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.ir وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

با هدف گسترش فرهنگ 
مطالعه و حمایت از مطبوعات 
طرح تخفیف اشتراک

تا سقف 50 درصد
را اجرا می کند.

www.eshterak.ir

هزینه
ارسال عادی
از مشترکان 

دریافت نمی شود.
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 www.eshterak.ir
مراجعه نمایید.

تسهیالت 
اشتراک برای روزنامه ها

مجالت عمومی و مجالت 
تخصصی به ترتیب

تا سقف 500، 2500 و 
5000 تومان به ازای

هر نسخه.

افزایش
قیمت نشریه در طول 

دوره اشتراک
مشمول مشترکان

قبلی نمی شود. مشترک شوید
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محل درج
لوگوی نشریه
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افزایش دو برابری بودجه 

»بیمه اعتیاد«

چرا اکثر سریال های 
ایرانی تلخ هستند؟

ééپورéجهانéرامينé

امنیت شغلی و حمایت؛ 
خواسته تکراری مطبوعات 

éééنژادéخانی

شفافیت و صداقت 
در ملغمه ای از 

بی مسئولیتی و تبعیض

ééآمرکاشیéالهام

سبک زندگی

گزارش

اجتماعی

یادداشت

5

رشد 17 تومانی دالر و 22 هزار تومانی سکه در بازار
éبازارهایéدرéطالéقيمتéرشدéتاثيرéتحتéآزادیéبهارéسکهéانواعéقيمت

جهانیéوéدالرéآمریکاéافزایشéقابلéمالحظهéایéداشت.

برچیده شدن بروکراسی اداری تا اجرای قانون؛

رفع موانع تولید تا بهبود فضای 
کسب و کار جدی گرفته می شود؟

نمایندگان مجلس شورای اسالمی الزمه بهبود فضای کسب و کار درکشور را برچیده شدن بروکراسی 
ایران در بهبود فضای کسب و کار  ارتقای رتبه جهانی  بر  بنیان دانسته و  اداری برای شرکت ها دانش 
تاکید کردند.چندی پیش جدیدترین گزارش بانک جهانی درباره رتبه کشورهای جهان در بهبود فضای 
کسب و کار منتشر شد و علی رغم همه انتظارات کشورمان با سقوط در این رده بندی رو به رو شد به 
طوری که ایران از رتبه 118 به 120 رسید.درهمین حال؛رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با 
اشاره به دالیل کاهش رتبه ایران درفضای کسب و کار گفته است که برای جلوگیری از خام فروشی باید 

زیرساخت های تولید محصوالت در کشور ایجاد شود.

کدخدایی: 

سیاست های کلی انتخابات نقشه راه نظام انتخاباتی است

éپنجشنبه
é1395ééآبانéé20é

é1438éصفرé10é
10  Nov 2016 

éهمééسيزدéسالéééééééیدééééééجدéورééééééدé
ééééé3359éشمارهé

éتومانé1000éشمارهéتکé
é12éصفحه

نمی توان اقتصاد 
کشور را رها کرد

پیکان برنده جدال 
خودروسازان

تولید نفت 4 میلیون 
بشکه شد

روحانی: نتیجه انتخابات آمریکا اثری در سیاست های ایران ندارد

برجام با تصمیم یک دولت قابل تغییر نیست
حل اختالفات داخلی آمریکا طوالنی خواهد بود

10

در واکنش به اعالم نتیجه انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا

ظریف: آمریکا باید برجام 
را اجرا کند

وزیر خارجه کشورمان در واکنش به اعالم نتیجه انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا گفت: آن چه آمریکا به عنوان یک 
تعهد بین المللی چند جانبه در برجام پذیرفته است را باید 

اجرا کند.

۸ دلیل پیروزی شگفت انگیز ترامپ 

ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا شد

بـــا اعـــالم نتایـــج انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری 
آمریـــکا، دونالـــد ترامـــپ و معاونـــش در گردهم آیـــی 
جمهوری خواهـــان در نیویـــورک حاضـــر شـــدند و 

اعـــالم پیـــروزی کردنـــد.

خبرخبر
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رئيسéجمهورéباéاشارهéبهéاینکهéنتيجهéانتخاباتéآمریکاéاثریéدرéسياستéهایéایرانéندارد،éگفت:éبرجامéباéتصميمéیکéدولتéقابلéتغييرéنيست.
 اد      امه د      ر همین صفحه

رتبه  تنزل  درخصوص  خوانساری«  »مسعود 
رتبه  داشت:  اظهار  کار  و  کسب  درفضای  ایران 
به  از 118  بانک جهانی  به گزارش  توجه  با  ایران 
از  را  امر  این  باید دالیل  120 تنزل کرده است و 
مشکالت  اینکه  به  اشاره  با  کرد.وی  سؤال  دولت 
قرار  اقتصادی  فعاالن  پیش روی  زیادی  موانع  و 
موضوع  و  اجتماعی  تأمین  دارد،افزود:سیاست های 
همچنین  روبروست؛  مشکل  با  همچنان  مجوزها 
از  تعرفه ها که به طور مداوم باال و پایین می رود، 
مشکالتی است که درسر راه کسب و کار در ایران 
وجود دارد.خوانساری با اشاره به موضوع مالیات ها 
اظهار داشت: سیاست های مالیاتی و مشکالتی که 
قرار  اقتصادی  فعاالن  پیش روی  خصوص  این  در 
دارد هم از دیگر مشکالتی است که فضای کسب 
است.رئیس  کرده  روبرو  مانع  با  را  ایران  در  کار  و 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: 
تمامی این موارد باعث شده که رتبه ایران در فضای 

کسب و کار باز هم تنزل کند.
این در حالی است که »کاظم جاللی« رئیس مرکز 

نشست  در  اسالمی  شورای  مجلس  های  پژوهش 
مرکز  گزارش  مجلس  مهرماه   7 چهارشنبه  علنی 
پژوهش ها را درباره اولویت بندی و تعیین راهبردهای 
مجلس دهم قرائت کرد که در بخشی از آن آمده 
است:درخصوص بهبود فضای کسب و کار، براساس 
اقتصادی  های  تشکل  از  ها  پژوهش  مرکز  برآورد 
سراسر کشور که به صورت دائمی انجام می شود رتبه 
ایران 17 از بین 21 کشور منطقه در سهولت کسب 
و کار است. باید توجه داشت در این حوزه نیاز به 
قانونگذاری نیست و باید قانون اصل چهل و چهارم 
قانون اساسی و قانون بهبود مستمر محیط کسب و 
کار و همچنین قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
ارتقا نظام مالی کشور به درستی اجرایی شود بنابراین 

مسئله نظارت مجلس است.
در همین رابطه محسن کوهکن ، عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
ظرفیت کاهش  رتبه ایران در فضای بهبود کسب و 
کار با مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب 
و کار شدنی است، می گوید: شورای مقررات زدایی و 

تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که از سال 93 
تأسیس شد تاکنون خیلی جدی گرفته نشده است.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه بخشی از قوانین موازی و مزاحم کسب و کار 
شناسایی شده است، گفت: بهبود فضای کسب وکار 
محور مزیت رقابتی و تسریع بخش توسعه صادرات 
با  ادامه  در  است.وی  جهانی  بازارهای  در  حوزه  و 
اشاره به اینکه بهبود فضای کسب و کار از الزامات 
ایجاد فضای رقابتی است، اظهارداشت: این شاخص 
اهمیت  از  نیز  خصوصی سازی  بسترساز  عنوان  به 
کرد:تولید  تصریح  است.کوهکن  برخوردار  بسزایی 
مهم  این  بدون  و  است  هراقتصادی  نیروی محرکه 
چرخ اقتصاد دیر یا زودلنگ خواهد ماند زیرا تکیه بر 
هرمنبع دیگری غیر از تولید همیشگی نخواهد بود.
وی با اذعان اینکه مهمترین اصل در اقتصاد توجه 
تولید  فرهنگ  پابراز داشت:  است،  تولید داخلی  به 
باید در جامعه گسترش پیدا کند،به گونه ای که توجه 
به تولیدداخلی و ایجاد شغل جزو ارزش های حاکم 
و حتی مقدس جامعه شمرده شود.عضوکمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی،گفت:تنها از 
طریق حمایت از تولید،بخش خصوصی و تجدیدنظر 
در روش های فعلی حمایتی می توان رشد و توسعه 
یا اصالح  و  افزود:حذف  انتظار کشید.وی  را  اقتصاد 
برخی قوانین دست و پاگیر که سم مهلک و ضربه 
آخر به بدنه تولید است، تسریع و تسهیل نحوه تزریق 
اعتبارات و تسهیالت به بخش های تولیدی، کاهش 
بروکراسی های اداری و اصالح نظام مدیریتی ناکارآمد 
که در بسیاری مواقع بیش از تحریم های خارجی برای 
تولید داخلی خطرناک است از جمله اقداماتی است 

که باید در این راستا صورت گیرد.    
اد      امه د      ر صفحه 11

برچیده شدن بروکراسی اداری تا اجرای قانون؛

رفع موانع تولید تا بهبود فضای کسب و کار جدی گرفته می شود؟

éادééééééامهéازéهمينéصفحه
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور دیروز و در جلسه هیئت دولت گفت: 
موقعیت آمریکا در جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان به دلیل سیاست های 
غلط تضعیف شده و شکاف بیشتر با جامعه جهانی و اروپا به این موقعیت، بیشتر 

ضربه خواهد زد.
وی ادامه داد: نتیجه انتخابات آمریکا، نشان التهابات و عدم ثبات داخلی آمریکا 
مدت ها باقی خواهد ماند و زمان زیادی می برد که این اختالفات و مشکالت داخلی 

حل  شود.
رئیس جمهور با ابراز اینکه »عزت و استقالل ایران در این است که مواضع ما فقط 
از خواست و اراده مردم ایران اثر می پذیرد و با تغییرات در دولت های خارجی 
تغییر نمی کند«، تأکید کرد: نتیجه انتخابات آمریکا، اثری در سیاست های جمهوری 

اسالمی ایران ندارد.
رئیس شورای عالی امنیت ملی با اعالم اینکه »امروز دیگر آمریکا به هیچ وجه بیش 
از گذشته توانایی استفاده از ایران هراسی و ایجاد اجماع جهانی بر علیه ایران را 
ندارد«، افزود: سیاست ایران در تعامل سازنده با جهان و شکسته شدن تحریم های 

هسته ای، روابط اقتصادی ایران با همه کشورها را یک مسیر رو به رشد و برگشت 
ناپذیر قرار داده است.

روحانی تأکید کرد که هوشمندی ایران در توافق هسته ای این بود که برجام را نه 
به عنوان توافق با یک کشور یا یک دولت بلکه به عنوان یک قطعنامه شورای امنیت 

سازمان ملل تثبیت کرد که با تصمیم یک دولت قابل تغییر نیست.

روحانی: نتیجه انتخابات آمریکا اثری در سیاست های ایران ندارد

برجام با تصمیم یک دولت قابل تغییر نیست

همین صفحه

صفحه 3

صفحه 11
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کالم  نور

واکنش رسانه های جهان به 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری امریکا و 
پیروزی »دونالد ترامپ«، رسانه های جهان به یکی 
جهان  اخیر  سال های  انتخابات   حساس ترین  از 

واکنش نشان دادند.
به گزارش ایسنا، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
»هیالری  میان  رقابت  که  شد  برگزار  حالی  در 
کلینتون« و »دونالد ترامپ« در نهایت با پیروزی 
کمتر پیش بینی شده »ترامپ« همراه شد و نامزد 
رییس جمهوری  پنجمین  و  جمهوری خواه چهل 

آمریکا نام گرفت.
انتخابات  به  که  خود  اصلی  تیتر  در  »رویترز« 
ریاست جمهوری آمریکا اختصاص یافته نوشت: 
سفید  کاخ  وارد  آشفته  جهانی  بازار  در  »ترامپ 
می شود«. در ادامه این مطلب آمده »ترامپ« به 
هشت سال سلطه دموکرات ها پایان داد و آمریکا را 

در مسیری جدید و نامطمئن قرار داد.
»پیروی  کوتاه  تیتر  ادامه  در  نیز  گاردین  نشریه 
اصلی  تیتر  در  کرد«  را حیرت زده  ترامپ جهان 
خود آورده »دونالد ترامپ برنده انتخابات ریاست 
آینده ای  مسیر  در  را  آمریکا  و  شد  جمهری 

نامطمئن انداخت«.
»فاکس نیوز« نیز تیتر اصلی خود را به این عبارت 
انتخابات  برنده  »ترامپ  است:  داده  اختصاص 
ریاست جمهوری شد و »هیالری کلینتون« را در 

یک انتخابات تاریخی و آشفته شکست داد«.
انکار  ترامپ،  »پیروزی  تیتر  با  نیز  »سی ان ان« 
شگفت انگیز نخبه های سیاسی است« به مهمترین 

موضوع روز رسانه های جهان پرداخت.
خبرگزاری فرانسه )AFP( »تایم«، »واشنگنون 
پست«، »نیویورک تایمز«، »بی بی سی«، »سی بی 
اس«، »وال استریت ژورنال« و ... از جمله دیگر 
رسانه های خبری هستند که به پیروزی تاریخی 

»ترامپ« بر »هیالری کلینتون« پرداخته اند.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یکی از عناوین 
اصلی رسانه های جهان در چند ماه اخیر بود و از 
روز گذشته بسیاری از رسانه ها به پوشش خبری 
و گزارش زنده نتیجه شمارش آراء و دیگر حواشی 
انتخابات های  جنجالی ترین  و  مهمترین  از  یکی 

سال های اخیر در آمریکا پرداختند.

افزایش 50 درصدی اعتبار 
پرداخت وام به بازنشستگان

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی 
کشوری گفت: امسال میزان اعتبار برای پرداخت 

وام به بازنشستگان 50 درصد افزایش یافته است.
نمایشگاه  از  بازدید  حاشیه  در  رشیدی  عباس 
مطبوعات در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما 
افزود: ما جهش خوبی در موضوع اعتبارات داشتیم 
و اعتبار 50 میلیارد تومانی ما در سال 93 به 400 
میلیارد تومان ؛ در سال 94 به 500 میلیارد تومان 
و امسال به 750 میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی گفت: از اول آبان ثبت نام از بازنشسته ها در 
سایت صندوق بازنشستگی کشور شروع شده است 
و تا دیروز 346 هزار نفر از جمعیت یک میلیون 

و 284 هزار نفری بازنشستگان ثبت نام کرده اند.
رشیدی مبلغ وام صندوق بازنشستگی را سه میلیون 
تومان ذکر کرد و گفت: امسال با رایزنی های انجام 
گرفته با بانک صادرات، 750 میلیارد تومان اعتبار 
برای پرداخت وام تخصیص دادیم و 250 هزار نفر 
بازنشستگی  صندوق  مشترک  های  بازنشسته  از 

کشوری می توانند از این وام استفاده کنند.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی 
بانک  به  مراجعه  به  نیاز  وام  این  افزود:  کشوری 
صندوق  سایت  در  نام  ثبت  و  ندارد  تضمین  و 

بازنشستگی کشور کفایت می کند.
رشیدی گفت: ثبت نام تا 30 آبان ادامه دارد و در 
دهه اول آذر اطالعات تحلیل و قرعه کشی انجام 
می شود و 250 هزار نفری که اعالم می شوند در 
بازه زمانی دو ماهه وام به حسابشان واریز می شود.

وی افزود: پارسال اعتبار این وام500 میلیارد تومان 
بود که امسال 50 درصد افزایش یافته اما تعداد وام 
گیرندگان معادل پارسال است که آنها نیز توانستند 

از وام 2 میلیون تومانی استفاده کنند.

برگزاری همایش »ایران و حقوق 
بین الملل؛ صلح و امنیت منطقه ای«

همایش ملی ایران و حقوق بین الملل با موضوع صلح 
و امنیت منطقه ای با حضور شخصیت های علمی و 

حقوقی در دانشگاه مفید قم آغاز به کار کرد.
علمی  دبیر  فضائلی  مصطفی  ایسنا،  گزارش  به 
به  بین الملل  حقوق  و  ایران  ملی  همایش 
ویژگی های این همایش اشاره کرد و گفت: کمیته 
علمی همایش دارای چهار کمیته تخصصی شامل 
حقوق بین  الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه، 
حقوق بین  الملل و صلح و امنیت بشری در منطقه، 
حقوق بین  الملل و ارتباطات بین  المللی در منطقه 
و حقوق بین  الملل و همکاری  های منطقه ای است.
وی افزود: بررسی چالش  های حقوقی بین  المللی 
حقوقی  بررسی  منطقه،  در  ایران  پیش  روی 
بین  المللی جایگاه ایران در تحوالت کنونی و آینده، 
ارائه راه  حل  های کاربردی برای چالش های حقوقی 
بین  المللی، فراهم  سازی زمینه  های حقوقی بین 
 المللی جهت گسترش همکاری  های منطقه  ای 
و شناسایی زمینه  های حقوقی بین  المللی برای 
تقویت نقش ایران در صلح و امنیت منطقه  ای از 

مهمترین اهداف برگزاری این همایش است.
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تالش نمایندگان برای اتمام 
بررسی الیحه برنامه ششم

سخنگوی هیات رییسه مجلس با اشاره به تالش نمایندگان برای 
بررسی الیحه برنامه ششم توسعه درکمیسیون تلفیق تا 12 روز 
آینده،گفت: مجلس درتالش است تا پیش از ارایه الیحه بودجه 

ساالنه الیحه برنامه ششم را تصویب کند.
بهروز  ملت،  خانه  از  نقل  به  صداوسیما  خبرگزاری  گزارش  به 
بررسی الیحه  اتمام  دنبال  به  مجلس  اینکه  به  اشاره  با  نعمتی 
طورحتم  است،گفت:به  آینده  روز  چند  تا  توسعه  ششم  برنامه 
تصویب  باید  توسعه  ششم  برنامه  برمبنای  آینده  سال  بودجه 
شود و نمایندگان مجلس درتالش هستند تا پیش از 15 آذرماه 
اتمام  به  مجلس  علنی  درصحن  را  ششم  برنامه  الیحه  بررسی 

برسانند.
پردیس  و  تهران،ری،شمیرانات،اسالمشهر  مردم  نماینده 
طبق  باید  دولت  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  درمجلس 
به  آذر  از 15  تا پیش  را  بودجه سال 96  قانونی الیحه  ضوابط 
پیش  تا  ششم  برنامه  الیحه  کند،افزود:بررسی  ارسال  مجلس 
باید  درمجلس  دولت  ازسوی  آینده  سال  بودجه  الیحه  ارایه  از 
تمام شود،بنابراین طی 12 روز آینده بررسی الیحه برنامه ششم 
علنی  صحن  به  و  رسیده  اتمام  به  تلفیق  درکمیسیون  توسعه 

مجلس ارجاع می شود.
الیحه  بررسی  براینکه  باتاکید  مجلس  رییسه  هیات  سخنگوی 
هفته   3 تا   2 طورحتم  به  مجلس  علنی  درصحن  برنامه ششم 
زمان به خود اختصاص می دهد،تصریح کرد: تالش می شود که 
هرچه سریعتر بررسی الیحه برنامه ششم درصحن علنی مجلس 
الیحه  که  شود  می  پیشنهاد  دولت  به  اینکه  شود،ضمن  آغاز 

بودجه را سر موعد معین و بدون تاخیر به مجلس ارسال کند.
طبق ضوابط قانونی دولت باید هرسال تا پیش از15 آذر الیحه 
تقدیم مجلس شورای  و تصویب  بررسی  برای  را  بودجه ساالنه 

اسالمی کند.

پیوند امنیت ملی ایران و اقلیم کردستان

نتیجه خواندن تالش دشمنان  بی  با  پاسداران  سخنگوی سپاه 
در ایجاد اختالف بین ایران و اقلیم کردستان گفت: امنیت ملی 

ایران و اقلیم کردستان بهم پیوند خورده است.
پی  در  نیوز،  سپاه  از  نقل  به  صداوسیما  خبرگزاری  گزارش  به 
قبال  در  کردستان  اقلیم  رفتار  پیرامون  مباحثی  شدن  مطرح 
جمهوری اسالمی ایران و تالش تفرقه افکنانه رسانه های بیگانه 
برداشت های  القای  افزود:  این زمینه سردار رمضان شریف  در 
سوء از اظهارات اخیر یکی از مقامات نظامی کشور پیرامون رفتار 

اقلیم کردستان با ایران، یک سناریوی شکست خورده است.
وی افزود: روابط جمهوری اسالمی ایران با جریانات کردی عراق 
تاریخی  و  دیرین  رابطه  یک  میهنی  اتحادیه  و  پارتی  بخصوص 
برای طرفین  ارزشمندی  و  مثبت  و همواره دستاوردهای  است 

داشته است.
سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به روابط حسنه ایران با خانواده 
بارزانی ها و شخص آقای مسعود بارزانی و نیز خانواده طالبانی ها 
و شخص آقای جالل طالبانی تصریح کرد: دشمنان قسم خورده 
اسالم با شکست ها و ناکامی های پی در پی در سطح منطقه 
میگذرد،  و موصل  میدانی حلب  تحوالت  در عرصه  آنچه  بویژه 
درصدد هستند به بهانه های واهی و با فرافکنی بر شکست های 
بین دولتها و  تفرقه و اختالف  خود سرپوش گذاشته و راهبرد 
ملتهای منطقه از جمله مردم ایران و اقلیم کردستان را دنبال 

کنند.
و  ایران  محکم  بسیار  روابط  کرد:  خاطرنشان  شریف  سردار 
های  رسانه  روانی  عملیات  تاثیر  تحت  هرگز  کردستان  اقلیم 
و  گرفت  نخواهد  قرار  عربی  های  رسانه  برخی  و  عبری  غربی، 
رقم  را  معکوس  ای  نتیجه  دشمن  برای  طرفین  هوشمندی  با 

خواهند زد.
تاکید داشتند  بارها  بارزانی  اینکه آقای مسعود  بر  تاکید  با  وی 
ملی  امنیت  علیه  اقدامی  اجازه  کردستان  اقلیم  در  ما  دوستان 
ایران را نخواهد داد، گفت: مصالح و منافع امنیتی ایران و اقلیم 
انقالب  به یکدیگر پیوند خورده و قطعا جبهه دشمنان نظام و 
اسالمی و نیز حامیان تروریسم تکفیری و سلفی قادر نخواهند 

بود به روابط حسنه ما لطمه ای وارد سازند.

تشکیل کمیته ویژه »تعیین چگونگی ادامه 
پرداخت یارانه  نقدی«

کمیته  تشکیل  از  توسعه  برنامه ششم  تلفیق  رئیس کمیسیون 
پرداخت  ادامه  چگونگی  »تعیین  برای  کمیسیون  این  در  ویژه 

یارانه نقدی« خبر داد.
سیما،  و  صدا  خبرگزاری  با  مصاحبه  در  بابایی  حاج  حمیدرضا 
برنامه ششم توسعه، مرکز  تلفیق  از کمیسیون  افزود: دوستانی 
کمیته  این  در  دولت  و  اسالمی  شورای  مجلس  های  پژوهش 

حضور دارند و مسئولیت آن با بنده است.
وی تصریح کرد: هدف از تشکیل چنین کمیته ای، تعریف ساز 
و کاری برای چگونگی ادامه پرداخت یارانه نقدی به مردم است.
حاج بابایی تاکید کرد: به هیچ وجه بحث »توقف پرداخت یارانه نقدی 
به همه مردم« مطرح نبوده و اصال قرار نیست چنین بحثی مطرح 
شود بلکه هدف، بررسی میزان درآمد از محل اجرای هدفمندی 

یارانه ها و شفاف سازی چگونگی هزینه و محل هزینه آن است.
وی ادامه داد: همیشه گفته می شود 35 هزار میلیارد تومان به 
یارانه پرداخت می شود و مردم مقصر معرفی می شوند  مردم 
اجرای  از محل  تومان  میلیارد  اما در سال 94 حدود 70 هزار 
هدفمندی یارانه ها درآمد حاصل شده است و باید مشخص شود 

کجا و چگونه هزینه شده است.
باید  برنامه ششم توسعه اظهار داشت:  تلفیق  رئیس کمیسیون 

سهم تولید، میزان واریزی به خزانه و ... مشخص شود.
حاج بابایی گفت: مابه التفاوت درآمد و هزینه اجرای هدفمندی 
یارانه ها باید در حوزه های »اشتغال آفرینی«، »رفع مشکالت 
 ... و  سالمت«  »طرح  هوا«،  »آلودگی  اجتماعی«،  های  آسیب 

هزینه شود.
وی تاکید کرد: با توجه به اهمیت زیاد بحث یارانه ها و حساسیتی 
که در جامعه وجود دارد، کمیته ای برای بررسی ویژه »چگونگی 
برنامه  در  این موضوع  تا  یارانه ها« تشکیل شد  پرداخت  ادامه 

ششم توسعه تعیین تکلیف شود.
حاج بابایی گفت: شفاف سازی درآمد حاصل از اجرای هدفمندی 

یارانه ها هدف اصلی تشکیل چنین کمیته ای است.
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رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی بـا بیـان 
اقتصـاد  بـرای  قاچـاق  نامناسـب  تبعـات 
کشـور، گفـت: نمـی تـوان اقتصـاد کشـور 
را رهـا کـرد و حتمـا بایـد بـا قاچاقچیـان 

گیـرد. برخـورد جـدی صـورت 
 علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی 
و  گمرک  کل  رئیس  با  نشست  در  دیروز 
اعضای هیأت رئیسه گمرکات کشور اظهار 
داشت: اجرای طرح پنجره واحد اقدام خوبی 
برای  و  انجام شده  گمرک  توسط  که  بوده 
این کار از جوانان ایرانی استفاده شده است.

وی با اشاره به بررسی قانون پنج ساله ششم 
برای  افزود:  تلفیق  کمیسیون  در  توسعه 
توان  می  گمرکات  در  ری  ایکس  کمبود 
در برنامه ششم توسعه پیش بینی کرد که 
ظرف پنج سال تا پایان برنامه ششم به هر 
مقدار که با کمبود ایکس ری و جی پی اس 
برنامه  پایان  تا  مواجه هستیم  در گمرکات 

تأمین شود.
تأکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
داد:  ادامه  گمرکی  عوارض  تجمیع  لزوم  بر 
می  انجام  گمرکی  عوارض  تجمیع  زمانی 
شد، اما پس از مدتی متوقف شد و مجلس و 
دولت با همکاری یکدیگر بار دیگر می توانند 

تجمیع  عوارض را احیا کنند.
عوارض  تجمیع  برای  شد:  یادآور  وی 
الیحه  مجلس  به  تواند  می  دولت  گمرکی 
معاونت  همکاری  با  طرحی  یا  دهد  ارائه 
تجمیع  آن  براساس  و  شود  تدوین  قوانین 
عوارض گمرکی صورت گیرد و پس از آن 
کاری  و  ساز  ایجاد  با  دستگاه  هر  عوارض 

مشخص به آنها پرداخت شود.
قاچاق  نامناسب  تبعات  بیان  با  الریجانی 
توان  نمی  اقتصاد کشور تصریح کرد:  برای 
با  باید  حتما  و  کرد  رها  را  کشور  اقتصاد 
و  گیرد  صورت  جدی  برخورد  قاچاقچیان 
تفصیلی  گزارشی  تواند  می  کشور  گمرک 
درباره حجم قاچاق و نحوه قاچاق کوله بری 
به مجلس ارائه دهد و در همین راستا باید 
در قانون برنامه ششم توسعه برای ساماندهی 

کوله برها تدابیری اندیشید.
در ابتدای این نشست »مسعود کرباسیان« 
با اشاره به اجرای طرح پنجره واحد گمرکی 
گفت: با اجرای طرح پنجره واحد دیگر نیازی 
به حضور فیزیکی افراد در گمرک نیست و 
ایجاد صف های طوالنی کاهش یافته و زمان 
به  تبانی  امکان  و  گمرکی  تشریفات  انجام 
حداقل رسیده است و همچنین دیگر ارباب 

رجوع در گمرکات دیده نمی شود بلکه اسناد 
به گمرک ارائه می شود.

رئیس کل گمرک کشور با اشاره به معایب 
صدور پروانه سبز گمرکی به صورت کاغذی 
افزود: صدور پروانه سبز گمرکی به صورت 
کاغذی، به عنوان اسناد مثبته گمرکی برای 
محموله های قاچاق  به دفعات مورد بهره 
های  دستگاه  به  و  گرفت  می  قرار  برداری 
نظارتی ارائه می شد که گزارشات متعددی 
دال بر تکثیر، سرقت پروانه، سوء استفاده و 

جعل اسناد  وجود دارد.
é  10 دستگاه ایکس ری جدید باید به

گمرکات کشور اضافه شود
جدید  مزایای  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
کاال  یکتای  کدهای  کارگیری  به  گمرکی 
به  مزایای  از  داد:  ادامه  است   )TSC(
کارگیری کدهای یکتا شناسایی کلیه کاالها 
کدهای  از  استفاده  با  تجارت  فرایند  در 
یکسان بعنوان اصلی ترین رکن اثر بخشی 
سامانه های اطالعاتی در این حوزه و امکان 
وارداتی  کاالهای  ارزش  سیتماتیک  تعیین 
با استفاده  انسانی  نیاز به کارشناسی  بدون 
از سوابق بانک اطالعاتی هر ردیف از کدهای 

یکتای کاال  است.
کرباسیان با اشاره به اینکه تا پیش از سال 
وجود  ری  ایکس  دستگاه   5 صرفاً   1392
داشته که به صورت کامل مورد بهره برداری 
در حال  یادآور شد:  است  گرفته  نمی  قرار 
دارد  وجود  ری  ایکس  دستگاه   12 حاضر 
که روزانه به طور متوسط 150 اسکن انجام 
بررسی  منظور  به  مرکز  به  تصاویر  و  شده 
هنوز 10  حال  این  با  اما  شود  می  منتقل 
به  باید  که  است  کم  ری  ایکس  دستگاه 

گمرکات کشور اضافه شود.

é  کشف 300 تن مواد مخدر در سال
گذشته با استفاده از فناوری ایکس ری

مواد  تن   300 گذشته  سال  در  افزود:  وی 
مخدر به دلیل استفاده از فناوری ایکس ری 
و جی پی اس در گمرکات کشف شده است 
ساخت  قرارداد  دفاع  وزارت  همکاری  با  و 
چند ایکس ری با این وزارتخانه بسته شده 
که به بودجه نیاز دارد و بانک ها باید در این 

زمینه با گمرک همکاری کنند.
é  ۶00 خودروی پورشه خانم بوشهری

آزاد شده است
کرباسیان با بیان اینکه کارت های بازرگانی 
اجاره ای عمدتا به نام بانوان گرفته می شود 
دستگاه   600 بوشهری  خانمی  داد:  ادامه 
پورشه وارد کشور کرده و پس از مشخص 
شدن نام و مشخصات وی توسط گمرک بر 
کرده  شکایت  کشور  گمرک  سازمان  علیه 
است و متاسفانه دستور داده شده که 600 

خودرو آزاد شود.
سامانه  در  عضویت  مزایای  به  اشاره  با  وی 
توسط   IPM سامانه  کرد:  اظهار   IPM
مشارکت  با  و  گمرک  جهانی  سازمان 
در سراسر جهان جهت  تولیدی  شرکتهای 
شناسایی  کاالهای تقلبی از برند های اصلی 
و جلوگیری از عرضه و ترخیص  این کاالها 
سازمان  عضو  کشورهای  گمرکات  کلیه  در 
عمده  که  است  شده  ایجاد  گمرک  جهانی 
محصوالت  سامانه  این  در  موجود  کاالهای 

دارویی هستند.
é  طرح شبنم به دلیل عدم جامعیت با

شکست مواجه شد
کرباسیان با بیان اینکه در سال های گذشته 
از  قاچاق  کاالی  شناسایی  و  ردیابی  امکان 
دغدغه های اصلی دستگاه های متولی در 

امر مبارزه با قاچاق کاال بوده است افزود: این 
دغدغه منجر به تولید کد شناسه کاال نظیر 
طرح شبنم شد که متاسفانه به دلیل عدم 
جامعیت، طرح مزبور با شکست مواجه شد 
بنابراین گمرک جمهوری اسالمی ایران در 
راستای اجرای سیاست های کنترل هوشمند 
و  تسریع  منظور  به  و  کشور  به  کاال  ورود 
همراه،  تلفن  واردات  فرایند  شفاف سازی 
افزایش دقت در کنترل های گمرکی، نسبت 
به ثبت و دریافت شماره شناسه گوشی های 

وارداتی از آذر ماه سال گذشته اقدام کرد.
وی با اشاره به توافق بعمل آمده بین گمرک 
و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای 
وارداتی  های  گوشی  شناسه  شماره  ثبت 
ادامه داد: اطالعات شناسه گوشی های وارده 
از مبادی رسمی در اختیار وزارت مذکور قرار 
گرفته تا صرفاً نسبت به فعال سازی سریال 
های مورد اشاره  اقدام شود و مطمئناً با این 
توافق امکان فعال سازی سریال سایر گوشی 
از مبادی غیر رسمی  های تلفن همراه که 
وارد کشور شده اند، به دلیل عدم وجود در 

بانک اطالعات گمرک میسر نخواهد بود.
کرباسیان افزود: با این راهکار بسیار هوشمند 
از  مذکور  کاالی  ورود  انگیزه  مناسب،  و 
مبادی غیر رسمی به صفر خواهد رسید و 
این اقدامات منظور شناسایی کاالهای وارده 
کاالهای  سایر  برای  غیر گمرکی  مبادی  از 

مشابه دیگرنیز امکان پذیر است.
é  روندی ایران  لجستیکی  عملکرد   

صعودی داشته است
کاغذی  سیستم  در  فساد  به  اشاره  با  وی 
 16 در   1391 سال  در  داد:  ادامه  گمرک 
پرونده مشاهده شده که افراد ارز مرجع برای 
واردات گندم دریافت کردند اما هیچ وارداتی 
سیستم  ایجاد  با  و  است  نگرفته  صورت 
کاسته  بسیار  گمرکات  در  فساد  از  آنالین 
شده و وضعیت گمرکات به مراتب بهتر از 

گذشته شده است.
کرد:  تصریح  کشور  گمرک  کل  رئیس 
دوسـاالنه  گـزارش  جدیدترین  براساس 
در  جهـانی  بانک  سـوی  از  شده  منتشـر 
لجستیک  عملکرد  شـاخص  خصـوص 
شاخص  این  در  ایران  رتبه   ،2016 سال 
رتبه  به  ای  پله   18 صعود  با  المللی  بین 
بار روند نزولی  ارتقاء و برای نخستین   96
رتبه لجستیک کشور متوقف و شاهد صعود 
لجستیکی  بهبود عملکرد  در  توجهی  قابل 

ایران هستیم.

الریجانی: نمی توان اقتصاد کشور را رها کرد
لزوم برخورد جدی با قاچاقچیان

جمهوری  ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده 
ایران  دشمن  نهایی  هدف  گفت:  اسالمی 
را  جرات  این  گاه  هیچ  اما  است  اسالمی 
نمی دهد که کوچکترین  و  نداده  به خود 

تحرکی علیه ما داشته باشد.
در  دیروز  سیاری  ا...  حبیب  دریادار  امیر 
دوره  ششمین  و  سی  اختتامیه  مراسم 
و  پایور  کارکنان  کریم  قرآن  مسابقات 
دانشجویان نداجا در منطقه یکم امامت، با 
بر  مبنی  قوا  کل  فرمانده  فرامین  به  اشاره 
و  ایمان، شجاعت  باید  ما  اینکه رزمندگان 
دانش داشته باشند، افزود: هرگاه بخواهند 
کنند  مشخص  را  کشور  یک  نظامی  توان 
مولفه های فیزیکی نظیر نظیر توپ، تنک، 
موشک، ناوشکن، هواپیما و... و شاخصه های 

غیرفیزیکی ازجمله انضباط، سطح آموزش، 
مهارت، تاکتیک ها، روحیه و رزمایش ها را 

بررسی می کنند.
وی با یادآوری اینکه رژیم بعث نیز با بررسی 
و تحلیل همین مولفه ها جنگ را به ملت 
ایران تحمیل کرد، به دالیل عدم موفقیت 
دشمن اشاره و اظهار داشت: یکی از مولفه 
پیروزی  و  باعث شکست دشمن  هایی که 
نظام مقدس جمهوری اسالمی شد، بحث 

ایمان بود.
دریادار سیاری با اشاره به بیانات معمار کبیر 
شهادت  که  ملتی   « فرمودند:  که  انقالب 
مداری،  والیت  گفت:  ندارد«،  اسارت  دارد، 
شجاعت، ایثارگری و شهادت طلبی به عنوان 
نشاط می گیرد و  ایمان  از  برترساز  عنصر 
همین عامل پیروزی ملت ما در دوران دفاع 

مقدس را رقم زد.
وی در ادامه به وضعیت امنیتی منطقه اشاره 
کرد و افزود: امروز استکبار جهانی بیش از 
750 پایگاه نظامی در جهان دارد که بیشتر 
بررسی  اگر  آسیاست؛  غرب  جنوب  در  آن 
شود که علت ایجاد این پایگاه ها چه چیزی 
جمهوری  که  شد  خواهد  مشخص  است 
برابر  در  که  است  کشوری  تنها  اسالمی 

استکبار ایستاده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
مالک  و  مهم  ایران  برای  آنچه  گفت: 
عملکرد  بود،  خواهد  آنها  ارزیابی  در 
آینده  دولت  اجرایی  سیاست های  و 
اظهارات  از  تر  مهم  که  آمریکاست 

تبلیغاتی آنها است.
امور  وزارت  سخنگوی  قاسمی  بهرام 
خارجه در خصوص اعالم نتایج انتخابات 
داشت:  اظهار  آمریکا  جمهوری  ریاست 
مردم ایران و جمهوری اسالمی ایران از 
سیاست ها و رویکرد گذشته دولتمردان 
تجربیات  گذشته  دهه های  طی  آمریکا 

ناخوشایند و تلخی داشته و دارند.
ایران و مردم آن  برای  آنچه  وی گفت: 
ارزیابی  در   مالک  و  اعتنا  قابل  مهم، 
آنها خواهد بود، عملکرد و سیاست های 
از  که  آمریکاست  آینده  دولت  اجرایی 
انتخاباتی  تبلیغاتی  اظهارات  و  مواضع 
انتخابات  های  رقابت  دوران  در  ایشان 
برخوردار  تواند  می  بیشتری  اهمیت  از 

 باشد.  
 قاسمی سیاست های دولت های گذشته 
کشورهای  امور  در  مداخالت  و  آمریکا 
اصلی تشدید خشونت،  را عامل  منطقه 

تحریک  و  تشدید  و  گرایی  افراط 
احساسات مردم مسلمان منطقه دانست.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین 
افزود: شرایط ناپایدار و بی ثباتی کنونی 
در منطقه استراتژیک خاورمیانه، خلیج 
و  سرخ  دریای  و  عدن  خلیج  فارس، 
و  خشونت  ترویج  از  ناشی  تهدیدهای 
افراطی  گری و گسترش تفکرات  منحط 
گروه  انواع  تروریستی  و  خطرناک  و  
اسالمی  جمهوری  که  داعش  مانند  ها 
قرار  آن  با  مقابله  مقدم  خط  در  ایران 
دارد، همگی گویای لزوم بازنگری و باز 
منطقه ای  سیاست  در  جدی  اندیشی 

آمریکاست.

قاسمی:

مهم  »عملکرد دولت آینده آمریکا« است

و  گـذاری  سـرمایه  سـازمان  کل  رئیـس 
کمک هـای اقتصـادی و فنـی ایـران گفت: 
سیاسـت دولـت جـذب سـرمایه خارجـی 

. ست ا
 به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمد 
جلب  دولت  حرکت  جهت  گفت:  خزاعی 
سرمایه های خارجی و همکاری های فنی 

و مالی با بازارهای پولی دنیاست. 
خزاعی که در نشست مشترک وزیر دارایی 
هنگ کنگ با رئیس و اعضای اتاق بازرگانی 
موافقتنامه  افزود:   ، گفت  می  ایران سخن 
بین  خارجی  گذاری  سرمایه  از  حمایت 
ایران و هنگ کنگ نهایی شده است و بعد 
دو  وزرای  امضای  به  اداری  مراحل  از طی 

طرف خواهد رسید.
موافقتنامه  این  امضای  اینکه  بیان  با  وی 
گذاران  به سرمایه  زیادی  تواند کمک  می 
نیم  و  ، گفت: در یک سال  دو طرف کند 

گذشته با 9 کشور دیگر موافقتنامه سرمایه 
تجارت  در  که  ایم  کرده  امضا  گذاری 

خارجی کشور موثر خواهد بود.
افزود:  دارایی  و  اقتصادی  وزیر  معاون 

سرمایه گذاران هنگ کنگی که در بورس 
، صنایع یا بخش های دیگر ایران سرمایه 
از  موافقتنامه  این  براساس  کنند  گذاری 
حمایت های دولت ایران بهره مند خواهند 

شد.
قانون تشویق و حمایت  اینکه  بیان  با  وی 
الزم  ضمانت  خارجی  گذاری  سرمایه  از 
به  تجاری  غیر  های  ریسک  برابر  در  را 
گفت:   ، دهد  می  خارجی  گذاران  سرمایه 
همچنین قرار است بین ایران و هنگ کنگ 
موافقتنامه اجتناب از مالیات مضاعف امضا 

شود.
است  قرار  همچنین  افزود:  خزاعی 
موافقتنامه همکاری های کمرگی میان دو 
طرف به امضا برسد که این سه موافقتنامه 
تجاری  و  اقتصادی  های  پایه  مجموع  در 
باعث  و  کرد  خواهد  مستحکم  را  دوجانبه 

رشد و بالندگی تجارت می شود.

سیاست دولت جذب سرمایه خارجی است

امیر دریادار سیاری:

دشمن جرات کوچکترین تحرکی علیه ما را ندارد
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چرا اکثر سریال های ایرانی تلخ هستند؟

* رامین جهان پور

در  زیستی  گونه های مختلف  از  ایران سرشار  ما؛  پهناور  کشور 
گسترده ای پهناور از طبیعت زیبا و مناظر چشم  نواز است، به 
طوری  که اگر به هر طرفش چشم بچرخانیم، از غرب و شرق تا 
شمال و جنوب با طبیعت بکر در روستاها، دریاها، رودخانه ها و 

جنگل های دل انگیز روبه رو خواهیم شد که روح را می نوازد.
حاال دلیل اینکه چرا این یادداشت را با مقدمه طبیعت آغاز کردم 
و  تلویزیون  کارگردان های  ها،  حرف   این  تمام  با  که  است  این 
هنگام  را  دوربین های خود  که  دارند  اصرار  ما همیشه  سینمای 
و  گورستان  ها  در  سینمایی  فیلم های  و  سریال ها  ساختن 

بیمارستان  ها بکارند.
می گفت  طنز  به  دوستان  از  یکی  اما  دانم  رانمی  دلیلش  من 
کارگردان های داخلی ما انگار با بعضی فضاها قرارداد ساخت دارند! 
اما از شوخی که بگذریم مردم همیشه بعد از پایان یک روز کاری 
و خسته از فعالیت  های روزانه به خانه برمی گردند و وقتی می 
خواهند در آسایش رفع خستگی کنند، با روشن کردن تلویزیون با 
صحنه های دلخراشی مواجه می شوند که به جای روحیه گرفتن و 

شادابی و شاط روحی، انگار از زندگی سیر می شوند.
دنبال سوژه های تیره رفتن و منفی  بافی عده  ای از سازندگان که 
فقط از گریه و زاری هنرپیشه  ها فیلم می سازند، جز داشتن اثرات 
زیان  بار در جامعه، دردی را دوا نمی  کند. سریال های »ستایش«، 
»تنهایی لیال« و سریال »ماه و پلنگ« که به تازگی روی آنتن 
شبکه سه سیما رفته است، نمونه بارز این نوع فیلم های یاس آلود، 

تلخ و ناراحت کننده هستند.
فقط کافی است مروری داشته باشیم به سریال  های خارجی که 
از سال ها قبل از تلویزیون ما پخش می شد و مردم ایران خصوصا 
پدران و مادران ما خاطرات بسیاری از آن ها دارند. به عنوان مثال، 
شمالی،  سرزمین  از  جزیره،  قصه های  سریال  های  از  می توانیم 
داشتن  دلیل  به  که  ببریم  نام  و...  باد  برابر  در  دهکده،  پزشک 
لوکیشن  های زیبا و قصه  های صمیمی و سرشار از امید، هیچ گاه 
از ذهن ها بیرون نمی روند. وقتی که ایران این طبیعت بکر و زیبا 
و مناظر چشم نواز را دارد چرا نباید سریال ها و فیلم های شاد و 
پر از قصه ای مانند سریال های خارجی یاد شده داشته باشیم که 

روحیه فرد بعد از یک روز کاری با دیدن آن ها بهتر شود؟

تخت روانچی به بروکسل رفت
معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه راهی بروکسل شد.

به گزارش ایسنا، مجید تخت روانچی به منظور شرکت در دور دوم 
گفت وگوهای ایران و اتحادیه اروپا، معروف به گفت وگوها در سطح 

باال، در رأس هیأتی عازم بروکسل، مقر اتحادیه اروپا شد.
دور دوم گفت وگوهای ایران و اتحادیه اروپا در این شهر به ریاست 
مجید تخت روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه و 
هلگا اشمید،  معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار 

خواهد شد.
دور اول این گفت وگوها بهمن  سال گذشته در تهران برگزار شد و 
طبق آن چه دو طرف توافق کرده اند، این گفت وگوها هر 6 ماه یک  

بار در بروکسل یا تهران برگزار می شود.
و  مختلف  حوزه های  در  جانبه  دو  مسائل  مورد  در  گفت وگو 
از  سوریه  بحران  جمله  از  خاورمیانه  منطقه  تحوالت  همچنین 
اروپایی  و  ایرانی  ارشد  دیپلمات های  این  گفت وگوی  محورهای 
است. همچنین قرار است در جریان این مذاکرات، گفت وگوهای 
حقوق بشری میان ایران و اتحادیه اروپا بعد از چندین سال بار 
دیگر از سر گرفته شود و در همین چارچوب کارشناسانی از ستاد 

حقوق بشر قوه قضاییه در تیم اعزامی به بروکسل حضور دارند.
روز دوشنبه مجید تخت روانچی در مصاحبه ای گفت: در این دور از 
گفت وگوها درباره موضوعات مورد عالقه جمهوری اسالمی ایران و 
اتحادیه اروپا مانند همکاری در زمینه انرژی، حمل و نقل، آموزش، 
همکاری های دانشگاهی و مسائل دو جانبه دیگر مذاکره می کنیم. 
ما همچنین گفت وگوهایی در زمینه مسائل منطقه ای به  ویژه در 
خصوص رویدادهای عراق، یمن، سوریه و افغانستان و نیز درباره 

افراط گرایی و تروریسم خواهیم داشت.
معاون وزیر امور خارجه با اشاره به برگزاری دور نخست گفت وگوها 
با اتحادیه اروپا در تهران گفت: در دور پیشین گفت وگوها درباره 
در  گفت وگوها  این  به  و  کرده ایم  موضوعات صحبت  از  بسیاری 

بروکسل ادامه خواهیم داد.
به  گفت وگوها  از  دوره  این  در  موضوع  دو  افزود:  تخت روانچی 
دستور کار مذاکرات اضافه شده است. نخست گفت وگوهای حقوق 
بشری و دیگری گفت وگو درباره همکاری های بانکی میان ایران و 
اتحادیه اروپا. هیات ما متشکل از کارشناسان وزارت امور خارجه، 
کارشناسان ستاد حقوق بشر زیر نظر قوه قضاییه و نیز مدیران و 

کارشناسان بانک مرکزی است.
معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه در گفت وگو با خبرگزاری 
گفت وگوهای  از  دور  این  در  بار  گفت:  نخستین   صداوسیما 
اروپا  مرکزی  بانک  با  اروپا  اتحادیه  و  ایران  اسالمی  جمهوری 

گفت وگو می کنیم.
این دور  آیا در  این پرسش که  به  پاسخ  مجید تخت روانچی در 
بزرگ  بانک های  با  تعامل  مشکل  اروپا  اتحادیه  با  گفت وگوها  از 
اروپایی برطرف خواهد شد، اظهار کرد: پیش بینی نمی کنم که با 
یک جلسه این کار انجام شود اما نخستین  بار است که با بانک 

مرکزی اروپا گفت وگو خواهیم کرد.

آمادگی فرمانداری تهران برای انجام 
انتخابات تمام الکترونیکی 

فرماندار تهران اعالم کرد: فرمانداری آمادگی کامل را برای برگزاری 
انتخابات هم به صورت کاغذی و هم به صورت الکترونیکی را دارد.
فرهادی با حضور با بیان اینکه فرمانداری مقدمات الزم را برای 
برگزاری  زمینه  در  گفت:  است،  دیده  تدارک  انتخابات  انجام 
تصمیم گیری  منتظر  کاغذی  یا  الکترونیکی  شکل  به  انتخابات 

وزارت کشور و شورای نگهبان هستیم.
مردم،  رای  امانتداری  لزوم  و  حساسیت  به  توجه  با  گفت:  وی 
فرمانداری تهران استفاده از نیروهای مجرب و آموزش آنها را در 

دستور کار خود دارد.
فرماندار تهران در ادامه گفت: با توجه به اینکه اعضای شورای شهر 
از دوره بعد از 31 نفر به 21 نفر کاهش پیدا می کند، رقابت خیلی 

سنگین و دشوارتری را شاهد خواهیم بود.
نظارت  با  انتخابات شورای شهر که  در  پایان گفت:  فرهادی در 
انجام  مجلس شورای اسالمی برگزار می شود فرماندهی آمادگی 
صفر تا صد برگزاری این انتخابات را به صورت تمام الکترونیکی 
دارد که می تواند پایه و مقدمه ای برای سایر انتخابات ها به صورت 

الکترونیکی باشد.

بررسی وضعیت امنیتی خوزستان 
در کمیسیون امنیت ملی مجلس

سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  یک 
که  گفت  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
استان  به  سفر  در  کمیسیون  این  اعضای 
استحکامات  و  مرزی  مناطق  از  خوزستان 

مرزی بازدید خواهند کرد.
علیرضا رحیمی اظهار کرد: دو هفته گذشته 
جمعی  حضور  با  ملی  امنیت  کمیسیون 
مسائل  بررسی  به  امنیتی  مسئولین  از 
مقرر شد  راستا  در همین  و  پرداخت  کشور 
مرزی  مناطق  از  را  بازدیدهایی   کمیسیون 
به  را  امنیتی خوزستان  و وضع  باشد  داشته 

صورت میدانی بررسی کند. 
وی افزود: کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
حضور  با  اهواز  در  پنجشنبه  روز  خارجی 
می دهد  جلسه  تشکیل  استانی  مسئولین 
استحکامات  و  مرزی  مناطق  از  همچنین  و 

مرزی نیز بازدید خواهیم داشت.
در  امنیتی  مسائل  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 
استان های مختلف کشور به ویژه استان های 
شرایط  به  توجه  با  شد:  یادآور  مرزی، 
کاملی  آمادگی  کشور  است  الزم  بین المللی 
در حوزه امنیتی، دفاعی و نظامی داشته باشد 
و این میزان آمادگی مورد ارزیابی قرار گیرد 
تا اطمینان الزم حاصل شود که دستگاه های 
کشور  امنیت  برای  را  الزم  دغدغه  مسئول 

دارند.
وی در پایان گفت که سفر اعضای کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی به استان های 
مختلف متناسب با موضوعات و شرایط کشور 

تداوم خواهد داشت.

اوباما: 
خورشید فردا دوباره می تابد

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در پیغامی 
خواسته  آمریکایی ها  از  شده  ضبط  پیش  از 
و  انتخاباتی »خسته کننده  از  است که پس 
گاه عجیب« یکدیگر را نه به چشم دموکرات 
یا جمهوری خواه، بلکه به چشم هموطن نگاه 

کنند.
به گزارش  آسوشیتدپرس، اوباما گفت فارغ 
از اینکه نامزد مورد نظر شما برنده بشود یا 
نه »فارغ از هر چه که بشود، خورشید فردا 
برترین  همچنان  آمریکا  و  می تابد  دوباره 

کشور جهان خواهد بود.«

بروز تنش اقتصادی در دنیا
مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
شکاف  ایجاد  با  که  گفت  اسالمی  شورای 
ترامپ،  پیروزی  پی  در  اروپا  و  آمریکا  بین 
پیروزی  از  را  آسیب  بیشترین  اروپایی ها 

ترامپ متحمل خواهند شد.
پیروزی  کرد:  اظهار  تاجگردون،  غالمرضا 
اروپا  نگاه  بین  باعث می شود شکافی  ترامپ 
و آمریکا در مورد نحوه مدیریت در دنیا ایجاد 
از  را  آسیب  بیشترین  اروپایی ها  لذا  شود. 
پیروزی ترامپ می بینند و باید در این رابطه 

بین خود تعیین تکلیف کنند.
تصویب  و  بررسی  جریان  در  ما  افزود:  وی 
برجام  مخالفان  داشتیم؛  نگاه  نوع  دو  برجام 
ببینیم  تا  نکنید  را تصویب  برجام  می گفتند 
ما  ولی  می شود  چه  آمریکا  انتخابات  نتیجه 
معتقد بودیم بدون توجه به نتیجه انتخابات 
را  برجام  باید  آمریکا  جمهوری  ریاست 

تصویب کنیم.
اضافه  مجلس،  در  گچساران  مردم  نماینده 
هر  به  ترامپ  نداریم  انتظار  خیلی  ما  کرد: 
آنچه گفته است عمل کند اما طبیعتا ً رئیس 
اما  با ما نیست  جمهور جدید آمریکا همسو 
به هر حال ما کار خود را انجام داده ایم و اگر 
وارد  خللی  برجام  مسأله  در  بخواهد  ترامپ 
کند اروپا باید پاسخگو باشد و این پنج کشور 
باید در این رابطه تصمیم  اصلی هستند که 

بگیرند.
مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
تنش  بروز  پیش بینی  با  اسالمی  شورای 
اقتصادی جدی در پی پیروزی ترامپ، گفت: 
ما به ویژه در بازارهای مالی دنیا شاهد بروز 
این تنش خواهیم بود. اما در بخش اقتصادی 
مگر  نمی افتد  اتفاق  تغییر چندانی  ما  کشور 
این که این انتخابات سایر کشورها مثاًل اروپا 
ما  فعاًل  برای  آنچه  دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را 
آمریکا  با  نمی تواند  اروپا  اینکه  است  روشن 
و  اروپا  بین  اختالف  این  و  کند  همراهی 
را  آمریکا  می توانند  آنها  یا  که  آمریکاست 
متعادل تر کنند و یا می توانند تغییرات جدید 

را بپذیرند.

یادداشتخبر

اعالم  به  واکنش  در  کشورمان  خارجه  وزیر 
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت: 
آن چه آمریکا به عنوان یک تعهد بین المللی 
چند جانبه در برجام پذیرفته است را باید اجرا 

کند.
کشورمان  خارجه  وزیر  ظریف  جواد  محمد 
جمع  در  می برد  سر  به  رومانی  در  که 
خبرنگاران و در پاسخ به سوال یک خبرنگار 
انتخابات  نتیجه  اعالم  درخصوص  رومانیایی 

ریاست جمهوری آمریکا گفت: ما در امور داخلی 
دیگر کشور ها دخالت نمی کنیم. این انتخاب 
رئیس جمهور  کس  هر  اما  آمریکاست؛  مردم 
آمریکا باشد باید واقعیات جهان و منطقه ما 
واقع گرایی  با  آن  با  و  بشناسد  درستی  به  را 
مواجه شود. وی ادامه داد: ایران و آمریکا روابط 
سیاسی ندارند، اما آن چه آمریکا به عنوان یک 
تعهد بین المللی چند جانبه در برجام  پذیرفته 

است را باید اجرا کند.

در واکنش به اعالم نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

ظریف: آمریکا باید برجام را اجرا کند

در  اینکه  بیان  با  نگهبان  شورای  سخنگوی 
راه  نقشه  اگر  انتخاباتی  نظام  ثبات  بحث 
کرد:   مطرح  است  موثر  بسیار  باشیم  داشته 
سیاست های کلی انتخابات به عنوان آن نقشه 
می تواند  بسیار  که  است  انتخاباتی  نظام  راه 

موثر باشد.
و  بررسی  نشست  در  کدخدایی  عباسعلی 
در  که  انتخابات  کلی  سیاست های  تحلیل 
دانشگاه  عمومی  حقوق  مطالعات  موسسه 
در  حقوقدانان  جمع  در  شد،   برگزار  تهران 
جمع بندی اظهارات مطرح شده در ابتدا به 
و  کرد  اشاره  کلی  سیاست های  این  اول  بند 
سیاست های  اول  بند  در  گفت:   باره  این  در 
اشاره  انتخاباتی  حوزه های  به  انتخابات  کلی 
حداکثر  که  باشد  گونه ای  به  باید  که  شده 
عدالت انتخاباتی را در این باره داشته باشیم. 
است  فنی  بحثی  انتخاباتی  حوزه های  بحث 
در  را  عدالتی  بی  بحث  می تواند  گاهی  که 
جوامع  در  عمل  در  اما  کند.  ایجاد  باره  این 
مختلف در این باره دیدگاه های مختلف وجود 
دارد. باید تالش شود از جهت فنی تقسیمات 
حوزه های انتخاباتی حداکثر عدالت را داشته 

باشیم.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در رابطه با 
بحث حق الناس در انتخابات و بحث دخالت 
نظامیان و سایر دستگاه ها در انتخابات تصریح 
تفاوت  مشارکت  و  دخالت  بین  طبیعتا  کرد: 
است. برخی کشورها هر دو را برای نظامیان 
نمی تواند  نظامی  یک  یعنی  کردند؛  ممنوع 
اما  دهد.  رای  و  کند  مشارکت  انتخابات  در 
انتخابات را آزاد  برخی کشورها مشارکت در 
اما دخالت را ممنوع دانسته اند که  شمردند، 
به  نیز  فعلی مان  قانون  در  نظامیان  دخالت 

نظامیان حق  که  است چرا  منع شده  شدت 
دخالت در انتخابات را ندارند.

است  این  داریم  که  مشکلی  افزود:   وی 
ریاست  جایگاه  در  که  رئیس جمهوری  که 
در  که  نمایندگانی  و  است  فعلی  جمهوری 
اختیاراتی  دارند.  اختیاراتی  هستند  مجلس 
نزدیک  با  و  اجرایی  اختیارات  و  تقنینی 
خواهند  ساله  ی  چهار  دوره  اتمام  به  شدن 
در انتخابات شرکت کنند. اینکه ما چه روشی 
با  کار هستند  بر سر  آن ها که  باشیم  داشته 
یک نامزد گمنام بدون امکانات بحث برابری 
را ایجاد کنیم مهم و مورد توجه است. بحث 
دیگر بحث حرکت به سمت حاکمیت قوانین 
باره  این  در  هم  است.  دقیقی   بسیار  بحث 
قوانین متعدد داریم که به صورت مکرر مورد 
ما  برای  گاهی  این  که  گرفته  قرار  اصالح 
مشکل می شود که کدام قانون الزام آور است.

کدخدایی در رابطه با موضوع ثبات در نظام 
ثبات در  با  رابطه  انتخاباتی تصریح کرد: در 
داشته  راه  نقشه  یک  اگر  انتخاباتی  نظام 
سیاست  این  که  است  موثر  بسیار  باشیم 
راه  نقشه  آن  عنوان  به  انتخابات  کلی  های 
می تواند  بسیار  که  است  انتخاباتی  نظام 
شایستگی ها  بحث  با  رابطه  در  و  باشد  موثر 
باید گفت که شایستگی ها را از کدام طریق 
ما  باره  این  در  کنیم.  ارزیابی  بخواهیم 
توجه  با  باید  هستیم.  مکانیزم هایی  نیازمند 
این  که  کنیم  وضع  قوانین  اقتضائات  به 
قوانین هم نگاه به قانون اساسی داشته باشد 
و هم نگاهی نسبت به اقتضائات جامعه فعلی 
اکنون  انتخاباتی  نظام  گفته ام  هم  قبال  ما. 
اقتضائات  با  که  است   60 به دهه  مربوط  ما 

امروز متفاوت است.

کدخدایی: 

سیاست های کلی انتخابات نقشه راه نظام انتخاباتی است

جمهوری  ریاست  انتخابات  نتایج  اعالم  با 
در  معاونش  و  ترامپ  دونالد  آمریکا، 
نیویورک  در  جمهوری خواهان  گردهم آیی 

حاضر شدند و اعالم پیروزی کردند.
سخنان  از  بعد  نیوز،  اسکای  از  گزارش  به 
معاون ترامپ خود وی در جمع هوادارانش 
در نیویورک حاضر شد و سخنرانی پیروزی 
خود را در کنار خانواده  و اعضای کمپینش 

قرائت کرد.
از  و  متشکرم  شما  همه  از  گفت:  ترامپ 
شما عذر می خواهم که تا این مدت منتظر 
تماس  من  با  کلینتون  هیالری  بوده اید. 
به خاطر  تبریک گفت  ما  به همه  و  گرفت 
این پیروزی و من نیز به او به خاطر کمپین 
موفق و فعالش تبرک گفتم. هیالری بسیار 
آمریکا  برای  و  کرد  فعالیت  توانا  و  خوب 
اقداماتش  خاطر  به  او  از  ما  و  کرده  تالش 
وقت  نتیجه  اعالم  از  بعد  اکنون  متشکریم. 
آن رسیده که همه ما متحد باشیم و همانند 
ارتقاء  کشور بکوشیم.  یک ملت واحد برای 

من به همه شهروندان آمریکایی متعهد می شوم 
آنهایی که  برای من مساوی هستند.  که همه 
به  می گویم  آنها  به  نکردند،  انتخاب  را   من 
کمک همه شما نیاز دارم تا همانند ملتی واحد 

در خدمت کشور باشیم.
کمپین  یک  تنها  ما  کمپین  داد:  ادامه  ترامپ 
بود  فرد  به  منحصر  جنبش  یک  بلکه  نبود 
که همه از هر صنفی در آن فعال بودند. یک 
جنبشی بود که تمامی اعتقادات و ادیان در آن 
که  کنند  انتخاب  را  دولتی  تا  داشتند  حضور 
با هم تالش  کند.  آمریکا کمک  ملت   به همه 
خواهیم کرد و با هم رویای همه آمریکایی ها را 
محقق می کنیم. من تالش و تجربه های زیادی 
در سراسر جهان دارم و اکنون تالش می کنم 
پیاده  را  تجربیات  این  کشور  داخل  در  که 
که  داشت  خواهد  فرصت  آمریکایی  هر  کنم. 
رویایش را محقق سازد. زنان و مردانی که برای 
دیگر  بودند  شده  فراموش  طوالنی  مدت های 
فراموش نخواهند شد. زیرساخت های آمریکا را 
گسترش خواهیم داد و میلیون ها آمریکایی در 

این راه به ما کمک خواهند کرد.
که  نمی پذیرد  آمریکا  گفت:  ادامه  در  ترامپ 
قبول  را  کوتاهی  و  گردد  باز  عقب  به  ذره ای 
به  که  را  مناطقی  و  شهرها  تمام  نمی کند، 
قرار  توجه  مرکز  در  بودند  شده  رانده  حاشیه 

خواهیم داد.
و  آمریکا  جمهور  رئیس  عنوان  به  گفت:  وی 
رئیس جمهور همه شما تالش می کنم بعد از 
2 و 4 و حتی هشت سال دیگر همه به رئیس 

جمهورشان افتخار کنند.
به  اشاره  با  خود  سخنان  پایانی  بخش  در  او 
از جامعه جهانی  رهبران جامعه جهانی گفت: 
قرار  صدر  در  همچنان  را  آمریکا  می خواهیم 
گسترش  را  صلح  می کنیم  تالش  ما  دهند. 

دهیم و به دنبال افزایش تنش نخواهیم بود.

چرا  که  اینجاست  پرسش  ایسنا،  گزارش  به 
عرصه  در  ابتدا  که  شخصیتی  و  شد  چنین 
سیاسی »گمنام« بود، سپس »مورد تمسخر« 

در  چگونه  شد،  »منفور«  بعد  و  گرفت  قرار 
مرحله آخر توانست »رئیس جمهور« شود؟!

این نتیجه جهان را در شگفتی فرو برد. قیمت 
طال باال رفت، نفت و دالر افت کردند و شاخص 
این،  از  پیش  تا  شکست.  بورس ها  از  بسیاری 
انتخابات معاصر آمریکا، نظرسنجی ها  در همه 
را  نتیجه  می شد  آنها  روی  از  و  بودند  دقیق 
پیش بینی کرد اما این انتخابات، صحت علمی 

نظرسنجی ها را زیر سؤال برد.
و  شد  چنین  چرا  که  اینجاست  پرسش  حال 
شخصیتی که ابتدا در عرصه سیاسی »گمنام« 
بود، سپس »مورد تمسخر« قرار گرفت و بعد 
توانست  آخر  مرحله  در  چگونه  شد،  »منفور« 

»رئیس جمهور« شود؟!
1 - شاید اولین پاسخ، به کارنامه سفید سیاسی 
کلینتون  سیاسی  پرغلط  کارنامه  برابر  در  او 
کاندیداتوری  از  قبل  ترامپ،  باشد.  مرتبط 
برنامه  یک  مجری  و  موفق  تاجری  عنوان  به 
تلویزیونی شناخته می شد و کتاب هایی هم در 
زمینه کارآفرینی و موفقیت داشت. اما هیالری 
و  فعالیت ها  از  آکنده  کارنامه ای  کلینتون 
مسؤولیت های سیاسی داشت. او سال ها سناتور 
و  شد  آمریکا  خارجه  امور  وزیر  بعدها  و  بود 
ریاست جمهوری  دوران  در  نیز  سال   8 البته 
اول  بانوی  همسرش بیل کلینتون، در کسوت 
به عالوه،  اقامت داشت.  در کاخ سفید  آمریکا 
او در شرایطی کاندیدا شد که یک دموکرات، 
رئیس جمهور آمریکا بود. این شرایط باعث شد 
دست ترامپ - که دیکته ای در سیاست ننوشته 
بود - در انتقاد از دموکرات ها، دولت مستقرشان 
و کاندیدای آنها بازتر باشد و هیالری و تیمش 
داشته  ضدحمله ای  عرصه  این  در  نتوانند 
باشند. نمونه بارز حمالت بی پاسخ ترامپ علیه 
کلینتون را می توان در قضیه ایمیل دید که آثار 
مخرب فراوانی در آرای کاندیدای دموکرات ها 

داشت.
با زیرکی تمام توانست خود را به  2 - ترامپ 
یک »برند« خاص تبدیل کند. در علم برندینگ 
بُرنده تر  برند،  گفته می شود که هر چقدر یک 
و تیزتر باشد، قدرتش بیشتر است و بیشتر در 

و  ترامپ  که  بود  ای  نکته  این  می ماند.  یادها 
تیم برندینگ او، به خوبی از عهده اش برآمدند. 
کاندیداهای  از  یکی  عنوان  به  ترامپ  وقتی 
رقابت های  وارد  جمهوریخواهان  اولیه 
پرسیدند  او  از  روال  طبق  شد،  درون حزبی 
نهایی  کاندیدای  دیگری  جمهوریخواه  اگر  که 
و  کرد؟  خواهد  حمایت  او  از  ترامپ  آیا  شود، 
ترامپ برخالف عرف سیاسی گفت: نه! خودم 
به تنهایی ادامه خواهم داد. اینجا بود که او بر 
متفاوت بودن خود با دیگران تأکید و توجهات 
را به خود جلب کرد. سپس با اتخاذ مواضع تند 
و تیز، برند خود را بُرنده تر کرد؛ اظهاراتی مانند 
مکزیک،  و  آمریکا  بین  حائل  دیوار  کشیدن 
ایاالت  به  مسلمانان  کردن  ممنوع الوورد 
از  استفاده  مهاجران،  کردن  محدود  متحده، 
او  اینها.  نظایر  و  برجام  پاره کردن  اتم،  بمب 
پس از آنکه توجهات را به خود جلب کرد، با 
زیرکی مواضعش را تعدیل کرد. این برندسازی 
هدفمند، شاید مهم ترین عامل پیروزی او بوده 

است.
3 - ترامپ با وجود همه غرور و سرسختی اش، 
توانست فضای به وجود آمده علیه خودش را 
اواسط  از  کند.  مدیریت  هوشمندانه  نحوی  به 
همه  تقریبا  بعد،  به  انتخاباتی  رقابت های 
حتی  و  نخبگان  رسانه ها،  رسمی،  نهادهای 
علیه  جمهوریخواهان،  از  مهمی  بخش های 
این شرایط سخت  ترامپ موضع گیری کردند. 
و شکننده می توانست ترامپ را فرو بریزد ولی 
مظلوم نمایی  برای  عرصه ای  به  را  فضا  این  او 
او  که  داد  ترویج  را  گزاره  این  و  کرد  تبدیل 
تنها  رسانه ها،  و  هجمه های حکومت  میان  در 
مانده است و نیاز به کمک مردم دارد. در واقع، 
رأی مردم به ترامپ به گونه ای اعتراض آنها به 
نظام  نه  )و  آمریکا  در  حاکمیت  غالب  جریان 
آمریکا( بود و اال فردی با سابقه سیاسی صفر، 
آن هم بعد از آن همه تخریب نمی توانست نظر 

مردم را به خود جلب کند.
4- حمالت تیم هیالری کلینتون علیه ترامپ 
و افشاگری ها علیه او که عمدتا ناظر به مسائل 

اخالقی بود، زودتر از موعدی که باید، آغاز 
شد. بعد از آن افشاگری ها، محبوبیت ترامپ 
بسیار کاهش یافت ولی در گذر زمان، این 
عادی  آمریکا  مانند  جامعه ای  در  مسائل 
شد و ترامپ توانست ضدحمله های مؤثری 
رسوایی  یادآوری  با  مثال  و  دهد  ترتیب  را 
کلینتون و مونیکا چنین استدالل کند که 
بیل  زده،  اخالق  خالف  حرف  خودش  اگر 
مرتکب  عمال  هیالری(  )همسر  کلینتون 
پیش کشیدن  با  یا  است  شده  کاری  چنین 
مسأله ایمیل ها، توانست جو را عوض کند. 
شاید اگر حمالت کمپین دموکرات ها دیرتر 
نمی توانست  ترامپ  تیم  می گرفت،  صورت 
فرصتی برای رهایی از غافلگیری پیدا کند.

5- تأکید بیش از حد کلینتون و حامیانش 
بر مباحث حقوق بشری با محوریت اقلیت ها 
دگرباشان  مهاجران،  )رنگین پوست ها، 
این  آرای  جلب  در  چند  هر   )... و  جنسی 
افراد به دموکرات ها مؤثر بود اما این حس را 
به اکثریت سفیدپوست و طبقه متوسط منتقل 
کرد که نادیده گرفته می شوند و لذا به سمت 

ترامپ متمایل شدند.
آن  روی  ترامپ  تیم  که  نکاتی  از  یکی   -6
وضعیت  کرد،  بزرگنمایی  و  گذاشت  انگشت 
سالمتی هیالری کلینتون بود. هیالری چندین 
بدنی شد،  بار در مراسم مختلف، دچار ضعف 
تلو خورد. جمهوریخواهان  تلو  و  رفت  از حال 
را  آمریکا  اداره  سکان  نمی توان  اینکه  بیان  با 
به دست زنی سالخورده و بیمار داد، توانستند 

روی آرای مردد اثرگذار باشند.
7- اوباما در طول 8 سال ریاست جمهوری اش، 
نوبل  صلح  جایزه  برنده  که  کسی  عنوان  به 
شده بود، کمتر از سایر رؤسای جمهور آمریکا 
نیز  دموکرات ها  کاندیدای  کرد.  اقتدارگرایی 
در  را  اقتدار  حس  نمی توانست  که  بود  زنی 
جامعه  نیاز  واقع،  در  کند.  زنده  آمریکایی ها 
تاریخی  ریشه  که   - اقتدارگرایی  به  آمریکا 
و  بود  نشده  ارضا  گذشته،  سال   8 در   - دارد 
این، دقیقا همان نقطه ای بود که ترامپ روی 
آمریکا  مانند  عباراتی  با  و  گذاشت  دست  آن 
از  را  آمریکا  شد،  خواهد  قدرتمند  دیگر  بار 
اقتدارگرایی  حس   ... و  ساخت  خواهیم  نو 
و  کرد  خود  به  معطوف  را  آمریکایی ها 
او  با  »تغییر«  که  کردند  احساس  آمریکایی ها 
پیش،  سال   8 که  گونه  همان  خواهد؛  محقق 

اوباما را نماد »تغییر« دانستند.
متوسط  8- در 8 سال حاکمیت دموکرات ها، 
درآمد مردم آمریکا در سال رو به کاهش بوده 
هزار   3 الی   2 کاهش  از  منابع  )برخی  است 
دالری خبر می دهند( و این برای مردم کشوری 
می زند،  را  اول  حرف  آن  در  سرمایه داری  که 
نبود. در چنین شرایطی، یک  هرگز خوشایند 
و  تجارت  ریزه کاری های  به  که  موفق  تاجر 
جمهوریخواهان  کاندیدای  است،  وارد  اقتصاد 
شد تا بخشی از آرای مردد به سمت او متمایل 
معیشتشان  در  گشایشی  بتواند  بلکه  تا  شوند 

ایجاد کند.

ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد
۸ دلیل پیروزی شگفت انگیز ترامپ 

امور خارجه فرانسه،  ژان مارک آیرو، وزیر 
در  ترامپ  دونالد  پیروزی  به  واکنش  در 
متحده  ایاالت  جمهوری  ریاست  انتخابات 
خود  موضع  آمریکا  تا  است  منتظر  گفت: 
را در برابر توافق هسته ای ایران روشن کند.

به گزارش  رادیو بین المللی فرانسه ، ژان 
مارک آیرو، وزیر امور خارجه فرانسه،دیروز، 
فرانس2  تلویزیونی  شبکه  با  گفت وگو  در 
حزب  نامزد  ترامپ  دونالد  پیروزی  درباره 
انتخابات  در  آمریکا  جمهوری خواهان 
ما  گفت:  کشور  این  جمهوری  ریاست 
دنیای  یک  برای  یکدیگر  با  که  داریم  نیاز 
صلح  دنیای  یک  برای  کنیم،  کار  متعادل 

آمیز.«
این اولین اظهار نظر رسمی دولت فرانسه 

به این پیروزی است.

آیرو تصریح کرد که منتظر است تا آمریکا 
هسته ای  توافق  برابر  در  را  خود  موضع 
ایران، پرونده سوریه و توافق پاریس درباره 

تغییرات آب و هوایی روشن کند.
وی گفت: بر سر توافق تغییر آب و هوای 
پاریس و توافق هسته ای ایران چه خواهد 
آمد؟ این ها پرسش های مهمی است که ما 

اکنون از خود می پرسیم.
»این  گفت:  فرانسه  امورخارجه  وزیر 

انتخابات ما را به چالش کشید.«
اضافه  فرانسه  دیپلماسی  دستگاه  رئیس 
کرد: آنچه تاکنون ترامپ گفته است نگرانی 
به وجود آورده است. پرسش های  را  هایی 
بسیاری مطرح شده است. ما در یک جهان 
نامطمئن هستیم، در یک دنیای خطرناک 

که در حال تغییر عمیق است.«

وزیر خارجه فرانسه: 

منتظر مواضع آمریکا در برابر توافق 
هسته ای هستیم
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امنیت شغلی و حمایت؛
خواسته تکراری مطبوعات

* خانی نژاد  

چرا  و  »شفافیت«  چرا 
دومین  »صداقت«؟بیست 
در  مطبوعات  نمایشگاه 
سال جاری با شعار »شفافیت« و »صداقت« 

آغاز شد.
خواستار  و  داشته  مثبت  بار  که  هایی  واژه 
آل  ایده  هایی  رسانه  با  آل  ایده  ای  جامعه 
رسانه  که  اصولی  از  اصل  دو  باشد.  می 
کنند.  پیروی  آن  از  باید  مطبوعات  و  ها 
و  رسانه  طرفداران  از  بسیاری  که  آرزویی 
بوده  آن  تحقق  خواستار  دموکراسی  اصل 
بکار  و  »صداقت«  و  »شفافیت«  هستند.  و 
گیری آن در انجام کار حرفه ای مطبوعات 
روشنایی  و  نور  به  ای  دریچه  یقین  بطور 
و  ها  بداخالقی  کاهش  موجب  که  است 

خطاها خواهد شد.
مسئوالن  وگوهای  گفت  و  ها  سخنرانی  در 
غافل  است،  شده  تاکید  بسیار  نکته  این  بر 
و صداقت سرلوحه  باید شفافیت  این که  از 
آنوقت  گیرد،  قرار  جامعه  اقشار  تمامی 
خواهیم  ناهنجاری  از  عاری  ای  جامعه 
داشت. تقسیم کردن افراد و چسباندن انگ 
مطبوعاتی  حرفه  و  اخالق  از  خارج  آنان  به 
است. جناح بندی و بازیچه قرار دادن مردم 
انداختن،  مطبوعات  گردن  به  آخر  در  و 
رود  انتظار می  نیست که  رفتاری پسندیده 

مسئوالن نیز رعایت کنند.
اگر قرار است، مطبوعات به این شعار جامه 
رعایت  را  اخالقی  اصول  و  پوشانده  عمل 
کنند، چرا مسئوالن و رجال سیاسی اینگونه 
تنها  و صداقت  شفافیت  راستی  به  نباشند؟ 

برای جامعه مطبوعات است؟
کنش  و  موضوعات  برخی  در  قوانین  خالء 
به  منجر  که  افراد  برخی  سیاسی  های 
و  شده  ای  رسانه  جامعه  در  هایی  واکنش 
رفتار برخی رسانه ها که با وجود بداخالقی 
کوبند.  می  تفرقه  طبل  بر  همچنان  ها 
معیشت  دغدغه  و  شغلی  امنیت  نداشتن 
جامعه  و   ها  رسانه  بر  اقتصادی  فشار  و 
هزینه  تامین  و  مالی  مشکالت  مطبوعات، 
های سرسام آور زندگی و در آخر تکرار این 
نمایشگاه  شروع  با  و  ساله  هر  ها  خواسته 

مطبوعات تکرار و تکرار می شوند.
مجازی  های  شبکه  وجود  معتقدند  برخی 
نقش رسانه ها را کمرنگ تر کرده و صداقت 
برخی  و  است  بیشتر  مجازی  های  شبکه 
انبوه  با  مردم  که  زمانی  دارند  اعتقاد  دیگر 
مدتی  از  بعد  اند  مواجه  خبرها  و  اطالعات 
که  هستند  ها  رسانه  و  مطبوعات  این  باز 
نقش خود را باز می یابند. جدایی رسانه ها 
از سالیق شخصی و تعلق خاطر به فرد و یا 
قشری خاص رسانه ها را مستقل و شفافیت 
افزایش  وصداقت را در عرصه اطالع رسانی 

می دهد.
از  استفاده  مطبوعات  جامعه  امروز  نیاز 
که  ای  رابطه  و  است  متخصص  نیروهای 
رسانه ها با اقشار مختلف جامعه برقرار می 
فرهنگ  تعالی  موجب  امر  همین  و  کنند 
رسانه  عرصه  در  توفیق  و  شده  تخصص  و 
افرادی  است.  متخصصین  وجود  نیازمند 
هستند،  کار  به  مشغول  ها  رسانه  در  که 
اگر چنانچه تخصص کافی را در حوزه های 
به  نیز  مردم  اعتماد  باشند  داشته  مختلف 
آنان افزایش یافته و به بی سوادی رسانه ای 

متهم نمی شوند.
و تخصصی  مناسب  های  تحلیل  از  استفاده 
اقتصادی،  سیاسی،  مختلف  امور  در 
اجتماعی و فرهنگی موجب تعالی و افزایش 
قدرت تفکر مردم و خوانندگان عالقمند به 
مطبوعات شده و خروجی آن این است که 
می  جناحی  های  بازی  وارد  کسی  کمتر 

شود.
مردم  تا  است  فرصتی  نمایشگاه  برگزاری 
عرصه  فعاالن  و  نویسندگان  با  نزدیک  از 
مشکالت  از  یکی  شوند.  آشنا  مطبوعات 
ها  دولت  نامناسب  نگاه  مطبوعات  جامعه 
به این صنوف است. نگاهی که موجب شده 
آن  از  اجتماعی  و  روانی  روحی،  امنیت  تا 
دور شده و فعاالن این عرصه را با مشکالت 
نمایشگاه  تاکنون  کند.  روبرو  فراوان 
نیز  بار  هر  و  شده  تکرار  بار   22 مطبوعات 
شده  بازگو  عرصه  این  فعاالن  های  کاستی 
مشکالتی که در درجه اول به امنیت شغلی 
مسووالن  متفاوت  نگاه  و  بوده  مربوط  آنان 

را می طلبد.
با  چنانچه  اگر  مطبوعاتی  فعال  و  نویسنده 
نکرده و دست و دلش  فعالیت  طیب خاطر 
بلرزد، چگونه می تواند مشکالت و حقوق به 
همه  که  چالشی  کند؟  بازگو  را  مردم  حقه 
با  مطبوعات  عرصه  فعاالن  و  روزنامه نگاران 
جامعه  است  قرار  اگر  اند.  بوده  روبرو  آن 
با شفافیت و صداقت  مطبوعات و رسانه ها 
اینگونه  امر  مسووالن  چرا  کنند،  رفتار 

نباشند؟
مطرح  امر  مسووالن  از  و سخنی  اگر حرف 
ای  رسانه  جامعه  در  نباید  چرا  شود،  می 
تکرار  چرا  درآید؟  اجرا  به  و  شده  عملی 

مکررات؟!

یادداشت

نبودن  استاندارد  از  مجلس  در  مردم  نمایندگان 
پذیرش  عدم  همچنین  و  اورژانس  خدمات 
بیماران اورژانسی به دلیل مسائل اقتصادی انتقاد 
و بر لزوم تشکیل سازمان اورژانس برای رفع این 

مشکالت تاکید کردند.
مراجعه  مکان  اولین  ها  بیمارستان  اورژانس 
مراجعه  اما  است،  وبدحال  اورژانسی  بیماران 
حال  شده  باعث  مراکز  این  به  بیماران  باالی 
کمبود  لحاظ  از  مراکز  این  اورژانسی  و  ناخوش 
از پیش  انسانی بیش  نیروی  و  آمبوالنس  تخت، 

خودنمایی کند.
پوشیده  بر کسی  کشور  های  اورژانس  مشکالت 
نیست و اگرچه تالش هایی برای بهبود وضعیت 
از سوی مسئوالن امر صورت گرفته اما به دلیل 
معضالت  همچنان  ها،  تالش  این  نبودن  کافی 

اورژانس دامن گیر حوزه سالمت شده است.
دلیل  به  بیماران  پذیرش  عدم  دیگر  سویی  از   
مسائل اقتصادی امری غیرقانونی و جرم محسوب 
می شود و طبق اظهارات نمایندگان مجلس در 
اورژانس  برخی  در  ای  رویه  چنین  حاضر  حال 

های کشور وجود دارد.
هستند  معتقد  ملت  خانه  در  مردم  نمایندگان 
برخی اورژانس ها با وجود برخورداری از تمامی 
با  انتخابی  بیماران  پذیرش  دنبال  به  امکانات 
صرفه اقتصادی باال هستند در حالی که اورژانس 
افرادی  تر  سریع  درمان  و  رسیدگی  با هدف  ها 
کند  می  تهدید  را  آنها  جان  جدی  خطرات  که 

ایجاد شده اند.
نمایندگان مردم در مجلس دهم تشکیل سازمان 
اورژانس  تقویت  و  مشکالت  رفع  در  را  اورژانس 
با  باید  دولت  هستند  معتقد  و  دانسته  موثر  ها 
بودجه  ها،  اورژانس  عملکرد  بر  نظارت  تشدید 
ساالنه را بر اساس اولویت حوزه ها تزریق کرده 
و به دلیل اهمیت حوزه سالمت بودجه بیشتری 
تجهیزات  کمبود  زیرا  دهد  اختصاص  آن  به  را 
اورژانسی جان بیماران را در معرض خطر جدی            

قرار می دهد.
 

ترکی: انتقاد از عدم پذیرش بیماران اورژانسی به 
دلیل مشکالت اقتصادی

ودرمان  بهداشت  کمیسیون  عضو  ترکی،  اکبر 
اورژانس  سرپرست  اظهارات  تایید  با  مجلس 
نباید  اقتصادی  مسائل  اینکه  بر  مبنی  کشور 
گفت:  شود،  اورژانسی  بیماران  پذیرش  مانع 
هرچند چنین اظهارتی منطقی و قانونی است اما 
وزارت  نظارت  موضوع  این  در  مبحث  مهمترین 
مسئوالن  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 

اورژانس  بر عملکرد اورژانس های کشور است.
 نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در 
مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه در بسیاری 
از اورژانس ها به ویژه در هفته گذشته شاهد عدم 
از  اقتصادی  مسائل  دلیل  به  بیماران  پذیرش 
سوی اورژانس ها بوده ایم، تصریح کرد: متاسفانه 

در حال حاضر چنین رویه ای در برخی اورژانس 
امر  این  که  حالی  در  دارد  وجود  کشور  های 

غیرقانونی و به نوعی تخلف است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، از عدم پذیرش 
در  اقتصادی  مسائل  دلیل  به  اورژانسی  بیماران 
گفت:  و  کرد  انتقاد  کشور  های  اورژانس  برخی 

چنین امری غیرقانونی است.
و   تجهیزات  امکانات،  کمبود  از  انتقاد  با  وی 
کشور،  های   اورژانس  برخی  در  انسانی  نیروی 
های  اورژانس  برخی  در  چند  هر  کرد:  تصریح 
کشور کمبود برخی امکانات وجود دارد، اما می 
اورژانس  در  مفقوده  حلقه  نظارت؛  گفت  توان 
برخی  که  شده  دیده  حتی  و  است  کشور  های 
اورژانس ها با وجودی که از فضا و نیروی انسانی 
هستند  برخوردار  بیماران  بستری  برای  مناسب 
اما به دالیلی مانند سختی رسیدگی به بیماران 
خودداری  اورژانس  بیماران  پذیرش  از  اورژانس 

کرده اند.
ترکی با انتقاد از اینکه برخی اورژانس ها با وجود 
تمامی امکانات به دنبال پذیرش بیماران انتخابی 
از  کرد:  تصریح  هستند،  باال  اقتصادی  صرفه  با 
به  اورژانسی  صورت  به  که  بیمارانی  که  آنجایی 
مراقبت  به  نیاز  کنند  می  مراجعه  ها  اورژانس 
نظارت  باید  بهداشت  وزارت  بنابراین  دارند  ویژه 
داشته  کشور  های  اورژانس  عملکرد  بر  بیشتری 

باشد.
برخی اورژانس ها بیماران با صرفه اقتصادی باال را 

پذیرش می کنند
چادگان  و  فریدونشهر  فریدن،  مردم  نماینده 
به  رسیدگی  اینکه  از  انتقاد  با  دهم،  مجلس  در 
مطلوب  کشور  اورژانس های  برخی  در  بیماران 
از  برخی  اینکه  به  توجه  با  شد:   یادآور  نیست، 
بنابراین  دارند  اعتراض  امر  این  به  نسبت  مردم 
مهمترین موضوعی که در حال حاضر در دستور 
قرار  مجلس   درمان  و  بهداشت  کمیسیون  کار 
دارد این است که در طرح تحول سالمت؛ پزشک 
خانواده و سیستم ارجاع عملیاتی شود تا شاهد 
و  درمانی  مراکز  به  افراد  مورد  بی  مراجعات 

اورژانس ها نباشیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی، با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ گونه 
مدیریتی در رابطه با منابع حوزه سالمت و مراجعه 
چنین  افزود:  نداریم،  درمانی  مراکز  به  بیماران 
سیستم  تحقق  با  مگر  شود  نمی  رفع  مشکالتی 
به  کمیسیون  در  که  بالینی  راهنمای  و  ارجاع 
این  در  مناسبی  نتایج  به  که  هستیم  آن  دنبال 
یابیم زیرا رعایت استاندارد مراجعات  باره دست 
درمانی باعث کاهش و صرفه جویی در هزینه های 
درمان و همچنین رفع مشکالت بیمارستانی می 

شود.
 حمزه: ممانعت در پذیرش بیماران اورژانسی 

غیرقانونی است
درمان  و  بهداشت  احمد حمزه، عضو کمیسیون 

اورژانس ها در  اینکه نقش  بیان  با  مجلس دهم 
تامین سالمت بیماران بسیار پررنگ است، گفت: 
سریع تر  درمان  و  رسیدگی  هدف  با  مراکز  این 
تهدید  را  آنها  جان  جدی  خطرات  که  افرادی 
نباید  مشکلی  هیچ  بنابراین  شده  ایجاد  می کند 

مانع پذیرش بیماران اورژانسی شود.
 نماینده مردم کهنوج، فاریاب، منوجان، رودبار و 
قلعه گنج در مجلس شورای اسالمی، با تاکید بر 
اینکه مسائل اقتصادی نباید مانع پذیرش بیماران 
غیرانسانی  اقدامی  چنین  افزود:  شود،  اورژانسی 
جان  که  کرد  فراموش  نباید  است؛  غیرقانونی  و 
انسان ها بسیار مهمتر از مسائل اقتصادی است، 
دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
ها  اورژانس  عملکرد  بر  نظارت  تشدید  با  باید 
بهبود  برای  مراکز  این  مشکالت  رفع  جهت  در 

خدمات رسانی به بیماران تالش کنند.
اینکه  یان  با  نماینده مردم در مجلس دهم  این 
بیماران  به  ها  اورژانس  رسانی  خدمات  کیفیت 
کرد:  تصریح  نیست،  آل  ایده  اما  است  مطلوب 
شده  باعث  درکشور  موجود  اقتصادی  مشکالت 
تمامی بخش های کشور آسیب ببیند که به طور 
حتم اورژانس ها هم یکی از این بخش ها است؛ 
هر چند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
خدمات  بهبود  جهت  در  را  خود  اهتمام  نهایت 
به  متاسفانه  اما  برده  کار  به  ها  اورژانس  رسانی 
دلیل مشکالت اقتصادی، اورژانس ها همچنان از 

مشکالت زیادی رنج  می برند.
نماینده مردم کهنوج، فاریاب، منوجان، رودبار و 
کمبود  از  اسالمی،  شورای  مجلس  در  قلعه گنج 
در  آمبوالنس  و  انسانی  نیروی  فضا،  تخت، 
دولت  وگفت:  کرد  انتقاد  کشور  های  اورژانس 
ها  اولویت حوزه  اساس  بر  را  بودجه ساالنه  باید 
اختصاص و در همین راستا به دلیل اهمیت حوزه 
سالمت بودجه بیشتری را به آن اختصاص دهد؛ 
حوزه سالمت به ویژه اورژانس ها نباید به واسطه 
رابطه  این  در  زیرا  ببینند  آسیب  منابع  کمبود 
ممکن است جان انسان ها به خطر بیفتد از این 
رو دولت باید نهایت اهتمام خود را برای تامین 

بودجه اورژانس ها به کار برد.
عضو کمیسیون بهداشت، درمان مجلس شورای 
تحول  طرح  اجرای  با  اینکه  بیان  با  اسالمی،  
بیماران  به  رسانی  خدمات  وضعیت  سالمت 
اورژانسی مطلوب تر شده است، افزود: با اجرای 
این طرح خدمات رسانی و وضعیت اورژانس ها از 
لحاظ آمبوالنس و نیروی انسانی مطلوب تر شده 
و همچنین تعداد فارغ التحصیالن طب اورژانس 

هم در کشور افزایش یافته است.
 

امینی فرد: خدمات دهی به بیماران اورژانسی 
استاندارد نیست

کمیسیون  سخنگوی  امینی فرد،  محمدنعیم 
وگِویی  گفت  در  نیز  مجلس  درمان  و  بهداشت 
و  اورژانسی  بیماران  به  دهی  خدمات  شیوه  از 

نیروی  و  آمبوالنس  تخت،  کمبود  همچنین 
انسانی در اورژانس های کشور انتقاد کرد وگفت: 
استاندارد  اورژانسی  بیماران  به  دهی  خدمات 
به  اخیر  سال  چند  طول  در  چند  هر  نیست، 
اورژانس ها  سالمت  تحول  طرح  اجرای  با  ویژه 
مراکز  این  درمانی  فضای  و  تجهیز  حدودی  تا 
با  بیشتر شده اما همچنان اورژانس های کشور 

مشکالت زیادی روبرو هستند.
شورای  مجلس  در  ایرانشهر  مردم  نماینده 
به  خدمات دهی  شیوه های  تشریح  با  اسالمی، 
خدمات رسانی  شد:  یادآور  اورژانسی،  بیماران 
اورژانس ها به دو شکل است؛ خدمات اورژانسی 
پیش بیمارستانی و دیگری خدماتی است که از 

بیمارستان شروع می شود.
حوادث  مانند  عواملی  اینکه  بیان  با  فرد  امینی 
باالی ترافیکی و جاده ای، تغییر الگوی بیماری 
مغزی  و  قلبی  های  سکته  سن  کاهش  و  ها 
به  را  ها  اورژانس  به  بیماران  مراجعه  افزایش 
بهبود  برای  باید  گفت:  است،  داشته  دنبال 
بیمارستانی  پیش  اورژانسی  خدمات  کیفیت 

تدابیر خاصی اندیشیده شود.
تقویت  و  اندازی  راه  از  مثبت  ارزیابی  با  وی 
در  کرد:  تصریح  کشور،  هوایی  های  اورژانس 
طول چند سال اخیر تغییرات مثبتی در کیفیت 
راه  مانند  بیمارستانی  پیش  اورژانسی  خدمات 
اندازی اورژانس های هوایی صورت گرفته است.

در  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  سخنگوی 
در  بالگرد  کمبود  از  انتقاد  با  دهم،  مجلس 
در  آمبوالنس  همچنین  و  هوایی  اورژانس 
اورژانس های کشور گفت: با توجه به نیاز باالی 
بالگرد  همچنین  و  آمبوالنس  ناوگان  کشور 
و  تقویت  جدی  صورت  به  باید  اورژانس  هوایی 

کمبودها رفع شود.
بر  تاکید  با  نماینده مردم در مجلس دهم،  این 
لزوم سازمان شدن اورژانس کشور، گفت: با توجه 
اورژانس  عملیات  ادغام  با  ارتباط  در  اینکه  به 
خدمات  ارائه  سیستم  با  بیمارستانی  پیش 
می  دیده  خاصی  مشکالت  بیمارستانی  درمانی 
ها  اورژانس  مشکالت  رفع  برای  بنابراین  شود 
کشور  اورژانس  کشورها  دیگر  مانند  است  نیاز 

آتش  که  ای  گونه  به  شود  سازمان  به  تبدیل 
نشانی، انتقال خون و برخی خدمات هالل احمر 

هم تحت نظر این سازمان قرار گیرد.
امینی فرد با بیان اینکه سازمان شدن اورژانس 
بررسی  مورد  باید  و  است  ابتدایی  پیشنهادی 
قرار  اگر  کرد:  تصریح  گیرد،  قرار  کارشناسی 
باشد در جهت کارآمدکردن اورژانس های پیش 
تعاریف  باید  شود  تشکیل  سازمانی  بیمارستانی 
مشخص برای ارتباط آنها با قسمت ارائه دهنده 
واضح  و  شفاف  صورت  به  بیمارستانی  خدمات 

دیده شود.
یادآور  دهم،  در مجلس  ایرانشهر  مردم  نماینده 
شد: خدمات دهی به بیماران اورژانسی باید در 
کمترین زمان ممکن صورت گرفته تا در اسرع 
زمان  مدت  همچنین  و  منتقل  بخش  به  وقت 

ماندگاری آنها در اورژانس ها کمتر شود.
وی با بیان اینکه با توجه به نیاز باالی کشور به 
نقاط  در  متخصصان  این  اورژانس،  متخصصان 
تقویت  و  توزیع  درستی  به  باید  کشور  مختلف 
شوند، تصریح کرد: متخصصان اورژانس باید در 
تا  شوند  توزیع  درستی  به  کشور  مختلف  نقاط 
بتوانند نقش خود را در اورژانس های کشور به 

درستی ایفا نمایند.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس دهم، با تاکید 
بر اینکه عدم پذیرش بیماران اورژانسی به دلیل 
کرد:  تصریح  است،  غیرقانونی  اقتصادی  مسائل 
هیچ عذر و بهانه ای برای عدم پذیرش بیماران 
موضوع  این  و  نیست  پذیرش  قابل  اورژانسی 
با  زیر  است  قانون  مغایر  و  شده  محسوب  جرم 

این کار زندگی بیمار به مخاطره می افتد.
مجلس  ودرمان  بهداشت  کمیسیون  سخنگوی 
خدمات  تعریف  داد:  ادامه  اسالمی،  شورای 
اورژانس به لحاظ ارزش نسبی انجام شده و این 
شدن  قانونمند  و  نظامند  جهت  در  است  گامی 
خدمات نه به این معنی که پولی از مریض بابت 
بلکه  شود  دریافت  بیمارستانی  پیش  خدمات 
بیمارانی که تحت پوشش بیمه هستند بتواننداز 

حمایت های بیمه ای برخوردار شوند.

گل زری فرخنده بخش 

حال اورژانسی اورژانس های کشور

سال هاست تردد در اتوبان تهران- کرج آن هم 
جنس  از  تاوانی  دارد؛  تاوان  غروب  هنگام 
در  کیلومتری،  چند  ترافیک  در  شدن  گرفتار 
می شود  پر  اتوبان  ویترین  زدنی  برهم  چشم 
و  دارند  عجله  شهروندان،  عصبی  واکنش  از 
تنها  ولی  برسند  مقصد  به  زود  می خواهند 
آمارها  طبق  است.  تحمل  رو  پیش  گزینه ای 
اتوبان  از  خودرو  هزار   300 از  بیش  روزانه 
عمق  یعنی  این  و  می کنند  عبور  کرج  تهران- 

فاجعه، یعنی صبر هر شهروند حدی دارد.
احداث  ُکلنگ  که  است  سال  پنج  به  نزدیک 
برای حل  به کرج  بزرگراه شهید همت  امتداد 
و  تهران  کالن شهر  دو  میان  ترافیک  معضل 
پروژه  این  نخست  فاز  و  شده  زده  زمین  کرج 
نیز به بهره برداری رسیده است ولی زمان اتمام 
این پروژه که بنا است دردی از معضلی دیرینه 
مسئوالن  وعده های  میان  در  کند  دوا  ترافیک 
در هاله ای از ابهام فرورفته به طوری که از دو 
فازهای  هرسال  پایان  است  قرار  گذشته  سال 

دیگر این پروژه افتتاح شود.
 

البرزنشینان حل معضل ترافیک خواسته 
معاون  نوبخت  محمدباقر  به تازگی  اما 
برنامه وبودجه  سازمان  رئیس  و  رئیس جمهور 
همت  شهید  اتوبان  امتداد  پروژه  از  کشور 
افتتاح  از  این سفر  در  وی  است،  کرده  بازدید 
به  همت  شهید  اتوبان  امتداد  پروژه  دوم  فاز 

کرج تا پایان سال جاری خبر داده است.
اطالع رسانی  پایگاه  که  خبری  در  گذشته  روز 
در  است؛  آمده  شد  منتشر  جمهوری  ریاست 
کاروان  سفر  هماهنگی  جلسه  برگزاری  جریان 
و  موانع  البرز  استان  به  امید  و  تدبیر  دولت 
مشکالت این استان به ویژه در حوزه حمل ونقل 
و ترافیک بررسی و تصمیمات الزم اتخاذ شد.

حوزه  در  البرز  استان  مشکل  کردن  برطرف 
و  محور  مهم ترین  ترافیک،  و  حمل ونقل 
پس  که  است  بوده  جلسه  این  اصلی  موضوع 
راه های  خصوص  در  انجام شده،  بررسی های  از 
و  راه سازی  بخش  تقویت  با  معضل  این  رفع 

راه آهن تصمیم گیری شد.
ریاست  اطالع رسانی  پایگاه  که  خبری  در 
سفر  زمان  است  کرده  منتشر  جمهوری 
اعضای  برخی  و  روحانی  حسن  حجت االسالم 

ماه  آبان  ششم  و  بیست  البرز  به  کابینه 
دیگر،  هفته  یک  دقیقاً  یعنی  است؛  اعالم شده 
حال به نظر می رسد که مسئوالن استانی باید 
روند  اعتبار،  تخصیص  با  تا  بسته  همت  کمر 
بهره برداری و افتتاح این پروژه ملی که به واقع 
تسریع  را  است  البرزنشینان  به حق  مطالبه 

ببخشند.
 

مشکالت اقتصادی گریبان پروژه های ملی 
را گرفته است

در این رهگذر هیربد معصومی معاون هماهنگی 
امور استانداری البرز با تشریح آخرین وضعیت 
این پروژه به خبرنگار مهر گفت: پروژه امتداد 
پروژه های  از  یکی  کرج  تا  همت  شهید  اتوبان 
مهم البرز است که با بهره برداری از آن توسعه 

استان شتاب بیشتری خواهد گرفت.
مجموعه  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
برون شهری  ترافیک  معضل  حل  بر  استان 
دریغ  تالشی  هیچ  از  و  تأکیددارند  کرج 
شهید  اتوبان  امتداد  پروژه  گفت:  نمی کنند، 
همت تا کرج ازجمله پروژه های سرمایه گذاری 
مساوی  نسبت  به  پیمانکار  و  دولت  که  است 

سرمایه گذاری 50 درصدی داشته اند.
معاون هماهنگی امور استانداری البرز با اشاره 
مشکالت  لحاظ  به  خصوصی  بخش  اینکه  به 
اقتصادی در برهه های از زمان کار را رها کرد 

مشکالت  دلیل  به  گفت:  شد،  تعطیل  پروژه  و 
سهم  کاهش  درخواست  پیمانکار  اقتصادی 

خود در این پروژه را داشت.
پروژه  پیمانکار  اینکه  بر  تأکید  با  معصومی 
درخواست  کرج  تا  همت  شهید  اتوبان  امتداد 
دولت  گفت:  بود،  درصد   30 تا  سهم  کاهش 
برخی  واگذاری  و   44 اصل  اجرای  دنبال  به 
تحقق  برای  است  خصوصی  بخش  به  پروژه ها 
دنبال  به  باید  پروژه  این  پیمانکار  خواسته 

می گشتیم. سرمایه گذار 
وی به جلسه ای با وزیر راه و شهرسازی اشاره 
پیمانکار  شرایط  جلسه  این  در  گفت:  و  کرد 
از  و  شد  بررسی  پروژه  شدن  قفل  دالیل  و 
حلی  راه  پیمانکار  مشکل  حل  برای  آنجاییکه 
 70 به  را  خود  سهم  دولت  به ناچار  نشد  پیدا 

درصد افزایش داد.
 

همت به کرج نرسیده تغییر مسیر داد
تأکید  البرز  استانداری  امور  هماهنگی  معاون 
کرد: پس از افزایش سهم دولت به 70 درصد 

عملیات اجرایی این پروژه آغاز شد.
معصومی در ادامه به تغییراتی در روند اجرایی 
این پروژه اشاره کرد و گفت: در ابتدا قرار بود 
به  کرج  در  همت  شهید  اتوبان  پروژه  امتداد 
به  با توجه  امام حسین)ع( متصل شود  میدان 
که  اتوبان  یک  انتهای  موجود  استانداردهای 

قرار است معضل ترافیک را حل کند نمی تواند 
به یک میدان در ورودی شهر ختم شود، عرض 
گنجایش  حسین)ع(  امام  میدان  در  معبر  کم 
منظور  همین  به  و  نداشت  را  عبوری  ترافیک 

پس از مطالعات انجام شده مسیر تغییر کرد.
تا  همت  شهید  اتوبان  مسیر  ادامه  معصومی 
قبلی  نقشه  را طبق  محدوده شهرک جهان نما 
اتصال  از  پس  مسیر  ادامه  افزود:  و  کرد  اعالم 
به شهرک جهان نما تغییر کرد چراکه اگر ادامه 
پروژه طبق نقشه قبلی اجرایی می شد وضعیت 
جدی  مشکل  با  کرج  درون شهری  ترافیک 

مواجه می شد.
استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
از  اتوبان همت  امتداد  ادامه پروژه  البرز گفت: 
بیلقان  محدوده  به  جهان نما  شهرک  محدوده 

در محور کرج - چالوس متصل می شود.
را  جنوبی  و  کنارگذر شمالی  احداث  معصومی 
در کرج ضروری دانست و گفت: وجود کمربند 
است  ضروری  شهر  هر  در  جنوبی  و  شمالی 
و  سنگین  خودروهای  تردد  برای  باید  چراکه 

سبک کمربندهای خاصی اختصاص یابد.
همت  شهید  اتوبان  ادامه  داد:  ادامه  وی 
در  بیلقان  تا  کرج  در  جهان نما  محدوده  از 
ترافیک  حجم  می شود  باعث  چالوس  محور 
عبور  کرج  از  حاضر  حال  در  که  برون شهری 
کند  پیدا  کاهش  چشمگیری  به طور  می کنند 

رمپ های  طریق  از  برون شهری  ترافیک  بار  و 
تخلیه  اتوبان  این  در  تعبیه شده  خروجی 

می شود.
وی با اشاره به اینکه تاکنون در این پروژه 160 
تا  داریم  امید  گفت:  است،  تونل حفرشده  متر 
همت  شهید  اتوبان  امتداد  جاری  سال  انتهای 

به خط چهار حصار در کرج متصل شود.
البرز  استان شدن  و  5 سال  از  بیش  باگذشت 
اتوبان شهید همت به کرج  هنوز پروژه امتداد 
این  اتمام  انتظار  در  البرزنشینان  و  نرسیده 
ورودی شهر معطل  ترافیک  در  طرح ساعت ها 

می مانند
به  دولت  هیئت  سفر  به  اشاره  با  معصومی 
ملی  پروژه  برای  است  مقررشده  استان، گفت: 
امتداد اتوبان شهید همت به کرج 80 میلیارد 
اعالم  نیز  پیمانکار  کنیم  درخواست  تومان 
از  پول  دریافت  بجای  که  است  کرده  آمادگی 
دولت زمین معوض بگیرد که این مهم از سوی 

دولت مورد استقبال قرارگرفته است.
البرز  معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
به تازگی  دولت  که  پرسش  این  به  پاسخ  در 
در  نیمه کاره  بزرگ  طرح   150 تکمیل  برای 
اختصاص  تومان  میلیارد  هزار   37 مبلغ  کشور 
امتداد  پروژه  به  مقدار  این  از  آیا  است  داده 
اتوبان شهید همت اختصاص یافته است، گفت: 
میلیارد   150 نیازمند  پروژه  این  اتمام  برای 
تومان دیگر هستیم که 80 میلیارد را در سفر 
هیئت دولت به استان درخواست کرده ایم و از 
میلیارد   35 نیز  بزرگ  طرح های  تکمیل  محل 

تومان به این پروژه اختصاص یافته است.
کالن شهر  دو  میان  ترافیک  معضل  حل  برای 
تهران و کرج طرح های زیادی تاکنون ارائه شده 
اتوبان شهید همت  امتداد  این طرح ها  از  یکی 
بوده است این طرح در دولت نُهم مطرح، تأیید 
برون رفت  برای  خالصی  راه  تا  شد  تصویب  و 
مسافران تهران - کرج از ترافیک باشد. ُکلنگ 
کرج  که  شد  زده  زمین  به  زمانی  پروژه  این 
بود  پایتخت  جزو  کشوری  تقسیمات  ازنظر 
استان شدن  و  سال   5 از  بیش  باگذشت  حاال 
البرز هنوز این پروژه به بهره برداری نرسیده و 
البرزنشینان در انتظار اتمام این طرح ساعت ها 

در ترافیک ورودی شهر معطل می مانند.
منبع: مهر

ترافیک البرز تاوان همسایگی با پایتخت
معصومی با اشاره به سفر هیئت 
دولت به استان: مقررشده است 

برای پروژه ملی امتداد اتوبان شهید 
همت به کرج ۸۰ میلیارد تومان 

درخواست کنیم پیمانکار نیز اعالم 
آمادگی کرده است که بجای دریافت 

پول از دولت زمین معوض بگیرد 
که این مهم از سوی دولت مورد 

استقبال قرارگرفته است
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 32 قلم کمبود دارویی 
در کشور وجود دارد

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: اکنون حدود 32 
قلم کمبود دارویی در کشور وجود دارد و عدد بدی 
نیست اما شرایط حساس و چالش برانگیزی در این 

حوزه داریم.
دکتر رسول دیناروند در همایش معاونین غذا و 
دانشگاه  مرکزی  کتابخانه  در  کشور  سراسر  دارو 
علوم پزشکی ایران افزود: به خاطر بدهی سنگین 
مراکز درمانی و دارویی به شرکت های توزیع نگران 

هستیم که زنجیره تامین دارو دچار خلل شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر اوضاع از دست خارج شود ، 
کنترل آن خیلی سخت است ؛ تجربه من این است 
که کمبودهای دارویی درمان نمی شود بلکه باید آن 

را پیشگیری کرد.
دیناروند افزود: در سطح وزارت بهداشت و دانشگاه 
های علوم پزشکی باید نسبت به این مساله حساس 
باشیم تا این مشکل حل شود و حداکثر زمان ما نیز 
تا آذرماه است و بعد از آن نمی دانیم دیگر چکار 

باید کرد.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: ممکن است حوزه 
دارو در کشور دچار چالش و خطر شود و تا دو ماه 
آینده دسترسی مردم به دارو در حوزه بستری و 
سرپایی به خاطر پرداخت نشدن مطالبات شرکت 

های دارویی با مشکل مواجه شود.
دیناروند افزود: حدود 32 قلم کمبود دارویی داریم 
که این عدد سال گذشته 29 قلم بوده و بعید است 

که در سال 96 به عدد 20 در این زمینه برسیم.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: قانونا دیگر نمی 
توانیم مقابل برخی البی ها بایستیم ؛ بطورمثال در 
مورد دو داروی آمریکایی و کره ای بیماری گوشه 
دوزند که  به هم می  را  زمان  و  زمین  ای  ، عده 
جلوی داروی ژنریک کره ای را بگیرند در حالیکه 
قیمت داروی کره ای 20 میلیارد تومان کمتر از نوع 

آمریکایی است.
دیناروند تصریح کرد: نگرانی داریم که سخت گیری 
در اقتصاد مقاومتی منجر به پیدایش قاچاق و تقلب 
بازار  برای  زیرزمینی  و  مافیایی  بازارهای  و  شود 
قاچاق راه می افتد بطورمثال به بیمه می گوییم 
به داروهایی بدون شناسه و داروهای قاچاق ، پول 
ندهید ؛ اما بیمه طرح را زیر سئوال می برد و می 
گوید پول داروهای بدون شناسه را چگونه پرداخت 

کنیم .

سیاست های رهبری ضامن 
پایداری منابع تامین اجتماعی

به گزارش پیام زمان ،سیدتقی نوربخش در بازدید 
از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها ی گفت: در 
سیاست های کلی مقام معظم رهبری در بخش 
تامین اجتماعی پیش نویس اولیه آن ابالغ شده 

است.
وی تصریح کرد: البته از حدود 2 سال پیش به دلیل 
اینکه سند باالدستی در سیاست های مقام معظم 
رهبری آمده است، سازمان تامین اجتماعی با مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، کمسیون اجتماعی آن و 
دبیر مجمع جلسات متعدد کارشناسی داشته است.

با  ادامه  در  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
بیان اینکه پیش نویس اولیه این سیاست ها ابالغ 
شده است، اظهار کرد: اکنون در مجمع تشخیص 

مصلحت نظام روی این موضوع کار می شود.
نوربخش در ادامه درباره کسر اضافه کار از حق بیمه 
دولت صورت  کارکنان  از  گذشته  سنوات  در  که 
گرفته است، گفت: دولت هم مانند بقیه کارفرمایان 
باالخره اگر حق بیمه ای را به سازمان پرداخت کند 
سازمان، آن را کسر می کند و اگر پرداخت نکند 
طبیعتا امکانی برای آن وجود ندارد. مدیر عامل 
سازمان تامین اجتماعی، تصریح کرد: در عین حال 

این موضوع در اختیار دولت است. 
های  فعالیت  درباره  اجتماعی  تامین  مدیرعامل 
سازمان در حوزه بازنشستگی گفت: عمده برنامه 
این سازمان در رابطه با سیاست های رهبری است 
که روی آن کار و متن اولیه آن ابالغ و بسیاری از 
مسائل سازمان تامین اجتماعی توسط رهبر معظم 
انقالب دیده شده است.وی به برخی از این برنامه 
ها مانند نظام چند الیه تامین اجتماعی و عدم 
انجام تکالیف بدون منبع به عنوان چالش های 
جدی این سازمان اشاره کرد و افزود: به طور قطع 
این سیاست ها اگر به نتیجه برسد به عنوان یک 
و  منابع سازمان  پایداری  باالدستی، ضامن  سند 

حفظ منابع بیمه شدگان تامین اجتماعی است.
و  مطبوعات  نمایشگاه  دومین  و   بیست 
خبرگزاری ها که از 14 آبان ماه با شعار شفافیت و 
صداقت در محل مصالی امام خمینی )ره( آغاز شده 
است تا 21 آبان برای بازدید عالقه مندان از ساعت 

9:30 تا 20: 30 به کار خود ادامه می دهد.

هشدار نسبت به افزایش 
آلودگی هوا در 5 شهر کشور

سازمان  هشدارسریع  و  پیش بینی  کل  مدیر 
هواشناسی از افزایش آالینده های جوی در شهرهای 
اراک، تهران، کرج و تبریز طی سه روز  اصفهان، 

آینده خبر داد. 
احد وظیفه اظهار کرد: تحلیل داده ها و نقشه های 
پیش یابی هواشناسی، بیانگر عبور موج تراز میانی 
جو از شمال شرق کشور است؛ از این رو در برخی 
از این نواحی افزایش ابر، بارش پراکنده و وزش باد 

پیش بینی می شود.
وی افزود: با توجه به پایداری وسکون نسبی هوا 
طی سه روز آینده در شهرهای صنعتی و پرجمعیت 
میزان آالینده های جوی افزایش خواهد یافت. الزم 
به ذکر است طی این مدت افزایش نسبی دما در 
کشور بجز منطقه جنوب شرق کشور پیش بینی 
می شود که این افزایش دما در سواحل محسوس 
تر است.مدیر کل پیش بینی و هشدارسریع سازمان 
هواشناسی بیان کرد: طی امروز و اوایل روز پنجشنبه 
20 آبان، خلیج فارس و از بعدازظهر جمعه دریای 

عمان مواج پیش بینی می شود.

چهارمین کاروان پیاده روی »در مسیر بهشت« 
ویژه دانش آموزان انجمن اسالمی

 
با عنوان  اربعین حسینی  تا کربال در موسم  پیاده روی نجف  کاروان 
اسالمی  انجمن های  اتحادیه  اعضای  همت  به  بهشت  مسیر  در 

دانش آموزان، برای چهارمین سال برگزار می شود.
دفترمرکزی  بین الملل  امور  و  روابط عمومی  از  زمان  پیام  گزارش  به 
یکی  اربعین،  راهپیمایی  دانش آموزان،  اسالمی  انجمن های  اتحادیه 
حرکت  روزها،  این  و  است  بشری  بزرگ  اجتماعات  بزرگ ترین  از 
این  و  شده  آغاز  حسینی  کربالی  عشق،  و  دلدادگی  کوی  زائران 
عشاق الحسین)ع( از هر جایی به  سوی قبله   دل ها با هر وسیله از پای 
پیاده تا کاروان های زیارتی در تکاپوی رسیدن به کربالی حسینی و 

حضور در  همایش عظیم و بزرگ  میلیونی اربعین  حسینی هستند. 
کاروان پیاده روی اعضای اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان با 
از شهر  عنوان در مسیر بهشت امسال نیز همانند سال های گذشته 
نجف تا شهر کربال حرکت می کند که با حضور حامدعالمتی دبیرکل 
اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان، مسئوالن اتحادیه استان ها، 
مدیران  و  روابط عمومی  مسئوالن  اجرایی،  مدیران  برادران،  معاونت 
قرارگاه  دانش آموزان  و  فارغ التحصیالن  برادر،  مربیان  استان،  مراکز 

استانی و قرارگاه ملی پسران می باشد.
مهلت ثبت نام از روز شنبه 95/08/01 لغایت چهارشنبه 95/08/19 
پیش بینی   موارد  سایر  یا  امنیتی  موارد  لحاظ  از  چنانچه  و  می باشد 
نشده، مانع خاصی به وجود نیاید، کاروان، از طریق مرز مهران عازم 

سفر روحانی عتبات عالیات خواهد شد.
پیاده روی از روز پنج شنبه 95/08/27 آغاز و تا روزشنبه 95/08/29 
خواهد بود که با توجه به مسافت 90 کیلومتری پیاده روی در طول 
مسیر نجف تا کربال، پیش بینی می شود زائران در مدت 3 روز و 2 
شب به شهر کربال و بارگاه ملکوتی اباعبدا... الحسین )ع( و حضرت 

ابوالفضل )ع(خواهند رسید.
الزم به ذکر است با توجه به متفاوت بودن سفر پیاده روی اربعین با 
سایر سفرهای زیارتی، جشنواره عکس، شعر و خاطره نویسی نیز در 
این سفر برگزار می شود و زائران در جریان سفر و پیاده روی می توانند 
جوایز  آثار  برگزیده ترین  به  پایان  در  و  کنند  خلق  را  زیبایی  آثاری 

نفیسی اهدا خواهد شد.

از بیمه بورسیه تحصیلی جوانان چه خبر؟

مدیر کل طرح ملی جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: با توجه به 
مذاکرات انجام شده با بیمه ایران قرار است از اواخر آذر بیمه بورسیه 

تحصیلی جوانان را راه اندازی کنیم.
محسن طالیی اظهار کرد: قرار است پس از گذشت یکی، دو ماه از 
افتتاح بیمه بورسیه تحصیلی، بیمه فراغت جوانان را راه اندازی کنیم.

فراغت  اوقات  بیمه  اسفند  از  بتوانیم  امیدواریم  گفت:  ادامه  در  او 
جوانان را با همکاری بیمه ایران عملیاتی کنیم.

طالیی پیش از این درباره بیمه بورسیه تحصیلی جوانان گفته بود: 
این بیمه در زمینه تحصیالت در مدارس و دانشگاه های غیرانتفاعی 
و دانشگاه های خارج از کشور، دوره  آموزشی و تقویتی دانش آموزان و 

دانشجویان خدماتی را ارایه می دهد.
به گفته وی امکان سپرده گذاری از دوران کودکی فرد فراهم است و با 
سپرده گذاری 5 تا 7 ساله محقق می شود. کارهای کارشناسی مربوط 
به این بیمه را در وزارت ورزش و جوانان انجام داده ایم و بیمه ایران 

نیز باید مجوز الزم را دریافت کند.

بهینه سازی درمان های سرطان
 از نظر کیفیت و کاهش هزینه

دبیر اجرایی کنگره بین المللی کلینیکال آنکولوژی با اشاره به اینکه با 
مدیریت خوب منابع محدود مالی می توانیم برای درمان بیماران مبتال 
به سرطان اقدام کنیم، گفت: همچنین می توانیم درمان ها را با کیفیت 

بهتر و هزینه کمتر ارائه دهیم.
کلینیکال  المللی  بین  کنگره  نخستین  با  ارتباط  در  اربابی  فرشید 
بهینه  و  مقاومتی  اقتصاد  هدف  با  کنگره  این  اظهارکرد:  آنکولوژی 
توانسته  هزینه  کاهش  و  کیفیت  نظر  از  های سرطان  درمان  کردن 
است به جامعه بیماران مبتال به سرطان خدمات بهتر و حتی ارزان 

تری را ارائه دهد.
وی افزود: با مدیریت خوب منابع محدودمالی کشور نه تنها می توانیم 
برای درمان بیماران مبتال به انواع سرطان درمان مناسبی انجام دهیم 
در  هزینه کمتر  و  بهتر  کیفیت  با  را  ها  درمان  این  توانیم  بلکه می 

سنین مختلف ارائه دهیم.
آنکولوژی  کلینیکال  یادآور شد:  آنکولوژی  رادیوتراپی  این متخصص 
شیمی  به  توجه  ضمن  در  که  است  سرطان  درمان  جامع  رویکرد 

درمانی به رادیوتراپی هم توجه خاص دارد.
در  را  دنیا  پزشکی  اطالعات  آخرین  کنگره  این  در  ما  گفت:  اربابی 
درمان سرطان با رویکرد منطقه ای در کشور خودمان به بحث می 
گذاریم و از تمام اساتید و همکاران در بخش رشته های آنکولوژی، 
شدند.  دعوت  کنگره  این  در  وابسته  های  رشته  و  جراحی  داخلی، 
خدمت  در  پزشکان  همراه  همیشه  که  پرستار  همکاران  همینطور 

رسانی به بیماران سرطانی هستند در این کنگره حضور دارند.
وی همچنین بر لزوم حمایت همه جانبه از بیماران مبتال به سرطان، 
های  حوزه  سایر  و  مبتالیان  تغذیه  بیماران،  این  خانواده  به  توجه 

وابسته به این بیماری تاکید کرد.
دبیر اجرایی نخستین کنگره بین المللی کلینیکال آنکولوژی با اشاره 
همزمان  آنکولوژی  کلینیکال  المللی  بین  کنگره  نخستین  اینکه  به 
همزمان  آنکولوژی  کلینیکال  پرستاری  المللی  بین  کنگره  اولین  با 
بازآموزی  امتیاز  بیشترین  کنگره  این  کرد:  تصریح  برگزار می شود، 
رادیولوژی،  آنکولوژی،  پزشکان حوزه جراحی، آسیب شناسی،  برای 
پزشکان عمومی، پرستاران پیراپزشکی و سایر رشته های وابسته نیز 

خواهد داشت.
در  آنکولوژی  کلینیکال  المللی  بین  کنگره  نخستین  اجرایی  دبیر 
پایان افزود: پزشکانی به عنوان سخنران از کشورهای امریکا، اتریش، 
عربی  متحده  امارات  و  هند  مصر،  عراق،  انگلیس،  آلمان،  دانمارک، 
حضور دارند و همینطور شرکت کنندگانی از کشورهای تاجیکستان، 

ارمنستان، عراق و پاکستان هستند.

خبرخبر

جانشین دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از 
افزایش دو برابری بودجه بیمه اعتیاد خبر داد 
و گفت: بودجه بیمه اعتیاد در سال گذشته 33 
میلیارد تومان بود که در جلسه اخیر میزان آن 
دو برابر و به 66 میلیارد تومان رسید که این 
بودجه در سال جاری در اختیار وزارت رفاه قرار 

خواهد گرفت.
علی  سردار  زمان  پیام  خبرنگار  ش  گزار  به 
دومین  و  بیست  خبری  نشستی  در  مویدی 
برگزار  خبرگزاری ها،  و  مطبوعات  نمایشگاه 
میان  در  حضور  از  خوشحالی  ابراز  ضمن  شد 
اصحاب رسانه به عنوان همکاران موثر در امر 
پیشگیری از اعتیاد اظهار کرد: خوشبختانه این 
روزها شاهد عزم ملی و بسیج همگانی در جهت 

کاهش آسیب ها به ویژه اعتیاد هستیم.
معظم  مقام  پیش  سال  یک  داد:  ادامه  وی 
جمهوری  نظام  بزرگان  جمع  در  رهبری 
آسیب ها  کاهش  بحث  بر  ویژه  تاکید  اسالمی 
داشتند  اعتیاد  از  پیشگیری  و  ویژه کاهش  به 
به همین منظور ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز  
آماده باشی ویژه جهت تحقق منویات رهبری با 
تمرکز بر اقدام و عمل ایجاد و با همین رویکرد 

برنامه های خود را به دستگاه ها ابالغ کرد.
مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  دبیرکل  جانشین 
خوشبختانه  امروز  به  تا  کرد:  عنوان  ادامه  در 

رهبری  معظم  مقام  منویات  تحقق  جهت  در 
اقدامات خوبی به عمل آمده و با تدابیر مناسب 
برجسته ای  بسیار  اقدامات  نیز  جمهور  رئیس 

اتخاذ شده است.
دهم  جلسه  به  اشاره  ضمن  ادامه  در  مویدی 
در  قوا  سران  با  رهبری  معظم  مقام  ماه  آبان 
کرد:  اظهار  اجتماعی  آسیب های  خصوص 
اقدامات  از  تشکر  ضمن  ایشان  جلسه  این  در 
دستگاه ها تاکید داشتند که این عزم ملی ادامه 

داشته باشد تا بتوانیم در بحث کاهش آسیب ها 
اقدامات موثری داشته باشیم.

اقدامات به عمل آمده  ادامه داد: تا کنون  وی 
ستاد  و  بوده  موثرتر  قبل  سنوات  به  نسبت 
مبارزه با مواد مخدر نیز تالش می کند که در 
اجتماعی  رویکرد  بر  مخدر  مواد  با  مبارزه  امر 
را  مسیر  این  و  داشته  تمرکز  مبارزات  شدن 

ادامه دهد.
جانشین دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در 

بر  شفق  کمپ  شدن  بسته  خصوص  در  ادامه 
روی زنان معتاد خیابانی ضمن اعالم این خبر 
همچنان  متجاهر  معتاد  زنان  آوری  جمع  که 
اظهار کرد:  است  نشده  متوقف  و  داشته  ادامه 
شفق برای زنان به لحاظ روحی، ذهنی، فکری 
مناسب نبود به همین دلیل این مرکز بر روی 
زنان بسته شد و به جای آن سه مرکز دیگر در 
زنان  این  پذیرش  به  تهران نسبت  سطح شهر 

اقدام می کنند.
مبارزه  ستاد  کرد:  عنوان  همچنین  مویدی 
و  شهرداری  هماهنگی  با  مخدر  مواد  با 
امکانات  با  خاصی  مراکز  دیگر  دستگاه های 
بیشتر و شرایط بهتر برای زنان معتاد خیابانی 

راه اندازی خواهد کرد.
وی در ادامه در خصوص واگذاری مراکز ماده 
16 به سازمان بهزیستی کشور با وجود آنکه باز 
با  نامه  تفاهم  انعقاد  برای  را  تاریخ دقیقی  هم 
سازمان بهزیستی کشور به منظور فراهم کردن 
مراکز  این  تحویل  برای  الزم  زیرساخت های 
طبق  داشت:  اظهار  نکرد،  اعالم  بهزیستی  به 
مسئولیت  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  مصوبه 
مراکز ماده 16 به بهزیستی واگذار شده است 
و در آینده ای نه چندان دور تفاهم الزم میان 
جهت  بهزیستی  و  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد 

واگذاری این مراکز صورت خواهد گرفت.

»مویدی«در نشست خبری خود اعالم کرد:

افزایش دو برابری بودجه »بیمه اعتیاد«

شرط سلب حضانت
 »کودکان کار و خیابان« از خانواده

رییس سازمان بهزیستی کشور از ساماندهی 2640 کودک 
کار و خیابان طی دو ماه گذشته در تهران خبر داد.

انوشیروان محسنی بندپی ضمن بیان اینکه کودکان کار 
دو دسته اند،یک دسته آنهایی که فاقد سرپناهند و دسته 
شده اند  استثمار  حرفه ای  افراد  توسط  که  افرادی  دیگر 
تهران  در  کار  کودک   2640 گذشته  ماه  دو  در  گفت: 
آمادگی  اعالم  نیز  مردم نهاد  سازمان های  و  شده  پذیرش 
که  نوجوانی  و  هرکودک  ماه  آبان  پایان  تا  که  کرده اند 
در  نیز  انتظامی  نیروی  کنند.  حمایت  را  است  شده  رها 
ادامه اظهار  این زمینه  اعالم آمادگی کرده است.وی در 
کرد: مشکل بهزیستی در زمینه ساماندهی کودکان کار و 
خیابان خالء قانونی است؛ چرا که اگر والدین کودک کار 
درخواست بدهند که کودک از بهزیستی پس گرفته شده 
و به خانواده برگردد ما موقت مجبوریم آن را بپذیریم و 
بهزیستی  سازمان  دهیم.رییس  تحویل  خانواده  به  سپس 
کشور تصریح کرد: به همین دلیل قوه قضاییه قول داده 
عنوان  به  و مجدد  برگشت  به خانواده  بار کودک  دو  اگر 
برای  و  تنظیم شود  کودک کار رها شد، صورت جلسه ای 
بار سوم به هیچ عنوان تحویل خانواده نشده و از خانواده 
طور  به  کرد:  اظهار  پایان،  در  شود.بندپی  حضانت  سلب 
کلی پیش بینی می شود که حدود 4 تا 5 هزار کودک کار 

در تهران وجود داشته باشد.

رشد صدور گذرنامه برای زائران 
اربعین حسینی

جانشین فرمانده ناجا  تاکید کرد: زائران اربعین حتما باید 
را تکمیل  به سوی مرزها مدارک خود  از حرکت  از قبل 

کنند.
با  گفت وگو  در  مهران  مرز  در  مومنی  اسکندر  سردار 
خبرنگاران اظهار کرد: تاکنون از مرزهای مهران، شلمچه 
و چزابه 350 هزار نفر تردد کرده اند که این میزان تردد 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 برابر افزایش یافته 

است.
وی از صدور 650 هزار گذرنامه تاکنون خبر داد و گفت : 

این میزان صدور 70 درصد رشد داشته است.
جانشین فرمانده ناجا تاکید کرد: زائران اربعین حتما باید 
قبل از حرکت به سوی مرزها مدارک خود را تکمیل کنند.

رشد 32 ساله امید به زندگی در کشور

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به 
دستاوردهای  از  یکی  ایران  در  به  امید  افزایش  اینکه 
بیماری های  شیوع  گفت:  است،  سالمت  نظام  بزرگ 
سالمت  امروز  چالش  دیابت  و  چاقی  مثل  غیرواگیر 

است.
رضا ملک زاده در افتتاحیه شانزدهمین کنگره گوارش 
و کبد، گفت:با توجه به شیوع 60 درصدی سرطان های 

گوارش در کشور، اکنون توجه به آنها ضروری است.
سرطان های  ثبت  سیستم  اندازی  راه  به  اشاره  با  وی 
کرد:  تصریح  مراکز  برخی  در  بار  اولین  برای  گوارش 
تکمیل سیستم ثبت و ریجستری زیرساخت مستحکمی 

برای انجام تحقیق و پژوهش ایجاد می کند.
از غربالگری  بهداشت  فناوری وزیر  معاون تحقیقات و 
و  داد  خبر  کشور  استان   15 در  سال  باالی 35  افراد 
کاهش  و  پیشگیری  در  موثری  نقش  غربالگری  افزود: 

بیماری ها دارد.
وی افزایش امید به زندگی به میزان 32 سال در ایران 
داد:  ادامه  و  خواند  سالمت  نظام  دستاوردهای  از  را 
زندگی  به  امید   2013 سال  در  جهانی  آمار  براساس 
مردان ایرانی 76.3 و زنان ایرانی 80.3 سال بوده که 
از متوسط جهانی باالتر است اما هدف ما رساندن این 

عدد به 85 سال در زنان و 80 سال در مردان است.

مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران از ثبت 
950 مورد تقاضای سقط جنین قانونی، مرگ 
70 نفر بر اثر مصرف قرص برنج و مرگ 368 
نفر بر اثر اعتیاد در شش ماه امسال در استان 

تهران خبر داد.
در  پاشا  قادی  ،مسعود  زمان  پیام  گزارش  به 
نمایشگاه  دومین  و  بیست  از  روز  پنجمین 
مطبوعات و خبرگزاری ها در مصالی تهران از 
آخرین آمار و اخبار مربوط به مرگ و میرهای 
غیرطبیعی در استان تهران طی شش ماه سال 

95 سخن گفت.
مورد   950 امسال  ماه  شش  در  گفت:  وی 
تقاضای سقط جنین در استان تهران ثبت شده 
که به طور طبیعی حدود یک سوم این موارد با 
تایید سه پرشک متخصص مجوز سقط دریافت 
کرده اند و حدود دو سوم دیگر مشمول قانون 
دریافت  قانونی  مجوز  و  نبودند  درمانی  سقط 

نکردند.
قادی پاشا افزود: بر اساس قانون تمام مواردی 
که بارداری برای مادر خطر جانی داشته باشد 
مثل مادر دچار بیماری شدید قلبی،کلیوی یا 
سرطان باشد یا نقص ژنتیک شدید در جنین 
یا ناقص الخلقه بودن جنین که تولد آن موجب 
عسر و حرج برای مادر باشد از جمله نارسایی 

مغزی، قلبی یا کلیوی جنین یا سندروم داوم 
جنین با تشخیص سه پزشک متخصص و تایید 
جنین  سقط  مجوز  قانونی  پزشکی  سازمان 

دریافت می کند.
جنین  سقط  مورد  در  مهم  مسئله  گفت:  وی 
قانونی این است که تشخص نارسایی باید حتما 
و طور دقیق 19 هفته  از چهارماهگی  قبل  تا 
انجام  باید  و دو روز که زمان ولوج روح است 

تاریخ بگذرد  این  از  اگر یک روز  شود و حتی 
جنین  قانونی  سقط  مجوز  صدور  امکان  دیگر 

وجود ندارد.
مراکز  در  علت  همین  به  افزود:  پاشا  قادی 
 24 کشیک  تهران  استان  قانونی  پزشکی 
ساعته با حضور متخصص زن ایجاد شده است 
نیمه  که حتی در صورت تشخیص در ساعت 
شب نیز امکان صدور مجوز سقط قانونی وجود 

داشته باشد و زمان قانونی از دست نرود.
اضافه  تهران  استان  قانونی  پزشکی  کل  مدیر 
کشوری  هر  در  جنین  سقط  مورد  در  کرد: 
در کشور  مثال  عنوان  به  دارد،  وجود  قوانینی 
جنین  سقط  های  درخواست  تمام  با  کانادا 
اساس  بر  ما  کشور  در  اما  می شود  موافقت 
حقوقدانان  توسط  شده  انجام  کارشناسی های 
سقط  قانون  فقها،  از  شده  انجام  استفتائات  و 
آن  مطابق  و  شده  تصویب  مجلس  در  جنین 

عمل می شود. 
از  ناشی  مرگ  موارد  درباره  همچنین  وی 
مصرف قرص برنج گفت: در شش ماه اول سال 
95 در مجموع، شاهد مرگ 70 نفر در استان 
تهران بر اثر مصرف قرص برنج بودیم که یک 
نفر کمتر از همین مدت در سال گذشته است 
و از این تعداد 42 نفر مرد و 27 نفر زن بودند. 
قطعا  برنج  قرص  مصرف  گفت:  پاشا  قادی 
را  فرد  ساعت  چند  ظرف  است،  آور  مرگ 
دچار مشکالت شدید تنفسی می کند و از بین 
عطاری ها  در  نیز  قرص ها  این  اغلب  برد.  می 
برای  مربوطه  مسئوالن  باید  و  می شود  توزیع 
جلوگیری از توزیع این قرص مرگ آور، اقدام 

کنند. 

ثبت 950 تقاضای سقط جنین قانونی فقط در پایتخت

شورای  مجلس  زنان  فراکسیون  رئیس 
وارد  می خواهند  که  زنانی  گفت:  اسالمی 
باید  شوند  کشور  سیاسی  مدیریت  عرصه 

قدرت ریسک پذیری باالتری داشته باشند.
به گزارش  پیام زمان  ،پروانه سلحشوری با 
حضور در نشست خبری در بیست و دومین 
نمایشگاه مطبوعات، اظهار کرد: وقتی بحث 

پیش  سیاسی  قدرت  حوزه  در  زنان  دخالت 
می آید مهمتر از هر چیز توسعه کشور است 
نشانه ها  از  یکی  نیز  توسعه   مباحث  در  و 
یافته،  توسعه  کشور  هر  در  شاخص ها  و 
مشارکت سیاسی در سطح نخبگان سیاسی 
یعنی  مشارکت  پایین سطح  از  این  و  است 
نخبگان سیاسی  باالی  تا سطوح  دادن  رأی 

یعنی ریاست جمهوری را در برمی گیرد.
سالمت،  حوزه های  در  اینکه  بیان  با  وی 
عالی  آموزش  و  پرورش  و  آموزش  بهداشت، 
زنان از وضعیت خوبی برخوردارند، یادآور شد: 
وضعیت ما به نسبت کشورهای توسعه یافته 
میانگین  می دانیم  که  همچنان  است.  بهتر 
درصد  کارشناسی 60  در سطح  دانشجویان 
سیاسی  حوزه های  در  اما  هستند  دختران 
سطح مشارکت پایین می آید و ساختار مردانه 
اجازه  و  نمی گیرد  بازی  به  را  زنان  قدرت 

نمی دهد زنان بروز کنند.
نماینده مردم تهران ادامه داد: موانع متعددی 
دارد.  این عرصه وجود  زنان در  راه رشد  در 
یکی از دالیلش این است که زنان حضور و 
بروز مستمری نداشته اند و زنانی که وارد این 
پذیری  ریسک  قدرت  باید  می شوند  عرصه 

باالتری داشته باشند.
نیازمند  اینکه  بیان  با  ادامه  در  سلحشوری 
حضور زنان در عرصه های سیاسی و مدیریتی 
هستیم گفت: در حوزه قدرت ثابت شده هر 
جا که زنان عهده دار مسئولیت بوده اند هفتاد 
دچار  اداری  فساد  به  مردان  از  کمتر  درصد 
شده اند. اگر خود را با کشورهای آسیای میانه 

بخواهیم مقایسه کنیم می بینیم که جامعه ما 
پیشرفته است و زن در آن ارزش دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص 
تعامالت فراکسیون زنان با معاونت امور زنان 
توزیع  گفت:  جمهوری  ریاست  خانواده  و 
نظارتی مجلس گسترده است و معاونت زنان 
از جمله معاونت هایی است که ارتباط خوبی 
لذا همکاری خوبی در جریان  داریم.  آنها  با 
است و سعی می کنیم که چنین ارتباط هایی 
را با تمامی نهادها و دستگاه ها داشته باشیم.

خصوص  در  سوالی  گرد  میز  این  ادامه  در 
وضعیت زنان سرپرست خانوار و اقداماتی که 
مجلس انجام داده است مطرح شد که فاطمه 
ذوالقدر نماینده تهران در این باره اظهار کرد: 
هم در مجلس قبلی و هم در این مجلس این 
مساله در دست اقدام بود. حدود 3.5 میلیون 
خانم سرپرست خانوار وجود دارد که تالش 
برنامه  الیحه  در  اینکه  رغم  علی  کرده ایم 
ششم دیده نشده بود ماده ای را اضافه کردیم 
که تا پایان سال اول برنامه ششم تمامی این 
افراد توسط دولت تحت پوشش بیمه ای قرار 
گیرند، که خوشبختانه در کمیسیون تلفیق 

هم به تصویب رسید.

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی عنوان کرد:

نیازمند حضور زنان در عرصه های سیاسی و مدیریتی
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دعا و شرایط اجابت آن
و  نیست  عمل  نافی  دعا  و  آن  جایگزین  نه  است  عمل  پشتوانه  دعا 
دست  گشودن  جز  ای  وظیفه  داعی  که  شود  پنداشته  چنین  نباید 
نیاز به درگاه حضرت بی نیاز ندارد و باید بنشیند و پی در پی تمنا و 
درخواست نماید تا حاجاتش برآورده شود و موانع راهش مرتفع گردد. 
باید در کنار  یابد و داعی  بلکه برعکس دعا بدون عمل تحقق نمی 
تفکر و تعقل و کار و تالش درخواست هایش را به پیشگاه الهی عرضه 

بدارد و از او یاری و مساعدت بطلبد.
در فرهنگ عمومی قاعده ای مطرح است و آن این که از تو حرکت از 
خدا برکت. این اصل و قاعده که در تعالیم مقدس اسالم ریشه دارد 
و از آنجا در فرهنگ عمومی نفوذ و تسری یافته است به ضرورت عزم 
و اراده و حرکت و فعالیت و در کنار آن دعا و تقاضای مساعدت الهی 
در رفع موانع و مشکالت تصریح دارد و این واقعیت را می نمایاند که 
محال است بدون حرکت برکتی از جانب حضرت پروردگار نازل گردد. 
آنچه در این باره با معیارهای شرع و عقل انطباق دارد این است که 
ایجاد  با  داعی  انسان  و هر  آن  نه جایگزین  است  پشتوانه عمل  دعا 
مساعدت  و  یاری  او  از  پروردگار  حضرت  با  معنوی  ارتباط  و  پیوند 
می طلبد تا تالش و کوشش هایش در امور مختلف معنوی اقتصادی 
و  پیروزی  های  افق  و  برساند  نتیجه  به  را  نظامی  و  سیاسی  علمی 

موفقیت را نمایان سازد.

آداب دعا کردن
از دعا کردن نعمت های  اینکه قبل  از جمله  دعا کردن آدابی دارد 
خدا را برشماریم و در این مورد باید به نعمت های ویژه خداوند توجه 

داشته باشیم که تا خدا آنها را از ما نگیرد متوجه نمی شویم.
تمجید خدا، شکرگزاری، بازگویی عیب های خود، استغفار و صلوات 

فرستادن از دیگر آداب دعا است.
شرایط اجابت دعا

سخن از تاثیر و استجابت برای دیگران و یا  نیایش به شکل جمع 
امری است که در روایات به آن اشاره شده است. بدین معنا که دعا 
به شکل جمع و یاد کرد دیگران در دعا موجب می شود تا خواسته 

شما نیز پذیرفته شود.
آیات  در  است.  درحق شخص  دیگران  دعای  استجابت،  شرایط  در   
ا... و علیه وآله( از برای  قرآنی سخن از طلب استغفار پیامبر )صلی 
مومنان بیان شده است. خداوند از پیامبر می خواهد تا برای مومنان 
آنان  حق  در  گناه  از  ایشان  رهایی  درجهت  و  کند  نیایش  و  دعا 
استغفار نماید. )نساء،64( دعا و استغفار پیامبر )صلی ا... و علیه وآله( 
برای مومنان در تحلیل قرآنی از جایگاه خاصی برخوردار است )آل 
ا... و علیه وآله( درپیشگاه خداوند از  عمران،159( زیرا پیامبر)صلی 
مقام بلند و واالیی برخورداراست و استغفار حضرت همانند شفاعت 
که  شود  می  داده  توضیح  دیگر  آیاتی  شود.در  می  پذیرفته  ایشان 
را  وی  شفاعت  وآله(  علیه  و  ا...  )صلی  پیامبر  رضایت  برای  خداوند 
رو  این  از  گردد.  خشنود  و  راضی  وی  که  پذیرد  می  اندازه  آن  تا 
دعای پیامبر برای مسائل بسیار سخت و اموری که احتمال استجابت 
نیست می تواند تاثیر گذار باشد. البته برای وی نیز محدودیت هایی 
داستان  در  که  است  مسائل  از  برخی  در  کهف،55(  )توبه،113- 
استغفار حضرت ابراهیم در حق سرپرست و ولی خویش بیان شده و 
از مومنان خواسته شده که حضرت ابراهیم )علیه السالم( را درهمه 
چیز جز مساله استغفار در حق ولی خود، الگو و سرمشق قرار دهند. 

)ممتحنه،4(

در شرایط استجابت دعا، دعای دیگران درحق شخص است
اگر  فرماید که  تبیین محدودیت ها می  نیز در  در داستان منافقان 
ا... و علیه وآله( حتی بیش از هفتاد بار برای منافقان  پیامبر )صلی 
استغفار کند خداوند آنان را نمی بخشد. )توبه،80( منافقان با تعریض 
و کنایه بر این مطلب تاکید می کردند که فرقی میان دعا و استغفار 
و  نیست  دیگران  نیایش های  با  وآله(  علیه  و  ا...  )صلی  آن حضرت 
خداوند با تخطئه این بینش و اندیشه آنان تبیین می کند که نمی 
علیه  و  ا...  استغفار حضرت رسول )صلی  و  دعا  بایست  نمی  و  توان 
دعاهای  گمان  بی  دانست.  همسان  دیگران  های  نیایش  با  را  وآله( 
انسان های کامل و کسانی که محبوب خداوند 179368 هستند را 
با نیایش های دیگران هم سنگ دانست. انسانهای کامل  نمی توان 
و محبوب به جهت جایگاه و مقام واالی خویش به آسانی می توانند 

خواسته های خود را بیان و پاسخ دریافت کنند.

التماس دعا می گوییم تا دعایمان مستجاب شود
شود  می  بیان  دعا  استجابت  شرایط  عنوان  به  که  مسائل  دیگر  از 
مساله درخواست دعا از دیگران است. درحدیث قدسی درباره ارزش 
این مساله و تاثیر آن در استجابت دعا به این نکته اشاره می شود 
که دعای دیگران از آن جهت که شخص با آن زبان، گناهی نکرده 
از خدا شده  است اجابت می شود و خواسته هایی که در حق وی 

برآورده می شود.
در کتاب الجواهر السنیه که کلیات حدیث قدسی است در باب هفتم 
ص 146آمده خداوند به موسی)علیه السالم( وحی کرد: ای موسی، 
مرا با زبانی بخوان که گناه نکرده است. موسی عرض کرد: خداوندا! 

آن زبان را از کجا بیاورم؟ خطاب آمد: با زبان دیگری مرا دعا کن.
در تفسیر این حدیث قدسی دوگونه برداشت بیان شده است: نخست 
با  از واژگان جمع استفاده کند و دیگری را نیز  آنکه در هنگام دعا 
خود همراه سازد و بگوید که خداوندا ما را ببخش و یا به ما فرزندان 
نیکو ده و یا عاقبت همه ما را ختم به خیر گردان. دوم آنکه از دیگران 
التماس دعا داشته باشد و از آنان بخواهد که در حق شما دعا کنند 
چنان که دستور داده شده است که مومنان از پیامبر)صلی ا... و علیه 
وآله( بخواهند تا در حق ایشان استغفار کند. بنابراین شخصی که از 
دیگری می خواهد که برای وی دعا کند از زبانی استفاده می کند 
که با آن گناهی نکرده است. اگر به کسی گفته شود که با زبانی که 
گناه نکرده ای دعا کن آن زبان تنها زبان دیگری است؛ زیرا شخص 
با زبان دیگری دعا نکرده و یا آنکه شخص با اعضا و جوارح دیگری 
هرگز گناهی مرتکب نشده است از این رو زبان دیگری زبانی است که 

شخص با آن هیچ گناهی انجام نداده است.

کالم آخر
شخص که  است  این  دعا  التماس  حقیقت  که  گفت  توان   می 
گناهی  هرگز  خودش  آن  با  که  کند  استفاده  زبانی  از  خواهد  می   
این رو  از  از گناه است.  الهی پاک و مبرا  نکرده است و در پیشگاه 
می توان گفت که دعای دیگری در حق هر کسی مستجاب است و 
شخص با این روش می تواند به خواسته های خویش برسد و دعایش 

برآورده گردد.
 منبع: تبیان

شفافیت و صداقت، بی تردید از اولین کلیدواژه های موفقیت 
در هر مقوله ای محسوب می شود اما امان از روزی که درکنار 
فرهنگ و انتقاِل سواِد رسانه ای قرار بگیرد که کفه ترازو را 

سنگین تر می کند و برحجم رسالت می افزاید.
پنج روز از بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات می گذرد و 
مثل هرسال، با موضوعات اصلی و حاشیه ای دست به گریبان 

است.
در این گزارش، ملغمه ای از خوب و بد و حاشیه های نمایشگاه 
را پشت سرهم بیان می کنیم، باشد گوِش هوشی بشنود برای 
سالهای بعدی که اگر عمری بود و خواستیم بر بلندای رسالِت 
مطبوعات، آوازی سر دهیم؛ صدای ناکوِک تبعیض و تفاوت و 

بی مسئولیتی در آن نباشد.
با  هرسال  مثل  شوی  می  داخل  که  شبستان  ورودِی  از 
خیِل جمعیتی روبرو می گردی که خودشان هم نمی دانند 
نمایشگاه مطبوعات با چه هدف و رویکردی آغاز به کار کرده. 
انباشِت  به  و  اند  گرفته  ای  هرغرفه  از  پالستکی  ساِک  یک 
روزنامه هایی مشغولند که ُمَسجل نیست این تعداد روزنامه را 
می خوانند یا برای شیشه و سبزی پاک کردن نگه می دارند.

هدِف  این  با  نشریات،  و  مطبوعات  های  غرفه  تمام  انگار 
 سترگ و واالی نوشتن و انتقال دانش، که الحق و االنصاف در 
گستره ی فکرِی بسیاری از نویسندگان و مطبوعاتی ها نهفته 
و  چاپ  های  هزینه  و  پائین  و  باال  تیراژهای  این  )با  است؛ 
پرسنل و ...( برای عده ای کار می کنند که روزنامه ها را یا به 
ِصرف جدول و سرگرمی می خرند یا برای فقط تیتر و عکس 
یک؛ که اگر به مذاقشان خوش نیامد، داخل کیسه ای نگه می 

دارند تا خانه تکانِی عید...
و  نویسندگان  دِل  و  درد  پای  و  بگذریم  که  قشرعوام  از 
خبرنگاران بنشینیم، در نگاه اول، جمله ی »علم بهتر است 
برما که سالها خواندیم و  ثروت«، خودنمایی می کند که  یا 
نوشتیم، علم بهتر از ثروت است؛ افسوس می خوریم که در 

این نمایشگاه که بوی فرهنگ و علم و دانش و سواد رسانه ای 
ملحوظ است، ثروت؛ عجیب خودنمایی میکند و برای نشریات 
پولدار، غرفه های بزرگ با نما و جلوه ی عالی درنظر گرفته 
شده است و برای کم ثروت ها، غرفه هایی با متراژ کم و کم 

و کم...
ما بر طبِل علم و دانستن می کوبیم، اما ذره ای در عمل، برآن 
ممارست نداریم و در زمره ی گروهی قرار گرفته ایم که فقط 

خوب حرف می زنند.
نرسد  جایی  به  البته  آنچه  که  بگذریم  هم  ها  حرف  این  از 
فریاد است و بیاییم نقطه سرخط، »امکانات نمایشگاه در یک 
نگاه«.بی هیچ لُغزگویی و حاشیه ای، باید اذعان داشت جای 
افسوس و ندامت دارد دیدن بعضی صحنه ها که کامال بوی 

بی مسئولیتی دارد و بی تفاوت بودن.
هر ساله نمایشگاه مطبوعات در همین بازه ی زمانی آغاز به 
کار می کند و همگان بر این امر واقند که پاییز است و بارانش.

تدابیری که برای ماه های بارانی باید درنظر گرفته شود قطعا 
و  ازدحام  از  درحالیکه  است؛  متفاوت  دیگر سال  های  ماه  با 

بازخورد و بازدید چنین نمایشگاهی نیز مطلع هستیم.
در روز سوم نمایشگاه، تهران عصر بارانِی دلپذیری داشت اما 
این دلپذیری مخصوص بیرون از نمایشگاه بود و هوای بارانی 

اش.
داخل نمایشگاه، یک متر در میان سقف نمایشگاه سوراخ بود 
و باران را به داخل کشانده بود، قطر سوراخ هم به اندازه ای 
بزرگ بود که دریاچه هایی، چند غرفه درمیان به وجود آمده 

بود و ازآن بدتر، مسئوالن ذیربط در نمایشگاه، سکوت عاقل 
اندرسفیه نشان می دادند و کارگران به وسیله روزنامه هایی 
زمین  کردِن  خشک  به  کردند،  می  تهیه  داران  غرفه  از  که 

نمایشگاه مشغول بودند.
آدمی به ستوه می آید وقتی با ملغمه ای از بی مسئولیتی و 

تبعیض، با شعار شفافیت و صداقت روبرو می شود.
از این کالم هم بگذریم که بازهم البته آنچه به جایی نرسد، 
فریاد است و بیاییم کمی هم به به و چه چه کنیم و خسته 
نباشیدی عرض کنیم برای دوطبقه شدِن نمایشگاه و فرصتی 
که برای برخی سایت ها به وجود آمد که چون تافته ای جدا 
بافته در طبقه دوم ساکن باشند و فقط مورد توجه خوانندگان 
خودشان قرار بگیرند و از بازدیدهای زورکی و اجباری به دور 
بوده و چون خواص، صدرنشیِن موضِع مطبوعات امسال قرار 

گرفتند.
نشریات  دیگر  از  اقتصادی  سیاسی  های  سایت  کردن  جدا 
باشد،  اینکه مشخص  برای  بود  خوبی  ایده  ها،  خبرگزاری  و 
با چه هدف و  هرگروه و طیف خاص، چه مخاطبانی دارد و 

رویکردی در حال فعالیت هستند.
نیستاما  میان  در  تمایز  و  تفکیک  و  بودن  ارجح  بحث  قطعا 
وقتی یک گروه خاص با کارکردی متفاوت در یک مجموعه 
دورهم جمع می شوند، تفاوت و ارزشمندِی خاص خود راپیدا 
به  مزین  عالِی  سکوهای  با  اول،  طبقه  در  اینکه  تا  کند  می 
نشریات پولدار، شاهد گردهمایی مطبوعاِت با بضاعت کمتر در 

کنار مجالت، هفته نامه ها و روزنامه های محلی و ... باشیم.
تا  غرفه  قالب 620  در  با حدود 900رسانه  امسال  نمایشگاه 
پایان هفته به فعالیت خود ادامه می دهد و امیدواریم با رشد 
25 درصدی ثبت نام کنندگان، بر باِر فرهنگی که هدِف غایی 
اینگونه نمایشگاه ها می باشد و مغفول است، اضافه نماییم و 

در گروه والسابقون قرار بگیریم.

شفافیت و صداقت در ملغمه ای از بی مسئولیتی و تبعیض

 راضی ترین، خوشحال ترین، عاطفی ترین و ... هر کدام 
از این صفت ها را برای مردم کدام کشورها می توان به کار 

برد؟ محققان به این سوال پاسخ داده اند.
سنجی  نظر  موسسه  ترین  مطرح  که  بود  پیش  سال  چهار 
مردم جهان  اندازه گیری شادی  برای  را  قدم  اولین  جهان، 
برداشت. موسسه گالوپ از سال 2009، از مردم 150 کشور 
جهان خواست تجربه احساسی روزانه شان را بیان کنند تا 
احساسات مثبت و منفی را که آدم های کشورهای مختلف 
جهان، هر روز با آن روبرو می شوند، بررسی کند؛ برای مثال 
از مردم کشورهای مختلف پرسیده می شد که »آیا دیروز 
حسابی لبخند زده و یا خندیده اید؟« و پاسخ »بله« به چنین 

سوالی، خبر از عاطفی تر بودن آنها می داد. 

این بررسی شرکت کردند  تقریبا تمام کشورهای جهان در 
و سرانجام نتیجه نهایی این نظرسنجی جهانی منتشر شد. 
رنگی که هر کشور در نقشه با آن مشخص شده، از میزان 
عاطفی بودن مردم آن خبر می دهد. با نگاهی به رنگ های 

نقشه، می بینید که تا دریافت عنوان شادترین و احساساتی 
ترین مردم جهان چقدر فاصله داریم. اگر می خواهید درباره 
جزییات این بررسی بیشتر بدانید، بعد از نگاه کردن تصویر، 

مطالب این دو صفحه را هم مرور کنید.

1- ایرانی ها کمتر از آنچه فکر می کنند شادند
و  ترین  احساسی  از  یکی  را  خودمان  همیشه  ها  ایرانی  ما 
شادترین ملت های جهان می دانیم و خیلی هم روی این 
مسئله اصرار داریم امان عجیب است که بررسی های موسسه 
گالوپ این نظر را کامال تایید نمی کند و می گوید ما ایرانی ها 
آنقدر هم که فکر می کنیم احساساتی یا خوشحال نیستیم. 
نتیجه های نظرسنجی چند ساله این موسسه حاکی از آن 
در  از کشورهای شرق،  دیگر  بسیاری  ما هم مثل  است که 
میانه راه احساساتی بودنو شادی قرار داریم و گاهی یادمان 
می رود تا پایان روز، حتی یک بار لبخند بزنیم. اگرچه یک 
را  تواند صددرصد ویژگی های یک جامعه  نظرسنجی نمی 

نشان دهد اما می تواند هشداری باشد مبنی بر اینکه شاید 
تمام حقیقت آن چیزی نیست که ما فکر می کنیم.

2- فیلیپینی ها عاطفی ترین مردم جهانند
فیلیپین و السالوادور چه ربطی به هم دارند؟ هر یک از این 
دو کشور در یک گوشه از جهان واقع شده اند و مذهب، نژاد 
با وجود یک دنیا  اما  و سنت هایی به شدت متفاوت دارند 
که  دهد  می  نشان  نظرسنجی  کشور،  دو  این  میان  تفاوت 
فیلیپینی ها رکورددار عاطفی بودن هستند و السالوادوری ها 

در رتبه دوم قرار دارند.

3- سنگاپوری ها دل ندارند؟
حتما از مسافران سنگاپور شنیده اید که این کشور ماشینی 
ترین نقطه جهان است. این موضوع در پژوهش های گالوپ 

بودن،  عاطفی  که  داد  نشان  نظرسنجی  و  شد  اثبات  هم 
موضوعی است که کمتر سنگاپوری برای آن ارزش قائل می 
شود. برای مردمی که مدام به فکر توسعه و رشد اقتصادی 
هر  های  استرس  از  فرار  راه  بهترین  ماندن  خنثی  هستند، 
روزه است و به همین دلیل از کودکی به آنها آموزش داده می 
شود که کمتر به خودشان به عنوان یک فرد و احساساتشان 

توجه کنند.

4- روس ها اهل حساب و کتابند
ما روس ها را آدم های حساب گر و اهل معامله ای می دانیم 
آن  های  بودن سرزمین  همیشه سفید  و  سرما  اگر کمی  و 
منطقه از برف را هم به یاد بیاوریم، نمی توانیم انتظار گرمایی 

در وجود این مردم داشته باشیم. پژوهش های گالوپ هم بر 
این تصور قدیمی ما مهر تایید می زند و می گوید کشورهای 
شوروی سابق، بعد از سنگاپور در رتبه دوم بی احساسی قرار 
دارند. بد نیست بدانید که آنها از بزرگترین مصرف کنندگان 

سیگار جهان هم هستند.

5- خاورمیانه ای ها خیلی هم خوشحال نیستند
مردمی که روزی ادعا می کردند شادترین شکورهای جهانند، 
آرامشی  چنین  از  حاکی  که  پاسخی  گالوپ  های  سوال  به 
باشد ندادند. نظرسنجی، موج احساسات منفی را در عراق، 
بحرین، و فلسطین نشان می دهد و شاید هم طبیعی باشد 
از  برای دفاع  این مناطق و تالش  نابرابر در  که جنگ های 
خود و هویت خود، فرصت شاد بودن را از این مردم گرفته 
است. البته در این بررسی توضیحی درباره شادتر بودن مردم 

مراکش  و  الجزایر  لیبی،  اهالی  به  نسبت  سعودی  عربستان 
داده نشده و منتشر کنندگان این نتایج، تنها به ارائه تصویری 

آماری اکتفا کرده اند.

6- آفریقایی ها نمی خندند
با وجود فقر و گرسنگی که در بسیاری از کشورهای آفریقایی 
احساسات  و  برای شادی  دارد، مگر دیگر مجالی هم  وجود 
که  است  دلیل  همین  به  شاید  ماند؟  می  باقی   مثبت 
را  لبخند  و  شادی  جهان  مردم  دیگر  از  کمتر  ها  آفریقایی 
تجربه می کنند. اگر هم در کشورهای شمال آفریقا نوری از 
احساسات مثبت دیده می شود، احتماال به دلیل وابستگی 

فرهنگی آنها با کشورهای شاد اروپایی است.

7- کانادایی ها از ما احساساتی ترند
احساسات  وضعیت  که  بینید  می  نقشه  این  به  نگاهی  با 
و  آمریکای التین  آمریکای شمالی و جنوبی،  در کشورهای 
برخالف  است.  بهتر  جهان  کشورهای  از  بسیاری  از  کانادا، 
این  داند،  می  روح  بی  و  ماشینی  را  ها  غربی  که  تصوری 
کشورها جزو 15 کشور احساساتی جهان هستندو از طرف 
دیگر، کشورهای عربی مانند عمان و بحرین هم، رتبه باالیی 

در این زمینه دارند.

۸- زبان انگلیسی و اسپانیایی شادی آور است
های  زبان  به  که  کشورهایی  دهدت  می  نشان  ها  بررسی 
انگلیسی و اسپانیایی صحبت می کنند بسیار عاطفی و شاد 
هستند. براساس نتیجه هایی که گالوپ به دست آورده، هر 
جا صحبت از شادی به میان می آید، آمریکایی های التین 
شادترین  از  ونزوئال  و  پاراگوئه  پاناما،  شوند.  می  پیشقدم 
ونزوئال! همین کشور دوست  بله!  کشورهای جهان هستند. 

خودمان.

73 درصد
یکی از شادترین مردمان جهان هلندی ها هستند چون شغل 
 64 تا   15 افراد  درصد   73  .2012 سال  در  دارند.  مناسب 
 1/5 کشور  این  در  بیکاری  نرخ  و  اند  شده  استخدام  ساله 

درصد است.

۸3 درصد
افزایش  با  میزان شادی کشورها  نشان می دهد  ها  بررسی 
طول عمرشان ارتباط مستقیم دارد. سوئیسی ها که شادترین 
مردمان جهان هستند، به طور متوسط نزدیک به 83 سال 

عمر می کنند.

9۸ درصد
نسبت  ایسلندی  شهروندان  شده  معلوم  ها  نظرسنجی  در 
به سایر کشورها شبکه حمایتی قوی تری دارند. حدود 98 
درصد از شهروندان گفته اند در مواقع نیاز می توانند روی 

کمک دوستان و افراد خانواده حساب کنند.

94 درصد
بودن  کیفیت عالی آب و هوا در دانمارک دلیل اصلی شاد 
دانمارکی هاست چون 94 درصد آنها اعالم کرده اند چون 
زندگی  از  راضی هستند.  هوای کشورشان  و  آب  کیفیت  از 
دانمارک  دولت  دارند. سال گذشته  باالیی  رضایت  احساس 
رفاه شهروندان  برای  را  ملی  ناخالص  تولید  از  59/5 درصد 

هزینه کرده است.

احساساتی ترین 
مردمان دنیا
 کدامند؟ 

چه  سالم  غیر  های  عادت  و  رفتارها  که  دانید  می 
تبدیل  نهایت  در  و  شب  آخر  پیتزای  دارند:  پیامدهایی 
سالم  و  بودن  سالم  وزن.  اضافه  کیلو  چند  به  آن  شدن 
زندگی کردن کار آسانی نیست بلکه یک تصمیم روزانه 
به  نیاز  سالم  زندگی  شیوه  اینکه  با  است.  هوشیارانه  و 
هستند  هم  ای  ساده  ترفندهای  اما  دارد  فراوان  تالش 
که به کار بردن آن ها سختی آنچنان ندارد. 3نمونه از 

این ترفندها از این قرار است.

 یک عدد بطری آب زیبا بخرید 
داشته  لیتری  یک  آب  بطری  یک  همراهتان  همیشه 

باشید. 

جلوگیری  بدن  شدن  دهیدراته  و  خشکی  از  کافی  آب 
ندارید کمی  را دوست  نوشیدن آب ساده  اگر  می کند. 
طعم  تا  کنید  اضافه  شده  خرد  پرتقال  یا  لیمو  آن  به 
را  بدن  ایمنی  سیستم   C ویتامین  تقویت  با  و  بگیرد 

قوی و سطح انرژی را باال نگه دارد.
 از یک شب قبل برای وعده های غذایی فردا 

برنامه ریزی کنید 
سبک  نهار  یک  و  انرژی  پر  صبحانه  سالم،  وعده  میان 
اما  هستند.  ما  روزانه  سالمت  برای  خوبی  های  آپشن 
می  را  ها  این  ما  همه  که  این  با  اینجاست،  مشکل 
ناسالم مثل ساندویچ می رویم.  دانیم به سمت غذاهای 
 راه حل: غذاهایی را انتخاب کنید که خوردنشان سخت 

فردا  برای  آمادگی  برای  را  زمانی  شام  از  بعد  است. 
با مواد مغذی شروع کنید.  را  اختصاص دهید. صبح ها 

مثال اسموتی با میوه ها و سبزیجات تازه.

درنگ نکنید و برای امروزتان برنامه ریزی کنید 

هیچ  امشب  برای  نیست؟  همراهتان  ورزش   لباس 
برنامه ای نداری؟ پس راحتتر هستید که به خانه بروید 
روزتان  برای  باید  بپردازید.  تلویزیون  تماشای  به   و 

باشید.  برنامه ریزی داشته 
امروز  برنامه تمرین های  بروید و  با کیف ورزش سرکار 

را از روز قبل چیده باشید.

3 گام برای سالم زندگی کردن

الهام آمرکاشی
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رونوشت آگهي حصر وراثت
به  دادخواست  شرح  به   5 شماره  شناسنامه  داراي  قربانی  زهره  خانم 
کالسه 950497/65 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان مصطفی بیکدلی بشناسنامه 1332 در 
تاریخ 95/7/4 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به : 
1-زهره قربانی شماره شناسنامه 5 تاریخ تولد 1362 محل صدور کرج 

نسبت همسر متوفی
محل   1335 تولد  تاریخ   622 شناسنامه  شماره  خوئینی  قدم  2-گل 

صدور خدابنده نسبت مادر متوفی
تولد  تاریخ  شناسنامه 031-251592-8  شماره  بیکدلی  3-امیرمحمد 

1381 محل صدور کرج نسبت ذکور متوفی
4-یلدا بیکدلی شماره شناسنامه 2-378864-031 تاریخ تولد 1386 

محل صدور کرج نسبت اناث متوفی
5-یسنیا بیکدلی شماره شناسنامه 8-031485862 تاریخ تولد 1390 

محل صدور کرج ماهدشت نسبت اناث متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد 
واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهي  نخستین  نشر  تاریخ  از 

گواهي صادر خواهد شد. 325م/الف
رئیس شعبه 65 شورای حل اختالف ماهدشت

تیم ملی فوتبال امروز در دیدار تدارکاتی 
مقابل پاپواگینه نو قرار می گیرد

دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران و تیم ملی فوتبال پاپوا 
گینه نو امروز پیش از مصاف تیم کشورمان با تیم ملی سوریه 
در شهر ›شاه عالم‹ مرکز ایالت سالنگور مالزی برگزار خواهد 

شد.
به گزارش ایرنا، پیش از این اعالم شده بود بازی تدارکاتی تیم 
ملی فوتبال ایران برابر پاپوا گینه روز جمعه برگزار می شود، 
اما بازی قرار است ساعت 18 به وقت محلی )13 و 30 دقیقه 
ایالت سالنگور  عالم‹ مرکز  تهران( در ورزشگاه ›شاه  به وقت 

برگزار شود.
پنجمین  انجام  برای  شب  شنبه  سه  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
دیدار خود در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2018 روسیه 
پایتخت  کواالالمپور  المللی  بین  فرودگاه  وارد  سوریه  برابر 

مالزی شد و مورد استقبال قرار گرفت.
ملی پوشان فوتبال ایران سپس از فرودگاه عازم محل اقامت 
خود در شهر ›سرمبان‹ مرکز ایالت ›نگری سمبیالن‹ یکی از 

13 ایالت مالزی در 73 کیلومتری کواالالمپور شدند.
تمام بازیکنان ملی پوش صبح چهارشنبه در سالن هتل محل 
اقامت خود به تمرین پرداختند و علیرضا جهانبخش نیز قرار 

است چهارشنبه شب به جمع ملی پوشان اضافه شود.
تمرین تیم ملی با استفاده از توپ اسفنجی، رول و تشک و با 

نظارت ›کارلوس کی روش‹ انجام شد.
روز  ایران  پنجشنبه  روز  تدارکاتی  حریف  نو  گینه  پاپوا  تیم 
14 نوامبر )24 آبان( نیز در ورزشگاه شاه عالم در یک بازی 

دوستانه برابر تیم مالزی قرار می گیرد.
آینده در  به وقت محلی سه شنبه  نیز ساعت 20  ایران  تیم 
در  روسیه   2018 جهانی  جام  مقدماتی  مرحله  چارچوب 
ورزشگاه ›تانکو عبدالرحمان‹ )پاروی( ایالت ›نگری سمبیالن‹ 

مقابل سوریه قرار می گیرد.
قطر،  برابر  بر صفر   2 پیروزی  از  ایران پس  فوتبال  ملی  تیم 
برابر  بر صفر  برابر چین و دو پیروزی یک  تساوی بدون گل 
ازبکستان و کره جنوبی با 10 امتیاز مقتدرانه در صدر گروه 

یک این رقابت ها قرار دارد.

پیروزی نماینده شایسته ایران در مسابقات 
بدمینتون جوانان جهان

قهرمانی  مسابقات  جریان  در  ایران  شایسته  باز  بدمینتون   
جوانان جهان برابر بازیکن سوییس که در رده چهل و هفتم 

رنکینگ جهان قرار دارد، به برتری دست یافت.
به گزارش ایرنا، »امیر جباری« بدمینتون باز جوان کشورمان، 
در مرحله یک سی و دوم، رقابت های جوانان جهان که در 
»بیلبائو« اسپانیا در حال برگزاری است، در مصاف با حریف 

مطرح خود به پیروزی رسید.
جباری در این دیدار، توانست با نتیجه دو بر یک و امتیازهای 
22-20، 17-21 و 21-17 به پیروزی رسیده و راهی مرحله 

یک شانزدهم شود.
تا  کشورمان  جوان  پوش  ملی  دیگر  خجسته«  عابد  »ثمین 
ساعاتی دیگر و در مرحله یک سی و دوم یکنفره بانوان این 

پیکارها به مصاف بدمینتون بازی از نیوزلند خواهد رفت.
مسابقات قهرمانی بدمینتون جوانان جهان در روزهای 18 تا 

24 آبان ماه در شهر بیلبائو اسپانیا برگزار می گردد.

تالش فدراسیون فوتبال برای ارتقاء شرایط 
اردوهای تیم های ملی

رئیس سازمان تیم های ملی فوتبال اعالم کرد که این سازمان 
با هماهنگی کمیته های فدراسیون در تالش برای ارتقاء و بهره 

وری شرایط اردوهای تیم های ملی است.
به گزارش ایرنا از فدراسیون فوتبال، »محمد رضا ساکت«،گفت: 
در نشست هیات رئیسه فدراسیون فوتبال گزارش کاملی از روند 

برگزاری اردوهای تدارکاتی تیم های ملی ارائه کردم.
نفر روز  آبان- آذر( 4710  ماه )مهر-  افزود: در طول سه  وی 
اردو و کالس آموزشی و مربیگری در محل کمپ تیم های ملی 
حضور داشته و در ادامه نیز حضور می یابند که در این ارتباط 
تیم های فوتسال مردان، فوتبال ساحلی، فوتبال و فوتسال بانوان، 
دوره های مربیگری و آموزشی آقایان و بانوان برگزار شده است.

بانوان،  فوتسال،  های  کمیته  هماهنگی  با  داد:  ادامه  ساکت 
اردوها  وری  بهره  ارتقا  به  نسبت  ساحلی  فوتبال  و  آموزش 
از  ارتقا اردوها  انجام می دهیم. در واقع برای  اقدامات الزم را 
هیچ تالشی دریغ نمی کنیم.همچنین طرح انجام اصالحات و 
نوسازی زمین فوتبال ساحلی در حال انجام بوده و با پیگیری 
هایی که از ماه ها قبل توسط علی کفاشیان و تاکیدات مهدی 
تاج صورت گرفته، پروژه ساختمان تیم های فوتسال در حال 

اجرا است.
رئیس سازمان تیم های ملی در پایان گفت: برغم محدودیت های 
جدی مالی، نوسازی مهمانسرای شماره یک نیز مرحله به مرحله 

پیش می رود و در حال انجام است.

برزیل و آرژانتین؛ نبرد غول ها 
در راه جام جهانی فوتبال

بزرگان  از  و  آرژانتین که رقبای سنتی  و  برزیل 
مرحله  در  شوند  می  محسوب  جهان  فوتبال 
مقدماتی جام جهانی 2018 در دیداری حساس 

به مصاف هم می روند.
به گزارش ایرنا، هفته یازدهم از مرحله مقدماتی 
جام جهانی 2018 در منطقه آمریکای جنوبی، 
بامداد جمعه هفته جاری برگزار خواهد شد و در 
حساس ترین دیدار، تیم ملی برزیل که در اوج به 
سر می برد، میزبان تیم بحران زده آرژانتین رقیب 

سنتی خود خواهد بود.
دو تیم در شرایطی متفاوت به میدان می روند بسیاری 
از کارشناسان فوتبال جهان بر این عقیده هستند که 
تیم جوان شده و هماهنگ برزیل با هدایت »تیته« 
برای کسب  اش  دیرینه  رقیب  از  باالتری  شانس 

پیروزی در دیدار بزرگ بامداد جمعه دارد.
این مربی نه چندان مطرح پس از اینکه سلسائو 
آغاز خوبی در مقدماتی جام جهانی نداشت و در 
شد،  حذف  گروهی  مرحله  در  هم  آمریکا  کوپا 
جانشین  و  گرفت  برعهده  را  زردپوشان  هدایت 
»کارلوس دونگا« شد. »تیته« در مدت کوتاهی بعد 
از بدست گرفتن سکان هدایت تیم فوتبال برزیل 
انقالبی در این تیم ایجاد کرد و پرافتخارترین تیم 
جهان که روزگار سختی را سپری می کرد، بازهم 

به اوج بازگرداند.
سنگین  شکست  از  پس  جهان  فوتبال  قهرمان 
جام  نهایی  نیمه  در  آلمان  برابر  یک  بر  هفت 
جهانی 2014 و آنهم در خانه خود، اعتبارش را 
از دست داده بود، اما تیته با کنار گذاشتن بسیاری 
از بازیکنان قدیمی و اعتماد به جوانان، تیمش را 

دوباره به اوج بازگرداند و صدرنشین شد.
بارسلونا،  »نیمار« ستاره  با  از هماهنگی  او پس 
بازوبند کاپیتانی تیم ملی برزیل را از این مهاجم 
بار  تا  داد  قرار  »میراندا«  اختیار  در  و  گرفت 

سنگینی را از دوش ستاره جوان تیمش بردارد.
برزیل تحت هدایت این مربی از چهار دیدار قبلی 
خود در مقدماتی جام جهانی 12 امتیاز کامل را 
کسب کرد و تیم های بولیوی، اکوادور، کلمبیا و 

ونزوئال را شکست داد.

گرت بیل بازیکن سال ولز شد

تیم  بازیکن  بیل  گرت  ولز،  فوتبال  فدراسیون 
ملی این کشور را به عنوان بهترین بازیکن سال 

انتخاب کرد.
سال  چهارمین  برای  مادرید  رئال  ولزی  مهاجم 
متوالی و ششمین بار در هفت سال اخیر، موفق 
شد در مراسمی که شب گذشته - سه شنبه - 
آن  از  در سال 2016  را  عنوان  این  برگزار شد، 

خود کند.
بیل 27 ساله نخستین بازیکنی است که از سال 
2004 تاکنون، در تمام سه مسابقه مرحله گروهی 
تابستان  در   2016 )یورو(  اروپا  های  ملت  جام 
به مرحله  را  جاری گلزنی کرده است و تیمش 

نیمه نهایی یورو 2016 در فرانسه رساند. 
کریس کولمن سرمربی تیم ملی فوتبال ولز نیز به 
دلیل رساندن تیمش به نیمه نهایی یورو 2016 به 

عنوان مربی برتر سال انتخاب شد. 
عنوان  به  نیز  سیتی  استوک  هافبک  آلن،  جو 

بازیکن محبوب هواداران معرفی شد.
ناتاشا هاردینگ به عنوان بازیکن زن سال و صوفیا 
بازیکن محبوب  به عنوان  اینگل هم تیمی اش 

هواداران انتخاب شدند. 

تیم ملی فوتبال سوریه پیش از 
بازی با ایران حریف تدارکاتی 

خود را شکست داد

تیم ملی فوتبال سوریه حریف ایران در پنجمین 
دیدار در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2018 
روسیه چهارشنبه شب در دیداری تدارکاتی تیم 

ملی سنگاپور را در مالزی شکست داد.
در  سوریه  فوتبال  ملی  تیم  ایرنا،  گزارش  به 
ورزشگاه ›تانکو عبدالرحمان‹ )پاروی( ایالت ›نگری 
ملی  تیم  مقابل  ›سرمبان‹  شهر  در  سمبیالن‹ 
سنگاپور قرار گرفت و در پایان دو بر صفر این تیم 

جنوب شرق آسیا را شکست داد.
همان  )پاروی(  عبدالرحمان‹  ›تانکو  ورزشگاه 
ورزشگاهی است که سه شنبه شب آینده بازی 
تیم های ملی فوتبال ایران و سوریه در آن برگزار 

می شود.
گل های تیم ملی سوریه در این بازی دوستانه که 
با پیراهن های قرمز رنگ وارد زمین شد، در دقایق 
65 و 70 بازی توسط ›عمرو المیدانی‹ و ›خالد 

المبیض‹ به ثمر رسید.
از مالزی قضاوت کردند در  بازی را داورانی  این 
حالی که بازیکنان تیم سنگاپور نیز پیراهن های 

آبی رنگ بر تن داشتند.
قرار بود این بازی از تلویزیون سنگاپور به صورت 
زنده پخش شود، اما فدراسیون فوتبال سوریه با 

سنگاپور برای پخش نشدن بازی به توافق رسید.
ابراهیم عالمه، عالء شبلی، عمرو المیدانی، احمد 
صالح ، مؤید عجان، محمود المواس، تا مر حاج 
محمد، خالد المبیض، أسامة أومری، أحمد الدونی 
ترکیب  که  بودند  بازیکنانی  ملکیا  سنحاریب  و 
اصلی تیم سوریه مقابل سنگاپور را تشکیل دادند.

این بازی از ساعت 20 به وقت محلی آغاز شد.
در نیمه نخست این بازی تیم سوریه دو موقعیت 

خوب برای گلزنی داشت که از دست داد.
›ایمن الحکیم‹ سرمربی تیم سوریه در نیمه دوم 
برای رسیدن به ترکیب مورد نظرش مقابل ایران 

دست به چند تغییر زد.
ملی پوشان ایران نیز قرار است پیش از رویارویی 
برابر سوریه، پنجشنبه شب در ورزشگاه ›شاه عالم‹ 
مرکز ایالت سالنگور مالزی در دیداری تدارکاتی به 

مصاف پاپواگینه نو بروند.

خبرخبر

وزیر ورزش و جوانان گفت:  تعامل با دیگر 
است  ضروری  ورزش  توسعه  برای  نهادها 
وری  بهره  افزایش  باعث  آن  بر  نظارت  و 

می شود.
در  چهارشنبه  روز  فر«  سلطانی  »مسعود 
سابق  وزیر  تکریم  و  خود  معارفه  آیین 
تهران  المپیک  هتل  در  جوانان  و  ورزش 
گفت: از وزیر پرتالش سابق وزارت ورزش 
و جوانان و رای اعتماد نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی قدرانی می کنم.
به  داد:   ادامه  جوانان  و  ورزش  وزیر جدید 
عنوان اولین اصل معتقدم تعامل گسترده با 
همه نهادها و سازمان ها و استفاده از همه 
جوانان  و  ورزش  توسعه  برای  ها  ظرفیت 
ضروری است و با توجه به اینکه من مدیر 
میدانی هستم اطمینان دارم، نظارت دائمی 
در این حوزه هم باعث افزایش بهره وری در 

امور و کارها می شود.
نیروهای  از  توان  می  گفت:  فر  سلطانی 

کرد  استفاده  درستی  به  مجموعه  داخلی 
و  شناسایی  زمینه  این  در  استعداد  باید  و 

زمینه برای ظهور آنها فعال شود.
از  ورزش  اقتصاد  کردن  فعال  افزود:  وی 
دیگر اقدامات من در این عرصه خواهد بود 

و امیدواریم که اقتصاد این بخش فعال شود 
و متکی به بودجه دولتی نباشیم.

وی گفت عرصه ورزش عرصه پاکی ها است 
شود.  دور  ها  ناپاکی  از  عرصه  این  باید  و 
البته نمی گویم که فساد در ورزش بیشتر 

از سایر حوزه ها است.
 68 حدود  گفت  جوانان  و  ورزش  وزیر 
ورزشگاه 5 و 15هزار نفری در کشور وجود 
دارد که برای تکمیل آنها سه هزار میلیارد 
بودجه نیاز هست. از دیگر برنامه ها در این 
ورزش  به  توجه  جوانان  و  ورزش  وزارت 
حضور  برای  ریزی  برنامه  است.  بانوان 
های  بازی  های  رقابت  در  ایران  مقتدرانه 
آسیایی 2018، جام جهانی فوتبال 2018 

روسیه و المپیک 2020 است.
های  ارزش  کردن  حاکم  کرد:  تاکید  وی 
دیگر  از  نیز  ورزشی  محیط  در  اخالقی 
کردن  چابک  همچنین  هاست.  برنامه 
وزارت ورزش و جوانان نیز از دیگر اقدامات 

خواهد بود.
در این مراسم یک جلد قرآن مجید از سوی 
محمود  به  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
گودرزی اهدا شد و حکم مسعود سلطانی 

فر نیز از سوی جهانگیری اعطا شد.

سلطانی فر:

 تعامل و نظارت دو اصل مهم در توسعه ورزش است

حرفه  و  قهرمانی  ورزش  توسعه  معاون 
گفت:  جوانان  و  ورزش  وزارت  ای 
ایران طی سه سال گذشته  ورزشکاران 
دو هزار 180 مدال در میادین مختلف 

ورزشی کسب کردند.
به گزارش ایرنا، »سید نصرا... سجادی« 
روز چهارشنبه در آیین معارفه »مسعود 
سلطانی فر« و تکریم »محمود گودرزی« 
در هتل المپیک تهران افزود: در دولت 
قابل  و  شایسته  اقدامات  امید  و  تدبیر 
توجهی در حوزه ورزش و جوانان انجام 
خانه  وزارت  این  در  کار  اساس  و  شد 
گودرزی  محمود  جامع  های  برنامه  با 
شد  دنبال  جوانان  و  ورزش  سابق  وزیر 
در بخش های مختلف  که خوشبختانه 

اقدامات خوبی رخ داد.
وی اظهار داشت: در بخش استعدادیابی، 
توجه به ورزش قهرمانی و کسب مدال 
در عرصه های آسیایی، جهانی، المپیک 
در  خصوصی  بخش  جذب  همچنین  و 

ورزش اقدامات خوبی انجام شد.
سجادی با بیان اینکه در سه سال اخیر 
در عرصه های مختلف ورزشکاران ایران 
مدال   180 و  هزار  دو  کسب  به  موفق 

شدند، تصریح کرد: طی این مدت، حوزه 
ورزش توانست روند رو به رشدی داشته 
در  گودرزی  محمود  زحمات  از  و  باشد 

این سال ها قدردانی می کنم. 
é  مراسمی طی  قهرمانان  پاداش 

پرداخت می شود
وزارت  پشتیبانی  و  مالی  منابع  معاون 
مراسم  این  در  نیز  جوانان  و  ورزش 
های  فعالیت  از  گزارشی  ارایه  ضمن 
این معاونت در سه سال اخیر گفت: در 
از  تجلیل  آیین  امسال  پایانی  ماهه  سه 
المپیک  های  بازی  آور  مدال  قهرمانان 

برگزار می شود.
سید مناف هاشمی افزود: در این مدت 
و  ورزش  حوزه  در  خوبی  های  تالش 
امیدوارم در دوران  و  انجام شد  جوانان 
سلطانی فر نیز گام های محکم تری در 

توسعه ورزش و جوانان برداشته شود.
این مراسم با حضور »اسحاق جهانگیری« 
وزیران  جمهوری،  رئیس  اول  معاون 
سابق و جدید ورزش و جوانان، معاونان 
های  فدراسیون  رئیسان  وزارتخانه،  این 
مجلس،  نمایندگان  برخی  ورزشی، 
رئیس کمیته ملی المپیک و پارالمپیک، 
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت 
برگزاری  حال  در  نگهداری  و  توسعه 

است.
سلطانی فر 12 آبان ماه امسال با کسب 
اسالمی  شورای  مجلس  از  رای   193
وزیر جدید وزارت ورزش و جوانان شد.

نخستین  گودرزی  محمود  همچنین 
وزیر ورزش و جوانان دولت یازدهم طی 
این  سکان  روز  یک  و  سال  سه  مدت 

وزارت خانه را برعهده داشت.

تیم والیبال پیکان تهران در هفته پنجم 
نزدیک  بسیار  دیداری  در  برتر  لیگ 
به  سایپا  برابر  دو  بر  سه  گیر  نفس  و 

پیروزی رسید.
والیبال قهرمانی   هفته پنجم مسابقات 
باشگاه های مردان ایران جام »شهدای 
منا« با شش دیدار پیگیری خواهد شد.

از  و  هفته  این  مسابقه  نخستین  در 
پیکان  تیم  دو  دقیقه  و 30  ساعت 15 
و سایپا در خانه والیبال تهران به مصاف 
یکدیگر رفتند که پیکانی ها سه بر دو 

به پیروزی رسیدند.
تیم  سرمربی  اکبری  پیمان  شاگردان 
پیکان در ست های اول و سوم 25 بر 
19 و 25 بر 20 مغلوب نارنجی پوشان 
سایپا شدند اما در ست های دوم، چهارم 
بر   25 امتیازهای  با  ترتیب  به  پنجم  و 
22، 25 بر 23 و 20 بر 18 به پیروزی 

رسیدند.
نتیجه  این  با  سایپا  و  پیکان  های  تیم 
10 امتیازی شدند و باید منتظر بمانند 
پنجم  هفته  دیدارهای  دیگر  نتایج  تا 
رده  جدول  در  را  آنان  نهایی  جایگاه 

بندی لیگ برتر مشخص کند. 
درفش  محمدرضا  و  شاهمیری  محمد 
مسابقه  این  دوم  و  اول  داوران  کاویانی 
بودند و محمود حداد نیز بر آن نظارت 

داشت.
مجتبی  ترکیب  با  سایپا  والیبال  تیم 
شیرود،  سعید  فائزی،  سامان  شبان، 
قرا، محمد طاهر  علیرضا جدیدی، رضا 
وادی و مصطفی حیدری این مسابقه را 

آغاز کرد.
پیمان اکبری سرمربی تیم پیکان نیز در 
مصطفی  ترکیب  از  مسابقه  این  ابتدای 
شریفات، سعید معروف، مسعود غالمی، 
محمد  افشار،  نظری  فرهاد  غفور،  امیر 
مرندی  مهدی  و  نژاد  معنوی  جواد 

استفاده کرد.
سرمایه  بانک  تیم  دیگر  دقایقی  از 
خانه  در  ها  رقابت  این  صدرنشین 
ورامین  صالحین  میزبان  تهران  والیبال 

خواهد بود.
همچنین چهار دیدار دیگر این هفته در 
شهرهای ساری، ارومیه، اردکان و گنبد 

در حال برگزاری است.

لیگ برتر والیبال؛ پیکان برنده جدال خودروسازان

ایران،گفت:  فوتبال  ملی  تیم  اسبق  مربی 
صعود به جام جهانی دیگر آرزوی هواداران 
فوتبال نیست و باید به دنبال صعود از گروه 
خود به مرحل بعدی در جام جهانی باشیم.

غرفه  در  حضور  با  ذوالفقارنسب  بیژن 
نمایشگاه  دوره  دومین  و  بیست  در  ایرنا 
مطبوعات درخصوص دیدار تیم های ملی 
فوتبال ایران و سوریه سوریه در چارچوب 
مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی 2018 
روسیه، گفت: خوشبختانه تیم ملی شرایط 
بازی های  به  با توجه  بسیار خوبی دارد و 
انجام شده و کسب امتیازات الزم ما یکی از 
شانس های اصلی صعود به جام جهانی به 

حساب می آییم. 
وی ادامه داد: در دیدار با سوریه 3 بازیکن 
شاخص ما حضور ندارند اما این مساله نمی 
حال  در  برساند.  آسیب  ملی  تیم  به  تواند 

حاضر بازیکنان بسیار جوان و آینده داری 
توانند جای  می  که  ما هستند  ترکیب  در 

خالی بازیکنان اصلی را پر کنند. 

ایران  فوتبال  ملی  تیم  اسبق  مربی 
به جام جهانی،  درخصوص وضعیت صعود 
مرحله  بازی   5 از  اینکه  به  توجه  با  گفت: 

برگشت، سه بازی در ایران برگزار می شود 
برای حضور در جام جهانی  زیادی  شانس 
دیگر  دارد  اهمیت  که  چیزی  اما  داریم 

صعود صرف به این مسابقات نیست. 
وی تصریح کرد: ما باید در جام جهانی از 
گروه خود در مرحله مقدماتی صعود کنیم 
زیرا این پتانسیل را داریم و دیگر صعود به 

جام جهانی آرزوی ما نیست. 
تیم  بازی  سبک  درخصوص  نسب  ذوالفقار 
ملی، گفت: در دیدار مقابل ازبکستان و کره 
عملکرد بسیار خوبی داشتیم اما انتظار داریم 

در تمام بازی ها به این شکل بازی کنیم. 
از  امتیاز  با 10  که  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
در  است  خود  گروه  صدرنشین  مسابقه   4
پنجمین بازی مرحله نهایی مقدماتی جام 
مصاف  به  مالزی  در  ماه  آبان   25 جهانی، 

سوریه خواهد رفت.

 کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی شش نامزد 
را  زنان  و  مردان  بخش  در  سال 2016  برتر 
معرفی کرد که در میان آنان نامی از بازیکنان 

ایران وجود ندارد.
به گزارش ایرنا، جوایز بهترین فوتبالیست قاره 
در  آذر(   11  (  2016 دسامبر  اول  روز  آسیا 
مراسمی به میزبانی شهر ابوظبی اهدا خواهد 

شد.
اسامی نامزدان به شرح زیر است:

وانا  ده  لیزا  استرالیا(،   ( فورد  کایتلین   : زنان 
) استرالیا(، تان رویین ) چین(

مردان: عامرعبدالرحمن ) امارات(، حمدی احمد 
الدعا )عراق(، وو لی )چین( 

»عامر عبدالرحمن« هافبک تیم ملی فوتبال 

امارات و بازیکن العین که قبال چندین تقدیر 
نامه دریافت کرده است. وی تیم امارات را به 
دور سوم مقدماتی جام جهانی 2018 و باشگاه 
العین را در فصل جاری به فینال لیگ قهرمانان 
آسیا رساند. »حمادی احمد الدیا« که در باشگاه 
ایر فورس عراق توپ می زند، برنده جام ای اف 
سی و تیم ملی عراق در فصل جاری شد. وی 
گلزن برتر و ارزشمندترین بازیکن ای اف سی 

کاپ در سال 2016 شد. 
است  فوتبال  تورنمنت  یک  کاپ  ای اف سی 
که هر ساله بین باشگاه های فوتبال لیگ های 
داخلی اعضای کنفدراسیون آسیا و با شرکت 
توسعه  درحال  کشورهای  فوتبال  باشگاه های 

برگزار می شود.

»لی ووی« گلزن برتر تمام ادوار باشگاه شانگهای 
اس آی پی جی است و 114 گل در تیم فوتبال 
این باشگاه به ثمر رسانده است. وی رکورددار 
جوان ترین بازیکن فوتبال حرفه ای چین است 
که با سن 14 سال و 287 روز فوتبال حرفه ای 
را آغاز کرده است. وی چهار مرتبه جایزه کفش 
طالیی سوپر لیگ چین را کسب کرده است که 
یکی از جوایز کفش طالی وی در سال جاری 
بوده است. لی تیم فوتبال چین را به سومین 
دور مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه رساند. 
»کایتلین فورد« رکورددار جوان ترین بازیکن 
 16 در  که  است  جهانی  جام  در  استرالیا 
سالگی در آلمان بازی کرد. وی سپس بهترین 
فوتبالیست جوان این تورنمنت نام گرفت. وی 

در بازی های المپیک ریو نیز حضور داشت. 
»لیزا ده وانا« کاپیتان تیم ماتیلدیس استرالیا در 
سال جاری برای دومین بار در المپیک بازی 
نیز حضور  آتن  المپیک 2004  در  وی  کرد. 
قرار  پنجم  مکان  در  استرالیا  تیم  که  داشت 
گرفت. وی 100 مرتبه برای تیم ملی از جمله 
سه مرتبه در جام جهانی زنان و دو مرتبه در 

جام ملت های زنان آسیا به میدان رفت. 
»تان رویین« 10 مرتبه در رقابت های مختلف 
فیفا حضور داشت. وی اولین بار در جام جهانی 
زیر 20 سال زنان در کانادا درسال 2014 به 
میدان رفت. وی در ماه اوت جاری در بازی های 
المپیک ریو حضور داشت و در برابر آفریقای 

جنوبی نیز گلزنی کرد. 

ذوالفقارنسب:صعود به جام جهانی فوتبال دیگر یک آرزو نیست

نامزدهای برترین فوتبال آسیا معرفی شدند

سجادی: ورزشکاران ایران در سه سال 
گذشته بیش از دو هزار مدال کسب کردند
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حفاظت از 30 درصد از جنگل های 
هیرکانی گیالن

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیالن گفت: 
این اداره  کل با دارا بودن بیش از 564 هزار هکتار 
عرصه جنگلی نزدیک به 30 درصد از جنگل های 

هیرکانی را مدیریت و حفاظت می نماید.
داود زارع، با اشاره به توقف بهره برداری از جنگل، 
اظهار کرد: بنا بر اعالم رئیس سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشور هرگونه بهره برداری از 

جنگل های هیرکانی متوقف خواهد شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیالن 
توقف  دولت،دستور  مصوبه  پیرو  اینکه  بیان  با 
بهره برداری تجاری و صنعتی از جنگل های شمال 
کشور از سوی وزیر جهاد کشاورزی صادر شده 
پس  این  از  مصوبه  این  اجرای  در  افزود:  است، 
از جنگل های  بهره برداری  برای  قرارداد جدیدی 

هیرکانی منعقد نمی شود.
جنگل های  در  جدید  جاده  هرگونه  ایجاد  وی 
هیرکانی را ممنوع اعالم و عنوان کرد:جنگل های 
و  میلیون  یک  بر  بالغ  مساحتی  با  ایران  شمال 
900 هزار هکتار در استان های گیالن،مازندران 
و گلستان به صورت نواری با طول تقریبی 800 
کیلومتر و پهنای بین 20 تا 70 کیلومتر استقرار 
یا  خزری  ناحیه  جنگل های  عنوان  به  و  داشته 
هیرکانی مناطق وسیعی از کوهستان تا کوهپایه 
و قسمتی از مناطق جلگه ای را پوشانیده است و 
به عنوان یکی از کهن ترین جنگل های جهان به 

شمار می رود.
این مقام مسئول یاداور شد:اداره کل منابع طبیعی 
بیش  بودن  دارا  با  گیالن  استان  آبخیزداری  و 
به  نزدیک  جنگلی  عرصه  هکتار  هزار   564 از 
30 درصد از جنگل های هیرکانی را مدیریت و 

حفاظت می نماید.

غلظت ذرات معلق در هوای اراک چهار 
برابر حد مجاز

غلظت ذرات کمتر از 2.5 میکرون در هوای اراک 
به بیش از چهار برابر حد مجاز رسید.

به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، براساس اعالم 
مرکز کنترل و پایش کیفیت هوای کالنشهر اراک 
میزان ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون در هوا از 

ساعت 9 صبح امروز افزایش یافته است.
 151 برابر   10.30 ساعت  در  غلظت  آخرین 
صورتی  در  است،  بوده  برمترمکعب  میکروگرم 
که استاندارد این ذرات در هوا 35 میکروگرم بر 

مترمکعب است.
با توجه به اینکه غلظت ذرات کمتر از 2.5 میکرون 
برابر حد مجاز  از چهار  به بیش  اراک  در هوای 
رسیده است، وضعیت هوا نه تنها برای گروه های 
حساس ناسالم است بلکه برای همه افراد ناسالم 
اعالم شده است، مرکز پایش توصیه کرده است که 
همه گروه های سنی بویژه افراد مبتال به بیماری 
قلبی، کودکان و زنان باردار در صورت غیرضروری 

بودن امور، از منزل خارج نشوند.

افتتاح واحد های تک نفره زایمان 
طبیعی در آذربایجان غربی

نفره  از 714 واحد تک  برداری  بهره  با  همزمان 
زایمان طبیعی در سراسر کشور، واحد های تک 
نفره زایمان طبیعی در آذربایجان غربی نیزبه بهره 

برداری رسید.
بیمارستان  در  طبیعی  زایمان  نفره  تک  واحد 
امام خمینی)ره( مهاباد همزمان با سراسر کشور 
با حضور آقازاده رییس دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی استان، ماموستا سهرابی 
و  سیاسی  معاون  شجاعی  دکتر  و  جمعه  امام 

امنیتی فرماندار مهاباد افتتاح شد.
این بلوک زایمانی در زمینی به مساحت 1160 
اعتبار  با  1300متر،  زیربنای  با  و  مترمربع 
شهریور  در  تومان  400میلیون  و  میلیارد  یک 

94استارت خورده بود.
آذربایجان غربی از 714 واحد تک نفره زایمانی 
قابل افتتاح در سراسر کشور سهم 105 واحد را 
دارد که 80 واحد در آذربایجان غربی مورد بهره 

برداری قرار گرفت.
 به گزارش ایسنا، بلوک زایمانی مهاباد دارای 13 
اتاق تک تخته زایمان طبیعی به سبک LDR  با 
تجهیزات کامال جدید و استاندارد با هدف ترویج 

زایمان طبیعی است.

تجهیزات نمایشگاه نفت خوزستان  
ساخت داخل است

جنوب  نفتخیز  مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل 
نفت  نمایشگاه  در  که  تجهیزاتی  تمام  گفت: 
این  و  ارائه شده، ساخت داخل است  خوزستان 
امر در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام شده 

است.
 141 حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  عالیپور  بیژن 
مانند  نفت  صنعت  تجهیزات  داخلی،  سازنده 
تجهیزات سر چاهی و خطوط لوله های جریانی را 
می سازند که این سازندگان در خوزستان یا سایر 

استان ها فعالیت می کنند.
وی در خصوص بحث بومی سازی قطعات افزود: 
در صنعت نفت به صورت ویژه به این مساله توجه 
می شود به شکلی که در مواردی حتی قطعه در 
اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد تا از روی آن 
بتوانند مهندسی معکوس انجام دهند و قطعه را در 

داخل کشور تولید کنند.
در  قطعه  هزار   8 تاکنون  کرد:  تصریح  عالیپور 
دنبال  به  و  است  بومی سازی شده  نفت  صنعت 
که  هستیم  نیز  دیگر  قطعه  هزار  بومی سازی 6 

امیدواریم در آینده نزدیک این امر محقق شود.
بحث  در  استان  تولیدکنندگان  توان  گفت:  وی 
ساخت قطعات و کیفیت محصوالت مطلوب است 
اما این تولیدکنندگان اکنون نیز در تالش هستند 
تا تولیدات خود را با کیفیت بیشتری ارائه کنند. 
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در 
خصوص بحث جذب سرمایه گذار در حوزه نفت 
خاطرنشان کرد: در این زمینه شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب پروژه های نفتی را تعریف می کند 
و با توجه به این پروژه هزینه ها مشخص می شود.

رهاسازی هفت راس کل و بز کوهی در پارک 
طبیعت و حیات وحش عینالی

محیط  کارشناسان  و  مدیران  از  جمعی  تبریز،  شهردار  حضور  با 
زیست و سازمان توسعه عینالی هفت رأس کل و بز وحشی در این 

پارک رهاسازی شد.
رها سازی این گونه ها در راستای افزایش تعداد و تنوع گونه های 

جانوری پارک طبیعت و حیات وحش عینالی انجام گرفته است.
پارک طبیعت  بز وحشی در  و  تعداد هفت راس کل  با رها سازی 
و حیات وحش تبریز این مجموعه به یکی از برجسته ترین جاذبه 
های گردشگری مجموعه بزرگ تفرجگاهی عینالی و تبریز تبدیل 

خواهد شد.
به مساحت  ای  پارک طبیعت و حیات وحش عینالی در محدوده 
40 هکتار، در مجموعه بزرگ تفرجگاهی عون بن علی تبریز ایجاد 

شده است.
و  محیطی  زیست  ضوابط  رعایت  با  محیطی  زیست  مجموعه  این 
مشاوره های تخصصی کارشناسان محیط طبیعی این اداره کل و با 

همکاری سازمان توسعه عون بن علی احداث شده است.
مجموعه زیست محیطی حیاط وحش عینالی در دره مابین ایستگاه 
طرف چشمه  به  تبریز  بام  رستوران  و  بقعه  تپه  و  کابین  تله  دوم 
طرالن قرار گرفته است که قابل رویت از محوطه ایستگاه دوم تله 
باشد، همشهریان و میهمانان عزیز می  تپه رستوران می  کابین و 
تله  داخل  از  را  زیبا  مجموعه  این  هوایی،  مسیر  انتخاب  با  توانند 

کابین مشاهد نمایند.
برخی  زیستگاهی  قابلیت  اولیه  بررسی های  اساس  بر  محل  این 
گونه های پستانداران بزرگ جثه استان و استانداردهای الزم برای 

نگهداری گونه به صورت نیمه طبیعی را دارد.

رستوران و کافی شاپ شناور شیشه ای در شورابیل 
احداث می شود

از احداث رستوران وکافی  مدیر منطقه نمونه گردشگری شورابیل 
شاپ شناور داخل دریاچه شورابیل خبر داد.

فضیلت ابراهیمی با اعالم این خبر، گفت: این رستوران به مساحت 
با  که  است  اردبیل  شهر  در  شناور  رستوران  اولین  مترمربع   200
مشارکت بخش خصوصی با برآورد هزینه ای بالغ بر 5میلیارد ریال 

در حال ساخت است.
راه  افزود:  دریاچه  این  در  آبی  تفریحات  اندازی  راه  به  بااشاره  وی 
دستگاه  و20  3نفره  تیوپ  4عدد   ، اسکی  جت  دستگاه   2 اندازی 
قایق پدالی مدرن از جمله تفریحات آبی منطقه نمونه گردشگری 
بالغ بر 2میلیارد ریال به پایان رسیده  با هزینه  شورابیل است که 

است.
دیگر  از   : کرد  تصریح  شورابیل  گردشگری  نمونه  منطقه  مدیر 
امکانات تفریحی شورابیل ساخت زیپ الین به طول 500متر است 

که در آینده نزدیک در اختیار گردشگران قرار می گیرد.
ابراهیمی گفت: عالوه بر راه اندازی تفریحات آبی در دریاچه شورابیل 
آماده سازی رینگ پیاده روی و رینگ دوچرخه سواری است که این 

مجموعه را در جهت  اهداف سالمت محور به پیش می برد.
وی با بیان اینکه منطقه نمونه گردشگری شورابیل تبدیل به یک 
مجموعه انسان محور می شود که پس از تکمیل امکانات مجموعه از 
ورود هرگونه وسیله نقلیه شخصی به این مکان جلوگیری می شود، 
خاطرنشان کرد: در همین راستا شهرداری اردبیل در جهت حمل و 
نقل گردشگران که قصد پیاده روی و یا دوچرخه سواری را ندارند 
تسهیالتی از قبیل قطار الستیکی، چندین دستگاه ون و موتورهای 

برقی در نظر گرفته است.

رشد 70 درصدی صدور گذرنامه برای زائران
 اربعین حسینی

جانشین فرمانده ناجا  تأکید کرد: زائران اربعین حتماً باید از قبل از 
حرکت به سوی مرزها مدارک خود را تکمیل کنند.

سردار »اسکندر مؤمنی« در مرز مهران در گفت وگو با خبرنگاران 
اظهار کرد: تاکنون از مرزهای مهران، شلمچه و چزابه 350 هزار نفر 
تردد کرده اند که این میزان تردد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

2 برابر افزایش یافته است.
وی از صدور 650 هزار گذرنامه تاکنون خبر داد و گفت : این میزان 

صدور 70 درصد رشد داشته است.
از  باید قبل  اربعین حتماً  زائران  تأکید کرد:  ناجا  جانشین فرمانده 

حرکت به سوی مرزها مدارک خود را تکمیل کنند.
مرز مهران یکی از مبادی اصلی خروج و ورود زائران عتبات عالیات 

است.
بر اساس تصمیم ستاد مرکزی اربعین زائران 17 استان آذربایجان 
غربی و شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان، تهران، البرز، قزوین، قم، 
و  لرستان  همدان،  گلستان،  مازندران،  گیالن،  کرمانشاه،  مرکزی، 

ایالم از مرز بین المللی مهران تردد خواهند کرد.

تخصیص بیش از 647 میلیون تومان اعتبار به شورای 
عالی قرآن کردستان

استان  قرآنی  توسعه  عالی  شورای  برنامه  و  طرح  کمیته  مسئول 
کردستان از تخصیص و هزینه کرد 647 میلیون و 500 هزار تومان 

برای شورای عالی قرآن کردستان خبر داد.
محمدمهدی طالبی، امروز، 18 آبان ماه در هفدهمین جلسه کمیته 
بررسی  کار  با دستور  که  استان  قرآن  عالی  برنامه شورای  و  طرح 
طرح های قرآنی واصله به دبیرخانه کمیته برگزار شد، اظهار کرد: 
شورای عالی قرآن تاکنون در استان فعالیت های مهم و اثرگذاری 

داشته است.
اجرای  بحث  در  موفق  استان های  از  کردستان  استان  افزود:  وی 
برتر  استان  سه  جایگاه  در  بحث  این  در  و  بوده  قرآنی  برنامه های 

کشور  قرار گرفته است.
استان  قرآنی  توسعه  عالی  شورای  برنامه  و  طرح  کمیته  مسئول 
کردستان بیان کرد: در اجرای برنامه ها و جذب باالترین اعتبارات، 
تهران،  استان های  از  بعد  کردستان  استان  قرآن  عالی  شورای 
خراسان رضوی، اصفهان، بوشهر در جایگاه پنجم قرار گرفته است.

وی با اشاره به پتانسیل ها و توانمندی های قرآنی استان کردستان 
عنوان کرد: در این راستا با اجرای برنامه ها و طرح های قرآنی، باید 

کردستان به طور ویژه دیده شود.
طالبی با تأکید بر تشکیل هر چه سریع تر کمیته تدوین سند تحول 
قرآن استان کردستان، بیان کرد: برای اجرای برنامه های قرآنی هیچ 
نقشه راه مشخصی نداریم که تدوین این سند می تواند نقشه راهی 

را به ما بدهد.
وی بیان کرد: سند تحول قرآن استان کردستان باید هرچه سریع تر 
و  مدون  برنامه  یک  با  بتوانیم  تا  شود  پیگیری  و  شده  راه اندازی 

راهبردی برنامه های قرآنی را پیگیری کنیم.
استان  قرآنی  توسعه  عالی  شورای  برنامه  و  طرح  کمیته  مسئول 
اعتبارات قرآنی شورای  از 50 درصد  کردستان عنوان کرد: بیشتر 
و  مردمی  قرآنی  موسسات  قرآنی  فعالیت های  به  قرآنی  عالی 

اتحادیه های قرآنی اختصاص یافته است.
از شورای  از دستگاه های دولتی  یا نهادی  اداره  وی بیان کرد: اگر 
عالی قرآن اعتباری دریافت کرده در قالب اجرای برنامه یا یک طرح 
قرآنی بوده است. طالبی یادآور شد: بعضی از بخش ها بیشتر از سایر 
با سرمایه گذاری در  به سرمایه گذاری دارد چرا که  نیاز  بخش ها 
این بخش مانند آموزش و پرورش برای آینده استان و فرزندان مان 

برنامه ریزی کرده ایم.

خبر خبر

 معاون بهره برداري آبفاي هرمزگان گفت: طي 
دفاتر  عملکرد  از  گرفته  صورت  های  ارزیابی 
وفاضالب  آب  های  شرکت  آب  برداری  بهره 
کشور در سال 94، دفتر بهره برداری آب این 

شرکت، موفق به کسب رتبه دوم کشور شد.
به گزارش روابط عمومي آب و فاضالب استان، 
مهندس »عال امیریان نژاد« افزود: با توجه به 
دفاتر  عملکرد  از  گرفته  صورت  های  ارزیابی 
بهره برداری آب شرکتهای آب وفاضالب کشور 
، دفتر بهره برداری آب این شرکت توانست با 
کسب 148 امتیاز از مجموع 200 امتیاز، رتبه 

دوم کشور را به دست آورد. 
برداري  بهره  دفتر  نژاد؛  امیریان  ي  گفته  به 

آب شرکت آبفاي هرمزگان براي دومین سال 
پیاپي موفق به کسب رتبه دوم کشوري در این 

ارزیابي عملکرد شده است.  
دکتر  راستا  همین  در  است؛  ذکر  شایان 
بهره  بر  نظارت  معاون  تشیعی  رضا  حمید 
فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت  برداری 
به نقش دفاتر بهره  با اشاره  کشور در پیامی 
در  وفاضالب  آب  های  شرکت  آب  برداری 
اپراتوری،  راهبری،  بر  نظارت  و  ریزی  برنامه 
تاسیسات  بازسازی  و  تعمیرات  نگهداشت، 
آب و مدیریت تولید و توزیع، از مدیرعامل و 
آبفاي هرمزگان  برداری  بهره  کارکنان بخش 

قدردانی کرد.

با  ارزیابي عملکرد 94 صورت گرفت؛

دفتر بهره برداری آبفاي هرمزگان رتبه دوم کشور

ستاد  ارزیابی  نتایج  و  بندي  رتبه  اعالم   با 
حقوق  و  عمومی  امنیت  حریم  از  صیانت 
و  کار  تعاون  کل   استان؛اداره  شهروندی 
و  برتر  رتبه  البرز  استان  اجتماعي  رفاه 
عمراني،  گروه  نخست  رتبه  و  استاني  نمونه 
بین  در  را  وزیربنایي  اقتصادي  تولیدي، 

دستگاههاي اجرایي استان کسب نمود.
تعاون  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
اساس  بر  البرز؛  استان  اجتماعي  کارورفاه 
ارزیابي ستاد صیانت از حریم امنیت عمومي 
های  دستگاه  استان،  شهروندي  وحقوق 
اجرایی،نهاد های دولتی، خصوصی و دانشگاه 
ها در دو گروه باالی 50 نفر و زیر 50 نفر و 
)علمی  در 5 حوزه  وظایف  به شرح  توجه  با 
)اجتماعي،  آموزشی،فرهنگی(،  و  پژوهشی 
انتظامی(،  و  )قضایی  مدیریتی(،  ورزشی، 
زیربنایي(،  و  اقتصادی  و  تولیدی  )عمرانی، 
همچنین  و  خدماتی(  و  رفاهی  )حمایتی، 
بانک ها و بیمارستان ها در دو بخش دولتی و 

خصوصی رتبه بندی شده اند.
تعاون،کارورفاه  کل  اداره  راستا  همین  در 
حاصله  نتایج  اساس  بر  نیز  استان  اجتماعي 

راستاي  ودر  صیانت   ستاد  هاي  ارزیابي  از 
کل  اداره  این  موثر  و  گرفته  انجام  اقدامات 
ارباب  ورضایتمندي  تکریم  خصوص  در 
مراجعان  کار  وتسهیل  خدمات  وارائه  رجوع 
ونیز رعایت حقوق شهروندي وارتقا فرهنگ 
نخست  رتبه  به کسب  موفق  وحجاب  عفاف 
و  اقتصادی  و  تولیدی  عمرانی،  گروه  در 
دستگاههاي  شامل  که  استان  زیربنایي 
تولیدي  اقتصادي،  فعالیت  حوزه  با  اجرایي 

و عمراني مي باشند؛ گردید.
از  صیانت  ستاد  درجلسه  است،  ذکر  شایان 
شهروندی  حقوق  و  عمومی  امنیت  حریم 
که  استان  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  و 
در آبان ماه به ریاست دکتر حقیقي، معاون 
استانداري  اجتماعی  و  امنیتی  و  سیاسی 
اجرایی  های  دستگاه  کل  مدیران  و  البرز 
شهروندي  حقوق  دبیران  همراه  به  استان 
دستگاه متبوع در محل سالن شهدای دولت 
برگزار گردید لوح تقدیر دستگاههای برتر از 
سوی معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی به 
مدیران کل دستگاههاي برگزیده  اهدا و از 

آنان تجلیل بعمل آمد.

کسب رتبه برتر اداره کل  تعاون کارورفاه اجتماعي البرز در بین 
دستگاه های اجرایی استان

پروژه  شروع  از  شهرکرد  شهرستان  فرماندار 
در  دارویی  گیاهان  و  محمدی  گل  پرورش 

سطح شهرستان خبر داد.
اقتصاد  ستاد  نشست  در  پور  ملک  حمید 
تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد  و  مقاومتی 
شهرستان اظهار داشت: این پروژه در زمینی 
به مساحت 1000 هکتار می باشد که به بخش 
های مرکزی، فرخشهر و الران اختصاص داده 
شده و مردم می توانند در اراضی تعیین شده 
به کاشت گل محمدی، بادام وحشی، گیاهان 

دارویی و انگور دیم اقدام کنند.
وی با بیان اینکه استقبال از طرح کشت گل 
محمدی و گیاهان دارویی بسیار مطلوب بوده 

دانش  و  کار  افراد جویای  کرد:  تصریح  است 
بیشترین  کشاورزی  های  رشته  آموختگان 

عالقمندی را به این طرح نشان دادند.
این  در  افزود:  شهرکرد  شهرستان  فرماندار 
واگذار  زمین  هکتار  پنج  نفر  هر  به  طرح 
می شود و مجموعا برای 200 نفر در بخش 

کشاورزی اشتغال آفرینی خواهد شد.
کرد: سهمیه شهرستان  پورخاطرنشان  ملک 
بخش  در  جاری  سال  برای  شهرکرد 
کشاورزی 700 هکتار بوده که با پیش بینی 
هزار  یک  از  بیش  برای  گرفته  صورت  های 
متقاضی  کشاورزی  بخش  در  زمین  هکتار 

وجود دارد.

آغاز پروژه پرورش گل محمدی و گیاهان دارویی 
در شهرکرد

احسان  و  قربانی  نذورات  اعطای  اولویت 
فرزندان  دارای  های  خانواده  به  حسینی 
محروم  مناطق  در  تغذیه  سوء  به  مبتال 

استان است.
 نذورات و کمک های مردم استان به کمیته 
و  استان  داخل  در  خمینی)ره(  امام  امداد 

بین نیازمندان توزیع و پرداخت می شود.
امداد؛  کمیته  خبری  سایت  گزارش  به 
های  مشارکت  معاون  سلیمی،  محسن 
و  چهارمحال  استان  امداد  کمیته  مردمی 
از  با بهرهمندی  اینکه  به  با اشاره  بختیاری 
و  امنا  امام جماعات، هیات  ظرفیت معنوی 
محرم  ایام  در  مسجد  و  محله  هر  عزاداران 
به  را  مطلوبی  خدمات  داریم  تالش  صفر  و 

اقشار نیازمند ارائه کنیم، 
خود  کمکهای  میتوانند  خیران  کرد:  اظهار 
را در قالب طرح احسان حسینی به مساجد، 
اهدا  نیکوکاری  مراکز  و  امداد  کمیته  دفاتر 
به  وقت  اسرع  در  آنان  نیت  طبق  تا  کنند 

دست خانوادههای بیبضاعت برسد.

 معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد 
انفاق،  فرهنگ  ترویج  اینکه  بیان  با  استان 
بین  توزیع  برای  مردمی  نذورات  ساماندهی 
اهداف  مهمترین  از  نیازمند  خانوادههای 
ماه  کرد:  بیان  است،  احسان حسینی  طرح 
فضای  حسینی  اربعین  بویژه  صفر  و  محرم 
معنوی بسیار مناسبی برای یاری رسانی به 

محرومان جامعه دارد.
سلیمی با اشاره به اینکه دفاتر کمیته امداد 
و 33 مراکزنیکوکاری تا پایان ماه صفر آماده 
عاشقان  احسان  و  انفاق  توزیع  و  دریافت 
سیدالشهدا)ع( است، گفت: خیران میتوانند 
در قالب غذای گرم، جیره خشک، سبد کاال 
احسان  و  اطعام  به  نقدی  مساعدتهای  و 

خانوادههای نیازمند کمک کنند. 
نیکوکار  مردم  و  عزادارن  اینکه  بیان  با  وی 
شرکت  با  بختیاری  و  چهارمحال  استان 
 500 و  میلیارد   3 حسینی  اطعام  طرح  در 
کرده  کمک  گذشته  سال  در  ریال  میلیون 
اند، یادآور شد: با تمهیدات و هماهنگیهای 

انجام شده با هیات امنای مساجد امیدواریم 
مساعدت و مشارکت اهالی خیر در این طرح 
بیش از سالهای گذشته باشد. با هم افزایی، 
مشارکت و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود 
در استان میتوانیم گامهای بیشتری را برای 

یاری رسانی به نیازمندان برداریم.
ماه  اینکه همه ساله در  به  اشاره  با  سلیمی 
های محرم و صفر، مردم مومن و نوع دوست 
چهارمحال و بختیاری اقدام به اهدای نذورات 
می کنند خاطرنشان کرد:سال گذشته مردم 
متدین کشورمان 3 میلیارد و 500 میلیون 
ریال نذورات خود را در روز عید قربان به این 
اولیه  آمار  براساس  که  کردند  پرداخت  نهاد 
امسال، تاکنون این نذورات به یک میلیارد و 

550 میلیون ریال رسیده است .
 معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد 
میلیون   650 و  میلیارد   8 کمک  به  استان 
گفت:  و  کرد  اشاره  گذشته  سال  در  ریال 
جشن عاطفه ها در استان طی دو مرحله و 
با همکاری دستگاههای ذیربط در مساجد، 

و  نیکوکاری  جمعه،مراکز  نماز  های  مصلی 
پایگاه   608 در  روستایی  و  شهری  مدارس 

برگزار شد.
طی  خیران  و  دوست  نوع  مردم  گفت:  وی 
میلیارد   11 جاری  سال  در  مرحله  دو  این 
ریال وجه نقد و کاال کمک کردند که پس از 
پایان زمان دریافت کمکهای مردمی، هدایا 
امداد  کمیته  و  آموزشوپرورش  همکاری  با 

بین دانش آموزان نیازمند توزیع شد.
سلیمی با بیان اینکه اولویت اعطای نذوارت 
به  مبتال  فرزندان  دارای  خانوارهای  قربانی، 
با  امسال  کرد:  تصریح  هستند،  تغذیه  سوء 
اتخاذ رویکرد توجه به نیاز مددجویان و نیاز 

سنجی اولیه خانواده های دارای فرزندان
و  قربانی  های  تغدیه،گوشت  سوء  به  مبتال 

نذورات بین آنان توزیع شد. 
امسال  قربان  عید  در  است  ذکر  شایسته 
مردم نیکوکار و متدین استان یک میلیارد و 
830 میلیون به کمیته امداد پرداخت کردند 

که بین نیازمندان توزیع شده است. 

 استاندار آذربایجان شرقی از آمادگی مدیریت 
هوایی  خط  اندازی  راه  برای  استان  ارشد 
بالعکس  و  هانوفر  تبریز-  یا  و  زاکسن  تبریز- 
هواپیما  خالی  ظرفیت  از  گفت:  و  داد  خبر 
نیز برای صادرات فرش به آلمان استفاده می 

کنیم.
اسماعیل جبارزاده در دیدار وزیر اقتصاد، کار 
وی  با  آلمان  زاکسن  نیدر  ایالت  ترافیک  و 
ما  همشهریان  از  زیادی  بسیار  تعداد  گفت: 
در کشور آلمان، مقیم بوده و مشغول فعالیت 

تجاری و اقتصادی هستند.
از  بعد  و  گذشته  های  سال  در  افزود:  وی   
برجام، هیات های اقتصادی و تجاری متعددی 
و  ایران  اسالمی  به جمهوری  آلمان  از کشور 
سفر  شرقی  آذربایجان  استان  به  به خصوص 
کرده اند و مذاکرات خوبی با این هیات ها در 
زمینه های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی 

و تجای داشته ایم.
کشور  مناسبات  گسترش  بر  تاکید  با  وی   
آذربایجان  مردم  داد:   ادامه  استان  با  آلمان 
کوش  سخت  مردمانی  آلمان  مردم  همانند 
این  برند.  می  لذت  کردن  کار  از  و  هستند 

ویژگی را در کمتر ملتی سراغ دارم.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت 
کرد:  تصریح  استان  دانشگاهی  و  علمی  های 
235 هزار نفر دانشجو در دانشگاه های استان 
تحصیل می کنند که از این تعداد حدود 23 
فوق  تکمیلی  تحصیالت  مقطع  در  نفر  هزار 
لیسانس و دکتری مشغول به تحصیل هستند.
نیروی  توان  و  انرژی  به  ما  گفت:  جبارزاده 
در  امیدواریم،  و  داشته  ایمان  خود،  انسانی 
را  خوبی  های  ریزی  برنامه  نیز  راستا  این 
تحقیق  ایم.نتیجه  داده  انجام  کنون  تا  نیز 
 1600  ، داشجویان  و  اساتید  این  بررسی  و 
شنبه  پنج  روز  در  که  است  تحقیقاتی  طرح 
در نمایشگاه فناوری های نو و پیشرفته ارائه 

خواهد شد.
وی با دعوت از این هیات آلمانی برای حضور 
های  فناوری  نمایشگاه  از چهارمین  بازدید  و 
کرد:  اظهار  تبریز  رشیدی  ربع  پیشرفته  نو  

آغازگر  تواند  می  نمایشگاه  این  از  بازدید 
استان  و  ما  استان  بین  خوبی  های  همکاری 
که  داریم  بنا  نمایشگاه  این  در  و  باشد  شما 
های  حوزه  در  طرح   1600 این  از  بخشی 
بیوتکنولوژی،صنعت،  نانوتکنولوژی،  مختلف 
به  توجه  با  و  بفروشیم  را   ... و  غذایی  مواد 
شناختی که از استان شما داریم عالقه مند به 
فعالیت و همکاری مشترک در صنعت خودرو، 

کشاورزی و ... هستیم.
نمایشگاه  برگزاری  از  بعد  کرد:  اضافه  وی 
فناوری های نو و پیشرفته، آماده فراهم کردن 
مقدمات برای برپایی نمایشگاهی با هدف ارائه 
ایالت زاکسن آلمان در تبریز  توانمندی های 
ظرفیت  شناساندن  برای  دیگر  نمایشگاهی  و 

های تبریز در کشور آلمان هستیم.
در  و  خود  سخنان  از  بخشی  در  جبارزاده 
ایالت  آلمان  اقتصاد  وزیر  سخنان  به  واکنش 
مشکالتی  هنوز  اینکه  بر  مبنی  آلمان  زاکس 
برای توسعه روابط و مناسبات با ایران وجود 
دارد اظهار کرد: ما به این موضع، متفق القول 
دو  هر  در  خوبی  های  ظرفیت  که  هستیم 
کشور وجود دارد و اراده توسعه روابط نیز هم 
در ایران و هم در آلمان وجود دارد. به عقیده 
ما،این اراده ها در کنار هم قرار نخواهد گرفت 
از  اینکه توسعه همکاری ها را به برخی  مگر 

موضوعات دیگر و بی ربط، منوط نکنیم.
وی افزود: عضو یکی از هیات های اقتصادی به 
ما گفت که اگر روابط شما با آمریکا حل نشود 
انتظار  ما  ولی  داشت  خواهیم  با شما مشکل 
مستقل  صورت  به  را  کشورها  منافع  داریم 
با  سیاسی  روابط  به  وابسته  و  کرده  تعریف 
را  آلمان  دولت  نکنیم.ما  ثالث  کشورهای 
اقتصادی  با  اروپایی  کشوری  و  مقتدر  دولتی 
قوی و قدر می شناسیم که توانست حتی در 
آفرین  نقش  نیز  اروپا  اتحادیه  اقتصاد  تقویت 

باشد.
وی با اشاره به توافق تاریخ جمهوری اسالمی 
ایران و کشورهای عضو گروه 1+5 تحت عنوان 
جمهوری  ای  هسته  موضوع  گفت:  »برجام« 
اسالمی حل شده و این سند، هم برای ایران 

و هم برای طرف های مقابل، الزم االجراست. 
به  فاینانس  و  بانکی  ارتباطات  کردن  منوط 
و  نیست  قبول  قابل  ما  برای  آمریکا؛  اجازه 
کشور  است  ممکن  که  همانطوری  معتقدیم 
آلمان در عرصه بین المللی، با چندین کشور 
آمریکا  کشور  با  هم  ما  باشد  داشته  مشکل 
مشکل داریم و ممکن است این مشکل، هیچ 
این است که  به معنی  این  گاه حل نشود.آیا 
نتوانیم همکاری های اقتصادی داشته باشیم؟ 
اسالمی  باشیم؟ جمهوری  منتظر  باید  تا کی 
ایران با اتحادیه اروپا روابط خوبی دارد و حتی 
شاید اتحادیه اروپا در تهران، دفتر نمایندگی 
تاسیس کند.انتظار داریم روابط ایران و آلمان 
تر آغاز شود و دیگر منتظر  نیز هرچه سریع 

دیگران نباشیم.
واحد  دو  فعالیت  به  اشاره  با  جبارزاده 
خودورسازی در استان اظهار کرد: می توانیم 
خودروهایی را با همکاری یکدیگر تولید کرده 
منافع  دنیا،  مهم  کشورهای  به  صادرات  با  و 
اقتصادی ایران و آلمان را بیش از پیش تامین 
از  و  هستیم  عمل  اهل  ها  تبریزی  ما  کنیم. 

صحبت کردن صرف، خوشمان نمی آید.
بیان  به  واکنش  در  همچنین  جبارزاده 
موضوعی از سوی لیس مبنی بر نگرانی برخی 
بانک های آلمانی برای ارتباط مستقیم با بانک 
تصریح  جنگ،  احتمال  دلیل  به  ایرانی  های 
در  موجود  مشکالت   رفع  آماده  ایران،  کرد: 
نفر  یک  اگر  داریم  اعتقاد  و  است  حوزه  این 
نجات  را  بشریت  تمامی  گویا  دهیم  نجات  را 
داده ایم و اگر یک نفر را بکشیم گویا تمامی 
اعتقاد  موضع،  ایم.این  کرده  نابود  را  بشریت 
دینی  باورهای  و  عقاید  از  متاثر  و  ما  قلبی 
ماست و نتیجه این باور، تبدیل ایران به امن 
امن  از کشورهای  ترین کشور منطقه و یکی 

جهان است.
ابراز کرد: در طول چندین سال گذشته  وی 
یک مورد هم حادثه تروریستی در ایران اتفاق 
از  پر  ما  اطراف  که  حالی  در  است  نیفتاده 
اعتقاد  از  حاکی  این  که  است  و جنگ  خون 
انسان  ارزش  به  مردم  و  اسالمی  جمهوری 

هاست و اگر همکاری ها از نزدیک آغاز شود، 
متوجه امنیت موجود در ایران خواهید شد.

بانکی  مشکل  حل  برای  اینکه  بیان  با  وی   
بینی  پیش  را  جدیدی  های  راه  توان  می 
های  بانک  با  ما  خصوصی  بخش  افزود:  کرد 
که  کنند  می  کار  ها  صرافی  طریق  از  شما 
دارد. زیادی  ریسک  و  نیست  خوبی  راه  این 
زیادی  و  مستقیم  ارتباطات  خواهیم  می  اگر 
را  بانکی  ارتباطات  مشکل  باید  باشیم  داشته 
رفع کنیم. ما باید منافع ملی دو کشور را در 
نظر بگیریم و امیدواریم در آینده نزدیک این 

مشکل رفع شود.
پیشنهاد پایان نامه های مشترک نیز از جمله 
لیس  به  جبارزاده  سوی  از  که  بود  مواردی 

مطرح شد.
لزوم تسهیل در رفت و آمد مردم دو  بر  وی 
کشور به آلمان و ایران تاکید کرد و افزود: اگر 
رفت و آمدها را تسهیل کنیم این مهم مقدمه 
بود.  خواهد  ها  موفقیت  از  بسیاری  برای  ای 
باشید  داشته  دفتری  تبریز  بازرگانی  اتاق  در 
این  اگر  و  کند  تسهیل  را  آمدها  و  رفت  که 
موضوع حل شود بعد از آن بسیاری از مسائل 

حل می شود.
وی نسبت به فرآیند طوالنی صدور ویزا برای 
ایرانیان توسط کشور آلمان ادامه داد:  ما در 
فرودگاه برای شما و در کمتر از یک ساعت، 
از  آلمان در کمتر  ولی کشور  ویزا می دهیم 

20 روز ویزا نمی دهد.!
 یکی از اعضای هیات اقتصادی و تجاری ایالت 
نیدر زاکسن آلمان به جبارزاده گفت: » ایران 
را دوست داریم و تالش می کنیم که در آلمان، 

سفیر خوبی برای ایران باشیم«.
لزوم  بر  هیات  این  اعضای  از  دیگر  یکی 
همکاری های مشترک در زمینه حقوق بشر و 

مسائل مرتبط به زنان نیز تاکید کرد.
که  داریم  اعتقاد  گفت:ما  نیز  جبارزاده 
و  مادران  و  است  مادران  پای  زیر  بهشت، 
تربیت  را  بشریت  جامعه  که  هستند  بانوان 
بانوان  می کنند و همه ما بشریت را مدیون 

می دانیم.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد چهارمحال و بختیاری خبرداد:

کمک 550 میلیون ریالی مردم در طرح احسان حسینی 

خط هوایی تبریز- هانوفر آماده راه اندازی
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کمبود نیروی انسانی، چالش نظام 
سالمت در کشور

رئیس مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
و  کارشناسی  انسانی  نیروی  کمبود  درمان،  و 
نظام  روی  پیش  مشکل  مهمترین  را  عملیاتی 

سالمت در کشور برشمرد.
های  کمیته  همایش  در  گویا  محمدمهدی 
مازندران  درمان  و  بهداشت  های  شبکه  فنی 
و  کارشناسی  انسانی  نیروی  کمبود  ساری،  در 
را  درمان  و  بهداشت  های  شبکه  در  عملیاتی 
اجرای  برای  میدانی  کارهای  شدن  کم  باعث 
بیماری  از  پیشگیری  و  بینی  پیش  های  طرح 

های واگیر دانست.
بدنه  در  موجود  عملیاتی  نیروهای  گفت:  وی 
آستانه  در  نیز  درمانی  و  بهداشتی  مراکز 
بازنشستگی هستند و باید برای تامین نیروهای 
کارشناسی در بدنه پایه نظام سالمت کشور فکر 

اساسی شود.
تغییرات آب وهوایی،  گویا کمبود منابع مالی، 
و  مهاجرت  افزایش  جدید،  های  بیماری  بروز 
مسایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را از دیگر 
چالش های پیش روی نظام سالمت در کشور 

عنوان کرد.
رئیس مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
نیازمند  واگیر  های  بیماری  مدیریت  که  گفت 
انسانی  نیروهای  و  است  گذاری  سرمایه 
به  بیشتر  باید  که  است  ای  سرمایه  مهمترین 

آن توجه شود.
کزاز  اطفال،  فلج  شدن  کن  ریشه  گویا، 
نتیجه کارکرد مهم  را  نوزاد و جذام  مادرزادی 
نیروی انسانی کارشناسی و عملیاتی در مراکز 
بهداشت و درمان در شهرستان ها دانست و بر 
و  بینی  برای پیش  نیروها  این  میدانی  فعالیت 

پیشگیری از بیماری تاکید کرد.
مراکز  فنی  کارشناسان  روزه  یک  سمینار 
بهداشت و درمان مازندران صبح چهارشنبه با 
حضور دکتر محمد مهدی گویا در ساری برگزار 

شد.

کشف 189 قلم اشیای عتیقه در کاشمر
خراسان  در  کاشمر  انتظامی  فرمانده  جانشین 
رضوی از کشف 189 قلم اشیای عتیقه از یک 

خودرو در این شهرستان خبر داد.
تیم  گروه  افزود:  هوشنگی  حسن  سرهنگ 
هنگام  کاشمر  جانبازان   11 کالنتری  تجسس 
گشت زنی در یک جاده روستایی حاشیه شهر 
به سواری پراید با سه سرنشین مشکوک شد. 

وی افزود: در بازرسی از این خودرو یک کیسه 
حاوی 179 عدد سکه و 10 قطعه اشیای عتیقه 
که داخل خودرو جاسازی شده بود کشف شد. 
داد:  ادامه  کاشمر  انتظامی  فرمانده  جانشین 
سکه ها و اشیای عتیقه به اداره میراث فرهنگی 
تحویل و پس از کارشناسی مشخص شد قدمت 

بعضی از سکه ها به دوره ساسانیان می رسد. 
مرد  دو  شامل  پرونده  این  متهمان  گفت:  وی 
برای سیر  بازجویی تکمیلی  از  و یک زن پس 

مراحل قانونی راهی دادسرا شدند. 

صادرات ساالنه 567 تن آبزی 
از آذربایجان غربی

گفت:  غربی  آذربایجان  آبزیان  و  شیالت  مدیر 
ساالنه 567 تن انواع ماهی و شاه میگو از این 

استان صادر می شود.
معصوم فصیح  در گفت و گو با ایرنا افزود: از 
به  اغلب  که  استان  در  آبزیان  صادرات  میزان 
عراق و کشورهای اروپایی انجام می شود، 67 
تن شاه میگوی دراز آب شیرین و 500 تن قزل 

آال و کپور ماهی است.
در  میگو  شاه  صادرات  بینی  پیش  گفت:  وی 
هم  صید  پروانه  و  بوده  تن   67 نیز  سالجاری 

صادر شده است.
فصیح با اشاره به فعال بودن 528 واحد آبزی 
پروری در آذربایجان غربی بیان کرد: مهمترین 
و  آب  بحث  استان  پروری  آبزی  بخش  چالش 

کمبود منابع مالی کم بهره است.
اضافه  غربی  آذربایجان  آبزیان  و  شیالت  مدیر 
کرد: هم اکنون پرورش ماهی در قفس و بهره 
در  سدها  پشت  آبی  منابع  از  بهینه  برداری 

استان انجام می شود.
ششم  برنامه  در  تا  صددیم  در  کرد:  بیان  وی 
توسعه با این روش 400 تن انواع آبزیان تولید 

شود.
فصیح با اشاره به هدفگذاری تولید ساالنه 100 
تن ماهی در قفس در استان گفت: از نظر غنای 
منابع آبی پشت سدها، ظرفیت خوبی در استان 

برای پرورش ماهی در قفس وجود دارد.
اظهار  غربی  آذربایجان  آبزیان  و  شیالت  مدیر 
کرد: در دریاچه پشت سد شهید قنبری ماکو از 
سال 91 پرورش ماهی در قفس انجام می شود 
و در این زمینه تا کنون 200 تن ماهی قزل آال 

تولید شده است.
منابع  وجود  علت  به  محل  این  در  افزود:  وی 
غذایی در آب، غذادهی کاهش می یابد و نیز در 

مصرف آب نیز صرفه جویی می شود.
راندمان  افزایش  اهمیت  به  اشاره  با  فصیح 
علوم  تحقیقات  موسسه  همکاری  با  گفت:  آب 
در  آب  از  بهینه  استفاده  های  روش  شیالتی، 

مزارع هم اکنون در حال بررسی است.
دریاچه  احیای  منابع  محل  از  داد:  ادامه  وی 
خصوصی  بخش  همکاری  با  استان  در  ارومیه 
مکانیزه  استان  در  ماهی  پرورش  مرزعه   60
غیر  های  استان  از  یکی  آذربایجان  شود.  می 
تولید  با  آبزیان  تولید  در  برتر  و  موفق  ساحلی 
ساالنه افزون بر 17 هزار تن انواع آبزیان با 528 

مزرعه، استخر و منابع آبزی پروری است.
ماهیان و آبزیان این استان عالوه بر تامین نیاز 
نیز  کشورها  و  استانها  سایر  به  استان،  داخل 
کشور  ایرنای  اخبار  مهمترین  شود.  می  صادر 
و آذربایجان غربی را به صورت لحظه به لحظه 
آدرس  به  رسانه  این  تلگرام  خبری  کانال  از 

irnaoromiye@ دریافت کنید.

شهادت مأمور نیروی انتظامی در فارس
ستوانسوم »علی اکبر کشتکار« سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر 
شهرستان »المرد«، شب گذشته در راه مبارزه با سوداگران مرگ و 

قاچاقچیان موادمخدر به درجه رفیع شهادت نائل شد.
شامگاه  فارس،  استان  انتظامی  نیروی  عملیات  معاونت  گزارش  به 
سه شنبه 18 آبان، به دنبال کسب خبری مبنی بر حضور قاچاقچیان 
موادمخدر در روستای کوشکوه از توابع بخش اشکنان شهرستان المرد 
با  مبارزه  پلیس  مأموران  از  اکیپی  افیونی،  مواد  معامله  انجام  برای 
موادمخدر و پلیس آگاهی شهرستان پس از هماهنگی با مقام قضایی 

به محل مورد نظر اعزام شدند.
براساس این گزارش، پس از شناسایی منزل مورد نظر، ماموران ساعت 
21 و 30 دقیقه وارد عمل شده و حین ورود به منزل، یکی از متهمان 

اصلی و دو فرد ناشناس از منزل متواری می شوند.
از  مواد مخدر  این خانه حدود 20 کیلوگرم  از  بازرسی  در  ماموران 
نوع تریاک کشف کرده و حین انتقال به خودرو پلیس، هدف حمله 
افراد ناشناسی قرار می گیرد که در این حادثه ستوان سوم »علی اکبر 
ناحیه  از  موادمخدر شهرستان  با  مبارزه  پلیس  کشتکار« سرپرست 

سرمورد اصابت گلوله اسلحه سوزنی قرار می گیرد.
براساس این گزارش، شهید کشتکار بالفاصله به بیمارستان منتقل 
رفیع شهادت  درجه  به  وارده،  به دلیل شدت جراحات  اما  بود  شده 

نائل می شود.
ماموران پلیس در بازرسی از اتاقک باالی پشت بام منزل مورد نظر 
یک قبضه اسلحه سوزنی شکاری کشف و همسر متهم دستگیر و به 

مقر انتظامی انتقال داده شده است.
تالش پلیس برای شناسایی و دستگیری متهمان و عامالن شهادت 

این مأمور نیروی انتظامی ادامه دارد.
به گزارش ایسنا، پیکر مطهر این شهید، صبح امروز در المرد تشییع و 

برای اعزام به زادگاهش، شهرستان مرودشت، آماده شده است.

نخستین قطار تهران - کربال وارد ایستگاه شلمچه شد
مدیرکل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران گفت: نخستین قطار تهران - کربال ظهر امروز چهارشنبه 

وارد ایستگاه شلمچه شد.  
علی کاظمی منش در این مراسم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قطار 
با خود آورده که عازم کربال هستند. هر  امروز 400 زائر را  ورودی 
هفته پیش بینی می کنیم 400 نفر را بتوانیم به این مقصد بیاوریم.  
وی افزود: کار جابجایی مسافران به صورت  برنامه ای انجام می شود 
و ارتباطی در تعداد متقاضیان ندارد. قیمت بلیط تهران کربال 130 
هزار تومان است که شامل مسیر ریلی در ایران و هزینه اتوبوس که 
35 کیلومتر در خاک عراق  و همچنین هزینه از ایستگاه بصره تا 

کربال است.  
کنترل  از  بعد  دقایقی  قطار  این  مسافران  کرد:  بیان  منش  کاظمی 
گذرنامه از مرز عبور کرده و برای سوار شدن به قطار به سمت کربال 

حرکت می کنند.
مدیرکل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران اظهار کرد: هر هفته سه شنبه قطار از تهران به مقصد 
کربال حرکت می کند و قصد داریم تا دو ماه آینده قطار مشهد - کربال 

را نیز راه اندازی کنیم.  
کاظمی منش تصریح کرد: امکاناتی که راه آهن در مرز پیش بینی 
کرده است هر نیم ساعت یک بار قطار خرمشهر - شلمچه حرکت 
می کند و زائرانی که در ایستگاه خرمشهر هستند و یا کسانی که از 
قبل  آمده اند و قصد رفتن به مرز شلمچه را دارند جابجا می کند.  
در این ایام چیزی حدود 40 رام قطار فوق العاده از سوی راه آهن 
تدارک دیده شده است. در مجموع 35 هزار تخت پیش بینی شده که 
مسافران را از تهران و سایر شهرها به مقصد ایستگاه شلمچه بیاورد.  

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران خبرداد:
کمتر از 3 درصد میزهای مدیریتی کشور 

در اختیار بانوان
  مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران گفت: کمتر از 

3 درصد میزهای مدیریتی کشور در اختیار بانوان است.
به نقل از ایسنا مازندران، مریم جمشیدی در نشست هم اندیشی 
رامسر  فرمانداری  در  اجتماعی  و  سیاسی  های  فعالیت  در  بانوان 
شکل  از  ها  سال  که  خانواده  و  بانوان  امور  کل  اداره  کرد:  اظهار 
تمام  در  گذرد ساختار مشخصی  می  وزارت کشور  در  آن   گیری 

حوزه ها ندارد.
وی افزود: در دولت تدبیر و امید برنامه های خوبی در حوزه  زنان و 

خانواده صورت گرفته است.
جمشیدی با اشاره به اینکه فعالیت های امور بانوان را کاهش طالق، 
بهتر شدن مهارت های جنسیتی زوجین، سالمت بانوان، واگذاری 
استان برشمرد  سرفصل های پژوهشی و آسیب شناسی در سطح 
و افزود: آسیب ها در حوزه زنان و خانواده بسیار زیاد است و باید 
انعقاد  مختلف،  های  جشنواره  و  آموزشی  های  کارگاه  برگزاری  با 
برنامه های مختلف و نشست های تخصصی  برگزاری  نامه،  تفاهم 
و اتاق فکر با کمک ظرفیت ها و تعامل نهادهای دولتی و عمومی 
ظرفیت سمن ها به عنوان بازوان توانمند در زمینه کاهش اقداماتی 

صورت گیرد.
وی تصریح کرد: در کارگاه تخصصی بانوان و خانواده ظرفیت خوب و 

تاثیر گذاری ایجاد شد و  تصمیمات خوبی گرفته می شود.
مدیرکل امور بانوان استانداری مازندران با بیان اینکه در زمینه بکارگیری 
نیروهای استانی شاهد حضور افراد موثری هستیم، بیان کرد: زنان ایرانی 
نیز با خودباوری و باالبردن توانمندی ها و افزایش سطح آن در جایگاه 

اداری و روحی جایگاه خود را احقاق کنند.
وی افزود: بانوان باید طوری عمل کنند تا جنسیت یک دروازه محسوب 

نشود و برای استفاده از  توانمندی های بانوان شرایط مهیا شود.
جمشیدی با تاکید بر اینکه بانوان هنوز برای رسیدن به جایگاه های 
ارشد مدیریتی فاصله دارند، عنوان کرد: کمتر از سه درصد میزهای 

مدیریتی کشور در اختیار بانوان است.
اسالمی  انقالب  کرد:  اظهار  جلسه  این  در  نیز  رامسر  فرماندار   
جایگاهی رفیع برای بانوان ایجاد شد و اعتماد رهبر انقالب اسالمی 

به بانوان نیز در این زمینه سرمنشا خوبی بوده است.
حسین سروری یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی را حضور 
به  توجه  با  گفت:  و  دانست  اجتماعی  های  عرصه  در  بانوان  فعال 
عنوان  به  خانوادگی  وظایف  و  نقش  ایفای  کنار  در  خوب  شرایط 
در کشور  بانوان  فعالیت  نیز  مختلف  های  در حوزه  مادر  و  همسر 
به  توجه  با  آنها  اراده  و  بانوان  حضور  افزود:  است.وی  چشمگیر 
توانمندی ها در حوزه علمی سیاسی اجتماعی مدیریتی بسیار موثر 

بوده و دلسوزانه و عمیق ایفای نقش می کنند.

خبر خبر

استان  گذاری  سرمایه  خدمات  مرکز  جلسه 
مرکزی به ریاست ظفر افشون معاون هماهنگی 
امور اقتصادی وتوسعه منابع استانداری مرکزی 
و با حضور حسن میرزاخانی نایب رئیس مرکز 
خدمات سرمایه گذاری استان با موضوع بررسی 
ورفع موانع پیش روی متقاضیان سرمایه گذاری 

در احداث نیروگاه های خورشیدی برگزار شد.
حسن میرزاخانی مدیرکل امور اقتصادی ودارایی 
در این جلسه بیان کرد: با توجه به ظرفیت ها 
درحوزه  استان  این  مناسب  های  ساخت  وزیر 
ایجاد و ساخت نیروگاه های بادی و خورشیدی 
حضور  متقاضی  خارجی  گذار  سرمایه  ،هشت 
نیاز  که  هستند  بخش  دراین  گذاری  وسرمایه 
است رفع مشکالت وتسهیل فرآیند اداری برای 
قرار  ذیربط  ادارات  دستورکار  در  واحدها  این 

گیرد.
موضوع  داشت:  اظهار  میرزاخانی  حسن 
آب  وتامین  سبز  فضای  درصد   25 اختصاص 

برای شستشوی پنل های نیروگاه ها خورشیدی 
بادی  های  نیروگاه  ایجاد  برای  ها  وزیرساخت 
این  ایجاد  برای  استان  این  در  وخورشیدی 

نیروگاه ها تهیه شده است.
های  نیروگاه  ایجاد  های  مکان  داد:  ادامه  وی 

بادی درشهرستان های خمین، زرندیه، دلیجان، 
25مگاواتی  های  نیروگاه  ایجاد  برای  اراک 
شناسایی وبه سرمایه گذاران معرفی شده است.  
نایب رئیس مرکز خدمات استان مرکزی وجود 
برای  اداری  ومقررات  قوانین  و  طوالنی  فرآیند 

حوزه  این  مشکالت  از  یکی  را  گذاری  سرمایه 
حوزه  در  دستگاه  20تا21  وگفت:  کرد  عنوان 
سرمایه گذاری در این استان فعال هستند که 
نیاز است باتسهیلگری وساده سازی دراین امور 
زمینه سرمایه گذاری در بخش های مختلف در 

استان فراهم شود.
مدیر کل امور اقتصادی ودارایی افزود:56فرصت 
سرمایه گذاری عالوه بر فرصت های پیش روی 
استان درسفر رئیس جمهوری شناسایی وبرای 

سرمایه گذاری به سرمایه گذاران معرفی شد.
وی گفت: 125هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری 
برای اجرای این طرح ها در استان مرکزی نیاز 
است و تاکنون برای 40میلیارد ریال آن سرمایه 
پیگیری  حال  در  بقیه  و  شده  شناسایی  گذار 

هستند.
متقاضیان  روی  پیش  موانع  نشست  این  در 
های  نیروگاه  احداث  در  گذاری  سرمایه 

خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت.

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی خبر داد:

شناسایی 56فرصت سرمایه گذاری در استان 

بر  ارومیه  دریاچه  مطالعات  پژوهشکده  معاون 
از تجربه متخصصان بومی در  لزوم بهره گیری 

احیای دریاچه ارومیه تاکید کرد.
ناصر آق افزود: متاسفانه بجای اینکه از تجربه 
طرح  انجام  و  شود  استفاده  بومی  متخصصان 
های تحقیقاتی را به دانشگاه های بومی واگذار 
دریاچه  احیای  تحقیقاتی  طرح  مجری  کنند 

ارومیه دانشگاه تهران است.
وی خاطرنشان کرد: اگر تغییراتی که در درون 
درستی  به  را  دهد  می  روی  ارومیه  دریاچه 
نشناسیم و برنامه های احیا را براساس تغییرات 
آن تدوین نکنیم برای احیای دریاچه ارومیه با 

مشکل مواجه خواهیم شد.
با  ارومیه  دریاچه  مطالعات  پژوهشکده  معاون 
تعریفی  ارومیه  دریاچه  وضعیت  اینکه  بیان 
ندارد گفت:  در سال آبی 94- 95 با بارندگی 
به  تراز دریاچه نسبت  های خوبی که داشتیم 
سال قبل یک متر و 5سانت افزایش یافت اما 

تبخیر از دریاچه نیز داشتیم.
شده  انجام  مطالعات  براساس  داد:  ادامه  وی 
ساالنه یک متر تبخیر از سطح دریاچه ارومیه 
انجام است  با روش های  در حال  را داریم و 
احیا دریاچه ارومیه به طول خواهد کشید و با 
افزایش بارندگی در مقطعی  تنها دریاچه فصلی 

خواهیم داشت.

سال  شهریور  با  مقایسه  در  کرد:  اظهار  آق 
گذشته اگر بخواهیم به تراز اکولوژیک برسیم 
باید 4 متر تراز را افزایش دهیم برای این کار 
داشته  تراز  افزایش  سانت   40 باید  سال  هر 

باشیم.
وی ادامه داد:بدین معنا که در پایان بارندگی 
و ورودی از رودخانه ها، سطح دریاچه ارومیه 
یک متر  و 40 سانت باشد و اگر یک متر آن 
تبخیر شد 40 سانت سطح تراز افزایش یابد اما 

این امر کار ساده ای نیست .
اشباع  نمک  از  دریاچه  آب  کرد:  تصریح  آق 
نمک  غلظت  و  اشباع  فوق  مرز  به  گاهی  و 
400 تا 450 گرم در لیتر می رسد در چنین 

وضعیتی بلورهای نمک در سطح آب تشکیل و 
بهم چسبیده و ورقه های گردی مثل چیپس 
این ورقه ها زمانی  را بوجود می آوردو  نمکی 
ارومیه  به بستر دریاچه  که سنگین می شوند 

وارد می شوند.
طول  در  وضعیتی  چنین  این  داد:  ادامه  وی 
چندین سال است که اتفاق می افتد و قسمت 
را  احیا  وضعیت  و  پر  را  دریاچه  عمیق  های 

سخت تر می کند.
با  ارومیه  دریاچه  مطالعات  پژوهشکده  معاون 
بستر  در  شود  می  بینی  پیش  اینکه  به  اشاره 
دریاچه ارومیه 5 میلیارد تن نمک وجود دارد 
مناطق  در  عمدتا  ها  نمک  این  کرد:  اضافه 

عمیق دریاچه رسوب کرده اند  و قسمت های 
عمیق را پر کرده و به همین دلیل بستر دریاچه 
صاف و صاف تر شده است و این اتفاق ناگواری 
است لذاباید مطالعات دقیقی در این خصوص 

انجام شود.
الیه  چگونگی  درخصوص  باید  داد:  ادامه  وی 
مطالعات  ارومیه  دریاچه  رسوبات  و  بندی 
دقیقی صورت گیرد؛ چنانچه رسوبات رودخانه 
ای برروی الیه های نمک دریاچه ارومیه قرار 
گیرد کار احیا را با مشکل مواجه می کند چرا 
که الیه های نمکی در رسوبات حل  نشده و 
عمق برنمی گردد و ظرفیت و گنجایش دریاچه 

کمتر می شود.
دریاچه  گنجایش  حاضر  حال  در  افزود:  آق 
افزایش تراز یک  با  ارومیه کمتر شده چرا که 
برابر   5 دریاچه  وسعت  جاری  سال  در  متری 
یابد  افزایش  متر  تراز 2  یافته چنانکه  افزایش 
این  به  توجه  لذا  داد!  خواهد  روی  اتفاقی  چه 

موضوع بسیار جدی است.
راه  موثرترین  را  ارومیه  دریاچه  فازبندی  آق 
برای به نتیجه رسیدن آن عنوان کرد  و گفت: 
با توجه به اینکه اگر عرض محیط کاهش یابد 
احیای آن قسمت نیز موفقیت آمیز می شود باید 
در فاز نخست، قسمتی از دریاچه را که نمک 

در آن ته نشین شده است احیا کرد.

گیالن  دانشگاه  پژوهشی  معاون 
در  باالیی  پتانسیل  گفت:گیالن 
دارد.  کشور  بادی  انرژی  توسعه 
ششمین  در  میرحسینی  دکتر 
که  بادی  انرژی  استانی  همایش 
گیالن  دانشگاه  حکمت  تاالر  در 
در  بادی  شد،گفت:انرژی  برگزار 
کشور ما سابقه زیادی دارد و در 
دنیا خیلی ها معتقدند که ایرانیان 

ابداع کننده انرژی بادی است.
بادی  انرژی  از  افزود:دنیا  وی 
استفاده زیادی می کند چون حافظ 
محیط زیست و تجدیدپذیر است 
و ما در کشور عالوه برنفت و گاز 

می توانیم از انرژی های تجدیدپذیر بهره زیادی 
برد.

معاون پژوهشی دانشگاه گیالن با اشاره به اینکه 
بادی  منابع  توسعه  شاهد  بعد  به  سال 72  از 
هستیم و بهره مندی ها رو به افزایش است،خاطر 
نشان کرد:گیالن از جمله استانهای کشور است 

که ظرفیت باالیی در انرژی بادی دارد.
وی با بیان اینکه دانشگاه گیالن دانشگاه جامعی 
تحقیقات  توسعه  برای  الزم  جایگاه  از  است 
و  دانشگاه  این  همکاری  است،گفت:  برخوردار 
شرکت برق منطقه ای گیالن می تواند توسعه 

انرژی بادی را در گیالن به رقم بزند.
منطقه ای  برق  مدیرعامل شرکت  آبادی  بلبل 
اینکه  بیان  با  همایش  این  از  در  نیز  گیالن 
حمایت از این انرژی ها الزم است،گفت:گیالن 
6 نیروگاه کوچک و بزرگ دارد که 3 نیروگاه از 
سوخت فسیلی و سه نیروگاه از آوری تجدید 
پذیر استفاده می کنند. وی افزود:نیروگاه سبز 
تاریک  سد  و  منجیل  آبی  نیروگاه  و  منجیل 

مجموعا 2 هزار و 816 مگابایت تولید خود را از 
انؤزی های تجدید پذیر تامین می کنند.

بلبل آبادی با بیان اینکه برخی از مناطق گیالن 
و  بی نظیر هستند  باد  از  برق  انرژی  تولید  در 
ورود  متقاضی  حوزه  این  در  خصوصی  بخش 
است،وارد شده است،خاطر نشان کرد:با توجه به 
پیگیری های شرکت در حال حاضر تولید انرژی 

خورشیدی دو اولویت قرار گرفته است.
گفت:انرژی  و  خبرداد  رویکردها  تغییر  از  وی 
گیالن  جنوبی  بخش  در   باید  و  خورشیدی 
پتانسیل باالیی دارد و هم اکنون یک شرکت 
مگابایت  تولید 40  متقاضی  قدرتمند  اروپایی 
برق از باد در استان است. وی تصریح کرد:وجود 
انرژی باید در منجیل گیالن در بهره مندی از 

انرژی خورشیدی نیز موثر است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیالن افزود:به 
طور جد استفاده از نیروهای تجدید پذیر را در 
گازهای  تولید  از  تا  ایم  داده  قرار  کار  دستور 
نجومی  آالیندگی  شان  اعداد  که  آالینده 

است،جلوگیری کنیم.

گیالن استان پر پتانسیل کشور  در توسعه 
انرژی بادی

استان  دانشگاهی  جهاد  فرهنگی  معاون 
نشست های  سلسله  برگزاری  از  البرز 
ویژه ی  دانشگاهی  فرهنگ  بررسی  تخصصی 
دانشگاه  در  محققان  و  استادان  دانشجویان، 

خوارزمی خبر داد.
احمدرضا فیروزی  با اشاره به ضرورت اجرای 
توجه  گفت:  و  کرد  اشاره  نشست ها  این 
اهمیت  از  دانشگاه  در  فرهنگ  مقوله ی  به 
فرهنگ  چراکه  است؛  برخوردار  گسترده ای 
انسان  کنش  و  اندیشه  زندگی،  مشترک  راه 
در یک جامعه است و شامل باورها، عادات و 
اخالقی است که شکل دهنده ی ذهنیت افراد 

و رفتار جامعه است. 
که  مهمی  کارکردهای  از  یکی  افزود:  وی 
و  آموزشی  و  علمی  کارکردهای  کنار  در 
سیاسی برای دانشگاه ها قائل شده اند، کارکرد 

فرهنگی است.
غنی  در  دانشگاه  نقش  بر  تأکید  با  فیروزی 
کردن فرهنگ جامعه، افزود: کارکرد فرهنگی 
شهروند  و  مدرن،  انسان  تربیت  بر  دانشگاه، 
آگاه و وظیفه شناس تأکید دارد که می توانند 
با  را  جامعه  و  شوند  دیگران  برای  الگویی 
هدایت  توسعه  مسیر  در  ویژگی هایی  چنین 

کنند.
وی یادآور شد: اما دانشگاه در زمینه تربیت 
هم چنین  و  آگاه،  و  مهذب،  مدرن،  شهروند 
نهادینه شدن گفتمان علم چندان موفق عمل 
نکرده است و این موضوع ما را بر آن می دارد 
فضای  بررسی  و  ناکامی ها  این  واکاوی  به  تا 
بر  حاکم  مکانیزم های  و  دانشگاه ها  فرهنگی 

آن بپردازیم.
در  البرز  دانشگاهی  جهاد  فرهنگی  معاون 
تخصصی  نشست های  سلسله  گفت:  ادامه 

هدف  این  با  دانشگاهی  فرهنگ  بررسی 
طراحی شده است و مقرر است مفاهیم، ابعاد، 
دانشگاهی  فرهنگ  شاخص های  و  مولفه ها 

مورد بررسی قرار گیرد.
نشست ها  این  در  کرد:  خاطرنشان  فیروزی 
که با حضور استادان و صاحب نظران برجسته 
فرهنگ  نسبِت  می شود،  برگزار  کشوری 
هویت،  نظیر  عناصر  سایر  با  دانشگاهی 
اخالق، سیاست، نقد، گفت وگو، نشاط علمی، 
خرده فرهنگ ها، سبک زندگی، اوقات فراغت، 
عزت نفس، آزادگی، کار جمعی و ... بررسی و 

تبیین خواهد شد.
این مسئول تصریح کرد: نشست های فرهنگ 
فرهنگی  مطالعات  دفتر  سوی  از  دانشگاهی 
جهاد دانشگاهی البرز و با همکاری اداره کل 
مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی و معاونت 
برگزار  البرز  دانشگاهی  جهاد  پژوهشی 

می شود.
 وی با اشاره به محتوای این نشست ها گفت: 
»فرهنگ دانشگاهی و هویت ایرانی اسالمی«، 
»فرهنگ دانشگاهی، تضاد یا تعامل با خرده 
و  دانشگاهی  »فرهنگ  ملی«،  فرهنگی های 
و  مفاهیم  مؤلفه ها،  »ابعاد،  علمی«،  نشاط 
شاخص های فرهنگ دانشگاهی« و »فرهنگ 
دانشگاهی و جهان مجازی« از جمله عناوین 

این نشست ها است.
حضور  عالقه مندان  افزود:  پایان  در  فیروزی 
می توانند  دانشگاهی  فرهنگ  نشست های  در 
طبقه  خوارزمی،  دانشگاه  به  ثبت نام  برای 
فرهنگی  معاونت  اداری،  ساختمان  همکف 
برای کسب  البرز مراجعه و  جهاد دانشگاهی 
اطالعات بیشتر با شماره 34505151 تماس 

حاصل نمایند.

برگزاری سلسله نشست های تخصصی بررسی فرهنگ 
دانشگاهی در استان البرز

رونوشت آگهي حصر وراثت
شرح  به   38016 شماره  شناسنامه  داراي  شریفیان  فرنگیس  خانم 
دادخواست به کالسه 950642 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان نسیم حیدری شیرازی بشناسنامه 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي  شماره 5683 در تاریخ 1393/8/16 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : …………
عباس  فرزند  متولد 1325/5/1 ش ش 38016  فرنگیس شریفیان   -1

نسبت مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي 

صادر خواهد شد.47991 م/الف
رئیس شعبه شوراي حل اختالف کرج- حسینی

مدیر امور فرهنگی و مدیر روابط عمومی اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شایعات  برخی  به  اشاره  با  کرمان  استان 
درباره مفقود شدن یکی از کتیبه های کاشی 
کتیبه  گفت:  کرمان  گنجعلیخان  کاروانسرای 

مذکور مفقود نشده است.
میراث  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
کتیبه  افزود:  افضلی  مهدی  محمد  کرمان، 
کاشی کاروانسرای گنجعلیخان کرمان در جریان 
مرمت ایوان شرقی این کاروانسرا به منظور انجام 
تعمیرات فنی به خارج از کارگاه مرمتی مجموعه 
مذکور انتقال داده شده و بزودی در محل اصلی 

خود نصب خواهد شد.
وی در توضیح علل انتقال و جابجایی یکی از 
کاروانسرای  شرقی  ایوان  کاشی  های  کتیبه 
گنجعلیخان کرمان اظهار کرد: پس از اتمام مرمت 
نقاشی های قاجاری چهار سوق گنجعلیخان بر 
اساس برنامه ریزی های مدون قبلی و در ادامه 
عملیات مرمت تزئینات مجموعه گنجعلیخان که 
بسیار ارزشمند و حائز اهمیت هستند، مرمت 
ایوان شرقی کاروانسرای گنجعلیخان و اتاق شاه 

نشین پشت آن در اوایل سال جاری در دستور 
کار اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری استان کرمان قرار گرفت.
افضلی گفت: پس از انجام مطالعات، مستندسازی 
و تهیه طرح مرمت، عملیات اجرایی با بهره گیری 
از توان متخصصان و کارشناسان رشته مرمت و 

استادکاران با سابقه این حوزه، آغاز شد.
کل  اداره  عمومی  روابط  و  فرهنگی  امور  مدیر 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
استحکام  اساس  همین  بر  داد:  ادامه  کرمان 
برداری،  الیه  ایوان،  مقرنس  ای  سازه  بخشی 
تمیزکاری و موزون سازی رنگی، تثبیت نقاشی 
ها و نقوش گچ بری موجود در ایوان، کف سازی 
ایوان و اطاق شاه نشین، سبک سازی سقف اتاق 
شاه نشین و استحکام بخشی و دوخت و دوز 
آن مرمت و بازسازی کاشی کاری های معقلی 
موجود در ستون های دو طرف ایوان، بازسازی 
اسپر آجری و طاق باالی ایوان انجام و به اتمام 

رسید.

کاروانسرای  مرمت  حین  کرد:  تصریح  وی 
مذکور بررسی های کارشناسی نشان داد قابی 
از کاشی معرق در مرکز مقرنس ایوان شرقی 
کاشی  قطعات  پشت  مالت  ضعف  دلیل  به 
پیوستگی خود را از دست داده و مورد تهدید 
است، به گونه ای که امکان مرمت آن در محیط 

کارگاه فراهم نبود.
افضلی گفت: به همین دلیل این کاشی از محل 
اصلی برچیده و برای مرمت به گنجینه میراث 
فرهنگی منتقل شد و در اختیار کارشناسان قرار 
گرفت و بدل آن نیز )البته با مقداری تفاوت در 
مرمت  تکمیل  زمان  تا  و  موقتی  الخط(  رسم 

کاشی اصلی در محل نصب شد.
خصوص  در  کار  این  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
یا  شدن  مفقود  خطر  که  ارزشمندی  تزئینات 
آسیب دیدگی آنها محتمل است،افزود: در برخی 
مواقع با توجه به شرایط اثر، نمونه اصلی در موزه 
و یا گنجینه ها باقی مانده و در شرایط خاص 

نگهداری می شود. 

مدیر امور فرهنگی و روابط عمومی اداره کل 
کرد:  تصریح  کرمان  استان  فرهنگی  میراث 
سردر  مقرنس  بازسازی  نیز  حاضر  حال  در 
و مرمت بخش های  کاروانسرای گنجعلیخان 
باقیمانده از آن و همچنین مرمت و پاکسازی 
و تثبیت تزئینات گچ بری آن در دست اقدام 
است. وی گفت: این عملیات یکی از مهمترین 
پروژه های مرمتی سطح کشور است که پس 
از سالیان متمادی و از انجام مطالعات کامل و 
به همت کارشناسان و معماران مجرب  جامع 

کرمانی در حال انجام است. 
با بیان اینکه تزئینات گچ بری موجود  افضلی 
تا حدی  و  ارزشمند  العاده  فوق  این سردر  در 
منحصر بفرد است افزود: عالوه بر تزئینات گچ 
بری، کتیبه ای از کاشی و به خط ›رضا عباسی‹ 
سردر  ایوان  بدنه  در  صفوی  دوره  خوشنویس 
ورودی وجود دارد که بر زیبایی سردر و غنای 

آن افزوده است. 
وی بیان کرد :در حال حاضر کار مرمت کتیبه 
گنجعلیخان  کاروانسرای  شرقی  ایوان  کاشی 
و  می کند  طی  را  خود  پایانی  مراحل  کرمان 

بزودی در محل اصلی نصب خواهد شد.

لزوم بهره گیری از تجربه متخصصان بومی در احیای دریاچه ارومیه

 کتیبه کاروانسرای گنجعلی خان کرمان مفقود نشد
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احتمال تشدید بحران آب افزایش یافت 

قائم مقام وزیر نیرو گفت: از ابتدای مهرماه تاکنون فقط 10 
میلیمتر بارش در سطح کشور داشتیم، در حالی که در مدت 
ثبت  بارش در سطح کشور  میلیمتر  مشابه سال گذشته 40 
شده بود؛ از اینرو با کاهش 75 درصد میزان بارش ها در کشور 

مواجه شده ایم. 
ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو اظهار داشت: شاهد کاهش 

عجیب میزان بارش های کشور در سال آبی جدید هستیم.
وی افزود: از ابتدای مهرماه تاکنون فقط 10 میلیمتر بارش در 
سطح کشور داشتیم، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته 
40 میلیمتر بارش در سطح کشور ثبت شده بود؛ از اینرو با 

کاهش 75 درصد میزان بارش ها در کشور مواجه شده ایم.
قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه »احتمال تشدید بحران آب 
گفت:  است«،  یافته  افزایش  ها  بارش  آمار  شدید  کاهش  با 
تعداد  افزایش  شاهد  ها،  بارش  در  روند  ای  ادامه  صورت  در 
با تنش آبی در تابستان سال آینده خواهیم  شهرهای درگیر 

بود.
و  هواشناسی  سازمان  های  گزارش  اساس  بر  داد:  ادامه  وی 
بررسی های انجام شده در وزارت نیرو، سال آبی 95 - 96 که 
از ابتدای مهرماه امسال آغاز شده، سالی با متوسط بارش های 

زیر متوسط درازمدت خواهد بود.

ایران اولین بشکه نفت را از میدان »یاران 
شمالی« برداشت کرد 

پس از سالها تأخیر در توسعه میدان یاران شمالی، نخستین 
بشکه نفت از این میدان مشترک با عراق در سمت ایران به 

تولید رسید. 
ایران  مرز  مجاورت  در  ایران  غرب  در  گزارش،  این  اساس  بر 
نظر حجم ذخایر  از  که  واقع شده  نفتی  عراق، یک مخزن  و 
درجای نفت یکی از بزرگترین میادین نفتی جهان است. این 
مخزن نفتی که بین ایران و عراق مشترک است در خاک عراق 
با عنوان میدان »مجنون« و در خاک ایران با عنوان میدانهای 
و  جنوبی«  »یاران  شمالی«،  »آزادگان  جنوبی«،  »آزادگان 

»یاران شمالی« شناخته می شود.
روز  به  روز  مجنون  میدان  از  عراق  نفت  برداشت  رغم  علی 
و  مانده  عقب  ایران  در سمت  توسعه  است،  افزایش  حال  در 
در میدان یاران شمالی و جنوبی نتوانسته ایم تولیدی داشته 
باشیم و آزادگان جنوبی و شمالی نیز فاصله زیادی با اهداف 

توسعه ای از پیش تعیین شده دارند.
با این حال در اوج تحریم ها در سالهای اخیر، در بخش ایران 
چاههای  حفاری  با  و  شدند  عمل  وارد  ایرانی  های  شرکت 
و  یاران شمالی شدند  میدان  از  نفت  تولید  به  موفق  تولیدی 
ایران  این میدان در سمت  از  نفت  بشکه  اولین  شب گذشته 

برداشت شد.
»آرش باقرزاده« مجری طرح توسعه میدان نفتی یاران شمالی 
پیش  به  مربوط  فعالیت های  همه  گفت:  خصوص  این  در 
راه اندازی میدان یاران شمالی در حال انجام است و تا پایان 
روز دوشنبه )17 آبان ماه( از مجموع 20 حلقه چاه این میدان، 

10 حلقه چاه وارد مدار شده است.
وی با اشاره به تحقق برداشت روزانه 30 هزار بشکه  نفت خام 
گفت:  جاری،  هفته  پایان  تا  شمالی  یاران  مشترک  میدان  از 
نفت خام برداشت شده از این میدان به کارخانه بهره برداری 

و نمکزدایی 165 هزار بشکه ای اروندان فرستاده می شود.

کاهش 40 درصدی برق دزدی ها
 نسبت به گذشته

برق  درصدی   40 کاهش  از  تهران  برق  توزیع  عامل  مدیر 
دزدی ها نسبت به گذشته خبر داد.

اقدامات  خصوص  در  هاشمی  محمد  ایسنا،  گزارش  به 
اظهار  تهران،  در  دزدی ها  برق  کاهش  برای  گرفته  صورت 
دار  خودنگه  کابل های  به  تبدیل  سیمی  شبکه   3000 کرد: 
برق دزدی ها  کاهش  در  زیادی  تاثیر  مساله  این  که  شده 

داشته است.
برق  توزیع  پست های  از  برخی  روی  این که  بیان  با  وی 
قفل هایی نصب شده که می تواند تاثیرات مثبتی در کاهش 
موجب  مساله  این  داد:  ادامه  باشد،  داشته  دزدی ها  برق  

درامان ماندن پست های برق شده است.
دیگری  سوال  به  پاسخ  در  تهران  برق  توزیع  عامل  مدیر 
و  نیرو  وزارت  در  قرارداد  انعقاد  نبود  علت یابی  بر  مبنی 
به  نیاز  مساله  این  بی شک  کرد:  اظهار  تابعه،  شرکت های 
ایران  کشور  به  خارجی  باید طرف های  که  چرا  دارد،  زمان 
امیدواریم  این وجود  با  اما  آورند،  به دست  را  اعتماد کامل 
زمینه ی  در  خوبی  قراردادهای  شاهد  نزدیک  آینده  در  که 

باشیم. برق 
هاشمی با بیان این که وزارت نیرو روند رو به رشدی را در 
خوبی  اقدامات  کرد:  نشان  خاطر  می کند،  طی  مسیر  این 
توجه  با  که  گرفته  برای جذب سرمایه گذار خارجی صورت 
پیش بینی  برق  صنعت  برای  خوبی  آینده  مساله  این  به 

می شود.

کاهش صادرات نفت و میعانات 
ایران در نوامبر به پایین ترین حد 

چهار ماهه

رویترز به نقل از یک منبع آگاه از برنامه نفت کشهای 
ایران خبر داد صادرات نفت خام ایران در نوامبر 7.5 
درصد کاهش پیدا خواهد کرد و به پایین ترین حد 

در چهار ماه گذشته می رسد.
بر اساس این گزارش، صادرات نفت ایران هر سال 
معموال نزدیک به اکتبر یا نوامبر کاهش پیدا می کند 
که منعکس کننده اوج فصل تعمیرات پاالیشگاهی 

در اروپا و آسیاست.
بزرگ  تولیدکننده  سومین  که  ایران  مجموع  در 
اوپک به شمار می رود، از زمان لغو تحریم ها در ژانویه 
سریع تر از آنچه تحلیلگران پیش بینی کرده بودند 
سهم بازارش را احیاء کرده است. صادرات نفت و 
میعانات ایران در سپتامبر به 2.60 میلیون بشکه 
در روز رسید که باالترین حد در پنج سال اخیر بود.
به گفته منابع آگاه، فروش نفت خام و نفت فوق 
سبک ایران برای دومین ماه کاهش پیدا خواهد کرد 
و از 2.56 میلیون بشکه در روز در اکتبر به 2.37 
میلیون بشکه در نوامبر می رسد. با اینهمه صادرات 
نفت ایران در نوامبر در مقایسه با نوامبر سال گذشته 

118 درصد رشد نشان می دهد.
گذشته  هفته  ایران  نفت  ملی  شرکت  کل  مدیر 
اظهار کرده بود تولید کنونی نفت ایران حدود چهار 
میلیون بشکه در روز و صادراتش به 2.4 میلیون 

بشکه در روز رسیده است.
صادرات نفت خام و میعانات ایران به آسیا در ماه 
جاری به 1.93 میلیون بشکه در روز می رسد که 
اما  است،  اکتبر  از  باالتر  بشکه  هزار  حدود 100 
صادرات به اروپا به 433 هزار بشکه در مقایسه با 

613 هزار بشکه در اکتبر، کاهش پیدا خواهد کرد.
امارات متحده عربی هر ماه معموال حدود 50 تا 
145 هزار بشکه در روز میعانات ایران را بارگیری 
می کند، اما برای نوامبر هیچ بارگیری برای خاورمیانه 
وجود نداشته که نخستین بار در دو سال گذشته 

محسوب می شود.
محموله های نفت که از ایران به مقصد چین حرکت 
می کنند در نوامبر 35 درصد نسبت به اکتبر افزایش 
یافته و به 669 هزار بشکه در روز می رسد، اما هند 
اندکی بیش از 674 هزار بشکه وارد خواهد کرد و 
رای دومین ماه متوالی، همچنان جایگاه خود به 
عنوان بزرگ ترین خریدار نفت ایران را حفظ می کند.

واردات نفت کره جنوبی از ایران از 379 هزار بشکه 
در اکتبر به 368 هزار بشکه در نوامبر کاهش پیدا 
خواهد کرد. ژاپن هم 156 هزار بشکه نفت از ایران 
وارد خواهد کرد که 31 درصد نسبت به ماه پیش 
از آن کاهش نشان می دهد. تایوان که هر ماه از 
ایران نفت خریداری کرده است، در نوامبر حدود دو 

میلیون بشکه نفت تحویل خواهد گرفت.
ترکیه 133 هزار بشکه در نوامبر نفت خریداری 
می کند که 31 درصد نسبت به ماه پیش از آن 
کاهش نشان می دهد، در حالیکه واردات نفت یونان 
به حدود دو میلیون بشکه و اسپانیا و ایتالیا هر یک 

به حدود یک میلیون بشکه می رسد.
به گفته این منبع آگاه، ایران ماه میالدی جاری 
حدود دو میلیون بشکه نفت به ذخایر فراساحلی 

خود اضافه خواهد کرد.

نفت برنت 44 دالر شد
 

ریاست  انتخابات  در  ترامپ  غیرمنتظره  پیروزی 
جمهوری آمریکا، منجر به سقوط آزاد قیمت و انواع 

شاخص های معتبر نفت خام در بازار شده است. 
بر اساس این گزارش، به دنبال پیروزی غیرمنتظره 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  ترامپ«  »دونالد 
آمریکا، شاخص های معتبر نفت خام،  کاهش شدید 

قیمت ها را تجربه کردند.
بر این اساس، قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا تا رکورد پایین 43 دالر و هفت سنت در هر 
بشکه سقوط کرد که بیش از چهار درصد نسبت به 
قیمت نهایی معامالت سه شنبه کاهش یافت و در 
ادامه، معامالت تا سطح 43 دالر و 68 سنت بهای 
آن بهبود پیدا کرد.  از سوی دیگر قیمت نفت برنت 
دریای شمال هم، با 2.5 درصد کاهش به سطح 44 

دالر و 77 سنت سقوط کرد.
نفت در حالی دچار کاهش قیمت شد که قیمت 
طال به عنوان یک دارایی امن برای سرمایه گذاران 
در شرایط بی ثباتی اقتصادی و سیاسی جهش پیدا 
کرد و دالر در برابر سبدی از ارزهای بزرگ کاهش 

چشم گیری یافت.
پترولیوم  امریکن  موسسه  گزارش  دیگر  سوی  از 
که نشان داد ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی 
به چهارم نوامبر به میزان 4.4 میلیون بشکه افزایش 
یافته، عامل منفی دیگری بود که نفت را تحت فشار 

فروش قرار داد.
اداره  از سوی  نفت روز جاری  آمار رسمی ذخایر 
اطالعات انرژی آمریکا منتشر خواهد شد؛ اما آمار 
هفته قبل از افزایش  بیش از 14 میلیون بشکه ای 
ذخایر نفت آمریکا حکایت داشت که به دلیل واردات 

باال بود.

اوپک: نفت و گاز همچنان منابع 
اصلی انرژی در جهان خواهد بود

سازمان کشورهای صادر کننده نفت )اوپک( روز 
انتشار گزارشی، ضمن اصالح پیش  با  سه شنبه 
بینی قبلی خود در مورد رشد مصرف جهانی نفت 
خام طی چند دهه آتی، اعالم کرد که نفت و گاز 
همچنان منابع اصلی انرژی در سطح جهانی باقی 
خواهد ماند.به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس از 
وین، این کارتل نفتی یادآور شد که تا سال 2040 
مجموع تقاضای جهانی نفت یکصد و 9 میلیون 
بشکه در روز خواهد بود.این رقم، 400 هزار بشکه 
در روز کمتر از ارزیابی قبلی اوپک است، اما همچنان 

16 میلیون بشکه در روز بیش از رقم فعلی است.
سازمان اوپک در عین حال اعالم کرد که نفت و گاز 
حدود 53 درصد از تقاضای جهانی انرژِی را تا آن 

زمان )سال 2040( تامین می کند. 

کوتاهازانرژی نفتدرجهان

در  نفتی  فریز  بحث  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر 
نشست الجزایر تمام شد و هم اکنون به دنبال 
کاهش سهم تولید نفت کشورهای عضو اوپک 
 4 مرز  به  ایران  نفت  تولید  گفت:  هستیم، 

میلیون بشکه در روز رسید. 
در  تلویزیونی  زنده  برنامه  یک  در  زنگنه  بیژن 
به  احتمال  برخی مباحث در مورد  به  واکنش 
سازمان  آتی  نشست  در  اعضا  نرسیدن  توافق 
یا  و  )اوپک(  نفت  صادرکننده  کشورهای 
سازمان،  این  در  تولید  کاهش  برنامه  شکست 
دارد  بسیاری  فرود  و  فراز  اوپک  اگرچه  گفت: 
اما  است،  تاثیرگذار  بسیار  آن  در  سیاست  و 
اراده عمومی و بلوغ عقالنی برای تامین منافع 

جمعی در این سازمان وجود دارد.
تحمل  کنم  می  فکر  اینکه  اعالم  با  نفت  وزیر 
برای  نفت  قیمت  کاهش  از  ناشی  سختی های 
برخی کشورها کفایت می کند تا اوپک به سمت 
افزایش  از  جلوگیری  یا  واقعی  تولید  کاهش 
مذاکرات  به  کرد:  تصریح  بردارد،  گام  تولید 
اراده  آنکه  مگر  خوشبینم،  اوپک  آتی  نشست 

خیلی منفی سیاسی به میدان بیاید.
برخی  به  واکنش  در  دولت  کابینه  عضو  این 
اظهارنظرها از جمله اظهارنظر دبیر کل اوپک 
نیفتد،  اتفاق  نفتی  فریز  اگر  که  این  بر  مبنی 
اظهار  داشت،  خواهد  دنبال  به  منفی  تبعات 
الجزایر  در  نفتی  فریز  بحث  نظرم  به  داشت: 
تمام  شد و بحث آتی این خواهد بود که سهم 
از کاهش تولید اوپک به چه میزان  هر کشور 

باشد.

تولید نفت ایران 4 میلیون بشکه شد
از  رضایت  ابراز  با  همچنین  مسئول  مقام  این 
وضع صادرات نفت خام کشور، گفت: صادرات 
نفت ایران در اکتبر به روزانه 2 میلیون و 440 
هزار بشکه و تولید روزانه نفت خام به مرز چهار 

میلیون بشکه رسید.

مشارکت کره جنوبی در طرح ایران 
LNG

قرارداد  درباره  سئوالی  به  پاسخ  در  نفت  وزیر 
صادرات ال ان جی به کره جنوبی هم توضیح 
ای  بسته  جی،  ان  ال  ایران  بحث  در  داد: 
کارخانه تکمیل  قرارداد  اجرای  که  باشد   باید 

 ال ان جی نیز در آن دیده شود و بازپرداخت 
ان  ال  برداشت  از طریق  پیمانکار  های  هزینه 
جی انجام گیرد؛ البته فقط کره ای ها نیستند، 

آلمانی ها و ژاپنی ها هم در این پروژه هستند.
زنگنه درباره نیاز صنعت نفت به 130 میلیارد 
ششم  برنامه  اهداف  تحقق  برای  سرمایه  دالر 
در  نفتی  جدید  قراردادهای  سهم  و  توسعه 
روش های  از  شد:  یادآور  منابع،  این  تامین 
کنیم  می  استفاده  مالی  منابع  تامین  مختلف 
و امکان جذب تمام سرمایه مورد نیاز از محل 

قراردادها وجود ندارد.
تا  یک  تولید  افزود:  دولت،  کابینه  عضو  این 
محل  از  نفت  بشکه  هزار  و 500  میلیون  یک 
شده  هدف گذاری  نفتی  جدید  قراردادهای 

است.
زنگنه همچنین تاکید کرد: تامین منابع مالی 
مورد نیاز برای دستیابی به اهداف برنامه ششم 
توسعه که شامل 130 میلیارد دالر برای بخش 
باالدستی و حدود 70 میلیارد دالر برای بخش 
پایین دستی می شود، کار بسیار سختی است.
آغاز تولید گازوئیل در پاالیشگاه خلیج فارس

وزیر نفت درباره آخرین وضع پاالیشگاه ستاره 
این  اکنون در  بیان کرد: هم  خلیج فارس هم 
پاالیشگاه، نفت سفید و گازوئیل تبدیل می شود 
اما تولید بنزین با کیفیت در این پاالیشگاه از 

اواخر سال آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به برخی مشکالت پیش روی این 
انتقال  از تحریم و چالش های نقل و  طرح که 
نشات می گرفت، ادامه داد: اخیرا حدود 2 هزار 
تن از کاالهای واحد بنزین سازی پاالیشگاه به 

بندرعباس حمل شد و در حال نصب است.
زنگنه در ادامه درباره فهرست سازندگان داخلی 
داد:  توضیح  هم  نفت  وزارت  مرکزی  در ستاد 
در این فهرست بلند، اسامی تمام شرکت های 
تولید کننده و سازنده معتبر در حوزه ساخت 
این  به  و  است  آمده  نفت  صنعت  تجهیزات 
خود  خریدهای  دارند  اجازه  شرکت ها  ترتیب، 
فهرست  این  در  موجود  از شرکت های  تنها  را 
انجام دهند.این مقام مسئول، خاطرنشان کرد: 
قیمت در این زمینه فرع است و آنچه اهمیت 
پیچ  یک  که  چرا  است  استانداردسازی  دارد، 
غیراستاندارد در نفت می تواند حوادث بزرگ و 

جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.

جزئیات توافق اوپکی ها بر سر فریز نفتی

زنگنه: تولید نفت 4 میلیون بشکه شد

بازرگانی  و  بین الملل  امور  معاون 
مذاکرات  انجام  از  نفت  وزارت 
شرکت  و  ایران  بین  مقدماتی 
حوزه  سه  در  شل  انگلیسی-هلندی 
ضریب  افزایش  و  باالدستی  صنایع 

بازیافت )IOR و EOR( خبر داد.
امیرحسین زمانی نیا با اشاره به قرداد 
ایران  پتروشیمی  و  شل  شرکت  بین 

اظهار کرد: پس از تشدید تحریم های 
فعالیت  شل  ایران،  علیه  اقتصادی 
با  اما  کرد،  متوقف  ایران  در  را  خود 
شرکت  میان  اولیه  تفاهم نامه  امضای 
شل  و  ایران  پتروشیمی  صنایع   ملی 
پتروشیمی،  در صنعت  همکاری  برای 
شده  مهیا  آن ها  دوباره  حضور  زمینه 

است.

معاون وزیر نفت خبر داد:

انجام مذاکرات مقدماتی با شل در سه حوزه
آفریقای  و  خاورمیانه  بخش  مدیر 
کشور  گفت:  چین  نفت  ملی  شرکت 
های  فرصت  دنبال  به  متبوعش 
ایران  گاز  و  نفت  صنعت  در  بیشتر 
این  توسعه  در  برای مشارکت  و  است 

. دارد  آمادگی  صنعت 
امضای  حاشیه  در  تینگ«  ژان  ژو   «
پارس   11 فاز  توسعه  طرح  توافقنامه 
مدت  بلند  همکاری  سابقه  جنوبی، 
چین  نفت  ملی  شرکت  و  ایران 
گفت:  و  شد  یادآور  را   )CNPC(
های  همکاری  گذشته،  از  این شرکت 
و  نفت  توسعه  برای  ایران  با  خوبی 

است. داشته  گاز 
چین  نفت  ملی  شرکت  افزود:  وی 
قرار  ایران  کنار  ها  سختی  زمان  در 
شرکت  این   1990 سال  از  و  گرفت 
هایی  پروژه  و  شد  حاضر  ایران  در 
است. رسانده  انجام  به  ایران  برای  را 

را  شرکت  این  توان   » تینگ   «
گاز  و  نفت  های  پروژه  اجرای  در 
ایم  آماده  گفت:  و  کرد  خاطرنشان 

ایران  گاز  و  نفت  صنعت  توسعه  برای 
داشته  مشارکت  ها  بخش  همه  در 

. باشیم 
توافق نامه  نخستین  ایرنا،  گزارش  به 
)موافقتنامه  المللی  بین  نفتی 
برجام  شدن  اجرا  از  پس  اصولی( 
به  المللی  بین  کنسرسیوم  یک  با 

شد. امضا  فرانسه  توتال  رهبری 
 11 فاز  توسعه  اصولی  توافق نامه 
سه شنبه  صبح  جنوبی  پارس 
و  ایران  نفت  ملی  شرکت  میان 
شرکت های  از  متشکل  کنسرسیومی 
نفت  ملی  شرکت  فرانسه،  توتال 
پارس  پترو  و  سی(  )سی.ان.پی  چین 
وزیر  زنگنه  بیژن  حضور  با  ایران، 
شرکت  مدیرعامل  کاردر  علی  نفت، 
مدیر  میشل«  »استفان  نفت،  ملی 
آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  در  توتال 
ملی  شرکت  مدیر  تینگ«  ژان  »ژو  و 
شد.  امضا  خاورمیانه  در  چین  نفت 
 2017 سال  اوایل  در  نهایی  قرارداد 

شد. خواهد  امضا 

پکن به دنبال فرصت های بیشتر
 سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران است

روستای  هزار  آشامیدنی 5  آب  نیرو گفت:  وزیر 
کاهش و  خشکسالی  بروز  دلیل  به   کشور 

 بارندگی ها، هم اکنون با تانکر تامین می شود.
مقاومتی  اقتصاد  جلسه  در  چیان  چیت  حمید 
چهارمحال و بختیاری افزود: این در حالی است 
که در ابتدای دولت یازدهم آب آشامیدنی 6 هزار 
و 400روستا در کشور با تانکر تامین می شد که 
در این دولت آب آشامیدنی یک هزار و 400روستا 

تامین شده است.
وی گفت: در برخی مناطق چاه آب خشک شده 
است و امکان تامین آب از سفره های زیرزمینی 
وجود ندارد و خشکسالی مشکل اصلی وزارت نیرو 

در تامین منابع آبی است.
وزیر نیرو سپس به تشریح برنامه های این وزارتخانه 
در چهارمحال و بختیاری پرداخت و گفت:طرح 
های معتددی در حوزه آب و برق در این استان 
در حال اجراست که در حوزه آب چندین طرح 
آبرسانی وجود دارد و طرح آبرسانی به شهرهای 
مسیر بن به بروجن یکی از مهمترین این طرح ها 

است.
به گفته وی، متاسفانه جلساتی در این زمینه برگزار 
شد و اعالم می کنند وزیر نیرو نامه ای نوشته که 
طرح انتقال آب بن به بروجن حذف شده است و 
سپس اعالم کرده اند که وزیر می گوید این طرح 

منتفی و ملغی شده است.
نامه کجاست  این  اصل  کرد:  اعالم  چیت چیان 
؟که آن را به وزیر نیرو منتسب می کنند! و به 
ناروا اعالم می کنند که وزیر نامه ای نوشته است 
 که تصمیمات هیات دولت را قبول ندارد! و این

 حرف های نادرست و بدون هیچ سندیتی است.
طرح  اند  شده  مدعی  که  افراد  این  گفت:  وی 
انتقال آب بن به بروجن حذف شده است، سرعت 
بخشی در این طرح را نادیده گرفته اند چرا که 

این طرح امسال 570 میلیارد ریال اعتبار دارد و 
300میلیارد ریال از محل خزانه نیز تاکنون به این 

طرح اختصاص یافته است.
وزیر نیرو گفت:عالوه بر این نیز 700 میلیارد ریال 
برای خرید لوله های طرح انتقال آب بن به بروجن 
به طول 128کیلومتر به صورت فاینانس از سوی 

بانک پارسیان تامین شده است. 
وزیر نیرو اظهار کرد: طرح انتقال آب بن به بروجن 
بدون هیچ تردید و وقفه ای با سرعت تمام در حال 
اجراست تا پایان سال 96 در بخشی از خط آب به 

مصرف کنندگان خواهد رسید .
وی گفت: یکی دیگر از طرحهای آبی چهارمحال 
و بختیاری آبرسانی از سد باباحیدر به شهرهای 
حال  در  که  است  باباحیدر  و  ،جونقان  فارسان 
انجام است.وزیر نیرو یادآور شد:هشت طرح ایجاد 
تاسیسات فاضالب در شهرهای هفشجان ،فارسان 
،گندمان، بن ، بلداجی،لردگان، فرخشهر ،کیار و 
فردانبه در حال اجراست.چیت چیان اظهار کرد: 
و  چهارمحال  در  روستایی  آبرسانی  مجتمع   16
بختیاری در دست اجراست که تا پایان سال 95 
آبرسانی به 125روستا با 48هزار نفر جمعیت در 

چهارمحال و بختیاری انجام خواهد شد. 
بروجن  به  بن  آبرسانی  خط  در  وی،  گفته  به 
41میلیون مترمکعب برای مصارف آشامیدنی و 
صنعت در چهارمحال و بختیاری تامین خواهد شد 
و در این محور هر صنعتی آب نیاز داشته باشد با 
اطمینان بدون محدودیت آب این واحدها تامین 
می شود.چیت چیان گفت :در غرب چهارمحال و 
بختیاری میزان بارندگی به طور متوسط یک هزار 
و 400 میلیمتر ودر شرق آن حدود 250میلیمتر 
است و حتی در برخی مناطق از جمله بروجن 
بارندگی  حداکثر  گذشته  سال  در  میزان  این 
160میلیمتر بوده است.وزیر نیرو در این جلسه در 

پاسخ به نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، بن 
و سامان که حفر تونل گالب در اصفهان را موجب 
خشک شدن زاینده رود در چهارمحال و بختیاری 
عنوان کرد و آن را یکی از اصلی ترین نگرانی ها 
مردم دانسته بود، گفت: تونل گالب کوچک ترین 
تاثیری در منابع آبی چهارمحال و بختیاری نخواهد 
داشت و تمام آبی که در رودخانه زاینده رود قرار 

دارد آورده طبیعی زاینده رود نیست.
وی گفت:تونل کوهرنگ یک و 2،تونل خدنگستان، 
چشمه لنگان ، آبی فراتر از زاینده رود را وارد بستر 
این رودخانه کرده است.وزیر نیرو یادآور شد: اکنون 
در اصفهان چهار میلیون نفر زندگی می کنند و 
بخشی زیادی از آب آشامیدنی این جمعیت وابسته 
به تامین آب از تاسیسات تصفیه خانه باباشیخ علی 
تنها  اشترجان  تونل  که  است  اشترجان  تونل  و 
10مترمکعب آب را انتقال می دهد که برای این 

جمعیت کافی نیست.
است  مجبور  نیرو  وزارت  ناچار  به  وی،  گفته  به 
یک سیستم دوم برای تامین آب این جمعیت در 
اصفهان داشته باشد.چیت چیان اظهار کرد:شورای 
عالی آب نیز تصویب کرده است تونل گالب در 
آینده، آبی که از خط انتقال های دیگر ، وارد حوزه 
شده است مدیریت کند و ›جریان طبیعی آب‹ 
نباید وارد تونل گالب شود.به گفته وی، اگر قرار 

است تونل گالب به تنهایی آب اصفهان راتامین 
کند، تاسیسات میلیاردی که دولت در تصفیه خانه 
بابا شیخ علی و تونل اشترجان هزینه کرده است 
از بین می رود، پس دلیلی ندارد وزارت نیرو این 

تاسیسات را رها کند.
وزیر نیرو ادامه داد:تونل گالب در استان اصفهان 
مصوبه قانونی و محیط زیستی دارد و مورد تصویب 

شورای عالی آب است.
وزیر نیرو ، در ادامه در پاسخ به نگرانی های مردمی 
درباره طرح انتقال بهشت آباد نیز گفت: وزارت نیرو 
اعالم کرد که احداث تونل بلند در چهارمحال و 
بختیاری مخاطرات زیست محیطی دارد از این رو 
مقرر شد تا این انتقال تنها از طریق خط لوله انجام 
شود.چیت چیان گفت: در 14سال پیش تصمیم 
گرفته می شود تا سد بهشت آباد در چهارمحال 
و بختیاری احداث شود و نزدیک به یک میلیارد 
مترمکعب آب از این سد انتقال یابد که وزارت نیرو 
حفر تونل بلند را از این سد حذف کرد و میزان 
انتقال آب را به 580 میلیون مترمکعب کاهش داد.
وزیر نیرو گفت: در دولت یازدهم هیچ مجوزی برای 
انتقال آب حوضه به حوضه نداده است و وزارت 
نیرو نیز تصمیمی در این زمینه اتخاد نکرده است 
و اگر تونلی نیز حفر شده است مربوط به چهار 

دهه قبل است.

وزیر نیرو :

آب آشامیدنی 5 هزار روستا با تانکر تامین می شود

رییس سندیکای صنعت برق ایران از صادرات 300 
میلیون دالری کاال و تجهیزات صنعت برق در سال 

1394 خبر داد و گفت: 
باید  و  است  شده  اشباع  کشور  داخلی  بازارهای 
صادر  خارج  به  داخلی  خدمات  و  تجهیزات  کاالها، 

اختتامیه شانزدهمین  آیین  در  شود.علیرضا کالهی 
دائمی  محل  در  برق  صنعت  المللی  بین  نمایشگاه 
نمایشگاه بین المللی تهران افزود: پارسال 99 درصد 
به  مربوط  کشور  مهندسی  و  فنی  صادرات خدمات 

صنعت آب و برق و بویژه برق بود.
وی تاکید کرد بازار برق عراق از پتانسیل نزدیک به 
300 میلیارد دالری برخوردار است اما تاکنون اقدام 
خاصی برای حضور مستمر و فعال در این بازار انجام 

نشده است.

در  کرد  امیدواری  ابراز  ایران  برق  رییس سندیکای 
امر  به  یازدهم،  دولت  عمر  از  باقیمانده  های  ماه 
زیرساخت ها و صادرات صنعت برق توجه بیشتری 
شود.وی انحصار را مشکل بزرگ شرکت های ایرانی 
نیاز صنعت  اولیه مورد  دانست و گفت: بیشتر مواد 
برق در انحصار شرکت های دولتی و خصولتی است.

قلب  در  گرفتن  قرار  با  ایران  کرد:  یادآوری  کالهی 
زیرساخت  تامین  تشنه  میلیونی که  بازار 600  یک 
مند  بهره  برق  صنعت  برای  مناسبی  بازار  از  است، 

است که باید به آن دست یابد. 
عرصه  در  یازدهم  دولت  مناسب  رویکرد  گفت:  وی 
دوره  شانزدهمین  در  شد  سبب  خارجی  سیاست 
های  شرکت  حضور  شاهد  برق  صنعت  نمایشگاه 
در  »زیمنس«  و  الکتریک«  »جنرال  چون  بزرگی 
ایران باشیم؛ مساله ای که به یقین از دستاوردهای 

برجام است.
حضور  افزود:  ایران  برق  صنعت  سندیکای  رییس 
شرکت های خارجی در کشور اگر در قالب سرمایه 

گذاری مستقیم باشد بسیار موثر و سودمند است 
اما باید در این فضا تهدیدها را مدیریت و از فرصت 

ها استفاده کرد.
اقتصادی  ترین بخش  را ضعیف  مالی  بازارهای  وی 
دشواری  به  توجه  با  کرد:  اضافه  و  دانست  کشور 
تامین نقدینگی ناشی از کاهش قیمت نفت، موضوع 
تامین فاینانس بسیار کلیدی است اما در عین حال 
امیدواریم این موضوع به حربه ای علیه شرکت های 

ایرانی تبدیل نشود. 

رییس سندیکای برق:

 بازار داخلی صنعت برق اشباع است
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ارائه وای فای  رایگان از کربال تا نجف 
برای ۴میلیون زائر

اربعین  در  ارتباطات  بهبود  به  اشاره  با  ارتباطات  وزیر  معاون 
امسال نسبت به سال گذشته، از امکاناتی مانند پوشش نسل 3 
و 4اینترنت در مرز ایران و عراق و ارائه وای فای رایگان در مسیر 
کربال تا نجف برای 4 میلیون زائر حسینی خبر داد.محمدجواد 
آذری جهرمی با بیان اینکه دو سال پیش در سفر اربعین تمامی 
جامعه خدمت رسان کشور به ویژه در بخش ارتباطات با اتفاقی 
غیرمنتظره روبه رو شدند، اظهار کرد: برای آن سال حدودا 500 
هزار نفر زائر پیش بینی شده بود که ناگهان به دو میلیون نفر 
این  به  مرزی  نقاط  در  جمعیت  این  ارتباطات  و  یافت  افزایش 
دلیل که امکانات مخابراتی برای چنین فضایی پیش بینی نشده 

بود، دچار مشکل شد.
 

کشاورزی

بسته شدن مقطعی پرونده واردات میوه های قاچاق

به گفته رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی پرونده واردات 
میوه های قاچاق در حال حاضر به صورت مقطعی بسته شده و به 
نظر می رسد با توجه به میزان تولید الزم و به صرفه تا پایان سال 
باشیم. نداشته  قاچاق  به صورت  واردات میوه  قاچاق  جاری در 

حسین مهاجران با اشاره به این که در حال حاضر هیچ گونه میوه 
قاچاقی به کشور وارد نمی شود، به ایسنا گفت : به احتمال فراوان 
میوه های  پرونده  و  ادامه خواهد داشت  پایان سال  تا  روند  این 
وارداتی قاچاق تا آن زمان به صورت مقطعی بسته خواهد ماند..

 
حمل و نقل

اتصال ایران به مسکو و دریای سیاه

آستارا-آسارا  راه آهن  خط  اینکه  به  اشاره  با  راه آهن  مدیرعامل 
از  بهره برداری  با  گفت:  می رسد،  برداری  بهره  به  سال  تاپایان 
این خط ریلی، انتقال کاال به سمت مسکو و دریای سیاه انجام 
می شود. محسن پورسید آقایی، با بیان اینکه امیدواریم تا پایان 
برسد،  بهره برداری  به  آسارا   - آستارا  ریلی  ارتباط  امسال طرح 
گفت: با بهره برداری از این خط ریلی، انتقال کاال از داخل کشور 
به  اشاره  با  می شود.وی  انجام  سیاه  دریای  و  مسکو  سمت  به 
است،  اتمام  به  نزدیک  دو کشور  ریلی مشترک  پل خط  اینکه 
افزود: خط آهن جمهوری آذربایجان هم تا این پل ساخته شده 

و عملیات ساخت ادامه پل در داخل ایران هم اجرا شده است.
 

شرایط اخذ مجوز ارزیابی خسارت ها تسهیل می شود

رئیس کل بیمه مرکزی، به منظور حمایت از خدمات تخصصی 
ارزیابان خسارات، دستور بررسی مجدد آئین نامه 85 و تسهیل 
شرایط اخذ مجوز ارزیابی را صادر کرد.عبدالناصر همتی ضمن 
ابراز خرسندی از اشتیاق ارزیابان خسارت برای حضور فعال در 
صنعت بیمه گفت: پرداخت خسارت مناسب، واقعی و به موقع 
یکی از مهمترین شیوه های تبلیغ خدمات صنعت بیمه است که 
امکان پذیر  واقعی خسارت  برآورد  ارزیابان،  و تخصص  با حضور 

خواهد بود.
 

معدن

جلوگیری از ورودتکنولوژی منسوخ به معادن

اجازه  اینکه  بر  تاکید  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
ورود تکنولوژی های منسوخ را در حوزه معادن نمی دهیم، گفت: 
داریم. ماندگی هایی  عقب  هنوز  زیرزمینی  معادن  استخراج  در 

جعفر سرقینی در خصوص ورود تکنولوژی های جدید در حوزه 
معادن، گفت: در حال حاضر در بخش اکتشافات از  مدرن ترین 
باشد  است دستگاه هایی  البته ممکن  استفاده می کنیم،  وسایل 
که  ندارد  دسترسی  آن  به  ما  شناسی  زمین  سازمان  هنوز  که 
در این راستا هم بخش خصوصی را تشویق کردیم تا به سمت 

آخرین تکنولوژی های روز برود.
 

سکه و ارز

رشد 22 هزار تومانی سکه و 17 تومانی دالر در بازار

در  طال  قیمت  رشد  تاثیر  تحت  آزادی  بهار  سکه  انواع  قیمت 
افزایش قابل مالحظه ای داشت. بازارهای جهانی و دالر آمریکا 

بنابراین گزارش، اونس جهانی طال روزگذشته  دقایقی از کانال 
1300 دالر عبور کرد اما باز هم به کانال 1200 دالر بازگشت 
اما این رفت و برگشت باز هم نسبت به روز سه شنبه حاکی از 
بازارهای جهانی در لحظه  اونس طال در  بود.هر  افزایش قیمت 
و ستد  داد  دالر  افزایش 1297.50  دالر  با 10  گزارش  تنظیم 
شد.قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم با 22 هزار تومان افزایش 
یک میلیون و 132 هزار تومان، سکه بهار آزادی طرح جدید با 
تومان رشد یک میلیون و 139 هزار و 700  22 هزار و 700 
تومان،نیم سکه بهار آزادی با 8 هزار تومان افزایش 570 هزار 
تومان و ربع سکه بهار آزادی با 4 هزار تومان افزایش 300 هزار 
تومان خرید و فروش شد.یک گرم طالی 18 عیار )بدون اجرت 
ساخت( با 2 هزار و 700 تومان افزایش 115 هزار و 297 تومان 
افزایش 190 هزار تومان خرید  با 4 هزار تومان  و سکه گرمی 
 17 با  آمریکا  دالر  نرخ  است  حاکی  گزارش  شد.این  فروش  و 
افزایش 4 هزار و  تومان  با 57  یورو  تومان،  تومان رشد 3653 
96 تومان و درهم امارات با 7 تومان رشد یک هزار و پنج تومان 

داد و ستد شد.
 

اقتصاد کالن

امضای سه موافقتنامه همکاری ایران و هنگ کنگ

معـاون وزیـر اقتصـادی و دارایـی بـا بیـان اینکـه بیـن ایـران و 
هنگ کنـگ مناسـبات تجـاری کمـی برقـرار اسـت، گفـت: امـا 
مناسـبات اقتصـادی، روابـط بانکـی و سـرمایه گذاری تقریبـا صفر 
اسـت.محمد خزاعی گفت: مناسـبات تجاری بـا هنگ هنگ اگرچه 
کـم نیسـت، امـا زیاد هم نیسـت، ولی مناسـبات اقتصـادی، روابط 
بانکـی و سـرمایه گذاری بـا هنگ کنـگ تقریبـا صفر اسـت.معاون 
وزیـر اقتصـاد و دارایـی با بیـان اینکه هـدف از این دعـوت افزایش 
مناسـبات اقتصـادی بـا هنگ کنـگ اسـت، افـزود: جهـت حرکت 
اقتصـادی دولـت اینگونـه اسـت کـه در حالیکـه نیازمندی هـای 
تجـاری و بازرگانـی ایـران را تأمیـن کنیـم به سـمت جلـب منابع 
مالـی بـرای سـرمایه گذاری در کشـور و همکاری های فنـی و مالی 

بـا بازارهـای پولـی دنیا حرکـت کند.

افزایش سرمایه بانک ها باعث تقویت 
توان تسهیالت دهی می شود 

مدیر عامل بانک ملی ایران گفت: افزایش سرمایه 
بانک ها، باعث تقویت توان تسهیالت دهی و توسعه 

اقتصادی کشور خواهد شد.
توسعه  سیر  به  اشاره  با  زاده  حسین  محمدرضا 
اقتصادی کشور از دهه های قبل تاکنون گفت: با 
توجه به نقش بانک ها در توسعه اقتصادی کشور، 
امکانات و توانمندی های بانک ها نیز باید همزمان 
با این روند ارتقا یابد ولی در حال حاضر امکانات 
بانک ها نظیر کفایت سرمایه علی رغم تالش همه 
کشور  اقتصادی  رشد  جوابگوی  ها  بانک  جانبه 
و تأمین انتظارات نیست.  به گفته حسین زاده، 
افزایش سرمایه بانک ها که مورد تأیید مسئوالن 
اقتصادی کشور قرار دارد، زمینه ساز تقویت توان 
بانک ها در پرداخت بیشتر تسهیالت و ایجاد رونق 

و رشد در اقتصاد کشور خواهد شد. 
وی با اشاره به اهمیت باالی ایجاد تعادل در هزینه ها 
و  ریزی  برنامه  بانکداری، خواستار  در  و درآمدها 
پیگیری مسئوالن بانک برای تحقق این مهم شد. 

برای  انگیزه  ایجاد  ایران،  ملی  بانک  عامل  مدیر 
کارکنان را یکی از برنامه های در دست اقدام هیأت 
مدیره بانک عنوان کرد و گفت: با ایجاد انگیزه در 
کارکنان و احساس مسئولیت شناسی آنها، قطعاً می 
توان آینده ای درخشان را برای بانک ترسیم کرد. 

وی فرصت محدود باقی مانده تا پایان سال جاری 
را برای ارتقای وضعیت عملکردی بانک ملی ایران 
برنامه های  داد:  ادامه  و  دانست  ارزشمند  بسیار 
منابع  افزایش  در  مداری  مشتری  و  بازاریابی 
سپرده ای بانک بسیار موثر است. امروز مشتریان 
فقط به دنبال نرخ بیشتر سود نیستند بلکه تکریم 

و مشتری مداری در جذب آنها تأثیر زیادی دارد. 
مدیر عامل بانک ملی ایران با عنوان اینکه جایگاه 
این بانک در سراسر کشور بسیار ویژه است، اظهار 
داشت: مدیران استانی بانک باید با استفاده از این 

جایگاه، برای جذب حداکثری منابع اقدام کنند. 

اینترنت رایگان روزانه 
برای زائران اربعین

اینترنت رایگان روزانه به زائران  ارائه  از  ایرانسل   
اربعین حسینی)ع( به مدت 14 روز خبر داد. زائران 
ایرانسلی می توانند حتی بدون نیاز به داشتن شارژ 
ایرانسل  روزانه  رایگان  اینترنت  از  حسابشان،  در 

بهره مند شوند.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی ایرانسل، 
تمامی  برای  استفاده  قابل  اربعین،  ویژه  پیشنهاد 
مشترکان اعتباری و دائمی ایرانسل و شامل پنج 
مگابایت دیتای روزانه رایگان است که در سراسر 
کشور عراق و بدون الزام به حضور در نقطه ای خاص یا 
ثابت قابل استفاده است. مشترکان ایرانسل می توانند 
از این طریق، به راحتی و با استفاده از نرم افزارهای 
پیام رسان با خانواده و دوستان خود در ارتباط باشند و 
مکالمه صوتی، گفت وگوی متنی و ارسال فایل انجام 
دهند. مشترکان ایرانسل می توانند برای فعال سازی 
این پیشنهاد ویژه، کد دستوری *111*8# را در 
ایران یا عراق شماره گیری کنند. فعال سازی پیشنهاد 
ویژه اربعین ایرانسل رایگان است و نیازی به داشتن 
شارژ در حساب ایرانسلی ندارد و استفاده از آن صرفا 
در کشور عراق و از روز 20 آبان تا سوم آذر 95 به 

مدت 14 روز امکان پذیر است.
ایرانسل به مشترکان خود توصیه می کند تا قبل 
از خروج از کشور، حتما امکان رومینگ سیمکارت 
خود را با شماره گیری کد دستوری *111*#1 
فعال کنند. همچنین مشترکان ایرانسل الزم است 
تا ضمن همراه داشتن گوشی هوشمند، رومینگ 
دیتا )Data Roaming( را در تنظیمات گوشی 

خود فعال کنند.
در  فعال  اپراتورهای  اینکه  توجه  با  عالوه،  به 
کشور عراق از فناوری شبکه نسل دوم و سوم 
تا  است  الزم  می کنند،  پشتیبانی  همراه  تلفن 
روی  بر  را  خود  گوشی  تنظیمات  کاربران، 
)WCDMA / GSM Auto( تنظیم کنند.

مشترکان ایرانسل همچنین می توانند برای کسب 
اطالعات بیشتر در این زمینه به وب سایت ایرانسل 
به نشانی irancell.ir/roaming مراجعه کنند.

کشف انبارهای کاالهای قاچاق؛

ساالنه 1.1 میلیارد دالر قطعه 
قاچاق وارد می شود

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی گفت: ساالنه 
میلیون دالر قطعات  و 100  میلیارد  حدود یک 
خودرویی به صورت قاچاق وارد ایران می شود.آرش 
محبی نژاد اظهار کرد: ساالنه حدود 20 هزار میلیارد 
تومان قطعات خودرویی در ایران تولید می شود که 
حدود 4000 میلیارد تومان آن مربوط به هزینه های 
مالی و سود تسهیالت سیستم بانکی است، بنابراین 
ارزش خالص قطعات خودرویی تولیدی در کشور 
16 هزار میلیارد تومان است.وی با بیان اینکه حدود 
یک میلیارد دالر قطعه نیز از مبادی رسمی و یک 
میلیارد و 100 میلیون دالر به صورت قاچاق وارد 
می شود، خاطرنشان کرد: در مجموع دو میلیارد و 
100 میلیون دالر ارزش قطعات خودرویی است که 
به صورت رسمی و قاچاق وارد ایران می شود.دبیر 
انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور ادامه داد: 
ارزش گمرکی این قطعات وارداتی حدود 8000 
میلیارد و ارزش بازار آن بیش از 10 هزار میلیارد 
بنابراین مشخص می شود  افزود:  تومان است.وی 
که از نظر ارزشی بیش از نیمی از قطعات خودروی 
مورد استفاده در خطوط تولید خودروسازان و بازار 
خدمات پس از فروش، وارداتی است.محبی نژاد با 
بیان اینکه برنامه ریزی برای ساخت داخل کردن این 
قطعات باعث ایجاد اشتغال و ارزش افزوده باالیی 
در کشور خواهد شد، تصریح کرد: برخی از قطعات 
بوده و  به ویژه قطعات قاچاق، بی کیفیت  وارداتی 

باعث ایجاد ضرر و زیان برای خریداران می شود.

فناوریوارتباطاتخبر

اد      امه از صفحه1
é  در کار  و  کسب  فضای  بهبود  قوانین 

کشور کافی است
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به بهبود 
فضای کسب و کار در دولت یازدهم،گفت: حرف 
ما این است که دولت در خصوص بهبود محیط 
کسب و کار اگر از لحاظ قوانین موجود مشکل 
دارد باید به مجلس الیحه بدهد.وی افزود:تصور 
اندازه کافی  به  قوانین موجود  این است که  ما 
وجود دارد؛اما با توجه به فضای تحریم پساتحریم 
در  دولت  که  بود  این  انتظارمان  پسابرجام  و 
مورد  قوانین  و  باشد  داشته  بازنگری  قوانین 
نیاز در این حوزه را از ما بخواهد.نماینده مردم 
رشت در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد:برای 
بهبود محیط کسب و کار پیشنهاد ما این است 
که دولت قوانین مورد نیاز وخالء های قانونی و 
قوانین زائد را به مجلس اعالم کند تا ما بتوانیم 
کاری در این حوزه انجام دهیم.وی با بیان اینکه 
فضای کسب و کار متشکل از چند سیستم از 
قوانین  و  مالیاتی  قوانین  بانکی،  قوانین  جمله 
گمرکی است، افزود:دولت اگر می خواهد رشد 
تجاری  باشد،تراز  داشته  درصدی   8 اقتصادی 
به واردات مثبت شود، واردات کاهش  صادرات 
از رکود خارج  یابد،کشور  افزایش  تولید  و خط 
وتولید محور و صادرکننده بشود و اقتصاد درون 
زای برون گرا داشته باشد،باید کارگروهی برای 

این موضوع تشکیل دهد.
é  پسابرجام فضای  در  دولت 

تولیدکنننده های باسابقه را فراموش نکند
درخصوص  همچنین  آبادی  ایمن  جعفرزاده 
کار در  نیروی  از ظرفیت  استفاده 30 درصدی 
دغدغه  کرد:  خاطرنشان  کشور  های  کارخانه 
ای که در زمینه تولید وجود دارد این است که 
در فضای پسابرجام که سرمایه گذاران خارجی 
آورده  کشور  به  خود  با  را  دنیا  روز  تکنولوژی 
ما  با  تحریم  دوران  در  که  تولیدی  اند،صنایع 
همگام بوده اند،قدرت رقابت با فضای اقتصادی 
و  بودجه  برنامه،  ندارند.عضوکمیسیون  را  فعلی 
محاسبات مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
تمرکز دولت باید روی این موضوع باشد که مبادا 
درجذب سرمایه گذاری،تولیدکنننده های باسابقه 

که با ماشین آالت قدیمی کار می کردند، فراموش 
کند به این معنا که وقتی سرمایه گذاری می آید 

به تولیدکننده آسیب نرسد.
é  بروکراسی اداری مهم ترین مانع بهبود

فضای کسب و کار
دولت  اقدامات  به  اشاره  با  گرمابی  حمید 
درخصوص بهبود فضای کسب و کار ،گفت: به 
نظر می رسد که دولت در زمینه بهبود فضای 
کسب و کار نتوانسته موفق عمل کند و زمانی که 
به لحاظ آماری فضای کسب و کار در کشور خود 
را با سایر کشورهای پیشرفته دنیا مقایسه می 
کنیم،می بینیم که هنوز فاصله زیادی تا رسیدن 

به شرایط مطلوب وجود دارد.
وی با بیان اینکه شرایط در 2-3 سال اخیر نسبت 
به گذشته بهبود پیدا کرده است،تاکید کرد:درحال 
حاضر جایگاه ما در فهرست کشورهایی که فضای 
کسب و کار آن ها بهبود پیدا کرده 30 رتبه ارتقاء 
داشته،اما بازهم با مشکالتی در این حوزه روبرو 
هستیم.نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه یکی از مهم ترین 
موانع بر سر بهبود فضای کسب و کار بروکراسی 
اداری است،خاطرنشان کرد:در بسیاری از کشورها 
کسی که می خواهد کار و بیزینس جدیدی را 
شروع کند،به فاصله چند هفته این کار را انجام 
می دهد؛اما درکشور ما چنین فردی 6 ماه باید 
همه هزینه و توان خود را صرف کند و دنبال 

مجوز گرفتن و طی کردن مراحل اداری باشد تا 
بتواند کار خود را شروع کند که امیدواریم در این 
جهت اقدامات موثری صورت گیرد.وی با اشاره به 
اینکه بروکراسی موجود در برخی سازمان ها بسیار 
زمان بر و اذیت کننده است،ادامه داد: برای راه 
اندازی یک واحد تولیدی افراد باید از بعضی ادارات 
چندین امضا بگیرند تا مجوز تاسیس آن واحد 
است  قرار  اگر  اخذ کنند،در حالیکه  را  تولیدی 
به بهبود فضای کسب و کار کنیم ضروری است 
کمترین  تولیدی  واحدهای  تاسیس  راه  در  که 

بروکراسی را ایجاد کنیم.
é  به مالیاتی  فشار  رکود  شرایط  در 

واحدهای تولیدی نتیجه عکس دارد
گرمابی بااشاره به اینکه یکی دیگر از موارد موثر در 
بهبود فضای کسب و کار مباحث مربوط به مالیات 
است،افزود: در این زمینه شفاف بودن و متناسب 
با وضعیت رکود یا رونق بودن مالیات مهم است و 
به عنوان مثال در شرایط فعلی که کشور در رکود 
به سرمی برد،فشار مالیاتی به واحدهای تولیدی 
نتیجه عکس دارد؛درحالی که باید به واحدهایی 
که در رکود هستند به هر روش و قیمتی که می 
شودکمک کرد تا آن ها سرپا ایستاده و به رونق 

برسند.
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
تولیدی  واحدهای  اغلب  اینکه  بیان  با  اسالمی 
کوچک و متوسط صادرات محور نیستند، تصریح 

کرد:در حالی که وزارت صنعت یا اصناف مربوطه 
تولیدکنندگان  به  متمرکز  طور  به  توانند  می 
داخلی در مباحث تجارت خارجی نیز کمک کنند 
تا آن ها بتوانند غیر از بازار داخل به صادرات هم 

به چشم یک بازار خیلی خوب نگاه کنند.
é  رتبه ایران در فضای کسب و کار باید به

زیر 50 برسد
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی گفت: در بهبود فضای کسب و کار رتبه 
کشور ما اخیرا از سوی بانک جهانی 152 اعالم 
شده در حالی که باید به رتبه کمتر از 50 دست 
پیدا کنیم.نادر قاضی پور با اشاره به اقداماتی که 
دولت باید برای بهبود فضای کسب و کار در کشور 
انجام دهد گفت: در بهبود فضای کسب و کار بر 
اساس اعالم بانک جهانی رتبه کشور ما اخیرا 52 
اعالم شده درحالی که اگر آمار دقیق بدهند به 
رتبه 80 نیز می رسیم اما باید شرایط را طوری 
فراهم کنیم که رتبه کشور به کمتر از 50 برسد..

é  گذاری سرمایه  جذب  زمینه  دولت 
ایرانیان خارج از کشور را فراهم کند

وی افزود:دولت باید بتواند اعتماد ایرانیان خارج از 
کشور که مدتی با سرمایه ملت در آن سوی مرز 
سرمایه دار شده اند، جلب کند و از آن ها برای 
سرمایه گذاری و ورود کشورهای خارجی به بازار 
اقتصاد و تولید کشور دعوت کند.نماینده مردم 
ارومیه در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: از 
زمان روی کار آمدن دولت یازدهم چندین قانون 
برای حل مشکالت سرمایه گذاری و کاهش داد 
رتبه ایران در رنکینگ جهانی بهبود فضای کسب 
و کار گذرانده ایم اما دولت متاسفانه تا کنون این 
صنایع  است.عضوکمیسیون  نداده  انجام  را  کار 
کرد:  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  معادن  و 
سرمایه گذاران خارجی که با قصد سرمایه گذاری 
با مشکالتی در  وارد کشور می شوند  ایران  در 
حوزه  در محیط زیست، منابع طبیعی و سیستم 
بانکی مواجه می شوند چراکه با وجود وعده هایی 
که برای رفع تحریم ها با اجرای برجام داده شده 
و  ارزی  سیستم  مشکالت  از  بسیاری  هنوز  اما 
بانکی ما را حل نشده است که جای دارد دولت 
باید در این زمینه شرایط بهتری برای سرمایه 

گذاران فراهم کند.

برچیده شدن بروکراسی اداری تا اجرای قانون؛

رفع موانع تولید تا بهبود فضای کسب و کار جدی گرفته می شود؟ 

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد 
کشاورزی پیش بینی کرد که امسال 117 
تا 120 میلیون تن محصوالت کشاورزی 
در کشور تولید شود.عبدالمهدی بخشنده با 
اشاره به بندهای مرتبط با بخش کشاورزی 
در سیاست های اقتصاد مقاومتی، اظهار 
داشت:بندهای تامین امنیت غذایی با اتکا 
به تولید داخلی و افزایش ذخایر راهبردی 
سیاست های  در  اساسی  محصوالت 
اقتصاد مقاومتی ارتباط مستقیم با بخش 
تراز  کسری  کاهش  دارد.وی  کشاورزی 
تجاری و رشد اقتصادی بخش کشاورزی، 
تامین امنیت غذایی با اتکا به تولید داخلی 
راهبردهای  از  را  وری  بهره  افزایش  و 
وزارت جهاد کشاورزی در راستای اقتصاد 
مقاومتی عنوان کرد و افزود:امسال اجرای 
15 پروژه اقتصاد مقاومتی در دستور کار 
وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و مجری 
این طرح ها  اجرای  برای  استانی  ملی و 

تعیین شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: 
اقدامات فنی و پشتیبانی های صورت  با 
گرفته در دولت یازدهم، تراز بازرگانی غذای 
کشور از منفی 8.1 میلیارد دالر در سال 

92 به منفی 3.4 میلیارد دالر در سال 94 
کاهش یعنی 4.7 میلیارد دالر بهبود یافت.
بخشنده پیش بینی کرد:تراز بازرگانی غذای 
کشور تا هفت سال آینده به صفر می رسد.

وی تصریح کرد:با افزایش بهره وری، تولید 
گندم با شرایط اقلیمی و بارشی مشابه از 
حدود 8 میلیون تن در سال 92 به بیش 
از 14 میلیون تن در سال جاری افزایش و 
خرید گندم کشاورزان از 4.8 میلیون تن در 
سال 92 به 11.5 میلیون تن در سال جاری 
رسید.معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت 
تولید  تاکید کرد:افزایش  جهاد کشاورزی 
پژوهشگران  دستاوردهای  حاصل  گندم 
کشاورزی در معرفی بیش از 30 رقم گندم 
ویژه هر اقلیم، تامین بذر گواهی شده، تامین 
ماشین آالت و ادوات کشاورزی، اقدام به 
موقع در مبارزه با آفات، تامین نهاده های 
با کیفیت اعم از کود و سم می باشد.وی 
گفت:امسال بیش از 4 میلیون تن جو تولید 
شد و پیش بینی می شود 1.6 میلیون تن 
شکر تولید شود. بخشنده با اشاره به این که 
در مرغ و تخم مرغ خودکفاییم و صادرات 
داریم، خاطرنشان ساخت:در گوشت قرمز 

90 درصد خوداتکا هستیم.

دستباف  فرش  صادرات  رکود  خالف  بر 
در سالیان گذشته رئیس مرکز ملی فرش 
ایران از رونق مجدد و سریع صادرات فرش 
دستباف ایرانی به بازارهای هدف از جمله 
به  اشاره  با  کارگر  داد.حمید  خبر  آمریکا 
وضعیت صادرات فرش دستباف ایرانی گفت: 
در سالیان گذشته صادرات فرش دستباف 
میلیون دالر  میانگین 500  به طور  ایرانی 
درسال بود که بعد تحت تاثیر مجموعه ای 
عوامل خارجی و داخلی با افت بسیار شدیدی 
روبرو شد و به یک رکود در صادرات رسید.
وی در ادامه در تشریح عوامل راکد کننده 
مهمترین  از  یکی  کرد:  اظهار  فرش  بازار 
تحریم  ایرانی  فرش  صادرات  افت  عوامل 
مستقیم فرش دستباف ایرانی به همراه دیگر 
تحریم های ظالمانه از سوی آمریکا بود که 
همراه با ظهور کشورهای قدرتمند رقیب که 
به دنبال سهم خواهی در بازار صادراتی فرش 
در  اقتصادی  رکود  وقوع  و  بودند  دستباف 
کشورهای اروپایی که بازار هدف سنتی ما به 
شمار می رفتند و همچنین وقوع ناارامی های 
سیاسی در کشورهای عربی، از جمله عوامل 
خارجی بودند که موجب رکود این محصول 

سنتی و با ارزش ایرانی شدند.
به  اشاره  با  ایران  فرش  ملی  مرکز  رئیس 
تاثیر  و  نقدی  یارانه  پرداخت  سیاست های 
منفی آن بر تولید این محصول عنوان کرد: 
با پرداخت یارانه نقدی به بافندگان که عمدتا 
قرار  پرجمعیت  و  روستایی  خانواده های  در 
دارند باعث شد تا نقدینگی در اختیار آن ها 
قرار بگیرد که برای آن ها از فعالیت در صنعت 
خارج  آن  نتیجه  که  باشند  داشته  فرش 
شدن تعدادی از بافندگان از دور تولید این 
محصول شد.کارگر به ایسنا گفت : پررنگ  
شدن استفاده از کفپوش های جایگزین فرش 
دستباف، تغییر سبک زندگی مصرف کنندگان 
فرش  از  استفاده  جای  به  شده  باعث  که 

دستباف به عنوان کفپوش پوشاننده تمام کف 
به سمت کفپوش تزئینی کوچک پارچه که 
بخشی از سطح را می پوشاند هم دیگر عوامل 
پیش روی صنعت فرش دستباف بود که آن را 

به سمت رکود سوق داد.
تجارت فرش  آمار  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
دستباف ادامه داد: در هفت ماهه ابتدای امسال 
167 میلیون دالر فرش به وزن 2900 تن 
صادر شده است که نسبت به زمان مشابه در 
سال گذشته به لحاظ ارزش 17 درصد و وزن 
11 درصد رشد را تجربه کرده است و این در 
حالی است که با وجود اینکه  در پنج سال 
گذشته صادرات ما به آمریکا به صفر رسیده 
بود، تا به امروز )سال 1395( 47 میلیون دالر 
صادرات فرش دستباف ایرانی به این کشور 
صورت گرفته است.رئیس مرکز ملی فرش 
ایران افزود: در این میان کشور چین نیز به 
اصلی فرش دستباف  رقبای  از  عنوان یکی 
محصول  این  خریداران  جرگه  به  ایرانی 
پیوسته است و صادرات فرش از 8000 دالر 
در سال های گذشته به 8 میلیون دالر رسیده 
که با وجود این رشد چشمگیر این عدد را 
بسیار  پرجمعیت  و  بزرگ  کشور  این  برای 
ناچیز می دانیم.کارگر با پیش بینی صادرات 
میانگین  گرچه  کرد:  تصریح  جاری  سال 
صادرات در سال های اخیر به 300 میلیون 
دالر رسیده است اما امسال با توجه به فروشی 
که صورت گرفته و رونق بیشتری که در نیمه 
دوم سال به خاطر برپایی نمایشگاه های برون 
مرزی بر بازار حاکم خواهد شد، پیش بینی 
می شود که از میانگین سال های گذشته عبور 
کنیم و تا 400 میلیون دالر صادرات را برای 
صنعت فرش دستباف ایرانی به ثبت برسانیم 
و امیدواریم با استفاده از ابزارهای مختلف و 
ورود به بازارهای جدید مانند روسیه، چین، 
آمریکای جنوبی، آفریقای جنوبی و... بتوانیم 

به دوران اوج صادرات این محصول برگردیم.

رونق مجدد و سریع صادرات؛

صادرات میلیونی فرش دستباف ایرانی 
به آمریکا کلید خورد

نایب رئیس شورای ملی زعفران از افزایش 
حدود 900 هزارتومانی قیمت این محصول 
طی 10 روز اخیر خبر داد و گفت: همزمان 
با برداشت این محصول، جوالن دالالن در 
میری  است.غالمرضا  یافته  افزایش  بازار 
خبر  بازار  در  زعفران  قیمت  افزایش  از 
قیمت  متوسط  به طور  اظهارداشت:  و  داد 
هرکیلوگرم از این محصول طی حدود 10 
افزایش  هزارتومان   900 تقریبا  اخیر  روز 
امر گفت:  این  یافته است.وی درباره دلیل 
بازار،  به  نو  محصول  ورود  با  کلی  طور  به 
دالالن نیز وارد شده و پول های سرگردان 
به سمت خرید طالی سرخ در بازار هدایت 
زعفران  ملی  شورای  رئیس  می شوند.نایب 
بنابراین دالالن عمده طالی  اینکه  بیان  با 

سرخ را از بازار جمع آوری کرده و در منازل 
خود دپو می کنند، اضافه کرد: همین مساله 
بازار شده  افزایش قیمت زعفران در  باعث 
هرکیلوگرم  قیمت  گفت:  است.میری 
میلیون   5 در حال حاضر، حداقل  زعفران 
میلیون   6 حداکثر  و  تومان  هزار   400 و 
میزان  درباره  است.وی  هزارتومان   400 و 
پایان  تا  افزود:  نیز  محصول  این  صادرات 
از  مهرماه سال جاری صادرات طالی سرخ 
افزایش یافته است. کشور حدود 7 درصد 

نایب رئیس شورای ملی زعفران همچنین 
اضافه کرد: در آغاز فصل برداشت زعفران 
بود،  به کاهش  رو  این محصول  قیمت  که 
مساله  این  از  جلوگیری  برای  شد  قرار 
زعفران  روستایی  تعاون  مرکزی  سازمان 

بیان  با  کند.میری  خریداری  را  کشاورزی 
شنبه  روز  از  خرید  این  بود  قرار  اینکه 
رخ  اتفاق  این  هنوز  اما  شود  آغاز  جاری 
چنین  هستیم  امیدوار  گفت:  است،  نداده 
اتفاقی رخ ندهد چرا که به اعتقاد ما با این 
اقدام، بازار دچار اختالل خواهد شد.وی با 

اشاره به اینکه اجرای این طرح با یک شرط 
سازمان  کرد:  تصریح  است،  امکان پذیر 
باشد  موظف  باید  روستایی  تعاون  مرکزی 
با درصدی سود  را  زعفران خریداری شده 
مشخص به صادرکنندگان بفروشد نه اینکه 

در زمینه انحصار ایجاد کند. 

قیمت ها 9۰۰ هزارتومان گران شد

جوالن دالالن در بازار زعفران

در راستای تامین امنیت غذایی صورت می گیرد؛

تولید 117 میلیون تن محصوالت کشاورزی
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معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، دفاع مقدس 
را تابلویی از ایثار توصیف کرد و افزود: ایثار و 
ایثارگری ها زمینه ساز ترویج دوری از آفت 

خودخواهی می شود.
زمان  پیام  فرهنگی  خبرنگار  گزارش  به 
و  جایزه  نخستین  گردهمایی  و  نشست 
حسین  حضور  با  عصر  رسانه  و  ایثار  نشان 
ارشاد،  وزارت  مطبوعاتی  معاون  انتظامی 
و  ایثار  نشان  اجرایی  دبیر  عالمیان  محمد 
فرهنگی  مسئوالن  از  دیگر  جمعی  و  رسانه 
در تاالر گفت و گوی شماره2  بیست و دومین 
برگزار  خبرگزاری ها  و  مطبوعات  نمایشگاه 

شد.
معاون  انتظامی   حسین  نشست  این  در 
دفاع  اینکه  بیان  با  ارشاد  وزارت  مطبوعاتی 
گفت:ایثار  است,  ایثار  از  تابلویی  مقدس 
موجب ترویج دوری از آفت خودخواهی بوده 
و توجه رسانه ها به ایثار موجب توجه جامعه 
مسئولیت  همچنین  و  می شود  امر  این  به 

اجتماعی یکی از وجوه ایثار است.
اظهار  رسانه  و  ایثار  جایزه  در خصوص  وی 

به همت خانه  قریب که  این جشنواره  کرد: 
صدد  در   , درآمده  اجرا  به  رسانه  و  ایثار 
تعییت  ضمن  تا  بوده  طرح  این  برنامه ریزی 
شاخص های آن, زمینه ساز تشویق رسانه  ها 

برای ترویج و تبیین ایثار در جامعه شود. 
در ادامه محمد عالمیان، دبیر اجرایی نشان 

ایثار و رسانه  در سخنانی گفت: نشان ایثار 
با هدف ترویج فرهنگ  از سال 93  و رسانه 
ایثار در جامعه با حمایت معاونت مطبوعاتی 
کشور و شورای ترویج ایثار و شهادت شروع 
را در  ایثار  مفهوم  نشان  این  و  کار کرده  به 

همه عرصه های آن شامل می شود.

معرفی  بخش   4 در  نشان  این  افزود:  وی 
رسانه برتر در دفاع مقدس و ایثار و شهادت, 
در  برتر  اثر  اجتماعی,  ایثار  در  برتر  رسانه 
اثر  و  شهادت  و  ایثار  و  مقدس  دفاع  حوزه 
مهلت  و  است  اجتماعی  ایثار  در حوزه  برتر 
ارسال آثار به این جشنواره تا سی ام آذر ماه 
بوده و آیین اختتامیه این جشنواره در دهه 

فجر خواهد بود.
عالمیان در ادامه گفت: این نشان همچنین 
در بخش نشریات و خبرگزاری های استانی 
و معرفی رسانه برتر استانی نیز برگزار خواهد 

شد.
 13 روزنامه،   40 امسال  نمایشگاه  در 
و  دین  حوزه  در  رسانه   23 خبرگزاری، 
اندیشه، 86 رسانه در حوزه فرهنگ و هنر، 
و  سیاسی  هفته نامه  و  خبری  پایگاه   96
و  خانواده  محوریت  با  رسانه   79 اجتماعی، 
11 عنوان نشریات تخصصی کودکان حضور 
مطبوعات  نمایشگاه  دومین  و  دارند.بیست 
ساعت  از  آبان  ماه   21 تا  هفته  یک  به مدت 

9:30 تا 20:30 پذیرای عالقه مندان است.

دفاع مقدس تابلو و نمادی از ایثار است

خاک سپاری پیکر توران میرهادی
 در شهرری 

کنار  در  شهرری  عبدا...  امام زاده  در  میرهادی  توران  پیکر 
پسرش به خاک سپرده می شود.

میرفخرایی داماد توران میرهادی - چهره پیشکسوت کتاب 
کودک و آموزش و پرورش - با اعالم این خبرگفت: در حال 
حاضر مشغول انجام رایزنی هایی برای برگزاری مراسم تشییع 
پیکر سرکار خانم توران میرهادی از خانه هنرمندان در روز 
جمعه )21 آبان ماه( هستیم و در صورت موافقت مسئوالن، 
تا 9 در مکان خانه  از ساعت 8:30  این مراسم روز جمعه 
مرحوم  آن  پیکر  همچنین  شد.  خواهد  برگزار  هنرمندان 
برای خاک سپاری به امام زاده عبدا... واقع در شهرری منتقل 
می شود تا در کنار پسرش که سال ها پیش در جریان سیل 

جان خود را از دست داد، برای همیشه آرام گیرد.
به گفته او، مراسم ترحیم توران میرهادی نیز روز یکشنبه 23 
آبان ماه از ساعت 13 تا 14:30 در مسجدجامع شهرک غرب 

برگزار خواهد شد.
توران میرهادی که سه شنبه 18 آبان ماه از دنیا رفت متولد 
به علت سکه مغزی  از 27 شهریورماه  او  بود.  سال 1306 
در بیمارستان بستری بود. میرهادی استاد ادبیات کودکان، 
نویسنده، متخصص آموزش و پرورش و یکی از شخصیت های 
برجسته فرهنگی بود که بیش از 60 سال در گستره آموزش 
و پرورش، فرهنگ کودکی و ادبیات کودکان کوشید و در این 

روند یکی از چهره های تاثیرگذار بود.

25 آبان آخرین روز از اکران 
»فروشنده«

سخنگوی شورای صنفی نمایش از جدیدترین مصوبات و 
قراردادهای ثبت شده اخیر در این شورا خبر داد.

سازمان سینمایی،  عمومی  ازروابط  زمان  پیام  گزارش  به 
نمایش در مورد  غالمرضا فرجی سخگوی شورای صنفی 
 19 چهارشنبه  از  گفت:  شورا  این  امروز  جلسه  مصوبات 
نرگس  کارگردانی  به  »نفس«  سینمایی  فیلم  ماه  آبان 
آبیار در گروه کوروش و فیلم »فرار از اردو« به کارگردانی 

غالمرضا رمضانی در گروه آزاد اکران خواهد شد.
جلف«  بد،  »خوب،  فیلم  قرارداد  همچنین  افزود:  وی 
همه  »ما  فیلم  از  بعد  قاسمخانی  پیمان  کارگردانی  به 
زندگی  گروه  در  امرایی  حامد  کارگردانی  به  گناهکاریم« 

اکران می شود.
نمایش  صنفی  شورای  امروز  جلسه  در  داد:  ادامه  فرجی 
قرارداد فیلم »افسونگر« در گروه ماندانا بعد از فیلم »چهار 
خیابان  در  »خانه ای  فیلم  قرارداد  و  بغداد«  در  اصفهانی 
چهل و یکم« ساخته حمیدرضا قربانی بعد از فیلم »نفس« 
به کارگردانی نرگس آبیار در گروه کوروش به ثبت رسید. 
در  نیز  معیریان  آرش  ساخته  »تیک آف«  فیلم  داد  قرار 

گروه ماندانا بعد از فیلم »افسونگر« ثبت شد.
وی اظهار کرد: فیلم سینمایی »فروشنده« به کارگردانی 
اصغر فرهادی روز 2۵ آبان ماه آخرین روز نمایش خود در 

سینماهای تهران را سپری خواهد کرد.

نمایش فیلم مستند »A157« در 
جشنواره فیلم »داکیومنت آرت« آلمان

پیام  گزارش  به 
مستند  زمان،فیلم 
محصول   »A1۵7«
سازمان سینمایی حوزه 
هنری در جشنواره فیلم 
»داکیومنت  مستند 
آرت« آلمان به نمایش 

درمی آید.
مستند  فیلم 
به   »A1۵7«
بهروز  کارگردانی 
تولیدات  نورانی پوراز 
سوره«  مستند  »مرکز 

و  بیست  در  هنری  حوزه  سینمایی  سازمان  به  وابسته 
»داکیومنت  مستند  فیلم  بین المللی  جشنواره  پنجمین 
جشنواره  این  می شود.  داده  نمایش  آلمان  کشور  آرت« 
باید  انتخاب شده  فیلم  و  فیلمسازان جوان است  مختص 
و  کوتاه  مستندهای  باشد.  کارگردان  اول  فیلم  پنج  جزو 

بلند می توانند در این جشنواره شرکت کنند. 
از  کشور  داخل  در  را  بسیاری  جوایز  تاکنون   »A1۵7«
جمله جشنواره فیلم فجر، مقاومت، سینما حقیقت و ... را 
کسب نموده و این دومین حضور بین المللی این مستند 

است.
جشنواره  در  خود  بین  المللی  حضور  اولین  در  فیلم  این 
بین المللی فیلم های مستند و انیمیشن »الیپزیگ« آلمان 
جایزه  دریافت  برای  جهان  سرتاسر  از  دیگر  اثر  یازده  با 
نامزد  و  پرداخت  رقابت  به  جشنواره  این  طالیی  کبوتر 
و  فنی  بشر، دستاورد  از جمله حقوق  دریافت سه جایزه 

کبوتر طالیی بود و با استقبال مخاطبین روبرو شد.
جشنواره بین المللی فیلم مستند »داکیومنت آرت« از 21 

الی 2۵ آبان در شهر نوبراندنبرگ آلمان برگزار می شود.

فیلم ابد ویک روز

روز  یک  و  ابد  فیلم  از  کند  می  امروز  زمان  در  خاطره  و  یادها 
فیلمی به کارگردانی و نویسندگی سعید روستایی و تهیه کنندگی 
روز در طول  ابد و یک  ملکان محصول سال 1394 است.  سعید 
 9 توانست  و  گرفت  قرار  منتقدین  و  عموم  توجه  مورد  نمایش 
سیمرغ بلورین 6 سیمرغ در بخش اصلی، 2 سیمرغ -بهترین فیلم 
از  فیلم  بهترین  و سیمرغ  نو  نگاه  بهترین کارگردانی-در بخش  و 
نگاه تماشاگران( سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر) را به 

دست آورد.
تعریف واژه »ابد و یک روز« در خود فیلم معلوم می شود. مرتضی 
بیان می کند:  این گونه  را  واژه قضایی  این  )پیمان معادی( معنای 
»وقتی به مجرمی ابد می دهند، بعد از 1۵ سال او می تواند تقاضای 
قاضی  وقتی  اما  کند.  از مدت حبسش کم  و  کند  فرجام خواهی 
مدت  کردن  کم  برای  امکانی  دیگر  می دهد  روز  یک  و  ابد  حکم 
حبس نیست. مجرم تا یک روز بعد از مرگش هم باید در زندان 
ایران  تاریخ 26 اسفند 1394 در سینماهای  از  این فیلم  بماند.« 

اکران شده است.
مختلفی  مشکالت  درگیر  که  خانواده ای  داستان:روایت  خالصه 
همچون اعتیاد، تهی دستی، بیکاری و از همه مهم تر روابط عاطفی 
مشکالت  این  از  رهایی  بدنبال  و  می باشد  خانواده  اعضاء  میان 
سمیه شکل  عروسی  مراسم  دیدن  تدارک  حین  در  داستان هایی 
افراد خانواده  رابطه  تغییراتی در  اتفاقاتی و  به  می گیرد که منجر 

می شود…

éابدéایزدیار(:داداشéفيلم،)پرینازéاینéماندنیéیادéبهéدیالوگ
éکلéیعنیé:)معادیéپيمان(éمرتضیé/éچی؟éیعنیéروزéیکéو
éعفو éممکنه éبخوره éبهت éکه éابد éحبس é،زندونی éتو éعمرتو
éیکéوéابدéولیéé،بشیéآزادéسالéپونزدهéـéدهéبعدéبهتéبخوره
éمرگتéبعدéروزéیهé.بشیéآزادéندارهéامکانé،بخورهéبهتéکهéروز

آزادتéميکنن.

یادها و خاطره ها در زمان .....

مزن ز چون و چرا دم که بنده مقبل 
قبول کرد به جان هر سخن که جانان گفت

که گفت حافظ از اندیشه تو آمد باز
من این نگفتهام آن کس که گفت بهتان گفت

امروز با حافظ

طرح ملی »علمدار کربال« به تعمیق و بسط 
فرهنگ غنی ایرانی اسالمی یاری می کند

سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در نخستین 
کربال  علمدار  ملی  یادآور شد: طرح  به یک همایش  پیام خویش 
اسالمی  میهن  مومن  و  خالق  جوانان  ترغیب  و  تشویق  بر  عالوه 
به خلق آثاری از این دست به تعمیق و بسط فرهنگ غنی ایرانی 

اسالمی یاری می رساند. 
به گزارش پیام زمان از اداره کل روابط عمومی ستاد عالی کانون 
های فرهنگی هنری مساجد کشور، سید رضا صالحی امیری، وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به همایش طرح ملی علمدار کربال پیامی 

به شرح زیر صادر کرد: 
بسم ا... الرحمن الرحیم

اباعبدا... الحسین  حضرت  عالقه مندان  و  شیفتگان  موعد  اربعین،   
)ع( و کربال میعادگاه عاشقان حسینی است. سیل خروشان چندین 
میلیونی مردم در مراسم اربعین از پیر و جوان، زن و مرد، مسلمان 
و غیرمسلمان با هر رنگ و نژاد و ملیت و مرام بیانگر جوشش خون 
حسین و زنده بودن قیام عاشورا پس از قریب 14 قرن است. اربعین 
یادواره  و  بهترین معبود خدا  به  نمایشگاه عشق حقیقی  حسینی 

فضیلت و اخالق و ارزش های ناب انسانی است.
 ایالم در روزهای منتهی به اربعین دروازه ورود به عتبات عالیات و 
نقطه آغاز عاشقی است. ایالم نه مرز رسیدن به سرزمین نینوا که 
مرز همه خوبی ها و فضایل انسانی است. آنچه از شکوه گردهمایی 
می بندد،  نقش  رسانه ها  بر صفحه  کربال  مسیر  در  مردم  و حضور 
اوج ارزش های اخالقی است. گویی در این چند روز فرش خدا به 
رنگ عرش درمی آید و آدمی در آسمان خیر و نیکی سیر می کند. 
است.  معرفت  و  فضیلت  و  انسانی  کمال  به  رسیدن  روز  اربعین 
ایثار و فداکاری، شهادت و  صبر و استقامت، استواری و رشادت، 
لقای پروردگار، احسان و نوع دوستی و ده ها ارزش ناب دیگر همه 
بی تردید  و  است  پرتوافکن  و  جلوه گر  حسینی  اربعین  مراسم  در 
یکی از اسوه های بی مانند رستاخیز کربال، چهره تابناک قمر منیر 
همه  عصاره  که  است  )ع(  العباس  ابوالفضل  حضرت  بنی هاشم، 

فضایل و خالصه تمام خوبی هاست.
 او که در کمال ملکات اخالقی و خودسازی در پیمودن درجات 
نام خود را جاودانه کرد و  معرفت و فضیلت گوی سبقت ربود و 
پرچمی برافراشت که تا قیامت در اهتزاز خواهد بود. جامعه امروز 
ما بیش از هر زمان دیگری به بیان رشادت، بصیرت، والیتمداری و 
ایثار حضرت عباس )ع( و ذکر خصایل اخالقی بزرگان نیاز دارد تا 
جوانان و آینده سازان این سرزمین والیی که روح آن پیوند وثیقی 
با دین و آموزه های دینی دارد، ایشان را الگو و اسوه خویش قرار 

دهند.
 طرح ملی علمدار کربال که به جمع آوری آثار هنری خلق شده در 
این عرصه و تقدیر از برگزیدگان این آثار است، اقدام شایسته ای 
بر تشویق و ترغیب جوانان خالق و مومن میهن  است که عالوه 
اسالمی به خلق آثاری از این دست به تعمیق و بسط فرهنگ غنی 

ایرانی اسالمی یاری می رساند.
را  ملی  طرح  این  دست اندرکاران  واالی  جهد  و  خالصانه  تالش   
شور  و  عشق  با  که  عزیزانی  همه  برای  و  می نهم  ارج  صمیمانه 
حسینی زمینه ارتقای این طرح را فراهم می آورند از خدای متعال 
آرزوی توفیق بیشتر و اجر و بهره معنوی در خدمت به آستان سرور 

آزادگان عالم و اهلبیت عصمت و طهارت دارم.

خبر

هرگز درباره چیزی نگو آن را از دست داده ام ، 
بلکه فقط بگو آن را پس داده ام .

 اپیکتوس

سخن حکیمانه

کتاب »زندگی در کار«
 منتشر شد

»زندگی  کتاب 
نوشته  کار«  در 
از  مور،  توماس 
کتاب های  سری 
)روانشناسی  ایگِو 
نشر  تحلیلی( 
راهی  هیرمند، 

بازارکتاب شد. 
مهر  گزارش  به 

اکتبر 1940، در شهر  توماس مور متولد 8  
نویسنده  آمریکا،  میشیگان  ایالت  دیترویت 
 »)1992( روح  از  »مراقبت  پرفروش  کتاب 
تحت  حاضر  کتاب  در  دیگر،  کتاب  بیست  و 
مساله  به  عمیقاً  کار«  در  »زندگی  عنوان 
انسان ها  جان  و  روح  بارآوری  و  معنویت 
یک  خودش  او  است.  پرداخته  زندگی  در 
همچنین  و  دانشگاه  استاد  نوازنده،  کشیش، 
روان درمانگر بوده و تأثیر تفکرات و نوشته های 
به  او  آثار  در  هیلمن  جیمز  و  یونگ  کارل 

وضوح به چشم می خورند.
پرده  آن  از  این کتاب  در  مور  بزرگی که  راز 
برداشته، این است که موفقیت و خوشبختی 
خوشبختی  و  موفقیت  گرو  در  ما  شخصی 
دیگران و در کل، جهان است. اما مور این راز 
را به قدری ماهرانه و ظریف به مخاطب خود 
می آموزد که می توان آن را به عنوان سرمشق 

زندگی خود قرار داد.
شاید اصلی ترین هدف مور از تالیف این کتاب 
این بوده است که به ما کمک کند تا زندگی 
بهتری به ویژه در حیطه شغلی داشته باشیم. 
را  زندگی اش  از  نیمی  تقریباً  بالغ  انسان  هر 
صرف شغلش می کند. افراد زیادی هستند که 
نمی کنند.  خوشبختی  احساس  اما  موفقند، 
احساس  اصاًل  هم  افراد  از  بیشتری  تعداد 
آن  جستجوی  در  مدام  و  ندارند  موفقیتی 
هستند. مور به صورت پایه ای، عملی، و کاماًل 
موثر به ما می آموزد که برای خود یک زندگی 
خوشبختی  و  موفقیت  از  سرشار  و  پرمعنا 

بسازیم.
کتاب »زندگی در کار« با ترجمه بابک نجفی 
و فاطمه رفیعی در 236 صفحه از سوی نشر 

هیرمند منتشر شده است.

در بازار کتاب

سارا خوئینی ها بازیگر نقش اول زن »طاقباز« 
فیلم، طاقباز  شد.به گزارش مشاور رسانه ای 
به نویسندگی و کارگردانی شهرام اسدزاده که 
هفته آینده در تهران کلید می خورد از حضور 
سارا خوئینی ها به عنوان بازیگر نقش اصلی 

زن این فیلم خبر داد.
از دست  رویاها،معصومیت  سوپراستار،بیداری 
روزهای  پهلوی،  کاله  شهر،  امتداد  رفته،در 
تلواسه،راه   ، سبز،فراموشی  اعتراض،سفر 
شب،روزهای اعتراض،شب شیشه ای،خاطرات 
هشت  در  نقاب،اسپاگتی  تمام،  نا  مرد 

شهر،دعوت،نردبام  پایین  شهر  دقیقه،باالی 
آسمان، پسر تهرانی از جمله آثاری هستند که 

سارا خوئینی ها در آنها حضور داشته است.
برخوردار  اجتماعی  مضمونی  از  فیلم 
آمده  فیلم  داستان  است؛درخالصه 
است:شاهرخ درمقطعی از زندگی خود پیوسته 
معلق  توهمات  و  واقعی  دنیای  تشخیص  در 
جبرانی  قابل  غیر  اتفاقات  بروز  باعث  و  است 

برای خود و افراد پیرامونش می شود.
افشین سنگ چاپ به عنوان بازیگردان در این 

پروژه حضور دارد.

سارا خوئینی ها بازیگر»طاقباز«شد

سریال  سوم  فصل  در  شود  می  گفته 
به پرونده قتل  محبوب رایان مورفی که 
گاگا  لیدی  پردازد،  می  ورساچی  جیانی 
خواهد  ایفا  را  فشن  صنعت  غول  نقش 

کرد.
 به نقل از گاردین، گفته می شود لیدی 
سوم  و  جدید  فصل  در  است  قرار  گاگا 
سریال »داستان جنایی آمریکایی« نقش 

دوناتال ورساچی را بازی کند.
منبعی آگاه ادعا کرده که این خواننده 
مرگ  روی  که  سریال  از  فصلی  در 

چهره  این  برادر  ورساچی،  جیانی 
کند،  می  تمرکز  فشن  صنعت  بزرگ 
ایفا می کند.  را  دوناتال ورساچی  نقش 
تایید  به  هنوز  که  گزارش  این  اگر 
باشد،  داشته  حقیقت  نرسیده  رسمی 
ستاره  این  رابطه  بر  ای  ادامه  این 
مورفی  رایان  یعنی  سریال  خالق  با 
گذشته  فصل  دو  در  گاگا  بود.  خواهد 
آمریکایی«  ترسناک  »داستان  سریال 
ساخته مورفی در شبکه اف اکس بازی 

است. کرده 

لیدی گاگا بازیگر »داستان جنایی آمریکایی« شد
کوتاه از جهان کوتاه از ایران

ساره بیات در نقش مادر

فیلمبرداری فیلم سینمایی »بیست و یک روز 
بعد« به کارگردانی سیدمحمدرضا خردمندان 

در تهران به نیمه رسید. 
فیلمبرداری فیلم سینمایی »بیست و یک روز 
بعد« به کارگردانی سیدمحمدرضا خردمندان 
و تهیه کنندگی باشگاه فیلم سوره با مدیریت 
فیلمبرداری علیرضا برازنده در دهکده المپیک 
به نیمه رسید و امروز نخستین تصویر از بازی 

ساره بیات در این فیلم منتشر شد.
هم اکنون تیم تولید »بیست و یک روز بعد« 
جان،  حسن  قلعه  و  کرج  محمدشهر  از  پس 
به  داخلی  های  صحنه  تصویربرداری  برای 
المپیک  لوکیشن دفتر فیلمسازی در دهکده 
ملودرامی  بعد«  روز  یک  و  رسیدند.»بیست 
نام  به  نوجوانی  زندگی  قصه  از  اجتماعی 
»مرتضی« است که در راه تحقق آرزوی ناکام 

پدرش، با چالش بسیاری روبرو می شود.
امیرحسین  و  آذرنگ  حمیدرضا  بیات،  ساره 
فیلم  این  بزرگسال  بازیگران  از جمله  صدیق 
شریفی  حسین  و  قربانی  مهدی  و  هستند 
بعد«  روز  یک  و  »بیست  نوجوان  بازیگر  دو 
بازیگر  قربانی،  مهدی  دهند.  می  تشکیل  را 
نوجوان سینمای ایران، نقش اصلی این فیلم 
در  فیلمسازشدن  که سودای  دارد  برعهده  را 
سر دارد. ساره بیات نیز در این فیلم با گریمی 
ایران  سینمای  در  تازه  نقشی  در  متفاوت 
جلوی دوربین رفته است. عوامل در تالش اند 
تا با تدوین همزمان، این فیلم را برای سی و 

پنجمین جشنواره فیلم فجر آماده کنند.

خبر

جشنواره بین المللی فیلم تامیل نادو میزبان فیلم های »حورا« و »سویوق« است.
به گزارش پیام زماان ، دو فیلم »حورا« )غالمرضا ساغرچیان( و »سویوق« ) برادران ارک( در بخش 
رقابتی جشنواره فیلم های کودک در چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم تامیل نادو به نمایش 
در می آیند. پیش از این، فیلم »حورا« در جشنواره فیلم آل الیتز )هند( جایزه نتپک را از آن خود 
کرده و فیلم »سویوق« به سه نامزدی جایزه استعداد برتر آسیایی در جشنواره تراز اول شانگهای 
)چین( دست پیدا کرده و در جشنواره هزاره سوم )ایتالیا( به روی پرده رفته است.گفتنی است در 
این رویداد سینمایی فیلم های »مزار شریف« ساخته عبدالحسن برزیده و »سکوت رعنا« ساخته 
بهزاد رفیعی نیز از سوی حوزه هنری حضور خواهند داشت.چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم 

تامیل نادو از 19 تا 21 آبان ماه سال جاری در شهر چنای در کشور هند برگزار می شود

»حورا« و »سویوق« در تامیل نادو

»خرگیوش« اولین تجربه کارگردانی مانی باغبانی است که هم اکنون در آخرین مراحل صداگذاری 
و ساخت موسیقی قرار دارد.فیلمبرداری این فیلم در بهار امسال در سکوت خبری انجام شد و پس 
از آن حسن ایوبی تدوین فیلم را به پایان رساند. از مدتی پیش حسین مهدوی کار صداگذاری 
»خرگیوش« را آغاز کرده است.همچنین دارا دارایی آهنگساز و سرپرست گروه داماهی که تا کنون 
تجربه های متعددی با گروههای مختلف داشته، هم اکنون مشغول ساخت موسیقی این اثر است.

است  آمده  در  نگارش  به  نویس  فیلمنامه  و  منتقد  باغبانی  مانی  توسط  »خرگیوش«  فیلمنامه 
تجربه  که  اثر  این  داستان  خالصه  است.در  اسماعیلی  حبیب  برعهده  فیلم  این  تهیه کنندگی  و 
نیست... امشب  مثل  شبی  است:هیچ  آمده  می رود  شمار  به  کمدی  سینمای  حوزه  در  متفاوتی 
در »خرگیوش«:بابک حمیدیان، سیامک انصاری، جواد عزتی، پان ته آ سیروس، مانیا علیجانی با 

حضور همایون ارشادی، امید روحانی، ملیکا شریفی نیا، و مینا ساداتی به ایفای نقش می پردازند.

جدیدترین خبرها از »خرگیوش«


