
 انور قرقاش ایران را به دست داشتن

در حمله موشکی به ریاض متهم کرد

وزیر مشاور امارات در امور خارجه مدعی شد که موشک شلیک شده به 

فرودگاه ملک خالد در ریاض ایرانی است.

انور قرقاش، وزیر مشاور امارات در امور خارجه در صفحه توئیتر خود مدعی شد: 

واضح است که ایران موشک بالستیک به حوثی ها داد تا عربستان را مورد هدف قرار 

دهند. به گزارش ایسنا، انصاراه یمن اخیرا فرودگاه ملک خالد در ریاض را مورد هدف 

موشکی قرار دادند که در پی آن بیشتر مقامات سعودی با طرح ادعاهای واهی ایران 

را به دست داشتن در این حمله متهم کردند. این ادعاها در حالی مطرح می شود که 

امیر حاتمی، وزیر دفاع کشورمان در این زمینه گفته است: دشمن از هر فرصتی برای 

اتهام زنی علیه ایران استفاده می کند و قطعا ما این مسئله را رد می کنیم. وزیر دفاع 

همچنین گفته است: بنا نیست که هر مسئله ای در منطقه رخ دهد، ایران را متهم 

کنند البته این موارد از دشمن بعید نیست. همچنین سردار جعفری، فرمانده سپاه 

پاسداران در واکنش به این ادعاها تاکید کرده است: ما امکان انتقال موشک به آنجا 

)یمن( را نداریم و موشک ها برای خودشان است.

پیشخوان

 سال چهاردهم - شماره 3۸5۲ -  ۱6 صفحه - ۱۰۰۰ تومانیکشنبه۲۱آبان 96 -۲3صفر ۱439 -۱۲ نوامبر ۲۰۱7 

» ابتکار« سفر محمدجواد ظریف به تاجیکستان و ازبکستان را 
بررسی می کند

 »ابتکار« از اولین مرحله واریز سود سهام عدالت گزارش می دهد

وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده موسوم به فساد نفتی:

گزارش میدانی»ابتکار« از صدمین سالگرد انقاب اکتبر

ایران و فرصت های

مغفول مانده در آسیای مرکزی

سهام عدالت

در خوان هفتم
گروه اقتصادی - سهام عدالت تا پایان سال جاری، 3 هزار و 4 میلیارد تومان 

سود از 49 شرکت سرمایه پذیر دریافت می کند.  به گزارش »ابتکار« سهام 

عدالت که قصه آن ها از سال 85 آغاز شد و ...

هروی باید هدیه

ازدواج دخترش را برگرداند

روزی که جهان را تکان داد
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رسانه هایی که از احمدی نژاد 

تمجید می کردند، مقصر هستند

مسعود پزشکیان:
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گنجینهایدرپستو
آیدین آغداشلو در گفت وگو با »ابتکار« از دایل مهجور ماندن موزه هنرهای معاصر می گوید

  

نیاز واقعی خاور میانه چیست؟

برای حل برخی از مشکات در خاورمیانه بسیار دیر شده است و اگر مطابق با عقانیت و اورژانسی عمل 

نشود، برای رفع و رجوع بعضی از نامایمات و ناسازگاریها نیز بسیار زود، دیر خواهد شد. 

ادامه در صفحه     2

جهانبخش محبی نیاسرمقاله

تاش برای رفع 

نابرابری جنسیتی

» ابتکار« درگفت وگو با زنان دولت روحانی بررسی کرد

گروه سیاسی - حسن روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم بیش از دوره قبل نسبت به جلب رای و نظر 

زنان و گشایش فضای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آنان سخن به میان آورد و به اصطاح شعارهای حقوق شهروندی و 

عدالت جنسیتی داد. او در این باره کوشید با همراه کردن زنان و وعده های انتخاباتی برابری جنسیتی و به کار گیری 30 

درصدی زنان در کابینه، جامعه زنان را به آینده سیاسی خود امیدوارتر کند. البته پس از پیروزی در انتخابات و به دست 

آوردن آرای 24 میلیونی، قبل ازاینکه رئیس جمهوری کابینه خود را به مجلس معرفی کند، این امید وجود داشت که 

روحانی به وعده هایش عمل کند و حداقل 3 وزیر زن را در کابینه خود بگنجاند. ولی با وجود گمانه زنی های فراوان درباره 

وزرای پیشنهادی و احتمال حضور زنان در کابینه، معرفی وزرا به مجلس آه از نهاد همه زنان فعال سیاسی و افرادی که با 

وعده حضور زنان در کابینه به روحانی رای داده بودند، بلند شد. 
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رسانه ملی

در زمین دشمن بازی نکند

روحانی در پایان جلسه روسای سه قوه اعام کرد

صفحه     10

صفحه     3

ابتکار« از آسیب های ناشی از آشکاری اعتیاد در معابر شهری  «
گزارش می دهد

دومینوی تجاهر معتادان

گویا سرنوشت خاورمیانه به گونه ای رقم خورده است که باید همیشه در جنگ و نزاع به 

سر ببرد. این را می توان با نگاهی گذرا به تاریخ این منطقه مشاهده کرد. فلسطین، لبنان، 

رژیم صهیونیستی، سوریه، عراق، افغانستان، یمن و... مصداق بارز این مسئله است. اما حاا 

شرایط به شکل عجیبی تغییر کرده است. بسیاری گمان می کردند که بعد از فروکش 

کردن آتش داعش در عراق و سوریه شاید تا مدتی شرایط در منطقه نسبت به چند سال 

اخیر تاحدودی آرامش نسبی را تجربه کند. اما رویدادهای اخیر میان ایران، عربستان، رژیم 

صهیونیستی، حزب اه لبنان و ایاات متحده و خط و نشان های کشیده شده، احتمال 

جنگ مستقیم یا نیابتی از سوی عربستان و متحدانش را در منطقه بیش از پیش افزایش 

داده است. اما این تنها یک احتمال است و این سوال مطرح می شود که تا چه حد امکان 

جنگ در منطقه وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال ازم است نگاهی به پیشینه بازیگران 

این صحنه بیندازیم.

در یک سو عربستانی قرار دارد که طی 40 سال اخیر روابط کج دار و مریز با ایران 

آنها  است.  بوده  آنها  و  ما  میان  مناقشه  مورد  موضوع  مذهب  مسئله  و  است  داشته 

ایران در پی گسترش نفوذ شیعه در منطقه است و سعی دارد اهل  معتقد بودند که 

 سنت را منزوی کند. از سوی دیگر به واسطه ارتباط میان آنها و ایاات متحده آمریکا،

هیچ گاه رابطه مناسبی با ایران نداشته و جمهوری اسامی را بیشتر یک رقیب دیده اند تا یک 

همسایه. حاا کشوری با چنین پیشینه ای در حال پوست اندازی است و سعی دارد تبدیل 

به یک بازیگر تمام عیار در منطقه شود و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعی دارد نفوذ 

این کشور در منطقه را افزایش دهد و ایران و حزب اه تنها موانع بر سر رسیدن به این هدف 

هستند. اما عرب ها به خوبی می دانند که به تنهایی نمی توانند در برابر ایران و حزب اه لبنان 

ایستادگی کنند و این را ده سال پیش هم تجربه کرده و با شکست مواجه شده اند.از سوی 

دیگر عدم ثبات در داخل عربستان هم به عنوان مؤلفه ای جدی در این منازعه باید مورد 

توجه قرار گیرد. به نظر می رسد ولیعهد عربستان نیاز دارد تا با ایجاد یک دشمن خارجی، 

مسئله بی ثباتی و عصیان شاهزادگان سعودی را حل و فصل کند. در چنین بستری است که 

بازیگران دیگر وارد میدان می شوند. یک سو دونالد ترامپ قرار دارد که طی مدت فعالیتش در 

کاخ سفید تاش کرده است ایران را تحت فشار قرار دهد و حتی برخی مقامات این کشور 

مسئله تغییر نظام در تهران را مطرح کرده اند و طرف دیگر نتانیاهو و رژیم اشغالگر قدس 

قرار دارد که آنها هم طی این سال ها سعی کردند با ترویج ایران هراسی به گونه ای عمل 

کنند که این تصور ایجاد شود که ایران یک خطر جدی محسوب می شود. به هرحال حاا با 

روی کار محمد بن سلمان در عربستان و دونالد ترامپ در واشنگتن تا حدود زیادی فضا به 

گونه ای پیش رفته است که نمونه مشابه آن را پیش از جنگ آمریکا و عراق مشاهده کردیم. 

به این شکل در آن دوران عراق از دیدگاه آمریکایی ها همچنان به عنوان تهدیدی برای 

هم پیمانان آنها مثل عربستان و صهیونیست ها، خطری برای محموله های نفتی خلیج فارس 

و ثبات خاورمیانه به شمار می رفت و همین مسئله موجب شد تحریم هایی علیه عراق اعمال 

شود. تا اینجا بی شباهت با شرایط ایران نیست. به این صورت که این روزها ایاات متحده و 

عربستان و رژیم صهیونیستی بارها عنوان کرده اند که ایران و حزب اه خطر جدی برای آنها 

و منطقه به شمار می رود و این ادعا طی ماه های اخیر بیش از پیش افزایش پیدا کرده است و 

تحریم های جدید اعمال شده است. همه این ها در حالی است که ایران طی چند سال اخیر 

با پی ریزی مناسبات دیپلماتیک با دیگر کشورها، سعی در رفع ابهامات موجود داشته است.

حاا دوباره به ماجرای عراق برگردیم. بعد از آن تحریم ها، جمهوری خواهان دوباره 

توانستند وارد کاخ سفید شوند و جرج بوش این مسئله را مطرح کرد که عراق طرح تولید 

گاز اعصاب و سیاه زخم و ساح های اتمی را به مدت یک دهه دنبال کرده است و همچنان 

درصدد است دشمنی خود را به آمریکا نشان دهد و از ترور حمایت کند. حاا امروز با توجه 

به بازرسی های پی درپی از تشکیات هسته ای ایران، مسئله ساح هسته ای منتفی است اما 

موضوع موشکی بهانه ای در دست آنها است. به همین دلیل هم اتهام حمله موشکی ایران از 

یمن به عربستان مطرح شده است. این می تواند زمینه افزایش فشار به ایران را فراهم کند. 

زمانی که ایران تحت فشار قرار گیرد، حزب  اه لبنان خسارت جانبی است و این می تواند 

شرایط را برای نفوذ عربستان در منطقه و به خصوص لبنان آماده کند و صهیونیست ها و 

آمریکا هم از آن بی بهره نمی مانند. با این حال همچنان این چند بازیگر باید وارد جنگ شوند. 

زیرا بعد از لبنان نوبت به سوریه می رسد که در هر دو این کشورها ایران دارای منافع و نفوذ 

بسیاری-- است و قصد ندارد به راحتی آن را از دست بدهد. بنابراین ادامه این روند )اگر این 

روند ادامه پیدا کند( می تواند به جنگ نیابتی در لبنان با بازیگری عربستان بینجامد و احتمال 

این به مراتب نسبت به جنگ مستقیم )بعید نیست( بیشتر است و این آغاز یک جهنم دیگر 

در خاورمیانه است. اما آیا در این میان روسیه نیز با توجه به منافع خود وارد این بازی خواهد 

شد؟ واقعیت این است که روسیه ثابت کرده است در بزنگاه های این چنینی بیش از آنکه 

تمایل به حضور نظامی داشته باشد، عاقه مند به دریافت امتیاز است.

جهنم در خاورمیانه

یادداشت

فرهاد کیان فرید.

farhad.kianfarid@gmail.com
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سEاست ر<ز
وزیر کشور از تغییر دو یا سه استاندار دیگر خبر داد

عبدالرضا رحمانی فضلی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با تغییر دو یا سه استاندار دیگر کار تغییر استانداران در دولت دوازدهم به پایان می رسد و سایر استانداران نیز به کار خود ادامه می 

دهند. وی افزود: از همه استانداران در کشور راضی هستم و تعویض استانداران در کشور به معنای عدم رضایت از آنها نیست. وزیر کشور تصریح کرد: جا به جایی استانداران باید صورت بگیرد تا 

تجربیات و مباحثی که استانداران در استان خود کسب کرده اند را به استان های دیگر انتقال دهند. 

نیاز واقعی خاور میانه چیست؟

ادامه از صفحه یک

 در نتیجه بخش اعظمی از نظام مندی طبقاتی، علمی، فکری و جنبش های
توسعه خواه از دایره کنش و واکنش و تاثیر گذاری، به اجبار کنار گذاشته می شود و 
معلوم نیست آینده چه فرمت و صورت بندی ای پیدا کند. هیچ بعید نیست کشورهایی 
که داعیه سلطه گری بر منطقه دارند به ته جدول رانده شوند و نظام هایی با ماهیت 

شبانی بر سر کار آیند چرا که اصول، رویه و ضابطه زندگی بهم می خورد. 
تسهیل گر نشانگان عقب ماندگی در سه سطح ۱- داخلی ۲- منطقه ای ۳- جهانی 
نمایان است. بیش از چند صدمیلیون نفر جمعیت در خاورمیانه زندگی می کنند که 
در  ۱6کشور جای گرفته اند. فرهنگ مشترک، سابقه طوانی و عوامل دیگر این منطقه 
را به شکل میدان بازی درآورده است که همه به نوعی در گیرند. مردم احساس می 
کنند به یک خانواده بزرگ تعلق دارند. منطقی است در بسیاری از زمینه ها برای اداره 

امورعمومی اقدام مشترک داشته باشند.
آنچه گذشته این بخش از کره زمین را مدیریت کرده است، نفعی را به مردم 
 نرسانده است و نگاه ساکنین، متوجه سراب رفاه، مهارت و خوشبختی است. چرا که
برنامه ریزی معطوف به خصومت تاریخی، ایدئولوژی، قومیت و اقتصاد عقیم مانده 
است و چالش های مبتنی بر نخوت صهیونیستی، آمال و آرزوهای مرتبط با وهابیت، 
مداخله خارجی و داعیه امپراتوری گری نقشه راه زندگی مطلوب را به هم ریخته است، 
درنتیجه جنبش های دست ساز بعثی، ناسیونالیستی و مذهبی در کشورهایی مثل 
مصر، عراق، عربستان و بعضی از مناطق نه تنها هیچکدام از آنها را به سر منزل مقصود 
نرساند بلکه پدیده ای چون داعش، سلفی گری، وهابی گری و غات در تشیع، گروه 

های افراطی و تندروی دیگری را خلق کرد که اوضاع به مراتب نابسامان شد.
در حال حاضر هم برای رسیدن به صلح، آرامش و توسعه، از سوی کشورهای 
تاثیرگذار منطقه و خارج از آن آدرس غلط به هر یک از کشورها داده می شود و علت 
وجودی مشکات که فقط در مباحث مربوط به فلسفه سیاسی کارآیی دارد، مبنای 

مباحثه و متهم پیدا کنی است که در هر صورت به مردم نفعی نمی رسد. 
رهبران، دولت ها، دانشگاه ها و جنبش های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فکری 
هم ضعیف تر از آنند که توانایی، تعامل و برگزاری سمپوزیوم اجرایی داشته باشند و راه 

حل هایی جمعی ارائه کنند. 
یکی از آسیب های جدی که متوجه توسعه در خاورمیانه است، منحرف کردن 
تمامی خواسته و جنبش هایی بوده است که مردم با توسل به آنها خواهان وداع با 
نظامهای قومی، قبیله ای، عقب مانده و استبدادی بوده اند که زندگی را بر آنان حرام 
کرده است. جنبش های نارس و سرکوب شده به مشابه دوران ناقص فئودالیته یا 
بورژوازی، تالی فاسد خواهد داشت. بسیاری از افراطی گری ها و نزاع های منطقه ای و 
همچنین جرائم و جنایات به سرکوبی خواسته مردم از طرف آمریکائی ها یا نظام های 
خود کامه می شود که متأسفانه علوم سیاسی و جامعه شناسی از تحلیل و پارادایم 

سازی موفق در این رابطه عاجزند. 
آخرین آسیب و مداخله مستبدانه به مقابله نظامی، سیاسی و روانی به انقاب مردم 
در کشورهای عربی بر می گردد که ذائقه مردم در بسیاری از کشورها تلخ شد و 
ندامت از جوشش مردم، خود را نشان داد. پدیده ای به نام اصاحات هم در گونه ای 
از کشورها یا پذیرفته نمی شود و یا به انحراف کشیده می شود و یا اینکه به سبک 

حاکمان عربستان به تسویه حساب جناحی و سیاسی سوق داده می شود. 
سوال اساسی در این بین مطرح است که آمریکایی ها در خاورمیانه چرا از دموکراسی 
روی گردانند و کشورهای دمکراتیک را برنمی تابند؟ در تاریخ خاورمیانه هرجا فرآیند 
دموکراسی، فل آمده است، آنان خیمه را بهم ریخته اند. بدون شک منازعه فلسطین 
با اسرائیل و فرآیند تکامل سیاست با دموکراسی در کشورهای عربی به ویژه عربستان، 
بحرین، قطر، اردن و سوریه با هزینه کم قابل تحقق است، اما دست به دست شدن 
دیکتاتورها و منحرف کردن افکار عمومی و به حبس کشاندن خواسته های مردم، 
آرامش را از مردم منطقه گرفته است. با این اوصاف، وقت آن رسیده است در کل 
خاورمیانه، مسیر برای دموکراسی صاف شود تا آتشی که بر جان مردم منطقه افتاده 
است به سرتاسر جهان سرایت نکند. مردم خاورمیانه و ملت های آن پیش از همه 
برنامه ها، طرحها، آیین های سیاسی، مداخله و قیمومیت به دموکراسی نیاز دارند که 
مراعات حال مردم را هم داشته باشد. دموکراسی به مثابه یک روش می تواند عدالت، 

دیانت و توسعه را در منطقه به هم افزایی برساند.

سرمقاله

واکنش فتاح به شایعه فعالیت برای انتخابات ۱۴۰۰

فتاح در واکنش به شایعه فعال شدنش برای انتخابات 1۴۰۰، گفت: آقای 

روحانی تازه انتخاب شده و اخیرا دو وزیرش از مجلس رای اعتماد گرفته  اند، 

اان صاح نیست که کسی به این مباحث دامن بزند و همه باید کمک کنیم 

که دولت در وظایفش موفق شود و اقتصاد و اشتغال رونق گیرد و مردم و 

نیازمندان به رفاه برسد و بهترین هدف این است.

پرویز فتاح در گفت وگو با ایلنا، درباره اینکه بر چه مبنایی پیشنهاد سپردن مسئولیت 
حذف یارانه  ها به کمیته امداد را مطرح کرده است، گفت: این بحث در یک فضای 
کارشناسی و نخبگی مطرح شد که البته از چهل   و پنج دقیقه صحبت من فقط یک 
دقیقه آن را بازتاب دادند. وی با بیان اینکه با توجه به کلیت صحبت در آن محفل 
از این طرح استقبال شد، ادامه داد: با توجه با اینکه تجربه کار دولتی و اقتصادی را 
داشتم و اکنون در یک کار حمایتی مشغول هستم،  پیشنهاد دادم که درباره پرداخت 
یارانه  ها تامل شود. دولت ها می توانند بر تصمیم های قبلی خود تامل داشته باشند و این 
هیچ ضرری ندارد، مجلس می تواند قانونی را تصویب کند و چند سال بعد در  آن قانون 
تجدیدنظر کند و این هم اشکالی ندارد. فتاح افزود: پیشنهاد من هم این بود که تاملی در 
زمینه پرداخت یارانه صورت گیرد که آیا درست و منطقی است که به همه اقشار تعلق 
گیرد،  چراکه شاهد وضعیت پیچیده دولت از لحاظ درآمد، نفت و تحریم ها هستیم. وی 
افزود: اگر یارانه ۳۵ میلیون نفر قطع شود، بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان دست دولت 
می ماند که دولت می تواند برای این پول برنامه ریزی کند، و در آن جلسه گفتیم اگر 
دولت کمک ازم داشت، کمیته امداد می تواند پرونده ها را شناسایی کند و در این زمینه 
ذی نفع نیستیم. فتاح اظهار کرد: نگفتم که کمیته امداد مسئول هدفمندی یارانه ها شود 
و این کار به صاح هم نیست ولی حتما به اجرای طرح کمک می کنیم، چرا که آن را 
منطقی می دانیم. وی درباره اینکه برخی فعالیت های او را سیاسی و در راستای انتخابات 
۱۴۰۰ قلمداد می کنند، گفت: آقای روحانی تازه انتخاب شده و اخیرا دو وزیرش از 
مجلس رای اعتماد گرفته  اند، اان صاح نیست که کسی به این مباحث دامن بزند و 
همه باید کمک کنیم که دولت در وظایفش موفق شود و اقتصاد و اشتغال رونق گیرد و 

مردم و نیازمندان  به رفاه برسد و بهترین هدف این است.

خبر
»ابتکار« درگفت وگو با زنان دولت روحانی بررسی کرد

تاش برای رفع نابرابری های جنسیتی

جمهوری  ریاست  انتخابات  زمان  در  روحانی  حسن 

دوازدهم بیش از دوره قبل نسبت به جلب رای و نظر زنان 

و گشایش فضای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آنان سخن 

به میان آورد و به اصطاح شعارهای حقوق شهروندی و 

عدالت جنسیتی داد. او در این باره کوشید با همراه کردن 

زنان و وعده های انتخاباتی برابری جنسیتی و به کار گیری 

3۰ درصدی زنان در کابینه، جامعه زنان را به آینده سیاسی 

خود امیدوارتر کند.      

البته پس از پیروزی در انتخابات و به دست آوردن آرای ۲۴ 
میلیونی، قبل ازاینکه رئیس جمهوری کابینه خود را به مجلس 
معرفی کند، این امید وجود داشت که روحانی به وعده هایش 
عمل کند و حداقل ۳ وزیر زن را در کابینه خود بگنجاند. ولی 
با وجود گمانه زنی های فراوان درباره وزرای پیشنهادی و احتمال 
حضور زنان در کابینه، معرفی وزرا به مجلس آه از نهاد همه زنان 
فعال سیاسی و افرادی که با وعده حضور زنان در کابینه به روحانی 
رای داده بودند، بلند شد. در کمال ناباوری روحانی حتی یک وزیر 
زن را به مجلس معرفی نکرد و در جلسه بررسی رأی اعتماد 
به ۱۷ وزیر پیشنهادی به همه شایعات درباره احتمال مخالفت 
مراجع و نهادهای خاص با وزیر زن پایان داد. او در این جلسه 
گفت:»دلم می خواست سه وزیر زن در کابینه داشته باشم اما 
نشد.« او البته در بخش دیگری از سخنانش در مجلس گفت که 
شایعات این روزها در مورد کابینه درست نیست و اعضای کابینه 
را با مشورت های فراوان، ارزیابی رویکردها و برنامه های مطرح شده 
و محدودیت ها موجود انتخاب کرده است. البته ناگفته نماند که 
اخباری مبنی بر مخالفت مراجع و برخی نهادها درباره معرفی وزیر 
زن از سوی روحانی به مجلس شنیده می شد که او با اظهارات 
ضدونقیض خود در صحن علنی سعی در رد این اخبار داشت. ولی 
گویا فراموش کرده بود که دربخشی از این اظهارات صحبت از 
تمایلش برای حضور زنان در کابینه و براورده نشدن این خواسته 
داشت و در بخش دیگری گفت:»در معرفی وزرا تحت فشار هیچ 
جناح و حزبی نبوده اما همه جریان ها پیشنهادات خود را مطرح 

کرده اند.« 
روحانی و وعده تحقق وزارت زنان

از این عاوه بر وعده استفاده از ۳ وزیر زن   روحانی پیش 
در کابینه، شعار ایجاد وزارتخانه زنان، ایجاد فرصت های برابر با 
مردان و خاتمه دادن به گشت های ارشاد در خیابان ها را داده 
بود، ولی هیچ یک از وعده های داده شده نه در دولت یازدهم 
و نه در این مدت گذشته در دولت دوازدهم محقق نشده است. 
البته طبق اظهارات شهیندخت مواوردی که طی گفت وگویی 
اعام کرده بود:»با تجربه ای که از دولت یازدهم داریم و تفاوتی که 
شرایط شروع کار دولت دوازدهم با دولت یازدهم دارد، زمینه برای 
استفاده از خانم ها به عنوان وزیر در کابینه دوازدهم خیلی مساعدتر 
است.« ولی با معرفی کابینه دوازدهم این امیدها به یاس بدل شد.  
البته ناگفته نماند اگر چه روحانی نتوانست یا نخواست وزیر زنی 
در کابینه دوازدهم داشته باشد؛ ولی کوشید با استفاده از زنان در 
رده های باای مدیریتی از جمله برخی معاونت های خود و اباغ 

و الزام به وزرایش برای انتخاب معاونان زن این ضعف را جبران 
کند. ازم به ذکر است اولین دولتی که در به کارگیری و مشارکت 
زنان در عرصه های گوناگون اصرار و همت داشت دولت اصاحات 
بود و معصومه ابتکار در کابینه اول و دوم اصاحات به کارگرفته 
شد. این روند در دولت نهم به وزارت خانه بهداشت رسید و مرضیه 
وحید دستجردی سکاندار این وزارت خانه شد. همچنین در دولت 
یازدهم، روحانی با به کارگیری شهیندخت مواوردی، معصومه 
ابتکار، زهرا شجاعی، زهرا احمدى پور، الهام امين زاده به این 
روند و تکمیل این رفتار شدت بخشید و توقع می رفت روحانی 
در دولت دوازدهم، طبق وعده های پیشین خود ۳ وزارتخانه را 
به زنان بسپارد و وعده سهمیه ۳۰ درصدی کابینه به زنان را 
محقق کند، ولی این اتفاق نیفتاد. البته او توانست با وجود انتقادات 
فراوان در مقایسه با دولت های گذشته زنان بیشتری را در کابینه 
دوازدهم به کاربگیرد که می تواند سرآغاز گشایشی در استفاده 
 از زنان در مشارکت های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری و

پست های کلیدی باشد.
به آینده زنان امیدواریم

البته شهیندخت مواوردی در این راستا با اشاره به شعارهای 
در  روحانی  گفت: «دکتر  »ابتکار«  به  روحانی  انتخاباتی حسن 
انتخابات ریاست جمهوری شعار حمایت از زنان را داد و کوشیده 
است به این مهم توجه داشته باشد و آن وعده را محقق کند.« او 
ادامه داد: »در حال حاضر ۳ زن را در کابینه به عنوان معاونان رئیس 
جمهوری داریم که شروع خوبی است.« معاون رئیس جمهوری 
در امور حقوقی و شهروندی به »ابتکار« یادآوری کرد:  »در جایگاه 
معاونان زنان حرکت خوبی داشتیم که نویدبخش آینده روشنی 
است و امیدواریم زنان به اتکای این تجربه و مهارتی که در این 
دوره پیدا می کنند، بتوانند در آینده در جایگاه بااتری قرار بگیرند 
و من به این آینده امیدوارم.« البته معصومه ابتکار هم درباره تاش 
رئیس جمهوری برای محقق کردن وعده های انتخاباتی اش برای 
به کارگیری زنان در کابینه دوازدهم به »ابتکار« گفت: » توجه 

به زنان و تاش برای محقق کردن وعده های انتخاباتی درباره 
آنها از اولویت های دولت است و این امر در دستور کار دولت قرار 

گرفته است.« 
به دنبال اجرای سهمیه 3۰ درصدی زنان در کابینه 

هستیم

ابتکار همچنین از تاش برای استفاده از ظرفیت ۳۰ درصدی 
برنامه ریزی کرد: »  تاکید  و  داد  خبر  دوازدهم  کابینه  در   زنان 
کرده ایم تا پایان این دولت ۳۰ درصد مدیران ارشد را زنان تشکیل 
دهند.« البته پیش از این فاطمه راکعی، فعال سیاسی اصاح طلب 
با توجه به لزوم حضور زنان در کابینه دولت دوازدهم پیشنهاد 
استفاده از سهمیه ۳۰ درصدی زنان در کابینه دوازدهم را مطرح 
کرده و گفته بود: » جامعه زنان از ظرفیت باایی در عرصه های 
سیاسی و اجتماعی برخوردار هستند. در نتیجه پیشنهاد می شود 
که حداکثر ۳۰ درصد از کابینه دولت دوم آقای روحانی را زنان 
تشکیل دهند.« او همچنین تصریح کرد:  »در کابینه اول آقای 
روحانی سه زن شناخته شده و توانمند حضور داشتند که در 
طول دولت اول آقای روحانی عملکرد مثبتی را از خود به نمایش 
گذاشتند. تعداد زنان راه یافته به مجلس شورای اسامی و شورای 
شهر و روستا نشان داد که جامعه ایران حضور زنان در عرصه های 
کاهش به  همچنین  راکعی  است.«  کرده  درک  را   مختلف 
حساسیت ها درقبال زنان در چند سال اخیر پرداخت و گفت: 
»برخی از حساسیت ها درباره حضور زنان در عرصه های مختلف 
کم شده و در نتیجه جایگاه زنان در عرصه های گوناگون از جمله 
عرصه های مدیریتی در جامعه افزایش خواهد یافت. فعاان حوزه 
زنان حاضر هستند لیستی از زنان مدیر و توانمند را از جمعیت زنان 
و مجمع زنان اصاح طلب به دولت ارائه کنند، اما اجرایی شدن 
حضور زنان در دولت دوازدهم بستگی به تاش خانم مواوردی 
و نظر آقای رئیس جمهور دارد.« البته این پیشنهاد فاطمه راکعی 
به قول معصومه ابتکار در حال محقق شدن است. چرا که به 
»ابتکار« گفت: »خوشبختانه شاهد انتصاب تعداد قابل توجهی از 

زنان در پست های مدیریتی و معاونان وزرا هستیم و خوشحالیم 
که تعداد قابل توجهی از معاونین وزرا از بین زنان انتخاب شده 
اند.« او تاکید کرد که دولت در این باره به وعده هایش عمل کرده 

است و به شعارهای انتخاباتی  خود پایبند است.« 
ابتکار از اولویت دولت برای زنان می گوید

درباره  دولت  های  اولویت  به  ادامه  در  ابتکار  معصومه  البته 
حوزه زنان پرداخت و به »ابتکار« گفت:»اولویت های ما در دولت 
دوازدهم در حوزه زنان چند بخش است. یک بخش اصاح قوانین 
است که مربوط به تقویت قوانین موجود است. بخش دیگر به 
همکاری با قوه قضائیه  و مجلس دهم جهت تقویت پشتوانه قانونی 
برای زنان اختصاص دارد. بحث دیگراولویت دولت برای زنان، بحث 
آموزش و توان افزایی زنان و کار با دستگاه های آموزش و پرورش 
و وزارت بهداشت برای باابردن توان و مهارت های زندگی است.«  
او همچنین مرحله دیگر و اولویت دولت در حمایت از زنان را 
توجه به زنان آسیب دیده دانست و افزود: «حوزه دیگر اولویت 
دولت کارآفرینی و اشتغال زنان سرپرست خانوار و توان افزایی 
و مهارت های فنی برای ایجاد اشتغال آنها است. موضوع دیگر 
بحث خانواده است. اینکه خانواده سالم داشته باشند موضوع با 
اهمیتی است و مسئله دیگر بحث تاب آوری است. روی طرح 
تاب آوری گروه اجتماعی بزرگی کار می کند و در مرحله اول 
موفق بوده است و در تاشیم این طرح در سطح ملی عملیاتی 
شود.« مواوردی هم در بخش دیگری از اظهاراتش به اهمیت 
افزود:  و  کرد  اشاره  امید  دولت  در  شهروندی  حقوق  منشور 
»اهمیت این موضوع بر کسی پوشیده نیست و به دلیل همین 
اهمیت بوده است که تدوین و اباغ منشور حقوق شهروندی را در 
دولت یازدهم انجام دادیم. بنابراین همه تاش ها بر این است که 
سازوکارهای اجرایی که در خود منشور آمده است در دستور کار 
قرار بگیرد و همچنین به جایی برسیم که انواع راهکارهای مواد 
۱۲۰ گانه  که در منشور مورد توجه قرار گرفته است جنبه اجرایی 
پیدا کند.« او افزود: »همه تاش خود را به کار می گیریم تا پایان 
دوره دوازدهم بخش قابل توجه و مهم این منشور اجرایی شود.«

توجه به منشور حقوق شهروندی

نکته ای که مواوردی در انتها به آن اشاره کرد مسئله منشور 
حقوق شهروندی است. نکته ای که بارها پیش از این گفته بود 
خواسته دولت حسن روحانی »عدالت جنسیتی« و یا »تعادل 
جنسیت« است. منشوری که در دولت یازدهم از سوی رئیس 
جمهوری مورد توجه و اباغ قرار گرفت و در دولت دوازدهم هم 
مورد تاکید حسن روحانی است. بنابراین منشور شهروندی شامل 
تمامى ايرانيان بدون توجه به جنسيت، قوميت و مذهب مى شود 
و این نکته می تواند گام مثبتی درراستای رفع تبعیض جنسیتی 
و به کار گیری بیشتر زنان در پست های کلیدی و مدیریتی و 
احقاق حقوق و آزادى هاى فردى، اجتماعى و سياسى زنان باشد. 
بنابراین نکته ای که نمی توان از نظر دور داشت این است که در 
طول چهار سال ریاست جمهوری حسن روحانی و در مقایسه با 
 دولت های قبلی، حضور زنان در سمت های سیاسی و مدیریتی

 برجسته تر است ولی آنچه هنوز در این زمینه وجود دارد نگاه 
غالب مردانه به پست های سیاسی و مسئولیت های کان است 
و تا زمانی که اصاح قانون و تعریف صحیحی از رجل سیاسی 
در قانون صورت نگیرد و بر اساس قانون اساسی زنان هم نتوانند 
مثل مردان در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان رجل سیاسی 
ثبت نام کنند و دوشادوش مردان به رقابت انتخاباتی بپردازند، این 

فاصله جدی میان زنان و مردان مرتفع نمی شود.

وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده موسوم به فساد نفتی:

هروی باید هدیه ازدواج دخترش را برگرداند

وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده موسوم به فساد نفتی با بیان اینکه رای صادره برای موکلم 1۰8 صفحه است، گفت: 

ما در حال رونویسی از رای دادگاه هستیم.

محمدرضا مهرشاد وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده موسوم به فساد نفتی در گفت وگو با ایسنا گفت: موکلم عاوه بر ۲۰ حبس به رد 
مال به مبلغ ۱۴ میلیارد تومان محکوم شده است و ما در حال رونویسی از رای دادگاه هستیم. غامرضا مهدوی وکیل مدافع شرکت نفت 
نیز در گفت وگو با ایسنا گفت: هفته گذشته حکم به طرفین پرونده موسوم به فساد نفتی اباغ شد. بر اساس حکم صادره مهدی شمس 
متهم ردیف دوم به ۲۰ سال حبس و رد مال تضامنی با بابک زنجانی و فاح هروی به مبلغ 6۵ میلیون یورو که باید به بانک مسکن بدهد، 
محکوم شده است.پیش تر وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده موسوم به فساد نفتی ۱۴ آبان ماه گفته بود که رای پرونده به موکلش اباغ 
شده و طبق گفته اش، به ۲۰ سال حبس محکوم شده است. وی افزود: حمید فاح هروی متهم ردیف سوم پرونده نفتی نیز به ۲۰ سال 
حبس و رد مال شامل یک دستگاه خودروی بنز، یک میلیارد هدیه ازدواج دخترش و منزلی در شهرک غرب که از طرف بابک زنجانی به 

عنوان هدیه به او داده شده بود و دو میلیون دار سود حاصل از بانک اف ای ای بی محکوم شده است.
در همین خصوص غامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران سوم آبان ۹6 در گفت وگو با ایسنا از صدور حکم در پرونده 
شرکای بابک زنجانی خبر داد و گفته بود: دادگاه در این مدت تاش کرد تا حکم پرونده را صادر کند، اکنون این کار انجام شده و متن حکم 
طوانی است.متن حکم صادره در مرحله تایپ است. بر اساس این گزارش  پس از پایان پانزدهمین جلسه دادگاه، دو متهم پرونده موسوم 
به فساد نفتی در روز  ۲۴ مهر، قاضی مقیسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقاب در جمع خبرنگاران گفت: امروز پانزدهمین جلسه رسیدگی 
به اتهامات شرکای بابک زنجانی بود و وکا ایحه های خود را ارائه دادند و اگر مطلب و توضیحاتی نداشته باشند، مطابق ماده ۳۰۷ قانون 
آیین دادرسی کیفری اقدام به صدور حکم خواهد شد و  پس از اعام ختم رسیدگی به پرونده و مشورت با قضات پرونده، ظرف یک هفته 

مطابق قانون، حکم صادر می شود و حکم صادره ظرف ۲۰ روز قابل فرجام خواهی است.

کیایی:

هیچ خبرنگاری به دلیل مسائل انضباطی از ورود به مجلس منع نشده است

مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسامی  از تاش این اداره کل برای حل مشکل خبرنگارانی که نتیجه 

استعام هایشان منفی بوده، خبر داد.

مهدی کیایی در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به این که اداره کل فرهنگی و روابط عمومی متولی کلی امور رسانه ای مجلس شورای اسامی 
است، گفت: واقعیت این است که هیچ خبرنگاری به دلیل مسائل انضباطی یا مسائلی از این دست از ورود به مجلس منع نشده و در آینده نیز 
منع نخواهد شد. وی افزود: ما تاش کردیم که بازترین فضا را برای رسانه ها در مجلس فراهم کنیم و چنانچه مستحضرید تمامی رسانه های 
داخلی دارای مجوز و تمامی رسانه های خارجی که در تهران دفتر رسمی داشته یا اجازه فعالیت موردی در کشورمان را از وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسامی دریافت کرده اند، فارغ از دیدگاه های سیاسی امکان حضور در مجلس شورای اسامی را اعم از جلسات علنی و همچنین 
کوریدورهای پارلمان دارند. کیایی با بیان اینکه مجلس شورای اسامی یکی از اماکن حساس نظام است، خاطرنشان کرد: تاش کردیم فضا 
را به گونه ای مدیریت کنیم که امکان حضور تمامی اصحاب رسانه که صاحیت های فردی شان از سوی نهادهای ذی ربط تایید شده، فراهم 
شود و درواقع پس از آن که استعام های ازم درباره افراد دریافت شد، این امکان را در اختیارشان قرار دهیم که در جلسات علنی و تمامی 
برنامه های مجلس حضور پیدا کنند. مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسامی با بیان این که این اداره کل پیگیر و طالب 
حضور خبرنگاران در مجلس است، یادآور شد: اگر سطح حضور خبرنگاران در مجلس را با سایر قوا، وزارتخانه ها و سازمان های دیگر مقایسه 
کنید، متوجه می شوید که این سطح از تعامل با خبرنگاران در مجلس با دیگر بخش ها قابل مقایسه نیست. کیایی در پاسخ به این سوال که 
آیا اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس برای رفع مشکات احتمالی برخی خبرنگاران در مسیر ورود و خروج به پارلمان و پوشش اخبار 
قوه مقننه پیگیری داشته است، تصریح کرد: برای توسعه این روابط میان خانه ملت و رسانه ها تاش ویژه ای داریم و حتی اگر پاسخ استعام ها 
درمورد خبرنگاری مثبت نبوده، از طریق اداره کل روابط عمومی پیگیری هایی صورت گرفته و در ادامه نیز این پیگیری ها انجام می شود 

تا ان شاءاه همه اصحاب رسانه و همه کسانی که در چارچوب قانون کار می کنند، بتوانند برای پوشش این اخبار در مجلس حاضر شوند.

سراج در مراسم تحلیف بازرسان جدید سازمان بازرسی:

در محیط های بازرسی دام های زیادی گسترده می شود

مراسم تحلیف سومین  دوره آموزشی بدوخدمت بازرسان سازمان بازرسی کل کشور با حضور قاضی سراج و 52 نفر 

از نخبگان با حداقل مدرک تحصیلی فوق لیسانس از دانشگاه های معتبر برگزار شد.

قاضی ناصر سراج در این مراسم با تسلیت ایام سوگواری اربعین حسینی گفت: شما به عنوان بازرس و چشم و گوش نظام هستید. 
شما هستید که می توانید کشور و سازمان، ادارات و نهادها را در حوزه کار سازمان بازرسی سامت نگه دارید. اگر شما خوب کار کنید، 
قطعاً نهادهای دیگر سالم خواهند بود و اگر خدایی نکرده لغزش داشته باشید قطعاً لغزش آن سازمان و محیط بازرسی دوچندان خواهد 
بود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه توصیه هایی به بازرسان کرد و اظهار کرد: در محیط های بازرسی دام های زیادی برای شما 
که کم تجربه تر هستید، گسترده می شود؛ بنابراین خیلی باید دقت کنید. اگر روزهای اول نقطه ضعف نشان دهید، مطمئن باشید دیگر 
نمی توانید کار را پیش ببرید. اگر با یک کادو و حتی ناهار شما را تطمیع کردند، محیط بازرسی نقطه ضعف شما را ضبط کرده و هرگاه 
خواستید کوچک ترین عرض اندامی داشته باشید، آن نقطه ضعف را به سازمان و رسانه ها منعکس کرده و شما را بایکوت می کنند؛ بنابراین 
سعی کنید همان کاری که بر عهده دارید را انجام دهید و از ارتباطات بی مورد پرهیز کنید. چراکه ارتباطات بی مورد، برای افراد سازمان 
سم است. فقط در رابطه با کار، ارتباط بگیرید. سراج افزود: مواظب پیشنهادات باشید. چراکه شاید اولین پیشنهاد پرونده شما را بسته و 
اجازه انجام کار مثبت را از شما بگیرد. همواره منافع سازمانی را بر منافع شخصی ترجیح دهید. چون در این صورت منافع شخصی نیز 
تأمین می شود. سازمان نیز تاش دارد در سطح میسورات از نظر مادی به شما بیشتر برسد تا وارد دام ها نشوید. رئیس سازمان بازرسی 
کل کشور با تأکید بر اینکه بازرسان با اطاع کامل وارد محیط بازرسی شوند، تصریح کرد: اگر از قوانین محیط بازرسی شونده، اطاع 
نداشته باشید و یک سؤال بی ربط کنید، دیگر نمی توانید به بازرسی در آن محیط ادامه دهید. حتی از عرف آن سازمان و محیط بازرسی 
شونده اطاع کسب کنید و به عنوان یک مطلع آنجا بروید. باید دقت داشته باشید که شما نمی روید چیزی یاد بگیرید، بلکه می روید 

جلوی سوء جریانات را بگیرید و کسی می تواند سوء جریانی را کشف کند که اطاع کامل از اوضاع واحوال محیط بازرسی داشته باشد.

سرلشکر موسوی:

دشمنان در این سال ها نهایت تاش خود را برای تضعیف رابطه ارتش و سپاه شروع کرده اند

امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش گفت: خداوند بزرگ را شاکر و سپاسگزاریم که یاری کرد 

 تا ما بتوانیم هرچه زودتر ترکیب مناسب را در ارتش شکل دهیم و از مقام معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا

به خاطر همه عنایات و حمایتهای معظم له تشکر و قدردانی می کنم.

فرمانده کل ارتش با بیان اینکه توضیح بدیهیات است که سازماندهی یک نوع تصمیم گیری است که متغیرهای متعددی روی آن 
 تاثیر دارد گفت: جابجایی افراد الزاما به معنی ضعف و  قدرت کسی نیست و  چیدن اسم های بزرگ در کنار هم هنر نیست بلکه هنر
به دست آوردن بهترین ترکیب با توجه به نیازها است. سرلشکر موسوی بیان داشت : هیات رئیسه ارتش باید از تک نیرویی خارج 
می شد و تا حد امکان ترکیبی می شد این ترکیب باید به شکلی می شد که بیشترین هم افزایی و ویژگیهای مکمل را ایجاد می کرد از 
طرف دیگر ما یک ظرفیت بسیار مهم در مرکز مطالعات راهبردی داشتیم که باید اداره آن به فردی هم وزن این اهمیت سپرده می شد 
. فرمانده کل ارتش تاکید کرد: نیروی دریایی باید به فرد جوانتری سپرده می شد که دارای انرژی یک دوره ده ساله دیگر می بود . وی 
افزود : دنیای امروز را می بینید ، نوع و میزان تهدیدات و نیات پلید دشمنان انقاب اسامی و نظام مقدس جمهوری اسامی ایران به 
ما حکم می کند که به دنبال ترکیبی باشیم که حداکثر هماهنگی و هم افزایی را داشته باشیم. وی در ادامه افزود: ما یک شخصیت 
برجسته ، قوی ، شجاع ، توانمند ، جانباز و وایی داریم که در مقاطع مختلف و سلسله مراتب تا جانشینی ارتش کار کرده و باید از 
ایشان در مسیر تحقق آرمانها نهایت استفاده را می کردیم ، این ماموریت بزرگی است که حضرت آقا به ایشان سپرده اند با مطالعه عمیق 
برای رسیدن به راه حل های اساسی که منجر شود به ارتقای توان و آمادگی های عملیاتی و ارائه شیوه های نو و موثر در سطح ارتش، 
اتفاق مبارکی است. سرلشکر موسوی تاکید کرد: موضع ارتش همان است که روز اول اینجا اعام کرده ام . موضع ارتش همان است 
که با صدای بلند در محضر فرماندهی معظم کل قوا در دانشگاه افسری اعام کردم هرکسی از قول ارتش چیزی بگوید یا بنویسد که 

معنی آن تضعیف این رابطه مستحکم و انقابی باشد آن صدا و آن قلم صدای قلم دشمن و صدای ضدانقاب است.

معصومه معظمی.

Tina.Moazami.110@gmail.com
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مراجعه 50 هزار نفر به دلیل نزاع به پزشکی قانونی تهران

اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اعام کرد :50هزار و 110نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان در 6ماهه نخست امسال مراجعه کردند. به گزارش ایرنا، این تعداد 

نزاع در مقایسه با مدت مشابه سال 95 که تعداد مراجعان به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی 55هزار و244نفر اعام شده بود، 9درصد کاهش یافته است. از کل مراجعان به دلیل آسیب  های ناشی 

از نزاع در 6ماهه اول امسال، حدود 32هزار و 17نفر مرد و 18هزار و 93نفر زن بوده اند. در اطاعیه سازمان پزشکی قانونی استان تهران آمده است: ظاهر خون آلود تاثیری در صدور نظریه کارشناسی 

توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. 

»ابتکار« از آسیب های ناشی از آشکاری اعتیاد در معابر شهری گزارش می دهد 

دومینوی تجاهر معتادان

0»متجاهر« واژه ای که چند سالی هست در کنار کلمه 

»معتاد« قرار گرفته است؛ کلمه ای که همان اوایل بسیاری 

از افراد معنای آن را نمی دانستند درحالی که شاید بارها 

از کنار »معتاد متجاهر« عبور کرده بودند. حاا هم شاید 

متجاهر«  »معتاد  ندانند؛  را  واژه  این  معنای  زیادی  عده 

یعنی فردی که بی پرده و آشکارا به استعمال مواد مخدر 

می پردازد. معتادانی که این روزها در هر کوچه و خیابانی 

می توان آنها را دید که بدون توجه به عابران حتی کودکان 

دود را هوا می کنند و با ظاهری ژولیده چهره شهر را نازیبا 

کرده اند.

»وجود معتاد متجاهر زیر ۱۸سال در کشور«؛ روز گذشته انتشار 
این خبر از سوی رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد 
سازمان بهزیستی در واقع هشداری است به مسئوان این حوزه 
که تاکنون در اقدام های خود برای کنترل معتادان موفق نبوده اند. 
»پرویزی« یکی از شهروندان تهرانی است که به »ابتکار« می گوید: 
»بسیاری از روزها از خیابانی عبور می کنم که چند معتاد جلوی در 
ورودی شرکت مخابرات نشسته اند و بدون واهمه به استعمال مواد 
مخدر مشغول هستند. حتی بارها دیده ام مادری به همراه پسر 
یا دختر خردسالش از کنار آنها عبور کرده است بنابراین داخل 
شرکت رفتم و از کارمندان پرسیدم که آیا به مرکز فوریت های 
پلیس برای جمع آوری معتادان جلوی در تماس گرفته اند؟ پاسخ 
آنها این بود که هر چقدر تماس می گیریم بی فایده است، نمی آیند، 

شما هم امتحان کنید!« 
حاا با اعام این خبر که در میان معتاد متجاهر افراد زیر 
۱۸ سال یعنی نوجوانان هم دیده شده است به نظر می رسد 
اقدام ها یا نامناسب بوده اند یا ناکافی، هرچند که رئیس مرکز 
توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور به ایلنا 
می گوید: »طبق وظیفه ای که به بهزیستی در این زمینه محول 
شده، مدیریت درمان معتادان متجاهر جزو فعالیت های ماست، 
به این معنا که همه وظایف مربوط به معتادان متجاهر مربوط به 
بهزیستی نیست. به گفته فرید براتی سده، این نوجوانان به مراکز 
کودکان منتقل و در آنجا درمان می شوند و ازم به ذکر است که 

برخی استان ها نیاز بیشتری به این مراکز دارند.«
او توضیح می دهد: »پس از اینکه یک معتاد متجاهر توسط 
قاضی به مراکز ماده ۱۶ فرستاده می شود، در بازه زمانی درمان 
قرار می گیرد. در واقع، این معتاد متجاهر یک درمان خواه می شود 
و بعد از اینکه درمان شد طبق قانون در مدت سه ماه و حداکثر 
تا ۶ماه باید در این مراکز باشد و بعد از آن، وظیفه نگهداری کمی 
متفاوت است. اگر قررار باشد از معتادان پس از درمان نگهداری 
شود نیاز به سازوکارهایی است و برای آن باید پیش بینی هایی 
صورت گیرد، بنابراین تاکید می کنم که یک معتاد متجاهر حداکثر 

تا ۶ماه باید در مراکز درمانی ماده ۱۶ نگهداری شود و بعد از آن، 
نگهداری این افراد خاف قانون است.«

بهزیستی تنها مانده است

اما به طور حتم معتاد متجاهر پس از ۶ماه همچنان نیاز به 
حمایت دارد. آنها نه تنها با مشکات جسمی روبرو هستند که 
اعتماد به آنها برای کارفرمایان دشوار است بنابراین این افراد با 
مشکات کار پیدا کردن هم مواجه هستند ضمن اینکه بسیاری 
از آنها از خانواده طرد شده اند. موضوعی که رئیس مرکز توسعه 
پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی درباره آن می گوید: 
»در این مسیر بهزیستی تنها مانده است. بعد از ترخیص این افراد 
باید برای بعد از خروج شان نیز تدابیری اندیشیده شود، مشکلی 
که وجود دارد؛ این است که همه انتظار دارند تمامی این کارها 
را بهزیستی انجام دهد. البته آیین نامه هایی در این زمینه وجود 
دارد. رئیس قوه قضائیه چند سال پیش آیین نامه ای را در خصوص 
خدمات پس از خروج این افراد اباغ کرده اما این خدمات تنها 

توسط بهزیستی ارائه نمی شود.«
این اظهارات درحالی است که در جمات بعدی براتی سده 
مشخص می شود با گذشت چند سال از عیان شدن معتادان 
متجاهر در معابر و خیابان های کان شهرها هنوز برنامه روشنی 
می گوید:  دوباره  او  چراکه  ندارد  وجود  آنها  سامان دهی  برای 
»نمی توان از این افراد بعد از آن مدتی که اشاره کردم؛ نگهداری 
کرد، اگر قرار باشد غذایی به آنها داده شود یا مبلغی برای گذران 
زندگی به معتادان متجاهر تعلق گیرد، باید به طور روشن در این 
خصوص برنامه ریزی شود. بحث این است که برای بعد از خروج 
معتادان متجاهر از مراکز باید برنامه ریزی بین سازمانی انجام شود 

و نیروی انتظامی نیز باید با مراکز ماده ۱۶ همکاری کند.«
2هزار معتاد متجاهر پدر یا مادر

غربالگری  طرح  درباره  تهران  استان  بهزیستی  مدیرکل  اما 
معتادان متجاهر این گونه توضیح می دهد: »در مرحله اول چهار 
هزار و 29نفر و در مرحله دوم چهار هزار و پنج معتاد متجاهر 
مورد غربالگری قرار گرفتند که پس از غربالگری مشخص شد از 
این تعداد ۱۸4 نفر معتاد متجاهر نبودند. تست 224نفر منفی بود، 
همچنین 249نفر سالمند، ۱2۶نفر افاغنه، پنج نفر زیر ۱7سال، 
پزشکی  ترخیص  نیز  و ۱۸4نفر  متادون  درمان  تحت  3۶نفر 
داشتند. خروجی غربالگری سه هزار و 50نفر بود که در ۱20 مرکز 
اقامتی بهزیستی نگهداری می شوند. وضعیت سواد و تحصیات 
معتادان متجاهر نگهداری شده طبق خود اظهاری انجام شده 
بیانگر این است که ۶/9درصد )229 نفر( اهل استان لرستان، 
)۱55نفر(  4/7درصد  خراسان رضوی،  )۱50نفر(  5/2درصد 
درصد  چهار  گیان،  )۱42نفر(  4/3درصد  آذربایجان شرقی، 
)۱33نفر( ایام، 2/9درصد )9۶نفر( نیز اهل کرمانشاه بودند.« به 
گفته اصغر باقری، »یک سوم معتادان متجاهر نگهداری شده، 

تحصیات دیپلم به باا دارند.«
در این میان، آنطور که این مقام مسئول اعام کرده است 
متاهل،  )۱۱2۱نفر(  مجرد، 32/۶درصد  )749نفر(  2۱/۸درصد 
۱5.۶درصد )537نفر( مطلقه، ۱/۱درصد )3۸نفر( همسر فوت 
شده بودند و 2۸/۸درصد )99۱نفر( نیز پاسخی ندادند. نکته قابل 
تامل این است که حدود 2هزار نفر از این معتادان متجاهر از 
یک تا هشت فرزند داشته اند. به عبارت دیگر، تنها این معتادان 
نیستند که گرفتار این بای خانمان سوز می شوند باید همسران و 

فرزندان این افراد را هم به چرخه معضات و آسیب های اجتماعی 
اضافه کرد. 

از سوی دیگر، آمار ثبت شده از این غربالگری حاکی از آن 
است که نیمی از معتادان متجاهر نگهداری شده در بازه یک تا 
پنج سال پس از مصرف، کارتن خواب شده اند که نشان دهنده 
این است که هم خانواده و هم اجتماع بعد از اعتیاد کمکی به 
آنها نکرده اند. همچنین 9درصد این افراد نیز حدود 9سال طول 

کشیده تا کارتن خواب شوند.
اما این همه ماجرا نیست چراکه هر آسیب  اجتماعی همچون 
دومینویی افراد و جامعه را متاثر از خود می کند. اگرچه آمارها 
پرخطر  رفتارهای  مجاهر  معتادان  ۶5درصد  می دهد  نشان 
نداشته اند اما اگر روند فعلی در کنترل معتادان متجاهر ادامه یابد 
به طور حتم آسیب های آن بیش از اان خواهند شد. با این حال 
معاون پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی استان تهران می گوید: 
»شیوع اچ.آی.وی در کشورهای دیگر در میان معتادان متجاهر 
پنج تا ۱2درصد است در حالی که بررسی های صورت گرفته 
نشان می دهد که از سه هزار و 750نفری که تست اچ.آی.وی 
گرفته شد فقط 2.77درصد )۱04نفر( به اچ.آی.وی مبتا بودند.«

امنیت را در مددسراها افزایش دهیم

به گفته محمدرضا شمس، »باید به سمتی حرکت کنیم که 
امنیت را در شلترها و مددسراها افزایش دهیم تا معتادان متجاهر 
با آسودگی خیال به این مراکز مراجعه کنند. وضعیت فعلی مساعد 

و مناسب نیست و باید این مراکز افزایش پیدا کند.«
در این میان، همانطور که بسیاری از مسئوان این روزها تاکید 
می کنند تا زمانی که درباره آسیب های جامعه صحبت نشود 
و اعتقاد بر این باشد که نباید سیاه نمایی کرد نه تنها معضات 
کمرنگ نخواهند شد که بیشتر و بیشتر هم خواهند شد. موضوعی 
که معاون پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی استان تهران معتقد 
معتادان  کردن  مخفی  و  جمع آوری  می گوید:  و  است  آن  به 
متجاهر مشکلی را حل نمی کند. باید بپذیریم که این افراد در 
جامعه حضور دارند و برای رفع این مشکل اقدامات موثری با 
کمک دستگاه های مختلف انجام دهیم. بنابراین جمع آوری صرف 

مشکلی را حل نمی کند.«
از سوی دیگر، رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد 
درمان های  باید  بهداشت  »وزارت  می گوید:  بهزیستی  سازمان 
غیردارویی معتادان متجاهر را که کم هم نیست و شامل عمل 
جراحی های بسیار زیادی می شود، انجام دهد، اما متاسفانه این 
وزارت خانه در این زمینه هیچ گونه همکاری ندارد و به صراحت 
اعام کرده است که اگر بخواهد چنین اقداماتی را انجام دهد، 
باید در هیات دولت مصوبه ای باشد تا ما را ملزم به انجام این 

خدمات کند.«
همه اینها درحالی است که برای برنامه ریزی دقیق و حصول 
نتیجه نه تنها به مسئوان متعهد و دلسوز نیاز است که باید 
نبریم کودکان و  یاد  از  یابد.  نیز تخصیص  اعتبارهای مناسب 
نوجوانان ما آینده ساز این مملکت هستند و بروز و ظهور روزافزون 
پدیده هایی همچون »معتادان متجاهر« در جلوی چشمان آنها 

تهدید جدی جامعه فردای همه ماست.

اطاعیه صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت پایان خدمت

ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص اباغ اجرای ماده 54 قانون بیمه شخص 

ثالث به نیروی انتظامی، اطاعیه ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا، در متن این اطاعیه آمده است: »بر اساس ماده 54 قانون بیمه شخص 
ثالث مصوب مجلس، پیش بینی شده است که گواهینامه  رانندگی که قباً به استناد ماده 
۱0 قانون خدمت وظیفه عمومی فقط برای دارندگان کارت پایان خدمت یا مشموان تعیین 
تکلیف شده قابل صدور بوده، بدون نیاز به ارائه کارت پایان خدمت و معافیت صادر شود. 
از سوی دیگر، بر اساس ماده 5۸ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱390 
مجلس، ناجا موظف به شناسایی، تعقیب و دستگیری مشموان غایب است. از آنجایی که 
اجرای این مصوبه مجلس تعارضاتی با مواد ۱0 و 5۸ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی را به 
دنبال داشت، بنابراین ضمن تعامل با مجلس و برگزاری جلسات مشترک بین مجلس و ستاد 
کل نیروهای مسلح جمع بندی شد که ناجا نسبت به اجرای ماده ی 54 قانون بیمه شخص 
ثالث اقدام کند که البته اجرای این ماده نافی اجرای ماده 5۸ مکرر قانون خدمت وظیفه 
عمومی نخواهد بود. بنابراین به ناجا اباغ شد ضمن فراهم کردن مقدمات کار حداکثر از اول 

آذر امسال نسبت به اجرای ماده 54 قانون بیمه شخص ثالث مصوبه مجلس اقدام کند.«

حقوق بر باد رفته دانش آموزان

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه برای پرداخت 

حق التدریس معلمان و سرانه مدارس پولی وجود ندارد، گفت: وقتی اعتباری 

برای پرداخت حق التدریس معلمان و سرانه مدارس نیست دیگر چگونه می توان 

به سایر مسائل از جمله فضای فیزیکی و محیط پرنشاط مدارس توجه کرد؟ اصل 

آموزش وپرورش یعنی دانش آموزان را فراموش کرده  و هیچ وقت آنها را ندیده ایم. 

تربیت  دانش آموزی وظیفه  اظهار کرد: سازمان  فاطمه سعیدی  به گزارش تسنیم، 
اجتماعی را به عهده دارد و در سند تحول بنیادین تربیت انسان مؤمن، معتقد، متعهد 
عدالت خواه، صلح جو و ظلم ستیز مدنظر است اما نمی توان در کاس های درس به این 
اهداف دست یافت و باید نهادهای عمومی، دولتی و تشکل های دانش آموزی به کمک 

آموزش وپرورش بیایند.

فاصله مراکز سالمندی کشور با استانداردهای جهانی

امکانات  وجود  کرد: عدم  اظهار  تحقیقاتی سالمندی کشور  مرکز  یک عضو 

اقتصادی و اجتماعی مطلوب در کشور سبب شده تا وضعیت سالمندان و مراکز 

نگه داری سالمند در کشور با استانداردهای جهانی فاصله داشته باشد.

به گزارش ایسنا، فرحناز محمدی  شاه بداغی، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 
با اشاره به وضعیت معاشی سالمندان در کشور، افزود: بر اساس شواهد و آمارهای موجود 
مشخص شده است که مراکز سالمندی کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. وی 
افزود:  امروزه استانداردهای مراقبتی در مراکز نگهداری سالمندان کشور موردتوجه قرار 
نمی گیرند. این عضو مرکز تحقیقات سالمندی کشور با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی 
کشور همواره پیگیر موضوعات و استانداردهای مناسب برای بهبود وضعیت سالمندی در 
کشور است، اظهار کرد: رعایت استانداردهای جهانی در حوزه سالمندی همواره با توانمندی 
اقتصادی ارتباط مستقیم دارد، مراکز نگهداری سالمند باید حداقل امکانات و شرایط زندگی 
مطلوب برای سالمند را دارا باشد، در حالی که در ایران حتی حداقل استاندارد و امکانات در 

حوزه نگهداری سالمند وجود ندارد.  

بررسی آسیب های اجتماعی در 4 کارگروه ویژه

استاندار تهران با اشاره به چهار موضوع اولویت دار اعتیاد، طاق، حاشیه نشینی، 

فقر و پایین بودن سطح درآمدها در استان تهران گفت: برای هر چهار موضوع 

اولویت دار کارگروه های تخصصی تشکیل شده است.

به گزارش ایسنا، محمدحسین مقیمی درباره برنامه های استانداری تهران به منظور 
کنترل آسیب های اجتماعی به ویژه در حاشیه های شهر تهران، اظهار کرد: برنامه جامعی 
برای آسیب های اجتماعی داریم که باید اجرا شود. وی با بیان اینکه در هر چهار موضوع 
اولویت دار کارگروه های تخصصی تشکیل شده است، گفت: در این کارگروه ها مباحث 
اساسی مطرح خواهد شد و وظایف تک تک دستگاه ها را اعام می کنیم تا بتوانیم آسیب های 
اجتماعی را کنترل و شیب آن را برعکس کنیم تا در جهت جلوگیری از شیوع آسیب های 

اجتماعی گام برداریم. 

200هزار دانش آموز برای جذب 15هزار تیزهوش

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان با توصیه 

به اینکه خانواده ها به روی فرزندانشان دوپینگ نکنند تا آنها را داخل مدارس 

سمپاد بفرستند، تاکید کرد: حجم کار در مدرسه سنگین است و بچه ها اگر واقعا 

تیزهوش نباشند اذیت می شوند. چرا باید فرزند خود را آزار دهیم؟ باید کمک 

کنیم کودکان مان خودشان باشند اما خود خوب شان باشند. 

به گزارش ایسنا، فاطمه مهاجرانی درباره روند اجرای سیاست کاهش مدارس سمپاد 
در سال تحصیلی جاری، اظهار کرد: درباره ضرورت کیفی شدن مدارس استعدادهای 
درخشان تردیدی وجود ندارد.  وی افزود: واقعیت این است که وضعیت فعلی به شدت 
برای کشور هزینه ایجاد می کند و آزمون هایی برگزار می شود که برای تک تک اعضای 
خانواده استرس زاست و هیچ کس با آن موافق نیست. رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای 
درخشان و دانش پژوهان جوان با تاکید بر اینکه باید امور را به سمت کیفی  گرایی سوق 
دهیم، گفت: آمارها نشان می دهد بین ۱/5 تا 2درصد افراد جامعه تیزهوش هستند؛ پس 
باید به همین تعداد بسنده کنیم. این در حالی است که بعضا آزمون های ما 200هزار 

داوطلب برای جذب ۱5هزار ورودی دارد.

انتقال پول، مهم ترین مانع صادرات داروی ایرانی

مدیرکل امور دارویی و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با تاکید بر چندبخشی 

و فرا ارگانی بودن مقوله صادرات دارو گفت: امیدواریم با برطرف شدن مشکات، 

در برنامه ای پنج ساله بتوانیم از لحاظ تجاری از واردات بیشتر به سمت صادرات 

بیشتر تغییر مسیر دهیم.

به گزارش ایسنا، اکبر برندگی اظهار کرد: سازمان غذا و دارو در کنار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، گمرک و برخی ارگان ها و سازمان های دیگر، فقط 
یکی از اضاع این چند ضلعی مهم صادرات به حساب می آیند. مدیرکل امور دارویی و مواد 
تحت کنترل سازمان غذا و دارو توضیح داد: اما مهم تر از همه اینها برای رسیدن به صادرات 
مناسب دارو، شکل گیری باور صادراتی در همه بخش های مرتبط با این حوزه است. باید 
»ما می توانیم داروی ایرانی صادر کنیم« ملکه اذهان به ویژه در همه بدنه دولت شود. وی 
با اشاره به ارزیابی های عملیاتی که مبین افزایش توانمندی های کشور در حوزه صادراتی 
است، درباره چالش های صادرات نیز گفت: انتقال پول از مهم ترین موانعی است که در حال 
حاضر برای صادرات مانع تراشی می کند؛ به این معنا که تولیدکننده پس از مرارت های 
بسیار، کشف بازارهای جدید و مذاکره های طوانی دارو را صادر می کند اما در چگونگی 

دریافت پول هنوز که هنوز است با اما و اگرهای فراوان روبروست.

اخبار

سوسن نوری.

s.noori64@gmail.com

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر لزوم ارائه آموزش های 

اجتماعی، گفت: در 40سال گذشته  زمینه آسیب های  بازدارنده در  و  صحیح 

سیاست عدم آموزش یا عدم طرح این آسیب ها منجر به بروز اتفاقات پنهانی 

در جامعه شده است که روز به روز مانند یک مسئله زیرپوستی رشد می کند.

به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در نشست با مسئوان وزارت بهداشت درباره مسائل 
مربوط به سامت زنان، افزود: مهم ترین مسئله برای پیشگیری از بیماری ها اعم از جسمی، 
روانی و رفتارهای پرخطر »آموزش« است، افزود: مقام معظم رهبری هم دستور دادند 
که ساز و کار خاصی در این حوزه ایجاد و هر سه ماه یک بار گزارش آن ارائه شود، اکنون 
آموزش های ازم در حوزه مهارت های زندگی اعم از خودمراقبتی، بهداشت و ... در نظام 
آموزش و پرورش کمرنگ است. این موضوع باعث می شود که از همان دوران نوجوانی افراد 

در معرض آسیب قرار گیرند و تصمیمات نادرست اتخاذ کنند.
وی با اشاره به لزوم توجه به حوزه تعادل روحی و روانی و سامت روان و پیشگیری از 
خشونت و ارائه آموزش های مربوط به مهارت های دوران بلوغ، اظهار کرد: ما باید بر روی 
بحث خشونت در جامعه کار کنیم. پیمایش ها نشان می دهند که تمایل به خشونت در 
دختران رو به افزایش بوده است. حال ازمه پیشگیری از آن ارائه آموزش های مناسب است. 
امیدوارم در بحث مهارت های دوران بلوغ بتوانیم اقدامات درست و موثری انجام دهیم و 

کارگروهی را در این زمینه ایجاد کنیم.
ابتکار با بیان اینکه یکی از اقدامات موفق وزارت بهداشت راه اندازی کلینیک های سامت 
خانواده بوده که در حال حاضر به موانعی برخورد کرده است، گفت: باید توجه کرد که با 
ارائه خدمات مربوط به سامت خانواده می توان بخش مهمی از معضات خانواده قبل و 
بعد از ازدواج را حل کرد. در کنار این موضوع ارائه محتوای آموزشی مناسب برای زوج های 
جوان نیز از تکالیف سیاست های کلی خانواده است که بتوانیم آموزش های مناسبی را در 
پنج سال ابتدای زندگی به زوج های جوان ارائه دهیم. ما در این زمینه آمادگی داریم تا به 

وزارت بهداشت کمک کنیم.
توزیع سبدغذایی میان مادران دارای سوءتغذیه

معاون بهداشت وزیر بهداشت نیز در این نشست با بیان اینکه احتماا امسال تعداد 
سفیران سامت مدارس و خانواده از مرز پنج میلیون نفر عبور می کند، برخی از اقدامات 

انجام شده در حوزه بهداشت زنان را تشریح کرد.
علیرضا رئیسی گفت: در این زمینه ارائه خدمات اورژانس مامایی، ترویج زایمان ایمن 
در مناطق محروم، راه اندازی واحدهای زایمانی، اجرای طرح اسکان مادران ساکن مناطق 
دورافتاده در کنار بیمارستان ها و ... را انجام دادیم. همچنین با همکاری بنیاد علوی برای 
مادران مبتا به سوء تغذیه در حاشیه شهرها سبد غذایی توزیع کردیم و همین کار را با 

همکاری کمیته امداد در روستاها و مناطق دورافتاده نیز انجام دادیم.
وی با بیان اینکه یکی از بحث های مهم در حوزه بهداشت، سامت باروری و سامت 
جنسی است، افزود: این موضوعات از چند سال گذشته در دستور کار وزارت بهداشت قرار 
گرفته است؛ به طوری که در سطح کشوری مربیانی برای این حوزه تربیت شدند. همچنین با 
توجه به اینکه 50درصد طاق ها در پنج سال ابتدایی زندگی رخ می دهند، در زمینه سبک 

زندگی نیز آموزش هایی را ارائه دادیم.
15 درصد زوج های ایرانی نابارورند

معاون بهداشت وزیر بهداشت با بیان اینکه ۱0 تا ۱5درصد زوج های ایرانی نابارورند، گفت: 
در وهله اول باید توجه کرد که بسیاری از موارد ناباروری مربوط به شیوه زندگی، افزایش 

سن فرزندآوری و ... است.

وی با اشاره به ارائه آموزش به 2میلیون و 500هزار زوج نابارور، تصریح کرد: در همین 
راستا کتاب ها و بروشورهای مرتبط با این موضوع را به این زوج ها ارائه دادیم. از طرفی وزارت 
بهداشت ۸5درصد از هزینه های درمان ناباروری را تحت پوشش قرار داده است. همچنین 
کار شناسایی زنان در معرض خطر در بارداری های پرخطر نیز انجام شده است. باید توجه 
کرد که ۱0درصد از جمعیت زنان در سنین باروری در معرض بارداری پرخطر قرار می گیرند 
که ما آنها را شناسایی کرده و آموزش و خدمات ازم را به آنها ارائه می دهیم. رئیسی با اشاره 
به اقدامات انجام شده در وزارت بهداشت برای کاهش سزارین، افزود: با اقداماتی که در این 
زمینه انجام و با تسهیاتی که ارائه شد، آمار سزارین از 5۶.7 به 50درصد رسیده است. از 
طرفی وزارت بهداشت کار فرهنگ سازی برای ترویج زایمان ایمن از طریق برگزاری کاس ها 
و ارائه آموزش های مرتبط را انجام می دهد. باید توجه کرد که در استان های کوچک کشور 
شاهد مشارکت ۶0 تا 70درصدی مادران در این آموزش ها هستیم اما در استان های بزرگ تر 
میزان مشارکت ما کمتر بوده و نزدیک به 40درصد است. در عین حال برنامه های موبایلی 
طراحی شده اند که آموزش های ازم را به مادران باردار ارائه می کنند و استقبال از آنها در 

استان های کوچک تر بسیار باا بوده است.
نشاط اجتماعی، دغدغه جدی وزارت بهداشت

معاون اجتماعی وزیر بهداشت نیز از ایجاد شبکه ای از سازمان های مردم نهاد در حوزه 
HIV خبر داد و گفت: همچنین باید کمیته فنی زنان و خانواده را با رویکرد سامت بانوان 

در دبیرخانه شورای عالی سامت ایجاد کنیم.
محمدهادی ایازی افزود: در وزارت بهداشت اقدامات خوبی درباره بیماری های غیرواگیر و 
تفاوت بیماری های زنان با مردان انجام شده است. همچنین کاری را در حوزه آموزش پیش 
از ازدواج آغاز کردیم که در دبیرخانه شورای عالی انقاب فرهنگی هم مطرح شد و در کشور 
اجرا می شود. در عین حال اقدامی هم در زمینه کانون های اجتماع محور سامت انجام دادیم 
که در این زمینه باید مشارکت بانوان بیشتر شود. در حال حاضر این موضوع در محات به 

طور پایلوت انجام شده، اما باید گسترش یابد.
وی با بیان اینکه در حوزه ایدز شبکه ای از سازمان های مردم نهاد را تشکیل دادیم و 
مجوزش را از وزارت کشور دریافت کرده ایم، گفت: بنابراین بستر خوبی برای فعالیت در این 
حوزه فراهم شده است. از طرفی فکر می کنم باید یک کمیته فنی زنان و خانواده با رویکرد 
سامت بانوان در دبیرخانه شورای عالی سامت ایجاد شود. همچنین پیشنهاد می کنم بر 
اساس موضوعات مطرح شده در این جلسه تفاهم نامه ای میان وزارت بهداشت و معاونت 

زنان و خانواده تدوین شود.
وی با بیان اینکه در وزارت بهداشت چهار کارگروه مربوط به سامت روان، سامت جنسی 
و خودکشی و ... را داریم، تصریح کرد: بنابراین باید در این حوزه ها فعالیت  کنیم. به عنوان 
مثال ازم است در زمینه های پیشگیری از اقدام به خودکشی کارهایی انجام شود؛ به ویژه 
اینکه در حال حاضر اقدام به خودکشی در بین زنان کمی باا رفته است. در عین حال باید 
به مسئله نشاط اجتماعی نیز توجه کرد. در این زمینه تیم هایی شکل گرفته اند که موضوعات 
آن را دنبال می کنند و در برخی استان ها اقداماتی را در این حوزه ها آغاز کرده ایم. به عنوان 

مثال در زمینه پیشگیری از خودکشی اقداماتی را در ایام و کرمانشاه آغاز کرده ایم.
ایازی با بیان اینکه موضوع نشاط اجتماعی دغدغه جدی ماست، گفت: در کمیته های 
می کنیم.  دنبال  نوجوانان  و  جوانان  حوزه  در  ویژه  به  را  موضوع  این  روان  سامت 
با آموزش و پرورش در حوزه  همچنین در چهارچوب طرح »نماد« تفاهم نامه ای را 
دانش آموزی شکل دادیم. البته موضوع نشاط اجتماعی بحثی است که تمام مملکت 

باید درباره آن اقدام کنند.

مرگ ومیر مردان ایرانی بیشتر از زنان

نایب ریئس کمیته ملی بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت نیز برخی تفاوت ها میان 
بیماری های زنان و مردان را تشریح کرد. محمدباقر اریجانی با بیان اینکه میان زنان و مردان 
در حوزه بیماری های غیرواگیر تفاوت هایی وجود دارد، گفت: کمیته ای در وزارت بهداشت 
برای پیگیری موضوعات مرتبط با بیماری های غیرواگیر ایجاد شده که اهداف متعددی را 

اعم از کاهش مرگ و میر، کاهش چاقی و ... دنبال می کند. 
وی با بیان اینکه در حال حاضر اطاعات 290 بیماری و ۶0 عامل خطر را در تمام کشور 
داریم، افزود: در کشور ما میزان مرگ و میر در مردان بیش از زنان است. این در حالی است 
که میزان بروز برخی بیماری ها مانند دیابت در زنان بیشتر از مردان بوده است. همچنین 
درصد شیوع چاقی در زنان 30 درصد است. یعنی یک چهارم جمعیت کشور ما چاقند و 

زنان نیز بیش از مردان چاق هستند.
وی با بیان اینکه سیر فزاینده بیماری دیابت را در زنان شاهدیم، گفت: وضعیت زنان از نظر 
شیوع دیابت بدتر از مردان است. همچنین 30درصد جمعیت ما مبتا به فشارخون هستند 
که این بیماری در جمعیت زنان بیشتر است. در عین حال یک چهارم کشور ما از افزایش 

چربی خون رنج می برند که در این میان این بیماری زنان بیشتری را درگیر کرده است.
اریجانی با بیان اینکه 90درصد جمعیت کشور فعالیت فیزیکی ندارند و این میزان در 
زنان بسیار بیشتر است، بیان کرد: زنان فکر می کنند کارِ خانه نوعی فعالیت فیزیکی است 
اما چنین تصوری اشتباه است. باید توجه کرد که کافی نبودن فعالیت فیزیکی مشکل تمام 
جمعیت کشور ماست؛ به طوری که در تمام افراد اعم از دانش آموز تا افراد سالخورده وضعیت 
فعالیت فیزیکی نامناسب است. در عین حال میزان شیوع چاقی و دیابت در مدارس هم 

باا رفته است.
وی با بیان اینکه در برخی استان ها تفاوت چشمگیری میان بیماری های زنان و مردان 
 NCD وجود دارد، گفت: باید به طور جدی در حوزه سامت بانوان کار کنیم. ما در پیوست
اطاعاتی داریم که نشان می دهد وضعیت سامت روان در زنان مناسب نیست و حتی در 
برخی ریسک فاکتورها مانند سیگار کشیدن شاهدیم که در زنان در حال افزایش است. 

بنابراین باید اقدامات موثری در این زمینه انجام دهیم.

در نشست مسائل مربوط به سامت زنان مطرح شد

افزایش تمایل به »خشونت« در دختران
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اوپک: تعداد خودروها تا سال 2040 کاهش می یابد

پایگاه خبری بلومبرگ براساس گزارش چشم انداز جهان نفت اعام کرد، تعداد خودروهای مسافری و برقی مورد استفاده در جهان تا سال 2040 کاهش می یابد. به گزارش ایرنا به نقل از بلومبرگ، سازمان 

کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( پیش بینی کرده است که تا سال 2040 تعداد خودروهای مسافری جهان در مقایسه با تعداد 2 سال پیش از آن 137 میلیون واحد کاهش می یابد. بنا به پیش بینی 

اوپک، تعداد خودروهای مسافری تا سال 2040 به بیش از 2 میلیارد خودرو می رسد که رقم قابل توجهی است، اما 6 درصد از آنچه این سازمان در سال 2015 پیش بینی کرده بود، کمتر است.  اوپک 

همچنین تعداد خودروهای برقی جهان در سال 2040 را 235 میلیون واحد پیش بینی کرد که 12 درصد از پیش بینی سال 2015 این سازمان کمتر است. این کارتل نفتی در سال 2015 تعداد خودروهای 

برقی جهان در سال 2040 را 266 میلیون واحد پیش بینی کرده بود. پیش بینی امسال اوپک از تعداد خودروهای برقی جهان در سال 2040 از پیش بینی بلومبرگ 300 میلیون واحد کمتر است.

 تسهیات اعطایی بانک رفاه

به بخش های مختلف اقتصادی

بانک رفاه در 7 ماهه نخست سال جاری، در بخش های آب و کشاورزی، 

صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه بالغ بر 

182.305 میلیارد ریال تسهیات اعطا کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه؛ در 7 ماهه نخست سال جاری، تعداد 2.375 
فقره تسهیات قرض الحسنه مشاغل خانگی، اشتغال زایی و کارفرمایان طرح های مدد 
جویی به مبلغ 277 میلیارد ریال به معرفی شدگان کمیته امداد خمینی )ره(، سازمان 

بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی بانک رفاه پرداخت شده است.
بانک رفاه همچنین در مدت یاد شده بالغ بر 1.999 میلیارد ریال تسهیات از محل 

قراردادهای سپرده گذاری صندوق توسعه ملی اعطا کرده است.

 تقدیر از سهم ٤٤ درصدی بانک صادرات ایران

در حمایت از دانش بنیان ها

 بانک صادرات ایران در راستای حمایت گسترده تر از شرکت های دانش 

بنیان با صندوق نوآوری و شکوفایی تفاهم نامه همکاری امضا کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، در مراسم امضای این تفاهم نامه، از 
پیشتازی این بانک در سهم ٤٤ درصدی حمایت از شرکت های پیشرو در عرصه علم و 

فناوری های نوین، قدردانی شد.
قائم مقام مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره بانک صادرات ایران در این مراسم با 
اشاره به ضرورت تامین مالی طرح های نوآورانه، گفت: شرکت های قدیمی و بزرگ در 
اقتصاد کشور ما عمده منابع عمومی را به خود اختصاص داده و بخش زیادی از تسهیات 
بانک ها هم مربوط به این شرکت ها است که هر سال نیز بر آن اضافه می شود. این در 
حالی است که در سایر کشورها، تسهیات بانکی به شرکت های بزرگ اعطا نمی شود 
و آنها از طریق بازار سرمایه به تامین منابع می پردازند تا راه برای اعطای تسهیات به 

شرکت های جوان و کوچک هموارتر باشد. 
حمید تهرانفر با ابراز خرسندی از حرکت ارزشمند کمک به جوانه های جدید اقتصاد 
کشور، افزود: صندوق نوآوری و شکوفایی توانسته از شرکت های دانش بنیان که محصول 
جدید ارائه می کنند، پشتیبانی کرده و در زمینه توسعه فناوری به سهم خود تاثیرگذار 

باشد.

گزارش تابستان شاپرک نشان داد

بانک ملت صدرنشین بانک ها در تعداد و مبلغ تراکنش ها

براساس گزارش های منتشر شده از سوی شاپرک، بانک ملت در سه ماهه 

تابستان بیشترین سهم از مبلغ و تعداد تراکنش های سیستم بانکی را به 

خود اختصاص داده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملت و بر اساس آمار بانک مرکزی،  بانک ملت در 
تیرماه سال جاری با سهم 32.12 درصدی از تعداد تراکنش ها و سهم 3۰.17 درصدی 
از مبلغ تراکنش ها و در مردادماه نیز با سهم 31.9۸ درصدی از تعداد تراکنش ها و 
29.9۶ درصدی از مبالغ تراکنش ها باز هم بااترین سهم را به خود اختصاص داده است.
در عین حال بانک ملت در شهریور ماه نیز بیشترین سهم را در سیستم بانکی در 
شاخص تراکنش ها از آن خود کرده است به نحوی که 32.17 درصد از تعداد تراکنش 
ها و 29.2۶ درصد از مبلغ تراکنش های بازار به این بانک اختصاص یافته و آن رادر 

جایگاه نخست در بین تمام بانک های پذیرنده قرار داده است.

 گزارش اقدامات بانک تجارت در خدمت رسانی

اربعین حسینی

سخنگوی بانک تجارت گزارشی از اقدامات این بانک در ایام راهپیمایی 

اربعین حسینی و مشارکت در تسهیل حضور میلیونی هموطنان عزیز در 

این پویش مذهبی ارائه داد.

 ابراهیم کاظم پور رئیس روابط عمومی بانک تجارت خاطر نشان کرد: کارکنان این 
بانک همچون سالهای اخیر، با اختصاص یک تا سه روز حقوق یا مرخصی خود و خدمت 
رسانی به زوار در موکب های این بانک مستقر در مرزهای جنوب و غرب کشور و نیز 
موکب بانک تجارت در عمود 1۶۸ مسیر نجف به کربا زائران ساار شهیدان را در سفر 
به دیار عاشقان همراهی کردند. مشاور رسانه ای مدیر عامل بانک تجارت در تشریح 
اقدامات این بانک در اربعین حسینی افزود: بانک تجارت همچون سال های گذشته 
با یک برنامه ریزی مدون و هماهنگ با وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر بانک ها و 
سازمان های زیرمجموعه این وزارتخانه، یکماه پیش از اربعین حسینی، ستادی ویژه به 
همین منظور تشکیل داده و مقرر شد در تمامی مرزهای خروج زائران و نیز در مسیر 
نجف به کربا ، بانک تجارت با استقرار موکب ، خدمات شایسته ای را  به زائران ارائه کند.  
ضمن آنکه کارکنان این بانک به صورت داوطلبانه به خدمت رسانی عاشقانه به زوار امام 
حسین )ع( مبادرت کرده و در این موکب ها خدماتی همچون پخت نان و توزیع غذای 

گرم بین زائران، توزیع کاه آفتاب گیر و محصوات فرهنگی ارائه کردند.

فروش ۱۸.000 میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده 

۱۶درصدی در بانک ملت

فروش مرحله دوم اوراق گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری )عام( در بانک 

ملت از روز دوشنبه 22 آذرماه سال جاری شروع می شود.

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، این بانک در مرحله دوم 1۸هزار میلیارد ریال 
اوراق گواهی سپرده با نرخ سود علی الحساب 1۶ درصد به فروش می رساند.

بر اساس این گزارش، فروش این اوراق از روز 22 آبان ماه سال 139۶ به مدت 
یک روز شروع خواهد شد و فروش تدریجی آن با محاسبه و اخذ سود روز شمار 
مدت زمان سپری شده به مدت 5 روز تا پایان روز دو شنبه 29 آبان ماه ادامه 

خواهد داشت.

اهدای مرحله اول سیستم های رایانه ای به سازمان 
تجهیز و نوسازی مدارس

بانک پارسیان درادامه برنامه های حمایتی خود از موسسات و انجمن های 

و  تجهیز  به سازمان  به  داده شده  تعداد 1000 دستگاه وعده  از  حمایتی، 

نوسازی مدارس ، تعداد470 دستگاه مانیتور و380 دستگاه کیس به همراه 

کیبورد و موس را به این سازمان ، اهدا کرد.

بانک پارسیان با توجه ویژه به فراهم آوردن زیرساخت ها و زمینه های ازم برای 
نقش آفرینی مدارس به عنوان کانون و محورکسب تجربیات پرورشی و آموزشی را مد 
نظر داشته و در بازه های زمانی گوناگون در تجیهز و تکمیل ساختمان و یا تجیهزات 

آموزشگاه های کشور مشارکت کرده است .

اخبار
جریان پرداختی ها در نیمه اول سال جاری

جزئیات وام ها و سپرده گذاری های ارزی و ریالی در صندوق توسعه ملی
از  حاکی  ملی  توسعه  صندوق  در  منابع  گردش  جریان 

پرداخت بیش از 36هزار میلیون دار تسهیات ارزی و 

بالغ بر 6600میلیون دار سپرده گذاری در بانک های عامل 

طی 6 ماه ابتدایی سال جاری است.

به گزارش ایسنا، در روالی شاید متفاوت از قبل صندوق توسعه 
ملی که تا پیش از این گزارش های عملکرد خود را عمدتا با تاخیر 
یکساله اعام شده بود، گزارش عملکرد نیمه ابتدایی امسال را 
به فاصله کمتر از دو ماه منتشر کرده است! این در حالی است 
که گزارش عملکرد سال 1393 در خردادماه سال 1395 یعنی 
یکسال و سه ماه بعد اعام شد و برای سال 139۴ که اصا 
گزارشی منتشر نشد تا عموم در جریان عملکرد صندوق توسعه 
ملی به عنوان محل نگهداری منابع ارزی برای نسل های آینده 

قرار گیرند.
اصلی،  محور  ملی  توسعه  صندوق  عملکرد  گزارش های  در 
به دو  منابع که  از محل  پرداختی تسهیات  آخرین وضعیت 
عمده  می شود.  تشریح  است  ریالی  و  ارزی  تسهیات  صورت 
بخش  اقتصادی  فعاان  را  تسهیات  این  از  استفاده کنندگان 
خصوصی )اشخاص حقیقی و حقوقی(، بخش تعاونی و بنگاه های 
اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی تشکیل می دهند.

تسهیات ارزی پرداخت شده در صندوق
گزارش عملکرد شش ماهه ابتدایی صندوق توسعه ملی در سال 
جاری نشان می دهد که بخش عمده از تسهیات ارزی پرداخت 
شده از محل صندوق براساس مفاد بند »خ« اساسنامه و با عاملیت 
بانک های طرف قرارداد پرداخت شده است. مبلغ کل تسهیات 
انتهای  تا  ارزی اعام وصول شده توسط صندوق توسعه ملی 
شهریورماه معادل 3۶ هزار و ۴۰ میلیون دار بوده است، از این 
مقدار تقاضای وصول شده حدود 3۴ هزار و 2۸۴ میلیون دار، به 

مرحله تخصیص ارز رسیده است.
همچنین از مجموع تسهیات ارزی مسدود شده حدود 19 
هزار و 7۸۰ میلیون دار به بخش خصوصی و تا 1۴ هزار و 5۰۴ 
میلیون دار به طرح های بنگاه های وابسته به نهادهای عمومی 
غیردولتی اختصاص یافته است. از کل مبلغ مسدود شده برای 
پرداخت تسهیات از طریق قراردادهای عاملیت ارزی تا 11 هزار 
و 21۶ میلیون دار با همکاری بانک های عامل و بانک مرکزی به 

مرحله ثبت رسیده است.
پرداختی ها برای حوزه آب، خاک و کشاورزی

عاوه بر تسهیات تخصیص یافته از طریق قراردادهای عاملیت، 
اجرای  جهت  تسهیات  اعطای  برای  دار  میلیارد  حدود 11 
طرح های ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی اختصاص 
داده شده است که تا تاریخ پایان شهریورماه مبالغ مسدودی 

مربوط به این طرح ها شامل هشت میلیارد دار برای طرح های 
مهار و تنظیم آب های کشور، 1.5 میلیارد دار برای طرح های 
احیاء و توسعه اراضی کشاورزی استان های خوزستان و ایام، 5۰۰ 
میلیون دار برای طرح های انتقال آب به اراضی سیستان، 5۰۰ 
میلیون دار برای طرح های آبیاری تحت فشار و همچنین 5۰۰ 

میلیون دار برای طرح های آبرسانی به روستاها.
 پرداختی ها برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی

بررسی جزئیات عملکرد صندوق توسعه ملی در نیمه ابتدایی 
امسال نشان می دهد که در اجرای بند »الف« تبصره )۴( قانون 
بودجه 139۶ در مجموع حدود دو میلیارد و 3۰۰ میلیون دار 
بابت افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، طرح های آبیاری 
تحت فشار، کم فشار و سامانه های نوین آبیاری، طرح های آبرسانی 
روستایی و توسعه شبکه های آن، سازمان صداوسیما، تقویت بنیه 
دفاعی و مقابله با ریزگردها به نفع حساب خزانه داری کل کشور 

نزد بانک مرکزی مسدود شده است.
6639 میلیون دار در بانک ها سپرده گذاری شد

بخش دیگری از منابع صندوق توسعه ملی به سپرده گذاری 
در بانک ها اختصاص یافته تا بانک های سپرده پذیر از طریق 

اعطای تسهیات این منابع را به طرح ها و فعالیت های مرتبط 
پایان شهریورماه  تا  که  است  در حالی  این  تخصیص دهند. 
بانک های عامل سپرده گذاری  حدود ۶۶39 میلیون دار در 

شده است.
اما ماده )۸( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت که به استناد آن به صندوق اجازه داده شده 
است با رعایت قوانین مربوط به منظور صدور ضمانت نامه یا تامین 
نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی 
ایران که در مناقصه های خارجی برنده می شوند و یا شرکت هایی 
که موفق به صدور کاا یا خدمات فنی مهندسی شده اند در 

بانک های داخل و خارج سپرده گذاری ارزی کنند.
براین اساس گزارش صندوق توسعه ملی از این حکایت دارد 
سوی  از  که  درخواست هایی  به  توجه  با  ماده  این  اجرای  در 
بانک ها مطرح شده شش فقره قرارداد سپرده گذاری با مجموع 
مبلغ حدود ۴۰۰ میلیون دار در سال جاری جهت امضاء به 
بانک های عامل ارسال شده است. کشاورزی، پست بانک، پارسیان، 
تجارت، سامان و صنعت و معدن شش بانکی هستند که مشمول 
این سپرده گذاری شده اند. این در حالی است که تنها بانک های 

کشاورزی، پست بانک و پارسیان نسبت به بازگردانی نسخه های 
امضاء شده قراردادها اقدام کرده و صندوق معتقد است بانک های 
مرتبط در پی آن هستند ابتدا متقاضیان واجد شرایط را شناسایی 
و متناسب با تقاضای واقعی برای موضوع این قانون اقدام کنند 

تا هزینه سپرده ارزی بدون تقاضای موجهی را عهده دار نشوند.
 تسهیات پرداختی ریالی در صندوق توسعه ملی

اما از ابتدای تاسیس صندوق توسعه ملی بخشی از منابع بر 
اساس تکالیف قانونی به تسهیات ریالی اختصاص داده شده 
است. این تسهیات تا انتهای سال 1393 از طریق قرارداد عاملیت 
ریالی با بانک های عامل پرداخت شد و از ابتدای سال 139۴ و در 
اجرای حکم ماده )52( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت، صندوق نسبت به سپرده گذاری 
ریالی در بانک های خصوصی و دولتی جهت اعطای تسهیات 
ریالی به طرح های اقتصادی این حکم اقدام کرده است. به عبارتی 
صندوق صرفا به توزیع سپرده های ریالی اقدام می کند و نقشی 
در تخصیص موردی تسهیات به طرح ها و فعالیت ها ندارد و این 

مسئولیت به عهده بانک ها قرار گرفته است.
از محل قراردادهای عاملیت ریالی حدود 11 هزار و ۸۸۰ میلیارد 
تومان به طرح ها و پروژه های معرفی شده از طرف بانک های عامل 
اختصاص یافته است که تا پایان شهریورماه امسال از مجموع این 
رقم که به بانک ها پرداخت شده، حدود ۶75۰ میلیارد تومان به 
صندوق برگشته و از اصل مبالغ پرداختی حدود 513۰ میلیارد 

تومان نزد بانک ها تحت عنوان تسهیات جاری باقی مانده است.
بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه 
صندوق نسبت به سپرده گذاری در بانک های دولتی و خصوصی 
اقدامی  اقتصادی  طرح های  به  ریالی  تسهیات  اعطای  جهت 
نداشته است. میزان سپرده گذاری های انجام شده توسط صندوق 
در بانک های دولتی و خصوصی در بازه شش ماهه ابتدای سال 
جاری در مجموع حدود ۴21۰ میلیارد تومان بوده که در این 
شرایط جمع سپرده گذاری های انجام شده از ابتدای سال 139۴ 
تا پایان نیمه اول امسال به حدود 15 هزار و 25۰ میلیارد تومان 

می رسد.
از این مبلغ در پایان شهریورماه امسال 9۸ فقره قرارداد به مبلغ 
۶23۴ میلیارد تومان جهت تخصیص تسهیات به متقاضیان 
دارای اعتبار اختصاص پیدا کرده است. همچنین گزارش های ثبت 
شده در سامانه مدیریت فرآیند تسهیات صندوق توسط بانک ها از 
این حکایت دارد که در نیمه اول امسال از محل قراردادهای فعال 
حدود 35۰۰ میلیارد تومان به متقاضیان اختصاص پیدا کرده که 
سرجمع این مبلغ از ابتدای سال 139۴ تا پایان شهریورماه سال 

جاری حدود 79۰۰ میلیارد تومان است. 

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران از گشایش 

مناسب در روابط بانکی بین ایران و سوئیس خبر داد.

به گزارش شادا، رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران از 
گشایش مناسب در روابط بانکی بین ایران و سوئیس خبر داد.

محمد خزایی که در پایان دیدار با »فلیپ لئوبا« وزیر اقتصاد ایالت »وود« سوئیس 
و در جمع خبرنگاران سخن می گفت، با بیان اینکه هیات سوییسی به همراه چهره 
 های شاخص بانکی و اقتصادی این کشور به ایران سفر کرده است، از جمله محورهای 
مباحثات امروز خود با طرف سوییسی را توسعه همکاری های در خصوص بیوتکنولوژی، 
آی تی، تکنولوژی های خاص بهداشتی به ویژه در بخش سرطان، تکنولوژی کشاورزی و 
حمل و نقل عنوان و اظهار امیدواری کرد، تعدادی از آنها ظرف یک ماه آینده عملیاتی 

شود.
وی با بیان اینکه فضای مناسبی برای توسعه روابط بانکی بین ایران و سوئیس وجود 

دارد، تاکید کرد: راه های همکاری بانکی بین ایران و سوییس به شکل مناسبی در حال 
گشایش است.

بانکی که از طریق آن بتوان  خزاعی افزود: در جلسه امروز در مورد راهکارهای 
پروژه های ایرانی را فاینانس کرد مذاکراتی انجام دادیم که بسیار امید بخش بود.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: در دیدار 
امروز با طرف سوییسی همچنین موضوع فاینانس پروژه های حوزه های سرمایه گذاری 
و پوشش های بیمه ای آنها از طریق شرکت های اروپایی و راهکارهای آن مورد بحث 
قرار گرفت. این گزارش حاکی است، »فلیپ لئوبا« وزیر اقتصاد ایالت »وود« سوئیس 
نیز طی سخنانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی مدت حضور در ایران جلسات 
بسیار خوبی با شرکت های ایرانی برای توسعه همکاری ها در بخش اقتصادی داشتیم 
و معتقدیم، فرصت بسیار خوبی برای توسعه روابط اقتصادی و حوزه های صنعتی بین 

دو کشور فراهم آمده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طراحی نقشه راه و اجرای ارتباطات بین 

المللی یکی از مهمترین اقدام هاست تا برای جذب سرمایه گذاری خارجی و 

استفاده از فناوری برای تقویت بخش خصوصی، واسپاری امور به این بخش و 

توانمندسازی آن برنامه داشته باشیم.

به گزارش شبکه پیام رسان وزارت صنعت، معدن و تجارت، »محمد شریعتمداری« 
در نشست هم اندیشی با مدیران شرکت ها و انجمن های معدن و صنایع معدنی، تاکید 

کرد هنوز به لحاظ منابع و فناوری محدودیت داریم.
وی افزود: باید فناوری را به روز کنیم و در این مسیر برقراری ارتباط با شرکای 

خارجی ضروری است.
شریعتمداری تصریح کرد: سیاست خارجی کشور در دوره چهار ساله بر پایه توسعه و 

ثبات اقتصادی بنا گذاشته شده و قرار است که نگاه ها اقتصادی شود.
وی افزود: همه تاش ما این است که در مجموعه دولت، بخش سیاست خارجی و 
فکر و اندیشه کشور را در آرامش و ثبات نگه داریم، تصمیم عجوانه نگیریم و نگاه ما با 

در نظر گرفتن منافع و آسیب ها بر پایه عقانیت باشد.
شریعتمداری تاکید کرد »شایسته است یک میثاق ملی برای حرکت به سمت جلو 
داشته باشیم«.  »در سال های پس از انقاب با اینکه مبنای کار صدور مجوز بود اما 
درباره فناوری روز جهت گیری معینی نداشتیم و واحدهای بسیاری بر پایه تامین نیاز 

داخل تاسیس شدند که نگاهشان به بازارهای صادراتی کمتر بود«
وی گفت: یکی از دایل راه اندازی ستاد زنجیره فواد نیز فقدان چراغ راه بود. پس 

باید سند روشن داشته باشیم تا مشخص شود به کدام سو حرکت کنیم.
اصاح ساختار مالکیت بنگاه ها 

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد ساختار مالکیت بنگاه ها باید اصاح شود؛ به 

گونه ای که همه در سود زنجیره ارزش سهیم شوند. 
وی گفت: ۶.5 درصد صنایع معدنی و 1.2 درصد بخش معدن در مجموع 7.7 تولید 
ناخالص داخلی و 23 درصد صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده است؛ 
بنابراین باید همه زمینه ها را فراهم کنیم که بخش خصوصی سود ببرد و در نتیجه 

انفاق، اشتغال و سرمایه گذاری صورت دهد.
شریعتمداری ادامه داد: یکی از کمک های جدی فعاان معدنی بخش خصوصی 
جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و کمک به دستیابی به اهداف صادراتی از ۶.۶ 
میلیارد دار به 7.7 میلیارد دار و افزایش 3۰ درصدی مقدار کمی صادرات غیرنفتی 

است. البته در ۶ ماهه نخست امسال همه اعداد کمی هدفگذاری شده، محقق شد.
»برای رسیدن به رشد ۸.۸ درصدی بخش معدن و 9.3 درصدی بخش صنعت 
باید سرمایه های قابل ماحظه ای را به این سمت سوق دهیم و بدین منظور بیش 
از 15 میلیارد دار مورد نیاز است. همچنین به 22 میلیون متر مکعب گاز، سه 
هزار و 3۰۰ مگاوات برق جدید و 3۶۰ هزار متر مکعب روز آب در واحدهای جدید 

نیاز داریم«.
در پانزدهم آبان ماه سال  جاری وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال از مجموع 
۶بیلیارد ریال )۶۰۰ هزارمیلیارد تومان( منابع بانکی که در اختیار فعالیت های اقتصادی 
قرار می گیرد باید ۴۰ درصد به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد که امروز 32 درصد 

از این سهم را در اختیار داریم.
شریعتمداری اضافه کرد: ظرفیتی حدود چهار هزار میلیارد ریال منابع و ضمانت 
نامه برای فعالیت های معدنی کشور در زمینه تامین ماشین آات و تجهیزات برای 
فعالیت های معدنی و طرح های مرتبط با عملیات معدنی در اختیار این بخش قرار دارد 
که این عاوه بر سایر اعتبارات و منابعی است که سیستم بانکی به طور طبیعی در اختیار 

این بخش قرار می دهد.
به گفته وی، دولت حدود 5۰۰ هزارمیلیارد ریال در سرفصل های مختلف برای طرح 
رونق تولید و نوسازی صنعتی کشور اختصاص داده است که آن را از طریق منابع بانکی 

در اختیار واحدهای تولیدی کشور قرار می دهد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز همان روز اعام کرد: در دولت یازدهم 25۴ 

ضمانت نامه و بیمه نامه معدنی به ارزش سه هزار میلیارد ریال صادر شد.

معاون وزیر اقتصاد خبر داد

راه های همکاری بانکی ایران و سوئیس در حال گشایش است

وزیر صنعت:

 نقشه راه برای ارتباطات بین المللی اقتصادی طراحی شود

نفت  انرژی عربستان گفت: صادرات   سخنگوی وزارت 

عربستان در ماه آینده میادی روزانه تا 120 هزار بشکه 

کاهش خواهد داشت.

انرژی  وزارت  سخنگوی  رویترز،  از  نقل  به  مهر  گزارش  به 
عربستان سعودی گفت: عربستان قصد دارد صادرات نفت خود 
را در ماه آینده میادی یعنی دسامبر به نسبت ماه جاری تا 12۰ 

هزار بشکه در روز کاهش دهد و این میزان کاهش را در صادرات 
خود به تمام مشتریان نفتی لحاظ خواهد کرد. این مقام رسمی 
سعودی گفت: صادرات نفت عربستان به ایاات متحده در ماه 
دسامبر در مقایسه با ماه نوامبر بیش از 1۰ درصد کاهش خواهد 
داشت.   همچنین بزرگ ترین صادرکننده نفت جهان گفت: 
برنامه ریزی کرده که صادرات نفت خود را در ماه جاری میادی 

کمی بیشتر از 7 میلیون بشکه در روز برساند که این رقم یک 
مقدار بیشتر از سطح پایین صادرات عربستان در طول تابستان 
به دلیل رسیدن تقاضای داخلی عربستان به بیشترین میزان خود 
است. البته کاهش فصلی در تقاضای نفت خام داخلی عربستان 
می تواند افزایش صادرات نفت را در زمستان به همراه داشته باشد.
بر همین اساس اوپک به همراه برخی از تولید کنندگان نفت 

غیر اوپکی به رهبری روسیه توافق کرده اند تا عرضه نفت را تا 
روز  بشکه در  میلیون  تقریبا 1.۸  مارس سال 2۰1۸ میادی 
کاهش دهند. ضمن اینکه اوپک به دنبال رسیدن به اجماع در 
نشست پیش رو خود در سی ام نوامبر ماه جاری میادی در 
»وین« اتریش برای تمدید توافق کاهش به بیشتر از ماه مارس 

سال 2۰1۸ میادی است.

عربستان صادرات نفت خود را 3/5 میلیون بشکه کاهش می دهد
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بورس تهران اولین روز هفته را کم رمق آغاز کرد

در اولین روز معامات بورس تهران در این هفته شاخص کل با 1۰2 واحد افت همراه شد و بیشتر سهم های خودرویی و فلزی با کاهش در قیمتشان مواجه شدند، اما در فرابورس ایران آیفکس 
6 واحد رشد را تجربه کرد و به رقم 982.8 رسید  به گزارش ایسنا، روز شنبه شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران 1۰2 واحد افت کرد و به رقم 8۷ هزار و ۷95 واحدی 

رسید. همچنین شاخص کل هم وزن با 11 واحد افت تا رقم 1۷ هزار و 531 واحدی پایین آمد. شاخص آزاد شناور نیز در این مدت 122 واحد پایین رفت و تراز 9۴ هزار و 53۴ واحدی را تجربه کرد. 
شاخص بازار اول در این مدت 1۴3 واحد افت کرد و شاخص بازار دوم با رشد 16۰ واحد مواجه شد.

 بیمه »ما« 17 میلیارد ریال خسارت مربوط به 
آتش سوزی شركت پاایش نفت تهران را پرداخت کرد

 خسارت 16 میلیارد  و 8۰۰ میلیون ریالی بابت فوت 8 نفر از پرسنل شركت 
پاایش نفت تهران توسط شرکت بیمه »ما« پرداخت شد .

به گزارش روابط عمومی بیمه »ما«، طی حادثه روز جمعه مورخ 1396/08/05 
در پاایشگاه نفت تهران که تحت پوشش بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما درقبال 
کارکنان بیمه »ما« قرار داشت، 8 نفر از کارکنان بیمه گذار و پیمانکاران مربوطه فوت 

شدند.
اداره ایمنی شرکت پاایش نفت تهران علت وقوع حادثه آتش سوزی را نشت 
 مواد نفتی از محل آب بندی گسکت و فلنج اعام کرد که پس از وقوع حادثه و
آتش سوزی ، با افزایش ارتفاع آتش ، حریق به سکوهای بااتر نیز سرایت کرده و سبب 

توسعه خسارت شد.
سعید طاهری مدیر بیمه های مسئولیت بیمه »ما« در این خصوص گفت:شرکت 
پاایش نفت تهران در تاریخ 1396/05/30 تحت پوشش بیمه ای مسئولیت مدنی 
کارفرما درقبال کارکنان این شرکت قرار گرفته است. با عنایت به شرایط خصوصی 
بیمه نامه صادره، شرکت بیمه متعهد به پرداخت مبلغ 2.100.000.000 ریال )مطابق 
با دیه روز( به ازای فوت هر نفر است که با توجه به اینکه تعداد 8 نفر از کارکنان بیمه 
گذار و پیمانکاران وی در این حادثه فوت کرده اند ، لذا مبلغ خسارت کل معادل 
16.800.000.000 ریال ) شانزده میلیارد و هشتصد میلیون ریال ( تعیین شده است.

 آمادگی کامل سایپا برای ارائه خدمات امدادی
در آستانه بازگشت زائرین

مدیرعامل امدادخودرو سایپا در ادامه بازدید از پایگاه های ثابت و سیار امداد 
خودرو سایپا، بر خدمات رسانی به تمامی مسافران کربای معلی تاکید کرد.

دارندگان  خاطر  آرامش  منظور  به  گفت:  پناهی  بهزاد  نیوز،  سایپا  گزارش  به   
خودروهای سواری گروه سایپا، خدمات امدادی به مسافران کربا معلی از تاریخ 10 
الی 23 آبان ماه به صورت رایگان اجرا خواهد شد و ناوگان امدادی در آمادگی کامل 

جهت خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی در سراسر ایران هستند.
پناهی که در بازدید از پایگاه ها و نمایندگی های شبانه روزی گروه سایپا در مرزهای 
غربی سخن می گفت، تاکید کرد: طرح خدمات و امداد اربعین بسیار اهمیت دارد و 
شرکت امداد خودرو سایپا، امداد گران، نمایندگی های کشیک ثابت و سیار و انجمن 
های صنفی مجاز سایپا به خوبی به وظایف خود عمل کرده و آمادگی ازم را برای ارائه 

خدمات امدادی در بازگشت به تمامی مسافران کربا خواهند داشت.

مدیرعامل بانک ملی ایران خبر داد

تاش برای ایجاد تسهیات بانکی بیشتر در کشور عراق

مدیرعامل بانک ملی ایران اظهار امیدواری کرد، توسعه روابط اقتصادی ایران 
و عراق به تسهیل هر چه بیشتر خدمات بانکی بین دو کشور به ویژه خدمات 

قابل ارائه به زائران عتبات عالیات بینجامد.
اربعین  زائران  برای  انجام شده  اقدامات  به  اشاره  با  زاده  رضا حسین  محمد 
حسینی از سوی این بانک، افزود: با توجه به این که در حال حاضر امکان استفاده 
از خدمات الکترونیکی بانک های ایرانی در کشور عراق وجود ندارد، بانک ملی 
ایران تاش کرد در اربعین امسال حداکثر امکانات بانکی را تا لب مرز برای زائران 

فراهم کند.
مدیرعامل بانک ملی ایران در ادامه گفت: در حال حاضر زائران ایرانی برای خرید 
مایحتاج خود در کشور عراق مجبور هستند پول نقد حمل کنند، اما تاش می کنیم 
تسهیاتی در جهت استفاده از خدمات شعب بانک ملی ایران در آنجا برای مردم 

فراهم شود.
به گفته حسین زاده، این اقدام منوط به دریافت موافقت بانک مرکزی و تهیه 

زیرساخت های ازم است.
 وی اظهار کرد: بانک ملی ایران سه شعبه در بغداد، نجف اشرف و بصره دارد که

می تواند به مسافران و فعاان اقتصادی خدمات ارائه کند.

برگزاري سمينار بين المللي بررسي خطر عدم رعايت 
تطبيق پذيري با قوانين ومقررات دربيمه البرز

سمينار بين المللي بررسي خطرعدم رعايت تطبيق پذيري با قوانين ومقررات 
حضور  با  و  گران  بيمه  سنديكاي  وباهمكاري  البرز  بيمه  شركت  ازسوي 
 مديران ارشد شركت فيليپ سيدني هلند ، مديران واعضاي هيأت مديره

شركت هاي بيمه ، برگزارشد.
به گزارش روابط عمومي بيمه البرز ، دراين سمينار يك روزه كه درسالن كنفرانس 
اين شركت برگزار شد ، سيدرسول تاجدار ، مديرعامل ونايب رئيس هيأت مديره بيمه 
البرز تاكيد كرد : شركت هاي بيمه كشور بايد با اصاح ساختار و تطبيق خود با قوانين 
ومقررات بين المللي ، سرمايه گذاران خارجي را براي حضور دربازار ايران تشويق كنند. 
وي افزود : شركت هاي بيمه كشور اگر بخواهند ازمزاياي اقتصاد جهاني بهره مند 

شوند چاره اي جزرعايت قوانين بين المللي وتطبيق پذيري با اين قوانين  ندارند .
وي با بيان اينكه شركت هاي بيمه در عمل با دو نوع ريسك متأثر ازمتغيرهاي 
انساني متخصص، كمبود  نيروي  داخلي و خارجي مواجه هستند، گفت: كمبود 
سرمايه، آموزش، نگاه صرفا اجتماعي اغلب مسئوان به فعاليت هاي بيمه اي ، عايدي 
غيراقتصادي ذي نفعان به ويژه سهامداران و در مجموع ريسك هاي سيستاميك و 

غيرسيستاميك از جمله برخي از ريسك هاي داخلي هستند.

مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کرد

نقش موثر روابط عمومی در موفقیت سازمان

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: معرفی یک محصول بانکی به مشتریان، به 
اندازه تولید آن محصول اهمیت دارد و از این جهت کار روابط عمومی بسیار 

موثر و مهم است.
در همایش  زاده  رضا حسین  ایران، محمد  ملی  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
کارشناسان روابط عمومی این بانک افزود: یکی از مهمترین وظایف روابط عمومی، 
واسطه بودن بین کارکنان و مدیران است، به طوری که باید هر روز پیشنهادها و ایده 
های تازه همکاران از طریق روابط عمومی به سطوح باای مدیریتی بانک اعام شود. 
وی با اشاره به اهمیت حوزه روابط عمومی در پیشرفت امور بانک، اظهار کرد: بانک ملی 
ایران امروز یک بانک پیشرو است و معرفی این موفقیت ها بر عهده روابط عمومی است، 
از این رو باید از همه ابزارهای جدید و پیشرفته در حوزه اطاع رسانی به درستی و با 
حداکثر سرعت استفاده شود. رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران با اشاره به این که بانک 
اکنون در شرایط بسیار مطلوبی است و روابط عمومی باید این موضوع را به درستی و 
دقت منعکس کند، اظهار کرد: خوشبختانه عملکرد روابط عمومی بانک مطلوب و قابل 
تقدیر است، اما تاش ها و فعالیت های آن باید لحظه ای تر و همه جانبه تر صورت گیرد.

اخبار  »ابتکار« از اولین مرحله واریز سود سهام عدالت گزارش می دهد

سهام عدالت در خوان هفتم

میلیارد  و ۴  پایان سال جاری، 3 هزار  تا  سهام عدالت 
تومان سود از ۴9 شرکت سرمایه پذیر دریافت می کند. 

به گزارش »ابتکار« سهام عدالت که قصه آن ها از سال 85 آغاز 
شد و قرار بود پس از  10 سال با اخذ سود از سهام شرکت ها، 
آزاد سازی آنها صورت بگیرد، این روزها با اما و اگر واریز سود، 
آزادسازی و معضات دیگری همراه است. این روزها از  مجلس 
صداهایی به گوش می رسد که تعدادی از نمایندگان با پرداخت 
نقدی سود سهام عدالت مخالفت هایی دارند، اما طبق اخباری که 
از سازمان خصوصی سازی به گوش می رسد، با توجه به اینکه 
شورای عالی اصل ۴۴ پرداخت سود را قانونی می داند و این شورا 
عالی ترین مقام رسیدگی به موضوعات سهام عدالت در کشور 
است، این سازمان در حال رایزنی هایی با دیگر مسئوان است تا 

سود سال مالی 1395 را بپردازد.
طبق طرح سهام عدالت، قرار بود که به 6 دهک پایین جامعه، 
سهام شرکت های سرمایه پذیر جامعه اعطاء شود. بنابراین 60 
شرکت برای این کار انتخاب شدند. البته قرار بود که در فرآیند 
انتخاب این شرکت ها، فاکتور سودده بودن در اولویت انتخاب 
باشد، اما در عمل این اتفاق رخ نداد. هم اکنون شرکت هایی در 
ذیل سهام عدالت حضور دارند که در این 10 سال، حتی یک 
ریال سود پرداخت نکردند. در پایان سال 9۴، مهلت 10 ساله 
سهام عدالت به پایان رسید. بنابراین سود سال 95 شرکت های 
سرمایه پذیر ذیل سهام عدالت باید باید به دارندگان این سهام 
مجامع  که  است  ضروری  نکته  این  به  توجه  شود.   پرداخت 
عمومی شرکت ها معموا در تیرماه هر سال برگزار می شود، 
البته تعدادی از شرکت ها نیز به دلیل سال مالی متفاوت، تا 
آبان برای برگزاری مجمع خود فرصت دارند. همچنین پس از 
تصویب سود در مجمع، تا 8 ماه برای پرداخت سود به سهامداران 
از  که سود حاصل  می شود  باعث  موضوع  این  دارند.  فرصت 
 شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت، به صورت منفک به حساب

سازمان خصوصی سازی واریز شود. 
سرآغاز سهام عدالت

همانطور که گفته شد، هدف توزیع سهام عدالت، توزیع سهام 
60 شرکت مذکور بین 6 دهک پایین جامعه بود. قرار و مدارها 

بر این اساس بود که 6 دهک پایین جامعه با مکانیزم کاما علمی 
انتخاب شوند، اما در عمل، امکان انتخاب علمی این گروه ها وجود 
نداشت. به واقع هم کار سختی بود که بتوانند از بین 80 میلیون 
نفر جمعیت، 50 میلیون نفر را انتخاب کنند. بنابراین به جای 
انتخاب مشمولینی که استحقاق دریافت سهام را دارند، گروه های 
شغلی به عنوان مبنا قرار گرفت. در این برهه قانون گذار 18 گروه 
شغلی را تعریف کرد. کارمندان دولت، نیروهای مسلح، روستاییان 
و عشایر، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و ... تحت عنوان 18 
گروه مشمول انتخاب شدند. هر یک از مشمولین این گروه ها، 
خانواده ای داشت که با میانگین خانواده ۴ نفری، ۴9 میلیون نفر 

دارندگان فعلی سهام عدالت را تشکیل دادند.
مکانیزم سهام عدالت بر این اساس بود هر یک از مشمولین، 
یک میلیون تومان سهام داشته باشد. این موضوع به منزله دادن 
پول به افراد نبود، اما در دولت های نهم و دهم شفاف سازی و 
فرهنگ سازی مناسب برای این موضوع انجام نشد، بلکه به صورت 
کلی مطرح شد و شفافیت و اهمیت این موضوع ملی بیان کامل را 
در میان رسانه ها به دنبال نداشت. این موضوع  باعث شده است که 

هرچقدر امروز توضیحات شفاف و مکمل از سوی دولت و سازمان 
خصوصی سازی مطرح می شود، بازهم شائبه در بین افکار عمومی 

وجود داشته باشد.
برنامه ریزی برای عملکرد سهام عدالت بر این اساس بود که 
در مدت زمان 10 سال، سود 60 شرکت گرفته  شود و به خزانه 
واریز شود تا روشن شود که بعد از 10 سال، چه مقدار از یک  
میلیون تومان تادیه شده  است. در سال های 87 و 88 به دلیل 
رفتارهای خاص دولتمردان وقت، به عده ای از مردم سود دادند که 
کار خافی بود. در واقع طبق قانون، زمانی می توان سود پرداخت 
کرد که مدت 10 ساله تمام شده  و ارزش سهام تادیه شده باشد. 
این کار به اندازه ای نامناسب بود که مجلس آن زمان اعتراض کرد 
و قانونی گذاشت که دولت دیگر حق ندارد قبل از پایان 10 سال، 
سود تقسیم کند. همچنین قانون گذار پیش بینی کرده است که 
بعد از 10 سال، سازمان خصوصی سازی مسئولیت وصول اقساط 
سهام واگذار شده و واریز بر خزانه را بر عهده دارد. چنانچه سود 
دریافتی در هر سال تفاوت نکند، در سال بعدی باید تسویه شود.

همچنین عنوان شده بود که اگر در پایان دوره تقسیط )پایان 

دوره 10 ساله( بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه 
نشده باشد، خریداران مکلفند تا حداکثر مدت 6 ماه راسا نسبت به 

پرداخت بدهی اقدام کنند. 
البته در سال 9۴ بند تکلف مشمولین برای تسویه حساب 
در  شد.  عرضه  داطلبانه  صورت  به  و  شد  تعدیل  سهام  ارزش 
داوطلبانه  صورت  به  می توانند  مشمولین  که  شد  بیان  واقع 
کنند.  اقدام  سهام  ارزش  مانده  باقی  تسویه حساب  به  نسبت 
مرحله ای  صورت  به  مهرماه  ابتدای  از  که  شد  قرار  بنابراین 
شود.  واریز  سود   شرکت ها،  از  سود  اخذ  میزان  به  توجه  با 
شرکت ها که  است  این  پرداخت،  این  بودن  مرحله  ای   دلیل 

این که  به دلیل  بنابراین  پرداخت می کنند.  را  کم کم سود ها 
نمی توان سود دریافتی را در حساب خزانه نگهداری کرد، باید 
وقتی که سود به عدد قابل توجهی می  رسد، تقسیم سود انجام 
شود. اکنون که سال 96 از نیمه گذشته، سود های مصوب سال 
95 در حال اخذ است. در این مرحله حدود 550 میلیارد تومان 
دریافت شده و به زودی توزیع سود انجام می شود. البته سود کامل 
شرکت های سرمایه پذیر ذی سهام عدالت حدود 3 هزار و ۴00 
میلیارد تومان است که تا پایان وقت قانون شرکت ها برای پرداخت 
سود، این کار انجام می شود. گفتنی است که هرچه رو به روزهای 

پایانی سال حرکت کنیم، میزان سود دریافتی بیشتر می شود. 
آزادسازی قابل معامله

سازمان خصوصی و سایر نهادهای مجری باادستی، هنوز به 
نتیجه واحدی برای روش آزادسازی سهام عدالت نرسیده اند. البته 
اکنون سازمان خصوصی سازی، ایحه ای تحت عنوان آزادسازی 
سهام عدالت در قالب صندوق های قابل معامله )ETF( به هیات 
وزیران داده است و در صورت تصویب هیات وزیران، این ایحه به 
مجلس می رود. صندوق های قابل معامله، صندوق هایی هستند که 
تمام دارایی آنها به صورت مساوی در یونیت های مختلف توزیع 
می شود. در واقع همه سهام در یک صندوق قرار و سهام عدالت 
به صورت واحدهای صندوق واگذار شود. سپس این صندوق ها به 
دلیل ذات قابل معامله بودنشان، هویت سهام به خود می گیرند و 
می توان آن ها را در بورس معامله کرد. در اثر اجرای این سیاست، 
تمام دارندگان سهام عدالت می توانند با ادبیات بازار سرمایه آشنا 
شوند و با سرمایه اولیه، به بورس بیایند. در طرحی که اکنون 
توسط سازمان خصوصی سازی ارائه شده، واحد های تخصصی 
این  بندی  زمان  طبق  و  شده  دیده   ... و  صنعتی  کشاورزی، 
فرآیند باید تا اوایل سال آینده رخ بدهد. اما جزئیات عملکرد این 
صندوق ها و تصویب آن، پس از چکش کاری در مجلس مشخص 

خواهد شد.

بر اساس اطاعاتی که مرکز آمار ایران در زمینه تورم تولیدکننده بخش 
خدمات منتشر کرده است تورم ساانه تولید کننده فصل تابستان به 1۰.1 
درصد رسیده و تورم نقطه ای این بخش نیز در فصل تابستان 1۰.9 درصد است.

شاخص کل قیمت تولید کننده بخش های خدمات )بر مبنای ١٠٠=١٣٩٠( در فصل 
تابستان ١٣٩٦ برابر است با ٢٣٨.٢ که نسبت به فصل قبل١.٦  درصد افزایش یافته 
است. تورم ساانه این گروه 8.5 درصد و تورم نقطه ای این گروه نسبت به فصل مشابه 

سال قبل معادل 8.7 درصد بوده است.
تغییرات شاخص بخش های خدمات نیز به شرح ذیل است:

نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کااهای  شاخص گروه »خدمات تعمیر وسایل 
شخصی و خانگی« در فصل تابستان ١٣٩٦ برابر است با ٢٨٥.٣ که نسبت به فصل قبل 
٢.٨ درصد افزایش یافته است. تورم نقطه ای  این گروه 10.9 درصد و تورم ساانه این 

گروه 10.1 درصد است.
شاخص گروه »خدمات هتل و رستوران« در فصل تابستان ١٣٩٦ برابر است با 
٣١٥.٧ که نسبت به فصل قبل٢.٧درصد افزایش یافته است. همچنین تورم نقطه ای 

این گروه در تابستان 9.3 درصد و تورم ساانه این گروه 8.9 درصد است.
شاخص گروه »خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات« در فصل تابستان ١٣٩٦ 
برابر است با ٢٥٩.٣ که نسبت به فصل قبل ١.٠ درصد افزایش یافته است. همچنین 

تورم نقطه ای این گروه 6.6 درصد و تورم ساانه این گروه 7.1 درصد است.
شاخص گروه »خدمات واسطه گریهای مالی )بیمه(« در فصل تابستان ١٣٩٦ برابر 
است با ٢٣٩.٧ که نسبت به فصل ٠.٩ درصد افزایش یافته است. گفتنی است تورم 

نقطه ای این گروه 5.3 درصد و تورم ساانه این گروه ۴.1 درصد است.
شاخص گروه »خدمات مستغات، اجاره و فعالیت های کسب و کار« در فصل 
تابستان ١٣٩٦ برابر است با ١٩٢.٩  که نسبت به فصل قبل ٢.٢درصد افزایش یافته 
است. گفتنی است تورم نقطه ای این گروه 7 درصد و تورم ساانه این گروه 5.8 درصد 

است.
شاخص گروه »خدمات آموش« در فصل تابستان 1396 برابر است با 232.5  است 
که نسبت به فصل قبل یک درصد افزایش یافته است. تورم نقطه ای این گروه 16.1 

درصد و تورم ساانه این گروه 15.6 درصد است.
شاخص گروه »خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی« در فصل تابستان 1396 برابر 
است با 3۴5 است که نسبت به فصل قبل2.9 درصد افزایش یافته است.   تورم نقطه 

این گروه 9.9 درصد و تورم ساانه این گروه 1۴.7 درصد است.
شاخص گروه »خدمات سایر فعالیتهای خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی« در 
فصل تابستان 1396 برابر است با 263 که نسبت به فصل قبل0.۴  درصد افزایش یافته 

است. تورم نقطه ای این گروه 8.7 درصد و تورم ساانه این گروه 10.1 درصد است.

محسنی گفت: با هیچ کشور خارجی هنوز قراردادی بسته نشده است و فقط 
در 2 سال اخیر تفاهم نامه هایی با بورس های ژاپن، تایوان، یونان، کره جنوبی و 

کشورهای دیگر منعقد شده است.
مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اوراق بهادار در گفت و گو با 
فارس در مورد آخرین جزئیات تعامل های صورت گرفته با نهاد ناظر بورس کره جنوبی 
برای انجام مبادات پولی در بازار سرمایه ایران با حضور برخی بانک ها گفت: در فرایند 
بسترسازی برای تعامل با بورس کره جنوبی کارهای خوبی انجام شد و به نتایج مطلوب 
نیز نزدیک شد اما در آخرین پیگیری ها شرکت KSD کره جنوبی به عنوان همپای 
سمات ایران اعام کرد که از لحاظ امور داخلی در بورس کره جنوبی مشکلی وجود 
ندارد ولی حاشیه سنگین سیاست بر فعالیت این بازار باعث معطل شدن امور شده است.
محمد رضا محسنی افزود: در این فرایند بازار سرمایه ایران و بازار سرمایه کره جنوبی 
نهایت هماهنگی را با یکدیگر داشتند و شرکت سپرده گذاری به عنوان پیشران این 
موضوع از طرف سازمان بورس قرار داشت. همچنین جلسات موثری نیز با حضور ریاست 
سازمان بورس، نمایندگان بانک ها و سمات در کره جنوبی در آبان ماه پارسال منعقد شد 

اما دلیل توقف آن تنها بحث های سیاسی حاکم بر امور بود.
انجام این کار گشایش مطلوبی برای بازار سرمایه ایران و حتی بازار های دیگر در بر 
داشت اما طرف کره ای در نهایت اعام کرد که با کمال تاسف و درک تاش های انجام 

شده، دست و پای آنها با فشار های سیاسی بیرونی بسته است.

این مقام مسئول با بیان اینکه بازار سرمایه ایران در این زمینه همچنان آمادگی ازم را 
دارد و اقدام های شایسته ای را نیز انجام داده است، عنوان کرد: حتی تامین سرمایه ها و 
کارگزاری ها و بانک ها نیز در این فرایند جهت همکاری فراخوانده شدند و سمات قابلیت 

خود را برای انجام این عملیات نشان داد.
وی با بیان اینکه سازمان بورس در این فرآیند نقش راهبری و هماهنگ کنندگی خود 
را به خوبی نشان داد ، تصریح کرد: متاسفانه دغدغه های سیاسی حاکم بر کره جنوبی 
نتوانست آن را به نتیجه برساند. سفیر ایران نیز از این فرایند اطاع داشت و کمک های 

شایسته ای کرد اما به نتیجه ازم نرسید.
امید می رود روزی این تاش ها به نتیجه برسد اما اینکه چه زمانی حاصل شود و این 

ارتباط را با عرضه اوارق بدهی ایران داشته باشیم نمی توان زمان قطعی داد.
مدیر عامل سمات افزود: بازار سرمایه ایران و همکاری با ایران به دلیل سود بسیار 
مناسبی که در برخی اوراق از جمله اوراق خزانه دولتی دارد بسیار شیرین و مطلوب 
است و هر آنچه که انجام نمی شود ناشی از عدم قابلیت در سمات یا کارگزاری های 
ایران و یا تامین سرمایه ها و یا بانک ها و یا قوانین باادستی و نظارتی ایران در سازمان 

بورس و سایر مراکز نیست.
مقدمات اتصال بورس های ایران و یونان

محسنی با اشاره به قرارداد ایکس نت برای اتصال بورس ایران با اروپا و زمان اجرایی 
شدن آن گفت: طی ماه های اخیر با آتکس گروپ یونان جلسات خوبی برگزار شد و در 

بورس یونان نیز تعامل های مناسبی صورت گرفت. قرار شد به دلیل پروتکل های بورس 
یونان برای تسویه معامات و همچنین ارتباط با بورس حدود ٣٠ کشور مختلف امکان 
اتصال بورس ایران با بورس یونان فراهم و فرایند معامات از طریق برخی بانک های 

ایرانی و یونانی انجام شود.
به گفته وی در ایران بطور کلی همه بانک ها برای انجام عملیات تسویه اعام آمادگی 

کرده اند اما به طور خاص بانک خاورمیانه، سامان و ملت تمایل به انجام این کار دارند.
وی ادامه داد: برای انجام این کار از تامین سرمایه ها کمک گرفته شده تا در این 
فرایند ورود پیدا کنند. برای عملیاتی شدن این اتصال نیز نمی توان زمان داد اما به 
نتیجه مناسبی رسیده است. این در حالی است که در سفر اخیر اعضای کمیسیون 
اقتصادی مجلس نیز متولیان بورس آتن عاقه بسیار خود را برای تعامل با بازار سرمایه 

ایران نشان داده بودند.
مدیر عامل سمات با بیان اینکه با هیچ کشور خارجی هنوز قراردادی بسته نشده است 
گفت: هم اکنون تفاهم نامه هایی با بورس های ژاپن، تایوان، یونان، کره جنوبی و دیگر 

کشورها در دو سال اخیر منعقد شده است.
وی افزود: همچنین در اجاس ACG که ایران با کسب رای قاطع باایی به عضویت 
هیات مدیره آن درآمده شرکت سمات ایران عضو کمیته سایبری آن نیز شد و تعاماتی 
از جمله شرکت در برنامه های آموزشی دو کشور ایران و هندوستان با هدف داد و ستد 

در زمینه دانش انجام شده است.

تورم ساانه تولیدکننده خدمات ۱۰ درصد شد

مدیر عامل سمات:

مقدمات اتصال بورس های ایران و یونان فراهم شد

محمدی با تشریح جزئیات انتشار اوراق ارزی از سوی این 
سازمان گفت: انتشار اوراق ارزی در داخل و فروش آن به 
صورت ریالی برای 2میلیارد دار در نظر گرفته شده که 

منتظر درخواست شرکتها هستیم.
شاپور محمدی در گفت و گو با  مهر در خصوص انتشار اوراق 
ارزی گفت: در قانون بودجه سال 96 کل کشور، اجازه انتشار اوراق 
ارزی از سوی وزارت نفت داده شده که بر این اساس، سازمان 

بورس، تمام همکاری های ازم را در این زمینه صورت خواهد داد. 
البته ماحظاتی در این راستا وجود دارد که باید به آن توجه کرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: نکته انتشار اوراق 
ارزی این است که وقتی می خواهیم در کشورهای دیگر، اوراق 
ارزی منتشر کنیم، باید مجوزهای ازم از نهاد ناظر مربوط به 
آن کشور اخذ شود که البته از طریق تفاهم نامه هایی که با سایر 

کشورها داریم، این امکان فراهم خواهد شد.

وی تصریح کرد: مساله اصلی این است که انتشار اوراق ارزی در 
سایر کشورها، برای ایران تعهد ارزی ایجاد می کند؛ بنابراین بانک 
مرکزی به عنوان متولی بازار ارز کشور، باید کمک ازم را در این 

زمینه صورت دهد تا این امکان فراهم شود.
محمدی یکی دیگر از راهکارها را انتشار اوراق ارزی با فروش 
ریالی دانست و خاطرنشان کرد: تفاهمی نیز در این رابطه با 
که  دارد  آمادگی  بورس  سازمان  و  انجام شده  مرکزی  بانک 

اوراق ارزی را در داخل منتشر کند؛ اما فروش آن به صورت 
ریالی باشد.

معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: برای انتشار اوراق ارزی 
با فروش ریالی، ظرفیتی که در مرحله اول نظر گرفته شده، 2 
میلیارد دار است که این آمادگی وجود دارد؛ اما درخواست ها 
باید از سوی شرکتها داده شده و دولت باید بتواند تخصیص ازم 

را از طریق سازمان برنامه و بودجه صورت دهد.

رئیس سازمان بورس:

جزئیات انتشار اوراق ارزی از سوی بورس

سمیرا  ابراهیمی.

samira.ebrahimy1991@gmail.com
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اDران زمن

زمانی تا بازی های آسیایی و المپیک نمانده است
ورزش مازندران چشم به راه اندیشه استاندار جدید!

سید مجید محمدیان: ورزش مازندران در شرایط مهم و حساسی قرار گرفته 
است. بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا و المپیک ۲۰۲۰ توکیو در راه است و 
این در حالی است که چشم و امید ایران برای دستیابی به موفقیت در این 

رویدادهای مهم و تاریخی به ورزش مازندران خیره شده است.
انتظارات از ورزش مازندران بعنوان ناجی در رقابتهای مهم ورزشی حساسیت ورزش 
مازندران را در این برهه زمانی دو چندان کرده است. ورزش مازندران با مدیریت 
حسین زادگان توانسته است به جایگاه مطلوبی دست یابد و در این عرصه تاش عوامل 
سازنده مربیان و پیشکسوتان و قهرمانان در جهت رشد و بالندگی ورزش مازندران 
بیش از پیش است. پس از انتخابات ریاست جمهوری و انتحاب حسن روحانی کلیدار 
جدید پاستور انتظار تغییر استاندار مازندران دور از ذهن نبود. ورزشکاران مازندران فارغ 
از مسائل سیاسی با ممارست در جهت موفقیت ورزش مازندران پر تاش ظاهر شدند. 
در این بین پیگیری های دستگاه ورزش استان بعنوان محور تاقی دولت و جامعه 
نقش پر رنگ تری داشته است.  پس از کش و قوس های فراوان در راستای انتخاب 
استاندار بومی یا غیر بومی محمد اسامی استاندار مازندران شد و فارغ از این مسائل 
حاا نماینده عالی دولت در استان است. ورزش مازندران سهم ناچیزی از بودجه و 
منابع مالی دارد و ظرفیت و پتانسیل باای استان با منابع مالی موجود همخوانی 
ندارد. البته نمی خواهیم در این مقال ارزیابی از مدیریت ورزش مازندران داشته باشیم 
که البته ناگفته نماند که حسین زادگان با وجود کمبود منابع مالی عملکرد در خور 
شانی داشته است. ورزش مازندران همواره در پایتخت نشینان مظلوم واقع شده است 
و شکستن این تابو از سوی استاندار مازندران که بدهکار هیچ گروه و جریانی نیست 
می تواند تاثیرگذار باشد. ورزش مازندران آنطور که در جهان تاثیر گذار است در کشور 
دیده نمی شود و این امر از عمده ترین مشکات منابعی ورزش استان محسوب می 
شود. نباید فراموش کنیم که هرگاه از موفقیتهای ورزش کشور صحبت می کنیم نام 
ورزش مازندران طنین انداز است. حسین زادگان در بیش از ۳ سال حضور خود بعنوان 
متولی دستگاه ورزش مازندران در جهت مهمترین ضرورت ورزش مازندران که اتحاد 
و همدلی است کوشا ظاهر شده است. روسای جوان و با انگیزه هیات های ورزشی 
مازندران سکاندار رشته های ورزشی در استان می باشند که خون تازه ای به مدیریت 
کهنه و قدیمی ورزش مازندران تزریق کردند. استاندار مازندران بعنوان نماینده عالی 
دولت تدبیر و امید در استان با همراهی جامعه ورزش و رفع موانع پیش روی ورزشی 
و ایجاد زیرساختهای مناسب و برنامه ریزی مدون در جهت بکارگیری ظرفیت های 
ورزشی کاری خواهد کرد کارستان که مشابه آن را در سایر حوزه ها در کل کشور 
نخواهد دید. ثبات مدیریتی در ورزش مازندران در این برهه زمانی و نزدیکی به بازی 
های آسیایی جاکارتا که از نظر ورزشی و سیاسی در منطقه برای ایران اسامی بسیار 
حائز اهمیت است به شدت احساس می شود. و این امر زمانی که مهم تر خواهد 
شد که به نقش بی بدیل مازندران در موفقیت های ورزشی کشورمان در بازی های 
آسیایی پی ببریم. اسامی متولد اصفهان است استانی ورزش خیز که سرانه ورزشی 
مطلوبی در کشور دارد اصفهانی بودن استاندار خود نوید بخش فعالیتهای کارشناسی 
در حوزه ورزش است. حال باید دید آیا استاندار مازندران فعالیتهای اصولی و تخصصی 
را در ورزش مازندران کلید خواهد زد؟ سوالی که جواب دادن آن در آینده ای نزدیک 
عملکرد استاندار مازندران را رقم خواهد زد. ورزش مازندران سرشار از استعداد بالقوه 
است که می توان با بروز و ظهور این ظرفیت ها آینده ورزش کشور را تضمین نمود. 
گفتنی است محمد اسامی   فرزند رجب متولد اول مهرماه 1۳۳5 از اصفهان است . وی 
دانش آموخته مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه دیترویت میشیگان آمریکا در سال 
1۳58 در مقطع کارشناسی و همچنین کارشناس ارشد مهندسی راه و ساختمان 
از دانشگاه تولیدو اوهایو آمریکا در سال 1۳60 و MBA مدیریت جهانی هوانوردی 

مشترک دانشگاه رویال رودز کانادا و دانشگاه شریف در سال 1۳8۳ است.

علیرضا قائدیان سرپرست معاونت گردشگری سازمان 
منطقه آزاد کیش شد

با حکم انصاری اری علیرضا قائدیان به عنوان سرپرست معاونت گردشگری 
سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، طی حکمی 
از سوی محمد ابراهیم انصاری اری رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه 
آزاد کیش، علیرضا قائدیان به عنوان سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد 
کیش منصوب شد.  در این حکم آمده است: با عنایت به تجارب ارزشمند جنابعالی، 
به موجب این حکم به عنوان سرپرست معاونت گردشگری منصوب می شوید.  امید 
است با عنایت خداوند متعال در راستای انجام این امر خطیر، پیوسته موفق و موید 
باشید.  ازم به ذکر است علیرضا قائدیان پیش از این در سمت های مدیرکل میراث 
فرهنگی و گردشگری فارس، مدیر سازمان ایرانگردی و جهانگردی فارس، مدیر منطقه 
5 گردشگری شامل استان های فارس، اصفهان، خوزستان، بوشهر و کهکیلویه و بویر 
احمد در برنامه ملی گردشگری کشور، نماینده سازمان ایرانگردی و جهانگردی در 
موضوع توریسم پایدار در سازمان جهانی جهانگردی و عضویت در گروه همکاری های 
منطقه ای سازمان ایرانگردی و جهانگردی و صندوق توسعه سازمان ملل در موضوع 
توانمند سازی جوامع محلی فعالیت داشته است.  سابق بر این محمد محب خدایی 

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش بود.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری:

آذربایجان شرقی با تولید حدود 30 درصد از قطب های مهم تولید خودرو و قطعات است 
از  حمایت  و  جذب  دفتر  فاح: مدیرکل  اسد   -  تبریز 
این  آذربایجان شرقی گفت:  استانداری  گذاری  سرمایه 
استان از قطب های صنعت فواد کشور بوده و ۲۰ درصد 
تولیدات فواد را به خود اختصاص داده است و با تولید 
از قطب  از تولید قطعات خودروسازی  حدود 3۰ درصد 
 های مهم تولید خودرو و قطعات آن در کشور به حساب

می آید.
به گزارش خبرنگار »ابتکار« در تبریز، حمید هاشم زاده در 
گفتگو با خبرنگاران، با بیان اینکه هم اکنون بیش از 4 هزار واحد 
صنعتی دارای پروانه و مجوز در این استان فعالیت دارد، افزود: 
حدود 45 درصد از صنایع شیرینی و شکات کشور در این استان 
قرار داشته و تولیدات این واحدها به 80 کشور دنیا صادر می شود. 
وی اظهار کرد: آذربایجان شرقی به عنوان استانی کاما صنعتی 
در کشور شناخته می شود و دارای بیش از 50 شهرک صنعتی 
است و این شهرک ها با برخورداری از زیرساخت های ازم در 
توسعه صنعتی آن نقش بسزایی ایفا می کند. هاشم زاده با اشاره 
به قابلیت های باای استان در بخش صنعت و وجود کارخانجات 
مادر از جمله تراکتورسازی، ماشین سازی و پتروشیمی ادامه داد: 
براساس آخرین ارزیابی مرکز آمار، بخش صنعت ۳9.7 درصد از 
سهم اشتغال استان را به خود اختصاص داده است. مدیرکل دفتر 
جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری آذربایجان شرقی با 
بیان اینکه کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی اولین مشکل این 
واحدها است، گفت: تکنولوژی استفاده شده در صنایع استان 
اغلب قدیمی و فرسوده بوده و در اسرع وقت نیاز به بازسازی و 
نوسازی دارد. حمید هاشم زاده افزود: محدودیت منابع و نبود 
تکنولوژی پیشرفته در واحدهای صنعتی استان موجب شده تا 
محصول تولیدی آنها رقابت پذیری پایینی نسبت به تولیدات 
سایر کشورها داشته باشد. وی با اشاره به اینکه بیشتر واحدهای 
استان کوچک و متوسط است، اظهار کرد: این واحدها به لحاظ 
ساختاری در مواقع بروز بحران بیشترین ضرر را متحمل می شود 
و در دوران تحریم نیز با بیشترین آسیب مواجه شدند. مدیرکل 
دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری آذربایجان 
شرقی یادآوری کرد: بروکراسی اداری و قوانین دست و پاگیر 

دستگاه های اجرایی از دیگر مشکات بخش صنعت در استان 
بوده و باید این قوانین برای رفع موانع تولید و رونق اقتصادی 
حذف شود. هاشم زاده، ادامه داد: ساختار سفت و سخت سیستم 
بانکی و کمبود منابع بانکی به علت داشتن مطالبات زیاد از دولت 
های گذشته موجب شده تا واحدهای صنعتی استان به راحتی 

تسهیات  دریافت  طریق  از  را  خود  نقدینگی  کمبود  نتوانند 
جبران کنند. وی ضعف مدیریت واحدهای صنعتی و نبود مشاور 
اقتصادی و عملیاتی در آن ها، بهره مندی کم از دانش روز دنیا 
و نبود بازار فروش را از چالش ها و مشکات واحدهای صنعتی 
و تولیدی استان اعام کرد. مدیرکل دفتر جذب و حمایت از 

با سیاست  سرمایه گذاری استانداری آذربایجان شرقی گفت: 
های تنش زدایی دولت در چهار سال گذشته و ایجاد امنیت 
و ثبات در سیاست، راه برای سرمایه گذاری خارجی و نوسازی 
ماشین آات واحدهای صنعتی باز شده است. هاشم زاده افزود: 
برگزاری جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 
در استان ظرفیت قانونی برای رسیدگی به مشکات واحدهای 
صنعتی و تولیدی و تسریع در رفع آن ها بوده و موجب حل 
بسیاری از مشکات واحدها شده است. وی بازدیدهای میدانی 
مسئوان ارشد استان از فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی 
یکایک شهرک های  در  تولید  موانع  رفع  کارگروه  برگزاری  و 
صنعتی، برگزاری جلسات تخصصی در استانداری، پرداخت های 
مستقیم از طریق استمهال بدهی های بانکی و اجرای طرح رونق 
تولید را از جمله اقدام های انجام شده برای حل مشکات بخش 

صنعت اعام کرد. 
هاشم زاده اظهار کرد: طرح رونق تولید از سال گذشته با هدف 
حفظ و تثبیت اشتغال، تامین سرمایه در گردش واحدها و راه 
اندازی واحدهای نیمه تمام تولیدی باای 60 درصد پیشرفت 
فیزیکی آغاز شده است و امسال نیز با رویکرد کمک به اجرا 
اجرا می شود.  به ویژه در بخش گردشگری  اتمام طرح ها  و 
استانداری  گذاری  سرمایه  از  حمایت  و  جذب  دفتر  مدیرکل 
آذربایجان شرقی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: 
پارسال بیش از 11 هزار و 170 میلیارد ریال از محل طرح رونق 
تولید، پرداخت مستقیم بانک ها و استمهال بدهی ها برای تامین 
نقدینگی واحدها در بخش صنعت و کشاورزی پرداخت شده 
است. هاشم زاده افزود: امسال حدود 200 هزار میلیارد ریال 
برای طرح رونق تولید، 100 هزار میلیارد ریال برای بازسازی 
و نوسازی واحدها و 200 هزار میلیارد ریال نیز برای طرح های 
اشتغالزایی در سطح کشور در نظر گرفته شده است که با لحاظ 
سهم 4.۳ استان از اقتصاد کشور مبلغ در نظر گرفته شده برای 
استان 21 هزار و 500 میلیارد ریال می شود. وی گفت: عاوه 
بر این اعتبار از محل پرداخت مستقیم، استمهال بدهی ها و 
اعتبارهای بودجه ای و تکلیفی دستگاه ها نیز تسهیاتی برای 

تامین نقدینگی واحدهای تولیدی پرداخت می شود. 

یکشنبه
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220 دستگاه وسیله نقلیه مسافری از استان مرکزی به مرز مهران اعزام شد
اراکـ  کمال آبادی: مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان مرکزی گفت: ۲۲۰ دستگاه وسیله نقلیه مسافری از این استان در دو روز اخیر برای بازگشت زائران کربا به مرز مهران اعزام 
شد. علی زندی فر افزود: بیش از ۱۸۰ دستگاه اتوبوس و 4۰ دستگاه مینی بوس برای خدمت رسانی و بازگشت زائران از استان مرکزی به مرز مهران اعزام شدند. وی ادامه داد: از ابتدای ماه صفر تا 
کنون 495 دستگاه اتوبوس به مرزهای سه گانه عراق برای جابه جایی زائرین اعزام شده است. مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان مرکزی گفت: در این مدت بیش از ۱۸ هزار زائر توسط 
ناوگان حمل و نقل عمومی این استان به مرزهای سه گانه عراق اعزام شده است. زندی فر خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه روزهای آتی اوج بازگشت زائران از عتبات عالیات به کشور است،اداره کل 
راهداری استان مرکزی خدمت رسانی به این مسافران را با تمام توان در دستور کار خود قرار داده است.6 هزار و 4۰۰ کیلومتر انواع آزاد راه، راه اصلی و راه روستایی در استان مرکزی وجود دارد که 
چهار هزار کیلومتر آن را راه های روستایی تشکیل می دهد. روزانه حدود 49۰ هزار وسیله نقلیه در مسیرهای جاده ای این استان تردد می کنند. 

پورعلی سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان 
منطقه آزاد کیش شد

طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، سعید پورعلی به 
عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی این سازمان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین  الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در حکم محمد 
ابراهیم انصاری اری خطاب به پور علی آمده است: »با عنایت به تجارب ارزشمند 
جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی منصوب 
می شوید. امید است با عنایت خداوند متعال در راستای انجام این امر خطیر، پیوسته 
موفق و موید باشید«. پورعلی پیش از این معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی بود و 
طی دو دوره به عنوان سرپرست خبرگزاری دانشجویان ایران)ایسنا(، مسئولیت این 
خبرگزاری را به عهده داشته است؛ مشاور رسانه رئیس جهاد دانشگاهی، از دیگر سوابق 
رسانه ای سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش به حساب 
می آید. وی نایب رییس هیات مدیره خبرگزاری بین  المللی قرآن)ایکنا( بوده است. 
عضویت در شورای فرهنگ عمومی کشور، شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی 

دانشگاه ها، شورای هماهنگی فعالیت های قرآنی دانشگاه ها و شورای مرکزی افکارسنجی 
دانشجویان ایران از دیگر سوابق پورعلی است. عضو ناظر شورای فرهنگی عمومی در 
استان چهار محال و بختیاری با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی و رییس شورای 
فرهنگ عمومی از دیگر بخش های کارنامه کاری وی است. پورعلی دبیر علمی جشنواره 
ملی بهار، عضو هیأت داوران همایش خلیج فارس و نماینده جهاد دانشگاهی در کار 
گروه مدیریت کان دستگاه های فرهنگی شورای عالی انقاب فرهنگی بوده است. 
شورای علمی جهاد دانشگاهی، شورای موسسه آموزش عالی علمی�کاربردی جهاد 
دانشگاهی، شورای فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ و شورای علمی پژوهشکده فرهنگ و 
هنر جهاد دانشگاهی 4 شورای دیگری است که پورعلی سابقه عضویت در آن ها را دارد.

وی عاوه بر عضویت در هیات تحریریه فصلنامه فرهنگی- سیاسی خلیج فارس و 
فصلنامه تحقیقات علوم اجتماعی ایران، عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس ملی 
حفاظت از محیط زیست نیز بوده است. سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان 
منطقه آزاد کیش، دارای مدرک دکترای تخصصی علوم سیاسی با گرایش جامعه 
شناسی سیاسی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی 

جهاد دانشگاهی است.

با هدف رونق بیشتر گردشگری کیش؛
نرخ بلیت هواپیمایی کیش در مسیر کیش - تهران کاهش یافت
با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نرخ بلیت رفت و برگشت 

پروازهای هواپیمایی کیش در مسیر کیش � تهران - کیش کاهش یافت.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مدیرعامل 
شرکت هواپیمایی کیش گفت: در جهت تحقق رونق بیشتر گردشگری کیش و با 
دستور انصاری اری نرخ بلیت رفت و برگشت پروازهای کیش ایر در مسیر کیش � 
تهران � کیش از 5۳0 هزار تومان به 451 هزار تومان کاهش یافت.  وی با بیان اینکه 
40 درصد از صندلی های این ایراین تا پایان هفته آینده، در راستای تثبیت قیمت ها 
و افزایش عرضه بلیت، از چارتر کنندگان پس گرفته می شود افزود: کاهش نرخ بلیت 
در این مسیر که پر ترددترین مسیر هواپیمایی جزیره کیش است، با هدف رونق کیش 
و ارایه تسهیات سفر برای گردشگران به این منطقه با حمایت های سازمان منطقه 

آزاد کیش کاهش یافته و این کاهش از 1۳ آبان ماه جاری اعمال می شود که تا پایان 
سال تحت هیچ شرایطی افزایش نخواهد یافت.  مدیرعامل شرکت هواپیمایی کیش 
گفت: نرخ اعام شده در ایام شلوغی نیز بدون تغییر خواهد بود تا با ایجاد رقابت بین 
ایراین ها از افزایش قیمت پروازها جلوگیری شود، ضمن اینکه این کاهش نرخ تاثیری 
در کیفیت خدمات این شرکت هواپیمایی نخواهد داشت.  کاپیتان جدیدی همچنین 
از ارائه تخفیف به شهروندان با ارائه کارت کیشوندی خبر داد و افزود: شهروندان جزیره 
کیش دارای کارت کیشوندی چنانچه 72 ساعت قبل از زمان پرواز با مراجعه به دفاتر 
هواپیمایی کیش نسبت به خرید بلیت در مسیر کیش � تهران یا بالعکس اقدام کنند، 
می توانند بلیت رفت و برگشت کیش- تهران را با تخفیف دریافت کنند که این نرخ 
با تخفیف کیشوندی 418 هزار تومان است.   گفتنی است شرکت هواپیمایی کیش 
متعلق به سازمان منطقه آزاد کیش، در حال حاضر دارای 14 فروند هواپیما شامل 
دو فروند ایرباس ۳21، دو فروند ایرباس۳20، هفت فروند هواپیمای MD و سه فروند 

هواپیمای فوکر 100 است.

اخبار

 : مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان 
برنامه های مهمی در هفته پدافند غیر عامل توسط این 

شرکت انجام شد .
تورج فتاحی اظهار کرد: برای حفظ یکپارچگی در برنامه های 
هفته پدافند غیر عامل، برنامه هایی از قبیل تهیه و نصب پاکارد 
و بنر و ... برگزاری جلسات هفتگی و نکوداشت هفته پدافند 
برگزاری  توجیهی،  و  آموزشی  های  دوره  برگزاری  غیرعامل، 
مسابقه علمی در زمینه پدافند غیر عامل و ... متناسب با نیاز 
در این شرکت برگزار شد. وی درتعریف پدافند غیرعامل گفت: 
اقدامات غیرمسلحانه ای است که  پدافند غیرعامل مجموعه 
موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت 
های ضروری، ارتقا پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در 
مقابل تهدیدات می شود. فتاحی اضافه کرد: هدف از پدافند 
غیرعامل ایجاد امنیت در برابر تهدیدات و عوامل خطر آفرین، 
ایجاد و حفظ آمادگی برای مقابله با تهدیدات محتمل، حفظ 
جان افراد جامعه و کم کردن آسیب پذیری )کاهش تلفات و 

خسارات ( است، طبیعی است که این اهداف متناسب با راهبرد 
و نوع کارکرد شرکت برق منطقه ای تعریف می شود. مدیر 
روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان هفته پدافند 
انواع آسیب پذیری های  برای شناخت  غیر عامل را فرصتی 
شرکت دانست و افزود: هفته پدافند غیر عامل فرصتی است 
تا توانایی شرکت را در خصوص مراحل مختلف مدیریت بحران 
افزایش دهیم، این آمادگی شامل جمع آوری اطاعات، پژوهش، 
برنامه ریزی، ایجاد ساختارهای مدیریتی، آموزشی، تامین منابع، 
تمرین و مانور است . برگزاری چهارمین جلسه کمیته توسعه 
جلسه  چهارمین  خوزستان   ای  منطقه  برق  شرکت  مدیریت 
با  ای خوزستان  منطقه  برق  مدیریت شرکت  توسعه  کمیته 
حضور مدیرعامل شرکت، معاونان، مشاوران شرکت و نمایندگان 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد. در ابتدای این 
جلسه مکوندی مشاور مدیریت عملکرد شرکت، توضیحاتی در 
خصوص اقدامات انجام شده در پروژه استقرار نظام مدیریت 
شرکت  عملکرد  گزارش  سپس  و  داد  ارائه  سازمانی  عملکرد 

برق منطقه ای خوزستان درجشنواره شهید رجایی)سال 95( 
تشریح و وضعیت کلی شرکت به ازای محورها، شاخص ها و زیر 
شاخص های مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت نیز مدیر عامل 
شرکت با تاکید بر اهمیت جشنواره شهید رجایی بر لزوم حفظ 
ارتقای جایگاه این شرکت تاکید کرد. این نشست مصوباتی به 
همراه داشت که براساس آن مقرر شد بر اساس نتایج ارزیابی 
جشنواره شهید رجایی )سال 95(، متولیان شاخص ها نسبت 
به اجرای برنامه های بهبود پیشنهادی مشاور، برنامه ریزی ازم 
را ظرف مدت یک هفته انجام داده و سپس برنامه های بهبود 
پیشنهادی آنان توسط کمیسیون توسعه مدیریت شرکت مورد 
تایید قرارگیرد، هریک از متولیان شاخص ها پس از اباغ برنامه 
اقدام  به اجرای آن  توسط کمیسیون توسعه مدیریت نسبت 
نموده و گزارش پیشرفت اجرای برنامه های خود را بصورت 
ماهیانه به دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری شرکت تحویل 
دهند و پس از اباغ شاخص های ارزیابی عمومی )سال 96( 
توسط سازمان اداری و استخدامی ، متولیان شاخص ها مجدداً 

تعیین شده و نسبت به مستندسازی عملکرد براساس توصیه 
واحدها  کلیه  شد  مقرر  همچنین  نمایند.  اقدام  مشاور  های 
حداکثر تاپایان آبان ماه برنامه های عملیاتی پیشنهادی خودرا 
به ازای اهداف 17 گانه استراتژیک اعام کرده تا این برنامه ها در 
سامانه مدیریت عملکرد » تسما « وارد شده و بصورت سه ماهه 
پیشرفت آنها پایش شود، برنامه های آموزشی حوزه مدیریت 
این  کارکنان  و  مدیران  آگاهی  افزایش سطح  عملکرد جهت 
شرکت در راستای تقویت استقرار نظام مدیریت عملکرد توسط 
دفتر استراتژیک برنامه ریزی و اجرا گردد، با کلیه واحدهایی 
که امتیاز کمی در شاخص های جشنواره شهیدرجایی کسب 
نقاط ضعف خود در  رفع  تا در جهت  اند مکاتبه شده  کرده 
چارچوب برنامه های بهبود عملکرد مدون اقدام نمایند، اباغیه 
متولیان شاخص های شهید رجایی به همراه شرح وظایف آنان 
توسط مدیرعامل به آنها اعام شود و هریک ازکارگروه های سه 
گانه مدیریت عملکرد می بایست تقویم و برنامه کاری خود را 

حداکثرتاآخرآبان ماه تهیه و به مدیرعامل اعام کنند.   

شهرکرد خبرنگار  ابتکار: شهردار شهرکرد از ساماندهی 
پدافند  و  حوادث  ستاد  نیروهای  آمادگی  و  تجهیزات 
غیرعامل این شهرداری برای برخورد و مهار هرگونه حادثه 

احتمالی در فصل پاییز و زمستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری شهرکرد، نوراه غامیان 
دهکردی با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما بر آمادگی مجموعه 
مدیریت شهری برای خدمات دهی در زمان بارش برف و باران 

تأکید کرد.  وی افزود: هرساله برنامه هایي براي مواجهه با بارش و 
پاک سازي معابر تدوین می شود و امسال نیز  برنامه هایي در این 
ستاد پیش بیني و تعریف شده است. شهردار شهرکرد بیان داشت: 
نظافت و رفت و روب معابر، جمع آوری زباله های سطح شهر، 
ایروبی کانال ها و مسیل های و حوضچه های درون شهری 
و  جمع  آمادگی ازم جهت هرس  آنها،  از وضعیت  بازدید  و 
آوری  شاخ و برگ درختان � شستشو و نصب مخازن زباله، 
بازگشایی تمامی مجاری آب های سطحی، جمع آوری خاکها 

و نخاله های سطح شهر،  لکه گیری و آسفالت معابر شهری ، 
ترمیم ترانشه ها ، پیگیری پوشاندن مسیل مقابل ترمینال آزادی 
توسط ناحیه یک، پیگیری ازم جهت ارتباط کانال بلوار فرهنگ 
توسط ناحیه سه ، ایروبی جوی و جدول ها و سیمان کاری کف 
جدول ها برای جلوگیری از جمع شدن آب به منظور مقابله با 
هرگونه حوادث ناشی از آب گرفتگی و یخ بندان و آمادگی ناوگان 
حمل و نقل شهری جهت سرویس دهی به شهروندان از جمله 
اقدامات این ستاد است. غامیان دهکردی ادامه داد: تعداد 400 

نیروی خدماتی، ستادی و 50 دستگاه ماشین آات برفروبی برای 
پاکسازی معابر از برف و رفع آبگرفتگی ها در نظر گرفته شده 
است. وی گفت: مخازن مخصوص حاوی کیسه های شن نیز 
به منظور دسترسی شهروندان در نقاط مختلف شهری جانمایی 
و  مشارکت  خاطرنشان ساخت:  شهردار شهرکرد  شد.  خواهد 
همراهی شهروندان نیز در فصل بارندگی و سرما بسیار مهم و مؤثر 
است و همکاری شهروندان با شهرداری درصد موفقیت برنامه های 

پیش بینی شده را در فصل سرما افزایش می دهد .    

مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان :

پدافندغیرعاملفرصتیبرایافزایشتواناییهایشرکتبرقمنطقهایخوزستاندرمدیریتبحران

آمادگیشهرداریشهرکردبرایارائهخدماتویژهدرفصلسرما



یکشنبه
21آبان 1396
شماره3852

اゾرانش=ر
www.ebtekarnews.com

طرح نرده کشی سی وسه پل رد شد

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان می گوید: طرح »نرده کشی« در دهانه های سی وسه پل اصفهان، توسط کارشناسان میراث فرهنگی رد شده 
و اکنون در حال بررسی های بیشتر در این زمینه هستیم. به گزارش ایسنا، به دنبال سقوط یک کودک دو ساله از باای سی وسه پل اصفهان، میراث فرهنگی این استان، در 2۰ مهر امسال یکی از 

دهانه های این پل تاریخی را نرده چوبی نصب کرد تا با بررسی این اقدام، راهکاری مناسب برای جلوگیری از بروز هر مشکلی روی این بنای تاریخی پیدا کند. حاا بعد از گذشت دقیقا یک ماه، معاون 
میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان می گوید: در طول این مدت فقط یکی از دهانه های سی و سه پل را نرده نصب کردیم تا عکس العمل ها و راهکارهای 
دیگر را برای جلوگیری از بروز هر اتفاق مشابهی بررسی کنیم، نصب نرده در آن زمان در قالب طرحی آزمایشی انجام شد. او با بیان این که نرده کشی در دهانه های سی و سه پل تائید نشده است، بیان 

می کند: بنابراین شورای فنی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در جلسات بیشتر راهکارهای دیگر را بررسی می کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

سیاستگذاری های کشور مطابق با وضعیت بحرانی آب نیست

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اعام اینکه اجرای سیاست های 

برنامه ششم توسعه نیازمند 36 میلیارد مترمکعب آب است، گفت: این در 

حالی است که در زمان حاضر 11 میلیارد متر مکعب بیش از منابع موجود 

آب های تجدید پذیر مصرف می کنیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست،عیسی کانتری در همایش 
بحران آب با محوریت بازچرخانی پساب در تبریز با اشاره به اینکه در زمان حاضر ساانه 
۹۷ میلیارد متر مکعب آب در کشور مصرف می شود، گفت: در کشور ما تصمیم هایی 
مطابق با کشورهای با بارش بیش از ۱۰۰۰ میلی متر بارندگی در سال گرفته می شود، در 
حالیکه در ۵۰ روزه پاییز امسال تنها ۱۲ میلی متر بارش داشتیم و آن هم در صورت نادیده 
گرفتن بارندگی استان های شمالی کمتر از ۴ میلی متر خواهد بود . وی با بیان اینکه هنوز 
موضوع آب در آمایش سرزمین جایی ندارد، گفت: رفتار ما در برابر آب با توجه به وضعیت 
بحرانی کنونی عوض نشده و حتی سیاست مداران هم به این باور نرسیده اند. کانتری  در 
ادامه اظهارکرد: مصرف روزانه آب در کشورهای اروپایی ۱۰۰ تا ۱۵۰ لیتر است در حالیکه 
شهروندان ما بیش از ۲۰۰ لیتر مصرف می کنند. میانگین مصرف آب در کشور ۱.۱۰ برابر 
آب های تجدید پذیر است و این رقم در استان خراسان رضوی به ۱.۳۲ برابر می رسد. معاون 
رئیس جمهوری با بیان اینکه احیای دریاچه ارومیه نیازمند مهندسی معکوس است، گفت: 
با توجه به کاهش بارش و افزایش تبخیر باید با مدیریت حوضه، دریاچه را احیا کرد. وی 
با اشاره به دعواهایی که برای انتقال آب از سایر حوضه ها در کشور وجود دارد،اظهار کرد: 
امروز در خوزستان بیش از ۳ میلیارد متر مکعب آب هدر می رود در حالیکه دعوا برسر ۷۰۰ 

میلیون مترمکعب در این حوضه است.
مردم زابل 1۷۰ روز در سال خاک تنفس می کنند

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه مردم زابل ۱۷۰ روز در سال 
خاک تنفس می کنند، گفت: از چاه های غیرمجاز کشور ساانه ۷.۳ میلیارد مترمکعب و از 
چاه های مجاز به صورت غیرمجاز ۸.۵ میلیارد متر مکعب آب برداشت می شود .کانتری با 
بیان اینکه درهمه بخش های مصرفی شاهد تاراج آب هستیم، اظهارکرد: سامانه های آبیاری 
نوین را افزایش می دهیم در حالی که همان میزان آب مصرف می شود به علت اینکه سطح 
کشت افزایش یافته است. در بخش کشاورزی آذربایجان غربی ۲۸۰ میلیون متر مکعب 
آب بیشتر مصرف شده زیرا ۱۴ هزار هکتار سطح کشت افزایش یافته است. رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست با بیان اینکه به عنوان حافظ محیط زیست کشور شرمنده نسل های 
بعد هستم، گفت: یکی از وظایف محوله رئیس جمهوری به محیط زیست گرفتن حق آبه ها 
و احیای تااب هاست و ما تامین حق آبه تااب ها را با جدیت دنبال می کنیم و امیدواریم با 
همکاری وزارت نیرو در این مسیر موفق باشیم. کانتری از درختکاری در عینالی تبریز با 
توجه به بحران آب در منطقه انتقاد کرد و گفت: به نظر می رسد مدیران شهر در این رویکرد 

رقابتی با اصفهان، توجهی به وضعیت کم آبی ندارند.

 داربست های ایوان کاخ عالی قاپو اصفهان
جمع آوری می شود

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان از اتمام عملیات استحکام بخشی ایوان کاخ 

عالی قاپو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری اصفهان، فریدون اه یاری مدیرکل میراث فرهنگی این استان با اعام این 
خبر گفت: با توجه به نیاز برای استحکام بخشی ستون های چوبی ایوان کاخ عالی قاپو، 
عملیات مرمتی ایوان کاخ به عنوان یکی از بزرگ ترین سازه های چوبی تاریخی کشور در 

چند سال گذشته آغاز شد.
او به ابعاد این عملیات مرمتی اشاره کرد و افزود: با آغاز عملیات مرمت این ایوان عظیم، 
کارشناسان با توجه به نیازهای مرمتی عملیات را گسترش دادند و نهایتا در دو سال اخیر، 
حداقل شش عملیات مرمتی هم زمان با هم در کنار عملیات استحکام بخشی در ایوان 
کاخ عالی قاپو آغاز شد. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان درباره 
این عملیات  مرمتی عنوان کرد: این عملیات ها عبارت اند از استحکام بخشی ستون های 
کاخ عالی قاپو در ارتفاع ۱۲ متری از سطح زمین، عملیات استحکام بخشی و مرمت کف 
ایوان در طبقه سوم این عمارت، عملیات ایه برداری و مرمت تزیینات دیوارهای کاخ 
و عملیات مرمت آن، استحکام بخشی سقف و همچنین مرمت تزیینات سقف ایوان در 
کنار عملیات استحکام بخشی سقف دوپوش ایوان که با هنر زیبای معرق بر روی چوب 
انجام پذیرفته است. او در ادامه با اشاره به طرح بازسازی نرده های چوبی ایوان افزود: 
»برای اولین بار در کشور، عملیات بازسازی و نصب نرده های ایوان کاخ عالی قاپو نیز در 
این ابعاد، در یک ونیم سال گذشته در دستور کار اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری اصفهان قرار گرفت و پس از بررسی طرح های مختلف و اخذ نظرات 
کارشناسان، در نهایت نرده های جدیدی برای ایوان عظیم کاخ عالی قاپو با بهره گیری از 
هنر سنتی گره چینی با اجماع صاحب نظران طراحی و هم اکنون در حال نصب است و 
این ایوان پس از حدود یکصد سال دارای نرده های زیبا و منحصربه فردی با استفاده از 
هنرهای سنتی ایرانی می شود. اه یاری در ادامه با اشاره به اتمام عملیات استحکام بخشی 
ایوان چوبی کاخ عالی قاپو تصریح کرد: این عملیات با ظرافت خاصی پس از حدود ۴۵ 
سال در این ایوان در دو سطح مرمت سقف ایوان به ویژه سقف دوپوش ایوان و عملیات 
استحکام بخشی ستون های ایوان اجرا شده است و مرمتگران با پیاده کردن تک تک 
ستون ها، عملیات استحکام بخشی را انجام داده و سپس ستون ها یک به یک مجدداً در 
جایشان نصب شده است. ناصر طاهری معاون میراث فرهنگی این استان درباره چگونگی 
اتمام عملیات های مرمتی کاخ عالی قاپو تأکید کرد: با پایان عملیات کف سازی ایوان کاخ، 
در ۱۰ روز آینده، پرونده عملیات استحکام بخشی این ایوان عظیم به صورت کامل بسته 
خواهد شد. با اتمام عملیات استحکام بخشی تاش می کنیم تا تمام داربست های مرمتی 
ایوان جمع آوری شود. او در ادامه با اشاره به ظرافت های موجود در تزیینات گچ بری و 
نقاشی های دیواره های ایوان تأکید کرد: با توجه به لزوم ادامه مرمت این تزیینات، صرفاً 
تعداد اندکی داربست به عنوان پایه و آن هم به صورت متحرک برای استقرار مرمتگران 
تزیینات در داخل ایوان به صورت محدود قرار داده شده و تمام داربست های اضافی 
جمع آوری می شود. گردشگران و عاقه مندان به میراث فرهنگی از این پس می توانند 
چهره مرمت شده این ایوان باشکوه را از بخش های مختلف میدان بزرگ نقش جهان 

همراه با نرده های جدید حفاظتی آن بدون هیچ گونه داربستی به نظاره بنشینند.

اخبار
مردان روستای مرزی اربابی سیستان به قایق های به خاک نشسته در کویر هامون خیره مانده اند

خشکسالی، لمیده بر »تخت عدالت«
صیادان »تخت عدالت« هر روز صبح به تااب هامون 

تنها  اکنون  اما  برمی گشتند  پر  توشه  با  شب  و  رفته 

در  به خاک نشسته  قایق های  به  کارشان خیره شدن 

کویر هامون است.

به گزارش مهر، پایش را روی زمین می گذارد تا کنار ماشین 
دوچرخه اش را پارک کند. وقتی می بیند دوربین ها را از غاف 
ما  به  را  چیزی  دارد  اصرار  می کنیم  عکاسی  و  آورده  بیرون 
نشان دهد. ۷ ساله است لباس گشاد و بلند آبی رنگ پوشیده. 
سیستانی است و به زبانی حرف می زند که به سختی می توان 
فهمید. سر تا پایمان را نگاه می کند و از آن جمع، دست من را 
می گیرد و می کشد. می خواهد که همراهش شوم. دوچرخه اش 
را رها می کند. انگار چیزی که می خواهد نشان دهد یا جایی 
که می خواهد برویم نزدیک است. در راه باز هم حرف می زند 
و بازهم به سختی می فهمم چه می گوید. از چیزی حرف می زند 
که کوچک است شکلش را روی هوا می کشد. پسرک اصرار دارد 
به هیچ چیزی توجه نکنم و یک راست بروم دنبالش نزدیک 
اسکله ای که کنار کویر ساخته شده بود. زمانی این اسکله برو 
بیایی برای مردانی که صیاد بودند داشت آن زمان که تااب هنوز 
کویر نشده بود. صیادان وقت سرخاراندن هم نداشتند. تااب پر 
از ماهی، صیاد و قایق بود. کار و کاسبی آنقدر رونق داشت که 
گاهی ماهی ها را روی زمین ریخته و حراج می کردند. صیادان 
از اربابی های هیرمند بودند. »اربابی« روستایی است نشسته بر 
»تخت عدالت« در شهرستانی به نام »هیرمند« بر پیکره پهناور 
سیستان و بلوچستان. مردم روستا تا همین ۵ یا ۶ سال پیش در 
خانه های خشتی زندگی می کردند هنوز بقایای خانه های خشتی 
مردم را می توان در حاشیه اطراف روستا دید. خانه هایی با تک 
بادگیرهای کوچک که بادهای ۱۲۰ روزه ریگ های روان را آنقدر 
روانه این خانه ها کرده که دیگر درشان هم باز نمی شود. حاا مردم 
در خانه های سیمانی زندگی می کنند خانه هایی که انگار همیشه 
ناتمام است. در و دیوارهایش گچ ندارد آنها پول سفید کردن 
خانه ها را ندارند. چند سال پیش از محل فروش خانه خشتی 
قدیمی شان و قایق توانسته اند ساختمانی سیمانی بسازند که هنوز 
 گچ کاری ندارد. یکی از زنان روستا می گوید: »گرم کردن این
خانه ها سخت تر از خانه های قدیمی است اما خوبی اش این است 
که وقتی باد ۱۲۰ روزه می آید زندگی مان را باد و خاک نمی برد.« 
در روستا همیشه این صحنه را می توان دید که دو مرد رو به روی 
کویر نشسته حواسشان به خودرویی است که نزدیک برجک های 
مرزبانی حرکت می کند. هر کدام نظری می دهند. یکی می گوید 
»احتماا شب گذشته چند نفری را گرفته اند« و دیگری می گوید 
»برای سرکشی آمده اند.«  گله گوسفندان از بین درختچه های 
گز بیرون می آید. از چرا برگشته اند در بیابان برهوتی که فقط گز 
دارد. چوپان داد می زند. چیزی می گوید و مردها حرفش را تایید 
می کنند و همان اتومبیل مرزبانی را نشانش می دهند. مرزبانی 
افغانستان است. چشمان  را نمی بینم فقط می دانم آن طرف، 
آنها تیزبین شده از بس هر روز رو به روی کویری نشسته اند که 
درختان گز با برگ هایی شبیه به خار دارد. و قایق های در خاک 
مانده اش یا شکسته اند و رنگ رو رفته و یا هنوز سالم اند ولی از 
کار افتاده. می گویند که روزی این کویر تااب بوده. هامون را 

می گویند.

قایق های پارک شده در تااب

مرز سه کیلومتری ایران و افغانستان در جایی به نام تخت 
کرد؛  بیکار  را  مردانش  پوزک«،  »هامون  که  جا  عدالت همان 
مردان صیاد »اربابی« هر روز با همان قایق های گیر کرده در 
کویر به ماهیگیری می رفتند و با توبره پر به خانه بر می گشتند. 
رفت و آمدها به این تااب به قدری زیاد بود که آنجا را روستای 
گردشگری نامیدند. برایش اسکله ساختند و شیات، نمایندگی 
داشت. قایق های تفریحی، مردم را به تااب می بردند. پرندگان 
مهاجر و بومی با کودکان همبازی می شدند. آب همه زندگی مردم 
بود.  اما وقتی تااب خشک شد و دیگر آبی از آن طرف مرز 
افغانستان به ایران نیامد. مردان صیاد قایق ها را رها کردند. آب 
آنقدر عمق نداشت که قایق ها را به حرکت وا دارد. هر کسی هر 
کجا که آخرین بار سوار قایقش شده، همان جا رهایش کرده است. 
دیگر نه آبی بود که ماهی بگیرند نه راهی برای خرید سوخت باز 
بود. حاا مردان صیاد روستای اربابی هر روز صبح تا غروب رو به 
روی کویری که روزی تااب بود، نشسته و از  سر بیکاری حرکت 
خودروهای مرزبانی را نگاه می کنند. برخی دیگر به این دلخوش 
هستند که دام شان را می برند به کویر برای چرا. محمد اربابی از 
خاندان اربابی های شهرستان هیرمند و زاده تخت عدالت است 
که تازه از سفر برگشته. او به دامغان برای کارگری در ساختمانها 
یا باغات شهرهای دیگر می رود. صیاد بوده و حاا هر کسی از او 
می پرسد چه کاره ای می گوید: بیکار! هر مردی در روستا به این 
سوال یک جواب مشترک می دهد:»شغلم؟ بیکاری! مرز را بستند. 
تااب خشک شد. صیاد بودیم. حاا نیستیم.«  اداره کل شیات 
سیستان آمار می دهد که با خشکسالی های سالیان اخیر تااب 
هامون و کم آب شدن رودخانه های محلی و چاه نیمه ها، نزدیک 
به ۸۰ درصد صیادان منطقه بیکار شده اند. آنها دلخوشی مردم را 

در ایجادحوضچه های چند منظوره پرورش ماهی در جایی به نام 
»چاه نیمه ها« می دانند که می توانند با فعالیت در این حوضچه 
ها تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی و سردآبی را داشته باشند. اما 

این چاه نیمه ها به تخت عدالت نزدیک نیست.
زندگی به امید آب و یارانه

 مردم روستا گاهی برای کارگری به خراسان جنوبی می روند 
به شهر هم اربابی  باغداری می کنند. صیادان  دامغان  در  یا   و 
می روند اما وقتی شهرنشین ها، کارگر برای ساخت و ساز بخواهند. 
محمد پسر ۲۵ ساله ای است که دخترش را در آغوش گرفته و 
زیر آاچیق هایی که دهیاری رو به روی تااب ساخته، نشسته، او 
می گوید: ۶ ماه از سال را کار می کنم تا ۶ ماه دیگر سال زندگی 
کنم. همه همین کار را می کنند. وقتی به روستا می آییم؛ زن و 
بچه نگاهشان به دستمان است. بعضی وقتها که کار نیست؛ دلم 
نمی خواهد به خانه برگردم. اهالی روستای اربابی مانند بسیاری 
از روستاییان دیگر در سیستان به دو امید زندگی می کنند. یارانه 
 و آب. محمد هر روز در انتظار آب است و می گوید: بااخره

می آید. اینجا قایق ها در انتظار آب هستند. صاحب هر قایق 
مشخص است. بعضی ها امید نداشتند و موتور قایق ها را فروختند. 
دو سه میلیونی می شد. بعضی دیگر هنوز موتور را نگه داشته و هر 
چند وقت یک بار تعمیرش می کنند که دوباره روی قایق نصب 
شود. وقتی آب بیاید. دوباره قایق ها راه می افتد. باید خیلی از آنها 
را بیرون بکشیم. اگر تا اان این کار را نکردیم به خاطر این است 
که جابه جایی آنها هزینه دارد باید جرثقیل آورد سوار کامیون 
کرد و از اینجا برد. فرسوده و شکسته شده اند. قایق آنهایی که 
تازه خریده بودند هنوز سالمند. ولی آفتاب خیلی از آنها را خراب 
کرده. باید بیرون بیایند تا وقتی که قایقهای دیگر حرکت کردند 
بدنه آنها را سوراخ نکنند. محمد روی تپه های خاکی تااب راه 

می رود وقتی حرف می زند هنوز امید دارد تا آب دوباره به تااب 
برگردد به همین دلیل نقشه می کشد وقتی تااب پر آب شد، چه 
کار کند. زمانی که ساختمان تفریحی شرکت توسعه ایرانگردی و 
جهانگردی ساخته شد امیدش بیشتر بود. برای اینکه می دانست 
این ساختمان را می سازند که وقتی گردشگر آمد از او پذیرایی 
شود. حتما او هم می توانست به همراه اهالی دیگر از راه ورود 
گردشگر درآمد کسب کند. مثل همان روزها که با قایق تفریحی 
مردم را جا به جا می کرد اما وقتی در و پنجره های ساختمان را 
بردند مردم روستا ناامیدتر شدند ولی محمد آقا به آنها گفت که 
موقت است. آب می آید. ولی آب حدود ۱۶ سالی است که تااب را 
پر نکرده، زمین از فرط تشنگی دهان باز کرده است بادهای ۱۲۰ 
روزه خاک تااب را کنار زده و خرده های سفال نمایان است اهالی 
روستا وقتی بعد از وزیدن بادهای سهمگین ۱۲۰ روزه سیستان از 
خانه بیرون آمده و به تااب می آیند، می بینند حفره های بزرگی 
روی تپه ها ایجاد شده. آنها می گویند که دوباره حفاران با رد یاب 
هایی که داشته اند از  فرصت حبس شدن  روستاییان در خانه 
هایشان به خاطر گرد و خاک استفاده کرده و زمین را کنده اند 
شاید چیزی پیدا کنند.پسران جوان این موضوع را بارها به اداره 
میراث فرهنگی استان اطاع داده اما کسی اهمیتی نداده است. 
این موضوع دیگر برایشان عادی است. مردها هر روز شب نشده، 
به تااب می آیند و والیبال بازی می کنند. پول روی هم گذاشته و 
توپ و تور خریده اند. زنان اما بیرون نمی آیند. آنها گاهی حصیر 
می بافند. نی حصیری که می بافند زمانی از نیزارهای هامون تامین 
می شد اما اان آن را از گلستان و مازندران می آورند. بافتن ماهی 
۱۰ متر حصیر برای بعضی از آنها که مشکل آوردن نی را به روستا 
ندارند، ۳۰ هزار تومان تمام می شود. حصیر بافی زمان می برد و 
دستمزدش کم است. به همین خاطر همه زنان این کار را انجام 
نمی دهند مگر آنها که حوصله بیشتری دارند و غروب در فضای 
نزدیک خانه نشسته و دو نفری حصیر می بافند. آنها فقط خود 
را سرگرم می کنند. »از بیکاری که بهتر است. ماهی ۱۰ هزار 
تومان می شود یعنی یک چهارم پولی که کمیته امداد می دهد. 
وگرنه یارانه مان که خرج آب و برق می شود و پر کردن کپسول 
گاز.« این را معصومه، زن حصیربافی می گوید که وقتی دام های 
زیادی داشت از پشمش برای بافتن فرش استفاده می کرد اما 

دیگر ابزاری ندارد تا فرش به دار بزند.
تنها ماهی روستا

از اسکله صیادی تخت عدالت ساختمانی مانده که درش را 
قفل زده اند. باای پله هایی که جلویش تیوپ های زیادی قرار 
گرفته، ماهی های فلزی، برای تزئین نرده های آبی رنگ استفاده 
شده است. پسرک از باای نرده روی سقف ساختمان می رود. 
درون سطل آب یک ماهی کوچک است. خودش از کنار ساحل 
»چاه نیمه« گرفته آن هم وقتی با خانواده اش برای صید ماهی به 
»دریاچه های آب مصنوعی« ایجاد شده در شهرستان رفته بود. او 
همان موقع چاله ای ایجاد کرده و این ماهی کوچک را درون آن 
انداخته و دیده که هنوز زنده است. با خودش به روستا آورده و 
از ترس گربه های روستا و خانه شان که یک بار قصد جان ماهی 
اش را کرده بودند، آن را در بااترین نقطه روستا روی پشت بام 
ساختمان اسکله پنهان کرده است. او اصرار داشت از ماهی اش 

عکس بگیرم. تنها ماهی روستا!

سابقه حمل و نقل موتوری در دنیا به بیش از یک قرن می رسد و اگرچه این 

نوع از حمل و نقل مزایای خود را دارد، اما بسیاری از شهرهای دنیا متوجه آثار 

منفی آن شده اند.

به گزارش شهرنوشت، در مقاله worldatlas آمده است که برخی از این اثرات منفی 
شامل آلودگی هوا، ترافیک و افزایش بیش از حد جمعیت است. به همین دلیل است 
که در برخی کشورهای دنیا، به پرداخت مالیات خودرو و یا حتی ممنوعیت تردد در 

محدوده شهر اجبار می شوند.
براساس این تعریف، یک شهر بدون اتومبیل و وسیله نقلیه، جمعیتی را نشان می 
دهد که از طریق پیاده روی، دوچرخه سواری یا وسایل حمل و نقل عمومی رفت و 
آمد می کنند. این در حالی است که برخی شهرهای بزرگ در آفریقا، آسیا و اروپا هرگز 
اتومبیل را مجاز نکرده اند؛ چراکه طراحی خیابان ها و معابر آن ها، مدت ها قبل از 
پدیدآمدن وسایل نقلیه، باریک و غیر قابل عبور برای خودروها بوده است. برای داشتن 
یک شهر بدون خودرو، شهرداری های مختلف در نقاط گوناگون دنیا از تکنیک های 
مختلف برای جلوگیری از استفاده از اتومبیل استفاده می کنند؛ از قبیل اخذ جریمه ها 
و مجوزهای بسیار گران برای استفاده از اتومبیل. در اینجا نمونه هایی از شهرهای بدون 

اتومبیل در دنیا معرفی شده اند:
ونیز، ایتالیا

عبور و مرور در این شهر متکی به استفاده از قایق و یا دوچرخه است. شبکه های 
جاده ای باریک در این شهر، قبل از اختراع اتومبیل شکل  گرفته اند. ونیز بزرگ ترین 
شهر بدون ماشین در قاره اروپا است. ۴۰۰ پل ارتباطی، ۱۱۸ جزیره کوچک این شهر را 

به هم متصل می کند. ونیز به خاطر شکل عجیب و همچنین تعدد آثار تاریخی، هنری 
و معماری در لیست میراث جهانی یونسکو نیز قرار گرفته که همین امر موجب شده 
ساانه میلیونها نفر)بیست میلیون به طور تخمینی( از سرتاسر جهان برای دیدن این 

شهر زیبا به ایتالیا سفر کنند.
جزیره ماکیناک، میشیگان

از اواخر قرن نوزدهم، جزیره ماکیناک به خاطر بسیاری از رویدادهای فرهنگی، پیشینه 
تاریخی، زیبایی های معماری و امکانات تفریحی، دارای جذابیت های گردشگری بوده 
است. این جزیره به عنوان یک نشانه ملی تاریخی شناخته شده است، جزیره تمام انواع 
حمل و نقل موتوری را در سال ۱۸۹۸ ممنوع اعام کرد. به جز وسایل نقلیه خدماتی و 

اورژانس و همچنین وسایل نقلیه ضد برف در زمستان.
جزیره امو، کنیا

درست مثل شهرهای قدیم دیگر که قبل از کشف وسایل نقلیه ساخته شده اند، 
اموی کنیا که در یونسکو نیز ثبت تاریخی شده، دارای خیابان های کوچک و خیالی با 
هیچ نشانه ای از یک ماشین است. دولت کنیا حمل و نقل موتوری را در جزیره ممنوع 
کرد، و مردم از دوچرخه برای رفت و آمد استفاده می کنند. اکثر خیابان های امو آنقدر 

باریک است که شاید تنها یک ماشین بتواند از آنها عبور کند.
جتهورن، هلند

بعضی اوقات »ونیز کوچک« نامیده می شود، Giethoorn یک منطقه جذاب در 
هلند است. به غیر از کانال های آن، شباهت دیگری با ونیز دارد یعنی فاقد اتومبیل است. 
تا به امروز، Giethoorn فقط توسط قایق قابل دسترسی است و یکی از معروف ترین 

نمونه هایی از شهرهای جهان است که قبل از اتومبیل ساخته شده اند. افرادی که در 
شهرهای بدون خودرو زندگی می کنند، به مزایای فراوانی که از آن لذت می برند، تاکید 
دارند. بعنوان مثال، کاهش وابستگی به فرآورده های نفتی باعث کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای می شود. عدم وجود اتومبیل نیز آلودگی صوتی، حوادث خودرو و تراکم 
ترافیک را کاهش می دهد. شهروندان این شهرها از محیط های سالم با فضاهای تمیز 

و گسترده که می توانند به طور کامل استفاده شوند، لذت می برند.

قانون ممنوعیت استفاده از اتومبیل در شهرهای دنیا

4 شهر بدون خودروی جهان را بشناسید

سفر گردشگران چینی بدون راهنما به ایران، استفاده ی 

در  تور  اجرای  مجوز،  بدون  مبله  خانه های  از  آن ها 

ایران بدون هماهنگی با آژانس های ایرانی و برپا کردن 

غیرمجاز،  خانه های  همان  در  چینی  رستوران های 

چالش هایی بود که از سال گذشته اعتراض های بسیاری 

از فعاان گردشگری در ایران را برانگیخت،  اما حاا مدتی 

است راهنماهای گردشگری چینی زبان از تغییر آن شرایط 

و کنترل نسبی اوضاع خبر می دهند.

بیتا اشرفی، از جمله راهنماهای پرسابقه چینی زبان در ایران 
است که در گفت وگو با ایسنا از رفع برخی حواشی که گردشگران 
بودند، خبر داد و اظهار کرد:  ایران پدید آورده  بازار  چینی در 
وضعیت تورهای چینی زبان بهتر از فصل بهار شده است، فکر 
می کنم در این چند ماه ، روی این تورها که معضل هایی چون 
سفر بدون راهنما و استفاده از اقامتگاه های غیرمجاز را بوجود آورده 
بودند، بازبینی هایی صورت گرفته است. وی گفت: اطاع دارم 
بعضی خانه های بدون مجوز را که اقامتگاه گردشگران چینی شده 
بود، تعطیل کرده اند و تعدادی هم ظاهرا مجوز دارند که همچنان 

خدمات می دهند، در هر حال این چالش به نسبت قبل کمتر 
شده است.  او در عین حال افزود: هنوز برخی گردشگران چینی 
بدون راهنما به ایران سفر می کنند و چینی های ساکن در ایران را 
که به زبان فارسی مسلط هستند پیدا می کنند و به عنوان راهنما 
از آن ها خدمات می گیرند، اما اوضاع فعلی به مراتب بهتر از سال 
گذشته و حتی فصل کاری قبل است. دیده ام که در برخی مناطق 
راهنمای همراه  از  و  اعمال می شود  بیشتری  سخت گیری های 
گردشگران کدناجا و کارت راهنمای تور صادره از سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری می خواهند. به نظر کنترل ها بهتر شده است، 
البته هنوز مشکاتی که برخی گردشگران چنین و آژانس ها عامل 
آن در ایران هستند، به طور کامل برطرف نشده است. اشرفی که 
۱۷ سال است به عنوان راهنمای گردشگران چینی در ایران کار 
می کند و جزو نخستین راهنمایان چینی زبان است که کارت 
رسمی خود را از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گرفته و در 
این مدت گردشگران و تاجران زیادی را از ایران و چین به سفر 
برده، قبا به ایسنا گفته بود: دانشجویان چینی فارسی زبان که در 
ایران ساکن هستند با دستمزدی پایین از راهنماهای گردشگری 

کار را از دست ایرانی ها گرفته اند و دردسرهایی را هم برای این 
حرفه درست کرده اند. رامین ذبیحمند، عضو هیات مدیره جامعه 
راهنمایان ایران و یکی دیگر از راهنماهای چینی زبان که پیش تر 
درباره نفوذ سریع چینی ها به بازار گردشگری ایران از راهنما گرفته 
تا آژانس و رستوران و اقامتگاه هشدار داده بود، نیز تغییر وضعیت 
در چالش هایی که برخی گردشگران چینی در سفر به ایران پدید 
آورده بودند، کنترل شرایط هشداردهنده  گذشته و نظم بخشیدن 
به سفر گردشگران چینی را در مقایسه با سال قبل را تایید می کند. 
سال گذشته نیز اداره میراث فرهنگی و گردشگری تهران پس از 
دریافت گزارش های متعدد، پرونده ای را برای اقامتگاه های غیرمجاز 
چینی ها در شورای ارتقاء امنیت گردشگران خارجی به قید فوریت 
باز کرد که در پی آن معاون گردشگری استان تهران اعام کرد 
بدون آن که خانه ای پلمپ شود، از ادامه فعالیت تعدادی از این 
اقامتگاه ها جلوگیری شده است، با این حال در چند ماه گذشته 
آن ها  که  خانه هایی  در  فعالیت  گفته اند؛  آژانس دارها  از  برخی 
مشخصات شان را در اختیار دارند و به سازمان میراث فرهنگی و 

گردشگری هم داده اند، هنوز ادامه دارد.

بساط چینی های غیرمجاز جمع می شود؟
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اسطوره موسیقی آذربایجان به ایران می آیدفر>9گ <ادب

رشید وطن دوست می خواند
رامیز قلی اف نوازنده شهیر کشور آذربایجان با همراهی ارکستر سمفونیک »فرهنگ و هنر« به رهبری شهرام توکلی و علی اکبر قربانی در تاار وحدت کنسرتی را برگزار می کند. علی اکبر قربانی 
آهنگساز و تنظیم کننده درباره حضور رامیز قلی اف نوازنده تار و آهنگساز در ایران به مهر گفت: طبق تازه ترین برنامه ریزی های انجام گرفته استاد رامیز قلی اف از نوازندگان شناخته شده و مطرح 
موسیقی کشور آذربایجان به دعوت ارکستر سمفونیک »فرهنگ و هنر« دانشگاه علمی کاربردی واحد ۴6 تهران برای برگزاری کنسرتی 2 روزه به رهبری ارکستر بنده و شهرام توکلی و خوانندگی رشید 
وطن دوست به تهران سفر می کند. در این کنسرت که تمامی قطعات آن توسط استاد قلی اف انتخاب شده، مجموعه ارکستر سمفونیک فرهنگ و هنر به خوانندگی رشید وطن دوست قطعات کاسیک 
موسیقی آذربایجان را که برای برای تار و ارکستر تنظیم شده اجرا می کند. 

سید عباس صالحی درافتتاحیه نمایشگاه رسانه های دیجیتال مطرح کرد:

 فعاان عرصه رسانه های دیجیتال، طایه داران فرهنگ

و انسانیت

رسانه های  بین المللی  نمایشگاه  یازدهمین 
آیین  در  که  خورد  کلیک  حالی  در  دیجیتال 
افتتاحیه این نمایشگاه که با حضور وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسامی همراه بود از 5 محصول دیجیتال 

رونمایی شد.
به گزارش کمیته اطاع رسانی نمایشگاه رسانه های 
دیجیتال، آیین افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی 
با  آبان ماه،  شنبه 20  روز  صبح  دیجیتال  رسانه های 
حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی، و سیدمرتضی موسویان، 
رئیس مرکز فناوری اطاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، 
در مصلی امام خمینی )ره( تهران برگزار شد. این مراسم پس از قرائت آیاتی چند از 
کام اه مجید و پخش از کلیپی از سخنان مقام معظم رهبری درخصوص اهمیت 

فضای مجازی آغاز شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در این مراسم و در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه 
امروز بی  تردید فعاان عرصه رسانه های دیجیتال طایه داران و خط نگه دار جبهه 
فرهنگ و انسانیت هستند ، گفت: در حوزه دانش دیجیتال ، فضای سایبری جهان 
سومی را خلق کرده است. اتفاقی که در فضای سایبری پدید آمده آغاز خلق یک انسان 

و جهان تازه و جدید است. 
وی همچنین به بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص فضای سایبری 
اشاره کرد و افزود: به تعبیر رهبر فرزانه انقاب اسامی فضای اجتماعی یک فضای 
رو به رشد غیر قابل توقف است که آخر ندارد و هرچه نگاه می کنی این موضوع یک 

اول باآخر است. 
به گفته صالحی، امروز در فضای رسانه های دیجیتال با یک فضای فرا زمانی و 

فرا مکانی روبه رو هستیم و این فرهنگ از تعلق زمان و مکان خارج شده است.
رسانه های  و  اطاعات  فناوری  مرکز  رئیس  موسویان،  مرتضی  سید  همچنین 
دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی در بخشی از سخنان خود با آرزوی اینکه 
تمامی محتواها نشانه دار شوند، گفت: مفتخرم که بگویم 130 هزار نرم افزار کاربردی 
موبایلی دارای شامد هستند. امیدواریم تا پایان سال جاری، جشن نشان دار شدن سه 

چهارم محتوای هدف گذاری شده را بگیریم. 
گفتنی است که در آیین افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال با 
حضور مسئوانی چون وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی و رئیس مرکز فناوری اطاعات و 
رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی از 5 محصول دیجیتالی و فناورانه 

رونمایی شد.
مجموعه »نرم افزارهای درسا« از جمله این محصوات است که این نرم افزار در 
راستای فیلتر سازی سایت های با محتوای نامناسب برای کودکان اقدام کرده است. 
برنامه »دنیای درسا« شامل دو اپلیکیشن مجزا برای کودک و والدین است که هر دوی 
این اپلیکیشن ها روی یک گوشی نصب می شوند. والدین با نصب این برنامه، زمانی که 
می خواهند گوشی یا تبلت را در اختیار فرزند خود قرار دهند، نسخه کودک را اجرا 
می کنند و کودک از آن پس یک گوشی مدیریت شده با کمترین خطر و ریسک را 

در اختیار دارد.
»شبکه اجتماعی رسانه« از محصوات موسسه فرهنگی دیجیتال سیما رسانه شهر 
نیز دیگر محصولی است که در این دوره از نمایشگاه رونمایی شد.این نرم افزار اولین 
شبکه اجتماعی برپایه خبر است که خدمات متنوع از جمله امکان انتشار، تکذیب ، 

رصد و آنالیز اخبار را به رایگان در اختیار اقشار مختلف مردم گذاشته است.
»محصول بازی بال های تاریکی 2« نیز که محصولی از شرکت لکسیپ گیمزاست 
توسط مسئوان حاضر رونمایی شد. بال های تاریک )سینمایی ترین بازی ایرانی( یک 
بازی ماجراجویانه در سبک اشاره و کلیک است. »مجموعه کتاب های سواد رسانه ای« 
از انتشارات پشتیبان و نیز »شبکه اجتماعی فرهنگیار« که توسط شرکت مرکز فناوری 
اطاعات و رسانه های دیجیتال تهیه شده است نیز دیگر محصوات دیجیتال رونمایی 

شده در آیین افتتاحیه این دوره از نمایشگاه رسانه های دیجیتال بودند.
یازدهمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال با هدف آشنایی هر چه بیشتر 
فعاان حوزه دیجیتال و شرکت های فعال با آخرین تحوات صورت گرفته در حوزه 
رسانه های دیجیتال از تاریخ 20 الی 26 آبان در مصلی امام خمینی )ره( تهران برگزار 

می شود.

همایون شجریان و برادران پورناظری کنسرت می دهند

کنسرت »همایون شجریان و سهراب و تهمورس 
پورناظری« از یازدهم آذر ماه به مدِت چهار شب 

در سالِن وزارِت کشور برگزار می شود. 
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی این اجرا، 
همایون شجریان و برادران پورناظری در این کنسرت، 
منتخبی از آلبوم های رِگ خواب، نه فرشته ام نه شیطان 
و آرایش غلیظ را در کنارِ تعدادی قطعه ی جدید که تا 
پیش از این شنیده نشده است؛ اجرا می کنند. از جمله 
قطعات این برنامه می توان به آهای خبردار، ابر می بارد، کولی، چرا رفتی، خوب شد، 

دل به دل، حصار، آرایش غلیظ و ... اشاره کرد.
آخرین فعالیت این گروه، اجرای کنسرت- نمایش »سی« در تابستاِن سال جاری 
در مجموعه  فرهنگی و هنری سعدآباد بود که  طی سی شب، پذیرای 120 هزار نفر 
مخاطب شد. این کنسرت- نمایش، ساِل دیگر برای دومین بار در تهران و اولین بار در 

تعدادی از شهرستان های کشور از جمله شیراز روی صحنه خواهد رفت.
بلیت های کنسرِت »همایون شجریان و سهراب و تهمورس پورناظری« از ساعت 
 ١٩ روز یکشنبه بیست و یکم آبان ماه در دو سایِت »ایران کنسرت« به آدرِس

قابل   www.miresi.ir آدرِس  به  »می.ر.سی«  و   www.iranconcert.com  
خریداری است. این برنامه را دو شرکتِ  »دل آواز« و »بارانا« برگزار می کنند.

اخبار
ابتکار« از دایل مهجور ماندن موزه هنرهای معاصر می گوید آیدین آغداشلو در گفت وگو با »

گنجینه ای در پستو

»موزه لوور به امارات می رود«. خبر عجیب و مهم بود! در 
چند دهه اخیر کشور امارات برای پیشرفت در زمینه های 
کشور  این  از  اکنون  است.  کرده  بسیار  کوشش  مختلف 
می توان به عنوان قطب گردشگری منطقه نام برد. اما این 
کشور به همین جا بسنده نکرده است و در چند سال اخیر 
در تاش بوده تا در عرصه فرهنگی هم صاحب نام شود، 
معتبرترین   از  یکی  دبی  کریستیز  حراج  مثال  عنوان  به 
حراج های هنری است که هر دوره مبالغ زیادی در آن رد 
و بدل می شود. اخیرا هم این کشور با افتتاح شعبه ابوظبی 
موزه لوور فرانسه دوباره بر سر زبان ها افتاده است. این موزه 
میزبان نمایش 6۰۰ اثر هنری است که 3۰۰ قطعه از آن از 13 
موسسه مهم هنری در فرانسه به امانت گرفته شده و در 23 
گالری دائمی به نمایش گذاشته شده است. حاا امارات با 
این اقدام پای توریست های فرهنگی را هم به کشورش باز 
کرده است! سؤالی که در این میان مطرح می شود این است 
که ایران و خصوصا موزه هنرهای معاصر تهران با گنجینه 
غنی آثار معاصر خود چقدر توان رقابت با امارات در زمینه 

گردشگری فرهنگی هنری را دارد؟
از سرشناس ترین موزه های  تهران یکی  موزه هنرهای معاصر 
ایران است. این موزه در سال 1356 در گوشه غربی بوستان اله 
در امیرآباد تهران بنا شد. این موزه شامل جامع ترین و مهم ترین 
گنجینه های هنر مدرن در خارج از اروپا و آمریکای شمالی و مالک 
یکی از 5 تا 10 مجموعه مهم هنر نوگرا در دنیاست. در این موزه 
آرت،  پاپ  انتزاعی،  از جنبش های هیجان نمایی  کارهای مهمی 
مینی مالیسم، مفهومی، و فوتورئالیسم نگهداری می شود. در گنجینه 
دائمی موزه بیش از 3000 اثر ارزشمند از نخبگان هنرهای تجسمی 
نگهداری می شود که نزدیک به ۴00 اثر، دارای ارزش استثنایی 
هستند. از جمله آثار مهم موزه، می توان به کارهای بسیار شاخصی 
از گوَگن، ُرنوار، پیکاسو، ماگریت، ارنست، پواک، وارهول، لُویت و 
جاکومتی اشاره کرد. با این وجود چرا این موزه آن طور که باید در 
جهان شناخته شده نیست و چرا آثار آن، چنان که باید به نمایش 
گذاشته نشده است؟ آیدین آغداشلو، نقاش، گرافیست، نویسنده و 
از هنرمندان شناخته شده هنر نوگرا و معاصر ایران در گفت وگو با 
»ابتکار« معتقد است: دلیل اینکه موزه  هنرهای معاصر ایران در 
جهان شناخته نشده این است که در درجه اول اراده ای در این 
زمینه وجود نداشته، در وهله دوم از موزه تعریف درستی ارائه نشده 
و هم اینکه پول و بودجه ای برای این منظور در دسترس نبوده 

است. ضمن اینکه موزه هنرهای معاصر ایران موزه نیست بلکه تنها 
9 گالری است. 

مشروح گفت و گو آیدین آغداشلو با »ابتکار« را در ادامه می خوانید.
موزه لوور ابوظبی افتتاح شده است، آیا موزه هنرهای معاصر ما 
این پتانسیل را دارد که به یک موزه بزرگ تبدیل شود و از این طریق 

گردشگران خارجی را برای دیدن آثارش جذب کند؟
خیلی خیلی زیاد. مکانی که اکنون به نام موزه هنرهای معاصر در 
ایران وجود دارد، اصا موزه نیست، تعدادی گالری است. در موزه 
باید فضایی برای نمایش آثار ثابت وجود داشته باشد، مثل خود 
موزه لوور. و همچنین در موزه های باید قسمتی هایی وجود داشته 
باشد که نمایشگاه های موقت در آن دایر شوند. موزه هنرهای معاصر 
تهران از آغاز مجموعه 9 گالری بود. هیچ وقت موزه ای نبود که حتی 
بخشی از مجموعه خودش را به طور ثابت به نمایش بگذارد. من 
بارها این را نوشته  ام. بارها نوشته ام که تهران احتیاج به یک موزه 
هنرهای معاصر دارد، نه 9 گالری که در یکی از آن ها لباس نشان 
دهند یا گاهی در یکی کفش به نمایش بگذارند... این موزه نیست. 
بله موزه هنرهای معاصر کاما این پتانسیل را دارد که تبدیل به موزه 
بزرگی شود که برای دیدنش به تهران بیایند. این موزه با نمایش 
دادن تنها یک بیستم آثار موجود قابل توجه انبارش، پتانسیل تبدیل 

شدن به یک موزه بزرگ را دارد. 
یعنی تنها با نمایش یک بیستم از آثار، این امر محقق 

می شود؟
بله. خیلی رویایی عرض کنم، اگر بنا بر این باشد دولتی به این 
بیندیشد که یک موزه هنرهای معاصر در تهران بسازد، آن موزه 
باید 5 برابر موزه معاصر فعلی ظرفیت و گنجایش داشته باشد و 
برنامه ریزی کند که گنجینه یا قسمت عمده ای از آن را به نمایش 
ثابت اختصاص دهد، در آن صورت تمام اتفاقات خوبی که مدنظر 

شما است، محقق خواهند شد.
مسئوان  از سمت  آیا  نیفتاده؟  اتفاق  این  تاکنون  چرا 

اراده ای برای راه اندازی چنین موزه ای وجود نداشته است؟
بله، هم این اراده در این زمینه وجود نداشته است، هم از موزه 
تعریف درستی ارائه نشده که موزه اصا چیست و هم اینکه پول و 
بودجه ای برای این منظور در دسترس نیست. سیستم تهویه موزه 
هنرهای معاصر متعلق به چهل سال پیش است و هر لحظه ممکن 
است این موزه آتش بگیرد. بنابراین این چند مؤلفه باعث شده این 
موزه به این صورت مهجور و گمنام درآید، مثل کوه یخی که یک 

دهم از آن بیرون آب است. 
 - باید  که  به شکلی   - ایران  معاصر  موزه  هنرهای  اگر 
راه اندازی شود، چقدر موزه لوور ابوظبی را تحت تاثیر قرار 

می دهد؟
ابوظبی، موزه  این دو موزه کاما با هم فرق دارند، موزه لوور 
مجموعه است، یعنی از موزه لوور پاریس بخش هایی را به عنوان 

قرضی برای نمایش به ابوظبی آورده اند که بعضی از آنها هم دوباره به 
پاریس برمی گردند. نکته مهم این است که آثار موجود در موزه لوور 
اصا به دوره قرن بیستم نمی رسد و متعلق به دوره های قبل از این 
قرن است. بنابراین آنچه که در انبار موزه لوور بوده و این بازه را در 
برمی گرفته، به ابوظبی امانت داده شده است. درنتیجه این دو موزه 
کاما با هم فرق می کنند. مجموعه ای که در موزه هنرهای معاصر 
گردآمده در آسیا نظیر ندارد. این مجموعه به خصوص را می گویم 
وگرنه کارهای ونگوگ در توکیو وجود دارد. بنابراین مجموعه خیلی 
عالی ای در موزه هنرهای معاصر وجود دارد که آنطور که باید از آنها 
استفاده نمی شود و در انبار مانده اند. خود مردم ما هم خیلی مقصر 
هستند. برای نمایش این مجموعه در آلمان دوبار قرارداد بسته شد 

اما انجمن صنفی نقاشان مانع شد.
مسئله این بود که می گفتند اگر این آثار از کشور خارج 

شوند، ممکن است دیگر بازنگردند...
بله، اگر این موضوع را تعمیم دهیم، هیچ کس یا هیچ چیزی 
نباید جایی برود چون ممکن است باز نگردد. نمی شود انقدر سلبی 
فکر کرد. باید به این فکر کنیم که با فرستادن این آثار دنیا آنها را 
می بیند، شما را تحسین می کند، از امانت داری شما قصه ها می گوید 
و بعد همان آثار را برمی گردانیم و رسالتی که باید، انجام می شود. 
وگرنه مثل این می ماند که اثر نفیسی که زیر خاک قرار دارد، هیچ 
وقت حفاری نشود، بله زیر خاک خیلی امن تر است، ولی این که 
نشد حرف! از ترس اینکه ممکن است چیزی را بدزدند، آن را دفن 
می کنند، یعنی همان تفکری که متعلق به پیش از تاریخ است! بله 
ممکن است بدزدند! شما به دختر خودتان اجازه ندهید به دانشگاه 
برود و تحصیل کند چون ممکن است در راه او را بدزدند! آن موضوع 
هم مثل همین مثال است. شما دخترتان را به دانشگاه می فرستید 
و مواظبت می کنید تا او را ندزدند. مسائلی وجود دارد که آنقدر 
درباره آن ها بحث می شود و درباره آن حرف های عجیب و غریب 
گفته می شود که از شدت تکرار به نظر عادی و قابل قبول می آید 
و این فقط به خاطر تکرار است و این موضوع باعث می شود که 
فرصتی برای یافتن راه حل وجود نداشته باشد. آیا راه حل این است 
که این آثار را دفن کنیم یا باید راه مناسبی برای نمایش این آثار 
پیدا کنیم. اتفاقا بهترین راه دیده شدن این آثار فرستاده شدن آنها 
نیست. چون اروپایی ها نمونه های مشابهی دارند و این زیره به کرمان 
بردن است، گرچه عیبی هم ندارد. اما مهم ترین مشکل این است که 
این آثار تنها در انبار هستند و ایران و تهران موزه هنرهای معاصر 
ندارد. چرا این را می گویم؟ صحبت از گنجینه آثار خارجی زیاد 
گفته شده، اما مگر مجموعه هنر معاصر ایران که برای ما بسیار 
قیمتی است، جایی نمایش داده می شود؟ نه! یک نیمچه موزه ای 
برای بانک پاسارگاد بود که درِ آن را هم بستند. باید مجموعه ای  از 
هنرهای معاصر ایران وجود داشته باشد که جوان ها و دانشجویان و 
اهل تحقیق آثار کمال الملک تا امروز را کنار هم ببیند و روند سیر 
هنر معاصر را درک کنند، اما مگر چنین جایی وجود دارد؟ نه نیست! 

 یک نویسنده و پژوهشگر کودک گفت: جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان 
هویت دارد و شیوه انتخاب آن تازه است.

به گزارش مهر، سید علی کاشفی خوانساری با بیان اینکه مهم ترین مساله در 
مواجهه با جشنواره ای مانند کتاب برتر کودک و نوجوان هویت داشتن آن است، 
عنوان کرد: ما در طول سال جشنواره های مختلفی در زمینه کتاب های کودک و 
نوجوان داریم که معموا هم ترکیب ثابتی از داوران در آن رای می دهند در حالی 
که در همه جای دنیا رسم بر این قرار است که افرادی جز نویسنده هم در پروسه 
انتخاب کتاب برتر یک جشنواره حاضر می شوند و این اتفاقی است که به صورت 
هوشمندانه در جشنواره کتاب برتر در حال رخ دادن است. وی در ادامه گفت: باید 
بدانیم در هر جشنواره از جمله رویدادی مانند انتخاب کتاب برتر کودک و نوجوان 

به طور مشخص چه هدفی داریم و تصمیم داریم چه چیزی را احصا کنیم. به 
باور من مساله مهم و محوری در جشنواره کتاب برتر این مساله است که ما برای 
انتخاب آثار برگزیده به سراغ ناشران رفته ایم. به نظر من این مساله یک موضوع 

محوری است و نباید از آن واهمه داشت.
من فکر می کنم که این شیوه بدیع انتخاب در جشنواره است که به آن هویت بخشیده 
است. وی با استقبال از رویکرد تخصصی حاکم بر جشنواره برای انتخاب برترین آثار 
گفت: باید هرچیزی که جشنواره را از رویکرد تخصصی خود در انتخاب آثار دور می کند 
را از آن دور کرد. به باور من می شود در سال های آینده حتی کمیت گروه های داوری را 
برای جشنواره افزایش داد و شاخه های تخصصی بیشتری را هم به جریان داوری برای 
این رویداد اضافه کرد اما وضعیت موجود نیز قابل قبول است. کاشفی در همین زمینه 

گفت: موضوع شعر و داستان درصد اندکی از آثار تولید شده برای مخاطبان کودک و 
نوجوان را در دنیا شکل می دهد. امروزه موضوعاتی مانند ورزش، جغرافیا، تغذیه، فیزیک 
و... اهمیت کمتری نسبت به داستان و شعر ندارد باید جشنواره را به سمتی برد تا این 
بخش ها و موضوعات تخصصی به صورت مستقل بتواند در جشنواره مورد داوری قرار 

بگیرد. 
 باید گروه ها و موضوعاتی که در مقابل ادبیات داستانی و شعر شانس دیده شدن پیدا 
نمی کنند را به صورت مستقل دید و مورد داوری قرار داد. نهمین جشنواره کتاب برتر 
کودک و نوجوان که توسط انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان به طور 
دوساانه برگزار می شود در آذرماه سال جاری با همکاری معاونت فرهنگی وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسامی و همچنین شرکت پنتر برگزار خواهد شد.

یک نویسنده و پژوهشگر کودک:

جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان هویت دارد

فاطمه امین الرعایا.

ft.aminoroaya@gmail.com

خواهان رونوشت حصر وراثت داوودبهزادی زاده فرزند مرتضی  به شرح دادخواست  
تقدیمی ثبت شده به کاسه ۰66296۰9987۴3۰3۰ از این دادگاه در خواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضی بهزادی زاده فرزند علی 
ضامن در تاریخ 1396/6/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

ان مرحوم منحصر است به :
1-مجید بهزادی فرزند  مرتضی به ش ش 336 فرزند متوفی

2-اکبر بهزادی فرزند مرتضی به ش ش ۴۰ فرزند متوفی
3-داوود بهزادی فرزند مرتضی به ش ش 697 فرزند متوفی
۴-شهریار بهزادی فرزند مرتضی به ش ش 6۰3فرزند متوفی
5-حسن بهزادی فرزند مرتضی به ش ش 6۰2 فرزند متوفی
6-حسین بهزادی فرزند مرتضی به ش ش 165فرزند متوفی

7- اسماعیل خشک دهان فرزند مرتضی به ش ش ۴22۰9۰9818 فرزند متوفی
8-همی بس  بهزادی فرزند مرتضی به ش ش 316 فرزند متوفی

9-زینب بهزادی فرزند مرتضی به ش ش 315فرزند متوفی
1۰-مریم خشک دهان فرزند مرتضی به ش ش ۴2۴۰۴98783 فرزند متوفی

11-اکرم خشک دهان فرزند مرتضی به ش ش ۴2۴۰529751فرزند متوفی
12-گل بگم خشک دهان فرزند مرتضی به ش ش 16۴فرزند متوفی

13-کتایون کیوان مرد فرزند عبدالرحمن به ش ش ۴39 همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را یک مرتبه اگهی تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین اگهی ظرف 

یک ماه به شورای حل اختاف تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد . 
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان یاسوج-

زهرا بخشی
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توضیحات کامبوزیا پرتوی درباره نحوه حضور آینور دوغان در فیلم کامیون

ساخت موسیقی فیلم سینمایی »کامیون« جدیدترین اثر کامبوزیا پرتوی توسط میاد موحدی آغاز شده است اما هنوز حضور »آینور دوغان« خواننده سرشناس ُکرد و ترکیه در این فیلم قطعی نیست. 
کامبوزیا پرتوی در گفت وگو با ایلنا، درباره نحوه حضور آینور دوغان )خواننده کرد( در این فیلم گفت: درباره حضور ایشان در این فیلم پیشنهاداتی مطرح شد. این پیشنهاد نیز از طرف آهنگساز فیلم 

میاد موحدی مطرح و هم اکنون در حال برررسی است. وی ادامه داد: البته هنوز تصمیم مشخصی برای نحوه حضور وی در این فیلم و اینکه شکل اجرا و همکاری ایشان چگونه باید باشد؛ گرفته نشده 
است و اینکه گفته می شود تصمیم قطعی گرفته شده که خانم آینور دوغان در این فیلم تکخوانی کند یا به شکل دیگری حضور داشته باشد، صحت ندارد.

واکنش رخشان بنی اعتماد به مرمت»روسری آبی«

رخشان بنی اعتماد در پی مرمت فیلم 
»روسری آبی« در ایران آن را نشان از 
توان تکنیکی سینمای کشور دانست و 
تاکید کرد که این اتفاق برایش غرور 

آفرین است.
درباره  ایران  سینمای  کارگردان  این 
نوشتاری  در  آبی«  »روسری  فیلم  مرمت 
»مرمت  نوشت:  ایسنا   خبرگزاری  برای 
فیلم های قدیمی در صنعت جهانی سینما 
به گرایشی نو و پایا مبدل شده است که 
هم ارزش ماندگار کردن این آثار را به عنوان 

مهم ترین سند ثبت تاریخ فرهنگ جوامع مختلف را دارد و هم مخاطبین عاقه مند 
بسیار. از سال ها پیش به خصوص در دهه اخیر توجه همه کشورهای دارای صنعت 
سینما،به اهمیت اجتناب ناپذیر انجام این کار جلب شده است. سینمای ایران که 
بی تردید جایگاه ویژه ای در تاریخ سینمای معاصر جهان دارد، طبیعی است که با عزمی 
جدی تر باید این سرمایه ملی خود را حفظ و ماندگار کند. انجام این پروژه عظیم،زمان بر 
و پر هزینه است و پیچیدگی های بسیار دارد. نیازهای تخصصی آن خوشبختانه با 
خاقیت نیروهای متخصص ایرانی مهیاست و مدیران حوزه های فرهنگی و فنی سینما 
هم به لزوم انجام این کار معتقدند و می شود امیدوار بود که به تدریج مرمت فیلم های 
قدیمی که نه فقط تاریخ مصرف ندارند بلکه هرچه بیشتر زمان بر آنها می گذرد ارزش 
بازنگری بیشتری پیدا می کنند، عملی شود. شرایط نگهداری متریال اولیه صدا و تصویر 
فیلم های ٣٥ میلی متری ، بعداز ورود دیجیتال و تعطیلی ابراتوارها به معضلی تبدیل 
شد که اگر خردمندی مدیریت فیلمخانه  و تاش ارزشمند کارکنان آن نبود به 
فاجعه ای جبران ناپذیر تبدیل می شد. چند سال پیش وقتی به خود آمدم که  از 
فیلم های قدیمی ام جز کپی های کاما بی کیفیت  و غیر قابل نمایش بر پرده چیزی 

باقی نمانده، تاش کردم راهی برای مرمت آنها پیدا کنم. 
پیشنهاد انجام این کار از طرف دانشگاه هاروارد و یو سی ال ای مطرح شد اما 
نظر خانم طاهری این بود که نگاتیو از کشور خارج نشود و خوشحالم که این کار در 
ایران و در استودیو روشنا و استودیو »فام« در حال انجام است. نسخه مرمت شده 
فیلم »روسری آبی « چهارشنبه ٢٤ آبان ماه در هفتمین دوره جشنواره مااتیای 
ترکیه نمایش داده می شود.  این جشنواره بین المللی توسط خانم آلین تاسکیان منتقد 
شناخته شده تُرک  و رئیس فدراسیون بین المللی منتقدان سینمایی ) فیپرشی( 
برنامه ریزی می شود که یکی از حامیان جدی سینمای آسیاست. در این دوره جشنواره 
فاطمه معتمد آریا به عنوان داور حضور دارد و نمایش فیلم »روسری آبی« با بازی به 
یاد ماندنی او و استاد عزت اه انتظامی بعداز نزدیک به یک ربع قرن با نسخه ای مرمت 
شده توسط فرهاد قدسی و همکارانش در استودیو »فام« که نشان از توان تکنیکی 
سینمای کشور ماست برایم غرور آفرین است و این امکان فراهم نمی شد مگر با تاش 
مدیریت بنیاد سینمایی فارابی،مدیریت بخش بین الملل فارابی و فیلمخانه ملی ایران و 

تهیه کننده فیلم مجید مدرسی.«

خبر  نیما فراهی از فیلم ترسناک »راز« می گوید

ما متهم هستیم!
ژانر وحشت در سینمای دنیا جایگاه ویژه ای دارد، اما تولید 
فیلم ترسناک در سینمای ایران اصوا جایگاهی نداشته و 
کمتر کسی است که به سراغ آن رفته باشد و همان تعداد 
چندان  شدند  ساخته  که  هم  هایی  فیلم  شماری  انگشت 
نسل  کنند. حاا  را جذب خود  ایرانی  مخاطب  نتوانستند 
جوانی از فیلمسازان در سینما حضور یافته اند که تمایلشان 
ایران دیده ژانرهایی است که کمتر در سینمای   به سمت 
از مرتبه خاصی برخوردار  اما در سینمای جهان  اند،  شده 
هستند. نیما فراهی از جمله کارگردانان جوانی است که اولین 
تجربه ورودش به سینما را با ساخت یک فیلم ترسناک رقم 
زده است.  داستان فیلم درباره زوج جوانی است که در دوران 
ماه عسل میزبان دوستانشان در شمال کشور می شوند، ویای 
محل سکونتشان، گذشته خوفناکی دارد وآن ها، ناخوداگاه 
درگیر ماجراهای هولناکی می شوند.  »راز«با گذشت یک سال 
از تولید و با وجود حضور در جشنواره جهانی فجر و استقبال 
خوبی  که از آن شد،  هنوز فرصت اکران عمومی نیافته است.  
هنرآناین به همین بهانه به سراغ نیما فراهی کارگردان رفته 
و با وی درباره تجربه ساخت فیلمی در ژانر پرهیجان وحشت 

گفت وگو کرده است:
تازه ترین خبر در مورد وضعیت اکران فیلم »راز«چیست؟

فیلم »راز«در حال حاضر در دست شورای پروانه نمایش ورازت 
فرهنگ و ارشاد است و ما منتظر نظر این شورا هستیم که ببینیم 
فیلم مان چه زمانی اکران می شود. »راز«اصاحیه نخورده اما چون ژانر 
وحشت خاص تر است و در سینمای ایران کمتر کار می شود، شورای 
نمایش می  خواهد محتاطانه تر عمل نماید. به فیلم ابتدا پروانه نمایش 
ویدئویی داده شد و ما حاا به دنبال تبدیل کردن آن به پروانه نمایش 
سینمایی هستیم و منتظریم شورای پروانه نمایش به ما جواب بدهد.

برنامه ای برای اکران بین المللی فیلم تان ندارید؟
به خاطر آن که منتظر بودیم »راز« ابتدا اکران داخلی شود، هنوز 
روی اکران های بین المللی آن زیاد کار نکرده ایم. این فیلم اردیبهشت 
ماه گذشته در جشنواره جهانی فیلم فجر اکران شد و در یک جشنواره 
خارجی هم حضور پیدا کرد و جزو 10 فیلم برتر ژانر وحشت در سال 

2017 شناخته شد. 
چه انگیزه ای باعث شد در اولین تجربه کارگردانی تان در 
سینما به سراغ ژانر وحشت که ژانر کمتر شناخته شده تری در 

سینمای ایران است بروید و »راز«را بسازید؟
ژانر وحشت، ژانری است که در سینمای ایران کمتر به آن پرداخته 
شده و به همین خاطر کمتر دیده شده است. معمواً کارگردان های 

فیلم اولی به سراغ ساختن فیلم هایی می روند که دیده شود، اما من 
برای اولین کارم به سراغ ژانر وحشت رفتم. البته شاید اگر اآن به 
زمان تولید فیلم »راز« برمی گشتم، به سراغ ژانر دیگری می رفتم و 
اآن فیلم سومم را هم ساخته بودم اما آن زمان به دنبال چیز دیگری 
بودم. خواستم ضمن احترام به تمام کارگردان هایی که ژانر جنگی کار 
می کنند، فیلمی بسازم که در آن از جنگ برای نمایش ژانر وحشت 
استفاده نشود و فیلمم بدون استفاده از ژانر جنگی برای مخاطب 

ترسناک باشد که امیدوارم موفق شده باشم.
سینمای وحشت دغدغه شما به عنوان یک فیلمنامه نویس 
و کارگردان است یا فیلم »راز« یک تجربه در این زمینه بود 
و ممکن است در تجربه های بعدی تان به سراغ ژانرهای دیگر 

سینمایی بروید؟
صادقانه بگویم که دغدغه ام ژانر وحشت نیست و ممکن است 
ژانرهای متفاوت دیگری را هم امتحان کنم ولی به هر صورت دوست 
داشتم یک فیلم در ژانر وحشت بسازم و حاا امیدوارم از این فیلم 
حمایت شود. آرزوی من این است که وقتی به سینما می روم، 6 فیلم 
از 6 ژانر مختلف در آن باشد. شخصی در یک فستیوال خارجی گفت 
چرا سینمای شما ژانر وحشت ندارد؟ گفتم نمی دانم ولی می دانم 
دلیلش این نیست که ما نمی توانیم فیلم ترسناک بسازیم. هیچکدام 
از ما عوامل فیلم »راز« تا قبل از این فیلمی در ژانر وحشت کار 
نکرده بودیم اما حاا ثابت کردیم که می شود چنین فیلمی را هم 
در سینمای ایران ساخت و مطمئناً در این سینما تجربه های بهتر 
از این هم ممکن است رقم بخورد. سینمای ما پر افتخار و در عین 
حال آسیب پذیر و مظلوم است. آدم هایی در رأس این سینما قرار 
گرفته اند که کوچکترین اطاعی در این مورد ندارند. البته اآن خیلی 
خوشحالم که می شنوم اعضای جدید شورای نمایش را 5 کارگردان 
سینما تشکیل داده اند و فکر می کنم همین اهالی سینما از جمله 
آقای میرکریمی و آقای کثیریان هستند که کار ما را راه می اندازند و 

امیدوارم شرایط به همین روال پیش برود.
بازیگران فیلم »راز« را بر چه اساسی انتخاب کردید؟

فیلم وحشت ویژگی های خاص خودش را دارد و بازیگری که در 
این فیلم بازی می کند هم باید بتواند در این ژانر خاص بازی کند و در 
ضمن چهره نباشد. من محمدرضا غفاری و ساناز صفایی را از همان 
زمان نگارش فیلمنامه انتخاب کرده بودم و میثاق رازع هم کمی بعد 
از اتمام فیلمنامه به ما اضافه شد. نقش میثاق رازع را یک مقدار تغییر 
دادم چون می دانستم میثاق به عنوان یک بازیگر خیلی راحت نقشش 
را می گیرد. اصواً بازیگرهای تئاتر به خاطر تسلط  شان روی میزانسن 
و حفظ کردن دیالوگ، خیلی به درد فیلم هایی که سکانس های 

طوانی و میزانسن های پیچیده دارند، می خورند و میثاق رازع هم 
از همین بازیگرها است. دلم می خواست 3-2 بازیگر دیگر هم در این 
فیلم حضور داشتند ولی گروه بازیگرهای فیلمم را دوست دارم و فکر 
می کنم اگر اآن به زمان فیلمبرداری فیلم »راز« بر می گشتیم، به جز 

یکی دو نفر، با بقیه همین بازیگرها کار می کردم.
فکر می کنید سخت ترین بخش های تولید فیلم ژانر وحشت 

مربوط به چه بخش هایی است؟
فکر می کنم به لحاظ فنی سخت ترین کار ژانر وحشت نوشتن 
برنامه آقای  ژانر است. حبیب رضایی در  این  فیلمنامه ای درخور 
جیرانی گفت که خیلی از چالش هایی که قرار است در کارگردانی 
یک فیلم بیفتد، با انتخاب آدم های درست حل می شود و اگر بازیگر 
درست انتخاب شود، 80 درصد کار حل شده است. به نظرم این حرف 
درستی است و به همین خاطر بخش فیلمنامه را سخت ترین بخش 
فنی فیلم های ترسناک می دانم. در ضمن بخش تدوین هم سخت 
است و باید حتماً یک تدوین گر حرفه ای یک فیلم وحشت را تدوین 
کند. در بخش تولید هم مراحل اداری فیلم در وزارت فرهنگ و ارشاد 
را سخت ترین بخش می دانم چون این بخش مرا یاد شکنجه های 
ساواک می اندازد! به آن اندازه ای که ما به خانه سینما می رویم و 
با احترام با ما برخورد می شود، در وزارت فرهنگ و ارشاد شکنجه 

می شویم.
با توجه به این که توقیف فیلم ها و اکران دیر هنگام آن ها 
می تواند به آن ها لطمه بزند، فکر می کنید تأخیر در اکران فیلم 

"راز" چقدر به ضرر این فیلم خواهد بود؟

مشکل ما این است که »راز« به خاطر تصمیمات سلیقه ای مجوز 
اکران نگرفته است. گاهی اوقات فیلمسازها یک سری قوانین را رد 
می کنند که تکلیف آن کارها مشخص است ولی در مورد فیلم »راز« 
این اتفاق نیفتاده و همه چیز دارد طبق سلیقه پیش می رود. یک 
زمانی از دوستانی که به این فیلم مجوز نمی دهند پرسیدم علت اکران 
نشدن فیلم »راز« چیست؟ جواب دادند ما این فیلم را به خانواده ها 
توصیه نمی کنیم. این حرف عجیبی است چون هر فیلمی مخاطب 
خاص خودش را دارد. ضمن این که ما باید تابع قانون کشور باشیم 
و بدانیم که فیلم »راز« پروانه ساخت گرفته و آن کسانی که به این 
فیلم پروانه ساخت داده اند هم یک سواد و شعوری داشته اند. اگر قرار 
است فیلمی ساخته نشود باید از همان ابتدا اقدامات ازم برای این 
کار صورت بگیرد، نه این که وقتی فیلم ساخته شد و به پای آن هزینه 
رفت، تازه گوش عواملش را بگیریم. این در شأن مسئوان دولتی و 
فیلمسازهای ما نیست و فقط باعث می شود همه از هم دلگیر و دلخور 

باشند. با ما مثل متهم رفتار می شود. به همین صراحت!
در حال حاضر مشغول چه کاری هستید و چه کارهایی را 

آماده اجرا، پخش یا اکران دارید؟
من مشغول نوشتن یک فیلمنامه هستم که به نوعی یک فیلمنامه 
فانتزی است. هر خطی که از آن می نویسم، به آقای یارمحمدی 
نشانش می دهم تا تأیید ایشان را بگیرم و بعد به سراغ ادامه آن 

می روم.
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بازتاب
احزاب می توانند پیش از شورای نگهبان صاحیت کاندیداهای خود را بررسی کنند

سهیا جلودارزاده عضو فراکسیون امید مجلس در خصوص ارزیابی از قوانین در خصوص نحوه فعالیت احزاب، اظهار کرد: هر چند قانون در این زمینه می تواند تاثیرگذار باشد و مسیرهای 

مشخصی را تعیین کند ولی معموا قوانین در مرحله اجرا دچار آسیب ها و سلیقه هایی رادر زمان اجرا می شود که باعث کاهش اثرگذاری آن ها می شود. وی با بیان اینکه در صورت عدم مناسب 

اجرای قوانین، نهایتا مجلس می تواند علیه دولت شکایتی را مطرح کند، افزود: این در حالی است که با توجه به شرایط کشور و تهدیداتی که وجود دارد به همکاری مجلس و دولت نیاز داریم.عضو 

فراکسیون امید مجلس شورای اسامی با بیان اینکه به دلیل عدم هماهنگی بین دولت و شورای نگهبان برای تعیین یک لیست مجبوریم برای تعیین افراد دیر عمل کنیم، گفت: وقتی یک عده ای 

از افراد در احزاب آموزش ببینند تا نماینده مجلس شوند، این افراد پیش از بررسی صاحیت آن ها توسط شورای نگهبان، در داخل صاحیت آن ها بررسی می شود

اسحاق جهانگیری: 

اتحادیه اروپا حساب ویژه ای برای همکاری با ایران باز کند

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه ایران از ثبات، آرامش و امنیت بسیار 

خوبی برخوردار است، گفت: ایران شریک بسیار معتبری برای اتحادیه اروپا است 

و این اتحادیه باید حساب ویژه ای برای همکاری با ایران باز کند.

اسحاق جهانگیری عصر شنبه در دیدار فیل هوگان کمیسیونر کشاورزی و توسعه 
روستایی اتحادیه اروپا اظهار کرد: همکاری های اقتصادی ایران و کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا سابقه ای دیرینه دارد و تقریباً اکثر شرکت های معتبر اروپایی در اقتصاد ایران در 
حوزه انرژی، صنعت و کشاورزی حضوری فعال داشته اند. معاون اول رئیس جمهوری 
افزود: تا پیش از اعمال تحریم ها، اتحادیه اروپا شریک نخست تجاری ایران بود و حتی 
برخی کشورهای عضو این اتحادیه به تنهایی رتبه اول و دوم را به خود اختصاص داده 
بودند اما با وضع تحریم ها، مبادات تجاری و همکاری های اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا 
به شدت کاهش پیدا کرد اما با این وجود اقتصاد ایران مسیر رشد خود را ادامه داد. وی با 
اشاره به اینکه پس از اعمال تحریم ها، اقتصاد ایران به سمت کشورهای آسیایی و شرق 
آسیا سوق پیدا کرد، افزود: پس از توافق هسته ای و اجرایی شدن برجام، روابط اقتصادی 
ایران و اتحادیه اروپا مجدداً گسترش پیدا کرد و در سال 2016 و 2017 شاهد رشد 
همکاری های اقتصادی هستیم. جهانگیری با تاکید بر اینکه در ایران عاقه مندی سیاسی 
برای توسعه روابط با اتحادیه اروپا به صورت جدی وجود دارد، به زمینه های همکاری در 
بخش های مختلف و وجود ظرفیت های فراوان برای توسعه مناسبات در حوزه های انرژی، 
 صنعت، کشاورزی و خدمات اشاره و خاطر نشان کرد: با وجود این ظرفیت ها، می توان 
ده ها میلیارد دار پروژه مشترک برای همکاری های ایران و اتحادیه اروپا تعریف کرد و مهم 
این است که طرفین برای اجرای توافقات اراده جدی داشته باشند تا توافقات فقط در حد 
گفت وگو و امضا باقی نماند. معاون اول رئیس جمهوری مهمترین مانع که در حوزه سیاسی 
پیش روی گسترش روابط ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد را فضاسازی های 
آمریکا و بخصوص ترامپ در مقابل برجام دانست و افزود: ترامپ پیش از آغاز بکار به عنوان 
رئیس جمهوری آمریکا، فضاسازی علیه برجام را شروع کرد و اکنون عاوه بر فضاسازی ها، 
برخی تحریم های یک جانبه را نیز در آمریکا علیه ایران اعمال می کند. وی تصریح کرد: 
روح برجام در واقع فضای مناسب همکاری میان طرفین است که در حال حاضر توسط 
ترامپ نقض شده است و تهران انتظار دارد که اتحادیه اروپا به صورت قاطع در برابر طرف 
هایی که قصد نقض برجام را دارند ایستادگی کند و مواضعی که خانم موگرینی و برخی 
روسای جمهور کشورهای عضو اتحادیه اروپا اتخاذ کرده اند نیز در همین راستا و در مقابله 
 با ترامپ است. جهانگیری گفت: انتظار داریم اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه، 
علی رغم فضاسازی های موجود، شرکت های خود را برای همکاری با ایران تشویق کنند 
و از این شرکت ها برای توسعه مناسبات با ایران حمایت کنند. معاون اول رئیس جمهوری 
اضافه کرد: ایران از ظرفیت های گسترده ای در بخش کشاورزی، دام، صنایع تبدیلی و 
شیات برای همکاری با اتحادیه اروپا برخوردار است و دولت ایران از مذاکرات و توافقات 
صورت گرفته میان کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا با وزیر جهاد 
کشاورزی حمایت می کند.  وی با یادآوری اینکه ایران در منطقه ای حساس قرار گرفته،  
گفت: تاش های فراوانی از سوی برخی قدرت ها صورت گرفت تا امنیت و آرامش منطقه 
توسط گروه های تروریستی و تکفیری برهم زده شود و در جریان این اتفاقات،  متاسفانه 
مردم برخی کشورهای منطقه خسارات سنگینی را متحمل شدند و امروز کشورهایی 
 که گروه های تروریستی را ایجاد و از آنان حمایت مالی و تسلیحاتی کردند، حاا که 
می بینند این گروه ها در حال شکست هستند، به روش های دیگری برای ناامنی منطقه 
روی آورده اند.  جهانگیری با بیان اینکه متاسفانه همکاری های بانکی میان ایران و کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا آنطور که مورد انتظار بوده، پیش نرفته است، گفت: ایران عاقه مند است 
همکاری های اقتصادی خود را با اتحادیه اروپا تعمیق کند و ما از سرمایه گذاری مشترک 
با اتحادیه اروپا نه فقط برای بازار ایران بلکه برای بازارهای منطقه استقبال می کنیم. معاون 
اول رئیس جمهوری همچنین با اشاره به پیشنهاد کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی 
اتحادیه اروپا برای تاسیس دفتر این اتحادیه در تهران جهت پیگیری توافقات، تصریح کرد: 
تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران می تواند به توسعه روابط کمک کند و این موضوع 

در حال حاضر در دستور کار وزارت امور خارجه ایران قرار گرفته و در حال بررسی است.

وزیر کشور خبرداد

کاهش 50 درصدی تصادفات در ایام اربعین

وزیر کشور از افزایش 15 تا 20 درصدی تعداد زوار اربعین حسینی در سال جاری 

نسبت به سال گذشته خبرداد.

با حضور در مرز شلمچه در جمع  عبدالرضا رحمانی فضلی در سفر به خوزستان  
خبرنگاران، اظهار کرد: امسال نسبت به سال گذشته افزایش 15 تا 20 درصدی زوار را 
داشتیم. خوشبختانه در رفت و برگشت با مشکل خاصی مواجه نشدیم. یکی از مشکاتی 
که سال های گذشته داشتیم بحث خروج افرادی بود که به صورت غیرمجاز خارج می شدند 
اما امسال با تدابیری که صورت گرفت، با این مشکل مواجه نشدیم و یکی از اقدامات خوبی 
که  صورت گرفت، صدور ویزای انفرادی بود که خیلی تسهیات خوبی در اختیار زوار 
اربعین حسینی قرار داد. وی افزود: در حوزه تغذیه، اقامت و حمل و نقل،  اقدامات خوبی 
صورت گرفت،  اکنون که روزهای آخر اربعین را سپری می کنیم، برای بازدید از روند تردد 
و زیرساخت های انجام شده به اینجا آمدیم تا به نیروهایی که به صورت 24 ساعته به زوار 
اربعین حسینی خدمات رسانی می کنند، خداقوتی گفته باشیم. این تجربه بسیار گران و با 
ارزشی برای ما است که امسال با توجه به تجربه سال های گذشته، توانستیم برنامه ریزی های 
خوبی داشته باشیم. امیدواریم از تجربیات امسال نیز برای سال آینده استفاده کنیم و با 
وجود گرمای سال آینده، بتوانیم برنامه ریزی های ویژه ای را برای پیاده روی زوار اربعین 
حسینی داشته باشیم. وزیر کشور با تقدیر از دو استاندار خوزستان و ایام، گفت: بیشترین 
بار حرکت بزرگ پیاده روی اربعین حسینی بر روی دوش دو استاندار ایام و خوزستان بود 
و در این راه دستگاه های اجرایی دیگر نیز زحمات بسیار زیادی را کشیدند. وی ادامه داد: 
در این ایام در زمینه تصادفات جاده ای؛ 67 درصد تلفات، 60 درصد زخمی ها و 50 درصد 
تصادفات کاهش یافته است. رحمانی فضلی با اشاره به تردد غیرمجاز زوار فاقد گذرنامه و 
روادید، گفت: نیروی انتظامی و اطاعات در زمینه تردد افراد فاقد گذرنامه و روادید، اقدامات 
بسیار خوبی را انجام دادند و موجب آن شد که هیچ مشکلی در تردد زوار به وجود نیاید. 
همه این تاش ها برای آن بوده تا سرویس دهی و خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی به 
خوبی ارائه شود. وی گفت: ظرف 20 روز بیش از دو میلیون نفر از سه مرز شلمچه، چذابه و 
مهران از کشور خارج و وارد خاک عراق شدند. پذیرایی از این همه زوار در کشوری دیگر کار 
بسیار سختی است که با همت همه دست اندرکاران و لطف خداوند، کاری بزرگ انجام شده 
است. وزیر کشور خاطرنشان کرد: مردمان خوب این دو استان، میزبانان اصلی این همایش 
بزرگ پیاده روی اربعین حسینی هستند که همه تاش شان بر این بوده تا به زوار اباعبداه 
الحسین)ع( خدمت رسانی کنند. همچنین همه استان های کشور در تدارکات و پشتیبانی با 
اهدای نذورات و هدایای خود، نقش ایفا کردند و دولت نیز به عنوان خدمتگزار زوار اباعبداه 
الحسین، تاش کرد تا برنامه ریزی و زمینه های تردد زوار را فراهم کند. همه دستگاه های 
حاکمیتی در زمینه خدمات رسانی به زوار، پای کار بودند و تاش کردند تردد زوار با سهولت 
و آسانی انجام شود. وی بیان کرد: امیدوارم سال های آینده بتوانیم این مراسم را هرچه 
باشکوه تر و منظم تر برگزار کنیم. تردد امسال نسبت به سال های گذشته بسیار روان است. 
با توجه به اینکه سال های گذشته در برگشت زوار با اشکاات زیادی مواجه بودیم، امسال 
تردد آن ها بسیار آسان و روان شده است. رحمانی فضلی عنوان کرد: زیرساخت ها در حوزه 
پارکینگ ها بسیار خوب اجرا شده است و همچنین در حوزه آبرسانی، اقدامات بسیار خوبی 
صورت گرفته است و در مرز چذابه حدود 27 کیلومتر آبرسانی شده است. همچنین در 
بحث اقامتی و اسکان زوار کارهای بسیار خوبی صورت گرفته و این چهارمین سالی است 
که برپایی این حرکت با این نحو خدمات رسانی به صورت عظیم انجام می شود. قطعا در 

سال های آینده شاهد روند بهتری خواهیم بود.

اخبار
روحانی در پایان جلسه روسای سه قوه اعام کرد

رسانه ملی در زمین دشمن بازی نکند
سرعت تصمیم گیری در برخی مسائل مهم، از اهداف نشست سران قوا است

روز گذشته جلسه روسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه به 

میزبانی آیت اه آملی اریجانی برگزار شد.

مشترک  موضوعات  بررسی  به  نشست  این  در  قوا  روسای 
فی مابین پرداختند و بر لزوم انسجام هر چه بیشتر در مقابل 
توطئه های دشمن و افزایش سطح امید در جامعه تاکید کردند. 
در این جلسه همچنین مشکات سپرده گذاران موسسات مالی 
غیرمجاز مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در این زمینه اتخاد 
شد. مسائل مهم منطقه ای نیز از دیگر محورهای نشست بود که 

سران قوا پیرامون آن به رایزنی و گفت وگو پرداختند. 
رئیس جمهوری در پایان این جلسه و در جمع خبرنگاران 
درباره اهداف برگزاری جلسه سران سه قوه اظهارکرد: بسیاری از 
مسائل در دستگاه اجرایی، یا قضایی و یا مقننه مورد بررسی قرار 
می گیرند که بهم مرتبط هستند و چنانچه به طور طبیعی و عادی 
مورد رسیدگی قرار بگیرند، چه بسا نیازمند زمان بسیار طوانی 
است و این به نفع کشور نیست. لذا در جلسه روسای قوا چنین 
مسائل مهمی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیماتی اتخاذ 
می شود که سرعت عمل را بیشتر کند. روحانی خاطرنشان کرد: 
بعضی از تصمیماتی که در سایر جلسات از جمله جلسه شورای 
عالی فضای مجازی نیز اتخاذ می شوند، نیاز است که در جلسات 
سران قوا در خصوص عملیاتی و اجرایی شدن آن تصمیم گیری 
شود که جزء مباحث امروز نیز بود. رئیس جمهوری با بیان اینکه 
در جلسه امروز امیدواری مردم کشورمان نسبت به آینده کشور، 
شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفت، گفت: 
همه رسانه ها از جمله رسانه ملی، گردانندگان فضای مجازی و 
تریبون های مختلف، باید متوجه این نکته مهم باشند که تصمیم 
و هدف قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا و آنچه در منطقه شاهدیم 
نسبت به ایران، نهایتاً برای این است که مردم را به آینده ناامید و 
کم امید کرده و در فعالیت ها و سرمایه گذاری ها دچار تردید کنند؛ 
لذا همه باید هوشیار باشند که در زمین دشمن بازی نکرده و در 
این دام نیافتند. روحانی، بررسی موضوع مالباختگان موسسات 
اعتباری را یکی دیگر از جلسات سران سه قوه برشمرد و گفت: 
در این خصوص اواً اینکه پیش از این مجوز چنین مؤسساتی را 
دستگاه های مختلف می دادند، لذا اگر از این به بعد، این مؤسسات 

صرفاً از بانک مرکزی مجوز بگیرند و کاماً مراقبت و نظارت شود، 
بخش بزرگی از مشکات حل و فصل خواهد شد. رئیس جمهوری 
اضافه کرد: در برخی از موارد هم مؤسساتی دچار مشکاتی شده 
و مردم گرفتار شدند، از این رو تصمیم بر این شد که نمایندگان 
روسای سه قوه این مسأله را پیگیری کنند تا هر چه سریع تر حل 
و فصل شود. روحانی گفت: اگر مؤسسات دچار مشکاتی شدند، 
ضمن اینکه وظیفه داریم مشکات مردم را برطرف کنیم؛  از طرف 
دیگر بانک مرکزی هم محذوراتی دارد و نمی توان گفت که از پول 
بانک مرکزی برای حل این مشکات استفاده کند. البته برای این 
مسائل می توان اعتباراتی در نظر گرفت، ضمن اینکه در این زمینه 

سه قوه باید با یکدیگر همکاری داشته باشند.
وی افزود: گشایش هایی از جلسه قبلی سران سه قوه در این 

و  است  شده  برداشته  خوبی  گام های  و  شده  ایجاد  خصوص 
ان شاء اه در این گام ها تسریع خواهد شد. برای آینده نیز باید 
برنامه ریزی های ازم انجام شود و مردم هم مراقبت کنند و سرمایه 
خود را به بانک ها و مؤسساتی که کاماً معروف و مورد اعتماد 
هستند، بسپارند و در خصوص مؤسساتی که به ارائه سودهای 
باا تشویق می کنند، تردید داشته باشند. روحانی با اشاره به اینکه 
بحث و بررسی در مورد مسائل منطقه ای از دیگر مباحث جلسه 
امروز بود، اظهار کرد: مردم منطقه موفقیت های بسیار بزرگی به 
دست آوردند این در حالی است که در خرداد سال 93،  شاهد 
بودیم که تروریست ها در عراق جوان داده و داعش شهر بزرگ 
موصل را تصرف کرد. این خطر برای کل عراق از جمله بغداد 
نیز متصور بود و در سوریه نیز همین شرایط جریان داشت، اما 

امروز مردم عراق، سوریه و لبنان با پشتیبانی ارتش های خود و 
حمایت های کشورهای دوست و به ویژه جمهوری اسامی ایران 
توانستند تقریباً از این مشکات رهایی یابند و مسأله تروریسم 
در حال پایان یافتن است و دیگر شهری در اختیار داعش و 
تروریست ها نیست و در آینده نزدیک بساط اینها جمع خواهد 
شد. رئیس جمهوری گفت: از سوی دیگر به دنبال تجزیه طلبی 
و بر هم زدن مرزهای جغرافیایی در منطقه برآمدند که در این 
مسیر هم ناموفق بودند. لذا امروز شاهد موفقیت های بزرگی در 
سطح منطقه هستیم و با این موفقیت ها طبیعی است که آمریکا 
و رژیم صهیونیستی و اذناب آن ناراحت و عصبانی باشند. روحانی 
اضافه کرد: در مسأله یمن سال هاست که مردم فقیر این کشور را 
بمباران می کنند و بیماری وبا شیوع پیدا کرده و مردم در قحطی 
و گرسنگی بسر می برند و فضای دریا و هوا را برای کمک به مردم 

این کشور بسته اند و این غیرقابل تحمل است.
امروز  شرایط  کرد:  تصریح  ملی  امنیت  عالی  رئیس شورای 
منطقه نشان می دهد که توطئه هایی که وجود داشت، نقش 
بر آب شده، لذا دنبال نقشه ها و توطئه های دیگری در منطقه 
هستند و مردم ازم است که در این زمینه هوشیار باشند و 
مسئوان هم توجه و برنامه ریزی های ازم را انجام دهند. رئیس 
جمهوری تأکید کرد: آنچه برای ثبات و امنیت منطقه ازم باشد 
و هماهنگی های ضروری در این زمینه را در جلسه سران قوا مورد 
بحث و بررسی قرار می دهیم. روحانی در پایان با قدردانی از حضور 
مردم بزرگوار ایران در راهپیمایی عظیم و جهانی اربعین حسینی، 
اظهار کرد: راهپیمایی اربعین بزرگترین اجتماع جهانی است که 
در طول چند روز در عراق انجام می شود. از مردم بزرگوار ایران 
به خاطر عشق به اهل بیت)ع( و فداکاری در مسیر امام حسین)ع( 
قدردانی و از مردم و دولت عراق نیز به خاطر میزبانی از زائران 
اباعبداه)ع( سپاسگزاری می کنیم. رئیس جمهوری همچنین با 
قدردانی از تاش تمامی نهادها و دستگاه های عمومی، دولتی و 
مردمی به خاطر خدمتگزاری به زائران حسینی ابراز امیدواری 
کرد عشق مردم نسبت به اهل بیت)ع( پایدار بوده و همواره بتوان 
از سرمایه های معنوی بزرگی که از خاندان رسالت نشأت گرفته 

بهره مند شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسامی با تاکید بر لزوم تشکیل دادگاه رسیدگی 

به جرائم نفتی احمدی نژاد، نسبت به اقدام نماینده ارومیه در انتشار اسنادی 

درمورد حمیدبقایی و موارد مشابه انتقاد کرد و همچنین با انتقاد از سکوت 

مجلس درباره تخلفات هدفمندی یارانه ها در دولت نهم و دهم، گفت که 

عاوه بر مجلس، دولت، قوه قضائیه و همه رسانه هایی که در آن زمان تعریف 

و تمجید می کردند، در بروز این تخلفات مقصرند و تاکید کرد که اگر رسانه ها 

حرف شان را محکم بزنند، تعطیل می شوند.

مسعود پزشکیان در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به انتشار اسنادی درباره تخلفات حمید 
بقایی در دولت احمدی نژاد از سوی نادر قاضی پور اعام کرد: معتقدم اگر پرونده ای وجود 
دارد، باید در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد و شخصاً اگر چنین اسنادی درباره مسئوان در 
اختیار داشته باشم، هرگز نسبت به انتشار آن اقدام نکرده و صرفاً آن را در اختیار دادگاه 
صالحه قرار می دهم. وی با بیان این که مجرای اصلی رسیدگی به این پرونده ها دستگاه 
قضایی است، بر لزوم تشکیل دادگاه صالحه برای رسیدگی تاکید کرد و گفت: اگر این 
جرائم در دادگاه به اثبات رسید، دادگاه صالحه نسبت به مجازات متخلف یا متخلفان 
اقدام می کند؛ چراکه در صورتی که جرائم به اثبات نرسد، عماً با آبروی یک شهروند 

بازی شده است. نماینده اصاح طلب مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: 
ممکن است فردی مرتکب خافی شود اما سندی وجود نداشته باشد؛ بنابر این کسی 
حق ندارد درباره این تخلفات صحبتی مطرح کند؛ چرا که حفظ آبروی افراد ازم است. 
وی در واکنش به این که به هر حال اسناد منتشرشده مشخص و قابل بررسی است، 
یادآور شد: می توانند این اسناد را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند و این قوه نیز موظف 
است نسبت به تشکیل دادگاه و محاکمه متخلفان اقدام کرده و در صورتی که تخلف 
به اثبات رسید، مجازات کند. نایب رئیس نخست مجلس در پاسخ به این سوال که آیا 
درباره این اسناد با نماینده اصولگرای ارومیه صحبت نکرده است، گفت: صحبت خاصی 
نبوده است اما  معتقدم انتشار عیوب، مسائل و گرفتاری ها و فحشا در جامعه عماً نوعی 
اشاعه آن است. عضو فراکسیون امید مجلس اضافه کرد: با این حساب باید این اسناد در 
اختیار دادگاه قرار گیرد و قوه قضائیه نیز موظف به رسیدگی است تا اگر کسی مرتکب 

تخلفی شده، به اندازه تخلفی که انجام داده مجازات شود؛ نه کمتر و نه بیشتر!
نماینده اصاح طلب مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس دهم یادآور شد: گاهی 
کارهایی می کنیم و آبروی افراد را زیرسوال می بریم و پس از آن نیز مشخص نمی شود 
که آیا تخلفی شده یا خیر! گاهی حتی به زور موضوعی را مطرح می کنیم و این درحالی 
است که وقتی آبروی کسی رفت، دیگر قابل ترمیم نیست. وی در واکنش به این 
انتقاد برخی نمایندگان مبنی بر عدم برخورد قاطع ازسوی مجاری قانونی نسبت به 
گزارش های ارائه شده از سوی مجلس، در پاسخ به سوالی درباره علت عدم رسیدگی به 
تخلفات نفتی دولت و شخص احمدی نژاد که بنابر گزارش دیوان محاسبات و کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس قطعی است، گفت: این که ما مشکاتی داریم، قابل انکار نیست. 
طبیعتاً این پرونده باید ازسوی قوه قضائیه پیگیری شود. وی افزود: با این حال این که 
چگونه باید این معضل و تخلف را درمان کنیم، بحث دیگری است اما این که بیاییم 
اسنادی به اثبات نرسیده را در رسانه ها منتشر کنیم و امکان دفاع برای متهمان فراهم 
نکنیم، چه نتیجه ای جز اشاعه بی اعتمادی در جامعه دارد. نایب رئیس مجلس شورای 
اسامی در پاسخ به این سوال که چرا قوه قضائیه با تخلفات اثبات شده احمدی نژاد در 
پرونده فروش بنزین برخورد نمی کند، گفت: قوه قضائیه باید در این رابطه رسیدگی کند 
اما بحث دیگری این است که در بحث هدفمندی یارانه ها مقصران دیگری نیز وجود 
دارد. پزشکیان گفت: در بحث هدفمندی یارانه ها از ابتدا مشخص بود که تخلفاتی 

صورت می گیرد و حتی ما در مجلس نیز حرفی نزدیم و با آن کنار آمدیم. این که چند 
نفر اعتراض کنند، کافی نیست. همه ما مقصیریم که نسبت به این تخلفات بی تفاوت 
بودیم. نماینده اصاح طلب تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس اعام کرد: مجلس آن 
زمان در قبال مسیری که طی می شد همراهی کرد. تا زمانی که در قبال حرف هایی که 
می زنیم و تبدیل به قانون می شود، محکم ایستادگی نکنیم، همین وضع ادامه خواهد 
داشت. عضو فراکسیون امید مجلس در پاسخ به سوالی درباره تکلیف مبالغ هنگفت 
بیت المال که در نتیجه این تخلفات رئیس جمهوری وقت هدر رفته، و این که آیا برخورد 
قضایی با شخص احمدی نژاد صورت می گیرد، گفت: این سواات را باید از قوه قضائیه 
پرسید اما آن چه من تاکید دارم این است که با روندی گرفتاریم که قانون هایی نوشته 
می شود اما نه ما در مجلس و نه خود دولت نسبت به اجرای آن اقدام ازم را انجام 
نمی دهد. نایب رئیس مجلس شورای اسامی با بیان این که درصد اندکی از قوانین 
پنج ساله برنامه های توسعه اجرا می شود، تصریح کرد: مجلس، دولت و قوه قضائیه در 
عدم اجرای این قوانین مقصر است و اگر به دنبال اصاح مملکت هستیم، باید به این 
مهم توجه داشته باشیم. وی تصریح کرد: همه ما مقصر هستیم. مشکل ما این است 
که دنبال این هستیم که کسی را پیدا کنیم که همه گناهان را به گردن او بیندازند. به 
نظرم مقصر در این موضوع فقط احمدی نژاد نیست. وی با بیان این که تمام کسانی که 
به راحتی اجازه دادند این اتفاقات صورت بگیرد، مقصر هستند، یادآور شد: این درست 
نیست که وقتی کسی از قدرت خارج شد، او را بزنیم. همان زمان مجلس این تخلفات 
را می دید. همه رسانه ها هم می دیدند. همه ما می دیدیم  اما اان می گوییم بی تقصیر 
هستیم. نایب رئیس مجلس شورای اسامی در واکنش به این که فلسفه برخورد قضایی 
با متخلفان، جلوگیری از تکرار جرائم است، گفت: این هم در تئوری درست است اما تا 
زمانی که همگی جسارت پذیرش اشتباهات را نداشته باشیم، راه به جایی نمی بریم. ما 
این جسارت را داریم که می گوییم نقص داشتیم اما رسانه هایی که در آن زمان تعریف 
و تمجید می کردند هم مقصر هستند. پزشکیان همچنین در واکنش به این که ایلنا در 
زمان احمدی نژاد به مدت یک سال به دلیل انتقادها به عملکرد رئیس جمهوری و دولت 
وقت تعطیل بود، تصریح کرد: شما را تعطیل کردند اما دوباره فعال شدید؛ می توانید 
حرف من را قبول نکنید اما اگر حرفتان را محکم می زدید حتی نمی گذاشتند بعد از 

یک سال دوباره فعالیت کنید.

مسعود پزشکیان:

رسانه هایی که از احمدی نژاد تمجید می کردند، مقصر هستند

سخنگوی دولت با بیان اینکه اوراق مالی ابزاری مناسب 

برای تامین مالی است، گفت: از این طریق در سال گذشته 

۴0 هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به پیمانکاران را 

تصفیه کردیم.

محمدباقر نوبخت در شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیان، 
با اشاره به وجود حجم باایی از معضات و مشکات در سطح 
کشور، اظهار کرد: باید قوای مقننه و قضائیه در کنار قوه مجریه 
به حل مشکات باقی مانده بپردازند. مشاور رئیس جمهوری، با 
بیان اینکه چشم امید مردم به نظام جمهوری اسامی ایران است 
تا مشکاتشان را حل کنیم، افزود: صرفا بیان دردها چیزی را حل 
نمی کند؛ مگر اینکه با تدبیر اقدامات بایسته صورت گیرد. وی با 
اشاره به گذشت حدود چهل سال از پیروزی انقاب اسامی، 
ادامه داد: مجموعه مدیران در سطوح عالی، اجرایی، ستادی و 
منطقه ای هم قسم شده اند تا با کارایی بیشتری از منابع موجود 
استفاده کنند. البته همه مباحث از طریق کارآمدی مدیریتی قابل 
حل نیست، زیرا با محدودیت منابع مواجه هستیم. نوبخت، با بیان 
اینکه در رشد ۸ درصدی توسعه ساانه کشور 2.5 واحد درصد از 
محل افزایش بهره وری حاصل می شود، گفت: 5.5 درصد مربوط 
به سرمایه گذاری جدید است که باید در کشور شکل بگیرد تا 
بتوانیم به یک نتیجه مطلوب برسیم و رشد اقتصادی را احساس 
کنیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با اشاره به شرایط 
جهانی و منطقه ای ایران در سال 92، خاطرنشان کرد: فروش نفت 
ما از 2.5 میلیون بشکه در روز به یک میلیون بشکه تقلیل پیدا 

کرده بود و بدخواهان این ملت که قدرت های بزرگ دنیا را شکل 
می دهند، می خواستند ما را به مرحله نفت در مقابل غذا ببرند لذا 
دولت یازدهم با یک همفکری، همراهی و تشخیص درست این 
روند را تغییر داد و نه تنها به شرایط بحرانی نرسیدیم، بلکه امروز 
2 میلیون و 63۸ هزار بشکه نفت در روز صادر می کنیم. متاسفانه 
کاهش قیمت جهانی هر بشکه نفت از 104 دار در سال 92 به 
47 دار طی ماه های اخیر، موجب کاهش شدید منابع کشور شده 
است. وی شرایط کشور را به گونه ای دانست که هنوز وابستگی به 
نفت کاهش پیدا نکرده و متذکر شد: مردم به دولت تدبیر و امید 
اعتماد کردند لذا باید هنر خودمان را نشان دهیم. با کاهش سهم 
نفت از منابع از 41 درصد به 26 درصد، به دنبال جایگزین کردن 

سرمایه گذاری خارجی)فاینانس( و مالیات ها هستیم.
نوبخت، با بیان اینکه مالیات تا یک حدی ظرفیت افزایش دارد، 
عنوان کرد: سهم مالیات را از 33 درصد به 36 درصد در کل 
منابع افزایش دادیم که با انتقادات واحدهای تولیدی و کسبه 
مواجه هستیم، اما باید یا راه توقف یا راه حرکت را انتخاب کنیم. 
وی منابع داخلی را کمک کننده منابع خارجی دانست و تصریح 
کرد: بسیاری از روسای جمهور کشورهای اروپایی به ایران آمدند 
تا زمینه سرمایه گذاری را فراهم کنیم، اما در این فضای جذی 
سرمایه گذار با کشوری مانند آمریکا مواجه هستیم لذا نمی توانیم 
توسعه کشور را کاما معطوف به سرمایه گذاری خارجی کنیم. 
در این راستا برای عدم توقف طرح ها در کنار نفت و مالیات، یک 
منبع دیگر تحت عنوان »اوراق مالی« را با توافق مجلس شورای 

اسامی تعریف کردیم. سخنگوی دولت، با بیان اینکه اوراق مالی 
ابزاری مناسب برای تامین مالی است، افزود: از این طریق در سال 
گذشته 40 هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به پیمانکاران 
را تصفیه کردیم. البته این اوراق دارای 17.5 درصد سود برای 
پیمانکاران است که امسال دریافت خواهند کرد. وی اضافه کرد: 
سال گذشته از 294 هزار میلیارد تومان بودجه، 2۸3 هزار میلیارد 
تومان تحقق پیدا کرد که معادل 96 درصد است. کل منابع ما 
برای طرح های عمرانی سال 92، 22 هزار میلیارد تومان بود که 
سال گذشته به 42 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، اما بودجه 
جاری سال 92 از 120 میلیارد تومان به 205 میلیارد تومان 
افزایش یافت که نشان دهنده رشد بودجه عمرانی به جای بودجه 
جاری است. نوبخت، با اشاره به آغاز پرداختی های خرید تضمینی 
گندم خاطرنشان کرد: پرداخت بدهی گندم کاران تا 25 آبان ادامه 
دارد. مشاور رئیس جمهوری، با بیان اینکه 66 هزار پروژه کلنگ 
زده شده روی دست دولت مانده بود، گفت: طی 6 ماهه نخست 
امسال بالغ بر 9 هزار میلیارد تومان سود اوراق سال گذشته را 
پرداخت کردیم. وی از افتتاح راه آهن کرمانشاه ظرف دو هفته 
آینده خبر داد و اظهار کرد: به دلیل منابع محدود پروژه ها را 
اولویت بندی و تعداد قابل توجهی را افتتاح کردیم. راه آهن همدان، 
کرمانشاه، ارومیه، رشت و میانه جزو این اولویت ها هستند. البته 
راه آهن همدان و ارومیه صرفا دو قسمت را به هم وصل می کند، 
اما هیچکدام تکمیل کننده کریدور شمال – جنوب نیست. در 
دیدار اخیر روسای جمهور روسیه و آذربایجان با دکتر روحانی 

بر اتمام راه آهن گیان تاکید شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه 
گیان، با تاکید بر لزوم اتصال سریع راه آهن قزوین رشت به انزلی 
و آستارا، یادآور شد: راه آهن قزوین – رشت یکی از سخت ترین 
پروژه هاست. نوبخت، با بیان اینکه 49 درصد از بودجه 30 هزار 
میلیارد تومانی طرح های عمرانی، تخصیص استانی داشته است، 
تصریح کرد: قول دادیم طی چهار سال باقی مانده از عمر دولت 
دوازدهم به طرح های عمرانی زیربنایی قوان ببخشیم. البته باید 
به طرح های بخش خصوصی که با تسهیات انجام می شوند، نیز 
توجه داشته باشیم. باید تاش کنیم در توزیع اعتبارات استانی 

عادانه تر عمل کنیم. 

نوبخت مطرح کرد

 تصفیه ۴۰ هزار میلیاردی بدهی های دولت از طریق اوراق مالی
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معاون بهره برداری شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد گفت: 583 روستای استان 

تاکنون از نعمت گاز برخوردار شد و تا پایان سال 1396 نیز 182 روستا به این تعداد 

اضافه می شود.

مجید روح اللهی اظهار داشت: از این تعداد 230 روستا از سال 92 تاکنون به شبکه 

گاز متصل شده اند.

وی اظهار داشت: تاکنون 75 درصد روستاهای باای 20 خانوار این استان گازرسانی 

شده است.

 روح اللهی بیان کرد: هم اکنون 2 هزار علمک گاز شهری و روستایی در نقاط مختلف 

این استان در حال نصب است.

وی عنوان کرد: 300 فقره علمک گاز نیز برای بازسازی مناطق فرسوده گچساران 

نصب می شود.

روح اللهی اظهار داشت: تا پایان مهرماه سال جاری سه هزارو 373 فقره انشعاب 

شهری و روستایی در سطح استان نصب شده بود.

وی گفت: در این مدت 2 هزارو 956 کنتور گاز شهری و یک هزارو 422 کنتور گاز 

روستایی تعویض شده است.

معاون بهره برداری شرکت گاز استان گفت: دولت تدبیر و امید نگاه ویژه ای به 

گازرسانی روستاها دارد و با برنامه ریزی صورت گرفته همه روستاهای واجد شرایط 

گازرسانی در استان تا پایان سال 97 تعیین تکلیف می شوند.

وی عنوان کرد: هم اکنون 16 طرح گازرسانی در کهگیلویه و بویراحمد در حال 

اجراست که با تکمیل آنها 182 روستای این استان از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.

روح اللهی بیان کرد: طرح گازرسانی به شهرهای قلعه رییس و دیشموک و 108 

روستای اطراف، گازرسانی به روستاهای ممبی و سرآسیاب با 38 روستا از مهمترین 

طرح های در حال اجرای این استان است.

هم اکنون بیش از 170 هزار مشترک شرکت گاز در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد 

که که بیش از 52 هزار مشترک در مناطق روستایی سکونت دارند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب شهری کهگیلویه و بویراحمد گفت: مردم این استان 

هرگونه شکستگی در شبکه توزیع و یا انشعاب های آب شهرهای استان را در اسرع 

وقت با شماره تلفن 122 واحد اتفاقات اطاع دهند تا نسبت به رفع آنها اقدام شود.

سید علی لدنی نژاد اظهار داشت: در 2 ماه اخیر 840 مورد شکستگی شبکه توزیع 

و یا انشعاب های آب در شهرهای مختلف کهگیلویه و بویراحمد مرمت شده است. 

وی افزود: 550 مورد از این تعداد مربوط به شهرهای یاسوج و مادوان از توابع 

شهرستان بویراحمد بوده است.

بیان کرد: رفع  بویراحمد  و  مدیرعامل شرکت آب و فاضاب شهری کهگیلویه 

شکستگی های شبکه توزیع و انشعاب های آب در شهرهای این استان به طور مستمر 

در حال انجام بوده و عاوه بر تیم اتفاقات تعدادی پیمانکار رفع شکستگی نیز در نقاط 

مختلف استان در همین راستا فعالیت می کنند.

لدنی نژاد عنوان کرد: هم اینک 10 تیم رفع شکستگی های شبکه توزیع و انشعاب 

های آب در 17 شهر کهگیلویه و بویراحمد کار رفع شکستگی را انجام می دهند.

وی ابراز داشت: با توجه به تعدد شکستگی  های شبکه توزیع و انشعاب های آب در 

یاسوج و مادوان نسبت به دیگر شهرهای کهگیلویه و بویراحمد 2 گروه رفع شکستگی 

در این 2 شهر به طور شبانه  روزی در حال فعالیت هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب شهری کهگیلویه و بویراحمد گفت: توپوگرافی و 

قدیمی بودن شبکه توزیع و انشعاب های آب یاسوج و مادوان سبب افزایش میزان 

شکستگی در این 2 شهر نسبت به دیگر شهرهای استان شده است.

لدنی نژاد اظهار داشت: با توجه به فرارسیدن فصل سرما میزان شکستگی شبکه 

توزیع و انشعاب های آب در نقاط مختلف کهگیلویه و بویراحمد به ویژه شهرهای 

سردسیری یاسوج و مادوان نیز افزایش می یابد.

کهگیلویه و بویراحمد دارای حدود 160 هزار مشترک آب و افزون بر 38 هزار 

مشترک فاضاب در مناطق شهری است.

روستای کهگیلویه و بویراحمد به شبکه گاز متصل شد

مدیرعامل آبفای کهگیلویه و بویراحمد :

مردم شکستگی های شبکه توزیع آب را اطاع دهند
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت مبین طب نیکان

سهامی خاص به شماره ثبت۶۸۴۵ و شناسه ملی۱۰۶۸۰۰۸۶۸۶۶ 

بدین وسیله  از کلیه سهامدارن شرکت دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی   

فوق العاده که در  ساعت 1۲صبح روزپنج شنبه  مورخه ۹۶/۹/۲ در محل یاسوج 

کاشانی ۹_پاک ۲۸ به کد پستی ۷۵۹1۹۳۵۸1۹ تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

-  تغییر محل شرکت

_ اضافه موضوع
هیئت مدیره شرکت مبین طب نیکان

آگهی دعوت  مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت مبین طب نیکان 

سهامی خاص به شماره ثبت۶۸۴۵ و شناسه ملی۱۰۶۸۰۰۸۶۸۶۶ 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت میشود تا در جلسه مجمع عادی به طور 

فوق العاده که در  ساعت 1۰ صبح روز پنج شنبه   مورخه ۹۶/۹/۲ در محل یاسوج 

کاشانی ۹_پاک ۲۸ به کد پستی ۷۵۹1۹۳۵۸1۹ تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.

دستور جلسه:

_ انتخاب اعضای هیات مدیره

- انتخاب بازرس

-انتخاب روزنامه
هیئت مدیره شرکت مبین طب نیکان
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تارゾخ < اندゾش;
سالروز تبعید لئون تروتسکی

لئون تروتسکی، تئوریسین مارکسیست و بنیان گذار ارتش سرخ از حزب کمونیست شوروی اخراج و پس از تبعید به مکزیک، به دستور ژوزف استالین توسط یکی از مأموران اسپانیایی تبار 
کمیساریای خلق در امور داخلی به نام رامون مرکادر ترور شد. تروتسکی بی تردید یکی از ارکان اصلی حزب کمونیست و حتی فراتر از آن حکومت بلشویکی در روسیه بود. همان طور که پیشتر 
نیز اشاره شد او بنیان گذار ارتش سرخ بود و حکومت اتحاد جماهیر شوروی بسیاری از موقعیت ها و کنش های اثرگذار خود را مدیون او بود. تروتسکی روزگاری یکی از نزدیک ترین چهره ها به لنین 
محسوب می شد و انتظار می رفت بتواند این روند را ادامه دهد. شاید بیم از همین مسئله بود که موجب شد ژوزف استالین تصمیم به اخراج او از حزب و سرآخر ترور او بگیرد.

ساعت شنی

اصفهان بار ديگر پايتخت ايران شد

12  نوامبر سال 1598 برابر با 21 آبان شهر اصفهان 
يك بار ديگر پايتخت ايران شد. شاه عباس یکم تصميم به 
انتقال پايتخت از قزوين گرفته بود و كار اين انتقال هفت 
سال طول كشيده بود. پيش از دوران سلطنت شاه عباس، 
اصفهان در سال 931 ميادي به تصميم »مرداويز« قهرمان 
ملي ایرانیان كه سوداي احياء امپراتوري ايران با همه مراسم 
و آيين هاي باستاني اش را در سر داشت، پايتخت اعام 
شده بود. وي نخستين مراسم »سده« پس از ساسانيان 
را در همين شهر برگزار كرده بود و سخن گفتن و نوشتن، جز به فارسي را ممنوع ساخته 
بود. طغرل سلجوقي که در جریان تعرّض مسلّحانه به ایران نهم آگوست 1052 )18 مرداد 
431( اصفهان را تصرف کرده بود این شهر را پایتخت خود اعام کرده و اصفهان این عنوان 
را چند سال حفظ کرده بود. طغرل که یک ُسّنی متعّصب بود از اصفهان عازم بغداد شد و 
به حکومت بوئیان شیعه بر این شهر پایان داد و قدرت را به ُسّنی ها و رئیس شان خلیفه 
عباسی بازگردانید. در سال 1915 هجری )1294 میادیـ  زمان سلطنت احمدشاه قاجار و 
دومین سال جنگ جهانی اول( هم تصميم گرفته شد كه پايتخت ایران از تهران به اصفهان 
که در مرکز ایران قرار دارد منتقل شود كه به علت ورود نیروهای خارجی متخاصم یکدیگر 

به ایران و تبدیل ایران به گوشه ای از میدان جنگ جهانی اول عملي نشد.

روزي که حزب نازي پيروز شد

در اين روز درسال 1933 اعام شد كه درانتخابات 
همان هفته آلمان، حزب سوسياليست ملي كارگران 
)نازي( 92 در صد آراء را به دست آورده است و زمام 
امور اين كشور را به دست خواهد گرفت. هيتلر رهبر 
اين حزب بود. تاريخ نگاران اين پيروزي شگفت انگيز 
را كه نقطه عطفي در تاريخ اروپا در قرن 20 به شمار 
مي آيد نتيجه شعارهايي دانسته اند كه كه آلماني ها 
از دير باز تشنه شنيدن آن بودند. هيتلر در نطقهاي 
 خود با سر دادن اين شعارها آنان را اميدوار، و به اصطاح ذوق زده كرده بود. هيتلر
مي دانست كه شعارها بايد مرهمي بر زخمهاي مردم باشند، بردلهايشان بنشيند 
و نظرشان را به گوينده شعار به عنوان نجات دهنده جلب كند. آلماني ها در در 
قراردادهاي پايان جنگ جهاني اول)نشست هاي فاتحين جنگ در ورساي( تحقير 
شده بودند و غرامات و تعهدات سنگيني بر آنها تحميل شده بود. اقتصاد آلمان فلج 
شده بود و »مارك« پول ملي آلمان تقريبا بي ارزش شده بود، نظم سابق كه آلماني 
ها به آن عادت كرده بودند وجود نداشت و احزاب و گروههاي سياسي بر سر و كول 
هم مي زدند و اميدي به بهبود اوضاع نمي رفت. در اين شرايط تنها با شعارهاي 
ناسيوناليسي و تحريك احساسات ملي و معرفي فردي به عنوان »منجي« مي توان 
همگان را جلب و پشت سر او متحد كرد كه هيتلر و حزب نازي موفق به اين كار 

شده بودند.

گزارش میدانی »ابتکار« از صدمین سالگرد انقاب اکتبر

روزی که جهان را تکان داد

ماشین های  و  است  گذشته  اکتبر  انقاب  از  سال   100
تبلیغاتی بر روی این واقعه تمرکز کرده اند. یکی از روزهای 
انقاب می گوید و دیگری از آنچه بعد از انقاب رخ داد. در 
میان این همه خبر جای یک چیز خالی است: در صدمین 
سالگرد انقاب اکتبر چه روی می دهد؟ برای دانستن این 

مساله، باید به مسکو رفت و وقایع را با چشم دید.
روز با صدای آژیر شروع می شود. در خیابان ها ماشین های پلیس 
و نیروهای پلیس فراوانند، و همه به یک سو می روند: میدان سرخ!

3 روز پیش از این اوضاع متفاوت بود. 4 ام نوامبر روس ها روز 
»اتحاد« را جشن می گیرند، روزی که در سال 1612 توانستند بر 
نیروهای اشغال گر لهستانی پیروز شده و آن ها را از مسکو بیرون 
کنند. روز اتحاد را در شهر کوچک ساراتوف در حاشیه رود ولگا 

گذراندم.
نیروهای پلیس جهت حفظ امنیت، خیابان های منتهی به پارک 
مرکزی شهر را بسته بودند، اما جمعیت بی دغدغه به سمت این 
پارک روان می شدند. جشن همراه با موسیقی و پایکوبی به راه 
بود و بیلبوردهای زیادی در سطح شهر خبر از برگزاری مراسم 
روز اتحاد می داد. نمونه ای کامل از یک جشن دولتی و فرمایشی. 
اما هیچ کدام از این بیلبوردها اشاره ای به اتفاقی که قرار بود 
چند روز بعد بیافتد، نکرده بودند. گویی کسی می خواست این 
روز به خصوص از تاریخ حذف شود.  روزی که من تنها برای 
دیدن وقایع آن به روسیه سفر کرده ام، و امروز، یعنی در آن روز به 
خصوص، خود را به مسکو، پایتخت پیشین اتحاد جماهیر شوروی 

سوسیالیستی رسانده ام، تا ببینم چه خبر است!
روز واقعه

امروز هفتم نوامبر است، و اینجا میدان سرخ مسکو است. بر 
اساس تقویم قدیمی ارتودوکس روس، امروز مصادف است با 25 
اکتبر، بنابراین واقعه ای را که امروز اتفاق افتاده است، »انقاب 

اکتبر« می نامند. 
به قول »جان رید« روزنامه نگار آمریکایی، 7 نوامبر سالگرد 
آخرین روز از 10 روزی است که دنیا را تکان داد. اما این تنها 
ویژگی خاص امروز نیست. از انقاب اکتبر که در سال 1917 
اتفاق افتاده تا این روز، 100 سال می گذرد، بنابراین امروز 100 

امین سالگرد انقاب اکتبر است.
بی شک  بود،  برپا  سوسیالیستی  شوروی  جماهیر  اتحاد  اگر 
این روز را با شکوهی خاص، بزرگتر از سالگرد هر سال جشن 

می گرفت، اما اکنون در مرکز میدان سرخ، تانک های جنگ جهانی 
دوم ایستاده اند و نمایشی درباره »جنگ کبیر میهنی« آغاز شده 
است. نمایشی مانند جشن روز اتحاد، فرمایشی و دولتی. گویی 
کسی می خواهد سر بازدیدکنندگان از میدان را به جنگ جهانی 

دوم گرم کند تا کسی به یاد نیاورد که امروز، چه روزی است. 
مقبره لنین را بسته اند و کسی نمی تواند واردش شود. البته 
دسته گل ها و شاخه های گل سرخ در کنار آن فراوانند. نیروهای 
پلیس به بهانه حفظ امنیت میدان سرخ را محاصره کرده اند و در 
کوچه ها، نیروهای ویژه و پلیس ضد شورش به چشم می آیند. در 
میدان سرخ خبری از جشن سالگرد انقاب نیست، اما یک خیابان 

آن طرف تر اوضاع فرق می کند.
اکتبر مغموم

پلیس پیاده روی سمت چپ خیابانی که به میدان سرخ منتهی 
می شود را محاصره کرده و با حصارهای آهنی ویژه راه ورود به 
آن را بسته است، درون پیاده رو اما جنب وجوش دیده می شود و 

پرچم های سرخ بر فراز آن در اهتزازند. 
به سمت پیاده رو می روم، اما راهی به سوی آن نیست. بعد از 
حدود 500 متر پیاده روی، راهی از میان حصارها به پیاده رو 
پیدا می کنم و تازه می فهمم چه خبر است: به تظاهرات حزب 
کمونیست راه یافته ام. جمعیت به سمت نقطه ای خاص در حرکت 

است و البته محدود به نقطه ای خاص نیست. صف درازی است 
که ابتدا و انتهای آن را نمی توان دید. فردی بدبین جمعیت را 50 
تا 60 هزار نفر تخمین می زند و در خوش بینانه ترین حالت می توان 
گفت که تظاهرات، 100 هزار نفری است. اما این 100 هزار نفر 

یکدست و یکرنگ نیستند.
از پرچم های سرخ، پرچم های کشورهای مختلف را  به غیر 
می توان در تظاهرات دید. شهروندان روسیه، برخی جمهوری های 
شوروی سابق، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، آرژانتین، تونس، کوبا، برزیل، 
چین، ویتنام، اندونزی، ایاات متحده آمریکا و بسیاری از دیگر 
کشورها در تظاهرات دیده می شوند. یک پرچم خاص اما توجهم 
را بیشتر از همه جلب می کند. پرچمی زرد با راه های قرمز و یک 

ستاره سرخ: پرچم جمهوری کاتالونیا!
جمعیت نسبتا زیاد است و البته مشخص است که بسیاری از 
نقاط مختلف جهان خود را برای شرکت در این مراسم رسانده اند. 
اما بی توجهی دولت و فشار پلیس باعث می شود که در نظر آید 

اکتبر امروز اندوهگین است.
جمع چهره ها جمع است

عکس های لنین و استالین روی دست ها موج می خورد، اما 
چهره های دیگری هم در جمع حاضرند. مائو، چه گوارا و فیدل 
کسانی چون  اما چهره  می شوند،  دیده  همه  از  بیش  کاسترو 

پویگدامون هم در عکس ها حضور دارد.
در میان عکس ها، به چهره محمد براهمی هم بر می خورم. رهبر 

چپ گرای تونس که 3 سال پیش به قتل رسید.
روی سن نیز چهره های مختلفی ایستاده اند، از گنادی زیاگانوف، 
رهبر حزب کمونیست فدراسیون روسیه گرفته تا نمایندگان 
دولت های چین، کوبا و ویتنام. هر کدام به زبان خود خطابه ای 
ایراد می کند که به زبان روسی نیز ترجمه می شود. تنها خطابه 
انگلیسی، سخنرانی رییس کمیته جوانان سوسیالیست جهان 
است. خطابه ای که در آن نسبت به خطر گسترش امپریالیزم و 
ظهور مجدد نازیسم اخطار داده می شود، و البته اوکرایین، عراق، 

سوریه و یمن را نیز شاهد سخنان خود می گیرد.
شاید جالب ترین نکته درباره حاضران روی سن، سه نفری 
باشند که در گوشه سمت چپ ایستاده اند. سه نفر که یونیفورم 
نظامی به تن دارند و به ترتیب پرچم های نیروهای زمینی، هوایی 

و دریایی روسیه را نگه داشته اند.
دولت بد، شعارهای خوب

ایوان زیلف، یکی از اعضای کمیته مرکزی سازمان جوانان حزب 
کمونیست فدراسیون روسیه است. با او هم کام می شوم و درباره 
وضعیت کنونی کشور می پرسم. می گوید: »واضح است که دولت 
ما، دولت بدی است: یک دولت سرمایه دار و اولیگارش. اما این 
دولت گاهی شعارها و حتی عملکرد خوبی دارد.« به گفته زیلف، 
اکنون در میان مردم روسیه، حس خوبی نسبت به ایام شوروی 
وجود دارد، و همین مساله باعث شده دولت برای جلب پایگاه 

اجتماعی به شعارهای شوروی روی بیاورد.
او می گوید: »این مساله کار حزب کمونیست را کمی دشوار 
اولیگارش ها  دهیم  نشان  مردم  به  باید  حال  چراکه  کرده، 
دنباله روهای خوبی برای سیاست های شوروی نیستند.« زیلف به 
وضعیت وخیم اقتصادی جمهوری های سابق شوروی نیز اشاره 
می کند و می افزاید: »اکنون در این جمهوری ها دولت های راستگرا 
قدرت گرفته اند و حتی در بعضی مانند اوکرایین، نازی ها حکومت 
می کنند. وضعیت اقتصادی و اوضاع معیشت در این کشورها بسیار 
بد است، و این در حالی است که روسیه توانسته به ثبات نسبی 
اقتصادی و اجتماعی دست یابد. همین دست آویزی شده است 
برای ترساندن مردم توسط دولت. دولت مدام به مردم هشدار 
می دهد که در صورت نافرمانی، وضعیت مشابهی در انتظارشان 

خواهد بود. «
این چپگرای جوان نظر جالبی نیز راجع به ایران دارد. می گوید: 

»امیدوارم بتوانید بر سلطه سعودی ها به منطقه پایان بدهید.«
مراسم تمام می شود و هر کس به سمت محل اقامت خود 
که  جایی  می روم،  سرخ  میدان  سمت  به  من  بازمی گردد. 
کیوسک های سوغاتی عکس لنین و استالین را می فروشند و 

مک دونالدز همبرگرهایش را.

با پيروزي انقاب بلشويكي در روسيه، مقامات جديد آن كشور به دایلي 
از دغدغه هاي مرزي، تمركز قوا در  اعتبار منطقه اي، كاستن  چون كسب 
رويارویي با مخالفان داخلي و همچنين تفاوت ماهوي حكومت كمونيستي 
جديد با رژيم سرمايه داري تزارها، گام هایي در جهت لغو تحميل سياسي و 

اقتصادي دولت ساقط شده تزاري بر ايران برداشت.
گرچه اين اقدامات به منزله پايان دخالت هاي مسكو در امور داخلي ايران نبود، ولي با 
توجه به پيشينه رفتار سياسي دولتمردان روس با حكومت هاي قاجاري، قابل تأمل است.
انقاب اكتبر 1917 در همان نخستين روزهاي پيروزي، آثار خود را بر ايران گذاشت. 
در 14 آذر 1296 يعني تقريباً چهل روز پس از وقوع انقاب و روي كار آمدن لنين، 
اعاميه مهمي خطاب به مسلمانان مشرق زمين از طرف رژيم كمونيستي روسيه انتشار 

يافت. بخشي از اين اعاميه بسيار مفصل كه مربوط به ايران است، به شرح زير است:
»رفقا و برادران!

در روسيه حوادث بزرگي در حال تكوين و انجام گرفته است. جنگ خونين كنوني 

كه با نيت تجاوز به سرزمين هاي بيگانه و تقسيم خاك ملل ديگر شروع شده،  به پايان 
خود نزديك مي شود. دنياي ديگري پا به عرصه وجود گذاشته است. اين دنيا، دنياي 
رنجبران و ملل آزاد شده است. در پشت سر انقابي كه در روسيه انجام گرفته، حكومتي 
كه مولود اراده كارگران و دهقانان روسي است، ايستاده است. اي مسلمانان مشرق 
زمين! اي ايرانيان! اي ترك ها! اي عرب ها! اي هندوان! روي سخن ما با شماست: با 
شما كه زندگاني تان،  جانتان، مالتان و ناموستان قرن ها زير پاي غارتگران اروپايي مانده 

و له شده بود.
ما رسماً اعام مي داريم كه تمام پيمان ها و قراردادهاي سري كه تزار مخلوع روسيه 
با انگلستان و فرانسه امضا كرده بود و طبق مفاد آن قرار بود قسطنطنيه پس از خاتمه 
جنگ به روسيه داده شود و حكومت مخلوع »كرنسكي« نيز همان قراردادها را تأييد 

كرده بود، همگي باطل و كان لم يكن و از درجه اعتبار ساقطند.
جمهوري سوسياليستي روسيه و حكومت كه مجري اوامر آنهاست، يعني شوراي 
كميسرهاي خلق، هر دو با تصرف خاك  ديگران مخالفند، ما رسماً اعام مي داريم كه 

قسطنطنيه مال ترك هاست و بايد مثل سابق در تصرف مسلمانان باقي بماند.
ما رسماً اعام مي داريم كه عهدنامه ها و توافق هاي پيشين روسيه و انگلستان كه 
ايران را ميان دو كشور امپرياليست تقسيم كرده بود،  باطل و كان لم يكن و از درجه 

اعتبار ساقطند .
اي ايرانيان! به شما قول مي دهيم كه به محض پايان عمليات نظامي، سربازان ما خاك 
كشورتان را تخليه كنند و شما مردم ايران حق داشته باشيد كه آزادانه درباره سرنوشت 

آتي خود تصميم بگيريد.
رئيس شوراهاي كميسرهاي خلق: لنين

كميسر خلق براي امور مليت ها: استالين«
اين اعاميه نخستين قدمي بود كه دولت شوراها درباره ايران برداشت و اميدهاي 
فراواني را در دل ها ايجاد كرد. دولت شوروي به منظور جلب دوستي ايران در اين 
يادداشت، كليه امتيازات مخالف حاكميت و استقال ايران را كه در دوره تزارها به روسيه 
واگذار شده بود، لغو كرد و به ايرانيان وعده داد كه اين دولت در اخراج قواي انگليس و 
عثماني از خاك ايران به آنها كمك و از ادعاهاي آن كشور درباره مطالبه خسارت زمان 

جنگ پشتيباني خواهد کرد.
دولت شوروي در ادامه مواضع انقابي اش و تبيين ديدگاه خود درباره ايران و مردم 
ايران، سياست نرمش و ماطفت خود را فزوني بخشيد، به طوري كه در تكميل 

بيانيه  هاي خود درباره قراردادهاي روسيه تزاري با ايران،  قرارداد 1907 را به صورت 
رسمي ملغي اعام كرد.

پس از روي كار آمدن »چيچيرين« و قرار گرفتن وي در منصب كميسر خارجي 
اين اقدامات تداوم يافت. وي در 5 تير 1298 در نامه اي به دولت ايران، كليه امتيازات 

تحصيلي روسيه تزاري را به صورت يك جا لغو و باطل اعام كرد.
به این منظور بیانیه ای از سوی حکومت شوراها تدوین شده بوده. در اين بيانيه ضمن 
حمايت و اعام مساعدت حكومت انقابي نسبت به اتحاد عليه استعمارگران، وعده داده 
مي شود كه به محض پايان عمليات نظامي در صحنه هاي جنگ، نيروهاي نظامي روسي 
به سرعت از ايران خارج شوند. پس از آنكه شوراي انقاب تصميم به متاركه درجنگ 
جهاني اول گرفت، لئون تروتسكي، كميسر خارجه در نامه اي به سفارت خانه هاي دول 
متفق اين موضوع را به اطاع آنها رساند. بر همين اساس و در قدم اول دول متحد،  
مذاكرات خود را با بلشويك ها در مورد عقد قرارداد صلح آغاز كردند. در جريان مذاكرات 
بين آلمان و شوروي كه در منطقه  برست ليتوفسك انجام شد و منجر به عقد »پيمان 
برست ليتوفسك« بين دو كشور شد، تروتسكي مطالبي را درباره حقوق ملت ايران به 
طرف مذاكره كننده آلماني خود عنوان كرد. كميسر امور خارجه اتحاد جماهير شوروي 
اظهار داشت كه »مشاراليه مايل است مظالمي كه از طرف حكومت سابق روسيه به 

ايران بي طرف وارد آمده، مخصوصاً مورد توجه قرار داده و در جبران  آنها اقدام نمايد.«
»فون كولمان« وزير امور خارجه آلمان، بيانات مشاراليه را به حسن قبول تلقي كرده 

و اظهار داشت:
ملت  آزادي  با يك صميميت مخصوصي خواهان  مركزي همواره  اروپاي  »دول 
قديم التمدن ايران بوده و هيچ آرزويي ندارد جز اين كه ايرانيان در آتيه از فشارهاي 

خارجي رهايي پيدا كرده و تمدن خود را آزادانه تعقيب نمايند.«
در پي تاش سفير و كاركنان سفارت ايران در روسيه و مذاكره با مقامات روسي و 
آلماني، حقوق و استقال ايران در قراردادهاي مربوط به متاركه جنگ و برقراري صلح 

بين روسيه و آلمان، برست ليتوفسك 1918،  تضمين شد. 
پس از امضاي قرارداد برست ليتوفسك، تروتسكي مفاد قرارداد را به اطاع كاردار ايران 
در پطروگراد رسانيد. در ژانويه همان سال تروتسكي برنامه پنج ماده اي حكومت شوروي 
براي تخليه قشون روس از خاك ايران را در روزنامه »شوراي كارگران و سربازان« انتشار 
داد. براساس اين برنامه، بلشويك ها تصميم گرفته بودند كه افسران روس لشكر قزاق را 

نيز به روسيه احضار كنند.

نخستین تأثیر انقاب اکتبر بر ایران

علی اسدی خمامی.



به گزارش »ابتکار«، 28 مرداد ماه امسال زن جوانی با مراجعه 
به کانتری 134 شهرک قدس به مأموران اعام کرد که آقایی 
حدودا 40 ساله با حیله و ترفند، در پوشش فردی خیر که 
قصد کمک رساندن به افراد نیازمند جامعه را دارد اعتماد وی 

را جلب و اقدام به سرقت طاجات او کرده است.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع »سرقت به شیوه بدل اندازی« 
و به دستور دادیار شعبه دوم دادسرای ناحیه 34 تهران، پرونده برای 
رسیدگی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

مالباخته پس از حضور در پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش 
به کارآگاهان گفت: ساعت 13 و 30دقیقه روز 28 مردادماه امسال 
مردی 40ساله سوار بر ماشین، به من نزدیک شد؛ این شخص مدعی 
شد که قصد دادن ِخیرات را دارد و مدعی گرفتن حاجت خود شد. 
این شخص در ادامه گفت: »خودتان کسی را نمی شناسید ؟«؛ زمانی 
که به او پاسخ دادم که افرادی نیازمند را در همسایگی می شناسم، 
بسته ای پول به من نشان داد و از من خواهش کرد تا آن را به افراد 
نیازمند برسانم. در ادامه، بسته پول را در کیسه پاستیکی مشکی که 
داخل آن مقداری البسه قرار داشت، گذاشته و آن را تحویل من داد، 
در همین زمان، این شخص با طرح این موضوع که قصد خرید طا 
برای همسرش را دارد از من پرسید: »به نظر شما چه طایی برای 
همسرم خریداری کنم؟« و به این بهانه از من خواهش کرد تا طاجات 

همراهم را به منظور بازدید در اختیارش قرار دهم.
این شخص پس از بازدید طاجات ، آنها را داخل کیسه پاستیکی 
گذاشت، درب کیسه را محکم کرد و آن را به من تحویل داد و تأکید 
کرد که طاجاتم را به همراه بسته پول که مدعی بود مبلغ آن سه 
میلیون تومان است، داخل کیسه گذاشته و پس از خداحافظی، با 
ماشین دور شد. حتی در زمان دور شدن از من خواهش کرد تا در 
زمان نماز او را نیز دعا کنم. پس از رفتن وی، کیسه پاستیک مشکی 
را جهت برداشتن بسته پول و طاجاتم باز کردم اما نه خبری از 
بسته پول بود و نه از طاجاتم، تنها چند البسه کهنه در داخل کیسه 

پاستیکی بود که انتهای آن نیز سوراخ شده بود.
همزمان با آغاز رسیدگی به پرونده، وقوع سرقت های مشابه دیگر 
در مناطق غرب و شمال غرب تهران به ویژه در محدوده شهرک قدس 

و پونک به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ اعام شد. در تمامی 
این سرقت شخصی »خیرنما« در پوشش کمک به افراد نیازمند اقدام 
به فریب زنان و در ادامه سرقت طاجات آنها به شیوه بدل اندازی کرده 
بود که با بررسی اظهارات مالباختگان، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند 
که تمامی این سرقت ها توسط یک نفر و با استفاده از خودروهای 

مختلف انجام شده است.
ردپای متهم در سمنان، شهرری و تهران

با شناسایی دقیق محل ده ها سرقت و انجام تحقیقات میدانی و 
با بهره گیری از دوربین های مداربسته مراکز تجاری و ...، سرانجام 
کارآگاهان موفق به شناسایی یک دستگاه خودرو سواری پژو206 

سفیدرنگ شدند.
با شناسایی مالک خودرو در شهرستان سمنان، نیابت قصایی اخذ 
و کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی به این شهرستان اعزام شدند. 
یک خانم جوان حدودا 25ساله به عنوان مالک خودرو، در اظهاراتش 
به کاراگاهان گفت: »چندی پیش با شخصی به نام غامرضا آشنا 
شده و پس از مدت کوتاهی تصمیم به ازدواج گرفتیم. در این مدت 
نیز ماشین من در اختیار وی قرار داشت و به تازگی ماشین را از او 

تحویل گرفتم.
با شناسایی تصویر »غامرضا. م«، 42ساله از سوی ده ها مالباخته، 
کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی در ادامه اقدامات پلیسی موفق به 

کشف یک دستگاه پژو 405 سفیدرنگ متعلق به یک خانم جوان 
دیگری شدند که خودروی وی در اختیار غامرضا قرار داشت.

این خانم جوان در شهرستان شهرری شناسایی و تحقیقات از 
وی در خصوص غامرضا انجام شد. وی در اظهاراتش ضمن معرفی 
غامرضا به عنوان همسر سابقش مدعی شد که اطاعی از غامرضا 

نداشته و به تازگی از او متارکه کرده است.
سرانجام با انجام اقدامات ویژه پلیسی، مخفیگاه »غامرضا. م« در 
منطقه جنت آباد – میدان چهارباغ شناسایی و در ساعت هفت صبح 
16 آبان  در حالی که به همراه همسرش )مالک خودرو پژو 405 
سفیدرنگ( در خانه حضور داشت، دستگیر و به پایگاه دوم پلیس 

آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.
نیازی به پول سرقت ها نداشتم

فقره  ده ها  به  صراحتا  اولیه  تحقیقات  همان  در  م«  »غامرضا. 
سرقت از زنان سالخورده در مناطق مختلف شهر تهران با استفاده 
از انواع خودروهای سواری متعلق به دوستان و اطرافیانش اعتراف 
کرد و در خصوص انگیزه اش از این سرقت ها گفت: »من نیازی به 
پول سرقت ها ندارم و در زمینه ساخت و ساز ساختمان در شهرستان 
فعالیت می کنم. چندی پیش و از طریق یکی از دوستانم که چندین 
بار به اتهام سرقت از زنان دستگیر شده و به تازگی از زندان آزاد شده 
بود، آموزش این نوع سرقت را فرا گرفتم، ابتدا برای تفریح چند سرقت 
انجام دادم اما در ادامه به این کار عادت پیدا کرده بودم و پول فروش 

طاجات مسروقه را نیز در ساخت و ساز هزینه می کردم.«
سرهنگ کارآگاه سعداه گزافی، رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ، با اعام این خبر تصریح کرد: »با اعتراف صریح متهم به 
ده ها فقره سرقت در مناطق مختلف تهران و شناسایی ده ها مالباخته، 
انجام  برای  و متهم  پرونده صادر شده  دادیار  از سوی  قانونی  قرار 
تحقیقات تکمیلی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ 
قرار گرفته است؛ بنابراین از تمامی شکات و مالباختگانی که به این 
شیوه و شگرد مورد سرقت و کاهبرداری قرار گرفتند دعوت می شود 
تا جهت شناسایی متهم و پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه دوم 
پلیس آگاهی تهران بزرگ در جنت آباد شمالی – خیابان کبیری طامه 

مراجعه کنند.«
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مجروح  شدن 2 مرزبان بر اثر انفجار مین
انفجار مین در اطراف پاسگاه انتظامی »نهر عنبر« شهرستان دهلران، منجر به مجروح شدن 2 سرباز مرزبانی شد. به گزارش ایلنا، درحال حاضر این 2 سرباز برای گذراندن مراحل درمانی به 

بیمارستان منتقل شده اند.  سیدحسینعلی موسوی، فرماندار دهلران با تایید این خبر اظهار کرد: 2 سرباز مرزبانی حین انداختن زباله در اطراف پاسگاه انتظامی خود به علت انفجار یک باره مین، 
مجروح شدند.  وی تصریح کرد: بخش هایی از شهرستان دهلران با توجه به اینکه به طور مستقیم درگیر جنگ بوده در دوران دفاع مقدس آلوده به انواع مین ها شده است. براین اساس وقوع چنین 

اتفاق هایی ممکن است. 

 کشف ۶2درصد خودروها
و  موتورسیکلت های سرقتی 

خودروها  62درصد  کشف  از  بزرگ  تهران  پیشگیری  پلیس  رئیس 
وموتورسیکلت های سرقتی در هفته گذشته خبر داد.

به گزارش مهر، سرهنگ رضا بستو افزود: در هفته گذشته حدود ۷8درصد خودروها 
و 4۷درصد موتورسیکلت های سرقتی در پایتخت توسط ماموران پلیس کشف شدند.

وی گفت: بیشترین درصد کشفیات خودروها و موتورسیکلت های سرقتی مربوط 
به سرکانتری پنجم تهران با 8۹درصد بوده است و پس از آن سرکانتری یازدهم 
با ۷4، دهم با ۷3 و هشتم با ۷0درصد بیشترین کشفیات را در این حوزه به خود 

اختصاص دادند.
رئیس پلیس پیشگیری با اعام اینکه با اجرای طرح رعد در سطح سر کانتری ها و 
کانتری های پایتخت جرایم در سطح محات به طرز چشمگیری کاهش داشته است 
افزود: بعد از پایش های اطاعاتی از مالباختگان دعوت می شود تا برای بازپس گیری 
خودروها و موتورسیکلت های سرقتی خود به پایگاه های پلیس آگاهی تهران بزرگ 

مراجعه کنند.
به گفته بستو، موفقیت ماموران کانتری ها در کنترل جرایم به مدد اخبار و اطاعات 
مردمی رقم می خورد، گزارش های مردمی درباره اتفاقاتی که در محله ها رخ می دهد و 
در میان گذاشتن این اتفاقات با سامانه 110 باعث برقراری امنیت می شود. شهروندان 
مطمئن باشند که اخبار و اطاعات آنها درباره تجمع معتادان و خرید و فروش مواد 
مخدر و آزار و اذیت اراذل و اوباش و سرقت با دقت از سوی کارشناسان 110 بررسی و 

برای پیگیری های پلیسی به کانتری ها و سر کانتری  ها ارجاع می شود .

تیراندازی پلیس در بزرگراه به سارقان خودرو 
رئیس کانتری 153 شهرک ولیعصر گفت: بامداد شنبه ماموران کانتری به 
محض وصول خبری مبنی بر تعقیب و گریز خودرو مسروقه توسط عوامل 
شهرک  استحفاظی  محدوده  در  مهار  طرح  بافاصله  نصر  کانتری 13۷ 

ولیعصر را اجرا کردند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ شریفی درباره جزئیات این عملیات افزود: با ورود خودرو 
مسروقه به بزرگراه آیت اه سعیدی 2 اکیپ خودرویی کانتری 153 پس از اخطار 
ایست و متعاقبا رعایت قانون بکارگیری ساح اقدام به شلیک سمت خودرو مسروقه 

کردند.
وی اظهار کرد: در حالی که سارقان به صورت جنون آمیز با سرعت باا اقدام به 
تخریب خودروهای عبوری می کردند با درایت  ماموران خودرو در بزرگراه آزادگان 
متوقف و یکی از سارقان دستگیر شد و دیگری در حالی که به صورت پیاده اقدام به 

فرار می کرد با شلیک چند تیر متوقف و بازداشت شد.
یافت آباد  بیمارستان  به  برای مداوا  به گفته سرهنگ شریفی، سارق مصدوم 

اعزام شد.

 ثبت تخلفات موتورسیکلت سواران تهرانی
توسط دوربین ها

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از آغاز فاز اول طرح ساماندهی موتورسواران 
تخلفات  ماه  آذر  ابتدای  از  گفت:  و   داد  خبر  آذرماه  ابتدای  از  پایتخت 
موتورسیکلت سواران تهرانی توسط دوربین های ثبت تخلف شناسایی و ثبت 

می شود.
به گزارش ایلنا، سردار محمدرضا مهماندار افزود: چند ماهی است که به صورت 
آزمایشی امکان ثبت تخلفات موتورسواران مانند رانندگان خودروها توسط دوربین ها 
فراهم شده است که براین اساس بیش از 300هزار پاک موتورسیکلت متخلف توسط 

دوربین ها در سامانه پلیس راهور ثبت شد.
وی گفت: با رفع اشکاات نرم افزاری از ابتدای آذرماه برخورد با تخلفات موتورسواران 
عاوه بر واحدهای گشتی پلیس راهور با سامانه دوربین های ثبت تخلف نیز انجام 

می شود.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تصریح کرد: بر این اساس به صورت همزمان طرح 
برخورد با پاک مخدوش و پوشش پاک موتورسیکلت  ها نیز اجرا می شود و ماموران 
پلیس راهور با هرگونه پوشش پاک موتورسیکلت  ها اعم از انداختن زنجیر، گذاشتن 

کاه، تلق رنگی و ... به طور جدی برخورد می کنند.
به گفته وی، بر اساس قانون دستکاری و مخدوش کردن پاک جرم است و حتماً 
موتورسیکلت ها توقیف و راکب آن ها به مرجع قضایی معرفی می شود که بر اساس 

قانون این تخلف بین 6ماه تا یک سال حبس دارد.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ابراز امیدواری کرد که با همکاری موتورسواران 

ضمن برقراری بیشتر نظم میزان حوادث و تخلفات این بخش کاهش یابد.

کشف ۱۸ تن انواع مواد مخدر در کشور 
معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر از کشف 
18 تن و   24 کیلوگرم انواع مواد مخدر و روان گردان در هفته دوم آبان در 

کشور خبر داد.
این مدت  موادمخدر در  اسداله هادی نژاد گفت: کل کشفیات  به گزارش مهر، 
18024کیلوگرم و بیشترین حجم مواد مکشوفه از نوع تریاک به میزان 16010 

کیلوگرم بوده است که 88.8درصد از مجموع کشفیات را شامل می شود.
وی افزود: در این مدت نیز ۷55 حشیش، 423کیلوگرم هروئین، 120کیلوگرم 

مرفین و   25کیلوگرم شیشه   و ۷14کیلوگرم سایر مواد کشف و ضبط شده است.
معاون مقابله با عرضه ستاد با بیان اینکه این میزان از کشفیات در هزار و 48۹فقره 
عملیات صورت گرفته است، گفت: سرانه کشفیات مواد مخدر در این دوره 12کیلوگرم 

به ازای هر عملیات بوده است.
هادی نژاد افزود: در این مدت 23 هزار قرص روانگردان در سطح کشور کشف شده 
که بیشترین تعداد آن با 16 و پنج هزار به ترتیب مربوط به استان های اردبیل و 
آذربایجان غربی است، کشف مواد پیش ساز مکشوفه نیز در این دوره با ادامه کاهش 

به صفر رسیده است.
وی در ادامه با بیان اینکه بالغ بر 84.3درصد کشفیات این دوره زمانی مربوط به 
6 استان کشور است،  تصریح کرد: بیشترین حجم کشفیات با  8482کیلوگرم مربوط 
به استان کرمان است که معادل 4۷درصد کشفیات کشور است و خراسان جنوبی 
فارس  و  با 1202کیلوگرم  کرمان  با 1665کیلوگرم،  هرمزگان  با 1828کیلوگرم، 

10۹5کیلوگرم و یزد با  ۹24کیلوگرم به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.
وی گفت: جمع کل دستگیری های این دوره 6۹13 نفر بوده که از این تعداد 
دیگر  به  مربوط  مابقی  و  شده اند  دستگیر  پاکسازی  طرح های  در  نفر    601۷

عملیات ها هستند.
هادی نژاد بیان کرد: در مدت یاد شده و در مدت اجرای عملیات پاکسازی مناطق 
آلوده در سطح استان های کشور 211نفر قاچاقچی، سه هزار و 414توزیع کننده و 

خرده فروش و 2هزار و 3۹2نفر معتاد متجاهر دستگیر شده اند.
وی افزود: همچنین در این مدت 1۹2دستگاه خودرو، 42دستگاه موتورسیکلت، 

11قبضه ساح و ۷40دستگاه موبایل توقیف شد.

اخبار

افقی :
1-مجموعه ای از وسائل مورد نیاز نوزاد که پیش از به دنیا آمدن او خریداری می شود – نگهبان مجتمع مسکونی 
2- گلی از خانواده زنبق ها – عنوانی که امروزه عمدتا برای اطاق به عرب ها به کار می  رود– بله روسی 3- غرور و 
تکبر – استان نفت خیزعراق – برابر – پرنده ای از تیره قرقاول 4- حیوان عسل دوست – تکرار حرفی از الفبا – فن 
ساار است و کارشناس فنی 5- ترازوی بزرگ – پرنده سعادت – قلب - سطح 6- معاون هیتلر – گاری – مرتجع 
استیکی ۷- پس ندادنی فرد خسیس – خشک مزاج – نامی دخترانه – برادر پدر 8- اولین مرد فضانورد – پیراهن 
بدون آستین زنانه ۹- تکیه کام درویش – رخت شوی – جنگ – از چاشنی ها 10- بخل شدید – هنر بی مقدمه 
و بدون فکر قبلی – عنصر تیروئید 11- حرف همراهی – بویایی - سعادت - سرسبز 12- کشوری محصور به خشکی 
در اروپای مرکزی با مرکزیت براتیساوا – مروارید – گونه ای قورباغه 13- نرم ترین کانی – آب تازی – کامی که 
روی تصویر گفته می شود – دو ماه بعد 14- حرف گزینش – از شرکت های خودروسازی ایتالیا – جنس برخی 
پارچه ها 15- شهری در سوئیس با جشنواره سینمایی معروف – او را مستعدترین فیلسوف پیش سقراطی نامیده اند 

که عمده نظریاتش، حول محور اتم است.
عمودی :

1-رگه های حل معما - به مواد جامدی از پوسته زمین اطاق می  شود که از یک یا چند کانی که با یکدیگر 
پیوند یافته  اند، تشکیل شده  است – اطائات 2- اختراع ادیسون – روشنایی شب – نژاد سفید 3- حیوان باوفا 
– نخستین بانک ایرانی – اندامی که حلزون دارد ! – دندان شل 4- فرشته – بزرگترین قاره – اضافه گویی – نت 
چهارم 5- برعکس – کاغذ – سیر کوهی 6- پسندیده – مکانی برای آرد کردن گندم بود – وقت و هنگام ۷- "زرد" 
فرنگی – شامل همه – دور نیست – دوم شخص مفرد 8- پنهان کاری – عاشقی که "فخرالدین اسعد گرگانی" خلق 
کرد ۹- چاشنی غذا – خواب بد – نفس خسته – جوانمرد 10- آبشار کرمان – پایتخت زیمبابوه – شهری در استان 
بوشهر 11- گابی – پول خارجی - بایگانی 12- حرف دهان کجی – حقه – جانور تک سلولی - پسوند آلودگی 
13- ناشنوا – شادمانی – نوبت بازی - شکوه 14- تیره روزی – مورچه - سارق 15- وسیله ای است که در آن، فرآیند 

شکافت هسته  ای به صورت کنترل شده انجام می  گیرد – شکافتن دوباره قبر – تعصب و حمیت.

جدول - 935 
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*  طراح جدول: مجتبی اردشیری

مالباختگان به پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کنند

سرقت از زنان در پوشش فرِد خیر 

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ متهم به قتل زن 35ساله با 
ضربات متعدد چاقو را قبل از اقدام به خودکشی و پریدن از روی پل عابر 9دی 

شناسایی و دستگیر کردند.
به گزارش مهر، ساعت 1۹ چهارشنبه 16 آبان از طریق مرکز فوریت های پلیسی، 
وقوع یک جنایت در خیابان هال احمر - خیابان شهید قدمی به کانتری 115 رازی 

اعام شد.
با حضور مأموران کانتری و انجام بررسی های اولیه مشخص شد که خانمی 35ساله 
از ناحیه سر، پشت گردن و پشت کتف مورد اصابت ضربات متعدد جسم تیز قرار گرفته 

و به قتل رسیده است.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمـد و به دستور بازپرس شعبه ششم 
دادسرای ناحیه 2۷ تهران، پرونده در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار 

گرفت.

پسر 15ساله مقتوله در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: بیرون خانه بودم، به گوشی تلفن 
همراه مادرم زنگ زدم اما گوشی مادرم خاموش شده بود. به پدرم زنگ زدم گوشی او 
نیز خاموش بود. به خانه آمدم، کسی در خانه را باز نکرد، زنگ همسایه باا را زدم و آنها 
در مجتمع را برایم باز کردند. زمانی که وارد خانه شدم با جسد مادرم که آغشته به خون 

روی زمین افتاده بود، روبرو شدم. مادرم کشته شده بود.
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در همان تحقیقات اولیه در جریان غیبت همسر 
مقتول به نام آیت، 36ساله قرار گرفتند، در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد که آیت 
اعتیاد شدیدی به مصرف موادمخدر از نوع شیشه دارد و همین موضوع باعث بیکاری 
2ساله او و درگیری وی با همسرش )مقتول( شده به گونه ای که مقتول چندین بار قصد 

متارکه از او را داشته است.
ساعت یک بامداد جمعه 1۹ آبان به کانتری 115 رازی اعام شد شخصی باای 
پل هوایی »نهم دی« قصد پریدن و پایان دادن به زندگی خودش را دارد، بافاصله 

مأموران کانتری و تیم آتش نشانی در محل حاضر شده و اقدامات برای نجات این 
شخص آغاز شد.

سرانجام در حالی که این شخص قصد پریدن داشت، مأموران او را مهار کرده و مانع 
از اقدامش شدند، در ادامه، مأموران اقدام به شناسایی این شخص به عنوان متهم تحت 
تعقیب اداره دهم کرده و بافاصله موضوع به کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران 

بزرگ اعام شد.
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران 
بزرگ، با اعام این خبر گفت: متهم در همان تحقیقات اولیه صراحتا به ارتکاب جنایت 

و قتل همسرش در یک نزاع خانوادگی اعتراف کرد. 
با اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت، قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس پرونده 
و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی و مشخص شدن انگیزه ارتکاب جنایت در اختیار 

اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.

نقشه خودکشی قاتل ناکام ماند

جزئیات دستگیری مرد همسرکش



مهاجم ملی پوش سایپا به دنبال آن است تا بتواند معافیت 

از خدمت سربازی بگیرد.

به گزارش ورزش سه، مهدی ترابی یکی از ستاره های جوان فوتبال 
است که در یکی، دو سال گذشته عملکرد خوبی در ترکیب سایپا 
ارائه داده و همین مساله اعتماد کارلوس کی روش به او را در پی 
داشته است. او به واسطه عملکرد خوبش در سال های گذشته 
پیشنهاد های زیادی از تیم های مطرح داخلی داشته اما قرارداد 
بلند مدت با سایپا همیشه کار را برای جدایی او سخت کرده و در 

نهایت هم در جمع نارنجی پوشان ماندگار شده است.
با وجود اینکه ترابی با سایپا قرارداد دارد، اما مشکات مربوط به 
نرفتن خدمت سربازی برای او دردسرهایی ایجاد کرده که احتمال 
جدایی اش از جمع شاگردان علی دایی را در نیم فصل افزایش 

داده است.
ترابی اما حاا به خاطر نداشتن کارت پایان خدمت با مشکل 
خروجی مواجه شده و به همین خاطر نتوانست همراه ملی پوشان 
به اتریش سفر کند تا به جای بازی برابر پاناما و ونزوئا در ترکیب 
سایپا در جام شهدا به میدان برود. در این شرایط او باید هرچه 
سریعتر تکلیف خدمت سربازی اش را مشخص کند که اگر این 
اتفاق رخ ندهد، چه بسا با مشکات بعدی مواجه شود و نتواند در 

نیم فصل دوم دیگر پیراهن سایپا را بپوشد.
ترابی این روزها به دنبال گرفتن معافیت از خدمت سربازی است و 
تاش هایی برای این منظور انجام داده است. او بسیار امیدوار است 

تا بتواند معافیتش را بگیرد و گفته می شود احتمال معاف شدن او 
از سربازی هم زیاد است؛ اما اگر نتواند معافیت بگیرد، چون سرباز 
است نمی تواند برای سایپا در نیم فصل دوم به میدان برود. به 

همین خاطر مجبور خواهد شد به یک تیم نظامی برود و خدمت 
سربازی اش را بگذراند.

مسئوان تراکتورسازی در این باره بسیار راغب هستند تا با 
توجه به جدایی مهدی شریفی در نیم فصل ترابی را به جمع 
نفرات خود اضافه کنند. تراکتورسازان که سال گذشته نیز در 
ازای پرداخت 600 میلیون تومان به ترابی پیشنهاد همکاری 
داده بودند، حاا بار دیگر با او مذاکره کرده اند تا به عنوان یار 
سرباز به تبریز برود. ترابی سال قبل با درخواست تراکتورسازان 
مخالفت کرد و ترجیح داد در سایپا به فوتبالش ادامه دهد اما 

حاا شرایط برای او متفاوت است.
از خدمت  نتوانند معافیتش  آینده  اگر طی یکی، دو هفته  او 
سربازی را بگیرد، راهی جز حضور در تراکتورسازی ندارد. حضور 
ترابی در جمع شاگردان گل محمدی برای تراکتورسازی بسیار 
مهم است و به همین منظور آنها نهایت تاششان را خواهند کرد 

تا بتوانند زمینه را برای چنین انتقالی فراهم کنند.
برای مشخص شدن تکلیف ترابی باید تا نیم فصل صبر کرد 
فوتبالش  به  سایپا  در  معافیت  دریافت  با  او  شد  متوجه  و 
ادامه می دهد یا اینکه برای گذراندن خدمت سربازی راهی 

تراکتورسازی خواهد شد.

یکشنبه
21آبان 1396
شماره3852

www.ebtekarnews.com

ج=ان <رزش
 تاج خواهان اعام دایل ناکامی تیم جوانان از سوی محصص و معینی شد

رئیس فدراسیون فوتبال از کمیته فنی و توسعه و کمیته جوانان خواست گزارش کاملی درباره روند آماده سازی تیم فوتبال جوانان ارائه دهند. به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، پس از بازگشت 

تیم فوتبال جوانان از رقابت های مقدماتی قهرمانی آسیا به میزبانی اردن، مهدی تاج از مرتضی محصص، رئیس کمیته فنی و توسعه فوتبال و فریدون معینی، رئیس کمیته جوانان خواست گزارشی در 

خصوص روند آماده سازی فنی تیم برای حضور در این مسابقات، تعداد نشست های مشترک با کادر فنی جهت بررسی و تحلیل موارد فنی و پیشبرد روند تمرینی و فنی و آنالیز کامل وضعیت فنی تیم، 

نتایج و علل عدم صعود به مسابقات نهایی رقابت های قهرمانی آسیا را ارائه دهند. همچنین رئیس فدراسیون فوتبال از این مسئوان خواست تا ظرف مدت یک هفته برنامه کمیته فنی و توسعه فوتبال 

را جهت موفقیت تیم های فوتبال امید، جوانان و نوجوانان و المپیک 2020 ارائه کنند.

سانتر از همه جا
مسعود سلطانی فر: 

بیشتر بدهی مالیاتی پرسپولیس و استقال واقعی نیست

وزیر ورزش و جوانان گفت: بخش قابل توجهی بدهی مالیاتی پرسپولیس 

و استقال واقعی نیست، چرا که درآمدشان همیشه سربه سر و یا کمتر 

از هزینه هایشان بوده و به همین دلیل مالیاتی از این جهت به آنها تعلق 

نمی گیرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مسعود سلطانی فر پس از تعیین 
تکلیف بدهی انباشته شده دو باشگاه استقال و پرسپولیس اظهار داشت: برای مشکل 
مالیاتی سرخابی ها زمانی که با مسئولین سازمان مالیاتی جلسه گذاشتیم و عنوان 
کردیم اعداد و ارقامی که از آن به عنوان بدهی مالیاتی یاد می کنید به خاطر عدم 
حسابرسی، مشخص نکردن طراز مالیاتی و ارائه اظهارنامه مالیاتی از سوی مدیران وقت 

بوده واقعی نیست، پذیرفتند تا این موضوع بررسی شود.
وزیر ورزش و جوانان با تاکید به این نکته که با تغییر رویکردها و باوری که مجموعه 
دولت نسبت به رسیدگی به امور ورزش دارد، گفت: انصافاً از زمان حضورم در وزارتخانه 
موردی نبوده که مراجعه کنم و دولت همکاری نداشته باشد. در خصوص بررسی بدهی 
مالیاتی دو باشگاه استقال و پرسپولیس نیز در کمیسیونی با دستور وزیر اقتصاد و 

دارایی سابق این موضوع مجدداً بررسی می شود.
وی با بیان این که بخش قابل توجهی از این بدهی مالیاتی واقعی نیست، چرا که 
استقال و پرسپولیس درآمدشان همیشه سربه سر و یا کمتر از هزینه هایشان بوده و 
به همین دلیل مالیاتی از این جهت به آن ها تعلق نمی گیرد، گفت: به نظر من اگر در 
این دوره 6 ماه تا یک سالی که فرصت داریم این بررسی ها را انجام دهیم به احتمال 

زیاد بخش قابل توجهی از این بدهی تعیین تکلیف می شود.

فدراسون های فوتبال عربستان و امارات: 

در ایران و قطر بازی نمی کنیم 

دو کشور عربستان و امارات در ادامه رفتارهای غیرحرفه ای و مغرضانه خود 

اعام کردند که در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا برابر ایران و قطر تنها در 

زمین بی طرف به میدان خواهند رفت.

به گزارش ایسنا و به نقل از ااقتصادیه، کشور عربستان بعد از اختاف سیاسی که با 
ایران پیدا کرد تاکید کرد که در خاک ایران به میدان نخواهد رفت و بر این اساس 
در فصل قبل لیگ قهرمانان آسیا بازی های تمام نمایندگان ایران و عربستان در زمین 

بی طرف برگزار شد.
دو کشور امارات و عربستان در نامه ای که به کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشته اند تاکید 
کردند که روابط بین این دو کشور با ایران و قطر به حالت عادی خود برنگشته است و 
به همین خاطر از AFC خواستند که دیدار نمایندگان این دو کشور در لیگ قهرمانان 

آسیا با کشورهای ایران و قطر در زمین بی طرف برگزار شود.
محمد الشیخ سخنگوی فدراسیون فوتبال عربستان در گفت و گو با ااقتصادیه در این 
باره تاکید کرد: تا اان هیچ تغییری در روابط سیاسی عربستان با ایران و قطر به وجود 

نیامده و باید بگویم که تیم های عربستانی در ایران و قطر به میدان نخواهند رفت.
سعید الطنیجی نائب رئیس فدراسیون فوتبال امارات هم گفت: کشور امارات همواره با 

عربستان همراه و همیار بوده است.
به نوشته ااقتصادیه دو کشور عربستان و امارات، عمان و اردن را به عنوان میزبان 

دیدارهای تیم های خود با ایران و قطر معرفی کرده اند.

آمریکا میزبان هفته نخست لیگ ملت های 2018 والیبال

برنامه زمانی هفته نخست لیگ ملت های والیبال که به میزبانی کشور آمریکا 

و با حضور تیم های ایران، لهستان و صربستان برگزار می شود اعام شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از یک سایت آمریکایی، ایران، لهستان و صربستان به همراه 
آمریکا چهار تیمی هستند که در هفته نخست لیگ ملت های والیبال از 24 خرداد 

سال 1397 در سالن سنتر آرنا با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
پیش از این فدراسیون جهانی والیبال در 12 اکتبر تصریح کرده بود که دو رقابت لیگ 
جهانی والیبال )برای مردان( و گرند پری )برای زنان( به لیگ »ملت های والیبال« تغییر 
نام داده است. در هر دو تورنمنت 12 تیم به صورت ساده و برای 7 سال حضور دارند و 
4 تیم نیز به صورت متغیر به این تیم ها اضافه می شوند و به صورت دوره ای با همدیگر 
به رقابت می پردازند. همچنین هر کدام از کشورها در یکی از هفته ها میزبان مسابقه ها 

خواهد بود. دور نهایی لیگ ملت های والیبال از 13 تیرماه آغاز می شود.
شکل جدید لیگ جهانی با نام لیگ  ملت های والیبال آزمایش بزرگی برای والیبال 

جهان پیش از آغاز قهرمانی جهان در سال 2018 است.
برنامه رقابت های هفته نخست لیگ ملت های والیبال به شرح زیر است: 

پنجشنبه 24 خرداد 1397

لهستان - ایران، ساعت 17:30 )وقت محلی(
جمعه 25 خرداد 1397

آمریکا - لهستان، ساعت 17:30 )وقت محلی(
شنبه 26 خرداد 1397

آمریکا - ایران، ساعت 17:30 )وقت محلی(

سپ باتر متهم به آزار جنسی شد

دروازه بان تیم ملی فوتبال زنان آمریکا، رئیس سابق فدراسیون بین المللی 

فوتبال )فیفا( را به آزار جنسی در جریان برگزاری مراسم برترین های سال 

2013 متهم کرد.

به  گزارش  ایسنا  و  به نقل از ساکرنت، در حالی که اتهامات گسترده سپ باتر درباره 
پرداخت رشوه باعث شد او ریاست فیفا را از دست بدهد و ممنوع الکار شود، این بار 
اتهام دیگری متوجه پیرمرد سوئیسی شده است. هوپ سولو، دروازه بان تیم فوتبال 
زنان آمریکا که در مراسم برترین های فیفا در سال 2013 حضور داشت در گفت وگوی 
تازه خود با رسانه پرتغالی، اظهار کرد: باتر در مراسم برترین های فیفا من را مورد آزار 
جنسی قرار داد، ولی چنین رفتاری طبیعی جلوه داده شد. من واقعا از چنین رفتاری 
شوکه شدم و خیلی سریع آن جا را ترک کردم تا در کنار هم تیمی هایم برای دریافت 
جایزه برترین های فیفا باشم. توجه ام را خیلی سریع معطوف به هم تیمی خودم کردم. 
این رفتار اصا رفتار درستی نبود. سولو مدعی شده است که در آن مراسم باتر بدن 
او را لمس کرده است. بعد از این اظهار نظر نماینده سپ باتر به این موضوع واکنش 

نشان داد و گفته های این دروازه بان را پوچ و بی اساس دانست.

آمار گل های تیم کی روش

 گلزنانی که اکثر آنها لژیونر هستند

 سامان قدوس نامش را به گلزنان تیم ملی اضافه کرد. او 

هم خیلی زود توانست بعد از اضافه شدن به تیم ملی 

گلش را با پیراهن و شماره جدیدش به ثمر برساند. یک 

گلزن دیگر برای تیم کی روش. گلزنانی که اکثر آنها یک 

فاکتور مشترک دارند، لژیونر هستند.

به گزارش وب سایت نود، چند بازیکن داخلی در یکسال 
اخیر برای تیم ملی ایران گل  زده اند؟ در این سال ها با اضافه 
شدن قوچان نژاد، آزمون و دژاگه این عدد بسیار کم بوده است. 
طارمی پررنگ ترین بازیکنی است که با اضافه شدنش به تیم 
ملی توانست نامش را به عنوان گلزنان تیم ملی به نمایندگی از 
لیگ برتر ایران ثبت کند. اگر طارمی نبود درصد گل های زده 
توسط بازیکنان لیگ برتر به درصد قابل چشم پوشی می رسید. 

به غیر از لژیونرها، سه بازیکن از پرسپولیس هستند که باعث شدند صد در صد گل های تیم ملی به نام لژیونرها نباشد. در 2۵ گلی که 
تیم ملی در بازی های آخرش به ثمر رسانده است، طارمی 4 گل زده و رامین رضاییان و سیدجال حسینی با یک گل هم سهمیه دار 
هستند. یعنی تنها 24 درصد از 2۵ گل اخیر ایران. این آمار نشان می دهد که با موفقیت تیم ملی و نتایج خوبی که گرفته، همچنان 
لژیونرها صاحب بخش عمده ای از گل های ایران هستند و لیگ برتر نتوانسته به غیر از طارمی بازیکنانی را به کی روش تحویل بدهد 
که جانشین خوبی برای لژیونرهایش باشند. کی روش توانست خاء مهاجم گلزن که بعد از خداحافظی دایی از تیم ملی به وجود آمده 

بود را پرکند اما مشکل مهاجم باثبات و گلزن، در لیگ برتر همچنان پابرجاست.

 مربی اهل چک، اولین دستیار خارجی شفر شد

مرد تنومند، مربی جدید استقال

مربی اهل چک دیروز در تمرینات استقال در اردوی 

کیش حاضر شد.

حضور  بحث  بارها  این  از  پیش  سه،  ورزش  گزارش  به 
میگوئل کولی جامائیکایی در استقال مطرح شده بود اما شفر 
چراغ خاموش به دنبال یک مربی اهل کشور چک می گشت 
که با او به توافق نهایی رسیده است ومستقیم از دوبی به 
کیش رفت تا در تمرین استقال حاضر شود.جیری ساناک 
مربی تنومند و درشت اندامی است که با استقال به توافق 
نهایی رسیده است و به زودی در کنار شفر تمرینات استقال 
را زیر نظر خواهد گرفت تا اولین دستیار خارجی سرمربی اهل 
کشور چک باشد. البته ساناک مربی اسم و رسم داری نیست 
و تنها در کشور جمهوری چک مربیگری کرده است. آخرین 
سمت ساناک مربی تیم جوانان مالدا بولساو در کشور چک بوده است؛ این تیم در جدول حرفه ای بزرگساان جمهوری چک در 
رده  چهارم قرار دارد و جالب اینکه ساناک سابقه دستیاری سرمربی این تیم را هم دارد که از آنجا به تیم جوانان رفته است. او فارغ 
التحصیل دانشگاه اولوموک است و قرار است ضمن حضور در کادرفنی استقال فعالیت تیم های پایه این باشگاه را هم زیر نظر 
بگیرد. البته او تنها مربی خارجی شفر نیست که نقش دستیار را قبول می کند، به جز این مربی یک مربی دیگر که سابقه حضور 
در جامائیکا را دارد نیز به گروه شفر اضافه خواهد شد. همچنین با حضور این دو مربی خارجی، شفر ممکن است یک مربی ایرانی 

اسم دار را هم به جمع نفرات اضافه کند که البته این مساله با تایید باشگاه رخ خواهد داد.

دومین پیشنهاد تراکتورسازی به ستاره تیم ملی

د  ترابی معاف نشود، به تبریز می رو

 اشکان چالش جدید پرسپولیس

برانکو کاپیتان تیم ملی را نمی خواهد
تقریبا در آستانه هر فصل و نقل و انتقااتی در سال های 

اخیر فوتبال ایران صحبت از پیوستن اشکان دژاگه 

به پرسپولیس است و این موضوع امروز هم 

وجود دارد، هرچند گویا برانکو تمایلی 

ایران  ملی  تیم  ستاره  جذب  به 

ندارد.

دژاگه  اشکان  حضور  سه،  ورزش  گزارش  به 
توجه  مورد  اخبار  از  یکی  همواره  ایران  فوتبال  در 
عاقمندان به فوتبال ایران در سال های اخیر بوده 
است به طوری که تقریبا در تمامی پنجره های نقل 
و انتقااتی اخیر همواره صحبت از پیشنهادات ایرانی به 
این بازیکن سرشناس است. در این بین بیشترین حرف 
و حدیث درباره انتقال دژاگه به فوتبال ایران به عاقمندی 
و مذاکرات باشگاه پرسپولیس با کاپیتان تیم ملی بوده و 
البته هر بار توسط دژاگه و مسئوان باشگاه پرسپولیس 
این موضوع رد و تکذیب شده است. اما در ماه های منتهی 
به جام جهانی و در حالی که اشکان در هیچ تیمی عضویت 
ندارد و از طرف دیگر پرسپولیس از دو پنجره نقل و انتقااتی 
محروم است و تنها می تواند در مدتی محدود سه بازیکن آزاد 
جذب کند، ماجرای دژاگه و پرسپولیس جدی تر از همیشه به 
نظر می رسد؛ اما در این بین یک مانع بسیار بزرگ وجود دارد و 

آن »برانکو ایوانکوویچ« سرمربی پرسپولیس است.
اشکان-پرسپولیس؛ خیلی دور خیلی نزدیک

پرسپولیس از دو پنجره نقل و انتقااتی محروم است و اگر جای 
خالی در لیست این تیم باشد تنها می تواند تا رسیدن به اولین 
پنجره نقل و انتقااتی تنها سه بازیکن آزاد جذب کند. اشکان 
دژاگه بازیکن آزاد است و حاا تاش هایی دارد صورت می گیرد تا 
کاپیتان تیم ملی را به پیراهن پرسپولیس نزدیک کند؛ اما همانطور 
که گفته شد کسانی که می خواهند دژاگه را به پرسپولیس وصل 
کنند یک مانع بزرگ به نام برانکو دارند. برانکو در مصاحبه های 
پیش از فصل و قبل از محرومیت باشگاه از نقل و انتقاات نیز 
چند باری درباره دژاگه مورد سوال قرار گرفت و هربار با بیان 
اینکه دژاگه بازیکن خوبی است عنوان کرد که لیست این تیم پر 
است. او دیروز هم بار دیگر با این سوال از سوی خبرنگاران مواجه 
شد و پاسخی عجیب داد:» دژاگه؟ ما از نقل و انتقاات محروم 
هستیم.« برانکو درحالی این حرف را می زند که همه می دانند 
پرسپولیس می تواند دژاگه را جذب کند، چون او بازیکن آزاد 

است. از طرفی شاید این بهترین موقعیت برای کشاندن کاپیتان 
تیم ملی به ایران باشد، چرا که او بازیکن آزاد است و در آستانه 
جام جهانی حضورش در پرسپولیس می تواند هم برای او، هم 
برای پرسپولیس و تیم ملی یک اتفاق مثبت باشد؛ اما برانکو در 
آخرین مصاحبه اش نشان داد که عاقه ای به جذب دژاگه ندارد. 
واقعا چرا برانکو حاضر نیست یکی از بهترین بازیکنان فوتبال ایران 

را در تیمش داشته باشد؟
چرا برانکو اشکان را نمی خواهد

در وهله اول باید بدانیم برانکو یک مربی متکی به تمرین و 
آمارهای بازیکنان در تمرینات است. او بازیکنانی با میزان دوندگی 
باا می خواهد و از همین رو تمرکزش بر روی بازیکنان جوان 
است که در تمرینات و بازی ها دوندگی بی امان داشته باشند. 
احتماا از نظر برانکو کاپیتان تیم ملی چنین خاصیتی را حداقل 
در اندازه های مدنظر او ندارد. اشکان اکنون 31 ساله است و 
برانکو چشم به بازیکنان جوان تری دارد. نکته بعدی درباره اشکان 
و پرسپولیس این که برانکو در پست هافبک تهاجمی بازیکنانی 
دارد که اعتقاد زیادی به آن ها داشته و به غیر از مسلمان بقیه 
آن ها را با نظر شخصی خودش به تیم آورده است. شاید آمدن 
اشکان توازن و تعادلی که برانکو در تیمش به آن رسیده را بر 
هم بزند. او یا باید اشکان را روی نیمکت بنشاند که این اتفاق 
خوبی برای کاپیتان تیم ملی نیست و یا باید در ترکیب اصلی 
باشد که در این صورت و به اعتقاد برانکو توازن و هماهنگی فاز 
هجومی این تیم به هم خواهد خورد. اما یکی دیگر از مشکات 
سر راه پیوستن اشکان به پرسپولیس این است که قطعا کاپیتان 
تیم ملی ایران یک بازیکن ارزان نیست. در سایت ترانسفر مارکت 
قیمت اشکان دژاگه 1 میلیون دار است و این مبلغی فوق العاده 
باا برای باشگاه پرسپولیس به حساب می آید که این روزها به 
دلیل بدهی های سنگین تحت فشار زیادی قرار دارد. با این وصف 
حتی اگر برانکو هم بخواهد پرسپولیس پول جذب دژاگه را نخواهد 
داشت و موضوع مهمتر اینکه در صورتی که چنین پولی تامین 
شود آیا برانکو حاضر خواهد بود اشکان را به خدمت بگیرد یا 
به دنبال جذب بازیکنی متفاوت با این قیمت برای پرسپولیس 
خواهد گشت. نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد این است 
که شاید برانکو برای حفظ اتوریته خودش این بار مثل ماجرای 

مسلمان حاضر نیست تا به توصیه اطرافیان بازیکن بگیرد.
چه کسانی دژاگه را می خواهند؟

مذاکره  پرسپولیس  باشگاه  مسئوان  از  هیچکدام  امروز  تا 
با اشکان دژاگه را تایید نکرده اند، پس خبر پیوستن دژاگه به 
پرسپولیس از کجا نشات می گیرد؟ اخبار حاکی است که هوادار 
ثروتمند باشگاه پرسپولیس نقش اصلی را برای حضور دژاگه 
به حضور اشکان در  او عاقمند  ایفا می کند.  در پرسپولیس 
پرسپولیس است و شاید وعده تامین مالی حضور دژاگه نیز در 
این بین باعث شده تا این خبر جدی تر از هر زمان دیگری به 
نظر برسد. برای اینکه ماجرا را بهتر درک کنیم شاید بد نباشد که 
اتفاقات باشگاه پرسپولیس و برخی اخبار به ظاهر کوچک را کنار 
هم بگذاریم تا کمی به اصل موضوع نزدیک تر شویم. علی اکبر 
طاهری مدیرعامل پرسپولیس از مدیریت این باشگاه استعفا داده 
و طبق معمول بسیاری از چهره های مطرح به دنبال رسیدن به 

 این پست مهم و درعین حال پردردسر هستند و جذب اشکان
می تواند مانند یک وعده بزرگ انتخاباتی نقش مهمی در کسب 
آرای عمومی داشته باشد. اشکان دژاگه یک بازیکن فوق العاده 
محبوب در ایران است و هواداران پرسپولیس طی همین روزهای 
اخیر که بحث حضور دژاگه مطرح شده نشان داده اند که چقدر 
عاقمند به جذب او هستند. شاید برانکو این فشار را احساس کرده 
 که در برابر سوال جذب دژاگه پاسخ مبهمی به خبرنگاران داد. مرور

حرف های هوادار متمول پرسپولیس در هفته های اخیر از یک 
سو و حرف ها و نکته های برخی از افراد بیرون باشگاه از سوی 
دیگر باعث شده که ماجرای دژاگه و پرسپولیس امروز تبدیل به 
یک چالش بزرگ شود. مهرداد میناوند که همیشه حامی درجه 
هواداران  به  اینستاگرامش  در  قبل  روز  چند  بوده  برانکو  یک 
پرسپولیس هشدار داد که در روزهای آینده باید حمایت تمام 
قدی از برانکو و تیم محبوبشان داشته باشند، چرا که عده ای قصد 
دارند با اهداف شخصی تیم را به حاشیه ببرند. حرف های میناوند 
می تواند برخی از گره های مربوط به ماجرای دژاگه و پرسپولیس 
را باز کند. اینکه عده ای با هدف رسیدن به مدیریت در پرسپولیس 
جذب دژاگه را کلید زده اند و بی شک مخالفت برانکو می تواند 
باعث شود تا هوادارانی که به شدت دوست دارند کاپیتان تیم 
ملی به پرسپولیس بیاید و از طرفی نگران بحران نقل و انتقااتی 
هستند تا حدودی مقابل سرمربی تیمشان موضع بگیرند. اتفاقی 
که در صورت عدم جذب دژاگه و کسب چند نتیجه بد می تواند 

تیم و برانکو را با چالش جدیدی مواجه کند.
دژاگه و تئوری مسلمان

برانکو دوبار در طول حضورش در پرسپولیس در برابر انتخاب 
بازیکن انعطاف به خرج داده است. اولین آن محسن مسلمان است 
که بر خاف نظر برانکو به پرسپولیس پیوست و سرانجام هم 
توانست به بازیکن کلیدی و ثابت تیمش تبدیل شود، هر چند 
در فصل جدید و بازی های اخیر جای خودش را به بشار رسن 
داده است. دومین بازیکنی که برانکو بر اساس تعامل با باشگاه 
گرفت سیدجال حسینی کاپیتان این تیم بود که در نهایت او 
هم یکی از ستون های اصلی تیمش در کسب عنوان قهرمانی 
بود. حاا اشکان نیز براساس همین تئوری به پرسپولیس نزدیک 
 شده است؛ اما برانکو کماکان مقاومت می کند. او در آخرین
باعث نگرانی  تواند کمی  مصاحبه اش جمله ای دارد که می 
هواداران این تیم هم بشود:» من تا آخر امسال قرارداد دارم و به 
آن متعهد هستم.« این یعنی برانکو نسبت به تمدید قرارداد تمایل 
زیادی ندارد و چنین حرفی می تواند ریشه در نارضایتی از فشاری 
باشد که برای جذب بازیکن در این مقطعی که طاهری هم نیست 

بر روی او وجود دارد.
اشکان؛ آری یا نه؟

بی شک در یک نظرسنجی عمومی درباره حضور اشکان دژاگه 
در پرسپولیس رای باای مثبتی به حضور او در پرسپولیس داده 
خواهد شد، چرا که اشکان بازیکنی بزرگ و فوق العاده محبوب 
است. اما برانکو به دایل فنی او را نمی خواهد. با این وصف بیان 
اینکه چقدر دژاگه به کار پرسپولیس می آید، اشتباه خواهد بود؛ 
چرا که برانکو به عنوان طراح تمامی برنامه های فنی و تاکتیکی 
تیمش بهتر از هر کسی می داند چه بازیکنانی را باید جذب کند.



توافق ترامپ و پوتین در مورد سوریه

وادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، روز گذشته بیانیه  مشترکی درباره سوریه منتشر کردند. در این بیانیه تاکید شده است که راه حل بحران سوریه نظامی نیست.
به گزارش یورو نیوز، دو طرف همچنین اعام کردند که باید به حاکمیت، تمامیت ارضی و استقال سوریه احترام گذاشت. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که هر دو کشور روسیه و آمریکا 

مصمم به ادامه تاش های مشترک برای شکست قطعی داعش هستند. رهبران آمریکا و روسیه همچنین از همه طرف های درگیر در سوریه خواستند فعاانه در مذاکرات صلح ژنو شرکت کنند.

آثار زیان بار سیاست سعودی ها برای منطقه

سخنان به  واکنش  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  قاسمی،   بهرام 
عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی در گفت وگو با یک شبکه 
تلویزیونی تاکید کرد: فرافکنی ها و سیاست های ناپخته و تفرقه افکنانه 

سعودی ها آثار مخرب و زیانباری برای کل منطقه به دنبال دارد.
به گزارش مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، قاسمی افزود: 
وزیر خارجه دولت سعودی با وارونه جلوه دادن همه حقایق، تاش بی ثمر و بیهوده ای 
که بار ها تکرار و تجربه کرده است را بکار می بندد تا شاید افکار عمومی را از اقدامات 
بی ثبات ساز عربستان در منطقه، به مسیری دیگر منحرف کند. حال آن که اکنون 
دولت ها و ملت های منطقه به خوبی شاهد این سیاست های تفرقه افکنانه سعودی ها 
هستند که این بار پس از خلیج فارس و یمن، میل به لبنان و ایجاد ناآرامی در این 

کشور دارد. 

عربستان باید در مورد نگهداری حریری پاسخگو باشد

شبکه خبری سی ان ان عربی روزشنبه گزارش داد: بحث و جدل و سواات 
درباره شرایط و وضعیت سعد الحریری نخست وزیر لبنان که هفته پیش از 
مقام خود استعفا کرده همچنان ادامه دارد وهدر نوئرت سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا درمورد نگهداری حریری در ریاض می گویددولت عربستان 

باید پاسخگو باشد.
به گزارش ایرنا، سی ان ان در ادامه این مطلب افزود: هدر نوئرت سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا در همین رابطه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که کریستوفرهینزل 
کاردار آمریکا درعربستان چهارشنبه گذشته با حریری ماقات کرده است. وی درباره 
شرایط و وضعیت نگهداری نخست وزیر مستعفی لبنان گفت که این سوال را از دولت 
عربستان و دفتر حریری بپرسید. همچنین، یک منبع آگاه در گفت و گو با سی ان ان 
گفت که حریری خود را آزاد نمی داند و دولت لبنان و حزب المستقبل که ریاست آن 

را حریری برعهده دارد نیز هیچ نظری در باره حوادث جاری ندارند.

گسترش داعش در سومالی

بر اساس گزارشی از ناظران تحریم های سازمان ملل، یک فرقه داعش در 
سومالی با انجام حماتی به پانتلند و دریافت منابع مالی از سوریه و عراق، 

طی سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، به گفته فرماندهی آمریکا در آفریقا، 
این فرقه که به شیخ عبدالقادر مومن وفادار است، هفته گذشته در نخستین عملیات 
آمریکا علیه داعش در شاخ آفریقا هدف حمات پهپادی آمریکا قرار گرفت. گروه 
ناظران سازمان ملل در سومالی اظهار کرد، این فرقه که تخمین زده می شود در سال 
۲۰۱۶ بیش از چند ده تن عضو نداشته باشد، رشد چشمگیری در قدرتش داشته و 

اکنون می تواند تا ۲۰۰ مبارز داشته باشد.

 سناتور ارشد آمریکایی، طرح اصاح برجام را
کنار گذاشت

باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا پیش نویس طرحی که 
خواستار ملزم کردن ایران به شرایط جدید در توافق هسته ای برجام است 

را کنار گذاشت.
به گزارش دیپلماسی ایرانی، باب کورکر پیش نویس این طرح را با همکاری دیگر 
نماینده سنا، تام کاتن، با هدف برآورده کردن مطالبات دونالد ترامپ، رئیس ایاات 
متحده آمریکا برای اصاح نقائص برجام تهیه کرده بود. ترامپ در سخنرانی چند هفته 
پیش خود از قانونگذاران آمریکایی خواسته بود قوانین داخلی آمریکا جهت نظارت بر 

توافق هسته ای ایران را مستحکم کنند.
کورکر و کاتن پس از سخنرانی ترامپ، از این طرح که به گفته کارشناسان ایران را به 
پذیرش شرایط جدیدی در توافق هسته ای ملزم می کرد، رونمایی کردند.  خبرگزاری 
آسوشیتدپرس پیش از این گزارش داده بود پیش نویس طرح قانونی جدیدی که 
قانونگذاران آمریکایی به پیشنهاد دولت این کشور برای اصاح توافق هسته ای برجام 
تهیه کرده اند خواستار بازگرداندن تحریم ها علیه ایران، در صورت تخطی این کشور 

از برخی شرایط جدید است.

 توضیحات کمالوندی در خصوص مهر و موم بخش های
از تاسیسات هسته ای

بهروز کمالوندی سخنگو و معاون سازمان انرژی اتمی عنوان کرد که مهر و 
موم بخش هایی از تأسیسات هسته ای کشورمان موقت و برای حسابداری 

مواد هسته ای است.
به گزارش فارس، کمالوندی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما درباره مصاحبه 
اخیر آمانو با شبکه سی بی اس آمریکا مبنی بر صدها هزار عکسبرداری و دو هزار پلمپ 
در بخش های مختلف هسته ای کشورمان گفت: بخشی از آماری که ارائه شد برای این 
است که طرف مقابل را متقاعد کند فعالیت های کشورمان تحت نظارت و شفاف است. 
وی افزود: باید در نظر داشت به طور نمونه اگر چه تهیه صدها هزار عکس از مراکز 
هسته ای در ایران واقعیت است، اما اگر هر دوربین هر سه ثانیه یک قطعه عکس بگیرد، 
در طول روز 3۰ هزار قطعه عکس گرفته می شود، عکس  هایی که قرار نیست خارج 
شود بلکه در همان دوربین ها می ماند تا اگر روزی قرار باشد اتفاقی بیفتد به آن مراجعه 
کنند. کمالوندی گفت: البته این مربوط به برجام هم نیست زیرا قبل از برجام نیز این 
عکسبرداری ها انجام می شد و نه در تأسیسات ما بلکه در تأسیسات همه دنیا وجود 
دارد و اتفاقاً یکی از علل فعال بودن هر تشکیات هسته ای این است که دوربین در آنجا 

نصب است، چون اگر فعالیت نداشته باشد به دوربین هم نیاز ندارد.

اتحادیه اروپا از ورود ایران به سازمان جهانی تجارت 
حمایت می کند

فیل هوگان کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا گفت: از 
ورود ایران به سازمان جهانی تجارت حمایت می کنیم.

به گزارش ایرنا، وی روز گذشته در حاشیه نشست مشترک با وزیر جهاد کشاورزی 
کشورمان افزود: تفاهمنامه همکاری مشترک کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی 
اتحادیه اروپا و ایران که امروز امضا شد، آغاز دوره جدیدی در تاریخ همکاری کشاورزی 
۲ طرف است. وی تصریح کرد: برجام یک توافق بین المللی است که پس از ١٢ سال 
مذاکره سخت حاصل شد؛ بنابراین ما همه طرف های این توافقنامه را به پایبندی 
تشویق می کنیم.  کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا همچنین 
درباره موانع بانکی گفت: پس از برجام همه تاش خود را برای رفع موانع بانکی صرف 
کردیم اما ۲ سال زمان، کافی نیست زیرا برای نمونه رفع بحران اتحادیه اروپا هفت 

سال زمان برد.

اخبار » ابتکار« سفر محمدجواد ظریف به تاجیکستان و ازبکستان را بررسی می کند

ایران و فرصت های مغفول مانده در آسیای مرکزی
رمضانی بونش: تهران باید در رویکرد نگاه به شرق، اهمیت دیگر بازیگران مهم در آسیای مرکزی را دوباره مدنظر قرار دهد

به  محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان پس از سفر 
کشورهای تاجیکستان و ازبکستان و دیدار با مقامات این 
کشورها و حضور و سخنرانی در کنفرانس امنیت و توسعه 

پایدار در آسیای مرکزی، روز گذشته وارد تهران شد. 
هر چند از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم و به ثمر رسیدن 
کشورمان  مقامات  سوی  از  متعددی  سفرهای  هسته ای  توافق 
بر توسعه مناسبات و  به آسیای مرکزی صورت گرفته و همواره 
دیپلماسی فعال تر از گذشته در این منطقه تاکید شده است، اما 
اهمیت آسیای مرکزی در سیاست خارجی ایران تنها مشروط به 
اجرایی شدن برجام و امکان مبادات آسانتر با کشورهای این مناطق 
نیست. این منطقه در نقشه سیاسی کنونی جهان به عنوان نقطه 
اتصال دو قاره اروپا و آسیا شناخته می شود. کشورهای این منطقه از 
شمال و غرب با روسیه و دریای خزر، از جنوب با ایران و افغانستان و از 
مشرق با چین همسایه هستند و با توجه به مجموعه ای از اشتراکات 
تاریخی، زبانی و دینی با ایران، کشورمان از پتانسیل های زیادی برای 

تاثیرگذاری بر این منطقه برخوردار است.
با وجود این اشتراکات فراوان تاریخی، فرهنگی و زبانی، سیاست 
خارجی ایران در این حوزه تا حد زیادی دچار انفعال بوده و به عقیده 
بسیاری از کارشناسان، ایران همچنان در استفاده از این اشتراکات و 
روندهای مشترک با منطقه آسیای مرکزی با جایگاه مطلوب خود 
فاصله زیادی دارد. این در حالی است که سایر رقبای منطقه ای ایران 
به خصوص ترکیه و عربستان در این مناطق حضور چشمگیری 
داشته و با پیوند مناسبات اقتصادی به دیپلماسی عمومی، نفوذ قابل 

توجهی را در کشورهای این منطقه یافته اند.
سفر ظریف به تاجیکستان پس از ماه ها سردی روابط

که  تاجیکستان  به  کشورمان  خارجه  وزیر  سفر  میان  این  در 
پس از مدت ها وقفه و سردی روابط میان دو کشور صورت گرفت، 
می تواند سنگ بنایی برای تجدید و تحکیم مناسبات دوجانبه میان 
دو کشور قلمداد شود. در دو سال گذشته جمهوری تاجیکستان در 
عرصه بین المللی، کوشش هایی را با اعام سیاست درهای باز برای 
معرفی تاجیکستان در جهان و جلب سرمایه خارجی برای بازسازی 
کشور آغاز کرده و روابط چندین جانبه ای را در بخش های مختلف 
با سازمان های اقتصادی و نهادهای مالی بین المللی، مانند سازمان 
همکاری اقتصادی )اکو(، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بانک جهانی، 
بانک اروپایی تجدید و توسعه، بانک توسعه آسیایی، بانک توسعه 
اسامی، بانک توسعه اوراسیا و بانک تازه بنیان آسیایی سرمایه گذاری 
زیرساختی و... بیشتر کرده است. همین امر در کنار کاهش دامنه 
تنش این کشور با ازبکستان به عنوان همسایه چالش زا دامنه نیاز این 

کشور به ایران را کمتر کرده است.
در این رابطه فرزاد رمضانی بونش کارشناس 
آسیای مرکزی معتقد است: دراین بین از یک سو 
حساسیت قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای 
تاجیکستان  و  ایران  روابط  توسعه  به  نسبت 
به  نسبت  مثبتی  است که دیدگاه  به گونه ای 
وجود  تاجیکستان  در  ایران  فعالیت  افزایش 
نداشته است. همین دامنه نفوذ بازیگران مختلف را بیشتر کرده و 
فضای و روند کلی روابط ایران و تاجیکستان را عماً در حالتی از 
سردی رو به افزایش قرارداده است. چنانچه در اجاس امسال سازمان 

همکاری شانگهای، مخالفت دوشنبه با عضویت ایران سبب شد این 
موضوع در دستور کار اجاس قرار نگیرد. از سوی دیگر، سردی موجود 
در روابط تهران و دوشنبه موجب جهت گیری های جدید و پیدایش 
شریکانی نوین بین رقبای منطقه ای ایران شده است. در همین راستا 
با کاهش سطح روابط تهران و دوشنبه، عربستان سعودی روند توسعه 
روابط با تاجیکستان را آغاز کرده و سعودی ها کوشش می کنند که 
با وعده کمکی ۱۰8 میلیون داری به مقامات تاجیک با حداکثر 
بهره برداری از در روابط ایران و تاجیکستان روند یارگیری کامل روابط 
تهران و دوشنبه در حوزه های امنیتی و ژئوپلیتیکی چون ائتاف 
ناتوی اسامی و ... را فراهم کنند. چنانچه عربستان با رویکردهایی 
چون بنیان کمیته مشترک دوستی پارلمانی تاجیکستان و عربستان، 
همکاری های گسترده در زمینه های اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری، 
فنی، علمی و فرهنگی، توجه به حوزه های مشترک مسائل منطقه ای 
و جهانی مانند تروریسم بین الملل، جذب شرکت های بزرگ عربستان 
برای اجرای پروژه های انرژی تاجیکستان، از کم رنگی روابط تهران و 

دوشنبه بیشترین استفاده را کرده است.
عدم بهره گیری مناسب از پیوندهای فرهنگی و تمدنی 

از یک سو در رویکرد منطقه ای ایران، سیاست خارجی ایران در 
منطقه آسیای مرکزی هیچ گاه از وزن و جایگاه ازم برخوردار نبوده 
و در رویکردهای کان ایران به آسیای مرکزی نگاه به حوزه نفوذ 
روسیه )در اثر روابط چالشی ایران با غرب( با ماحظاتی به نفع 
مسکو همراه بوده است. در بعد دیگری عدم بهره گیری مناسب از 
پتانسیل های و پیوندهای فرهنگی و تمدنی از سوی تهران در کنار 
نداشتن هدف گذاری و برنامه ریزی دقیق برای تحقق اهداف درگذشته 
سبب شده تا ایده های چون بنیان اتحادیه کشورهای فارسی زبان، 
بنیان رادیو و تلویزیون مشترک به دلیل اختاف نظرهای سیاسی و 

فرهنگی ناکام شود.
در خصوص روابط ایران با ازبکستان نیز باید گفت: متغیرهایی 
چون، نظام سیاسی متفاوت دو کشور، ترس از فعالیت گروه ها و 
احزاب سیاسی اسامی، هراس از نفوذ ایران در منطقه و ازبکستان، 
وجود اقلیت تاجیک و فارس زبان در ازبکستان، روابط خوب ایران 
با تاجیکستان و مشکات دامنه دار دو همسایه یعنی تاجیکستان 

و ازبکستان در کنار عوامل ژئوپلیتیکی چون نبود مرز مشترک دو 
کشور و نقش بازیگران خارجی دیگر موجب عدم توسعه روابط دو 

کشور شده است.  
در این میان اقتصاد مهم ترین دلیل و انگیزه گسترش روابط دو 
کشور در وضعیت کنونی است. درواقع توجه ازبکستان به گسترش 
روابط و مبادات دو کشور بویژه در حوزه بازرگانی از یک سو می توان 
بخش راه آهن و ترانزیت را با توجه به نیاز و محصور در خشکی بودن 
ازبکستان گسترش بسیار داد و با رویکردهایی چون راه اندازی قطار 
مسافرتی ایران- ازبکستان، افزایش تعداد کشورهای قرارداد عشق آباد 
و بنیان داان ازبکستان- ترکمنستان- ایران–ُعمان، افزایش روابط 
حمل ونقلی با ایران، تاش و کوشش دوسویه در بهره برداری از پروژه 
خط آهن سراسری افغانستان به نفع هر سه کشور )ایران، ازبکستان و 

افغانستان( همکاری ها را توسعه داد. 
در بعد دیگری نیز باید توجه داشت که با برگزاری کمیسیون 
مشترک همکاری های همه جانبه دو کشور، مذاکرات تعرفه ترجیحی، 
حضور و فعالیت کارآفرینان و سرمایه گذاران خصوصی دو کشور در 
کشور دیگر و جلب توجه تاشکند به چابهار به عنوان نزدیک ترین مسیر 
دستیابی بازرگانان ازبکستانی به آب های آزاد، تقویت ارتباطات بانکی 
به عنوان زیربنای تبادات اقتصادی می توان حجم مبادات تجاری 
بین ایران و ازبکستان با سالیانه حدود 4۲۰ میلیون دار کنونی را 
نخست به سالیانه یک میلیارد دار و در میان مدت گسترش بسیاری 

بخشید .
روابط فرهنگی و علمی

کشور  این  تاجیک  باشندگان  شمار  ازبکستان،  هرچند 
این  اما  است،  کرده  اعام  جمعیت  کل  درصد  پنج  پیرامون  را 
نخبگان تاجیک به ۷۰ درصد سمرقند، ۹۰ درصد مردم بخارا و 
بخش هایی چون شمال شرقی تاشکند، بخش هایی از دّره َفرغانه، 
تا  با جمعیت ۶  و...  استان هایی چون سرخاندریا و کشکه دریا 
۷ میلیون یا ۲۵ تا 3۰ درصد کشور اشاره می کنند. دراین بین 
هرچند ازبکستان درگذشته به ملی گرایی تاجیکی همانند خطری 
با بنیادگرایی اسامی می نگریست و با انکار هویت تاجیکی در 
به  ازبکستان و گرایش  ازبکستان، در مقابل تمایل تاجیک های 

همسایگان فارسی زبانشان در تاجیکستان، افغانستان و ایران نگاه 
می کرد. همین امر موجب شده بود تاشکند همواره به خطر حضور 
ایران و نقش آن در احیای ناسیونالیسم تاجیکی را مدنظر قرار 
دهد، اما بی گمان با گسترش روابط دوشنبه و تاشکند و گذار از 
روابط بد دوران کریم اف، نگاه تاشکند به حضور فرهنگی ایران 
نیز با دوران کریم اف تغییر کرده است. در این حال باید توجه 
داشت که با در نظر داشت تاش ازبکستان برای احیای صنعت 
بخارا،  یا  سمرقند  در  کنسولگری  بنیان  با  می توان  گردشگری 
کمک به آسان سازی تاشکند در صدور گذرنامه سفر به ازبکستان 
و بالعکس، گسترش و توسعه انجمن دوستی ایران و ازبکستان و... 

در جهت افزایش همکاری های فرهنگی دو کشور گام برداشت. 
 تغییر سیاست خارجی تاشکند

هرچند پس از استقال ازبکستان از شوروی، تاشکند کوشیده است 
تا با توجه به توانایی ها و موانع داخلی و منطقه ای سیاست خارجی 
خود را تنظیم و با خصوصیتی کاماً عمل گرایانه ازبکستان در فضای 
اختافات بین روسیه و آمریکا در جهت تأمین منافع خود حرکت 
کند و با در نظر گرفتن عواملی همچون موقعیت منطقه ای خود و 
نیازهای اقتصادی و سیاسی خود، بازی پیچیده ای را آغاز در رقابت 
با قزاقستان برای به دست گرفتن زمام رهبری منطقه آغاز  کرده 
باشد. اما در وضعیت نوین و پسا کریم اف دولت نوین ازبکستان با 
تدوین برنامه و راهبرد توسعه این کشور برای سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ 

سیاست خارجی را در اولویت برنامه توسعه ازبکستان قرارداده است.
برای  از همه ظرفیت ها  استفاده  تاشکند درصدد  راستا  این  در 
با  افزایش جایگاه ازبکستان در عرصه معادات سیاسی برآمده و 
بازتعریف سیاست خارجی ازبکستان سیاست خارجی نوین و مستقل 
ازبکستان را بافاصله گرفتن از رفتار پاندولی پیشین، نقش آفرینی 
مؤثرتری در منطقه و ارتباط گیری با بسیاری از کشورهای منطقه را 
مد نظر قرار داده است. در همین راستا در یک سال گذشته جدا از 
نشست معاونین وزرای خارجه ایران و ازبکستان در تاشکند که پس 
از هفت سال وقفه، شوکت میر ضیایف، رئیس جمهوری ازبکستان در 
حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسامی در 
قزاقستان با دکتر روحانی خواستار گسترش مناسبات همه جانبه با 
ایران شده است. آنچه مشخص است روابط دو کشور به رغم عضویت 
ایران و ازبکستان در سازمان همکاری اقتصادی اکو و حضور ایران 
به عنوان عضو ناظر در سازمان شانگهای می تواند از رشد مناسبی 

برخوردار شود.
این کارشناس مسائل آسیای مرکزی همچنین در تحلیلی برای 
شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی در خصوص دورنمای روابط 
میان تهران و تاشکند می نویسد: با نظر به متغیرهایی چون حمایت 
ایران در سازمان همکاری شانگهای برخاف  از عضویت  تاشکند 
برخی دوره ها، دعوت از دکتر روحانی برای سفر رسمی به ازبکستان، 
اعام آمادگی برای بسط روابط دوجانبه در حوزه های موردعاقه دو 
سو، جایگاه و موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک کشور ازبکستان در 
منطقه )در میان کشورهای هم سود، ازنظر پهناوری پنجم و ازلحاظ 
جمعیت سوم است( جمعیت 3۰ میلیونی، مساحتی نیم میلیون 
کیلومترمربعی، توان تأثیر و حل وفصل مسائل کلیدی منطقه، تاش 
تاشکند برای رسیدن به هژمونی منطقه ای، نیروی نظامی قدرتمند 
و برتر در آسیای مرکزی، موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی و... ایران باید از 
بهبود روابط با این کشور مهم آسیای مرکزی استقبال کند. دراین بین 
باید توجه داشت که جدا از رفتار سیاست خارجی ازبکستان در قبال 
ایران طی دو سال اخیر، تهران باید در رویکرد » نگاه به شرق« 
به عنوان محور سیاست خارجی ایران توجه به اهمیت دیگر بازیگران 
مهم در آسیای مرکزی را دوباره مدنظر قرار دهد و پیوندها میان 

تهران و این کشور مهم را تحکیم و تثبیت کند. 

استعفای سعد حریری با توجه به شرایط داخلی و منطقه ای غرب آسیا نشان دهنده 
عمق و تشدید بحران در این منطقه است. حال سؤالی که مطرح می شود این است 
که در شرایطی که چند ماه به انتخابات پارلمانی این کشور باقی مانده این استعفا چه 
تأثیری در تحوات سیاسی پیش روی لبنان خواهد داشت، و همچنین با توجه به این که 
نقش عربستان سعودی در این استعفاء انکار ناپذیر است؛ این اقدام حریری نشان دهنده 
چه میزان از اختافات عربستان سعودی و جمهوری اسامی ایران است، کشورهای فرا 
منطقه ای و بین المللی همچون ایاات متحده آمریکا و اروپا چه سیاست هایی را در این 

رابطه دنبال خواهند کرد و تبعات داخلی و خارجی این استعفا چیست؟
پیامدهای سیاسی استعفای سعد حریری

در مورد تأثیرات استعفای سعد حریری در انتخابات آینده لبنان می توان گفت: 
نخست آنکه ایاات متحده آمریکا تحریم های گسترده ای علیه حزب اه لبنان و سپاه 
پاسداران انقاب اسامی ایران اجرایی کرده که دولت لبنان به دلیل تعامل گسترده 
بین المللی مجبور به اتخاذ محدودیت هایی گسترده علیه حزب اه است. این امر به دلیل 
حضور فعال حزب اه در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجرایی لبنان موجب ایجاد 
تنگناهای زیادی برای امور اجرایی برای دولت این کشور می شود. به نظر می رسد اگر 
سعد حریری به عنوان رئیس قوه مجریه می خواست این محدودیت ها را ایجاد کند زمینه 
درگیری جدی حزب اه و همچنین نیروهای نزدیک به آن می شود و سعد حریری نیز 
برای تداوم حضور سیاسی خود در صحنه سیاسی لبنان نمی خواست وارد این درگیری 

شود تا در انتخابات آینده با مشکل اساسی روبرو نشود.
دوم آنکه سعد حریری با وعده های فراوان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به گروه های 
سیاسی لبنانی و ایجاد امید میان مردم توانسته بود پست نخست وزیری را در لبنان در 
اختیار بگیرد؛ ولی عما نتوانست کار خاصی برای بهبود شرایط بحرانی این کشور انجام 
دهد که به نظر می رسد با طرح مسائلی همچون ایجاد مشکات حزب اه برای لبنان 

به نوعی درصدد است تا با فرافکنی روند انتخابات آینده را تحت تأثیر قرار دهد.
سوم آنکه برخی از متحدین حزبی سعد حریری به دلیل اتخاذ برخی از سیاست ها با 
وی به مشکل خورده بودند و شکاف هایی در جریان المستقبل ایجاد شده بود. به عنوان 
مثال می توان به اختافات اشرف ریفی و فواد سنیوره در برخی از موضوعات با وی اشاره 
کرد که مسائل فوق به اعتبار سیاسی سعد حریری آسیب رسانده بود. بنابراین به نظر 
می رسد این اقدام می تواند زمینه را برای ایجاد اتحاد در این حزب فراهم کند تا بتواند 
ضمن مانع از ایجاد شکاف سیاسی، اکثریت آرای اهل سنت لبنان را همچنان برای این 

حزب حفظ کند.
افزایش تنش میان محور مقاومت و محور عربی

افزایش تنش در لبنان نشان دهنده افزایش منازعات میان محور مقاومت به رهبری 

جمهوری اسامی ایران و محور محافظه کار به رهبری عربستان سعودی در غرب آسیا 
است و این افزایش تنش حاصل سیاست های ضد ایرانی عربستان سعودی است که بعد 
از قدرت یافتن محمد بن سلمان افزایش یافته و به سوی راهبردهای سخت و نرم برای 
کاهش حضور و نفوذ گروه های نزدیک به جمهوری اسامی ایران همچون حزب اه 
پیش رفته است. در این میان، سعد حریری یکی از هم پیمانان عربستان سعودی است 
که تقریبا هیچ اقدامی را بدون مشورت با مقامات این کشور انجام نمی دهد. این استعفا 
نیز در راستای فشارهای عربستان سعودی به وی بوده است. سعد حریری در دوره 
نخست وزیری خود بر اساس واقعیت های عرصه سیاسی لبنان، سیاستی تعاملی در 
قبال رقبای سیاسی خود به خصوص حزب اه لبنان اتخاذ کرده که این امر موجب 
ناراحتی مقامات سعودی شده بود. به گونه ای که بارها در محافل سیاسی و رسانه ای 
لبنان صحبت از اختاف میان عربستان سعودی و سعد حریری بوده است، چنانکه به 
نظر می رسد مقامات عربستان سعودی از برخی از اقدامات وی راضی نبوده و به وی 
برای استعفا و قطع این روند فشار آورده اند. از سوی دیگر با وادار کردن سعد حریری به 
استعفا و مقصر جلوه دادن حزب اه لبنان در بحران سیاسی این کشور، اقدام به ضربه 

زدن به حزب اه لبنان و جمهوری اسامی ایران کند.
در مورد نقش کشورهای فرامنطقه ای باید گفت که در راهبرد جدید دونالد ترامپ 
رئیس ایاات متحده آمریکا، حضور و نفوذ جمهوری اسامی ایران و محور مقاومت باید 
محدود شود. بخشی از این راهبرد از طریق متحد کردن نیروهای طرفدار خود برای 
تحت فشار قرار دادن جمهوری اسامی است. به نظر می رسد سعد حریری به عنوان 
هم پیمان عربستان سعودی و غرب می تواند با استعفا و بحرانی کردن صحنه لبنان به 
بخشی از این راهبرد تبدیل شود. کلیدواژه این راهبرد نقش بی ثبات کننده جمهوری 
اسامی در تحوات غرب آسیا است که کشورهای اروپایی اگرچه در به چالش کشیدن 
برجام با ایاات متحده آمریکا هم نظر نیستند اما در این سیاست یعنی معرفی کردن 
جمهوری اسامی ایران به عنوان عامل بی ثباتی هم نظر می باشند و استعفای سعد 
حریری به دلیل دخالت های جمهوری اسامی ایران به نوعی اثبات کننده نقش بی ثبات 

کننده آن در لبنان است.
استفاده ابزاری از بی ثباتی لبنان

ازم به ذکر است اگرچه فرضیه ای که مطرح می شود به نوعی تحلیل توطئه محورانه 
به نظر می رسد ولی قابل توجه است. همان طور که سعد حریری دلیل استعفا خود 
را ترس از ترور اعام کرد می توان گفت احتماا این ترس ناشی از برخی گزارش های 
نهادهای امنیتی جریان المستقبل بوده است. حال در درستی یا نادرستی احتمال این 
ترور و یا عامل این ترور نمی توان اظهارنظر دقیقی کرد ولی وی این ترس را دارد که ترور 
وی مانند پدرش برای پیش برد نقشه های بزرگ یعنی ایجاد زمینه برای تحت فشار قرار 

دادن سوریه و حزب اه و یا حذف وی از صحنه سیاسی لبنان باشد.
در پایان این گزارش به قلم حسین آجرلو کارشناس روابط بین الملل آمده است: در 
مجموع می توان گفت که هم پیمانان منطقه ای و فرامنطقه ای سعد حریری به این نتیجه 
رسیده بودند تداوم وضعیت کنونی زمینه ساز تثبیت حضور و نفوذ حزب اه در عرصه 
لبنان و غرب آسیا است که منجر به تقویت جایگاه جمهوری اسامی ایران نیز می شود، 
به همین دلیل وی باید با بی ثبات کردن صحنه سیاسی لبنان، روند رو به رشد حزب اه 
را متوقف کرده و با وارد کردن اتهامات سعی در ضربه زدن به این حزب و در نهایت 
جمهوری اسامی ایران برآید. لبنان یکی از کشورهای بی ثبات غرب آسیا است که پیش 
از این چندین سال دچار بحران ریاست جمهوری بوده است و به نظر می رسد با این 
استعفا لبنان مجدد دچار یک بحران سیاسی و خلع اجرایی خواهد شد که ممکن است 
این بحران ماه ها یا سال ها تداوم داشته باشد. وارد کردن اتهامات سنگین به حزب اه 
منجر به تقویت جریانات تندرو که مخالف حضور این جریان در صحنه سیاسی لبنان 
هستند، می شود و با توجه به شرایط پیچیده لبنان ممکن است درگیری های محدود 
و یا گسترده ای ایجاد شود و این امر زمینه ساز جنگ داخلی در لبنان باشد. معرفی 
حزب اه به عنوان عامل بی ثبات کننده در لبنان، همچنین می تواند زمینه  را برای اقدام 
نظامی رژیم صهیونیستی علیه حزب اه فراهم کند که به نظر می رسد سعودی ها نیز 

برای پیش برد این هدف صهیونیست ها با ایشان همکاری می کنند.

شورای راهبردی روابط خارجی گزارش می دهد

پیامدهای داخلی و خارجی استعفای سعد حریری

محمدرضا ستاری.

mrezasattari62@gmail.com
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نتایج جدیدترین تحقیق، که  بیش از 190 پژوهشگر آن را  در 140 مرکز تحقیقاتی در 17 کشور، 

انجام داده اند، نشان می دهد، متغیرهای ژنتیکی، با شادی و سایر خصوصیات انسانی در ارتباط هستند.

به گزارش روزیاتو، یک تیم بین المللی، با  تحقیق روی  داده های وابسته به وراثت، ارتباط بین متغیرهای 

ژنتیکی و  احساساتی  مثل خوب بودن، افسردگی و سایر موارد، را بررسی کردند. یکی از این پژوهشگران، 

به نام آلکسیس فرازیر وود، استادیار دانشگاه و متخصص بیماری های کودکان و امور تغذیه در دانشکده 

پزشکی بایلر در هیوستن تگزاس در این باره می گوید: »گزارش حاصل از تحقیقات انجام شده توسط تیم 

ما، سه متغیر ژنتیکی در ارتباط با احساساتی نظیر چگونگی درک هر فرد از شاد بودن و سایر احساسات 

خود و یا چگونگی تصورش از آنها را شناسایی کرده است«.

او همچنین بیان کرده است: »ما دو ژن مرتبط با نشانه های افسردگی و 11 ژن مرتبط با سیستم 

عصبی را نیز شناسایی کرده ایم«.

این گروه پژوهشی، دریافته اند که متغیرهای ژنتیکی، خاصه سیستم اعصاب مرکزی و بافت های 

پانکراس و آدرنال را نیز شرح می دهند. برای انجام این تحقیق، تیم پژوهش، یک پژوهش فرا آنالیزی را 

نیز انجام داده اند که داده های ژنی حاصل از بسیاری دیگر از مطالعات را در آن گردآوری کرده اند و از 

ابزارهای پیشرفته آماری برای آنالیز داده های ترکیبی بهره برده اند چنان چه گویی 298000 نفر را در 

این مطالعه، مورد بررسی قرار داده اند.

مطالعه ژن ها و پیش گیری های احتمالی

مطالعات نشان می دهد، احتمال دارد که تفاوت های فردی و داشتن حال روحی خوب، با تفاوت های 

ژنتیکی میان افراد مرتبط باشد. این پژوهش هشدار می دهد که ژن ها تنها عامل دخیل در این که 

انسان های متفاوت، در مورد زندگی های شان چه حسی دارند و چگونه می اندیشند، نیستند. محققان این 

پژوهش بر این باورند که محیط نیز از عوامل موثر بر این جریان است.

محققان می گویند، مطالعه ژن ها می تواند به ما کمک کند تا بفهمیم که چرا  انسان ها ممکن است 

از لحاظ بیولوژیکی مستعد این باشند که نشانه هایی چون افسردگی را داشته باشند، کمک می کند. 

همچنین آنها امیدوار هستند که با پیشبرد روند این مطالعات در پژوهش های آتی شان، این تصویر را 

آشکار سازند که چه عواملی می توانند سبب ایجاد تمایزهایی در شادی شوند.

در واقع آنها نتایج این تحقیق را شروعی بر انجام کارهای بعدی خود می دانند و معتقدند که متغیرهایی 

که مورد بررسی قرار داده اند تنها بخش بسیار کوچکی از آن چیزی است که آنها در آینده  به دنبالش 

هستند. پروفسور مئیک بارتل از دانشگاه آمستردام در این باره می گوید: »هم پوشانی عوامل ژنتیکی با 

نشانه های افسردگی، نیز در مرحله شروع قرار دارد. این روند نشان می دهد که تحقیق در باب شاد بودن، 

می تواند دیدگاه های جدیدی را درباره  بزرگ ترین چالش دوران کنونی یعنی افسردگی به همراه داشته 

باشد.«

آیا افسردگی و شادی ژنتیکی است؟
سیک زندگی

طرح: محمد طحانیوقتی که سایه پدر و مادر کم می آورد

は

از راه اندازی سامانه رسیدگی به شکایات مربوط به پیامک های تبلیغاتی یک ماه می گذرد. پیش از این 

سامانه 195 امکان شکایت از شماره های شخصی را فراهم آورده بود. اما اکنون قابلیت شکایت از تلفن  ثابت 

و سرشماره  های تبلیغاتی را نیز به ویژگی های خود اضافه کرده  است.

مجید حقی، معاون نظارت و اعمال مقررات رگواتوری، در این باره گفت: »با توسعه امکانات سامانه پیامکی 

195، مشترکانی که از شماره های تلفن ثابت یا سرشماره های تبلیغاتی، پیامک ناخواسته دریافت می کنند 

می توانند شماره ای را که از طریق آن پیامک تبلیغاتی دریافت کرده اند به سامانه 195 ارسال کنند.«

در حال حاضر پیامک های انبوه از سه طریق شماره های تلفن ثابت، تلفن همراه و سرشماره های تبلیغاتی 

ارسال می شود، از این پس مشترکان می توانند شماره های ثابت و سرشماره های تبلیغاتی به شکل ***1000 

و ***2000 و ***3000 و ***5000 را برای سامانه 195 ارسال کرده و آنها را به نوعی باک کنند. موج 

#( فروکش  پیامک های تبلیغاتی که گاه و بی گاه برای مشترکان ارسال می شد، با آگاهی کاربران از کد )800

کرد. اما پس از این اتفاق کسب وکارها راه های جدیدی چون استفاده از سرشماره های شخصی و ثابت را برای 

ادامه دادن فعالیت های تبلیغاتی خود یافته و بدان مبادرت ورزیدند.

محمدجواد آذری جهرمی، در ابتدای انتصاب خود به عنوان وزیر ارتباطات، موضوع جلوگیری از پیامک های 

تبلیغاتی را پی گیری کرد و تاسیس سامانه ای برای شکایت از پیامک های تبلیغاتی با شماره های شخصی را 

ضروری دانست. جهرمی با تاکید بر ساماندهی فضای مجازی جهت بهره گیری کسب وکارها با پست مطلبی 

در اینستاگرام خاطر نشان کرد: »پیامک های تبلیغاتی مزاحم و آرامش حریم خصوصی مردم را به هم ریخته 

است. پس از ساماندهی پنل های ارسال انبوه از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، اکنون 

ارسال این پیامک ها از طریق شماره های عادی فزونی یافته است. صاحبان کسب وکار باید به حریم خصوصی 

مردم احترام بگذارند و متوجه این موضوع باشند که این نوع تبلیغات اثر عکس دارد.« 

پس از صحبت های وزیر، »حسین فاح جوشقانی« رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از 

راه اندازی سامانه  195 برای ساماندهی پیامک های تبلیغاتی با شماره های شخصی، تا پایان مهرماه خبر داد.

البته سامانه مذکور در ابتدای راه  با مشکاتی مواجه شد. با گذشت چند روز از آغاز فعالیت، کاربران از اخذ 

هزینه هنگام ارسال پیامک به این سامانه خبر دادند، در حالی که قرار بود پیامک های ارسالی به این سامانه 

رایگان باشد. این خبر توسط وزیر ارتباطات تایید شد و او پیکره بندی اشتباه سامانه را دلیل این کسر هزینه 

برشمرده و از بازگشت هزینه های دریافت شده به حساب مشترکان در روزهای بعدی خبر داد.

اکنون با توجه به ارتقای گستره این سامانه به سرشماره های ثابت و تبلیغاتی، کافی است شماره  مربوطه 

را برای این سامانه پیامک کنید؛ اما ممکن است برخی از کاربران هنگام استفاده از این سامانه با مشکات 

دیگری مواجه شده و پیامی مانند پیام  باا را دریافت کرده باشند. بنابراین ازم است شماره تلفن مورد نظر 

را بدون فاصله برای سامانه مذکور ارسال کنید تا درخواست شما ثبت شده و با پیگیری آن، دیگر شاهد 

دریافت پیامک های مزاحم نباشید.

»اپ«تکارشکایت از پیامک  های تبلیغاتی تلفن های ثابت نیز ممکن شد

نوبت اول
آگهی مزایده عمومی اجاره اماک شهرداری یاسوج

شهرداری یاسوج به استناد ماده30 آئین نامه مالی معاماتی شهرداری تهران ومراکز 

استانها وتبصره ذیل بند3ماده45 قانون شهرداری،درنظر دارد تا مکانهای زیر را به 

صورت اجاره ماهیانه وقیمت پایه به شرح ذیل واگذار نماید.لذا به اطاع کلیه افراد 

واجد شرایط که قصد شرکت در مزایده را دارند میرساند جهت اخذ اسناد مزایده به 

امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی مراجعه ونسبت به دریافت اوراق وتحویل 

به دبیرخانه شهرداری اقدام ورسید دریافت نمائید.

1-مدت زمان دریافت اسناد مزایده از تاریخ:96/8/21 تا پایان وقت اداری مورخ 

96/9/5

2-مدت قبول پیشنهادها از تاریخ:96/8/21 تا پایان وقت اداری مورخ 96/9/5

3-محل تسلیم پیشنهادها:یاسوج-بلوار امام خمینی)ره(-شهرداری یاسوج دبیرخانه 

شهرداری یاسوج

قیمت  سال  یک  کار:برابر  انجام  تعهدات وحسن  انجام  تضمین حسن  4-مبلغ 

پیشنهادی سفته دریافت میشود.

5-تاریخ بازگشایی پیشنهادات:ساعت9صبح روز دوشنبه مورخ 1396/9/6 درمحل 

سالن اجتماعات شهرداری یاسوج

6-شهرداری یاسوج در رد یاقبول هریک از پیشنهادات مختار است.

7-هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

8-پیشنهاددهندگان می بایست برای هرباب مغازه یک پیشنهاد جداگانه ارائه نمایند.

9-به پیشنهادهای مبهم ومشروط ترتیب اثرداده نخواهد شد.

10-سایر شرایط مزایده جداگانه تحویل می گردد.
روابط  عمومی و امور بین الملل  شهرداری و شورای اسامی یاسوج

نوع تضمین مبلغ تضمین شرکت در 
مزایده برای هر مغازه)ریال(

قیمت کارشناسی اجاره 
سالیانه هرمغازه)ریال(

تعداد 
اماک

متراژ تقریبی
به متر مربع

ردیف    موقعیت مکانی

ضمانت نامه 
بانکی یا چک 

تضمینی

2.100.000 42.000.000 22 باب 9 خیابان ولیعصر پاساژ شهرداری زیرزمین 1

ضمانت نامه 
بانکی یا چک 

تضمینی

2.400.000 48.000.000 13 باب مختلف خیابان ولیعصر پاساژ شهرداری همکف 2

ضمانت نامه 
بانکی یا چک 

تضمینی

1.500.000 30.000.000 13 باب 12 خیابان ولیعصر پاساژ شهرداری طبقه اول 3

ضمانت نامه 
بانکی یا چک 

تضمینی

2.400.000 48.000.000 9 3باب خیابان ولیعصر پاساژ شهرداری طبقه دوم 
سوئیت

4

ضمانت نامه 
بانکی یا چک 

تضمینی

1.800.000 36.000.000 2 باب 35 خیابان طالقانی پاساژ بعثت زیرزمین 5

ضمانت نامه 
بانکی یا چک 

تضمینی

1.500.000 30.000.000 2 باب 15 خیابان طالقانی پاساژ بعثت طبقه اول 6

ضمانت نامه 
بانکی یا چک 

تضمینی

1.500.000 30.000.000 3 باب 13 میدان هفت تیر پاساژ المهدی طبقه اول 7

ضمانت نامه 
بانکی یا چک 

تضمینی

1.200.000 24.000.000 3 باب 13 میدان هفت تیر پاساژ المهدی طبقه دوم 8

ضمانت نامه 
بانکی یا چک 

تضمینی

3.000.000 60.000.000 - 1باب خیابان راهداران سوله 9

ضمانت نامه 
بانکی یا چک 

تضمینی

1.200.000 24.000.000 1 باب - خیابان مولوی پشت ترمینال قدیم سوله یا 
بازارچه

10

ضمانت نامه 
بانکی یا چک 

تضمینی

2.700.000 54.000.000 1 باب - خیابان شاهد2-حمام 11

ضمانت نامه 
بانکی یا چک 

تضمینی

2.700.000 54.000.000 1 باب مختلف خیابان ارم روبروی بیمارستان شهدای 
گمنام-حمام

12

ضمانت نامه 
بانکی یا چک 

تضمینی

2.700.000 54.000.000 4 باب 15 ترمینال قدیم)13 آبان(مغازه 13


