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توقف  »قبله عالم« 
پخش سریال کمدی-فانتزی »قبله عالم« به دلیل آنچه از سوی پلتفرم پخش کننده 
»ممیزی های فراوان« و »احترام به مخاطبان« عنوان شده است، متوقف می شود. روابط 
عمومی فیلیمو با اعالم خبر باال، درباره این تصمیم توضیح داد: »سریال قبله عالم از 
روز نخسِت پخش تا به امروز در فرایند تولید و ممیزی دچار چالش های فراوان شد، 
به گونه ای که پیوستگی خود را از دست داد و بخش عمده ای از هر قسمت سریال 
حذف شد؛ بنابراین فیلیمو تصمیم گرفت قسمت هفتم قبله عالم، قسمت پایانی آن 

باشد و پخش آن کامل متوقف شود. 

اخبار ویژه ...

شلیک به زنان 
در پی انتشار گزارشی در یکی از روزنامه ها با عنوان »شلیک به زنان در خیابان های 
اصفهان« محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان اصفهان در واکنش به این 
موضوع، اطالعات منتشر شده را نادقیق دانست و ضمن تکذیب صدمه به پنج نفر در 
این ماجرا، اظهار کرد: واقعیت موضوع و پرونده به نحوی که منتشر شده، نبوده است. 
وی در رابطه با جزییات این ماجرا گفت: پس از تشکیل پرونده ای در این زمینه، متهم 
به سرعت بازداشت و در تحقیقات صورت گرفته اعتیاد این فرد به مواد مخدر صنعتی 
تائید و مشخص می شود وی با استفاده از سالح ساچمه ای به تیراندازی به سه خانم 
اقدام کرده است. وی  افزود: در جریان رسیدگی به این پرونده، فقط یک نفر از آن  
سه نفر به پزشکی قانونی مراجعه می کند و طبق نظر پزشکی قانونی جراحت وارده 
به این فرد از نوع جراحت دامیه و جزئی بوده اســت. وی در ادامه ضمن تکذیب 
ادعاها در مورد آزاد شدن متهم حادثه بعد از چندین روز گفت: متهم قریب به دو 
ماه بازداشت موقت بوده و تحقیقات مفصل و کاملی در این زمینه صورت می گیرد 
و پس از تکمیل تحقیقات و رفع ابهامات پرونده، به موجب قانون قرار وی به وثیقه 

تبدیل و با قرار تامین کیفری مناسب آزاد می شود. 

الریجانی از پرونده چین استعفا داد

وزیر سابق ارتباطات 

روزنامه فرهیختگان نوشــت: مذاکرات تهران و پکن به معاون اول رئیس جمهور 
واگذار شده است. علی الریجانی رئیس پیشین مجلس شورای اسالمی و مجری 
توافقنامه ۲۵ ساله ایران و چین طبق شنیده ها با روی کارآمدن دولت سیزدهم از سمت 
خود در راهبری این توافقنامه استعفا داده تا پیگیری فرآیندهای مربوط به این سند 
راهبردی ۲۵ ساله به دست تیم دولت و معاون اول رئیس جمهور سپرده شود. سنگ 
بنای قرارداد راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین به سفر سال ۹۴ شی جینگ پی به ایران 
بازمی گردد. در این ســفر ضمن انعقاد ۱۷ سند همکاری میان دو کشور مقرر شد، 

طرفین پیگیر انعقاد قراردادی استراتژیک و طوالنی مدت باشند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت شکایت 
تعدادی از شهروندان در اهواز و مدعی العموم از آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات 
اظهار داشت: در خصوص این فرد، با شکایت جمعی از مردم و چند دستگاه اجرایی 
به اتهام نشر اکاذیب با قصد تشویش اذهان عمومی، استنکاف از دستور قضایی و 
استنکاف از اجرای اوامر حکومتی مقامات قانونی، پرونده ای در دادسرای فرهنگ و 
رسانه تشکیل شده است. خداییان گفت: این فرد احضار و تفهیم اتهام و با قرار تامین 
کیفری آزاد شده است. در آن مرحله، آخرین دفاع از این فرد اخذ نشده بود. بعد از 
آن، مجددا شکایت دیگری به دادسرا واصل شد و پرونده در جریان رسیدگی است.

سرویس سیاسی- استاندار هرمزگان گفت: بیش از ۶۵ درصد مصوبه های سند 
توســعه جزیره های استان اجرایی شده است و امیدواریم با برگزاری منظم این 
نشست ها و تصمیم های میدانی، فرآیند تحول در جزیره ها به نفع مردم تغییر کند.
مهدی دوســتی در نشست ویژه بررســی روند اجرای سند توسعه پایدار و رفع 
مشکالت ساکنان جزیره های استان که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی 
و توسعه منطقه ای وزارت کشور برگزارشد، با تاکید بر لزوم اجرای مصوبه های 
سند توسعه جزیره های هرمزگان توسط دستگاه های اجرایی افزود: روند اجرای 

مصوبه های سند توسعه جزیره های استان به صورت منظم بررسی می شود.
وی بیان داشــت: پیرو بند ۱۰ سیاست های کلی جمعیت، ابالغی از سوی رهبر 
معظم انقالب، مصوباتی که در راستای تحقق آن به تصویب رسیده باید با جدیت 

دنبال و به صورت مستمر پیگیری شود.
اســتاندار هرمزگان اظهارداشت: توسعه جزیره های هرمزگان راهبردی اساسی 
خواهد بود که با جدیت در اســتان دنبال خواهد شــد و تالش داریم با استفاده از 
ظرفیت های موجود و فراهم سازی امکان ایفای نقش بین المللی برای جزیره ها و 

توسعه نقش تجارت و تولید، معیشت و اشتغال این مناطق را رونق دهیم.
دوستی با اشاره به نقش درآمدهای مالیاتی در توسعه و عمران جزیره های هرمزگان 
گفت: پیگیری الزم به منظور پرداخت مالیات شرکت ها و بنگاه ها در استان، به ویژه 

شرکت های نفتی که در جزیره های استان مستقر هستند، باید صورت بگیرد.
وی، تکمیل رینگ دور جزیره هرمز و الرک را هم مورد تاکید قرار داد و گفت: این 
طرح ها باید به سرعت تکمیل شود و تامین منابع اعتباری آن ها در نشستی فوری، 

مورد رسیدگی قرار گیرد.
استاندار هرمزگان، ضرورت تثبیت و توسعه ظرفیت حمل و نقل دریایی و هوایی 
در جزیره های اســتان را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: به منظور پیشگیری از 
کاهــش ظرفیت نــاوگان حمل و نقل دریایی و ریلی، باید تامین اعتبار پایدار در 
دستورکار قرار بگیرد و الگوها را به گونه ای تعریف کنیم که تامین اعتبار این حوزه 

متکی به ظرفیت داخل استان باشد و با درآمدزایی شرایط فعلی را راهبری کنیم.
وی همچنین خواستار بررسی و ارزیابی طرح تفصیلی جزیره بوموسی شد و گفت: 
سند چشم انداز توسعه متوازن جزیره های استان باید بر اساس نیاز سنجی منطقه 

بازنگری و تدوین شود.
دوســتی  خاطرنشان کرد: باید شرایط به گونه ای مهیا شود که سرمایه گذاران با 
اطمینان خاطر و ســپری شدن حداقل زمان ممکن، امکان سرمایه گذاری داشته 

باشند و بتوانند به توسعه پایدار و افزایش جمعیت جزایر کمک کنند

استاندارهرمزگان  :

 فرآیند تحول در جزایر  هرمزگان 
باید به نفع مردم تغییر کند

منع قانونی داریم 

واکنش قطر 

پُست گرفت

ممنوع الخروج بود

دو راننده کامیون ایرانی 

توییت به مسئوالن کشور

رئیس پلیس راهور کشور گفت: برای صدور گواهینامه موتورسواری بانوان منع 
قانونی داریم، ولی امکان اصالح این قانون با بررسی های کارشناسی وجود دارد. به 
نقل از روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، سردار کمال هادیان فر 
رئیس پلیس راهور کشــور در مراســم گرامیداشت هفته ناجا در پاسخ به سوالی 
درباره صدور گواهینامه رانندگی موتور برای بانوان گفت: برای صدور گواهینامه 
موتورسواری در این بخش به این دلیل که در متن قانون فقط کلمه آقایان آمده، منع 
قانونی داریم. رئیس پلیس راهور ایران افزود: البته این موضوع را می توان با پیگیری 
فدراسیون موتورسواری و وزارت ورزش و ارائه پیشنهاد به دولت و بررسی آن در 
کمیسیون های کارشناسی مرتبط بررسی کرد و در صورت تایید و اصالح قانون، 

این امکان برای بانوان نیز فراهم شود.

وزیر خارجه قطر ضمن حمایت از گفت وگوهای ایرانی و سعودی تاکید کرد که 
کشورهای عضور شورای همکاری خلیج)فارس( باید با ایران در تماس باشند.

به گزارش الجزیره، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر تاکید کرد: 
شاهد تحرکات مثبتی بین ایران و عربستان هستیم و ما آن ها را به این امر تشویق 

می کنیم.
وی گفت که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج )فارس( باید به دور از هر 
گونه دخالتی با ایران ارتباط داشته باشند.بن عبدالرحمن درخصوص توافق هسته 
ای نیز خاطرنشان کرد: بازگشت به توافق هسته ای به سود ماست و برای تحقق 
این امر حمایت های مطلوب را تقدیم خواهیم کرد.بر اساس این گزارش، فیصل 
بن فرحان، وزیر خارجه ســعودی اخیرا اعالم کرده که کشورش در ۲۱ سپتامبر 
دور چهــارم مذاکرات خود با ایران را برگزار کرده، اما این مذاکرات همچنان در 

مرحله مقدماتی است.

گزینه پیشــنهادی وزیر راه مدیرعامل راه آهن شــد.در جلســه هیات دولت، 
سیدمیعاد صالحی به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب هیات وزیران، 
به عنوان مدیرعامل شــرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران تعیین شد.سید 
میعاد صالحی، در دولت روحانی از مدیریت صندوق بازنشســتگی کشوری 

برکنار شده بود.

مشاور فرهنگی نهاد ریاست جمهوری در دولت دهم گفت:  احمدی نژاد در چند 
سفر قبلی که می خواستند از کشور خارج شوند، ممنوع الخروج بودند و اجازه خروج 
از کشور را پیدا نکرده بودند؛ اما اینکه امروز دوستان چرا استثنا قائل شدند و به آقای 

احمدی نژاد اجازه دادند تا از کشور خارج شود، بی اطالعم.

خبرگــزاری بلومبرگ گزارش داد که یک روز بعد از گفت وگوی تلفنی وزیران 
خارجه جمهوری آذربایجان و ایران، باکو راننده های ایرانی را آزاد کرده اســت. 
وبگاه شبکه خبری »بلومبرگ« می نویسد جمهوری آذربایجان دو زندانی ایران را 
آزاد کرد که این نشان می دهد دو کشور هم مرز به منظور جلوگیری از درگیری های 
احتمالی بر ســر مسیرهای مهم ترانزیتی و حضور اسرائیل در منطقه، در تالش 
برای کاهش تنش ها هستند. این خبر یک روز بعد از گفت وگوی تلفنی »حسین 
امیرعبداللهیان«، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با »جیحون بایراموف«، 
وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان گزارش شــده است.این نخستین تالش 

مستقیم برای کاستن از تنش هایی بود که از دو هفته پیش آغاز شد. 

عباس عبدی در پیام توییتری نوشت: تنها دلیل محرمانه بودن ثروت مدیران کشور، 
فقدان اراده برای مبارزه با فســاد اســت، واال ثروت چیست که بخواهد محرمانه 

باشد؟ مگر اینکه ثروت محصول گناه و فساد باشد.

سرویس سیاسی-   سخنگوی کمیسیون 
اصل نودم مجلس شورای اسالمی گفت: 
حضور پر تعداد و مستمر برخی وکال در 
راهروهای مجلس نــه برای بحث های 
کارشناسی و توجیه نمایندگان بلکه برای 
البی ســنگین علیه طرح تسهیل صدور 

مجوزهای کسب وکار است.
»علــی خضریان« درباره بررســی طرح 
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در 
مجلس گفت: رهبر معظم انقالب امسال 
را سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها 
نام گذاری کردند و مجلس هم برای عمل به این شــعار و برداشتن موانع از سر راه 
تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار را تدوین 
و وقت چند جلسه اخیر نشست علنی مجلس را به بررسی این طرح تخصیص داده 
است. سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسالمی افزود: بخش اول این 
طرح به دنبال تغییر شیوه مجوز دهی برای مشاغل مختلف است. بر اساس آن چیزی 
که در مجلس به تصویب رسیده، قرار بر این است که مجوزها به دو گونه ثبت محور 
و تایید محور تقسیم شوند و مشاغلی که مالحظه محیط زیستی، امنیتی و سالمت 
عمومی ندارند، بتوانند مجوز خود را در سامانه ای که در طرح تسهیل در نظر گرفته 

شده، ثبت کرده و بالفاصله فعالیت خود را آغاز کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: بخش دوم طرح تسهیل صدور مجوزهای 
کسب وکار به بازار خدمات حقوقی یعنی حرفه های سردفتری، کارشناس رسمی و 
وکالت مربوط می شود و تالش نمایندگان این است که با رفع انحصار در پذیرش این 
مشاغل، شرایط را برای توسعه خدمات حقوقی و دسترسی بهتر و با کیفیت تر مردم 

به این خدمات فراهم کنند.
وی ادامه داد: ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوزها مربوط به وکالت و شیوه پذیرش 
افراد در این حرفه می شود. در این بخش حدنصاب شناور به عنوان معیار قبولی در 
آزمون وکالت در نظر گرفته شده است تا هم سطح علمی داوطلبان سنجیده شود و 

هم امکان ایجاد انحصار از بین برود.
خضریان با بیان اینکه حد نصاب شناور بر حد نصاب ثابت و مطلق این است که 
موجب نرمال شدن نتایج آزمون می شود و تاثیر سختی و آسانی آزمون را از بین می برد،  
گفت: این موضوع ســبب خواهد شد هر کسی که برای قبولی تالش کرده و حد 

نصاب ۷۰ درصد میانگین یک درصد برتر آزمون را کسب کرده، بتواند وکیل شود.
این نماینده مجلس با انتقاد از مواجه بعضی وکال با طرح تسهیل صدور مجوزها گفت: 
با این که هنوز فرصت بررسی مفاد مربوط به وکالت در طرح تسهیل صدور مجوزها 
نرسیده است اما برخی وکال از یک ماه قبل در راهروهای مجلس حضور دارند و 

برای جلوگیری از رفع انحصار وکالت البی می کنند.
خضریان افزود: حضور وکال در جلســات کارشناسی کمیسیون ها برای کمک به 
تدوین طرحی برای توســعه بازار خدمات حقوقی اشکالی ندارد اما واضح است 
که حضور پر تعداد و مستمر برخی وکال در راهروهای مجلس نه برای بحث های 
کارشناسی و توجیه نمایندگان بلکه برای البی سنگین علیه طرح تسهیل صدور 
مجوزهای کسب وکار است که این موضوع در شان مجلس نیست. البته موضوع 

را از طریق حراست مجلس یگیری می کنم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس در خصوص 
نامه اخیر سازمان سنجش پیرامون شیوه برگزاری آزمون وکالت عنوان کرد: سازمان 
سنجش یک دستگاه اجرایی است که بر اساس قوانین، آزمون های مختلفی را برگزار 
می کنــد و این جایگاه را ندارد که علیه طرحی که مدت ها در مجلس و دولت کار 

کارشناسی بر روی آن انجام شده است، اعالم موضع نماید.
خضریان خاطرنشان کرد: تالش همکاران ما در مجلس این است که مفاد باقی مانده 
طرح تسهیل صدور مجوزها در این هفته به تصویب برسد و زنجیر انحصار از پای 
حرفه های حقوقی هم باز شود و خیل  فارغ التحصیالن رشته حقوق بتوانند با رعایت 

صالحیت های علمی، کسب و کار خود را آغاز کنند

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی: 

البی های خارج از عرف برخی وکال علیه 
طرح تسهیل صدور مجوزها ادامه دارد

سعید محمد در نشست شورای اداری منطقه آزاد اروند، 
خاطرنشــان کرد: طبق ماده ۶۵ احکام دائم مناطق آزاد، 
کلیه اختیارات و هر مسئولیتی که نیازمند تصمیم گیری 
صریح و ســریع ) جز دســتگاه های نظامی، انتظامی و 
امنیتی( باید در حیطه اختیار مدیران عامل مناطق آزاد، 

باشد.
وی با بیان اینکه فعالیت  ها و سیاست گذاری های انجام 
شده برای دســتیابی به توسعه متوازن و ایجاد اشتغال 
پایدار در مناطق آزاد اســت، اظهار داشت: نقش مناطق 
آزاد در توســعه و ارتقا اقتصاد ملی و به ویژه در عرصه 

منطقه ای بسیار با اهمیت است.
مشاور رییس جمهور تصریح کرد: پایبند نبودن و عدم 
تمکین دســتگاه های اجرایی به قوانین در مناطق آزاد، 

باعث مشکالت حمکرانی در این مناطق شده است.
ســعید محمد، اظهار داشــت: برخی از دستگاه ها با 
برداشت منافع و درآمد؛ حاضر به هزینه در امور شهری 
نیستند و اکنون اکثر مشکالت از جمله فاضالب، برق، 
عمران و… بدلیل عدم تمکین دستگاه ها از قوانین مناطق 

آزاد به وجود آمده است.
وی با اشاره به احداث بانک ارزی در مناطق آزاد گفت: 
احداث بانک ارزی رشــد و شکوفایی کشور را در بر 
دارد ضمن اینکه کمک زیادی به اقتصاد ارزی کشــور 

خواهد کرد.
دبیر شــورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه 
اقتصــادی در ادامه گفت: ایجاد منطقه آزاد اروند برای 
ایجاد جهش در این منطقه بود، اما این امر محقق نشد و 

اولین پیگیری ما استقرار گمرک ایران در مبادی ورودی 
شــهرهای آبادان و خرمشــهر است تا کاالها به قیمت 

ارزان تر در اختیار مردم قرار گیرد.
ســعید محمد افزود: همچنین در دیگر مناطق آزاد یک 
ساختار غلط وجود دارد و آن عدم تخصیص اعتبار در 

ابتدا برای ایجاد زیر ساخت ها است.
وی گفت: به دنبال جذب سرمایه گذار و منابعی هستیم 
تا در بودجه لحاظ شــود کــه این امر باعث رونق بهتر 

مناطق آزاد میشود.
مشاور رییس جمهور افزود: تامین آب، برق، فاضالب 
و احداث پل های بزرگ از برنامه های زیر ساختی برای 
منطقه آزاد اروند است که سعی میکنیم با تقدیم الیحه 
ای بــه مجلس و کمک نمایندگان و حتی با تهاتر نفت 

این موضوع را به سرانجام برسانیم.
سعید محمد از جزیره مینو بعنوان مکان بکر گردشگری 
یاد کرد و گفت: برداشتن دژ جزیره مینو در برنامه خواهد 
بود تا این جزیره به یک جزیره گردشگری تبدیل شود.
دبیرشــورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان 
افزود: الیروبی اروند رود نیز نیاز به پیگیری از ســوی 
وزارت امــور خارجه دارد که ایــن موضوع در آینده 

نزدیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دوگانگی حاکمیتی نتیجه اعمال نشدن درست 
قوانین مناطق آزاد  است 

دبیرشورایعالی مناطق آزاد :

  سرویس سیاسی-  مشاور رییس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، گفت: دوگانگی 
حاکمیتی و اعمال نشدن ماده 65 احکام دائم باعث نقض قوانین در مناطق آزاد خصوصا در منطقه آزاد اروند شده است.

سرویس سیاســی - با حکم مشاور 
رییــس جمهور و دبیر شــورایعالی 
مناطــق آزاد تجاري-صنعتي و ویژه 
اقتصادي، »محمدرضا اسکندری« به 
عنوان »سرپرســت منطقه آزاد اروند« 

منصوب شد. 
به گــزارش اقتصاد کیش ، »ســعید 
محمــد« در حکمــی »محمدرضــا 
اســکندری« را به عنوان »سرپرست 
جدید ســازمان منطقــه آزاد اروند« 

معرفی کرد.
طبق آنچه در حکم انتصاب محمدرضا 
اســکندری ذکر شده اســت، تجربه 
مدیریت کالن کشــوری در سطوح 

مختلــف و تخصص مرتبط در حوزه 
های اقتصادی و کشــاورزی که نیاز 
امروز منطقه آزاد اروند و شــهرهای 
آبادان و خرمشهر است مبنای انتصاب 

وی به این سمت بوده است.
گفتنی است؛ »محمد رضا اسکندری« 
وزیر اسبق جهاد کشاورزی در دولت 
نهم، خوزســتانی و سیاســت مدار و 

مدیر اجرایی ایرانی است.
وی پیــش از این به مدت ۱۲ ســال 
مدیرعامــل ســازمان اقتصادی کوثر 

بوده است.
اسکندری متولد سال ۱338 در اهواز، 
دانش آموخته کارشناســی مهندسی 

کشاورزی از دانشگاه چمران است و 
فعالیت سیاسی خود را از سال ۱3۵8 

در جهاد سازندگی آغاز کرد.
وی همچنین از ســال ۱3۶8 تا ۱3۷۶ 
رییس سازمان جهاد سازندگی استان 

خوزستان بود.
پیش از وی »حسین گروسی« با حفظ 
مسئولیت خود به عنوان معاون حقوقی 
و امور مجلس  دبیرخانه شــورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مسئولیت 

سرپرستی سازمان منطقه آزاد اروند را 
نیز بر عهده داشت.

در نشست صبح امروز شورای معاونین 
سازمان منطقه آزاد اروند، »دکتر سعید 
محمد« مشــاور رییس جمهور و دبیر 
شــورایعالی مناطــق آزاد تجاری - 
صنعتی و ویژه اقتصادی ضمن تقدیر 
از زحمات »حســین گروسی«، حکم 
سرپرســتی منطقه آزاد ارونــد را به 

»محمدرضا اسکندری« اعطا کرد.

 وزیر اسبق جهاد کشاورزی 
»سرپرست سازمان منطقه 

آزاد اروند« شد

باحكم »دکتر سعید محمد«؛


