
افزایش امید به 
زندگی در ایران

پیش بینی طیب نیا از رشد اقتصادی امسال
وزیر امور اقتصادی و دارایی بدهی 540 هزار میلیارد تومانی دولت را از چالش های جدی پیش رو عنوان و 

ابراز امیدواری کرد که مجلس دهم در اولین گام لوایح 
دولت برای مقابله با چالش ها را تصویب کند.

بین  توافقی  حاضر  حال  کرد:  در  اظهار  طیب نیا  علی 
همه جناح ها در مورد حل و فصل مشکالت اقتصادی 
کشور به وجود آمده ما در شرایط خطیری قرار داریم 
که با سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی و پیگیری 
مواجه  دولت  هیات  و  جمهور  رئیس  رهبری،  جدی 
به  دستیابی  برای  بزرگی  فرصت  افزود:  وی  هستیم. 
رشد اقتصادی در اختیار ما قرار گرفته است و ما باید 
با بهره گیری از این فرصت، همدلی و همراهی بین قوا 
از این شرایط حداکثر بهره مندی را برای دستیابی به 

رشد اقتصادی داشته باشیم.

رکود مسكن در شهرهای جديد سايه افكند
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رشدنقدینگیموردپایشقرارميگيرد

سیاست هاي بانک مركزي  برای خنثی سازی رشد نقدینگی
دالیل افزایش نقدینگی در سه سال گذشته
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از سیستم ریاست جمهوری 
عقب نشینی نمی كنم

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اعالم کرد که هیچ 
عقب گردی درباره دستیابی به سیستم ریاست جمهوری ایجاد 
نشده است. رئیس جمهوری ترکیه در سخنرانی خود یک روز 
پس از استعفای احمد داووداوغلو گفت: در حال حاضر هیچ 
تغییری در دستیابی به سیستم ریاست جمهوری ایجاد نشده 

است. همه کس باید این مساله را قبول کنند.

آغاز ورود ایرباس های نو 
تا پایان سال

بخش های  پروژه های  به  اشاره  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
مختلف حوزه حمل و نقل و مسکن، گفت: در سال ۲0۱۶ 
و  می شوند  کشور  وارد  هواپیماهای جدید  نخست  سری 

ناظر تحول بزرگی در ناوگان هوایی کشور خواهیم بود.

خبرخبر
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نقدينگي و نقش 
تعیین کننده بر قیمت ها

é مریم بهنام راد

رشد نقدینگی با تاخیرولي قطعي  
بر روی تورم اثرگذار خواهد بود.

سرنوشت جوانان در 
دست بانكها رقم می خورد

é خانی نژاد

مجلس

يادداشت

ظریف: برجام یک ضرورت تاریخی در شرایط ویژه كشور بود
اولویتجدیماتضميناجرایبرجامتوسطغربیهاست

5 37 2

1

وزیر امور خارجه اظهار داشت: در شرایط فعلی و در 
حوزه پسابرجام اولویت اصلی ما در کنار نمایندگان 
فشار بر روی طرف مقابل برای عمل به تعهدات خود 

در متن برجام است.
قانون گذاری  فرآیند  همایش  در  محمدجواد ظریف 
جدید  منتخبان  حضور  با  که  راهکارها  و  الزامات 
براساس  گفت:  شد،  برگزار  دهم  مجلس  در  مردم 
در کشور  تبیین شده  اصول  و طبق  اساسی  قانون 
حوزه سیاست خارجی حوزه ای فراجناحی و خارج 
از مسائل سیاسی داخلی است و ضرورت تعامل در 
مسیر حضور عزتمدارانه و مقتدرانه در سطح جهان از 
ملزومات این حوزه است و از این رو است که شخص 
رهبری نظام اصول کلی سیاست خارجی را تبیین 

می کند و بر ضرورت داشتن یک سیاست فراجناحی و ملی تاکید 
دارد.

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه تاکید کرد: وزارت امور خارجه 
ملتزم به عمل به دستورات و فرامین رهبری در حوزه های مختلف 
است. وزارت خارجه برای پیشبرد سیاست خارجی در این مسیر 
نیازمند همکاری و همدلی و همفکری همه قوا من جمله منتخبان 
مردم است و اکنون از شما منتخبان جدید مجلس تقاضا داریم 
یار و یاور ما در حوزه سیاست خارجی و بین المللی باشید و ما نیاز 
اطمینان می دهیم در همه شئون و سطوح مردم و منتخبان شان 

را محرم مسائل کشور در حوزه سیاست خارجی بدانیم.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر نقش مهم 
مجلس در عرصه سیاست خارجی گفت: دیپلماسی عمومی کشور 
بر قدرت داخلی حضوری فعال  با تکیه  امروز در همه صحنه ها 
دارد و مجلس در این مسیر به عنوان یک نمونه بارز برای نشان 
و  اهمیت  از  به جهانیان  دینی  مردم ساالری  و  دادن دموکراسی 
آمادگی  خارجه  وزارت  در  ما  و  است  برخوردار  باالیی  قدرت 
همکاری و تعامل و همفکری با منتخبان ملت را داریم و دستگاه 
سیاست خارجی در جهت ایجاد یک جبهه واحد و مستحکم در 
حوزه سیاست خارجی و حضور استوار در سطح جهانی و صحنه 
بین المللی مجلس را یک بعد مهم می داند و ضرورت دارد همه با 

با یک وجهه متحد و هم صدا در  وجود برخی اختالفات داخلی 
صحنه بین المللی حاضر شویم. درک یک  پارچه شرایط حساس 
کشور در عرصه بین الملل از سوی نخبگان سیاسی یکی از الزامات 

این مسیر است.
نباید  می شود  مطرح  جهانی  سطح  در  که  نکاتی  افزود:  ظریف 
در سطح  که  آنچه  هر  بدانید  و  داخلی شود  اختالفات  دستاویز 
جهانی مطرح است پیگیری حقوق، مصلحت و نیازهای جمهوری 

اسالمی ایران و نظام مقدس اسالمی است.
وزارت  امروز  اولویت  به  اشاره  با  خود  ادامه صحبت های  در  وی 
خارجه گفت: یکی از اولویت اصلی ما در وزارت خارجه تضمین 
اجرای صحیح برجام توسط غربی ها و دیگر طرف های برجام است. 
منطقه  و  جهان  در سطح  تروریسم  و  افراط  با  مقابله  همچنین 
از  دیگر  یکی  نیز  اسالمی  جمهوری  منطقه ای  قدرت  تثبیت  و 

اولویت های ما در سطح بین المللی است.
وزیر امور خارجه کشورمان در بخش دیگری از صحبت های خود 
برجام  برجام در شرایط کشور گفت:  باالی  اهمیت  تبیین  و در 
یک ضرورت تاریخی در شرایط ویژه کشور بود که با نظر رهبری 
پیگیری شد و پدید آمد و امروز هیچ کسی در عرصه جهانی پیدا 

نمی شود که بگوید ایران در برجام ضرر کرده است.
ادامهدرصفحه3

پیش بینی طیب نیا از رشد اقتصادی امسال
بدهی  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
540 هزار میلیارد تومانی دولت را از 
چالش های جدی پیش رو عنوان و 
ابراز امیدواری کرد که مجلس دهم 
در اولین گام لوایح دولت برای مقابله 

با چالش ها را تصویب کند.
حال  کرد:  در  اظهار  طیب نیا  علی 
ها  جناح  همه  بین  توافقی  حاضر 
مشکالت  فصل  و  حل  مورد  در 
ما  آمده  وجود  به  کشور  اقتصادی 
در شرایط خطیری قرار داریم که با 
سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی 

و پیگیری جدی رهبری، رئیس جمهور و هیات دولت مواجه هستیم.
وی افزود: فرصت بزرگی برای دستیابی به رشد اقتصادی در اختیار ما قرار 
گرفته است و ما باید با بهره گیری از این فرصت، همدلی و همراهی بین 
قوا از این شرایط حداکثر بهره مندی را برای دستیابی به رشد اقتصادی 

داشته باشیم.
وزیر اقتصاد سال گذشته را از سخت ترین سالها به لحاظ اقتصادی توصیف 
رنج  کالن  اقتصاد  در  جدی  آسیب های  از  سال  این  در  ما  گفت:  و  کرد 
می بردیم و در عین حال شاهد تمرکز تحریم ها بر درآمدهای نفتی، سیستم 
تامین مالی و نظام بانکی کشور بودیم. البته دولت در سال ۱393 موفق شد 
با اجرای برنامه های سنجیده با تهدیدها مقابله کند و رشد منفی ۶.8 درصد 
را به مثبت سه درصد تبدیل کند اما با تکانه دومی مواجه شدیم و آن کاهش 

شدید قیمت نفت بود.
وی اضافه کرد : در حالی که در نیمه اول سال ۱393 توانسته بودیم نفت را 
به قیمت متوسط ۱05 دالر بفروشیم از نیمه سال ۱393روند نزولی قیمت 
نفت شروع شد و به آستانه ۲0 دالر هم رسید همین کاهش شدید قیمت 
نفت و طوالنی شدن فرایند مذاکره باعث شد در معرض آسیب های ناشی از 

وابستگی به درآمد نفتی قرار بگیریم و رشد اقصادی نتواند تداوم یابد.
وزیر اقتصاد تالش های دولت در جهت بازگشت رونق اقتصادی را با وجود 
آثار سوء کاهش قیمت نفت موفقیت آمیز توصیف کرد و افزود: ما شاهد ای 
بودیم که رشد اقتصادی کماکان مثبت باقی ماند و اگر نبود کاهش قیمت 

نفت رشد باالی پنج درصد در سال گذشته امکان پذیر می شد. 
ادامهدرصفحه2

ظریف: برجام یک ضرورت تاریخی در شرایط ویژه كشور بود
اولویتجدیماتضميناجرایبرجامتوسطغربیهاست

رکود مسكن در شهرهای جديد سايه افكند
 کاهش شديد قیمت ها در اطراف تهران

رکود سنگین بازار مسکن در شهر تهران موجب شده که شهرهای جدید 
هم از رونق بیفتند و خرید و فروش در این شهرها به پایین ترین حد خود 
برسد.بازار مسکن شهر تهران یکی از اثرگذار ترین بازارهای مسکن در کشور 
به شمار می رود به طوری که گونه اتفاقی در این بازار به طور مستقیم بر 
وضعیت مسکن شهرهای دیگر اثرگذار است و به سرعت می تواند تغییرات 
زیادی را در دیگر شهرها به وجود بیاورد. به خصوص این تاثیر را می تواند 
در شهرهای جدید اطراف تهران دید که متاثر از بازار مسکن شهر تهران 
هستند.براین اساس، شهرهای جدید اطراف تهران در چندسال گذشته تحت 
تاثیر رکود بازار مسکن تهران قرار گرفته اند و به شدت در رکود قرار دارند 
به طوری که خرید وفروش مسکن در این شهرها با کندی بیشتری انجام 
می گیرد و حتی می توان گفت متقاضیان کمی هم در این شهرها حضور 
دارند.در واقع جهش قیمت مسکن در کنار ساخت و ساز مسکن مهر، رونق 
زیادی به این شهرها داده بود و متقاضیانی که سطح درآمدی کمتری داشتند 
به این شهرها رفته و به دنبال خرید خانه بودند حتی شرایط به گونه ای پیش 
می رفت که بنگاه های امالک از این بازار داغ مسکن استفاده کرده و پیشنهاد 

فروش واحدهای مسکن مهر را به پیش خریداران دادند.
ادامهدرصفحه11

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان از 
تالش این صندوق برای ارائه تسهیالت 
و  آموزش  شاغالن  برای  خدمت  حین 
با  امیدواریم  گفت:  و  داد  خبر  پرورش 
مختلف  دستگاه های  با  که  توافق هایی 
در  بیشتری  تسهیالت  داده ایم،  انجام 

حین خدمت به شاغالن ارائه کنیم.
غندالی در نشست خبری دیروز افزود: 
تکلیفی برای آموزش و پرورش تعیین 
شده بود که نسبت به تاسیس صندوق 
ذخیره فرهنگیان اقدام کند و فرهنگیان 
شاغل به عضویت این صندوق در آیند. 
در برنامه سوم و چهارم این تکلیف تکرار 
شد و برابر تصمیم اتخاذ شده تا حداکثر 

5 درصد حقوق و مزایا توسط اعضاء پرداخت و به 
همین میزان سهم دولت پرداخت می شد که در قانون 
پنجم برابر تشخیص داده شده، تصمیم گرفته شد که 

سهم دولت حذف شود.
وی ادامه داد: اما با رایزنی های انجام گرفته، مقرر شده 
پرداخت  دولت  توسط  دیگر  بار  این سهم  که  است 
شود و 5 درصد از بودجه سنواتی پیش بینی شده که 
برابر میزان سقف پرداختی شاغالن است، به صندوق 
ذخیره فرهنگیان واریز شود؛ این تصمیم در مجلس 
تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده که امیدواریم 

در آنجا نیز به تصویب برسد.
دولت  توسط   90 سال  از  که  سهم  این  افزود:  وی 
اساس  برهمین  شود،  پرداخت  باید  نشده  پرداخت 
و  داشته ایم  مکاتباتی  جمهور  رییس  اول  معاون  با 
در دیوان عدالت اداری نیز اقامه دعوی کرده ایم که 
به زودی امیداریم رای نهایی صادر شود. پیش بینی 
می کنیم با صدور رای باالی 700 میلیارد تومان طلب 

صندوق از دولت به صندوق پرداخت شود.
تشریح  در  فرهنگیان  ذخیره  صندوق  مدیرعامل 
فعالیت این صندوق تصریح کرد: براساس اساسنامه 

افزایش سرمایه جهت  تولید و  از جمله  سه وظیفه 
بازنشستگی،  دوران  در  اعضاء  معیشت  تقویت 
خدمت،  حین  عادالنه  تسهیالت  ارائه  حدالمقدور 
و  اعضاء  سرمایه  از  حداکثری  و  مطلوب  بهره وری 
اقتصادی پیش بینی  به مشارکت های  اعضاء  ترغیب 
شده است. برهمین اساس در جهت افزایش تولید و 
ثروت در نظر گرفته ایم که برنامه بلندمدتی پیش بینی 
شود تا مشخص شود در چه حوزه هایی می توانیم وارد 

شویم و از آنها سود پایدار داشته باشیم.
امکان  گذشته  سال  چند  در  داد:  ادامه  غندالی 
برای  ولی  نداشته  وجود  سرمایه  بانک  از  سودآوری 
حوزه های  داریم  نظر  در  صندوق  آتی  فعالیت های 
اقتصاددانان  نظرسنجی  با  را  سرمایه گذاری  جذاب 
شناسایی کنیم و در حوزه هایی که سودآوری دارد 

وارد شویم.
وی تاکید کرد: در حال حاضر در حوزه پتروشیمی 
پروژه ها را از ۲ پروژه به ۱۲ پروژه رساندیم.در بخش 
نیروگاهی وارد شده ایم و در حوزه داروسازی نیز ساخت 
دو کارخانه در سمنان و کرج را آغاز کرده ایم و همچنین 

در حوزه معدن نیز چند معدن را خریداری کرده ایم.
ادامهدرصفحه2

تالش برای افزايش تسهیالت حین خدمت به فرهنگیان

گروه اقتصاد: معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به برخی اظهار نگرانی ها نسبت به رسیدن نقدینگی به رقم هزار هزار میلیارد تومان، گفت: نقدینگی یک متغیر اسمی است 
و به لحاظ اسمی نیز این متغیرها در اقتصاد همواره در حال افزایش هستند.
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کالم  نور

مذاکره صرافان با شورای رقابت

بعد از دو سال از الزم االجرا شدن دستورالعمل 
اعتراض  و  انتقاد  ماجرای  صرافی ها،  فعالیت 
نسبت به آن کمابیش در این صنف ادامه دارد. 
اکنون این موضوع با شکایت برخی از صرافان در 
شورای رقابت در حال بررسی بوده و ظاهرا قرار 
این  در  شورا  نهایی  رای  جاری  هفته  در  است 

رابطه اعالم شود.
در سال 1392 بود که بانک مرکزی مصوبه ای 
را در شورای پول و اعتبار گذراند که براساس آن 
نحوه ی فعالیت و تاسیس صرافی ها با توجه به 
گذر زمان و شرایط، متفاوت  از گذشته تغییر کرد 
تاکید  دستورالعمل  این  شد.  ابالغ  اجرا  برای  و 
داشت که در کنار تمامی بندها و تبصره های آن 
باید میزان سرمایه صرافی ها برای تاسیس در نوع 
یک ) خرید و فروش ارز و مسکوک طال و نقره( 
از حدود 200 میلیون به پنج میلیارد تومان و در 
صرافی نوع دو )خرید و فروش ارز، مسکوک طال، 
انتقال ارز( از حدود چهار به 20  نقره و نقل و 

میلیارد تومان افزایش یافت.
دستورالعمل سال 1392  مجموعه  هر حال  به 
برخی  حتی  و  صرافان  سوی  از  انتقاداتی  با 
کارشناسان همراه شد و به دنبال آن با دستور 
معاون اول رئیس جمهور بود که بانک مرکزی 
آن را مورد بازنگری قرار داد و در مرداد ماه 1393 

دستورالعمل تغییر کرد.
طبق قوانین جدید تقسیم بندی صرافی ها، به 
دو نوع اول و دوم حذف و اعالم شد که می توانند 
بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید 
به  مربوط  عملیات  انجام  و  ارز  نقدی  فروش  و 

حواله های ارزی اقدام کنند.
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سردار دهقان:

هیچ محدودیتی در برگزاری رزمایش ها نداریم

برگزاری  برای  گفت:  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر 
رزمایش ها در مناطق تحت نفوذ، هیچ محدودیتی نداریم.

با  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر  دهقان  سردار حسین 
بر حق حاکمیت  مقام معظم رهبری مبنی  فرمایشات  به  اشاره 
جمهوری اسالمی ایران بر آب های خلیج فارس و بخشی از دریای 
از  ایران در هیچ زمینه  ای فراتر  افزود: جمهوری اسالمی  عمان 
حقوق بین الملل تعریف شده در  آب های ساحلی، منطقه ای و 

آزاد دنیا ادعایی ندارد.
وی گفت: فرمایشات رهبر انقالب تاکید بر همین حق است که به 
ما در زمینه دفاع از سرزمینمان در عرصه های هوا، فضا، زمین و 
دریا این اجازه را می دهد تا از خودمان دفاع کنیم و بر این اساس 

به هیچ کس اجازه تعرض نخواهیم داد.
وزیر دفاع گفت: برای برگزاری رزمایش ها در مناطق تحت نفوذ، 

هیچ محدودیتی نداریم.
آن  تبع  به  و  ها  آمریکایی  امروز  که  آنچه  افزود:  دهقان  سردار 
عربستان و کشورهایی که با پول عربستان حکومت می کنند ادعا 

دارند هیچ منفعتی برای آنان نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: امروز آمریکا و عربستان تالش می کنند با ناامن 
را  ای  فرامنطقه  نیروهای  و  آمریکا  زمینه حضور  منطقه،  سازی 
فراهم کنند تا ناامنی که خودشان ایجاد کردند به پای جمهوری 

اسالمی ایران بگذارند.
وزیر دفاع افزود: این درحالیست که جمهوری اسالمی ایران عامل 

ثبات، استقالل و امنیت پایدار منطقه است.
غلط،  مسیر  انتخاب  با  کشورها  برخی  گفت:  دهقان  سردار 
میهمانان ناخوانده ای را به منطقه دعوت کردند. وی افزود: ما هیچ 
محدودیتی در برگزاری برنامه های نظامی نداریم و آنهایی که از 
امنیت در  برقراری  هزاران کیلومتر آن طرف تر آمدند و مدعی 

منطقه هستند باید بدانند حضورشان عامل ناامنی است.

تایید شهادت 13 رزمنده مازندرانی در سوریه

مازندران خبر شهادت 13  کربالی  روابط عمومی سپاه  مسئول 
مدافع حرم مازندرانی در سوریه را تایید کرد.

حسینعلی رضایی در گفت وگو با ایسنا، گفت: آخرین اخبار حکایت 
در  نفر  زخمی شدن 21  و  مازندرانی  حرم  مدافع  از 13 شهید 

سوریه دارد.
اعالم نشده است،  این شهدا  اسامی  اینکه هنوز  به  اشاره  با  وی 
اظهار کرد: اسامی شهدا به زودی در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.

ادامه ممنوعیت واردات گندم تا پایان امسال

شده  ممنوع  گذشته  سال  اواخر  از  گندم  واردات  که  حالی  در 
بود، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی از ادامه این 
موجودی کشور  بودن  کافی  دلیل  به  امسال  پایان  تا  ممنوعیت 

خبر داد.
علی اکبر مهرفرد در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به کافی 
بودن میزان تولید گندم و وارداتی که پیش از این انجام شده بود، 
از سوم بهمن ماه سال گذشته واردات این محصول ممنوع شده و 

این ممنوعیت تا پایان امسال ادامه دارد.
وی با بیان اینکه هیچ ثبت سفارشی در سال جاری برای واردات 
گندم  واردات  که  گذشته  سال  در  افزود:  نمی شود،  انجام  گندم 
آزاد شد ثبت سفارش هایی صورت گرفته که ممکن است امسال 
با توجه به داشتن اعتبار به کشور وارد شوند و با توجه به میزان 
تولید، واردات انجام شده در سال گذشته و وارداتی که امسال از 
طریق ثبت سفارش های گذشته صورت می گیرد دیگر نیازی به 
واردات گندم در سال جاری نداریم و باید برای مازاد آن نیز فکری 
کنیم. سال گذشته سه میلیون و 316 هزار و 300 تن انواع گندم 
خوراکی، بذری و دامی از 29 کشور مختلف به ارزش 885 میلیون 
و 900 هزار دالر به کشور وارد شده است که از نظر وزنی 55.4 
درصد و از نظر ارزشی 63.6 درصد نسبت به سال 1393 کاهش 
امسال  که  دید  و  ماند  منتظر  باید  وضعیت  این  با  است.  داشته 
واردات گندم به چه عددی می رسد و آیا وزارت جهاد کشاورزی 
می تواند بازار این محصول استراتژیک را به نفع تولیدکنندگان و 

مصرف کنندگان کنترل کند؟

عرضه نسل جدید پیکاپ رم تا دو سال آینده

نسل جدید پیکاپ رم فیات کرایسلر اتوموبیل تا ژانویه سال 2018 
برای فروش به بازار عرضه می شود.

کرایسلر  فیات  مدیرعامل  مارچیونه،  سرجیو  ایسنا،  گزارش  به 
اتوموبیل در کارخانه این شرکت در ویندزور اونتاریو به خبرنگاران 
گفت: مدل جدید خودروی پرفروش این خودروساز در آمریکای 

شمالی تا ژانویه سال 2018 وارد بازار می شود.
وی همچنین اظهار کرد فیات کرایسلر تولید سدان اندازه متوسط 
اوایل سال 2017 متوقف  یا  تا پایان امسال  »کرایسلر 200« را 

خواهد کرد.
شریک  یک  دنبال  به  همچنان  کرایسلر  فیات  گفت:  مارچیونه 
تولیدکننده برای ادامه تولید »کرایسلر 200« و همچنین مدل 

»داج دارت« است.
از 5700 کارگر ساعتی و  برای تشکر  فیات کرایسلر  مدیرعامل 
300 کارمند اداری کارخانه ویندزور برای عرضه مینی ون کرایسلر 
پاسیفیکا 2017 به بازار که از 29 فوریه تحت تولید قرار گرفته 

بود، به این کارخانه رفته بود.
پاسیفیکا جایگزین دو مینی ون می شود که یکی از آنها به نام 
»داج گرند کاروان« همچنان تولید می شود. مارچیونه درباره اینکه 
تولید مینی ون داج تا چه مدت ادامه خواهد یافت اظهارنظر نکرد.
مدیرعامل فیات کرایسلر گفت: معماری پاسیفیکا می تواند برای 
نسل جدید سدان بزرگ »کرایسلر 300« مورد استفاده قرار بگیرد. 

مدل مذکور در حال حاضر در برامپتون اونتاریو تولید می شود.
وی همچنین اعالم کرد کارخانه فیات کرایسلر در ایلینویز شاسی 
بلند جیپ چروکی را که در حال حاضر در تولدوی اوهایو تولید 
می شود، تا پایان سال آینده تولید خواهد کرد. کارخانه ایلینویز 
این شرکت تولید »داج دارت« را که همانند »کرایسلر 200« کم 

فروش بوده و چندان سودآور نیست از دست خواهد داد.
میلیارد   2.6 اتوموبیل  کرایسلر  فیات  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
دالر برای طراحی و ساخت پاسیفیکا هزینه کرده که شامل 744 

میلیون دالر هزینه ارتقای تجهیزات کارخانه ویندزور بوده است.
کارخانه ویندزور از سال 1983 مینی ون تولید کرده و از 14.3 
میلیون دستگاه مینی ون که توسط کرایسلر و شرکت جدید فیات 
کرایسلر فروخته شده، حدود 10 میلیون دستگاه در ویندزور تولید 

شده است.
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وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پروژه های 
و  نقل  و  حمل  حوزه  مختلف  بخش های 
مسکن، گفت: در سال 2016 سری نخست 
و  می شوند  کشور  وارد  جدید  هواپیماهای 
ناظر تحول بزرگی در ناوگان هوایی کشور 

خواهیم بود.
حوزه  در  اینکه  بیان  با  آخوندی  عباس 
حمل و نقل سریع ترین و دست یافتنی ترین 
است،  هوایی  نقل  و  حمل  توسعه  راهکار 
گفت: بیش از 60 فرودگاه در کشور وجود 
دارد که تنها حدود 10 فرودگاه فعال است 
نوسازی  را  هوایی  ناوگان  بتوانیم  اگر  که 
کنیم کار بسیار بزرگی انجام شده است و 

سرمایه های زیادی را فعال می کنیم.
این  در  که  گامی  اولین  کرد:  بیان  وی 
زمینه برداشتیم، عقد قرارداد با شرکت های 
هواپیما  فروند   138 خرید  برای  خارجی 
این  نخست  سال 2016 سری  در  که  بود 
هواپیماها وارد کشور می شوند و ناظر تحول 

بزرگی در ناوگان هوایی خواهیم بود.
با  اینکه  به  اشاره  با  و شهرسازی  راه  وزیر 
برای  زمینه  مستقیم  پروازهای  برقراری 
توسعه ایران فراهم شده است، اظهار داشت: 
سرمایه گذاری  با  نیز  ها  فرودگاه  نوسازی 
سال  و  می شود  انجام  خارجی  و  داخلی 
انجام  زمینه  این  در  مهمی  اقدام  گذشته 
شد و شهر فرودگاهی و منطقه ویژه تجاری 

امام خمینی )ره( نیز ایجاد شد.
در  سالم  ترمینال  اینکه  بیان  با  آخوندی 
احداث  پاییز  )ره(  خمینی  امام  فرودگاه 
سامان  به  سبب  موضوع  این  و  شود  می 
شدن فرودگاه امام خمینی می شود، گفت: 
فرودگاه های بوشهر، اهواز، شیراز، اصفهان، 
مشهد و تبریز نیز با سرمایه گذاری خارجی 

توسعه می یابد.
اتصال  داد:  ادامه  شهرسازی  و  راه  وزیر 

شبکه ریلی ایران به آسیا در جهت توسعه 
این  در  و  بود  خواهد  موثر  بسیار  کشور 
ریلی  شبکه های  تا  می شود  تالش  زمینه 
همسایه  کشورهای  به  مرزی  شهرهای  در 
متصل شود. ریل در غرب کشور به سمت 
از  خارج  به  و  می یابد  توسعه  کرمانشاه 
ریلی  شبکه  اتصال  می شود.  متصل  کشور 
به همسایگان می تواند در جهت تجارت و 

ترانزیت تاثیرگذار باشد.
آخوندی یادآور شد: در حوزه جاده ای هم 
بزرگراه های ایران را به کشورهای همسایه 
متصل و پایانه های مرزی را فعال می کنیم 
زمینه  این  در  نیز  که سرمایه گذاری هایی 

انجام شده است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در حوزه ریلی 
توسعه ناوگان و خطوط آن در کنار حمل 
حوزه  در  دارد.  قرار  توجه  مورد  نقل  و 
ناوگان کم و کسری فراوانی وجود دارد که 
مجبوریم از واگن هایی با عمر بیش از 50 
در  زمینه  این  در  که  کنیم  استفاده  سال 
از  استفاده  بر  سعی  و  هستیم  خرید  حال 

محصوالت داخلی داریم.
به سمت کشورهایی  باید  ایران  افزود:  وی 
که دارای راه آهن سریع السیر هستند برود 
که در این زمینه به دنبال راه اندازی قطار 
پرسرعت تهران به اصفهان هستیم که این 
خط با فرودگاه امام خمینی )ره( و قم نیز 

متصل می شود.
مهم  پروژه  به  اشاره  با  ادامه  در  آخوندی 
گفت:  مشهد  تهران-  ریلی  برقی سازی 
حدود 2 میلیارد دالر سرمایه گذاری برای 
این بخش صورت گرفته که 200 کیلومتر 
داشت،  افزایش سرعت خواهیم  در ساعت 
از  مسافر  حمل  تعداد  ظرفیت  همچنین 
13 میلیون نفر در سال به 35 میلیون نفر 
محور  ترین  مهم  و  داشت  خواهد  افزایش 

شرق ایران است.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه در خصوص 
و حومه  نقل کالن شهرها  و  توسعه حمل 
آن گفت: رفت و آمد میان حومه و کالن 
به  حومه  از  که  است  مهم  بسیار  شهرها 
تهران روزانه بیش از 454 هزار خودرو رفت 
و آمد دارند که با توسعه حمل و نقل ریلی 
عمده  آن  حومه  و  تهران  شهر  کالن  بین 
آلودگی  و  سوخت  مصرف  خودروها،  تردد 

کاهش یافته و رفاه افزایش می یابد.
وی در ادامه در خصوص توسعه بنادر ایران، 
گفت: حمل بار در خلیج فارس بین بخش 
جنوبی و شمالی آن مسئله بود که با توجه 
قراردادی  تجدید  بنادر  خوب  ظرفیت  به 
در خصوص خطوط کشتیرانی بین المللی 
به  المللی  بین  الینر   18 اکنون  و  داشتیم 
صورت مستقیم امکان پهلوگیری در بنادر 
ایران را بدون وابستگی به سایر کشورهای 

خلیج فارس دارند.
آخوندی در ادامه با اشاره به سرمایه گذاری 
کشور  شمال  مختلف  بنادر  در  که  خوبی 
صورت گرفته، گفت: ظرفیت بندر امیرآباد 
و  یابد  می  افزایش  تن  میلیون   7.5 به 
همچنین فاز دوم خلیج فارس برای ایجاد 
داشت  خواهیم  کانتینری  کامال  بندری 
شهید  بندر  سوم  فاز  آغاز  اینکه  ضمن 
رجایی با 500 میلیون دالر سرمایه گذاری 

در حال مذاکره است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بندر چابهار 
ظرفیتی بالغ بر 2.5 میلیون تن داشت که 
تا آخر سال با افزایش 6 میلیون تنی به 8.5 
سعی  همچنین  رسید،  خواهد  تن  میلیون 
بگذاریم  کریدوری  عمان  دریای  در  داریم 
خلیج  کشورهای  بنادر  به  وابستگی  که 
فارس کاهش یابد و بنادری با ظرفیت باال 

داشته باشیم.
وی با اشاره به طرح توسعه جاده های کشور 
بیان  کامیون  هزار   65 ناوگان  نوسازی  و 
مصرف  افزایش  باعث  ناوگان ها  این  کرد: 
گازوئیل و آلودگی هستند که با هماهنگی 
سه جانبه وزارت نفت، وزارت راه و اتحادیه 
کامیون داران در جهت توسعه حمل و نقل 

حرکت خواهیم کرد.
تاسیس  پایان  در  شهرسازی  و  راه  وزیر 
صندوق توسعه حمل و نقل در مجلس را 
نقل  و  حمل  توسعه  برای  بزرگی  سرمایه 
مسکن  های  برنامه  خصوص  در  و  دانست 
سال  در  داد:  توضیح  نیز  وزارتخانه  این 
بودجه  در  دولت  پیشنهادات  عمده   94
 95 سال  در  امیدواریم  که  شد  تصویب 
از  منابع  تجدید  و  مسکن  توسعه  شاهد 
طریق پس انداز باشیم، همچنین واحدهای 
یک  ای حدود  حاشیه  و  فرسوده  تاریخی، 
سوم جمعیت شهری ایران را در بردارد که 
بافت ها  این  از  برای رهاسازی مردم  دولت 

برنامه دارد.

آخوندی خبر داد:

آغاز ورود ایرباس های نو تا پایان سال
توسعه بخش مسکن در سال ۹۵

اد      امه از صفحه1
سرعت  که  بودیم  شاهد  همچنین  ما 
 1392 مهر  در  که  قیمت ها  افزایش 
در  بود  از 40 درصد رسیده  بیش  به 
اسفند گذشته به 9/11 درصد رسید و 
تورم نقطه به نقطه نیز تک رقمی شد 
به   1392 خرداد  در  درصد   45 از  و 

8.3 درصد اسفند 1394 رسید.
به  نسبت  امسال  فروردین  در  ما  داد:  ادامه  وی 
در  داشتیم  قیمت  افزایش  درصد   7.4  94 فروردین 
حالی که زمان شروع به کار دولت این رقم 45 درصد 
افزایش  حال  در  قیمت ها  کماکان  البته  است  بوده 
است اما سرعت افزایش قیمت کاهش یافت اگر این 
روند ادامه یابد تا دو سه ماه آینده نرخ متوسط تورم 
تک رقمی می شود. طیب نیا با اشاره به وضعیت بازار 
ارز نیز گفت: درسال 90 قیمت ارز 92 درد و در سال 
1392 معادل 22 درصد افزایش یافت در حالی که ما 
در سالهای 1393و 1394 شاهد کاهش شدید قیمت 
نفت بودیم و در سال 1394 نیز افزایش نرخ ارز تنها 

چهار واحد درصد بود.
به  دولت  بودجه  وابستگی  کاهش  به  اشاره  با  وی 
تراز   1394 سال  در  شد:  آور  یاد  نفتی  درآمدهای 

تجاری بدون نفت ما مثبت شد بهیک 
میلیارد دالر رسید و در واقع صادرات 
یک  واردات  به  نسبت  ما  نفتی  غیر 

میلیارد دالر فزونی می گرفت.
این روند در سال 1395 ادامه یافت و 
در فروردین امسال تراز تجاری بدون 

نفت یک میلیارد دالر مازاد داشت.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت هدف 
دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد را 
در دستور کار دارد گفت: ما برای سال 1395 رشد 
پنج درصدی را پیش بینی کرده ایم و من مطئنم در 
سایه همگامی شما نمایندگان دولت می تواند به این 
هدف دست پیدا کند مشروط بر این که همکاری و 

همراهی جدی با یکدیگر داشته باشیم.
را  دولت  تومانی  میلیارد  هزار   540 بدهی  نیا  طیب 
اگر  کرد:   نشان  خاطر  و  عنوان  دولت  چالش های  از 
سود بدهی را بخواهیم پرداخت کنیم با احتساب 20 
بدهی  سود  تومان  ملیارد  هزار   108 ساالنه  درصد 
دوره  نمایندگان  از  دولت  انتظار  بود.  خواهد  دولت 
اولین گام الیحه ای که برای  این است که در  جدید 
مقابله با این چالش ارائه می کنیم را تصویب کنند و به 
ما اجازه دهند که درسال جاری زمینه را برای خروج 

از رکود فراهم کنیم.

اد      امه از صفحه1
درخصوص  فرهنگیان  ذخیره  صندوق  مدیرعامل 
حال  در  گفت:  نیز  صندوق  این  عایدات  و  پرداخت ها 
حاضر سود پایداری معادل 200 تا 220 میلیارد تومان 
داریم بر همین اساس باید توسعه خود را افزایش دهیم تا 

سود بیشتری از این توسعه داشته باشیم.
بیشتر حین خدمت  تسهیالت  ارائه  تشریح  در  غندالی 
شده  نهایی  تقریبا  رفاه کارت  توافق  گفت:  شاغالن  به 
که براساس آن شاغالن می توانند 10 میلیون تومان از 
فروشگاه های رفاه خریداری کنند و بازپرداخت آن را با 
نرخ صفر 10 ماهه پرداخت کنند. همچنین اتکا کارت نیز 
تا سقف 15 میلیون تومان با بازپرداخت 36 ماهه برای 

شاغالن در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: امیدواریم که بیمه سالمت و بیمه تکمیلی 
نیز به بیمه معلم سپرده شود اما در حال حاضر نظارت 
بیمه تکمیلی به صندوق ذخیره فرهنگیان سپرده شده 

است.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان از عقد قرارداد میان 
صندوق ذخیره فرهنگیان و برخی بیمارستان ها خبر داد 
و افزود: در بیمارستان هایی مانند مرکز قلب، بیمارستان 
هفت تیر، سینا، الزهراء در اصفهان، پژوهشکده رویان و 

موسسه دهش پور این قرارداد منعقد شده است.
غندالی همچنین از فعالیت این صندوق در بخش مسکن 
خبر داد و افزود: در حال حاضر در استان فارس ساخت 

400 واحد مسکونی آغاز شده، در استان البرز نیز ساخت 
100 واحد مسکونی آغاز شده و در زاهدان و خراسان 
رضوی نیز پیگیری ها در حوزه پیگیری ارائه تسهیالت 
مسکن آغاز شده است. در کرمان نیز 70 قطعه زمین به 

متقاضیان واگذار شده است.
از  همچنین  فرهنگیان  ذخیره  صندوق  مدیرعامل 
داد  خبر  مختلف  استان های  در  استانی  دفاتر  تاسیس 
فعال  استان ها  از  بسیاری  در  استانی  دفاتر  افزود:  و 
بوده است و  آنها به صورت خودکفا  شده اند و فعالیت 
استفاده  خود  استان  اقتصادی  و  مالی  ظرفیت های  از 
رفاهی خدماتی  مرکز  یک  استان ها  همه  در  می کنند. 
ایجاد خواهیم کرد این در حالیست که ضمن استقرار 
نیز  درآمدزایی  آنها  برای  مراکز،  این  در  استانی  دفاتر 

انجام شود.
از  فرهنگیان  ذخیره  صندوق  طلب  درخصوص  غندالی 
دولت گفت: میزان این طلب تا قبل از برنامه پنجم 300 
میلیارد تومان بود اما در حال حاضر این طلب به 700 

میلیارد تومان رسیده است.
مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان درخصوص 
گفت:  نیز  فرهنگیان  ذخیره  صندوق  عملکرد  شفافیت 
تمام اطالعات صندوق از اساسنامه تا فعالیت شرکت ها 
بر روی سایت این صندوق قرار گرفته است و سفرهای 
شفافیت  اعضاء  دیدار  در  و  می شود  انجام  که  استانی 

صندوق نقش بسزایی داشته است

تالش برای افزایش تسهیالت حین خدمت به فرهنگیان

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارائه 
برخی شاخص ها و ویژگی های فقر و رفاه اجتماعی در سال جدید 
پرداخت و گفت: مطالعات نشان می دهد شکاف فقر در شهرها و 

روستاها در حال تغییر و فقر در شهرها در حال گسترش است.
احمد میدری، با بیان اینکه وزارت رفاه بر اساس آیین نامه مصوب 
سال 84 موظف است در نیمه اول هرسال، گزارشی از وضعیت فقر 
و رفاه اجتماعی آماده و به مسئوالن کشور ارائه کند اظهار کرد: این 

کار از سال 84 تا پایان دولت دهم انجام نشده است.
برای  را هر سال  این گزارشات  ما  یازدهم،  افزود: در دولت  وی 
مسئوالن ارسال کرده ایم. در جلسه مورخ 12 اردیبهشت ماه نیز 
این گزارش در جلسه هیئت وزیران ارائه شد. تهیه و ارائه گزارش 
فقر در دولت اقدام مهمی است، زیرا دولتی که می شنود، اقدام نیز 
خواهد کرد. اگر دولت بداند در جامعه چه می گذرد، یک گام به حل 

مسئله نزدیک شده است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه 
در زمینه خط فقر چند نهاد دولتی آمارهایی را اعالم می کنند 
گفت: پژوهشکده آمار مرکز آمار، موسسه عالی پژوهش و برنامه 
ریزی سازمان مدیریت و معاونت رفاه وزارت رفاه از این جمله اند که 
سه برآورد مختلف از خط فقر دارند. همانطور که معموال نرخ تورم 

اعالمی مرکز آمار با بانک مرکزی متفاوت است.
وی با بیان اینکه در مطالعات فقر چند واقعیت غیرقابل انکار و حائز 
اهمیت وجود دارد اظهار کرد: نخست آنکه خوشبختانه در ایران 
فقر از مقوله فیزیکی نیست، به این معنا که دولت ایران موفق شده 
است در بسیاری نقاط کشور زیرساخت های ضروری را ایجاد کند. 
مردم ما دسترسی خوبی به آب، برق، گاز، جاده، مدرسه و خانه های 
بهداشت دارند. البته در مناطقی چون سیستان و بلوچستان فقر 

زیرساختی یا فقر چند بعدی باالست.
میدری ادامه داد: در ایران فقر درآمدی بیشتر از فقر چندبعدی 
یا فقر زیرساختی است. آمارها نشان می دهند دولت ها در ایران 
این  طریق  از  نمی توانند  مردم  اما  اند  کرده  ایجاد  زیرساخت  
زیرساخت ها درآمد کسب کنند، بنابراین شاهد مهاجرت از روستاها 

به شهرها هستیم.
معاون رفاه اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه 
مبارزه با فقر در کشور »نرم افزاری« است گفت : این گفته بدان 
معناست که باید بررسی کرد چه مشکلی در ایران وجود دارد که 

جامعه نمی تواند از زیرساخت های ایجاد شده استفاده کند. مطالعات 
ما نشان می دهد یکی از مشکل ها در قواعد و مقررات نظام اداری 
است. میدری ادامه داد: در شاخص های نظام اداری تا دولت دهم 
رتبه 150 را داشتیم که این رتبه در دولت یازدهم 30 رتبه بهبود 
یافته است. اما روند بهبود این شاخص بیشتر در تهران اتفاق افتاده 

و در سایر استان ها به طور کامل تعمیم نیافته است.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا مقررات عامل اصلی ایجاد فقر 
در ایران است گفت: شواهد بین المللی بسیاری در این خصوص 
داریم که سیستم های اداری و اجرایی اجازه نمی دهند اقشار کم 
درآمد بتوانند قابلیت هایشان را به فعل برسانند. به عنوان مثال به 
بانک می روند اما مقررات به قدری سخت است که نمی توانند وام 
بگیرند، یا ثبت شرکت ها بسیار زمانبر است، یا اختالف و نزاعی 
پیش می آید و چون زمان رسیدگی در دادگاه ها بسیار طوالنی 

است منصرف می شوند.
میدری با بیان اینکه شکاف فقر در شهرها و روستاها در حال تغییر 
است گفت: این موضوع یکی دیگر از ویژگی های فقر در ایران است. 

همواره در ایران فقر روستایی بیشتر از فقر شهری بوده است، اما 
مطالعات ما نشان می دهد که این پدیده در حال وارونه شدن است 
به این معنا که یا فقر در شهرها در حال گسترش است و یا اینکه 

فاصله بین فقر روستایی و شهری در حال کاهش است.
وی افزود: مردم از روستاها به حاشیه شهرها کوچ می کنند و فقر در 
حاشیه شهرها بیشتر است. به دلیل مهاجرت بی رویه که به ازای آن 
شغل ایجاد نشده است، با این پدیده روبرو هستیم. روستایی ها برای 
کسب شغل به شهر می آیند و چون کاری وجود ندارد به جرگه 

گروه های فقیر می پیوندند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه به 
عنوان مثال اگر قبال فرد در روستا زندگی می کرد و احتمال فقیر 
شدنش 20 درصد بوده، حاال که به شهر آمده احتمال فقیر شدنش 
25 درصد شده است البته اعداد فرضی است، اظهار کرد: فردی 
که مهاجرت می کند احتمال فقیر شدن خود را باال برده است. این 
موضوع به لحاظ جغرافیای فقر و سیاستی که بر آن مترتب است 

دارای اهمیت باالست.

میدری تاکیدکرد: اکنون در حاشیه شهرهای بزرگ چون مشهد، 
زیرساخت هایی چون خانه  به  زاهدان دسترسی  و  اهواز  شیراز، 
بهداشت و مدرسه به مراتب از روستاها پایین تر است گفت: الزم 
است اولویت های سیاست گذاری تغییر کند و مردم مطلع شوند تا 

سبک رفتاری خود را اصالح کنند.
وی درباره توزیع جغرافیایی فقر در کشور نیز گفت: بر اساس 
مطالعات ما استان های مرزی گرفتار فقر بیشتری هستند. در واقع 
در نقاط حاشیه ای کشور میزان فقر بیشتر و توزیع آن نامتوازن 

است.
میدری به رابطه مثبت میان فقر و جنسیت نیز اشاره کرد و گفت: 
بر اساس مطالعات ما احتمال فقیر شدن زنان بیشتر است. اگر 
دوخانواده را در نظر بگیریم که سرپرست یکی زن و سرپرست 
دیگری مرد باشد، احتمال فقیر شدن خانواده زن سرپرست باالتر 
زنان  به سمت  را  باید چترحمایتی خود  به همین علت  است. 

سرپرست خانوار ببریم.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: به 
همین خاطر طالق احتمال فقر را افزایش می دهد و زنان در معرض 

طالق در معرض فقیر شدن نیز هستند.
میدری با بیان اینکه فقر و سالمند شدن نیز با یکدیگر در ارتباط 
هستند گفت: خانواده هایی که سرپرست آنها بیشتر از 58 سال 
سن دارد احتمال فقیر شدنشان بیشتر است. این مسئله هم به 
تغییر ساختارهای خانوادگی و هم به بیسوادی و کاهش توانمندی 
جسمانی مربوط است. بر اساس آمارهای ما دوسوم سالمندان 

کشور بیسواد هستند.
وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه طی سال های 74 تا 84 با روند 
کاهشی فقر روبرو بودیم عنوان کرد: در سال 84 یک روند افزایشی 
را شاهدیم و با پرداخت یارانه نقدی در سال 88 به مدت یکسال 
فقر روند کاهشی می یابد اما سال بعد از آن با جهش شاخص فقر 
روبرو می شویم که تا سال 92 ادامه دارد. اما در سال 93 فقر اندکی 

کاهش پیدا کرده است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی افزود: علت جهش 
فقر تا سال 92، شوک ارزی است که به کشور وارد شد. شوک 
ارزی و افزایش تورم در سال 89 اثر یارانه های نقدی و قدرت خرید 
مردم را کاهش می دهد. توزیع یارانه ها در سال 88 درآمد مردم 

را افزایش داد اما پیامدهای تورمی آن منجر به افزایش فقر شد.

زنگ خطر وارونگی فقر در کشور

پیش بینی طیب نیا از رشد اقتصادی امسال
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برنامه های وزارت ارتباطات برای 
مدیریت فضای مجازی

وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه های این وزرات خانه 
برای مدیریت فضای مجازی گفت: ایجاد امنیت 
شبکه و صیانت اجتماعی و ایجاد شبکه پاک از 

برنامه های وزارت ارتباطات است.
وی گفت: شرایط منطقه ما شرایط خاصی است و 
از ایران انتظار می رود نقش تعیین کننده و سازنده 

بازی کند.  
سرمشق  می تواند  ایران  اینکه  بیان  با  واعظی 
کشورهای منطقه باشد، تصریح کرد: برای مدیریت 
شرایط منطقه باید بتوانیم وفاق و همدلی خود را 
حفظ کنیم. اگر بخواهیم نقش تعیین کننده در 
منطقه داشته باشیم باید در داخل کشور نیز وفاق 

داشته باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنرانی خود با تاکید 
بر لزوم مدیریت فضای مجازی، گفت: با توجه به 
فرمایشات مقام معظم رهبری به دنبال مدیریت 
فضای مجازی هستیم. فضای مجازی هم فرصت 
است و هم تهدید. همه بخش ها نیازمند استفاده از 
فضای مجازی هستند، اما برخی بخش ها در فضای 

مجازی تخریب کننده اخالق و کانون خانواده اند.
وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه های وزارت ارتباطات 
برای مدیریت فضای مجازی گفت: ایجاد امنیت 
وزارت  برنامه های  از  اجتماعی  صیانت  و  شبکه 
ارتباطات است. ما وظیفه داریم شبکه پاکی را در 

اختیار مردم قرار دهیم.
واعظی با تاکید بر لزوم توجه به تولید محتوای فاخر 
در فضای مجازی گفت: وزارت ارتباطات به دنبال 

افزایش خدمات و اپلیکیشن ها است.
وی با اشاره به تالش های این وزارتخانه برای ایجاد 
100 هزار شغل افزود: 17 درصد فارغ التحصیالن در 
حوزه اینترنت و الکترونیک هستند و ما تالش داریم 

در این زمینه 100 هزار شغل ایجاد کنیم.
وزیر ارتباطات همچنین از اراده وزارت ارتباطات 

برای ساخت ماهواره ملی در دانشگاه ها خبر داد.

تاکید بر ارتقا همکاری های کنسولی میان 
ایران و فنالند

قشقاوی معاون کنسولی وزارت امور خارجه در دیدار 
با وزیر کشور فنالند در خصوص ارتقا همکاری های 
کنسولی، مبارزه با تروریسم، قاچاق انسان، قاچاق 

مواد مخدر و جرایم سازمان یافته مذاکره کرد.
قشقاوی معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان 
وزارت امور خارجه که جهت بررسی امور ایرانیان 
روز  بود  کرده  سفر  فنالند  به  کنسولی  روابط  و 
چهارشنبه با پتری اورپو دیدار و در خصوص ارتقا 
همکاری های کنسولی، مبارزه با تروریسم، قاچاق 
انسان، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته 

مذاکره نمود.
های  تماس  برقراری  بر  دیدار  این  در  طرفین 
کارشناسی برای بررسی عملی ساختن همکاری 
های مذکور تاکید کرده و با عنایت به گسترس 
روابط اقتصادی در خصوص ایجاد تسهیالت روادید 

تجار مذاکره به عمل آمد.
در پایان حسن قشقاوی از وزیر کشور فنالند برای 
دیدار از ایران و مذاکره با همتای خود دعوت نمود.  
همچنین قشقاوی روز چهارشنبه در ضیافت ناهار 
پیتر استانلود قائم مقام وزارت امور خارجه فنالند 
به  اشاره  با  طرفین  دیدار  این  در  کرد.  شرکت 
وضعیت خوب روابط دو کشور بر ادامه مشورت های 
منظم سیاسی، مبادالت اقتصادی و رفت آمدهای 

فرهنگی تاکید کردند.

اولویت فراکسیون امید بهبود
 شرایط اقتصادی

یک منتخب مردم تهران در مجلس دهم تصریح 
کرد که اولویت فراکسیون امید درجلس دهم بهبود 

اوضاع اقتصادی است.
اظهار کرد: حدود 102 رای  بادامچی  محمدرضا 
برای منتخبین لیست امید یعنی اصالح طلبان و 
حامیان دولت است، بنابراین حامیان لیست امید در 
حال حاضر می توانند به راحتی کمیسیون اکثریت 

را به دست آورند.
وی ادامه داد: با وجود این آمار هنوز برای صحبت 
کردن بر سر ریاست مجلس زود است. حرفی هم 
از طرف منتخبین برای کسب ریاست مجلس دهم 

زده نشده است.
وی بهبود معیشت مردم را موضوع اصلی مدنظر 
منتخبین لیست امید دانست و تصریح کرد: بهبود 
شرایط اقتصادی کشور اولویت منتخبین لیست 
امید و دولت است.بهبود مسأله اشتغال ضرورت 
دارد؛ چرا که برای جامعه به ویژه جوانان موضوعی 

یاس آور شده است.

منتخب مردم مراغه در مجلس دهم 
درگذشت

در  عجب شیر  و  مراغه  مردم  منتخب  نماینده 
سانحه  یک  در  روزشنبه  صبح  دهم  مجلس 

رانندگی در آزادراه قزوین- زنجان درگذشت.
بر اساس اعالم رئیس پلیس راه استان قزوین 
در این سانحه که در کیلومتر 63 باند جنوبی 
آزادراه قزوین - زنجان به وقوع پیوست، خودرو 
پژو پارس واژگون شد و محمدعلی حسین زاده 
منتخب مردم مراغه در مجلس شورای اسالمی 
در این حادثه جان خود را از دست داد و سه 
سرنشین دیگر این خودرو که از اعضای خانواده 
تأمین  بیمارستان  به  و  مصدوم  بودند،  وی 

اجتماعی شهر تاکستان منتقل شدند.
سرهنگ بهرام زینلی علت حادثه را بی توجهی 
راننده به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی 

عنوان کرد.
به گزارش ایسنا،  محمدعلی حسین زاده متولد 
1356 در مرحله دوم انتخابات مجلس دهم و 
انتخابیه  حوزه  از  مستقل  کاندیدای  عنوان  به 
عنوان  به  رای   50980 با  عجب شیر  و  مراغه 

منتخب مردم برگزیده شد.
دراستان  عجب شیر  و  مراغه  انتخابیه  حوزه 
در  نمایندگی  کرسی  یک  شرقی  آذربایجان 

مجلس شورای اسالمی دارد.

واليتي : 
بي تردید محور مقاومت، پیروز خواهد بود

علي اکبر والیتي ، روز شنبه با بشاراسد رئیس جمهوري سوریه دیدار 
ودرخصوص مسائل منطقه اي وهمکاري هاي دو جانبه به بحث و تبادل 

نظر پرداخت.
 در این دیدار بشار اسد ضمن خوش آمدگویي گفت: از رهبر معظم 
انقالب، ملت و دولت ایران براي حمایت هایي که ازملت ودولت سوریه 

مي کنند ، سپاسگزارم. 
رئیس جمهوري سوریه با اشاره به جنگ تحمیلي هشت ساله برعلیه ایران 

گفت: ما پایداري مردم ایران را در جنگ تحمیلي فراموش نمي کنیم .
وي افزود: رهبري، ملت ودولت ایران ازتمام امکان خود براي مبارزه ومقابله 
با تروریست ها، جریان هاي افراطي وتکفیري درباالترین سطح بهره گرفته 
اند وبسیار به پیروزي دربرابر این گروهک ها امیدواریم و بدینوسیله سپاس 

فراوان خود را از رهبري ، دولت وملت ایران اعالم مي کنیم .
دکتر والیتي ضمن ابرازخرسندي ازمالقات مجدد، گفت: دفاع جانانه اي 
که ملت و دولت سوریه به رهبري شما انجام مي دهند درتاریخ بي سابقه 
است هرچند که این جنگ فراز ونشیب هایي دارد ولي با رهبري شما ان 
شاء ا... توفیق وپیروزي نصیب مقاومت خواهد شد وهمیشه مقام معظم 

رهبري براي پیروزي مقاومت دعا مي کنند.
مشاور مقام معظم رهبري درادامه تصریح کرد: فراموش نمي کنیم که 
تروریست ها تا چند متري همین دفتر پیشروي کرده بودند والبته با 

مقاومت وپایمردي ملت ودولت سوریه از دمشق بیرون رانده شدند.
والیتي بااشاره به تحوالت اخیر منطقه، گفت: جمهوري اسالمي ایران از 
تمام ظرفیت خود براي مبارزه و مقابله با تروریست ها که برعلیه ملت هاي 
مظلوم منطقه جنایت مي کنند استفاده مي کند و این مبارزه را با همه 
انواع تروریست ها وفارغ ازتقسیم بندي مضحک تروریست هاي میانه رو 

وتندرو ادامه مي دهد .
وي تصریح کرد: امروزجنگ با تروریست ها براي صلح وامنیت منطقه 
وبلکه جهان بسیارمهم است و در واقع محور مقاومت براي امنیت و صلح 

جهاني مبارزه و ایستادگي مي کند.

حضور 272 نفر از منتخبین مجلس دهم در همایش فرآیند 
قانون گذاری

مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی ضمن تشریح 
رویکرد کلی و برنامه های همایش فرآیند قانون گذاری -الزامات و راهکارها 

از حضور 272 نفر از منتخبین مجلس دهم در این همایش خبر داد.
و  الزامات   - گذاری  قانون  فرآیند  همایش  حاشیه  در  کیایی  مهدی 
راهکارها- در جمع خبرنگاران گفت: در نشست  دیروز که به دعوت 
ریاست مجلس برگزار شد و البته مسبوق به سابقه است و در ادوار گذشته 
نیز چنین نشست هایی برگزار می شد از همه منتخبین مجلس دهم 

دعوت به عمل امد.
وی همچنین ادامه داد:این نشست با سخنرانی اخالقی حضرت آیت ا... 
استادی و خیر مقدم دکتر الریجانی ریاست مجلس و سخنرانی اقای 

جهانگیری و ظریف ادامه پیدا کرده است.
کیایی همچنین تصریح کرد: در ادامه برنامه این دو روز جمع دیگری از 

وزرا و مسئولین دستگاه های اجرایی سخنرانی می کنند.
مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: 
طبق آماری که همکاران ما ثبت کرده اند 272 نفر از منتخبین مجلس 
دهم در نشست دیروز حاضر بودند و در محیطی کامال صمیمانه اولویت 

های مجلس دهم مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
کیایی از حضور علی شمخانی ، دبیر شورای عالی امنیت ملی و سردار 
سلیمانی نیز در این نشست خبر داد و گفت:امروز نیز روز دوم همایش 
از 8 و نیم صبح تا ساعت 19 فعالیت کرده و برخی از معاونین مجلس و 
وزرای اقتصادی دولت در این همایش حضور داشته و سخنرانی می کنند.

آمریکا ناقض حقوق بین الملل
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، آمریکا را ناقض حقوق بین الملل 
دانست و خواستار انتشار بیانیه جنبش عدم تعهد به عنوان سند مجمع 
عمومی و شورای امنیت در رد تالش دولت، کنگره و دادگاه های داخلی 

آمریکا برای مصادره اموال بانک مرکزی ایران در آمریکا شد.
به گزارش ستاد حقوق بشر، جنبش عدم تعهد روز جمعه با صدور بیانیه ای 
تالش دولت، کنگره و دادگاه های داخلی آمریکا برای مصادره اموال بانک 
مرکزی ایران در آمریکا را مردود دانست و بر اصل مصونیت دولت ها به 

عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل تاکید کرد.
غالمعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان 
ملل متحد، متعاقب صدور این بیانیه توسط جنبش، طی نامه ای به 
دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار انتشار بیانیه مذکور به عنوان سند 

مجمع عمومی و شورای امنیت شد.
جنبش عدم تعهد در این بیانیه عالوه بر اعتراض به اقدام آمریکا مبنی 
بر به چالش کشیدن حقوق بین الملل از طریق نقض مصونیت دولت ها و 
نهادهای ملی آنها، تاکید کرده که این عمل آمریکا اقدامی است متخلفانه 
و موجب مسئولیت بین المللی؛ چرا که می تواند زمینه ساز بی ثباتی و 
اغتشاش در روابط بین الملل و تضعیف حکومت قانون در سطح بین المللی 

شود.
در متن کامل بیانیه جنبش عدم تعهد در رد تالش آمریکا برای مصادره 
اموال بانک مرکزی ایران آمده است: دفتر هماهنگی جنبش عدم تعهد 
رویه غیر قانونی ایاالت متحده آمریکا در به چالش کشیدن حقوق بین الملل 
از طریق اجازه دادن به شاکیان خصوصی و تسهیل کار آنها برای طرح 
دعاوی در دادگاه های آمریکا علیه دولت های دارای حاکمیت ملی، از جمله 
جمهوری اسالمی ایران، را که منجر به آراء علیه آنها و نهادهای ملی آنها 

شده، مردود می داند.
»قوانین کنگره که راه را برای مصادره غیرقانونی دارایی های خارجی هموار 
می کند و اقدامات دولت آمریکا که به شکلی غیرقانونی حساب های ذی 
ربط را مسدود می کند، به دادگاه ها آمریکا امکان صدور چنین آراء بی پایه 

ای را داده اند.«

نشست مشترک مقامات پیشین سعودی و رژیم 
صهیونیستی

مقامات ارشد پیشین عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی در نشستی 
در واشنگتن درباره ی احساس مشترک خود نسبت به ایران به عنوان یک 
تهدید و اختالفات شان در خصوص فلسطینیان و نقش ایاالت متحده 

دراین منطقه به صحبت پرداختند.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه سی.ان.ان، شاهزاده ترکی الفیصل، رییس 
پیشین سازمان اطالعات عربستان سعودی و سرلشکر بازنشسته آمیدرور، 
مشاور پیشین نتانیاهو در نشستی که از سوی موسسه واشنگتن برای 

سیاست شرق نزدیک ترتیب داده شده بود به سخنرانی پرداختند.
ترکی الفیصل در این نشست گفت: این حضور مشترک به معنی این 

نیست که عربستان و اسراییل به زودی روابط خود را عادی خواهند کرد.
با وجود این که عربستان سعودی هرگز به طور رسمی موجودیت اسراییل 
را به رسمیت نشناخته است اما این دو به طور پنهانی برای سال های 
زیادی به تبادل اطالعات در زمینه های مشترک و به ویژه درباره ی ایران به 
همکاری پرداخته اند. هم عربستان و هم رژیم صهیونیستی مخالف توافق 
بر سر برنامه هسته ای ایران بودند. ترکی الفیصل درباره ی روابط با آمریکا 
گفت:  روابط استراتژیک با ایاالت متحده از دیدگاه عربستان باقی خواهد 

ماند اما این روابط نیاز به بازنگری دارد.
رییس پیشین سازمان اطالعات عربستان سعودی بدون توجه به ماهیت 
صلح آمیز برنامه هسته ای ایران مدعی شد: در صورتی که ایران در جهت 
کسب بمب حرکت کند، همه گزینه ها برای ما از جمله دست یابی به 
سالح های هسته ای برای مواجه با پیشامدهای احتمالی از سوی ایران 

بر روی میز است.

خبرخبر

ادامه از صفحه 1
وی افزود: در شرایطی ما به برجام رسیدیم که 
فروش نفت هر ماه 20 درصد کاهش می یافت 
کشورمان  نفت  فروش  مسیر  این  ادامه  در  و 
سرمایه گذاری  همچنین  می رسید.  صفر  به 
خارجی متوقف شده بود و درآمد کشور از محل 
سرمایه های آزاد شده از طریق توافق ژنو بود. 
اما امروز پس از برجام به نقطه ای رسیدیم که 
شاهدیم هفته گذشته رئیس جمهور کره جنوبی 
با 25 میلیارد دالر فاینانس به ایران آمده است 
و پیش از آن نیز روس ها و اروپایی ها و بسیاری 
از کشورها برای توسعه روابط اقتصادی با ایران 

به کشورمان آمدند.
ظریف تاکید کرد: ما امروز از شرایطی که در 
از  بخشی  اندازه  به  می توانستیم  تنها  گذشته 
فاینانس  خارجی  بانک های  در  خود  منابع 
بدون  که  رسیدیم  شرایطی  به  کنیم  دریافت 
و  می کنیم  دریافت  فاینانس  سپرده ای  هیچ 
تسهیالت  این  ارائه  برای  خارجی  کشورهای 
همین  در  و  می کنند  رقابت  هم  با  ما  به 
ناامن  فضای  ایجاد  دنبال  به  بدخواهان  مسیر 
جلوه دادن ایران در حوزه های مختلف هستند.

در  از صحبت های خود  دیگری  بخش  در  وی 
شرایط  تبیین  با  دهم  مجلس  منتخبان  جمع 
با  باید  فعلی کشور در عرصه جهانی گفت: ما 

صدای رسا به دنیا اعالم کنیم که ایران امن ترین 
و سودآورترین کشور برای سرمایه گذاری است 
به  که  دشمنان  از  برخی  القائات  مقابل  در  و 
تالش  هستند  ایران  دادن  جلوه  ناامن  دنبال 
اسالمی  جمهوری  واقعیت  بیان  برای  را  خود 

چند برابر کنیم.
اعالم  بارها  تاکید کرد: ما همانطور که  ظریف 
کرده ایم و رهبری نظام نیز در روزهای اخیر 
بر این موضوع تاکید کردند به دنبال جنگ با 
هیچ کشوری در جهان نیستیم اما باید عرض 

کنم توان دفاعی ما و توانمندسازی مان در این 
نخواهد  ارتباط  کشوری  و  فرد  هیچ  به  حوزه 

داشت.
وی با اشاره به واقعیت افراط گرایی در جهان 
در  واقعیت  این  امروز  گفت:  مان  پیرامونی 
جمهوری  که  شرایطی  در  دارد  وجود  منطقه 
ظالمانه  های  تحریم  زیر  از  ایران  اسالمی 
با قدرت در حرکت است برخی  خارج شده و 
کشورهای پیام آور افراط با سیاست ها و اهداف 
غلط خود به دنبال معرفی ایران به عنوان یک 

می  و  است  خطر  معرض  در  و  ناامن  کشور 
خواهند با این حربه آسیبی که خود در معرض 

آن هستند را پوشش دهند.
منطقه خطری  در  افراط  خطر  داد:  ادامه  وی 
است که برخی دولت های عرب غافل از اینکه 
را  آن  بود،  خواهد  خودشان  برای  تهدیدی 
این خطر  به جای درک  و  کنند  پیگیری می 
به دنبال تشدید اختالف شیعه و سنی هستند 
افکنی  این اختالف  با  باید به طور جدی  و ما 
گیری  شکل  با  و  کنیم  مقابله  گری  افراط  و 
ایران هراسی و شیعه هراسی جدید در منطقه 
ایستادگی نماییم و دیپلماسی منطقه ای ما در 
این حوزه باید به کار گرفته شود تا شاهد ایجاد 

ثبات در مقابل خطرات افراط گری باشیم.
پایانی  بخش  در  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
مردم  منتخبان  جمع  در  و  خود  صحبت های 
اسالمی گفت: حضور  در مجلس دهم شورای 
قدرتمند ما در منطقه اولین پیش نیاز هدفی 
ما در مقابله با افراطی گری است و عالوه بر آن 
ثبات  ایجاد  برای  ای  منطقه  فعال  دیپلماسی 
در مقابل سیاست های خطرناک برخی حکام 
منطقه به ویژه سعودی ها، اقدام دیگری است 
که باید با جدیت و آینده نگری انجام دهیم و 
دچار  نباید  حوزه  این  در  باشیم  داشته  توجه 

احساسات شویم.

ظریف: برجام یک ضرورت تاریخی در شرایط ویژه کشور بود
اولويت جدی ما تضمین اجرای برجام توسط غربی هاست

معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه 
با  برجام  های  ظرفیت  از  کامل  استفاده  گفت: 
شکستن تالش های دشمنان برای ایران هراسی 

محقق می شود.
سیدعباس عراقچی روز شنبه در نشست شورای 
ازظرفیت  افزود:استفاده کامل  البرز  اداری استان 
های برجام نیازمند فضای اطمینان بخش برای 
تجاراست هرچند که دشمن می خواهد این فضا 

را خراب کند. 
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در روز 
کارگر بیان داشت: ما باید سیاست ایران دوستی را 
ایجاد کنیم و نباید به ایران هراسی دامن زد تا تجار 
و بازرگان خارجی از سرمایه گذاری در ایران دچار 
ترس نشوند.  عراقچی به روند برداشته شدن تحریم 
ها اشاره کرد و افزود: درمرحله اول که مربوط به 
قوانین تحریم ها است این کار به صورت توافقی 
انجام شد و در مرحله دوم نشان دادن تاثیر لغو 

تحریم ها در صحنه عمل است . 
وی ادامه داد: تمام تحریم ها لغو شد تا در صحنه 
عمل خود را نشان دهد و تبدیل به تبادل اقتصادی 
شود لیکن این امر زمانبر خواهد بود، اینکه تحریم 
های روی کاغذ لغو شده نیز بی ارزش نیست که 
برای نشان دادن نتایج عملی رفع تحریم ها در 

زندگی روزمره چند مشکل داریم. 
عراقچی گفت: یکی از این مشکالت زمانبربودن 
بازگشت تحریم ها به وضع قبل است که فروش 
نفت مثال بارز دراین زمینه به شمارمی رود و امروز 
با برجام تحریم نفت برداشته شده و منعی برای 

فروش نفت نداریم. 
دوران  در  کرد:  اضافه  امورخارجه  وزارت  معاون 
تحریم تمام مشتری ها از دست رفتند برای پیدا 
کردن مشتری نیاز به زمان داریم که اکنون فروش 
نفت ایران به 2 میلیون بشکه در روز رسیده اما برای 
بازگشت به حالت قبل از تحریم ها زمان نیاز است. 
عراقچی خاطرنشان کرد: این امر در مورد بانکها 
سخت تر است چراکه بانک ها به مدت 10 سال 
از شبکه بین الملل حذف شده بودند و این زمان 
بیشتری را می طلبد ضمن اینکه قبل از موقعیت 

تحریم نیزشرایط ایده آل نداشتیم. 
و  برداشت  را  موانع  فقط  برجام  کرد:  تاکید  وی 
اکنون کار و تالش می خواهد، اکنون تداخل بین 
تحریم های برداشته شده و نشده داریم چراکه 
تحریم ها فقط به دالیل هسته ای نبود بسیاری 
از تحریم ها به بهانه حمایت از حزب ا... و مقابله با 

رژیم صهیونیستی سرجایش است. 
عراقچی گفت: اما بدجنسی و خباثت امریکایی 
ها نیز هست، اگرچه تحریم ها برداشته شده ولی 
دشمنی آنان سرجایش است و با برجام خصومت 

های امریکا نیز بیشتر شده است . 
معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه 
اضافه کرد: توقع نداشته باشیم دیگر ایران اسالمی 
را اذیت نکنند.موضوع هسته ای مدیریت شد و در 
بحث منطقه ای ، دفاع از فلسطین و لبنان کوتاه 
نخواهیم آمد و صهیونیست ها ،امریکا و عربستان 
آنان  ادامه می دهند  تالشهای خود  به  سعودی 
نتوانستند جلو برجام را بگیرند اما سعی می کنند 

ایران ثمره کمتری از برجام ببرد . 
وی یادآورشد : اگر بخواهیم از نتایج برجام بهره مند 
شویم باید شرایطی ایجاد کنیم تا تاجران اطمینان 
برای حضور داشته باشند و قوانین دراین زمینه 
تسهیل شود چراکه همه دنیا اذعان دارند که ایران 
قدرت رو به ظهور است و پایه های قدرتش در 

زمینه علمی و گفتمانی قوی است . 
عراقچی گفت:اما پایه های اقتصادی به دلیل تحریم 
ها یک مقدار سست بوده که اکنون برجام زمینه را 
فراهم کرده به شرط مدیریت اطمینان می توان 
داشت جمهوری اسالمی با رفع نواقص می تواند به 

یک بازیگر بین المللی تبدیل شود . 
وی ادامه داد: باید با درایت دستاوردها را حفظ کرد 
و توجه به اقتصاد مقاومتی و محورهایی که درآن 
توسط مقام معظم رهبری مطرح شده ضروری و 

مد نظر است . 
وی با اعالم اینکه در بحث سرمایه گذاری اننقال 
تکنولوژی و رشد صادرات در جهت گسترش روابط 
با کشورهای منطقه و جهان مد نظراست گفت: 

اقتصاد مقاومتی انزواگری نیست این اقتصاد درون 
زا و برون گرا است یعنی با دنیا ارتباط برقرار می 

کند و از درون اقتصادش را مقاوم می سازد . 
معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امورخارجه 
اضافه کرد: باید از شرایط برجام به درستی استفاده 
کنیم و این موضوع را از حالت ملی به فروملی و 
جناحی تبدیل نکنیم که متاسفانه دستمایه برخی 

از رقابت ها امروز قرار گرفته است . 
تایید مقام معظم  برجام مورد  اکنون  افزود:  وی 
رهبری و مجلس شورای اسالمی است که نباید 

شرایط استفاده از آن را از بین برد . 
عراقچی با اشاره به دستاوردهای برجام برای کشور 
گفت: 10 سال است که درگیر یک جنگ تمام عیار 
با غربی ها درموضوع هسته ای شدیم آنها هم تمام 

توان نظامی ،اقتصادی را بکارگرفتند . 
وی ادامه داد: شعار اصلی ما آن بود که انرژی هسته 
ای حق مسلم ما است بنابراین مقاومت های این 
سالها در برابر تحریم ها برای آن بود که انرژی 

هسته ای برای کشور تثبیت شود . 
این شعار را  آیا برجام  عراقچی خاطرنشان کرد: 
محقق کرد ،آیا انرژی هسته ای که در دید بین 
الملل نامشروع بود مشروع شد سعی ما برآن است 
که بپذیرند جمهوری اسالمی حق غنی سازی دارد 
واکنون به مرحله ای رسیده ایم که تولیدات غنی 
سازی شده به رسمیت شناخته شده و خریداری 
می شود .  معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت 
امور خارجه بیان کرد: رئیس جمهوری آمریکا گفته 
بود ایران نباید آب سنگین داشته باشد طبق برجام 
کارخانه آب سنگین که می گفتند تعطیل شود 
به کارش ادامه می دهد و خودشان خریداری می 
به غنی سازی ما مشروعیت می  بنابراین  کنند 

دهند . 
وی یادآورشد: برجام برنامه هسته ای را تثبیت کرد 
اما بحث جانبی هم داریم و این است که فراتر از 
انرژی هسته ای اراده ما حاکم شد چراکه درطول 
این 10سال فشار آوردند حتی یک روزهم غنی 
سازی توقف نداشت و ما نمی خواستیم زیر بار 
حرف زور برویم بنابراین هم غنی سازی هسته ای 

و هم اراده ما تثبیت شد . 
وی اضافه کرد: به دنیا نشان دادیم که زیر با حرف 
زور نمی رویم و قطعنامه هایی را براساس فصل 
اول  درآن  که  گرفتند  متحد  منشورملل  هفتم 

تحریم ها بعد حمله نظامی بود . 
عراقچی گفـت: ایران به عنوان یک تهدید شناخته 
شد اما جمهوری اسالمی ایران نخستین کشوری 
است که از زیر فصل هفتم سالم خارج می شود و 

مذاکرات همه تحریم ها را لغو کرد . 
وی لغو تحریم ها را دستاورد دیگر برجام خواند و 
ادامه داد: تمام تحریم ها به خاطر موضوع هسته 
این  ازای دادن چه چیزی  به  اما ما  لغو شد  ای 

دستاوردها را به دست آوردیم . 
عراقچی اظهار کرد: آن چیزی که دادیم اطمینان 
به طرف مقابل بود که ایران اسالمی به سراغ بمب 
اتمی نمی رود و در دکترین های ما این بمب حرام 
رهبری  معظم  مقام  برفرمایش  بنا  چراکه  است 
،تولید و نگهداری سالح های شیمیایی ومیکروبی 
حرام است واین درحالی بود که آنها فکرمی کردند 

ما دنبال این نوع سالح ها هستیم . 
وی افزود:اما چگونه اطمینان داده شد دراین زمینه 
که  موقتی  های  محدودیت  یک  بود  موضوع   2

داشتیم و اجازه بازدید و نظارت بیشتر دادیم . 
موقتی  محدودیتهای  بحث  در  افزود:  عراقچی 
طوری عمل شد تا نیازی از کشور تعطیل نشود اما 
در عرصه بین الملل هیچ کشوری به موفقیت نمی 
رسد مگر به یک قدرت درونی متکی باشد و ما این 

قدرت در کشور ایجاد کردیم . 
وی ادامه داد: دشمن وقتی وادار به مذاکره شد که 
از حمله نظامی ناامید شد چراکه توان موشکی ما 
وجود داشت و توان مقابله مردم در برابر فشارهای 

اقتصادی نیز موثر بود . 
معاون حقوقی وامور بین الملل وزارت امورخارجه 
زدن  دور  با  مدت  دراین  که  افرادی  البته  گفت: 
تحریم ها از طریق کار بیشتر و کارافرینی نیازهای 
کشور را تامین کردند تا تحریم ها اثرنکند نیز بی 

تاثیر نبودند . 

عراقچی:

برداشتن تحریم بانکی زمان بر است

داشت:  اظهار  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
می شود  محقق  شرایطی  در  جامعه  در  عدالت 
که رقابت در همه شئونات و سوگیری به سمت 

محرومان در جامعه وجود داشته باشد.
علی الریجانی که در همایش فرآیند قانون گذاری 
الزامات و راهکارها که با حضور منتخبین جدید 
اسالمی  شورای  مجلس  دهم  دوره  برای  مردم 
با حدود 75 درصد  برگزار شد، گفت: مجلس 
تغییر در دور اخیر اهمیت این جلسه را نشان 
می دهد و الزم است همکاران جدید ما در مجلس 
به عبور جدید و شرایط عمومی کشور آگاه باشند.
وی افزود: ایجاد سهم مشترک از شرایط فعلی 
کشور در همه شئون و همه بخش ها از اهداف 
اصلی این همایش سراسری است که امیدواریم 
با این سهم مشترک از شرایط منطقه ای، جهانی، 
اقتصادی و سیاسی بتوانیم در مسیر تعالی کشور 
گام برداریم. وی در بخش دیگری از صحبت های 
خود با اشاره به حضور شخصیت های مهم کشور 
در دو روز برگزاری این همایش گفت: امروز و 
فردا ما در خدمت وزرای خارجه، اطالعات، معاون 
اول رئیس جمهور، دبیر شورای عالی امنیت ملی 
و فرمانده نیروی قدس خواهیم بود که مشخصا 
فرمانده نیروی قدس فردا عصر در جمع همکاران 

حاضر خواهد شد.
وی تاکید کرد: وقتی مجلس می تواند در راس 
امور باشد که طبق فرموده امام خود را مجهز به 
درایت نماید و در این شرایط است که می تواند با 
فهم درست شرایط و با قضاوت درست از مسائل 
کشور به خوبی اولویت ها را بشناسد و برای آن 

تصمیم گیری کند.
رئیس مجلس شورای اسالمی در بخش دیگری 
از صحبت های خود با تحلیلی از جهان در چهار 

دهه آینده گفت: جهان در چهار دهه آتی جهانی 
ثروتمندتر، باثبات تر و پایدارتر خواهد بود و آسیا 
در جهان آینده سهم غالب اقتصاد جهانی را به 
دوش خواهد کشید و سهم قاره آمریکا به شدت 
از اقتصاد جهانی کاسته خواهد شد و جمعیت 
جهان به 9 میلیارد نفر خواهد رسید که جمعیت 
سالخورده و باالی 60 سال را اکثریت تشکیل 
می دهند و دولت ها با چالش های عدم پرداخت 
مقرری بازنشستگی مواجه بودند و علوم زیستی 
نقش بسزایی در جهان آینده خواهد داشت و نفت 

رفته رفته ارزش خود را از دست می دهد.
محور  بر  منطقه ای  جنگ های  افزود:  وی 
سهم خواهی آبی جزو آشفتگی های چهار دهه 
آینده کشور است و در این میان ایران با ساختار 
اقتصادی خود و نظام پایدار داخلی  سیاسی و 
نقش مهمی می تواند ایفا کند و شرایط رشد و 
توسعه برجسته ای دارد و فرصت حرکت رو به 
از  اما به شرطی که  برای آن فراهم است  جلو 
پرداختن به مسائل حاشیه ای و جزئیات پرهیز 

شود و به اصول کلی و مسائل کالن بپردازیم.
الریجانی در بخش دیگری از صحبت های خود 
با اشاره به تاکید رهبری بر موضوع اقتصاد گفت: 
رهبری نظام اولویت اصلی کشور را توجه به اقتصاد 
دانسته اند که به حق موضوعی سنجیده است که 
باید برای آن برنامه و استراتژی داشت. همچنین 
در این مسیر ایجاد رابطه موثر و گسترده تر بین 
تولید و دانشگاه و توجه به آسیب های اجتماعی از 
اولویت های مهم کشور است که مواجهه درست با 
آن همراه با واگذاری اکثر امور به مردم امکان پذیر 
است چراکه ما در حوزه های مختلف در این مساله 
دچار مشکلیم و متاسفانه در رقابتی کردن اقتصاد 

نیز توفیقی برای ما حاصل نشده است.

الريجانی:

عدالت بدون ایجاد فرصت رقابت محقق نمی شود

ترکیه  جمهور  رئیس  اردوغان،  طیب  رجب 
درباره  گردی  عقب  هیچ  که  کرد  اعالم 
ایجاد  ریاست جمهوری  به سیستم  دستیابی 

نشده است.
رئیـس جمهـوری ترکیـه در سـخنرانی خود 
یـک روز پـس از اسـتعفای احمـد داووداوغلو 
در  تغییـری  هیـچ  حاضـر  حـال  در  گفـت: 
جمهـوری  ریاسـت  سیسـتم  بـه  دسـتیابی 
ایجـاد نشـده اسـت. همـه کـس بایـد ایـن 

مسـاله را قبـول کننـد.
وی ادامه داد: من معتقدم که قانون اساسی 
جدید به گونه ای تنظیم خواهد شد که مسیر 
ایجاد چنین سیستمی برای اداره کشور را با 

ترجیح و پذیرش مردم فراهم خواهد کرد.
اردوغان افزود: مردم ما به خوبی می دانند که 
مستقیم،  ریاست جمهوری  لطف سیستم  به 
تغییر  دولت ها  و  شود  برگزار  انتخابات  اگر 
ایجاد  کشور  اداره  در  خاللی  هم  باز  یابند، 

نمی شود.
احمد  استعفای  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
داووداوغلو گفت: پست های حکومتی همانند 
مسابقات هستند، من پرچم نخست وزیری را 
از عبدا... گل گرفتم و اکنون هر کسی که در 
نشست کنگره حزب در 22 مه انتخاب شود، 

این پرچم را از داووداوغلو خواهد گرفت.
برای  موفقیت  آرزوی  با  ادامه  در  اردوغان 
داووداوغلو در واکنش به انتقادات وارده درباره 
و  عدالت  حزب  داخلی  امور  در  وی  دخالت 
نزدیک  از  من  اینکه  از  برخی  گفت:  توسعه 
اتفاقات رخ داده در درون این حزب را تعقیب 
می کنم، ناراحت هستند، حزبی که من در آن 
در کنار دوستانم نزدیک به 40 سال حضور 
و  کرده  تاسیس  را  حزب  این  من  داشتم. 
نزدیک به 12 سال آن را رهبری کرده ایم چرا 
این  از  می شوید؟  ناراحت  مساله  این  از  شما 

مساله طبیعی تر چه می تواند باشد؟!

اردوغان: 

از سیستم ریاست جمهوری عقب نشینی نمی کنم
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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 139460331009006962- 94/12/08 هیات اول موضوع قانون 
در  مستقر  رسمي  فاقد سند  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي عباسعلي رضائي قوام آباد فرزند محمد بشماره شناسنامه 13784 کد ملي 
0320132951 در یک قطعه زمین با بناي احداثي بصورت ششدانگ قسمتي از 
در  واقع  مترمربع   686/18 مساحت  به  اصلي   -4 از  فرعي   259 پالک  باقیمانده 
وردآورد خریداري از مالک رسمي آقاي تقي حاجي رحیمي که سند مالکیت وي 
ذیل ثبت صفحه 393 دفتر 418 بنام وي صادر و تسلیم شده و انتقال ملک از 
نامبرده به متقاضي بصورت سند عادي محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول  بدیهي است در صورت  قضایي تسلیم کنند. 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 40788 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/3/3

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالك

متن آگهی
خواهان / شاکی شرکت سهامی بیمه دانا با شماره ثبت 19003 دادخواستی به 
و  تادیه  تاخیر  مطالبه خسارت  به خواسته  امیری  متهم سردار   / طرفیت خوانده 
عمومی  های  دادگاه  بابت.....تقدیم  وجه  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه 
عمومی  دادگاه  پنجم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم  شهرستان 
حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای 
بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 9409986610500696 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/3/19 و ساعت 09:00 تعیین شده است 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای سردار امیری  و درخواست خواهان 
بیمه دانا و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدير دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – آزيتا بابابیک.

آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  بشرح  مهاباد  شماره 337  شناسنامه  دارای  سلیمیان  عباس  آقای 
کالسه 95/2/14/143 ش 5 ح از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم سلیمیان بشناسنامه 569 مهاباد در تاریخ 
95/01/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصراست به 

2 دختر یک برادر یک زوجه یک خواهر
ابراهیم به شماره شناسنامه 9-005077-286 دختر  1- افسون سلیمیان فرزند 

متوفی
دختر   286-033511-0 شناسنامه  شماره  به  ابراهیم  فرزند  سلیمیان  افروز   -2

متوفی
3- عباس سلیمیان فرزند صالح به شماره شناسنامه 337 برادر متوفی

4- نسرین سلیمیان فرزند صالح به شماره شناسنامه 365 خواهر متوفی
5- نسرین نهری فرزند عبداله به شماره شناسنامه 18591 زوجه متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
ايوبی-رئیس شعبه پنجم ش ح  دادگاه مهاباد

متن آگهی 
خواهان ها سمیه طهماسبی نمکی و سحر طهماسبی و رقیه طهماسبی نمکی و 
محمد طهماسبی و سارا طهماسبی و منوچهر طهماسبی و فاطمه طهماسبی نمکی 
و زینب طهماسبی و کبری میر سپهوند دادخواستی  به طرفیت خواندگان مهناز 
شجاعی چاغروند و فرناز شجاعی چاغروند به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی 
رسیدگی  که جهت  نموده  آباد  عمومی شهرستان خرم  های  دادگاه  تقدیم  ملک 
در  واقع  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  هفتم  شعبه  به 
خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به 
کالسه 9509986610700096 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/13 
و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – رضا نقی زاده .

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آيین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
تعیین  قانون  موضوع   94/12/25-139460324009013597 بشماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
عبدالمجید  آقای  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  بوشهر  ملک  ثبت  حوزه 
بحر پیما فرزند ناصر بشماره شناسنامه 1 صادره از گناوه کدملی 3539602240 
درششدانگ یکبابخانه به مساحت 360/58 متر مربع از پالک 32 فرعی از 3398 
اصلی مفروز ومجزی شده از پالک 3398 اصلی واقع در بخش دو بوشهر خریداری 

از مالک رسمی آقای اصغر رستمیان محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی مذکور اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 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 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

 494064
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/02/04
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/02/19

م الف 174 اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر – سهراب خواجه

اگهی مزایده 
نظر به اینکه به موجب اجرائیه شماره های 920791 و 920823 اصداری از شعبه 
اول دادگستری قرچک موضوع رای های صادر شده از آن شعبه محکوم علیه اقای 
پیروز قاضیانی به پرداخت مبلغ 938/398/004 ریال بابت اصل خواسته و خسارت 
تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الزحمه نماینده حقوقی و مابه التفاوت هزینه 
دادرسی در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد و مبلغ 46/919/900 بابت نیم عشر 
دولتی در حق دولت جمهوری اسالمی ایران محکوم گردیده است توجها محکوم 
له در راستای استیفای به پالک ثبتی 24/5681 به مساحت سیصد متر مربع در 

دفتر77 صفحه 351 به نام مرتضی پیروز قاضیانی می باشد
چهار دیواری ضلع جنوبی و فاقد هرگونه احداث بنا در ان میباشد و در شهرداری 
قرچک تحت کالسه 26834 و پروانه ساخت 90017685 مورخ 29/10/90 تشکیل 
گردیده است قیمت پایه مزایده از قرار هر متر مربع 5/000/000 ریال جمعا به 
معادل 1/500/000/000 ریال کارشناسی گردیده است لهذا امول موصوف برای 
روز سه شنبه مورخ 95/2/30 رای ساعت 8:30 الی 9:00 صبح در محل اجرای 
احکام مدنی شعبه اول دادگاه عمومی قرچک مراجعه و با هماهنگی اجرای احکام 
از اموال موصوف دیدن نماید مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع شده و به کسی 
که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید واگذار میگردد ایضا 10 درصد از وجه مزایده 
فی المجلس از برنده مزایده اخذ میگردد و به درخواستهایی که پس از مهلت مقرر 

تقدیم گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد 
مدير دفتر اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه عمومی قرچک 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
فرزندحبیب  ضامنی  ندا  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
بشناسنامه1990275893صادره از دزفول درمقطع کارشناسی رشته حقوق صادره 
ازواحد دانشگاه دزفول باشماره1519851مفقودگردیده است وفاقداعتبارمی باشد.

ازیابنده تقاضا می شودکه اصل مدرک را به دانشگاه آزاداسالمی واحد دزفول به 
نشانی دزفول جنب بیمارستان گنجویان-بلواردانشگاه-دانشگاه آزاداسالمی دزفول-

انتشارنوبت  تاریخ  اول:95/2/19-  انتشارنوبت  تاریخ  کدپستی6461645169  
شهرستان دزفولدوم:95/3/1-تاریخ انتشارنوبت سوم:95/3/16

آگهی رای قاضی شورا
شماره پرونده : 7/94ش/350 

حوزه هفتم شورای حل اختالف شهرستان ورامین 
شماره تاریخ دادنامه

خواهان : بانک مهر اقتصاد به نمایندگی خانم زهرا فالح محمدی
خوانده : افسانه تاجیک و خلیل کارخانه 

خواسته : مطالبه وجه 
در ساعت 11 مورخه 94/9/5 جلسه رسیدگی شورای حل اختالف به تصدی امضا 
کنندگان ذیل تشکیل شده است پس از مالحظه اوراق و محتویات پرونده و نظر 
مشورتی اعضا ادامه رسیدگی را الزم ندانسته شورا ختم رسیدگی را اعالم  و به 

شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید 
در خصوص دعوی خواهان بانک مهر اقتصاد با نمایندگی خانم زهرا فالح محمدی 
به طرفیت خواندگان افسانه تاجیک/خلیل کارخانه فرزند علی اکبر /علی به ادرس 
پرونده به خواسته مطالبه طلب به مبلغ 5/000/000 ریال مستندات ابرازی یک 
فقره چک به شماره 010/595409 به تاریخ 94/1/25 به مبلغ 180/000/000 
ریال که خواهان منتها مبلغ 50/000000 ریال آن را مطالبه نموده و گواهی عدم 
بر محکومیت خوانده  دال  و  باشد  ید خواهان می  پرداخت چک موصوف که در 
نگردیده  حاضر  شورا  جلسه  در  که  خواندگان  از  دعوت  ضمن  شورا  میباشد.که 
به  و  دانسته  محرز  را  خواهان  خواسته  شورا  لذا  اند  ننموده  ارسال  ای  الیحه  و 
مبلغ  پرداخت  به  محکوم  متضامنا  را  خواندگان  آ.د.م  ق   522/515/198 استناد 
50/000/000 ریال و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 94/1/25 لغایت اجرای حکم 
و مبلغ 155/0007 ریال بابات خسارت تاخیر تادیه در حق خواهان مینماید .رای 
صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این حوزه 

میباشد 
م الف 286  قاضی مشاوره حوزه 7 شورای حل اختالف ورامین 

ابالغ
خواهان هانیه نوروزی دادخواستی به طرفیت خوانده ابوالفضل نوروزی به خواسته 
اذن در ازدواج تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان رباط کریم نموده که جهت 
در  واقع  کریم  رباط  شهرستالن  حقوقی  عمومی  دادگاه   3 شعبه  به  رسیدگی 
شهرستان رباط کریم ارجاع و به کالسه 9509982290300131  ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/4/5 و ساعت 12:00 تعیین شده است . به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت ودروقت مقرر جهت رسیدگی حاظر گردد.م/الف 196
منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کريم

نوسازی بافت های فرسوده در اولویت 
عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به نابه سامانی های بازار مسکن، 
گفت: در پرداخت هر نوع تسهیالتی به بخش مسکن باید نوسازی بافت 

های فرسوده اولویت دولت باشد.
مهرداد بائوج الهوتی با تاکید بر ضرورت نوسازی بافت فرسوده در کشور، 
گفت: ما در کشور ساالنه به یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی نیاز 
داریم و بی توجهی به این میزان در نتیجه کمبود عرضه می تواند تبعاتی 

چون رشد سلیقه ای نرخ مسکن را در پی داشته باشد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه در رنظر 
گرفتن معافیت های مالی و مشوق های کارآمد می تواند به رونق بازار 
مسکن از حیث رشد ساخت و سازها کمک کند، افزود: رشد ساخت و ساز 
و مقابله با محدودیت عرضه می تواند در شرایط کنونی به خانه دار شدن 

بسیاری از مردم و ثبات نسبی نرخ مسکن کمک کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با اشاره به در نظر گرفتن معافیت 50 
درصدی برای نوسازی بافت های فرسود، تصریح کرد: دولت باید برای 
تغییر شرایط مسکن در کشور و بهبود رکود در آن ز نسخه جدیدی رو 

نمایی کند.
وی ادامه داد: ارایه مشوق های مالیاتی و معافیت های مختلف برای 
نوسازی بافت های فرسوده باید در ابتدا با شناسایی دقیق بافت های 
نیازمند نوسازی صورت بگیرد تا به این ترتیب تسهیالت نوسازی در جایی 

دیگر هزینه نشود.
بائوج الهوتی با بیان اینکه بسیاری از تدابیر اندیشیده شده برای رونق بازار 
مسکن برای اقشار مرفه و متوسط جامعه است، گفت: تغییر شرایط بازار 
مسکن نیازمند ارایه طرحی نوین برای خانه دار شدن اقشار آسیب پذیر 
جامعه است. وی ادامه داد: دولت باید برای اقشار ضعیف جامعه نسخه 
واحدی داشته باشد تا به این ترتیب بازار مسکن از رکود بی سابقه خارج 
شود. این نماینده مردم در مجلس نهم، الزمه بهبود وضعیت بازار مسکن 
را ارایه تسهبالت کارآمد و همسو با توان مالی افراد جامعه خواند و تصریح 
کرد: پرداخت وام های 160میلیونی، 150 میلیونی یا غیره تا زمانی که با 
توان مالی مردم برای بازپرداخت همسو نباشد نمی تواند کمکی به بازار 

آشفته مسکن برای خانه دار شدن مردم کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، یادآور شد: برای بهسازی 
وضعیت شهری باید اولویت پرداخت تسهیالت با بافت فرسوده باشد تا به 

این ترتیب رونقی در این بازار رخ دهد.

لزوم حمایت وزارت جهاد کشاورزی از محصوالت 
استراتژیک   

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به مشکل کمبود آب 
در کشور بر لزوم اقتصادی شدن آب تاکید کرد و گفت: وزارت جهاد 
کشاورزی باید از محصوالت استراتژیک حمایت کند تا آب در جهت 

محصوالت مورد نیاز کشور مصرف شود.
محمدتقی توکلی عنوان کرد: دولت طرحی به نام تعادل بخشی دشت ها 
در دست دارد؛ در این طرح پروژه هایی تعریف شده که اگر اجرایی شود 
برداشت آب تا حدودی کنترل و محدود می شود که می توانند به ذخایر 
آب زیرزمینی کمک کند، همچنین در این طرح جلوی استفاده از چاه های 

غیرمجاز گرفته می شود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از پروژه هایی که می تواند راندمان آب را باال ببرد 
آبیاری تحت فشار است؛ در این صورت هم بهره وری آب باال می رود و هم 

جلوی برداشت های بی رویه و غیرمجاز گرفته می شود.
این نماینده مجلس اضافه کرد: راه حل دیگر این است که به ارزش 
اقتصادی آب توجه بیشتری شود تا آب بیشتر در اختیار محصوالت 
استراتژیک قرار بگیرد، در بخش صنعت هم باید میزان مصرف آب را کم 
کرد و ارزش آن را باال برد، در غیر این صورت اگر با همین رویه پیش برویم 

آب های زیرزمینی مان با مشکل مواجه می شود.
توکلی درباره نحوه مدیریت پهنه وسیع کشاورزی کشور نیز گفت: سازمان 
جهاد کشاورزی باید به کشاورزان برنامه  کشت بدهد، این وزارت خانه باید 
از محصوالتی حمایت کند که برای کشور الزم و محصوالت استراتژیک 
است. محصوالتی مثل برنج، گندم و جو تعریف شده که باید از این ها 
حمایت شود. وزارت جهاد کشاورزی باید بقیه کشت ها را از حمایت 
خود خارج کند، به آن ها یارانه ندهد و آب را به قیمت تمام شده به آن ها 
بفروشد تا مصرف آب کنترل شود، کشاورزی همراه با بهره وری باشد و از 

منابع آبی در جهت نیازهای کشور استفاده شود.
کشت  زیر  زمین های  برای  باید  جهاد  وزرات  این که  بر  تاکید  با  وی 
برنامه ریزی کند، گفت: اگر بخواهیم بگذاریم کشاورز در این مورد تصمیم 
بگیرد ، کشاورز به سال گذشته نگاه می کند و کشت سال آینده اش را 
انتخاب می کند که گاها هم اشتباه می کند . مثال یک سال کشت پیاز 
خوب است ، سال بعد همه پیاز می کارند. وزارت جهاد کشاورزی باید به 
این مسائل برنامه ریزی کند از سوی دیگر وزارت نیرو باید آب را تامین 
کند، آنرا به صورت حجمی در اختیار کشاورزان قرار بدهد و مدیریتش را 

در دست داشته باشد.

در آينده ای نزديک آغاز می شود؛

تردد کشتی های نفتکش ایران 
به بنادر اروپا 

گفت:  ایران  نفتکش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
های  کشتی  تردد  آغاز  برای  مشکلی  هیچ 
نفتکش ایران به بنادر اروپایی وجود ندارد و در 
از تردد کشتی های این شرکت  آینده نزدیک 
خوبی  خبرهای  اروپایی  کشورهای  مقاصد  به 

خواهیم داشت.
ملی  شرکت  ناوگان  افزود:  صفایی  اکبر  علی 
نفتکش ایران از ظرفیت بسیار باالیی برخوردار 
ایران،  نفت  ملی  شرکت  حمایت  با  و  است 
بزودی فعالیت خود را در بازارهای بین المللی 

و اروپایی آغاز و آن را گسترش خواهیم داد.
وی گفت: هم اکنون شرکت ملی نفتکش ایران 
در حال مذاکره برای رفع مشکالت حساب های 
دیگر  بار  بتوانیم  تا  است  اروپا  در  خود  بانکی 
حساب های بانکی خود را در کشورهای اروپایی 

فعال کنیم.
به گفته صفایی، در حال حاضر برخی از حساب 
از  خارج  در  ایران  نفتکش  ملی  شرکت  های 
کشور فعال شده و با برخی دیگر از بانک ها در 
حال رایزنی هستیم تا حساب های بانکی خود 

در این بانک ها افتتاح کنیم.
ادامه  ایران در  مدیرعامل شرکت ملی نفتکش 
اظهار داشت: ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران 
ملی  شرکت  صادراتی  نیازهای  تمام  تواند  می 
بازارهای  در  نفت  فروش  برای  را  ایران  نفت 
تردد  برای  مشکلی  هیچ  و  کند  تامین  جهانی 

نفتکش های ایران به اروپا وجود ندارد.
وی با بیان اینکه با وجود بیش از 500 کشتی 
بزرگ، ایران مزیت های بسیار باالیی برای هاب 
بزرگ  های  کشتی  شدن  تعمیراتی  )قطب( 
اقیانوس پیما در منطقه دارد، گفت: در صورتی 
که بتوانیم با انتقال دانش فنی در زمینه تعمیر 
را  الزم  اعتبار  منطقه  در  بزرگ  های  کشتی 
کسب کنیم، بدون هیچ مشکلی به مرکز کشتی 

سازی منطقه نیز تبدیل خواهیم شد.
صفایی بر نوسازی ناوگان شرکت ملی نفتکش 
ایران تاکید کرد و گفت: نوسازی ناوگان در این 
شرکت یک برنامه مستمر است و ما همواره با 
ناوگان  نوسازی  صدد  در  مناسب  ریزی  برنامه 
داخلی  های  توانمندی  از  استفاده  با  خود 

هستیم.
بیان  با  ایران  نفتکش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
تولید  از  حمایت  ناوگان  نوسازی  در  اینکه 
داخلی همواره مورد توجه ما است، گفت: با این 
حال هنوز سفارش ساخت دو فروند کشتی در 
آنها  تحویل  سال،   12 از  پس  ایزوایکو  شرکت 
برای شرکت ملی نفتکش عملی نشده و با وجود 
پرداخت تمام قیمت آن یکی از این کشتی ها 

به 70 درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.
های  تحریم  لغو  های  مزیت  به  اشاره  با  وی 
اقدام  جامع  برنامه  شدن  اجرایی  با  ظالمانه 
تحریم  لغو  با  داشت:  اظهار  مشترک)برجام( 
و  تردد  پرچم،  بیمه،  به  مربوط  مشکالت  ها 
رده بندی کشتی ها برای شرکت های ایرانی 
کامال برطرف شده و در آینده نزدیک خبرهای 
ملی  شرکت  ناوگان  تردد  زمینه  در  خوبی 
خواهیم  اروپایی  کشورهای  به  ایران  نفتکش 

داشت.
با  ایران  نفتکش  ملی  شرکت  ایرنا،  گزارش  به 
بیش از 75 تانکر پهن پیکر و متوسط چهارمین 
ناوگان بزرگ جهان را در اختیار دارد و سالیانه 
بیش 20 میلیون تن محموله های نفتی را می 

تواند به اقصی نقاط جهان حمل کند.
الملل  بین  مدیرامور  قمصری  سیدمحسن 
شرکت ملی نفت ایران روز گذشته در حاشیه 
المللی صنعت  بین  نمایشگاه  یکمین  و  بیست 
نفت  حامل  های  نفتکش  درباره  ایران  نفت 
ایران گفته بود، محموله های نفت خام ایران 
می  حمل  غیرایرانی  های  نفتکش  با  اروپا  به 

شود.

خبر خانی نژاد- سرویس گزارش؛ چندی پیش 
ای  اسالمی مصوبه  نمایندگان مجلس شورای 
برای هر زوج  ازدواج  وام  را تصویب کردند که 
ایرانی را به 10 میلیون تومان افزایش داد. این 
خبر برای بسیاری از جوانان که در آغاز زندگی 
خود ناکام مانده اند، مسرت بخش بود. اما آنچه 
پیکره آنان را به لرزه درآورده، امتناع بانک ها 
از اجرای این مصوبه است که چندان بی سابقه 
نیست و بانکها همیشه در پرداخت وام به زوجین 
این گونه رفتار کرده اند؛ چه آن زمان که مبلغ 
وام 300 هزار تومان بود و چه حاال که با گذشت 

سالها به 10 میلیون تومان رسیده است.
بسیاری  مصوبه  این  شدن  اجرا  با  شک  بدون 
خرید  در  الاقل  شده،  حل  جوانان  ازمشکالت 
چند  هر  قدمی  زندگی  لوازم  مایحتاج  و  اقالم 
کوتاه خواهند برداشت. مشکالت بسیاری که در 
ابتدای راه جوانان گریبان آنان را گرفته و حال 
چشم به دستان بانک هایی دوخته اند که برای 
پرداخت به آنان امروز را به فردا حواله می دهند.
در حالی که مجلس مدعی مشخص شدن منابع 
اختصاص این وام است، اما بانکها مدعی شده 
اند، این وام به افرادی خاصی تعلق می گیرد! آن 
وقت در فضای مجازی و برخی تبلیغات سخن 
از ازدواج آسان و پایدار می دهند. جوانانی که 
به دنبال تقاضای وام پشت درهای بسته بانکها 
یاس و ناامیدی در چهره آنان موج می زند و با 
گفتن یک کالم رئیس و یا مدیر بانک مربوطه 
که »هیچ گونه دستورالعملی از باال به ما نرسیده 
و حتی اگر برسد پولی برای پرداخت نداریم«، 
مانند پتکی برسر آنان فرود می آید. کسی چه 
می داند در دل آنان چه گذشته و چه برسر آنان 
آمده است. این اصرار خانواده ها بود که »دیر 

شده، هر چه زودتر ازدواج کنید«. 
تقاضای  گذشته  سال  از  جوانان  از  بسیاری 
وام ازدواج داده اند، اما هنوز موفق به دریافت 
وام نشده اند. با توجه به تورم باال و مشکالت 
وعده  این  به  عمل  از  که  چقدر  هر  اقتصادی 
بگذرد، گرفتن این وام دردی از آنها دوا نکرده و 
دیگر نمی توان انتظار داشت، گوشه ای از مخارج 

تشکیل زندگی آنان تامین شود.
جوانانی که ازدواج خود را به تاخیر انداخته به 
این امید که با کار و موقعیتی بهتر با مشکالت 
کنند.  آغاز  را  خود  مشترک  زندگی  کمتری 
بسیاری نیز عطای این وام را به لقایش بخشیده 
و جام زهر نوشیده و از ازدواج منصرف شده اند؛ 
کار  نه  و  دارند  متمول  ای  خانواده  نه  که  چرا 
مناسبی که امید به زندگی بهتر را برای آنان 
نوید دهد. در نهایت با چهره ای رنجیده روز خود 
را به شب می رسانند، حقیقت تلخی که برخی 

مسووالن از آن بی خبرند.
عده ای نیز مدعی باال رفتن سن ازدواج بوده و 
به جوانان خرده می گیرند. برخی نیز با خاطری 
آسوده جوانان را به تجمل گرایی محکوم کرده 
که علت به تاخیر انداختن ازدواج تجمل گرایی 
قیمت  به  را  آنان  توان  می  اما  است.  جوانان 
سرسام آور کرایه خانه ها و رهن یک خانه با 

متراژ پایین ارجاع داد تا دیگر خرده نگیرند.
در حالی که بانکها از اجرا شدن این مصوبه سر 
محدود  منابع  به  را  خود  مشکل  زنند  می  باز 

قرض الحسنه بانک ها ارجاع می دهند که نمی 
انتظار  حد  در  آنان  پرداخت  توان  یا  و  توانند 
پرداخت  قابل  تسهیالت  این  و  نیست  جوانان 
از  و  مانده  سرگردان  جوانان  این  حال  نیست. 
اغلب  که  می شود  مطرح  اظهارات  این  طرفی 
معتقدند  و  کرده  رد  را  آن  مجلس  نمایندگان 
مجلس منابع اختصاص وام 10 میلیونی ازدواج 

را به صورت شفاف تعیین کرده است.
به راستی کدام یک از اجرای مصوبه سر باز می 
زنند؟ بانکها توانایی پرداخت وام را ندارند و یا 
اینکه قرار است مانند گذشته این تسهیالت به 
افرادی خاص و نور چشمی ها پرداخت شود؟ 

کسی نمی داند!
اگر مجلس بر این باور است که ارایه وام ازدواج 
10 میلیون تومانی به هریک از زوجین بر مبنای 
برنامه ریزی های کارشناسی شده ای به تصویب 
از  ای  مصوبه  براساس  است  قرار  از  و  رسیده 
حساب قرض الحسنه بانکها و حساب های جاری 
پرداخت شود، پس بانکها با چه مجوز و جسارتی 

از این اقدام سر باز می زنند؟

را  عمل  این  نیز  بانکها  برخی  دیگر  سوی  از 
غیرکارشناسی دانسته و به همین دلیل از انجام 
تامین  ادعا دارند منابع  باز می زنند و  آن سر 
مالی برای پرداخت این تسهیالت کافی نیست. 
اما نمایندگان مدعی هستند، بانک ها ساالنه 70 
هزار میلیارد تومان منابع سپرده های جاری و 
30 هزار میلیارد منابع سپرده های قرض الحسنه 
بانک ها 100  اختیار دارند که در مجموع  در 
هزار میلیارد از محل سپرده های جاری و قرض 
الحسنه، منابع برای انجام تکالیف قانونی خود 
در اختیار دارند، پس کدام یک را باور کنیم دم 

خروس را یا قسم ....
اگر قرار است این وام جهت باز کردن گره کور 
زندگی  تشکیل  خواهان  که  جوانانی  زندگی 
مشترک هستند، پرداخت شود هر چه سریع تر 
تعیین تکلیف شده تا به موقع و الاقل دردی از 
را دوا کند که هر چقدر دست- دست  دردها 
کرده و با هدر رفتن وقت، دیگر این مبلغ نیز نیاز 
آنان را برطرف نخواهد کرد. اگر مجلس از توان 
نظارتی خود استفاده کرده و به عنوان قوه مقننه 
که وظیفه نظارت بر اجرای قانون را نیز برعهده 
دارد، استفاده کند، این قانون اجرا می شود. اگر 
نه، همچنان پرونده جوانان برمیز روسای بانکها 
خاک خورده و روز بروز بریاس و ناامیدی آنان 

افزوده می شود.
سرمایه بانک ها که جزیی از منابع بانک است 
از کارکرد حساب پس انداز و جاری افراد برای 
پیشبرد تولید و دادن تسهیالت تامین می شود؛ 
اما با روشی که بانکها در پیش گرفته اند، هر 
کدام بنگاهی شده اند که تنها طیف خاصی از 
افراد جامعه را در بر گرفته و نتایج آن را می 
توان با پرداخت پاداش های میلیونی و وام های 
ازدواج  وام  تکلیف  حال  هر  در  دید.  بالعوض 
جوانان مانند تکلیف بدهکاران دانه درشت بانک 
ها روشن نشده و معلوم نیست، دولت و مجلس 
از کدام قسمت از بودجه برای تامین وام ازدواج 
کم کرده تا این وام را د راختیار جوانان قرار دهند 
.آنچه مسلم است برای تعیین تکلیف این دو امر 

مهم باید همچنان منتظر ماند و دید.

سرنوشت جوانان در دست بانکها  رقم می خورد

درمجلس  کرج  مردم  نماینده 
با  دولت  گفت:  اسالمی  شورای 
اعتماد به بخش خصوصی بستر 
توسعه اقتصادی کشور را فراهم 

کند.
اظهار  کولیوند،  جواد  محمد 
پتانسیل بخش  از  استفاده  کرد: 
کارهای  راه  از  یکی  خصوصی 
توسعه  به  رسیدن  برای  جوامع 

اقتصادی است.
وی خاطرنشان کرد: بدون شک 
در  گذاری  سرمایه  توان  دولت 

ندارد و  را  تمامی بخش های فعال درکشور 
امور  تصدی  که  اصلی خود  وظیفه  به  باید 

است رسیدگی کند.
درگیر  دولت  اگر  شک  بدون  افزود:  وی 
شود  مختلف  حوزه های  در  گذاری  سرمایه 
نمی تواند به وظیفه اصلی خود که برنامه ریزی 

وسیاست گذاری های کالن است عمل کند.
وی ادامه داد: متاسفانه دراستان البرز هنوز 
گذار  برای جذب سرمایه  مناسبی  سازوکار 
بخش خصوصی اندیشیده نشده و این افراد 
حتی برای اینکه بتوانند پول های خود را در 
طرح های مختلف هزینه کنند نیز با مشکل 

مواجه هستند.
نماینده مردم کرج درمجلس شورای اسالمی 
توضیح داد: تعداد زیادی از سرمایه گذاران 
بروکراسی  با  مواجهه  در  خصوصی  بخش 
اداری و فرآیند طوالنی اخذ مجوز برای آغاز 

پروژه های خود ناامید شده و از ادامه مسیر 
صرف نظر می کنند.

وی ابراز کرد: چرا باید این دیدگاه در سرمایه 
گذار ایجاد شود که اگر پول خود را دربانک 
بگذارد و از سود ماهیانه آن بهره مند شود 
را صرف  از آن است که سرمایه خود  بهتر 

اجرای طرح یا پروژه ای در شهر بکند؟
وی یادآورشد: در حال حاضر طرح های نیمه 
تمام مختلفی در استان وجود دارد که اگر 
بخش خصوصی حمایت کند بسیاری از آنها 

تا پایان سال به اتمام می رسند.
خصوصی  بخش  گفت:  پایان  در  کولیوند 
پیگیری  در  دولتی  بخش  توانمند  بازوی 
دلیل  همین  به  است  اقتصادی  اهداف 
مسئوالن باید به این بخش اعتماد کنند و 
مسیر فعالیت بی دغدغه فعاالن این حوزه را 

فراهم کنند.

نماينده کرج:

دولت به بخش خصوصی اعتماد کند
یک نماینده اصالح طلب مجلس شورای اسالمی ابراز 
امیدواری کرد که فراکسیون امید بتواند در مجلس 
آینده نقش آفرین باشد و در راستای رفع دغدغه های 
مردم حرکت کند.محمدرضا تابش در نشست هم 
اندیشی فراکسیون امید که در مسجد سلمان فارسی 
نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، اظهار کرد: بعد از 
دور اول انتخابات مجلس جلساتی تحت عنوان تعامل 
با نظر دکتر عارف و مشارکت جمعی از نمایندگان 
شهرستانها و تهران تشکیل شد که حضور در این 
جلسات آزادانه و بر اساس تعامل نمایندگان هم فکر 
بود و حاصل کار نیز تهیه پیش نویس اساس نامه 
به منظور تشکیل فراکسیون امید بود تا آشنایی 
منتخبان لیست امید با یکدیگر میسر شود .وی 
افزود: این جلسه اولین جلسه از آن نشست هاست 
که از قریب دو ماه قبل قرار بود در همین تاریخ و 
یک و نیم روزه برگزار شود اما به دلیل تقارن دعوت 
تمامی منتخبین برای جلسه ای دیگر در همین روز 
برنامه ها با تعامل صورت گرفته بین رئیس مجلس و 
دکتر عارف و کمیته برگزاری به صورت فشرده در 
نیم روز برگزار خواهد شد.این نماینده اصالح طلب 
آفرینی  نقش  به  نسبت  امیدواری  ابراز  با  مجلس 
فراکسیون امید در مجلس دهم خاطر نشان کرد: 
از امروز و با شکل گیری فراکسیون و مشخص شدن 
ارکان آن هدف اصلی تمام منتخبان اصالح طلب 
و حامی دولت که تاکید بر تفاهم و همکاری در 
عین حفظ استقالل نظر درون فراکسیون و بیرون 
آن است با قواعد و نظم بیشتر احساس مسئولیت 
و تقسیم کار جمعی دنبال خواهد شد.این نماینده 
مجلس ضمن قدردانی همکاری دفتر رئیس جمهور 

برای در اختیار قرار دادن مسجد سلمان فارسی برای 
مراسم  انتقال  امکان  افزود:  همایش  این  برگزاری 
فراهم  محل  این  به  رایزن  همایش های  سالن  از 
رئیس  برای ضیافت شام  تا حضور همکاران  شد 
جمهور تسهیل شود.وی افزود: امیدواریم با تشکیل 
فراکسیون امید چشم انداز مبارکی در مجلس دهم 
ترسیم شود چرا که متاسفانه نمایندگان اصالح طلب 
و مستقل مجلس در چند دوره گذشته به دلیل غلبه 
گرایش های افراطی از این امر محروم بودند اما قطعا 
تشکیل فراکسیون، تعامل نمایندگان با یکدیگر و 
تسهیل می کند. را  مردم  به خواست  پاسخگویی 
تابش اضافه کرد: جا دارد از تدابیر رهبری که زمینه 
ساز مشارکت مردم در انتخابات بودند و هم چنین 
تالش های دولت در برگزاری انتخاباتی سالم و قانون 
مدار و همه نهادهای نظارتی و امنیتی و انتظامی 
سپاسگزاری از نقش آفرینی و هوشیاری ملت شریف 
ایران قدردانی کنم. از تالش های موثر متفکران و 
مسئوالن مورد وثوق مردم به ویژه آیت ا... هاشمی 
رفسنجانی، حجت االسالم و المسلمین خاتمی و 
رئیس جمهور در ترغیب شهروند به حضور موثر در 
انتخابات نیز تشکر می کنم.این نماینده اصالح طلب 
مجلس با تاکید بر اینکه مردم به دنبال تغییر و 
اصالح امور هستند یادآور شد: ما نمایندگان نباید از 
این خواست فاصله بگیریم. ما برای تحقق وعده ها و 
شعارهایمان راه سختی در پیش داریم و به حمایت و 
همبستگی مردم نیازمندیم و امیدواریم مجلس دهم 
به عنوان مجلسی مستقل نقش قانونگذاری و نظارتی 
خود برای پیشرفت و توسعه کشور ورفع دغدغه های 

مردم انجام دهد.

تابش: 

مردم به دنبال تغییر و اصالح امور هستند
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ابالغ
خواهان بانک ملت مدیریت شعب استان  با مدیریت آقای مرادی 
دادخواستی به طرفیت خواندگان رحمان هاشمی فرزند ابراهیم 
و حسن اله یاری زواردهی سبزعلی و احمد رهبرزاهدی فرزند 
محمد و یوسف مکری المشیری فرزند اسماعیل و رضا خلیل پور 
علمداری فرزند ابوالقاسم به خواسته مطالبه وجه بابت ..... و تامین 

دادگاه  تقدیم  خواسته 
های عمومی شهرستان بابل نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل واقع در بابل ارجاع و به 
کالسه 9409981110601119 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/06/09 و ساعت 8:30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن یوسف مکری المشیری و حسن اله یاری زواردهی و 
درخواست خواهان و تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 

های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده /متهم 
و پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی دفتر دادگاه حقوقی شعبه ششم دادگاههای عمومی حقوقی 
شهرستان بابل – بهشته قلی زاده

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )نوبت اول(
دایره اجرای احکام شعبه چهارم دادگاه حقوقی بابل در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرایی کالسه 940124 بخواسته مطالبه مهریه محکوم لها خانم لیال نبی زاده بطرفیت 
محکوم علیه کمال اکبریان جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی سه دانگ از 
ششدانگ پالک ثبتی 2537/14 و شماره ثبت 16028 به مساحت 336 مترمربع واقع 
در بابل خیابان مدرس مقابل اداره کل مخابرات استان کوی الله که در قسمتهای داخلی 
ساختمان مسکونی دو طبقه از نوع اسکلت فلزی با سقف شیبدار با قدمت حدودا 34 سال 
احداث گردیده و دارای انباری و موتورخانه در همکف و امتیازات آب و برق و گاز می باشد 
را با قیمت کارشناسی 4/334/400/000 ریال و از طریق مزایده به تاریخ 95/03/16 روز 
یکشنبه ساعت 11 صبح در محل دفتر اجرای احکام حقوقی بابل بفروش برساند مزایده 
از قیمت پایه شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی واگذار خواهد شد برنده مزایده باید ده 
درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس پرداخت و ما بقی را طرف یک ماه واریز نماید در غیر 
اینصورت ده درصد مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به حساب دولت منظور 
خواهد شد ضمنا متقاضیان می توانند تا پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از 

ملک مورد مزایده بازدید نمایند.
اجرای شعبه چهارم دادگاه حقوقی بابل – قاسم پور

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود طبق ماده 
3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف 
متقاضی هایی که با استفاده از قانون مذکور تقاضای صدور 
سند مالکیت مستحدثات متصرفی و مفروزه خود را نموده 
اند و هیات حل اختالف رای به صحت وقوع بیع و تصرفات 
آنان صادر نموده اند، لذا جهت اطالع عموم در دو نوبت 
به شرح ذیل آگهی می شود، چنانچه اشخاصی به مورد 
تقاضا اعتراض دارند ظرف مدت دو ماه از انتشار مدت اول 
این آگهی اعتراض خود را به اداره ثبت جوانرود تحویل تا 
موضوع جهت رسیدگی به دادگستری محل احاله گردد و 
در صورت عدم وصول اعتراض سند مالکیت در مهلت مقرر 
قانونی صادر می شود، صدور سند مالکیت مانع متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد شد.
امالک واقع در بخش 13 کرمانشاه

فروعات 1 اصلی جوانرود
1- آقای علی رستمی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
81/71 متر مربع در پالک 1 اصلی جوانرود واگذاری از 

رستم وکیلی و غیره
2- آقای صالح احمدی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
63/40 متر مربع در پالک 1 اصلی جوانرود واگذاری از 

رستم وکیلی و غیره
باب  یک  ششدانگ  سرخیدر  احمدی  محمد  آقای   -3
خانه به مساحت 259/70 متر مربع در پالک 106 فرعی 

جوانرود واگذاری از محمد محمدنیا
به  خانه  باب  یک  ششدانگ  اسماعیلی  وزیر  آقای   -4
مساحت 128/90 متر مربع در پالک 106 فرعی جوانرود 

واگذاری از وراث کاکاحسن محمدی
5- آقای سالم محمد مرادی ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 141/70 متر مربع در پالک 106 فرعی جوانرود 

واگذاری از وراث کاکاحسن محمدی

6- آقای حمید مرادی 4/5 دانگ مشاع )چهار و نیم دانگ 
مشاع( از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 87/50 متر 
مربع در پالک 110 فرعی جوانرود واگذاری از سعید امینی 

و غیره
7- آقای عزیز قادری ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
75/76 متر مربع در پالک 114 فرعی جوانرود واگذاری از 

وراث حسین بگ وکیلی
به  خانه  باب  یک  ابراهیم محمدی ششدانگ  آقای   -8
مساحت 86/85 متر مربع در پالک 117 فرعی جوانرود 

واگذاری از وراث حسین بگ وکیلی
9- آقای سیف الدین ویسی ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 98/50 متر مربع در پالک 123 فرعی جوانرود 

واگذاری از عبداله مرادی
10- آقای علی رضایی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
192/50 متر مربع در پالک 128 فرعی جوانرود واگذاری 

از محمد قادری
11- خانم نهیه نادری ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
154/07 متر مربع در پالک 134 فرعی جوانرود واگذاری 

از برزو بگ سلیمی
از ششدانگ  باباخانی سه دانگ مشاع  12- آقای کریم 
یکباب خانه به مساحت 245/67 متر مربع در پالک 142 

فرعی جوانرود واگذاری از وراث حسین وکیلی
13- آقای خالص حسینی سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 100متر مربع در پالک 142 فرعی 

جوانرود واگذاری از وراث حسین وکیلی
14- آقای عبداله قنبری ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
131/53 متر مربع در پالک 146 فرعی جوانرود واگذاری 

از وراث محمد امین غفوری
به  خانه  یکباب  ششدانگ  حسامی  مظهر  آقای   -15
مساحت 211/21 متر مربع در پالک 146 فرعی جوانرود 

واگذاری از وراث محمد امین غفوری
به  خانه  یکباب  ششدانگ  یاراحمدی  عزیز  آقای   -16

فرعی  پالک 147  در  مربع  متر  مساحت 100/02 
جوانرود واگذاری از وراث احمد میراحمدی

به  یکباب خانه  ویسمرادی ششدانگ  آقای طاهر   -17
مساحت 125/31 متر مربع در پالک 154 فرعی جوانرود 

واگذاری از کیخسرو امینی و غیره
به  خانه  یکباب  ششدانگ  مرادی  بابامراد  آقای   -18
مساحت 89/12 متر مربع در پالک 156 و 158 فرعی 

جوانرود واگذاری از برزو بگ سلیمی
19- آقای صابر تیمزی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
160/65 متر مربع در پالک 156 و 158 فرعی جوانرود 

واگذاری از برزو بیگ سلیمی
20- آقای وزیر عبدی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
111/27 متر مربع در پالک 159 و 160 فرعی جوانرود 

واگذاری از احمد غفوری و غیره
21- آقای علی عزیزی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
58/10 متر مربع در پالک 159 و 160 فرعی جوانرود 

واگذاری از احمد غفوری و غیره
22- آقای نازار بیگ باباجانی ششدانگ یکباب خانه و 
دکان به مساحت 107/45 متر مربع در پالک 159 و 160 

فرعی جوانرود واگذاری از سعید امینی و غیره
23- آقای محمد رئوف ولدی ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 142/47 متر مربع در پالک 159 و 160 فرعی 

جوانرود واگذاری از احمد غفوری و غیره
به  مغازه  یکباب  ششدانگ  محمودی  فرج  آقای   -24
مساحت 35/82 متر مربع در پالک 54 اصلی سرخیدر 

واگذاری از علی عزیزی
25- آقای توفیق نظری ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
43/21 متر مربع الحاقی به پالک 507 فرعی از 54 اصلی 

واگذاری از وراث حسن احمدی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/02/19

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/03/03 
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان جوانرود- عزيزی

آگهی حصر وراثت
آقای محمد نرگیسی دارای شناسنامه شماره 3780332396 / 495 به شرح دادخواست 
به کالسه 950119از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عباسعلی نرگیسی به شناسنامه 3780329204-174 در تاریخ 94/10/20 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به افراد مشروحه زیر: 1- طلیعه محمدی ش ش 117 متولد 1314/10/3 کد ملی 
3859609696 همسر متوفی  2- محمد نرگیسی ش ش 495 متولد 1350/7/1 کد 
ملی 3780332396پسر متوفی  3- عبدا... نرگیسی ش ش 553 متولد 1354/11/20 
کد ملی 3780333041پسر متوفی 4- ملیحه نرگیسی ش ش 374 متولد 1333/8/4 
کد ملی 3780331195دختر متوفی 5- شایسته نرگیسی ش ش 430 متولد 1340/5/4 
کد ملی 3780331748دخترمتوفی  6- ثریا نرگیسی ش ش 556 متولد 1351/7/1 کد 

ملی 3780333074دخترمتوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نسختین آگهی ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف ۵77 رئیس شعبه 12 شورای حل اختالف دادگاه عمومی سنندج 

رونوشت آگهي حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   131 شماره  شناسنامه  داراي  پورسلیم  الهه  خانم 
950/216/19 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عزیز پور سمیله بشناسنامه شماره 399 در تاریخ 1394/12/8 اقامتگاه دائمي 

خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : …………
1- الهه پور سلیم فرزند محیبس متولد 1345 ش ش 131 نسبت همسر متوفي

2- اِمل پور سمیله فرزند عزیز متولد 1362 ش ش 678 نسبت فرزند متوفي
3- مهرآذین پور سمیله فرزند عزیز متولد 1363 ش ش 179 نسبت فرزند متوفي

4- بهاره پور سمیله فرزند عزیز متولد 1368 ش ش 0310011728 نسبت فرزند متوفي
5- فدیعه منصوري رامهرفري فرزند محمد متولد 1313 ش ش 4 نسبت مادر متوفي

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 40740 م/الف
رئیس شعبه 1۹ شوراي حل اختالف کرج

آگهی حصر وراثت
خانم اشرف خلیلی کلوان دارای شناسنامه شماره یک بشرح 
دادخواست به کالسه 57/950173 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
تاریخ 95/1/24  در  بشناسنامه 145  کلوان  خلیلی  علی 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم/

مرحومه منحصراست به 

1-اشرف خلیلی کلوان ش.ش یک فرزند اروج نسبت همسر
2- رویا خلیلی کلوان ش.ش 2740945531 فرزند علی 
نسبت فرزند 3- ندا خلیلی کلوان ش.ش 2740945523 

فرزند علی نسبت فرزند 
4- رعنا خلیلی کلوان ش.ش 40 فرزند علی نسبت فرزند 
5- زهرا خلیلی کلوان ش.ش 6 فرزند علی نسبت فرزند 

6- مینا خلیلی کلوان ش.ش 492 فرزند علی نسبت فرزند

 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به 
استناد ماده 362 قانون امور حسبی را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه ۵7 شورای حل اختالف ارومیه

آگهی مزایده نوبت دوم 
در کالسه 890073 اجرای شعبه ششم دادگاه حقوقی بابل در نظر دارد محکوم علیه 
اسماعیل ولی الهی جهت وصول محکوم به و هزینه اجرایی نسبت به فروش 1- چهار 
دستگاه موتور 8/5 اسب از نوع مستوبیشی هر یک به ارزش 27000000 ریال 2- چهار 
عدد شاسی جمعا بمبلغ 1520000 ریال و 3- چهار عدد پمپ آب جمعا به ارزش 
1600000 ریال 4- 45 متر شیلنگ که 24 متر خارجی متری بمبلغ 4800000 که 
در تاریخ 95/03/10 ساعت 11 صبح در محل اجرای شعبه ششم حقوقی بابل واقع در 
دادگستری بابل از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان اقدام نماید و مزایده از این 
قیمت کارشناسی شروع و به کسانی که بالترین قیمت پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد 
طالبین خرید می تواند پنج روز قبل از برگزاری مزایده جهت بازدید از اموال به دفتر شعبه 
ششم مراجعه نمایند تا ترتیب بازدید داده شود مستندا به ماده 129 قانون اجرای احکام 
مدنی باید 10 درصد قیمت فی المجلس و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نمایند 

در صورت انصراف برنده مزایده مبلغ واریز شده اولیه در حق دولت ضبط خواهد شد.
دفتر شعبه اجرای شعبه ششم اجرای احکام مدنی دادگاههای عمومی )حقوقی( شهرستان بابل- نجفی

افزایش سه برابری بودجه 
آموزش و پرورش استثنایی 

رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی از افزایش سه برابری بودجه 
آموزش و پرورش استثنایی در دو سال فعالیت دولت یازدهم خبرداد. 
مجید قدمی در مراسم تجلیل از معلمان منتخب استانی، منطقه ای 
درسالن  که  رضوی  خراسان  استثنایی  وپرورش  آموزش  کشوری  و 
اجتماعات مرکزاستثنایی سوم شعبان مشهدمقدس برگزار شد، اظهار 
کرد: در شاخص های عمومی واختصاصی آموزش وپرورش استثنایی 
خراسان رضوی مقام اول را به دست آورده است که جای تقدیر دارد. 
هزار   73 اینکه  بیان  با  استثنایی  پرورش  و  آموزش  سازمان  رئیس 
در  کرد:  تصریح  می کنند،  تحصیل  استثنایی  مدارس  در  دانش آموز 
ولی  داریم  استثنایی  دانش آموزان  ویژه  مدارس  اسالمی  جمهوری 
کند  می  تحصیل  مدارس  این  در  که  دانش آموزی  که  داریم  اعتقاد 

امکان تحصیل در مدارس عادی را ندارد. 
وی با اشاره به این که طی دوسال گذشته بودجه آموزش وپرورش 
از  افزود: حمایت  است  3برابر شده  وامید  تدبیر  دولت  در  استثنایی 
ویلچر  تهیه   ، از جمله عمل جراحی  ویژه  نیازهای  با  آموزان  دانش 
وتبلت برای نیمه بینایان بیش از 25 میلیارد ریال هزینه شده است. 
قدمی به ارائه کتاب های درسی این دانش آموزان همزمان با آغاز سال 
انجام شده در حوزه آموزش وپرورش  اقدامات  از جمله  را  تحصیلی 
افزود:  و  کرد  عنوان  سازمان  این  بودجه  افزایش  از  پس  استثنایی 
پیش از این، کتاب های درسی در زمان مناسب به دست دانش آموزان 

استثنایی نمی رسید و معلمان با مشکل روبه رو بودند. 
تولید  مختلف،  بخش های  الکترونیکی  و  کیفی  سنجش  ارتقای  وی 
محتوا برای معلمان و مربیان دانش آموزان دیرآموز را از جمله اقدامات 
در دستورکار پس از افزایش بودجه آموزش وپرورش استثنایی اعالم 
دیرآموز  دانش آموزان  برای  شده  آماده  تولیدی  محتوا  افزود:  و  کرد 

سال تحصیلی آینده در اختیار مربیان و معلمان قرار می گیرد. 
و  اشاره  استثنایی  آموزش  معلمان  حقوق  و  پرداخت حق  به  قدمی 
بیان کرد: برای پرداخت حق و حقوق معلمان آموزش استثنایی 80 

میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. 
و  آموزش  وزارت  عمومی  روابط  و  رسانی  مرکزاطالع  گزارش  به 
پرورش؛ وی در زمینه رفع مشکل سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان 
استثنایی تصریح کرد: سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی 

مناطق محروم به صورت 100 درصدی تامین شده است. 

افزایش 5 درصدی بودجه عمرانی
 آموزش و پرورش 

افزایش 5 درصدی بودجه  از  معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش 
کشور  کل  بودجه  الیحه  بررسی  جریان  در  وزارتخانه  این  عمرانی 
به  پاسخ  در  عمرانی   معاون  رئیسی  داد.مرتضی  خبر  مجلس  در 
در جریان  پرورش  و  آموزش  عمرانی  اعتبارات  »آیا  که  پرسش  این 
بررسی الیحه بودجه سال 95 افزایش یافت؟«، اظهار داشت: بله، این 

اعتبارات مقداری افزایش یافته است.
رئیسی افزود: اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش نسبت به آنچه که 
درصد   5 بودجه،  الیحه  بررسی  جریان  در  بود  کرده  مصوب  دولت 
تصریح  پرورش  و  آموزش  وزیر  عمرانی  یافت.معاون  خواهد  افزایش 
و  است  نشده  منتشر  دولت  بودجه  پیوست  البته هنوز جداول  کرد: 
پس از مشخص شدن این جداول، درصد دقیق افزایش بودجه عمرانی 

نسبت به  آنچه دولت پیشنهاد داده بود، مشخص می شود.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس کشور در خصوص 
در  پرورش  و  آموزش  عمرانی  در حوزه  دولت  پیشنهاد شده  بودجه 
سال 1395، گفت: بودجه عمرانی آموزش و پرورش نسبت به سال 
گذشته افزایش دارد و دولت 1560 میلیارد تومان در بودجه پیشنهاد 

داده است.

LEZ در انتظار یکپارچه سازی معاینه فنی 
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران با اشاره به اینکه 
اجرای طرح LEZ »کاهش« به راه اندازی سیستم یکپارچه معاینه 
فنی بستگی دارد، گفت: علی رغم اجرایی نشدن طرح کاهش، پالک 
خوانی خودروها و تفکیک آنها به آلوده و غیر آلوده توسط شهرداری 
تهران انجام می شود. وحید حسینی در مورد علت تاخیر اجرای طرح 
کاهش با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست همیشه از این 
طرح حمایت کرده و همه منتظر هستند که سیستم یکپارچه معاینه 
فنی به عنوان یکی از لوازم مورد نیاز برای اجرای طرح راه اندازی شود، 
گفت: طبق تعهدات قرار بود این طرح در دی ماه سال 94 اجرایی شود، 
ولی به دلیلی نامعلوم یکپارچه سازی معاینه فنی از اجرا بازمانده است. 
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا افزود: در معاینه فنی تهران تنها 
اطالعات پالک هایی را داریم که به معاینه فنی تهران مراجعه می کنند، 
یک  کنیم،  کار  چه  شهرستان ها  های  پالک  با  نمی دانیم  بنابراین 
پیشنهاد این بود که از کسانی که وارد تهران می شوند، درخواست کنیم 
که به معاینه فنی تهران مراجعه کنند که کار پردردسر و پرهزینه ایست. 

شرط وزارت بهداشت برای طبابت 
پزشکان خارجی در ایران 

مدیرکل نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت 
بهداشت با تاکید بر اینکه پزشکان و متخصصان 
سایر کشورها، بدون تایید مدرک تحصیلی یا اخذ 
مجوز از سوی وزارت بهداشت حق دخالت در امور 
درمانی بیماران در ایران را ندارند، گفت: توجه به 
این موضوع، در واقع رعایت حقوق بیماران است. 
به  اشاره  با  میردهقان  حسین  سیدمحمد  دکتر 
حضور  با  که  متعددی  همایش های  و  کنگره ها 
جراحان و متخصصان کشورهای مختلف، در ایران 
برگزار می شود، گفت: در این برنامه ها تبادل دانش 
و مهارت پزشکی همچون سایر همایش ها صورت 
می گیرد، اما هرگونه دخالت در بحث درمان توسط 
اساتید و متخصصان سایر کشورها نیاز به مجوز 
تأیید  بهداشت دارد و هیچ پزشکی بدون  وزارت 
مدرک تحصیلی و پروانه مطب حق دخالت در امور 
تشخیصی و درمانی داخل ایران را ندارد. وی افزود: 
حال ممکن است یکی از مفاخر علمی در هر یک 
از رشته های پزشکی در کشور حضور یابد که قطعا 
ما از این موضوع در راستای ارتقای جایگاه علمی 
کشور استقبال می کنیم، اما این افراد برای هر اقدام 

پزشکی نیازمند مجوز از وزارت بهداشت هستند. 
واقع هر پزشکی که  اینکه در  بیان  با  میردهقان 
در  یا  داده  انجام  جراحی  عمل  ایران  در  بخواهد 
امر تشخیص و درمان دخالت کند، باید مدرکش 
از طرف وزارت بهداشت ایران تأیید شود، تاکید کرد: 
توجه به این موضوع، در واقع رعایت حقوق بیمار 
است. چرا که بیماران باید بدانند که چه شخصی آنها 
را عمل می کند و مسئول درمان و پیگیری موارد 

درمان شان چه کسی است. 

تخفیفات 50 درصدی خدمات توانبخشی 
در مراکز هالل احمر 

جمعیت  توانبخشی  و  درمان  بهداشت،  معاون 
هالل احمر از ویزیت بیماران توسط پزشک عمومی 
در هفته هالل در مراکز بهداشتی درمانی با 50 

درصد تخفیف خبر داد. 
گفت:  باره  این  در  رییس کرمی  سیدرضا  دکتر 
 20 تا  امروز  از  هالل  هفته  آغاز  با  همزمان 
اردیبهشت، هموطنان می توانند در تهران و سایر 
استان ها با 50 درصد تخفیف، خدمات توانبخشی 
و  شنوایی شناسی  کاردرمانی،  فیزیوتراپی،  شامل 
گفتار درمانی را از مراکز هالل احمر دریافت کنند. 
رئیس کرمی در تشریح برنامه های این معاونت در 
توانبخشی  خدمات  تخفیف  افزود:  هالل،  هفته 
فیزیوتراپی  بخش  در  رضوی  خراسان  استان  در 
تخفیف  استان،  این  در  و  است  توانبخشی  و 
خدمات، شامل پروتز، ارتز و کفش طبی نمی شود. 
همچنین از آنجا که یکی از روزهای هفته هالل 
دیابت همزمان شده  و  بیماری های خاص  روز  با 
است، لذا بروشوری با عنوان »دیابت، پای دیابتی 
و توانبخشی« تهیه شده تا در اختیار مراجعان به 
مراکز هالل احمر قرار گیرد. معاون بهداشت، درمان 
و توانبخشی جمعیت هالل احمر به برگزاری طرح 
غربالگری نا هنجاری های ستون فقرات در 19 و 21 
اردیبهشت در برخی استان های کشور، عنوان کرد: 
بر این اساس تیمی از مرکز جامع توانبخشی برای 
ارزیابی و معاینه رایگان انحرافات و ناهنجاری های 
ستون فقرات دانش آموزان دبستان دخترانه حرا در 
منطقه »خوش« تهران اعزام می شود و مقرر شده 
است تا این طرح در برخی استان های دیگر مانند 
خراسان رضوی نیز اجرایی شود. بنابر اعالم روابط 
عمومی جمعیت هالل احمر، وی به افتتاح درمانگاه 
عمومی در فارسان و کلینیک تخصصی با مشارکت 
دانشگاه بروجن در استان چهارمحال و بختیاری اشاره 
و اذعان کرد: برپایی نمایشگاه تجهیزات توانبخشی 
در استان خراسان رضوی، ارائه مشاوره توانبخشی 
)بررسی مشکالت ارتوپدی و راهنمایی( با 50 درصد 
تخفیف، برگزاری مانور بهداشت و درمان در استان 
قم به علت تجمع زائران به مناسبت نیمه شعبان در 
جمکران و حرم حضرت معصومه )س( و تقویت و 
ارتقای کیفیت خدمات بهداشت و درمان در این 
استان از دیگر برنامه های معاونت بهداشت در هفته 

هالل است. 

کوتاه از جامعه  وزیر بهداشت خبر داد:آنچه در شهر گذشت

افزایش امید به زندگی در ایران
با سیلی صورت خود را سرخ نگه میداريم اما طرح تحول سالمت را ادامه می دهیم

از  پزشکی  آموزش  و  درمان   ، بهداشت  وزیر 
افزایش امید به زندگی و کاهش شاخص های 
خبر  ایران  در  کودکان  و  نوزادان  میر  و  مرگ 
حوزه  در  یازدهم  دولت  عملکرد  گفت:  و  داد 

بهداشت طی چند سال گذشته بی نظیر بود.
»فرایند  هاشمی  قاضی زاده  حسن  سید 
حضور  با  که  راهکارها«  و  قانونگذاری-الزامات 
منتخبان مجلس دهم برگزار شد، افزود: درست 
جهانی  سالمت  نظام  در  رتبه   18 که  است 
نسبت به دیگر کشورها پیشرفت داشته ایم اما 

این میزان بسیار کم و ناکافی است. 
وی گفت: این که گفته می شود 10 یا 15 هزار 
میلیارد تومان دریافت کرده ایم، نادرست است 
ما  رتبه  اعتبارات  نظر تخصیص  از  متاسفانه  و 
درمان  بهداشت،  است.وزیر   153 جهان  در 
کل  هزینه  که  این  بیان  با  پزشکی  آموزش  و 
کاهش   92 و   91  ،90 سال های  در  سالمت 
یافته است، ادامه داد: دلیل آن شوک تحریم ها 
مراجعه  باعث شد  که  بود  نرخ دالر  افزایش  و 
مردم به بیمارستان ها و درمانگاه کاهش یافته 
و بر اساس آن نیز سهم هزینه سالمت در کشور 
در  یافت،  کاهش  ملی  ناخالص  درآمد  کل  از 

حدود  باید  سالمت  تحول  سند  در  که  حالی 
7.2 درصد باشد.قاضی زاده هاشمی ادامه داد: 
زمانی که وارد دولت شدم، مردم 60 درصد از 
اما  می کردند  پرداخت  را  بهداشتی  هزینه های 
توسط  درمان  هزینه های  از  درصد   40 امروز 
این  بیشتر  تقریبا  که  می شود  پرداخت  مردم 

هزینه ها مربوط به بیماران بستری است.
منابع  ما در هر دو بخش  این که  بیان  با  وی 
گفت:  کرده ایم،  کار  کم  بیمه  حق  و  عمومی 
زیاد  بسیار  دنیا در بخش سالمت  با  ما  فاصله 
تحت  جمعیت  آن،  حل  برای  باید  و  است 
پوشش خود را زیادتر کنیم تا بتوانیم از مردم 

نیز حفاظت مالی به عمل آوریم.
دکتر  که  زمانی  گفت:  یازدهم  دولت  عضو 
روحانی دولت را تحویل گرفت، نظرش بر این 
بود که باید یارانه های نقدی تبدیل به غیرنقدی 
نقدی  یارانه  و  شود  هزینه  تولید  بخش  در  و 
بقیه  و  شده  پرداخت  نیازمند  افراد  به  فقط 
حذف شوند که با این نظر و جدیت درباره آن، 
اعضای  سیاسیون،  بزرگان،  بین  اختالف نظری 
درباره  و تصمیم  آمد  به وجود  و مجلس  دولت 
طرح تحول سالمت زمانی گرفته شد که قرار 

اشتغال  برای  فرصتی  به  تبدیل  یارانه ها  بود 
داد،  انجام  دولت  که  نظرخواهی  در  اما  شود 
پرداخت  خواستار  مردم  درصد   90 از  بیش 

یارانه ها به خود شدند. 
آن دولت  از  زاده خاطرنشان کرد: پس  قاضی 
پرداخت یارانه های نقدی را ادامه داد و درست 
سرخ  را  خود  صورت  سیلی  با  ما  که  است 
تحول  ادامه طرح  برای  باید  اما  داشته ایم  نگه 
زیرا  گیرد  صورت  بزرگی  جراحی  سالمت، 

زیرساخت ها هنوز کامل نشده است. 
سیگار  روغن،  که  کسی  کرد:  خاطرنشان  وی 
هزینه  باید  می کند  استفاده  بیشتری  نمک  و 

بیشتری را برای سالمت خود بپردازد.
به  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،   وزیر 
سالمت  کنونی  وضعیت  درباره  آماری  ارائه 
کشور پرداخت و گفت: رییس جمهوری نسبت 
و  دارند  زیادی  حساسیت  سالمت  موضوع  به 
امید به زندگی در کشور ما در 40 سال گذشته 

افزایش یافته و به 74 سال رسیده است.
درباره  ما  رتبه  گفت:  هاشمی  زاده  قاضی 
شاخص  و  است   12 منطقه  در  میر  و  مرگ 
و  گرجستان  ترکیه،  کشورهای  از  پزشکان 
بحرین پایین تر و در مورد پرستار نیز وضعیت 

مناسبی نداریم.

اختصاص 800 میلیارد تومان 
اعتبارتوسط خیرین مدرسه سازی 

وزیر آموزش و پرورش گفت: خدمت به دانش آموزان با نیاز ویژه، 
خدمت به نبی مکرم اسالم است. 

دکتر علی اصغر فانی در جمع دانش آموزان با نیاز ویژه اعزامی از 
دانشجو  اظهارکرد:  مشهد  در  رضا)ع(  امام  اردوگاه  در  استان   14
معلمان فراوانی وجود دارند که از بین دانش آموزان با نیازهای ویژه 
هستند که در دانشگاه فرهنگیان مشغول به تحصیل و در آموزش 

و پرورش مشغول خدمت هستند. 
وزیر آموزش و پرورش ضمن تشکر از تالش های ارزشمند خیرین 
اعتبار  تومان  میلیارد   800 به  قریب  گذشته  سال  کرد:  تصریح 
توسط خیرین به امر مدرسه سازی اختصاص یافته است و جشنواره 
خیرین مدرسه ساز از 11 اردیبهشت تا 10 خرداد ماه در سراسر 

کشو برگزار می شود. 
و  آموزش  وزارت  عمومی  روابط  و  رسانی  مرکزاطالع  گزارش  به 
پرورش؛ وی از تالش های فرهنگیان صمیمانه تشکر کرد و افزود: 
اگر معلمان نبودند استعدادهای دانش آموزان در زمینه های مختلف 
علوم شکوفا نمی شد و معلمان رکن رکین آموزش و پرورش هستند 
را تشکیل می  انسانی کشور  منابع  زیرساخت  وپرورش  آموزش  و 
دهد و معلمان آموزش و پرورش استثنایی گل سر سبد آموزش 
و پرورش و فرهنگیان هستند؛ کار در آموزش و پرورش استثنایی 

سخت و اجر آن هم مضاعف است. 

پیوند ساالنه 100 قلب در کشور

به  اشاره  با  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
گفت:  کشور،  در  قلب  پیوند  های  جراحی  چشمگیر  افزایش 
ساالنه 100 پیوند قلب در ایران انجام می شود که نسبت به 

سال های گذشته افزایش قابل مالحظه ای یافته است.
از  استفاده  با  کرد:امروزه  اظهار  ماندگار  محمدحسین  دکتر 
تکنیک های جدید انجام عمل جراحی پیوند قلب خیلی آسان 

تر انجام می شود.
وی تاکید کرد: نتایج کار در پیوند قلب نسبت به گذشته، خیلی 
بهتر و استفاده از داروهای جدید ، طول عمر بیمارانی که پیوند 

قلب انجام می دهند را افزایش داده است.
ماندگار با اشاره اینکه مراکز پیوند قلب در کشور روبه افزایش 
تمام  و  تهران  در  مرکز  در حال حاضر شش  کرد:  بیان  است، 
شیراز  و  اصفهان  مشهد،  تبریز،  مانند  دانشگاهی  بزرگ  مراکز 

مشغول به انجام این کار هستند.
استاد جراحی قلب و عروق ادامه داد: باتوجه به افزایش فعالیت 
مراکز پیوند قلب در کشور بطور یقین در سال های آینده بر 

تعداد عمل جراحی پیوند قلب در ایران افزوده خواهد شد.
وی به فعالیت مرکز اعضای پیوندی وزارت بهداشت اشاره کرد 
و گفت: این واحد در پیدا کردن اهداکنندگان افرادی که دچار 
مرگ مغزی شده اند، خیلی فعال است و اقدامات مناسب آنها 

سبب افزایش پیوند قلب شده است.

»کلیه «فروشی نیست

مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی می گوید: کسانی 
که کلیه خود را به بیماران می دهند در مجموع 15 میلیون 
تومان پول دریافت می کنند که در مقایسه با پولی که بیماران 
چندان  پردازند،  می  بیمارستان  در  شدن  بستری  برای  دیگر 
به چشم نمی آید و نمی توان اسم خرید و فروش را روی آن 
گذاشت. هاشم قاسمی یادآور می شود: 14 میلیون تومان از این 
پول از سوی گیرنده کلیه و یک میلیون تومان از سوی دولت به 

دهنده کلیه پرداخت می شود.
وی تصریح می کند: دهنده کلیه دو ماه باید مریضی بکشد و 
در بیمارستان بخوابد پس خرید و فروش کلیه چه معنایی دارد؛ 

اینها حرف هایی است که در می آورند. اینها صحت ندارد.
تمام  گوید:  می  کلیوی  بیماران  از  حمایت  انجمن  مدیرعامل 
از  حمایت  انجمن  در  باید  گیرندگان  کلیه  و  دهندگان  کلیه 
بیماران کلیوی ثبت نام کنند و بیماران هم بنا بر نوبت کلیه 
می گیرند و اینگونه نیست که بتوان کلیه خود را به راحتی در 

خیابان فروخت و عمل پیوند نیز انجام شود.
قاسمی تاکید می کند: اصال امکان ندارد هیچ بیمارستان دولتی 

بدون مجوز انجمن بیماران، اقدام به پیوند کلیه کند.
بیمارستان  در  کلیه  فروش  و  خرید  کند:  می  خاطرنشان  وی 
های خصوصی ممنوع است و همچنین انجام پیوند از بیماران 

خارجی ممنوع است.

مسئله  بر  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  وزیر 
کودکان   « خروج  از  پس  مددکاری  و  »رصد 
کرد  تاکید  تربیت  و  اصالح  مراکز  در  حاضر 
نباید  مراکز  این  در  حاضر  کودکان  گفت:  و 
پس از خروج رها شوند بلکه باید با همکاری 
اقدامات مددکاری،  بهزیستی،  گروه مددکاری 

نظارت و مشاوره برای آنان صورت گیرد. 
کانون  از  خود  بازدید  مراسم  در  ربیعی  علی 
حضور  با  که  تهران  استان  تربیت  و  اصالح 
رییس  و  تهران  انقالب  و  عمومی  دادستان 
بر  گرفت،  صورت  کشور  بهزیستی  سازمان 
کرد  تاکید  مصرف  تغییر  از  ناشی  آسیب های 
آسیبهای  با گسترش  در حال حاضر  افزود:  و 
مصرف  تغییر  از  اعم  مصرف  تغییر  از  ناشی 
اعتیاد  و  خواری  مشروب  رسانه ای،  فرهنگی، 
بر  عمیقی  تاثیر  که  مواجهیم  خانواده  تفننی 

روی کودکان دارد. 
آسیبهای  ماهیت  تغییر  بر  تاکید  ضمن  وی 
اجتماعی، به بررسی علت فرار 50 دختر فراری 
در سال 91 اشاره و اظهار کرد: برخالف تصور، 
زورگویی و اجبار والدین علت عمده فرار آنان 

نبود. 
ربیعی تصریح کرد: ازدواج اجباری یکی از علل 
آنان  نگرش  تغییر  اما  بود  دختران  این  فرار 
فرار  عوامل  مهم ترین  از  والدینشان  به  نسبت 
مورد  باید  و  است  مهمی  مسئله  که  بود  آنان 

توجه و بررسی قرار گیرد. 
داد:  ادامه  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  وزیر 
اجتماعی  آسیب های  وقوع  از  پیشگیری  برای 
و همچنین کاهش و کنترل آنها نیازمند یک 

تفاهم بزرگ هستیم. 
مهم  شاخص های  از  یکی  ادامه  در  وی 
یک  کارکرد  و  موفقیت  میزان  اندازه گیری 
در  آسیب ها  بروز  و  شیوع  میزان  را  جامعه 
دنیا  حاضر  حال  در  گفت:  و  دانست  جامعه 
موضوع  این  و  بوده  درگیر  آسیب ها  مسائل  با 

خواست کشور ما نیست. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به 
افزایش وقوع آسیب هایی با ماهیت نوین اشاره 
برخی  در  ایران  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  و 
موارد چون خودکشی از میانگین جهانی، نرخ 
اقدام  که  است  حالی  در  این  و  دارد  کمتری 

به خودکشی در ایران بیش از اصل خودکشی 
مورد توجه و بررسی قرار می گیرد. 

ربیعی ادامه داد: در برخی موارد هم، میانگین 
آسیب ها در کشور هم سطح و باالتر از میانگین 
بابت آن است که  نگرانی ما  اما  جهانی است، 
هرچند هنوز وضعیت مان در این حوزه نسبت 
روند  اما  است،  بهتر  کشورها  از  بسیاری  به 

نگران کننده بوده و باید کنترل شود. 
وی با بیان اینکه نگران افزایش روند آسیب های 
جرم  »سن«  به  هستیم،  کشور  در  اجتماعی 
اشاره کرد و گفت: سن جرم یکی از مولفه های 
مهم است که باید مورد بررسی قرار گیرد زیرا 

جامعه ای که در سن ابتال به جرم رو به کاهش 
باشد،  گسترش  به  رو  جرم  به  ابتال  تعداد  و 
نشان دهنده عدم سالمت اجتماعی آن جامعه 

است و باید مداخالتی در آن صورت گیرد. 
ادامه  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
ضمن تاکید بر آنکه کنترل سن جرم برای ما 
هرچه  کرد:  اظهار  است،  مهمی  بسیار  مساله 
در  قطعا  شود،  محدودتر  و  کنترل  جرم  سن 
جامعه  در  کمتری  ناهنجار  گروه های  آینده 
اجتماعی  ناسازگاری  و  داشت  خواهند  حضور 

این گروه ها کمتر خواهد شد. 

ربیعی عنوان کرد:

ازدواج اجباری یکی از علل فرار دختران از خانه
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متن آگهی 
خواهان / شاکی رضا رحیمی نسب و فرخنده رحیمی نسب و صغری رحیمی نسب 
و مرتضی پاپی نیائی فرد و فرخ پاپی نیائی فرد و کلثوم رحیمی نسب و محمد 
رحیمی نسب و مریم رحیمی نسب و زهرا رحیمی نسب دادخواستی به طرفیت 
نیا و خدیجه رحیمی نسب و  / متهم سحر رحیمی نسب و فریبا اسدی  خوانده 
و  است(  ملک  )موضوع سند  ابطال سند رسمی  به خواسته  نسب  زینب رحیمی 
اعالم بطالن معامله تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد 
بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه  انتهای  خیابان ولیعصر 
9509986610400042 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/3/29 و ساعت 
11:00 تعیین شده است است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مظفر پذيرش.

موضوع  امالک  ثبت  تقاضاهای  به  رسیدگی  هیات 
قانون تعیین وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب 1390/9/3 مستقر در اداره ثبت 
اسناد وامالک شهرستان شاهین دژ بشرح آرا ذیل در 
پرونده های هیات تصرفات مالکانه ومفروزی اشخاص 
مذکور را تایید علی هذا در اجرای ماده 3 قانون یاد 
شده مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع 
مالکین مشاعی وسایر صاحبان حقوق آگهی می شود . 
فروعات از یک اصلی بخش 15 مراغه واقع در استان 
شهر  دژ-  شاهین  شهرستان   – غربی  آذربایجان 

شاهین دژ
ردیف  1 -  برابر رای شماره 7467 مورخه 94/12/18 
مالکیت آقای عین اله گوهری محمود جق فرزند یداله 
به مساحت  276/04 متر  در ششدانگ یکباب خانه 
مربع مجزی شده از نسق زراعتی 13316 و خریداری 
و  عبدالحسین  مرحوم  اولیه  مالک  سهمی  از  شده 
ابراهیم قره گوزی کالسه 171  در سال 94  که برای 

آن پالک 7948 فرعی اختصاص یافت .
ردیف  2 -  برابر رای شماره 7581 مورخه 94/12/24 
مالکیت آقای وحید خدائی آغچه مسجد فرزند جمشید 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  234/15 متر 
مربع مجزی شده از نسق زراعتی 13316 و خریداری 
شده از سهمی مالک اولیه مرحوم ابراهیم قره گوزی 
کالسه 303  در سال 93  که برای آن پالک 7949 

فرعی اختصاص یافت .
ردیف  3 -  برابر رای شماره 862 مورخه 94/03/18 
غالمعلی  فرزند  اوزان  شکری  صغری  خانم  مالکیت 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب 
خانه به مساحت  223/75 متر مربع مجزی شده از 
نسق زراعتی 13316 و خریداری شده از سهمی مالک 
اولیه مرحوم عبدالحسین و ابراهیم قره گوزی کالسه 
1114  در سال 91  که برای آن پالک 7950 فرعی 

اختصاص یافت .
ردیف  4 -  برابر رای شماره 6869 مورخه 94/11/14 
مالکیت آقای الماس صالحی فرزند صفر علی در سه 
خانه  یکباب  اعیان  و  عرصه  ازششدانگ  مشاع  دانگ 
به مساحت  223/75 متر مربع مجزی شده از نسق 
زراعتی 13316 و خریداری شده از سهمی مالک اولیه 
مرحوم عبدالحسین و ابراهیم قره گوزی کالسه 1115  
در سال 91  که برای آن پالک 7950 فرعی اختصاص 

یافت .
ردیف  5 -  برابر رای اصالحی  شماره 6475 مورخه 
94/10/23 و رای 6337 مورخه 93/11/18 مالکیت 
ششدانگ  در  غالمعلی  فرزند  زاده   نبی  علی  آقای 
عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت  256/00 متر 
مربع مجزی شده از نسق زراعتی 13295 و خریداری 
شده از سهمی مالک اولیه مرحوم غالمحسین خداقلی 

زاده  کالسه 1552  در سال 91  که برای آن پالک 
7951 فرعی اختصاص یافت .

ردیف  6 -  برابر رای شماره 7532 مورخه 94/12/22 
محرم  فرزند  آالگوز  الماسی  موسی  آقای  مالکیت 
متر  به مساحت  194/43  یکباب خانه  درششدانگ  
مربع مجزی شده از نسق زراعتی13302 و خریداری 
شده از مرحوم یداله توتونچیان کالسه 177  در سال 
93  که برای آن پالک 7952 فرعی اختصاص یافت .

ردیف  7 -  برابر رای شماره 7448 مورخه 94/12/17 
مالکیت آقای حیدر میرزائی فرزند احمد درششدانگ 
مجزی  مربع  متر   150/80 مساحت   به  خانه  یکباب 
از  شده  خریداری  و   14242 زراعتی  نسق  از  شده 
مرحوم حسن رضائی شیر مرد  کالسه 46  در سال 
94  که برای آن پالک 7953 فرعی اختصاص یافت .

ردیف  8 -  برابر رای شماره 7453 مورخه 94/12/17 
درششدانگ  سیروز  فرزند  کرمی  میترا  خانم  مالکیت 
مجزی  مربع  متر   385/50 مساحت   به  خانه  یکباب 
از  شده  خریداری  و   13315 زراعتی  نسق  از  شده 
مرحوم محمد نعمتی کالسه 123  در سال  93 که 

برای آن پالک 7954 فرعی اختصاص یافت .
 ردیف  9 -  برابر رای شماره 7427 مورخه 94/12/15 
مالکیت آقای بهلول ملکیان  فرزند یداله درششدانگ 
مربع  متر   136/87 مساحت   به  خانه  یکباب  اعیانی 
از  خریداری شده  و  اصلی  یک  پالک  از  مجزی شده 
وراث مرحوم علی النقی افشار کالسه 112  در سال 
93  که برای آن پالک 7955 فرعی اختصاص یافت .

مورخه   7429 شماره  رای  برابر    -  10 ردیف  
فرزند  اردی خانی  آقای جمشید  مالکیت   94/12/15
به  ساختمان  یکباب  اعیانی  ششدانگ  در  اله  فرج 
مساحت  97/38 متر مربع مجزی شده از پالک یک 
النقی  علی  مرحوم  وراث  از  شده  خریداری  و  اصلی 
افشار کالسه 1000  در سال 91  که برای آن پالک 

7956 فرعی اختصاص یافت .
مورخه   6227 شماره  رای  برابر    -  11 ردیف  
فرزند  محمدی  نصرت  خانم  مالکیت   94/10/17
مساحت   به  خانه  یکباب  اعیانی  ششدانگ  در  عبداله 
347/86 متر مربع مجزی شده از پالک یک اصلی و 
خریداری شده از وراث مرحوم علی النقی افشار کالسه 
1536  در سال 91  که برای آن پالک 7957 فرعی 

اختصاص یافت .
مورخه   7113 شماره  رای  برابر    -  12 ردیف  
فرزند  دادخواه  مهدی  آقای  مالکیت   94/12/04
عباسعلی در ششدانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت  
136/15 متر مربع مجزی شده از پالک یک اصلی و 
خریداری شده از وراث مرحوم علی النقی افشار کالسه 
506  در سال 91  که برای آن پالک 7958 فرعی 

اختصاص یافت. 

مورخه   7123 شماره  رای  برابر    -  13 ردیف  
94/12/04 مالکیت آقای محمود غالمی هوالسو فرزند 
مساحت   به  خانه  یکباب  اعیانی  ششدانگ  در  حسن 
107/77 متر مربع مجزی شده از پالک یک اصلی و 
خریداری شده از وراث مرحوم علی النقی افشار کالسه 
1170  در سال 91  که برای آن پالک 7959 فرعی 

اختصاص یافت . 
مورخه   6841 شماره  رای  برابر    -  14 ردیف  
فرزند  منبر  زارع  توفیق  آقای  مالکیت   94/11/13
به  خانه  یکباب  اعیانی  ششدانگ  در  بخش  جهان 
مساحت  81/94 متر مربع مجزی شده از پالک یک 
النقی  علی  مرحوم  وراث  از  شده  خریداری  و  اصلی 
افشار کالسه 333  در سال 92  که برای آن پالک 

7960 فرعی اختصاص یافت
مورخه   7125 شماره  رای  برابر    -  15 ردیف  
حسنلو  میرزائی  ابراهیم  آقای  مالکیت   94/12/04
به  خانه  یکباب  اعیانی  ششدانگ  در  مصطفی  فرزند 
مساحت  216/04 متر مربع مجزی شده از پالک یک 
النقی  علی  مرحوم  وراث  از  شده  خریداری  و  اصلی 
افشار کالسه 876  در سال 91  که برای آن پالک 

7961 فرعی اختصاص یافت .
ردیف  16 -  آگهی اصالحی بدلیل اشتباه در اعالم 
شماره  اصالحی  رای  برابر  منتزعه-    زراعتی  نسق 
مورخه   233 رای  و    94/05/08 مورخه   2635
94/01/21 مالکیت آقای اسداله اسدی  فرزند حمداله 
در ششدانگ عرصه و اعیان  یکباب خانه به مساحت  
زراعتی  نسق  از  شده  مجزی  مربع  متر   298/09
13295 و خریداری شده از سهمی مالک اولیه مرحوم  
غالمحسین خدا قلی زاده کالسه 704  در سال 91  
که برای آن پالک 7962 فرعی اختصاص یافت .  قبال 
به اشتباه ازنسق زراعتی  8598  از  دو  اصلی تحت 

پالک 191 فرعی آگهی شده بود 
لذا چنانچه ظرف مدت  دو ماه از تاریخ انتشار اولین 
و  حقیقی  اشخاص  طرف  از  اعتراضی  آگهی  نوبت 
وامالک سند  اسناد  ثبت  اداره  نرسد  ثبت  به  حقوقی 
مدلول  اساس  بر  را  متصرف  تقاضای  مورد  مالکیت 
و در  رای و طبق مقررات مربوطه صادر خواهد کرد 
صورت اعتراض  معترض باید ظرف مدت یک ماه از 
قضایی  مرجع  به  رسید  اخذ  و  اعتراض  تسلیم  تاریخ 
برجریان  مشعر  گواهی  و  نماید  تقدیم  دادخواست 
ثبت  اقدامات  و  دهد  ارائه  ثبت  اداره  به  را  دعوی 
موکول به صدورحکم قطعی دادگاه می باشد و در هر 
حال صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود. 
عزيزی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان شاهین دژ

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/02/04
تاریخ انتشار نوبت دوم : 02/19/ 95

آگهی ابالغ
پرونده:9409986420200689  شماره  ابالغیه:9510106420200616  شماره 

شماره بایگانی شعبه:940704 تاریخ تنظیم:1395/2/10
ا...  رحمت  خوانده  بطرفیت  دادخواستی  زاده  وادی  محمدعلی  خواهان 
های  دادگاه  تقدیم  ملک  سندرسمی  تنظیم  به  الزام  خواسته  به  بهاره  جوادی 
دادگاه  شعبه2  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اندیمشک  شهرستان  عمومی 
خوزستان-شهرستان  دراستان  واقع  اندیمشک  شهرستان  حقوقی  عمومی 
اندیمشک  شهرستان  انقالب-بلوارشهیدرجایی-دادگستری  اندیمشک-خیابان 
رسیدگی  وقت  که  گردیده  کالسه9409986420200689ثبت  وبه  ارجاع 
آن1395/3/22وساعت9:00تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن خوانده 
عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  تجویزماده73قانون  وبه  خواهان  ودرخواست 
وانقالب درامور مدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشار 
مراجعه  دادگاه  به  آن  ازمفاد  اطالع  و  ازنشرآگهی  پس  تاخوانده  شود  می  آگهی 
وضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
رجایی- شهید  –بلوار  انقالب  اندیمشک-خیابان  خوزستان-شهرستان  استان 

دادگستری شهرستان اندیمشک
 منشی شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان انديمشک-صديقه 
محمديان پور

ابالغ وقت
تهران مرکز دادخواستی  واحد  آزاد  دانشگاه  تعاونی مسکن هیئت علمی  خواهان 
و مطالبه  به خواسته مطالبه وجه چک   زاده   / مهراش حق  به طرفیت خوانده 
اجرای  قانون  ماده 24  اعمال  و  دادرسی  مطالبه خسارت  و  تادیه  تاخیر  خسارت 
احکام مدنی و اعاده دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده 
به  و  ارجاع  تهران  استان  نظر  تجدید  دادگاه   27 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
 95/3/25 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9209980241801001 کالسه 
و  متهم   / خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   10 ساعت  و 
درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
110/11016 منشی دادگاه تجديد نظر شعبه 27 دادگاه تجديد نظر استان تهران

ابالغ وقت
خواهان زهرا ورچه دادخواستی به طرفیت خواندگان / سید محمد موسوی خلخالی 
پرهام  و  وند  و محمود زهره  و رضا جوالنی  پورجهان  پویا  و  و محمد رضا ورچه 
پورجهان و مهدی شایسته به خواسته مطالبه خسارت و الزام به تنظیم سند رسمی 
ملک  و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 103 دادگاه عمومی 
حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران ارجاع و به کالسه 9509980011000013 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/4/21 و ساعت 12:30 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. 
110/11013 منشی دادگاه حقوقی شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی 
عدالت تهران

اگهی مفقودی
وانت  خودرو  سبز(  )برگ  مالکیت  شناسنامه  که  رساند  می  اطالع  به  بدینوسیله 
نیسان به شماره نیسان و شماره موتور D27800 و شماره شاسی 233616 به نام 

محمد مظفری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

آگهی مفقودی
سند کمپانی و شناسنامه مالکیت وانت پیکان 16000HV مدل 87 سفید روغنی 
به شماره پالک 72-364ط56 و به شماره موتور 11487004187 و شماره شاسی 

NAAA46AA48G002127 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فريدونکنار

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز سواری دوو سی یلو مدل 1381 به شماره انتظامی ایران 
 IR81165047213 006346 و شماره شاسیH 82-657ص97 و شماره موتور

به نام محمد طاهر شیخ السالمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل آگهی موضوع ماده 3قانون 

و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها فاقد 
سند رسمی

برابررای صادره هیات موضوع تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان ها 
فاقد سند رسمی مسنقر درواحد ثبتی آبادان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی امالک مورد تقاضا به شرح زیربه منظور 
اشخاص  آگهی می شود درصورتی که  فاصله 15روز  به  نوبت  اطالع عموم دردو 
از تاریخ  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 
انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و امالک محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایید. قسمتی از پالک 2007بخش 9آبادان –

عقیل عوفی پور فرزند مصطفی ششدانگ یکباب ساختمان واقع در بیست متری 
مساحت  به  ثامری  ابراهیم  رسمی  مالک  از  شده  48خریداری  ذوالفقار  روبروی 
در  به شماره139460317003002876که  اصالحی  رای  مربع طبق  86/35متر 
پی انتشار آگهی قبلی در متر اشتباه شده است. بدیهی است در صورت انقضای 
خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  وعدم  مذکور  مدت 

شد.شماره م الف)1/53(
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/2/4 تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/2/19                   
ايزد مهر –کفیل ثبت اسناد و امالك آبادان

آگهی برگ اجرائیه

سعدی  کوی  نشانی:ماهشهر  به  زیاری  دشمن  له:مجید  محکوم  مشخصات 
علی  مرحوم  علیه:وراث  محکوم  مشخصات  بلوک5  پالک24  شاهد1  کوچه 
نشانی:مجهول  الماسی.  حیدری(وآمنه  وزکیه  حیدری)حسین،حسن،هدیه،حسنه 
اختالف  حل  شماره:497/94مورخ94/11/28شورای  دادنامه  موجب  المکان-به 
شعبه10 حوزه مرکزی محکوم علیه وراث مرحوم علی حیدری محکوم به انتقال 
سندرسمی یک باب منزل مسکونی درحق محکوم له به پالک ثبتی1/5434واقع 
دربخش6اهواز به پالک شهرداری24کوی سعدی منازل بنیادشهید درحق محکوم 
له گردیده است ضمنا نیم عشردولتی به عهده محکوم علیه ها می باشد.به استناد 
ماده33قانون شوراهای حل اختالف محکوم علیه مکلف است پس ازابالغ اجرائیه 
ظرف ده روز مفاد آن رابه موقع اجراء بگذارد ویا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
احکام مدنی  اجرای  قانون  بدهد درغیراینصورت طبق  رای  تعهد ومفاد  انجام  ویا 

اقدام قانونی ازسوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.
شماره م.الف)16/856(

شورای حل اختالف شهرستان ماهشهر حوزه مرکزی شعبه10

آگهی قانون تعیین تکلیف
 وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی استان آذربايجان غربی  - شهرستان شاهین دژ

مصرف نوشیدنی

 کافئین دار چه فواید و مضراتی دارد؟!

مدرن  غذایی  رژیم  در  اکسیدان  آنتی  منبع  ترین  بزرگ  تنها   ، قهوه 
دارد.  ما  برای  زیادی  مزایای  اکسیدان  آنتی  این محتوای غنی  است. 
قوی  های  اکسیدان  آنتی  دارای  معمولی  قهوه  مانند  نیز  فوری  قهوه 
آنتی  است  ممکن  فوری  قهوه  داده  نشان  مطالعات  حتی  باشد،  می 
اکسیدان های خاصی را بیشتر از سایر انواع آن داشته باشد که دلیلش 
هم شیوه فرآوری آن است. ضمناً یک فنجان استاندارد قهوه تنها 4 
کالری دارد و مقادیر کمی پتاسیم، منیزیم و نیاسین )ویتامین ب 3( 

نیز در آن موجود است.
قهوه فوری کمی کافئین کمتری دارد

منبع  ترین  بزرگ  قهوه  و  دنیاست  ترین محرک در  متداول  کافئین، 
غذایی آن است. اما قهوه فوری به طور کلی نسبت به قهوه معمولی 
گرم  میلی   90 تا   30 فوری  قهوه  فنجان  یک  دارد.  کمتری  کافئین 
کافئین دارد در حالی که یک فنجان قهوه معمولی 70 تا 140 میلی 
گرم کافئین دارد. از آنجایی که افراد حساسیت های متفاوتی نسبت 
به کافئین دارند، قهوه فوری می تواند گزینه بهتری برای آنهایی باشد 
که الزم است مصرف کافئین شان را کم نمایند. قهوه فوری به صورت 

بدون کافئین هم وجود دارد.

قهوه فوری آکريالمید بیشتری دارد
قهوه فوری کافئین کمتر و آکریالمید بیشتری نسبت به قهوه معمولی 

دارد، اما آنتی اکسیدان هایش به همان اندازه است
قهوه  های  دانه  وقتی  که  است  مضر  شیمیایی  ماده  یک  آکریالمید، 
برشته می شوند تشکیل می گردد. این ماده شیمیایی به طور معمول 
در غذاهای زیادی وجود دارد، همچنین در دود سیگار، لوازم خانگی 
و محصوالت بهداشتی شخصی. قهوه فوری ممکن است دو برابر قهوه 

تازه حرارت دیده آکریالمید داشته باشد.
 بیش از حد در معرض آکریالمید بودن می تواند به سیستم عصبی 
مقدار  وجود،  این  با  دهد.  افزایش  را  سرطان  ریسک  و  زده  آسیب 
آکریالمیدی که از طریق تغذیه و قهوه تهدیدتان می کند، بسیار کمتر 
از مقداری است که مضر باشد. بنابراین نوشیدن قهوه فوری نمی تواند 

باعث آسیب شود.
مطالعات  این  از  بسیاری  باشد  یادتان  که  است  مهم  حال،  این  با 
 شهودی هستند و نمی توانند ثابت کنند که قهوه سبب کاهش ریسک
 بیماری ها می شوند، فقط مشاهده شده آنهایی که عادت به نوشیدن 

قهوه دارند کمتر بیمار می شوند.
بدانید  باید  دارید  تردید  نوشید  می  که  ای  قهوه  مقدار  مورد  در  اگر 
مصرف روزانه 3 تا 5 فنجان قهوه فوری خوب است. مطالعات نشان 
داده این مقدار، بهترین نتیجه را برای کاهش احتمال بیماری ها دارد.

آیا باید قهوه فوری بنوشید؟
ندارد. همچنین  قهوه ساز  به  نیاز  و  قهوه فوری، سریع و ساده است 
ماندگاری طوالنی تری داشته و ارزان تر از قهوه معمولی هم هست. 
بنابراین در سفر و یا هنگام کمبود وقت، انتخاب مناسب تری است. 
قهوه فوری کافئین کمتر و آکریالمید بیشتری نسبت به قهوه معمولی 

دارد، اما آنتی اکسیدان هایش به همان اندازه است.
به طور کلی، قهوه فوری، یک نوشیدنی سالم و کم کالری بوده و مانند 

سایر انواع قهوه، فواید زیادی برای سالمتی دارد. 
فقط مراقب باشید که در دام اعتیاد به قهوه نیفتید و بدانید که همان 
قدر که نوشیدن 2 تا 3 فنجان قهوه در روز مفید است، زیاده روی در 

مصرف آن اصال توصیه نمی شود.
منبع: تبیان

پیشگیری از ابتال به نفخ شکم

چه عوامل خوراکی می توانند در ایجاد نفخ در 
معده ما تاثیرگذار باشند چه نوع پرهیزات غذایی 
الزم است در پیش بگیریم تا به نفخ معده دچار 

نشویم؟

1- فقط غذاهای پخته میل کنید
در آیورودا )یک علم باستانی و کهن(، سیستم 
گوارش را مانند آتش می دانند. مانند آتش واقعی 
وقتی آب سرد یا غذا داخل آن قرار می دهید، 
فکر می کنید چه اتفاقی میفتد؟ درست است، 
خاموش می شود.وقتی غذا را می پزید در واقع 
قبل از رسیدن غذا به دهان آن را مقداری هضم 
کرده اید، این یعنی سیستم گوارش بدن دیگر 

نیازی به تالش جهت شکستن غذای خام ندارد.

2- به غذای خود ادویه جات گوارشی اضافه 
کنید

ادویه جات می توانند به افزایش آتش گوارش 
خورده  غذا  با  مرتب  که  زمانی  و  کنند  کمک 
می  نیز  معده  گاز  و  نفخ  کاهش  باعث  شوند 
شوند. به عنوان مثال، دانه های زیره، دانه های 
زنیان، زنجبیل خرد شده تازه و انقوزه ادویه جات 

گوارشی به حساب می آیند.
اگر می خواهید با این ادویه جات آشپزی کنید، 
مقداری روغن گرم کنید، سپس یک دوم قاشق 
چای خوری زیره، زنیان، دانه های رازیانه، و مقدار 
اندکی انقوزه اضافه کنید. سپس می توانید قطعات 
زنجبیل را نیز به ماهی تابه اضافه کنید. حدود 30 
دقیقه سرخشان کنید و سپس این ترکیب را به 

سبزیجات، گوشت یا لوبیا اضافه کنید.
اگر آشپزی نمی کنید، می توانید زیره، دانه زنیان، 
دانه رازیانه، و مقداری انقوزه را داخل مخلوط کن 
بریزید، تا از ترکیب آنها ادویه ای ضد نفخ همیشه 

دم دستتان باشد و در غذاها استفاده اش کنید.
نکته: اگر به تندی حساسیت دارید، از سوزش 
سر دل رنج می برید، و یا مشکل رفالکس معده 
دارید، قبل از استفاده ی زنجبیل یا انقوزه حتما 
با پزشک مشورت کنید، چون این دو مورد تند 

هستند.

3- آرامتر بجوید
نحوه خوردن غذا به اندازه خود غذا مهم است. 
وقتی غذا را سریع می جوید، سیستم گوارشتان 
گاز  دچار  نتیجه  در  و  شود  می  مشکل  دچار 
و نفخ معده می شوید. وقتی با آرامش غذا را 
درست می جوید، هم بیشتر از غذا لذت خواهید 
را  گوارش  و هم جلوی مشکالت دستگاه  برد 

گرفته اید.
بسیاری از افرادی که شروع به جویدن بیشتر غذا 
کرده اند و آن را بیش از 30 مرتبه جویده اند از 
نتیجه بدست آمده واقعا شگفت زده شدند. شاید 
رسیدن به این عدد و یا شمردن تعداد دفعات 
جویدن کار ساده ای نباشد، اما در نظر گرفتن 

همین ایده باعث می شود غذا را آرامتر بجوید. 

سالمت و تغذیه گوناگون 

تربیت کردن کودکی شاد برای همگان حائز 
از  تعدادی  مطلب،  این  در  که  است  اهمیت 
فعالیت های مثبت، به عالوه راهکارهای ساده 
ای برای عملی کردن این فعالیت ها برای شما 

فراهم آمده است.
این  میزنید،به  نشان  دو  تیر  یک  با  شما 
دلیل که با تالش های شما برای شاد کردن 
کودکانتان،خود شما نیز نسبت به سابق آدم 
هم  که شما  هنگامی  خواهید شد.  شادتری 
مثبت  احساسات  این  کنید،  می  همکاری 
تقویت شده و تأثیرات قوی تری را برای شما 

به ارمغان می آورد.
تری  قوی  ارتباطات  شما  فرایند،  این  در 
نتایج  که  کنید،  می  ایجاد  کودکانتان  با  را 
روابط  داشتن  بود،  خواهد  انگیز  شگفت  آن 
نزدیک و صمیمی در خانواده، دلیل کلیدی 

و اصلی برای شادتر زندگی کردن می باشد.
در ابتدا شما باید امور را در دست بگیرید، و 
بعد از آن بنشینید و ببینید که اتفاقات خوب 

چطور پشت سر هم اتفاق خواهند افتاد.
کودکان شما می خواهند که این فعالیت ها را 
، نه به خاطر اینکه شما به آنها گفته اید، بلکه 
به خاطر حس خوبی که از انجام آن به دست 

می آورند، انجام دهند.

محبت کردن
برای  از روش های موثر  محبت کردن یکی 
شاد کردن دیگران و داشتن احساس بهتری 
نسبت به خود است. در یک آزمایش، کودکانی 
که خوراکی های خود را با دوستانشان تقسیم 
میکردند، شادتر از آن دسته از کودکانی بودند 
که خوراکی هایشان را به تنهایی می خوردند.
در آزمایشی دیگر نیز کودکان 9 تا 11 ساله 
ای که در طول هفته 3 کار محبت آمیز انجام 
یا  خواهر  به  کردن  کمک  مثل  بودند  داده 
مرتب  در  یا  تکالیف  نوشتن  برای  برادرشان 
حس  را  بیشتری  شادی  رختخواب،  کردن 
می کردند و از محبوبیت بیشتری در مدرسه 

برخوردار بودند.

زیاد خندیدن
خندیدن افراد خانواده را به هم نزدیکتر می 
در  اگر  است.  درمان  بهترین  کند.خندیدن 
خندیدن  فضای  خیلی  شما  خانواده  و  خانه 
فیلم  یک  تهیه  با  ساده  خیلی  ندارد،  وجود 
کمدی می توانید این نشاط را در خانه خود 

ایجاد کنید.
تحقیقات نشان داده اند هنگامی که فرد در 
جمع حضور دارد، 30 برابر بیشتر از حالتی 
وجود  خندیدن  احتمال  او  در  تنهاست،  که 

دارد، و هرچقدر روابط نزدیکتری با آن افراد 
داشته باشد این احتمال بیشتر می شود. در 
افراد  که  است  چسبی  مانند  خندیدن  واقع 

خانواده را نزدیک به یکدیگر نگه میدارد.
برای کودکانتان لطیفه تعریف کنید، یا کلیپ 
پیدا  را  آنها  با سن  متناسب  دار  های خنده 
از  طنز  در  که  هایی  خالقیت  برای  و  کنید 
خودشان نشان میدهند، آنها را تشویق کنید.

به هوا پريدن
از جمله روش هایی که می توانید کودکانتان 
را به خنده بیاورید و شادشان کنید، پریدن، 

رقصیدن و جست و خیز کردن می باشد.
بدن ما دائماً سیگنال هایی را به مغز ارسال 
می کند، که بر روی احساسات ما تأثیر گذار 
به  اینکه  از  معموالً  پدرها  و  مادرها  است. 
تنهایی جست و خیز کنند و بپرند، احساس 
خوشایندی ندارند، اما می توانند این کار را به 
همراه کودکانشان انجام دهند.ب رای جالب 
تر شدن این کار، آن را به یک بازی هیجان 
از بچه ها بخواهید که  انگیز تبدیل کنید و 
یک لنگه پا از یک سر حیاط تا سر دیگر آن 

بپرند!

خودتان را از برق بکشید
چند لحظه دست از کار بکشید و با کودکان 
شاد  های  خانواده  کنید.  برقرار  ارتباط  خود 
حس  یکدیگر  به  واقعا  که  هستند  آنهایی 
یکدیگر  برای  که  آنهایی  کنند،  نزدیکی می 

صحبت  مشکالتشان  از  میگذارند،  وقت 
میگیرند.  آغوش  در  را  همدیگر  و  میکنند 
زمانی را به دور از موبایل، تبلت یا لپ تاپ 
خود در نظر بگیرید و به فرزندانتان بپردازید.
بسیار  فرصت  مدرسه  از  بازگشتن  هنگام 
خوبی است تا نظر او را درباره هوا جویا شوید، 
قوه تخیل او را به کار بیندازید و از او سوال 
بپرسید.  افکارش  درباره  انگیز  هیجان  های 
خود  خانواده  با  را  شام  وعده  کنید  سعی 
تمامی  غذا  خوردن  هنگام  به  کنید،  سپری 
حواس خود را به فرزندانتان و صحبت های 

آنها بدهید و با موبایل خود کار نکنید!

قدردانی کردن
کودکان  برای  توانید  می  که  کاری  بهترین 
خود انجام دهید، این است که تشکر کردن 
و قدردانی کردن برای محبت ها و هدایای 
دیگران را به آنها بیاموزیم. باید تشکر کردن 
آموزش  سن  همین  از  را  بودن  قدردان  و 

ببینند.
از کودکان خود بخواهید که بعضی از لحظه 
های ناب را در ذهن خود تصویر کنند. مثال 
این  تابستان.  گرمای  در  زیبا  حوضچه  یک 
خاطرات  سپردن  خاطر  به  در  آنها  به  کار 
برنامه  کند.  می  کمک  مثبت  احساسات  و 
را  آینده  روزهای  برای  خود  تفریحی  های 
برای مثال پارک، فروشگاه  یادداشت کنید، 
گو  و  گفت  به  آن  درباره  و  شهربازی،  یا 

بپردازید.

تفريح بیرون از خانه
تفریح و بازی، هم برای بدن و هم برای ذهن 
کودک شما خوب است.گذراندن زمان و انجام 
تقویت  باعث  طبیعت  در  بدنی  های  فعالیت 
و  شما  روحیه  بردن  باال  و  مثبت  احساسات 
خانواده تان میشود.سعی کنید برای دیدن مکان 
های تفریحی شهر یا کشوری که در آن زندگی 
می کنید برنامه ریزی کنید، همواره مکان های 
جدید را امتحان کنید، برای مثال به همه پارک 
های شهرتان بروید و یا به همراه خانواده هایی 
که کودکانی هم سن و سال کودکان شما دارند 

به صورت گروهی به تفریح بپردازید.

استقبال از افکار و ايده ها
توانید  می  ساده  تکنیک  از چند  استفاده  با 
بینی  جهان  در  بینی  خوش  و  تفکر  قدرت 
نیمه  کنید  سعی  کنید.  تقویت  را  کودکتان 
به  را  منفی  تعصبات  و  ببینید  را  لیوان  پر 
ما  مغز  زیرا  نکنید،  منتقل  خود  کودکان 
و  میکند،  عمل  بزرگ  فیلتر  یک  مانند 
برای ادراک به دنبال الگوها می گردد.یکی 
تقویت  و  تشویق  برای  ساده  های  روش  از 
های  پاسخ  با  که  است  این  بینی  خوش 
را در جهت  افکار کودکتان  جالب و مثبت 
هنگامی  مثال  کنید.برای  راهنمود  خوبی 
که کودک شما از گم شدن قطعه ای لگوی 
خوشبینی  با  او  به  کند،  می  شکایت  خود 
آن  دیگری  کودک  شاید  که  دهید  توضیح 
قطعه را پیدا کرده است و با آن یک خانه 

بی نظیر ساخته است!

چگونه کودکی شاد تربیت کنیم ؟
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آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
شرح  به   2064197761/47 شماره  شناسنامه  دارای  زاده  حسین  محسن  آقای 
گواهی  صدور  درخواست  دادگاه  این  از   10/183/95 کالسه  به  که  درخواستی 
انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان قاسمعلی حسین زاده به شماره 
شناسنامه 2064129146/9 در تاریخ 1393/08/01 در اقامتگاه دائمی خود فوت 

نموده وراث حین الفوت وی عبارتند از :
1- کاظم حسین زاده سرون محله فرزند قاسمعلی و عمه خانم به ش ش 338 

متولد 1357 صادره بابل پسر متوفی
2- محسن حسین زاده سرون محله فرزند قاسمعلی و عمه خانم به ش ش 47 

متولد 1359 صادره بابل پسر متوفی
متولد 1362  به ش ش 21  خانم  عمه  و  قاسمعلی  فرزند  زاده  یاسر حسین   -3

صادره بابل پسر متوفی
4- جابر حسین زاده سرون محله فرزند قاسمعلی و عمه خانم به ش ش 31 متولد 

1366 صادره بابل پسر متوفی
ش  ش  به  خانم  عمه  و  قاسمعلی  فرزند  محله  سرون  زاده  حسین  حامد   -5

2050121393 متولد 1368 صادره بابل پسر متوفی
ش  ش  به  نجمه  و  قاسمعلی  فرزند  محله  سرون  زاده  حسین  فاطمه   -6

5680036348 متولد 1376 صادره بابل دختر متوفی
7- نجمه رمضانی تجنکی فرزند علی اصغر و نرجس به ش ش 10 متولد 1339 

صادره بابل همسر متوفی
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید  با  اینک 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
انتشار آگهی ظرف یک ماه به این دادگاه مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر 

خواهد شد.
قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف بابل – مهديزاده  

درخواست گواهی حصر وراثت 

آقای قاسم وفایی نژاد دارای شناسنامه شماره 393 به شرح درخواست به کالسه 
1/95/321 ش از این شورا درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشته که شادروان محمد وفایی نژاد به شماره شناسنامه 16 در تاریخ 94/9/15 

در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده وراث حین الفوت وی عبارتند از عبارتست از:
1- متقاضی  پسر متوفی

از ساری دختر  فرزند محمد ش ش 2080262521 صادره  نژاد  وفایی  2- زهرا 
متوفی

3- فاطمه وفایی نژاد فرزند محمد ش ش 3839 صادره از تهران دختر متوفی
4- علی  وفایی نژاد فرزند محمد ش ش 4049 صادره از ساری پسر متوفی

5- حسین وفایی نژاد فرزند محمد ش ش 1918 صادره از ساری پسر متوفی
6- حسن وفایی نژاد فرزند محمد ش ش 503 صادره از دامغان پسر متوفی

همسر  ساری  از  صادره   676 محمد ش ش  فرزند  آبکسری  حبیبی  گلچهره   -7
متوفی

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید  با  اینک 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر 

خواهد شد.
م الف: 82 مسئول دفتر حوزه اول شورای حل اختالف ساری – رزاقی

ابالغ
بحکایت پرونده کالسه 950104 شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان جوانرود 
به استناد ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری حسب شکایت آقایان مرحمت 
خان حیدری- حشمت اله رحیمی- نعمت جعفری، اسد سیدی قلعه زنجیری بر 
علیه آقای حامد میری سیاه کمری فعال مجهول المکان و متواری دائر بر توهین و 
تهدید و ضرب و جرح ابالغ میگردد که در مورخ 1395/03/27 راس ساعت 9:00 
صبح در شعبه حضور پیدا کند و از خود دفاع نماید در غیر اینصورت دادگاه اقدام 

بصدور رای غیابی می نماید. 
منشی شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان جوانرود 

آگهی ابالغ
رضا  آقای  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
دادنامه  وفق  چون  گردد  می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  سلیمانی 
شماره9409978460301468 صادره از شعبه اول حقوقی جوانرود در پرونده شماره 
9409988460300959 محکوم به پرداخت مبلغ 624/350/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 16/730/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 
آقای حیدر طاهری و مبلغ  له  اجرای حکم در حق محکوم  لغایت  تارخ 94/9/24 
31/217/500 ریال بابت نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی 
مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای 

احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدير دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان جوانرود- مصطفی 

حسینی

برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم

خ  پرستو  میدان  عظیمیه  کرج  نشاني شهرستان  علي  پدر  نام  برنجیان  1-پروانه 
مسرور خسروي پ 129

مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم
1-رسول حسیني نام پدر- نشاني مجهول المکان

محکوم به:
مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   9309972690700391
25/850/000 ریال بعنوان اصل خواسته هزینه دادرسي و حق الزحمه کارشناسي 

و نیم عشر دولتي
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 
2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبت او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود  اعسار به مقام قضائی 
)مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4- خودداری محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو 
با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به 
یاهر دو مجازات می شود. )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 
مالی 1394(.   اجرای محکومیت  نحوه  قانون  ماده 3  )تبصره 1  بود.  علیه خواهد 

40822 م/الف
مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختالف شعبه هفت شوراي حل اختالف مجتمع شهید بهشتي 
کرج- منصور- سبکرو

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و جلسه رسیدگی به خوانده : روزبه حسین نژاد فرزند عظیم مجهول 

المکان
بدینوسیله به مجهول المکان فوق الذکر ابالغ میگردد خواهان علیرضا هادی زاده با وکالت 
علی حسن نتاج بطرفیت شما در این شورا مطرح که حسب ارجاع و پس از ثبت به کالسه 
1032/94 جهت رسیدگی به روز دوشنبه 95/3/31 ساعت 11 صبح تعیین وقت گردیده 
لیکن بدلیل عدمدسترسی به نشانی شما مراتب ابالغ وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی و حسب تقاضای خواهان یکبار در یکی از روزنامه های کثیرالنتشار صادر تا پس از 
اطالع قبل از حلول دادرسی جهت اعالم نشانی خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم حاضر شوید در غیر اینصورت شورا غبابا رسیدگی و تصمیم شایسته را اتخاذ خواهد 

نمود چنانچه منبعد نیازی به انتشار آگهی باشد فقط یک نوبتو مدت آن ده روز میباشد.
رئیس شعبه 1۵ شورای حل اختالف بابل 

حصروراثت
به حکایت پرونده کالسه 1ح /34/95 این شورا خانم الهه غفاری فرزند ابراهیم به 
گواهی حصر  تقاضای صدور  در خواستی  شناسنامه 0480285713 طی  شماره 
وراثت نسبت به ورثه مرحوم ابراهیم غفاری فرزند ابوالقاسم را نموده است واعالم 
داشته است متوفی در تاریخ ....... در آخرین اقامتگاه دایمی خود که در محدوده 
قضایی این شورا قرار دارد فوت نموده است و وراث حین الفوت آن مرحوم به افراد 

مشروحه ذیل منحصر است:
1- الهه غفاری         فرزند:  ابراهیم             شماره شناسنامه: 0480285713           

متولد : تهران             تاریخ تولد: 1370/1/1             نسبت : دختر متوفی
2- الهام غفاری        فرزند:  ابراهیم            شماره شناسنامه: 5560527483          

متولد : تهران             تاریخ تولد: 1377/11/18      نسبت : دختر متوفی
3- فاطمه غفاری      فرزند:  نور محمد      شماره شناسنامه: 0602605237              

متولد : ساوه             تاریخ تولد: 1352/2/1             نسبت : همسر متوفی
لهذا اینک با رعایت مقررات ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب فوق برای 
یک نوبت در یکی از جرائد کثیراالنتشار کشور آگهی میگردد ، چنانچه هر شخص 
حقیقی ی حقوقی اعتراضی نسبت به موارد اعالمی دارند و یا وصیت نامه ای از 
متوفی در اختیار دارند ، از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه فرصت دارند تا با 
مراجعه به دفتر شورا مراتب اعتراض خود را بصورت مکتوب تقدیم نمایند ، در غیر 
این صورت گواهی مربوطه مطابق مقررات حسب تقاضای مشارالیه صادر و تسلیم 

خواهد شد . م / الف 264 
حوزه يکم حقوقی مجتمع شوراهای حل اختالف چهاردانگه

تاج رییس فدراسیون فوتبال شد
مهدی  فوتبال،  فدراسیون  انتخاباتی  مجمع  در  رای گیری  انجام  با 
تاج با قاطعیت به عنوان رییس جدید این فدراسیون، جانشین علی 

کفاشیان شد.
رای گیری از اعضای مجمع فدراسیون فوتبال برای انتخاب رییس و 
هیات رییسه جدید این فدراسیون انجام شد که بر اساس آن مهدی 
جدید  رییس  عنوان  به  رای   73 مجموع  از  رای   50 کسب  با  تاج 

فدراسیون انتخاب شد.
پس از او، مصطفی آجرلو و عزیزمحمدی به ترتیب 15 و 6 رای کسب 

کردند. 2 رای باطله اعالم شد.
آهن  ذوب  و  سپاهان  پرسپولیس،  باشگاه  سه  عضو  گذشته  در  تاج 
بوده است. او سوابق زیادی در مدیریت فوتبال و شرکت های صنعتی 
دارد و حتی به مدت 10 سال مدیرمسئول یکی از رسانه های ورزشی 

کشور بوده است.

کفاشیان در فدراسیون فوتبال ماندنی شد
 

علی کفاشیان با رای اعضای مجمع فدراسیون فوتبال به عنوان نایب 
رییس اول این فدراسیون انتخاب شد.

پس از انتخاب مهدی تاج به عنوان رییس فدراسیون فوتبال اعضای 
کفاشیان  علی  یعنی  او  پیشنهادی  اول  رییس  نایب  درباره  مجمع 
مجمع  رای   64 با  کفاشیان  علی  نتیجه  در  و  کردند  رای گیری 
رای  سه  شد.  انتخاب  اول  رییس  نایب  عنوان  به  فوتبال  فدراسیون 
سفید و یک رای باطله دیگر آرای بخش پست نایب رییسی اول بود.

نایب رییس  نایب رییسی اول فدراسیون فوتبال،  بر  کفاشیان عالوه 
را  سمت  این  دیگر  سال  سه  تا  و  آسیاست  فوتبال  کنفدراسیون 
خواهد داشت.همچنین نماینده سازمان بازرسی کل کشور در مجمع 
رییسه  هیات  در  حضور  که  است  کرده  اعالم  فوتبال  فدراسیون 
و در صورت عملی شدن  فوتبال شغل محسوب می شود  فدراسیون 
این موضوع، افراد بازنشسته مانند علی کفاشیان نمی توانند سمتی در 

هیات رییسه داشته باشند.

تمجید مربي اسلوونیایي
 از زنان والیبالیست ایران

سرمربي اهل اسلووني تیم ملي والیبال زنان،گفت: زنان والیبالیست 
براي  زیادي  انگیزه  و  هستند  خوب  خیلي  شخصیتي  نظر  از  ایران 
یادگیري دارند.›مایدا چیچیج‹ در حاشیه تمرین  روز شنبه زنان ملي 
پوش والیبال ایران، افزود: از نظر فني و تکنیکي زنان والیبال ایران 
شرایط خوبي دارند. شاید مشکالت کوچکي از نظر فني داشته باشند 

که در کنار یکدیگر آنها را برطرف خواهیم کرد.
وي در پاسخ به این پرسش که شما تنها دو دیدار لیگ برتر والیبال 
زنان را دیده اید، چگونه بازیکنان را انتخاب کردید؟ گفت: من تمام 
فیلم هاي مسابقات لیگ برتر زنان ایران را دیدم اما دو دیدار را از 
نزدیک در سالن تماشا کردم. حتي فیلم چهار دوره قبلي رقابت هاي 
جام کنفدراسیون والیبال زنان آسیا که تیم ملي زنان ایران خود را 
با  تا  نگاه کردم  نیز  را  آماده مي کند  این رقابت ها  براي حضور در 
حریفان به خوبي آشنا شوم.سرمربي تیم والیبال زنان ایران در ادامه 
انتخاب  را  بازیکن   20 برتر،  لیگ  هاي  فیلم  اساس  بر  داشت:  بیان 
اي  بازیکنان شایسته  زیرا شاید  دارد  تغییر وجود  احتمال  اما  کردم 
وجود داشته باشد که من دعوت نکرده باشم.چیچیج درباره حریفان 
تیم  همه  براي  گفت:  آسیا  والیبال  کنفدراسیون  جام  در  ایران  تیم 
هاي شرکت کننده در این رقابت ها احترام قائلم اما فرقي نمي کند 
را  بهترین عملکرد خود  باید  باشیم.  داشته  مسابقه  تیم  کدام  با  که 

ارائه کنیم.

اظهار نظر جالب داویدز درباره مسی

ستاره پیشین تیم ملی فوتبال هلند اظهار نظر 
جالبی را درباره مسی بر زبان آورد.

هرچند  مدیاست،  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
لیونل مسی از روزهای اوج خود فاصله گرفته است 
اما ادگار داویدز درباره او گفت: بارسلونا با لیونل 
مسی همواره بهترین است. مسی حتی اگر یک پا 
هم داشته باشد، بازهم بهترین بازیکن جهان است 
و من هیچ بازیکن دیگری را بهتر از او نمی دانم. 
امیدوارم که مسی قبل از رقابت های کوپا آمه ریکا 
به روزهای اوج خود برگردد چراکه دیدن آرژانتین 

با وجود مسی دیدنی است.
در  بارسلونا  گفت:  بارسلونا  درباره شرایط  داویدز 
شرایط بسیار حساسی قرار گرفته است. این تیم 
از لیگ قهرمانان اروپا کنار رفت اما در اللیگا و جام 
حذفی اسپانیا شانس قهرمانی است. آنها باید در دو 
بازی باقی مانده خود به پیروزی برسند تا حداقل 
قهرمانی در اللیگا را به دست آورند. بارسلونا چه 
با مسی و چه بدون مسی باید در بازی های باقی 

مانده خود پیروز شود.
سوارس بهترین گلزن بارسلونا در فصل جاری بوده 
است. او در اللیگا 34 گل به ثمر رسانده و در صدر 

جدول بهترین گلزنان جای دارد.
داویدز به ستایش از این بازیکن اروگوئه ای پرداخت 
و گفت: آنگه که مرا درباره سوارس شگفت زده 

کرده این است که او در هر لیگی بهترین است. 

مرگ فوتبالیست کامرونی
 در جریان بازی

مستطیل سبز بازهم شاهد یک حادثه تلخ بود و 
این بار یک بازیکن از کامرون که در لیگ رومانی 
بازی می کرد تنها بعد از 7 دقیقه حضورش در 
میدان بدون این که با کسی برخورد داشته باشد 
دچار سکته قلبی شد و جان خود را از دست داد.

به گزارش ایسنا و به نقل از اکیپ فرانسه، با وجود 
آنکه ورزشکاران نسبت به دیگر اقشار جامعه از نظر 
جسمی در شرایط بهتری به سر می برند اما این 
اوقات مستطیل سبز  باعث نمی شود که گاهی 

شاهد حوادث تلخ نباشد.
این بار لیگ رومانی شاهد یک حادثه تلخ بود، تا 
جایی که پاتریک اکنگ بازیکن 26 ساله کامرونی 
کرد  می  بازی  رومانی  بوخارست  دینامو  در  که 
بدون آنکه با هیچ بازیکنی برخورد داشته باشد در 
جریان بازی به زمین افتاد و دچار سکته قلبی شد 

و بالفاصله جان خود را از دست داد.
بازیکن  این  فرانسه،  اکیپ  روزنامه  نوشته  به 
به  ورودش  از  دقیقه  هفت  از  بعد  تنها  کامرونی 
به  آنکه  از  قبل  و  قلبی شد  دچار سکته  میدان 
بیمارستان منتقل شود جان خود را از دست داد 
تا مستطیل سبز بازهم قربانی گیرد و نگرانی های 

زیادی به وجود آید.
گفت:  بوخارست  دینامو  باشگاه  ورزشی  مدیر 
این یک  باور کنم.  را که دیدم  نمی توانم چیزی 
کابوس برای من و دیگر کسانی بود که در ورزشگاه 

حضور داشتند.

خبرخبر

کسب  به  گزارشی  در  کشتی  جهانی  اتحادیه 
سهمیه المپیک توسط حمید سوریان پرداخت.
سهمیه  کسب  از  پس  کشتی  جهانی  اتحادیه 
حمید  نوشت:  سوریان  حمید  توسط  المپیک 
چهار  با  المپیک  و  جهان  قهرمان  سوریان، 
برای  را  خود  بلیت  فنی  ضربه  با  پیروزی 

بازی های المپیک ریو 2016 تثبیت کرد.
سوریان پس از کسب سهمیه المپیک به سایت 
اتحادیه جهانی گفت: از این که سرانجام موفق 
به کسب سهمیه برای بازی های المپیک شدم 
اما حاال هدف من مدال  احساس خوبی دارم، 

طال در المپیک ریو است.
مسابقات  در  جهان  طالی  مدال  شش  دارنده 
قزاقستان و مغولستان موفق به کسب سهمیه 
نشد. او در این باره گفت: من کمی مشکل کم 
کردن وزن داشتم، اما بازی های المپیک انگیزه 
و حرکت دهنده من بود و می دانستم که باید 

سرانجام در اینجا سهمیه را بگیرم.
ایوان  مقابل  و  داشت  طوفانی  شروع  سوریان 
لیزاتوویچ از کرواسی که مدال برنز اروپا را در 
کارنامه داشت، به سختی شکست داد و سپس 
مانند حریف قبلی در  را  آلمان  از  اریک ویس 

حدود یک دقیقه مغلوب کرد.

المپیک  بلیت  به  رسیدن  مسیر  در  سوریان 
دارنده  و  اوکراین  از  بالیوک  تسیم  دیمیتری 
با  و  زد  زمین  به  پشت  با  را  اروپا  برنز  مدال 
دو بارانداز در یک دقیقه و 25 ثانیه نتیجه  را 

هشت بر صفر کرد.
با این پیروزی سوریان او برای سومین بار جواز 
حضور در المپیک را گرفت و باعث شد ایران 
هر 12 سهمیه کشتی مردان را به دست آورد.

جسی  مقابل  سوریان  نیز  فینال  مسابقه  در 

تیلکه از آمریکا اجازه عرض اندام نداد و برنده 
مدال برنز جایزه بزرگ باکو را با خاک کردن و 

سه بارانداز در 36 ثانیه ضربه فنی کرد.
پیتر  این  از  تیلکه پیش  بود که  این در حالی 
از  لندن  المپیک  برنز  مدال  دارنده  مودوس، 
ضربه  ثانیه   43 و  دقیقه  دو  در  را  مجارستان 
رواز  شش  بر   13 حساب  با  و  بود  کرده  فنی 

الشخی از گرجستان را نیز شکست داده بود.
تیلکه با پیروزی ضربه فنی مقابل دونیور اسالم 

جواز  نهایی،  نیمه  مرحله  در  مولداوی  از  اف 
حضور در بازی های المپیک را گرفت.

در 66 کیلوگرم رسول چونایف، قهرمان جهان 
از آذربایجان با پیروزی مقابل آرتاک مارگاریان 
از فرانسه پنجمین سهمیه المپیک را در کشتی 
با  کشور  این  تا  کرد  آذربایجان  نصیب  فرنگی 
یازده سهمیه در کشتی مردان به المپیک برود.
دو  ایلدم  جنک  و  جبی  سلجوق  همچنین 
سهمیه المپیک را در اوزان 75 و 98 کیلوگرم 

نصیب ترکیه کردند.
باردوس  دیک  میهالی  که  بود  حالی  در  این 
جهان  نقره  مدال  پنج  دارنده  و  ساله   41
نیمه  تا  و  داشت  منتظره ای  غیر  بازگشت 
اما در   ، نهایی وزن 130 کیلوگرم پیش رفت 
شد.  گرجستان  از  گاجایا  مغلوب  مرحله  این 
داشت،  کننده ای  متعجب  بازگشت  باردوس 
در  بار  چهار  تا  سه  هفته ای  تنها  که  چرا 
و در حالی که  تمرین می کند  باشگاه خودش 
ملی پوش مجارستان در این وزن یعنی بالینت 
الم به دلیل آسیب دیدگی  موفق نشده بود در 

مسابقات قبلی سهمیه بگیرد جانشین او شد.
المپیک  چهار  در  حال  به  تا  باردوس  دیک 

حضور داشته است.

سوریان: هدفم طالی المپیک است

نونهاالن  فوتبال  ملی  تیم  ملی پوش 
بازیکن  بهترین  عنوان  به  ایران  دختر 

فستیوال آسیا انتخاب شد.
نسب  جالل  رقیه  ایسنا،  گزارش  به 
ملی پوش تیم ملی فوتبال دختران در 
فستیوال آسیا به عنوان بهترین بازیکن 

این دوره از رقابت ها انتخاب شد.
موفق  رقابت ها  این  در  نسب  جالل 
با  ایران  ملی  شد.تیم  گل   9 زدن  به 
در  جهان چی  معصومه  سرمربی گری 

این رقابت ها به عنوان سومی رسید.

در دور گروهی تیم ملی ایران تیم های 
قرقیزستان  صفر،  بر   3 را  تاجیکستان 
را 2 بر صفر و بنگالدش را 7 بر صفر 
 4 هند  برابر  نهایی  نیمه  در  اما  بردند 
به  صعود  از  و  خوردند  شکست   3 بر 
بندی  رده  دیدار  بازماندند.در  فینال 
نیز دختران فوتبالیست ایران با نتیجه 
رو  پیش  از  را  تاجیکستان  صفر  بر   7

برداشتند.
به  رقابت ها  از  دوره  این  در  بنگالدش 

مقام قهرمانی رسید.

دختر فوتبالیست ایران بهترین بازیکن فستیوال آسیا

ایران  زنان  و  مردان  نشسته  والیبال  هاي  تیم 
حریفان خود را در بازي هاي پارالمپیک 2016 ریو 
شناختند.به گزارش پایگاه اطالع رساني کمیته ملي 
پارالمپیک، تیم مردان ایران در گروه دو بازي هاي 
پارالمپیک 2016 ریو با تیم هاي بوسني و هرزگوین، 
روسیه و چین همگروه است. در گروه یک نیز تیم 
هاي برزیل، آمریکا، آلمان و مصر حضور دارند.تیم 
بازي هاي  بوسني در مرحله گروهي  ایران و  هاي 
پارالمپیک 2012 لندن نیز همگروه بودند که تیم 
ایران با نتیجه سه بر یک مقابل حریف پرقدرت خود 
به برتري رسید، اما در دیدار پایاني با همین نتیجه 

با  ایران  مردان  نشسته  والیبال  خورد.تیم  شکست 
است.  ها  رقابت  تیم  پرافتخارترین  مدال طال  پنج 
بوسني و هرزگوین نیز دو قهرماني در کارنامه دارد.
با اوکراین،  بانوان نیز تیم برزیل میزبان  در بخش 
روسیه و کانادا در گروه یک قرار گرفته است و تیم 
هاي چین، ایران، آمریکا و روآندا در گروه دو قرار 
دارند. در گروه ایران دو تیم شماره یک و دو جهان، 

چین و آمریکا، حضور دارند.
 این دو تیم در دو دوره قبلي بازي ها در فینال به 
مصاف هم رفته اند که هر دو بار تیم چین برنده از 

زمین خارج شده است.

حریفان والیبال نشسته ایران در پارالمپیک 2016 ریو

 کاروان اعزامی ایران به بازیهای المپیک ریو به نام 
کاروان »امام رضا )ع(« نامگذاری شد.

پس از بررسی نام های ارسالی هموطنان عزیز برای 
کاروان اعزامی کشورمان به بازیهای المپیک ریو 

و بمناسبت همزمانی برگزاری این بازیها با میالد 
هشتمین اختر تابناک امامت، هیات اجرایی کمیته 
ملی المپیک کاروان اعزامی کشورمان به المپیک 
ریو را » کاروان امام رضا )ع(« نامگذاری کرد.شاهرخ 

شهنازی دبیر کل کمیته ملی 
هیات  سخنگوی  و  المپیک 
مطلب  بیان  ضمن  اجرایی 
فوق ابراز داشت: پس از اعالم 
سراسری از سوی کمیته ملی 
المپیک در خصوص نامگذاری 
به  کشورمان  اعزامی  کاروان 
اتمام  و  ریو  المپیک  بازیهای 
شده،هیات  تعیین  مهلت 
های  نام  بررسی  به  اجرایی 
پیشنهادی پرداخت.شهنازی ادامه داد: لذا با توجه 
با سعادت  ماه سالروز میالد  مرداد  اینکه 24  به 
تابناک امامت حضرت امام علی  هشتمین اختر 

بن موسی الرضا علیه السالم می باشد و تقارن و 
همزمانی این میالد فرخنده با برگزاری بازیهای 
المپیک ریو و عالقه مردم عزیز کشورمان به اهل 
بیت )ع( خصوصا امام رضا،کاروان اعزامی المپیکی 
کشورمان به بازیهای المپیک ریو به نام »کاروان 

امام رضا )ع(« نامگذاری گردید.
همچنین هیئت اجرایی تصویب کرد به مدال آوران 

المپیک پاداشهای نقدی نیز اهدا شود.
در جلسه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک اعضا 
تصویب کردند که مدال آوران المپیک به ترتیب 
رنگ مدال طال، نقره و برنز 10 هزار، 5 هزار و 3 
هزار دالر پاداش دریافت کنند. پاداش ها در همان 

لحظه به مدال آوران اهدا می شود.

کاروان ایران با نام 

»امام رضا )ع(« به 

المپیک می رود
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آگهي مناقصه
شهرداري ماهدشت در نظر دارد اجراي پروژه هاي

1- زیرسازي معابر سطح شهر با اعتبار برآوردي 7/000/000/000 ریال
2- جدولگذاري معابر سطح شهر با اعتبار برآوردي 3/000/000/000 ریال

3- آسفالت معابر سطح شهر با اعتبار برآوردي 7/000/000/000 ریال
را به پیمانکار واجد شرایط داراي:

الف- اساسنامه و اسناد ثبت شرکت و گواهي آخرین تغییرات ب- گواهي نامه صالحیت پیمانکاري مرتبط
ج- گواهي ثبت نام در نظام و مالیات بر ارزش افزوده د- کد اقتصادي

ه- گواهي حداقل دو مورد سوابق اجرایي مرتبط
واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت مي شود جهت دریافت اساسنامه و مناقصه و آگاهي از شرایط، از تاریخ نشر آگهي حداکثر تا 
پایان وقت اداري روز 2 شنبه مورخ 1395/2/27 با ارائه اسناد فوق الذکر نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام و یا جهت کسب 

اطالعات بیشتر با شماره تلفن 37309790-026 تماس حاصل فرمائید.
-شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

-هزینه درج آگهي به عهده برنده یا برندگان مناقصه مي باشد.
شهرداري ماهدشت

 نوبت دوم

شهرداري ماهدشت

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
قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   139460331009000091 شماره  راي  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي/ خانم سید فرج اله سید میرزائي فرزند سید ابوتراب بشماره شناسنامه 2 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 68/52 مترمربع مفروز و مجزي شده از 
اعیاني پالک 136 فرعي از 162 - اصلي واقع در کرج خریداري به صورت سند 
اعیاني شماره 22553 مورخ 58/5/6  انتقال  مالک رسمي طي سند  از  رسمي 
دفتر خانه یک کرج به متقاضي )آقاي/ سید فرج اله سید میرزائي ( محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي 
اعتراضي  متقاضي  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  در صورتي  شود 
اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهي  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  مي  باشند  داشته 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تسلیم کنند. بدیهي است در صورت 
مالکیت صادر  مقررات سند  اعتراض طبق  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضاي 
خواهد شد. )ضمنا اعیان مورد تقاضا نیز داراي سند مالکیت عرصه تحت پالک 

ثبتي 6120 فرعي از 162- اصلي میباشد(   40203 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/4  تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/2/19

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالك

ابالغ وقت
خواهان اکبر اکبرپور دادخواستی به طرفیت خواندگان / اسماعیل فعلی و حمید 
مهدی زاده و علی نجفی به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو و مطالبه خسارت 
دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی 
به  و  ارجاع  تهران  عدالت  قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه   103 شعبه  به 
کالسه 9509980011000732 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/7/25 و 
المکان بودن خوانده / متهم و  ساعت 12:30 تعیین شده است به علت مجهول 
درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
110/11008 منشی دادگاه حقوقی شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی 
عدالت تهران

ابالغ وقت
خواهان صدیقه محسنی دادخواستی به طرفیت خوانده / داریوش ارژنگ و بابک 
ابطال سند موضوع سند مالی  و  به خواسته  مطالبه خسارت دادرسی   پارسیان 
رسیدگی  جهت  که  نموده  تهران  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  است 
به  و  ارجاع  تهران  عدالت  قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه   107 شعبه  به 
کالسه 9409980010601363 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/4/29 و 
المکان بودن خوانده / متهم و  ساعت 12:15 تعیین شده است به علت مجهول 
درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
110/11027 منشی دادگاه حقوقی شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران

ابالغ وقت
زاده  رشید  پوریا   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  راد  اخوان  نازآفرین  خواهان 
میبدی به خواسته  مطالبه خسارت دادرسی  و الزام به تنطیم سند رسمی ملک 
پایان کار  به اخذ  الزام  و  به اخذ صورتمجلس تفکیکی و مطالبه خسارت  الزام  و 
و و تامین خواسته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران ارجاع 
و به کالسه 9409980010601332 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/4/26 
و ساعت 10:15 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و 
درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
110/11026 منشی دادگاه حقوقی شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران

مفقودی
انتظامی  شماره  به   1392 مدل  پارس  پژو  سواری  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  و   124K0208588 موتور  شماره  و   76 ص   413  -82 ایران 
NAAN21CA3DK167715 به نام حسین میرزائی عمران مفقود گردیده از 

درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری پراید صبا مدل 1377 به شماره انتظامی ایران 82-624ص52 
ناصر  نام  به   S1412277569636 شاسی  شماره  و   0087016 موتور  شماره  و 

اصغرنیا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

رای هیات/نوبت دوم
آگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
139460301060015345 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
اکبر  فرزند علی  بالمعارض متقاضی خانم شهناز کتی    مالکانه  ورامین تصرفات 
بشماره شناسنامه 437 صادره از ورامین در یک باب خانه به مساحت 73/02 متر 
مربع پالک 144 فرعی از 12 اصلی واقع در خیراباد خریداری از مالک رسمی اقای 
علی اصغر کتی احد از ورثه علی اکبر کتی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص 
تاریخ  از  میتوانند  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت 
انتشار اولین 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 مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/4
تاریخ انتشار نوبت دوم95/2/19
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رای هیات/نوبت دوم
آگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی به موجب کالسه 3820/هیات/91 برابر 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  رای شماره 139460301060013028 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فرشته شاهسون 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1 صادره از ورامین در یک باب خانه به مساحت 
102 متر مربع پالک 609 فرعی از 110 اصلی واقع در قریه باغ نصرت خریداری 
از مالک رسمی مشاعی خانم فرشته شاهسوند محرز گردیده است . لذا به منظور 
که  در صورتی  میشود  آگهی  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 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 مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/4
تاریخ انتشار نوبت دوم95/2/19

م الف 206  محمد رحیم پور ريیس ثبت اسناد و امالك ورامین

نوبت دوم۹۵/2/1۹
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139460331013001621 شماره  رای  برابر 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
حبیب  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  طالقان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
ششدانگ  در  طالقان  از  صادره   662 شناسنامه  شماره  به  مجتبی  فرزند  عقبائی 
یک قطعه باغ به مساحت 2152/33 مترمربع پالک2598 فرعی از 91 اصلی واقع 
در جزینان خریداری از مالک رسمی آقای غفار عقبائی محرز گردیده است.لذا به 
منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست خود را به  از اخذ رسید، ظرف یک ماه  پس 
انقضای مدت مذکور و عدم  نمایند.بدیهی است در صورت  مراجع قضایی تقدیم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
رسول مالمیر ـ رئیس ثبت اسناد و امالك طالقان

آگهی موضوع ماده 3قانون 
و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها فاقد 

سند رسمی
برابر رای صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آبادان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی 
محرز گردیده است.لذا مشخصات متقاضی امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
از تاریخ  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  انتشاراولین آگهی 
اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید  اخذ  از  پس  و  تسلیم  محل 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایید. قسمتی از پالک 2006بخش 
در  واقع  ساختمان  یکباب  ششدانگ  مصطفی  فرزند  پور  عوفی  –عقیل  9آبادان 
بیست متری روبروی ذوالفقار 48خریداری شده از مالک رسمی ابراهیم ثامری به 
مساحت 88متر مربع طبق رای اصالحی به شماره 139460317003002876که 
در پی انتشار آگهی قبلی در متر اشتباه شده است.بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

شماره م الف)1/50(
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/2/4

تاریخ انتشار نوبت دوم:2/19/ 1395
ايزد مهر – کفیل ثبت اسناد و امالك آبادان

نوبت دوم۹۵/2/1۹
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139460331013001624 شماره  رای  برابر 
اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد  تکلیف وضعیت ثبتی 
رهبر  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  طالقان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
از طالقان در یک  به شماره شناسنامه 11صادره  اله  فرزند وجیه  محمود کالیه 
با بنای احداثی به مساحت 500/39 مترمربع پالک 732 فرعی از  قطعه زمین 
اصلی 31 واقع در فشندک خریداری از مالک رسمی آقای ابوطالب بیک فروزنده 
محرز گردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  می شود  آگهی 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ 
است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  اعتراض، درخواست خود  تسلیم 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
رسول مالمیر ـ رئیس ثبت اسناد و امالك طالقان

آگهی
شماره نامه :9510116147200205

شماره پرونده:9509986147200113
شماره بایگانی شعبه:950126

تاریخ تنظیم:1395/2/18
دائر  فرزندظهراب شکایتی  اکبررضائی چهاربری  آقای  میگردد  گواهی  بدینوسیله 
دوم  شماره1187اهواز43درشعبه  به  موتورسیکلت  مالکیت  سند  مفقودنمودن  بر 
9509986147200113ثبت،رسیدگی  کالسه  وتحت  نموده  مطرح  بازپرسی 
ومنتهی به صدورقرار منع تعقیب گردیده است.این گواهی بنا به درخواست نامبرده 

تنظیم گردیده است.
شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب دزفول

المپیاد ورزشي کارکنان وزارت بهداشت و  اولین 
با حضور دو هزار و 500 تن در 9 رشته  درمان 

ورزشي در ساري آغاز به کار کرد.
دکتر هاشمي گفت: همه کارکنان علوم پزشکي 

باید الگوي فعالیت ورزشي در جامعه باشند.
بهتر  خدمات  ارایه  و  شادابي  مایه  را  ورزش  وي 
افرود:  و  دانست  پزشکي  علوم  دانشگاه  کارکنان 
و  گسترده  امکانات  به  نیازي  کردن  ورزش  براي 
زیاد نیست و مي توان در مکان هاي کوچک نیز 

ورزش کرد.
دکتر هاشمي اظهار کرد: ورزش کارکنان دانشگاه 
ها به دلیل اینکه باید سال ها در وضعیت سخت 
بتوانند به مردم ارایه خدمات داشته باشندمهم تر از 

المپیاد دانشجویي و المپیاد کارکنان است.
هزار  تمام 420  براي  باید  اینکه  بر  تاکید  با  وي 
پرسنلي که در وزارت بهداشت فعالیت مي کنند 
امیدواري  فراهم شوداظهار  فعالیت ورزشي  بستر 
جوانان،  و  ورزش  و  رفاهي  کمیته  همت  کرد:با 
عرصه هاي  در  بتوانند  بهداشت  وزارت  کارکنان 

ورزشي ملي و بین المللي حضور داشته باشند.
اقدامات  وزیر بهداشت و درمان گفت: این دولت 
خوبي در طرح تحول سالمت انجام داد ولي هنوز 

کامل نیست و باید از آن مواظبت کرد. 
هاشمي  ادامه داد: در تمام نظر سنجي هاي انجام 
گاه رضایتمندي  ،هیچ  توسط  صدا وسیما  شده 
درصد  از 70  کمتر  بیمارستان  وضعیت  از  مردم 
گذشته  در  که  است  شرایطي  در  این  و  نبوده 
بیشترین نارضایتي مردم بعد از یکي دو حوزه از 

وزارت بهداشت بود.
 دکترعلي صدرالسادات معاون توسعه مدیرت منابع 
وزارت بهداشت نیز در این المپیاد گفت: اقدام به 
ورزش یک ضرورت سازماني است و موضوع ورزش 
در سازمان هایي که فرسایش شغلي وجود دارد و 
از مشاغل سخت محسوب مي شود جانبي و حاشیه 

اي نیست.
وي افزود: اگر بخواهیم وظایف مان را به درستي 
انجام دهیم نیاز به کارکنان آماده به کار و پر انرژي 
مراکز  در  که  مشکلي  شرایط  با  بتواند  که  داریم 

درماني و بهداشتي وجود دارد مقابله کنند.
معاون توسعه مدیرت منابع وزارت بهداشت با بیان 
اینکه موضوع ورزش را به عنوان یک امر مهم در 
وزارت بهداشت نهادینه خواهیم کرد، تصریح کرد: 
کارکنان با تن و روان سالم براي جامعه مفید و 

سودمندتر هستند.
وي با اشاره به اینکه تدارک این المپیاد از آذرماه 
سال گذشته آغاز شد گفت: در مجموع 60 سازمان 
و دانشگاه در این رخداد ورزشي شرکت کردند و 
برگزار  ها  رقابت  ورزشي  روز در 9 رشته  در 30 

مي شود. 

فاز نخست طرح جامع پایانه مرزی پلدشت افتتاح شد
مرزی  پایانه  نخست طرح جامع  فاز  زمان:  پیام  – خبرنگار  ارومیه   
و  ایران  مقامامت  با حضور  پایانه های مجهز کشور  از  یکی  پلدشت 

جمهوری آذربایجان به بهره برداری رسید.
مدیرکل پایانه ها و حمل و نقل آذربایجان غربی در آیین افتتاح این 
پایانه مرزی اظهار داشت: عملیات اجرایی این پایانه از نیمه دوم سال 
91 در زمینی به مساحت بیش از 18 هکتار شروع شده و اجرای این 
طرح با صرف افزون بر 250 میلیارد ریال اعتبار به پایان رسیده و امروز 
با حضور مقامات کشوری و استانی و با مهمانانی از جمهوری خود مختار 

نخجوان افتتاح می شود.
عبدالحسین علی اکبری با اشاره به اینکه با افتتاح این طرح زمینه 
توسعه و بالندگی اقتصادی شهرستان مرزی پلدشت کلید می خورد 
افزود: پایانه مرزی پلدشت اولین پایانه کشور است که سالن تجاری و 

سالن مسافری آن همزمان افتتاح می شود.
وی با اعالم اینکه سالن مسافری این پایانه در یک هزار و 656 مترمربع 
زیربنا و سالن تجاری آن نیز در یک هزار و 23 متر مربع زیربنا ساخته 
شده است اضافه کرد: امروز سر درب ها، باسکول ها، محوطه سازی، 
سیستم برق اضطراری، دیوارهای محوطه و پارکینگ ها و سالن های 
مسافری و تجاری این پایانه به بهره برداری می رسد و با بهره برداری از 

این پایانه مرزی، ظرفیت آن به 2.5 برابر کنونی افزایش می یابد.
علی اکبری افزود: پیش از این ظرفیت ماهانه این پایانه خدمات رسانی 
به بیش از دو هزار دستگاه کامیون بود که بعد از بهره برداری و افتتاح، 
شاهد تردد ماهانه بیش از پنج هزار دستگاه کامیون از این پایانه مرزی 

خواهیم بود.
مدیرکل پایانه ها و حمل و نقل آذربایجان غربی همچنین گفت: با بهره 
برداری از این پایانه مرزی، تعداد کامیون های خروجی از مرز پلدشت 

روزانه از 70 دستگاه کامیون به 300 دستگاه کامیون افزایش یافت.
وی همچینن از آغاز عملیات اجرایی فاز دوم این پایانه از پاییز سال 
گذشته خبر داد و اضافه کرد: برای اجرای فاز دوم این پایانه 77 میلیارد 

ریال هزینه شده و هم اکنون 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
علی اکبری افتتاح این پایانه مرزی را موجب رونق تجارت و مراودات 
مرزی بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خودمختار نخجوان ذکر 

کرد.

توجه به نیازهای جوانان اولویت ورزش و جوانان
 استان مرکزی

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی هفته جوانان را فرصتی مغتنم 
برای توجه به نیاز های جوانان و تالش برای رفع آنها دانست.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی هفته جوانان  را فرصتی مغتنم 
برای توجه به نیاز های جوانان  و تالش  برای رفع آنها دانست.

سعید ملکی ضمن تبریک ایام  والدت با سعادت حضرت علی اکبر )ع( 
که به عنوان روز جوان و هفته جوان  نامگذاری شده است تالش برای 
قشر پویا و پرنشاط جوان را در عین سخت  بودن  و دارای ظرافت های 

ویژه بودن ،تالشی دلچسب و مقدس  دانست.
وی به  برنامه های این اداره کل برای هفته جوان  اشاره کرد و گفت 
: سعی کردیم برنامه  های امسال  در راستای تحقق شعار  همدلی و 

همزبانی  دولت و ملت ،تقاضا محورتر  باشد.
وی در این باره افزود : امسال اجرای برنامه هایی را در دستور کار قرار 

دادیم که سال های گذشته مورد استقبال جوانان قرار گرفته است.
ملکی در این خصوص این برنامه ها: به برگزاری جشن جوان ،نشست 
های بدون خط خوردگی )ویژه دیدار های مستقیم جوانان با مسئوالن 

ارشد استان ( و برنامه های اجرایی توسط سایر دستگاه ها اشاره کرد.

زاده:   مروی  ضمیری  مهرداد  زمان،  خبرنگار 
فرماندار شهرستان مالرد از شوراهای اسالمی 
ساالری  مردم  نماد  عنوان  به  روستا  و  شهر 

دینی و جامعه مدنی یاد کرد.
روز  داشت  گرامی  مراسم  در  خطیبی  بهمن 
اعضای  جمعه،  ائمه  حضور  با  که  شوراها 
از  جمعی  و  روستا  شهرو  اسالمی  شوراهای 
روئسای دستگاه های اداری و اجرایی منطقه 
برگزار شد، با یادآوری تاکید اصل هفت قانون 
راه   ، اسالمی  شوراهای  تاسیس  بر  اساسی 
را   70 سال  در  محلی  های  پارلمان  اندازی 
از جمله برکات جمهوری اسالمی برشمرده و 
گفت: یکی از اهداف بارز انقالب ایران، ایجاد 
مردم  مستقیم  دخالت  برای  الزم  بسترهای 
تاسیس  لذا،  است  بوده  خود  سرنوشت  در 
شوراهای شهر و روستا را می توان از مهمترین 

اقدامات برای تحقق این مهم دانست.
شوراهای  که  مطلب  این  بیان  ضمن  وی 
متوالی،  دوره  چهار  گذشت  وجود  با  اسالمی 
سپری  را  خود  تجربی  رشد  دوران  همچنان 
پارلمان های محلی  اظهار داشت:  می کنند، 

از نظر قوانین و تجربیات نظارتی همچنان در 
نتیجه  به  رسیدن  برای  و  مسیر هستند  آغاز 
مناسب، انتقال تجربیات اعضای ادوار مختلف 

شوراها، امری بدیهی و ضروریست.
را  روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای  فرماندار، 
همراه و یاور دولت در امور مختلف اجرایی و 
نظارتی دانسته و افزود: پر واضح است که به 
مرور بایستی بسیاری از اختیارات قوه مجریه 
شوراها  به  روستایی  و  شهری  های  حوزه  در 
این مسیر، شوراها  تفویض گردد و دولت در 
را برای تحقق شرایط الزم، همراهی و تقویت 

خواهد کرد.
خود،  سخنان  از  دیگری  بخش  در  خطیبی 
به آفت هایی که شوراهای اسالمی را تهدید 
می کند، اشاره کرده و گفت: مردم و اعضای 
شوراها می توانند با درایت و هوشیاری خود، 
ضمن ممانعت از بروز آسیب ها، زمینه را برای 
ایجاد یک پارلمان محلی نمونه فراهم سازند.

وی ضرورت همدلی بین شوراهای اسالمی و 
قرار  تاکید  مورد  را  دولت  بدنه  های  دستگاه 
داده و خاطرنشان ساخت: در کشوری که همه 

یا غیرمستقیم  مسؤوالن آن به طور مستقیم 
از طریق آرای مردم انتخاب می شوند بایستی 
ابعاد  در  ملت  نظر  تامین  برای  الزم  اتحاد 
مختلف اجتمایی ، سیاسی و اقتصادی شکل 

گیرد.

تالش  از  قدردانی  ضمن  مالرد  فرماندار 
به  نسبت  شهرستان،  این  اسالمی  شوراهای 
نهادهای  این  پررنگ  نقش  ارتقای  و  حفظ  
ابراز  منطقه،  های  کاستی  رفع  در  مردمی 

امیدواری نمود.

فرماندار مالرد تاکید کرد:

شوراهای اسالمی، نماد جامعه مدنی

خبر

معاون دفتر تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت 
جهاد  عملکرد  گفت:  کشور  ریزی  وبرنامه 
دانشگاهی گیالن و پژوهشکده محیط زیست 
کشور که در گیالن مستقر است را بسیار عالی 

است.
فریبا یحیایی معاون دفتر تحقیقات و فناوری 
سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور به همراه 
کارشناسان عالی رتبه این سازمان در دیدار با 
مهندس جمشید رسایی سرپرست پژوهشکده 
که  کشور  جهاددانشگاهی  زیست  محیط 
انجام  رشت  در  پژوهشکده  این  محل  در 
شد،گفت:در بازدیدی که امروز از مراکز مختلف 
جهاددانشگاهی گیالن داشتم این نهاد را بسیار 

فعال باعملکرد باال دیدم.
زیست  های  پژوهش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
محیط زیستی پژوهشکده محیط زیست جهاد 
دانشگاهی کشور که در گیالن مستقر است در 
جهت رفع مشکالت زیست محیطی گیالن می 
تواند بسیار موثر باشد،اضافه کرد:تحقق اهداف 
سند چشم انداز 1404در جهت حل معضالت 
زیست محیطی گیالن مشروط به بهره گیری از 
ظرفیت و توانمندی های مراکز فعالی همچون 
محیط  پژوهشکده  و  گیالن  دانشگاهی  جهاد 

زیست جهاد دانشگاهی کشور است.

معاونت  در  داد:انتظارها  ادامه  یحیایی  فریبا 
تحقیقات و فناوری سازمان برنامه ریزی کشور 
افزایش  به  منجر  ها  پژوهش  که  است  این 
مرزهای دانش شود و جهاد دانشگاهی گیالن در 

این مسیر گامهای خوبی برداشته است.
معاون دفتر تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت 
ارتباط  لزوم  بر  تاکید  با  ریزی کشور  برنامه  و 
تنگاتنگ مراکز پژوهشی با هم خاطرنشان کرد: 
این ارتباط در استان گیالن می تواند زنجیره 
اتصال پژوهش ها و فناوری های نوین ایجاد کند 
تا منجر به رفع نیازهای استان و حل معضالت 
ارایه  داد:پیشنهادات  ادامه  یحیایی  فریبا  شود. 
بودجه  در  خصوصا  یازدهم  دولت  در  شده 
سال 95، امید در جامعه پژوهشی ایجاد کرده 
اما برای تحقق کل اهداف مورد نظر در بخش 
پژوهش کشور باید منابع تخصیص اعتبار برای 
این حوزه از سوی دولت نیز مورد تاکید باشد 
و تخصیص اعتبار به پژوهشکده محیط زیست 

جهاد دانشگاهی نیز بهتر دیده شود.
وی افزود:درحال حاضر علیرغم توانمندی های 
باالی جهاد دانشگاهی این نهاد از کمبود فضا و 
تجهیزات الزم رنج می برد و بنا داریم تا تجهیز 
آزمایشگاههای پژوهشکده محیط زیست جهاد 

دانشگاهی را در اولویت قرار دهیم.

عملکرد جهاد دانشگاهی گیالن مطلوب است
و  تجارت  و  معدن  صنعت  وزیر  معاون 
ایران  صنعتي  شهرکهاي  شرکت  مدیرعامل 
 659 و  هزار   87 تعداد  از  اینک  هم  گفت: 
هزار   79 کشور،  در  موجود  صنعتي  واحد 
متوسط  و  کوچک  صنایع  آن  واحد   838 و 
صنایع  درصد   91 میزان  این  که  هستند 

کشور را تشکیل مي دهد.
به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي 
علي  مهندس  مرکزي،  استان  صنعتي 
کمیته  جلسه  در  یکشنبه  روز  یزداني 
و  کوچک  صعتي  واحدهاي  رونق  ایجاد 
و  مرکزي  استانداري  محل  در  که  متوسط 
برگزار  اجرایي  مدیران  و  استاندار  با حضور 
این  کاري  هاي  اولویت  از  یکي  افزود:  شد 
در  واحدها  این  به  بخشي  رونق  سازمان 
و  شهرستاني  هاي  کارگروه  تشکیل  قالب 

است. استاني 
کارگروه  این  اصلي  وظیفه  کرد:  اضافه  وي 
کارشناسي  کردن  رصد  و  بخشي  رونق 
ساز  و  ساخت  حال  در  صنعتي  واحدهاي 
شناسایي  و  رسیده  برداري  بهره  به  و 
مي  که  است  صنعتي  دار  مشکل  واحدهاي 
تواند به عنوان رفع مشکل به ستاد تسهیل 
تا  معرفي  مقاوتي  اقتصاد  ستاد  و  استان 

مشکالت آنها حل و فصل گردد.
وي با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبري 
در ابتداي امسال اظهار داشت: صنایع کوچک 
و واحدهاي تولیدي متوسط نقش کلیدي و 
بهره  و  اشتغال  مشکالت  حل  در  بسزایي 
مندي طبقات پایین جامعه دارند و تشکیل 
کار گروه هاي استاني نقش مهمي در رونق 
بنگاه هاي کوچک و متوسط صنعتي دارند. 
948 شهرک  اینک  هم  گفت:  ادامه  در  وي 
وجود  کشور  در  مصوب  صنعتي  ناحیه  و 
دارد که 778 شهرک و ناحیه در حال بهره 
برداري مي باشد که سهم استان مرکزي از 

این تعداد حدود 4 درصد است.
اینک در  مهندس یزداني اظهار داشت: هم 
اختیار  در  زمین  هکتار  هزار   136 کشور 
هکتار  هزار   78 است  صنعتي  شهرکهاي 
از  مرکزي  استان  در  که  شده  عملیاتي  آن 
حدود 12 هزار هکتار حدود 4 هزار و 700 
هکتار آن واگذار شده که 9 درصد از سهم 
امر نشان مي دهد  این  کل کشور است که 
صنعتي  هاي  ظرفیت  بودن  دارا  با  استان 
مي  کشوري  و  اي  منطقه  باالي  مزایاي  و 
گذاران  سرمایه  از  بسیاري  مقصد  تواند 

باشد. واحدهاي صنعتي 

 91 درصد صنایع کشور ، واحدهاي کوچک و متوسط

آغاز اولین المپیاد ورزشي 
کارکنان وزارت 

بهداشت و درمان در ساري 
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ابالغ وقت
سید   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  اخوی  سادات  اکبر  علی  سید  خواهان 
حسین غزالی به خواسته  مطالبه خسارت دادرسی  و مطالبه وجه چک و تامین 
رسیدگی  جهت  که  نموده  تهران  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  خواسته 
به  و  ارجاع  تهران  عدالت  قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه   107 شعبه  به 
و   95/6/3 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9509980010600024 کالسه 
و  متهم   / خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   8:15 ساعت 
درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
110/1102۵ منشی دادگاه حقوقی شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران

دادنامه
پرونده کالسه 9409980231900374 شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
 9409970231900879 شماره   نهایی  تصمیم  تهران  محالتی  شهید  قضایی 
پور خوانده  نوروز  وکالت سعید  با  فرزند حسین  فرکوش  ابراهیمی  علی  خواهان: 
: آرین آقا مهدی زرگر مجهول المکان     خواسته ها: مطالبه وجه سفته و تامین 
خواسته  رای دادگاه : در خصوص دعوی خواهان آقای علی ابراهیمی فرکوش با 
وکالت بعدی آقای سعید نوروز پور به طرفیت خوانده آقای آرین آقا مهدی زرگر 
فرزند علیرضا به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 میلیون ریال وجه یک فقره 
سفته بشماره 519017 به مبلغ 100/000/000 میلیون ریال با احتساب هزینه 
الوصول  یوم  لغایت  دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی 
دادگاه توجها به محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن در خصوص تامین خواسته 
نظر به اینکه صدور قرار تامین خواسته منوط به تودیع خسارت احتمالی است و 
خواهان علی رغم ابالغ به این مهم اقدام ننموده است فلذا مستندا به بند د ماده 
از خواسته را صادر و اعالم  108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد این قسمت 
و  خواهان  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  خواسته  اصل  خصوص  در  نماید  می 
باشد  اشتغال ذمه خوانده می  جود اصل سفته موصوف در ید خواهان که دلیل 
و با عنایت به اینکه خوانده در قبال دعوی مطروحه دفاع و ایراد موثری معمول 
نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود به دادگاه ارائه و ابراز ننموده است و در جلسه 
دادگاه حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده است و الیحه دفاعیه نیز ارسال نکرده 
و مستند خواهان مصون از تعرض ایراد و انکار و تکذیب و جعل قرار گرفته است و 
دلیلی بر پرداخت وجه سفته های اسقاط دین ارائه نکرده است لذا دعوی خواهان 
به نظر ثابت تشخیص و با استناد به مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 
و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
از  تادیه  تاخیر  بابت اصل خواسته و خسارت  مبلغ 100/000/000 میلیون ریال 
تاریخ تقدیم دادخواست 94/5/5 تا زمان پرداخت با رعایت تناسب تغییر شاخص 
ساالنه که توسط بانک مرکزی اعالم می گردد و از باب قاعده تسبیب و الضرر به 
پرداخت مبلغ 3/290/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 135/000 ریال 
بابت تعرفه خدمات و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی 
در این مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید 

نظر استان تهران می باشد. 
110/11020  ريیس شعبه 1۵4 دادگاه عمومی حقوقی تهران

ابالغ وقت
خواهان مریم فروردین  دادخواستی به طرفیت خوانده / هادی پاشازاده کرد کندی 
به تنظیم سند رسمی  الزام  و  به خواسته مطالبه خسارت  امیر مسعود خداجو  و 
ملک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 107 دادگاه عمومی 
حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران ارجاع و به کالسه 9409980010601329 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/4/21 و ساعت 10:15 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. 
110/11032 منشی دادگاه حقوقی شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی 
عدالت تهران

آگهی
خواهان سمیه فارسی جوکاری دادخواستی به طرفیت خوانده / شرکت توسعه البرز 
تات و علی امتیاز به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی موضوع مواد 146 و 147 
قانون اجرای احکام مدنی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران 
ارجاع و به کالسه 9409980010601459 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
95/6/1 و ساعت 13:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده / 
متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
110/11028 منشی دادگاه حقوقی شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی 
عدالت تهران

آگهی مفقودی
به  روغنی  سفید   89 مدل   207I پژو  سواری  مالکیت  شناسنامه  و  کمپانی  سند 
شماره پالک 55-238ی26 و به شماره موتور 13389015815 و شماره شاسی 

NAAR03FE0BJ951316 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فريدونکنار

آگهی مفقودی
ایران  انتظامی  به شماره  ایکس مدل 1380  ال  برگ سبز سواری پژو 405 جی 
82-685ج24 و شماره موتور 22528004454 و شماره شاسی 80304006 به 

نام علی مردان سلیمان گنجی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
سند کمپانی و شناسنامه مالکیت سواری پژو 405 جی ال ایکس آی 8/1 مدل 85 
کرم بژ متالیک به شماره پالک 72-775م43 و به شماره موتور 12485028167 

و شماره شاسی 24200881 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فريدونکنار

آگهی مفقودی
ایران  به شماره شهربانی 29  نیسان  وانت  مالک خودرو  مظفری  محمد  اینجانب 
531ل37 و شماره بدنه 233616 و شماره موتور D27800 بعلت فقدان اسناد 
فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هر کس 
ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش 
ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی  شرکت 

است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
کرمانشاه

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمایم و وقت دادرسی

به بیژن خلعتبری برامسر ساکن تنکابن که فعال مجهول المکان می باشد اخطار می 
شود طی پیوست دادخواستی بخواسته مطالبه وجه )چک( با استناد دادخواست و 
ضمائم آن – کپی مصدق چک شورای حل اختالف تنکابن که به کالسه 223/94 
تعیین   11 ساعت   95/03/03 دوشنبه  بروز  دادرسی  وقت  و  ثبت  چهارم  شعبه 
قانون  ماده 73  استناد  به  و  دادگاه  و دستور  به درخواست خواهان  اینک  گردید 
جراید  از  یکی  در  اخطاریه  ابالغ  آگهی  نوبت  یک  انتشار  با  مدنی  دادرسی  آیین 
کثیراالنتشار بشما ابالغ می شود ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر این شورا مراجعه و در وقت مقرر جهت 
رسیدگی حاضر شوید در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی خواهد نمود 
چنانچه منبعد ابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه مدت آن 

ده روز خواهد بود.
شعبه چهارم شورای حل اختالف تنکابن   

گردشگران خارجی در کرج دچار حادثه شدند
سرنشینان  گفت:  کرج  آتش نشانی  سازمان  عمومی  روابط  مسئول 
اتوبوس حادثه دیده روز گذشته در شهر کرج، گردشگران خارجی 

بودند که همگی سالم هستند.
اتوبوس حدود ساعت 14:20  این  اظهارکرد:  »سیدجواد موسوی« 
ریزش سقف  براثر  کرج  شهر  جمهوری  بلوار  از  عبور  هنگام  امروز 

کانال آب و نشست خیابان به عمق 2.5 متری زمین سقوط کرد.
وی افزود: این اتوبوس از نوع بنز 302 با 40 سرنشین خارجی از 

کشور فیلیپین بود که همه سرنشینان آن هم اکنون سالم هستند.
این مسئول خاطرنشان کرد: در این حادثه سقف کانال آب در بلوار 
جمهوری کرج به طول حدود 6 و عرض 3.5 و عمق 2.5 متر ریزش 

کرد و این اتوبوس دچار حادثه شد.
موسوی خاطرنشان کرد: در این حادثه خط شمال به جنوب بلوار 
جمهوری کرج مسدود شد که تیم های فنی مدیریت شهری بالفاصله 
اقدامات ایمنی را در این محل آغاز کردند و با تالش امدادگران این 

اتوبوس از کانال آب بیرون کشیده شد.
اداره  هماهنگی  با  گردشگران  این  گزارش،  این  براساس 
زمینه  دراین  و  البرز سفر کرده اند  به  تهران  استان  میراث فرهنگی 

هیچ گونه هماهنگی با اداره میراث فرهنگی البرز نشده است.

بادام زمینی به نام آستانه به کام چین
 مدیرجهاد کشاورزی آستانه اشرفیه گفت: آستانه برند بادام زمینی 

با کیفیت است.
 وی با بیان اینکه کشت بادام زمینی همه ساله در اوایل اردیبهشت 
گفت:عملیات  می شود،  آغاز  شهرستان  این  بادامکاران  توسط  ماه 

کشت این محصول تا پایان اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.
این مسوول با اشاره به اینکه شهرستان آستانه اشرفیه قطب تولید 
بادام زمینی کشور است، افزود: ساالنه بیش از 80 درصد از محصول 
بادام زمینی مورد نیاز کشور توسط بادامکاران این شهرستان تولید 

و به بازار عرضه می شود.
کمال پور ادامه داد: اغلب بادامکاران شهرستان به خصوص در بخش 

کیاشهر به کشت و تولید برنج آستانه نیز مشغولند.
سطح  افزایش  خصوص  در  اشرفیه  آستانه  کشاورزی  مدیرجهاد 
زیرکشت این محصول خاطرنشان کرد: سطح زیر کشت بادام زمینی 
در آستانه اشرفیه افزایش نیافته است اما در صورت شرایط جوی 

مناسب شاهد افزایش تولید این محصول خواهیم بود.
وی واردات بی رویه بادام زمینی و فروش بادامهای خارجی مانند 
بادام های چینی به نام بادام آستانه را از چالش های فروش بازار این 
محصول عنوان کرد و گفت: آستانه در حال حاضر برندی مطمئن 
برند  این  از  باید  و  است  منطقه  کیفیت  با  زمینی های  بادام   برای 

حفاظت شود.
وی با بیان اینکه ساالنه در هر هکتار از سطح زیر کشت بادام زمینی 
این شهرستان حدود شش و نیم تن پیله تر تولید می شود، تصریح 
کرد: ساالنه از این میزان پیله تر، حدود چهار تن پیله خشک بادام 

زمینی به دست می آید.
گودرز کمال پور با اشاره به اینکه حدود پنج هزار بهره بردار در این 
داد:  ادامه  دارند،  فعالیت  زمینی  بادام  تولید  زمینه  در  شهرستان 
اواسط  از  اشرفیه همه ساله  آستانه  زمینی  بادام  برداشت محصول 

شهریور ماه آغاز می شود.
آستانه اشرفیه با داشتن دو بخش مرکزی و بندرکیاشهر و بیش از 
یکصد روستا در 35 کیلومتری شرق مرکز استان گیالن واقع است 
پرکاپشت مهدیخانی،  بیجار، تمچال،  استخر   ، نقره ده   ، و کورکاء 
بادام  تولید  از جمله مهمترین مناطق کشت و   ... و  خوشکاروندان 

زمینی این شهرستان است.

بهره برداری از بیمارستان امام 
خمیني)ره(  آمل

پزشکي  علوم  دانشگاه  رییس  بابایي  جان  دکتر 
اظهار داشت: بیمارستان امام خمیني )ره( آمل در 
زمیني به مساحت 4 هکتار و زیر بناي 18 هزار 

مترمربع در 4 طبقه ساخته شد.
وي با اشاره به اینکه این بیمارستان داراري 217 
تخت براي پذیرش بیمار است، تصریح کرد:ساخت 
این بیمارستان از سال 86 آغاز شده و 430 میلیارد 
ریال هزینه در برداشت که 150 میلیارد ریال آن 
مربوط به تجهیزات پزشکي و مابقي به هزینه هاي 

ساختمان و تاسیسات اختصاص داشت.
امام  بیمارستان  داشت:  اظهار  بابایي  جان  دکتر 
این  بیمارستان  چهارمین  آمل،  خمیني)ره( 
شهرستان محسوب مي شود و به دلیل موقعیت 
جغرافیایي آمل در محور هراز ،این شهرستان به 
تخت هاي جدید بر اساس نظام سطح بندي، نیاز 

مبرم داشت.
وي اظهار داشت : این بیمارستان داراي بخش هاي 
مختلف مانند بخش مراقبت  هاي ویژه شامل آي 
سي یو، سي سي یو، آزمایشگاه، سي تي اسکن، 
داروخانه  و  فیزیوتراپي  سونوگرافي،  رادیولوژي، 

است.  

آذربایجان غربی از شاخص های توسعه 
عقب است

مردم  منتخب  زمان:  پیام  خبرنگار  ارومیه- 
غربی  آذربایجان  در مجلس دهم گفت:  ارومیه 
در بسیاری از شاخص های توسعه عقب است که 

باید برای بهبود وضعیت اقدام کرد.
سید هادی بهادری در همایش بزرگداشت »مقام 
شامخ دانشمند شهید استاد مرتضی مطهری« و 
»نکوداشت مقام استاد«، اظهار داشت: استان ما 
در بسیاری از شاخص های مربوط به توسعه عقب 

مانده است.
وی در ادامه سخنان خود فرا رسیدن هفته معلم 
و استاد را به اقشار مختلف مردم به ویژه مدرسان 
دانشگاه ها، معلمان و اساتید تبریک گفت، افزود: 
جامعه و جوانان نیازمند الگویی ملموس و واقعی 
هستند، که با جرأت می توان از معلم ها به عنوان 

بهترین الگو یاد کرد.
بهادری الگو داشتن را یکی از ملزومات اساسی 
مختلف  زمینه های  در  توسعه  و  حرکت  برای 
جامعه  باید  معلم  و  استاد  داد:  ادامه  و  دانست 
ابعاد  در  تعالی  و  رشد  به سمت  را  خود  هدف 

علمی و معنوی سوق دهند.
این عضو هیأت علمی در دانشگاه ارومیه با تأکید 
بیان  فن  از  بهره گرفتن  با  باید  اساتید  اینکه  بر 
قوی و تأثیرگذار دانشجویان را به سمت مقصد 
به  صورت  این  در  گفت:  دهند،  سوق  متعالی 
بهترین  به  قانونی خود  انسانی، دینی و  تکلیف 

شکل عمل کرده اند.
بهادری تالش برای ارتقای شاخص های توسعه 
را اولویت دارترین برنامه برای پیگیری در طول 
شورای  مجلس  در  خود  نمایندگی  سال  چهار 
واقعیت  این  کرد:  تصریح  دانست،  اسالمی 
انکارنشدنی است که آذربایجان غربی در بسیاری 

از شاخص ها از قافله عقب مانده است.

خبرخبر

امام  اکبرزاده¬_  علی  مریم  زمان،  خبرنگار 
جمعه شهر مالرد در جمع اعضای شوراهای 
اسالمی شهر و روستای این شهرستان، تاکید 
امانت داری و صداقت  با  باید مسؤوالن  کرد: 
نیت، آبروداری نظام مقدس جمهوری اسالمی 

را بکنند.
نوری،  حسینی  حسین  سید  حجت  االسالم 
یاران  از  یکی  آبروداری  نحوه  بیان  ضمن 
حضرت علی)ع( در کاخ معاویه و جسارت وی 
در دفاع بی قید و شرط از موالی خود، اظهار 
و  اجرایی  های  مدیران دستگاه  تعهد  داشت: 
اداری شاغل در نظام اسالمی، ضامن رشد و 
شکوفایی کشور و رفع کاستی های شهرها و 

محالت خواهد بود.
دوران  در  مسؤوالن  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ریاست به سه دسته تقسیم می شوند، گفت: 

هستند  کسانی  اند،  اندک  که  نخست  دسته 
که دوران مسؤلیت و امکانات آن را غنیمتی 
برای کسب اجر دنیوی و آخرت می دانند لذا 
از این روی، با تمام توان خود سعی بر خدمت 
ادامه  او  دارند  پرودگار  خلق  رضایت  جلب  و 
ریاست، دوران مال  از  تلقی دسته دیگر  داد: 
اندوزی و کسب شهرت است و دسته سومی 
ریاست،  مرکب  بر  سوار  که  دارند  وجود  هم 
اموال و امکانات آن را در مسیری غیر از نفع 
کار  به  متبوع  دستگاه  های  سیاست  و  مردم 

می گیرند.
امام جمعه، با یادآوری اتمام دوره ریاست ها 
افزود: در آن زمان  تودیع،  فرا رسیدن روز  و 
دست  به  را  گروه  کدام  اعمال  نامه  دید  باید 
آنها  راست و کدام اشخاص را به دست چپ 
خود  کرده  از  مسؤوالن  کدام  داد؟  خواهند 

از  روسیاه  کسانی  چه  و  بود  خواهند  راضی 
اعمال خویش هستند؟

که  مسؤوالنی  تک  تک  کرد:  تاکید  حسینی 
بدانند  باید  اند  زده  تکیه  مدیریت  مسند  بر 

جمهوری  مقدس  نظام  در  خدمت  ُمهر  که 
اسالمی ایران بر پیشانی آنها خورده لذا باید 
وقف  را  خود  و  بوده  نظام  این  عزت  حافظ 

مردم کنند.

امام جمعه مالرد:

مسؤوالن امانت دار نظام باشند 

گفت:  البرز  استان  سازندگی  بسیج  مسئول 
به  جهادی  پزشکی  تیم   230 گذشته،  سال 
مناطق محروم و کمتر توسعه یافته این استان 

اعزام شدند.
با اصحاب  ترکاشوند در نشست خبری  علی 
در  رهبری  معظم  مقام  کرد:  اظهار  رسانه، 
طول سنوات گذشته شعارهای مختلف سال 

را مبتنی بر اقتصاد مقاومتی قرار داده اند.
عنوان  تحت  جاری  سال  اینکه  بیان  با  وی 
نامگذاری  عمل  و  اقدام  مقاومتی،  اقتصاد 
شده، افزود: سیاست های کالن تحقق اقتصاد 
رهبری  معظم  مقام  توسط  بارها  مقاومتی 
منویات  باید  رو  این  از  است  شده  مطرح 
رهبری را در راستای پیشبرد اهداف مذکور 

در دستور کار خود قرار دهیم.
مسئول بسیج سازندگی استان البرز با اشاره 
به اینکه برای رسیدن به چشم انداز 20 ساله 
و افق 1404 تنها دو برنامه توسعه باقی مانده 
است که باید مورد توجه همگان قرار گیرد، 
خاطرنشان کرد: امید است بتوان با بهره گیری 
از رهنمودهای مقام معظم رهبری در مدت 
زمان 10 سال باقی مانده به هدف اصلی این 
چشم انداز یعنی رتبه نخست قدرت اقتصادی 

منطقه دست پیدا کنیم.
اگر  قطع  طور  به  کرد:  تصریح  ترکاشوند 
نبود  مقاومتی  اقتصاد  اقدامات  و  سیاست 
امروز در این شرایط به سر نمی بردیم، باید به 
این مطلب نیز اشاره کرد که هر چند شرایط 
کنونی در بخش اقتصادی مطلوب نیست اما 

امکان رشد در این زمینه وجود دارد.
این مسئول با بیان اینکه خوشبختانه کشور 
جمهوری اسالمی ایران نقطه امنی در جهان 
می تواند  امنیت  این  سایه  در  که  می شود 
دست  نیز  خود  نظر  مد  اقتصادی  رشد  به 
وضعیت  بهبود  راستای  در  گفت:  کند،  پیدا 

از درون  باید فرهنگ سازی  اقتصادی کشور 
جامعه و اقشار مختلف مردمی شکل گیرد.

داخل،  تولید  به  توجه  لزوم  به  اشاره  با  وی 
مورد  کاالهای  انواع  مصرف  در  جویی  صرفه 
در  کرد:  اظهار  داخل،  تولید  تقویت  نیازو 
وارادات  تومان  میلیارد  هزار   3 ساالنه  حالی 
می گیرد  انجام  کشور  به  آرایشی  محصوالت 
کاالهای  استفاده  از  پرهیز  فرهنگ  باید  که 

غیرضروری در جامعه نهادینه شود.
البرز گفت:  استان  بسیج سازندگی   مسئول 
از  رفت  برون  برای  رهبری  معظم  مقام 
مشکالت اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی 
در کشور 10 راهکار را بیان کرده اند که باید 
مورد توجه قرار گیرد چرا که با تکیه بر توان 
داخلی هیچ قدرتی قادر به آسیب رساندن به 

ما نخواهد بود.
 ترکاشوند با تاکید بر اینکه اقتصاد باید درون 
مصرف  بازار  به  نباید  و  باشد  نگر  برون  و  زا 
شویم،  تبدیل  جهان  کشورهای  سایر  برای 
را  به توسعه صادارت مسیر  بیان کرد: توجه 
برای رسیدن به رشد 8 درصدی اقتصاد کشور 

هموار می کند.
وی بیان کرد: خودداری از خریدهای خارجی، 
منافع شخصی،  به  ملی  منافع  دادن  ترجیح 
دانش بنیان کردن بخش های مهم اقتصادی 
و تکیه بر توان و تولید داخلی زمینه شکوفا 

شدن اقتصاد کشور را فراهم می کند.
بیان  با  البرز  استان  بسیج سازندگی  مسئول 
به  بزرگ دولتی  برون سپاری کارهای  اینکه 
بخش خصوصی از جمله اقدامات حائز اهمیتی 
است که باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: 17 
با جدا شدن جهاد  ماه سال 79  اردیبهشت 
سازندگی از جهاد کشاورزی دستور تاسیس 
رهبری  معظم  مقام  توسط  سازندگی  بسیج 

صادر شد.

 اعزام 230 تیم پزشکی جهادی به مناطق محروم البرز 

بلوط  جنگل های  از  حراست  و   حفظ 
کردستان که سرمایه ای گرانبهاست، نیازمند 

مشارکت همگانی است.
کشور ایران دارای پنج رویشگاه است که هر 
رویشگاه دارای مختصات و گونه های گیاهی 

و جانوری مختص به خود است.
واقع  زاگرس  رویشگاه  در  کردستان  استان 
استان   12 شامل  رویشگاه  این  است،  شده 
زاگرس  استان کردستان در بخش  بوده که 

شمالی واقع شده است.
حوزه منابع طبیعی استان شامل سه بخش 
تاالب های  که  است  تاالب  و  مرتع  جنگل، 
»زریوار« در مریوان و »علی وردی« در قروه 

دو تاالب استان کردستان هستند.
در  شده  حفاظت  منطقه  چهار  هچنین 
سروآباد  بیجار،  کامیاران،  شهرستان های 
که  دارد  وجود  کردستان  استان  در  سقز  و 
در  بفرد  منحصر  جانوری  گونه های  دارای 

کشور است.
استانی  کردستان،  استان  این،  بر  عالوه 
سرسبز و دارای گونه های گیاهی خاص است 
که بالغ بر 150 گونه گیاهی دارویی تاکنون 

در استان شناسایی شده است.
در  کردستان  استان  طبیعی  منابع  مدیرکل 
گفت وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه کردستان، 
کردستان  استان  مساحت  اینکه  به  اشاره  با 
قریب به سه میلیون هکتار است، اظهار کرد: 
از خاک استان که معادل  373 هزار هکتار 
12.8 درصد است را جنگل طبیعی تشکیل 
 83 اینکه  اعالم  با  باباپیری  پیمان  می دهد. 
درصد جنگل های استان از نوع بلوط است، 
سه  به  کردستان  جنگل های  کرد:  عنوان 
بلوط  و  مازودار  بلوط  ایرانی،  بلوط  دسته 

لبنانی تقسیم می شوند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه یک میلیون و 

414 هزار هکتار معادل 61.2 درصد منایع 
می دهد،  تشکیل  مراتع  را  استان  طبیعی 
استان  در  کشور  مراتع  درصد   1.5 افزود: 

کردستان وجود دارد.
کردستان  استان  طبیعی  منابع  مدیرکل 
افزود: یک هزار و 800 گونه مرتعی و 135 
گونه درختی نیز در استان وجود دارد و 6.5 
تامین  نیز در کردستان  علوفه کشور  درصد 

می شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر بالغ بر 2 میلیون 
و 100 هزار واحد دامی، ظرفیت مراتع چرا 
بردار  بهره  استان وجود دارد و 67 هزار  در 

دامدار نیز در استان شناسایی شده اند.
تعاونی   135 همچنین  کرد:  بیان  باباپیری 
فعال  نیمه  و  فعال  جنگلداری  و  مرتع داری 
استان کردستان مشغول  در حال حاضر در 

به فعالیت هستند.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود در مورد 
آتش سوزی جنگل ها و مراتع استان، اظهار 
از مواردی است که  کرد: آتش سوزی یکی 
دهد  رخ  است  ممکن  اکوسیستمی  هر  در 
و  هوا، خشکسالی  دمای  همچون  عواملی  و 
نیز  انسان ها  اقلیم، عوامل مصنوعی و  تغییر 

در آن دخیل هستند.
مدیرکل منابع طبیعی استان کردستان ادامه 
داد: متاسفانه برخی از افراد نادانسته موجب 
استان  جنگل های  و  مراتع  سوزی  آتش 
می شوند که تهمیدات خاصی اندیشیده شده 
انجمن ها  و  با همکاری جوامع محلی  است، 
داشته  استان  در  را  سوزی ها  آتش  حداقل 
سال  کرد:  پایان  خاطرنشان  در  وی  باشیم. 
و  مراتع  از  هکتار   100 و  هزار  یک  گذشته 
جنگل های استان دچار آتش سوزی و حریق 
مشارکت  نیازمند  امر  این  کنترل  که  شد 

همگانی است.

جنگل های بلوط کردستان؛ نیازمند حفاظت 
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آغاز فروش نفت ایران به ایتالیا

به  نفت  فروش  قرارداد  امضای  به  اشاره  با  نفت  وزیر  معاون 
به  نفت  فروش  زودی  به  کرد:  اعالم  ایتالیا،  ساراس  پاالیشگاه 

شرکت انی ایتالیا هم از سرگرفته می شود. 
نفت خام  فروش  قرارداد  امضای  به  اشاره  با  رکن الدین جوادی 
بین شرکت ملی نفت ایران و »ساراس« ایتالیا، گفت: حجم این 

قرارداد فروش روزانه 65 هزار بشکه نفت خام است.
معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه در حال حاضر حدود 30 تا 35 
ایتالیایی فروخته می شود،  هزار بشکه نفت خام به این شرکت 
تصیح کرد: پیش بینی می شود به زودی حجم صادرات تا سقف 

65 هزار بشکه در روز افزایش یابد.
ایران در خصوص امضای قرارداد  مدیر عامل شرکت ملی نفت 
فروش نفت خام به شرکت انی ایتالیا، اظهار داشت: مذاکرات با 

انی در حال انجام است و توافق نهایی به زودی انجام می شود.
در  کرد:  تاکید  ایران  نفت  ملی  شرکت  مدیره  هیات  عضو  این 
صورت توافق امکان فروش روزانه 100 هزار بشکه نفت خام به 

شرکت انی ایتالیا وجود دارد.
در همین حال، سیدمحسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت 
نفت  فعلی صادرات  در جمع خبرنگاران حجم  ایران  نفت  ملی 
هزار   500 و  میلیون  دو  روزانه  را  ایران  گازی  میعانات  و  خام 
بشکه نفت خام و میعانات گازی عنوان کرد و افزود: هم اکنون 
روزانه فقط دو میلیون بشکه نفت خام صادر می کنیم که تا پند 
هفته آینده حجم فروش به دو میلیون و 100 هزار بشکه در روز 

افزایش می یابد.
بیژن زنگنه وزیر نفت بهمن ماه سال گذشته از امضای قرارداد 
فروش نفت خام ایران به ایتالیا در اواسط سال جاری در تهران 
خبر داده و گفته بود: عالوه بر امضای قرارداد فروش نفت، تفاهم 
میدان  توسعه یک  منظور  به  ایتالیا  انی  با شرکت  دیگری  نامه 

نفتی )فاز سوم میدان نفتی دارخوین( امضا خواهد شد. 

مدیران گازپروم روسیه در راه تهران 

های  در حوزه  مذاکره  با هدف  روسیه  گازپروم  مدیران شرکت 
مختلف صنعت گاز عازم تهران شدند. 

بیست  در حاشیه  ایران  گاز  ملی  الملل شرکت  بین  امور  مدیر 
و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
سطوح  در  گازپروم  شرکت  از  نفره   30 هیئتی  پارسال  گفت: 
این  کل  رئیس  معاون  سرپرستی  به  کارشناسی  و  مدیریتی 

شرکت به ایران آمد. 
عزیزا... رمضانی با بیان این که در این مذاکرات به دلیل گسترده 
بودن حوزه های کاری صنعت گاز تصمیم گرفته شد 6 کارگروه 
تعریف شود، افزود: این کارگروهها در بخش تجارت گاز، تحقیق 
و...  گاز  کاربری  پروژه های مشترک،  اجرای  و  تولید  توسعه،  و 

تعریف و در قالب آن مکاتبات و مذاکراتی نیز انجام شد. 
به  کارگروهها  این  گرفته شد  تصمیم  ادامه  در  یادآور شد:  وی 
صورت جداگانه جلسه های خود در سطوح مختلف برگزار کنند. 
طی  داد:  ادامه  ایران  گاز  ملی  شرکت  الملل  بین  امور  مدیر 
قالب  در  گازپروم  شرکت  کارشناسان  و  مدیران  آینده  روزهای 
ایران می شوند و درباره جزئیات همکاری  چهار کارگروه عازم 

بیشتر با مدیران شرکت ملی گاز ایران مذاکره می کنند. 

تاجیکستان مشتری سوخت جت ایران  

تاجیکستان  به  گازوئیل  صادرات  به  اشاره  با  مسئول  مقام  یک 
و خرید  واردات  منظور  به  میانه  آسیای  کشور  این  پیشنهاد  از 

سوخت جت از ایران خبر داد. 
اسماعیل حشم فیروز مدیر صادرات و واردات شرکت ملی پخش 
محموله  اولین  گذشته  سال  اینکه  بیان  با  نفتی  های  فرآورده 
گازوئیل ایران به تاجیکستان صادر شده، گفت: این کشور آسیای 

میانه خواستار واردات و خرید سوخت جت از ایران شده است.
این مقام مسئول با اشاره به حضور ایران در بازارهای افغانستان، 
پاکستان، ارمنستان، عراق و کردستان عراق تصریح کرد: برای 
و  تحریم  از  پس  شرایط  به  توجه  با  بازارهای جدید  در  حضور 
آغاز  ریزی ها  برنامه  داخل  در  نفتی  فرآورده های  مصرف  مازاد 

شده است.
به گزارش مهر، بهمن ماه سال گذشته و پس از ماه ها مذاکره در 
نهایت با لغو نصفه و نیمه تحریم ها، اولین محموله گازوئیل ایران 
به تاجیکستان صادر شد تا پس از عراق و افغانستان تاجیک ها به 

سومین مشتری گازوئیل ایران در منطقه تبدیل شود.
محمدمهدي قرایی مدیر شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
منطقه خراسان رضوی با بیان اینکه اولین محموله گازوئیل به 
وزن دو میلیون و 900 هزار لیتر از مسیر مرزهای زمینی استان 
شده  صادر  میانه  آسیای  منطقه  کشور  این  به  رضوی  خراسان 
است، گفته بود: با توجه به باال بودن کیفیت کشورهای منطقه 
همچون افغانستان و تاجیکستان خواستار واردات گازوئیل بیشتر 

از ایران شده اند.
در همین حال، اسماعیل حشم فیروز سرپرست امور بین الملل 
گازوئیل  مصرف  پیشتربازار  نفتی  فرآورده های  پخش  شرکت 
تاجیکستان را 2.5 تا 3 میلیون لیتر در روز عنوان کرده و گفته 
بود: هم اکنون در بین کشورهای منطقه آسیای میانه، قزاقستان، 
انواع  صادرکننده  بعضا  و  تولیدکننده  ازبکستان،  و  ترکمنستان 
فرآورده های نفتی هستند و در این منطقه تنها کشور تاجیکستان 
یک بازار بالقوه برای صادرات گازوئیل و فرآورده های نفتی ایران 

به شمار می رود.
این مقام مسئول همچنین از ارمنستان و گرجستان هم به عنوان 
مشتریان فرآورده های نفتی کشور یاد کرده و اظهار کرده بود: 
تک  به صورت  مایع  گاز  و  گازوئیل  ویژه  به  نفتی  فرآورده های 
می شود  صادر  گرجستان  و  ارمنستان  به  ایران  توسط  محموله 
که در سال جاری هم یک محموله گازوئیل به ارمنستان ارسال 

شده است.

ایران تا پایان دولت صادرکننده 
بنزین می شود 

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران از تبدیل ایران به صادرکننده بنزین تا 

پایان دولت یازدهم خبر داد. 
عباس کاظمی اظهار داشت: در نیمه سال جاری با 
راه اندازی فاز نخست پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، 

ورادات بنزین را متوقف می کنیم.
وی افزود: با بهره برداری از این طرح و بسترسازی 
در دیگر طرح های توسعه ای صنعت پاالیش نفت 
و میعانات گازی کشور، ایران تا پایان دولت یازدهم 
مدیرعامل  می شود.  تبدیل  بنزین  به صادرکننده 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
خاطرنشان کرد: تالش می کنیم با تحقق برنامه های 
وزارت نفت در بخش بهره برداری از طرحهای پاالیشی 

و کنترل مصرف، این هدف محقق شود.

افزایش ظرفیت تولید میادین 
نفتی غرب کارون تا پایان سال 

مدیرعامل شرکت متن از رسیدن ظرفیت تولید 
میادین غرب کارون به 300 هزار بشکه در روز 

خبر داد. 
از  روز  سومین  حاشیه  در  نژاد  حسین  عبدالرضا 
نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
آزادگان  تولید  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در 
جنوبی با حفاری سه حلقه چاه تولیدی عالوه بر تولید 
قبلی 7500 بشکه افزایش یافته و تا پایان شهریورماه، 
60 هزار بشکه به ظرفیت تولید آزادگان جنوبی عالوه 
بر 50 هزار بشکه قبلی اضافه خواهد شد. وی افزود: 
چنانچه منابع مالی برای توسعه این میدان تامین 
شود، این قول را می دهیم که تولید نفت از این میدان 
تا پایان سال 97 به 320 هزار بشکه در روز برسد. 
مدیرعامل شرکت متن با بیان این که امسال 90 هزار 
بشکه به ظرفیت تولید میدانهای غرب کارون اضافه 
می شود، گفت: در مجموع 2 سال اخیر و امسال، 
ظرفیت تولید غرب کارون به 300 هزار بشکه نفت 
در روز افزایش می یابد. وی تصریح کرد: ظرفیت نفت 
درجای غرب کارون در حدود 64 میلیارد بشکه است.

وی افزود: از ابتدای امسال تولید فاز نخست آزادگان 
شمالی و یادآوران آغاز شده و هم اکنون مجموع 

تولید این دو میدان به 80 هزار بشکه رسیده است.
حسین نژاد درباره مذاکره به شرکتهای چینی برای 
توسعه فاز 2 آزادگان شمالی و یادآوران گفت: در 
میدان یادآوران هنوز بر روی قیمت و شرائط در حال 
مذاکره هستیم و در مورد آزادگان شمالی نیز چینی ها 

هنوز پیشنهاد مالی خود را ارائه نکرده اند.
وی ادامه داد: چنانچه در فاز دوم توسعه میدانهای 
توافق  به  ها  چینی  با  یادآوران  و  شمالی  آزادگان 
نرسیم، توسعه این میدانها در قالب قراردادهای جدید 

به مناقصه خواهد رفت.
فاز  توسعه  داشت:  اذعان  متن  شرکت  مدیرعامل 
نخست میدانهای آزادگان شمالی و یادآوران براساس 
قراردادهای بیع متقابل بوده و قانون حداکثر ساخت 

داخل در اجرای این پروژه ها رعایت شده است.
وی افزود: ظرفیت تولید 160 هزار بشکه نفت در غرب 
کارون ایجاد شده و تولید میدانهای آزادگان شمالی 
و یادآوران در فاز نخست به صورت تدریجی افزایش 
خواهد یافت. مدیرعامل شرکت متن با بیان اینکه در 
روزهای آینده، نفت آزادگان شمالی و یادآوران برای 
گفت:  شود،  می  منتقل  نفتی  مخازن  به  صادرات 
محرمانه بودن قرارداد توسعه فاز 2 آزادگان جنوبی 
با شرکت توتال فرانسه بدین صورت است که شرکت 
توتال اطالعات اولیه ای را که از شرکت نفت درباره 
این میدان دریافت می کند در اختیار شرکت دیگری 
قرار ندهد؛ همچنین قرار شده است تا توتال طی یک 
ماه  اولیه پیشنهاد اولیه را درباره آزادگان جنوبی در 

اختیار شرکت نفت قرار دهد.
وی افزود: واگذاری توسعه میدانهای غرب کارون در 
قالب قراردادهای جدید نفتی به این معنا نیست که 
شرکتهای داخلی توان توسعه این میدانها را ندارند؛ 
زیرا توسعه این میدانها به منابع مالی فراوانی نیاز دارد 

که شرکتهای داخلی فاقد این منابع هستند.
حسین نژاد با بیان اینکه بر اساس قراردادهای جدید 
نفتی، شرکتهای خارجی باید برای توسعه میدانها 
با شرکتهای ایرانی مشارکت کنند که این امر نیز 
مبتنی بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی است، گفت: 
توسعه میدان یاران شمالی هم اکنون از پیشرفت 80 
درصدی برخوردار است و تا شهریور ماه تولید 30 

هزار بشکه ای از آن محقق می شود.

توافقات جدید آبی تهران-برلین
در جلسه ویژه ای بین مسئوالن آبی ایران و آلمان، 
برخی تفاهمات برای همکاری های مشترک در بخش 

آب و فاضالب انجام شد. 
در جلسه ویژه مدیران ارشد وزارت محیط زیست 
و  آب  بخش  مفاد  نیرو  وزارت  مسئوالن  و  آلمان 
فاضالب مرتبط با تفاهم نامه کلی تنظیم شده بین 
دو دولت ایران و آلمان مورد بررسی قرار گرفت و 

اصالحات الزم بر روی آن اعمال شد.
همکاری و تبادل دانش و اطالعات در زمینه قانون 
های  جریان  آب،  کیفی  استانداردهای  گذاری، 
زیست  اثرات  و  سازی  ظرفیت  توسعه  فاضالب، 
محیطی در بخش آب و پساب، همکاری و تبادل 
اطالعات در زمینه های مختلف آب شامل موضوعات 
اقتصادی و اجتماعی و موضوع مشارکت عمومی، 
تبادل تجربه در زمینه حکمرانی خوب آب، تبادل 
دانش و تجارب در زمینه مدیریت بهم پیوسته منابع 
آب، ارتقاء و اجرا مدیریت منابع آب در حوضه های 
آبریز رودخانه بوسیله انتقال دانش مرتبط با ساختار، 
آبریز  حوضه  های  سازمان  ماموریت  و  وظائف 
در بخش های  آبی  مناقشات  مدیریت   ،)RBOs(
مختلف )مصارف خانگی، کشاورزی، محیط زیست 
و صنعت(، زیر ساخت ها و فن آوری های هوشمند 
تامین آب، مدیریت تغذیه آبخوان، ارتقاء مشارکت های 
عمومی و خصوصی در بخش آب دو کشور از جمله 
مفاد پیش بینی شده در این تفاهم نامه است. مفاد 
بخش آب و فاضالب این تفاهم نامه برای امضاء تفاهم 
نامه کامل توسط وزرای اقتصاد ایران و آلمان در آینده 

نزدیک آماده شده است. 

کوتاه از انرژی  نفت در جهان

نفت  صادرات  افزایش  درخصوص  نفت  وزیر 
کرد:افزایش  بیان  پسابرجام  دستاوردهای  و 
صادرات یکی از مهم ترین دستاوردهای برجام 
تحریم  دوران  در  که  طوری  به  است  بوده 
تنها یک میلیون بشکه  ما  صادرات نفت خام 
بود که با در نظر داشتن میعانات به حدود یک 

میلیون و 350 هزار بشکه می رسید. 
بیژن زنگنه دیروز در بازدید از بیست و یکمین 
و  پاالیش  گاز،  و  نفت  بین المللی  نمایشگاه 
پتروشیمی با اشاره به دو برابر شدن صادرات 
نفت پس از لغو تحریم ها تصریح کرد که امسال 
چهار  به  کشور  پتروشیمی  محصوالت  ارزش 

میلیارد دالر خواهد رسید. 
وی توسعه گازرسانی را از دیگر اهداف محقق 
شده در پسابرجام دانست و اظهار کرد: از سال 
از  گاز  تولید  ظرفیت  گذشته  سال  تا   1391
به  مترمکعب  میلیون   250 از  جنوبی  پارس 
360 میلیون مترمکعب رسیده است و ما در 
لیتر در روز صادرات  حال حاضر 20 میلیون 

نفت گاز داریم. 
برای  را  زمینه  بهترین  برجام  کرد:  اظهار  وی 
توسعه صنعتی به وجود آورده است و این در 
شرایطی است که ما در دوران تحریم درون زایی 

خود را افزایش دادیم و حاال با برداشته شدن 
تحریم ها باید برون گرایی خود را محقق کرده 
و از تولیدات مان برای این که ایران را به سکویی 
برای صادرات کاال و خدمات به منطقه تبدیل 

کند، استفاده کنیم. 
وزیر نفت ادامه داد: این در حالی است که این 
ماه صادرات نفت خام ما به دو میلیون بشکه 
دو  مجموعا  میعانات  احتساب  با  که  می رسد 

میلیون و 400 هزار بشکه صادرات داشته ایم که 
این به معنای دو برابر شدن صادرات نفت خام 

و میعانات است. 
زنگنه تصریح کرد: ادامه افزایش تولید و صادرات 
تا به دست آوردن سهم از دست رفته بازار از 
سیاست های مهم پساتحریم است که هیچ چیز 

مانع آن نخواهد شد. 
وی در ادامه با اشاره به این که در توسعه صنعت 

استفاده  خارجی  و  داخلی  منابع  از  باید  نفت 
کنیم، گفت: این دیپلماسی صنعت نفت و برنامه 
ششم است که ما آن را در چارچوب قرار دادهای 
فعال  اساس  براین  و  نیز دیده ایم  نفتی  جدید 
شدن این قرار دادها می تواند صدها هزار زمینه ی 

شغلی را در کشور ایجاد کند. 
وزیر نفت افزود: طبق قرار دادهای جدید نفتی 
خارجی ها مجری نبوده و تنها مدیریت پروژه  
درصد   60 حدود  تقریبا  و  دارند  برعهده  را 
ارزش افزوده قرار دادها توسط ایرانی ها به وجود 
خواهد آمد.  زنگنه همچنین با اشاره به نقش 
تکنولوژی  توسعه  در  نفتی  قرار دادهای جدید 
گفت: اولویت در این قرار دادها میادین مشترک 

و افزایش ضریب بازیافت است. 
به گفته وی غرب کارون، پارس جنوبی و افزایش 
محورهای  از  یافته  توسعه  میادین  از  برداشت 

صحبت در قالب قرار دادهای جدید هستند. 
سال  که  این  به  اشاره  با  همچنین  نفت  وزیر 
صرف  تومان  میلیارد  هزار  هشت  گذشته 
امسال  بود، گفت:  روستاها شده  به  گازرسانی 
نیز چنین رقمی برای افزایش شبکه گازرسانی 
اختصاص داده می شود و گازرسانی به سیستان 

و بلوچستان از برنامه های وزارت نفت است. 

وزير نفت:

افزایش صادرات نفت دستاورد مهم برجام است

 معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ایران 
باید سهم خود را از بازارهای جهانی در تولید 
نفت بازپس بگیرد، افزود: ما در بخش انتقال 
نفت،  کردن  دانش بنیان  و  نوین  فناوری های 
شاهد برداشته شدن قدم های بزرگی هستیم، 
همچنین همکاری دانشگاه های کشور با وزارت 
نفت در عرصه نفت و گاز بیشتر خواهد شد و 
ان شاءا... در آینده نزدیک شاهد تحولی عظیم در 

این عرصه خواهیم بود.
در  نفت  صنعت  مهم  تجهیزات  تولید  وی 
داخل کشور را بسیار مهم عنوان کرد و گفت: 
راهبردی  تجهیزات  تولید  برای  خوشبختانه 
صنعت نفت، بخش خصوصی پای کار آمده 
است و اگر بتوانیم در این زمینه به اهداف خود 
برسیم، می توانیم روی پای خود بایستیم و از 
تحریم و تهدید نترسیم؛ چراکه نباید صنعت 
باشد  دیگران  دست  به  متکی  همواره  نفت 
تا وقتی فردا بگویند فالن قطعه و تجهیزات 
قطعات  باید  زیرا  بترسیم،  نمی دهیم،  را 
استراتژیک و راهبردی را در داخل تولید کنیم 

و روی پای خود بایستیم.
رئیس جمهور  اول  معاون  جهانگیری  اسحاق 
نمایشگاه  یکمین  و  بیست  در  دیروز  ظهر 
بین المللی نفت و گاز، پاالیش و پتروشیمی طی 
سخنانی اظهار داشت: اگر قراردادهای نفتی نیاز 
به اصالح داشته باشد در یکیـ  دو هفته آینده 
در دولت انجام خواهیم داد ولی فکر می کنم 

خیلی تغییر پیدا نخواهد کرد.
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از 
سخنان خود با بیان اینکه دولت در گذشته و در 
زمان تحریم ها با محدودیت هایی در حوزه صنعت 
محدودیت های  افزود:  بود،  روبرو  گاز  و  نفت 
متعددی به ملت و دولت ایران تحمیل کرده 
از  که  سیاست گذاری هایی  با  البته  که  بودند 
اقتصاد  تالش شد  گرفت،  انجام  دولت  سوی 
کشور حداقل تأثیرپذیری را از آن شرایط داشته 
باشد، به طوری که در یک ریل گذاری درست 

حرکت کند.
تالش های  داد: خوشبختانه  ادامه  جهانگیری 
دولت در این عرصه دستاوردهای مختلفی را به 
همراه داشت که یکی از آنها برگرداندن ثبات به 
اقتصاد کشور و قابل پیش بینی بودن اقتصاد بود 
و همچنین با توجه به سیاست گذاری هایی که 
انجام گرفت تورم فزاینده را به کاهنده تبدیل 
کرد و تورم را از 40 درصد به 11 درصد رساند و 
در این شرایط با فضایی که فراهم شد، رونق به 
اقتصاد شروع به بازگشت کرد، البته در این راستا 

نیازمند کارهای جدی تری هستیم.
اقدامات  بر  مالی  انضباط  اینکه  بیان  با  وی 
در  که  االن  گفت:  است،  شده  حاکم  دولت 
سوال  این  حتما  هستیم،  پساتحریم  دوره 
پیش  داخلی  و  خارجی  سرمایه گذاران  برای 
می اید که سیاست دولت چیست و قرار است 
چه سیاست هایی را دنبال کند، ما در همین 

چندماه گذشته شاهد حضور مقامات عالی رتبه 
و  آمریکایی  غربی،  آسیایی،  کشورهای  از 
شرکت های معتبر بین المللی در ایران بودیم که 
مهم ترین پیام این حضور تا این لحظه این است 
که ایران ظرفیت های زیادی دارد که می تواند 
در مقطع فعلی به یکی از کانون های توسعه 

تبدیل شود.
و  منابع  باره  در  جمهور  رئیس  اول  معاون 
ظرفیت های عظیم ایران برای سرمایه گذاری، 
گفت: این منابع شامل منابع طبیعی ازجمله 
منابع عظیم نفت، گاز و معادن و همچنی شامل 
منابع نیروی انسانی متخصص است که البته ما 
هم در این راستا به عنوان دولت به دنبال افزودن 
شتاب پیشرفت کشور هستیم تا ایران به جایگاه 
ممتاز خود رسد که به طور قطع سیاست های 
اقتصاد مقاومتی از جمله سیاست هایی است که 

در این دوران در دستورکار ماست.
اقتصاد  سیاست های  داد:  ادامه  جهانگیری 
مقاومتی همان سیاست هایی است که ستاد 
اعالم  را   آن  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی 
می کند، نه سخنان تعدادی از منتقدان که 
سلیقه  و  نگاه  اساس  بر  را  سیاست ها  این 

خود تعبیر می کنند.
اقتصاد  سیاست های  کرد:  تأکید  وی 
مقاومتی به دنبال محدود کردن و یا به انزوا 
کشیدن ایران در عرصه جهانی نیست، بلکه 
ظرفیت های  تمام  از  تا  است  آن  دنبال  به 
برون گرایی  و  شود  استفاده  کشور  داخل 
برای پیشرفت  به عنوان یک ویژگی خاص 

کشور موردتأکید این سیاست هاست.
بر  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
از  باید  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  اساس 
منابع مالی و فناوری دنیا استفاده و به سمت 

دانش بنیان کردن اقتصاد حرک کنیم، افزود: 
اقتصاد مقاومتی متکی به علم و دانش روز است 
و اقتصاد سنتی نیست، لذا اقتصادی است که 
بخش خصوصی مدار اصلی آن است و بر این 
اساس باید کارها را به بخش خصوصی واگذار 
کنیم. جهانگیری با بیان اینکه عدالت محوری 
اقتصاد  سیاست  ویژگی های  از  دیگر  یکی 
مقاومتی است، خاطرنشان کرد: تمام برنامه ها 

و اقدامات ما باید بر اساس عدالت انجام بگیرد.
وی با مهم خواندن بخش نفت ، پتروشیمی و 
گاز در تحقق اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: ما 
به دنبال این هستیم تا در این بخش بر اساس 
سیاست های اقتصاد مقاومتی، منابع خارجی و 
جذب و انتقال فناوری صورت بگیرد و از طرف 
به  کشور،  داخل  ظرفیت های  تمام  از  دیگر 
خصوص سازندگان تجهیزات داخل به بهترین 
با تخصص  ما می توانیم  و  استفاده شود  نحو 
مهندسان ایرانی و توانمندی آنها در بخش نفت، 

گاز و... کارهای بزرگی انجام دهیم.
معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: اولویت 
خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  جذب  ما 
است، زیرا عالوه بر منابع خارجی، بازارهای 
جهانی هم به سمت ایران می آیند، همچنین 
استفاده از فاینانس و منابع خارجی از دیگر 

اولویت های ما است.
جهانگیری اضافه کرد: جذب فاینانس باید به 
صورتی انجام بگیرد تا بازپرداخت آن از منابع 
طرح هایی که در کشور اجرا می شود، تأمین 
شود تا به منابع مالی کشور فشاری وارد نشود، 
البته این امر بدان معنا نیست که از فاینانس 
در زیرساخت های کشور استفاده نکنیم؛ چراکه 
حتما از این منابع هم برای توسعه زیرساخت ها 

استفاده می کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان این مطلب 
موردنیاز  تجهیزات  از  درصد  اکنون 95  که؛هم 
صنعت گاز ایران از سوی سازندگان داخلی تامین 
می شود؛ سال 94 را سال توسعه شرکت ملی گاز 
عنوان کرد و افزود: با تعریفی که از بند ق تبصره 
2 شده بود، شرکت ملی گاز موظف شده بود که 
بیشترین حجم کار را در رابطه با گازرسانی شهرها 
و نیروگاه ها انجام دهد که در این راستا، در سال 
گذشته عملیات گازرسانی به 5هزار روستا آغاز 
شد که 2800 روستا تا پایان سال، به جمع شبکه 
گاز کشور اضافه شد و امیدواریم امسال نیز مابقی 
روستاها به شبکه سراسری گاز متصل شوند و به 

بهره برداری برسند.
به گزارش خبرنگار زمان، حمیدرضا عراقی ظهر 
دیروز در سومین روز از بیست و یکمین نمایشگاه 
پتروشیمیدر  و  پاالیش  گاز،  و  نفت  بین المللی 
نشست خبری با اصحاب رسانه، ماموریِت صنعت 
گاز در سال جاری را عرضه پایدار گاز به تمام 
نیروگاهها  و  صنایع  صادرات،  جمله  از  بخشها 
دانست و اذعان داشت: با تزریق گاز به مخازن 
نفتی، تحویل به صنایع و تبدیل به محصوالت 
پتروشیمی می توان گاز را به منبعی مطمئن برای 

ارزآوری کشور بدل کرد.
معاون وزیر نفت، سال 92 را برای شرکت گاز، 
سال بحران، سال 93 را سال نظم مالی، سال 94 
را سال توسعه و سال جاری را باال بردن کیفیت 
که  است  این  ماموریت  افزود:  و  کرد  کارعنوان 

امنیت انرژی را در سال جاری داشته باشیم.
بهینه  انرژی و  ادامه، صرفه جویی در  وی در 
از جمله کارکردهای شرکت  را  مصرف کردن 
عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: در این زمینه 
احتیاج به سرمایه گذاری های جدید می باشد 
کشور  در  آینده  سال  چند  در  امیدواریم  که 

راه اندازی شود.
این  بیان  با  ایران  گاز  ملی  مدیرعامل شرکت 
از  گیری  بهره  با  گذشته  سال  در  که  مطلب 

روشهای جدید سرمایه گذاری توانستیم خط 
ششم سراسری و قطعه صادرات گاز به عراق 
را اجرایی کنیم، اذعان داشت: برای نخستین 
لوله  خطوط  احداث  برای   BOTروش از  بار 
استفاده شده است و سرمایه گذار تعیین شده 
اجرای  حال  در  شده  تعریف  برنامه  براساس 

خط لوله ششم سراسری است.
عراقی در ادامه درباره گازرسانی به استان سیستان 
و بلوچستان گفت: اجرای خط لوله زاهدان باوجود 
موانعی که وجود داشت در جریان است و قسمتی 
از شبکه داخلی شهر نیز احداث شده است که تا 
پایان امسال گازرسانی به این شهرستان و نیروگاه 

آن به بهره برداری می رسد.
وی افزود: موضوع صادرات گاز، موضوعی بلندمدت 
است که هم اکنون به نفع ماست که پروژه های 
صادرات گاز خود را به وسیله خطوط لوله انجام 
دهیم اما این موضوع دلیل نمی شود که در حوزه 
انرژی ورود پیدا نکنیم؛ زیرا برای صادرات گاز به 
نقاط دوردست، این روش خوبی به شمار می آید.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه 
گران  و  دنیا گرم  در  ال.ان.جی  بازار  اکنون  هم 
نیست، گفت: با توجه به هزینه سرمایه گذاری 
باال در این نوع پروژه ها باید پیش از هر چیز در 
مورد توجیه اقتصادی این نوع پروژه ها تحقیقات 

به عمل آید.
عراقی درباره هوشمندسازی کنتورهای گاز نیز 
گفت: امسال شرکت ملی گاز ایران پنجاهمین 
سالگرد تاسیس خود را جشن می گیرد و طی 
35 سال گذشته این شرکت در زمینه خودکفایی 
تجهیزات و کاالهای موردنیاز خود تالش زیادی 
داشته است که کنتورهای هوشمند نیز از این 

قضیه مستثنی نیست.
عراقی با ذکر این خبر که؛ هم اکنون 95 درصد 
از تجهیزات موردنیاز صنعت گاز ایران از سوی 
سازندگان داخلی تامین می شود؛ افزود: پیش از 
انقالب اسالمی ایران، تجهیزات ابتدایی همچون 

المکها و کنتورها از خارج از کشور وارد می شد.
وی تصریح کرد: هم اکنون در حوزه پاالیشگاهی 
80 درصد، گازرسانی 98 درصد و خطوط انتقال 
گاز به 95 درصد خودکفایی در حوزه تجهیزات و 
کاالهای مورد استفاده رسیده ایم اما همچنان از 
نقطه ایده آل در زمینه ساخت داخل فاصله داریم.
عراقی با بیان اینکه سازندگان داخلی باید محور 
رقابتی و صادراتی  اساس مزیت  بر  را  کار خود 
توسعه دهند، گفت: هم اکنون به دنبال استفاده 
از فناوری روز دنیا در زمینه کنتورهای هوشمند 

گاز هستیم.
وی در ادامه در خصوص وضع خط لوله صادرات 
با  گاز  ملی  شرکت  گفت:  نیز  پاکستان  به  گاز 
سراسری  هفتم  لوله  خط  در  گذاری  سرمایه 
از عسلویه به ایرانشهر به دنبال صادرات گاز به 
از  لوله  احداث خط  اکنون  هم  است؛  پاکستان 
ایرانشهر به سمت شهرستان زاهدان، از اولویتهای 

این شرکت به شمار می آید.
وی با اشاره به مذاکرات اخیر وزیر نفت ایران با 
مقامات پاکستانی در خصوص صادرات گاز گفت: 
پاکستان به منظور تنوع بخشی به منابع گازی 
خود، اخیراً مذاکراتی را نیز با قطر به منظور تولید 
ال.ان.جی داشته است اما بدون شک، این کشور 
واردات گاز از ایران را انجام خواهد داد، چراکه به 

لحاظ کمی و کیفی این موضوع به نفع این کشور 
خواهد بود.

عراقی در ادامه به امضای تفاهمنامه با شرکتهای 
برای  محور  چهار  گفت:  و  کرد  اشاره  ای  کره 
همکاری تعریف شده و با تشکیل کارگروههای 

کارشناسی به جمع بندی خواهیم رسید.
ساخت  به  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
کرد  اشاره  نیز  کشور  در  جی  ان  ال  واحدهای 
مرکز  تهران  دانشگاه  همکاری  با  شد:  یادآور  و 
در حوزه  تا  گرفته  ان جی شکل  ال  تحقیقات 
های عملیاتی و اطالعاتی به دانش فنی این حوزه 
بر فعالیتهای  افزون  ادامه داد:  یابیم. وی  دست 
انجام شده، با تعدادی از شرکتهای بزرگ نیز در 

این زمینه مذاکره شده است.
معاون وزیر نفت درباره واگذاری خط لوله صلح 
به شرکتهای روسی نیز گفت: آماده همکاری با 
شرکتهای بزرگ دنیا هستیم ولی واگذاری خط 

لوله صلح به شرکتهای روسی صحت ندارد.
عراقی درباره اظهار نظر وزیر نفت کشورمان مبنی 
بر اختصاص هشت هزار میلیارد تومان اعتبار برای 
گازرسانی به روستاها در سال گذشته نیز گفت: 
شرکت ملی گاز ایران با جذب سرمایه و از محل 
به  گازرسانی  است  توانسته  گازرسانی  عوارض 

روستاها را اجرایی کند.

بومی سازِی 95درصد از تجهیزات موردنیاز صنعت گاز در سال جاری

جهانگیری:

جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
از اولویت های کشور است
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۷ ُتن گوشی تلفن همراه از کره و 
امارات وارد کشور شد

آمار رسمی واردات از مبادی گمرکی کشور 
سال  ماه  فروردین  در  که  می دهد  نشان 
همراه  تلفن  گوشی  تُن  هفت  بر  بالغ  جاری 
از امارات متحده عربی و جمهوری کره وارد 
کشور شده است.هم زمان با فرارسیدن بهار و 
آغاز سال جدید 7796 کیلوگرم گوشی تلفن 
همراه از گمرک تجاری فرودگاه امام خمینی 
ارائه  رسمی  آمار  شد.طبق  کشور  وارد  )ره( 
این بخش  مبادی گمرکی در  از سوی  شده 
3716 کیلوگرم از کشور امارات متحده عربی 
و 4080 کیلوگرم از جمهوری کره وارد کشور 
شده است.ارزش ریالی مجموع واردات از این 
 162 جاری  سال  ماه  فرودین  در  کشور  دو 
میلیارد و 158 میلیون و 671 هزار و 795 
ریال بوده است که معادل پنج میلیون و 360 
تسنیم،  گزارش  می شود.به  دالر   40 و  هزار 
آمار واردات رسمی میزان گوشی تلفن همراه 
در 10 ماه نخست سال گذشته نشان می دهد 
ماه(  بهمن  به  )منتهی  مدت  این  ظرف  که 
469 تن گوشی تلفن همراه به ارزش تقریبی 

188 میلیون دالر وارد کشور شده است.

کارو رفاه

بیمه 200 هزار کارگر ساختمانی 
در سراسر کشور

استان  اجتماعی  رفاه  و  تعاون،کار  مدیرکل 
ساختمانی  کارگر  هزار   200 بیمه  از  تهران 
در کل کشور تا پایان سال گذشته خبر داد 
و گفت: از این میزان سهم استان تهران 10 
درباره  نژاد  لطفی  است.احمد  بوده  درصد 
در  ساختمانی  کارگران  بیمه  هدفگذاری 
سال 1395 اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی 
جمعا   1394 سال  پایان  تا  گرفته  صورت 
کشور  کل  در  ساختمانی  کارگر  هزار   200
برای  و  اند  گرفته  قرار  بیمه  پوشش  تحت 
نشده  منظور  معینی  رقم  هنوز  جاری  سال 
است.وی ادامه داد: هم اکنون کار شناسایی 
تشکلهای  طریق  از  ساختمانی  کارگران 
همکاری  با  صنفی  انجمن های  تخصصی 
سازمان تامین اجتماعی در حال انجام است 
و به محض اعالم میزان تعهدات، پرونده های 
اجتماعی  تامین  سازمان  به  را  شده  آماده 
ارسال می کنیم تا باقی کارگران ساختمانی 

نیز تحت پوشش قرار بگیرند.

منع کشت محصوالت تراریخته 
از سوی شرکت های بزرگ

کشت  آمریکا،  غالت  تولید کنندگان  بزرگترین 
محصوالت تراریخته  که تاییدیه بازارهای جهانی 
ندارد را ممنوع کردند، این تصمیم بدنه بزرگترین 
را که سالهاست  صادر کننده محصوالت جهان 
لرزاند. را  می کنند  استفاده  تراریخته  بذور  از 

سالهاست  که  است  آمریکایی  شرکت  مونسانتو 
نوعی  به  و  می کند  تولید  تراریخته  محصوالت 
مصرف بذر محصوالت کشاورزی دیگر کشورها 
را برای خودش انحصاری کرده  است، همچنین 
این شرکت در زمنیه تولید انواع سموم کشاورزی 
فعالیت می کند که بسیاری از آنها مانند رانداپ 
و  غذایی  سالمت  به  اندازه ای  از  بیش  خسارات 

محیط زیست وارد کرده است.
خبرگزاری رویترز نوشت: هم اکنون شرکت های 
در  که  را  ذرت  واریته   19 آمریکا،  تولیدی 
ندارد، ممنوع  مصرف  تاییدیه  جهانی  بازارهای 
شرکت  تازگی  ، به  فارس  گزارش  کرده اند.به 
کرده  تاکید  هم  آمریکایی»سی اچ اس« 
است، شرکت های تولیدی در آمریکا از کشت هر 
گونه بذور دستکاری ژنتیکی شده که هنوز مورد 
قبول شرکت های جهانی نیست، اجتناب کنند.

رئیس این شرکت گفته است»من فکر می کنم 
که باید سالمترین محصوالت را به زنجیره غذایی 
دنیا وارد کنیم« شرکت سی اچ اس رویه ای را از 
که  محصولی  است  ه  کرد  اغاز  گذشته  سال 
تاییدیه جهانی ندارد را خرید و فروش نمی کند.

با  آمریکایی  گزارش شرکت های  این  اساس  بر 
اتخاذ چنین تصمیمی نمی خواهند از بحرانی که 
تکرار  افتاد،  اتفاق  در سالهای 2013 و2014  
از  ذرت  محموله های  چین  سالها  آن  در  شود، 
آمریکا را که این تاییدیه را نداشت، عودت دادند.

آمریکا، بزرگترین کشور تولید کننده محصوالت 
دستکاری ژنتیکی در جهان است و این کار را با 
هدف مقابله با حشرات موذی و مقابله با بیماریها 
انجام داده است که اکنون به  مصیبت جهانی 

تبدیل شده است.
برای  خطری  به  روند  این  می رسد  نظر  به  اما 
است.بسیاری  شده  تبدیل  جهانی  تجارت 
کارشناسان سالمت مصرف محصوالت تراریخته 
را برای سالمتی مضر می دا نند و ریشه برخی 
عنوان  محصوالت  این  از  ااستفاده  را  سرطانها 
است  داده  نشان  بررسی ها  همچنین  می کنند، 
استفاده از محصوالت تراریخته موجب اختالالت 

کبدی، نازایی و تولدهای ناقص می شود.

ارتباطات و فن اوري

گروه اقتصاد: معاون اقتصادی بانک مرکزی با 
اشاره به برخی اظهار نگرانی ها نسبت به رسیدن 
نقدینگی به رقم هزار هزار میلیارد تومان، گفت: 
نقدینگی یک متغیر اسمی است و به لحاظ اسمی 
نیز این متغیرها در اقتصاد همواره در حال افزایش 
اظهارات  برخی  اشاره  با  قربانی  هستند.پیمان 
درباره افزایش حجم نقدینگی در دولت یازدهم 
و رسیدن رقم آن به مرز هزار هزار میلیارد تومان 
اظهارداشت: هرچند برخی بر عدد رشد نقدینگی 
و سطح هزار هزار میلیارد تومان تمرکز کرده اند 
اما اساساً این رویکرد را صحیح نمی دانم.قربانی 
مجموعه ای  قالب  در  را  مرکزی  بانک  عملکرد 
رشد  هرچند  گفت:  و  کرد  ارزیابی  متغیرها  از 
نقدینگی باید مدنظر قرار گیرد اما باید در صدر 
ارز،  ثبات  و  هدایت  تورم،  نرخ  مجموعه،  این 
بانک  ترازنامه  ترکیب  نقدینگی،  رشد  مدیریت 
مرکزی و غیره را نیز مورد توجه قرار داد.معاون 
اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه هدف غایی، 
نرخ تورم است، تصریح کرد: خوشبختانه مشاهده 
می شود که نرخ تورم به نحو مطلوبی کاهش یافته 
با توجه  و هم اکنون نزدیک 11 درصد است و 
پایین تورم نقطه به نقطه پیش بینی  به سطح 
می شود در ماه های آینده به محدوده تورم یک 
نقدینگی  رشد  گفت:  شویم.قربانی  وارد  رقمی 
یکی از مسائلی است که به عنوان هدف میانی 
برای سیاست گذار پولی در راستای دستیابی به 
هدف نهایی )تورم( مدنظر است و در همین راستا 
سال گذشته اقداماتی در زمینه رشد نقدینگی 
در راستای تصمیمات گروه اقتصادی دولت انجام 
شد زیرا باید به رشد اقتصادی کمک می شد.وی 
ادامه داد: بنابراین سال گذشته برای کمک به 
رشد اقتصادی شاهد مقداری افزایش نقدینگی 
در کشور بودیم اما این امر به معنای آن نیست 
که بانک مرکزی نسبت به نقدینگی بی توجه بوده 
و این رشد برای بانک ها اهمیتی نداشته باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رصد 
نقدینگی، تصریح  بر رشد  بانک  این  همیشگی 
کرد: بانک مرکزی مالحظات خود را برای رشد 
نقدینگی دارد و در صورت نیاز هم اقدامات الزم 
را انجام می دهد اما در این بخش بحث این است 
که در بخش رشد نقدینگی به دلیل مساعدتی که 
در رشد اقتصادی شده سعی بر این بوده که هدف 
تورمی و نرخ ارز در معرض خطر قرار نگیرند و 
تاکنون هم این مالحظه مدنظر قرارگرفته است.

قربانی با تأکید بر اینکه در آینده بازهم باید رشد 
به طور  افزود:  گیرد،  قرار  پایش  مورد  نقدینگی 
نقدینگی  برای حوزه  مواردی که  باید در  حتم 
مخاطره آمیز است اصالحات الزم انجام شود.وی 
ایجاد مرز روانی در افکار عمومی را یکی از اهداف 
نقدینگی برشمرد و  افزایش  منتقدان در بحث 
تصریح کرد: این گروه سعی دارند این تفکر را 
ایجاد کنند که رقم هزار هزار میلیارد تومان رقم 
خاصی است و اگر نقدینگی از این رقم بگذرد 
اتفاق خاصی در اقتصاد کشور می افتد.این مقام 
مسئول در بانک مرکزی در همین ارتباط تأکید 
کرد: نقدینگی یک عدد اسمی است و به لحاظ 
اسمی نیز این متغیرها در اقتصاد همواره در حال 

افزایش هستند و این در حالی است که در هیچ 
زمانی نقدینگی در جامعه کاهش نیافته است.

é  نقدینگی مرداد 85 به هزار هزار میلیارد
ریال رسید اما مساله خاصی رخ نداد

این عضو هیات عامل بانک مرکزی در ادامه به 
ذکر مثالی درباره تغییر رقم نقدینگی پرداخت 
و گفت: در مرداد سال 1385 نقدینگی از رقم 
100 هزار میلیارد تومان گذشت و به مرز هزار 
هزار میلیارد ریال رسید اما مساله خاصی اتفاق 
نیفتاده است. این هجمه ها به نظر بنده تالشی 
برای ایجاد مرز روانی است.معاون اقتصادی بانک 
مرکزی به عملکرد دولت یازدهم در بحث رشد 
نقدینگی اشاره کرد و گفت: درمجموع اهدافی که 
در سال های 92 و 93 در نظر گرفته شده بود، به 
نحو مطلوب تحقق یافت ولی در سال 94 به دلیل 
شرایط رشد اقتصادی، تصمیم های مدیریتی رشد 
با اعالم دالیل  نقدینگی را به همراه داشت.وی 
رشد نقدینگی، اظهار داشت: رشد نقدینگی در 
برای  دولت  تصمیم های  دلیل  به  گذشته  سال 
کمک به رشد اقتصادی از جمله تسهیالت خرید 
خودرو، خرید دین، کاهش نسبت سپرده قانونی 
و غیره بوده و این در حالی است که این موارد با 
اهداف مشخصی انجام  شده است.قربانی به قیاس 
نقدینگی در دولت یازدهم با دولت قبل پرداخت 
و گفت: در حالی  که نقدینگی در مردادماه سال 

84 معادل 767 هزار میلیارد ریال بود این رقم در 
بهمن 86 به هزار و 566 میلیارد ریال رسیده بود.
وی، میزان رشد نقدینگی از مرداد 84 تا بهمن 86 
را معادل 104 درصد اعالم کرد و افزود: این رشد 
از مرداد 92 تا بهمن 94 بر اساس ارقام همگن 
دولت  یعنی  است.  بوده  درصد   75 نقدینگی 
یازدهم طی دو سال 75 درصد رشد نقدینگی 
داشته ولی درعین حال عملکرد تورمی مطلوب و 

ثبات بازار ارز را هم مدنظر قرار داده است.

é  110 هزار میلیارد تومان از کل نقدینگی
افزایش پوشش آماری است

تومان  میلیارد  هزار   110 اینکه،  بابیان  قربانی 
به افزایش پوشش نقدینگی در دو سال گذشته 
اضافه شده است، گفت: یعنی اگر در بهمن 94 
نقدینگی ما بر اساس محاسبات قبلی 865 هزار 
هزار  اضافه شدن 110  با  بوده،  تومان  میلیارد 
میلیارد تومان ناشی از محاسبات جدید )اضافه 
اعتباری  موسسه  و  بانک  آمارهای شش  شدن 
نبودند(،  محاسبات  در  درگذشته  که  جدید 
رسیده  تومان  میلیارد  هزار   976 به  نقدینگی 
تأکید  با  مرکزی  بانک  اقتصادی  است.معاون 
افزایش  لحاظ  با  نقدینگی حتی  اینکه رشد  بر 
پوشش آماری بازهم از دولت نهم کمتر است، 
ادامه داد: اگر ارقام همگن نقدینگی را مقایسه 
کنیم رشد نقدینگی در دولت یازدهم 75 درصد 

بوده و حتی اگر آمار شش بانک و چهار موسسه 
از مرداد 92  نیز اضافه کنیم رشد نقدینگی  را 
تا بهمن 94 معادل 98 درصد بوده است.قربانی 
گفت: این رشد در حالی در دولت یازدهم رخ داده 
بدون  نهم  دولت  ابتدای  در  نقدینگی  رشد  که 
بوده است،  آماری 104 درصد  افزایش پوشش 
رشد  به  نگاه  می کنم  توصیه  بازهم  بنابراین 

نقدینگی از این زاویه صحیح نیست.

é بانک مرکزی بدهی بانک ها را مدیریت کرد
درباره  ادامه  در  مرکزی  بانک  اقتصادی  معاون 
علت افزایش پایه پولی نیز این طور توضیح داد: در 
سال گذشته بانک مرکزی مدیریت بسیار خوبی 
بر موضوع بدهی بانک ها به بانک مرکزی انجام 
داده به گونه ای که این رقم در پایان بهمن نسبت 
است.  نکرده  پیدا  افزایش   94 سال  ابتدای  به 
این اولین بار طی سال های اخیر بود که بانک 
مرکزی توانسته مدیریت مناسب بر بدهی بانک ها 
داشته باشد.وی تأکید کرد: همچنین با توجه به 
به  بانک ها  بدهی  ساختار  تجدید  و  ساماندهی 
بانک مرکزی و همچنین ورود به بازار بین بانکی 
و استقرار سامانه چکاوک این اولین سالی بود که 

بدهی بانک ها افزایش پیدا نکرد.

é  سال سه  در  نقدینگی  افزایش  دالیل 
گذشته

افزایش  علل  از  یکی  اینکه  بر  تأکید  با  قربانی 
درصد  سه  قالب  در  دولت  بدهی  پولی  پایه 
کرد:  تصریح  است،  بوده  بودجه  تنخواه گردان 
تنخواه  این  از  می توانند  قانون  مطابق  دولت ها 
استفاده کنند زیرا شرایط مالی دولت به دلیل 
استفاده  و  نبوده  خوب  ارزی  درآمدهای  افت 

حداکثری کرده است.

é  دلیل به  پولی  پایه  افزایش  از  بخشی 
خرید ارز بود

از  دیگر  بخشی  مرکزی  بانک  اقتصادی  معاون 
خالص  افزایش  از  ناشی  را  پولی  پایه  افزایش 
دارایی های خارجی بانک مرکزی به دلیل خرید ارز 
دانست و گفت: در ترکیب و کیفیت ترازنامه بانک 
مرکزی باید به این مسائل توجه شود البته این را 
هم بگویم که بانک مرکزی همان طور که در بسته 
خروج از رکود هم مطرح شد، سعی کرده اقداماتی 
بازگشت  قابل  که  دهد  انجام  نقدینگی  برای  را 
ششمین  و  بیست  علمی  کمیته  باشند.عضو 
همایش سیاست های پولی و ارزی بابیان اینکه 
بسته خروج از رکود یک بسته موقت بوده است، 
تصریح کرد: همان جا هم اعالم کردیم تعهد بانک 
مرکزی و دولت نسبت به کاهش تورم، تعهدی 
عوض نشدنی است و این هدف استمرار خواهد 
یافت.وی در پایان گفت: حفظ ارزش پول ملی 
هدف بانک مرکزی است ولی کمک به مساعدت 
است  بانک  این  توجه  مورد  نیز  اقتصادی  رشد 
البته کمک به رشد اقتصادی به بهای رشد تورم 
و بی ثباتی بازار ارز نبوده است زیرا در این مدت 
تورم کاهش یافته و ثبات بازار ارز را باوجود تداوم 

تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی داشته ایم.

رشد نقدينگی مورد پايش قرار مي گیرد

سیاست هاي بانک مرکزي  برای خنثی سازی رشد نقدینگی

28 شرکت تولیدکننده ماشین آالت نساجی ایتالیا در مجموعه 
جاری  ماه  که  مشهد  و  اصفهان  یزد،  تهران،   در  هایی  نشست 
میالدی برگزار می شود تالش خواهند کرد سهم از دست رفته 
خود از بازار ایران را بازیابند.28 شرکت تولیدکننده ماشین آالت 
نساجی در مجموعه نشست هایی در ایران که توسط آژانس تجارت 
ایتالیا سازمان دهی شده و تحت حمایت وزارت توسعه اقتصادی 
این کشور برگزار می شود، شرکت خواهند کرد. به گزارش تسنیم 
، لغو تحریم های غرب علیه ایران به صنعت ماشین آالت نساجی 
ایتالیا اجازه خواهد داد تا سهم از دست رفته خود از بازار ایران در 
سال های گذشته را باز پس بگیرد.سلسله نشست های ماشین آالت 
نساجی رودشو در روزهای 22 تا 30 می با حضور 26 تولید کننده 
ایتالیایی در شهرهای تهران، یزد، اصفهان و مشهد برگزار خواهد 
اتحادیه  و  ایتالیا  تجارت  آژانس  توسط  که  ها  نشست  این  شد. 
تولید کنندگان ماشین آالت نساجی ایتالیا، و تحت حمایت وزارت 
توسعه اقتصادی ایتالیا برگزار می شود، به تولید کنندگان صنعت 
نساجی ایران اجازه خواهد داد تا دانش خود را با برخی از تولید 
کنندگان برتر ماشین آالت نساجی ایتالیا بسنجند و با به روز ترین 
راهکارها در زمینه فرآیند تولید نساجی آشنا شوند.رافائال کارابلی، 
رئیس اتحادیه تولید کنندگان ماشین آالت نساجی ایتالیا در این 
باره گفت: »در سال های اخیر، تحریم ها فرآیند مدرنیزه شدن 
صنعت داخلی ایران را به تعویق انداخته و مانع از ادامه حضور 
رقابتی این کشور در عرصه جهانی شده است... در سال 2004، 
ایران در بین 10 بازار بزرگ صادراتی ایتالیا در این صنعت قرار 

داشت.

صنفی  جامعه  گفت:  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
سال  در  شغل  هزار   400 تا  دارد  آمادگی  کشور 
95 ایجاد کند.علی فاضلی با اشاره به ایجاد 270 
صنوف  در  گذشته  سال  در  شغلی  فرصت  هزار 
مختلف، گفت: هزینه ایجاد یک فرصت شغلی در 
کمترین سطح  این  و  تومان  میلیون  اصناف 150 
هزینه در این بخش است؛ این در حالی است که 
ایجاد شغل در بخش کشاورزی و صنایع  ظرفیت 
هزینه  حتی  و  ندارد  وجود  باالدستی  و  سنگین 
ایجاد شغل در صنایع باالدستی معادل 1.5 میلیارد 
تومان است.رئیس اتاق اصناف ایران، سهم اصناف 
هزار شغل  و 500  میلیون  را 6  اشتغال  ایجاد  در 
اعالم کرد و افزود: به منظور ارتقای سهم اشتغال 
در بخش اصناف باید ضمن حذف قوانین و مقررات 
و  ها  نامه  اصالح  آیین  برای  زمینه  ضروری  غیر 
دستورالعمل های ناکارآمد فراهم شود و در همین 
جهت اتاق اصناف ایران اصالح قانون نظام صنفی 
به مجلس  ارائه  برای  اصناف  امور  تسهیل  برای  را 
بر  تاکید  با  است.وی  کرده  آماده  اسالمی  شورای 
بر  نظارت  کمیسیون های  کوچک سازی  ضروت 
این کمیسیون ها  کرد:  تصریح  سازمان های صنفی 
ایرادهای محیط کسب و کار  و  باید کوچک شده 
در فضای دیگری برطرف شود؛ ضمن اینکه قوانین 
و مقررات مرتبط با بیمه، مالیات و قانون کار ازجمله 

قوانینی است که تسهیل در آنها می تواند در بهبود 
این  در  بیشتر  اشتغالزایی  و  کار  و  کسب  فضای 
ایران داشتن  اتاق اصناف  بخش کمک کند.رئیس 
صالحیت فنی و کارت پایان خدمت سربازی را از 
قوانین الزامی ایجاد یک شغل دانست و تصریح کرد: 
هم اکنون برای ایجاد یک شغل در بخش اصناف 
باید 5 تا 7 نوع مجوز دریافت شود که این روند 2 
تا 3 هفته زمان نیاز دارد.وی با اشاره به آموزش 22 
هزار نفر در دوره های آموزش فنی و حرفه در بخش 
تعمیر و نگهداری افزود: این دوره های آموزشی در 
سازمان  با  اصناف  اتاق  مشترک  نامه  تفاهم  قالب 
اموزش فنی و حرفه ای اغاز شده است و تالش می 
کنیم برای فراگیری علم روز در بخش اصناف، امکان 
استفاده از امکانات دانشگاهی با موضوعات تعمیرات 
و تجارت بین الملل فراهم شود.فاضلی خاطرنشان 
کرد: با افزایش مشارکت اصناف در تصمیم گیری 
های دولت و مجلس، همکاری بیشتر سیستم بانکی 
و اعطای تسهیالت ارزان قیمت و  رفع موانع تولید 
ایجاد مشاغل جدید در بخش اصناف  زمینه برای 
فراهم خواهد شد.فاضلی با اشاره به کارا نبودن نظام 
بانکی در حمایت از تولید، گفت: هم اکنون قوانین 
موجود کشور نیز در جهت تسهیل تولید قرار ندار، 
تولیدی  بنگاه  اکنون 650 هزار  اینکه هم  . ضمن 

کوچک و متوسط در کشور وجود دارد.

آمادگی اصناف برای ایجاد ۴00 هزار فرصت شغلی 
در سال جاري

اد      امه از صفحه1
پیش خریداران مسکن مهر حتی اقدام به فروش 
امتیاز کردند و امتیار مسکن مهر تا رقم 10 میلیون 
تومان هم در شهرهای جدید اطراف تهران به فروش 
می رسید و بازار داغی را برای بنگاه های امالک به 
وجود آورده بود اما همه اینها به یکباره رنگ باخته 
و نه تنها کسی امتیاز مسکن مهر را نمی خرد بلکه 
واحدهای آن هم به سختی فروش می رود.این در 
حالی است که وزیر  راه و شهرسازی در ابالغیه ای 
خرید و فروش مسکن مهر را آزاد کرد، موضوعی 
که در سال های پیش از آن بصورت غیرقانونی انجام 
می گرفت و در این بین، بسیاری از خریداران متضرر 
شده بودند. اما پس از آزاد شدن خرید و فروش، 
تمایل زیادی در بازار مسکن برای خرید وفروش 
نبود.از سوی دیگر تکمیل نشدن خدمات زیربنایی 
و روبنایی مسکن مهر هم از دیگر مواردی است که 
خرید و فروش آن را از سکه انداخته و مردم دیگر 

تمایلی به خرید این واحدها از خود نشان نمی دهند 
بنابراین رکود سنگینی در شهرهای جدید اطراف 
تهران وجود دارد که دامن گیر مسکن مهر هم شده 

است.
é رکود سنگین در شهرهای جدید

این شرایط باعث شده که حتی در میان آگهی های 
واحدهای  از  اثری  کمتر  مسکن،  فروش  و  خرید 
شهرهای جدید اطراف تهران باشد که نشان می دهد 
متقاضی خرید و فروش این واحدها وجود ندارد و یا 
اینکه در حد بنگاه های امالک در سطح شهر باقی 
مانده است. در حالیکه در سال های گذشته پای 
ثابت آگهی های فروش امالک بود.براین اساس، ایرج 
رهبر یکی از اعضای انجمن انبوه سازان استان تهران 

در گفتگو با مهر با تایید این موضوع، گفت: رکود 
بازار مسکن در تهران، تاثیر زیادی را در شهرهای 

جدید گذاشته و کاهش قیمت بسیاری را داشته 
است.وی با بیان اینکه در حال حاضر بطور رسمی 
خرید وفروش مسکن مهر انجام نمی گیرد، افزود: 
البته بصورت غیررسمی در بنگاه های امالک، خرید 
و فروش می شود اما در مجموع متقاضیان بسیار 
کمتری نسبت به سال های گذشته برای خرید 
دارد.همچنین  وجود  جدید  شهرهای  در  مسکن 
یکی از مشاوران امالک در این شهر، در گفتگو با 
مهر با بیان اینکه قیمت مسکن در شهر پردیس 
به شدت کاهش یافته است، اظهار داشت: قیمت ها 
نسبت به سال های گذشته، تغییر زیادی داشته، 
ضمن آنکه استقبال از خرید هم کم شده است.
این فعال بازار مسکن با اشاره به اینکه خرید مسکن 
مهر از واحدی 34 میلیون تومان هم وجود دارد، 
گفت: قیمت واحدها به شدت کاهش یافته و همین 
بازار مسکن  موضوع یکی از نشانه های رکود در 

شهرهای جدید است.

رکود مسکن در شهرهای جدید سایه افکند
 کاهش شدید قیمت ها در اطراف تهران

حضور تولیدکنندگان 
ماشین آالت نساجی ایتالیا به ایران

بانـک مرکـزی مالحظات خـود را بـرای رشـد نقدینگـی دارد و در صـورت نیاز هم 
اقدامـات الزم را انجـام می دهـد اما در این بخش بحث این اسـت که در بخش رشـد 
نقدینگـی بـه دلیل مسـاعدتی که در رشـد اقتصادی شـده سـعی بر این بـوده که 
هـدف تورمـی و نـرخ ارز در معـرض خطر قـرار نگیرنـد و تاکنون هم ایـن مالحظه 

اسـت. قرارگرفته  مدنظر 

ایجـاد مـرز روانـی در افـکار عمومـی را یکـی از اهداف منتقـدان در بحـث افزایش 
نقدینگـی اسـت این گروه سـعی دارند این تفکـر را ایجـاد کنند که رقم هـزار هزار 
میلیـارد تومـان رقم خاصی اسـت و اگـر نقدینگی از ایـن رقم بگـذرد اتفاق خاصی 
در اقتصـاد کشـور می افتـد. نقدینگی یک عدد اسـمی اسـت و به لحاظ اسـمی نیز 
ایـن متغیرهـا در اقتصـاد همواره در حـال افزایش هسـتند و این در حالی اسـت که 

در هیـچ زمانی نقدینگـی در جامعه کاهش نیافته اسـت.

نقدینگي و نقش تعیین کننده بر قیمت ها
é مریم بهنام راد

روی  بر  قطعي   تاخیرولي  با  نقدینگی  رشد 
براي  گذشته  بود.سال  خواهد  اثرگذار  تورم 
توقفي  و  نقدینگي  میزان  به  ثبات  بازگشت 
ایران    بانکی  ارشد  مقامات  موقتي،  هرچند 
توافق کردند که نرخ سود سپرده های بانکی 
یک ساله را 2 درصد کاهش دهند و از 20 به 

18 درصد برسانند. 
در طي سال 94 دوبار نرخ سود سپرده های بانکی کاهش یافت. این 
تصمیم پس از آن اتخاذ شد که مقامات پولی کشور درخواست هایی را 
از بانک ها مطرح می کردند مبنی بر اینکه نرخ بهره را بر مبنای نرخ 
تورم تنظیم کنند که حدود 12 درصد بود.شورای پول و اعتبار با نرخ 
پیشنهادی موافقت و اعالم کرد که تمامی بانک ها و موسسات مالی باید 
این تصمیم را اجرا کنند. شورا همچنین سقف نرخ بهره وام تجاری را 
از 24 به 22 درصد کاهش داد تا گرفتن وام برای بنگاه های اقتصادی 
را تسهیل نماید.بانک مرکزی ایران به این امید که پول ذخیره شده در 
حساب های پس انداز روانه بخش تولید و بازارهای سرمایه شود، از 
بانک ها خواسته تا نرخ سود سپرده ها را کاهش دهند.مقامات امیدوارند 
با ترمیم اقتصاد کشور در دوره پساتحریم، صاحبان صنایع به تدریج 
بتوانند وام های خود را به سیستم بانکی باز گردانند.از زمان روی کار 
آمدن دولت حسن روحانی حجم نقدینگی بیش از 132.59 میلیارد 
دالر رشد داشته است. اما نکته عجیب آنکه نرخ تورم از آن زمان مدام 
در حال کاهش بوده است. یک دلیل کاهش نرخ تورم به رغم رشد 
عرضه پول، این است که بخش عمده ای از عرضه پول در بانک ها 
محدود شده است. در واقع، حدود 86 درصد نقدینگی در ماه های اول 
و دوم سال مالی جاری متعلق به پول موجود در حساب های پس انداز 
بلندمدت بوده که با تاثیر تورمی تاخیری ای قابل نقد شدن هستند. از 
آنجایی که سود سپرده قرار است کاهش بیشتری را تجربه کند، احتماال 
پول بیشتری از بانک ها خارج خواهد شد.  و با توجه به اینکه عرضه 
پول در دراز مدت  نقشی تعیین کننده در قیمت ها و نرخ تورم دارد، 
بانک مرکزی باید در هنگام اتخاذ یک سیاست انبساطی برای تضمین 
ثبات در بخش تولید، بسیار مراقب باشد. از این رو بانک مرکزی ایران 

باید گوش به زنگ باشد.
 

سکه وارز

سکه یک میلیون و 3۷ هزار و 500 تومان

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید شنبه در بازار یک 
میلیون و 37 هزار و 500 تومان، تمام بهار طرح قدیم یک میلیون 
و 36 هزارتومان، نیم سکه 533 هزار تومان، ربع سکه 289 هزار 
تومان و سکه گرمی 198 هزار تومان اعالم شد.همچنین نرخ هر 
گرم طالی زرد 18 عیار در بازار داخلی 105 هزار و 860 تومان و 
نرخ هر اونس طال در بازارهای جهانی 1288 دالر است.در همین 
حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را برای فروش 3433 تومان، 
هر یورو را 3928 تومان، هر پوند را 4973 تومان، لیر ترکیه 1213 

تومان و درهم امارات را 939 تومان اعالم کردند.

کشاورزي

راه اندازی 3 سردخانه بزرگ شیالتی در کشور

سه  تجهیز  و  راه اندازی  از  شیالت  سازمان  در  مسئول  مقام  یک 
خبر  جاری  سال  در  شیالتی  محصوالت  مخصوص  بزرگ  سردخانه 
می شود. راه اندازی  تهران  در  سردخانه ها  از  یکی  اظهارداشت:  و  داد 
مدیر کل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار سازمان شیالت 
ایران اظهارداشت: برآورد شده 110 میلیارد تومان برای ارتقای سیستم 
تجهیز، نگهداری و حمل و نقل محصوالت آبزیان در سال 95 مورد 
افزود: توسعه صادرات محصوالت شیالتی  نیاز است.عیسی گلشاهی 
به خصوص به بازار روسیه نیازمند سرمایه گذاری در زمینه تجهیزات 
نگهداری، سردسازی و حمل و نقل است تا این محصوالت با کیفیت 
مناسب به بازار هدف برسد.وی از راه اندازی و تجهیز سه سردخانه بزرگ 
مخصوص محصوالت شیالتی در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: 
یکی از سردخانه ها در تهران راه اندازی می شود و پیش بینی می کنیم 

برای ایجاد این سه سردخانه 50 میلیارد تومان اعتبار نیاز باشد.
 

بازار سرمايه

شاخص کل بورس ۶09 واحد عقب نشینی کرد

شاخص کل بورس در جریان معامالت شنبه 609 واحد کاهش یافت.
در پایان معامالت بازار سرمایه با داد و ستد تعداد 1018 میلیون سهم 
و حق تقدم به  ارزش 336 میلیارد تومان در 82 هزار نوبت، شاخص 
بورس 609 واحد افت کرد و به ارتفاع 77 هزار و 423 واحد عقب نشینی 
کرد.شاخص های اصلی بازار سرمایه نیز منفی بودند به طوری که شاخص 
قیمت  واحد،  )هموزن( 33  کل  ارزشی( 230واحد،   - )وزنی  قیمت 
)هموزن( 28واحد، آزادشناور 974واحد و شاخص بازار اول 509واحد 
با  ایران هم  بازارهای فرابورس  بازار دوم 841 واحد افت کردند.در  و 
تومان در 23هزار  به ارزش 141میلیارد  جابه جایی 233میلیون ورقه 

نوبت، آیفکس 2.10 واحد افت کرد و به ارتفاع 796واحد رسید.

راه وشهرسازي

پژمان از سازمان ملی زمین و مسکن کنار گذاشته شد

در فاز جدید تغییرات عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی، محمد 
پژمان از سازمان ملی زمین و مسکن کنار گذاشته شد.سرانجام شنیده ها 
مبنی بر تغییرات در سطح معاونان وزارت راه و شهرسازی درست از آب 
درآمد و محمد پژمان رئیس سازمان ملی زمین و مسکن از ریاست 
این سازمان کنار گذاشته شد.براین اساس، محمد پژمان که در آغاز به 
کار عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی جایگزین احمد اصغری 
مهرآبادی شده بود، از این سازمان رفت و حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل 

شرکت پرشیا فلز اصفهان به  عنوان جانشین وی انتخاب شده است. 
 

بازرگاني

تخفیف 25 درصدی گمرک روسیه 
برای کاالهای صادراتی ایران

مدیر برگزاری همایش تجاری ایران و روسیه گفت: روسیه برای واردات 
از ایران امتیاز زیادی قائل است که از جمله آن تخفیف 25 درصدی 
در هزینه های گمرکی است.حسن مرتجی مدیر برگزاری همایش تجاری 
ایران و روسیه، افزود: روسیه به کلیه کاالهای ساخت ایران که با تهیه و 
تنظیم اسناد و مدارک حمل به ویژه گواهی مبدا به روسیه ارسال می شود 
25 درصد بخشودگی از هزینه سود، حقوق و عوارض گمرکی و مالیات 
ورود کاال را اعطا می کند.وی اظهار داشت: عالوه بر تخفیفاتی که روس ها 
برای واردات کاال از ایران قائل هستند، پایین  بودن هزینه حمل ونقل به 
روسیه، صادرات به این همسایه شمالی را مقرون به صرفه کرده است، چرا 
که ارزان ترین هزینه حمل و نقل کاالهای ایرانی به خارج از کشور به روسیه 
فدراتیو تعلق دارد که از طریق بندر انزلی به بندر آستراخان انجام می شود.
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رئيسشورایشهرآبادان:

مركز مطالعات استراتژیک شورای شهر آبادان فعال می شود

 ۱5 بـا  مصـادف  مـی  مـاه  پنجـم 
بهداشت  سازمـان  سـوی  از  اردیبهشـت، 
جهانی و کنفدراسیون بین المللی مامایی به 
نام »روز جهانی ماما« نام گذاری شده است

بدین مناسبت مهندس حجازی طی دیداری 
سرزده از بیمارستان ولیعصر)عج( قائم شهر 

با ماماهای این بیمارستان دیدار  از نزدیک 
و ضمن تبریک این روز به صحبتهای آنان 

گوش فراداد
قائم  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهر در این دیدار حجازی تاکید داشت: ماما 
وظیفه مهمی در مشاوره و آموزش بهداشت، 

نه تنها برای زنان بلکه برای خانواده و جامعه 
دارد.بنابراین تکریم و تقدیر از ماما به منزله 

تقدیر از مادران می باشد
کرد:بنظر  نشان  خاطر  شهر  قائم  شهردار 
بسیار  مامایی  خدمات  ی  حیطه  میرسد 
عمر  انتهای  تا  تولد  ابتدای  از  و  تر  وسیع 

ابعاد مختلف بهداشتی  این بین  باشد و در 
در زمینه بهداشت باروری، مشاوره، آموزش 
و آگاهی در دوران بلوغ، ازدواج، بارداری و 
پس از آن حتی در دوران کهولت را شامل 
سالمت  ضامن  ها  آموزش  این  شود.  می 

خانواده است

كاندیداهای سیزدهمین جشن بازیگر خانه 
تئاتر معرفی شدند

نشست خبری جشن بازیگر در خانه تئاتر برگزار و لیست کاندیداهای این 
مراسم اعالم شد.به گزارش رویا سلیمی خبرنگار پیام زمان، رئیس انجمن 
بازیگران خانه تئاتر در این نشست گفت: در کشور ما فستیوال های فراوانی 

برگزار می شود ولی کاری که ما در جشن انجام می دهیم یک استثناست.
داوران ما در طول سال تمام نمایش هایی که روی صحنه می روند، را می 

بینند. این جشن یکی از دستاوردهای خانه تئاتر است.
بهزاد فراهانی افزود: داوران ما عضو شورای عالی انجمن بازیگران خانه 
تئاتر هستند و بر اساس رای و نظر آنها تصمیم گیری می شود و ما 
هیچگونه دخالتی در نظر آنها نداریم. ضمن اینکه پیام هفته ملی تئاتر را 

استاد جمشید مشایخی قرائت می کند.
هوشمند هنرکار کار کارگردان این جشن نیز گفت: سال 8۲ که اولین بار 
این مراسم برگزار شد، دست انجمن بازیگران به لحاظ مالی خالی بود اما 
حاال پس از سالها شرایط تغییر کرده است. خوشبختانه عده ای به تئاتر 
وارد شده اند که روی نمایش سرمایه گذاری می کنند و این اتفاق خوبی 
است. سه سال است که دولت هیچگونه کمکی به این مراسم نکرده است 

و حضور همین اسپانسرها موثر است.
وی افزود: در این مراسم که اجرای آن را احترام برومند بر عهده دارد، 
برگزیدگان معرفی خواهند شد و گروه ژیوار نیز به اجرای برنامه می 
پردازد. امیدوارم که جشن گرم و خوبی داشته باشیم. هم چنین در این 
مراسم فرهاد تجویدی بازیگر و کارگردان تئاتر نیز گفت: 3۱5 اثر در 
مرحله اول انتخاب شدند، 73 اثر به داوران نهایی معرفی شدند و از این 

تعداد ۱۲ کاندید مرد و۱۲ کاندید زن معرفی شدند.
او سپس کاندیداهای مرد را بدین شرح معرفی کرد: حسام منظور نماش 
ادیشه، رضابهبودی نمایش همه چیز می گذرد تو نمی گذری، هوتن 
شکیبا نمایش سوراخ، صابر ابر نمایش گالیگوال، حسن معجونی نمایش 
اسم، فرید قبادی نمایش ترور، صادق ملکی نمایش ازدواج آقای می سی 
سی پی، محمد نصرتی ازدواج آقای می سی سی پی، شهروز دل افکار 
باد شیشه را می لرزاند، مجتبی پیرزاده b5-۶، آرش فالحت پیشه ازدواج 

آقای می سی سی پی، ایمان صیاد برهان نمایش سرگیجه.

آن سوی آب ها

مرا از توست هر دم تازه عشقی               
 تو را هر ساعتی حسنی دگر باد

به جان مشتاق روی توست حافظ              
 تو را در حال مشتاقان نظر باد

امروز با حافظ

کسی که شهامت قبول خطر نداشته باشد در 
زندگی به مقصود نخواهد رسید.

محمدعلی کلی

سخن حکیمانه

مسابقه سراسری عكس سلفی 

»من و كتاب؛ یهویی« برگزار می شود

همزمان با ایام برپایی نمایشگاه کتاب تهران 
مسابقه سراسری عکس سلفی »من و کتاب؛ 

یهویی« برگزار می شود.
»کتاب  موسسه 
حمایت  با  هفت« 
و  فرهنگ  وزارت 
و  اسالمی  ارشاد 
مجموعه  همراهی 
ی  ه ها ر ا جشنو
با  همزمان  شمسه 
نهمین  و  بیست 
نمایشگاه بین المللی 
کتاب مسابقه عکس 

سلفی کمپین من و کتاب را برپا کرده است.
من  پویش  به  پیوستن  عالقه مندان  تمامی 
همراه  خود  سلفی  عکس  می توانند  کتاب  و 
هشتگ  با  را  ایشان  عالقه  مورد  کتاب  با 
#من_کتاب_یهویی در اینستاگرام منتشر و 
یا از طریق سایت www.spyy.ir بارگذاری 

و در داوری هر روزه شرکت کنند.

در بازار کتاب

پيامتبریکشهردارقائمشهربهمناسبتروزجهانیماما

صاحب دستان بهاری، روزت مبارک 
خلقتیشگرفبردستانارمغانيتبوسهميزند

اکران فیلم های رخشان بنی اعتماد کارگردان ایرانی 
از جمعه شب در یکی از سینماهای شهر برلین با 

حضور خود وی شروع  شد. 
»قصه ها« اولین فیلم این کارگردان ایرانی بود که در 

پایتخت آلمان به روی پرده سینما رفت.  
نیمی  ما  ما،  روزگار  شهر،  پوست  زیر  فیلم های 
بانوی  گیالنه،  نرگس،  هستیم،  ایران  جمعیت  از 
بنی اعتماد  رخشان  فیلم های  دیگر   اردیبهشت، 
هستند که تا تاریخ ۲4 مه )چهارم خرداد( در برلین 

به نمایش گذاشته می شوند.
در سال های اخیر فیلم های کارگردانان ایرانی با اقبال 
فراوان مردم آلمان مواجه شده و در فستیوال های 
مختلف آلمان از جمله برلینانه برلین و  هامبورگ 

جوایز مختلفی را به خود اختصاص داده اند. 
آلمان  در  ایرانی  فیلم های  اکران  این  بر  عالوه 
به صورت »تور« نیز با استقبال فراوان مواجه شده 

است. در سال های اخیر چند فیلم  ایرانی از جمله 
»نهنگ عنبر« به کارگردانی »سامان مقدم«، دو 

قسمت از سریال »شهرزاد« به کارگردانی حسن 
فتحی، »شهر موش های ۲« به کارگردانی مرضیه 

بروند و »شیفت شب« به کارگردانی  نیکی کریمی به 
این شیوه به معرض نمایش گذاشته شده اند.

نیستم«  سالوادور  »من  کمدی  سینمایی  فیلم 
آخرین ساخته »منوچهر هادی«  از اواسط فروردین 
و تقریباً همزمان با اکران آن در ایران در برخی از 
نمایش  معرض  به  تور  به صورت  آلمان  شهرهای 
گذاشته شد. اغلب مخاطبان این فیلم های ایرانی در 
آلمان ایرانیان مقیم این کشور هستند و فیلم ها به 
زبان فارسی و با زیرنویس انگلیسی اکران  می شوند. 
در شیوه نمایش به صورت تور، هر فیلم، یک یا دو 
سانس در روز و در یکی از سینماهای یک شهر 

اروپایی به نمایش  گذاشته می شود. 
فیلم »بارکد« به کارگردانی »مصطفی کیایی« نیز 
یکی از فیلم هایی است که از اواسط ماه مه )اواخر 
و  هنرمندان  حضور  با  و  آلمان  در  اردیبهشت( 

 کارگردان فیلم به نمایش گذاشته خواهد شد. 

اكران فیلم های رخشان بنی اعتماد در برلین

مخاطب  جذب  توان  »هلن«  فیلم  گفت:  ثقفی 
را دارد و با توجه به زمان دریافت پروانه نمایش 

امکان اکران در عید فطر را هم خواهد داشت.

اکبر ثقفی که به تازگی پروانه نمایش فیلمش را 
از اداره کل ارزشیابی و نظارت دریافت کرده است 
گفت:  فارس  »هلن«به  فیلم  اکران  زمان  درباره 
فیلم سینمایی »هلن« با توجه به آئین نامه جدید 
اکران امکان نمایش برای عیدفطر را خواهد داشت 
زیرا در شرایط جدید امکان اکران برای فیلم هایی 
نمایش آن ها  پروانه  از زمان  فراهم می شود که 

دو ماه گذشته باشد. هم اینک چند دفتر پیشنهاد 
قطعی  تصمیم  هنوز  اما  دادند  را  فیلم  اکران 
نگرفتیم. کارگردان فیلم سینمایی »جان سخت« 
درباره امکان ارتباط مخاطب با فیلم گفت: فیلم 
»هلن« پتانسیل الزم برای جذب مخاطب را دارد 

ومی تواند به خوبی با مخاطب ارتباط برقرار کند.
وی درباره آخرین اثر »امیرحسین ثقفی« توضیح 

داد: بعد از پایان فیلم »مردی که اسب شد« روی 
پژوهش و تحقیق پروژه »روسی« متمرکز شد و 
هم اینک در حال بازنویسی این فیلمنامه است. در 
این اثر امیر تالش داردکه به سمت سینمای قصه 
گو برود اما با سبک و سیاق فیلمسازی خودش، 
این فیلم هم در سیر ساختار و تکنیک کارهای 

قبلی کارگردان است.

»هلن«  عید فطر می آید


