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روزانهم صبح اریان

گروه صنعت:  رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی ایران 
)ایدرو( از تبدیل 9 مورد از 28 توافقنامه منعقد شده با خارجی ها به 
قرارداد در پسابرجام خبر داد.در دنیا، تمام بنگاهها بعد از طی دوره 

11مقدماتی، میانسالی و کهولت به مرحله خروج از بازار می رسند.

 9 قرارداد در پسابرجام 
در ایدرو به نتیجه رسید

غیربهداشتی،  خالکوبی  گفت:  ایران  هپاتیت  شبکه  رییس 
حجامت غیربهداشتی، رفتار جنسی غیر محافظت شده، قمه 
به  ابتال  لحاظ  از  را  جامعه  که  است  خطراتی  جمله  از  زدن 

5هپاتیت تهدید می کند.

ابتال یک میلیون و ٤٠٠ هزار نفر 
به »هپاتیت B« در کشور

واردات نفت کره جنوبی از ایران ۱۰.۶ درصد در ژوئن نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۱۰.۵ درصد افزایش یافت.به گزارش 
ایسنا، آمار گمرکی نشان داد سئول در ژوئن ۱.۱۵ میلیون تن یا 

28۱ هزار و ۳۳8 بشکه در روز نفت از ایران وارد کرد. 

افزایش ۱٠ درصدی خرید 
نفت ایران از سوی کره جنوبی

10

11

یادداشت روز

 حفظ برجام
 تعهدی بین المللی

3

11

 شایسته ساالری
 معیار تشکیل کابینه

حمید بعیدی نژاد

مسعود خوانساری  

1
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پیش بینی ایجاد 20 هزار شغل 
در حوزه فرش دستبافت

  کاهش سودبانکی جدی شد
سه سرعت گیر در مسیر کاهش نرخ سود بانکی

دولت یازدهم از همان ابتدا که اداره امور کشور را در دست گرفت، کاهش نرخ تورم را در دستور کار خود قرار داد و توانست در طول چهار سال گذشته تورم 40 درصدی را به کمتر از 
10 درصد برساند.ستاد اقتصادی دولت همزمان با کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ سایر شاخص های اقتصادی متاثر از تورم را آغاز کرد و توانست با ایجاد انضباط مالی و اجرای سیاست 

های پولی منطقی، مسیر حرکت نرخ سود بانکی را در سرازیری قرار دهد. در سال های آخر دولت گذشته، نرخ سود بانکی به اوج خود رسید .

12

4

اروپا پیروز مناقشه 
برجامی با آمریکا

اصالحیه
مدیریت  )تملیکي(«  مازاد  امالک  مزایده  آگهي  )»الف:  آگهي  در 
بانک کشاورزي استان گلستان( که در شماره نشریه 3524 صفحه 
 6و7به چاپ رسیده، داراي تغییراتي مي باشد که بدین وسیله اصالح 

مي گردد.
1 . در صفحه 6 در سطر سوم بعد از جمله تاریخ انتشار آگهي حداکثر به مدت 8 روز از تاریخ 96/3/28 الي 96/4/4 به 

تاریخ 96/4/24 الي 96/4/31 تغییر و اصالح میگردد . 
2 . در صفحه 6 بعد از جمله ظرف مدت 10 روز از تاریخ 96/4/4 الي 96/4/14 به 96/4/31 الي 96/5/10 تغییر و اصالح 

میگردد .
3 . در صفحه 6 بند 6 تاریخ بازگشایي از پنج شنبه مورخ 96/4/15 به تاریخ بازگشایي روز چهارشنبه مورخ  96/5/11 

تغییر و اصالح میگردد . 
همچنین در آگهي )»ب: مزایده )شش ماهه اول سال 1396( آگهي مزایده امالک در شرف تملیک« مدیریت بانک 

کشاورزي استان گلستان(،  نیز داراي تغییراتي مي باشد که بدین وسیله اصالح مي گردد.
4 . در صفحه 7 سطرهاي 4 و 5 بعد از جمله تسلیم و پیشنهادات خود از ساعت 8 مورخ 96/3/28 لغایت ساعت 14 مورخ 

96/4/4 به ساعت 8 مورخ 96/4/24 لغایت ساعت 14 مورخ 96/4/31 تغییر و اصالح میگردد . 
5 . در صفحه 7 سطر آخر تاریخ بازگشایي ساعت 12 روز پنج شنبه مورخ 96/4/15 به تاریخ بازگشایي ساعت 12 روز 

چهارشنبه مورخ 96/5/11 تغییر و اصالح میگردد . 
6 . در صفحه 7 ردیف یک از جدول فهرست امالک در شرف تملیک قابل شرکت در مزایده کالً حذف میگردد .

مدیریت بانک کشاورزی استان گلستان

دولت یازدهم از همان ابتدا که اداره امور کشور 
را در دست گرفت، کاهش نرخ تورم را در دستور 
کار خود قرار داد و توانست در طول چهار سال 
گذشــته تورم 4۰ درصدی را بــه کمتر از ۱۰ 
درصد برساند.ستاد اقتصادی دولت همزمان با 
کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ سایر شاخص های 
اقتصادی متاثر از تورم را آغاز کرد و توانســت 
بــا ایجاد انضباط مالی و اجرای سیاســت های 
پولی منطقی، مسیر حرکت نرخ سود بانکی را 
در سرازیری قرار دهد. در سال های آخر دولت 
گذشته، نرخ ســود بانکی به اوج خود رسید به 
طوری که حتی در ســال های ۱۳9۰ تا ۱۳92 
نرخ ســود چه در بخش سپرده و چه در بخش 
تســهیالت از ۳۰ درصد هم عبور کرد و بانک و 
موسسات مالی وارد گود رقابت برای ارائه هر چه 
بیشتر سود های بانکی به سپرده گذاران شدند اما 
دولت یازدهم بساط این سیاست جذب نقدینگی 
را در بانک ها برچید. در طول چهار سال گذشته 
بانک مرکزی دو بار به کاهش نرخ ســود بانکی 
اقدام کرد و در حال حاضر، حداکثر نرخ ســود 

بانکی در بخش تسهیالت ۱8 درصد و در بخش 
سپرده ها ۱۵ درصد است که البته برخی بانک 
ها با ایجاد صندوق های سرمایه گذاری توانستند 
این دستور بانک مرکزی را دور بزنند. این روزها 
دولت باز هم از کاهش نرخ ســود بانکی حرف 
می زند، چند روز گذشته »اسحاق جهانگیری« 
معاون اول رییس جمهوری درباره کاهش نرخ 
سود بانکی گفت که سیاست کاهش نرخ سود 
بانکی در دولت دوازدهم ادامه خواهد داشــت. 
البته »ولی اهلل ســیف« رییس بانک مرکزی در 
این باره گفته است که ؛ در برخی اقتصادها نرخ 
سود بانکی پایین و در حد صفر نیز است، اما در 
اقتصاد ایران شــرایط برای رسیدن به نرخ سود 
تســهیالت بانکی در حد تک رقمی فعال وجود 
ندارد چرا که برخی عدم تعادل ها در حوزه بانکی 
مانع از این اتفاق می شود. کارشناسان اقتصادی 
و کارشناسان پولی و بانکی هم معتقد هستند 
که کاهش نرخ سود بانکی به هسته سخت خود 
رسیده است و ادامه این سیاست با موانعی همراه 
اســت که ســرعت اجرا را کاهش می دهد. هر 

چند که موضوعات متعددی به عنوان مانع پیش 
روی اجرای کاهش نرخ بهره مطرح می شود اما 
اغلب کارشناســان در سه مورد از آنها اشتراک 
نظر دارند. ضعف ســاختار پولی و مالی بانک ها 
ناشی از کسری نقدینگی، باال بودن هزینه پول و 
معوقات بانکی، احتمال خروج سپرده ها و ورود 
ســرمایه ها به بازارهای داللی و انجماد دارایی 
بانک ها در بازارهای بی رونق مانند مسکن مهم 
ترین عواملی هســتند که ممکن است سد راه 

کاهش نرخ سود بانکی شوند.
ادامه در صفحه 3

سه سرعت گیر در مسیر کاهش نرخ سود بانکی

 کاهش سودبانکی جدی شد

تلفات تب کریمه 
کنگو به ۵ نفر رسید

معاون دفتر مبارزه با بیماری های دامی ســازمان 
دامپزشکی اعالم کرد که تب کریمه کنگو بیماری 
4۰ ســاله و بومی ایران در کشورهای این منطقه 
است که هیچ عالئم بالینی در دام ندارد اما ویروس 
آن می تواند توسط کنه ها یا تماس مستقیم با دام، 
به انســان منتقل شــود و در این زمینه آموزش و 
رعایت نکات بهداشتی می تواند بهترین راه مقابله 
با این بیماری و کاهش شدید میزان ابتال و تلفات 

انسانی ناشی از آن باشد.
کریم امیــری در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
بیماری تب کریمه کنگو تلفات دامی ندارد چرا که 
ویروس آن چند روز بیشتر مهمان دام ها نیست و 
می تواند از طریق کنه هایی که در فضای واحدهای 
دامپــروری که روی بــدن دام ها می نشــینند و 
نیش می زنند بــه دیگر مناطق منتقل شــوند و 
انســان ها یا دام های دیگر را آلــوده کنند اما این 
بیماری فاقد عالیم بالینی مشــهود در دام است.

وی افزود: یکی دیگر از راه هایی که ممکن اســت 
انســان را به این بیماری مبتــال کند ذبح این دام 

در شرایط غیربهداشــتی و توسط مردم است که 
از طریق خونی، اگر دســت ذبح کننده بریده شود 
یــا آنکه چاقویی که با آن ذبــح را انجام می دهند 
مانند برخی از قصابان در دهان بگذارد این بیماری 
می تواند به انســان منتقل شــود بنابراین از همه 
مردم به ویژه روســتاییان و حتی دامداران تقاضا 
می کنیم که گوشــت مورد نیاز خــود را از مراکز 
معتبر و مورد تایید سازمان دامپزشکی تهیه کنند 
یــا آنکه دام های خود را به کشــتارگاه های معتبر 

برای ذبح بهداشتی و شرعی ببرند. 
معاون دفتر مبارزه با بیماری های دامی ســازمان 
دامپزشــکی با بیان اینکه بر اســاس آخرین آمار 
وزارت بهداشت که در روزهای پایانی هفته گذشته 
اعالم شد، 8۰ مورد ابتال و پنج مورد تلفات انسانی 
مــورد تایید قرار گرفت، گفــت: امکان انتقال این 
بیماری از طریق مصرف گوشت مورد تایید سازمان 
دامپزشــکی در قصابی ها وجود ندارد چرا که همه 
الشه های دامی پس از کشتار به مدت 24 ساعت 
در فضای به نام پیش ســردخانه قرار می گیرند که 
دمایــی حدود دو تا بیش از چهار درجه دارد و در 
این دما اگر ویروســی در الشه کشتارشده وجود 
داشــته باشد به دلیل اسیدی شــدن PH آن، از 
بین خواهد رفت بنابراین مــردم در صورت تهیه 
گوشت مورد نیاز از مراکز معتبر هیچ نگرانی از نظر 
انتقال بیماری تب کریمه کنگو نداشته باشند چرا 

که تنها راه انتقال ویــروس این بیماری از طریق 
انتقال خونی به اثبات رسیده و وجود داشته است.

امیری ادامه داد: ســازمان دامپزشکی در صورت 
وجود موارد ابتال یــا تلفات در هر منطقه ای اقدام 
به سمپاشی آن منطقه به شعاع ۳ کیلومتر تحت 
عنــوان کانون بیماری می کند تا بــا از بین بردن 
کنه هــا امکان انتقــال این بیمــاری را به حداقل 
برســاند که تاکنون نیز همین گونه بوده اســت 
امــا بهترین راه مبارزه با ایــن بیماری با توجه به 
نداشــتن عالیم بالینی در دام، آموزش اســت که 
در کشــورهایی مانند ایران با توجه به بومی شدن 

ویروس این بیماری ضروری به نظر می رسد.
وی تصریح کرد: دامداران توجه داشــته باشــند 
کــه به هیچ وجه خود برای تامین گوشــت مورد 
نیازشان اقدام به کشتار دام به صورت غیربهداشتی 
نکنند و در صورت اطالع از شیوع این بیماری در 
مناطق اطراف خود ضمن انجام اقدامات الزم مانند 
سمپاشــی به موقع برای کنترل جمعیت کنه ها تا 
سرد شدن هوا تماس نزدیک خود با دام هایشان را 
به شــدت کاهش دهند. البته دامداران باید توجه 
داشته باشــند که داشتن دام برای آنها یک منبع 
خطــر آلودگی برای ابتالی به انــواع بیماری های 
مشــترک بین انسان و دام تلقی می شود بنابراین 
باید همه جوانب احتیاط را در این زمینه به صورت 

مستمر و همیشگی رعایت کنند.

منابع طبیعی فراوان علت توجه سرمایه گذاران خارجی به ایران
یک تارنمای خبری آمریکایی نوشــت که ایران به 
علت برخورداری از منابع انرژی فراوان، مورد توجه 

سرمایه گذاران خارجی قرار دارد.
به گزارش ایرنا، تارنمای پایگاه خبری 'ســی ان بی 
ســی' افزود: فرصت های موجود در ایران به همین 
جا محدود نمی شوند، زیرا نیروی کار ارزان، جوانان 
تحصیل کرده و منابع طبیعی فراوان از دیگر مزایای 
بازار )کار( این کشــور هستند که در صنایعی چون 
شیشه گری، تولید و پتروشیمی مورد استفاده قرار 

می گیرند. 
افزون بر این، همان طور که از راه اندازی نسخه های 
بومی تارنماهایی چون اوبر، آمازون و ای بی در ایران 
بر می آید، این کشور توان پیشرفت های بیشتر در 

زمینه فناوری را نیز دارد. 
'سی ان بی سی' نوشت: انتخاب مجدد روحانی به 
وی اختیار الزم را داد تا سیاســت خارجی پیشین 
خــود مبنی بر پیوند اقتصاد ایران با جهان و اصالح 
اقتصاد داخلی این کشــور، به ویژه در بخش بانکی 
را دنبال کند. این در حالــی بود که ایاالت متحده 
تنها یک هفته پیش از برگزاری انتخابات ریاســت 
جمهوری در ایران، بخش بزرگی از تحریم ها علیه 
ایــران را لغو کرد که به دنبــال آن، »توتال« غول 

انرژی فرانســوی اعالم کرد که ســرمایه گذاری در 
ایران را از سر خواهد گرفت.'سی ان بی سی' به نقل 
از کلمنت کپلو مدیر شــرکت استرژئون کپیتال در 
لندن و سرمایه گذار بریتانیایی، اضافه کرد: توسعه 
روابط اقتصادی ایران با کشــورهای جهان، مستلزم 
اصالحات مســتمر در این کشــور است و امید می 
رود تا قرارداد توتال راه را برای اعتماد دیگر شرکت 
های خارجی باز کرده و ســرمایه به ایران سرشار از 
منابع سرازیر شود.به نوشــته این تارنما، کنفرانس 

سازمان ملل متحد با موضوع 'تجارت و توسعه' در 
ســال 2۰۱۶، ایران را در فهرست کشورهای موفق 
در زمینه جذب ســرمایه های خارجی قرار داد. این 
سازمان در گزارش ساالنه 'سرمایه گذاری جهانی' 
2۰۱7 خود نوشــت: ایران با جذب ســه میلیارد و 
۳72 میلیون دالر ســرمایه خارجی در سال جاری، 
۶۳ درصد در این زمینه نسبت به سال گذشته رشد 
داشته است.ســی ان بی سی به نقل از این سرمایه 
گذار بریتانیایی نوشــت:احتمال اعمال تحریم های 
جدید علیه ایران، شــرکت های خارجی مشتاق به 
ســرمایه گذاری در این کشور را با تردیدهایی روبه 
رو ساخته است.کپلو افزود:  اگرچه آمریکا نمی تواند 
ســرخود تغییری در توافق نامه های بین المللی با 
ایران ایجاد کند، اما تهدیــدات لفظی در این باره، 
خطر ســرمایه گذاری در این کشور را افزایش داده 
و از طرف دیگــر، اجتناب بانک های بین المللی از 
کار با طرف ایرانی نیز مزید بر علت شده است. 'سی 
ان بی سی' اضافه کرد: عدم شناخت از بازار پرفراز 
و نشــیب اقتصاد ایران و ناآگاهی از ساختار سهامی 
نهادهای ایرانی، از دیگر خطرهای متوجه شــرکت 
های بین المللی خواهان مشارکت های اقتصادی در 

این کشور به شمار می رود.

3
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 ۱۰ قرارداد نفتی 

تا پایان سال

 بیمارهای
  واگیر دار 

در کمین حجاج

 گروکشی
 بیمه ها در 
حوزه درمان

معاون دادستان کل کشوراعالم کرد:

شناسایی ۸هزار کانال تلگرامی 
ضدامنیت ملی

 پرداخت وجوه سپرده گذاران کاسپین
 تا سقف ۲۰ میلیون تومان
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 مریم میرزاخانی 
 نابغه ریاضی

 جهان درگذشت
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وزیر بهداشــت بــا بیان اینکه بیمه هــا در بحث 
پرداخت نکردن مطالبات بیمارســتان ها به نوعی 
گروکشــی کردند، گفت: دو مشکل عمده حوزه 
سالمت تولیت یکپارچه و ایجاد منابع پایدار است.

دکتر سید حسن هاشــمی در همایش معاونین 
درمان دانشــگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 
با بیان اینکه در دولــت یازدهم، دکتر روحانی و 
همــکاران دولت، مجلس و دســتگاه هایی که با 
ســالمت مردم ســر و کار دارند قدم های موثری 
برداشــتند، گفت: بر این اساس در جهت کاهش 
هزینه های درمان احترام بیشتر به مردم در مراجعه 
به مراکز درمانی، توســعه خدمــات و تخت های 
بیمارســتان و افزایش دسترســی اتفاق افتاد و 
رویکردمان هم در همه این برنامه ها مناطق محروم 
و شهرهای مرزی بود. در عین حال هدفگیری های 
جزئی مانند ترویج زایمان طبیعی نیز انجام شد؛ 
به طوریکه 2۰۰۰ واحد تک نفره زایمان ســاخته 
شــد و یک میلیون و ۶۰۰ هــزار زایمان طبیعی 
انجام گرفت و شــاهد کاهش آمار سزارین بودیم.

وی افزود: همچنین کار ویژه در حوزه سکته های 
مغزی و قلبی آغاز شد که امیدواریم ادامه یابد؛ چرا 
که برنامه ای که در آمریکا و اروپا اجرا می شود و در 
کشورهای منطقه مشابه آن را نداریم، البته هنوز 
پوشش این برنامه کامل نیست و ۵4 بیمارستان 
در 24 شهر سکته های قلبی و ۵۵ بیمارستان در 

2۵ شهر سکته های مغزی را پوشش می دهند.
وزیر بهداشت ادامه داد: یکی از اقدامات ارزشمند 
در حوزه درمان توســعه تخت های ویژه بود؛ چرا 
که مردم همیشــه گرفتار آن بودند، در این دوره 
بالغ بر یک چهارم تخت های ویژه موجود به تعداد 
تخت های ویژه اضافه شد. همچنین راه اندازی 2۵ 
هزار تخت بیمارســتانی و تجهیز و بهره برداری از 
آنها که کار بســیار دشواری بود نیز انجام گرفت.

هاشــمی با بیان اینکه اداره بیمارستان ها بسیار 
مشکل اســت، گفت: به عنوان مثال ما باید برای 
بالغ بر 42۰ شهر کشور جراح مغز داشته باشیم. 
این در حالیســت که ساالنه ۶۰ نفر در این رشته 
فارغ التحصیل می شوند. در سایر تخصص ها و فوق 
تخصص ها نیز کمبودهایی را داریم، یعنی تقاضا 

زیــاد و تعداد فارغ التحصیالن کم اســت. بر این 
اساس اداره این مراکز بسیار سخت است و از همه 
معاونین درمان سپاسگذارم که توانستند بخشی از 

درد مردم را کاهش دهند.
هاشــمی تصریح کرد: ما برای ادامه این مســیر 
دو مشــکل عمده داریم که از روز اول درباره آنها 
صحبت می کردیم و تصور می شــد در طی مسیر 
حل شود، اما نه تنها حل نشده اند بلکه مهم ترین 
تهدید برای خدمات بهداشــت و درمانی به شمار 
می آیند و این مســائل تولیت ســالمت و بحث 
منابع این حوزه است.وزیر بهداشت ادامه داد: در 
حوزه تولیت و مدیریت یکپارچه در حوزه سالمت 
مشــکل داریم. به عنوان مثال در بخش بهداشت 
مشکل مان با سایر دستگاه ها اعم از وزارت صنعت، 
معدن تجارت، جهاد کشاورزی، وزارت نفت و نیرو 
و ... اســت چرا که آنها با غذا، آب و سالمت مردم 
ارتباط دارند. یعنی کسانی که بیماری ها را تولید 
می کنند و یا می توانند مانع ورود آنها شــوند، در 
حوزه بهداشت جزو شرکای ما به حساب می آیند، 
اما ما کمترین تاثیــر را در برنامه های آنها داریم. 
بنابرایــن مجلــس و دولت باید بــه این موضوع 
توجه بیشتری نشــان دهند. متاسفانه می بینیم 

که اتوبان می ســازند اما دریغ از پیش بینی یک 
پایگاه اروژانس برای آن. مســکن مهر ســاخته 
می شود اما حتی یک مرکز درمانی یا بیمارستان 
برای آن در نظر نمی گیرند. بنابراین مهم اســت 
که سایر دستگاه ها با حوزه سالمت همراه بوده و 
مدیریت سالمت یکپارچه باشد.هاشمی ادامه داد: 
در حوزه درمان تبعات عدم یکپارچه بودن تولیت، 
اسفناک تر است؛ چرا که ما نتوانستیم طبق قانون 
صندوق های بیمه را تجمیع کنیم و حتی در برخی 
موارد همراهی آنها را هم نداشتیم، مانند سازمان 
تامین اجتماعی که حق بیمه را دریافت کرده اما 
۱۰ ماه است که معوقاتش عقب مانده است. جالب 
است که هر ماه می تواند برای بیمه بازنشستگی و 
... پول پرداخت کند، این درحالیست که مطالبات 
بیمارستان ها در مقابل این پرداخت ها عددی نبود.
هاشــمی تصریح کرد: عدم پرداخــت مطالبات 
بیمارستان ها از سوی بیمه ها نوعی گروکشی بود 
و آنها گفتند چون دولت طلب ما را نداده، ما هم 
مطالبات بیمارستان ها را پرداخت نمی کنیم. این 
در حالیســت که ما در حوزه سالمت با فرد فرد 
مردم ســر و کار داریم و نزدیک به ۱۰ ماه است 
که مطالبات مان را پرداخت نکردیم. در عین حال 

تعداد زیادی از بیمارستان ها در کشور در اختیار 
شرکای ما مانند سازمان تامین اجتماعی، نیروهای 
مسلح، بنیاد شــهید و ... هســتند و اگر تولیت 
یکپارچه نباشــد هر یک از اینها مســیر دلخواه 
خودشــان را دنبال می کنند کــه به نفع تصمیم 
سازی ها نیست.وی افزود: به عنوان مثال علیرغم 
اینکه مجلس اعالم کرد که بیمه سالمت به وزارت 
بهداشت منتقل شــود اما این مسئله با یک رای 
در شورای عالی بیمه معلق مانده است و در حال 
حاضر در زیرمجموعه تولیت که وزارت بهداشت 
اســت قرار ندارد. بنابراین یکی از مشکالت ما در 
این حوزه موضوع تولیت یکپارچه است و علی رغم 
اینکه در سیاســت های کلی سالمت ابالغی مقام 
معظم رهبری نیز آمده است اما اجرا نشده و امروز 
به عنوان یک تهدید برای سالمت کشور محسوب 
می شــود و امیدواریــم در دولت آینــده چاره ای 
برایش اندیشــیده شــود.وی با بیان اینکه بحث 
پایداری منابع نیز دومین مشــکل سالمت کشور 
اســت، گفت: علی رغم اینکه قــرار بود اعتبارات 
به موقع و به صورت کامل تخصیص داده شــود 
اما این اتفاق نیفتاد. به نظر من جامعه پزشــکی 
نجابــت به خرج داد و ما هم با ســیلی صورتمان 
را سرخ نگهداشــته ایم. بنابراین سازمان برنامه و 
بودجه بایــد درباره ۱۰ درصد هدفمندی یارانه ها 
و ردیف های بودجه به طور قانونی عمل کند. مهم 
نیست که چقدر به ما اعتبار بدهند اما هر مدیری 
باید بداند که تا پایان سال چقدر پول دارد و برای 
آن برنامه ریزی کند. دولت اگر پول نداشــت باید 
ســبد خدمتش را کوچکتر می کرد. نیاز نبود که 
۱۱ میلیون نفر را بیمه کنیم. بلکه می توانســتیم 
دو میلیون نفر را بیمه کنیم تا دچار کمبود اعتبار 
نشــویم. البته کاهش قیمت نفت و بودجه گندم 
و آموزش و پرورش نیز وجود داشــت. به طوریکه 
آقای جهانگیــری در تبلیغــات انتخاباتی اظهار 
کــرد که بودجه وزارت آمــوزش و پرورش از ۱4 
هــزار و 2۰۰ میلیارد به بیش از ۳۱ هزار میلیارد 
تومان افزایــش یافت در حالیکه به طور کلی ۱2 
هزار میلیارد تومان به طرح تحول نظام ســالمت 

اختصاص داده شده است.

وزیر بهداشت عنوان کرد:

گروکشی بیمه ها در حوزه درمان

 ایران با ناتوی اطالعاتی
 مواجه است

 رفع ابهامات
 اجرای شبکه ملی اطالعات

وزیر اطالعات گفت: دشمن در حال تالش 
اســت که تقابل بــا جمهوری اســالمی با 
اســتکبار جهانی را به تقابل شیعه و سنی و 

تقابل قومیت ها تبدیل کند.
به گزارش ایســنا، حجت االســالم محمود 
علوی در جلســه شــورای اداری اســتان 
کرمانشاه اظهارکرد:جمهوری اسالمی ایران 
امروز همزمان با ناتوی فرهنگی و نظامی، با 
ناتوی اطالعاتی هم مواجه است.وی افزود: 
در شــرایطی که دشــمنان مشغول توطئه 
علیه توفیقــات ایران اســالمی در منطقه 
هستند و غرب آســیا درحال بازمهندسی 
است، اهمیت حفظ و ارتقای امنیت کشور 
بسیار بیشــتر از گذشته اســت،  ما نباید 
دچار تاخر اطالعاتی و امنیتی شویم.علوی 
خاطرنشــان کرد: گروه های معاند و مخالف 
انقالب اســالمی با راهبرد آمریکا و سرمایه 
عربســتان حتی با تابلوهای مختلف اکنون 
کنار هم نشسته اند که نمونه تالش های آنها 
در نشســت های پاریس، قاهره، بروکسل و 
ریاض دیده می شــود، لذاحفظ وحدت ملی 
از واجبات اســت.به گزارش روابط عمومی 
وزارت اطالعــات ، وزیر اطالعات همچنین 
با مرور  وضعیت امنیت اســتان کرمانشــاه 
آن را مناســب و قابــل تقدیر توصیف کرد  

و یادآورشــد که  نیروهای وزارت اطالعات 
در کنار مردم و ســایر مسئوالن تمام تالش 
خود را برای حفــظ و ارتقای امنیت به کار 

می گیرند.
وی جامعه اهل سنت اســتان کرمانشاه را 
مومن و وفادار به جمهوری اسالمی معرفی 
کردوگفت: آنها شهدای بسیاری برای دفاع 
از نظــام تقدیم کرده اند کــه ما هرگز این 
فداکاری ها را فراموش نمی کنیم.الزم به ذکر 
است که در این نشســت وزیر اطالعات از 
تالش های خراسانی مدیرکل سابق اطالعات 
استان کرمانشاه تقدیر و  مدیرکل جدید این 

استان را معرفی کرد.

مرکز ملی فضای مجازی کشور اولین جلسه 
همگرایی و شفاف سازی سند تبیین الزامات 
شــبکه ملی اطالعات را با حضور مسئوالن 
شــرکت مخابرات به منظور رفع ابهامات و 
ســواالت در اجرای شــبکه ملی اطالعات و 
دریافــت نظرات و پیشــنهادات درخصوص 
تســریع در اجرای آن برگــزار کرد. عباس 
آسوشــه - معاون فناوری مرکز ملی فضای 
مجازی کشور - در این جلسه ضمن تشریح 
سند تبیین الزامات شبکه ملی اطالعات که 
به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور 
رسیده اســت، گفت: براساس این سند باید 
مطابق با نیاز جامعه و بررسی شرایط اقتصادی 

برای طرح های مربوطه تعرفه رقابتی ایجاد 
شــود. همچنین توسعه شــبکه باید همپا و 
متناسب با نیاز به توسعه محتوای آن صورت 
گیرد.وی با تاکید بر این که مجریان شــبکه 
ملی اطالعات در کشــور باید به بومی سازی 
فناوری هــای حیاتی در این شــبکه توجه 
کنند، افزود: آموزش نیروی انسانی به عنوان 
یکی از بزرگترین سرمایه های ملی خواست 
سند تبیین الزامات شبکه ملی اطالعات است 
که باید مطابق با تکنولوژی ها و فرصت های 
جدید اتفاق بیفتد البته الزم به ذکر است که 
در حال حاضر کشور در این حوزه در مرحله 
رشــد قرار دارد و باید حرکت در این مسیر 
تداوم یابد.معــاون فناوری مرکز ملی فضای 
مجازی در تشــریح تبیین الزامات در شبکه 
های دسترسی، اعالم کرد: یکی از تاکیدات 
مهم این سند استقالل شبکه ملی اطالعات 
اســت و این به معنای به رسمیت شناختن 
و پذیرفتن ما به عنوان یک شــبکه مستقل 
اســت. آسوشه با اشــاره به این که در حوزه 
مدیریت یکپارچه شرکت مخابرات نسبت به 
ایجاد ســاختار اقدام کرده است، تاکید کرد: 
تمامی اپراتورهای فعال در کشور باید گزارش 
عملکرد خود را در راستای تحقق شبکه ملی 

اطالعات ارایه دهند .

سالگرد توافق هسته ای در صفحه 
اینستاگرام رییس جمهور

رییس جمهور در سالگرد توافق هسته ای یادآور 
شد:بدون جنگ و حتی یک ساعت اجرای آن 
قطعنامه ها، توانستیم با دیپلماسی و برجام همه 
۶ قطعنامه شــورای امنیت سازمان ملل و ۱2 
قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی و همچنین تحریم های ضمیمه شده را 
یکجا لغو کنیم .به گزارش ایسنا ، حجت االسالم 
والمسلمین حسن روحانی در دومین سالگرد 
توافق هســته ای با انتشــار فیلمی در صفحه 
اینستاگرام خود نوشت: تمام کشورهایی را که 
به فصل هفتم سازمان ملل بردند، در نهایت یا 
رژیم آن ها را ســرنگون کردند یا کشورشان را 
تجزیه؛ اما ما بدون جنگ و حتی یک ســاعت 
اجرای آن قطعنامه ها، توانستیم با دیپلماسی و 
برجام همه ۶ قطعنامه شورای امنیت سازمان 
ملــل و ۱2 قطعنامه شــورای حــکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و همچنین تحریم های 
ضمیمه شده را یکجا لغو کنیم و سایه تهدید را 

از کشور برداریم.

دستور آملی الریجانی برای تسریع 
در رسیدگی به پرونده آتنا اصالنی

رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی فوری به 
پرونده آتنا اصالنی شد.به گزارش ایسنا به نقل 
از اداره کل روابط عمومــی قوه قضاییه، متن 
کامل پیــام آیت اهلل آملی الریجانی خطاب به 
رئیس کل دادگســتری استان اردبیل به شرح 
ذیل اســت:با ابراز تأسف و تأثر از وقوع جنایت 
اخیر در آن اســتان، الزم است با نظارت دقیق 
جنابعالی این پرونده با سرعت و خارج از نوبت 
مورد رســیدگی قضایی قرار گیــرد تا ضمن 
تســریع در مجازات قانونی مرتکب، موجبات 
تســلی آالم خانــواده داغدار و مردم شــریف 

منطقه نیز فراهم گردد.
لزوم ورود جدی آموزش و پرورش 

در بحث عفاف و حجاب

رئیس سازمان تبلیغات اســالمی خواستار ورود 
جدی آموزش و پرورش در بحث عفاف و حجاب 
شــد و گفت: خانه و مدرسه باید اطالعات کافی 
در این زمینه داشته باشد.به گزارش مهر، حجت 
االســالم سید مهدی خاموشــی دیروز در دیدار 
با اســتاندار مازندران بر لزوم اجرایی شدن سند 
عفاف و حجاب در جامعه تاکید کرد و گفت: برای 
عفاف و حجاب باید برنامه ریزی و این مسئله باید 
ریشه ای حل شود.وی سکونتگاه های غیررسمی 
را از دیگر چالش ها برشــمرد و گفت: این مرکز 
می تواند بازوی دستگاه های اجرایی تبدیل شود.
وی خواستار فعال شدن مرکز رصد اجتماعی در 
اســتان مازندارن شــد و گفت: در حوزه فرهنگ 
دینی اگر روحانی مســتقر را در روســتاها محور 
فعالیــت قرار دهیم در روســتا نقش بهتری می 
ایجاد کنیم.حجت االســالم خاموشــی،  توانیم 
مهاجرت را سبب اعتیاد، بیکاری  وآسیبهای دیگر 
دانست و گفت: فســاد، فحشا از دیگر مشکالت 
فرارو اســت.وی با اشــاره به تهیه سند حجاب و 
عفاف خواستار نقش آفرینی دستگاه های اجرایی 

برای تحقق آن شد.

 هشدار شدیداللحن کره شمالی
 به آمریکا

 کره شمالی در هشداری شدیدالحن به آمریکا 
اعالم کرد که چنانچه پایگاه تازه تاسیس خود 
در نزدیکی شهر ســئول را مورد بهره برداری 
قــرار دهد، نظامیان این کشــور را در تیررس 
قرار می دهد.به گزارش ایرنا و بر اساس منابع 
خبــری کــره ای، ظاهرا واحد هشــتم ارتش 
آمریکا پایــگاه تــازه ای را در اردوگاه نظامی 
»هومفری« در منطقه »پیونگ تاک« واقع در 
7۰ کیلومتری جنوب شهر سئول پایتخت کره 
جنوبی ایجاد کرده اســت. این بدان معناست 
که آمریکا به حضور ۶4 ســاله خود در پایگاه 
»یونسان« در مرکز پایتخت کره جنوبی پایان 
داده و مشــکل ایجاد مرکز جدید نظامی بیش 
از یک دهه نهایتا حل شــده است.کره شمالی 
در بیانیه ای اعالم کرد: فرقی نمی کند چنین 
پایگاهی در کجا باشد مهم این است که آنها در 
تیررس این کشور خواهند بود. خبرگزاری کره 
شمالی روز شــنبه در گزارشی آورده است که 
ارتش این کشــور می تواند به شکلی دقیق تر 
نظامیان آمریکایی را در پایگاه جدید هدف قرار 
دهد. از ماه »می« )اردیبهشت - خرداد( امسال 
که »مون جائه این« رییس جمهور جدید کره 
جنوبی به قدرت رسید، این اولین بار است که 
ارتش کره شمالی چنین بیانیه ای منتشر می 

کند.
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کالم  نور

 امام جعفر صادق )ع( :

اصول كافي

توصیه ایران به دولتمردان جدید آمریکا

 ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: 
از گذشــته  آمریکا  دولتمردان جدید 
عبرت گرفته و تنها بــا زبان تکریم و 
احترام بــا ملت ایران ســخن گویند.

به گزارش ایســنا بهرام  قاســمی ،در 
واکنش به اظهارات نســنجیده رئیس 
جمهور آمریکا علیه ایران در ســفر به 

پاریس گفت: ظاهرا مشاور ین ایشان هنوز در فضای وهم آلود 
گذشــته ســیر می کنند و آن گونه  کــه در آن دوران نیز از 
واقعیــات و بدیهیات ابتدایی بی خبــر بودند، هم اکنون نیز از 
تحوالت ایران، منطقه و جهان بسیار عقب هستند.وی  به دولت 
جدید آمریکا توصیه کرد ضمن توجه به نقش مثبت، ســازنده 
و ثبات آفرین ایران در منطقه و جهان، طغیان و سرکشی را در 
سیاســت ها و اقدامات خودخواهانه و هرج ومرج طلبانه خویش 
و  برخی همپیمانان لجوج، متجاوز و اشــغالگر خود در منطقه 
جستجو کنند و از گذشته عبرت گرفته و تنها با زبان تکریم  و 

احترام با ملت ایران سخن گویند.

ابهام در کشته شدن رهبر داعش

وزیر دفاع آمریکا تاکید کرد که نمی تواند کشته شدن رهبر داعش 
را تایید یا تکذیب کند.به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه تلویزیونی 
ســومریه نیوز عراق، جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا در پی انتشار 
برخی گزارش ها مبنی بر کشته شدن ابوبکر البغدادی، رهبر گروه 
تروریســتی داعش تاکید کرد که نمی تواند این مســاله را تایید یا 
تکذیب کند.ماتیس گفت: اگر می دانســتیم به شما می گفتیم اما 
االن نمی توانم این مساله را تایید یا رد کنم.وزیر دفاع آمریکا افزود: 
مــا فرض را بر آن می گذاریم که او زنده اســت تا زمانی که عکس 
این مطلب به ما ثابت شود و این موضوعی است که نمی توان االن 
آن را ثابت کند.پیشتر رســانه های روسی به نقل از وزارت خارجه 
این کشــور اعالم کردند، اطمینان باالیی وجود دارد که البغدادی 

کشته شده است.

 پاسخ وزارت نفت 
به ادعای وجود اسناد رشوه دهی توتال

وزارت نفت در پی انتشــار یک ســند درباره قرارداد فاز ۱۱ پارس 
جنوبی که از آن به عنوان رشــوه دهی توتال یاد شده است، اعالم 
کرد: این اتهام در هیچ محکمه داخلی و خارجی به اثبات نرســیده 
و ادعای یک نهاد آمریکایی اســت.به گــزارش وزارت نفت، در این 
جوابیه آمده است: همان گونه که بیژن زنگنه، وزیر نفت در اظهارات 
اخیر در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی بیان کرد، دولت و به 
تبع آن وزارت نفت با هیچ فرد و شــرکتی عقد اخوت نبسته و اگر 
مدعیان وقوع فساد در هر قراردادی مدارک و مستنداتی برای اثبات 
ادعاهایشان در اختیار دارند از نظر شرعی و قانونی مکلف بوده  اند 
این مدارک را بی  درنگ در اختیار مراجع ذیصالح قضایی قرار دهند 
تا طبق موازین قانونی به آن رســیدگی شــود.در ادامه آمده است: 
منتشــرکنندگان یک برگ کاغذی که از آن به عنوان سند رشوه 
دهی و رشــوه گیری یاد کرده انــد از واقعیت موضوع و اعتبار این 
برگ که مربوط به ماه می سال 2۰۱۳ یعنی آغاز سال ۱۳92 است 
بخوبی آگاهند و انتشــار آن در مقطع کنونی این پرسش را پدید 
می آورد که اگر این کاغذ، مدرک متقن و محکمه  پسندی بود چرا 
تاکنون در اختیار مراجع قضایی کشــور قرار نگرفته است تا طبق 
موازین رســمی و قانونی به آن رسیدگی شود؟!»گویا جماعتی که 
سال  هاست وانمود کرده  اند به اسرار مگو و سّری کشور دسترسی 
دارند تصور کرده  اند می  توانند خود را در جایگاه ارکان و نهادهای 
قانونی کشــور قرار داده، راســا مدرک جمــع  آوری کرده، پرونده 
 ســازی و حکم صادر کنند و حتی گاهی ابتدا حکم صادر و سپس 
پرونده سازی کنند و انتظار هم داشته باشند حکمشان برای همگان 
الزم  االتباع باشــد!«در ادامه می خوانیم: اکنون بیش از یک سال 
از آغاز مذاکرات با شــرکت توتال برای مشارکت در توسعه فاز ۱۱ 
میدان گازی پارس جنوبی گذشــته است و این موضوع هم به هیچ 
عنوان مخفی نبود؛ به ویژه برای برخی افراد و رسانه های خاص که 
معلوم نیســت چرا و با چه مجوزی به انواع و اقسام اطالعات سری 
کشــور دسترســی دارند – یا حداقل این گونه وانمود می  کنند - 
رویدادی ناگهانی نبود از این رو فرصت کافی در اختیار داشــتند تا 
این مدارک به زعم خودشان محکمه  پسند را برای ممنوع  المعامله 

کردن توتال در اختیار مراجع ذیصالح کشور قرار دهند.
در ایــن جوابیه آمده اســت: این اتهام در هیــچ محکمه داخلی و 
خارجی به اثبات نرســیده و ادعای یک نهاد آمریکایی است که در 
ظاهر مورد تایید کیهان و دوستانش هم واقع شده و معلوم نیست 
از منظر این آقایان باالخره ادعاهای نهادها و سازمان های آمریکایی 
علیه ایران را باید پذیرفت و مورد اســتناد قرار داد یا در این زمینه 
هم این آقایــان از رانت ویژه برخوردارنــد و هر وقت آن ها صالح 
دانســتند ادعاهای شیطان بزرگ درست اســت و هر وقت صالح 

ندانستند، این ادعاها نادرست و غیرقابل اعتماد است!
وزارت نفت تاکید کرده اســت: وزارت نفت در امضای قرارداد اخیر 
همه موازین قانونی را رعایت کرده و جز منافع ملی و توسعه کشور 
هدفی را دنبال نکرده اســت و در این مسیر تسلیم جوسازی های 

سیاسی و انتظارهای نابه جا و غیرقانونی نخواهد شد.
بــه گزارش ایرنا، دوازدهم تیرماه نخســتین قــرارداد جدید نفتی 
در پســاتحریم بین شــرکت ملی نفت و کنسرســیوم بین المللی 
به رهبری شرکت نفتی توتال فرانســه برای توسعه فاز ۱۱ پارس 

جنوبی امضا شد.
ارزش قرارداد توســعه فاز ۱۱ پارس جنوبی چهار میلیارد و 8۰۰ 
میلیــون دالر اســت که با به ثمر رســیدن آن، روزانه ۵۶ میلیون 
مترمکعب )معادل 2 میلیارد فوت مکعب( به ظرفیت برداشت ایران 

از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می شود.
این قرارداد، نخستین قرارداد در قالب مدل جدید قرادادهای نفتی 

است که پس از لغو تحریم ها امضا شد.
بر اساس این قرارداد، یک کنسرسیوم بین المللی به رهبری توتال 
فرانســه ایجاد شده است که شــاخه بین المللی شرکت ملی نفت 

چین و پتروپارس ایران اعضای دیگر آن را تشکیل می دهند.
سهم توتال به عنوان رهبر این کنسرســیوم در این قرارداد ۵۰.۱ 
درصد است. شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس 

ایران نیز به ترتیب ۳۰ و ۱9.9 درصد سهم دارند.
این طرح با هــدف تولید حداکثری و پایدار روزانه 2 میلیارد فوت 
مکعب )برابر با حدود ۵۶ میلیون مترمکعب( گاز غنی ترش از منابع 
بخش فراساحل فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال 

آن به خشکی اجرا می شود.
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کودتای 15 ژوئیه، آغاز پایان اردوغان؟
درست یک سال پیش، زمانی که تنها چند ساعت بیشتر به پایان 
۱۵ ژوئیه باقی نمانده بود، جنگنده های F16 بر فراز آســمان 
آنکارا و استانبول به پرواز درآمدند، پل معروف تنگه بسفر توسط 
نظامیان بسته شــد و تانک ها و خودروهای زرهی به خیابان ها 
آمدند. اندکی بعد مجری شــبکه دولتی TRT بیانیه ای مبنی 
بر وقوع کودتای نظامی را در برابر چشمان بهت زده مردم ترکیه 
خواند. ارتش در این بیانیه  اعالم کرد که »برای حفظ دموکراسی 
و حقوق بشــر در ترکیه«، اداره امور را در دست گرفته است.به 
گزارش ایسنا، در این میان رجب طیب اردوغان، رییس جمهور 
ترکیه که به همراه خانواده برای گذراندن تعطیالت در مارماریس 
به ســر می برد، از طریق تماس تصویری با یک شبکه خبری از 
مردم ترکیه خواســت که به خیابان ها بیایند و جلوی پیشروی 

کودتاچیان را بگیرند.
نظامیان به چندین شــبکه مهم خبری، فــرودگاه بین المللی 
آتاتورک استانبول و پارلمان ترکیه هجوم بردند و دست به اشغال 
زدند. خطوط تلفن و اینترنت در ســه شــهر استانبول، آنکارا و 
ازمیر دچار اختالل شــده بود. اما رفته رفته مردان و زنان ترکیه 
به خیابان ها آمدند و در برابر کودتاچیان از دولت اردوغان حمایت 
کردند.رسانه های ترکیه اعالم کردند که اردوغان در مکانی امن 
تحت حفاظت است و به زودی یک نطق تلویزیونی خواهد داشت. 
دفتر او نیز از ذکر محل نگهداری اش خودداری کرد. ضمن اینکه 
هلیکوپترهای نظامی بر فراز ســتاد فرماندهــی ارتش در آنکارا 

در حال پرواز بودند.بر اثر درگیری خشــونت آمیز میان حامیان 
اردوغان و نظامیان کودتاچی بیش از 24۰ نفر کشته و چندین 
نفر زخمی شدند. در حالیکه ســاعات کمی به طلوع خورشید 
باقی مانده بود، پس از بازپس گیری فرودگاه آتاتورک توســط 
حامیان اردوغان و فروکش کردن شــعله های کودتا، او به همراه 
دامادش و چندین تن دیگر به اســتانبول آمد و در یک نشست 
خبری اطمینان داد که کودتای چندین ساعته پایان یافته است. 
گرچه باز هم از هوادارانش خواست که خیابان ها را ترک نکنند 
و در صحنه حضور داشــته باشند.همه گروه های سیاسی حتی 
احزاب اپوزیســیون از جمله حزب دموکراتیک خلق کرد ترکیه 
حمایــت خــود را از دولت آنکارا اعالم کردنــد و به این ترتیب 
کودتای چندین ســاعته برخی از نظامیان ترکیه، شروع نشــده، 
پایــان یافت.هر چند تاریخ ترکیه به کودتا عادت دارد اما از آنجا 
که کودتای ســال گذشته، تنها کودتای ناکام در این کشور بود، 
همانطور که بســیاری از تحلیلگران و ناظران بین المللی انتظار 
داشتند، اردوغان از همان ساعات اولیه ۱۶ ژوئیه تسویه حساب 
بزرگ خود را شــروع کرد. بازداشــت ها، تعلیق ها و اخراج های 
گسترده در سراســر ترکیه آغاز شد و با گذشت یک سال هنوز 
این روند ادامه دارد. حتی دست پاچگی اردوغان در مواجهه با این 
رویداد تا آنجا پیش رفت که احیای مجازات اعدام را مطرح کرد؛ 
اقدامی که پایه های نردبان رســیدن به اتحادیه اروپا را بیش از 
پیش برای ترک هایی که نزدیک به نیم قرن رویای عضویت را در 

سر می پروراندند، سست تر کرد. چنانکه یکی از تحلیلگران روزنامه 
حریت در این باره می گوید که احیای مجازات اعدام اشتباه است 
و اصرار بر این اشتباه، خطای بزرگ تر.همچنین اردوغان به این 
اقدامات اکتفا نکرد و یک هفته پس از وقوع کودتای ۱۵ ژوئیه، در 
برابر چشمان نگران مدافعان حقوق بشر و منتقدان دولت آنکارا 
وضعیــت فوق العاده اعالم کرد. به گفته او وضعیت فوق العاده در 
چارچوب قانون اساسی ترکیه بود و اطمینان داده شد که اصول 
آزادی های شهروندی و اجرای قوانین را نقض نمی کند؛ وعده ای 
که خالف آن ثابت شد.پس از کودتا، مقامات آنکارا بالفاصله اعالم 
کردند که فتح اهلل گولن، روحانی در تبعید و مخالف دولت ترکیه 
که در ایالت پنســیلوانیای آمریکا زندگی می کند و هوادارانش، 
طراحان اصلی این کودتای نافرجام هستند. دولت ترکیه از آمریکا 
درخواســت استرداد گولن را مطرح کرد اما نه تنها دولت  باراک 
اوبامــا، رییس جمهور وقت آمریکا و حتی دونالد ترامپ، رییس 
جمهور کنونی این کشــور تاکنون به اصرارهای ترکیه چندان 
اعتنایی نکرده اند، به نظر می رســد که در آینده نیز این خواسته 
اردوغان برآورده نشود.اگر چه اردوغان در طول یک سال پس از 
کودتا، توانست حجم گســترده ای از طیف های اپوزیسیون را از 
سر راهش بردارد و با پیروزی شکننده اش در رفراندوم ۱۶ آوریل 
امسال، استارت اصالحات قانون اساسی را به نفع افزایش قدرت 
و اختیــارات خود بزند اما به باور برخی، جاده مقابلش رفته رفته 

تنگ تر و صعب العبورتر می شود و او منزوی تر.
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معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از 
شناسایی افزون بر 8هزار کانال تلگرامی ضدامنیت 
کشور خبر داد و گفت که حتی دستور انسداد برخی 
از این کانال ها بیش از 4۰ بــار به وزارت ارتباطات 

ارسال شده است ولی تاکنون فیلتر نشده اند.
به گزارش تسنیم، عبدالصمد خرم آبادی در گفت وگو 
با خبرنگاران در پاســخ به این سؤال که "چرا هنوز 
برخی کانال های تلگرامی که اقدام به انتشار مطالب 
علیه امنیت ملی کشور، ارزش ها و مقدسات اسالمی 
می کنند، فیلتر نشده و به فعالیت مجرمانه خود ادامه 
می دهنــد؟" و اینکه "آیا جمهوری اســالمی ایران 
توانایی انســداد این کانال ها و جلوگیری از فعالیت 
آنها را ندارد؟" اظهار کرد: بله، درست است، تاکنون 
حدود هشت هزار کانال تلگرامی مجرمانه که علیه 
امنیت کشــور و نظام جمهوری اســالمی ایران و 
علیه مقدسات و هویت ملی، دینی و فرهنگی مردم 
مشغول فعالیت هستند شناسایی شده و فهرست این 
کانال ها بارها با دستور قضایی جهت فیلتر شدن برای 
وزارت ارتباطات ارسال شده است ولی تا کنون فیلتر 
نشــده اند.به گفته معاون دادستان کل کشور، حتی 
دستور انسداد برخی از این کانال ها بیش از 4۰ مرتبه 
برای وزارت ارتباطات ارسال شده است.دبیر کارگروه 
تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: با توجه به 
اینکه مسئولیت تهیه و تأمین زیرساخت ارتباطات 
اینترنتی کشــور با وزارت ارتباطات است و به لحاظ 
وظایف ذاتی، تأمین اینترنت کشور را به عهده دارد، 
این وزارتخانه مکلف به اجرای دستورهای قضایی و 
دستورات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه 

در خصوص فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه است.
قاضی خرم آبادی از انجام نامه نگاری های زیاد با وزارت 
ارتباطات خبر داد و گفت: عالوه بر این که دستورهای 
قضایی و دســتورهای کارگروه تعیین مصادیق در 
خصوص فیلتر موارد مجرمانه از طریق سیستم های 
رایانه ای برای اجرا به شرکت ارتباطات زیرساخت و 
وزارت ارتباطات ابالغ می شود، دادستان کل کشور 
نیــز به طور مکرر مکاتباتی با وزیر ارتباطات انجام و 
تذکرات الزم را برای اجرای قانون در مورد کانال های 
مجرمانه تلگرام داده ولی تأثیر چندانی نداشته است.

معاون دادستان کل کشــور در امور فضای مجازی 
اضافه کرد: وزارت ارتباطات اعالم می کند دستورهای 
قضایی مربوط به انسداد کانال های مجرمانه تلگرامی 
را برای مدیر تلگرام ارســال کرده ولی مدیر تلگرام 
اوالً از اجرای بســیاری از دستورها استنکاف کرده و 
صرفاً برخی از کانال های مستهجن آن هم با تعریفی 
که خودشــان از »مستهجن« دارند و نه تعریفی که 
ما داریم را فیلتر می کنند. ثانیاً کانال  های مستهجن 

مسدودشده نیز بالفاصله با تغییر جزئی در نام خود 
با همان محتوای قبلی منتشــر می شوند؛ بنابراین 
همکاری تلگرام با وزارت ارتباطات در مورد انســداد 
محتوای مجرمانه تقریباً مســاوی است با هیچ!دبیر 
کارگروه تعیین مصادیق محتــوای مجرمانه افزود: 
وزارت ارتباطــات به عنوان مرزبــان فضای مجازی 
کشور باید حساسیت بیشتری در خصوص مسدود 
کردن کانال های مجرمانه ای که علیه امنیت کشور، 
علیه مقدسات و فرهنگ کشور فعالیت دارند داشته 
باشــد ولی عمالً تا کنون در این خصوص تســلیم 
تصمیم مدیر تلگرام شده است. همه این مشکالت 
بدان جهت اســت که شبکه ملی اطالعات علی رغم 
تأکیدات مکــرر رهبر معظم انقالب در کشــور ما 
تحقق پیدا نکرده اســت.قاضی خرم آبادی گفت: با 
وجود این که دوسوم ترافیک اطالعات کشور مربوط 
به انواع شــبکه های اجتماعی خارجی است، وزارت 
ارتباطات تالشــی برای انتقال ارتباطــات مردم از 

شبکه های اجتماعی بیگانه به شبکه های اجتماعی 
ملی و محلی به عمل نیاورده است.معاون دادستان 
کل کشــور در امور فضــای مجازی اظهــار کرد: 
مســئولین وزارت ارتباطات به طور مستمر از شبکه 
ملی اطالعات و افتتاح فازهای مختلف آن صحبت 
می کنند ولی بیش از دوســوم فضای مجازی کشور 
در اشــغال بیگانگان اســت.وی گفت : تاکنون هر 
فازی از شبکه ملی اطالعات افتتاح شده عماًل نفوذ 
شــبکه های اجتماعی بیگانه گسترده تر شده است. 
در واقع وزارت ارتباطــات برای بیگانگان در فضای 
مجازی اتوبان کشــی کرده اســت. دلیل این مدعا 
این اســت که در حال حاضر بیش از دوسوم پهنای 
باند فضای مجازی کشور در اشغال بیگانگان است.
خرم آبادی افزود: اگر شبکه اطالعات و فضای مجازی 
کشور ملی است چرا دستورهای قضایی در دوسوم 
این فضا اجرا نمی شود؟ چرا وزارت ارتباطات با عدم 
اجرای دستورهای قضایی به مجرمین اجازه می دهند 

در فضای مجازی کشــور به عربده کشی و اهانت به 
ارزش ها بپردازند؟

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور اظهار 
کرد: برای نظام قدرتمندی مانند جمهوری اسالمی 
که ابرقدرت ها خصوصاً آمریکای جهانخوار را ســر 
جایشان نشــانده است زیبنده نیست که مسئولین 
فضای مجازی آن نتوانند جلوی اراجیف چند کانال 

را که سر در آخور بیگانگان دارند بگیرند.
دبیــر کارگروه تعیین مصادیق محتــوای مجرمانه در 
پاسخ به این ســؤال که "اگر تلگرام سرورهای خود را 
به داخل کشور بیاورد مشــکالتی را که اشاره کردید 
حل می شــود یا خیر؟" گفــت: در فضای مجازی نیز 
مانند فضای فیزیکی عزت و اعتالی کشــور در گروی 
اســتقالل و عدم وابستگی به بیگانگان است، بنابراین 
فقط در صورتی که ما بتوانیم بدون وابستگی به تلگرام 
و اینستاگرام فضای مجازی کشور را اداره کنیم عزت و 
منافع ملی و امنیت ما حفظ خواهد شد.خرم آبادی ادامه 
داد: اگر از در استیصال و وابستگی، سرورهای تلگرام را 
به داخل بیاوریم حتی اگر اجازه اعمال حاکمیت وفق 
مقررات قانونی به مقامات قضایی و امنیتی ایران برای 
حذف محتوای مجرمانه و شناسایی سریع مجرمین را 
بدهد فقط مقدار اندکی از مشکالت حل خواهد شد و 
بسیاری از مشکالت باز هم به قوت خود باقی است. اگر 
تلگرام سرورهای خود را به ایران بیاورد و اجازه اعمال 
حاکمیت به مقامات قانونــی ایران ندهد این یک نوع 
کاپیتاالسیون است که نه تنها مشکلی را حل نخواهد 
کــرد بلکه موجبات خفت و خواری کشــور در فضای 
مجازی را فراهم می کنــد.وی گفت: حتی اگر تلگرام 
به فرض انتقال سرورهای خود به داخل ایران به مقامات 
ایرانی اجازه دسترســی به ســرورهای خود را بدهد با 
توجه به اینکه فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی در 
کشور این امکان را به خارجی ها می دهد که اطالعات 
کشور را جمع آوری کنند و یک نسخه از آن را به خارج 
انتقال دهند این اقدام فی نفسه موجبات نفوذ اطالعاتی 
و جاسوســی بیگانگان در کشور را فراهم خواهد کرد، 
بنابراین مصوبه اخیر شــورای عالی فضای مجازی که 
به پیام رســان های اجتماعی خارجی اجازه فعالیت در 
ایران را به شرط انتقال سرورهای خود به داخل کشور 
می دهد با انتقاد جدی مواجه است.خرم آبادی تصریح 
کرد: معتقدم به همان جهت که اجازه ندادیم شرکت 
"ترک سل" به عنوان یک اپراتور تلفن در داخل کشور 
ما فعالیت کند. نباید اجازه داد که شبکه های اجتماعی 
خارجی بستر تبادل اطالعات مردم کشورمان باشند، 
چرا که ارتباطات اینترنتی بسیار حساستر و بااهمیت تر 
از ارتباطات تلفنی هســتند که چند سال پیش اجازه 

برقراری آن را به خارجی ها ندادیم.

معاون دادستان کل کشوراعالم کرد:

شناسایی ۸هزار کانال تلگرامی ضدامنیت ملی آمریکا بازنده اصلی آزادسازی موصل 

رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با تاکید بر اینکه »آزادی موصل بلندترین 
گام در طول چند سال گذشته بحران تروریستی 
عراق بود« گفت که آمریکا و همپیمانان منطقه ای 
و اروپایی اش بزرگترین بازنــده در آزادی موصل 
بودند.عالءالدین بروجردی در گفت وگو با ایسنا با 
تبریک به ملت، دولــت و ارتش عراق و نیروهای 
حشــد الشــعبی و آیت اهلل سیســتانی که نقش 
کلیدی در تحوالت داشتند، گفت: در این تحوالت 
آمریــکا و هم پیمانانش بازنده میــدان بودند.وی 
توضیــح داد: طراحــی آمریــکا و همپیمانانش 
تجزیه عراق و بعد شــکل گیری حکومت اسالمی 
عراق و شــام یا همان داعش بود تا سیاست های 
آنها اجرایی شــود. اما داعش به درک واصل شــد 
و شکســت خورد که شکســت داعش به معنای 
شکســت آمریــکا و رژیم صهیونیســتی اســت.

بروجردی ادامه داد: آمریکا هزاران نفر از داعشی ها 
را به نام درمان در بیمارستان هایش بستری کرده 
اســت که علیرغم تمامی کمک ها او و همپیمانان 
منطقه ای و اروپایی اش شکســت جدی خوردند.

وی ابراز امیدواری کرد که داعش در سوریه نیز از 
مرحله تهدید تمامیت ارضی خارج شده و سوریه 
نیز جشــن بزرگ پیروزی نهایی را برگزار کند. از 
این رو تحوالت موصــل از دو منظر پیروزی ملت 
عراق و شکســت آمریکایی ها مهم اســت.رئیس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
گفت که آمریکایی ها با شکست در موصل به این 
نتیجه رســیدند که نمی توانند همانند گذشــته 
توطئه های شــوم خود را در منطقه انجام دهند.

بروجــردی آزادی موصــل را یک پیــروزی برای 
جمهوری اسالمی ایران دانست و توضیح داد: ما از 
روز اول در برابر پدیده شوم تروریستی ایستادگی 
کــرده و برای کمک به ملت های عراق و ســوریه 
جهت شکست تروریســت ها اعالم موضع کردیم. 
به هیمن دلیل آزادی موصل تحولی بســیار مهم 
و غرور آفرین برای ایران محســوب  می شود.وی 
در پایــان و در جمع بندی گفت که آزادی موصل 
بلندترین گام در طول چند ســال گذشته بحران 

تروریستی عراق است.

 یورش نظامیان سعودی 
به شهر شیعه نشین »سیهات«

 نظامیــان رژیم ســعودی در ادامــه جنایت های 
وحشیانه علیه شــیعیان مناطق شرقی عربستان به 
شهر شیعه نشین »سیهات« در القطیف یورش برده 
و ۳ نفر را به شهادت رساندند.به گزارش مهر به نقل 
از پایگاه لبنانی العهد، جنایت های رژیم ســعودی 
علیه شیعیان ساکن مناطق شرقی عربستان همچنان 
ادامه دارد.بر اساس این گزارش، نظامیان سعودی به 
شهر شیعه نشین ســیهات واقع در القطیف یورش 
بردند.در این حمله وحشــیانه سه نفر از شهروندان 
شیعه عربستانی به شهادت رسیدند و شماری دیگر 
از شهروندان زخمی شــدند.گفتنی است، از حدود 
بیش از دو ماه پیش رژیم ســعودی سلسله عملیات 
های سرکوبگرانه گسترده ای را در سکوت و بایکوت 

رسانه ای، علیه شیعیان کلید زده است.

اندونزی دسترسی به »تلگرام« را 
مسدود کرد

دولت اندونزی به دالیل امنیتی امکان دسترســی 
به سرویس پیام رســان »تلگرام« را مسدود کرد.

به گزارش مهر به نقل از رویترز، مقامات اندونزی 
با اســتناد به نگرانیهایی در خصوص سوء استفاده 
از ســرویس پیام رســان تلگرام برای گســترش 
»تبلیغات افــراط گرایانه و تروریســتی« در این 
کشور، دسترسی کاربران را به این سرویس مسدود 
کرد.این اقدام اندونزی که دارای بیشترین جمعیت 
مســلمان در جهان اســت، در بحبوحه تشــدید 
نگرانیها از افزایش حضور و نفوذ گروه تروریســتی 
داعش در جنوب شــرق آسیا صورت گرفت.کشور 
اندونزی این روزها شــاهد طغیــان مجدد نزاع و 
جنــگ طلبیها در عرصه داخلی اســت که غالب 
آن، با الهام از گروه تروریســتی داعش انجام می 
شــود.در همین راســتا، ماه مه گذشته طی یک 
حمله تروریستی در یک ایستگاه اتوبوس در شهر 
»جاکارتا« سه افسر پلیس کشته و تعدادی زخمی 
شــدند.دولت اندونزی نیز در واکنش به این حمله 
تروریســتی، همکاریهای خود در زمینه مقابله با 
تروریسم را با کشورهای مالزی و فیلیپین گسترش 
داد.گفتنی اســت که تلگرام )Telegram( یک 
سیستم پیام رسان اســت که در بین هواخواهان 

داعش از محبوبیت فراوانی برخوردار است.

 تیم المپیاد شیمی ایران
 سوم جهان شد

تیم المپیاد شیمی دانش آموزی جمهوری اسالمی 
ایران در چهل و نهمین دوره المپیاد جهانی شیمی 
در تایلند با کســب 4 مدال طال و نقره رتبه سوم 
جهان را کســب کرد.امیرحســین بهنوش، پارسا 
پیــروز و امیرعباس کاظمی نیا از ایران مدال طال 
و ســروش بانیانی مدال نقره کسب کردند و تیم 
المپیاد کشورمان در میان 297 دانش آموز از 7۶ 
کشور جهان با کســب سه مدال طال و یک مدال 
نقره سوم شد.تیم های المپیاد دانش آموزی تایوان 
و آمریکا رتبه های اول و دوم این دوره را کســب 

کردند. 

خبــرخبـر

حفظ برجام تعهدی بین المللی
*حمید بعیدی نژاد

در آستانه دومین سالگرد حصول توافق برجام 
در وین هســتیم، توافقي که دولتهاي جهان 
ودیگراعضاي جامعه بین المللي آنرا به عنوان 
بزرگ ترین دســتاورد دیپلماسي در دهه هاي 
اخیر مي شناسن د. برجام توافقي بین المللي 
است و به یکي از سخت ترین و پیچیده ترین 

بحرانهاي اخیر بین المللي پایان داد. در کنار دســتاوردهاي برجام 
براي حفظ و تقویت صلح و امنیت منطقه اي و بین المللي، برجام 
براي ایران نیز دستاوردهاي درخشاني بهمراه داشته است.عالوه بر 
تثبیت حقوق هســته اي کشورمان، برجام بسیاري از موانع رشد و 
توســعه اقتصادي کشور را که وضع تحریمها براي کشورمان ایجاد 
کرده بود از ســر راه برداشــت که براي اهل انصاف نمونه هاي آن 
روشن اســت. برجام به تحمیل تحریمها علیه ایران در حوزه هاي 
انرژي شامل نفت و گاز و پتروشیمي و همچنین حمل و نقل چون 
کشتیراني بازرگاني و کشتیراني نفتکش و هواپیمایي و بسیاري از 
حوزه هاي مشــابه پایان داد و آنها را لغو نمود، تحریمهایي که که 
آثار عیني مخرب آن در اقتصاد ایران بسیار محسوس بوده اند. بر اثر 
لغو تحریمهاي مالي، اقتصادي، انرژي، بانکي و غیره صادرات نفت و 
گاز ایران از سر گرفته شد، ده ها میلیارد منابع مسدود شده ي ایران 
در بانکهاي خارجي آزاد شدند، ناوگان هواپیمایي ایران براي اولین 
بار به خرید هواپیما و نوسازي خود اقدام نمود و ناوگان کشتیراني 
ایران با رها شــدن از فشار تحریمها به شکوه گذشته ي خویش در 
حمل و نقل دریایي بین المللي بازگشــت.تاثیرات مثبت برجام بر 
روند اقتصادي ایران باعث گشــت که بعد از دهها سال ایران بتواند 
رشد حدود هشت درصدي را در اقتصاد تجربه کند. امید است که 
این روند مثبت علیرغم همه ي حسادتها و فشارها از سوي دشمنان 
به لطف الهي ادامه یابد. بــا در نظر گرفتن موقعیت ویژه ي ایران 
در ســطح منطقه، برجام فرصتي استثنایي براي کشورمان جهت 
ایجاد روابطي راهبردي  با همسایگان بویژه عراق فراهم نموده است. 
طلیعه ي شکســت داعش در عراق و سوریه، بار دیگر بخوبي ثابت 
نمــود که قدرت ایران نه ابزاري براي اعمال ســلطه بر دیگر ملتها 
بلکه عاملي براي ایجاد و تثبیت صلح و امنیت در منطقه میباشد. 

اگر در آستانه دومین سال حصول برجام، این توافق کماکان محور 
توجه در ســطح جهاني و منطقه اي است، این بدلیل محکم بودن 
مباني و اصول بنیادین این تفاهم میباشد. حتي دولت آمریکا که با 
روي کار آمدن خود با قاطعیت اعالم میکرد که به محض روي کار 
آمدن ایــن توافق را پاره خواهد نمود، کماکان از اقدام علیه برجام 
ناتوان بوده اســت و علیرغم تمامي لفاظیهــا و بدعهدیها مجموعا 
مجبور بوده اســت مجموعا به تعهدات اساسي خود در برجام عمل 
کرده و رســما هم اعالم کند که تا رسیدن به یک ارزیابي دقیق به 

اجراي تعهدات خود ادامه خواهد داد. 
و این در شرایطي است که دولت آمریکا با وجود تمامي مخالفتها، 
ابایي از نقض برخي از تفاهمات دوجانبه و چندجانبه مهم نداشته 
و نــدارد. آمریکا با وجود مخالفتها احداث دیوار مرزي با مکزیک را 
آغاز نمود، توافق پیشــین اوباما با دولت کوبا را که توافقي تاریخي 
خوانده شد یکجانبه نقض نمود و شدیدتر از همه بطور یکجانبه از 
توافــق تغییر آب و هوایي پاریس خارج گردید. رئیس دولت جدید 
آمریــکا از زمان آغاز مبارزات انتخاباتي خود شــدیدترین حمالت 
را علیــه برجام آغاز نموده بود. وي برجــام را بدترین تفاهم طول 
تاریخ خوانده، و قول داده بود که آنرا اجرا نخواهد کرد. اما برخالف 
این لفاظیها دولــت آمریکا در چند مرحله حســاس که مي باید 
تصمیماتي بسیار کلیدي براي ادامه ي حیات برجام مي گرفت، به 
تعهدات خود پایبند ماند. اولین مرحله ضرورت صدور دستور دولت 
براي ادامه توقف اجراي آن تحریمهایي بود که باید رأس چهار ماه 
در صورت عدم صدور دستور جدید دوباره به اجرا در مي آمد و این 

بي شک نقض بارز برجام بود.
 این مقطع، مرحله اي بســیار حســاس بود. کافي بود فقط رئیس 
جمهــور آمریکا با تمدیــد دوباره توقف اجــراي تحریمها موافقت 
نمیکرد، اما توافق کرد و اجراي تحریمها دوباره متوقف شد. مرحله 
ي دوم زماني بود که بر اساس مصوبه قبلي کنگره آمریکا، دولت مي 
باید طي ارسال گزارشي به کنگره پایبندي و یا عدم پایبندي ایران 
بــه اجراي تعهدات خود در برجام را اعالم میکرد. دولت آمریکا در 
این مرحله نیز رسما پایبندي ایران به برجام را به کنگره اعالم نمود.

مرحله سوم تصمیم به همراهي و یا عدم همراهي با توافق جهاني 
در تایید اجراي اقدامات ایران در خصوص پولشویي و لذا حداقل 
تعلیــق اقدامات محدود کننده ي بانکي بیــن المللي علیه نظام 
بانکي ایــران بود. این اقدام با آنکه اقدامي مســتقیم در رابطه با 
اجراي برجام نبود ولي میتوانست اجراي برجام در صحنه ي عمل 
را با چالشي بسیار بزرگ مواجه نماید. در اجالس اخیر گروه ویژه 
ترتیبات مالي که با هدف اجراي موثر مقررات مقابله پولشــویي و 
تامین مالي تروریسم در والنسیا در اسپانیا تشکیل گردید، دولت 
آمریــکا نهایتا با توافق جمعي اعضا بــراي تعلیق اقدامات مقابله 
جویانه با ایران همراهي نمود.این تصمیمات دولت آمریکا با توجه 
به مواضعي که رئیس جمهور این کشــور در دفعات متعدد علیه 
برجام اتخاذ کرده اســت از مشــکل ترین تصمیمات دولت بوده 
اســت. اما مهمترین دلیل همراهي آمریکا بــا جامعه ي جهاني 
یکپارچگي مواضع تمام متحدین آمریکابویژه اروپا و اعضاي دائم 
شوراي امنیت در ضرورت حفظ برجام بعنوان مهمترین دستاورد 
دیپلماسي میباشد. و این خود ما را به این امر رهنمون میسازد که 
برجام بر پایه هاي محکمي استوار است که خود این مباني ضامن 

تداوم اجراي آن میباشد. 
اما بي شک اجراي برجام با چالش هاي مهمي هم روبروست. با وجود 
آنکه دولت آمریکا بطور مشخص تا این لحظه خالف صریح تعهدات 
بنیادین خود اقدام نکرده است اما تداوم سیاستهاي خصمانه آمریکا 
در خصوص برجام به نوعــي حزم و احتیاط در جامعه اقتصادي و 
شــرکتهاي بزرگ تجاري و بانکهاي بین المللي براي ورود به کار 
اقتصادي و مالي با طرفهاي ایراني انجامیده است. این وضعیت در 
تعارض آشــکار با تعهدات دولتها بر اساس برجام میباشد، چرا که 
برجام که آنها را به اقدامات موثر براي حمایت از این تفاهم با هدف 

عادي ساختن روابط اقتصادي با ایران متعهد نموده است. 
در همیــن چارچوب تصویب الیحه ســناي آمریکا اگر به تصویب 
مجلس نمایندگان و امضاي رئیس جمهور آمریکا برســد، اقدامي 
اســت که فارغ از مفاد آن که تعارض و یا عدم تعارض آن با برجام 
نیاز به بررســي دقیق تر دارد، بي شــک باعث ایجــاد فضایي در 
تعامــالت اقتصادي و تجاري با ایران میشــود که بهر روي مانع از 
بهــره مندي کامل ایران از منفعتهاي برجام میگردد. دولت آمریکا 
و دیگر اعضاي موثر برجام باید به هر صورتي که شــده جلوي این 
اقدامــات را بگیرند. آنها بهتر از همه مي دانند که ایران براي اتخاذ 
اقدامات متقابل دست بسته نیست. در نهایت اینکه برجام توافقي 
بین المللي و چند جانبه است و همانطور که هیچ کشوري نمي تواند 
بصورت یکجانبه نسبت به سرنوشت آن تصمیم بگیرد، حفظ آن نیز 
به تعهدي از سوي تمامي اعضا براي تحقق کامل مفاد آن نیاز دارد.

یادداشت

 برجام یک آزمون قدرتمند 
برای قدرت دیپلماسی آمریکا

پرداخت وجوه سپرده گذاران کاسپین 
تا سقف ۲۰ میلیون تومان

رهبــر دموکرات ها در مجلس نماینــدگان آمریکا 
در دومین ســالگرد توافق ایران و گروه ۱+۵ بر سر 
برنامه جامع اقدام مشترک با انتقاد از سیاست های 
رئیس جمهور کشــورش در قبال این توافق، گفت: 
برجام یک آزمون قدرتمند برای قدرت دیپلماسی 
آمریکا است.نانسی پلوســی، رهبر دموکرات ها در 
مجلس نمایندگان آمریکا در سالروز حصول توافق 
هســته ای بیانیه ای منتشــر کرد و در آن به تکرار 
ادعاهای ســاختگی و مغرضانه غرب و آمریکا علیه 
برنامه هسته ای گذشته کشورمان پرداخت.در این 
بیانیه که روی وب ســایت رسمی وی قرار گرفته، 
آمده است: دو ســال پیش، آمریکا به هم پیمانان 
ما در گروه ۱+۵ پیوســت تا بــه برنامه جامع اقدام 
مشترک دست یابد؛ توافقی مهم که مانع از دست 
یابی ایران به یک سالح هسته ای شد و مردم آمریکا 
و هــم پیمانان ما را امن تر کرد. به لطف تالش های  
رئیس جمهــور اوباما و کار بی وقفه دانشــمندان، 
دیپلمات ها، مقامات نظامی و دیگر سران کشورها از 
سراسر جهان، تهدید قریب الوقوع و فاجعه بار یک 
ایران مسلح به سالح هسته ای از روی میز برداشته 
شــد، بدون آن که حتی یک تیر شلیک شود. این 

توافق بر اســاس راستی آزمایی اســت نه اعتماد و 
آمریکا در مقابل هر گونه نقض احتمالی آن هوشیار 
است.پلوسی در ادامه مدعی شد: کشور ما هیچ گونه 
توهمی در ارتباط با نظام ایران ندارد و دموکرات ها 
به تضمین این موضوع متعهد هستند که ایران به 
دلیل ادامه روند حمایت خود از تروریســم و نقض 
حقوق بشر پاسخگو خواهد بود.وی در ادامه ادعاهای 
خود گفت: برجام یک آزمون قدرتمند برای قدرت 

دیپلماسی آمریکا و رهبری در جهان است. 

معاون اول قوه قضاییه گفت: بر اساس تعهد بانک 
مرکزی، وجوه سپرده گذاران کاسپین تا سقف 2۰ 
میلیون تومان پرداخت می شــود.حجت االسالم 
والمســلمین غالمحسین محســنی اژه ای افزود:  
موسسه کاسپین، مجموعه ای از چند تعاونی بود 
که در این موسسه تجمیع شد.وی گفت: کاسپین 
متعهد شــد مطالبات مردم را به صورتی تامین و 
پرداخت کند که در این زمینه کوتاهی ها و قصوری 
از طرف برخی افراد منجر به طرح شکایات مردم 

شــده اســت.معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد:  
هم اکنون این شکایات در دست رسیدگی است.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که با توجه 
به انتقادات سپرده گذاران کاسپین از بانک مرکزی 
کــه به تعهدات خود مبنی بــر بازگرداندن وجوه 
سپرده، تاکنون عمل نکرده است، آیا نماینده ناظر 
دســتگاه قضا در آنجا حضور دارد یا خیر؟  گفت: 
سپرده گذاران در موسسه کاسپین مبالغی از یک 
میلیون تا میلیاردی سپرده گذاری کرده اند که قرار 
است مبالغ زیر یک میلیون تا سقف 2۰ میلیون 
تومان به سپرده گذاران پرداخت شود.وی تصریح 
کرد:  به عنوان نمونه فردی که یک میلیون تومان 
در این موسسه گذاشته تا سود بگیرد و حاال درگیر 
گرفتاری شده باید پولش را بگیرد چون تامین یک 
تا دو ســه میلیون آنقدر هم دشوار نیست.معاون 
اول قوه قضاییه در گفت وگــو با خبرگزاری صدا 
و ســیما  درباره آخرین پیگیری ها در این زمینه 
افزود: قرار شده بانک مرکزی سپرده های تا سقف  
2۰ میلیون تومان را بپردازد ضمن اینکه باید برای 
سپرده گذاری های بیش از این مبلغ تامین اعتبار 
شود که به تدریج به سپرده گذاران پرداخت شود.

ادامه از صفحه 1
»کامران نــدری« مدیر گروه بانکداری اســالمی در 
گفت وگــو با ایرنا درباره ضرورت کاهش نرخ ســود 
بانکی اظهار داشت: کاهش نرخ سود بانکی خواست 
سیاســت گذاران پولی است و قاعدتا نرخ سود بانکی 
باید متناســب با نرخ تورم عمومی حرکت کند البته 
مهم تر از نــرخ تورم جاری، نرخ پیش بینی شــده 
تورم بــرای آینده کوتاه مدت اقتصاد اســت. به این 
معنا که تغییرات نرخ تورم قابل پیش بینی باشــد و 
بتوانیم نسبت به این تغییرات برای سایر شاخص های 
اقتصادی از جمله نرخ بهره بانکی برنامه ریزی داشته 
باشیم. وی با بیان اینکه برای کاهش نرخ سود بانکی با 
دو مانع رو به رو هستیم، ادامه داد: تغییرات نرخ تورم 
می تواند در کاهش نرخ سود بانکی مشکالتی را ایجاد 
کند بنابراین همین طور که گفته شد باید پیش بینی 
دقیقی از افزایش یا کاهش نرخ تورم داشته باشیم چرا 
که بخش های اقتصادی کشورمان متاثر از نرخ تورم 
عمومی هستند. البته الزامی نیست که نرخ سود بانکی 
با نرخ تورم برابری داشــته باشد و معموال نرخ بهره 
حقیقی با نرخ تورم اختالف یک الی دو درصدی دارد. 
ندری ادامه داد: موضوع موثر دیگر در اجرای سیاست 
های پولی در نظام بانکی، تامین نقدینگی مورد نیاز 
در موسسات مالی و بانک است که نبود این نقدینگی 

مانع اجرای کاهش نرخ ســود بانکی می شود. مدیر 
گروه بانکداری اســالمی با بیان اینکه در حال حاضر 
اکثر بانک های کشورمان با مشکل کسری نقدینگی 
مواجه هستند، اظهار داشت: در کشورمان بازار پولی 
ساختارمندی وجود ندارد که بانک ها بتوانتد با هزینه 
کم، در کوتاه مدت نقدینگی موزرد نیاز خود را تامین 
کنند. وی با تاکید بر اینکه امکان کاهش نرخ ســود 
بانکی وجود ندارد مگر اینکه مشــکالت بانک ها رفع 
شود، گفت: نمی توان در یک برنامه کوتاه مدت نسبت 
به رفع مشــکالت متعدد بانک ها از جمله کســری 
نقدینگی امیدوار بود چرا که بخش عمده ای از دارایی 
های بانک ها در بازارهایی مانند بازار مسکن منجمد 
شده اند. ندری با بیان اینکه طبق ابالغیه بانک مرکزی 
نرخ سود بانکی حداقل بر روی کاغذ امروز باید چیزی 
بین ۱۵ الی ۱8 درصد باشد، گفت: بانک ها از طریق 
روش هایی از جمله راه اندازی صندوق های سرمایه 
گذاری با درآمد ثابت، نرخ سود سپرده گذاری یا بهتر 
است بگوییم ســرمایه گذاری در بانک ها را افزایش 
دادند چرا که در غیر این صورت با ریزش ســپرده ها 

مواجه می شدند. مدیر گروه بانکداری اسالمی با اشاره 
به مشکالت بانک ها که مانع از کاهش نرخ سود بانکی 
می شود، ادامه داد: بنابراین سه مشکل و مانع احتمال 
بازگشت نرخ تورم به بازه اعداد دو رقمی، دارایی های 
منجمد و ضعیف بودن ساختار بازار مالی پیش روی 
نظام بانکی و دولت برای اجرای سیاست کاهش نرخ 
سود بانکی است. هر چند که پرونده رتبه بندی بانک 
ها و موسســات مالی از چند سال گذشته باز شد اما 
تا کنون این طرح به نتیجه ای نرســیده است. اولین 
مزیت رتبه بندی شناســایی میزان ریسک سرمایه 
گذاری در بانک ها و موسســات مالی است و با توجه 
به ضریب ریســک اعالم شــده از یک مرجع، مردم، 
سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی می توانند تصمیم 
بگیرند که در کدام بانک با چه نرخ ســودی سپرده 
گذاری کنند. به طور قطع هر بانک و موسســه ای با 
توجه به رتبه ای که دارد، نرخ سود متفاوتی از بانک 
دیگر خواهد داشت. بنابراین مزیت دیگر این است که 
نرخ ســود بانکی شناور و از حالت تکلیفی خارج می 
شود. البته رتبه بندی بانک ها در بسیاری از کشورها 

انجام شــده اســت و حتی رتبه بین المللی برخی از 
بانک های خارجی هم اعالم شــده اســت و بانک ها 
بســیاری از کشــورها در این رتبه بندی بین المللی 
حضور دارند. بانک مرکزی مدعی است که رتبه بندی 
بانک ها و موسسات اعتباری ایران با اهداف نظارتی و 
تدوین تدابیر اصالحی هر ساله از سال ۱۳88 توسط 
بانک مرکزی براســاس الگوی CAMELS به طور 
مرتب انجام شده اســت؛ اما انتشار و افشای عمومی 
یافته های رتبه بندی نظارتی توسط مقام ناظر به دلیل 
ریسک های موجود که مهم ترین آنها ریسک سرایت 
است، امری مرسوم نبوده و صرفا به صورت محرمانه 
در حوزه نظارت جهت تنظیم برنامه های بازرســی، 
تعییــن اقدامات نظارتی کاربرد دارد. به طور قطع در 
شرایطی که دولت از دسترسی آزاد به اطالعات حرف 
می زند، سپرده گذاران باید این حق را داشته باشند 
که بانکی که در آن سرمایه گذاری کرده اند، چه رتبه 
ای را از بانک مرکزی گرفته اســت و وضعیت آن در 
مقایسه با سایر بانک ها چگونه است. اعالم رتبه بندی 
بانک ها و متناســب شدن نرخ بهره با رتبه بانک می 
تواند به ایجاد انضباط مالی در نظام بانکی کمک کند 
و همچنین این امکان را به ســپرده گذاران بدهد که 
قبل از سپرده گذاری شناخت کافی از موسسه یا بانک 

مورد نظر خود داشته باشند.

واکنش معاون وزیر ارتباطات به اظهارات معاون دادستان کل کشور
معاون وزیر ارتباطات به اظهارات دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه واکنش نشان داد و 
گفت: اتوبان و شاهراه ارتباطات کشور برای نفوذ کشیده نشده، برای رفاه زندگی مردم و توسعه شبکه 
ملی اطالعات کشور کشیده شده است.به گزارش ایسنا، در صفحه اینستاگرام منتسب به محمد جواد 
آذری جهرمی -  مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت - با انتشار تصویری از عبدالصمد خرم آبادی، 
نوشته شده است: اتوبان و شاهراه ارتباطات کشور برای نفوذ کشیده نشده، برای رفاه زندگی مردم و 
توسعه شبکه ملی اطالعات کشور کشیده شده. اگر هدفی هم در نفوذ بوده، نفوذ کالم حق اسالم در 
دنیاســت. برادر خوبم؛ اشکال از جایی دیگری است.همچنین در ادامه در پی نوشتی آمده است: چرا 

رسانه استعمار پیر این خبر را زود تیتر کرد؟ معمار اختالف چه چیزی را در سر می پروراند.

  کاهش سودبانکی جدی شد
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آگهی

بشیر  خوانده   طرفیت  به  دادخواستی  تبریز   زاده  احمد  غفوریان  شهال  خواهان  
یحفوفی  به خواسته  طالق   تقدیم  دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه  27۳دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده 2 تهران واقع 
در تهران میدان ونک مجتمع قضایی خانواده 2  ارجاع و به کالسه9۵۱4۰8 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن  9۶/۶/۱۱ و ساعت 8:۳۰  تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود 

حاضر گردد.
 ۱۱٠/٤۵٤٠3    مدیر دفتر  دادگاه حقوقی شعبه 273دادگاه عمومی 
مجتمع قضایی خانواده 2 ونک تهران آگهی ابالغ  تعیین داور  

در پرونده شماره 9۵۱48۱  مطروحه در شعبه 27۳ دادگاه  عمومی تهران  قرار 
ارجاع امر به داوری صادر و زوجه نسرین انصاری طرقی داور خود را به دادگاه معرفی 
نموده است با توجه به مجهول المکان بوده زوج امیر نصیریان حسب تقاضای زوجه 
از طریق نشر آگهی به خوانده اخطار می شود  که ظرف یک هفته از تاریخ نشر 
آگهی یک نفر از اقارب خود را که متاهل متعهد  و معتمد و آشنا به مسائل شرعی و 
داوری می باشد به عنوان داور منتخب خود به دادگاه معرفی نماید در غیر اینصورت 

دادگاه راسا اقدام خواهد کرد.
۱۱٠/٤۵392   مدیر دفتر شعبه 273 دادگاه خانواده تهران

آگهی

پور   به طرفیت خوانده  محمدرضا محمودی  دادخواستی  عقبائی   ساناز  خواهان  
به خواسته مطالبه مهریه و اعسار    تقدیم  دادگاههای عمومی شهرستان تهران 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 27۳ دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده 2 
کالسه   به  و  ارجاع    2 خانواده  قضایی  مجتمع  ونک  میدان  تهران  در  واقع  تهران 
تعیین شده  9۶۰288ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  9۶/۶/۱۱ و ساعت 9  
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده  است به علت مجهول 
7۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و استماع 

شهادت شهود حاضر گردد
 ۱۱٠/٤۵398    مدیر دفتر  دادگاه حقوقی شعبه 273دادگاه عمومی
 مجتمع قضایی خانواده 2 ونک تهران

آگهی ابالغ  وقت رسیدگی 
خواهان-گلزار سواره فرزند نجم الدین 

خوانده-مرتضی اصغری ف قنبر 
خواسته –طالق 

وقت رسیدگی -9۶/۶/۱۵ ساعت ۱۰ 
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه 2۶۵ تهران نموده و وقت رسیدگی تعیین شده 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز 
ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده در وقت رسیدگی 9۶/۶/۱۵ ساعت ۱۰ جهت رسیدگی 

حضور بهم رساند.
۱۱٠/٤۵387   شعبه 26۵ دادگاه خانواده 2 تهران 

آگهی مفقودی

به  و  ایران82-۶۵۱س8۱  شهربانی  شماره  به  مدل ۱۳94  زامیاد  وانت  سبز  برگ 
شماره موتور 8۰۱۱۳8۱۳ و شماره شاسی NAZDL ۱۰4 TF ۰4۱۰۱4۳ بنام 

محسن واحدی کالگری مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابل

اصالحیه 
آگهی از شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب میاندرود با شماره پرونده 
آزاده  اسماعیل  آقای   9۵۰998۱98۱98۵7۰۰4۱۶ و   9۵۰998۱98۵7۰۰۵4۳
اینجا اصالح  نوشته شد که در  آزادی  اسماعیل  اشتباها  بود که  باقر  فرزند محمد 

می گردد.
میاندرود

مفقودی
 سند کمپانی سواری پیکان تیپ ۱8۰۰مدل 7۰با شماره شهربانی 272ج87ایران 
82با شماره موتور ۱2۳۱7۰۰۶۶۱۳و شماره شاسی 7۰۱۰9۳98مفقود گردیده و از 

 بایل درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی ماده سه قانون 
تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای منصور محمدی نژاد فرزند محمدصالح درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک ۱۵۵ و ۱۵۱ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به زمین 
پهلوی آبادی که از آقایان مولود و ناصر محمدی نژاد خریداری درخواست سند مالکیت 
نموده پرونده نیز تحت کالسه 9۵-4۱ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی  شماره ۱۳9۶۶۰۳۱۶۰۰7۰۰۰2۰4  مورخ  ۳/۱۶/ 9۶ 
حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت 72/۳۵  متر مربع به نام آقای 
منصور محمدی نژاد صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان محمدعلی و 
کیخسرو و مصطفی امینی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا 
چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض 
باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از 
انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای منصور 
محمدی نژاد صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی
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گسترش تجاوزگری 
 صهیونیست ها 

با چراغ سبز واشنگتن

رژیم اشــغالگر قدس در فضای بالتکلیفی سیاست واشــنگتن در قبال مساله 
فلسطین و زیر لوای حمایت فزاینده دولت تازه آمریکا از صهیونیست ها، عرصه 
را بــرای تداوم و گســترش تجاوزگری های خود مهیاتــر از قبل می بیند و به 
دنبال تثبیت مواضع خود در سرزمین اشــغالی است.به گزارش ایرنا، درگیری 
های بیست و ســوم تیرماهدر محوطه مسجد االقصی که به شهادت سه جوان 
فلسطینی و هالکت دو نظامی صهیونیست انجامید، تازه ترین رخدادی بود که 
بار دیگر نگاه ها را به ســرزمین اشــغالی جلب کرد. در پی این رخداد بود که 
نخست وزیر رژیم صهیونیســتی دستور داد مسجد االقصی به روی نمازگزاران 
مســلمان بسته شود. این اقدام، واکنش سازمان ها و مقام های عربی و اسالمی 
را برانگیخــت از جمله اتحادیه عرب در بیانیه روز جمعه خود ضمن محکومیت 
ادامه یورش صهیونیست ها به حرم مسجد االقصی، خواهان بازگشایی فوری این 
مسجد به روی نمازگزاران و توقف کامل هرگونه تغییر در بافت طبیعی و تاریخی 

این مکان مقدس شد. اتحادیه عرب تصریح کرد: اقدام اسراییل نقض آشکار همه 
قوانین و قطعنامه های بین المللی به شمار می رود.از دید بسیاری از تحلیلگران، 
تهاجمی تر شدن رفتار صهیونیســت ها و جدیت آنان در اقدامات تجاوزکارانه 
از جمله تسریع شــهرک ســازی ها را باید در افزایش حمایت های واشنگتن 
ریشــه یابی کرد. روی کار آمدن دولت جمهوریخواه در آمریکا رویکردهای این 
کشــور را با تغییراتی جدی مواجه کــرده و تفاوت نگاه رییس جمهوری جدید 
آمریکا با ســلف خود در حوزه سیاست خارجی به ویژه در خاورمیانه، کنشگری 
متفاوتی را از ســوی واشنگتن رقم زده اســت.در این میان، فلسطین به عنوان 
یکی از مناقشه برانگیزترین مســایل خاورمیانه، این روزها طعم تغییر خطوط 
کلی سیاســت خارجی آمریکا را می چشد. از سرگیری تازه برنامه های شهرک 
ســازی رژیم اشغالگر قدس از دید بسیاری از تحلیلگران نتیجه چراغ سبزهایی 
است که دولت ترامپ طی چند ماه گذشته به صهیونیست ها نشان داده است.
این گزارش به تفاوت سیاست های رییس جمهوری پیشین و کنونی آمریکا در 

خصوص سرزمین های اشغالی و تاثیر آن بر روند صلح خاورمیانه می پردازد.
اوباما و ترامپ؛ دو نگاه متفاوت به مساله فلسطین

دفاع از موجودیت و منافع رژیم اشغالگر قدس هرچند جزو اصول تغییرناپذیر 
سیاســت خارجی آمریکا است، ولی رویکرد دولت ها در واشنگتن برای ایجاد 
ســازش و راه حل دســت یابی به صلح مورد نظِر آمریکا متفاوت است. دوره 
ریاســت جمهوری »باراک اوباما« رییس جمهوری دموکــرات آمریکا، برای 
اشغالگران قدس چندان به کام نبود. اوباما ادامه شهرک سازی ها در سرزمین 
اشغالی را تهدیدی برای پیشبرد روند صلح خاورمیانه می دانست. دولت پیشین 
آمریکا بر همین مبنا، حمایت بی قید و شــرط خود از ادامه شهرک سازی ها 
را متوقف کرد و به جای آن حمایت از »راه حل دو کشــور« را در دستور کار 
خود قرار داد.رای ممتنع آمریکا به قطعنامه پیشــنهادی مصر در محکومیت 
شهرک سازی رژیم صهیونیســتی و توقف آن در دی ماه سال گذشته را می 
توان در همین چارچوب تفســیر کرد. پیــش از این، آمریکا در همه قطعنامه 
ها در ارتباط با مساله فلسطین، حمایت مطلق از رژیم صهیونیستی را مبنای 
رای خود قرار داده بود. این نخستین بار ظرف ۳۶ سال گذشته بود که آمریکا 
قطعنامه ای علیه شهرک سازی رژیم صهیونیستی را وتو نکرد.این رای ممتنع 
که شگفتی های زیادی را برانگیخت سبب شد وزیر انرژی رژیم صهیونیستی از 
آن به عنوان »پشت کردن به اسراییل« یاد کند. به همین دلیل در دوره اوباما 
شهرک سازی های صهیونیستی تا اندازه ای محدود شد؛ محدودیت هایی که 
در تل آویو امید به رفع آن با روی کار ترامپ به شــدت افزایش یافت.ترامپ 
در دوره تبلیغات انتخاباتی خود بارها حمایتش را رژیم صهیونیستی برجسته 
ساخت و بر سیاســت های اوباما در قبال تل آویو حمله کرد. به نوشت مجله 
»لوموند دیپلماتیک«، نامزد جمهوریخواه در طول کارزار انتخاباتی ریاســت 
جمهوری، با ســه موضعگیری سمت و سوی سیاستش را در مورد کشمکش 
اسراییل- فلسطین نشان داد؛ تعهد او برای انتقال سفارت ایاالت متحده از تل 
آویو به بیت المقدس، نپذیرفتن این که مستعمره سازی در سرزمین اشغالی از 
سال ۱9۶7 مانعی در برابر روند صلح است و تصمیم بر توقف فشار بر اسراییل 
برای مذاکره با فلســطینیان.همین رویکردها موجب شد ادامه برنامه شهرک 
سازی در دستور کار رژیم صهیونیستی قرار گیرد. »بنیامین نتانیاهو« نخست 
وزیر این رژیم چندی پیش اعالم کرد که بیش از ســه هزار مسکن جدید در 

بیت المقدس شرقی و کرانه باختری ساخته خواهد شد.

تالش آمریکا برای پیشبرد راه حل دو دولت در کنار ادامه شهرک 
سازی ها

کنشگری رژیم اشغالگر قدس در برابر فلسطینیان اغلب تابعی از سیگنال و چراغ 
های ســبز و قرمزی است که رهبران واشــنگتن به تل آویو نشان می دهند، از 
این رو هر تغییر در نگاه دولتمردان آمریکایی در کنشگری اشغالگران بازتاب می 
یابد. در این پیوند، »صائب عریقات« دبیرکل کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش 
فلســطین به تازگی در گفت و گو با رسانه ها شهرک ســازی استعماری رژیم 
صهیونیســتی را - که برای احداث هزاران واحد شهرک نشینی در قدس شرقی 
اشغالی و تعدادی از شهرک های کرانه باختری برنامه ریزی شده- پاسخ این رژیم 
به تالش های دولت دونالد ترامپ به معاهده صلح تاریخی خواند. به گفته عریقات، 
هدف حقیقی در پس اســتمرار این سیاست ها و اقدامات از بین بردن گزینه دو 
کشــور و تبدیل آن به نظام آپارتاید است.دولت جمهوریخواه در مواضع اعالنی 
خود طرح دو دولت را که از ســوی اوباما دنبال می شد نفی نمی کند اما ترامپ 
در نشست مشترک خبری با نخست وزیر رژیم صهیونیستی در بهمن ماه پارسال 
تصریــح کرد راه حل دو دولت را تنها راه ممکن برای پایان دادن به کشــمکش 
اسراییل و فلسطینی ها نمی داند. با این حال، به تازگی »محمود عباس« رییس 
تشکیالت خودگردان فلسطین از آمادگی  خودبرای پذیرش طرح رییس جمهوری 
آمریکا برای تشــکیل کشور فلسطین در مرزهای ۱9۶7 خبر داده است. محمود 
عباس در گفت و گویی تازه با روزنامه »الشــرق االوسط« گفت که امیدوار است 
رییس جمهوری آمریکا به تعهدات خود نسبت به حمایت فعلی اش از ایجاد کشور 
مســتقل فلسطین در اراضی اشغالی در مرزهای ژوئن ۱9۶7 و گزینه همزیستی 
مســالمت آمیز دو کشور و شــهروندان عربی و اسراییلی و توقف شهرک سازی 
پایبند بماند.نکته این اســت که ناظران بر این باورند که ادامه شــهرک ســازی 
ها در ســرزمین های اشغالی با طرح تشــکیل دو دولت به لحاظ ماهوی تفاوت 
دارد. همین مساله موجب شــده بود دولت اوباما حمایت از شهرک سازی های 
اسراییل را از دستور کار خود خارج کند.با گذشت بیش از ۶ ماه از روی کار آمدن 
ترامپ، هنوز مواضع و عملکرد او در خصوص بسیاری از مسایل سیاست خارجی 
این کشــور، صورت مشخصی به خود نگرفته اند. آنچه از عملکرد ۶ ماه گذشته 
دولت ترامپ مشخص است اینکه محذوریت های دنیای واقعیت، او را از عمل به 
بسیاری از شعارهای انتخاباتی بازداشته است؛ ساخت دیوار حایل میان مرزهای 
آمریکا با مکزیک، پاره کردن برجام، انتقال سفارت آمریکا در رژیم صهیونیستی از 
تل آویو به بیت المقدس و .... همه و همه وعده هایی بودند که معطل مانده اند.در 
همبن راستا، چندی قبل بود که دونالد ترامپ سرانجام فرمانی را امضا کرد که بر 
اساس آن انتقال سفارت آمریکا در رژیم صهیونیستی از تل آویو به بیت المقدس به 
بعد موکول شده است. از سوی دیگر حمایت از ادامه شهرک سازی ها و حمایت 
از روند صلح خاورمیانه بر مبنای تشــکیل دو دولت در دســتور کار ترامپ قرار 
گرفته تا تناقض ها و ناهمسازی های سیاست خارجی آمریکا در این حوزه بیش 
از پیش به تصویر کشــیده شود؛ مساله ای که از دید ناظران، اوضاع فلسطین را 
بحرانی تر خواهد کرد.برخی ناظران نیز بر این باورند که دولت آمریکا تالش می 
کند با حمایت از شــهرک سازی ها، موضع تشکیالت خودگردان را در مذاکرات 
احتمالی با رژیم اشغالگر قدس تضعیف کند و همزمان با امتیازدهی بیشتر به تل 
آویــو، روند صلح را به نفع این رژیم پیش ببرد.حال باید منتظر ماند و دید ادامه 
برنامه های استعماری رژیم صهیونیستی از یک سو و حمایت از پیشبرد مذاکرات 

صلح میان دو طرف، به کجا خواهد انجامید.

پس از ماه ها رویارویی اروپا و آمریکا بر سر اجرای 
توافق هســته ای، اینک شاهد موفقیت بازیگران 
قاره سبز در مقابل زیاده خواهی رییس جمهوری 
ایاالت متحده هستیم. مواضع حمایتگرانه مکرر و 
قاطعانه مسوول سیاست خارجی اتحادیه از برجام 
در مقابل پذیرش پایبندی به توافق تا پایان دوره 
بررســی از جانب آمریــکا از این واقعیت حکایت 

دارد.
جهان در دو سال گذشته شاهد همصدایی مقامات 
و مسووالن کشورهای مختلف با توافق هسته ای 
بود؛ توافقی که بیســت و ســوم تیرماه 94 مورد 
تایید همه طرف های مذاکره کننده قرار گرفت و 
روز گذشته نیز این توافق بزرگ عمر دو ساله خود 
را پشت سر گذاشت. هر روز که از عمر این توافق 
معتبر بین المللی می گذرد حمایت های جهانی 
از آن افزایش می یابد و تیره نمایی های دشمنان 
ایــران از جمله آمریکا برای بر هم زدن این توافق 

راه به جایی نمی برد. 
در ایــن میان مواضع حمایتگرانــه دیگر مقامات 
عالیرتبه گروه ۱+۵ و همچنین »فدریکا موگرینی« 
مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جبهه ای را 

علیه توطئه های آمریکایی ایجاد کرده است. 
حمایت تمام قد اروپا از برجام

موگرینی مســوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
چنــد روز پیش )2۱ تیرماه( در کنفرانس خبری 
با »ســرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روســیه 
در بروکســل ، پایبندی همه طــرف ها از جمله 

آمریکایی ها به توافق هسته ای را خواستار شد. 
مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بخشی 
از ســخنان خود گفت : »می دانیم که آمریکا در 
حال مرور سیاست خود است و به آن احترام می 

گذاریم اما برجام متعلق به یک کشــور نیســت، 
متعلق به جامعه بین المللی و مورد تایید شورای 
امنیت است ، مســئولیت داریم اجرای کامل آن 
توســط همه طرف ها را تضمین کنیم.«نماینده 
اتحادیــه اروپا پــس از روی کار آمــدن »دونالد 
ترامپ« رییــس جمهوری آمریــکا همواره کاخ 
ســفید را بر اجرای درســت برجام توصیه کرده 
اســت و در هر نشستی که موگرینی حضور دارد 
می توان رد پای طرفداری وی از برجام را مشاهده 
کرد که نشست مجمع اسلو از آن جمله به شمار 
می رفت. مســوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
در اســلو گفت: همه ما به این توافق هســته ای 
پایبند هستیم توافق متعلق به یک کشور نیست. 
متعلق به جامعه جهانی است و تا زمانی که مربوط 
به اتحادیه اروپا باشــد ما تمام تالش خود را می 
کنیم که مطمئن شــویم توافق اجرایی شده و در 
حال اجرا است. اروپا با آمریکا و یا بدون آن برجام 

را اجراء خواهد کرد.
تجربه نشــان داده است که در واقع اروپا بیش از 
دیگر بازیگران بیــن المللی در پی بهره گیری از 
فرصت های پســابرجام اســت. سفرها و نشست 
هایــی که با هــدف رفع موانع بانکی و تســهیل 
مبــادالت تجاری انجام می گیرد در این راســتا 
قابل تبیین اســت. انعقاد پیمــان های تجاری و 
اقتصادی گوناگــون و قراردادهای زیربنایی بین 
ایران و کشورهای اروپایی از اهمیت این دو بازیگر 
نزد یکدیگر حکایت دارد که به تازگی قرارداد بین 
توتال و ایران برای توســعه فاز ۱۱ پارس جنوبی 

یکی از این موارد به شمار می رود. 
البته نکته مهمی که باعــث روابط نزدیک ایران 
و اروپا شــده و زمینه را برای حمایت های مداوم 

سران اتحادیه فراهم کرده به همکاری های سازنده 
تهران و آژانس و همچنیــن گزارش های مثبت 
این سازمان راستی آزمایی بین المللی از فعالیت 
های ایران ارتباط می یابد. این موضوع همواره در 
گزارش ها و موضع گیــری های موگرینی مورد 

توجه قرار گرفته و لحاظ شده است.
در همین راستا چندی پیش موگرینی اظهار کرد 
ما همین چند هفته پیش شاهد چندمین گزارش 
آژانس بین المللی انر ژی اتمی بودیم که تایید کرد 
ایران به تعهدات خود در برجام پایبند است. حاال 
که در آستانه رسیدن به سال دوم حصول برجام 
هستیم آژانس بین المللی انرژی اتمی در ششمین 
گــزارش جامع خود تایید می کنــد که ایران به 
توافق هســته ای پایبند اســت اما در هر حالتی 
اتحادیه اروپا تضمین می کند توافق هســته ای 
با ایران دوام خواهد داشت. نشست هشتم تیرماه 
نمایندگان اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان 
ملل متحد نشــان داد کــه در اجرای برجام هیچ 
شک و شبهه ای باقی نمانده است. در این نشست 
توجیهی که با هدف بررســی اجــرای قطعنامه 
22۳۱ و توافق هســته ای برگزار شد همگان از 
جمله »آنتونیو گوترش« دبیر کل ســازمان ملل 
متحد ضمن تایید فعالیت های هســته ای ایران، 

خواستار تداوم اجرای برجام شدند. 
در جریان این نشســت، دبیر کل ســازمان ملل 
متحد برجام را الگوی مطلوبی برای جهان دانست 
که الگوگیری از آن به حل وفصل مســالمت آمیز 
اختــالف ها یاری می رســاند. ضمن آن که وی 
معتقد بود اجرای برجام امری متقابل و دوســویه 
اســت و هر دو طــرف باید بر عهد خــود پایبند 
بمانند. بی تردیــد در برابر اجمــاع جهانی، کار 

مخالفان برجام به آسانی به پیش نخواهد رفت. 
آمریکا ناگزیر به اجرای برجام

با بررســی روند تاریخی موضع گیری های کاخ 
ســفید در قبال توافق هســته ای مــی توان به 
این نتیجه رســید کــه ایاالت متحــده در دوره 
جمهوریخواهان بارها مجبور به تغییر رویکرد شده 
اســت؛ از پاره کردن برجــام در دوره رقابت های 

انتخاباتی گرفته تا بررسی و تجدید نظر در آن. 
برجام برخــالف بســیاری از تعهــدات آمریکا، 
موضوعی بســیار پیچیده و در عین حال الزام آور 
است و سران واشــنگتن را به این نتیجه رسانده 
کــه تخطی از تعهــدات مندرج این ســند چند 
جانبه بین المللی امکان پذیر نیست. درک همین 
موضوع باعث شــد که نماینده آمریکا در سازمان 
ملل اعتراف کند ایاالت متحده تا زمان بررســی 
دقیق توافق نامه به اجرای آن متعهد خواهد ماند. 

ترامپ بــه رغم تمایل باطنی بر اجرایی ســازی 
برجام به عنوان یکی از بزرگ ترین دستاوردهای 
دولت قبل، چاره ای جز تن دادن به آن ندارد چرا 
که در دو ســال گذشته صدها توافق بین ایران و 
کشورهای مختلف جهان صورت گرفته و بسیاری 
از آنها نیز وارد فاز عملیاتی و بهره برداری شــده 
اســت. در نتیجه، مخالفت با این قرارداد نه تنها 
ســودی برای واشنگتن نخواهد داشت بلکه دیگر 

راه اعضای ۱+۵ را از آمریکا جدا خواهد ساخت.
هشــدار مداوم مقامات روســیه، چین، فرانسه، 
انگلیس، آلمان و همچنین مســوول سیاســت 
خارجــی اتحادیه اروپا به ترامپ مبنی بر ضرورت 
پایبنــدی به برجام، رییس جمهوری آمریکا را به 
این نتیجه رســانده که خودمحــوری و یکجانبه 
گرایی آمریکا در قبال این موضوع مهم بین المللی 
با هزینه های باالیی برای این کشور همراه خواهد 

بود. از طرفی، اقدامات خودســرانه و نســنجیده 
رییس جمهوری آمریکا در این دوره شــش ماهه 
ســبب شــکل گیری هجمه های سنگینی علیه 
وی شــده که نمونه آن، ارایه طرح اســتیضاح او 
به مجلس نمایندگان اســت. بنابراین، ترامپ در 
چنین شــرایطی از ریسک ورود به مسائلی چون 
برجام خودداری می کند و چاره را در همراهی با 

دیگر اعضای ۱+۵ می بیند. 
ضمن این که حمایت هــای داخلی در آمریکا از 
توافق هســته ای بر مواضع ســران واشنگتن بی 
تاثیر نیســت. اقداماتی چون ارسال نامه از جانب 
نزدیک به چهل نفر از ژنرال های بازنشسته آمریکا 
به ترامپ مبنی بر حمایت آنان از توافق هسته ای، 
منجر به آن شده تا رییس جمهوری جدید آمریکا 
هر گونه اقدام خالف برجــام را برای دولت خود 

هزینه آور دانسته و از آن اجتناب کند.

اروپا پیروز مناقشه برجامی با آمریکا

هامون دوباره داغدار شد
مرگ  محیطی  زیست  فاجعه  از  سال  یک  هنوز 
هامون  المللی  بین  تاالب  در  ماهی  ها  میلیون 
بخش هایی  شدن  خشک  با  دوباره  که  نمی گذرد 
از تاالب، میلیون ها ماهی و بچه ماهی دیگر تلف 
شدند و هامون دوباره داغدار شد.  به نقل از ایسنا، 
است چون  پارسال  داغ  از  تر  امروز سوزناک  داغ 
همان زخم قدمی، امسال هم سر باز کرد و دامن 
این زخم  کارشناسان  به عقیده  را گرفت،  هامون 
قدیمی هامون ناشی از مدیریت نامناسب آب در 
تاالب و سد سازی های پی در پی افغانستان بر روی 
رودخانه های منتهی به تاالب است.افغانستان یک 
کشور کوچک و پر بارش تر از ایران است که بخشی 
از منابع آب آن با ایران مشترک است اما این کشور 
سدهای زیادی بر روی بزرگترین رودخانه مشترک 
خود با ایران یعنی »هیرمند« ساخته که آسیب های 
زیادی به محیط زیست دو کشور وارد کرده است.

این سد سازی های دهه های اخیر سبب شده تا 
چرخه طبیعی انتقال آب از هیرمند به تاالب هامون 
متوقف و هامون دچار یک چالش زیست محیطی 
شود. چالشی که در 18 سال اخیر گریبان هامون 
را گرفته و موجب شده تا اکثر این سال ها تاالب با 
خشکی 100 درصد مواجه شود.اما در چند سال اخیر 
به لطف فعالیت سامانه های قوی آب و هوایی و بارش 
های قابل توجه در سرچشمه های این رودخانه در 
فصل  در  هامون  از  اندکی  های  بخش  افغانستان، 
بهار آبگیری شد ولی به سبب نبود برنامه ریزی و 
مدیریت مناسب برای سیالب های بهاری در تاالب 
هامون، سیالب ها در تمام نقاط هامون پخش شد و 
با اقلیم گرم و خشک و وزش بادهای 120 روزه به 
سرعت در مدت سه چهار ماه خشکید.این مسئله 
هامون را به یک تاالب فصلی مرگبار تبدیل کرده که 
همه سال جان میلیون ها ماهی و پرنده را می گیرد. 
امسال نیز مانند سه سال گذشته با خشک شدن 
و پس روی آب در بخش هایی از هامون میلیون ها 

ماهی و بچه ماهی تلف شدند.البته تا کنون هیچ 
نهاد رسمی آمار دقیقی از میزان تلفات ماهی ها 
گزارش نکرده است، اما گزارش های غیر رسمی و 
میدانی خبرنگار از بخش های شمالی هامون هیرمند 
نشان می دهد که ده ها یا صدها هزار ماهی با خشک 
از تاالب  این بخش  شدن و کاهش شدید آب در 
جان داده اند.بخشی از صیادان منطقه یک ماه قبل 
هشدار داده بودند که در صورت تداوم قطع ورود 
آب به تاالب، هامون در نیمه تیرماه می خشکد اما 
کسی توجه نکرد و زخم کهنه دوباره سر باز کرد.
یکی از صیادان شمال استان درباره وضعیت کنونی 
و  کپور  ماهیان  همه  مردند،  همه  می گوید:  تاالب 
شیرماهی مردند، همه نیست و نابود شدند، االن 
نیمه دوم تیرماه است و همه چیز از بین رفته است.

 مرگ میلیون ها ماهی در هامون
 قابل پیشگیری بود

که  است  معتقد  هامون  تاالب  پژوهشکده  رئیس 
مرگ میلیونی ماهی ها در تاالب فاجعه نیست، بلکه 
یک سوء مدیریت است و اگر ما همواره مدیریتی بر 
ورد آب به تاالب نداشته و آب به صورت طبیعی 
و با عمق کم در تاالب پخش شود، همین اتفاق ها 
گفت:  ایسنا  با  وگو  در گفت  قرایی  می افتد.احمد 
احیای  با  هامون  تاالب  در  میلیون ها  ماهی  مرگ 
و  بود  پیشگیری  قابل  تاالب  طبیعی  گودال های 
می توانست اتفاق نیفتد. بطوری که باید آب با حالت 
نوارهای گودالی و ایجاد تپه ماهوری در بخش هایی 
که ماهی و پرندگان وجود داشت، متمرکز می شد. 
بنابراین در قسمت گودال آب جمع و ماهی ها هم 
به این قسمت هدایت می شدند.وی افزود: متولیانی 
چون سازمان حفاظت محیط زیست و اداره منابع 
با داشتن برنامه ای مدون و عملیاتی  باید  طبیعی 
برای انجام این موضوع اقدام کنند اما هیچ کدام 
از این دستگاه ها در استان نه پول و نه برنامه ای در 

دست دارند.



اجتماعییکشنبه 25 تیر 1396                                                                                                                                                                                                      شماره 3525 5

سبقت همسان سازی
 حقوق مستمری بگیران  از تورم

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه اعتبار مربوط به 
مابه التفاوت حقوق فروردین ماه مستمری بگیران این سازمان 42۰ 
میلیارد تومان است، گفت: با توجه به اینکه اعتبار مورد نیاز تأمین شده 
است، ما به التفاوت حقوق فروردین ماه مستمری بگیران تا پایان تیر 

پرداخت می شود.
تأمین  هفته  با  همزمان  نوربخش  سیدتقی  زمان،  پیام  گزارش  به 
اجتماعی در استودیو گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: این 
ما به التفاوت حدود 42۰ میلیارد تومان است که تامین شده و تا پایان 

تیر به مستمری بگیران پرداخت می شود.
نوربخش در پاسخ به سوالی درباره همسان سازی حقوق مستمری بگیران 
گفت: منشاء همسان سازی به گونه ای است که حداقل حقوق و 
دستمزد طبق قانون تامین اجتماعی برابر با افزایش شاغالن است؛ 
در سال های دولت آقای روحانی این همسان سازی از تورم هم بیشتر 

افزایش یافته است.
وی گفت: امسال این رقم بین چهارده و نیم درصد تا 2۱ درصد افزایش 
تعیین شده است، در مورد مطالبه به حق مستمری بگیران در بعضی 
از مقاطع و چند سال یکبار اعمال می شود و در برنامه ششم توسعه 
پرداخت مطالبات پیش بینی شده است و سازمان مکلف است در طی 
برنامه آن را اعمال کند و اولین مرحله آن تا پایان سال 97 انجام 

خواهد شد.
وی افزود: منابع این همسان سازی هم توسط دولت تامین خواهد شد 
گرچه در دولت قبل این منابع تامین نشد ولی در دولت آقای روحانی 

این مبالغ تامین شد.
نوربخش ادامه داد: حفظ تعادل میان همه سطوح پرداختی و انجام 
همسان سازی بسیار پیچیده است اما با همه پیچیدگی های موجود 
پرداخت مطالبات مستمری بگیران در برنامه ششم پیش بینی شده 

است.

بیمارهای واگیر دار در کمین زائران خانه خدا

 این سازمان جهانی در ادامه تاکید کرد: حدود چهار میلیون زائر در 
موسم حج در عربستان حضور می یابند و احتمال شیوع بیماری های 

واگیردار بسیار باالست.
پیشتر این سازمان تصریح کرده بود: با ادامه بحران در یمن و شیوع 
بیماری وبا، از مجموع استان های یمن، 2۱ استان با این بیماری دست 

و پنجه نرم می کنند.
این سازمان افزود: با حضور ملیت های مختلف در موسم حج، بیماری 
هایی همچون کورونا ویروس، زیکا و تب زرد نیز احتمال شیوع در بین 

زائران دارد.
سازمان بهداشت جهانی در ادامه از زائران حاضر در موسم حج امسال، 
دعوت کرد تا با رعایت اصول بهداشتی و نکات ایمنی، از ابتال به این 

بیماری ها جلوگیری کنند.
این سازمان روز چهارشنبه در خصوص شیوع وبا در یمن، گفت: بحران 

وبا در یمن بزرگترین بحران در جهان است.
این نهاد بین المللی افزوده بود: تاکنون یک هزار و 742 تن بر اثر ابتال 
به وبا در یمن جان باختند و ۳2۰ هزار یمنی نیز به این بیماری مبتال 

هستند.

51 هزار دستگاه تاکسی فرسوده نوسازی شد

سرپرست اتحادیه تاکسیرانی های شهری وابسته به سازمان شهرداری 
ها و دهیاری های کشور گفت: از سال 94 و در ادامه طرح جایگزینی 
تاکسی های فرسوده ۵۱ هزار و 247 دستگاه تاکسی، نوسازی شده 

است.
مرتضی ضامنی درگفت: اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور، مجری 
طرح نوسازی تاکسی های فرسوده است، پیرو مصوبه هیات وزیران و 
اقدامات انجام شده در خصوص طرح نوسازی 9۰ هزار دستگاه دستگاه 
تاکسی فرسوده، از بهمن ماه ۱۳94 امکان ثبت نام برای تاکسی های 

فرسوده تا مدل سال ۱۳8۵ فراهم شده بود. 
وی خاطرنشان کرد: ثبت نام جایگزینی تاکسی های فرسوده تا مدل 

۱۳8۶ از دوشنبه ۱9 تیر ماه در کشور آغاز شده است.
وی تصریح کرد: با اضافه شدن تاکسی های ساخت ۱۳8۶ به جرگه 
ناوگان فرسوده، ۵2 هزار و 2۶2 دستگاه دیگر از تاکسی های موجود 

کشور نیز در طرح نوسازی وارد خواهند شد. 
سرپرست اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور گفت: به این منظور 
مصوبه ای در کارگروه هماهنگی و نظارت بر اجرای آلودگی هوای کالن 
شهرها برای فاز دوم این طرح به تصویب رسید و مقرر شد ،مجری طرح 
نوسازی تاکسی های فرسوده مقدمات نوسازی 9۰ هزار دستگاه تاکسی 

دیگر را فراهم آورد. 
وی از رانندگان تاکسی در کالن شهرها که خودرو آنها به سن فرسودگی 
رسیده است خواست که برای نوسازی تاکسی خود اقدام کنند ،زیرا این 
تاکسی ها برای تردد در کالن شهرها ممنوعیت تردد دارند و پروانه 

فعالیت آنها لغو خواهد شد.

اجرای طرح کنترل بیماری های غیر واگیر در کشور

نایب رئیس کمیته ملی کنترل و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر 
گفت: اجرای طرح ایراپن برای کنترل بیماری های غیر واگیر در برخی 
استان ها شروع شده و به زودی در سراسر کشور و همه دانشگاه های 

علوم پزشکی اجر می شود.
به گزارش ازوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، باقر الریجانی، با 
اشاره به اجرای آزمایشی طرح ایراپن در برخی استان های کشور، افزود: 
برنامه ایراپن عوامل خطر در زمینه پیشگیری از چهار بیماری دیابت، 
سرطان، آسم و بیماری  های تنفسی و نیز بیماری  های قلبی و عروقی را 

در جمعیت ۳۰ تا 7۰ سال کشور مدنظر قرار می دهد.
نایب رئیس کمیته ملی بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت از تجربه 
پایلوت طرح ایراپن در برخی استان های کشور مانند زنجان، فارس، 
مازندران، البرز سخن گفت و افزود: باید از این تجارب در گسترش طرح 

ایراپن در کل کشور استفاده کنیم.
وی گفت: ارزیابی دقیق اجرای این برنامه در شهرستان های منتخب، 
چالش ها و نقاط تمرکز برنامه را مشخص می کند و در نظر داریم تا این 

برنامه در کشور اجرایی شود.
الریجانی اظهار داشت: اسناد زیادی طی زمانی که از آغاز به کار کمیته 
ملی می گذرد با مشارکت همه کارگروه ها تدوین شده و الزم است این 
اسناد، چارچوب ها و بخشنامه ها در دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

عملیاتی شود.
وی یادآور شد: از زمانی که این اسناد به دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ 
شده اقداماتی توسط مسئوالن دانشگاه ها صورت گرفته؛ که برخی از 
این اقدامات می تواند در سایر دانشگاه ها نیز مورد بهره برداری قرار گیرد. 
بنابراین الزم است تجربیات موفق دانشگاه های علوم پزشکی گردآوری 

شده و با سایر دانشگاه ها به اشتراک گذاشته شود.

خبــر

راه  اندازی سامانه »طالق«
 در 11 استان کشور

رئیس گروه دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی 
سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: با تاسیس 
زوجین  از  کدام  هر  طالق  الکترونیکی  سامانه 
ملزم هستند تا قبل از طرح دادخواست طالق 
در دادگاه ها در این سامانه ثبت نام کرده مورد 

هدایت تیم های تخصصی قرار گیرند.
به گزارش پیام زمان، فرزانه امیر یزدانی با اشاره 
به فعالیت و کارکرد سامانه الکترونیکی طالق در 
کشور، گفت: دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی 
سازمان بهزیستی کشور با ارائه طرح »مداخله در 
امور خانواده به منظور کاهش طالق« در سال 
۱۳8۱ و با همکاری قوه قضاییه سعی در کنترل و 

کاهش آمار طالق در جامعه ایران داشت.
وی در خصوص قانون حمایت از خانواده اظهار 
داشت: سازمان بهزیستی پس از تصویب قانون 
حمایت از خانواده به واسطه مراجعه تمامی طالق 
های توافقی به تیم های مشاوره مستقر در دادگاه 
های خانواده مورد هجمه پرونده های بسیاری قرار 

گرفت.
رئیس گروه دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی 
سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه مشاوره 
های بعد از طرح دادخواست طالق به زوجین 
روند مطلوب و تاثیرگذاری ندارند، عنوان کرد: 
با تاسیس سامانه الکترونیکی طالق هر کدام از 
زوجین ملزم هستند تا قبل از طرح دادخواست 
طالق در دادگاه ها در این سامانه ثبت نام کرده 

مورد هدایت تیم های تخصصی قرار گیرند.
وی با بیان اینکه طرفین طالق با ثبت نام در 
سامانه الکترونیکی طالق به طور اجباری مورد 
مشاوره قرار می گیرند، به طوری که قبل از جلسه 
در  داشت،  نخواهند  اجازه طالق  قانونا  مشاوره 
خصوص هدف سامانه الکترونیکی طالق توضیح 
داد: سامانه الکترونیکی طالق در تالش است تا 
طرفین طالق قبل درگیری با پروسه قضایی و 
حقوقی، مسایل خانوادگی، شخصی و اجتماعی 

درون خانواده را حل و رفع کنند.

وجود بیش از هزار تاالب در کشور

مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب های ایران تاکید 
کرد: تاالب ها تقریبا بیش از ۱۰ برابر جنگلها و 
بازدهی  کشاورزی  اراضی  برابر   2۰۰ از  بیش 

اقتصادی دارند.
مهندس ابوالفضل آبشت با بیان اینکه در حال 
حاضر بیش از ۵۰ تعریف برای تاالبها داریم گفت: 
تاالب ها آبگیرهای طبیعی یا مصنوعی هستند که 
می توانند دائمی و فصلی، شور، شیرین یا نیمه 
شور باشند. همچنین آب می تواند در تاالبها ساکن 
یا جاری باشد؛ در نتیجه آنها مجموعه تاالب های 
درون خشکی و مصنوعی محسوب می شوند که 
شامل آب بندها و استخرهای آبیاری و همین طور 

دریاچه های پشت سد هستند.
وی افزود: در ایران تاالبهای ساحلی و دریایی نیز 
وجود دارد. این تاالبها در حالت بیشترین جذر 
یعنی وقتی ارتفاع آب کمتر از شش متر باشد، 
می شوند.  آورده  به حساب  تاالبی  مناطق  جزو 
نیز  بینابینی  اکوسیستم های  عنوان  به  تاالبها 
شمرده می شوند؛ یعنی می توانند آبی و خشکی 
باشند. این موضوع، به همراه عمق کم و شرایط 
خاص تاالبها تنوع زیستی بسیار غنی را ایجاد 

می کند.
آبشت با اشاره به کارکردها و خدمات تاالبها از 
نظر اقتصادی، ادامه داد: آمارهای اقتصاد محیط 
زیست نشان می دهند تاالبها تقریبا بیش از ۱۰ 
برابر جنگلها و بیش از 2۰۰ برابر اراضی کشاورزی 

بازدهی اقتصادی دارند.

هراتفاقی در آموزش و پرورش به 
بحران سیاسی تبدیل می شود 

و  آموزش  وزارت  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
پرورش با بیان اینکه متاسفانه هدایت تحصیلی در 
سال گذشته بحرانی سیاسی شد گفت: بزرگترین 
مشکل این است که آموزش و پرورش ما سیاست 
زده است. هراتفاقی در آموزش و پرورش به جای 
آنکه به صورت کارشناسی بررسی شود، به بحرانی 

سیاسی تبدیل می شود.
مهدی فیض پیرامون هدایت تحصیلی در دوران 
مدرسه و سازوکار آن اظهار کرد: تحصیل تا پایه 
و  است  مشترک  دانش آموزان  همه  برای  نهم 
پس از آن بر اساس انتخابی که صورت می گیرد 
حرفه ای،  و  فنی  شاخه  سه  در  دانش آموزان 

کاردانش و نظری جدا و ادامه تحصیل می دهند.
وی افزود: شاخه فنی و حرفه ای حدود ۵۰ رشته و 
شاخه کاردانش ۱۵۰ رشته دارد. در شاخه نظری 
نیز چهار رشته ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم 

انسانی و معارف اسالمی را داریم.
و  آموزش  وزارت  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
پرورش با بیان اینکه این تقسیم بندی سال هاست 
مبنای عمل قرار گرفته است گفت: مسیر شاخه 
نظری برای ورود به دانشگاه در نظر گرفته شده 
است و شاخه فنی و حرفه ای ترکیبی از مباحث 
تئوری و فنی است و  تالش می کند دانش آموز 
را برای ورود به بازار کار آماده کند. انتظار می رود 
به اخذ مدرک  نیازی  خروجی فنی و حرفه ای 

دانشگاهی برای ورود به بازار کار نداشته باشد.
فیض ادامه داد: خانواده ها تصور می کنند آینده 
کسی که پزشک شود، تضمین است. رویاهای 
آینده تحت تاثیر وضعیت موجود شکل می گیرند 
حقوق  که  دارد  وجود  ذهنیت  این  چون  و 
تقاضا  این  یافته  افزایش  پزشکان  و  کارمندان 

بوجود آمده است.

خبـــر

رییس شبکه هپاتیت ایران گفت: خالکوبی 
غیربهداشتی، حجامت غیربهداشتی، رفتار 
از  زدن  قمه  شده،  محافظت  غیر  جنسی 
جمله خطراتی است که جامعه را از لحاظ 

ابتال به هپاتیت تهدید می کند.
هپاتیت  شبکه  رییس  علویان،  موید  سید 
هپاتیت  مورد  در  نشست خبری  در  ایران 
بی و برنامه های کنترلی آن گفت: امسال 
نسبت به قبل با توجه به مشکالت هپاتیت 

در کشور، وضعیت بهتری داریم.
را  بهتری  وضعیت  ما  آمارهای  افزود:  وی 
دو  مورد  در  منطقه  کشورهای  به  نسبت 
ویروس هپاتیت بی و سی نشان می دهد. 
این ویروس ها باعث بروز سرطان و سیروز 
کبد می شود. طی سال های اخیر سازمان 
ایدز به سمت هپاتیت  از  بهداشت جهانی 

رفته است.
وی تصریح کرد: میزان مرگ و میر هپایتیت 
در جهان بیشتر از ایدز شده است. در سال 
برای  هپاتیت  واکسیناسیون  کشور  در   7۳
کودکان شروع شد و به همین دلیل هپاتیت 
در خصوص افراد زیر 2۳ سال مطرح نیست. 
بیشترین مبتالیان به هپاتیت بی در کشور 

بین 27 تا ۵۰ سال هستند.
به  نسبت  ابتال  های  راه  داد:  ادامه  علویان 
می  بینی  پیش  است.  کرده  تغییر  گذشته 

کنیم که در کشور حدود یک میلیون و 4۰۰ 
هزار نفر مبتال به هپاتیت بی داریم. خالکوبی 
رفتار  غیربهداشتی،  حجامت  غیربهداشتی، 
جنسی غیر محافظت شده، قمه زدن از جمله 
خطراتی است که جامعه را از لحاظ ابتال به 

هپاتیت تهدید می کند.
وی ادامه داد: هپاتیت بی در نوزادان و افراد 
رفتارهای  با  اما  ندارد،  وجود  سال   2۳ زیر 
پرخطر و رفتارهای غیر بهداشتی که با خون 
سر و کار دارد می توان به این بیماری مبتال 

شد. در حال حاضر واکسیناسیون آرایشگرها، 
مسئولین جمع آوری پسماند در شهرداری، 
کودکان کار، زندانیان و اهداکنندگان مستمر 

خون نیز آغاز شده است.
رییس شبکه هپاتیت ایران افزود: این بیماری 
قابل کنترل است و دارویی با عنوان تاف تا 
پایان امسال برای این بیماری معرفی می شود. 
افراد سرشناس بسیاری مثل فرهاد خواننده با 

هپاتیت سی فوت کردند.
خون  تزریق  راه  از  بیماری  این  افزود:   وی 

منتقل می شد. در ایران شیوع این بیماری 
زیر نیم درصد و کمتر از کشورهای همسایه 
است. بعد از کنترل خون، شیوع بیماری از 

طریق تزریق و معتادان افزایش یافت.
وی  گفت:  ایران  هپاتیت  شبکه  رییس 
و  کنترل  برای  کشور  برنامه  کرد:  تصریح 
است.   ۱4۱۰ سال  تا  بیماری  کنی  ریشه 
کال در کشور هموفیلی و دیالیزی مبتال به 
هپاتیت سی زیر هزار نفر است. اعتیاد، رفتار 
جنسی پرخطر و خالکوبی غیربهداشتی از 
جمله موارد راه های ابتال به بیماری هپاتیت 

سی است.
وی عنوان کرد: آخرین قیمت داروی درمان 
تومان  میلیون   ۶9 کشور  در  بیماری  این 
ایرانی  شرکت   ۵ حاضر  حال  در  اما  بود، 
دارو را ساختند و داروها تحت پوشش بیمه 
است. این داروهای ایرانی قیمتی بین ۶ تا 
بیماری در هشت  دارند و درمان  7 میلیون 
استان، تهران، اصفهان، شهرکرد، مشهد و غیره 
به صورت رایگان انجام می شود. با تعدادی 
آزمایش  ها هماهنگ شده که  آزمایشگاه  از 

هپاتیت سی رایگان باشد.
بی  و  ندارند  دفترچه  که  کسانی  گفت:  وی 
بضاعت هستند می توانند برای انجام آزمایش 
تهران  شریعتی  بیمارستان  به  سی  هپاتیت 

مراجعه کنند.

رییس شبکه هپاتیت ایران مطرح کرد؛

ابتال یک میلیون و 400 هزار نفر به »هپاتیت B« در کشور

معاون درمان وزارت بهداشت از انجام ۱۳۰ 
میلیون ویزیت ۳۵۰۰ تومانی توسط پزشکان 
طرح  قالب  در  تخصص  فوق  و  متخصص 

تحول نظام سالمت خبر داد.
معاونین  اجالس  در  آقاجانی  محمد  دکتر 
سراسر  پزشکی  علوم  های  دانشگاه  درمان 
تحول  طرح  دستاوردهای  تشریح  به  کشور 
مالی  حفاظت  گفت:  و  پرداخت  سالمت 
برای 77 درصد جمعیت کشور که در قالب 
بیماران بستری در بیمارستان های دولتی، 
اقدامات  از جمله  اند  خدمات دریافت کرده 

این طرح از آغاز تاکنون بوده است.
وی با اشاره به انجام ۱۳۰ میلیون بار ویزیت 
تخصص  فوق  و  متخصص  پزشکان  توسط 
در بخش دولتی گفت: بیماران برای ویزیت 
تنها  تخصص  فوق  و  متخصص  پزشکان 

۳۵۰۰ تومان تعرفه دریافت کرده اند.
آقاجانی از راه اندازی 4249 مطب دولتی در 

قالب 2۳9 کلینیک ویژه در سراسر کشور با 
اولویت مناطق محروم خبر داد و افزود: بالغ 
بر ۳8۶ هزار متر مربع بر فضای درمانی در 

بخش سرپایی افزوده شده است.
معاون وزیر بهداشت همچنین از بهره برداری 
8۳ پروژه و تکمیل ۱۳۰ پروژه تا پایان دولت 

یازدهم خبر داد و گفت: در قالب طرح تحول 
سالمت تاکنون یک میلیون و ۵4۱ هزار و 
2۱4 مورد زایمان طبیعی رایگان در سراسر 
آمار  به کاهش  انجام شده است. وی  کشور 
سزارین با اجرای طرح تحول سالمت اشاره 
 ۶.۵ میزان  به  سزارین  آمار  گفت:  و  کرد 
درصد معادل ۱۱.۶ درصد پایه کاهش یافته 
و همچنین آمار سزارین بار اول نیز به میزان 

۵ درصد کاهش یافته است.
آقاجانی از پوشش 8۵ درصدی هزینه های 
درمان ناباروری با تعرفه دولتی برای زوجین 
مرکز   ۱۵ تاکنون  گفت:  و  داد  خبر  جوان 
مناطق  بر  تمرکز  با  ناباروری  درمان  جدید 

محروم راه اندازی شده است.
وی همچنین از افزایش ۶۰ درصدی مراکز 
درمان ناباروری دولتی و کاهش 8۵ درصدی 
هزینه های درمان ناباروری در بخش دولتی 

خبر داد.

پوشش ۸۵ درصدی هزینه های درمان ناباروری

فضای  در  کلی  طور  به  گفت:  مجازی  فضای  کارشناس 
بنابراین  اعتماد کرد،  افراد  به جنسیت  توان  نمی  مجازی 
مقابل،  شخص  سوی  از  کتمان  دلیل  به  است  ممکن 

اطالعات شما مورد سرقت قرار گیرد. 
دکتر وصالی در این باره که یکی از مهمترین سوء استفاده 
به کتمان جنسیت است که  ها در فضای مجازی مربوط 
زمینه اخاذی را فراهم می کند لذا  راهی برای تشخیص این 
موضوع وجود دارد؟ اظهار کرد: شبکه های اجتماعی بستر 
ارتباطات سالم و ناسالم را فراهم می کند. به دلیل اینکه 
دلیل  به  ماند،  می  مخفی  مجازی  فضای  در  افراد  هویت 
شیطنت ها و جذابیت این فضا و ماجراجویی و گاهی به 
دلیل اخاذی ، یا مشکالت فرهنگی و نوع ارتباط نا سالم، 

سبب ایجاد این حالت می شود.
وی که در یک برنامه رادیویی صحبت می کرد، ادامه داد: 
می  استفاده  افراد  که  کلماتی  از  استفاده  با  اوقات  گاهی 
کنند که البته به تجربه افراد هم بستگی دارد می توان تا 
حدودی به جنسیت افراد پی برد ولی هیچ راه کلی برای 
شناسایی وجود ندارد و به طور کلی در فضای مجازی به 
هیچ فردی نمی توان اعتماد کرد. باید احتمال داد این فرد 
که خود را به عنوان آقا معرفی کرده ممکن است هویتی 

غیر از این داشته باشد؟.
وصالی همچنین در پاسخ به اینکه آیا هویت ما در دنیای 
مجازی باید دقیقا هویتی باشد که در دنیای واقعی داریم؟ 
اظهار کرد: از طرفی می توان گفت هویت در فضای مجازی 
فضای  در  ما  که  چرا  باشد  واقعیت  بر  منطبق  دقیقا  باید 
مجازی با افرادی سر و کار داریم که در واقعیت نیز با آنها 
در ارتباطیم. اما گاهی شرایطی وجود دارد که ممکن است 
هویت واقعی دردسر ساز شود مثال دختران جوان با هویت 
اصلی خود درگیر مزاحمت شوند.تاکیدی برای آشکار بودن 
با کسانی که در یک  اما  ندارد  برای همگان وجود  هویت 
گروه قرار داریم و قرار است تعامل سازنده ای با هم داشته 

باشیم باید هویت اصلی خود را آشکار کنیم.

در ادامه این برنامه دکتر معصومی عضو انجمن رمز ایران نیز 
در این باره که آیا این مشکالت فقط برای کاربران حرفه ای 
پیش می آید یا امکان به دام افتادن کاربران معمولی نیز وجود 
دارد؟ گفت: ابتدا ممکن است افراد مهاجم با هر انگیزه ای 
به صورت شخصی یا سازمان یافته وارد سیستم ها شوند و 
تعدادی از رایانه ها را آلوده کنند اما ذات این بدافزارها این 
است که خودشان را گسترش می دهند و مانند کرم های 
اینترتی با ارسال ایمیل هایی به سیستم های دیگر شروع به 
تکثیر می کنند و اینجاست که افراد عادی هم زمانی که یک 
ایمیل را باز می کنند ممکن است آلوده باشد و سیستم را نیز 
آلوده کند و از آنجایی که کاربران اطالعات کافی ندارند، ایمیل 

را به دیگران ارسال می کنند و آن را گسترش می دهند.

به جنسیت افراد در فضای 
مجازی اعتماد نکنید 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از تاخیرهای 
طوالنی در پرداخت بدهی ها به سیستم درمانی کشور، نسبت 

به وجود بحران درحوزه داروهای داخلی هشدار داد.
محمدنعیم امینی فرد در خصوص اظهارات مدیرکل نظارت 
مشکل  دلیل  به  براینکه  مبنی  دارو  و  غذا  سازمان  دارو  بر 
نقدینگی در۵۳ قلم داروی داخلی بحران وجود دارد، گفت: 
فرآیند تولید دارو درتمامی کشورهای دنیا ازجمله جامعه ما 
از پیچیدگی هایی برخوردار است که به طورحتم باید تدارکات 
مالی آن به موقع انجام شود، بنابراین درحوزه دارو نمی توان 
منتظر ماند تا پس از اتمام موجودی ها ثبت سفارش مواد اولیه 
آن صورت گیرد؛ ازاین رو عمده مشکالت حال حاضر درحوزه 

دارو عدم تامین مالی به موقع است. 
تا  افزود:  اسالمی،  ایرانشهر درمجلس شورای  مردم  نماینده 
زمانی که بدهی وسیع و گسترده بیمارستان ها به شرکت های 
پخش و این مراکز به شرکت های دارویی تعیین تکلیف نشود، 
شرایط به سمتی پیش خواهد رفت که چندین قلم دارویی در 
نزدیکی مرز بحران قرار می گیرند؛ بنابراین باید این زنجیره 
معیوب را درحوزه دارو قطع کرد؛ زیرا مشکالت درحوزه دارو 
امنیت روانی را میان مردم دستخوش تغییر قرار  آرامش و 

می دهد. 

هشدار در خصوص بحران کمبود دارو 
در کشور

حرکت  از  گفت:  تهران  استان  غرب  راه  پلیس  رییس 
خودروهای دارای شیشه دودی در غرب تهران تا اصالح 

وضعیت شیشه خودرو جلوگیری خواهد شد.
سرهنگ حامد محمودی در جمع خبرنگاران با تاکید بر 
در  دارای شیشه دودی  از حرکت خودروهای  جلوگیری 
غرب تهران، گفت: این طرح از آغاز شده و تا روز سه شنبه 

ادامه خواهد داشت.
دودی  شیشه  دارای  که  خودروهایی  کرد:  اضافه  وی 
غیرمجاز هستند به مبلغ ۵۰۰ هزار ریال اعمال قانون با 

کد جریمه 2۱۱4 می شوند.
رییس پلیس راه غرب استان تهران افزود: همچنین، این 
خودروها متوقف شده و تا اصالح وضعیت شیشه دودی 
نخواهند  حرکت  اجازه  اولیه،  حالت  به  آن  برگرداندن  و 

داشت.
وی با بیان این که باید شیشه دودی طوری باشد که از 
فاصله ۳ متری داخل خودرو مشخص باشد، گفت: بسیاری 
نور خورشید،  تابش  از  ماندن  امان  در  برای  رانندگان  از 
عالقمند به دودی کردن شیشه های خودرو خود هستند، 
ایرادی هم ندارد، اما باید در حد تعریف شده و مجاز به 

دودی کردن شیشه ها اقدام کنند.

جلوگیری از حرکت خودروهای 
دارای شیشه دودی

جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور 
اداری و استخدامی کشور درباره استخدام در درستگاه های 
دولتی برای سال جاری اظهارداشت: آگهی های استخدام 
۱۵ دستگاه اجرایی که سهمیه استخدامی دارند منتشر 
شده و ثبت نام از داوطلبان انجام گرفته است. وی در ادامه 
افزود: در سال جاری نیز حدود ۱۱ هزار نفر در این ۱۵ 
دستگاه  اجرایی استخدام می کنیم که 8 هزار 2۰۰ نفر 
سهم وزارتخانه آموزش پرورش و مابقی مربوط به سایر 
اداری و  امور  اجرایی است. رئیس سازمان  دستگاه های 
استخدامی تاکید کرد: آزمون استخدام دستگاه های اجرایی 

در شهریورماه سال جاری برگزار می  شود.
انصاری خاطرنشان کرد: در مهلت یاد شده تعداد 4۰۰ هزار 
نفر برای شرکت در این آزمون ثبت نام بعمل آورده اند که از 

این تعداد حدود ۱۱ هزار نفر استخدام می شوند.

استخدام 11 هزار نفر
 در دستگاه های اجرایی
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پیشگیری از عود سرطان سینه 
که  زیادی  ی  هزینه  و  زمان  صرف  وجود  با 
مجدد  عود  چگونگی  بررسی  جهت  محققان 
سرطان سینه کرده اند، هنوز چرایی و چگونگی 

این مسئله تنها یک حدس است.
کارشناسان می دانند که چگونه سرطان سینه 
اولیه  پیدا می کند. وقتی سرطان  بروز  دوباره 
درمان می شود، به اصطالح سلول های بذری 
می توانند از ناحیه سینه به سایر بخش های 
بذری در  این سلول های  بدن مهاجرت کند. 
هر کجای بدن که قرار بگیرند می توانند نهفته 
باقی بمانند، گاهی اوقات حتی برای سال ها، 
قبل از شروع یک بیماری تهاجمی دیگر خفته 

می مانند.
ی  شیوه  تغییرات  دهد  می  نشان  تحقیقات 
زندگی و کاهش رفتارهای خطرناک که خطر 
ابتال را پایین می آورند، تفاوت های زیادی را 

ایجاد خواهد کرد.
بدنتان را حرکت دهید

ورزش منظم، حداقل دو نیم ساعت در هفته 
مهم ترین شیوه ی زندگی جهت جلوگیری از 
در  متأسفانه  است.  سینه  سرطان  مجدد  عود 
برخی جوامع تنها ۱۳ درصد زنان این ورزش 

هفتگی را دنبال می کنند و ادامه می دهند.
ورزش  برای  الزم  انرژی  کسب  است  ممکن 
کردن، پس از یک دوره مبارزه ی طاقت فرسا 
با سرطان، کمی مشکل باشد، اما کاهش التهاب 
عود  به  مربوط  های  هورمون  کاهش سطح  و 
سرطان در اثر ورزش، ارزشش را دارد و بهترین 

راه دفاع از خود است.
وزن تان را در حد ایده آل نگه دارید

از دست دادن وزن که اغلب تغییر سالمی است، 
بر خالف آنچه به نظر می رسد، با کاهش خطر 
عود سرطان سینه رابطه ی شدیدی ندارد، اما 
شواهد خوبی وجود دارد مبنی بر اینکه اجتناب 
اتخاد رژیم غذایی سالم، در  و  افزایش وزن  از 
طول و پس از دوره ی درمان، ممکن است از 
شما در برابر بروز مجدد بیماری محافظت کند.

زنان دارای اضافه وزن و چاقی، بیشتر از افراد 
دارای وزن سالم، در معرض خطر سرطان سینه 

قرار دارند.
از نوشیدن مشروبات الکلی اجتناب کنید

الکلی خطر  نوشیدنی های  از مصرف  اجتناب 
عود مجدد سرطان سینه را تا 28 درصد کاهش 

می دهد.
داروهای تجویزی را مصرف کنید

مصرف داروهایی که پزشک تجویز کرده است 
و  موثر  بسیار  بیماری  عود  خطر  کاهش  در 
و  استروژن  ضد  عوامل  است.  اهمیت  دارای 
سرطان  بازگشت  از  آروماتاز،  های  مهارکننده 
سینه جلوگیری خواهند کرد. متأسفانه به دلیل 
عوارض جانبی و سایر عوامل، بسیاری از زنان از 
مصرف این داروها خودداری می کنند و یا بعد از 

یک دوره مصرف، آن را کنار می گذارند.
ویتامین د و ث بیشتری مصرف کنید

تأثیر  با  رابطه  در  محکمی  شواهد  حالیکه  در 
ویتامین ها وجود ندارد، اما بازنگری ها نشان می 
دهد که مصرف ویتامین ث می تواند احتمال 
مرگ در اثر سرطان سینه را کاهش دهد. سطوح 
پایین ویتامین د در بدن نیز با تشدید سرطان 

مرتبط است.
tebyan.net :منبع 

تازه های سالمت

فشار خونتان باالست؟ زردآلو بخورید

زردآلو مثل اکثر میوه های دیگر سرشار است از ویتامین ها و مواد 
مغذی مهمی که فواید مختلفی برای سالمتی انسان دارند. این 

میوه به عنوان یکی از میوه های بومی چین شناخته می شود. 
فواید  که  است  رتینول  یا   A ویتامین  از  خوبی  منبع  زردآلو، 
افتراق  به  ویتامین محلول در آب  این  دارد.  بدن  برای  مختلفی 

سلولی، رشد سالم جنین و تقویت بینایی کمک می کند. 
و  دارد،  نقش  نیز  بدن  ایمنی  عملکرد سیستم  در  این  بر  عالوه 
پوست و غشاهای مخاطی را سالم نگه می دارد. این ویتامین مهم 
حتی می تواند به درمان آکنه ها و مشکالت پوستی کمک کند، 
خطر ابتال به دژنراسیون ماکوالی ناشی از سن را کاهش دهد و 

نقش موثری در حفظ استحکام استخوان ها ایفا سازد.
مهم  نیز  عصب شناختی  عملکردهای  برای  حتی   A ویتامین   
تلقی می شود. زردآلو به عنوان منبع خوبی از فیبر غذایی شناخته 
می شود که برای بدن مهم است. دریافت فیبر به عملکرد گوارشی 

مطلوب کمک می کند و می تواند فشار خون را کاهش دهد.
امالح  پتاسیم،  دارد.  فیبر  گرم   ۳ تقریبا  زردآلو  فنجان  یک   
بدن  اندام های  و  بافت ها  سلول ها،  از  کدام  هر  که  است  مهمی 
برای عملکرد مطلوب به آن نیاز دارند. این امالح مهم حتی برای 

عملکرد مناسب قلب و انقباض عضالت نیز ضروری است. 
پتاسیم در تشکیل استخوان، کاهش فشار خون و کاهش خطر 

بروز سکته مغزی نیز نقش دارد.

گوناگون

مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی 
به  نان سبوس دار  از  استفاده  لزوم  بر  دانشگاه، 
منظور پیشگیری از ابتال به سوء تغذیه و مشکالت 

گوارشی تاکید کرد.
محمد کاظم زاده، در خصوص اینکه نان سالم 
ترین  غنی  از  گندم  گفت:  است  نانی  نوع  چه 
غالتی است که درطبیعت یافت می شود و اغلب 
ویتامین ها و مواد معدنی در این نعمت الهی 
وجود دارد  به همین دلیل نان به عنوان اصلی 
ترین غذای مصرفی در سفره خانوارهای ایرانی 

است.
وی با اشاره به بروز بعضی ازبیماریهای ناشی از 
مصرف نان ناسالم اظهار کرد: اقشار کم درآمد 
حدود 7۰ تا 8۰درصد کالری مورد نیازشان را از 
نان تامین می کنند. با توجه به مصرف زیاد نان در 
کشور تهیه نان سالم و باکیفیت از اهمیت زیادی 
برخوردار است. کاظم زاده، سوءتغذیه و مشکالت 
گوارشی را از تبعات استفاده از نان ناسالم برشمرد 
و گفت: برای تهیه نان سالم در مرحله نخست 

باید به کیفیت و نوع گندم مصرفی توجه کرد.
وی با تاکید بر اهمیت ویژه سبوس در مرحله 
نان  غذایی  ارزش  حفظ  گفت:  گیری  سبوس 
مستلزم وجود سبوس و کاهش سبوس گیری 
است همچنین برای ورآمدن خمیر به هیچ عنوان 
استفاده از جوش شیرین توصیه نمی شود. کاظم 
زاده  به تخمیر ناقص به هنگام استفاده از جوش 
شیرین اشاره کرد و افزود: این امر یکی از عوامل 
مهم کاهش جذب ریزمغذی ها در نان از جمله 
کلسیم و  آهن  است ، بنابراین حتماً باید از مخمر 
استفاده شود تا خمیر به خوبی ورآید و پروتئین 
ها آزاد شود و تخلل ایجاد کند و نان به خوبی 

پخته شود. 
مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی 
نوعی  واقع  در  سفید  نان  افزود:   دانشگاه 
که  شود  می  محسوب  ساده  کربوهیدرات 

زودهضم است بنابراین مصرف آن قند خون را 
باال می برد. به همین دلیل به بیماران دیابتی یا 
افرادی که مستعد ابتال به این بیماری هستند، 
توصیه می شود که از نان سفید استفاده نکنند و 

حتما نانشان سبوس دار باشد.
دکتر کاظم زاده در ادامه وی ژگی های نان سالم را 

در موارد زیر خالصه کرد :
-  نان های تیره تهیه شده با آرد کامل و سبوس دار 
ارزش غذایی باالتری نسبت به نان سفید دارند و 
تیرگی نان دلیلی بر کیفیت بهتر نان است . نان 
سالم با آرد سبوس دار تهیه شده و ظاهر آن تیره  

تر از نان های دیگر است .
است.  نان  نوع  بهترین  تیره  نان سبوس دار    -

تیرگی نان بدلیل وجود سبوس آن است .
-  فیبر موجود در نان سبوس دار، بهترین درمان 
تغذیه ای  در یبوست و بیماری های روده بزرگ 

است .
-  نان سبوس دار بخاطر ایجاد حس سیری در 
فرد نسبت به نان های سفید خطر کمتری در 
ایجاد چاقی دارد.) اما توجه به این نکته الزم است  
که مصرف بی  رویه نان های سبوس دار نیز توصیه 

نمی  شود .(

-  با مصرف نان سبوس دار، قند خون به آهستگی 
انتخاب  دیابتی،  بیماران  برای  و  می رود  باال 

مناسب تری نسبت به نان های سفید است.
-  مصرف نان های سبوس دار، کلسترول خون 
و چربی خون را کاهش می دهد و از پیشرفت 

بیماری های قلبی- عروقی پیشگیری می  کند.
احتمال  سبوس دار،  نان  و  سبوس  مصرف    -
راست  و  )کولون  بزرگ  روده  سرطان  پیدایش 

روده(  را کاهش می دهد.
به  ابتال  خطر  سفید،  نان های  زیاد  مصرف    -
کم خونی، پوکی استخوان، ناراحتی گوارشی )سوء 
هاضمه و یبوست(، چاقی، بیماری قلبی- عروقی 

و دیابت را افزایش می  دهد.
مواد  ویتامین،  روزانه  نیاز  از  مهمی  درصد    -
معدنی، پروتئین و فیبر توسط مصرف نان های 

سبوس دار، تأمین می  شود.
با  که  سبوس داری  نان های  از  است  بهتر    -
خمیرترش تهیه شده اند بجای نان های سفید 

استفاده شود.
-  سبوس جزء مواد غذایی مطلوب باکتری های 
مفید روده است که علیه امراض میکروبی روده 
اقدام می کند و سیستم ایمنی بدن را فعال می 

 کند.
-  مصرف نان سبوس دار بجای نان های سفید، 
خطر بروز سرطان، دیابت، ناتوانی در هضم غذا و 

بیماریهای قلبی را کاهش می  دهد.
-  نان سبوس دار منبع خوبی از فیبر می باشد. 
فیبر، کمک به هضم مواد غذایی و اجابت مزاج 

می  کند.
 B2 نان سبوس دار منبع خوبی از ویتامین های  -
و نیاسین  است.این ویتامین ها به عملکرد بهتر 

مغز کمک می کند.
-  حذف نان حتی برای افراد دیابتی و افرادی که 
چاق هستند و رژیم کاهش وزن دارند نادرست 

است .
-  نان سنگک کمترین ضایعات را در بین نان های 

سنتی دارد.
-  از مصرف نان های سوخته بدلیل وجود ماده 
سمی بنام آکریالمید در آن جداً خودداری شود .

-  نانی که  با خمیرمایه تهیه شده است، ارزش 
غذایی باالتر، قابلیت هضم بهتر، ضایعات و دور 

ریز کمتر و ماندگاری بهتری دارد.
-  استفاده از خمیرمایه، جذب آهن، کلسیم، روی 

و منیزیم را در نان بهبود می  بخشد.
-  نان سالم کامالً پخته و برشته بوده و سطح آن 

سوخته نیست.
-  قرار دادن نان داغ در کیسه نایلونی، فرایند 
بیات شدن نان را سریع تر کرده و باعث ایجاد 

کپک در نان می  شود.
وی افزود: با توجه به موارد باال توصیه می شود که 
نان های تیره مصرف کنید و ممنوعیت استفاده 
از جوش شیرین و مواد افزودنی غیرمجاز و حتی 
کنجد با کیفیت پایین که مزه و طعم کپک و 
ماندگی می دهد را مد نظر قرار داده و از مصرف 
آن خودداری کنید و در صورت مشاهده هر گونه 
تخلف به بازرسان بهداشت محیط و معاونت غذا 

و دارو اطالع دهید.

بالیی که نان ناسالم بر سر بدن می آورد 

برای تأمین نیازهای بدن ،ممکن است پزشک مولتی ویتامین تجویز 
کند. اغلب ویتامین ها و مواد غذایی عملکرد مشخصی در بدن دارد و 
در صورت مصرف در زمان و شرایط درست بهتر عمل می کند. مصرف 

تمامی مکمل ها باهم توصیه نمی شود.
ویتامین هایی که باید تا ظهر مصرف شود

از سیستم عصب  و  به سوخت وساز بدن کمک   :  B۱ ویتامین*
حمایت می کند

 *ویتامین B۱2: برای ایجاد گلبول های قرمز استفاده می شود و در 
زمان اضطراب آرامش ایجاد می کند .

* آهن: به بدن شما کمک می کند تا اکسیژن را انتقال دهد و به 
سیستم دفاعی بدن نیز کمک می کند.

 * Q۱۰: از بیماری قلبی جلوگیری می کند و عملکرد جنسی را 
بهبود می دهد.

 ویتامین C: به بدن کمک می کند تا بافت جدید بسازد و دندان ها و 
سیستم ایمنی را قوی نگه می دارد.

هریک از این ۵ ویتامین  تاثیر قوی روی بدن می گذارد پس مصرف 
آن هنگام صبح انرژی مورد نیاز بدن را در کل روز تأمین می کند. 
ویتامین C به جذب آهن کمک می کند ، بنابراین توصیه می شود 
آن دو را باهم مصرف کنید یا این  که غذایی مغذی با یکی از قرص ها 

مصرف کنید.
ویتامین هایی که باید با غذاهای سالم مصرف کرد:

ویتامین A : برای حفظ سالمت بینایی ،پوست و مثانه الزم است.

 ویتامین E : از غشای سلولی محافظت می کند و بروز خطر مشکالت 
قلبی را کاهش می دهد.

 ویتامین D : مانع از بروز دیابت و بعضی از انواع سرطان می شود.
 ویتامین K : استخوان ها و رگ ها را قوی نگه می دارد.

 لیکوپن: خطر بروز بیماری قلبی و خونی و برخی انواع سرطان را 
کاهش می دهد. لوتئین: چشم ها را سالم نگه می دارد و از سرطان 
روده بزرگ پیشگیری می کند.  همه این ها ویتامین های قابل حل 
در چربی است و باید نزدیک یا همزمان با غذاهای چرب مصرف 
شود تا به درستی در بدن جذب شود. درباره غذایی که باید هنگام 
مصرف این قرص ها بخورید، با پزشک خود مشورت کنید. مراقب اثر 
متقابل ویتامینK و ویتامین E باشید . مصرف مقدار زیاد ویتامین 

E می تواند توانایی بدن را برای استفاده از ویتامین K کاهش دهد.
آنچه باید هنگام عصر مصرف شود:

منیزیم: برای فعالیت سالم عضالنی و اغلب عملکردهای بدنی مورد 
نیاز است.

بدن  فعالیت های  از  بسیاری  و  استخوان ها  تقویت  برای   کلسیم: 
ضروری است.

 بدن از این دو ماده معدنی هنگام استراحت استفاده می کند. این مواد 
همچنین بدنتان را آرام و از بروز برخی اختالالت خواب پیشگیری 
می کند. هرگز نباید مکمل های آهن را همزمان با کلسیم مصرف کرد 
زیرا هیچ یک به درستی در بدن جذب نمی شود. برای به دست آوردن 
خاصیت آن ها فاصله حدود 4 ساعت بین مصرف هرکدام الزم است.

 آنچه نباید پس از مصرف ویتامین ها خورد:
قهوه، چای و انواع نوشیدنی های شیرین می تواند 
مانع از جذب کامل ویتامین ها و مواد معدنی از 
مکمل های غذایی  شود. قرص ها را همراه با آب یا 
آب میوه طبیعی مصرف کنید. بهتر است از مصرف 
ساعت  دو  مدت  به  حداقل  دیگر  نوشیدنی های 

اجتناب کنید.
 ویتامین ها را به طور منظم بخورید:

بدن ما مدام از ویتامین ها و مواد معدنی استفاده و 
خود را پاک سازی می کند. مصرف غیرمنظم قرص 
ویتامین نمی تواند خیلی روی سالمت تأثیر مفید 
بگذارد. باید این کار به  طور مرتب و منظم باشد تا 
عمل جذب و هضم به خوبی انجام گیرد. در مورد 
نحوه و مدت مصرف این قرص ها با پزشک مشورت 
کنید. همیشه گفته می شود که باید تعادل در هر 
کار را حفظ کرد. در اغلب موارد میزان مصرف روی 

ویتامین ها نوشته می شود که باید رعایت شود.
از آن جا که بسیاری از غذاها سرشار از مواد مغذی 
است ، باید بدانید که هنگام خوردن کدام غذا، باید 

از مصرف کدام ویتامین اجتناب کنید.
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حصر وراثت 
کالسه   به  دادخواست  شرح  به    ۳929 شناسنامه   شماره  به  نقی   علی  محمد 
و چنین  نموده  وراثت   گواهی حصر  این  شعبه درخواست  از       2۶7/2۰2/9۶
توضیح داده که شادروان علی اکبر نقی  به شماره شناسنامه ۱  در تاریخ  9۶/۳/2۱    
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

 محمد علی نقی ش ش ۳929 ت ت ۱۳۳8 صادره ا زتهران کن پسر متوفی
مجید علی نقی ش ش ۳۰ ت ت ۱۳۵4 صادره ا زتهرا ن پسر متوفی

مریم علی نقی ش ش 4۱4۰ ت ت ۱۳4۳ صادره از تهران  دخترمتوفی
هاجر غله دار ش ش ۳۵۰۳ ت ت ۱۳۱9 صادره از تهران همسر متوفی

 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 ۱۱٠/٤۵٤۱6 دبیر  شعبه  2٠2  شورای حل اختالف مجتمع شماره ۵  تهران

حصر وراثت 
 ناهید پور بهشتیان ثابت به شماره شناسنامه   ۳۵۱9 به شرح دادخواست به کالسه 
27۰/2۰۱/9۶ از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان نرگس خانم نجفی تمرین  به شماره شناسنامه   2۳9در تاریخ   
9۳/۱2/۱8   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
 حسن پور بهشتیان ثابت ش ش ۱8442 ت ت ۱۳۰۶ صادره از رشت همسر متوفی

اکبر پور بهشتیان ثابت ش ش 74۱ ت ت ۱۳۳۱ صادره از رشت پسر متوفی
فاطمه پور بهشتیان ثابت ش ش ۵ ت ت ۱۳۳4 صادره ا زصومعه سرا دخترمتوفی

هما پور بهشتیان ثابت ش ش ۵8۵9 ت ت ۱۳۳9 صادره ا زتهران دخترمتوفی
کبری پور بهشتیان ثابت ش ش ۶۵7 ت ت ۱۳4۱ صادره ا ز تهران دخترمتوفی
نزهت پور بهشتیان ثابت ش ش 997 ت ت ۱۳4۳ صادره از تهران دخترمتوفی

فهیمه پور بهشتیان ثابت ش ش ۵۵87 ت ت ۱۳44 صادره ا زتهارن دخترمتوفی
اوسانه پور بهشتیان ثابت  ش ش 279 ت ت ۱۳47 صادره ا زتهران دختر متوفی
ناهید پور بهشتیان ثابت ش ش ۳۵۱9 ت ت ۱۳۳۵ صادره ا زتهران دخترمتوفی

 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 ۱۱٠/٤۵٤٠9 دبیر  شعبه   2٠۱  شورای حل اختالف مجتمع شماره۵   تهران

حصر وراثت 
کالسه   به  دادخواست  شرح  به     4 شناسنامه  شماره  به  فرحزادی   محمد 
2۳۵/2۱۵/9۶از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محترم سید حسینی  به شماره شناسنامه  ۱2 در تاریخ9۵/۳/28      
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

 محمد فرحزادی ش  ش4 ت ت ۱۳۳۵ صادره ا زشمیران پسر متوفی
 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 ۱۱٠/٤۵٤۱۱ دبیر  شعبه   2۱۵  شورای حل اختالف مجتمع شماره۵   تهران

آگهی
خواهان لیال فردی پور راکی   دادخواستی به طرفیت خوانده احمد شبرنگ   به 
جهت  که  نموده  تهران  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم   طالق   خواسته   
واقع در  تهران  به شعبه 27۳ دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده 2  رسیدگی 
ثبت  به کالسه 9۵۱2۶8  و  ارجاع    2 خانواده  قضایی  مجتمع  ونک  میدان  تهران 
گردیده که وقت رسیدگی آن  9۶/۶/۱2 و ساعت  8:۳۰ تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود 

حاضر گردد.
 ۱۱٠/٤۵٤٠7    مدیر دفتر  دادگاه حقوقی شعبه 273دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده 
2 ونک تهران

آگهی مفقودی

ایران82- شهربانی  شماره  به   ۱۳9۵ مدل   9۰Lلوگان رنو  سواری  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  و   K  4  MA  ۶9۰  R-۱7۰۰49 موتور  شماره  به  و   77۱م۵۵ 
NAPLSRALDG ۱288878 بنام خانم نیره ولی زاده گرد رودباری، مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری پراید مدل 88 به رنگ نقره ای با شماره شهربانی ۱24ج47ایران82 
خانم  بنام   ۱4۱228829۰۵78 شاسی  شماره  و   ۳۰۱۱۳7۳۱۳ موتور  شماره  با 

نورسته ابراهیم زاده فرسو مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی سمند ال ایکس مدل 92 با شماره شهربانی ۶۶-۶۳۱ن24 شماره 
موتور ۰۰۶۳۳۳۵ شماره شاسی ۱۶۰47۶ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابل

آگهی مفقودی
کارت هوشمند راننده سید کاظم سید مهدی زاده فرزند میرهادی با شماره ملی  
2۰۶2928۶88و شماره شناسنامه 2۵ با شماره کارت ۱82۰42۳ مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابل

آگهی ماده سه قانون 
تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای جالل محمدی فرزند حسن درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک ۱۱8 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به زمین 
شهری صدیقی که از آقای مهدی صدیقی خریداری درخواست سند مالکیت نموده 
پرونده نیز تحت کالسه 9۶-4 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
مورخ     ۱۳9۶۶۰۳۱۶۰۰7۰۰۰۱۶۱ شماره  رأی   برابر  رسیدگی  از  پس  هیئت  و 
۳/۱۳/ 9۶ حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت ۱94/۵۰  متر 
مربع به نام آقای جالل محمدی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
نوبت  لذا مراتب در دو  آقایان عبداله،محمود،محمد ومحمدصالح صدیقی می باشد 
به  فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این 
اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره 
ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای جالل محمدی صادر خواهد 

نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول  ۱۰/  4 /  ۱۳9۶  تاریخ انتشار دوم 2۵/  4 /  ۱۳9۶
آگهی ماده سه قانون 

تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آقای قادر محمدی فرزند حسن درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک 
۱۱8 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به  زمین شهری 
صدیقی که از خانم خاور عبدی خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز تحت 
کالسه 9۶-۵ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی 
برابر رأی  شماره ۱۳9۶۶۰۳۱۶۰۰7۰۰۰۱44  مورخ  ۳/۱۳/ 9۶ حکم به صدور سند 
مالکیت یک باب ساختمان به مساحت ۱۳۵/۰7  متر مربع به نام آقای قادر محمدی 
صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان محمود و محمد و عبداله و محمد 
صالح صدیقی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه 
کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض 
باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس 
از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای قادر 
محمدی صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول  ۱۰ /  4/  ۱۳9۶  تاریخ انتشار دوم2۵ /  4 /  ۱۳9۶

متن آگهی
خواهان آقای صید عیسی رضایی  دادخواستی به طرفیت خوانده محمد باقر خیری به 
خواسته ابطال معامله تقدیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم 
دادگاه حقوقی پلدختر ارجاع و به کالسه 9۵۰998۶۶۳۰2۰۰۱8۶ ثبت گردیده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ظرف مهلت هفت روز پس 
از رویت ابالغیه جهت مالحظه نظریه کارشناس در این شعبه حاضر و چنانچه اعتراضی 
دارید اعالم نمایید عدم حضور شما به منزله پذیرش نظریه کارشناس می باشد در غیر 
اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد . چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی 

الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود . 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان پلدختر – 
نسرین هدایتی پور. 

آگهی ماده سه قانون 
تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

خانم سروه یوسفی ده رشی فرزند علی اکبر درخواست رسیدگی به قول نامه عادی 
بخش  در  واقع  جوانرود  اصلی  یک  از۱۱8  فرعی  2۶۰9و2۵77  پالک  از  را  خود 
۱۳کرمانشاه معروف به زمین اخوان صدیقی که از آقای علی اکبر یوسفی خریداری 
به  نیز تحت کالسه  9۵-84  تشکیل و  درخواست سند مالکیت نموده و پرونده 
هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی  شماره 
مالکیت  به صدور سند  /  9۶  حکم   ۳ / ۱۳9۶۶۰۳۱۶۰۰7۰۰۰۱۶۵  مورخ ۱۳ 
یک بابخانه به مساحت ۶۵/ ۱۵2 متر مربع بنام خانم سروه یوسفی ده رشی  صادر 
نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان محمد و محمود و محمدصالح 
صدیقی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه 
کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. 
بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد 
تقاضا به نام خانم سروه یوسفی ده رشی صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود-عزیزی

تاریخ انتشار اول  ۱۰ / 4 /   ۱۳9۶ تاریخ انتشار دوم 2۵ / 4 /   ۱۳9۶

آگهی ماده سه قانون 
تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای حسن عباسی فرزند محمود درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک ۱۰9 فرعی ازیک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به اسداله 
بیگی که از آقای حاج کاکا احمد ملکی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و 
پرونده نیز تحت کالسه 9۵ – ۳4 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
و هیئت پس از رسیدگی طبق رأی شماره ۱۳9۶۶۰۳۱۶۰۰7۰۰۰۰4۰  مورخ  ۳۰ 
/  ۶ / 9۶  مستندا به ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون مزبور رای به صدور 
سند مالکیت یک بابخانه به مساحت ۱۳8/۱۰  متر مربع به نام آقای حسن عباسی 
رستمی  کیکاوس  وراث  آقایان  مزبور  پالک  اولیه  مالکین  نام  و  است  نموده  صادر 
می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانی 
که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
دهد بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت 
مورد تقاضا به نام آقای حسن عباسی صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود - عزیزی

تاریخ انتشار اول  2۵ /  4/   ۱۳9۶
تاریخ انتشار دوم  9 /  ۵  /  ۱۳9۶ 

مصرف ویتامین ها در چه ساعتی بهتر است؟ 
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با کنار رفتن دو تیم ملی حفاری و ذوب آهن 
دیگر به ســختی می توان در مورد کیفیت 
لیگ برتر وزنه بــرداری صحبت کرد و باید 
شاهد بیرون ماندن بسیاری از وزنه برداران 

باشیم.
به گزارش ایســنا، وزنه بــرداری بر خالف 
ویترین مدال های المپیکی اش، چند سالی 
اســت  از وجود لیگی که شایسته این رشته 
پرافتخار باشد، بی بهره مانده و کیفیت لیگ 
برترش از لیگ  رشــته های ورزشی درجه 
سه و چهار هم پایین تر است.  امسال هم به 
نظر می رسد نه تنها شرایط بهتر نشده بلکه 
با کنار رفتن دو تیم مهم و البته رقیب هم، 

کیفیت آن به مراتب پایین تر خواهد آمد. 
در فصل گذشته شش تیم در لیگ حضور 
داشــتند که از این شــش تیم،  ســه تیم 
نظامی بودند و تکلیفشان مشخص است. از 
ســه تیم دیگر ملی حفاری  و مناطق نفت 
خیز جنوب بیشتر به سمت استفاده از وزنه 
بــرداران بومی خود قدم برداشــته بودند و 
فقــط ذوب آهن تنها گزینه برای قهرمانان 
المپیک بود تا قرارداد نسبتا بهتری ببندند 
و در لیگ شــرکت کننــد.  البته وضعیت 
قراردادهــا هم در لیگ وزنــه برداری هیچ 
وقت چندان تعریفی نداشــته اســت.  در 
شــرایطی که در لیگ فوتبــال، والیبال و 
بسکتبال  قراردادهای میلیاردی با بازیکنان 
بســته می شود، در لیگ وزنه برداری  و در 
بهترین حالت  ســهراب مرادی  و کیانوش 

رســتمی با توجه به طالی المپیک با ۱۵۰ 
میلیون تومان بیشترین مبلغ قرارداد را در 

میان وزنه برداران داشتند.
اکنون هم برای امسال ماجرا جالب تر  شده 
چرا که دو باشــگاه ملی حفاری و ذوب آهن 
تصمیم ندارند در لیگ برتر شــرکت کنند و 
این یعنی بیرون ماندن خیلی از وزنه برداران.

البته گفته می شــود پیام نور قصد ورود به 
لیگ را دارد اما مگر این تیم چند وزنه بردار 
را مــی تواند حمایت کند؟ با این شــرایط 
تکلیف بقیــه وزنه برداران کــه تنها منبع 
درآمدشــان از لیگ اســت چه می شود؟ از 

طرفی در ســالهای گذشته هم شاهد بودیم 
چنین تیــم هایی برای یک فصل تیم داری 
می کردند و فصل بعــد دیگر خبری از آنها 
نمی شــد بنابراین فدراســیون باید بپذیرد 
حضــور مقطعی این تیم هــا واقعا دردی را 
دوا نمی کند بلکه لیگ برتر وزنه برداری نیاز 
به یک درمان ریشــه ای دارد تا سرو سامان 
بگیرد.در به وجود آمدن این شرایط یکی از 
ســواالتی که در مــورد وزارت ورزش وجود 
دارد این اســت که چرا وقتی بودجه باشگاه 
های بزرگی چون پرســپولیس و استقالل را 
می پردازد، آنها را موظف نمی کند در رشته 

های المپیکی مدال آور هم تیمداری کنند 
تا لیگ های دیگر هــم رونق بگیرند. به هر 
حال نام این دو باشگاه سبب جذب اسپانسر 
می شــود  و  تیم داری در  رشته ای  مانند 
وزنه برداری قطعا مثــل فوتبال خرج روی 
دست باشــگاه ها نخواهد گذاشت. بنابراین 
واقعا جای سوال دارد چرا وزارت ورزش خود 
به این مسئله ورود پیدا نمی کند تا در رشته 
های دیگر هم لیگ با کیفیتی داشته باشیم.

البته فدراســیون هم در ایــن مدتی که بر 
ســر کار بوده در بهبود وضعیت لیگ ناکام 
مانده اســت. یکی از بزرگترین ضعف های 
فدراســیون وزنه بــرداری ناتوانی در جذب 
اسپانسر و حضور باشگاههای بزرگ در لیگ 
برتر بوده اســت. اینکــه قهرمانان المپیک، 
جهان و آســیا بدون تیم باقی بمانند برای 
رشــته ای مانند وزنه بــرداری اصال وجهه 
خوبی ندارد از طرفی این موضوع بدون شک 
بی انگیزگی خیلی وزنــه برداران را که تازه 
قدم در این مسیر گذاشــته اند را به دنبال 

خواهد داشت.
لیگ برتر در بین بسیاری از هیاهوهای وزنه 
برداری ایران مهجور مانده که نیاز  به ترمیم 
جدی دارد در غیر این صورت باید شــاهد 
کنار رفتن خیلــی از وزنه برداران باشــیم 
چراکه تنها منبع درآمد اندکشــان هم که 
از بین برود دیگــر انگیزه ای برای ادامه کار 
ندارند و این یعنی از بین رفتن سرمایه ها و 

پشتوانه ها.

آوار بی تیمی بر سر لیگ برتر وزنه برداری ایران
خانه بوکس خالی از بوکسور!

خانــه بوکس زنده یــاد علی درویــش نورایی 
شهرســتان بروجرد که بهمن 9۵ افتتاح شده، 
خالی از مشتزن است.به گزارش ایسنا، عملیات 
احداث پروژه خانه بوکس نورایی سال 88 آغاز 
شد که در روند ساخت با مشکالتی مواجه شد 

و سرانجام بهمن 9۵ به بهره برداری رسید.
نکته جالب اینجاســت به علت اینکه این ســالن 
از مرکز شــهر فاصله دارد بوکسورهای بروجردی 
از آن اســتفاده نمی کنند و در این خانه بوکس، 
ورزشــکارهای چندین رشــته ی دیگــر تمرین 
می کنند.محمــود ترابــی رئیــس اداره ورزش و 
جوانــان بروجرد در ایــن باره گفــت: این خانه 
بوکس بعد از هفت تا هشــت سال تکمیل شده 
و در صحبت هایی که با اهالی بوکس داشــته ایم، 
چون خارج از محدوده شــهر است، قبول نکردند 
به آنجا بروند.وی با اشــاره به اینکه این سالن در 
شهرک اندیشه فاز"2" کوی جانبازان قرار دارد، 
ادامه داد: خیلی از ورزشــکاران رشته های دیگر 
در آن تمرین می کنند و برای اینکه بالاســتفاده 
نباشد، چاره ی دیگری نداشتیم و اهالی آن منطقه 
نیز استفاده می کنند.ترابی خاطرنشان کرد: سالن 
بوکس دیگری داریم که در مرکز شــهر اســت و 
چون دسترسی راحتی برای مشتزن ها دارد راضی 
نشدند که به خانه بوکس نورایی بروند.رئیس اداره 
ورزش و جوانان بروجرد با اشاره به اینکه طرح از 
محل اعتبارات استانی تکمیل شد، افزود: بالغ بر 

۱۵ میلیارد ریال برای این پروژه هزینه شد.

 تالش خوزستان برای حضور 
در لیگ برتر والیبال

رییس هیات والیبال خوزســتان با بیان این که 
به دنبال این هســتیم که ســال آینده یک تیم 
در لیگ برتر کشــور داشته باشــیم، گفت: تیم 
لیگ برتری، برند استان است و فرقی نمی کند 
از کدام شهرستان باشــد ولی آبادان، باتوجه به 
وجود سازمان منطقه آزاد اروند از شانس خوبی 
در این زمینه برخوردار اســتبه گزارش ایســنا، 
ســعید شاهرخی در حاشیه برگزاری اردوی تیم 
والیبال اســتان در آبــادان در جمع خبرنگاران، 
اظهار کرد: قرار بود مســابقات قهرمانی کشور، 
هفتم مردادماه در خوزســتان برگزار شود که به 
دلیل وجود ریزگردها و گرمای بســیار شدید در 
اســتان و اعتراض تیم ها نسبت به این موضوع، 
مقرر شــد که رقابت ها در استان دیگری برگزار 
شود که ما نیز این موضوع را پذیرفتیم.وی ادامه 
داد: در حال حاضر اردوهای تمرینی تیم استان 
خوزستان در سه مرحله انجام گرفته است؛ مرحله 
اول و دوم به ترتیب در اهواز و اندیمشک برگزار 
شــد و مرحله ســوم در آبادان در حال برگزاری 
است.رییس هیات والیبال خوزستان در پاسخ به 
این ســوال که آیا امیدی به قهرمانی تیم استان 
در مسابقات کشوری است؟ گفت: خیر، به دلیل 
این که خوزســتان در چند سال گذشته، در این 
مسابقات شرکت نداشت و ما فقط می خواهیم در 
این رقابت ها حضور پیدا کنیم.شــاهرخی بیان 
کرد: ان شــاءاهلل از سال آینده آبادان لیگ برتری 
می شــود و امیدوارم بتوانیم تیمی درست کنیم 
که به نام خود این شهرستان، منطقه آزاد اروند یا 
پخش و پاالیش آبادان باشد. من مطمئن هستم 
اگر این شهر تیم لیگ برتری داشته باشد، همه 

استقبال می کنند.

 مورینو: 
منتظر ابراهیموویچ می مانیم

»خوزه مورینو«  ســرمربی تیم فوتبال منچستر 
یونایتــد انگلیــس از احتمــال بــازی »زالتان 
ابراهیموویچ«  در فصل بعدی لیگ فوتبال جزیره 
در این تیــم خبر داد و گفــت، دلیلی ندارد که 
منتظر بازگشــت او نمانیم. وی گفت:  با توجه به 
پارگی رباط زانوی زالتــان، انتظار نمی رود او تا 
دســامبر به بازی برگردد اما، این مهاجم سوئدی 
در زمان مناسب به منچستریونایتد برمی گردد.
مورینو گفت:  درهای بازگشت به روی ابراهیموویچ 
باز اســت. البته،  ما می خواهیم صادق باشــیم. 
تصمیــم گیری در این مورد به خود او بســتگی 
دارد. چنانچه خودش به رفتن تمایل داشته باشد 
قاعدتا قرارداد جدیدی هم در کار نیست. یک بازه 
زمانی برای فکر کردن و تصمیم گرفتن هســت. 
او تصمیم دارد همچنان در باالترین سطح بازی 
کند. سرمربی منچســتر یونایتد تاکید کرد: چرا 

نباید منتظر بازگشت چنین بازیکنی نمانیم. 

 برنامه روبین  کازان برای
 سردار آزمون

یکی از ســایت های روســی نوشــت: باشــگاه 
روبین کازان برنامه پنهانی برای جذب ســردار 
آزمون دارد و می خواهد ســود کالنی از فروش 
این بازیکن به دست بیاورد.به  گزارش  ایسنا  و  به 
نقل از DONNEWS روســیه، سردار آزمون 
در حالی که قــراردادش با روســتوف به پایان 
رسیده به روبین کازان بازگشت. به نظر می رسد 
کازان برنامه ای پنهانی از جذب آزمون داشــته 
اســت. بنابر نوشته رسانه های روسی با توجه به 
این که آزمون، بازیکن آزادی محسوب می شود، 
این تیم سردار را به خدمت گرفت تا بتواند او را 
بفروشد تا درآمد حاصل از آن را به دست بیاورد.

خبــرخبـر

اعالم زمان دیدارتیم ملی فوتبال ایران و سوریه 

زمان دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و سوریه از سری رقابت های 
انتخابی جام جهانی 2۰۱8 روســیه مشخص شد.به گزارش ایسنا، 
تیم ملی فوتبال کشورمان در آخرین دیدار خود از سری رقابت های 
انتخابی نهایی جام جهانی 2۰۱8 روسیه به مصاف سوریه می رود.
این بازی روز سه شنبه ۱4 شهریورماه 9۶ )۵ سپتامبر( راس ساعت 

2۰:4۵ در ورزشگاه آزادی برگزار می شود

جزییاتی از داربی احتمالی در آلمان

پایگاه اینترنتی BVB آلمان جزییاتی از داربی تهران که قرار است 
در کشــور آلمان برگزار شود را منتشــر کرد.به  گزارش  ایسنا  و  به 
نقل از پایگاه اینترنتی BVB آلمان، باشــگاه دسته دومی آرمینا 
بیلفد اعالم کرد دو تیم پرسپولیس و استقالل شنبه 22 جوالی در 
دیداری دوستانه در ورزشگاه شوکو آره نا به مصاف هم می روند. در 
واقع برای اولین بار داربی تهران در خارج از کشور و در کشور آلمان 
برگزار خواهد شد.در همین رابطه پایگاه اینترنتی BVB آلمان و 
به  نقل  از اتحادیه فوتبال این کشور، نوشت: فوتبال ایران می خواهد 
در عرصه بین المللی خودش را نشــان دهد و به همین خاطر بعد 
از تاییدیه اتحادیه فوتبال آلمان و حمایت هایی که ســفارت آلمان 
در ایران انجام داد، بازی دوستانه استقالل و پرسپولیس ایران مورد 
تایید این کشور قرار گرفت و انتظار می رود بین پنج تا هشت هزار 
تماشاگر از این بازی دیدن کنند.هم چنین اعالم شد کریم باقری و 
علی دایی که هر دو ســابقه بازی در آرمینا بیلفد را دارند مهمانان 
ویژه  این بازی خواهنــد بود.باقری خود عضو کادرفنی تیم فوتبال 
پرسپولیس است و قطعا در این بازی حضور دارد. در همین رابطه 
قرار اســت علی دایی هم به عنوان مهمان ویژه  از این بازی دیدن 
کند. دیدار دو تیم قرار اســت شنبه ساعت ۱9:۳۰ به وقت آلمان 

برگزار شود.

بازگشت دوباره پیشگامان به تورهای آسیایی

رکابزن پیشگامان در نخستین مرحله تور دوچرخه سواری اندونزی 
در رده هفتم قرار گرفت.به گزارش ایســنا، تیم دوچرخه ســواری 
پیشــگامان پس از چندین ماه دوباره در تور های آسیایی شرکت 
کرد و در تور شــش مرحله ای فلورس اندونزی به رقابت پرداخت. 
نخســتین مرحله تور به مسافت ۱۳۶.۳ کیلومتر برگزار شد که در 
پایــان این مرحله آروین گــودرزی در رده هفتم قرار گرفت.دری 
مــوری از تیم ترینگانوو پیراهن طالیــی را بر تن کرد و مین چئو 
از تیم CELLO کره جنوبی پیراهن امتیازی را به دســت آورد. 

پیراهن کوهستان هم به چی هائو از تیم اکشن چین تایپه رسید.

رکوردشکنی انصاری در شنای پروانه کشور

در رقابت های انتخابی دیروز تیم ملی شنا مهدی انصاری توانست 
در دو بخش مختلف رکوردشــکنی کند.به گزارش ایســنا، رقابت 
های انتخابی مســافت کوتاه تیم ملی شــنا از دیروز در ماده های 
مختلف به میزبانی استان زنجان برگزار شد. در پایان این رقابت ها 
مهــدی انصاری موفق به ثبت دو رکــورد جدید در بخش های ۵۰ 
متر و ۱۰۰متر شــنای پروانه کشور شد.او در شنای۵۰ متر پروانه 
رکــورد جدیدی را با زمــان 24:97 ثبت کرد و همچنین در ۱۰۰ 
متر پروانه با زمان ۵۳:94 در اســتخر 2۵ متر رکورد جدیدی را بر 
جای گذاشت. رکورد قبلی این ماده با زمان ۵4:۶۳ ثبت شده بود.

مهدی انصاری و جمال چاوشــی فر تمرینات خود را به دلیل نبود 
استخر استاندارد 2۵ متر در کشور در عرض استخر آزادی پیگیری 
می کردند که به گفته چاوشــی فر نفرات اعزامی به بازی های داخل 

سالن نیز از همین بازی ها انتخاب می شوند.

ملی پوشان رویینگ به آب می زنند

نهمیــن مرحله اردوی تیم ملی رویینگ در بخش بانوان و آقایان در 
ســد کینه ورس ابهر آغاز می شــود.به گزارش ایسنا، ۱2 پاروزن در 
بخــش بانوان و ۱4 پاروزن در بخــش مردان در آغاز نهمین مرحله 
از اردوی آمادگی تیم ملی رویینگ در ســد کینه ورس ابهر به آّب 
می زنند تا تمرینات آمادگی خود را جهت حضور موفق در مسابقات 
قهرمانی جهان و آســیا 2۰۱7 ادامه دهند و تا شــانزدهم مرداد نیز 
در اردو خواهنــد بود.نیکوال جیوگا مدیر و ســرمربی تیم های ملی 
روئینگ، طاهر کبوتری مربی مردان، امیرحسن کاویانی کمک مربی 
مردان، محمد جواد رجبی سرپرســت و غفور حمیدی مدیر اجرایی 
اعضای کادر فنی این تیم هســتند.در بخش بانوان رویا عباســی از 
آذربایجان غربی، شکیبا وقوفی، الیکا افشاری و نگار نگهدار از تهران، 
مهسا جاور، فرشته رومی، پریسا احمدی و فرحناز عشقی از زنجان، 
نازنین رحمانی از کرمانشــاه، حمیــرا برزگر از گیالن و مریم کرمی 
و مریم امیدی پارســا از همدان به اردو دعوت شــده اند.در بخش 
مردان نیز در رده ســنی جوانان میالد اهلل وردیان و رضا قهرمانی از 
آذربایجان غربی، شیرزاد قادری از کردستان و امیرحسین محمودپور 
از گیالن و در رده ســنی بزرگساالن عاقل حبیبیان و اتابک پیشیار 
از آذربایجان غربی، خشــایار عباس آبادی، سیاوش سعیدی و آراد 
سلیمان پور از تهران، سیدمجتبی شجاعی، بهمن نصیری و مسعود 
محمدی از زنجان، کژوان ســلیمی از کردســتان و پیام مطاعی از 

کرمانشاه نفرات دعوت شده به اردو هستند.

معرفی کمانداران برتر رنکینگ کشوری 

در پایان مســابقات تیروکمان رنکینگ کشــوری کــه به میزبانی 
بجنورد برگزار شــد، کمانداران برتر رشــته کامپوند زنان و مردان 
معرفی شــدند.به گزارش ایســنا، در پایان مســابقات مرحله دوم 
رنکینگ کشوری تیروکمان که با حضور 8۳ کماندار در شهر بجنورد 
برگزار شــد، کمانداران برتر در رشته کامپوند زنان و مردان معرفی 
شدند.در پایان این مسابقات که با حضور کماندارانی از استان های 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، البرز، تهران، سیستان 
وبلوچستان، ســمنان، خراسان شمالی، خراســان رضوی، فارس، 
کرمان، کیش، همدان، مازندران، گلســتان و یزد در رشته کامپوند 
زنان و مردان برگزار شــد، کمانداران برتر رشــته کامپوند زنان و 
مردان معرفی شــدند.در بخش زنان، راحله فارســی )البرز(، سارا 
تبیان )فارس( و شیوا بختیاری )همدان( و در بخش مردان، مهرداد 
فالحی )اصفهان(،  امیر کیایی )تهران( و نیما محبوبی )مازندران( 

عناوین برتر را به خود اختصاص دادند.

روزنه

 خروجی های استقالل
 از فهرست ۱۸ نفره چه کسانی هستند؟

 ایران یکی از سه تیم برتر جهان 
به انتخاب مجله ورلدساکر

تیــم فوتبال اســتقالل در صــورت جذب 
رابســون جانواریو، احتماال مجبور به خروج 
سه بازیکن خود از فهرست باالی 2۳ سال 
خواهد بود.تیم فوتبال استقالل مدتی است 
که در ارمنســتان حضــور دارد و تمرینات 
خود را پشت ســر می گذارد. دور بودن این 
تیم از فضای رســانه های داخلی باعث شده 
تا آن ها در سکوت به تمرین بپردازند و البته 
همین مســاله باعث بروز شایعات مختلفی 
در فضای مجازی شــد کــه چندتای آن ها 
مثل مصدومیت جباری بــا تکذیب آبی ها 
همراه شــد. با این  حال مشخص نیست که 
فهرست باالی 2۳ ســال آبی های پایتخت 
چه سرنوشتی خواهد داشــت.در این بین 
اســتقالل به دنبال رابسون جانواریو است و 
اگر این بازیکن جذب شــود فهرست باالی 
2۳ ســال اســتقالل به 2۱ نفر می رسد و 

باید ســه نفر از این فهرســت خط بخورند.
اما راه حل استقاللی ها برای حل این مشکل 
چیســت؟ آن ها در نامه ای از فدراســیون 
خواسته اند مبنای سن بازیکنان 2۳ سال را 

به میالدی محاسبه کند.

مجله ورلد ساکر از تیم   ملی فوتبال ایران 
به عنوان یکی از ســه تیــم برتر جهان 
در ماه گذشــته نام برد.در شماره جدید 
مجله ورلد ســاکر طبق روال گذشته سه 
تیم برتر و ســه تیم ضعیف ملی فوتبال 

جهان مورد بررســی قرار گرفتند که در 
قسمت تیم های برتر نام تیم   ملی فوتبال 
ایران نیز در کنار تیم های همچون گینه و 
آلمان به چشم می خورد. گینه موفق شد 
برای اولین بار طی 2۳ سال ساحل عاج، 
قهرمان آفریقا را شکســت دهد.تیم زیر 
2۱ ساله های آلمان نیز توانست  قهرمان 
اروپا شود و چند روز بعد، تیم   ملی فوتبال 
آلمان هم قهرمان جام کنفدراسیون ها شد 
تا فوتبال آلمان هم در میان برنده ها باشد 
و اما تیم   ملی فوتبال ایران که ســومین 
تیم جهان بود که توانست حضورش را در 
جام جهانی بعد از روسیه و برزیل قطعی 
کند.در قســمت تیم های بازنده، تیم زیر 
2۱ ســاله های انگلیس، تیم   ملی روسیه، 
میزبان جام کنفدراســیون ها و جامائیکا 

دیده می شود.

تساوی منتخب ایران در سومین روز جام ستارگان شطرنج
تیمهای منتخب ایران و منتخب جهان در بازی های سومین 
روز مســابقات بین المللی شــطرنج جام ســتارگان منطقه 
آزاد انزلی به تساوی دســت یافتند.در سومین روز مسابقات 
بین المللی شــطرنج جام ســتارگان در رقابت هــا به روش 
استاندارد تیم منتخب ستارگان ایران موفق شد با نتیجه ۳.۵ 

به ۳.۵ تیم ستارگان جهان را متوقف کند.
بنــا بر این گزارش در بخش نتایج انفــرادی تمامی بازیها بر 
روی هفت میز مســاوی شد و اســتاد بزرگ پرهام مقصودلو 
مقابل اســتاد بزرگ کشور چین ون یانگ و استاد بزرگ پویا 
ایدنی مقابل استاد بزرگ کشور گرجستان بادور جوابا و استاد 

بزرگ امیرررضا پوررمضانعلی مقابل اســتاد بزرگ کشور کوبا 
الزارو باتیستا بروزون به تســاوی رسیدند.در ادامه رقابت ها 
اســتاد بین المللی علیرضا فیروزجا مقابل استاد بزرگ کشور 
آذربایجان التاج ســفرلی و اســتاد بیــن المللی محمدامین 
طباطبایی مقابل اســتاد بزرگ کشور لتونی آلکسی شیروف 

بازیکن نامدار شطرنج جهان مساوی شدند.
استاد بین المللی مســعود مصدق پور مقابل استاد بزرگ 
کشور هلند ایوان سوکولف بازی داشت و استاد بین المللی 
سیدخلیل موسوی مقابل اســتاد بزرگ کشور هلند لوک 
وان ولی به تساوی رسیدند و طبق نظر مفسران این رقابت 

ها در دوبازی پرهام مقصودلو و مســعود مصدق پور مقابل 
حریفانشان شــرایط به گونه ای بود که می توانستند پیروز 
میدان باشند و پیشرفت سطح بازی تیم منتخب ایران در 
دور دوم رقابت ها مشــهود بود.در سومین دور از مسابقات 
شطرنج نوجوانان ایران نیز در بخش ۱4 سال  سید آروین 
کاســی پور ، آرتین دولتی و آرین برادران تمدن در جدول 
رده بندی جایگاه اول تا ســوم را بدست آوردند و در بخش 
زیر ۱۰ سال نیز سامان صفدریان، شروین رفیق و امیر سام 
سجده توانستند جایگاه اول تا ســوم رده بندی را بدست 

بیاورند.

هادی ســاعی می گوید پس از المپیک هر بار حرفی به زبان 
آوردم گفتند او نظرات مغرضانه می دهد و وقتی سکوت کردم 
عده ای دیگر گفتند ســاعی به دنبال سهم خواهی است و با 
فدراسیون تکواندو زد و بند کرده است. هادی ساعی که یکی 
از پرافتخارترین ورزشــکاران ایــران در ادوار مختلف المپیک 
محســوب می شــود این روزها، دورادور عملکــرد تکواندوی 
ایــران را زیر نظر دارد، پــس از نتایج تیم ملی در رقابت های 
جهانی و ســواالت متعددی که به جهت ناکامی تکواندوکاران 
از وی پرســیده می شد در یک نشست مطبوعاتی به صحبت 
پرداخت. او در این نشست پس از صحبت های خود با سواالت 

خبرنگاران مواجه شد و به پاسخگویی پرداخت. 
 گفتند ساعی نظرات مغرضانه می دهد

اتفاقاتی در تکواندو رخ داد و من تصمیم نداشــتم درباره آنها 
صحبت کنم و به همین دلیل سکوت کردم، قبل از این هم در 
المپیــک اتفاقاتی رخ داد و بعد از المپیک نظرات فنی را اعالم 
کردم که گفتند ایشــان نظر مغرضانه می دهد و می خواهند 
فدراســیون را خراب کند، سه ســال است که پایم را در خانه 
تکواندو نگذاشتم، چون نمی خواستم برای این رشته اتفاق بدی 
رخ دهد. برخی مواقع نبودن کمک می کند، سعی کردم نباشم 
تا دوستان با آرامش کار کنند، اما متاسفانه این اتفاقات رخ نداد.

 دوست داشتم بحث دو طرفه کنیم
خیلی دوست داشــتم در نشست امروز اعضای فدراسیون نیز 
حضور داشــته باشند تا جلسه به صورت دو طرفه پیش برود، 
امــا این اتفاق نیفتاد، با توجه بــه تماس هایی که خبرنگاران 
مختلف با من می گرفتند ترجیح دادم این نشســت را برگزار 
کنم تا بتوانم پاســخ همه را یک جا بدهم، دوست ندارم یک 

طرفه به قاضی بروم، اگر دوستان بودند در این نشست به نتایج 
بهتری می رسیدیم و می توانســتیم نظراتمان را به اشتراک 
بگذاریم، فدراسیون تکواندو بارها نشست گذاشت، اما منتقدان 
را دعوت نکرد، قطعا کارشناســانی که از فدراسیون انتقاد می 

کنند غرضی ندارند.
 دیدم صالح نیست از تکواندو کنار رفتم

من در تکواندو به هر چیزی که خواســتم، رســیدم و اصال به 

دنبال جایگاه و پســت نیستم. مطمئن باشید اگر دنبال پست 
باشم به دلیل مسئولیتی که می آورد باید از خودم هزینه کنم، 
سه سال مدیر فنی تیم های ملی بودم تمام قد در کنار بازیکنان 
و حتی نوجوانان قرار داشــتم. در این سه سال همه دوستان 
شــاهد بودند که موثر بودم. وقتی اتفاقاتی در تکواندو رخ داد 
احساس کردم صالح نیست در تکواندو باشم و به همین دلیل 
کنار رفتم البته فدراسیون هم راغب نبود من در کنار تکواندو 
باشــم چرا که از انتقاد خوششــان نمی آید، من هم به دلیل 
اینکه تکواندو را دوست داشتم نمی خواستم همکاری کنم و به 
همین دلیل در عرض سه سال گذشته حتی پایم را هم در خانه 
تکواندو نگذاشتم، می خواستم ببینم واقعا تیم ملی تکواندو می 

تواند موفق شود یا خیر که دیدیم موفق نشد.
پشت مدال کیمیا پناه گرفته اند

مربیان تیم ملی ادعا می کنند قرعه مسابق ات خوب نبود تمام 
اینها بهانه است. من بی باک را دوست دارم اما شما نگاه کنید 
بچه های ما نفرات نخســت رنکینگ در  اوزان خود بوده اند و 
تا سکو قرعه سختی نداشــتند. اینکه فدراسیون پشت مدال 
علیزاده پناه گرفته کامال کار اشــتباهی است. کار علیزاده در 
مســابقات المپیک و جهان بزرگ بود و افتخار بزرگی است و 
من این موضوع را تایید می کنم. من در مســابقات جهانی در 
صحنه ای شــاهد بودم که به یکباره علیزاده توانایی خود را از 
دست داد و پس از بازگشت مشخص شد که موضوع چیست. 
آقایان روی مدال علیزاده مانــور می د هند اما در مجموع که 
می خواهند از رده بندی بگویند، مدعی می شــوند که بانوان را 
کنار بگذارید و رده بندی را اعالم می کنند. تکواندو در مسابقات 

جهانی جایگاه یازدهم را کسب کرده است.

حمله ناگهانی هادی ساعی به فدراسیون تکواندو
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حصر وراثت 
کالسه  به  دادخواست  شرح  به    2۶4۵ شناسنامه   شماره  به  بختیاری   عزیزه 
2۶۵/۳4۰4/9۶      از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین 
تاریخ    در   ۵4۳ شناسنامه   شماره  به  حسینی   عباس  شادروان  که  داده  توضیح 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه     9۶/2/9

منحصر است به:
 عزیزه بختیاری ش ش 2۶4۵ ت ت ۱۳4۱ صادره از بابلسر همسر متوفی

فروغ حسینی ش ش ۱849 ت ت ۱۳۶۳ صادره از تهران دخترمتوفی
هیوا حسینی ش ش ۰۰2۳۱۶7۱۳۰ ت ت ۱۳79 صادره ا زتهران دخترمتوفی

وحید حسینی ش  ش۱۰۵9۰ ت ت ۱۳۶۱ صادره ا زتهران پسر متوفی
ا زفراهان مادر  مرضیه حسینی سفید آب فراهانی ش  ش9 ت ت ۱۳۱۰ صادره 

متوفی
 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 ۱۱٠/٤۵٤28 دبیر  شعبه  3٤٠٤  شورای حل اختالف مجتمع شماره۵   تهران

حصر وراثت 
کالسه  به  دادخواست  شرح  به     ۳۵۵7 شناسنامه  شماره  به  وحیدنیا   اله  روح 
از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین        2۶2/2۱۵/9۶
تاریخ     در   2۱ شناسنامه   شماره  به  وحیدنیا   عباسعلی  شادروان  که  داده  توضیح 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه    9۶/4/۱

منحصر است به:
 روح اله وحیدنیا ش ش ۳۵۵7 ت ت ۱۳۶۰ صادره ا زری پسر متوفی

محمد وحید نیا ش  ش۰۰2۰۱72۶۱۳ ت ت ۱۳7۶ صادره ا زتهران پسر متوفی
مرضیه وحیدنیا ش ش ۱۱9۰۶ ت ت ۱۳۶4 صادره ا زتهران دخترمتوفی

مهدیه وحیدنیا ش ش ۰۰۱8۵۶۳۰9۰ ت ت ۱۳۶۶ صادره ا زتهران دخترمتوفی
فاطمه زوارئیان ش ش ۱8۰۳ ت ت ۱۳4۳ صادره از ری همسر متوفی

ربابه زوارئیان کچومثقالی ش ش۱۰۵۵ ت ت ۱۳۰7 صادره از اردستان مادر متوفی
 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 ۱۱٠/٤۵٤23         دبیر  شعبه 2۱۵    شورای حل اختالف مجتمع شماره ۵  تهران

حصر وراثت 
به  دادخواست  به شرح  به شماره شناسنامه   ۰۰۱7۱۱۶۱98  رضا حسنی   علی 
کالسه  298 از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان  علی اکبر حسنی  به شماره شناسنامه  282 در تاریخ    9۶/۱/۱۰  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

 علی اصغر حسنی  ش ش۶8۱۵ ت ت ۱۳۳۶ صادره ا زتهران پسر متوفی
علیرضا حسنی ش  ش۰۰۱7۱۱۶۱98 ت ت ۱۳42 صادره از تهران پسر متوفی

حسین حسنی ش  ش9927 ت ت ۱۳۵4 صادره ا زتهران پسر متوفی
ایران حسنی ش  ش۵44۰ ت ت ۱۳۳7 صادره ازتهران دخترمتوفی

اکرام بولچی ش ش 427۰7۱722۱ ت ت ۱۳۱8 صادره ا ز زنجان همسر متوفی
 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 ۱۱٠/٤۵٤2۵         دبیر  شعبه  2٠3   شورای حل اختالف مجتمع شماره  ۵ تهران

حصر وراثت 
به  دادخواست  شرح  به    ۱84۰ شناسنامه   شماره  به  دیجوجین   رسولی  فاطمه 
و چنین  نموده  وراثت   گواهی حصر  درخواست  این  شعبه  از  کالسه۱/2۰2/9۶  
  ۱227 شناسنامه  شماره  به  دیجوجین   رسولی  محمد  شادروان  که  داده  توضیح 
در تاریخ    9۶/۱/۱  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
 فاطمه رسولی دیجوجین ش ش ۱84۰ ت ت ۱۳۵7 صادره ا زتهران دخترمتوفی

رضا رسولی دیجوجین ش ش ۱۳7۵ ت ت ۱۳۵4 صادره از تهران پسر متوفی
ندا رسولی دیجوجین ش ش ۵2۳۶ ت ت ۱۳۵9 صادره ا زتهران دخترمتوفی

نگار رسولی دیجوجین ش ش 7۳8۶ ت ت ۱۳۶۳ صادره ا زتهران دخترمتوفی
ملیحه آقا زاده ده ده ش ش ۱۱2۵ ت ت ۱۳۳۱ صادره ا زتهران همسر متوفی

عصمت شاطر ابراهیم ش ش 8۶  ت ت ۱۳۰4 صادره ا زتهران مادر متوفی
 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 ۱۱٠/٤۵٤۱9 دبیر  شعبه   2٠2  شورای حل اختالف مجتمع شماره ۵  تهران

آگهی مفقودی
شهربانی  شماره  با  ای  نقره  رنگ  به   88 مدل  پراید  سواری  کمپانی   سند 
۱24ج47ایران82 با شماره موتور ۳۰۱۱۳7۳۱۳ و شماره شاسی ۱4۱228829۰۵78 
بنام خانم نورسته ابراهیم زاده فرسو مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابل

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده :2/۱۶۰/9۶شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 

خواهان:بانک ملت استان کرمانشاه
خوانده: ۱-سالم کرمی  2-حبیب محمودی- عبداله صانع احمدی

خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده فوق تقدیم که به این 
شعبه ارجاع شده است و برای روز ۱۳9۶/۵/22 ساعت ۱۰:۳۰ وقت رسیدگی تعیین 
شده است لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ 
میشود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده میتواند تا روز جلسه به این 

شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد. 
دبیر شعبه دوم  شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی ماده سه قانون 
تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای جواد رحیمی نیاء فرزند انور درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک ۱۰۶ فرعی ازیک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به بیسان 
جار که از آقای سعداله مرادی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و پرونده 
نیز تحت کالسه 9۵ – 7۰ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و 
هیئت پس از رسیدگی طبق رأی شماره ۱۳9۶۶۰۳۱۶۰۰7۰۰۰2۵9  مورخ  29 
/  ۳ / 9۶  مستندا به ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون مزبور رای به صدور 
سند مالکیت یک بابخانه به مساحت ۵8/22  متر مربع به نام آقای جواد رحیمی نیاء 
صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان محمد محمدنیاء می باشد 
لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانی که نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض 
معترض  ارسال گردد،  دادگاه صالحه  به  تا  دارند  تسلیم  اداره  این  به  کتباً  را  خود 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد بدیهی 
است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به 
نام آقای جواد رحیمی نیاء صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست. 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود - عزیزی

تاریخ انتشار اول  2۵ /  4/   ۱۳9۶
تاریخ انتشار دوم  9 /  ۵  /  ۱۳9۶ 

آگهی ماده سه قانون 
تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

را  خود  عادی  قولنامه  به  رسیدگی  درخواست  مولود  فرزند  فرهادی  نامدار  آقای 
به  معروف  ۱۳کرمانشاه  بخش  در  واقع  جوانرود  اصلی  ازیک  فرعی  پالک ۱2۱  از 
از آقایان کریم رحمانی و علی اشرف ویسی خریداری  زمین زیرجوی سوربان که 
و درخواست سند مالکیت نموده و پرونده نیز تحت کالسه 9۳ – 7۶ تشکیل و به 
هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی طبق رأی شماره 
۱۳9۶۶۰۳۱۶۰۰7۰۰۰28۵  مورخ  7 /  4 / 9۶  مستندا به ماده ۳ قانون و ماده 
۱۳ آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان  به مساحت 
229/7۰  متر مربع به نام آقای نامدار فرهادی صادر نموده است و نام مالکین اولیه 
پالک مزبور آقایان مرحوم عبداله مرادی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره 
تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
انقضای  از  اداره ثبت محل تحویل دهد بدیهی است پس  تقدیم دادخواست را به 
نامدار  آقای  نام  به  تقاضا  مورد  مالکیت  سند  مقررات  برابر  ثبت  اداره  مقرر  مدت 
دادگاه  به  مراجعه متضرر  از  مانع  مالکیت  نمود صدور سند  فرهادی صادر خواهد 

نیست. 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود - عزیزی

تاریخ انتشار اول  2۵ /  4/   ۱۳9۶
تاریخ انتشار دوم  9 /  ۵  /  ۱۳9۶

آگهی ماده سه قانون 
تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

قولنامه عادی خود  به  فرزند کریم  درخواست رسیدگی  زاده  خانم کوکب عبداله 
واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف  اصلی جوانرود  از یک  فرعی  از پالک ۱28  را 
به کانی خال خاص که از آقای محمدصالح باباخان زاده خریداری درخواست سند 
مالکیت نموده پرونده نیز تحت کالسه 9۶-7 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق 
الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی  شماره ۱۳9۶۶۰۳۱۶۰۰7۰۰۰۱48  
مورخ  ۳/۱۳/ 9۶ حکم به صدور سند مالکیت یک بابخانه به مساحت ۱۶۰/4۰  متر 
اولیه پالک  مالکین  نام  و  نموده است  زاده صادر  نام خانم کوکب عبداله  به  مربع 
مزبور آقای حاج محمدقادری می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱۵روز آگهی 
انتشار  تاریخ  از  دارند  اعتراض  تقاضا  مورد  به  نسبت  کسانیکه  چنانچه  تا  می شود 
نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند 
تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام خانم کوکب عبداله زاده صادر خواهد نمود. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول  ۱۰ /  4 /  ۱۳9۶ 
تاریخ انتشار دوم  2۵/  4 /  ۱۳9۶

رای هیئت /نوبت دوم
آگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند  رسمی برابر رای شماره۱۳9۶۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰2۶۳۳ 
هیات اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ارضی و ساختمان های فاقد 
بال  مالکانه  تصرفات  ورامین  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
معارض متقاضی آقای/ سید محمد طباطبایی فرزند سید موسی بشماره شناسنامه 
به مساحت ۱84 متر مربع پالک 487  باب خانه/  از ششدانگ یک  ۳۵۳ صادره  
آقای سید عباس  مالک رسمی  از  ورامین خریداری  واقع در  اصلی  از ۱۱۱  فرعی 
حسینی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود 
است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم 
اعتراض طبق مقررات سندمالکیت  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  در صورت 

صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 9۶/4/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم : 9۶/4/2۵

ث/م الف 2۱7 محمد رحیم پور راینی رئیس ثبت اسناد
 و امالک شهرستان ورامین

آگهی ماده سه قانون 
تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

قولنامه  به  رسیدگی  درخواست  طهماسب  فرزند  نژاد  محمدی  محمدصالح  آقای 
بخش  در  واقع  جوانرود  اصلی  یک  از  فرعی   ۱۵۵ و   ۱۵۱ پالک  از  را  خود  عادی 
۱۳کرمانشاه معروف به زمین پهلوی آبادی که از آقایان عبداله حسینی و محمدعلی 
کالسه 4۰-9۵  تحت  نیز  پرونده  نموده  مالکیت  سند  درخواست  خریداری  امینی 
تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر 
رأی  شماره ۱۳9۶۶۰۳۱۶۰۰7۰۰۰2۰9  مورخ  ۳/۱۶/ 9۶ حکم به صدور سند 
مالکیت یک باب خانه به مساحت ۶۵/۶۰  متر مربع به نام آقای محمدصالح محمدی 
نژاد صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان محمدعلی و کیخسرو 
امینی و سعیدامینی و غیره می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱۵روز آگهی 
انتشار  تاریخ  از  دارند  اعتراض  تقاضا  مورد  به  نسبت  کسانیکه  چنانچه  تا  می شود 
نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند 
تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای محمدصالح محمدی نژاد صادر خواهد 

نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول ۱۰ /  4 /  ۱۳9۶ تاریخ انتشار دوم  2۵/  4 /  ۱۳9۶

متن آگهی
مجتبی  آقای  طرفیت  به  دادخواستی  محمد   پورفرزند  صیدی  فاطمه  خانم 
احمدوندی فرزند محمد تقی  به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه 
دادگاه  به شعبه دوم  نموده که جهت رسیدگی  آباد  های عمومی شهرستان خرم 
عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده 
روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 9۶۰998۶۶۱۰2۰۰۳۳7 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن ۱۳9۶/۶/۱ و ساعت ۱۰:۳۰ تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
بایگان شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مسلم نوروز پور.

اجرائیه 
مشخصات محکوم له / محکوم لهم :

۱-مهدی یوسفوند فرزند حاتم بگ به نشانی : لرستان –پلدختر روستای کیان آباد 
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم : 

۱-علی پور علی فرزند غالمعلی به نشانی :تبریز خ عباسی خ۱8 متری جنب مسجد 
صاحب الزمان پالک ۰4۱۱۶۵7۶۵۶22۵ 

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه :
بانک  روبروی  )ره(  امام  –پلدختر خ  :لرستان  نشانی  به  فرزند شیخی  پیری  افشار 

تجارت طبقه دوم وکیل مهدی یوسفوند 
محکوم به : بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9۶۱۰۰9۶7۳۵۱۰۰۰99 
به  است  محکوم  علیه  محکوم  مربوطه 9۶۰997۶7۳۵۱۰۰۰22  دادنامه  شماره  و 
۱-پرداخت مبلغ پنجاه و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و 
سیصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت اجرای کامل 
از  درصد  2-پنج  له  محکوم  حق  در  میگردد  محاسبه  احکام  اجرای  در  که  حکم 
محکوم به بعنوان هزینه اجرای حکم در حق صندوق دولت جمهوری اسالمی ایران 
اختالف شهرستان  ۱ شورای حل  اختالف شعبه  دفتر شعبه شورای حل  مسئول 

پلدختر – اعظم عباسی زینی وند. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

-ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا گذارد)ماده۳4 قانون اجرای احکام مدنی(2-
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.۳-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت 
و هرنوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت می شود)مواد8و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳94(.4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم،حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد.)ماده۳4اجرای احکام مدنی و ماده2۰ق.م.ا و ماده ۱۶ 
با  به هر نحو  به دیگری  قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳94( ۵-انتقال مال 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو 
مجازات می شود.)ماده2۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳944(۶-چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.

)تبصره ۱ ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳94(

فوالد خوزستان تندیس واحد نمونه 
صنعتی را دریافت کرد

فوالد  شرکت  فر-اهواز:  وحیدی  سعید 
خوزستان بزرگترین صادر کننده فوالد کشور در 
سال 9۵ واحد نمونه صنعتی استان خوزستان 
در این سال نیز معرفی شد و تندیس ویژه ای 
و  تولید  در  موفقیتهای چشمگیر خود  بخاطر 

صادرات شمش فوالد از استاندار دریافت کرد.
به گزارش خبرنگار زمان، در آیین بزرگداشت 
روز ملی صنعت و معدن در اهواز که روز سه 
شنبه بیستم تیرماه در سالن اجتماعات سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خوزستان برگزار شد، 
تندیس واحد نمونه صنعتی و لوح یادبودی به 
به  یاد شده  سازمان  رئیس  و  استاندار  امضای 
نشانه تقدیر، به نماینده شرکت فوالد خوزستان 

اعطا گردید.
این گزارش حاکیست، در متن این لوح با اشاره 
به موفقیتهای چشمگیر شرکت فوالد خوزستان 
در تولید و صادرات در سال 9۵ آمده که این 
اقتصاد  های  برنامه  راستای  در  دستاوردها 
مقاومتی و تحقق فرامین مقام معظم رهبری در 
چارچوب اهداف و اولویت های راهبردی دولت 

قرار داشته و شایسته تقدیر می باشد.
فوالد  صادرات  مدیر  امام،  محمدحسین  سید 
خوزستان به نمایندگی از شرکت در این مراسم 
حضور یافت و تندیس ویژه و لوح تقدیر را از 
دکتر شریعتی استاندار خوزستان و حسن زاده 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
دریافت نمود.مدیر صادرات به خبرنگار ما گفت: 
شرکت فوالد خوزستان عالوه بر رکورد شکنی 
تولید در سال 9۵ بیشترین سطح صادرات فوالد 
خود را در تاریخ فعالیتش به میزان یک میلیون 
این  به  و  آورد  بدست  هزارتن شمش  و 9۰۰ 
ترتیب برای نخستین بار، با صدور بیش از نیمی 
از محصوالت تولیدی به سراسر جهان، بزرگترین 

صادر کننده فوالد کشور نیز شد.
مدیر صادرات همچنین به خبرنگار زمان گفت:  
فوالد خوزستان در سه ماهه نخست امسال نیز 
با صدور 8۱۰ هزارتن فوالد به رکورد تازه ای 
وقفه  بی  تالش  با  و  یافته  دست  صادرات  در 
آمیز  موفقیت  روند  نیز  در سال 9۶  کارکنان، 
تولید و صادرات را همچنان دنبال می نماید. 
بگفته امام، تناژ صادرات شرکت تنها طی خرداد 
این  بالغ شد که  تن  به ۳۵۰ هزار  امسال  ماه 
مقدار در مجموع محموله ی یازده کشتی غول 

پیکر حمل شمش را شامل می شود. 

خبر

حد  از  بیش  مصرف  شاهد  متاسفانه  امروزه 
انسانها هستیم.  پالستیک  در زندگی روزمره 
در همین راستا سازمان مدیریت پسماند شهری 
به منظور حفظ محیط زیست و کاهش  هزینه 
های سیستم مواد زائد و جلوگیری از هدر رفتن 
سرمایه های ملی، طرح تفکیک از مبدأ  را در 
ماندگاری بیش  با  دارد. پالستیک  اجرا  دست 
از ۵۰۰ سال در محیط و بخصوص ورود آن به 
عرصه  محیط زیست از جمله زیست دریایی 
بلعیده  و  دریایی  جانوران  غذایی  زنجیره  وارد 
شدن توسط این جانداران شده  و حتی پس از 
مرگشان هم سالم باقی می ماند. با همین هدف 
با همت  بدون پالستیک  روز جهانی  همایش 
های  پسماند  مدیریت  سازمان  بزرگ  خانواده 
از شهروندان  شهرداری رشت و جمع کثیری 
طبیعت دوست  و  تشکل های مردم نهاد در 
2۱ تیر ماه در پیاده راه فرهنگی شهر  برگزار شد.

سطح  ارتقای  همایش  این  برگزاری  از  هدف 
های  زیان  زمینه  در  مردم  دانش  و  آگاهی 

بهداشتی و محیط زیستی استفاده از کیسه های 
پالستیکی، چگونگی تفکیک زباله ها و برخورد 
صحیح با بحران زباله و راهکارهایی برای داشتن 

زباله کمتر و ... می باشد.
در این همایش یکروزه  غرفه هایی تحت عناوین 
آموزش صحیح تفکیک زباله از مبدا ، آموزش 

کاردستی با دور ریز های بازیافتی ویژه کودکان 
، کارگاه آموزشی و تولید آثار بازیافتی  بر پا بود.

از جمله برنامه جذاب  این همایش می توان به 
غرفه مسابقه پسماند شو با هدف آموزش های 

زیست محیطی ویژه خانواده ها اشاره نمود  .
همچنین  ویژه برنامه کودکانه کارناوال شادی 

و آموزشی  با محوریت تفکیک زباله از مبدا ،  
اجرای نمایش  خیابانی و پرفورمنس ،  موضوعات  
زیست محیطی در تونل آموزشی  ،  مسابقه 
نقاشی   را می توان از دیگر قسمت های این 

همایش  عنوان نمود. 
رییس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری 
از  این همایش یکروزه ضمن تشکر  رشت در 
واحدهای اجرائی و حضور خودجوش مردم و 
پاسداشت روز جهانی بدون پالستیک با تائید 
راستا  این  در  آموزشی  فرهنگی  عملکردهای 
گفت: همکاری دوجانبه مردم و سازمان در نهایت 
تجربه یک شهر سالم و پاکیزه را در کنار هم به 

ارمغان خواهد آورد.
سازمان  داشت:  اذعان  پور  حاجی  علیرضا 
پسماند در اکثر مناسبت ها با حضور در عرصه 
زیست محیطی و اجرای برنامه های آموزشی و 
فرهنگی در سطح مدارس پایه و دانشگاه ها  به 
صورت مستمردر این امر مهم تاثیرگذار خواهد 

بود.

همایش روز جهانی »بدون پالستیک«  در  رشت برگزار شد
در چهار محال وبختیاری برگزار شد؛

سمینار نظام آموزشي در فرانسه

به گزارش روابط عمومي واحد استاني دانشگاه؛ فرید براتی در سمینار 
بر آموزش های مهارتی در جمع  تاکید  با  ظام آموزشی در فرانسه 
داشت:  اظهار  استان،  کابردی  علمی  دانشگاه  مدرسان  و  مسئوالن 
مهارت افزایی در راستای ایجاد تولید و اشتغال مسئله ای حائز اهمیت 

است.
وی افزود: هر نوع اشتغالی منوط به داشتن مهارت در زمینه آن است 
و دانشگاه جامع علمی کاربردی این امر را مورد توجه قرار داده است.

براتی تصریح کرد: اکنون نرخ بیکاری در استان 2۰ درصد است و ۳۵ 
تا 4۵ درصد فارغ التحصیالن دانشگاهی فاقد شغل هستند؛ این امر 

نشان از وجود ضعف در سیستم آموزش است.
وی تکیه بر ظرفیت های درونی اعم از ایرانیان دانشمند که درخارج از 

کشور زندگی  می کنند را بخشی از نیروی الزم برای توسعه دانست.

آغاز جشنواره تابستانه اوقات فراغت در ساری 
برگزار شد

خبرنگار پیام زمان- فاطمه حسن زاده: معاون فرهنگي و اجتماعي 
شهرداري ساري اظهار داشت: این معاونت با برنامه ریزي هاي صورت 
گرفته تالش مي کند ، شهروندان از اوقات فراغت خود استفاده بهینه 
را داشته باشند. محمد محبوب معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري 
ساري  درحاشیه  بازدید از مراسم افتتاحیه جشنواره اوقات فراغت 
2۰در2۰ که در قالب کودک و شهر رویایي که در پارک ملل برگزار 
شد، گفت: فراغت در شهرهایي که  جمعیت جوان و پویا دارند، باید 
مورد توجه جدي قرار گیرد تا از این ظرفیت در مسیر درست استفاده 

شود.
 وي ایجاد شور و نشاط اجتماعي در شهروندان را از اهداف تیم مدیریت 
شهري دانست و افزود: این معاونت در تالش است تا با برنامه ریزي هاي 
مدون نشاط معنوي شهروندان در کنار نشاط اجتماعي آنان را فراهم 
آورد. قابل ذکر است مراسم افتتاحیه جشنواره تابستانه اوقات فراغت 
2۰ در2۰ ، در قالب جشنواره بازي کودک در شهر رویایي با انجام بازي 
هاي کودکانه پازل ، مار و پله ، دومینو، لیوان چیني ، نقاشي ، ِگل بازي 
در گروه هاي سني کودکان و نوجوانان برگزار گردید.جشنواره تابستانه 
اوقات فراغت از 2۰ تیرالي 2۰ شهریور به صورت مستمر و با رویکرد 

فرهنگي اجتماعي و ورزشي برگزار مي گردد.

خبر

برگزاری مسابقات قهرمانی بین باشگاهی بانوان در

 استان اصفهان 

به همت شهال بهادری نائب رئیس ورزش رزمی 
فایت رنجر در استان اصفهان، مسابقات قهرمانی 
بین باشگاهی بانوان فایت رنجر در استایل های 
مارشال فرم، سالح،  فرم در، رده گروه های سنی 
ماه  تیر   ۱۶ تاریخ  در  وجوان  نوجوان  نونهال، 

ساجاری در باشگاه ثامن االئمه برگزار گردید.
شرکت  بین  فشرده  رقابت  ساعت  پنج  از  بعد 
با  اصفهان  باشگاه های  از  تیم  دوازده  کنندگان 
مشخص  سوم  تا  اول  نفرات  داور  چهار  حضور 

شدند.
اهدا مدال های این ورزشکاران با حضور، شیهان 
جهانی  سبک  بنیانگذار  زاده  شجاعی  حسین 
فدراسیون  رئیس  مالپروانه  استاد  رنجر،  فایت 
سرکار  اصفهان،  شهرستان  رزمی  ورزش های 
رنجر  فایت  بانوان  سبک  مسئول  ایزدی  خانم 
رئیس  نایب  رستمی  خانم  وسرکار  کشور، 
اصفهان،  استان  رزمی  ورزش های  فدراسیون 
روزنامه های  سرپرست  بهادری  شهزاد  خانم  و 
هیئت  عضو  و  زمان  پیام  و  مردم  راه  کشوری، 
مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران و نویسندگان 

استان اصفهان صورت پذیرفت.
در این روز، شیهان شجاعی زاده با اهدا کاپ به 

خانم شهال بهادری مسئول برگزاری این مسابقه 
به  نمود. الزم  وتشکر  دانی  قدر  از زحمات وی 
فدراسیون  رئیس  پروانه،  مال  استاد  است؛  ذکر 
ورزش های رزمی شهرستان اصفهان، در گفتگو 
و  نگاران  روزنامه  انجمن  مدیره  هیئت  عضو  با 
نویسندگان استان ابراز کرد جمله معروف عقل 
سالم در بدن سالم به ما پیام می دهد که برای 
داشتن یک زندگی موفق ابتدای باید به سالمت 
جسم توجه نمود و این مهم امکان پذیر نیست 

مگر با توجه به امر ورزش.
وی در مورد وضعیت باشگاه های استان نسبت 
به جمعت جوان آن گفت، ما هم اکنون مشکل 
ورزشگاه نداریم بلکه استقبال کمرنگ جوانان و 
نوجوانان را در این حیطه شاهدیم. در باشگاه ها 
سطح اصفهان همه با جان ودل زحمت میکشند 
فعالیت و فرهنگ سازی می کنند اما ما باز هم 
شاهد ریزش کارآموزان رشته های ورزشی هستم. 
و نیاز است جدا از پیگیری مشکالت و رفع آن 
توسط مسولین گرامی خانواده ها، مدارس و کلیه 
آموزشگاه ها در تشویق و ترغیب نسل جوان واین 
سرمایه های آینده کشور تالش بیشتری نمایند.

رئیس کل دادگستری استان البرز مطرح کرد:

حل مشکل معتادان منجر به کاهش 40 درصدی جرایم 

فاضلیان گفت: در استان البرز اگر بحث اعتیاد 
حل شود حداقل 4۰ درصد جرایم به صورت 
نیز  زندان ها  در  و  ریشه ای حل خواهد شد 
کاهش ۳۰ الی 4۰ درصدی زندانیان را خواهیم 
داشت اولین نشست شورای راهبردی »طرح 
دادگاه درمان مدار استان البرز« با حضور احمد 
فاضلیان رئیس کل دادگستری استان البرز، 
حاجی رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقالب 
مرکز استان و مسئوالن استانی در دادگستری 
کل  رئیس  شد.  برگزار  البرز  استان  کل 
دادگستری استان البرز در این نشست پس از 
توجیه طرح استقرار آزمایشی دادگاه درمان مدار 
در استان البرز توسط مدیرکل بهزیستی استان 
گفت: این طرح که توسط معاونت اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با همکاری 
سازمان بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر 
کشور  اجتماعی  شورای  تصویب  به  کشور 
رسیده در راستای ساماندهی و یکپارچه سازی 
نظام مدیریت معتادان بی سرپناه با استفاده از 
ظرفیت های قانونی ابالغ شده است و باید در 

استان البرز به صورت آزمایشی اجرایی شود.
وی با انتقاد از رویه موجود در اجرای این طرح 

در استان البرز تصریح کرد: برای عملیاتی شدن 
این طرح ۵ مرحله در نظر گرفته شده ولی با 
اینکه از ابالغ آن 4-۵ ماه می گذرد به غیر از 
مرحله نخست که توسط پایتخت و در راستای 
اصالح ساختار و نیازسنجی بوده در استان البرز 

هیچ اقدامی نشده است.
عالی ترین مقام قضایی استان البرز با اشاره به 
تغییر نگاه به مقوله اعتیاد در جهان امروز اضافه 
کرد: اکنون در دنیا فرد معتاد به عنوان بیمار 
پذیرفته شده و در کشور ما نیز قوانین چنین 

رویکردی را دارند.
وی با بیان اینکه بیماری اعتیاد عوارض سنگینی 
برای جامعه دارد توضیح داد: اگر مشکل نزدیک 
به 4 میلیون معتاد در کشور حل شود کاهش 
چشمگیری در آمار ناهجنجاری ها در کشور 
خواهیم داشت؛ در استان البرز نیز اگر بحث 
اعتیاد حل شود حداقل 4۰ درصد جرایم به 
صورت ریشه ای حل خواهند شد و در زندان ها 
نیز کاهش ۳۰ الی 4۰ درصدی زندانیان را 
خواهیم داشت چون بسیاری از جرایم دیگر 
مانند سرقت، ترک نفقه و... ریشه در اعتیاد 

دارد.
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مفقودی
به شماره شهربانی ۵۶ ل  ایکس  ال  پارس ئی  اینجانب جبار عبدی مالک خودرو 
8۵۳ ایران 29 و شماره بدنه  8۳8299۳۱  و شماره موتور ۱2۶8۳۰۰۱۳۱۳ به 
علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده، لذا چنانچه 
هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت ۱۰ روز به دفتر حقوقی 
مراجعه  پیکان شهر ساختمان سمند  در  واقع  ایران خودرو  فروش شرکت  سازمان 
نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
کرمانشاه

هیات موضوع    تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون 
و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳9۵۶۰۳۳۱۰۰9۰۰۶۰۱۳  مورخ ۱۳9۵/۱۱/۱9   هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
فتح اله احمدزاده شلمانی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 42۱8 صادره از لنگرود بشماره 
ملی 27۰89۶۶7۵8 بصورت ششدانگ یک باب خانه به مساحت 9۰/99 مترمربع از 
قطعه یک تفکیکی از صورتمجلس شماره ۱7497 مورخ 77/4/8 پالک 2۱۳۶ فرعی از 
۱۶2 اصلی واقع در کرج، خریداري از مالک رسمي خانم صنم کوهستانی بقائی که سند 
مالکیت وی ذیل ثبت صفحه 49۳ دفتر ۱۱۰۱ به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده و 
نیز انتقال ملک از وی به متقاضی به صورت سند عادی محرز گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 9۶/۱248/ف     م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۶/4/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۶/4/2۵

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی ابالغ دادنامه 
از طریق روزنامه کثیر االنتشار طبق تبصره ماده ۳۰2 

پیرو آگهی قبلی با توجه به مجهول المکان بودن خوانده مهران صالح زاده فرزند 
از  اعسار  بدوا  و  طلب  مطالبه  بخواسته  (دادخواستی  بهرامی  )قباد  خواهان  جمال 
هزینه اعسار از هزینه دادرسی به شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم 
آباد تقدیم کرده که به شماره 9۶۰۰۶۵ بایگانی ثبت گردیده پس از طی مراحل 
قانونی بموجب رای شماره 9۶/۰۰۰4۳8 حکم به اعسار و معافیت از هزینه دادرسی 
به طور موقت تا متمکن شدن وی جهت پرونده مذکور صادر و اعالم گردیده یک 
قانونی طی دادخواستی  دارید در مهلت  اعتراض  تا چنانچه  آگهی می شود  نوبت 
رسمی با تعیین آدرس دقیق خود بدفتر دادگاه اعالم دارید پس از گذشت مهلت 

قانونی حکم قطعی و قابل اجرا می باشد. 
مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –حمید 
گوهری سراب . 

متن آگهی

تعاونی  خوانده  طرفیت  به  علی  فرزند  رشنو  زاده  جانم  دادخواست  احتراما حسب 
مسکن مهر به مدیریت امیدی مقدم فرزند علی سگوند مبنی بر مطالبه طلب مندرج 
در پرونده کالسه 9۶۰2۱9 به تاریخ رسیدگی ۱۳9۶/۵/2۵ ساعت 9 صبح در روز 
آباد  چهارشنبه نزد شعبه 2۵ شورای حل اختالف شهید مطهری شهرستان خرم 
واقع در سه راهی اسد آبادی جنب بانک ملی مفتوح مطرح رسیدگی می باشد با 
به  اقدام مقتضی  لذا مراتب جهت هرگونه  المکان بودن خوانده  عنایت به مجهول 

حضور ارسال می گردد. 
رئیس شعبه 2۵ حقوقی شورای حل اختالف شهید مطهری –مرضیه سلیمانی 

آگهی مجدد مزایده اموال توقیفی
کالسه9۶۰۰۳و9۶۰۰۶۳و9۳۰28۰اجرایی  های  پرونده  موجب  به  اینکه  نظربه 
بپرداخت  محکوم  سازندگی  فردای  هوشمندان  شرکت  علیه  محکوم  درخصوص 
باقری  یوسف  لهم  محکوم  درحق  خواسته  اصل  بابت  مبلغ4۰9977۰89ریال 
و9۳۰28۰( زاده)کالسه9۶۰۰۰۳(ومحمدرضاآلبوغبیش)کالسه9۶۰۰۶۳ 

درخواست  دولت حسب  اجرادرحق  هزینه  بابت  مبلغ۳۰۰۰۰۰۰ریال  ونیزپرداخت 
محکوم اموال محکوم علیه شامل9۵تن آهن االت شامل اسکلت مسکونی4طبقه که 
ومقررگردیدکه  ارزیابی  محلی  کارشناس خبره  توسط  ارزش هرکیلو42۰۰ریال  به 
ازطریق مزایده درمورخ9۶/۵/۱۰ازساعت۱2 الی یک بعدازظهردرمحل اجرای احکام 
دادگاه بندرامام)ره(به اجراگذاشته خواهدشدومزایده ازقیمت کارشناسی تعیین شده 
شروع ومال متعلق به کسی خواهدشدکه بیشترین قیمت پیشنهادی راارائه نمایدو 
بیشترومالحظه  اطالع  کسب  ازموعدجهت  روزقبل  پنج  توانندظرف  می  خریداران 

اموال به این اجرا مراجعه نمایند.     شماره م.الف)۱۶/۱2(
مدیردفترشعبه یک اجرای احکام مدنی دادگاه 
عمومی بندرامام خمینی)ره(-سیدهاشم محمدی

آگهی ابالغ
خواهان آقای جابر جعفری فرزند رحیم دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 
47۰/۵7۵/۰۰۰ بطرفیت آقایان ۱- حسین محمدی فرزند عبدالحسین 2- محمد 
به  عبدالحسین مطرح که تحت کالسه 9۶۰۱۰4  )بهزاد( محمدی هر دو  حسین 
شعبه دوم حقوقی عسلویه ارجاع و مقید وقت رسیدگی به تاریخ 9۶/۵/28 ساعت 
۱۰ میباشد نظر به مجهول المکان بودن خواندگان در روز و ساعت مقرر در جلسه 
حضور یابند همچنین م یتوانند تا قبل از وقت رسیدگی جهت دریافت دادخواست 

و ضمائم به دفتر شعبه مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار: 96/٤/2۵ مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان عسلویه

رونوشت آگهی حصروراثت
از   ۱/۱87/9۶ کالسه  به  دادخواست  شرح  به  اسمعیل  محمد  فرزند  فالح  ابراهیم 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ابراهیم ملی ۱-۰۱۱۵۶۶-۵82 صادره از ساری در تاریخ  الهه فالح باغبانی فرزند 
۱۳9۶/۱2/۱۱ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
۱- ابراهیم فالح باغبانی فرزند محمد اسمعیل  به شماره شناسنامه  7۵۱7 نسبت 

پدر متوفی
2- عالیه منفرد  فرزند کریم به شماره شناسنامه  ۶98۵ نسبت مادر متوفی

 ۳- اصغر جویباری فرزند داود به شماره ملی ۱-۰۰۳۳8۵-۵82همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف جویبار- 

متن آگهی
شماره  خواست  کیفر  موجب  به  آباد  خرم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
اتهام  به   9۳۰998۶۶۱29۰۰۶۶۱ مطروحه  پرونده  در   9۶۱۰4۳۶۶۱۱۰۰۰282
به  موضوع  به  رسیدگی  که  نموده  کیفر  تقاضای  مجعول  سند  از  استفاده  و  جعل 
این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه ۱۳9۶/۵/28 ساعت ۰8:۰۰ تعیین 
گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم ابالغیه بنام 
اصغر پرچمی بر چوبی فرزند جمشید و در اجرای مقررات ماده ۳44 قانون آیین 
اتهام انتسابی در  از  دادرسی کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع 
وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 
رئیس شعبه ۱٠3 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد – سید رضا موسوی . 

فقدان سند
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابررای شماره – 27۶/92  /۱۳9۵۶۰۳۰۱۰۵9۰۰2۱۰۶و۱/92/277

۳9۵۶۰۳۰۱۰۵9۰۰2۱۰7 مورخ۱۳9۵/۶/۳
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای 
بار به  از رود  اقاسی صابری خرسند   فرزند مسیح به شماره شناسنامه 8 صادره 
به شماره  شماره ملی 2۶۵97۵9۰۶۵و خانم فخری رنجکش کالیه فرزند سعدی 
شناسنامه22۵ صادره از رودبار به شماره ملی 2۶۵9۳7494۵هر کدام  نسبت به سه 
دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 72/94 متر 
مربع به پالک۵۶۰۵ فرعی از ۳7اصلی مفروز و مجزی شده درقسمتی از پالک 4۰ 
فرعی از۳7 اصلی مذکور واقع در قریه حسن آباد لقمانی بخش ۱2 تهران خریداری 
از مالکیت رسمی اکبر زیاری   محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود، در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهرتسلیم 
نموده و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل 
تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و 
یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند مالکیت متقاضی صادر خواهد 

شد. م/الف ۵۶9
تاریخ انتشار نوبت اول : 9۶/۰4/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۶/۰4/2۵

کفیل ثبت اسناد و امالک  اسالمشهر سادات حسینی

اجرائیه
مشخصات محکوم له: آقای اسداله فتحی   نام پدر: ابوالفضل    نشانی محل اقامت: 

تهران- چهاردانگه فیروز بهرام میرزا قوام کوچه شهید فالحی پالک 24
مشخصات محکوم علیه: خانم سمیه خدایی نشانی محل اقامت: مجهول المکان

مجکوم به: بموجب دادنامه شماره ۳8۱ مورخ 9۵/۱۰/29 دادگاه چهاردانگه شعبه 
۱ حقوقی محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 2۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  اصل 
خواسته و مبلغ ۳2۵/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی خسارت تاخیرو تادیه از تاریخ صدور 
حکم لغایت اجرای حکم طبق اعالمی از سوی شاخص بانک مرکزی . پرداخت نیم 

عشر دولتی در حق صندوق دولت
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱.پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد.
2. ترتیبی برای پرداخت به مجکوم به بدهد.

در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  اجرا حکم  که  کند  معرفی  مالی   .۳
صورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جمع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید 
هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم 
و پرداخت محکوم به بوده اید. لیکن برای فرار در پرداخت اموال  خود را معرفی 
نکنید یا صورت خالف دارائی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد 

اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از ۶۱ روز تا ۶ ماه محکوم خواهیدشد.
4. عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی می باشد 
به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/۱/2۱ و 
همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی  مصوب ۱۰آبان ۱۳77 که 
ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است. توجه نموده و به آن عمل نمایند. م/الف ۶88
شعبه ۱  حقوقی چهاردانگه    مدیر دفتر

اگهی موضوع تحدید حدود اختصاصی
۱۳9۵۶۰۳۰۱۰۵9۰۰29۳۵/۱۳2۳/مورخ  شماره  رای  بموجب  اینکه  به  نظر 
۱۳9۵/۰9/2۰ هیات قانون تعیین     تکلیف نسبت به پالک ثبتی 2242۵فرعی 
از ۵2 اصلی مفروز و مجزی شده از ۱۶ فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه سالور 
افشار فرزند اکبر به شماره شناسه۰ به  نام خانم فاطمه  به  حوزه ثبتی اسالمشهر 
شماره ملی ۳98۰۱۶7488 صادره از رزن نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
پذیرفته  مالکیت  تقاضای سند  مربع  متر  به مساحت 72/۱4  احداثی درآن   بنای 
به  عنایت  با  و  گرفته  انجام  نوبت  دو  تکلیف طی  تعیین  قانون  اگهی های  و  شده 
اینکه پالک فوق جز امالک جاری است و با توجه به عدم اعتراض و اینکه مالک 
طبق درخواست وارده شماره ۵۳۳۱9 مورخ ۱۳9۵/۱2/۰7 تقاضای ادامه عملیات 
و تحدید حدودپالک فوق الذکر رانموده عملیات تحدید حدود پالک مذکور راس 
عمل  به  ان  وقوع  محل  در   ۱۳9۶/۰۵/۱۶ مورخ  دوشنبه  روز  صبح   8:۳۰ ساعت 
خواهد امد لذا مالکین و مجاورین و یا هرکسی که نسبت به پالک مذکور نسبت به 
عملیات تحدید حدود برای خود حقی قائل است و یا اعتراض دارد در محل وقوع 
انجام  قانون  ثبتی مطابق  اینصورت عملیات  و در غیر  نشانی ذیل حاضر  ملک در 

خواهد شد.م/الف۵94
اکبر  نفت کوچه 9  اسالمشهر- شهرک سالور خیابان حدادی پشت شعبه  نشانی: 

زارع پالک 8 
تاریخ انتشار: ۱۳9۶/۰4/2۵

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر  سادات حسینی

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازشادگان  پدرنادربشناسنامه۱4۳۵۰صادره  نام  ناصری  آل  کریم  آقای 
فرایه  مرحوم  مادرش  که  داده  وتوضیح  تقدیم  گواهی حصروراثت  بخواسته صدور 
البوناصربشناسنامه۱صادره از رامشیردرتاریخ۱۳92/۱۱/۱4درشادگان اقامتگاه دائمی 
اش فوت ورثه اش عبارتنداز۱-متقاضی بامشخصات فوق.2-عبدالرحمان بشناسنامه 
بشناسنامه۱4۳ ۳-عظیم  شادگان  متولد۱۳۵4/8/4وکدملی۱898۳۰2۰۳۰صادره 
بشناسنام شادگان4-عبدالغفار  ۵۱متولد۱۳۵7/۶/29وکدملی۱898۳۶249۱صادره 

آل  همگی  شهرت  شادگان  ه827۶متولد۱۳48/۶/4وکدملی۱898۳۰2۰22صادره 
مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  متوفی(والغیر.اینکه  )پسران  ناصری 
نوبت آگهی مینمایدتاهر کس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ 
بجزسری  نامه  صادروهروصیت  گواهی  داردواال  تقدیم  بدادگاه  ماه  یک  نشرآگهی 

ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود،ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان-نصیریان

ابالغیه 
مشخصات ابالغ شونده حقیقی-علیرضا تفنگدار زاده 

تاریخ حضور-9۶/۶/۱4 ساعت 9:۳۰
علت حضور-در خصوص دعوی یعقوبعلی اندرود به طرفیت شما در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر شوید.
۱۱٠/٤۵٤۵٤   شعبه 2٠7 مجتمع شماره ۵ شورای حل اختالف تهران 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی به خوانده  علی طیبی پور-عباس عزیز 

کالسه پرونده    2۱8/2۰7/9۶
وقت رسیدگی -  9۶/۶/۱2  ساعت 9:۳۰

خواهان –   حمیده عطائی تبریزی 
خواسته –مطالبه  

خواهان دادخواستی تسلیم  شورای حل اختالف نموده که جهت رسیدگی به شعبه   
نشانی  اعالم  خواهان  عجر  جهت  به  شده  تعیین  رسیدگی  وقت  و  گردیده  ارجاع 
خوانده و به درخواست وی و دستور شورا و به تجویز ماده 7۳ قانون آد م مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر اال نتشار آگهی می شود تا خوانده  در وقت مقرر 
فوق درجلسه دادگاه حاضر می شود  ضمنا وی می تواند به دبیر خانه حوزه مراجعه 

و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت نماید.
 ۱۱٠/٤۵٤39   مدیر دفتر شعبه ۱٠7   دادگاه  حقوقی تهران 

حصر وراثت 
مهین معصومی   به شماره شناسنامه  ۱۵27 به شرح دادخواست به کالسه9۶۰22۱   
از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین توضیح داده که شادروان  
عباس ابوطالبی به شماره شناسنامه ۳۵7  در تاریخ   9۶/2/8 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 مهین معصومی ش ش ۱۵27 ت ت ۱۳۱8 صادره ا زتهران همسر متوفی

مریم ابوطالبی ش ش 48۰ ت ت ۱۳۳9 صادره ا ز تهران دخترمتوفی
شهرام ابوطالبی ش ش ۶۰۳ ت ت ۱۳4۳ صادره از تهران پسر متوفی
بهرام ابوطالبی ش ش 42 ت ت ۱۳4۳ صادره از کرمانشاه پسر متوفی

با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را  در یک نوبت آگهی می     اینک 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 ۱۱٠/٤۵٤٤6 دبیر  شعبه     2٠7  شورای حل اختالف مجتمع شماره  ۵  تهران

حصر وراثت 
کالسه    به  دادخواست  شرح  به    ۱9۰۱ شناسنامه   شماره  به  استرکی   اکبر 
22۱/2۰8/9۶    از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان  صغری بقال اصل به شماره شناسنامه  ۶۶8 در تاریخ   7۳/۱/4   
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

 علی استرکی ش ش 4۵7 ت ت ۱۳2۵ صادره ا زکاشان همسر متوفی
اکبر استرکی ش ش ۱9۰۱ ت ت ۱۳44 صادره ا زتهران پسر متوفی

اکرم استرکی ش ش ۱۵4۱ ت ت ۱۳48 صادره ا زتهران دختر متوفی
محسن استرکی ش ش ۶۳24 ت ت ۱۳۵9 صادره ا زتهران پسر متوفی

 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 ۱۱٠/٤۵٤33 دبیر  شعبه   2٠8  شورای حل اختالف مجتمع شماره۵   تهران

برگزاری تودیع و معارفه مدیر عامل 
سازمان عمران شهرداری آمل 

طی  زمان؛  پیام  خبرنگار  زاده-  حسن  فاطمه 
حکمی از سوی احمد امیر سلیمانی شهردار آمل 
سید علی موسوی به عنوان سرپرست سازمان 

عمران شهرداری آمل منصوب شد.
 احمد امیر سلیمانی  در جلسه تودیع و معارفه 
سرپرست سازمان عمران آمل اظهار کرد: تالش 
های جناب آقای نجفی در مدیریت این سازمان 
قابل تقدیر است و امیدواریم در عرصه های جدید 
بهره الزم  نیروی خدوم  این  توانمندی های  از 
را ببریم. وی با اشاره به اینکه سرپرست جدید 
سازمان عمران از سابقه درخشان در سازمان های 
مختلف و شهرداری بویژه در واحد فنی و عمرانی 
خدمات  عمران  سازمان  افزود:  است  برخوردار 
گسترده ای را در سال های اخیر انجام داده است 
که در این زمینه قدردان همه همکاران خود در 
این سازمان هستم. امیر سلیمانی خاطر نشان 
کرد: خوشبختانه همکاران بنده در شهرداری آمل 
خدمت را سرلوحه کار خود قرار داده اند و در هر 
جایگاهی با نیت واحد به کار خود ادامه می دهند.

کشت وصنعت میرزاکوچک خان 
واحد تولیدی نمونه در خوزستان

سعیدوحیدی فر- اهواز: شرکت کشت و صنعت 
میرزا کوچک خان واحد تولیدی نمونه استان 
خوزستان در سال ۱۳9۶ شد. به گزارش روابط 
عمومی شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک 
خان این شرکت با همت وتالش کارکنان شریف 

و توانمند خود موفق شد. 
مراسمی که در سازمان صنعت، معدن وتجارت 
امام  با حضوراستاندارمحترم خوزستان،  استان 
محترم  معاون  اهواز،  شهرستان  موقت  جمعه 
از  بسیاری  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
مدیران  استانی و واحدهای تولیدی استان در 
تاالر اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت 
واحدهای  بین  در  گردید  برگزار  خوزستان 
تولیدی استان خوزستان به عنوان واحد تولیدی 
و  تقدیر  لوح  دریافت  با  و  وبرتربرگزیده  نمونه 
تندیس،  برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات 
میرزا  صنعت  و  کشت  شرکت  بیافزاید.  خود 
اهواز-  جاده  کیلومتری   7۵ در  خان  کوچک 
خرمشهر واقع گردیده و عالوه بر تولید شکر، 
اولین کارخانه تولید شکر قهوه ای طبیعی واقعی 
در ایران را در سال جاری به بهره برداری خواهد 

رساند. 

خبر

جمع آوری شبکه موازی آبرسانی در قدس

از جمع آوری بیش  امور آبفای شهرستان قدس  مدیردفتر فنی 
از دو کیلومتر شبکه موازی آب شرب در این شهرستان خبر داد.

حسن  قدس،  شهرستان  آبفای  امور  عمومی  روابط  گزارش  به   
حاج حیدری گفت: با توجه به اهمیت ساماندهی مسیرهای چند 
شبکه ای  و در راستای کاهش حوادث و بهبود کیفیت آب شرب 
منطقه، ظرف سه ماهه اول سال جاری 278۰ متر شبکه موازی  
از سیستم شبکه توزیع آب شهر قدس حذف شد که این موضوع 
آب شرب  شهرستان  کیفیت  و  کمیت  بهبود  در  بسزایی  سهم 

خواهد داشت.
وی افزود: برنامه ریزی الزم جهت حذف کامل خطوط موازی در 
سطح شهرستان قدس انجام شده است که عملیات اجرایی آن 

بصورت مستمر ادامه خواهد داشت .

مرئی سازی شیرخط های شبکه توزیع آب 
در مالرد

از مرئی سازی و تعویض 8۰  آبفای شهرستان مالرد  امور  مدیر 
عدد شیر خط شبکه توزیع آب شرب در این شهر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی آبفای شهرها و شهرک های غرب تهران، 
های  شیر خط  تعویض  و  سازی  مرئی  با  گفت:  کریمی  خیراهلل 
برشبکه  موثر  مدیریت  اعمال  امکان  بر  عالوه  آبرسانی  فرسوده 
احتمالی شبکه  بروز حوادث  زمان  در  توزیع، محدوده قطع آب 
از این اقدام، تامین  کاهش می یابد. وی افزود: مهمترین هدف 
مطلوب آب آشامیدنی شهروندان  از نظر کمی وکیفی می باشد به 
طوریکه عالوه بر مرئی سازی و تعویض شیر خط ها، شستشوی 
شبکه توزیع نیز به صورت ماهیانه توسط عوامل فنی و اجرایی 

انجام می شود.

تعیین هیئت رئیسه شورای اسالمی کار 
شهرداری باقرشهر 

باقرشهر؛  اسالمی  و شورای  عمومی شهرداری  روابط  گزارش  به 
هیئت رئیسه شورای اسالمی کار شهرداری باقرشهر تعیین شد.

شهرداری  در  کار  اسالمی  شورای  انتخابات  برگزاری  از  پس 
باقرشهر، بر اساس این گزارش اعضای منتخب به همراه نماینده 
کارفرما در اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان ری حضوریافته 
اعضای  انتخاب  به  نسبت  کار،  شورای  اساسنامه  امضاء  و ضمن 

هیئت رئیسه اقدام نمودند.
نائب  شاملو،  وحید  رئیس،  عنوان  به  لک  رضا  اساس،  برهمین 
رئیس، محمدرضا کتی، منشی و مجید زواری به عنوان خزانه دار 

شورای اسالمی کار شهرداری باقرشهر انتخاب شدند.
الزم به ذکر است، مقرر گردید پس از ابالغ حکم نامبردگان از 
سوی اداره کار و رفاه اجتماعی استان تهران ،اعضای شورای کار 
شهرداری باقرشهر به طور رسمی فعالیت خود را بر اساس ضوابط 

و شرح وظایف موجود در مجموعه شهرداری آغاز نمایند.

خبر

البرز اعالم کرد: بهزیستی  مدیر کل بهزیستی 
البرز از 27 هزار معلول در استان حمایت می 

کند.
کرج- خبرنگار زمان؛ داریوش بیات نژاد در نشست 
مطبوعاتی که به مناسبت هفته بهزیستی برگزار 
هزار   27 از  البرز  استان  بهزیستی  گفت:  شد؛ 
برخوردارند  سازمان  این  خدمات  از  که  معلول 
حمایت کرده و تالش داریم تا افراد بیشتری را 
که در انتظار ارائه این خدمات هستند تا به چرخه 

حمایتی وارد کنیم. 
مدیر کل بهزیستی استان البرز در ابتدا با اشاره 
به هفته بهزیستی اظهار داشت: این هفته فرصت 
صادقانه  تالش  به  نهادن  ارج  برای  مناسبی 
همکاران در بخش دولتی و خصوصی است تا 
بخشی از خدمات این سازمان به جامعه هدف 
معرفی شده و  شهروندان از فعالیت های مختلف 

این نهاد مطلع شوند.
حوزه  در  بهزیستی  خدمات  به  اشاره  با  وی 
از  پیشگیری  بحث  داد:  ادامه  پیشگیری 
و  طالق  اعتیاد،  مثل  اجتماعی  آسیب های 
همه  دغدغه های  مهمترین  از  حاشیه نشینی 

مسئوالن به خصوص مجموعه بهزیستی است.
وی توضیح داد: در حال حاضر آمادگی الزم برای 

اجتماعی در  با آسیب های  مقابله  و  پیشگیری 
دستگاه های مختلف از جمله بهزیستی  ایجاد 

شده است.
ترین  از عمده  یکی  اینکه  بیان  با  این مسئول 
آسیب های  کاهش  برای  بهزیستی  برنامه های 
اجتماعی پیشگیری از معلولیت هاست، ابراز کرد: 
اجباری کردن آزمایش ژنتیک پیش از ازدواج در 
کشور به خصوص استان البرز که از تنوع قومیتی 
برای  اقدام  مهمترین  از  یکی  است  برخوردار 

تحقق این هدف است.
معاونت  اقدامات  دیگر  به  اشاره  با  نژاد  بیات 
برگزاری  داد:  توضیح  بهزیستی  پیشگیری 
و  قبل  آموزش  زندگی،  مهارت های  دوره های 
حین و بعد از ازدواج و برگزاری دوره مهارت رفتار 

با کودک از دیگر برنامه های این معاونت است.
این مسئول با اشاره به انجام غربالگری بینایی 
غربالگری  افزود: در بحث  استان  و شنوایی در 
بینایی پوشش 98 درصدی داشته ایم و غرباگری 
شنوایی نیز با موفقیت در استان در حال انجام 

است.
بیات نژاد با اشاره به اقدامات معاونت پیشگیری 
برای پیشگیری و درمان اعتیاد گفت: مسئوالن 
درگیر با مقوله اعتیاد به این نتیجه رسیده اند که 

اقدامات قهری منجر به کاهش اعتیاد نخواهد شد 
و در این حوزه آموزش و درمان نیز باید صورت 
بگیرد. بیات نژاد ادامه داد: برای تحقق این هدف  
قرار شده طرح دادگاه درمان مدار برای کاهش 

اعتیاد در استان اجرایی شود.
وی اضافه کرد: البرز در کنار چهار استان دیگر 
پایلوت اجرای طرح دادگاه درمانگر است و امید 

است تا دو هفته دیگر این طرح اجرایی شود.
مدیرکل بهزیستی البرز تصریح کرد: در اجرای 
این طرح حفظ کرامت معتادان و ترویج فرهنگ 
کاهش  برای  که  دستگاه هایی  در  گروهی  کار 

اعتیاد درگیر هستند، مد نظر قرار گرفته است.
بیات نژاد با اشاره به فعالیت های صورت گرفته 

برای درمان افراد زیر ۱8 سال معتاد ابراز کرد: 
معتاد  کودکان  درمان  مرکز  استان  بهزیستی 
زیر ۱8 سال راه اندازی شده که این مرکز بعد 
از سیستان  و بلوچستان دومین مرکزی است 
که در کشور با این عنوان راه اندازی شده است. 
وی توضیح داد: عالوه بر این مرکز درمان زنان 
معتاد نیز در استان راه اندازی شده چون اعتیاد 
زنان معتاد آسیب های جدی ای به بنیان خانواده 
از  پیشگیری  برای  کرد:  ابراز  بیات نژاد  می زند. 
طرح های  اجتماعی  آسیب های  سایر  و  اعتیاد 
مختلفی در مدارس استان اجرا می شود؛ چون 
پایه بسیاری از آسیب ها از دوران کودکی شکل 

می گیرد.

مدیر کل بهزیستی استان البرز اعالم کرد:

حمایت بهزیستی از 27 هزار معلول در البرز 

برگزاری هفدهمین دوره مسابقات قرآن کریم شرکت 
مخابرات اصفهان 

اصفهان- هفدهمین دوره مسابقات قرآن کریم 
همراه با چهارمین اردوی قرآنی ویژه کارکنان 
اصفهان  استان  مخابرات  شرکت  خانواده  و 
محل  در  شرکت کننده  نفر   ۱۶۰۰ حضور  با 
اردوگاه فرهنگی تربیتی شهید بهشتی اصفهان 

برگزار شد.
کارکنان  کلیه  که  معنوی  برنامه  این  در 
قراردادی،  رسمی،  از  اعم  اصفهان  مخابرات 
پذیرش  داشتند،  حضور  بازنشسته  و  شرکتی 
تا  و  آغاز  صبح   7 ساعت  از  شرکت کنندگان 

۱۰:۳۰ صبح ادامه یافت.
صورت گرفته  برنامه ریزی های  با  خوشبختانه 
پذیرش شرکت کنندگان از طریق کدهای اعالم 
منظم  بصورت  عمومی  روابط  سایت  در  شده 
انجام شد.مسابقات از ساعت 8 صبح آغاز و تا 
ساعت ۱2 ظهر ادامه یافت و با توجه به وسعت 
و فضای مناسب طبیعی اردوگاه شهید بهشتی، 
شرکت کنندگان از فضای مجموعه نیز استفاده 
حفظ،  رشته  سه  در  مسابقات  نمودند.این 

روخوانی و مفاهیم در مقاطع پیش از دبستان، 
دبستان،  ششم  تا  سوم  دبستان،  دوم  و  اول 
ب  دبیرستان  سوم(،  تا  الف)اول  دبیرستان 
)چهارم تا ششم( و بزرگساالن برگزار و نفرات 
خانواده  برنامه  این  گردید.در  مشخص  برتر 
در  را  یکروز  اصفهان  استان  مخابرات  شرکت 
از  توانستند  و  گذرانده  قرآن  با  خانواده  جمع 
برکات معنوی و فضایل این کتاب روح بخش 
اعالم  از  ادامه پس  بهره مند گردند.در  آسمانی 
نتایج داوری، مراسم اختتامیه با حضور حسین 
استان  مخابرات  شرکت  مدیرعامل  کشایی 
شرکت،  فروش  و  بازاریابی  معاون  اصفهان، 
برگزار  کنندگان  شرکت  و  مدیران  از  جمعی 

گردید.
برنامه های  با  مسابقات  این  اختتامیه  مراسم 
متنوع قرآنی از جمله حضور حنانه خلفی نخبه 
قرآنی همراه بود و در پایان از نفرات برتر این 
ارزنده  جوایز  و  لوح  اهدا  با  مسابقات  از  دوره 

تقدیر به عمل آمد.

بهزیستی به مددجویان معتاد یارانه ی
 ترک می دهد

اعتیاد  دفتر  مسئول  کارشناس  ایسنا؛ 
گفت:  ایالم  استان  بهزیستی  کل  اداره 
مواد مخدر  به مصرف کنندگان  بهزیستی 
که دارای مشکالت مالی بوده و مددجوی 
برای  باشند  امداد  کمیته  یا  بهزیستی 
یارانه  مراکز مجاز،  از طریق  اعتیاد  ترک 

پرداخت می کند. 
اندوزی« اظهار کرد: تمامی این  »حجت 
بهزیستی  نظارت  با  و  غیردولتی  مراکز 
فعالیت دارند و هزینه درمان ترک اعتیاد 
برای 4۵ تا ۶۰ روز اقامت در این مراکز 
بهزیستی  که  است  ریال  میلیون  چهار 
نیازمند  مخدر  مواد  مصرف کنندگان  به 
امداد  کمیته  یا  بهزیستی  مددجوی  که 
باشند بین یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال 
تا دو میلیون ریال در قالب یارانه درمان، 

پرداخت می کند. 
گذشته  سال  یک  در  کرد:  اضافه  وی 
نفر مصرف کننده مواد  درمجموع 2 هزار 

مراجعه  ترک  برای  مراکز  این  به  مخدر 
کردند که به افراد نیازمند بیش از ۵۱۰ 

میلیون ریال یارانه پرداخت شده است. 
اقامتی  مراکز  مجموع  از  اندوزی 
با  که  غیردولتی  اعتیاد  ترک  میان مدت 
ایالم فعالیت  نظارت بهزیستی در استان 
دارند پنج مرکز در ایالم و مابقی در دیگر 

شهرستان ها فعال هستند. 
اقامتی  از راه اندازی سه مرکز جدید  وی 
نزدیک  آینده  در  اعتیاد  ترک  میان مدت 
و  اول  چرد  سیروان،  شهرستان های  در 

ایوان خبر داد. 
از  را  بهبودیافتگان  اشتغال  اندوزی 
از  جلوگیری  برای  بهزیستی  برنامه های 
اعتیاد  دامن  به  آن ها  دوباره  بازگشت 
اعالم کرد و گفت: سال گذشته به ۱28 
از ۱۰ میلیارد  از بهبودیافتگان بیش  نفر 

ریال تسهیالت اشتغال پرداخت شد. 
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سرمایه گذاری های خارجی تضمینی برای افزایش 
امنیت ایران است 

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس گفت: سرمایه گذاری 
کشورهای معتبر خارجی در ایران و قراردادهایی همانند توسعه فاز 

۱۱ پارس جنوبی می تواند بر تضمین امنیت کشور بیفزاید.
بهرام پارسایی، نماینده شیراز در مجلس، با اشاره به برخی انتقادها 
به قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: به طور طبیعی اگر 
بخشی در داخل بتوانند چنین کاری انجام دهند، دولت و مجلس 
هر دو از آن استقبال می کنند، عزم وزارت نفت هم بر این است، اما 

تجربه گذشته برای ما روشن است.
وی افزود: بدون حضور شرکت هایی که فناوری و توانمندی الزم 
را دارند، شاید چند برابر شرکت توتال هزینه می شد، اما به نتیجه 
این  به  داد  را هدر  نمی شود سرمایه مردم  بنابراین  نمی رسیدیم، 

بهانه که شرکت های خارجی به ایران نیایند.
پارسایی با بیان این که مشارکت مردم محکم ترین ضامن بقای نظام 
است، تصریح کرد: شرکت های خارجی توانمند باید به کشور ما 
بیایند، زیرا  ما معتقدیم سرمایه گذاری شرکت های معتبر خارجی 
در ایران خود در تضمین امنیت ما می افزاید، سرمایه های خارجی و 

آوردن آن به کشور هم به نفع ملت و توسعه کشور است.
ما  کرد:  عنوان  مجلس  نود  اصل  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
تکنولوژی  و  توانمندی  که  کنیم  انکار  را  واقعیت  این  نمی توانیم 
شرکت های خارجی در داخل کشور وجود ندارد، نمی خواهیم مردم 
فریبانه  عوام  و  پوپولیستی  شعارهای  دوران  زیرا  دهیم،  فریب  را 
گذشته است، بنابراین باید با واقعیات کنار بیایند و توانمندی خود 
را در کنار تکنولوژی دنیا به کار بگیریم تا وضع بیکاری و رکود را 

بهبود ببخشیم.
وی گفت: اگر بخواهیم چوب الی چرخ دولت بگذاریم و به بهانه های 
مختلف به دولت حمله کنیم، مردم تاوان آن را خواهند داد، از این 
رو مخالفان دولت واقعیات را بپذیرند و به رای مردم احترام بگذارند.

انرژی پاک با سرمایه خارجی ها توسعه می یابد

تجدیدپذیز  های  انرژی  توسعه  برای  باالیی  های  پتانسیل  ایران 
سوی  از  زیادی  استقبال  برجام  از  پس  دلیل  همین  به  دارد 
صورت  انرژی  این  در  گذاری  سرمایه  برای  خارجی  کشورهای 
گرفت به طوری که طبق گفته های وزیر نیرو ۳.۶ میلیارد دالر 
درخواست سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی های نو وجود 

دارد.
به گزارش ایسنا، اهمیت حفاظت از محیط زیست، در دسترس 
نقاط  اکثر  برای  پذیر  تجدید  نیروگاه های  احداث  امکان  بودن 
از  زایی  اشتغال  و  توزیع  و  انتقال  به خطوط  نیاز  عدم  و  کشور 
جمله اهداف پیگیری ایجاد پروژه های تجدید پذیر در کشور از 
سوی وزارت نیرو مطرح شده که  احداث نیروگاه های خورشیدی 
از  مگاوات   ۱۰ زیر  ظرفیت های  به  همدان  و  اصفهان  اراک،  در 
اجرا  مرحله  در  کنون  تا  که  است  خورشیدی  موفق  پروژه های 

قرار گرفته است.
سرمایه  برای  ایران  انگیزه بخش  و  روشن  مقررات  میان  این  در 
گذاری در زمینه نیروگاه های تجدید پذیر یکی از دالیل استقبال 
 ۳ تاکنون  چراکه  است  شده  پروژه ها  این  از  خارجی  کشورهای 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر درخواست سرمایه گذاری خارجی در 
این حوزه ثبت شده که بیشترین حجم سرمایه گذاری خارجی را 

به خود اختصاص می دهد.
 ۳۵۰ از  بیش  کنون  تا  گرفته  صوورت  برنامه ریزی های  طبق 
پیش بینی  و  شده  نصب  کشور  در  تجدیدپذیر  نیروگاه  مگاوات 
می شود که این میزان ظرفیت تا سال 2۰۳۰ میالدی به 7۵۰۰ 

مگاوات برسد.
انرژی های  توسعه  از  حمایت  برای  نیرو  وزارت  میان  این  در 
برای بخش خصوصی فراهم کرده که  را  تجدیدپذیر، تسهیالتی 
برق تولیدی از نیروگاه های تجدیدپذیر را به قیمت قابل توجهی 
متداول  و  فسیلی  نیروگاه های  از  تولیدی  برق  با  مقایسه  در 

خریداری کنند.
تشویق  جهت  نیرو  وزارت  برنامه های  گرفتن  نظر  در  با 
بردن  باال  و  خارجی(  و  )داخلی  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران 
انگیزه آن ها برای سرمایه گذاری در نیروگاه های تجدیدپذیر و از 
دیگر سوی ایجاد بستر مناسب در خصوص تنوع بخشی هر چه 
از  تولیدی  برق  توسعه ظرفیت  انرژی در کشور،  به سبد  بیشتر 
برق    از طریق مکانیسم خرید تضمینی  انرژی تجدیدپذیر  منابع 
برای  فرصتی  و  شد  خواهد  محقق  بخش خصوصی  مشارکت  و 
حضور سرمایه گذاران خصوصی )داخلی و خارجی( برای ورود به 
این عرصه در داخل کشور فراهم شده که رویکردی اقتصادی و 

انتفاع مالی برای آن ها نیز به همراه دارد.

اوپک از احیای تولید نفت ایران استقبال می کند 

ایران،  که  کند  سازمان درک می  این  کرد  اعالم  اوپک  دبیرکل 
نیجریه و لیبی با چالش هایی عمده روبه رو بوده اند و از افزایش 

تولید آنها استقبال می کند. 
کل  دبیر  بارکیندو،  محمد  بلومبرگ،  خبری  شبکه  گزارش  به 
اوپک  کرد  اعالم  )اوپک(  نفت  صادرکننده  کشورهای  سازمان 
خواهان »ترمیم ضابطه مند« در تولید نفت لیبی، نیجریه و ایران 
است و هدف تولید تعیین شده در توافق جهانی کاهش عرضه 
کشور  سه  این  تولید  افزایش  برای جذب  الزم  انعطاف  از  نفت، 
برخوردار است. به گفته بارکیندو، هنگامی که سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( تولید خود را در توافق ماه نوامبر در بازه 
تا ۳۳ میلیون بشکه در روز تعیین کرد، احتمال  ۳2.۵ میلیون 

افزایش تولید این سه کشور را در نظر گرفته بود.
وی گفت: آنچه ما می خواهیم، افزایش ضابطه مند تولید است که 

روند بازگشت توازن به بازار را به طور عمده مختل نکند.
این سازمان درک  این که  به  اشاره  با  اوپک همچنین   دبیر کل 
می کند که ایران، لیبی و نیجریه با چالش هایی جدی رو به رو 
تولید  این کشورها به سرعت  اند، گفت: ما خوشنودیم که  بوده 

خود را بازسازی می کنند.

مخالفت آمریکا با برنامه ژاپن برای 
حفاری نفت فراساحلی روسیه

آمریکا با پروژه یک کنسرسیوم ژاپنی و غول نفتی 
فراساحلی  نفت  حفاری  برای  روس نفت  دولتی 

روسیه مخالفت کرده است.
گاز  نفت،  ملی  شرکت  گزارش،  این  اساس  بر 
اینپکس  شرکت   ،)JOGMEC( فلزات  و 
 2۰۱۶ سال  دسامبر  در  ماروبنی  شرکت  و 
توافقنامه ای با روس نفت برای اکتشاف مشترک در 
منطقه فراساحلی جنوب غربی جزیره ساخالین 
روسیه امضا کردند. شرکت JOGMEC در آن 
زمان گفت: انتظار می رود این سه شرکت ژاپنی 
همکاری اقتصادی ژاپن و روسیه را تحکیم کنند و 

منابع انرژی ژاپن را متنوع سازند.
طبق گزارش بلومبرگ به نقل از منابع آگاه، اما از 
آن زمان، دولت آمریکا با این پروژه مخالفت کرده 
است و در بنای مخالفتش، با اشاره به تحریم ها 
علیه روسیه اعالم کرده متحدان آمریکا در گروه 
جی 7 نباید در پروژه هایی حضور پیدا کنند که 
حضور شرکت های آمریکایی در آنها ممنوع شده 
است. اما ژاپن در برابر این مخالفت موضع گرفته 
و اعالم کرده که شرکت های ژاپنی با شرکت های 
که  نکرده اند  رقابت  پروژه  این  برای  آمریکایی 

بخواهند جای خالی آنها را پر کنند.
بخشی از محدوده ای که روس نفت و کنسرسیوم 
شامل  کرده اند،  توافق  آن  اکتشاف  برای  ژاپنی 
تحریم های  مشمول  که  است  عمیق  آب های 
برای  خدمات  و  تجهیزات  تامین  برای  آمریکا 
قرار  روسیه  در  عمیق  آب های  نفتی  پروژه های 

می گیرد.

افزایش 5 درصدی قیمت  نفت 
در هفته گذشته

نفت روز جمعه تحت تاثیر آماری که آهسته شدن 
روند رشد دکل های حفاری نفت آمریکا را نشان 
داد و همچنین دور نمای رشد باالتر تقاضا، روز 
جمعه برای پنجمین روز متوالی افزایش یافت و به 
باالترین قیمت در حدود دو هفته گذشته صعود 

کرد. 
تگزاس  وست  نفت  گزارش،  این  اساس  بر 
اینترمدیت برای تحویل در اوت در بازار نیویورک 
4۶ سنت یا یک درصد افزایش یافت و در 4۶.۵4 
دالر در هر بشکه بسته شد. بهای معامالت این 

بازار برای کل هفته ۵.2 درصد رشد کرد.
نفت برنت برای تحویل در سپتامبر در بازار لندن 
49 سنت یا یک درصد افزایش یافت و در 48.9۱ 
دالر در هر بشکه بسته شد. بهای معامالت این 

بازار برای کل هفته حدود 4.7 درصد رشد کرد.
در  انرژی  تحقیقات  مدیر  گلیکمان،  استیوارت 
نیویورک  در   CFRA Research موسسه 
در این باره به رویترز گفت: تصور می کنم عامل 
اصلی تاثیرگذار در افزایش قیمت ها آمار ذخایر 
نفت آمریکا بود که سرانجام به پایین ۵۰۰ میلیون 

بشکه کاهش یافت.
که  آمریکا  انرژی  اطالعات  اداره  آمار  طبق 
چهارشنبه هفته گذشته منتشر شد، ذخایر نفت 
خام در هفته منتهی به 7 ژوییه، 7.۶ میلیون بشکه 
کاهش یافت که بزرگ ترین کاهش هفتگی در ۱۰ 

ماه گذشته بود.

آمریکا دومین صادرکننده گاز طبیعی 
مایع در جهان می شود

رویترز به نقل از آژانس بین المللی انرژی اعالم 
کرد: آمریکا ظرفیت این را دارد که تا اواخر سال 
گاز  صادرکننده  دومین  عنوان  میالدی   2۰22
طبیعی مایع را در جهان کسب کند و قبل از 

استرالیا و پس از قطر قرار گیرد.
 این اداره اعالم کرد که ظرفیت جهانی صادرات 
»ال ان جی« تا مقطع یاد شده به ۶۵۰ میلیارد 
متر مکعب در سال خواهد رسید )این رقم در 
سال 2۰۱۶ میالدی 4۵2 میلیارد متر مکعب بوده 
است( و ظرفیت صادرات ساالنه ال ان جی ایاالت 
متحده به ۱۰۶ میلیارد و 7۰۰ میلیون متر مکعب 

می رسد.

تولید نفت ونزوئال در پی افزایش 
بدهی ها سقوط کرد

 به گزارش »ان بی سی«، تولید نفت که تنها درآمد 
نقدی ونزوئال به شمار می رود، به علت افزایش 
بدهی ها و اعتراض های سیاسی به سرعت در 

حال کاهش است. 
بر اساس گزارش بی بی، تولید نفت این کشور 
عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک(، 
در سال 2۰۱7 میالدی به کمترین میزان خود از 

سال ۱989 رسید.
این میزان در نیمه نخست سال جاری میالدی 
۱2٪  نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافت.

واردات نفت به چین در ماه ژوئن 
باال رفت

رویترز به نقل از اداره گمرک چین گزارش داد: 
واردات نفت چین در ماه ژوئن 2۰۱7میالدی 
در  بشکه  هزار  و 79۰  میلیون  معادل هشت 
ترین  بزرگ  عنوان  دوباره  و  است  بوده  روز 
خریدار نفت جهان را در مقطع ماهانه گرفت.

این مقطع شاهد ۱7.9 درصد رشد  چین در 
ساالنه در واردات نفت بوده است و علت آن 
کاهش قیمت های نفت و افت تولید داخلی 

نفت ذکر شد.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

نفت  ملی  شرکت  مهندسی  و  توسعه  معاون 
ایران با تاکید بر این که در قرارداد توسعه فاز 
است،  نشده  داده  توتال  به  ویژه ای  امتیاز   ۱۱
اظهار کرد: به نظر من مذاکرات با توتال به سالم  
ترین شکل ممکن بوده و مراقبت های امنیتی 

الزم صورت گرفته است.
وزارت  برنامه  به  اشاره  با  منوچهری  غالمرضا 
و  نفت  میادین  از  تولید  افزایش  برای  نفت 
گاز، اظهار کرد: براساس برنامه ششم توسعه و 
براساس برنامه ۱۰ ساله شرکت ملی نفت باید 
از میادین نفت و گاز افزایش تولید داشته باشد، 
زیرا این میادین قابلیت افزایش تولید را دارند. 
المللی  بین  شرکت های  توسط  که  مطالعاتی 
انجام گرفته نشان می دهد که تولید از میادین 
نفت و گاز ایران در ۱۰ سال آینده سه میلیون 

بشکه در روز افزایش خواهد یافت.
نفت  ملی  شرکت  مهندسی  و  توسعه  معاون 
ایران در ادامه با اشاره به امضای قرارداد توسعه 
فاز ۱۱ پارس جنوبی، گفت: در این قرارداد هیچ 
امتیاز ویژه ای به شرکت های خارجی داده نشده 
برای  آنجایی که  از  است. برخی عقیده دارند 
نخستین بار است که ایران با یک شرکت بزرگ 
بین المللی قرارداد امضاء می کند پس به این 
شرکت امتیاز ویژه ای داده شده است در حالی 
که این موضوع صحت ندارد. مذاکرات بسیار 
سخت و نفس گیر بود و به دستاوردهای خوبی 
در مقایسه با گذشته دست یافتیم. البته باید در 

نظر داشت که این قرارداد دو طرفه است.
وی با بیان این که IPC یک قرارداد خدمات 
 IPC مدیریتی متعارف است، ادامه داد: قرارداد
طوالنی مدت است و مالکیت و مدیریت مخزن 
نمی شود.  داده  خارجی  طرف  به  تجهیزات  و 
شرکت خارجی به مخازن نفتی و گازی ایران 
تسلط دارد، اما اختیار ندارد در واقع IPC در 
ماهیت تفاوتی با بیع متقابل ندارد. فقط زمان 

آن طوالنی تر شده و به تعهدات پیمانکار اضافه 
شده است. در این راستا هر قلم از تجهیزاتی که 

وارد خاک ایران شود برای ایران است.
کنسرسیوم  این  لیدر  کرد:  بیان  منوچهری 
است  توتال  پتروپارس(  و   CNPCI )توتال، 
که نقش پیمانکار عمومی را انجام می دهد و 
ساختار قرارداد به صورت مشترک بوده و هر 
سه شرکت در مقابل کارفرما متعهد هستند. 
ساختار  در  شده  انجام  بینی  پیش  براساس 
برعهده  بیشتری  سهم  پتروپارس  مدیریتی 
می گیرد و هر تصمیمی گرفته شود در کمیته 

مشترک باید به تایید برسد.
نفت  ملی  شرکت  مهندسی  و  توسعه  معاون 
ایران با بیان این که برای انجام هر اقدامی باید 
مناقصه برگزار شود، گفت: لیست شرکت های 
نفت  ملی  شرکت  تایید  به  صالحیت  دارای 
برخی  در  خارجی  پیمانکار  حضور  می رسد. 
آمدن  پایین  و  کیفیت  ارتقاء  به  قراردادها 
انجام  که  مناقصاتی  می کند.  کمک  قیمت ها 
سهم  آنکه  نخست  دارد  شاخص  دو  می شود 
شرکت ایرانی در مشارکت باالتر است و دوم این 
که تجهیزاتی که به کار گرفته می شود اگر در 

ایران ساخته شود، امتیاز باالتری خواهد داشت.
وی ادامه داد: برای این که بتوانیم شرکت های 
ایرانی را در لیست تایید صالحیت قرار دهیم 
می کنیم.  برگزار  توجیحی  جلسات  آنها  برای 
سهم  درصد   ۵۰ دارد  الزام  خارجی  شرکت 
خدمات و کاالی ایرانی را رعایت کند. همچنین 
بخش عمده فاز ۱۱ مانند سکوی افزایش فشار 

باید در یارد ایرانی ساخته شود.
در  پتروپارس  که  این  بر  تاکید  با  منوچهری 
همکاری با توتال تحقیر نمی شود، توضیح داد: 
برخی عقیده دارند پتروپارس زیر دست توتال 
تحقیر  باعث  موضوع  این  و  می کند  فعالیت 
ندارد  صحت  موضوع  این  است.  پتروپارس 
و توسعه فاز ۱۱ یک کار تعاملی و مشارکتی 
است که باعث افزایش قابلیت های پتروپارس 
می شود. اگر شرکت های ایرانی در گذشته در 
به دلیل همکاری  بوده اند  فازها موفق  توسعه 
خارجی  شرکت های  با  که  بوده  تعامالتی  و 

داشته اند.
وی با اشاره به تحریم ها، اظهار کرد: در قرارداد 
نشده  بینی  پیش  تحریم ها  بازگشت  موضوع 
است. اگر شرایط کار غیرممکن شود باید هر 

یک از دو شرکت توتال و CNPCI مدارک 
و سندهایی را ارائه کند که نشان دهد قادر به 
ادامه ی کار نیستند. در این شرایط ابتدا توتال 
و  می رود  کنار   CNPCI دوم  مرحله  در  و 
داد. چنانچه  ادامه خواهد  را  پروژه  پتروپارس 
به هر دلیلی کار متوقف شود پیمانکار وجوهی 
دریافت نمی کند و بعد از این که کار تمام شد 
می تواند اصل سرمایه خود را برداشت کند. در 
هر شرایط چنانچه پیمانکار پروژه را رها کند، 

پرداختی به آن صورت نمی گیرد.
منوچهری با بیان این که برای اجرای قرارداد 
برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی زمان زیادی 
افزود:  بودیم،  دولت  هیات  مصوبه  انتظار  در 
بعد از آن مذاکره با توتال ۱8 ماه طول کشید 
باعث می شود در  اما  امری طبیعی است،  که 
قراردادهای بعدی سرعت بیشتری به کار دهیم.

امضای 10 قرارداد نفتی تا پایان سال
نفت  ملی  شرکت  مهندسی  و  توسعه  معاون 
ایران از امضای ۱۰ قرارداد نفتی تا پایان سال 
خبر داد و گفت: وزارت نفت براساس مصوبه 
شورای اقتصاد مقاومتی مکلف شده ۱۰ قرارداد 
را تا پایان امسال به پایان برساند که دراین راستا 
مذاکره و مناقصه به صورت موازی پیش می رود.

داد:  توضیح  بازپرداخت  نحوه  مورد  در  وی 
تا ۱۰  دو  در  و  بازپرداخت در دوره 2۰ ساله 
شود  آغاز  چهارم  سال  تولید  اگر  است.  سال 
بازپرداخت از چهار تا ۱۵ سال صورت می گیرد. 
میزان پاداش پیمانکار نیز تا انتهای 2۰ سال از 
زمان تولید است. در این قرارداد تاکید بیشتری 
روی ساخت تجهیزات شده است. شرکت نفت 
حساسیت زیادی روی این قرارداد و قراردادهای 
آتی دارد. تمام تماس ها و مذاکرات ثبت شده 
است. من اعتقاد دارم مذاکرات به سالم ترین 
شکل ممکن ایجاد شده و مراقبت های امنیتی 

به عمل آمده است.

معاون شرکت ملی نفت ایران:

امـتیاز ویژه ای به تــوتال نداده ایم
امضای ۱٠ قرارداد نفتی تا پایان سال

وزارت نیرو اعالم کرد: بارش باران در عصر 
پنج شنبه ) 22 تیرماه ( و خنک تر شدن 
هوا، پیک مصرف برق در روز جمعه را به 
پایین ترین میزان خود در یک ماه گذشته 
رساند و رقم 44 هزار و ۶۰ مگاوات را ثبت 

کرد.
برق  مصرف  پیک  گزارش،  این  اساس  بر 
سال  مشابه  میزان  از  روز جمعه حتی  در 
مگاوات  و ۵۰۰  هزار  سه  از  بیش  گذشته 

کاهش داشت .
میزان مبادالت برق در این روز برابر با یک 
هزار و 848 مگاوات بود که سهم صادرات 
به یکهزار و ۱8۱ مگاوات و  این میزان  از 

سهم واردات ۶۶7 مگاوات گزارش شد.
میزان مصرف برق صنایع نیز چهار هزار ۱7 
مگاوات بود که در مقایسه با روز پنجشنبه 

حدود 2۰۰ مگاوات افزایش داشته است.

به گزارش ایرنا، با توجه به اینکه در فصل 
تابستان سیستم های سرمایشی وارد مدار 
اوج خود  به  می شوند، مصرف شهروندان 
می رسد. این سیستم ها 2 هزار تا 2 هزار 
اضافه  تهران  شهر  بار  به  مگاوات   ۵۰۰ و 

می کند.
حمید چیت چیان وزیر نیرو هفته گذشته 
در حاشیه نشست هیات دولت با تاکید بر 
مدیریت مصرف گفت: چنانچه مردم پنج تا 
۱۰ درصد مصرف آب و برق خود را کاهش 
دهند، هیچ گونه نگرانی بابت تامین کامل 
نخواهد  وجود  برق  و  آب  در  مردم  نیاز 

داشت.
وی تصریح کرد، پیش بینی های ما برای 
درصد  پنج  حدود  که  بود  این  امسال 
برای  و  باشیم  داشته  برق  مصرف  افزایش 
این شرایط کامال آماده بودیم، اما در واقع 

افزایش  درصد   ۱۱ از  بیش  انرژی  مصرف 
حاکی  نیرو  وزارت  های  گزارش  یافت. 
است، اوج مصرف در یک ماه گذشته ۱7 

این  گذشت؛  مگاوات  هزار   ۵۰ مرز  از  بار 
در حالی است که پارسال و در همین بازه 

زمانی فقط 2 بار این اتفاق رخ داده بود.

پیک مصرف برق به پائین ترین حد خود رسید

راه اندازی خط لوله ارسال هیدروژن 
پتروشیمی بندرامام به پتروشیمی کارون

افزایش ۱۰ درصدی خرید نفت ایران
 از سوی کره جنوبی

پتروشیمی  توسعه  و  پژوهش  واحد  مدیر 
تکیه  با  کارون  پتروشیمی  گفت:  کارون 
موفق  خود  داخلی  تجربه  و  فنی  دانش  بر 
اندازی خط  راه  و  اتصال  اجرا،  طراحی،  به 
پتروشیمی  تولیدی  مازاد  هیدروژن  ارسال 

بندرامام به پتروشیمی کارون شد.
و  پژوهش  واحد  مدیر  ایرنا،  گزارش  به 
راه  اعالم خبر  با  کارون  پتروشیمی  توسعۀ 
اندازی خط تامین هیدروژن از تولید مازاد 
پتروشیمی  اظهارکرد:  بندرامام  پتروشیمی 
در  خود  محصوالت  تولید  برای  کارون 
خوراک  تامین  به   MDI TDIو  واحدهای 
از  بنزن  بندرامام،  پتروشیمی  از  تولوئن 
سولفوریک  اسید  سینا،  بوعلی  پتروشیمی 
از  سودکاستیک  رازی،  پتروشیمی  از 
پتروشیمی اروند و فرمالدهید از پتروشیمی 

شهید رسولی نیازمند است.
پروژه  این  اندازی  راه  افزود:  نظری  مهدی 
بالغ بر2۰۰ میلیارد ریالی در  صرفه جویی 

سال برای مجتمع را به همراه دارد.
وی گفت: یکی از مشکالت عمده در مسیر 
افزایش ظرفیت واحدهای عملیاتی تا رسیدن 
هیدروژن  خوراک  تأمین  اسمی،  تولید  به 
از  سال  در  تن  هزار   9 تا  هشت  میزان  به 
 9۵ تا   94 خلوص  با  آوران  فن  پتروشیمی 
درصد است که با وجود همکاری همه جانبۀ 
با  خوراک،  تأمین  در  آوران  فن  پتروشیمی 

مشکالتی در این رابطه روبه رو بودیم.
 H2 و CO وی با اشاره به تامین خوراک
پتروشیمی  از  کارون  پتروشیمی  نیاز  مورد 
فن آوران ادامه داد: با این وجود، در مواقعی 
یا  و  فشار  افت  همچون  مختلف  دالیل  به 
فن  پتروشیمی  طبیعی،  گاز  جریان  قطع 
به  ناچار  یا  و  خارج  تولید  مدار  از  آوران 
که  شد  می  خود  تولید  ظرفیت  کاهش 
از آن متاثر می شد  نیز  پتروشیمی کارون 
فصل  در  ویژه  به  متعددی  مشکالت  با  و 
زمستان به دلیل مصرف باالی گاز طبیعی 

رو  روبه  مسکونی،  منازل  و  شهر  سطح  در 
بود.

توجه  با  جدید  سال  در  کرد:  اضافه  نظری 
تعیین  استراتژیک  و  راهبردی  اهداف  به 
شده از سوی مدیریت و در راستای تمرکز 
بر ارزش افزوده حداکثری پس از مطالعات 
هیدروژن  اقتصادی،  و  فنی  سنجی  امکان 
به  بندرامام  پتروشیمی  الفین  واحد  مازاد 
عنوان یکی از منابع اصلی تامین هیدروژن 
و  احداث  کار  پارسال  از  و  شد  شناسایی 
پتروشیمی  از  هیدروژن  تامین  اتصال خط 

بندرامام آغاز شد. 
این  از  اندازی  راه  از  هدف  ادامه  در  وی 
بهره  افزایش  را  کارون  پتروشیمی  در  خط 
رفت  هدر  از  جلوگیری  و  مجتمع  وری 
بهره  و  شناسایی  طریق  از  ملی  سرمایۀ 
خوراک  تامین  های  ظرفیت  از  برداری 
به  گفت:  و  کرد  عنوان  منطقه  در  موجود 
گاز  سازی  ذخیره  غیرقابل  خاصیت  جهت 
هیدروژن و سوزانده شدن آن پس از تولید 
با هدف پیش بینی محلی مطمئن برای  و 
نیاز  جبران کمبود خوراک هیدروژن مورد 
و  نظر  مورد  کیفیت  تایید  از  مجتمع، پس 
دریافت مجوز الزم، عملیات اجرایی احداث 
پتروشیمی  از  هیدروژن  گاز  تامین  خط 

بندرامام آغاز شد.
مسئول پژوهش و توسعه پتروشیمی کارون 
هیدروژن  تامین  خط  پارسال  دی  داد:  ادامه 
به طول تقریبی هشت کیلومتر از پتروشیمی 
آوران  فن  پتروشیمی  مرز شرقی  تا  بندرامام 
کلید خورد و پس از 4۵ روز کاری به اتمام 

رسید.
ماه سال 9۶ مجوز  اریبهشت  افزود:در  وی 
بهره برداری از آن دریافت شد و در خرداد 
دنبال  به  و  گرفت  قرار  برداری  بهره  مورد 
واحدهای  نیاز  مورد  هیدروژن  تامین  آن، 
و  ظرفیت  افزایش  برنامه  وارد  عملیاتی 

پایدارسازی تولید شد.

واردات نفت کره جنوبی از ایران ۱۰.۶ 
درصد در ژوئن نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته ۱۰.۵ درصد افزایش یافت.

نشان  گمرکی  آمار  ایسنا،  گزارش  به 
داد سئول در ژوئن ۱.۱۵ میلیون تن 
یا 28۱ هزار و ۳۳8 بشکه در روز نفت 
ایران وارد کرد. در حالی که میزان  از 
وارداتش در مدت مشابه سال گذشته 

۱.۰4 میلیون تن بود.
خرید نفت کره جنوبی از ایران در نیمه 
میالدی جاری ۵۱.۵ درصد  اول سال 
گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
افزایش یافت و به 9.27 میلیون تن یا 
۳7۵ هزار و ۵97 میلیون بشکه در روز 

رسید.
از مشتریان آسیایی  کره جنوبی یکی 

از جمله نفت فوق سبکی  ایران  بزرگ نفت 
است که به میعانات معروف است. اگرچه ایران 
در فاصله ژانویه تا مارس سال 2۰۱7 دومین 
صادرکننده بزرگ نفت خام به کره جنوبی بود، 
اما آمار نشان داد در نیمه اول سال میالدی 
جاری به رتبه سوم پس از عربستان سعودی و 

کویت نزول کرده است.
ایران که عضو سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت اوپک است، از مشارکت در توافق کاهش 
تولید که با هدف مقابله با اشباع عرضه جهانی 

به اجرا درآمده معاف شده است.
به گفته حسین زمانی نیا، معاون وزیر نفت، 
میلیون   ۳.8 حدود  اخیر  ماه های  در  ایران 
بشکه در روز نفت تولید کرده و انتظار دارد 
تولیدش تا پایان سال میالدی جاری به حدود 

چهار میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند.
در این بین، واردات کره جنوبی از کویت در 
ماه ژوئن ۱۳.2 درصد نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته کاهش یافت و به ۱.۵۳ میلیون 
تن یا ۳74 هزار و ۱۰ بشکه در روز رسید. اما 
با  کویت همچنان در نیمه اول سال 2۰۱7 
فروش ۱۱ میلیون تن یا 44۵ هزار و ۱2۳ 

بشکه در روز نفت خام در فاصله ژانویه تا ژوئن 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  درصد  که 2.9 
صادرکننده  دومین  داشت،  افزایش  گذشته 

بزرگ به این کشور باقی ماند.
صادرات نفت عربستان سعودی به کره جنوبی 
در ژوئن ۱۳.7 درصد نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته افزایش یافت و به ۳.48 میلیون 
تن یا 849 هزار و 772 بشکه در روز رسید. 
واردات نفت کره جنوبی از عربستان در نیمه 
اول سال میالدی جاری، 4.2 درصد رشد کرد 

و به 2۱.7۱ میلیون تن رسید. د
در مجموع کره جنوبی که پنجمین واردکننده 
 ۱۱.۶۱ است،  جهان  در  خام  نفت  بزرگ 
میلیون تن نفت یا 2.84 میلیون بشکه در روز 
نفت در ماه گذشته وارد کرد که در مقایسه 
سال  مشابه  مدت  در  تن  میلیون  با ۱۱.2۶ 

گذشته ۳.2 درصد افزایش داشت.
بر اساس گزارش رویترز، کره جنوبی در نیمه 
اول سال میالدی جاری 72.24 میلیون تن یا 
2.9۳ میلیون بشکه در روز نفت وارد کرد که 
در مقایسه با حدود 7۱ میلیون تن در مدت 
مشابه سال گذشته ۱.8 درصد افزایش داشت.
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شایسته ساالری معیار تشکیل کابینه
* مسعود خوانساری  
 رئیس اتاق بازرگانی تهران

تشکیل کابینه دولت دوازدهم یکی از مسایل روز 
است، اگرچه در دو دولت قبل از دولت یازدهم 
ویرانگری های زیادی صورت گرفت که اصالح 
سیاست های  اعمال  اما  است،  بر  زمان  آن ها 
در  را  التهاب ها  حدودی  تا  توانست،  دولت 

بخش های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برطرف کند.رای 
باالی دولت دوازدهم انتظارات را زیاد کرده است.یکی از مهمترین و 
ضروری ترین ابزار دولت سرمایه اجتماعی است که با رای مردم به 
دست آمده است و انتظار این است که دولت جدید با شروع به کار 
اعتماد جامعه را بیش از بیش به خود جلب کند و از این ابزار برای مقابله 
با چالش ها استفاده کند.چیدمان کابینه بسیار موثر است که بتواند از 
این سرمایه اجتماعی بیش از بیش استفاده کند.شایسته ساالری و 
جوان گرایی باید در تشکیل کابینه مدنظر قرار گیرد.پاسخگویی به وعده 
ها در زمان تبلیغات ریاست جمهوری باید پس از تشکیل دولت ندنظر 
قرلر گیرد و به این پاسخگویی در مقابل وعده ها وزرای کابینه هم باید 
توجه کنند.رعایت قانون و بحث شفافیت و جریان ازاد و دسترسی همه 
افراد به اطالعات مدنظر از موارد مهم دیگر است که باید مورد توجه 
کابینه دولت دوازدهم قرار گیرد.در مورد وزرای اقتصادی باید وزیر بر 
رقابتی بودن اقتصا. باور داشته باشند و عالوه بر این وزرا باید مشورت 
پذیر باشند و از تحربیات کارشناسان استفاده کنند.بعد از معرفی کابینه 
هم دولت دوازدهم باید حل بحران بانکی و نرخ سود باال که منجر 
به کاهش سرمایه گذاری شده توجه کند.واقعی شدن نرخ ارز، حل 
مشکل بیکاری ، رفع بحران فساد سیستمی و قیمت گذاری صحیح 
انرژی ،بهبود فضای کسب و کار باید جز اولویت های دولت دوازدهم 
باشد.انتقال تکنولوژی به ایران هم یکی دیگر از ویژگی های این قرار 
داد است.مسائل مطرح شده در باره تشکیل ۳ وزارت خانه جدید نیز 
تعیین آن از اولویت های اساسی است .اشکال اساسی این موضوع 
انجام نشدن کار کارشناسی است.ادغام وزارتخانه بازرگانی و صنعت 
و معدن در سال ۱۳9۰ انجام شد و دالیل آن نیز مشخص بود، امروز 
نیز باید مشخص شود، تفکیک آنها بر چه اساسی است.دولت و مجلس 
باید با کار کارشناسی تصمیم بگیرند که چه وزارتخانه هایی در کشور 

داشته باشیم.
 

 بانک

اهدای کتاب نفیس قرآن طباخ  به  استانداری های 
اردبیل و البرز، توسط بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد، در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود و در 
ادامه ی طرح اهدای کتب نفیس به دانشگاه ها، مراکز علمی، نهادها، 
استادان و فرهیختگان، یک جلد کتاب نفیس قرآن طباخ هروی را 
به استانداری های اردبیل و البرز اهداء کرد.به گزارش روابط عمومی 
بانک پاسارگاد، قرآن طباخ، از قرآن های نفیس و ارزشمند گنجینه ی 
آستان قدس رضوی است که در سال ۱۳94 با حمایت بانک پاسارگاد 
این کتاب را جهت بهره مندی  بانک پاسارگاد  چاپ و رونمایی شد. 
علمی،  مختلف  مراکز  به  مرتبط  پژوهش های  انجام  و  عالقمندان 
فرهنگی و نهادها اهداء می کند.در همین راستا و در پی اهدای این 
استاندار  خدابخش  مجید  البرز،  و  اردبیل  استانداری های  به  کتاب 
اردبیل و سید حمید طهائی استاندار البرز، ضمن تشکر از مدیرعامل 
بانک پاسارگاد به دلیل حمایت از فرهنگ و هنر کشور، سرلوحه قراردادن 
این گونه اقدامات را برای کلیه سازمان ها ضروری دانستند.گفتنی است 
»مصحف شریف خراسان«، در قرن نهم هجری قمری، توسط »عبداهلل 
طباخ هروی«، از شاگردان جعفر تبریزی )بایسنقری(، کتابت شده  و در 
سال ۱۰4۰ هجری قمری وقف حرم حضرت امام رضا )ع( شده است. 
این مصحف شریف، در قطع رحلی سلطانی، ۳۳*47 سانتی متر مربع، 
به جهت نوع تذهیب، خوشنویسی و کتابت بی نظیر و از بدایع روزگار 
است؛ در این کتاب چند نوع هنر با هم آمیخته  شده که زیبایی و 

ماندگاری آن را چندین برابر کرده است.
 

 اجرای 6طرح صنعتی با تسهیالت 
بانک صنعت و معدن در کرمانشاه

علي اشرف افخمي رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و 
معدن گفت : بانک صنعت و معدن 9۰۰ میلیارد تومان تسهیالت به 
صنایع استان کرمانشاه پرداخت کرده و ۶ طرح صنعتي در این استان 

در دست اجرا دارد.
به گزارش پایگاه اطالع رساني بانک صنعت و معدن وي که در مراسم 
افتتاح ساختمان جدید شعبه کرمانشاه سخن مي گفت با تاکید بر 
این که استان کرمانشاه نباید از جریان توسعه صنعتي کشور عقب 
بماند از مجتمع ذوب آهن کرمانشاه،صنایع کاغذ سازي،ایران خودرو 
کرمانشاه،زمزم کرمانشاه ، ایلیا ذرت سبز و ایمان سرم به عنوان طرح 
هاي در حال اجراي بانک صنعت و معدن در این استان نام برد.وي 
اصل مشتري مداري و افزایش کمي و کیفي خدمت رساني به مردم 
را از اهداف بانک صنعت و معدن برشمرده و بازسازي ساختمان مرکز 
و شعب را در همین راستا و به منظور هماهنگي فضاي بانک با ارتقاء 
سطوح فعالیت و خدمات بانک توصیف کرد.رحیمي معاون اقتصادي 
استانداري کرمانشاه نیز در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از بانک 
صنعت و معدن در توسعه صنعتي استان گفت: کرمانشاه در طول 
8 سال دفاع مقدس لطمات بسیاري دید که باعث شد تا نسبت به 
دیگر استان ها از توسعه صنعتي عقب بماند.مدیرعامل بانک صنعت و 
معدن در سفر به کرمانشاه به اتفاق هیات همراه ازکارخانه ایران خودرو 
کرمانشاه نیز بازدید کرد واز نزدیک با مراحل پیشرفت طرح یاد شده 

آشنا شد. .
 

تقدیراتاق اصناف از مدیرعامل بانک پارسیان

پرویزیان  دکترکورش  به  تقدیر  لوح  اهدای  با  اصناف  اتاق  رییس 
مدیرعامل بانک پارسیان و رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصی، ازتالش های مدیران وکارکنان بانک پارسیان به واسطه 
از صنوف آسیب دیده  پارسیان  بانک  مساعدت ها و حمایت های 

ساختمان پالسکو تقدیرکرد.
در متن این تقدیرنامه که به امضای علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران 
و خطاب به دکتر پرویزیان صادر شده، آمده است :بدون تردید اقدامات 
ارزنده جنابعالی نشان از تعهد، مدیریت کارآمد و احساس مسئولیت در 
اداره مجموعه تحت امرتان دارد، از این رو صمیمانه ترین آرزوهای خود 
را جهت توفیق روز افزون، بهروزی و سربلندی شما، اعضای محترم 
هیات مدیره و کلیه دست اندرکاران بانک پارسیان تقدیم می کنم.
امییدوارم در سایه توجهات حضرت ولی عصر )عج(، در ادامه خدمت 
گذاری به ملت شریف ایران و زیر پرچم نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران موفق و موید و پیروز باشید. 

آغاز همکاری شرکت قالب های بزرگ 
صنعتی سایپا با سایپاسیتروئن

و  سایپا  صنعتی  بزرگ  های  قالب  شرکت 
شرکت سایپاسیتروئن برای ساخت قالب های 
یکی از محصوالت جدید سایپاسیتروئن تفاهم 
نامه امضا کردند.به گزارش سایپانیوز، شرکت 
برای ساخت  سایپا  بزرگ صنعتی  های  قالب 
قالب های پروژه  M44 شامل ۱۶ دست قالب 
مربوط به 4 قطعه رویه درهای جلو و عقب و 
درموتور و در پنجم یکی از محصوالت جدید 
تولید خواهد  شرکت سیتروئن که در کاشان 
شد، با شرکت سایپاسیتروئن تفاهم نامه امضا 
راستای  در  گزارش،  این  است.براساس  کرده 
تامین حداکثر منافع گروه خودروسازی سایپا 
میلیون  از ۳  بیش  نامه،  تفاهم  این  اجرای  با 
یورو ارزآوری نصیب کشور و شرکت قالب های 
بزرگ صنعتی سایپا خواهد شد و اقدامی عملی 
در ایجاد فرصت های شغلی پایدار برای جوانان 
و متخصصان میهن عزیزمان خواهد بود .این 
گسترش  برای  مذاکرات  افزاید:  می  گزارش 
سقف همکاری ها در جریان است و دو طرف 
در حال پیشبرد تعهدات خود هستند و امکان 
افزایش اقدامات به میزان ۱۰ میلیون یورو در 

طول انجام پروژه وجود دارد
 

کشاورزی

صادرات ۲۰۰ هزار تن آرد

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس 
از  خارج  به  آرد  تن  هزار   2۰۰ امسال  گفت: 
کشور صادر شده است.خلیل آقایی در مراسم 
آغاز عملیات الینیگ کانال های آبرسانی ۳و 4 
شهرستان ملکان گفت: از سال 9۳ کشورمان 
از لحاظ تولید گندم به مرزخودکفایی رسیده 
این  افزود:  نیست.وی  آن  واردات  به  نیازی  و 
با تالش شبانه روزی کشاورزان و  خودکفایی 
جهاد  وزارت  اعطایی  تسهیالت  و  ها  مشوق 
کشاورزی حاصل شده است.آقایی اظهار داشت: 
در حالی که قیمت هر کیلوگرم گندم در خارج 
از کشور معادل 8 هزار تا 9 هزار ریال است، 
دولت گندم را به صورت تضمینی و یارانه دار از 
کشاورزان به قیمت باالتر خریداری می کند و 
سال گذشته نزدیک به ۱۵۰هزار میلیارد ریال 
از بابت خرید گندم به کشاورزان پول پرداخت 
شده است.به گزارش فارس ،آقایی اضافه کرد: 
در کنار کارهای حمایتی از گندمکاران و خرید 
تضمینی ۶۰۰ هزار تن بذر اصالح شده نیز در 
بین کشاورزان توزیع شده است.قائم مقام وزیر 
از  همچنین  مجلس  امور  در  کشاورزی  جهاد 
واگذاری ماشین آالت کشاورزی به کشاورزان 
خبرداد و افزود: هیچ محدویتی در این زمینه 
بهره  با  توانند  می  کشاورزان  و  ندارد  وجود 
برداری از تسهیالت بانکی تا 8۰ درصد قیمت 

ماشین آالت هر نوع آن را خریداری کنند.
 

 اصناف

ارائه ۲.۸ میلیون اظهارنامه مالیاتی 
توسط اصناف

و  میلیون   2 گفت:  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
8۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی در حوزه اصناف 
بخش  اینکه  ضمن  شد،  ارائه  جاری  سال  در 
زیادی از صنوف مالیات خود را پرداخت کردند.

با  اتاق اصناف  تعامل  به  اشاره  با  علی فاضلی 
سازمان مالیاتی گفت: تعداد اظهارنامه های ارائه 
شده توسط اصناف در سال جاری در مقایسه 
با سال قبل 2 درصد افزایش دارد.رئیس اتاق 
اصناف ایران افزود: حدود 894 هزار اظهارنامه 
در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ دریافت شده که 
مالیات آنها قطعی است و سازمان امور مالیاتی 
نسبت به صدور برگه قطعی اقدام کرده و بقیه 
همچنین  دارد.فاضلی  رسیدگی  دست  در  را 
از ارائه پیشنهاد حذف سهم بیمه کارفرمایان 
در کارگاه های با کمتر از ۵ کارگر به وزارت 
بیان  و  داد  خبر  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
اشتغال  ایجاد  برای  ایران  اصناف  اتاق  داشت: 
و  تعاون، کار  وزارت  با  تفاهم  دنبال  به  پایدار 

رفاه اجتماعی است.
 

 گمرک

ابالغ دستورالعمل حذف
 اوراق و اسناد کاغذی

اسناد  و  اوراق  کلیه  حذف  دستورالعمل 
مکاتبات  و  گمرکی  تشریفات  در  کاغذی 
گمرک  بخشنامه  شد.براساس  ابالغ  اداری 
جمهوری اسالمی ایران به ناظران، مدیران کل 
اوراق و  از این پس کلیه  و مدیران گمرکات، 
اسناد کاغذی در تشریفات و مکاتبات اداری با 
توجه به راه اندازی سیستم متمرکز اتوماسیون 
اسالمی  جمهوری  شد.گمرک  حذف  اداری 
سراسر  گمرکات  به  دستورالعملی  ابالغ  با 
درخواست  دریافت نامه،  کرد:   اعالم  کشور 
مراجعه کنندگان )اشخاص حقیقی و حقوقی( 
و  اداری  اتوماسیون  متمرکز  سامانه  طریق  از 
همچنین مکاتبات ثبت شده توسط مراجعین 
از طریق پرتال گمرک جمهوری اسالمی ایران 
به آدرس )www.irica.ir ( در قسمت ثبت 
نامه و پیگیری مکاتبات انجام می شود.در این 
دستورالعمل تاکید شده است که حتی المقدور 
کاغذی خودداری  های  درخواست  پذیرش  از 

شود.

یادداشت خودرو

سازمان  عامل  هیات  رئیس  صنعت:   گروه 
گسترش و نوسازی ایران )ایدرو( از تبدیل 9 
مورد از 28 توافقنامه منعقد شده با خارجی ها 
به قرارداد در پسابرجام خبر داد.در دنیا، تمام 
بنگاهها بعد از طی دوره مقدماتی، میانسالی و 
کهولت به مرحله خروج از بازار می رسند؛ پس 
بنگاههایی که خود را با تکنولوژی روز تطبیق 

ندهند، از دور خارج خواهند شد. 
منصور معظمی، معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در نشست خبری خود با خبرنگاران 
گفت: قرار بر این است که در پنجاه سال دوم، 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)ایدرو( 
به سمت تغییر رفته و با واگذاری بنگاهها به 
بخش خصوصی، از این بخش حمایت کند.وی 
افزود: سازمان گسترش و نوسازی، نه رقیب 
بخش خصوصی بوده و نه از این پس خواهد 
بود؛ ما ۱8 طرح داریم که در دست اجرا است 
و تنها سهام یک طرح به صورت ۱۰۰ درصدی 
در اختیار ایدرو است؛ ولی مابقی در اختیار 
بخش خصوصی قرار دارد.معاون نعمت زاده 
در این نشست خبری با تاکید بر تاثیر برجام 
در بخش صنعت و معدن گفت: 8.8 میلیارد 
دالر در قالب ۱72 طرح بعد از برجام سرمایه 
از آن اجرا  گذاری شد که ۵.۵ میلیارد دالر 
انجام  و  پیگیری  در حال  مابقی هم  و  شده 
است.وی افزود: در بخش تولید سال گذشته 
فوالد،  آهن،  داشتیم.   چشمگیری  افزایش 
پتروشیمی  محصوالت  دارو،  ماشینی،  فرش 
است. داشته  افزایش  که  است  تولیداتی  از 

تصویب  دولت  گذشته  سال  گفت:  معظمی 
کرد ۱7 هزار میلیارد تومان در قالب تسهیالت 

در اختیار 24 هزار صنعتی و کشاورزی قرار 
گیرد. این واحدها توانستند با این تسهیالت 
با  را حل کنند.وی  نقدینگی خود  مشکالت 
میزان  افزایش  برای  دولت  مصوبه  به  اشاره 
تسهیالت گفت: امسال ۳۰ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت در اختیار واحدهای صنعتی، معدنی 
و اصناف قرار خواهد گرفت.وی خاطر نشان 
کرد: ما ۱8 طرح به ارزش ۶۰ هزار میلیارد 
تومان در دست اجرا داریم که از طریق منابع 
برای  انجام است.  داخلی و خارحی در حال 
حدود 8 هزار نفر در سال ۱۳9۶ به صورت 
طرح   ۱8 این  در  مستقیم  غیر  و  مستقیم 
در  مسئول  مقام  شد.این  خواهد  اشتغالزایی 
این  از دولت و مجلس  ما  توقع  ادامه گفت: 
است که به سازمانهای توسعه ای مانند ایدرو 
می  درآمدزایی  ما  بدهد.  درآمدزایی  اجازه 

کنیم اما به خزانه واریز می کنیم و دولت از 
خزانه به ما چیزی پرداخت نمی کند.وی ادامه 
داد: سهم ایدرو در تمام مشارکتها سهم غیر 
مدیریتی است و مدیریت با بخش خصوصی 
تشریح  در  است.وی  خارجی  شرکتهای  و 
بخشی از طرح های این سازمان گفت:  تولید 
گیربکس اتوماتیک با بلژیکی ها با سرمایه ای 
حدود 4۰ میلیون یورو با اشتغالزایی ۱۰۰ نفر،  
طرح تایر سیستان و بلوچستان با سرمایه ۱۶۰ 
میلیون یورو و اشتغالزایی ۱۶۰۰ نفر که ۱۰۰ 

درصد متعلق به ایدرو است.
در  برجام  از  بعد  موافقتنامه   28 افزود:  وی 
ایدرو امضا شده است. ما هیچ راهی نداریم به 
جز اینکه درآمدزایی کنیم چون دولت که به 
ما پول نمی دهد و البته توقعی هم نداریم.

این  ادامه داد: ما در تالش هستیم  معظمی 

موافقت نامه ها را تبدیل به قرارداد کنیم. در 
حال حاضر حدود 7 یا 8 مورد تبدیل به قرارداد 
را  قراردادهایی  باید  ما  افزود:  است.وی  شده 
را تضمین کند،  ببندیم که منافع دو طرف 
ما به اهداف خود برسیم و توانمندی داخلی 
افزایش پیدا کند.معاون وزیر صنعت تصریح 
و  اند  کرده  عادت  خارجی  شرکتهای  کرد: 
عالقمند به واردات هستند، ما نباید واردات 
را برای آنها تسهیل کنیم. ما در مقابل واردات 
مقاومت کرده و اگرچه مذاکرات طوالنی می 
افزایش توان  انتقال تکنولوژی و  به  اما  شود 

تولید داخلی فکر می کنیم.
قرارداد رنو امسال اجرایی می شود

رنو  با  ایدرو  قرارداد  توضیح  در  معظمی 
گفت: خود وزیر صنعت توضیحات کامل را 
خواهد داد. با کارخانه ای که خریده ایم کار 
را امسال شروع می کنیم.وی ادامه داد: در 
حال حاضر روزی 7 دستگاه تولید دارد که 

برنامه تولید روزانه ۱۱ دستگاه است.
تولید باید تولید صادرات گرا باشد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
گفته  سیتروئن  و  پژو  رنو،  قراردادهای  در 
باید  تولیدات  از  درصد   ۳۰ که  است  شده 
صادرات  این  که  صورتی  در  صود  صادرات 
نکته  دهند.  کاهش  را  تولید  نشود  محقق 
دوم وصل شدن ما به شبکه تولید و فروش 
افزود:  این شرکت ها است.وی  المللی  بین 
مشتریان  و  مردم  های  نارضایتی  از  یکی 
انتظار  مردم  است.  فروش  از  پس  خدمات 
هم  و  کیفیت  نظر  از  هم  خودرو  دارند 

خدمات پس از فروش مطلوب باشد. 

معاون نعمت زاده :از تعطیلی کارخانجات نگران نشوید

9 قرارداد در پسابرجام در ایدرو به نتیجه رسید

پیش بینی ایجاد ۲۰ هزار شغل 
در حوزه فرش دستبافت

ایران در جمع ۵ کشور صاحب امتیاز 
آهن اسفنجی

رییس مرکز ملی فرش ایران با بیان اینکه 
2۰ هزار شغل برای سال جاری در حوزه 
ایجاد  گفت:  شد،  گرفته  نظر  در  فرش 
و  چهارمحال  برای  شغل   4۰ و  یک هزار 
گزارش  است.به   شده  پیش بینی  بختیاری 
ایسنا، حمید کارگر 24 تیرماه در  نخستین 
همایش ملی فرش دستبافت چهارمحال و 
با  صادرات،  و  تولید  رویکرد  با  بختیاری 
ارزش  دستبافت  فرش  اینکه  به  اشاره 
افزوده باالیی دارد، تصریح کرد: فرش نیاز 
به سرمایه گذاری اندکی دارد ولی با همین 
حائز  اشتغال  ایجاد  در  سرمایه  حداقل 
تحقق  لزوم  به  اشاره  با  است.وی  اهمیت 
است  مقرر شده  اهداف شعار سال، گفت: 
تا در سال جاری فضای تولید و اشتغال در 
حوزه فرش ایجاد شود.وی افزود: فرش در 
صادرات غیر نفتی و سنتی نقش خطیری 
دارد و بیش از دو سوم فرش تولیدی ایران 
به دیگر کشورها صادر می شود.کارگر ظهور 
فرش های  صنعتی،  کفپوش های  بروز  و 
ماشینی و تغییر سلیقه های مردم را عامل 
با  افت صادرات فرش عنوان کرد و گفت: 
صادرات  از  ایران  فرش  عوامل  این  وجود 
فاصله  خود  دالری  میلیارد   ۵۰۰ ساالنه 
گرفت.وی با اشاره به اینکه قبل از تحریم ها 
با  ایران  تولیدی  فرش  درصد   ۱۶ ساالنه 
آمریکا  به  دالر  میلیون   8۰ ریالی  ارزش 

صادر می شد، تصریح کرد: متاسفانه از سال 
به آمریکا  ایران  بعد ورود فرش  به   2۰۱۰
که پایتخت و بزرگترین وارد کننده فرش 
در  گفت:  ادامه  در  شد.کارگر  ممنوع  بود، 
دوره تحریم ها صادرات فرش به صفر رسید 
و خوشبختانه پس از برجام صادرات فرش 
مجددا ملموس و محسوس شد و از دی ماه 
از سر  فرش  برجام، صادرات  توافق  با   94
گرفته شد.وی اضافه کرد: در سال گذشته 
به دیگر  ۳۶۰ میلیون دالر صاردات فرش 
کشورها وجود داشت که از این میزان 9۰ 
فرش  به صادرات  مربوط  آن  دالر  میلیون 
به امریکا بود.رییس مرکز ملی فرش ایران 
ایران صدرنشین تجارت  اینکه  به  اشاره  با 
اکنون  هم  افزود:  است،  دستبافت  فرش 
سلیقه  و  داد  رونق  را  فرش  تبلیغات  باید 
مشتریان و خریداران داخلی و خارجی را 
رصد کرد.کارگر با اشاره به اینکه نام فرش 
ایرانی نه تنها در بازار آمریکا بلکه در بازار 
کرد:  تصریح  است،  شده  شناخته  جهانی 
به  آگاهی  و  نیازمند شناخت  ایرانی  فرش 
این کاال یک کاالی  این موضوع است که 
بیان  با  است.وی  سرمایه گذاری  ابعاد  با 
اینکه 2۰ هزار شغل برای سال جاری در 
حوزه فرش در نظر گرفته شد، گفت: ایجاد  
و  چهارمحال  برای  شغل   4۰ و  یک هزار 

بختیاری پیش بینی شده است.

ایرانی  فرآیند  شادگان  فوالد  افتتاح  با 
به  اسفنجی  آهن  تولید  در   )pered(
آهن  تولید  فرآیند  در  می رسد.  بهره برداری 
اکسیدی  بار  مستقیم  احیای  و  اسفنجی 
محصولی  و  می شود  احیاء  اسفنجی  آهن 
ایده ال برای تولید فوالد، باکیفیت به دست 
می آید. آغاز تولید آهن اسفنجی با تکنولوژی 
امتیاز  صاحب  کشور  پنج  جمع  به  ایران 
جهان  در  اسفنجی  آهن  تولید  تکنولوژی 
پیوست و انحصار روش های پرآوازه خارجی 
تولیدی  واحدهای  در   HYL و   میدرکس 
کشور شکسته شد. اسداهلل فرشاد، مدیرعامل 
فوالد غدیر ایرانیان در این باره گفت: اکنون 
به صورت بالقوه ظرفیت تولید آهن اسفنجی 
در ایران ۵۰ درصد ظرفیت جهانی است که 
با تکنولوژی pered می توان با تکنولوژی 
ایرانی به ظرفیت باالی تولید آهن اسفنجی 
در  کرد.  برطرف  را  داخلی  نیاز  و  رسید 
تکنولوژی  این  توضیحات فنی که درباره ی 
و  اقلیمی  شرایط  با   pered شد  داده 
تولیدی در ایران همخوانی دارد. به گزارش 
ایسنا،همچنین رستی، مدیرعامل فوالد غدیر 
 pered جنوب با اشاره به اینکه مدل تولید
توانسته است زودتر از پیش بینی ها به مرحله  
از  بعد  کرد:  عنوان  برسد،  تولید  و  بازدهی 
اینکه سیستم pered را در واحدهایی مانند 
فوالد شادگان جایگزین کردیم مشاهده شد 

که در 24 ساعت اول به ریت تولید 7۰ تن در 
ساعت رسید و بسیاری از انتظارات را برآورده 
کرد و اکنون در کنار دفاعیات تئوریکی که در 
این روش در مجامع جهانی انجام شده است، 
در دسترس  آن  واقعی  و  تولید شده  نمونه 
شرکت  توسط   pered تکنولوژی  است. 
این شرکت یک  MME طراحی شده که 
شرکت ایرانی بوده که جهت انتقال تکنولوژی 
روز و تحقیق و توسعه حوزه معدن و صنایع 
معدنی در کشور آلمان به ثبت رسیده و با 
به کارگیری از متخصصان ایرانی و خارجی 
توانسته است تکنولوژی مانند pered را به 
دست بیاورد. به گفته مسئول بخش مهندسی 
از جمله مزیت های، شیوه   MME شرکت
pered در تولید آهن اسفنجی این است 
این  از  بخواهد  که  کشوری  هر  اکنون  که 
سیستم برای تولید این محصول استفاده کند 
باید حق استفاده از آن را به ایران پرداخت 
کند، چنانچه ایران پیش از این برای تولید 
سنگ آهن در شیوه هایی مانند میدرکس در 
هر تن پنج تا هفت دالر حق امتیاز به صاحب 
این در حالی  تکنولوژی پرداخت می کرد و 
داشتن  اختیار  در  با  ایران  اکنون  که  است 
شیوه pered به جمع پنج کشور صاحب 
تکنولوژی آهن اسفنجی در جهان پیوست که 
اجازه ساخت واحدهای فوالدی را در اقصی 

نقاط جهان پیدا کرده است.

سال   24 ایران  هوایی  ناوگان  سن  میانگین 
شرکت  موجود  هواپیمای   292 از  و  است 
های هوایی در کشور۱2۰ فروند آن زمینگیر 
هستند، توقف و زمینگیرشدن این هواپیماها 
عالوه بر تحمیل هزینه های بیشتربه شرکت 
ها، مشکالت زیادی را در صنعت هوانوردی 
با  به وجود آورده است که دولت قصد دارد 
خرید هواپیماهای جدید به این مشکالت فائق 
آید.به گزارش ایرنا، متوسط عمرناوگان هوایی 
ایران هم اکنون به حدود 24 سال رسیده و 
درعرف بین المللی همه این هواپیماها فرسوده 
محسوب شده و باید از رده خارج شوند، اما 
شرکت های ایرانی با تحمل مشکالت و هزینه 
نگه  عملیاتی  را  هواپیماها  این  زیادی  های 
داشته اند تا به تدریج بتوانند ناوگان هوایی 
کشور را نوسازی کنند.به دنبال توافق هسته ای 
صنعت  تحریم های  برجام،  شدن  اجرایی  و 
هوایی ایران بعد از نزدیک به ۳7 سال برداشته  
شد و باردیگر امکان خرید هواپیماهای نو به 
 صورت مستقیم از شرکت های بزرگ سازنده 
هواپیما در جهان فراهم شد به طوری که هم 
اکنون چهار شرکت ایرانی خرید ۳۱۵ فروند 
بوئینگ،  های  شرکت  از  جدید  هواپیمای 
خود  کار  دستور  در  را  آر  تی  ای  و  ایرباس 
نیازمند  آینده  سال  برای ۱۰  قراردارند.ایران 
بیش از 4۰۰ فروند هواپیمای مسافری است 
و هم اکنون شرکت های ایرانی برای نوسازی 
ناوگان فرسوده قراردادهای خوبی را با شرکت 
تا  بتوانند  تا  اند  کرده  منعقد  سازنده  های 
حدودی این عقب ماندگی های بزرگ خود 
را جبران کنند. تعدادی از شرکت های هوایی 

از جمله ایران ایر و آسمان، با لغو تحریم های 
ضد ایرانی ، تالش کردند در سه سال گذشته 
با خرید قطعات مورد نیاز و تعمیر برخی از 
موتورهای ناوگان هوایی خود، تعدادی از آنها 
که  برگردانند  عملیاتی  به حوزه  دیگر  بار  را 
هم اکنون بیشتر آنها در مسیرهای داخلی به 
نشان  جابجایی مسافرمشغول هستند.آمارها 
می دهد که پس از لغو تحریم ها شرکت های 
هوایی ایران موفق شدند با تامین قطعه بیش 
از 2۰ فروند هواپیمای خود را عملیاتی کنند تا 
در مسیرهای داخلی و بین المللی پرواز کنند 
و هم اکنون شرکت ها در تامین قطعه آنچنان 
مشکلی مثل سابق ندارند، مگر این که هزینه 
های تامین قطعه و یا تعمیر موتور آنها بسیار 
های  شرکت  از  برخی  که  باشد.هرچند  باال 
هوایی با لغو تحریم ها به دنبال تعمیرموتور 
فرسودگی  اما  بودند،  هواپیماها  ازاین  برخی 
و عمر زیاد این هواپیماها مانع بزرگی برای 
شرکت های هوایی بود تا این هواپیماها را بار 
دیگر به حوزه عملیاتی برگردانند.دبیر انجمن 
برخی  است:  شرکت های هواپیمایی معتقد 
قطعه  نبود  و  زیاد  سن  علت  به  ازهواپیماها 
زمینگیر شده اند، اما تعدادی از این هواپیماها 
برای انجام چک های دوره ای مجبور هستند 
از حوزه عملیات خارج شوند و حتی ممکن 
است چند فروند آن تا 9۰ روز زمینگیر شوند.

مقصود اسعدی سامانی افزود: اگر چه کمبود 
ناوگان در انجام تاخیر پروازها بسیار تاثیرگذار 
است، اما تاخیر پروازها به عوامل درون و برون 
اصال  است  ممکن  و  بوده  مربوط  سازمانی 
شرکت های هوایی در تاخیر پروازهای خود 

نقشی نداشته باشند.دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی تاکید کرد: آن چیزی برای شرکت 
های هوایی اهمیت زیادی دارد انجام پروازهای 
ایمن و امن است و هر دقیقه تاخیر به طور 
متوسط 4۰۰ یورو به شرکت های هوایی ضرر 

وارد می کند.
دالیل زمینگیر شدن ناوگان هوایی

 و راهکارهای آن
با این حال سن باالی ناوگان هوایی شرکت 
شدن  زمینگیر  دلیل  مهمترین  ایرانی  های 
هواپیماها در کشور است، زیرا باال بودن عمر 
آنها سبب می  نبودن  ایمن  و  ناوگان هوایی 
نیاز  باال  به دلیل سن  شود هواپیماهایی که 
شوند. زمینگیر  دارند،  اساسی  تعمیرات  به 

مراکز  نبود  و  نگهداری  های  هزینه  افزایش 
بزرگ تعمیرات اساسی هواپیماها در کشور نیز 

یکی از دالیل مهم زمینگیر شدن هواپیما در 
ایران است و اگر بخش خصوصی بتواند در این 
زمینه در کشور سرمایه گذاری و فعال شود، 
روند زمینگیر شدن هواپیماها در ایران بسیار 

کمتر خواهد شد.
حتی برخی از شرکت های داخلی به دلیل 
تعمیرات   ( هواپیما  اورهال  مراکز  کمبود 
خود  هواپیمای  فروند  چندین   ) اساسی 
زمینگیر کرده اند و حمایت دولت و سازمان 
تعمیر  مراکز  ایجاد  در  کشوری  هواپیمایی 
کاهش  در  مختلف  هواپیماهای  نگهداری  و 
هوایی  های  شرکت  زمنیگیر  هواپیماهای 
بسیار تاثیرگذار خواهد بود، زیرا در بسیاری از 
نقاط جهان بخش تعمیرات هواپیما از بخش 
مورد  همین  و  است  جدا  پروازها  عملیات 

موجب تسریع انجام تعمیرات می شود..

وضعیت ناوگان هوایی کشور

 120هواپیمای زمینگیر و ناوگان فرسوده 24 ساله
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هر چه بیشتر عشق بورزید دیگران نیز مجوز آن 
را خواهند یافت تا عشق بیشتری به شما و نیز 

دیگران بورزند . 
باربارا دی آنجلیس

سخن حکیمانه

راهنمای توپچی فریبکار« سالوادور 
دالی چاپ شد

کتاب »راهنمای توپچی فریبکار« نوشته سالوادور 
دالی با ترجمه محمدرضا اصالنی توسط نشر نو 

منتشر و راهی بازار نشر شد. 
توپچی  »راهنمای  کتاب  مهر،  گزارش  به 
فریبکار« نوشته سالوادور دالی به تازگی با ترجمه 
محمدرضا اصالنی توسط نشر نو منتشر و راهی 
بازار نشر شده است. نسخه اصلی این کتاب در 

سال ۱9۶۶ چاپ شده است.
دیوانه  یا  نابغه  نقاش  دالی  فیلیپه  سالوادور 
هنرمندان  ترین  معروف  جمله  از  اسپانیایی، 
مکتب سوررئالیسم است. او در سال ۱9۰4 در 
روستایی نزدیک شهر مادرید متولد شد و در 
سال ۱989 درگذشت و در سرداب موزه و تئاتر 
دالی به خاک سپرده شد. دالی نه فقط در هنر 
نقاشی که در همه چیز و همه کار، حتی ظاهر، 
نوع لباس پوشیدن و دکوراسیون منزل، متفاوت 
و عجیب بود. شاید همین عجیب و غریب بودنش 

موجب شهرت جهانی اش بود.
تحت  را  نامه اش  زندگی  سال ۱9۶4  در  دالی 
عنوان »یادداشت های روزانه یک نابغه« نوشت. 
او درباره این کتاب گفته است: »این کتاب ثابت 
می کند که زندگی روزمره یک نابغه، خواب او، 
او،  ناخن های  او،  او، شور و شعف  هضم غذای 
سرماخوردگی های او، خون او، زندگی و مرگ 
او ضرورتا با سایر افراد بشر متفاوت است.« دالی 
عنوان  با  پیوستی شگفت آور  کتاب،  این  برای 
»هنر تیز دادن« یا »راهنمای توپچی فریبکار« 

نوشته است.
این کتاب با 8۱ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ 
نسخه و قیمت ۱۰۰ هزار ریال منتشر شده است.

در دنیای کتاب

گره به باد مزن گر چه بر مراد رود
که این سخن به مثل باد با سلیمان گفت

به مهلتی که سپهرت دهد ز راه مرو
تو را که گفت که این زال ترک دستان گفت

امروز با حافظ

برش کیک صلح و دوستی 

رؤسای  و   خارجی  سفرای  حضور  با 
دیگر  و  ایران  دوستی  انجمن های 
کشورها، در راستای تعامالت فرهنگی 
دوستی  و  صلح  کیک  مراسمی  طی 

بریده شد.
به گزارش رسیده، با هماهنگی های به 
عمل آمده از طرف صالح زواوی،سفیر 
شبکه  و  ایران   در  فلسطین  دولت 
شورای عالی انجمنهای دوستی ایران با 
سایر کشورها ضیافت نهاری  به افتخار 

سفرای جدید و سفرایی که مدت مأموریتشان به اتمام رسیده در دفتر شبکه 
انجمن های دوستی برگزار شد .

در این مراسم عالوه بر رؤسای انجمنهای دوستی کشورها ، بالغ بر چهل سفیر 
مقیم ایران نیز حضور داشتند .

در ابتدا زواوی  بعنوان شیخ السفرا ضمن قدردانی از شبکه انجمن های دوستی 
برای تدارک آن ضیافت باشکوه ، از حضور سفرای مقیم تهران نیز تشکر کرد 
و گفت : امیدوار هستم با برگزاری اینگونه مجالس دیپلماتیک غیر رسمی در 
حوزه دیپلماسی عمومی ضمن شناخت از یکدیگر بتوانیم تعامل بیشتری با مردم 

شریف و عزیز ایران در حوزه های فرهنگی داشته باشیم .
 سپس با دعوت ایشان، سفرای نیکاراگوئه ، هند ، فرانسه ، هلند ، مصر ، 
تاجیکستان ، بلغارستان ، قرقیزستان ، ونزوئال ، کوبا ، سنگال ، فنالند، سوریه ، 
الجزایر ، موریتانی ، تونس ، بنین ، اکوادور و مسئول نمایندگی اکو در ایران  ، 

همگی طی سخنانی کوتاه بر ایجاد تعامالت فرهنگی تأکید کردند.

سفر دو کارگردان ارمنستانی به ایران

همزمان با برگزاری هفته فیلم ارمنستان 
،دو  هنروتجربه  گروه  توسط  ایران  در 
کارگردان جوان سینمای ارمنستان به 

ایران می آیند.
و  هنر  گروه  عمومی  روابط  گزارش  به 
تجربه، آرام شهبازیان و آرن واتیان، دو 
کارگردانی هستند که در زمان برگزاری 
هفته فیلم ارمنستان در ایران حضور پیدا 

می کنند.
۱97۱در  سال  متولد  شهبازیان  آرام 
از   ۱994 سال  در  است،  ارمنستان 

موسسه تئاتر و سینمای دولتی ایروان در رشته کارگردانی فارغ التحصیل شد.
از سال ۱99۶ تا ۱997 در ال فیمیس در رشته کارگردانی فیلم تحصیل کرد. 
وی رییس شرکت تلویزیون ارمنستان)Ar TV(،مدیر شرکت تلوزیون عمومی 
ارمنستان)Armenian Public TV( و معاون مدیر استودیو “های فیلم” 

بود و هم اکنون برای تلویزیون شوقاکات کار می کند.
در سال 2۰۰۵ جایزه جشنواره بین المللی فیلم مسکو را در بخش چشم انداز 
برای فیلم کوتاه آکنر گرفت و درسال 2۰۰4 و 2۰۰۵ جایزه بهترین کارگردانی را 
 )Yes em( در بخش فیلمسازان جوان ایروان جشنواره بین المللی فیلم با نام
دریافت کرد. آرن واتیان نیز در سال ۱977 در ایروان ارمنستان بدنیا آمد،فارغ 
التحصیل رشته کارگردانی از موسسه آموزش عالی ایروان است،از سال۱999 
بازیگر تئاتردراماتیک ایروان بوده است و در چندین فیلم نیز ایفای نقش کرده 
است. در سال 2۰۱2 فیلم کوتاه )مرد رسی ( را کارگردانی کرد و توانست مدال 
طالی فیلم کوتاه جشنواره بین المللی فیلم یونیکا اتریش را در بخش »بهترین 

فیلم های حرفه ای« بدست آورد.

نویسنده چینی برنده نوبل درگذشت

»لیو شیائوبو«، نویسنده و منتقد چینی 
که در سال 2۰۱۰ جایزه صلح نوبل را 

دریافت کرد، در زندان درگذشت.
»لیو  نوشت:  پست«  »هافینگتون 
و  اجتماعی  فعال  نویسنده،  شیائوبو«، 
منتقد چینی و برنده صلح نوبل 2۰۱۰، در 
سن ۶۱ سالگی بر اثر ابتال به سرطان کبد 
درگذشت. این نویسنده حدودا یک دهه 
پایانی عمرش را به جرم اغتشاش و آشوب 
در زندان سپری کرد و در حبس هم فوت 

کرد. او یکی از رهبران اعتراضات دموکراسی خواهانه میدان »تیان آنمن« در سال 
۱989 بود و به تک قطبی بودن سیاست چین به نفع حزب کمونیست انتقاد 
می کرد. »لیو« اولین بار به جرم شرکت در تظاهرات دانشجویی به حدود دو 
سال حبس محکوم شد و پس از آن در میانه دهه ۱99۰ به خاطر شجاعت در 
درخواست شکل گیری گفت وگویی بین دولت چین و »داالیی الما« رهبر معنوی 

تبت، سه سال را در اردوگاه کار سپری کرد.

آن سوی آبها

در  سینماگران  و  هنرمندان  برخی 
در  و  خود  اینستاگرام  شخصی  صفحه 
درج  با  میرزاخانی،  مریم  درگذشت  پی 
تصویری از این نابغه ریاضی، درگذشت او 

را تسلیت گفتند.
ریاضی  نابغه  میرزاخانی  مریم  پروفسور 
جهان و برنده مدال فیلدز و استاد ریاضی 

دانشگاه استانفورد آمریکا درگذشت.
خیلی  میرزاخانی  مریم  درگذشت  خبر 
از  نادری  فیروز  که  مطلب  این  با  سریع 
مدیران ارشد سازمان فضایی آمریکا)ناسا( 
مضمون  بدین  اینستاگرامی  پست  در 
شکست،  قلبم  شد،  خاموش  که  »نوری 

خیلی زود رفت« منتشر کرد، تایید شد.
نیز نسبت  هنرمندان و سینماگران کشور 
واکنش  ریاضی  نابغه  این  درگذشت  به 

نشان دادند که در پی مرور می شود: 
بهاره کیان افشار :بهاره کیان افشار بازیگر 
سریال »کاله پهلوی« نخستین هنرمندی 
در  را  میرزاخانی  مریم  درگذشت  که  بود 
صفحه اینستاگرام خود خبر داد و نوشت: 
افتخار  پر  ایرانی  زن  و  ایرانی  بزرگ  نابغه 
شریف  و  متواضع  انسان  و  جهانی  و  ملی 
پرکشید...  زود  چه  و  ناباورانه  مهربان،  و 
همواره بزرگ و پر افتخار و در اوج میمانی 

نازنین.
در  نیز  تهرانی  :هدیه  تهرانی  هدیه 
اینستاگرام خود با انتشار عکس میرزاخانی 

نوشت: باورکردنی نیست.
فیلم  کارگردان  آبیار  آبیار:نرگس  نرگس   
با  اینستاگرام  در  نیز  »نفس«  سینمایی 

صد  گفت:  نابغه  این  از  تصویری  انتشار 
افسوس.

سارا خوئینی ها:سارا خوئینی ها نیز نوشت: 
المپیاد  ملی  تیم  اتوبوس  پیش  سال   ۱9
ریاضی ایران در مسیر اهواز به تهران دچار 
 9 کرد!  سقوط  دره  به  و  شد  فنی  نقص 
عضو تیم ملی المپیاد در 2۰ سالگی از بین 
های  مدال  آنها  از  نفر  چندین  که  رفتند 
نقره و طال برای ایران کسب کرده بودند. 

زنده  حادثه  این  از  اما  میرزاخانی  مریم 
دنیا  تمام  در  بعد  سال   ۱8 و  آمد  بیرون 
درخشید و به عنوان اولین زن برنده جایزه 
نوبل ریاضیات )فیلدز( شد! پروفسور مریم 
نخبه  دانشمند  رسمی  طور  به  میرزاخانی 
ریاضیات در قرن 2۱ شناخته شد و نامش 
یکی از پُر افتخارترین آثار ملی وطنم شد. 
تنها 2 روز بود که خبر بیماری او را شنیده 
و به امید بهبود بودیم که متاسفانه بسیار 

زود ایشان را از دست دادیم!

من معتقدم چنین انسان های بزرگ و با 
،کاش  نیستند  شدنی  تمام  هرگز  ارزشی 
زنان  و  دختران  الگوی  میرزاخانی  مریم 
جایگاه  وجود  با  که  باشند  کشورم  جوان 
ویژه و عظیمی که در دنیا پیدا کرده بودند 
همواره  شرافتشان  و  فروتنی  و  سادگی 
یادشان  و  شاد  ،روحشان  بود  همراهشان 

گرامی 
من به احترام چنین زنان قدرتمندی سر 
ملی،  افتخار  که  آورم  می  فرود  تعظیم 

جهانی و افتخار تمام ما بانوان هستند.
آناهیتا همتی :آناهیتا همتی نیز با انتشار 
همچنین  و  کودکی  دوران  از  تصویری 
نابغه  نوشت:  میرزاخانی  مریم  بزرگسالی 

ریاضی، مریم میرزاخانی؛ باز هم تسلیت 
کارگردان  صحت  سروش  صحت:  سروش 
نوشت:  نیز  پزشکان«  »ساختمان  سریال 
مریم  اسم  کنید،  نگاه  ها  این چشم  به   ...
و  کنید  جستجو  گوگل  در  را  میرزاخانی 

بعد به عکس هایش نگاه کنید... وقتی در 
جلوی  دانشجویانش  مقابل  درس  کالس 
کنید  نگاه  هایش  به دست  ایستاده  تخته 

... به چشمهایش.
به گزراش پیام زمان، فوت مریم میرزاخانی 
نابغه ریاضی که مدتی بود به علت بیماری 
بود،  شده  بستری  بیمارستان  در  سرطان 
مرگ  شد.  تایید  زیادی  اشخاص  توسط 
و  ایران  علمی  جامعه  میرزاخانی  مریم 

جهان در شوک بزرگی قرار داد.
سال  در  اینکه  از  پیش  میرزاخانی،  مریم 
۱۳78 در رشته ریاضی از دانشگاه شریف 
زیادی  افتخارات  شود،  فارغ التحصیل 
آفریده بود. وی موفق شده بود در دو سال 
پیاپی و در سال های ۱۳7۳ و ۱۳74 مدال 
کند.  آن خود  از  را  ریاضی  المپیاد  طالی 
وی بعد از آن به آمریکا سفر کرد و در سال 
۱۳8۳ دکترای خود را از دانشگاه هاروارد 
اخذ کرد. دکتر میرزاخانی، یک سال بعد 
برگزیده  از ده ذهن جوان  یکی  عنوان  به 

معرفی شد.
موفق  که  بود  ایرانی  دختر  نخستین  وی 
پیدا  راه  ایران  ریاضی  المپیاد  تیم  به  شد 
کند. عالوه بر آن، اولین دختری محسوب 
آن  و  ایران  ریاضی  المپیاد  در  که  می شد 
گرفت.  پیاپی طال  دو سال  به صورت  هم 
میرزاخانی، اولین فردی بود که نمره کامل 
در المپیاد ریاضی جهانی را به دست آورد.

پیام زمان  درگذشت مریم میرزاخانی را به 
خانواده ایشان و جامعه علمی ایران تسلیت 

عرض می کند.

مریم میرزاخانی، نابغه ریاضی جهان درگذشت

سریال پهلوانان نمی میرند

نمی میرند  پهلوانان  از  کند  می  یادی  امروز  زمان  در  ها  خاطره  و  یادها 
 ۱۳7۶ سال  ساخته  فتحی   حسن  کارگردانی  به  تلویزیونی  مجموعه ای 

است که از شبکه دوم ایران پخش شده  است.
این سریال داستانی در زمان قاجار را روایت می کند در شهر تهران که 
ناگهان  بودند  مردم  احترام همه  و  اعتماد  مورد  باستانی  ورزش  پهلوانان 
پهلوان اول شهر به قتل می رسد . البته سناریو فیلم چندین بارتغییر می 
ولی  شود  می  معرفی  اکبری  عبدالرضا  بازی  با  نصرت  قاتل  ابتدا  و  کند 
سناریو دوباره عوض می شود وبعد لطف اهلل طاهر با بازی اتش تقی پور 
میشود  گرفته  اصالن  لوطی  توسط  پهلوانان  قتل  وانتقام  میشود  معرفی 
لوطی اصالن توسط نوچه های لطف اهلل طاهر کشته میشود ولی سناریو 
توسط صدا وسیما عوض میشود ولی از ابتدا نقش لوطی اصالن با بازی 

بیوک میرزایی نقشی مثبت بود.
دیالوگ به یاد مادنی این سریال: 

پهلوون قلیچ)عنایت بخشی( :بدی این روزگار اینه که. تا وقتی غالبی همه 
کنارتن .ولی وای به حال مغلوب که همیشه تنهاست..!

یاد ها و خاطره ها در زمان

بهرام  کارگردانی  به  رفته«  یادها  »از  سریال  تصویربرداری 
بهرامیان و تهیه کنندگی اکبر تحویلیان که از ۱7 تیر ماه 
با حضور مدیران سیما و اهالی رسانه آغاز شده بود همچنان 

ادامه دارد.
به نقل از روابط عمومی سریال، در تازه ترین مرحله ساخت 
این سریال، حسین یاری به جمع بازیگران سریال پیوست 
و لیال بلوکات، سیما تیرانداز، مهدی سلوکی و رضا یزدانی 

جلوی دوربین رفتند.
لیال بلوکات در این سریال نقش دختری به نام قمر را بازی 
می کند که فرزند یک ارباب زاده است. سیما تیرانداز نقش 
زنی خود ساخته را ایفا می کند که از برادرش که نقشش را 
مهدی سلوکی ایفا می کند نگهداری می کند. رضا یزدانی نیز 
در این سریال نقش یک جوان عاشق پیشه از طبقه ثروتمندرا 
ایفا می کند که دلبسته دختری از طبقه ضعیف شده است.

حسین یاری نیز که به تازگی به جمع بازیگران سریال از 
یادها رفته ملحق شده است بزودی جلوی دوربین می رود.

مجموعه تلویزیونی »از یادها رفته« یک ملودرام  تاریخی 
است  که در ۵۰ قسمت برای پخش از شبکه پنج سیما 
ساخته می شود و داستان آن به زندگی دختری جوان در 
سال ۱۳۱9 می پردازد که بدلیل عدم شناخت از وضعیت 
با  اما  بحران شدیدی می شود  آداب رسوم دچار  و  کشور 
کشف حقیقت سنتها و رفتارها به آرامش و زندگی مشترک 

می رسد.

حسین یاری به 
»از یادها رفته« پیوست

تهیه کننده مجموعه تلویزیونی »گمشدگان« که این روزها 
مراحل پایانی ساخت خود را به سرانجام می رساند و بزودی 
قرار است از شبکه دو سیما به روی آنتن برود از حضور افسانه 

بایگان به عنوان جدیدترین بازیگر این سریال خبر داد.
علی حجازی مهر در گفت وگو با ایسنا با اعالم اینکه تاکنون 
8۵ درصد از تصویربرداری این مجموعه به سرانجام رسیده 
است، اظهار کرد: پایان تصویربرداری این مجموعه همزمان با 
پخش آن در مرداد ماه خواهد بود. این مجموعه قرار است از 

ابتدای مرداد ماه به روی آنتن شبکه دو سیما برود.
وی با بیان اینکه فیلمنامه »گمشدگان« بازنگری شده است، 
اظهار کرد: فیلمنامه کامل نبوده است و به مرور زمان کامل 

شده است و نویسندگان همچنان مشغول نگارش هستند.
که  را  مجموعه  این  عنوان  پایان  در  تهیه کننده  این 
»گمشدگان« نامگذاری شده است، قطعی دانست و گفت: 
عنوان این مجموعه رابطه مستقیمی با محتوای سریال دارد.

سریال »گمشدگان« این روزها در لوکیشنی در منظریه 
در حال تولید است و قرار است مرداد ماه و پس از پایان 
مجموعه تلویزیونی »پنجره ای به گذشته« راهی آنتن شبکه 
دو شود. پژمان بازغی، کورش تهامی، شقایق فراهانی، ستاره 
اسکندری، بهنام تشکر، مهرداد ضیایی، فریبا نادری، کتانه 
افشاری نژاد، رامین ناصر نصیر، روشنک گرامی، سارا مهدوی، 
حسن تسعیری و ...  از جمله بازیگرانی هستند که در سریال 

»گمشدگان« ایفای نقش کرده اند.

افسانه بایگان به 
»گمشدگان« اضافه شد

مارال فرجاد به گروه بازیگران نمایش »شب دشنه 
که  پیوست  علی شمس  کارگردانی  به  بلند«  های 
تهران  تئاتر مستقل  اول مردادماه در  از  قرار است 

روی صحنه برود. 
و  نویسندگی  به  بلند«  های  دشنه  »شب  نمایش 
کارگردانی علی شمس که قرار است از اول مردادماه 
در تئاتر مستقل تهران اجرای عمومی خود را آغاز 
کند، به نمایشنامه نویسی ایران در یک بازه زمانی 

۵۰ ساله از سال 49 تا 9۵ می پردازد.
تهیه  پورفراهانی  نشاط  که  نمایشی  اثر  این  در 
کنندگی آن را بر عهده دارد، مرضیه وفامهر، سام 
مارال  رامین سیاردشتی،  فرزین محدث،  کبودوند، 

فرجاد و سجاد تابش به ایفای نقش می پردازند.
»شب  نمایش  های  بلیت  اینترنتی  فروش  پیش 
دشنه های بلند« نیز ازدیروز شنبه 24 تیرماه آغاز 

شده است.
»اگر  هایی چون  نمایش  این  از  پیش  علی شمس 
»مخاطب  مسافری«،  تهران  های  شب  از  شبی 
میان  های  »داستان  و  انسانات«  »قلعه  خاص«، 

رودان« را به صحنه برده است.

مارال فرجاد در
 »شب دشنه های بلند«

عتیقه های ورامین باندهای 
قاچاقچیان را لو می دهد؟

»پس از کشف 2۶ اثر تاریخی از هزاره سوم تا اول 
پیش از میالد از قاچاقچیان عتیقه در شهرستان 
ورامین استان تهران، این آثار برای بررسی های 
تکمیلی در اختیار اداره میراث فرهنگی استان 

تهران قرار می گیرند«
مدیر اداره میراث فرهنگی شهرستان ورامین با 
اعالم این خبر به ایسنا گفت: 2۶ اثر تاریخی 
از قاچاقچیان عتیقه در شهرستان  کشف شده 
ایران  غربی  محوطه  جنوب  به  متعلق  ورامین 
از  تیرماه و پس  باستان« در ۱7  یعنی »ایالم 
انجام یک کار اطالعاتی و با دستگیری تعدادی از 
افراد یک باند در شهرستان کشف شدند و نیروی 
انتظامی در حال شناسایی سایر عوامل و رابطان 
این باند است. شهاب پازوکی با بیان این که آثار 
به دست آمده از این باند شامل لوح های مکتوب 
و  زینتی  اشیای  ُمهر،  میخی، ظروف،  به خط 
مجسمه هستند افزود: همه  آثار به دست آمده 
پس از ضبط توسط کارشناس میراث فرهنگی 
استان تهران بررسی و تائید شدند، به جز یک 
لوح رنگی که نیازمند بررسی بیشتر است و به 

نظر می رسد متعلق به دوره  اسالمی  باشد.
او با اشاره به انجام مکاتبات مورد نیاز از سوی 
میراث فرهنگی برای انجام تشریفات قانونی و 
حقوقی الزم تاکید کرد: این اقدام با هدف تحویل 
این آثار از نیروی انتظامی و سپردن آن ها به اداره 
کل میراث فرهنگی استان تهران انجام شده است 
تا پس از بررسی های تکمیلی، در صورت امکان 

نمایش آن ها امکان پذیر شود.

در دنیای کتاب

»من یوسفم، مادر« آماده نمایش شد

فیلم سینمایی »من یوسفم، مادر« با بازی 
عباس غزالی آماده نمایش شد. 

به  مادر«  یوسفم،  »من  سینمایی  فیلم 
نویسندگی و کارگردانی محمدرضا فرطوسی 
با بازی عباس غزالی و یک بازیگر سینمای 
عرب آماده نمایش شد. »من یوسفم، مادر« 
نخستین اثر سینمایی محمدرضا فرطوسی 
به زبان  با موضوع دفاع مقدس و  است که 
عربی تولید شده است و در این فیلم عباس 
غزالی در کنار زهرا الربیعی بازیگر عراقی به 
ایفای نقش پرداخته است. همچنین حمیده 
موسوی، حمید حمیدی و احمد حیدری از 

دیگر بازیگران این اثر سینمایی هستند.
»من یوسفم، مادر« داستان جوانی بغدادی با 
نام یوسف را روایت می کند که به دلیل ممانعت 
از حضور در جنگ علیه ایران توسط ارتش 
رژیم بعث، دستگیر شده است و بعد از مدتی 
ناپدید می شود. محمدرضا فرطوسی پیش از 

مستندهای  با  مادر«  یوسفم،  »من  ساخت 
در  غربی«  جنوب  »ایران،  همچون  خود 
است.  داشته  حضور  مستند  جشنواره های 
مادر«  یوسفم،  »من  سینمایی  فیلم  عوامل 
عبارتند از نویسنده و کارگردان: محمدرضا 
و  موسی پور  رزاق  تهیه کننده:  فرطوسی، 
دیالوگ های  نویسنده  فرطوسی،  محمدرضا 
فیلمبرداری:  مدیر  حیدری،  احمد  عربی: 
مجید  فیلمبردار:  دستیاران  عبیات،  رضا 
تدوینگر:  منصوریان،  سهیال  خمیس آبادی، 
فرید دغاغله، دستیار تدوین: سمیرا کاملی، 
دستیار کارگردان و برنامه ریز: پیام پارسافر، 
علی  صدابردار:  قورچیان،  حسین  صداگذار: 
پناهی، دستیار  علوی، طراح صحنه: سمیه 
حسنا  گریم:  خندستان،  محسن  صحنه: 
خان محمدی، دستیاران گریم: زهره احمدی 
و هادی لطفی، مدیر تولید: نصیر نبهانیان، 

مدیر تدارکات: حسین فرطوسی و....هستند.

اظهارات فاطمه معتمدآریا درباره ی یک »اتفاق«

فاطمه معتمدآریا معتقد است: هرچقدر افراد 
بیشتری به تماشای تئاتر بیابند به سود همه 
است و باید خدا را شکر کرد که جوان ها به 
جای اینکه در پارک ها به دنبال مواد مخدر 

باشند تئاتر می بینند.
این بازیگر باسابقه تئاتر و سینما چند شب 
قبل در اجرایی ویژه به مناسبت پاسداشت 
هفتادمین سال فعالیت هنری علی نصیریان در 
عرصه بازیگری به تماشای نمایش »اعتراف« به 
کارگردانی شهاب حسینی نشست؛ نمایشی که 
فارغ از ارزیابی کیفیت هنری  آن، تماشاگران 
زیادی را به تاالر اصلی تئاترشهر کشانده و 
حتی کسانی را راهی کرده که تا به حال یک 

بار هم پا به یک سالن تئاتر نگذاشته  بودند. 
معتمدآریا درباره این استقبال از یک تئاتر به 
ایسنا گفت: حقیقتا باید خدا را شکر کرد که 
جوان ها و مردم به جای آنکه در پارک ها به 
دنبال مواد مخدر باشند از قبل بلیت تئاتر رزرو 

می کنند و این یک حرکت بزرگ در تئاترشهر 
این چنین  نمایشی  بود  است چون مدت ها 

تماشاگران را به یک سالن تئاتر نکشانده بود.
ندارد  ابدا قصد  براینکه اصال و  تاکید  با  او   
و  »اعتراف«  نمایش  کیفیت  به  راجع 
گفت:  کند،  صحبت  آن  هنری  اندازه های 
مهم ترین مسئله برایم این است که »اعتراف« 
اثر مبتذلی نیست، یعنی آن جّو غالب موجود 
که همه می خواهند با ابتذال، تماشاگران را 
به سالن سینما یا تئاتر بکشانند در این کار 
وجود ندارد. این نمایش یک اثر کامال محترم 
تاریخ  استثنایی  بسیار  بازیگر  دو  حضور  با 
و  نصیریان  آقای  یعنی  ما  و سینمای  تئاتر 
آقای شهاب حسینی است که در کنار دیگر 
بازیگران از جمله صالح میرزاآقایی آن قدر 
به کار خود ایمان دارند که باعث می شوند 
دیگر خیلی به این فکر نکنیم نمایش چقدر 

حرفه ای است.


