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تماس تلفنی مکرون با ملک سلمان
و تاکید بر ضرورت مقابله با ایران
همین صفحه

تاخیر در انتقال اورانیوم قزاقستان به ایران
تا زمان موافقت 5+1
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دستگاه قضایی مصر سلب تابعیت محمد مرسی را بررسی میکند

صفحه آخر

سخنگوی کمیسیون
عمران مجلس :

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

اخذ عوارض از زمینهای بالاستفاده
و بناهای ناتمام غیرقانونی است

سهم خودروهای
غیراستاندارد
در آلودگی هوا
بسیار زیاد است!

همین صفحه

«مهدی جهانگیری» آزاد شد!

صفحه 2

قائم مقام دبیرکل ستاد
مبارزه با مواد مخدراعالم کرد

صفحه 2

دادستان تهران اعالم کرد

اتمام تحقیقات پرونده
امالک نجومی

کاهش تعداد
مصرفکنندگان
مواد مخدر!

همین صفحه

صفحه 2

برخی منابع آگاه در عراق اعالم کردند

فرصت  50روزه زیدان
برای نجات موقت رئال
صفحه 15

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدراعالم کرد

کاهش تعداد مصرفکنندگان مواد مخدر!

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر میانگین نرخ شیوع
اعتیاد در ایران را کمتر از  ۵.۳۹درصد اعالم کرد و از کاهش
تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرتیپ علی مویدی قائممقام دبیر کل ستاد
مبارزه با مواد مخدر از افزایش  ۲۳درصدی مصرفکنندگان
مواد مخدر دنیا طی یک دهه اخیر خبر داد که به استناد وی
میانگین نرخ شیوع اعتیاد در ایران از 5/39درصد کمتر است.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن اشاره به
اینکه در سال  ۲۰۰۶در جهان  ۲۰۸میلیون مصرفکننده مواد
مخدر وجود داشت که این میزان در پایان سال  ۲۰۱۵به ۲۵۵
میلیون رسیده است تشریح کرد :به عبارت دیگر در کمتر از ۱۰
سال بیش از  ۴۰میلیون نفر به مصرف کنندگان اضافه شده
که این امر نشان میدهد روند افزایشی اعتیاد شیب تندی
داشته است .برآورد نرخ شیوع در سال  ۲۰۰۶در حدود 4/9
درصد بوده که در سال  ۲۰۱۵به  ۵.۳۹درصد در دنیا رسیده
است.
مویدی با بیان این که میانگین نرخ شیوع اعتیاد در ایران از
 ۵.۳۹درصد کمتر است ،افزود :در سالهای  ۲۰۰۹تا ۲۰۱۷
بیش از  ۳۴۵نوع مواد روان گردان جدید در دنیا شناسایی شده
است و در حال حاضر بیش از  ۷۰۰نوع مواد روانگردان در
جهان وجود دارد.
ببنابر اظهارات قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در
سال  ۲۰۰۱حدود  ۷۶۰۶هکتار زمین در افغانستان زیر کشت
رفته بود که این میزان در سال  ۲۰۱۷به بیش از  ۳۲۸هزار
هکتار رسیده است و کشور ما نیز که در کنار کانون تولید
عظیم مواد مخدر قرار گرفته و قطعا از این افزایش کشت تاثیر
میگیرد.
وی گفت :در سال  ۱۳۹۰تحقیقی در کشور انجام شد و
مشخص کرد که در ایران  6/9درصد مصرف کننده وجود دارد،
اما این میزان در سال  ۱۳۹۴به  5/39درصد رسید.
مویدی با اشاره به این موضوع که در این سالها تعداد مصرف
کننده در ایران کاهش یافته ،افزود :این کاهش بر اساس آمار
بوده و اگر ما به واقعیتهای آماری توجه نکنیم نمیتوانیم
کاری انجام دهیم .این در حالیست که جمعآوری معتادان کافی
نیست و حفاظت از فرد معتاد و خانواده وی اهمیت فراوانی
دارد.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به برنامههای
این ستاد در سال  ۱۳۹۷گفت :تالش شده تا اقدامی متمرکز
بر علم درباره اعتیاد انجام شود؛ امروز تمرکز بر اجتماعی کردن
مبارزه با مواد مخدر مدنظر ما است.
وی خاطر نشان کرد :اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با اعتیاد
افزایش یافته و در سطح محالت ،مدارس و نیروهای مسلح
آموزش داده شده است.

اعمال فشار بر العبادی
برای به تأخیر انداختن
انتخابات

سوگوارهای
برای فرهنگ و هنر ایران

صفحه آخر

صفحه 6

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

اخذ عوارض از زمینهای بالاستفاده
و بناهای ناتمام غیرقانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک
مقرره ،اخذ عوارض از زمینهای بالاستفاده و
بناهای ناتمام را غیرقانونی دانست.
به گزارش ایسنا ،به دنبال شکایت شرکت
عمران شهر جدید گلبهار از شورای اسالمی
شهر و شهرداری شهر جدید گلبهار ،درخواست
ابطال مصوبه مورخ  92/11/14شورای اسالمی
شهر گلبهار را مبنی بر اخذ عوارض از زمین
های بالاستفاده و بناهای ناتمام را داشتند که
در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با ابطال این مصوبه مقرر کرد اخذ عوارض از
زمینهای بالاستفاده و فاقد حصار و همچنین
بناهای مخروبه و نیمه تمام که پروانه آنها
منقضی شده غیر قانونی می باشد.
در ادامه این گزارش در متن مقرره مورد
شکایت آمده است که در اجرای بندهای 27
و  14ماده  55و ماده  110قانون شهرداری
ها از تاریخ الزم االجرا شدن این مصوبه به
زمینهای بالاستفاده و فاقد حصار همچنین
بناهای مخروبه و نیمه تمام که پروانه آنها
منقضی شده طبق فرمول ×%50 ( Pمساحت
زمین= عوارض عدم محصورنمودن ) عوارض

تعلق می گیرد.
تبصره یک :این عوارض به زمین هایی تعلق
می گیرد که علی رغم اخطاریه کتبی شهرداری
به مالک و انقضاء مهلت  15روز از مراجعه به
شهرداری جهت اخذ مجوز دیوارکشی امتناع
نمایند.
تبصره دو :در صورتی که مالکین اقدام به
حصارکشی زمین یا تکمیل ساختمان و تمدید
پرواته ساختمانی نمایند مشمول عوارض فوق
نخواهند بود.
بر اساس این گزارش شاکی اعالم نموده
مصوبه مورد شکایت مغایر با اصل تسلیط
مالکین نسبت به مایملک خود می باشد
همچنین تکلیف اراضی یا بناهای مخروبه به
موجب ماده  110قانون شهرداری بیان شده که
صرف ًا پرداخت هزینه های انجام شده توسط
شهرداری می باشد ،در حالی که مصوبه مورد
اعتراض مجوز اخذ وجه بدون انجام هیچ گونه
عملیاتی را صادر نموده است ،مضاف ًا اینکه
اختیار شوراهای اسالمی برای تعیین عوارض
در ماده  77قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات
شورای اسالمی و ماده  14آیین نامه نحوه وضع

و وصول عوارض توسط شورای اسالمی شهر
بیان شده که مصوبه مورد شکایت انطباق با
موارد مصرح در این مقررات ندارد و از سوی
دیگر این مصوبه مطابقتی با بند  16ماده 71
قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شورای
اسالمی شهر ندارد .در نهایت هیات عمومی
دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با
تایید نظریه هیات تخصصی عمران ،شهرسازی
و اسناد و با توجه به اینکه آراء متعدد هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض
برای اراضی و امالک بالاستفاده ،خالی و
متروکه و عدم احداث ساختمان در مدت یک
سال در اراضی محصور در مصوبات شوراهای
اسالمی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود
اختیارات تشخیص و ابطال گردیده؛ بنابراین
مصوبه شورای اسالمی شهر گلبهار مبنی بر
وضع عوارض برای زمین های افتاده و فاقد
حصار و بناهای مخروبه و نیمه تمام از مصوبه
سال  96به دالئل مندرج در آراء شماره -556
 19/8/87و  93/11/13-1850هیات عمومی
دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود
اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شد.

تماس تلفنی مکرون با ملک سلمان
و تاکید بر ضرورت مقابله با ایران

رئیسجمهور فرانسه در یک گفتوگوی تلفنی با پادشاه عربستان ضمن
محکوم کردن حمله موشکی انصاراهلل یمن به پایتخت عربستان ادعاهایی
علیه جمهوری اسالمی ایران مطرح کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان ( واس) امانوئل
مکرون ،رئیسجمهور فرانسه در گفتوگویی تلفنی با ملک سلمان ،پادشاه
عربستان ضمن محکوم کردن حمله موشکی انصاراهلل یمن به کاخ یمامه
ریاض گفت :فرانسه در مقابل هر نوع تهدید امنیتی علیه عربستان از این
کشور حمایت خواهد کرد.
وی درادامه مدعی شد :مقابله با فعالیتهای بیثبات کننده ایران ضروری
است و موضع فرانسه در رابطه با نقش تخریبی ایران واضح است.
مکرون همچنین مدعی شد که ایران از حوثیها حمایت تسلیحاتی و
بالستیکی میکند تا به عربستان حمله کنند.
براساس این گزارش ،رئیس جمهور فرانسه درپایان از تالشهای عربستان

برای مقابله با تروریسم تقدیر کرده است.
به گزارش ایسنا ،این ادعاها درحالی مطرح می شود که بهرام قاسمی،
سخنگوی وزارت خارجه اعالم کرده است :ما هیچگونه ارتباط تسلیحاتی با
یمن نداریم ،یمن در محاصره است و چنین امکانی در کل وجود ندارد در
غیر اینصورت ایران به قدری شهامت دارد که چنین اقدام و سیاستی را اگر
داشته باشد اعالم کند؛ آنچه امروز در دستان مردم یمن هست سالحهایی
است که از دولت های قبل در پادگان ها وجود داشته ،امروز مشاهده
میکنیم یمن برای آنکه در مقابل تجاوز و حمالت بیامان از خود محافظت
کند به سراغ تکنیکهای درونی رفته و این طبیعی است.
همچنین سازمان ملل چندی پیش درباره شلیک اول حوثیها به سمت
ریاض ،اعالم کرده بود «هیچ شواهد قاطعی که نشان دهد چه کشوری
سازنده موشکهای شلیک شده توسط حوثیهای یمن به عربستان بوده
است ،وجود ندارد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش:

سواحل مکران ،یک دروازه طالیی
برای ارتباط با جهان است

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت :سواحل مکران
به عنوان مهمترین سواحل ایران ،یک دروازه طالیی برای ارتباط با جهان
است و نیروی دریایی راهبردی ارتش برای تقویت و توسعه قدرت دفاعی
خود در تالش برای ایجاد یک هسته تمدنی در سواحل مکران است.
به گزارش ایسنا ،همایش فرماندهان و مدیران مهندسی و پدافند غیر عامل
نداجا با حضور فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش در فرماندهی آموزش
تخصصهای دریایی باقرالعلوم (ع) نداجا برگزار شد.
در این همایش دریادار خانزادی ،مهندسان را جهادگران عرصه سازندگی در
نیروی دریایی معرفی کرد و گفت :برگزاری همایشهای این چنینی موجب
به اشتراک گذاشتن و هم اندیشی در مورد مسائل علمی شده و تبادل ایدهها
و نظرات است که موجب رشد و بلوغ میشود.
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی با اشاره به اینکه انسانهای
آگاه و مسئول همواره به فکر این هستند که برای پیشرفت در آینده ظرفیت
سازی کنند ،بر لزوم ظرفیت سازی برای پیشرفت آیندگان تأکید کرد.
امیر دریادار خانزادی یکی از راهبردهای نیروی دریایی راهبردی ارتش را
استفاده از تدابیر مقام معظم رهبری دانست و افزود :مقام معظم رهبری
فرمانده اول نیروی دریایی هستند چراکه بیشترین تدابیر و رهنمودهای
ایشان در مجموعه نیروهای مسلح ،در مورد نیروی دریایی بوده است.
خانزادی با اشاره به نقش بسیار مهم دریا برای تمامی کشورهای دنیا،
به ویژه جمهوری اسالمی ایران افزود 90 :درصد تجارت جهان از طریق
دریاست که از گذرگاههایی همانند تنگه هرمز عبور میکند.
فرماندهی نیروی دریایی راهبردی ارتش خاطرنشان کرد :جمهوری اسالمی
ایران در مرکز بیضی راهبردی انرژی جهان قرار گرفته و به همین خاطر
در مرکز توجه قرار دارد و استکبار جهانی تمام تالش خود را به کار برده که
این منطقه هیچ گاه یکپارچه و متحد نباشد و به همین خاطر همواره در حال
توطئه چینی و ایجاد تفرقه است تا از اتحاد کشورهای منطقه جلوگیری
کند.فرمانده نیروی دریایی ارتش اساس و پایه شکلگیری نظام مقدس
جمهوری اسالمی را استقالل و استکبار ستیزی معرفی کرد و گفت :دشمن
با انواع تهدیدها ،پس از پیروزی انقالب اسالمی مانند جنگ تحمیلی،
تحریمهای اقتصادی ،کارشکنیها ،ترور و سایر اقدامات خصمانه سعی در
ایجاد ناامنی و جلوگیری از پیشرفت نظام اسالمی داشت ه و جدا کردن ملت
از حاکمیت بر هر شکلی بخشی از راهبرد جنگ نرم دشمن علیه ماست.
دریادار خانزادی با اشاره به توجه ویژه فرماندهی معظم کل قوا در توسعه
سواحل مکران گفت :سواحل مکران بعنوان مهمترین سواحل ایران ،یک
دروازه طالیی برای ارتباط با جهان است و نیروی دریایی راهبردی ارتش
برای تقویت و توسعه قدرت دفاعی خود در تالش برای ایجاد یک هسته
تمدنی در سواحل مکران است چراکه قدرت دریایی از طریق تمدن دریایی
صورت میگیرد و آن هم نیاز به شهرهایی دارد که تمدن دریایی را پایه
ریزی میکند ،به همین منظور شکل گرفتن اصل تمدن دریایی به آبادانی
سواحل مکران بستگی دارد.فرمانده نیروی دریایی ارتش ضمن تشکر از
فعالیتهای صورت گرفته توسط کارکنان والیتمدار نیروی دریایی ارتش،
مدیریت جهادی را یکی از مهمترین راهها برای رسیدن به پیشرفت و
استفاده از تمامی ابزارها برای اعتالی اسالم و نظام جمهوری اسالمی
دانست.در پایان این همایش از  11تن از مهندسان نخبه نیروی دریایی
تقدیر به عمل آمد.

سﻪ شنﺒﻪ  5دی  7 - 1396رﺑیﻊ اﻟﺜاﻧﯽ  26 - 1439دستامﺒر  - 2017شماره 8269

دادستان تهران اعالم کرد

اتمام تحقیقات پرونده امالک نجومی

جلسه شورای معاونان دادسرای تهران با حضور معاونان
و سرپرستان نواحی دادسرای تهران ،سرپرستان دوایر
نظارت بر زندانها و دادیاران تحقیق سه ناحیه از
دادسرا ،به ریاست دادستان تهران برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،عباس جعفری دولت آبادی دادستان
تهران با انتقاد از کسانی که به بهانه تقلب در انتخابات
سال  1388عدهای را به خیابان آوردند ،اموال عمومی
را آتش زدند و با نظام اسالمی مقابله کردند ،خاطرنشان
کرد که حمایت دشمنان جمهوری اسالمی از این گونه
اقدامات ،نشان داد که عوامل جریان فتنه همگام با
اهداف دشمنان اقدام کرده بودند.
وی با یادآوری حماسه نهم دی از تمامی کسانی که در
این حماسه بار دیگر با جمهوری اسالمی پیمان بستند،
به نیکی یاد کرد و با تقدیر از آنان ،جمهوری اسالمی را
نظامی دانست که در برابر هجمهها و فتنههایی چون
فتنه  1388سربلند بیرون آمده و اقتدار خود را به خوبی
به نمایش گذاشته است.
جعفری دولتآبادی با اشاره به دو نوبت بازدید
دادستانی و معاونان دادسرای تهران طی هفته گذشته
که مورد نخست از زندان اوین به منظور مالقات با
زندانیان به عمل آمد ،اظهار داشت :دادستان به عنوان
مقام همیشه آماده ،باید در ساعات اداری و غیر آن،
حضوری موثر و مفید در تمامی عرصههای قضایی و
حوزههای مرتبط با آن داشته باشد.
وی با طرح برخی اشکاالت ناظر بر رویههای موجود
در خصوص مالقات قضات با زندانیان ،حضور معاونان
دادستان و قضات ناظر بر زندان در بندهای ندامتگاهها
را ضروری دانسته و اظهار داشت :قضات نباید به
استقرار در مکانی مشخص و مالقات تشریفاتی با
زندانیان بسنده کنند ،بلکه باید به اندرزگاهها و بندها در
داخل زندان مراجعه نموده و با زندانیان چهره به چهره
مالقات نمایند.
دادستان تهران با ذکر برخی گالیههای زندانیان و
متهمان بالتکلیف ،تشکیل پرونده نظارتی برای آنان
و انعکاس اقدامات صورت گرفته نسبت به زندانیان
را ضروری دانست و اظهار داشت :هدف اصلی از این
بازدیدها ،پیگیری وضعیت قضایی متهمان و محکومان
زندانی است و قضات ناظر و معاونان دادستان در
بازدید از زندان ،ابتدا با زندانیان ناحیه تحت تصدی
خود مالقات کرده و سپس وضعیت سایر زندانیان را
پیگیری نمایند؛ به نحوی که زندانی به مفید و موثر
بودن چنین بازدیدهایی باور پیدا کند.
جعفری دولتآبادی با انتقاد از اعزام و معرفی برخی
متهمان زیر هجده سال به پلیس آگاهی تهران اظهار
داشت :این دادستانی طی سالهای قبل با ابالغ
بخشنامههای متعدد این امر را اکیدا ً ممنوع نموده است.
دادستان تهران همچنین سرپرستان نواحی را ملزم نمود
که در صورت موافقت آنان با اجرای طرحهای پلیس

نظیر جمعآوری مظنونان به سرقت و یا خریداران اموال
مسروقه ،نتایج اجرای طرح را از پلیس مطالبه کرده و با
مراجعه به بازداشتگاهها ،نسبت به افراد بازداشتی ناشی
از اجرای این طرح تعیین تکلیف نمایند.
وی برای بازدید و مالقات با متهمان زن بازداشتگاه
مرکزی پلیس آگاهی تهران ،خانم دکتر شکری معاون
آن دادستانی را مکلف نمود به همراه تعدادی از قضات
زن در هفته جاری با حضور در این بازداشتگاه ،با
متهمان مالقات کرده و نسبت به آنان پیگیری قضایی
الزم را به عمل آورند.
جعفری دولتآبادی همچنین سرپرستان تمامی نواحی
دادسرای تهران را مکلف کرد حداقل هفتهای یک
نوبت از بازداشتگاههای کالنتریهای حوزه تحت
تصدی خود بازدید به عمل آورده و ضمن رصد امور
و انجام پیگیریهای الزم ،گزارش اقدامات صورت
گرفته را به دادستانی تهران ارسال نمایند.
دادستان تهران با اشاره به موضوع مبارزه با فساد در
جمهوری اسالمی اظهار داشت :این که گفته میشود
در ایران پدیده فساد امری سازمانیافته و سیستماتیک
است را قبول نداریم .مبانی نظام جمهوری اسالمی
ضد پدیده فساد است .ما نیز به مانند دیگر کشورها ،در
برخی حوزهها مشکالتی داریم؛ اما این امر به معنای
سازمانیافته بودن فساد در کشور نیست.
وی با اشاره به این که در دستگاه قضایی پروندههای
متعددی در حوزه مبارزه با فساد تشکیل شده ،پیگیری
آنها صورت گرفته و یا احکام صادره اجرا شدهاست،
افزود :اولویت اصلی دستگاه قضایی مبارزه قاطعانه و
بدون تبعیض با پدیده فساد است؛ هر چند ممکن است
در مقاطعی فرد یا افرادی تحت تعقیب و پیگرد قضایی
قرار نگیرند؛ اما دستگاه قضایی با مرتفع شدن برخی
موانع اقدام خواهد کرد.
جعفری دولتآبادی خطاب به معاونان دادستان و
سرپرستان نواحی ،سیاست جمهوری اسالمی را مبارزه
قاطع با فساد دانست و اظهار داشت :شما خط مقدم
این مبارزه هستید و به همین سبب مورد هجمه
واقع میشوید؛ چرا که جاده مبارزه با فساد ،جادهای
سنگالخ است ،ما این مسیر را ادامه خواهیم داد هر
چند هزینههای بسیاری را متحمل شویم.
جعفری دولتآبادی همچنین با اشاره به مالقات اخیر
خود با زندانی احمدرضا جاللی که بابت جاسوسی
به اعدام محکوم شده است ،اظهار داشت :نامبرده
دارای دکترای حوادث غیرمترقبه و کارشناس پزشکی
هستهای است و همسرش از کارشناسان سازمان
انرژی اتمی بوده که در حال حاضر از خدمت منفصل
گردیده است.
نامبرده در این بازدید به هشت نوبت مالقات با ماموران
سرویس جاسوسی بیگانه اقرار نموده و در همین رابطه
وجوهی را اخذ کرده است .این زندانی عالوه بر

اطالعات مربوط به پروژههای وزارت دفاع ،سازمان
انرژی اتمی ،اسامی و اطالعات تعدادی از مدیران
سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع را به افسران موساد
تحویل داده است .حسب اقرار متهم ،وی اطالعاتی
در حوزه سایتهای انرژی اتمی ،نامهای مدیران ارشد
سازمان انرژی اتمی ،وزارت دفاع ،سازمانهای تابعه و
طرحها و برنامههای آنها ،نقشه و پالن ساختمانها
را در اختیار مأمورین موساد قرار داده است .متهم به
آلودهسازی سیستمها اقرار نموده با توجه به قرائن
موجود و اظهارات کارکنان وزارت دفاع در همان مقطع،
حمله ویروسی به سیستمهای این مرکز انجام شده و
متهم اقرار نموده فلشهایی را که در اختیار داشته ،با
پوشش انتقال دیتا به سیستمهای بسیاری از افراد مورد
نظر ،وصل نموده است.
دادستان تهران افزود :اهم اطالعات ارائه شده از سوی
نامبرده شامل اطالعات کامل و مستند در خصوص
سی نفر از افراد شاخص پروژههای تحقیقاتی ،نظامی،
دفاعی و هستهای از جمله شهیدان علی محمدی و
شهریاری است .متهم همچنین به انتقال اطالعات
سری نظام در حوزههای
مربوط به پروژههای به کلی ّ
تحقیقاتی ،نظامی ،دفاعی و هستهای در قبال دریافت
مبالغی به همراه حق شهروندی کشور سوئد برای خود
و خانوادهاش اقرار کرده است.
این پرونده پس از اخذ آخرین دفاع و صدور قرار جلب
به دادرسی ،در تاریخ  1395 /10 /15منتهی به صدور
کیفرخواست گردیده و در شعب ه  15دادگاه انقالب
اسالمی تهران با حضور متهم ،وکیل وی و نماینده
دادستان رسیدگی شده و دادگاه با استناد به ماده 286
قانون مجازات اسالمی ،نامبرده را به اعدام محکوم
کرده است که با ابالغ دادنامه به وکیل و اعتراض
محکومعلیه و وکیل نامبرده ،رای صادره در تاریخ /11
 1396 /9در دیوان عالی کشور ابرام شده است.
جعفری دولتآبادی همچنین به موضوع پرونده امالک
نجومی پرداخت و اظهار داشت :تحقیقات این پرونده
تقریب ًا به اتمام رسیده است .وی اعالم کرد :تا هفته
گذشته در این پرونده از  196نفر تحقیق شده و تمام
تحقیقات توسط بازپرس رسیدگیکننده صورت گرفته
و امر تحقیق به ضابطان ارجاع نشده است.
دادستان تهران افزود :در این پرونده با پیگیریها و
اقدامات بازپرس 39 ،فقره قرارداد واگذاری امالک
فسخ گردیده و مبلغ  7میلیارد تومان مابهالتفاوت وجوه
پرداختشده توسط ذینفعان بر اساس ارزیابی هیأت
کارشناسان رسمی دادگستری از دریافتکنندگان
چنین امالکی اخذ و به حساب سپرده واریز شده است.
همچنین ارزیابی امالک توسط کارشناسان رسمی
دادگستری به عمل آمده و سعی بر این بوده است که
از کارشناسان متفاوت برای ارزیابی هر ملک استفاده
شود.

قاسمی:

=سخنگوی وزارت خارجه گفت :سفر
امانوئل مکرون ،رییس جمهور فرانسه به
ایران در دستور کار است.
به گزارش ایسنا ،بهرام قاسمی صبح
دیروز در نشست خبری خود با خبرنگاران
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سفر
رییسجمهور فرانسه به ایران به تاخیر
افتاده است ؟ گفت :سفر آقای مکرون به
ایران در دستور کار روابط دو کشور است.
تاریخی برای این سفر تعیین نشده است به
همین دلیل حتما به تاخیر نیفتاده است زیرا
تاریخی برای آن مشخص نشده است.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که
آیا ایران هم برای فرانسه پیش شرطهایی
قائل شده است؟ افزود :هیچ شروطی در
رفت و آمدها و تبادل هیاتها و مذاکراتی
که با فرانسه داریم نه از جانب ما و نه از
جانب آنها وجود ندارد .روابط دو کشور
مثبت بوده و تعامالت بسیاری بین دو
طرف وجود داشته و این تعامالت ادامه پیدا
خواهد کرد و فکر میکنم صحبت از داشتن
شرط و شروط برای آمدن ،بحثی انحرافی
است و احتماال آنهایی که مطرح میکنند با
نیات خاصی این موضوع را مطرح کرده و
هدف خاصی را دنبال میکنند.
قاسمی در پاسخ به سوال دیگری در
خصوص این که در سه ماه اخیر شاهد
موضعگیریهای بسیار شدیدی از سوی
مقامهای فرانسوی در قبال ایران بودهایم
و همچنین تماس تلفنی مکرون با ملک

روحانی به آسیای میانه سفر میکند
سلمان و تاکید بر مقابله با آن چه فعالیتهای
بیثباتکننده ایران در منطقه ضروری
خوانده شده و همچنین اتهام مکرون به
حمایت تسلیحاتی ایران از حوثیها ،ایران
چه دورنمایی برای گفتوگوهای منطقهای
با کشورهای اروپایی داشته و و در خصوص
موضوع حمایتهای تسلیحاتی که دائما
از سوی مقامات فرانسوی مطرح میشود
چه برنامهای دارد؟ خاطرنشان کرد :منابع
صحبت شما کجا است؟ منبع اولیه این
خبر عربستان است .ما در پاریس و سایت
وزارت خارجه چیزی در خصوص گفتههای
یکشنبه شب نداریم ولی در نهایت من
موافق هستم که در هفتههای اخیر برخی
سخنان نابجا و غلط همچنین غیرمنطقی از
جانب برخی مقامات فرانسوی در خصوص
برخی موضوعات مربوط به ایران در منطقه
مطرح شده است که البته ما در برابر این
سخنان اعالم موضع کردیم و به صراحت
مواضع خود را بیان نمودیم.
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه نشست
خود با اشاره به روابط دیرینه ایران و فرانسه
و تعامالتی که بین دو کشور وجود دارد،
اظهار کرد :دو کشور در برخی از مسائل
دارای مواضع مشترکی هستند و قطعا در
برخی از حوزهها نظرات یکسانی ندارند.
مذاکرات و رفت و آمدها این فرصت را
فراهم میکند که دو کشور با دیدگاههای
یکدیگر از نزدیک آشنا شوند ،ما از این
رفت و آمدها استقبال میکنیم .سفر آتی

وزیر امور خارجه فرانسه به تهران در دستور
کار دو کشور است و قطعا دستور کارهای
مشخص و مفصلی برای این سفر در نظر
گرفته شده است.
عالوه بر مسائل دوجانبه ،در حوزههای
سیاسی ،اقتصادی ،بانکی و فناوری ،در
مورد مسائل منطقه نیز صحبتهایی با
طرف فرانسوی خواهیم داشت.
قاسمی با بیان اینکه فرصت داریم با
مقامات فرانسوی صحبت کنیم و از
صحبت کردن نگران نیستیم ،خاطرنشان
کرد :در این گفتوگوها مسائل را با
شفافیت تمام مطرح میکنیم و به آنها
یادآوری خواهیم کرد که ایران تاکنون چه
نقش مثبت و سازندهای در منطقه داشته
است و در مبارزه با تروریسم و خشونت در
منطقه در صف اول قرار گرفته است.
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه
صحبتهای خود در پاسخ به سوال دیگری
در مورد اظهارات مقامات فرانسوی علیه
ایران و همچنین برگزاری دور چهارم
گفتوگوهای سیاسی بین تهران و پاریس
که هفته پیش در فرانسه برگزار شد ،اظهار
کرد :همانطور که اشاره شد اخیرا دور
چهارم مذاکرات سیاسی ایران و فرانسه
در پاریس برگزار شد .در این گفتوگوها
در مورد مسائل منطقه ،جهانی و دوجانبه
گفتوگو کردیم و بر این موضوع تاکید
کردیم که فرانسویها باید با واقعیتهای
منطقه بیشتر آشنا شوند و از پذیرش القائات

دیگران در مورد مسائل منطقه و ایران
خودداری کنند .امیدواریم زمان کمک
کند که دولتمردان جدید فرانسه در کاخ
الیزه بهتر با واقعیتها در منطقه و عملکرد
ایران در مجموعه منطقه آشنا شوند و
از شتابزدگی در بیان مواضع به خاطر
خوشامدگویی دیگران و برخی از کشورها
بپرهیزند چرا که چنین رفتارهایی خطایی
استراتژیک است.
ما سعی میکنیم در گفتوگوهایی که
با مقامات فرانسوی در پیشرو داریم در
ارتباط با این مسائل صحبت کنیم تا از
میزان اختالفات کاسته شود و به اشتراک
نظرهای بیشتری دست پیدا کنیم.
این مقام مسئول در وزارت خارجه در مورد
سفر رییسجمهور به کشور آذربایجان نیز
گفت :طبق برنامهریزیهایی که در حال
انجام است آقای رییسجمهور احتماال به
باکو و یکی دو کشور آسیای میانه سفری
خواهند داشت و فکر میکنم این سفر در
ابتدای سال آتی شمسی و بعد از فراهم
شدن مقدمات الزم صورت میگیرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تعامل
گسترده با جهان ،گسترش رفت و
آمدهای دیپلماتیک بین ایران و سایر
کشورها ،پیگیری مسائل ایرانیان خارج
از کشور و کمک به گسترش تعامالت
اقتصادی کشور با دیگر کشور را از جمله
مهمترین دستاوردهای وزارت امور خارجه
در دوره دولت دوازدهم عنوان کرد.
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«مهدی جهانگیری» آزاد شد!

مهدی جهانگیری با قرار وثیقه از زندان آزاد شده است.
به گزارش ایسنا ،مهدی جهانگیری نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران مدتی پیش در کرمان
بازداشت شد و پس از آن به تهران منتقل شد.
مهدی جهانگیری  14مهر ماه سال جاری در کرمان بازداشت شد و  13آذر ماه برای ادامه
رسیدگی ها از کرمان به تهران منتقل شد.
حجتاالسالم والمسلمین منتظری دادستان کل کشور  16مهر ماه درباره پرونده مهدی
جهانگیری گفته بود که پرونده وی در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد .این پرونده در هفته
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اخیر در کرمان تشکیل شده است ،اکنون از بیان جزییات آن معذورم.

تاخیر در انتقال اورانیوم قزاقستان به ایران
تا زمان موافقت 5+1

یک شرکت قزاقستانی اعالم کرد :انتقال اورانیوم به ایران را به دلیل کسب اجازه از کشورهای
عضو  5+1به تعویق انداخته است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از فایننشال تریبون ،رئیس شرکت قزاتامپروم اعالم کرد :از آنجایی که
شماره  20 - 8269ﺻﻔﺤﻪ  500 -تومان
انتقال اورانیوم به ایران تنها در صورت موافقت گروه  5+1یعنی آمریکا ،انگلیس ،فرانسه ،چین،
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روسیه و آلمان ممکن خواهد بود ،انجام آن را تا زمان کسب این اجازه به تعویق انداخته است.
ایران و قزاقستان در آوریل  2016قراردادی را برای تامین اورانیوم طبیعی امضا کردند که
براساس آن شرکت قزاتامپروم ،ابتدا برنامه ریزی کرده بود در سال جاری اورانیوم به ایران
منتقل کند اما به دلیل روند کسب اجازه از طرفهای دیگر توافق هستهای این کار به تعویق
افتاد.
این شرکت قزاقستانی قرارداد خود با ایران را تا سال  2020تمدید کرده و انتقال اورانیوم به
ایران به دوره زمانی  2018تا  2020در صورت موافقت گروه  5+1مجددا برنامه ریزی شده
است.
ایران و گروه  5+1در ژوئیه  2015به توافق هستهای دست یافتند که براساس آن ایران در ازاء
لغو تحریمها علیه این کشور برنامه هستهایاش را محدود کرده است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس:

وزارتخانههای نفت و صنعت تکلیف سوخت
و خودروهای آالینده را روشن کنند

یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان این که وزارتخانههای نفت و صنعت
باید وارد کار شده و تصمیماتی را راجع به سوخت و خودروهایی که منشأ آلودگی هستند ،اتخاذ
کنند ،گفت :سازمان محیط زیست نیز به عنوان متولی اصلی باید وارد میدان شده و راهکاری
برای حل مساله آلودگی بیندیشد.
قاسم میرزایی نکو در گفتوگو با ایسنا درباره این که عوامل ایجاد ذرات آلوده کننده هوا تا چه
اندازه در آلودگی هوا نقش دارند؟ گفت :درصد زیادی از آلودگی به آالیندههایی مانند خودروها
اختصاص دارد اما بیشترین درصد آلودگی به صنایع و سوختها مربوط میشود.
وی تصریح کرد :در این زمینه هم باید وزارتخانههای نفت و صنعت ،معدن و تجارت به میدان
آمده و تکلیف را روشن کنند در واقع تمهیداتی بیندیشند تا مساله آلودگی به ویژه در مرکز
شهر برطرف شود.
نماینده مردم دماوند در مجلس همچنینن درباره این که آلودگی در کوتاه مدت یا بلند مدت
چه تاثیری بر جمعیت کشور خواهد داشت؟ گفت :قطعا آلودگی هوا بر سالمت مردم تاثیرگذار
بوده و مشکالتی را ایجاد می کند ،از طرف دیگر وارونگی دما ،عدم بارندگی و گرم شدن سطح
فضای شهر تهران بر مشکالت اضافه می کند اما مسئوالن باید توجه داشته باشند در چنین
شرایطی سالمتی مردم اولویت نخست دارد که باید به آن پرداخته شود.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در ادامه در باره این که چرا صنایع خودروسازی
در مورد خودروهای بی کیفیت بازنگریهای الزم را انجام نمیدهند؟ اظهار کرد :سوخت
برخی از خودروها نه تنها دارای آالیندگی است بلکه برخی فرسوده هم هستند ،البته در مورد
خودروهای فرسوده ستادی تشکیل شد تا به ازای هر خودروی جدید که وارد بازار میشود،
خودروی فرسوده دیگری از رده خارج شود اما این مساله هم به دالل بازی افتاد.
میرزایی نکو خاطرنشان کرد :به نظر میرسد یکی از ضرورتها این است که سازمان محیط
زیست وارد میدان شود و کار عملیاتی انجام دهد ،این که بگوید «انشاءاهلل دعا کنید» که نشد
کار ،باید وارد میدان شده و با دستگاه ها و وزارتخانه های مربوطه جلساتی را تشکیل دهد تا
به طور شفاف برای حل مساله راهکارهایی پیدا شود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس :

سهم خودروهای غیراستاندارد در آلودگی هوا
بسیار زیاد است!

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت :مدیران خودروساز به دلیل سود سرشاری که در
تداوم تولید خودروهای آالینده و از رده خارج میبرند با توقف تولید خودروهای بیکیفیت
مخالفت کرده و بیکار شدن کارگران را بهانه می کنند در حالی که توقف خطوط تولید این
خودروها هیچ کارگری را بیکار نمی کند.
صدیف بدری در گفتوگو ایسنا ،گفت :عوامل ایجاد ذرات معلق هوا در تهران و شهرهای
بزرگ ،کارخانجات خودروسازی و سایر کارخانجات هستند که سهم کارخانجات خودروسازی،
خودروهای غیراستاندارد بنزین سوز و اتوبوسهای گازوییلسوز بسیار بیشتر است.
نماینده مردم اردبیل در مجلس پیشنهاد داد :برای کاهش پایدار آلودگی هوا در شهرهای
بزرگ مسئوالن اجرایی در قالب برنامههای توسعهای متوازن باید از ایجاد کارخانجات جدید
در شهرهای بزرگ و اطراف آنها جلوگیری و کارخانجات موجود را به شهرهای کوچک انتقال
دهند ،در یک اقدام هماهنگ نوسازی صنایع بزرگ و کوچک در کالن شهرها و شهرهای
بزرگ را اجرایی کنند ،ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه قطارشهری را توسعه داده و
خودروهای شخصی و اتوبوسهای فرسوده را از رده خارج کنند و این ناوگان را به افزودن
اتوبوسهای با سوخت پاک تقویت کنند.
وی مخالفت با از رده خارج شدن خودروهای آالینده از خطوط تولید خودروسازان به بهانه
بیکار شدن نیروی کار را رد کرد و این موضوع را بهانه و حربهای در دست خودروسازان
دانست و افزود :چه کسی میگوید با اصالح خطوط تولید کارخاجات خودروسازی ،کارگران
بیکار میشوند؟ مخالفت خودروسازان با توقف خطوط تولید خودروهای فاقد کیفیت یا از رده
خارج موجب بیکار شدن کارگران این شرکت نمیشود .خودروسازان نمیخواهند برای اصالح
خطوط تولید هزینه کنند .تداوم تولید خودروهای فاقد کیفیت و ایمنی برای آنان منافع اقتصادی
بسیاری دارد به همین دلیل حاضر نیستند این منافع را از دست بدهند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نقش قوای مقننه و مجریه در توقف خطوط تولید
کارخانجات خودروسازی را باال دانست و افزود :مجلس با استفاده از مکانیزم سوال یا استیضاح
وزیر صنعت ،معدن و تجارت میتواند نسبت به تحقق این امر واکنش نشان دهد و یا براساس
ماده  ۲۳۶آییننامه داخلی از شرکتهای خودروسازی گزارش تهیه کند و به قوه قضاییه
بفرستد.
صیف بدری تاکید کرد :بار اصلی کار در اصالح خطوط تولید کارخانجات خودروسازی ،توقف
تولید خودروهای خارج از رده یا خارج کردن خودروهای فرسوده بر عهده هیات دولت و
وزیر صنعت ،معدن و تجارت است و دولتمردان باید فکری اساسی برای این مسئله
بکنند.

اجتماعی
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معاون رییسجمهور :

نماینده مراکز اسقاط کشور اعالم کرد

وجود یک میلیون و  350هزار خودروی
فرسوده در کشور

اتفاقهای ناگواری در گردشگری سالمت
افتاده است

معــاون رییــس جمهــور از وقــوع اتفاقاتــی ناگــوار در گردشــگری
ســامت کــه نارضایتــی برخــی گردشــگران خارجــی را در پــی داشــته
ســخن گفــت و از کاهــش آمــار ایــن گردشــگران در شــش مــاه
نخســت امســال خبــر داد.
علــی اصغــر مونســان در گفتوگــو با ایســنا به هماهنگیهایــی
کــه بــا وزارت بهداشــت بــرای ســاماندهی گردشــگری ســامت شــده
گفت26 -:
الﺜانﯽو1439
8269میــراث فرهنگــی
شمارهـازمان
2017هـ-ـم سـ
دسﺘامﺒرشــاید
متاســفانه
رﺑیﻊکــرد
سﻪ شنﺒﻪ  5دى - 1396اش7ــاره
و هــم وزارت بهداشــت ،گردشــگری ســامت را خــوب ســاماندهی
نکردهانــد .مــا یکدفعــه بــا هجــوم گردشــگران ســامت مواجــه
شــدیم کــه گرفتــار داللهــا شــدند و اتفاقــات بــدی رقــم خــورد.
وی افــزود :داللهــا بــه چنــد برابـ ِر مبلــغ واقعــی ،پــول میگرفتنــد و
نــاوگان در کشــور در واردات گذاشــته شــده پزشـکهایی را بــه گردشــگران معرفــی میکردنــد ،درحالــی کــه آنهــا
نماینــده مراکــز اســقاط کشــور بــا اشــاره بــه
کــه ایــن سیاســتگذاری از ابتــدا صحیــح را بــه مــکان و پزشــک همنــام دیگــری منتقــل میکردند .گردشــگری
یــک میلیــون و  350هــزار خــودروی فرســوده
ﺗومانکننــدگان آن بــه
500مراجعه
آمــار
و
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ـ
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ـیب
ـ
آس
ـر
ـ
خاط
ـن
ـ
ای
ـه
ـ
ب
ـامت
ـ
س
شماره  20 - 8269ﺻﻔﺤﻪ -
نبــوده اســت بــه شــکلی کــه بــا بســته شــدن
در کشــور و اضافــه شــدن  200هــزار خــودرو
داشــت.
امسـ-ـال26کاهش
الﺜانﯽ اول
ـش مــاه
ـران-در 7شـ
سﻪ شنﺒﻪ  5دى ایـ
2017
دسﺘامﺒر
1439
رﺑیﻊ
1396
ســایت ثبــت ســفارش ،مــا شــاهد بحرانــی
بــه طــور ســاالنه بــه ایــن رقــم تاکیــد کــرد:
معــاون رئیــس جمهــور اذعــان کرد ،گردشــگری ســامت در ایــران
شــدن نوســازی در کشــور شــدهایم .بیتردیــد
متاســفانه بــا توجــه بــه محــدود شــدن واردات
ســامانی نداشــت و حــوزهای رهــا شــده بــود کــه آســیبهایی را وارد
هرســاله بــه طــور میانگیــن  200هــزار خــودرو
خــودرو و افزایــش حجــم تولیــد گواهیهــای
کــرد و گلهگذاریهایــی را در پــی داشــت.
اســقاط در کشــور ،ارزش ایــن گواهیهــا
بــه تعــداد خودروهــای فرســوده کشــور افــزوده وی ادامــه داد :معــاون گردشــگری ماموریــت دارد ایــن وضعیــت
کاهــش یافتــه و بــه تبــع آن رونــد نوســازی
میشــود و بدیــن ترتیــب مــا هــر ســاله بــا را ســاماندهی و چنــد آژانــس ویــژه را مامــور کنــد کــه روی ایــن
شــاهد
را
بدتــری
وضعیــت
کنونــی
شــرایط
خودروهــای فرســوده کنــد شــده بــه شــکلی
موضــوع کنتــرل داشــته باشــند .قــرار اســت بــه عــراق ســفری انجــام
کــه ظــرف شــش مــاه گذشــته هیــچ خودرویی
خواهیــم بــود .امــروز تمامــی مراکــز اســقاط شــود تــا در پــی بحثهایــی کــه در کمیتــه فنــی ایــران و عــراق
اســقاط نشــده اســت.
خــودرو در کشــور ،تعــداد زیادی گواهی اســقاط مطــرح شــده ،توافقهایــی شــود .مــا از آن کشــور میخواهیــم
بــه گــزارش ایســنا ،محمدمهــدی طالیــی در
روی دستشــان مانــده و قیمــت گواهیهــای اجــازه ندهــد گردشــگران ســامت رهــا وارد ایــران شــوند و از طریــق
اســقاط نیــز تابــع عرضــه و تقاضــای حقیقــی آژانسهایــی کــه مــا معرفــی میکنیــم بــه ایــران ســفر کننــد .ایــن
نشســت خبــری بررســی وضعیــت نوســازی
اســت .بدیــن ترتیــب وقتــی گواهــی اســقاط آژانسهــا تحــت کنتــرل ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی
نــاوگان حمــل و نقــل کشــور و نقــش آن
بــر آلودگــی هــوا ،گفــت :متاســفانه اخیــرا محیــط زیســت افزایــش ایمنــی نــاوگان ،ثبــت ســفارش توســط وزارت صنعــت ،معــدن ،زیــاد تولیــد میشــود و در مقابــل وارد کننــده و گردشــگری هســتند و بــه میــزان پولــی کــه میگیرنــد ،موظفانــد
کالنشــهرهای کشــور درگیــر آلودگــی هــوا افزایــش بهــرهوری ایمنــی حمــل و نقــل قابــل تجــارت و ملغــی شــدن مصوبـهای درخصــوص نیــز از آن اســتفاده نمیکنــد ،مشــکالت و خدمــات بدهنــد.
شهرداری دست بجنباند
شــدهاند ایــن در حالیســت کــه یکــی از عوامــل مشــاهده بــود.
خودروهایــی کــه بیــش از  8.5لیتــر بنزیــن معضــات زیــادی بــه وجــود میآیــد.
رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری
اصلــی مــرگ و میــر در کشــور نیــز همیــن طالیــی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر در 100کیلومتــر مصــرف میکننــد تــا پایــان نماینــده مراکــز اســقاط کشــور در بخــش
همچنیــن در واکنــش بــه طــرح شــهرداری تهــران بــرای ایجــاد
افزایــش آالیندگــی هــوا اســت و در ایــن میــان  7.7کل خودروهــای کشــور فرســوده هســتند ،شــهریورماه در قبــال تولیــد آنهــا بایــد یــک دیگــری از صحبتهــای خــود در تشــریح
معاونــت گردشــگری گفــت :بــا توجــه بــه تجربـهای کــه در شــهرداری
مهمتریــن منبــع آلــوده کننــده هــوا منابــع گفــت :متاســفانه بــار نوســازی خودروهــای گواهــی اســقاط صــادر میشــد توســط وزارت روندنوســازی تاکســیهای فرســوده نیــز
تهــران و همچنیــن مســؤولیتهایی کــه در دو ســازمان مهــم شــهری
کشــور بــر دوش وارد کننــدگان گذاشــته شــده صنعــت ،معــدن تجــارت باعــث شــد رونــد
متحــرک هســتند.
گفــت :متاســفانه توزیــع نوســازی تاکس ـیهای داشــتم ،معتقــدم حــوزه گردشــگری میتوانــد بــه اقتصــاد شــهر
وی افــزود :در حــال حاضــر یــک میلیــون و در حالــی کــه تنهــا  7درصــد خودروهــای نوســازی در کشــور تقریبــا متوقــف شــود .مــا
فرســوده در میــان مراکــز اســقاط نیــز تهــران کمــک کنــد ،در عیــن حــال کــه بــرای شــهرداری حکــم منبع
 350هــزار خــودروی فرســوده در کشــور در شــماره گــذاری درون کشــور وارداتــی هســتند .صنــف اســقاط کننــدگان خــودرو بــه دولــت عادالنــه نبــوده بــه شــکلی کــه شــرکت درآمــد پایــدار را خواهــد داشــت .شــنیدهها دربــاره ایــن طــرح بســیار
حــال تــردد هســتند کــه ایــن خودروهــا بیــن در حــال حاضــر  210مرکــز اســقاط خــودرو پیشــنهاد میکنیــم کــه بــا حمایــت از ایــن ایــران خــودرو مراکــز اســقاط متعلــق بــه اســت ،اعضــای شــورای شــهر هــم اشــارههایی داشــته و امیدواریــم
 60تــا  100درصــد مــدل صفــر نــوع خودشــان در سراســر کشــور فعــال هســتند و ظرفیــت صنــف موجــب رونــق نوســازی نــاوگان در خــود را بــرای اجــرای ایــن طــرح معرفــی ایــن طــرح بــه اقــدام عملــی تبدیــل شــود و شــهرداری تهــران نیــز
بنزیــن مصــرف میکننــد و آالیندگــی ایــن اســقاط خــودروی آنهــا تــا دو میلیــون دســتگاه کشــور شــود ،در ایــن راســتا نیــز پیشــنهاداتی کرد.
گردشــگری را بــه عنــوان یکــی از محورهــای خــود تعییــن کنــد.
خودروهــا  50برابــر خودروهــای بــا اســتاندارد افزایــش پیــدا کــرده اســت ،ایــن درحالیســت را بــه دولــت ارائــه کردهایــم.
طالیــی درخصــوص افزایــش رونــد نوســازی وی اضافــه کــرد :گردشــگریِ شــهر ،موضــوع بســیار مهمــی اســت
یــورو 4و  22برابــر خودروهــای بــا اســتاندارد کــه اخیــرا رونــد نوســازی خودروهــای فرســوده طالیــی افــزود :در حــال حاضــر خودروهــای خودروهــا در ســال  1393تصریــح کــرد :در کــه مدیریــت قبلــی شــهر تهــران نیــز ایــن اواخــر متوجــه آن شــد،
یــورو 2اســت .برابــر آمارهــای اعــام شــده  50بــه شــدت کاهــش پیــدا کــرده بــه شــکلی کــه عمومــی و دیزلــی در کشــور گواهــی اســقاط ســال  100 ،1393هــزار خــودرو وارد کشــور اقداماتــی کــه در خیابــان ســی تیــر یــا پــل طبیعــت انجــام شــد ،در
درصــد ســوانح رانندگــی کشــور نیــز مربــوط به ظــرف شــش مــاه گذشــته هیــچ خودرویــی مصــرف نمیکننــد ،اگــر در ایــن حــوزه از شــد کــه ایــن رقــم بســیار بــاال بــود و در راســتای گردشــگری بــود.
گواهیهــای اســقاط اســتفاده شــود و بســته مقابــل بــا فراوانــی گواهیهــای اســقاط مواجــه مونســان بــا اســتقبال از ایــن طــرح شــهرداری ،تاکیــد کرد :نیــاز
اســقاط نشــده اســت.
همیــن خودروهــای مربوطــه اســت.
اســت شــهرداری تهــران ،معاونــت گردشــگری را تشــکیل دهــد و بــا
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نبودیــم برهمیــن اســاس شــاهد افزایــش رونــد
نماینــده مراکــز اســقاط کشــور ادامــه داد :تــا
قــدرت آن را پیــش ببــرد ،چــرا کــه هــم بــه ارتقــای فضــای شــهری
ســال  1393بــا اســقاط  300هــزار خــودروی اســقاط خودروهــا در ســال گذشــته گفــت :در نظــر گرفتــه و همچنیــن جلــوی نوســانات نوســازی در کشــور در ایــن ســال بودیــم ،امــا
کمــک میکنــد و هــم بــرای نشــاط مــردم شــهر تهــران موثــر اســت
فرســوده رقمــی معــادل  13هــزار میلیــارد ســال  170 ، 1395هــزار خــودرو در کشــور گواهیهــای اســقاط در بــازار گرفتــه شــود بــا افزایــش حجــم تولیــد گواهیهــای اســقاط
و از نظــر تامیــن درآمــد پایــدار بــرای شــهرداری نیــز مفیــد خواهــد
تومــان چرخــه اقتصــادی بــرای کشــور بــه اســقاط شــد ،در حالــی کــه برنامهریزیهــای قطعــا شــاهد رونــق نوســازی نــاوگان در کشــور
و محــدود شــدن واردات خــودرو ظــرف ســه بــود.
همــراه داشــت کــه در بخشهایــی چــون مــا بــرای اســقاط  800هــزار گواهــی خــورو خواهیــم بــود.
ســال گذشــته رونــد نوســازی خودروهــا در
کاهــش مصــرف ســوخت و کاهــش آالیندگــی بــود ،امــا عواملــی همچون بســته شــدن ســایت وی تاکیــد کــرد :متاســفانه بقــای نوســازی کشــور ســیر نزولــی داشــته اســت.
پازل ناتمام معاینه فنی خودروهای دوگانه سوز
درحالــی کــه هنــوز کل کشــور بــه مراکــز تســت هیدرواســتاتیک
صــدور گواهــی معاینــه فنــی خودروهــای دوگانــه ســوز مجهــز
رئیس سازمان ثبت احوال :
نیســتند امــا ظاهــرا ایــن امــر مراحــل پایانــی خــود را طــی میکنــد
وظــرف مــاه آینــده ایــن مهــم محقــق خواهــد شــد؛اما معاینــه فنــی
خودروهــای دوگانــه ســوز پــازل دیگــری بــه نــام مراکــز اســتاندارد
بــاز و بســته کــردن مخــازن را هــم داردکــه گویــی متولــی آن بــه طور
مشــخص معلــوم نیســت؛ ایــن مراکــز بایــد توســط صنعــت ،معــدن
تجــاردت شــکل بگیــرد و اســتانداردهای آن نیــز توســط ســازمان
هــزار و  246والدت بــه ثبــت رســیده
ت احــوال کشــور از نشــانههای عملکــرد الکترونیکــی نقــاط دور دســت خدمــات ارائــه شــود .تعویــض و دریافــت کارت کننــد.
رئیــس ســازمان ثب ـ 
اســتاندارد داده شــودکه تاکنــون اقــدام موثــری شــکل نگرفتــه اســت.
گفــت :بــرای دریافــت کارت ملــی ثبتاحــوال در کشــور دانســت و وی بــا بیــان اینکــه در هــر ایســتگاه وی در خصــوص تعویــض شناســنامه اســت کــه شــامل  586هــزار و  205بنابرایــن درماههــای آینــده هــم ســردرگمی بــرای گرفتــن برگــه
هوشــمند تنهــا تــا پایــان ســال جاری گفــت :در ایــن کارت کلیه مشــخصات دو نفــر مشــغول بــه خدمــات رســانی نیــز عنــوان کــرد :تعویــض شناســنامه مــورد تولــد پســر و  552هــزار و  41معاینــه فنــی ایــن خودروهــا تکــرار خواهــد شــد واجــرای ایــن طــرح
فرصــت باقیســت و ایــن فرصــت بــه بیومتریــک افــراد اعــم از تصاویــر ،اثــر هســتند ،افــزود :افــرادی کــه تــا پایــان بــرای افــرادی کــه بعــد از پیــروزی مــورد تولــد دختــر میشــود .برایــن بــا تعویــق مجــدد روبـهرو میشود.ســعید قیصــر ،مدیــر امــور اجرایــی
هیــچ عنــوان تمدیــد نخواهــد شــد .انگشــت و امضــای الکترونیکــی وجــود ســال  89کارت ملــی قبلــی را دریافت انقــاب اســامی شناســنامه دریافــت اســاس بــه ازای هــر  100دختــر  106معاینــه فنــی کشــور در گفتوگــو بــا ایســنا ،گفت :در حــال حاضــر
گــزارش
بــه
ایســنا ،حمید دارد .تاکنــون بیــش از  30میلیــون کردهانــد ملــزم بــه تعویــض کارت و کردهانــد ضرورتــی نــدارد مگــر در پســر متولــد شــده اســت و میانگیــن مراکــز تســت هیدرواســتاتیک بــه  69مرکــز افزایــش پیــدا کــرده
درخشــاننیا در آییــن افتتــاح کارت ملــی هوشــمند در کشــور دریافــت کارت هوشــمند ملی هســتند مــواردی کــه شناســنامه آســیب ســن مــادران در تولــد اول  28ســال و اســت و امــروز در  22اســتان کشــور مــا شــاهد فعالیــت ایــن مراکــز
ایســتگاه ســیار خدمــات کارت صــادر شــده اســت .ایــن پــروژه چراکــه تــا پایــان ســال ،کارت قبلــی دیــده یــا گــم شــده باشــد ،در غیــر  10مــاه و پــدران  31ســال بــه ثبــت هســتیم بــی تردیــد ظــرف یــک ماهــه آینــده در تمامــی اســتان هــای
کشــور ایــن مراکــز فعالیــت خــود را آغــاز خواهنــد کــرد.وی افــزود:
هوشــمندی ملــی در موسســه خیریــه بــرای حــدود  60میلیــون ایرانــی آنهــا از اعتبــار ســاقط مــی شــود و ایــن صــورت ضرورتــی بــرای تعویــض رســیده اســت.
جامع ســالمندان اســتان مرکــزی و در بــاالی  15ســال تدویــن شــده و بایــد عــدم دریافــت کارت ملــی هوشــمند و شناســنامه وجــود نــدارد و امــری درخشــاننیا افــزود 1076 :مــورد از  9اســتان کشــور امــروز مراکــز تســت هیدرواســتاتیک را ندارنــد
جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه ســوم تــا پایــان ســال  1397بــه اتمــام نبــود هیــچ گونــه ابــزار هویتــی مانعی اختیــاری اســت ،امــا دریافــت کارت ازدواج هــای ثبــت شــده در  9ماهــه کــه ظــرف هفتــه آینــده  7مرکــز در  7اســتان دیگــر کشــور کــه
بــرای انجــام امــور آنــان خواهــد هوشــمند ملــی امــری الزامــی اســت و نخســت ســال مربــوط بــه زنــان باالی تکمیــل شــدهاند کار خــود را آغــاز میکننــد تــا در ایــن اســتانها
دی کــه بــه عنــوان روز ملــی ثبــت برسد.
نیــز مــردم بتواننــد بــرای تســت هیدرواســتاتیک مراجعــه کننــد.
تنهــا تــا پایــان ســال جــاری فرصــت  60ســال و  7812ازدواج مربــوط بــه
احــوال و اول تــا هفتــم دی کــه بــه درخشــاننیا تصریــح کــرد :بــه جهــت بود.
در حــال حاضــر مــردم مــی تواننــد بــه ایــن مراکــز مراجعــه کننــد.
مــردان بــاالی  60ســال بــوده اســت.
عنــوان هفتــه ثبتاحــوال نامگــذاری تســریع در صــدور کارت و دقــت معــاون وزیــر کشــور بــا تاکیــد بــر باقیســت.
قیصــر در تشــریح زمــان ســه ماهــه اعــام شــده بــرای تکمیــل مراکــز
شــده اســت ،بیــان کــرد :روز ملــی کار و افــرادی کــه توانایــی مراجعــه اینکــه فرصــت دریافــت کارت ملــی درخشــاننیا در خصــوص تعــداد رئیــس ســازمان ثبتاحــوال کشــور
تســت هیدرواســتاتیک و اجرایــی شــدن ایــن طــرح گفــت :در حــال
ثبتاحــوال یــادآور تــاش صدســاله بــه مراکــز ثبتنــام و صــدور کارت هوشــمند تــا پایــان ســال  96اســت و ازدواج و طــاق ثبــت شــده در کشــور تعــداد فــوت در  9ماهه نخســت ســال حاضــر کارگاه هــای اســتانداردی کــه مخــازن معیــوب را در صــورت
بــرای ثبتاحــوال در کشــور اســت .هوشــمند ملــی را ندارنــد ایســتگاه بــه هیــچ عنــوان ایــن فرصــت تمدیــد طــی  9ماهــه نخســت ســال جــاری جــاری را  276هــزار و  392مــورد تشــخیص مراکــز بتواننــد بــاز و بســته کننــد وجــود نــدارد؛ لــذا بایــد
بــرای اولیــن بــار از ســال 1297هویت ســیار راهانــدازی شــده اســت .در نمیشــود ،اظهــار کــرد :در حــال عنــوان کــرد :طــی  9ماهــه نخســت عنــوان کــرد و گفــت :نــرخ عمومــی ایــن امــر تعییــن تکلیــف شــود و ایــن کارگاه هــا توســط ســازمان
در ایــران بــه صــورت رســمی و نویــن حــال حاضــر  100ایســتگاه در نقــاط حاضــر حــدود  20میلیــون نفــر بایــد ســال جــاری  481هــزار و  809مــورد مــرگ در کشــور  4.7و شــایعترین اســتاندارد بــه مــردم معرفــی شــود و تــا زمانــی کــه ایــن مشــکالت
بــه ثبــت رســید و امــروز شــاهد ثبــت مختلــف کشــور فعــال اســت و طبــق تــا پایــان ســال جــاری کارت ملــی ازدواج و  133هــزار و  366واقعــه علــل مــرگ بیمــاری قلبــی و حــل نشــده و دســتگاه هــای ذیربــط همــراه نشــده انــد ،نخواهیــم
نویــن و الکترونیکــی کلیــه احــوال در برنامهریــزی انجــام شــده ایــن تعــداد خــود را تعویــض کننــد و حــدود هفت طــاق در کشــور ثبــت شــده اســت .عروقــی ،ســرطانها ،تومورهــا ،گذاشــت شــهروندان بــه ســختی بیفتنــد کــه ممکــن اســت پــس از
ایســتگاه بــه  800ایســتگاه افزایــش میلیــون نفــر از واجدیــن شــرایط نیــز وی اضافــه کــرد :همچنیــن در ایــن بیمــاری دســتگاه تنفســی و حــوادث اتمــام مهلــت ســه ماهــه بــار دیگــر ایــن زمــان تمدیــد شــود.
ایــن ســازمان هســتیم.
وی کارت هوشــمند ملــی را یکــی مییابــد تــا در کلیــه روســتاها و میتواننــد بــرای ســال  97اقــدام بــه بــازه زمانــی یــک میلیــون و  138غیرعمــدی اســت.

فرسوده شدن سالی  200هزار خودرو در کشور

فرصت دریافت کارت ملی هوشمند تمدید نمی شود

ادامه تحصیل بیش از  ۵۰درصد کودکان پناهجوی سوری در ترکیه
بــه گفتــه مقامــات ترکیــه  ۶۰۰هــزار نفــر از ۹۷۲
هــزار کــودک مدرسـهای ســوری در سراســر ترکیــه
از خدمــات آموزشــی بهرهمنــد میشــوند.
بــه گــزارش ایســنا ،یــک مقــام ترکی ـهای در ایــن
بــاره گفــت :کــودکان مدرســهای ســوری کــه در
ترکیــه زندگــی میکننــد بــه ســرعت در حــال

تطبیــق بــا نظــام آموزشــی ایــن کشــور هســتند.
علیرضــا آلتونــل ،مدیــرکل آمــوزش مادامالعمــر
در وزارت آمــوزش و پــرورش ترکیــه بــا تاکیــد بــر
میــزان تحصیــات بــاالی کــودکان ســوری در ایــن
کشــور بیــان کــرد ۶۰۰ :هــزار نفــر از  ۹۷۲هــزار
کــودک مدرســهای ســوری در مــدارس سراســر

ترکیــه در حــال تحصیــل و تطبیــق بــا نظــام
آموزشــی ایــن کشــور هســتند.
وی افــزود :بیــش از  ۵۰درصــد دانشآمــوزان
ســوری پذیرفتــه شــده در مــدارس ،جــذب نظــام
آموزشــی ترکیــه شــده و بــا دانشآمــوزان ترکیـهای
در کالسهــای مشــترک تحصیــل میکننــد.

وی ســپس اضافــه کــرد :کل بودجـهای کــه ترکیــه
بــرای آمــوزش کــودکان ســوری صــرف کــرده بیــش
از کل هزینـهای کــه بســیاری از کشــورهای اروپایــی
بــرای ادامــه زندگــی تمــام ســوریهای ســاکن در
ســرزمینهای آنــان اختصــاص دادهانــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری آناتولــی ،ترکیــه پذیــرای

حــدود ســه میلیــون پناهجــوی ســوری اســت
کــه پــس از آغــاز جنــگ در کشورشــان بــه ترکیــه
پنــاه آوردهانــد .دولــت ترکیــه از زمــان آغــاز جنــگ
داخلــی ســوریه در ســال  ۲۰۱۱میــادی ۳۰
میلیــارد دالر بــرای کمــک بــه پناهجویــان ســوری
صــرف کــرده اســت.

اقتصادی
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران هشدار داد:

احتمال تشدید مشکالت آب تهران
در تابستان ۹۷

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران گفت :از ابتدای دی تا امروز کمتر از یک میلیمتر بارش در
تهران داشتیم ،در آذر ماه هم فقط  ۳میلیمتر بارش داشتیم و بسیار کم بود؛ این وضعیت پیش برود
قطعا در تابستان  97دچار مشکل می شویم.
به گزارش تسنیم ،محمدرضا بختیاری مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران اظهار داشت:
متأسفانه بارندگی امسال وضعیت خوبی ندارد و این مسئله بسیار نگران کننده است.
وی افزود :از ابتدای سال آبی جاری تا امروز حدود  28میلیمتر بارش داشتیم در حالی که این
میزان در مدت مشابه سال گذشته  59میلیمتر و به صورت متوسط بلندمدت  40ساله رد مدت

زمان مشابه  81میلیمتر بوده است.
بختیاری با بیان اینکه «بارشهای سال آبی جاری نسبت به سال گذشته  53درصد کاهش و نسبت
به متوسط بلندمدت  66درصد کاهش دارد» ،گفت :تا به حال ،سال بسیار بدی را در خصوص بارش
ها پشت سرگذاشتیم ،امیدواریم در  4 - 3ماه پیش رو کمبود بارش ها جبران شود.
وی خاطرنشان کرد :از ابتدای دی تا امروز کمتر از یک میلیمتر بارش در تهران داشتیم ،در آذر
ماه هم فقط  3میلیمتر بارش داشتیم و بسیار کم بود؛ با این وضعیت پیش برود قطعا در تابستان
دچار مشکل می شویم.

وعدههای وزیر نیرو
برای گسترش استنفاده از پساب در کشور
استفاده از پساب در شرایط بحران آب ایران می تواند
بسیار مفید باشد به همین دلیل وزیر نیرو وعده هایی
را برای گسترش استنفاده از پساب در کشور داده است.
به گزارش ایسنا ،در جهان بیش از  ۸۰درصد پساب های
تولیدی توسط جامعه بدون تصفیه و استفاده مجدد به
اکوسیستم برمی گردند .در حال حاضر اکثر شهرهای
کشورهای در حال توسعه از زیرساخت و منابع مناسبی
برای مدیریت پسابها با روشی موثر و پایدار برخوردار
نیستند .رضا اردکانیان ،وزیر نیرو معتقد است که دولت
برای استفاده از پساب برنامههای خوبی دارد و با توجه
به اینکه در دنیا لغت فاضالب حذف شده و همه اینها
به نامهای دیگر و در رنگهای مختلف یاد میشود ،مانند
آب خاکستری که باید پس از تصفیه ،استفاده مجدد در
بخشهای مختلف شود.
به گفته وی این مفهوم بدین معناست که به جای اینکه
آب را از نقاط دور منتقل کنیم باید به فکر نحوه استفاده
از آب موجود باشیم اگر به این موضوع نپردازیم آب های

جدید برای مدتی می توانند پاسخگو باشند ولی پس
از مدتی مشکالت فعلی با ابعاد بزرگتری خود را نشان
خواهد داد.
ب ها به عنوان یک منبع به جای
به طور کلی باید به پسا 
یک بار دور انداخته شده ،نگاه شود .در همین راستا ایران
سعی دارد با توسعه استفاده از پساب وضعیت منابع آبی
خود را سروسامان دهد.طبق گفته های رحیم میدانی -
معاون وزیر نیرو  -بزرگترین پروژه بازیافت آب در مشهد
آغاز شده و در حال مطالعه است و برای اینکه از تجربه
همه دنیا استفاده کنیم ،با همکاری آلمانی ها مطالعات
این طرح را پیش می بریم که با آب کشاورزی جایگزین
کنیم؛ البته از آنجا که پساب ها همیشه منطبق با زمان
آبیاری نیست ،بخشی را نیز باید به سفره های زیرزمینی
تغذیه کنیم.
وی با بیان اینکه از آنجا که استفاده از پساب برای مصرف
کشاورزی استانداردهای خود را دارد و ما استانداردهای
ملی در این زمینه نداریم ،استانداردهای نحوه استفاده از

پساب در کشورهای آلمان ،آمریکا و اسپانیا را اخذ کردیم
و ممکن است این استانداردها را به استاندارد ملی تبدیل
کنیم ،اظهار کرد :این پروژه قادر است ساالنه  ۱۰۰میلیون
متر مکعب توان بازیافت پساب را در این شهر داشته
باشیم؛ این طرح در حال مطالعه است و پس از اتمام فاز
مطالعاتی ،وارد فاز اجرایی می شود .با توجه به گسترش
روزافزون صنایع آببر ،به نظر میرسد استفاده از پساب
یکی از بهترین راهکارها برای کاهش معضل کمبود آب
باشد همچنین به علت کمبود منابع آبی در سالهای آتی
چارهای جز تفکیک آب مصرفی بخشهای مختلف از آب
شرب باقی نمیماند.
از آب تصفیه شده صنایع میتوان برای آبیاری فضای
سبز استفاده کرد و به این ترتیب از بهرهبرداری از منابع
آبهای زیرزمینی ک م کرد .عالوه بر این استفاده از پساب
صنایع ،عاله بر کنترل آلودگیهای زیست محیطی ،حفظ
منابع آبی موجود ،از لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه
است.

4

تبخیر گاز انباشته در بنزین افزایش یافته است

رییس کانون کارفرمایان جایگاه های سوخت کشور گفت :میزان تبخیر گازهای انباشته در بنزین و
همینطور گازوییل نسبت به قبل افزایش یافته و این مساله موجب زیان جایگاهداران شده است.
ناصر رییسی فر در گفتگو با مهر با رد این موضوع که میزان تبخیر گازهای موجود در بنزین یورو ۴
از یورو  ۲بیشتر است ،گفت :این موضوع که میزان تبخیر گاز انباشت شده در بنزین نسبت به گذشته
افزایش یافته است را تایید می کنم اما اینکه بگوییم میزان تبخیر بنزین یورو  ۴نسبت به یورو  ۲بیشتر
است ،علمی و دقیق نیست.
وی ادامه داد :این میزان تبخیر در گذشته نیز وجود داشت و همان طور که می دانید میزان تبخیر این
گاز انباشت شده در بنزین در فصل گرم سال بیش از فصل سرد سال است ،اما در گذشته این میزان به
8269
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یکدیگر
موضوع باعث زیان جایگاهداران شده و مردم نیز تا حدودی از آن متضرر می شوند.
این مقام مسوول با تاکید بر اینکه سیستم جدید سوختگیری در جایگاه های سوخت به هیچ عنوان اجازه
ورود هوا به درون باک را نمی دهد ،تصریح کرد :زمانی که باک را باز می کنند هوایی از آن خارج می
شود که در حقیقت مربوط به تبخیر گازهای انباشت شده در بنزین است.
طبق گفته رییسی فر ،این تبخیر گازهای انباشت شده در بنزین موجب می شود که میزان پرداختی جایگاه
داران سوخت در زمان تحویل بار نسبت به فروش محموله رقم متمایزی باشد .به طور مثال جایگاه دار
تﻮمانهزار و ۸۰۰
تنها ۳۱
تبخیر -زیاد
حالی که
هزینه خرید  ۳۲۲۰۰لیتر بنزین در روز را می دهد ،در
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شنﺒه 5
رییس کانون کارفرمایان جایگاه های سوخت کشور با بیان اینکه هزینه های جایگاه داران همواره بیش
از درآمدشان بوده است ،تصریح کرد ۷۰ :درصد جایگاه هایی که میزان فروش شان کم است ،درآمد و
هزینه هایشان متوازن نیست .این در حالی است که میزان دریافت کارمزد آنها تنها  ۳.۵درصد نرخ بنزین
است که آن هم با تاخیر و مشکالت خاص خود پرداخت می شود.

ساخت کارتهای الکترونیکی کنترلر دستگاه نمونهگیر
خودکار پایانههای نفتی شمال و عسلویه

طراحی و ساخت کارتهای الکترونیکی کنترلر دستگاه نمونهگیر خودکار پایانههای نفتی شمال و عسلویه
با امضای قراردادی به سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف واگذار شد.
به گزارش ایسنا ،همزمان با هفته پژوهش روز گذشته در نشستی با حضور موسوی مدیر عامل شرکت
پایانههای نفتی ایران و چند تن از مدیران این شرکت با مهندس حاجیلو رئیس سازمان جهاد دانشگاهی
صنعتی شریف و چند تن از مدیران این سازمان ،قرارداد «طراحی و ساخت کارتهای الکترونیکی کنترلر
دستگاه نمونهگیر خودکار پایانههای نفتی شمال و عسلویه « به امضاء رسید.
موسوی مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران با تاکید بر اینکه کشور جمهوری اسالمی ایران از نظر
دانش فنی و علمی توانمندی بسیار باالیی دارد ،افزود :مدیران شرکت پایانههای نفتی ایران به ساخت
داخل اعتقاد دارند و وقتی نیازی مطرح میشود ،ابتدا راه پاسخ به این نیاز را در گستره جغرافیایی کشور
خودمان بررسی میکنیم .میدانیم که میتوانیم و این توانستن را قبال دیده و تجربه کردهایم .دانشگاهها
و مراکز تحقیقاتی و صنعتی کشور در حوزه صنعت نفت کارهای بسیار بزرگی انجام دادهاند.
موسوی با اشاره به اهمیت تداوم همکاری مشترک با جهاد دانشگاهی صنعتی شریف گفت :در خالل این
همکاریها ،برخی از دستگاههای حساس الکترونیک ،در داخل کشور ساخته شده است .این تجهیزات از
جمله تجهیزاتی است که در بحث تحریم ،یک نقطه آسیبپذیر برای کشور است .ولی با توافقاتی مثل
همین قرارداد ،تمام حیلههای دشمنان در مقابل جمهوری اسالمی ایران ،بیاثر خواهد شد.
وی در ادامه افزود :موضوعی که همکاران ما در شرکت پایانههای نفتی ایران در قالب این قراردادها به
طور خیلی جدی پیگیر هستند و انجام میدهند ،این است که معتقدند موضوع اشتغال از همین بستر
حتما باید حل شود و همچنین بحث خروج ارز بیرویه مطرح است که در قالب این قراردادهای داخلی
با دانشگاهها و صنایع داخلی ،از آن جلوگیری میشود .فعالیتهایی که در طول سالهای گذشته شاهد آن
بودیم به خوبی نشان داد که در کشور ما به بحث دانش فنی بسیار اهمیت میدهند.
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رئیس پلیس پایتخت خبر داد

5

تعداد مصدومان حادثه انفجار گاز
در دزفول به  16نفر رسید

دستگیری  216اوباش در تهران

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت :تعداد مصدومان
حادثه انفجار گاز شرکت پرسیگاز تاکنون به  16نفر رسیده است.
جعفریان در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :در حادثه انفجار گاز و
آتشسوزی که بعد از ظهر یکشنبه( 3دی ماه) در شرکت پرسیگاز واقع در
جاده شهرک حمزه رخ داد 16 ،نفر مصدوم شدند.
وی افزود :از این  16مصدوم یک نفر در محل حادثه درمان شد
از این کار خود به جز خودنمایی نداشتند .این
رئیس پلیس پایتخت از دستگیری  216نفر
و سایر مصدومان شامل سه نفر با مصدومیت سوختگی ،هفت نفر با
اوباش درختان را به آتش کشیده و پس از
از اراذل و اوباش و مزاحمان مردم در پایتخت
شماره
- 2017
 26بادستامبر
1439
ربیع الثانﯽ
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8269گازگرفتگی به
ناشی از
تنفسی
مشکالت
پنج -نفر
ترومایی و
جراحت
آن مقابلش میایستاده و آن را نگاه میکردند.
خبر داد.
بیمارستان گنجویان دزفول انتقال یافتند .مدیر روابط عمومی دانشگاه
وی اضافه کرد :همچنین در میان دستگیر
به گزارش ایسنا ،سرتیپ حسین رحیمی در
علوم پزشکی دزفول تصریح کرد :از سه مصدوم دارای سوختگی این
شدگان اوباشی قرار دارد که فضای مجازی
مراسم اجرای طرح برخورد با اراذل و اوباش و
حادثه،دو نفر از مصدومان حادثه شامل یک مرد  28ساله و یک زن
اقدام به خودنمایی و تهدید دیگران کرده بود.
مخالن نظم و امنیت عمومی ،گفت :طی 24
 29ساله با سوختگی بیش از  70درصد به بیمارستان سوانح و
خودنمایی بچه مایه دار با ماشین قالبی پلیس
ساعت گذشته همکاران من در پلیس امنیت
سوختگی آیتا ...طالقانی اهواز اعزام شدند .مصدوم دیگر که مردی 36
رحیمی همچنین از دستگیری فردی که با
با اجرای  137عملیات در نقاط مختلف تهران
ساله است از بیمارستان مرخص شد .جعفریان عنوان کرد :همچنین
خودروی لوکس و تبدیل آن به خودروی
اقدام به دستگیری  216نفر از اراذل و اوباش
تومان مرد  25ساله
حاضر یک
 20در
حادثه
ترومایی این
حال500 -
صفحه
- 8269
پلیس با چسباندن برچسب اقدام به تردد در از هفت مصدوم شماره
و مزاحمان محالت کردند.
بستری شده و چهار
- 1439بخش
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ارتوپدی 2017
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معابر شمالی تهران کرده بود ،گفت:سهاین
رحیمی با بیان اینکه  50نفر از این افراد
مصدوم مرد در اورژانس تحت نظر هستند و دو مصدوم دیگر شامل
وضع مالی خوبی داشته و با تبدیل خودروی
به دلیل آنکه کمتر از  20سال سن داشتند
یک زن و همچنین یک نفر از نیروهای آتشنشانی مرخص شدهاند.
لوکس خود به خودروی پلیس اقدام به
ارشاد شده و با اخذ تعهد به خانوادههایشان
وی بیان کرد :از پنج مصدوم تنفسی این حادثه نیز هم اکنون سه مصدوم
تحویل داده شدند ،افزود :همچنین در اجرای افشانه و  ...کشف و ضبط شد ،گفت :متهمان رحیمی درباره سطح اراذل و اوباش دستگیر خودنمایی و بعضا سوء استفاده از آن کرده
تحت نظر هستند و دو نفر نیز ترخیص شدهاند.
این طرح  59قهوه خانه و پاتوق اوباش اعمال از این موارد در مزاحمتهای خود استفاده شده نیز اظهار کرد :اکثر این افراد اراذل و بود که توسط ماموران پلیس دستگیر شد.
میکردند.
اوباش سطح  2بودند اما در میان آنان اراذل و وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره ترس برخی
قانون و نسبت به پلمب آن اقدام شد.
مختصات  2زلزله
رئیس پلیس پایتخت اضافه کرد :همچنین وی با بیان اینکه  63دستگاه موتورسیکلت اوباش سطح یک نیز وجود دارد.
از شهروندان از گزارش اقدامات مجرمانه
 4/4و  4/7ریشتری کوهبنان کرمان
مأموران در بازرسی از این افراد  350فقره که از سوی این افراد مورد استفاده قرار گرفته آتش زدن درخت برای خودنمایی
اراذل و اوباش به پلیس خاطرنشان کرد:
صبح دیروز دو زمینلرز ه پیاپی با بزرگای  4/4و 4/7ریشتر در مقیاس
انواع سالح سرد ،شامل قمه ،چاقو ،باتوم ،بود توقیف شد ،خاطرنشان کرد :اوباش گری ،رییس پلیس پایتخت با اشاره به برخی از مردم اطمینان داشته باشند که گزارشهای
امواج درونی زمین ،صبح دیروز حوالی کوهبنان در استان کرمان را لرزاند.
پنجه بکس و  ...را به همراه برخی از آالت و عربده کشی ،به آتش کشیدن خودروهای جرایم انجام شده از سوی این افراد تصریح آنان به پلیس محرمانه است و به هیچ عنوان
به گزارش ایسنا ،شبکههای لرزهنگاری مرکز لرزهنگاری کشوری موسسه
مردم ،تیراندازی ،خفت گیری ،آسیب زدن به کرد :به عنوان مثال گروهی از این مجرمان که چنین مواردی منتشر نمیشود .کما اینکه
ادوات نظامی کشف و ضبط کردند.
ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت  08:45:07ثانیه و  08:55:35دیروز
رحیمی با بیان اینکه از برخی از این افراد اموال عمومی و خصوصی و  ...نیز از جمله چهار نفر بودند اقدام به آتش زدن درختان در عملیاتهای اخیر نیز بعضا با گزارشهای
دوشنبه 4 ،دی ماه جاری این دو زمینلرزه را ثبت کردند.مختصات هر دو
موارد روانگردان ،دستبند ،گاز اشک آور ،جرایم این افراد بود.
محدوده سعادت آباد کرده بودند و هیچ هدفی مردمی انجام شده است.
زمینلرزه که در عمق  6کیلومتری زمین رخ داده 56.27 ،درجه عرض
شمالی و  31.4درجه عرض شرقی ثبت شده است.زمینلرزه  4/4ریشتری
در یک کیلومتری کوهبنان 29 ،کیلومتری کیانشهر و  52کیلومتری راور
و زلزله  4/7ریشتری در یک کیلومتری کوهبنان 28 ،کیلومتری کیانشهر
و  52کیلومتری راور در استان کرمان به ثبت رسیده است.
رییس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ از دستگیری روی این افراد را آغاز کردند ،گفت :در ادامه تحقیقات ،مأموران ایست پلیس پا به فرار گذاشتند که در ادامه تعقیب و گریز،
مادر و پسری که اقدام به قاچاق و توزیع موادمخدر در تهران مطلع شدند که این افراد قصد دارند تا با خودروی سواری مأموران با رعایت قانون بکارگیری سالح اقدام به شلیک
کرده بودند ،خبر داد.
 405مقادیر قابل توجهی موادمخدر را از محدوده بزرگراه چندین تیر به سمت الستیک این خودرو کرده و سرانجام آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت آترا پوالد سگال
سرهنگ محمد بخشنده در گفت وگو با ایسنا در این باره آزادگان وارد شهر کنند که در همین راستا مأموران اقدام به دو سوداگر مرگ را در بزرگراه آزادگان زمینگیر و دستگیر
به شماره ثبت  807و شناسه ملی 14004973580
گفت :از مدتی قبل مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر تهران تعقیب این افراد کرده و پس از اطمینان از وجود موادمخدر کردند.
بدینوسیله به اطالع سهامداران محترم شرکت آترا پوالد سگال می رساند
بزرگ از فعالیت افرادی در زمینه خرید و فروش موادمخدر با در خودروی این افراد اقدامات خود برای دستگیری دو متهم بخشنده با بیان اینکه این دو قاچاقچی مادر و پسر بودندگفت:
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده راس ساعت  11روز یکشنبه مورخ
در بازرسی از خودروی متهمان  140کیلوگرم مخدر تریاک
خبر شده و رسیدگی به موضوع را در دستورکار خود قرارداده را آغاز کردند.
 96/10/17در محل شرکت به آدرس اشتهارد ،شهرک صنعتی  ،فاز،3
غزالی غربی ،ریحان  ،2ارغوان  ،1ریحان  ،5قطعه  3954برگزار می گردد.
و متوجه شده که زن و مردی اقدام به توزیع موادمخدر در رییس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ ادامه داد :کشف و ضبط شد.
دستورجلسه :انتخاب هیات مدیره جدید شرکت
مأموران برای دستگیری این افراد وارد عمل شده و به به گفته وی ،پس از تشکیل پرونده برای دو متهم ،آنان برای
محدوده خیابان ایران و بهارستان کرده اند.
مدیرعامل
وی با بیان اینکه مأموران به شکل نامحسوس تحقیقات خود آنان دستور توقف دادند؛ اما دو متهم بدون توجه به دستور ادامه روند رسیدگی به جرم ،روانه دادسرا شدند.

دستگیری مادر و پسر موادفروش در تعقیب و گریز پلیس

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

آگهی دعوت نوبت دوم از سهامداران شرکت ابر پارتس کو

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت روکش چوبی فیروزکوه سهامی خاص ثبت

با توجه به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 96/8/17و به موجب نامه شماره  5مورخه  96/9/26تعدادی از سهامداران با توجه
به انقضاء مدت تصدی هیات مدیره در اجراء ماده  136الیحه اصالحی قسمتی از قانون
تجارت ،بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق یا نمایندگان آنها دعوت به عمل
می آید تا درجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت ده صبح روز
چهارشنبه مورخه  96/10/20به نشانی تهران ،خیابان فخر رازی ،خیابان وحید نظری
پالک  61واحد 41آ تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه  :انتخاب اعضای هیات مدیره
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران

آگهی دعوت سهامداران شرکت ورسک کادوس(سهامی خاص)
ثبت شده به شماره  135218و شناسه ملی 10101784287
جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت تعاونی خردمندان صابر عصر
به شماره ثبت ( 444163نوبت اول)

شرکت روکش چوبی فیروز کوه سهامی خاص

شده به شماره  54548وشناسه ملی  10100996734دعوت می شود که در ساعت 8
صبح روز شنبه مورخ  96/10/16در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در محل قانونی
شرکت تشکیل میشود حضور بهم رسانند.
دستورجلسه  -1 :افزایش سرمایه شرکت  -2سایر مواردی که در صالحیت مجمع
عمومی فوق العاده میباشد.

هیات مدیره شرکت

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت میشود که در جلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده که در مورخ  96/10/20راس ساعت  10صبح واقع در تهران –
خیابان نیاوران – روبروی خیابان بهاران -پالک  185واحد  15تشکیل میگردد حضور
بهم رسانند.
دستور جلسه  : 1 :انتخاب اعضاء هیات مدیره و انتخاب مدیرعامل  :2انتخاب بازرسین
 :3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار  :4تغییر محل شرکت

هیات مدیره

آگهی دعوت سهامداران شرکت اتحاد همیاران کوثر سهامی خاص
به شماره ثبت  217959و شناسه ملی 10102592979
جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

با عنایت به حد نصاب نرسیدن اعضاء شرکت کننده در مجمع عمومی فوق العاده نوبت
اول مورخ  96/5/31بدینوسیله از کلیه سهامداران دعوت به عمل می آید تا درجلسه
مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) که راس ساعت  10مورخ  96/10/16در محل
اصلی شرکت تهران ،خیابان ستارخان ،نرسیده به چهار راه خسرو  ،ساختمان مروارید،
طبقه چهارم ،شماره  ،36کدپستی  1451695441تشکیل می گردد حضور بهم
رسانند .دستورجلسه  :اتخاذ تصمیم در خصوص انحالل شرکت

هیات مدیره

آگهی دعوت

بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نماینده قانونی آنها در شرکت رادگستر پالستیک
دعوت بعمل می آید تا در جلسه روز شنبه مورخ  96/10/16ساعت  9صبح به نشانی
 :شهرستان نظرآباد ،شهرک صنعتی سپهر ،بلوار کار آفرینان خیابان اردیبهشت شرقی
شرکت راد گستر پالستیک کدپستی  3331796367تشکیل می گردد حضور بهم
رسانند .در خصوص دستورجلسه  -1 :انتخاب مدیران  -2انتخاب بازرسین -3

انتخاب روزنامه کثیراالنتشار  -4انتخاب هرگونه تصمیمی که در صالحیت مجمع عمومی
عادی باشد.

هیات مدیره
آگهی دعوت سهامداران شرکت فنی راه وساختمان داالن جنوب سهامی خاص
ثبت شده به شماره  420003و شناسه ملی 10420104795
جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

سهامی خاص به شماره ثبت  29693وشناسه ملی 10100751520

از اعضاء محترم این شرکت دعوت می شود در مجمع عمومی فوق الذکر که در ساعت
 17روز چهارشنبه مورخ  96/10/27در دفتر تعاونی واقع در خیابان ولیعصر خ مهرداد
خ ارمغان غربی پالک  31تشکیل می گردد حضور بهمرسانند .در صورتیکه هر یک از
اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد میتواند استفاده از حق خود را برای
حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام االختیار واگذار نماید تعداد

نمایندگی باید حداکثر ظرف  7روز از انتشار این آگهی به همراه نماینده خود با در دست
داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر تعاونی
حاضر تا پس از احراز هویت طرفین (عضویت متقاضی و اهلیت نماینده) برگ نمایندگی
مربوط توسط مقام مذکور تائید و ورقه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.
ضمنا کاندیداهای سمت هیات مدیره موظفند ظرف یک هفته از انتشار آگهی مدارک
کاندیداتوری خود را تحویل دفتر تعاونی نمایند .دستورجلسه  -1 :ارائه گزارش

تغییرات اعضاء و سرمایه  -2انتخاب اعضاء هیات مدیره

هیات مدیره

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه

شرکت تولیدی رادیاتور اتومبیل آرمکو (سهامی خاص)
به شماره ثبت  17839و شناسه ملی 10100619288

بازرسین

آگهی دعوت سهامداران شرکت فنی راه وساختمان داالن جنوب سهامی خاص
ثبت شده به شماره  420003و شناسه ملی 10420104795
جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی
فوق العاده که در ساعت  10مورخ  96/10/26در آدرس :تهران ،شهرستان تهران،
بخش مرکزی ،شهر تهران  ،شهید مطهری  ،خیابان کوه نور ،کوچه دوم ،پالک ، 19طبقه
سوم ،واحد ،7کدپستی  1587646618تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند.

دستورجلسه :درخصوص تعداد اعضاء هیات مدیره

هیات مدیره شرکت

 96/10/16در جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت  9و مجمع عمومی
فوق العاده ساعت  10و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ساعت  11که
در آدرس :استان تهران ،شهرستان تهران ،بخش مرکزی  ،شهر تهران ،الوند،
خیابان آفریقا ،کوچه برمک ،پالک  ،13طبقه دوم ،کدپستی 1516638115
تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستورجلسه  :مجمع عمومی فوق العاده ساعت :9افزایش سرمایه از
طریق ورود شریک جدید -تغییر آدرس مجمع عمومی فوق العاده ساعت
 :10کاهش سرمایه از طریق خروج شریک

مجمع عمومی عادی بطور

فوق العاده ساعت  :11انتخاب و تعیین سمت مدیران ،تعیین وضعیت حق
امضاء

هیات مدیره شرکت ژکام

آگهی کاهش سرمایه
شرکت گروه صنایع ورزشی ارکید مهر (سهامی خاص)

بدینوسیله به اطالع کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از بستانکاران و
دارندگان اوراق قرضه /مشارکت و سهامداران محترم شرکت گروه صنایع
ورزشی ارکید مهر (سهامی خاص) ثبت شده به شماره  215186وشناسه ملی
 10102565676می رساند که مجمع عمومی فوق العاده شرکت منعقده در
تاریخ  96/8/15لزوم کاهش سرمایه شرکت از مبلغ 15/000/000/000
ریال (پانزده میلیارد ریال) به مبلغ  10/000/000/000ریال (ده میلیارد
ریال) را تصویب نموده است .لذا هیات مدیره شرکت وفق مواد  192و193
الیحه اصالحی قانون تجارت مصوب  1347از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
اعم از دارندگان اوراق قرضه /مشارکت و بستانکاران محترم شرکت دعوت

بدینوسیله به اطالع کلیه صاحبان محترم سهام شرکت تولیدی رادیاتور اتومبیل آرمکو

به عمل می آورد تا چنانچه نسبت به کاهش سرمایه شرکت اعتراض دارند

(سهامی خاص) میرساند  ،برابر مصوبه مورخ  96/9/28مجمع عمومی فوق العاده

ظرف مهلت دو ماه از تاریخ نشر این آگهی اعتراض خود را به مرجع ذیصالح

صاحبان سهام شرکت و اختیارات تفویض شده به هیات مدیره تصمیم به افزایش

قضایی و دفتر شرکت ارائه نمایند.

سرمایه از مبلغ فعلی  11/836/198/920ریال منقسم به  27/526/044سهم با
نام  430ریالی با  15برابر افزایش به مبلغ  177/542/983/800ریال منقسم به
 412/890/660سهم با نام  430ریالی از طریق انتشار اوراق سهام جدید با نام
و از محل مطالبات حال شده سهامداران و یا آورده نقدی به قیمت اسمی هر سهم
 430ریال با شرایط ذیل گرفته شده است - :افزایش سرمایه از طریق صدور اوراق

بطور فوق العاده که در ساعت  12مورخ  96/10/26در آدرس :تهران ،شهرستان

هیات مدیره شرکت

 80474و شناسه ملی  10101251557دعوت بعمل می آید که در مورخ

حسابرسی بهمند بازرس اصلی شرکت خواهد بود .بدین منظور عضو متقاضی اعطای

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی

دستورجلسه -1 :انتخاب اعضای هیات مدیره  -2تعیین وضعیت حق امضاء  -3انتخاب

بدینوسیله از کلیه شرکا شرکت ژکام (مسئولیت محدود) به شماره ثبت

در این صورت تائید نمایندگی تام االختیار با آقای احمدرضا شریفی نماینده موسسه

ناشی از افزایش سرمایه  385/364/616سهم میباشد و دارندگان سهام فعلی به

تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران  ،شهید مطهری  ،خیابان کوه نور ،کوچه دوم ،پالک، 19

شماره ثبت  80474شناسه ملی 10101251557

آرای وکالتی هر عضو حداکثر  3رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و

سهام جدید با نام وبه ارزش اسمی هر سهم  430ریال میباشد - .تعداد سهام جدید

طبقه سوم ،واحد ،7کدپستی  1587646618تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند.

آگهی دعوت شرکت ژکام (مسئولیت محدود)

نسبت سهام خود  ،دارای حق تقدم در خرید سهام جدید میباشند( .بعبارتی دارنده
هر یک سهم فعلی میتواند به میزان  14سهم جدید در افزایش سرمایه شرکت نماید)
 آورده نقدی مربوط به افزایش سرمایه می باید حداکثر ظرف 2ماه از تاریخ نشراین آگهی در روزنامه کثیراالنتشار شرکت به حساب جاری شمار ه 5616383521
بانک ملت شعبه شهر صنعتی کاوه کد شعبه  87155به نام شرکت رادیاتور اتومبیل
آرمکو (سهامی خاص) واریز و یک نسخه از فیش واریزی به امور مالی شرکت تحویل
گردد - .سهامدارانی که دارای مطالبات حال شده بوده و تمایل به شرکت در افزایش
سرمایه از محل مطالبات خود دارند الزم است درخواست و موافقت خود را کتبا به امور
مالی شرکت به آدرس محل قانونی شرکت تحویل نموده و یا با پست سفارشی ارسال
نمایند - .در هر مرحله از افزایش سرمایه به میزان مبالغ پرداخت شده ویا مطالبات
حال شده موافقت شده جهت افزایش سرمایه نسبت به ثبت افزایش سرمایه و ارسال
به اداره ثبت شرکتها اقدام خواهد شد.

هیات مدیره شرکت تولیدی رادیاتور اتومبیل آرمکو(سهامی خاص)

هیات مدیره شرکت گروه صنایع ورز شی ارکید مهر (سهامی خاص)

روزنامه ابرار
آگهی می پذیرد

44017045
44015792

فلکه دوم صادقیه ،ابتدای بلوار فردوس شرق ،
نرسیده به خیابان سلیمی جهرمی ،پالک 160
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آگهی دعوت سهامداران شرکت دهکده هنر لیو با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  372211و شناسه ملی 10320212020
جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

بدینوسیله از کلیه سهامداران دعوت میشود در جلسات مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده که در ساعت  14مورخ  1396/10/16در آدرس تهران  ،خ ولیعصر
 ،خ بابک بهرامی .پالک  58کدپستی 1968644513تلفن 88196942تشکیل
میگردد حضور بهم رسانند.
دستورجلسات :مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده -1:انتخاب مدیران
 -2انتخاب بازرسین  -3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار  -4تصویب ترازنامه
حساب سود و زیان.

هیات مدیره

آگهی دعوت شرکت نگین سازه یادمان سهامی خاص
شماره ثبت 403171 :به شناسه ملی 10320544764 :
در اجرای ماده  44الیحه اصالحی قانون تجارت

با توجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت نگین سازه یادمان به شماره ثبت
 403171به شناسه ملی 10320544764 :مورخ  96/7/25در اجرای ماده  44الیحه
اصالحی قانون تجارت مبنی بر تبدیل کلیه سهام شرکت از بی نام به با نام ،لذا از کلیه
سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی به مدت  6ماه نسبت
به تبدیل سهم خود به مرکز شرکت به آدرس تهران ،میدان رسالت خابان فرجام تقاطع
سراج پالک  295واحد 15مراجعه نمایند بدیهی است پس از انقضاء مدت مذکور کلیه
سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد.

آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

آگهی دعوت

شرکت کاوشگران فرآژند سهامی خاص به شماره ثبت 375035

ثبت  81635دعوت بعمل می آید جهت شرکت در مجمع عمومی عادی بطور

و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

بدینوسیله از کلیه سهامداران کاوشگران فرآژند سهامی خاص به شماره
ثبت  375035و شناسه ملی  10320241140دعوت به عمل می آید
تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت  9صبح مورخ
 96/10/16وجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت که در
ساعت  11صبح همانروز در محل شرکت واقع در تهران ،خیابان خرمشهر،
خیابان مرغاب ،کوچه سرمد ،پالک  ، 22واحد 1تشکیل می شود حضور بهم
رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومی فوق العاده  -1 :نقل وانتقال سهام  -2کاهش
تعداد اعضای هیات مدیره  -3الحاق به موضوع شرکت
دستورجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  -1 :انتخاب وتعیین
سمت اعضای هیات مدیره  -2تعیین دارندگان حق امضاء  -3انتخاب بازرس

هیات مدیره

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت آب حیات (سهامی خاص) به شماره
فوق العاده شرکت که راس ساعت  10صبح روز دوشنبه مورخ 96/10/18
در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران تشکیل می گردد حضور بهم
رسانند.دستورجلسه تعیین اعضاء هیات مدیره  ،انتخاب بازرسین شرکت،
تعیین روزنامه کثیراالنتشار می باشد.

مزایده نوبت دوم

هیات مدیره

یک واحد تولیدی در نظر دارد که امتیازات خودرا از طریق
مزایده به فروش برساند ،عالقمندان میتوانند جهت تکمیل
فرم های مربوطه درخواست خودرا تا  96/10/30تحویل
نمایند.

تلفن 22051435 :

آیینه هنر
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سوگوارهای برای فرهنگ و هنر ایران

هنر را از پدرها و مادرهایشان به ارث بردند تا
آنچه از فرهنگ میدانند حفظ کنند .آنقدر نجابت
دارند که برای ثابت کردن هنرشان و فرهنگی که
برای حفظاش تالش میکنند ،فریاد نمیزنند و
داد و قال راه نمیاندازند.
به گزارش ایسنا ،موهایشان را در راه فرهنگ و
هنر کشور سپید کردهاند ،با کمترین امکانات
و بدون هیچ کمکی سعی کردند شاگرد تربیت
کنند .با فقر دستوپنجه نرم کردند و هر
چه داشتند برای حفظ فرهنگ و هنر هزینه
کردهاند .با آنکه از کشورهای دیگر پیشنهادهای
وسوسهکنند ه داشتهاند ،ترجیح دادند هنرشان را
برای مردم کشور خودشان خرج کنند؛ با اینکه
بیمه تامین اجتماعی و حقوق بازنشستگی ندارند،
اما صدایشان درنمیآید؛ اما مسووالن برای آنها
چه کردهاند؟«عاشورگلدی برزین» ،دوتار نوا ِز
 ۷۵ساله استان گلستان گاو شیرده خانهشان را
فروخت تا بتواند یک دوتار بخرد و نوازندگی را
یاد بگیرد .او در حال حاضر با  ۱۵۰هزار تومانی
که از موسسه هنرمندان پیشکسوت میگیرد،
امرار معاش میکند .تنها خواستهاش ماهانه ۵۰۰
هزار تومان حقوق و بیمهی درمانی است که
هزینههای درمان دوران کهنسالی را کاهش دهد.
شاپور ترابی گودرزی یکی از آخرین بازماندههای
آن  ۷۵هنرمندی است که در کارگاه هنرهای
زیبا فعالیت میکردند.او مدرک درجه یک هنری
(معادل دکتری) دارد و آثارش در موزه هنرهای
ملی و موزه کاخ سفید آمریکا نگهداری میشود.
این استاد  ۹۰ساله در حین ترک کالس درس
خورد و به دلیل نداشتن
در دانشگاه زمین می َ
هزینههای درمانی ،یکی از دستهایش از کار
میافتد!او در حال حاضر در خانهای زندگی میکند
که سالن پذیراییاش را تبدیل به کارگاهی برای
آموزش به شاگردانش کرده است .کرایه خانهاش
را به سختی میپردازد و از ترس اینکه صاحبخانه
عذرش را بخواهد ،همچنان برخی از وسایلش را
از جعبه بیرون نیاورده استُ .گل بیبی دهواری
از زنان قدیمی روستای کلپورگان در سیستان

و بلوچستان است که به شیوه هفتهزار ساله
سفالگری میکند و این کار را به نسل جدید یاد
میدهد .با اینکه  ۷۰سال سن دارد و استادکار
نمونهای است ،اما هنوز بیمه ندارد و بارها خواسته
که مسووالن کاری برای بیمه پیشکسوتان سفالگر
روستا انجام دهند.ابراهیم شریفزاده ذخیرهای از
مقامهای قدیمی منطقه تربتجام بود که تمام
شد .او ذخیره پا دایرهخوانی (نوعی آواز که بیشتر
در عروسیها خوانده میشد) در ایران بود که بعد
از تحمل یک دوره بیماری ،سال گذشته از دنیا
رفت .عمر شریفزاده به گرفتن درجه هنری در
زمان حیاتش قد نداد و تحویل دخترش شد .این
هنرمند سالهای آخر زندگیاش را در تنگدستی
و بیتوجهی مسووالن سپری کرد.عزیز ب ُ ّساق،
از نوازندگان بیبدیل ساز سرنا در الیگودرز در
آستانه  ۱۰۰سالگی و زمانی که باید بعد از سالها
سرباالیی زندگی ،دوران بازنشستگیاش را بی
ِ
دغدغه سپری کند ،درگیر بیماری پسرش است.
او برای تامین هزینه پیوند ریه و خرید کپسول
اکسیژن برای پسرش ،خانهاش را برای فروش
گذاشت.مرحوم رجب سپهری پور نواختن ساز
رانندگی
جفتی را  ۲۰سال کنار گذاشت تا با
ِ
کامیون ،مخارج زندگی و خانوادهاش را تامین کند.

این هنرمند در تنگدستی در بوشهر درگذشت.
عیسی بلوچ ،دونلی نواز برجسته اهل بلوچستان
بود که برای تامین مخارج زندگی مسافرکشی
میکرد .او اجراهای موفق و طرفداران بسیاری در
فرانسه ،سوئیس ،سوئد و کشورهای اروپایی داشت
که سرانجام در حین مسافرکشی تصادف کرد و
از دنیا رفت.محرم پیری ،نوازنده برجسته باالبان
و اهل میانه است که زمانی با همه عاشیقهای
برجسته کار میکرد .او که معتقد است هیچکس
دوستش ندارد ،حتی به زبان گیلکی هم تسلط
دارد و در حال حاضر با جمعآوری کارتن ،زندگی
میگذراند.موال غوثالدین جمشیدی ،خواننده و
دوتارنواز  ۸۶ساله اهل تربت جام ،موسیقی را کنار
بزرگان قومش یاد گرفت و بارها در محفلهایی با
پیشکسوتان موسیقی خراسان از جمله غالمعلی
پورعطایی و غالمحسین غفاری اجرا کرده است.
او در کنار مشکالت معیشتی ،دغدغه هویت هم
دارد و چند سال پیش که برای عکسدار کردن
شناسنامه پسرش به ثبت احوال مراجعه کرده،
شناسنامهاش را به گمان اینکه افغان است! ضبط
کردهاند و حاال  ۹سالی میشود که بیهویت شده
است .پیگیری ایسنا از مدیرکل ارشاد خراسان
مبنی بر رایزنی با اداره ثبت احوال آن منطقه

6

«جنگ ستارگان» پیشتاز گیشه کریسمس سینما

جدیدترین قسمت «جنگ ستارگان» با وجود افت  ۶۰درصدی نسبت
به هفته اول نمایش ،فروش جهانی خود را به بیش از  ۷۴۵میلیون
دالر رساند.
به گزارش ایسنا به نقل از اسکرین« ،جنگ ستارگان :آخرین جدای»
برای حل مشکل این هنرمند به نتیجه نرسید.
ی تخیلی «جنگ ستارگان»
عاشور چنانی ،از نوازندگان پیشکسوت سازهای هشتمین قسمت از مجموعه فیلمهای علم 
ِگل ِن و رباب خوزستان است که در اهواز زندگی با فروش  ۶۸میلیون دالری در سینماهای آمریکا فروش خود را پس
از  ۱۰روز نمایش به  ۳۶۵میلیون دالر رساند و پس از «نگهبانان
میکند و شغلش رفتگری است!
عاشیق الهوردی تقیزاده ،نوازنده قوپوز زندگی کهکشان  ۳۹۰( »۲میلیون دالر)« ،زن شگفتانگیز» ( ۴۱۲میلیون
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دالر) و «دیو ودلبر» ( ۵۰۴میلیون دالر) ،چهارمین فیلم پرفروش
دشواری را در خوی میگذراند.
ابراهیم حدیدی در روزهای آخر زندگی ،بارها سال  ۲۰۱۷سینمای آمریکا نام گرفت.این فیلم در گیشه بینالملل
برای دریافت مستمری به اداره فرهنگ و ارشاد نیز تاکنون  ۳۸۰میلیون دالر فروخته ،تا فروش جهانی خود را در
زاهدان مراجعه کرد ،اما به نتیجهای نرسید .او دومین هفته نمایش به رقمی بالغ بر  ۷۴۵میلیون دالر افزایش دهد.
حتی به تهران هم آمد و اداره ارشاد تهران قول پس از ساخت سه گانه اصلی «جنگ ستارگان» بین سالهای ۱۹۷۷
داد مشکلاش را پیگیری کند که دیگر خیلی دیر تا « ،۱۹۸۳جورج لوکاس» سهگانهای پسانگر از این فیلم را بین
شبح» (،)۱۹۹۹
سالهای  ۱۹۹۷تا  ۲۰۰۵شامل فیلمهای «تهدید
ﺷﻤﺎره  20 - 8269ﺻﻔﺤﻪ  500 -ﺗﻮﻣﺎن
شد و این هنرمند آبان ماه امسال از دنیا رفت.
ساخت و در ادامه
()۲۰۰۵
سیت»
( )۲۰۰۲و
کلو7نها»
ﺷﻨﺒﻪ  5دى«حمله
2017
دﺳﺘﺎﻣﺒﺮ
«انتقام26
- 1439
رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﯽ
- 1396
ﺳﻪسرود
علی محمد بلوچ ،از برجستهترین نوازندگان
(قیچک) در چابهار است که از نواختن در مجالس و پس از یک وقفه هفت ساله حق ساخت این مجموعه فیلم را در
عروسی امرار معاش میکرد که با نپرداختن سال  ۲۰۱۲به قیمت چهار میلیارد دالر به کمپانی دیزنی فروخت.در
حقالزحمهاش ،با تنگدستی عجیبی روبرو شد و سال  ۲۰۱۵هفتمین قسمت از این مجموعه فیلم که اولین محصول
بر اثر ضعف و نارسایی کلیه و نداشتن هزینههای کمپانی دیزنی بود تحت عنوان «جنگ ستارگان :نیرو برمیخیزد» به
درمان ،زمانی به پزشک مراجعه کرد که دیگر دیر کارگردانی «جی.جی آبرامز» اکران شد و به فروش بیش از دو میلیارد
شده بود .او در  ۶۰سالگی از دنیا رفت و درجه دالر دست یافته است و نام خود را در کنار «آواتار» و «تایتانیک»
به عنوان سه فیلم تاریخ سینما ثبت کرده که به فروش بیش از دو
ی او هم بعد از مرگ ،به خانوادهاش رسید.
هنر 
مراد علی ساالر احمدی در اطراف تربت جام میلیارد دالر در گیشه جهانی دست یافتهاند.
زندگی میکند و  ۷۵سال دارد .آهنگ «نوایی» با
صدای او منتشر و شناخته شد .در سال ،۱۳۵۳
«مجد» صدای او را ضبط و آوانگاری کرد.
ن هنرمندان بخشی از
به گزارش ایسنا ،ای 
سرمایههای فرهنگی و معنوی ایران به عنوان
یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا از لحاظ
منابع انرژی هستند که از حداقلهای امکانات
دولتی مثل بیمه و حقوق بازنشستگی برخوردار
نیستند و تعداد محدودی از آنها باقی ماندهاند.
هنرمندان خوشنام موسیقی نواحی در حالی در
جایجای کشور با مشکالت بسیار روبرو هستند
که معاون هنری وزارت ارشاد در واکنش به برخی
مشکالت آنها گفت :وزارت ارشاد تما ِم دولت
نیست و همه اختیارات را بر عهده ندارد .طبق
قوانین ،هنرمندان باالی  ۵۰سال نمیتوانند بیمه
تامین اجتماعی شوند ،اما بیمه تکمیلی شامل
حال آنها میشود و وزارت ارشاد آن را عملی کرد.

اعالم اسامی فیلمهای جشنوار ه فجر
تا  10دی ماه

دبیرجشنواره فیلم فجر گفت:اسامی فیلمهای بخش سودای سیمرغ تا
دهم دی ماه اعالم میشود.
«ابراهیم داروغهزاده» دبیر سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در
گفتوگو با ایسنا گفت :اعضای هفت نفره هیات انتخاب مشغول
بازبینی آثار رسیده به سی و ششمین جشنواره فیلم فجر هستند و با
توجه به برنامهریزی انجام شده امیدواریم نهایتا تا دهم دی ماه اسامی
 22فیلم نهایی اعالم شود.وی در ادامه ،بار دیگر با تأکید بر اینکه هیچ
گروهی غیر از اعضای هفت نفره هیات انتخاب ،فیلمهای این دوره
جشنواره را بازبینی نمیکنند ،اظهار کرد :گفتهای از جایی مطرح
میشود و بدون هیچ پیگیری از آن شخص ،بر اساس آن ،مطالبی
منعکس و حتی روی آن تحلیل هم میشود.
داروغهزاده تأکید کرد :سازمانها و ارگانها تنها در بخش تجلی اراده
ملی امکان مشارکت دارند و میتوانند با طی کردن مقررات جشنواره
از بین  22فیلم نهایی آثار منتخبشان را انتخاب کنند.
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حمایت گسترده روسها از نامزدی ناوالنی
در انتخابات ماه مارس
بیش از  ۱۵هزار تن از مردم روسیه از کاندیداتوری الکسی ناوالنی ،تنها رهبر اپوزیسیون روسیه که میتواند در انتخابات ماه مارس
این کشور والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روسیه را به چالش بکشاند حمایت میکنند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری فرانسه ،الکسی ناوالنی ،رهبر اپوزیسیون روسیه اعالم کرد :انتخابات بدون ما دیگر انتخابات
نیست.
مقامات روسیه اعالم کردهاند که ناوالنی برای حضور در انتخابات پیشرو به دلیل اتهامات کیفری فاقد صالحیت است .با این
حال هزاران نفر از مردم روسیه بر  ۲۰شهر این کشور از بندر «والدیوستوک» گرفته تا سنپطرزبورگ حامی نامزدی وی به عنوان
کاندیدای ریاست جمهوری در انتخابات  ۱۸مارس هستند.
کمپین ناوالنی اعالم کرد :بیش از  ۱۵هزار نفر در سراسر جهان از کاندیداتوری او حمایت میکنند .این کاندیدای مستقل به ۵۰۰
رای برای ثبت نام نیاز دارد.
در مسکو نیز بیش از  ۷۰۰نفر از کاندیداتوری ناوالنی حمایت میکنند.در همین راستا حامیان ناوالنی در مسکو گردهم آمدند.
ناوالنی پیشتر اعالم کرده بود :بسیار خوشحال هستم و مفتخرم که به شما بگویم من اینجا به عنوان کاندیدای تمام روسیه ایستادهام.
ما آماده پیروزی هستیم و این انتخابات را پیروز خواهیم شد.
ناوالنی اعالم کرد ،اگر به وی اجازه داده نشود که در این انتخابات ثبت نام کند در این صورت این مساله را در دادگاه پیگیری خواهد
کرد.
او بار دیگر تکرار کرد :اگر نتوانم ثبت نام کنم خواستار تحریم انتخابات خواهم شد.
در مقابل والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روسیه چندی پیش اعالم کرد که او به دنبال چهارمین دور ریاست جمهوری است.
به طور گسترده انتظار میرود که وی بتواند در انتخابات پیروز شود.
در این میان ناوالنی به دنبال جذب آراء نسل جوانتر در این کشور است.
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مشاور عباس از پیشنهاد چین و روسیه برای پیشبرد روند صلح خاورمیانه خبر داد
به نظر میرسد تشکیالت خودگردان فلسطین بر ادامه تشدید مواضع علیه اقدام ترامپ درباره قدس مرص است و از یکسو بر به
رسمیت شناخنت فلسطین از سوی کشورهای اروپایی و ایفای نقش روسیه و چین و فرانسه در روند صلح از سوی دیگر حساب باز
کرده است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از روزنامه فرامنطقهای الحیاة ،نبیل شعث ،مشاور رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین در امور روابط بینامللل
گفت :روسیه و چین طی دیدارهایشان با هیئت فلسطین بر لزوم برگزاری نشست مقدماتی برای بررسی مکانیزم جدید روند صلح در
چارچوب بیناملللی تأکید کردهاند.
وی بر اهمیت این دیدارها و آمادگی کامل روسیه با چین و اروپا برای تعیین جایگزین بیناملللی در روند صلح خاورمیانه تأکید کرد و
گفت :دیگر منیتوانیم میانجیگری آمریکا را بپذیریم چراکه در طول این  ۲۰سال هیچکدام از وعدههایش را اجرا نکرد.
ریاض مالکی ،وزیر خارجه فلسطین نیز روز یکشنبه اعالم کرد که رهربی فلسطین تصمیم دارد اقدامات جدیدی علیه ترامپ اتخاذ کند
و فلسطینیها پرونده به رسمیت شناخنت کشور فلسطین را با کشورهای اروپایی پیگیری خواهند کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که طی هفتهها و ماههای آتی پیرشفتی در این پرونده حاصل شود.
مالکی گفت :اقدامات فلسطین شامل تحرکاتی در مجمع عمومی سازمان ملل ،شورای امنیت ،دیوان کیفری و شورای حقوق برش
خواهد بود.
ریاض مالکی روز یکشنبه در کنفرانس مطبوعاتی با وزیر خارجه مالت در شهر بیت لحم بر اهمیت به رسمیت شناخنت کشور
فلسطین از سوی اروپا تأکید کرد.
منابع مرصی آگاه نیز از وجود متاسها میان کشورهای مختلف برای به رسمیت شناخنت کشور فلسطین به پایتختی قدس رشقی خرب
دادند.
طارق رضوان ،رئیس کمیته روابط خارجه در پارملان گفت :مرص تالش میکند تا جهان کشور فلسطین را به طور کامل به رسمیت
بشناسد.
به گفته منابع دیپلامتیک ،مرص برای رسیدن به راهحل مساله فلسطین با هدف تحقق ثبات و امنیت در منطقه و جهان تالش میکند.
از سوی دیگر مقامات رومانی اعالم کردند که با جدیت انتقال سفارتشان را از تل آویو به قدس بررسی میکنند؛ اقدامی که خشم
فلسطینیها را برانگیخته است.
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 12میلیون امضا برای ریاست جمهوری دوباره سیسی
حامیان السیسی میگویند ،آنها بیش از  12میلیون امضا از افرادی جمع کردهاند که خواهان نامزدی وی برای یک دوره چهار ساله
دیگر به عنوان رئیس جمهوری مصر هستند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس ،عبدالفتاح السیسی ،رئیس جمهوری مصر هنوز به صورت رسمی کاندیداتوری
خود را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال آتی میالدی اعالم نکرده است.
وی گفته که پس از انتشار دستاوردهای دولتش در ماه آتی میالدی در این باره تصمیم گیری میکند.
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جمهوری برکنار شده
السیسی در سال  2014به عنوان رئیس جمهوری مصر و پس از سرنگونی دولت منتخب محمد مرسی ،رئیس
این کشور آفریقایی انتخاب شد .دولتش از آن زمان تا به اکنون سرکوبهای گستردهای را علیه مخالفان به راه انداخته و هزاران نفر
در جریان این اقدامات دستگیر و روانه زندان شدهاند .دولت السیسی صدها وبسایت را فیلتر ،راهپیماییها را ممنوع و علیه حامیان
حقوق بشری ممنوعیت سفر وضع کرده است.
در حالیکه پیروزی السیسی در انتخابات  2018تقریبا نتیجهای از پیش تعیین شده است ،حضور گسترده رای دهندگان میتواند
تاییدی بر این باشد که کاندیداتوری السیسی انتخاب مردم است .همچنین رقبای احتمالی وی که فهرستی از یکی از فعاالن برجسته
حقوق بشری ،نخست وزیر سابق و یکی از سیاستمداران اپوزیسیون رانده شده از پارلمان هستند ،به نظر رقبای جدی برای وی
ﺷﻤﺎره  20 - 8269ﺻﻔﺤﻪ  500 -ﺗﻮﻣﺎن
محسوب نمیشود و این السیسی است که میتواند برای یک دوره چهار ساله دیگر زمام امور در مصر را به دست بگیرد.
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محمد القرحی ،هماهنگ کننده ارشد گروه جمع آوری امضاها ،در یک نشست خبری که روز یکشنبه برگزار شد ،گفت که هدف اصلی
این کمپین ایجاد امنیت برای کشور مصر است.
وی به این مساله اشاره کرد که حامیان السیسی بر این عقیدهاند سیاستهای وی از  2013مصر را از ناآرامیها و درگیریهایی که
گریبان کشورهای عربی نظیر یمن ،لیبی و سوریه را گرفته ،مصون نگه داشته است.
این گروه کمپینی در مقیاس وسیع به راه انداخته که شامل نصب پوسترهایی از السیسی در معابر پر رفت و آمد قاهره ،پایتخت
میشود.
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سازمان ملل از میانمار خواست به کمپین نظامی علیه مسلمانان روهینجا پایان دهد

مجمع عمومی سازمان ملل از میانمار خواست تا به کمپین نظامی علیه مسلمانان روهینجا پایان دهد و
علیرغم مخالفت چین ،روسیه و برخی کشورهای منطقه خواستار انتصاب یک نماینده ویژه سازمان ملل در
میانمار شد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری فرانسه ،قطعنامهای که توسط سازمان همکاری اسالمی به مجمع
عمومی سازمان ملل تقدیم شده بود با  ۱۲۲رای موافق ۱۰ ،رای مخالف و  ۲۴رای ممتنع تصویب شد.
چین ،روسیه ،کامبوج ،الئوس ،فیلیپین ،ویتنام ،بالروس ،سوریه و زیمبابوه در این رایگیری به میانمار پیوسته
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و علیه این برنامه رای دادند.
این قطعنامه از دولت میانمار میخواهد تا به امدادگران اجازه دسترسی دهد ،بازگشت تمامی آوارگان را
تضمین و حق شهروندی کامل به مسلمانان روهینجا اعطا کند.
این قطعنامه از آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل میخواهد تا نماینده ویژهای را در میانمار منصوب کند.
این قطعنامه پس از آن تصویب شد که کمیته تخصیص بودجه سازمان ملل با تامین بودجه برای سمت جدید
نماینده ویژه سازمان ملل در میانمار موافقت کرد.
ﺗﻮﻣﺎن
500
ﺻﻔﺤﻪ
20
8269
ﺷﻤﺎره
از اواخر اوت سال جاری میالدی به دنبال آغاز عملیات نظامی در استان راخین بیش از  ۶۵۰هزار مسلمان
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روهینجایی از میانمار فرار کردهاند.
مقامات میانمار تاکید دارند که این کمپین نظامی با هدف ریشهکن کردن شبهنظامیان روهینجاست که
در تاریخ  ۲۵اوت به پاسگاههای پلیس حمله کردند ،اما سازمان ملل اعالم کرده که این خشونتها برابر با
«پاکسازی قومی» است.
یانگی لی ،مخبر ویژه سازمان ملل در میانمار هفته گذشته گزارش داد که از ورود به این کشور منع شده و
دولت میانمار تمامی همکاریها با وی را قطع کرده است.

ورزشی

ﺳه ﺷﻨﺒه  5دی  7 - 1396ربﯿﻊ الﺜانﯽ  26 - 1439دﺳﺘاﻣﺒر  - 2017ﺷﻤاره 8269

15

فرصت  50روزه زیدان برای نجات موقت رئال
دیگر هیچ راهی برای قهرمانی اللیگا وجود ندارد .این جام برای مدیران رئال فراموش شده است؛ با وجود
اینکه آن را به صورت علنی عنوان نمی کنند.
به گزارش «ورزش سه» ،رئال پس از شکست در ال کالسیکو به احتمال قریب به یقین یکی از جام های
فصل(اللیگا) را از دست داده ولی هنوز برای دو جام دیگر شانس دارد.
حاال امید اصلی و حیاتی رئال به لیگ قهرمانان معطوف شده است و از بد حادثه 50 ،روز دیگر رئال باید
در یک هشتم نهایی به مصاف پی اس جی برود .یکی از آن مصاف های غیرمنتظره و دشواری که حداقل رئال
در یک هشتم نهایی به ندرت آن را تجربه کرده است.
در واقع پی اس جی دشوارترین حریفی بود که ممکن بود در این مرحله به رئال برخورد کند.
هیچکس  5جامی که زیدان برای رئال در ســال  2017به ارمغان آورد را فراموش نکرده؛ ولی شکســت
ســنگین  3-0در برنابئو به بارسا نیز فراموش نشدنی است؛ شکســتی که باعث شد رئال در خانه خود قافیه
اللیگا را عمال به بارسا ببازد.
پرز و ســانچز ،رئیس رئال و دســت راست او ،وقتی فهرســت  18نفره برای بازی با بارسا اعالم شد و تنها
یکی از خریدهای تابســتانی در آن حضور داشــت ،متوجه اشتباهات خود در انتقاالت تابستانی شدند .آنها به
خوبی واقفند که در تابستان ،بیهوده روی تیم برنده ریسک کردند و به جای تقویت تیم با ستاره ها ،به جوانان

مستعدی که زیدان هنوز شجاعت حساب کردن روی آنها را ندارد ،اعتماد کردند.
آنها  30روز فرصت دارند تا بلکه با جذب دو سه بازیکن خوب ،حداقل به برخی بازیکنان ثابت فعلی هشدار
دهند که بدون جانشــین نیســتند .البته که در انتقاالت زمستانی به ندرت بازیکنی در حد و اندازه های رئال
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یافت می شود و برخی مواقع حتی خرید در این پنجره ،به ضرر رئال نیز تمام شده است.
در خط دروازه ،احتماال کپا به رئال اضافه می شــود تا رقیبی جدی برای ناواس شود .رئال در خط دفاع و
حمله نیز نیاز به هوای تازه دارد هرچند که زیزو همچنان روی بنزما حســاب می کند و عالقه ای به تقویت
فاز تهاجمی خود ندارد.
پرز حاال به خوبی می داند که حســاب کردن روی مثلث  BBCچه اندازه اشــتباه بوده و ای کاش کیلیان
امباپه را به هر قیمتی جذب می کرد .ستاره ای که حاال در پی اس جی بازی می کند و پس از نیمار ،در کنار
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کاوانی ،بزرگترین خطر برای رئال در یکﺳه ﺷﻨﺒه
زیدان و مســئوالن رئال تنها  50روز فرصت دارند تا حداقل تیم را به صورت موقت نجات دهند .رئال در
صورت حذف کردن پی اس جی ،به صورت تاریخی این شــانس بزرگ را دارد تا با موفقیت در مراحل باالتر
فصل خود را نجات دهد .یک جام که از دســت رفت ولی همچون ســال  ،2016زیدان می تواند با قهرمانی
چمپیونزلیگ ،جبران مافات کند.

تداوم روزهای برزخی؛ نوراللهی باید به پادگان برگردد
در شرایطی که نوراللهی طی ماههای اخیر و بعد از پایان دوران سربازی در

تنها در یک نوبت بتواند این تیم را آن هم در تمرینات همراهی کند .با

پررنگی در خط میانی سرخها برای برانکو ایفا کند از او دریغ شده است.

شده ،قادر به همراهی این تیم در لیگ هفدهم نیست.

که به واسطه محرومیت مهدی طارمی نصیب این تیم شده بود ،وزارت

بازگشت به پرسپولیس است که دوران آموزشی سربازی خود را پشت

با فرمانده نیروی انسانی نیروی مسلح را فراهم آورده و مجوز خروج از

نتوانسته راهی برای عبور از این دستور برای او شکل دهد تا بعد از اتمام

تمرینات این تیم حضور یافته و حتی در دو جدال لیگ قهرمانان نیز حاضر

این حال با حضور پرسپولیس در مرحله حساس نیمه نهایی و مشکالتی

به گزارش «ورزش سه» ،در ابتدای فصل نوراللهی توانست با دریافت

ورزش به درخواست مدیران وقت پرسپولیس مقدمات مذاکره و هماهنگی

و به تمرینات پرسپولیس بازگردد .این در حالی بود که گفته میشد سه

کشور او را دریافت کردند .اتفاقی که باعث شد برانکو در روز بد تیمش

مجوزهای الزم و ارائه مستندات خود ،کسری خدمتیاش را دریافت کند
ماه از مدت خدمت وی باقی مانده است اما به واسطه تعطیلی لیگ و

اینکه او در ابتدای مهرماه میتواند پرسپولیس را همراهی کند ،از سوی
مسووالن باشگاه تراکتورسازی و با هماهنگی صورت گرفته عدم نیاز خود

را دریافت کرده و به همین منظور میتواند به اردوگاه شاگردان برانکو

ایوانکوویچ اضافه شود.

برابر الهالل عربستان بتواند برای دقایقی از او سود برده و این هافبک نیز

در همان هفته در تیم منتخب لیگ قهرمانان آسیا حاضر شد.

اکنون گفته میشود احمد نوراللهی تنها در صورتی قادر به حضور و

نکته عجیب اینجاست که هیچ کدام از بازیکنانی که برای خدمت سربازی

سر بگذارد .رایزنیها از جهات مختلف برای برطرف کردن این مساله نیز

پشت سر گذاشتن دوره آموزشی را طی نکردهاند و حضور آنها در پادگان

هفته اول دور برگشت لیگ نیز او یکی از غایبان بزرگ پرسپولیس باشد.
نوراللهی که توانسته بخشی از کسری خدمتی خود را به واسطه سابقه

حضور فعال در بسیج دریافت کند اما به نظر میرسد طبق همین مساله

طی مدت اخیر راهی ملوان یا تراکتورسازی شدهاند ،دورانی دوماهه برای
یا منطقه نظامی که امریه برای آنها صادر شده تنها به حضور کوتاه و

پر کردن فرمهای اداری و عکس نظامی مربوط بوده که نمونه آخر آن
مهدی شریفی است که بالفاصله بعد از اینکه موعد سربازیاش فرا رسید
راهی تراکتور شد و بعد از آن نیز بدون مانعی مجوز بازگشت به سپاهان

با حذف پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا بار دیگر روزشمار برای بازگشت

میتوانسته دوران آموزشی خود را کن لم یکن کند و به واسطه مدت

را دریافت کرد.

زمان بازگشت این بازیکن اعالم شد اما بعد از آن آبان و آذر به عنوان

این دوران را نادیده بگیرند .اما مشخص نیست چه گرهای در این میان

نیم فصل لیگ شانزدهم با جدایی از پرسپولیس به دنبال پایان دادن به

احمد نوراللهی به ترکیب این تیم آغاز شد .ابتدا اول مهر ماه به عنوان

در ادامه اما عنوان شد این بازیکن برای پشت سر گذاشتن باقی مانده

زمان بازگشت احمد نوراللهی مشخص شد؛ با این حال طی تمام این مدت

در تمرینات عصر پرسپولیس را خواهد داشت تا شماره هشت این تیم

برانکو از در اختیار داشتن یکی از برترین بازیکنان خود که میتواند نقش

دوران سربازیاش باید صبحها در پادگان حاضر شده و تنها مجوز حضور

سرخها یکی از برزخیترین روزهای خود را پشت سر بگذارد.

سکوت احمد نوراللهی و بیاعتنایی مسوولین به وضعیت او باعث شد تا

زمانی که در بسیج بوده و مراحل آموزشی و اردویی را پشت سر گذاشته

وجود دارد که علیرغم همکاریای که باشگاه پرسپولیس از همتای خود
در تراکتور که نوراللهی مدتی در آن برای خدمت سربازی حضور داشته نیز

خبر میدهد مانع از این بازگشت شده تا شماره هشت محبوب و بیحاشیه

نوراللهی اما به عنوان بازیکن بدشانس این روزهای فوتبال ایران که در

دوران سربازی خود بود ،با محرومیت تراکتورسازی شرایط سختی را
پشت سر گذاشت و به دنبال آن نیز در بازگشت اکنون با این موانع همراه

شده و امیدوار است مسیر مشخص و واضحی برای بازگشتش در نظر

گرفته شود؛ هرچند تا به امروز تنها با یک جمله مواجه شده و به او اعالم
شده تا زمانی که دوران آموزشی را پشت سر نگذارد حق بازی کردن را

نخواهد داشت!

گردشگری
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ارتقای میراث فرهنگی به وزارتخانه در مجلس پیگیری میشود

قدیمیترین سکونتگاه همدان
دوراهی تخریب یا حفاظت!
در
ِ

16

برخی کشاورزان از خاک تپه تاریخی «پیسا» برای کود استفاده میکنند ،برخی دیگر
با مسطح کردن محوطه ،به زمینهای خود اضافه کردهاند؛ عبور لولههای آبرسانی به
همدان نیز یکی دیگر از این تهدیدهاست.
دانیالی از پیشبینی  12هزار میلیارد تومان اعتبار برای به گزارش ایسنا ،دو روایت از نشست خبری «شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر
سرپرست معاونت امور مجلس ،حقوقی و استانهای
بحث گردشگری در سال آینده خبر داد و گفت :شش استان همدان» ،وضعیت محوطهی تاریخی «پیسا» در همدان را در شرایطی کامال
سازمان میراث فرهنگی در رابطه با ارتقای سازمان به
متغیر قرار داد .یک روایت خبر از تخریب احتمالی محوطه تاریخی «پیسا» و روایت
مابقی
و
شده
داده
توسعه
ملی
صندوق
از
آن
میلیارد
هزار
وزارتخانه گفت :اگر قرار شود تنها اسمش تغییر کند
دوم این محوطه تاریخی را در بهترین شرایط ممکن قرار میدهد.
خیلی نمیتوان بگوییم ارتقایی پیدا کرده است.
را بانکها در اختیار افراد میگذارند؛ کسانی که بتوانند در استفاده از کلماتی توسط محمدناصر نیکبخت ،استاندار همدان با این مضمون که
 8269میکنیم» ،باعث انتشار
شمارهتوساز
کرده و ساخ
روستاها شغل ایجاد کنند این تسهیالت را در اختیارشان «قصد گودبرداری نداریم ،تپه را مسطح
به گزارش ایسنا ،دکتر احمد دانیالی در حاشیه مراسم
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این خبر شد« :استاندار همدان دستور تبدیل تپه پیسا به پارک را صادر کرد» ،تپهای
قرار میدهند.
تکریم و معارفه مدیران کل میراث فرهنگی استان با
تاریخی در ضلع شمال غربی شهر و در حاشیه بلوار آیتاهلل نجفی در همدان.
بیان
با
فرهنگی
میراث
سازمان
مدیریت
توسعه
معاون
اشاره به ارتقای این سازمان به وزارتخانه گفت :هم
این جملهها در حالی روز شنبه  -دوم دی ماه  -ازسوی نیکبخت در نشستی خبری
اکنون این بحث در مجلس پیگیری میشود ولی اگر با
اینکه حدود  20درصد بودجه در سازمان برای صنایع کامال غیرمرتبط با میراث فرهنگی مطرح شدند که از چند روز قبل از برگزاری این
دستی و گردشگری هزینه میشود ،گفت :میزان بودجه با نشست ،بار دیگر خبرهایی از هجوم معتادان به تپه تاریخی مطرح شده بود ،که البته
این شرایط پیش رود خیلی به نظر نمیرسد تغییری در
توجه به شرایط کشور در بخش عمرانی کاهش داشته اما دوستداران میراث فرهنگی آن اتفاق را تائید نکردند.
وضعیت رخ دهد چون سازمان اگر قرار شود تنها اسمش
اما دومین روایت از صحبتهای استاندار همدان که توسط کارشناس روابط عمومی
امیدواریم
است؛
یافته
افزایش
مقداری
دیگر
های
ش
بخ
در
تغییر کند خیلی نمیتوان بگوییم ارتقایی پیدا کرده است.
استانداری همدان در اختیار ایسنا قرار داده شد ،اینگونه بود« :تملک و تغییر کاربری
وی ادامه داد :در مجلس و کمیسیونها پیگیر هستند تا
پیگیری شود ،یک سوم هزینه
فضای
تبدیل به20پارک و
شمارهپیسا و
که اگر در مجلس زمینهای وجود داشته باشد به ما کمک محدوده اطراف تپه
سبزﺗوﻣان
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این اتفاق بیفتد که البته باید به صحن بیاید و مصوب
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انتشار روایت دوم از این صحبتهای استاندار همدان از اهمیت محوطهی تاریخی
وی با اشاره به اینکه بحث گردشگری یکی از بخشهای
شود .همچنین برای ایجاد کمیسیون میراث فرهنگی،
یادشده نمیکاهد ،محوطهای تاریخی که حتی برخی از باستانشناسان در نخستین
کنیم،
اشتغالزایی
آن
در
توانیم
ی
م
که
است
سازمان
مهم
فراکسیون گردشگری در حال پیگیری موضوع است.
فصلهای کاوشهایش تا امروز این احتمال را مطرح میکنند که امکان دارد شهر
افزود :به ازای هر  6توریست که به یک منطقه مراجعه باستانی هگمتانه در همین نقطه از شهر باشد.
دانیالی افزود :بودجه دو بخش استانی و ملی دارد که
میکند میتوان یک شغل با هزینه بسیار کم ایجاد کرد .تپهای تاریخی که هرچند تا کنون سه فصل کاوش به خود دیده ،اما هنوز آنقدر
سرپرست معاونت امور مجلس ،حقوقی و استانهای سازمان میراث
قسمت استانی در اختیار استانها است و به مجلس داده
نسبت به آن بیتوجهی میشود که دیگر تهدیدهای از بین رفتن این محوطهی
شده که در حال بررسی است .بخش دیگر ملی بوده که در سازمان بر فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خاطرنشان کرد :در این راستا وی خاطرنشان کرد :یکی از مسائلی که وجود دارد بحث بازار است و
تاریخی ،را میتوان به اندازه انگشتان دو دست دانست.
اساس شرایطی که هست تخصیص داده میشود.
مشوقهایی در نظر گرفته شده و امیدواریم در مجلس تصویب شوند خرید صنایع با حجمی که تولید میشود همخوانی ندارد؛ در این راستا حسین زندی ،فعال میراث فرهنگی استان همدان در این زمینه به ایسنا میگوید :بعد
باید از این بخش حمایت شود .اگر مجموعهها حمایتهایی از این بخش از انتشار خبرهایی مبنی بر تخریب محوطهی تاریخی پیسا با تجمع معتادان در حدود
وی خاطرنشان کرد :با توجه به وسعت میراثی که در کشور داریم دولت چراکه باعث میشود گردشگر بیشتری به کشور سفر کنند.
نمیتواند به همه مسائل رسیدگی کند لذا سیاستی که در میراث فرهنگی وی با بیان اینکه به لحاظ زیرساخت کم نداریم و امکاناتی مانند هتل به داشته باشند درآمدمان معادل نفت خواهد بود و حتی میتواند با آن رقابت یک سال قبل و پاکسازی محوطه توسط نیروی انتظامی ،معتادان حدود  ۵۰۰متر از
این تپهی تاریخی فاصله گرفتند و با ایجاد گودالی و ساخت اتاقک درون آن ،در آن
پیش گرفتیم این است که از مجموعه بخش خصوصی استفاده بیشتری گونهای نیست که بگوییم بخاطر آن گردشگر به کشور وارد نمیشود ،ادامه کند.
نقطه زندگی کردند ،که احتماال منظور آقای نیکبخت از ایجاد پارک در این نقطه است.
استاندار
گفت:
و
کرد
اشاره
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آزادسازی
به
دانیالی
داد :یکی از چیزهایی که دولت پیشبینی کرده این است که روستاها را
بکنیم و تسهیالت مورد نیاز را در اختیار آنها قرار دهیم.
او با اشاره به صحبتهای پیشین استاندار همدان مبنی بر لزوم حفاظت از ۱۸۰۰
دانیالی با بیان اینکه این کار باعث کمک به خیل عظیم میراث فرهنگی به سمتی ببرد تا مراجعه کننده بیشتری داشته باشند؛ بوم گردی در دستور قبل و فعلی تالشهای زیادی در این رابطه داشتهاند؛ همچنین مبلغی محوطه استانی همدان ،ادامه میدهد :از کسی که این صحبتها را مطرح می کند و
در کشور میشود ،ادامه داد :در بخش گردشگری نیز روال به همین گونه کار سازمان میراث فرهنگی بوده که استقبال خوبی نیز از این موضوع باید پرداخت شود که آزادسازی صورت گیرد که در بودجه لحاظ شده و بر حفاظتِ این تعداد از تپههای تاریخی تاکید دارد ،بیان چنین حرفی که تپه تاریخی
پیسا به پارک تبدیل شود ،عجیب است.
امیدواریم این کار هرچه سریعتر انجام شود.
شده است.
است.
وی با اشاره به پیگیریهایی که براساس صحبتهای استاندار همدان انجام داده ،بیان
میکند :در صحبتهایی که با نماینده شهردار ،میراث فرهنگی و دیگر دستگاههای
متولی داشتم ،گفتند هر کدام از این دستگاهها پیشنهادهایی داشتهاند که یکی از
پیشنهادها نیز تبدیل محوطهی قرار گرفته در اطراف تپه باستانی «پیسا» (جائی که
امروز معتادان زندگی میکنند) به پارک بود که استاندار آن را قبول کرد ،اما هنوز هیچ
معاون رییس جمهور از وقوع اتفاقاتی ناگوار در گردشگری سالمت که نارضایتی برخی گردشگران خارجی را در پی داشته سخن گفت و از کاهش آمار این گردشگران در شش ماه نخست امسال خبر داد.
چیز نهائی نشده است.
را
سالمت
گردشگری
بهداشت،
علی اصغر مونسان در گفتوگو با ایسنا به هماهنگیهایی که با وزارت بهداشت برای ساماندهی گردشگری سالمت شده اشاره کرد و گفت :متاسفانه شاید هم سازمان میراث فرهنگی و هم وزارت
زندی در ادامه با تاکید بر این نکته که فقط یک اتفاق تپه پیسا را تهدید نمیکند،
میگوید :تهدید اصلی این است که در طول سال غیر از زمستان ،عشایر یا عشایرنماها
خوب ساماندهی نکردهاند .ما یکدفعه با هجوم گردشگران سالمت مواجه شدیم که گرفتار داللها شدند و اتفاقات بدی رقم خورد.
وی افزود :داللها به چند برابر مبلغ واقعی ،پول میگرفتند و پزشکهایی را به گردشگران معرفی میکردند ،درحالی که آنها را به مکان و پزشک همنام دیگری منتقل میکردند .گردشگری سالمت به این خاطر آسیب دید و آمار مدتی روی تپه تاریخی چادر میزنند و بعد از رفتن از منطقه ،نشانههایی از حفاریهای
ِ
غیرمجاز به وضوح مشاهده میشود.
مراجعهکنندگان آن به ایران در شش ماه اول امسال کاهش داشت.
او «تپهخواری» را از دیگر تهدیدهای «پیسا» میداند و ادامه میدهد :برخی کشاورزان
معاون رئیس جمهور اذعان کرد ،گردشگری سالمت در ایران سامانی نداشت و حوزهای رها شده بود که آسیبهایی را وارد کرد و گلهگذاریهایی را در پی داشت.
از خاک منطقه به عنوان کود استفاده میکنند و برخی دیگر از کشاورزان که در
وی ادامه داد :معاون گردشگری ماموریت دارد این وضعیت را ساماندهی و چند آژانس ویژه را مامور کند که روی این موضوع کنترل داشته باشند .قرار است به عراق سفری انجام شود تا در پی بحثهایی که در کمیته فنی ایران و نزدیکی تپه هستند ،با تسطیح محوطه ،به زمینهای خود اضافه میکنند .همچنین
عبور لولههای سیستم آبرسانی به شهرهمدان که از دشت بهار منتقل میشود یکی
عراق مطرح شده ،توافقهایی شود .ما از آن کشور میخواهیم اجازه ندهد گردشگران سالمت رها وارد ایران شوند و از طریق آژانسهایی که ما معرفی میکنیم به ایران سفر کنند .این آژانسها تحت کنترل سازمان میراث فرهنگی،
دیگر از این تهدیدهاست.
صنایع دستی و گردشگری هستند و به میزان پولی که میگیرند ،موظفاند خدمات بدهند.

اتفاقهای ناگواری در گردشگری سالمت افتاده است

مناطق آزاد
 11و  12دی ماه برگزار می شود؛

کیش میزبان هشتمین همایش شهر ایده آل

هشتمین همایش شهر ایده آل  11و  12دي ماه با محوریت و مشارکت علمی سازمان شهرداری ها و دهیاری
های کشور در جزیره کیش برگزار می شود.
به گزارش دبیرخانه هشتمین همایش شهر ایده آل ،این همایش در محورهای «مدیریت بحران شهري و
آتش نشاني»« ،حملو نقل و ترافیک»« ،مديريت پسماند»»،پدافند غيرعامل»« ،مدیریت و اقتصاد شهری» و
«سرمایه گذاری در گردشگری « با راهبری علمي سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور برگزار می شود.
مینایی مدیر روابط عمومی هشتمین همایش شهر ایده آل گفت :در همین خصوص در هر پنل تخصصی دو
سخنران نتايج تجربيات برتر داخلي و خارجي و مطالب تخصصي در این حوزه را ارايه مي نمايند و در ادامه با
حضور شهرداران و روساي شوراها در خصوص مباحث مطرح شده بحث و تبادل نظر صورت مي گيرد.
مینایی گفت :به جهت افزایش ظرفیت های این رویداد و ایجاد تعامل میان دست اندر کاران این حوزه در کنار
این همایش نشست های تخصصی ویژه ای نیز برگزار خواهد گردید .نشست هم اندیشی سازمان های اجرایی
مرتبط با شهرداری ها در خصوص رفع مشکالت و موانع پیش روی شهرداری ها با سازمان های ذیربط ،نشست
مدیران عامل سازمان های پسماند سراسر کشور ،نشست مدیران عامل سازمان های سیما ،فضای سبز و منظر
شهری سراسر کشور ،نشست اتحادیه سازمان های اتوبوسرانی کشور ،نشست اتحادیه سازمان های تاکسیرانی
کشور از جمله این نشست ها می باشد.
وی افزود  :این همایش فرصتی است تا پژوهشگران و صاحب نظران حوزه مديريت شهري با ارایه راهکارهای
مناسب ،زمینه های تحقق یک شهر ایده آل را به شهرداران و اعضاي شوراها و عموم دست اندرکاران مدیریت
شهری كشور معرفی نمایند.
مدیر روابط عمومی هشتمین همایش شهر ایده آل افزود :این همایش با حضور 800نفر  11و  12دی در
جزیره کیش برگزار می گردد.

دسترسی آسان به بندرشهیدحقانی

سالیان سال است که تفکیک مسیر ورود و خروج مسافران دریایی به بزرگترین پایانه مسافری دریایی کشور به
عنوان یکی از خواستههای جدی مراجعین به این بندر مطرح بوده است.
مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر از جداسازی گذرگاه های ورودی و خروجی بندر شهید حقانی با هدف
کاهش ترافیک و دسترسی آسان تر مردم به بزرگترین پایانه مسافری دریایی کشور در پی تفاهم مشترک
مسئوالن اداره بندر با مقامات ارشد مدیریت شهری مرکز استان هرمزگان خبر داد.
به گزارش مارین تایمز  ،حمیدرضا محمدحسینی اظهار داشت :این اقدام مهم و رویداد خوشایند ،در پی جمع
آوری مسائل و مشکالت با نظرسنجی از مسافران دریایی و برگزاری جلسات مشترک با مسئوالن شهرداری
بندرعباس به عنوان نهاد بهره بردار فعال در محیط پیرامونی بندر صورت گرفت.
وی اضافه کرد :تا پیش از این ،استفاده از تنها یک مسیر یکسان برای ورود و خروج مسافر در بندر شهید حقانی
از یکسو و همچنین تجمع خودروهای مسافربر شخصی در مقابل درب ورودی بندر ،باعث ایجاد ترافیک سنگین
در مسیرهای منتهی به این پایانه مسافری دریایی می شد.
محمدحسینی خاطرنشان کرد:ازدحام و ترافیک ،مسیر دسترسی مسافران به خودروهای شخصی آنها درپارکینگ
همجوار بندر را طوالنی می کرد که طی سالهای اخیر ،حل این مشکل به عنوان یکی از مهمترین خواسته
های مردم و مراجعین مطرح بود.
مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر ضمن بیان این مطلب که «طبق بررسی های کارشناسی صورت گرفته،
پارکینگ صدف در ضلع شمالی بندر شهید حقانی ،کوتاهترین و تنها مسیر دسترسی به خیابان اصلی محسوب
می شود» ،اظهار داشت :با توجه به اینکه شهرداری بندرعباس بعنوان نهاد بهرهبردار در این محوطه فعالیت
خدماتی ارائه میکند ،ایجاد هرگونه گذرگاه رفت و آمد مسافران و احداث درب جدید در فضایی تحت مالکیت
شهرداری با مقاومت جدی این مجموعه روبرو بود.
این مقام مسئول با اشاره به تکالیف قانونی و مسئولیتهای اجتماعی سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه مسافرت
های دریایی بیان داشت :پس از مذاکرات متعدد و رایزنی های صورت گرفته ،روز یکشنبه سوم دی ماه جاری
هیاتی متشکل از معاون عمرانی استاندار هرمزگان ،شهردار بندرعباس ،شهرداران نواحی و تنی چند از مسئولین
استانی طی بازدید میدانی از بندر شهید حقانی ،مسیرهای پیشنهادی و الزامات قانونی را بررسی و با واگذاری
زمین به منظور ایجاد درب جدید بندر شهید حقانی موافقت کردند.
محمدحسینی ضمن ابراز قدردانی از تمامی متولیان و دست اندرکاران مدیریت شهری مرکز استان به ویژه
شهرداری بندرعباس ،خاطرنشان کرد :سالیان سال است که تفکیک مسیر ورود و خروج مسافران دریایی به
بزرگترین پایانه مسافری دریایی کشور به عنوان یکی از خواسته های جدی مراجعین به بندر مطرح بود که
امیدواریم با گشایش اخیر صورت گرفته در این رابطه و تفاهم مشترک اداره بندر با شهرداری بندرعباس ،خدمات
رسانی به صدها هزار مسافر دریایی ،ساحل نشینان و ساکنان جزایر سه گانه خلیج فارس(قشم ،هرمز و الرک)
با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.
الزم به ذکر است ،بندر شهید حقانی به عنوان بزرگترین پایانه مسافری دریایی کشور با دارا بودن  11پست
اسکله و امکان پهلوگیری همزمان بیش از  20شناور مسافری مدرن و پیشرفته ،در مرکز شهر بندرعباس واقع
شده است .این بندر همه ساله پذیرای صدها هزار تن از هموطنان و ساحل نشینانی است که به جزایر زیبا و
شگفت انگیز هرمز و قشم از طریق مسیرهای سه گانه دریایی بندرعباس -قشم -هرمز مسافرت های ایمن
دریایی را تجربه می کنند.

نبود مدل اقتصادی مطلوب در صنایع دریایی کشور

اگر بتوانیم مدل اقتصادی مطلوب برای توسعه صنعتی کشور به ویژه صنایع دریایی داشته باشیم نگاهمان به
ظرفیتهای داخل کشور ،توان تولید داخلی و حتی واردات نیز منطقی خواهد شد.
عضو انجمن مهندسی دریایی ایران با بیان اینکه هیچگونه آمار و اطالعاتی از سهم صنایع دریایی ایران در تولید
ناخالص داخلی و همچنین در بازار جهانی نداریم ،گفت :تا زمانی که یک مدل اقتصادی مطلوب برای توسعه
صنایع کشور به ویژه صنایع دریایی نداریم نمیتوانیم به توسعه برسیم.
سعید مظاهری در گفت و گو با مارین تایمز درباره سهم ایران از بازار جهانی صنایع دریایی چقدر است ،گفت:
آمار مختلفی در این زمینه وجود دارد که همه آنها حکایت از سهم بسیار بسیار اندک صنایع دریایی ایران چه در
بازار جهانی و چه در تولید ناخالص داخلی کشور دارد اما هیچکدام از آنها مطابق با آمار و اطالعات دقیق و مستند
نیست.وی با بیان اینکه نمیدانیم سهم صنایع دریایی در اقتصاد ملی چه میزان است ،افزود :زیرا زمانی که به
وزارت صنعت ،معدن و تجارت مراجعه میکنید شاخههای صنایع دریایی در صنایع مختلفی گنجانده میشود
بنابراین فعالیت جداگانه و خدمات و پشتیبانی آمار و اطالعات جداگانه و منسجمی ندارد.
مظاهری با اشاره به اینکه گاهی گفته میشود سهم صنایع دریایی در اقتصاد ملی کمتر از یک درصد است،
اظهار کرد :اعداد و ارقام دیگری هم ذکر شده است اما آنچه مسلم است این است که صنایع دریایی آنچنان که
بایسته و شایسته است سهم خود را در اقتصاد کشور نشان ندادهاند و نمود بارز آن را میتوان در توزیع جمعیت
و نیروی کار در سواحل جنوبی کشور مشاهده کرد در واقع اگر صنایع دریایی جایگاه خود را در اقتصاد کشور
تثبیت میکرد و سهمی از آن را به خود اختصاص می داد حداقل نیروی کار شاغل در حوزه دریا در جنوب
کشور بیش از آنچه در حال حاضر است ،دیده میشد.عضو انجمن مهندسی دریایی ایران در ادامه با اشاره به
اینکه ما نمیتوانیم چنین کاری را از پیش بریم ،گفت :در حوزه فراساحل نیز این عدد به صورت تفکیک شده
وجود ندارد زیرا گاهی بعضی تجهیزات روی سکوهای دریایی استفاده میشود که جزو صنایع دریایی محسوب
نمیشود و ما آماری از این حوزه به صورت تفکیک شده نداریم که بتوانیم بگوییم صنایع فراساحل دریایی چند
درصد در اقتصاد سهم دارند.
وی خاطرنشان کرد :این در حالی است که ما آمار جابهجایی کاال ،صادرات و واردات در بنادر مختلف ،انباشت
کاال در بنادر و  ...آمار دقیق و به تفکیک بنادر داریم اما متاسفانه سهم صنایع دریایی در اقتصاد واضح نیست
و هیچ نهاد و یا ارگانی نیز به دنبال آن نیست که این آمار را استخراج کرده و ثبت کند.مظاهری تاکید کرد:
یکی از دالیلی که ایران در زمینه صنایع دریایی بیش از این رشد نمیکند و سهم خاصی را در اقتصاد از آن
خود نمیکند همین واضح نبودن آمار و ارقام این صنعت در اقتصاد است زیرا با فرض بر اینکه این صنایع در
کشور ما پتانسیل رشد و توسعه داشته باشد چون آمار و اطالعات دقیقی از آن نداریم نمیتوانیم میزان دیرکرد
و عقبماندگی آن را بسنجیم.
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مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با وزیر حمل و نقل و ارتباطات قطر دیدار و گفتگو کرد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی که در راس هیاتی به قطر سفر کرده است با وزیر حمل
و نقل و ارتباطات و مدیران ارشد دولتی و خصوصی بنادر و دریانوردی این کشور دیدار و
گفتگو کرد.
به گزارش مارین تایمز از سازمان بنادر و دریانوردی ،در سفر صبح محمد راستاد معاون وزیر
و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به قطر  ،نشست دوجانبه هیأتهای ایرانی و قطری
با حضور وزیر حمل و نقل و ارتباطات و مدیران ارشد دولتی و خصوصی بنادر و دریانوردی
این کشور در دوحه برگزار شد.
در این نشست که با محوریت تسهیل تجارت دریایی از طریق توسعه مناسبات و
همکاریهای تخصصی بندری و دریایی میان دو کشور برگزار شد ،برطرف کردن موانع
و مشکالت احتمالی موجود در جهت توسعه صادرات و ترانزیت کاال از بنادر جنوبی ایران
به بنادر قطر ،گسترش میزان مشارکت و سرمایه گذاری بخش های خصوصی دو کشور در
خصوص ایجاد و توسعه صنعت لجستیک و حمل و نقل دریایی میان دو کشور و  ...مورد
بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین در این نشست که در فضایی بسیار مثبت و با تأکید بر توسعه مناسبات فی مابین
برگزار شد دو طرف از حسن روابط موجود و تحکیم بیشتر آن در آینده استقبال کردند.
وزیر قطر نیز در این نشست با تاکید بر برطرف ساختن مشکالت احتمالی جهت تسهیل
تجارت میان دو کشور ،به همکاران خود در زیربخشهای مختلف وزارت نیز،دستور تسریع در
انجام امور و پیگیری درخواستهای خطوط کشتیرانی ،بازرگانان و تجار ایرانی را صادر کرد.
بنا بر این گزارش ،در این سفر عالوه بر معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادرو
دریانوردی تعدادی از مدیران شرکتهای مختلف دولتی و خصوصی کشتیرانی و مدیران
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برخی از صنایع تولیدی کشور نیز راستاد را همراهی میکنند که درخصوص موضوعات مورد
نظر خود  ،مذاکراتی را با وزیر و همکاران قطری وی داشتند.
هیات اعزامی ایران به قطر در این سفر ضمن انجام بازدید عملیاتی از بندر « الرویس» و
مذاکره با مدیران بندر مذکور در خصوص موضوعات مشترک ،از نزدیک نیز با ظرفیتهای
عملیاتی بندر مذکور ،نحوه عملیات تخلیه و بارگیری شناورهای عمدتا ایرانی ،زیر ساختها و
طرحهای توسعهای آتی این بندر و همچنین بازارچه مرزی احداث شده جهت معرفی هرچه
بیشتر و فروش محصوالت ایرانی آشنا شدند.

آغاز ساخت دهکده المپیک
منطقه آزاد چابهار
عملیات اجرایی فاز نخست دهکده المپیک منطقه آزاد
چابهار در سالجاری آغاز میشود.
به گزارش فرینا ،در این فاز ،آمادهسازی و ساخت زمین
کریکت اولویت نخست به شمار میرود و مشاور طرح
موظف شد تا یک ماه دیگر نسبت به آمادهسازی اسناد
مناقصه و نقشههای اجرایی زمین مذکور اقدام کند.
نشست بررسی طرح مطالعات احداث دهکده المپیک ،با
حضور مشاور طرح و مدیرعامل ،معاونان و مدیران منطقه
آزاد چابهار ،با هدف نقد و بررسی طرح برگزار شد .در ابتدای
این جلسه ،مشاور درباره ویژگیهای اقلیم چابهار و لزوم
سازگاری ابنیه با اقلیم و جزئیات طرح دهکده المپیک
توضیحاتی ارائه کرد .در این نشست ،مشاور طرح عالوه
بر بررسی ویژگیهای اقلیمی استان سیستانوبلوچستان و
مصالح سازگار با این اقلیم ،به هدفگذاری برای گسترش
گردشگری ورزشی و الزامات آن اشاره کرد و گفت:
«بررسیهای گوناگون نشان میدهد ورزش کریکت
دارای مزیتهای مطلق و نسبی در جنوب استان سیستان
و بلوچستان است و قابلیت توسعه گردشگری ورزشی و
افزایش تعامالت منطقهای و بینالمللی را داراست».
در ادامه این جلسه ،بخش دیگری از گزارش مزبور درباره
عناصر تشیلدهنده یک دهکده ورزشی مورد نقد و بررسی

قرار گرفت و مشاور پیشنهادهای خود برای فازبندی عملیات
اجرایی را ارائه کرد که پس از بحثهای گوناگون ،اولویت
بارگذاری در دهکده المپیک چابهار به صورت ورزشهای
محلی ،ورزشهای حرفهای در مقیاس ملی ،اماکن آموزشی،
اردوهای ورزشی ،خدمات رفاهی و پزشکی و خدمات اقامتی
مورد تصویب قرار گرفت.
در ادامه این نشست و پس از بررسی پیشنهادها ،مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد چابهار به جمعبندی مباحث پرداخت و
گفت« :جامعیت نسبی گزارش مشاور باعث دلگرمی است
و خوشحالیم که در طرح ارائه شده توسط مشاور ،چارچوب
و مبانی انجام طرح رعایت شده است .همچنین سازگاری با
شرایط اقلیمی چابهار از نقاط قوت طرح است».
عبدالرحیم کردی با اشاره به هرم سنی منطقه و گرایش
روزافزون کودکان و نوجوانان به ورزش ،ادامه داد« :در حال
حاضر ۳۰،هکتار زمین برای احداث دهکده المپیک درنظر
گرفته شده است اما از هماکنون باید شرایط و امکان توسعه
مجموعه را در نظر داشته باشیم .به نظر میرسد یک ذخیره
 ۲۰تا  ۳۰هکتاری باید برای این پهنه در نظر گرفته شود تا
طرحهای توسعه آتی به مشکل برنخورد».
کردی مطالبه مردم چابهار برای احداث یک زمین کریکت
استاندارد را یک مطالبه به حق دانست و گفت۸۰« :درصد

ملیپوشان کریکت در همه ردههای سنی ساکن سه
شهرستان چابهار ،کنارک و نیکشهر هستند ،بنابراین ما
در منطقه آزاد چابهار حمایت از این ورزش را وظیفه خود
میدانیم و در راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی،
ساخت یک زمین استاندارد با قابلیت برگزاری مسابقات
بینالمللی را در دستور کار قرار دادهایم».
رئیس هیاتمدیره سازمان منطقه آزاد چابهار توریسم
ورزشی را یک صنعت مولد ثروت خواند و ادامه داد« :غیر
از مسئولیت اجتماعی ،گسترش فضاهای ورزشی استاندارد
توجیه اقتصادی دارد و میتواند به موتور توسعه جنوب
سیستان و بلوچستان تبدیل شود».
کردی خطاب به مشاور طرح گفت« :اولویت نخست ما
آمادهسازی و احداث زمین کریکت است و بنابراین انتظار
میرود ظرف یک ماه نسبت به آمادهسازی نقشه اجرایی
زمین کریکت اقدام کنید».
وی افزود« :با توجه به جذابیت طرح ،معاونت فنی و مشاور
طرح باید زمینه مشارکت و سرمایهگذاری بخش خصوصی
را فراهم کنند».
در پایان این نشست ،اعالم شد عملیات اجرایی فاز نخست
دهکده المپیک منطقه آزاد چابهار تا قبل از اتمام سالجاری
آغاز میشود.

در راستای توسعه اقتصادی و گردشگری بندرانزلی تاکید شد؛

تشکیل کارگروه های تخصصی مشترک

دردیدار اعضای شورای شهر و شهردار بندر انزلی با مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد انزلی بر تشکیل کارگروه های تخصصی
مشترک در راستای توسعه اقتصادی و گردشگری شهرستان
بندرانزلی تاکید شد.
به گزارش فرینا ،اعضاء شورای اسالمی شهر و شهردار بندر
انزلی با رضا مسرور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار
کرده و در خصوص سازوکارهای توسعه همکاریها بر پایه
ظرفیتهای قانونی منطقه آزاد انزلی و توانمندیهای دو طرف
به بحث و تبادل نظر پرداختند.
رضا مسرور رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان در این
دیدار با بیان اینکه مناطق آزاد با کارکرد ملی و بین المللی،
محدوده ای با قوانین خاص جهت کمک به اقتصاد کشور
می باشند اضافه کرد :شهر انزلی دارای ظرفیت های باالیی
به ویژه در حوزه های گردشگری و ترانزیتی است که می
توان با طراحی یک مدل کسب و کار دقیق باعث پیشرفت
و رونق این شهر شد.

وی با تصریح براینکه بنادر کاسپین و انزلی مکمل یکدیگر
در جهت فعال سازی مسیر کریدور های بین المللی می
باشند؛ گفت :با فعالسازی کریدور های بین المللی شمال _
جنوب و چین_آکتایو_ انزلی حجم مبادالت تجاری این دو
بندر افزایش فراوانی خواهد داشت که منجر به اشتغالزایی
مناسب در سطح شهر و منطقه خواهد شد.مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه تاالب انزلی در محدوده منطقه
آزاد قرار ندارد و مسئولین شهری می بایست از این ظرفیت
منحصر به فرد استفاده کنند تأکید کرد :با طراحی و اجرای
پروژه های گردشگری و زیست محیطی در تاالب بین المللی
انزلی می توان باعث جذب گردشگر شد که این خود عامل
ایجاد اشتغال گسترده برای شهروندان در انزلی خواهد بود .

مسرور با اشاره به اینکه منطقه آزاد و شهر را جدا هم از هم
نمی بینیم و بخشی از فواید پروژه ها و طرح های سازمان
به شهر هم بر می گردد و مسئولین شهری انزلی می توانند
با بهره گیری از مزیت های قانونی منطقه اقدام به نوسازی
ناوگان عمومی و ماشین آالت عمرانی نمایند ،بر تشکیل
کارگروه مشترک با حضور معاونین سازمان و اعضای شورا
برای بهره گیری از ظرفیت های مشترک در حوزه های
گردشگری ،اقتصادی و فرهنگی تأکید کرد و اظهار داشت :بنا
به تصریح قانون مناطق آزاد ملزم به هزینه کرد در محدوده
مصوب خود می باشند ،و در خصوص ملوان هم امسال با اخذ
مجوز اسپانسری حمایت کردیم و در سال آینده نیز از این تیم
ورزشی پرطرفدار در چارچوب قوانین حمایت خواهیم کرد.
در ادامه اعضای رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر و
شهردار بندر انزلی با تقدیر از تالشها و اقدامات انجام شده در
منطقه آزاد انزلی در چهار سال اخیر که منجر به توسعه همه
جانبه این منطقه شده خواستار استفاده از تجربیات و حمایت
سازمان از طرح های توسعه ای شهر انزلی شدند.مباحث
مرتبط با فرصت های همکاری شورا و شهرداری با سازمان،
الحاق بخشی از شهر انزلی به محدوده منطقه ،مباحث مترتب
بر اشتغالزایی در سطح شهرستان ،احیای تاالب بین المللی
انزلی ،معرفی سرمایه گذاران منطقه آزاد انزلی در پروژه های
شهر انزلی ،نوسازی شبکه حمل و نقل شهری و ماشین
آالت عمرانی و حمایت سازمان از ملوان از مواردی بود که
اعضای شورا و شهردار در خصوص آن به اظهار نظر پرداختند
و سپس معاونین سازمان منطقه آزاد انزلی به بیان عملکرد
و اقدامات سازمان در حوزه شهرستان انزلی و فرصت هایی
که دو طرف در قالب برگزاری جلسات مشترک کاری در
حوزهای مختلف ،می توانند از ظرفیت های یکدیگر بهره
مند شوند ،سخن گفتند.
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عضو هیات مدیره بانک ملی ایران تاکید کرد:

لزوم توجه ویژه به استفاده از ارز متقاضی
در ارائه خدمات به مشتریان

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر لزوم توجه ویژه به استفاده از ارز
متقاضی در ارائه خدمات به مشرتیان بانک تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ،غالمرضا پناهی در جمع مدیران و
کارشناسان حوزه ارزی و بین امللل بانک با بیان این که پساتحریم ،رونق
را به فعالیت های ارزی و بین املللی بانک ملی ایران برگردانده است،
گفت :روابط کارگزاری ما با خارج از کشور پیوسته در حال توسعه است
و کارگزاران خارجی مرتب از ما صورت های مالی را درخواست می کنند.
وی با اشاره به این که شعب خارجی بانک ملی ایران این روزها به خوبی
فعال شده اند ،اظهار کرد :در شعبه پاریس و میربیزنس بانک تقریبا
همه خدمات بانکی در حال ارائه است و شعبه هامبورگ نیز هم اکنون
فعالرتین شعبه خارجی نظام بانکی کشور است.
پناهی با تاکید بر لزوم توسعه تجارت خارجی برای رونق هر چه بیشرت
اقتصاد کشور ،افزود :تجارت خارجی شامل واردات و صادرات ،یکی از
ارکان مهم اقتصاد مقاومتی است و یکی از نیازهای اصلی آن نیز تسهیل
در روابط بانکی است ،به طوری که وارد کننده و صادر کننده بتوانند به
راحتی ارز مورد نیازشان را تامین یا آن را منتقل کتند.
به گفته وی ،تنوع درآمد ارزی نیز نشان دهنده قدرت اقتصاد است،
بنابراین در بخش هایی مانند سفر به عتبات عالیات که ساالنه حجم
زیادی ارز را مرصف می کند ،می توان از ارزهای محلی مانند دینار
استفاده کرد.
معاون امور ارزی و بین امللل بانک ملی ایران با اشاره به این که نقل و
انتقال وجوه ،یکی از کارکردهای نظام بانکی در عرصه بین امللل است،
اظهار کرد :تامین مالی و اعتباری برای تجار ،یکی دیگر از مهمرتین این
کارکردهاست ،به طوری که اگر در این بخش درست عمل شود ،ظرفیت
تجارت خارجی کشور چند برابر خواهد شد.
پناهی با تاکید بر لزوم استفاده حداکرثی از ظرفیت های موجود در
بانک ملی ایران ،ادامه داد :بانک ملی ایران  80سال در عرصه بین
امللل سابقه دارد و از  50سال پیش در مراکز مالی دنیا حضور فیزیکی
داشته که این مزایا می تواند در مذاکرات و مراودات بین املللی بسیار
موثر باشد.
به گفته وی ،ارائه خدمات مطلوب ارزی و بین املللی ،می تواند مشرتیان
را به سوی بانک رسازیر کند که این اقدام در حوزه ریالی نیز نتایج خوبی
در پی خواهد داشت.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با بیان این که توجه ویژه به
استفاده از ارز متقاضی در ارائه خدمات به مشرتیان بسیار مهم
است ،گفت :ما باید ارز صادرکنندگان را با نرخ بازار خریداری کرده
و در اختیار وارد کنندگان قرار دهیم ،چرا که با این روش هم بانک
به وظیفه خود عمل کرده و هم خواسته های تجار برآورده شده
است.

کاهش سود وام بانکی تائید نشد

با وجود اظهارات متناقضی که درباره
کاهش نرخ سود وام بانکی تا پایان
دی ماه از سوی برخی مسئوالن
غیربانکی مطرح شده است ،تاکنون
هیچ مدیر بانکی این موضوع را تایید
نکرده و زمان مشخصی برای کاهش
نرخ سود وجود ندارد.
به گزارش ایسنا ،بعد از اینکه بانک
مرکزی در شهریورماه امسال طی
دستورالعملی شبکه بانکی را مکلف
به رعایت نرخ سود سپرده به حداکرث
 ۱۵درصد در سال کرد که تاکیدی بر
اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار
در سال  ۱۳۹۵بود ،انتقاداتی نسبت
به عدم ورود شبکه بانکی به سود
تسهیالت مطرح شد و این تاکید
وجود داشت که با توجه به اقدام
برای کاهش نرخ سود باید سود وامها
نیز باید کاهش پیدا کند.
این در رشایطی بود که بانک مرکزی
در واکنش به این انتقادات اعالم کرد
که با توجه به رشایطی که پیش برده
و زمینههایی که فراهم کرده ،هدف
این است که ابتدا هزینه تامین مالی
در بانکها را کنرتل و کاهش دهد .به
گونهای که اگر بانکها در پرداخت
سود سپرده به طور یکدست عمل
کرده و نرخ را از ارقام متفاوت به
 ۱۵درصد کاهش دهند و در آن به
ثبات برسند ،آنگاه زمینه برای کاهش
هزینه مالی آنها فراهم شده و در
ادامه میتوان برای تغییر در نرخ
سود تسهیالت که اکنون  ۱۸درصد
است نیز اقدام کرد.
حدود سه ماه از کاهش نرخ سود
سپرده در بانکها گذشته و به
هر دلیل فعال در شعب اغلب آنها
انحراف چندانی نسبت به پرداخت

سودهای مصوب وجود ندارد .در این
رشایط اخیرا اخبار متفاوتی منترش
شده و برخی منایندگان از کاهش
نرخ سود وام بانکی در ماه پیش رو
خرب دادهاند .این در حالی است که
آنچه در شبکه بانکی میگذرد ،در
رشایط موجود نشان از تایید اظهارات
منایندگان در رابطه با کاهش نرخ
سود وام بانکی ندارد .اخیرا پیامن
قربانی -معاون اقتصادی بانک
مرکزی -به رصاحت اعالم کرده بود
که فعال هیچ تصمیمی بر کاهش نرخ
سود سپرده وجود ندارد و از سوی
دیگر برای کاهش نرخ سود تسهیالت
نیز باید با گذر زمان و اقداماتی که
در حال انجام است ،هزینه تجهیز
مالی بانکها کاهش یابد تا بتوان در
این باره اقدام کرد و نتیجه پایداری از
آن به دست آورد.
در کنار اعالم بانک مرکزی پیگیری
موضوع از برخی مدیران ارشد نظام
بانکی نیز با توضیحاتی همراه بود.
جمشیدی  -دبیر کانون بانکهای
خصوصی  -با اعالم اینکه فعال هیچ
جلسهای بین بانکهای خصوصی
و دولتی در مورد تصمیمگیری برای
کاهش نرخ سود و اعالم نظر در این
باره وجود نداشته است ،گفت که
فعال نظام بانکی در حال به ثبات
رسیدن در مورد نرخ سود سپردهای
است که در شهریور ماه امسال
مکلف به اجرای آن شده است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته
و زمانی که قرار بود نرخ سود سپرده
به  ۱۵درصد کاهش یابد ،کاهش
همزمان سود تسهیالت به  ۱۸درصد
مدنظر نبود و ارصار داشتیم که باید
بعد از کاهش هزینه تامین مالی

بتوان سود تسهیالت را کاهش داد،
گفت :اما این اتفاق نیفتاد و ریزش
هر دو نرخ به طور همزمان اتفاق
افتاد که نتیجه مثبتی برای بانکها
نداشت.
جمشیدی توضیح داد :در حال حارض
سود تسهیالت با اختالف سه درصدی
با سود سپرده تعیین و تقریبا اجرایی
میشود و این در حالی است که از
سود  ۱۸درصدی تسهیالت درآمد
ناشی از آن برای بانکها حدود
 ۱۴.۹۴درصد است و باید در کنار
آن بیش از سه درصد در مجموع
به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک
الوصول و همچنین مقداری برای
جریان نقدینگی خود بانکها کنار
گذاشت .در این رشایط پرداخت سود
 ۱۵درصدی سپرده از این محل با
مشکل مواجه است .بنابراین چگونه
ممکن است سود تسهیالت را تا قبل
از اینکه همین سود  ۱۵درصدی
سپرده کاهش پیدا نکرده ،تغییر داد
و انتظار نتیجه مثبت داشت.
دبیر کانون بانکهای خصوصی به
اینکه سود تسهیالت از منابع اصلی
درآمدی دولت محسوب میشود،
اشاره داشت و یادآور شد :متاسفانه
در حال حارض درآمد ناشی از
کارمزد جای چندانی در نظام بانکی
ما ندارد .به طوری که در پنج سال
اخیر با وجود اینکه خدمات نوین
و الکرتونیک بانکها عمدتا در این
مدت اتفاق افتاده ،اما درآمد کارمزد
تقریبا ثابت مانده است.
وی مورد دیگر را به عملکرد دولت
در انتشار اوراق مالی مرتبط دانست
و گفت که در حال حارض تاکید بر
کاهش نرخ سود وجود دارد در

سامانه خدمات اینترنتی
رفاه کارت  CISعملیاتی شد
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سامانه خدمات اینرتنتی رفاه کارت ( )CISبانک رفاه در راستای ارائه خدمات
نوین بانکداری الکرتونیک به صورت آنالین و جلب رضایت بیش از پیش
مشرتیان عملیاتی شد.
حالی که در بازارهای دیگر از جمله
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه ،سامانه خدمات اینرتنتی رفاه کارت ()CIS
بازارهای مالی دولت نسبت به
بانک رفاه این امکان را برای مشرتیان فراهم می سازد که متامی خدمات حوزه
انتشار اوراق به طور گسرتده اقدام
کارت را از طریق اینرتنت با رسعت ودقت باال و بدون رصف وقت ،هزینه و
کرده و سودهایی که در آن پرداخت
مراجعه حضوری به شعب دریافت کنند.برای استفاده از خدمات سامانه CIS
نظامدیبانکی
که در
- 2017
دﺳﺘامﺒر
کارت 26
- 1439
اﻟﺜانﯽ
 7 - 1396ربیﻊ
شنﺒﻪ 5
میشود با آنچهﺳﻪ
8269اینرتنتی) ،شامره سه یا
شماره (رمز
دوم کارت
رفاه) ،رمز
(بانک
شامره
داشنت
میگذرد ،منطبق نیست .در عین
چهار رقمی روی کارت ( )CVV2و تاریخ انقضاء کارت رضوری است.مشرتیان
حال هنوز خودروسازان به توافق
می توانند برای بهره برداری از این خدمات به پورتال بانک رفاه به نشانی www.
برای کاهش نرخ سود سپرده جذب
 refah-bank.irمراجعه کنند.
شده کامال اقدام نکرده و از مشکالت
برای حمایت از شرکت های دانش بنیان انجام گرفت؛
موجود در رقابت با سود بانکی
انعقاد تفاهم نامه همکاری بانک پارسیان
محسوب میشود.
شکوفایی
نوآوری و
صندوق
جمشیدی این را هم گفت که عدم
 500تومان
 20ﺻﻔﺤﻪ -
شمارهبا- 8269
2017
دﺳﺘامﺒر
26
1439
اﻟﺜانﯽ
ربیﻊ
7
1396
شنﺒﻪ  5دی
پاسخگویی منابع ﺳﻪ
تسهیالت
ناشی از
انعقاد تفاهم نامه همکاری بانک پارسیان با صندوق نوآوری و شکوفاییاخبار
برای سود سپرده  ۱۵درصدی و
پولی مالی -مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی با
هزینههای بانکها در حالی مطرح
بانک پارسیان برای حامیت از رشکت های دانش بنیان در تاریخ  28آذر ماه در
است که در سویی دیگر با توجه به
محل این صندوق برگزار شد.
بدهی کالن دولت به بانکها و سایر
به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان ،کورش پرویزیان ،مدیرعامل این بانک
بدهیهای معوق و همچنین الزام
دراین مراسم با اشاره به اهمیت اقتصاد دانش بنیان،گفت :بنا به فرمایشات
برای خروج از بنگاهداری به عنوان
مقام معظم رهربی و تاکید ایشان به حوزه اقتصاد دانش بنیان و سیاست هایی
یکی از راههای درآمدی بانکها،
اقتصاد مقاومتی ،نقش بانک ها نسبت به گذشته پررنگ تر شده است و بانک
منی توان بدون ایجاد رشایط برای
ها وظیفه دارند در جهت تحقق اهداف این مهم حرکت کنند .پرویزیان افزود:
کاهش نرخ سود تسهیالت اقدام
بانک پارسیان به عنوان یک نهاد مالی جامع که دارای مجوز از بانک مرکزی ،
کرد.
سازمان بورس و اوراق بهادارکشور است ،متامی ابزارهای الزم برای کسب وکار
در مجموع با رشایطی که فعال در
درحوزه های مختلف را فراهم کرده است .همچنین این بانک آمادگی ایجاد
سودهای پرداختی در نظام بانکی
ابزارهای نوین تسهیل کننده کسب وکار به ویژه کسب وکار دانش بنیان را دارد.
اعم از سپرده و تسهیالت وجود دارد
مدیرعامل بانک پارسیان خاطر نشان کرد :خوشبختانه بانک پارسیان این توفیق
و بر اساس آنچه که مدیران نظام
را داشته که منابع مناسبی در حوزه تسهیالت برای فعالیت های کوچک و
بانکی بر آن تاکید دارند ،فعال هیچ
متوسط  ،دانش بنیان ها و صادرات گرا پوشش داده و و به عنوان یک نهاد
تصمیمی در رابطه با کاهش از سوی
مالی موثر دراین عرصه ها کارنامه قابل قبولی داشته است و با ایجاد صندوقی
این سیستم وجود ندارد و برخی
با همکاری مجموعه رویان نخستین صندوق خطرپذیر را ایجاد کرده و در زمینه
مدیران بانکی میگویند اگر منایندگان
های گوناگونی  ،به عنوان نخستین نهاد مالی حضور داشته است .وی در پایان
و یا سایرین حرف از کاهش نرخ سود
خاطر نشان کرد :پیرو تفاهم نامه حارض بانک متعهد به ارائه انواع خدمات و
زدهاند ،شاید بار دیگر قرار است
تسهیالت از قبیل صدور ضامنت نامه ،گشایش اعتبار اسنادی به رشکت های
جایی برای بانکها تصمیمگیری
دانش بنیان و افراد حقیقی و حقوقی خواهد بود .در ادامه این مراسم دکرت
شود که خود از آن بیخربند .در این
سلطانی ،رییس صندوق نوآوری و شکوفایی درخصوص این تفاهم نامه و اثرات
رشایط بعید نیست نظام بانکی تحت
آن گفت :جایگاه بانک ها در اقتصاد کشور امروزه برکسی پوشیده نیست و
فشار قرار گرفته و ملزم به کاهش
همه به این نکته اذعان دارند که اقتصاد ما اقتصاد مبتنی بر بانک است ،و گاه
دستوری نرخ سود شود.
حمله های غیرمنصفانه و غیرکارشناسی علیه بانک ها صورت می گیرد .
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رئیس جمهوری پرو  ،فوجیموری را عفو کرد

روزنامه صبح ایران
سیاسی  ,اجتماعی  ,فرهنگی اقتصادی

حضرت امام علي عليه السالم:

هر كس در آنچه آموخته است بسيار بينديشد ،دانش خود
را استوار گرداند و آنچه را نمي فهميده است بفهمد.
شرح غررالحكم 397/5

صاحب امتیاز و مدیر مسوول :
سید محمد صفی زاده
تلفن فاکس سازمان آگهی ها :
۴۴۰۱۷۰۴۵
۴۴۰۱۵۷۹۲
فلکه دوم صادقیه ،اول بلوار فردوس
شرق  ،نرسیده به خیابان سلیمی جهرمی
 ،پالک ۱۶۰
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12/04
اذان ظهر
16/57
غروب آفتاب
17/16
اذان مغرب
5/41
اذان صبح فردا
7/13
طلوع آفتاب فردا

برخی منابع آگاه در عراق اعالم کردند

اعمال فشار بر العبادی
برای به تأخیر انداختن انتخابات
شماره  ۲۰ - 8۲6۹صفحه  ۵۰۰ -تومان

سه شنبه  ۵دی  ۷ - ۱3۹6ربیع الﺜاني  ۲6 - ۱۴3۹دستامبر ۲۰۱۷

برخی منابع آگاه در عراق میگویند ،نخستوزیر این
کشور در معرض فشارهای داخلی و خارجی برای به
تأخیر انداختن انتخابات پارلمانی است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از روزنامه فرامنطقهای الحیاه،
منابع عراقی اعالم کردند :گروههای سیاسی مهم مثل
ائتالف دولت قانون و اتحاد گروههای سنی و دو حزب
کرد اصلی از به تأخیر افتادن انتخابات دستکم برای
شش ماه به دالیل مورد نظر خود ،حمایت میکنند.
این منابع اعالم کردند که دو حزب اصلی کرد خواهان
ورود به انتخابات نیستند.
براساس اطالعات رسیده از اقلیم کردستان ،برخی
جریانهای کرد اخیرا در صحنه سیاسی این منطقه
ظاهر شدهاند که محبوبیت مردمی زیادی کسب
کردهاند که احتماال بر نتایج انتخابات تأثیر خواهد
گذاشت .از جمله این احزاب ،حزب «نسل جدید» با
رهبری شاسوار عبدالواحد است که درحال حاضر به
اتهام حمایت از تظاهرات اخیر اقلیم بازداشت است.
در مورد احزاب سنی عرب نیز گفته میشود ،طیف
گستردهای از احزاب سنی معتقدند که زمان برای
برگزاری انتخابات مناسب نیست .این احزاب معتقدند

شهرهای سنی نشین همچنان از ویرانی و آوارگی مردم
رنج میبرند و زمان زیادی برای بازسازی آنها قبل از
برگزاری انتخابات الزم است.
به رغم اینکه دالیل گروههای سنی توجیهشدنی است
اما طرفهای سنی دیگری مثل «خمیس الخنجر»،

از چهرههای تاثیر گذار در جبهه عربهای سنی از
برگزاری انتخابات در زمان مقرر و طبق زمانبندی
حمایت میکند.
همین مسئله درباره گروههای شیعی نیز صدق میکند
که معتقدند حیدر العبادی ،نخستوزیر عراق که از سوی

جریان مقتدی صدر ،رهبر جریان صدر عراق و عمار
الحکیم ،رئیس جریان «الحکمه» حمایت میشود به
موعد انتخابات پایبند است چراکه میخواهد از پیروزی
نظامی علیه داعش در انتخابات بهرهبرداری کند .برخی
گروههای حشد شعبی نیز که قصد شرکت در انتخابات
را دارند ،به این مسئله امیدوارند اما گروههای دیگر مثل
ائتالف دولت قانون و مجلس اعال به زمان بیشتری
نیاز دارند.
العبادی دو روز پیش اعالم کرده بود که انتخابات در
موعد مقرر برگزار خواهد شد.
به گفته منابع مذکور ،ایران و برخی کشورهای اروپایی
و ترکیه نیز خواهان به تأخیر انداختن انتخابات هستند
اما موضع سازمان ملل هنوز مشخص نیست.
با اینکه موعد نهایی انتخابات عراق همچنان احتمالی
است اما بغداد و استانهای مختلف شاهد فعالیت
سیاسی واضحی طی هفتههای گذشته بودهاند طوری
که احزاب مختلف کنفرانسهایی را برگزار کرده
و سیاستمداران دیدارهای خود با رهبران قبایل و
روحانیون را برای ورود به رقابتهای انتخاباتی آغاز
کردهاند.

در سفر اردوغان به «خارطوم» توافق شد

تشکیل «کمیته مشترک همکاریهای راهبردی» سودان وترکیه

روسای جمهور سودان و ترکیه در مورد تشکیل یک کمیته مشترک همکاریهای راهبردی به توافق رسیده و از
امضای  ۱۲توافقنامه در حوزه کشاورزی ،اقتصاد و نظامی خبر دادند.
به گزارش ایسنا ،به نوشته روزنامه فرامنطقهای الحیاة ،رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهور ترکیه در سفری رسمی
و دو روزه برای بررسی روابط دوجانبه و مسائل منطقه ،وارد فرودگاه خارطوم پایتخت سودان شد.
عمر البشیر ،رئیسجمهور سودان شخصا برای استقبال از اردوغان به فرودگاه رفته بود.
اردوغان در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با عمر البشیر پس از نشستی در کاخ ریاست جمهوری سودان در شهر
خارطوم گفت :امروز سند تشکیل «کمیته مشترک همکاریهای راهبردی» میان دو کشور امضا شده و این شورا
هر سال یک نشست برگزار خواهد کرد .همچنین در این سفر  ۱۲توافقنامه در حوزههای کشاورزی ،اقتصاد و
نظامی به امضا رسید.
رئیسجمهور ترکیه افزود :حجم تبادالت تجاری ساالنه میان سودان و ترکیه به  ۵۰۰میلیون دالر میرسد و ما به
دنبال افزایش آن تا یک میلیارد دالر و در نهایت  ۱۰میلیارد دالر در سال هستیم.
وی تاکید کرد :سودان در بحث ارتباط ترکیه با قاره آفریقا کشور مهمی برای ماست .در سال  ۲۰۰۵زمانی که
نخست وزیر بودم روابطی استراتژیک با سودان آغاز شد.
اردوغان به محض ورود به فرودگاه خارطوم تاکید کرد :ترکیه هرگز حمایت دولت و مردم سودان از آنکارا در پی

کودتای نافرجام ژوئیه  ۲۰۱۶را فراموش نخواهد کرد.
وی در ادامه از مشارکت عمر البشیر در نشست سران کشورهای اسالمی در استانبول درباره قدس تقدیر کرد.
رئیسجمهور سودان نیز در این کنفرانس مطبوعاتی ضمن تایید امضای توافقنامههای مذکور گفت :این سفری
تاریخی محسوب میشود اولین بار است که یکی از روسای جمهور ترکیه به سودان سفر میکند.
عمر البشیر در ادامه گفت :مردم سودان از موضعگیریهای اردوغان در مورد مسایل کشورهای عربی و اسالمی به
ویژه موضعگیری اخیرش در مورد قدس تقدیر میکنند.
مولود چاووشاوغلو ،وزیر امور خارجه ترکیه پیشتر در جمع خبرنگاران در فرودگاه خارطوم گفته بود :سودان کشوری
مهم برای ما در قاره آفریقا و در کل جهان است و اردوغان در این سفر روابط دوجانبه و مسائل منطقهای را بررسی
خواهد کرد.وزارت خارجه سودان نیز پیشتر اعالم کرد :در این سفر توافقنامههای اقتصادی به امضا خواهند رسید.
ابراهیم غندور ،وزیر امور خارجه سودان این سفر را تاریخی خواند و گفت :این سفر به منزله چراغی روشن در تاریخ
دو کشور بوده و در آن مسائل اقتصادی و سیاسی بررسی خواهد شد.
هیاتی رسمی شامل تعدادی از وزرا و نیز تجار ترکیه در این سفر اردوغان را همراهی کردند.
همچنین همایشی اقتصادی میان تجار سودانی و ترکیهای برگزار شد.
اردوغان قرار است پس از سودان به کشورهای چاد و تونس نیز سفرهایی داشته باشد.

تونس مانع از فرود هواپیماهای امارات در فرودگاههای خود شد
مقامات تونسی در واکنش به ممانعت شرکت
هواپیمایی امارات از سفر زنان تونسی با هواپیماهای
این شرکت تصمیم گرفتند از فرود هواپیماهای امارات
ی این کشور ممانعت به عمل آورند.
در فرودگاهها 
به گزارش ایسنا ،به نقل از به نقل از سایت شبکه
الجزیره ،وزارت حمل و نقل تونس اعالم کرد ،این
کشور تا زمانی که شرکت هواپیمایی امارات براساس
قوانین و معاهدات بینالمللی به راهحل مناسبی برای
انجام پروازهای خود دست یابد ،پروازهای این شرکت
از مبدا و به مقصد تونس را به حالت تعلیق درمیآورد.
روز جمعه جمعی از زنان تونسی از پرواز با هواپیمایی
که به مقصد دوبی میرفت ،منع شدند.
یوسف الشاهد ،نخست وزیر تونس روز سهشنبه در
فرودگاه قرطاج با ادارههای گمرک و امنیت درباره
تصمیم مذکور مشورت خواهد کرد و ممکن است
موضع تونس در نتیجه این نشست تغییر کند.
این در حالی است که به دنبال جریان منع سفر زنان

تونسی با هواپیماهای امارات ،مقامات این کشور اعالم
کردند ،این ممانعت رفع شد ،اما این مساله روز یکشنبه
نیز تکرار شد و باعث شد مقامات تونس از ورود
هواپیماهای شرکت هواپیمایی امارات به فرودگاههای
تونس مانع شوند.
در این راستا ،نخست وزیر تونس با سالم الزعابی،
سفیر امارات در تونس دیدار کرد .به گفته سفیر امارات،
تصمیم منع سفر زنان به خاطر شرایط و به دالیل
امنیتی بوده و بعدا به آنها اجازه سفر داده شده است.
همچنین وزارت خارجه تونس سفیر امارات را احضار
کرد و در این باره از او توضیح خواست.
انور قرقاش ،وزیر مشاور امارات در امور خارجه نیز
در توئیتر خود نوشت :با برادران تونسی خود پیرامون
اطالعاتی امنیتی که اقدامات مشخص و موقتی را در
پی داشت ،مذاکره کردیم.
قرقاش با بیان اینکه باید از تالشها برای مغلطه
اجتناب کرد ،گفت ،امارات زنان تونس را محترم

میشمارد.
وی درباره این نگرانی امنیتی که منجر شد شرکت
هواپیمایی امارات مانع از سفر زنان تونسی شود،
توضیحی نداد.
این اقدام امارات خشم و آشوب را مقابل دفتر شرکت
امارات در فرودگاه بینالمللی قرطاج تونس برانگیخت
که در پی آن وزارت خارجه این کشور درباره این
موضوع از سفارت امارات در تونس خواستار توضیح شد.
ب تونسی خواهان مقابله با
همچنین سازمانها و احزا 
همه اقداماتی شدند که کرامت ملت این کشور را از
بین میبرد.جنبش «االراده» تونس این اقدام امارات را
محکوم و آن را بر خالف عرف دیپلماسی و اقدامات
مربوط به حمل و نقل بینالمللی دانست.
حزب آفاق نیز از دولت خواست عزت تونسیها حفظ
شود ،دبیرکل این حزب این اقدام امارات را نادرست و
غیرقابل قبول خواند و جنبش «النهضه» تونس هم
خواستار فهم دالیل پنهانی این تصمیم امارات شد.

سازمانهای حقوق بشری تونس نیز با صدور بیانیهای
در این باره اقدام امارات را محکوم کرده و آن را نقض
حقوق زنان تونس و تبعیض خواندند.
منابع آگاه در فرودگاه قرطاج تونس گفتند ،مسؤوالن
امارات این تصمیم خود را اینگونه توجیه کردند که اداره
شرکت هواپیمایی دستور اکید منع سفر زنان تونس با
هواپیماهای امارات را صادر کرده است.
دولت امارات نیز پس از واکنشهای تند در تونس،
اعالم کرد به دالیل امنیتی این اقدام اتخاذ شده است.
در این راستا سعیده قراش ،سخنگوی ریاست جمهوری
تونس اعالم کرد ،همه دستگاههای تونس وارد عمل
شده و مشکل را حل کردند.
قراش تصریح کرد ،امارات در راستای حاکیمت و
تمامیت ارضی خود این اقدام را اتخاذ کرد و به معنی
عدم اطمینان و تمایل به بد کردن روابط با تونس نبود.
وی تاکید کرد ،دولت تونس از حقوق مردم خود در
داخل و خارج از کشور دفاع میکند.

هشدار «قدیروف» به تروریستهای داعشی که به روسیه بازگردند

رئیس جمهور چچن قول داد تمامی تروریستهای داعشی را که به روسیه باز گردند ،نابود کند.
به گزارش ایسنا از ان تی وی ،رمضان قدیرف افزود :ما اطالع داریم که چندین شیطان برای اجرائی کردن حمالت تروریستی به جمهوری چچن اعزام شدهاند و اکنون به گرجستان رسیدهاند.
وی ادامه داد :ما منتظر آنان هستیم تا در همین خاک چچن زنده دستگیرشان کنیم و یا نابودشان کنیم.
رئیس جمهور چچن تاکید کرد :اگر غفلت شود و آنها داخل خاک ما شوند ،دست به حمالت تروریستی خواهند زد و به این لحاظ ما آمادگی جلوگیری از اعمال شوم آنها را در روسیه داریم.
بیش از  5000نفر از اتباع روسیه به گروههای تروریستی داعش پیوستهاند که عمدتا از جمهوریهای مسلماننشین این کشور هستند.

رئیس جمهوری پرو ،فوجیموری را عفو کرد و وی را از نقض حقوق بشر و
اختالس رفع اتهام کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،آلبرتو فوجیموری ،دیکتاتور
سابق پرو به اتهام نقض حقوق بشر و اختالس به  25سال حبس محکوم
شده بود اما به دلیل مسائل مربوط به سالمتش از سوی پدرو پابلو
کوچینسکی ،رئیس جمهوری پرو عفو شد.
دفتر رئیس جمهوری پرو در بیانیهای اعالم کرد که بررسیهای وضعیت
سالمت فوجیموری نشان داده وی که  79سال دارد از بیماریهای پیشرفته
غیرقابل درمان و خطرناک رنج میبرد.

دستگاه قضایی مصر سلب تابعیت محمد مرسی را
بررسی میکند

اداره دوم در دادگاه قضایی اداری مصر دعوی را برای سلب تابعیت از
محمد مرسی به هیات کمیساریای دولت ارجاع داد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از روسیا الیوم ،این دعوی شامل سلب تابعیت
از نخست وزیر و وزیر کشور در دوره محمد مرسی ،رئیس جمهوری
پیشین مصر نیز میشود.
در این دعوی تاکید شده است که مجموع حکمهای نهایی صادره علیه
محمد مرسی به  ۴۵سال میرسد و براساس یکی از پروندهها ،محمد
مرسی به عنوان شخص خیانت کار در حق وطن شناخته شده است.
طبق این دعوی ،محمد مرسی برای سازمانهای تروریستی جاسوسی
کرده و اسناد نظامی را در اختیار یک کشور خارجی قرار داده است و
بدین ترتیب ،به عنوان یک جاسوس عمل کرده و شایستگی داشتن
تابعیت مصری را ندارد ،چراکه منافع عالی کشور را مورد تهدید قرار
داده است.
اقامه کنندگان این دعوی خواهان سلب تابعیت محمد مرسی شده و به
این امر اشاره کردند که این کمترین مجازات در حق وی است.

پولشویی یک بانک قبرسی برای روسها
زیر ذرهبین «افبیآی»

اداره تحقیقات فدرال آمریکا موسوم به اف.بی.آی از مقامهای قبرسی
خواسته تا اطالعات مالی درباره یک بانک ورشکسته در این کشور
را در اختیارشان بگذارد که مورد استفاده روسهای ثروتمند مرتبط با
سیاستمداران بود و از سوی آمریکا به پولشویی متهم شده است.
به گزارش ایسنا ،به نوشته روزنامه گاردین ،این درخواست از سوی
اف.بی.آی برای بررسی اطالعات بانک موسوم به « »FBMEقبرس
در حالی مطرح شده که رابرت مولر ،بازرس ویژه رسیدگی به پرونده
ادعای دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری  2016آمریکا به
دنبال اثبات این ادعاست.
یکی از افراد مرتبط با درخواست اف.بی.آی گفته که به نظر میرسد این
درخواست با بررسیهای مولر از پال مانافورت ،مدیر سابق کمپین دونالد
ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا و این پولشویی میان بانکهای قبرس و
آمریکا ارتباط داشته باشد .مانافورت اتهامات مبنی بر پولشویی میلیونها
دالر از طریق بانکهای خارجی را نپذیرفته است.
این بانک ورشکسته قبرسی این اتهام را رد کرده و مالک آن که دو
برادر لبنانی به نامهای «ایوب فرید صعب» و «فادی میشل صعب» در
بیانیهای تمامی این اتهامات را رد کردند.
بلومبرگ اخیرا درباره این بانک اعالم کرد که یکی از موارد اتهامی علیه
آن برای واحد صدور کارتهای اعتباری و دیگری ادعای پولشویی
برای روسیه است.
این بانک در تانزانیا مستقر است اما حدود  90درصد از فعالیتهای
بانکداری آن در قبرس انجام میگرفت.
ییلدیریم:

از حمایت فلسطین دست نمیکشیم

بنعالی ییلدیریم اعالم کرد ،ترکیه به کمک برای شنیده شدن صدای
فلسطین و دیگر ملتهای مظلوم در مجامع بینالمللی ادامه خواهد داد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری آناتولی ،بنعالی ییلدیریم ،نخست
وزیر ترکیه در یک گردهمایی در استان «آدی یامان» با اشاره به تصمیم
اخیر آمریکا درباره قدس گفت :ترکیه به حمایت خود از فلسطین و دیگر
ملتهای مظلوم ادامه خواهد داد .ما برای صلح جهانی به تالشهای
خود ادامه خواهیم داد.
همچنین محمد اردوغان ،رئیس حزب عدالت و توسعه در استان آدی
یامان با اشاره به انتخابات پیشرو ریاست جمهوری اعالم کرد :حزب
حاکم در انتخابات سال  ۲۰۱۹پیروز خواهد شد .ما بار دیگر رجب طیب
اردوغان ،رئیسجمهور ترکیه را در مسند ریاست جمهوری خواهیم دید.
 ۷۰درصد از مردم آدی یامان در رفراندوم اصالحات قانون اساسی در
 ۱۶آوریل گذشته رای آری دادهاند.
همچنین قرار است بنعالی ییلدیریم برای گفتوگو درباره مسائل
سیاسی ،تجاری ،مبارزه علیه تروریسم در  ۲۷دسامبر به عربستان
سعودی سفر میکند.
در این سفر دو روزه به ریاض نخست وزیر ترکیه با رهبران سعودی
دیدار و گفتوگو خواهد کرد.

ایتالیا نیروی ضد تروریسم در نیجر مستقر میکند

نخستوزیر ایتالیا پیشنهاد داد نیروهای ارتش کشورش ظرف چند ماه
آتی در نیجر برای مقابله با قاچاق انسان و مبارزه با تروریسم مستقر
شوند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس ،پائولو جنتیلونی،
نخستوزیر ایتالیا از پارلمان کشورش درخواست خواهد کرد تا گروهی
از نظامیان را که اکنون در عراق هستند به کشور آفریقایی نیجر منتقل
کند.نیجر یکی از اصلیترین مسیرهای قاچاق مهاجران است.
او که به تعداد نظامیان اشارهای نکرد ،این خبر را از روی ناو ایتالیایی
إتنا ( )Etnaاعالم کرد که مسوول شناسایی قایقهای قاچاقچیان در
مدیترانه است.
نخستوزیر ایتالیا هشدار داد :متمرکز کردن توجه و انرژی بر تهدیداتی
که از قاچاق انسان و تروریسم نشات میگیرد ،در چند سال گذشته در
ساحل ،در آفریقا افزایش یافته است.
ایتالیا همچنین پیشنهاد تمرکز بر ایتالیا را به عنوان یک استراتژی برای
مقابله با قاچاقچیان مهاجران به لیبی و پس از آن به سمت شمال اروپا
مطرح کرده است.

