
مصرف ساالنه 30تن داروی ترک اعتیاد درکشور

افزایش سن 
»متعارف« ازدواج

  S۳۰۰ در خدمت پدافند هوایی  
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه سیستم پدافندی راهبردی S۳۰۰ در خدمت پدافند هوایی قرار دارد، 

گفت: سیستم پدافندی ما به عنوان باور ۳۷۳ امسال وارد خط تولید می شود.
  سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح در حاشیه بازدید از نمایشگاه قرارگاه پدافند هوایی 
خاتم االنبیاء)ص( که در ستاد این قرارگاه برگزار شد، در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز این توفیق را داشتیم 
که با حضور در قرارگاه پدافند هوایی، از مجموعه سیستم ها، 
رادارها و سیستم های مختلفی که در مجموعه پدافند هوایی 
کشور مورد نیاز است، بازدید و هم با قابلیت هایی که وجود 

دارد، نیازهایی که داریم را تکمیل کنیم.
وی افزود: آنچه که امروز ما داریم کفایت از نیازهای ما 
می کند. در بحث راداری در زمینه کشف، تعقیب و راداری 

آنچه که نیاز داریم را در داخل تولید می کنیم.

تاج: حفظ کی روش به نفع ما است

 چهارشنبه
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 د      ور جد      ید       سال د  وازد  هم 
 شماره 323٧     

 تک شماره 1000 تومان 
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خاورمیانه بزرگترین 
بازار گازمایع ایران

فعالیت  ۱۲ هزار 
تشکل در بازار کار

روحانی:

نمی گذاریم اموال ایران از حلقوم آمریکایی ها پایین برود  
والدت حضرت ابوالفضل العباس)ع(

مبارک باد

۱۱

7

۳

حذف داوطلبانه 4۰۰ مجوز 
غیرضروری کسب وکار

گروه اقتصاد: وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه 
تاکنون دولت بدون دسترسی به اطالعات کافی، به صورت 

کورکورانه مالیات دریافت می کرد

برنامه دولت برای خروج 
غیرتورمی مسکن از رکود

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اجرای سیاست های 
خروج از رکود مسکن، گفت: وقتی خرید و فروش مسکن 
کاهش  بر  باشد،  انداز  پس  و  تسهیالت  سیستم  پایه  بر 

تورم اثر گذار است.

خبراقتصاد

5 ۱۱۱۰ ۱

آگهی
یک  مالكين  محمدي،  ستاره  مرحومه  وراث 
ثبتي 1٧23/15٤  دانگ پالك  از شش  دانگ 
مطهري  شهيد  خيابان  تعریض  طرح  در  كه 
قرار گرفته، بدینوسيله به شما ابالغ مي گردد 
ظرف مدت حداكثر 15 روز پس از رویت این 
آگهي با همراه داشتن اسناد مالكيت و معرفي 
كارشناس منتخب خود به شهرداري منطقه 8 
مراجعه و نسبت به تعيين تكليف سهم خود 

از پالك ثبتي موردنظر اقدام نمائيد.
طبق  مراجعه  عدم  صورت  در  است  بدیهي 
و  امالك  ابنيه،  تقویم  نحوه  قانون   8 ماده 
اراضي موردنياز شهرداري ها مصوب آبان ماه 
سال 13٧0 به شهرداري راسا نسبت به تملک 

آن اقدام مي نماید.
روابط عمومي شهرداري منطقه 8 کرج

جناب آقاي 
احد بیاني

کسب مدال طالی المپیك هنرهاي رزمي در کشور روسیه 
را به شما و خانواده محترمتان تبريك عرض مي نمائیم.

برادران حیدري

رئیس جمهور با بیان اینکه ما نخواهیم گذاشت 
که این پولی که از آن ملت ایران است به راحتی 
تاکید کرد:  برود،  پایین  از حلقوم آمریکایی ها 
این پرونده را به دادگاه بین المللی خواهیم برد.

حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور در 
جمع  در  خود  استانی  سفر  هفتمین  و  بیست 
مردم کرمان اظهار داشت: روز بسیار بیادماندنی 
میالد  روز  در  یازدهم  دولت  هیات  و  من  برای 
باسعادت امام سوم شیعیان، میهمان مردم عزیز 

کرمان بودن برایمان افتخار است.
شهر  کرمان،  غیور  مردم  بر  سالم  افزود:  وی 
کریمان و سالم بر استان مردان دلیر در طول 
سالم  اسالمی.  انقالب  ویژه  به  و  ایران  تاریخ 
همه  بر  سالم  ایران.  معادن  بهشت  استان  بر 
و  زنان  از  فرهیخته  و  برجسته  شخصیت های 

مردان در سرتاسر این استان.
داد:  ادامه  کرمان  مردم  در جمع  رئیس جمهور 
سالم بر شهدای کرمان به ویژه دکتر محمدجواد 
باهنر رئیس دولت کشور ما، مرد ادب، مرد علم 

و مرد اخالق.
روحانی تصریح کرد: البته استان شما افتخارات 
و  است  داشته  اسالمی  انقالب  بزرگی در طول 
یکی از چهره های این استان و چهره درخشان 
ایران، حضرت آیت ا... هاشمی رفسنجانی است؛ 
رهبری،  معظم  مقام  و  )ره(  امام  دیرین  یار 
شخصیت برجسته در انقالب اسالمی که سالها 
به عنوان رئیس مجلس شورای اسالمی و هشت 
قریب  و  ایران  جمهور  رئیس  عنوان  به  سال 
تشخیص  مجمع  رئیس  عنوان  به  سال   ۲۰ به 
مصلحت نظام و فرمانده دوران جنگ تحمیلی 
در  فداکاری  و  ایثار  همه  این  و  کرده  خدمت 
دوران زندگی خود برای کشور عزیز ایران، مردم 
و حتی دنیای اسالم انجام داد. امیدواریم مردم 
استفاده  و  بهره  پرافتخار  عالم  این  وجود  از  ما 

ببرند.
وی یکی دیگر از افتخارات این استان را سردار 
گفت:  و  برد  نام  سلیمانی  قاسم  حاج  عزیز 
دوران  در  سلیمانی  سردار  با  رفاقتم  و  آشنایی 
و  ایران  جای  جای  اگر  است.  تحمیلی  جنگ 
افغانستان، عراق، سوریه،  ایران   از  حتی خارج 
لبنان و فلسطین  را نگاه کنیم جای پای رشادت 

های سردار سلیمانی را مشاهده می کنیم.
روز سوم شعبان  به  اشاره  با  روحانی همچنین 
گفت:  شیعیان،  سوم  امام  باسعادت  میالد  روز 
اباعبدا...  حضرت  شیعیان  سوم  امام  بر  درود 
حسین )ع( که همواره راهنمای ما در روزهای 
به ما  را  بود و مسیر جهاد و مجاهدت  سختی 

آموخت و پرچم دار آزادی انسانها بود.
پاسداران  سپاه  روز  به  اشاره  با  رئیس جمهور 

انقالب  اول  روز  از  سپاه  گفت:  اسالمی  انقالب 
و  سختی ها  مشکالت،  در  همیشه  امروز  به  تا 
معضالت به عنوان نیروی پیشتاز این ملت برای 

حل معضالت کشور بود.
وی افزود: از اول انقالب آن روز که جنگ ناروا 
نیروی  یک  عنوان  به  سپاه  شد  تحمیل  ما  بر 
از کشور حمایت  بسیج  کنارش  در  و  قدرتمند 
پیشتاز  سپاه  داشتیم  مشکل  کجا  هر  و  کردند 
تنها  نه  سپاه  هم  امروز  و  بود  مشکل  آن  حل 
بلکه  دارد،  بر دوش  را  امنیت کشور  مسئولیت 
امنیت کشورهای دیگر که  بار مسئولیت  امروز 
از ما درخواست مساعدت می کنند هم به دوش 
می کشد و در آن میدان ها هم با کمال رشادت 
از عتبات عالیات، حرم  حضور دارد. برای دفاع 
های مطهر ما در عراق  و سوریه، برای دفاع از 
و  افغانستان  و  فلسطین  و  لبنان  در  مظلومان 
سایر نقاطی که از ملت ایران درخواست کمک 
سپاه  برای  بیشتر  سرافرازی  آرزوی  ما  دارند، 
دالور و همچنین بسیج قهرمان در همه صحنه 

های جهاد و مقاومت و ایستادگی داریم.
موقعیت  باید  ما  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
دسته  بندی،  جناح  گفت:  باشیم،  شناس 
برای  را  خوبی  شرایط  رقابت  دوران  در  بندی 
می  حزبی  رقابت  سایه  در  آورد  می  بوجود  ما 
توانیم بهترین ها را بشناسیم و پای صندوق آرا 
با بینایی بهتر، افراد شایسته تر را برای پذیرفتن 

مسئولیت انتخاب کنیم.
روحانی افزود: اما زمانی که دوران رقابت های 
بندی،  جناح  بحث  دیگر  گذشت،  انتخاباتی 
زمانش  دیگر  دادن  انجام  ناصحیح  های  رقابت 
گذشته است. بعد از دوران انتخابات، امروز روز 
وحدت است و روزی است که همه باید در صف 

واحد قرار بگیریم.
وی تاکید کرد: امروز روزی است که مجلس و 
به رفع مشکالت مردم  باید در کنار هم  دولت 

بپردازند. مردم نه از دولت توقع اختالف دارند 
و نه از مجلس.

به مسئولیت  آنکه ملت  از  بعد  افزود:   روحانی 
خود به خوبی عمل کرد، خواست مردم از دولت 
و مجلس همکاری و همفکری است، در کنار هم 

قرار گرفتن است.
به  بسیار  من  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
دهمی  مجلس  گفت:  امیدوارم  دهم  مجلس 
که در روزهای آینده و ماه آتی فعالیت خود را 
شروع خواهد کرد انتظار ما این است که دولت 
و مجلس در کنار هم همسو برای رفع مشکالت 

ملت غیور ایران تالش کنند.
با  توانست  امروز  دولت  اینکه  بیان  با  روحانی 
اتحاد  و  انقالب  فرهیخته  رهبر  های  هدایت 
تاریخی عبور  از یک پیچ  مردم و دو قوه دیگر 
کند، گفت: ما دست به دست هم دادیم برجام 

را به فرجام رساندیم.
وی افزود: دیروز در سراسر دنیا دشمنان ما به 
علیه  کنند  هراسی  ایران  توانستند  می  راحتی 
ایران حرف بزنند. امروز بهانه جویی هایی آنها 
نفوذی در  آنها  آنقدر کم شده است که سخن 
میان افکار عمومی جوامع و کشورهای مختلف 
وجود ندارد. امروز روزی است که بعد از برجام 
بدون  خریدمان  برای  نیستیم  مجبور  دیگر 
کنیم  مراجعه  کشور  دو  یا  یک  به  تنها  رقابت 
و هر جنسی را با هر قیمت و هر کیفیتی به ما 
تحمیل کند. امروز میدان رقابت پیش روی ما 

باز شده است.
می  که  موردی  یک  در  امروز  داد:  ادامه  وی 
کشور  دهها  کنیم  گذاری  سرمایه  خواهیم 
کشور  در  گذاری  سرمایه  برای  آمادگی  اعالم 
را مسدود  ما  پول  تا دیروز حتی  ما می کنند. 
می کردند و برای آنکه در ایران سرمایه گذاری 

کنند، دهها شرط برای ما می گذاشتند.
اد      امه د      ر صفحه 2

روحانی:

نمی گذاریم اموال ایران از حلقوم آمریکایی ها پایین برود
جزئیات دومین قرارداد خارجی صنعت خودروی ایران

معاون وزیر صنعت از امضای دومین قرارداد سرمایه گذاری خارجی صنعت 
خودروی ایران خبر داد و گفت: سیتروئن فرانسه، قرارداد همکاری خود با 

سایپا را در روزهای اخیر امضا کرده است.
منصور معظمی در گفتگو با مهر گفت: دومین قرارداد حضور سرمایه گذاران 
ایران در روزهای گذشته میان شرکت سایپا  خارجی در صنعت خودروی 
و سیتروئن فرانسه به امضا رسیده که این قرارداد به صورت جوینت ونچر و 
با سرمایه گذاری این شرکت در سایت سایپای کاشان عملیاتی خواهد شد.

امضا  به  براساس قراردادی که  افزود:  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
رسیده، این شرکت فرانسوی باید منابع مالی خارجی خود را به ایران آورده 
و شرکت ایرانی سایپا نیز سایت تولید خودروی خود در کاشان را به عنوان 

آورده پروژه، در اختیار سیتروئن قرار می دهد.
اد      امه د      ر صفحه 2

برنامه دولت برای خروج غیرتورمی مسکن از رکود
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اجرای سیاست های خروج 
از رکود مسکن، گفت: وقتی خرید و فروش مسکن بر پایه سیستم 

تسهیالت و پس انداز باشد، بر کاهش تورم اثر گذار است.
خروج  راهکارهای  در خصوص  مهر  با  گفتگو  در  مظاهریان  حامد 
غیرتورمی مسکن از رکود، گفت: سیاست ما مبتنی بر بازار رهن و 
پس انداز است بنابراین وقتی خرید و فروش مسکن بر پایه سیستم 
تسهیالت و پس انداز باشد، اثرات کاهشی بر تورم داشته و اقتصاد 

سالمی را به وجود می آورد.
وی با بیان اینکه در نتیجه اجرای چنین سیستمی، مسکن از رکود 
خارج شده و تورمی را هم در این بخش نداریم، افزود: ابزارهای تامین 
مالی که تاکنون پیش بینی شده برای اجرای این سیاست است، چرا 
که ما برای خروج از رکود نیاز به سرمایه گذاری داریم؛ به همین 
منظور هم برای طرف عرضه و هم برای تقاضا ابزارهای مالی پیش 

بینی شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تسهیالت 
صندوق پس انداز مسکن یکم و دریافت وام از محل اوراق تسه، گفت: 
این تسهیالت برای افزایش توان مالی در طرف تقاضا تعریف شده تا 
توان اقتصادی متقاضیان را افزایش دهد. مظاهریان به برنامه های افزایش 
تمایل سرمایه گذاران برای ورود به بازار مسکن اشاره کرد و افزود: وام 
۱۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن هم که از سوی بانک مسکن اعالم 
شده، شرایط تامین مالی را برای پروژه های بخش مسکن فراهم می کند 

که پیشنهاد جذابی برای سرمایه گذاران بخش مسکن است.
اد      امه د      ر صفحه 2

اعتیاد  هر 8 ساعت یك قربانی می گیرد

۱

قائم مقام ستاد مبارزه با موادمخدر با بيان اینكه نزدیک به ٧90 هزار معتاد را تحت پوشش درمان داریم كه برای این امر ساالنه بيش از 30 تن دارو مصرف و بيش از 10 هزار ميليارد خسارت به كشور وارد می شود.

سرکار خانم فرجی
مصيبـت وارده را تسـليت عـرض نموده 
از خداونـد منـان برای آنمرحـوم غفران 
و بـرای شـما و خانـواده محتـرم صبر و 

اجر مسـئلت دارم.
حیدری

    امروز شرايط برای 
حرکت ملت آغاز 

شده است

صفحه 5
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نهج البالغه

کالم  نور

هاشمی رفسنجانی:

مخالفان برجام دلیل قانع 
کننده ای برای مخالفت ها ارائه 

نمی کنند

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به 
ادعاهای مخالفان برجام و توافقات هسته ای ایران 
همچنین  و  کشور  داخل  در  کشورهای 5+1  با 
در جامعه ی آمریکا، گفت: مخالفان برجام دلیل 
قانع کننده ای برای مخالفت ها ارائه نمی کنند، در 
حالی که بیشترین استفاده را در این شرایط رژیم 

صهیونیستی می برد.
به گزارش ایسنا، آیت ا... هاشمی رفسنجانی، دیروز 
یادواره ی شهدا،  برگزاری  اعضای ستاد  دیدار  در 
جمعی از خانواده های شهدا، ایثارگران و جانبازان 
از  هشت سال دفاع مقدس و همچنین گروهی 
مردم شهر بهرمان از جلگه ی نوق رفسنجان، شهدا 
را سرمایه ی بسیار ارزشمند در جامعه توصیف کرد 
و با اشاره به امنیت تحسین برانگیز ایران در میان 
کشورهای نا امن منطقه، گفت: در شرایطی که 
منطقه مملو از نا امنی است و هر روز اخبار انفجارات 
و  می شنوید  می بینید،  مختلف  رسانه های  از  را 
می خوانید، ایران در کمال امنیت است، در حالی 
که هدف بسیاری از گروه های تروریستی که اغلب 
آنان سلفی ها و وهابی ها هستند، ضدیت با شیعه 
امنیت مرهون جانفشانی های  این  بود و  ایران  و 
به  مردم  وفاداری های  و  سرزمین  این  جوانان 

آرمان های امام)ره( و شهداست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید بر 
سازندگی روحی یادآوری نام و یاد شهدا و معنویت 
و خلوصی که از طریق برگزاری یادواره های شهدا، 
در جامعه پیدا می شود، همه ی آثار باقی مانده از 
دفاع مقدس به خصوص آثار گفتاری و نوشتاری 
شهدا را، سرمایه ی برای تقویت روحیه ی ایثار و 
مزار  وجود  گفت:  و  دانست  جامعه  در  فداکاری 
شهدا در همه شهرها و روستاها، بقعه ا ی برای توجه 
دلها به خدا، دین، فداکاری و تمرین نفس برای 
این  با خودخواهی است و وقتی جوانان  ضدیت 
نسل می بینند که پدران، مادران، خواهران، برادران 
و خاندان شهدای دفاع مقدس از جانفشانی جوانان 
افتخار می کنند،  خویش راضی هستند و به آن 
به فکر فرو می روند و پی به راز ماندگاری انقالب 

اسالمی می برند.

تکذیب ادعاها در مورد انتصاب 
سفیر جدید ایران در فرانسه

دفتر رییس جمهوري، ادعاهاي مطرح شده مبني 
بر انتصاب یکي از مسئوالن دفتر رییس جمهوري 
را کذب محض  فرانسه  به سفارت کشورمان در 
خواند و از پیگیري حقوقي در این زمینه خبر داد.

دفتر  عمومي  روابط  اطالعیه  در  ایرنا  گزارش  به 
رییس جمهوري آمده است:علیرغم اینکه سخنگوي 
وزارت امور خارجه صراحتا خبرسازي هاي اخیر در 
رییس  دفتر  از مسئولین  یکي  انتصاب  خصوص 
جمهور به سفارت ایران در پاریس و رد این انتصاب 
است؛  کرده  تکذیب  را  فرانسه  دولت  سوي  از 
متاسفانه برخي افراد و رسانه هاي خاص همچنان 
این ادعاي کذب را به همراه تحلیل هاي واهي و 

افتراهاي جدید نسبت به دولت منتشر مي کنند.
در این اطالعیه تاکید شده است: سناریو سازي 
هاي سیاسي و دروغ پردازي براي ضربه زدن به 
روابط خارجي؛ امري مغایر تاکیدات رهبر معظم 

انقالب، مذموم و مغایر منافع ملي است.
این اطالعیه افزوده است: البته ملت رشید ایران 
تهمت،  دروغ،  با  که  وعاملیني  آمرین  به  نسبت 
خیالپردازي و انعکاس توهمات کودکانه خود به 
عنوان تحلیل درصدد انحراف افکار عمومي هستند، 
آگاهند. روابط عمومي دفتر رییس جمهوري خاطر 
انتشار این  نشان کرده است که بدلیل اصرار بر 
مطلب کذب و همچنین طرح اتهامات بي اساس 
هاي  پیگیري  خارجي،  سیاست  خصوص  در 

حقوقي الزم را در مراجع قانوني انجام خواهد داد.
به گزارش ایرنا برخي از رسانه ها طي روزهاي اخیر 
با انتشار اخباري از عدم پذیرش سفیر ایران توسط 
مقامات فرانسه خبر داده بودند. این در حالي است 
که روز گذشته این خبر از سوي حسین جابري 
انصاري سخنگوي وزارت امور خارجه تکذیب شد.

هشدار دادستان تهران به 
هنرمندان و ورزشکاران متخلف

 دادستان عمومی و انقالب تهران نسبت به رفتارهای 
هنرمندان و ورزشکاران متخلف هشدار داد.

به گزارش ایرنا ، عباس جعفری دولت آبادی این 
هشدار را در جمع قضات دادسرای پولی، بانکی و 

اقتصادی در محل دادسرای تهران اعالم کرد. 
دولت آبادی گفت: اگر ورزشکاران و هنرمندان در 
جلسات مبتذل و خالف موازین شرکت کنند و 

اتهام آنها محرز شود اسامی آنها اعالم خواهد شد.
این مقام قضایی افزود: هنرمندانی که در فیلم های 
سینمایی و سریال های تلویزیونی حضو ر دارند 
و ورزشکارانی که مورد توجه جامعه بویژه جوانان 
شرع  موازین  خالف  جلسات  در  نباید  هستند، 

شرکت کنند.
وی یادآورشد: فساد تنها محدود به حوزه اقتصادی 
نیست و در همه حوزه ها بویژه حوزه فرهنگی خطر 

فساد وجود دارد.

خبر

گشایش پنجمین دوره مجلس خبرگان 
با پیام رهبر معظم انقالب

دوره  پنجمین  که  این  بیان  با  خاتمی  احمد  سید  ا...  آیت   
مجلس خبرگان رهبری چهارم خردادماه 95 با پیام رهبر معظم 
انقالب اسالمی گشایش می یابد، گفت: اعضای هیات رئیسه و 
این دوره در روزهای چهارم و پنجم  کمیسیون های تخصصی 

خردادماه سال جاری انتخاب می شوند.
عضو هیات رییسه چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری روز 
مجلس  دوره  پنجمین  افزود:  ایرنا  با  گو  و  گفت  در  شنبه  سه 
خبرگان رهبری روزهای سه شنبه و چهارشنبه)چهارم و پنجم 

خردادماه( در دو بخش کار خود را آغاز می کند.
آیت ا... خاتمی یادآور شد: در بخش اول پس از تالوت آیاتی از 
قرآن کریم و پخش سرود ملی، قرائت پیام رهبر معظم انقالب 
به مناسبت آغاز به کار پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری 
را  نگهبان  شورای  دبیر  توسط  مجلس  این  انتخابات  گزارش  و 

خواهیم داشت.
داخلی  نامه  آیین  پنج  ماده  براساس  همچنین  داد:  ادامه  وی 
مراسم تحلیف برگزار می شود و سپس رئیس سنی سخنرانی 

می کند.
عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری افزود: در بخش دوم 
دو  منشی،  دو  رئیس،  نایب  دو  رئیس،  رئیسه شامل  هیات  نیز 
آن  رئیسه  هیات  و  گانه   6 های  کمیسیون  اعضای  و  کارپرداز 

انتخاب می شوند.
وی ادامه داد: همچنین کمیته پنج نفره برای تنظیم بیانیه پایانی 
مجلس  نمایندگان  از  تعدادی  آن  از  و پس  می شوند  برگزیده 

خبرگان رهبری نطق های پیش از دستور دارند.
گفت:  همچنین  رهبری  خبرگان  مجلس  رئیسه  هیات  عضو 
اعضای مجلس خبرگان رهبری در روز پنج شنبه ششم خرداد 
با رهبر معظم انقالب  نیز پس از زیارت حرم مطهر امام راحل 

دیدار می کنند. 
خبرگان  مجلس  دوره  پنجمین  انتخابات  در  ایرنا،  گزارش  به 
رهبری که هفتم اسفندماه 1394 برگزار شد، 88 نماینده این 

مجلس انتخاب شدند.

روسیه: برکناری بشار اسد دیگر پیش شرط 
آمریکا نیست

اینکه  اعالم  با  روسیه  خارجه  وزارت  معاون  گاتیلوف  گنادی 
آمریکا بر خالف گذشته دیگر برای برکناری بشار اسد به عنوان 
نشست  در  را  ترکیه  مواضع  ندارد،  اصرار  مذاکرات  پیش شرط 
ژنو  در  ملل  سازمان  نظارت  تحت  که  سوری  های  طرف  اخیر 

برگزار شد، غیرسازنده خواند.
به گزارش ایرنا، گاتیلوف در مصاحبه با روزنامه روسی ایزوستیا 
که دیروز منتشر شد، گفت: موضع ترکیه بر تصمیم گیری تشکل 
موسوم به »کمیته عالی مذاکرات« )گروه تحت نفوذ ریاض( در 

ترك مذاکرات ژنو تاثیر مستقیم داشت.
وی افزود: تاسف بار است که بازیگران خارجی بویژه کشور مهمی 
مانند ترکیه به ایفای نقش غیرسازنده در روند حل مسائل سوریه 

ادامه می دهند.
توسط  ژنو  مذاکرات  ترك  از  مسکو  اینکه  بر  تاکید  با  گاتیلوف 
گروه ضد سوری تحت حمایت ریاض ناراضی است، اظهار کرد: 
بحران  ناکام گذاشتن مذاکرات حل  برای  اقدام غیرسازنده  این 

سوریه انجام گرفت که روسیه این تصمیم را محکوم می کند.
وی همچنین با اشاره به اینکه در موضع آمریکا برای برکناری 
واشنگتن  افزود:  است،  داده  رخ  تغییراتی  قدرت  از  اسد  بشار 
به منظور  توافق  برای  را  اکنون تالش می کند موافقت روسیه 
پایان مسئولیت رییس جمهوری سوریه در خاتمه روند مذاکرات 

جلب کند.
در  هایی  پیشرفت  مسائل،  این  وجود  با  کرد:  اظهار  گاتیلوف 
موضع طرف آمریکایی دیده می شود و اگر پیش از این پافشاری 
می کردند که لزوم آغاز مذاکرات کناره گیری بشار اسد است، 

اکنون از آن به عنوان پیش شرط گفت وگوها یاد نمی کنند.
آمریکا  پیشگامی  به  سوری  ضد  عربی  غربی  کشورهای  گروه 
تروریست  استخدام  و  جذب  با  پیش  سال  پنج  از  عربستان  و 
های افراطی و تندرو از کشورهای مختلف جهان حتی آمریکا و 
اروپا، گروه هایی مانند داعش، جبهه النصره، احرارالشام وجیش 

االسالم را راه اندازی و تقویت کردند.
این کشورها تروریست ها را با هدف سرنگونی حکومت سوریه 
این کشور گسیل گردند و پس از ناکامی در اجرای این سناریو 
سرگیری  از  برای  ایران  و  روسیه  خواسته  پذیرش  به  مجبور 

مذاکرات طرف های سوری شدند.

برنامه دولت برای خروج غیرتورمی مسکن از رکود
اد      امه از صفحه1

شرکت های  و  سازندگان  مسکن،  بانک  مدیره  هیات  مصوبه  براساس 
کنند،  جدید  تکنولوژی  با  مسکن  ساخت  به  اقدام  که  انبوه سازی 
تسهیالت ساخت مسکن بدون سپرده انجام خواهد شد، بنابراین اگر 
سازنده ها تکنولوژی را وارد ساخت و ساز کنند که موجب صرفه جویی در 
انرژی شود تا سقف 15۰ میلیون تومان نیز تسهیالت پرداخت می شود.
این اقدام برای اولین بار است که در تهران، شیراز، کرج، مشهد، اهواز و 
اصفهان انجام خواهد شد، یعنی اگر سازنده ها قصد دارند اقدام به ساخت 
واردات  به  اقدام  اگر  و  تومان  میلیون  تکنولوژی جدید کنند، 13۰  با 
تکنولوژی جدید به کشور کنند که موجب بهره وری انرژی شود تا سقف 

15۰ میلیون تومان نیز تسهیالت بدون سپرده پرداخت خواهد شد.

جزئیات دومین قرارداد خارجی صنعت خودروی ایران
اد      امه از صفحه1

وی تصریح کرد: قرار بر این است که چندین مدل خودرو در کالس 
جدید به صورت مشترك از سوی این دو خودروساز تولید شود که 6۰ 
درصد آن به بازار داخل و 4۰ درصد آن به بازارهای صادراتی ارسال 

خواهد شد.
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اظهارداشت: 
کار طراحی، مهندسی و تأمین منابع مالی از سوی این شرکت فرانسوی 
صورت خواهد گرفت و سایپا نیز آورده ای به صورت مالی نخواهد داشت.

معظمی خاطرنشان کرد: سیتروئن عالوه بر انتقال دانش فنی، سرمایه 
نیز به ایران وارد خواهد کرد.

به گزارش مهر، در قراردادی که میان شرکت سیتروئن و سایپا به امضا 
رسیده، این شرکت فرانسوی قرار است 5۰۰ میلیون دالر سرمایه را 
وارد ایران کند. پیش از این، پژوی فرانسه همکاری مشترکی به صورت 
جوینت ونچر را با گروه صنعتی ایران خودرو به امضا رسانده که بر مبنای 
به  ایران  فرانسوی در  این کمپانی  قرار است سه مدل خودروی  آن، 

صورت مشترك تولید شود.

خبر

اد      امه از صفحه1
چه  برجام  گویند  می  کرد:  تاکید  روحانی 
برای  را  ما  دست  برجام  است  کرده  کار 

فعالیت باز کرده است.
وی گفت: سـه میلیارد و 418 میلیون دالر 
بعـد از برجـام سـرمایه گـذاری مسـتقیم 
آغـاز شـده اسـت. مجـوز سـرمایه گـذاری 
بـرای حـدود 3.5 میلیـارد دالر در طـول 
ایـن چهار ماه صادر شـده و مشـغول سـاز 
و کار بـرای اجرایـی کـردن ایـن قراردادها 

. هستیم
وی با بیان اینکه امروز شرایط برای حرکت 
روزی  امروز  گفت:  است،  شده  آغاز  ملت 
به  دست  اتحاد  و  وحدت  با  باید  که  است 
آباد  ایران  ساختن  ،برای  دهیم  هم  دست 
اهمال  بار  است  ناچار  دولت  البته  آزاد.  و 
و خطای سال های گذشته را هم بر دوش 
را در  اشتباه پول مردم  به خطا و  بگیرد.  

اختیار آمریکا قرار دادند.
رئیس جمهور ادامه داد: در سال 86 تا 8۷، 
شرایطی  در  بوده  طالیی  فرصت  ماه   1۰
که خطر بسیار باالیی برای این پول وجود 
دست  از  را  آن  داشتند  فرصت  و  داشته 
صورت  اقدام  این  اما  برانند،  ها  آمریکایی 
که  ای  کمیته  زودی  به  البته  وکه  نگرفته 

منتشر  را  خود  گزارش  ایم  داده  تشکیل 
خواهد کرد.

روحانی در عین حال خاطر نشان کرد: ما 
نخواهیم گذاشت این پولی که از آن ملت 
ایران است به راحتی از حلقوم آمریکایی ها 

پایین برود.
وی با بیان اینکه در آینده ای نزدیک این 
پرونده را به دادگاه بین المللی خواهیم برد، 
مسیر  ایران،  ملت  حقوق  احقاق  تا  گفت: 
حقوقی و سیاسی بانکی ما برای آنکه مال 
تالشی  هیچ  از  برگردد،  خزانه  به  ملت 

فروگذار نخواهیم کرد.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: امروز همه 
و  وحدت  دهیم،  هم  دست  به  دست  باید 
یگانگی مان را حفظ کنیم، در کنار یکدیگر 
به دست  و دست  رهبری  فرمان  به  گوش 

هم خواهیم داد.
انتخابات  دوران  اینکه  بیان  با  روحانی 
گذشته است، گفت: این انتخابات با حضور 
تمام  آمیز  افتخار  صورت  به  شما  پرشور 
فرصت  از  استفاده  روز  امروز  و  است  شده 
را  خودمان  باید  امروز  است.  دیروز  های 

برای یک حرکت بزرگ آماده کنیم.
ما  گفت:  کشور  مشکالت  به  اشاره  با  وی 
فراوانی  های  توانمندی  کنار مشکالت،  در 

هم داریم.
را معضل آب  از مشکالت کشور  وی یکی 
نامید و گفت: انشاءا... این دولت همه تالش 
خود را برای حل معضل آب کرمان  خواهد 

کرد.
صندوق  دهم  می  قول  من  گفت:  روحانی 
به  تومان  میلیارد   ۲۰۰۰ با  توسعه  ملی 

کمک طرح های این استان خواهد آمد.
وی با اشاره به برنامه ها و پروژه های دولت 
بهشت  استان  این  گفت:  استان،  این  در 
را  ها  گذاری  سرمایه  باید  و  است  معادن 

بیشتر کنیم.
کنار  در  کرد:  خاطرنشان  جمهور  رئیس 
آبیاری  کشاورزی،  بحث  به  آب  مسئله 
باید   95 سال  در  که  آنچه  ویژه  به  مدرن 
انجام دهیم، در شورای عالی استان تبیین 
رفع  در  را  کرمان  مردم  و  شد  خواهد 

مشکالتشان تنها نخواهیم گذاشت.
روحانی در پایان گفت: این دولت 4۰ پروژه 
اختصاص  با  کرمان  استان  برای  عمرانی 
مبلغی بالغ بر 968 میلیارد تومان در نظر 

گرفته است.

روحانی:

نمی گذاریم اموال ایران از حلقوم آمریکایی ها پایین برود

حقوق  از  حمایت  ملی  انجمن  رییس 
در  است:  معتقد  مصرف کنندگان 
انحصار  در  خودرو  بازار  که  شرایطی 
ایران  شرکت  دو  بی کیفیت  محصوالت 
مصوبه  اجرای  سایپاست  و  خودرو 
شورای رقابت مبنی بر آزادسازی قیمت 

خودروهای داخلی، نادرست است.
شورای  کرد:  اظهار  جعفری،  محمد 
چه  با  که  دهد  توضیح  باید  رقابت 
تولید  بودن  رقابتی  به  استداللی معتقد 

برخی از خودروهای داخلی است.
وی با بیان اینکه بازار خودرو هم اکنون 
و  خودرو  ایران  شرکت  دو  انحصار  در 
انحصار  کرد:  خاطرنشان  است،  سایپا 
که  است  حدی  در  خودروساز  دو  این 
تولید خود، قیمت  افزایش  یا  با کاهش 

خودرو در بازار آزاد را تعیین می کنند.

حقوق  از  حمایت  ملی  انجمن  رییس 
این  در  داد:  ادامه  مصرف کنندگان 
قیمت  تعیین  اختیار  اگر  شرایط 
خودروسازان  به  نیز  خودرو  کارخانه ای 
داده شود دیگر سنگ بر روی سنگ بند 

نخواهد شد.
به  خودرو  قیمت  آزادسازی  افزود:  وی 
و  است  قیمت ها  شدن  گران  معنای 
حاضر  حال  در  زیرا  بیافتد  اتفاق  نباید 
نیز قیمت خودروهای داخلی گران است 
با  خرید  به  تمایلی  مصرف کنندگان  و 

قیمت های فعلی ندارند.
شورای  وظیفه  اینکه  بیان  با  جعفری 
رقابت برخورد با انحصار موجود در بازار 
حال  این  با  کرد:  تصریح  است،  خودرو 
شورای رقابت به جای برخورد با انحصار 
با مصوباتی چون آزادسازی قیمت برخی 
خودروهای داخلی به دنبال قانونی جلوه 

دادن این انحصار است.
 اخیـرا شـورای رقابـت مصـوب کرد که 
رقابـت  تـوان  »بـرای حداکثـر سـازی 
کـه  خودرویـی  هـر  خـودرو،  بـازار  در 
و  وارداتـی  تعرفه هـای  بـه  توجـه  بـا 
خودروهای جایگزیـن در کالس خود از 
قـدرت رقابتی مناسـبی برخوردار باشـد 
بـه تدریج از نظـام قیمت گـذاری خارج 

می شـود«.

اقتصاد  تحقق  گفت:  اطالعات  وزیر 
مقاومتی، ایجاد امنیت و آرامش و بارور 
شدن فرهنگ و اقتصاد در سایه وحدت 

و همدلی میسر می شود.
در  علوی  محمود  سید  االسالم  حجت 
افزود:  کرمان  استان  بافت  مردم  جمع 
هر کس در هر پست و مقام و موقعیتی 
که باشد باید در چارچوب شرع و حالل 

و حرام خدا حرکت کند.
وزیر اطالعات با اشاره به اینکه حکومت 
اسالمی ایران بر پایه اخالق و معنویت 
نظام  گفت:  است  مردم  به  خدمت  و 
چارچوب  در  ایران  اسالمی  حکومت 

اسالم و شرع است.
و  انتخابات  در  آزادی  کرد:  اظهار  وی 
اسالمی  ایران  در  مردمی  دموکراسی 
در  سیاسی  سالیق  ایجاد  سبب 
مقدس  نظام  اعتالی  و  یکدیگر  کنار 

جمهوری اسالمی ایران شده است.
اولویت  االسالم علوی مهمترین  حجت 
و  اسالمی  نظام  حفظ  برای  کنونی 
جذب  و  حداقلی  دفع  را  مردم  وحدت 
حداکثری دانست و گفت: وجود ناامنی 
های کنونی در برخی کشورهای دنیا و 
امنیت فعلی در نظام مقدس جمهوری 
اقتدار،  امنیت،  از  نشان  ایران  اسالمی 
هر  که  است  ملتی  سربلندی  و  عزت 

و  امنیت  حافظ  و  خبره  نیرویی  کدام 
اقتدار این مرز و بوم هستند.

سه  روز  همراه  هیات  و  اطالعات  وزیر 
با سفر رئیس جمهوری  شنبه همزمان 
به شهرستان  ورود  با  کرمان  استان  به 
شهید  فرزندان  استقبال  مورد  بافت 
امنیت  عرصه  شهید  توحیدی  منصور 

قرار گرفت.
وی با حضور در گلزار شهدای بافت به 
قبور  و  احترام  ادای  شهدا  شامخ  مقام 

مطهر شهیدان را گلباران کرد.
معاونـان رئیـس جمهـوری و وزیران به 
عنـوان نماینـدگان وی بـه شهرسـتان 
دیدارهـای  در  و  سـفر  اسـتان  هـای 
مردمـی و نشسـت با مسـئوالن محلی، 
بررسـی  را  مختلـف  مناطـق  وضعیـت 

کنند.  مـی 

علوی: 

تحقق اقتصاد مقاومتی در سایه همدلی میسر است

محرومیت  به  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
به علت رعایت نکردن ضوابط  ناشران  برخی 
تهران  کتاب  بین المللی  نمایشگاه  مقررات  و 
مکتوب  و  شفاهی  تذکرات  به  توجه  عدم  و 
اشاره  نمایشگاه  ارزیابی  و  نظارت  شورای 
ناشران غیرقابل  کرد و گفت: برخی تخلفات 

چشم پوشی است.
از  بازدید خود  دومین  در حاشیه  علی جنتی 
این رویداد بزرگ فرهنگی کشور در مجموعه 
ناشران  برخی  افزود:  آفتاب  شهر  نمایشگاهی 
از  بودند  داده  انجام  را  تخلفاتی  گذشته  سال 
جمله این که کتاب دیگر ناشران را به فروش 
می رساندند یا سایر تخلفات را انجام داده و حتی 
و  نظارت  و شفاهی شورای  کتبی  تذکرات  به 
لذا شماری  نکردند،  توجهی  نمایشگاه  ارزیابی 
از آنها از حضور در این نمایشگاه محروم شدند.

به گفته وی، البته ما خواهان این نیستیم که 
نداشته  را  نمایشگاه  در  حضور  امکان  ناشران 
مغتنمی  نمایشگاه فرصت  این  باشند چرا که 
برای ارائه تولیدات و آثار آنها در نظر گرفته شده 
و مردم نیز می خواهند از نمایشگاه استفاده الزم 
و بهینه را ببرند. وی تصریح کرد: این که ناشری 

در مجموعه نمایشگاهی با این عظمت بخواهد 
اقدام به تخلف آشکار نماید، به نظر کار درستی 
نیست. عضو کابینه دولت یازدهم در ادامه در 
پاسخ به این سوال که نمایشگاه امسال را پس از 
گذشت 6 روز چگونه دیدید، گفت: خوشبختانه 
شور و نشاط در نمایشگاه برقرار است و همان 
این  به  باتوجه  می فرمایید  مالحظه  که  طور 

مردم،  از  کثیری  جمع  است،  هفته  وسط  که 
دانشجویان، خانواده ها و اقشار مختلف جامعه 

خود را با هر وسیله ای به نمایشگاه رسانده اند.
جنتی گفت: من در فرصتی که در حال بازدید 
بودم، خیل جمعیت به قدری بود که فاصله میان 
غرفه ها را به سختی می توانستم طی کنم و این 

نشانگر اقبال خوب این نمایشگاه است.

وی در پاسخ به این سوال که از چه غرفه هایی 
فرصت  این  در  گفت:  داشتید،  بازدید  بیشتر 
بخش  در  با حضور  کردم  آمده سعی  به وجود 
ناشران عمومی از یک سری ناشران پرکار در 
داشته  بازدید  مکتوب  و  دیجیتال  نشر  حوزه 
باشم. جنتی افزود: البته در کنار اینها از دیگر 
غرفه ها و ناشران نیز بازدید به عمل آورده و با 
آنها درخصوص تولیدات جدیدشان به گفت وگو 

پرداختم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در بخش دیگری 
از این گفت وگو در پاسخ به سوال خبرنگاری که 
گفته می شود تفاهمنامه بین شهرداری و وزارت 
ارشاد آیا پنج ساله یا 1۰ ساله است، گفت: بر 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  تفاهمنامه  آن  اساس 
اسالمی با شهرداری تهران تفاهمنامه ای را امضا 
کرده است که چند سالی نمایشگاه کتاب در 

شهر آفتاب برگزار شود.
نمایشگاه کتاب  زمان  در  داریم  بنا  وی گفت: 

تبلیغات فرهنگی و نه تجاری باشد. 
ایستگاه های  در  تبلیغات  عموم  وی،  گفته  به 
مترو، فضاهای داخلی،  محوطه و... تاکید شده 

که فرهنگی باشند.

رییـس سـازمان فضایـی بـا تاکید بـر این که 
ماهـواره زهـره از دسـتور کار خـارج نشـده 
اسـت، از پرتـاب ماهـواره دوسـتی در سـال 

جـاری خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا، دکتـر محسـن بهرامـی در 
حاشـیه مراسـم بازدیـد معاون علمـی و فناوری 
رییـس جمهـور از مرکـز فضایی البـرز در جمع 
خبرنـگاران بـا بیـان این کـه ماهـواره زهره یک 
ماهواره ملی اسـت، افزود: این ماهواره از دسـتور 

کار ما خارج نشـده اسـت.
بهرامی با اشـاره به سـایر پروژه هـای فضایی این 
سـازمان یادآور شـد: ماهواره دوسـتی، امسال به 

فضا پرتاب خواهد شـد.
وی همچنیـن از تغییـر نـام ماهواره هـا خبر داد 
و در ایـن بـاره توضیـح داد: ممکن اسـت که در 
آینده یک دانشـگاه 1۰ ماهـواره فضایی طراحی 
کنـد و بسـازد؛ از ایـن رو بایـد هـر کـدام از این 

ماهواره هـا بـا نام مشـخصی به ثبت برسـند.
بهرامـی بـا بیـان ایـن کـه ماهواره های سـاخته 
شـده باید به ثبت بین الملل برسـد، خاطرنشـان 
کـرد: ایـن امـر در خصوص هواپیماهـا نیز صادق 
اسـت؛ از ایـن رو از ایـن بـه بعـد ماهواره هـای 
ساخته شـده با نام مشـخصی به ثبت می رسند.

رییـس سـازمان فضایـی بـه وضعیـت ماهـواره 
مصبـاح اشـاره کـرد و افـزود: ایـن ماهـواره بـه 
دلیـل پیچیدگی هـای قوانیـن بین المللـی در 
کشـور ایتالیاسـت و ایـن مسـاله در حـال حـل 
شـدن اسـت؛ ولـی نمی تـوان زمـان مشـخصی 

بـرای بازگردانـدن آن بـه کشـور اعـالم کـرد.
بهرامـی همچنیـن بـه از دسـت رفتـن نقـاط 

ایـران در فضـا اشـاره کـرد و گفـت:  مـداری 
یکـی از وظایف سـازمان فضایی پیگیـری نقاط 
مـداری اسـت که مـا امیدواریـم در ایـن زمینه 

موفقیت هایـی کسـب کنیـم.
بهرامـی همچنیـن بـه بازدیـد معـاون علمـی 
رییـس جمهـور از مرکز فضایی البرز اشـاره کرد 
و یـادآور شـد: یکی از درخواسـت های ما حضور 
شـرکتهای خصوصی و نوپا در حوزه فضا اسـت 
کـه بـا بازدیـدی که دکتـر سـتاری از این مرکز 
بـه عمل آورد، حمایتهـای خـود را از این برنامه 

اعـالم کرد.
وی همچنیـن بـا تاکیـد بـر این کـه فعالیتهای 
فضایـی مربـوط به پرتـاب ماهواره ها نمی شـود، 

فعالیتهـای  ایـن حـوزه  خاطرنشـان کـرد: در 
بسـیاری از جملـه فعالیتهـای هنـری می تـوان 
انجـام داد کـه کارآمدی هـای زیـادی در جامعه 
دارد، البتـه بـا ایـن بازدیـد، فضـا برای ایـن امر 

ایجاد شـد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

تخلفات برخی ناشران قابل چشم پوشی نیست

پرتاب ماهواره دوستی در سال جاری

رییس انجمن حمایت از مصرف کنندگان:

آزادسازی قیمت خودرو نادرست است
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سپاه ؛ نگهبان امنيت و اقتدار نظام 
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: دفاع و 
مقاومت ما سوريه، عراق و يا لبنان نمي شناسد، 
ما اسالم و ملت ايران را مي شناسيم. هرجا رهبر 
عزيزمان الزم بدانند براي دفاع از منافع اسالم و 

ملت ايران حاضر خواهيم بود.
صفحه  در  يادداشتي  انتشار  با  رضايي  محسن 
شعبانيه،  اعياد  تبريك  ضمن  خود  اينستاگرام 
ميالد امام حسين )ع( و روز پاسدار با ذكر خاطره 
اي از ايام پيروزي انقالب اسالمي و شكل گيري 
سپاه، به چرايي انتخاب سالروز والدت اباعبداهلل 

الحسين )ع( به عنوان روز پاسدار پاسخ داد.
فرمانده سابق سپاه پاسداران انقالب اسالمي در 
دوران دفاع مقدس در اين يادداشت نوشت: چند 
روز مانده به پيروزي انقالب اسالمي، در مدرسه 
استقرار  محل  در  و  ايران  خيابان  در  واقع  رفاه 
حضرت امام )ره( با شهيد بروجردي قدم مي زدم، 
نگران وضعيت انقالب بوديم، نگراني ما از آن جا 
بود كه مي دانستيم اگر انقالب پيروز شود ، نه 
نه هواداران شاه مثل  و  نه ساواكي ها  و  آمريكا 
دوران مصدق به سادگي تسليم اراده مردم نمي 
شوند و به اصطالح ول كن ماجرا نخواهند بود! 
و  تقويت  براي  راهكاري  يافتن  براي  ما  صحبت 
حفظ انقالب بود. رضايي يادآور شد: اين نگراني 
بيشتر از ما در ذهن امام بود . وقتي انقالب پيروز 
شد ، امام از تشكيل سپاه حمايت جانانه اي كردند. 
با دوستانمان به اين نتيجه رسيديم كه روز سپاه را 
روز ميالد امام حسين )ع( بگذاريم تا به دشمنان 
ملت ايران و اسالم بگوييم ما پاسداران ، به تأسي 
از ثاراهلل، تا آخرين قطره خون از انقالب ، كشور و 

مردم مان دفاع مي كنيم.

تابش:
امروز وقت پيش رفتن از سطح برجام 

است
نماينده مردم اردكان در مجلس با اشاره به اينكه 
وقت پيش رفتن از سطح برجام است، گفت: بايد 
همه برای مبارزه با فساد، آسيب های اجتماعی و 

رونق اقتصادی تالش كنيم.
به گزارش مهر، محمدرضا تابش نماينده مردم 
به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  اردكان 
سال  پايانی  روزهای  در  رئيس جمهور  سفر 
گذشته به استان يزد، گفت: سفر آقای روحانی 
و اتخاذ تصميمات مهم برای استان يزد اسباب 
اميدواريم  كه  كرد  فراهم  را  مردم  رضايتمندی 
چه  هر  مصوبات  اين  شدن  عملی  موجبات 
زودتر محقق شود. وی افزود: برگزاری انتخابات 
خبرگان رهبری و دهمين دوره مجلس شورای 
و  كشور  توسعه  مسير  در  رخدادی  اسالمی 
بايد پيام  معرفی سطوح جديد مشاركت است، 
تحول در انتخابات را به خوبی درک كرده و به 
آن عمل كنيم. منتخب مردم در مجلس دهم 
مجلس  كه  است  اين  جامعه  انتظار  داد:  ادامه 
دهم با محوريت دادن به عقالنيت، در كنار دولت 

گام های عملی بردارد.
تابش گفت: اگر مجلس نهم توانست در زمينه 
امروز وقت  به دولت كمك كند،  رفع تحريم ها 
پيش رفتن از سطح برجام است، بايد برای مبارزه 
رونق  اجتماعی،  آسيب های  با  مقابله  فساد،  با 
اقتصادی، كاهش مخاطرات اساسی مثل بحران 
آب، افزايش كارآيی و پيشبرد اقتصاد مقاومتی 

تالش همگانی كنيم.

سفير جدید آمریكا در راه بغداد
واشنگتن  كه  كردند  اعالم  عراق  خبری  منابع 
استيوارت  جايگزين  را  كويت  در  آمريكا  سفير 

جونز در بغداد كرده است.
ديپلماتيك  منبع  يك  از  نقل  به  منابع  اين   
كه  كردند  اعالم  عراق  خارجه  وزارت  در 
به  آينده  روزهای  در  سيليمان‹  ›داگالس 
بغداد  در  آمريكا  فعلی  سفير  جانشين  عنوان 
كند.  می  آغاز  عراق  در  را  خود  فعاليت 
استيوارت جونز در 2014 فعاليت خود را به 
بود  كرده  آغاز  بغداد  در  آمريكا  سفير  عنوان 
دليل  به  ای  اشاره  منتشره  های  درگزارش  و 

تغيير زود هنگام وی نشده است. 
جونز در ماه های اخير به بهانه امنيت سفارت 
آمريكا در بغداد، بر تعداد نظاميان كشورش در 
سفارتخانه اش در پايتخت بغداد افزوده است، به 
طوری كه در دو روز گذشته 25 نظامی جديد 
امريكايی به صف نيروهای حافظ سفارت امريكا 

در بغداد پيوسته اند.

  S3۰۰ در خدمت پدافند هوایی  
وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح با بيان اينكه سيستم پدافندی 
سيستم  گفت:  دارد،  قرار  هوايی  پدافند  در خدمت   S۳00 راهبردی

پدافندی ما به عنوان باور ۳۷۳ امسال وارد خط توليد می شود.
  سردار حسين دهقان وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح در حاشيه 
بازديد از نمايشگاه قرارگاه پدافند هوايی خاتم االنبياء)ص( كه در ستاد 
اين قرارگاه برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز اين توفيق 
را داشتيم كه با حضور در قرارگاه پدافند هوايی، از مجموعه سيستم ها، 
رادارها و سيستم های مختلفی كه در مجموعه پدافند هوايی كشور مورد 
نياز است، بازديد و هم با قابليت هايی كه وجود دارد، نيازهايی كه داريم 

را تكميل كنيم.
وی افزود: آنچه كه امروز ما داريم كفايت از نيازهای ما می كند. در بحث 
راداری در زمينه كشف، تعقيب و راداری آنچه كه نياز داريم را در داخل 

توليد می كنيم.
وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح با بيان اينكه قادر هستيم سيستم های 
پدافندی، توپخانه و موشكی را توليد كنيم، ادامه داد: بدون اينكه اتكايی 

به ديگران داشته باشيم؛ گام های بلندی را بايد در اين ميدان برداريم.
دهقان از در اختيار پدافند هوايی قرار گرفتن سيستم پدافندی راهبردی 
S۳00 خبر داد و افزود: عملكرد اين سيستم پدافند راهبردی را نيز در 
داخل طراحی كرده ايم و سعی می كنيم امسال آن را وارد خط توليد كنيم.
وی در ادامه افزود: چيزی به اسم S۳00 داخلی نداريم؛ در سيستم های 
پدافندی معموالً برد و ارتفاع تعريف می شود و قابليت درگيری با اهداف 
مختلف مشخص می شود. سيستم پدافندی ما به عنوان باور ۳۷۳ دارای 
قابليت درگير شدن با كروز هواپيمای بدون سرنشين، هواپيمای جنگی 
و حتی بالستيك را دارد. وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح در پايان 
گفت: اين سيستم قابليت درگيری با چند هدف را دارد و انشاءاهلل امسال 

آن را جمع كرده و نهايی شود.

معنویت در ارتش در اوج
رياست سازمان عقيدتی سياسی ارتش با تاكيد براينكه معنويت در ارتش 
جمهوری اسالمی ايران در اوج خود قرار دارد، گفت: اگر نيروهای مسلح ما 

با معنويت عجين شوند، هيچ دشمنی توان مقابله با ما را ندارد.
حجت االسالم آل هاشم رياست سازمان عقيدتی سياسی ارتش   در 
مراسم تجليل از معلمان نمونه اين سازمان در مركز عقيدتی-سياسی 
ارتش با تبريك سالروز والدت امام حسين )ع( و روز پاسدار، از زحمات و 

اقدامات سپاه پاسداران در عرصه های مختلف تقدير و تشكر كرد.
آل هاشم گفت: بايستی معنويت نيروهای مسلح را در كنار آمادگی های 
جسمی و رزمی آنها را باال ببريم. البته ارتش در راستای تدابير رهبر معظم 

انقالب و با الهام گرفتن از دستور الهی، از آمادگی بااليی برخوردار است.
وی گفت: نماد برنامه های فرهنگی ما، نماز و قرآن است.

آل هاشم با بيان اينكه افتخار می كنم كه امروز در ارتش روزانه بيش 
از ۷00 وعده نماز داريم، گفت: نيروهای مسلح در امر نماز و نمازگزاری 

پيش قدم هستند.
وی اضافه كرد: شايد امسال ارتش به عنوان نيروی برتر در زمينه برنامه 

های قرآنی در ميان نيروهای لشكری و كشوری معرفی شود.
رئيس عقيدتی سياسی ارتش با تاكيد بر اينكه برنامه ريزی كرده ايم ۶5 
هزار حافظ قرآن در مدت 10 سال در ارتش وارد ميدان شود، گفت: البته 
اين حافظان می توانند حافظ 5 يا ۶ جزء قرآن هم باشند كه اين امر با 

همت فرماندهان و روحانيون ارتش در حال شكل گيری است.
وی افزود: امروز معنويت در ارتش جمهوری اسالمی ايران در اوج خود قرار 
دارد. آل هاشم اضافه كرد: اگر نيروهای مسلح ما با معنويت عجين شوند، 

هيچ دشمنی توان مقابله با ما را ندارد.

وداع با 13 شهيد مدافع حرم در ساری
مراسم وداع با 1۳ شهيد مدافع حرم روز سه شنبه با حضور قشرهای 
مختلف مردم و مسئوالن مازندران در حسينيه عاشقان كربال ساری برگزار 

شد.
در اين مراسم كه نماينده ولی فقيه در مازندران ، استاندار ، فرماندهان 
نظامی و انتظامی و خانواده های شهدا ، رزمندگان و جانبازان حضور 
داشتند ، پيكر پاک شهيد › حبيب اهلل قنبری › يكی از 1۳ شهيد مدافع 

حرم نيز تشييع شد. 
بر اساس اعالم روابط عمومی سپاه كربالی مازندران اواسط ارديبهشت ماه 
امسال با بدعهدی گروههای تكفيری و شكستن آتش بس در منطقه خان 
طومان سوريه، 1۳ تن از رزمندگان مازندرانی مدافع حرم در اين منطقه 

شهيد و 21 نفر زخمی شدند. 
تاكنون تنها پيكر پاک شهيد قنبری كه از شهرستان بهشهر برای دفاع از 
حرم خاندان اهل بيت )ع( به سوريه اعزام شده بود به كشور بازگشت و 
مردم مازندران در انتظار بازگشت پيكر بقيه شهدا هستند. مداحان اهل 
بيت در مراسم وداع با پيكر شهيد قنبری و گراميداشت ياد و خاطره ديگر 
شهيدان مدافع حرم در ساری مرثيه خوانی و حاضران نيز سينه زنی 
كردند.  فرمانده سپاه كربالی مازندران در اين مراسم از شهدای حرم به 
عنوان پيام آوران امنيت و آرامش نام برد و گفت : امروز مازندران همانند 
سال های دفاع مقدس با سری باال به داشتن چنين فرزندانی افتخار می 
كند.  سردار محمد حسين بابايی اضافه كرد : حضور جدی مازندرانی ها 
در جبهه مقاومت و ايستادگی در كشور زبانزد شده است و با تقديم هر 

شهيد عزم مردم در دفاع از شهدا دو چندان می شود. 
وی ادامه داد : امروز خون فرزندانمان در نزديك ترين مكان به بارگاه سيد 
شهدا و ديگر امامان معصوم )ع( بر زمين ريخته می شود و اين افتخاری 
برای ايران اسالمی است.  بابايی تصريح كرد : تقاضای ثبت نام مازندرانی 
ها برای اعزام به جبهه های مقاومت و دفاع از حرم در همه اقشار زياد 
است و مسئوالن استان نيز حامی برنامه های سپاه و بسيج برای تداوم 

راه شهدا هستند.
استان مازندران پيش از اين نيز 1۷ شهيد برای دفاع از حرم خاندان اهل 

بيت )ع( در سوريه تقديم كرده بود.
مازندران در طول انقالب و جنگ تحميلی10 هزارو 400شهيد داده است.

دولت در حال تهيه مقدمات طرح دعوی عليه امریكا در الهه
قائم مقام مركز امور حقوقی بين المللی نهاد رياست جمهوری گفت: دولت 
تدبير و اميد در حال تدارک طرح دعوی در ديوان بين المللی دادگستری 

به دليل توقيف دو ميليارد دالر اموال بانك مركزی توسط آمريكا است.
محمد جعفر قنبری جهرمی   افزود: مساله نقض مصونيت دولت جمهوری 
اسالمی ايران حدود 20 سال توسط دادگاه های آمريكا بر خالف مقررات 
بين المللی انجام شده است و مساله طرح دعوا نزد ديوان بين المللی 
دادگستری همواره تحت نظر و مطالعه مراجع ذيربط به ويژه مركز امور 
حقوقی بين المللی رياست جمهوری بوده است.  وی اظهار داشت: اما 
همواره به علت اينكه احكام صادره قطعی و نهايی نبوده و برای طرح دعوی 
الزم بوده است كه ايران ثابت كند آمريكا به طور قطعی قواعد حقوق بين 
الملل در مورد مصونيت را نقض كرده است، تاكنون شرايط طرح دعوی 
فراهم نبود اما با صدور حكم دادگاه عالی آمريكا كه باالترين مقام قضايی 

در آمريكاست اين پيش شرط اكنون فراهم است. 
قائم مقام مركز امور حقوقی بين المللی نهاد رياست جمهوری تصريح كرد: 
همانطور كه رييس جمهور تاكيد كردند دستگاه های ذيربط و اين مركز با 
جديت مشغول مطالعه و فراهم سازی مقدمات الزم برای طرح دعوی نزد 
ديوان بين المللی دادگستری هستند.  قنبری ادامه داد: البته بايد توجه 
كرد كه مبنای صالحيتی ديوان بين المللی دادگستری،عهدنامه مودت 
ميان دولت ايران و دولت آمريكا است كه در سال 1۳۳4 شمسی منعقد 
شده و صدور حكم دادگاه آمريكا مبنی بر توزيع دارايی بانك مركزی از 

مصاديق نقض اين معاهده بوده است. 
اين مسوول حقوقی در دولت گفت: مطابق ماده ۳ معاهده مودت، هر دو 
دولت ايران و آمريكا متعهد هستند امكان دسترسی آزادانه اتباع و ارگان 
های يكديگر در دادگاه های كشور ديگر را در دادگاههايشان فراهم كنند 

و دادرسی؛ بی طرفانه و عادالنه باشد. 

خبرخبر

رييس مجلس شورای اسالمی از وزارت امور خارجه 
خواست كه فضاحت حكمرانان آمريكايی در توقيف 
دو ميليارد دالر اموال ايران را به ديوان بين المللی 
الهه بكشاند و با قدرت از حقوق ايرانيان دفاع كند.
علی الريجانی در آغاز جلسه علنی روز سه شنبه 
مجلس به راهزنی آمريكا در دستبرد به اموال ايران 
اشاره كرد و اظهارداشت: اين اقدام كه خالف همه 
قواعد بين المللی و شبيه دزدان سرگردنه است 
و با پررويی و سبك سری چنين كاری را انجام 
داده اند و عجيب تر آن است كه حتی وقتی با 
قوانين داخلی آمريكا هم چنين اقدامی ميسر نبود 
در كنگره مصوبه ای فقط برای اين پرونده تصويب 

كردند. 
وی افزود: اين هم مدل قانونگذاری در دمكراسی 
آمريكايی است كه قانون را در مسير تباهی خويش 

به قواعد ظالمانه بدل كردند.
عضو شورای عالی امنيت ملی ادامه داد: نبايد اين 
گستاخی آمريكا را بی پاسخ گذاشت و بايد وزارت 
امور خارجه اين فضاحت حكمرانان آمريكايی را به 
ديوان بين المللی الهه بكشاند و با قدرت از حقوق 
ملت ايران دفاع كند و از كميسيون امنيت ملی و 
سياست خارجی مجلس هم می خواهم موضوع را 

با جديت دنبال كند.
الريجانی همچنين با تبريك ميالد امام حسين 
)ع( و حضرت ابوالفضل العباس )ع( و روز پاسدار 
و جانباز افزود: امام حسين )ع( در دوران جوانی 

داشت  حضور  نهروان  و  صفين  های  جنگ  در 
و مردم را به شركت در جنگ ترغيب كرد و او 
بود كه در جنگ صفين در گرفتن مسير آب از 
دست دشمنانان نقش داشت تا جايی كه امام علی 
)ع( گفت اين نخستين پيروزی است كه به بركت 

حسين به دست آمد.
وی يادآور شد: امام حسين )ع( در دوران امامت 
برادراش امام حسن )ع( به طور كامل از سياست 
وفادار  )ع(  امام حسن  به صلح  و  كرد  دفاع  وی 
بود تا جايی كه در برابر خواست های مكرر مردم 

عراق برای آمدن آن حضرت به كوفه حتی پس از 
شهادت برادرش حاضر به قبول رای آنان نشد و 
فرمود تا وقتی كه معاويه زنده است نبايد دست 

به اقدامی زد.
نماينده مردم قم در مجلس همچنين گفت: يعنی 
امام حسين )ع( در فاصله 10 سال به خاطره پيمان 
امام حسن )ع( حكومت معاويه را تحمل كرد و 
وقتی معاويه اقدام به گرفتن بيعت برای يزيد كرد 
و با روی كار آمدن يزيد نهضت حسينی آغاز شد 
كه الگوی همه نهضت های آزادی بخش اسالمی 

در همه ادوار مختلف شد.
وی ادامه داد: شايد تعبير امام علی )ع( درباره او 
كه وی را الگوی حق ناميد از اين جهت مورد نظر 
بوده است كه حركت در عالم اسالم در مبارزه با 
مستكبرين با تاسی به قيام آن حضرت جان می 
را  به عهد  و وفای  اين غيرت مجاهدانه  و  گيرد 
مقايسه كند با خصلت برخی از حاكمان كشورهای 
افتادگی  دور  تا  مستكبرين  بدعهدی  و  اسالمی 

جهان امروز از حق طلبی را به خوبی درک كنيم.
رييس قوه مقننه افزود: پاسداران چنين شخصيتی 
را نماد سبك زندگی خويش قرار دادند و چهار دهه 
بعد از انقالب با عزت مجاهدانه زيستند و سرافرازی 
به ملت هديه كردند. الريجانی تصريح كرد كه چه 
در بحران های داخلی پس از انقالب و چه در دفاع 
مقدس پاسداران غيور و شجاع با همت و جالل 
حسينی از عظمت انقالب صيانت كردند و جانبازان 
راه  شوند  می  محسوب  زنده  شهدای  كه  صبور 

حضرت ابوالفضل )ع( را طی كردند.
همچنان  شهادت  مقدس  قافله  شد:  يادآور  وی 
در اردوگاه دوستان خدا و پاسدارن غيرتمند راه 
حسينی را طی می كند و خود را در بند مرزهای 
جغرافيايی نكرده است. امروز دفاع از حرم اهل بيت 
)ع( و مبارزه با ستم پيشگان تكفيری را وظيفه 
جهادی خود تلقی كرده و در چند روز گذشته 
شهدای پاسدار مازندران شعله های تعشق حسينی 

را افزون كرده اند.

الریجانی:

وزارت خارجه فضاحت حكمرانان آمریكایی را به دیوان الهه بكشاند

رييس سازمان انرژی اتمی گفت: مذاكره برای 
فروش آب سنگين به آمريكا ادامه دارد و اين 
فرايند در جريان است، قرار بود كه آب سنگين 
احتياط  دالر  ميليارد  قضيه 2  از  بعد  اما  برود 

كرديم.
رييس سازمان انرژی اتمی از ادامه مذاكره برای 
فروش آب سنگين به آمريكا خبر داد و گفت: اين 
فرايند در جريان است، قرار بود كه آب سنگين 
احتياط  دالر  ميليارد  قضيه 2  از  بعد  اما  برود 
كرديم. فعال در حال مذاكره هستيم و بايد نحوه 

پرداخت پول كامال مشخص شود.
علی اكبر صالحی   در حاشيه مراسم چهلمين 
كنگره ساالنه جامعه جراحان ايران گفت: سازمان 
انرژی اتمی توجه ويژه ای به حوزه سالمت دارد و 
از سر ريز تجارب اندوخته شده در اين سازمان در 

حوزه های مختلف استفاده می شود.
وی ادامه داد: در دو سه سال اخير يكی از تجهيزات 
سانتريفيوژهای  يعنی  مهم  بسيار  و  گلوگاهی 
و  داديم  تحويل  بهداشت  وزارت  به  را  پاپيوالر 
امسال هم سانتريفيوژهای زونال و اولترا را تحويل 
داديم. رييس سازمان انرژی اتمی اضافه كرد: اين 
تجهيزات برای ساخت داروهای نوتركيب و جديد 
و جداسازی پروتئين ها، RND و DNA به كار 

گرفته می شود.
كشورهای  المللی  بين  بازار  در  افزود:  صالحی 
دارنده اين تجهيزات آن ها تحت عنوان تجهيزات 
دوگانه در اختيار كشوری قرار نمی دهند و لذا ما 

وارد اين عرصه شديم.
وی در ادامه به توليد راديوكيت ها اشاره كرد و 
اظهارداشت: بيش از 20 مورد راديوكيت های 
مختلف تشخيصی و درمانی را توليد می كنيم 

و به 150 مركز پزشكی خدمات ارائه می كنيم.
صالحی ادامه داد: عالوه بر اين FDG پدها را 
تامين می كنيم. ضمن اين كه سرمايه گذاری 
 GPP و GMP 250 ميليارد تومانی در حوزه
با كمك صندوق  تا  سرمايه گذاری می كنيم 
 GMP قالب  در  را  راديوداروها  ملی  توسعه 

توليد كنيم. رئيس سازمان انرژی اتمی با بيان 
اين كه مقدمات راه اندازی اين مركز فراهم شده 
اظهاراميدواری كرد: امسال اين مركز راه اندازی 

شود.
پزشكی  بيمارستان  تاسيس  صالحی  گفته  به 
هسته ای با بهره گيری از مدرن ترين تجهيزات 
موجود از ديگر اقدامات سازمان انرژی اتمی است 
كه البته راه اندازی آن حدود چهار الی پنج سال 

طول می كشد.
وی در ادامه ضمن قدردانی از جامعه پزشكان 
اظهارداشت: جا دارد به سهم خود از مجموعه 
پزشكان كشور تشكر ويژه كنم. خود من سال 
گذشته و بعد از شصت و اندی سال برای اولين 
بار از كمك های پزشكان بهره مند شده ام و 
آقای دكتر فاضلی ما را از يك مرگ حتمی نجات 
اين عزيزان  از زحمات  به سهم خودم  و  دادند 
اتمی  انرژی  سازمان  رئيس  كنم.  می  قدردانی 
ادامه داد: پزشك را واسطه فيض الهی می دانم 
كه يك دست آن در دست خدا و دست ديگرش 
بر سر بيمار است. صالحی در پاسخ به سوالی 
در خصوص وضعيت بخش سالمت در فضای 
پساتحريم گفت: در حوزه سالمت می شود گفت 

سايه تحريم بر روی اين بخش نيست.
وی با اشاره به سفر هفته های اخير خود به اروپا 
اظهارداشت: هفته پيش با متخصصين كشورهای 
چك، اسلواكی در خصوص همكاری های هسته 
ای صحبت كرديم به ويژه كشور چك پيشينه 
خوبی در صنعت هسته ای دارد و می تواند تمام 
تجهيزات را از ابتدا تا انتها بسازد و با اين كشورها 
و  گفت  وارد  بعدی  های  نيروگاه  ساخت  برای 
گو شديم. معاون رييس جمهوری در پاسخ به 
سوالی در خصوص راستی آزمايی های آژانس 
بين المللی انرژی اتمی گفت: در اتريش با آقای 
آمانو جلسه مفصلی داشتيم و مروری بر سه ماه 
برجام. اين كه چه اقداماتی تا امروز انجام شده و 
چه اقداماتی بايد انجام شود و همچنين درباره 

هماهنگی های الزم، گفت و گو كرديم.

صالحی: 

در فروش آب سنگين به امریكا احتياط کردیم

فرمانده نيروی دريايی سپاه گفت: 24 ساعته، 
شناور ها و توانمندی های آمريكايی ها را در منطقه 

رصد می كنيم.
برنامه  در  با حضور  فدوی  علی  پاسدار  دريادار 
و  فارس  »خليج  اين كه  بيان  با  امشب  تيتر 
نقطه  راهبردی ترين  و  ترين  اصلی  تنگه هرمز 
جهان است« افزود: همه اطراف اين مناطق را 
ايران  و  می دهند  تشكيل  مسلمان  كشورهای 
بيش از ديگر كشور ها در اين مناطق مرز دارد؛ 
بنابراين جمهوری اسالمی ايران در اين مناطق 
نقش خاص و مهم تر از ديگر كشور ها دارد. مناطق 
خليج فارس، تنگه هرمز و دريای عمان عالوه بر 
آب های سرزمينی،   آب های بين المللی هم دارد؛ 
بنابراين ديگر كشور ها هم در اين آب ها حضور 
دارند. وی با اشاره به اين كه »آمريكايی ها منافع 
زيادی در اين منطقه دارند« افزود: شيطان بزرگ 
سعی كرده هم پيمانان منطقه ای و غيرمنطقه ای 
هم در اين آب ها داشته باشد؛ بنابراين آرايش 
نظامی آن ها آرايش طبيعی نيست. اكنون حدود 
۶0 فروند شناور نظامی بيگانه كه بيشترين آن ها 
آمريكايی و همچنين فرانسوی و انگليسی هستند 

در اين مناطق حضور دارند.
وی با اشاره به اين كه »عبور از آب های سرزمين 
مقرراتی دارد« گفت: با توجه به اين كه مصداق 
عبور بی ضرر آمريكايی ها در آب های سرزمينی ما 
وجود ندارد سالهاست آن ها از آب های سرزمين ما 
عبور نمی كنند. به آن ها اعالم كرديم حضور شما 

در خليج فارس شر مطلق است.
فرمانده نيروی دريايی سپاه گفت: از سال ۹4 
به آمريكای ها اعالم كرديم كسانی كه در خليج 
فارس حضور دارند بايد به زبان فارسی مسلط 
ناوهای  همه  در  تقريباً  علت  همين  به  باشند 
در  دارند.  حضور  زبان  فارسی  افراد  آمريكايی 
ماجرای دستگيری ملوانان آمريكايی در 22 دی 
۹4 بسياری از مكالمات ميان ما و آن ها به زبان 
فارسی انجام شد. وی با اشاره به اينكه ماجرای 
ورود آن ها به آب های سرزمينی ما تكرار نشد 
حضور  ملوانان  اين  كه  شناوری  دو  در  گفت: 

داشتند آمريكايی ها به عمد وارد آب های سرزمين 
ماه نشده بودند بلكه خداوند آن ها را به آب های ما 
كشاند. فرمانده نيروی دريايی سپاه با بيان اينكه 
آمريكای ها از نظر هوايی، شيطنت هايی را انجام 
می دهند گفت:  همان طور كه اعمال حاكميت 
ما در آب های سرزمينی ما انجام می شود آن ها 
بايد بدانند اگر نيروی هوا فضای دريايی سپاه  
همان اعمال حاكميت را كه در دريا انجام داريم 
در فضای هوايی خليج فارس هم انجام دهند آن 
وقت وضعيت آمريكايی ها بسيار حقارت آميز تر 
تاكيد  فدوی  دريادار  می شود.   ۹4 دی   22 از 
كرد: آن ها بايد مراقب باشند كه مبادا هواپيما ها 
و پهپاد های آن ها در فضای سرزمينی هوايی ما 
حضور يابند و باتوجه به اينكه عبور آن ها را از 
بی ضرر  عبور  مصداق  كشورمان  هوايی  فضای 
نمی دانيم اعمال حاكميت خواهيم كرد. فرمانده 
نيروی دريايی سپاه در پاسخ به اين پرسش كه 
دريايی  رزمايش های  مورد  در  آمريكايی ها  چرا 
فارس حساس هستند  ايران در منطقه خليج 
غلطی  هيچ  »آمريكا  راحل  امام  قول  به  گفت: 

نمی تواند بكند«.
وی ادامه داد: در اينكه تهديد و دشمنی آمريكا 
نسبت به انقالب اسالمی نه تنها كوچك ترين 
افولی نيافت بلكه هر روز افزايش يافته، كسی 
شكی ندارد در حالی كه اين قيد برقرار است آن ها 
در اين سال ها نتوانستند نگاه چپ به ايران كنند.

كشورهای  افزود:  سپاه  دريايی  نيروی  فرمانده 
منطقه اعمال حاكميت كامل ندارند بنابراين به 
اجبار با آمريكايی ها شريك و همپيمان شدند و 
كشورهای فرامنطقه ای هم بعضی به اختيار و 

برخی به اجبار با آن ها همكاری می كنند.
دريادار فدوی گفت: آينده دنيا وابسته به خليج 

فارس است زيرا انرژی آينده جهان در آن است.
انقالب  پاسداران  سپاه  دريايی  نيروی  فرمانده 
كه  دارند  اطمينان  آمريكايی ها  گفت:  اسالمی 
اگر دست از پا خطا كنند ناوهای آن ها در خليج 
فارس،   تنگه هرمز و دريای عمان غرق می شوند.

فدوی:

آمریكا دست از پا خطا کند، ناوهایشان را غرق می کنيم

دستيار ويژه رئيس جمهوري در امور اقوام و 
اقليت هاي ديني و مذهبي گفت: دولت تدبير 
و اميد در گام اول با برداشتن تحريم ها و در 
گام بعدي با ايجاد رونق اقتصادي دنبال بهبود 

شرايط كار و معيشت مردم است. 
حجت االسالم و المسلمين علي يونسي افزود: 
يعني  اقتصاد  خارجي  مانع  بزرگترين  دولت 
اگرچه  برداشته است  را  تحريم هاي جهاني 
هنوز سايه آن وجود دارد ولي گذشت زمان اين 

مساله را حل مي كند.
وي اظهار كرد: همه نخبگان و احزاب سياسي 
مهمترين نياز كشور و خواسته مردم را اشتغال 
مي دانند لذا اين مهم به همكاري دوجانبه 

مردم با دولت است.
وي گفت: براي حل اين مشكل بايد يك نسل 
تالش كنند همان گونه در زمان جنگ يك 
نسل از ميهن دفاع كردند و شهيد داديم تا 
كشور از نظر تهاجم دشمنان بيمه شد، امروز 
براي رونق اقتصادي يك نسل بايد تالش كند 

تا آينده در رفاه باشد.
دستيار ويژه رئيس جمهوري تاكيد كرد: ما بايد 
تالش كنيم تا به اقتصاد ملي برسيم و مردم در 

رفاه، امنيت و آزادي زندگي كنند.
استان  به  دولت  هيات  سفر  به  اشاره  با  وي 
جمهوري  رييس  سفر  اولويت  گفت:  كرمان 

توجه و رفع مشكالت مناطق محروم است.

رييس  سالم  حامل  كه  اين  بيان  با  يونسي 
جمهوري به مردم جنوب كرمان است، افزود: 
رييس جمهوري از اهالي حاشيه كوير و مناطق 
محروم است و مايل بود خود به اين مناطق 

سفر كند.
براي رفع مشكالت  اينكه دولت  بيان  با  وي 
مناطق محروم توجه ويژه اي دارد، گفت: به 
جنوب كرمان بايد جدا از منطقه شمال استان 
نگاه كرد لذا شمال استان بايد به كمك اين 
منطقه بيايند تا محروميت اين منطقه را پاک 

كنند.
و  گذاران  سرمايه  كرمان  استان  افزود:  وي 
شخصيت هاي موثري در تهران دارد لذا بايد 
اين ظرفيت ها براي رفع محروميت جنوب بكار 

گرفته شود.
دستيار ويژه رئيس جمهوري در امور اقوام و 
اقليت هاي ديني و مذهبي گفت: دولت پيگير 
رفع مشكالت مي شود و توقع ما هم از شما، 
كار، صبوري و حفظ وحدت براي از بين بردن 

محروميت اين منطقه است.
وي گفت: جنوب كرمان داراي استعداد زيادي 
بوده و خداوند دو نعمت بزرگ معنوي و مادي 

به اين مردمان هديه كرده است.
دوست،  فرهنگ  مردمان  وجود  افزود:  وي 
واليت مدار، ارزشي و پرتالش از نعمت هاي 

بزرگ معنوي به اين منطقه است.

یونسي: 

دولت دنبال بهبود شرایط کار و معيشت مردم است
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»وضعيت  نشست  سليمی،  رويا  گزارش  به 
مقدس  دفاع  ادبيات  حوزه  در  نشر  سياستگذاری 
كودک و نوجوان« با حضور مهدی كاموس نويسنده 
وپژوهشگر در حوزه ادبيات كودک و نوجوان و زهرا 
زواريان   نويسنده ، در سرای اهل قلم برگزار شد.

به  مسئله  طرح  با  زواريان  مراسم  اين  ابتدای  در 
موضوع ورود كرد.

ادبیات دفاع مقدس کودک و نوجوان، چرایی و 
چگونگی

نمايشگاه،  اينچنينی  فضای  به  توجه  با  زواريان: 
صحبت  حوزه  اين  در  توان  می  چقدر  دانم  نمی 
را  فتح چنين مباحثی  روايت  ما در موسسه  كرد. 
پيگيری كرديم. جلسات بسيار خوبی برگزار شد اما 
متاسفانه عقيم ماند. اين جلسات گويای اين مطلب 
در  كردن  عمل  و  است  زياد  زدن  كه حرف  است 
اين موضوعات بسيار اندک رخ می دهد. بلندگوها 
اما متاسفانه  به خوبی حرفها را منتشر می كنند، 

خروجی ها در حد صفر عمل می كنند. 
زواريان در ادامه افزود: بنده دلم نمی خواهد واژه 
پسوند  ادبيات  چون  ببرم.  كار  به  را  مقدس  دفاع 
پذير نيست. می خواهم يك پرسش اساسی برای 
مسئولينی كه امكان سياستگذاری در اين حوزه را 
دارند مطرح كنم. چرا می خواهيم برای كودک و 

نوجوان آثاری در حوزه جنگ خلق كنيم؟
به نظر من سه جواب وجود دارد:

اهميت  از  كشوری  هر  تاريخ  طول  در  1-جنگ 
در  مهمی  اتفاق  جنگ  است.  برخوردار  زيادی 
می  محسوب  جامعه  هر  انسانی  روابط  و  فرهنگ 
ابتدا می خواهيم يك نگاه تاريخی را به  شود. در 
جواب،  اين  كنيم.  خودمنتقل  نوجوان  و  كودک 
دنيايی از راهبرد و راهكار را پيش روی مسئولين 
باز می كند. آنها بايد بدانند كه نگاهشان تاريخی 

خواهد بود يا نه؟
و  دارد  وجود  تاريخی   نگاه  از  باالتر  2-سطحی 
گرفته  صورت  كه  ظلمی  است.  انسانی  نگاه  آن 
تهاجم  اين  مقابل  در  ايران،  جامعه  انسانهای  و 
حال  هر  به  انسانها  اين  و  داشتند  را  عملكردی 
كنشها و واكنشهايی را داشتند كه می تواند برای 
شنيدنی  و  گفتنی  حاضر  نسل  نوجوان  و  كودک 

باشد.
و سومين جواب اين است كه به مقوله جنگ، می 
توان نگاهی هستی شناسانه داشت. نگاهی كه فراتر 
از نگاه تاريخی و انسانی قرار می گيرد. اينكه نبرد 
خير و شر از ابتدای هستی بوده. از خلقت آدم و 
نبرد  اين  الهی  فرمان  از  شيطان  سركشی  و  حوا 
وجود داشته است و در هميشه تاريخ وجود داشته 
نوجوان  و  كودک  برای  را  نگاه  اين  توانيم  می  و 

تبيين كنيم و به بچه ها بياموزيم.
زواريان با تاكيد برا اين سه نگاه كلی افزود: به نظرم 
مهم  خيلی  پاسخها  اين  نشر،  سياستگذاری  برای 
ندهيم،  پاسخ  پرسش  اين  به  اينكه  از  قبل  است. 

البته  دهيم.  انجام  كاری  توانيم  نمی 
كارهای بسياری صورت گرفته است كه به 
بنيادين،  اين پرسش  به  پاسخ  دليل عدم 
عمال نقش و كاركرد خود را از دست داده 

اند.
وی پرسش ديگری را در اين حوزه مطرح 
دهيم،  پاسخ  پرسش  اين  به  اگر  كرد: 
و  شود  می  مطرح  نيز  ديگری  پرسش 
پسربچه  مخصوصا  و  كودكان  اينكه  آن 
ادوات  و  وسايل  و  تفگ  با  كودكی  از  ها، 
جنگی بازی می كنند و برايشان جذابيت 
بسياری دارد، چرا با توجه به اين جذابيت 
پتانسيلی،  چنين  داشتن  به  توجه  با  و 
به  را  نوجوانان خود  نتوانستيم كودكان و 
از اين  با اين مفاهيم آشنا كنيم.  درستی 
از ظرفيت  عالقمندی ها استفاده كرده و 

های موجود بهره كافی را ببريم؟
دفاع  ادبيات  حوزه  در  نشر  آسيبهای 

مقدس
برای  خواهند  می  مسئولين  متاسفانه 
داستان  و  رمان  با سفارش  تاريخ  آموزش 
سفارشی  اين  و  كند  جذب  را  مخاطب 

اين  آسيبهای  اولين  جزو  بودن،  دولتی  و  بودن 
حوزه محسوب می شود. ای كاش اجازه می داديم 
نهادهای خصوصی به دفاع مقدس بپردازند و اين 
ژانر را از انحصارطلبی عده ای بيرون می آورديم. 
در اينصورت مطمئنا وضع بهتری به وجود می آمد.
آسيب ديگر خود واژه دفاع مقدس است. استفاده 
از واژه »مقدس« اين حوزه را محدود و كليشه ای 
می كند و اين كليشه ها به ضد ارزش تبديل می 
شود و مقدس ديگر مقدس نيست. در اين وضعيت 
جايگاه  و  جرگه  در  كه  نويسندگانی  از  گروهی 
برای  را  اين حوزه  به  امكان ورود  نيستند،  خاصی 
به  بودن،  فرمايشی  و  ای  كليشه  بينند.  نمی  خود 
اين  در  است.  كرده  وارد  جدی  آسيب  حوزه  اين 
آن،  مهمترين  كه  دارم  نيز  پيشنهادهايی  موضوع 
آشنايی زدايی است. و پيشنهاد ديگر به روز كردن 

زبان در اين حوزه است.
زواريان در ادامه گفتگو افزود: در تمام دنيا برنامه 
ريزی و سياستگذاری در تمام حوزه ها از كودكی و 
نوجوانی صورت می گيرد. اين مسئله اما در ايران 
رها شده و دشمنان عنان كار را به دست گرفته اند. 
مشكل جدی اين است كه انتظار داريم دولت كاری 
انجام دهد. اما بايد توجه داشت كه از همان دهه 
20 و ۳0 هم جريانهايی كه نام برده شده خصوصی 
بوده و خودجوش و به نظر نمی آيد دولت نقشی 
داشته باشد. شايد امروز هم نتوان به دولت اميدوار 
بود. به گفته يكی از اساتيد بنده، »با بودجه نفت 
نمی شود جوانان را تربيت كرد« در حال حاضر به 
سرعت در حال از دست دادن كودكان و نوجوانان 
كنم  می  فكر  هستيم.  فكری  و  تربيتی  لحاظ  به 

كه  رسند  می  نتيجه  اين  به  مرور  به  ها  خانواده 
تواند  می  خصوصی  و  خودجوش  نهادهای  بيشتر 
كاری انجام دهد. به هر حال تريبون دست يكسری 
نمی  عمل  درست  تنها  نه  كه  است  نهادهايی  از 
كنند، بلكه در اكثر مواقع، بر ضد خود عمل كرده 

و نتيجه عكس دريافت كرده اند. 
بسيار  سوءمديريت  رسد  می  نظر  به  زواريان: 
تاثيرگذار است و بحث اقتصادی چندان از اهميت 
شاهد  ما  چراكه  بود.  نخواهد  برخوردار  ای  ويژه 
بود  قرار  كه  بوديم  كالنی  های  بودجه  دادن  هدر 
ادبيات دفاع مقدس و ادبيات دفاع مقدس كودک 
و نوجوان را به جايگاه واقعی خود برساند كه البته 
مهم هيچگاه محقق  اين  مديريت صحيح،  عدم  با 
به  اين حوزه  انتها پيشنهاداتی در  نشده است. در 

نظر می رسد:
1-رصدی داشته باشيم كه مشخص كند، در اين 

حوزه كجا ايستاده ايم.
2-با نگاه به عملكرد كشورهای ديگر در اين حوزه، 

بتوانيم راهكاری صحيح در اين امر بيابيم.
چشم انداز ادبيات دفاع مقدس كودک و نوجوان

مهدی كاموس: بنده بحث را با سياستگذاری آغاز 
می كنم. سياستگذاری براساس چشم انداز صورت 
می شود. براساس شناخت وضع موجود. چشم انداز 
ما چيست؟ ابتدا نگاهی به قانون اساسی، مصوبات 
رهبری  سخنان  و  خمينی  امام  بيانات  مجلس، 
شود.  می  محسوب  باالدستی  اسناد  زمره  در  كه 
ممكن  و  مطلوب  كودک  چارچوب،  اين  براساس 
كيست؟ چه ويژگيهايی بايد داشته باشد. فكر می 
كنم پيش از هر چيز اين سوال را بايد داشته باشيم 

كه چه شناختی از كودک آينده داريم؟ 
اهميت ادبيات كودک و نوجوان در دهه 50

مديركل سازمان تبليغات اسالمی افزود: نگاه ملی و 
عزم ملی در ادبيات كودک و نوجوان وجود ندارد. 
اسالمی  انقالب  پيروزی  از  قبل  حاكميت،  عقالی 
با  ارتباط  برای  كه  بودند  رسيده  ضرورت  اين  به 
عموم مردم، خانواده ها و جامعه؛ حركت به سمت 
ادبيات كودک و نوجوان است. در آن دوران شهيد 
می  را  راستان  و  داستان  ارزشمند  كتاب  مطهری 
نويسد،  می  كتابهايی  شريعتی  علی  دكتر  نگارند، 
در حسينيه ارشاد نمايشگاه كتاب كودک و نوجوان 
مفتح،  و  سميه  خيابان  تقاطع  كند.در  می  برگزار 
كانون كتاب كودک ويژه كودكان، كتاب توليد می 
كند. افرادی چون شهيد بهشتی، باهنر، برقعه ای 
و... به اين مهم اهميت دادند و در دهه 50، فهرست 
را منتشر می شود.  برای كودک  مناسب  كتابهای 
ادبيات كودک در دهه 50 مهم می شود. اينكه امام 
نشده  متولد  هنوز  انقالب  سربازهای  فرمايند،  می 
اند؛ نگاه و چشم انداز سياسی و تربيتی ايشان را به 
موضوع می رساند. در دهه 20 هم اين نگاه وجود 
مدارس  اسالمی،  تعليمات  جامعه  مدارس  دارد. 
می  را  نوجوان  و  كودک  به  كالن  نگاه  و...  علوی 

رساند.
 ضرورت ادبیات کودک و نوجوان، در دهه 

60
در دهه ۶0، نظام احساس ضرورت نسبت به تربيت 
عالی  مدرسه  در  كند.  می  را  نوجوانان  و  كودكان 
امور  بايد  كه  رسند  می  نتيجه  اين  به  مطهری 
تربيتی در مدارس ايجاد شود و اين امر بسيار مهم 

تلقی می شود.
نظام  جنگ،  پايان  از  پس  ظاهرا 
و  رود  می  فرو  ثباتی  و  آرامش  به 
در  فردا  آينده  كه  كند  می  فراموش 
به  است.  نوجوانان  و  كودكان  دست 
بين  از  حوزه  اين  در  جديت  ندرت 
می رود و حركتهای محدودی صورت 
می گيرد . كه البته ارزش و اجر آن 

محفوظ است.
و ۹0 در  عزم ملی در دهه ۷0، 80 
حوزه ادبيات كودک و نوجوان وجود 
بر  ين حوزه  درا  اصلی  وظيفه  ندارد. 
نظام  است.  پرورش  و  آموزش  دوش 
صدا  شامل  كه  كشور  آموزش  جامع 
سازمان  پرورش،  و  آموزش  سيما،  و 
و  فرهنگ  وزارت  اسالمی،  تبليغات 
ارشاد اسالمی، وزارت علوم تحقيقات 
و فناوری است. در يادگيری موظفی 
كشور  آموزش  جامع  نظام  حكومتی، 
نوجوان  و  كودک  ادبيات  به  هم 
توجهی ندارد. و به اين مسئله نگاهی 
دفاع  ادبيات  بررسی  با  دارد.  روزمره 
و  قوی  جريان  كدام  نوجوان،  و  كودک  مقدس 

اثرگذار صورت گرفته است.
جريانشناسی ادبيات كودک و نوجوان دفاع مقدس

نويسنده كتاب ماهی های گل سرخ افزود: سواالت 
آيا طرح  اينكه  است.  اين حوزه مطرح  اساسی در 
جنگ و ادبيات جنگ برای كودک و نوجوان بايد 

باشد يا خير؟
عده ای معتقدند كه نبايد باشد، عده ای می گويند 
ادبيات جنگ نه، دفاع مقدس آری. يا صحبت بر سر 
از جنگ مطرح شود؛ وجود دارد.  اينكه كدام بعد 
شناسی  انسان  درباره  چيزی   ،۹0 دهه  در  امروز 
كودک و نوجوان نداريم. كمااينكه نويسندگان هم 
از  نويسندگان  اكثر   ۷0 و   ۶0 دهه  در  همينطور 
بودند.  پرورش  و  آموزش  دبيران  و  معلمان  ميان 
نوجوان،  و  با كودک  ارتباط مستقيم  از دل  يعنی 
ادبيات كودک  امروزه  اما  ادبی خلق می شد.  آثار 
و نوجوان، براساس تجربه شخصی، ارتباط فردی و 

محدود و تاليفات گلخانه ای توليد می شود.
بايد  مقدس،  دفاع  ادبيات  نشر  سياستگذاری  در 
مبنای پژوهشی، آينده های ممكن و مطلوب باشد 
و اگر قرار باشد همچنان روزمرگی های دهه 80 
برد.  نخواهيم  جايی  به  ره  كند،  پيدا  ادامه   ۹0 و 
خانه از پای بست ويران است. ادبيات كودک، برای 
ما  مسئولين  ميان  در  چقدر  كردن،  كار  كودک 

دغدغه مندی ايجاد كرده است؟
بسيار  غيردولتی  حركتهای  افزود:  پژوهشگر  اين 
های  رسانه  پيچيدگی  به  توجه  با  هستند.  مهم 
عمومی  تربيت  اسالمی،  انقالب  حفظ  رقيب، 
جامعه، بر عهده حاكميت است. در اين مبحث به 

دو حوزه بايد توجه ويژه كرد: سياست و اقتصاد، در 
عرصه سياسی، به استثنای رهبری، بدنه حاكميت، 
اين حوزه  و بحث در  اغنايی رسيده است  به يك 
موضوعيتی برايشان ندارد. بحث ديگر اقتصاد است. 
دارد؟  اهميت  ژانرهايی  چه  در  اقتصادی  گردش 
گردش مالی حوزه نشر در كجاست؟ چه زمانی قرار 
است اين گردش به كودک و نوجوان برسد؟ بنده 
آنچه  هستند.  ارزشمند  ندار.  كاری  استثنائات  با 
ما  نيست.  ما  نياز  پاسخگوی  شود،  می  انجام  كه 
كنيم.  تبديل  معيار  به  را  قهرمانان  اين  نتوانستيم 
استاد محمود حكيمی در دهه 50 وظيفه خود را 
انجام داد. در دهه ۶0 و ۷0، محمدرضا سرشار و 
مصطفی رحماندوست، وظيفه خود را انجام دادند، 
در حال حاضر هم تالشهايی صورت می گيرد اما 

وظيفه انجام نمی شود. 

نگاه تراز جهانی به مخاطب
جامعه  در  باشد.  مطرح  جهانی  تراز  نگاه  بايد 
اجتماعی  شبكه  از  ها  خانواده  درصد   ۶0 كه  ای 
استفاده می كنند، يعنی با انسان تراز جهانی روبرو 
هستيم. برای اين كودک چگونه می توانيم ملی و 
ما،  رسمی  نهادهای  در  واقعا  آيا  بنويسيم؟  بومی 
برای كارگروه آينده كودک و كودک آينده  جايی 
وجود دارد؟ كودک آينده چگونه می تواند باشد؟ 
سناريوهايی  چه  مطلوب  كودک  به  رسيدن  برای 
و  مسئوالن  و  حاكمان  مغزافزار  در  دارد؟  وجود 

سياستگذاران ما، اين مهم جايی دارد؟
هم سياست و هم اقتصاد در عرصه ادبيات كودک و 
نوجوان، راههای ديگری را می روند. يك دهه است 
است.  روشن  نوجوان  و  كودک  ادبيات  آالرم  كه 
سياستگذاری مستمری در عرصه ادبيات كودک و 
نوجوان نمی بينيم. در ميان جايزه های كتاب سال 
و كتاب دفاع مقدس و ديگر جوايز، كتابها كودک 
و نوجوان برگزيده ندارند و نهايتا تقديری هستند. 
نمودار توليد آثار ادبيات كودک و نوجوان در دهه 
۷0 بسيار باال است. در پايان اين دهه آثار فانتزی 
اين نمودار  اين عرصه می شود. در دهه 80  وارد 
افت محسوسی دارد. ادبيات جادو و ترسناک باب 

می شود.
در دهه ۹0، باز به ادبيات پليسی سياه و عرفانهای 
نوظهور روبرو هستيم. در نبود ادبيات دفاع مقدس 
توليد می  آثار عامه پسند  ويژه كودک و نوجوان، 

شود.
با توجه به موضوع دفاع مقدس، كه موضوع  جالب 
و جذابی است و پتانسيلهای فراوانی دارد؛ جريان 
اصلی و اساسی ادبيات كودک و نوجوان در دست 
حاكميت نيست. وقتی ادبيات جادو، ژانر وحشت و 
ترسناک توليد می شود، ما به شدت عقب نشينی 
كرده ايم. در پايان بايد گفت متولی اصلی اين امر 

وزارت آموزش و پرورش است.

پیام زمان گزارش می دهد:

احساس ثبات حاکميت و غفلت از سياستگذاری در حوزه نشر ادبيات کودک و نوجوان

اجرائيه 
تهران  ثبت شركتهای  به شماره  االئمه  ثامن  اعتبار  تعاونی  –شركت   له  محكوم 

18145۷ با مديريت عاملی محمد حسين نظری توكلی 
محكوم عليه- گلنار برهان پوری  

شماره  به  مربوطه  حكم  اجرای  درخواست  –بموجب  به  محكوم 
 ۹40۹۹۷021۳10058۶ مربوطه  دادنامه  شماره  و   ۹5100۹021۳1001۷0
محكوم عليه متضامنا محكومند به پرداخت مبلغ 180000000 ريال بابت اصل 
ريال  مبلغ 5520000  و  دادرسی  هزينه  بابت  ريال  مبلغ 5520000  و  خواسته 
بابت حق الوكاله وكيل به انضمام خسارت تاخير تاديه مطابق تعرفه و شاخص بانك 
مركزی از تاريخ صدور چك تا زمان اجرای حكم در حق محكوم له و نيز پرداخت 

نيم عشر دولتی در حق صندوق دولت 
110/13779  مدیر دفتر شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

دادنامه 
پرونده كالسه ۹40۹۹821۶4۷0118۹ شعبه 2۷4 دادگاه خانواده مجتمع قضايی 

شهيد مفتح تهران تصميم نهايی شماره ۹50۹۹۷21۶4۷000۹0
خواهان-رويا بيژندی فرزند اسماعيل با وكالت سيد ضيا الدين مصطفوی پور فرزند 

سيد سراج 
خوانده –علی رحمانی فرزند شعبانعلی 

خواسته –طالق به درخواست زوجه 
گردشكار-دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و با استعانت از خدای متعال به شرح زير 

اتخاذ تصميم می نمايد
رای اصالحی –در خصوص تقاضای اصالح رای شماره ۹4218۹ اين شعبه دادگاه 
با استناد به ماده ۳0۹ آيين دادرسی مدنی رای ياد شده را به اين شرح اصالح می 
كند زوجه يكصد سكه بهار آزادی را اخذ و مابقی حقوق خود را بذل می نمايد آنچه 
بر خالف درج شده است با اين رای صاالحی از اعتبار ساقط می باشد رای اصلی 

بدون اين رای فاقداعتبار است و اين رای در فرجه اعتراض تابع رای اصلی است 
110/13772 رئیس دادگاه شعبه 274 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مفتح تهران

اجرائيه 
محكوم له – تعاونی اعتبار ثامن االئمه به شماره ثبت شركتهای تهران 18145۷

محكوم عليه- مهنوش تجلی فرزند محمود  
شماره  به  مربوطه  حكم  اجرای  درخواست  –بموجب  به  محكوم 
 ۹40۹۹۷021۳100۶2۹ مربوطه  دادنامه  شماره  و   ۹5100۹021۳100025
محكوم عليهم متضامنا محكومند به پرداخت مبلغ ۶0000000 ريال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 1۹20000 ريال بابت هزينه دادرسی و مبلغ 21۶0000 ريال بابت 
بانك  و شاخص  تعرفه  مطابق  تاديه  تاخير  انضمام خسارت  به  وكيل  الوكاله  حق 
مركزی از تاريخ صدور چك تا زمان اجرای حكم در حق محكوم له و نيز پرداخت 

نيم عشر دولتی در حق صندوق دولت 
110/13776  مدیر دفتر شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

متن آگهي
خواهان بانك قرض الحسنه مهرايران دادخواستي به طرفيت خواندگان  محمدرضا 
بهزادی تشنيزی وعليرضارفيعی وردنجانی   به خواسته مطالبه وجه بابت ...تقديم 
شورای  به  رسيدگي  جهت  كه  نموده  شهركرد  شهرستان   عمومي  هاي  دادگاه 
واقع  ( شهرستان شهركرد  ره  امدادامام خمينی  اختالف شماره 14 )كميته  حل 
در شهركرد – خيابان كاشاني – دادگستري شهرستان شهركرد – مجتمع شورا 
ه های حل اختالف شهركرد   ارجاع و به كالسه ۹40۹۹8۳845400۳۶۷ ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگي آن ۹5/۳/2۳ و ساعت1۶ عصر تعيين شده است .  به 
علت مجهول المكان بودن خواندگان و در خواست خواهان و به تجويز  ماده ۷۳ 
قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالبي در امور مدني و دستوردادگاه 
مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود  تا خواندگان پس 
از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي 
حاضر گردد . روزهای فعاليت شعبه يك شنبه ودوشنبه و سه شنبه ساعت 1۶الی 

 18
شورای حل اختالف شماره 14 )کمیته امدادامام خمینی ره ( شهرستان شهرکرد

مفقودی 
خانم مينا ابراهيمی مالك كاميون باری بنز 2۶24 مدل ۶2 به شماره انتظامی ايران 
علت  موتور 100۳5802به  با شماره شاسی 14۹۳4۹۳۷و شماره  ۷2-۶4۳ع22 
فقدان سند تقاضای صدور سند المثنی نموده است لذا چنانچه هر گونه ادعايی 
در مورد خودروی مذكور وجود دارد ظرف مدت 15 روز از تاريخ نشر آگهی با در 
دست داشتن مدارک كافی به دفتر فروش شركت ايران خدرو ديزل واقع در تهران 

بابل خ آزادی كوچه شهيد حبيب زادگان پالک 1 مراجعه نمايند 

 احضار متهم
) مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست (

شماره  خواست  كيفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
برای    ۹۳0۹۹82882۳024۶2 كالسه  پرونده  در   ۹4104۳2880005۳8۷
اتهام لواط و تهديد تقاضای كيفر نموده كه رسيدگی به  به  حسين قبادی مورد 
برای مورخه 1۳۹5/04/20 ساعت  و وقت رسيدگی  ارجاع  اين شعبه  به  موضوع 
المكان بودن و عدم دسترسی  با عنايت به مجهول  0۹:00 تعيين گرديده است. 
به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئين دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از 
اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بديهی است در صورت عدم 

حضور،  مطابق مقررات رسيدگی غيابی به عمل خواهد آمد. م/الف 284  
مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه  104 دادگاه کیفری دو شهرستان اسالمشهر 

احضارمتهم
حسب دستور رئيس شعبه 102 دادگاه عمومی جزايی رباط كريم بدينوسيله آقای 
خسرو فالح ابالغ می شود در پرونده كالسه ۹414۶۹ شعبه 102 دادگاه عمومی 
جزايی رباط كريم بر اساس شكايت شاكی و محتويات پرونده به اتهام ترک انفاق 
تحت تعقيب می باشد طبق ماده ۳44 قانون آيين دادرسی كيفری ابالغ می شود 
در تاريخ رسبدگی مورخه ۳1/۳/1۳۹5 ساغت ۹:۳0 در اين شعبه حاضر شده در 

غير اينصورت غيابا انخاذ تصميم بعمل خواهد آمد.م/الف 28۹
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی رباط کریم-ساده

آگهی حصر وراثت
دزفول  از  5۶۹۷صادره  شناسنامه  پدرمحمد،به  ،نام  ارپناهی  حسين  علی  آقای 
كه  داده  توضيح  و  تقديم  وراثت  حصر  گواهی  صدور  بخواسته  درخواستی 
1۳۹/1۷/۹5ح مرحوم ماه طالارپنائی به شناسنامه ۷۶صادره از چادگان در تاريخ 
1۳۹5/1/18در دزفول اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتنداز 1- متقاضی ازباال2- 
 80 شناسنامه  به  ارپناهی  نورعلی   -۳ چادگان   ۷۷ شناسنامه  به  ارپناهی  عيدی 
فريدن     ) پسران متوفيه ( 4- فاطمه بدررفته به شناسنامه 2۷1فريدون شهر 
5-گل طال ارپنائی به شناسنامه ۷۹چادگان )دختران متوفيه(۶- محمد ارپناهی به 
شناسنامه ۳دزفول)زوج متوفيه(و ال غير.پرونده كالسه 1۳۹/1۷/۹5ح در شورا ثبت 
گرديد.اينك با انجام تشريفات قانونی مراتب مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد 
تا هر كس اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی 
ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهی صادروهروصيت نامه به جزسری و 

رسمی كه بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
رئیس شعبه 17دادگاه عمومی شهرستان دزفول

احضار متهم
خواست  كيفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
 ---  ۹40840/102 كالسه  پرونده  در   ۹5104۳288000010۷ شماره 
اتهام  به  ايمانی فرزند علی مدد  اتهام مجتبی  ۹40۹۹8288210052۹  در مورد 
توهين با شكايت جمشيد احمدی نشاط تقاضای كيفر نموده كه رسيدگی به موضوع 
به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگی جهت استماع شهادت شاهد شاكی برای مورخه 
1۳۹5/04/20 ساعت 10:00 تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول المكان بودن 
و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئين دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بديهی است در صورت عدم 

حضور،  مطابق مقررات رسيدگی غيابی به عمل خواهد آمد. م/الف 282 
منشی شعبه 102 دادگاه کیفری 2 دادگستری شهرستان اسالمشهر ) شعبه 102 دادگاه 
جزایی سابق ( 

متن آگهی
رای دادگاه : در خصوص دعوای خواهان ابراهيم بارانی فرزند محمدرضا به طرفيت 
خوانده سحر حسينی فرزند اسماعيل به خواسته مطالبه مبلغ 400/000/000 ريال 
و اعسار از پرداخت هزينه دادرسی آن كه به مبلغ 12/000/000 ريال ميباشد با 
توجه به صورتجلسه استشهاديه واخواه در مورد اعسار و معافيت از هزينه دادرسی 
پرونده موصوف نظر به اينكه شهود خواهان در استشهاديه و شهادتنامه مشخصات 
و شغل و وسيله امرارمعاش و عدم تمكن مالی خواهان را برای تاديه هزينه دادرسی 
كه به مبلغ 12/000/000 ريال ميباشد را صراحتا قيد نموده و عنوان نموده اند 
كه فعال توان پرداخت هزينه دادرسی را ندارد و منشا اطالعات خود را ارتباط و 
رفت و آمد خانوادگی با وی/هم محلی و هم همسايه بودن / رفاقت همكار بودن 
/ نسبت فاميلی دور با نامبرده عنوان نموده لذا و با عنايت به ساير قرائن و امارات 
با استفاده از مفهوم مخالف ماده 50۷ قانون آيين دادرسی مدنی با كافی دانستن 
شهادت نامه و عدم نياز به تعيين وقت دادرسی و حضور شهود در جلسه دادرسی 
مضمون شهادتنامه محمول بر صحت تلقی و با توجه به گواهی گواهان مبنی بر 
عدم توانايی مالی خواهان و اعسار وی دادگاه مستندا به مواد 504 و 50۶ و 50۷ 
الذكر حكم به اعسار و  از قانون آيين دادرسی مدنی و مفهوم مخالف ماده اخير 
معافيت از هزينه دادرسی بطور موقت تا متمكن شدن خواهان جهت پرونده مذكور 
صادر و اعالم می گردد رای صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در 

محاكم محترم تجديد نظر استان لرستان می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد –حمید رضا احمدیان.

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 

كالسه پرونده 5/۹410۷0
وقت رسيدگی: 10:15-1۳۹5/04/2۹ 
خواهان: عباس حميديان آهنگركالئی
خوانده: احمد درويشی – زهرا آذربرا

خواسته : ابطال سند رسمی ) موضوع سند ملك است( پالک 2۹۶ فرعی مجزی 
شده از 52 فرعی از 21 اصلی

خواهان دادخواستی تسليم دادگاههای عمومی نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 
پنجم حقوقی قائمشهر ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده بعلت مجهول 
المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجويز ماده ۷۳ قانون 
آئين دادرسی مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثير االنتشار آگهی ميشود. 
تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يك ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت 
مقرر باال جهت رسيدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغی بوسيله آگهی الزم 

شود فقط يكن.بت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.م الف / ۹501۷۹
منشی شعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( قائمشهر

متن آگهی 
پيرو آگهی های منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليها آقايان 1-بهروز سياه 
منصور 2-فرهاد سياه منصور ۳-زهرا سياه منصور 4-فيروزه سياه منصور 5-فاطمه 
سياه منصور همگی فرزندان محمد كه مجهول المكان می باشند ابالغ می گردد 
چون وفق دادنامه شماره ۹40۹۹۷۶۶10800851 صادره از شعبه هشتم دادگاه 
بايگانی  شماره  به   ۹40۹۹8۶۶10800۶۷۹ شماره  پرونده  در  آباد  خرم  حقوقی 
۹40۷80 محكومند به تنظيم سند رسمی يك باب آپارتمان به مساحت 8۷/۹۷ 
متر مربع در پالک ثبتی 12841 فرعی از 20۹1/2۳52/1202۶ اصلی در بخش 
يك خرم آباد در حق محكوم له آقای جبار دريكوند و نيم عشر دولتی شده ايد 
ظرف ده روز از انتشار اين آگهی مهلت داريد نسبت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام 
نماييد در غير اينصورت دايره اجرای احكام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات 

باهزينه اجرايی اقدام خواهد نمود. 
مدیر دفتر شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – عباس 
دولتشاهی.

متن آگهي
خواهان كيومرث كياني فرزند علمدار دادخواستي به طرفيت خواندگان 1- حيدر 
حافظي فرزند حسن 2-نقي عالي پور(هردو مجهول المكان( ۳-محمد كياني فرزند 
كيومرث 4-ابوذر احمدي به خواسته الزام به تنظيم سند خودرو سواري پيكان به 
شماره انتظامي 14-۳۳۷د85تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان شهركرد نموده 
در  شهركردواقع  ۳شهرستان  شماره  اختالف  حل  شوراي  به  رسيدگي  جهت  كه 
هاي  شوراه  –مجتمع  شهركرد  شهرستان  كاشاني-دادگستري  –خيابان  شهركرد 
حل اختالف شهركرد ارجاع وبه كالسه ۹40۹۹8۳844۳0020۶ثبت گرديده كه 
وقت رسيدگي آن1۳۹5/04/14وساعت 1۶:15تعيين شده است.به علت مجهول 
المكان بودن خواندگان ودر خواست خواهان وبه تجويز ماده ۷۳قانون آيين دادرسي 
دادگاه هاي عمومي وانقالب در امور مدني ودستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي 
از جرايد كثير االنتشار آگهي مي شود تا خواندگان پس از نشر آگهي واطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم 

را دريافت ودر وقت مقررفوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
دبیر شوراي حل اختالف شماره 3شهرستان شهرکرد-فروزنده

متن آگهی
خواهان / شاكی ارسالن طرهانی نژاد دادخواستی به طرفيت خوانده / متهم مهران 
نموده كه  آباد  دادگاه های عمومی شهرستان خرم  تقديم  به خواسته  ارجمندی 
اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم  به شعبه  جهت رسيدگی 
آباد خيابان وليعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامين اجتماعی ارجاع و به كالسه 
۹40۹۹8۶۶101005۳5 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1۳۹5/2/2۹ و ساعت 
و درخواست  بودن خواندگان  المكان  علت مجهول  به  است.  تعيين شده   10:00
خواهان و به تجويز ماده ۷۳ قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثير االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
آباد – سیاوش بیرانوند.

متن آگهي
شرح  به  علي  محمد  فرزند  مهدي  بني  بهزاد  وراثت  حصر  نوشت  رو  خواهان 
دادخواست تقديمي ثبت شده به كالسه  ۹50۹۹8۳84۶1000۹0از اين دادگاه 
طاهره  شادروان  كه  داده  توضيح  وچنين  نموده  وراثت  حصر  گواهي  درخواست 
رفيعي دهكردي در اقامتگاه دائمي خود بدرود حيات گفته وورثه حين الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1-سيمين بني مهدي متولد1۳۶1  ش ش۳20فرزند متوفي 

2-فرهاد بني مهدي متولد1۳4۹ش ش428  فرزند متوفي
۳-پروين بني مهدي متولد1۳55ش ش2۶2  فرزند متوفي
4-بهزاد بني مهدي متولد1۳52ش ش۳50  فرزند متوفي

ميگرددتا  آگهي  نوبت  يك  مذبور  خواست  در  مقدماتي  تشريفات  انجام  با  اينك 
چنانچه شخصي اعتراضي دارد ويا وصيت نامه از متوفي نزد او مي باشد از تاريخ 
نشر آگهي ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد.
رئیس شوراي حل اختالف شعبه 21شهرستان شهرکرد-رحمان آماده

متن آگهی
متهم   / خوانده  طرفيت  به  دادخواستی  نژاد  طرهانی  ارسالن  شاكی   / خواهان 
نموده  آباد  خرم  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقديم  خواسته  به  ولدی  عباس 
شهرستان  دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  به  رسيدگی  جهت  كه 
خرم آباد خيابان وليعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامين اجتماعی ارجاع و به 
كالسه ۹40۹۹8۶۶101005۳۶ ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1۳۹5/2/2۹ 
و  خواندگان  بودن  المكان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعيين  ساعت0۹:00  و 
درخواست خواهان و به تجويز ماده ۷۳ قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثير 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.
مدیردفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –کرم رضا 

هاشمی.
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هالل احمر؛ در اختيار امنيت و سالمت جامعه
مریم ذاکی

ايران  تارک  بر  كه  همزبانی  و  همدلی  از جنس  هاللی  احمر،  هالل 
اسالمی می درخشد و امدادگران شجاع و فداكار اين نهاد با به خطر 
انداختن جان شيرين خود، می كوشند كه در حوادث، رنگ آرامش به 
چهره جامعه ببخشند و از جان و مال همنوعان خويش صيانت كنند.
»روز  عنوان  با  مناسبت  اين  و  ايم  گرفته  قرار  احمر  هفته هالل  در 
داشته  احمر« در سراسر جهان گرامی  و هالل  جهانی صليب سرخ 
عزيزان  از  تشكر  و  تقدير  به  مسئوالن  و  مردم  آن  طی  و  شود  می 
به ديگران  زندگی خويش،  پردازند كه در سراسر  امدادگرانی می  و 
در صحنه حضور  و  آموزند  می  فداكاری  و  محبت  و  مهربانی  درس 
دارند تا سايه حوادث و خطرات، ترس را بر اندام ديگر انسانها طنين 

افكن نسازد.
هالل احمر به عنوان نهادی غيردولتی در زمان جنگ و صلح منشاء 
نياز،  مورد  زيرساختهای  تامين  با  و  باشد  می  ای  شايسته  خدمات 
بر  ايمنی« در سطح جامعه گام  اشاعه »فرهنگ  و  در مسير تسری 
می دارد و همچنين در زمان وقوع تهديدها و باليای طبيعی و غير 
طبيعی، در كنار ديگر نهادها به كنترل اوضاع و امدادرسانی به حادثه 

ديدگان می پردازد.
از   در هشت سال دفاع مقدس و در شرايطی كه رژيم بعثی عراق 
افشای هويت هزاران تن از اسرای ايرانی سرباز می زد، جمعيت هالل 
احمر يكی از نهادهايی بود كه از طريق ارتباط با صليب سرخ جهانی 
و گوشزد حقوق انسانی اسراء از طريق نهادهای حقوقی بين المللی، 
فرزندان  وضعيت  و  سرنوشت  از  را  نگران  های  خانواده  از  بسياری 
آسيب  و  مجروحان  مداوای  در  و  ساخت  مطلع  خويش  همسران  و 

ديدگان نيز نقش بسزايی ايفا كرد.
احمر  ترين رسالت های جمعيت هالل  و كليدی  از مهمترين  يكی 
تربيت »امدادگر داوطلب« است كه اين مهم به ارتقای سطح آگاهی 
با آموزش نكات اساسی  انسانها  در جامعه كمك شايانی می كند و 
و اصول امداد و نجات و كمك های اوليه، از خود در برابر حوادث و 
تهديدهای احتمالی مراقبت می كنند و همچنين در صورت نياز، به 
كمك همنوعان خويش می پردازند و اين موضوع در كاهش خسارت 

های مالی و جانی تاثيرگذار است.
آری؛ هالل احمر به عنوان يك جمعيت غير انتفاعی نقش بسزايی در 
مقابله با بحران ها، باليا و تهديدهای طبيعی و غير طبيعی ايفا می 
كند و با پرورش نيروهای داوطلب، جامعه را برای تقويت »فرهنگ 
ايمنی« بسيج كرده است و جا دارد كه در هفته هالل احمر، گوشه 
هايی از رشادت ها و فداكاری های اين قشر زحمتكش و خدوم برای 

مردم بازگو شود.
صلح، نماد نوع دوستی و همزيستی مسالمت آميز است و جمعيت 
و  المللی  بين  عرصه  در  ارزشمند  الگوی  اين  آور  پيام  احمر  هالل 
اين  ايده و عقيده ای است.  برای هر  قائل شدن  گويای حِق حيات 
و  متخصص  افراد  آموزش  با  و  جوان  امدادگران  تربيت  با  جمعيت 
دلسوز برای مقابله با حوادث و اتفاقات احتمالی در جامعه می كوشد 
زمينه  و  بخشيده  مقابل رخدادها مصونّيت  در  را  اعضای جامعه  كه 

پيشگيری از وقايع احتمالی را بيش از پيش فراهم آورد.

نقش کليدی زنان
 در برنامه های مدیریت بحران 

به داده های  استناد  با  رئيس جمعيت هالل احمر 
به دست آمده از 141 كشور آسيب ديده از حوادث 
در سال های 1۹81 تا 2002، گفت: متاسفانه زنان و 
كودكان 14 بار بيشتر از مردان در معرض مرگ در 

زمان وقوع حوادث و سوانح قرار دارند. 
 دكتر سيداميرمحسن ضيائی در نخستين سمپوزيوم 
مشترک ايران و ژاپن با موضوع »زنان، صلح و توسعه 
پايدار« درباره نقش زنان در مديريت بحران، گفت: 
حوادث و سوانح هر ساله زندگی ميليون ها تن در 
جهان را تحت تاثيرات منفی قرار می دهد، اما در اين 
ميان برخی افراد و گروه ها از جمله زنان، كودكان، 
كهنساالن، معلوالن، پناهندگان و ... بيش از ديگران 

تحت تاثير آثار منفی حوادث قرار می گيرند. 
به آسيب پذيری  توجه  با  اين كه  به  اشاره  با  وی 
نقش  هم اكنون  حوادث،  و  سوانح  از  زنان  بيشتر 
زنان در مديريت بحران بيش از گذشته مورد توجه 
نهادهای مسئول مديريت بحران و كاهش خطر در 
جوامع مختلف قرار گرفته است، خاطرنشان كرد: 
در سند »سندای« كه جامع ترين و مهم ترين سند 
برای كاهش خطر و مديريت بحران است، بر اين 
مستلزم  باليا  خطر  كاهش  كه  شده  تاكيد  مهم 
رويكردهای پيشگيرانه وسيع و مردم محورتر است 
هماهنگی  و  تقنينی  راهبردی،  نقش  بر  عالوه  و 
دولت ها بايد ذی نفعان از جمله زنان و كودكان و 
نوجوانان، افراد معلول، فقير، مهاجران، مردم بومی، 
داوطلبان، صاحبان حرف و مشاغل و كهنساالن در 
طراحی و اجرای سياست ها و برنامه ها و استانداردها، 

ارتباط و مشاركت داشته باشند. 

مبارزه با استعمال دخانيات 
در نمایشگاه کتاب

در  ايران  دخانيات  استعمال  با  مبارزه  جمعيت 
بيست و نهمين نمايشگاه بين المللی كتاب تهران، 
بازديدكنندگان را به مقابله با استعمال دخانيات 

دعوت می كند.
جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات در غرفه ای كه 
به همين نام در نمايشگاه كتاب تهران برپا شده، 
ضمن دعوت از عالقمندان برای عضويت در اين 
جمعيت، بروشورها و كتاب هايی را رايگان با موضوع 
مضرات دخانيات، سيگار و قليان به بازديدكنندگان 

عرضه می كند.
با بيان اينكه اين جمعيت هر  مسئول اين غرفه 
ساله در نمايشگاه های كتاب حضوری فعال دارد، 
تمام اساسی  حق  پاک  هوای  تنفس  گويد:   می 
 انسان هاست و استنشاق دود محيطی دخانيات 
مسبب بيماری های قلبی، سرطان، فشار خون و 
شاهد  روز  هر  هرچند  است  ديگر  های  بيماری 

افزايش آن در ميان جوانان هستيم.
فهميه خدايی با تاكيد بر افزايش آگاهی مردم و 
بازديدكنندگان از زيان های دخانيات و سياست 
های كنترل آن می افزايد: وظيفه خود می دانيم 
در هر اجتماعی كه می توانيم حضور داشته باشيم تا 
با پيام ها و اطالع رسانی، مردم را نسبت به عوارض 
دخانيات بويژه سيگار و واقعيات تلخ آن آگاه سازيم.

وی با معرفی مركز فر آموز › نفس پاک‹ ادامه می 
ابتالی  و  تمايل  كاهش  با هدف  مركز  اين  دهد: 
افراد به سيگار،  قليان در سنين نوجوانی و حتی 
در سالهای پيش از آن و افزايش آگاهی كودكان 
از مضرات دخانيات و دشواری ترک آن تاسيس شد. 
خدايی درباره برنامه های اين مركز توضيح می دهد: 
پس از هماهنگی های الزم با مدارس، دانش آموزان 
در روز تعيين شده به مركز آمده و در برنامه های 

ويژه ای كه تدارک ديده شده شركت می كنند.
به گفته وی، اتاق های داستان، نمايش، دانستنی، 
راز، نقاشی و ورزش بخش های اين مركز هستند كه 
در هريك از آنها فعاليت هايی انجام می شود، بعنوان 
مثال در اتاق ورزش، بچه ها پس از له كردن سيگار 
 و قليان وارد اتاق شده و در فضايی شاد به انجام

 بازی های دسته جمعی می پردازند.

ساعت کار مادران  کاهش 
می یابد 

به موجب قانون و به منظور تأمين امنيت شغلی 
بانوان،  كار  ساعت  كاهش  اليحه  مشموالن 
از  بانوان  استفاده  به صرف  نمی توانند  كارفرمايان 
مزايای كاهش ساعت كار يا مرخصی خاص، آنها 

را اخراج كنند. 
نمايندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی 
كاهش  با  ارتباط  در  اجتماعی  كميسيون  اليحه 
ساعت كار زنان شاغل را كه موادی از آن پيش از اين 
به كميسيون ارجاع شده بود، به تصويب رساندند كه 
براساس آن ساعت كار بانوان شاغل كه موظف به 
44 ساعت كار در هفته هستند اما دارای معلوليت 
شديد يا فرزند زير ۶ سال يا همسر و فرزند معلول 
يا مبتال به بيماری صعب العالج هستند و يا زنان 
سرپرست خانوار بنا به درخواست متقاضی و تأييد 
مراجع ذيربط به ۳۶ ساعت در هفته تقليل يافته و با 

حقوق و مزايای 44 ساعت تعيين می شود. 
عهده  بر  معلوليت  ميزان شدت  تأييد  تبصره 1: 
بهزيستی است. همچنين زمان شروع و  سازمان 
خاتمه كار برای اجرای اين قانون با توافق طرفين 
می باشد و كارفرمايان بخش غيردولتی كه شاغلينی 
با شرايط اين قانون دارند از اعمال تخصيص پلكانی 
و يا تأمين بخشی از حق بيمه سهم كارفرما برخوردار 
می شوند و بانوانی كه بر اساس ساير مقررات از امتياز 
كاهش ساعت كار بهره مند شده اند تا زمانی كه از 
مقررات مذكور استفاده می كنند از شمول اين قانون 

مستثنی هستند. 
قانون  اين  مشموالن  كه  صورتی  در  همچنين 
همزمان شرايط استفاده از امتياز مرخصی ساعتی 
شيردهی را داشته باشند يا همزمان دارای شرايط 
مختلف مصرح در اين قانون باشند حق انتخابات 

يكی از امتيازات پيش بينی شده را دارند. 
هرگونه اخراج،  جابجايی و استخدام جايگزين آنها 

ممنوع است.

یادداشت علیرضا جزینی  خبرداد:آنچه در شهر گذشت

اعتیاد  هر 8 ساعت یك قربانی می گیرد
مواد مخدر،  با  مبارزه  مقام دبيركل ستاد  قائم 
در  مخدر  مواد  قاچاق  از  قاچاقچيان  منفعت 
گفت:  و  كرد  اعالم  دالر  ميليارد  سه  را  ايران 
در كشور هر هشت ساعت يك نفر بر اثر اعتياد 

جان خود را از دست می دهد.
اختتاميه  در  شنبه  سه  روز  جزينی  عليرضا 
رسانه  و  اعتياد  سراسری  جشنواره  چهارمين 
بايد بطور همه  با مواد مخدر  افزود: در مبارزه 
تهديد  موضوع  اين  زيرا  شويم  وارد  جانبه 
درمورد مصرف  بايد  متاسفانه  و  است  عظيمی 
مواد صنعتی در كشور نيز اقداماتی انجام دهيم.

 شناسایی 540 نوع مواد روانگردان در 
جهان 

وی ضمن هشدار به خانواده ها به دليل صنعتی 
شدن مواد مخدر گفت: بر اساس اعالم سازمان 
مانند  روانگردان  مواد  انواع  نوع   540 ملل، 
شيشه در جهان شناسايی شده و اكنون ساخت 
يا توليد مواد صنعتی حتی به آشپزخانه ها نيز 

كشيده شده است.
در  مخدر  مواد  قاچاق  مالی  گردش  جزينی، 
جهان را ۶00 ميليارد دالر اعالم كرد و گفت: 
در  مخدر  مواد  قاچاق  از  قاچاقچيان  منفعت 

ايران سه ميليارد دالر است.

کشف 2 تن مواد مخدر صنعتی در کشور 
وی با بيان اينكه پارسال 220 كارگاه آشپزخانه 
از  داد:  شد،  ادامه  منهدم  صنعتی  مواد  توليد 
ابتدای سال جاری تا كنون ۷0 تن مواد مخدر 
و سال گذشته ۶18 تن مواد مخدر كشف شد 

كه دو تن آن مواد مخدر صنعتی بود.
مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  دبيركل  مقام  قائم 

پنج آسيب مهم  از  انقالب  رهبر  اينكه  بيان  با 
اجتماعی به بحث مبارزه با اعتياد تاكيد جدی 
دارند، خاطرنشان كرد: در برنامه ششم توسعه 
اينكه 25 درصد  و  مواد مخدر  با  مبارزه  بحث 
های  سياست  از  باشيم  داشته  اعتياد  كاهش 
همچنين  است،  انقالب  معظم  رهبر  ابالغی 
سياست   11 انقالب  معظم  رهبر   85 سال  در 
پيشگيری،  حوزه  پنج  در  كه  كردند  ابالغ  را 
و  صيانت  و  مقابله  آسيب،  كاهش  درمان، 

توانمندی فعاليت داريم.

در زمینه پیشگیری از اعتیاد باید جریان 
سازی شود

را  مخدر  مواد  بحث  در  موضوع  مهمترين  وی 
بايد در  مسائل پيشگيرانه عنوان كرد و گفت: 
زمينه پيشگيری از اعتياد جريان سازی و يك 
موج اجتماعی با همكاری همه بويژه رسانه ها 

ايجاد شود.

 790 هزار مصرف کنندگان مواد مخدر 
در حال درمان هستند

جزينی با بيان اينكه نزديك به ۷۹0 هزار نفر 
از مصرف كنندگان مواد مخدر در حال درمان 
تا ۶5  از 15  هستند، گفت: سه درصد جامعه 
تن   ۳0 ساالنه  كه  هستند  اعتياد  درگير  سال 
البته  شود،  می  مصرف  آنها  درمان  برای  دارو 
به  تومان  ميليارد  هزار   10 ساالنه  مخدر  مواد 

كشور خسارت می زند.

مرگ 3 هزار نفر در سال به علت مصرف 
مواد مخدر 

خاطر  به  سال  در  نفر  هزار  سه  مرگ  به  وی 
مصرف مواد مخدر اشاره كرد و افزود: هر هشت 
ساعت يك نفر بر اثر مواد مخدر می ميرد كه 

بعد از تصادفات بيشترين مرگ و مير مربوط به 
استفاده از مواد مخدر است.

جزينی افزود: برای خنثی سازی باورهای غلط در 
جامعه نيز بايد اقدامات جدی صورت گيرد زيرا 
برخی بانوان، آرايشگاه ها را با داروخانه اشتباه می 
گيرند و از قرص الغری استفاده كرد و چون اين 
قرص ها دارای آمفتامين است اين افراد معتاد می 

شوند.
شماره  با  نفر  هزار  پارسال ۳00  داد:  ادامه  وی 
تماس  درصد   8۳ كه  گرفتند  تماس   0۹۶28
گيرندگان بانوان بودند زيرا نگران اعتياد اعضای 
شود،  داده  آموزش  بايد  هستند،  خود  خانواده 
در  را  اجتماعی  نشاط  و  كنيم  زايی  حساسيت 

جامعه افزايش دهيم.

76درصد دانشجویان، برنامه ای برای اوقات 
فراغت ندارند

نشاط  ارتباط  در  ای  برنامه  تدوين  به  جزينی 
اجتماعی اشاره كرد و گفت: ۷۶ درصد دانشجويان 
كشور، هيچ برنامه ای در دانشگاه ها برای اوقات 

فراغت ندارند.

 هشدار درمورد مصرف مواد مخدر در 
مراکز تولیدی 

اعتياد  مصرف  مورد  در  همچنين  جزينی 
 21 افزود:  و  داد  هشدار  توليدی  مراكز  در 
مصرف  كارگری  مراكز  در  شاغل  افراد  درصد 
به  موضوع  اين  و  هستند  مخدر  مواد  كننده 
تمامی از  بايد  پس  زند  می  خسارت   توليد 
 ظرفيت ها برای پيشگيری از اعتياد در جامعه 

استفاده كنيم.

کمبود نيروی آموزگار در پایتخت

مدير كل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به اعالم 
ضوابط نقل و انتقاالت فرهنگيان تهران از اواخر خردادماه، 
نيروی مرد در دوره متوسطه و آموزگار در  اكنون  گفت: 

دوره ابتدايی كمبود داريم.
شهر  پرورش  و  آموزش  كل  مدير  چهاربند  اسفنديار 
تهران نقل و انتقاالت فرهنگيان تهران از چه زمانی آغاز 
در  فرهنگيان  انتقاالت  و  نقل  داشت:  اظهار  می شود؟«، 

تهران امسال بسيار محدود انجام خواهد شد.
برخی  در  انسانی  نيروی  كمبود  به  توجه  با  افزود:  وی 
شده  مطالعه  بايد  كار  اين  تحصيلی  دوره های  و  مقاطع 
بلكه  باشيم  نداشته  نيرو  افزايش  تنها  نه  تا  شود  انجام 

ترميم نيرو انجام شود.
چهاربند با اشاره به اينكه تالش می كنيم تا اواخر خردادماه 
ضوابط نقل و انتقاالت فرهنگيان پايتخت را اعالم كنيم، 
خاطرنشان كرد: ابتدا بايد شرايط را بررسی كنيم و سپس 
ضوابطی را اعالم كنيم كه پس از ثبت نام همكاران برای 

نقل و انتقاالت بتوانيم پاسخگو باشيم.
وی در پاسخ به پرسش ديگری مبنی بر اينكه »آيا نيروی 
مرد در تهران كمبود داريد؟«، تصريح كرد: اكنون نيروی 
مرد در دوره متوسطه و آموزگار در دوره ابتدايی كمبود 
داريم؛ در رابطه با كمبود نيروی آموزگار، خانم يا آقا فرقی 

ندارد.

موضع گودرزی درباره وام 1۰ ميليونی ازدواج
 10 وام  پرداخت  اميدواريم  گفت:  جوانان  و  ورزش  وزير 
ميليون تومانی ازدواج به تصويب شورای نگهبان برسد چرا 

كه وام سه ميليونی رقم بسيار كمی است.
و  تامين  برای  كه  آن  وجود  با  افزود:  گودرزی  محمود 
پرداخت وام سه ميليون تومانی ازدواج هم مشكالتی وجود 
دارد ولی اميدواريم با توجه به هزينه های ازدواج، پرداخت 

وام 10 ميليون تومانی ازدواج نهايی شود.
ميليونی   10 وام  پرداخت  نبودن  قطعی  به  اشاره  با  وی 
كمك  وام  اين  گفت:  نگهبان  شورای  نظر  اعالم  زمان  تا 
هزينه محدودی برای جوانان آماده ازدواج می تواند باشد 
البته اگر وضعيت اقتصادی كشور بهتر  ولی كافی نيست 
و مشكل اشتغال تا حدودی حل شود، نياز جوانان به اين 
وامها كمتر می شود ولی تا آن زمان چنين وامهايی مانند 

مسكن می تواند عمل كند.
شورای  مجلس  نمايندگان  جاری  سال  ماه  فروردين   28
اسالمی در جريان رسيدگی به بخش های هزينه ای اليحه  
را  ازدواج  قرض الحسنه  تسهيالت  كشور  كل   ۹5 بودجه 
برای هر يك از زوجين تا 10 ميليون تومان افزايش دادند. 
اين مصوبه با واكنش بانك مركزی مواجه شد و ميرمحمد 
بانك مركزی- گفت كه به  اعتبارات  صادقی - مدير كل 
صرف استناد به آماری همچون مانده منابع قرض الحسنه 
نمی توان بر پرداخت با ميزان باالتر تاكيد داشت، چراكه 
آن  مقابل  در  و  نيست  موجودی  معنای  به  مانده  اين 

22۰هزار سقط جنين درکشور

يك پژوهشگر بحران جمعيتی با اشاره به اينكه 220 هزار 
سقط جنين در سال گذشته انجام شده است، گفت: كمتر 

از ۶ هزار سقط در كشور قانونی بوده است. 
دكتر حسين مروتی به بحث پيرامون آمار سقط جنين و 

داليل آن در كشور پرداخت.
بار آمار سقط جنين  اين پژوهشگر عنوان كرد: نخستين 
در سال ۷۷ توسط مسئولين وزارت بهداشت اعالم شد كه 
در آن تعداد سقط ساالنه ۹0 هزار مورد بيان شده بود كه 
از اين تعداد 10 هزار مورد قانونی و مابقی غيرقانونی بود. 
برای بار دوم در سال ۹2 آمار مربوطه اعالم شد و مشخص 
به 25۶ هزار مورد رسيده است كه  تعداد سقط  شد كه 
در اين ميان تنها ۶ هزار مورد قانونی و مابقی غيرقانونی 

بوده است.
ادامه گفت: مدت ها در كشور تصور می شد كه  وی در 
اگر درصد بيشتری از مردم از وسايل ممانعت از بارداری 
جنين  سقط  جنايت  به  ارتكاب  آمار  از  كنند،  استفاده 
كاسته خواهد شد، در حالی كه ما شاهديم در فاصله ی 
سال های ۷۷ تا ۹2 كه آمار سقط تقريبا سه برابر شده، 
درصد پوشش وسايل ممانعت از بارداری نيز بيشتر شده 
است. يعنی با وجود اين كه خانواده ها، بيشتر از وسايل 
ممانعت از بارداری استفاده كرده اند، سقط نيز بيشتر شده 

است.

مديركل دفتر اطالعات آمار و جمعيت ثبت 
به  ازدواج دوم  آمار  اينكه  به  اشاره  با  احوال 
 5.4 ترتيب  به  زنان  و  مردان  بين  در  بعد 
درصد و 4.1 درصد است، گفت: سن متعارف 

ازدواج افزايش يافته است. 
روز  خبری  نشست  در  محزون  اكبر  علی 
جمعيت به آمار والدت ها اشاره كرد و گفت: 
در سال گذشته يك ميليون و 5۷0 هزار و 

218 والدت رخ داد كه يك ميليون و 208 
هزار و 15۶ مورد در شهرها و ۳۶2 هزار و 
۶۳ مورد نيز در روستاها به ثبت رسيده است 
كه از اين تعداد 80۶ هزار و 45۹ مورد پسر و 
۷۶۳ هزار و ۷5۹ مورد دختر متولد شده اند.

وی گفت: آمار والدت در شهرها ۳.۳ درصد 
پسر  هر 10۶  تولد  مقابل  در  و  داشت  رشد 

100 دختر متولد شده اند.

جمعيت  و  آمار  اطالعات  دفتر  مديركل 
سازمان ثبت احوال با اشاره به اينكه متوسط 
رشد والدت در شهرها 2.۳ درصد بود كه در 
 1.۹ روستاها  در  و  رشد  درصد   2.5 شهرها 
درصد روستاها رشد داشته است در حالی كه 
سال ۹۳ افزايش رشد والدت 4.2 بوده است.
اول  سال   10 در  ها  والدت  آمار  به  محزون 
سال  در  گفت:  و  كرد  اشاره  والدين  ازدواج 
گذشته ۷4.۷ درصد از والدت ها در 10 سال 
اول بوده است اين در حالی است كه در 5 
سال گذشته اين آمار ۷۷.1 درصد بوده است 

و نشان از كاهش آمارها در سال ۹4 دارد.
اول  سال   5 در  تولدها  آمار  همچنين  وی 
درصد   45.4 گفت:  و  كرد  اعالم  را  دوم  و 
نيز  درصد   2۹.۳ و  اول  سال   5 در  فرزندان 
اند در  ازدواج ها متولد شده  در5 سال دوم 
حالی كه در سال های گذشته آمار 5 سال 
بود كه  اول 52.4 و آمار 5 سال دوم 24.۷ 
اينها كاهش يافته است و نشان  آمار هر دو 

دهنده تاخير در فرزندآوری است.
جمعيت  و  آمار  اطالعات  دفتر  مديركل 
سازمان ثبت احوال ميانگين سن مادران در 
سال   ۳1.5 را  پدران  و   28.4 را  فرزندآوری 
اعالم كرد و اظهار داشت: والدت های مادران 
باالی ۳0 سال در 84، 2۷.5 درصد بود كه 
در  و  درصد   ۳۷.5 به   ۹۳ سال  در  آمار  اين 

كه  يافت  افزايش  درصد   40.۳ به   ۹4 سال 
نشان دهنده اين است هر سال ميانگين سن 
ازدواج و فرزندآوری افزايش پيدا كرده است.

برای  ازدواج  »متعارف«  سن  به  محزون 
تا  افزود: 20  اشاره كرد و  پسران و دختران 
۳4 سالگی سن ازدواج متعارف پسران و 15 
دختران  متعارف  ازدواج  سن  سالگی   ۳0 تا 
است كه در اين سال ها اين سن دچار تغيير 
و تحوالتی شده است در حالی كه تاخير در 
سن متعارف باالی ۳5 سال برای مردان در 
سال ۹۳، 10.4 درصد و در سال ۹4، 11.۶ 
ازدواج  تاخير  همچنين  و  است  بوده  درصد 
نيز 14.5  در سال ۹۳  باالی ۳0 سال  زنان 
درصد و در سال ۹4 به 15.۹ درصد افزايش 
كالن  در  آمار  اين  گفت:  است.وی  يافته 
تهران  كه  طوری  به  است  متفاوت  شهرها 
۳1.1 سال، كرج ۳0 سال و شيراز ۳0.1 سال 
برای مردان و در همين شهرها برای زنان به 
ترتيب 2۷.2، 25.۹ و 25.۹ سال بوده است.

جمعيت  و  آمار  اطالعات  دفتر  مديركل 
به  دوم  های  ازدواج  به  احوال  ثبت  سازمان 
بعد نيز اشاره كرد و گفت: 5.4 درصد ازدواج 
مردان بعد از طالق همسر يا فوت در ازدواج 
دوم به بعد به ثبت رسيده است و 4.1 درصد 
ثبت شده  بعد  به  دوم  بار  برای  زنان  ازدواج 

است.

علی اکبر محزون عنوان کرد:

افزایش سن »متعارف« ازدواج

قائم مقام وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
از كره جنوبي دومين كشوري  بعد  ايران  گفت: 
است كه توانسته است نواقص مربوط به شاخص 
را بهداشتي  نواقص  جمله  از  انساني   توسعه 

ص كاهش دهد.
ايرج حريرچي در اجالس روساي كالن مناطق 
آمايشي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور افزود: 
طي ۳2 سال گذشته ، ساالنه ۶ / 1 درصد در 
شاخص توسعه انساني رشد داشتيم در حالي كه 
براي  براي كل دنيا ۶۹ صدم درصد و  اين رقم 
كشورهاي هم گروه ما، ۷۳ صدم درصد بوده است.
وي خاطرنشان كرد: پيش از اين، ما در 20 كشور 
منطقه از جمله پاكستان در بيشتر شاخص هاي 
با )مقارن   201۳ و   2012 سال  در   بهداشتي 

 سال هاي ۹0 ، ۹1 و ۹2( ، معموال رتبه هاي 

12 و 1۳ را داشتيم يعني از سطح متوسط نيز 
پايين تر بوديم و هزينه هاي پرداختي از جيب 

مردم باال بود.
قائم مقام وزير بهداشت يادآور شد: همچنين طي 
آن سال ها ، 20 درصد مردم، 80 درصد هزينه 
هاي سالمت را به خود اختصاص داده بودند كه 
نشان دهنده اين مساله است كه در كشورهاي هم 

گروه به سالمت بيشتر از ايران پرداخته مي شد.
سالمت  سياستگذاران  بيشتر  افزود:  حريرچي 
متوجه نشدند كه كم بودن ميزان بستري ها در 
سال ۹1 و ۹2 به علت كم بهره گيري مردم از 
خدمات سالمت - صرف نظركردن آنان از بهره 
گيري خدمات سالمت به علت هزينه هاي باالي 
و  پزشكان  به  مراجعه مردم  است؛  بوده  خانوار- 
متخصصان در سال ۹1 و ۹2 ، نسبت به سال 

۹0 ، سه تا 11 درصد كاهش داشت كه رقم بسيار 
مهمي است.

وي ادامه داد: هزينه هاي سالمت به قيمت ثابت 
كل، طي اين 2 سال حدود 1۶ درصد نسبت به 
سال ۹0 كاهش داشت ؛ در سال هاي 88 و 8۹ به 
اين نتيجه رسيده بوديم كه هفت درصد از درآمد 
ناخالص ملي بايد به حوزه سالمت اختصاص يابد 
اما طي سال هاي ۹0 تا ۹2 ، اين روند برعكس 

شد.
تشريح  به  ادامه  در  بهداشت  وزير  مقام  قائم 
دستاوردهاي طرح تحول نظام سالمت پرداخت 
و گفت: با اجراي اين طرح ميزان پرداختي مردم 
از جيب براي سالمت به ۳۳ درصد كاهش يافت؛ 
به خاطر  ايراني  اين، ساالنه ۷00 هزار  از  پيش 
هزينه هاي فقرزاي درماني به زير خط فقر مي 

رفتند كه حذف اين رقم ، اقدام بسيار ارزنده اي 
بود.

حريرچي افزود: هميشه سهم دولت و بيمه ها در 
تامين هزينه هاي سالمت ، ۳5 درصد بود اما ما 

آن را به 51 درصد رسانديم.
پنج  طي  بار  نخستين  براي  كرد:  اضافه  وي 
دهه گذشته ، قيمت دارو و تجهيزات پزشكي 
مطابق تورم نه تنها افزايش نيافت كه كاهش 

يافت.
اين مقام مسئول در وزارت بهداشت ادامه داد: 
درصد   22 تا   20  ،  ۹2 تا   ۹0 هاي  سال  در 
هزينه هاي سالمت را به دارو و خرده فروشي 
متعلقات آن مانند سرنگ مي داديم اما اين رقم 
با وجود افزايش خدمات در سال ۹۳ به 1۳.2 

درصد كاهش يافت.

رتبه دوم ایران در كاهش نواقص شاخص توسعه انساني

تهران فقيرترین استان ها در بخش سالمت 

استان ها در بخش  فقيرترين  از  را يكی  استان  اين  تهران،  استاندار 
سالمت عنوان كرد و افزود:  در استان تهران شهرستان هايی با 500 
هزار نفر جمعيت هنوز تخت بيمارستانی ندارند و وضعيت بهداشت و 
درمان شهرستان های استان در پی سفرهای استانی رييس جمهور 

در حال بهبود است. 
وزارت  آمايشی  مناطق  روسای  اجالس  در  هاشمی  سيدحسين   
بهداشت كه با حضور وزير بهداشت در دانشگاه علوم پزشكی تهران 
برگزار شد گفت: مديريت هيات امنايی دانشگاه علوم پزشكی يكی از 
كارهای خوبی است كه در دانشگاه علوم پزشكی انجام شده است و 

مسير اجرای تصميم گيری ها را برای مجموعه هموار می كند. 
وی به راهكارهای ايجاد ارتباط دانشگاه ها با دستگاه ها اشاره كرد و 
با كميسيون تخصصی بهداشت  ارتباط دانشگاه های پزشكی  افزود: 
درمان  حوزه  نظر  مورد  قوانين  وضع  در  تواند  می  مجلس  درمان  و 

موثر باشد. 
به  اينكه مصوبات قوی مجلس كمك زيادی  بيان  با  استاندار تهران 
های  دانشگاه  كرد:  تصريح  كند  می  كشور  درمان  و  بهداشت  حوزه 
علوم پزشكی ارتباط خود را با مديران ارشد وزارت بهداشت و ساير 
دستگاه ها حفظ كنند زيرا مديران می توانند از موازی كاری دستگاه 

ها جلوگيری كنند. 
وی اطالع رسانی و آگاه كردن جامعه از اقدامات بهداشت و درمانی 
را مهم دانست و گفت: موضوع نظام سالمت كه افتخار دولت يازدهم 

تلقی می شود بايد در ابعاد مختلف به آگاهی جامعه برسد. 
وی برقراری ارتباط با اتاق بازرگانی و هيات های خارجی را يكی از راه 
های دستيابی به موفقيت بيشتر برای حوزه بهداشت و درمان برشمرد 
از  با سرمايه گذاران خارجی در حوزه سالمت يكی  ارتباط  افزود:  و 
راه های افزايش منابع بهداشت و درمان از جمله ساخت بيمارستان 

و درمانگاه است. 
براينكه سياست اصلی دولت در بهداشت و  با تاكيد  استاندار تهران 
درمان اجرای كامل نظام سالمت است گفت:  حوزه بهداشت و درمان 
ارتباط خود را با مردم همواره حفظ كنند آثا رو بركات نظام سالمت 

را برای مردم اطالع رسانی كنند. 

2۰هزار تخت بيمارستانی
 با سرمایه گذاری خارجی

گفت:20  اقتصادی  امور  در  بهداشت  وزير  عالی  مشاور  و  مقام  قائم 
هر  هزينه  با  بيمارستان  قالب 24  در  بيمارستانی جديد  تخت  هزار 
تخت هفت ميليارد ريال با كمك سرمايه گذاری خارجی در كشور 

ساخته می شود.
داوود دانش جعفری در نشست خبری اولين همايش سرمايه گذاری 
با  بيمارستان  اين 24  برای ساخت  خارجی در حوزه سالمت گفت: 
شركت های خارجی از كشورهای مختلفی همچون كره جنوبی، ژاپن 
و ايتاليا مذاكره شده اما هنوز هيچ كدام از اين پروژه ها قطعی نشده 

است و مذاكرات برای قطعی شدن اين پروژه ها ادامه دارد.
اين  به  گذاری شركت های خارجی  كرد: روش سرمايه  اضافه  وی 
كه  ايرانی  طرف  و  خارجی  گذاری  سرمايه  بين  كه  است  شكل 
بخش خصوصی يا يكی از دانشگاه های علوم پزشكی است قرارداد 
همكاری امضا می شود و طرف ايرانی درواقع از سرمايه و تكنولوژی 
شركت خارجی استفاده می كند و به نوعی از طرف خارجی قرض 
می گيرد و دولت تعهدی برای بازپرداخت اقساط ندارد؛ البته وزارت 
اقتصاد و بانك مركزی طبق روال، تضمين هايی به شركت خارجی 

می دهند.
مشاور عالی وزير بهداشت ادامه داد: هم اكنون حدود ۹5 هزار تخت 
بيمارستانی در كشور داريم و به ازای هر يك هزار تن، ۷ / 1 تخت 
بيمارستانی وجود دارد كه بايد حداقل به استاندارد تركيه يعنی 8 / 2 
تخت به ازای يك هزار تن برسيم كه در اين صورت بايد يكصد هزار 

تخت جديد بيمارستانی دركشور احداث شود.

کوتاه از جامعه 
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ابالغ
خواهان احمد مهام دادخواستی به طرفيت خواندگان سيد مهدی موسوی و نيما 
طاهری و اميرعلی جمالی و مهيار موسوی به خواسته ابطال سند )موضوع سند 
مالی است( تقديم دادگاه های عمومی شهرستان بابل نموده كه جهت رسيدگی 
به شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل واقع در بابل ارجاع و به كالسه 
و   1۳۹5/04/28 آن  رسيدگی  وقت  كه  گرديده  ثبت   ۹50۹۹81110۹000۹۹
ساعت 10:۳0 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و تجويز ماده ۷۳ قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت دريكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده /متهم و پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.
منشی دفتر دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان بابل – علیرضا 
ذبیح نژاد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی
اول/دوم  مورخ 1۳۹4/12/11هيات  برابررای شماره  1۳۹4۶0۳۳10100055۶۹  
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك كرج –ناحيه دو تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی  آقای /خانم محمود نوری قره قيه فرزند سواد بشماره شناسنامه 1۶58  
  1۳1/24 مساحت  به  ساختمان   باب  يك  دانگ  درشش  شهر  مشگين  از  صادره 
متر مربع- مفروزو مجزی شده از پالک 118 فرعی از۳۶0- اصلی واقع در اراضی 
محمدآباد كرج خريداری از مالك رسمی علی اكبر رمضانی بديع اكبری محرز گرديده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در 
صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرا به 
مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است در صورت انقضای مدت مذكورو عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.م/الف500۳
تاريخ انتشار نوبت اول:1۳۹5/02/22 تاريخ انتشار نوبت دوم:1۳۹5/0۳/05

 منصور هدایتکار کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی اجرائيه
نيروی  بلوار  بابلسر  نشانی شهرستان  به  اله  فرزند عين  اكبری  له: مهدی  محكوم 

هوايی جنب شهرک مهرگان نيروی هوايی دفتر رارخ فيلم
مشخصات محكوم عليهم: سيد كمال زارعی فرزند رضا به نشانی فارس شيراز خ 

شهيد حدادی پالک 20 طبقه اول شركت عمرانی نهرين فارس
مربوط  دادنامه  شماره  به  مربوطه  حكم  اجرای  درخواست  بموجب  به:  محكوم 
۹40۹۹۷12۹1400۳2۶ محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ يكصد ميليون 
ريال موضوع چك شماره ۹104/۳۳008۶ مورخ ۹2/04/1۷ بابت اصل خواسته و مبلغ 
سه ميليون يكصد هزار ريال بابت هزينه دادرسی نيز خسارت تاخير تاديه بر مبنای نرخ 
تورم از تاريخ مطالبه طلب )زمان صدور گواهی عدم پرداخت( مورخ ۹4/04/22 تا زمان 
وصول آن كه توسط واحد اجرای احكام از بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران استعالم 

می شود در حق خواهان محكوم می نمايد همچنين هزينه ديوانی در حق دولت.  
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاههای عمومی
 )حقوقی( شهرستان بابلسر – شیرزاد حاتمی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
اين  به شماره ۶/۹5/41  كه  به شرح درخواستی  عليرضا  فرزند  زراده  مريم  خانم 
شورا ثبت گرديده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه 
شادروان عليرضا زراده فرزند اكبر به شماره شناسنامه 4۷4۳ صادره از بهشهر در 
تاريخ ۹5/1/1۳ در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر فوت نموده وراث حين 

الفوت وی عبارتند از عبارتست از:
1- فاطمه رنگريز رستمی فرزند علی اصغر ش ش ۹ صادره از بهشهر متولد 1۳42 

همسر متوفی
فرزند  متولد 1۳۶۳  بهشهر  از  عليرضا ش ش 85 صادره  فرزند  زراده  2- مهدی 

متوفی
۳-  محمد زراده فرزند عليرضا ش ش 8۶۷ صادره از بهشهر متولد 1۳۶۶ فرزند 

متوفی 
4-مهديه زراده فرزند عليرضا ش ش 21۷004821۹ صادره از بهشهر متولد 1۳۶8 

فرزند متوفی
5- مريم زراده فرزند عليرضا ش ش 21۷0228888 صادره از بهشهر متولد 1۳۷۳ 

فرزند متوفی
والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را يك نوبت 
آگهی می نمايد تا هر كس اعتراضی دارد و يا وصيت نامه ای از متوفی نزد او می 
باشد از تاريخ انتشار آگهی ظرف يك ماه به اين شورا مراجعه و تقديم نمايد واال 

گواهی صادر خواهد شد.
م الف  950119 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف بهشهر

آگهی حصر وراثت
استشهاد  به   ۶4۶۹۶۹۹۷58 ملی  شماره  به  محمد  فرزند  ناصری  عبداهلل  آقای 
پيوست پرونده و گواهی فوت شماره 414۷۶ و با ابراز مشخصات ورثه، درخواستی 
شادروان  كه  داشته   اظهار  و چنين  نموده  اين شورا  تقديم  به شماره ۹500۶8 
مرحوم محمد ناصری فرزند علی به شماره ملی ۶4۶۹۶۹50۶1 صادره از سرو آباد 
متولد 1۳1۳/4/1 درتاريخ 1۳۹4/11/12 در شهرستان سنندج فوت نموده ورثه 

حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زير:
1- خانم آمنه رحيمی زر فرزند محمدرحيم ش ش ۳5۷ متولد 1۳۳۳/0۳/0۳ كد 

ملی 1-۹۶۹۶4۹-۶4۶ صادره از مريوان همسر متوفی 
2- خانم بديعه ناصری فرزند محمد ش ش 482 متولد 1۳۳۹/0۳/01 كد ملی 

0-۹۶۹۷۷2-۶4۶ صادره از مريوان فرزند متوفی 
 ۳- خانم فاطمه ناصری فرزند محمد ش ش 5۳2 متولد 1۳4۹/04/21 كد ملی 

۹-۹۶۹82۳-۶4۶ صادره از سنندج فرزند متوفی 
4- آقای عبداله ناصری فرزند محمد ش ش ۶۷8 متولد 1۳5۶/05/01 كد ملی 

8-۹۶۹۹۷5-۶4۶ صادره از سنندج فرزند متوفی 
5- آقای عبدالقادرناصری فرزند محمد ش ش ۶۷۹ متولد 1۳5۹/04/02 كد ملی 

۶-۹۶۹۹۷۶-۶4۶ صادره از مريوان فرزند متوفی 
ملی  كد   1۳۶۳/0۶/0۳ متولد   4 ش  ش  محمد  فرزند  ابوبكرناصری  آقای   -۶

۹-۹85۷2۹-۶4۶ صادره از مريوان فرزند متوفی 
ملی  كد   1۳۶۷/12/20 متولد   0 محمد ش ش  فرزند  ناصری  صبيحه  خانم   -۷

۶-000۹۳2-۳81 صادره از مريوان فرزند متوفی 
را در يك مرتبه آگهی می  انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اينك 
نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
صادر  گواهی  اال  و  دارد  تقديم  شورا  به  ماه  يك  ظرف  آگهی  نسختين  نشر 

خواهد شد.
م الف 648 شورای حل اختالف بخش کالترزان )شویشه(

آگهی مزایده نوبت دوم
دارد جهت  نظر  بابل در  دادگاه حقوقی  اجرای شعبه ششم  در كالسه ۹۳022۶ 
وصول محكوم به هزينه اجرايی نسبت به فروش 1 سير و 1۶ مثقال از 240 سير 
ششدانگ يك باب مغازه بمساحت 14۷ متر مربع فاقد پالک ثبتی متعلق عمده 
امام حجره 5۳ در  بار بزرگ  قايم شهر ميدان  بابل جاده  فروشی مسعود كامران 
تاريخ ۹5/0۳/11 ساعت 11 صبح در محل اجرای شعبه ششم حقوقی بابل واقع در 
دادگستری بابل از طريق مزايده با حضور نماينده دادستان اقدام نمايد كارشناس 
ارزش 1 سير و 1۶ مثقال مغازه فوق دارای امتيازات گاز آب و برق و تلفن ميباشد 
به مبلغ ۹81۹12۹8 ريال را برآرود نموده است و مزاديه از اين قيمت كارشناسی 
شروع و به كسانی كه باالترين قيمت پيشنهاد نمايند واگزار خواهد شد طالبين 
خريد می تواند پنج روز قبل از برگزاری مزايده جهت بازديد از آپارتمان به دفتر 
شعبه ششم مراجعه نمايند تا ترتيب بازديد از آپارتمان داده شود مستندا به ماده 
12۹ قانون اجرای احكام مدنی بايد 10 درصد قيمت را فی المجلس و مابقی را 
حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايند در صورت انصراف برنده مزايده مبلغ واريز 
اوليه در حق دولت ضبط خواهد شد ضمنا هر گونه هزينه بعدی بر عهده  شده 

خريدار می باشد.
دفتر اجرای احکام شعبه ششم اجرای احکام مدنی دادگاههای عمومی )حقوقی( شهرستان 

بابل

 آگهی ابالغ وقت دادرسی 
خواهان: روح اله صداقتی با وكالت مولود هاشمی راد 

خوانده: نويد مرادی فرزند ناصر به نشانی مجهول المكان
خواسته: مطالبه وجه به مبلغ پنجاه ميليون ريال

پيرامون دادخواست آقای روح اله صداقتی بطرفيت خوانده فوق به خواسته مطالبه 
وجه با توجه به مجهول المكان بودن خوانده رديف اول به نام نويد مرادی به تجويز 
ماده ۷۳ قانون آيين دادرسی مدنی اخطاريه مشاراليه در روزنامه های كثيراالنتشار 
چاپ می گردد تا خوانده ضمن اطالع از دعوی مطروحه در روز سه شنبه مورخ 
۹5/04/01 راس ساعت 10:00 صبح در شعبه چهارم شورای حل اختالف بهشهر 
بيمارستان مهر جهت رسيدگی حاضر شود  روبروی  پاسداران  مستقر در خيابان 
اثباتی حكم صادر خواهد شد.  ادله  ضمنا در فرض عدم حضور خوانده و كفايت 
ثانی  به شورا مراجعه و نسخه  از وقت رسيدگی  تواند قبل  همچنين خوانده می 

دادخواست و ضمائم را جهت تدارک دفاع اخذ نمايد.
م الف 950116 مدیر دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف بهشهر – صالحی 

دادنامه
كالسه پرونده: 14/۳81/۹4 حل اختالف و شماره دادنامه: ۹4/۷/2۷-4۹2 

بابل چهار راه فرهنگ  نيا آدرس  با وكالت رحمان رحمان  خواهان: جواد كيانژاد 
ساختمان كيان طبقه ۶ 

منزل شخصی  ياس  ساختمان  گل  خ  بابل  آدرس  صفری  عبداهلل   -1 خواندگان: 
ورزشی  و  فرهنگی  سازمان  روبروی  قدس  بلوار  سمنان  آدرس  يحيايی  امين   -2

شهرداری نمايشگاه اتومبيل اتو ايران ۳- حامد شيروانی آدرس مجهول المكان 
خواسته: الزام به تنظيم سند خودرو 

بطرفيت  نيا  رحمان  وكالت  با  كيانژاد  جواد  آقای  دعوی  در خصوص  شورا-  رای 
الزام  بخواسته  شيروانی  حامد   -۳ يحيايی  امين   -2 صفری  عبداله   -1 آقايان 
و ۶۳01  ام  بی  مالكيت يك دستگاه خودروی سواری  تنظيم سند  به  خواندگان 
كروک مدل 200۹ رنگ سورمه ای به شماره ی موتور 0۶۶8۶82۶ به سه ميليون 
و يكصد هزار ريال به انضمام هزينه دارسی و حق الوكاله وكيل نظر به محتويات 
پرونده و دادخواست تقديمی خواهان فروشنامه  های عادی و با استعالم از پليس 
خودروی  نموده  اعالم  كه   ۹4/۶/۹ مورخ   ۳551/1۳/2/۳4/44۷ شماره  به  راهور 
به  رسيدگی  جلسه  به  عنايت  با  و  ميباشد  سوم  رديف  ی  خوانده  بنام  اعالمی 
و  ندارند  رسيدگی حضور  در جلسه  قاونی  ابالغ  با وصف  خواندگان  معينه  تاريخ 
و  اوراق  به جميع  عنايت  با  فلذا شورا  اند  ننموده  ارائه  و  اقامه  نيز  دفاعيه  اليحه 
جلسه  در  خواندگان  عدم  و  خواهان  ابرازی  مستندات  خصوصا  پرونده  محتويات 
دادرسی شورای دعوای خواهان را وارد و ثابت تشخيص دانسته و به استناد مواد 
10و21۹و220و221و22۳ قانون مدنی مواد 51۹و515و1۹8 قانون آئين دادرسی 
مدنی حكم به محكوميت خوانده رديف اول به حضور در دفترخانه انجام تشريفات 
تنظيم و انتقال سند خوروی اعالمی بنام خواهان و پرداخت مبلغ يكصد و پنجاه 
الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهان  بابت هزينه دادرسی و حق  هزار ريال 
صادر و اعالم می دارد و خواندگان رديف دوم و سوم الزام به حضور در دفتر خانه 
تنظيم و انتقال سند خودروی به شماره 11 ايران 4۳5 س ۳1 با مشخصات اعالمی 
بنام خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غيابی است و ظرف بيست روز پس 
از قابل واخواهی در همين شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی به همين مدت 

قابل تجديدنظر خواهی در محاكم عمومی دادگستری بابل می باشد.
قاضی شعبه 14 شورای حل اختالف بابل

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابررای شماره  1۳۹4۶0۳۳1010005۶5۳  مورخ 1۳۹4/12/18هيات اول/دوم 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك كرج –ناحيه دو تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی  آقای عزيز رشيدی گلی  فرزند محمد بشماره شناسنامه 404  نسبت به 
ششدانگ  يك باب ساختمان  به مساحت 1۳۷.۷0 متر مربع پالک فرعی از اصلی 
مفروزو مجزی شده از پالک 15۷8 فرعی   از1۶۳ اصلی واقع در استان البرز ناحيه 
دو كرج خريداری از مالك رسمی علی باوفا  محرز گرديده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
از  اداره تسليم و پس  اين  رابه  اعتراض خود  به مدت دو ماه  اولين آگهی  انتشار 
اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع 
وصول  عدم  مذكورو  مدت  انقضای  صورت  در  است  نمايند.بديهی  تقديم  قضايی 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.م/الف4841
تاريخ انتشار نوبت اول:1۳۹5/02/0۷  تاريخ انتشار نوبت دوم:1۳۹5/02/22

 منصور هدایت کار  کفیل ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

 آگهی اجرائيه
محكوم له: بانك قوامين به مديريت علی خليلی بندلی به نشانی بهشهر بلوار ش 

هاشمی نژاد 4 را آزادی جنب نانوايی
مشخصات محكوم عليهم: 

1- غالمرضا وهميان  به نشانی شهرستان بهشهر تعاونی سنديكای كاميون داران 
2- عليرضا وهميان به نشانی شهرستان بهشهر سنديكای كاميون داران

– ساری- مركزی- ساری دانشگاه منابع  به نشانی مازندران  ۳- اسداله تيموری 
طبيعی

4- حميد رضا امير خانلو به نشانی مازندران- گلوگاه- مركزی-  گلوگاه خ طالقانی 
ک ش عمرقلو

نماينده قائم مقام قانونی محكوم له/محكوم عليه: 
1- سيد حامد مير ابوطالبی فرزند سيد قاسم به نشانی مازندران- ساری- مركزی- 
ساری خ امير مازندرانی سه راه ام ام مديريت شعب بانك نماينده حقوقی بانك 

قوامين به مديريت علی خليلی بندلی
دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حكم  اجرای  درخواست  بموجب  به:  محكوم 
مربوط ۹40۹۹۷1۹4۶5012۶۷ محكوم عليه محكوم است به هر يك از خواندگان 
با  خواسته  اصل  بابت  نقد  وجه  ريال  مبلغ 1۶10۷4000  پرداخت  به  مضمانا  را 
احتساب ذمه روزانه ناشی از تخلف از ايفای تعهد به مبلغ 54/000 ريال از تاريخ 
1۳۹4/۶/4 لغايت زمان وصول طلب و هزينه دادرسی به مبلغ 5015000 ريال و 

همچنين هزينه اجرا در زمان وصول طلب محاسبه و اخذ می گردد.
م الف: 95115 قاضی دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاههای عمومی )حقوقی( شهرستان 
بهشهر 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابررای اصالحی شماره  1۳۹4۶0۳۳10100050۳۷  مورخ 1۳۹4/10/۳0 هيات 
اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
مالكانه  –ناحيه دو تصرفات  ثبت ملك كرج  ثبتی حوزه  واحد  رسمی مستقر در 
بالمعارض متقاضی  قباد شايگان فرزند لطفعلی  بشماره شناسنامه ۶28  صادره 
از تويسركان يك باب ساختمان  به مساحت 200  متر مربع مفروزو مجزی شده 
از مالك رسمی  از پالک 525  فرعی از1۶۳ اصلی واقع در سرحدآباد خريداری 
فرح بهنيای ميباشد محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در يك 
نوبت به فاصله ۳0 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضايی تقديم نمايند.

انقضای مدت مذكورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات  بديهی است در صورت 
سند مالكيت صادر خواهد شد.م/الف48۳۹

تاريخ انتشار نوبت اول:1۳۹5/02/0۷  تاريخ انتشار نوبت دوم:1۳۹5/02/22
 منصور هدایتکار  کفیل ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

این مواد غذایی سرشار از کلسيم هستند!
برخی مواد غذايی می توانند كلسيم مورد نياز بدنتان را تامين كنند 
سالمندان و اطفال مهمترين رده سنی هستند كه نيازمند مصرف اين 

مواد غذايی سرشار از كلسيم هستند.
از كلسيم فكر می كنيد، شايد شير  زمانی كه در مورد غذاهای غنی 
ذهنتان خطور می كند.  به  كه  است  اولين چيزی  لبنی  و محصوالت 
اگرچه شير برای داشتن استخوان هايی سالم ضروری است)يك فنجان 
از  نمی توان  هميشه  اما  است(  كلسيم  گرم  ميلی   280 حاوی  شير 
را  گياهی  غذای   10 داريم  قصد  مقاله  اين  در  كرد.  استفاده  لبنيات 

معرفی كنيم كه حاوی كلسيم است:

1- کلم بوک چوی:
كلسيم: به ازای نصف پيمانه كلم بوک چوی ۷۹ ميلی گرم

باقی  ترد  نيز  پخته شود  كه  زمانی  كلم  اين  يا سفيد  ساقه های سبز 
می ماند. اين كلم سرشار از كلسيم، ويتامين C و آنتی اكسيدان است. 

بوک چوی در غذاهای آسيايی زياد ديده می شود.

2- برگ چغندر
كلسيم: به ازای نصف پيمانه چغندر پخته 82 ميلی گرم

اما  است  شده  شناخته  متراكمش  ريشه  خاطر  به  معموال  چغندر 
همچون  مغذی  مواد  از  سرشار  و  دارد  خوبی  طعم  نيز  آن  برگ های 
كلسيم و تركيباتی همچون بتائين است كه به جريان بهتر خون كمك 

می كند.

3- بادام:
به ازای 28 گرم از بادام 82 ميلی گرم كلسيم وجود دارد. در ميان 
آجيل ها، بادام سرشار از پروتئين، روغن های سالم، ويتامين B و ساير 
تفت  سالم  روغن  در  كه  بادامی  است.  كلسيم  همچون  معدنی  مواد 
داده شده كلسيم بيشتری از بادام خام دارد. شما می توانيد بادام برش 

خورده را روی ساالد و ساير مواد غذايی بريزيد.

4- لوبیا چیتی:
كلسيم: به ازای نصف پيمانه لوبيا چيتی پخته شده 8۶ ميلی گرم

معدنی  مواد  و  فيبر  فوالت،  پروتئين،  از  خوبی  منبع  چيتی  لوبيا 
همچون كلسيم است. شما می توانيد آن را به صورت پخته در ساالدها 

و غذاهای خود به كار ببريد.

5- کلم:
كلسيم: به ازی نصف پيمانه كلم پخته شده ۹0 ميلی گرم

می تواند  خانواده،  اين  در  موجود  كلم های  ساير  همانند  نيز  كلم  اين 
غذايی  رژيم  به  را  نياز  مورد  ويتامين های  و  اكسيدان  آنتی  كلسيم، 

افراد اضافه كند.

6- لوبیای سفید:
كلسيم: به ازی نصف پيمانه لوبيای سفيد پخته شده ۹۶ ميلی گرم

اين لوبياها را می توان به راحتی در رژيم غذايی گنجاند. لوبيای سفيد 
در سوپ،  را  آن  می توانيد  است.شما  فيبر  و  كلسيم  پروتئين،  حاوی 

ساندويچ يا ساير غذاها استفاده كنيد.

7- ریشه تارو:
كلسيم: به ازای نصف پيمانه ريشه تاروی پخته شده 102 ميلی گرم

ريشه تارو شبيه سيب زمينی سفيد است و كلسيم بسيار زيادی دارد.

8- لوبیای چشم بلبلی:
كلسيم: به ازی نصف پيمانه لوبيای پخته شده 10۶ ميلی گرم

اين لوبيا نيز می تواند منبع خوبی برای كلسيم باشد. شما می توانيد آن 
را به همراه هويج، كرفس، پياز و سير تفت دهيد.

افزایش هوش بچه،
 با این 7خوراکی

مغز نيز مانند هر ارگان ديگری مواد مغذی موجود 
در غذاها را جذب می كند. در اين ميان از برخی 
 غذاها به عنوان »غذاهای مغز« ياد می شود كه 

۷نوع از آنها در اينجا معرفی شده اند:
 ۳ امگا  چرب  اسيدهای  آال:  قزل  ماهی   
مغز  عملكرد  و  رشد  برای  ماهی  در  موجود 
داده  نشان  اخير  تحقيقات  هستند.  ضروری 
ميزان  به  ها  چربی  اين  از  كه  افرادی  است 
 باالتری استفاده می كنند، نمره های بهتری در
كسب  ذهنی  های  مهارت  های  آزمون    

می كنند.
مغذی  ماده  اين  زمینی:  بادام  کره    
را  دارند  عالقه  آن  به  كودكان  اكثر  كه 
از  سرشار  منبعی  بعنوان  به  توانيد  می 
اين  دهيد.  ارائه  كودک  ويتامينEبه 
غشای محافظ  آنتی  اكسيدان   ويتامين 
زمينی  بادام  كره   است.  عصبی  های  سلول    
همچنين حاوی تيامين و گلوكز است كه اولی 
انرژی  زا است.  برای مغز مفيد بوده و دومی 
البته مواظب باشيد كه فرزندتان جزء كودكان 

آلرژيك به اين مواد غذايی نباشد.
به  پروتئين  از  بزرگ  منبع   تخم مرغ: يك 
آن  زرده  در  موجود  كولين  و  رود  می  شمار 
منجر به افزايش سطح حافظه می شود. بهتر 
با  تخم مرغ همراه  برای وعده صبحانه  است 

سبزيجات به كودک بدهيد.
 غالت کامل: نان ها و غالت صبحانه منبع 
انرژی مورد نياز مغز محسوب می  شوند. غالت 
كامل همچنين حاوی ويتامين ب هستند كه 
برای دستگاه عصبی مفيد است. توصيه ها بر 
كودک  به  غذايی  وعده   هر  در  كه  است  اين 
نان  های تهيه شده از غالت كامل داده شود.

به  ها،  ميوه  اين دست   توت ها و بری  ها: 
كمك  تمركز  افزايش  و  مغز  قدرت   بهبود 
آنتی و  ث  ويتامين  از  سرشار  و   می  كنند 
ريز  های  دانه   هستند.  ديگر  های    اكسيدان  
داخل توت  ها حاوی اسيدهای چرب امگا ۳ 

هستند كه برای مغز مفيدند.
آنتی  از  سرشار  رنگی:  سبزیجات    
ارتقای  و  حفظ  برای  و  هستند   اكسيدان  ها 
سالمت مغز مفيدند. توصيه بر اين است كه 
سيب  فرنگی،  گوجه  مانند  رنگی  سبزيجات 
زمينی شيرين، كدوحلوايی، هويج، اسفناج و 

غيره را وارد برنامه  غذايی بچه  ها بكنيد.
رشد برای  ب  ويتامين  ماست:  و  شیر    
 بافت  های مغز، ناقل های عصبی و آنزيم  ها 
مفيد است و محصوالت لبنی منبع خوب اين 
مواد مغذی هستند. شير كم چرب يا ماست 
 منبع فوق العاده ی پروتئين برای مغز محسوب 
منبع  همچنين  لبنی  محصوالت  می  شوند. 
و  نوجوانان  برای  كه  هستند  دی  ويتامين 

كودكان از اهميت بااليی برخوردار است.

سالمت و تغذیه کودکانه

چه  و  كودک  -چه  را  ها  انسان  تمام  پول 
بزرگسال- در موقعيتی قرار می دهد كه نياز 
كنند.  می  پيدا  انتخاب  و  گيری  تصميم  به 
كودكان  ساختن  توانا  و  تشويق  آموزش، 
می  قادر  را  آنها  پول،  كردن  خرج  نحوه  در 
در  را  خود  درآمدهای  بتوانند  بهتر  تا  سازد 
از  اعظمی  قسمت  و  كنند  انداز  پس   آينده 
ذخيره  زمان  آن  در  را  خود  های  دارايی 
تصميم  در  مكرر  طور  به  كودكان  سازند.اگر 
های روزانه ی خود خرج كردن پول هايشان 
را انتخاب كنند، اين امر در آينده ی مالی و 
تاثير منفی می گذارد. در  نيز  آنها  اقتصادی 
اين قسمت قصد داريم تا شما را با 15 شيوه 
ی ساده اما كارامد آشنا كنيم كه به واسطه 
فرزندان  به  را  مالی  مديريت  بتوانيد  آن  ی 

خود آموزش دهيد.
ياد  را  شمارش  كودكان  اينكه  محض  به   -1
نقش  كنيد.  معرفی  آنها  به  را  پول  گرفتند، 
آنها  برای  اطالعات  كردن  فراهم  در  فعالی 
دونمونه  تكرار،  و  مشاهده  باشيد.  داشته 
به  كودكان  كه  هستند  مهمی  راههای  از 
زيادی  چيزهای  توانند  می  آنها  ی  واسطه 

بگيرند. ياد 
كه  هايی  ارزش  مورد  در  كودكان  با   -2
صحبت  شويد،  می  قائل  پول  برای  شخصاً 
 كنيد. به بچه ها بگوييد كه چگونه می توانند 
پول هايشان را پس انداز كنند و از اين مهمتر 
توانند می  چگونه  كه  دهيد  آموزش  آنها   به 

 پول هايشان را هوشمندانه خرج كنند.
اختالف  تا  كنيد  كمك  فرزندانتان  به   -۳
ميان نياز، خواسته، و آرزو را به خوبی درک 

كه  كند  می  كمك  آنها  به  امر  اين  كنند. 
در آينده تصميم های عاقالنه تری در مورد 

نحوه ی خرج كردن پول هايشان بگيرند.
يادگيری  در  بااليی  اهميت  مندی  4- هدف 
دارد. كردن  انداز  پس  و  پول   ارزش 

ابتدايی زندگی  انسان ها چه در دوره های   
خود  برای  را  هدفی  تا  ميانسالی  در  چه  و 
دست  آن  به  توانند  نمی  نكنند،  تعيين 
هر  توانيد  می  قسمت  اين  در  كنند.   پيدا 

را  ديگری  های  آيتم  يا  و  بازی  ی  وسيله 
می  را  آن  خريد  تقاضای  شما  از  كودک  كه 
دهيد. چنين  قرار  آنها  به صورت هدف  كند 
هدف سازی هايی به كودكان كمك می كند 
هايشان  قبال خواست  در  كه  بگيرند  ياد  كه 

باشند. پذير  مسئوليت 
انداز كردن را در مقابل خرج  5- ارزش پس 
كردن، به كودكان آموزش دهيد. به كودكان 
انداز  پس  را  هايشان  پول  اگر  كه  بدهيد  ياد 
كنند، می توانند سودی كه برايشان در بر دارد 
را به مبلغ اوليه ی پول خود اضافه كنند. اگر 
كودكان پولی را در خانه پس انداز كرده اند، 
سعی كنيد خودتان بر روی آن مقدار پول به 
آنها سود بدهيد. به آنها ياد بدهيد كه ميزان 
ببينند كه  و  را شمارش كرده  سودهای خود 
افزايش  آنها  های  سپرده  ميزان  سريع  چقدر 
كه  گذشت  نخواهد  ديری  كند.  می  پيدا 
خودشان متوجه می شوند كه سريع ترين راه 
كردن  انداز  پس  باال،  اعتبار  به  رسيدن  برای 
با  مكرر پول هاست. گاهی اوقات والدين هم 
كردن  انداز  پس  در  و  شده  همراه   كودكان 

پول ها با يكديگر مسابقه ميدهند.

آموزش مدیریت مالی به فرزندان

در چند سال اخير شاهد افزايش بی رويه آمار 
خانواده  های  دادگاه  در  طالق  های  پرونده 
عواملی  به  باال  تعداد  اين  چرايی  ايم.  بوده 
اقتصادی،  مشكالت  جامعه،  خانواده،  چون 
اداره كردن  اجتماعی و عدم مهارت كافی در 
زندگی بستگی دارد كه اين آمار خوشايند نيز 
طالق  گذشته  در  نيست.  متمدن  جامعه  يك 
كسی  اگر  و  آمد  می  بشمار  قبيح  چيز  يك 
اين  حتما  بود  ای  مطلقه  فرد  اطرافيانش  در 
همه چيز  حاال  اما  كرد  پنهان می  را  موضوع 
تغيير كرده به طوری كه آمار نشان می دهد 
از هر ازدواج يكی به طالق ختم می شود. كه 
بيشتر اين تعداد طالق در 2 الی ۳ سال اول 
زندگی مشترک رخ می دهد و با كمال تاسف 
بايد گفت ايران رتبه چهارم طالق را در جهان 
موضوع  اين  كه  است  داده  اختصاص  خود  به 
زنگ خطری برای جامعه و خانواده می باشد. 

افراد  بين  در  طالق  بروز  داليل  از  بعضی 
مشترک است به مسائل اقتصادی برمی گردد. 
وقتی كه درآمد كفاف هزينه ها را نمی دهد 
يك سری برخوردها بين زن و مرد ايجاد می 
شود و وضعيت در حالی بدتر می شود كه زن 
بفهمد همسرش به مواد مخدر نيز اعتياد دارد 
و درآمدی ندارد در نهايت اميد به آينده سياه و 
تيره می شود كه متعاقبش گاهی طالق است. 
يكی از عامل های طالق را می توان اينگونه 

های  ازدواج  تعداد  امروزه  كه  كرد  بررسی 
در  ها  خانواده  و  است  كاهش  به  رو  سنتی 
و  خودشان  نظر  از  هم  كه  همسری  انتخاب 
باشد نقش كم  از نظر فرزندشان مناسب  هم 
رنگ تری نسبت به گذشته ايفاء می كنند و 
از  بيشتر  آشنايشان  ميان  اين  در  كه  جوانان 
طريق فضاهای مجازی يا طرق مشابه به اين 
می باشد در بيشتر موارد با نشان دادن خود 
تجربه  نداشتن  و  يكديگر  به  غيرواقعيشان 
كافی در زمينه ازدواج و به دليل عالقه ای كه 
با نوعی فريب حاصل شده تن به ازدواج داده 
واقعيت  به  پی  مشترک  زندگی  شروع  با  كه 
كه  برند  می  مقابل  طرف  رفتاری  و  اخالقی 
در مواردی قابل حمل نيست و زوجين راهی 
نمی  خود  روی  پيش  طالق  و  جدايی  جز 
والدين  اجبار  قضيه  اين  عكس  حالت  بينند. 
كنند  تصور می  خود  ديدگاه  از  نوعی  به  كه 
را  آنها  است  فرزندانشان  به صالح  پيوند  اين 
به  بعدها  كه  كرده  امر  اين  قبول  به  حجاب 
دليل عدم تفاهم و نداشتن عالقه به يكديگر 
بررسی  با  كه  چرا  شوند.  می  جدايی  باعث 
مشاوران  توسط  شده  انجام  پرونده  تعدادی 
و  زن  كه  ايم  رسيده  نتيجه  اين  به  حقوقی 
زمانی  مدت  يك  در  ازدواج  از  قبل  اگر  مرد 
طالق  و  دعواها  ميزان  بشناسند  را  همديگر 

كاهش پيدا می كند. 

بودن  صبر  كم  طالق  عوامل  از  ديگر  يكی 
زوجين بر سر اختالفات جزئی و انتظارات باال 
دو  اين  در  اختالف  بروز  كه  است  يكديگر  از 
عامل ريشه در محيطی است كه فرزندان رشد 
بوجود آمدن  باعث  و  اند  تربيت شده  و  كرده 
بجای  اين شرايط  در  كه  شود  اختالفاتی می 
حل مشكل از طريق گفتمان، آخرين راه حل 
ممكن كه جدايی است را انتخاب كرده و راهی 

دادگاه خانواده می-شوند. 
عامل مهم ديگری كه منجر به جدايی زوجين 
غرب  های  رسانه  مخرب  تاثير  شود   می 
دادن  نشان  عادی  و  ترويج  با  كه  باشد  می 
پايه  گسستگی  هم  از  باعث  نامشروع  روابط 
در  كه  چرا  شوند  می  خانواده  يك  بنيان  و 
نوع اين  از  تاثيرپذيری  با  زوجين  مورد   اين 

و  مخفيانه  روابط  وارد  ها  برنامه  و  ها  فيلم   
خوشايند  وجه  هيچ  به  كه  شوند  می  غلطی 
طرف مقابل نيست و به نوعی خيانت محسوب 
می شود كه امروزه اين عامل درصد بيشتری 

را در طالق به خود اختصاص داده. 
البته بايد خاطر نشان كرد كه تنها در جامعه 
خانواده طالق  در  گاهی  نداريم  شرعی  طالق 
روابط  ايجاد  باعث  و  آيد  می  بوجود  عاطفی 
آثار  كه  شود  می  خانواده  در  ضعيف  عاطفی 
منفی آن از طالق بيشتر است و باعث گريزان 
شود.  می  خانواده  محيط  از  فرزندان  شدن 

نسبی  آرامش  يك  به  طالق  در  ها  بچه  زيرا 
در محيط خانه دست می يابند طالق خاموش 
بعنوان يك طالق غيررسمی، موذيانه در كمين 
نباشد  راه  روابط همسران نشسته و شايد بی 
ميان  از  را  قربانيان  ترين  اصلی  بگوييم  كه 

فرزندان خانواده انتخاب می كند. 

راهکارهای کاهش طالق: 
از آنجا كه ناآگاهی ها در زمينه های مختلف  
بنابراين  است  عوامل طالق  تين  از مهم  يكی 
مشاوره دادن به افرادی كه می خواهند زندگی 
مشترک تشكيل دهند و باال بردن سطح آگاهی 
آنان در جهت موفق بودن ازدواج كمك شايانی 
می كند. رسانه های جمعی نيز بخصوص صدا 
و سيما می تواند كمك بزرگی در اطالع رسانی 
در زمينه ازدواج و زندگی مشترک داشته باشد 
و شيوه های درست زندگی كردن را در قالب 

برنامه های خود ارائه دهد.  
بايد به جوانان تفهيم كرد كه ازدواج پيوندی 
های  شيوه  و  رفتار  با  بايد  كه  است  پايدار 
مختلفی آن را دنبال كرد برای رسيدن به اين 
منظور بايد دوران نامزدی يكساله را بگذرانند 
و طی اين مدت با مراجعه به مشاوران، تحت 
كه  گيرند  قرار  ازدواج  از  قبل  های  آموزش 
كاهش  را  طالق  ميزان  توجهی  قابل  طور   به 

می دهد.  

نگاهی به معضل  طالق و راهکار های كاهنده 
فاطمه مرادلو- کارشناس حقوقی
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آگهی فقدان 
گواهی مدرک تحصيلی خانم سيده فاطمه حسينی كالگر به شماره شناسنامه ۳۹ 
در مقطع كارشناسی مديريت بازرگانی از واحد دانشگاهی آزاد بابل به نشانی بابل 

گرجی آباد دانشگاه آزاد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
برگ سبز خودرو پرايد مدل ۷1 رنگ سفيد به شماره شهربانی ايران ۷2- ۳۳8 
ق 24 به شماره موتور 18۷0۷۳5 و شماره شاسی S 141228۶0414۳1 مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی 
نوبت دوم

سند كمپانی و شناسنامه مالكيت خودور رنو مگان L84K488 به رنگ زيتونی 
موتور  به شماره  ايران ۷2- ۳۹5 ج 55  انتظامی  به شماره  متاليك مدل 1۳88 
K4MD812D1۹۳8۹۷ و شماره شاسی NAPLM1BOF۹1002۷۹0 به نام 

زهرا زنگوری مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابلسر

مفقودی
سند كمپانی و برگ سبز اتومبيل سواری پيكان  مدل 81 رنگ سفيد به شماره 
شهربانی ايران ۹5- ۶۶1 ب 48 به شماره موتور 111281۳50۷0 و شماره شاسی 

00814۳۷۳42 مفقود گرديده و فاقد اعتبار است.
بهشهر

مفقودی
سند كمپانی و برگ سبز اتومبيل سواری پيكان 1800 مدل ۷1 رنگ سفيد به 
شماره شهربانی ايران ۷2- ۹۶2 ه 2۷ به شماره موتور 12۳1۷10240۹ و شماره 

شاسی ۷1124145 مفقود گرديده و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
پالک  شماره  به  قرمز   ۹0 مدل   DTS180I پالس  موتور  كمپانی  سند 
شاسی  شماره  و   NEoDJGBTF5۷518 موتور  شماره  به  و   11۹-45۷14 

NEO ***   180A۹0158۷0 مفقود گرديده و فاقد اعتبار است.
فریدونکنار

آگهی مفقودی
شماره  به  مدل 1۳۷2   10 وان  ولو  كمپرسی  كاميون  سبز  برگ  و  كمپانی  سند 
انتظامی ايران ۶2-418ع1۳ و به شماره موتور 0125۶۶ و شماره شاسی 80۶048 

به نام مهران يونسی مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
نقره ای متاليك به شماره پالک  405GLXI مدل 8۹  سندكمپانی سواری پژو 
شماره  به  و   NAAM11CA۷AK۹۹440۳ شاسی  شماره  به  ۷2-5۷۳م۷۷ 

موتور 12488۳41۳14مفقود گرديده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

ابالغ

خواهان بانك ملت مديريت شعب استان  با مديريت آقای مرادی دادخواستی به 
طرفيت خواندگان نعمت فضل اله تبار فرزند علی جان و شهرام طهماسب پور و 
حوريا طهماسب پور نقارچی هر دو فرزندان شيداله به خواسته تامين خواسته و 
.... تقديم دادگاه های عمومی شهرستان بابل نموده كه جهت  مطالبه وجه بابت 
رسيدگی به شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل واقع در بابل ارجاع و به 
كالسه ۹40۹۹81110۶012۳5 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1۳۹5/0۷/05 
فضل  نعمت  بودن  المكان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعيين   11:۳0 ساعت  و 
اله تبار و درخواست خواهان و تجويز ماده ۷۳ قانون آيين دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت دريكی از جرايد 
كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده /متهم و پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

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

ابالغ

احتراما باستحضار می رساند بانو الهام غالمی با حكم عدم سازش قطعيت يافته 
دادنامه شماره ۹4/۹۹۷1۹4۶1018۹۷ برای آگهی در روزنامه كثيراالنتشار برای 
فرزند  اصغری  رسول  آقای  بطرفيت  بهشهر  دفتر طالق 118  اقدام جهت  ايشان 
رمضان حاضر شود جهت امضاء دفتر طالق و اگرنه اقدام ديگر عليه نامبرده خواهد 

شد.
فروشی  ايرانيت  جنب  شهيد  بنياد  به  نرسيده  گرگان  خيابان  بهشهر  آدرس: 

رمضانپور منزل سهراب رضايی

م الف 950117 سردفتر طالق 118 بهشهر – سهراب رضائی

دادنامه
شاكی : سيامك محمدی آراد  رباط كريم – االرد پشت بهداشت قديم ک بهاران 
سوم پ 2۶  متهمين :1-سميه هادی پور با وكالت خانم زهره غفاری   رباط كريم 

بلوار آزادگان روبروی بانك مسكن  
2-مصطفی لطفی  فعال مجهول المكان 

اتهام: رابطه نامشروع 
گردشكار: دادگاه با برسی جامع اوراق و محتويات پرونده با اعالم ختم رسيدگی به 

شرح زير مبادرت به صدور رای مينمايد.
))رای دادگاه((

درخصوص شكايت شاكی سيامك محمدی آراد عليه مصطفی لطفی و سميه هادی 
پور داير بر رابطه نامشروع دادگاه با توجه به محتويات پرونده اينكه شاكی جهت ادای 
توضيحات و ارائه مدارک دعوت شده در دادگاه حاضر نشده است. و اليحه ای نيز تقديم 
نداشته است لذا با توجه مراتب فوق دادگاه عينا دادنامه سابق الصدور به شماره 1۳80 و 
مورخ ۹4/۷/28 تاييد می نمايد رای صادره حضوری ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 

تجديد نظرخواهی در محاكم تجديد نظراستان تهران ميباشد. م / الف 28۶ 
حسن خلیلی  دادرس 101 دادگاه کیفری دو شهرستان رباط کریم 

دادنامه
پرونده كالسه ۹40۹۹828۳5100185 شعبه 102 دادگاه كيفری دو شهرستان 

اسالمشهر ) 102 جزايی سابق ( تصميم نهايی شماره   
شاكی:  خانم اقدس و رمزيار فرزند عبدالوهاب به نشانی:  اسالمشهر- احمد آباد 

مستوفی- خيابان وليعصر شمالی- پالک 8۶
متهم: آقای ناصر قربانی فرزند علی اعظم به نشانی )مجهول المكان( 

اتهام:  سرقت مستوجب تعزير 
رای دادگاه

در خصوص شكايت خانم اقدس ورمزيار عليه فردی به نام ناصر قربانی مبنی بر سرقت 
، موضوع كيفر خواست صادره به شماره 4۶81 ، دادگاه از توجه به مجموع اوراق پرونده 
،  نظر به بررسی مراتب اظهارات شاكيه به شرح صورتمجلس تنظيمی مورخ ۹5/2/8 
صرفنظر از اينكه نامبرده سمت قانونی در طرح شكايت نداشته است ، به جهت فقدان 
دليل اثباتی مبنی بر تحقق بزه موصوف توسط نامبرده ، به استناد مواد 4 و ۳۷4 از قانون 
آيين دادرسی كيفری مصوب 1۳۹2 و اصل سی و هفتم از قانون اساسی رای بر برائت 
وی صادر و اعالم می نمايد. رای صادره ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر 

خواهی در محاكم محترم تجديد نظر استان تهران است. م/الف 28۳
کریمی  رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری 2 اسالمشهر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی

قانون  موضوع  اول/دوم  هيات    1۳۹4۶0۳۳100۹00۶۶58 شماره  راي  برابر 
مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
بالمعارض  مالكانه  تصرفات  يك  ناحيه  كرج-  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در 
در   11 شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  معصومي  غالمرضا  خانم  آقاي/  متقاضي 
شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع   ۷1/۹۹ مساحت   به  خانه،  باب  يك  ششدانگ 
به صورت سند  4- اصلي واقع در وردآورد خريداري  از  از پالک ۳۶۹۷ فرعي 
ثبت  ذيل  آن  مالكيت  كه  سپهر  زماني  محمد  آقاي/  رسمي  مالك  از  عادي 
به  لذا  است.  گرديده  محرز  صادر شده،  و  ثبت  101 كالک  دفتر   51۳ صفحه 
در  شود  مي  آگهي  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور 
داشته  اعتراضي  متقاضي  مالكيت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  كه  صورتي 
خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهي  اولين  انتشار  تاريخ  از  توانند  مي  باشند 
تسليم  تاريخ  از  يكماه  رسيد ظرف مدت  اخذ  از  و پس  تسليم  اداره  اين  به  را 
در  است  بديهي  كنند.  تسليم  قضايي  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.40۳۷۷  م/الف
تاريخ انتشار نوبت اول: ۹5/2/۷

 تاريخ انتشار نوبت دوم: ۹5/2/22
سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

انتقاد تند کی روش از کفاشیان

رييس  با  چهارشنبه  جلسه  است  اميدوار  ملی  تيم  سرمربی 
فدراسيون فوتبال به يك توافق دوستانه و متقابل منجر شود.

مهدی  با  درباره جلسه اش  كارلوس كی  روش  ايسنا،  گزارش  به 
تاج اظهار كرد: در ابتدا اين فرصت را داشتم تا تبريك خود را به 
آقای تاج به دليل انتخاب به عنوان رييس فدراسيون فوتبال در 
انتخابات اخير عرض كنم. اين فرصت دست داد تا برای ايشان از 
صميم قلب بهترين آرزوها و همچنين موفقيت را در آينده داشته 
باشم. مطمئنا ايشان چالش های بزرگی پيش رو خواهد داشت، نه 
تنها از بعد توسعه فوتبال بلكه در راه صعود به جام جهانی 2018.

وی افزود: بخش دوم جلسه امروزمان به صحبت راجع به داليل 
و وقايعی كه مرتبط با درخواست استعفای بنده می شد اختصاص 
داشت. حتی با وجود در نظر گرفتن عشق و تعهد بنده نسبت به 
بازيكنانم، كادر زحمتكشم و مخصوصا  ايرانی، مخصوصا  فوتبال 
هواداران دوست داشتنی فوتبال ايران به اين نتيجه رسيديم كه 
برای حفظ بهترين منافع تيم ملی بايد در آينده در دو مسير جدا 
از هم حركت كنيم. اتفاقاتی كه در گذشته رخ داد تحت رهبری 
رييس سابق فدراسيون فوتبال و اعضای پيشين هيات رييسه به 
بنده  به خدمات  نيازی  صورت شفاف معلوم كرد كه فدراسيون 

ندارد.
سابق  رييس  توسط  كه  اتفاقات  اين  همينطور  افزود:  كی روش 
فدراسيون و اعضای پيشين هيات رييسه صورت پذيرفت، نشان 
دهنده رفتارهای كامال غيرمحترمانه ای است كه ديگر برايم قابل 

قبول نخواهد بود.
وی ادامه داد: می خواهم از آقای تاج بابت صبر محبت آميزشان و 
همينطور توجه ويژه ای كه نسبت به تيم ملی و بنده از خود نشان 
آمده شرايطی  به وجود  اين شرايط  دادند قدردانی كنم. آشكارا 
بسيار غيرمنصفانه و ناصحيح برای ايشان است و بنده می خواهم از 
ايشان از اين بابت عذرخواهی كنم. همينطور می خواهم از ايشان 
داشتند  بنده  كلمات  و  صحبتها  داليل  به  كه  توجهی  دليل  به 
قدردانی ويژه داشته باشم و می خواهم از حمايت  و درک متقابل 
آقای تاج تشكر كنم و اميدوارم در جلسه بعدی ما كه چهارشنبه 

خواهد بود بتوانيم يك توافق دوستانه و متقابلی را نهايی كنيم.

محک ملی پوشان تنیس در فیوچرز هلند

آماده  كاپ  ديويس  برای مسابقات  كه  ايران  تنيس  پوشان  ملی 
خارجی  تورنمت  يك  در  تنها  مسابقات  آغاز  زمان  تا  می شوند 

شركت خواهند كرد.
ايران برای آماده شدن جهت  به گزارش ايسنا، تيم ملی تنيس 
شركت در مسابقات ديويس كاپ، سه مسابقه داخلی و خارجی 

را پشت سر می گذارد.
مسابقات جايزه بزرگ اصفهان اولين رقابتی است كه تنيس بازان 
در Hن حضور دارند، پس از Hن در مسابقات فيوچرز هلند حاضر 
خواهند شد و در نهايت جام رمضان را پيش رو دارند و بعد از اين 
رقابتها، ايران در اواخر تير بايد رقابتهای گروه سه ديويس كاپ را 

ميزبانی كند.
محمد  زاده،  حسين  محسن  خالدان،  شاهين  شاهقلی،  انوشا 
كارگران، كيارش سوری و معين محمدی نفرات حاضر در اردوی 

تيم ملی هستند.
قرار است شاهين خالدان نيز از آمريكا به ايران بيايد و در اين 

رقابتها شركت كند.
ايران در گروه سه با تيم های كامبوج، هنگ كنگ، لبنان، جزاير 
پاسيفيك، قطر، سنگاپور، سوريه و تركمنستان هم گروه است و 
بار ديگر بايد برای صعود به گروه دو مسابقات ديويس كاپ تالش 

كند.

مظلومی تا بازی با صبا سرمربی استقالل ماند

دفتر  در  شنبه  سه  روز  استقالل  باشگاه  مديره  هيات  جلسه 
افشارزاده برگزار شد.

به گزارش ايسنا، سايت باشگاه استقالل بعد از پايان جلسه هيات 
مديره اين باشگاه نوشت كه با توجه به پيشنهاد مقداد نجف نژاد 
نسبت به تغيير سرمربی هيات مديره پس از بحث و تبادل نظر 
و زمان بسيار كوتاه تا روز جمعه و بازی با تيم صبای قم مصوب 
شد، كماكان پرويز مظلومی و كادر او به وظايف خود ادامه دهند.

در اين شرايط به نظر می رسد نتيجه بازی با صبا نقش مهمی در 
سرنوشت مظلومی برای بازی فينال جام حذفی دارد.

واکنش ستاره پیشین بارسلونا 
به پیشنهاد والنسیا

سرمربی جوان و نام آشنای هلندی به پيشنهاد 
والنسيا واكنش نشان داد و تاكيد كرد به زودی با 

سران آژاكس مذاكره خواهد كرد.
به گزارش ايسنا، فرانك دی بوئر چند سالی است 
كه هدايت آژاكس را برعهده دارد و با اين تيم نتايج 

درخشانی در ليگ هلند به دست آورده است.
عملكرد خوب دی بوئر در آژاكس باعث شده است 
تا چند مشتری اروپايی داشته باشد اما به نظر می 
رسد كه او قصد جدايی از آژاكس را ندارد و دوست 
دارد در اين تيم به فوتبال خود ادامه دهد. والنسيا و 
اورتون، دو باشگاهی هستند كه به جذب سرمربی 
جوان آژاكس عالقه دارند كه در اين ميان والنسيا 

اصرار بيشتری دارد.
دی بوئر در واكنش به پيشنهاد والنسيا گفت: از 
چند باشگاه پيشنهاد دارم اما نمی خواهم آژاكس 
را ترک كنم. دوست دارم به فعاليت خود در اين 
باشگاه ادامه دهم. آژاكس تيم مورد عالقه من است 

و دليلی ندارد كه راهی تيم ديگری شوم.
او ادامه داد: بله می دانم كه والنسيا هم من را می 
خواهد و اين افتخار بزرگی است اما اولويت من 
آژاكس است و دوست دارم در اين تيم بمانم. به 
زودی با سران اين باشگاه سر ميز مذاكره خواهيم 

نشست تا تكليف نهايی ما مشخص شود.

بزرگترین حسرت مسی از زبان خودش

ستاره آرژانتينی بارسلونا از ناكامی بزرگ خود در 
مستطيل سبز سخن به ميان آورد.

به گزارش ايسنا، مسی، ستاره آرژانتينی بارسلونا در 
گفت و گويی كه با شبكه تلويزيونی ESPN داشت 

درباره موضوعات زيادی صحبت كرد.
او در ابتدا درباره شرايط بارسلونا گفت: اين شانس 
دو جام  در  قهرمانی  فصل جاری  در  كه  داريم  را 
را به دست آوريم. اگر بتوانيم قهرمانی در الليگا و 
جام حذفی را كسب كنيم، موفقيت بزرگی خواهد 
بود. البته بايد اين را هم بگويم كه همه بازيكنان و 
هواداران يك تيم قهرمانی در ليگ قهرمانان اروپا را 
دوست دارند اما اين يك واقعيت است كه ما خوب 

بازی نكرديم و حدف شديم.
با  اوج  روزهای  به  مادريد  رئال  بازگشت  درباره  او 
هدايت زين الدين زيدان نيز گفت: هواداران بارسلونا 
دوست دارند كه رئال قهرمانی در هيچ جامی را را 
به دست نياورد و هواداران رئال مادريد هم چنين 
رفتاری را دارند. به هر حال اين دو تيم دشمن و 
رقيب سنتی هم هستند و طبيعی است كه نمی 
توانند موفقيت تيم ديگر را ببينند. دو ديدار ديگر 
پيش رو داريم و می خواهيم با پيروزی در آنها دو 
جام را به دست آوريم. كاری به نتايج ديگر تيم ها 

نداريم و تنها روی عملكرد خود تمركز داريم.
مسی درباره اين سوال كه چرا بارسلونا در چند هفته 
افت كرد و امتيازات زيادی را از دست داد هم پاسخ 
داد: با امتيازهای زيادی از تيم های ديگر پيش بوديم 
اما به يكباره افت كرديم. امتيازات زيادی را از دست 
داديم اما خوشبختانه توانستيم به روزهای اوج خود 
برگرديم و االن شانس نخست قهرمانی هستيم و 

صدر جدول را از دست نداديم.
ستاره آرژانتينی بارسلونا درباره ناكامی بزرگش در 
زندگی گفت: چيزی كه مرا اذيت می كند، قهرمان 
نشدن در جام جهانی است. هر چند در جام جهانی 
قبلی به فينال راه پيدا كرديم اما در نهايت نتوانستيم 
جام قهرمانی را باالی سر ببريم. به هر حال اين 
بايد  آمد.  كنار  آن  اتفاقات  با  بايد  و  است  فوتبال 
هميشه مثبت فكر كرد و اميدوارم كه روزی قهرمانی 

با تيم ملی آرژانتين را هم تجربه كنم.
مسی در پايان سخنان خود درباره اين سوال كه چرا 
بارسلونا از ليگ قهرمانان اروپا حذف شد، پاسخ داد: 
حذف شدن از ليگ قهرمانان اروپا ضربه سنگينی به 
ما زد. در ديدار رفت كامال برتر از حريف بوديم. می 
توانستيم گل های بيشتری را در اين ديدار به ثمر 
رسانيم. اما در ديدار برگشت شرايط سخت شد و 
اين اتلتيكو مادريد كه بهتر بازی كرد و در نهايت 

هم پيروز شد.

خبرخبر

رئيس فدراسيون فوتبال انتقادات كی روش 
را به حق می داند و می گويد چهارشنبه 

جلسه ديگری را با او خواهد داشت.
به گزارش ايسنا، مهدی تاج با آمدن روی 
خط برنامه نود، درباره شائبه های انتخابش 
گفت:  فوتبال  فدراسيون  رئيس  عنوان  به 
طبيعی بود كه من به واسطه شغلم با همه 
باشگاه ها و هيات های فوتبال ارتباط داشته 
باشم. البی و مسائلی شبيه آن هميشه بوده 
سوی  از  تماسی  هيچ  ميان  اين  در  است. 
وزارت ورزش با كسی گرفته نشده است و 
اگر كسی هم به من محبتی داشته است، 

نظر خودش بوده است.
وی درپاسخ به سوالی درباره كارلوس كی 
روش، بيان كرد: ما بايد درباره تيم ملی و 
حق پخش تالش كنيم و مشكالت آنها را 
حل كنيم. كی روش يازده مورد را در هيات 
او  به  نمی شد  و  بود  گفته  پيشين  رييسه 
اين درخواست  زيادی دارد.  گفت خواسته 
ها  درخواست  اين  چون  و  بود  منطقی  ها 
حل نشده بود، او خيلی امروز ناراحت بود. 

من حرف های او را گوش دادم و سه ساعت 
قرار شد چهارشنبه  با هم صحبت كرديم. 
دوباره با هم صحبت كنيم. من قائل به اين 
هستم كه حفظ كی روش به نفع ماست و 
به دنبال اين هستم. او سامانه ای را ايجاد 

كرده كه به نفع فوتبال ماست.
تيم  جديد  لباس  درباره  فدراسيون  رئيس 

را  مسئله  اين  كليات  من  كرد:  اظهار  ملی 
فردا  من  ام.  نديده  را  قرارداد  و  دارم  خبر 
و  كنم  می  بررسی  را  مسئله  اين  حتما 
كی روش هم در اين رابطه نظر داشت. او 
را هم دعوت می كردند  او  بايد  می گفت 
قرارداد  اين  در  پرسيدند.  می  را  نظرش  و 
كيفيت  كه  دارد  وجود  بندی  يك  ظاهرا 

اين  و  باشد  ما  تاييد  مورد  بايد  ها  لباس 
مسئله به ما كمك می كند.

وی درباره دبير كل بعدی فدراسيون فوتبال 
گفت: ممكن است دبيركل و سازمان ليگ 
تغييراتی  باشند. شايد هم  تغييراتی  شاهد 

ايجاد نشود.
قرار  آيا  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  تاج 
فدراسيون  دبيركل  خادم  عزيزی  است 
تا  كنم  پيدا  مجالی  بايد  من  گفت:  شود، 
به كارها برسم. درحال حاضر وقت كم دارم 
اولويت  نظرم  به  و  كنم  فكر  بيشتر  بايد  و 
های ديگری وجود دارد و بعد از آنها درباره 
پست ها تصميم گيری می كنم. ما االن به 

دنبال اختتاميه ليگ هم هستيم.
در  و  پايان  در  فوتبال  فدراسيون  رئيس 
فدراسيون  بدهی  كه  سوال  اين  به  پاسخ 
درحال حاضر چقدر است، عنوان كرد: 1۳ 
ميليارد تومان بدهی فدراسيون است. ما از 
فيفا طلبكاريم و اگر آن پول بيايد مشكل 
ما پوشش داده می شود. اين پول فعال به 

دست ما نرسيده است.

تاج: حفظ کی روش به نفع ما است

سرمربی تيم ملی واليبال فرانسه به استقبال 
رائول لوزانو و تيم ملی ايران رفت.

تيم ملی والييال ايران دوشنبه 20 ارديبهشت 
برای برگزاری اردو و انجام دو بازی تداركاتی 

راهی فرانسه شد.
واليبال  تيليه« سرمربی تيم ملی  »الرنت 
به  ايران  ملی  تيم  رسيدن  از  بعد  فرانسه 
هتل به استقبال ملی پوشان و رائول لوزانو 

سرمربی تيم ملی رفت.
شهر  موكور  هتل  در  ايران  پوشان  ملی 

توركوئينگ اقامت دارند.

تيم ملی ايران روزهای 24 و 25 ارديبهشت 
در دو بازی تداركاتی در شهرهای كوئينگ و 

هارنس به مصاف فرانسه می رود.
تيم ملی واليبال ايران خود را برای حضور 
در رقابت های انتخابی المپيك كه روزهای 8 
تا 1۶ خرداد در توكيو ژاپن برگزار می شود، 

آماده می كند.
ژاپن، ونزوئال، چين، استراليا، فرانسه، لهستان 
و كانادا در اين رقابت ها حضور دارند كه از 
اين ميان سه تيم برتر به همراه بهترين تيم 

آسيايی راهی المپيك 201۶ ريو می شود.

مهاجم رئال مادريد دويستمين گلش را در سانتياگو برنابئو به ثمر 
رساند.

به گزارش ايسنا و به نقل از ماركا، كريستانو رونالدو در بازی يكشنبه 
شب در سانتياگو برنابئو برابر والنسيا در هفته سی وهفتم الليگا گلزنی 
كرد. رئال مادريد سه بر دو پيروز شد و در جايگاه دوم جدول قرار 
گرفت. مهاجم پرتغالی مادريد دويستمين گلش را در ورزشگاه خانگی 

به ثمر رساند. او اين ركورد را در 1۷1 بازی به ثبت رساند.
ميانگين گل های رونالدو 1.1۶ در هر بازی است. اولين گل را برابر 
دپورتيوو الكرونيا در برنابئو وارد دروازه حريف كرد. 14۹ گل در الليگا، 
اروپا، 10 گل در كوپا دل ری و يك گل  40 گل در ليگ قهرمانان 

سوپركاپ اسپانيا را به ثمر رساند.
كريستيانو رونالدو بيشترين گل در يك فصل را برابر گرانادا به ثمر رسانده 
است. او در فصل 15- 2014 پنج گل را وارد دروازه حريف كرد. در 
فصل 11- 2010 چهار بار برابر راسينگ سانتاندر گلزنی كرد. او در فصل 
15- 2014 چهار گل مقابل هر يك از تيم های ريچه، مالمو و سلتاويگو 

به ثمر رساند.

سرمربی سابق تيم ملی كشتی آزاد جوانان 
ايران تاكيد كرد: بهتر است كادر فنی تيم 
ملی به جای فشار زياد بر روی آزادكاران، 
تمركز خود را به رفع ايرادات و آموزش هر 
چه بيشتر نكات فنی تا رقابتهای المپيك 

معطوف كند.
مهمترين  درباره  اكبرنژاد،  تقی 
آزادكاران  به  می تواند  كه  اولويت هايی 
ايران در المپيك برای كسب نتايج بهتر 
كمك كند، اظهار كرد:خوشبختانه رسول 
تجربه ای  با  و  خوب  بسيار  تيم  خادم 
 ۶ هر  در  ما  نفرات  و  دارد  اختيار  در  را 
وزن عنوان دار مسابقات جهانی هستند. 
تمرينات  فشار  است  بهتر  من  اعتقاد  به 
بيشتر  آن  جای  به  و  دهيم  كاهش  را 
تمركزمان را بر روی مسائل فنی و نحوه 
اساس  بر  مطرح  كشتی گيران  با  مبارزه 

نقاط ضعف و قوتشان بگذاريم.
دارنده 2 مدال طالی آسيا افزود: به اعتقاد 
اردوی  در  تمرينات  فشار  مقدار  يك  من 
تيم ملی زياد است و همين موضوع باعث 
آزادكاران  ميان  در  مصدوميت ها  افزايش 

بالروس  تورنمنت  در  مثال  است.  شده 
عليرضا كريمی مقابل حريف گرجستانی 
و  شد  بازنده  صفر  بر   10 حركت  يك  با 
می تواند  نشود  برطرف  اشكاالت  اين  اگر 
رقابت های  در  ملی پوشان  نتيجه  بر 
به  تمرينات  نوع  بايد  بگذارد.  اثر  المپيك 
كشتی گيران  كار  نحوه  با  تا  باشد  شكلی 
تيم  اردوهای  در  حضورشان  از  پيش 
باشد. فكر  ملی مقداری همخوانی داشته 
می كنم اين مقدار فشار در تمرينات الزامی 
نداشته باشد و با توجه به زمان مناسبی 
المپيك در پيش داريم  تا رقابت های  كه 
می توان با آناليز دقيق نقاط ضعف و قوت 
آماده  نظر  هر  از  را  ها  آن  كشتی گيران 

مصاف با حريفانشان كنيم.
در  آزادكاران حاضر  كرد:  وی خاطرنشان 
در  بدنی  شرايط  نظر  از  ملی  تيم  اردوی 
مطمئنا  و  می برند  بسر  مطلوبی  وضعيت 
كم  بدنی  نظر  از  خود  حريفان  مقابل 
اين حد فشار  تا  ما  نمی آورند. مگر زمان 
وجود داشت؟ امثال رسول خادم با فشاری 
مسابقات  راهی  اين  از  كمتر  مراتب  به 

اکبرنژاد: در هر 6 وزن شانس مدال المپیک داریم استقبال سرمربی فرانسه از لوزانو و ایران

200 گل رونالدو در سانتیاگو برنابئو
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آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 95-2-4۰
مدیریت شعب پست بانک استان ایالم در نظر دارد امالک تملیکی و مازاد خود را در استان ایالم به شرح زیر از طریق مزایده عمومی 
یک مرحله ای به فروش رساند متقاضیان می توانند برای آگاهی از فرآیند مزایده در روزهای کاری به نشانی ایالم باالتر از تقاطع 

سیدالشهداء مراجعه و یا با شماره تلفن 3362872 )0843( تماس حاصل نمایند.
مهلت و محل دریافت اسناد: حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 95/03/01 به نشانی فوق

مهلت و محل تحویل پیشنهاد: حداکثر تا پایان وقت اداری دوشنبه مورخ 95/03/03 به نشانی یاد شده
نشست گشایش پاکت ها: روز سه شنبه مورخ 95/03/04 ساعت 11 به آدرس فوق

مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد مبلغ پایه مندرج در آگهی می باشد که طبق مندرجات اسناد مزایده الزاما« می بایست به شماره حساب 
1515103629005 نزد بانک ملی به نام پست بانک پرداخت شود. ضمنا« جهت دریافت اسناد و اوراق مزایده ارائه فیش واریزی به مبلغ 150/000 ریال به 

حساب اعالمی فوق الزامی است. وجه دریافتی بابت خرید اسناد مسترد نمی گردد.
خریدار موظف است حداکثر ظرف 10 روز از برگزاری مزایده و اعالم برنده شدن به وی به هر طریق ممکن نسبت به انعقاد قرارداد اقدام درغیر اینصورت 
نفر بعدی که باالترین پیشنهاد را ارائه نموده برنده مزایده خواهد بود و مبلغ پایه به نفع بانک ضبط خواهد شد. امالک با وضع موجود بفروش می رسند 

و تخلیه بر عهده خریدار می باشد. هزینه آگهی و ارزیابی به عهده برنده مزایده است.
نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگی و همزمان با انعقاد قرارداد بدین صورت است: 1- اولویت پیشنهاد نقدی    2- 30 درصد نقد الباقی اقساط 
یکساله بدون سود   3- 20 درصد نقد الباقی اقساط دوساله با احتساب سود 12درصد    4- 20درصد نقد الباقیاقساط سه ساله با احتساب سود 15 درصد 

)در شرایط مساوی بودن قیمت پیشنهادی اولویت با فروش نقدی است(
مشخصات امالک

آگهی مناقصه عمومی )تجدیدی( شهرداری اردبيل
1395/02/21-315417/101

شهرداری اردبیل در نظر دارد نسبت به اجرای کانال سنگی در منطقه 4 را به شرکتهای واجد الشرایط از طریق 
مناقصه واگذار نماید.

1- محل تامین اعتبار: منابع داخلی شهرداری
مقابل فیش  انتشار آگهی در روزنامه کثیراالنتشار در  تاریخ  از آخرین  را  مناقصه  اسناد  توانند  واجدالشرایط می  مناقصه گران   -2
واریزی به مبلغ 100/000 ریال به شماره حساب سپهر 0106630749002 بنام شهرداری اردبیل نزد بانک صادرات شعبه میدان ورزش از 
مدیریت پیمان و مناقصه واقع در میدان بعثت به طرف میدان ایثار خریداری کنند مبلغ واریز شده غیر قابل استرداد است و اطالعات 
تکمیلی مناقصه فوق از طریق وب سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir قابل دسترسی 

می باشد.
3-شرایط شرکت در مناقصه: پیشنهاددهندگان مبلغ تضمین قید شده در جدول را به شماره حساب سپهر 0106630762004 بنام 
شهرداری اردبیل نزد بانک صادرات شعبه میدان ورزش واریز و فیش واریزی و یا به همان مبلغ ضمانتنامه بانکی را در پاکت تضمین 
)پاکت الف( مدارک مربوطه و سوابق کاری و شرایط مناقصه را در پاکت)ب( و قیمت پیشنهادی را بر اساس فهرست بهاء راه و باند سال 

1395 بدون تعدیل و مابه التفاوت مصالح در پاکت)ج( و مجموع را در پاکت لفاف و مهر شده تحویل نمایند.
برنامه ریزی می باشند  از سازمان مدیریت و  از شرکتهای واجدالشرایط که دارای رتبه راه  4-شرایط شرکت کنندگان در مناقصه: 
دعوت میگردد اسناد مناقصه را تا 10 روز از آخرین تاریخ انتشار آگهی و تا آخر وقت اداری به نشانی اردبیل- میدان ورزش- شهرداری 

مرکز- دبیرخانه تحویل گردد پیشنهادهایی که دیرتر از این مهلت تسلیم گردد دریافت نخواهد شد.
5-بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد منافصه بوده و شهرداری در رد یا 

قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
6-سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.

حميد لطف اللهيان- شهردار اردبيل 7-هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ردیف
1

عنوان پروژه
کانال سنگی رحيم طيار پشت مدرسه رشادت

محل اجراء
منطقه 4

مبلغ مناقصه
1/993/447/424

مبلغ تضمين
97/۰۰۰/۰۰۰

مدت اجراء
6 ماه شمسی

ردیف
1
2
3

قيمت پایه / ریال
631/748/۰۰۰
358/975/۰۰۰
544/35۰/۰۰۰

 آدرس
ایالم جعفرآباد ميشخاص
ایالم جعفرآباد ميشخاص

مهران بلوار جانبازان خيابان شهيد مرتضی رستمی

پالک ثبتی
43/19/283
 43/19/282

45

عرصه )مترمربع(
619/44
198/75
17۰/85

اعيان )مترمربع(
235
198

17۰/85

کاربری
مسكونی
مسكونی

مسكونی 

پست بانک استان 
ایالم

فرمانده انتظامی استان اصفهان برتر 
کشوری  شد

همايش  يكمين  و  بيست  بهادری-اصفهان-در 
ناجا سردار  و مديران  فرماندهان، روسا  سراسري 
آقاخاني فرمانده انتظامي استان به عنوان فرمانده 

انتظامي برتر كشور معرفي شد. 
يكمين  و  بيست  حاشيه  در  ماه  ارديبهشت   1۹
همايش سراسري فرماندهان، روسا و مديران ناجا 
كه در سالن اجتماعات كوثر ستاد فرماندهي ناجا 
برگزار شد، سردار » عبدالرضا آقاخاني« فرمانده 
انتظامي استان اصفهان به عنوان فرمانده انتظامي 
برتر كشور معرفي و از سوي سردار اشتري فرمانده 

نيروي انتظامي مورد تقدير قرار گرفت. 
در متن لوح تقدير فرمانده ناجا آمده ،سردار سرتيپ 
دوم پاسدار« عبدالرضا آقاخاني« فرمانده انتظامي 
استان اصفهان نظر به تعهد و مسوليت پذيري و 
تالش در جهت تحقق اهداف عاليه ي نظام و نيز 
اثبات ارتقاء توسعه امنيت پايدار و آسايش عمومي، 
ايجاد تعامل با گروه ها و سازمانها و همسو كردنآنها 
با ماموريت هاي ناجا، ارتقاي مشاركت عمومي و 
و  فرهنگي  راهكارهاي  طريق  از  جرايم  كاهش 
اجتماعي شما به عنوان فرمانده انتظامي برتر كشور 
در سال ۹4 انتخاب گرديده و از زحمات جنابعالي 
و مجموعه كاركنان خدوم آن فرماندهي تقدير به 

عمل مي آيد. 
گفتني است، پس از فرمانده انتظامي استان اصفهان، 
فرماندهان انتظامي استان هاي كردستان، سيستان 
وبلوچستان و گلستان نيز سه فرمانده انتظامي بودند 
كه عنوان فرمانده انتظامي برتر كشوري معرفي و از 

آنان تقدير به عمل آمد. 

پلمپ پنج رستوران در محور
 کرج - چالوس 

مديركل تعزيرات حكومتی استان البرز از پلمب 
پنج رستوران در محور كرج- چالوس به سبب عدم 

رعايت بهداشت خبر داد.
علی اكبر مختاری  از پلمب پنج رستوران در محور 
كرج - چالوس خبر داد و اظهار كرد: اين امر به 
سبب عدم رعايت دستورالعمل های بهداشتی انجام 
شد. وی با اشاره به برگزاری گشت مشترک تعزيرات 
حكومتی استان البرز ويژه نظارت بر رستوران های 
با حضور  افزود: اين گشت  محور كرج- چالوس، 
استان  اصناف  اتاق  رئيس  چهارم،  شعبه  رئيس 
البرز، رئيس بازرسی اصناف، رئيس پليس اماكن 
و بازرسين اصناف، بهداشت و كارشناسان ميراث 

فرهنگی و گردشگری انجام شد.
مديركل تعزيرات حكومتی استان البرز در پايان 
از رستوران  بازرسی  اين اكيپ طی  تصريح كرد: 
های جاده كرج- چالوس پنج رستوران را به علت 
مواد  از  استفاده  و  بهداشتی  موازين  رعايت  عدم 
فاسد شدنی و تاريخ گذشته پلمب و پرونده برای 

متخلفين تشكيل شد.

91 درصد ظرفيت سدهای آذربایجان غربی پر شد
اروميه- خبرنگار پيام زمان: مديرعامل شركت آب منطقه ای آذربايجان 
غربی گفت: بيش از ۹1 درصد ظرفيت درياچه های پشت سدهای 

استان پر شده است.
كيومرث دانشجو افزود: هم اكنون با اندازه گيری های صورت گرفته، 
حدود يك ميليارد و ۶۳0 ميليون متر مكعب آب در پشت 12 سد 

آذربايجان غربی ذخيره شده است.
وی اضافه كرد: ظرفيت سدهای آذربايجان غربی نزديك به يك ميليارد 

و 800 ميليون متر مكعب است.
وی اظهار كرد: اين ميزان آب موجود حدود ۶.۶ درصد بيشتر از مدت 

مشابه سال گذشته است.
مديرعامل شركت آب منطقه ای آذربايجان غربی ادامه داد: سدهای 
بوكان با 810 ميليون متر مكعب، آغ چای چايپاره با 20۳.5 ميليون متر 
مكعب، مهاباد با 1۹2.5 ميليون متر مكعب و شهرچايی اروميه با بيش 
از 150 ميليون متر مكعب بيشترين ميزان آب پشت سدهای استان را 

به خود اختصاص داده است.
ميليون متر مكعب،  دانشجو گفت: همچنين سدهای حسنلو ۶۶.5 
ساروق 40 ميليون متر مكعب، زوال 5۶ ميليون متر مكعب، دريك 
1۳ ميليون متر مكعب، ماكو ۷1 ميليون متر مكعب، شهيد قنبری 25 
ميليون متر مكعب، ارس 2 حدود سه ميليون متر مكعب و قيقاج ۹ 

ميليون متر مكعب آب دارند.
وی افزود: در سال جاری چهار سد بوكان، مهاباد، ساروق تكاب و دريك 

سلماس سرريز شده اند.
وی در خصوص ميزان بارش های صورت گرفته در آذربايجان غربی 
در سال آبی جاری اظهار كرد: امسال بدون احتساب حجم بارش به 
درياچه اروميه حدود 12 ميليارد و 800 ميليون متر مكعب بارش در 

استان داشتيم.
است كه در چند  پرآب كشور  استان های  از  يكی  آذربايجان غربی 
سال گذشته با پديده خشكسالی رو به رو بوده ولی در سال آبی جاری 

وضعيت مناسبی در حوزه های آبی اين استان وجود دارد.

مدیرعامل شرکت گاز گیالن خبرداد:
افزایش 83 درصدی جذب مشترکين در فروردین ماه 

سالجاری
مديرعامل شركت گاز گيالن گفت:مجموع مشتركين گاز در گيالن  به 

حدود ۹00 هزار مشترک رسيده است.
مهندس ظهيری از جذب ۳هزارو  ۶۹۷ مشترک در فرودين امسال 
خبر داد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی معادل 8۳ درصد 

را نشان می دهد.
وی با بيان اينكه در فروردين امسال با اجرای پروژه های بند »ق« در 
استان، 2هزار مشترک به جمع مشتركين گاز افزوده شده گفت: از 
مجموع مشتركين جديد در فروردين، ۶۶ درصد مشتركين از مناطق 

روستايی استان جذب شده است.
مديرعامل شركت گاز استان گيالن اظهاركرد: با جذب بالغ بر۳ هزار  
مشترک در فروردين امسال مجموع مشتركين گاز در استان به حدود 
۹00 هزار مشترک رسيده است كه با برنامه ريزی های صورت گرفته 
پيش بينی می شود با پايان پروژه های بند »ق« در استان، تعداد كل 

مشتركين به مرز يك ميليون مشترک افزايش يابد.
مهندس ظهيری با اشاره به روند رو به رشد مصرف كنندگان گاز در 
استان بر لزوم صرفه جويی و مصرف درست اين نعمت الهی بعنوان 
راهكاری مناسب در جهت استمرار گازرسانی به همه مشتركين تآكيد 

كردند.

جهاد  سازمان  تكميلی  و  تبديلی  صنايع  مدير 
كشاورزی استان كرمانشاه ظرفيت صنايع تبديلی 
را  و تكميلی بخش كشاورزی استان كرمانشاه 

بيش از يك ميليون تن اعالم كرد.
جالل كريمی زند   تعداد واحدهای صنايع تبديلی 
و تكميلی بخش كشاورزی استان كه از سازمان 
جهاد كشاورزی مجوز دريافت كرده اند را 114 
واحد اعالم كرد و گفت: در حال حاضر مجموع 
ظرفيت فرآوری صنايع تبديلی و تكميلی بخش 
كشاورزی استان يك ميليون و ۶5 هزار تن است.
وی با بيان اينكه ظرفيت صنايع تبديلی استانها 
بستگی زيادی به ميزان توليدات كشاورزی آن ها 
دارد، بيشترين ميزان توليدات بخش كشاورزی  
به زير بخش زراعی  را مربوط  استان كرمانشاه 
دانست و افزود: اين زير بخش بيشترين واحدهای 

فرآوری را نيز در استان دارد.
جهاد  سازمان  تكميلی  و  تبديلی  صنايع  مدير 
بيشترين  سپس  كرمانشاه  استان  كشاورزی 
نياز استان در حوزه صنايع تبديلی و تكميلی را 
افزايش ظرفيت فرآوری محصوالت باغی عنوان 

كرد و گفت: اين موضوع بايد اولويت استان در 
برنامه ششم توسعه باشد.

وی ايجاد سردخانه های نگهداری زير صفر و باالی 
صيفی جات،  بسته بندی  واحدهای  ايجاد  صفر، 

ميوه جات و ... را از ديگر نيازهای استان در حوزه 
فرآوری محصوالت كشاورزی عنوان كرد.

كريمی زند با بيان اينكه سال گذشته 1۷ واحد 
جديد صنايع تبديلی و تكميلی بخش كشاورزی 

در استان كرمانشاه به بهره برداری رسيد، ظرفيت 
اين واحدها را بالغ بر 110 هزار تن اعالم كرد 
مختلف  زيربخش های  در  واحدها  اين  افزود:  و 
با  ادامه  در  وی  بودند.  و...  دامی  باغی،  زراعی، 
بيان اينكه سال گذشته جواز تاسيس ۳۷ واحد 
جديد نيز در استان صادر شد، گفت: اين جوازهای 
تاسيس جهت احداث و توسعه صنايع تبديلی و 

تكميلی بخش كشاورزی صادر شده اند.
كريمی زند مجموع اعتبار مورد نياز برای احداث 
اين واحدهايی جواز تاسيس آنها صادر شده را بالغ 
بر 1500 ميليارد ريال اعالم كرد و افزود: ظرفيت 

اسمی اين واحدها ۳۳8 هزار تن خواهد بود.
وی در ادامه اشاره ای هم به برنامه امسال حوزه 
صنايع تبديلی و تكميلی بخش كشاورزی داشت و 
از در دست احداث بودن 2۳ واحد صنايع تبديلی 
در استان خبر داد و افزود: اين پروژه ها با پيشرفت 
فيزيكی بين 10 تا ۹5 درصد در حال ساخت 
امسال  كرد:  اميدواری  ابراز  كريمی زند  هستند. 
بيش از 100 هزار تن به ظرفيت صنايع تبديلی 
و تكميلی بخش كشاورزی در استان افزوده شود.

توسعه صنایع تبدیلی محصوالت باغی کرمانشاه
کوتاه از شهرستانها کوتاه از شهرستانها

كارگروه  دبير  زمان:  پيام  خبرنگار  اروميه- 
راهبردی اقتصاد مقاومتی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان آذربايجان  غربی گفت: ۷ پروژه 
محوری از برنامه های اقتصاد مقاومتی از سوی 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  به  وزارتخانه 

استان آذربايجان غربی محول شده است.
شهريار نوبخت با اشاره به شعار سال اظهار داشت: 
در اين رابطه در سطح دولت ستادی به نام ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی ايجاد شده كه عملياتی 

شدن برنامه های محوری آن را بر عهده دارد.
استان ها  در  آن  بر  عالوه  كرد:  تصريح  نوبخت 
متناسب با موضوع، به ايجاد ستادها و كارگروه های 
باره در سازمان  اين  در  و  مبادرت شده  مشابه 
صنعت، معدن و تجارت استان نيز كارگروهی 
كارشناسان  و  مديران  صاحب نظران،  از  مركب 
كارگروه  نام  با  حوزه ها  از  يك  هر  در  توانمند 
صادر  ابالغ  و  ايجاد  مقاومتی  اقتصاد  راهبری 
شده است. وی افزود: با توجه به مصوبات ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی، هفت پروژه محوری 
از برنامه های اقتصاد مقاومتی به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت محول شده و اين وزارتخانه نيز به 
عنوان دستگاه مجری، مسئول اجرای پروژه های 

اولويت دار در سال ۹5 تعيين شده است.
دبير كارگروه راهبردی اقتصاد مقاومتی سازمان 

صنعت، معدن و تجارت استان آذربايجان  غربی با 
اشاره به اينكه امسال رونق توليد و تعيين تكليف 
هفت هزار و 500 واحد توليدی مشكل دار با هدف 
فعال كردن آنها انجام می شود گفت: عالوه بر آن 
توازن زنجيره مواد اوليه مورد نياز و توسعه صنعت 
فوالد و مس كشور برای توليد پايدار و ارتقاء توان 

توليد ملی نيز پيش بينی شده است.
واحدهای  رقابت پذيری  ارتقاء  بر  تاكيد  با  وی 
افزايش  هدف  با  متوسط  و  كوچك  توليدی 
پيش برد  برای  آن  بر  عالوه  گفت:  صادرات 
برون گرايی اقتصاد يعنی توسعه صادرات غيرنفتی، 
ارتقاء رقابت پذيری واحدهای توليدی كوچك و 
متوسط با هدف افزايش صادرات نيز پيش بينی 
شده است. به گفته نوبخت برای تحقق اقتصاد 
مقاومتی بايد مديريت هدفمند واردات در راستای 
حفظ تراز مثبت تجاری و افزايش صادر كاال و 
خدمات غيرنفتی به ميزان 10 ميلياد دالر در 

سال ۹5 نسبت به سال گذشته انجام شود.
دبير كارگروه راهبردی اقتصاد مقاومتی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان آذربايجان  غربی 
شعار  تحقق  برای  ديگر  سوی  از  كرد:  تصريح 
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل طرح های صنعتی 
با پيشرفت فيزيكی باالی ۶0 درصد تكميل و 

راه اندازی ۳۳ طرح مهم و ملی انجام می شود.

واگذاری 7 پروژه اقتصاد مقاومتی به سازمان صنعت و 
معدن  آذربایجان  غربی

استان  ملت  بانك  شعب  مدير  حطيم  هادی   
اصفهان همراه  با دو تن از ديگر مسئولين اين 
با  اصفهان  آهن  ذوب  در  حضور  ضمن  بانك 
مهندس صادقی مدير عامل اين شركت ديدار 

وگفتگو  كردند.
دراين ديدار كه معاونين خريد،  مالی واقتصادی 
و بازاريابی و فروش ذوب آهن نيز حضور داشتند 
وآرزوی  تبريك  عرض  صادقی ضمن  مهندس 
موفقيت برای هادي حطيم كه اخيراً سرپرستی 
شعب بانك ملت استان را عهده دار شده است  
با اشاره به مناسبات قبلی  بانك ملت با ذوب 
دربرون  بانكی  تسهيالت  ونقش  اصفهان  آهن 
رفت از بحران های اقتصادی درتمامی شركت ها 
وخصوصاً يك شركت توليدی مانند ذوب آهن 
از سرپرست جديد اين بانك خواست كه درارائه 
تسهيالت بانكی و نحوه بازپرداخت وام ها عدالت 

و منطق اقتصادی حاكم باشد. 
شرايط  يادآوری  با  درادامه  صادقی  مهندس 
موجود شركت درزمينه  كاهش مصرف انرژی 
ومواد اوليه، اقتصادی شدن توليد، اجرای پروژه 
اين  افزود:  توليدات شركت  افزايش  و  توازن 2 
بازپرداخت حجم عظيم بدهی  شركت درحال 
5 هزار و۶00 ميليارد تومانی خود بوده وسعی 
داردكه اين بدهی ها را با فروش و به كارگيری 

زمين ها وتملكات مختلف  خود تسويه نمايد . 
لذا دراين راه از تمام بانك ها واز جمله بانك ملت 
درخواست دارد كه با تعيين حد اعتباری مناسب 
برای ذوب آهن، تسهيالت واقساط پرداخت وام 
های خود را به روز رسانی كرده وبا درنظر گرفتن 
جايگاه ذوب آهن به عنوان يك مشتری بزرگ 
بانكی ويك شركت توليدی بزرگ ، نرخ سود وام 
ها و ديركرد جريمه ها را متوازن ومنطقی نمايند.
دراين ديدار، سرپرست شعب بانك ملت استان 
اصفهان نيز با يادآوری مناسبات قبلی بانك ملت 
وذوب آهن اصفهان از آشنايی قبلی خود با معادن 
و ذوب آهن اصفهان سخن گفت و افزود: اهميت 
من  برای  صنعتي  عظيم  مجتمع  اين  جايگاه 
درحدی است كه درابتدای حضور خود دربانك 
ملت اصفهان، ذوب آهن را به عنوان اولين سازمان 
مورد بازديد خود انتخاب كرده و درنظر دارم كه 
اقساط ذوب آهن را بلندمدت كنم وقراردادهای 
قبلی را درقالب قراردادهای جديد تنظيم وبرقرار 
نمايم.سرپرست شعب بانك ملت استان درپايان با 
اشاره به مسئوليت های اجتماعی  اين بانك يادآور 
شد كه بانك ملت دركنار خدمات و تسهيالت 
درزمينه  آفرينی  نقش  به  همواره  خود،  بانكی 
نيز  وتوليد  سالمت  اجتماعی،  های  مسئوليت 

توجه دارد.

افزایش همكاری ومناسبات بانک ملت

 و ذوب آهن اصفهان
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شرکت تعاوني اعتبار کارکنان شهرداري کرج
شماره ثبت: 3549

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي )نوبت دوم(
احتراما به آگاهي کلیه اعضا محترم شرکت تعاوني میرساند باتوجه به عدم 
حصول حد نصاب قانوني جلسه مجمع عمومي عادي نوبت اول در تاریخ 
95/02/19 رسمیت پیدا نکرد. لذا بدینوسیله از کلیه اعضا محترم شرکت تعاوني 
دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادي )نوبت دوم( که راس ساعت 13/00 روز 
چهارشنبه مورخ 1395/03/05  در محل حسینیه جامعه واریان واقع در میدان 
توحید، ابتداي بلوار بالل، خیابان گلسرخ، روبروي مهدیه کرج تشکیل مي گردد 

حضور بهم رسانند.
یادآوري مي شود: - در صورتیکه هر یک از اعضا نتواند در مجمع عمومی فوق 
حضور یابد مي تواند استفاده از حق خود را براي حضور و اعمال راي در مجمع 
عمومي به یک نماینده تام االختیار )عضو یا غیرعضو( واگذار نماید در اینصورت 
هیچ عضوي نمي تواند نمایندگي بیش از سه عضو دیگر را بپذیرد و همچنین هر 
شخص غیر عضو تنها وکالت یک نفر عضو را خواهد داشت ضروریست به منظور 
تنظیم و تائید وکالت نامه ها وکیل و موکل با اتفاق یکدیگر از تاریخ 1395/02/22 
لغایت1395/02/29 از ساعت 9 صبح الي 12 به محل دفتر تعاوني واقع در میدان 

قدس روبروي خیابان امیري پالک 54 طبقه دوم مراجعه فرمائید.
- مصوبات مجمع عمومي در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط 
قانوني براي کلیه اعضا اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود. این مجمع 

با حضور هر تعداد اعضا رسمیت خواهد داشت.
توضیح: همره داشتن کپی شناسنامه و کارت ملی وکیل و موکل در جلسه الزامی 

می باشد.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس - 2- رسیدگي و اتخاذ 
تصمیم در خصوص صورتهاي مالي حسابرسي شده منتهي به 29 اسفند ماه 
سال 1394-  3- طرح و تصویب بودجه سال 1395 - 4- طرح و تصویب 
تغییرات اعضا و افزایش سرمایه - 5- طرح و تصویب افزایش خرید سهام 
ماهانه اعضا به تعداد یک سهم در هر دوره - 6- طرح و تصویب نحوه تقسیم 
سود ویژه منتهي به سال 1394 - 7- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار - 8- 
 انتخاب اعضاي هیات مدیره اصلي و علي البدل - 9- انتخاب بازرس اصلي 

و علي البدل
رئیس هیات مدیره - حسین شریف کاظمي

آگهی مفقودی
سند موتور سيكلت تيز كار 125مدل 1۳8۳رنگ آبی به شماره پالک تهران 21-
۹41۶2و شماره موتور 1۳0051۹8و شماره تنه 8۳10۹5۷2به نام موسی دژگامه 
فرزند بيگلر به شماره شناسنامه8۳۶2صادره  از باغملك ،مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است.
شهرستان باغملک

آگهی مفقودی
اينجانب سيده فاطمه محمدنژاد مالك خودروی سواری سمند LX مدل 1۳۹1 به شماره 
شاسی NAACR1HSVF505۹04 و شماره موتور 14۷۹005581۷ و شماره پالک 
ايران ۷2-۹5۳م81 بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی 
مذكور را نموده است لذا چنانچه احدی ادعايی در خصوص خودروی فوق دارد ظرف 
مدت ده روز به دفتر منطقه ای ساری واقع در كيلومتر 5 جاده ساری به نكا جنب شركت 

شماليت مراجعه نمايند بديهی است پس از مهلت مزبور ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
بابل

آگهی اجرائيه
محكوم له: بانك صادرات مازندران به مديريت باب اله نوری به نشانی ساری ميدان امام 

ساختمان مركزی بانك
مشخصات محكوم عليهم:  1- باب اله شكری زاده ولو كالئی فرزند اباذر به نشانی بابل خ 

شهيد صالحی روستای ولوكال 
2- سيد محمود بابازاده فرزند ميربابا به نشانی بابل خ سرگرد قاسمی

۳- محمد شكری زاده فرزند باب اله به نشانی بابل خ شهيد صالحی روستای ولوكال
نماينده قائم مقام قانونی محكوم له/محكوم عليه: 

فاطمه قشقايی فرزند علی به نشانی بابل ميدان كارگر جنب بانك سپه س سينا وكيل بانك 
صادرات مازندران به مديريت باب اله نوری

محكوم به: بموجب درخواست اجرای حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوط 
۹۳0۹۹۷1110۶00۹22 و ۹40۹۹۷151۷۶00۶2۶محكوم عليهم محكومند متضامنا 
بپرداخت مبلغ ۹8/412/152 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳/۳40/000 ريال بابت 
هزينه دادرسی و مبلغ ۳/542/8۳۷ ريال حق الوكاله وكيل و خسارت تأخير تاديه از تاريخ 
۹1/0۹/2۷ سر رسيد سفته لغايت اجرای كامل حكم معادل مبلغ 2۷ درصد از ماخذ مبلغ 
۹8/412/152 ريال يعنی مبلغ پرداخت نشده اصل بدهی با محاسبه اجرای حكم و وصول 
محكوم به در حق خواهان  و نيم عشر ديوانی در حق دولت. ماده ۹ قانون اجرای احكام 
مدنی: درمواری كه ابالغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده 100 قانون آيين دادرسی مدنی 
به عمل آمده و تا قبل از صدور اجرائيه محكوم عليه محل اقامت خود را به دادگاه اعالم 
نكرده باشد مفاد اجراييه يك نوبت به ترتيب مقرر مادتين 118 و 11۹ اين قانون آگهی 
می گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذشته می شود در اين صورت برای عمليات 
اجرايی ابالغ يا اخطار ديگری به محكوم عليه الزم نيست مگر اينكه محكوم عليه محل 

اقامت خود را كتبا به قسمت اجرا اطالع دهد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ششم دادگاههای عمومی )حقوقی(
 شهرستان بابل – قلی زاده

رونوشت آگهی حصر وراثت 
به كالسه  دادخواست  با  ش ش 124به شرح  اسفوباشی   احمدی  عليرضا  آقای 
چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  اين  از  ش   1/۹5/۳04
توضيح داده كه شادروان شعبان احمدی اسفوباشی   به شناسنامه ۷۹ در تاريخ 
آن  الفوت  حين  ورثه  كه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  ۹4/10/4در 

مرحوم منحصر است به 
1-متقاضی پسر متوفی 

پسر  ساری  از  11۶صادره  به ش ش  شعبان  فرزند  اسفوباشی  احمدی  2-يوسف 
متوفی 

پسر  ساری  از  12۶صادره  ش  ش  به  شعبان  فرزند  اسفوباشی  احمدی  ۳-مسلم 
متوفی

4-منوچهر احمدی فرزند شعبان به ش ش 5صادره از ساری پسر متوفی
پسر  ساری  از  118صادره  به ش ش  شعبان  فرزند  اسفوباشی  احمدی  5-يونس 

متوفی
۶-محسن احمدی اسفوباشی فرزند شعبان به ش ش 2صادره از ساری پسر متوفی
۷-ياسر احمدی اسفوباشی فرزند شعبان به ش ش 28صادره از ساری پسر متوفی
8-منور احمدی اسفوباشی فرزند شعبان به ش ش 12۳صادره از ساری پسر متوفی

از ساری دختر   به ش ش 125صادره  فرزند شعبان  اسفوباشی  احمدی  ۹-كبوتر 
متوفی

از ساری دختر   به ش ش 12۷صادره  فرزند شعبان  اسفوباشی  احمدی  10-بلور 
متوفی

از ساری دختر   به ش ش 81صادره  فرزند شعبان  اسفوباشی  احمدی  11-هاجر 
متوفی

12-معصومه احمدی اسفوباشی فرزند شعبان به ش ش ۷۹صادره از ساری دختر  
متوفی

1۳-حميده احمدی اسفوچالی  فرزند شعبان به ش ش 11۷صادره از ساری دختر  
متوفی

از ساری دختر   به ش ش 12صادره  فرزند شعبان  اسفوچالی   احمدی  14-زهرا 
متوفی

15-رحيمه احمدی اسفوچالی  فرزند شعبان به ش ش 8صادره از ساری دختر 
متوفی

1۶-آمنه محمودی بريجالی فرزند فغان به ش ش 242 صادره از نكاء همسر متوفی 
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت يك مرتبه آگهی 
می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد م. الف ۹5/۹2
دفتر حوزه شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان ساری – رزاقی 

آگهی مزایده اموال غيرمنقول)اسناد رهنی(
كالسه۹20000۷ششدانگ  اجرائی  پرونده  بموجب 
به  مترمربع  مساحت۳۷4/۳۹  پالک۳۳ناحيه1و2بخش۳خرمشهربه 
ودوم  اول  فرعی  بين  چپ  هرمزسمت  اشترخيابان  مالك  نشانی:خرمشهركوی 
ذيل  فرزندفالح  خلفيان  محمدعلی  آقای  نام  به  آن  مالكيت  سند  پالک۳۳كه 
وصادرگرديده،محدودبه  ۳۹۷۶08ثبت  چاپی  شماره۳4۳صفحه1۳۷دفتر۳بشماره 
اول  در2قسمت  شرقا  خيابان  به  دروديواريست  حدودشماالبطول۹/4۹متر 
به  بطول0/2مترديواريست  دوم  پالک۳4اصلی  ديوار  بطول40/1۳مترديواربه 
پالک28اصلی  به  است  بطول۶/82مترديوار  اول  در۳قسمت  جنوبا  پالک28اصلی 
سوم  پالک28اصلی  به  بطول2/۹۹مترديواريست  است  غربی  كه  دوم 
ديوار  ديواربه  بطول۳۷/۳۳متر  غربا  پالک28اصلی  به  بطول2/۶8مترديواريست 
پالک۳2اصلی وطبق سندرهنی شماره5۷55-۹0/4/1۳دفترخانه شماره۹۷شادگان 
بابت بدهی نامبرده فوق درقبال مبلغ1۳۳۳۶4۷000ريال در رهن بانك ملت شعبه 
دادگستری  رسمی  ۹۳/10/2۳كارشناس  مورخ  ارزيابی  وطبق  قرارگرفته  شادگان 
سنتی،نوع  اسكلت  دارای  طبقه  يك  ويالئی  مسكونی  يكواحد  نظر  مورد  ملك 
سقف طاق ضربی ونمای سراميك سفيدوقهوه ای می باشد فضای داخلی شامل 
باشد  بهداشتی می  فلزی۳اتاق خواب وسرويس  باكابينت  اپن  آشپزخانه  پذيرائی 
باشدكه  می  اعيان181مترمربع  مساحت  و  موزاييك  وساختمان  حياط  كف 
بمبلغ1۹5۷04۳000ريال ارزيابی شده وطبق گزارش ماموراجرا با قرارداد عادی 
درتصرف مستاجر می باشد.پالک فوق ازساعت۹الی12روزيكشنبه مورخ1۳۹5/۳/۹ 
درواحد اجرای اداره ثبت اسنادوامالک خرمشهرواقع درخيابان چهل متری سايت 
اداری ازطريق مزايده به فروش ميرسد.مزايده از مبلغ 1۹5۷04۳000 ريال)يك 
باالترين  وبه  هزارريال(شروع  وسه  وچهل  ميليون  وهفت  ميلياردونهصدوپنجاه 
آب،برق،  به  مربوط  های  بدهی  ميشود.پرداخت  فروخته  نقدا  پيشنهادی  قيمت 
دارای  موردمزايده  كه  درصورتی  ومصرف  اشتراک  وياحق  انشعاب  ازحق  اعم  گاز 
آنهاباشدونيزبدهيهای مالياتی وعوارض شهرداری وغيره تا تاريخ مزايده اعم ازاينكه 
رقم قطعی آن معلوم شده يانشده باشد بعهده برنده مزايده ونيمعشروحق مزايده 
نقدا وصول ميگردد ضمناچنانچه روزمزايده تعطيل رسمی گردد، مزايده روزاداری 
بعدازتعطيلی درهمان ساعت ومكان مقرربرگزارخواهدشد. شماره م.الف)2۹/104( 

تاريخ انتشار:چهارشنبه1۳۹5/2/22
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک خرمشهر-احمدی زاده

رونوشت آگهی حصر وراثت 

آقای سيد حسين حسينی ذكريا كالئی با  ش ش ۳۳80به شرح دادخواست به 
كالسه 1/۹5/2۶۳ ش از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
در   ۹ شناسنامه  به  ذكرياكالئی   حسينی  آقاجان  مير  شادروان  كه  داده  توضيح 
تاريخ ۹4/11/4در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته كه ورثه حين الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 
1-متقاضی )پسر متوفی (

از  به ش ش 1۳8 صادره  آقاجان  مير  فرزند  ذكرياكالئی  2-سيد جعفر حسينی 
ساری پسر متوفی 

۳- سيد محمد حسينی ذكرياكالئی فرزند مير آقاجان به ش ش 118 صادره از 
ساری پسر متوفی 

از  به ش ش 11۹ صادره  آقاجان  مير  فرزند  ذكرياكالئی  احمد حسينی  4-سيد 
ساری پسر متوفی 

5-صديقه حسينی ذكرياكالئی فرزند مير آقاجان به ش ش ۹0 صادره از ساری 
دختر  متوفی 

از  ۶-سيد موسی حسينی ذكرياكالئی فرزند مير آقاجان به ش ش 1۳۹ صادره 
ساری پسر متوفی 

۷-سيده رقيه حسينی ذكرياكالئی فرزند مير آقاجان به ش ش 2 صادره از ساری 
دختر  متوفی 

8-سيده سميه حسينی ذكرياكالئی فرزند مير آقاجان به ش ش 1 صادره از ساری 
دختر  متوفی 

۹-زهرا ربيعی فرزند احمد به ش ش 1۹1 صادره از ساری همسر متوفی  
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت يك مرتبه آگهی 
می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد م. الف ۹5/۹۳
دفتر حوزه شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان ساری – رزاقی 

حصر واثت 
آقای مرتضی جعفری   به شماره شناسنامه 001۳۳۷۳8۳8  به شرح دادخواست 
به كالسه44/854/۹5 از اين  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان تقی جعفری  به شماره شناسنامه 25  در تاريخ ۹4/10/۹   
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 

به:
 جعفر جعفری ش ش 5۶2 ت ت 1۳48 صادره از ميانه پسر متوفی

نقی جعفری ش ش 108۷ ت ت 1۳52 صادره از تركمنچای پسر متوفی
علی جعفری ش ش 10 ت ت 1۳5۳ صادره از ميانه پسر متوفی

محمد جعفری ش ش 524 ت ت 1۳5۶ صادره از رودبار پسر متوفی
مرتضی جعفری ش ش 001۳۳۷۳8۳8 ت ت 1۳۶۹ صادره از تهران پسر متوفی

رقيه جعفری ش ش 85 ت ت 1۳۶0 صادره از رودبار دختر متوفی
فاطمه جعفری ش ش 215 ت ت 1۳۶۷ صادره از رودبار دختر متوفی

زهرا باقری ش ش ۷5۷ ت ت 1۳۳0 صادره از تركمنچای همسر متوفی
   اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را  در يك نوبت آگهی می 
نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر 
نخستين آگهی ظرف يكماه به دادگاه تهران تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.
 110/13797 دبیر  شعبه  854  شورای حل اختالف مجتمع شماره18 تهران

اجرائيه 
محكوم له –اكبر زرگر فرزند محمد تقی 

محكوم عليهم –محمد تراب عراقی –محمدرضا دادرس –اكبر ابراهيمی 
شماره  به  مربوطه  حكم  اجرای  درخواست  –بموجب  به  محكوم 
 ۹۳0۹۹۷021۳1011۷۶ مربوطه  دادنامه  شماره  و   ۹5100۹021۳10002۹
محكوم عليهم محكومند به اخذ پايان كار صورتمجلس تفكيكی و سپس تنظيم 
سند رسمی يك باب مغازه افرازی از پالک ثبتی 5258 فرعی از 2 اصلی بخش 
10 تهران به نام محكوم له و پرداخت مبلغ 2520000 ريال بابت هزينه دادرسی 
و مبلغ 18۳۶000 ريال بابت حق الوكاله وكيل در حق محكوم له و نيز پرداخت 

نيم عشر دولتی در حق صندوق دولت 
110/13785  مدیر دفتر شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

آگهی
در خصوص دادخواست محمود يزدانی همت آبادی بطرفيت مهدی رستاد فرزند 
حسين طی خواسته مطالبه وجه چك بانضمام كليه خسارت قانونی هزينه دادرسی 
آئين  قانون   ۷۳ ماده  وفق  اجرای حكم  لغايت  رسيد  سر  تاريخ  از  تاديه  تاخير  و 
دادرسی مدنی وقت رسيدگی مورخ ۹5/۳/22 ساعت 11 صبح يك نوبت در يكی 
از روزنامه های كثيراالنتشار آگهی و خوانده در وقت مقرر فوق با در دست داشتن 
كارت شناسايی معتبر نشانی ضلع جنوبی پارک شهر خ بهشت ساختمان روزنامه 
رسمی طبقه 2 شعبه 1018 مراجعه و در غير اينصورت غيابا اتخاذ تصميم می 

نمايد
110/13789  منشی شعبه 1018 دادگاه کیفری 2 تهران 

اجرائيه 
محكوم له –شركت اعتباری كوثر مركزی به مديريت عاملی عيس رضايی

محكوم عليهم –اصغر براتی –حميدرضا فاضلی قاضی –اسالم رعدی فرزند محمد 
قلی 

شماره  به  مربوطه  حكم  اجرای  درخواست  –بموجب  به  محكوم 
 ۹40۹۹۷021۳100۶1۶ مربوطه  دادنامه  شماره  و   ۹5100۹021۳1001۶۳
محكوم عليهم متضامنا محكومند به پرداخت مبلغ ۹5000000 ريال بابت اصل 
ريال  مبلغ ۳420000  و  دادرسی  هزينه  بابت  ريال  مبلغ ۳080000  و  خواسته 
بابت حق الوكاله وكيل به انضمام خسارت تاخير تاديه مطابق تعرفه و شاخص بانك 
مركزی از تاريخ صدور چك تا زمان اجرای حكم در حق محكوم له و نيز پرداخت 

نيم عشر دولتی در حق صندوق دولت 
110/13782  مدیر دفتر شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

ایران بزرگترین توليدکننده آهن اسفنجی دنيا 
ايران در ماه مارس با توليد يك ميليون و2۹0 هزارتن آهن اسفنجي 
به روش احيا مستقيم جايگاه خود در توليد اين محصول مياني را 
 ۳.۷ به  ايران  سال 201۶در  اول  ماهه  سه  توليد  كل  نمود.  حفظ 
ميليون تن رسيد كه اندكي بيش از توليد ۳.۶ ميليون تني در كشور 
هند مي باشد. پس از ايران و هند، كشور عربستان سعودي با فاصله 

زياد از اين دو كشور در جايگاه سوم قرار دارد.
بولتن  متال  گندله  و  اسفنجي  آهن  همايش  چهارمين  جريان  در 
مديرعامل  سبحاني  بهرام  شد،  برگزار  دبي  در  گذشته  هفته  كه 
فوالدمباركه و رئيس انجمن توليدكنندگان فوالد ايران در سخنراني 
خود كه در افتتاحيه اين همايش برگزارگرديد، ضمن اشاره به جايگاه 
صنعت فوالد در ايران و جهان، به مزيتهاي توليد آهن اسفنجي در 
بهره  با  اين محصول  توليد  افزايش  نمود و درخصوص  اشاره  ايران 

برداري از طرحهاي در دست اجرا توضيحاتي ارائه كرد.
گفتنی است، راه اندازي گرم واحد احيا مستقيم طرح فوالد سفيد 
دشت چهارمحال بختياري با هدف توليد ساليانه 800 هزار تن آهن 
از  طرح  اولين  بعنوان  تا  گردد  مي  آغاز  جاري  هفته  در  اسفنجي 
مجموعه پروژه هاي موسوم به طرحهاي استاني توسط شركت فوالد 

مباركه در آستانه بهره برداري قرار گيرد.

شهرستان نمين در آستانه ایجاد چهارمين شهر
بخشدار ويلكيج از طی شدن بخش اعظم روند اداری ايجاد شهر 

جديد با تجميع روستا های پرجمعيت نيارق و سوها خبر داد.
با  ايجاد شهری جديد  بر  مبنی  طی ساليان گذشته خبر هايی 
)نيارا( و سوها در بخش  نيارق  تجميع دو روستای پرجمعيت 
ويلكيج شهرستان نمين شنيده می شد. در آن زمان برای اين 
از  اما  پيشنهاد شد  و شاهد شهر  نسيم شهر  اسامی چون  شهر 
اين  ايجاد  فرآيند  و  استقبال خوبی همراه نشد  با  اهالی  سوی 
انجام  از  ويلكيج  بخشدار  اين كه  تا  ماند  مسكوت  جديد  شهر 
به عنوان  جديد  شهر  اين  ايجاد  راستای  در  الزم  پيگير های 
نمين  شهرستان  شهر  چهارمين  و  ويلكيج  بخش  شهر  دومين 

خبر داد.
»ناصر سيدزاده« از قطعی بودن ايجاد اين شهر جديد در بخش 
ويلكيج خبر داد و افزود: پس از طی مراحل نهايی و تعيين نام در 

آينده ای نزديك شاهد محقق شدن اين امر خواهيم بود.
با  گفت:  جديد  شهر  اين  برای  نام  تعيين  به  اشاره  با  وی 
نام  همكاری و هم انديشی دهياران و شورا های اسالمی چهار 
به  توجه  با  شهر  صفا  و  دختر  هفت  اسپيناس،  شهر،  قيام 
و  ايثار  سابقه  و  جغرافيايی  خاص  موقعيت  و  طبيعت  تاريخ، 
شهادت مردم انقالبی اين دو روستا به وزارت كشور پيشنهاد 

شده است.
نويسنده كتاب فرهنگ  اين شهر،  برای  نام  تعيين  در خصوص 
جغرافيايی شهرستان نمين نيز با اشاره به اهميت و حساسيت 
انتخاب نام مناسب برای يك شهر جديد، افزود: در ميان اسامی 
انتخاب  برای  بيشتری  بخت  از  اسپيناس  و  قيام شهر  ياد شده 

شدن برخوردار است.
»علی حقی نوجه ده« خاطرنشان كرد: شايسته است نام شهرهای 
جديد برگرفته شده از منطقه جغرافيايی آن محال و بدين سبب 
به  با توجه  باشد.  بيشتر  نام جديد  به عنوان كردن  رغبت مردم 
بحث های  و  آسبيناس  كوه  نزديكی  در  منطقه  اين  شدن  واقع 
جديد  شهر  اين  برازنده  نام  اين  گردشگری،  صنعت  به  مربوط 

است.

 دادستان عمومی و انقالب کرج:
1333 دستگاه خودرو در سال 1394 

توقيف شد
دادستان عمومی و انقالب كرج با ارائه گزارشی از 
اجرای طرح برخورد با ناهنجاری های اجتماعی 
و مصاديق بی حجابی، از توقيف 1۳۳۳ دستگاه 

خودرو و پلمپ چندين رستوران خبر داد.
و  عمومی  دادستان  شاكرمی،  رضا  حاجی 
با  برخورد  طرح  اجرای  از  استان  مركز  انقالب 
بی حجابی  مصاديق  و  اجتماعی  ناهنجاری های 
در كرج خبر داد و گفت: در اين راستا از ابتدای 
به  خودرو  دستگاه   1۳۳۳ تعداد   1۳۹4 سال 
شرعی،  حجاب  رعايت  عدم  قبيل  از  داليلی 
و  كردن  دور  دور  بانوان،  برای  مزاحمت  ايجاد 

ايجاد آلودگی صوتی توقيف شده است.
 2۹ مدت  اين  در  همچنين  كرد:  اضافه  وی 
رستوران كه اقدام به برگزاری مراسم به شكل 
مختلط كرده بودند يا در آن ها مشروبات الكلی 

سرو شده بود پلمب شده است.

مسؤوالن در طرح جمع آوری 
متكدیان مازندران همكاری کنند 

بهزيستی  اداره كل  اجتماعی  امور  معاون 
مازندران گفت: بايد همه مسؤوالن در راستای 
همكاری  متكديان  نگهداری  و  جمع آوری 

كنند.
بهزيستی  اداره كل  اجتماعی  امور  معاون 
مازندران گفت: بايد همه مسؤوالن در راستای 
همكاری  متكديان  نگهداری  و  جمع آوری 

داشته باشند.
مازندران،  بهزيستی  روابط عمومی  به گزارش 
ساماندهی  ستاد  نشست  در  پورفاطمی  دكتر 
اظهار  مازندران،  مركزی  شهرهای  متكديان 
شهرها  به  شومی  جلوه  تكدی گری  كرد: 
می دهد و اين امر در مازندران كه از استان های 
دارای موقعيت جغرافيايی ويژه و گردشگرپذير 

است خوشايند نيست.
بهزيستی  اداره كل  اجتماعی  امور  معاون 
و  جمع آوری  هزينه های  مورد  در  مازندران 
 400 هزينه  كرد:  تصريح  متكديان،  نگهداری 
برای  متكديان  تعداد  براساس  تومانی  ميليون 
مختلف  مراكز  در  نگهداری  و  جمع آوری 
مسؤوالن  بين  ميزان  اين  كه  شد  محاسبه 

شهرستان های مختلف توزيع می شود.
وی با اعالم اينكه هزينه برای متكديان برای 
و  غذا  تهيه  آشاميدن،  و  خوردن  نگهداری، 
و  البسه  كردن  مهيا  درمان،  و  دارو  خوراک، 
خدمات  و  ساختمان  تجهيزات  مصرفی،  مواد 
مسؤوالن  همه  بايد  گفت:  است،  پزشكی 
متكديان  نگهداری  و  جمع آوری  راستای  در 

همكاری داشته باشند.

کوتاه از شهرستانهاکوتاه از شهرستانها

گيالن  نمايندگان  مجمع  رئيس 
در  ساالنه  آمارها  براساس  گفت: 
استان گيالن حدود 1200 ميليمتر 
وجود  اين  با  اما  می بارد،  باران 
كمبود  كشاورزان  دغدغه  بزرگترين 

آب است.
جعفرزاده،  غالمعلی  مهندس 
مجلس  در  رشت  مردم  نماينده 
مجمع  رئيس  و  اسالمی  شورای 
علنی  نشست  در  گيالن  نمايندگان 
مجلس  ارديبهشت   20 گذشته،  روز 
اعياد  تبريك  اسالمی، ضمن  شورای 
پاسدار و  روز  فرا رسيدن  و  شعبانيه 
اظهار كرد:  جانباز در تذكر شفاهی، 
از  از يك درصد  استان گيالن كمتر 
مساحت كل كشور را برخوردار بوده 
اما 80 درصد از مساحت آن در امر 
همچنين  است  دخيل  كشاورزی 

براساس آمارها حدود ۳1۷ هزار بهره بردار 
در امور كشاورزی در اين استان مشغول به 
به  استان  اشتغال  از  بوده و 28 درصد  كار 

امر كشاورزی معطوف است.
وی با بيان اينكه استان گيالن قطب بزرگ 
كشاورزی در شمال كشور است، افزود: اين 
استان می تواند بخش اعظمی از محصوالت 

تأمين  را  كشور  در  كشاورزی  نياز  مورد 
كند اما برخی كم كاری ها و بی برنامگی ها 
طرفی  از  است  زده  ضربه  مسئله  اين  به 
محصول  برای  كنونی  شرايط  در  ديگر 
با  متناسب  برنامه مدونی  برنج  استراتژيك 
منابع آبی استان وجود ندارد و هر ساله با 

مشكالت بسياری روبرو هستيم.

نماينده مردم رشت گفت: براساس آمارها 
 1200 حدود  گيالن  استان  در  ساالنه 
وجود  اين  با  اما  می بارد  باران  ميليمتر 
آب  كمبود  كشاورزان  دغدغه  بزرگترين 
روند  مكانيزاسيون  ديگر  طرفی  از  است. 
كشت برنج بسيار ضروری بوده و چاره حل 
شرايط  در  زيرا  است  حوزه  اين  مشكالت 

اقتصادی  كشاورزی  كنونی 
نبوده و فرايند كشت و برداشت 
می شود  تمام  گران  بسيار 
پنج  برنامه  براساس  همچنين 
ساله توسعه پنجم و طبق طرح 
تجهيز نوسازی، 50 تا ۶0 هزار 
اين  برای  بايد  اراضی  از  هكتار 
تاكنون  اما  می شد  آماده  حوزه 
اين طرح  هزار هكتار طبق   20

صورت گرفته است.
ديگر  طرفی  از  داد:  ادامه  وی 
پرمحصول  اقالم  معرفی  تاكنون 
كه  چند  هر  نگرفته  صورت 
شده  اعالم  گزارش  براساس 
قابل  رقم  نتوانسته  موضوع  اين 
اختصاص  خود  به  را  توجهی 
بيمه  متأسفانه  همچنين  دهد 
بسيار  بسيار  كشاورزی  خسارت 
و  می شود  پرداخت  كشاورزان  به  تأخير  با 
ماه   ۹ تا   ۶ بايد  ديده  خسارت  كشاورزان 

منتظر دريافت مبالغ و خسارت ها باشند.
كنونی  شرايط  در  كرد:  بيان  جعفرزاده 
كشاورزی  محصوالت  تضمينی  خريد 
مالی  توان  افزايش  برای  راهكار  بهترين 

كشاورزان و تقويت انگيزه آنها است. 

کمبود آب؛ بزرگترین دغدغه کشاورزان گیالنی

افتتاح  از  البرز  پزشكی  علوم  دانشگاه  رئيس 
پوشش  تحت  داندانپزشكی  كلينيك  اولين 

بيهوشی كشور دراين استان خبرداد.
بهداشت  حفظ  كرد:  اظهار  درفشی   حميد 
سزايی  به  اهميت  دندان  و  دهان  سالمت  و 
درتامين سالمت كلی بدن دارد؛ چراكه خرابی 
دندان ها گاه ممكن است به سالمت برخی از 

اعضای داخلی بدن آسيب برساند.
كه  آنجايی  از  براين  عالوه  داد:  ادامه  وی 
فرد  هر  چهره  ويترين  نوعی  به  دندان ها 
دندان های  از  كه  افرادی  می شوند  محسوب 
سالمی برخوردار نيستند، اعتماد به نفس الزم  

در مراودات اجتماعی را از دست می دهند.
درفشی ابراز كرد: واقعيت اين است كه برخی 
ترس  دچار  پزشكی  داندان  به  مراجعه  افرادبا 
باعث  عامل  همين  كه  می شوند  اضطراب  و 
می شود از سالمت دندان های خود غافل شوند.
ترجيح   افراد  برخی  داد:  توضيح  مسئول  اين 
می دهند درد ناشی از دندان خراب را تحمل 

كنند ولی  به داندانپزشكی مراجعه .
رئيس دانشگاه علوم پزشكی استان ابراز كرد:  
عالوه براين برخی معلوالن نيز به خاطر شرايط 
بر  نسشتن  آمادگی   ذهنی  و  جسمی  ويژه 
بروی صندلی دندانپزشكی را ندارند و همين 

امر داندانپزشك را دچار مشكل می كند.
اولين  اندازی  راه  به  اشاره  با  درادامه  درفشی 
در  بيهوشی  تحت  داندانپزشكی  كلينيك 
اندازی  بار دركشور راه  اولين  البرزگفت: برای 
می شود تا بخشی از مشكالت مذكور را مرتفع 

سازد.
وی اظهار كرد: در اين كلينيك مراجعان تحت 
بيهوشی قرار می گيرند تا داندانپزشك مشكل 

دندان هايشان را برطرف كند.
درفشی در پايان گفت: اين كلينيك در كرج 
غربی  نهم  خيابان  قلم،  خيابان  ويال،  شاهين 
روبه روی بانك مسكن قرار دارد و با امكانات 
خدمات  آماده  مجرب  پزشكان  و  پيشرفته 

رسانی به مردم است.

افتتاح اولين کلينيک دندانپزشكی تحت بيهوشی 
کشور در کرج

رئيس اتاق البرز گفت: مشاركت و همكاری های 
اتصال  البرز زمينه ساز  و  لهستان  بين  اقتصادی 

كشور به بازارهای بين المللی است.
با  مشترک  نشست  در  مواليی«  بنا  »رحيم   
ديروز)يكشنبه  عصر  كه  لهستان  تجاری  هيئت 
اتاق  جلسات  سالن  در  ارديبهشت ماه(،   20
كرده ايم  برنامه ريزی  به نحوی  كرد:  اظهار  البرز 
كه سرمايه گذاری لهستانی ها به مسير نوسازی 
و  استان هدايت شوند  اين  كارخانه ها  تجهيز  و 
توليدات كشورمان در بازار آن ها بيش از پيش 

افزيش يابد.
لهستان  تجاری  هيئت  اين كه  به  اشاره  با  وی 
برای بار دوم است كه به البرز سفر كرده است، 
بازار  شناسايی  هدف  با  قباًل  هيئت  اين  افزود: 
با  كه  بود  آمده  استان  به  محصوالت  فروش  و 
به  تمايل  ما  توليدی  توانمندی های  مشاهده 

مشاركت در سرمايه گذاری پيدا كرد.
هيئت  هم اكنون  كرد:  خاطرنشان  مسئول  اين 
اتاق  برنامه ريزی های  اساس  بر  لهستان  تجاری 
با  مختلف  زمينه های  در  مشاركت  برای  البرز، 

اين  در  صنعتی  نيازهای  و  قابليت ها  به  توجه 
استان حضور يافته است.

در  لهستان  اقتصادی  فعاالن  افزود:  مواليی  بنا 
و  تجاری  شريك  به دنبال  تجاری  نشست  اين 
مشاركت سرمايه گذاری در زمينه های مختلف از 

جمله نساجی، نيروگاه، معدن و انرژی هستند.
البرز  استان  خصوصی  بخش  پارلمان  رئيس 
تصريح كرد: هيئت تجاری لهستان در راستای 
اجرای تفاهم نامه منعقد شده در سال گذشته و 
استان  اين  به  برای مشاركت در سرمايه گذاری 

سفر كرده است.
اجرای  راستای  در  گفت:  البرز  اتاق  رئيس 
مقام  نظر  مد  مقاومتی  اقتصاد  سياست های 
معظم رهبری بايد به دنبال جذب سرمايه گذاران 
و  محصوالت  كيفی  و  كمی  افزايش  خارجی، 

توسعه صادرات كشور باشيم.
وی ادامه داد: البرز از مراكز مهم آموزش عالی و 
تحقيقاتی در زمينه های ارائه خدمات مهندسی 
برخوردار است و ما می توانيم در اين جهت نيز با 

لهستان همكاری متقابل داشته باشيم.

لهستان سكوی پرتاب البرز
 برای ورود به بازارهای بين المللی
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استفاده ایران از خط لوله نفت سومد مصر 
آزاد شد

معاون وزير نفت با بيان اينكه امكان استفاده از لوله سومد برای انتقال نفت 
صادراتی از دريای سرخ به مديترانه آزاد شد، گفت:محموله  های نفت ايران 

توسط اين خط لوله قابل انتقال به مديترانه خواهد شد.
11 ارديبهشت ماه سال جاری خبرگزاری مهر با انتشار خبری، اعالم كرد: 
دولت مصر مجوز تردد كشتی های نفتكش غول پيكر ايران به مقصد اروپا را 

از كانال سوئز به منظور استفاده از خط لوله »سومد« صادر كرد.
برای  سعودی  عربستان  برنامه های  و  تالش  عمال  مجوز،  اين  با صدور 
محدودسازی صادرات نفت خام ايران به كشورهای اروپايی با شكست 
جديدی همراه شده و نفتكش های ايرانی می توانند از ظرفيت خط لوله 

سومد و كانال سوئز برای انتقال نفت خام استفاده كنند.
تردد  و  استفاده  امكان  ميالدی،  سال جاری  آوريل  دوم  اساس  اين  بر 
كشتی های نفتكش ايران حامل نفت خام صادراتی به كشورهای اروپايی از 

كانال سوئز و خط لوله نفتی »سومد« صادر شده است.
اميرحسين زمانی نيا معاون امور بين الملل وزير نفت درباره خط لوله 
»سومد« مصر )از دريای سرخ به مديترانه( هم با بيان اينكه مشكل 
اين خط حل شده است، گفت: در اين زمينه تفاهم شده، نفتكش های 
بزرگ )VLCC( محموله های نفتی را در ساحل دريای سرخ تخليه 
و پس از انتقال از طريق خط لوله سومد به دريای مديترانه، دوباره آن 
را بارگيری كند.ركن الدين جوادی مديرعامل شركت نفت هم هفته 
گذشته درباره صدور مجوز انتقال نفت ايران از خط لوله »سومد« مصر 
)از دريای سرخ به دريای مديترانه( گفته بود: ايران برای انتقال نفت به 
دريای مديترانه و اروپا بايد يا از نفتكش های كوچك برای عبور از كانال 
سوئز استفاده كند يا محموله های نفتی بزرگ را در ساحل دريای سرخ 
انتقال از طريق خط لوله سومد به دريای مديترانه،  از  تخليه و پس 

دوباره آن را بارگيری كند.

پاک سازی پارس جنوبی تا 5 سال آینده

مجری طرح جامع توسعه پايدار صنعت نفت با تاكيد بر دستيابی به 
منطقه پاک در پارس جنوبی طی برنامه ای پنجساله، تصريح كرد: در 
اعتبار 5.۶ ميليارد يورويی و همراهی ذينفعان، شاهد  تامين  صورت 

تحقق اين سياست و توسعه پايدار در اين منطقه خواهيم بود.
علی احمدی، در حاشيه بيست و يكمين نمايشگاه بين المللی نفت، گاز، 
پايدار پارس جنوبی  پااليش و پتروشيمی، گفت: طرح جامع توسعه 
در  توسعه  بلندمدت  برنامه های  با  منطقه  هماهنگ  توسعه  با  همسو 
كشور اجرا می شود. به گفته وی طرح جامع توسعه پايدار بر دستيابی 
به منطقه پاک در پارس جنوبی طی پنج سال آينده متمركز است كه 
براين اساس به اعتباری بالغ بر 5.۶ ميليارد يورو نياز خواهد داشت كه 
اولين برنامه در دست اجرای طرح، دستيابی به نخستين پااليشگاه پاک 
كشور در پااليشگاه دوم )فازهای 2 و ۳ ( خواهد بود كه در صورت 
همراهی الزم ذينفعان؛ طی دوسال آينده اجرايی خواهد شد.احمدی 
با اشاره به اجرای پروژه بازيافت و مصرف گازهای فلر اين پااليشگاه، 
ادامه داد: با توجه به اين كه مراحل اجرای اين مناقصه با فرايندی نسبتا 
طوالنی به پايان رسيده منتظر اعالم كميسيون مناقصه های شركت 

ملی نفت ايران برای انتخاب برنده آن هستيم. 
و  پروژه  اين  اين كه  بيان  با  نفت  صنعت  پايدار  توسعه  طرح  مجری 
پروژه های در دست اقدام نخستين بار در ايران انجام می شوند، اظهاركرد: 
هدف از اجرای اين طرحها انتقال فناوری برای اجرای پروژه های آينده، 
به كارگيری توان داخلی و تلفيق توان و ظرفيت شركتهای خارجی با 
شركتهای داخلی است. وی با اشاره به تصويب طرح جامع توسعه پايدار 
در صنعت نفت در هيئت مديره شركت ملی نفت، اظهاركرد: در همين 
باره با واحدهای احداث شده پيشين و در مسير توسعه پايدار )در حال 
بهره برداری و ساخت ( رويكرد اصالح و تكميل را با اجرای پروژه های 
را در  تاثيرگذاريهای محيطی خود  تا  تعيقب خواهيم كرد  نياز  مورد 
يك دوره مشخص به تدريج  اصالح و تكميل كنيم. احمدی تصريح 
ايجاد  و  تقويت  به  پايدار  اجرايی و پروژه های توسعه  فعاليتهای  كرد: 
زيرساختهايی برای پايداری توسعه و ارتقای كيفی فعاليتهای اقتصادی 

به سوی توسعه معطوف است. 
مجری طرح توسعه پايدار در صنعت نفت ادامه داد:  اكنون اين طرح در 
منطقه پارس جنوبی به عنوان منطقه نمونه و پايتخت انرژی ايران اجرا 
می شود و نتايج اين تجربه به صورت مستند و برای استفاده در ديگر 

مناطق عملياتی صنعت نفت آماده خواهد شد. 

قيمت جهانی نفت کاهش یافت

قيمت جهانی نفت در بازار معامالت آتی روز 
سه شنبه با كاهش روبرو شد.

نفت  جهانی  قيمت  گزارش،  اين  اساس  بر 
سه  روز  آتی  معامالت  بازار  اوليه  ساعات  در 
ايالت  عليرغم آتش سوزی گسترده در  شنبه 
»آلبرتا« كانادا كه موجب كاهش ظرفيت بيش 
روز  در  كشور  اين  ای  بشكه  ميليون  يك  از 
اين در  به كار كرد،  آغاز  نزولی  با روند  شده، 
حالی است كه انتظار افزايش آمار ذخاير نفت 
خام آمريكا و تقويت دالر آمريكا، بهای طالی 

سياه را با كاهش روبرو كرده است.
در همين حال، قيمت نفت دريای برنت با ۳۳ 
هر  در  سنت   ۹ و  دالر   4۳ به  كاهش  سنت 
نفت وست  قيمت  اينكه  بشكه رسيده، ضمن 
سنت   2۶ با  هم  آمريكا  اينترميديت  تگزاس 
كاهش در برابر 4۳ دالر و ۳۷ سنت به ازای 

هر بشكه معامله شده است.
موجب  آمريكا  دالر  ارزش  افزايش  همچنين 
می شود كشورهايی كه برای داد و ستد نفت 
از ارزهای ديگر استفاده می كنند، بهای نفت 
باعث  اين  كه  شود  تمام  بيشتر  آنها  برای 

كاهش تقاضا می شود.
ماه  در  آمريكا  دالر  ارزش  اساس  همين  بر 
ساير  برابر  در  درصد   1.5 ميالدی  جاری 

ارزهای اصلی تقويت شده است.

کشف ميدان گازی جدید
 در ترکمنستان

به  موسوم  طبيعی  گاز  بزرگ  جديد  ميدان 
»جورجی« واقع در جنوب شرقی تركمنستان 

در استان »ماری« كشف شد.
اين گزارش، ذخاير گاز موجود در  بر اساس 
عمق  4۶00 متری زمين قرار دارد كه طبق 
پيش بينی های كارشناسان ظرفيت برداشت 
اين ميدان گازی ۶00 هزار متر مكعب در روز 

برآورد شده  است.
صنعت  شناسی  زمين  كارشناسان  گفته  به 
گازی  ميدان  اين  تركمنستان  گاز  و  نفت 

دارای ذخاير سرشار می باشد.
در حال حاضر در تركمنستان بيش از 180 
كه   می باشد  موجود  گاز  و  نفت  فعال  ميدان 
ذخاير تنها ميدان بزرگ گازی » گالكينيش« 
دارای  مذكور  گازی  ميدان  نزديكی  در  واقع 
ظرفيت توليد ۳0 ميليارد متر مكعب در سال 

می باشد.
مقدار ذخائر گاز در اين ميدان 2۷.4 تريليون 
متر مكعب برآورد شده  است كه اين كشور 
را به يكی از كشورهای دارای ذخاير سرشار 
انرژی منطقه و چهارمين مقام بزرگ دنيا از 

نظر ذخاير گازی تبديل كرده  است.
متر  ميليارد  الی 80  تركمنستان ساالنه ۷0 
عالوه  و  می كند  توليد  طبيعی  گاز  مكعب 
از طريق 2  را  گاز خود  از  بر چين، قسمتی 
خط لوله گاز به جمهوری اسالمی ايران و نيز 
به كشورهای منطقه صادر  را  گاز مايع خود 

می كند.

کوتاه از انرژی  نفت در جهان

مدير عامل شركت بازرگانی گاز ايران با تشريح 
گازمايع  صادرات  افزايش  جديد  های  برنامه 
جديد  فازهای  اندازی  راه  با  كرد:  اعالم  ايران، 
افزايش  تن   5000 به  ايران   LPG صادرات 

می يابد.
مايع  گاز  همايش صنعت  در  براتی  محمدعلی 
گاز  صادرات  و  توليد  وضعيت  آخرين  درباره 
مايع ايران، گفت: توليد گاز مايع ايران تا سال 
درصدی   100 افزايش  شاهد  ميالدی   2018
خواهد بود و افزايش توليد از مسير پايانه های 
را  جهانی  بازارهای  به  صادرات  امكان  موجود 

دارد.
مدير عامل شركت بازرگانی گاز ايران با اعالم 
ساخت  توليد،  افزايش  ادامه  صورت  در  اينكه 
از  يكی  مايع  گاز  صادرات  جديد  پايانه های 
برنامه های توسعه ای صنعت نفت و گاز كشور 
خواهد شد، تصريح كرد: هم اكنون حجم توليد 
جهانی گاز مايع از سال 2010 تا سال 201۶ 
ميالدی افزايشی ۷0 درصدی را تجربه می كند.
اينكه در شرايط  بر  تاكيد  با  اين مقام مسئول 
جهان  مايع  گاز  از  درصد   40 حدود  فعلی 
در  درصد   ۳5 نفت،  پااليشگاه های  توسط 
گازهای  محل  از  بقيه  و  گاز  پااليشگاه های 

داشت:  اظهار  می شود،  عرضه  و  توليد  همراه 
در حال حاضر حجم توليد و صادرات گاز مايع 
مرز  به  جنوبی  پارس  گاز  مجتمع  در  توليدی 
با  می شود  بينی  پيش  كه  رسيده  تن  هزار   ۳
راه اندازی كامل پااليشگاه ستاره خليج فارس، 
۷00 هزار تن به ظرفيت توليد گاز مايع ايران 

اضافه می شود.
و  افزايش  اكنون  هم  اينكه  بيان  با  براتی 
از  ايران يكی  توليد  ال پی جی  بهبود كيفيت 
كرد:  تبيين  است،  اجرا  دست  در  های  برنامه 
استاندارد  و  كيفيت  ارتقای  اساس  اين  بر 
و  جهانی  سطح  باالترين  به  توليدی  مايع  گاز 
ديگر  از  آن  در  موجود  گوگرد  ميزان  كاهش 
سياست های محوری صنعت گاز مايع در كشور 

است.
مديرعامل شركت بازرگانی گاز ايران با يادآوری 
اينكه با بهبود كيفيت امكان افزايش و توسعه 
دارد،  وجود  ايران  مايع  گاز  صادرات  بازارهای 
از  يكی  خاورميانه  اكنون  هم  كرد:  تاكيد 

بازارهای صادرات گاز مايع كشور است.
ظرفيت  كرد:  خاطرنشان  مسئول  مقام  اين 
از  برداری  بهره  با  ايران  مايع  گاز  صادرات 
پنج  ساالنه  به  جنوبی  پارس  جديد  فازهای 

ميليون تن افزايش می يابد.
علی حسينی عضو هيات مديره شركت بازرگانی 
صنايع پتروشيمی هم در اين گردهمايی با بيان 
اينكه ايران تا سال 2020 ميالدی، 40 درصد 
خود  به  را  خاورميانه  مايع  گاز  صادرات  از 
فازهای  ورود  با  گفت:  داد،  خواهد  اختصاص 
جديد پارس جنوبی و برنامه ريزی برای كاهش 
مصرف داخل، ظرفيت صادرات گاز مايع ايران 
بر  تاكيد  با  مسئول  مقام  می يابد.اين  افزايش 
ميالدی   2020 سال  تا   2015 سال  از  اينكه 

مايع  گاز  صادرات  درصدی   1۹ افزايش  شاهد 
افزايش  با  رو  اين  از  كرد:  تاكيد  بود،  خواهيم 
4 درصدی توليد و كاهش 4 درصدی مصرف 
داخل می توانيم سهم قابل توجهی را در بازار 

جهانی اين محصول به خود اختصاص دهيم.
به گفته حسينی، تا سال 2018 ميالدی شاهد 
اجرای  و  جنوبی  پارس  جديد  فازهای  ورود 
طرح های توسعه ای در اين منطقه خواهيم بود 
ايران  مايع  گاز  توليد  افزايش  در  برنامه  اين  و 

تاثيرگذار است.

و  پااليش  گاز،  نفت،  نمايشگاه  يكمين  و  بيست 
 1۹ يكشنبه  روز  فعاليت  روز   4 از  پس  پتروشيمی 
ارديبهشت ماه به كار خود پايان داد. اين نمايشگاه از 
اين جهت كه در مدت كوتاهی پس از اجرای برجام و 
رفع تحريم ها برگزار شد از اهميت بااليی برخوردار بود. 
در مورد كيفيت برگزاری اين نمايشگاه و ميزان تحقق 
اهداف مورد نظر با دكتر اكبر نعمت الهی ، مديركل 
سياست  شورای  رئيس  و  نفت  وزارت  عمومی  روابط 
گذاری اين نمايشگاه گفت وگو كرده ايم كه متن آن 

به شرح زير است. 
é  ،بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت

گاز، پاالیش و پتروشیمی به پایان رسید. این 
شده  تعیین  اهداف  به  حدی  چه  تا  نمایشگاه 

دست یافت؟ 
نمايشگاه بيست و يكم صنعت نفت از اين لحاظ كه 
از  برگزار می شد،  از  رفع تحريم ها  ماه پس  چند 
يك  عنوان  به  آن  از  و  بود  برخوردار  بااليی  اهميت 
پساتحريم  دوران  به  نفت  صنعت  پرتاب  سكوی 
استقبال  به  توجه  با  . خوشبختانه  برده می شد  نام 
شركت  به خصوص  و  داخلی  های  شركت  گسترده 
های خارجی ، اين هدف محقق شد به گونه ای كه 
نمايشگاه بيست ويكم به بزرگترين در نوع خود در 
20 سال گذشته تبديل شد. حضور نزديك به ۹00 
شركت خارجی  به همراه بيش از يك هزار شركت 
داخلی در فضايی در حدود ۷0 هزار متر مربع و به 
بين  نمايشگاه  با دربرگيری كل فضای  عبارت ديگر 
المللی تهران، عظمت و تاثيرگذاری نمايشگاه 21 را 
نشان می دهد كه در نوع خود بی سابقه است. شركت 
های حاضر در نمايشگاه تالش كردند در فرصت 4 
روزه برگزاری، آخرين دستاوردهای فنی و تخصصی 
خود را در حوزه های مختلف به نمايش بگذارند و در 
به  نيز  تفاهمنامه زيادی  نامه ها و  كنار آن موافقت 
امضا برسانند كه اين موضوع نويد آينده ای روشن در 

زمينه توسعه همكاری ها می دهد.
é  حضور شرکت های خارجی را در نمایشگاه

بود،  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  که  امسال 
چگونه ارزیابی می کنید؟ 

چنانكه گفته شد در حدود ۹00 شركت خارجی در 
نمايشگاه امسال حضور داشتند كه در نوع خود بيسابقه 
بود. اين تعداد شركت از ۳8 كشور صاحب برند و فعال 
در صنعت و تجارت نفت بودند. نكته قابل توجه اينكه بر 
خالف سال های قبل حضور فعال شركت های خارجی 
جلب  برای  آنها  های  توانايی  معرفی  برای  تالش  و 
مشاركت و همكاری با شركت های ايرانی و حضور در 

صنعت نفت كامال محسوس بود و نمايشگاه امسال را از 
سال های قبل متمايز ساخته بود.  اين تحرک، نشان 
از پايان عملی تحريم ها و تمايل جدی شركت های 

خارجی برای بازگشت به صنعت نفت ايران دارد.
é  اما گویا برخی از شرکت های نفتی خارجی

مانند توتال ، شل و بی پی که در ماه های اخیر 
در  بودند،  آمده  ایران  به  همکاری  جلب  برای 
نمایشگاه حضور نداشتند و این مساله موجب 
و  شد  ها   رسانه  برخی  سوی  از  انتقادهایی 
نمایشگاه  ضعف  نقطه  عنوان  به  را  مساله  این 

برجسته کردند؟ 
سطح  باالترين  امسال،  نمايشگاه  كيفی،  لحاظ  به 
. چنانكه  كرد  تجربه  را  حضور شركت های خارجی 
در پاسخ سوال قبلی تاكيد شد، شركت های خارجی 
حاضر در نمايشگاه ، بر خالف سال های قبل، حضور 
فعال و جدی ای در طول برگزاری نمايشگاه داشته 
و تالش كردند تا در كنار نمايش دستاوردهای خود، 
نتايج عملی از اين حضور را نيز داشته باشند. نكته قابل 
توجه اينكه در نمايشگاه امسال كشورهای صاحب برند 
در صنعت نفت ، مانند آلمان، فرانسه، انگليس، ايتاليا، 
روسيه، ژاپن، چين، كره جنوبی، تركيه و ديگر كشورها 
هريك دارای پاويون اختصاصی در نمايشگاه بودند كه 
سطح بزرگی از فضای نمايشگاهی را به خود اختصاص 
داده بود. در كنار اين، كشورها و شركت های بزرگ 
خارجی، در كنار برپايی غرفه، هيات های مذاكره كننده 
به نمايشگاه اعزام كرده بودند كه به توافقات خوب و 
موثری هم منجر گرديد. در مورد حضور نيافتن شركت 
هايی مانند توتال، شل و بی پی بايد اين نكته يادآور 
نمايشگاه  در  ها  اين شركت  نيافتن  كه حضور  شود 
امسال به دليل كمبود زمان و به موقع اقدام نكردن آنها 
برای ثبت نام بود. شركتهای بزرگ بين المللی معموال 
برنامه ريزی بلند مدت برای حضور در نمايشگاه های 
بين المللی دارند. با توجه به اينكه ، كمی بيش از ۳ماه 
پس از اجرای برجام، نمايشگاه تهران برگزار می شد، 
به طور طبيعی زمان الزم برای حضور اين شركت ها 
وجود نداشت در عين حال اين شركت ها با دبيرخانه 
نمايشگاه تماس گرفته و از تمايل خود به حضور در 
نمايشگاه خبر داده بودند و حتی فضای مورد نيازشان 

را رزرو داشتند اما به دليل كمبود وقت ، فرصت حضور 
در قالب تاسيس غرفه فراهم نشد. با اين حال شركت 
هايی مانند توتال ، هيات های ويژه ای را برای ارزيابی 
نمايشگاه و انجام مذاكره در طول برگزاری نمايشگاه 

اعزام كرده بودند و در عمل حضور فعالی داشتند. 
é  بهانه ای برای رسانه های این موضوع،  اما 

منتقد شده تا دستاوردهای نمایشگاه و در کل 
زیر  را  برجام  موضوع  در  دولت  دستاوردهای 

سوال برند؟
چنين موضعی از سوی رسانه های منتقد و مخالف، 
از  كه  توجه شود  بايد  است.  بينی  پيش  قابل  امری 
به خصوص  و  يازدهم  دولت  آمدن  كار  روی  ابتدای 
پس از اجرای برجام، جريان رسانه ای منتقد و مخالف 
دولت و برجام، كدام موضع مثبت را اتخاذ كرده است؟ 
اين جريان رسانه ای تالش دارد از هر مساله كوچكی 
استفاده كرده و دستاوردهای بزرگ دولت و صنعت 
همراهی  به  مزبور  جريان  برد.  سوال  زير  را  نفت 
و  دولت  تخريب  در  را  نامناسبی  روند   ، ملی  رسانه 
دستاوردهای صنعت نفت در پيش گرفته و از هيچ 
فرصتی برای اين كار دريغ نمی نمايد. جای طرح اين 
سوال است كه حضور نيافتن چند شركت اروپايی چرا 
بايد اين جريان سياسی و رسانه ای را اينقدر نگران و 
مضطرب كرده باشد؟ به راستی اگر شركت هايی كه 
مدنظر اين جريان است حضور گسترده و فعالی در 
نمايشگاه 21 داشتند، ديگر زمينه ای برای انتقاد از 
نمايشگاه و وزارت نفت وجود نداشت؟ چرا قطعا وجود 
داشت، زيرا اينبار جريان رسانه  ای منتقد اين ساز 
را كوک می كردند كه حضور اين شركت ها، باعث 
تضعيف شركتهای داخلی شده است.  بنابراين واضح 
است كه اين جريان و رسانه هايشان در هر حالتی 
بايد دست به انتقاد، تخريب و مخالفت و بداخالقی 
اين اساس قرار داده  بر  را  بزند زيرا موجوديت خود 
است و اين مسائل فقط بهانه ای برای آنهاست. آيا 
عجيب نيست كه آنها حضور فعال و با نشاط بيش از 
1۹00 شركت داخلی و خارجی را ناديده می گيرند و 
به صرف حضور نيافتن چند شركت، بزرگترين رويداد 
نمايشگاهی صنعت نفت در خاورميانه را زير سئوال 
می برند در حالی كه در شرايط پسابرجام بايد همه 

تالش كنند تا با ارائه تصويری جذاب از پتانسيلهای 
كشور زمينه جلب همكاريهای بين المللی را در كشور 
ارتقا داد تا پروژه »ايران هراسی« دشمنان نقش برآب 
شود. اينكه عده ای تالش می كنند ايران منزوی شده 
و دستاوردهای دولت ديده نشود خدمت به كشور به 
شمار نمی رود. در اينجا تاكيد می كنم كه نمايشگاه 
بيست و يكم صنعت نفت به لحاظ كيفيت و كميت 
حضور شركت های خارجی از موفق ترين نمايشگاه ها 
بود و به طور جدی معتقد هستم كه نقش مهمی در 
بازيابی صنعت نفت و احيای موقعيت كشورمان در 
سطح بين المللی داشت كه آثار عينی آن در ماه های 

آينده مشخص خواهد شد.   
é  را نمایشگاه  از  بازدیدکنندگان  استقبال 

چگونه ارزیابی می کنید؟ 
ترين  شلوغ  از  نفت  صنعت  يكم  و  بيست  نمايشگاه 
بود.  اخير  های  سال  های  نمايشگاه  پربازديدترين  و 
بنابراين نفس برگزاری آن از اهيمت بااليی برخوردار 
است. در نمايشگاه امسال شاهد حضور برخی هيات 
های خارجی در سطح باال بوديم . ديدار وزير نفت عمان 
از نمايشگاه و همچنين وزير اقتصاد، انرژی و كشاورزی 
هلند ، هيات ۳5 نفره لهستانی به رياست معاون وزير 
ا نرژی اين كشور ، معاون توسعه تجاری پرتقال ، و 
قابل  نكات  از  خارجی  كشورهای  سفرای  از  تعدادی 
توجه بود. حضور معاون اول محترم رئيس جمهور و 
حمايت قاطع ايشان، وزير صنعت معدن و تجارت و 
معاونان حقوقی و علمی رئيس جمهور، نمايندگان فعلی 
و آينده مجلس شورای اسالمی هم در اين زمينه بايد 

يادآور شد. 
گفته می شود در جريان برگزاری نمايشگاه ، مذاكرات 
و توافقات زيادی هم ميان شركت های و هيات های 
داخلی و خارجی صورت گرفت. در مورد جزئيات اين 

مذاكرات  توافقات توضيح می دهيد. 
انجام مذاكره و توافق جز ذاتی برگزاری نمايشگاه است 
كه در نمايشگاه امسال نيز اين مهم وجود داشت. در 
ايرانی  های  شركت  بين  نمايشگاه  برگزاری  جريان 
خصوصی و دولتی توافقات خوبی بدست آمد. همچنين 
قراردادهای متعددی بين شركت های ايرانی فعال در 
صنعت نفت در حوزه های مختلف منعقد گرديد. از 

جمله قراردادهای خوبی بين پژوهشگاه صنعت نفت با 
شركت های داخلی در حوزه های مختلف جهت مطالعه 
و اجرای طرح های نفت، گاز، پااليش و پتروشيمی بسته 
شد كه به غنای نمايشگاه امسال افزود. عالوه براين 
توافقات قابل توجهی بين شركت های ايرانی با شركت 
ها، هيات های خارجی از كشورهای كره جنوبی، ايتاليا، 
فرانسه ، آلمان، هند، نروژ ، روسيه هلند و  چين  بدست 
آمد كه در نوع خود كم سابقه بود. در كل می توان ادعا 
كرد كه عمده توافقات ومذاكرات صورت گرفته درخالل 
نمايشگاه 21 حول افزايش توان فنی و دانش تخصصی 
شركت های ايرانی فعال در صنعت نفت بود كه ان شاء 

ا... اثرات آن را در آينده مشاهده خواهيم كرد.
é  .کردید اشاره  ایرانی  های  شرکت  به 

دستاورد نمایشگاه امسال را برای شرکت های 
سازنده  های  شرکت  خصوص  به  ایرانی 
ارزیابی  گاز چگونه  و  نفت  تجهیزات تخصصی 

می کنید؟ 
بخش  برای  نظير  بی  فرصتی  امسال  نمايشگاه 
خصوصی كشور بودتا پازل توانمندی و حضور خود 
در  هرچند  كند.  كامل  ركود  سال  چند  از  پس  را 
نگاه اول بخش خصوصی بويژه سازندگان تجهيزات 
داخلی را با وجود رقبای كهنه كار بين المللی نگران 
می كند، اما نمايشگاه امسال اين فرصت را فراهم كرد 
كه شركت های داخلی توان خود را در مقابل شركت 
های خارجی و دانش روز مورد ارزيابی قرار دهند و 
زمينه مشاركت و همكاری برای ارتقای سطح توان 
فنی و تخصصی خود را در حوزه های مخلفت پيدا 
 ، امسال  نمايشگاه  در  اينكه  ذكر  قابل  نكته  كنند. 
به طور  نفت  تجهيزات صنعت  سازنده  های  شركت 
فعال و در يك فضای گسترده و متمركز حضور يافتند 
و آخرين دستاوردهای خود را به نمايش گذاشتند. در 
كل بايد اذعان كرد كه نمايشگاه تهران وزمينه سازی 
برای انتقال تكنولوژی، بومی سازی دانش فنی، جذب 
بخش خصوصی  تنها  نه  همكاری  فرصت  و  سرمايه 
كشور را تضعيف نمی كند، بلكه شرايط را برای درآمد 
و  داخلی  بازار  در  آنها  توانمندی  افزايش  با  بيشتر 

بازارهای منطقه و جهان فراهم می كند.
é  سال ، رهبری  معظم  مقام  از سوی  امسال 

نامگذاری  عمل  و  اقدام   ، مقاومتی  اقتصاد 
شده است. نمایشگاه 21 نفت ، گاز، پاالیش و 
این شعار  راستای  در  تا چه حدی  پتروشیمی 

گام برداشت؟ 
قرار  مقاومتی  اقتصاد  محور  و  بطن  در  نفت  صنعت 
داشته به گونه ای كه از زمان روی كار آمدن دولت 
يازدهم، اقتصاد مقاومتی محور حركت و توسعه صنعت 
نفت بوده است. در نمايشگاه امسال نيز به تبع شعار 
سال يعنی »اقنصاد مقاومتی، اقدام و عمل« حركت 
خوبی در جهت معرفی دستاوردهای صنعت نفت در 
. هدفگذاری  برنامه آينده صورت گرفت  اين حوزه و 
نمايشگاه نيز بر اين محور قرار داشت . حضور بيش از 
يكهزار شركت داخلی در نمايشگاه و فعاليت خوب اين 
شركت ها در نمايش آخرين دستاوردها و همچنين 
مذاكره با يكديگر، از مزيت های نمايشگاه امسال به 
شمار می رود. در اين راستا، 10 پنل تخصصی صنعت 
نفت برگزار شد. همچنين نشست تخصصی صاحبان 
صنايع و كارآفرينان با معاون اول رئيس جمهور و وزير 

نفت برگزار گرديد كه در نوع خود جالب توجه بود. 
é  رسانی اطالع  جریان  و  بازتاب  پایان  در 

نمایشگاه 21 را  چگونه ارزیابی می کنید؟
نمايشگاه نفت، گاز، پااليش و پتروشيمی تهران، با توجه 
به اينكه بزرگترين نمايشگاه در خاورميانه و پنجمين 
نمايشگاه در سطح جهانی به شمار می آيد، از ظرفيت 
و  بوده  برخوردار  رسانی  اطالع  و  خبری  باالی  های 
مذاكرات  تحركات،  و  فعاليتها  هست. حجم گسترده 
رويداد  اين  نمايشگاه،  برگزاری  جريان  در  توافقات  و 
اقتصاد  رويدادهای ساالنه  پر خبرترين  از  يكی  به  را 
ايران تبديل كرده است كه امسال اين مساله با توجه 
به شرايط پساتحريم خود را بيشتر نشان داد. خبرنگاران 
شايد بهتر از هركسی جامعيت و رونق نمايشگاه بيست 
و يكم را ديده و مخابره كرده اند اما گاهی سياستهای 
بر  و  است  دولت  تخريب  بر  مبتنی  ها  رسانه  برخی 
می  بزرگنمايی  را  مسائل  كوچكترين  اساس  همين 
كنند و چشم خود را بر دستاوردهای واقعی، ملموس 
و عينی می بندند. با وجود اين بداخالقی های رسانه 
و  داخل  در  عمومی  افكار  و  مردم  خوشبختانه  ای، 
خارج شرايط حال و آينده ايران را روشن ديده و به 
همين دليل اميدوارانه برای توسعه همكاريها فعاليت 
می كنند. در پايان الزم می دانم از همه خبرنگاران، 
عكاسان و اصحاب رسانه كه در طول برگزاری نمايشگاه 
نهايت تالش خود را برای اطالع رسانی دقيق و سريع و 
انعكاس رويدادهای نمايشگاه بيست و يكم صنعت نفت 

انجام دادند تشكر و قدردانی نمايم. 

خاورمیانه بزرگترین بازار گازمایع ایران

افزایش صادرات LPG به5۰۰۰تن

کسی نمی تواند »ایران قدرتمند« را نبیند

نمایش توانایی های صنعت نفت در نمایشگاه بيست و یكم

مالی  منابع  تامين  و  سرمايه گذاری  معاون 
كار  اين كه  به  اشاره  با  نفت  ملی  شركت 
برای  معتبر  خارجی  شركت های  بررسی 
از  ايران  نفتی  ميادين  مناقصه  در  حضور 
آغاز می شود،  )اوايل خرداد(  می  ماه  اواخر 
مخزن،  مديريت  اليه  سه  كه  كرد  تصريح 
شركت های  در  باالتر  دانش  و  تجهيزات 
در  مدنظر  مباحث  مهم ترين  از   EPC

انعقاد قرار داد های نفتی آتی است.
از  پيش  اين كه  به  اشاره  با  كاردر  علی 
از  ليستی  است  الزم  مناقصات  برگزاری 
شود،  تهيه  معتبر  خارجی  شركت های 
جمع آوری  و  شركت ها  بررسی  كار  گفت: 
آغاز  خرداد(  )اوايل  می  اواخر  از  اطالعات 
طول  به  ماه  يك  عمليات  اين  كه  می كنيم 

انجاميد. خواهد 
را  اطالعات  راستا  اين  در  داد:  ادامه  وی 
 IOC و   E&P حوزه  خارجی  شركت های 
تهيه و شركت ها را در سه بخش شركت های 

طبقه بندی  كوچك  و  متوسط  بزرگ، 
خواهيم كرد و سپس ليستی از شركت های 
ايران  در  فعاليت  برای  تاييد  مورد  خارجی 

را نهايی و تصويب می كنيم.
مالی  منابع  تامين  و  سرمايه گذاری  معاون 
تهيه  از  پيش  داد:  ادامه  نفت  ملی  شركت 
نخواهيم شد  وارد كار مناقصه  اين فهرست 
تاييد  شركت های  از  ليستی  بايد  ابتدا  و 

شده در مناقصات را ارائه دهيم.
ميادين  هنوز  اين كه  به  اشاره  با  كاردر 
مناقصه  نخستين  برگزاری  برای  نظر  مورد 
البته  كرد:  اظهار  است،  نشده  تعيين  نيز 
تا   10 ما  و  است  معلوم  اولويت دار  ميادين 
يافته  توسعه  ميدان  يا  مشترک  ميدان   12
نياز به افزايش بازيافت داريم كه در اولويت 

است.
می خواهند  كه  شركت هايی  كاردر  گفته  به 
شركت های  بايد  باشند  حاضر  مناقصه  در 

باشند.  E&P بين المللی 

بررسی اعتبار شرکت های نفتی خارجی آغاز می شود

همزمان با افزايش واردات بنزين و پيشرفت 
پااليشگاهی  اجرای طرح های  الک پشتی 
كشور همچون ساخت پااليشگاه ميعانات 
گازی ستاره خليج فارس، پااليشگاه نفت 
پااليشگاه  »جاسك«،  گنو  بهمن  سنگين 
پااليشگاه  شيراز،  پارس  گازی  ميعانات 
نفت آناهيتا كرمانشاه، طرح تثبيت توليد 
اصفهان،  و  آبادان  نفت  پااليشگاه های 
وزارت نفت سياست جديد تهاتر نفت خام 
و يا گازوئيل با بنزين را در دستور كار قرار 

داده است.
بر اساس اين گ بر اين اساس هم اكنون 
و  ايران  نفت  ملی  شركت  بين  قراردادی 
»ويتول سوئيس« به منظور تهاتر نفت خام 
و گازوئيل با بنزين امضا شده است و پول 
حاصل از صادرات نفت خام و يا گازوئيل به 
اين شركت سوئيسی با پول واردات بنزين 

به نوعی تصفيه مالی می شود.
پااليشگاه های  با  مذاكراتی  اين،  بر  عالوه 
خام  نفت  تهاتر  برای  هم  آسيايی  نفت 
از  بخشی  و  شده  انجام  بنزين  قبال  در 
هزينه های واردات گسترده بنزين از محل 

تهاتر تامين و جبران می شود.
مديرعامل  كاظمی  عباس  بين  اين  در 
شركت ملی پااليش و پخش فرآورده های 
خبری  نشستی  در  جاری  هفته  نفتی 
پااليشگاه  اول  فاز  راه اندازی  به  اشاره  با 
تاكيد  سال جاری،  در  فارس  خليج  ستاره 
كرده است: با راه اندازی اين طرح واردات 

بنزين متوقف خواهد شد.
ساخت  اكنون  هم  كه  است  درحالی  اين 
با مشكالت  گازی  ميعانات  پااليشگاه  اين 

مالی دست و پنجه نرم می كند و حتی در 
آماده  دليل  به  مالی  منابع  تامين  صورت 
و  توزيع  انتقال،  زيرساخت های  نبودن 
ذخيره سازی امكان استفاده از كل بنزين 
بهره  از  پااليشگاه حتی پس  اين  توليدی 

برداری در داخل كشور فراهم نيست.
زمينه  كه  طرح هايی  مهمترين  از  يكی 
ساز انتقال بنزين توليدی پااليشگاه ستاره 
می شود،  كشور  داخل  به  فارس  خليج 
»بندرعباس-  لوله  خط  از  برداری  بهره 
بنزين  كه  بوده  رفسنجان«  سيرجان- 
رفسنجان  نفت  بزرگ  انبار  به  را  توليدی 
ارسال می كند كه ساخت اين خط لوله به 
دليل مشكالت مالی با تاخير همراه است.

ساخت  مجری  سيدی  محمدجواد  سيد 
سيرجان-  »بندرعباس-  لوله  خط 
به  اشاره  با  جاری  هفته  رفسنجان« 
اين  ساخت  درصدی   ۶ حدود  پيشرفت 
خط لوله، گفته است: تكميل اين خط لوله 
تامين منابع مالی دست  حتی در صورت 
كم به دو سال زمان نياز دارد و هم اكنون 
اجرای اين پروژه با كمبود شديد نقدينگی 

روبرو است.
خط  رشته  يك  احداث  شامل  پروژه  اين 
تا رفسنجان  بندرعباس  از  اينچ  لوله  2۶ 
ساخت  و  كيلومتر   4۶8 تقريبی  طول  به 
مركز  سه  شامل  راهی  ميان  تاسيسات 
كه  شود  می  پايانه  دو  و  نفت  انتقال 
از 15  ياد شده  لوله  اجرای خط  عمليات 
برنامه  اساس  بر  و  آغاز   ۹۳ سال  آذرماه 
زمانبندی قرار است در نيمه دوم سال  ۹۶ 

به پايان برسد.

تهاتر»نفت بابنزین«کليدخورد
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سکه یک میلیون 
و ۳۳ هزار و 600 تومان

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید 
و  هزار   33 و  میلیون  یک  بازار  در  سه شنبه 
6۰۰ تومان، طرح قدیم یک میلیون و 33 هزار 
سکه  ربع  تومان،  هزار   533 سکه  نیم  تومان، 
۲89 هزار تومان و سکه گرمی 193 هزار تومان 
اعالم شد.همچنین نرخ هر گرم طالی زرد 18 
عیار در بازار داخلی 1۰5 هزار و 49۰ تومان و 
نرخ هر اونس طال در بازارهای جهانی  1۲66 
دالر است.در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ 
هر دالر آزاد را برای فروش 3453 تومان، هر 
یورو را 3945 تومان، هر پوند را 498۷ تومان، 
لیر ترکیه 1۲۰9 تومان و درهم امارات را 944 

تومان اعالم کردند.

بیمه

بخشنامه بیمه مرکزی درباره 
فروش بیمه نامه عمر

بیمه مرکزی به شرکت های بیمه تاکید کرد در 
حداکثر  ذخیره دار  عمر  نامه های  بیمه  فروش 
رعایت  را  قانونی  علی الحساب  فنی  سود  نرخ 
کنند.بیمه مرکزي در این بخشنامه آورده است:  
با وجود اینکه در آئین نامه بیمه هاي زندگي 
تصریح  بیمه  عالي  شوراي  مصوب  مستمري  و 
شده  در بیمه هاي عمر پنج ساله، ده ساله و 
پانزده ساله و باالتر  حداکثر نرخ سود فني علي 
مي  درصد   1۰ و   15  ،18 ترتیب  به  الحساب 
نشان  مرکزي  بیمه  میداني  هاي  بررسي  باشد 
شوراي  مصوبه  بیمه  هاي  شرکت  برخي  داد 
در جداول  و  کردند  نمي  رعایت  را  بیمه  عالي 
ارزش  دار(  عمر)ذخیره  هاي  نامه  بیمه  همراه 
بازخریدي با پیش بیني نرخ سود فني باالتر از 
بیمه هاي عمر  به متقاضیان خرید  18 درصد 

پیشنهاد مي نمایند. 
 

حمل و نقل

ماهان، آسمان و هما بدهکاران 
بزرگ شرکت فرودگاه ها

عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه ها با اشاره به 
اینکه ماهان، ایران ایر و آسمان بیشترین بدهی 
ایرالینی   4 از  گفت:  دارند،  شرکت  این  به  را 
فعال  ایرالین   ۲ شده  قضائی  آنها  پرونده  که 
بدهی  در خصوص  باقریان  نیستند.غالمحسین 
ایرالین ها به شرکت فرودگاه های کشور، گفت: 
ایران ایر، ماهان و آسمان بیشترین بدهی را به 
فرودگاه های کشور دارند که در حال مذاکره و 
رایزنی هستیم تا پرداختی ها را انجام دهند.وی 
ناوبری  و  فرودگاه ها  شرکت  اینکه  به  اشاره  با 
است،  کرده  دیگر شکایت  ایرالین   4 از  هوایی 
افزود: این ایرالین ها جدا از شرکت های بزرگ 
تاکنون  آنها  بدهی  مبلغ  و  هستند  هواپیمایی 
پرداخت  برای  هم  اقداماتی  و  نشده  پرداخت 
نظارت  و  برنامه ریزی  نداده اند.معاون  انجام  آن 
ادامه  ایران  ناوبری هوایی  و  فرودگاه ها  شرکت 
آنها شکایت شده  از  ایرالین که  این 4  از  داد: 
فعال  ایرالین دیگر  نبوده و ۲  فعال  ایرالین   ۲
بدهی  تسویه  برای  اقدامی  تاکنون  که  هستند 

انجام نداده اند.

رئیس اتاق تهران انتقاد کرد:

نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ صفر شد

رئیس اتاق تهران، نرخ رشد اقتصادی سال 94 را 
»صفر« اعالم کرد و گفت: با وجود برداشته شدن 
تحریم ها، بانک ها هنوز نمی توانند روابط خود با 
دنیا را عادی کنند.مسعود خوانساری در نشست 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
تهران با اشاره به پیش بینی صندوق بین المللی 
پول برای رشد اقتصادی ایران، گفت: این نهاد بین 
المللی، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را 4 تا 
4.5 درصد اعالم کرده در حالی که کارشناسان 
و  نفت  درصد  رشد 5 درصدی شامل 3  داخلی 
را  تحریم ها  شدن  برداشته  از  ناشی  درصد   ۲
کنند.رئیس  می  بینی  پیش  ایران  اقتصاد  برای 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، نرخ رشد 
اقتصادی سال 94 را »صفر« اعالم کرد و گفت: 
رشد 4 تا 5 درصدی منطقی است، چرا که تولید 
افزایش یافته و قیمت نفت نیز باال رفته است و 
از سوی دیگر برداشته شدن تحریم ها هم موجب 
می شود تا ما به رشد 5 درصدی اقتصاد برسیم.

به گفته خوانساری، اقتصاد ایران باید طی سال 
قرار دهد که  را در دستور کار  اولویت  95 چند 
مهمترین آنها اصالح نظام بانکی بوده و پس از آن 
نرخ ارز، رشد سرمایه گذاری و کاهش نظام اداری 
و بروکراسی است.وی خاطرنشان کرد: متاسفانه به 
دلیل سیاست های نادرست اقتصادی دولت قبل، 
برداشته  وجود  با  و  شد  تضعیف  بانکداری  نظام 
روابط  توانند  نمی  بانک ها هنوز  تحریم ها،  شدن 
خود با دنیا را عادی کنند.رئیس اتاق بازرگانی و 
صنایع و معادن تهران در ادامه با اشاره به اهمیت 
این  کرد:  خاطرنشان  ایران  اقتصاد  در  ارز  نرخ 
شاخص سبب مقاومت پذیری اقتصاد ایران می 
شود و با توجه به اینکه امسال رشد قطعی اقتصاد 
پایین آمده، ضرورت دارد برای رقابت در بازار نرخ 
بروکراسی  کاهش  خواستار  شود.وی  واقعی  ارز 
اداری شد و گفت: نسبت سرمایه گذاری به تولید 
ناخالص داخلی از 38.۲ سال ۲۰1۲ به ۲9.۷ در 
سال ۲۰15 کاهش یافته که دولت باید برای آن 
مجلس  کرد:  خاطرنشان  بکند.خوانساری  فکری 
از تصمیمات شتازبزده جلوگیری کرده  باید  نیز 
و در حوزه بانکداری بدون ربا نیز دقت کافی را 
صورت دهد، چرا که اگر طرح بانکداری بدون ربا با 
وضعیت فعلی تصویب شود، ضربه نهایی به بانکها 

خواهد بود.

سكه و ارز

گروه اقتصاد: وزیر امور اقتصادی و دارایی 
با بیان اینکه تاکنون دولت بدون دسترسی 
کورکورانه  به صورت  کافی،  اطالعات  به 
مالیات دریافت می کرد، گفت: طرح جامع 
خواهد  اجرایی  امسال  ماه  بهمن  مالیاتی 
اجالسیه  پنجمین  در  طیب نیا   علی  شد. 
ایران  اصناف  اتاق  نمایندگان  ششم  دوره 
اصناف  و  دولت، بخش خصوصی  مجموعه 
را به عنوان یک آپارتمان دانست که دولت 
مدیر آن ساختمان است و گفت: حتی اگر 
پرداخت  از  آپارتمان  این  اعضای  از  یکی 
این  معنایش  رود،  طفره  خود  های  هزینه 
است که حق دیگر اعضای آپارتمان ضایع 
برای  مصداقی  دقیقا  این  و  است  شده 
همانطور  افزود:  است.وی  مالیاتی  فرارهای 
که وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال 
انتظار  است،  مالیاتی  های  عدالت  برقراری 
فرار  نیز  مورد  یک  حتی  که  دارند  هم 
مالیاتی نداشته باشیم ضمن اینکه حق یک 
مورد مودی مالیاتی نیز نادیده گرفته نشود.

و  قوانین  حذف  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
مقررات زاید از سوی وزارت امور اقتصادی 
و  یک هزار  تاکنون  کرد:  تصریح  دارایی  و 
و  ملی  های  دستگاه  سوی  از  مجوز   8۰۰
۲۰۰ مجوز زاید نیز از سوی دستگاه های 
استانی شناسایی شده اند که نشانگر تالش 
زاید  مقررات  و  قوانین  حذف  برای  دولت 
است.به گفته  کار  و  بهبود فضای کسب  و 
مجوز  هزار   ۲ از  مورد   1۰85 نیا،  طیب 
شناسایی شده مورد بررسی کار کارشناسی 
اول  مرحله  در  و  اند  گرفته  قرار  کامل 
غیرضرور  مجوزهای  داوطلبانه  حذف  نیز 
آن  اساس  بر  که  داریم  کار  دستور  در  را 
سازمان  و  جهاد  صنعت،  های  وزارتخانه 
کردند،  حذف  را  زاید  مجوز   4۰۰ بورس 
اگرچه این کامل نیست.وزیر امور اقتصادی 
و دارایی خاطرنشان کرد: در مرحله بعد بنا 
مانده  باقی  مجوزهای  حذف  برآیند  داریم 
آن  مطالعه  مشغول  که  کنیم  تسریع  را 
هستیم، ضمن اینکه هدف ما این است که 
از رتبه 15۲ در بهبود فضای کسب و کار 
جایگاه  برای  این  که  ایم  رسیده   118 به 
ما قبول قبول نیست.وی در ادامه با اشاره 
مستقیم  های  مالیات  قانون  اصالحیه  به 
اصالحات  قانون،  این  چارچوب  در  گفت: 
آن  اساس  بر  که  گرفته  صورت  مناسبی 
تالش ما این بوده که مشوق های مالیاتی 

بگیریم.  نظر  در  مودیان  برای  را  مناسبی 
البته تعدد نرخ ها نیز مشکل عمده مالیاتی 
در  اساس  این  بر  که  بود  قبل  های  سال 
اصالحیه جدید طبقات درآمدی، کاهش و 
میزان درآمد هر طبقه، افزایش را به نحوی 
 ۲5 به  درصد   35 از  مالیات  موثر  نرخ  که 
عضو  این  اعتقاد  یافت.به  کاهش  درصد 
کابینه دولتی یازدهم اگر نرخ های مالیاتی 
دقت  آن  پرداخت  به  مردم  باشد،  منطقی 
نشان می دهند، ضمن اینکه سازمان امور 
مالیاتی می تواند برخی مشاغل و اصناف را 
به عنوان مودیان کوچک مالیاتی از برخی 
موارد مالیاتی و ارائه اظهارنامه معاف کنند.

امور  وزارت  چنانچه  داشت:  اظهار  وی 

آن  زیرمجموعه های  و  دارایی  و  اقتصادی 
گمرك،  مالیاتی،  امور  سازمان  قبیل  از 
بیمه ها، بانک ها و سازمان خصوصی سازی 
گام  کار  و  کسب  محیط  بهبود  جهت  در 
بردارند، جایگاه ایران در دنیا بسیار مناسب 
تر خواهد بود.طیب نیا ادامه داد: دولتی که 
هزینه های خود را از محل درآمدهای نفتی 
به بخش خصوصی  نیازی  تامین می کند، 
محور  بنابراین  و  داشت  نخواهد  اصناف  و 
داد،  نخواهد  قرار  مالیات  را  مالی  تامین 
های  دولت  دنیا  جای  همه  در  بنابراین 
از  یکی  و  دهند  نمی  بها  تولید  به  نفتی 
از  نیازی  بی  تولید،  بخش  سرکوب  دالیل 
اقتصاد  است.وزیر  نفت  از  غیر  درآمدهایی 

از 95  بیش  دارایی گفت: در دولتی که  و 
درصد از درآمدهای خود را از مالیات تامین 
سرما  خصوصی  بخش  چنانچه  کند،  می 
بخورد، دولت دچار طب و لرز می شود و 
بنابراین مراقبت های الزم را صورت خواهد 
از درآمد بخش  تا بتواند سهم خود را  داد 
تولید صورت دهد همانطور که اکنون دولت 
را  خود  درآمدهای  که  است  آن  دنبال  به 
از درآمد پاك مالیاتی تامین کند.این عضو 
صندوق  به  اشاره  با  یازدهم  دولت  کابینه 
های مکانیزه فروش نیز توضیح داد: تاکنون 
دولت کورکورانه مالیات می گرفته است و 
جامعه  در  که  بوده  تیری  مالیات  بنابراین 
که  کند  می  اصابت  فردی  به  و  شده  رها 
نگاه  تیررس  در  و  کند  می  عمل  شفاف 
دولت قرار دارد و بر همین اساس دولت به 
دنبال این است که طرح جامع مالیاتی را 
تا پایان بهمن ماه اجرایی کرده و اطالعات 
اختصاصی شفاف را در دسترس خود ببیند. 
ارتباط بین مودی و ممیز  در این سیستم 
از  یکی  این  و  شد  خواهد  قطع  مالیاتی 
کشور  مالیاتی  نظام  در  شفافیت  راه های 
میان  شفافیت  که  جایی  گفت:  است.وی 
نداشته  وجود  ممیزان  و  مالیاتی  مودیان 
باشد و ارتباطات این دو به صورت مستقیم 
به وجود خواهد  فساد  صورت گیرد، حتما 
است  این  ما  تالش  دلیل  همین  به  و  آمد 
صورت  به  مالیاتی  جامع  طرح  در  که 
و  مودی  برخورد  بدون  و  سیستماتیک 
ممیز، پرونده های مالیاتی بررسی می شود.

طیب نیا خاطرنشان کرد: با این روش می 
توان جلوی فرار مالیاتی را گرفت و عدالت 
مالیاتی را برقرار کرد که یکی از بخش های 
این طرح جامع، صندوق های مکانیزه فروش 
است که با همکاری اصناف، الیحه سامانه 
مکانیزه فروش تهیه شده و به مجلس ارائه 
اظهار  یازدهم  دولت  کابینه  عضو  شود.این 
داشت: به افرادی که در این سامانه مستقر 
می شوند، 5 سال معافیت مالیاتی داده می 
شود و بر این اساس دریافت مالیات عادالنه، 
اقتصادی  امور  شد.وزیر  خواهد  عملیاتی 
برجام  را  مالیاتی  جامع  توافق  دارایی  و 
اقتصادی دیگری دانست و گفت: این توافق 
در جلسات متعددی بررسی و توافق نهایی 
خوشبختانه  آن،  اساس  بر  که  شد  حاصل 
این توافق می تواند منشأ وصول مالیات به 

نحو مناسب و عادالنه باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در فروردین 
میلیارد  یک  به  نزدیک  صادرات   1395 سال 
است. بوده  کشور  به  واردات  از  بیش  دالر 

بتوانیم  امیدوارم  گفت:  نعمت زاده  محمدرضا 
غیرنفتی  صادرات  رشد  شاهد  جاری  سال  در 
در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی باشیم، 
در عین حال، طبقات تعرفه ای از 14 طبقه به 

1۰ طبقه و سپس در سال جاری به 8 طبقه 
رسانده شده که این موضوع با جلسات فشرده 
با دستگاه های محقق شد.وی با بیان اینکه در 
یک  به  نزدیک  صادرات  سال 1395  فروردین 
میلیارد دالر بیش از واردات به کشور بوده است، 
تصریح کرد: همراهی و همکاری مناسبی بین 
این وزارتخانه و کمیسیون های تخصصی مجلس 

به ویژه کمیسیون اقتصادی بود که این موضوع 
باعث تسریع در امور مربوط به بخش صنعت، 
معدن و تجارت شد. بر این اساس امیدوارم در 
مجلس دهم همکاری و همراهی مناسبی بین 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای 
سیاست های  بتوانیم  تا  پذیرد  صورت  اسالمی 

اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم.

معاون وزیر کار با تاکید بر لزوم ایجاد تشکل   های 
قوی کارگری و کارفرمایی در کشور، گفت: برای 
از همه ظرفیت های  باید  مقاومتی  اقتصاد  تحقق 
گفت:  تن  هفده  شود.سیدحسن  استفاده  جامعه 
همه  به  اجتماعی  رفاه   و  کار  تعاون،  وزارت  نگاه 
تشکل ها، نگاهی یکسان و حمایت گرا است. معاون 
وزیر کار با اشاره به اینکه در حال حاضر 1۲ هزار 
داریم که  و کارفرمایی در کشور  تشکل کارگری 
اکثر این تشکل ها فعال اند، افزود: با توجه به اینکه 

امروزه اهمیت تشکل های مدنی بر کسی پوشیده 
تالش  در  دولت ها  همه  خاطر  همین  به  نیست، 
بوده اند تا به رشد تشکل ها کمک کنند.وی با بیان 
اینکه یکی از مزیت های نیروی کار خالق، فرهیخته 
و کارآفرین این است که قادر است نقش مؤثری 
تصریح  باشد  داشته  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  در 
کرد: اگر می خواهیم سیاست های اقتصاد مقاومتی 
را تحقق بخشیده و گامی بلند در راستای رونق 
اقتصادی کشور برداریم، باید به تقویت تشکل های 

و  یکسان  نگاهی  با  آن هم  کارفرمایی،  و  کارگری 
حمایت گرا اهمیت دهیم.معاون روابط کار وزارت 
کار با یادآوری اینکه تشکل ها در اقتصاد مقاومتی 
اگر  اظهارداشت:  دارند  را  نقش  محوری ترین 
تقویت تشکل های کارگری و کارفرمایی  خواهان 
هستیم باید تشکل های کوچک غربالگری شده و 
ملی  و  استانی  کانون های  صنفی،  انجمن های  به 
ایجاد  شاهد  می توان  اینصورت  در  شوند،  تبدیل 

تشکل های قدرتمند و تخصصی در کشور بود.

برخی دولتی ها برای دولتی کردن 26 اتحادیه تالش مي کنند

حذف داوطلبانه 4۰۰ مجوز غیرضروری کسب وکار

حدود سه ماه پس از مصوبه دولت و اعالم قائم مقام وزیر راه و 
شهرسازی برای تسهیل شرایط واگذاری واحدهای بدون متقاضی 
مسکن مهر، شرکت عمران پرند طی اطالعیه ای اعالم کرد: احراز 
5 سال سابقه سکونت از شرایط مسکن مهر فاقد متقاضی این 
شهر حذف شد.13 بهمن ماه سال گذشته هیئت دولت مصوب 
کرد تا مازاد مسکن مهر در برخی از مناطق کشور بدون در نظر 
گرفتن شرایطی نظیر فاقدان مسکن، متأهل یا سرپرست خانوار 
و دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا، به 
متقاضیان واگذار شود.پیش از این مصوبه مهرآبادی قائم مقام وزیر 
راه و شهرسازی با اعالم این که حدود 8۰ هزار مسکن مهر بدون 
متقاضی در کشور داریم، از برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی 
برای تعیین تکلیف این واحدها خبر داده و به تسنیم گفته بود: 
بیشترین مسکن مهر بدون متقاضی در خوزستان قرار دارد.وی با 
اشاره به این که حدود 8۰ هزار مسکن مهر در سراسر کشور بدون 
متقاضی است، افزود:  وزارت راه و شهرسازی به دنبال تعیین 
تکلیف این واحدهاست، در این زمینه هم برنامه های مختلفی 
را پیش می بریم که تسهیل شرایط ثبت نام در مسکن مهر یکی 
از آنهاست.وی با بیان این که بیشترین واحد مسکن مهر بدون 
متقاضی را در استان خوزستان داریم، تصریح کرد: تعیین تکلیف 
واحدهای بدون متقاضی توسط وزارت راه و شهرسازی در حال 
پیگیری است و در این رابطه سناریوهای مختلفی مطرح شده 
که تدوین شیوه نامه، تسهیل شرایط واگذاری، تفاهم با سازنده ها 
و... از آن جمله است.وی با بیان این که هنوز جمع بندی نهایی 
چگونگی واگذاری واحدهای بدون متقاضی نرسیده ایم، تصریح 
کرد:  در شهرهای اطراف تهران از جمله هشتگرد و پرند نیز 
واحدهایی را داریم که به دنبال واگذاری آنها با تسهیل شرایط 
هستیم.قائم مقام وزیر راه و شهرسازی پیش تر با اشاره به این که 
مصوبه تسهیل شرایط واگذاری مسکن مهر احیا می شود به 
تسنیم گفته بود: در صورتیکه بتوانیم مصوبه این کار را از دولت 
واجدان  به  را  مهر  متقاضی مسکن  بدون  پروژه های  بگیریم، 
این که  به  اشاره  با  مهرآبادی  می کنیم.اصغری  واگذار  شرایط 
واگذاری پروژه های متوقف شده و بدون متقاضی مسکن مهر 
به سازندگان و انبوه سازان سیاست خوبی است، اظهار کرد: در 
جاییکه تقاضا داریم متقاضیان در اولویت قرار دارند، اما  پروژه 

متوقف شده و فاقد متقاضی باید تعیین تکلیف شود، چراکه 
توقف آنها به ضرر سرمایه ملی است.وی با اشاره به این که بر این 
اساس زمین به سازنده فروخته می شود، تصریح کرد: یا این که 
پس از قیمت گذاری کارشناسی هزینه اعیانی را پرداخت شده 
و پس از تسویه حساب با بانک زمین به سازمان ملی زمین 
و مسکن یا شهرهای جدید بر می گردد.وی با بیان این که در 
چارچوب سیاست های جدید از این زمین ها استفاده می شود، 
اظهار کرد:  این زمین ها در مسکن مشارکتی یا طرح های جدید 
استفاده می شود. همچنین ممکن است که سازمان ملی زمین 
و مسکن در این زمین مشارکت کرده یا آنرا بفروشد.قائم مقام 
وزیر راه و شهرسازی با بیان این که باید طرح واگذاری پروژه های 
متوقف شده اجرا شود تا ببینیم چه نتایجی را به دنبال خواهد 
داشت، بیان کرد: در جاهایی که متقاضی نداریم این برنامه اجرا 
می شود، به عنوان مثال در دهلران مشکل نبود متقاضی برای 
مسکن مهر را داریم. دولت قبل مصوبه ای داشت که شرایط 
واگذاری مسکن مهر تسهیل شود تا در جایی که متقاضی برای 
مسکن مهر را نداریم بتوانیم این اختیار از دولت بگیریم و شرایط 
واگذاری را تسهیل کنیم.مهرآبادی با تاکید بر این که به دنبال 
احیای این مصوبه هستیم، تصریح کرد: به عبارت دیگر بعضی 
از چهار شرط اصلی برای واگذاری مسکن مهر را برمی داریم تا 
بتوانیم پروژه ها را به افراد نسبتا واجد شرایط واگذار کنیم.وی با 
بیان این که واحدهای مسکن مهر با قیمت تمام شده، هزینه  ها 
و زمین با قیمت منطقه ای به سازندگان فروخته می شود، اظهار 
کرد: اگر بتوانیم از دولت مجوز بگیریم برای کسانیکه مثال شرط 
سکونت ندارد، پروژه های بدون متقاضی را واگذار خواهیم کرد.
حال با گذشت حدود سه ماه از مصوبه دولت شرکت عمران پرند 
از حذف احراز 5 سال سابقه سکونت از شرایط مسکن مهرهای 
فاقد متقاضی خبر داده است. طاهری مدیرعامل این شرکت 
امروز با توجه به بخشنامه جدید، دستور حذف احراز 5 سال 
سابقه سکونت را از شرایط مسکن مهر این شهر صادر کردند.
به گزارش تسنیم، حدود ۷۰۰۰ مسکن مهر بدون متقاضی در 
شهر پرند وجود دارد که به گفته مدیرعامل شرکت عمران این  
شهر سازمان بهزیستی برای خرید حدود 1۰۰۰ واحد آن اعالم 

آمادگی کرده است

رئیس کل سازمان امور مالیاتی: 

از پرداختی های کالن به مدیران 
بیمه اطالع داشتیم

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: اگر فردی را سراغ دارید 
که مطابق با قانون، مالیات خود را نمی پردازد، به سازمان امور 
مالیاتی معرفی کنید.سید کامل تقوی نژاد در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه از پرداختی های چند ده میلیون تومانی به مدیران 
بیمه اطالع داشتیم، گفت: ما متوجه پرداخت این پاداش ها شده 
بودیم اما ضرورتی به اعالم آن نمی دانستیم، چراکه ما مسئول 
وصول مالیات هستیم و سایر بخش ها باید نظارت های این 
چنینی را داشته باشند.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: 
هر نوع پرداخت اعم از مالیات و پاداش باید مالیات بپردازد. وی 
افزود: قطعا تمام پرداخت ها مشمول ارائه مالیات است و این افراد 
هم حتما مالیات خود را پرداخت کرده اند.تقوی نژاد تصریح 
کرد: اگر فردی را سراغ دارید که مطابق با قانون، مالیات خود را 
نمی پردازد، به سازمان امور مالیاتی معرفی کنید اما قطعا به هر 
میزانی که ذی حسابان حقوق به کارکنان می پردازند، مالیات 
آن را مطابق با جدولی که طراحی شده، به سازمان امور مالیاتی 
ارائه می دهند که بخشی از آنها معاف از مالیات، بخشی از آنها 
مشمول پرداخت 1۰ درصد و بخشی دیگر مشمول پرداخت 
حقوق  برای  گذشته  در  داشت:  اظهار  است.وی  درصد   ۲۰
اشخاص دولتی و غیردولتی مالیات های متفاوتی وجود داشت 
که هم اکنون یکسان سازی شده است به نحوی که تا سقف 
یک میلیون و 35۰ هزار تومان در ماه از پرداخت مالیات معاف 
است و تا سقف ۷ برابر حقوق مالیات 1۰ درصدی تعیین شده 
است.رئیس کل سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: مبنا در 
پرداخت مالیات اصناف، اعتماد میان اتحادیه ها و سازمان های 
امور مالیاتی است که تالش می شود اظهارنامه ها مورد تایید 
واقع شود.تقوی نژاد گفت: در ارتباط مالیات سال 94 مبنا را 
مالیات قطعی سال 93 قرار داده ایم و اگر افرادی باشند که 
برگه مالیات قطعی سال 93 را نداشته باشند، برگه قطعی سال 
9۲ مالك عمل قرار خواهد گرفت و نسبت به پرداخت مالیات 

متعلقه اقدام خواهد شد.

شرط ۵ سال سابقه سکونت برای ۷000 مسکن مهر پرند حذف شد

فاصله يك ميليارد 
دالری صادرات 

از واردات

معاون وزیر کارخبر داد:

فعالیت
 ۱۲ هزار تشکل 

در بازار کار

رئیـس اتـاق اصناف ایـران از تالش برخی دسـتگاه های دولتی بـرای دولتی کردن 
26 اتحادیـه صنفـی خبـر داد.علـی فاضلـی در پنجمین اجالسـیه دوره ششـم 
نماینـدگان اتـاق اصناف ایران گفـت: دولت از ابتـدای روی کار آمـدن خود وعده 
کوچک سـازی داده بـود ولـی در عمل این اتفـاق نیفتاد و اگرچه خصوصی سـازی 
یـک موضوع سـخت و پیچیده اسـت اما باید به ایـن نکته توجه کـرد که اقتصاد 
ایـران در دولـت نهادینـه شـده و از درون آن چیزی جز فسـاد تـراوش نمی کند.
وی افـزود: امـروز دولت بـه کم اهمیت ترین موضوعات وارد می شـود و بسـیاری 
از نهادهـا و ارگان هـای دولتـی به دنبال این هسـتند که تشـکل های مـردم نهاد 
را تحـت سـیطره دولـت ببرند.رئیـس اتـاق اصنـاف ایـران تصریح کـرد: برخی 
مسـئوالن به دنبال این هسـتند کـه 26 اتحادیـه را از اصناف جدا کـرده و تحت 
نظـارت دولـت ببرنـد.وی خاطرنشـان کرد: همـه پا در کـف یکدیگـر می کنند و 
یـک نمونه آن برگزاری نمایشـگاه هایی اسـت که با شـعار اقتصـاد مقاومتی برپا 
شـده و سـود آن به جیـب دالالن، واسـطه ها و عرضه کنندگان کاالهـای خارجی 
می رود.فاضلـی ادامـه داد: همـه ما اکنون شـعار اقتصـاد مقاومتـی می دهیم، اما 
ایـن چـه عملی اسـت کـه دسـت درازی بـه تشـکل های مردمـی می شـود، در 
حالـی کـه از اصول اقتصـاد مقاومتـی، مردمی کـردن اقتصاد اسـت و متاسـفانه 

اصناف در سیاسـتگذاری ها جایگاهـی ندارند.

واردات محصوالت تراریخته 
بدون نظارت کافی تاسف باراست

é غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

قوانینی داریم که اجازه واردات محصوالت تراریخته 
را می دهد اما حتی محصوالتی هم که مجوز دارند 

باید مورد تایید سازمان های مربوطه مثل محیط زیست قرار گیرند. 
اجباری برای واردات محصوالت تراریخته وجود ندارد،اما درواقع استفاده 
از محصوالت تراریخته روش آسان و ارزانتر برای تامین محصوالت 
غذایی است. اتحادیه اروپا که آغازگر و بنیانگذار استفاده از محصوالت 
تراریخته است براحتی از این محصوالت استفاده نمی کنند و کسانی 
که تولید کننده موادتراریخته هستند ملزم اند برچسب مربوطه را بر 
محصوالت تولیدی خود نصب کنند تا مصرف کننده با علم به اینکه این 
محصوالت تراریخته هستند نسبت به خریداری و مصرف انها اقدام کند.

درباره  وضعیت  محصوالت  تراریخته گفت:نه تنها با علم بیوتکنولوژی 
مشکلی ندارم، بلکه تولید این  محصوالت توسط دانشمندان ایرانی را 
مایه مباهات و افتخار می دانم. به عقیده بنده تحقیق و توسعه مهندسی 
ژنتیک در مراکز تحقیقاتی، باید با قدرت ادامه یابد. مسئله ای که باید 
مورد توجه قرار بگیرد،مسأله تجاری سازی گسترده این محصوالت، و 
بر هم زدن چرخه زیستی و طبیعی است.که این موضوع هرچه سریعتر 
از سوي دولت مي بایست مورد پیگیري قرار بگیرد . این موضوع که 
چرا بسیاری از کشورهای جهان  مصرف محصوالت تراریخته را ممنوع 
می کند باید بررسی شود و به همین علت  باید وضعیت محصوالت  
تراریخته با نگاه کارشناسی بررسی و پس از اثبات سالمت  برای احاد  
مردم  اطالع رسانی شود.مردم  سوال می کنند چرا محصوالت تراریخته 
دربرخی از کشورها ممنوع  است؟با توجه  به  اخباری که دریافت  می 
شود محصوالت تراریخته مضر است و باید برای  حفظ سالمت بهداشت 
مردم از توزیع  آن  جلوگیری شود،بنابراین باید دولت در راستای بررسی 
محصوالت تراریخته  هرچه سریعتر ورود کنند و اگر در بررسی ها 
مضربودن  محصوالت تراریخته به اثبات رسید باید اعالم رسمی شود.

فهرست کشورهایی که کشت و مصرف محصوالت تراریخته را ممنوع 
کرده اند روز به روز زیادتر می شود.دولت در راستای بررسی محصوالت 
بررسی ها مضربودن  اگر در  و  ورود کنند  تراریخته هرچه سریعتر 
محصوالت تراریخته به اثبات رسید باید اعالم رسمی شود. قانون اجازه 
واردات محصوالت تراریخته را می دهد،اما این مجوز اجباری و الزام آور 
نیست،بلکه این مجوز راهی است برای تامین نیازهای داخلی اما این 
اجازه نباید به یک تهدید ختم شود.این تکنولوژی مانند یک شمشیر دو 
لبه است که هم می تواند مخرب باشد و هم سازنده. البته این موضوع به 
چگونگی وضع قانون و مهم تر از آن اجرای دقیق و نظارت کافی بستگی 
دارد. اکنون شاید بیش از 95درصد محصوالت وارداتی تراریخته هستند 
اما متاسفانه هیچ مشخصه ای روی این محصوالت نیست و مصرف کننده 
حق انتخاب ندارد. اینکه منتقدان نگران سالمت جامعه هستند چیز 
عجیبی نیست اما تولید محصوالت تراریخته بدون نظارت کافی و اجرای 
کامل  قانون ایمنی زیستی می تواند تعجب برانگیز و تاسف بار باشد. زیرا 
احتماالتی در این میان وجود دارد که ممکن است در طول زمان بر 
سالمت افراد و محیط زیست تاثیر منفی بگذارد و حتی شاید قسمتی 
از طبیعت را از سیر عادی خود خارج کند.واردکنندگان مواد دامی و 
گیاهی تراریخته باید ارزیابی مخاطرات و شناسنامه مربوط را ارائه کنند 

تا از سالمت آن اطمینان حاصل شود..
 

بازار سرمایه

شاخص بورس به کانال ۷6 هزار واحد سقوط کرد

شاخص کل بورس و اوراق بهادار با 4۷5 واحد کاهش به کانال ۷6 
هزار واحد عقب نشینی کرد.در پایان معامالت روزگذشته بازار سرمایه 
با داد و ستد تعداد 1151 میلیون سهم و حق تقدم به  ارزش 534 
میلیارد تومان در 85 هزار نوبت، شاخص بورس 4۷5 واحد افت و 
به ارتفاع ۷6 هزار و 63۰ واحد عقب نشینی کرد.شاخص های اصلی 
)وزنی  به  طوری که شاخص قیمت  بودند  نیز منفی  بازار سرمایه 
)هموزن(  قیمت  واحد،  )هموزن( 19  واحد، کل  ارزشی( 1۷9  ــ 
و  واحد  اول 435  بازار  شاخص  و  واحد  آزادشناور 689  16واحد، 
بازار دوم 4۲۷ واحد افت کردند.در بازارهای فرابورس ایران هم با 
جابه جایی 6۰۰ میلیون ورقه به  ارزش 149 میلیارد تومان در ۲3 
هزار نوبت، آیفکس 1.6 واحد رشد کرد و به ارتفاع 8۰۲ واحد رسید.

ارتباطات

ایران سومین کشور ارزان در اینترنت موبایل

مدیرعامل اپراتور سوم ارتباطی کشور با تاکید بر حمایت خود از 
تعیین کف قیمت برای اینترنت موبایل، این اقدام را به نفع تمام 
فعاالن عرصه اینترنت کشور دانست چراکه در حال حاضر از منظر 
قیمت پهن باند موبایل، ایران سومین کشور ارزان دنیاست.مجید 
صدری عالوه بر ارائه ی توضیحاتی در خصوص فعالیت رایتل در سال 
1394 و برنامه های این شرکت برای سال جاری به پاسخگویی به 
سواالت خبرنگاران پرداخت.وی در بخشی از نشست خود در پاسخ 
به سوالی که در خصوص ارائه خدمات رومینگ توسط اپراتورهای 
مختلف تلفن همراه عنوان شده بود، اظهار کرد: در حوزه رومینگ 
الزم است هر اپراتور تمام خدماتی که به مشترکان خود ارائه می کند 
را در اختیار مشترك میهمان نیز بگذارد، اما زمانی که این طرح اجرا 
شد اپراتورهای دیگر به مشترکان ما تنها اینترنت ۲G می دهند که 

این موضوع باعث نارضایتی مشترکان می شود

کشاورزي

مرغداران خانه نشین شدند

یوسفی گفت: دولت برای رسیدگی به وضعیت مرغداران حمایتی 
نکرده است، تنها راه تشویق برای صادرات است تا مازاد تولید جبران 
شود.محمد یوسفی از وضعیت کنونی بازار تولیدکنندگان مرغداران 
گالیه کرد و بیان داشت: متأسفانه روز به روز وضعیت مرغداران بدتر 
می شود به طوری که هر هفته شاهد کاهش قیمت نسبت به روزهای 
گذشته هستیم.وی ادامه داد: در حال حاضر با کاهش دوباره و 3۰۰ 
تومانی، قیمت مرغ در درب مغازه به 5 هزار تومان و در مراکز عمده 
فروشی به 45۰۰ تومان رسیده است.به گزارش نسیم آنالین  ،رئیس 
اتحادیه مرغ گوشتی در ادامه بیان داشت: تولید مازاد باعث ایجاد چنین 
وضعیتی شده است و چنان چه از سوی دولت تدبیری اندیشیده نشود 
وضعیت بدتر نیز خواهد شد.وی ادامه داد: ورشکستگی باعث شده 
است تا مرغداران نتوانند وام های خود را به بانک پرداخت کنند و حتی 
در برخی موارد کار به تملک بانک ها کشیده شده است، در حقیقت 
می توان گفت که صد در صد مرغداری ها ورشکست شده اند.وی تأکید 
کرد: در ایجاد چنین شرایطی هم خود مرغداران مقصر هستند و هم 
دولت. مرغداران بیش از نیاز مصرف تولید می کنند و دولت نیز هیچ 
گونه حمایت خاصی نمی کند به طوری که دولت باید یا خرید تضمینی 
داشته باشد و یا قیمت تضمینی تعیین کند. که هیچ یک از این کارها 

را نیز نکرده است.

یادداشت
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اوقات شرعی

»کنسرواتوار تهران« چهارمین مرکز آموزشي 
علمي هنر موسیقي در دنیا

موسسه  رئیس  و  کاربردي  علمي  دانشکده  مدیر  معافي  بهزاد 
و  »هنر  خصوص   در  پیمان  نهاد  خوش  هنري  و  فرهنگي 
ایران  کرد:  اظهار  ایران«،   اسالمي  جمهوري  نظام  در  سیاست 
شاپور  جندي  دانشگاه  وجود  با  که  بود  کشوري  نخستین 
آکادمیک  هاي  روش  و  موسیقي  هنر  چمران(،  در  )شهید 
در  موسیقي  پیش  دهه  دو  حدود  از  است.  برداشته  گام  آن 
جایگاه  هنر،  مجموعه  زیر  یک  عنوان  به  اسالمي  جمهوري 

واقعي خود را بازیافته است. 
مسئوالن  سوي  از  باید  و  است  اصیل  فرهنگ  یک  موسیقي 
این مقوله بسیار مهم و در عین حال هنر ریشه دار کشور  به 
موسسه  یک  عنوان  به  تهران  شود.کنسرواتوار  جدي  توجه 
اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  به  وابسته  هنري  و  فرهنگي 
چهارمین مرکز آموزشي علمي در زمینه هنر موسیقي در دنیا 
است و از این رو باید به عالقمندان و افرادي که مي خواهند 
معرف  کسب  و  صحیح  هاي  راه  کنند  فعالیت  زمینه  این  در 

ارائه شود.  موسیقي 
تخصصي  فعالیت  دوم  دهه  اکنون  تهران  موسیقي  کنسرواتوار 
آموزش  موسسه  همکاري  با  را  عالي  آموزش  حوزه  در  خود 
 ۱۰ بر  بالغ  سالها  این  در  و  کند  مي  سپري  نهاوند  آزاد  عالي 
موسیقي  عرصه  در  را  پذیر  دانش  و  هنرجو  دانشجو،  هزار 
تربیت کرده است.معافي با بیان اینکه بیش از ۱۲۰۰ دانشجو 
حال  در  افزود:  کنند،  مي  تحصیل  مرکز  این  در  هنرآموز  و 
تربیت  دارد  اهمیت  تهران  کنسرواتوار  براي  آنچه  حاضر 
آینده  نسل  براي  شایسته  معلمیني  بتوانند  که  است  افرادي 
استراتژي جدید آموزش  به همین دلیل است که در  باشند و 
التحصیالن  فارغ  از  موسیقي در کنسرواتوار تهران بهره گیري 
هاي  آموزش  و  آزاد  عالي  هاي  آموزش  بخش  در  کنسرواتوار 
ماندگار  هاي  چهره  و  استادان  سایر  کنار  در  کاربردي،  علمي 

کشور تاکید شده است.
با توجه به امکانات منحصر به فرد این مرکز از جمله همکاري 
استادان مجرب موسیقي، اساتید شاخص و چهره هاي ماندگار 
موسیقي کشور در این مرکز و از طرفي بهره گیري از تجارب 
خارجي  کشور  چندین  با  موسیقي  کنسرواتواري  بزرگ  مراکز 
بهره  این کشورها،  با  و موسیقایي  فرهنگي  نامه هاي  تفاهم  و 
مندي از تکنولوژي روز آموزش همچون کارگاه هاي موسیقي 
تکنولوژي  آزمایشگاه  الکترونیک،  و  اي  رایانه  آهنگسازي  و 
صدا، آموزش هاي مجازي و از راه دور با همکاري دانشگاهها 
نیاز،  مورد  هاي  رشته  در  خارجي  معتبر  کنسرواتوارهاي  و 
مشاهده مي شود که فارغ التحصیالن این مرکز از جایگاه ویژه 
اي برخوردار بوده و تقریباً تمامي آنها در حوزه هاي مرتبط با 

به کار هستند. موسیقي مشغول 
بیان  پیمان  نهاد  هنري خوش  فرهنگي  موسسه  مسئول  مدیر 
هاي  دوره  اجرایي  بازوي  اکنون  هم  تهران  کنسرواتوار  کرد: 
مي  شمار  به  نهاوند  آزاد  عالي  آموزش  موسسه  کنسرواتواري 
در  عالقمندان  و  ایران  موسیقي  جامعه  اعتماد  وتوانسته  آید 
خارج کشور را به خود جلب کند و در راستاي اعتالي فرهنگ 

و موسیقي ایران اسالمي گام هاي اساسي بردارد.
هم اکنون ۱۷۰ استاد مجرب کشور و در صورت نیاز خارجي،  
موجود،  تجهیزات  با  و  هستند  تدریس  مشغول  مرکز  این  در 
دانشکده  به  نسبت  هنرآموزان  و  دانشجویان  به  آموزش  ارائه 
هنرهاي زیباي دانشگاه تهران در سطحي باالتر در حال انجام 
است.مدیر دانشکده علمي کاربردي و رئیس موسسه فرهنگي 
6 هزار سال قدمت  با  ایران  نهاد پیمان گفت:  و هنري خوش 
در موسیقي، به قدیمي ترین کشور در این عرصه تبدیل شده 
است.کنسرواتوار تهران مجري دوره هاي پودماني موسیقي در 
رشته هاي آواز ایراني - ساز ایراني، آواز جهاني - ساز جهاني 
و  در گرایش هاي موسیقي مقامي، ایراني، کالسیک و مدرن و 
همچنین در سبک هاي جاز، بلوز، راك و متال،  فعالیت دارد.

خبر

اذان صبح 4/25   طلوع آفتاب 6/02 
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خانگی  نمایش  شبکه  به  »آسپرین«  مجموعه 
می آید.

سریال  پخش  شهرزاد،  سریال  پخش  پایان  با 
زمستان  از  که  »آسپرین«  متفاوت  و  جدید 
فیلمبرداری  و  تولید  مرحله  در  گذشته  سال 
قرار دارد، با آماده شدن قسمتهای ابتدایی آغاز 

خواهد شد.
و  روانشناسانه  درامی  معمایی  سریال  این 

پرماجرا را دنبال میکند.
قسمتی  پانزده  فصل  چهار  برای  که  آسپرین 
طراحی شده، تازه ترین تجربه کارگردانی فرهاد 
نجفی است. او که در کارنامه خود آثاری نظیر 
فیلم سینمایی چارسو و سریال موفق ماتادور را 
ثبت کرده، این بار داستان پیچیده و پرتحرکی 
او  است.  کرده  انتخاب  سریال  ساخت  برای  را 

دارد.  برعهده  هم  را  این سریال  کنندگی  تهیه 
اصلی  نقش  در  نورایی  علیرام  این مجموعه  در 
بازی می کند و مجید صالحی و هادی کاظمی 
نیز در نقشهایی جدی، ارائه کرده اند. همچنین 
چند بازیگر تازه وارد در نقشهای اصلی سریال 
انصاریان در  حضور دارند. سحر قریشی و علی 
کنار سارا خوئینی ها و افشین نخعی بازیگرانی 
بازیگران مجموعه  هستند که به تازگی به تیم 

اضافه شده اند.
فیلمنامه این سریال را تیم نگارش شامل وحید 
به  تاجیک  زاده، حمید سلیمی و سمیه  حسن 
فیلمنامه  نوشتن  کار  و  اند،  درآورده  نگارش 
آغاز شده،  گذشته  سال  پاییز  از  که  اول  فصل 
در  فیلمبرداری  با  همزمان  به صورت  همچنان 
جریان است. مریم بهرامی نیز به عنوان مشاور 

فیلمنامه با گروه نگارش همکاری میکند.
هم  اول  فصل  پایانی  قسمتهای  فیلمبرداری 
ساحلی  شهرهای  دماوند،  تهران،  در  اینک 
جریان  در  دیگر  لوکیشن  چند  و  کشور  شمال 
موسسه  عهده  به  آسپرین  سریال  پخش  است. 
شده  مقرر  و  بود  خواهد  پارسیان  هنرنمای 
روزهایی  در  و  منظم  صورت  به  مجموعه  این 

مشخص از هفته توزیع شود .
در خالصه داستان سریال آمده: تیمی چهارنفره 
از نخبه های علم روانشناسی، مخفیانه ای پروژه 
ای تحقیقاتی به نام آسپرین را پیگیری میکنند 
که درباره بیماران مبتال به فراموشی است. اما 
نتایج تحقیقات چیزی نیست که آنها انتظارش 
را می کشند. سالها بعد یکی از پزشکان به نام 
ادامه  را  تحقیقاتی  پروسه  تنهایی  به  صبوری 

میدهد، اما با شکست روبرو می شود. همه چیز 
آشفته میشود، به ویژه وقتی نیما مردی که در 

فراوانی شده، در  آزمایشها دچار آسیبهای  این 
صدد کشف گذشته خود بر می آید.

»آسپرین« جایگزین »شهرزاد« 

 آگهی مزایده عمومی
بختياری  و  استان چهار محال  ای  اداره كل آموزش فنی و حرفه 
با استناد به  ماده 12 قانون محاسبات عمومی كشور و اخذمجوز 
از سازمان امور اقتصاد ودارائی استان ، در نظر دارد یک دستگاه 
از  را  مدل 138٤   11 الف  انتظامی 6٤٤  به شماره  كاروان  استيشن  خودرو سواری 
لذا كليه اشخاص حقيقی و حقوقی واجد  طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 
شرایط  ميتوانند  .تا ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی جهت كسب اطالعات بيشتر 
، بازدید از خودرو مذكور و تهيه اسناد شركت در مزایده به اداره كل آموزش فنی 
وحرفه ای استان واقع در شهركرد،بلوار انقالب،جنب پل هوایی یا به آدرس سایت 

اداره به نشانی www.ctvto.ir  مراجعه فرمایند . 
ضمنا شركت كارمندان دولت در مزایده بالمانع است .تلفن تماس : 32220658

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان چهار محال و بختیاری

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(
1- نام دستگاه مناقصه گزار: اداره كل راه وشهرسازی استان كرمانشاه

2- موضوع مناقصه: پروژه تعریض پل های محور كرمانشاه-اسالم آباد )محدوده كریم حاصله به 
چهار راهی سياخور( 

3- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 121/3٤6/000 )یكصد و بيست و یک ميليون و چهل و 
شش هزار ریال(

)مطابق با مفاد آیين نامه تضمين برای معامالت دولتی مصوبه هيأت وزیران به شماره 123٤02/ ت 
50659 مورخ 09/22/139٤(

تبصره: پيمانكارانی كه تمایل به پرداخت مبلغ تضمين را داشته باشند می بایست نسبت به واریزمبلغ 
فوق به حساب سيبا به شماره 21٧6323٧52001 بنام تمركز وجوه سپرده نزد بانک ملی شعبه ميدان 
امام خمينی )ره( كرمانشاه )قابل واریز در كليه شعب بانک ملی( اقدام و فيش واریزی آنرا را در پاكت 

)الف( به عنوان تضمين شركت در مناقصه ارائه نمایند.
٤( محل و زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پيشنهادها:

و  پيمان  اداره  و شهرسازی-  راه  كل  اداره  بلوار شهيد كشوری-  كرمانشاه-  اسناد:  محل خرید 
رسيدگی- از تاریخ 95/02/20 لغایت 95/02/2٧ 

محل تحویل اسناد:كرمانشاه- بلوار شهيد كشوری- اداره كل راه و شهرسازی- دبيرخانه
از تاریخ 9٤/02/28 لغایت پایان وقت اداری مورخ 95/03/09 

زمان گشایش پيشنهادها: ساعت 10 صبح مورخ 95/03/10 در اداره كل راه و شهرسازی استان 
كرمانشاه

5(مبلغ برآورد پروژه: )مطابق با فهرست بها راه و باند 95( 2/٤26/911/6٤0 ریال )دو ميليارد و چهار 
صد و بيست و شش ميليون و نهصد و یازده هزار و ششصد و چهل ریال(

6(مبلغ برآورد بهنگام پروژه 2/٤26/911/6٤0 ریال )دو ميليارد و چهار صد و بيست و شش ميليون 
و نهصد و یازده هزار و ششصد و چهل ریال(

٧( رشته و گروه پيمانكاران مورد نظر: دارای پایه های 5-٤-3-2-1 رشته راه و ترابری
دارای  آنها  استفاده  مورد  كارخانه آسفالت  كه  نمایند  مناقصه شركت  در  8(پيمانكارانی مجازند 

گواهينامه فنی توليد آسفالت از مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازی باشد.
9(هزینه چاپ آگهی از ابتدا تا حصول نتيجه بر عهده برنده مناقصه است.

10(پاكت مناقصه گرانی كه اعضای كميسيون مناقصه از عملكرد قبلی آنها رضایت نداشته باشند با 
استناد به سوابق قابل ارائه، بازگشایی نخواهد شد.

11(حد نصاب تعداد شركت كنند ها در مناقصه حداقل دو )2( پيشنهاد قيمت قابل قبول می باشد.
12( برای كسب اطالعات بيشتر به سایت http://ites.mporg.ir مراجعه فرمایيد.

13(كليه اوراق آناليز قيمت )تجزیه بها( می بایست براساس پيش نویس ارائه گردیده توسط كارفرما، 
تكميل و داخل پاكت )ب( قرار گيرد.

تبصره: جهت دریافت اسناد مناقصه ارائه درخواست كتبی به انضمام گواهينامه صالحيت پيمانكاری و 
مستندات مربوط به ثبت اطالعات ظرفيت كاری و ریالی در سامانه ساجار به استناد بند )5( بخشنامه 
92/٧58٧3 مورخ 1392/08/25 الزامی است و می بایست یک نسخه از آن در پاكت )ب( قرار گيرد.
روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه

مراسم  در  قائم شهر  دیندار  و  مردم والئی 
گرامیداشت اولین شهید مدافع حرم »شهید 
و  داشته  پرشور  حضوری  بلباسی«  محمد 
ضمن تجدید میثاق با آرمانهای شهداء و امام 
شهداء،بر ادامه راه شهدای حرم تاکید داشتند.

دسته روی هیئتهای مذهبی شهرستان
قائم  مردم  نماینده  ادیانی  دکتر  حضور 
شهر،سوادکوه،جویبار و سیمرغ در مجلس 
شورای اسالمی و حضور پرسنل شهرداری در 

دسته روی حاکم است.
با  بلباسی  شهید  صلواتی  ایستگاه  برپائی 

همکاری شورای اسالمی و شهرداری قائم شهر   
مراسم گرامیداشت اولین شهید مدافع حرم -سری 

دوم
مردم والئی و دیندار قائم شهر در مراسم گرامیداشت 
بلباسی«  محمد  »شهید  حرم  مدافع  شهید  اولین 
با  میثاق  تجدید  ضمن  و  داشته  پرشور  حضوری 
آرمانهای شهداء و امام شهداء،بر ادامه راه شهدای حرم 

تاکید داشتند.
فرزندان شهید محمد بلباسی در کنار برادر شهید

سخنرانی حضرت آیت ا... معلمی نماینده محترم مردم 
مازندران در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم 

شهر
حضور چهره های سیاسی واداری شهرستان و استان 

در مراسم
دکتر رضیان نماینده مردم قائم شهر،سوادکوه ،جویبار 

و سیمرغ در مجلس شورای اسالمی و دکتر نبیان 
معاونت عمرانی استانداری مازندران وحضور فرماندار 
قائم شهر مهندس محمدی در کنار مقامات ارشد 

نظامی سپاه ناحیه استان به چشم میخورد. 
شهادتت مبارك باباجون 

دلنوشته دختر شهید محمد بلباسی
در پایان مراسم ، دختر شهید بلباسی می گوید: االن 
هم که من با شما صحبت می کنم، بابای عزیزم در 
کنارم ایستاده و بر روی سرم دست می کشد تا احساس 
تنهایی نکنم؛ بابای عزیزم همیشه دلش می خواست که 

شهید شود، باباجون شهادتت مبارك.
 فاطمه بلباسی، یگانه دختر شهید محمد بلباسی عصر 
امروز در مراسم بزرگداشت این شهید این چنین با 

پدرش حرف زد:
بسم رب الشهداء و الصدیقین

امروز می خواهم از کسی صحبت کنم که همیشه با من 

است؛ چند روزی است که عده ای به من می گویند 
که بابای من مرده است، ولی من مثل همه شماها 
پدر دارم، با او حرف می زنم، نگاهش می کنم، با او 
بیرون می روم و یا مثل همه شما با او بازی می کنم.

البته من یک فرق کوچک با شما دارم و آن این 
است که چند روزی است پدر من، عکسی است بر 

روی طاقچه اتاق مان...
االن هم که من با شما صحبت می کنم، بابای 
روی سرم دست  بر  و  ایستاده  کنارم  در  عزیزم 
بابای عزیزم  تا احساس تنهایی نکنم؛  می کشد 
همیشه دلش می خواست که شهید شود،«شهادت 

مبارك باباجون«.
راستی! باباجون، سالم همه ما را به پدرجون هدایت 
برسون و بهش بگو » بابا چشمت روشن دیگه تنها 

نیستی«
باباجون! همه می دانند مفقودالجسد شده ای، اما مامان 
صبور و قهرمانم تو گوشم همش می گه » یوسف گم 
گشته باز آید به کنعان غم مخور کلبه احزان شود 
روزی گلستان غم مخور« و امیدوارم که تو برگردی 

و کلبه ما را پر نور کنی.
بابای خوبم! سالم من، مادرم، حسن، مهدی و عزیزم را 
به حضرت زینب)س( و دردانه سه ساله امام حسین )ع( 

برسان و برای ما دعا کن.
ما منتظرت هستیم تا تو مثل همیشه برگردی...

دختر كوچكت » فاطمه بلباسی«

حضور پرشور مردم قائم شهر  در مراسم گرامیداشت اولین شهید مدافع حرم »شهید محمد بلباسی«

بیش از 9۲درصد جمعیت روستایی این شهرستان مورد غربالگری دیابت قرار گرفتند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نور، گفت: در راستای شعار سال سازمان 
جهانی بهداشت، با موضوع غلبه بر دیابت تاکنون بیش از 9۲درصد جمعیت روستایی 

باالی۳۰سال مورد غربال گری دیابت قرار گرفتند.
سید حمید حسینی به دستاوردهای شبکه بهداشت و درمانی شهرستان نور در سال94 
اشاره کرد و افزود: با توجه به کوهستانی و صعب العبور بودن بلده و اولویت تأمین 
آمبوالنس، یک دستگاه آمبوالنس کمک دار و مجهز به این بخش کوهستانی تحویل شد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان نور با بیان اینکه امور عمرانی در اولویت کار بوده، پیگیری 
ساخت مرکز بهداشتی، درمانی شهر-روستایی ایزدشهر، کلنگ زنی مرکز بداشتی، 
درمانی روستایی صیدکال، افتتاح خانه بهداشت سلیاکتی، کلنگ زنی ساختمان پایگاه 
اورژانس ۱۱۵ رویان، بازسازی کامل آزمایشگاه مرکزی چمستان و ... را بخش دیگری را 

از این دستاوردها ذکر کرد.
این مسئول راه اندازی مرکز نمونه گیری آزمایشگاه در مرکز بهداشتی درمانی الویج و 
بنفشه ده، تعمیرات و بازسازی اساسی مرکز بهداشتی درمانی روستایی اوز، بازسازی 
اساسی خانه بهداشت و پانسیون گلندرود، شسته کاری نمای بیرونی ساختمان شبانه 

روزی بلده،نمونه هایی از این دستاورد عمرانی است.
حسینی با تأکید بر ضرورت آموزش برای افزایش سواد سالمت و کاهش هزینه های 
درمانی، اظهار کرد: در این مدت در ۱۲ مرکز بهداشتی و درمانی فضای آموزشی ایجاد 

و مراکز بهداشتی درمانی نور ۱- بلده-چمستان به دستگاه ویدئو پروژکتور تجهیز شد.
وی تأمین تجهیزات پزشکی و اداری مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت، تجهیز 
و راه اندازی کالس های آمادگی برای زایمان در حوزه بهداشت در مرکز بهداشتی درمانی 
شهید رجایی، ادغام خدمات جامع دندانپزشکی در برنامه پزشک خانواده روستایی، 
شناسایی و مراقبت حداکثری از بیماران فشارخون و دیابت، پیشگیری از مرگ مادران 
در عوارض بارداری و زایمان به صفر مورد از سال۱۳8۵، و حذف موارد جدید بیمار 
تاالسمی از سال ۱۳8۱ از اقدامات بهداشتی درمانی شبکه بهداشت درمانی نور ذکر کرد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نور به برنامه های شبکه بهداشت و درمان این 
شهرستان در سال ۱۳9۵ اشاره و اظهار کرد: پیگیری جهت احداث ساختمان چند 
منظوره، در مراکز بهداشتی درمانی شبانه روزی چمستان با مشارکت خیرین) ساختمان 
اداری، تخصصی، آزمایشگاهی(، پیگیری جهت فعال نمودن آزمایشگاه مرکز چمستان در 
ایام تعطیل و ساعات غیر اداری، پیگیری جهت تجهیز و راه اندازی اورژانس۱۱۵ منطقه 
بنفشه ده، پیگیری جهت احداث ساختمان اورژانس۱۱۵ رویان با مشارکت شهرداری 

این شهر در اولویت قرار دارد.
وی پیگیری جهت راه اندازی مرکز نمونه گیری آزمایشگاه در مرکز شهری رویان، پیگیری 
برای ساخت مرکز بهداشتی درمانی روستایی صیدکال، پیگیری برای ادامه ساخت مرکز 
بهداشتی درمانی شهری- روستایی ایزدشهر، پیگیری جهت احداث ساختمان مرکز 
بهداشتی درمانی شهری- روستایی عبداله آباد چمستان و پیگیری جهت ادامه ساخت 
انبار دارویی شهرستان نور با مشارکت خیران را از دیگر برنامه های سال 9۵ شبکه 
بهداشت درمان عنوان کرد و گفت: تالش می کنیم تا برای تحقق شعار سال ))اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل(( موارد ذکر شده را با اولویت و جدیت پیگیری تا ضمن کاهش 

هزینه های ساخت و ساز به کاهش هزینه های درمانی هموطنان کمک کنیم.

مدير شبکه بهداشت شهرستان نورخبرداد:

غربالگری دیابت 9۲درصد جمعیت روستایی نور

استان چهارمحال و بختیاری


