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فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان و مسئوان قرارگاه پدافند هوایی خاتماانبیاء (ص) ارتش:
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فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان و مسئوان قرارگاه پدافند هوایی خاتماانبیاء (ص) ارتش:
رهبر معظم انقاب به مناسبت موفقیتهای کاروان ورزشکاران
ایران در بازیهای آسیایی اندونزی پیامی صادر کردند.
به گزارش ایسنا ،متن پیام حضرت آیت اه خامنهای به این شرح
است :
باسمه تعالی
مدال آوران عزیز کاروان ورزشی
به همه شما تبریک می گویم و از همه شما تشکر می کنم .
ملت ایران را شاد کردید و پرچم سرافراز ما را عزت بخشیدید.
سید علی خامنه ای
 ۱۱شهریور۱۳۹۷
رییس اتحادیه فروشندگان خودرو خبر داد:

!
رییس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران
گفت :از ابتدای هفته جاری به دنبال انتشار خبر عرضه  ۴۰هزار
دستگاه خودرو از سوی خودروسازان ،قیمتها در بازار خودروهای
داخلی نزولی شده و تا حدود  ۸میلیون تومان نیز کاهش یافته
است.
سعید موتمنی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :افزایش قیمت رخ
داده در بازار خودروهای داخلی در یک ماه اخیر واقعی نبوده و
ناشی از جوسازی داان و سفتهبازان است.
وی ادامه داد :قیمتهای کذایی که برای خودروهای داخلی عنوان
میشود قیمتهایی است که داان و سودجویان در سایتهای
فروش اینترنتی آگهی میکنند و هیج مبنای درست و واقعی
ندارد.
رییس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران
افزود :واقعیت این است که چند دال و سفتهباز قیمتهای پرت
و نجومی برای خودروها در سایتهای فروش اینترنتی آگهی
میکنند و به سرعت این قیمتها در شبکههای اجتماعی بهویژه
کانالهای تلگرامی بازنشر شده و به عنوان قیمت خودرو بین مردم
دهن به دهن شده و جا میافتد.
وی با بیان اینکه با قیمتهای فعلی مصرفکننده واقعی به هیچ
وجه اقدام به خرید خودرو نمیکند ،خاطرنشان کرد :البته دیده
میشود که بعضا برخی افراد به صورت احساسی عمل کرده و
فریب نرخبازیه داان و گفتههای آنها مبنی بر آنکه قیمتها بیش
از این افزایش مییابد را میخورند و با قیمتهای نجومی فعلی هم
اقدام به خرید میکنند که البته تعداد آنها بسیار کم است.
موتمنی ادامه داد :از روز گذشته با انتشار خبر عرضه  ۴۰هزار
دستگاه خودرو از سوی خودروسازان شاهد کاهش قیمتهای
غیرواقعی در بازار خودرو هستیم بهگونهای که تا  ۸میلیون تومان
نیز قیمتها کاهش یافته است.
وی تاکید کرد :البته قیمتهای فعلی نیز غیرواقعی است و باید
کاهش یابد .عما در بازار خودرو خریدار و مصرفکننده واقعی
برای این محصوات با قیمتهای فعلی وجود ندارد و معاملهای در
این قیمتها صورت نمیگیرد.
به گزارش ایسنا ،در چند هفته اخیر قیمت خودروهای داخلی در
بازار با افزایش شدید و غیرقابل باوری همراه بوده است.

حضرت آیت اه خامنهای فرمانده معظم کل قوا ظهر دیروز در
دیدار فرماندهان و مسئوان قرارگاه پدافند هوایی ارتش جمهوری
اسامی ایران ،این قرارگاه را بخشی بسیار حساس از نیروهای
مسلح و در خط مقدم مقابله با دشمنان ایران خواندند و بر افزایش
آمادگیها و توانمندیهای پدافند هوایی و کارکنان آن تأکید
کردند.
به گزارش ایسنا ،در این دیدار که به مناسبت روز پدافند هوایی برگزار شد،
حضرت آیت اه خامنهای با تأکید بر اینکه از لحاظ محاسبات سیاسی

احتمال وقوع جنگ نظامی وجود ندارد ،افزودند :در عین حال ،نیروهای
مسلح باید با هوشیاری و با مدیریت کارآمد و چابک ،تواناییهای انسانی
و تجهیزاتی خود را روز به روز ارتقا دهند و بدانند هر گامی که در جهت
تقویت آمادگیهای نیروهای مسلح برداشته شود ،یک عبادت و حسنه در
نزد پروردگار متعال است.
در این دیدار ،سرتیپ علیرضا صباحیفرد فرمانده قرارگاه پدافند هوایی
خاتماانبیاء(ص) ارتش گزارشی از اقدامات و برنامههای این قرارگاه بیان
کرد.

خط فقر در تهران به  5میلیون تومان رسید
خط فقر برای کسی که در
تهران است با فردی که در یک
روستا است ،متفاوت است .برای
فردی که مسکن دارد با کسی
که از مسکن بیبهره نیست،
متفاوت است .برای فردی که در
خانوادهاش معلول دارد با کسی
که در خانوادهاش چنین مسالهای
را ندارد متفاوت است و بسیاری
موارد دیگر .بنابراین عددی که
برای آن (پنج میلیون تومان)
گفته میشود محتما میانگین
است و برای احتماا تهران مطرح
شده است.
بیمه
صندوق
مدیرعامل
اجتماعی کشاورزان ،روستاییان
و عشایر گفت :در برنامه چهارم
توسعه ،سیاستهای بخش
حمایتی ،متوجه خط فقر شدید،
سیاستهای بخش بیمههای پایه
برای توانمندسازی افراد بین خط

فقر شدید و خط فقر مطلق ،و
سیاستهای مالیاتی پیگیر توزیع
عادانه درآمدها و برنامههای
بازتوزیع ،برای بهبود خط فقر
نسبی به کار گرفته میشوند.
به گزارش عصرایران به نقل از
ایلنا ،محمدرضا واعظ مهدوی
(مدیرعامل صندوق بیمه
اجتماعی کشاورزان ،روستاییان
و عشایر) در نشست افتتاح
برخی از پروژهها و برنامههای
زیرمجموعههای وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی در خصوص
خط فقر پنج میلیون تومان در
ایران ،گفت :تعاریف متعددی
در مورد خط فقر وجود دارد.
براساس چارچوب برنامه عمران
سازمان ملل متحد ،سه نوع خط
فقر تبیین شده است :خط فقر
شدید )Extreme Poverty
 ،(Lineخط فقر مطلق )Abso-

 (lute Poverty Lineو خط
R
P
فقر نسبی )
.(ty Line
خط فقر و کاهش درآمد
وی تاکید کرد :خط فقر برای
کسی که در تهران است با فردی
که در یک روستا است ،متفاوت
است .برای فردی که مسکن دارد
با کسی که از مسکن بیبهره
نیست ،متفاوت است .برای فردی
که در خانوادهاش معلول دارد با
کسی که در خانوادهاش چنین
مسالهای را ندارد متفاوت است
و بسیاری موارد دیگر .بنابراین
عددی که برای آن (پنج میلیون
تومان) گفته میشود محتما
میانگین است و برای احتماا
تهران مطرح شده است.
واعظمهدوی اظهار داشت :در
برنامه چهارم توسعه ،برای هر کدام
از این موارد ،سیاستهای تدوین

و اباغ شده است .سیاستهای
بخش حمایتی ،عمدتا متوجه
خط فقر شدید میشود.
سیاستهای بخش بیمههای
پایه برای توانمندسازی کسانی
که در بین خط فقر شدید و خط
فقر مطلق قرار میگیرند درنظر
گرفته میشود .سیاستهای
مالیاتی که توزیع عادانه
درآمدها و برنامههای بازتوزیعی
را باید پیگیری کند برای بهبود
خط فقر نسبی به کار گرفته
میشوند.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی
کشاورزان ،روستاییان و عشایر در
پایان ،گفت :افزایش مستمری
مددجویان بهزیستی و کمیته
امداد ،در طول اینسالها ،در
راستای پوشش خط فقر شدید
برای کسانی است که فاقد درآمد
هستند .

ارجاع سوال از رییسجمهور به قوه قضاییه منتفی شد

سخنگوی هیات رییسه مجلس با اشاره به جلسه صبح دیروز هیات رییسه گفت که ارجاع سوال از رییس جمهور به قوه قضاییه منتفی شد.
بهروز نعمتی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :هیات رییسه در جلسه دیروز خود به این نتیجه رسید که چون موضوع سوال از رییس
جمهور استنکاف از قانون نبوده است و سوال کنندگان هم این موضوع را در سوااتشان قید نکردهاند ،ارجاع سوال به قوه قضاییه موضوعیت
ندارد.
هفته گذشته سوال از رییس جمهور در  ۵محور مطرح شد که نمایندگان تنها درباره موضوع تحریمهای بانکی از پاسخهای رییس جمهور قانع
شدند.

وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به ادعای خبرگزاری رویترز
مبنی بر انتقال موشکهای ایران به عراق گفت که بغداد باید درباره
آنچه در عراق اتفاق میافتد تصمیم بگیرد ،نه تهران.
به گزارش ایسنا ،مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا با انتشار
پیامی در صفحه توئیتر خود به خبر ادعایی روز جمعه رویترز که
در آن مدعی شده بود ،ایران موشکهایش را در خاک عراق مستقر
کرده است واکنش نشان داد.
این خبر از سوی مقامات ایران ،عراق و حشد الشعبی (بسیج مردمی
عراق) تکذیب شده است.
پمپئو در پیام خود مدعی شد :به شدت نسبت به گزارشات درباره
انتقال موشکهای ایران به عراق نگران هستیم .اگر درست باشد،
نقض آشکار حق حاکمیت عراق و قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت
سازمان ملل است .بغداد باید خودش درباره آنچه در عراق رخ
میدهد ،تصمیم بگیرد نه تهران.
روز جمعه خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از چند منبع غربی،
ایرانی و عراقی مدعی ارسال موشکهای بالستیک ایران به عراق و
تحویل آن به گروههای شیعه متحد تهران در عراق خبر شده بود.
یک مقام عراقی که خواست نامش فاش نشود ،در واکنش به ادعای
انتقال موشکهای ایرانی به عراق در گفتوگو با روزنامه الحیات
چاپ لندن گفت :این گزارشات دقیق نیست و در اطاعات وارد شده
اشکال وجود دارد .موشکهای وارد شده در گزارش ،ساخت الحشد
الشعبی هستند و در جشنهای پیروزی بر داعش بهطور رسمی از
آنها رونمایی شد.
وی افزود :برد آنها از  ۵۰کیلومتر بیشتر نیست و اطاعات وارد شده
در گزارش مبنی بر اینکه این موشکها همسایگان را تهدید می
کنند چیزی جز شایعات رسانه ای نیست.
وی معتقد است که این مساله می تواند زمینه ای برای قرار دادن
یک مجموعه عراقی در لیست تروریست ها و یا هدف قرار دادن
بعضی شخصیت هایی باشد که مخالف حضور آمریکایی ها در عراق
هستند.
علی الحسینی ،سخنگوی رسمی الحشدالشعبی در محور شمالی نیز
در واکنش به این ادعا گفت که این اتهامات علیه الحشد الشعبی
جدید نیست ،زیرا پیش از این نیز ما را به سرقت از مناطق آزادشده
از دست داعش متهم کردند و خبر دستیابی الحشدالشعبی به
موشک های ایرانی به منظور هدف قرار دادن پایگاه های آمریکایی
در عراق بی اساس و نادرست است .الحشد الشعبی به هیچ موشکی
نیاز ندارد زیرا نیازهای خود را میتواند از طریق دولت عراق تامین
کنند به خصوص بعد از اینکه به یکی از سازمان های رسمی کشور
تبدیل شد.
از سوی دیگر سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد
ادعای برخی رسانه ها درباره اقدام ایران در آموزش و تسلیح
عراقیها برای مبارزه با آمریکاییها را مضحک دانست و گفت :ایران
به عراقیها صرفا در مقابله با گروه های تروریستی کمک کرده است.
همچنین بهرام قاسمی ،سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای مطرح
شده اخیر توسط خبرگزاری رویترز را به شدت تکذیب کرد و آن را
ادعایی واهی ،بیمعنی و مضحک دانست.
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ظریف:

تنها در برابر پرچم ایران تعظیم میکنم

وزیر خارجه با تاکید بر اینکه در مقابل پرچم هیچ کشوری تعظیم نمیکند و تنها در برابر پرچم ایران
تعظیم میکند ،در خصوص کنوانسیون دریای خزر گفت :کنوانسیون خزر در نهایت برای تصویب به
مجلس شورای اسامی ارائه میشود.
به گزارش ایسنا ،محمدجواد ظریف در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسامی به سوال مشترک نادر
قاضیپور و علیرضا محجوب نمایندگان ارومیه و تهران مبنی بر اینکه چرا به پرچم اقلیم کردستان شمال
عراق ادای احترام کردید ،پاسخ داد.
وی توضیح داد :بنده برای شرکت در مراسم خاکسپاری مرحوم طالبانی شرکت کردم که این کار مورد
اجماع همه دوستان در نیروی قدس ،سپاه ،وزارت خارجه و شورای امنیت ملی بود ،ضرورت داشت به
نمایندگی از جمهوری اسامی ایران در این مراسم شرکت کنم.
وزیر خارجه افزود :حضور پررنگ جمهوری اسامی ایران و استقبال گسترده از آن در این مراسم نشان
داد که جایگاه ایران در عراق و کردستان و روابط ایران با تمام اقشار عراق در چه سطحی است .ایران
دوستان خود در دولت عراق را در زمان مبارزه با رژیم صدام حسین فراموش نمیکند.
ظریف ادامه داد :در این مراسم در کنار رییس جمهور عراق ،نمایندگان مجلس و روسای فراکسیون های
مجلس عراق از جمله آقای حکیم حضور داشتند .البته که تعدادی از نمایندگان عراق هم به دایلی
حضور نداشتند .در جریان اجرای مراسم همکاران بارزانی برخاف توافق انجام شده با دولت عراق به
جای پرچم عراق از پرچم کردستان روی تابوت استفاده کردند که باعث تعجب شد ،اما در آن شرایط
کسی جلسه را ترک نکرد.
وی اظهار کرد :در مراسم اهدای تاج گل تنها کسی که در برابر جنازه سرخم نکرد بنده بودم .بنده بقیه
مراسم احترام را به شکل دیگری به جای آوردم.
وزیر خارجه در ادامه با تاکید بر اینکه حضور ما در عراق بسیار موثر ،گسترده و تاثیرگذار است ،گفت:
براین اساس ضرورت داشت که در این مراسم حضور داشته باشیم .بنده به همراه برادرانمان و فرماندهان
سپاه در این مراسم شرکت کردیم که تاثیر خوبی بر مردم کردستان و عراق داشت .میدانید که این
مراسم در زمانی انجام شد که نزدیک به برگزاری رفراندوم بود .این نشان داد علیرغم مخالفت ایران
با حرکت سیاسی آقای بارزانی ارتباطات ما با مردم کرد عراق بسیار گسترده ،عمیق و تاریخی است و
ادامه خواهد داشت.
ظریف اضافه کرد :اما ما نگرانی و ماحظات نمایندگان از جمله آقای قاضیپور را درک کرده و فراموش

نمیکنیم و همواره آن را در ذهن داریم.
به گزارش ایسنا ،وزیر خارجه در بخش دوم از صحبتهایش با تاکید مجدد بر اینکه روابط ما با عراق
همهجانبه و گسترده بوده و تصمیمگیری دربارهی این روابط براساس اجماعی است که در شورای امنیت
ملی اتخاذ شده است ،اظهار کرد :بنده یکی از مجریان این اجماع داخلی هستم .اقدام موثر ایران همراه
با دولت مرکزی عراق برای جلوگیری از حرکت بسیار خطرناک و کوتاهنظرانه درباره رفراندوم را همه
میدانیم .حضور در مراسم خاکسپاری بعد دیگری از آن سیاست اجماعی بود.
ظریف به صحبتهای قاضیپور اشاره کرد و ادامه داد :از اینکه آقای قاضیپور بنده را به صفت جوانی
خطاب کردند متشکرم .این باعث خوشحالیم است که کار جوانانهای میکنم .امیدوارم دل همه شما جوان
باشد ،چون باید در جوانی فکر و کار کرد.
وزیر خارجه مجددا به مراسم خاکسپاری طالبانی اشاره و خاطرنشان کرد :در این مراسم نمایندگانی از
بسیاری از کشورها از جمله ایران حضور داشتند با این تفاوت که روابط ما با دولت عراق همچون سایر
کشورها نیست .ما روابط بسیار نزدیک و تنگاتنگی داریم که در سطوح باایی دنبال میشود .فراموش
نمیتوان کرد که آقای طالبانی در زمان جنگ با ما همکاری کرد و مردم عراق هم تاشهای زیادی
کردند.
وی افزود :برگزاری مراسم خاکسپاری در سلیمانیه تصمیم دولت عراق بود .ما باید در آن شرکت
میکردیم چون قرار نبود مراسم دیگری وجود داشته باشد .بنده در مقابل پرچم هیچ کشوری تعظیم
نکرده و نمیکنم تنها مقابل پرچم جمهوری اسامی ایران تعظیم میکنم.
وزیر خارجه با تاکید بر اینکه ایران بهترین روابط را با عراق در بین همسایگان دارد ،اظهار کرد :صادرات
ما با عراق کماکان بیشتر از سایر همسایگان است .ما بر ضرورت تسهیل صادرات و بازگشایی ارتباطات
بانکی با عراق تاکید داریم که این مذاکرات ادامه دارد.
ظریف به صحبتهای قاضیپور درباره دریای خزر اشاره و اظهار کرد :نهایتا کنوانسیون خزر برای تصویب
به مجلس شورای اسامی ارائه میشود .هر زمان که مجلس شورای اسامی خواست میآیم و توضیحات
کامل را میدهم اما با کمال احترام می گویم که چهطور این سند افتخارآمیز امضاء شد .در این بین
کسانی که از این سند ضرر کردند در برابر ملت سخنپراکنی میکنند.
وی در پایان گفت :دولت جمهوری اسامی ایران و نظام در مذاکرات اجازه نمیدهد یک وجب از دریای
خزر و این سرزمین که مطهر به خون شهداست از دستمان خارج شود.

سخنگوی وزارت خارجه تشریح کرد

جزییات گفتوگوی تلفنی ظریف و لودریان

سخنگوی وزارت خارجه در مورد گفتوگوی تلفنی ظریف با همتای
فرانسوی خود ،گفت :این گفتوگو در ادامه تماسهای مستمر و
مکرری که بین مقامات ما و کشورهای اروپایی از جمله فرانسه
وجود دارد ،انجام شده است.
به گزارش ایسنا ،بهرام قاسمی صبح دیروز در حاشیه نشست پیام
چهل سالگی انقاب اسامی در آیینه دیپلماسی رسانهای در پاسخ
به سوالی مبنی بر این که آیا در گفتوگوی تلفنی ظریف با وزیر
امور خارجه فرانسه ،وزیر امور خارجه در ارتباط با اظهارنظرهای
اخیر لودریان در مورد ایران گفتوگویی داشته است یا نه ،افزود:
عموما متن مذاکرات دیپلماسی منتشر نمیشود و این امر مرسوم
در دنیاست.
وی با بیان این که فرانسه از شرکای مهم ایران در حوزه اروپاست و
جمهوری اسامی ایران روابط خوبی با این کشور و دیگر کشورهای
عضو اتحادیه اروپا دارد ،تاکید کرد :البته داشتن روابط خوب به
معنای یکسان بودن دیدگاههای دو کشور در مورد همه مسائل
نیست .دو کشور میتوانند روابط خوبی داشته باشند ولی در مورد

برخی مسائل اختاف دیدگاه داشته باشند.
این دیپلمات ارشد کشورمان ادامه داد :برای حل این اختافنظرها
و یا کاهش آن عموما دولتها از ابزارهای مختلفی که در چارچوب
دیپلماسی از آن برخوردارند استفاده میکنند .مثا سفارتخانههای
دو کشور به ایفای نقش میپردازند و یا هیاتهایی بین دو کشور
مبادله میشود و مذاکرات تلفنی صورت میگیرد تا اشتراکات
افزایش پیدا کرده و از میزان اختافات کاسته شود.
قاسمی در همین چارچوب خاطرنشان کرد :تماس وزیران امور
خارجه و فرانسه در ادامه تماسهای مکرری است که بین مقامات
جمهوری اسامی ایران و کشورهای اروپایی از جمله فرانسه وجود
دارد .ما از این فرصت استفاده میکنیم .مواضع و دیدگاههای خود
را بیان میکنیم و طرف مقابل نیز نظرات خود را در مورد مسائل
مختلف مطرح میکند و این کار دیپلماسی است.
وی در مورد سفر اخیر معاون وزیر خارجه انگلیس به تهران
و دیدارش با سید عباس عراقچی و همچنین ادعای برخی از
رسانههای انگلیسی مبنی بر اینکه یکی از محورهای مذاکرات بین

مقامات دیپلماتیک ارشد تهران و لندن موضوع نازنین زاغری بوده
است ،ادامه داد :ما با کشورهای مختلف اروپایی از جمله انگلیس
تماسها و گفتوگوهای سیاسی داریم .با برخی از این کشورها این
گفتوگوها به صورت دورهای و هر شش ماه یکبار صورت میگیرد
که در مورد انگلستان چنین موضوعی صدق میکند .دور قبلی
مذاکرات بین دو کشور لندن بود و این بار دیپلماتهای انگلیسی
برای شرکت در مذاکرات به تهران آمدند.
قاسمی ادامه داد :هیات انگلیسی مذاکرات مفصلی را با آقای عراقچی
معاون سیاسی وزیر خارجه داشت .دو طرف پیرامون طیف وسیع
از موضوعات مورد عاقه بحث و گفتوگو کردند .در مورد مسائل
دوجانبه در ابعاد مختلف سیاسی ،اقتصادی ،کنسولی رایزنی شد.
سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه موضوعات منطقهای
و بینالمللی از دیگر محورهای رایزنی مقامات دو کشور بود،
تصریح کرد :در مورد برجام و وظایفی که در این توافقنامه متوجه
کشورهای اروپایی است نیز بحث و رایزنی شد و در مجموع فکر
میکنم از این رایزنیها دستاورد خوبی حاصل شده است.

روایت دهقان از تقاضای رئیس مجلس؛

اریجانی:برای ارجاع«سوال از رئیس جمهور»به قوه قضائیه اصرار نکنید
یکی از طراحان سوال از رئیس جمهور گفت:رئیس مجلس از طراحان سوال تقاضا کرد که بر ارجاع
سوال از رئیس جمهور به قوه قضائیه اصرار نکنند.
محمد دهقان در گفتگو با مهر در خصوص ارجاع سوال از رئیس جمهور به قوه قضائیه گفت :دو نظر
در این خصوص وجود دارد .سوال کنندگان از رئیس جمهور معتقدند طبق ماده  ۲۱۳آئین نامه داخلی
زمانی که سوال از رئیس جمهور مطرح شد و پاسخ های رئیس جمهور در مجلس رای نیاورد و موضوع
سوال استنکاف از قانون بود و باید سوال به قوه قضائیه ارجاع شود.
یکی از طراحان سوال از رئیس جمهور ادامه داد :هیئت رئیسه مجلس معتقد است باید در عنوان سوال
استنکاف از قانون ذکر شود ،چون ذکر نشده و رای نمایندگان ناظر به استنکاف از قانون نبوده است،
ارجاع آن به قوه قضائیه نیازمند رای گیری مجدد است.
وی ادامه داد :طراحان سوال اعام کرده اند که در آئین نامه داخلی مجلس ذکر نشده است که عنوان
سوال استنکاف از قانون باشد .بنابراین امکان ارسال آن به قوه قضائیه وجود دارد.
نایب رئیس فراکسیون نمایندگان وایی مجلس تصریح کرد :آقای اریجانی تقاضا کرده اند بر ارجاع
سوال از رئیس جمهور به قوه قضائیه اصرار نشود زیرا این امر موجب بی ثباتی دولت و آشفتگی کشور
می شود لذا با وجود اینکه طبق قانون این سوال باید به قوه قضائیه ارسال شود ،نمایندگان از احضار

مجدد صرف نظر کردند.
وی تصریح کرد :جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسامی محکمه مدیریتی و سیاسی
در خصوص نحوه اداره کشور بود و نمایندگان پاسخ های رئیس جمهور را قانع کننده ندانستند.
دهقان گفت :سوال از رئیس جمهور و آرای نمایندگان تلنگری به آقای روحانی بود که رویکرد خود
در اداره کشور را اصاح کند.
نایب رئیس فراکسیون نمایندگان وایی تصریح کرد :عدم ارجاع سوال از رئیس جمهور به قوه قضائیه
به معنای بی تاثیری سوال و پاسخ نیست .زیرا در محکمه مدیریتی و سیاسی کشور ،نمایندگان از پاسخ
های رئیس جمهور قانع نشدند و این موضوع تلنگری به دولت برای اصاح روش ها بود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی گفت :بخشی از نمایندگان تمایلی به ارسال سوال به قوه قضائیه
نداشتند ،لذا طراحان سوال برای جلوگیری از شکاف و تفرقه در مجلس و ارسال سوال به قوه قضائیه
اصرار نکردند.
وی ادامه داد :عاوه بر این نمی خواستیم جامعه فکر کنند ما به هر قیمتی خواستار ارجاع سوال از
رئیس جمهور به قوه قضائیه هستیم لذا تصمیم گیری در این خصوص را به هیئت رئیسه واگذار کردیم
تا هر طور تشخیص می دهند عمل کنند.

واکنش وزارت خارجه عراق به ادعای رویترز در رابطه با ارسال موشک از ایران به عراق
سخنگوی وزارت خارجه عراق اعام
کرد که برخی گزارشات مبنی بر
ارسال موشک های ایرانی به گروه
های مسلح عراقی ما را متعجب کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از پایگاه
اطاع رسانی وزارت خارجه عراق،
احمد محجوب ،سخنگوی رسمی
وزارت خارجه عراق در واکنش به
ادعای خبرگزاری رویترز مبنی بر
انتقال موشک های ایرانی به عراق در
بیانیهای اعام کرد :برخی ادعاهای
رسانهای مبنی بر ارسال موشکهای
بالستیک ایرانی به گروههای مسلح
در عراق وزارت خارجه عراق را
متعجب کرد.
وی در این بیانیه تاکید کرد :وزارت
خارجه عراق بر این مساله تاکید دارد

که به گزارشات ادعایی و بدون دلیل
واکنش نشان ندهد اما همزمان تاکید
میکند که تمام موسسات دولتی
عراق بر ماده هفتم قانون اساسی
مبنی بر اینکه خاک عراق هیچگاه
نباید پایگاه و یا گذرگاهی برای
هدف عراق دادن کشور دیگری باشد،
پایبند هستند.
به گزارش ایسنا ،پیش از این نیز
یک مقام عراقی که نامی از آن ذکر
نشده است گفت :این گزارشات دقیق
نیست و در اطاعات وارد شده اشکال
وجود دارد .موشک های وارد شده
در گزارش ،ساخت الحشد الشعبی
هستند و در جشن های پیروزی بر
داعش بطور رسمی از آنها رونمایی
شد .برد آنها از  ۵۰کیلومتر بیشتر

توقف تبادات تجاری ایران و عراق بر مبنای دار

نیست و اطاعات وارد شده در
گزارش مبنی بر اینکه این موشک ها
همسایگان را تهدید می کنند چیزی
جز شایعات رسانه ای نیست.
وی معتقد است که این مساله می
تواند زمینه ای برای قرار دادن یک
مجموعه عراقی در لیست تروریست
ها و یا هدف قرار دادن بعضی
شخصیت هایی باشد که مخالف
حضور آمریکایی ها در عراق هستند.
همچنین علی الحسینی ،سخنگوی
رسمی الحشدالشعبی در محور
شمالی در واکنش به این ادعا گفت
که این اتهامات علیه الحشد الشعبی
جدید نیست ،زیرا پیش از این نیز
ما را به سرقت از مناطق آزادشده
از دست داعش متهم کردند و خبر

در ادامه اقدامات ایران و کشورهای متحد برای مقابله با تحریمهای آمریکا ،رییس اتاق
بازرگانی ایران و عراق از توقف تبادات تجاری بر مبنای دار میان ایران و عراق خبر داد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از پایگاه خبری البوابه ،یحیی آلاسحاق ،رییس اتاق بازگانی ایران و
عراق اظهار کرد :تجارت بر مبنای واحد پولی دار میان ایران و عراق متوقف شده و بیشتر
تبادات با واحد پول یورو ،ریال و دینار انجام می شوند.
وی افزود :بخش دیگر تبادات تجاری میان صادرکنندگان عراقی و ایرانی نیز با معاوضه کاا
با کاا صورت می گیرد.آل اسحاق ادامه داد :تنها بخش کوچکی از تجارت هشت میلیارد
داری ایران و عراق از طریق بخش بانکی صورت می گیرد.
هفته گذشته نیز ایرج مسجدی ،سفیر ایران در بغداد از وزیر امور خارجه عراق درخواست
کرده بود که برای صدور ویزای اربعین برای زائران ایرانی به جای دار ،ریال دریافت کند.
وزیر خارجه عراق نیز در دیدارش با مسجدی اظهار کرد :همراهی جمهوری اسامی ایران
در کنار عراق در شرایط سخت مبارزه با تروریسم از جمله داعش فراموش شدنی نیست و
این امر موجب شده است که روابط دو کشور همسایه بیش از پیش گسترش یابد.

دستیابی الحشدالشعبی به موشک
های ایرانی به منظور هدف قرار
دادن پایگاه های آمریکایی در عراق
بی اساس و نادرست است .درگیری
های سیاسی باعث میشود که برخی
شخصیت ها که خواهان شر برای
عراق هستند چنین اتهامات باطلی
علیه الحشد الشعبی مطرح کنند.
الحشد الشعبی به هیچ موشکی نیاز
ندارد زیرا نیازهای خود را میتواند
از طریق دولت عراق تامین کنند
به خصوص بعد از اینکه به یکی از
سازمان های رسمی کشور تبدیل
شد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی به
نقل از منابع غربی و عراقی مدعی
شد که ایران به متحدان خود در

عراق موشکهای بالستیک داده
است و ظرفیتهای آنها را به منظور
ایجاد بازدارندگی علیه حمات به
منافعش در منطقه و ایجاد امکانات
مقابله با دشمنان منطقهای توسعه
می دهد.
این خبرگزاری در گزارش خود
مدعی شده است که این خبر را از
دو منبع اطاعاتی عراقی و دو منبع
اطاعاتی غربی کسب کرده است و
اینکه ایران طی چند ماه گذشته،
موشکهای بالستیک کوتاهبردی را
به متحدانش در عراق منتقل کرده
است .این گزارش به نقل از منابع
مذکور مدعی شد که ایران به آن
گروهها کمک میکند که ساخت
موشکهای خود را آغاز کنند.

ادامه رفتار نامتعارف مشایی در دادگاه

اسفندیار رحیم مشایی ،دومین جلسه دادگاه خود را نیز با رفتارهای نامتعارف آغاز کرد و حتی هنگام تاوت قرآن نیز،
با صدای بلند مشغول صحبت بود.به گزارش میزان ،پس از حضور پرحاشیه متهم در دادگاه و اعام رسمیت جلسه از
سوی قاضی ،وی اعام کرد :ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات آقایان اسفندیار رحیم مشایی و “ع .ج “ .را اعام میدارم.
سپس تاوت قرآن آغاز شد که متهم حتی در حین تاوت قرآن با صدای بلند مشغول صحبت بود.درپی استمرار اسائه
ادبهای متهم به ساحت دادگاه ،قاضی غضنفرآبادی از همه کسانی که در جلسه دادرسی حضور دارند خواست که بر
خاف وجدان ،ادب و نزاکت سخن نگویند و با یادآوری مواد  ۳۵۳و  ۳۵۴قانون آیین دادرسی کیفری از حضار خواست
که نظم و انضباط جلسه را رعایت کنند.قاضی سپس با اشاره به اینکه متهم از پذیرش کیفرخواست استنکاف نموده
است ،به ادامه جلسه پرداخت.
در ادامه قاضی گفت :از آنجایی که وکای متهم از سوی وی عزل شدهاند ،به جهت تنظیم قرارداد جدید وکالت اقدام
گردیده است که تاکنون برای این موضوع به دادگاه مراجعه نکرده اند و آقای اسفندیار رحیم مشایی وکیلی را به دادگاه
معرفی نکرده و آقای ع .ج و وکیل وی نیز در دادگاه حضور ندارند.در این لحظه قاضی از نماینده دادستان خواست که
برای دفاع از کیفرخواست در جایگاه حاضر شود و در پاسخ به اعتراض متهم درباره حضور وی در دادکاه توضیح داد:
همانطور که در جلسه قبل عرض کردم ،مطابق ماده  ۳۴۵دادگاه ضرورت حضور شما را تشخیص میدهد.
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توضیحات محسنیاژهای درباره دایل طوانیشدن رسیدگی به پروندههای اقتصادی

سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسامی از نشست صبح دیروز این فراکسیون با محسنی اژهای برای
بررسی پروندههای اقتصادی خبر داد.
مهرداد اهوتی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :صبح دیروز با آقای محسنی اژهای معاون اول قوه قضاییه جلسهای
داشتیم که در آن پروندههای مربوط به مفاسد اقتصادی مورد بحث قرار گرفت .نمایندگان این موضوع را مطرح کردند
که چرا فرآیند رسیدگی به این پروندهها طوانی است و نیاز است با جدیت بیشتری کار شود.
وی اضافه کرد :آقای محسنی اژهای هم توضیحاتی را ارائه کردند و گزارشی از اقدامات قوه قضاییه برای پیشگیری
مطرح کردند .ایشان همچنین به خاءهای قانونی اشاره کردند و گفتند در مواردی محدودیتهای قانونی جلوی
برخورد را میگیرد.
اهوتی اضافه کرد :در این جلسه درباره ماده  ۲۳۶آییننامه (گزارشهای ارجاعی مجلس به قوه قضاییه) و همچنین
8452قوه قضاییه
جمهور به
سوال از
حتی اگر
ذواﻟﺤﺠﻪ است و
ضعف قانون
1397این
ﺷﻬﺮﯾﻮرشد که
12مطرح
بحثی
سوال از رییس جمهور
رییسﺷﻤﺎره
- 2018
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
3 - 1439
 22دوﺷﻨﺒﻪ
ارجاع شود مشخص نیست سهلانگاری ،تخلف و جرم صورت گرفته یا خیر ،لذا نیاز به اصاح این قانون وجود دارد.
وی در پایان با بیان اینکه این جلسات به صورت منسجمتر ادامه مییابد ،افزود :انشاءاه تاش خواهیم کرد تا
نگاههای پیشنهادی از طریق ایحه یا طرح اعمال شود.

استیضاح وزیر آموزش و پرورش منتفی شد

نمایندگان متقاضی استیضاح وزیر آموزش و پرورش درخواست خود برای استیضاح بطحایی را پس گرفتند به همین
دلیل استیضاح منتفی شد.
نمایندگان متقاضی
که
شد
رییسه
هیات
تقدیم
امضاء
۲۹
با
پرورش،
و
آموزش
وزیر
استیضاح
به گزارش ایسنا ،طرح
ﺷﻤاره  16 - 8452ﺻﻔﺤه  500 -تومان
رییسه خواستار
هیات
از
و
گرفتند
پس
را
خود
امضاهای
اسامی
شورای
مجلس
دیروز
صبح
علنی
استیضاح در جلسه
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شدند که استیضاح از دستور کار خارج شود.
همچنین احمد امیرآبادی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسامی در این باره گفت :با توجه به بازگشایی مدارس
متقاضیان استیضاح امضایشان را پس گرفتند.

گفتوگوی مقام صهیونیستی با هیئت آمریکایی درباره ایران

یک مقام وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در دیدار با هیئت آمریکایی پیرامون وضعیت سوریه درباره مقابله با ایران
نیز گفتوگو کرد.
به گزارش ایسنا به نوشته روزنامه اورشلیم پست ،سخنگوی دفتر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت که زهر پالتی
رئیس بخش سیاسی-امنیتی این وزارتخانه عصر روز شنبه با جیمز جفری و جوئل ریبورن فرستادههای آمریکایی در
سرزمینهای اشغالی دیدار و درباره سوریه گفتوگو کرده است.
زهر پالتی در این دیدار سیاستهای آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را به محوریت جلوگیری از تقویت
جایگاه ایران و حزباه در سوریه و ادامه محافظت از منافع امنیتی این رژیم در شمال سوریه تشریح کرده است.
به نوشته این روزنامه صهیونیستی ،وی همچنین در دیدار با فرستادههای آمریکایی بر حمایت وزارت جنگ رژیم
صهیونیستی از ادامه تحریمهای آمریکا علیه ایران تاکید کرده است.
وزارت امورخارجه آمریکا بامداد شنبه (به وقت تهران) با انتشار بیانیهای اعام کرد که جیمز جفری دستیار ویژه
وزیر امورخارجه در امور سوریه و جوئل ریبورن فرستاده دولت درخصوص سوریه به سرزمینهای اشغالی ،ترکیه و
اردن سفر میکنند و این سفر از روز اول سپتامبر ( ۱۰شهریورماه) شروع شده و تا  ۴سپتامبر ادامه خواهد داشت.
بنا بر گزارش پایگاه اینترنتی وزارت امورخارجه آمریکا ،جیمز جفری در سرزمینهای اشغالی با مقامات ارشد دولتی
درباره موضوعات مورد نگرانی هر دو طرف شامل سوریه و ایران رایزنی خواهد کرد.
در ترکیه و اردن نیز این دو مقام آمریکایی با رهبران و دیگر مقامات ارشد این کشورها دیدار و درباره سوریه گفتوگو
خواهند داشت.
ولید معلم:

روابط ایران و سوریه قابل سازش با هیچ طرفی نیست

وزیر خارجه سوریه تأکید کرد که این کشور از هر کشور عربی که بخواهد روابطش را با سوریه ازسربگیرد ،استقبال
میکند.
به گزارش ایسنا ،ولید معلم ،وزیر خارجه سوریه در مصاحبه با روسیا الیوم گفت :مذاکرات روسیه و ترکیه مهم است
و در دیدار سه جانبه آتی در تهران نیز در این باره صحبت خواهد شد.
وی گفت :سوریه از هر کشور عربی که بخواهد روابطش را با دمشق ازسربگیرد استقبال میکند.
معلم هرگونه دیدار محرمانهای با آمریکا را تکذیب کرد و گفت :آمریکا به هیچ توافقنامهای پایبند نیست و نمیشود
به این کشور اعتماد کرد .آمریکا به بهانه حمله شیمیایی برای تجاوز جدیدی علیه سوریه آماده میشود.
وی درباره روابط سوریه و ایران و تاش کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای ارائه پیشنهاداتی به سوریه
در ازای قطع این روابط گفت :روابط سوریه و ایران روابطی استراتژیک است و قابل سازش با هیچ طرفی نیست.
معلم تأکید کرد :ما نیازی به حمایت کسی برای بازسازی سوریه نداریم چراکه خود تواناییها و امکانات کافی از جمله
نفت داریم و تاشها را برای بازسازی شروع کردهایم.
وی گفت :کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خود تصمیم گیرنده نیستند بلکه تنها دستوراتشان را از آمریکا
میگیرند .حمایت مالی حضور نظامی آمریکا در سوریه از سوی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس صورت
میگیرد.
معلم درباره راهکار سیاسی گفت :تمامی روندها نقشی در حل نهایی بحران سوریه دارند اما روند ژنو بر روندهای دیگر
تقدم ندارد چراکه تحت قیمومت غرب است.
وی در پیامی به کردها گفت که آنها بخشی از جامعه سوریه هستند و بهتر است از تجارب قبلی خود با آمریکا
درس بگیرند.
دفاع ظریف از مذاکرهکنندگان دو تابعیتی:

جز خدمت از این افراد ندیدم!

وزیر امور خارجه ضمن دفاع از چهار دوتابیعتی تیم مذاکرهکننده هستهای گفت که جز خدمت از اینها چیزی ندیده
است.
به گزارش ایسنا ،محمد جواد ظریف در جلسه علنی صبح دیروز مجلس شورای اسامی و در جریان پاسخ به سوال
جواد کریمی قدوسی درباره چگونگی نفوذ چهار دوتابعیتی در تیم کارشناسی و هیات مذاکرات هستهای اظهار کرد:
جمهوری اسامی ایران برای پیشبرد اهداف خود در سطح بینالمللی از همه ابزارها استفاده میکند؛ کما اینکه در
جلسه دیوان بینالمللی دادگستری از طرف ایران وکای فرانسوی و انگلیسی هم حضور داشتند ،اما کسی نمیگوید
چرا از افرادی با تابعیتهای دیگر استفاده کردیم .همه کسانی که در مذاکرات با ما کار میکردند هم به وزارت
اطاعات معرفی کردیم و اجازه حضورشان را گرفتیم .چهار نفری که آقای کریمی قدوسی نام بردند یا از سوی
دستگاههای دیگر به ما معرفی شدند یا براساس شناخت از گذشته از آنها استفاده کردیم و من جز خدمت از آنها
در مذاکرات ندیدم .من مسئول روابط دیگر آنها نیستم و آنها هم در هیچ یک از مذاکرات خصوصی نبودند و تنها در
جلسات تخصصی حضور داشتند.
ظریف با بیان اینکه برجام نشانه حقانیت ایران است ،یادآور شد :آمریکا شکست خورده و نتوانسته از برجام به نفع
خود استفاده کند لذا از برجام خارج شده ،در حالی میگفتند که آنقدر برجام از ایران به نفع ایران است که خارج
نمیشود ولی خارج شد ،چون برجام خوب نوشته شده بود و خوب کارشناسی شد.
ظریف درباره غرامت  ۱.۷میلیارد داری از آمریکا تحت حمایت وی بوده ،یادآور شد :بیشترین نقش را در گرفتن این
مبلغ از آمریکا را آقای دری اصفهانی داشت .من بین خودم و خدا باید شهادت دهم کما اینکه برای مقامات قضایی
هم شهادت دادم ایشان نقش موثری داشت.
وزیر امور خارجه ادامه داد :آقای سیروس نادری در مذاکرات ایران و عراق نقش موثری در جهت منافع ملی داشت.
ایشان در مذاکرات هستهای نقش نداشته و گاهی در حوزه مسائل اقتصادی کمک میکرد .آقای مشکور هم مانند
دری اصفهانی در تمام مذاکرات بوده و در پرونده شکایت وزارت دفاع در اهه علیه آمریکا به عنوان وکیل جمهوری
اسامی ایران است .او در کمیته حقوقی ریاست جمهوری هم متخصص حقوقی بوده در حالی که سایرین از
متخصص حقوقی خارجی و مشاورین خارجی استفاده میکنند ،اما وطنپرستی و حمایت آنها از منافع ملی جای
تردید ندارد و بقیه مسائل در تخصص من نیست.
وی اضافه کرد :آقای شعبانی هم در مذاکرات نبوده و به عنوان کمک در روابط عمومی از ایشان استفاده میشد.
عربستان سعودی میلیونها دار برای روابط عمومی خرج میکند و از شرکتهای صهیونیستی استفاده میکند ،اما
ما از ایرانیان که بزرگترین سرمایهمان در خارج هستند استفاده کردیم.
سودان:

قطع کامل رابطه با کره شمالی /اخراج کارمندان کره شمالی

خارطوم اعام کرد :هیچ کارمندی با تابعیت کره شمالی در سودان حضور نخواهد داشت و از این پس حضور آنها
را در خاک خود نمیپذیریم.
دولت سودان در نامهای به سازمان ملل اعام کرد که روابطش با کره شمالی را قطع و تمامی کارمندان شرکتهای
کره شمالی را از خاک خود اخراج کرده است.
به گزارش ایسنا ،به نوشته روزنامه “الحیاة” ،دولت سودان در  ۱۴اوت گزارشی را به سازمان ملل ارائه داد که در
آن قید شده بود که به قطعنامههای شورای امنیت درخصوص اعمال تحریمها علیه پیونگ یانگ خواهد پیوست.
حال خارطوم در نامهای سازمان ملل را در جریان قطع روابط با کره شمالی و اخراج تمامی کارمندان شرکتهای
این کشور از خاک خود قرار داد.
دولت سودان در همین راستا تمامی کارمندان یک شرکت الکترونیک کرهای فعال در سودان را اخراج کرده است.
خارطوم اعام کرد :هیچ کارمندی با تابعیت کره شمالی در سودان حضور نخواهد داشت و از این پس حضور آنها
را در خاک خود نمیپذیریم.
سودان در گزارش خود اعام کرد که سفارت کره شمالی در خارطوم تعطیل میشود و هیچ ارتباطی در زمینه مالی
و تجاری میان این دو کشور وجود نخواهد داشت.
سودان پیشتر همکاریهای نظامی خود با کره شمالی را متوقف کرده بود.

اجتماعی
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نایب رییس کمیسیون بهداشت بیان کرد

رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران:

کمبود ۸۰قلم دارو در کشور

3

وزارت بهداشت بقای عمر خود را
در برخورد با پزشکان میداند

رئیــس انجمــن جراحــان ارتوپــدی ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه
وزیــر بهداشــت بــه دنبــال فرافکنــی اســت ،گفت:مســئوان
وزارت بهداشــت دیــد مناســب و بینــش مثبتــی بــه پزشــکان
ندارنــد کــه همیــن موضــوع باعــث شــده تــوان و تحمــل
پذیــرش انتقــاد را نداشــته باشــند.
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چرخــش کار مشــکات کمتــر خواهــد شــد .بــر مســائل پزشــکی ندارنــد بــرای خــود محبوبیــت کســب کند.
نایــب رییــس کمیســیون بهداشــت و درمــان رازی گفــت :مســئوان وزارت بهداشــت فکرمــی کننــد اگــر بــه
مجلــس شــورای اســامی در توضیــح دلیــل ســتیز بــا پزشــکان برخیزنــد و ایــن موضــوع را بــا افتخــار در
وجــود مشــکل نقدینگی در شــرکتهای دارویی اذهــان عمومــی اعــام کننــد کار بزرگــی انجــام داده انــد و مــی
و تجهیــزات پزشــکی گفــت :بیمارســتانها تواننــد از ایــن طریــق بــرای خودشــان محبوبیــت کســب کنند.
مقادیــر قابــل توجهــی بــه شــرکتهای پخــش رییــس انجمــن جراحــان ارتوپــدی ایــران بــا بیــان اینکــه
دارو بدهکارنــد ،شــرکتهای پخــش دارو نیــز کســانی کــه مــی خواهنــد صاحیــت خــود را بــا فشــار بــر
بــه صنعــت داروســازی بدهــکار هســتند ،لــذا مــردم و پزشــکان بــه اثبــات برســانند صاحیــت مدیریــت
عاجلتریــن مشــکل صنعــت دارو و حتــی ندارنــد ،گفــت :ایــن افــراد یــک روز بــا داســتان زیرمیــزی و
مهمتــر از تخصیــص ارز رفــع کمبــود نقدینگــی روز دیگــر بــا مطــرح کــردن و محکــوم کــردن پزشــکان بــه
در حــوزه دارویــی اســت کــه حــدود  ۱۸هــزار اســتفاده نکــردن از کارتخــوان هــا و خلــق دههــا مورد مشــابه و
میلیــارد تومــان ارزش صنعــت دارویــی کشــور فرافکنــی ســعی مــی کننــد توجــه افــکار عمومــی را اشــتباهات
اســت .در ایــن شــرایط حــدود هفــت تــا هشــت و سیاســت گــذاری هــای غلــط خــود منحــرف کننــد.
هــزار میلیــارد تومــان شــرکتهای دارویــی وی گفــت :بایــد توجــه داشــت دریافــت زیرمیــزی مثــل ســایر
از داروخانههــا و بیمههــا طلــب دارنــد ایــن ارگان هــای دولتــی و مخصــوص بیمارســتانها و مراکــز
باعــث شــده کــه امــکان ســفارش مــواد اولیــه بهداشــتی و درمانــی دولتــی اســت و بــه نظــر بنــده دســت
و ســفارش تجهیــزات بــا اشــکال روبــهرو شــود .کســی کــه در بیمارســتان دولتــی و مراکــز دولتــی اقــدام بــه
وی افــزود :بــه عنــوان نمونــه بــا وجــود اینکــه دریافــت رشــوه یــا زیرمیــزی بــرای انجــام خدمــت مــی کنــد
تامیــن اجتماعــی بــه بیمارســتانها بدهــکار را بایــد قطــع کــرد .و لــی ایــن تعریــف در رابطــه بــا مراکــز
اســت ،امــا بــه دلیــل آنکــه بزرگتریــن هلدینگ خصوصــی صــدق نمیکنــد و معنایــی نــدارد .بایــد توجه داشــت
تولیــد دارو در کشــور محســوب میشــود کــه بیمــار حــق انتخــاب دارد و زمانــی کــه مرکــز خصوصــی را
مبلغــی حــدود  ۳۰۰۰میلیــارد تومــان از بــرای درمــان انتخــاب مــی کنــد و اعتمــادی بــه بخــش هــای
شــرکتهای پخــش دارو طلبــکار اســت.
دولتــی نــدارد بایــد تعرفــه بیشــتری بــرای درمــان باکیفیــت
امینیفــرد بــا تاکیــد بــر اینکــه «باید دانشــگاه بپــردازد.
علــوم پزشــکی میــزان مبالــغ تخصیــص یافته را رازی تاکیــد کــرد :وزارت بهداشــت بــه دلیــل اینکــه نتوانســت
صرفــا بــرای پرداخــت بدهیهــا بــه حــوزه دارو منابــع مالــی طــرح تحــول ســامت را بــه درســتی صــرف
و تجهیــزات پزشــکی پرداخــت کنــد» ،گفــت :تجهیــز مراکــز دولتــی کنــد ،کیفیــت و رضایــت بیمــاران را از
در ســال گذشــته وجوهــی کــه بــرای مصــارف ایــن مراکــز جلــب کنــد بــه دنبــال تخریــب و فشــار بــه بخــش
دارویــی و تجهیــزات پزشــکی بــه شــرکتهای خصوصــی اســت ،متاســفانه ایــن موضــوع در کشــور مــا نهادینه
تجهیــزات پزشــکی داده میشــد در جاهــای شــده اســت و کســانیکه کار نمیکننــد مزاحــم کار دیگــران
دیگــری هزینــه میشــد کــه ایــن روال بایــد میشــوند .ایــن نــوع عملکــرد باعــث فــرار بیمــاران از بخــش
تغییــر کند.نایــب رییــس کمیســیون بهداشــت دولتــی بــه بخــش خصوصــی شــده اســت در صورتــی کــه مــی
و درمــان مجلــس شــورای اســامی در پایــان توانســت بــا فعــال کــردن بخــش دولتــی از مراجعــه بیمــاران
گفــت :ایــن یــک واقعیــت اســت کــه ممکــن بــه بخــش خصوصــی جلوگیــری کنــد تــا مــردم از جیــب خــرج
اســت مــا در آینــده بــه دلیــل تبــادات مالــی نکننــد.
در حــوزه دارویــی دچــار مضیقــه شــویم .رییــس انجمــن جراحــان ارتوپــدی ایــران خاطرنشــان کــرد:
درســت اســت کــه حــوزه دارویــی تهدیــد اگــر پزشــکی بــا بیمــه خاصــی قــراردادی امضــا کــرد موظــف
نشــده امــا مشــکل در تبــادات مالــی ممکــن اســت بــه قــرارداد خــود عمــل کنــد ،امــا مســئله مهــم اینســت
اســت گریبانگیــر حــوزه دارویــی شــود لــذا باید کــه بــر خــاف عــرف بینالمللــی در کشــور مــا تمامــی
تخصیصهــا جدیتــر ،ســریعتر و در زمــان پزشــکان مجبورنــد در بخــش خصوصــی بــا بیمــه هــا و طبــق
مقــرر انجــام گیــرد.
دســتور آنهــا کار کننــد.

برداشتهشدن چتر حمایتی از داروهای خارجی مشکلزاست
نایــب رییــس کمیســیون بهداشــت و درمــان
مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه
«در حــال حاضــر  ۸۰قلــم کمبــود دارویــی
داریــم» ،گفــت :در شــرایطی کــه صنعــت
دارویــی و تجهیــزات پزشــکی بــا بدهــی حــدود
 ۷تــا  ۸هــزار میلیــارد تومــان مواجــه اســت،
چتــر حمایتــی دولــت و بیمههــا نســبت بــه
داروهــای خارجــی کــه مشــابه داخلــی دارنــد،
برداشــته شــده و ایــن فشــار مضاعفــی بــه
بیمــاران وارد میکنــد.
محمدنعیــم امینیفــرد در گفتوگــو
بــا ایســنا ،در توضیــح وضعیــت فعلــی
تامیــن دارو در کشــور ،اظهــار کــرد :اخیــرا
کمیســیون بهداشــت بــه دلیــل آنکــه برخــی
تصمیمگیریهــا و تصمیمســازیها دربــارهی
مســائل مربــوط بــه تامیــن دارو بــه ســران قــوا
مطــرح میشــود ،جلســهای بــا رییــس مجلــس
شــورای اســامی برگــزار و دغدغههــای اساســی
را پیگیــری کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه «تخصیــص ارز در زمــان
و میــزان مناســب مهمتریــن دغدغــه و چالــش
اســت» ادامــه داد :بــا وجــود اینکــه حــدود
 ۹۰درصــد تقاضــای دارویــی در کشــور توســط
صنعــت داروســازی تامیــن میشــود ،میــزان
قابــل توجهــی از مــواد اولیــه بایــد وارد شــود
تــا چرخــه تولیــد  ۹۰درصــدی دارو در کشــور
حفــظ شــود ،ایــن یعنــی بایــد مــواد اولیــه
در زمــان مناســب وارد شــود .از طــرف دیگــر
کمتــر از  ۱۰درصــد داروهــا از خــارج کشــور
تامیــن میشــود کــه بــه لحــاظ ارزش ریالــی
 ۳۰درصــد بــازار دارویــی کشــور را تشــکیل
میدهــد کــه بایــد بــرای آن تمهیــدات
مناســب اندیشــید.
نایــب رییــس کمیســیون بهداشــت و درمــان
مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه
«مســاله تجهیــزات پزشــکی نیــز یکــی دیگــر
از مشــکات ایــن روزهاســت» توضیــح داد:
وضعیــت تجهیــزات پزشــکی پیچیدهتــر از
داروســت ،چــون تنــوع بیشــتری در تجهیــزات
پزشــکی اعــم از مصرفــی و غیرمصرفــی و
همچنیــن نــوع سیاســتگذاری و تخصیــص
ارز  ۴۲۰۰تومانــی وجــود دارد کــه بــه برخــی
کااهــا تخصیــص داده و برخــی کااهــا از ارز
 ۴۲۰۰تومانــی برخــوردار نیســتند .از ایــن
لحــاظ تجهیــزات پزشــکی پیچیدگــی بیشــتری
دارد.
امینیفــرد ادامــه داد :بانــک مرکــزی تجربــه

ایــن چنینــی را دربــاره تجهیــزات پزشــکی
نــدارد و معمــوا نــرخ مشــخصی را دنبــال
میکــرد .بــه نظــر میرســد ناهماهنگــیای
وجــود دارد .انتظــار مــیرود هماهنگــی بخشــی
بیــن وزارت بهداشــت ،بانــک مرکــزی و وزارت
صمــت بــه وجــود آید کــه هنــوز شــکل نگرفته
اســت .کمیســیون بهداشــت بــه دنبــال ایجــاد
چنیــن هماهنگــی و ســامان دادن آن اســت.
البتــه از آنجایــی کــه تولیــت ســامت بــه عهده
وزارت بهداشــت اســت ،بایــد آییننامههــای
مربوطــه از طــرف وزارت بهداشــت تدویــن
شــده تــا فهــم مشــترکی دربــارهی میــزان ارزی
کــه بایــد براســاس نــوع کااهــا تخصیــص پیــدا
کنــد ،ایجــاد شــود.
وی دربــاره وضعیــت تامیــن داروهــای بیمــاران
خــاص و مشــکات پیــشرو گفــت :قبــل از
ایجــاد مســائل مربــوط بــه تخصیــص ارز ،تفاوت
قیمــت قابــل توجهــی بیــن داروهــای تولیــد
داخــل بــا مشــابه خارجــی وجــود نداشــت.
بــا التهابــات و تغییــرات ارزی ایــن تفــاوت
محســوس شــد ،لــذا عمــا ســبد حمایتــی
بیمههــا معطــوف بــه داروهــای تولیــد داخــل
شــد .ایــن باعــث ایجــاد التهــاب و آشــفتگی
بیــن بیمــاران شــده البتــه کــه داروهای مشــابه
داخلــی بــه دلیــل حساســیت موجــود از کیفیت
قابــل قبــول و مناســبی برخــوردار اســت ،ولــی
بــه هرحــال مشــکل آن اســت کــه دولــت و
بیمههــا چتــر حمایتــی را از روی داروهــای
برنــد خارجــی کــه مشــابه داخلــی دارنــد،
برداشــتهاند ایــن فشــار مضاعفــی بــه بیمــاران
وارد میکنــد .البتــه بــاز هــم اگــر مــواردی
وجــود داشــته باشــد بــرای تنظیــم بــازار و
تامیــن دارو کمبــود دیــده شــود ،قطعــا آن را

رفــع خواهنــد کــرد.
امینیفــرد ادامــه داد :در چنیــن شــرایطی
قوانیــن بایــد اصــاح شــود چــون بــا قوانیــن
فعلــی نمیتوانیــم بــرای داروهــای برنــد کــه
مشــابه داخلــی دارنــد چتــر حمایتــی ایجــاد
کنیــم ،چــون طبــق قانــون برنامــه ششــم
موظفنــد براســاس فارماکوپــه دارو تجهیــز
کننــد .تجهیــز دارو خــارج از فارماکوپــه
وجاهــت قانونــی نــدارد.
نایــب رییــس کمیســیون بهداشــت و درمــان
مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه
«بعضــا کمبــود دارو وجــود دارد» ،گفــت :چهــار
مــاه پیــش حــدود  ۴۰قلــم کمبــود دارویــی
داشــتیم ایــن میــزان دو مــاه پیــش بــه ۸۰
قلــم رســید اکنــون  ۱۱۰تــا  ۱۲۰قلــم کمبــود
دارو داریــم .البتــه  ۳۰قلــم موجــود اســت،
امــا شــرکتهای دارویــی بــه دلیــل کمبــود
نقدینگــی نمیتواننــد بــه بــازار دهنــد ،کمــا
اینکــه بقیــه اقــام دارویــی موجــود بــوده و
ذخیــره اســتراتژیک هــم داریــم.
امینیفــرد دربــاره کمبــود دارویــی گفــت:
همیشــه مقــداری کمبــود در بــازار دارویــی
داریــم .مــا در اوج تحریمهــای ســال ،۱۳۹۰
 ۲۷۰قلــم دارو کمبــود داشــتیم کــه بــا
گشــایشها و حمایــت از شــرکتهای دانــش
بنیــان و داخلــی ایــن میــزان بــه  ۲۰قلــم
رســید .اکنــون بــا مشــکات بــه وجــود آمــده
 ۸۰قلــم کمبــود دارویــی داریــم.
وی راهــکار رفــع کمبــود دارویــی را تامیــن
نقدینگــی دانســت و توضیــح داد :بایــد
ســازمان برنامــه بــرای شــرکتهای بیمهگــر
در زمــان مناســبتر تخصیصهــا را انجــام
دهــد .پرداخــت هــای ســازمانهای بیمهگــر

محسن هاشمی:

اباغیهای برای تغییر شهردار تهران نداشتهایم

رئیــس شــورای اســامی شــهر تهــران دربــاره ی تغییــر شــهردار
تهــران بــا توجــه بــه قانــون عــدم بکارگیــری بازنشســتگان گفــت:
هنــوز در ایــن خصــوص ابااغیــه ای نداشــته ایــم لــذا از تغییــر
شــهردار خبــری نیســت ،امــا در ایــن موضــوع ملــزم بــه اجــرای
قانــون هســتیم.
بــه گــزارش ایســنا ،محســن هاشــمی در جمــع خبرنــگاران
دربــاره ادامــه فعالیــت شــهردار تهــران بــا توجــه بــه قانــون عــدم

بکارگیــری بازنشســتگان گفــت :فراینــد فعالیــت شــورا بــه ایــن
شــکل اســت کــه مصوبــات شــورا بــه هیــات تطبیــق فرمانــداری
تهــران ارســال مــی شــود و پــس از تاییــد به وزارت کشــور ارســال
مــی شــود تــا بــه تاییــد نهایــی برســد  .در خصــوص انتخــاب
شــهردار نیــز ایــن فراینــد طــی مــی شــود و حکــم شــهردار
توســط وزارت کشــور اعــام مــی شــود.
وی افــزود :تاکنــون از ســوی وزارت کشــور دربــاره ایــن قانــون

اباغیــه ای داده نشــده لــذا از تغییــر شــهردار تهــران خبــری
نیســت .البتــه در ایــن موضــوع ملــزم بــه اجــرای قانــون هســتیم
و هــر چــه کــه ابــاغ شــود اجــرا خواهیــم کــرد.
رئیــس شــورای اســامی شــهر تهــران خطــاب بــه خبرنــگاران
واحــد مرکــزی خبــر و رادیــو بــه شــوخی گفــت :رئیــس ســازمان
صــدا و ســیما نیــز بــا توجــه بــه ایــن قانــون بایــد تغییــر
کند.

پروژه های شمال تهران با هدف آمادگی مهرماه سرعت می گیرد
پــروژه هــای شــهری شــمال تهــران بــا هــدف آمــاده ســازی بســتر منطقــه بــرای آغــاز ســال
تحصیلــی جدیــد بــا ســرعت بیشــتری بــه اجــرا مــی رســد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي شــهرداري منطقــه یــک ،حبیــب الــه تاجیــک اســماعیلی شــهردار
منطقــه یــک در جلســه شــورای معاونیــن کــه بــا حضــور مدیریــت شــهری ایــن منطقــه برگــزار
شــد بــا بیــان مطلــب فــوق اظهــار داشــت  :پــروژه ادامــه بزرگــراه شــهید صیــاد شــیرازی ،پــل هــای
غیــر همســطح بزرگــراه شــهید چمــران ،احــداث بلــوار  ۳5متــری شــهید افتخــاری و ...در مســیر
اتمــام بــا معارضیــن ملکــی مواجــه شــدند کــه بــا انجــام تعامــات ازم بــا مالکیــن و برنامــه ریــزی
اصولــی ،معارضیــن موجــود در حــال تملــک و آزادســازی قــرار دارنــد تــا پــروژه شــریانی  ۳5متــری
ادامــه بزرگــراه صیــاد بــه طــول یــک هــزار و  ۸۰۰متــر تــا تقاطــع بزرگــراه ارتــش تــا آغــاز ســال
تحصیلــی جدیــد بازگشــایی شــود و در اجــرای پــروژه  ۳5متــری شــهید افتخــاری نیــز تســریع ازم
صــورت پذیــرد .
وی ســاماندهی معابــر عبــوری و ایمــن ســازی مســیر تــردد شــهروندان را از دیگــر الزامــات اجرایــی
در روزهــای پایانــی تابســتان دانســت و تصریــح کــرد :آســفالت مــورد نیــاز جهــت لکــه گیــری ،

ســاماندهی معابــر و روان ســازی تــردد وســایل نقلیــه تامیــن شــده اســت و اکیــپ هــای عملیاتــی در
حــال فعالیــت در نواحــی ده گانــه منطقــه یــک هســتند تــا عبــور و مــرور خودروهــا بــا آغــاز مهــر
مــاه بــا ایمنــی و تســهیل بیشــتری انجــام شــود.
شــهردار منطقــه یــک ارتقــاء ایمنــی شــهروندان و بهســازی ســاختمان هــا و مراکــز تابعــه شــهرداری
را از مهمتریــن اقدامــات منطقــه دانســت و افــزود :در ایــن ایــام پارکینــگ هــای شــهرداری و
همچنیــن ســاختمان هــای منطقــه مــورد بازنگــری و نظــارت بیشــتر قــرار مــی گیرنــد تــا عــاوه بر
رعایــت صرفــه جویــی ،ضوابــط ایمنــی چــون آتــش نشــانی و نگهداشــت مناســب در آنهــا اجرا شــود.
تاجیــک اســماعیلی رســیدگی بــه مطالبــات شــهروندان را از دیگــر اقدامــات اولویــت دار مدیریــت
شــهری منطقــه دانســت و گفــت :ســامانه مدیریــت شــهری  ۱۳۷مطالبــات شــهروندان را ثبــت
مــی کنــد لــذا پــی گیــری و درخواســت هــای شــهروندان در ایــن ســامانه بایــد بــه صــورت ناحیــه
محــوری و بــا دقــت توســط نواحــی رصــد و بــه مطالبــات شــهروندان پاســخ داده شــود تــا آنهــا
در راســتای تصمیــم گیــری هــای مدیریــت شــهری بــا مــا همــراه شــوند و تدابیــر ازم بــه منظــور
پایــش فعالیــت مناســب ســامانه  ۱۳۷اتخــاذ شــود.

رازی تصریــح کــرد :متاســفانه وزیر بهداشــت به دنبــال فرافکنی
اســت و روزی در جمــع پزشــکان و پرســتاران از دفــاع از حق آن
هــا ســخن بــه زبــان مــی آورد ،و در جمــع مــردم یــا نمایندگان
مجلــس پزشــکان را محکــوم مــی کند.
رییــس انجمــن جراحــان ارتوپــدی ایــران بــا بیــان اینکــه بنــده
بــه دلیــل انتقــاد از سیاســت هــای وزارت بهداشــت متنــی را در
اختیــار همــکاران ارتوپد قــرار دادم و از عملکرد وزارت بهداشــت
انتقــاد کــردم نامــه بازنشســتگی بــرای مــن صــادر کردنــد گفت:
وزارت بهداشــت دلیــل بازنشســتگی زود هنــگام مــن را کــم
کاری اعــام کــرده اســت در صورتــی کــه بنــده بــه صــورت
تمــام وقــت در حــال فعالیــت هســتم و حتــی بــا هزینــه هــای
شــخصی در کنگــره هــای علمــی درسراســر دنیــا شــرکت مــی
کنــم و بــه ســخنرانی مــی پــردازم.
وی گفــت :در ایــن همایــش هــای بیــن المللــی همیشــه بــا
افتخــار نــام دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران را اعــام کــرده و از
طــرف دانشــگاه ایــران ســخنرانی میکنــم بــدون اینکه دانشــگاه
هیــچ کمــک مــادی یــا معنــوی کــرده باشــد ،متأســفانه
مســئوان وزارت بهداشــت ایــن اقدامــات را کــم کاری مــی
داننــد.
رازی افــزود :بنــده بــه دلیــل اینکــه بیمارســتان دولتــی
محــل کار مــن از تجهیــزات مــورد نیــاز ارتوپــدی مناســب
برخــوردار نیســت در بیمارســتان خصوصــی اقــدام بــه
آمــوزش رزیدنــت هــا و فلوشــیپ هــای فــوق تخصصــی
مــی کنــم در صورتــی کــه اگــر امکانــات ایــن بیمارســتان
مناســب بــود آمــوزش هــا در همیــن بیمارســتان هــا انجــام
می شد.
رییــس انجمــن جراحــان ارتوپــدی ایــران ادامــه داد :متاســفانه
مســئوان وزارت بهداشــت دیــد مناســب و بینــش مثبتــی بــه
پزشــکان ندارنــد کــه همیــن موضــوع باعــث شــده تــوان و
تحمــل پذیــرش انتقــاد را نداشــته باشــند.
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مدیر علمی طرح جامع مسکن:

راهکارهای آخوندی برای کنترل بازار مسکن
مغایر قانون مالکیت است
مدیر علمی طرح جامع مسکن با اشاره به دو راهکار وزارت راه وشهرسازی ب رای
کنرل بازار اجاره بها گفت :در صورت اج رای این راهکار ،موج ران و مالکان مسکن
در انعقاد ق راردادهای دو ساله ب راورد افزایش قیمت سال آینده را هم یک سال
قبل تر اعال می کنند که باعث می شود گ رانی زودتر از موعد اتفاق بیفتد.
فردین یزدانی در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه موج گ رانی راری و شامل مام
اقام و خدمات است که مسکن هم جزیی از آن بوده ،اظهار داشت :افزایش نرخ
تورم ،نوسانات نرخ ارز ،ترس از آغاز دوره جدید تحریم ها باعث افزایش چند
ب رابری قیمتها در همه بازارها شده و بدیهی است که مسکن هم تحت تاثیر
این رایط ق رار بگیرد.
وی با اشاره به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به مجلس ب رای کنرل بازار اجاره
با دو راهکار الزام موج ران ب رای انعقاد ق راردادهای دو ساله با مستاج ران و تعیین
سقف  10درصدی افزایش قیمت تاکید کرد :این راهکارهای پیشنهادی مطلقا
قابل اج را نیستند.
مدیر علمی طرح جامع مسکن ادامه داد :به فرض اینکه مجلس هم با این
پیشنهادات موافقت کند و به قانون تبدیل شود ،در صورت اج را موج ران و مالکان
مسکن در انعقاد ق راردادهای دو ساله برآورد افزایش قیمت سال آینده را هم یک
سال قبل تر اعال می کنند که باعث می شود گ رانی زودتر از موعد اتفاق بیفتد.
یزدانی افزود :میخواهند با ابزار و مشوقهای مالیاتی مدت ق رارداد اجاره را
به دو سال برسانند حال اینکه مالیات بر اجاره رقمی نیست که موجر به این
نتیجه برسد که بهر است مالکیت مسکن خود را تا دو سال به فرد دیگری واگذا
ر کند .اساسا مالیات بر اجاره موثر نیست.

وی با بیان اینکه تعیین سقف  10درصدی ب رای نرخ اجاره بها قابلیت
اج را ندارد و نقض حقوق مالکیت است ،ادامه داد :این پیشنهادات
اج رایی و عملیاتی نیست .دولت در قیمت گذاری ب رای کدام بازار
موفق بوده که حاا بخواهد بازار وسیعی مانند مسکن را کنرل
کند.
مدیر علمی طرح جامع مسکن با تاکید بر اینکه مشکل بازار مسکن شکاف
بین قدرت خرید و اجاره مردم و افزایش قیمت عرضه است ،گفت :مهم ترین
مشکل عدم توازن بین هزینههای خانوار و درآمد است ،اینکه مجموعه دولت در
سالهای گذشته اقداماتی را که منجر به افزایش درآمد مردم شود را انجام نداد و
امروز شکاف بین قدرت تقاضا و قیمت عرضه بسیار عمیق است.
یزدانی با اشاره به وضعیت عرضه در بازار مسکن در سال های گذشته ،ادامه داد:
در سالهای گذشته عرضه به سمت ساخت و ساز واحدهای مسکونی لوکس بود.
ساخت و ساز خانههای لوکس و با م راژهای باا در سالهای  90و  91جواب میداد
و رمایه گذاران هم به این سمت حرکت کردند.
وی افزود :اما با تغییر رایط و تعمق رکود در بازار مسکن ،رمایه انبوهسازان
در خانههای لوکس حبس شد .اتفاقا میزان تولید مسکن کم نبود اما در آن
طرف ،قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافت و توان خرید این واحدها وجود
نداشت .بستههای  80میلیون تومانی تسهیات مسکن نتوانست تا آن حد قدرت
خرید را افزایش دهد از سوی دیگر با افزایش قیمتها ،تورم ،نوسانات ارزی بین
عرضه و قیمت تقاضا از توازن خارج شد .بناب راین تولید انباشته کمکی به بازار
نکرد.

مدیرکل فرودگاههای گلستان خبر داد:

رشد  ۴۶درصدی شاخصهای رضايتمندی مسافران در فرودگاه گرگان
بر اساس نتايج اعام شده از سوی دفر نظارت بر کيفيت خدمات فرودگاهی رکت فرودگاهها و ناوبری هوايی اي ران ،فرودگاه گرگان در بخشهای بيست گانه کسب رضايتمندی مساف ران
فرودگاهی ميانگن رشد  ۴۶درصدی را کسب کرد.
به گ زارش روابط عمومی فرودگاههای گلستان ،رامین آذری ،مدیرکل فرودگاه های استان با اعام این خر عنوان كرد :نظارت بر خدمات فرودگاهی بر اساس دستور وزیر راه و شهرسازی و تاکید
مدیرعامل رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ای ران با محور تکریم حقوق شهروندی در فرودگاه ها انجام می شود و هدف اصلی از این نظارت ،ارزیابی و سنجش کیفیت خدمات فرودگاهی
از دیدگاه مساف ران هوایی است و این بهرین راه سنجش چنین خدماتی در مام جهان محسوب می شود.
آذری در ادامه به بحث کلیدی رضایت مشری اشاره کرد و گفت :در دنیای رقابتی امروز ،رکت های موفق و پیرو ،همواره رضایت مشری را به عنوان یکی از اصلی ترین مولفه ها و رلوحه
امور خود در نظر می گیرند و همواره در جهت کسب رضایت مشری تاش می کنند.مدیركل فرودگاه های گلستان ادامه داد :هر چند در صنعت هوانوردی کشور رقابت آنچنانی بین فرودگاه
ها وجود ندارد ولی بر اساس وظایف اباغی در حکم مسوولیت مدی ران فرودگاهی ،کسب رضایت مشری از مهمرین موارد بوده و تاکید ویژه ای بر آن شده است.

+++

جزئیات کاهش نقاط ممنوعه پروازی در فضای کشور

4

مدیرعامل رکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ای ران ،با اشاره به کاهش نقاط ممنوعه پروازی فضای کشور
با همکاری ارتش و سپاه ،گفت :کاهش زمان پرواز ،کاهش مرف سوخت هواپیا و ارتقاء ایمنی دستاورد
کوتاهسازی مسیرهای هوایی است.
رحمتاله مهآبادی در گفتوگو با فارس به توسعه خطوط و شبکه هوایی در فضای کشور اشاره کرد و
اظهار داشت :وضعیت ما در شبکه راههای هوایی کشور نسبت به سه سال قبل بسیار متفاوت و بهر
شده است.
وی ادامه داد :توسعه خطوط هوایی در ارتقای ایمنی پرواز ،کاهش مرف سوخت ،موضوع قطعات تایمی
هواپیا ،راحتی خلبانان و غیره بسیار موثر است.
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مدیرعامل رکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ای ران اظهار داشت :تعداد نقاط ممنوعه ما در فضای کشور
زیاد است ،اما کشور ما کشوری خاص است ،ما دشمنان زیادی داریم ،در همین راستا باید موضوعات طبق
مسائل امنیتی دنبال شود.وی بیان کرد :در موضوع نقاط ممنوعه اس راتژی رکت فرودگاهها و ناوبری
هوایی ای ران بر این شد که ارتفاع بااتر را استفاده کنیم ،یعنی به جای کاهش نقاط ممنوعه که هنوز رخ
نداده (که البته طبق قانون هم هست) از همکاران نظامی خواستیم که به ما کمک کنند؛ البته ارتفاعات
باای  28ه زار پا را روی نقاط ممنوعه اصلی نظیر نطن ز ،آب سنگین اراک و غیره ط راحی نکردهایم.
بدین ترتیب
گرفتیم،
مجوز
شبکه16هم
ﺷمارهاغلب
مهآبادی اضافه کرد :ط راحیها را در اینباره انجام دادیم و در
ﺗﻮمان
 500ﺻﻔﺤﻪ
- 8452
 2018توسعه که
کشور ،این
هوانوردی
ذواﻟﺤﺠﻪدر تاریخ
شده22است که
ﺷﻬﺮﯾﻮر انجام
های هوایی
تحول شگرفی در توسعه ر
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
3 - 1439
- 1397
دوﺷﻨﺒﻪاه12
در  2سال اخیر محقق شد ،بینظیر بود.وی افزود :در این زمینه ستادکل نیروهای مسلح و شخص ردار
باقری کمک زیادی به ما کرد ،همچنین شورای عالی امنیت ملی و شخص دریابان شمخانی و معاونتهای
اقتصادی ،اجتاعی و سیاسی شورای عالی امنیت ملی به ما کمک کردند ،سپاه و ارتش هم همکاری
کردند و این اتفاق خوب ،رخ داد.مدیرعامل رکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ای ران افزود :بابت ایجاد
این شبکه هوایی گسرده ،روزانه میلیاردها لیر کاهش مرف سوخت در هواپیاهای دنیا رخ داده است
و این بخشی از فعالیتهای مؤثر جمهوری اسامی ای ران در حمل و نقل هوایی دنیا محسوب میشود.
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با دستور ویژه فرمانده ناجا صورت گرفت؛

کشف بیش از  ۱۲پرونده بزرگ اقتصادی
از سوی کارآگاهان پلیس پایتخت

شناسایی محل اختفاء و دستگیری
همراهان هتاک لندکروز حادثهساز

محل اختفاء عامان ماجرای ضرب و شتم
پلیس راهنمایی و رانندگی وظیفه شناس
شیرازی توسط همراهان هتاک خودرو
لندکروز حادثه ساز شناسایی و سه نفر از
متهمان دستگیر و به مراجع قضائی معرفی
شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری پلیس،
سرتیپ احمد نوریان در تشریح این خبر اظهار
داشت :مطابق اطاع رسانیهای صورت گرفته،
این حادثه روز پنجشنبه اول شهریورماه در
جاده شیراز کازرون که ماموران پلیس راه برابر
شرح وظایف ،دوربین های لیزرینگ خود را
برای کنترل عبور و مرور خودروها ،امنیت
جاده ها و نیز هشدار و تذکر به رانندگان
خاطی مستقر کرده بودند ،رخ داد.
وی ادامه داد :وضعیت عادی بود ،تا اینکه
خانواده ای برای نقص فنی خودرو  ۲۰۶از
ماموران پلیس درخواست کمک می کند،
افسر وظیفه شناس با مشاهده این صحنه به
کمک سرنشینان خودرو رفته و با راننده ۲۰۶
تاش می کند تا خودرو را به کناری هدایت
کنند.
سخنگوی ناجا افزود :در این اثنا ،به مامور
پلیس ،واژگونی یک خودروی لندکروز که
با سرعت غیرمجاز حرکت می کرد را اطاع
می دهند ،وی نیز بافاصله خود را به صحنه
حادثه رسانده اما با عکس العمل غیرانسانی
یکی از همراهان این خودرو مواجه شده که
این امر به درگیری و تعرض به پلیس منجر
می شود که با آمدن گشت پلیس ،ضاربان از
محل حادثه متواری می شوند.
این مقام ارشد انتظامی به تاکید فرمانده

محترم نیروی انتظامی مبنی بر پیگیری و
برخورد قاطع و قانونی با ضاربان افسر زحمت
کش پلیس راهور اشاره و بیان کرد :با توجه
به حساسیت موضوع و نیز اقدامات اطاعاتی،
تاکنون  ۳نفر از متهمان دستگیر شده اند که
یکی از آنها راننده لندکروز است که به سرعت
غیرمجاز خود با  ۱۳۷کیلومتر اعتراف کرد،
این در حالی است که سرعت مجاز در این
محور  ۸۰کیلومتر در ساعت تعیین شده است.
سرتیپ نوریان با بیان اینکه متهم دوم این
پرونده،یکی دیگر از عوامل ضارب مامور پلیس
بوده است ،گفت :نفر سوم برادر یکی دیگر
از ضاربان است که هنگام درگیری به قصد
تخریب چهره پلیس و زورآزمایی ضارب
فیلمبرداری کرده است البته در این حادثه
 ۲نفر فیلم گرفته اند که در فضای مجازی و
شبکه ای اجتماعی منتشر شده است.

سخنگوی ناجا خاطرنشان کرد :نفر دوم ،کسی
است که در افشاء چهره این افراد خافکار
و مجرم نقش اصلی داشته که به دنبال
آن موجی از اعتراضات مردمی علیه اقدام
مجرمانه آنها در فضای مجازی شکل گرفت
و حمایت های مردمی را به همراه داشت که
شخصاً از اقدام به موقع وی تشکر و قدردانی
می کنم.
سرتیپ نوریان ادامه داد :هنوز یکی از ضاربان
با توجه به اینکه کار بسیار غیرانسانی،
ناجوانمردانه و مجرمانه انجام داده  ،متواری
و مخفی شده است که مأموران در تعقیب وی
هستند؛ ظاهرا این متهم از افراد سابقه دار
کیفری نیز می باشد.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد :درگیری و
هتاکی مجرمان و متهمان با پلیس در بسیاری
از کشورها امری طبیعی است ،در ایران نیز

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت :از ابتدای سال تاکنون ،بیش از
 ۱۲پرونده بزرگ اقتصادی که هر کدام از آنها میتوانست چالشی
بزرگ برای نظام محسوب شود از سوی کارآگاهان مجرب و زبده
پلیس پایتخت کشف شده است.
به گزارش ایسنا سردارحسین رحیمی با اشاره به اینکه در اجرای
طرحهای مختلف به دنبال اثر بخشی و ارتقای سطح احساس
8452سال گذشته
ﺷﻤﺎره یک
2018در -طول
هستیم،اظهارکرد:
امنیت در جامعه
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تاش کردهایم در حوزههای مختلف نظیر راهنمایی و رانندگی،
ساانه بسیاری از محیط بانان و حافظان مبارزه با مواد مخدر ،آگاهی و  ...تحولی ایجاد و از حداکثر توان
امنیت عمومی و اجتماعی از سوی مجرمان و ظرفیت تجهیزات و نفرات خود در راستای نیل به امنیت پایدار
متهمان مورد حمله قرار می گیرند اما این استفاده کنیم .در حقیقت در ماموریتهای خود به دنبال ایجاد
پرونده از جمله پرونده های نادری است که فضا و جوی مثبت در جامعه هستیم.رئیس پلیس پایتخت با
هیچ تعقیب و گریزی بین مجرمان (عوامل اشاره به اقدامات پلیس آگاهی به اجرای طرحهای رعد در تهران
تومانعطفی در کار
500نقطه
طرحها،
 16این
اجرای
شمارهگفت :
ضرب و شتم) و افسر پلیس راه شیرازی رخ بزرگ اشاره کرد و
صفحه -
- 8452
 2018کلیه امکانات،
همچنین از
ذواﻟﺤﺠﻪ شمار
های22تهران به
کانتری
آیدﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
می 3
- 1439
- 1397
دوﺷﻨﺒﻪ  12ﺷﻬﺮﯾﻮر
نداده است.
وی ادامه داد :پیرو اظهارات راننده خودرو تجهیزات و توان کانتریها در این زمینه استفاده میشود.وی
لندکروز به دلیل سرعت باا و عدم توانائی افزود :با اجرای طرح رعد ،رقابتی در بین کانتریها ایجاد شده
در کنترل خودرو دچار سانحه شده است .لذا است؛ به گونهای که هر کانتری به دنبال ارتقای کمیت و کیفیت
دلیلی برای اعتراض یا حمله به پلیس وجود عملکرد خود است که رضایت شهروندان را در محات مختلف
نداشت البته این موضوع در دست بررسی تهران را به همراه داشته است.رئیس پلیس پایتخت تصریح کرد:
است همین مسأله موجب شده تا موجی از محصول همه تاشهای همکاران من در پلیس پایتخت ،رضایت
احساسات عمومی توسط مخاطبان رسانه ای از عملکرد و اعتماد مردم به پلیس را به همراه داشته که نتایج
و مردم فهیم و قدرشناس کشور بوجود آید آخرین نظرسنجی یکی از معتبرترین مراکز نظر سنجی کشور
و با پلیس همدردی کرده و خواستار برخورد موید این امر است .رحیمی با بیان اینکه در راستای ارتقای
آموزش و اهتمام به مسایل اخاقی و اعتقادی کارکنان گامهای
شدید با مجرمان باشد.
سخنگوی ناجا خاطرنشان کرد :برابر ماده بلندی برداشتهایم ،خاطرنشان کرد :همواره بر این امر تاکید
 ۶۰۷قانون مجازات اسامی (بخش تعزیرات) کردهام که برای سامت و صیانت سازمان از هیچ تاشی دریغ
هر گونه حمله و مقاومت که با علم و آگاهی نخواهیم کرد زیرا معتقد هستیم نیروی انسانی بااترین سرمایه
نسبت به مأمورین درست در حین انجام هر سازمانی به شمار می آید.به گزارش پایگاه خبری پلیس،
وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می حجت ااسام و المسلمین سید علیرضا ادیانی  -رییس جدید
سازمان عقیدتی  ،سیاسی نیروی انتظامی  -در چهارمین شورای
شود.
سرتیپ نوریان با بیان اینکه ماده  ۶۰۹نیز فرماندهان انتظامی تهران بزرگ ،اظهارداشت :از مجاهدت و تاش
تصریح دارد که هر کس به مأموران دولت همکارانم در نیروی انتظامی بااخص تهران بزرگ و شخص
در حین انجام وظیفه توهین کند به  ۳تا  ۶سردار رحیمی در ایجاد و تامین امنیت و نیز ماموریت های
ماه حبس محکوم می شود ،گفت :مراحل محوله تقدیر و تشکر میکنم.وی خطاب به فرماندهان و روسای
قانونی رسیدگی به پرونده در حال انجام پلیس تهران بزرگ ،گفت :کارکنان کلیه رفتار ،حرکات و سکنات
است ماحظات و تدابیر سازمانی پیرامون شما را زیر نظر دارند بنابراین رعایت و حفظ حرمت ،منزلت و
این پرونده به ما اجازه انتشار اطاعات بیش از کرامت کارکنان امری ضروری است همچنین رفتار خوب از سوی
نمی دهد تا ان شاء اه در آینده نزدیک اخبار فرماندهان موجب می شود تا کارکنان عاشقانه و خالصانه خدمت
کنند.
تکمیلی اطاع رسانی شود.

آگهی دعوت شرکت تان سازه سهامی خاص

به شماره ثبت  89855و شناسه ملی ( 10101582146نوبت اول)

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت تان سازه سهامی خاص به شماره ثبت 89855
و شناسه ملی  10101582146دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده که در تاریخ  97/6/23ساعت  10و جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در
همان تاریخ ساعت  12در مرکز اصلی شرکت تشکیل می گر دد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  -1 :انتخاب بازرسین
 -2انتخاب اعضای هیات مدیره دستورجلسه مجمع عمومی فوق العاده  -1 :تصویب
افزایش سرمایه  -2هر تصمیمی که در صاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

هیات مدیره

آگهی حق تقدم

شرکت صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی ایران (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره  242370و شناسه ملی 10102830829

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت تولید محصوات غذائی صفا نوش غرب
(سهامی خاص) به شماره ثبت  373و شناسه ملی 10861326364دعوت
می گردد درجلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که در ساعت 10
مورخ  1397/06/22در محل خانه معلم فارسان تشکیل می گردد حضور
بهم رسانند.
موضوع جلسه  :کاهش اجباری سرمایه
هیات مدیره

باطاع کلیه سهامداران شرکت صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی ایران
(سهامی خاص) ثبت شه ه شماره  242370می رساند .با عنایت به مصوبه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  97/4/31تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات
مدیره نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ  153/701/051/000ریال به
مبلغ  307/402/102/000ریال منقسم به  307/402/102سهم 1/000ریالی با
نام از طریق آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران و یا ترکیبی از هر دو محل از
طریق صدور سهام جدید افزایش یابد .از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست
می شوداز تاریخ نشر این آگهی به مدت  60روز نسبت به حق تقدم خود استفاده
نمایند و مبلغ رسمی خرید سهام را به حساب شماره  42824755بانک تجارت شعبه
بهجت آباد کد 175بنام شرکت صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی ایران
(سهامی خاص) واریز و فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در تهران خیابان بهشتی
خیابان سرافراز کوچه هفتم پاک  19طبقه چهارم کدپستی  1587696118تسلیم
نماید .ضمنا هر سهامدار به نسبت هر یک سهم خود تعداد یک سهم حق تقدم در
افزایش سرمایه دارد بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی هیات مدیره میتواند
وفق مصوبه مجمع فوق العاده حق تقدم های استفاده نشده و سهام جدید ناشی از آن
را به بنا به شرایط مصوب خود به سایر سهامداران و یا اشخاص واگذار و نسبت به ثبت
سرمایه جدید شرکت تا میزان افزایش یافته اقدام نموده و ماده مربوطه در اساسنامه
را اصاح نماید .هیات مدیره شرکت صندوق توسعه صادرات فروآرده های نفتی ایران

آگهی دعوت شرکت صنعتی و بازرگانی پترو تجارت تجهیز کاران سهامی خاص

آگهی استفاده سهامداران از حق تقدم در خرید سهام جدید

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت صنعتی و بازرگانی پترو تجارت تجهیز کاران

ثبت شده به شماره  235989شناسه ملی 10102769123

تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در تاریخ  97/6/11ساعت  10صبح

شرکت مهندسی مشاور طراح انرژی سپنتا (سهامی خاص) مبنی بر افزایش

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت صفا نوش غرب
به شماره ثبت  373و شناسه ملی 10861326364

به شماره ثبت  448655و شناسه ملی ( 14003849750نوبت اول)

سهامی خاص به شماره ثبت  448655و شناسه ملی  14003849750دعوت می شود
در محل اصلی شرکت تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  -1 :انصراف از کلیه
صورتجلسات بااقدام و ایرادی قبلی  -2انتخاب بازرسین  -3انتخاب اعضای هیات
مدیره

هیات مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مهندسان
مشاور عمارت خورشید سهامی خاص به شماره ثبت 153528

از کلیه صاحبان سهام شرکت مهندسان مشاور عمارت خورشید سهامی خاص ثبت شده
بشماره  153528دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
که راس ساعت  10صبح روز یکشنبه  1397/6/25در محل قانونی شرکت واقع در
تهران ،میدان نوبنیاد ،خیابان صنایع ،خیابان لنگری ،خیابان گلزار ،کوچه عرب ،پاک ،9
واحد 13تشکیل می گردد حضور بهم رسانند .دستورجلسه عبارت است از -1 :انتخاب
بازرس قانونی و بازرس علی البدل سال  -2 1396اتخاذ هر گونه تصمیمات ازم و
قانونی دیگر

هیات مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
موسسه مجتمع ورزشی تشریفات شرق

بدینوسیله از کلیه شرکاء موسسه مجتمع ورزشی تشریفات شرق بشماره ثبت 11748
و شناسه ملی  10100461071دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده که در ساعت  9صبح روز  97/6/25در محل قانونی موسسه تشکیل میشود
حضور بهم رسانند.

دستورجلسه عبارت است از -1 :انتخاب اعضاء هیات میره  -2سایر موارد
 -3تعیین دارندگان امضاء مجاز

هیات مدیره

5

شرکت مهندسی مشاور طراح انرژی سپنتا (سهامی خاص)

با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخه  97/6/10صاحبان سهام
سرمایه شرکت از مبلغ پانصد میلیون ریال به مبلغ پنج میلیارد ریال و تفویض
اختیار عملی نمودن آن به هیات مدیره شرکت بدینوسیله در اجرای مواد  166و
 169ایحه قانونی اصاح قسمتی از قانون تجارت مراتب ذیل جهت اطاع کلیه
سهامداران شرکت اعام می گردد -1 :سرمایه فعلی شرکت مبلغ پانصد میلیون
ریال منقسم به پنج هزار سهم یکصد هزار ریالی با نام عادی است  -2 .میزان
افزایش سرمایه به مبلغ پنج میلیارد ریال و مبلغ اسمی سهام جدید یکصد هزار
ریالی می باشد -3 .سهامداران شرکت به ازاء هر یک سهم که در تاریخ 97/4/31
در مالکیت خود دارند حق تقدم در خرید  9سهم جدید را خواهند داشت.
 -4سهامدارانی که مایل به استفاده از حق تقدم خود می باشند می بایست
ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتشار این آگهی پس از مراجعه به مدیریت امور
مالی شرکت و استعام کتبی آخرین مطالبات خود از شرکت فرم های مربوط به
گواهینامه حق تقدم سهام خود را تکمیل و امضاء و ظرف مدت مقرر فوق به تائید

آگهی دعوت بستانکاران شعبه شرکت خارجی آلستوم رینیوابل سویتزرلند
ال ال سی (در حال تصفیه) ثبت شده به شماره ( 2750نوبت اول)

پیرو آگهی انحال شرکت فوق مندرج در روزنامه رسمی شماره  21078مورخ 96/5/2
بدینوسیله در اجرای ماده  225و  215قانون تجارت از کلیه بستانکاران و اشخاصی
که ادعایی علیه شرکت منحله فوق دارند دعوت میشود که ظرف مهلت قانونی از تاریخ
انتشار نوبت اول این آگهی با مدارک مثبته به مدیر تصفیه شرکت آقای توماس کونز
به نشانی :تهران ،خیابان مطهری ،شماره  ،113طبقه سوم ،کدپستی 1576918911
مراجعه نمایند .بدیهی است پس از انقضاء مدت مذکور هیچگونه ادعایی علیه شرکت

مدیر تصفیه شعبه
فوق پذیرفته نخواهد شد.
شرکت خارجی آلستوم رینیوابل سویتزرلند ال ال سی( -در حال تصفیه)

آگهی دعوت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
شرکت داروسازی نیکان طب کیمیا (سهامی خاص)
به شماره ثبت  374874و شناسه ملی 10320256738
بدینوسیله از تمامی سهامداران محترم شرکت داروسازی نیکان طب کیمیا
دعوت می شود که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که راس ساعت
 9صبح روز پنجشنبه  97/6/22در دفتر مرکزی شرکت تشکیل می شود
حاضر شوند.
دستورجلسه  :افزایش سرمایه و اصاح مواد اساسنامه شرکت

رئیس هیات مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
شرکت طرح و توسعه راهبردی آرنا (سهامی خاص)
به شماره ثبت  431981:و شناسه ملی 10320834657
بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در مجمع
عمومی فوق العاده شرکت راس ساعت  9صبح روز یکشنبه مورخ  97/6/25به آدرس
تهران ،میدان توحید ،خیابان ستارخان ،بین کوچه صیامی و کوچه محمدی  ،پاک ،51
طبقه سوم ،واحد ،6حضور به هم رسانند .دستورجلسه  :تصمیم گیری در خصوص
افزایش سرمایه شرکت و هر تصمیمی که در صاحیت مجامع عمومی باشد.

هیات مدیره شرکت طرح وتوسعه راهبردی آرنا

آگهی تغییرات شرکت ایلیا نگار الکترونیک تجارت (سهامی خاص)
به شماره  444424و شناسه ملی 14003694114

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 97/5/4تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای میثم شاداب به شماره
ملی  2003307990به سمت بازرس اصلی و آقای نورعلی شاداب
به شماره ملی  2002623864به سمت بازرس علی البدل برای
مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
آقای بهروز غفاری به شماره ملی  4131947821به سمت عضو هیات
مدیره آقای علی سیاوش محمد کاشی به شماره ملی0058234721
به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
باثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس ،انتخاب مدیران ،تعیین
وضعیت حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت ودر پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل
دسترس میباشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران

هیات مدیره شرکت رسانده و یک نسخه آنرا جهت صدور حسابداری به مدیریت
امور مالی شرکت تسلیم نمایند و یا مبلغ اسمی سهام جدید را پس از کسر مطالبات
خود از شرکت بحساب جاری شماره ( )1-23598900-4-412نزد بانک سینا
شعبه بلوار آفریقا (کدحسابگری  )412بنام شرکت مهندسی مشاور طراح انرژی
سپنتا واریز نموده و قبض آنرا بهمراه ورقه استفاده از حق تقدم به نشانی تهران،
خیابان ولیعصر ،بلوار ستاری ،پاک  ،72طبقه  ،3واحد غربی تحویل نمایند.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم
شرکت افق سیر آریا به شماره ثبت  276648و شناسه ملی 10103064966

بدینوسیله از کلیه سهامداران دعوت می گردد صبح روز چهارشنبه مورخ 97/6/21
راس ساعت  10/30به منظور اتخاذ تصمیم در خصوص دستورجلسه  ،خود و یا

بدیهی است پس از انقضاء مهلت فوق هیات مدیره شرکت اختیار خواهد داشت
تا حق تقدم استفاده نشده را به هر نحو که خود صاح بداند به سایر خریداران و

نماینده ای با معرفی نامه معتبر جهت بررسی و تصویب مسائل فوق حضور بهم رسانند.

دستورجلسه -1 :اصاح مفاد اساسنامه شرکت  -2انتخاب بازرس قانونی  -3تصویب

متقاضیان واگذار نموده و نهایتا نسبت به ثبت سرمایه جدید و اصاح ماده مربوطه

صورتهای مالی سال  -4 1396انتخاب روزنامه رسمی محل و زمان برقراری شرکت:

در اساسنامه اقدام نماید.

هیات مدیره

بزرگراه محمد علی جناح -خیابان شهید صالحی – نبش غربی میدان سماء -پاک 95
(دفتر مرکزی شرکت)

رئیس هیات مدیره
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امین فقیری:

امین فقیری میگوید :نمایشنامهنویسان در یک
سطح قرار دارند و کسی از دیگری بااتر نیست؛
در واقع نمایشنامهنویس خاق و تأثیرگذار نداریم.
این نویسنده داستان و نمایشنامه در گفتوگو
با ایسنا ،درباره وضعیت ادبیات نمایشی در
کشورمان اظهار کرد :نمایشنامههای امروزی
بیشتر به فرم اهمیت میدهند تا به موضوع ،به
همین دلیل تماشاچی سرخورده میشود و آنها
را نمیپسندد .البته با توجه به اینکه کمتر تئاتر
میروم نمیتوانم به صورت دقیق به این سوال شما
پاسخ بدهم.او در ادامه گفت :من هفت  -هشت
نمایشنامه داشتم که اکثرا هم اجرا شد ،اما اینها
برای قبل از انقاب بود ،بعد از انقاب گسستی
پیش آمد و من بیشتر به سمت داستان و رمان
رفتم .نه اینکه ننوشته باشم؛ راستش را بخواهید
بعد از انقاب نمایشنامهای نوشتم و به اداره ارشاد
شیراز بردم که تصویب شود ،یک جوان که سنش
به زور به بیست و یکی دو سال می رسید به
من گفت این نمایشنامه قابل اجرا نیست ،من هم
گفتم صاحیت ندارید و با حالت دعوا بیرون
آمدم و دیگر سراغ نمایشنامه نرفتم .دو نمایشنامه
نوشتم که اجرا نشدند؛ «در تو تکرار نمیشود آن
گل سرخ» که چاپ شد و نمایشنامه «سقزی»

که چاپ نشده است.فقیری درباره وضعیت چاپ
نمایشنامه در ایران بیان کرد :ادبیات نمایشی در
ایران جدی گرفته نمیشود؛ مثا زمانی که به
کتابفروشی میروم یک نمایشنامه در ویترین
کتابفروشی نمیبینم .منتها در صفحات آخر
مجله «نمایش» که ماهانه برایم میآید ،تبلیغ
نمایشنامه است که چاپ شده ،اما معلوم نیست
اینها کجا هستند و کجا توزیع میشوند .برخی از
انتشاراتیها هم اخیرا سراغ نمایشنامه رفتهاند ،اما

گفتوگو با ذبیحاه محمدی ـ نقاش

بعد از یک سال ،سه  -چهار نمایشنامه که چاپ
میکنند ،فراموش میشود زیرا چاپ نمایشنامه
برایشان توجیه اقتصادی ندارد .او خاطرنشان
کرد :از طرف دیگر ما نمایشنامهنویسانی مانند
بهرام بیضایی هم نداریم که کتابشان پرفرش
باشد و مردم بخرند .همه مثل هم هستند و در
یک سطح قرار دارند و کسی از دیگری بااتر
نیست .کسی شاهکار خلق نمیکند .منظورم
این است که نمایشنامهنویس خاق و تأثیرگذار

!

ذبیحاه محمدی ،هنرمند خودآموختهای است که میگوید،
برخی خریدارهایی که در گذشته آثارش را خریداری کرده
بودند ،آنها را در نمایشگاههای خارجی بدون ذکر نامش
به فروش گذاشتند ،اما او شکایتی نکرده و آنها را به خدا
واگذار کرده است.ممکن است سواد آکادمیکشان کم باشد و
نداریم .شاید این موضوع به این خاطر است که از ابزارهای ازم بیبهره باشند؛ ممکن است مانند بسیاری از
نمایشنامهنویسان مجبور میشوند خود را سانسور هنرمندان امکانات و آتلیه نداشته باشند ،اما دلشان پاک است.
دانند
کنند .مردم هم اهمیت نمیدهند زیرا
8452
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2018
ذواﻟﺤﺠﻪ 3 - 1439
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های ساده بر
ﺷﻤﺎرهنقش
هستند -که
خودآموختهای
هنرمندان
ﺷﻬﺮﯾﻮر آن
نویسنده نمیتواند حرف دلش را بزند.این نویسنده بوم مینشانند اما همین نقشهای ساده ارزشمندند و دنیای
همچنین درباره وضعیت مخاطبان ادبیات تازهای را رو به مخاطبان میگشایند .بسیاری از آنها تا آخر
نمایشی اظهار کرد :از آنجایی که نمایشی روی عمر ناشناخته میمانند اما برخیهایشان هم این فرصت را
سن اجرا میشود مردم آن را دوست میدارند ،پیدا میکنند که آثار خود را برای نمایش عموم ارائه کنند.
گاه برخی از تئاترها خیلی بیارزش است اما ذبیحاه محمدی نقاش خودآموخته معاصر ایرانی است .او
سالن پر میشود اما همان تماشاچی حاضر نیست همواره طی سالهایی که نقاشی کرده ،تمرکزش را بر روی
 500ﺗومان
های8452
ﺷماره
گذاشته است .در
ﺻفحﻪ -قرآن
ایرانی -و16قصص
مکتوب نمایشنامه را بخواند؛ دلش میخواهد افسانهها داستان
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آن را ببیند .چهرههای مشهور نداریم که
دوﺷﻨﺒﻪآدم نقاشیهای محمدی میتوان فرهنگ و تاریخ ایران را مشاهده
دلش بخواهد بعد از دیدن نمایشنامه ،مکتوبش کرد.محمدی که تحصیات خود را در دوم ابتدایی رها کرده،
را بخرد و در کتابخانه خود بگذارد .نمایشنامه بخشهایی از شعری را که نقاشی کرده کنار اثر نوشتهبرای
یا نمایشنامهنویسی نمیشناسم که بتواند جذبم گفتوگو با این هنرمند خودآموخته که نمایشگاه آثارش در
کند ،من به موضوع بسیار اهمیت میدهم اما خانه هنرمندان در حال برگزاری است ،با او تماس گرفتیم.اما
اان در نمایشها بیشتر حرکت میکنند ،در از آنجا که این هنرمند مشکل شنوایی دارد ،دخترش از زبان
دوره ما اینطور نبود و سعی میکردند تعهدی او پاسخگوی سواات ایسنا است که چنین اظهار میکند،
در نمایشنامه باشد ،به همین دلیل بیشتر دقت «از وقتی به یاد دارم ،پدرم همیشه نقاشی میکرد .زمانی
میکردند و تماشاچیها هم خیلی میپسندیدند .که بزرگتر شدم و ارزش کارهای او را دریافتم ،تصمیم به
او در پایان گفت :امیدوارم نمایشنامهها جمعآوری آثارش گرفتم«».نقاشی را خودم به تنهایی یاد
در خط هنری بیفتند و مردمی که گرفتم و با ابتداییترین ابزار مثل خودکار ،ماژیک و یا مداد
تئاتر میروند دریافتهای خوبی داشته رنگی هم این کار را انجام میدهم«».از ده سالگی نقاشی
باشند.
کردن را آغاز کردم .هر زمان که وقت خالی داشتم به نقاشی

چکناوریان:

!
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لوریس چکناواریان گفت :فیلم « 13اکتبر  »1937درباره یک آدم دیوانه است و من همیشه گفتهام که دیوانهها دنیا را میسازند و عاقان خراب میکنند.
به گزارش ایسنا ،طبق گزارش رسیده ،این هنرمند موسیقی که در اکران افتتاحیهی فیلمش شامگاه  10شهریور ماه در موزه سینما سخن میگفت ،ادامه داد :روزی که به من گفتند میخواهیم از زندگی تو یک
فیلم بسازیم ،ترسیدم زیرا بسیار سخت است و ما هر روز در حال تغییر هستیم .وقتی فیلمی درباره فردی ساخته میشود او را مانند تابلوی نقاشی و عکس در زمانی فیکس ،ثابت میکنیم و وقتی افراد در هر زمان
این فیلم را تماشا میکنند ،تصور میکنند که فرد در فیلم امروز نیز همان شکلی است که در فیلم هست.وی ادامه داد :من در این فیلم برای پاسخ به سواات هیچ فکری نمیکردم و از قبل آمادگی نداشتم و در
لحظه جواب میدادم .تاش کردم دیروزم با روزی که از این دنیا قرار است بروم فرقی نکند .من کودک هستم و هیچ زمانی دوست ندارم از این کودکی خارج شوم زیرا دنیای که خارج از کودکی است ،لذتی برای
زندگی ندارد و همیشه در قلبم کودک هستم.چکناواریان افزود :فیلم  13اکتبر  1937درباره یک آدم دیوانه است و من همیشه گفتهام که دیوانهها دنیا را میسازند و عاقان خراب میکنند.در این مراسم ،فرزاد
توحیدی با خوشامدگویی به حاضران گفت:خوشحالیم که در سایت «هاشور» برای دومین بار یک فیلم خوب و فرهنگی را بصورت همزمان و جهانی و از طریق اینترنت اکران می کنیم.علی مرادخانی مدیرعامل
موزه موسیقی ایران نیز طی سخنانی با اشاره به روند ساخت فیلمی درباره لوریس چکناواریان گفت:یکی از فیلمهای که در دنیا ساخته میشود ،ساخت فیلم از زندگی روزانه و عادی یک هنرمند است اما متاسفانه
در ایران کمتر به این امر پرداخته شده است.وی ادامه داد:بعد از تاسیس موزه موسیقی در سال  88تصمیم گرفتیم ساخت چند فیلم از چهرههای مختلف هنری را شروع کنیم .زیرا معتقدیم اینگونه فیلمها میماند
و اگر امروز به خوبی کار نکنیم بعدها تاسف خواهیم خورد که چه لحظات خوبی وجود داشته است و ما آنها را ثبت و ماندگار نکردیم.

میپرداختم و بیشتر آثارم تحت تأثیر داستانهای شاهنامه
است؛ چراکه در مکتبخانه داستانهای شاهنامه را به ما
آموزش میدادند و از همانجا به داستانهای آن عاقهمند
شدم».اینها بخشی از سخنان ذبیحاه محمدی ،نقاش
معاصر ایرانی است؛ او در همین راستا در گفتوگویی با ایسنا
میگوید :بچه سال که بودم کتابهایی که دایی و پدرم از شهر
میآورند را میخواندم و به آنها عاقهمند شدم .با کتابهایی
که خواندهام زندگی کرده و آنها را به تصویر کشیدهام».او
اشاره میکند که دخترش تاش زیادی برای نمایش آثارش
در گالریهای مختلف کرده .ولی به دلیل اینکه رقابت برای
نمایش آثار هنرمندان در گالریها بسیار زیاد است و باید
پول زیادی پرداخت کرد خیلی موفق به برگزاری نمایشگاه
انفرادی نشدهاند.
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مانور بزرگترین کشتی جنگی ژاپن با گروه ضربت آمریکا
در دریای چین جنوبی

جدیدترین ناو هلیکوپتربر ژاپنی موسوم به «کاگا» با ناوگروه ضربتی یواساس رونالد ریگان آمریکا تمرین کرد
و در بحبوحه تنشها میان پکن و توکیو ،تاش کرد اقتدار نظامی خود را در گشتزنی در آبهای مورد مناقشه
دریای چین جنوبی به نمایش بگذارد.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری راشا تودی ،این دو کشور روز جمعه
مانور مشترکی در دریا برگزار کردند .آدمیرال کارل توماس از گروه ضربت آمریکا توضیح داد که این رزمایش
نشان داد که ناوگانهای متحدان آمریکا چگونه در دریا میتواند عملیاتی یکپارچه انجام دهند .توماس که
رهبری نیروی ضربت  ۷۰مستقر در ژاپن را بر عهده دارد ،تاکید کرد این مانور مشترک به افزایش قابلیتهای
همکاری متحدان که «سالها روی آن کار کردهاند» ،کمک میکند.ناوگان ژاپن با جدیدترین و بزرگترین
کشتی جنگی این کشور موسوم به کاگا رهبری میشد که بهار گذشته وارد نیروی دریایی ژاپن شد .این کشتی
 ۲۷هزار تنی ،قادر به حمل  ۱۴بالگرد بزرگ است و روز شنبه به همراه دو ناوشکن در اسکله آاوا در خلیج
سوبیک فیلیپین پهلو گرفت.فیلیپین اولین مقصد توقف تور دو ماهه این ناوگروه ژاپنی در منطقه استراتژیک
ایندو-پاسفیک است .این کشتیها همچنین راهی بنادر اندونزی ،سنگاپور ،هند و سریانکا میشوند .به گفته
فرمانده آمریکایی گروه ضربت مستقر در ژاپن ،استقرار این ناوگان با هدف «افزایش همکاری با نیروهای دریایی
کشورهای شریک و اشاعه صلح و ثبات در منطقه» است .دریای چین جنوبی در سالهای اخیر محل افزایش
تنشها میان نیروهای دریایی چین و آمریکا بوده است و طرفین یکدیگر را به تقویت نظامی در نزدیکی جزایر
مورد مناقشه اسپراتلی و پاراسل متهم میکنند .واشنگتن اوایل امسال چین را از رزمایش دریایی مشترک
محروم کرد و بمبافکنهایی بر فراز جزیره اسپراتلی به پرواز درآورد و پکن هم مجددا سامانههای موشکی خود
را در جزایر تحت کنترل چین موسوم به پاراسل مستقر کرد.
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هشدار اردوغان به قرقیزستان درباره تهدید فتو

رئیسجمهور ترکیه به قرقیزستان هشدار داد که اگر در ریشهکن کردن اعضای سازمان
فتو (وابسته به فتحا ...گولن) ناکام بماند ،با خطر بیثباتی مواجه میشود.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری فرانسه ،رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهور ترکیه
در دیدار با سورنبای جینبکوف ،همتای قرقیزیاش اعام کرد که فعالیت سازمان فتو
اشاره به
در قرقیزستان یکی از مسائل در روابط گرم میان دو کشور است.اردوغان با
دوﺷﻨﺒﻪ  12ﺷﻬﺮﯾﻮر  22 - 1397ذواﻟﺤﺠﻪ  3 - 1439ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  - 2018ﺷﻤﺎره 8452
کودتای نافرجام  ۲۰۱۶افزود :ما نمیخواهیم که قرقیزستان با مشکات مشابه ما مواجه
شود.رئیسجمهور قرقیزستان اعام کرد :در حال حاضر این کشور برای واگذاری کنترل
مدارس وابسته به گولن به دولت اقداماتی انجام داده است.همچنین اردوغان در آغاز
شورای همکاریهای استراتژیک میان دو کشور اعام کرد :برای هر دو طرف سودمند
خواهد بود که با حذف مساله فتو بر مسائل مثبت در دستورکار مشترکمان متمرکز شویم.
ﺗﻮﻣﺎن برای
آزمونی
تنها500 -
نهﺻﻔﺤﻪ
16۲۰۱۶
ژوئیه- 8452
رئیسجمهور قرقیزستان نیز اعام کرد که کودتای  ۱۵ﺷﻤﺎره
2018
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
3
1439
ذواﻟﺤﺠﻪ
- 1397
مردم ترکیه بود بلکه برای مردمدوﺷﻨﺒﻪ 12
بود22 .تنها قدرت دولت ،مردم هستند.
ﺷﻬﺮﯾﻮرنیز
قرقیزستان
غیرقابل قبول است که یک دولت منتخب که به صورت دموکراتیک تعیین شده است،
با استفاده از زور و نظامی گری کنار گذاشته شود.اردوغان نیز تاکید کرد که ترکیه به
حمایتهای اقتصادی ،آموزشی ،فرهنگی خود از قرقیزستان ادامه خواهد داد.وی ادامه
داد :ما متحد شدهایم که میزان تجارت ساانه کشورمان را به حجم یک میلیارد دار در
سریعترین زمان ممکن برسانیم.
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–

نابغه ایران در ادامه مسیر موفقیت؛

دو مغز متفکر فوتبال و والیبال ساکن در خاورمیانه شباهت
های فوق العاده ای با یکدیگر دارند.

با دعوت از  29بازیکن

!

حضور در اردوی جدید تیم ملی اعام کرد.
به گزارش «ورزش سه» در حالی که از چند روز
پیش با ارسال پیامک بازیکنان حاضر در اردوی پیش
بااخره اسامی بازیکنان مورد نظر کی روش رسانه
ای شد .این اتفاق در حالی افتاد که پیش از اعام
نام بازیکنان ،آنها یکی یکی خود را به آکادمی تیم

سعید معروف به مدال طای بازی های آسیایی جاکارتا

های رساندند تا به کی روش معرفی شوند .فهرست

دست پیدا کرد تا ضمن دفاع از عنوان قهرمانی دوره قبل

برساند.

سرمربی تیم ملی نام بازیکنان مورد نظر خود را برای

 8452عصر امروز
ﺷﻤﺎرهشدند
باخبر
روی تیم ملی از دعوت خود
دوﺷﻨﺒﻪ  12ﺷﻬﺮﯾﻮر  22 - 1397ذواﻟﺤﺠﻪ  3 - 1439ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ - 2018

به گزارش «ورزش سه» ،تیم ملی والیبال ایران با کاپیتانی

خود ،در این دوره از مسابقات با صابت و بدون از دست
دادن حتی یک ست تعداد طاهای کاروان ایران را به 20

تیم ملی برای اردوی شهریور به شرح ذیل اعام
شد:

ﺷﻤاره  16 - 8452ﺻﻔﺤه  500 -ﺗومان
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شبیه ترین فرد به سعید معروف شاید در این روزها ژاوی

هرناندز ،کاپیتان سابق بارسلونا و حال حاضر السد قطر باشد؛

چهره ای محبوب در ورزشگاه های ایران که در  3حضور
قبلی خود در فوتبال ایران بارها از سوی هواداران ایرانی

دروازه بان ها:

علیرضا بیرانوند
رشید مظاهری
امیر عابدزاده

سید حسین حسینی

مورد تشویق قرار گرفته ،مانند سعید معروف از ستاره های

رشته ورزشی خود قامت و فیزیک کوچک تری دارد اما با
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استفاده از هوش سرشار خود ،همچنان به درخشیدن ادامه
می دهد و ضمن بستن بازوبند کاپیتان نفر اول تیم خود نمایش آخر نابغه والیبال ایران است؛ صحنه هایی که ژاوی اما کاپیتان تیم ملی والیبال ایران به تازگی قصد عزیمت به
نیز مشابه آن را با پاس پشت پای خود در نیمه اول برابر ایتالیا کرده و فصل آینده در لیگ ایتالیا به میدان خواهد
محسوب می شود.
هر دو چهره به اندازه ای تاثیر گذار و موثر هستند که مهار استقال و پاس گل دوم السد در نیمه دوم دیدار با استقال رفت تا دوباره در سطح باای این کشور خود را برای ادامه
فعالیت حرفه ای ،آماده کند.
آنها ،کلید اصلی موفقیت تیم های حریف است و البته به رقم زد.
دلیل هوش سرشار کنترل این دو بازیکن در زمین مسابقه استقال و پرسپولیس در دو تقابل قبلی خود با السد کاپیتان تیم ملی ایران کمتر از یک هفته دیگر باید تیم ملی
تقریبا در شرایط عادی غیر ممکن است؛ برای به یاد آوردن توانستند با بازی فیزیکی و عصبی کردن ژاوی این بازیکن را در دیدارهای جهانی رهبری کند و با توجه به فرم خوب
صحنه های کلیدی این دو بازیکن نیازی به حافظه قوی را تا اندازه زیادی از مسیر بازی خارج کنند و شبیه به این خود و البته اسکلت جدید تیم ملی ،امید زیادی به درخشش
نداریم و آخرین نمایش های هر دو بازیکن مملو از صحنه نقشه را بارها بازیکنان تیم های مختلف با عصبی کردن در این رقابت ها دارد .سعید معروف در  33سالگی همچنان
هایی است که هوش فوق العاده هر دو نفر را ثابت می کند .معروف مانند کورک در تیم ملی لهستان یا زایتسف در تیم نابغه دست نیافتنی والیبال ایران است؛ چهره ای که شاید
دفاع یک نفره معروف و پاس تک دست او در دیدار با قطر ملی ایتالیا ،انجام دادند تا با از کار انداختن مغز تیم های حامد حدادی شبیه ترین فرد به او برای بسکتبال ایران باشد
و البته تعداد آنها این روزها در ورزش ایران به سختی به
در امتیاز  24که اجازه نداد بازی ایران برابر قطر گره بخورد حریف خود به نتیجه مطلوب دست پیدا کنند.
یا جای خالی فوق العاده او در امتیازات پایانی دیدار با کره ژاوی هر چند این روزها در سال های پایانی فعالیت خود  10نفر می رسد.
جنوبی که تیم حریف را مبهوت کرد لحظات ماندگار دو در قطر دور از فضای رقابتی به درخشیدن ادامه می دهد نابغه والیبال ایران که حاا همه چهره او را به ریش های بلند
به یاد می آورند ،با میل بی انتها به موفقیت و البته اراده ای
که در کنار این میل برای بهترین شدن وجود دارد ،همچنان
در تیم ملی و سری آ ایتالیا به ماجراجویی خود ادامه می
دهد و البته حفاظت از چنین نوابغی باید تبدیل به اولویت
اصلی تمامی فدراسیون ها و ورزش ایران شود؛ نوابغی که
تبدیل به برند اصلی ورزش خود شدند و سرمایه بزرگی در
ورزش ایران محسوب می شوند.

مدافعان:

رامین رضاییان

محمدرضا خانزاده
روزبه چشمی
مجید حسینی
مرتضی پورعلی گنجی
پژمان منتظری
میاد محمدی
صادق محرمی
وریا غفوری
آرمین سهرابیان

هافبک ها:

سعید عزت اللهی

امید ابراهیمی
اشکان دژاگه
سامان قدوس
مهدی ترابی
مسعود شجاعی
وحید امیری
علی کریمی
احسان حاج صفی
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رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هواییوجهانگردی ایران گفت :باوجود اینکه از سوی سازمان
هواپیماییکشوری نرخ پروازها اعام شده است؛ در حال حاضر قیمت پروازهای داخلی در مقاطعی ۴۰
تا  ۵۰درصد و در مقاطع دیگر دوبرابر نرخهای اعام شده است.
حرمتاه رفیعی (رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران) در خصوص وضعیت
پروازهای داخلی به ایلنا گفت :سازمان هواپیمایی کشوری بعد از جلسه با ایراینهای داخلی ،نرخهای
جدیدی را اعام کرد و گفت که باید از سوی همه رعایت شود .همچنین قرار بود بسته به خدمات خاصی
که ایراینها ارائه میدهند مجاز به افزایش  ۱۰درصدی قیمتهای خود باشند ولی در حال حاضر
قیمتها در مقاطعی  ۴۰تا  ۵۰درصد و در مقاطع دیگر دوبرابر نرخهای اعام شده است و این موضوع
به صورت قانونی در سایت و همینطور غیرقانونی رواج دارد.
وی با بیان اینکه وضعیت دار نمیتواند بیش از  ۴۰تا  ۴۵درصد روی قیمت ایراینهای داخلی
تاثیرگذار باشد و چنین افزایشی بدون کارشناسی انجام شده ،ادامه داد :ایراینهای داخلی با دیدن
شرایط پروازهای خارجی به یکباره قیمت پروازهای خود را باا بردند .به این صورت وضعیت بغرنجی
ایجاد شده و خودشان در این قضیه گیر کردهاند و نمیدانند چه کنند .متاسفانه آنها خاف حرفهایی
که میزنند عمل میکنند و این موضوع مشکات زیادی را برای ما و خودشان ایجاد کرده است.
رفیعی افزود :حرف ما این است که برای چرخیدن اقتصاد گردشگری باید با دفاتر همراهی شود ولی آنها
هنوز نمیخواهند باا بودن قیمتهای خود را قبول کنند و میگویند که مال خودمان است و دوست
داریم آن را به این قیمت عرضه کنیم .به همین دلیل هواپیماها خالی از مسافر است که در نتیجه هم
به صنف گردشگری و هم به خود ایراینها لطمه وارد شده است.
رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در ادامه صحبتهای خود توضیح داد:
در حقیقت باید بگویم که تعداد هواپیماهای ما کمتر از تقاضای مردم بوده و همین موضوع سبب شده
تا ایراینها امید داشته باشند که مردم از سر ناچاری به این قیمتها عادت کنند و مجددا پروازها
رونق بگیرد ولی ما چرا باید مردم را به قیمت باا عادت دهیم و چرا مردم باید براساس نیاز خود به
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چند وقتی است که سازمانهای مردم نهاد و فعاان محیط
زیست نسبت به ساخت جاده در ارتفاعات سوادکوه هشدار
میدهند و میگویند که بولدوزها به جان جنگلهای سوادکوه
افتادهاند ،جنگلهایی که زیستگاه گونههای کمیاب گیاهی و
جانوری هستند.
این موضوع تن بدهند .پرواز وسیله لوکس نبوده و جزو مایحتاج مردم به حساب میآید و ممکن است
به گزارش ایسنا ،سوادکوه -کوه سیاه -در استان مازندران
هرکسی به سفر با هواپیما نیاز پیدا کند .به این ترتیب باید بگویم این میزان از افزایش قیمت بیرویه
منطقهای پر از کوههای مرتفع و سختگذر است که از انبوه
بوده و اقدام خطرناکی است.
بخش وسیعی از
است.
پوشیده
کهنسال
بلند و
درختان
8452
شدهﺷﻤﺎره
- 2018
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
3 - 1439
ذواﻟﺤﺠﻪ
دوﺷﻨﺒﻪ  12ﺷﻬﺮﯾﻮر 22 - 1397
وی در بخش دیگری از صحبتهایش درباره پروازهای خارجی گفت :شرایط اقتصادی مردم بههم ریخته
این جنگلها دارای درختانی همچون راش ،افرا ،توسکا ،و نوع
و این موضوع اجازه سفر با هواپیماهای خارجی را به آنها نمیدهد .در چنین شرایطی ایراین خارجی
کمیاب درخت سردار یا سرخدار هستند و کل ،بز ،قوچ و میش
نیز میگویند این موضوع برای من تفاوتی نکرده بلکه ارزش پول شما پایین آمده است .بههمین دلیل
و حتی پلنگ حیاتوحش غالب این منطقه است.
وقتی میبینند که هواپیمایش خالی است و کاهش قیمت برایش صرفه اقتصادی ندارد؛ مسیر ایران را
بخشی از جنگلهای سوادکوه به عنوان منطقه حفاظت شده
حذف کرده و مسیر دیگری را جایگزین میکند.
زیر مجموعه سازمان محیط زیست و بخشی دیگر زیز مجموعه
رفیعی ادامه داد :این موضوع با پایین آمدن قیمت ارز حل میشود که باتوجه به افت قیمت دار از ۱۱
سازمانجنگلهاست مدیریت موازی یا دوگانه در این جنگلها
به  ۸هزار در شبکه نیما چنین انتظاری دور از ذهن نیست .اما در حال حاضر بعضا میبینیم که از ساعت
ساز500 -
ﺻﻔﺤه
در 16 -
8452
این روزها شماره
ﺗوﻣانمنطقه سوادکوه
جاده در
ساخت و
خودش را
2018
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1397
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 ۱۲به بعد قیمت در این شبکه به ناگهان و بدون هیچ دلیل خاصی از  ۸به  ۱۰هزار میرسد
نشان میدهد به گونهای که جاده  ۶کیلومتری در دل ارتفاعات
تعجببرانگیز و مشکوکی است و دلیل آن را باید از سیاستمداران ارزی پرسید.
سوادکوه در حال ساخت است و آنطور که یک فعال محیط
وی افزود :در حقیقت باید بگویم ،اینکه هر روز قیمت دار پایین میآید و مجددا باا میرود؛ نشان
زیست هم به آن اشاره کرده در این ساخت و سازها که درباره
از این دارد که فکری پشت این قضیه است .چراکه این موضوع نشان میدهد که خود دار میخواهد
مجوز دار بودن یا نبودش اختاف نظر وجود دارد ،یکهزار اصله
چطور
پایین بیاید ولی انگار ما خودمان تاش میکنیم آن را باا نگه داریم .همانطور که کسی نفهمید
درخت نابود شده است.
باتوجه به اینکه هیچ اتفاق خاصی در کشور نیفتاد ،دار از سه هزار به  ۱۲هزار رسید ،به همین صورت
این منطقه تاکنون زیستگاه کل ،بز ،قوچ و میش بود اما با ورود
در حال حاضر نیز اقداماتی در حال انجام است که کسی دلیل آن را نمیداند.حرمتاه رفیعی در پایان
لودر و بولدوزر ،تیشه به ریشه زیستگاه این حیوانات خورده
پیشبینی خود را از شرایط موجود اینطور عنوان کرد :از نظر من در نهایت دار تا حدودی پایین میآید
و حیات آنها در منطقه به خطر افتاده است بی شک تخریب
سر
و بخشی از مردم نیز با قیمتها خود را تطبیق میدهند و بهاینصورت ایراینهای خارجی هم به
منطقه بکر و طبیعی در ارتفاعات سوادکوه همانند هر منطقه
جای خود برمیگردند .چراکه بحثهای سیاسی نیز در این موضوع دخیل بوده و شرایط تحریمها سبب
بکر حفاظت شده ،خسارتهای پیدا و پنهان بسیاری دارد که
شده تا بهعنوان مثال فرانسه ایران را حالت فوق العاده اعام کند و بگوید که اگر کسی سفر ضروری
ذکر همه آنها در این مقوله نمی گنجد.
ندارد به ایران نرود .امیدوارم شرایط به گونهای ایجاد شود که ایراینهایی هم که رفتهاند ،بازگردند.
به گفته ابراهیم فاحی  -مدیرکل حفاظت محیط زیست

سفير چين :توسعه گردشگري بين ايران و چين در روابط اقتصادي فيمابين از اهميت باايي برخوردار است

نشست خبري دومین همایش چشمانداز روابط ایران و چین که با همکاري انجمن دوستي ایران و چین ،سفارت جمهوري خلق چین در ایران و نیز انجمن روابط چین و سایر کشورها در هتل پارسیان اوین
برگزار شد.
به گزارش«توریسم آناین»در این نشست ابتدا پانگ سن ،سفیر چین در ایران در ارتباط با همایش پیش رو ،اهداف و برنامههاي آن و نیز چشمانداز روابط دو کشور سخناني را ایراد کرد .پس از او ،احد محمدي
رئیس انجمن دوستي ایران و چین طي سخناني از گسترش روابط دو کشور گفت.
از آنجایي که گردشگري و توسعه این صنعت در روابط فيمابین که طبعاً با افزایش تبادل گردشگر بین دو کشور محقق ميشود ،از اهداف همایش چشمانداز روابط ایران و چین است ،در سخنان هر دو سخنران
بخش مهمي از مباحث مطرحشده حول محور صنعت گردشگري بود .سفیر چین به ابتکار رئیسجمهوري چین مبنيبر طرح «یک کمربند ،یک جاده» اشاره کرد و آن را طرحي دانست که مورد استقبال جامعه
بینالمللي و کشورهاي مسیر جاده ابریشم قرار گرفته است.
وي چین و ایران را مقاصد گردشگري یکدیگر ذکر کرد و با اشاره به دیدار ماه گذشته علياصغر مونسان ،رئیس سازمان میراثفرهنگي با وزیر گردشگري چین ،صنعت گردشگري را زمینه بسیار مهمي در روابط
دو کشور ذکر کرد .رئیس انجمن دوستي ایران و چین هم به توسعه روزافزون روابط دو کشور اشاره کرد .او به دو پنل همایش چشمانداز توسعه روابط ایران و چین اشاره کرد و یادآور شد که یکي از آنها مختص
گردشگري و صنایعدستي است و دیگري به بازرگاني اقتصادي اختصاص دارد .در ادامه این نشست به سفیر چین گفتم طبق آمار ارائهشده ۱۱۱هزار روادید براي ایرانیان جهت سفر به چین در سال گذشته صادر
شده است ،اما با توجه به روابط گسترده سیاسي و تجاري دو کشور ،بخش زیادي از این روادیدها به سفرهاي اقتصادي اختصاص دارد و به نظر نميرسد که سهم گردشگري از این روادیدها زیاد باشد .از پانگ
سن پرسیدم که چه تمهیداتي براي تقویت روابط دو کشور در حوزه گردشگري مدنظر است.

شهرستان سوادکوه  ،-منطقهای که در آن جاده احداثشده
است ،جزو مناطق مرتعی و کوهستانی بهشمار میآید و منطقه
جنگلی هیرکانی نیست اما جاده در ارتفاعاتی واقعشده که
پوشش گیاهی آن ،گونههای علفی و ارس خزنده هستند که
متأسفانه بخشی از آن تخریبشده است.
احتمال مخالفت سازمان محیط زیست با ساخت جاده سوادکوه
وی همچنین در مورد شکایت به مراجع قضایی درباره
جادهسازی در مناطق مرتعی می گوید :ما گزارشی در این
زمینه تهیه کردهایم اما با توجه به اینکه مالک و متولی این
مناطق اداره منابع طبیعی است نمیتوانیم شکایت کنیم البته
انتظار داشتیم براساس ماده  ۳۸برنامه ششم توسعه ،پیش از
احداث جاده از ما استعام میکردند .شاید اگر همان زمان از
ما استعام میکردند موافقت نمیکردیم چراکه این جادهسازی
در منابع مرتعی باید ابتدا کارشناسی میشد.
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با تصویب مجلس؛

نمایندگان مجلس تصویب
کردند که هشت منطقه آزاد
تجاری  -صنعتی و  ۹۸منطقه
ویژه اقتصادی در کشور ایجاد
شود.
به گزارش ایرنا ،نمایندگان در
ادامه جلسه علنی دیروز مجلس
به بررسی جزییات ایحه ایجاد
هشت منطقه آزاد تجاری -
صنعتی  ،اصاح محدوده سه
منطقه آزاد تجاری  -صنعتی
و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی
پرداختند و آن را با  ۱۴۱رای
موافق ۷۵ ،رای مخالف و هفت
رای ممتنع از  ۲3۶نماینده
حاضر تصویب نهایی کردند.
کلیات این ایحه چهارشنبه
گذشته در مجلس تصویب
شد .
نمایندگان در ماده واحده
این ایحه تصویب کردند :در
راستای تحقق سیاست های
کلی اقتصاد مقاومتی مبنی
بر توسعه حوزه عمل مناطق
آزاد و ویژه اقتصادی کشور و
به منظور انتقال فناوری های
پیشرفته ،گسترش و تسهیل
تولید ،صادرات کاا و خدمات
و تامین نیازهای ضروری و
منابع مالی از خارج به دولت
اجازه داده می شود با رعایت
مفاد قانون برنامه ششم توسعه
در این مناطق ،منطقه آزاد
تجاری-صنعتی ایجاد کند.
براساس این مصوبه در
استان های گلستان (اینچه
(مهران)،
ایام
برون)،
سیستان
اردبیل(اردبیل)،
بلوچستان(سیستان)،
و
(بانه-مریوان)،
کردستان
(جاسک)،
هرمزگان
بوشهر (بوشهر) ،کرمانشاه
(قصرشیرین) منطقه آزاد
تجاری  -صنعتی ایجاد می
شو د .
همچنین نمایندگان در این
ایحه به دولت اجازه دادند:
اراضی نیمه شمالی جزیره
هرمز به وسعت  ۲۱کیلومتر
مربع به هم پیوسته و راه
اتصال دریای آن به جزیره
قشم را ایجاد کند.
مجلس به دولت اجازه داد
در استان های فارس(فسا
و ار) ،یزد (ابرکوه و میبد)،
کهکیلویه
زنجان(زنجان)،
بویراحمد(گچساران)،
و
آذربایجان غربی(سرو_ارومیه)،

رضوی(خواف
خراسان
قوچان)،لرستان(خرم
و
آباد) ،قزوین(تاکستان) و
اصفهان(شاهین شهر) منطقه
ویژه اقتصادی و در استان
البرز (ساوجباغ) منطقه ویژه
اقتصادی دارویی ایجاد کند.
همچنین به دولت اجازه داده
شد در سایر استان ها با رعایت
شرایطی مانند وجوه سازمان
اداره کننده حقوقی غیر
دولتی مورد تایید دبیرخانه
شورای عالی مناطق آزاد و
ویژه اقتصادی و اخذ مجوز
شورای برنامه ریزی استان
مربوطه مبنی بر تخصیص
اراضی و تایید مدارک والزامات
مورد نیاز از قبیل تعهد تامین
زیرساخت های اساسی مانند
آب ،برق و گاز و موافقت
قطعی سازمان حفاظت محیط
زیست منطقه ویژه اقتصادی
ایجاد کند.
این مناطق ویژه اقتصادی
عبارتند از :مناطق مرند،
شبستر ،ملکان ،ورزقان،میانه
و بناب در آذربایجان شرقی،
خوی ،چایپاره ،بوکان،
مهاباد ،پیرانشهر ،سردشت،
تکاب،نقده ،ارومیه ،اشنویه،
میاندوآب ،چالدران در
آذربایجان غربی ،نیر ،مشکین
شهر ،انگوت و کوثر در
اردبیل ،نایین ،گلپایگان،میمه،
برخوار،زرین شهر ،شهید
مدرس کرون ،مبارکه ،هرند
و ورزنه ،فاورجان در اصفهان،
طالقان در البرز ،طا و جواهر
تهران و چرم شهر ورامین
در تهران ،گناباد و تربت
حیدریه در خراسان رضوی
و نهبندان و انرژی های نو
سرپیشه و فردوس در خراسان
جنوبی و شیران ،جاجرم،
اسفراین در خراسان شمالی،
چغازنبیل،مسجد سلیمان و
امیدیه در خوزستان ،ابهر در
زنجان ،شاهرود و میامی در
سمنان ،ایرانشهر و سراوان در
سیستان و بلوچستان،مرودشت
 ،گردشگری پارسه ،آباده،
معدنی بوانات،خرامه ،اقلید،
سپیدان و داراب در فارس
است.از دیگر مناطق ویژه
اقتصادی ،قزوین در قزوین،
شهر فرودگاهی سلفچگان
در قم،بیجار و دیواندره و
سقز در کردستان،ریلی

زرند ،شهر بابک ،گل گهر
سیرجان ،شهداد،کرمان و
انار در کرمان ،اورامانات در
کرمانشاه ،چمخاله،فومن و
شفت و طالش در گیان،
کوهدشت و الیگودرز در
لرستان ،نور،محمودآباد و آمل
در مازندران ،سنگ محات،
گل و گیاه محات ،عایق های
رطوبتی دلیجان ،خیرآباد اراک
در اراک ،الجین و اسدآباد در
همدان و بافق و مهریز در یزد
است.
دولت به جز این ایحه  ،در
ایحه دیگر ایجاد  ۱۲منطقه
ویژه اقتصادی را پیشنهاد
کرده بود که نمایندگان این
مناطق را به عنوان مناطق
ویژه اقتصادی تصویب کردند.
براساس این مصوبه در فسا
و ار استان فارس ،در ابرکوه
و میبد استان یزد ،در زنجان
استان زنجان ،در گچساران
استان کهیلویه و بویر احمد ،
در سرو استان آذربایجان غربی
 ،در خواف و قوچان استان
خراسان رضوی  ،در خرم آباد
استان لرستان ،در تاکستان
استان قزوین و در شاهین
شهر استان فارس منطقه ویژه
اقتصادی تشکیل می شود.
تاسیس مناطق ویژه اقتصادی
جدید صرفا توسط بخش
خصو صی
دبیر شورای عالی مناطق
آزاد و ویژه اقتصادی با بیان
اینکه امتیاز تاسیس مناطق
ویژه اقتصادی جدید فقط به
بخش خصوصی توانمند تعلق
میگیرد ،گفت :ایجاد مناطق
ویژه اقتصادی جدید هیچ
هزینهای برای دولت به دنبال
نخواهد داشت.
مرتضی بانک در گفتوگو با
ایسنا ،پس از تصویب ایحه
ایجاد هشت منطقه آزاد و
 ۱3منطقه ویژه اقتصادی
جدید توسط نمایندگان
مجلس شورای اسامی ،اظهار
کرد :پس از حدود سه سال
در نهایت چهارشنبه هفته
گذشته کلیات ایحه دولت
مبنی بر ایجاد هشت منطقه
آزاد تجاری و  ۱3منطقه ویژه
اقتصادی در صحن مجلس
طرح و تصویب شد و امروز نیز
جزئیات آن به تایید نمایندگان
مجلس شورای اسامی رسید.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اعام کرد:

وی ادامه داد :در بررسی این
ایحه در کمیسیون اقتصادی
مجلس با همفکری مرکز
پژوهشهای مجلس تاش
شد مناطق آزاد جدید با
رفع دغدغههای منتقدان در
این ارتباط طراحی شوند و
بدین ترتیب مناطق جدید
در محدودههای مشخص و
محدودتر ،خارج از محدوده
شهری و روستایی قرار گرفتند
و بهره گیری از امتیازات
قانون مناطق آزاد نیز منوط
به محصور شدن مناطق و
متعاقب استقرار گمرک در
آنها شد .عاوه بر این هرگونه
واگذاری اراضی نیز بر اساس
طرحهای جامع که به تصویب
شورای عالی مناطق آزاد می
رسد صورت خواهد گرفت و
برای تقویت و حمایت از تولید
در این مناطق مقرر شد ورود
کاای همراه مسافر از مناطق
جدید نیز صرفا از کااهای
تولیدی مناطق امکان پذیر
شود.
مشاور رئیس جمهوری در
ارتباط با مناطق ویژه اقتصادی
نیز با توجه به  ۸۶پیشنهاد از
سوی نمایندگان مجلس برای
ایجاد مناطق ویژه جدید ،بیان
کرد :مجلس اجازه داد تا ایجاد
مناطق ویژه جدید صرفا در
صورت تامین شروط مهمی
از جمله وجود سرمایهگذار و
سازمان اداره کننده غیردولتی
مورد تایید دبیرخانه شورای
عالی مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی و صدور مجوز شورای
برنامه ریزی استان مربوطه و
تایید تعهد سرمایهگذار برای
تامین زیرساختهای اساسی
مانند آب و برق و گاز و موافقت
قطعی سازمان حفاظت محیط
زیست در مناطقی از استانهای
مختلف کشور ممکن شود،
بنابراین ظرفیت پیش آمده
در اختیار بخشهای خصوصی
برای فعالیت و سرمایهگذاری
در این مناطق خواهد بود.
بانک با اعام اینکه مناطق
ویژه اقتصادی که در ایحه
ایجاد مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی جدید مورد تصویب
قرار گرفتهاند هزینهای برای
دولت نخواهد داشت و تمامی
هزینهها بر عهده بخش
خصوصی خواهد بود ،گفت:

تمام مراحل تصویب ایحه در
کمیسیون اقتصادی با دقت
نظر و ساعتها کار کارشناسی
انجام و تمام موارد مد نظر
مرکز پژوهش ها در راستای
رفع نقاط ضعف و مشکات
احتمالی اجرایی شده است.
وی ادامه داد :مکان یابی
مناطق آزاد جدید هوشمندانه،
کارشناسانه و با نگاه به تعامل
موثر و هوشمندانه اقتصادی
با کشورهای همسایه انجام
شده و هدف اصلی آنها توسعه
سرمایه گذاری و تولید صادرات
محور و توسعه اقتصادی در
نقاط مرزی کشور است.
دبیر شورای عالی مناطق
آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره
به وضعیت نواحی مرزی
و محرومیتهای موجود،
خاطرنشان کرد :با توجه به
تاکیدات مقام معظم رهبری
در خصوص ضرورت آبادانی
مناطق مرزی و ایجاد امنیت
پایدار در مرزها و توجه ایشان به
بهبود وضعیت معیشتی مردم
در شرایط فعلی کشور به نظر
میرسد بهره برداری مناسب
از ظرفیت سازو کار مناطق
آزاد میتواند مثمرثمر باشد.
عمده مناطق ویژه جدید در
نقاط کمتر برخوردار واقع شده
است که میتواند در حمایت از
مناطق محروم و کمتر توسعه
یافته این اقدام با سرمایه
گذاری بخش خصوصی فعال
شود.
وی افزود :هم اکنون ۱۴۰۰
واحد تولیدی صنعتی -معدنی
و کشاورزی در مناطق
هفت گانه آزاد ایران فعالیت
میکنند و نباید اجازه دهیم
که این حرکت امید آفرین
برای توسعه اقتصادی کشور
با حرف های غیرکارشناسی
به ناامیدی بدل شود .وضعیت
قشم ،چابهار ،ارس و دیگر
مناطق آزادکشور ،قبل و بعد
از تبدیل به منطقه آزاد نشان
میدهد که این موضوع به
چه میزان می تواند مرزهای
محروم کشور را به توسعه
برساند و تاش میکنیم که
این فرآیند را با جدیدترین
شیوههای مدیریتی و اصاح
فضای کسب و کار در زمان
کمتری به مناطق جدید نیز
تسری دهیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:

قشم سالیانه میزبان حدود  5میلیون گردشگر است

آیین تودیع و معارفه مدیران  3واحد
منطقه آزاد قشم در مرکز بین المللی رشد
قشم با حضور علی اصغر کاراندیش معاون
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی ،مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد قشم ،معاونان،
مشاوران و مدیران این سازمان برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه
آزاد قشم ،در این جلسه ،به پیشنهاد
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و طی
حکمی از سوی سید عباس صالحی وزیر
فرهنگ و ارشاد اسامی علیرضا کمساری
به سمت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسامی
منطقه آزاد قشم منصوب شد.
در این آئین همچنین از زحمات سید
مهدی موسوی اجاق که پیش از این عهده
دار این سمت بود تقدیر به عمل آمد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در این
مراسم ،حوزه فرهنگ و ارشاد را حوزه ای
آسیب پذیر برشمرد و افزود :کار فرهنگی با
برنامه ریزی بلند مدت نتیجه بخش خواهد
بود .
حمیدرضا مومنی با اشاره به قدمت تاریخی

فرهنگ های گوناگون در جزیره قشم،
افزود :باید میزان تاثیرپذیری از دیگر
فرهنگ های وارده را در اینمنطقه به
حداقل رساند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ادامه
داد :جزیره قشم سالیانه میزبان حدود 5
میلیون گردشگر است و عید نوروز  95و
به تنهایی طی  25روز به دلیل چهار روز
هوای بارانی ۶۴۲ ،هزار نفر مسافروگردشگر
وارد جزیره شدند.
وی گفت :موقعیت گردشگری قشم و
حضور مسافران در این منطقه بهترین
فرصت برای مسئولین فرهنگی است تا از
این فرصت ها برای ارائه خدمات تاثیرگذار
فرهنگی بر دیگر جوامع استفاده کنند.
مومنی اظهار کرد :مدیر موفق فرهنگی
باید از فرصت ها برای تبیین فرهنگ
مثبت مردم جزیره قشم و انتقال آن به
گردشگران استفاده کند.
وی افزود :در همه جای قشم می توان
فرهنگ دیرینه را مشاهده کرد به طوری
که بادگیرهای قدیمی بندر تاریخی افت،
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موسیقی زار جزیره نشینان با عمر طوانی
و صنایع دستی بانوان هنرمند قشمی و
حتی حوزه های عمرانی این منطقه نیز با
فرهنگ تاریخی آن آمیخته شده اند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت:
وقتی فرهنگ رشد پیدا کند همه حوزه ها
نیز در مسیر موفقیت حرکت خواهند کرد.
او گفت :برای توسعه بخش فرهنگی در
جزیره قشم امروز  9روستای جزیره را به
کتابخانه تجهیز کردیم در حالی که قبل
از آن  1روستای جزیره فقط از مزایای
کتابخانه بهره مند بود.
در ادامه این آیین ،همچنین معارفه علیرضا
امریکاظمی به سمت مدیر ژئوپارک
جهانی قشم و تودیع حمیدرضا محسن پور
که پیش از این عهده دار این سمت بود
هم انجام شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از
مدیر پیشین ژئوپارک منطقه آزاد قشم
که با تاش های شبانه روزی خود موجب
ثبت مجدد قشم در لیست ژئوپارک های
جهانی یونسکو شد تشکر کرد و گفت:

یکی از بزرگترین مزایای بین المللی قشم
ثبت مجدد ژئوپارک این منطقه در لیست
ژئوپارکهای جهانی است و باید همچنان
برای حفظ این عنوان تمام تاش خود را
به کار ببریم.
وی از میزبانی  3روزه قشم برای نشست
بین المللی و کارگاه آموزشی یونسکو
در بهمن ماه امسال خبر داد و افزود:
برنامه توسعه ژئوپارک های ایران ،منطقه
و جهان با حضور بیش از  20کشور از
سراسر دنیا در قشم برگزار می شود که
نشان دهنده عزم قاطع ایران در توسعه
فلسفه حفاظت از میراث زمین شناختی،
طبیعی و فرهنگی و توسعه جوامع محلی
با استفاده از این میراث خواهد داشت و به
تایید این ژئوپارک به عنوان مرکز توسعه
ژئوپارک های منطقه از طرف یونسکو
منجر خواهد شد.مومنی افزود :در حال
حاضر  127ژئوپارک جهانی در 35
کشور به ثبت رسیده است که در این بین
ژئوپارک جهانی قشم تنها ژئوپارک جهانی
در منطقه آسیای مرکزی و غربی است.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه ایران هم اکنون
جزو  ۲۰کشور اول دنیا به لحاظ مالکیت کشتی است از ساخت  ۷۰شناور
ظرف سه سال آینده در طرح تحول صنعت دریایی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی  ،هادی حق
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آزاد دسترسی
شناس با اشاره به اینکه ایران در شمال و جنوب به آب های
دارد و این موضوع مزیت بزرگی برای حمل و نقل ایران است ،اظهار کرد:
در بین شقوق مختلف حمل و نقل ،حمل و نقل دریایی به دلیل ایمنی باا،
کوتاهی مسیر و حجم باای بار مقرون به صرفه است و باید بدانید کشتی
هایی طراحی شده اند که ظرفیت  ۲۲هزار کانتینر بار دارند و این بدان
معناست که می توانند بار  ۲۲هزار خودرو را جا به جا کنند.
تومان طریق دریا
جهان از
کاا در
ﺷﻤارهجایی
وی ادامه داد :حدود  ۸۰درصدجابه
ﺻﻔﺤه 500 -
16 - 8452
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ایران این
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است .اعداد یاد شده اهمیت باای آبراه های بین المللی ،بنادر و دریاها را
نشان می دهد.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه ایمنی ،امنیت
و مسائل زیست محیطی سه نکته مورد توجه ناوگان کشتیرانی است،
خاطرنشان کرد :سازمان بین المللی دریانوردی )) IMOاز  ۷۰سال قبل
کار خود را آغاز کرده است و  ۱۷۴کشور عضو آن هستند اما نکته قابل
توجه این است که  ۲۰کشور عضو سازمان جهانی دریانوردی محصور در
خشکی بوده که نشان دهنده اهمیت این سازمان و موضوعات دریایی است.
به گفته حق شناس سازمان بین المللی دریانوردی  ۵۰کنوانسیون ،پروتکل
و آیین نامه داخلی در خصوص تردد کشتی ها در آبراه های جهانی دارد،
بنابراین جایگاه این سازمان در تجارت دریایی جهان بر کسی پوشیده
نیست .در سال گذشته میادی معادل  ۱۰میلیارد تن کاا با کشتی جا به
جا شده است.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به هفتادمین سال
تاسیس سازمان بین المللی دریانوردی ،اظهار کرد :قرار بر این است که
هفتادمین سالگرد تاسیس سازمان بین المللی دریانوردی با حضور دبیرکل
 IMOدر تهران برگزار شود که در آن بااترین مقامات کشور حضور خواهند
داشت .در این مراسم از همه دست اندرکاران صنعت دریایی کشور تجلیل
به عمل خواهد آمد و همه ارگان های دریایی و مرتبط با صنعت کشتیرانی
در آن حضور خواهند داشت.
وی با تاکید بر اینکه حضور دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی در تهران
اتفاق ویژه هفتادمین سالگرد تاسیس  IMOاست ،گفت :این اتفاق نقطه
عطفی در فعالیت های دریایی کشور است و جایگاه ایران را به عنوان یکی
کشور دریایی نشان می دهد چراکه ایران جز  ۲۰کشور اول جهان به لحاظ
مالکیت کشتی هاست.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ،در مورد رونمایی از طرح
تحول صنعت دریایی کشور مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و خط تولید
شناورهای این طرح ،گفت :این رونمایی در سازمان صنایع دریایی وابسته
به وزارت دفاع صورت گرفت و قرار است بر اساس آن  ۷۰شناور در طول
سه سال ساخته شود.
حق شناس ادامه داد ۴۰ :درصد این شناورها در مجموعه های شناورسازی
صنایع دریایی ساخته می شود و  ۶۰درصد دیگر ساخت شناورها توسط
سایر شناورسازهای داخلی ایجاد خواهد شد.وی با بیان اینکه بخشی از این
شناورها متعلق به سازمان بنادر و دریانوردی است و این سازمان بهره بردار این
شناورها خواهد بود ،گفت :این شناورها شامل یدک کش و شناورهای خدماتی
است.

مدیر ژئوپارک جهانی قشم از تسهیل تردد برای گردشگران و رونق
گردشگری جوامع محلی در ژئوسایت های ژئوپارک جهانی قشم خبر داد.
به گزارش فرینا ،علیرضا امری کاظمی با اعام این خبر گفت :عملیات
خاکریزی و آبپاشی چهار هزار و  ۶۰۰متر مربع فضا در محدوده ژئوسایت
های دره تندیس ها ،تنگه چاهکوه و مرکز اطاع رسانی سه راهی گوری
با اعتبار دو میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریالی سازمان منطقه آزاد قشم انجام
شده است.
امری کاظمی افزود :عملیات احداث مسیر سواره رو ژئوسایت های یاد
شده که از اواخر فروردین ماه امسال توسط معاونت فنی و عمرانی سازمان
منطقه آزاد قشم با هدف آسان سازی تردد گردشگران و رونق اقتصادی
برای جوامع محلی آغاز شده بود ،پس از گذشت بیش از چهار ماه به بهره
برداری رسید.
مدیر ژئوپارک جهانی قشم گفت :پیش از این پروژه همچنین ،مسیر
دسترسی به ژئوسایت های دره ستاره ها ،گنبد نمکی ،غار نمکدان ،دره
شور و بام قشم در راستای اجرایی کردن اهداف مدیرعامل سازمان منطقه
آزاد قشم مبنی بر معرفی ظرفیت های ژئوپارک جهانی قشم به گردشگران
و عاقمندان ،در سال های گذشته اجرایی شده بود.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام گفت :به رغم راه اندازی بخش
مسافری ،پست و پروازهای باری این فرودگاه همچنان فعال خواهد بود.
به گزارش ایرنا ،سعید زرندی افزود :طی بررسی ها از 3۰فرودگاه بزرگ
دنیا ۲۹ ،فرودگاه به صورت ترکیبی کار می کنند.زرندی گفت :پس از
برقراری پروازهای مسافری جابه جایی بارهای پست جمهوری اسامی از
طریق فرودگاه پیام انجام می شود.
وی با اشاره به آغاز زمان رسمی افتتاح فرودگاه بین المللی پیام افزود :زیر
ساخت ها و تمام امکانات برای راه اندازی این فرودگاه آماده است .
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بخشنامه نرخ سود یکساله شد

هرچند این روزها زمزمههایی مبنی بر تغییر نرخ سود بانکی شنیده
میشود؛ اما رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد در این زمینه هیچگونه
دستوری صادر نشده است.
به گزار ش ایبِنا ،با دستور بانک مرکزی تمامی بانکها از ۱۱
شهریورماه سال گذشته موظف شدند نرخ سود مصوب شورای پول
و اعتبار یعنی  ۱۰درصد برای سپردههای جاری و  ۱۵درصد برای
سپردههای مدتدار یکساله را رعایت کنند .با گذشت یک سال از این
بخشنامه اخبار و شایعاتی درباره افزایش نرخ سود بانکی تا ارقام باای
 ۲۰درصد در هفتههای گذشته شنیده شده و برخی فرصت بانک
مرکزی به شبکه بانکی برای تمدید یک ماهه سپردههای افتتاحی
 ۲تا  ۱۱شهریور سال گذشته را چراغ سبزی برای افزایش نرخ سود
تعبیر کردند.
این در حالی است که هنوز دستوری برای افزایش نرخ سود از سوی
بانک مرکزی صادر نشده و این بانک اعام کرده سیاستهای جدید در
خصوص نرخ سود سپردههای بانکی متناسب با شرایط و اقتضائات روز
در دست تدوین بوده و بزودی به شبکه بانکی کشور اباغ خواهد شد.
در عین حال ،رییس کل بانک مرکزی روز گذشته عنوان کرد که هنوز
هیچگونه دستوری در این زمینه صادر نشده است.
بانک مرکزی همچنین اعام کرده که تمدید یکماهه قراردادهای
سپردهگذاری صرفاً معطوف و منحصر به قراردادهای سپرده
سرمایهگذاری مدتدار یکسالهای بوده است که در سال گذشته و در
بازه زمانی  ۲تا  ۱۱شهریور ماه منعقد شد و قراردادهای سپردهگذاری
مذکور با همان شرایط قرارداد و صرفاً حداکثر تا مدت یکماه دیگر
قابل تمدید است .لذا تمدید قراردادهای سپردهگذاری مورد اشاره برای
مدتی بیش از یکماه به هیچوجه مجاز نیست.
بر این اساس افتتاح سپردههای جدید با نرخ سود بیش از  ۱۵درصد
غیرقانونی است و بانک مرکزی نیز تاکید کرده که افتتاح سپرده
سرمایهگذاری مدتدار جدید با رعایت نرخ سود علی الحساب مصوب
شورای پول و اعتبار و حداکثر به میزان  ۱۵درصد مجاز است.
عبدالناصر همتی؛ رییس کل بانک مرکزی نیز روز گذشته با اشاره
به انتشار برخی اخبار مبنی بر دستور بانک مرکزی برای افزایش نرخ
سود سپردههای بانکی عنوان داشت :بانک مرکزی در زمینه افزایش
نرخ سود بانکی هیچ دستوری ارائه و اباغ نکرده و فقط تاکید کردیم
که تمدید یکماهه قراردادها ،منحصر به سپردههای  ۲تا  ۱۱شهریور
 ۹۶بود اما معلوم نیست چرا این خبر اعام شد؛ قطعا یک سری از
خبرسازیها در این حوزه به دلیل منافعی است که برخی افراد در
زمینه نرخ سود دارند.
همتی همچنین به راهکارهای دیگری برای جذب سپرده و کاهش
ریسک اشاره کرده و گفته است که این احتمال وجود دارد که بانک
مرکزی به سمت رایج کردن سپردههای دو ساله و سه ساله برود و
دولت نیز اوراق چند ساله ارائه کند که این مسائل میتواند راهحلی
باشد تا مردم داراییهای خود را حفظ کنند.
این در حالی است که افزایش نرخ سود سپرده هر چند از یکسو
میتواند منجر به جذب نقدینگی به سمت شبکه بانکی شود اما از
سوی دیگر با ریسک باایی برای بانکها همراه بوده و با توجه به
اینکه سود تسهیات ۱۸ ،درصد در نظر گرفته شده ،پرداخت سود
باا به سپردهها در نهایت به ضرر بانک و منفی شدن ترازنامه آنها
منجر میشود .از سوی دیگر بسیاری از تولیدکنندگان و فعاان
بخش صنعت نرخ  ۱۸درصدی سود تسهیات بانکی را یکی از
موانع رونق تولید عنوان میکنند و افزایش این نرخ در پی افزایش
نرخ سود سپردهها میتواند آسیبهایی را نیز متوجه این بخش
کند.

معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی خبر داد:

جلوگیری از تقلب و کاهبرداری های مالی در
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تقدیر رییس مجلس از مدیرعامل بانک سپه

رییس مجلس در مراسم جشن دستیابی به تولید ۴۰هزار تن
ظرفیت نامی شرکت فواد غرب آسیا ،از مدیرعامل بانک سپه به
دلیل مشارکت و سرمایهگذاری بانک سپه ،در این پروژه تقدیر
کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک سپه ،همزمان با عید سعید غیر
خم ،جشن دستیابی به تولید ۴۰هزار تن ورق فواد در ماه در
کارخانه فواد غرب آسیا و افتتاح طرحهای توسعهای کارخانه
معاون بانک مرکزی در جمع روند بهرهبرداری بانکها از سامانه  ۷۲آیین دادرسی کیفری فراهم به احکام منعکسشده در آن را به اعم از تسویه خانه پساب صنعتی کارخانه و تولید هیدروژن با
اسامی ،مهندس
شورای
اریجانی3رییس
حضور علی
8452
مجلس -ﺷﻤﺎره
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سازند و
نمایندگان امنیتی بانکهای کشور تعاملی کاشف برگزار شده بود ،شده و میتوانیم بسیار سریعتر از صورت  ۲۴*۷فراهم
گفت :سامانه تعاملی کاشف بستر گفت :شیوه قبلی ثبت و رسیدگی گذشته جلوی تقلب و کاهبرداری در ساعات اداری و چه ساعات غیر صادقی استاندار قم ،محمدکاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه
همکاری مشترک بانک مرکزی ،قوه به اتفاقات شبکه بانکی با توجه به و سرقت اندوختههای مردم را اداری و حتی در روزهای تعطیل ،و جمعی از مسئولین استان برگزار شد.
در راستای حراست از منافع رییس مجلس در این مراسم ضمن تبریک عید سعید غدیر،
قضائیه و بانکها در زمینه رسیدگی افزایش حجم تراکنشها و تنوع بگیریم.
اظهار داشت :تا چندی پیش این کارخانه وضعیت نامرتبی
و پاسخگویی به رخدادهای امنیتی و فزونی ابزارهای پرداخت و به افزایش سرعت عمل نظام بانکی مشتریان خود کوشا باشند.
موازات آن افزایش جرائم ناکارآمد کشور در مواجهه با جرائم امیری در ادامه تصریح کرد :داشت ،میزان تولیدات آن کاهش پیداکرده بود ولی با تشکیل
در حوزه پرداخت است.
به گزارش بانک مرکزی ،ناصر بود و به همین دلیل شرکت کاشف و رخدادهای حوزه پرداخت بهزودی و با کمک بانک مرکزی ،یک ستاد ،همتی شد که کارها را پیگیری کنند و امروز
در بازههای زمانی مشخص گزارشی تاش آنها به نتیجه رسیده است.علی اریجانی افزود :پیش
حکیمی تصریح کرد :سامانه تعاملی بنا به درخواست بانک مرکزی ا لکتر و نیک
ﺷﻤاره  16 - 8452ﺻﻔﺤﻪ  500 -ﺗومان
2018ولی پس از انجام
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ بود
سپه تحریم
بانک
ای
هسته
مذاکرات
از
خصوص
وی در ضمن سخنان خود خواستار از نحوه رفتار بانکها در
کاشف از این پس بستر مکاتبات سامانه تعاملی را ایجاد کرد.
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رسمی و اقدام قضائی در برخورد با وی در همین چارچوب افزود :افزایش سطح مسئولیتپذیری اجرای احکام قضائی مضبوط مذاکرات و رفع تحریمها فضا بازتر شده و مراودات بانکی انجام
جرائم و رخدادهای امنیت پرداخت اکنون با کمک این سامانه امکان و سرعت عمل نظام بانکی کشور در سامانه ارائه خواهیم کرد که شد .وی ادامه داد :گزارش بانک سپه در خصوص فعالیت شرکت
است و بانکها ملزم به اجرای رصد رخدادها ،گزارش و بررسی در مواجهه با جرائم و رخدادهای مطمئناً این گزارشها در جذب و فواد غرب آسیا نشان داد که رویکرد این شرکت مثبت است و
سریع و بی وقفه احکام قضائی ثبت و رسیدگی به آنها بر اساس حوزه پرداخت الکترونیک شد دفع مشتریان بانکها تاثیر بسزایی بانک نیز تمایل به سرمایهگذاری دارد.
زمانبندی مشخص و مسئولیت و گفت :احکام وارده به سامانه خواهند داشت.مدیرعامل شرکت نماینده مردم قم در مجلس اظهار داشت :یکی از کارهای مهم
شده در این سامانهاند.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از رسیدگی به آن فراهم شده و عاوه تعاملی کاشف ،بدون نیاز بهحکم کاشف نیز در این گردهمایی اعام شرکت این است که زنجیره نیاز کارخانه را خودشان تأمین
انگیزهها و اهداف متصور در ایجاد بر این موارد ،سامانه تعاملی امکان کتبی ازمااجرا هستند و بر اساس کرد :شرکت کاشف با تجهیز مرکز کردهاند و قطعات موردنیاز کارخانه را نیز تولید میکنند و
سامانه تعاملی کاشف رسیدگی همکاری نزدیک ،موثر وبی معطلی مواد قانونی ،بانکها ملزم به اجرای  ۲۴*۷تمهیدات ازم را برای اقدامات سامانیافته مهندسی انجام میدهند ،همچنین تولیدات
سریع به جرائم حوزه پرداخت قوه قضائیه ،بانک مرکزی و بانکها سریع این احکاماند و در صورت خدمتدهی بهنگام و مطلوب این شرکت صادر میشود.اریجانی گفت :خودروسازیها باید
الکترونیکی بوده گفت :هیچ گونه را در مواجهه با جرائم بهخوبی تخطی و فوت وقت در رسیدگی به سامانه تعاملی فراهم کرده است از ورقهای تولیدی شرکت فواد غرب آسیا استفاده کنند و
جرم بستر برخورد قانونی با بانکها و تاش میکند که این سامانه در ترسی برای استفاده از تولید داخل نداشته باشند ،همچنین که
تاخیری در اجرای دستور قضائی فراهم کرده است.
تمام ساعات شبانهروز پاسخگوی این اقدام زنجیرههای تولید داخل را به یکدیگر متصل میکند.
منعکس شده در سامانه از سوی در بخش دیگری از این گردهمایی ،کاما فراهم است.
بانکها پذیرفته نیست و همکاران امیری ،نماینده دادستانی کل امیری در همین چارچوب گفت :انتظارات ذینفعان و سازمانهای وی افزود :برای پساب این کارخانه نیز تدبیر شده تا هم مشکل
ما در نظام بانکی باید حداکثر کشور در امور فضای مجازی نیز زمانبندی اجرای احکام صادره با مرتبط و مراجعهکننده به سامانه زیستمحیطی ایجاد نشود و هم از آب تصفیهشده آن استفاده
تاش خود را به تسریع این ضمن انتقاد از روند و سیستم موضوع مسدودی حساب بانکی باشد.کاظمی نیا همچنین با اشاره کنند .برای بخشهای تحقیق و توسعه این کارخانه کمکهای
روند معطوف کنند ،چون در غیر رسیدگی به رخدادها پیش از نهایتا یک ساعت و ضربااجل به اقدامات این شرکت در راستای ازم انجام میشود ،همچنین استاندار قم نیز جلساتی را برگزار
اینصورت بانکها باید پاسخگوی بهرهبرداری از سامانه تعاملی پاسخگویی بانکها به درخواست بهبود بخشی و کارآمدی سامانه میکند تا کمکهای ازم ارائه شود.رییس مجلس گفت:
عواقب قانونی تاخیر صورت گرفته کاشف گفت :پیشازاین شاهد اطاعات تکمیلی حساب حداکثر تعاملی گفت :بخش عمده و باید برای تولید داخلی سرمایهگذاری کنیم و اکنون با توجه
مهمی از تاشهای شرکت کاشف به شرایط ارزی کشور اضطرار این دوره گذار میتواند حجم
کندی و کاستیهای فراوانی  ۲۴ساعت است.
باشند.
حکیمی همچنین در این درزمینه رسیدگی و جلوگیری از نماینده دادستانی کل کشور در بهعنوان متولی سامانه تعاملی سرمایهگذاری داخلی را افزایش دهد که منجر به اشتغالزایی و
گردهمایی که با حضور نماینده جرائم پرداخت الکترونیکی بودیم ،امور فضای مجازی در ادامه افزود :معطوف به رعایت استانداردها و افزایش توان ملی میشود.
دادستانی کل کشور در امور اما اکنون با کمک این سامانه زمینه انتظار ما از بانکها این است که حفاظت از اطاعات واردشده در اریجانی افزود :باید پروژههای نیمهکاره دولتی با در نظر گرفتن
تشویقهای ازم به مردم واگذار شود در این مسیر به بخشهای
فضای مجازی و برای تسهیل مطلوب و مناسبی برای اجرای ماده امکان دسترسی به سامانه و عمل سامانه است.
خصوصی که وارد این عرصه شوند ۱۰سال معافیت مالیاتی در
نظر گرفته میشود ،همچنین نیاز نیست که بافاصله منابع اولیه
رییس کل بانک مرکزی :
را پرداخت کنند عاوه بر اینها کمکهایی نیز به این بخش ارائه
میشود ،با اجرای این طرح اشتغالزایی فراوانی ایجاد میشود.
در ابتدای این مراسم مدیرعامل شرکت فواد غرب با اشاره به
حمایت مدیران استان قم از شرکت فواد غرب آسیا اظهار کرد:
رییس کل بانک مرکزی گفت :باور عمیق من ذخایر بانک مرکزی ،افزود :سیاست ما حفظ ذخایر های سنگین و بی نظمی هایی که کشور را دچار استاندار قم و مدیرعامل بانک سپه حمایت زیادی از شرکت
این است که اتفاقی که در بازار ارز افتاد ،محصول بانک مرکزی و استفاده از سایر منابع در کشور مشکل می کنند با قدرت بایستد .در این مسیر فواد غرب داشتند و این حمایت موجب احیای دوباره شرکت
ناترازی سیستم بانکی و رشد وحشتناک نقدینگی از جمله منابع حاصل از صادرات غیر نفتی است .مجلس و قوه قضاییه نیز در کنار بانک مرکزی فواد غرب آسیا و رسیدن به ظرفیت کامل این شرکت شد.
و اصرار ما به تداوم نقدینگی است.
وی حل مشکات اقتصاد کشور را مستلزم انتظام برای اصاح نظام بانکی مصمم هستند و بانک نادر سلیمانی از چقازردی بهعنوان یار دوم شرکت فواد غرب
کمک
مشکات
حل
تسریع
برای
باید
نیز
ها
رهبری
معظم
مقام
کرد:
تصریح
و
خواند
ها
بانک
اشاره
با
همتی
به گزارش بانک مرکزی ،عبدالناصر
یادکرد و افزود :با حمایت مدیریت عامل بانک سپه و اعطای
به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ تاکید کردند که بانک مرکزی در برابر هزینه کنند.
۱۵۰میلیارد تومان تسهیات ،تمام قطعات موردنیاز شرکت
فواد غرب آسیا را در خود این شرکت ساختیم و دیگر هیچ
نگرانی در خصوص قطعات در شرکت فواد غرب آسیا و تحریم
نخواهیم داشت.در حاشیه این مراسم اریجانی با اهدای لوح
تقدیر از مشارکت و سرمایهگذاری و حمایتهای چقازردی
مدیرعامل بانک سپه از شرکت فواد غرب آسیا تقدیر به عمل
آورد.در ادامه این مراسم مدیرعامل بانک سپه ضمن اشاره به
نقش و اثرگذاری نظام بانکی در رشد و رونق اقتصادی کشور
به برخی مشکات نظام بانکی ازجمله موضوع اضافه برداشت از
منابع بانک مرکزی اشاره کرد و عنوان داشت :بانک سپه بحمدا...
با مدیریت صحیح منابع و مصارف فاقد اضافه برداشت از بانک
مرکزی است و طی سنوات اخیر با حضور فعال و قوی در بازار
بینبانکی نسبت به تامین نقدینگی مورد نیاز سایر بانکها نیز
اقدام کرده است.

فضای مجازی با فعالیت سامانه تعاملی کاشف

حفظ ذخایر بانک مرکزی اولویت اصلی است
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روزنامه صبح ایران
سیاسی  ,اجتماعی  ,فرهنگی اقتصادی

حضرت امام علي علیه السام:

هر کس در آنچه آموخته است بسیار بیندیشد ،دانش خود
را استوار گرداند و آنچه را نمي فهمیده است بفهمد.
شرح غررالحكم 397/5

صاحب امتیاز و مدیر مسوول :
سید محمد صفی زاده
تلفن فاکس سازمان آگهی ها :
44967589
44026612
فلکه دوم صادقیه ،اول بلوار فردوس
شرق  ،نرسیده به خیابان سلیمی جهرمی
 ،پاک ۱۶۰

دوشﻨﺒه  ۱2شهرﯾور  22 - ۱397ذواﻟﺤﺠه  3 - ۱439سﭙﺘامﺒر  - 2۰۱8شماره 8452

اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
اذان صبح فردا
طلوع آفتاب فردا

13/01
20/01
20/21
4/23
6/00

مقتدی صدر:
شماره  16 - 8452صفحه  500 -تومان
دوشﻨﺒه  ۱2شهرﯾور  22 - ۱397ذواﻟﺤﺠه  3 - ۱439سﭙﺘامﺒر 2۰۱8

رهبر جریان صدر عراق ضمن مخالفت با تشکیل
دولت براساس سهمیهبندی در عراق تاکید کرد،
در راستای تشکیل دولتی از طریق وزارتخانههای
تکنوکرات ،با تصمیمگیری عراق و در راستای
خدمت به مردم تاش میکنیم.
به گزارش ایسنا ،به نقل از سایت ارم نیوز ،مقتدی
صدر ،رهبر جریان صدر عراق مخالفت خود را با
تشکیل دولت براساس سیستم سهمیهبندی در
عراق اعام و تاکید کرد :در صورتی که تاشها
برای تشکیل دولتی تکنوکرات (شایسته ساار)
شکست بخورند ،به اپوزیسیون تبدیل خواهیم
شد.صدر با انتشار توئیتی اعام کرد :ما هرگز به
خانه اول بازنخواهیم گشت و هیچ بازگشتی به
سهمیهبندیها ،طائفه گراییها ،قومگراییها ،فساد
و تیمهای اقتصادی وجود نخواهد داشت.رهبر
جریان صدر عراق افزود :اگر به اینها بازگردند ما با
آنها مشارکت نخواهیم کرد بلکه از طریق پارلمان
با آنها مخالفت خواهیم کرد.صدر افزود :در راستای تشکیل دولتی با
ویژگیهای عراق که در راستای خدمت به شهروندان باشد ،تاش
میکنیم.مقتدی صدر از ائتاف سائرون که در انتخابات با کسب
 ۵4کرسی جایگاه اول را به دست آورد حمایت کرد و در کنار

حیدر العبادی ،نخست وزیر عراق در راستای تشکیل فراکسیون
اکثریت در پارلمان که امکان تشکیل دولتی جدید را فراهم کند،
تاشهایی را آغاز کرد.اما ائتاف دیگری به رهبری نوری مالکی
و هادی العامری با این ائتاف در رقابت هستند.نتایج انتخابات
پارلمانی مه گذشته با تایید دادگاه فدرال در  1۹اوت قطعی

آمریکا اعام کرده کمک مالی  300میلیون داری به پاکستان را به خاطر ناکامی این کشور در انجام
اقداماتی مناسب علیه «گروههای تروریستی» قطع کرده است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،این اقدام از سوی پنتاگون ضربه جدیدی بر پیکره روابط از
پیش متشنج آمریکا و پاکستان محسوب میشود.قطع این کمکهای مالی بخشی از تعلیقهای گسترده
کمک آمریکا به پاکستان است که از سوی دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری ایاات متحده در اوایل سال
جاری میادی اعام شد؛ وی دولت اسام آباد را به کمک و پناه دادن به شبه نظامیان و عدم انجام
اقدامی مناسب علیه آنها متهم کرده است.دولت آمریکا میگوید که اسامآباد به شبه نظامیانی که بر
نبرد  17ساله در افغانستان دامن زده و نیروهای خارجی و داخلی در این کشور را هدف قرار میدهند،
پناه میدهد؛ ادعایی که از سوی دولت پاکستان رد شده است.اما مقامهای آمریکایی این احتمال را
مطرح کردهاند که پاکستان در صورت تغییر موضع خود میتواند از کمکهای آمریکا استفاده کند.
جیمز ماتیس ،وزیر دفاع آمریکا نیز گفته بود که اگر پاکستان اقداماتی قاطعانه علیه شبه نظامیان انجام
دهد ،میتواند این کمک مالی را به دست بیاورد.سخنگوی پنتاگون نیز گفته است :به دلیل فقدان اقدام
مناسب از سوی پاکستان در حمایت از استراتژی جنوب آسیای ترامپ 300 ،میلیون دار کمک به این
کشور متوقف شده است.وی ادامه داد :پنتاگون در صورت تایید کنگره این مبلغ را در جای دیگری که
ازم است ،خرج میکند .همچنین اختصاص مبلغ  ۵00میلیون دار دیگر اوایل سال جاری میادی با

شد.فراکسیونهای پیروز انتخابات همچنان در
حال رایزنی برای تشکیل ائتاف بزرگتر در پارلمان
جهت تشکیل دولت جدید هستند.از سوی دیگر
همزمان با مذاکرات گروههای سیاسی عراق برای
انتخاب نخستوزیر ،وزیر خارجه آمریکا با حیدر
العبادی و ایاد عاوی ،از رهبران سیاسی این کشور
تلفنی گفتوگو کرد.به گزارش رأی الیوم ،مایک
پامپئو ،وزیر خارجه آمریکا در گفتوگوی تلفنی
با حیدر العبادی ،نخستوزیر عراق و ایاد عاوی،
معاون رئیسجمهور این کشور و رئیس ائتاف
جریانهای سوکوار عراق درباره روابط میان بغداد
و اربیل صحبت و «بر لزوم تشکیل دولت جدید
براساس قانون اساسی تأکید کرد».بنا بر اعام کاخ
سفید ،پامپئو بر حمایت کشورش از «تاشهای
عراق برای تشکیل دولت ملی و میانهرو و اهمیت
حفظ حاکمیت عراق در این زمان حساس» تأکید
کرده است.انتخابات پارلمانی عراق  12مه برگزار
شد و ائتاف سائرون به رهبری مقتدی صدر در این انتخابات جایگاه
نخست را ازآن خود کرد .گروههای سیاسی عراق اما هنوز به توافقی
برای تشکیل فراکسیون بزرگتر پارلمان که مسئول معرفی نخست
وزیر جدید و تشکیل کابینه خواهد بود ،نرسیدهاند.

تایید کنگره به پاکستان صورت نگرفت.این تصمیم از سوی پنتاگون پیش از سفر مایک پامپئو ،وزیر
امور خارجه آمریکا و ژنرال جوزف دانفورد ،رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور به پاکستان گرفته
شده است.ماتیس به خبرنگاران گفته بود که مقابله با شبه نظامیان در اولویت مذاکرات است.روز گذشته
وزارت خارجه آمریکا هم اعام کرد کمک خود به آوارگان فلسطینی را به طور کامل قطع میکند.
اقدامی که با واکنشهای فراوان روبهرو شد از جمله با اعتراض اتحادیه اروپا که کشورهای عضو آن
در مجموع بزرگترین حامی مالی آژانس اقدام و امداد به آوارگان فلسطینی (آنروا) است.از سوی دیگر
آمریکا دو شرکت پاکستانی را با قرار دادن در لیست شرکتهایی که با تجارت موشک و ساح هستهای
ارتباط دارند ،تحریم کرد.به گزارش خبرگزاری رویترز ،این دو شرکت پاکستانی با نامهای Techcare
 Services FZو  Tecnology Links Pvt Ltdدر لیست شرکتهای تحریم شده توسط اداره
تنظیم مقرارت صادرات آمریکا قرار گرفت.وزارت تجارت آمریکا اعام کرد ،شرکتهایی که به لیست این
قانون اضافه میشوند توسط دولت آمریکا تحریم میشوند زیرا آنها مغایر با امنیت ملی و منافع سیاست
خارجی آمریکا عمل کردهاند.این اقدام در آستانه سفر مایک پامپئو ،وزیر امور خارجه آمریکا به پاکستان
انجام میشود.اداره تنظیم مقرارت آمریکا اعام کرده است که این دو شرکت در تامین کااهایی دخیل
هستند که در ساخت موشکی و تسلیحات هستهای استفاده میشود و نیاز به اخذ مجوز برای صادرات
آنها وجود دارد.

انتقال تجهیزات نظامی ترکیه به ادلب و آمادگی نیروهای «سپر فرات» برای عملیات
در پی شکست مذاکرات ترکیه برای انحال
هیئت تحریر الشام ،تحوات استان ادلب سوریه
وارد فاز جدیدی شد ،به نحوی که موجب شد،
آنکارا استحکامات خود را به این شهر بیاورد ،این
در حالیست که گروههای مسلح در ادلب آمادگی
خود را برای مقابله احتمالی با نیروهای دولت
سوریه که به بمباران مناطق اطراف این استان
ادامه میدهند ،اعام کردند.به گزارش ایسنا ،به
نوشته روزنامه فرامنطقهای الحیاة ،یک کاروان
جدید ترکیه شامل دهها خودروی زرهی شامل
تجهیزات نظامی و لجستیکی و سربازان ترکیهای
وارد خاک سوریه شد.دیدهبان حقوق بشر
سوریه ،نهاد وابسته به مخالفان سوری گزارش
داد ،در راستای ادامه روند تقویت ایستهای
نظارتی ترکیه در استانهای شمالی سوریه که

در کنترل گروههای مخالف است ،کاروانی که
صبح شنبه وارد سوریه شد ،به دو بخش تقسیم
شد ،اولی به یک پایگاه ترکیهای در منطقه
مورک در حومه شمالی حماة رفت و دیگری
به سمت ایست بازرسی ترکیه واقع در منطقه
الصرمان در حومه معره النعمان حرکت کرد.پس
از شکست مذاکرات گروه هیئت تحریر الشام و
اعضای سازمان اطاعات ترکیه با هدف انحال
این گروه پیش از آغاز عملیات نظامی نیروهای
دمشق ،این تقویت پایگاههای ترکیهای انجام
شد.دیدهبان حقوق بشر سوریه علت شکست
مذاکرات را لجبازیهای تحریر الشام و مخالفتش
با هر گونه راهحل جایگزینی برای درگیریها
دانست.در این راستا جابر علی پاشا ،فرمانده
کل احرار الشام وابسته به ترکیه در ویدئویی که

در یوتیوب منتشر شد ،آمادگی گروهش برای
هر عملیاتی در ادلب را اعام کرده و روسها
را به تبدیل کردن ادلب به جهنم تهدید کرد.
علی پاشا ادعا کرد ،گروههای احرار الشام برگه
برندههای سیاسی ،نظامی و امنیتی در اختیار
دارند که نیاز به بهره برداری دارند.فرمانده کل
احرار الشام در این فایل ویدئویی آمادگی این
گروه برای مقابله با هر عملیات نظامی بزرگ را
اعام کرد و گفت :ادلب هرگز مانند دیگر مناطق
نخواهد بود.این فرمانده تازه منصوب شده احرار
الشام ادعا کرد :روسها قابل اطمینان نیستند،
طرح آنها از روز اول برای دخالت نظامی تغییر
نکرده و شامل بازسازی ساختار سوریه از طریق
نظامی است.وی تاکید کرد :نبرد شمال جهنمی
برای روسها خواهد بود و هرگز مانند دیگر

مناطق نخواهد بود.این اولین سخنان علی پاشا
پس از انتصاب به عنوان فرمانده کل احرار الشام
شامل جبهه ملی آزادسازی همسو با ترکیه بود.
همچنین مصطفی العمراتی ،سخنگوی نظامی
جیش العزة از گروههای وابسته به «سپر فرات»
که در کنار ارتش ترکیه میجنگند ،به القدس
العربی گفت :نیروهای جیش العزة برای مقابله
با هر عملیات نظامی ارتش سوریه آماده هستند.
وی از گروههای سپر فرات خواست عملیات
نظامی به سمت حلب را آغاز کنند.وی ارتش
سوریه را تهدید کرد و گفت :از زمان خروجمان
از آستانه دریافتیم که روسها به وعدههایشان
عمل نمیکنند لذا به باا بردن سطح نظامی
خود روی آوردیم .ما برای هر غافلگیری آماده
میشویم.

سودان روابط خود با کره شمالی را
به طور کامل قطع کرد
دولت سودان در نامهای به سازمان ملل اعام کرد که روابطش با کره شمالی را قطع و تمامی کارمندان شرکتهای کره شمالی را از خاک خود اخراج کرده است.
به گزارش ایسنا ،به نوشته روزنامه «الحیاة» ،دولت سودان در  14اوت گزارشی را به سازمان ملل ارائه داد که در آن قید شده بود که به قطعنامههای شورای امنیت درخصوص اعمال تحریمها علیه پیونگ یانگ
خواهد پیوست.حال خارطوم در نامهای سازمان ملل را در جریان قطع روابط با کره شمالی و اخراج تمامی کارمندان شرکتهای این کشور از خاک خود قرار داد.دولت سودان در همین راستا تمامی کارمندان
یک شرکت الکترونیک کرهای فعال در سودان را اخراج کرده است.خارطوم اعام کرد :هیچ کارمندی با تابعیت کره شمالی در سودان حضور نخواهد داشت و از این پس حضور آنها را در خاک خود نمیپذیریم.
سودان در گزارش خود اعام کرد که سفارت کره شمالی در خارطوم تعطیل میشود و هیچ ارتباطی در زمینه مالی و تجاری میان این دو کشور وجود نخواهد داشت.سودان پیشتر همکاریهای نظامی خود با
کره شمالی را متوقف کرده بود.

رئیس جمهوری مصر و همتای چینیاش در جریان سفر سیسی به پکن چندین
توافقنامه در زمینه همکاری اقتصادی مشترک امضا کردند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از الیوم السابع ،عبدالفتاح سیسی ،رئیس جمهوری مصر و
شی جینپینگ ،رئیس جمهور چین در حاشیه همایش آفریقا–چین در پکن چندین
توافقنامه در زمینه همکاری اقتصادی امضا کردند.این توافقات مربوط به همکاری در
زمینههای صنعت ،پروژههای تولید برق ،اعطای وام به مصر و ساخت مترو است.این
توافقنامهها همچنین شامل حمایت مالی چین از مصر برای ساخت ماهواره و توافق
بر سر پروژههای سه سال آتی برای حمایت از طرحهای ارائه شده توسط سیسی
است.این توافقنامهها از طرف مصری توسط سامح شکری ،وزیر خارجه ،سحر نصر،
وزیر سرمایهگذاری و همکاری بینالمللی ،عمرو نصر ،وزیر صنعت و تجارت مصر و از
طرف چینی توسط شماری از وزرا به امضا رسید.

در نتیجه انفجار یک عامل انتحاری در مقابل ساختمانی دولتی در
پایتخت سومالی شش تن کشته و ساختمان و یک مدرسه مذهبی
نزدیک آن خسارت دیدند.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری
آسوشیتدپرس ،محمدحسین ،یکی از مقامات پلیس سومالی اعام
کرد :عامل انتحاری سوار بر یک خودرو با سرعت زیاد تاش کرد
تا از ایست بازرسی در حومه سومالی عبور کند اما نیروهای امنیتی
وی را متوقف کردند.گروه تروریستی الشباب مسئولیت این حمله
را برعهده گرفته است این فرد سپس اقدام به انفجار خودروی پر از
مواد منفجره کرد و در نتیجه این اقدام شش تن شامل چند سرباز
 ،چند غیرنظامی و عامل انتحاری کشته و تعدادی زخمی شدند.
این مقام پلیس همچنین گفت :زخمیها دانشآموزان یک مدرسه
در نزدیکی محل انفجار هستند.مقامهای سومالیایی هشدار دادند
که احتمال افزایش تلفات این انفجار انتحاری به دلیل نزدیک
بودن وقوع آن به ساختمانهای پرجمعیت شامل مسجد وجود
دارد.

چند منبع سیاسی عراقی اعام کردند که احزاب کرد این کشور
درباره اعام کاندیدای خود برای پست ریاست جمهوری اختاف
نظر دارند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم ،چند
منبع سیاسی کرد عراق اعام کردند که حزب «اتحادیه میهنی
کردستان» به رهبری همسر جال طالبانی اصرار بر کاندیدا شدن
یکی از اعضای این حزب برای پست ریاست جمهوری دارد و
کاندیدا شدن اعضای احزاب دیگر کرد را نمیپذیرد و آن را حق
حزبش میداند.این منابع افزودند :این در حالی است که حزب
دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی نیز تصدی
این پست را حق خود میداند.منابع کرد عراق در ادامه اظهار
داشتند :برهم صالح ،رهبر ائتاف عدالت و دموکراسی نیز نام خود
را به عنوان نامزد این پست مطرح کرده و همین مساله باعث
شدت گرفتن اختافات میان کردها شده است.براساس توافق
غیر مندرج در قانون اساسی عراق پست ریاستجمهوری از اولین
انتخابات بعد از سقوط صدام سهم کردها بوده به طوریکه جال
طالبانی ،رئیسجمهوری فقید عراق بین سالهای  200۵تا 2014
رئیسجمهوری عراق بود و سپس فواد معصوم از رهبران اتحادیه
میهنی کردستان عراق در سال  2014این پست را در دست
گرفت و چند ماه است که دوره ریاستجمهوریاش پایان یافته
است.

وزیر امور خارجه ژاپن دیروز (یکشنبه) سفر شش روزه خود به سه
کشور حوزه قفقاز و آلمان را آغاز کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،تارو کونو ،وزیر
امور خارجه ژاپن دیروز راهی ارمنستان ،جمهوری آذربایجان و
گرجستان و همچنین آلمان شد.براساس گزارش شبکه خبری
ان.اچ.کی ،وزیر امور خارجه ژاپن امیدوار است که این سفر باعث
تعمیق روابط بین توکیو و این سه کشور حوزه قفقاز شود .این سه
کشور از نظر ژئوپلیتیکی به دلیل قرار گرفتن بین آسیا و اروپا مهم
هستند.وزیر امور خارجه ژاپن همچنین به دنبال تاکید بر تاشها
و اقدامات دولت توکیو با هدف ثبات اوضاع در منطقه قفقاز
جنوبی است که درگیر تنشهایی است.همچنین وی به دنبال
ایجاد شرایط مناسب برای کمپانی های ژاپنی در این کشورهاست.
کونو در جریان این سفر همچنین به دنبال برقراری ارتباط بیشتر
در مساله کره شمالی است چون هر سه کشور حوزه قفقاز روابط
دیپلماتیک با پیونگ یانگ دارند.وزیر امور خارجه ژاپن همچنین
در آلمان با آنگا مرکل ،صدراعظم این کشور دیدار می کند و
امیدوار به تحکیم همکاری دو کشور در زمینه مسائل تجاری در
بحبوحه تنش های تجاری میان چین و آمریکاست.

یک ژنرال  ۵7ساله آمریکایی دیروز (یکشنبه) جای ژنرال جان
نیکلسون ،فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان و فرمانده ارشد
نیروهای ناتو در این کشور را گرفت .این درحالی است که هنوز
سوااتی درباره آینده حضور این نیروها در افغانستان جنگ زده
وجود دارد.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس،
ژنرال «استن میلر» ملقب به اسکات میلر فرمانده جدید نیروهای
آمریکا در افغانستان است و این انتصاب در حالی صورت گرفته که
نیروهای افغان هنوز با چالشهای زیادی روبرو هستند و سواات
بیشماری درباره ادامه حمایت دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری
آمریکا از نبرد در این کشور جنگ زده وجود دارد.ژنرال میلر یک
کهنه سرباز ارتش آمریکاست که در یگانهای ضربتی بیشماری
فعالیت داشته و ماموریتش در پایان دادن به طوانیترین جنگ
آمریکا به دلیل تنشهای سیاسی در کابل و دمدمی مزاج بودن
ترامپ درباره جنگهای پر هزینه خارجی بسیار سخت به نظر
می رسد.میلر نخستین فرماندهی است که ماموریتش بیش
از آنکه نظامی باشد ،دیپلماتیک است و علتش هم تمایات و
انعطافپذیریهای اخیر طالبان برای صلح است.

