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 تعاونی ها
3 از خرداد

پیام رهبر معظم انقالب به مناسبت حماسه 29 اردیبهشت؛

همه به نظام جمهوری اسالمی رای دادند
رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی رئیس جمهور و 
دولت آینده را به کار و تالش پرانگیزه و اندیشیده و 
جوانانه توصیه و تاکید کردند.به گزارش پایگاه اطالع 
رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در پی حضور پر شکوه 
و حماسی مردم در  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی 
شهر و روستا، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی پیام تشکر و قدردانی صادر و بر نکات 

مهمی تأکید کردند.
2

گروه صنعت: در تهران ۴۰۰۰ مکانیســت تحت 
پوشــش اتحادیه قرار دارند اما گمانه زني ها نشــان 
مي دهــد كه احتمــاال به همین تعــداد واحدهای 
بدون جوازی هستند كه طی این سال ها به فعالیت 
پرداخته اند. بررســي ها نیز نشان مي دهد كه حدود 
۹۰ درصــد شــکایات از واحدهــاي مکانیکي در 
حال حاضر مربوط به واحدهای بدون جواز اســت. 
با ایــن حال علیرضــا نیک آیین، رئیــس اتحادیه 
مکانیســت های تهران در گفت وگو با ایسنا معتقد 
اســت كه یکی از بزرگترین معضــات این صنف 
بحث قطعاتی محسوب می شود كه به شکل تقلبی 
در بازار گســترش یافته و هیچ اقدامی جدی برای 

مبارزه با آن هاصورت نمی گیرد.
وجود قطعات تقلبي و بي كیفیت در بازار از مدت ها 
قبل مشــکاتي را ایجاد كرده اســت. بسیاري از 
انتقادهــا مربوط بــه تاثیر منفــي واردات قطعات 
بي كیفیت خارجي بر وضعیت واحدهاي قطعه ساز 
داخلي است. ورود قطعات با كیفیت نازل و قیمتي 
اندك موجب مي شــود تا بــازار محصوالت داخلي 
كساد شــود. از طرف دیگر استفاده از این قطعات 
بي كیفیــت مي تواند موجب به خطــر افتادن جان 
مصرف كنندگان آنها شود. در چنین شرایطي است 
كــه آرش محبي نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع 
همگن نیرو محركه و قطعه سازان خودرو مي گوید: 
رشد كیفی قطعات مورد نیاز صنعت خودرو مرهون 

توسعه و پیشرفت استانداردهاست.
تعطیلي 1500 مکانیکي غیرمجاز

بررســي ها نشــان مي دهد كه در حال حاضر یکی 
از مهمترین مشــکات صنف مکانیســت ها بحث 
امدادخودروهای ســیار غیرمجاز اســت تا آنجا كه 
این بخش از فعالیت ها طی سال های گذشته از این 
صنف گرفته شده و اكنون به نوعی رها شده است، 
در حالی كه می شد با این روند مقابله كرد. نیک آیین، 
رئیس اتحادیه مکانیســت ها با بیان اینکه طی یک 
سال و نیم گذشته ۱۵۰۰ مغازه مکانیکی غیرمجاز 
پلمب شــده اند ، ادامــه داد: با توجه به مشــکات 
متعددی كه ممکن اســت در صنف مکانیســت ها 
وجود داشته باشد گاه تخلفاتی مانند فعالیت بدون 
جــواز، تقلب یا مواردی مانند اســتفاده از قطعات 
نامناسب صورت می گیرد كه برای رسیدگی به این 
موضوعــات اتحادیه ما ۸۰ بازرس انتخاب كرده كه 
می توان گفت هیچ صنفی به این تعداد بازرس برای 
خود نداشــته است. از سویی ما بازرس های خود را 
از سوی همکاران و افراد امین و متخصص انتخاب 
كرده ایم تا از بروز هر گونه مشکلی جلوگیری شود. 
وی ادامه داد: طی این مدت مشخص شده كه عمده 
تخلفاتی كه در این حوزه صورت می گیرد نداشتن 
تخصص در تعمیر خودرو اســت كه در ۹۹ درصد 
این موارد فرد بدون برخورداری از جواز صنفی و به 

شکل بی جواز فعالیت می كند.
نیک آیین قطعات تقلبی را نیز معضل اصلی صنف 

مکانیست ها دانست و افزود: متأسفانه در این حوزه 
شرایط به گونه ای است كه حتی در بسیاری از موارد 
خود فرد مکانیست هم متوجه تقلبی بودن یا نبودن 
قطعات نمی شود و این مسئله اعتراضات و مشکات 
متعددی را ایجــاد می كند.در موارد متعدد قطعات 
تقلبی به شــکل گســترده در بازار توزیع شده اند 
كه اســتفاده از این قطعات موجبات نارضایتی های 
متعدد را فراهم می آورد با این وجود به شخصه در 
روزهای گذشــته در خیابان های شهر تهران شاهد 
نیسانی بودم كه حجم بســیاری كارتن مربوط به 
دیســک و صفحه یک برند آلمانی را حمل می كرد 
به عبارت دیگر به نام شركت و برندی قطعات تولید 
شــده و بعد به راحتی برای آنها كارتن های مربوطه 
نیز تهیه و حمل و نقل می شــود و مقابله ای جدی 

هم با این روند مشاهده نمی شود.
استاندارد زیرساخت پیشرفت قطعه سازان

در همیــن حــال آرش محبی نژاد، دبیــر انجمن 
تخصصی صنایع همگن نیرو محركه و قطعه سازان 
خودرو با اشــاره به اینکه اســتاندارد زیرســاخت 
توســعه صنعت قطعه و خودروسازی است، گفت: 
خوشبختانه با پیگیری های چندین ساله فعاالن این 
حوزه »آزمایشگاه های مرجع قطعه سازی كشور« تا 
حد زیادی به امکانات روز تجهیز شده اند. وی با بیان 
اینکه به رغم تمامی تاش ها هنوز قطعات خاصی 
از خودرو برای تست كیفی به خارج از كشور ارسال 
می شود، اظهار داشت: از بین مجموع قطعات داخلی 
و وارداتی خودروی تنها ۵3 مورد مشمول استاندارد 
اجباری بوده و متاسفانه هنوز زمینه و امکانات تست 
تعداد زیادی از این قطعات در داخل كشــور وجود 
نــدارد. دبیر انجمن تخصصــی صنایع همگن نیرو 
محركه و قطعه ســازان خودرو گفت: بدون شک با 
تجهیز آزمایشگاه های مرجع قطعه سازی قطعات 
مشمول استاندارد اجباری در حوزه خودرو از ۵3 به 
۸3 مورد ارتقا می یابد. وی با بیان اینکه رشد كیفی 
قطعات مورد نیاز صنعت خودرو مرهون توســعه و 
پیشرفت استانداردهاســت، افزود: در كنار افزایش 

تعداد اســتانداردهای اجباری قطعــات خودرو در 
مملکت باید امکانات تست داخلی نیز تقویت شود.

محبی نــژاد در ادامــه برلــزوم ایجــاد مجموعــه 
آزمایشــگاه های مجهز تســت قطعات خودرو در 
گمركات كشور تاكید كرد و اظهارداشت: اقدام مزبور 
از پراكندگی و تفرق در این حوزه به شدت جلوگیری 
خواهد كرد. وی اضافه كرد: استانداردسازی ضمن 
ارتقای كیفی قطعــات و كاهش هزینه ها منجر به 
بهــره وری در تولید خودرو می شــود. دبیر انجمن 
تخصصی صنایع همگن نیرو محركه و قطعه سازان 
خودرو گفــت: بکارگیری شــاخص ها و معیارهای 
كیفیتی از جمله مهمترین راه های افزایش و بهبود 
كیفیت محصوالت تولیدی است. وی افزود: امروزه 
در جهان صنعتی كه كشورهاتحت تاثیر رقابت های 
تنگاتنگ قرار دارند توجه به كیفیت و بهبود مستمر 

محصول از اهمیت خاصی برخوردار است.
محبی نــژاد تصریح كرد: افزایــش كیفیت تولید 
محصــوالت مختلف صنعتی تنها در شــناخت و 
اســتفاده بهتر از قواعــد و چهارچوب های تعیین 
شــده پیرامون انتخــاب، تولید، آزمــون مواد و 
قطعات به عنوان راهکار اساسی در جهت دستیابی 
بــه فناوری و ارتقای صنعتی میســر اســت. وی 
اضافه كرد: خوشــبختانه با بهره گیری مناســب 
از اســتانداردها برای طراحــی، انتخاب و كنترل 
قطعات و مــواد زمینه برای نهادینه كردن كاربرد 
اســتاندارد و حركت به ســوی تولیدات باكیفیت 
باال و بهبود مســتمر كیفیت فراهم می آید. دبیر 
انجمــن تخصصی صنایع همگــن نیرو محركه و 
قطعه سازان خودرو گفت: بدون شک با اعمال این 
رویه و بکارگیری اســتانداردها قابلیت الزم برای 
توسعه بازارهای داخلی و زمینه رقابت در بازارهای 
بین المللــی برای محصوالت صنعتی پدید خواهد 
آمد. وی در ادامه افزود: استانداردها برای تجارت، 
حمایت از سودآوری، افزایش تولید، ارتقای ایمنی 
و باالبردن ســامت جامعه ابزار مفید و كارآمدی 

محسوب می شوند.

رشد کیفی قطعات خودرو با توسعه استانداردها بازگشایی سامانه کارورزی ویژه 
ثبت نام فارغ التحصیالن بیکار

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی امروز از بسته شدن سامانه كارورزی از سوی 
قوه قضاییه در پی شکایت یک نامزد مستعفی انتخابات ریاست جمهوری خبر 
داده بود اما اكنون اعام كرد معاون دادستان كل كشور در امور فضای مجازی 
در نامه ای دستور رفع انسداد از این پایگاه را صادر كرده است. سامانه كارورزی 
از بیست و سوم اردیبهشت ماه بر پایه آیین نامه و دستورالعمل نظام هماهنگ 
اجرای طرح كارورزی دانش آموختگان دانشــگاهی، در دسترس افراد جویای 
كار، فارغ التحصیان دانشــگاهی و متقاضیان شــغل و از سوی دیگر كارگاه 
هــا و كارآفرینان قــرار گرفت.با این همه، وزارت تعــاون، كار و رفاه اجتماعی 
دیروز اعام كرد: سایت كارورزی به دنبال شکایت یک نامزد مستعفی انتخابات 
ریاست جمهوری از ســوی قوه قضاییه مسدود شده و این وزارتخانه به دنبال 
رفع شکایت و فعالیت دوباره آن است.در این اطاعیه آمده بود: متاسفانه مرجع 
قضایی بدون هیچگونه تحقیق و مذاكره ای با مسووالن امر، در یک اقدام خارج 
از عرف و با معطل گذاشــتن وظایف حاكمیتی این دستگاه، به بهانه غیرقابل 
درك نســبت به تعطیلی سایت دارای مجوز و ســابقه اقدام كرد كه از طریق 
مراجع باالدستی برای بازگشایی آن در حال پیگیری هستیم. در همین پیوند 
تارنمــای وزارت تعــاون، كار و رفاه اجتماعی اعام كرد معاون دادســتان كل 
كشور در امور فضای مجازی در نامه ای به شركت فناوری اطاعات و ارتباطات 

پاسارگاد آرین دستور رفع انسداد از این پایگاه را صادر كرده است.

طرح كارورزی فارغ التحصیان دانشــگاهی و راه اندازی ســامانه كارورزی در 
جلسه نهم فروردین ۱3۹3 شورای عالی اشتغال به تصویب رسیده بود و اجرای 
آزمایشــی آن در سال ۱3۹۴ در دســتور كار قرار گرفت. بر همین اساس نیز 
اجرای آزمایشی طرح با ایجاد سامانه الکترونیک ایران كارورز در هشت استان 
گلســتان، كردستان، ایام، قزوین، سیســتان و بلوچستان، خراسان شمالی و 
كهگیلویه و بویراحمد انجام شد.طرح كارورزی دانش آموختگان دانشگاهی )به 
عنوان یکی از طرح های ذیل كارانه اشــتغال جوانان -كاج( یکی از راهکارهای 
موثر در توسعه اشتغال توام با مهارت آموزی برای دانش آموختگان دانشگاهی 
محســوب می شــود و مانند یک پل جامعه فارغ التحصیان دانشگاهی را به 
بازار كار مرتبط می كند و به آنان  فرصت می دهد به نحو احسن از یک محیط 
كاری تجربه عینی كســب كنند.با اجرای طرح كارورزی قابلیت اشتغال دانش 
آموختگان بیــکار افزایش یافته و در نتیجه نرخ بیکاری این قشــر در جامعه 
كاهش و تعداد افراد شــاغل تحصیلکرده افزایش می یابد. از سوی دیگر، بهره 
وری بنگاه ارتقا یافته و به موجب آن رقابت پذیری و تولید افزایش می یابد.این 
طرح یک دوره آموزشی تلقی می شود و هیچگونه حقی برای كارورز و تعهدی 
برای واحد پذیرنده كارورز برای شــمولیت قوانین كار و تامین اجتماعی ایجاد 
نمی كند.در دســتورالعمل طرح طول دوره كارورزی دستکم ۴ ماه و حداكثر 6 
ماه برای هر كارورز بر اساس استاندارد های مصوب آموزشی مهارت تعیین می 
شود. همچنین برای كارورزان مشمول طرح، كمک هزینه كارورزی نظر گرفته 
شده است.بنگاه های اقتصادی متقاضی نیز با رعایت مفاد آیین نامه در سامانه 
ثبــت نام كرده و از ســازمان فنی و حرفه ای مجوز آموزشــی می گیرند و به 
پذیرش كارورزان اقدام می كنند.به گزارش ایرنا ، نشانی سامانه كارورزی دانش 

آموختگان karvarzi.mcls.gov.ir است.

عضو هیئت مدیره شركت ملی صنایع پتروشیمی 
خواستار مشــاركت موثرتر بانک های داخلی در 

ساخت و تکمیل طرح های پتروشیمی شد.
علی محمد بساق زاده با اشاره به این كه صنعت 
پتروشیمی ایران در مسیر توسعه، افزون بر جذب 
سرمایه گذاری های خارجی باید از ظرفیت های 
موجود در نظام بانکی كشور نیز بهره مند شود، 
افزود: همکاری بانک های ایرانی می تواند ساخت 
و تکمیل طرح های در حال ســاخت را شــتاب 
بخشد.وی با بیان این كه در سالیان اخیر صنعت 
پتروشــیمی همکاری های بسیار خوبی با بانک 
های كشــور داشته است، گفت: این همکاری ها 

باید با هدف توسعه اقتصادی كشور تقویت شود.
این مقام مســوول با تاكید بــر این كه صنعت 
پتروشــیمی افزون بر سرمایه، ارز و فناوری های 
نوین نیاز به تسهیات دارد، گفت: به دلیل آن كه 
سرمایه گذاران داخلی به قدر كافی برای ورود به 
صنعت پتروشیمی سرمایه ندارند و تسهیات نیز 
در اختیار آنها نیست، نظام بانکی باید مشاركت 

بیشتری در توسعه این صنعت پیشرو ایفا كند.
بساق زاده با اشاره به فراهم بودن زمینه های الزم 
برای حضور سرمایه گذاران در صنعت پتروشیمی 
تصریح كرد: ســاخت و تکمیل زیرســاخت ها 
همگام با افزایش تامین مالی طرح های توســعه 

ای مــی تواند جانی تازه به صنعت پتروشــیمی 
كشورمان بدهد و در این مسیر آماده همکاری و 
تعامل با عاقه مندان به سرمایه گذاری هستیم.

وی با اشاره به امکان جذب سرمایه گذاری جدید 
داخلی و خارجی گفت: خوشبختانه ظرفیت های 
فراوانی برای توســعه صنعت پتروشــیمی ایران 
وجــود دارد و با همدلی و همــکاری می توانیم 
جهش دوم این صنعت را با جذب سرمایه گذاری 

های تازه محقق كنیم.
مدیر كنترل تولید شركت ملی صنایع پتروشیمی 
با اشــاره به چشــم انداز بســیار خوب صنعت 
پتروشیمی ایران در ســال های آتی ادامه داد: 
باید برای رسیدن به هدف های پیش بینی شده 
از تمام ظرفیت های موجود برای افزایش تولید، 
تامین نیاز كشــور و همچنین صادرات استفاده 
كنیم.عضو هیات مدیره شركت ملی پتروشیمی 
ایران اظهار كــرد: برای تحقق هدف های پیش 
بینی شــده در این صنعت باید سیاست گذاری 
ها به شــکلی باشــد كه بخش خصوصی در راه 
توســعه بیش از گذشــته نقش آفرین باشــد و 
ســرمایه گذاری های جدیــد داخلی و خارجی 
بتواند طرح های جــاری و نیز طرح های آینده 
را وارد مدار تولید كند تــا ایران در افق ۱۴۰۴ 
به قدرت نخســت منطقه در صنعت پتروشیمی 

تبدیل شود.

لزوم مشارکت نظام بانکی در توسعه صنعت پتروشیمی

تداوم ریاست جمهوری روحانی
روحانی: خود را متعهد به برنامه هایم می دانم

وزیر كشــور گفت: حســن روحانی با كسب با 23 میلیون و ۵۴۹ هزار و 6۱6 رای به عنوان دوازدهمین رئیس جمهوری اسامی ایران برگزیده شد.عبدالرضا رحمانی فضلی دیروز در جمع خبرنگاران 
 افزود: حسن روحانی 23 میلیون و ۵۴۹ هزار و 6۱6 رای اكثریت )۵7 درصد( آرا را كسب كرده و پیروز انتخابات است.وزیر كشور یادآور شد: ابراهیم رئیسی نیز ۱۵ میلیون و 7۸6 هزار و ۴۴۹ رای 

)3۸.۵ درصد آرا ( را كسب كرد.رحمانی فضلی ادامه داد: سید مصطفی میرسلیم ۴7۸ هزار و 2۱۵ رای و سید مصطفی هاشمی طبا 2۱۵ هزار و ۴۵۰ رای را كسب كردند.

2

مدیرعامل شركت ملی گاز 
با رد»ارزان فروشی گاز به 
تركیه« گفت:آنچه به عنوان 
ارزان فروشی گاز ایران به 
 تركیه مطرح است در واقع 
جریمه ای است كه بر اساس 
توافق، از صورتحساب گاز 
10صادراتی كسر می شود. 

کاهش  13/3 درصدی قیمت 
گازصادراتی به ترکیه

گروه اقتصاد:  بخش آمار 
بانک مركزی را باید به 
مثابه دیده بان تلقی كرد كه 
به رصد وضعیت اقتصادی 
جاری كشور می پردازد.ولی 
اهلل سیف رئیس كل بانک 
مركزی گفت:  آمار به معنای 
11مشاهده....

  سیاستگذاری بانک های مرکزی
 در مسیر تبیین تحوالت اقتصاد

محمود حیدری
مدیر مسئول

 با تدبیر هوشمندانه و هدایت 
رهبر فرزانه انقاب یکبار دیگر 
مردم فهیم كشورمان با حضور 
پرشور و بی نظیر در انتخابات 
دوازدهمین دوره ی ریاست 

2جمهوری و ....

 شکرانه حماسه ماندگار
 همدلی و رفاقت برای خدمت
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کالم  نور
 شکرانه حماسه ماندگار

 همدلی و رفاقت برای خدمت

محمود حیدری
مدیر مسئول

 با تدبیر هوشــمندانه و هدایت رهبر 
فرزانه انقاب یکبار دیگر مردم فهیم 
كشــورمان با حضور پرشور و بی نظیر 
در انتخابــات دوازدهمیــن دوره ی 
ریاســت جمهــوری و پنجمین دوره 
شوراهای شــهر و روستا همبستگی 
ملی را به نمایش گذاشتند و حماسه 

ماندگار دیگری در تاریخ درخشان انقاب اسامی آفریدند. در فضای 
نا امن و آشــفته منطقــه، انتخابات با همت و تاش شــبانه روزی 
نیروهای فداكار امنیتی، نظامی و انتظامی بدون كوچکترین حادثه 
تروریستی در امنیت كامل و آرامش برگزار شد. خداقوت غیور مردان 
و افتخار آفرینان. ملت شریف ایران با شور و هیجان وصف ناپذیر در 
صف های فشرده در حوزه های رای گیری حضور یافتند و جهانیان را 
بهت زده كردند. دوستداران ایران را خوشحال و دشمنان و بدخواهان 
را مایوس و نا امید كردند. آفرین بر شعور باالی سیاسی و اجتماعی 
و همت بلند  مردم فهیم ایران.  مســئوالن باید متواضعانه قدردان و 
سپاسگزار این مردم كه احساس مسئولیت می كنند و هر زمانی كه 
كشور به حضورشان نیاز داشته باشــدبا تاش و فداكاری و از خود 
گذشــتگی خود به ویژه در مواقع خطر تمام قد حاضر می شــوند و 
از آرمان های مقدس انقاب اسامی و تمامیت ارضی كشور مردانه 
دفاع می كنند. شــکرانه حماسه تاریخی روز 2۹ اردیبهشت خدمت 
صادقانه، دلسوزانه و شبانه روزی به مردم و جهاد برای حل مشکات 
اقتصادی و معیشت و بیکاری است. در این دوره از انتخابات ریاست 
جمهــوری در فضای رقابتی، آزاد و ســالم، در یک رقابت نفس گیر 
دكتر روحانی با كســب ۵7% از آراء میلیون ها شركت كننده برای 
دومین بار ســکان قوه مجریه را در دست گرفت و پیروز میدان شد. 
انتظار مردم این اســت كه آقای روحانی با مــورد توجه قرار دادن 
انتقادات ســازنده و تجربیــات دوره ی اول از این فرصتی كه مردم 
برای وی ایجاد كرده اند با انتخاب نیروهای پاك دســت، متخصص، 
متعهد، كارآمد و پرتاش نســبت به دوره اول بــرای ارائه خدمات 
بهتر و بیشــتر كمر همت را محکم ببندد. مبارزه جدی با مفاســد 
اقتصادی و تبعیض، رســیدگی به محرومان و مستضعفان و مناطق 
محروم، تحقق عدالت اجتماعی و حل مشکات اقتصادی و معیشت 
مــردم باید در اولویت كاری دولت دوازدهم قرار گیرد.  امروز رقابت 
انتخابات و فضای ویژه آن به پایان رسیده است. با رای و نظر اكثریت 
شــركت كنندگان در انتخابات آقای دكتر حسن روحانی برای یک 
دوره چهارساله دیگر رئیس جمهور ایران مقتدر و سربلند شد. همه 
ی ایرانیان و رقیبان دیروز در طول چهارســال با نگاه بلند به منافع 
ملی و مصالح مردم باید از هرگونه انتقاد گزنده خودداری كنند و در 
صورت بروز كم و كاســتی ها در خدمــات دولت ضمن ارائه نظرات 
كارشناسی و راه گشا و انتقاد دلسوزانه  دولت را در اداره امور كشور 
یاری نمایند. از طرفی دولت هم باید از ظرفیت نیروهای دلســوز و 
توانمند رقیب در ارائه خدمت اســتفاده نماید. همه ی ما و به ویژه 
رئیس جمهور منتخب با سعه صدر و تحمل اختاف نظرها و احترام 
به آرا و دیدگاه ها باید فضای رقابت دیروز را به فضای همدلی، رفاقت 

و خدمت برای ایران تبدیل كنیم. 

  هفت زائر ایرانی در یک حمله انتحاری
 در نزدیکی بصره مجروح شدند

 مدیركل امور مرزی وزارت كشور از مجروح شدن هفت زائر ایرانی 
در یک حمله انتحاری در نزدیکی شهر بصره عراق خبر داد.

 مجید آقابابایی دیروز در گفت و گو با ایرنا افزود: یک خودرو عراقی 
شامگاه جمعه كه حامل زائران ایرانی از استان خوزستان بود در یک 
ایست بازرسی در نزدیکی بصره به همراه چند خودرو دیگر متوقف 
شده بودند كه مورد حمله انتحاری یک دستگاه خودرو سواری قرار 
گرفتنــد.وی ادامه داد: براثر این انفجار هفــت نفر از زائران ایرانی 
مجروح شــدند كه مجروحان به بیمارستان خرمشهر اعزام شدند.
مدیركل امور مرزی وزارت كشــور یادآور شد: از این هفت نفر ، 6 
نفر از بیمارستان مرخص شدند و یک نفر بستری هم اكنون است.

آقابابایی افزود: خوشبختانه در بررسی های انجام شده هیچ یک از 
زائران ایرانی در این حادثه شهید نشده اند.

 سال پایه تورم از مردادماه به سال 1395
 تغییر می کند

مدیركل آمارهای اقتصادی بانک مركزی جمهوری اسامی ایران از 
انتشــار شاخص بهای كاالها و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه 

۱3۹۵ از مردادماه امسال خبر داد.
 به گزارش تارنمای بانک مركزی، علیرضا مقتدایی در آیین افتتاحیه 
سی و نهمین هم اندیشی آموزشی آمار اقتصادی كه در نوشهر برگزار 
شــد، افزود: امروزه در محافل و نشســت های گوناگون از آمارهای 
تولیدی بانک مركزی استفاده می شود و بر همین اساس آمارگیران 
بانک مركزی می توانند اثر تاش و كوشــش های خود را در جامعه 
ببینند و با خرســندی، احساس موثر بودن در جامعه داشته باشند.

مقتدایــی درباره اقدام های مدیریــت كل آمارهای اقتصادی بانک 
مركزی در زمینه نظام های نویــن جمع آوری و پردازش اطاعات 
گفت: پارســال بانک مركزی موفق به توسعه ابزارهای سامانه جامع 
آمارهای اقتصادی شــد. در این زمینه با همکاری شــركت خدمات 
انفورماتیــک و با هــدف انتشــار اثربخش اطاعات با اســتفاده از 
توانمندی های هوش تجاری مطالعاتی صورت گرفت. همچنین طرح 
اخذ اطاعات آفاین در طرح بررسی بودجه خانوار و مرحله آزمایشی 
طرح آفاین اشــتغال و بیکاری نهایی شــد و ابزار محاسبه تورم در 
تارنمــای بانک مركزی طراحی و پیاده شــد.وی برخی اقدام ها در 
زمینه تولید آمار شاخص بهای كاالها و خدمات مصرفی را برشمرد و 
گفت: گزارش های متعددی از سوی بانک مركزی در زمینه شاخص 
بهای كاالها و خدمات مصرفی )تورم( تهیه و منتشــر می شود. در 
این زمینه، نهادهای مهمی چون ستاد تنظیم بازار و هیات تعیین و 
تثبیت قیمت ها از این آمارها استفاده می كنند. همچنین شاخص 
بهای كاالها و خدمات مصرفی از مردادماه امســال بر اســاس سال 
پایه ۱3۹۵ منتشر می شود.مقتدایی یادآوری كرد بانک مركزی در 
ســه گروه صنعت، خدمات و كشاورزی، گزارش شاخص بهای تولید 
كننده تهیه می كند و ادامه داد: در بررسی های صورت گرفته برای 
تغییر سال پایه ۱3۹۵، مقرر شد گروه ساختمان و گروه واسطه گری 
نیز به شاخص بهای تولید كننده افزوده شود كه پیش بینی می شود 

این مهم در سال ۱3۹7 به اجرا برسد.

 ایران حمله آمریکا به کاروان 
نیروهای سوریه را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه حمله جنگنده های 
آمریکایی به كاروان نیروهای ســوری را محکوم 
كرد و افزود: این اقدام در صورت تکرار و سکوت 
و بی تفاوتی جامعه جهانی، به ساختارها و موازین 
شناخته شده جهانی و بین المللی آسیب جبران 

ناپذیری وارد خواهد كرد.
 به گــزارش ایرنا، بهرام قاســمی ضمن محکوم 
كردن حمله جنگنده هــای آمریکایی به كاروان 
نیروهای سوریه در منطقه جنوب، آن را تجاوز و 
نقض آشکار حاكمیت و تمامیت ارضی جمهوری 
عربی ســوریه به عنوان یک كشور مستقل عضو 
جامعه بین الملل و نیــز یکجانبه گرایی آمریکا 
در نظــام بین الملل و نادیــده گرفتن موازین به 
رســمیت شــناخته شــده بین المللی دانست.
ســخنگوی وزارت امور خارجه بــا تأكید بر این 
كه این اقــدام با هدف تغییــر موازنه در صحنه 
میدانی و خرید زمان برای تروریســت ها صورت 
گرفته گفــت: این حمله به بهانــه ای واهی و با 
هدف ســرپوش گذاشتن بر مشکات دولتمردان 
آمریکایی در عرصه داخلــی و بین المللی انجام 
شده و نمونه ای آشــکار از مداخات خرابکارانه 
دولت آمریکا در منطقه اســت كه در بزنگاه های 
مشــخص و در جهت تغییر معادالت به آن روی 
مــی آورد. قاســمی در ادامه با اشــاره به نتایج 
مخربی كه این قبیــل اقدامات می تواند بر روند 
تحوالت در ســوریه و مبارزه با تروریسم داشته 
باشــد، خاطر نشان كرد: در شــرایطی كه دولت 
سوریه و معارضه معتدل این كشور و همه طرف 
های تاثیر گذار در ســوریه تــاش می كنند با 
ایجاد مناطق كاهش تنش، بستر مناسب را برای 
گفتگو های سازنده سوری ـ سوری فراهم كنند 
و با تشــویق طرفین، به روند آستانه و مذاكرات 
ژنو شدت بیشتری بدهند، تجاوزات مکرر آمریکا 
نه تنها با هدف تخریب این روند سازنده تعقیب 
می شود بلکه دستاوردی جز تقویت مواضع گروه 
های تروریســتی در خاك سوریه نخواهد داشت.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان تأكید كرد: 
این اقدام در صورت تکرار و سکوت و بی تفاوتی 
جامعه جهانی، به ســاختارها و موازین شناخته 
شده جهانی و بین المللی آسیب جبران ناپذیری 

وارد خواهد كرد.

غرب در برابر آیت اهلل خامنه ای 
تحقیر شد

نوام چامسکی تحلیلگر و تئوریسین آمریکایی گفت: 
پیــروز واقعی انتخابات در ایران آیت اهلل خامنه ای 
اســت و در واقع غربیها در برابــر آیت اهلل خامنه 
ای تحقیر شــدند.به گزارش  خبرگــزاری صدا و 
سیما،نوام چامسکی  نظریه پرداز و تحلیلگر مشهور 
آمریکایی در اعام نظری درباره انتخابات ریاست 
جمهوری ایران گفت: پیروز واقعی رهبر جمهوری 
اســامی ایران بوده اســت. وی تصریح كرد: آیت 
اهلل خامنه ای زیرك ترین و  سیاســتمدارترین فرد 
جهان است، كاری كرده كه حتی دشمنان بزرگ 
ملتش هم برای حضور مردمش در صحنه  انتخابات 
تبلیغ می كنند. وی افزود: وقتی مشــاركت زیاد 
شــود، پیروز واقعی دنیا آیت اهلل خامنه ای اســت 
نــه غربی ها، امروز سیاســتمداران دنیــا با تایید 
دموكراسی واقعی در ایران، حقارت خود را در برابر 

آیت اهلل به تصویر كشیدند.

ترامپ وارد عربستان شد

 دونالد ترامپ دیروز در اولین سفر خارجی خود 
از زمان آغاز ریاست جمهوری اش وارد عربستان 
شــد و مورد استقبال رســمی ملک سلمان بن 
عبدالعزیز قرار گرفت.به گزارش ایســنا، به نقل 
از شــبکه اســکای نیوز عربی، قرار است دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز با سلمان بن 
عبدالعزیز، پادشاه عربستان دیدارهایی را درباره 
تقویت روابط دوجانبه در عرصه های ســیاس و 
اقتصــاد، فرهنگی و امنیتی برگــزار كند.ترامپ 
هم چنین در نشســت دیگری روز یکشــنبه با 
رهبران كشورهای عضو شورای همکاری خلیج 
فارس درباره تهدیدهای پیرامون امنیت و ثبات 
منطقه و تاش بــرای ایجاد روابط تجاری میان 
كشورهای عضو خلیج فارس با آمریکا گفت وگو 
می كند.عاوه بر این ترامپ در نشســت ســران 
كشورهای عربی و اسامی كه روز یکشنبه درباره 
راه های ایجاد شراكت امنیتی قوی تر و كارآمدتر 
در »مبارزه با تروریسم« و تهدیدهای بین المللی 
است، شــركت می كند.این نشست با حضور ۵۵ 
رهبر و مســئول از كشــورهای عربی و اسامی 
برگزار می شــود.از دیگر برنامه های روز یکشنبه 
ســفر ترامپ به عربســتان افتتاح مركز جهانی 
مبارزه با تفکر رادیکالی به عنوان موسسه ای در 
مبارزه با تندروی است.همچنین مركز مطالعات و 
پژوهش های اسامی ملک فیصل نیز كنفرانسی 
را در ریاض برای مبارزه با تندروی برگزار می كند.

خبر

سرمقاله

رییس جمهور در یــک پیام زنده تلویزیونی 
خطاب به همه ایرانیان، از حضور پرشــور و 
حماســه آفرین آنان در انتخابات قدردانی و 
تاكید كرد: پیروز انتخابات، آزادی، استقال و 
حاكمیت ملی است و انتخابات پایان یافت و 
من رییس جمهور همه ملت و نیازمند كمک 
تک تک مردم ایران هستم.آقای روحانی در 
یک پیام زنده تلویزیونی خطاب به همه ملت 
ایران  گفت: سام و درود خالصانه من بر ملت 
بزرگ ایران كه با حضور و مشاركت گسترده 
معنادار و موثر خود در انتخابات اردیبهشت 
۹6 گامی بلنــد در راه اعتا و منافع ملی و 
سرافرازی ایران عزیز برداشت. رئیس جمهور  
با بیان این كه‹ بیش از ۴۱ میلیون رای شما 
تاریخ كشور را از توقف و تردید به در آورد و 
ایران را در تداوم راه توســعه و ترقی خویش 
قرار داد‹ ، افزود: شما دیروز به همه آنها كه ما 
را به بازگشت به گذشته یا توقف در شرایط 
فعلی می خواندند › نه › گفتید و زمانه را به 

جلو راندید.
آقای روحانی گفت: مشاركت تاریخی شما در 
پای صندوق رای فارغ از آنکه در این رقابتی 
ترین انتخابــات تاریخ ایران به چه كســی 
رای دادید شگفتی ســاز شد.رئیس جمهور 
تصریح كرد: اعتماد دوباره شما به این جانب 
سبب شد كه بار سنگین را بر دوش خویش 
احســاس كنم و من امیدوارم وكیل شایسته 
ای برای نمایندگی مطالبات شما مردم عزیز 

ایران باشم.
آقــای روحانی ادامه داد: شــما بــا این رای 
نشــان دادید ملتی یکپارچه هســتید كه با 
وجود قطب بندی های سیاســی هیچ كس 
نمی تواند شــما را به ورطه نزاع های بیهوده 
طبقاتی، قومیتی، فرقه ای ،قبیله ای ،شهری 
یا روستایی بکشاند.رئیس جمهور خاطرنشان 
كرد: رای منسجم شما در همه مناطق كشور 
نشــان داد كه ›یک ملتیــد‹ و › یک دولت‹ 
دارید و › یک رئیس جمهوری‹ می خواهید 
كه رئیس همه جمهور و صد البته خادم همه 

مردم باشد.
وی اضافه كرد: درود بر همه جوانان، دختران، 
پســران ، مردان و زنان شــهری و روستایی 
فارس، ترك، كرد، لر،عــرب، بلوچ، گیلک ، 
مازنی، سیستانی در سرزمین پرستاره ایران.

رئیــس جمهــور اظهارداشــت: درود بــر 
معلمان غیرتمند كه بر تندباد ســیاه تهمت 
خروشیدند؛ درود بر دانشجویان، هنرمندان، 
كارآفرینان،  ورزشــکاران،  اصحاب رســانه، 
كشاورزان، صنعتگران، كارگران و كارمندان 
كه با ایجــاد موجود خروشــان بی نظیر به 

استقبال دولت دوازدهم شتافتند.

آقای روحانی گفت: سام و درودم بر رهبری 
فرهیخته انقاب اســامی كــه حکیمانه و 
مشــفقانه امواج پرتاطم انتخابات را آنچنان 
به ســاحل آرامش هدایت كردند كه شور و 
هیجان رقابت هــای انتخاباتــی در نهایت 
بــه صندوق عزت و اســتقال و اقتدار ملت 

هدایت گردید.
رییس جمهور با بیــان این كه »ملت بزرگ 
ایران، پیروز اصلی این انتخابات شــما ملت 
بزرگ هســتید« گفــت: پیــروز انتخابات 
جمهوریت، اســامیت است. پیروز انتخابات 
آزادی و اســتقال اســت. پیروز انتتخابات 
حاكمیت ملی اســت. این پیروزی، پیروزی 
صلح و آشــتی بر تنش و خشونت بود. این 
پیروزی، پیروزی وحدت و انســجام ملی بر 

انشقاق و چند دستگی بود.
وی افزود: ســپاس این فرزند كوچک ملت و 
این فرزند حوزه و دانشگاه ارزانی مقام معظم 
رهبــری )مدظله عالی(، مراجع عظام تقلید، 
فضای حــوزه علمی، اســاتید، هنرمندان، 
فرهنگیان، حقوقدانان، ورزشــکاران و همه 
اقشــار ملت.آقای روحانی گفــت: جا دارد 
 یاد كنم از مرد اعتدال و ســازندگی مرحوم 
آیت اهلل هاشمی رفســنجانی كه واقعا جای 
ایشــان در این صبح پیروزی خالی اســت. 
همچنین از بــرادر گرامی ام ســید محمد 
خاتمــی، از خاندان امام راحــل و یادگارش 
سید حسن خمینی از علی اكبر ناطق نوری، 
از برادرم اســحاق جهانگیری از همه خانواده 
های عزیز شــهدا به ویژه شــهید مطهری، 
بهشتی از همه فعاالن سیاسی از نمایندگان 
مجلس شــورای اســامی به ویژه ریاســت 
محترم مجلس، همه احزاب و ســتادها و به 
ویژه فعاالن فضای مجازی كه توانستند این 
امواج خروشــان پرمعنا را بــه اعماق جامعه 

بگسترانند و عظمت حضور را بیافرینند.وی 
افزود: من با كمال خضوع دست همه كسانی 
را كه بــا رای مثبت خویش بــه این خادم 
كوچک خود اجازه ادامه ماموریت دادند می 
بوســم. و از خداوند بزرگ می خواهم كه به 
این كمترین شایســتگی آن را عطا كند كه 
بــا خدمات صادقانه خــود اعتماد و حمایت 
حتــی آنها كه بــه من رای ندادند كســب 
كنــم. و با تمام توان پاســدار حقوق و عزت 
و سربلندی همه آحاد ملت ایران باشم.آقای 
روحانــی خاطرنشــان كرد:انتخابات صحنه 
تصمیم گیری و روشــی مردم ساالرانه برای 
حل مسالمت آمیز اختاف نظرهای سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی بر پایه رای مردم است 
ونه آغازی برای توســعه و تداوم و عمیق تر 
كردن آنها.رییس جمهــور گفت:مردم ما در 
این انتخابات بــا درك نظرهای گوناگون راه 
آینــده خود را انتخاب كردنــد ،همه باید به 

خواست و تصمیم مردم احترام بگذارند.
وی ادامه داد: امــروز انتخابات پایان یافته و 
من رییس جمهور همه ملت ایران هســتم 
و نیازمند كمک تــک تک مردم ایران حتی 
كســانی هســتم كه مخالف من و سیاست 
های مــن بوده اند.آقــای روحانی گفت:من 
دست یاری و دوســتی خود را صمیمانه به 
ســوی همه مردم ایران همه جناحها، همه 
احزاب و اقشــار مختلف مردم دراز می كنم.

رییس جمهور منتخب خاطرنشان كرد: من 
طبق قاعده مردم ساالری و به حکم قانون به 
مخالفان خود هم احتــرام می گذارم و حق 

آنان را برای انتقاد از دولت پاس می دارم.
آقــای روحانی افزود: مردم ســاالری دینی 
یعنی همین، اســام رحمانی یعنی همین، 
امروز ایران سربلندتر از هر زمان دیگر آماده 
گســترش روابط خود با جهان برپایه احترام 

متقابل و منافع ملی خود است.
وی با بیان اینکه پیام ملت ما به روشــنی و 
وضــوح در این انتخابات بــه جهانیان اعام 
شد،خاطرنشان كرد:امروز دنیا به خوبی می 
داند كه ملت ایران مســیر زندگی در تعامل 
با جهان به دور از خشونت و افراطی گری را 

برگزیده است.
وی تصریح كرد: ملت ما می خواهد در صلح 
و دوستی با جهان زندگی كند ولی در عین 
حال حاضر نیست تحقیر یا تهدیدی را بپذیرد 
این مهمترین پیامی است كه ملت ما انتظار 
دارد توســط همه دولتها،همســایگان بویژه 
قدرتهای بزرگ جهانی به درســتی شنیده 
شــود.رییس جمهور ادامه داد: انتخابات ما 
به همسایگان و منطقه اعام كرد راه تامین 
امنیت در این منطقه تقویت دموكراســی و 
مردم ساالری و احترام به آرای مردم است و 

نه تکیه بر قدرتهای خارجی.
آقای روحانی گفت:مردم شریف ایران! ما به 
نیروهای مســلح قهرمانمان در ارتش ،سپاه، 
بســیج و نیروی انتظامی افتخار می كنیم و 
تداوم اقتدار آنــان را ضامن صلح و ثبات در 
منطقه وامنیت و آســایش مــردم خود می 
دانیــم.وی گفت: اینک كــه رییس جمهور 
برگزیده شما با كوله باری از تجربه با ارزش 
دولت یازدهم و با چشم اندازی روشن وامید 
بخش بــا روحیه ای تازه و شــاداب و لبریز 
از عشــق ومحبت به تمامی ایرانیان از شما 
ماموریت یافته اســت تا بــا درس آموزی از 
تجربه گذشــته و با شتابی افزون تر و یارانی 
پرتاش تــر كار خود را آغــاز كند بیش از 
گذشته دست نیاز به سوی شما دراز می كند.

وی اضافه كــرد:در این راه پرمشــقت ولی 
پرافتخار از خداوند منان می خواهم تا یکدل 
و یکپارچه و با عزمی راســخ و استوار دست 
به دست هم داده برای ساختن ایران عزیز با 
اراده ای مستحکم و امیدی پرنشاط به پیش 
برویم.رییس جمهور اضافه كرد:خود را متعهد 
به برنامه اعام شــده ام و همه آنچه با شما 
مطرح كرده ام می دانم و با عزمی راسخ و با 
اطمینان به حمایت مستمر شما مردم عزیز 

در این مسیر گام برخواهم داشت.
آقای روحانی تصریح كــرد: برخود الزم می 
دانم از تمامی دســت انــدركاران برگزاری 
ایــن اتخابــات شــکوهمند بویژه شــورای 
محترم نگهبان، وزارت كشــور، استانداران، 
اجرایی  نیروهای  فرمانداران،بخشداران،همه 
،نظارتی، نیروهای انتظامی و امنیتی رســانه 
های جمعی و اجتماعی تشــکر ویژه نمایم و 
همت و مجاهدت آنان را در محافظت از آرای 

مردم به بزرگی و سپاس یاد كنم.

 ملت پیروز انتخابات اند؛

روحانی: خود را متعهد به برنامه هایم می دانم

رهبر معظم انقالب : همه به نظام 
جمهوری اسالمی رای دادند

رهبر معظم انقاب اســامی در پیامی رئیس جمهور و دولت 
آینده را به كار و تاش پرانگیزه و اندیشیده و جوانانه توصیه 

و تاكید كردند.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی دفتر مقام معظم رهبری، در 
پی حضور پر شــکوه و حماســی مردم در  دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای 
اسامی شهر و روستا، حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم 
انقاب اسامی پیام تشکر و قدردانی صادر و بر نکات مهمی 

تأكید كردند.

متن پیام رهبر معظم انقالب به این شرح است:
جشــن حماسی انتخابات،  بار دیگر گوهر درخشاِن عزم و اراده ی 
ملی را در برابر چشــم جهانیان به جلوه آورد. مشاركت گسترده 
و پرشــور شما، و هجوم مشــتاقانه به مراكز رأی گیری و تشکیل 
صفهای طوالنی برای رســیدن به صندوق های رأی در همه جای 
كشور و از همه ی قشرهای اجتماعی، نشانه ئی آشکار از استحکام 
پایه های مردم ساالری اسامی و دلبستگی همگانی به این موهبتت 
بزرگ پــروردگار بود و ایران و ایرانــی را در آزموِن میدان عمل، 
ســرافراز و روســفید كرد.با این حضور متراكم و افکندن بیش از 
چهل میلیون برگه ی رأی در صندوقها، نصاب تازه ئی در انتخابات 
ریاست جمهوری پدید آمد و پیشرفت روزافزون ملت ایران را در 
عرصه ی حضور و بروز قدرتمندانه نشــان داد. ایران اســامی بار 
دیگر بدخواهان و كین ورزان و حســودان را عقب نشــانید و دل 

دوستان و تحسین كنندگان خود را لبریز از شادی و افتخار كرد.
پیروز انتخابات، شما مردم ایرانید و نظام جمهوری اسامی است 
كه به رغم توطئه و تاش دشمنان، توانسته است اعتماد این ملت 
بزرگ را به طور فزاینده جلب كند و در هر دوره درخشش تازه ئی 
نشان دهد. آزمون برجسته ی تنها مشاركت گسترده نبود، آرامش 
و متانت و نجابت شركت كنندگان كه امنیت انتخابات را تضمین 
كــرد، نیز بخش مهمــی از این آزمون خیره كننــده بود. همه ی 
قشرها، همه ی سلیقه ها، همه ی گرایشهای سیاسی در كنار هم به 
صحنه آمدند و دوشادوش یکدیگر به نظام جمهوری اسامی رأی 
دادند.اینجانب با خشوع در برابر خدای بزرگ، جبهه ی سپاس بر 
خاك میسایم، و لطف و رحمت و پاداش شایسته برای ملت ایران 
مسئلت می نمایم و به پیشگاه حضرت بقیة ا... االعظم ارواحنا فداه 

عرض سام و اخاص میکنم.

رییس جمهور جدید فرانسه از خیلی جهات منحصر به فرد است؛ 
 نه تنها به خاطر »لبخند بسیار زیبا« و »چشم های آبی «اش، یا 
این حقیقت كه او در تاریخ فرانســه، جوان ترین رییس جمهور 
است؛  بلکه به خاطر سابقه سیاسی اش و تعداد ركوردهایی كه تا 

همین جای كار شکسته است!
در مقابــل »مارین لوپن« راســت گرای متهم به »فاشیســم و 
نژادپرســتی« كه خودش را »ژاندارك معاصــر« معرفی كرده 
بود و در انتخابات شکســت خــورد،  از »مکرون« به عنوان یک 
بانکدار جوان حامی اتحادیه اروپا نام می برند.»امانوئل ژان میشل 
فردریک مکرون« در ۱۹77 به دنیا آمده اســت،  پدر و مادرش 
پزشــک بودند و از دین خاصی پیــروی نمی كردند،  اما امانوئل 
در ۱2 ســالگی تصمیم گرفت پیرو كلیسای كاتولیک رم شود 
و خانواده اش خواســت او را پذیرفتند.در دبیرســتان با یکی از 
معلمانش كه سه بچه داشــت رابطه برقرار كرد، بعد از این كه 
پدر و مادرش از ماجرا مطلع شدند تصمیم گرفتند مدرسه اش را 
تغییر دهند، این جابه جایی البته به رابطه این دو ضربه آنچنانی 
نزد و ماكرون سرانجام با معلمش ازدواج كرد. او بعدها در دوره 
لیســانس در دانشــگاه نانتر پاریس، فلســفه خواند،  در مقطع 
فوق لیســانس » مطالعات پیشــرفته« خواند كه رشته ای برای 
كسانی اســت كه می خواهند در حوزه خودشان كار حرفه ای و 
پیشرفته انجام دهند.حوالی ســال ۱۹۹۹ مکرون دستیار »پل 
ریکور« ادیب و فیلســوف برجسته فرانسوی بود؛ آن هم درست 
زمانی كه ریکور داشــت آخرین اثر مهمــش »خاطره،  تاریخ و 
فراموشــی« را می نوشت.بعد از آن به موسسه مطالعات سیاسی 
پاریس رفت تا در رشــته خدمات عمومی تحصیل كند و پس 
از آن در موسســه ملی مدیریت برای شــغل خدمات عمومی 

آمــوزش دید، در 2۰۰۴ باالخره از دانشــگاه بیرون آمد تا وارد 
سیاست شود. بین ســال های 2۰۰۴ تا 2۰۰۸ به عنوان بازرس 
مالی در وزارت اقتصاد كار كرد. بعد از كار دولتی اســتعفا داد تا 
در یک شــغل با درآمد بســیار باال به عنوان سرمایه گذار بانکی 
در بانــک روتچیلد كار كند.او بین ســال های 2۰۰6  تا 2۰۰۹ 
عضو حزب سوسیالیست فرانسه بود؛ همان حزبی كه »فرانسوا 
اوالند« رییس جمهور قبلی فرانسه از آن آمده بود. بین سال های 
2۰۱2 تــا 2۰۱۴ به عنوان قائم مقام دبیــركل، كاخ الیزه كار 
كرد كه یک شــغل سطح باال در كابینه اوالند محسوب می شد. 
در 2۰۱۴ در دولــت دوم اوالند به وزارت اقتصاد رســید و یک 
ســری تغییرات در راستای بهبود فضای كسب و كار در فرانسه 
انجام داد. در حالی كه طرح پیشــنهادی او برای بهبود وضعیت 
اقتصادی كشور در ســال 2۰۱۵ با تحت فشارگذاشتن پارلمان 
این كشــور به قانون تبدیل شد،  در همان سال اعام كرد كه از 
حزب سوسیالیست كناره گیری كرده و مستقل است. در 2۰۱6 
بعد از  ماه ها گمانه زنی باالخره كاندیدای ریاست جمهوری شد.از 
مهم ترین تفاوت های مکرون با باقی سیاســتمداران فرانســوی 
كه تا به حال به پســت ریاست جمهوری رســیده اند این است 
كه او عضو هیچ كدام از احزاب ریشــه دار فعلی فرانسه نیست،  
در اواســط ســال 2۰۱6 او حزب خودش را تشکیل داده است،  
»en marche« با  نام كامل » ائتاف برای بازسازی سیاست« 
یک حزب سیاســی سوسیال لیبرال مورد حمایت فرانسوا اوالند 
است. با رییس جمهور شدن مکرون،  حاال یکی از مشکات پیش 
روی او این اســت كه كابینه اش را از چه تركیبی تشکیل دهد 
و چه كسی را مامور تشکیل كابینه كند. معموال رییس جمهور، 
نخســت وزیر و اعضای دولت را از حزبــش انتخاب می كند،  اما 

حــزب مکرون در حال حاضر هیچ نماینده ای در مجلس ندارد؛ 
هر چند ممکن اســت در انتخابات آینده در یازدهم و هجدهم 
ماه ژوئن،  این مشــکل هم برطرف شود و این سیاستمدار جوان 
بتواند مجلس را هم از طرفدارانش پر كند.مکرون كه توانســته 
است در دوم انتخابات به راحتی رقیبش را كنار بزند،  در جشن 
پیروزی اش در شــب گذشــته گفت كه می داند مردم در چند 
روز گذشــته چه فشــار و اضطرابی را تجربه كرده اند. او خطاب 
به هواداران لوپن هم گفته اســت آن را راضی خواهد كرد كه » 
هیــچ دلیلی برای رای دادن به تندروها وجود ندارد.«رای آوردن 
مکرون عاوه بر این كه خیال بسیاری از مهاجران ساكن فرانسه 
را راحت كرده،  خطر قریب الوقوع فروپاشی اتحادیه اروپا را هم به 
تاخیر انداخته اســت؛ در حالی كه رقیب مکرون تعهد كرده بود 
كه در صورت پیروزی در انتخابات، رفراندوم ماندن یا نماندن در 
اتحادیه برگزار خواهد كرد. اما مکرون هوادار اتحادیه اروپاست و 
رای آوردنش با روی خوش بازارهای جهانی رو به رو شده است. 
در اولین گام ساعاتی بعد از اعام نهایی پیروزی او در انتخابات،  
ارزش برابری یورو نســبت به دالر به باالترین حد خود در شش 
ماه گذشــته رسیده و تا یک دالر و ده ســنت به ازای هر یورو 

افزایش یافته است.

لبخند فرانسه به اتحادیه اروپا
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پیام ملت ایران را بشنوید

*خانی نژاد

حضور مردم در پــای صندوق های رای بار 
دیگر ۴ ســال خدمت را به كارنامه حســن 
روحانــی اضافه كرد. گفتمانــی كه روحانی 
رقم زد تا بار دیگر تاریخ تکرار شود و حرف 
هــا و وعده هــا چون فیلم بر پرده ســینما 
نمایان شــود. با طی كردن دوران مشروطه 

تا كنون مســیری پرفراز و نشیب را پشت سر نهادیم و هنوز به ایده آل 
های واقعی نرســیدیم. دورانی را كه طی كرده ایم هر كســی برای ثابت 
كردن حقانیتش حرف می زند اما در واقع معلوم نیســت تا كجا پای بند 
آن باشــند.مردمی كه روز گذشته از پیر و جوان، زن و مرد در صف رای 
ایســتادند تا ثابت كنند برای احقاق حقوق خود رنج و سختی را به جان 
خریده اند اما باید پیام خود را به مسووالن شفاف و روشن برسانند. مردم 
پیامی روشــن و واضح داشتند و آن این بود به »تغییر« رای می دهیم. 
به »پیشرفت كشور«. برای  رونق و آبادانی كشور به جلو حركت كرده و 
به عقب برنمی گردیم. ســکوت نکرده و با رای دادن خواسته های خود 
را ابراز می كنیم. در این مدت وعده های بســیاری داده شد، حرف های 
بسیاری زده شد برخی بدون كارشناسی و تنها با تکیه بر توهین وتهمت 
تا شاید سکان هدایت را بدســت گیرند؛ اما نشد.مردم فریاد زدند شیوه 
همراهی ما با دولت حضور در پای صندوق های رای اســت و این روش 

مناسب ترین راه برای ابراز احساسات و خواسته ها است. 
اما شما مسووالن در برابر این اعتماد مردم مسوولید و رسانه ها همچنان 
بیدار تا تک تک وعده های شــما عملی شــود. فرقی ندارد طرفدار چه 
كسی یا گروهی باشیم، مهم این است كه در این كشور زندگی می كنیم 

و برای تعالی و پیشرفت هر كاری انجام می دهیم.
انتخابات، روز گذشته با حضور بســیاری از اقشار مختلف جامعه برگزار 
شــد. از افرادی كه بر ویلچر نشسته بودند تا آنهایی كه به علت كهولت 
ســن به دیگری تکیه داشتند، حضور داشتند، از سیاسیون تا نخبگان و 
گروه های مختلف جامعه اطاح طلبان و اصول گریان افرادی كه خود را 
مســتقل از دیگران می دانند. همه و همه با چهره های آشنا و غیر آشنا 
حضور یافتند تا اینکه ۴۰ میلیون با آرا خود دســت به انتخاب زدند. بهر 
حال این رقابت هر چه كه بود مسووالن به هوش باشند كه خواسته های 
مردم عملی شــده و راه برای افراد بیکار، رونــق تولید، مهار تورم، رونق 
اقتصاد، صادرات و... باز شــده و دســت زیاده طلبان و مفسدان از خزانه 
ملت كوتاه شود.بســته حمایتی كه از سوی مردم به دولت دوازدهم اهدا 
شــد، پاداشش رونق ســفره مردم و رونق كار جوانان باشد. یادمان باشد 
مــردم ایران آگاهند و هرگز فریب عوامل فریبکار را نخواهند خورد. پس 
وقت آن اســت كه از فردای انتخاب دولت قدرتمندی را تشــکیل دهید 
كه به همراه مجلس دســت به كار شــده و ملت ایران را از خود راضی 

نگه دارید.

پیام تبریک موگرینی به روحانی

مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا با انتشــار پیامی پیروزی 
»حســن روحانی« در انتخابات ریاســت جمهوری ایران را تبریک 
گفت.به گزارش مهر، »فدریکا موگرینی« در این پیام كه در صفحه 
خود در توئیتر منتشــر كرده آورده است: ایرانیان پرشور در حیات 
سیاسی كشورشان شركت كردند. به رییس جمهور حسن روحانی 
برای دریافت رای و پشــتوانه مردمــی نیرومند تبریک می گویم.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین در توئیت جداگانه 
ای از آمادگــی اتحادیه اروپا برای اجرای كامل برجام )توافق جامع 
هسته ای( خبر داد.موگرینی در پیام دوم خود می نویسد: اتحادیه 
اروپا آماده ادامه كار برای اجرای كامل برجام، توافق دو جانبه، صلح 

منطقه ای، و برآورده كردن انتظارات تمام مردم ایران است.

ریاض، هدف موشک بالستیک یمن

نیروهای مشترك یمن، پایتخت عربســتان سعودی را به موشک 
بالســتیک زلزال دو هدف قرار دادند.به گزارش خبرگزاری صدا و 
ســیما به نقل از تلویزیون المیادین، منبــع نظامی در یمن اعام 
كرد، نیروهای مشترك یمن، ریاض، پایتخت عربستان سعودی را با 
موشــک بالستیک زلزال دو هدف قرار دادند.این در حالی است كه  
تلویزیونی المسیره در خبری به نقل از سخنگوی ارتش یمن اعام 
كرد؛ پیام شلیک موشک بالستیک )به ریاض( این است كه ما برای 

رویارویی با متجاوزان آماده ایم.
همچنیــن به گزارش خبرگزاری دولتی یمن از صنعا، هواپیماهای 
جنگی رژیم  سعودی  عصر جمعه دو بار مناطق مسکونی شهرستان 
عبس در اســتان حجه را هدف حمات خود قرار دادند و دستکم 
ده غیرنظامی یمنی را شــهید كردند. منابع وابسته به ارتش یمن 
اعام كردند در بمباران محله  » الجر«  یک خانه مسکونی  یمنی 
هــدف قرار گرفت و بــر اثر ان هفت كودك و یــک نوجوان عضو 
یک خانواده یمنی به شــهادت رســیدند. محله » بنی حسن « در 
شهرستان عبس هم هدف حمله هواپیماهای جنگی سعودی قرار 
گرفت و سه غیرنظامی یمنی به شهادت رسیدند.شبکه تلویزیونی 
المیادین نیز در خبری ادعا كرد، عربســتان یک موشک بالستیک 
را كه از داخل یمن شــلیک شده بود در نزدیکی ریاض هدف قرار 
داد و منهدم كرد.در خبری دیگر، یگان دفاع هوایی در ارتش ملی 
یمن اعام كرد؛ یک فروند هواپیمای اف پانزده وابســته به ائتاف 
متجاوزان علیه یمن، در شــمال اســتان صعده با ساحی مناسب 

هدف قرار گرفت و در نجران سقوط كرد.

عصبانیت تل آویو از کاخ سفید

تل آویو از این كه كاخ ســفید در نقشه سفر ترامپ حاكمیت 
رژیم صهیونیســتی را در ســرزمین های اشغالی ۱۹67 تایید 
نکرده عصبانی و خشــمگین اســت.خبرگزاری آناتولی دیروز 
گزارش داد: مقامات رژیم صهیونیستی از دولت آمریکا عصبانی 
هستند، چرا كه در نقشــه جغرافیایی، سرزمین های اشغالی 
۱۹67 از مناطق تحت حاكمیت رژیم صهیونیســتی محسوب 
نشده است.روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحرونوت در این باره 
نوشــت، ایلیت شاكید وزیر دادگستری )رژیم صهیونیستی( از 
نقشه ای كه شامل مناطق كرانه غربی و شرق قدس و نوار غزه 
و بلندی های جوالن در مرزهای این رژیم نمی شــود، انتقاد 
كرد.وی به روزنامه یدیعوت آحرونوت گفت: امیدوارم این اقدام 
از روی غفلت باشد نه سیاست.شاكید افزود: سیاست تل آویو 
در این كه هیچ كشوری به نام فلسطین ایجاد نشود و سفارت 
آمریکا به قدس منتقل گردد، روشــن است.وزیر صهیونیست 
با اشــاره به وعده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای 

نگاهیادداشت

جمهوریت ایرانی
*دکتر اسکندر صالحی

جمهوریت عملی در ایران، پیشرو در منطقه، با التزام 
به تجربة محدود خود، گامی دیگر به پیش برداشت و 
نشان داد، به راستی از گذشته درس گرفته و واقعاً می 
خواهد به سمت آینده حركت كند و در گذشته نمانده 
اســت. البته تا رسیدن تمام به این خواسته، گام های 
ســخت دیگری هم باید برداشته شــود و به قاعده، 
برداشته خواهد شــد. گام های ضرورِی رو به آینده را 
می توان به دو دسته ســازمان داد: عملی و نظری. و 
گام های حوزۀ عمل را نیز، باز در دو دســته می توان 
سازمان بخشید: حکومتی و حزبیـ  جناحی؛ همچنان 
كه در حوزۀ نظر نیز دو دسته اقدامات الزم است: تولید 
محتوای عاِم متناســب و ضروری برای تولید ادبیات 
متناســب با سنت و جامعة ایران و تولید محتوا برای 
احزاب و جناح های فعال در سیاست ایران. در مجموع، 
مهم تریــن و دشــوارترین اقدام، بازآفریــدِن نظری 
»جمهوریت« به زبان فارسی با اهتمام به سنت ایرانی 
ـ اسامی و متناسب با آن است.این كام مکرری است 
كه فرهنگ ما با چیــزی غیر از جمهوریت انس دارد 
و حتی معشــوق هم در این فرهنگ »پادشاه« است 
و اساســاً هستی شناسی ما پادشاهانه است و به علت 
رشــد در این فرهنگ، هر یک از ما، در حدود و اقلیم 
خود، پادشاهی هســتیم. این طرز فکر و نگاه، روابط 
میان فردی و اجتماعی ما و فعالیت هایمان را شــکل 
و جهت می دهد. در این ســاختار، »دیگری« نیست، 
مگر این كه در ذیل »من« باشــد و این نقطة مقابل 
»جمهوریت« است. اساسی ترین اصل در جمهوریت، 
به رسمیت شناختن دیگری است. و این به رسمیت 
شناختن، ظاهراً از متن »واقعیت« به حوزۀ نظر رفته 
اســت و احتماالً هم كفه بودن قدرت نهادها و گروه ها 
در حوزه های مختلف، به مرور و پس از پرداخت هزینه 
های بسیار، آنان را ناگزیر ساخته كه كم هزینه ترین 
مسیر را برگزینند. و این كم هزینه ترین مسیر هم شده 
است به رسمیت شناختن »دیگری«. این امر به معنای 
نسبیت فرهنگی و نظری نیست، بلکه فقط معطوف به 
مدارا در عمل است و سازمان دادن به رفتارها در این 
چهارچوب. پس از این است كه مبانی نظری این امر 
به اشکال مختلف و در چهارچوب های نظری مختلف 
تولید و عرضه شــده اســت. به عبارتی، به رسمیت 
شناختن دیگری به معنای تردید در حقانیت نظری 
خویش نیســت، بلکه اقدامی است از سر ناچاری و به 
ضرورِت زندگی اجتماعی با هزینة كمتر. و این اتفاقی 
است كه در عمل، در ایران هم دارد اتفاق می افتد؛ اما 
هنوز و همچنان نیازمند تمرین و تاش بیشتر است 
و همة فعاالن سیاســی و اجتماعی را در بر می گیرد. 
باری، در حوزۀ نظر، هم باید خوانشــی از جمهوریت 
صورت بگیرد كه با سنت ایرانی-اسامی سازگار باشد 
و هم در ساختار اجتماعی و وضعیت اقلیمی و مذهبی 
ایران بــه كارآمدی قابل تحقق باشــد. هر دو جناح 
سیاســی در ایران نیز نیازمند تولید ادبیاتی متناسب 
با بدنة اجتماعی خود هستند. این ضرورت برای جناح 
اصولگرا مشهودتر است. اعضای این جناح، حاال باید 
بپذیرند كه با تغییر نــام و عنوان دیگر نمی توان دل 
مــردم را به دســت آورد و صرفاً نمی تــوان با اتکا به 
ادبیات »پایداری«، همه هواداران خود را نگه داشــت 
و به بســیج ملی اقدام كرد. اگر اصولگرایان گفتمان 
خود را به  روز نکنند باید سرنوشت مؤتلفه را در انتظار 
باشــند. همچنان كه اصاح طلبان هم نمی توانند به 
»ترجمه« اكتفا كنند و باید بر زمیِن این ســرزمین 
راه بروند و گفتمــان خود را انضمامی تــر و ایرانی-
اســامی تر ســازند تا هر روز به فکر »عبور« از این و 
آن نباشــند. و اكنون وقت آن است كه سیاست های 
انتخابات، با اتکا به تجربة انتخابات گذشــته، جدی تر 
گرفته و با وقت و انرژی بیشتری تدوین شود. تدوین 
این سیاست ها می تواند و باید از هزینه های سیاسی و 
اجتماعی انتخابات بکاهد و بر آثار و فواید آن بیفزاید 
و در هر مرحله انســجام ملت ایــران و نیز طراوت و 
بهره وری حکومت را بیشتر كند. در همین چارچوب، 
وقت آن رســیده كه فکر و سازمان دو جناح اصلی در 
جمهوری اسامی بیست سال جوانتر شود؛ امیدواریم. 
مردم ایران به آرزوی خود در دورۀ مشــروطه، یعنی 
ملت شدن، در جمهوری اســامی، دست یافته اند و 
جمهوری اسامی كه ظرف این دستاورد است، حاال 
باید قدر این ســرمایة عظیم را بداند و نشان داد كه 

می داند.

پایان نشست مذاکرات ژنو ۶

فرستاده سازمان ملل به سوریه پایان مذاكرات ژنو را 
اعام كرد و این دور از مذاكرات را در راستای تمركز 
بر روند سیاســی همزمان با حفظ چهار مساله اصلی 
درباره سوریه موفقیت آمیز خواند.به گزارش ایسنا، به 
نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، استفان دی میستورا، 
فرســتاده ســازمان ملل در كنفرانس خبری اظهار 
داشــت كه دور آتی روند مذاكــرات در ژنو در ژوئن 
آینده برگزار خواهد شد بدون اینکه تاریخ دقیقی برای 
آن تعیین كند.وی اشاره كرد، تعیین تاریخ دقیق آن 
به عوامل عدیده ای بستگی دارد.فرستاده سازمان ملل 
به سوریه گفت:  نشست سه جانبه  سازنده و مناسبی 
با نمایندگان آمریکا و روسیه برگزار شد و این نشست 
به بررسی مذاكرات  طرف های سوریه و مسائل دیگر 
مرتبط بود.دی میســتورا تصریح كرد، نشست هایی 
در شهر ژنو در ســطح كارشناسان آغاز شده تا روند 
مذاكــرات مســتقیم را هموار ســازد.وی همچنین 
خاطرنشــان كرد، نتایج قابل لمــس مذاكرات ژنو 6 
در چارچوب نشســت شورای امنیت ظرف چند روز 
آینده اعام خواهد شد. فرستاده سازمان ملل تاكید 
كرد، دو گروه مخالفان مورد حمایت مســکو و قاهره 
در نشســت های فنی درباره مسائل مربوط به قانون 
اساسی با هئیت عالی مذاكرات مورد حمایت ریاض 
شركت نکردند.وی متعهد به تاش بیشتر برای تغییر 

وزیر امور خارجه ایــران در مقاله ای كه در 
یک ســایت عربی منتشــر شــد از آمادگی 
ایران برای همکاری با كشورهای منطقه در 

راستای مبارزه با تروریسم خبر داد.
محمــد جــواد ظریــف وزیر امــور خارجه 
كشورمان در مقاله ای كه در العربی الجدید 
منتشر شــد اظهار داشت: ما آماده همکاری 
با كشورهای منطقه هستیم.وی با بیان این 
مطلب افــزود: ایران امیدوار اســت تمامی 
كشــورهای پایبند به صلح و همکاری بین 
المللی و نیز كشــورهای منطقه و همسایه 
در برابر سناریوهای خطرناكی كه به فجایع 
انسانی در منطقه و تشدید آن منجر می شود، 
ایســتادگی كنند.در این مقاله آمده اســت: 
برخی حکومت ها در منطقه طی سال های 
اخیر با سیاست های خود و حمایت از افکار 
افراطی و مشوش كردن چهره اسام، منطقه 
را به سوی بی ثباتی سوق دادند. این سیاست 
های تنش زا نهایتا تنها به نفع سخت ترین 
دشمنان امت اسامی و عربی است.وی اظهار 
داشت: جمهوری اسامی ایران همواره آماده 
گفتگوهای سازنده است و دولت روحانی كه 
پیش از این طرح جهان عاری از خشــونت و 
پروژه حل بحران ســوریه متشکل از ۴ بند و 
برگزاری همایش گفتگوی منطقه ای را ارائه 

داده بود، همچنان خود را پایبند به این افکار 
و پــروژه ها می بیند و گام های عملی را در 
راستای تحقق این پروژه ها اتخاذ كرده است.

در ادامه مقاله گفته شده است: شهروندان و 
دولت ها در عراق و افغانســتان شاهد نمونه 
های بســیاری از همکاری ایران برای تحقق 
صلــح و امنیت و بهبود وضعیت معیشــتی 
در این كشــورها بوده اند و حتی مسئوالن 
آمریکایــی نیز كــه خود عامل بســیاری از 
مشــکات كنونی عراق و افغانستان بوده اند 
به نقش مثبت ایران در مبارزه با تروریســم 

و بازسازی زیرساخت های عراق و افغانستان 
از طریــق ایجاد راههای برای ترانزیت كاالها 
و كمک به توســعه و پیشرفت در كشورهای 

همسایه عراق و افغانستان اعتراف كرده اند.
وی با اشــاره به اینکه ایــران به عنوان یک 
كشــور مســئول و دارای تاثیر منطقه ای 
هیچــگاه به دنبــال جنگ و تجــاوز نبوده 
اســت، گفت: یکی از مســئوالن عربستان 
ســعودی اخیرا تهدید كرده است كه جنگ 
به داخل ایران كشیده خواهد شد. من امروز 
به طور رسمی و به عنوان سخنگوی دولت 

ایــران اعام می كنم كه ما آمــاده ایم كه 
صلح را به تمامی منطقــه و اول از همه به 
عربستان سعودی هدیه كنیم. شکی نیست 
كــه تحقق این امر منوط بــه توقف جنگ 
بیهــوده و حمات ویران كننده عربســتان 
علیه ملت یمن و نیز توقف سركوب اكثریتی 
اســت كه در كشورهای همســایه خواهان 
اگر رئیس جمهوری  دموكراسی هســتند. 
آمریکا به شــعارهایی كــه پیش از پیروزی 
خــود در انتخابات می داد، پایبند باشــد و 
خود را دوســت دولت ریاض تلقی می كند 
باید درباره راههای جلوگیــری از اقدامات 
تروریســت های تکفیری در منطقه و تکرار 
حوادث ۱۱ ســپتامبر با سعودی ها گفتگو 
كند.ظریف همچنین به آمادگی ایران برای 
همکاری با كشــورهای منطقه در راستای 
تحقق صلح در منطقه اشــاره كرد. در این 
مقاله آمده اســت: ایران آمادگی كامل دارد 
كه با هدف مبارزه با تروریسم و افراط گرایی 
و احیای امنیت و ثبات در ســوریه با قدرت 
های منطقه و خارج از منطقه همکاری كند. 
اتخاذ چنین رویکردی از سوی ایران ناشی 
از اصلی اســت كه این كشــور در سیاست 
خارجی خود به آن پایبند اســت. اصلی كه 
با هیمنه و تسلیم در برابر آن مخالف است.

 ظریف:

همه کشورها در برابر سناریوهای خطرناک بایستند

 مدیرعامل صندوق ضمانت ســرمایه گذاری 
تعــاون از تضمین ۱۰۰ درصد تســهیات 
پرداختی به طرح هــای دانش بنیان خبرداد 
و گفت:رتبــه بندی تعاونی هــا از خردادماه 
امسال آغاز خواهد شــد.مهدی حسین نژاد 
در گفتگــو با مهر، با اشــاره بــه برنامه های 
صندوق ضمانت ســرمایه گذاری تعاون در 
جهت حمایت از طرح های اشتغال زا در سال 
»اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشــتغال« گفت: 
برنامه نخست صندوق در این زمینه حمایت 
از طرح های دانش بنیان اســت بدین ترتیب 
كه در ســال جاری ۱۰۰ درصد تســهیات 
پرداختی بابت طرح های دانش بنیان تضمین 
می شــوند.وی با بیان اینکه در سال گذشته 
فقط ۸۰ درصد تســهیات طرح های دانش 
بنیان توســط صندوق تضمین می شــد، از 
افزایش ضریب اعتباری این طرح ها خبرداد 
و گفت: در زمــان اعتبار ســنجی طرح ها، 
شاخصی با عنوان »شاخص ایده« وجود دارد 
كه هر چه ضریب رتبه اعتباری طرح ها باالتر 
باشد وثیقه كمتری بابت تسهیات اعطایی 
دریافت می شود.مدیرعامل صندوق ضمانت 

سرمایه گذاری تعاون همچنین از رتبه بندی 
شركت های تعاونی خبر داد و گفت: این طرح 
از اواخر خردادماه آغاز می شود و در 3 فاز به 
تمام شــركت های تعاونی و غرتعاونی تعمیم 
داده می شود.وی با بیان اینکه بر اساس آمار 
ارائه شده در مجموع حدود ۹۸ هزار تعاونی 
فعال در كشــور وجود دارنــد گفت: بخش 
عمــده ای از این تعاون  هــا پرتفوی باالیی 
ندارند كه با نگاه توســعه ای و توانمندسازی 
اعتبار سنجی می شوند. شركت هایی كه رتبه 
بندی خواهند شــد به تناســب رتبه، درجه 
اعتباری دریافت می كنند و به تناسب رتبه، 
انواع ضمانت نامه های اعتبــاری و معامات 
برای آنها صادر می شود.حسین نژاد، اطمینان 
بخشــی فعاالن اقتصادی از وضعیت فعالیت 
تعاونی هــا را یکی از مزیت هــای مهم طرح 
رتبه بنــدی تعاونی ها اعــام كرد و گفت: 
با اجرای این طرح فعــاالن اقتصادی پیش 
از آغاز مراودات اقتصــادی و تجاری خود با 
یک تعاونی، می توانند با شناخت از پرتفوی و 
رتبه آن تعاونی ، نسبت به همکاری یا ارزش 

همکاری تصمیم گیری كنند. 

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا 
از فعالیت بیش از ۴6 میلیون كاربر ایرانی 
در فضای ســایبری خبــر داد. با فراگیر 
شدن استفاده از گوشی های تلفن همراه 
هوشمند، اســتفاده از فضای مجازی نیز 

افزایش چشمگیری پیدا كرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما؛در 
ســال های اخیر تعداد باالیی از ایرانیان 
عضــو شــبکه های اجتماعی یــا پیام 
رســان ها شــده اند. اگرچه در گذشته 
این بیشتر جوانان بودند كه از ابزار های 
جدید ارتباطی اســتفاده می كردند، اما 
اكنون این اســتفاده در تمامی اقشــار 
جامعه دیده می شــود. هرچند بسیاری 
از ارتباطات ایرانیان اكنون توسط فضای 
مجازی و شــبکه های پیام رسانی مانند 
تلگرام برقرار می شــود، اما همچنان اما 
و اگر هایی در مورد استفاده از این پیام 
رسان و شــبکه های اجتماعی مختلف 
وجود دارد. هنوز بسیاری از شبکه های 
اجتماعــی در ایــران فیلتر هســتند و 
هــر از گاهی اخبــاری دربــاره فیلتر 

شبکه هایی كه فیلتر نشده اند به گوش 
می رسد. تلگرام به عنوان پر كاربرد ترین 
شــبکه پیام رســان در ایران همواره با 
حاشیه هایی رو به رو بوده است. به رغم 
تاش برخی برای فیلتر شدن این پیام 
رسان، تلگرام همچنان در ایران فعالیت 
بدون فیلتر دارد. روز گذشــته، معاون 
امــور بین الملل و حقوقــی پلیس فتا 
گفت: بیش از ۴6 میلیون كاربر ایرانی در 
فضای مجازی سایبری فعالیت می كنند. 
حسین رمضانی افزود: با اینکه بسیاری 
از مخاطبــان به نحو مطلوب و قانونمند 
از شبکه های اینترنتی و فضای مجازی 
استفاده می كنند، عده ای با سوءاستفاده 
از فرصت هــای فضــای ســایبری، در 
پی دســتیابی به اهداف مجرمانه خود 
هســتند.  او با تاكید بر ناامن ســازی 
فضای ســایبر بــرای مجرمــان افزود: 
همزمان با ایجــاد ناامنی برای مجرمان 
جرایــم فضای مجــازی، ارتقای امنیت 
فضای ســایبر برای كاربــران قانونمدار 

جزو اهداف اصلی پلیس فتاست.

 فعالیت ۴۶ میلیون ایرانی
 در فضای سایبری

 آغاز رتبه بندی تعاونی ها
 از خرداد

دســتیار ویژه رئیس مجلــس در امور بین 
الملــل گفت: عربســتان از زمانــی كه در 
باتاق یمن گرفتار آمد به فکر ایجاد ناتوی 
عربی افتاد تا حمایت بیش از پیش نظامی 
آمریکا و اعراب را با خود همراه سازد.حسین 
امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس 
شورای اسامی در امور بین الملل و معاون 
عربی و آفریقای ســابق وزارت امور خارجه 
در گفتگو با مهر در خصوص اهداف ســفر 
دونالــد ترامپ، رئیس جمهــور آمریکا به 
عربستان سعودی گفت: برخی اخبار تایید 
مــی كند كه مقامات عربســتان به ترامپ 
پیشــنهاد ســرمایه گذاری تا سقف 2۰۰ 
میلیارد دالر در آمریکا كرده و همچنین در 
حوزه انرژی امتیــازات بزرگی به آمریکایی 
ها داده اند.وی افزود: ضمن اینکه حاكمیت 
عربستان اعتبارش به دموكراسی و حمایت 
مردمش نیســت بلکه همواره بــا تکیه بر 
آمریــکا خود را حفظ كرده اســت. متقابا 
آمریکا هم از این مسیر نیازهای خود را در 
منطقه تامین كرده است.دستیار ویژه رئیس 
مجلس شورای اسامی در امور بین الملل 
در پاسخ به این سوال كه ترامپ در كمپین 
های انتخاباتی خود انتقادات شــدیدی به 
عربستان داشت. چه دالیلی اكنون موجب 
نرمش رئیــس جمهور آمریکا نســبت به 
پادشاهی عربستان شده است، عنوان كرد: 

هر كشوری متناسب با منافع خود رفتار می 
كند. آمریکا همواره منافع خود را در تنظیم 
روابط با ســعودی ماك عمل قــرار داده 
اســت و از این منظر تفاوتی بین آمریکای 
اوباما و آمریکای ترامپ نیست. در واقع در 
نگاه به ریــاض، ماك برای آمریکا، رعایت 
حقوق بشر و دموكراسی در سعودی نیست.
امیرعبداللهیان در خصوص اینکه عربستان 
و كشــورهای عضو شورای همکاری خلیج 
فارس در دوره اوباما و پیش از توافق هسته 
ای ایران تاش كردند تا پیمان دفاع جمعی 
با آمریکا منعقد كننــد. آیا در دوره ترامپ 
این طرح از سوی عربســتان و كشورهای 
حاشــیه خلیج فارس دنبال خواهد شــد 
و دولت ترامپ حاضر خواهد شــد ســطح 

تضمین های امنیتی آمریکا با این كشورها 
را در حد پیمان دفاع مشترك نظیر پیمان 
ناتو افرایش دهد؟ گفت: عربستان از زمانی 
كه در باتاق یمن گرفتار آمد به فکر ایجاد 
ناتــوی عربی افتاد تا حمایت بیش از پیش 
نظامی آمریــکا و اعراب را بــا خود همراه 
ســازد.وی در ادامه تصریح كرد: از عجایب 
قرن آنســت كه عربســتانی كــه حامی و 
خاستگاه تروریســم تکفیری بوده است در 
توهم ادعای  ســردمداری ائتاف مبارزه با 
تروریسم و داعش است.دستیار ویژه رئیس 
مجلس شورای اسامی در امور بین الملل 
در پاســخ به ســوالی در خصوص حمایت 
ترامپ از ناتوی عربــی و اینکه این پیمان 
چه ماهیتی خواهد داشت و حمایت آمریکا 

از آن در چه ســطحی خواهــد بود، اظهار 
داشت: ممکن است تشکیل ناتوی عربی در 
سطح رســانه ای مطرح شود اما اختافات 
جهان عرب با تشــکیل ناتوی عربی واقعی 
فاصله زیادی دارد.امیرعبداللهیان در ادامه 
تاكید كرد: امیدوارم روزی شــاهد باشــیم 
كه برخی كشــورهای غربی و عربی بجای 
استفاده ابزاری از تروریسم، در صدد مبارزه 
جدی تروریسم علیه باشند.وی همچنین در 
خصوص آینده روابط ایران و عربســتان با 
توجه به موضع گیری های خصمانه مقامات 
ایرانی علیــه ایران و رفتارهای نادرســت 
عربستان ســعودی در منطقه عنوان كرد: 
عربســتان به غلط تصور مــی كند با اتکاء 
به قــدرت های خارجی و طــرح ادعاهای 
بی اســاس علیه تهران قادر به معرفی و جا 
انداختن خود به عنوان رهبر جهان اســام 
است.دســتیار ویژه رئیس مجلس شــورای 
اسامی در امور بین الملل با تاكید بر اینکه 
عاوه بر مفاهیم،  شــرایط منطقه ای و بین 
المللی بکلی تغییر یافته است، تصریح كرد: 
صرفا با اتکاء به قدرت ملت ها و منطق روابط 
مســالمت آمیز و احترام متقابل كشــورها 

شرایط به نفع همه رقم خواهد خورد.
امیرعبداللهیــان در پایان تاكید كرد: تهران 
همــواره از روابط توام با احتــرام متقابل با 

ریاض استقبال كرده است.

استقبال ایران ازروابط توأم با احترام با ریاض
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آگهی مزایده مال غیر منقول
در خصوص پرونده كاسه ۹۵۱3۰۸ ارجایی له هیات علمی دانشگاه آموزش عالی علیه آقای حسن 
حسین نژاد احمدی كه مال غیر منقول محکوم علیه واقع در بابلسر، جاده كمربندی، ما بین میدان 
امام حسین و میدان معلم به شماره پاك ثبتی 263۹ فرعی از یک اصلی بخش ۱2 ثبت بابلسر 
كه ملک و محل آن به استناد تصویر سند مالکیت به نام آقای ذبیح اهلل رمضانی روشن  صادر گردید 
بوده كه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱27۵ متر مربع پاك 263۹ فرعی مفروز 
و مجزی شده از ۱ اصلی بخش ۱2 ثبت بابلسر با حدود اربعه شماال به طول ۵۰ متر چپر اشتراكی 
با قطعه 2۰۸ تفکیکی، شرقا به طول 26  متر چپر اشتراكی را قطعه ۱۹۰ تفکیکی، جنوبا به طول 
۵2 متر چپر اشتراكی با قطعه ۱73 تفکیکی غربا به طول های ۱3 متر و ۱۰ متر چپر اشتراكی 
با قطعات ۱7۴و2۱۰ تفکیکی می باشد كه ملک مذكور شامل ۱۰ سهم است كه به استناد اسناد 
مالکیت با شماره های چاپی ۴۸۱۸۵6و۴۸۱۸۵7 به ازای هر یک از آن محکوم علیه آقای حسن 
حسین نژاد احمدی مالک یک سهم از ۱۰ سهم عرصه و اعیان متن سهم سند مالکیت می باشد در 
بازدید و معاینه فنی به عمل آمده مشخص گردید قسمتی از پاك موصوف در طبیعت در مجاورت 
جاده كمربندی قرار گرفته و به مساحت حدود 2۴۵ متر مربع در تصرف محکوم علیه قرار دارد و 
درآن اعیاناتی به مساحت حدود ۵۰ متر مربع تحت عنوان دفتر، اتاق نگهبانی و سرویس بهداشتی 
با شیشه ها با قاب آلومنیومی، كف مفروش به سرامیک، دیوارها و سقف های قسمت داخلی 
پوشش شده با ورق های پی وی سی و باقی مانده عرصه به صورت فضا سازی شده احداث گردیده 
است كه به عنوان شغل مشاور اماك با نام تینا مورد بهره برداری قرار دارد و مابقی پاك نیز در 
تصرف مالکین دیگر قرار گرفته است. به استناد گزارش بازدید مامور شهرداری بابلسر در تاریخ 
۸۴/۱2/22، ملک مذكور برابر طرح تفضیلی در خارج از محدوده و در حریم مصوب شهر بابلسر و 
در حریم سبز كنار جاده اعام شده است كه مراتب فوق توسط كارشناس رسمی دادگستری مورد 
بازدید قرار گرفته و با توجه به موقعیت مکانی و منطقه ای ملک، نوع كاربری مشاعی بودن، و در 
نظر گرفتن كلیه عوامل موثر در قضیه، ارزش عرصه و اعیان قسمتی از ملک مذكور به مساحت 
2۵۵ متر مربع كه معادل دو سهم مشاع از ده سهم ششدانگ ۱27۵ متر مربع می باشد و در 
طبیعت عما تحت تصرف آقای حسن حسین نژاد قرار دارد و در شرایط حاضر مجموعا به مبلغ 
۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و یک سهم مشاع از ۱۰ شهم ششدانگ مذكور به مبلغ 2/2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال قیمت پایه ارزیابی گردیده كه در تاریخ ۹6/3/2۰ روز شنبه از ساعت ۱۰ لغایت ۱۱ صبح 
به صورت مزایده حضوری در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بابلسر به فروش خواهد رسید 
كسانیکه باالترین قیمت را با توجه به نظریه كارشناس پرداخت نماید برنده مزایده خواهد بود 
طالبین می توانند ۵ روز قبل از برگزاری مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی مراجعه تا مورد مزایده 

به آنان ارائه گردد ضمنا هزینه نقل و انتقال بعهده خریدار مزایده است.
مدیر اجرای احکام مدنی بابلسر- فرج اله پور

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
از طریق  اتهام تحصیل مال  به  آبی رنگ ویزنه،  به متهم خانم مژگان  بدینوسیله 
نامشروع، تحت تعقیب این دادگاه می باشد اباغ می شود كه در وقت رسیدگی 
۹6/۴/7 روز چهارشنبه رأس ساعت ۱۰ صبح جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر 

و از خود دفاع نمایند. م.الف: ۵۱3۵
سید علی جمالی گل نشینی 

گواهی حصر وراثت
آقایبراتعلی برادران سقرلوشماره شناسنامه  ۱۵63۸ كدملی۰۴۹۰۱۵333۱  
فرزند رجب  متولد۱3۴۱ صادره از ری     به استناد شهادت نامه گواهی  
فوت وفتوكپی  شناسنامه ورثه در خواستی به شماره۹6/ح2 /67    تقدیم 
برادران  است كه شادروان محسن  داشته  اشعار  نموده چنین  این حوزه 
سقرلو  فرزند براتعلی   به شماره شناسنامه - كد ملی ۰۰۱2۰3۰37۱ 
در  تاریخ۹۴/۴/23  در  ۱۹/الف  شماره 3۴7۰7۸      فوت  گواهی  طبق 

اقامتگاه دائمی خود  درگذشته و ورثه حین الفوت عبارتند از:
تولد:۱3۴۱                            تاریخ  سقرلو      برادران   براتعلی   خانوادگی:  نام  و  ۱.نام 
شناسنامه:۱۵63۸              شماره    ۰۴۹۰۱۵333۱ ملی:  كد  پدر:رجب   نام 

صادره:ری          نسبت با متوفی:پدر  متوفی  
2. نام و نام خانوادگی: اعظم هاشمی قره تپه         تاریخ تولد: ۱3۴۴                    
نام پدر:میر حیدر   كد ملی: ۰۴۵۱۰۴۴۵۵۱      شماره شناسنامه:7۵۹            

صادره:شمیران         نسبت با متوفی:مادر متوفی  
تولد:۱36 تاریخ  بفراجرد         غریبی  فاطمه  خانوادگی:  نام  و  نام   .3
۹                         نام پدر:غامرضا  كد ملی: ۰۰۱2722۵۰2شماره 

شناسنامه:-            صادره:تهران        نسبت با متوفی:همسر متوفی  
ارسال  جرائد  در  انتشار  جهت  مقدماتی  تشریفات  انجام  از  پس  اینک 
می شود تا یک نوبت منتشر شود تا چنانچه  هركسی  اعتراضی داردیا 
وصیتنامه های متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف  یک ماه به 

دادگاه تقدیم دارد و اباغ گواهی الزم صادر خواهد شد. م/الف 3۰6
اکبر نیا-رئیس شعبه دوم  حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه 

آگهی ماده3قانون
 وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی

موضوع  شماره۱3۹66۰3۱7۰۰۵۰۰۰۰۸۵مورخه۹6/۱/2۱هیات  برابررای 
فاقدسندرسمی  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
آقای  متقاضی  وبامعارض  مالکانه  رامهرمزتصرفات  شهرستان  مستقردرواحدثبتی 
حسین عیوضی فرزندیداله دارای كدملی۴۸۱۸۹۴۴۴32بشناسنامه ۱2۵77صادره 
قسمتی  بمساحت۱6۰/6۰مترمربع  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  ازباغملک 
ازپاك سه اصلی واقع دربخش دورامهرمزبه آدرس رامهرمزطالقانی یک خریداری 
تائیدگردید.لذابه  منصورموسوی  ورثه  موسوی  احسان  رسمی  ازمالکیت  شده 
شوددرصورتی  می  ۱۵روزآگهی  فاصله  به  دردونوبت  مراتب  عموم  منظوراطاع 
باشندمی  داشته  اعتراض  متقاضی  صدورسندمالکیت  به  نسبت  اشخاص  كه 
اداره تسلیم  این  اعتراض خودرابه  انتشاراولین آگهی به مدت دوماه  توانندازتاریخ 
وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه 
مرجع قضایی تقدیم وگواهی مشعربردعوی رابه این اداره ارائه نمایند.بدیهی است 
سندمالکیت  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذكوروعدم  مدت  انقضای  درصورت 

صادرخواهدشد.     شماره م.الف)۱2/62(
تاریخ انتشارنوبت اول:۹6/2/۱6 
تاریخ انتشارنوبت دوم:۹6/2/3۱

شیری-رئیس ثبت اسنادوامالک رامهرمز

اخطار ماده 101 
ائین نامه اجرای اسناد رسمی

خانم سیمین دخت احمدی  وفاطمه زرین مسئله دان  رضا مسئله دان همگی ورثه 
مرحوم اسماعیل مسئله دان

نشانی:اسامشهر سعیدیه كوچه ۱۸ پاك ۱۹
رسمی  ۹۵2۹۸مورخ۱3۹۵/۱۰/27كارشناس  شماره  به  وارده  گزارش  برابر 
اسماعیل  اقای  نام  به  ملکی  اصلی  از۵2  فرعی   ۵۱۰6 ثبتی  پاك  دادگستری 
مسئله دان مدیون پرونده اجرایی كاسه ۸7۰۰۱2۰ مبلغ۱/۸2۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
ارزیابی گردیده لذا  وفق ماده ۱۰۱ ائین نامه اجرا چنانچه به مبلغ  مذكور معترض 
اخطاریه  این  اباع  تاریخ  از  روز   ۵ مدت  ظرف  حداكثر  خودرا  اعتراض  هستید 
مبلغ6/۰۰۰/۰۰۰ریال  نظریه  تجدید  كارشناسی  دستمزد  بانکی  فیش  ضمیمه 
كانون  نام  به  ملی  بانک  نزد  شماره۰۱۰3۱3۴۸۰۰۰۰۱   سیبا  حساب  به  واریز 
قائمیه-سایت  اسامشهر-  در  واقع  اداره  این  به  دادگستری  رسمی  كارشناسان 
اداری تحویل و ضمنا به اعتراضی كه خارج از موعد ویا فاقد فیش  بانکی دستمزد 
و هیچ گونه  ارزیابی ملک قطعی  و  نخواهد شد  داده  اثر  ترتیب  باشد  كارشناس 
اداره  این  به  باشد  بیمه می  فوق  نیست وچنانچه ملک  واعتراضی مسموع  ادعا  

اعام فرمائید.م الف 3۰۹ 
 فریدون فتحی  - مسئول اجرای ثبت اسالمشهر
اداره ثبت اسناد وامالک اسالمشهر 

مفقودی
تعداد 6 فقره پرونده تاییدیه نظارت گاز )فرم شماره ۵(، فرم شماره 2 )فرم معرفی به 
نظام و نقشه ها، مربوط به مهندس فرهاد نظری به شماره ۱۰322۵۹6 و مهندس 
و   ۱۰273۱۰۹  –  ۱۰273۱۱۰  -۱۰273۱۱۱ های  شماره  به  فر  خیامی  فرزاد 
مفقود   ۱۰3۰۸۸2۴  -۱۰3۰۸۸2۵ های  شماره  به  مهدیزاده  صحابعلی  مهندس 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
برابر رای شماره ۱3۹۵6۰33۱۰۵7۰۰۴6۵۰مورخ ۱3۹۵/۱2/26 هیات اول / دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک كرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای تقی بختیار كریمخانی فرزند 
مهدی بشماره شناسنامه 37۵ شماره ملی ۰۰3۸۰77۹22 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت ۱۹6 مترمربع از پاك 2۵ فرعی از 36۵ اصلی واقع در استان البرز ناحیه دو كرج 
خریداری از مالک رسمی آقای سهعلی قوچالو محرز گردیده است. لذا  به منظور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۱۵۱م/الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج - ایرج فهیمی

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
هیات   ۱3۹۵/۱۱/2۱ مورخه    ۱3۹۵6۰33۱۰۱۱۰۰۴۴7۴ شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه كرج تصرفات مالکانه بامعارض آقاي 
حبیب اله باقری بشناسنامه شماره ۴2۰ صادره از زنجان فرزند رجب در قسمتی 
از ششدانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي در آن به مساحت 66/۰3  مترمربع 
مفروز از پاك شماره  ۱۴6 اصلي واقع در البرز با خریداری از آقای اسکندر سبزی 
و با مالکیت مالک اولیه آقای یوسف باقری اسماعیلی تایید مینماید. لذا به منظور 
اطاع عموم مراتب در دو نوبت آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
انتشار  تاریخ  از  توانند  مي  باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي  مالکیت  سند  صدور 
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 مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۵332۴ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:۱3۹6/۰2/۱6

 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹6/۰2/3۱
عباسعلي شوش پاشا- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱3۹۵6۰33۱۰۱۱۰۰۰۵۸3   مورخ ۱3۹۵/۰3/22 و 
رای اصاحی شماره ۱3۹۵6۰33۱۰۱۱۰۰3۸۵۹ مورخ ۱3۹۵/۰۹/3۰ 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
كرج  سه  ناحیه  ثبتی  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد 
بشناسنامه  دانش  وحید  آقای  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات 
از آذرشهر فرزند علی در ششدانگ یک قطعه  شماره ۱2۱32 صادره 
زمین با بناي احداثي در آن به مساحت 22۵ مترمربع مفروز از پاك 
از آقای  با خریداری  البرز  از ۱6۹ اصلي واقع در  شماره 23۱۴ فرعی 
سعید دانش و با مالکیت مالکین اولیه آقایان حاج مرتضی غیاثی و حاج 
محمدآبادی  دهقانی  رضا  و حاج سید  وزیر  میرزا شکراله  سید حسن 
و سید كاظم دهقانی محمدآبادی تایید مینماید. لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت 
از  توانند  مي  باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي  مالکیت  سند  صدور  به 
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، 
در  است  بدیهي  نمایند.  تقدیم  قضایي  مراجع  به  را  خود  دادخواست 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. ۵3۵۰۰ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:۱3۹6/۰2/۱6 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹6/۰2/3۱

عباسعلي شوش پاشا- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
هیات   ۱3۹۵/۱۱/2۱ مورخه   ۱3۹۵6۰33۱۰۱۱۰۰۴۴7۵ شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه كرج تصرفات مالکانه بامعارض آقاي 
حمید باقری بشناسنامه شماره ۱3 صادره از زنجانرود فرزند حبیب اله در قسمتی 
از ششدانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي در آن به مساحت ۱۱۱/32 مترمربع 
مفروز از پاك شماره ۱۴6 اصلي واقع در البرز با خریداری از آقای محمد مهرور 
و با مالکیت مالک اولیه آقای یوسف باقری اسماعیلی تایید مینماید. لذا به منظور 
اطاع عموم مراتب در دو نوبت آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
انتشار  تاریخ  از  توانند  مي  باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي  مالکیت  سند  صدور 
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 مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۵3322 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:۱3۹6/۰2/۱6 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹6/۰2/3۱

عباسعلي شوش پاشا- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

ریاست  نام  ثبت  برای  بی ربط  آدم های  حضور 
داشت  آن  بر  را  خبری  عکاس  یک  جمهوری 
كند،  آوری  جمع  را  افراد  این  از  مجموعه ای  تا 
مجموعه ای مستند از عکس آن هایی كه برای رییس 

جمهور شدن آمده بودند.
آدم های  جمهوری  ریاست  نام  ثبت  روزهای  در 
در  سر  فاطمی  میدان  از  زیادی  غریب  و  عجیب 
در  رسانه ها  كه  متفاوت  و  عجیب  آنقدر  آوردند، 
پرداخته  رقابت  به  یکدیگر  با  آن ها  دادن  پوشش 
چنین  هم  قبل  سال های  شاید  اینکه  با  بودند. 
افرادی برای ثبت نام می رفتند، اما امسال و با وجود 
صحبت های  و  عکس ها  مجازی  فضای  گستردگی 
آن ها زودتر پخش می شد و به نظر می رسید بقیه را 

برای حضور در فاطمی ترغیب كرده بود.
همان روزها در مجله مهر گزارشی درباره این افراد 
برای پست های مهم منتشر  افراد  نام  ثبت  نحوه  و 
بود  شده  اشاره  نکته  این  به  گزارش  آن  در  شد، 
افراد  ورود  از  جلوگیری  برای  دیگر  كشورهای  كه 
ترفندهایی  چه  از  ناآگاه  و  سیاست  به  غیرمرتبط 
تصاویر  انتشار  با  هم  پایان  در  و  می كنند  استفاده 
فاطمی،  در  حاضر  عجیب  شخصیت های  برخی 
ریاست  كاندید  نام  ثبت  زمان  و  ایران  در  گفتیم 

جمهوری چه خبر است.
بعد از انتشار این گزارش با امیر نریمانی آشنا شدم. 
فهمیدم او عکس های این آدم های متفاوت، آن هایی 
كه در سال ۹2 آمده بودند را در یک كتاب جمع 
مجموعه  ایرانم«  جمهور  رییس  »من  است.  كرده 
نام  ثبت  برای  كه  است  آن هایی  از  مستند  عکس 
آمده بودند؛ آن ها یا معروف بودند، یا ظاهری عجیب 
داشتند یا ایده متفاوتی برای كشور بیان می كردند!

امروز«  »وطن  روزنامه  عکس  دبیر  نریمانی  امیر 
است، او عکاسی خبری را در دانشکده خبر خوانده 
و جزو اولین دانشجوهای رشته عکاسی خبری در 
با  اینکه عکاسی می خواند  از  بعد  بوده است.  ایران 
باشد،  آشنا  هم  گزارش نویسی  با  باید  كه  نگاه  این 
به سراغ خبرنگاری با گرایش استراتژیک می رود و 
و  حاال ۱6-۱7 سال است كه هم عکاسی می كند 
می نویسد.  تجسمی  حوزه  در  بیشتر  متن هایی  هم 
یعنی  عاقه شخصی اش  از  عکاسی،  كنار  در  البته 

فیلمسازی هم دور نشده است.
در كتاب »من رییس جمهور ایرانم« از 6۸6 نفری 
كه برای ثبت نام آمده بودند، در حدود ۸7-۸6 نفر 
را در كتاب و به ترتیب ثبت در سامانه وزارت كشور 
قرار داده است. با او درباره انگیزه ها و جریاناتی كه 

برای انتشار كتاب داشته، صحبت كردیم.

حاشیه های پررنگ تر از متن
از خاطره حضورش در ساختمان  ابتدا  نریمانی در 
»چهار  می گوید:  و  می كند  صحبت  كشور  وزارت 
سال قبل در روزهای ثبت نام برای كاندید ریاست 
البته یک  جمهوری هر روز در وزارت كشور بودم، 
نصفه روز را نبودم كه حسرتش تا همیشه همراهم 
خواهم بود، صبح روز جمعه بود و با این تصور كه 
ثبت نام ها بعد از نماز جمعه شکل رسمی تری بگیرد، 
نرفتم؛ البته این پیش بینی غلط از آب درآمد و در 
غامعلی  و  عارف  محمدرضا  جمعه  صبح  همان 
حدادعادل برای ثبت نام رفته بودند كه من نبودم 
این است  اما حقیقت  ندارم.  از آن ها  و عکس هایی 

كه  فیلمی  از  عکس ها  جمع آوری  و  كتاب  این  كه 
آقای افشاری كه از خبرنگارهای خبرگزاری فارس 

بود، شروع شد.
بود،  حواسم  بیشتر  حواشی  به  همیشه  من  البته 
رفته  استادیوم  به  كه  فوتبالی  دربی  اولین  حتی 
بودم، وقتی برگشتم از عکس هایی كه گرفته بودم 
اما  كردم،  برپا   »۵۴ »دربی  موضوع  با  نمایشگاهی 
در این عکس های هیچ عکسی از فوتبال نبود، همه 
كسی  زمان  همان  و  بود  بازی  حواشی  از  تصاویر 
یادداشتی نوشته بود كه برای آن ها فوتبال همیشه 
از قاب تلویزیون بوده، اما این عکس ها و نمایشگاه 
دید دیگری از فوتبال را به من داد و فهمیدم چه 
خیلی  نمایشگاه  می افتد.  فضا  این  در  اتفاق هایی 
پخته ای نبود، اما عاقه من به حواشی خیلی زیاد 
است. این كتاب هم حاصل همین دغدغه شخصی 
من بود. نمی توانم بگویم این كتاب پخته ای است، 
اما قطعا مرا پخته  كرد مخصوصا برای كارهای بعدی 

كه بخواهم انجام دهم.«

صف هایی تا میدان فاطمی!
نریمانی در ابتدا می گوید كه این كتاب تنها مربوط 
در  و  امسال  ولی  است   ۹2 سال  عکس های  به 
روزهای ثبت نام ۹6 هم حضور داشته است »امسال 
هم بودم و خودم فکر می كنم روند كار پخته تر پیش 
می رفت، نه اینکه در قاب ها فرق زیادی كرده باشم، 
تفاوت  آنها  با  برخوردها  و  سوژه  انتخاب  در  بلکه 
كرده بودم. خیلی تاش كردم دستیار داشته باشم، 
چون نمی توانستم در چند زمینه تمركز داشته باشم 
و همه كارها از جمله عکس گرفتن، مصاحبه كردن 
بدهم.  انجام  خودم  را  افراد  اطاعات  یادداشت  و 
جمع آوری  برای  زیادی  انرژی  دوره  این  در  البته 
اطاعات گذاشتم، به طوریکه بعد از تمام شدن كار 
من  خوابیدم!  فقط  و  كردم  استراحت  را  روزی  دو 
كه  با چهره هایی  باید  و  عکاسی می كردم  همزمان 
را هم  اطاعاتشان  و  نبودند صحبت  شناخته شده 
بود، ۱7۰۰- امسال سال بی سابقه ای  ثبت كردم. 
و صف هایی  بودند  آمده  نام  ثبت  برای  نفر   ۱6۰۰
روز  یک  بود.  گرفته  شکل  فاطمی  میدان  خود  تا 
صبح وقتی ساعت 7 به وزرات كشور رسیدم، با مرد 
نسبتا مسنی روبرو شدم كه در پیاده رو نشسته بود 
و مثل بچه هایش پاهایش را روی زمین می كوبید و 
بروم داخل كه ثبت  اجازه نمی دهید  می گفت چرا 
نام كنم! باورتان نمی شود سه روز خانمی با كالسکه 
از  بعد  داخل،  برود  نمی توانست  و  می آمد  بچه اش 
بتواند  تا  كردند  كمک  او  به  آدم  نفر  سه  روز،  سه 
وارد شود؛ یک نفر بچه اش را در گیت حراست نگه 
داشت، دو نفر او را همراهی كردند كه داخل سالن 
روی صف نماند و بتواند سریع كارش را انجام دهد!
صف  كشور  وزرات  بیرون  نام  ثبت  روزهای  در 
وزارت  داخل  بود،  شده  تشکیل  آدم ها  از  عجیبی 
داشت،  وجود  نام  ثبت  برای  بخش  دو  هم  كشور 
طبقه باال صندلی و میز به همراه چای و نوشیدنی 
قرار داشت، این سالن پر بود، سالنی كه طبقه پایین 
هم بود، پر شده بود. در حدود 2۰ تا 2۵ گیت برای 
ثبت نام هم وجود داشت كه همه آن ها هم پر بود.

واقعا که چی؟! چرا؟
نریمانی كه تقریبا با بیشتر كسانی كه برای ثبت نام 

حضور داشتند، صحبت كرده است، می گوید برایش 
جالب است كه همه آدم ها برای حضورشان دلیل و 
هدف داشتند »همه آن هایی كه آمده بودند، برای 
خودشان هدف داشتند؛ یکی دنبال كار می گشت. 
باالی  و  با مدرك دكترای حسابداری  یک خانمی 
6۰ سال سن در جواب سوال من كه پرسیدم شما 
كه  كنم!  دفاع  زنان  حقوق  از  آمده ام  گفت  چرا؟ 
چند  منتظر  خبرنگارها  و  عکاس ها  ما  گفتم  من 
می گیریم  عکس  شما  از  هستیم،  سرشناس  آدم 
كه حوصله مان سر نرود، اینجا اگر راز كهکشان را 
نمی گیرند.  را جدی  شما  هم  باز  كنید،  بازگو  هم 
هم  عجیبی  ژست های  حتی  كه  دیگر  نفر  یک 
اوضاع مملکت  برای عکاس ها می گرفت، گفت كه 
در  را  مسخره اش  آمده ایم  هم  ما  است،  مسخره 
بیاوریم. او اصا هدفی هم نداشت. آقایی با لباس 
كاراته آمده بود و حركات ورزشی می زد. خانومی 
برای  می گفت  و  بود  آمده  ساله اش   ۱۱ بچه   با 
می خواهم  چون  آمده ام،  بچه ام  برای  هدف سازی 
این  فضاها  این  در  حضور  با  و  شود  سیاستمدار 
اتفاق برایش می افتد. او حتی در مقابل خبرنگاری 
گارد  است،  هدفسازی  این  واقعا  پرسید  او  از  كه 
به شما ربطی  گرفت و گفت شما چطور می دانید 

ندارد و این حق من است كه اینجا بیایم.«

آن هایی که هر چهار سال می آیند
سال  هم  بعضی ها  كه  می كند  تعریف  عکاس  این 
۹2 بودند هم امسال! »آن هایی كه سال ۹2 بودند 
می كردند.  فرق  بعضی های شان  اما  آمده بودند،  هم 
محلی  لباس های  با  قبا  كه  بودند  موردهایی  مثا 
مرتب  و  رسمی  لباس  با  امسال  ولی  بودند،  آمده 
حضور پیدا كرده بودند؛ فکر می كنم تصورشان این 
بوده كه با لباس های این مدلی بهتر دیده می شوند. 
آقایی بود كه می گفت قانون اساسی كشور را خیلی 
خوب می شناسم و حاضرم درباره آن مناظره كنیم، 
می گفت پنج دوره است كه ثبت نام می كند! از او 
پرسیدم اگر ورودی ۵۰ هزار تومان بگذارند، باز هم 

می آیی و گفت نه!! دختر خانمی برای ثبت نام آمده 
بود كه خیلی صادقانه گفت آمده ام عکسم را بگیرم 
و بروم! نکته ای كه درباره آدم های كتاب وجود دارد، 
این است كه یا خودشان معروف هستند، یا حرف 
اینکه خود فرد در حوزه دیگری  یا  عجیبی زده اند 
كسانی  البته  استادیوم!  بوقچی  مثل  است؛  معروف 
هم هستند كه عکس شان هست اما دیگر خودشان 

نیستند.«

سیاهی و سفیدی؛ دوری از طرفداری!
هستند،  سفید  و  سیاه  كتاب  عکس های  همه 
نریمانی در این باره توضیح می دهد: »در این كتاب 
سعی داشتم از هر چیزی كه شائبه طرفداری بوجود 
بیاورد، دوری كنم. چیدمان عکس ها بر اساس روز، 
ورزات  سیستم  در  افراد  نام  ثبت  دقیقه  و  ساعت 
سفید  و  سیاه  هم  كتاب  عکس های  است.  كشور 
تاثیر  است  ممکن  رنگ  حال  هر  به  هستند، چون 
و نگرشی در نگاه به افراد داشته باشد، برای اینکه 
سفید  و  سیاه  را  عکس ها  باشد،  یکدست  همه چیز 
با  و  امسال  را  كتاب  این  باشد  قرار  اگر  اما  كردم. 
عکس های جدید ادامه دهم، ترجیحم این است كه 

اثر را رنگی تر ببینم.«

اطالعات دقیق هستند
اطاعات  صحت  كه  می كند  تاكید  نریمانی 
زیادی  اهمیت  او  برای  اشخاص  شده  جمع آوری 
دارد، از همین رو به سامانه ثبت نام وزارت كشور 
اجازه  این  من  به  كشور  »وزارت  می كند،  مراجعه 
را چک  افراد  اطاعات  و  اسم ها  بتوانم  كه  داد  را 
كنم. از همین رو با اطمینان می دانم كه برخی از 
برخی  كه  دیده ام  یا  بودند  دكتر  مثال  برای  آن ها 
می شوند،  زده  صدا  دكتر  عنوان  با  كه  سیاسیون 
مدرك دیپلم ارائه داده اند. 6 ماه زمان برد تا بتوانم 
به این اطاعات ثبت شده دسترسی پیدا كنم، دو 
بار رفتم و فقط اسامی كه ثبت نام كرده بودند را 
گفتند  حتی  كردم.  اضافه  را  اطاعاتشان  و  چک 

از  بار است كه  اولین  برای  از درخواست شما  بعد 
برنامه ای استفاده كردیم كه اطاعات و عکس افراد 
كنار هم و در یک خط قرار بگیرند، چیزی كه تا 

قبل از این اصا نبوده است.«

انتشار این عکس ها هیچ منع قانونی ندارد
فضای  در  را  عکسی  وقتی  می گوید   نریمانی 
اجازه  كه  نیست  قانونی  دیگر  می گیرند،  عمومی 
انتشار را به آن ها ندهد. »بعضی از این افراد خبر 
عکس های  و  شده  منتشر  كتابی  چنین  كه  دارند 
در  قانونی  دارد.  وجود  آن  داخل  هم  خودشان 
ندهد  اجازه  شما  به  كه  نیست  دنیا  هیچ كجای 
شده  گرفته  شما  از  عمومی  فضای  در  كه  عکسی 
خودش  برای  كشوری  هر  البته  نکنند.  منتشر  را 
قوانین جدایی در این زمینه دارد. در امریکا عکس 
كنید،  منتشر  نمی توانید  را  ساله   ۱۸ زیر  كودك 
مگر اینکه اجازه كتبی وجود داشته باشد. اما قانون 
شوید،  افراد  خصوصی  حریم  وارد  نباید  می گوید 
ثبت  برای  كه  كشور  وزرات  مثل  جایی  در  حاال 
نام آمده اند و از حضور عکاس ها و خبرنگارها آگاه 
هستند، فضا كاما عمومی محسوب می شود. ولی 
اجازه  باید  بگیرم،  عکس  مجزا  آدم ها  این  از  اگر 
داشته باشم كه می خواهم منتشر كنم یا در كتاب 
بگذارم.  نمایشگاهی  در  حتی  یا  كنم  استفاده 
شرایط  ایران  در  اما  دارد،  خاصی  قانون  هركشور 
قانون حریم  نقض  اینکه  ندارد، مگر  خاصی وجود 

خصوصی باشد.«

دیده شدن؛ نقطه مشترک این آدم ها بود
شاید بزرگترین سوالی كه بخواهم درباره این افراد 
باشد،  كتاب  این  آدم های  مشترك  نقطه  بدانم، 
»خیلی  می دهد:  توضیح  نیز  این باره  در  نریمانی 
جامعه شناس  یک  این باره  در  داشتم  دوست 
با  دلیل  همین  به  كند،  صحبت  رفتارشناس  یا 
اما  كردم،  صحبت  حوزه   این  در  زیادی  آدم های 
قبول نکردند برای كتاب یادداشت بنویسند. حتی 

این  من  كه  بودم  رسیده  التماس  به  شرایطی  در 
دلم می خواهد كسی  اما  منتشر می كنم،  را  كتاب 
داخل  هم  نظریه  یک  می خواند  را  كتاب  این  كه 
عکس  كتاب  یک  صرفا  نمی خواهم  ببیند،  آن 
هستم  ماندگار  كار  یک  دنبال  به  كنم،  منتشر 
مهدی  آقایان  میان  این  در  باشد؛  هم  مفید  كه 
محمدمهدی  و  تنهایی  محسنیان راد،ابوالحسن 
رحیمیان برای من نوشتند. چیزی كه درباره این 
این است كه آن ها به شدت تحت  آدم ها فهمیدم 
آن ها  با  وقتی  هستند.  سیاسی  پروپاگاندای  تاثیر 
نابودی امریکا و  صحبت می كنی، همه شان درباره 
جامعه صحبت  اقتصاد  درباره  دارند،  نظر  اسرائیل 
می كنند، البته هركدام از نگاه و دیدگاه خودشان 
این كار را انجام می دهند، یک نفر معتقد است باید 
كل ایران را سیب زمینی كاشت، یک نفر می گوید 
این ها  بیندازیم!  راه  باید كارخانه پاستیک سازی 
هستند  مطبوعات  و  تلویزیون  تاثیر  تحت  شدیدا 
چطور  كه  دارند  جامعه شناسی  بررسی  به  نیاز  و 
را  كشور  كل  اگر  رسیده  دریافت  این  به  كسی 
سیب زمینی بکارد، همه مشکات حل می شود. آیا 
مشکات جامعه در این سطح هستند؟ اگر كشور 
با بحران مهمی روبرو شود، آیا این افراد می توانند 
درك كنند كه كشور نیاز به نگاهی فراتر دارد؟ اما 
در حقیقت این است كه خیلی از آن ها برای دیده 
آمده  بگیرند،  قرار  دوربینی  جلوی  اینکه  و  شدن 
و  كنند  توجه  كه جلب  می كردند  كارهایی  بودند. 
بارها هم به ما مراجعه می كردند كه با ما صحبت 
از  آدم هایی  چرا  نمی گیرید؟  عکس  نمی كنید، 
شدن  دیده  عاقه مند  این مقدار  مختلف  قشرهای 
بگیرند،  قرار  توجه  مورد  می خواهند  و  هستند 
هركدام هم روشی برای انجام این كار داشتند؛ از 

نوع پوشش و آرایش تا نحوه حرف زدن ها.«

رسانه نمی تواند بی تفاوت باشد
آدم ها  همه  در  قیمتی  هر  به  شدن  دیده  این 
این  به  حال  هر  به  هم  رسانه ها  اما  دارد،  وجود 
فضا دامن می زنند، نریمانی می گوید:  »به هر حال 
سوژه  یک  به  نسبت  نمی تواند  عکاس  و  خبرنگار 
اعتقاد من وظیفه خبرنگار  به  باشد.  بکر بی تفاوت 
باعث  بازتاب ها  این  است.  آالرم  درآوردن  صدا  به 
درباره  مجلس  رئیس  و  قضاییه  قوه  رئیس  تا  شد 
این افراد صحبت كند. برای انتشار این كتاب چهار 
به كتاب  نقص هایی كه  با همه  دویدم،  تمام  سال 
در بخش های مختلف وارد است، همه كارهای این 

كتاب را تا مرحله قبل از چاپ خوم انجام دادم.
دوستان  برخورد  بود،  جالب  برایم  كه  چیزی  اما 
داشتند،  حضور  نام  ثبت  روزهای  در  دیگری 
داشته  حضور  خودش  كه  خبرنگاری  چطور  بود. 
نیست؟  یادش  دیگر  می كرده،  صحبت  افراد  با  و 
آن جا  لحظه های  ثبت  برای  زیادی  دوربین های 
حضور داشتند، برای تکمیل اطاعات سراغ خیلی 
از بچه هایی رفتم كه با دوربین حضور داشتند، هر 
كاری كردم كه تنها بتوانم این فیلم ها را ببینم و 
نیفتاد.  اتفاق  این  كنم،  استفاده  آن ها  اطاعات  از 
اصا  نمی توانیم!  گفتند  ما  به  باال  از  می گفتند 
از  بعد  را  كتاب  من  باال چیست؟  از  این  نمی دانم 
كه  فرستادم  سیاسی  افراد  از  خیلی  برای  انتشار 

حتی مورد توجه قرار گرفت.«

مـن ریـیس جـمهور ایـران هـستم!
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حجاب؛ برای زن  ذلت نیست  عصمت است
*سرهنگ امیر فراستی -معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی 
تهران بزرگ

»حجاب؛ برای زن به منزله ذلت نیست بلکه به معنای عصمت و حفظ 
زن است و نه فقط عصمت و حفظ زن بلکه عصمت و حفاظت زن و 

مرد هر دو است.« مقام معظم رهبری مدظله العالی
حجاب و عفاف از جمله موضوعاتی است كه ریشه در فطرت انسان ها 
دارد، انسان موجودی الهی است كه روح خداوند در وجود او دمیده 
و  باشد  دیگرموجودات  از  فراتر  و  برتر  موجودی  انسان  تا  است  شده 
بتواند به آنچه شایسته آن كه همان قرب الهی می باشد، دست پیدا 
كند، چرا كه روح خداوندی كه در وجود او دمیده شده است همواره 
او را به سوی صراطی مستقیم كه همان راستی و درستی است و مورد 

تایید و قبول خداوند متعال است رهنمون سازد.
مباركه  آیه 3۱ سوره  در  موضوع حجاب  در خصوص  متعال  خداوند 
نور خطاب به زنان مومن می فرماید: ای رسول، زنان مومن را بگو تا 
چشمها یشان را ) از نگاه ناروا( بپوشند و اندامشان را )از عمل زشت( 
محفوظ دارند و زینت و آرایش خود جز آنچه قهرا ظاهر می شود بر 
بیگانه آشکار نسازند و باید روسری خود را بر گردن بیفکنند) تا عاوه 
باشد( و زینت خود را ظاهر  نیز پوشیده  آنان  بر سر، گردن و سینه 
نکنند جز برای شوهر خود یا پدر خود یا پدر شوهر خود یا پسر خود 
یا پسر شوهر خود) كه از همسر دیگر است( یا برادر خود یا پسر برادر 
خود یا پسر خواهر خود یا زنان هم كیش خود ... كه در این آیه شاهد 
زنان  برای  متعال  خداوند  از سوی  یاد شده  های  حریم  رعایت  لزوم 
خواهد  پی  در  را  بسیاری  بركات  آن  رعایت  شک  بدون  كه  هستیم 
داشت و مانع از ایجاد محرمات و مکروهاتی همچون نگاه به نامحرم، 

مسئله طاق و ... می گردد.
توسط  و عفاف  رعایت حجاب  لزوم  بر  الهی  ادیان  همچنین در همه 
زنان و مردان تاكید شده است و از آنجائیکه زن موجودی حساس و پر 
احساس است، بیشتر بر رعایت حجاب و عفاف از سوی وی تاكید شده 
است، چرا كه حجاب و پوشش به نوعی نماد عفاف و شخصیت درونی 
او می باشد؛ از سوی دیگر پوشش مناسب و شایسته، به انسان عزت 
و كرامت و شخصیت می بخشد و فردی كه مدل خاصی از لباس و 
پوشش را انتخاب می كند در حقیقت با همین نوع لباس و پوشش به 
نوعی شخصیت و حتی نگرش خود به زندگی را به نمایش می گذارد.
از سوی دیگر بر خاف دیدگاه برخی افراد، حجاب موضوعی تشریفاتی 
و حکومتی نیست بلکه این موضوع ریشه در انسانیت ما انسان ها دارد 
از برهنگی،  این رو  از  انسان ذاتا موجودی عفیف است  آنجا كه  از  و 
القیدی و بی بند و باری گریزان است و ذاتا به دنبال نجابت و تعالی 
می باشد. به عنوان نمونه می توان به موضوع غرب اشاره كرد، چنانچه 
تا چند دهه پیش در غرب – كه امروز با شعار آزادی، برهنگی را برای 
خود نهادینه كرده است-  پوشش مناسب موضوعی مقبول و مرسوم 
بوده و زنان غربی بر خاف شرایط موجود و امروزین خود، از پوششی 
مناسب و موجه برخوردار بوده اند كه خود این موضوع هم موید آن 
است كه عفاف و حجاب موضوعی ارزشی و انسانی است كه حد و مرز 

خاصی ندارد.
كه  همچنان  است  عقانی  ای  مقوله  حجاب  و  عفاف  موضوع 
كه  كسی  هر  عف«  عقل  »من  فرمایند:  می  )ع(  علی  امیرالمومنین 
عاقل تر است، عفیف تر است. این مساله موید این حقیقت است كه 
رعایت عفاف نشانگر عقانیت انسان محسوب شده و نتایج و بركاتی را 
برای او به ارمغان می آورد كه از جمله این نتایج و بركات می توان به 
آرامش خاطر، احساس امنیت و آرامش و ... اشاره نمود بطور حتم عدم 
رعایت عفاف و حجاب موجبات مزاحمت و نگاه های آلوده و به دنبال 
آن آزار و اذیت های مختلفی را به همراه خواهد داشت كه متاسفانه در 
صفحات حوادث روزنامه ها و دیگر نشریات شاهد و ناظر آن هستیم كه 
شاید با ماحظه بعضی نکات ساده از جمله رعایت بهتر حجاب و عفاف 

شاهد اینگونه موارد و مسایل ناخوشایند و بغرنج نباشیم.
بدون شک رعایت حجاب و عفاف دارای بركات فردی و جمعی بسیاری 
خواهد بود چرا كه بر اساس جمع بندی پرونده های جنایی و كیفری، 
زنانی كه از حجاب نامناسب تری برخوردار بوده اند بیشتر مورد تعرض 
افراد فرصت طلب قرار گرفته اند از این رو رعایت حجاب و عفاف در 
نوع خود می تواند موجب ارتقا سطح احساس امنیت فردی و اجتماعی 

افراد یک جامعه گردد.
از سوی دیگر بررسی پرونده های جنایی مختلف، نشانگر این موضوع 
است كه بسیاری از درگیری ها، ضرب و جرح ها و حتی قتل ها به 
دنبال مزاحمت هایی بوده است كه گاها افراد ال ابالی برای بانوان ایجاد 
كرده اند و به دنبال آن هم اتفاقاتی ناگوار واقع شده است كه شاید 
با رعایت بیشتر و بهتر عفاف و حجاب می شد شاهد بخش عمده ای 
به  با خود  بدون شک حجاب مصونیت  نباشیم؛ چون  این حوادث  از 
همراه دارد و فرد محجب از بسیاری از مزاحمت ها در امان خواهد بود.
از سوی دیگر با توجه به تحقیقات صورت گرفته فرزندان خانواده های 
عفیف و مقید به مسایل دینی، در زندگی فردی و اجتماعی وموضوع 
پایدار  زندگی  و  ترند  موفق  هم  خود،  زندگی  مراحل  دیگر  و  ازدواج 
تری نسبت به افراد بی حجاب دارند، از سویی دیگر در نحوه تعامات 
اجتماعی هم، افراد پوشیده و عفیف از آسیب های كمتری برخوردارند.

130 هزار شغل کددار شده اند

در  كه  افرادی  گفت:  اجتماعی  تأمین  سازمان  درآمد  و  فنی  معاون 
مشاغل سخت و زیان آور مشغول به كار هستند با 2۰سال متوالی و 

2۵ سال متناوب می توانند درخواست بازنشستگی بدهند.
محمد حسن زدا، درباره قانون مشاغل سخت و زیان آور به فارس گفت: 
افرادی كه 2۰ سال متوالی و یا 2۵ سال متناوب در مشاغل سخت 
و زیان آور كه براساس قانون تعریف و مشاغل آن مشخص شده است 

حضور داشته باشند می توانند بازنشسته شوند.
وی افزود: از افرادی كه برای بازنشستگی بیش از موعد براساس قانون 
نصاب  به حد  می شود  درخواست  می كنند  مراجعه  زیان آور  و  سخت 
بعد درخواست مشاغل سخت و زیان آور و  باشند  سابقه الزم رسیده 

بازنشستگی را بدهند.
زدا افزود: چند شغل از جمله كاركردن با برق فشار قوی،  بیمارستان 
روانی، ارتفاعات، معادن و همینطور شغل خبرنگاری به عنوان مشاغل 
اشتغال   نوع  این  احراز  برای  كه  است  شده  مطرح  زیان آور  و  سخت 
شده  مستقر  كار  ادارات  در  زیان آور  و  عنوان سخت  تحت  كمیته ای 
است كه افراد می توانند درخواست های خود را به این كمیته بدهند تا 

پس از بررسی نتایج آن اعام شود.
بررسی  برای  افزود:  اجتماعی  تأمین  سازمان  درآمد  و  فنی  معاون 
سازمان  به  را  الزم  مدارك  مربوطه  كمیته   زیان آور  و  سخت  شغل 
افراد  بیمه ای  سوابق  كه  هنگامی  و  می كند  ارسال  اجتماعی  تامین 
كه درخواست سخت و زیان آور داده اند مورد بررسی قرار می گیرد با 
مشکاتی مواجه می شوند.وی ادامه داد: به عنوان مثال بعضی از افراد 
از 2۰ سال سابقه خبرنگاری در لیست های ارسال حق بیمه ۵ سال 

آن در شغل خبرنگاری نبوده است و به عناوین دیگر رد شده است.
زدا افزود: اگر در لیست حق بیمه اشتباهی رد شده باشد قابل بررسی 
دبیران،   آیا  اینکه  بر  مبنی  پرسشی  به  پاسخ  در  است.وی  اصاح  و 
زیان آور  و  سخت  مشاغل  جزو  نیز  عکاسان  یا  و  مدیران،تایپیست ها 
محسوب می شوند، گفت: این موضوع به تایید كمیته سخت و زیان آور 
شده  مطرح  مشاغل  كه  شود  قانع  كمیته  این  اگر  و  دارد  بستگی 
بودن  زیان آور  و  سخت  برای  می توانند  است  خبرنگاری  زیرمجموعه 
اجتماعی  تأمین  سازمان  درآمد  و  فنی  كنند.معاون  اقدام  شغل خود 
برای  را  شغل  هزار   ۱3۰ اجتماعی  تامین  حاضر  حال  در  افزود: 
كه  برای همیشه مشکل شغل هایی  تا  است  كرده  نخستین بار كددار 

در یک رتبه قرار دارند حل شود.

یادداشت

آغاز دور دوم ثبت نام
 برای جامانده های حج

سازمان حج و زیارت با اعام اولویت های جدید 
حج، مرحله دوم ثبت نام در كاروان های حج را 
برای افراد بازمانده از دیروز )شنبه( آغاز كرد.

ثبت نام  اول  مرحله  كرد:  اعام  حج  سازمان 
تا  ماه  اردیبهشت   2۴ از   ،۹6 حج  كاروان های 
مرحله  و  داشته  ادامه  گذشته  پنج شنبه  روز 
اردیبهشت(   3۰ )شنبه  دیروز  از  ثبت نام  دوم 
ثبت نام  تاكنون  دلیلی  هر  به  كه  كسانی  برای 

نکرده اند، آغاز می شود.
درصد   ۹۵ حدود  ثبت نام،  اول  مرحله  در 
نام در كاروان ها مبادرت  واجدین شرایط ثبت 

به ثبت نام كرده اند.
روز  چند  این  در  دلیلی  هر  به  كسی  چنانچه 
قادر به ثبت نام نبوده، می تواند از دیروز )شنبه( 
با مراجعه به سامانه haj.ir.haj۹6 و یا مراجعه 
به دفاتر زیارتی محل ثبت نام كاروان ها، نسبت 

به ثبت نام در كاروان های حج اقدام كنند.
اولویت های اعزام و ثبت نام مرحله اول حجاج، 
سال  شهریور  پایان  تا  كه  بود  كسانی  شامل 
شنبه  روز  از  اما  بودند،  كرده  ثبت نام   ۱3۸۵
در صورت وجود ظرفیت خالی در كاروان های 
آبان ماه سال ۸۵  پایان  تا  حج كسانی هم كه 
در بانک ودیعه گذاری كرده اند، می توانند برای 
اقدام  امسال  حج  كاروان های  در  نام نویسی 
كنند كه در این خصوص مدیریت حج و زیارت 

استان ها اطاع رسانی خواهند كرد.
سازمان حج تا پیش از این اولویت اعزام و ثبت 
سال  شهریورماه  پایان  تا  را  كاروان ها  در  نام 

۱3۸۵ اعام كرده بود.

طالق همیشه 
 یک آسیب اجتماعی است

دستگاه  وظایف  اشاره  با  شناس  جامعه  یک 
اجتماعی، عنوان  امنیت  تولید  و  های فرهنگی 
در  اجتماعی  امنیت  تولید  های  دستگاه  كرد: 
افراد  كه  كنند  ایجاد  را  فضایی  باید  كشور 
ریسک  و  تردید  كمترین  با  ازدواج  هنگام  در 

زندگی مشترك را آغاز كنند.
ارتباط  خصوص  در  یزدی  شریفی  علیرضا   
اجتماعی، گفت: طاق همواره  امنیت  و  طاق 
در محیط امنیت اجتماعی می تواند مثبت و یا 
ابزار  یک  عنوان  به  موضوع طاق  باشد.  منفی 
برخی  در  و  معضل  ایجاد  بر  عاوه  جامعه  در 
برای  ای  پدیده  عنوان  به  تواند  می  مواقع  از 

برقراری امنیت در جامعه به شمار آید.
وی در ادامه با تاكید بر این كه موضوع طاق 
اجتماعی  آسیب  یک  حالتی  هر  در  و  همیشه 
با توجه به وضعیت فرهنگی  است، اظهار كرد: 
اجتماعی امروز و گذار جامعه از دوران سنت به 
مدرن، همواره شاهد طاق های معوق هستیم.

طاق  تعریف  به  اشاره  با  شناس  جامعه  این 
معوق  های  طاق  داد:  توضیح  معوق،  های 
چند  گذشت  از  بعد  كه  هستند  هایی  طاق 
به  منجر  و  افتاده  اتفاق  طاق  موعد  از  سال 
قبل  سال ها  كه  طوری  به  شوند،  می  جدایی 
طاق  موقیعت  زمان  آن  شرایط  به  توجه  با  و 
برای افراد وجود نداشته و امروز به دلیل تغییر 
می  وقوع  به  اقتصادی  و  اجتماعی  شرایط 

پیوندد.
وی همچنین در ادامه افزود: پیشگیری از وقوع 
در  طاق  از  بعد  افراد  شرایط  تنظیم  و  طاق 
جامعه از جمله موضوعاتی است كه باید مورد 
بگیرد،  قرار  دقیق  های  ریزی  برنامه  و  توجه 
باید  زمینه  این  برنامه ریزی در  با عدم  چرا كه 
بسیار  مشکات  شاهد  نزدیک  آینده ای  در 

جدی و آسیب زا در افراد و خانواده ها باشیم.
امنیت  تولید  موضوع  تشریح  با  یزدی  شریفی 
انتظامی و  در كشور، اظهار كرد: دستگاه های 
قضایی به طور كلی نگه دارنده امنیتی هستند 
و  فرهنگی  اقتصادی،  های  دستگاه  توسط  كه 

آموزش تولید می شود.
با اشاره به مهم ترین وظایف دستگاه های  وی 
تولید امنیت در كشور در حوزه ازدواج و طاق، 
گفت: دستگاه های تولید امنیت در كشور باید 
فضایی را ایجاد كنند كه افراد در هنگام ازدواج 
زندگی  به  دست  ریسک  و  تردید  ترین  كم  با 

بزنند. مشترك 
رادیویی  برنامه  یک  در  كه  دانشگاه  استاد  این 
افزود:  ادامه  در  همچنین  می كرد  صحبت 
جامعه باید دارای فضایی باشد كه افراد بعد از 
بازگشت  توانایی  مشترك،  زندگی  از  جداشدن 
میزان  كم ترین  از  و  داشته  را  قبلی  زندگی  به 

آسیبهای اجتماعی برخوردار شوند.

جریمه سنگین برای
 عابران پیاده متخلف در امارات

ها  در خیابان  تخلف  در صورت  پیاده  عابرین   
در امارات جریمه می شوند.

راهنمایی  همکاری  با  امارات  كشور  وزارت 
مورد  در  جدیدی  قانون  امارات  رانندگی  و 
تصویب  ها  خیابان  در  عابرین  تردد  تخلفات 

كردند.
از  كه  پیاده  عابرین   ، قانون  این  براساس 
عابر  مسیر  كه  ها  بزرگراه  یا  و  خیابان ها 
درهم   ۴۰۰ از  بیش  كنند  عبور  نیست  پیاده 
باید  فقط  پیاده  عابرین  شد.  خواهند  جریمه 
در  كه  عابرین  ویژه  شده  تعیین  مسیرهای  از 
عرض خیابان ها و بزرگراه ها تعیین شده است 

كنند. عبور 
این قانون به منظور حمایت از عابرین پیاده و 

كاهش خطر تصادف تصویب شده است
براساس آمارهای منتشر شده در سال گذشته 
در  پیاده  عابر  تصادف  فقره   ۱۱۱۹ از  بیش 
 2۰۱۵ سال  به  نسبت  كه  داد  رخ  امارات 

میادی بیش از 6.۴ درصد رشد داشته است.

خبر

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
گویم  تبریک می  را  ایران  ملت  بزرگ  پیروزی 
با  دوباره  تولد  در  روحانی  دولت  امیدوارم  و 
قانون  كامل  اجرای  برای  صابت  و  قاطعیت 
اساسی، رعایت دقیق حقوق شهروندی، سامان 
های  گام  پایدار  توسعه  برای  مردم  معیشت 
چهره   ۱۴۰۰ سال  در  دنیا  تا  بردارد  اساسی 
متفاوت از جمهوری اسامی را به نظاره بنشیند.
برای  با قاطعیت  تولد دوباره  دولت روحانی در 
اجرای كامل قانون اساسی و حقوق شهروندی 

اقدام می كند
كانال  در  كه  پیامی  در  هاشمی،  حسن  سید 
ملت  بر  درود  افزود:  كرد،  منتشر  خود  تلگرام 
از  پیروی  و  نجابت  و  صبر  با  كه  ایران  شریف 
آرمان های  بر  دیگر  بار  گرانقدرشان،  شهیدان 
بلند انقاب پای فشردند؛ برگ زرین دیگری بر 
تاریخ این دیار كهن افزودند  و اردیبهشت سال 

۱3۹6 را در خاطره ها ماندگار كردند.
ملتی بزرگ كه پس از ماه ها گمانه زنی و روزهای 

پر تنش و اضطراب چشم بستن بر موفقیت های 
مناظره ها، طی دوازدهمین  ارزشمند دولت در 
دوره انتخابات ریاست جمهوری، خواست خود 

را با بلندترین و رساترین صدا فریاد زدند و در 
خود،  آینده  برای  شعور،  و  شور  سراسر  روزی 
پیشرفت  عقانیت،  امید،  تدبیر،  آرامش،  مسیر 

و تعامل با جهان را برگزیدند.
وی گفت: خدای بزرگ را سپاسگزارم كه مردم 
ایران زمین، پیروزمندان واقعی انتخابات بیست 
ادامه راهی كه آغاز  به  اردی بهشت ماه،  و نهم 

كرده بودند، رأی دادند.
این  تبریک  ضمن  اینجانب  افزود:  هاشمی 
پیروزی بزرگ و افتخارآفرین به رهبر انقاب و 
هموطنان عزیز، دست همه آنها را كه طی یک 
روز، ده ها میلیون ساعت پای نظام و كشورشان 
مسئوالن،  امیدوارم  و  می بوسم  ایستادند، 
ارزشمند  اعتماد  و  عمیق  عشق  این  قدردان 
باشند و جناب آقای دكتر روحانی در این تولد 
دوباره با قاطعیت و صابت، برای اجرای كامل 
دقیق حقوق شهروندی،  رعایت  اساسی،  قانون 
سامان معیشت هموطنان و همچنین دستیابی 
به اهداف توسعه پایدار و اجرای برنامه های ملی 
و تعهدات بین المللی، گام هایی بلند بردارد تا در 
سال ۱۴۰۰، دنیا چهره ای متفاوت از جمهوری 

اسامی ایران را به نظاره بنشیند. 

وزیر بهداشت:

با قاطعیت برای اجرای حقوق شهروندی اقدام می کند

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از كشف یک محموله 
2۵تنی برنج قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۱۰۰میلیون 

ریال خبر داد.
شهرستان  انتظامی  فرمانده  امیرخانی،  حمید  سرهنگ   
شهرضا، گفت: ماموران انتظامی ایستگاه ایست و بازرسی 
شهید امامی شهرستان شهرضا حین كنترل خودروهای 
عبوری به یک دستگاه كشنده اسکانیا مشکوك و آن را 
متوقف كردند و بازرسی به عمل آمده مقدار 2۵ تن برنج 

خارجی فاقد مدارك گمركی كشف شد.
مربوطه  كارشناسان  اینکه  بیان  با  امیرخانی  سرهنگ 
ریال  میلیارد و ۱۰۰ میلیون  را یک  این محموله  ارزش 
كامیون  راننده  خصوص  این  در  افزود:  اند،  كرده  اعام 
قضائی  مراجع  به  قانونی  مراحل  سیر  جهت  و  دستگیر 

تحویل داده شد.
فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا در پایان خاطر نشان 
كرد: قاچاق كاال به تولیدات داخلی كشور ضربه مستقیم 
می زند كه از تمام مردم تقاضا می شود هر گونه اخبار در 
از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به  خصوص كاالی قاچاق را 

پلیس اطاع دهند.

كشور  بهزیستی  سازمان  نوجوانان  و  كودكان  دفتر  مدیركل   
گفت: شهریه مهدهای كودك تحت پوشش سازمان بهزیستی 

به طور میانگین كمتر از ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت.
كودك  مهدهای  شهریه  افزایش  خصوص  در  نفریه،  محمد 
نرخ  حاضر  حال  در  گفت:  بهزیستی،  سازمان  نظارت  تحت 
درصد   ۱۵ از  كمتر  میانگین  اما  نکرده ایم  مشخص  را  نهایی 
افزایش شهریه خواهیم داشت و نرخ نهایی تا پایان خرداد ماه 
اعام خواهد شد.وی افزود: شهریه مراكز مهدكودك نوپایان، 
در  این  است؛  متفاوت  یکدیگر  با  نوباوگان  و  شیرخوارگان 
حالیست كه بیشترین افزایش شهریه برای گروه شیرخوارگان 
خواهد بود.مدیركل دفتر كودكان و نوجوانان سازمان بهزیستی 
كشور همچنین با تاكید بر آنکه نمی توان نرخ یکسانی را برای 
گفت:  كرد  اعام  كشور  سراسر  در  مهدكودك  مراكز  شهریه 
متفاوت  با شهرستان ها  استان  مراكز  در  مراكز حاضر  شهریه 
تهران،  همچون  كانشهرهایی  در  كه  حالیست  در  این  بوده 
شیراز، البرز هم منطقه بندی صورت گرفته و شهریه مناطق 
آنکه  بیان  با  ادامه  در  است.نفریه  متفاوت  یکدیگر  با  مختلف 
اقتصادی  وضعیت  به  توجه  با  استان  سطح  از  قیمت ها  تمام 
استان برآورد می شود، گفت: در نهایت با در نظر گرفتن تورم، 

نرخ نهایی اعام می شود.

علمی وفناوری  معاونت  زیست فناوری  توسعه  ستاد  دبیر 
بیوتکنولوژی  داروی  قلم   2۰ تولید  از  ریاست جمهوری 

جدید در كشور خبر داد.
 مصطفی قانعی درباره تولید داروی جدید بیوتکنولوژیک 
داروی  تعداد 3۰  این  از  در حال حاضر  گفت:  در كشور، 
بیوتکنولوژی در كشور به مرحله تولید رسیده است و 2۰ 

داروی دیگر نیز در دستور كار قرار دارد.
وی با تاكید بر اقدام برای تولید 2۰ قلم داروی بیوتکنولوژی 
دیگر، خاطرنشان كرد: برای این امر یک شتاب دهنده در 
به  مجهز  كه  شتاب دهنده  این  است.  شده  ایجاد  كرج 
آزمایشگاه های مجهز است، از شركت های دانش بنیان برای 

تولید نیمه صنعتی حمایت می كند.
شركت   ۸ اینکه  بیان  با  زیست فناوری  توسعه  ستاد  دبیر 
دانش بنیان در این زمینه فعالیت دارند،  یادآور شد: تولید 
خواهد  باالیی  افزوده  ارزش  بیوتکنولوژی  داروی   2۰ این 

داشت.
علمی وفناوری  معاونت  عمومی  روابط  اعام  اساس  بر 
نوع   ۱۱۰ دنیا  در  كرد:  خاطرنشان  وی  ریاست جمهوری، 
 ۵۰ تعداد  این  از  كه  می شود  تولید  بیوتکنولوژی  داروی 

داروی بیوتکنولوژی برای تولید در كشور انتخاب شد.

توقیف محموله یک میلیارد و 100 
میلیونی برنج

شهریه مهد کودک ها 
افزایش می یابد 

تولید 20 قلم داروی بیوتکنولوژی 
جدید در کشور 

رتبه  انتشار  خبر  اعام  با   ISC سرپرست 
رتبه بندی  در  گفت:   2۰۱7 الیدن  بندی 
 ۱۸ تعداد  میادی   2۰۱7 سال  در  الیدن 
جمع  در  ایران  اسامی  جمهوری  از  دانشگاه 

۹۰2 دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند.
این خبر  اعام  با  دهقانی  دكتر محمد جواد   
الیدن  بندی  رتبه  نظام  بررسی  كرد:  اظهار 
كه   می دهد  نشان  میادی  سال2۰۱7  در 
پزشکی   علوم  شیراز،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
آزاد علوم  دانشگاه  و  دانشگاه گیان  اصفهان، 
نظام  این  فهرست  در  نیز  تهران  تحقیقات  و 
دانشگاه های  تعداد  و  گرفته  قرار  رتبه بندی 
كشور حاضر در این رتبه بندی از ۱۴ در سال 
یافت.  افزایش   2۰۱7 سال  در   ۱۸ به   2۰۱6
بدین ترتیب جمهوری اسامی ایران در میان 
دانشگاه  تعداد  بیشترین  اسامی  كشورهای 
 ۵ مالزی  دانشگاه،   ۱6 با  تركیه  كشورهای  و 
دانشگاه و عربستان سعودی ۴ دانشگاه دراین 

یافته اند. رتبه بندی حضور  نظام 
 2۰ هند  كشور  از  اطاع  جهت  افزود:  وی 
 2۵ استرالیا  و  دانشگاه    2۴ فرانسه  دانشگاه، 

عاوه   2۰۱7 درسال  دارند.  حضور  دانشگاه 
كشور  دانشگاه های  تعداد  حضور  افزایش  بر 
شاهد ارتقای رتبه اكثر دانشگاه ها نیز هستیم 
 22۸ رتبه  از  تهران  دانشگاه  خاص  طور  به 
دانشگاه  نیز  و   ۱۹۵ رتبه  به   2۰۱6 درسال 
به   2۰۱6 درسال   32۵ رتبه  از  امیركبیر 
ارتقای رتبه  نیز  رتبه 2۹2 و سایر دانشگاه ها 

یافته اند.
سیستم های  از  الیدن  گفت:  دهقانی 
هلند  كشور  در  بین المللی  معتبر  رتبه بندی  
دانشگاه های  رتبه بندی  به  ساله  هر  و  است 
دو  به  نظام  این  معیارهای  می پردازد.  جهان 
همکاری های  و  تاثیر  شاخص های  كلی  دسته 
به  مربوط  اطاعات  می شوند.  تقسیم  علمی 
 Web( علوم  داده   پایگاه  از  شاخص ها  این 
در  می شود.  جمع آوری   )of Science
از اطاعات مستخرج  رتبه بندی سال 2۰۱7  
 2۰۱2-  2۰۱۵ زمانی  فاصله  در  سال  چهار 

استفاده شده است.
اولین  كرد:  خاطرنشان   ISC سرپرست 
رتبه بندی الیدن در سال 2۰۱2 میادی انجام 

شد. در این سال هیچ دانشگاهی از كشور در 
سال  در  نداشت.  برتر حضور  دانشگاهای  بین 
2۰۱3 پنج دانشگاه صنعتی امیركبیر، شریف، 
تهران  پزشکی  علوم  و  تهران  مدرس،  تربیت 
در این نظام رتبه بندی جای گرفتند. در سال 
در  حاضر  ایرانی  دانشگاه های  تعداد   2۰۱۴
این رتبه بندی به ۱2 دانشگاه رسید كه شامل 
و  علم  شریف،  تبریز،  امیركبیر،  دانشگاه های 
شهید  تهران،  اصفهان،  صنعتی  ایران،  صنعت 
مشهد،  فردوسی  مدرس،  تربیت  بهشتی، 

آزاد  دانشگاه  و  تهران  پزشکی  علوم  شیراز، 
می شود. اسامی 

تعداد  حضور  افزایش  كرد:  خاطرنشان  وی 
آنها در  ارتقای رتبه  نیز  دانشگاه های كشور و 
رو  مسیر  از  نشان  بین المللی  معتبر  نظام  این 
به رشد آموزش عالی كشور در عرصه جهانی 
كشور  دانشگاه های  كیفی  و  كمی  توسعه  و 
است و چشم انداز مثبتی از فعالیت های علمی 
بین المللی سازی  سمت  به  حركت  در  كشور 

دانشگاه ها را نشان می دهد.

سیر رو به رشد آموزش عالی در عرصه جهانی؛

18 دانشگاه ایرانی در لیست برترین های دنیا

به  نسبت  مجلس  اجتماعی  كمیسیون  عضو 
واردات سیگارهای قاچاق با نیکوتین باال هشدار 
ترین  شایع  از  ژنتیکی  جهش  گفت:  و  داد 

عوارض مصرف سیگار است.
از  ناشی  دود  اینکه  بیان  با  خضری  رسول   
وزارت  ویژه  به  مردم  چشم  به  سیگار  مصرف 
افزایش مصرف سیگار  افزود:  بهداشت می رود، 
بلکه  شود  نمی  سرطان  بروز  به  منجر  تنها 
نیز  را  ریه  جمله  از  را  متعددی  های  بیماری 

درگیر می كند.

در مجلس  پیرانشهر  و  مردم سردشت  نماینده 
اثبات  نقش  سیگار  داد:  ادامه  اسامی،  شورای 
بیماری ها دارد كه متاسفانه  بروز  شده ای در 

هزینه بسیار سنگینی را نیز به بودجه عمومی 
كشور وارد كرده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح كرد: 

كشورهایی  از  سیگار  واردات  دیگر  سویی  از 
كه خود حاضر به فروش آن نیستند به معضل 
كشورها  برخی  اغلب  است؛  تبدیل شده  جدی 
هستند  زیادی  نیکوتین  دارای  كه  سیگارهایی 
كه  كند  می  وارد  سوم  جهان  كشورهای  به  را 
همین امر سامتی مصرف كننده را ده  ها برابر 

به خطر می اندازد.
وی یادآور شد: از سویی دیگر بیش از ۴ هزار 
كه  دارد  وجود  سیگار  در  شیمیایی  ماده  نوع 
به  منجر  زایی  سرطان  بر  عاوه  آن  مصرف 

جهش ژنتیکی هم می شود.
شورای  مجلس  اجتماعی  كمیسیون  عضو 
ورود  دروازه  گفت:  ملت  خانه  به  اسامی 
موادمخدر به كشور مصرف سیگار است و باید با 
اطاع رسانی و فرهنگسازی اقدامات پیشگیرانه 
ای انجام داد در غیر این صورت جامعه در آینده 

ای نزدیک با بحران جدی مواجه می شود.

هشدار نسبت به 
واردات سیگارهای 

قاچاق

 رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: كاهش 
نرخ باروری )به طور متوسط هر خانواده دارای 2 
فرزند( چالش جدی است كه در حوزه جمعیت 

كشور با آن مواجه هستیم.
 دكتر سیدجواد حاجی میراسماعیلی روز شنبه 
المللی  بین  كنگره  دومین  افتتاحیه  مراسم  در 
علوم سامت باروری و فرزندآوری افزود: در دهه 
ایرانی 6 فرزند  6۰ به طور متوسط هر خانواده 
داشت كه در حال حاضر به 2 فرزند كاهش یافته 

است.
وی درخصوص عوامل موثر بر نرخ باروری گفت: 
افزایش سن ازدواج، افزایش طاق، آسیب های 
جمله  از  پرخطر  رفتارهای  شیوع  و  اجتماعی 

دالیل كاهش نرخ باروری است.
حاجی میراسماعیلی ادامه داد: بر اساس بررسی 
جوانان  ازدواج  درصد   ۱۰ اگر  شده  انجام  های 
افزایش یابد، نرخ باروری افزایش یافته و به 2.6 

درصد خواهد رسید.
به  اشاره  با  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
اینکه بیش از سه میلیون زوج نابارور در كشور 
پوشش  مانند  هایی  حمایت  با  گفت:  داریم، 
رفع  برای  را  شرایط  باید  ای  بیمه  مناسب 

مشکات آنان فراهم كنیم.
سقط  هزار   22۵ از  بیش  كرد:  خاطرنشان  وی 
جنین در سال ۱3۹۱ در كشور انجام شده كه 
بیش از ۱2۰ هزار مورد آن غیرقانونی بوده است.
حاجی میراسماعیلی، جمعیت فعال بین ۱۰ تا 
6۱ سال را حدود ۵۰ درصد اعام كرد و گفت: 
باید از این فرصت طایی به نحو احسن استفاده 

شود.

معاون اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
مورد  باید  اجتماعی  رفاه  نظام  گفت:  پزشکی 
حمایت و توجه قرار گیرد تا افراد كمتر برخوردار 

مورد پشتیبانی و حمایت بیشتری باشند. 
محمدهادی ایازی ادامه داد: با تحقق این موضوع 

اشتغال،  امنیت شغلی،  برای  نگرانی  دیگر  افراد 
نخواهند  خود  سالمندی  دوره  و  بیماری  دوره 
معلول  فرزند  كه  فردی  نمونه  به طور  و  داشت 
دارد، باید مطمئن باشد كه مورد حمایت جدی 

قرار می گیرد.
از  افزود: توجه به نظام رفاه اجتماعی یکی  وی 
مسائل اساسی برای كمک به رشد جمعیت است 
یافته  كاهش  حاضر  درحال  راكه  موالید  نرخ  و 
است، با تحقق این موضوع می توان افزایش داد.

ایازی با اشاره به اینکه در این زمینه اقداماتی در 
مجموعه وزارت بهداشت در چند سال اخیر انجام 
شده است، گفت: با انجام این اقدامات بخشی از 
جیب  از  پرداخت  و  شده  برطرف  مردم  دغدغه 
بیماران كاهش یافته است اما همه رفاه اجتماعی 
این نیست و متولیان این حوزه باید موضوع را به 

طور جدی دنبال كنند.

کاهش نرخ باروری؛ از چالش های جمعیتی کشور
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دادنامه 
 ۹ شعبه   ۹۵۰۹۹۸3۸۱۰۹۰۰2۹۱ كاسه  پرونده 
تصمیم  شهركرد  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه 

نهایی شماره ۹6۰۹۹73۸۱۰۹۰۰۰۸۵ 
خانم  وكالت  با  امید  كارآفرینی  صندوق   : خواهان 
استان  نشانی  به  محمدجان  فرزند  باقری  سودابه 
چهارمحال و بختیاری – شهرستان شهركرد- شهركرد 
ساختمان   -6 كوچه   – گلبهار  خ   – بهارستان  خ   –
آخر – طبقه 3 – ) ادرس جهت تسریع در امر اباغ ( 
با  راكدی  سلیمانی  اله  عنایت  آقای   .۱  : خواندگان 
به  فرزند هومان  پژمان حیدری گوجانی  اقای  وكالت 
 ۴۸ كوچه  سعدی  خیابان  فصیحی  چهارراه  نشانی 

مجتمع حقوقی كوثر طبقه دوم 
2. خانم نازنین عزیزی مقدم فرزند رضاقلی به نشانی 
 – و میمه  – شهرستان شاهین شهر  اصفهان  استان 
شاهین شهر – خ نظامی – فرعی ۱ غربی – پ 36 

– طبقه اول – كد پستی ۸3۱3۸۴۴7۱
به  سهراب  فرزند  گندمکار  عزیزی  هوشنگ  اقای   .3

نشانی مجهول المکان 
حق  پرداخت   .2 چک  وجه  مطالبه   .۱  : ها  خواسته 
الوكاله 3. مطالبه خسارت دادرسی ۴. مطالبه خسارت 

تاخیر تادیه 
*رای دادگاه*

امید  كارآفرینی  صندوق  خواهان  دعوی  خصوص  در 
عنایت  خواندگان  طرفیت  به  باقری  سودابه  وكالت  با 
و  گندمکار  عزیزی  هوشنگ   ، راكدی  سلیمانی  اله 
مبلغ  مطالبه  ی  خواسته  به  مقدم  عزیزی  نازنین 
۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت وجه چک شماره ۴3۵۰2۹ 
به تاریخ سررسید ۹۴/۱2/6 و مطالبه خسارات تاخیر 
تادیه و دادرسی ، با استناد به چک فوق و گواهینامه 
خواهان  وكیل   ، صادرات  بانک  از  آن  پرداخت  عدم 
توضیح داده كه خواندگان به ترتیب صادركننده چک 

و ضامنین آن می باشند و به خواهان مدیون می باشند 
بانک محال  از  پرداخت  گواهی عدم  رغم صدور  به  و 
علیه از پرداخت وجه مزبور خودداری می كنند لذا به 
شرح خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده 
است دادگاه با عنایت به مدارك مثبت سمت خواهان 
اله  عنایت  آقای  رسیدگی  وقت  در   ، شان  وكیل  و 
سلمانی ) صادركننده چک( اظهار داشت:  ) من ضامن 
و  بودم  میانکوه  ریواس  به شركت  مربوط  وام شیات 
هوشنگ عزیزی مدیرعامل می باشد و چون وام یکصد 
میلیون تومان بود با سود چهاردرصد ، لذا چک یکصد 
میلیون تومانی گرفتند و بعداَ پنجاه میلیون تومان  از 
از وكیل خوهان  با سوال  ندادند (( دادگاه  وام بیشتر 
راجع به میران وام پرداخت شده با اظهار بی اطاعی 
در   . نمود  استعام  امید  كارآفرینی  صندوق  از   ، وی 
برای هوشنگ عزیزی كه مجهول  تعیین شده  جلسه 
نامبرده حاضر نگردید ولی آقای  المکان اعام گردید 
پژمان حیدری به وكالت از عنایت اله سلیمانی حاضر 
نازنین عزیزی مقدم هم الیحه ای در  گردید و خانم 
دفاع تقدیم نمود و در الیحه ی مزبور نسبت به مبلغ 
وام پرداخت شده معترض گردید و مبلغ پرداختی را 
پژمان  اقای   . است  كرده  اعام  تومان  میلیون  پنجاه 
به  اعتراض  با  هم  اله سلیمانی  عنایت  وكیل  حیدری 
میلیون  پنجاه  مبلغ  پرداخت  سبب  به  خواسته  مبلغ 

تومان 
با وصول  نموده  ، درخواست استعام  از وام مصوب   
مشخص  امید  كارآفرینی  صندوق  از  استعام  نتیجه 
گردید بدهی آقای هوشنگ عزیزی گندمکاری مبلغ 
كارمزد  و   ) وام  واقعی  مبلغ   ( ریال  میلیون  پانصد 
ریال   ۵6،22۴،۱6۸  ) قرارداد   ۱-2 بند  طبق   ( آن 
مبلغ  فیمابین  قرارداد  ماده2-۸  ث  بند  طبق  و 
التزام می باشد  ۱26،3۰۰،۹۸3 ریال به عنوان وجه 
ریال می  مبلغ 6۸2،۵2۵،۱۵۱  مزبور  بدهی  و جمع 

موضوع  تعهدات  اجرای  عدم  سبب  به  و  باشد 
صورت  به  تسهیات  گیرنده  وام  سوی  از  قرارداد 
پذیرش  با  دادگاه  لذا  است.  دریافت  قابل  دفعی 
بابت  را  خواندگان  بدهی  مبلغ  خواندگان  دفاعیات 
مبلغ  آن  كارمزد  و  سود  كلیه  و  مأخوذه  تسهیات 
مواد  استناد  به  دانسته  ثابت  ریال   6۸2،۵2۵،۱۵۱
۵22،۵۱۹،۵۱۵،۱۹۸،2 قانون آئین دادرسی مدنی و 
مواد 2۴۹،3۱۴،3۱3،3۱۰ قانون تجارت و ماده ۱۰ 
و 2۱۹ قانون مدنی با اعتبار بخشی به قرارداد فیما 
بین كه نسخه ای از آن به همراه جواب استعام ارائه 
گردید دادگاه حکم به محکومیت تضامنی خواندگان 
اصل  بابت  ریال   6۸2،۵2۵،۱۵۱ مبلغ  پرداخت  به 
انضمام  به  دعوا  موضوع  چک  قبال  در  خواسته 
هزینه  بابت  ریال   22،۴3۴،۹3۰ مبلغ  پرداخت 
دادرسی و مبلغ ۱7،۵۸۰،6۱2 ریال بابت حق الوكاله 
وكیل در مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعام 
ازمیزان  به  بر محکوم  مازاد  به  نسبت  و   . نماید  می 
خواسته بابت چک به دلیل عدم بدهی خواندگان به 
دنبال عدم دریافت وجه وام مصوب و عدم استحقاق 
خواهان در مطالبه آن به استناد مواد 2 و ۱۹7 قانون 
بیحقی خوهان  به  دادگاه حکم  دادرسی مدنی  آئین 
صادر و اعام می نماید.رای دادگاه در حق هوشنگ 
واقعی  اباغ  از  پس  است  غیابی  گندمکاری  عزیزی 
و  دادگاه  این  در  واخواهی  قابل  روز  بیست  ظرف 
در  تجدیدنظرخواهی   قابل  روز  بیست  ظرف  سپس 
بختیاری  و  چهارمحال  استان  نظر  تجدید  محاكم 
است . و در حق سایر خواندگان حضوری است پس 
از اباغ ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در 
بختیاری  و  چهارمحال  استان  نظر  تجدید  محاكم 

است. ر 
حیدر حسنی ـ رئیس شعبه نهم دادگاه 
عمومی حقوقی شهرکرد

متن آگهی 
خواهان جهانگیر بهاروند دادخواستی به طرفیت خوانده عباسعلی میر دریکوند به 
خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم 
آباد نموده كه جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی 
تامین اجتماعی ارجاع و به كاسه ۹6۰۹۹۸66۱۰۴۰۰۰۴۱ ثبت گردیده كه وقت 
مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   ۱۱:۱۵ ساعت  و   ۱3۹6/۰۴/۰3 آن  رسیدگی 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید كثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطاع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مظفر پذیرش

دادنامه 
پرونده كاسه ۹۵۰۹۹۸66۵۵6۰۰23۴ شعبه 6 شورای حل اختاف مجتمع امام 
خمینی )ره( شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹6۰۹۹766۵۵6۰۰۰۱7 –

خواهان :آقای محمد دالوند فرزند احمد به نشانی لرستان – خرم اباد خ شریعتی 
خ تاف كوچه آزادی پاك ۵ –خوانده : آقای رامین حقی به نشانی .... – خواسته 

: مطالبه وجه بابت .....
رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست محمد دالوند به طرفیت رامین حقی به 
خواسته مطالبه مبلغ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت فروش خودرو به خوانده با توجه به 
اظهارات خواهان مبنی بر اینکه طبق مبایعه نامه مورخ ۹۵/۹/۱7 یک دستگاه خودرو 
پراید به خوانده فروخته كه مبلغ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال آن باقی مانده شورا با عنایت به 
اظهارات خواهان و گواهی گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان كه همگی بر مدیون 
ارسال  و عدم  در جلسه شورا  و عدم حضور خوانده  اند  داده  بودن خوانده شهادت 
الیحه دفاعیه از ناحیه خوانده دعوای خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد ۱۹۸-
۵۱۵-۵22-۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/۱۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه 
دادرسی در حق خواهان صادر و اعام می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از 
تاریخ اباغ قابل واخواهی در این مرجع و ظرف مدت بیست روز دیگر پس از اباغ قابل 

تجدید نظر خواهی در محاكم عمومی شهرستان خرم آباد می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف خرم آباد – فرود رضایی . 

متن آگهی 
خواهان كیومرث امیری چوالندیم دادخواستی به طرفیت خوانده علی حشمتی به 
خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم 
آباد نموده كه جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی 
تامین اجتماعی ارجاع و به كاسه ۹6۰۹۹۸66۱۰۴۰۰۱۱2 ثبت گردیده كه وقت 
رسیدگی آن ۱3۹6/۰۴/7 و ساعت ۰۸:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید كثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطاع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مظفر پذیرش 

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

آقای محمود برزگر فرزند عبدالعلی درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود را از 
پاك ۱۰6 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱3كرمانشاه معروف به بیسان 
جار كه از آقای سلیمان مرادی خریداری درخواست سند مالکیت نموده و پرونده نیز 
تحت كاسه  ۹۴-۹6  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذكر ارجاع و هیئت 
پس از رسیدگی برابر رأی  شماره ۱3۹66۰3۱6۰۰7۰۰2۱۸۸  مورخ 2۵ / ۱2 /  
۹۵  حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت ۵۰ / ۱2۰ متر مربع بنام 
آقای محمود برزگر صادر نموده است و نام مالکین اولیه پاك مزبور آقایان وراث 
كاكاحسن محمدی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود 
تا چنانچه كسانی كه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول 
این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را كتباً 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 آقای محمود برزگر 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  ۱6 / 2 /   ۱3۹6
تاریخ انتشار دوم 3۱ / 2 /   ۱3۹6

آگهی اصالحی اختصاصی
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد 
سند رسمی 

برابر رای شماره ۱3۹26۰3۱6۰۰7۰۰۴۱23  مورخ  6 / ۱2 / ۱3۹2  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
آقای حیدر  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات  روانسر  ثبتی شهرستان  در حوزه 
ملی  باكد  رحمت   فرزند  روانسر  از  صادره    2۸۸۸ شناسنامه  شماره  به  احمدی 
عادی  قولنامه  به  رسیدگی  درخواست  پستی 67۹6۱3۴6۸3  كد   ۵۹6۹۴۹6۰۱۴
خریداری خود وصدور سند مالکیت نموده است كه پرونده نیز تحت كاسه ۹۱/2۸۸ 
تشکیل وبه هیات موضوع قانون فوق الذكر ارجاع وهیات پس از رسیدگی برابر رای 
فوق مستندا به ماده 3 قانون وماده ۱3 آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند 
مالکیت ششدانگ یک باب خانه را به مساحت ۱26،3۸ مترمربع به نام آقای حیدر 
احمدی از پاك ...فرعی از۵3  اصلی روانسر واقع در بخش ۱2 كرمانشاه واقع در 
روانسر خیابان كامیاران كوچه ۹ پاك 2۰ كه از رحمت احمدی و اسماعیل احمدی 
خریداری نموده و اصل ملک متعلق به زارع  صاحب نسق  به نام رحیم محمدی 
باشد  دارای 3۹3 من طبق سند ۹۵۱2۵ مورخ ۴۸/2/2۹  دفتر ۱2كرمانشاه می 
صادر نموده است كه در آگهی قبلی نام مالک اشتباه منتشر شده و از قلم افتاده 
است لذا مراتب در یک نوبت به فاصله یک ماه آگهی می شود تا چنانچه كسانیکه 
نسبت صدور سند مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار این آگهی به 
مدت یکماه اعتراض خود را كتبا به این اداره تسلیم و رسید دریافت، لذا معترض 
مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  باید ظرف  
وصول  مذكوروعدم   مدت  انقضای  درصورت   است  بدیهی  نمایند  تقدیم  قضایی 
از  اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .تاریخ انتشار   3۱   /  2 /  ۱3۹6   
 یداله کاظمی  -  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان روانسر

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

آقای محمدعارف مشکی فرزند عبداله درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود 
معروف  واقع در بخش ۱3كرمانشاه  اصلی جوانرود  از یک  از پاك  ۱۰6فرعی  را 
از آقایان مسعودپژوهی نیا خریداری و درخواست سند مالکیت  به بیسان جار كه 
نموده و پرونده نیز تحت كاسه  ۹۵  –  3۰ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق 
الذكر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی طبق رأی شماره ۱3۹۵6۰3۱6۰۰7۰۰2۱۵3  
مورخ 2۵ / ۱2 / ۹۵ مستندا به ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون مزبور رای 
به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت 62 / ۱6۰ متر مربع به نام 
آقای محمدعارف مشکی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پاك مزبور آقایان 
احمد عیوضی  می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا 
اول  انتشار نوبت  تاریخ  از  اعتراض دارند  چنانچه كسانی كه نسبت به مورد تقاضا 
این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را كتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه 
صالحه 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 ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا بنام آقای محمدعارف مشکی صادر خواهد نمود. 

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

تاریخ انتشار اول ۱6 /  2/ ۱3۹6  تاریخ انتشار دوم  3۱/   2 / ۱3۹6

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

آقای فاروق میرانی فرزند خدر درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پاك 
۱2۸ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱3كرمانشاه معروف به كانی خال 
خاص كه از آقای مختار میرانی خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز 
تحت كاسه ۹۱-7۱۰ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذكر ارجاع و هیئت 
پس از رسیدگی برابر رأی  شماره۱3۹۵6۰3۱6۰۰7۰۰۱۹۹۴  مورخ  ۱۱/23/ ۹۵ 
حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت ۱۴6/۰۱  متر مربع به نام 
آقای فاروق میرانی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پاك مزبور آقایان وراث 
محمدعزیزقادری می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱۵روز آگهی می شود 
تا چنانچه كسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول 
این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را كتباً 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 فاروق میرانی صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت 

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

تاریخ انتشار اول  ۱6  /  2 /  ۱3۹6 
تاریخ انتشار دوم  3۱  /  2  /  ۱3۹6

آگهی نامه صادره
احتراماگواهی میشودآقای علی حسین سلیمانی فرزندسلطان حسین طی گزارشی 
لول  تک  شکاری  ساح  حمل  مهمات  كارت  كه  است  نموده  اعام  مرجع  این  به 
قضایی  حوزه  خودرادراین  به  متعلق  مجوزساح۰2۴2۵۸3۵۰۰۰۱2  شماره  به 
تشکیل  كاسه۹6۰363-معاون  تحت  ای  پرونده  خصوص  دراین  كه  مفقودنموده 
ومنتهی به صدورقرارمنع تعقیب گردیده است این گواهی بنابه درخواست نامبرده 
انتشارنوبت  تاریخ  میباشد.  دیگری  صادروفاقدارزش  مربوطه  ادارات  به  ارائه  جهت 

اول:۱3۹6/2/۱6 تاریخ انتشارنوبت دوم:۱3۹6/2/3۱
امیرطلوعی نیا-شعبه1معاون دادستان دادسرای عمومی وانقالب شهرستان دزفول

3 اشتباه بزرگ والدین و تاثیر آن
 بر روحیه کودک 

  وقتی رفتار زشتی از فرزندتان سر می زند بی هیچ شک اولین سوالی 
یاد  كجا  از  را  این  فرزندم  كه  است  این  می شود  مطرح  برایتان  كه 

گرفته است؟
 غافل از آن كه كودكان لوح های سفیدی هستند در دستان ما والدین 
شکل  را  آنها  شخصیت  خود  تربیت  و  رفتار  با  كه  هستیم  ما  این  و 
می دهیم، از این رو در برخورد با ناهنجاری های رفتاری كودكان اولین 
سوال باید این باشد كه كجای رفتار ما اشتباه بوده كه كودكمان از آن 

الگوبرداری كرده است؟

لوس کردن کودکان
تعداد كودكانی كه به سبب تربیت غلط والدین آنچنان بدرفتار شده اند 
كه خودخواهی و خودرایی را از همین سنین براحتی می توان در آنها 

دید، این روزها كم نیست.
 در مهمانی ها و مجالس این دسته از كودكان راحت قابل شناسایی اند 
و این موضوع حتی والدینشان را نیز بسیار آزار می دهد اما لوس تربیت 
شدن كودكان پدیده ای است كه معموال در سنین باالتر براحتی قابل 
رفع نیست و برخی اوقات این خصیصه تا سنین باالتر نیز نمود پیدا 

می كند.
كودك  این خصیصه  با  كودكی  ابتدای  همان  از  باید  والدین  اساسا   
خود مبارزه كنند تا اگر از كودكی رفتاری غلط از او سر زد، والدین با 
عکس العمل مناسب آن را به كودك بفهمانند و اشتباه بزرگ این است 
كه از كنار آن بگذرند. بهانه گیری های بی مورد در كودك باید در اولین 
فرصت سركوب شود و كودك باید این آموزش را ببیند كه هر رفتار 

زشتی از طرف والدین نادیده گرفته نمی شود.

مقایسه کردن کودک با هم سن و ساالن
این نکته را هرگز از یاد نبرید كه كودكان به هیچ وجه از مقایسه كردن 
آنها با دیگر هم سن و ساالنشان استقبال نمی كنند و برخی اوقات این 
موضوع می تواند بذر كینه های بزرگی را در ضمیر كودك بکارد. فرقی 
برخی  در  می كنید.  مقایسه  كسی  چه  با  را  كودكتان  شما  نمی كند 
اوقات حتی مقایسه وی با خواهر یا برادرش نیز همین پیامد را دارد. به 
واقع باید بپذیرید كه كودك شما به خودی خود فردی مستقل است 
و باید از همین كودكی حس اعتماد به نفس را در وی ایجاد كرد، اما 
تخریب  برای  دلیل  از جمله مهم ترین  مقایسه كردن كودكان  پدیده 
این حس سرنوشت ساز در كودك است. در كنار این موضوع، حسادت 
نیز از جمله دیگر پدیده های مقایسه كردن كودكان به شمار می رود. 
الگوی مورد نظر  به  كودك شما بدون شک حس حسادت را نسبت 
شما پیدا خواهد كرد و فرقی نمی كند كه آن الگو برادر یا خواهرش 

باشد یا فرد دیگری.
 

آموزش دروغ مصلحتی
برخی خانواده ها در منزل همه روزه كاس های فشرده آموزش دروغ 
باشند  متوجه  بی آن كه  برگزار می كنند  برای كودكان خود  مصلحتی 
را  شما  غلط  و  درست  رفتارهای  تمامی  دوربینی  همچون  كودكان 
ضبط می كنند و دروغ های كوچک و بزرگ شما حال به هر دلیلی به 
دوستان، همکاران و... الگویی زشت و ناپسند برای كودكتان می شود و 

در نهایت او را فردی دروغگو بار می آورد.
 دروغ را برای كودكتان به هر دلیلی عملی بسیار زشت و ناپسند جلوه 
دهید. قرار است به وی راستگویی را آموزش دهید، ازاین رو اگر كار 
با  را می گوید  به شما راستش  و  انجام داده  بار  اولین  برای  را  زشتی 
چهره ای جدی اما نه عصبانی اوال او را به دلیل راستگویی اش تحسین 
كنید و سپس از او قول بگیرید كه دیگر كار ناپسندش را تکرار نکند. 
در محیط منزل نیز به هر دلیل دروغ را ممنوع كنید و اصطاحاتی 

همچون دروغ مصلحتی و... را از ادبیات خانه خود خارج كنید.
jamejamonline.ir : منبع

موادغذایی مفید برای داشتن 
کبدی سالم 

 
خودتان  شخصی  تصفیه  دستگاه  باید  را  كبد 
آن  وارد  مضر  و  بد  مواد  كه  دستگاهی  بدانید: 

شده و مواد خوب و مفید از آن بیرون می آید.
كبد عملکردهای متعددی دارد كه موجب سالم 
این عضو مواد مضر را  نگه داشتن فرد می شود. 
غذاها  به هضم  و  بیرون می كشد  از جریان خون 

كمک می كند.
كبد كه حدود یک كیلو و سیصد گرم وزن دارد، 
اندامی الستیکی مانند و قرمز متمایل به قهوه ای 

است كه در سمت راست شکم قرار دارد.
یک كبد سالم عضو چربی سوز بدن به شما می رود 
كه موادمغذی را از غذاهایی كه می خوریم گرفته 
و آنها را به تركیبات مهم و ضروری خون تبدیل 
می كند، ویتامین ها و موادمعدنی را ذخیره كرده و 
برای حفظ توازن هورمونی در بدن پروتئین و انزیم 
تولید می كند. كبد همچنین به سیستم ایمنی بدن 
برای مقابله با عفونت ها، بیرون كردن باكتری ها از 
خون و ایجاد صفرا كه برای هضم غذاها ضروری 
است، هم كمک می كند. مشکات كبدی می توانند 
ارثی باشند یا درصورت آلوده شدن بدن به ویروس 
یا موادشیمیایی مضر اتفاق بیفتند. بدرفتاری با كبد 
قلبی-عروقی،  بیماری های  مفرط،  چاقی  احتمال 
گوارشی،  مشکات  سردرد،  مزمن،  خستگی 
افزایش  را  دیگر  بیماری های  بسیاری  و  آلرژی ها 

می دهد.
با اینکه سیستم ایمنی بدن از ما دربرابر خطرات 
محافظت می كند، اما این كبد است كه از سیستم 
محافظت  شدن  پركار  با  مواجهه  در  بدن  ایمنی 
دخانیات،  بی اندازه  مصرف  از  می كند.خودداری 
الکل، قهوه و قند سفید و انجام تمرینات ورزشی 
نگه  به سالم  آب  زیادی  مقدار  نوشیدن  و  سبک 

داشتن كبد كمک می كند.
 موادغذایی مفید برای سالمت کبد:

سیر: سیر به كبد كمک می كند آنزیم هایی كه 
می توانند سموم را از بدن بیرون كنندو فعال سازد. 
همچنین سرشار از آلیسین و سلنیوم می باشد كه 

دو ماده طبیعی برای پاكسازی كبد هستند.
گریپ فروت: خوردن میوه گیرپ فروت یا نوشیدن 
آب آن به كبد برای بیرون كردن مواد سرطان زا 
و سمی از بدن كمک می كند. این میوه همچنین 

سرشار از ویتامین C و آنتی اكسیدان است.
چغندر: چغندر سرشار از فاوونوئیدهای گیاهی 
است كه به بهبود عملکرد كلی كبد كمک می كند.

و  اسفناج  مثل  برگدار:سبزیجاتی  سبزیجات 
كاهو توانایی خنثی سازی فلزات، موادشیمیایی و 
با  است همراه  دارند كه ممکن  را  آفت كش هایی 
موادغذایی وارد بدن ما شوند و بعنوان مکانیزمی 

محافظتی برای كبد عمل می كنند.
 چای سبز: چای سبز سرشار از آنتی اكسیدان هایی 
معروف به كاتچین است كه گفته می شود عملکرد 

كبد را تقویت می كند.
سبزیجات خانواده کلم: سبزیجاتی مثل بروكلی 
را  بدن  در  گلوكوزینوالت  میزان  بروكسل  كلم  و 
گوارشی  آنزیم های  تولید  به  كه  می دهد  افزایش 

كمک می كند.

کودکانه سالمت و تغذیه در  را  پروژه  یک  انجام  وقتی  گاهی   
می  عهده  به  تحصیل  یا  كار  محل 
ناامیدی  از  حسی  است  ممکن  گیرید 
كاری  پردازی  ایده  بیاید.  سراغتان  به 
كه صحبت  زمانی  بخصوص  است  دشوار 
است  مفهومی  هایی  طرح  پردازش  از 
الزم  اما  شوند.  بدل  واقعیت  به  باید  كه 
كه  چرا  باشید،  نگران  هم  خیلی  نیست 
حتی خاق ترین افراد هم گاه در مسیر 
شوند.  می  مواجه  بست  بن  با  خاقیت 
دارد كه  هایی وجود  در هر حال، روش 
خود  ذهن  توانید  می  آن  از  استفاده  با 
را مجدد احیا كنید و قوه تخیل خود را 
تا به بهترین راهکارها برای  فعال سازید 

یابید. دست  چالشی  هر 
 

10 راهکار افزایش قوه تخیل و 
بتکار   ا

فعال  به  كه  راهکارهایی  با  ادامه  در 
شما  خاقیت  و  ابتکار  قدرت  شدن 

آشنا شوید. كند  می  كمک 
 

کنید  استراحت 
یک  روی  بر  زیادی  تمركز  كه  زمانی 
را  فشار  این  شما  ذهن  دارید،  پروژه 
از  انبوهی  به  نهایت  و در  حس می كند 
متفاوت می رسید كه هیچ كمکی  افکار 
كند.  نمی  هدفتان  به  شما  دستیابی  به 
می  وادار  كاری  انجام  به  را  خود  وقتی 
كنید دچار استرس می شوید و استرس 
تمایل  افراد  اكثر  كه  است  وضعیتی 
پرهیز  آن  از  شده  قیمتی  هر  به  دارند 
هیچ  كه  كنید  می  احساس  اگر  كنند. 
رسد،  نمی  ذهنتان  به  ای  ایده  و  فکر 
متوقف  را  دارید  دست  در  كه  كاری 
روش  مردم  كنید.  استراحت  و  كرده 
دارند،  استراحت  برای  متفاوتی  های 
را  شما  تواند  می  كه  كاری  هر  بنابراین 
نگه  دور  زا  استرس  موقعیت  یا  افکار  از 
بازگشت  از  پس  قطعا  دهید.  انجام  دارد 
در  استراحت  كه  تاثیری  متوجه  كار  به 
داشته  شما  ابتکار  قدرت  مجدد  شارژ 

شد. خواهید 
 

نبرید  یاد  از  را  مدیتیشن 
افکاری كه هیچ  به دلیل حجم زیاد  گاه 
دارید  دست  در  كه  كاری  با  ارتباطی 
های  ایده  تولید  به  قادر  ذهنتان  ندارند، 
باید  كه  شود  می  توصیه  نیست.  جالب 
مرتب  را  خود  افکار  مدیتیشن  طریق  از 
و  آرام  محلی  كه  است  الزم  فقط  كنید. 
روی  بر  و  بنشینید  كنید،  پیدا  ساكت 
و  كنید  تمركز  تان  شده  كنترل  تنفس 
ذهن خود را از تمامی افکار غیرضروری 
اطراف  محیط  سکوت  كنید.  پاكسازی 
در  خود  مغز  به  كند  می  كمک  شما  به 
كاهش افکار مازاد و تمركز بر ضروریات 
به  است  كه الزم  هر چقدر  كنید.  كمک 

بدهید  زمان  مدیتیشن  برای  خودتان 
خود  پروژه  سراغ  به  فعال  ذهنی  با  تا 

برگردید.
 

بردارید  یادداشت 
اشتباهی كه خیلی ها مرتکب می شوند 
ایده  كنند  می  فراموش  كه  است  این 
رسد  می  ذهنشان  به  كه  جالبی  های 
از  افکار  این  گاهی،  كنند.  یادداشت  را 
كنید  نمی  هم  را  فکرش  اصا  كه  جایی 
آن  در  معموال  و  رسد  می  ذهنتان  به 
را  ها  ایده  آن  اجرای  آمادگی  زمان 
ایده های  از آنکه  ندارید. برای اطمینان 
عادت  باید  دهید،  نمی  از دست  را  خود 
به  دفتر  و  قلم  یک  همیشه  كه  كنید 
بافاصله  بتوانید  تا  باشید  داشته  همراه 
یادداشت  خود  جالب  های  ایده  از 
می  تمایل  صورت  در  البته  بردارید. 
برای  هم  تان  فون  اسمارت  از  توانید 

بگیرید. كمک  برداری  یادداشت 
 

کنید  تهیه  فهرست 
راه  سر  بر  موجود  عمده  مشکل  گاهی 
در  هایی  ایده  كه  است  این  خاقیت 
ذهن فرد وجود دارد ولی نمی داند كار 
را باید از كجا آغاز كند. بهتر است ایده 
از  هایی  فهرست  شکل  به  را  خود  های 
اموری كه باید انجام شود در آورید. هر 
مرحله  چند  به  توانید  می  را  ای  ایده 
بعنوان  كنید.  تقسیم  خاص  بخش  و 
خصوص  در  را  گزارشی  باید  اگر  مثال، 
نکات  از  فهرستی  كنید  تهیه  كشور  یک 
آشپزی،  مانند  كشور  آن  توجه  جالب 
موارد  و  فرهنگ  گردشگری،  مقاصد 
گزارش  تهیه  به  بعد  و  كنید  تهیه  دیگر 

بپردازید. خود 
 

باشید  اندیش  مثبت 
خود  مخرب  عادت  خاقیت،  دشمن 
انتقادی است. این كار مانع رشد خاقیت 
افراد می شود. باید همواره انگیزه داشته 
خودتان  از  گرفتن  ایراد  از  و  باشید 
بهره  با  انتقادی  این روحیه ی  بپرهیزید. 
وری و خاقیت در تضاد است. همواره به 
خود بگویید كه می توانید تاش كنید تا 
بدین ترتیب اعتماد به نفس تان افزایش 
دست  های جدید  ایده  به  بتوانید  و  یابد 
یابید. به محدودیت های خود فکر نکنید 
قرار  تان  قوت  نقاط  بر  را  تمركزتان  و 

دهید.
 

بگذارید  کنار  را  توقعات 
از  داشتن  توقع  با  شما  خاقیت  قدرت 
می  كاهش  خودتان  حتی  یا  و  دیگران 
یابد. اضطراب در خصوص نحوه عملکرد 
خفه  نطفه  در  را  خاقیت  تواند  می 
كنار  را  انتظارات  و  توقعات  اگر  كند. 
نگهداشتن  راضی  لزوم  از حس  بگذارید، 
ترتیب  بدین  و  سایرین راحت می شوید 
دهید.  می  پر  و  بال  خود  خاقیت  به 
باید  كه  باشید  داشته  خاطر  به  فقط 
و  بگذارید  كیفیت  بر  را  تاكید  همواره 
شما  خاقیت  تا  كنید  توجه  جزییات  به 
موضوع  نتیجه  كه  زمانی  شود.  شکوفا 
خود  تخیل  به  نباشد،  شما  تمركز  اصلی 

دهید. می  بیشتری  وجود  ابراز  فرصت 
 

کنید  مطالعه 
مجدد  شارژ  های  روش  بهترین  از  یکی 
مقاله  مجله،  كتاب،  است.  مطالعه  ذهن 

دسترس  در  دیگر  بسیاری  و  اینترنتی 
به  تازه  روحی  بتوانید  تا  هستند  شما 
افراد  همه  اما  بدهید.  خود  خاقیت  قوه 
هم  شما  اگر  برند.  نمی  لذت  مطالعه  از 
كنید  سعی  باید  هستید  افراد  این  جزو 
در  را  كوتاهی  های  زمان  تدریج  به 
تا  دهید  اختصاص  مطالعه  به  روز  طول 
بگیرید.  خو  مطالعه  عادت  با  تدریج  به 
نیم ساعت زمان صرف  بهتر است روزی 
در  شما  عایق  با  كه  مطالبی  مطالعه 
و  مقاالت  همین  در  كنید.  ارتباطند 
به  جالب  های  ایده  كه  است  صفحات 

ذهن شما خطور می كند.
 

کنید  گوش  موسیقی 
باید  خاقیت  قوه  سازی  فعال  برای 
چه  و  باشد  داشته  وجود  محركی 
موزیک  به  دادن  گوش  از  بهتر  محركی 
مردم  از  بسیاری  برای  تان؟  مورد عاقه 
گوش دادن به موزیکی كه دوست دارند 
را  خود  تمركز  كند  می  كمک  آنها  به 
نیست  گفتن  به  الزم  آورند.  دست  به 
به  دادن  گوش  با  كه  شده  ثابت  كه 
غلبه  اضطراب  بر  توانید  می  موسیقی 
از  خروج  برای  را  هایی  روش  و  كنید 
مجموعه  كنید.  پیدا  نامطلوب  وضعیت 
را  تان  عاقه  مورد  های  موزیک  از  ای 
آن  به  ضرورت  صورت  در  و  كنید  تهیه 

دهید. گوش 
 

سفر کنید 
باید  خاقیت  مجدد  شارژ  برای  گاه 
منظره  تغییر  به  سرعت  تغییر  بر  عاوه 
در  توجه  جالب  نکته  كنید.  فکر  هم 
را  كه سفر شما  است  این  سفر  خصوص 
كند  می  خارج  تان  آسایش  محدوده  از 
و فرصت های زیادی را پیش روی شما 
قرار می دهد تا بتوانید تازه ها را كشف 
شما  به خاقیت  كه خود  كنید  تجربه  و 
كمک می كند. این سفر می تواند كوتاه 
سفری  یا  و  باشد  هفته  آخر  ایام  در  و 
در  آنچه  حال  هر  در  تر؛  مدت  بلند 
شناخت  امکان  شما  به  شماست،  انتظار 
كه  دهد  می  را  ها  ناشناخته  از  دنیایی 

تان كمک می كند. قوه تخیل  به رشد 
 

کنجکاوی کنید 
روبرو مانع  یک  با  كه  زمان   هر 
حل  راه  یافتن  فکر  به  باید  شوید،  می   
ناامید  مشکل  حل  از  هرگز  و  بیفتید 
كمک  مسیر  این  در  كنجکاوی  نشوید. 
می  كمک  شما  به  چون  است،  بزرگی 
در  و  كنید  طرح  را  هایی  پرسش  كند 
را  هایی  فرضیه  آنها  پاسخ  جستجوی 
امر  همین  دهید.  تشکیل  خود  برای 
و  دهد  می  فعالیت  فرصت  ما  ذهن  به 

به چالش می كشد. را  ما  خاقیت 
 منبع: تک شات

اگر قوه تخیل و 
ابتکار ندارید، 
بخوانید 
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 تشکیل پرونده اخالقی برای بازیکنان
 استقالل خوزستان

كمیته اخاق در پی اعتراض بازیکنان تیم اســتقال خوزستان و 
همراهی نکردن تیمشــان به عمان به بهانه دریافت نکردن بخشی 
از دســتمزد و مبلغ قرارداد شان در لیگ قهرمانان آسیا اعام كرد 
برای بازیکنان این تیم تشــکیل پرونده می شود.به گزارش ایسنا، 
كمیته اخاق فدراســیون فوتبال اعام كرد عدم حضور بازیکنان 
اســتقال خوزســتان و هر تیم دیگری در تمرین و یا شركت در 
مسابقات اعم از داخلی و خارجی به بهانه عدم دریافت دستمزد یا 
مبلغ قرارداد، رفتاری غیرحرفه ای و غیراخاقی محسوب می شود و 
موجب تشکیل پرونده، تعقیب، تنبیهات انتظامی و اخاقی در این 
كمیته خواهد بود.در این باره پرونده ای تشــکیل و كلیه بازیکنان 
متخلف و عامان و محركان این اقدام شناسایی و در اسرع وقت به 
پرونده ایشان رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد.به گزارش 
ایسنا، تیم استقال خوزستان كه در مرحله یک هشتم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا باید در مسقط از تیم الهال عربستان میزبانی كنند، 
صبح امروز این تیم را به دلیل پرداخت نشــدن مطالبات مالی شان 

در سفر به مسقط همراهی نکردند.

حسین خانی دومین طالیی کشتی آزاد

آزادكار وزن 7۰ كیلوگرم ایران، دومین مدال طای تیم ملی كشتی 
آزاد ایران در بازی های همبستگی اسامی را بر گردن آویخت.

به گزارش ایســنا، در ادامه رقابت های ۴ وزن دوم و پایانی كشتی 
آزاد بازی های همبستگی اسامی كه در باكو پایتخت آذربایجان در 
جریان است، مصطفی حسین خانی نماینده وزن 7۰ كیلوگرم ایران 
و دارنده مدال برنز جهان در سال 2۰۱6 در دیدار فینال به مصاف 
مرتضی علی مسلم اف كشتی گیر روسی االصل آذربایجان رفت و در 
پایان با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری رســید و گردن آویز طا را از 
آن خود كرد.حسین خانی وقت نخست این مبارزه را با استفاده از 
تجربه باالی خود و در حالیکه مسلم اف از تشویق بی امان تماشاگران 
برخوردار بود یک بر صفر به پایان رساند.حسین خانی در وقت دوم 
نیز همانند ســه دقیقه نخســت رو به جلو كار كرد و موفق شد با 
خــاك كردن حریف و اجرای 2 فن بارانداز و یک مرتبه هم بیرون 
بردن پای حریف از تشک ۸ بر صفر پیش بیفتد.در ادامه نیز حریف 
بدلیل كم كاری 2 امتیاز از دست داد تا در نهایت حسین خانی یک 
دقیقه مانده به پایان مبارزه ۱۰ بر صفر پیروز شود.حســین خانی 
پیش از این در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر سوربون عبدالخائف از 
تاجیکستان را شکست داد. وی در دور بعد در یک مصاف حساس 
و نفس گیر اختیار نوروزاف دارنده مدال برنز المپیک و نقره جهان 
از ازبکستان را 7 بر 6 شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. حسین 
خانی در نیمه نهایی نیز آدام باتیروف كشــتی گیر روســی االصل 
بحرین را ۵ بر 3 مغلوب كرد و به فینال رسید.پیش از این مسعود 
اسماعیل پور در وزن 6۱ كیلوگرم به مدال برنز این رقابت ها رسید.

در ادامه رقابت های روز پایانی كشــتی ازاد بازی های همبستگی 
اسامی، حســن یزدانی دارنده مدال طای المپیک ،در مبارزه ای 
حساس و برای كسب مدال طا به مصاف سلیم یاشار دارنده مدال 

نقره المپیک 2۰۱6 ریو از تركیه خواهد رفت.

پاسخ منفی فرکی به تراکتورسازی

سرمربی سابق ســپاهان و فوالد هدایت تراكتورسازی را نپذیرفت.
تراكتورسازان كه برای جانشــینی امیر قلعه نویی در حال مذاكره با 
چند مربی از جمله نکونام، عبداهلل ویســی و حسین فركی هستند، 
پس از مذاكره با سرمربی سابق سایپا با جواب منفی او روبه رو شدند.
حســین فركی كه سابقه سرمربیگری فوالد و سپاهان را دارد، دلیل 
جواب منفی خود را بیماری و حال ناخوش خود عنوان كرد و افزود: 

اكنون می خواهم استراحت كنم و به كار دیگری فکر نمی كنم.

 مدال طال و نقره پرتاب وزنه معلوالن
 به ایران رسید

در ادامه رقابت های دوومیدانی معلوالن در بازی های همبســتگی 
كشورهای اسامی، نمایندگان ایران مدال طا و نقره را از آن خود 
كردند.به گزارش ایســنا، رقابت های دوومیدانی معلوالن بازی های 
كشورهای اسامی، دیروز با برگزاری رقابت های پرتاب وزنه كاس 
F۱2 در ورزشگاه المپیک باكو پیگیری شد.سامان پاكباز و مسعود 
حیدری دو نماینده كشــورمان همراه با نمایندگانی از آذربایجان 
و ازبکســتان برگزار كننده این رقابت بودند كه با قهرمانی و نایب 
قهرمانی هر دو نماینده كشــورمان به پایان رســید.در این رقابت 
ســامان پاكباز با ركورد ۱۵ متر و 6۹ سانتی متر اول شد و به مدال 
طا دست یافت.مســعود حیدری هم با ركورد ۱۵ متر دوم شد و 
مدال نقره را از آن خود كرد. هم چنین نماینده كشور ازبکستان به 

عنوان سوم دست یافت.

مدال برنز ژیمناستیک آسیا بر گردن کیخا

ســعیدرضا كیخا در مسابقات ژیمناستیک قهرمانی آسیا به عنوان 
سومی دست یافت.به گزارش ایسنا، نماینده ژیمناستیک ایران در 
مسابقات آســیایی بانکوك تایلند در تک وسیله خرك حلقه سوم 

شد و مدال برنز آسیایی را برگردن آویخت.

نظرپور برنز شیرجه 1۰ متر باکو را 
کسب کرد

نماینــده تیــم ملی شــیرجه كشــورمان در 
فینال رقابت های شــیرجه ۱۰ متر بازی های 
كشورهای اســامی به مدال برنز دست یافت.

به گزارش ایسنا، شهنام نظرپور، شیرجه روی 
كشورمان كه توانسته بود به فینال شیرجه ۱۰ 
متر انفرادی بازی های كشورهای اسامی برسد 
با كسب امتیاز 3۰3.6۵ به مدال برنز این ماده 
دست یافت.مجتبی ولی پور دیگر نماینده تیم 
ملی شیرجه كشــورمان در این ماده با كسب 
امتیاز 2۸۵.7۵ به عنوان چهارمی این رقابت ها 

بسنده كرد.

دوئل مربیان ایرانی در آسیا

دو مربی ایرانی در مسابقات فوتسال قهرمانی 
زیر 2۰ سال آسیا با تیم های خارجی رو در روی 
یکدیگر قرار گرفتند.به گزارش ایسنا، تیم های 
ملی لبنان و میانمار در مســابقات فوتسال زیر 
2۰ سال آســیا با مربیان ایرانی شركت كرده 
اند. شهاب سفال منش مدرس ایرانی آسیا كه 
سابقه دستیاری وحید شمسایی را دارد، با تیم 
ملی لبنان در این مسابقات شركت كرده و رضا 
كردی ســرمربی سابق پرسپولیس نیز هدایت 
میانمار را به عهده دارد.دو تیم لبنان و میانمار 
دیروزدر آخرین بازی مرحله گروهی به مصاف 
هم رفتند كه در نهایت شاگردان شهاب سفال 
منــش به برتری پر گل هفت بر صفر دســت 
یافته و با كســب دهمیــن امتیاز، صعود خود 
به مرحله یک چهــارم نهایی را قطعی كردند 
اما شــاگردان كردی با سه امتیاز از راه یابی به 
مرحله حذفــی بازماندند.همچنین با توجه به 
قــرار گرفتن لبنــان در رده دوم گروه C، تیم 
هــای ملی ایران و لبنان در مرحله یک چهارم 

نهایی به مصاف هم خواهند رفت.

 علی کریمی: آدم مردمی
 به مصلحت توجه نمی کند 

علی كریمی ســتاره فوتبال ایران كه ســال های 
آغازین بازنشســتگی از فوتبال را تجربه می كند 
همچنان چهره ای قابل اعتنا و بزرگ در بین اهالی 
این رشته ورزشی است.  علی كریمی كه در چند 
هفته گذشــته به واســطه فعالیت های انتخاباتی 
مورد توجه مردم قــرار گرفته بود دیروز پیش از 
ظهر آرای خود را بــه صندوق رای انداخت تا در 
این مشاركت بزرگ  عمومی شریک باشد. وقتی 
با او درباره نامزد مــورد عاقه و رای اش صحبت 
می كنیم، می گوید: من رای ام را در هفته های قبل 
از انتخابات علنی كرده بودم و خوشحالم كه رای 
من به رای اكثریت شــركت كنندگان نزدیک بود. 
مــا فکر می كردیم انتخاب بهتری انجام داده ایم و 
البته رقابت هم بسیار سنگین بود و امیدوارم این 
انرژی از حالت رویارویی خارج بشــود و نفعش به 
كل كشور برسد. كریمی در پاسخ به سوال بعدی 
مــا درباره اینکه چگونه خــود را راضی به حضور 
در میدان سیاست كرده می گوید: ورزشکارها باید 
نســبت به مردمی كه آنها را به ســطح بزرگتری 
رســانده اند مسئول باشــند. ما فوتبالیست ها اگر 
دلخوش هســتیم به اینکه طرفداران همچنان ما 
را تشــویق می كنند و این مساله بخش مهمی از 
هویت ماســت، پس باید در یک چنین روزهایی 
مســئوالنه عمــل كنیــم. متاســفانه بعضی از 
چهره هایی كه ازشان انتظار بیشتری می رفت این 
كار را انجام ندادند. منظور من رای دادن به نامزد 
خاصی نیست اما وقتی می بینم بعضی ها به دنبال 
مصلحتی هســتند كه در آن فقط نفع خودشان 
هست، تعجب می كنم. بخصوص كه گفتم فوتبال 
ورزش هواداری است و اگر شما نسبت به آنهایی 
كه تشویق تان می كنند و قیمت تان را باال می برند 
احساس مسئولیت نکنید یعنی نسبت به هیچ چیز 
دیگر مسئول نیستید. باتوجه به قطعیت ریاست 
جمهوری حسن روحانی از كریمی درباره انتقادات 
قبلی اش از این دولت می پرســیم. كاپیتان سابق 
تیم ملی ایران می گوید: من یک بار زیر یک پست 
از كندی دولت در رســیدگی به مشکات مردم 
خوزستان انتقاد كردم ولی در فضای عمومی و در 
شرایطی كه همه ببینند. فکر هم می كنم اینجور 
توجه نشــان دادن ها وظیفه ماست. البته خدا را 
شکر شــنیده ام كه دولت در خوزستان اقدامات 
خوبــی كرده و همه چیزی كه ما دوســت داریم 
اتفاق بیفتد همین است. اینکه یک مملکت آبادتر 
داشته باشیم كه جای زندگی بهتری باشد. از  علی 
كریمی درباره انتظاراتش از دولت سوال می كنیم 
و او اینطــور جواب می دهد: دولت با رای ای  كه از 
مردم گرفته باید قوی تر و محکم تر عمل كند. به 
اعتقاد من مســئولیت دولت در ۴ سال دوم حاال 
بیشتر هم هست و آقای روحانی باید به وعده هایی 
كه داده تا حد امکان عمل كند. به هرحال یادمان 
باشد میدان انتخابات فقط جلب نظر مردم نیست 
و تعهــد در پی انتخابــات روی دوش برنده قرار 
می گیرد. البته مردم هم باید به دولت كمک كنند. 
در عین حال آنهایی كه رای شان فرد دیگری بود 
هم باید پشــت این دولت باشند. چراكه همانطور 
كه گفتم همه ما برای ایران به میدان آمده بودیم 
نه برای شــخص یا فرد خاصی. این آرزوی من و 
همه ایرانی هاست. امیدوارم آقای روحانی هم در 

همین مسیر قدم بردارد.

خبــرخبــر

ســرمربی ســابق تیم   ملی جوانان می گوید تیــم ملی ایران 
می تواند در جام جهانی كره جنوبی نتایج خوبی را كسب كند 

و حتی به دور بعد این رقابت ها هم صعود كند.
علی دوستی مهر در گفت وگو با ایسنا، درباره آغاز جام جهانی 
جوانان و حضور تیــم   ملی ایران در این رقابت ها، اظهار كرد: 
پانزده سال پیش گفتم كه استعدادهای ایران می توانند جزو 
برترین های جهان باشند. آسیا برای جوانان ما كوچک است. 
ما در كشــتی، والیبال، فوتبال ساحلی، بسکتبال و ورزشهای 
داخل سالنی قدم های خوبی برداشته ایم و استعدادهای خوبی 
داریم. باید جوانان مان را به خودباوری برسانیم و با برنامه ریزی 

و فراهــم كردن امکانات و بازی هــای تداركاتی خوب آنها را 
مهیای حضور در عرصه های جهانی كنیم.

او ادامه  داد: باید اســترس از ساق های بازیکنان تیم   ملی دور 
شود. تیم   ملی جوانان و نوجوانان ما بسیار خوب هستند و این 
توانایــی را دارند كه به مرحلــه بعد جام جهانی صعود كنند. 
سال ها بود كه در این رقابت ها حاضر نشده بودیم، اما این بار 

به لطف كادرفنی و بازیکنان خوب این اتفاق رخ داده است.
سرمربی ســابق تیم   ملی جوانان درباره این كه آیا كادرفنی 
تیم   ملی فعلی می تواند اســترس حاكم بر این مسابقات را در 
بازیکنــان از بین ببرد، تاكید كرد: زمانی كه تیم   ملی به جام 

جهانی می رود باید با تیم هــای آفریقایی، آمریکایی، اروپایی 
و آســیایی بازی كند. قبل از این مسابقات باید با نمایندگان 
این قاره ها دیدار می كردند. لیگ فوتبال ما بسیار خوب شده 
و بازیکنان چند فصلی اســت كه در لیگ برتر بازی می كنند. 
این تیم بســیار خوب و آینده دار است، اما قبل از مسابقات 
بایــد ۱۰ بازی تداركاتی با نماینــدگان آمریکا، اروپا و آفریقا 
برگــزار می كردیم تا بازیکنان ما با بازیکنان این تیم ها تنه به 
تنه شــوند و بوی عرق آنها به بازیکنــان ما بخورد تا ترس و 

استرسی نداشته باشند.
دوســتی مهر در ادامه  با اشــاره به این كه كادرفنی تیم   ملی 
بســیار بادانش هســتند، گفت : آقای پیروانی و همکارانشان 
از دانش بســیار خوبی بهره مند هســتند. فدراسیون فوتبال 
هم نســبت به گذشــته عملکرد بهتری داشت و تا جایی كه 
می توانست این تیم را آماده مسابقات كرد. به نظرم فدراسیون 
در حد بضاعت خود عمل كرد. این تیم می تواند نتایج خوبی 
را كسب كند و به مرحله بعدی صعود كند. البته باید فشار را 
از روی تیم   ملــی برداریم و آنها را آزاد بگذاریم تا با فراغ بال 
بتوانند بازی كنند و اگر توانستند به دور بعد هم صعود كنند.
ســرمربی تیم   ملی دانش آموزی ایران درباره وضعیت تیمش 
نیز گفت : تمام هدف فدراسیون دانش آموزی در تمام زمینه ها 
پشتوانه سازی برای تیم های  ملی است. شرایطمان بد نیست 
و طبق اساسنامه 6۰ درصد از تیم   ملی را بازیکنان هرمزگانی 
تشکیل می دهند كه قهرمان مسابقات كشوری شده اند و ۴۰ 
درصد از بازیکنان هم از سایر نقاط كشور به تیم   ملی آمده اند.

او  اضافه كرد: هدف اساسنامه بها دادن به استان های مختلف 
است. همان طور كه جام جهانی رده های پایه را به كشورهایی 
می دهند كه از نظر امکانات شــاید به اندازه كشورهای بزرگ 
جهان نباشــند. تاش ما پشتوانه ســازی برای تیم های  ملی 
است و تمام تاشمان بر این است كه در مسابقات جام جهانی 

در جمع چهار تیم برتر این رقابت ها قرار بگیریم.

دوستی مهر:

آسیا برای جوانان ما کوچک است

کی روش به تهران بازگشت
ســرمربی پرتغالی تیم ملی یران بعــد از چند هفته 
مرخصی برای پیگیری تمرینات تیم ملی به ایران باز 

گشت.
كارلوس كی روش كه از چند هفته  قبل تهران را ترك 
كرده و به مرخصی رفته بود، دیروزبه تهران بازگشت تا 

در تمرینات تیم   ملی فوتبال ایران حاضر شود.
تمرینات تیم   ملی از چند روز قبل به صورت غیررسمی 
در پژوهشگاه نفت آغاز شــده، اما دستیاران كارلوس 

كی روش گردانندگان تیم   ملی بودند.
پیــش از این برنامه ای برای برگزاری تمرین در تهران 
ارائه نشــده بود و قرار است تیم   ملی روز پنجم خرداد 
عازم اتریش شــود و ســپس روز ۱۴ همیــن ماه در 

پایتخت مونته نگرو به مصاف این تیم برود.
تیم   ملی فوتبال ایران پــس از دیدار با مونته نگرو به 
امارات می رود و تمرینات خــود را تا پیش از دیدار با 

ازبکستان در این كشور دنبال می كند.

 ربات "بادیگارد" 
برای محافظت از 
هواداران فوتبال

 
روس ها رباتی ابداع كرده اند كه امنیت طرفداران فوتبال در 

جام جهانی 2۰۱۸ را تضمین می كند.

بــه گزارش ایســنا به نقــل از دیلی میل، ربــات بادیگارد 
AlanTim  راه می رود و پیغام هایی را به هواداران فوتبال 

كه تابستان آینده در مسکو خواهند بود، می فرستد.
محققان »موسسه فناوری مسکو« )MTI( مدعی شده اند 
این ماشــین خودكار چهارپا می تواند حركت انســان ها را 
شناســایی كرده و در صورت شناسایی رفتار خشونت آمیز 

و حل نشدن آن با مکالمه دوستانه با پلیس تماس بگیرد.
ربات ابداعی در كلیپی اعام كرد: در ســایت های اینترنتی 
خواندم كه هواداران انگلیســی دربــاره ایمنی فضای جام 

جهانی در روســیه تردید دارند. جای نگرانی نیست چون 
من شــخصا از شــما محافظت خواهم كرد و قول می دهم 
در مسکو شــما را همراهی و در مقابل هر مشکلی از شما 

محافظت كنم. 
ربات جدید می تواند عواطف انســانی را تشــخیص دهد و 
در صورت شناســایی هر نوع خشــونتی در قبال هواداران 

انگلیسی، به سرعت اقدامات الزم را انجام می دهد.
این فناوری قادر اســت مکالمه معناداری را ترتیب دهد و 

تنش ها را به صورت سازش كارانه حل كند.

مربــی رومانیایی با تاش های مســووالن 
فدراســیون قایقرانی شرایط را قبول كرد و 

در ایران ماندگار شد.
به گــزارش ایســنا، فدراســیون قایقرانی 
ایران اعــام كرده بود كه جیوگانیک برای 
ماندن در ایران و كار كردن با قایقران های 
كشورمان باید قبول كند كه با مربیان ایرانی 
از جمله افشــین فرزام كار كند اما او قبول 
نمی كرد و به همین دلیل گفته می شد كه 
جیوگانیک ایران را ترك می كند اما پس از 
جلسات و مذاكرات انجام شده، باالخره این 
مربی رومانیایی تصمیم نهایی اش را گرفت 

و در ایران ماندگار شد.
غامرضا امینی با تایید این خبر بیان كرد: 
واقعا جا دارد از آقای صادقی تشکر كنم كه 
در این مــدت واقعا تاش كردند و باالخره 
آقای جیوگانیک هم تصمیم گرفت كه به 
كارش در ایــران ادامه بدهد. بحث رفتن او 
نیز مطرح بود امــا باالخره با صحبت هایی 
كــه انجام دادیم این مربی رومانیایی قبول 
كرد كه با همه مربیان ایرانی كار كند و به 

همین دلیل در ایران ماندگار شد.
رییس فدراســیون قایقرانی بــا بیان این 
موضــوع كه حضور این مربی باعث رشــد 

قایقرانی كشورمان می شــود تصریح كرد: 
ما اعتقاد داریم كــه حضور جیوگانیک در 
ایران باعث رشــد و ارتقای ســطح مربیان 
داخلی می شود. ما نیز باید تاش كنیم كه 
تعامل ها ایجاد شــود. به نظر ما او و افشین 
فرزام می توانند مکمل هم باشــند. به هر 
حال اختاف هایی هست كه ما باید تحمل 

و آن ها را حل كنیم.
او افزود: ما مســوول هســتیم كه در این 
مواقع مشــکات را حل كنیم. خدا را شکر 
كه این اتفاق هم افتاد و تاش مان این است 
كه فاصله ای ایجاد نشــود و كار به بهترین 
شــکل ادامه پیــدا كند. خدا را شــکر كه 
ورزشــکاران ما نیز این مربی را قبول دارند 
و با تمام قدرت برای رسیدن به هدف مان 

تاش می كنیم.
امینی در پاســخ به این ســوال كه اردوی 
ملی پوشــان چطور خواهد بود؟ بیان كرد: 
تیم پســران راهی اردوی ســد حســن لو 
شــده اند و دختران فعا در تهران هستند. 
بعد از مهیا شدن شرایط میانه تیم دختران 
راهی این ســد می شوند. آقای جیوگانیک 
نیز كه ســرمربی كل تیم های ملی اســت 

تمام اردوها را زیر نظر دارد.

بازیکنان  فدراسیون فوتبال آرژانتین فهرست 
این تیم برای دو دیدار دوســتانه مقابل برزیل 
و سنگاپور را اعام كرد. بر این اساس، مهاجم 
اینترمیان ایتالیا و هافبک وســتهام انگلیس 
به تیم ملی فوتبال آرژانتین دعوت شــدند.به 
گــزارش خبرگزاری رویترز، مائــورو ایکاردی 
كاپیتــان تیــم فوتبال اینتر میان در ســال 
2۰۱3 نخســتین بــازی خود را بــرای آلبی 
سلسته در مقدماتی جام جهانی برابر اروگوئه 
انجام داد و بعد از آن به تیم ملی دعوت نشد. 
مانوئل النزینی نیز برای نخســتین بار به این 
تیم دعوت شــده اســت. خورخه سامپائولی، 
سرمربی سوویا هدایت تیم ملی آرژانتین را به 
عهده خواهد گرفت و جانشین ادگاردو بائوس 
خواهد شــد،  او احتماال تاكتیک تیم را در راه 
رسیدن به جام جهانی 2۰۱۸ روسیه تغییر می 
دهد. گونزالو هیگواین و پائولو دیباال بازیکنان 
یوونتوس در این فهرست به چشم می خورند، 
ســرخیو آگوئرو مهاجم منچسترسیتی غایب 
اســت.تیم فوتبال آرژانتیــن در ۹ ژوئن ) ۱۹ 
خرداد( در ملبورن به مصاف برزیل می رود و 
چهار روز بعد با سنگاپور دیدار خواهد داشت.

آرژانتین هــم اكنون در مقدماتی جام جهانی 
2۰۱۸ بــا 22 امتیــاز و چهار مســابقه باقی 

مانــده در مکان پنجم قــرار دارد و امیدهای 
خود را برای صعود بــه جام جهانی زنده نگاه 
داشــته اســت.تیم فوتبال برزیل با 33 امتیاز 
صدرنشــین اســت و تیم های كلمبیا با 2۴، 
اروگوئه با 23 ، شــیلی با 23 امتیاز در مکان 
های دوم تا چهارم قرار دارند.چهار تیم برتر به 
طور مستقیم به جام جهانی راه می یابند.تیم 
آرژانتین ۹ شهریور به مصاف اروگوئه می رود 
و ۱۴ شــهریور با ونزوئا دیدار خواهد داشت. 
اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی 
آرژانتین به شرح زیر است:دروازه بانان: سرخیو 
رومرو)منچســتریونایتد(، ناهوئــل گوژمــان 
)تیگرس(، جرونیمو رولی )رئال سوســیه داد(

مدافعان: نیکوالس اوتامندی )منچسترسیتی(، 
امانوئل مامانا ) المپیک لیون(، خاویر ماسچرانو 
)بارســلونا(، گابریل مركادو )ســوییا(هافبک: 
ادواردو سالویو )بنفیکا(، لوكاس بیگلیا )التزیو(، 
گیدو رودریگس)دفنسا و خوستیسیا(،  لیاندرو 
پاردس) رم(، اور بانــگا )اینترمیان(،  مانوئل 
النزینی )وستهام(، آنخل دی ماریا ) پاری سن 
ژرمن(، مهاجمان: پائولــو دیباال )یوونتوس(، 
ایکاردی  مائورو  )یوونتوس(،  گونزالو هیگواین 
)اینترمیان(، لیونل مسی )بارسلونا(، آلخاندرو 

گومز )آتاالنتا(، خواكین كوریا ) سوییا( 

 جیوگانیک
 در ایران ماندگار شد

برنامه ریزی تیم ملی فوتبال 
آرژانتین در راه جام جهانی

نگاه
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هوای ایالم، در وضعیت هشدار
معاون محیط زیست ایام گفت: هجوم ریزگردها 

هوای ایام را در وضعت هشدار قرار داده است.
»علی طاهر سارایی« اظهار كرد: توده گرود گردوغبار 
از كشورهای عراق، سوریه، اردن و عربستان حركت 
كرده و غرب كشور و از جمله ایام را تحت تأثیر 
قرار داده است. وی افزود: این توده هوای گردوخاك 
ساعت 6 صبح وارد استان شد و كل استان ایام 
را فراگرفته است. سارایی خاطرنشان كرد: در حال 
حاضر میزان آلودگی گردوغبار استان خارج از حد 

مجار  و در وضعیت هشدار است.

واگذاری بهره نیروگاه امیرکبیر کرج
 به شرکت تعمیرات نیروگاه های

 برق آبی خوزستان
تعمیر  نصب  شركت  فر-اهواز:  سعیدوحیدی 
و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان طی 
مناقصه ای به عنوان پیمانکار جدید سد و نیروگاه 

امیر كبیر كرج معرفی شد.
به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، 
پس از انجام مناقصه، بهره برداری از نیروگاه سد امیر 
كبیر به شركت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه 
های برق آبی خوزستان واگذار شد و این شركت از 
پانزدهم اردیبهشت ۱3۹6 به مدت دو سال به عنوان 
عمومی،  خدمات  برداری،  بهره  عملیات  پیمانکار 
پشتیبانی تعمیرات و نگهداری سد امیركبیر كرج 

انتخاب و عملیات فوق را بر عهده گرفت.
سد امیركبیر در 63 كیلومتری شمال غربی تهران 
و در كیلومتر 23 جاده كرج – چالوس واقع شده 
است. این سد از نوع بتنی دو قوسی با حداكثر ارتفاع 
۱۸۰ متر از پی به ضخامت 3۰ متر در كف و ۹ 
متر در تاج است. سد امیر كبیر دارای دو واحد ۴۵ 
مگاواتی است كه در مجموع ۹۰ مگاوات برق تولید 

می كند.

کشف 289 کیلوگرم مواد مخدر
 در البرز

فرمانده انتظامی البرز گفت: با تاش ماموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر این استان 2۸۹ كیلوگرم تریاك 
و حشیش در پوشش سبوس دراین استان كشف 

شد.
سردار بخشعلی كامرانی صالح افزود: درپی اقدامات 
كه  شد  مشخص  استان  این  پلیس  اطاعاتی 
در  مخدر  مواد  محموله  انتقال  قصد  قاچاقچیان 
پوشش سبوس با یک دستگاه كامیون به استان 
البرز را دارند كه موضوع به صورت ویژه در دستور 

كار قرار گرفت. 
وی خاطرنشان كرد: با رصد پلیس، خودروی مورد 
نظر در جاده مخصوص كرج توقیف، 2۸۹ كیلوگرم 

مواد مخدر كشف و پنج نفر دستگیر شدند. 

معاون بهره برداری شرکت مهندسی آبفای کشور مطرح کرد:
کمترین تنش آبی در تابستان امسال با مدیریت منابع

ابراز  كشور  فاضاب  و  آب  شركت  بهره برداری  بر  نظارت  معاون 
كمترین  با  امسال  تابستان  آبی،  منابع  مدیریت  با  كرد:  امیدواری 

تنش آبی پشت سر گذاشته شود.
فاضاب  و  آب  تاسیسات  از  بازدید  حاشیه  در  پاكروح«  »شاهین 
آب  در صنعت  كه  نامتعارفی  شرایط  به  اشاره  با  كرمانشاه،  استان 
و فاضاب كشور حاكم است، گفت: این شرایط باعث شده اهداف 

اولیه شركت آب و فاضاب محقق نشود.
فاكتورهای  از جمله  را  اقلیم آب و هوایی و خشکسالی  تغییر  وی 
و  تحریم ها  كرد:  اظهار  و  برشمرد  فعلی  وضعیت  ایجاد  در  مهم 

وضعیت نامناسب منابع مالی نیز بر این وضع اثرگذار بوده است.
عواملی  دیگر  از  نیز  نشینی  حاشیه  معضل  مسئول،  این  گفته  به 

است كه برای صنعت آب و فاضاب مشکاتی ایجاد كرده است.
معاون نظارت بر بهره برداری شركت آب و فاضاب كشور در ادامه 
با اشاره به شرایط مالی نامطلوب دولت در سال گذشته، افزود: این 
امر باعث شد، در اجرای برخی پروژه ها با مشکل مواجه شویم اما 

از منابع دیگری برای تأمین مالی استفاده كردیم.
در  كرمانشاه  فاضاب  تصفیه خانه  اینکه  اشاره  با  ادامه  در  پاكروح 
سالیان پیش وضعیت بسیار نگران كننده ای داشت، گفت: وضعیت 

این تصفیه خانه امروز بسیار بهتر شده است.
ابراز  كشور  فاضاب  و  آب  شركت  بهره برداری  بر  نظارت  معاون 
امیدواری كرد، كرمانشاه به همان رتبه های خوبی كه در گذشته در 
كشور داشته، دست یابد و این توفیق همکاری نیروهای متخصص 

و آموزش دیده است.
فاضاب  شبکه های  بحث  در  كرمانشاه  استان  اینکه  بیان  با  وی 
از  یکی  افزود:  است،  برخوردار  خوبی  وضعیت  از  كشور  به  نسبت 
با  بود،  نظری  شهید  تصفیه خانه  شد  بازدید  آن  از  كه  پروژه هایی 
نگهداری  خوب  اما  شده  تمام  تصفیه  این  عمر  طول  اینکه  وجود 
نحو  به  خود  جایگاه  در  را  تنش ها  خوب،  نگهداری  این  و  شده 

مطلوب مدیریت كرده است.
زیاد  آبی  تنش های  كرمانشاه  استان  در  اینکه  به  اشاره  با  پاكروح 
وجود دارد، خاطرنشان كرد: بازخورد یکی از این تنش ها را در سال 
به خوبی مدیریت  البته  گذشته در مشکل آب هرسین دیدیم كه 

شد.
فاضاب كشور تصریح  و  بهره برداری شركت آب  بر  نظارت  معاون 
كرد: علیرغم اینکه شاهد بارندگی های خوبی در سال جاری بودیم 
این  ضامن  مسئله  این  اما  بود،  نزدیک  بلندمدت  میانگین  به  كه 

نیست كه با كم آبی مواجه نشویم.
داریم  كه  آبی  منابع  مدیریت  با  بتوانیم  كرد،  امیدواری  ابراز  وی 

تابستان پیش رو را با كمترین مشکل پشت سر بگذاریم.
اعام  امروز  ایران  آب  منابع  مدیریت  شركت  ایرنا،  گزارش  به 
كرد: ارتفاع كل ریزشهای جوی از اول مهر تا 3۰ اردیبهشت سال 
مقدار  این  است.  میلیمتر   222 از  بیش   ،)۹۵-۹6( جاری  آبی 
 22۱( درازمدت  مشابه  دوره های  میانگین  به  نسبت  بارندگی 
آبی  سال  مشابه  دوره  به  نسبت  و  است  تغییر  بدون  میلیمتر( 

گذشته) 22۴ میلیمتر( یک درصد كاهش نشان می دهد.
معادل  اردیبهشت   3۰ پایان  تا  مهر  اول  بارش  حجم  ضمن  در 

36۵.۸62 میلیارد مترمکعب است.

خبر خبر

دادنامه
مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه   36 كاسه ۹۵۰۹۹۸2۱6۰۱۰۰7۸۵شعبه  پرونده 

قضایی صدر تهران    
خواهان-  شركت سینجر گاز به مدیریت عاملی صمد رحیم تبریز ی به شماره ثبت 

۸۹۸۸۵ با وكالت علی دیانتی عراقی فرزند محمدرضا 
خوانده-    نعمت قاسمی نژاد گورابی فرزند رحمت 

خواسته ها – مطالبه وجه  چک–مطالبه خسارت دادرسی –مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه  

با  عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به  تصمیم دادگاه-دادگاه 
شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید.

عراقی  دیانتی  علی  وكالت  با  گاز  سینجر  شركت  دعوای  دادگاه-در خصوص  رای 
علیه نعمت قاسمی نژاد گورابی مبنی بر مطالبه ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال وجه موضوع 
چک به شماره ۱۵77376۴۹3۵۰ مورخ ۹۵/۱۰/۱ چک با احتساب كلیه خسارات 
قانونی بر این مبنا كه خواهان مدعی است خوانده به واسطه امضا خود ذیل سند یاد 
شده و صدور چک از حساب ایشان متعهد به پرداخت وجه خواسته شده است نظر 
به اینکه به موجب اسناد پیوست دادخواست مالکیت خواهان بر سند مبنای دعوا 
تحقق تعهد خوانده به پرداخت در نتیجه امضا و صدور چک از حساب وی و عدم 
كارسازی وجه آن محرز است نظر به اینکه خوانده به رغم اباغ در وقت مقرر جهت 
ارائه دفاعیات حضور نیافته پس دعوای خواهان در این شرایط ثابت است و به استناد 
مواد 3۱۱-2۴۹-3۱3 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانو ن صدور چک و 
مواد ۱۹۸-۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 
۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۱۴۹۰۰۰۰ ریال هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه كه مطابق نرخ رسمی تورم توسط واحد اجرا محاسبه خواهد 
شد از تاریخ چک تا تاریخ اجرای دادنامه و حق الوكاله وكیل مطابق تعرفه قانونی در 
حق خواهان صادر می گردد این رای غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل 
واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از انقضا واخواهی در دادگاه 

تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.
110/19117   رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران

دادنامه
شهرستان  عمومی  دادگاه  اول  شعبه   ۹۵۰۹۹۸3۸2۵6۰۰۸23 كاسه  پرونده   

كوهدنگ تصمیم نهایی شماره ۹6۰۹۹73۸2۵۱۰۰۱2۹ 
خانم  نمایندگی  با  كوهرنگ  شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره   : شاكی 
الهام عسگری حسنوند فرزند سوخته روبه نشانی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 

شهرستان كوهرنگ
متهم :ا قای صیدال ورناصری فرزند حاجت به نشانی صمصامی – دزداران 

اتهام ها : 
۱-تصرف عدوانی 

2-تخریب 
بتاریخ ۹6/۰2/۰6 در ادامه وقت دادگاه ختم رسیدگی را اعام و با توجه به اوراق 
و متویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 

می نماید.
))رای دادگاه((

در خصوص اتهام آقای صیدال ورناصری فرزند حاجت دایر بر تصرف عدوانی اراضی 
ملی دزداران به مساحت ۴۰ متر از طریق ساخت و ساز موضوع شکایت اداره منابع 
طبیعی شهرستان كوهرنگ ، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ، شکایت شاكی ، 
كیفرخواست صادره ، صورتجلسه مشاهدات اولیه ، صورت جلسه مورخه ۹۴/۰۵/3۱ 
، عدم حضور متهم و عدم ارائه الیحه دفاعیه در دادگاه ، بزه انتسابی را محرز و مسلم 
دانسته و مستندا به ماده 6۹۰ قانون مجازات اسامی تعریزات حکم به محکومیت 
متهم موصوف به تحمل دوماه حبس تعزیری و رفع تصرف و اعاده وضع به حال 
سابق صادر و اعام می دارد . النهایه با توجه به سن مشارالیه و عدم ماحظه سابقه 
كیفری موثر در پرونده و با رعایت بند ث ماده 3۸ و مواد 6۴،67،7۰،۸3،۸6 قانون 
مجازات اسامی ۹2 و با رعایت بند دوماده 3 قانون وصول و رای وحدت رویه 7۴6 
هجده  مبلغ  پرداخت  به  را  صادره  میزان حبس  كشور  عالی  دیوان  عمومی  هیات 
میلیون ریال جزای نقدی جایگرین حبس در حق صندوق دولت تبدیل و تخفیف 

می نماید .
 رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه 
در محاكم  نظرخواهی  تجدید  قابل  اباغ  از  روز پس  بیست  مهلت  و سپس ظرف 

محترم تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری می باشد./
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان کوهرنگ مجتبی صیدالی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول در نوبت دوم
به موجب نیابت شماره ۹۵۴32۹ صادره از شعبه اول اجرای احکام كیفری دادسرای 
عمومی و انقاب شهرستان خمینی شهر و نظر به عدم انجام تعهد آقای صفرعلی 
جمالی ارمندی فرزند حسینقلی مبنی بر عدم معرفی محکوم علیه سیف اله مشهدی 
كه در این خصوص یک باب منزل مسکونی واقع در لردگان – روستای ارمند علیاء 
تحت پاك شماره ۴۸6 فرعی از ۱۱۵ اصلی به شماره ثبت ملک 2۱۴2۹ صفحه 
اماك شهرستان  و  اسناد  ثبت  اداره  از طریق  آن  دانگ  277دفتر ۱3۱ كه شش 
كه  بازداشت   ۱3۹3/۴/۱6 مورخ   ۱3۹3۰۵۸۱۴۰۰۵۰۰۰772 شماره  با  لردگان 
ارزیابی آن شامل عرصه به متراژ 2۵۰/۸3 مترمربع  به عبارت هر مترمربع ۸۵۰/۰۰۰ 
ریال و با جمع كل 2۱3/2۰۵/۵۰۰ ریال ، طبقه همکف ۱با متراژ 77 مترمربع به 
ارزش هر مترمربع  ۴/۴۰۰/۰۰۰ ریال با جمع كل 33۸/۸۰۰/۰۰۰  ریال و طبقه 
با متراژ ۴۹/3 مترمربع به ارزش هر مترمربع ۱/۸۰۰/۰۰۰ریال و جمع  همکف 2 
كل ۸۸/7۴۰/۰۰۰ ریال و طبقه دوم با متراز ۵۱/۱2 مترمربع به ارزش هر مترمربع 
كل  جمع  سازی  محوطه  و  ریال   ۱۵3/36۰/۰۰۰ كل  جمع  و  ریال   3/۰۰۰/۰۰۰
۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و امتیازت آب ، برق ، گاز و تلفن به ارزش 7/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
برآورد می شود ؛ ارزش شش دانگ ساختمان مذكور اعم از عرصه و اعیان با توجه 
قیمت گذاری  توسط كارشناس  ریال كه  مبلغ ۸۰6/۱۰۵/۵۰۰  به  فوق  اوصاف  به 
و مصون از اعتراض باقیمانده و به شرح فوق توصیف اجمالی شده است. لذا مقرر 
 ۹ راس ساعتت  مورخ ۱3۹6/3/2۱  روز یک شنبه  در  موصوف  گردیده ساختمان 
با انجام مزایده عمومی  الی ۱۰ صبح در محل دفتر اجرای احکام كیفری لردگان 
ارزیابی شده شروع و به كسانی كه  از بهای  پایه  و حضوری بفروش برسد. قیمت 
باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ؛ وفق ماده ۱2۹ قانون اجرای 
احکام مدنی ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی بایستی فی المجلس توسط برنده مزایده 
به حساب سپرده واریز و فیش آن به دفتر اجرا تحویل گردد ؛ خریدار می تواند 
حداكثر یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید 
در غیراینصورت مبلغ واریزی اولیه با كسر هزینه های مربوطه به نفع صندوق دولت 
ضیط و مزایده تجدید می گردد. شركت برای عموم به استثنای افرادذ كر شده در 
ماده ۱27 قانون اجرای احکام مدنی آزاد و متقاضیان شركت در مزایده می توانند 
۵ روز قبل از موعد مقرر به این اجرا مراجعه تا اقدامات الزم جهت بازدید ساختمان 
مدكور انجام پذیرد . هزینه های مربوط به تشریفات و برگزاری این مزایده همگی 

بر عهده محکوم علیه می باشد./
دادستان عمومی و انقالب شهرستان لردگان – مهدی عسگری

دادنامه
دادگاه كیفری دو شهرستان  پرونده كاسه ۹۵۰۹۹۸3۸۱23۰۰۴۸۵ شعبه ۱۰۴ 

شهركرد )۱۰۴ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره ۹6۰۹۹73۸۱۱۴۰۰۱7۴ 
شاكی : آقای محمدرضا كبیریان دهکردی فرزند اسماعیل به نشانی چهارمحال و 

بختیاری – شهركرد ۸ متری بوعلی سینا كوچه77 پاك ۴6
متهم : آقای سجاد باقریان فرزند شهرام به نشانی چهارمحال و بختیاری – شهركرد 

میراباد شرقی خ دانشجو سمت چپ آخرین خانه 
اتهام : ضرب و جرح عمدی 

رای دادگاه : در خصوص اتهام سجاد باقریان فرزند بهرام دائر بر ایراد ضرب و جرح 
عمدی موضوع شکایت محمدرضا كبیریان فرزند اسماعیل ، از توجه به كیفرخواست 
صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقاب شهركرد ، شکایت شاكی ، گواهی پزشکی 
قانونی ، اظهارات متهم در این خصوص كه از جانب شاكی مورد توهین و فحاشی 
قرار گرفته و این خود می تواند انگیزه ارتکاب بزه معنونه از سوی وی باشد ، گزارش 
مرجع انتظامی مبنی بر ایجاد درگیری بین نامبردگان كه درگیری مذكور توسط 
متهم  اینکه  و  است  گردیده  مشاهده   ۱۱۰ پلیس  فوریتهای  مركز  گشتی  عوامل 
یادشده علی رغم اباغ قانونی احضاریه در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه 
به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام  ای نیز تقدیم ننموده است توجهاَ 
انتسابی را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد 7۰۹،۵۵۹،۴۴۹ قانون مجازات 
اسامی مصوب ۱3۹2 متهم موصوف را به پرداخت :۱- ارش معادل نیم درصد دیه 
كامل بابت تورم بینی و سر 2 – یک درصد دیه كامل بابت جراحت حارصه سمت 
چپ بینی در حق شاكی خصوصی محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز از تاریخ اباغ واخواهی در این شعبه دادگاه و پس از انقضای مهلت مذكور 

به لحاظ اینکه دیات مذكور كمتر از یک دهم دیه كامل می باشد قطعی است. ل 
یداله مقاره ـ دادرس شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان شهرکرد

اجرائیه 
محکوم له –صندوق كارآفرینی امید موسسه دولتی

باور ساد فرزند  امیدی  باور صاد فرزند فرامرز-فرامرز  امیدی  محکوم علیهم-ایمان 
علی

شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب  –به  به  محکوم 
 ۹۵۰۹۹72۱63۹۰۱۰2۸ مربوطه  دادنامه  شماره  و   ۹6۱۰۰۹2۱63۹۰۰2۸۱
اصل  بابت  ریال  مبلغ ۵26۱۱۱۱۴  پرداخت  به  محکومند  متضامنا  علیهم  محکوم 
تعرفه  بابت  ریال   ۵7۰۰۰۰ مبلغ  و  تمبر  حق  ریال   ۱۹۹۰27۸ مبلغ  و  خواسته 
خدمات قضایی مجموعا به عنوان هزینه دادرسی و از لحاظ خسارت تاخیر تادیه بر 
مبنای نرخ شاخص تورم كه از سوی بانک مركزی اعام می شود از تاریخ تقدیم 
دادخواست مورخ ۹۵/۵/7 لغایت زمان تادیه آن و حق حق الوكاله وكیل كه هر دو 
طبق تعرفه  در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق محکوم له و همچنین 

پرداخت نیم عشر اجرائی بر عهده محکوم علیهم می باشد.
110/19121   مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 214 دادگاه عمومی شهید مفتح تهران 

 اجرائیه 
محکوم له-تعاونی اعتبار ثامن االئمه 

محکوم علیه-احمد شهریاری اصل 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب  –به  به  محکوم 
 ۹3۰۹۹7۰2۴۱۵۰۱2۵۵ مربوطه  دادنامه  شماره  و   ۹6۱۰۰۹۰2۴۱۵۰۰۱۱۰
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ هفتاد و هفت میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا زمان پرداخت با رعایت تناسب 
تغییر شخص ساالنه كه توسط بانک مركزی اعام می گردد و پرداخت حق الوكاله 
وكیل طبق تقویم خواسته و پرداخت مبلغ دومیلیون و چهارصدو چهل هزار ریال 

بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له و پرداخت هزینه اجرا به صندوق دولت.
110/19119    مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 118 تهران 

آگهی
خواهان   بانک شهر  دادخواستی به طرفیت خوانده   حسین سیف آبادی و اسماعیل 
حسینی  كلخوران  به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی   تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده كه جهت رسیدگی به شعبه  2۱۴دادگاه 
تربیت  و  اصاح  كانون  مخابرات  جنب  تهران شهرزیبا خ  در  واقع  تهران  خانواده 
ثبت  كاسه۹۵۰۹۹۸2۱63۹۰۰۱۰۸۵   به  و  ارجاع  مفتح  شهید  قضایی  مجتمع 
گردیده كه وقت رسیدگی آن  ۹6/۴/۱3 و ساعت  ۱۱ تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید كثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 110/19120    مدیر دفتر شعبه  214دادگاه خانواده شهید مفتح   تهران

 دادنامه
مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه   36 ۹۵۰۹۹۸2۱6۰۱۰۰6۴۴شعبه  كاسه  پرونده 

قضایی صدر تهران    
خواهان- بانک صادرات ایران با وكالت محمدرضا نادری فرزند مراد و سمیه كیتی 

سرند فرزند ابراهیم 
انگیز  –مریم شب  بیژن  فرزند  انگیز  –حامد شب  نیکسان  نوای  خوانده-  شركت 

فرزند اصغر-بیژن شب انگیز 
خواسته ها – مطالبه وجه بابت –مطالبه خسارت دادرسی  

دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعام وبا استعانت از خداوند متعال  
به شرح آتی مبادرت به صدو ر رای می نماید

رای دادگاه-بانک صادرات ایران با وكالت محمدرضا نادری و سمیه گیتی سرند  علیه 
شركت نوای نیکسا ن و بیژن و مریم و حامد همگی شب انگیز   مبنی بر مطالبه 
۹322۴۹۰۵۰ ریال یک فقره تسهیات بانکی با احتساب خسارات تاخیر تادیه از 
قرار ساالنه 3۰ درصد با احتساب خسارات قانونی بر این مبنا كه خواهان به موجب 
قرارداد شماره ۸3۹۰2۱۸۰ مورخ ۸3/6/3 به شركت خوانده تسهیات اعطا كرده 
است و مقرر شده پس از پرداخت وجه اعتبار اسنادی خوانده نسبت به بازپرداخت 
اقدام كند و سایر خواندگان نیز به نحو تضامنی مسئولیت پرداخت را پذیرفته اند و 
اینکه بواسطه عدم انجام تعهدات الزام ایشان به پرداخت مبالغ تعهد شده خواسته 
اینکه مطابق محتویات اسناد پیوست دادخواست وقوع قرارداد  شده است نظر ب 
راجع به اعطای تسهیات در قالب گشایش اعتبار اسنادی تعیین وجه التزام ساالنه 
در  بانک  تعهدات  اجرای  در  و  مقرر  مواعد  در  پرداخت  از  تخلف  برای  درصد   3۰
خصوص اعتبار اسنادی محرز است نظر به اینکه خواندگان هیچ دفاعی در خصوص 
خواندگان  تعهدات  اجرای  عدم  به  و  اند  نکرده  ارائه  خواهان  ادعای  احتمالی  رد 
موافق با اصل است پس دعوای خواهان در شرایط كنونی ثابت است و به استناد 
مواد  ۱۰-22۱-22۸۵-2۱۹-22۰ به بعد قانون مدنی  ۴۰3 قانون تجارت قانون 
الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانون 
آئین دادرسی مدنی حکم بر الزام خواندگان به پرداخت ۹322۴۹۰۵۰ ریال اصل 
وجه تسهیات خسارت تاخیر تادیه قراردادی از قرار ساالنه 3۰ درصد كه ا زتاریخ 
۸۴/۹/۹ تا ۹۵/۵/3۱ برابر با 3۹33۵۸۰۱7۰ ریال است و از تاریخ تقدیم دادخواست 
تا زمان وصول منطبق با نرخ قراردادی توسط واحد اجرا محاسبه خواهد شد و هزینه 
دادرسی و حق الوكاله مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و می شود همه 
محکومیتها به نحو تضامنی این رای غیابی است و   ظرف 2۰ روز پس از اباغ نسبت 
به آن اعتراض واخواهی كنند و پس از آن وفق مقررات قابل تجیدنظر خواهی است .

مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه   36 ۹۵۰۹۹۸2۱6۰۱۰۰6۴۴شعبه  كاسه  پرونده 
قضایی صدر تهران    

خواهان- بانک صادرات ایران با وكالت محمدرضا نادری فرزند مراد و سمیه كیتی 
سرند فرزند ابراهیم 

انگیز  –مریم شب  بیژن  فرزند  انگیز  –حامد شب  نیکسان  نوای  خوانده-  شركت 
فرزند اصغر-بیژن شب انگیز 

خواسته ها – مطالبه وجه بابت –مطالبه خسارت دادرسی  -تامین خواسته 
دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعام وبا استعانت از خداوند متعال  

به شرح آتی مبادرت به صدو ر رای می نماید
با  این شعبه  را ی تصحیحی-در مورد دادنامه شماره ۹۵۱۴۸۸ مورخ ۹۵/۱۱/3۰ 
عنایت به سهو قلم رخداده و مراتب وجود محکومیت راجع به خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ ۹۵/۵/3۱ تا ۹۵/۸/۱۹ برابر با 6۱2۹۸۵6۰ ریال اعام و تصحیح می شود 
این اقدام بر اساس قاعده مقرر در ماده 3۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی صورت می 
تابع قاعده یاد  از رای نیز  گیرد مبدا محاسبه مرور زمان اعتراض و اخذ رونوشت 

شده است .
110/19118 رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

منقودی
 سند كمپانی موتور سیکلت دایچی به رنگ قرمز شماره شهربانی 37۵۴۴/۵۸7شماره 
اعتبار ساقط می  از درجه  و  تنه۹۰۱۰22۵ مفقود گردیده  موتور ۰۰۰72۰شماره 

باشد 
بابل

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

آقای محمود نظری  فرزند احمد درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود را از پاك 
3۴  فرعی ازیک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱3كرمانشاه معروف به قلعه جوانرود كه از 
آقایان قاضی غفاری  خریداری درخواست سند مالکیت نموده و پرونده نیز تحت كاسه 
۹2  –  2۱۴  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذكر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی 
برابر رأی شماره ۱3۹۵6۰3۱6۰۰7۰۰2۱62  مورخ  2۵ /  ۱2 /  ۱3۹۵ حکم به صدور 
سند مالکیت یک باب خانه به مساحت ۱2۴/۵7  متر مربع به نام آقای محمود نظری 
صادر نموده است و نام مالکین اولیه پاك مزبور آقایان وراث سید نازار حسینی می باشد 
لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنان چه كسانی كه نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
را كتباً 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 آقای محمود نظری صادر خواهد 

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

تاریخ انتشار اول  ۱6  /  2 /   ۱3۹6 تاریخ انتشار دوم  3۱  /  2  /  ۱3۹6

آگهی ابالغ دادنامه 
از طریق روزنامه رسمی كثیر االنتشار طبق تبصره ماده 3۰2 

حسینی  2-حدیث  فرخانی  ۱-محسن  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با 
كمالوند خواهان )منوچهر خسروی فرزند صید احمد (دادخواستی بخواسته اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی )مطالبه طلب ( به شعبه دهم دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان خرم آباد تقدیم كرده به شماره ۹6۰۰۱2 بایگانی ثبت گردیده 
پس از طی مراحل قانونی بموجب رای شماره ۹6/۰۰۰2۰2 حکم به اعسار و معافیت 
از هزینه دادرسی به طور موقت تا متمکن شدن وی جهت پرونده مذكور صادر و 
اعام گردیده رای صادره غیابی و ظرف 2۰ روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در 
این شعبه و سپس ظرف 2۰ روز قابل تجدید نظر در محاكم ذیصاح مركز استان 
در  دارید  اعتراضی  تا چنانچه  آگهی می شود  نوبت  مراتب یک  باشد  لرستان می 
مهلت قانونی طی دادخواستی رسمی با تعیین آدرس دقیق خود بدفتر دادگاه اعام 

دارید پس از گذشت مهلت قانونی حکم قطعی و قابل اجراء می باشد. 
مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری
 شهرستان خرم آباد –حمید گوهری سراب 

استان  اجتماعی  ورفاه  كار  تعاون،  مدیركل 
كارگاه  دو  برگزاری  از  وبختیاری  چهارمحال 
آموزشی كاهش آسیب های اجتماعی در حوزه 
ی فضای مجازی و افزایش سواد رسانه ای ویژه 
دانش آموزان جامعه كار وتاش استان خبرداد. 

به گزارش روابط عمومی اداره كل تعاون، كار و 
رفاه اجتماعی استان سیدعباس جزایری افزود: 
استانی  برش  و  ملی  كار  تقسیم  سند  براساس 
آسیب  كاهش  پیگیری  موضوع  سند،  این 
كل  اداره  ی  برعهده  كودكان  اجتماعی  های 
تعاون،كارو رفاه اجتماعی قرار گرفته است، كه 
این اداره كل بابرگزاری 2 كارگاه بزرگ آموزشی 
برای دانش آموزان جامعه ی كار و تاش استان 
گام های موثری در راستای كاهش آسیب های 
فضای  حوزه  در  خصوصا  كودكان  اجتماعی 

مجازی وافزایش سواد رسانه ای درسطح استان 
برداشته است. 

استان  اجتماعی  رفاه  و  كار  تعاون  مدیركل 
بیان داشتند: این كارگاهای آموزشی، با حضور 
كه  است  برگزارشده  كننده   شركت  2۵۰نفر 
دفاتر  و  استان  وپرورش  آموزش  كل  ادارات 
اموراجتماعی استانداری و امور بانوان و خانواده 
استانداری با اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعی 
كارگاه  این  برپایی  در  موثری  همکاری  استان 

آموزشی داشته اند.
های  كارگاه  انواع  برگزاری  جزایری  مهندس 
آموزشی ازقبیل كارگاه های مبارزه با مواد مخدر 
برای كارگران واحد های تولیدی استان راجزء 
برنامه های این اداره كل جهت اجرا درطول سال 

۹6دانستند.

برگزاری کارگاه آموزشی کاهش آسیب های اجتماعی در فضای مجازی چهارمحال و بختیاری

از  تقدیر  مراسم  اصفهان؛  بهادری- 
برگزیدگان اولین دوره مسابقات ورزشی 
جام   ۵s با حضور معاون منابع انسانی 
وكاركنان  مدیران  مدیریت،  بهبود  و 
بهایی  شیخ  درسالن  گانه  شش  مناطق 

آبفا استان اصفهان برگزار شد.
انسانی  منابع  معاون  قبادیان  مهندس 
استان  آبفا  شركت  مدیریت  بهبود  و 
اصفهان گفت:شركت آبفا استان اصفهان 
در كمیته سامت اداری با هدف  شفاف 
افزایش  و  فعالیتها  و  امور  انجام  سازی 
سازمانی  فرهنگ  بهبود  و  پاسخگویی 
دارد  نظر  در  سازمانی  رفتار  تقویت  و 
دهد  افزایش  را  مشتركین  رضایتمندی 
این درحالیست كه با اجرای ایزو ها در 
بخش های مختلف  شركت بدنبال ارتقا  
مردم  به  و كمی سطح  خدمات  كیفی 
  s۵  اجرای اینکه  بیان  با  هستیم  وی 
متعددی  های  هدف  به  رسیدن  برای 
از  برخی  كرد:  عنوان  شود  اجرامی 
ایمنی  از  عبارتند  ها  هدف  ترین  مهم 
جویی  صرفه  وری،  بهره  بهداشت،  و 
از  پیشگیری  و  ها،كیفیت  هزینه  در 
بااجرای  كه  هایی  محیط  در  ها  خرابی 
نظام آراستگی مدیریت می شوند، اشیا 
زاید و غیر ضروری وجود ندارد و اقام 
موجود با نظمی خاص مرتب می شوند 
صرفه  موجب  زیادی  حد  امرتا  این  و 
جویی  در وقت و ایمنی محیط خواهد 

شد. اجرای منظم مراحل نظام آراستگی 
رافراهم  وبهداشتی  پاكیزه  محیطی 
برای  ترتاش  مهم  همه  از  و  آورد  می 
دركاركنان  صحیح  های  عادت  ایجاد 
های  محیط  درتحقق  عامل  ترین  مهم 
آراسته است. بطوریکه  محیطی سامان 
ارائه  منظور   به  ضروری  ازلوازم  یافته 
خدمات باكیفیت مهیا می شود وی  به  
مزیت های  اجرای این نظام اشاره كردو 
افزایش  دستیابی  سرعت   اظهارداشت: 
قابل  افراد  برای همه ی  نتایج  یابد  می 
درك است. محیط كاری تمیز و سازمان 
آالت  و  وسایل  .عمر  شد  خواهد  یافته 
كار افزایش می یابد هزینه پیاده سازی  

فعالیت ها كاهش می یابد.
كارگروه  دبیران  برنامه  این  ادامه  در 
فرهنگی، اداری و اجرایی نظام آراستگی  
تقدیر بعمل آمد همچنین از برگزیدگان 
بخش  در     s۵ جام  ورزشی  مسابقات 
سوم  تا  اول  مقامهای  و  دارت  مسابقه 

مسابقه شطرنج تقدیر بعمل آمد.
كشی  طناب  گروه  به   ۵s جام  تندیس 
جام  نهایت  در  شدو  اهدا    3 منطقه 
 3 منطقه  به    ۵s ورزشی   مسابقات 
كاركنان  اینکه  لحاظ  به  اصفهان  شهر 
مسابقات  امتیازات  بیشترین  اداره  این 
اختصاص  خود  به  را  دوره  این  ورزشی 

دادند به آنها اهدا گردید.

تقدیراز برگزیدگان اولین دوره مسابقات 
ورزشی جام s 5 درآبفا اصفهان

به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان گیان، این همایش با هدف تجلیل 
حضور  با  كنندگان  مصرف  حقوق  حامیان  از 
استاندار، معاون سازمان حمایت از حقوق مصرف 
رشت  مردم  نماینده  كنندگان،  تولید  و  كنندگان 
در شورای اسامی و جمع كثیری از مدیران ارشد 
سازمان  همت  به  خصوصی  شركتهای  و  دولتی 
انجمن حمایت  و  استان  و تجارت  صنعت، معدن 

از حقوق مصرف كنندگان استان برگزار گردید.
علی منتظری در چهارمین همایش اعطای گواهی 
نامه رعایت حقوق مصرف كنندگان گیان با اعام 
سال  چهارمین  برای  برنامه  این  گفت:  خبر  این 
متوالی در استان و با  وجود یک برنامه منسجم، 
راهبردی و متناسب با وضعیت و موقعیت استان 
دانشگاه،  اساتید  از  جمعی  مشاوره  و  همکاری  با 
و  است  شده  تدوین  استان  مدیران  صاحبنظران، 
را  بخش  هر  در  سازمان  فعالیت  و  حركت  رویه 

نشان می دهد.
و  صنعتی  واحدهای  وضعیت  برشمردن  با  وی 
تولیدی استان، ادامه داد: گیان اولین استان در 
ظرفیت سازی صنایع سلولزی به عنوان یک قطب 
شناخته شده است و بیشترین تولید را در سطح 
زراعت چوب  زمینه  در  تواند  می  كه  دارد  كشور 

خیلی فعال باشد.
منتظری افزود: عاوه براین گیان جزو استانهای 
برتر كشور در زمینه صنایع داروئی ، فرآورده های 

مسی، صنایع غذایی و صنعت فوالدی می باشد.
دولت،  كان  برنامه  و  تدبیر  با  اینکه  بیان  با  وی 
شرایط مناسبی در عرصه رشد و فعالیت در استان 

هزار  ده  بر  بالغ  پارسال  گفت:  است،  فراهم شده 
میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شد و ۹2 هزار 
میلیارد ریال سرمایه گذاری جدید نیز با توجه به 
است  انجام  استان در شرف  در  جوازهای صادره، 
كه امیدواریم امسال به بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد 

ریال افزایش یابد.
گیان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
مورد حوزه  در  از سخنان خود  دیگری  در بخش 
فعالیت بازرسی و نظارت تصریح كرد: پارسال بالغ 
بر 332 هزار مورد بازرسی از واحد های صنفی و 
تولیدی استان انجام كه منجر به تشکیل ۱۵ هزار 

و 62۰ مورد پرونده تخلف گردید.
وی با بیان اینکه در زمینه برخورد با قاچاق كاال 
مورد   66۵۵ از  گفت:  داخل  تولید  از  حمایت  و 
قاچاق  با  برخورد  زمینه  در  شده  انجام  بازرسی 
كاال، 3۹6 مورد منجر به تشکیل پرونده تخلف به 
ارزش 6 میلیلرد شد كه با این وجود استان گیان 

كمترین پرونده قاچاق را در سطح كشور دارد.
اعطای  با  گیان  استاندار  مراسم  این  پایان  در 
به  كنندگان  مصرف  حقوق  رعایت  گواهینامه 
نظیر،  كنندگان  ۱۱ شركت حامی حقوق مصرف 
سبحان  سازی  دارو  الهیجان،  رفاه  چای  تیمن 
دارو  خزر،  سیمان  آرپانوش،  تولیدی  آنکولوژی، 
سازی كاسپین تامین، تولیدی نگین نادری، گروه 
تولیدی  نادی،  ستاره  تولیدی  نوشینه،  صنعتی 
غذایی  صنایع  نادی،  ایران  تولیدی  ناب،  نگین 
همچنین  و  تندیس  و  لوح  اهداء  با  خزر  كامپوره 
نظارت  و  بازرسی  بخش  در  افتخاری  ناظر  از سه 

مردمی، تجلیل و قدردانی شد.

اهدا تندیس طالیی
 به حامیان حقوق مصرف کنندگان گیالن
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دستگیری  عامل 
خرید و فروش آرا در ساری  

ایسنا: فرماندار ساری از دستگیری یک نفر در حین 
خرید و فروش آرا در این شهرستان خبرداد.

مجید حسین زادگان  در مهدیه ساری در جمع 
بازرسی  و  نظارت  های  هیات  افزود:   خبرنگاران 
فرایند انتخابات را در محل شعب اخذ رای تحت 
كنترل و نظارت دارند و با كوچکترین تخلف برخورد 

می كنند.
گفت:  ساری  شهرستان  انتخابات  ستاد  رئیس 
استقبال مردم در این دوره از ساعت اولیه رای گیری 

پر شور و مطلوب بود.
صحیح  درك  مردم  امروز  افزود:  زادگان  حسین 
و درستی از موقعیت ایران در حوزه بین المللی و 
سیاست داخلی پیدا كرده اند و صندوق رای گیری را 
بهترین محل برای ابراز نظر و دیدگاه خود یافته اند.

وی  گفت: با توجه به فصل كشاورزی و گرمای  هوا، 
بیشتر مردم حضور در پای صندوق اخذ رای را به 
غروب و شامگاه موكول كرده اند و به همین دلیل 
هم گزارش ها نشان می دهد هم اكنون حضور مردم 

در شعب اخذ رای رو به افزایش است.
دادن  رای  شرایط  واجدین  تعداد  ساری  فرماندار 
شهرستان ساری را 3۹۵ هزار و ۱33 نفر اعام كرد 
و افزود: 62۴ صندوق اخذ رای در این شهرستان 
برای جمع آوری آرای انتخابات دوازدهمین دوره 
ریاست جمهوری و پنجمین دوره شورای اسامی 

شهر و روستا مستقر است.
انتخاباتی  تخلفات  خصوص  در  زادگان  حسین 
در حوزه  تخلفات  این  كرد:  تصریح  گزارش شده 
ریاست  حوزه  در  و  بوده  شهر  شورای  كاندیدای 

جمهوری تخلفی گزارش نشده است.
تخلفات  جمله  از  رای  فروش  و  افزود:خرید  وی 
گزارش شده بوده كه فرد خاطی توسط مامورین 
نیروی انتظامی بازداشت شد و مطابق قانون با وی 

برخورد می شود. 

دستگیری 8  متخلف انتخاباتی در اردبیل  
  دادستان عمومی و انقاب مركز استان اردبیل گفت: 
تاكنون ۸  نفر متخلف در سطح شهر اردبیل دستگیر 

شده است. 
  ناصر عتباتی با بیان این مطلب گفت: در رابطه 
با روند بررسی انتخابات در استان تاكنون  تخلف 
و تقلب فاحشی مشخص رویت نشده بطوریکه این 
بررسی ها تا پایان مهلت قانونی انتخابات ادامه دارد. 
به گفته وی در حال حاضر هم اكنون در رابطه  با 
بحث رای كاندیداهای خاص تخلفاتی مشاهده شده 

و ۸ مورد دستگیری نیز در سطح شهر داشتیم. 
اردبیل  استان  مركز  انقاب  و  عمومی  دادستان 
یادآور شد: در دیگر شهرستانها  تخلفاتی وجود 
متعاقبا  گزارشات  ارائه  و  جمع بندی  از  بعد  آمار 

اعام خواهد شد.

اجرای مرحله اول طرح درجه بندي
 61 پمپ بنزین البرز 

البرز  استان  هاي  بنزین  پمپ  بندي  درجه  طرح  مرحله  اولین 
در اردیبهشت ماه سال جاري با حضور نمایندگاني از واحدهاي 
ستادي و عملیاتي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان 

البرز اجرا  شد.
به گزارش روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
هاي  بنزین  پمپ  بندي  درجه  طرح  مرحله  اولین  البرز  منطقه 
استان البرز با حضور نمایندگاني از واحدهاي بازرگاني، مهندسي، 
ادارات  و  هوشمند  سامانه  زیست،  محیط  و  بهداشت  ایمني، 

شهرستاني انجام شد.
نفتي  هاي  فرآورده  پخش  ملي  شركت  مدیر  توسلي  ابراهیم 
منطقه البرز گفت: در مرحله اول طرح درجه بندي عملکرد پمپ 
قرار  ارزیابي  مورد  مربوطه  هاي  شاخص  به  توجه  با  ها  بنزین 
با  اخیر  هاي  سال  در  افزود  وي  شدند.  بندي  درجه  و  گرفته 
اجراي طرح درجه بندي سطح كمي و كیفي خدمات قابل ارائه 
در جایگاه هاي عرضه سوخت مایع شامل بنزین و نفتگاز بسیار 

بهتر و مطلوبتر از گذشته شده است. 
پمپ  باب   6۵ از  حاضر  حال  در  داشت؛  اظهار  ادامه  در  توسلي 
اختصاصي  سوخت  عرضه  جایگاه  باب   6۱ البرز  استان  بنزین 
مشمول طرح درجه بندي هستند كه با اجراي مرحله اول طرح 
درجه بندي  ۵۴  باب درجه ممتاز،  ۴ باب درجه یک و مابقي 

درجه هاي دو و سه را كسب كرده اند.
دو  براي  سال  هر  استان  هاي  بنزین  پمپ  بندي  درجه  طرح 
مرحله شش ماهه اجرا مي شود و عملکرد آن ها طبق شاخص 
امکانات،  از جمله زیبا سازي، تجهیزات و  هاي پیش بیني شده 
غیرعامل،  پدافند  مشتریان،  با  ارتباط  رساني،  سوخت  عملیات 
ایمني،  بهداشت و محیط زیست  به طور مستمر پایش مي گردد.

       

کشف کاالهای قاچاق 35 میلیاردی در هرمزگان
قاچاق  كاالی  انواع  كشف  از  هرمزگان  استان  انتظامی  فرمانده 
به ارزش 3۵ میلیارد و ۸2۴ میلیون ریال طی هفته گذشته در 

استان خبر داد.
اداره  مأموران  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  ملکی  اله  عزیز  سردار 
انتظامی  مأموران  همکاری  با  استان  ارز  و  كاال  قاچاق  با  مبارزه 
كنترل  و  اطاعاتی  كامل  اشرافیت  باشد  گذشته  هفته  یک  طی 
سنگین  و  سبک  خودروی  دستگاه   7۰ مواصاتی   محورهای 

حامل كاالی قاچاق را شناسایی و توقیف كردند.
 وی افزود :طی این مدت با تاش مأموران ۹۴۰ هزار نخ سیگار، 
۵هزار و ۵۱۸متر پارچه،۴۰ كیلو چای، ۱۴۱دستگاه لوازم خانگی، 
كیلو   ۴۰۰ و  یک تن  دام،  رأس   2۹ لیتر سوخت،   6۵۰ و  ۹هزار 

برنج و ۸ هزار و ۴۵7 ثوب البسه قاچاق كشف شد.
كاالهای كشف شده  ارزش  اینکه  به  اشاره  با  انتظامی  مقام  این   
طی این مدت 3۵ میلیارد و ۸2۴ میلیون ریال برآورد شده است، 
بیان كرد: در یک هفته گذشته ۹۸ فقره پرونده زیر یک میلیارد 
ریال  و 3 پرونده باالی یک میلیارد ریال تشکیل كه ۹2 متهم در 
این زمینه دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی 

شدند.

خبر خبر

متن آگهی 
احتراما نظر به درخواست سیده زیور موسوی مطلق مبنی بر تحر تركه اموال مرحوم 
سید خداداد موسوی از كلیه ورثه یا نمایندگان قانونی بستانکاران مدیونین و هر 
كس حقی بر تركه دارد در موعد ۹6/۴/۱2 ساعت ۱۱ صبح در شعبه 7 شورای حل 
اختاف امام واقع در دادگستری ژاندارمری حاضر تا اموال مرحوم تحریر گردد رای 

در یکی از روزنامه های كثیر االنتشار نشر در یک نوبت نشر گردد .
دبیر شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد –سروگل بارانی . 

رای دادگاه 
فرزند  زاده  تقی  2-تقی  تقی  فرزند  زاده  تقی  ۱-شاپور  آقایان  دعوای  با  رابطه  در 
آقایان ۱-جواد 2-حبیب  طرفیت  به  كرمی  فاطمه  خانم  وكالت سركار  با  مرتضی 
مورخه  فاكتور  (طبق  معامله  مورد  )تحویل  مبیع  تسلیم  به خواسته  تقیان  دو  هر 
و  دادرسی  خسارات  كلیه  انضمام  به  تومان   ۱2۴/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به   ۱3۹۵/۴/۸
ها  خواهان  كه  شرح  این  به  ریال   ۱/2۴۰/۰۰۰/۰۰۰ به  مقوم  وكیل  الوكاله  حق 
طی  خواندگان  از  اقام  دادخواست  پیوست  مدارك  به  توجه  با  اند  داشته  اظهار 
به شماره حساب  انصار  بانک  عهده   ۱3۹۵/۴/۸ مورخ  چک شماره ۱۵7۰۰۸372 
23۰۱۰۰7۰3۰2۴۰۰۱ خریداری نموده و قرار بر این بوده كه ابتدا اقام را تحویل 
تقاضای  خواسته  به شرح  حال  نشده  گونه  این  كه  نمایند  دریافت  را  ثمن  سپس 
رسیدگی دارند خواندگان حاضر نشده الیحه ارسال ننموده اند دادگاه با توجه به 
اظهارات وكیل خواهان و ماحظه رونوشت فاكتور فروش ارایه شده از سوی خواهان 
و در  دانسته  وارد  را  ها  اظهارنامه رسمی خواسته خواهان  رونوشت  ها و ماحظه 
دادرسی  آیین  قانون   ۵۱۹ و   ۱۹۸ مواد  و  مدنی  قانون   22۰ و   2۱۹ مواد  اجرای 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی حکم به محکومیت خواندگان در موارد 
زیر در حق خواهان ها صادر و اعام می نماید ۱-تسلیم و تحویل اقام مندرج در 
فاكتور ۱3۹۵/۴/۸ كه پیوست دادخواست می باشد. 2-پرداخت مبلغ 2۹/۵2۰/۰۰۰ 
ریال به عنوان حق الوكاله وكیل در مرحله بدوی مبلغ 2/۰27/۰۰۰ ریال به عنوان 
هزینه دادرسی كه با توجه به پذیرش اعسار خواهان ها از محکوم علیه اخذ و قبل 
از اجرای دادنامه در حق صندوق دولت پرداخت میگردد رای صادره غیابی و ظرف 
از  اباغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف بیست روز پس  از  بیست روزپس 
انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان 

لرستان می باشد. 
رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – اکبر امرایی . 

دادنامه
پرونده كاسه ۹۵۰۹۹۸3۸۱23۰۰۴۰۸ شعبه ۱۰۴ دادگاه كیفری دو شهرستان شهركرد 

)۱۰۴ جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹6۰۹۹73۸۱۱۴۰۰۱76
شاكی : خانم سکینه مسعودی مرغملکی فرزند حسن جان به نشانی شهركرد – انتهای خ 
ملت – كوچه ۱۰2 پ ۱۹  متهم : آقای یوسف كریمیان فرزند محمد حسین به نشانی – 

مجهول المکان  اتهام : فروش مال غیر 
رای دادگاه 

در خصوص اتهام یوسف كریمیان كاكلک  فرزند محمد حسین دائر بر فروش مال غیر ) یک 
واحد آپارتمان در محله منظریه شهركرد ) محله 36( پاك ثبتی ۱۰- به مساحت هشتاد 
مترمربع به آدرس : شهركرد ، خیابان شهید مبینی ، ساختمان پارس ، طبقه اول ، بلوك 
ای ( موضوع شکایت سکینه مسعودی مرغملکی فرزند حسن خان ، بدین شرح كه متهم 
یاد شده كه فرزند شاكیه می باشد در تاریخ ۹3/۴/23 آپارتمان موصوف را به مادر خود 
) شاكیه ( می فروشد سپس در تاریخ ۹۴/۱۱/2 در حالیکه دیگر مالکیتی نسبت به ملک 
مذكور نداشته آن را به شخص دیگری به نام سید بهنام طاهریان به مبلغ پانصد میلیون 
ریال فروخته لکن مدعی شده در این خصوص دارای اذن و اجازه شاكی بوده و هنگام بیع 
مادرش نیز حضور داشته است كه در این خصوص دلیل و مدركی ارائه ننموده است ضمن 
اینکه شخص خریدار نیز صراحتاَ اذعان نموده كه در موقع معامله ملک مذكور شاكیه حضور 
نداشته است علیهذا این دادگاه از توجه به كیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی و 
انقاب شهركرد ، شکایت شاكی ، گواهی گواهان و اینکه متهم یادشده با وجود اباغ قانونی 
اخطاریه در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای دفاعیه ای نیز تقدیم ننموده است 
توجهاَ به سایر قرائن و امارات موجود در پرودنده اتهام انتسابی را محرز و مسلم تشخیص و 
مستنداَ به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختاس ، ارتشاء و كاهبرداری مصوب 
۱376 ناظر بر ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱3۰۸ متهم موصوف 
را عاوه بر رد اصل مال )آپارتمان موضوع پرونده ( به شاكی خصوصی به تحمل دو سال 
حبس تعزیری و نیز پرداخت پانصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت ) 
معادل مالی كه اخذ نموده است ( محوم می نماید  رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز از تاریخ اباغ واخواهی در این مرجع و سپس ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضای 
مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاكم محترم نجدید نظر استان چهارمحال و 

بختیاری می باشد . ل  
یداله مقارهـ  دادرس شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان شهرکرد

گواهی نشرآگهی 
آقای صادق مهدی زاده فرزند رضا به شرح دادخواست تقدیمی به كاسه ۱۵۰/۹6 
ش ح ۱اردل درخواست گواهی حصر وراثت نموره و چنین توضیح داده كه شادروان 
تاریخ  در  سرانجام   ۱3۴۴ ۱۴۴۱متولد  ش  ش  به  فرامرز  فرزند  زاده  مهدی  رضا 

۹6/۰2/۱2 دارفانی را بدرود گفته ورثه حین الفوت آن مرحرم منحصر است به : 
۱-صادق مهدی زاده كاجی  فرزند رضا به ش ملی ۴6۸۹۹3۱۵۸۵)فرزند متوفی ( 
2- سبحان مهدی زاده كاجی فرزند رضا  به ش ملی ۴6۸۰۰۱۰۴۰۱ )فرزند متوفی 

)
3- سعادت مهدی زاده كاجی  فرزند رضا  به ش ملی۴6۸۰۰۸۵۹67 )فرزند متوفی 

)
۴- سجاد مهدی زاده كاجی فرزند رضا به ش ملی ۴6۸۹۸۰۵۵63 )فرزند متوفی (

)فرزند  به ش ملی ۴6۸۰۱63۵۰۱   فرزند رضا   زاده كاجی   ۵- سیروس مهدی 
متوفی (

6- فاطمه باقری كاجی فرزند فتح اله  به ش ملی ۴6۸۹67۹6۰6 ) مادر متوفی (
7- سروگل لنجانی ناغانی فرزند بختیار به ش ملی ۴6۸۹37۹۸۸2 ) همسر دائمی 

متوفی ( و الغیر.
پس از تشریفات قانونی در یکی از روزنامه های كثیراالنتشار در یک نوبت آگهی شود 
تا هر كس اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به شورا ارائه و اال گواهی صادر خواهد شد.
قنبری ـ دبیر شورای حل اختالف شعبه حکمی اردل

دادنامه
شماره پرونده : ۹۵۰۹۹۸3۸۱33۰۰۱2۹     شماره دادنامه : ۹6۰۹۹73۸۱۱۱۰۰۱۸7    

تاریخ دادنامه : ۹6/۱/2۸
دادگاه صادركننده رای : شعبه ۱۰۱ دادگاه كیفری دو شهرستان شهركرد

قاضی صادركننده : موسی رحیمی                       سمت : رئیس دادگاه 
شاكی : آقای فاضل محمدی بهرام آبادی فرزند هیبت اهلل به نشانی استان چهارمحال 
و بختیاری – شهرستان شهركرد – شهر شهركرد بلوار مجاهدین – بین كوچه 3 و ۵ 
ابراهیم صفرپور  آقای   .3 اقای سجاد صفرپور   .2 رضا صفرپور  آقای   .۱  : متهمین 
فعَا مجهول   ۵ از ك  مجاهدان جلوتر  بلوار  معلم  بلوار  نشانی شهركرد  به  همگی 

المکان 
اتهام ها :۱. توهین، شركت در ایراد ضرب و جرح عمدی و تهدید 

گردشکار: آقایان سجاد صفرپور ، ابراهیم صفرپور و رضا صفرپورحسب شکایت آقای 
فاضل محمدی ، متهم هستند به توهین ، مشاركت در ایراد ضرب و جرح ، بعاوه 
متهم ابراهیم صفرپور ، به تهدید هم متهم است ، اینک دادگاه ختم رسیدگی را 

اعام و به شرح ذیل رای صادر می نماید.
رای دادگاه

موضوع این پرونده راجع به اتهام آقای سجاد صفرپور و رضا صفرپور مبنی بر توهین 
و شركت در ایراد ضرب و جرح عمدی و اتهام اقای ابراهیم صفرپور مبنی بر توهین 
و شركت در ایراد ضرب و جرح عمدی و تهدید ، حسب شکایت آقای فاضل محمدی 
بهرام آبادی فرزند هیبت اله می باشد كه با توجه به مفاد گواهی گواهان ، مجرمیت 
متهمان از نظر دادگاه محرز است ، لذا به استناد مواد 6۰۸ و 66۹ تعزیرات و مواد 
۱2۵،۴۴۸،۴۴۹،7۰۹،7۱۰و7۱۴ مجازات اسامی هرسه متهم را به اتهام توهین به 
پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و به اتهام شركت در ایراد صدمه بدنی به 
نحو تساوی به پرداخت یک درصد دیه كامل بابت جراحت حارصه خلف آرنج راست 
و ساعد راست ، بیست و پنج صدم درصد دیه كامل بابت ارش تورم ساعد راست ، 
چهار و نیم هزارم دیه كامل بابت سه عدد كبودی در سینه ، نیم درصد دیه كامل 
ران  در  كبودی  بابت  كامل  دیه  هزارم  ، سه  در سینه  ارش جراحت حارصه  بابت 
راست و كبودی در شانه راست ، نیم درصد دیه كامل بابت ارش جراحت حارصه در 
شانه چپ و یک و نیم هزارم دیه كامل بابت كبودی در سمت راست گردن در حق 
شاكی و بعاوه محکومیت آقای ابراهیم صفرپور را به اتهام تهدید به تحمل دوسال 
از مجازاتهای تعزیری تعیینی در  حبس تعزیری محکوم و اعام می دارد ، ضمناَ 
مورد ابراهیم صفرپور ، صرفاَ مجازات اشد اجرا می گردد ، رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن راجع به دیه 
صدمات بدنی قطعی و در سایر موارد ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در 

دادگاه محترم تجدیدنظر استان می باشد. ع 
موسی رحیمی ـ رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرکرد

آگهی
خواهان  اكبر رمضانی كجائی    دادخواستی به طرفیت خواندگان قربانعلی و ناصر 
امیر رضا همگی پاشائی خشکناب  ابراهیم و موسی و  نازیا و  و رسول و عزیزه و 
تقدیم دادگاههای عمومی  به خواسته   مطالبه وجه سفته    اسماعیلی  و صغری 
شهرستان تهران نموده كه جهت رسیدگی به شعبه ۱۸۹   دادگاه  خانواده مجتمع 
قضایی شهید مطهری تهران واقع در تهران یافت آباد كوی ولیعصر مجتمع قضایی 
شهید مطهری   ارجاع و به كاسه  ۹6۰۰76 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن  
۹6/۴/۱۸   و ساعت   ۸:3۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعام نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
  110/19127 منشی شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری   تهران

اجرائیه 
محکوم له-محسن احتشام فرزند اله یار

محکوم علیه –سید محمد پدیدار فرزند سید علی –مصطفی موالپور فرزند محرمعلی
محکوم به –به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   ۹۵۰۹۹7۰2۱3۸۰۱۰7۰ مربوطه 
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 

تا وصول و هزینه اجرائی .
110/19123   مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

اجرائیه 
محکوم له –شركت حمل و نقل بین المللی خلیج فاری 

محکوم علیهم-منصور حیات غیبی-قمرتاج صدفی
محکوم به –به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   ۹۱۰۹۹7۰2۱3۸۰۱22۱ مربوطه 
و  دادرسی  خسارت  ریال   2۱۵2۰۰۰ مبلغ  و  خواسته  اصل  ریال   ۱۰۰۰۰۰۰۰۰
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۹۱/۱۰/۵ تا وصول و هزینه اجرائی .

۱۱۰/۱۹۱2۵   مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۱۸۹ دادگاه عمومی تهران 
خواهان  اعظم تکلو    دادخواستی به طرفیت خواندگان قاسم و فاطمه و خدیجه 
و سکینه و عباس و اصغر و محمود و احمد همگی نعمتی  به خواسته   الزام به 
تنظیم سند و فک رهن   تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده كه جهت 
رسیدگی به شعبه  ۱۸۹  دادگاه  خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری تهران واقع 
در تهران یافت آباد كوی ولیعصر مجتمع قضایی شهید مطهری   ارجاع و به كاسه 
۹6۰۰۸۱  ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن   ۹6/۴/۱۹  و ساعت  ۹  تعیین شده 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده  است به علت مجهول 
73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی كامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
  110/19124    منشی شعبه 189دادگاه عمومی حقوقی مجتمع
 قضایی شهید مطهری   تهران

آگهی
خواهان   مرتضی شریف زاده دادخواستی به طرفیت خوانده   سید روح اله مدنی  به 
خواسته  اعسا ر از پرداخت محکوم به و مطالبه خسارت دادرسی   تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان تهران نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 2۱۴ دادگاه خانواده 
مجتمع  تربیت  و  اصاح  كانون  مخابرات  جنب  تهران شهرزیبا خ  در  واقع  تهران 
گردیده  ثبت    ۹6۰۹۹۸2۱63۹۰۰۰۱6 كاسه  به  و  ارجاع  مفتح  شهید  قضایی 
مجهول  علت  به  است  شده  تعیین  ساعت۹   و    ۹6/۴/۱۰ آن  رسیدگی  وقت  كه 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید كثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 110/19122 مدیر دفتر شعبه  214دادگاه خانواده شهید مفتح   تهران

مزایده  تک مرحله ای
شماره  نامه  و  دولت  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون  ماده 43  اساس  بر  نظردارد  در  رشت  یک  ناحیه  پروش  و  آموزش  مدیریت 
3700/36811/613 مورخ 1396/2/20 اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن یک باب ساختمان به نام های مهد کودک فرشتگان 
واقع در رشت -خیابان بیستون - کوچه انام  - کوچه چهاردهم و یک باب ساختمان  به نام مهدکودک فرشته واقع در رشت منظریه 

خیابان ولیعصر)عج(- مهدکودک فرشته را در قالب عقد اجاره ازطریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط نماید...
باب  –کوچه چهاردهم ویک  انام  بیستون -کوچه  واقع درخیابان  نام مهدکودک فرشتگان  به  باب ساختمان  یک  مزایده:  موضوع 

ساختمان به نام مهدکودک فرشته واقع دررشت - منظریه- خیابان ولیعصر)عج(- مهدکودک فرشته
 مزایده گزار:آموزش وپرورش ناحیه یک رشت

مدت قرارداد: هشت ماه بعد از انعقادقرارداد
شرایط شرکت کنندگان :کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی با ارائه مدارک مورد نیاز

محل واگذاری اسناد:واحد دبیرخانه آموزش و پرورش ناحیه یک رشت واقع دربلوار آیت ا... ضیابری
 زمان واگذاری اسناد وبازدید از مکان:

از یکشنبه1396/2/31 لغایت پایان وقت اداری شنبه 1396/3/6
مهلت ارائه پیشنهادات: ازیکشنبه 1396/3/7 لغایت پایان وقت اداری  پنج شنبه 1396/3/18

محل تحویل پیشنهادات: دبیرخانه آموزش و پرورش ناحیه یک رشت واقع در بلوار آیت ا... ضیابری 
زمان  گشایش پاکت مزایده: ساعت10 صبح روزشنبه1396/3/20

اعتبار پیشنهادات: 2 ماه از تاریخ گشایش پاکات مزایده 
هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

 مبلغ تضمین شرکت در مزایده: مبلغ 40/000/000 ریال  بصورت ضمانتنامه بانکی بابت شرکت در مزایده  ساختمان فرشتگان و مبلغ 
30/000/000 ریال بصورت ضمانتنامه  بانکی بابت شرکت در مزایده ساختمان فرشته ویا واریز وجه به حساب شماره  2173124459007 

جاری آموزش و پرورش ناحیه یک رشت.
www.Guilan-medu.ir /3701 :نشانی سایت

تلفن تماس 01333226471 واحد حقوقی آموزش وپرورش ناحیه یک رشت

استان  مركز  خبرنگاران  سلیمانی-  اصغر  علی 
شهرك  در  صنعتی  واحدهای  از  گلستان 

كردكوی بازدید كردند.
سه  از  روزه  یک  تور  یک  طی  خبرنگاران   
خزر  دابین  سلولزی  صنایع  صنعتی  واحدهای 
پلیمر  سورن  و  گلستان  پیمان  ایرانیان،بهاران 

خزر بازدید كردند. 
خزر  دابین  سلولزی  صنایع  شركت  مدیرعامل 
دابین  سلولزی  صنایع  گفت:كارخانه  ایرانیان 
خزر ایرانیان در زمینی به مساحت ۴ هزارو6۰۰ 
متر مربع و با زیر بنای 2 هزارو ۸۵۰ متر مربع 
حال  در  تومان  میلیارد   3.2 گذاری  سرمایه  با 
احداث است كه البته سوله و ساختمان اداری 
آن احداث شده و ماشین آالت آن نیز خریداری 
ترخیص  منتظر  بندرعباس  گمرك  محل  در  و 
ونصب در كارخانه است. شبیری افزود: با عنایت 
واحد  این  گرفته  صورت  های  بینی  پیش  به 
بصورت  را  نفر   2۰ اشتغال  شرایط  اول  فاز  در 

مستقیم فراهم خواهد كرد.
به  شركت  این  صادرات  داشت:  اذعان  وی 
با  وافغانستان  عراق  میانه،  آسیای  كشورهای 

اقدام  اولویت  در  پذیرفته  صورت  های  رایزنی 
ضایعات  از  واحد  وی،این  گفته  به  بود.  خواهد 
انواع مقوا، شانه تخم مرغ  كاغذ اقدام به تولید 

و میوه خواهد كرد.
پیمان  بهاران  شركت  از  خبرنگاران  ادامه  در 

هزار   2۱ مساحت  به  زمینی  در  كه  گلستان 
كردند.مدیرعامل  بازدید  شده  احداث  مترمربع 
شركت بهاران پیمان گلستان گفت:این شركت 
بازیر بنای ۱۱ هزارو۵۰۰ متر مربع و با سرمایه 
سال  در  تومان  میلیارد   ۴۰ بر  افزون  گذاری 

رئیس  معاون  نوبخت  دكتر  حضور  با  گذشته 
جمهوری به بهره برداری رسید.

از  پیمان   بهاران  صنعتی  افزود:واحد  یوسفی 
 2 بر  افزون  تسهیات  تولید  رونق  طرح  محل 

میلیارد تومان تسهیات دریافت كرده است.
وی بیان كرد: این واحد صنعتی زمینه اشتغال 
۵۰ نفر را در دو شیفت كاری فراهم كرده است.

استفاده  با  واحدصنعتی  این  داشت:  اظهار  وی 
ماشین  ترین  پیشرفته  و  مجهزترین  از 
سریع  انجماد  های  تونل  و  ها  آالت،سردخانه 
در زمینه های فرآوری و بسته بندی محصوالت 

كشاورزی با كیفیت باال در حال تولید است.
شركت  خبرنگاران  بازدید  مورد  واحد  آخرین 
سورن پلیمر خزر بود كه این واحد صنعتی نیز 
با سرمایه گذاری بیش از ۱۵ میلیارد تومان در 
زمینی به مساحت یکهزار و 3۸7 متر مربع و با 
زمینه  در  مربع  متر  چهارهزارو ۵2۰  بنای  زیر 

تولید الیاف پلی استر در حال تولید است.
برای  پت  ظروف  ضایعات  از  كه  شركت  این   
تولیدات خود بهره می برد،زمینه اشتغال 7۹ نفر 

را در استان فراهم كرده است .

به همت صنعت،معدن وتجارت انجام شد؛

بازدید خبرنگاران گلستانی از واحدهای صنعتی کردکوی

فریباشادپور- اهواز: معاون بهره برداری آبفا خوزستان با بیان 
اینکه در پایان سال ۹۵ جمعیت تحت پوشش این شركت 
در ۵6 شهر تابعه به بیش از سه میلیون و 337 هزار نفر 
رسید، گفت : سرانه تولید آب به ازای هرنفر ۴۰۴ لیتر در 
روز است كه برای تامین آن محکوم به تولید بیش از یک 
میلیون و ۱۰۵ هزار مترمکعب آب در طول شبانه روز می 
باشیم و این در حالی است كه روزانه در كل كشور ۱6 

میلیون مترمکعب آب تولید می شود.
به گزارش روابط عمومی شركت آب و فاضاب خوزستان، 
مهراب قنبری،  با اشاره به اینکه در سال ۹۵ طول كل 
خطوط انتقال و شبکه توزیع آب استان به بیش از ۹ هزار 
كیلومتر رسید خاطر نشان كرد: در این مدت 3۵ كیلومتر 
توسعه و اصاح شبکه توزیع آب و ۴ كیلومتر نیز توسعه 

واصاح شبکه جمع آوری فاضاب صورت گرفته است.
 قنبری افزود: طی همین مدت تعویض ۱37۸۰ فقره كنتور 
خراب مشتركین تعویض و بیش از ۱62۵رشته استاندارد 

سازي و تعویض انشعابات فرسوده آب انجام شد.
وی در ادامه از شناسایي 3۰۸۵ رشته انشعاب غیر مجاز 
خبر داد و گفت : از این تعداد انشعاب غیر مجاز 233۰ مورد 
به مجاز تبدیل و مابقی جمع آوری و برخی نیز به مراجع 

قضایی معرفی شدند.
معاون بهره برداری آبفا خوزستان، كاهش آب به حساب 
و  بیانکرد  معاونت  این  كاری  اهداف  از  یکی  را  نیامده 

افزود : طی سال ۹۵ ضمن كاهش ۱۰ درصد تولید آب 
در مقایسه با سال قبل، پرت و هدر رفت آب نیز از ۴2 
درصد به ۴۰درصد كاهش یافته است. وی ظرفیت در مدار 
سیستم های آب شیرین كن را مجموعا 3۰ هزار مترمکعب 
در روز اعام و تصریح كرد: ظرفیت جدید در حال احداث 
سیستم های آب شیرین كن در شهرهای آبادان، خرمشهر،  
هندیجان، رامهرمز،  شادگان و دارخوین را نیز بیش از 37 
هزار مترمکعب در شبانه روز بیان كرد. معاون بهره برداری 
آبفا خوزستان، حفر و تجهیز چهار حلقه چاه در شهر ایذه، 
حفر و تجهیز یک حلقه چاه در شهر صیدون، حفر و تجهیز 
یک حلقه چاه در شهر باغملک، حفر و تجهیز چهار حلقه 
چاه به همراه احداث ۹ كیلومتر خط انتقال ۵۰۰ میلیمتری 
در شهر اللی، اجرای خط كمر بندی شهر دزفول به طول 
۵/7 كیلومتر و قطر 6۰۰ میلیمتر از تاسیسات به شهر سیاه 
منصور ، حفر دو حلقه چاه و  تکمیل و ساخت ایستگاه 
پمپاژ ، ساختمان كلرزنی، وارد مدار كردن مخزن 2۰۰۰ 
مترمکعبی در شهر قلعه خواجه و همچنین اجرای خط 
كن  آبشیرین  سیستم  به  آسک  سد  مخزن  آب  انتقال 
شهرهندیجان و حذف آبگیر رودخانه زهره و جداسازی 
آب پاك جنوب شرق با آب خام جهت آبشیرین كن وباال 
بردن ظرفیت تولید تاسیسات گالک شوشتر با وارد مدار 
كردن سه حلقه چاه  )۱۰۰۰۰مترمکعب در شبانه روز به 
تاسیسات سیدحسن و ۱۰۰۰۰متر مکعب در شبانه روز به 

شهر اهواز( را از نتایج جلسات انسجام بخشی اعام نمود.

معاون بهره برداری آبفا خوزستان اعالم کرد:

خدمات رسانی آبفا به شهروندان 56 شهر تابعه

تعمیرات  اصفهان:  بهادری- 
كولرهوایي  دستگاه   2۴ اساسي 
شركت  مركزي  كارگاه  در    637
پاالیش نفت اصفهان  در حال انجام 

است.
مکانیک  مركزي  كارگاه  رئیس 
اصفهان   نفت  پاالیش  شركت 
انجام  هاي  بررسي  از  پس  افزود: 
فني  بازرسي  اداره  توسط  گرفته 
هوایي 637  كه  كولرهاي  روي  بر 
واحدهاي  اساسي  تعمیرات  در 
سرویس  از  دو  و  یک  آیزوماكس 
خارج شده بودند، عملیات بازسازي 
و تعویض تیوپ بر روي 2۴ دستگاه 
این  كار  دستور  در  هوایي  كولر 
حسین  است.  گرفته  قرار  شركت 
اساسي   تعمیرات  افزود:  گرشاسبي 
بر  مبدل هاي مذكور كه مشتمل  
است،  كارگاهي  فعالیت  2۵ مرحله 
زمانبر  و  شاخص  كارهاي  جمله  از 
روي  بر  مركزي  كارگاه  تعمیراتي  
مي  محسوب  پاالیشي   تجهیزات 
عملیات   نوع  به  باتوجه  كه  گردد 

و  تعمیر  نیاز،   مورد  تعمیراتي 
تجهیزات  این  از  برخي  بازسازي  
صرف وقت تاحدود چهار ماه را مي 
با در نظر  اذعان داشت:   طلبد.وي 
توجه  با  و  این شرایط  گرفتن همه 
به در پیش بودن تعمیرات اساسي 
واحد آیزوماكس یک در سال جاري 
و نیاز مبرم واحد مذكور به شانزده 
كارگاه  تجهیزات،  این  از  دستگاه  
مركزي تعمیر و تعویض تیوب این 
كاري خود  اولویت  در  را  تجهیزات 

قرار داده است.
گفتني است با توجه به  برنامه ریزي 
با همکاري  هاي صورت گرفته و   
سایر ادارات از جمله بازرسي فني، 
قبل  تا  نقل  و  حمل  و  جوشکاري 
واحد  اساسي  تعمیرات  شروع  از 
مذكور )كه در مهرماه سال جاري(
این تعمیرات به سرانجام مي رسد.  
معظم  فعالیت  این  اقتصادي  صرفه 
براي شركت  پاالیش نفت اصفهان 
معادل ۴ میلیارد تومان برآورد شده 

است.

تعمیرات دستگاه کولر هوایي 637 

شرکت پاالیش نفت اصفهان

3240
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آماده سازی مدارک فاز دو میدان یادآوران 
برای برگزاری مناقصه

مدیرعامل شركت مهندسی و توسعه متن از آماده سازی مدارك فاز دو 
میدان نفتی یادآوران برای برگزاری مناقصه خبر داد.

روزانه ۱۱۰  حاضر  درحال  اینکه  بیان  با  زاده  شهنازی  سیدنورالدین 
هزار بشکه از فاز یک میدان یادآوران تولید می شود، اظهار كرد: میزان 
تولید از فاز یک میدان یادآوران تا ۱3۵ هزار بشکه در روز قابل افزایش 
است. همزمان مدارك فاز دو برای مذاكره با شركت هایی كه قرار است 
با ایران در توسعه این میدان همکاری كنند آغاز می شود كه توسعه 

فاز دو میدان نفتی یادآوران در قالب قرارداد IPC  محقق شود.
وی به این سوال كه كدام شركت ها برای توسعه فاز دو میدان نفتی 
یادآوران حضور خواهند داشت، پاسخ داد: اگر توسعه فاز دو یادآوران 
میدان  توسعه  برای  بگیرد  شركت هایی كه  مناقصه صورت  قالب  در 
نفتی آزادگان اعام آمادگی كرده اند، از جمله شل، توتال، اینپکس، 

انی و غیره حضور خواهند داشت.
مدیرعامل شركت مهندسی و توسعه متن در پیاین اعام كرد: تولید 

از میدان یادآوران  به حدود 3۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.

تولید روزانه نفت آزادگان جنوبی
 به 160 هزار بشکه می رسد 

برداشت ۱6۰  آزادگان جنوبی گفت:با  قائم مقام مجری طرح  معاون 
هزاربشکه نفت در روز از منظقه غرب كارون می توان گفت كه روزانه 

حدود 2.۵ میلیون دالر درآمد زایی شکل گرفته است. 
مجید نجاریان با بیان این كه در میدان آزادگان شمالی برای رسیدن 
به 3۵ هزار بشکه نفت در روز در قالب قرارداد بیع متقابل و طی مدت 
3 سال ۵6۵ میلیون دالر هزینه شده است، گفت: ما در میدان آزادگان 
جنوبی با صرف یک پنجم هزینه تعیین شده، تنها كمتر از ۵ ماه ۴۰ 

هزار بشکه به میزان تولید نفت این میدان اضافه كردیم.
وی با اشاره به این كه از اواسط آذر ماه سال گذشته تا كنون ۱۹ حلقه 
چاه جدید در این میدان حفر شده است، عنوان كرد: از ۴۰ هزار بشکه 
نفت افزوده شده به حجم تولید این میدان، ۸۰۰۰ هزار بشکه به همراه 
مقادیر دیگر نفت خام وارد كاستر شمالی شده و سپس به كارخانه 
جفیر می رود و حدود 3۰ هزار بشکه از آن نیز به وسیله خط لوله 32 

اینچی به كارخانه می رسد.
نجاریان با بیان این كه تمام كارها از جمله نصب خطوط لوله، حفر 
چاه ها، مراحل اسیدكاری، استقرار تاسیسات سرچاهی و غیره به پایان 
 3 حداكثر   Shot down یک  به  تنها  اكنون  افزود:  است،  رسیده 
قرار  بازبینی  را كه مورد  برنامه كنترلی كارخانه  تا  نیاز است  ساعتی 

گرفته اند، بارگذاری شود و ۴۰ هزار بشکه وارد كارخانه شود.
این مقام مسئول با تاكید بر تاش بی وقفه و شبانه روزی متخصصان 
و كارشناسان میدان آزادگان جنوبی، افزود: با این حساب روزانه حدود 

2.۵ میلیون دالر درآمد زایی شکل گرفته است.
نجاریان با تاكید بر این كه میدان آزادگان جنوبی تا پایان سال جاری 
به تولید ۱6۰ هزار بشکه ای نفت خام می رسد، در خصوص برنامه 
های آتی گفت: قرار است طی مدت زمان 2 الی 3 ماه، ۱2 چاه دیگر 
در محدوده منیفولد Manifold( 2 2(  حفر شود كه از این تعداد 
چاه روزانه 2۵ هزار بشکه نفت به حجم تولید این میدان افزوده می 

شود.
چاه  حلقه   ۱3 میدان  جنوب  در  است  قرار  همچنین  داد:  ادامه  وی 
وارد مدار كنیم كه در نهایت روزانه 2۸ هزار بشکه افزابش نفت خام 
Skid mounted هم روزانه  با آوردن طرح  نیز  خواهیم داشت و 

۵۰ هزار بشکه در روز به تولید نفت خام این میدان افزوده می شود.

تقویت همکاری های ایران و استرالیا 
در بخش آب و فاضالب 

رئیس مركز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق در دیدار با 
معاون سفیر استرالیا در تهران از تقویت همکاری های ایران و استرالیا 

در بخش آب، فاضاب و انرژی های تجدید پذیر خبر داد. 
»حمیدرضا تشیعی« رئیس مركز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع 
آب و برق وزارت نیرو در دیدار با »تیم پترسون« معاون سفیر استرالیا 
در تهران از تقویت همکاری های ایران و استرالیا در بخش آب، فاضاب 

و انرژی های تجدید پذیر خبر داد.
دو  بین  مختلف  حوزه های  در  همکاری  محورهای  تشریح  وی ضمن 
فاضاب  و  آب  آب،  منابع  مدیریت  شامل  را  همکاری ها  این  كشور، 
شهری، مدیریت مصرف آب، شیرین سازی آب،  استفاده از سامانه های 
هوشمند در مدیریت آب و فاضاب شهری، مدیریت دارایی های آبی 
)water assets management( ذكر كرد و افزود: همچنین 
محورهای همکاری در بخش انرژی های تجدید پذیر اعم از نیروگاه های 
بادی، خورشیدی، بیوماس و آموزش از طریق شركت های غیر دولتی 

)NGO( نیز اجرایی خواهد شد.
كشورهای  با  نیرو  وزارت  همکاری های  به  تشیعی سپس  رضا  حمید 
ادامه اظهار داشت:  ژاپن و آلمان در مقوله آموزشی اشاره كرد و در 
همکاری متقابل بین متخصصان دو كشور ایران و استرالیا ضمن تبادل 
اطاعات فنی و تخصصی بین مهندسان دو كشور می تواند موجبات 

همکاری برای اجرای طرح های مشترك را فراهم كند.
می توان  پایلوت  پروژه  یک  اجرای  زمینه  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
همکاری بین دو دانشگاه ایران و استرالیا را آغاز كرد افزود: برای اجرای 

این پروژه می توان شهر كاشان را به عنوان پایلوت در نظر گرفت.
اشاره  با  برق  و  آب  صنایع  پشتیبانی  و  صادرات  توسعه  مركز  رئیس 
با   )water assets management( در خصوص  كه  این  به 
كمک  كشور  دو  خصوصی  بخش های  از  می توان  آبی  مدیریت های 

گرفت، افزود: این كمک ها می تواند در قالب یک پروژه B&B باشد.
»تیم پترسون« معاون سفیر استرالیا در تهران نیز ضمن ابراز خرسندی 
از این دیدار،  با دعوت از وزیر نیرو و قائم مقام وی برای سفر به این 
كشور گفت: این سفر در ایجاد روابط مستحکم تر و همکاری مفیدتر 

بین دو كشور بسیار حائز اهمیت است.
در  استرالیا  سفارت  بازرگانی  رایزن   « استرنجیس  لینو   « ادامه،  در 
تهران نیز ضمن تاكید بر سفر وزیر نیرو و همراهان به منظور تداوم 
همکاری بین دو كشور افزود: الزم است در این سفر لیستی دقیقی 
از پروژه های قابل همکاری ایران و استرالیا از طرف جمهوری اسامی 

ارائه شود.
وی سپس به همکاری های دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه ملبورن 
استرالیا برای حل مشکل دریاچه ارومیه اشاره كرد و در ادامه به زمینه 
مدیریت آب در حوزه های مختلف و نحوه تخصیص آب اشاره و اذعان 
داشت: استرالیا در زمینه آبیاری و كشاورزی از تجربه های ارزشمندی 
برخوردار است كه در بخش كشاورزی می توان از فناوری های مناسب 

آن استفاده كرد.

نفت به 54 دالر نزدیک شد 

قیمت نفت در معامات هفته گذشته ۴ درصد 
پایان معامات هفته به ۵3  یافت و در  افزایش 

دالر و ۸2 سنت در هر بشکه رسید. 
كنندگان  تولید  اینکه  به  نسبت  بینی  خوش 
كاهش  توافق  تمدید  سر  بر  جهان  نفتی  بزرگ 
تا  شد  موجب  رسید  خواهند  اجماع  به  تولید 
در  رقم  باالترین  به  جمعه  روز  در  نفت  قیمت 
های  شاخص  و  برسد  گذشته  ماه  یک  حدود 
هفته  دومین  ثبت  سمت  به  نفت  بازار  كلیدی 

افزایشی حركت كنند.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت 
سنت   ۸2 و  دالر   ۵3 به  افزایش  دالر   ۱.3۱ با 
رسید. قیمت نفت برنت اوایل به باالترین رقم از 
2۱ آوریل رسید و افزایش هفتگی نزدیک به ۴ 
درصدی را تجربه كرد كه دومین هفته متوالی 

افزایشی آن است.
قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا نیز با ۹۸ سنت  
افزایش به ۵۰ دالر و 33 سنت رسید كه باالترین 
رقم از 26 آوریل تاكنون بود. قیمت نفت وست 
تگزاس اینترمدییت هم افزایش هفتگی حدودا ۴ 

درصدی را تجربه كرد.
از ابتدای ماه مارس، قیمت نفت بین ۵6 تا ۴7 
دالر در نوسان بوده است. فعاالن بازار از ابتدای 
كردن  سنگین  سبک  حال  در  مدام  جاری  ماه 
تاثیر افزایش تولید نفت آمریکا در برابر كاهش 
جمله  از  كنندگان  تولید  سایر  و  اوپک  تولید 

روسیه بوده اند.
این  از  شدن  مطمئن  حال  در  بازار  ناظران  اما 
تولید  دیگر  و  روسیه  اوپک،  كه  هستند  مسئله 
پایان  تا  را  تولید  توافق كاهش  بزرگ  كنندگان 
تولید  كرد.  خواهند  تمدید   2۰۱۸ مارس 
كنندگان نفت آمریکا مشاركتی در توافق كاهش 

تولید ندارند.
تحلیلگران بانک ای ان زد در یادداشتی نوشتند: 
آمریکا  در  سیاسی  آشفتگی  اینکه  به  توجه  »با 
روز گذشته كاهش یافت، بازار مجددا به عوامل 

اصلی بنیادین خود معطوف خواهد شد.«
برای  رایزنی  حال  در  اوپک  اینکه  به  توجه  »با 
احتماال  این  است،  تولید  كاهش  توافق  تمدید 

موجب باال ماندن قیمت ها خواهد شد.«
روز 2۵ ماه می، رهبران اوپک و دیگر كشورهای 
دهند  می  جلسه  تشکیل  وین  در  كننده  تولید 
خود  آینده  های  ماه  نفتی  سیاست  مورد  در  تا 

تصمیم گیری نمایند.

عراق جایگاه بزرگ ترین منبع 
عرضه نفت به هند را از عربستان 

ربود
 

به گزارش رویترز، عراق عضو سازمان كشورهای 
صادركننده نفت )اوپک(، با فروش نفت ارزان تر 
آوریل سال  ماه  در  هند  به  بصره  میدان های  از 
تامین  بزرگ ترین  جایگزین  میادی،  جاری 

كننده نفت این كشور، یعنی عربستان شد. 
هند در ماه آوریل برای نخستین بار بیش از یک 
خریداری  عراق  از  روز  در  نفت  بشکه  میلیون 
از مدت  باالتر  این میزان هشت درصد  كرد كه 
مارس  ماه  از  بیشتر  سوم  یک  و  پارسال  مشابه 

بوده است.

زیان 76 میلیارد دالر نفت شیل 
به اوپک

 
اداره  سیگنال،  دیلی  اینترنتی  پایگاه  گزارش  به 
اطاعات انرژی آمریکا اعام كرد كه سازمان اوپک 
در سال گذشته میادی به علت افت قیمت ها كه 
در پی افزایش تولید نفت شیل آمریکا حاصل شد، 

با 76 میلیارد دالر زیان روبرو شد.
 بر اساس گزارش این اداره، درآمد خالص اوپک 
 ۴33 حدود   2۰۱6 سال  در  نفت  صادرات  از 
میلیادر دالر بوده كه این رقم ۱۵ درصد نسبت 
دالر(  میلیارد   ۵۰۹  ( میادی   2۰۱۵ سال  به 
از سال 2۰۰۴  میزان  و كمترین  داشته  كاهش 

میادی بوده است.

عراق آماده رکوردشکنی 
صادرات نفت در ماه مه است

 
به گزارش بلومبرگ، با وجود احتمال تمدید توافق 
كاهش تولید، عراق می كوشد صادرات نفت خود 

را در ماه مه به بیشترین میزان افزایش دهد. 
وآمد  رفت  رصد  از  رسیده  آمار  اساس    بر 
كشتی ها و اداره حمل و نقل و كشتیرانی، عراق 
در ۱۵ روز نخست ماه مه 62 میلیون بشکه نفت 
انتقال داده است و اگر این شرایط تا پایان این 
ماه ادامه یابد، رقم یاد شده به چهار میلیون و 
۱۴۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید كه از ژانویه 
آمد  و  رفت  رصد  بلومبرگ  كه  میادی   2۰۱۵
ماهانه  میزان  بیشترین  آغازكرد،  را  ها  كشتی 

است.

 تصمیم بزرگ ترین بدهکار نفتی 
جهان برای پرداخت سود

 
عامل  مدیر  پرنت«،  »پدرو  رویترز،  گزارش  به 
»پتروبراس«،  برزیل  نفت  دولتی  شركت 
كه  كرد  اعام  جهان  نفتی  بدهکار  بزرگ ترین 
پایان سال  در  این شركت  در صورت سوددهی 
2۰۱7 میادی، نخستین بار از سه سال گذشته 

به سهامداران خود سود می دهد.
یک  اجرای  با  كه  شركت  این  گفته  پرنت،  به 
برنامه بسیار جدی در حال كاهش ۹۵ میلیارد 
و فروش  بدهکاری خود، كاهش هزینه ها  دالر 
دارایی هاست، در سه ماه نخست امسال سوددهی 
بی سابقه ای ثبت كرده است و در صورت ادامه 
شرایط، امکان پرداخت سود سهامداران در پایان 

سال جاری میادی وجود دارد. 

کوتاه از انرژی نفت در جهان

جنوبی  آفریقای  انرژی  وزارت  مقامات 
كننده  وارد  كشور  این  كردند  اعام 
شركایی  دنبال  به  نفتی  های  فرآورده 
آفریقا  غرب  كشورهای  بین  در  احتمالی 
برای  ایران  خصوص  به  خاورمیانه  و 
پاالیشگاهی  پروژه  یک  در  مشاركت 

جدید است. 
جنوبی  آفریقای  انرژی  وزارت  مقامات 
كننده  وارد  كشور  این  كردند  اعام 
شركایی  دنبال  به  نفتی  های  فرآورده 
آفریقا  غرب  كشورهای  بین  در  احتمالی 
برای  ایران  خصوص  به  خاورمیانه  و 
پاالیشگاهی  پروژه  یک  در  مشاركت 
وزیر  كوبایی،  مامولوكو  است.  جدید 
این  پارلمان  به  جنوبی  آفریقای  انرژی 
كشور گفته، انتظار می رود كابینه تا ماه 
ساخت  عدم  یا  ساخت  باره  در  دسامبر 
دهه  یک  به  نزدیک  كه  پاالیشگاه  این 
است نیمه كاره باقی مانده تصمیم گیری 
جنوبی  آفریقای  نفت  ملی  كند.شركت 
پاالیشگاه  یک  ساخت  ایده  )پتروسا( 
در  بشکه  هزار   ۴۰۰ پاالیش  ظرفیت  با 
روز در ساحل شرقی این كشور را مطرح 
اما دولت این كشور در سال  كرده است، 
كافی  اعتبار  وجود  عدم  دلیل  به   2۰۱۰
 ۱۰ طرح  این  گذار،  سرمایه  شركای  و 

میلیارد دالری را كنار گذاشت.

پاالیشگاه  این  ساخت  گفت،  كوبایی 
نفت  واردات  زیرا  دارد،  فوریت  اكنون 

آفریقای جنوبی در حال افزایش است.
بخش  بین  یک شراكت  دولت  افزود،  وی 
دولتی و بخش خصوصی كه بخش عمده 
را  بود،  خواهد  دولت  به  متعلق  آن  سهام 
می  ترجیح  پاالیشگاه  این  توسعه  برای 

دهد.
به  جدیدی  پاالیشگاه  هر  كه  زمانی  »تا 
یک  از  بیش  كشور  برسد،  برداری  بهره 
وارد  خارج  از  را  خود  سوخت  نیاز  سوم 

خواهد كرد.«
وزارت  مقامات  از  یکی  ماكوبا،  تسلیو 
این  به  پاسخ  در  جنوبی  آفریقای  انرژی 
كشورهایی  بین  در  ایران  آیا  كه  سوال 
است  توجه  مورد  پروژه  این  برای  استکه 
از  گفت: »در این مرحله هیچ كشوری را 

این پروژه مستثنی نکرده ایم.«
قبل  ماه  یک  یعنی   ،2۰۱2 می  در  ایران 
از اینکه به دلیل تحریم های غرب میزان 
 6۸ حدود  بیابد،  كاهش  نفتش  صادرات 
آفریقای  به  نفت  روز  در  بشکه  هزار 

جنوبی صادر كرد.
آنگوال  و  نیجریه  عربستان،  از  كه  پرتوریا 
ها  تحریم  لغو  از  بعد  خرد  می  نفت  هم 
گیری  سر  از  خواهان  كه  كرده  اعام 

واردات نفت از ایران است.

آفریقای جنوبی به دنبال جذب مشارکت ایران
 در یک پروژه پاالیشگاهی 

و  آب  شركت  بهره برداری  بر  نظارت  معاون 
فاضاب كشور ابراز امیدواری كرد با مدیریت 
منابع آبی، تابستان امسال با كمترین تنش آبی 
در  پاكروح«  پشت سر گذاشته شود.»شاهین 
حاشیه بازدید از تاسیسات آب و فاضاب استان 
كرمانشاه، با اشاره به شرایط نامتعارفی كه در 
صنعت آب و فاضاب كشور حاكم است، گفت: 
این شرایط باعث شده اهداف اولیه شركت آب 
و فاضاب محقق نشود.وی تغییر اقلیم آب و 
هوایی و خشکسالی را از جمله فاكتورهای مهم 
در ایجاد وضعیت فعلی برشمرد و اظهار كرد: 
نیز  مالی  منابع  نامناسب  و وضعیت  تحریم ها 
این  گفته  است.به  بوده  اثرگذار  وضع  این  بر 
دیگر  از  نیز  نشینی  حاشیه  معضل  مسئول، 
فاضاب  و  برای صنعت آب  است كه  عواملی 
بر  نظارت  است.معاون  كرده  ایجاد  مشکاتی 
در  كشور  فاضاب  و  آب  شركت  بهره برداری 
ادامه با اشاره به شرایط مالی نامطلوب دولت 
در سال گذشته، افزود: این امر باعث شد، در 
مواجه شویم  با مشکل  پروژه ها  برخی  اجرای 
اما از منابع دیگری برای تأمین مالی استفاده 

كردیم.
تصفیه خانه  اینکه  اشاره  با  ادامه  در  پاكروح 
وضعیت  پیش  سالیان  در  كرمانشاه  فاضاب 
داشت، گفت: وضعیت  كننده ای  نگران  بسیار 
است. بهتر شده  بسیار  امروز  تصفیه خانه  این 
و  آب  شركت  بهره برداری  بر  نظارت  معاون 
كرمانشاه  كرد،  امیدواری  ابراز  كشور  فاضاب 
در  گذشته  در  كه  خوبی  رتبه های  همان  به 
كشور داشته، دست یابد و این توفیق همکاری 

نیروهای متخصص و آموزش دیده است.
بحث  در  كرمانشاه  استان  اینکه  بیان  با  وی 
شبکه های فاضاب نسبت به كشور از وضعیت 
خوبی برخوردار است، افزود: یکی از پروژه هایی 
كه از آن بازدید شد تصفیه خانه شهید نظری 
بود، با وجود اینکه طول عمر این تصفیه تمام 
شده اما خوب نگهداری شده و این نگهداری 
خوب، تنش ها را در جایگاه خود به نحو مطلوب 

مدیریت كرده است.
كرمانشاه  استان  در  اینکه  به  اشاره  با  پاكروح 
تنش های آبی زیاد وجود دارد، خاطرنشان كرد: 
بازخورد یکی از این تنش ها را در سال گذشته 
در مشکل آب هرسین دیدیم كه البته به خوبی 
بهره برداری  بر  نظارت  شد.معاون  مدیریت 
كرد:  تصریح  كشور  فاضاب  و  آب  شركت 
در  خوبی  بارندگی های  شاهد  اینکه  علیرغم 
بلندمدت  میانگین  به  كه  بودیم  جاری  سال 
این نیست  این مسئله ضامن  اما  بود،  نزدیک 

كه با كم آبی مواجه نشویم.
مدیریت  با  بتوانیم  كرد،  امیدواری  ابراز  وی 
با  را  رو  پیش  تابستان  داریم  كه  آبی  منابع 
بگذاریم.به گزارش  كمترین مشکل پشت سر 
امروز  ایران  آب  منابع  مدیریت  شركت  ایرنا، 
اعام كرد: ارتفاع كل ریزشهای جوی از اول مهر 
 ،)۹۵-۹6( آبی جاری  اردیبهشت سال  تا 3۰ 
بیش از 222 میلیمتر است. این مقدار بارندگی 
درازمدت  مشابه  دوره های  میانگین  به  نسبت 
)22۱ میلیمتر( بدون تغییر است و نسبت به 
دوره مشابه سال آبی گذشته) 22۴ میلیمتر( 

یک درصد كاهش نشان می دهد.

تابستان امسال با مدیریت منابع آب کمترین تنش آبی 
را خواهیم داشت

میزان خرید نفت شركت اسار اویل هند از ایران 
در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

حدود ۱2.۵ درصد كاهش داشته است. 
آمارهای آمد و شد تانکرها كه از منابع تجاری و 
موسسه تامسون رویترز به دست آمده نشان می 
دهد كه میزان خرید نفت شركت اسار اویل هند 
از ایران در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال 
به  و  داشته  كاهش  درصد  گذشته حدود ۱2.۵ 
حدود ۱۵6 هزار و 6۰۰ بشکه در روز رسیده است.

این گزارش حاكی است، در ۴ ماهه نخست سال 
جاری، این مشتری مهم هندی نفت ایران حدود 
۸ درصد بیشتر از تهران نفت خریده و مجموع 
خرید خود را به حدود ۱۵۰ هزار و 7۰۰ بشکه در 

روز رسانده است.
ایران بر سر  با  دولت هند به دلیل اختافی كه 
از پاالیشگاه  توسعه میدان گازی فرزاد ب دارد، 
های این كشور خواسته تا خرید نفت از ایران را 

كاهش دهند.

خرید نفت اسار اویل هند از ایران 12.5 درصد کاهش یافت 

صنایع  ملی  شركت  گذاری  سرمایه  مدیر 
پتروشیمی از تمایل بسیار شركت های خارجی 
پتروشیمی  صنعت  در  گذاری  سرمایه  برای 
ایران در پسابرجام می گوید و از شركت های 
آلمانی، هلندی و انگلیسی در صدر این عاقه 

مندان نام می برد.
به گزارش ایرنا، » حسین علیمراد« درباره تاثیر 
برجام )برنامه جامع اقدام مشترك( بر صنعت 
پتروشیمی ایران می گوید: رفت و آمد شركت 
های خارجی نسبت به قبل به گونه ای است 
كه در برنامه ریزی كه بتوانیم پاسخگوی آنها 

باشیم، زمان كم میآوریم. 
پسابرجام  شرایط  در  كه  اتفاقی  نخستین   «
برای  فضا  شدن  باز  به  توجه  با  بودیم،  شاهد 
كه  بوده  این  ایران،  با  المللی  بین  مراودات 
ویژه  به  فناوری  صاحب  های  شركت  مراجعه 
شركت های اروپایی و ژاپنی بیشتر شده است. 
صنعت  عنوان  به  را  پتروشیمی  كه  آنجا  از 
بازگشت سرمایه خود  از جهت  اطمینان  قابل 
وجود  با  كه  است  این  بر  اصرارشان  میدانند، 
بیابند.  برای حضور  راهی  بتوانند  بانکی  موانع 
انگلیسی  و  هلندی  آلمانی،  ها  شركت  بیشتر 

هستند.«
افتاده،  اتفاق  اكنون  كه  مزیتی  بزرگترین   «
دیپلماسی كشور است كه مدیران ارشد كشور 
در اختیار دارند و فضای مثبتی ایجاد كردند و 
باعث تمایل حضور آنها برای مشاركت و حضور 
دست  و  بکر  بازار  ایران  بازار  شدند.  ایران  در 
است  سال   ۱۰ یا  هشت  از  پس  ای  نخورده 
كه خارجیها تمایل دارند در آن حضور یابند. 
پتروشیمی  صنعت  توسعه  های  ریزی  برنامه 
خارجی  برای  قدری  به  آینده  سال  پنج  در 
از  ای  گوشه  دارند  تمایل  كه  است  جذاب  ها 
خودشان  برای  سریعتر  چه  هر  را  كیک  این 

بردارند.«
های  شركت  با  توافقنامه  چند  گفت:  علیمراد 
معروف اروپایی مجددا منعقد كردیم. همکاری 
ایران در دوران تحریم ها متوقف شده  با  آنها 
به  بنا  باز  بودند كه  را ترك كرده  ایران  و  بود 
مراجعه  مستقیم  طور  به  خودشان  تقاضای 
با  ماقات  دو  نمایشگاه  همین  در  كردند. 
كه  داشتیم  ایران  در  هلند  و  اسپانیا  سفیر 
خبر  بود.  آنها  از  كدام  هر  در  خوش  خبر  دو 
اینکه  برای  كه  بود  این  هلند  بابت  از  خوش 
بتوانند همکاری مستقیم شركتهای هلندی را 
فردی  كنند،  محقق  سریعتر  چه  هر  ایران  در 
از  سفارت  در  را  خود  بانکی  قوانین  از  مطلع 
طرف بانک های هلندی به كار گرفتند تا بتواند 
نقاط خاكستری بانکی را به قسمت های سفید 

هلندی  های  شركت  همکاری  تا  بکند  تبدیل 
تاكنون چنین  بیفتد.  اتفاق  تر  راحت  ایران  با 
اتفاقی نیفتاده بود و نشانه این است كه بانک 
های معروف اروپایی تمایل به حضور در ایران 

دارند.
سفیر  اعام  براساس  اسپانیا  با  مذاكره  »در 
همکاری  برای  كنسرسیوم  دو  شدم  متوجه 
بازار  بر  تمركزشان  كه  شده  معرفی  ایران  با 
پتروشیمی ایران است. قرار بر این شد این دو 
به شركت  نامه هایی  به طور مستقیم  شركت 
ملی صنایع پتروشیمی ایران بنویسند و شرایط 
و ساختاری را كه می خواهند در آن فعالیت 
كنند، معرفی كنند تا براساس آن پروژه ها و 
شركت هایی را كه می توانند با آنها همکاری 

مستقیم داشته باشند، معرفی كنیم.«

» در زمینه سایر توافقنامه های امضا شده، 
قرارداد  به  تبدیل  نزدیک  آینده  در  امیدوارم 
های  شركت  مستقیم  گذاری  سرمایه  شود. 
رابطه  خارجی  و  داخلی  شرایط  با  خارجی 
مستقیم دارد. پایان این توافقنامه ها نقطه ای 
است كه طرف مقابل ما باید تصمیم بگیرد كه 
آیا در ایران برای سرمایه گذاری آماده است یا 
نه؟ در حوزه داخلی تمام سعی من این است 
این  قطعا  اینکه  باشد؛  مثبت  آنها  تصمیم  كه 
تصمیمات مثبت خواهد شد یا خیر، به شرایط 

تهدیدهای بیرونی و داخلی بستگی دارد.«
صنایع  ملی  شركت  گذاری  سرمایه  مدیر 
دوران  به  بازگشت  اینکه  درباره  پتروشیمی 
صنعت  برای  خطری  چه  تحریم  از  پیش 

پتروشیمی دارد، 
تمام  در  كه  است  این  اساسی  نکته  گفت: 
مذاكراتی كه با خارجی ها داریم، سعی كردم 
در این توافقنامه ها هیچ گاه گام به عقب را 
این است  بر  اعتقادم  در آن ذكر نکنم، چون 
قرار  عقب  به  را  گام  كه  توافقنامه  هر  در  كه 
می  توافقنامه  آن  در  منفی  ای  نقطه  دهیم، 
شود. ما همیشه برای تمام مراودات با شركت 
های خارجی و سایر سرمایه گذاران دو حالت 
را می بینیم؛ اما همیشه حالت مثبت را با آنها 
صحبت می كنیم و حالت بد آن را به عنوان 
این  صورت  در  كه  گیریم  می  درنظر  سناریو 
اتفاق چگونه و در چه شرایطی آن را مدیریت 
كنیم. خواسته من این است كه فضای داخلی 
را به شکلی درنظر داشته باشیم كه بازگشت 
عقب  به  برگشت  ما  باشیم.  نداشته  عقب  به 
از  كدام  هیچ  در  اما  كردیم  بینی  پیش  را 
توافقنامه ها اجازه ندادیم منعکس شود، زیرا 
بازگشت به عقب، باعث ذهنیت نامناسب آنها 

می شود.«

 عالقه شرکت های اروپایی 
به سرمایه گذاری در پتروشیمی ایران

فروشی  رد»ارزان  با  گاز  ملی  شركت  مدیرعامل 
ارزان  عنوان  به  گفت:آنچه  تركیه«  به  گاز 
 فروشی گاز ایران به تركیه مطرح است در واقع 
جریمه ای است كه بر اساس توافق، از صورتحساب 

گاز صادراتی كسر می شود. 
به گزارش مهر، حمیدرضا عراقی در پاسخ به این 
سوال كه گفته می شود صادرات گاز به تركیه از 
بهمن ماه سال گذشته با قیمت پایین یا رایگان 
انجام شده است، گفت: برخی درباره صادرات گاز 
به تركیه مطالب غیركارشناسانه ای رامطرح می 
كنند كه ممکن است خدایی ناكرده چهره ما را 

ضعیف به مردم نشان دهد.
تركیه  و  ایران  گازی  قرارداد  اینکه  اعام  با  او 
مربوط به سال های گذشته می شود، ادامه داد: 
روزرسانی  به  بار  یک  هر چند سال  قرارداد  این 
می شود.در سال های گذشته، تركیه ادعایی را 
در زمینه گران فروشی ایران مطرح و به موجب 
آن جریمه ای به مبلغ هزار میلیارد تومان ) یک 
حالی  در  بود.این  كرده  دریافت  را  میلیارددالر( 
دلیل  به  را  مجدد شکایتی  این كشور  كه  است 
اینکه ایران در زمینه گاز، گران فروشی كرده و 
همچنین توانایی تامین گاز با شدت مورد نظرشان 
را ندارد، تنظیم و به دادگاه الهه ارائه داد.معاون 
وزیر نفت در امور گاز تصریح كرد: اگر شکایت آنها 
به اثبات می رسید، محبور بودیم مبلغی حدود 

3۵ میلیارد دالر را بابت جریمه گرانی گاز و پایین 
بودن فشار گاز صادراتی به عنوان جریمه به آنها 
پرداخت كنیم. حال آنکه در دادگاهی كه در این 
راستا تشکیل شد، نخست توانستیم اثبات كنیم 
كه گرانی گاز و فشار پایین گاز صادراتی ارتباطی 
به یکدیگر ندارند و دو مقوله مجزاهستند. از سویی 
دیگر ایران توانست اثبات كند كه گاز با فشاركافی، 

به این كشور صادر شده است.
گفت:  تركیه  به  گاز  گرانفروشی  درباره  عراقی 
حقیقت این است كه با كاهش قیمت نفت، نرخ 
گاز نیزكاهش می یابد.اما فرمول محاسباتی  نرخ 
گاز صادراتی به تركیه به نحوی بود كه كاهش 
قیمت نفت تاثیری بر آن نداشت. آنها بر این عقیده 
بودند كه ایران از سال 2۰۰۵ میادی باید نرخ گاز 
صادراتی خود را كاهش می داده است و برای اثبات 
گفته های خود نرخ گاز روسیه و آذربایجان را به 

عنوان نمونه مطرح می كردند.

کسر جریمه از صورتحساب گاز صادراتی
به گفته مدیرعامل شركت ملی گاز، دولت گذشته 
پذیرفته بود كه تا ۱۰ درصد نرخ گاز صادراتی را 
رای  خواهان  و  نپذیرفتند  آنها  اما  دهد،  كاهش 
دادگاه بین المللی شدند. دادگاه بین المللی نیز 
با در نظر گرفتن دفاعیات ایران، كاهش قیمت را 
تا ۱3.3 درصد نسبت به قیمت جهانی گاز تایید 

كرد. با این حال هم باید گفت قیمت كنونی گاز 
صادراتی به تركیه نرخ مناسبی است و مشکلی 
در این زمینه نداریم. در وهله بعدی ترك ها از ما 
می خواستند تا این جریمه را به طور یکجا به آنها 
بپردازیم كه بر اساس استدالل های انجام شده، 
قانع شدند كه چنین روشی مقدور نیست و آنها 
باید این جریمه را از صورت حساب های ما كسر 

كنند.
ایران  اینکه قیمت گاز صادراتی  با تأكید بر  وی 
به تركیه در منطقه، قیمت مناسبی است، تصریح 
كرد: در حال حاضر ۱3.3 درصد از درآمد گازی ما 
از تركیه، بابت جریمه كسرمی شود؛ اما اینکه گفته 
می شود گاز را مجانی صادر می كنیم از روی بی 

اطاعی است.
این مقام مسئول در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
با توجه به مبادی متنوع صادراتی گاز به تركیه 
و وجود خط لوله ترك استریم بهتر نیست ایران 
داشته  خود  بازار  حفظ  برای  بیشتری  مایمت 
كشورهای  از  ایران  حاضر  حال  در  گفت:  باشد، 
هم  متفاوتی  كشورهای  به  گازو  واردات  زیادی 
صادرات گاز دارد. باید در نظر داشت كه تجارت 
گاز پیچیدگی های خاص خود را دارد و نمی توان 
نرخ دقیقی برای همگی آنها تعیین كرد. نکته مهم 
این است كه ایران وارد تجارت گاز شده است و 
قطعا در حال توسعه نقش تامین كنندگی گاز در 

منطقه است.

معاون وزیر نفت خبر داد:

کاهش13.3درصدی قیمت گازصادراتی به ترکیه
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چرا کشاورزی می تواند جایگزین صادرات نفت شود؟
* امیر مسعود سلطانخانی   

بخش كشاورزی در ایران حدود ۹ تا ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی 
اقتصاد را به خود اختصاص داده است. از طرفی، به دلیل آنکه كشور ایران 
به عنوان یک كشور نفتی شناخته می شود و به دلیل اتکای به نفت، بخش 

كشاورزی مغفول مانده است.
اهمیت كاهش وابستگی به نفت را در اقتصاد مقاومتی نمی توان نادیده 
گرفت و حتی می توان گفت مهمترین مولفه در اقتصاد مقاومتی قطع 

وابستگی به صادرات نفت است.
بخش كشاورزی همواره از مستعدترین بخش های تولید ایران بوده كه با 
توجه به پتانسیل این باالی این بخش همانند دیگر بخش های تولیدی 

تحت الشعاع تولید و درآمدهای نفتی قرار گرفته است.
صادرات موجب تحرك بخشی از واحدهای تولیدی از طریق افزایش 
تقاضا برای محصوالت تولید شده در داخل، كاهش وابستگی به اقتصاد 
نفت، تنوع بخشی به منابع ارزی و افزایش سطح اشتغال و تطبیق بهتر 
ساختار اشتغال با جمعیت جوان و تحصیل كرده كشور كه از اهداف 

اقتصاد مقاومتی است، خواهد شد.
اشتغال در  باال، وضعیت  افزوده  ارزش  ایجاد  صادرات غیرنفتی ضمن 
جامعه جوان ایران را بهبود بخشیده و سبب كسب درآمدهای ارزی برای 
تامین نیازهای وارداتی در كشور می شود و ضریب تاثیرپذیری كشور از 
تحوالت سیاسی و اقتصادی جهانی كه به واسطه تکیه بر اقتصاد نفتی به 

وجود می آید را كاهش می دهد.
به طور كلی تجارت منجربه افزایش تخصص و كارآیی در بخش های 
بخش های  از  منابع  تخصیص مجدد  باعث  درنهایت  و  صادراتی شده 
غیرتجاری و غیركارا به بخش های تجاری می شود كه این پدیده می تواند 

به رشد تولید كمک نماید.
به منظور افزایش سهم كشور در اقتصاد جهانی و دستیابی به رشد و 
توسعه اقتصادی پایدار، جهش صادراتی امری الزامی بوده و عزم جدی 

را می طلبد.
متخصص تَر،  نیروهای  از  استفاده  دلیل  به  صادراتی  عوامل  بهره وری 
فناوری برتر و تقویت تحّرك عوامل تولید از بهره وری بخش غیرصادراتی 

باالتر است.
بر  تا  بود  خواهد  قادر  حاصله  جانبی  منابع  طریق  از  صادرات  بخش 
بهره وری كل عوامل تولید اثر مثبت بگذارد و موجبات افزایش كل تولید 

اقتصاد را فراهم آورد.
توسعه تجارت خارجی با رویکرد توسعه صادرات امکانات جدیدی را برای 
توسعه اقتصادی كشور از طریق ارتقاء سطح تخّصص ها و انتقال دانش 
و تکنولوژِی فراهم كرده و امکانات ویژه ای را برای استفاده مطلوب تَر 
و اقتصادی تَر از منابع طبیعی در جهت توسعه اقتصادی كشور فراهم 
می نماید و از همه مهمتر اینکه معضل محدود بودن بازارهای داخلی 

را مرتفع می سازد.
در كشورمان توجه به اقتصاد مبتنی بر صادرات نفتی، صادرات محصوالت 

كشاورزی و غیرنفتی می تواند به رشد اقتصادی كمک كند.
در سال های اخیر صادرات محصوالت كشاورزی در ایران سهم بیشتری 
از بخش صادرات غیرنفتی به خود اختصاص داده است به طوری كه در 
حال حاضر بعد از فرش دستبافت دومین كاالی عمده صادراتی كشور 

به شمار می رود.
بهره وری  افزایش  به  می توان  تولید  بر  صادرات  رشد  جانبی  اثرات  از 
عوامل تولید، كارآیی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژِی و استفاده از 
تکنولوژی های نوین، فراهم آوردن امکان بهره گیری از صرفه های ناشی از 

مقیاس و افزایش تخّصص نیروی كار اشاره كرد.
برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی می تواند از برنامه های 
تاثیرگذار در توسعه صادرات قلمداد شود. توسعه صادرات كاالهای دارای 
مزیت صادراتی و تقویت رقات پذیری كاالهای بدون مزیت نقش زیادی 
بازار جهانی محصوالت كشاورزی خواهد  ایران در  بهبود وضعیت  در 
داشت. در حال حاضر اقتصاد ایران بیش از پیش نیاز توسعه تولیداتی 
دارد كه ضمن بهبود وضع اقتصاد داخلی سب افزایش صادرات غیرنفتی 
شود و در این میان صادرات محصوالت كشاورزی می تواند تامین كننده 

ارز در جدیان توسعه باشد.
افزایش  می تواند  مزرعه  به  علم  انتقال  و  كارشناسی  توان  از  استفاده 
عملکرد محصوالت زراعی و باغی را به دنبال داشته و بدین ترتیب به 

جای آنکه ارز را از كشور خارج كند، موجب واردات ارز به كشور شود.
 بخش كشاورزی توانایی توجه به عنوان موتور محركه رشد و توسعه 
نگاهی  تاكنون  بخش،  این  به  نگاه ها  متأسفانه  اما  داراست؛  را  كشور 
استراتژیک و راهبردی نبوده است. البته نباید غافل شد كه رشد و توسعه 

بخش كشاورزی در كنار رشد و توسعه سایر بخش ها معنا می یابد.
 به عبارتی باید در كشور توسعه متوازن برقرار كرد تا بخش كشاورزی 
عدم  علل  از  یکی  شود.  برخوردار  متوازن  توسعه  این  مزایای  از  نیز 
در  كمتر  اقتصادی  صرفه  كشاورزی،  بخش  در  كافی  سرمایه گذاری 
مقایسه با بخش خدمات و دیگر بخش هاست كه از علل مهم آن، فقدان 
طرحی جامع برای توزیع، انبار، بسته بندی و تبدیل محصوالت و تولیدات 
اینکه ورود محصوالت  به  با توجه  این مسئله  بخش كشاورزی است. 
كشاورزی در زمان مشخصی است و به نوعی عدم تناسب عرضه و تقاضا 
را در بازار این محصوالت شاهد هستیم، زمینه كاهش قیمت، گسترش 
سوداگری و واسطه گری در بازار این محصوالت را به دنبال دارد كه در 
نهایت سود آن را دالالن خواهند برد و خسارت آن به تولید كنندگان 

بخش كشاورزی برمی گردد
 

  تجارت
امارات صدرنشین واردات کاال به ایران شد

مروری بر آمارهای وارداتی كشور در اولین ماه سال جاری گویای این 
است كه ۱۰۱ كشور به ایران صادرات داشته اند كه از نظر وزنی امارات 
متحده عربی و از نظر ارزشی چین در صدر صادركنندگان كاال به ایران 
هستند. به گزارش ایسنا، براساس آمارهای ارائه شده در فروردین  ۱3۹6 
همچون سال های گذشته بیشترین ارزش واردات كشور از سوی چین 
بوده و ۱۸۱ هزار تن كاال از این مسیر وارد كشور شده كه ارزش كاالهای 
واردشده از سوی چین  ۴۸۵ میلیون دالر برآورد شده و در مجموع ۸.66 
وزن و 2۰.66 ارزش دالری واردات ایران در فروردین ماه ۱3۹6 به كشور 

چین اختصاص داشته است.
 

 کنیا، پانزدهمین مقصد صادراتی ایران
مرتضی دیان، رایزن بازرگانی ایران در نایروبی گفت: با توجه به عضویت 
كنیا در برخی سازمان های مهم اقتصادی بین المللی و منطقه ای از قبیل 
سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی، FAO، بازار مشترك شرق و جنوب 
آفریقا و اتحادیه گمركی شرق آفریقا، این كشور به عنوان دروازه ورود بازار 
شرق آفریقا شناخته مي شود. وي درخصوص ترسیم چشم انداز 2۰3۰ 
در كنیا گفت: این كشور در تاش است تا در راستای هموار نمودن 
اجرای سیاست های توسعه ای زیرساخت های الزم، از قبیل جاده سازی، 
استراتژیک خود  اجرای طرح  در حال  تا سال 2۰۱۸   ... و  نیروگاهی 
خواهد بود. از این رو، ترویج همکاری های اقتصادی، تجارت بین المللی و 
سرمایه گذاری را در دستور كار قرار داده كه می تواند فرصت های تجاری 

مناسبی برای ایران ایجاد كند.

ورود برخي قطعه سازان به زنجیره 
تولید جهاني

صنایع  تخصصی  انجمن  مدیره  هیات   عضو 
همگن قطعه سازی كشور می گوید: قراردادهای 
اخیر خودرویی، منجر به انتخاب  چند قطعه ساز 
در زنجیره تولید و تشکیل جوینت ونچرهایی با 
مهدی  است.  شده  معتبر  و  خارجی  همتایان 
مطلب زاده اظهار داشت: البته توسعه همکاری ها 
صنعت  در  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  و 
قطعه سازی ایران بستگی به سیاست های وزارت 
كرد:  تاكید  وی  دارد.  آتی  ماه های  در  صنعت 
ونچرها،  افزایش جوینت  و  تداوم همکاری ها  با 
قطعات  تولید  تکنولوژی  ارتقاء  و  انتقال  ضمن 
تامین  داخل  بازار  نیاز  از  زیادی  خودرو، بخش 
در  محکم تری  پای  جا  ایرانی  قطعه سازان  و 
افزود:  وی  داشت.  خواهند  جهانی  بازارهای 
آتی، جریان توسعه  انتظار می رود در ماههای 

داخلی سازی خودروها و ادامه یابد.
 

 استفاده از قطعه سازان 
در قراردادهاي  جدید خودرویي

براساس  می گوید:  قطعه سازان  انجمن  رئیس 
در جریان همکاری های  گرفته  توافقات صورت 
قطعه سازان  كلیه  از  خودرو  ایران  و  پژو  جدید 
توانمند داخلی استفاده شده و قرارداد همکاری 
به  اشاره  با  رضایی  رضا  می شود.  منعقد  آنها  با 
كشور،  در  قطعه ساز   ۱2۰۰ به  نزدیک  فعالیت 
بر لزوم ادغام این واحدها برای توانمندسازی در 
این صنعت تاكید كرد و اظهار داشت: در صنعت 
تامین  با ۱2۰۰  كه  رویه ای  دنیا چنین  خودرو 
قطعا  باشند  داشته  همکاری  قرارداد  كننده، 
پیشرفته  كشورهای  در  معموال  و  ندارد  وجود 
توانمند  تا ۴۰ شركت  با حداكثر 3۰  شركت ها 
همکاری دارند. وی گفت: با افزایش توان بالقوه 
نیز توسعه  این صنعت  قطعه سازان صادرات در 

خواهد یافت.

میزان سهم تولید داخل 
در صنعت موتورسیکلت

موتورسیکلت  تولیدكنندگان  سندیکای  رئیس 
در  موتورسیکلت  تولیدكنندگان  گفت:  ایران 
صنعت  این  در  داخلی سازی  سهم  تا  تاشند 
گفتگو  در  حجازی  ابوالفضل  دهند.  افزایش  را 
تا   ۵۰ اكنون  هم  داشت:  اظهار  خودرو  خبر  با 
در  موجود  های  موتورسیکلت  از  درصد   7۰
است  الزم  اما  شود  می  تولید  داخل  در  كشور 
این سهم در سال تولید و اشتغال افزایش یابد. 
هدف  این  به  دستیابی  راستای  در   : افزود  وی 
 ، داخل  در  قطعات  تولید  افزایش  منظور  به  و 
برنامه ریزی با همکاری دانشگاه ها و سندیکای 
تولیدكنندگان صورت گرفته است كه قطعا می 
تواند این مسیر را هموار تر نماید. وی با اشاره 
به اینکه باید از ورود موتورسیکلت های خارجی 
به كشور جلوگیری شود ، تصریح كرد : انجمن 
تولیدكنندگان موتورسیکلت همواره در راستای 
رو  این  از  كرده  حركت  كشور  های  سیاست 
برنامه  راستای تحقق شعار سال  نیز در  امسال 
ریزی نموده و سیاست توجه به تولید داخل و 
جلوگیری از ورود كاالهای مشابه داخل را جزء 

دستور كاری خود قرار خواهد داد.
 

سکه وارز
سکه طرح جدید 3300 تومان

 ارزان شد

در جریان معامات روز گذشته بازار آزاد تهران، 
سکه طرح جدید با 33۰۰ تومان كاهش به یک 
میلیون و 2۱7 هزار و 7۰۰ تومان رسید، ضمن 
اینکه دالر هم شش تومان ارزان شد.در جریان 
معامات بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه 
تومان   33۰۰ با  جدید  طرح  آزادی  بهار  تمام 
 7۵۰ و  هزار   2۱7 و  میلیون  یک  به  كاهش 
تومان رسید. همچنین قیمت سکه طرح قدیم 
یک میلیون و ۱۹۱ هزار تومان، نیم سکه 66۱ 
هزار تومان، ربع سکه 37۴ هزار تومان و سکه 
یک گرمی 2۵۸ هزار تومان است.هر اونس طا 
در بازارهای جهانی ۱2۵6 دالر و 6۰ سنت و هر 
تومان   ۹۴۸ و  هزار   ۱۱۴ عیار   ۱۸ گرم طای 
است.هر دالر آمریکا 376۱ تومان، یورو ۴2۸۱ 
تومان، پوند ۴۹2۴، درهم امارات ۱۰۴3 تومان 

و لیر تركیه ۱۰۹2 تومان است.
 

 صنعت
شناسایي واحدهای آسیب دیده براي 

خروج از رکود
معادن مجلس گفت:  و  عضو كمیسیون صنایع 
تسهیات دولتی بهتر است بیشتر به واحدهای 
ترمیم  چراكه  بگیرد  تعلق  قدیمی  تولیدی 
بود.  به صرفه تر خواهد  دیده،  آسیب  واحدهای 
عبداهلل رضیان گفت: تسهیات دولتی بهتر است 
بیشتر به واحدهای تولیدی قدیمی تعلق بگیرد 
راه  تولید  جدید  بنگاه های  بخواهیم  اینکه  تا 
بیندازیم، چراكه ترمیم واحدهای آسیب دیده، 
از ایجاد واحدهای جدید به صرفه تر خواهد بود. 
اجتماعی  تأمین  و  مالیات  بحث  در  افزود:  وی 
واحدهای تولیدی و سرمایه در گردش مورد نیاز 
آنها برای بازسازی، احتیاج به تحقیقات جامعی 
به موقع،  و  درست  تشخیص  با  بتوانیم  تا  داریم 

نیاز آن واحد تولیدی را برطرف سازیم.

یادداشتخودرو

باید  را  مركزی  بانک  آمار  بخش  اقتصاد:   گروه 
به مثابه دیده بان تلقی كرد كه به رصد وضعیت 
سیف  اهلل  می پردازد.ولی  كشور  جاری  اقتصادی 
معنای  به  آمار  گفت:   مركزی  بانک  رئیس كل 
مشاهده، یادگیری و به اشتراك گذاشتن واقعیت ها 
درباره جهان واقعی بدون دخالت دادن تعصبات 
عنوان  به  آمار  نقش  و  اهمیت  است.  قضاوت  و 
تحلیل  و  تجزیه  طبقه بندی،  جمع آوری،  ابزار 
و  نمایان تر شده  با رشد و توسعه جوامع بشری 
و  دولت  برنامه های  ارزیابی  و  برنامه ریزی  برای 
بخش خصوصی، مباحث سیاستی و مطلع نگاه 
داشتن مردم از وضعیت كشور و ارائه تحلیل های 
مقایسه ای، بسیار حیاتی و ارزشمند است.وی افزود: 
با گسترش رقابت های جهانی از یک سو و اهمیت 
بانک های  سیاستگذاری  و  دولت ها  سیاست های 
مركزی از سویی دیگر، دقت در تصمیم گیری ها 
اهمیت ویژه ای یافته كه این موضوع نیز منوط به 
در اختیار داشتن آمار و اطاعات صحیح، به روز 
و دقیق است. اكثر كشورها نیز برای دستیابی به 
اهداف توسعه اقتصادی مد نظر خود، اقدام به تهیه 
برنامه های توسعه كوتاه، میان و بلندمدت می كنند 
كه در این مسیر نیز تبیین وضعیت موجود و پیش 
بینی تحوالت اقتصادی و اجتماعی در آینده، شرط 
توسعه  برنامه های  تدوین  و  برنامه ریزی  در  الزم 
است.رئیس كل بانک مركزی بر نقش بانک مركزی 
به عنوان یکی از مراجع تولید، جمع آوری و پردازش 
اطاعات برای برنامه ریزی های اقتصادی تاكید و 
تصریح كرد: تحلیل وضعیت موجود و پیش بینی 
آینده، براساس الگوهای كّمی، ریاضی و اقتصادی 
می شود. انجام  اقتصادسنجی  مدل های  قالب  در 
وی تصریح كرد: این امر مستلزم وجود داده های 
آماری است و بدون این داده ها امکان برنامه ریزی 
صحیح اقتصادی وجود نخواهد داشت. لذا تحت 
این شرایط نقش و اهمیت نهادهای آماری كشور 
به ویژه بانک مركزی، به عنوان یکی از مراجع تولید 
و جمع آوری داده های آماری و پردازش اطاعات 
در جهت برنامه ریزی كاما مشخص است.سیف 
افزود: در مقیاس بین المللی نیز یکی از مباحث 
بسیار مهم در راستای جلب و جذب سرمایه گذاری 
خارجی، شفافیت است كه مبحث گسترده ای بوده 
و بخشی مهمی از آن با فرایندهای مختلف تهیه و 
انتشار آمار و اطاعات مرتبط است. در این راستا از 
سوی بانک مركزی تاش های زیادی برای انتشار 
منظم و به موقع آمار و اطاعات اقتصادی منطبق با 
استانداردهای بین المللی انجام شده كه قطعا نقش 
مهمی در ارتقای جایگاه شفافیت اقتصادی كشور 

برخوردار است.
سابقه آماری بانک مرکزی

رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه توجه حاضرین 
را به قدمت و چارچوب نظام آماری بانک مركزی 
آمارهای  تولید  سابقه  گفت:  و  ساخت  معطوف 
اقتصادی در بانک مركزی به تاسیس بانک ملی در 
سال ۱3۰7 باز می گردد كه بعد از تاسیس بانک 

مركزی در سال ۱33۹، فعالیت های آماری از بانک 
ملی به این نهاد جدید منتقل شد. به همین ترتیب 
نظام آماری نیز در طول سالیان گذشته به تدریج 
تغییراتی را تجربه كرده، اما همچنان چارچوب كلی 
این نظام بدون تغییر باقی مانده است.وی ادامه 
داد: چارچوب نظام آماری در بانک مركزی شامل 
جمع آوری داده های خام از منابع داخلی و خارجی، 
و  استانداردها  اساس  بر  خام  داده های  پردازش 
دستورالعمل های بین المللی و سپس انتشار مستمر 
و به هنگام  این آمارها است.سیف با اشاره به تاش 
بی وقفه آمارگیران بانک مركزی خاطرنشان كرد: 
بانک مركزی برای انجام این وظایف مهم، بر ۴۰۰ 
آمارگیر خود در 7۹ شهر كشور متکی است كه 
با دقت  را بدون وقفه و  نیاز  داده های خام مورد 
جمع آوری می كنند. با همت و پشتکار آمارگیران، 
مهم  مرجع  یک  عنوان  به  مركزی  بانک  اكنون 
تخصصی تولید آمارهای اقتصادی در كشور شناخته 
می شود كه پیشینه ای طوالنی در زمینه جمع آوری، 
پردازش، تولید و انتشار آمارهای اقتصادی دارد و 
به عنوان یکی از مراجع مهم آمارهای اقتصادی در 
مركزی  بانک  افزود:  می شود.وی  شناخته  كشور 
از  یکی  خود  سیاست گذار،  نهاد  یک  به عنوان 
به شمار  آماری  تولیدات  اصلی  استفاده كنندگان 
می آید و این بانک از اطاعات تولیدی در فرایند 
تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری و ارزی 
استفاده می كند و ضمن بهره برداری از آنها برای 
تهیه گزارش های تحلیلی و تنظیم سیاست های 
پولی، اعتباری و ارزی، به طور مستمر و در یک 
نهادهای  دیگر  تا  شوند  می  منتشر  منظم  تواتر 
سیاست گذار، محققان و عموم افراد جامعه نیز از 
آنها بهره جویند.در همین زمینه، سیف جلب اعتماد 
عمومی نسبت به صحت و دقت آمارهای منتشره 
توسط بانک مركزی را دستاورد ارزشمندی دانست 
و تصریح كرد: با وجود اینکه برخی در رقابت های 
بانک  سیاسی سعی كرده اند در صحت آمارهای 
مركزی تردید ایجاد كنند، اما این تاش ها نتوانسته 
خدشه ای در اعتماد عمومی نسبت به محصوالت 
دستاورد  این  و  كند  وارد  مركزی  بانک  آماری 

ارزشمند با تاش كلیه همکاران در نظام آماری این 
بانک بدست آمده است.

انتظارات از حوزه آمار
رئیس كل بانک مركزی انتشار عمومی تقویم آماری 
بانک مركزی در ابتدای سال ۱3۹6 را مهمترین 
اقدام بانک مركزی در عرصه آمار برشمرد و گفت: 
در طول سال های گذشته گام های مهمی در جهت 
ارتقا و تقویت جایگاه بانک مركزی در عرصه آمار 
برداشته شده است. با انتشار عمومی تقویم آماری 
بانک مركزی در ابتدای امسال، این بانک خود را 
متعهد ساخته تا مطابق با زمان بندی پیش بینی شده 
در تقویم آماری، محصوالت خود را در اختیار عموم 
قرار دهد. مسلماَ انجام این تعهد بدون همکاری 
شما عزیزان امکان پذیر نخواهد بود.در همین زمینه، 
سیف از آمارگیران بانک مركزی خواست كه همانند 
سال های گذشته، آمارهای اقتصادی را با دقت و 
سرعت تهیه و در اختیار افکار عمومی قرار دهند. 
وی افزود: برای تحقق این مهم، ضروری است تا 
اصول حاكم بر نظام آماری از جمله حرفه ای گرایی 
در تولید آمار، استفاده از روش های اجرایی نوین به 
منظور ارتقای كیفی و سرعت پردازش آمارها، بی 
طرفی و مصونیت از دخالت های سیاسی، كاربردی 
دسترسی  سازی  فراهم  آماری،  اطاعات  بودن 
یکسان و برابر به آمار و اطاعات، ارزیابی رضایت 
عکس العمل  آماری،  اطاعات  به  نسبت  كاربران 
مناسب نسبت استفاده نادرست از اطاعات آماری و 
اصول مربوط به محرمانگی اطاعات آماری، رعایت 
شود.رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به پیشتازی 
بانک مركزی در زمینه بهبود كیفی آمار و اطاعات 
گفت: بانک مركزی سال پایه حساب های ملی را به 
منظور انطباق داده های آماری با تحوالت ساختاری 
در اقتصاد كشور، از ۱3۸3 به ۱3۹۰ تغییر داده 
سال  تغییر  زمینه  در  الزم  اقدامات  همچنین  و 
پایه شاخص های قیمت به سال ۱3۹۵ در دست 
انجام است.وی با بیان اینکه با تحوالت اقتصادی 
در زمینه های مختلف نیازهای آماری كشور نیز 
توسعه می یابند، افزود: با اباغ بند »پ« ماده ۱۰ 
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه كشور مبنی 

بر تکلیف بانک مركزی به تولید و انتشار آمارهای 
تخصصی، زمینه قانونی مناسبی برای فعالیت بانک 
مركزی در این زمینه فراهم شده است. بنابراین، 
با توجه به اینکه پیشرفت و اعتای نظام آماری، 
فرایندی مستمر و بی پایان است، برای اجرای موفق 
مسئولیتی كه به عهده این بانک گذاشته شده، باید 
چارچوب های مورد نیاز به صورت مستمر بازبینی و 
به  هنگام سازی شوند. در این صورت، جایگاه بانک 
مركزی در حوزه آمارهای اقتصادی حفظ و تقویت 

می شود.
اهمیت ارتقای کیفی سرمایه انسانی 

در بخش آمار
به  توجه  لزوم  بر  مركزی  بانک  كل  رئیس 
آمار  انتشار  و  تهیه  در  بین المللی  استانداردهای 
تاكید كرد و گفت: با توجه به اینکه بانک مركزی 
نماینده دولت در صندوق بین المللی پول معرفی 
شده است، آمارهای منتشره در بانک مركزی نیز 
استانداردهای  با  انطباق  برای  متناوب  به صورت 
قرار  ارزیابی  مورد  نهاد  این  سوی  از  بین المللی 
می گیرد كه البته رویه بانک مركزی همواره مورد 
تایید این نهاد بوده است.وی افزود: با توجه به كسب 
اعتبار الزم، آمارهای اقتصادی بانک مركزی همواره 
مورد وثوق عموم جامعه و جامعه علمی و دانشگاهی 
داخل و خارج كشور قرار داشته و در حال حاضر 
صیانت از اعتبار این آمارها كه حاصل تاش صدها 
و هزاران تن از همکارانمان از سال ۱33۹ و یا بهتر 
بگوییم از سال ۱3۱۵ تاكنون است، بر عهده ماست.
رئیس كل بانک مركزی با تاكید بر ارتقای دانش 
بخش  گفت:  مركزی  بانک  آمارگیران  تخصصی 
آمار بانک مركزی را باید به مثابه دیده بان بانک 
مركزی تلقی كرد كه به رصد وضعیت اقتصادی 
ارتقای  اساس  این  بر  می پردازد.  كشور  جاری 
دانش تخصصی همکاران محترم در حوزه آمار به 
مانند سایر حوزه های دیگر بانک مركزی، به مثابه 
سرمایه گذاری تلقی می شود كه مطمئناً در ارتقای 
كیفی نظام آماری تاثیر قابل توجهی خواهد داشت. 
ضروری است آموزش همکاران هدفمند بوده و در 
راستای ارتقای اثربخشی فعالیت های سازمانی آنها 
باشد.وی تصریح كرد: بانک مركزی هیچ گاه از نقش 
با اهمیت نیروی انسانی در انجام فعالیت هایش غافل 
نبوده است. اهتمام این بانک برای سرمایه گذاری 
همایش  ساله  هر  شده  باعث  انسانی  نیروی  در 
هم اندیشی آماری با هدف آموزش مستمر و روزآمد 
كردن اطاعات همکاران و توانمندسازی آنها برگزار 
این همایش در راستای اهداف  نیز  شود. امسال 
كلی بانک مركزی برگزار می شود.سیف در خاتمه 
ضمن قدردانی از تاش بی وقفه آمارگیران بانک 
مركزی برای ارتقای جایگاه آماری بانک مركزی، 
ابراز امیدواری كرد: برگزاری چنین همایش هایی 
عاوه بر ارتقای دانش تخصصی، زمینه ساز انتقال 
تجربیات و همگرایی بیشتر است كه قطعا انعکاس 
اقتصادی  سیاست های  تنظیم  و  طراحی  در  آن 

بسیار پراهمیت خواهد بود.

دوباره رئیس کل از آمار بانک مرکزی دفاع کرد:

 سیاستگذاری بانک های مرکزی در مسیر تبیین تحوالت اقتصاد

رئیس مركز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات 
كشور شرایط جدید واردات سیگار از تاریخ 3۱ 

اردیبهشت ماه امسال را اعام كرد.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  گزارش  به   
در علی اصغر رمزی با اشاره به الزامی شدن اظهار  ثبت  برای  فاكتور  پیش  در  كاال  شناسه 

سامانه ثبتارش و سامانه جامع تجارت تصریح 
اجرای  مراحل  راستای  در  اقدام  این  كرد:  
شناسه رهگیری برای محصوالت دخانی انجام 

گرفته است. 
رئیس مركز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات 
كشور افزود :بر اساس این تصمیم، واردكنندگان  
 2۴۰22۰۰۰ گمركی  تعرفه  شماره  با  سیگار 
ملزم به درج شناسه كاال در سامانه ثبتارش و 

سامانه جامع تجارت شده اند.

شرایط جدید واردات سیگار 

عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد 
در  كشور  به  پوشاك  واردات  بی رویه  رشد  از 
سال های اخیر، گفت: تناقض آماری در میزان 
واردات پوشاك نشان از ورود حجم وسیعی از 
كاالهای قاچاق به كشور است. محمد عزیزی 
در گفتگو با خانه ملت، با انتقاد از رشد بی رویه 
اخیر،  سال های  در  كشور  به  پوشاك  واردات 
گفت: متاسفانه آمار ایران از واردات پوشاك از 
كشور تركیه یک پنجم میزان واقعی آن است 
كه این نشان می دهد بسیاری از كاالها از مبادی 
غیرقانونی و به صورت قاچاق وارد كشور شده 
است. این نماینده مجلس با بیان اینکه قاچاق 
پوشاك به كشور بیش از نیاز داخل و در مواردی 
مشابه تولید داخل است، افزود: متاسفانه ضعف 
این  در  متولی  دستگاه های  سوی  از  نظارت 
تولیدی در داخل  از واحدهای  بسیاری  زمینه 
را با مشکل مواجه كرده است. وي با تاكید بر 
اینکه واردات كاالهای مختلف به كشور در جهت 
افزایش قدرت رقابت پذیری در تولید با كیفیت 
تر مناسب است، تصریح كرد: اینکه كاالیی با 
اخذ مجوزهای الزم به كشور وارد شود یعنی 
تمام حقوق گمركی خود را پرداخته و می تواند 

منشا درآمد برای اقتصاد ما باشد.
حائز  موضوع  داد:  ادامه  مجلس  نماینده  این 
است  این  پوشاك  واردات  با  رابطه  در  اهمیت 
كه بدانیم واردات قانونی بوده یا از طریق مبادی 
غیرقانونی و با برخی زد و بندهای سیاسی صورت 
گرفته است. عزیزی با اشاره به اینکه بسیاری از 
پوشاك ایرانی موجود در بازار با برخی برندهای 
معروف عرضه شده، گفت: متاسفانه تغییر ذائقه 

مردم موجب شده كه برخی تولیدكنندگان با 
اجناس  بتوانند  خارجی  برندهای  برخی  زدن 
داد:  ادامه  وي  كنند.  عرضه  بازار  به  را  خود 
بودن  خوب  توهم  موارد،  برخی  در  متاسفانه 
اجناس و كاالهای خارجی منجر به این شده كه 
بسیاری از صنایع داخلی در سایه آن نابود شوند. 
عزیزی با بیان اینکه بسیاری از برندهای معروف 
دنیا در كشورهای جهان سوم تولید و عرضه می 
شود، گفت: متاسفانه به دنبال برند بودن از اصل 
موضوع كه كیفیت كاال است ما را غافل كرده 
است. وی با اشاره به تعطیلی كارخانه نساجی 
ایران و سایر كارخانه های مشابه آن، افزود: در 
كاالهای  خرید  به  مردم  تمایل  كاهش  نتیجه 
كارگران  و  تولیدكنندگان  از  بسیاری  ایرانی 

داخلی بیکار شده اند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با یادآوری 
دستورات مقام معظم رهبری در خصوص توجه 
تقویت آن، تصریح كرد:  تولیدات داخلی و  به 
برای تقویت تولید ملی نباید با واردات مقابله 
كرد بلکه جلوگیری از ورود كاالی قاچاق می 
تواند اصل اقتصاد مقاومتی را محقق كند. وی 
ادامه داد: وابستگی به بازار كشورهای دیگر در 
زمینه تامین بازار پوشاك داخلی تاسف آور است 
زیرا تولیدات بسیاری از كشورهای توسعه نیافته 
یا در حال توسعه بازار ما را اشباع كرده اند. عضو 
كمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: 
شکی در ضرورت تقویت كیفیت تولیدات داخلی 
نیست اما این بهانه  مناسبی برای روی گرداندن 
كیفیت  بی  كاالی  خرید  و  ملی  تولیدات  از 

خارجی نیست.

معامات  شدن  باز  ابتدای  از   : بورس  گروه 
ایران  روابط  آینده  به  خوشبینامه  گذشته  روز 
پرداختند.  ستد  و  داد  به  جهان  قدرت های  و 
دماسنج بازار سرمایه ایران در این روز توانست 
معامات  شود.در  واحدی  هزار   ۸۱ كانال  وارد 
بورس اوراق بهادار تهران همزمان با نشر آمارهای 
رسمی و غیررسمی از پیروزی حسن روحانی در 
انتخابات ریاست جمهوری ایران با خوش بینی 
فعاالن بازار سرمایه نسبت به آینده روابط ایران 
نقدی  بازده  كل  شاخص  جهان  كشورهای  با 
ابتدای  از  تهران  بهادار  اوراق  بورس  قیمتی  و 
پیش  در  را  صعودی  روند  معامات  شدن  باز 
كرد.  عبور  واحدی  هزار  كانال ۸۱  از  و  گرفت 
این شاخص نسبت به روزجمعه  بیش از 737 
واحد باال رفت و در تراز ۸۱ هزار و 77 واحدی 
قرار گرفت.در جریان انتخابات ریاست جمهوری 
ایران نگرانی ها از سیاست های دولت آینده نسبت 
به توافقات ایران با گروه موسوم به ۱+۵ باعث 
شده بود نگرانی هایی در رابطه با به خطر افتادن 
برجام به وجود آید، اما با مشخص شدن نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری این نگرانی ها برطرف 
شده و فعاالن بازار سرمایه ایران نسبت به این 
موضوع خوش بینانه نسبت به آینده این روابط به 
داد و ستد پرداختند. تعداد زیادی از گروه های 
بورسی با روند رو به رشد مواجه شدند.عاوه بر 
این شاخص آزاد شناور نیز نزدیک به ۱۰۰۰ واحد 
رشد كرد و به مقدار ۸۸ هزار و ۵۹3 واحد رسید. 
شاخص بازار اول نیز با رشد 373 واحدی به رقم 
بازار  ۵6 هزار و ۱۵۸ واحدی رسید و شاخص 
دوم با 2۴۰۱ واحد رشد رقم ۱۸۰ هزار و 3۰۹ 

واحدی را تجربه كرد.در معامات بورس تهران 
نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس با بیش از 
۱۴۴ واحد تغییر در شاخص كل بیشترین نقش 
گذاشت.  سرمایه  بازار  صعودی  نوسانات  در  را 
در گروه محصوالت شیمیایی اكثریت قریب به 
اتفاق نمادها با روند رو به رشد در قیمت پایانی 
مواجه شدند.سایپا، پاالیش نفت بندرعباس، ایران 
خودرو و پاالیش نفت تهران نیز پس از صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس بیشترین تاثیر مثبت 
را روی شاخص كل داشتند. خودرویی ها پس 
از مدتی روز گذشته  به صورت یکدست رشد 
كردند به طوری كه اكثریت نمادهای خودرویی 
روز گذشته  در قیمت پایانی و آخرین معامات 
رشدی بیش از چهار درصد را تجربه كردند. گروه 
فرآورده های نفتی كک و سوخت هسته ای یک 
دست سبز شدند و تمام نمادهای این گروه نیز در 
قیمت پایانی رشد را تجربه كردند.در گروه فلزات 
اساسی نیز روز گذشته اكثریت قریب به اتفاق 
نمادها روند افزایشی را تجربه كردند. همچنین در 
گروه قندی ها نیز تمامی نمادها سبزپوش شدند 
و اكثریت آنها حدود چهار درصد در قیمت پایانی 
رشد كردند.ارزش معامات بورس تهران به رقم 
33۱ میلیارد و ۹63 میلیون و 2۰۰ هزار تومان 
رسید كه این رقم ناشی از دست به دست شدن 
یک میلیارد و ۱۴ میلیون سهم قابل معامله طی  
نیز  بود.آیفکس  نوبت دادوستد  ۵۴ هزار و ۴۸ 
به رقم ۹27.3 رسید.  و  ۱۱.7 واحد رشد كرد 
ارزش معامات فرابورس ایران رقم 2۰۵ میلیارد 
تومان را رد كرد و حجم معامات به رقم 2۴3 

میلیارد و 7۸7 سهم و اوراق مالی رسید..

بورس سبزپوش شدتناقض آماری در میزان واردات پوشاک

مدیركل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و 
شهرسازی گفت: برای آنکه همه خانواده ها خانه 
مسکونی  واحد  هزار  سالی ۹۰۰  باید  شوند،  دار 
بخش  اینکه  بیان  با  چگنی  شود.علی  ساخته 
مسکن یکی از مهمترین بخش های توسعه در هر 
جامعه است، افزود: این بخش سهم قابل توجهی از 
ثروت و درآمد ملی را به خود اختصاص داده و با 
ابعاد وسیع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست 
محیطی و كالبدی، درگیر است.وی سهم بخش 
مسکن از اقتصاد خانوار و اقتصاد ملی را یاد آور 
شد و خاطرنشان كرد: به منظور حفظ تعادل بازار، 
اتخاذ سیاست های مناسب در هر دو سوی عرضه 
و تقاضا و تدوین یک برنامه جامع در این بخش، 
حائز اهمیت است.به گفته چگنی، برای دستیابی 
به تعادل در بازار مسکن شناسایی كامل و تجزیه و 
تحلیل عمیق ابعاد و عوامل موثر بر بخش مسکن 
اهمیت دارد كه معرفی شاخص های این بخش، 

از  یک  هر  تغییرات  صحیح  برآورد 
شاخص ها و پیش بینی و شناخت 
كلیدی ترین  بازار  وضع  صحیح 
بخش مسکن  در  ریزی  برنامه  ابزار 
مسکن  اقتصاد  پژوهشگر  است.این 
همچنین به تجزیه و تحلیل آمار و 
اطاعات در بخش مسکن به عنوان 
در  حساس  و  تخصصی  حوزه  یک 
كرد:  تصریح  و  اشاره  كان  اقتصاد 
از یک سو توجه به عواملی همچون 

فرآیند  در  خانوارها  اقتصادی  ـ  اجتماعی  عوامل 
برنامه ریزی حائز اهمیت است؛ از سوی دیگر در 

یک فرآیند برنامه ریزی منطقی، توجه به مسائل 
فرابخشی و مهم اقتصاد كان از جمله ظرفیت های 
اقتصادی و محدودیت منابع شایان توجه است.

مدیركل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با 
بیان اینکه بررسی روند سیاست گذاری در حوزه 
نشان دهنده وجود  اخیر،  مسکن طی سال های 
برخی خطاهای استراتژیک در بخش مسکن است، 
اظهار كرد: از این روست كه پیدا كردن نقطه تعادل 
سیاست گذاری بسیار با اهمیت و مقوله ای پیچیده 
است.چگنی وضع فعلی بخش مسکن در عرضه و 
تقاضا را متناقض دانست و گفت: به عنوان نمونه 
براساس سرشماری سال ۱3۹۵، موجودی مسکن 
مسکونی  واحدهای  احتساب  )بدون  كشور  كل 
خالی( بیش از 22.۸ میلیون واحد مسکونی و تعداد 
خانوار 2۴.۱۹ میلیون واحد است. همچنین تراكم 
خانوار در واحد مسکونی، حدود ۱.۰۵ نفر است. در 
حالی كه تعداد خانه های خالی با بیش از ۵۵ درصد 
رشد، از ۱.66 میلیون واحد در سال ۱3۹۰ به 2.۵۸ 

میلیون واحد، در سال ۱3۹۵ افزایش یافته است.

مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه مطرح کرد؛

خطای برنامه ریزان؛ عامل رکود بازار مسکن
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سخن حکیمانه

معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسامی با تاكید به سهم انکار ناشدنی رسانه 
ها در آگاهی بخشی و ایجاد شور و نشاط در 
حضور  از  ملی،  رویدادهای  مسئوالنه  روایت 
موثر و تاش های شبانه روزی همه اصحاب 

رسانه قدردانی كرد.
حسین انتظامی  با اعام این مطلب و با اشاره 
انتخابات 2۹ اردیبهشت  به برگزاری باشکوه 
در  ایران  ملت  آگاهانه  و  حماسی  حضور  و 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
اسامی  شورای  انتخابات  دروه  پنجمین  و 
شهر و روستا، به ایرنا گفت: وظیفه خود می 
های  رسانه  در  خوبم  همکاران  همه  از  دانم 
داخلی كه با جدیت در بازنمایی این رویداد 
بزرگ، نقش آفرینی كرده و به خوبی حماسه 
ملت با بصیرت را پوشش و به تصویر كشیدند 

قدردانی كنم. 
و  خبرنگاران  تمامی  از  همچنین  وی 
تاش  كه  خارجی  های  رسانه  نمایندگان 
كردند تصویری عینی از جامعه اسامی ایران 
ایران  باشکوه  انتخابات  دوره  این  برگزاری  و 
در  جهانیان  و  خود  مخاطبان  به  را  اسامی 
اقصی نقاط دنیا منعکس و مخابره كنند نیز 

نمایند، قدردانی می كنم.
احتساب  با  كرد:  خاطرنشان  انتظامی 
و  خارجی  های  رسانه  مقیم  خبرنگاران 
خبرنگار   2۵3 برای  روادید  صدور  همچنین 
در این روزها، مجموعا ۵7۰ خبرنگار و عوامل 
از ۴۰ كشور  از بیش  از 2۴۵ رسانه،  خبری 
برای  را  انتخابات  این  پوشش خبری  جهان، 
كه  داشتند  عهده  به  جهانی  عمومی  افکار 

خود این تعداد و تنوع و كیفیت و رتبه رسانه 
غیر  و  بودن  واقعی  از  دهنده،  پوشش  های 
نمایشی بودن مردمساالری در ایران حکایت 

دارد. 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  مطبوعاتی  معاون 
رسانه  و  خبرنگار  تعداد  این  افزود:  اسامی 
خارجی كه نسبت به دوره گذشته انتخابات 
33 درصد افزایش داشته و همچنین نشان از 

موفقیت دیپلماسی رسانه ای دارد. 
ای  رسانه  دیپلماسی  به  اشاره  با  انتظامی 
وزارتخانه  این  كرد:  خاطرنشان  نیز  دولت 
دولت  اصولی  سیاست  این  مجری  عنوان  به 
شناسی  مسئولیت  و  كمک  با  یازدهم، 
وزارت  جمله  از  مرتبط  های  دستگاه  سایر 
انتظامی  و  امنیتی  نهادهای  و  خارجه  امور 
همواره تاش داشته است از ظرفیت حضور 
نمایندگان رسانه های خارجی در كشور برای 
و  ایران  بزرگ  ملت  از  واقعی  تصویری  ارائه 

جمهوری اسامی استفاده كند.
هیئت  در  نشریات  مسئول  مدیران  نماینده 
نظارت بر مطبوعات تاكید كرد: براین باوریم 
تعامل  توسعه  به  توان  می  طریق  این  از 
های  رسانه  با  خارجی  های  رسانه  سازنده 
های مختلف  تا ظرفیت  كرده  داخلی كمک 
به  كشورمان  سیاسی  و  اقتصادی  فرهنگی، 

جهانیان و منطقه معرفی شود.
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 
همزمان با انتخابات پنجمین دوره شوراهای 
اسامی شهر و روستا و نخستین میان دوره 
ای دهمین دوره مجلس شورای اسامی روز 

جمعه 2۹ اردیبهشت ماه برگزار شد.

قدردانی از حضور موثر اصحاب رسانه در پوشش انتخابات

»بروکلینی دیگر« به ایران آمد

رمان »بروكلینی دیگر« نوشته ژاكلین وودسن با 
ترجمه سحر توكلی توسط انتشارات كتاب كوله 

پشتی منتشر و راهی بازار نشر شد.
به گزارش  مهر، رمان »بروكلینی دیگر« نوشته 
ژاكلین وودسن با ترجمه سحر توكلی به تازگی 
توسط انتشارات كتاب كوله پشتی منتشر و راهی 
بازار نشر شده است. این كتاب، كاندید نهایی جایزه 
كتاب ملی آمریکا و جزو ۱۰ عنوان برتر آمازون در 

پایان سال 2۰۱6 بوده است.
این رمان یکی از عناوین پرفروش نیویورك تایمز 

نیز بوده است.
نام آگوست كه در  با  این رمان  شخصیت اصلی 
رشته انسان شناسی تحصیل كرده، برای شركت 
گردد.  می  بر  خانه  به  پدرش  تدفین  مراسم  در 
او سال های زیادی را صرف مطالعه مرگ، درد 
وغم از دست دادن عزیزان كرده است. آگوست به 
عنوان راوی، داستان را از 2۰ سال قبل آغاز می 
كند، وقتی با مرگ مادرش در سال ۱۹73 با پدر و 
برادرش راهی بروكلین می شوند. او تنها ۱۱ سال 

دارد و مرگ مادرش را انکار می كند.
بروكلین دوستانی  ادامه داستان، آگوست در  در 
پیدا می كند كه مثل خودش زخم های زیادی 
نفره  گروه ۴  می كشند.  به دوش  زندگی  در  را 
گیگی، آنجا، سیلویا و آگوست. بروكلین آن سال 
و  مخدر  مواد  به  آلوده  های  بروكلین سوزن  ها، 
ارتباطات تهدید آمیز و خیانت هاست. بروكلین 
آشفته و وحشی در میان قرنی زهرآلود و تلخ برای 
آمریکا. روزهای سخت قحطی در بیافرا و قتل های 

زنجیره ای و كمی آن طرف تر جنگ ویتنام.
نویسنده این اثر با زبان شاعرانه و موجز قصه اش 
را پیش می برد و توصیفات ریز و موشکافانه ای از 
رفتار شخصیت های داستان ارائه می دهد. این 
كتاب با تکرار جمله »این ها همه خاطره است« در 
پی انتقال این مفهوم است كه انسان می توان از 

سختی ها گذر كند.

در دنیای کتاب

خسروا گوی فلک در خم چوگان تو شد          
 ساحت کون و مکان عرصه ء میدان تو باد

زلف خاتون ظفر شیفته ء پرچم تست           
 دیده ء فتح ابد عاشق جوالن تو باد

امروز با حافظ

جهانگیر كوثری تهیه كننده با سابقه سینما قصد دارد 
عهده  را  نمایشی  اثر   2 كنندگی  تهیه  جاری  سال  در 

دار شود.
این  از  پیش  كه  كننده سینما  تهیه  كوثری   جهانگیر 
به عنوان تهیه كننده در عرصه تئاتر نیز حضور داشته 
اثر   2 كنندگی  تهیه  جاری  سال  در  دارد  قصد  است 
نمایشی را كه توسط پری صابری و شکرخدا گودرزی 

كارگردانی می شود، عهده دار شود.
پری صابری قصد دارد در سال جاری نمایش »كوروش 
آثاری  جمله  از  نمایش  این  ببرد.  صحنه  به  را  كبیر« 
است كه صابری از سال گذشته كارگردانی و اجرای آن 
را مدنظر دارد. جهانگیر كوثری پیش تر به عنوان تهیه 
همکاری  صابری  پری  با  باران«  »مرغ  نمایش  كننده 
داشته است كه این اثر نمایشی بهار و تابستان سال ۹2 

در تاالر وحدت به صحنه رفت.
نمایش  كنندگی  تهیه  است  قرار  همچنین  كوثری 
هم  را  گودرزی  شکرخدا  كارگردانی  به  »سهروردی« 

عهده دار شود.
»سهروردی« قرار است مهر و آبان ماه سال جاری در 

تاالر وحدت روی صحنه برود.

 وكیل جمشید مشایخی گفت: خدا را شکر حال استاد 
خوب است و در خانه استراحت می كند.

بازیگر  مشایخی  جمشید  وكیل  خضرائی  مهرداد 
با   گو  و  گفت  در  ایران  تلویزیون  و  سینما  پیشکسوت 
استاد  گفت:  وی  وضعیت  آخرین  خصوص  در  میزان 
جمشید مشایخی از بیمارستان مرخص شده و در خانه 

مشغول استراحت است.
وی ادامه داد: بهترین پزشکان متخصص استاد مشایخی 
را معاینه كرده و وضعیت وی كاما تحت كنترل است 

و خطری برای این هنرمند وجود ندارد.
خضرائی تصریح كرد: در حال حاضر به دلیل داروهایی 
نظز  در  پزشکان  توسط  مشایخی  جمشید  برای  كه 
گرفته شده است، استاد بیشتر زمان خود را می خوابد 

تا با این استراحت به بهبود كامل دست یابد.
مشایخی  جمشید  استاد  پیش  چندی  است  گفتنی 
بازیگر پیشکسوت سینمای ایران به دلیل نارسایی كلیه 

در بیمارستان بستری شده بود.

خوانندگی  به  »داركوب«  گروه  سالگی  ده  كنسرت   
حامد بهداد در برج میاد برگزار می شود.

سری  جدیدترین  در  »داركوب«  موسیقی  گروه 
فعالیت های خود در پنجمین شب از سومین ماه فصل 

بهار با طرفدارانش دیدار می كند.
»داركوب«  گروه  سالگی  ده  سالگرد  در  كنسرت  این 
برگزار می شود و قرار است حامد بهداد به عنوان خواننده 
در این اجرا این گروه را همراهی كند. البته پیش از این 
كنسرت هم، بهداد سال ها با همایون نصیری به عنوان 

سرپرست این گروه همکاری داشته است.
گروه  سالگی  ده  كنسرت  درباره  بهداد  حامد  دیدگاه 
لب  بنشین  كه  »می گویند  است:  چنین  »داركوب« 
جوی و گذر عمر ببین. ما ده سالش را اینگونه دیدیم. 
و  آرش  دارا،  نصیری،  همایون  مثل  خوبی  رفیق های 
خیلی هایی كه بودند و اكنون نیستند یا مثل خود من 
در پارت تایم های مختلفی تمرین كردند و رفتند، ولی 
بخش دوستی و خاطره ها و به خصوص موسیقی در این 

ده سال خیلی لذت بخش بوده است.«
كنسرت گروه »داركوب« پنجم خرداد ماه در دو نوبت 
و درساعت های 3۰: ۱۸ و 3۰: 2۱ در مركز همایش های 

بین المللی برج میاد برگزار می شود.

جهانگیر کوثری با»سهرودی« 
وارد تئاتر می شود

آخرین وضعیت سالمتی جمشید 
مشایخی

حامد بهداد در برج میالد 
می خواند

ایران یکی از خاستگاه های اصلی فولکلور
 در جهان است      

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با بیان این كه ایران یکی از 
خاستگاه های اصلی فولکلور در جهان است، گفت: برگزاری همایش ملی حقوق مالکیت 
ادبی، هنری و حقوق مرتبط از این حیث اهمیت دارد كه مقاالت آن می تواند به عنوان 

منبع و مرجع دانشگاهی مورد استفاده دانشجویان و پژوهشگران قرار گیرد.
به گزارش پیام زمان از  مركز روابط عمومی و اطاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد 
از  ایران یکی  افزود:  با تاكید بر این مطلب  اسامی، زهرا شاكری مدرس دانشگاه 
كشورهایی است كه نمودهای فرهنگ عامه در آن، به دلیل قدمت تاریخی، وجود آداب 
و رسو م ها و فرهنگ های مختلف، بسیار تولید می شود. به همین دلیل می توانیم بگوییم 

كه ایران یکی از خاستگاه های اصلی فولکلور در جهان است.
وی در عین حال تصریح كرد:  بنابراین الزم است موضوع فولکلور به عنوان موضوعی 

مهم و حقوقی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: نمودهای فرهنگ عامه ابعاد مختلفی دارد كه باید بررسی 

شوند.
وی افزود: به طور مثال باید بررسی شود كه فولکلور را چگونه می توان مورد حمایت قرار 
داد؟ در چه قالبی می توان حمایت كرد؟ كدام قالب برای منافع دارندگان فولکلور مفیدتر 

است؟ و كدام قالب بیشتر به نفع جامعه است؟
شاكری در عین حال گفت: پرداختن به این ابعاد در هفتمین همایش ملی حقوق 
مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط، از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی اقدام 

مثبت تلقی می شود.
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ضمن تقدیر از متولیان 
برپایی این همایش گفت: برگزاری مستمر این همایش، اقدام شایسته ای از سوی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی است.وی گفت: متولیان برگزاری این همایش 
می توانند  در حاشیه برگزاری آن، جشنواره و مسابقاتی با رویکرد محورهای مورد 
بحث در همایش، برگزار كنند.این مدرس حقوق همچنین با اشاره به اهمیت 
پیوستن به كنوانسیون برن عنوان كرد: پیوستن به كنوانسیون برن در طول 
این سال ها، موافق یا مخالفان خود را داشته است كه هركدام برای دالیل خود 

مستنداتی نیز ارائه كرده اند.
شاكری تصریح كرد: البته نباید فراموش كرد كه تصمیم گیری در این زمینه یک 
تصمیم گیری مدیریتی و باالدستی است و مسئوالن دولت به ویژه وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسامی نیز باید در این زمینه پیشگام باشند.
حقوقی،  مختلف  ابعاد  برن  كنوانسیون  به  پیوستن  موضوع  داد:  توضیح  وی 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد. از بُعد حقوقی، عضویت در كنوانسیون برن 
به نفع اتباع ایرانی است. زیرا  آثارشان در سایر كشورها نیز مورد حمایت قرار 
می گیرد و از امکانات كنوانسیون بهره مند می شود.شاكری ادامه داد: اما چون 
پیوستن به كنوانسیون برن باید از ابعاد مختلف دیگری همچون اقتصادی بررسی 
شود، باید كارشناس حوزه مربوطه در آن زمینه تصمیم بگیرد.هفتمین همایش 
ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط، دوم خرداد ماه سال جاری از 
ساعت ۸ تا ۱7 در مركز همایش های كتابخانه ملی برگزار می شود و شركت 

برای عموم آزاد است.

خبر 

 فیلم »نقطه كور« به كارگردانی مهدی گلستانه 
فرهنگسرای  در  ماه  اردیبهشت   3۱ یکشنبه 

ارسباران اكران، نقد و بررسی می شود.
این نشست با حضور مهدی گلستانه )تهیه كننده 
و كارگردان(، كورش جاهد )منتقد وكارشناس 

سینما( و جمعی از عوامل برگزار می شود.

بازی محمد رضا  با  نقطه كور  فیلم سینمایی 
محسن  مظفری،  نیکی  توسلی،  هانیه  فروتن، 
علیرضا  فراهانی،  شقایق  بوبانی،  مریم  كیایی، 

سینماهای  در  اكنون  هم  نسب  زمانی 
سراسر كشور در حال اكران است.

در خاصه داستان فیلم آمده است: خسرو 
كه 23 روز بر پهنه دریا و به دور از خانواده 
ابهامات  از  دنیایی  با  است،  گذرانده  اش 
وارد  بوده  او  تمام مدت همراه  فکری كه 
تمامی  اما  شود.  می  تهران  در  اش  خانه 
ذهنیت هایش عینیت یافته و قادر به مقابله 

با مسائل پیش آمده نیست تا اینکه...
پور  هاشم  پریسا  همکاری  با  بیگلری  احسان 
)نویسنده(، مرتضی غفوری )مدیر فیلمبرداری(، 

)تدوین(،  سیاح  سعید  و  موحدیان  خشایار 
مهرداد میركیانی )طراح چهره پردازی(، آناهیتا 
جواهرچی )طراح صحنه و لباس(، بهروز معاونیان 
)مدیر صدابرداری(، ادیب قربانی )موسیقی(، دكتر 
افشین یداللهی )مشاور روانپزشکی فیلمنامه(، 
علی نیک رفتار )عکاس(، علی زادمهر )مشاوران 

رسانه ای( از عوامل این فیلم هستند.
عاقمندان برای حضور دراین نشست می توانند 
به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی 
از پل سیدخندان ، خیابان جلفا مراجعه  باالتر 

كنند.

اکران و نقد » نقطه کور« 
در فرهنگسرای ارسباران 

آیین پایانی نخستین جشنواره رسانه ای شهدای دفاع از حرم و جبهه مقاومت با عنوان 
»جوشن« به همت فرهنگ سرای رسانه و شبکه های اجتماعی با معرفی برگزیدگان در 
بخش های مختلف، همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر و روز مقاومت، ایثار و پیروزی، 

برگزار می شود.
به گزارش  پیام زمان از رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، نخستین 
جشنواره رسانه ای دفاع از حرم و جبهه مقاومت كه از ۱3 بهمن ۱3۹۵ با اعام فراخوان 
و برگزاری مراسم افتتاحیه به همت فرهنگ سرای رسانه و شبکه های اجتماعی، آغاز شد، 

چهارشنبه 3 خرداد با معرفی برگزیدگان به كار خود پایان خواهد داد.
این جشنواره در زمینه های رسانه های دیجیتال، گرافیک، كتاب، فیلم، تولیدات رسانه ای، 
شعر، داستان، زندگی نامه، بین الملل و كارتون و كاریکاتور)بخش جنبی( با موضوع های، 
دفاع از حریم اهل بیت)ع( در سوریه و عراق، شهدای مدافع حرم، تشیع بدون مرز، 
مبارزه رسانه ای با استکبار و بوق های داخلی و خارجی توسط  فرهنگ سرای رسانه و 

شبکه های اجتماعی برگزار و ۴۹6 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.
آیین پایانی نخستین جشنواره رسانه شهدای دفاع از حرم و جبهه مقاومت با عنوان 
»جوشن«، با حضور خانواده محترم شهدای مدافع حرم، رییس سازمان فرهنگی هنری 
سوریه،  كشورهای  سفیران  مقاومت،  جبهه  رزمندگان  و  سرداران  تهران،  شهرداری 
لبنان، عراق و یمن، مدیران و مسئوالن نهادهای فرهنگی، نمایندگان مجلس، مدیران 
خبرگزاری ها و روزنامه ها، ورزشکاران و هنرمندان، چهارشنبه 3 خرداد ساعت ۱6 تا 
۱۹ در سالن اجتماعات فرهنگ سرای اندیشه به نشانی خیابان شریعتی، نرسیده به پل 

سیدخندان، بوستان اندیشه، برگزار می شود.
همزمان با مراسم اختتامیه نمایشگاه آثار برگزیده بخش های اصلی و جنبی در محل 

برگزاری مراسم اختتامیه، برپا خواهد شد.
مركز توسعه فناوری اطاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، 
شبکه 3 سیما، شبکه افق، رادیو تهران، موسسه روایت فتح، سازمان هنری رسانه ای 
اوج، خبرگزاری فارس، خانه شهریاران جوان، مركز بسیج سازمان صداوسیما، موسسه 

شهید آوینی، سایت شهر خبر و موسسه مسیر رسانه از حامیان این جشنواره هستند

همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر

اختتامیه جشنواره »جوشن« برگزار می شود

محبوب ترین مادر سینمای هند درگذشت

ریما الگو كه با ایفای نقش »مادری مهربان« در فیلم های بالیوود به شهرت رسیده 
بود، بر اثر ایست قلبی درگذشت.

 به نقل از بی بی سی، ریما الگو كه با ایفای نقش »مادری مهربان« در فیلم های 
بود، شب چهارشنبه ۱7 می در ۵۹ سالگی  به شهرت و محبوبیت رسیده  بالیوود 

درگذشت.
دلیل مرگ او ایست قلبی اعام شده است.

او در ده ها فیلم و مجموعه تلویزیونی، نقش مادر شخصیت اصلی را به عهده داشت 
و در چندین تئاتر به زبان مراتی هم بازی كرده بود.

او در فیلم های معروف بالیوود از جمله »من برای تو چه كسی هستم؟«، »داره یه 
اتفاقایی میفته« و »من عاشق بودم« حضور داشته است.

ریما الگو فعالیت حرفه ای را در اواخر دهه ۱۹7۰ میادی آغاز كرد و خیلی زود با 
ایفای نقش مادر شخصیت های اصلی فیلم ها به شهرت رسید.

او در چندین فیلمی كه سلمان خان، بازیگر سرشناس بالیوود، در آنها نقش اصلی را 
دارد، نقش مادر او را به عهده دارد و به همین دلیل، مادر روی صحنه سلمان خان 

هم خوانده می شد.
فیلم  اولین  در  تنها 3۱ سال داشت،  زمانی كه  و  پیش  ریما الگو حدود 2۸ سال 

سلمان خان، نقش مادر او را بازی كرد.

فروش 110 میلیون و 500 هزار دالری یک تابلوی نقاشی!

ثبت  با  آمریکایی روز پنجشنبه  باسکیا، هنرمند  ژان میشل  نام  بدون  تابلوی  یک 
فروش  به  نیویورك  در  دالر  هزار   ۵۰۰ و  میلیون   ۱۱۰ قیمت  به  ركوردی جدید 

رسید.
 به نقل از یورونیوز، این تابلو كه یک متر و ۸3 سانتی متر طول و یک متر و 73 
قبلی  ركورد  ژاپنی خریداری شد.  دار  توسط یک مجموعه  دارد  متر عرض  سانتی 
 ۵7 قیمت  به  میادی   2۰۱6 سال  می  ماه  در  باسکیا  میشل  ژان  اثر  یک  فروش 
میلیون و 2۰۰ هزار دالر به ثبت رسیده بود. خریدار آن اثر هنری نیز یوساكو مائزاوا، 
مجموعه دار ژاپنی بود. به این ترتیب وی اكنون صاحب دو مورد از گران قیمت ترین 

آثار ژان میشل باستیا است.
قیمت پایه تابلویی كه روز پنجشنبه به فروش رسید ۵7 میلیون دالر تعیین شده بود. 
یوساكو مائزاوا از قصد خود برای انتقال این تابلو به موزه ای در محل تولد خود در چیبا 
در شرق ژاپن خبر داده است.ژان میشل باسکیا در سال ۱۹۸۸ بر اثر مصرف بیش از حد 
مواد مخدر درگذشت. او كه در هنگام مرگ 27 سال داشت اكنون به یکی از مهمترین 

چهره های هنر معاصر تبدیل شده است.

آن سوی آب ها 


