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WTO ایران بزرگترین اقتصاد جهانی خارج از
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مدیریت  المللی  بین  همایش  نخستین  در  دیروز 
صنعتی که در مرکز همایش های رازی برگزار شد، 
افزود: اگر پایه مدیران ما صنعتی شود می توانند به 

مسائل فنی و مدیریتی اشراف داشته باشند. 

باید دیدگاه ها رانسبت به ایران تغییر داد:
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مقاومتی  اقتصاد  و  برجام  همایش  دبیر 
گفت:  ظرفیت ها  و  فرصت ها  ؛ 
کشور  از  خارج  در  ایران  نمایندگی های 
ماموریت دارند برای محقق شدن هر چه 

بهتر اقتصاد مقاومتی فعالیت کنند.
دبیر  عراقچی  عباس  مهر،  گزارش  به 
؛  مقاومتی  اقتصاد  و  برجام  همایش 
فرصت ها و ظرفیت ها در حاشیه همایش 
به  پاسخ  ، در  اقتصاد مقاومتی  و  برجام 
در  ها  سفارتخانه  نقش  بر  مبنی  سوالی 
اقتصاد  افزود:  مقاومتی  اقتصاد  تحقق 
فراوانی  های  ویژگی  دارای  مقاومتی 
درونزا  و  برونگرایی  ویژگی  دو  اما  است 
بودن آن ویژگی های مهم تری محسوب 

می شوند.
لحاظ  به  مقاومتی  اقتصاد  کرد:  اضافه  عراقچی    
از  و  درونزاست  کشور  داخل  در  محرکه  موتور 
تضمین  برای  اما  کند  می  استفاده  داخلی  منابع 
اهداف اقتصاد مقاومتی دارای نقش برونگراست و 
ارتباطات مفصلی را برای تبادالت اقتصادی با سایر 

کشورها بر عهده خواهد داشت.
مانع  که  است  آن  برای  ارتباطات  این  گفت:  وی 
هرگونه فشار خارجی شود و همچنین اینکه هیچ 
از هر نوع اهرم تحریم علیه  نتواند  کشور دیگری 

ما استفاده کند.
بیان  با  مقاومتی  اقتصاد  و  برجام  همایش  دبیر 

 ، مقاومتی  اقتصاد  بودن  برونگرا  بعد  در  اینکه 
ماموریت  نمایندگی ها محقق شدن این سیاست 
صادرات  بحث  در  باید  ها  نمایندگی  افزود:  است 
های  شرکت  به  کمک  فناوری،  انتقال  غیرنفتی، 
ایجاد   ، خارجی  سرمایه  جذب  بنیان،  دانش 
بین  بزرگ  موسسات  با  اتصاالت  و  ارتباطات 
با  اقتصادی  ارتباطات  ایجاد  راستای  در  و  المللی 

کشورهای مختلف گام بردارند.
از  مانع  خود  ارتباطات  گسترش  کرد:  تاکید  وی 
همچنین  و  شود  می  آینده  در  تحریمی  هرگونه 
کسانی که بخواهند در آینده هرگونه تحریمی را 
در  بسیاری  ضررهای  که  دانند  می  کنند  اعمال 

انتظار آنها خواهد بود.

دبیر همایش برجام و اقتصاد مقاومتی؛ 
و  امروز  گفت:  ظرفیت ها  و  فرصت ها 
رئیس  دیدار  به  همایش  پایان  از  پس 
بحث ها  نتیجه  و  رفت  خواهیم  جمهور 
همایش  این  نهایی  دستورالعمل های  و 
را در اختیار آقای روحانی قرار خواهیم 
وزارت  نقش  درخصوص  عراقچی  داد. 
مقاومتی  اقتصاد  تحقق  امور خارجه در 
اظهار داشت: مسلماً وزارت امور خارجه 
و سفارتخانه ها همیشه نقش مهمی را 
در توسعه بخش اقتصادی و طرح های 
اقتصادی کشور بر عهده داشتند و این 
به  رو  روند  برجام  اجرای  از  پس  امر 

افزایشی داشته است.
وی با بیان اینکه نقش سفارتخانه ها و نمایندگی 
های ایران در خارج از کشور در دوران تحریم با 
نقش کنونی آنها در دوران پسابرجام متفاوت  است 
افزود: در دوران تحریم آنها باید به حل مشکالت 
کشور و تأمین نیازهای داخلی کمک می کردند و 
در حال حاضر و در شرایط پس از تحریم با توجه 
شده،  فراهم  های  فرصت  و  ها  ظرفیت  ایجاد  به 
ایران در خارج از کشور و وزارت  نمایندگی های 
در  را  مأموریت خود  باید  در سطح کالن  خارجه 
راستای بارورکردن این زمینه ها و استفاده از این 

فرصت ها انجام دهند.
ادامه در صفحه 3

عراقچی: 

سفرا برای تحقق اقتصاد مقاومتی پس از برجام گام بردارند

برشمردن  ضمن  اسالمی،  انقالب  معظم  رهبر 
»هدایت  شامل  روحانیت  اصلی  وظیفه  سه 
معنوی و سیاسی و خدمات اجتماعی«، تصریح 
کردند: روحانیت چون مورد اعتماد مردم است، 

سنگ صبور هم هست.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری، حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم 

انقالب اسالمی صبح دیروز در دیدار جمعی از 
علمیه  های  حوزه  طالب  و  مدرسان  مدیران، 
»هدایت  دینی«،  و  فکری  »هدایت  تهران، 
سیاسی و بصیرت افزایی« و »راهنمایی و حضور 
در عرصه خدمات اجتماعی« را سه وظیفه عمده 
روحانیت برشمردند و تأکید کردند: طالب باید 
با کسب صالحیتها و آگاهیهای الزم، در دنیای 

متفاوت امروز خود را برای ایفای مسئولیتهای 
تعیین کننده در جامعه آماده کنند.

به طالب  توصیه  با  ای  ا... خامنه  آیت  حضرت 
برای قدر دانستن ارزشها و مسئولیتهای طلبگی 
یک  نیاز  مورد  تخصصهای  همه  اگر  افزودند: 
اما  باشد  داشته  وجود  بهترین شکل  به  جامعه 
جامعه، دینی نباشد، آن ملت در دنیا و آخرت 
و  بود  خواهد  واقعی  مشکالت  و  خسران  دچار 
به  جامعه  تبدیل  یعنی  عظیم  مسئولیت  این 
و  روحانیت  و  علما  عهده  بر  دینی،  ای  جامعه 

طالب است.
اندیشه  »تبیین  را  دینی  هدایت  مفهوم  ایشان 
های ناب اسالمی« خواندند و با اشاره به تأثیر 
فضای مجازی در افزایش شبهات دینی و وجود 
انگیزه های سیاسی برای تزریق افکار منحرف و 
غلط در ذهن جوانان تأکید کردند: این میدان، 
میدان واقعی جنگ است و روحانیون و طالب 
باید مسلح و آماده، وارد عرصه مقابله با شبهات 

و تفکرات غلط و انحرافی شوند.
اد      امه د      ر صفحه 2

رهبر معظم انقالب تاکید کردند؛

»هدایت معنوی و سیاسی و خدمات اجتماعی« سه وظیفه عمده روحانیت است
جمهوری  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
خارج  جهانی  اقتصادی  بزرگترین  ایران  اسالمی 
از سازمان جهانی تجارت )WTO( است و این 
در حالی است که ایران اولین درخواست کننده 
سیاسی  دالیل  به  که  بوده   WTO به  پیوستن 

این پیوستن رد شده است.
نخستین  در  دیروز  زاده«  نعمت  »محمدرضا 
همایش بین المللی مدیریت صنعتی که در مرکز 
پایه  اگر  افزود:  شد،  برگزار  رازی  های  همایش 
مدیران ما صنعتی شود می توانند به مسائل فنی 

و مدیریتی اشراف داشته باشند. 
بخش  ترین  پیچیده  صنعت  گفت:  زاده  نعمت 
مدیریت را می طلبد؛ زیرا با منابع مالی و انسانی 
و علمی سر و کار دارد. همچنین مدیر صنعتی 
باید به مسائل بازرگانی اشراف کامل داشته باشد. 
کاالی  کیفیت  به  باید  صنعتی  مدیر  افزود:  وی 
تولیدی، مشتری محوری و محیط زیست حساس 

و خالق و نوآور باشد. 
به گفته وی، مدیریت یعنی اینکه از منابع مالی، 
برداری  بهره  بدرستی  طبیعی  و  انسانی  نیروی 

کنیم. 

کره  با  همزمان  ایران  صنعت،  وزیر  گفته  به 
جنوبی زمینه های صنعتی را آغاز کرد در حالی 
که حداقل دستمزد در کره از ما کمتر بود؛ اکنون 
کجا  به  صنعتی  لحاظ  به  کشور  این  دید  باید 

رسیده است و ما در چه شرایطی قرار داریم. 
به گفته نعمت زاده، مدیران رشته های صنعتی 

باید دوره های کارآفرینی را طی کنند. 

آغازین  های  سال  های  تجربه  یادآوری  با  وی 
انقالب گفت: ن زمان در صنعت پتروشیمی 90 
با یک دوره  اما  استخدام کردیم  را  هزار دیپلمه 
سه ماهه توانستیم آنان را به تکنسین های ماهر 

تبدیل کنیم. 
در  کشور  برتر  مدیران  از  مراسم  این  پایان  در 

حوزه صنعتی قدردانی شد.

WTO ایران بزرگترین اقتصاد جهانی خارج از

é  تاکید بر کاهش نرخ سود é صفر شدن تکیه بودجه بر درآمدهای نفتی
معـاون اول رییـس جمهـوری گفـت: طرحهـای عمرانـی دولتـی باید به بخـش خصوصی واگذار شـود لـذا در همیـن چارچوب امسـال دو هزار طرح مشـخص شـده تـا به بخش 

شـود. واگذار  خصوصی 

رهبر معظم انقالب تاکید کردند؛

»هدایت معنوی و سیاسی و خدمات اجتماعی«
 سه وظیفه عمده روحانیت است

رهبر معظم انقالب اسالمی، ضمن برشمردن سه وظیفه اصلی روحانیت شامل »هدایت معنوی و سیاسی و خدمات اجتماعی«، تصریح 
کردند: روحانیت چون مورد اعتماد مردم است، سنگ صبور هم هست.

نمایشگاه کتاب به ایستگاه پایانی رسید
و  فراز  تمام  با  آفتاب  شهر  در  تهران  کتاب  بین المللی  نمایشگاه  نهمین  و  بیست 

نشیب هایش به ایستگاه پایانی رسید.
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کالم  نور

امیرعبداللهیان: 

مبارزه با تروریسم تکفیری 
با قوت ادامه می یابد

»حسین امیرعبداللهیان « معاون عربی و آفریقائی 
در  که  ایران  اسالمی  خارجه جمهوری  امور  وزیر 
راس هیاتی سیاسی و امنیتی به لبنان سفر کرده 
است، بعداز ادای احترام به مقام واالی شهید»سید 
مصطفی بدرالدین« و دیگر شهدای مقاومت اسالمی 
لبنان تاکید کرد که مبارزه با تروریسم تکفیری با 

قوت ادامه می یابد.
امیرعبداللهیان در گفت وگو با خبرنگاران در روضه 
اظهارداشت:  بیروت  جنوبی  ضاحیه  الشهیدین 
بزرگ  فرمانده  بدرالدین  مصطفی  سید  شهادت 
مقاومت اسالمی را به ملت شریف و مقاوم لنبان، 
» سید حسن نصرا...« دبیرکل حزب ا... و خانواده 

معظم شهید تبریک و تسلیت می گوئیم.
شهدای  مقاومت،  شهدای  کرد:  خاطرنشان  وی 
مصطفی  شهید  مغنیه،  عماد  شهید  ا...،  حزب 
بدرالدین از افتخارات جهان اسالم در مبارزه با رژیم 

صیهونیستی و تروریست های تکفیری هستند. 
معاون وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد: شهدای 
همچون  حرم  مدافعان  شهدای  و  مقاومت  عزیز 

خورشیدی در جهان اسالم می درخشند. 
های  تروریست  اینکه»  بیان  با  امیرعبداللهیان 
بزرگ  مجاهد  رساندن  شهادت  به  در  تکفیری 
شهید مصطفی بدرالدین دست داشته اند«، گفت 
که چنین اقداماتی تنها برای تقویت تروریست ها و 
رژیم صهیونیستی صورت می گیرد و آنها به دنبال 

ایجاد تفرقه در جهان اسالم هستند. 
معاون وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد: شهادت 
برای  را  قوی  پیام  این  بدرالدین  مصطفی  سید 
مقاومت و برای مدافعان حرم دارد که در مبارزه 
با رژیم صهیونیستی و تروریسم تکفیری قوی تر از 

گذشته عمل خواهد شد. 
وی اظهارداشت: ما با قوت به تالش های خود در 
مبارزه با تروریسم تکفیری و همچنین ایجاد وحدت 

در جهان اسالم ادامه خواهیم داد. 
امیرعبداللهیان که برای دیدار با خانواده شهید سید 
مصطفی بدرالدین معروف به » ذوالفقار« به لبنان 
با حضور در  از ظهر شنبه  سفر کرده است،پیش 
روضه الشهیدین به مقام واالی این فرمانده شهید 

و مجاهد بزرگ ادای احترام کرد. 

تکذیب شایعه دخالت صهیونیست ها 
در شهادت سردار تهرانی مقدم

دخالت  شایعه  سپاه  هوافضای  نیروی  فرمانده 
تهرانی  حسن  سردار  شهادت  در  صهیونیست ها 

مقدم را تکذیب کرد.
امیرعلی  پاسدار  سرتیپ  سردار  ایسنا،  گزارش  به 
حاجی زاده در جمع اساتید و طالب حوزه علمیه 
اخیراً  این که »متأسفانه  به  اشاره  با  قم  معصومیه 
صهیونیست ها  دخالت  شایعه  رسانه ها  برخی  در 
در شهادت سردار حسن تهرانی مقدم مطرح شده 
است«، گفت: سردار تهرانی مقدم همواره مشغول 
تست  حال  در  نیز  حادثه  روز  در  و  بود  نوآوری 
سوخت در کارگاه بودند که این اتفاق افتاد و پس 
اتمام رسید و  به  ایشان طرح های وی  از شهادت 
هم اکنون راه تهرانی مقدم توسط نیروهای خالق 
و مبتکر در سپاه و وزارت دفاع با جدیت در حال 

پیگری است.
به  اشاره  با  از سخنانش هم چنین  وی در بخشی 
با  مواجهه  در  انقالب  پاسداران  اراده  و  قاطعیت 
امریکایی ها در خلیج فارس گفت: تجربه ما نشان 
را  زور  و  قدرت  زبان  فقط  امریکایی ها  می دهد 
می فهمند؛ این روش در حوزه های دیگر نیز بایستی 

به کار گرفته شود.
مستمر  توطئه های  پیرامون  سخنانی  در  وی 
ایران  استکبار جهانی علیه نظام اسالمی و ملت 
با تأکید بر اینکه این دستاوردها و توانمندی های 
و  بومی  بر ظرفیت  تکیه  با  ما  و موشکی  دفاعی 
شرکت های دانش بنیان دانشگاهها و مجموعه های 
وابسته به صنعت دفاعی کشور حاصل شده است 
اما برخی می خواهند دیکته کنند به سمت جامعه 
جهانی برویم؟ اظهار کرد: مقام معظم رهبری در 
فرمودند  مقدس  مشهد  در  جاری  سال  ابتدای 
استکبار  سیاست های  زمانی،  مقطع  این  در   «
به خصوص و به طور خاص سیاست های امریکا 
در  بشود  تزریق  تفکری  یک  که  می کند  اقتضاء 
میان ملت ما. اول در میان نخبگان جامعه و بعد 
بشود.  منتقل  عمومی  افکار  در  تدریج  به  آن  از 
یک تفکر خاصی تزریق شود به افکار عمومی آن 
سیاستی است که مورد نظر آن ها است این است 
که وانمود کنند ملت ایران بر سر یک دو راهی 
قرار دارد و چاره ای ندارد جز اینکه یکی از دو راه 
را انتخاب کند آن دوراهی عبارت است از اینکه 
دائم  طور  به  باید  یا  بیاید  کنار  امریکا  با  باید  یا 
فشار امریکا و مشکالت ناشی از آن را تحمل کند، 
انتخاب کنند.  باید  ایران  از این دو را ملت  یکی 
این چیزی است که آنها می خواهند« این دقیقا 
بیانات حضرت آقا است، در عین حال در درون 
کشور برای برخی جاافتاده است که بدون امریکا 

نمی توان مشکالت را حل کرد.
وی با اشاره به تالش های افتخار آمیز ملت ایران 
فرصت  به  تهدیدها  تبدیل  در  مسلح  نیروهای  و 
افزود: در حوزه تهدیدات و توطئه های خارجی و 
عناصر ضد انقالب داخلی که به سرکردگی امریکا 
رقم خورده است اگر بنا باشد کشور ما در کتاب 
گینس ثبت شود. بی تردید رتبه اول دنیا را به خود 

اختصاص می دهد.

خبر

وزیر دفاع: ایران خواهان سامانه »اس 400« نیست

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: ایران خواهان سامانه 
»اس 400« از روسیه نیست.

به گزارش ایرنا، سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان این مطلب 
»سیدمصطفی  شهید  بزرگداشت  مراسم  حاشیه  در  و  دیروز  را 
بدرالدین« در دفتر حزب ا... لبنان در تهران و در پاسخ به سئوال 
از  سامانه »اس 400«  ایران خواهان  آیا  پرسید  که  خبرنگاری 

روسیه است، عنوان کرد.
اینکه  و  بدرالدین  سیدمصطفی  شهادت  درمورد  همچنین  وی 
در  اسالمی  مقاومت  محور  در  تاثیری  چه  لبنان  شهدای  خون 
سوریه خواهد گذاشت، افزود: شرایطی که امروز منطقه در آن به 

سر می برد، بسیار حاد، بحرانی و جدی است.
ها  آمریکایی  را  عمیقی  بسیار  توطئه  یک  داد:  ادامه  دهقان 
و  عموما  که  دادند  شکل  عربستان  همکاری  با  ها  اسرائیلی  و 
به  جدی  زدن  ضربه  بدنبال  که  گفت  توان  می  واحد  بصورت 
افراد متعصب جاهلی  با ساماندهی  افزود:  مقاومت هستند. وی 
و مزدورانشان از گوشه و گوشه دنیای اسالم تحت لوای اسالم، 
اینها را به منطقه آورده اند تا با تخریب و عناد و کشتن پیر و 
جوان و بی رحمی، تمام منطقه را تحت سیطره خود بکشند و 

جریان اسالم ناب را به نوعی در صحنه کمرنگ کنند.
بدرالدین  سیدمصطفی  شهادت  از  جمعه  روز  لبنان  ا...  حزب 
فرمانده و مجاهد بزرگ معروف به »ذوالفقار« را که برای نبرد با 

گروه های تکفیری به سوریه رفته بود، خبر داد.

7 درصد اشتغال کشور در دست تعاونی ها

معاون وزیر تعاون از راه اندازی بازار مجازی تعاون در هفته جاری 
 3 را  امسال  پایان  تا  تعاونی ها  صادرات  هدفگذاری  و  داد  خبر 

میلیارد دالر ذکر کرد.
سیدحمید کالنتری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با راه اندازی 
بازار مجازی، تعاونی ها می توانند به سهولت تولیدات خود را به 

بازار عرضه کنند.
وی ادامـه داد: بـازار مجـازی در حـوزه تولیـد کاال و خدمات در 
کل کشـور بـه ارائـه خدمـات می پـردازد و در تمـام بخش هـای 
اقتصـادی و گرایش هـای تعاونـی فعالیـت می کنـد. ایـن طـرح 
در قالـب عرضـه کاال بـه فروشـگاههای زنجیـره ای نیـز قابـل 
اجراسـت و پـس از رونمایی بـرای تمام تعاونی های کشـور قابل 

بهره بـرداری خواهـد بـود.
کالنتری در ادامه از ایجاد یک میلیون و ۷00 هزار فرصت شغلی 
در بخش تعاون خبر داد و گفت: این میزان هفت درصد اشتغال 

کشور را به خود اختصاص داده است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هزینه ایجاد 
کرد  اعالم  تومان  میلیون   60 تا   50 را  تعاون  بخش  در  شغل 
ایجاد یک شغل در یک واحد صنعتی  و گفت: میانگین هزینه 
متعارف حدود 140 تا 200 میلیون تومان است ولی این رقم 
در بخش تعاون کمتر است لذا اگر 20 درصد تسهیالت صندوق 
برابر آن را به تعاونی ها  توسعه ملی را در اختیار بگیریم و سه 
وام بدهیم تا پایان سال دستکم 100 هزار شغل جدید به وجود 

خواهد آمد.
وی در عین حال میزان صادرات بخش تعاون در سال گذشته را 
یک میلیارد و ۷50 میلیون دالر ذکر کرد و گفت: این رقم در 

سال 93 یک میلیارد و 350 میلیون دالر بوده است.
سال  در  تعاونی ها  تشکیل  آمار  به  اشاره  با  تعاون  وزیر  معاون 
1394 گفت: سال گذشته 4200 شرکت تعاونی راه اندازی شد 
که بیش از 60 هزار فرصت شغلی را در بخش تعاون ایجاد کرد.
سال  در  شده  ایجاد  تعاونی های  مجموع  از  کالنتری،  گفته  به 
و  خدماتی  درصد   46 و  تولیدی  تعاونی ها  درصد   56 گذشته، 

توزیعی بوده است.
تاسیس  از  همچنین  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
1۷50 تعاونی جدید در حوزه خدمات با اشتغالزایی 2200 نفر 
خبر داد و گفت: برای سال جاری برنامه ایجاد ۷0 تعاونی  توسعه 

و عمران شهرستانی را در دستور کار داریم.

کاهش اهمیت صنعت خودرو در اقتصاد ایران

یک کارشناس اقتصاد خودرو از کاهش سهم صنعت خودرو در 
تولید ناخالص داخلی خبر داد و گفت: با توجه به کاهش سهم 
این صنعت  اهمیت  2.5 درصد،  به   3.5 از   GDP در  خودرو 
با  کرد:  اظهار  لیالز  است.سعید  یافته  کاهش  ایران  اقتصاد  در 
توجه به کاهش تولید و کمبود تقاضا برای خودرو، این صنعت 
به مانند گذشته سهم باالیی در رشد اقتصادی ندارد و می توان 

گفت که از اهمیت آن در اقتصاد کاسته شده است.
و  باال  تقاضای  به  توجه  با  گذشته  سال های  تا  اگر  افزود:  او 
تراکمی که در ثبت نام خودرو وجود داشت، خودروسازان یکی 
از ثروتمندترین بنگاه های اقتصادی کشور بودند، این روزها با 
توجه به کاهش تعرفه و ورود خودروسازان بخش خصوصی، دو 
خودروساز بزرگ کشور، هم بخشی از بازار را از دست داده اند 

و هم اینکه با کاهش تولید مواجه شده اند.
لیالز گفت: با توجه به کاهش اهمیت صنعت خودرو در اقتصاد 
به  نسبت  صنعت  این  بر  و  دور  از  سیاسی  حاشیه های  ایران، 
سال های گذشته کم شده و مدیران دو خودروساز بزرگ کشور 
راه  نقشه  خود  بنگاه  فعالیت  ادامه  برای  می توانند  راحتی  به 
دو  در  ترکیب سهام  به  نگاهی  با  کرد:  تصریح  کنند.او  ترسیم 
شرکت سایپا و ایران خودرو به این نتیجه می رسیم که سهام 
قرار  اقلیت  در  و  رسیده  حداقل  به  خودرو  صنعت  در  دولت 
این  در  دولت  دخالت  میزان  نیز  اندازه  همین  به  که  گرفته 

صنعت کاهش یافته است.
به گزارش اقتصاد نیوز،این کارشناس اقتصاد سیاسی افزود: به 
اقتصاد خواهیم  امسال در  به رشدی که  با توجه  نظر می رسد 
یک  حدود  به  کشور  در  سورای  خودرو  انواع  تولید  داشت، 
میلیون دستگاه برسد و خودروسازان این تولیدات را به گونه ای 

عرضه کنند که با مشکل مازاد تولید مواجه نشوند.

خبر

اد      امه از صفحه1
رهبر انقالب، »اسالم ارتجاعی، متعصب، بدون 
فهم حقایق معنوی و دچار جمود در ظواهر« 
برشمردند  انحرافی  تفکرات  واقعی  نمود  را، 
»اسالم  قیچی،  این  دیگر  لبه  در  افزودند:  و 
التقاطی« و »اسالم آمریکایی« مشغول مقابله 

با »اسالم ناب« هستند.
متکی  و  ناب  اسالم  »درک  انقالب،  رهبر 
اندیشه  و  خرد  ابزار  با  را  و سنت«  کتاب  بر 
برشمردند  روحانیون  مهم  وظیفه  اسالمی، 
اصیل  تفکر  این  ترویج  انبیاء،  راه  افزودند:  و 
همین  دهنده ی  ادامه  نیز  روحانیون  و  است 
مردم  دینی  هدایت  یعنی  بخش  سعادت  راه 

هستند.
ایشان، هدایت عملی مردم را مکمل هدایت 
اندیشه ای آنان دانستند و افزودند: با بهترین 
روشها، مردم را به عبادات و ظواهر و مصادیق 
دینی از جمله صدق، امانت، تقوا، ترک منکر، 
امر به معروف و سبک زندگی صحیح، هدایت 

کنید.
به  بخشیدن  عمق  زمینه  همین  در  ایشان 
و  برشمردند  مهم  را  مردم  موروثی  اعتقادات 
صحیح،  استدالل  با  باید  کردند:  خاطرنشان 
اعتقادات موروثی را که ممکن است در گذر 
زمان دچار زوال شده باشند، عمق ببخشید و 

به مسیر صحیح بکشانید.
حضرت آیت ا... خامنه ای، »هدایت سیاسی« 
را دیگر وظیفه مهم علما و روحانیون خواندند 
ضرورت  بر  مکرر  تأکید  علت  افزودند:  و 
است  این  علمیه  های  حوزه  بودن  انقالبی 
کشور  انقالبِی  و  صحیح  حرکت  استمرار  که 
روحانیت  مستمر  حضور  بدون  جامعه،  و 

امکان پذیر نیست.
»تنباکو،  قضایای  به  اشاره  با  انقالب  رهبر 
مشروطیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت« 
علت  به  ملی  نهضت  و  مشروطیت  افزودند: 
اهداف  به  روحانیت  حضور  نیافتن  استمرار 
خود نرسید، اما هنر امام خمینی)ره( این بود 
در  را  روحانیت  حضور  دشمن،  نگذاشت  که 
حرکت عظیم انقالب و پس از آن متوقف کند 
پیروز  انقالب  نه  این صورت،  غیر  در  که  چرا 
می شد و نه جمهوری اسالمی به حرکت خود 

ادامه می داد.
حضرت آیت ا... خامنه ای خاطرنشان کردند: 
آمریکایی ها از اول انقالب نیز مانند امروز در 
صدد حذف روحانیت از حرکت عمومی ملت 

ایران بوده اند تا در مرحله بعد، حضور مردم در 
صحنه از بین برود و سپس انقالب به شکست 
بینجامد اما تاکنون موفق به تحقق این هدف 

نشده اند و به فضل الهی نخواهند شد.
ا... خامنه ای افزودند: در زلزله  حضرت آیت 
به  را  مردم  »دین«،  هم،  اسالمی  بیداری 
میدان کشاند اما چون دستگاههای دینی در 
آن کشورها متفّرق هستند، این کار استمرار 
اما  نرسید،  الزم  نتیجه  به  بیداری  و  نیافت 
و  علما  حضور  تداوم  اسالمی،  جمهوری  در 
روحانیون و در نتیجه حضور مردم در عرصه 
کرده  ممکن  را  انقالب  حرکت  استمرار  ها، 

است.
تبیین  از  پس  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
سومین  به  سیاسی،  هدایت  و  دینی  هدایت 
وظیفه مهم روحانیت یعنی »حضور هدایتگر 
اجتماعی«  خدمات  عرصه  در  میدانی  نیز  و 

پرداختند.
خدمات  در  طالب  حضور  افزودند:  ایشان 
بیمارستان  سازی،  مدرسه  مردم،  به  رسانی 
سازی، کمک به مردم هنگام حوادث و دیگر 
به صحنه  نیز  را  مردمی  نیروهای  ها،  عرصه 

می آورد و منشأ خدمات خواهد شد.
رهبر انقالب با توصیه به طالب برای »درس 
خواندن خوب و تهذیب نفس«، خاطر نشان 
مسئولیت  ایفای  برای  را  خود  همت  کردند: 
دیگری  تخصص  هیچ  که  روحانیت  های 
گیرید؛  به کار  شود،  آن  جایگزین  نمی تواند 
گیری  هدف  معنای  به  نباید  کار  این  البته 
در  بلکه  باشد  عناوین  و  مقامات  و  مناصب 
و  پروردگار  رضایت  کسب  باید  اوقات  همه 

امام عصر)عج(، هدف اصلی قرار گیرد.
از  دیگری  بخش  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
از  برخی  مطالب  به  اشاره  با  خود  سخنان 
تهران،  علمیه  های  حوزه  طالب  و  اساتید 
گفتند: »مراقبت از اینکه حوزه های علمیه از 
شیوه ی طلبگی به شیوه ی دانشگاهی گرایش 
نکنند«، »طرح آموزش اخالق در حوزه  پیدا 
جذب  و  گزینش  کردن  ای  »منطقه  و  ها« 
طالب«، از مسئولیت مدیران حوزه ها است که 
باید پس از بررسی های الزم در خصوص این 

موضوعات تصمیم گیری کنند.
و  قدمت  به  اشاره  با  همچنین  انقالب  رهبر 
اهمیت حوزه علمیه تهران و علما و فضالی 
برجسته ای که در این حوزه حضور داشته اند، 
خاطر نشان کردند: حوزه علمیه تهران اکنون 
دارای هویت است و این هویت نیز باید قدر 
علوم  و  فقه  در  برجستگانی  تا  شود  دانسته 
عقلی و تفسیر و حدیث، در این حوزه پرورش 

یابند.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، حجت 
رئیس  صادقی رشاد  والمسلمین  االسالم 
شورای حوزه های علمیه استان تهران با اشاره 
در  آن  نقش  و  تهران  علمیه  سابقه حوزه  به 
تحوالت سیاسی و اجتماعی، گفت: این حوزه 
و 15  تخصصی  مرکز  مدرسه، شش  با 133 
استان  سطح  در  استاد   1600 و  طلبه  هزار 

تهران، فعال است.
حجت االسالم و المسلمین رشاد با بیان اینکه 
شهید   360 تهران  استان  علمیه  حوزه های 
از  برخی  است،  کرده  اسالمی  انقالب  تقدیم 
فعالیت ها و موفقیتهای این حوزه را برشمرد 

امروز  که  نگرانیهایی  از  یکی  البته  افزود:  و 
حوزه های علمیه با آن مواجه هستند، فاصله 
گرفتن از هویت اصلی و تبدیل هویت آنها به 

هویت دانشگاهی است.
آقایان  والمسلمین  اسالم  حجج  همچنین 
صدیقی، حسینی، پناهی، روحانی، تحصیلی، 
خانمها  و  پناهیان  رفیعی،  بیرانوند،  رستمی، 
را  خود  دیدگاههای  میرمؤمنی،  و  راستی 
و  طالب  مختلف  موضوعات  خصوص  در 

حوزه های علمیه بیان کردند.
در  طالب  و  اساتید  که  مهمی  نکات  برخی 
عبارت  کردند،  اشاره  آنها  به  خود  سخنان 

بود از:
é  حوزه های در  معنویت محوری  لزوم    

الگوهای  معرفی  اخالق،  به  اهتمام  علمیه، 
موفق و شناساندن سبک زندگی آنها

é  ،طلبگی زّی  به  پایبندی  بر  تاکید 
نگاه  انقالبی،  عمل  و  روحیه  از  برخورداری 
حداکثری به دین و شناخت مقتضیات زمان

é  قالب در  دانشگاه  و  تعامل حوزه  اهمیت 
کرسی های آزاداندیشی

é  تقویت ارتباط مستقیم طالب و روحانیون
با مردم

é  »مرصوص »بنیان  جامع  طرح  معرفی 
و  توانایی ها  به روزرسانی  و  تقویت  هدف  با 

آمادگیهای علمی، اخالقی و اجتماعی طالب
é  پیشنهاد و  طالب  معیشتی  مشکالت 

تقویت حوزه های علمیه در مناطق غیرمرکزی 
با هدف کاهش مهاجرت طالب برای تحصیل 

علوم حوزوی
é  آموزشی نظام  در  تحول  ضرورت   

بهره وری  افزایش  هدف  با  علمیه  حوزه های 
انگیزه های  فرسایش  از  جلوگیری  و  علمی 

طالب جوان
é  تحصیل در  طلبه  بانوان  موفق  حضور 

تشکیل  پیشنهاد  و  دینی  معارف  تبلیغ  و 
منظور  به  مسلمان«  جهادی  زن  »قرارگاه 

مقابله با آسیبهای اجتماعی و خانوادگی
é  حکیمانه و  دقیق  پاسخگویی  لزوم   

مورد  مسائل  و  شبهات  به  علمیه  حوزه های 
استنباطی  مبانی  از  بهره گیری  و  نیاز جامعه 

و قوِی فقه جواهری
é  و تبلیغ  تخصصی  مراکز  ایجاد  ضرورت 

آموزش مهارتهای خطابه و اقناع
به  عصر  و  ظهر  نماز  دیدار،  این  انتهای  در 

امامت رهبر انقالب اسالمی اقامه شد.

رهبر معظم انقالب تاکید کردند؛

»هدایت معنوی و سیاسی و خدمات اجتماعی« سه وظیفه عمده روحانیت است

طرحهای  گفت:  جمهوری  رییس  اول  معاون 
عمرانی دولتی باید به بخش خصوصی واگذار 
شود لذا در همین چارچوب امسال دو هزار طرح 
مشخص شده تا به بخش خصوصی واگذار شود.
اقتصاد  ستاد  نشست  در  جهانگیری  اسحاق 
مقاومتی خراسان رضوی در مشهد افزود: باید 
بخش خصوصی بیش از گذشته در اقتصاد ایران 

نقش آفرینی کند. 
از  یکی  اقتصاد  کردن  مردمی  داد:  ادامه  وی 
مهمترین رویکردهایی است که باید در چارچوب 

تحقق اقتصاد مقاومتی اتخاذ شود. 
معاون اول رییس جمهوری همچنین گفت: 
دچار  مردم  معیشت  اخیر  سالهای  در طول 
باالی  تورم  زیرا  زیادی شد  بسیار  مشکالت 
40 درصد و رشد منفی 6.8 دهم درصد در 
حوزه اقتصاد باعث شده بود که قدرت خرید 
اقتصاد  افزود: وضع  یابد.  وی  مردم کاهش 
یک  در  که  است  ماشینی  همچون  کشور 
است.   هل جدی  نیازمند  و  کرده  گیر  چاله 
در  تولید  فعالسازی  داد:  ادامه  جهانگیری 
داخل کشور یکی از موضوعاتی می باشد که 
طی سالهای اخیر مشکالت بسیار زیادی را 

به وجود آورده است. 
وی گفت: باید محدودیت طرحهای توسعه ای 
برطرف شود و در این خصوص برجام می تواند 

کمک بسیار زیادی به کشور انجام دهد. 
فرصت  یک  برجام  توافق  از  بعد  داد:  ادامه  او 
مناسب ایجاد شده که منابع خارجی به سمت 
اقتصاد ایران آورده شود، در همین خصوص باید 
برنامه ریزی شود از این ظرفیتها به بهترین شکل 

استفاده شود. 
گفت:  همچنین  جمهوری  رییس  اول  معاون 
به دالیل متعدد در طی سالهای  بانکی  نظام 
گذشته آسیب دیده، بخشی از منابع بانکی در 

دولت قفل شده و دولت بدهکار است. 
وی افزود: بخشی از منابع بانکی که نزدیک به 
90 هزار میلیارد تومان است به افراد بسیاری به 

صورت معوق پرداخت شده است. 
جهانگیری ادامه داد: پارسال گروهی مامور شدند 
طرح اصالح نظام بانکی را تهیه کنند و امیدواریم 
پیدا کند.   به زودی جنبه عملیاتی  این طرح 
وی همچنین گفت: باید نرخ سود تسهیالت به 
شدت کاهش پیدا کند تا تولید کشور با سود 

مردم رونق گیرد. 
قانون  در  افزود:  جمهوری  رییس  اول  معاون 
بودجه برای این امر راهکارهایی در نظر گرفته 

اسالمی  شورای  مجلس  توسط  که  بود  شده 
حذف شد.  وی ادامه داد: اصالح نظام بانکی 
با هدف کاهش نرخ سود بانکی از اولویتهایی 
می  دنبال  امسال  جدی  صورت  به  که  است 
شود.  رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
اجرای  برای  تاکید کرد: عزم دولت  همچنین 
بسیار جدی  جاری  در سال  مقاومتی  اقتصاد 

است. 
وی افزود: نشستهای ستاد اقتصاد مقاومتی در 
استانها برای بررسی عملکرد مسووالن این حوزه 

و رفع موانع موجود برپا می شود. 
جهانگیری ادامه داد: اقتصاد مقاومتی یک فرصت 
بسیار خوب است که در اختیار دولت قرار گرفته 
و دولت می تواند از آن به نحو مطلوب برای حل 

مسائل اقتصادی کشور استفاده کند. 
وی گفت: در شرایط فعلی اینکه در یک مقطع 
زمانی همه پذیرفته اند اقتصاد اولویت نخست 

می باشد یک فرصت بسیار ارزشمند است. 
معاون اول رییس جمهوری افزود: باید تمرکز 
جدی در این خصوص ایجاد تا مسائل اقتصادی 
کشور از جمله مشکالت تورم، رکود، بیکاری و 

توسعه حل شود. 
نخست  اولویت  اوقات  گاهی  داد:  ادامه  وی 
دولت موضوعی خاص اما اولویت دیگر سازمانها، 

دستگاهها و قوا موضوع دیگری است. 
جهانگیری گفت: اما در شرایط فعلی برای مقابله 
با مشکالت باید شرایط اقتصادی مناسبی حاکم 

شود. 
وی افزود: 24 بند اعالم شده اقتصاد مقاومتی را 
همگان قبول دارند و این موضوعی بسیار حائز 

اهمیت است. 
معاون اول رییس جمهوری همچنین تاکید کرد: 
درآمد کشور نباید متکی به نفت باشد، تکیه 
بودجه بر درآمدهای نفتی باید به صفر برسد و 

اقتصاد جایگزین خود را پیدا کند. 
وی گفت: در طول سالهای آتی با یک چالش 
هزار   900 زیرا  بود  خواهیم  رو  روبه  جدی 
دانشگاهی دانش آموخته می شوند و این اقتصاد 

باید بتواند شرایط الزم را برای آنها ایجاد کند. 
جهانگیری افزود: باید منابعی که جذب می 
شود در حوزه هایی هزینه شوند که کمبود 
وجود دارد تا زمینه اقتصاد مقاومتی بیش از 

گذشته فراهم آید. 
وی ادامه داد: توجه ویژه به بازار سرمایه نیز از 
رویکردهایی است که امسال توسط دولت به 

صورت جدی دنبال می شود. 

رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه 
همگرایی بخش های مختلف موجب پیشرفت 
کشور می شود، گفت: کفران نعمت است که 

فرصت ها با جدال های بالوجه تلف شود.
و  بیست  اختتامیه  مراسم  در  علی الریجانی 
نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب، اظهار داشت: 
این گونه نمایشگاهها شرایط رشد  ناشران و 
عقالنی جامعه را فراهم می کند و حضور من نیز 

برای تشکر از اهل قلم و ناشران است.
وی افزود: از شهرداری تهران که با همت عالی 
و خوش سلیقگی این مکان )شهر آفتاب( را 
فراهم کرد و در کارهای دیگر در شهر تهران نیز 

شاهد روحیه مجاهدت و پرتوان آنها هستیم.
و  خوب  شهردار  اینکه  بیان  با  الریجانی 
سامان  را  شهر  کارهای  که  داریم  عاقلی 
پیام  این  ایشان،  کار  داد:  ادامه  دهد،  می 
را دارد که وقتی بخش های مختلف کشور 
افزایی موجب  این هم  کار کنند  هماهنگ 
اینکه  بر  ما  تاکید  شود.  می  جامعه  رشد 
این  یابد  سوق  همگرایی  سمت  به  شرایط 
انجام  درست  همگرایی  با  کارها  که  است 

خواهند شد نه با دعوا و نزاع.
وی ادامه داد: دعواها و نزاع ها فرسایش ایجاد 
می کنند و نمی گذارند نیروها دور هم جمع 

شوند. باید برای پیشرفت کشور همگرا بود.
الریجانی تاکید کرد: کفران نعمت است که 
فرصت ها، صرف جدال های بالوجه شود و 

نگذاریم بخش های مختلف همگرا شوند.
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه ضمن 
تشکر از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: 
نمایشگاه کتاب بیالن مهم فرهنگی و گشت و 
گذاری در عالم فرهنگ است. طبق گزارشات 
ناشران هم امسال راضی بودند و همه مردم به 

راحتی بازدید کردند.
وی با اشاره به گله گذاری هایی که در سال 
افزود:  دارد،  وجود  ناشران  سوی  از  گذشته 
آقای  و  است  وضع خوب  اینکه  مثل  امسال 
جنتی نیز در شأن وزیر ارشاد خوب کار کردند. 
به نظر من با وجود همه صحبت هایی که می 

شد کار ایشان مثبت بود.
الریجانی در خصوص ارزیابی اش از وضعیت 
فیلم های سینمای گفت: گزارشی که از فیلم 
های سینمایی داشتیم بر این نکته تاکید داشت 
که امسال فیلم های معنادارتر، پرمغزتر و بهتری 

خلق شدند.

رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه 
تمدن ایران، تمدنی پرمغز است، گفت: عده ای 
تالش می کنند از خلیج فارس، اسم فارس را 
حذف کنند، این تمدن را که نمی توانید حذف 
کنید. این تالش ها کودکانه است باید بپذیرید 

که این ملت از تمدنی فاخر برخوردار است.
در  خود  اظهارات  از  دیگری  بخش  در  وی 
خصوص وضعیت ناشران تصریح کرد: سالهای 
این  و  کردیم  نشر طی  بخش  در  را  سختی 
دوستانی که جایزه گرفتند با سختی کار کردند 

تا بخش نشر را زنده نگهدارند.
الریجانی نابسامانی های اقتصادی و تحریم ها را 
عامل فضای ناگوار اقتصادی در کشور خواند و 
ادامه داد: بخش نشر هم این فضا را تحمل کرد 
اما به نظر من پس از توافق هسته ای آرام آرام 
شرایط کشور تغییر می کند. امیدوارم وضعیت 
نشر بهتر شود. رئیس مجلس شورای اسالمی با 
انتقاد از سیستم توزیع بخش نشر گفت: برخی 
دوستان طرح مقدماتی را برای حل این مشکل 
ارائه دادند که اصل این فکر خوب است اما باید 

پخته تر شود.
توزیع  سیستم  تدوین  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
فراگیر نشر خاطرنشان کرد: تالش می کنیم تا 
تسهیالتی که نیاز دارید برایتان فراهم کنیم اما 

کارها باید به دست خودتان انجام شود.
بر  تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
لزوم روزآمد شدن سیستم های چاپ گفت: 
باید سیستم های چاپ به روز شود تا کتاب با 

کیفیت تولید شود.
الریجانی با بیان اینکه کیفیت نشر رشد داشته 
است، افزود: باید استانداردهای سیستم چاپ 
با  راستا  این  در  که  شود  روزآمد  صحافی  و 
تسهیالت صندوق توسعه ملی از صنعت چاپ 

حمایت می کنیم.

الریجانی: جدال های بی مورد در کشور 
کفران نعمت است

جهانگیری: طرحهای عمرانی به بخش 
خصوصی واگذار شود

روسای  و  سفیران  جمع  در  جمهوری  رییس  دفتر  رییس 
از کشور؛  ایران در خارج  نمایندگی های جمهوری اسالمی 
برجام را یک حرکت هماهنگ، عالمانه، مدبرانه و صبورانه برای 
برداشتن مانع تحریمها از مسیر رشد اقتصادی ایران اسالمی 
دانست و تاکید کرد: تحریم ها نه تنها مانع تحقق ویژگی برون 
گرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی بودند، بلکه برای تحقق 
ویژگی درون زایی اقتصاد نیز مانع بزرگی به حساب می آمدند.

محمد نهاوندیان روز شنبه در این نشست که با عنوان »برجام 
وزارت  و در محل  مقاومتی، فرصتها و ظرفیتها«،  اقتصاد  و 
امور خارجه برگزار شد، گفت: برجام قرار نیست برای ما رشد 

اقتصادی به همراه بیاورد، بلکه یکی از عمده ترین موانع بر سر 
راه رشد اقتصادی را برطرف کرد تا با تکیه بر توان درونی و بهره 

گیری از ظرفیتهای بیرونی بتوان رونق اقتصادی ایجاد کرد.
رییس دفتر رییس جمهوری اظهارداشت: اهمیت پسابرجام به 
ویژه در عرصه اقتصادی مهمتر از برجام است، اما باید این نکته 
مهم را در نظر داشت که تحقق انتظاراتی که از پسابرجام می 
رود، نیازمند همدلی در بهره گیری از فرصت ها و زمان بر است.

رییس دفتر رییس جمهوری با تاکید بر اینکه »دولت تدبیر و 
امید البته در اصالح سیاستهای اقتصادی کشور منتظر برجام و 
رفع تحریم ها ننشست«، گفت: دولت از همان ابتدا معتقد بود 

که تحریمها مسبب همه مشکالت اقتصادی ما نبوده و نیستند 
و لذا اصالح سیاستهای پولی و مالی را از ابتدای شروع به کار 
مورد توجه قرار داد. اساسا یکی از عوامل موثر در حصول برجام 
پیامی بود که از ثبات و آرامش فضای داخلی در شرایط برقراری 
تحریمها به میز مذاکرات رسید و نشان می دهد که دولت برای 
حفظ وضعیت آرام و بدون التهاب اقتصاد کشور عزم راسخ دارد.
پیش  جدیدی  فرصتهای  برجام  کرد:  تصریح  نهاوندیان 
اما نکته مهمی  ایجاد کرده است،  اقتصاد کشورمان  روی 
از  گیری  بهره  دارند،  تاکید  آن  بر  هم  روحانی  دکتر  که 
مدل  بر  اتکا  با  سازنده  تعامل  رویکرد  که  است  فرصتی 

برد- برد می تواند ، محقق کند.
تعامل  رویکرد  اینکه  بیان  با  جمهوری  رییس  دفتر  رییس 
سازنده بر پایه مدل برد-برد به خوبی به عرصه اقتصاد قابل 
تعمیم است، ادامه داد: در دوره پسابرجام باید طرفهای مذاکره 
اقتصادی کشور را دسته بندی کنیم. مقامات دولتی، فعاالن 
بخش خصوصی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، موسسات 
رتبه بندی اقتصادی و ارائه مشاوره، رسانه ها، موسسات سرمایه 
گذاری و صندوقهای ضمانت صادرات هفت بخش قابل توجه 
برای برنامه ریزی انجام مذاکرات هستند که باید برای مذاکره و 

تعامل با یکایک آنها برنامه ریزی داشته باشیم.

بخش خصوصی 
پرچمدار 
مدیریت 

اقتصاد
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بلومبرگ خبر داد:
آمادگی آلمان برای دعوت از روحانی  

شبکه بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد: 
صدر اعظم آلمان برای تقویت روابط با ایران آماده 

دعوت از حسن روحانی است.
به گزارش  شبکه تلویزیونی بلومبرگ، دولت آلمان 
از  دعوت  آماده  اسرائیل  خشم  احتمال  وجود  با 
حسن روحانی رییس جمهوری ایران برای سفر به 

آلمان است.
آنگال مرکل صدر اعظم آلمان به نشانه حمایت از 
احیای روابط با تهران آماده شده است از حسن 
روحانی دعوت به عمل آورد و این اقدام احتمال دارد 
موجب خشم تل آویو شود. این در حالی است که 
هم حزبی های مرکل درباره ارسال نشانه غلط به 

اسرائیل که متحد آلمان است، هشدار داده اند.
بر اساس این گزارش، منابع مطلع از این موضوع 
گفته اند که دولت فعال برای انجام هر اقدامی در این 
زمینه دست نگه داشته و در حال بررسی آن است.

سخنگوی دولت آلمان و وزارت امور خارجه این 
کشور تاکنون اظهار نظری درباره این موضوع نکرده 
و سفارت تهران در برلین نیز به خبرنگاران پاسخی 
از زمان اجرای  بلومبرگ،  به گزارش  نداده است. 
توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 و لغو تحریم های 
بین المللی وضع شده علیه تهران، دولت های اروپایی 
در تالشند تا برای بازگشت به بازار ایران روابط خود 

را با این کشور تقویت کنند.

پاسخ ایران به اتهامات سفیر عربستان
 در شورای امنیت سازمان ملل 

جمعه  روز  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
و  انگاره ها   « عنوان  تحت  عمومی  بحث  جلسه 
ایدئولوژی های تروریسم« را به ابتکار مصر که رئیس 
امنیت در ماه می میالدی است  دوره ای شورای 
برگزار کرد. در جریان این جلسه که با حضور 10 
وزیر امور خارجه برگزار شد، ۷3 نفر از نمایندگان 
کشورها از جمله سفیر کشورمان در سازمان ملل 
متحد سخنرانی کردند و عالوه بر یان الیاسون قائم 
مقام دبیرکل، رئیس آکادمی تحقیقات االزهر نیز 

حضور داشت.
سفیر عربستان سعودی نیز یکی از سخنرانان این 
جلسه بود و در سخنرانی خود پیرامون موضوع، 
اتهامات بی پایه و اساسی را به کشورمان وارد کرد 
که در پایان سخنرانی وی، واکنش رایزن نمایندگی 

کشورمان در جلسه را به همراه داشت.
در  کشورمان  نمایندگی  سیاسی  رایزن  ادامه  در 
پاسخ به اظهارات سفیر سعودی گفت: جای بسی 
شگفتی است که عربستان ایران را متهم به فرقه 
گرایی کند و علیه فرقه گرایی داد سخن سر دهد 
کجا  از  تکفیری  تفکر  می دانند  همگان  که  چرا 
سرچشمه می گیرد، در پی چیست و توسط چه 
کسانی به عمل گذاشته می شود. سخنان تحریک 
کننده مقامات سعودی و امامان جماعت سعودی 
در ترویج و اشاعه فرقه گرایی کامال روشن و بی نیاز از 
توضیح است. به عنوان یک نمونه امام جماعت مکه 
که منصوب دولت است در سال 2015 می گوید 
:« من با صدای بلند اعالم می کنم که جنگ ما با 
ایران جنگ سنی و شیعه است، حتی اگر این جنگ 
فرقه ای نباشد ما آن را فرقه ای می کنیم. مخالفت ما 
با آنان )شیعیان( تا زمانی که بر روی زمین وجود 

دارند ادامه خواهد داشت.

هشدار درباره کالهبرداری سودجویان 
با غصب عناوین نهاد ریاست جمهوری

دیگر  بار  جمهوری،  ریاست  نهاد  عمومی  روابط 
نسبت به کالهبرداری سودجویان با غصب عناوین 

نهاد ریاست جمهوری هشدار داد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی دولت، روابط 
عمومی نهاد ریاست جمهوری در اطالعیه ای از 
شهروندان خواست در برابر اقدامات فریبکارانه افراد 
سودجویی که می کوشند با غصب و سوء استفاده 
از عناوین رییس جمهوری و مقامهای عالی نهاد 
ریاست جمهوری، کالهبرداری کنند؛ هوشیار باشند 
و موارد مشکوک را برای رسیدگی به مراجع قانونی 

و انتظامی منتقل کنند.
در این اطالعیه با تشریح شگردهای مورد استفاده 
افراد کالهبردار و سودجو عنوان شده که »تماس 
دستگاه  و  بازنشستگی  های  کانون  مدیران  با 
های حمایتی و خیریه و انتساب خود به نهاد و 
اخذ لیست افراد تحت پوشش به بهانه پرداخت 
تسهیالت بالعوض و تماس با افراد لیست مذکور 
و کالهبرداری از آنان، ارسال پیامک جعلی تحت 
عنوان برنده شدن در مسابقات قرعه کشی ، جعل 
امضای مقامهای عالی نهاد و یا سر برگ ریاست 
جمهوری برای استخدام و یا ارتقاء شغلی در دستگاه 
های اجرایی و کالهبرداری از خیرین از طریق تماس 
و تقلید صدای مقام های عالی نهاد به بهانه کمک 
به آزادی زندانیان مستحق« از جمله این شگردها 
است. روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری در این 
اطالعیه بار دیگر از هموطنان عزیز درخواست نموده 
است که قبل از هرگونه اقدامی در ارتباط با این 
به  رسیدگی  برای  مشکوک  موارد  کالهبرداران، 

اطالع مراجع قانونی و انتظامی رسانده شود.

کشته شدن 330 داعشی در غرب عراق
نفر   330، گذشته  هفته  یک  در  عراق  نیروهای 
از عناصر گروه ترویستی – تکفیری داعش را در 

مناطق غرب این کشور به هالکت رساندند.
روزنامه عراقی »الصباح «،روز شنبه نوشت: نیروهای 
عراقی با پشتیبانی نیروی هوایی ارتش این کشور در 
جریان عملیات آزاد سازی منطقه الجبه در شمال 
منطقه البغدادی و شهرستان الرطبه 330 عنصر 

تروریستی داعش را از پای درآوردند.
براساس این گزارش سرکرده عملیات نظامی گروه 
تروریستی داعش و ده نفر از همراهان او و 35 عامل 

انتحاری در میان این کشته شدگان قرار دارند.
به نوشته این روزنامه، نیروهای عراقی در جریان 
عملیات خود در این مناطق ده ها انبار اسلحه و 
خودروهای  نیز  و  شده  گذاری  بمب  خودروهای 
نظامی حامل تیربارهای این گروه تروریستی و نیز 
پهپاد جاسوسی آنها را منهدم ساختند. مقامات 
محلی در استان االنبار عراق روز جمعه اعالم کردند، 
ادامه پیشروی خود در غرب  نیروهای عراقی در 

استان االنبار منطقه »جبه« را آزاد کردند.

صالحی:
فرآیند غنی سازی در حال پیشرفت است  

علی اکبر صالحی گفت: فرآیند غنی سازی در چارچوب ظرفیت های علمی 
و منابع طبیعی کشور در حال پیشرفت است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در جلسه افتتاحی 
سمینار محدود روسای نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در خارج از 
کشور با عنوان »برجام و اقتصاد مقاومتی، فرصت ها و ظرفیت ها« ضمن 
تشریح جزئیات فنی توافق برجام در خصوص فرصت های به وجود آمده 
ناشی از توافق برجام، ادامه داد: روند پیشبرد فعالیت های انرژی اتمی به 
طور طبیعی و متناسب با برنامه راهبردی کشور در مسیر شفاف و مطابق 

با شاخص های بین المللی رو به جلو است.
وی افزود: ما در بخش صنعتی شدن فعالیت های اتمی کشور، در حال 
ارتقای تکنولوژیک با ماشین آالت مدرن هستیم و در زمینه تجاری سازی 
نیز فروش آب سنگین را در سطح بازار جهانی جا انداخته و موقعیت کشور 

را در زمینه انرژی صلح آمیز اتمی ارتقاء بخشیده ایم.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی پیرامون مجموعه 
خدمات انرژی اتمی در ارائه خدمات پزشکی، اظهار کرد: در حوزه تأمین 
سالمت مردم برای تولید دارو و انواع دستگاه های پیشرفته تصویربرداری 
پزشکی، موفقیت های سودمندی را با رویکرد بهره وری سازنده در چارچوب 

قاعده فایده و هزینه برای پیشرفت کشور به دست آورده ایم.

حزب ا...:
 شهادت بدرالدین به دلیل حمالت توپخانه ای 

تکفیری ها بود
حزب ا... لبنان اعالم کرد، انفجاری که منجر به شهادت فرمانده نظامی 
این حزب در دمشق شد ناشی از حمله توپخانه ای گروه های تکفیری بود.

به گزارش پایگاه خبری العهد، حزب ا... لبنان اعالم کرد: تحقیقات ما نشان 
می دهد انفجاری که روز جمعه به شهادت مصطفی بدرالدین، فرمانده 
نظامی حزب ا... در نزدیکی فرودگاه دمشق منجر شد به دلیل حمله 

توپخانه ای گروه های تکفیری به یکی از مقرهای حزب بود.
نتیجه تحقیقات  تاکید کرد: مشخص شدن  لبنان همچنین  حزب ا... 
درخصوص ترور بدرالدین بر عزم و اراده ما برای ادامه جنگ علیه این 
گروه های جنایتکار و شکست آنها خواهد افزود که یکی از خواسته ها و 

آرزوهای شهید بدرالدین بود.
در بیانیه حزب ا... لبنان آمده است: در هر حال جنگ ما یک جنگ 
واحد علیه طرح آمریکایی-صهیونیستی است که تروریست های تکفیری 
به مثابه نوک پیکان این طرح و خط مقدم آن در تجاوز علیه امت و 

مقاومت هستند.
روز جمعه در مراسم تشییع پیکر شهید بدرالدین، شیخ نعیم قاسم، معاون 
دبیرکل حزب ا... اعالم کرده بود ظرف ساعات آتی نتیجه تحقیقات از علت 
انفجاری که به شهادت بدرالدین منجر شد اعالم می شود. گمانه زنی های 

اولیه از حمله هوایی رژیم صهیونیستی حکایت داشت.
این در حالی است که دیده بان حقوق بشر سوریه مدعی شده گروه های 
مخالف مسلح فرمانده نظامی حزب ا... در نزدیکی فرودگاه دمشق را هدف 
قرار نداده اند. رامی عبدالرحمن، مدیر دیده بان حقوق بشر در این باره گفت 
هیچ حمله هوایی طی چند روز گذشته به این منطقه صورت نگرفته است.

وی گفت: مخالفان سوریه هیچ ارتباطی با کشته شدن بدرالدین ندارند.

میرزاخانی نخستین زن عضو آکادمی علوم آمریکا
دکتر مریم میرزاخانی فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف به عنوان 

اولین زن عضو آکادمی ملی علوم آمریکا انتخاب شد.
دکتر مریم میرزاخانی، استاد ریاضیات دانشگاه استنفورد، اخیرا به عنوان 

عضو آکادمی ملی علوم امریکا انتخاب شده است.
بنابر این گزارش؛ اعضای جدید این آکادمی که عضویت در آن یکی از 
بزرگترین افتخارات برای دانشمندان در ایاالت متحده به شمار می رود، 
توسط اعضای فعلی آن و بر مبنای دستاوردهای برجسته و پیوسته در 

تحقیقات بدیع انتخاب می شوند. 
این اعضا به عنوان ›مشاور ملی‹ در علوم، مهندسی و پزشکی شناخته می 
شوند. اعضای سابق این آکادمی دانشمندانی از جمله آلبرت انیشتین، 

توماس ادیسون و الکساندر گراهام بل می باشند.
دکتر میرزاخانی یکی از 84 عضو جدید و 21 عضو پیوسته خارجی است 
که در سال جاری برای عضویت در این سازمان غیر انتفاعی انتخاب شده 
است. ایشان در ماه آوریل سال آینده در واشنگتن به طور رسمی معرفی 

خواهند شد.
مریم میرزاخانی ریاضی دان و استاد ایرانی دانشگاه استنفورد، آمریکا است. 
میرزاخانی در 31 سالگی و در دانشگاه استنفورد به عالی ترین جایگاه 
دانشگاهی، مقام استادی، رسید و در سال 2014، برنده مدال فیلدز شد، 

که باالترین جایزه در ریاضیات است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، وی نخستین زن و 
نخستین ایرانی برنده مدال فیلدز است. مریم میرزاخانی در دوران تحصیل 
در دبیرستان فرزانگان تهران، برنده مدال طالی المپیاد جهانی ریاضی 
در سال های 1994 )هنگ کنگ( و 1995 )کانادا( شد و در این سال به 
عنوان نخستین دانش آموز ایرانی حایز نمره ی کامل شد. وی نخستین 
دختری بود که به تیم المپیاد ریاضی ایران راه یافت و نخستین دختری 
بود که در المپیاد ریاضی ایران طال گرفت. دکتر میرزاخانی در سال 1999 
کارشناسی خود را در رشته ریاضی از دانشگاه صنعتی شریف و دکترای 
خود را در سال 2004 از دانشگاه هاروارد به سرپرستی کورتیس مک مولن 

از برندگان مدال فیلدز دریافت کرد.

سی ان ان: 
داعش وضعیت فوق العاده اعالم کرد

شبکه تلویزیونی سی ان ان به نقل از مقامات نظامی آمریکایی گزارش داد: 
)گروه تروریستی – تکفیری( داعش وضعیت فوق العاده اعالم کرده است.

سی ان ان  با انتشار این خبر گزارش داد: مقامات نظامی آمریکایی که 
از نزدیک شرایط را تحت نظر دارند، می گویند داعش بر این باور است 
که آنها در شهر ›رقه‹، مرکز خالفت خود خوانده داعش، بزودی تحت 
 )Steve Warren( ›محاصره قرار خواهد گرفت. سرهنگ ›استیو وارن
سخنگوی ائتالف به اصطالح ضد داعش به سرکردگی آمریکا روز گذشته 
)جمعه( به خبرنگاران گفت:‹ حال به هر منظوری، ما وضعیت فوق العاده 
را در رقه مشاهده کرده ایم.‹ سخنگوی ائتالف آمریکایی افزود: ›از اینکه 
دشمن چنین احساس خطر کرده است، آگاه هستیم.‹ سی ان ان گزارش 
داد شواهد حاکی از تحرکات نیروهای داعش در اطراف شهر )رقه( است 
و آنها تالش می کنند در برخی مناطق پوشش هایی را در مقابل حمالت 
احتمالی هوایی و زمینی ایجاد کنند. این سخنگوی ائتالف آمریکایی 
درجمع خبرنگاران مدعی شد: ›آنها )داعش( شاهد آن هستندکه ›نیروی 
های دمکراتیک سوری‹ درکنار ›ائتالف عرب سوری‹، دو جناح شرقی و 

غربی آنها را با مانورهای خود تحت پوشش قرار داده اند. ›
وی در ادامه افزود:‹ هردو بخش از سوی داعش بشدت تحت تدابیر امنیتی 
قرار گرفته و نیروهای دمکراتیک سوریه قادر هستند، خود نیروی الزم برا 

حمله به این مناطق را داشته باشند.‹
بنابراین گزارش، سخنگوی ائتالف آمریکای همچنین گفت: ائتالف )به 
اصطالح ضد داعش به سرکردگی آمریکا( معتقد است داعش درحال 
پاسخ دادن به این مانورها است، گزارش هایی داشته ایم که داعش درحال 
تغییر دادن توانایی هایی رزمی خود است و من گمان می کنم که آنها به 
این می اندیشند که بعد چه خواهد شد، و ما گزارش هایی از آنها در مورد 
تغییر مواضع نیروها، چه در داخل شهر و چه در خارج از شهر دریافت 
کرده ایم. شهر رقه مرکز استان رقه در شمال شرق سوریه است و در سال 
2013 میالدی و در جریان درگیری های داخلی در سوریه، در ابتدا به 
دست گروه تروریستی ›جبهه النصره‹ افتاد و پس از آن گروه تکفیری- 
تروریستی داعش مرکزیت به اصطالح خالفت خود را در این شهر قرار داد.

خبرخبر

در  کرد:  تاکید  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
شرایط جدید همه تالش های سفرا می بایست 
و  کشور  اقتصادی  توسعه  پیشبرد  راستای  در 
و  شود  متمرکز  مردم  معیشتی  شرایط  بهبود 
نتایج برجام را احساس  مردم در عمل،  آثار و 

کنند.
محمدجواد ظریف، در جلسه افتتاحیه سمینار 
جمهوری  نمایندگی های  روسای  محدود 
اسالمی ایران در خارج از کشور با عنوان »برجام 
ظرفیت ها«،  و  فرصت ها  مقاومتی،  اقتصاد  و 
شده ایم  جمع  اینجا  در  امروز  ما  کرد:  اظهار 
برای  تمامی فرصت ها و ظرفیت های جدید  تا 
بهره برداری از برجام در سایه اقتصاد مقاومتی 
را مورد تبادل نظر قرار دهیم. در شرایط جدید 
راستای  در  می بایست  سفرا  تالش های  همه 
پیشبرد توسعه اقتصادی کشور و بهبود شرایط 
معیشتی مردم متمرکز شود و مردم در عمل،  

آثار و نتایج برجام را احساس کنند.
ظریف با تشریح رویکرد مخالفان توافق برجام 

برجام  مخالفان  برخی  کرد:  اظهار  آمریکا،  در 
در  صهیونیستی  رژیم  از  طرفداری  سابقه  که 

آمریکا دارند سعی نمودند با اعمال دیدگاه های 
نتایج  ساختن  کند  روند  خویش  تنگ نظرانه 
رویکرد  این  کنند.  دنبال  را  برجام  توافق 
طراحی های  و  هوشیاری  نیازمند  مخالفان، 
و  جدید  چشم اندازهای  خلق  برای  جدید 

پیشبرد اهداف جمهوری اسالمی ایران است.
واقع بینی  ضرورت  تبیین  با  خارجه  امور  وزیر 
آمده  بدست  نتایج  از  منصفانه  تصویر  ارائه  در 
اطالع رسانی  حوزه  در  گفت:  برجام،   پرتو  در 
به  نسبت  واقعی  و  دقیق  گزارش  ارائه  به  نیاز 
تالش های به عمل آمده برای تبلور آثار توافق 
اطالع رسانی  و  مالی  و  بانکی  حوزه  در  برجام 
حاکم  جاری  واقعیت های  به  نسبت  شایسته 
نمایندگی های  و  می باشیم  برجام  فرآیند  بر 
از کشور در  ایران در خارج  جمهوری اسالمی 
این رویکرد و گشایش های جدید نقش  ارائه 

بارز و اساسی دارند.

ظریف: 

باید مردم در عمل،  نتایج برجام را احساس کنند

ادامه از صفحه 1
به  گذشته  ماه  چند  تجربه  گفت:  عراقچی 
های  فعالیت  برای  که  است  داده  نشان  ما 
گسترده نیازمند همکاری های بیشتری بین 
های  وزارتخانه  و  کشور  خارجی  سیاست 
اقتصادی احساس می شود تا بتوانیم از این 
ظرفیت های ایجاد شده به نحو مطلوب تری 

استفاده کنیم.
با  مقاومتی  اقتصاد  و  برجام  همایش  دبیر 
اشاره به برگزاری این همایش افزود: تصمیم 
بر این شد که با حضور تعدادی از نمایندگی 
روابط  دارای  که  کشورهایی  در  ایران  های 
اقتصادی فعال تری با ما هستند این سمینار 

برگزار شود.
عراقچی در ادامه درخصوص سخنان مطرح 
افزود:  همایش  مهمانان  و  همایش  در  شده 
آغاز  ظریف  دکتر  سخنرانی  با  امروز  جلسه 
شد و سپس آقای صالحی گزارشی از آخرین 
خصوص  به  کشور  ای  هسته  برنامه  وضع 
المللی  بین  ای  هسته  های  همکاری  درباره 

ارائه کرد.
وی اضافه کرد: همچنین ایشان در این مورد 
که  است  شده  ایجاد  هایی  ظرفیت  چه  که 
مختلف  کشورهای  با  بتوانیم  برجام  از  پس 
های  فرصت  همچنین  و  کنیم  همکاری 
فراهم شده در دوران پسابرجام صحبت کرد.
عراقچی افزود: سازمان انرژی اتمی بالفاصله 
پس از اجرای برجام روابط بین المللی خود 
نیز  صالحی  آقای  و  است  کرده  تر  فعال  را 
در  و  مختلف  کشور  چند  به  را  سفرهایی 
ای  هسته  های  همکاری  گسترش  راستای 
تعدادی  با  مشترک  های  پروژه  برخی  و 
زمینه  این  البته  که  کرده  آغاز  کشورها  از 
آن  در  بیشتر  باید  و  است  ای  گسترده 

فعالیت کنیم.
وی با اشاره به نقش نمایندگی های ایران در 
خارج از کشور در راستای کمک به گسترش 
داشت:  اظهار  المللی  بین  های  همکاری 
گسترش  جهت  در  ما  های  نمایندگی  تمام 
همکاری های بین المللی ایران توجیه شده 

اند.
مقاومتی  اقتصاد  و  برجام  همایش  دبیر 
افزود: در ادامه این جلسه و با شروع مباحث 
یک  در  سیف  و  نهاوندیان  آقایان  اقتصادی 
کمک  نحوه  خصوص  در  مشترک  پنل 
پیشبرد  برای  کشور  به  خارجی  سیاست 
برنامه های اقتصادی در فضای پس از برجام 
فعالیت  از  را  خود  انتظارات  و  سخنرانی 
رسانی  اطالع  نحوه  مورد  در  ها  نمایندگی 

گسترش  و  کشور  های  ظرفیت  معرفی  و 
ارتباطات مطرح کردند.

ایران  نمایندگی های  اینکه  بیان  با  عراقچی 
این  در  سنگینی  وظیفه  کشور  از  خارج  در 
زمینه بر عهده دارند گفت: نمایندگی ها باید 
بتوانند با اطالع رسانی دو طرفه ، ارتباطات 

را برقرار و با ایران هراسی مقابله کنند.
وی با اشاره به بحث ایران هراسی در جلسه 
که  رهبری  تاکید  به  توجه  با  افزود:  امروز 
فرموده اند طرف های مقابل ما ایران هراسی 
را انجام می دهند و کسانی که نمی خواهند 
برجام  از  ناشی  های  گشایش  شاهد  ایران 
هراسی  ایران  ایجاد  برای  تالش  با  باشد 
و  ها  شرکت   ، ها  بانک  تا  کنند  می  سعی 
موسسات بین المللی از ورود به ایران هراس 
داشته باشند؛ طبیعتاً در مقابل این سیاست 
ها ما نیز باید با ایجاد سیاست ایران گرایی 
و  بپردازیم  سازی  اعتماد  و  ایران  معرفی  به 
ما  های  نمایندگی  و  خارجی  سیاست  طبعاً 
در خارج از کشور می توانند نقش موثری را 

در این زمینه ایفا کنند.
نهاوندیان  سخنان  به  اشاره  با  عراقچی 
در  مطرح شده  مباحث  از  دیگر  یکی  گفت: 
اقتصاد  با  برجام  ارتباط  ، بحث  امروز  جلسه 
مقاومتی است و اینکه برای ما اصل اساسی 

اقتصاد مقاومتی است.
وی تاکید کرد: آنچه مسیر را برای ما روشن 
می کند اقتصاد مقاومتی و اصول و مبناهای 

مقام معظم رهبری در این راستاست.
ظرفیت  خصوص  این  در  گفت:  عراقچی 
تحقق  برای  برجام  توسط  شده  ایجاد  های 
جلسه  در  ما  و  شد  مطرح  مقاومتی  اقتصاد 
اقتصادی  فردا در حضور وزرای  و  بعدازظهر 
خواهیم بود تا آنها نیز موارد مورد نظر خود 
های  نمایندگی  و  سفرا  از  را  انتظاراتشان  و 

خارج از کشور بیان کنند.
برای  جلسه  پایان  در  و  فردا  افزود:  وی 
رئیس جمهور  در حضور  نهایی  بندی  جمع 
خواهیم بود و نتیجه بحث ها و دستورالعمل 
قرار  روحانی  آقای  اختیار  در  را  نهایی  های 
ایشان  ارشادهای  و  نظرها  از  تا  داد  خواهیم 

بهره مند شویم.
دبیر همایش برجام و اقتصاد مقاومتی گفت: 
با  ما   سفرای  سمینار  پایان  در  امیدوارم 
مشخصی  های  مأموریت  و  ها  دستورالعمل 
به محل مأموریت خود بازگردند تا بتوانیم با 
و در فضای  ها  این دستورالعمل  از  استفاده 
پسابرجام به رشد و توسعه اقتصادی کشور و 

در جهت منافع کشور کمک کنیم.

عراقچی: 

سفرا برای تحقق اقتصاد مقاومتی پس از برجام 
گام بردارند

اسالم،  گفت:  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
پیروزی  و  اقتدار  اساس  مردم  و  رهبری 
های ملت ایران است و رهبر معظم انقالب 
سازنده نقشه راه تمدنی هستند که جهان را 
از عدل، قسط و داد پر می کند و این نقشه 

راه سعادت ماست.
در  سالمی  حسین  پاسدار  سرتیپ  سردار 
زرهی  یگان های  شهدای  یادواره  نخستین 
قرآن  اینکه  بیان  با  شیراز  در  فارس  استان 
بر  باید  مسئولین  آحاد  و  است  مطلق  حق 
کنند  رفتار  دشمنان  با  قرآن  منطق  اساس 
گفت:اینکه عده ای فکر کنند سعادت ما در 
دشمنان  به  نسبت  بینی  خوش  و  رضایت 

است،خالف منطق قرآن است.
و  کفار  قرآن،  آیات  اساس  بر  افزود:  وی 
و  عطوفت  هیچ  یابند  ظفر  اگر  مشرکان 
تجلی  امروز  و  ندارند  ما  به  نسبت  تعهدی 
به  نسبت  ها  آمریکایی  رفتار  در  آیات  این 

برجام قابل مشاهده است.
قرآن  پیام  داشت:  اظهار  سالمی  سردار 
برای  استقالل  و  شرف  عزت،  آزادی، 
این  بازیابی  دنبال  به  ما  و  است  مسلمانان 
نمی  پا  از  زمینه  این  در  و  هستیم  عزت 

نشینیم.
انقالب  معظم  رهبر  اینکه  بیان  با  وی 
مسلمانان  شکوه  بازیابی  دنبال  به  اسالمی 
هستند، گفت: اگر تا به امروز کاروان شهدا 
روی دستان مردم وفادار و متدین ما تشییع 
از  اسالمی  هویت  بازیابی  برای  شود،  می 

دست رفته مسلمانان است.
به  ما  داد:  ادامه  فرمانده کل سپاه  جانشین 
توپ، تانک و موشک نمی بالیم، ما به وجود 
از جوانمردی  می بالیم که سرشار  مردانمان 
ابوالفضل)ع(  از حضرت  هستند، مردانی که 
مردانگی، از حضرت علی اکبر )ع( حضور در 
قلب میدان نبرد و از حضرت ام البنین )س( 

آموختند. صبر 
ائمه اطهار )ع( سرمایه های  وی بیان کرد: 
امروز رهبر معظم  عظیم تمدنی هستند که 
دهنده  ادامه  و  پرچمدار  اسالمی  انقالب 
مسلمانان  همیشه  برای  تا  هستند  آنها  راه 

جهان را از سیطره استکبار نجات دهند.
پرتو  در  ایران  ملت  افزود:  سالمی  سردار 
اسالم، قرآن و والیت فقیه در طول 38 سال 
دشمنان  جهانی  های  تهاجم  انواع  توانسته 

از جنگ تحمیلی هشت ساله، محاصره  اعم 
روانی  عملیات  فرهنگی،  تهاجم  اقتصادی، 
پیش  موفقیت  با  را  نیابتی  های  جنگ  و 
به  رو  کامل  امنیت  در  امروز  و  گذارد  سر 

پیشرفت و آبادانی در حال حرکت است.
مردم  و  رهبری  اسالم،  کرد:  تصریح  وی 
ایران  ملت  های  پیروزی  و  اقتدار  اساس 
است و رهبر معظم انقالب سازنده نقشه راه 
قسط  عدل،  از  را  جهان  که  هستند  تمدنی 
سعادت  راه  نقشه  این  و  می کند  پر  داد  و 

ماست.
ایران  ملت  نشان کرد:  سردار سالمی خاطر 
در مقابل بزرگ ترین امپراطوری های تاریخ 
اراده خود  سربلند ایستاده و تحمیل کننده 
بر دشمنان بزرگ است که نمونه ای از این 
ایستادگی و سربلندی در مواجهه تفنگداران 
نیروی دریایی سپاه با نیروی دریایی آمریکا 
تقابل  دنیا  مردم  و  آشکار شد  برای همگان 

عزت با ذلت را دیدند.
پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
مطالب  از  دیگری  در بخش  اسالمی  انقالب 
و  اقتدار  عزت،  شهیدان  داشت:  بیان  خود 
ارمغان  به  ایران  ملت  برای  را  سربلندی 
منزلت،  خود،  خون  اهدای  با  و  آوردند 
استقالل و کرامت را به مردم و کشور خود 
اهدا کردند و بی شک اقتدار و هویت امروز 
کشور ما مرهون خون های پاک شهداست.

هدایتگر  شهدا  داشت:  اظهار  سالمی  سردار 
بشریت هستند و همانگونه که همگان شاهد 
های  فقیه صحنه  والیت  پرتو  در  بودیم  آن 
و  عاشقانه  مواجهه  میدان  به  را  نابرابر  نبرد 
عاشورایی فرزندان امت اسالم تبدیل کردند.
صبر،  نماد  شهدا  خانواده  کرد:  اضافه  وی 
عرصه  در  ایران  ملت  شکوه  و  استقامت 
ملت  و  هستند  جهانی  استکبار  با  رویارویی 
ایران همواره قدردان این خانواده ها خواهد 

بود.
مهد  فارس  اینکه  بیان  با  سالمی،  سردار 
پرورش عالمان بزرگ، مجاهدان صف شکن 
و شهیدان جاودانه است، اظهار کرد: فارس 
اسالمی  ایران  نوین  هویت  تصویرگری  در 
مقاوم، حق جو و عدالت طلب، نقشی تعیین 
کننده ایفا کرده و در تکامل نقشه افتخار و 
تعیین  و  ارزشمند  تاثیری  ملت  این  اقتدار 

کننده دارد.

سالمی:

اسالم، رهبری و مردم ارکان اقتدار ملت
 ایران هستند

غرب  ادعاهای  روسیه  رئیس جمهور 
موشکی  سپر  سامانه  استقرار  درخصوص 
به  را  ایران  تهدید هسته ای  با  مقابله  برای 

گرفت. تمسخر 
آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
در  روسیه   رئیس جمهور  پوتین،  والدیمیر 
یادآوری  دیگر  بار  نظامی  مقامات  با  دیدار 
کرد که سامانه سپر موشکی در رومانی به 
سپس  است،  شده  مستقر  قدیمی  بهانه ای 
سپر  که  گفتند  بلند  صدای  با  حضار  تمام 
به  اروپایی  و  غربی  متحدان  برای  موشکی 
از  هسته ای  تهدید  از  جلوگیری  منظور 

طرف ایران ضروری است.
این  گرفتن  تمسخر  به  با  ادامه  در  وی 
بهانه غربی ها گفت: اکنون تهدید هسته ای 
وجود  تهدیدی  چنین  کجاست؟  ایران 

ندارد. آمریکا خود توافق هسته ای با ایران 
از  یکی  کشور  این  و  است  کرده  امضا  را 

بود.  توافق  این  برای  پیشگام  طرف های 
از  نیز  ما  و  دادند  انجام  درستی  کار  آنها 

این موضع دولت آمریکا حمایت کردیم اما 
ندارد،  وجود  ایران  سوی  از  تهدیدی  هیچ 
موشکی  دفاع  سپر  استقرار  حال  این  با 

همچنان ادامه دارد.
به  مسکو  که  گفت  همچنین  پوتین 
زمینه  این  در  همکاری  پیشنهاد  واشنگتن 
را داده اما مقامات آمریکا از انجام آن سر 

باز زده اند.
دفاعی  سامانه  این  گزارش،  این  اساس  بر 
روز  رومانی است که  دارای یک سایت در 
عالوه   است.آمریکا  عملیاتی شده  پنج شنبه 
دفاعی دیگر  ایجاد یک سامانه  برای  براین 
کشور  این  مقامات  با  لهستان  شمال  در 
سال  تا  است  قرار  که  کرده  ریزی  برنامه 

2018 تکمیل و عملیاتی شود.

پوتین: تهدید هسته ای ایران وجود ندارد
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آگهی حصر وراثت
آقای یوسف مرادزاده کردلر دارای شناسنامه شماره 166۷ بشرح دادخواست به 
کالسه 5۷/950201  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان سهراب مرادزاده کردلر بشناسنامه 8 در تاریخ 95/2/15 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم/مرحومه منحصراست به 

1-یحیی مرادزاده کردلر ش.ش 1416 فرزند سهراب نسبت فرزند
2- علی مرادزاده کردلر ش.ش 1415 فرزند سهراب نسبت فرزند 

3-یوسف مرادزاده کردلر ش.ش 166۷ فرزند سهراب نسبت فرزند 
4-سهیال مرادزاده کردلر ش.ش 2۷40588038 فرزند سهراب نسبت فرزند 

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

گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 57 شورای حل اختالف ارومیه

آگهی حصر وراثت
آقای ناجی نافعی دارای شناسنامه شماره 156 بشرح دادخواست به کالسه 5۷/950204  
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر 
نافعی بشناسنامه 52 در تاریخ ۷۷/5/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن 
مرحوم/مرحومه منحصراست به  1-جواهر نالو سورکان ش.ش 306 فرزند صادق نسبت 

همسر 2-ناجی نافعی ش.ش 156 فرزند اصغر نسبت فرزند 
3-درویش نافعی ش.ش 155 فرزند اصغر نسبت فرزند 

4-مدینه نافعی ش.ش 15۷ فرزند اصغر نسبت فرزند
5-میرو نافعی ش.ش 153 فرزند اصغر نسبت فرزند

6-افندی نافعی ش.ش 154 فرزند اصغر نسبت فرزند 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

رئیس شعبه 57 شورای حل اختالف ارومیهخواهد شد.

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
 139460313012004419 شماره  راي  1-برابر 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي 
مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد 
رشید  فرزند  موالئی  احمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض 
بشماره شناسنامه 198 صادره از دیواندره در ششدانگ 
است(به  اوقاف  ملک  )عرصه  خانه  باب  یک  اعیاني 
مساحت 8۷2/60 مترمربع پالک 8366 فرعي از یک 
اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 682 فرعي واقع 
درشهرستان تکاب- خیابان جانبازان – کوچه ریاضی 
دو  هر  جعفر  و  حسینعلی  رسمي  مالک  از  خریداري 

سالطین محرز گردیده است.
 139460313012004419 شماره   راي  برابر   -2
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي 
مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد 
ابراهیم سیدی قزقپان  بالمعارض متقاضي آقاي سید 
فرزند سید عابدین  بشماره شناسنامه 5 صادره از تکاب 
در ششدانگ اعیاني یک باب خانه )عرصه ملک اوقاف 
است(به مساحت 154/23 مترمربع پالک 836۷ فرعي 
از یک اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 685 فرعي 
واقع در شهرستان تکاب- خیابان بهشتی- پشت 15 
بدخشی  قربانعلی  رسمي  مالک  از  خریداري  خرداد  

اغولبیک و نور محمد هاشم زاده محرز گردیده است.
 139460313012004411 شماره   راي  برابر   -3
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض 
محمد  علی  فرزند  مکرمی  عبدالخالق  آقاي  متقاضي 
در ششدانگ  تکاب  از  بشماره شناسنامه 946 صادره 
به  است(  اوقاف  ملک  مغازه)عرصه  باب  یک  اعیانی 
یک  از  فرعي   8368 پالک  18/50مترمربع  مساحت 
اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 889 فرعي واقع در 
شهرستان تکاب – خیابان بهشتی – پشت 15 خرداد 
خریداري از مالک رسمي عبدالحسین مومنی و حسین 

اللهیاری محرز گردیده است.
 139460313012004402 شماره   راي  برابر   -4
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي 
مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد 
محمد  فرزند  مرادی  مظفر  آقاي  متقاضي  بالمعارض 
ششدانگ  در  تکاب  از  صادره   25 شناسنامه  بشماره 
به  است(  اوقاف  ملک  خانه)عرصه  باب  یک  اعیانی 
مساحت 1۷6/14 مترمربع پالک 8369 فرعي از یک 
اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1053 فرعي واقع 
خرم  کوچه  بهشتی-  –خیابان  تکاب  شهرستان  در 
خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رسمي  مالک  از  خریداري 

شهرستان تکاب محرز گردیده است.
 139460313012004403 شماره   راي  برابر   -5
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض 

فتحعلي  فرزند  قزقاپان  فرجی  اله  باب  آقاي  متقاضي 
تکاب در ششدانگ  از  بشماره شناسنامه 208 صادره 
به  است(  اوقاف  ملک  خانه)عرصه  باب  یک  اعیانی 
از یک  مساحت 240/40مترمربع پالک 83۷0 فرعي 
اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1053 فرعي واقع 
در شهرستان تکاب - خیابان بهشتی – کوچه جنب 
و  اوقاف   اداره  رسمي  مالک  از  خریداري  ملت  پارک 

امور خیریه شهرستان تکاب محرز گردیده است.
 139460313012004416 شماره   راي  برابر   -6
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض 
بشماره  باقی  فرزند  محمدیان  عباس  آقاي  متقاضي 
شناسنامه 814 صادره از دیواندره در ششدانگ اعیاني 
مساحت  به  است(  اوقاف  ملک  )عرصه  خانه  باب  یک 
6۷/20 مترمربع پالک 83۷1 فرعي از یک اصلي مفروز 
و مجزي شده از پالک 1054 فرعي واقع در شهرستان 
از  خریداري  رستمی  کوچه   – جهاد  خیابان   - تکاب 
مالک رسمي اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تکاب 

محرز گردیده است.
 139460313012004426 شماره   راي  برابر   -۷
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي محمد قایق ادهمی فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 421 صادره از دیواندره در ششدانگ اعیاني 
مساحت  به  است(  اوقاف  ملک  خانه)عرصه  باب  یک 
189مترمربع پالک 83۷2 فرعي از یک اصلي مفروز و 
مجزي شده از پالک 105۷ فرعی واقع در شهرستان 

بهداشت  از  باالتر   – پور  نسرین  شهید  –بلور  تکاب 
شماره 2 خریداري از مالک رسمي اداره اوقاف و امور 

خیریه شهرستان تکاب محرز گردیده است.
 139460313012004425 شماره   راي  برابر   -8
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض 
بشماره  محسن  فرزند  احسانی  پرویز  آقاي  متقاضي 
اعیاني  ششدانگ  در  تکاب  از  صادره   53 شناسنامه 
مساحت  به  است(  اوقاف  ملک  خانه)عرصه  باب  یک 
اصلي  یک  از  فرعي   83۷3 پالک  340/33مترمربع 
باقیمانده  و  از پالک 15/5813  و مجزي شده  مفروز 
– خیابان شهید  تکاب  در شهرستان  واقع  فرعي   15
شعبانی- کوچه فتوحی خریداري از مالک رسمي اداره 
گردیده  محرز  تکاب  شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف 

است.
 139460313012004414 شماره   راي  برابر   -9
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض 
فرزند  اسدکندی  حمدی  اله  حبیب  آقاي  متقاضي 
محمدعلی بشماره شناسنامه 504 صادره از تکاب در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 180/60مترمربع 
بخش  قجور  در  واقع  اصلي   43 از  فرعي   442 پالک 
16 مراغه حوزه ثبتی شهرستان تکاب-خیابان معلم-  
کوچه شهید مولودی خریداري از مالک رسمي مظاهر 

قهرمانی محرز گردیده است.
 139460313012004412 شماره   راي  برابر   -10
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض 
قدرت  فرزند  فاقلو  رستمی  کرمعلی  آقاي  متقاضي 
تکاب در ششدانگ  از  بشماره شناسنامه 350 صادره 
پالک  مترمربع   36۷/48 مساحت  به  خانه  باب  یک 
443 فرعي از 43 اصلي واقع در قجور بخش 16 مراغه 
کوچه  معلم-  خیابان   – تکاب  شهرستان  ثبتی  حوزه 
ارجمند  نقدعلی  رسمي  مالک  از  خریداري  خادمی 

محرز گردیده است.
راي شماره  139460313012004413  برابر   -11
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي 
مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد 
علی  فرزند  نیا  علی  احمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض 
در  تکاب  از  صادره   ۷49 شناسنامه  بشماره  اصغر 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 203/16 مترمربع 
قجور بخش  در  واقع  اصلي  از 43  فرعي  پالک 444 
خیابان   – تکاب  شهرستان  ثبتی  حوزه  مراغه   16
تختی- جاده قجور خریداري از مالک رسمي سلطان 

دهقان محرز گردیده است.
 139460313012004636 شماره   راي  برابر   -12
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي 
مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد 
شیرمرد  عبادی  دنیامالی  آقاي  متقاضي  بالمعارض 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 12 صادره ازتکاب در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 206/60 مترمربع 
قجور بخش  در  واقع  اصلي  از 43  فرعي  پالک 445 

– خیابان  تکاب  ثبتی شهرستان  16 مراغه حوزه 
رسمي  مالک  از  خریداري  محمدیان  کوچه  بسیج- 
گردیده  محرز  احمدی  جهانگیر  و  عبدی  حسینعلی 

است.
راي شماره  139460313012004642  برابر   -13
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي 
مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد 
تومارکندی  مرادی  جواد  آقاي  متقاضي  بالمعارض 
ازتکاب  صادره   10 شناسنامه  بشماره  قاسم  فرزند 
 134/40 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در 
در  واقع  اصلي   43 از  فرعي   446 پالک  مترمربع 
تکاب  شهرستان  ثبتی  حوزه  مراغه   16 بخش  قجور 
– خیابان بسیج- کوچه محمدیان خریداري از مالک 

رسمي غالمعلی سلطانی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت 
داشته  اعتراضي  متقاضي  مالکیت  سند  صدور  به 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 
وپس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  ، ظرف مدت  رسید  اخذ  از 
تقدیم  قضائي  مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض 
انقضاي مدت مذکور  نمایند. بدیهي است در صورت 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و 

صادر خواهد شد.
محمد طلوعي- رئیس ثبت اسناد و امالك تكاب

تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/02/11
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/02/26

آگهی
نظر به انتخاب داور مرضی الطرفین در قرارداد سند وثیقه و تضمین رسمی شماره 
رسمی شماره 148 شهرستان  اسناد  دفتر  تنظیمی   1394/9/16 18098مورخه 
کرمانشاه و حسب درخواست صدور رای داوری توسط مرتهن آقای خلیل اله بازگیر 
علیه راهن خانم افسانه امجدیان با وکالت نورالدین علیدوستی و ضامن آقای یاسر 
علیدوستی مبنی بر صدور رای به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
انجام  در  تاخیر  روز  ازای 50  به  تعهد  انجام  عدم  ریال خسارت   990/000/000
تعهدات مطابق با مفاد قرارداد و پرداخت سایر خسارات قانونی اعم از حق الوکاله 
وکیل و حق الزحمه داوری و هزینه اجرای رای تا اجرای قطعی رای و...... بدین 
وسیله به خانم افسانه امجدیان با وکالت نورالدین علیدوستی و یاسر علیدوستی 
ابالغ می گردد در تاریخ 1395/3/3 راس ساعت 10 صبح در محل کرمانشاه دیزل 
به  رسیدگی  به جهت  ایران 19  نمایشگاه  دفتر   ) آرد  )کارخانه  دوم  خیابان  آباد 
خواسته خواهان حضور یابند عدم حضور مانع از صدور رای نبوده و رای داور با 

توجه به تراضی در مفاد قرارداد قطعی و الزم االجراست.
داور قرارداد ناصر مرادی .

آگهی
نظر به انتخاب داور مرضی الطرفین در قرارداد سند وثیقه و تضمین رسمی شماره 18096مورخه 
1394/9/16 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 148 شهرستان کرمانشاه و حسب درخواست 
صدور رای داوری توسط مرتهن آقای خلیل اله بازگیر علیه راهن آقای محمد سعید علیدوستی 
با وکالت نورالدین علیدوستی و ضامن آقای یاسر علیدوستی مبنی بر صدور رای به محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 2/5۷2/000/000ریال خسارت عدم انجام تعهد به ازای 
50 روز تاخیر در انجام تعهدات مطابق با مفاد قرارداد و پرداخت سایر خسارات قانونی اعم از حق 
الوکاله وکیل و حق الزحمه داوری و هزینه اجرای رای تا اجرای قطعی رای و...... بدین وسیله 
به محمد سعید علیدوستی با والیت نورالدین علیدوستی و یاسر علیدوستی ابالغ می گردد در 
تاریخ 1395/3/3 راس ساعت 10 صبح در محل کرمانشاه دیزل آباد خیابان دوم )کارخانه آرد ( 
دفتر نمایشگاه ایران 19 به جهت رسیدگی به خواسته خواهان حضور یابند عدم حضور مانع از 

صدور رای نبوده و رای داور با توجه به تراضی در مفاد قرارداد قطعی و الزم االجراست.
داور قرارداد ناصر مرادی .

متن آگهی 
در پرونده کالسه 9209986611۷011۷5 در خصوص شکایت داراب بیرانوند فرزند نام 
خدا علیه آقای مرتضی مرادی فرزند حسن به اتهام کالهبرداری به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 مراتب 
در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه پنجم دادیاری واقع 
در گلدشت شرقی خیابان ایران زمین نرسیده به میدان آرش کمانگیر دادسرای عمومی و 
انقالب خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر 

رسیدگی و اظهار عقیده به عمل می آید.
دادیار شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – سید مصطفی سهرابی.

ابالغ
خواهان / شاکی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران به مدیریت حمید رضا گرشاسبی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم غالمرضا رزاقی به خواسته مطالبه خسارت 
دادرسی مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی شهید 
باهنر تهران ارجاع و به کالسه 9409980242200563 ثبت و وقت رسیدگی مورخ 95/6/3 ساعت 11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده۷3قانون 
آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست وکیل خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یکماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و استماع 

شهادت شهود در دادگاه حاضر گردد.
110/16846 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی شهید باهنر تهران تهران

ابالغ
خواهان / شاکی سید حسین موسوی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم عباس مهدوی 
مطلق به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و الزام به اخذ 
پایان کار و الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی شهید باهنر تهران ارجاع و به کالسه 
9509980242200085 ثبت و وقت رسیدگی مورخ 95/6/1۷ ساعت 10:00 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده۷3قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست وکیل خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
میگردد تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی و استماع شهادت شهود در دادگاه حاضر گردد.
110/16844 منشی دادگاه حقوقی شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی شهید باهنر تهران

سیستان 200 روز از سال در شرایط
 فوق  بحرانی

نماینده مردم زابل در مجلس با انتقاد از بی توجهی دولت به تثبیت 
شن های روان هزار هکتار از اراضی سیستان، گفت: سیستان به دلیل 
طوفان های شن و ماسه بیش از 200 روز از سال را در شرایط فوق 

بحرانی به سر می برد.
بر  بهداشت جهانی مبنی  تائید گزارش سازمان  با  سیدباقر حسینی 
معرفی زابل به عنوان آلوده ترین شهر جهان، گفت: شهرستان زابل در 
اکثر ماه های سال به دلیل طوفان های شن و ماسه درشرایط بحرانی 
قرار دارد به طوری که مردم این شهرستان از 365 روز سال بیشتر از 

200 روز آن به دلیل طوفان با مشکالت زیادی روبه رو هستند.
نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند درمجلس شورای اسالمی، افزود: 
طی 4 سال گذشته بارها از تریبون قوه مقننه این موضوع به مسئوالن 
دولتی تاکید شد که برای کاهش آلودگی های زابل تدابیر ویژه اتخاذ 
کنند، حتی از رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی درخواست شد 
که حق ریزگرد برای کارمندان سیستان درنظر گرفته شود اما به این 

موضوع هیچ ترتیب اثری داده نشد.
وی با اشاره به اینکه مهم ترین اولویت برای کاهش آلودگی های سیستان 
تثبیت شن های روان است، تصریح کرد: در سفر استانی سال 93 اعضای 
هیات دولت به استان سیستان مقرر شد که تثبیت شن های روان هزار 
هکتار از اراضی سیستان در دستور کار قرار گیرد اما متاسفانه از آن سال 
تاکنون حتی تثبیت یک هکتار از شن های روان نیز در دستور کار دولت 
قرار نگرفته است؛ بنابراین با توجه به تداوم خشکسالی در این استان 

تثبیت شن های روان باید توسط دولت پیگیری شود.
حسینی با بیان اینکه اولویت بعدی دولت در سیستان پیگیری حقابه 
تاالب هامون است، گفت: سفر چند روز گذشته رییس سازمان محیط 
زیست برای استان سیستان به بهانه ثبت جهانی تاالب هامون هیچ 
آلودگی هوا رفع نمی کند زیرا مهم ترین  را درجهت کاهش  مشکلی 
اقدام درحال حاضر تثبیت شن های روان و کاشت درخت و نهال است 

هرچند که این موضوع نیز نیازمند صرف زمان بسیاری است.

طمع اژدهای زرد؛ سهم بیشتر از بازارقطعات 
خودروی ایران

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه 
قطعات و الستیک های چینی و کره ای به راحتی وارد کشور می شوند، 
گفت:باید پرسید که وزارت صنعت و گمرک چرا به موضوع واردات 

الستیک های خارجی ورود نمی کنند.
بهروز نعمتی با بیان اینکه شرکت های قطعه سازی و الستیک سازی 
کیفیت  گفت:  است،  داشته  رشدی  به  رو  و  مثبت  عملکرد  داخلی 
الستیک های بارز، دنا و پارس در مقایسه با مشابه خارجی آن بسیار 
بیشتر است،اما متاسفانه همیشه شور و شعف خرید کاالی خارجی در 
کشور باال است، و در واقع واردات این کاالها سبب لطمه و آسیب رسانی 

به مجموع قطعه سازان و تولیدکنندگان داخلی می شود.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسالمی، افزود:وزیر صنعت 
و گمرک کشور باید تدبیری برای جلوگیری از واردات الستیک های 
خارجی بیندیشند،کاالهای چینی و کره ای به راحتی وارد کشور شده 
و بازارهای داخلی را اشباع کرده اند و متاسفانه کارخانجات الستیک 
سازی داخلی با کمتر از ۷0 درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند، و 
عینا مخالف بیانات مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی است.

نعمتی با بیان اینکه علت ورود نکردن وزارت صنعت و گمرک به واردات 
الستیک های خارجی مشخص نیست، ادامه داد:با اعتماد به صنعت 
داخلی باید از آن حمایت کرد و مطمءنا تولید داخلی پاسخگوی نیازهای 

صنعتی کشور است.
وی اظهارداشت:کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون حمایت از تولید 
داخلی مجلس شورای اسالمی، بارها جلسات مختلف با وزارتخانه ها و 
دستگاه های اجرایی مربوطه داشته و ضرورت حمایت از تولید داخلی 
را به آنها گوشزد کرده و مدیران نیز به این موضوع اذعان داشته ،اما  

خالف آن عمل می کنند.

لزوم احترام به مجوزهای قانونی 
کنسرت ها

عضو فراکسیون هنر و رسانه مجلس معتقد است 
همه مسئوالن و جریان ها ملزم به رعایت قانون 
هستند و باید به رأی و مجوز نهادهای قانونی برای 

کنسرت ها و برنامه های هنری احترام بگذارند.
مهرداد بائوج الهوتی با اشاره نامه نمایندگان جامعه 
موسیقی کشور به رئیس قوه قضاییه درخصوص 
لغو کنسرت ها، گفت: سخت گیری بیش از اندازه، 
مسئله ای  هر  به  نسبت  سلیقه ای  و  غیرمنطقی 
نتیجه ای عکس به بار خواهد داشت لذا با گذشت 
3۷ سال از انقالب اسالمی و افزایش وسایل ارتباط 
جمعی، باید دیدگاه های منسوخ شده به عرصه 
موسیقی را تغییر داد چراکه در غیر این صورت 
و با تحمیل برخی شرایط غیرمنطقی، هنرمندان و 
جوانان به ستوه و رفتارهای مقابله گرایانه کشانده 

خواهد شد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه عرصه موسیقی باید چارچوب و قوانین 
مسئوالن  همه  و  باشد  داشته  را  خود  مشخص 
قانون  رعایت  به  مکلف  و سمتی  در هر جایگاه 
هستند، افزود: عدم رعایت عدالت میان زن و مرد 
در صورت فعالیت آن ها در چارچوب قانون و شرع 
جایز نیست و باید با جدیت گفت؛ ادامه حیات هنر 
اصیل موسیقی در ایران بسیار سخت شده چراکه 
هجوم آورندگان به موسیقی، دیگر به کنسرت های 
سنتی و اصیل نیز رحم نمی کند و گویی این رفتار 

در میان گروهی از جامعه مسری شده است.   

تخلفات سریالی در تبریز
نادر قاضی پور درباره دستگیری برخی از مدیران و 
اعضای شورای شهر تبریز، گفت: متاسفانه عملکرد 
نامناسب برخی از اعضای شورای شهر تبریز باعث 
تا  شده تخلفات مالی در این حوزه شکل گیرد 
صورت  به  افراد  این  می شد  مشاهده  که  جایی 
علنی تخلفی را انجام می دادند به گونه ای که این 

تخلفات تبدیل به اموری روزمره شده بود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس با بیان اینکه عدم 
نظارت استانداری بر فرمانداری، مصوبات شورای 
شهر و شهرداری تبریز باعث بروز تخلفات شده 
است، گفت: هم اکنون با تخلفات سریالی در تبریز 
روبرو هستیم که تفکیک افراد برای دادستان را نیز 

با مشکل روبرو کرده است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی، 
ادامه داد: تبانی های صورت گرفته در شورای شهر 
انقالب  و  به ورود دادستان عمومی  تبریز منجر 
تبریز به این موضوع شد که بر اساس اعالم نظر 
وی، تاکنون 24 نفر بازداشت شده و اکنون نیز 
تخلفات تشکیل شده   به  برای رسیدگی  پرونده 
این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: 
اکنون سریالی از شناسایی افراد در تخلفات شورای 
شهر تبریز وجود دارد به گونه ای که تفکیک افراد 
برای دادستان نیز مشکل شده، حال امید است 
با روشن شدن حقایق، متخلفان شناسایی و بر 
در  تا  شود  برخورد  آنها  با  صادره  احکام  اساس 
انتخابات سال بعد شورای شهر تبریز، افراد کاردان 
و پاکدست انتخاب شده تا ساماندهی شهر تبریز 

به سرانجام برسد.

کوتاه از مجلس

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس از طرح 200 نفر از نمایندگان برای الزام 

دولت به پیگیری اخذ غرامت از آمریکا خبر داد.
الزام  تدوین طرح  از  نقوی حسینی  سیدحسین 
دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات 
و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی خبر داد 
و گفت: تاکنون حدود 200 نفر از نمایندگان این 
طرح را امضا کرده اند و در هفته های پیش روی 
در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسالمی، 
در تشریح محورهای طرح الزام دولت به پیگیری 
جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا 
علیه ایران و اتباع ایرانی، افزود: متأسفانه آمریکایی 
های  خسارت  و  صدمات  اخیر  سال  یکصد  در 
بسیاری را نسبت به جمهوری اسالمی وارد کرده 
باید سازوکار مناسب و معینی برای  اند و قطعا 
داشته  وجود  ها  آن  مجازات  و  دریافت خسارت 

باشد.
وی با اشاره به تاریخچه شرارت آمریکایی ها نسبت 
به ملت ایران، گفت: حمایت از کودتای 28 مرداد 
سال 32،حمایت از کودتای نوژه، حمایت از عراق 
در جنگ هشت ساله و به شهادت رساندن هزاران 
نفر از مردم، ترور بیش از 1۷ هزار نفر، خسارت 
ناشی از حمله به سکوهای نفتی، خسارت  ناشی از 
برداشت اموال و دارایی های ایران بخشی از اقدامات 
بوده، که  اسالمی  علیه جمهوری  ایاالت متحده 
وزارت امور خارجه باید نسبت به پیگیری حقوق 

این پرونده ها اقدام کند.
نقوی حسینی ادامه داد: بر اساس طرح مذکور، 
دولت موظف است در مواردی که ایاالت متحده 
تعهدات خود در قبال جمهوری اسالمی ایران، به 
ویژه در حوزه مصونیت دولت و اموال متعلق به 
دولت و مقامات جمهوری اسالمی ایران، را نقض 
می نماید در راستای اقدام متقابل کلیه اقدامات از 

جمله اقدامات حقوقی مقتضی را به عمل آورد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، گفت: همچنین 
دولت موظف است اجرای تصمیمات مراجع صالح 
به نفع جمهوری اسالمی ایران و اتباع آن را در 

کشورهای ثالثی که اموالی از ایاالت متحده در آنها 
وجود دارد، در چارچوب اقدام متقابل، تعقیب کند 
در مواردی که دادگاه های کشورهای ثالث نسبت 
به شناسایی و یا اجرای احکام دادگاه های داخلی 
اقدام می کنند  ایران  علیه  آمریکا  متحده  ایاالت 
دولت موظف است اقدام متقابل مقتضی را جهت 
شناسایی و اجرای احکام دادگاه های داخلی ایران 
در آن کشورها یا سایر کشورها حسب مورد به 

عمل آورد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس، تصریح کرد: بر اساس طرح الزام دولت به 
پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات 
آمریکا علیه ایران، وزارت امور خارجه مکلف است 
که هر 6 ماه یکبار گزارشی را درباره اقدامات صورت 
رفته به کمیسیون امنیت و کمیسیون قضایی و 

حقوقی ارائه کند.
به نقل از خانه ملت، متن کامل این طرح به شرح 

ذیل است:
ماده 1- به منظور استیفای حقوق ملت ایران، دولت 
موظف است رأساً یا از طریق حمایت از اشخاص و 
اتباع جمهوری اسالمی ایران، اقدامات مقتضی از 
جمله اقدامات حقوقی را جهت جبران خسارت و 

اخذ غرامت کامل از دولت ایاالت متحده آمریکا به 
جهت نقش این کشور در موارد زیر را به عمل آورد:
1- خسارت های مادی و معنوی ناشی از کودتای 

28 مرداد 1332
2- خسارت های مادی و معنوی ناشی از کودتای 

نوژه
از جنگ  ناشی  معنوی  و  مادی  3-خسارت های 

تحمیلی
4- خسارت های مادی و معنوی ناشی از شهادت 
ایثارگر  نفر   600000 و  نفر   223000 از  بیش 

)جانباز و آزاده(
5- خسارت های مادی و معنوی ناشی از شهادت 

بیش از 1۷000 شهید ترور
6-خسارت های مادی و معنوی ناشی از حمله به 

سکوهای نفتی
۷-خسارت های مادی و معنوی ناشی از جاسوسی 
با حمایت و  یا  ایاالت متحده  ایران توسط  علیه 

نقش آفرینی ایاالت متحده
8- خسارت های مادی و معنوی ناشی از انسداد، 
مصادره و یا تصرف در اموال و دارایی های جمهوری 
اسالمی ایران، نهادها و مؤسسات دولتی یا عمومی 

جمهوری اسالمی ایران یا مقامات آن

از  ناشی  معنوی  و  مادی  خسارات  کلیه   -9
اقدامات رژیم غاصب صهیونیستی که با حمایت 

یا نقش آفرینی آمریکا انجام پذیرفته یا می پذیرد.
10- کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از سایر 
اقدامات یا وقایعی که با حمایت یا نقش آفرینی 
آینده روی  یا در  است  داده  ایاالت متحده روی 

خواهد داد.
ماده 2- دولت موظف است در مواردی که ایاالت 
متحده تعهدات خود در قبال جمهوری اسالمی 
اموال  و  ویژه در حوزه مصونیت دولت  به  ایران، 
اسالمی  جمهوری  مقامات  و  دولت  به  متعلق 
ایران، را نقض می نماید در راستای اقدام متقابل 
کلیه اقدامات از جمله اقدامات حقوقی مقتضی را 

به عمل آورد.
تصمیمات  اجرای  است  موظف  دولت   -3 ماده 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  نفع  به  صالح  مراجع 
اتباع آن را در کشورهای ثالثی که اموالی از ایاالت 
اقدام  چارچوب  در  دارد،  وجود  آنها  در  متحده 
دادگاه های  که  مواردی  در  کند  تعقیب  متقابل، 
کشورهای ثالث نسبت به شناسایی و یا اجرای 
آمریکا  متحده  ایاالت  داخلی  دادگاه های  احکام 
علیه ایران اقدام می کنند دولت موظف است اقدام 
متقابل مقتضی را جهت شناسایی و اجرای احکام 
یا سایر  ایران در آن کشورها  دادگاه های داخلی 

کشورها حسب مورد به عمل آورد.
ماده 4- اقدامات حقوقی و غیرحقوقی مذکور در 
این قانون تا آنجا که در قبال دولت خارجی )ایاالت 
متحده بر اساس ماده 2 این قانون و یا هر کشور 
دیگر موضوع ماده 3 این قانون( اتخاذ می شود و 
نقض مصونیت آن دولت و یا مقامات آن دولت 
نقض  به  واکنش  چارچوب  در  باید  شود،  تلقی 
تعهد بین المللی آن دولت بوده و محدود به حدود 

اقدامات متقابل بر اساس حقوق بین الملل باشد.
ماده 5- وزارت امور خارجه موظف است گزارش 
اقدامات به عمل آمده در راستای استیفای حقوق 
به  ماه   6 هر  را  قانون  این  موضوع  ایران،  ملت 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی 

حقوقی مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.

طرح 200 نماینده برای پیگیری اخذ غرامت از آمریکا، از سوی دولت 

شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس  نایب 
اسالمی گفت: برای کنترل افزایش اجاره بهای 
مسکن در فصل نقل و انتقاالت مسکن باید تدابیری 
اتخاذ شود که خانه های خالی از سکنه اجاره داده 
شود و در این رابطه بنده طرح اخذ مالیات از خانه 

های خالی را پیگیری خواهم کرد.
تامین  وضعیت  درخصوص  علوی  سیداحسن 
مسکن درکشور گفت:باید متولیان بخش مسکن 
برای خانه دارکردن اقشار آسیب پذیر یک تدبیر 
اساسی اتخاذ کنند؛به دلیل اینکه در حال حاضر 
بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها صرف هزینه 

اجاره بها می شود.
در  کامیاران  و  سنندج،دیواندره  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: بسیاری از جوانان 
کشور بیکار هستند و همچنین بخشی نیز از درآمد 
پایینی برخوردار هستند؛بنابراین باید این موضوعات 
در برنامه ریزی برای خانه دارکردن مردم لحاظ 

شود.   
افزود:کشور  نهم  درمجلس  مردم  نماینده  این 
ساالنه به حدود یک میلیون واحد مسکونی نیاز 
دارد و بحث مسکن اجتماعی نیز تاکنون به نتیجه 

مشخصی نرسیده است.
باالی  اقساط  میزان  و  سود  از  انتقاد  با  علوی 
تسهیالت بخش مسکن ،افزود:میزان قابل توجهی 
خانه های خالی در کشور وجود دارد،این در حالی 
است که جمعیت قابل توجهی در کشور متقاضی 
خانه دار شدن هستند و مجبور به پرداخت اجاره 

های سنگین هستند.
وی افزود:برخی ها برای نیل به اهداف سفته بازی 
خود حاضر به اجاره دادن یا فروش خانه های خالی 
خود نیستند که باید به این موضوع رسیدگی شود 
به دلیل اینکه در شرایطی که تقاضا برای مسکن در 
جامعه وجود دارد،نگه داشتن خانه خالی به نوعی 

احتکار مسکن محسوب می شود.

کنترل افزایش اجاره بهای مسکن با اخذ مالیات 
از خانه های خالی

مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  نایب 
گفت:حج برای ایران فریضه سیاسی-دینی است 

و ما این دو موضوع را جدا از یکدیگر نمی دانیم.
اظهارات  به  واکنش  در  پور  حقیقت  منصور 
فارس  کشورهای عضو شورای همکاری خلیج 
درباره سیاسی کاری حج از سوی ایران، گفت: 
قطعا اعضای این شورا نخست باید مسلمان بودن 
خودشان را به ما ثابت کنند، سپس می توانند 
کنند،  نظر  اظهار  مسائلی همچون حج  درباره 
از این رو در شرایط کنونی سوال اینجاست که 
در  را  اسالم  احکام  میزان  چه  به  کشورها  این 
کشورهایشان اجرایی می کنند. نماینده مردم 
اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسالمی،  با 
اعالم اینکه هم اکنون شورای همکاری کشورهای 
شورای  به  را  خود  جای  فارس  خلیج  حاشیه 
افزود:  است،  داده  ها  صهیونیست  با  همکاری 
این کشورها آنقدری که با رژیم صهیونیستی در 
ارتباط بوده و آن را محترم می شمارند، به آن 
میزان به احکام دین عمل نمی کنند، متأسفانه 

با  بحرین،  و  قطعر  مانند  این کشورها  مقامات 
اجرای سیاست های ضد اسالم و ضد انقالبی، 
کشور خود را به یک مملکت بی خاصیت تبدیل 
کرده اند که در آن انقالبیون مورد هجمه و فشار 
قرار می گیرند. وی خطاب به مقامات کشورهای 
عضو شورای همکاری خلیج فارس، ادامه داد: به 
ایرانی  طور حتم درشت گویی و اظهارات ضد 
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به 
پشتوانه آمریکا است، اما آن ها بدانند که آمریکا 
یک روز از منطقه اخراج خواهد شد و آن زمان 
شما می مانید و ما، بنابراین فکر آینده خودتان 
باشید. حقیقت پور با اشاره به اظهارات کشورهای 
عضو شورای همکاری خلیج فارس مبنی بر اینکه 
ایران به دنبال سیاسی کردن فریضه حج است، 
امام خمینی  تصریح کرد: بر اساس فرمایشات 
و  است  سیاسی-دینی  فریضه  یک  حج  )ره(، 
ما این دو موضوع را جدا از یکدیگر نمی دانیم، 
البته عربستان با سنگ اندازی سیاسی به دنبال 

فرافکنی علیه جمهوری اسالمی است.

حج ایرانی فریضه سیاسی-دینی 

کوتاه از مجلس
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 تدوین برنامه آمایش ملی درمان سرطان

معاون درمان وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به افزایش 
مراکز درمان سرطان در کشور گفت: برنامه آمایش ملی درمان سرطان 
تدوین شده است و مطابق این برنامه، مراکز درمان سرطان در سه تیپ 
یک تا سه ایجاد می شود.محمد آقاجانی روز شنبه در همایش بین المللی 
سرمایه گذاری در حوزه سالمت افزود: 152 بیمارستان با 28 هزار تخت از 

این شمار بیمارستان در دست احداث ، پیشرفت 50 درصدی دارند.
وی اظهار کرد: هم اکنون 580 بیمارستان دولتی در کشور وجود دارد که 
8۷ بیمارستان از این مجموعه با عمر باالی 50 سال ، فرسوده به شمار می 
آیند و باید بازسازی شوند که بازسازی این بیمارستان ها آغاز شده است اما 
نیازمند منابع جدید هستیم.آقاجانی گفت: طبق اعالم سازمان بهداشت 
جهانی ایران باید به شاخص استاندارد 2.۷ تخت به ازای هزار نفر جمعیت 
برسد. این شاخص هم اکنون در ایران 1.6 به ازای هزار نفر است، بنابراین 
برای رسیدن به استاندارد به ساخت 100 هزار تخت بیمارستانی جدید در 
کشور نیاز است .وی با اشاره به لزوم ایجاد مراکز آزمایشگاهی و تصویربرداری 
در بیمارستان های کوچک یاد آور شد: در 580 بیمارستان وزارت بهداشت 
به 565 دستگاه تصویربرداری نیاز است که برنامه های وزارت بهداشت تامین 

این نیاز از طریق خرید خدمت از بخش خصوصی است. 
معاون درمان وزیر بهداشت اضافه کرد: برنامه دیگر وزارت بهداشت افزایش 
بهره وری و افزایش دسترسی به خدمات مورد نیاز بیماران دیالیز است و در 
این زمینه هزار و 500 تخت و ماشین دیالیز جایگزین یک هزار و 400 

دستگاه فرسوده دیالیز در کشور می شود.
آقاجانی همچنین با اشاره به افزایش مراکز درمان سرطان در کشور گفت: 
برنامه آمایش ملی درمان سرطان تدوین شده است و مطابق این برنامه، 

مراکز درمان سرطان در سه تیپ یک تا سه ایجاد می شود. 
معاون درمان وزیر بهداشت همچنین خاطرنشان کرد: در دنیا 6 هزار و 
800 میلیارد دالر ساالنه صرف هزینه های سالمت می شود که پنج هزار 
و 500 میلیارد دالر آن از درآمدهای حاصل از نفت و مخابرات حاصل 
می شود؛ در ایران نیز تقریبا همین نسبت برقرار است و حدود 30 تا 50 
درصد هزینه های بهداشت و درمان به هزینه های بیمارستانی تعلق می گیرد.

جوانان آموزش دیده آینده شهر را رقم می زنند
 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با حضور در جمع اساتید 
»مرکز آموزش علمی و کاربردی سازمان حمل و نقل و ترافیک« از علم و 
آگاهی به عنوان خمیرمایه هر گونه اقدام اجرایی و کاربردی نام برد و گفت: 
حوزه آگاهی و شناخت، حوزه وسیعی است که تک تک اعضای جامعه به 
فراخور درک و فهم خود باید از آن بهره مند شده و از جریان سیال آن 
سیراب شوند. به گزارش پیام زمان،  مهندس سید جعفر تشکری هاشمی 
افزود: مدیران شهری عالوه بر این که باید به علم و دانش روز اشراف داشته 
باشند، می بایست به زیور آداب و اخالق اسالمی و انسانی نیز آراسته باشند 
تا به عنوان مدیری آگاه و متخصص و در عین حال اجتماعی و مردم مدار، 

بتوانند پاسخگوی شهروندان باشند. 
وی با اشاره به این که امروزه آگاهی از دانش روز و تسلط کامل بر موضوعات 
حوزه کاری از اقتضائات مدیریت نوین است، اظهار کرد: فراموش نکنیم افراد 
از فهمیدن ضرر نمی کنند و واقعیت این است که مهم ترین موضوعی که 
کشورهای توسعه یافته و کشورهای توسعه نیافته را از هم متمایز می کند، 
نا آگاهی و جهل مردم است که باعث می شود به برخی کشورها »جهان 
سوم« گفته شود. تشکری هاشمی با بیان این که مدیریت شهری، سازمانی 
دانش بنیان و علم محور است و به تأسی از این اصل، در مجموعه حمل و 
نقل و ترافیک نیز توجه به تخصص از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار 
است، تصریح کرد: اعتقاد داریم جامعه علمی و متخصص باید در هر رشته 
تخصصی، مسئولیت مدیریت همان رشته را بر عهده بگیرد و به اصطالح کار 
به کاردان سپرده شود. معاون شهردار تهران در پایان این نشست با تأکید بر 
لزوم توسعه مرکز »آموزش علمی و کاربردی سازمان حمل و نقل و ترافیک« 
و گسترش فعالیت های این مرکز، خاطرنشان کرد: بدون تردید آموزش و 
تربیت نیروهای جوان و کسب مهارت های حرفه ای به جوانان می تواند 
آینده بهتری را برای شهر و شهروندان رقم بزند و این مهم از رهگذر تقویت 

مراکز علمی حاصل می شود. 

آغاز ثبت نام معلمان در سامانه نقل و انتقاالت 

مدیرکل امور اداری و تشکیالت وزارت آموزش و پرورش ضمن اعالم اینکه 
ثبت نام در سامانه نقل و انتقال معلمان متقاضی و همچنین ارائه مدارک به 
امور اداری مناطق مبداء از ابتدای خردادماه آغاز و تا 24 تیرماه ادامه خواهد 
داشت گفت: متقاضیان باید مدارک پیوستی را حداکثر یک هفته بعد از ثبت 
در سایت به امور اداری تحویل دهند. حسن حسینی به جدول زمانبندی 
نقل و انتقال معلمان اشاره و اظهار کرد: پس از اتمام مهلت ثبت نام، بررسی 
فرم های درخواستی و اعالم نظر در سامانه از سوی آموزش و پرورش منطقه 
مبداء انجام می شود. وی افزود: بررسی درخواست متقاضیان و اعالم نظر 
توسط آموزش و پرورش منطقه مبداء نیز از 20 خرداد تا ۷ مرداد انجام 
می شود. اعالم نظر از سوی آموزش  و پرورش مقصد نیز از 2 تا 20 مرداد 
صورت می پذیرد و در نهایت نتایج در 31 مرداد اعالم می شود. مدیرکل امور 
اداری و تشکیالت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در نقل و انتقاالت 
مربوط به سال تحصیلی 96-95، کلیه اختیارات با رعایت ضوابط و مقررات 
مربوط به اداره کل آموزش و پرورش استان ها تفویض شده است اظهار کرد: 
برخی استان ها برای نقل و انتقال شرایط و ضوابط ویژه ای دارند که باید 

حتما آن ها را مدنظر قرار داد. 

ایجاد 100هزار شغل درمناطق روستایی 
اینکه  بر  تاکید  با  کشور  محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه  معاون 
محسوب  مقاومتی  اقتصاد  پایگاه  و  خاستگاه  کشور  در  روستاها 
پایدار  اشتغال  توسعه  و  تولید  ارتقای  پروژه  اجرای  از  می شوند، 

روستایی در کشور خبر داد. 
سید ابوالفضل رضوی در حاشیه نشست مدیران کل استانداری های 
سراسر کشور که با موضوع عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی برگزار شد، 
در جمع خبرنگاران گفت: جلسه امروز به روال گذشته هر سه ماه یک 
بار برگزار می شود. با توجه به اینکه امسال توسط مقام معظم رهبری 
به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده است، یقینا 
مقاومتی  اقتصاد  تحقق  درخصوص  کاملی  و  جامع  برنامه ریزی  باید 
داشته باشیم. نهادهای مختلفی همچون بنیاد مستضعفان و صندوق 
توسعه ملی بهره گرفتیم و به زودی برنامه های مصوب شده به تمامی 
دستگاه ها ابالغ خواهد شد. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم 
کشور تاکید کرد: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی مقرر شده است 
در هر بخشی از کشور یک روستای نمونه در بحث اقتصاد مقاومتی 
داشته باشیم که امیدواریم تا پایان سال جاری این مهم محقق شود. 
رضوی با تاکید بر اجرای طرح مشارکت اقتصادی روستاییان گفت: 
امسال 100  پایان  تا  می توانیم  انجام شده  برنامه ریزی های  براساس 
هزار شغل در مناطق روستایی و عشایری با هماهنگی استانداری ها 
ایجاد کنیم. قطعا با تحقق این امر گام بسیار موثری در اجرای اقتصاد 

مقاومتی برداشته شده است. 

آموزش زبان های خارجی با 
یک جدول زمان بندی شده

گفت:  تهران  شهر  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
جدول  یک  با  باید  خارجی  های  زبان  آموزش 
زمان بندی مناسب جلو رود و براساس امکاناتی 
که به وجود می آید به سمت تحقق فرمایشات 

رهبری برویم. 
آموزش  تنوع  ی  درباره  چهاربند  اسفندیار 
ساماندهی  بحث  کرد:  بیان  مدارس  در  زبان 
عالی  شورای  را   خارجی  های  زبان  آموزش 
انقالب فرهنگی برعهده دارد که یکی از آن ها 

ساماندهی زبان انگلیسی است.
وی افزود: شواری عالی انقالب فرهنگی مرجع 
جمله  از  فرهنگی  موضوعات  گذاری  سیاست 
فرهنگی  مهم  مقوله  یک  که  آموزش  زبان 
محسوب می شود که حتما سیاستگذاری ها با 
می  انجام  رهبری  معظم  مقام  بیانات  به  عطف 

گیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران بیان کرد: 
جدول  یک  با  باید  خارجی  های  زبان  آموزش 
امکاناتی  براساس  و  رود  جلو  مناسب  زمانبدی 
که به وجود می آید به سمت تحقق فرمایشات 

رهبری برویم.
مهلت  که  آموزگارانی  ی  باره  در  ادامه  در  وی 
است  اتمام  به  رو  تهران  شهر  در  آنان  انتقالی 
نیز گفت: ما تمایل داریم آموزگارانی که مهلت 
را  است  اتمام  به  رو  آنان  انتقالی  و  ماموریت 
تمدید کنیم یا پیگیری کنیم تا از انتقالی موقت 

به انتقالی دائم تبدیل شوند.
از  اجبار  به  را  کسی  امسال  کرد:  تاکید  وی 
نخواهیم  ابتدایی  مقاطع  به  متوسطه  مقاطع 
آورد اما افرادی که سال گذشته از متوسطه وارد 
تدریس در دوره ابتدایی شدند همچنان در این 

دوره خواهند ماند.
افرادی  اگر  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
به  ابتدایی  مقطع  تدریس  از  انتقال  درخواست 
متوسطه را داشته باشند وضعیت چگونه خواهد 
پذیرفته  شرطی  به  درخواست  این  گفت:  شد، 
می شود در مقطعی که امسال هستند عدم نیاز 

وجود داشته باشد

انهدام  باندهای جعل مدارک 
کارت پایان خدمت

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا، از شناسایی 
و دستگیری اعضای 10 باند جعل مدارک مورد 
و  پایان خدمت  کارت های  دریافت  نیاز جهت 

معافیت در سال گذشته خبر داد.
سال  در  افزود:  صدرالسادات  سیدحمید  سردار 
گذشته با همت و تالش بازرسان این سازمان، 
چهار باند جعل مدارک مربوط به معافیت ها و 
پایان خدمت در سطح شهر تهران و شش باند 
جعل دیگر نیز در سایر استان ها شناسایی شد. 
فقره   89 گذشته،  سال  در  داد:  ادامه  وی 
فقره   55 و  تهران  شهر  از  جعل  پرونده 
قضائی  مراجع  به  ها  استان  سایر  از  پرونده 
 404 دستگیری  به  منجر  که  شده،  ارجاع 
سطح  در  نفر   512 و  تهران  شهر  در   نفر 

استان ها شد. 
ابطال  از  ناجا،  عمومی  وظیفه  سازمان  رئیس 
دارای  که  پایان خدمت  و  معافیت  کارت   63۷
فرایند جعلی بوده خبر داد و تاکید کرد: با توجه 
جعل  امکان  دیگر  شدهف  اندیشیده  تدابیر  به 
کارت وجود ندارد و بیشتر تخلفات و جرائم در 

حوزه جعل فرایند دریافت کارت است. 
بازرسی  جاری  سال  های  برنامه  درمورد  وی 
درصددیم  گفت:  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان 
که برنامه های بازرسی سازمان وظیفه عمومی 
ارتقا  سمت  به  را  استانی  عملکردهای  و  ناجا 
نظارت  بر  بیشتر  تمرکز  و  داده  سوق  کیفیت 
برنامه  همچنین  باشیم،  داشته  سیستمی  های 
های پیشین با قدرت بیشتر در سال جاری ادامه 

می یابد. 
بازرسی  عملکرد  بررسی  گفت:  صدرالسادات 
های  سال  در  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان 
گذشته بیانگر کیفی شدن اهداف برنامه ریزی 
شده بوده که این موضوع تاثیرات مثبت زیادی 
در نحوه عملکرد سازمان و رضایتمندی عمومی 

مردم داشته است. 

چه کسانی پارکینسون 
می گیرند؟ 

بیماری  گفت:  اعصاب  و  مغز  متخصص  یک 
را  باال  به  سال   60 سنین  عمدتا  پارکینسون 

درگیر می کند. 
دکتر آرش بستانی ، با بیان اینکه علت بیماری 
این  در  گفت:  است،  ناشناخته  پاکینسون 
بیماری بر اثر عوامل ناشناخته، قسمت هایی از 

سلول های مغزی از بین می روند. 
تا  می شود  موجب  امر  همین  کرد:  اظهار  وی 
افراد دچار عالئمی مانند لرزش در عضالت و نیز 

کندی در انجام حرکات بدن شوند. 
افزود: این بیماری عمدتا از سنین 60  بستانی 
سال به باال بروز کرده و ابتدا با لرزش دست ها و 
کندی حرکات عادی بدن خود را نشان می دهد. 
به  کرد:  اظهار  اعصاب  و  مغز  متخصص  این 
تدریج و با پیشرفت بیماری، این کندی در راه 
رفتن و غذا خوردن نیز خود را نشان می دهد و 
در مراحل پیشرفته تر موجب اختالل در تعادل 

حرکات بدن فرد بیمار نیز می شود. 
در  بیماری  این  بروز  میزان  اینکه  بیان  با  وی 
مردان و زنان به یک میزان است، گفت: هنوز 
علت و نیز راه پیشگیری از ابتال به این بیماری 
شناخته نشده و برای هر فردی احتمال اینکه به 

پارکینسون مبتال شود، وجود دارد. 
بستانی افزود: همچنین راه درمانی هم برای این 
داروهایی  تجویز  با  تنها  و  ندارد  وجود  بیماری 
می توان این بیماری و عالئم آن را کنترل کرد. 

کوتاه از جامعه  خبر

سالمت  نظام  بسته  شش  بهداشت  وزیر 
برای سرمایه گذاری های خارجی را تشریح 
اختیار  این  بهداشت  وزارت  گفت:  و  کرد 
در  گذاری  سرمایه  در صورت  که  دارد  را 
دولتی،  بیمارستان های  تجهیزاتی  حوزه 
15 درصد سود بازرگانی و حقوق گمرکی 

را دریافت نکند.
همایش  در  هاشمی  سیدحسن  دکتر 
سرمایه گذاری  فرصت های  بین المللی 
اینکه  بیان  با  سالمت  حوزه  در 
حوزه  در  خارجی  سرمایه گذاری های 
قالب بسته های شش گانه در  سالمت در 
می شوند،  معرفی  همایش  این  پنل های 
توجه  با  که  است  این  من  تصور  گفت: 
اولویت های  مهم ترین  از  یکی  اینکه  به 
سالمت  موضوع  روحانی  آقای  دولت 
برای  مغتنمی  فرصت  بنابراین  است، 

سرمایه گذاری در ایران وجود دارد.
وی افزود: یکی از مشکالت سرمایه گذاران 
خارجی عدم وجود زیرساخت های مناسب 
براین  است.  داخلی  شرکای  سوی  از 
بخشی  تحریم ها  که  بپذیریم  باید  اساس 

از این زیرساخت ها را تخریب کرده است و 
ساختن آن نیاز به زمان دارد، اما مطمئن 
هستم در کوتاه ترین زمان با کمک دولت 
و وزارت بهداشت می توانیم شرکای خوبی 
هم  مشترک  اقدام  یک  در  و  کنیم  ایجاد 
هم  و  کرد  ایجاد  سرمایه گذاری  فرصت 
ایران  در  سالمت  نیازهای  رفع  شاهد 

باشیم.
اساس  براین  داد:  ادامه  بهداشت  وزیر 
مناسب  روزه   1.5 فرصت  این  امیدوارم 
فرصت های  خوبی  به  بتوانیم  و  باشد 

سرمایه گذاری را برای شما تبیین کنیم.
مسوولیت  دولت  اینکه  بیان  با  هاشمی 
دارد،  برعهده  را  خارجی  سرمایه گذاری 

بیمارستان،  ساخت  حوزه  شش  گفت: 
جامع  مراکز  آزمایشگاه،  تصویربرداری، 
دهان  بیمارستان های  سرطانی،  بیماران 
از  حمایت  و  دیالیز  بحث  و  دندان  و 
بیماران کلیوی، از حوزه هایی است که در 
سرمایه گذاری خارجی مورد توجه است و 

در پنل ها تشریح می شوند.
 900 وجود  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
 5۷0 داد:  ادامه  کشور،  در  بیمارستان 
و  دارد  وجود  ایران  در  دولتی  بیمارستان 
خارجی  سرمایه گذاری های  عمده  خریدار 

نیز فعال دولت است.
در  سرمایه گذاری  شرایط  به  هاشمی 
اظهار  و  اشاره  پزشکی  تجهیزات  حوزه 
تجهیزات  بخش  در  گذاری  سرمایه  کرد: 
و وسایل پزشکی در بیمارستان های دولتی 
مشمول 15 درصد کاهش سود بازرگانی و 
حقوق گمرکی است. یعنی وزارت بهداشت 
را دارد که در صورت سرمایه  اختیار  این 
گذاری در حوزه تجهیزاتی بیمارستان های 
دولتی، 15 درصد سود بازرگانی و حقوق 

گمرکی را دریافت نکند

وزیر بهداشت تشریح کرد:

6 بسته نظام سالمت برای سرمایه  گذاران خارجی

خرید و فروش آنالین تاکسی
صص در پایتخت 

و  خرید  سامانه  تهیه  از  تاکسیرانی  سازمان  مدیرعامل 
فروش آنالین تاکسی در پایتخت خبرداد. 

میثم مظفر ،در مورد خرید و فروش آنالین تاکسی با بیان 
اینکه در سایت سازمان تاکسیرانی، سامانه خرید و فروش 
اوال  این سامانه  ایجاد  با  است، گفت:  ایجاد شده  تاکسی 
متقاضیان خرید تاکسی با مجموعه قوانین آشنا شده و در 
ادامه متوجه می شوند که برای خرید تاکسی چه شرایطی 
از  از قیمت تاکسی مطلع و  باید داشته باشند، همچنین 
شرکت های  و  تاکسیرانی  سازمان  به  خودرو  بدهی  عدم 

خصوصی مطلع خواهد شد. 
وی با بیان اینکه ازسویی دیگر این سامانه به فروشندگان 
تاکسی نیز خدمات ارایه می کند، افزود: در گذشته بعضا 
فروشندگان تاکسی در دام شبکه دالالن گرفتار می شدند، 
اما حاال با استفاده از این سامانه می توانند عالوه بر ارایه 
اطالعات کلی تاکسی مورد نظر، مشخصات فنی همچون 
کیلومتر طی شده و... را نیز در آیکن های پیش بینی شده 

وارد کنند. 
از  بسیاری  سامانه،  این  از  استقبال  اینکه  بیان  با  مظفر 
تخلفات را کاهش و دست دالالن را کوتاه می کند، افزود: 
این کار در سال 95به صورت جدی  پیگیری خواهد شد 
تا این سامانه به عنوان مرکز مرجع خرید و فروش تاکسی 

شناخته شود. 

مراکز ژنتیک و سالمت مادر و جنین 
راه اندازی شد

راه اندازی  ایران  هالل  درمانی  دارویی  مجتمع  مدیرعامل 
گفت:  و  داد  خبر  جنین  و  مادر  و سالمت  ژنتیک  مراکز 
به موقع و  از اختالالت متابولیکی در صورتی که  بسیاری 
زود تشخیص داده شود از بروز مشکالت بزرگ تر می کاهد.

حمید چوبینه اظهار داشت: هالل احمر در تمام زمینه ها 
در رفع آالم بشری، همیشه همراه و همگام مردم در داخل 
و بیرون از مرز های جمهوری اسالمی ایران بوده است. این 
مجتمع روز به روز برای ارائه خدمت به مردم و رفع بحران 
ها برای تسکین آالم بشری و ارائه خدمت از زندگی مردم 

تالش بیشتری می کند.
مدیرعامل مجتمع دارویی درمانی هالل ایران با تاکید بر 
بحران های موجود در بخش بهداشت و درمان ادامه داد: 
این است  اهداف عالی هالل احمر تالشمان  بر اساس  ما 
که بتوانیم از این بحران ها و آسیب های اجتماعی جلو 

گیری کنیم.
اختالالت  دارای  نوزادان  تولد  که  آنجا  از  گفت:   چوبینه 
ژنتیکی و معلولیت و همچنین ناباروری زوجین می تواند 
با  لذا  شود،  تلقی  جامعه  برای  مهم  مساله ای  عنوان  به 
نوزاد،  و  جنین  مادر،  سالمت  و  ژنتیک  مرکز  راه اندازی 
بشری  آالم  کاهش  جهت  در  جمعیت  اهداف  با  همسو 
کاهش  به  آالم  کاهش  چراکه  کرد؛  خواهیم  حرکت 

آسیب های اجتماعی منجر می  شود.

مردمی بودن یکی از مولفه های 
اقتصاد مقاومتی

شهیندخت موالوردی در آیین گشایش هشتمین نشست 
و  زنان  های  سمن  آموزشی  های  کارگاه  و  ای  منطقه 
دار  میراث  یازدهم  دولت  کرد:  اظهار  در  کشور   خانواده 
برنامه  در  موجود  نواقص  دلیل  به  اجتماعی  های  آسیب 
ریزی و اجرا در دولت های قبل است که به منظور ترمیم 
این معضالت و بهبود امور، افزایش حضور مردمی به ویژه 
زنان به عنوان نیمی از جمعیت را هدفگذاری کرده است. 
سازی  اعتماد  ساختار  در  دولت  کرد:  اظهار  موالوردی 
 ، از جمعیت  نیمی  عنوان  به  زنان  های  حمایت  جلب  و 
توانمند سازی مهارتی و فکری، افزایش اعتماد به نفس، 
جامعه  به  اعتماد  افزایش  و  دولت  به  اعتماد  افزایش 

حاکمیت را پی می گیرد. 
وی اظهار کرد: برگزاری نشست های منطقه ای و کارگاه 
آموزشی سمن های زنان و خانواده؛ سیاستی بود که دولت 
یازدهم در اقدامات خرد و کالن خود به آن تمسک جسته 

وآن را گام نخست برای راهی طوالنی می داند. . 
اقتصاد  های  مولفه  از  یکی  بودن  مردمی  گفت:  وی 
مقاومتی است که اگر به این مهم توجه نشود، نمی توان 

انتظار تحقق آن را داشت. 
وی اظهار کرد: مساله مهم در اقتصاد مقاومتی این است 
که راهکار عملیاتی برای اثرگذاری زنان به عنوان نیمی از 
جامعه به صورت مشخص در بند بند مفاد آن تعریف شود. 

مرکز  مردان  ناباروری  و  اورولوژی  متخصص 
درمان ناباروری ابن سینا، با اعالم افزایش شیوع 
ناباروری مردان در سال های اخیر، اعالم کرد: 
اکنون آمار ناباروری مردان در سنین 20 تا 45 
سال، حتی از دیابت نیز بیشتر است و باید به 

این مسئله توجه جدی شود.
 دکتر امیر جنتی با اشاره به عوامل تهدیدکننده 
گفت:  بلوغ  از  پیش  سنین  در  پسران  باروری 
یا  درمانی  شیمی   مانند  متعددی  عوامل 
پرتودرمانی برای درمان سرطان، ضربه و آسیب 
به بیضه و اختالالت مادرزادی مانند عدم نزول 
ناباروری فرد در آینده  تواند موجب  بیضه می 

شود.
از  را  مثلی  تولید  دستگاه  های  عفونت  وی 
دانست  مردان  ناباروری  علل  ترین  مهم  جمله 
و افزود: مثل یکی از عفونت های شایع جنسی 
در سنین 20 تا 30 سالگی، کالمیدیا است که 
چندان عالمت دار نیست و افراد نیز در صورت 
داشتن عالمت، به دلیل شرم یا ترس، به موقع 
باعث می  این  کنند و  به پزشک مراجعه نمی 

شود بیماری دیر تشخیص داده و درمان شود.
جنتی ؛ باالرفتن سن ازدواج و فرزندآوری را به  
باروری  توان  کاهش  علل  از  دیگر  یکی  عنوان 

مردان برشمرد و بیان کرد: سن ازدواج چه در 
مردان و چه زنان باال رفته است و عالوه بر آن، 
زوج ها تصمیم به فرزندآوری  را هم به تعویق 
کیفیت  و  کمیت  که  بدانیم  باید  اندازند.  می 
مایع منی در مردان باالی 40 سال کاهش پیدا 
می کند و بنابراین توان باروری آن ها کاسته 

می-شود.
وی دربارۀ ارتباط باالرفتن سن مردان و افزایش 

خطر سقط خود به  خودی و بروز ناهنجاری در 
جنین گفت: سقط جنین فقط ناشی از عوامل 
زنانه نیست. در سنین باالی 40 سال، احتمال 
کند  می  پیدا  افزایش  اسپرم   DNA شکست 
جنین  سقط  باعث  می-تواند  وضعیت  این  و 
از  بعضی  که  است  ثابت شده  همچنین،  شود. 
اختالالت مادرزادی، مانند اوتیسم، با سن باالی 

مرد هنگام باروری ارتباط دارد.

ابن  ناباروری  درمان  مرکز  تخصصی  تیم  عضو 
در  نیز  را  ای  تغذیه  و  محیطی  عوامل  سینا 
و  دانست  دخیل  مردان  باروری  توان  کاهش 
غذایی  رژیم  هوا،  آلودگی  کرد:  خاطرنشان 
استرس  الکترومغناطیسی،  امواج  نامناسب، 
عوامل  جمله  از  نیز  خاص  مشاغل  برخی  و 
تهدیدکننده باروری اند و آقایان تا حد امکان 

باید از این عوامل آسیب زا بپرهیزند.
عوامل  و  »جمعیت  روز  به  اشاره  با  جنتی 
تهدیدکنندۀ باروری« در هفته »خانواده، تولید 
مثل و فرزند پروری« آگاهی رسانی درباره این 
را وظیفه همه متخصصان و رسانه ها  موضوع 
دانست و گفت: الزم است مردم دربارۀ سالمت 
باروری و عوامل تهدیدکنندۀ آن آگاه تر شوند 
شود،  می  برگزار  هفته  این  در  که  کمپینی  و 
در  مفیدی  اطالعات  تا  است  خوبی  فرصت 

اختیار مردم قرار بگیرد.
خانواده،  کمپین  عمومی  روابط  اعالم  طبق 
متقاضی  های  زوج  فرزندپروری،  و  مثل  تولید 
می توانند برای کسب مشاوره رایگان در مرکز 
درمان ناباروری سراسر کشور به پایگاه اینترنتی 
 www.Bamaan.ir آدرس  به  کمپین  این 

مراجعه و ثبت نام کنند.

زنگ هشدار ناباروری به صدا در آمده است 

خط ارتباطی مرد م
 با پیام زمان

021-88101873
ایمیل خط ارتباطی 

Zamantehran@yahoo.com

سخنگو و معاون اجتماعی ناجا توضیحاتی را 
ریالی  امنیت، جریمه  نامحسوس  درباره گشت 
دستگیری  قرآن سوزی،  کلیپ  انتشار  سربازان، 
انتشار تصاویر مینو خالقی، خلبان فراری هواناجا 

و... ارائه کرد. 
در  دیروز  صبح  منتظرالمهدی  سعید  سردار 
نشست خبری که در دفتر سخنگوی ناجا برگزار 
اظهار  سربازی  ریالی  جریمه  طرح  درباره  شد، 
کرد: چیزی به نام خرید سربازی نداریم، بلکه 
این طرح جریمه مشموالن غایبی است که بیش 
از 8 سال غیبت دارند و این افراد همانطور که 
بارها گفته شده، با توجه به مدرک تحصیلی و 
سنوات غیبت از 10 تا 50 میلیون تومان جریمه 

می شوند. 
وی ادامه داد: این طرح مشابه پارسال است و 
امکان  این است که  تغییری کرده  تنها  امسال 
نیز  قسطی  شکل  به  سربازی  جریمه  پرداخت 

فراهم شده است. 
به  اشاره  با  ناجا  اجتماعی  معاون  و  سخنگو 
فعالیت باندهای جعل کارت های پایان خدمت 
اعالم کرد: در سال گذشته 4 باند در تهران و 
زمینه  در  که  کشور  نقاط  دیگر  در  نیز  باند   6
جعل کارت های پایان خدمت فعالیت می کردند 

شناسایی و منهدم شدند. 

امنیتی  ضریب  اینکه  بیان  با  منتظرالمهدی 
درصد   95 از  بیش  سربازی  فعلی  کارت های 
است، گفت: به همین دلیل احتمال جعل این 
سوالی  درخصوص  وی  ندارد.  وجود  کارت ها 
درباره مسمومیت 10 تن در غرب تهران در پی 
بررسی های  کرد:  اظهار  نذری  حلوای  خوردن 
پلیس نشان داد که هیچ قصد عامدانه ای در کار 
نبوده و این تنها یک مسمویت غذایی بوده است. 

پیگیری برای دستگیری خلبان فراری از 
طریق اینترپل

خلبان  درباره  ناجا  اجتماعی  معاون  و  سخنگو 
فراری که گفته می شود از پرسنل ناجا بوده است، 
نیز گفت: این کمک دوم خلبان بوده و بررسی ها 
نشان می داد که از مشکالت روحی و روانی رنج 
می برده و در حال حاضر نیز در دانمارک بوده و 
اقدامات برای شناسایی و دستگیری وی از طریق 
اینترپل در حال انجام است و به زودی برای او 

اعالن قرمز اعالم می شود. منتظرالمهدی ، درباره 
انتشار کلیپ ها و تصاویر خودکشی در شبکه های 
اجتماعی اظهار کرد: برخی از این خودکشی ها 
شده  منتشر  هم  آن  تصاویر  و  داده  رخ  واقعا 
است اما بعضی از تصاویر قدیمی بوده و عده ای 
مجددا آن را منتشر می کنند که در این زمینه 
باید اقدامات مختلفی انجام شود و گرچه پلیس 
با دستور قضایی می تواند نسبت به شناسایی و 
آن  از  قبل  اما  کند،  اقدام  افراد  این  دستگیری 
باید اقداماتی همچون فعالیت رسانه های رسمی 
انجام  کاربران  اطالعات  افزایش  همچنین  و 
باید  که  کاربران هستند  این  در حقیقت  شود. 
توانایی تشخیص خبرهای جعلی را از خبرهای 
و  همکاری  با  امر  این  که  باشند  داشته  روز 

اطالع رسانی رسانه ها انجام می شود. 

توضیح درباره کلیپ قرآن سوزی
کلیپ  انتشار  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  وی 

ماجرا  این  کرد:  اظهار  ایران  در  قرآن سوزی 
نام ساالر  به  بوده و فرد 25 ساله ای  ایران  در 
آنکه کلیپ  از  قبل  اما  است  داده  انجام  را  آن 
را بارگذاری کند، کشور را به مقصد نروژ ترک 

کرده و سپس این کلیپ پخش شده است. 
داد:  ادامه  ناجا  اجتماعی  معاون  و  سخنگو 
دارد  ادامه  زمینه  این  در  پلیس  بررسی های 
نامبرده  که  می دهد  نشان  فعلی  تحقیقات  و 
شرایط  از  و  شده  مرتکب  نیز  دیگری  جرایم 
برخوردار  مناسبی  روانی  و  روحی  مناسب 

نیست. 

توضیح درباره ورود مجری شبكه 
»من و تو« به کشور

کریمی  منصور  ورود  درباره  منتظرالمهدی 
تو«  و  »من  تلویزیونی  شبکه  سابق  مجری 
فجر  فیلم  جهانی  جشنواره  در  حضورش  و 
نیز گفت: درباره این فرد دستور قضایی برای 
و  نداشته  وجود  کشور  به  خروجش  و  ورود 
قضایی  مرجع  اعالم  براساس  تنها  نیز  پلیس 

ورود و خروج را بررسی می کند. 
در  پلیس  نامحسوس  گشت های  فعالیت 

تهران آغاز شده است

سخنگو و معاون اجتماعی ناجا خبرداد:

آغاز فعالیت گشت های نامحسوس پلیس در تهران
چیزی به نام خرید سربازی نداریم
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آگهی ابالغ اجرائیه 
محکوم له: روح اله مفید محکوم علیه : عبدالعلی بهجتی نیا محکوم به: به موجب 
درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و دادنامه شماره 94099۷0241401236 
حکم به محکومیت محکوم-علیه به پرداخت 21۷.200.000 ریال و هزینه دادرسی 
مبلغ.841.000 ریال و  خسارت تاخیر تا دیه از تاریخ صدور چک ها لغایت اجرای 
حکم وحق الوکاله وکیل و نیز پرداخت نیم عشر دولتی در حق حساب کاخ دادگستری.

110/16838  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید باهنر تهران

آگهي مزایده اموال غیرمنقول - نوبت
عمومي  دادگاه   30 شعبه  از  صادره  اجراییه  و  دادنامه  و  کالسه  پرونده  بموجب 
مبني بر دستور فروش ماترک، له فرامرز و زهرا شیري علیه رقیه محمدي و میثم 
ابالغ  علیه  محکوم  به  اجراییه  اینکه  به  باتوجه  و  وراث  بین  ان  تقسیم  و  شیري 
گردیده و در مهلت مقرر نسبت به اجراي حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست 
محکوم له و توسط کارشناس رسمي دادگستري کرج بشرح ذیل توصیف و ارزیابي 
شده  مقرر گردیده در مورخ 1395/3/19 از ساعت 11 الي 12 در محل اجراي 
مزایده  برسد.  بفروش  مزایده  طریق  از  کرج  دادگستري   30 شعبه  مدني  احکام 
از قیمت 1/300/000/000  و 450/000/000 ریال طبق طبق نظر کارشناسي 
شروع میشود و به هر شخص حقیقي و حقوقي که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزایده في المجلس بصورت وجه نقد یا چک 
بانکي تضمیني از خریدار اخذ و الباقي ظرف یک ماه از وي وصول و پس از انجام 
مراحل قانوني و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد. 
در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وي پس 
از کسر هزینه هاي مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه 
هاي نقل و انتقال بعهده محکوم علیه است. که از محل فروش پرداخت خواهد شد. 
طرفین میتوانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده 
اعتراض نمایند که دراینصورت تا رسیدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزایده 
به نام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمنا طالبین بشرکت در مزایده میتوانند ظرف 
5 روز قبل از مزایده با اطالع از مال مورد مزایده بازدید نمایند. مال مورد مزایده و 

بهاي آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:
1- یک دستگاه آپارتمان واقع در شاهین ویال خ قلم 3 غربي پ 2 ط همکف به 
مساحت 91 متر داراي 2 خواب و آشپزخانه و داراي برق مجزا و آب و گاز مشترک 
و پارکینگ مشترک و ملک به صورت قولنامه اي بوده که باتوجه به حدود ساخت 

به مدت 10 سال به مبلغ 1/300/000/000 ریال اعالم میگردد.
به   1 اعتصامي  پروین  نبش  توحید  خ  حیدرآباد  در  واقع  تجاري  واحد  یک   -2
مساحت 15 مترمربع شامل کف و دیوارها به صورت سرامیک و شیشه میرال دو 
نبش کرکره فلزي و داراي آب و برق مشاع بوده و قولنامه اي بوده که به مبلغ 

450/000/000 ریال اعالم میگردد. 4093۷ م/الف
دادورز شعبه 30 دادگاه حقوقي کرج- معیني

دادنامه
پرونده کالسه 9409980241301192 شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی شهید باهنر تهران تصمیم نهایی شماره 95099۷0241300144 خواهان: 
ها: 1.مطالبه  المکان  خواسته  مهران سلطانی مجهول   : راد خوانده  زهرا جعفری 
گردشکار:  دادرسی  خسارت  مطالبه   .3 چک  وجه  2.مطالبه  تادیه  تاخیر  خسارت 
خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه 
پس از  ثبت جری تشریفات قانونی در وقت مقرر تحت نظر قرار داد و با توجه به 
محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه : در خصوص دعوی زهرا جعفری راد بطرفیت 
مهران سلطانی دایر  به خواسته  مطالبه وجه به مبلغ  یک میلیارد وجه دو فقره چک 
بابت با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شماره ۷84964/0930 –  مورخ 
94/9/15 و ۷84965/0930 – 94/10/15 عهده بانک صادرات شعبه اسدیان تهران 
خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حضور پیدا نکرده و دلیلی بر انجام 
تعهد و یا دلیلی که عدم انجام تعهد را توجیه نماید ارائه ننموده است لذا دادگاه 
دعوی خواهان را مقرون به صحت و متکی بر دلیل تشخیص داده استنادا نظر به بقاء 
اصول مستندات  مذکور در دست خواهان که حاکی از بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده 
است و عدم اقامه دلیل بر برائت ذمه از سوی خوانده و با استصحاب بقاء دین دادگاه 
دعوی خواهان را ظاهراً محمول بر صحت تلقی و ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 
519 و 515 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 249 و 314 و 21۷ قانون تجارت ماده 
واحده استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح صدور چک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام رای به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل 
خواسته و 30/630/000 ریال  هزینه خسارت دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه به ماخذ مبلغ یک میلیارد ریال از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان وصول و 
اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 
مینماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه 
صادرکننده رای سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر 

استان تهران است.
 110/16835   رئیس شعبه 116 دادگاه حقوقی تهران 

دادنامه
پرونده کالسه 930998020۷200۷1۷ شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 

شهرستان ورامین تصمیم نهایی شماره 94099۷020۷200564 
خواهان : بانک مهر اقتصاد با نمایندگی اقای وحید قشقائی فرزند حسین به نشانی کرج 

میدان توحید ابتدای بلوار بالل روبروی مسجد امام سجاد سرپرستی شعب استان البرز
خواندگان: 1- سید جمال محمدی فرزند حسین 2-خانم عفت برزده فرزند مصطفی 

همگی بنشانی ورامین  خ 15 خرداد ک ش فرجی پالک 5
3-اقای حسن فرجی فرزند محمد علی به نشانی مجهول المکان

خواسته ها: 1-مطالبه هزینه دادرسی 2-مطالبه وجه 
گردشکار: با توجه به محتویات پرونده دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 

به صدور رای مینماید 
رای دادگاه / در خصوص دادخواست بانک مهر اقتصاد با نماینده حقوقی اقای وحید 
قشقایی و خانم زهرا فالح محمدی به طرفیت اقایان حسن فرجی فرزند محمدعلی و 
سید جمال محمدی فرزند حسین و خانم عفت برزده فرزند مصطفی به خواسته مطالبه 
مبلغ نود میلیون ریال وجه یک فقره چک و مطالبه هزینه دادرسی و کلیه خسارات اعم 
از تاخیر تادیه و غیره از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای کامل مفاد دادنامه صادره 
مستندا به فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت و فتوکپی مصدق اوراق مثبت 
سمت دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه متن و ظهر چک به شماره 
12/9068/960124 عهده بانک ملی ایران حکایت از اشتغال ذمه خواندگان در قبال 
خواهان دارد  و خواندگان علی رغم دعوت در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و دلیلی در 
رد ادعای خواهان و برائت ذمه خود ارائه ننموده اند و از طرفی مفاد و مندرجات و اصالت 
امضای انتسابی خواندگان مصون از تعرض باقی مانده است بنابر این دادگاه با استصحاب 
بقای اصل دین دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 249 و 314 قانون 
تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 522-519-515-198-2 
قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ 
نود میلیون ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و هفتصدو پنجاه و پنج هزار ریال 
بعنوان هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک )1393/3/8( 
لغایت اجرای حکم و وصول محکوم به که حین اجرای حکم بر اساس نرخ تورم اعالمی 
از سوی بانک مرکزی از سوی اجرای احکام محاسبه خواهد گردید در حق خواهان صادر 
و اعالم مینماید .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر 

استان تهران می باشد
 م الف 399   رییس شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای سید حسن سید آقائی کله بستی فرزند سید کمال به شرح درخواست به کالسه 
95/180 از این شورا درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که 
شادروان سید کمال سید آقائی کله بستی فرزند سید کاظم به شماره شناسنامه 1302 
صادره از بابلسر در تاریخ 1395/02/14 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابلسر فوت 
نموده وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- خانم سیده صدیقه سید آقائی کله بستی فرزند 

سید کمال به ش ش 226۷-4989891۷83/1365 دختر متوفی
-.... ش  ش  به  کمال  سید  فرزند  بستی  کله  آقائی  سید  زهرا  سیده  خانم   -2
49800۷5398/13۷0 دختر متوفی 3- آقای سید حسن سید آقائی کله بستی فرزند 

سید کمال به ش ش 1853-4989۷21992/1362 پسر متوفی
4- خانم صدیقه گل براری کناری فرزند روح اله به ش ش 4989106۷33/1318-15 

مادر متوفی
5- خانم حبیبه فرجی فرزند علی اکبر به ش ش 550-49890350۷0/1342 همسر 

متوفی
ش  ش  به  اسداله  میر  فرزند  بستی  کله  آقائی  سید  کاظم  سید  آقای   -6

2-4989083830/1316 پدر متوفی
و الغیر، اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی 

ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شهری شورای حل اختالف دادگستری بابلسر – سید کمال حسینی

اداره کل ثبت اسناد وامالك استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملک اسالم آباد

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
تعیین  قانون  موضوع  اول  1394600316002002359هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
خدامراد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباد  اسالم  ملک  ثبت  حوزه 
یک  در  غرب  آباد  ازاسالم  صادره  شناسنامه۷95   بشماره  مراد  فرزند  زاده  اکبر 
اسالم  واقع در  اصلی  از 1  مربع پالک2641فرعی  به مساحت110،13  باب خانه 
آباد غرب  شهرستانی خ ابومسلم خراسانی کوچه شهدای هفتمشامل مبایعه نامه 
عادی واستقرارملک در سهم زارعین طبق قانون اصالحات ارضی و عدم دسترسی 
به ماک اولیه محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395،02،26
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395،03،11

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالك شهرستان اسالم آباد غرب

آگهی حصر وراثت
به حکایت پرونده کالسه 5/11۷/95 شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
خانم فوزیه رحیمی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است و بیان داشته 
شادروان آرام پری دار در تاریخ 1394/12/25 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه 

اش عبارتند از:
1- فوزیه رحیمی  زایچه 2100-1351  کدملی 4959650621  مادر متوفی

2- مولود پری دار  زایچه 1353/21030  کدملی 4959649690  عموی متوفی
3- توفیق پری دار زایچه 135۷/3916  کدملی 4959666839  عموی متوفی

اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یکماه به 
این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر گونه اعتراضی یا وصیت 

نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

متن آگهی
پیرو آگهی منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای ملک حسین وره زردی 
که مجهول المکان ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 94099۷669310016۷ 
از شعبه 19 در پرونده شماره 105/19/94 محکوم به پرداخت مبلغ پنجاه  صادره 
میلیون ریال بابت وجه بابت یک فقره چک به شماره4۷۷805 و مبلغ یکصدو هشتاد و 
پنج هزار ریال هزینه دادرسی و مبلغ یم میلیون و هشتصد هزار ریال بابت حق الوکاله 
وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 1390/0۷/24 لغایت 
اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی در حق محکوم له آقای مسلم نوروز 
پور و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت 
به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 19 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 
شهرستان خرم آباد – الهام تاتاری.

درخواست گواهی حصر وراثت 
کالسه  به  درخواست  شرح  به   46 شماره  شناسنامه  دارای  اکبرزاده  مسلم  آقای 
1/95/409 ش از این شورا درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشته که شادروان کرم اکبر زاده به شماره شناسنامه 9 در تاریخ 94/10/05 در 

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

2- ولی اکبرزاده فرزند کرم ش ش 15 صادره از ساری پسر متوفی
3- محمد اکبرزاده فرزند کرم ش ش 41 صادره از ساری پسر متوفی

4- قربان اکبرزاده فرزند کرم ش ش 2946 صادره از ساری پسر متوفی
5- علیرضا اکبرزاده فرزند کرم ش ش 15 صادره از ساری پسر متوفی
6- معصومه اکبرزاده فرزند کرم ش ش 1 صادره از ساری دختر متوفی

۷- آمنه اکبرزاده فرزند کرم ش ش 29 صادره از ساری دختر متوفی
8- رقیه اکبرزاده فرزند کرم ش ش 6 صادره از ساری دختر متوفی

9- فاطمه اکبرزاده فرزند کرم ش ش 42 صادره از ساری دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار 
آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 101 مسئول دفتر حوزه اول شورای حل اختالف ساری – رزاقی

متن آگهی 
خواهان بختیار صفر بیرانوند با وکالت طیبه سلیمانی دادخواستی به طرفیت خوانده 
امین شمسی به خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 49 خانواده دو شورای حل اختالف شهرستان 
خرم آباد واقع در خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان مطهری خیابان شهید گرشاسبی 
)خیابان جنب کارخانه یخ( ارجاع و به کالسه 9409986696500364ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن جهت استماع گواهی گواهان 1395/3/26 و ساعت10:00تعیین 
شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده امین شمسی و درخواست خواهان 
بختیار صفر بیرانوند  و به تجویز ماده ۷3 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت استماع گواهی گواهان حاضر گردد.
 دبیر شعبه 49 خانواده شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – شیرین اکبری .

متن آگهی 
علی  به طرفیت خوانده  دادخواستی  فرزند غالمرضا  آقای حسین حکیم  خواهان 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  خودرو  سند  تنظیم  به  الزام  خواسته  به  گودرزی 
شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی 
بلوار  انتهای  ولیعصر  خیابان  آباد  خرم  در  واقع  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 9509986610900142 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/3/29و ساعت 12:30 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
 منشی شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد .

مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی پراید مدل 84 با شماره شهربانی 155س81 ایران 82 شماره 
شاسی s1412284463482 با شماره موتور 0108۷015 مفقود گردیده و از درجه 

 بابلاعتبار ساقط می باشد

چرا نباید نوشیدنی سرد بنوشیم؟

وقتی نوشیدنی سرد باشد مدتی زمان الزم است تا این نوشیدنی در 
بدن گرم شود و به دمای 3۷ درجه برسد که موجب بروز مشکالتی 

برای بدن می شود.
عادات  به عنوان  سال  گرم  فصول  در  به خصوص  سرد  آب  نوشیدن 
عادات  از  یکی  این  که  بدانیم  باید  اما  است،  شده  ما  از  بسیاری 

نادرست بشمار می رود.
ما باید این نکته را بدانیم که نوشیدنی چه سرد باشد و چه گرم، 
انسان می شود، تا درجه حرارت آن به 3۷ درجه  وقتی وارد معده 
سانتی گراد نرسد، نمی تواند از معده خارج شود و اگر گفته می شود 

که ورزشکاران نوشیدنی سرد ننوشند به همین دلیل است.
این  تا  است  الزم  زمان  مدتی  باشد  سرد  نوشیدنی  وقتی  چون 
نوشیدنی در بدن گرم شود و به دمای 3۷ درجه برسد و بتواند از 
طریق روده جذب بدن شود، در کل دمای آب مصرفی برای انسان 

نباید پائین تر از 4 درجه سانتی گراد باشد.
این موضوع برای ورزشکاران کاماًل متفاوت است، چون این افراد از 
آب برای لذت بردن استفاده نمی کنند و آن را بیشتر برای تأمین 
آب بدن در طول فعالیت های فیزیولوژیکی نیاز دارند. بنابراین دمای 
تنها  نه  تمرینات  هنگام حین  به خصوص  ورزشکاران  نوشیدنی  آب 
باید باالی 4 درجه سانتیگراد باشد، بلکه در اغلب موارد دمای آن را 

باالی 12 درجه سانتیگراد در نظر می گیرند.
جریان  در  شان  مصرفی  آب  که  دارند  نیاز  ورزشکاران  واقع  در 
تمرینات به سرعت و با کمترین اتالف وقت جذب بدن شود تا آب 
از دست رفته بدن را از طریق تعریق بدن جبران کنند و به همین 
این  باشد،  تر  دلیل هرچه دمای آب به دمای طبیعی بدن نزدیک 
فاصله زمانی بین نوشیدن آب تا جذب آن در روده کمتر خواهد بود 
و در نتیجه ورزشکار در میدان مسابقه عملکرد بهتری خواهد داشت.
در گذشته تصور بر این بود که مصرف آب حین ورزش بازده فرد را 
کاهش می دهد و حتی ممکن است به وی آسیب بزند، ولی آنچه ما 
امروز به آن معتقدیم این است که فردی که هنگام فعالیت شدید 
بدنی گاهی یک تا 4 لیتر آب از دست می دهد، از 3 ساعت پیش 
از شروع فعالیت باید مایعات را به صورت تدریجی)حداقل 2 تا 3 
لیوان(بنوشد و بعد برحسب شدت و مدت فعالیت بدنی، هر 10 تا 
15 دقیقه مایعات نوشیده شود تا به نحوی آب ازدست رفته بدن به 

این طریق جبران شود.
 دکتر مامک هاشمی، عضو هیئت مدیره انجمن طب سنتی ایران 
به  منجر  زیاد(،  یخ  با  همراه  سرد)  خیلی  آب  مصرف  داد:  هشدار 

ضعیف شدن تدریجی کبد و در نهایت بروز کبد چرب می شود.
دکتر هاشمی در خصوص دیگر مضرات آب خیلی سرد همراه با یخ 
زیاد گفت: مصرف آب خیلی سرد منجر به ناباروری و ضعف قوای 

جنسی می شود و بر اعصاب و روان نیز تأثیرات بدی می گذارد.
عطش  اندازه  به  باید  آب  اینکه  به  اشاره  با  سنتی  طب  متخصص 
به  مجبور  را  خود  که  افراد  برخی  گفت:  بیشتر،  نه  شود  نوشیده 
خوردن آب زیاد می کنند دچار ضعف در معده و دیگر اعضای بدن 

می شوند.
تصور  بر خالف  زیرا  شود  نوشیده  ناشتا  نباید  کرد:آب  توصیه  وی 

عموم، مضرات آن بیشتر از مزایای آن نیز می باشد.
هاشمی گفت: شب ها نباید آب به صورت ایستاده میل شود و در 
صورت تشنگی و بیدار شدن از خواب نیز به علت سردی بدن برای 
نباید حجم زیادی  به دستگاه گوارش  از آسیب رسیدن  جلوگیری 

آب نوشید.

چگونه از کپک زدن 
کنیم؟ جلوگیری  سبزیجات 

و  سالم  چگونه  را  جان  صیفی  و  ها  سبزی 
این سوال  نگهداری کنیم؟  از کپک  دور  به 
برای  و  است  دار  خانه  خانم  هر  همیشگی 

پاسخ به این سوال با ما همراه شوید.

جلوگیری از کپک زدن پیاز، سیر، 
موسیر

سبزی هایی  جمله   از  جات   صیفی  این 
یخچال  در  نگهداری  به  احتیاج  که  هستند 
محیطی  در  را  آنها  است  کافی   و  ندارند 
کنید.  نگهداری  خشک  و  تاریک  خنک، 
به صورتی  برعکس  را  پیازهایتان  می توانید 
نگهداری  باشد  باال  سمت  به  ریشه شان  که 
که  نکنید  فراموش  پیاز  خرید  زمان  کنید. 
پیازهایی سالم بخرید که جوانه زده نباشند 

باشند. بیشتری داشته  تا عمر 

 جلوگیری از کپک زدن سیب زمینی
در  و  ندارد  یخچال  محیط  به  احتیاج 
چند  تا  رطوبت  از  دور  و  خنک  محیطی 
روی  می توانید  می ماند.  سالم  هفته 
بپوشانید  مشکی  پارچه  با  را  سیب زمینی ها 
اینکه  یا  شود  آنها  به  نور  رسیدن  مانع  تا 
بین سیب زمینی ها  چند عدد سیب درختی 

بمانند. تازه تر  تا  بگذارید 
 جلوگیری از کپک زدن سبزی  خوردن 
هربار به مقداری که قصد مصرفشان را دارید 
در  ظرف  در  نشسته  را  آنها  بقیه  و  بشویید 
اگر  کنید.  نگهداری  یخچال  درون  بسته 
سبزی های شسته تان زیاد آمد، آنها را کامال 
یا  بسته  در  ظرف  در  بعد  و  کنید  خشک 
درون کیسه پارچه ای در یخچال قرار دهید. 
بهتر است تره ها را از سبزی های شسته شده 
دیگر جدا کنید چون تره خیلی زود فاسد و 

باعث خرابی باقی سبزی ها می شود.

 جلوگیری از کپک زدن بادمجان
 و کدو

دربسته  ظرف  داخل  در  نشسته  است  بهتر 
نگهداری شوند تا دیرتر خراب شوند.

جلوگیری از کپک زدن کاهو، 
کلم سفید، گل کلم و بروکلی

برای تازه نگه داشتن کاهوها تا چند هفته، 
بپیچید  روزنامه  یا  دستمال  داخل  را  آنها 
نگهداری  یخچال  داخل  دردار  ظرفی  در  و 
برگ  چند  استفاده  موقع  هربار  و  کنید 
باشد  یادتان  بشویید،  و  کنید  جدا  را  آن 
چون  نکنید  قطعه قطعه  چاقو  با  را  کاهو  با 
می شود.  کاهو  سرهای  شدن  قهوه ای  باعث 
و  کلم  گل  کلم سفید،  مثل  سبزیجاتی 

بروکلی را نیز مانند کاهو نگهداری کنید.

گوناگون گوناگون

عسل به شهد گل ها اطالق می شود که زنبور 
را  از گیاهان مختلف، آن  تغذیه  از  عسل پس 

ساخته باشد. 

تشخیص عسل طبیعی
1( عسل طبیعی

عسل به شهد گل ها اطالق می شود که زنبور 
را  از گیاهان مختلف، آن  تغذیه  از  عسل پس 
ساخته باشد. به بیان دیگرعسل ماده شیرین و 
غلیظی است که توسط زنبوران عسل از شهد 
گل ها جمع آوری شده و تغییر شکل می یابد 
کندو  مومی  های  سلول  داخل  در  سپس  و 

ذخیره می شود.
که  هستند  ذاتی  نیروی  دارای  عسل  زنبوران 
می  تشخیص  مفید  غیر  از  را  مفید  های  گل 
با عالقه فراوان سراغ تمام گیاهان  آنها  دهند. 
طبی و گل های شفابخش می روند و عصاره 
آنها را گرفته و به بهترین شکل در اختیار ما 

قرار می دهند.
این عسل کاماًل طبیعی و سرشار از مواد غذایی 
و حیات بخش بوده و می تواند تمام نیازهای 
غذایی را برطرف کند، زیرا زنبور تمام امالح و 
ویتامین های موجود در گل را به شکل عسل 
می  در خون  قابل جذب  را  آن  و  پروراند  می 

سازد.
برابر  چندین  طبیعی  عسل  کیفیت  طرفی  از 
بیشتر از عسل مصنوعی است که زنبور با آب و 

شکر تغذیه می شود.

2( عسل تقلبی
یک  افزودن  مانند  عسل  در  تغییری  گونه  هر 
سری مواد به آن، تقلب محسوب می شود. به 
طور کلی عسل تقلبی به دو روش تهیه و در 

سطح جامعه توزیع می شود.
الف( بخشی از عسل، تقلبی است

- با کمک زنبور
- بدون کمک زنبور

ب( عسل صد در صد تقلبی است
در این روش عسل 100 درصد مصنوعی بوده و 
از شیره میوه هایی مانند خرما، توت و غیره یا 
از مواد گلوکزی )شربت قند(، مواد نشاسته ای 
و ... ساخته می شود که این عسل ها به هیچ 

وجه عطر و طعم عسل واقعی را ندارند.
شیره  از  شده  تهیه  مصنوعی  های   عسل 
مشابه عسل  ترکیباتی  و  مواد  دارای  ها،  میوه 
به  ها  میوه  آب  تغلیظ  از  که  هستند  طبیعی 

طریق مصنوعی و صنعتی به دست آمده اند.
قند،  از  زنبور،  دخالت  بدون   ، عسل  نوع  این 
خربزه،  مانند  شیرین  های  میوه  و  نیشکر 

هندوانه، کدو تنبل و خرما تولید می شوند. این 
روش در ایران متداول نبوده، ولی در بعضی از 

کشورها مرسوم است.

استانداردهای عسل:
کشور  به  کشوری  از  عسل  استانداردهای 
در  توان  می  را  آنها  که  است  متفاوت  دیگر 
شان،  عسل  زده،  شکرک  عسل  استخراج، 
کل  یا  و  شده  بریده  عمق،  کم  قاب  با  شان 
که  مواردی  سایر  گرفت.  نظر  در  عسل  شان 
میزان  دارند،  اهمیت  عسل  تولید  و  تهیه  در 
قند، میزان رطوبت، طعم، رنگ و عطر عسل 

باشد. می 
گاهی اوقات در توزیع و فروش عسل مواردی 
ظاهر  برش،  پاکیزگی  رنگ،  یکنواختی  چون: 
شان و نحوه چینش و یکنواختی وزن نیز ذکر 

شده است.

راه های تشخیص عسل طبیعی:
1( فروشگاه های معتبر

طبیعی،  عسل  تشخیص  روش  ترین  آسان 
خرید از فروشگاه ها و اشخاص معتبر می باشد 
که شما از سابقه فعالیت آنها در زنبورداری و یا 

تهیه و فروش عسل مطلع هستید.

2( میزان رطوبت
به وسیله  را  میزان رطوبت عسل  افراد،  برخی 
برگرداندن شیشه عسل و سرعت باال و پایین 
وسیله  به  برخی  و  داخل شیشه،  رفتن حباب 
میزان کش آمدن عسل اندازه گیری می کنند، 
ولی باید توجه داشت که این روش ها دقیق و 

مطمئن نیستند.

3( میزان تخمیر شدن
بی  خوراکی  مخمرهای  حاوی  ها  عسل  تمام 

ضرر برای انسان می باشند.
باید توجه کرد که عسل در زمستان به دلیل 
سرمای زیر 11 درجه تخمیر نمی شود. البته 
نگهداری عسل در دمای 38 درجه سانتی گراد 
نیز می تواند از تخمیر آن جلوگیری کند، ولی 
در دراز مدت به کیفیت عسل صدمه می زند، 
زیرا حرارت باال کیفیت عسل را از بین می برد.

بیشتر در  از 1۷ درصد  بیش  با رطوبت  عسل 
از شکرک زدن،  بعد  باشد.  معرض تخمیر می 

درصد تخمیر عسل افزایش می یابد.
بندی  بسته  های  عسل  مختص  شدن  تخمیر 
شرایط  اگر  بلکه  نیست،  شده  صاف  و  شده 
می  تخمیر  نیز  »شان«  عسل  باشد،  مناسب 

شود.

4( مزه کردن
عسل طبیعی، عالوه بر شیرینی خاص، دارای 
عسل  در  فقط  که  است  ای  ویژه  طعم  و  مزه 
وجود دارد و عسل های مصنوعی فاقد این نوع 
با مصرف  توانند  می  افراد  لذا  باشند.  می  مزه 
زیاد و توجه دقیق به درجه خلوص عسل، حتی 
زنبور  مصرف  مورد  گیاه  نظر  از  را  عسل  نوع 
تعیین کنند، زیرا هر گیاه مزه خاصی به عسل 

می دهد.
باید توجه داشت که عسل مصنوعی بیشتر مزه 

شیرینی شکر می دهد تا مزه خالص عسل.

5( عطر و بوی طبیعی
اگر درپوش عسل مدتی بسته باشد، هنگام باز 
کردن درپوش حتماً بو و رایحه قوی و مطبوع 

عسل طبیعی را می توانید استشمام کنید.

6( سرعت حل شدن در آب
بریزید،  آب  محتوی  لیوان  داخل  را  اگر عسل 
چنانچه به صورت عمودی وارد لیوان پر از آب 
شده و در ته آن جمع شود و به سرعت حل 
عسل  اگر  ولی  است،  مطلوبی  عسل  نگردد، 
هنگام ریختن، در آب حل شود، از مطلوبیت 
برخوردار  باالتری  رطوبت  و  کمتر  خلوص  و 

است.
به  فوق  های  روش  از  یک  هر  وجود،  این  با 
تنهایی نمی تواند خالص بودن عسل را ثابت 

کند.
مصنوعی  تغذیه  وسیله  به  روش  این  در 
یا استفاده  با شربت قند و آبمیوه ها  زنبوران 
تهیه می  تقلبی  یا  از عسلک، عسل مصنوعی 
کنند. در این روش مستقیماً عسل طبیعی با 
ها  میوه  شیره  و  قند(  )شربت  گلوکزی  مواد 

مخلوط شده و عسل تقلبی تولید می گردد.

راه های تشخیص عسل طبیعی

ما بین  در  پرطرفدار  غذاهای  از  یکی  پاچه   کله 
 ایرانی هاست. خیلی ها می گویند کله پاچه خاصیت 
دارد و برعکس دسته دیگری به مضرات کله پاچه 

اشاره می کنند.
یک متخصص تغذیه گفت: مصرف کله  پاچه به دلیل 

داشتن بافت کالژنی برای افرادی که از درد استخوانی 
رنج می برند بسیار مفید است، زیرا منجر به تقویت 

بافت استخوان ها می شود.
بهنام گشتی زاده با بیان اینکه خوراک کله  پاچه با 
وجود داشتن پروتئین، ویتامین  و کلسترول مصرف 
بیش  از حد آن به دلیل اسیدهای چرب مضر توصیه 
نمی شود، اظهار کرد: افرادی که چربی خون باالیی 
دارند و کلسترول و اسید  اوریک خونشان باالست از 

مصرف بیش  از حد کله  پاچه اجتناب کنند.
کله   مفید  ویژگی های  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 

پاچه تامین پروتئین مورد نیاز بدن است، افزود: از 
اصلی ترین مضرات مصرف بی رویه چنین غذایی 
افزایش کلسترول خون است که منجر به رسوب در 
رگ های خونی شده و با انسداد عروق ظریف در عمل 

خون رسانی به مغز و قلب اختالل ایجاد می کند.
بافت  اینکه  به  اشاره  با  تغذیه  متخصص  این 
می شود،  تقویت  پاچه  کله   خوردن  با  استخوان 
اضافه کرد: مصرف کله  پاچه به دلیل بافت کالژنی 
از درد استخوانی رنج  افرادی که  برای  که دارد 
می برند بسیار مفید است، زیرا منجر به تقویت 

بافت استخوان ها می شود.
گشتی زاده ادامه داد: سیرابی در مقایسه با کله پاچه 
از چربی کمتری برخوردار است و مصرف آن برای 
افرادی که از ناراحتی معده و اثنی عشر رنج می برند 
مفید است، زیرا سبب ترمیم بافت سلول های مخاط 

معده می شود.
وی با بیان اینکه مصرف خوراک کله  پاچه  بیشتر در 
فصل های سرد سال توصیه می شود، گفت: خوراک 
کله در تابستان و در نواحی گرمسیر برای مزاج انسان 

سنگین تر است.

طرفداران
 کله پاچه بشتابند!!
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راهبردهای کمیته ملی پارالمپیک در چهار سال آینده
کمیته ملی پارالمپیک بعد از بازی  های پارالمپیک 2016 ریو، برنامه چهار 
ساله جدیدی را تدوین خواهد کرد که بر اساس آن حضور در چهار رویداد 

بین المللی اصلی در اولویت کاری این کمیته قرار خواهد گرفت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته ملی پارالمپیک، بعد از اتمام هر یک 
از ادوار بازی های پارالمپیک، برنامه ای از سوی کمیته ملی پارالمپیک 
و برای چهار سال آتی تدوین می شود. در این برنامه که به دوره آتی 
بازی های زمستانی و تابستانی پارالمپیک ختم می شود، اولویت های کاری 
کمیته ملی پارالمپیک در چهار سال پیش رو ترسیم و تدوین خواهد شد 

تا برنامه  ریزی ها و فعالیت ها بر اساس آن صورت بگیرد.
در  امسال  شهریورماه  که   2016 پارالمپیک  های  بازی   اساس  این  بر 
ریودوژانیرو برزیل برگزار می شود، پایان برنامه  ای است که اجرای آن 
از پارالمپیک لندن در دستور کار این کمیته  چهار سال پیش و پس 

قرار گرفت.
»مسعود اشرفی« دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک گفت: طراحی کامل این 
برنامه چهارساله در حال حاضر شروع و بعد از اتمام بازی های ریو پیگیری 
خواهد شد، اما آنچه مسلم است حضور در چهار رویداد در رده های سنی 
جوانان و بزرگساالن اولویت  های کاری این برنامه چهار ساله و حضور در 
مسابقات جهانی و منطقه ای جهت اخذ سهمیه ورودی به بازی های 

2018 زمستانی و 2020 تابستانی خواهد بود.
وی دو اولویت از این اولویت ها را بازی های پاراآسیایی 2018 جاکارتا 
بعد  پارالمپیک زمستانی 2018 پیونگ چنگ که  بازی های  اندونزی، 
از المپیک زمستانی در کره جنوبی برگزار می شود، ذکر کرد و گفت: 
بازی های آسیایی جوانان دیگر اولویت مورد نظر است که البته هنوز محل 
دقیق آن و اینکه سال 201۷ یا 2019 میالدی برگزار می شود، مشخص 

نیست. 
ایران با حضور در بازی های 2009 توکیو و 2013 کواالالمپور تجربه 

حضور در این بازی  ها را دارد.
دبیر کل کمیته ملی پارالمپیک تاکید کرد: بازی های پارالمپیک 2020 
توکیو چهارمین اولویت کاری کمیته ملی پارالمپیک در پایان چهار سال 

آینده خواهد بود.
ورزشکاران،  میان  در  آموزش  سطح  ارتقاء  مباحث  به  توجه  همچنین 
کارشناسان اعم از داوران، مربیان، کالس بندان، عوامل فنی و بدنه پرسنلی 
کمیته نیز پس از بازی های 2016 ریو و تا پایان سال 1396 به عنوان یک 

ضرورت و نیاز واقعی از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.
برگزاری مراسم روز و هفته پارالمپیک در مهرماه سال جاری از برنامه  های 
دیگر این کمیته است که با همکاری و مشارکت سازمان  ها و نهادهای 
با مشارکت آموزش و پرورش  مختلف در سراسر کشور و به خصوص 
استثنایی و سازمان بهزیستی به عنوان دو متولی اصلی جامعه هدف این 

کمیته مورد توجه قرار دارد.
اشرفی همچنین گفت که قطعا برنامه ریزی ها و تالش ها در این راستا 
خواهد بود که ورزشکاران و کاروان های اعزامی به هر یک از بازی ها 

بتوانند عملکردی بهتر از دوره قبل به لحاظ کمی و کیفی داشته باشند.

کی روش:

استقالل خوزستان مانند لسترسیتی قهرمان شد
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، گفت: قهرمانی تیم استقالل خوزستان در 
لیگ برتر ایران با قهرمانی لسترسیتی در لیگ برتر انگلیس قابل مقایسه 

است.
به گزارش ایرنا، پس از اینکه استقالل خوزستان به مقام قهرمانی لیگ 
برتر دست یافت، کارلوس کی روش در پیامی این موفقیت را به اعضای 

این تیم تبریک گفت.
در پیام تبریک سرمربی تیم ملی آمده است: قهرمانی استقالل خوزستان 
را در لیگ خلیج فارس تبریک می گویم. کسب این عنوان دستاورد شگفت  
انگیزی برای این باشگاه بود؛ اتفاقی که می توان آن را تنها با آنچه در لیگ 
انگلیس و در تیم لستر رقم خورد، مقایسه کرد. می خواهم به بازیکنان به 
دلیل عملکرد عالی شان، کادر فنی، جوانان این تیم و مربی سخت کوششان 

عبدا... ویسی تبریک بگویم و برای آنها بهترین ها را در آینده آرزو  کنم.
تیم استقالل خوزستان  روز جمعه با پیروزی دو بر صفر مقابل ذوب آهن 
اصفهان در هفته سی ام لیگ برتر و کسب 5۷ امتیاز به مقام قهرمانی 

لیگ برتر دست یافت.
این تیم از بازیکنان جوان و کم نام نشانی در این فصل لیگ برتر بهره 
می برد و به همین دلیل قهرمانی شاگردان عبدا... ویسی را با قهرمانی 

لسترسیتی در لیگ برتر انگلیس مقایسه می کنند.
لسترسیتی نیز در این فصل لیگ برتر انگلیس با هزینه ای بسیار کمتر 

از مدعیان پرشمار این رقابت ها به قهرمانی این فصل لیگ برتر رسید.

ژاپنی ها از بانوی نابغه تیراندازی ایران فیلم می سازند
یک شبکه تلویزیون ژاپن فیلم های مستندی از هشت ورزشکار پارالمپیکی 

جهان می سازد که نام یک نابغه تیراندازی ایران در میان آنها است.
شبکه تلویزیونی »WOWOW« ژاپن در این فیلم مستند، گذشته 
و  کشد  می  تصویر  به  را  ایرانی  تیرانداز  بانوی  نعمتی«  »زهرا  حال  و 
پارالمپیک 2016 ریو  المپیک و  به  را در مسیر رسیدن  سختی هایش 

روایت می کند.
این برنامه مستند تلویزیونی »من کی هستم؟« نام دارد و قرار است از ماه 

اکتبر - مهر و آبان سال 95 - به روی آنتن برود.
»زهرا نعمتی« طبق اعالم کمیته بین المللی پارالمپیک، نخستین زن 
ورزشکار ایرانی است که در بازی های پارالمپیک موفق به کسب مدال 

طال شده است.
این برنامه تلویزیونی با همکاری کانال تلویزیونی ژاپنی و کمیته بین المللی 
پارالمپیک در قالب برنامه  ای پنج ساله تا بازی  های پارالمپیک 2020 

توکیو تهیه و تولید می شود.
نعمتی پرچمدار ایران در بازی  های المپیک 2016 خواهد بود و پس از 
حضور در رقابت های تیر و کمان المپیک، کاروان پارالمپیکی ایران را با 

امید کسب دومین نشان طالی بازی ها همراهی خواهد کرد.

ایستادگی فدراسیون فوتبال عراق مقابل 
زیاده خواهی های عربستان

امتناع  درصورت  گفت:  عراق  فوتبال  فدراسیون  در  مسئول  مقام  یک 
عربستان از رویارویی با تیم ملی عراق در تهران، ما نیز حاضر به بازی با 

این کشور در ریاض نیستیم.
پایگاه خبری »کوره« در گفت و گویی با این مقام مسئول در فدراسیون 
فوتبال عراق که نام وی را »مالح مهدی« اعالم کرد، به نقل از وی نوشت: 
ما مصرانه از فیفا می خواهیم اصل عدالت و برابری را برای همه اعضا 

رعایت کند.
وی افزود: ایران خانه ما است و اگر عربستان حاضر به بازی در ایران نشوند، 
ما نیز راهی ریاض نمی شویم. این مقام فدراسیون فوتبال عراق یادآور شد: 
درصورت خودداری عربستان از بازی در ایران، فیفا باید گزینه انتخاب 

کشور ثالث برای هر دوتیم را مطرح کند . 
لیگ  در  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  که  کاری  کرد:  عقیده  ابراز  مهدی 
قهرمانان آسیا با تیم های ایرانی و عربستانی کرد، باید مالک بازی های 

عراق و عربستان در مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه قرار گیرد. 
درقرعه کشی مرحله سوم مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه، تیم ملی 
عراق در گروه دو با تیم های عربستان، ژاپن، استرالیا، امارات و تایلند 

قرار دارد. 
تیم ملی عراق از سال 2002میالدی به بهانه نبود امنیت از امتیاز بازی 

خانگی محروم است

 برای هدایت سرخپوشان در فصل آینده؛

برانکو ایوانکوویچ قراردادش 
با پرسپولیس را ثبت کرد

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که با مسئوالن این 
باشگاه به توافق رسیده است، قراردادش را برای فصل 

آینده ثبت کرد.
نایب  با پرسپولیس عنوان  ایوانکوویچ که  برانکو    
آینده  را کسب کرد فصل  پانزدهم  لیگ  قهرمانی 
داشت.  برعهده خواهد  را  هدایت سرخپوشان  هم 
این مربی کروات که پیش از این با مسئوالن باشگاه 
به توافق رسیده بود، امروز شنبه قراردادش را در 

سازمان لیگ ثبت کرد.
برانکو در نشست خبری شرکت کرد و برنامه هایش 
را تشریح کرد. وی  آینده سرخپوشان  برای فصل 
همچنین بعد از این نشست به سازمان لیگ رفت و 

قراردادش برای فصل آینده را رسما ثبت کرد.

آرسنال به دنبال جذب مهاجم 
رئال مادرید

توپچی های لندن خواستار به خدمت گرفتن مهاجم 
کلمبیایی تیم رئال مادرید هستند.

به گزارش مهر، خامس رودریگس 24 ساله در سال 
2014 با مبلغ 60 میلیون پوند به رئال پیوست اما 
نتوانست در سانتیاگو برنابئو جایی در ترکیب اصلی 
آرسنال،  برتری  لیگ  های  باشگاه  کند.  پیدا  تیم 
منچسترسیتی و منچستریونایتد عالقمندند تا در 
به  را  بازیکن  این  تابستانی،  انتقاالت  و  نقل  فصل 
رئیس  پرس«،  »فلورنتینو  البته  بگیرند.  خدمت 
باشگاه رئال مادرید، گفته به این مهاجم کلمبیایی 

خود اجازه خروج از رئال را نمی دهد.
البته شنیده می شود آرسنالی ها »آلوارو موراتا« از 

تیم یوونتوس را هم در برنامه خرید دارند.

فرانسه پیروز نخستین دیدار 
دوستانه والیبال مقابل ایران

تیم ملی والیبال ایران دراولین دیدارتدارکاتی خود 
برای آماده سازی رقابت های انتخابی المپیک ریو با 

نتیجه 3 بر یک مقابل فرانسه شکست خورد.
به گزارش ایرنا به نقل از فدراسیون والیبال، تیم ملی 
والیبال کشورمان در نخستین دیدار دوستانه خود 
از ساعت 22:30 جمعه شب 24  جاری  در سال 
اردیبهشت به وقت تهران به مصاف تیم ملی فرانسه 

قهرمان لیگ جهانی 2015 رفت.
رائول لوزانو که برای نخستین بار در یک مسابقه 
بر روی نیمکت تیم ملی ایران می نشست، سعید 
معروف، سید محمد موسوی، عادل غالمی، فرهاد 
ظریف، امیر غفور، فرهاد قائمی و میالد عبادی پور را 
به عنوان ترکیب آغاز کننده ایران به میدان فرستاد.

در طرف دیگر میدان نیز لورنت تیلیه فرانسه را با 
ترکیب آنتونن روزیر، بنجامین تونیوتی، کوین تیلی، 
کوین لوروکس، نیکالس لوگاف و نیکالس مرشال به 

میدان فرستاد.

آمریکا و مکزیک بدنبال میزبانی 
مشترک جام جهانی 2026

طرح پیشنهاد میزبانی مشترک جام جهانی 2026 
در آمریکا و مکزیک با حمایت رئیس فدراسیون بین 

المللی فوتبال )فیفا( روبرو شده است.
به گزارش ایرنا از ساکرنت، مقامات فوتبال مکزیک 
و آمریکا اعالم کردند که مذاکرات اولیه در این باره 
در حاشیه کنگره فیفا در مکزیک، برگزار شده است 
و انتظار می رود نشست های بیشتر در این مورد 
در ماه های آینده برگزار شود.  جان موتا، یک مقام 
فدراسیون فوتبال آمریکا گفت:  ما با همتای مکزیکی 
خود صحبت کردیم و از پیشنهاد برگزاری مشترک 

جام جهانی استقبال می کنیم. 
وی افزود: این میزبانی می تواند حرکت مثبتی برای 
بسیار  پیشنهاد  باشد. همچنین  کشور  دو  فوتبال 
جالبی برای فیفا است. ما برای مذاکرات بعدی یک 
جدول زمانی تدوین می کنیم. ولی هر اتفاقی که 
بیفتد، ما پیشنهاد میزبانی جام جهانی 2026 را چه 

به طور مشترک و یا به تنهایی ارائه خواهیم کرد. 
دسییو دی ماریا رئیس فدراسیون فوتبال مکزیک 
نیز گفت: روز یکشنبه جلسه خصوصی با اینفانتینو 
داشتم و احتمال پیشنهاد برگزاری مشترک جام 

جهانی با آمریکا را مطرح کردم.
شورای فیفا دو روز بعد از آن، فرایند جدید اعطای 
میزبانی جام جهانی 2026 را اعالم و از پیشنهاد 
میزبانی مشترک استقبال کرد. تصمیم نهایی در 
مورد میزبان تورنمنت 2026 در ماه مه 2020 اتخاذ 

خواهد شد.
نهاد حاکم بر فوتبال جهان، از سال 2002 که جام 
جهانی به طور مشترک در ژاپن و کره جنوبی برگزار 

شد، پیشنهاد مشترکی نداشته است.
دی ماریا گفت:  اینفانتینو در مورد این طرح بسیار 
را  موضوع  این  خواست  من  از  و  بود  مند  عالقه 

پیگیری کنم.
وی افزود:  ما متعهد هستیم که اولین کشوری باشیم 
و هر  کنیم  برگزار می  را  بار جام جهانی  که سه 
اقدامی برای تحقق این هدف چه با آمریکا یا به طور 

مستقل اتخاذ خواهیم کرد. 
عالقه اینفانتیو ممکن است از ظرفیت مالی برگزاری 
نشات  مکزیک  و  آمریکا  در  جام جهانی  مشترک 

گرفته باشد.
بحران فساد در فیفا باعث کاهش منابع مالی این نهاد 
شده است؛ بطوری که این سازمان 122 میلیون دالر 
در سال گذشته متضرر شد. تعداد زیادی از حامیان 
اصلی فیفا به همکاری خود با این نهاد پایان دادند. 

خبرخبر

معـاون اول رییس جمهوری،گفت:المپیـک 
یـک رویـداد مهـم ورزشـی اسـت و بـرای 
مـردم و دولـت از اهمیت باالیـی برخوردار 

است. اسـت 
اسحاق جهانگیری  در نشست اعضای تیم 
نهاد  کوثر  ساختمان  در  که  فوتسال  ملی 
مردم  افزود:  شد،  برگزار  ریاست جمهوری 
انتظار دارند ورزشکاران  شان از هر نظر اعم 
از قهرمانی و ارزش های اخالقی به خوبی 

در المپیک بدرخشند.
به  رییس جمهوری،گفت:  اول  معاون 
حضور  المپیک  بخش  در  که  دوستانی 
می یابند، باید توجه جدی شود. فدراسیون 
فوتبال و زیرمجموعه آن همچون فوتسال 
بسیار مورد توجه مردم است و ورود ایران 

جامعه جهانی در فوتبال اهمیت دارد. 
وی با بیان این که وزیر ورزش و مهدی تاج 
مهم  مسئولیت  فوتبال  فدراسیون  رییس 
باید  اظهار داشت:  دارند،  برعهده  بزرگی  و 
حوادث فوتبال را به حداقل رساند و مسایل 

و مشکالت شان را حل و فصل کرد.
اندرکاران  دست   همه  گفت:  جهانگیری 
دولت  که  بدانند  کشور  ورزش  مجموعه 
تا  و تالش کنند  دارد  توجه جدی  آنها  به 
کسب  المپیک  در  را  ملت  زیبنده  جایگاه 

کنند. 
ما حتما  رییس جمهوری،گفت:  اول  معاون 
و سعی  کرد  المپیکی ها کمک خواهیم  به 
و  باشیم  داشته  نشستی  آنان  با  می کنیم 

اگر نیاز باشد دولت کاری انجام دهد، اقدام 
می شود. 

بانوان  دستاوردهای  از  جهانگیری 
بانوان  گفت:  و  کرد  قدردانی  فوتسالیست 
فوتسال مدال آوردند و افتخار آفریدند، این 
محجبه ای  دختر  که  است  ارزش  با  بسیار 
در سطح بین المللی و آسیا برای کشورش 

افتخار کسب کند.
وی با تاکید بر این که افتخارات ورزشی در 
می کند،  کمک  ما  به  نیز  دیگر  زمینه های 
از  ملت  یک  اجتماعی  سرمایه های  گفت: 
همین نقاط شکل می گیرد. وقتی مردم به 
اعتماد می کنند که مدیریت  سیستم خود 
کشور زمینه رشد جوانان را فراهم می کند، 
این تبدیل به سرمایه اجتماعی می شود و 

اجتماعی  سرمایه  این  پشتوانه  به  می توان 
ده ها کار دیگر انجام داد.

در  مردم  چشمگیر  حضور  به  جهانگیری 
این  پشتوانه  گفت:  و  کرد  اشاره  انتخابات 
با  صنعتی  کار  ده ها  از  اجتماعی  سرمایه 
آینده  حرکت  برای  هزینه،  دالر  میلیاردها 

نظام مهم تر است.
وی از اعضای تیم ملی فوتسال تشکر کرد و 
گفت: حتما به دغدغه های شما توجه داریم 
و کمک می کنیم تا مشکالت تان حل شود.

دولت  که  کارهایی  همه  گفت:  جهانگیری 
می دهد،  انجام  سنگینی  هزینه های  با 
برای  هم  و  است  کشور  توسعه  برای  هم 
مردم  لب  بر  رضایت  لبخند  که  است  این 

بنشیند.

معـاون اول رئیـس جمهـوری خطـاب بـه 
تیـم ملـی فوتسـال گفـت: گاهـی اوقـات 
در  و  می دهیـد  انجـام  شـما  کـه  کاری 
سـطح آسـیا و جهان و هـر رده  بین المللی 
افتخـاری کسـب می کنیـد، بـه طـور حتم 
بـرای رضایـت مردم چندیـن برابـر موثرتر 
از کارهایـی اسـت که شـاید بـا هزینه های 
سـنگین نتوانیم بخشـی از آن رضایت را بر 
چهـره مـردم ببینیـم، لذا کار شـما بسـیار 

است.  ارزشـمند 
جهانگیری گفت: به مجموعه فوتسال، آقای 
دلیل  به  فوتبال  فدراسیون  مدیران  و  تاج 
باید  می گویم.  تبریک  موفقیت  همه  این 
مشکالت  به  و  بگیرید  قرار  حمایت  مورد 

بخش ورزشی توجه کنیم.
جهانگیری گفت: با پدیده ای به این بزرگی 
افکار  از  توجهی  قابل  بخش  که  )المپیک( 
دولت  است،  کرده  خود  متوجه  را  عمومی 
و  باشد  کم تفاوت  یا  بی تفاوت  نمی تواند 
حتما به آن حساسیت دارد. وزارت ورزش 

هم به طور جدی دنبال می کند.
وی با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت 
اظهار داشت: شرایط اقتصادی دولت سخت 
است اما آنچه در بخش اجتماعی کشور چه 
انجام  ورزشی  چه  و  هنری  چه  فرهنگی، 
چندانی  عدد  اعتباری،  جهت  به  می شود 

نیست که نگران تامین آن باشیم.
جهانگیری در پایان این نشست از اعضای 

تیم ملی فوتسال تقدیر کرد.

معاون اول رئیس جمهوری:

 المپیک برای مردم و دولت مهم است

سـرمربی تیـم ملـی والیبـال نشسـته 
آمـاده  اردوی  دهمیـن  گفـت:  ایـران 
سـازی ملـی پوشـان عضـو تیـم ملـی 
والیبال نشسـته ایران برای شـرکت در 
اردوی مشـترک بـا تیـم ملـی والیبـال 

نشسـته آلمـان برگـزار مـی شـود.
اردوی مشـترک ملـی پوشـان والیبـال 
نشسـته ایـران بـا تیـم ملی آلمـان ماه 
آینـده برگـزار می شـود و ملی پوشـان 
عضـو تیـم ملی والیبـال نشسـته ایران 
اردوی آمـاده سـازی دهم خـود را 2۷ 

اردیبهشـت مـاه آغـاز مـی کنند.
»هـادی رضایـی« روز شـنبه در گفـت 
رسـانی  اطـالع  پایـگاه  بـا  گویـی  و 
فدراسـیون جانبازان و معلـوالن گفت: 
در ایـن مرحلـه از اردو، فشـار تمرینات 
ملـی  و  بـود  خواهـد  سـخت  بسـیار 
پوشـان بایـد خـود را آمـاده برگـزاری 

ایـن اردو فشـرده و سـخت کننـد.
وی افـزود: در ایـن اردو، 1۷ ملی پوش 
در تهـران برنامه بدن سـازی سـنگینی 
را انجـام مـی دهند تا بـه آمادگی الزم 
بـا  اردوی مشـترک  در  بـرای حضـور 

تیم ملـی آلمان برسـند.
رضایـی افـزود: اردوی بعـدی تیم ملی 
والیبـال نشسـته ایـران بـا حضـور تیم 
و  شـد  خواهـد  برگـزار  آلمـان  ملـی 
پیـش بینـی شـده اسـت در ایـن اردو 

دو تـا سـه دیدار دوسـتانه بیـن این دو 
تیـم برگزار شـود. 

سـرمربی تیـم ملـی والیبـال نشسـته 
ایـران گفـت: کادر فنـی تیـم ملـی در 
خـط  را  بازیکـن  یـک  دهـم،  اردوی 
عضـو  بازیکنـان  شـمار  و  زد  خواهـد 
تیـم ملـی بـه مرور تـا زمان اعـزام تیم 
بـه بـازی هـای پارالمپیـک 2016 ریو 

کاهـش خواهـد یافـت.
ریـزی  برنامـه  گفـت:  همچنیـن  وی 
شـده اسـت تـا ملـی پوشـان والیبـال 
نشسـته ایـران با چهـار باشـگاه داخلی 
نیـز مسـابقه تدارکاتی داشـته باشـند.

صـادق  علیپوریـان،  داود 
مهـروان،  مهـرزاد  بیگدلی)تهـران(، 
حسـین  اولیائی)البـرز(،  ابوالفضـل 
محمدرضـا  )قزویـن(،  فرزانـه 
امیـر  سـبحانی نیا)اصفهان(، 
صالحـی،  رمضـان  کفشـدار،  حسـین 
لشـکری  مجیـد  مهـرزاد،  مرتضـی 
زیراهـی  عیسـی  )مازنـدران(، 
علیپور)گیـالن(،  میثـم  )مرکـزی(، 
سیدحسـین  خرمالی)گلسـتان(،  آرش 
گلسـتانی)قم(،  حسـین  حسـینی، 
رضـوی(،  )خراسـان  بابـادی  مهـدی 
ناصرحسـن پور)آذربایجـان غربی( ملی 
پوشـان دعوت شـده به دهمین اردوی 

هسـتند. ملـی  تیـم 

مسـابقات تیرانـدازی آزاد هانوفر که در 
حاشـیه اردوی مشـترک ایران و حدود 
10 کشـور مختلـف جهـان برگزار شـد 
با کسـب مـدال طـال و نقـره انفـرادی 
تفنـگ 10 متـر بـادی و طـالی تیمی 

تیرانـدازان ایـران ادامه دارد.
بـه  کـه  ایـران  تیرانـدازی  ملـی  تیـم 
بـرای  خـود  سـازی  آمـاده  منظـور 
هـای  بـازی  در  قدرتمندانـه  حضـور 
المپیـک 2016 ریـو چهارشـنبه )22 
اردیبهشـت مـاه ( بـه هانوفـر آلمـان 
مسـابقات  در    ، اسـت  کـرده  سـفر 
تیرانـدازی آزاد رشـته تفنـگ و تپانچه 
در ایـن شـهر شـرکت کـرد و توانسـت 
عنـوان هـای اول ، دوم و چهـارم ایـن 

رقابـت هـا را از آن خـود کنـد.
براسـاس این گـزارش پـس از احمدی 
و خدمتـی کـه عنـوان اول و دوم را از 
آن خـود کردنـد ، مـه لقـا جـام بـزرگ 

نیـز عنـوان چهـارم را کسـب کرد .
تیـم تفنـگ 10 متـر بـادی کشـورمان 
متشـکل از احمدی ، خدمتی و جام بزرگ 
نیـز توانسـتند عنوان قهرمانـی تیمی این 

رقابـت هـا را نیـز از آن خـود کنند.
در رشـته تپانچـه بادی نجمـه خدمتی 
تنهـا شـرکت کننـده کشـورمان اگـر 
امـا  چـه امتیـاز 564 را کسـب کـرد 
ایـن  فینـال  مرحلـه  بـه  نتوانسـت 

یابـد. راه  رقابت هـا 
در ایـن اردوی مشـترک تیـم هایـی از 
فرانسـه ، آلمان و چند کشـور آسـیایی 

از جملـه ایـران حضـور دارند.
مـاه  اریبهشـت  ام  تـا سـی  اردو  ایـن 
کشـورمان  ملـی  تیـم  و  دارد  ادامـه 
پـس از ملحق شـدن الهـام هریجانی ، 
نرجـس امامقلـی نژاد ، پوریـا نوروزیان 
راهـی مونیـخ مـی  باقـری  و حسـین 
شـوند تـا در مسـابقات جـام جهانـی 

آلمـان شـرکت کننـد.
جهانـی  جـام  تیرانـدازی  مسـابقات 
مونیـخ از شـنبه یکـم تا هفتـم خرداد 

مـاه برگـزار مـی شـود.
ملـی  تیـم  نیسـت  مشـخص  هنـوز 
تیراندازی کشـورمان پس از مسـابقات 
مونیـخ راهـی فرانسـه یـا اتریـش مـی 
مـی  بـاز  تهـران  بـه  اینکـه  یـا  شـود 
گردنـد و سـپس از تهران بـرای حضور 
در اردوهـای مشـترک دوبـاره بـه ایـن 

کشـورها سـفر مـی کننـد.
المپیـک 2016 ریـو از 15 مـرداد مـاه 
95 در برزیـل آغـاز مـی شـود ایـران 
بـرای حضـور در این رقابـت ها تاکنون 
44 سـهمیه در 13 رشـته کسب کرده 
اسـت کـه از مجمـوع ایـن تعـداد پنج 
تیرانـدازی  رشـته  بـه  آن  سـهمیه 

دارد. اختصـاص 

طالی انفرادی و تیمی تورنمنت تیراندازی 
هانوفر به ایران رسید

سرمربی تیم فوتبال چلسی گفت که امکان 
دارد مهاجم اسپانیایی -برزیلی این تیم، به 
های  رقابت  همسترینگ  مصدومیت  علت 
ماه آینده قهرمانی اروپا )یورو 2016( را از 

دست بدهد.
خبری  تارنمای  از  ایرنا  گزارش  به 
یورواسپورت، تیم فوتبال چلسی در دیدار 
تساوی  به  لیورپول  برابر  شب  چهارشنبه 

یک بر یک دست یافت. 
دیه گو کاستا به علت آسیب دیدگی در این 
بازی غایب بود و در آخرین بازی فصل در 
خانه برابر لسترسیتی حضور نخواهد یافت.

گفت:   خبری  نشست  در  هیدینک  گاس 
کاستا نیاز به استراحت دارد و ممکن است 
برای بازیهای یورو آماده شود، ولی مطمئن 

نیستم. 
ملی  تیم  سرمربی  بوسکه  دل  ویسنته 

فوتبال اسپانیا فهرست اولیه 23 بازیکن را 
روز سه شنبه منتشر می کند. امکان تغییر 
تا 11 خرداد )31 مه( وجود  این فهرست 

دارد. 
یورو  های  رقابت  کشی  قرعه  در  اسپانیا 
2016 با کرواسی، جمهوری چک و ترکیه 

 10 از  مسابقات  این  است.  گروه  هم  در 
ژوئن تا 10 ژوئیه )21 خرداد تا 20 تیر( در 

فرانسه برگزار می شود.
می  برگزار  فردا  لستر  مقابل  دیدار چلسی 
که  چلسی  بان  دروازه  کورتوا  تیبو  شود. 
قرار  نیافت،  حضور  لیورپول  مقابل  بازی 
برانسیالو  سرگیرد.  از  را  مسابقات  است 
به  که  نیز  چلسی  صرب  مدافع  ایوانوویچ 
علت آسیب کشاله ران از میادین دور بود، 

می تواند دوباره به بازی برگردد.
و  رمی  کاستا،  چلسی،  بازیکنان  میان  از 
نیز  کورت زوما غایب هستند و جان تری 

محروم شده است. 
هفته  که  واردی  جیمی  رود  می  انتظار 
ناحیه همسترینگ دچار آسیب  از  گذشته 
لیگ  قهرمان  فصل  بازی  آخرین  در  شد، 

برتر انگلیس به میدان بیاید.

احتمال غیبت کاستا در رقابتهای یورو 2016

برنامه آماده سازی تیم والیبال نشسته 
ایران برای اردوی مشترک با آلمان
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ابالغ
کبری  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  رشیدی  شفیع  شاکی   / خواهان 
خسارت  مطالبه  و  وجه  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته  به  علیزاده 
تاخیر تادیه  تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی 
کالسه  به  و  ارجاع  تهران  باهنر  شهید  حقوقی  عمومی  دادگاه   11۷ شعبه  به 
9409980241400629 ثبت و وقت رسیدگی مورخ 95/4/1 ساعت 9:00 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده۷3قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست وکیل خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود در 

دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی شهید باهنر تهران   110/16843
تهران

آگهی
تجدید نظرخواهان / شاکی نسرین حاجی ابراهیمی دادخواستی به طرفیت تجدید 
های  دادگاه  تقدیم  خواسته  به  زاده  صفی  ابراهیم  و  کچویی  محمود  نظرخوانده 
ضمن  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  نموده  تهران  شهرستان  عمومی 
انتشار یک نوبت آگهی در جراید کثیر االنتشار که به تجویز ماده ۷3 آئین دادرسی 
مدنی صورت می گیرد به شما ابالغ می گردد ظرف مدت حداکثر 10 روز از تاریخ 
نشر آگهی با مراجعه به دفتر شعبه 11۷ دادگاه حقوقی تهران نسبت به دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم عنداللزوم تقدیم الیحه دفاعیه خود اقدام نمایید 
به مرجع  قانونی پرونده عینا  بدیهی است در صورت عدم مراجعه و مضی فرجه 

تجدیدنظر ارسال خواهد شد. 
 110/16842 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی شهید باهنر 

تهران 

ابالغ اخطاریه
 لوایح تجدید نظرخواهی به خانم شراره مال صالحی 

در خصوص تجدید نظرخواهی مریم چتر عنبرین به طرفیت شما نسبت به دادنامه 
مذکور  دادنامه  به  وی  اعتراض  مراتب  بدینوسیله  شعبه  این  از  صادره   940882
ثانی و ضمائم  ابالغ میگردد و جهت دریافت نسخه  از طریق نشر آگهی  به شما 
تجدیدنظرخواهی به دفتر این دادگاه مراجعه نمایید . مقتضی است حسب ماده 
چنانچه  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   346
پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به 
دادگاه تحویل دهید . واال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد . 

 110/118272 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 274 دادگاه عمومی حقوقی شهید مفتح تهران 

ابالغ
خواهان / شاکی هوشنگ ملکی راد دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم احمد 
جاوید احمدی و حمید بابا محمدی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و 
جلب ثالث مالی منقول و غیر منقول و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11۷ دادگاه عمومی 
و  ثبت   9409980241400152 کالسه  به  و  ارجاع  تهران  باهنر  شهید  حقوقی 
وقت رسیدگی مورخ 95/5/10 ساعت 11:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده۷3قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
از جراید کثیراالنتشار آگهی  نوبت در یکی  درخواست وکیل خواهان مراتب یک 
میگردد تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود در دادگاه حاضر گردد.
110/16839 منشی دادگاه حقوقی شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی شهید باهنر تهران

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری پژو 206 مدل 1389 و شماره شهربانی ایران 82-2۷4ج9۷ و 
 NAAP03EDXAJ146228 شماره موتور 14189042816 و شماره شاسی
به نام سیده فتانه حسینی مطلق مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابل

آگهی مفقودی
پالک  شماره  به  مشکی  1364رنگ  هوندا125مدل  سیکلت  موتور  سند 
شاسیCG125/6406894به  شماره  1۷540۷8و  موتور  4شماره  25۷1اصفهان 
از  گردیدو  اصفهان،مفقود  صدور  بشناسنامه1۷80محل  عسکری  رضا  محمد  نام 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان باغملک

آگهی مفقودی
به اطالع میرساند: برگ سبز وکارت شناسایی خودروی  سواری اپل مدل 1994  با 
شماره موتور 6346  شماره شاسی  ۷996  وشماره پالک  ایران ۷2-53۷  ه 19  
به رنگ دودی نام مالک مهدی آهنگر دارنده شماره کارت ملی  4999321981  

نكامفقودگردیده واز درجه اعتبار ساقط است.

آگهی ابالغ
 مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال 1390/9/20  
هیات  از  صادره   1395/1/9 مورخ  شماره 13956030105۷000043  رای  برابر 
رسیدگی به اسناد عادی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی امالک 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 تصرفات مالکانه خانم فاطمه 
زروندیانی فرزند غالمعلی در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی درآن به 
مساحت 123/۷5مترمربع مفروز از پالک 848 فرعی از 53 اصلی محرز گردیده 
و برابر محتویات پرونده ثبتی و دفتر امالک مربوطه سند مالکیت ششدانگ یک 
قطعه زمین بمساحت 18۷5 مترمربع قطعه 400 تفکیکی بشماره 848 فرعی از 
53 اصلی مفروزازپالک 165 فرعی ازاصلی مذکور ذیل ثبت شماره 13589 صفحه 
4۷5 دفتر98 امالک بنام فرید فشارکی ثبت وصادرگردیده ودراجرای ماده 14۷ 
وقانون تعیین تکلیف مقادیری ازموردثبت انتقال یافته است ازطرفی باتوجه باینکه 
تصرفات متقاضی ازمالکیت فرید فشارکی بوده که مشارالیه در هیات حضور نیافته 
درنتیجه هیات مقرر نموده با اعمال ماده 3 قانون مذکور ونیز ماده 13 آئین نامه 
اجرائی آن مصوب 1391/4/25 نسبت به صدور سند مالکیت به نام متصرف فوق 
ذینفع  اشخاص  وبه  نامبرده  به  رای صادره  مفاد  بدینوسیله  لذا  اقدام شود  الذکر 
جهت اطالع آگهی می گردد تا چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض 
خود را ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک 
شهریار تسلیم ورسید آن رادریافت دارند بدیهی است در صورت عدم اعتراض ظرف 
مهلت مقرر این اداره نسبت به صدور سند مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد نمود 
ضمنا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.م.الف:15684
کفیل اداره ثبت اسناد و امالك شهریار-سیدمرتضی موسوی

تاریخ انتشارنوبت اول:1395/2/11 تاریخ انتشارنوبت دوم:1395/2/26

آگهی مزایده فروش اموال منقول )نوبت اول(
شهرستان  دادگاه  حقوقی  سوم  شعبه   940248 اجرای  کالسه  پرونده  بحکایت 
اند به پرداخت مبلغ 65490000 ریال در حق  محمودآباد محکوم علیه محکوم 
بابکی و همچنین محکوم علیه محکوم  آقای  با وکالت  له مهدی صادقی  محکوم 
است به پرداخت مبلغ 2000000 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که 

با توجه عدم پرداخت دین اموال بشرح ذیل توقیف کرده است. 
مال تعرفه شده یک دستگاه خودروی پراید از سوی شخص ثالث آقای اسدی به 

شماره پالک ۷2-4۷6و49 مدل 1394 رنگ خاکستری.
با عنایت به انجام کارشناسی توسط کارشناس این اجراء مورد ارزیابی قرار گرفت 
که به ارزش 1۷5000000 ریال فلذا نظر به عدم اعتراض از ناحیه طرفین نسبت 
به نظریه کارشناسی اموال توفیقی از طریق مزایده حضوری در تاریخ 1395/03/11 
ساعت 10 صبح در دفتر شعبه سوم حقوقی و در صورت نیاز در محل اموال توقیف 
از  قبل  روز  میتوانند حداقل 5  مزایده  در  متقاضیان شرکت  میرسد  بفروش  شده 
مزایده جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان 
محمودآباد مراجعه نمایند مزایده از قیمت پایه شروع و کسانی که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نمایند برنده مزایده خواهند شد و همچنین ده درصد مبلغ اعالمی فی 
المجلس برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی و مابقی ثمن ظرف مدت یکماه 
اخذ خواهد شد و یک هفته پس از برگزاری مزایده و عدم وصول اعتراض به آن پس 
از برگزاری مزایده و عدم وصول اعتراض به آن پس از پرداخت کامل مبلغ پیشنهادی 
انتقال اموال صورت خواهد گرفت چنانچه برنده مزایده باقیمانده بهای اموال را طرف 
مدت یکماه تعیین شده نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت 

ظبط خواهد شد ضمنا مزایده با حضور نماینده محترم دادستان برگزار میگردد.
اجرای احكام مدنی شعبه سوم حقوقی دادگاه شهرستان محمودآباد- نبی ا... حیدری

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
تعیین  قانون  موضوع   95/02/05-139560324009000920 بشماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بوشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسین کامران 
کدملی 3501452489  بوشهر  از  صادره  شناسنامه 6۷40  بشماره  محمد  فرزند 
 3388 از  فرعی   60 پالک  از  مربع  متر   200 مساحت  به  یکبابخانه  درششدانگ 
اصلی مفروز ومجزی شده از پالک 1 فرعی از 3388 اصلی واقع در بخش دو بوشهر 

خریداری از مالک رسمی سهام مشاعی مالک گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی مذکور اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 50۷563 
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/02/26 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/03/10

م الف 373 اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر – سهراب خواجه

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک بهشهر  

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  94/14620هیات  شماره  رای  برابر 
ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  مستقر  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای  و  اراضی 
بهشهر    تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سکینه سالشکن فرزند آقا گل      
بشماره شناسنامه 1062صادره از بهشهر کد ملی 2181192960  در یک قطعه 
زمین با بنای احداثی   به مساحت 45/85متر مربع به آدرس بهشهر فراش محله 
کوه خیل   به کالسه 92/6۷4پالک فرعی از  اصلی قطعه 2 واقع در اراضی فراش 
محله بخش 1۷ ثبت بهشهر خریداری از مالک رسمی خانم شهربانو گواهی    محرز 
گریده است   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراضی خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقرارت سند مالکیت صادر خواهد شد 

م. الف9501690
تاریخ انتشار نوبت اول 95/2/11 تاریخ انتشار دوم 95/2/26

 نبی اله خواجه وندی کیاسری رییس ثبت اسناد و امالك بهشهر 

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

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

فاقد سند 
برابررای شماره  139360331010014535-93/12/21  هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج –ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  
مهنازاکبریان  فرزند نصرت ا...  بشماره شناسنامه 1621  صادره از همدان نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 161/58  متر مربع به پالک ۷350 
فرعی از163 اصلی واقع در سرحدآباد جز حوزه ثبتی فردیس خریداری از مالک 
رسمی اصغر فوالدی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات  بدیهی است در صورت 

سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف3096 
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/02/26
تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/03/10

 رئیس ثبت اسناد وامالك شهرستان فردیس عیسی شاهدی 

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

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

فاقد سند 
اول/ 94/09/30هیات  مورخ    139460331010004493 شماره   برابررای 
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
مالکانه  –ناحیه دو تصرفات  ثبت ملک کرج  ثبتی حوزه  واحد  رسمی مستقر در 
بالمعارض متقاضی  عبداله علی زاده  فرزند باقر بشماره شناسنامه 186 کد ملی 
0320928624  صادره ازکرج درششدانگ یکباب ساختمان  بمساحت 126/9۷  
متر مربع مفروز از پالک شماره فرعی از164 اصلی واقع در محمدآباد کرج بخش 
حوزه ثبت ملک کرج خریداری از مالک رسمی محمد حسین امین ترابی محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  رسید،ظرف  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  رابه 
اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.م/الف5044
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/02/26
تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/03/10

 رئیس ثبت اسناد وامالك شهرستان فردیس ایرج فهیمی 

آگهی
شماره  رسمی  رهنی  سند  قرارداد  در  الطرفین  مرضی  داور  انتخاب  به  نظر 
شهرستان   39 شماره  رسمی  اسناد  دفتر  تنظیمی   1394/6/14 18195مورخه 
اله  خلیل  آقای  مرتهن  توسط  داوری  رای  صدور  درخواست  حسب  و  آباد  خرم 
بازگیر علیه راهن آقای علیرضا غالمی طاق وسطانی و ضامن جمشید غالمی طاق 
مبلغ  پرداخت  به  تضامنی خواندگان  به محکومیت  رای  بر صدور  مبنی  وسطانی 
مطابق  تاخیر  روز   100 لحاظ  به  تعهد  انجام  خساراتعدم  2/000/000/000ریال 
با مفاد قرارداد و پرداخت سایر خسارات قانونی اعم از حق  الوکاله وکیل و حق 
الزحمه داوری و هزینه اجرای رای تا اجرای قطعی رای و .....بدین وسیله به علیرضا 
تاریخ  در  گردد  می  ابالغ  وسطانی  طاق  غالمی  جمشید  و  وسطانی  طاق  غالمی 
1395/3/9 راس ساعت 10 صبح در محل خرم آباد جاده کمربندی باالتر از پادگان 
تیپ 5۷ حضرت ابوالفضل جنب شهرک صنعتی شماره 1 ساختمان پارس کامیون 
از صدور  مانع  . عدم حضور  یابند  به خواسته خواهان حضور  به جهت رسیدگی 

رای نبوده و رای داور با توجه به تراضی در مفاد قرارداد قطعی و الزم االجراست.
داور قرارداد ناصر مرادی .

متن آگهی
خواهان بختیار صفر بیرانوند با وکالت طیبه سلیمانی دادخواستی به طرفیت خوانده 
رضا فرزانه به خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 49 خانواده دو شورای حل اختالف شهرستان 
خرم آباد واقع در خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان مطهری خیابان شهید گرشاسبی 
)خیابان جنب کارخانه یخ( ارجاع و به کالسه 9409986696500360ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن جهت استماع گواهی گواهان 1395/3/26 و ساعت 09:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده رضا فرزانه  و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می 
شود تا خوانده رضا فرزانه پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت استماع گواهی گواهان حاضر گردد.
دبیر شعبه 49 خانواده شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – شیرین اکبری .

اعضای شورای اجرایی و بازرس هالل 
احمر نوشهر انتخاب شدند

بازرس  و  اجرایی  شورای  اعضای  نوشهر-نظری: 
آراء  با  نوشهر  شهرستان  احمر  هالل  جمعیت 

داوطلبان، برای چهار سال آینده انتخاب شدند.
انتخابات  دوره  دومین  در  امیرحسین عسکرزاده  
مجامع جمعیت هالل احمر این شهرستان که در 
سالن کانون شهید باهنر نوشهر برگزار شد با اشاره 
به اینکه خدمت خالصانه به مردم همواره سرلوحه 
اعضای این جمعیت است، اظهار کرد: آنچه تاکنون 
توانستیم در خدمت رسانی صادقانه به مردم، مسافران 
و گردشگران در حوزه شهرستان نوشهر ارائه کنیم، 

حاصل تالش جمعی اعضا و داوطلبان بوده است.
وی با بیان اینکه شعار جمعیت هالل احمر کشور 
»هر خانواده یک امدادگر« است، افزود: یادگیری 
اصول و شیوه ها و چگونگی امداد و نجات از سوی 
یکی از اعضای هر خانواده نقش بسیار مهم و حیاتی 
را در نجات و حیات بخشی در زمان بروز حوادث 
به ویژه در روستاها ایفا می کند و به همین منظور 
طرح جدیدی به نام »خانه های هالل و مدیریت 
بحران روستایی« در روستاهای مازندران در حال 
اجرا است. رئیس جمعیت هالل احمر نوشهر درباره 
برگزاری دومین دوره انتخابات مجامع این جمعیت 
تصریح کرد: این انتخابات در فضایی بسیار آرام و با 
مشارکت حداکثری برگزار شد و پس از شمارش 
آراء اعضای شورای اجرایی و بازرس مشخص شدند.

مسئول سامانه 137شهرداري مرکزي مازندران :
مطالبات شهروندان تا حصول نتیجه 

پیگیری می شود  
راد مسئول سامانه 13۷شهرداري  سعید رضایي 
تشریح  ضمن  اي  مصاحبه  در  مازندران  مرکزي 
فعالیت هاي این واحد گفت : بطور متوسط روزانه 
بین 30تا 45 تلفن از سوي شهروندان داریم که 

حاکي از اعتماد آنها به این سامانه است .
ساري  شهرداري  رسانه  امور  مرکز  گزارش  به 
مسئول سامانه 13۷ شهرداري مرکز مازندران در 
این مصاحبه با تأکید بر این مطلب که تمامي تماس 
ها چنان مرتبط با وظایف شهرداري باشد تا حصول 
نتیجه پیگیري مي شوند گفت : برخي از تماس ها 
نیز هیچ ارتباطي با شهرداري ندارد که با راهنمایي 
هاي کارشناسان ما به سوي دستگاههاي مرتبط 
هدایت مي شوند تا مطالبات یا انتقادات خود را با 

آنها در میان بگذارند. 
وي بیشترین مطالبات شهروندان را ترمیم معابر ، 
الیروبي کانالها ومشکالت غیر قابل پیش بیني اعالم 
کرد و افزود : برغم آنکه طي 48 ماه مدیریت جهادي 
دکتر عبوري نهضت آسفالت و پیاده روسازي باز هم 
در این خصوص مردم تماس مي گیرند که این امر 
نشان مي دهد ساري در این بخش چه شرایط غیر 
قابل قبولي داشت که برغم این همه آسفالت کردن 

باز هم مردم احساس نیاز مي کنند.

لغو صدور روادید بین ایران و گرجستان
استانداری  انتظامی  و  امنیتی  زمان: مدیرکل  پیام  ارومیه- خبرنگار 
آذربایجان غربی گفت: یکی از مهمترین عوامل توسعه روابط بین دو 

کشور ایران و گرجستان، لغو صدور روادید است.
ربیع مصطفوی در دیدار با هیئتی از گرجستان با تامید بر اینکه امید 
می رود لغو روادید در دستور کار مقامات کشور گرجستان قرار گیرد 
های  برنامه  از  گرجستان  با  ها  زمینه  همه  در  روابط  توسعه  افزود: 
مهم مسئوالن و مدیریت ارشد استان است و در این خصوص اهتمام 

زیادی وجود دارد.
وی با بیان اینکه ما اهتمام الزم را برای توسعه روابط با این کشور 
داریم و امیدواریم زمینه این ارتقای همکاری در مسئوالن گرجستانی 
نیز بیش از پیش فراهم شود اظهارداشت: این امر می تواند در افزایش 

حجم مسافرت ها از آذربایجان غربی به گرجستان نیز اثرگذار باشد.
در این دیدار، مقام های گرجستانی حاضر نیز بر تعمیق روابط دو 

کشور به ویژه با آذربایجان غربی تاکید کردند.
مسئوالن استانی حاضر در این جلسه نیز در خصوص مسائل بین دو 

طرف نظرهای خود را بیان کردند.
ایران با گرجستان مرز مشترک ندارد ولی آذربایجان غربی از طریق 
خاک کشور ترکیه، نزدیک ترین استان کشورمان با این کشور است.

 اخذ مجوز ساخت بیمارستان 66 تختخوابی در چالوس

چالوس -نظری: مدیر شبکه بهداشت ودرمان چالوس عنوان داشت:
ساختار  مجوز  گذشته   سال  در  شده  انجام  اقدامات  مهم ترین   
تشکیالتی این بیمارستان از 180 تخت به 246 تخت، راه اندازی و 
تجهیز بخش ICU جدید با عنوان ICU2  برای جامعه زیرپوشش 

در بیمارستان آیت ا... طالقانی چالوس انجام گرفت.
دکتر گردکلی تصریح کرد:  راه اندازی و استقرار بخش آنکولوژی با 
توجه به سونامی سرطان و نیازهای مبرم کشوری و منطقه ای و تجهیز 
این بخش با توجه به شرایط ویژه و خاص و اتاق هود برای آماده سازی 

دارو نیز از دیگر اقدامات انجام شده در این بیمارستان بود.
وی افزود:  بخش CCU و تجهیز مناسب و تغییرات دکوراسیون 
آیت ا...  بیمارستان  در  ویژه  بخش های  استانداردهای  با  متناسب 

طالقانی چالوس جابه جا شد.
ارائه خدمات  برای  ویژه  کلینیک  راه اندازی  افزود:  گردکلی   دکتر   
درمانی با تعرفه دولتی جهت رفاه حال شهروندان، افتتاح و بهره برداری 
کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دندان پزشکی با مشارکت دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد چالوس، اصالح اتاق رست های پرسنلی برای بهبود 
وضعیت رفاهی آنان و ارتقای سطح انگیزش های سازمانی و استقرار 
سامانه پیامکی انتقادات و پیشنهادات برای رسیدگی به امور جامعه 
زیر پوشش از دیگر اقداماتی بود که در سال گذشته در این بیمارستان 

به انجام رسید.
وی افزود:بهسازی فضای فیزیکی داروخانه قدیمی و تبدیل به داروخانه 

شبانه روزی را از دیگر اقدامات ویژه بیمارستان آیت ا... طالقانی است.
مدیرشبکه بهداشت ودرمان چالوس گفت: راه اندازی و بهبود فرایند 
تکریم ارباب رجوع و رسیدگی بهتر به مشکالت مراجعان و بیماران، 
چینش پرسنلی ماتریسی بیمارستان با توجه به راه اندازی بخش های 
جدید و تغییر عملکردهای بیمارستان با توجه به کمبود شدید نیروی 

انسانی نیز در دستور کار قرار گرفت.
در  هسته ای  اسکن  از  بهره برداری  و  راه اندازی  داد:  ادامه  گردکلی 

بیمارستان آیت ا... طالقانی چالوس در سال جاری انجام می شود.

گفت:  البرز  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
متاسفانه شرایط محیط زیست در ایران از دیگر 
مناطق دنیا بهتر نیست و دو سوم از خاک کشور 

در معرض بیان بان زایی قرار دارد.
حسین محمدی در افتتاحیه پنجمین جشنواره 
فیلم سبز که در کرج برگزار شد، گفت: متاسفانه 
جمله  از  متعددی  های  چالش  با  امروز  جهان 
آلودگی آب، خاک و هوا و طوفان، سیل،تخریب 
اقلیم  تغییر  و  زمین  مراتع، گرم شدن  جنگل، 

مواجه است.
وی افزود: این شرایط در کشورهای جهان سوم از 
جمله کشور ما جدی تر است و امنیت ملی آنها را 

به چالش کشیده است.
محمدی ادامه داد: مقوله امنیت صرفا به بحث 

هایی چون پاسداری از مرزها محدود نمی شود 
و اگر سالمت یک جامعه و شرایط زندگی در آن 
نامناسب شود مطمئنا امنیت ملی هم تهدید می 
شود. مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز گفت: 
متاسفانه شرایط محیط زیست در ایران از دیگر 
مناطق دنیا بهتر نیست و دو سوم از خاک کشور 

در معرض بیان بان زایی قرار دارد.
این مسئول اضافه کرد:ساالنه در حوزه های آبریز 
کشور دو نیم میلیارد تن خاک از دست می رود 

که این میزان پنج برابر میانگین جهانی است.
محمدی به چالش آبی کشور اشاره و تصریح کرد: 
وضعیت آب در 300 دشت کشور بحرانی است و 
عالوه بر آن شهرهای بزرگ ما با آلودگی هوا دست 
و پنجه گرم می کنند. وی اعالم کرد: ایران در یک 

قرن گذشته دو گونه جانوری خود را از دست داده 
است و اگر این شرایط ادامه پیدا کند قطعا گونه 

هایی دیگری را نیز از دست خواهیم داد.
این مسئول به دالیل اصلی به وجودآمدن این 
وضعیت اشاره و تاکید کرد: عدم توجه به مسائل 
زیست محیطی و عدم توجه به توان سرزمین 
دربرنامه های توسعه مهمترین دالیل این اوضاع 
هستند. محمدی خاطرنشان کرد: ما در مکان 

هایی شهرسازی کرده ایم که طبیعت آن نقطه 
توانایی پذیرش شهر را نداشته است؛ پس توجه 
به توان سرزمین می توان یک توسعه پایدار را 

برای ما رقم بزند.
وی ادامه داد: یکی از ملزومات توسعه پایدار، توجه 
به طرح آمایش سرزمین است که خوشبختانه این 
موضوع در البرز به خوبی و به طور جدی پیگیری 

شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز:

دو سوم خاک کشور در معرض خطر بیابان زایی است
کوتاه از شهرستان ها 

راه  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
وشهرسازی استان مرکزی .نصراله نژاد مدیر 
کل  راه وشهرسازی استان مرکزی با اعالم این 
خبر گفت:مقارن با اعیاد  فرخنده شعبانیه در 
قائم  مهرآبادی  اصغری  احمد  روزه  سفر یک 
مسکن  طرح  در  وشهرسازی  راه  وزیر  مقام 
وزیر  معاون  نریمان  و همچنین محسن  مهر 
جدید  شهرهای  عمران  شرکت  مدیرعامل  و 
کشور  واگذاری اولین سری از پروژه مسکن 

مهر شهرجدید امیرکبیر کلید می خورد.
در  مرکزی  استان  وشهرسازی  راه  کل  مدیر 
خصوص این برنامه   اضافه کرد:با حضور این 
دو مقام مسئول در حوزه مسکن مهر و عمران 
شهرهای جدید همچنین  جمعی از مسئولین 
حوزه عمرانی استانداری و همچنین مالکین 

از  واحد  نمادین 60کلید   به صورت  واحدها 
آنها  به صاحبان  این شهر  ویالیی  خانه های 
اهدا می شود همچنین در این برنامه یکروزه 
فاز اول خدمات روبنایی این شهر جدید که 
در 45 کیلومتری محور اراک - قم واقع شده 
 . تجاری(  واحد   32 دارای   ( بازارچه  شامل 
یک باب پاسگاه انتظامی . یک باب مسجد و 
همچنین مجموعه تفریحی ) شامل پارک و 

زمینهای ورزشی ( به بهره برداری می رسد.
سایر  واگذاری  زمان  درخصوص  نژاد  نصراله 
جدید  شهر  در  تکمیل  دردست  واحدهای 

امیرکبیر افزود:
در  جدید  شهر  این  در  ویالیی  واحد   1131
حال ساخت می باشدکه به تدریج تکمیل و 

به مالکین آنها تحویل می گردد. 

تحویل واحدهای ویالیی به مالکین در استان مرکزی
مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر از تخلیه 
و بارگیری بالغ بر 112 هزار تن کاالی نفتی و 
غیرنفتی و همچنین رونق 138 درصدی صادرات 
محموله های غیرنفتی در این بندر طی سال 

جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار واحد اطالعات و اخبار روابط 
عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، 
عملکرد  گزارش  تشریح  با  محسنی«  »محمد 
عنوان سال  با  که  نخست سال 95  ماهه  یک 
نامگذاری  عمل«  و  اقدام  مقاومتی؛  »اقتصادی 
شده است، گفت: از آغاز سال جاری تا ابتدای 
اردیبهشت ماه بالغ بر 112 هزار و 136تن کاالی 
نفتی و غیرنفتی در بندر شهید باهنر تخلیه و 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که  شد  بارگیری 

گذشته 64 درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: از این میزان 5۷ هزار و 530 تن 
مربوط به کاالهای غیرنفتی و 54 هزار و 606 
هزار تن به کاالهای نفتی اختصاص داشته است 
که به ترتیب 6۷ و 60 درصد افزایش داشته است.
باهنر  شهید  دریانوردی  و  بنادر  اداره  مدیر 
تن  و 9۷1  هزار  از 48  بیش  خاطرنشان کرد: 
کاالهای غیر نفتی و 18 هزار و 389 تن کاالی 
نفتی طی مدت مذکور، از این بندر صادر شد 
که در بخش غیر نفتی 138 درصد و نفتی 310 

درصد افزایش داشته است.
مواد  کشاورزی،  شیمیایی،  مواد  وی،  گفته  به 
معدنی، قیر، میوه و تره بار، مواد پروتینی، دام زنده، 
آهن آالت و مصالح ساختمانی از جمله کاالهای 
کشورهای  به  باهنر  بندر  از  که  بوده  صادراتی 
حاشیه جنوبی خلیج فارس وکشورهای حوزه 

اقیانوس هند جابجا شده است.

محسنی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری 
تاکنون، 2 هزار و 102 تن کاالی وارداتی غیر 
نفتی وارد این بندر شد که کاهش 33 درصدی 

داشته است.
وی برنج، خشکبار، مصالح ساختمانی، خودرو، 
قطعات یدکی،  پارچه، لوازم خانگی و ماشین 
آالت راهداری از جمله کاالهای وارداتی عنوان 
کرد که پس طی شدن مراحل قانونی از طریق 
بندر شهید باهنر روانه بازارهای داخلی کشور می 

شود.
از  باهنر  شهید  دریانوردی  و  بنادر  اداره  مدیر 
ترانزیت 4 هزار و 991 خودرو از طریق این بندر 

طی یکماهه نخست امسال خبر داد.
بارگیری 18  و  به عملیات تخلیه  اشاره  با  وی 
TEU کانتینر طی سال جاری، گفت: در یک 
ماه گذشته، 268 شناور در این بندر پهلو گرفتند 
که در مجموع 11 درصد رشد را نشان می دهد.

محسنی افزود: از ابتدای سال جاری تا ابتدای 
اردیبهشت ماه، 438 هزار و893 مسافر از طریق 
دو بندر شهید باهنر و شهید حقانی که تحت 
که 11  شدند  جابجا  است،  اداره  این  مدیریت 
درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 
ثبت رسید. این مقام مسئول با اشاره به جدیدترین 
آمار سفرهای دریایی به مقصد کشورهای حاشیه 
جنوبی خلیج فارس نیز گفت: جابجایی 2 هزار 
و 533 مسافر در مسیر دریایی کشورهای حوزه 
خلیج فارس و بندر شهید باهنر طی سال جاری 
به ثبت رسید که 2 درصد رشد داشته است. وی 
در پایان از صادرات ۷8 هزار راس دام زنده توسط 
152 فروند شناور از طریق این بندر به کشورهای 

حاشیه خلیج فارس خبر داد.

112هزار تن کاال در بندر شهید باهنر جابجا شد

کوتاه از شهرستان ها 
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دوازدهمین جشنواره ملی فن آفرینی 
شیخ بهایی در اصفهان برگزار شد

 با حمایت همراه اول، دوازدهمین جشنواره ملی 
فن آفرینی شیخ بهایی در هتل عباسی اصفهان 

برگزار شد.
ارتباطات  کل  اداره  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شرکت ارتباطات سیار ایران، روز پنج شنبه 23 
فن  ملی  جشنواره  دوازدهمین  ماه،  اردیبهشت 
آفرینی شیخ بهایی به مدت سه روز و با حضور 
رئیس شهرک  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
یونسکو،  نماینده  اصفهان،  تحقیقاتی  و  علمی 
مرکز  مدیر  تکنوپولی جهانی،  انجمن  کل  دبیر 
منطقه ای ISTIC و بیش از 100سرمایه گذار 
از کشورهای کره جنوبی، عمان، فنالند، فرانسه، 
چین، پاکستان، آلمان و ایرانیان مقیم خارج در 

هتل عباسی اصفهان برگزار شد.
براساس این گزارش، دوازدهمین جشنواره ملی 
شیخ بهایی با هدف ترویج و توسعه فن آفرینی، 
خالقیت و نوآوری، معرفی فن آفرینان به عنوان 
موتور حرکت و توسعه اقتصاد دانش بنیان و ایجاد 
فضای تعامل در میان فعاالن عرصه های مختلف 

فن آفرینی برگزار شد.
دو  در  جشنواره  این  افزاید،  می  گزارش  این 
شد  برگزار  غیرمسابقه ای  و  ای  مسابقه  بخش 
و  کسب  طراحان  شامل  مسابقه ای  بخش  که 
و  بنیان(  دانش  )شرکت های  فن آفرینان  کار، 
 )Venture Capital( سرمایه گذارانکارآفرین

بود.
یکی از طرح های جالب توجه در این جشنواره 
ارتباط«  شروع  »نقطه  یا  »نشا«  طرح  اجرای 
و  سرمایه گذاران  بین  مذاکره  فضای  عنوان  به 
صاحبان  و  آفرینان  فن  با  بزرگ  سازمان  های 
 20 طرح  این  در  بود.  فرصت هایسرمایه گذاری 
برای  عباسی  هتل  فیروزه  سالن  در  مربع  متر 
تا  بود  شده  گرفته  نظر  در  سرمایه گذار  هر 
شرکت هایشرکت کننده با طراحان مذاکره  کنند.

جشنواره،  برگزاری  مسؤوالن  اعالم  براساس 
طرح »نشا« برای نخستین بار در این جشنواره 
متقاضی  طرح های  طریق  آن  از  تا  شد  اجرا 
شده،  دعوت  سرمایه گذاران  به  سرمایه گذاری 

معرفی  شوند.
براساس این گزارش، اداره کل نوآوری و توسعه 
کسب و کار همراه اول در طرح »نشا« مشارکت 
جدی داشت و در طول زمان اجرای این طرح 
به گفتگو و مذاکره با صاحبان طرح هاینوآورانه 
پرداخت. این گزارش می افزاید، در این جشنواره 
حدود 280 شرکت دانش بنیان داخلی و خارجی 

حضور داشتند.
گفتنی است، جشنواره ملی شیخ بهایی از سال 
83 هر سال از سوی شهرک علمی و تحقیقاتی 
فناوری  و  علمی  معاونت  حمایت  با  و  اصفهان 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  و  جمهوری  ریاست 

فناوری برگزار می شود.

آگهی مفقودی
سند مادر و برگ سبز سواری پژو 405 مدل 1384 و شماره شهربانی ایران ۷2-
نام  684ج28 و شماره موتور 1248414150۷ و شماره شاسی 1320۷869 به 

عماد جانبراری شفیعی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابل

آگهی مفقودی
پارس سواری Tu5مدل 1394به رنگ  پژو  مالکیت(ماشین  برگ سبز)شناسنامه 
سفید روغنی به شماره انتظامی99-481ص24و شماره موتور164B002۷064و 
مفقود  زاده  حکیم  سارا  نام  NAAN11FC9FK8816۷2به  شاسی  شماره 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
شهرستان دزفول

آگهی تحدید حدود اختصاصی
تکلیف  تعیین  قانون   13 ماده  ذیل  تبصره  استناد  به  و  مالک  درخواست  حسب 
ششدانگ  حدود  تحدید  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
در  واقع  اصلی بخش 13   – از 19  فرعی  ملک 33۷2  بشماره  یکباب ساختمان 
اراضی قریه مغانجوق حوزه ثبتی شهرستان سلماس ملکی آقای صدیق الهیجان 
در روز سه شنبه مورخه 95/03/18 راس ساعت 10 صبح مطابق ماده )14( قانون 
و  مجاور  امالک  صاحبان  کلیه  به  بدینوسیله  آمد  خواهد  عمل  به  و  شروع  ثبت 
صاحبان حقوق ارتفاقی اخطار می گردد تا در موقع تعیین شده در محل حضور 
بهم رسانند . اعتراض مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی که در موعد مقرر در محل 
حاضر نباشند مطابق ماده )20( قانون ثبت تا )30( روز از تحدید حدود پذیرفته 
خواهد شد و مطابق ماده )86( آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یکماه 
از تایخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم 
نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید . 
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض ، عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد.
نجف زاده- رییس اداره ثبت و اسناد امالك ساماس

زمان انتشار : روز یکشنبه1395/02/26

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1394603010590122۷5/1389 مورخ 1394/10/28 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبداله درخشان فرزند 
ذبیح اله به شماره شناسنامه 3 صادره از سربند به شماره ملی 5939850۷82 نسبت 
به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 161/04 متر مربع پالک 
34538 فرعی 42 اصلی مفروز و مجزی شده در قسمتی از پالک 690 فرعی از اصلی 
مذکور واقع در قریه قاسم آباد شاهی بخش 12 تهران خریداری از مالک رسمی،  عبداله 
درخشان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر تسلیم نموده و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،  دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات 

سند مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف 190 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/02/11   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/02/26

رئیس ثبت اسناد و امالك اسالمشهر مهدی شعبانی             

رای هیات/نوبت اول
آگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
13946030106001۷219 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فرزند  خاوه    تاجیک  قدمعلی  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ورامین 
به  خانه  باب  یک  در ششدانگ  اباد  جواد  از  صادره   9 شناسنامه  بشماره  حسین 
اباد  عمر  در  واقع  اصلی   100 از  فرعی   204 پالک  مربع  متر   ۷6/۷6 مساحت 
خریداری از مالک رسمی اقای محمد کوشان محرز گردیده است . لذا به منظور 
که  در صورتی  میشود  آگهی  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/26 تاریخ انتشار نوبت دوم95/3/10

م الف 387 محمد رحیم پور راینی رییس ثبت اسناد و امالك ورامین

دادنامه
با نمایندگی  : بانک مهر اقتصاد )موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان (  خواهان 
خانم زهرا فالح محمدی و وکالت خانم فاطمه هداوند میرزایی فرزند جواد علی 
همگی ب نشانی کرج میدان توحید ابتدا بلوار بالل روبروی مسجد امام سجاد )ع( 

سرپرستی شعب استان البرز 
خواندگان : 1-اقای نادر شیر پارچین فرزند غالمرضا 2-اقای مجید مردی فرزند 
محمدصالح 3-اقای قاسم جزی فرزند نصرت اله 4-اقای غالمرضا خدابخشی فرزند 

علی همگی به نشانی مجهول المکان
خواسته ها: 1-مطالبه وجه چک2-مطالبه هزینه دادرسی 3-مطالبه خسارت تاخیر 

تادیه 
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 

مبادرت به صدور رای مینماید 
رای دادگاه /در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با نمایندگی خانم زهرا فالح محمدی 
به طرفیت اقایان نادر شیر پارچین غالمرضا خدابخشی قاسم جزی و مجیدمردی به 
خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ ۷5/000/000 ریال با احتساب خسارت دادرسی و 
تاخیر تادیه دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه متن و ظهر چک حکایت 
از اشتغال ذمه خواندگان در حق خواهان دارد و نظر به اینکه با این وصف خواندگان 
دلیلی در جهت برائت ذمه خود ارائه ننموده اند و نظر به اینکه اصالت امضای انتسابی 
خواندگان و مفاد و مندرجات آن مصون از تعرض باقی مانده است دادگاه با عنایت به 
مراتب فوق و استصحاب اصل بقای دین دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص 
و حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبالغ زیر در حق خواهان مستندا به مواد 
)249( و )314( قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده )2( قانون صدور چک و مواد 
مینماید  اعالم  و  مدنی صادر  دادرسی  آئین  قانون   )519()515()502()198(  )2(
الف-مبلغ ۷5/000/000 ریال بابت اصل خواسته ب-مبلغ 2/120/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی ج-خسارت تاخیر تادیه بابت اصل خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست 
لغایت تاریخ وصول حسب نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی که حین اجرا از 
سوی اجرای احکام محاسبه خواهد شد رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی 

در دادگاه تجدید نظر استان تهران است 
م الف 400   اصغر شمس-دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9300165 ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
در ان به مساحت 220 متر مربع قطعه اول افرازی به پالک ثبتی 843 فرعی از 103 
اصلی بخش بهنام وسط ورامین که سند آن در دفتر 166 صفحه 39۷ ذیل شماره 
863۷95 به نام اقای حمید شاه صاحب ثبت و صادر گردیده است و محدود است به 
حدود شماال به طول 22 متر دیوار به دیوار قطعات 2و3و4 تفکیکی شرقا به طول 10 
متر درب و دیواریست به خیابان 16 متری احداثی جنوبا اول به طول 10 متر دیوار 
به دیوار قطعه باقی مانده افرازی دوم به طول 12 متر دیوار به دیوار پالک 103/806 
غربا اول به طول 1 متر درب و دیواریست به کوچه بن بست احداثی دوم به طول 
9 متر دیوار به دیوار باقی مانده افرازی که طبق گزارش کارشناس رسمی به مبلغ 
2/۷00/000/000 ریال ارزیابی و چون اعتراضی واصل نگردیده قطعی شده است . 
توصیف اجمالی ملک طبق گزارش کارشناس رسمی : ملک مورد نظر واقع است در 
ورامین –خیابان شهید مدرس )چوب بری( بعد از دانشگاه ازاد اسالمی خیایان سکینه 
بانو نرسیده به درب شرقی دانشگاه که در زمان بازدید بصورت یک دستگاه ساختمان 
تجاری و مسکونی با سازه تمام اسکلت بوده که طبقه همکف مشتمل بر 125 متر مربع 
پارکینگ و یک واحد تجاری به مساحت ۷9 متر مربع و راه پله به مساحت 15/۷5 
متر مربع و طبقه اول با احتساب راه پله یک واحد مسکونی با زیر بنای 190 متر مربع 
و طبقه دوم مشتمل بر یک واحد مسکونی با زیربنای ۷4 متر مربع و یک واحد انباری 
با زیر بنای 16 متر مربع با سقف ایرانیت دارای نمای ساختمان سنگ و قدمت بنا به 
حدود 10 سال و از مجاورت دو گذر شرقی و غربی برخوردار بوده و دارای انشعاب آب 
و برق و انشعاب گاز مجزا میباشد که با توجه به تمامی عوامل موثر و غیر موثر کل 
ملک به مبلغ 2/۷00/000/000 ریال ارزیابی میگردد .طبق سند رهنی شماره 3162۷ 
مورخ 1391/12/24 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 494 شهر تهران در قبال مبلغ 
4/000/000/000 ریال بابت اصل به انضمام سود روز شمار در رهن بانک تات قرار 
گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 2/۷00/000/000 ریال ارزیابی شده است.
پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 1395/3/23 در اداره اجرای اسناد 
رسمی ورامین واقع در ورامین خیابان سینما اداره ثبت و اسناد و امالک ورامین از طریق 
مزایده به فروش میرسد مزایده از مبلغ ارزیابی 2/۷00/000/000 ریال به حروف دو 
میلیاردو هفتصدمیلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشود 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد ونیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر معادل 5 درصد 
طلب و حق مزایده معادل 4 درصد فروش نقدا وصول میگردد ضمنا چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر 
برگزار خواهد شد همچنین بستانکار اطالعی از بیمه ملک ندارد. تاریخ  انتشار:95/2/26 
 م الف 353  محمد رحیم پور رییس اداره ثبت اسنادو امالك ورامین 

ابالغ
متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  شیشوان  انقالبی  مینا  شاکی   / خواهان 
سهراب اشترزاده به خواسته مطالبه خسارت دادرسی مطالبه وجه چک و مطالبه 
که  نموده  تهران  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  تادیه   تاخیر  خسارت 
ارجاع  تهران  باهنر  دادگاه عمومی حقوقی شهید  به شعبه 11۷  جهت رسیدگی 
و به کالسه 9409980241401116 ثبت و وقت رسیدگی مورخ 95/4/9 ساعت 
10:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده۷3قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست وکیل خواهان مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یکماه پس از 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و استماع 

شهادت شهود در دادگاه حاضر گردد.
110/16851 منشی دادگاه حقوقی شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی شهید باهنر تهران

ابالغ
خواهان / شاکی فریبا احمدی و بیژن رضایی و محمد حسین عطایی و شهرزاد 
خانی ولوجردی و علیرضا علی محمدی و و ناهید طاهری و نادر طاهری و زهرا 
حاجی آبادی رضایی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم احد اله یعقوبی و مسعود 
اصغر آدینی و محمود ابری و مجتبی ابراهیمی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی 
دادگاههای  تقدیم  ملک  رسمی  سند  تنظیم  به  الزام  و  کار  پایان  اخذ  به  الزام  و 
عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11۷ دادگاه عمومی 
و  ثبت   94099802414009۷2 کالسه  به  و  ارجاع  تهران  باهنر  شهید  حقوقی 
وقت رسیدگی مورخ 95/5/12 ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده۷3قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
از جراید کثیراالنتشار آگهی  نوبت در یکی  درخواست وکیل خواهان مراتب یک 
میگردد تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود در دادگاه حاضر گردد.
110/16848 منشی دادگاه حقوقی شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی شهید باهنر تهران

تجدید آگهي اجاره

در  صفادشت  شهرداري 
بند  باستناد  دارد  نظر 
شوراي   52 جلسه   8
اسالمي شهر نسبت به اجاره واحدهاي 
تجاري میدان نبي اكرم و خیابان تختي 
لذا  نماید  اقدام  كتبي  مزایده  طریق  از 
مزایده  برگه  دریافت  جهت  متقاضیان 
واحد  به  بیشتر  اطالعات  كسب  و 

كارپردازي مراجعه نمایند.
پایان تحویل مدارك 95/3/5

محمدعلي کریمي- شهردار صفادشت

     آگهي مشارکت
 در ساخت مجتمع )نور(

در  صفادشت  شهرداري 
 11 بند  باستناد  دارد  نظر 
به  نسبت  اسالمي شهر  41 شوراي  جلسه 
ساخت مجتمع تجاري )نور( با مشاركت و 
طریق  از  خصوصي  بخش  گذاري  سرمایه 
متقاضیان  لذا  نماید  اقدام  عمومي  مزایده 
آگهي  برگه  دریافت  جهت  شرایط  واجد 
عمران  واحد  به  بیشتر  اطالعات  كسب  و 

مراجعه نمایند.
پایان مهلت مدارك: 95/3/5

محمدعلي کریمي- شهردار صفادشت

 نوبت دوم
 نوبت دوم

اصالحیه تجدید آگهي اجاره
صفادشت  شهرداري  آگهی  در 
 3233 نشریه  شماره  در  چاپ 
جلسه  و  بند  شماره   ،9 صفحه 
 8 بند  »باستناد  گردد:  می  اصالح  صورت  بدین 

جلسه 52 شوراي اسالمي شهر«

راه اندازی 400کیوسک اطالع رسانی درسرتاسراصفهان
شیرانی- اصفهان-  مدیرعامل سازمان فاواشهرداری اصفهان با اشاره به 
اینکه توسعه فعالیت های فاوا و اجرای پروژه های این سازمان به خوبی 
شاید  گفت:  ببرد،  بین  از  شهرداری  در  را  فساد  گلوگاه های  می تواند 
بتوان گفت که یکی از مهم ترین دالیل مقاومت با اجرای این طرح ها در 
شهرداری به همین دلیل بوده است و این در حالی است که با توجه به 
تاکیدات شهردار این امر در حال تحقق است. وی با بیان اینکه برنامه دوم 
برنامه سه ساله ای بود که از سال 92 تا 94 پروژه ها خروجی این برنامه بود، 
افزود: امسال اولین سال برنامه سوم پنج ساله فناوری اطالعات و ارتباطات 
پایان  به  و در سال 99  آغاز  از سال 95  اصفهان است که  شهرداری 
خواهدرسید. وحیدحیدریان در نخستین نشست خبری این سازمان که 
پس از 26 سال برگزار شد، به زمان تاسیس این سازمان با عنوان سازمان 
آمار و اطالعات و خدمات کامپیوتری شهرداری در سال 69 اشاره و اظهار 
داشت: این سازمان در سال 85 به نام سازمان فاوا )فناوری اطالعات و 
ارتباطات( شهرداری   اصفهان تغییر نام داد وفعالیت خودررادرعرصه 
برنامه های نوین الکترونیکی آغازکرد. مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه چشم انداز برنامه پنج ساله سوم سازمان فاوا دستیابی 
شهرداری اصفهان به برترین جایگاه در زمینه تحقق شهرداری الکترونیکی 
و بلوغ مدیریت است،اذعان داشت: همچنین از دیگر اهداف در این برنامه 
یکپارچه سازی دارایی های اطالعاتی، توسعه خدمات الکترونیکی و بهبود 
راهوری و مدیریت فاوا است. حیدریان پروژه سال 95 سازمان فاوای 
شهرداری اصفهان را 301 میلیارد و 188 میلیون رسال اعالم کرد و 
افزود: این بودجه نسبت به 224 میلیارد و 851 میلیون و 400 هزار ریال 
بودجه سال 94 این سازمان با افزایش 33 درصدی روبرو بوده است. وی 
درپایان به در دستور کار قرار گرفتن  مشارکت بخش خصوصی برای 
اجرای پروژه های سازمان فاوا شهرداری اصفهان اشاره کرد و  گفت: از 
این رو راه اندازی 400 کیوسک اطالع رسانی در شهر اصفهان با مشارکت 
سرمایه گذار خارجی از مهم ترین  پروژه هایی است که این سازمان باتالش 

وپشتکاردرآن فعالیت خواهدکرد.

بدهی 92 میلیارد تومانی بیمه سالمت به مراکز درمانی 
استان مرکزی

محمدرضا جیریایی اظهار داشت: موسسات طرف قرارداد استان تا پایان 
سال 94 حدود 92 میلیارد تومان از بیمه سالمت طلب دارند که این 
بدهی ها شامل مطالبات تمامی موسسات طرف قرارداد با بیمه سالمت 
است که مبلغ 4 میلیارد و 600 میلیون تومان آن مربوط به مطالبات 
سطح یک صندوق روستائیان و عشایر و مابقی به مبلغ 8۷ میلیارد و 380 
میلیون تومان آن مربوط به موسسات طرف قرارداد با بیمه سالمت است. 
وی تصریح کرد: تمام اسناد پزشکی مربوط به سال 94 تا پایان اسفند 
ماه رسیدگی و محاسبه شده اند و مجموعه بیمه سالمت منتظر دریافت 
بودجه از سازمان بیمه سالمت است که مطالبات این موسسات را هرچه 

سریع تر بروز رسانی کند.
مدیرکل بیمه سالمت استان مرکزی اظهار داشت: با اجرایی شدن طرح 
بیمه سالمت همگانی در استان تا کنون 109 هزار و 4۷1 نفر زیر پوشش 
بیمه سالمت استان قرار گرفته اند که از این تعداد 65 هزار نفر مربوط 
به شهرستان اراک و مابقی مربوط به سایر شهرستان های تابعه استان 

می باشند.
جیریایی ادامه داد: در سال گذشته تعداد بار مراجعه در صندوق بیمه 
سالمت همگانی به مراکز درمانی دولتی، دانشگاهی حدود 828 هزار و 
80۷ نفر بوده که از این تعداد بار مراجعه حدود 16 هزار و 438 نفر آنان 
مربوط به بستری و چیزی حدود 811 هزار و 649 نفر مربوط به سرپایی 

بوده است.

ارومیه- خبرنگار پیام زمان: فرماندار شهرستان 
از  برخورداری  با  غربی  آذربایجان  گفت:  خوی 
موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد و قابلیت های 
ساختاری، در توسعه تجارت خارجی ایران سهم 

بسزایی دارد.
حسین سیوانی اصل در جلسه بررسی مسائل 
و مشکالت مرز رازی خوی که با حضور مشاور 
و  امنیتی  مدیرکل  و  مرزها  امور  در  استاندار 
انتظامی استانداری آذربایجان غربی برگزار شد، 
افزود: مرز رازی یکی از ظرفیت های مهم استان 
آذربایجان غربی در زمینه توسعه تجارت خارجی 

ایران است.
وی اظهار کرد: ظرفیتی است که با استقرار گمرک 
ریلی و زمینی در مرز رازی وجود دارد، آن را به 
یک پایانه مهم ترانزیتی و تجاری در منطقه تبدیل 

کرده است.
وی با اشاره به نقش بسیار مهم و ارزنده گمرک 
ریلی و زمینی رازی در توسعه اقتصاد کشور بیان 
کرد: رازی تنها مرزی است که گمرک ریلی در آن 

فعالیت می کند.
سیوانی اصل همچنین گفت: بیش از 560 هزار 

نفر مسافر و گردشگر از مرز رازی خوی در سال 
94 تردد کرده اند که تردد این تعداد مسافر و 
الزم  های  زیرساخت  تکمیل  نیازمند  گردشگر 

است.
وی با بیان اینکه مرز رازی به رغم مزیت ها و 
ظرفیت ها، نواقصی دارد که باید برطرف شود، 
رازی  مرز  در  موجود  مشکالت  از  یکی  افزود: 
نبود زیرساخت های الزم است که برای رفع این 
مشکل باید ساختمان پایانه و زیرساخت های الزم 

احداث شود.
فرماندار خوی اضافه کرد: با توجه به پیگیری های 
در  رازی  مرزی  پایانه  عملیات ساخت  مستمر، 

اواخر خرداد ماه آغاز می شود.
سیوانی همچنین وجود برخی ناهماهنگی ها در 
بین نهادها و ارگان های مستقر در مرز رازی را 
که ناشی از نبود ساختار و فضای مناسب است، 
از دیگر مشکالت مرز رازی دانست و گفت: برای 
مدیریت هرچه بهتر تدوین شیوه نامه واحد که 
وظایف هر سازمان را مشخص و تفکیک می کند، 

الزم و ضروری است.
فرماندار خوی با اشاره به تاکید استاندار آذربایجان 

غربی برای استفاده از ظرفیت مرزها در جهت 
رشد و توسعه استان اظهار کرد: یکی از منابع رشد 
و توسعه استان آذربایجان غربی ظرفیت مرزهای 
استان است که برای بهبود شاخص های رشد 
و توسعه استان رونق مرز رازی می تواند بسیار 
تاثیر گذاری داشته باشد.  وی با بیان اینکه با رفع 
این مشکالت، مرز رازی می تواند در توسعه و 
رونق تجارت خارجی سهم بسزایی داشته باشد، 
اضافه کرد: با اجرایی کردن این خواسته ها، نیاز 
مرزنشینان و وضعیت معیشتی آنها بهبود می یابد.
عرب نجفی مشاور استاندار در امور مرزها هم در 
این جلسه از تاکید استاندار آذربایجان غربی برای 
حل مسائل و مشکالت مرز رازی خبر داد و گفت: 
توسعه زیر ساخت ها و فضاهای الزم در پایانه 
رازی الزم بوده و مسائل و مشکالت مرز رازی بنا 

به تاکید استاندار آذربایجان غربی باید رفع شود.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان 
غربی هم در این جلسه با اشاره به سیاست های 
امکانات  از  مرزنشینان  برخورداری  برای  دولت 
مناسب اظهار کرد: در قانون ساماندهی مبادالت 
مرزی، تسهیالتی برای مرزنشینان پیش بینی 
این  از  بتوانند  مرزنشینان  باید  که  است  شده 

تسهیالت استفاده کنند.
ربیع مصطفوی با اشاره به ظرفیت های موجود 
در مرزهای استان آذربایجان غربی اظهار کرد: مرز 
رازی خوی یکی از این ظرفیت ها به شمار می 
رود و باید با فراهم شدن زیرساخت های الزم از 
این مرز نهایت بهره را در جهت رشد استان ببریم.
مشاور استاندار در امور مرزها و مدیر کل امنیتی 
و انتظامی استانداری در سفر به شهرستان خوی 
از مرز رازی بازدید و با مشکالت موجود در پایانه 

مرزی رازی آشنا شدند.

فرماندار خوی:

آذربایجان غربی در توسعه تجارت خارجی سهم 
بسزایی دارد

مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي چهارمحال 
و بختیاري از حضور مشاوران و متخصصان آلماني 
در شهرک هاي صنعتي شهرکرد و بروجن – 

استان چهارمحال و بختیاري خبر داد.
شهرکهاي  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
صنعتي استان چهارمحال و بختیاري ؛ مدیرعامل 
شرکت شهرکهاي صنعتي چهارمحال و بختیاري 
در این خصوص گفت: در فضای متاثر از توافق 
خارجي  مجدد  عالقمندي  براساس  و  برجام 
 ، ایران در زمینه هاي گوناگون  با  به همکاري 
فرصت را مغتنم شمرده و با یک تعامل سازنده 
گروهي  مقاومتي  اقتصاد  اجراي  چارچوب  در 
از مشاوران و متخصصان آلماني در دو شهرک 
صنعتي مهم و استراتژیک استان بصورت پایلوت 

حضور پیدا نمودند.
علیرضا شفیع زاده با تأکید بر بکارگیري تکنولوژي 
روز دنیا با تکیه بر توان و تفکر داخلي ،افزود: هدف 
از این اقدام  در بعد بین المللي بکارگیري شیوه 
هاي نوین دنیا و بویژه اروپا در خصوص توسعه 
،ارتقاء و بهینه سازي تصفیه خانه شهرک هاي 
صنعتي استان و بهره مندي از آخرین تکنولوژی 
های روز دنیا برای رسیدن به کیفیت باالی پساب 

خروجی، کنترل بو و آالیندگي محیط زیستي ، 
سالمت بهره برداران از پساب و کاهش مصرف 

انرژی است.
رئیس هیات مدیره شرکت شهرکهاي صنعتي 
صورت  در  کرد:  اظهار  بختیاري  و  چهارمحال 
توافق نهایي بر سر انعقاد تفاهم نامه همکاري 
في مابین این شرکت و شرکت خارجي طرف 
مذاکره امکان ارتقاء آزمایشگاه هاي مستقر در 
شهرک ها و نواحي صنعتي استان و سپس کسب 
مجوز بعنوان آزمایشگاه معتمد محیط زیست نیز 
وجود خواهد داشت. وي با بیان اینک اگر تصفیه 
دخالت  بدون  اتوماتیک  و  هوشمندانه  بصورت 
فرآیند  مسلما  گیرد  صورت  کارگران  دستی 
میزان  با کمترین  و  بهترین کیفیت  با  تصفیه 
مصرف انرژی و آالیندگی محیط زیست صورت 
با وقوع متوالی پدیده  مي پذیرد ،تصریح کرد: 
خشکسالی در کشور و بویژه در استان که منجر 
به کم ابي شدید گردیده است ،لزوم بهره گیري از 
پساب ها در صنعت نمایان شده لذا ارتقای کیفی 
پساب ها ضروریست اما این درحالیست که با 
دستگاههای فرسوده و قدیمی و خصوصاً شیوه 
هاي منسوخ شده ارتقای کیفی پساب تولیدی به 

سختی صورت می گیرد.

متخصصان آلماني در شهرک هاي صنعتي چهارمحال و بختیاري

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان 
غربی:

آذربایجان  در  تخریبی  درس  کالس   2000
غربی وجود دارد

ارومیه- خبرنگار پیام زمان:
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان 
غربی گفت: 2 هزار کالس درس تخریبی در 

آذربایجان غربی وجود دارد.
برای  داشت:  اظهار  اسمعیل زاده  فریبرز 
میانگین  به  آموزشی  فضای  زمینه  در  اینکه 
مطلوبی  نحو  به  اعتبارات  باید  برسیم  کشور 

تخصیص یابد.
وی با بیان اینکه تخصیص و تزریق اعتبارات 
مدارس  تجهیز  و  نوسازی  پروژه های  به 
رضایت بخش نیست، تصریح کرد: با اعتباراتی 
فضای  میزان  زمینه  در  می شود  واگذار  که 
میانگین  به  آینده  سال  پنج  تا  آموزشی 

کشوری می رسیم.
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان 
غربی بابیان اینکه بخش عمده ای از نوسازی 
می گیرد،  انجام  خیرین  همت  به  مدارس 

اذعان داشت: 14۷ واحد آموزشی که شامل 
هم  می شود  درس  کالس   200 و  هزار  یک 
احداث  حال  در  غربی  آذربایجان  در  اکنون 

است.
این مسؤول با بیان اینکه خیرین نقش موثری 
در احداث کالسهای درس دارند، اعالم کرد: 
استان  اجرای  دست  در  درس  کالس   46۷
احداث  حال  در  ساز  مدرسه  خیرین  توسط 

است.
اسمعیل زاده با بیان اینکه هم اکنون مدارس 
از سیستمی مناسب برخوردار هستند، اضافه 
آذربایجان  استان  مدارس  از  یک  هیچ  کرد: 
تالش  و  ندارند  غیراستاندارد  بخاری  غربی 
بخاری  به  درس  کالس های  تمام  می شود 

تابشی تجهیز شوند.
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان 
غربی با بیان اینکه مدارس تخریبی در استان 
مواجه  آن  با  که  است  دیگری  مشکل  نیز 
درس  کالس  هزار   2 داشت:  اظهار  هستیم، 
مورد  باید  که  دارد  استان وجود  در  تخریبی 

نوسازی قرار گیرند.

وجود 2000 کالس درس تخریبی در آذربایجان غربی

کوتاه از شهرستان ها کوتاه از شهرستان ها 
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ایران صادرکننده فرآورده  نفتی می شود
از  ایران  نفتی  فرآورده های  و پخش  پاالیش  ملی  مدیرعامل شرکت 

صادرات پایدار همه فرآورده های نفتی در سال 96 خبرداد.
عباس کاظمی از قدرت صادراتی ایران در سال آینده خبرداد و گفت: 
با برنامه ریزیهای صورت گرفته، ایران تا سال 96 به صادرکننده پایدار 

همه فرآورده های نفتی بدل می شود.
نفت  پی جی،  ال  نفت گاز،  فرآورده  پنج  پارسال  اوایل  از  افزود:  وی 
که  کردیم  صادر  پایدار  صورت  به  را  مازوت  و  جت  سوخت  سفید، 
تا سال آینده بنزین هم به این گروه از فرآورده های صادراتی اضافه 

می شود.
با  ایران،  نفتی  پاالیش و پخش فرآورده های  مدیرعامل شرکت ملی 
بیان این که ایران تنها در صادرات بنزین منفی است، افزود: براساس 
پیش بینی نیاز داخل امسال به طور میانگین روزانه هشت میلیون 

لیتر بنزین وارد کشور می شود.
وی ادامه داد: با طرحهای توسعه ای پاالیشگاه نفت بندرعباس و ستاره 
لیتر  میلیون  هشت  تامین  کمبود  آینده  سال  اوایل  از  فارس  خلیج 

بنزین کشور رفع و ایران به صادرکننده این فرآورده بدل می شود.
داخل کشور،  در  بنزین  لیتر  میلیون  تولید 64  به  اشاره  با  کاظمی، 
لیتر  میلیون  بنزین کشور ۷2  روزانه  اکنون مصرف  هم  کرد:  تاکید 
تامین  واردات  طریق  از  کمبود  لیتر  میلیون  هشت  این  که  هست 

می شود.
معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، با تاکید 
بر این که برای سال 95 مصوبه ای برای خرید نداریم، گفت: براساس 
واردات  میلیون  هشت  نیازمند  روزانه  گرفته  صورت  پیش بینیهای 
بنزین هستیم که با احتساب میانگین ساالنه اقدام به واردات خواهیم 

کرد.
وی اعالم کرد: بنزین را روزانه خریداری نمی کنند، بلکه بر اساس 
قراردادها، محموله ها و کشتی کشتی وارد می کنند که در 50 روز 

اخیر روزانه 12 میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده است.
با  بنزین  محموله ها،  و  قراردادها  اساس  بر  که  این  بیان  با  کاظمی، 
وارد کشور می شود،  روزانه  لیتر  میلیون  نیاز ساالنه هشت  میانگین 
ادامه داد: بر اساس میانگین نیاز ساالنه و بودجه تعریف شده، مجاز به 

واردات تا سقف تعیین شده هستیم.
به گفته وی، مصوبه واردات بنزین ساالنه است و مقدار واردات ماهانه 
تعیین نشده است، بنابراین با توجه به شرایط بازار، آب و هوا و قیمت، 

حجم واردات در ماههای سال متغیر خواهد بود.

طرح خرید کشتی اکتشاف نفت و گاز
 کلید خورد

انواع  با سقوط آزاد قیمت جهانی نفت و ارزان شدن بهای  همزمان 
و گاز در  نفت  اکتشافی  نفتی، طرح جدید خرید کشتی  شناورهای 

صنعت نفت کلید خورد.
در روزهای پایانی سال 1384 کشتی لرزه نگاری پژواک ایران به طور 

مشکوکی در دریای خزر دچار آتش سوزی شد و از بین رفت.
بر این اساس با گذشت بیش از یک دهه از حریق و سوختن کامل 
یک  خرید  جدید  طرح  ایران،  گاز  و  نفت  نگاری  لرزه  کشتی  تنها 
فروند کشتی اکتشافی نفت و گاز ایران در صنعت نفت کلید خورده 
و حتی مذاکراتی بین شرکت های بین  المللی و یکی از شرکت های 
شده  آغاز  نگاری  لرزه  کشتی  خرید  برای  ایران  دولتی  نیمه  نفتی 

است.
از سوی دیگر با توجه به سقوط قیمت جهانی نفت خام و کاهش 
در  نفت  صنعت  باالدستی  بخش  تخصصی  شناورهای  انواع  قیمت 
ارزان قیمت یک  برای خرید  این فرصت  از  ایران قصد دارد  بازار، 

کشتی لرزه نگاری نفت و گاز استفاده کند.
پروژه هایی  است  قرار  نگاری  لرزه  کشتی  این  خرید  صورت  در 
توسط شرکت ملی نفت ایران به این کشتی لرزه نگار داده شود تا 

بخشی از هزینه های خرید این کشتی تامین شود.
و  نگاری  لورزه  کشتی  اولین  خرید  برای  برنامه ریزی  با  همزمان 
کشتی  فروند  یک  گذشته  سال  ایران،  توسط  گاز  و  نفت  اکتشاف 
ویژه اسیدکاری چاه های نفت و گاز به ارزش تقریبی 32 میلیون 

دالر توسط شرکت های ایرانی خریداری شده بود.

کاهش نرخ نفت سبک ایران

مه  ماه  ششم  به  منتهی  هفته  در  ایران  سبک  خام  نفت  قیمت 
)1۷ اردیبهشت ماه( با 6 سنت کاهش به 41 دالر و 22 سنت رسید

نرخ  ایران،  اندک قیمت نفت سبک  باوجود کاهش  ایرنا،  به گزارش 
نفت سنگین کشورمان افزایش یافت و به مرز 40 دالر نردیک شد.

اداره امور اوپک و روابط با مجامع انرژی گزارش داده است که قیمت 
نفت خام سنگین ایران در هفته منتهی به ششم ماه مه با 1۷ سنت 

افزایش به 39 دالر و 8 سنت برای هر بشکه رسید.
ابتدای  از  ایران  نفت سنگین  قیمت  میانگین  که  است  درحالی  این 

امسال تاکنون 30 دالر و 32 سنت بوده است.
قیمت سبد نفتی اوپک نیز در هفته مورد بررسی، به 41 دالر و 13 
سنت برای هر بشکه رسید که نسبت به هفته پیش از آن افزایش پنج 
سنتی را نشان می دهد؛ میانگین سبد نفتی اوپک از ابتدای امسال 

تاکنون 32 دالر و 5۷ سنت بوده است. 
با  هر بشکه نفت خام دبلیو.تی.آی آمریکا در هفته منتهی به 6 مه 

کاهش 26 سنتی به 44 دالر و 24 سنت برای هر بشکه رسید. 
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال با 43 سنت کاهش به 43 
دالر و 99 سنت برای هر بشکه رسید. میانگین قیمت نفت خام برنت 
دریای شمال از ابتدای 2016 تاکنون 36 دالر و 3۷ سنت بوده است. 
همچنین قیمت نفت خام شاخص دوبی و عمان نیز با افزایش 31 و 
29 سنتی به ترتیب به 42 دالر و 64 سنت و 42 دالر و 66 سنت 

برای هر بشکه رسید. 
به گزارش ایرنا، پس از رفع تحریم ها، میزان صادرات نفت ایران 
روندی صعودی یافته و از یک میلیون بشکه به حدود 2.1 میلیون 

بشکه رسیده است.
پس از اجرایی شدن برجام، کشورهای اروپایی خرید نفت ازایران 
و  اسپانیا  ایتالیا،  فرانسه،  از  هایی  تاکنون شرکت  و  آغاز کردند  را 

یونان قراردادهای خرید نفت از ایران را آغاز کرده اند.
صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل  جوادی  الدین  رکن  گفته  به 
ماه  اردیبهشت  در  اروپا  به  ایران  نفت  میزان صادرات  پتروشیمی، 

به روزانه 600 هزار بشکه خواهد رسید.

افزایش واردات اسار از ایران

که  کردند  اعالم  کشتیرانی  و  بازرگانی  منابع 
در ماه آوریل سال جاری میالدی شرکت اسار 
درصد   48 را  ایران  از  خام  نفت  واردات  هند 

افزایش داده است.
گزارش  نو  دهلی  از  رویترز  ایسنا،  گزارش  به 
داد که داده های کشتیرانی و اطالعات منابع 
بازرگانی نشان داد شرکت اسار که بزرگترین 
آید،  می  شمار  به  ایران  نفتی  هندی  خریدار 
واردات  میالدی   2016 سال  آوریل  ماه  در 
به  نسبت  درصد   4۷.۷ را  ایران  از  خام  نفت 

سال گذشته افزایش داده است.
اسار در آوریل 2016 روزانه 1۷9 هزار و 100 
رشد  وجود  با  کرد.  وارد  ایران  از  نفت  بشکه 
سال  مارس  ماه  به  نسبت  رقم  این  ساالنه، 
نشان  کاهش  درصد   12.4 میالدی  جاری 

می دهد.
پاالیشگر  این  خام  نفت  واردات  میانگین 
سال  نخست  ماه  چهار  در  ایران  از  هندی 
در  بشکه   800 و  هزار   139 میالدی  جاری 
روز بود، در حالی که در دوره مشابه در سال 
63 هزار و 400  به  این رقم  2015 میالدی، 

بشکه در روز می رسید.

و  ترکیه  همکاری مشترک 
بلژیک در ایران

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی 
از  مشترکی  کنسرسیوم  گفت:  حرارتی  برق 
نیروگاه  پنج  بلژیک،  و  ترکیه  کشورهای 
به  نزدیک  به ظرفیت  ترکیبی  حرارتی سیکل 
پنج هزار مگاوات در ایران می سازند.»محسن 
نخستین  همکاری،  این  افزود:  طرزطلب« 
قرارداد سرمایه گذاری خارجی در این بخش 
است.وی یادآورشد: مذاکره با سرمایه گذاران 
از  برق کشور  در صنعت  برای حضور  خارجی 
حدود یک سال پیش آغاز و تفاهم نامه های 
پسابرجام  در  اما  است،  شده  منعقد  نیز  اولیه 
این موضوع با جدیت بیشتری دنبال می شود.
که  کرد  امیدواری  ابراز  مسئول  مقام  این 
تا  خارجی  گذاری  سرمایه  قرارداد  نخستین 
سرانجام  به  امسال  خردادماه  نیمه  از  پیش 

رسیده و منعقد شود.
با  همکاری  قرارداد  این  افزود:  وی 
سه  ارزش  به  بلژیکی   - ترک  کنسرسیومی 
نیروگاه  پنج  ساخت  برای  دالر  میلیارد 

است. ترکیبی  حرارتی سیکل 
بر  مشتمل  نیروگاهی  ترکیبی  سیکل  نیروگاه 
در  است.  بخار  توربین  و  گاز  توربین  تعدادی 
بازیاب،  بویلر  از  استفاده  با  نیروگاه،  نوع  این 
از  خروجی  گازهای  در  موجود  حرارت  از 
مورد  آب  بخار  تولید  برای  گاز،  توربین های 
می شود.  استفاده  بخار  توربین های  در  نیاز 
ترکیبی  سیکل  صورت  به  گاز  توربین  اگر 
درجه   600 تا  آن  خروجی  گازهای  نباشد، 
و  وارد هوا شده  سانتیگراد دما بطور مستقیم 
انرژی باقی مانده در آن هدر می رود. در حالی 
انرژی  این  از  ترکیبی،  سیکل  نیروگاه  در  که 
نیاز  بدون  بخار  توربین  بویلر  و  شده  استفاده 

به سوخت، بخار آب تولید می کند.
افزایش  فناوری،  انتقال  کرد:  تاکید  طرزطلب 
مالی  منابع  کامل  تامین  داخل،  ساخت  توان 
داخل  در  کار  درصد   51 حداقل  انجام  و 
در  نیرو  وزرات  اصلی  رویکردهای  کشور، 
انعقاد قرارداد با طرف های خارجی است.وی 
بیان داشت: عالوه بر این، مذاکره برای اضافه 
نیروگاهی  به ظرفیت  10 هزار مگاوات  کردن 
که  است  انجام  حال  در  ها  خارجی  با  کشور 
نتیجه  به  مذاکرات  این  امسال  رود  می  امید 

برسند.

صادرات گاز مایع به آفریقا 

پخش  ملی  شرکت  واردات  و  صادرات  مدیر 
فرآورده های نفتی ایران، از صادرات گاز مایع 
کشورهای  به  ایزوتانک  با  بار  نخستین  برای 
آفریقایی خبرداد.اسماعیل حشم فیروز با بیان 
این مطلب گفت: با توجه به اهداف پیش بینی 
شده در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
و  جدید  بازارهای  به  دستیابی  برای  ایران 
الزم  اقدامهای  گرفته،  صورت  نیازسنجیهای 
به  ایزوتانک  از طریق  مایع  برای صادرات گاز 

انجام شد. آفریقایی  کشورهای 
است  باری  نخستین  که  این  به  اشاره  با  وی 
شود،  می  استفاده  صادراتی  روش  چنین  که 
طریق  از  تاکنون  مایع  گاز  صادرات  افزود: 
مطالعات  با  اما  شد،  نمی  انجام  ایزوتانک 
برای  مشتریان  نیاز  اعالم  و  گرفته  صورت 
این  صادرات  ایزوتانک،  طریق  از  دریافت 
ادامه  فیروز  کردیم.حشم  آغاز  را  فرآورده 
نداشتن  دلیل  به  آفریقایی  کشورهای  داد: 
طریق  از  را  مایع  گاز  کشتی،  تخلیه  امکانات 
مصرف  صورت  همان  به  و  دریافت  ایزوتانک 
چند  تاکنون  که  این  بیان  با  کنند.وی  می 
محموله از این طریق صادر شده است، اظهار 
و  دارد  وجود  دوباره  خرید  برای  تقاضا  کرد: 
نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  برنامه 
بازارهای  به  ورود  و  صادرات  افزایش  ایران 
واردات  و  صادرات  کشورهاست.مدیر  دیگر 
ایران،  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت 
با اعالم این خبر که به دنبال ورود ایزوتانک 
توجه  با  تاکید کرد:  انرژی هستیم،  بورس  به 
به این که شرایط صادرات گاز مایع از طریق 
بدل  معمول  و  عادی  روال  یک  به  ایزوتانک 
در  حضور  برای  زمینه  بنابراین  است،  شده 
گفت:  می بینیم.وی  آماده  را  انرژی  بورس 
کشورهای  به  مایع  گاز  صادرات  شرایط 
بورس  در  را  ایزوتانک  طریق  از  آفریقایی 
مشتریان  رضایت  و  خرید  در  سهولت  برای 

کرد. خواهیم  مهیا 

کوتاه از انرژی  قراردادهای فروش نفت ایران به ژاپن تمدید شدنفت در جهان
مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت از تمدید 
ایران  نفت  فروش  قراردادهای  تمامی  یکساله 
از  بیش  اکنون  هم  گفت:  و  داد  خبر  ژاپن  به 
سقف قرارداد نفت تحویل پاالیشگاه های ژاپنی 

می شود.
وضعیت  آخرین  درباره  قمصری  سیدمحسن 
صادرات نفت خام به ژاپن، گفت: با توافق انجام 
شده تمامی قراردادهای فروش نفت خام ایران 
به چهار پاالیشگاه و شرکت پاالیشی نفت ژاپن 

برای مدت یکسال تمدید شد.
مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با 
برای  قراردادهایی  حاضر  حال  در  اینکه  اعالم 
با  خام  نفت  بشکه  هزار   120 حدود  فروش 
تصریح  است،  شده  امضا  ژاپنی  پاالیشگاه های 
کرد: با این وجود، پاالیشگاه های ژاپنی باالتر از 

سقف قرارداد نفت خام تحویل می گیرند.
با تاکید بر اینکه هم اکنون  این مقام مسئول 
تا  بین 120  ژاپن  به  ایران  نفت خام  صادرات 
داشت:  اظهار  است،  روز  در  بشکه  هزار   130
افزایش صادرات نفت  برای  مذاکرات متعددی 

خام به این کشور آسیایی انجام شده است.
قمصری با تاکید بر اینکه ایران به دنبال کسب 
است،  ژاپن  نفت  بازار  از  درصدی   10 سهمی 
بازارهای سنتی  از  ژاپن یکی  خاطرنشان کرد: 
کشور  این  های  پاالیشگاه  و  بوده  ایران  نفت 

ایران  از  خام  نفت  برداشت  افزایش  منظور  به 
آمادگی دارند.

ژاپن  نفت  بازار  درصد   32 حدود  اکنون  هم 
سهم  و  بوده  سعودی  عربستان  اختیار  در 
 9.1 کویت  درصد،   22.4 امارات  کشورهای 
درصد  هشت  روسیه  درصد،   8.3 قطر  درصد، 
و مکزیک 2.۷3 درصد بوده این در حالی است 
که هم اکنون ایران از سهمی حدود 5 درصدی 

در این بازار برخوردار است.
به گزارش مهر، یکی از برنامه های کالن شرکت 
ملی نفت ایران در اختیار گرفتن سهمی حدود 
نفت  بشکه  هزار   350 معادل  و  درصدی   10
این  تحقق  صورت  در  که  بوده  روز  در  خام 
تامین  بزرگ  کشور  سومین  به  ایران  برنامه، 

کننده نفت خام ژاپنی ها تبدیل خواهد شد.
روی  پیش  چالش های  مهمترین  از  یکی 

ایران  خام  نفت  صادرات  افزایش  منظور  به 
دوران  در  ویژه  به  ژاپنی  پاالیشگاه های  به 
پساتحریم، کاهش ظرفیت پاالیش نفت در این 
کشور آسیایی است. ظرفیت پاالیش نفت ژاپن 
از حدود پنج میلیون و 500 هزار بشکه در روز 
در چند سال اخیر به روزانه حدود سه میلیون 
محدود  که  یافته  کاهش  بشکه  هزار   500 و 
بین  در  رقابت  نفت،  پاالیش  ظرفیت  شدن 
کشورها به منظور گرفتن سهم بیشتر در این 
بازار استراتژیک نفتی را دو چندان کرده است.

شرکت  بین الملل  مدیرامور  حال  همین  در 
ملی نفت ایران از هدف گذاری کسب سهمی 
دوران  در  ژاپن  نفتی  بازار  در  درصدی   10
پساتحریم خبر داده و تاکید می کند: پس از لغو 
تحریم ها حجم صادرات نفت خام ایران به ژاپن 

باید به 350 هزار بشکه در روز افزایش یابد.
یکی از مهمترین برگ برنده های نفت ایران در 
بازار ژاپن، سازگاری استاندارد و کیفیت طالی 
سیاه ایرانی در مقایسه با سایر کشورهای رقیب 
به ویژه نفت تولیدی کشورهای حاشیه خلیج 
کننده  تامین  ایران  آنکه  ضمن  است،  فارس 
ژاپنی  پاالیشگران  خام  نفت  پایدار  و  مطمئن 
حتی در بدترین شرایط ژئوپولیتیکی و طبیعی 

به شمار می رود.

بارگیری 1176 کشتی حامل محصوالت پتروشیمی در سال 94

صنایع  ملی  شرکت  تولید  کنترل  مدیر 
پتروشیمی با بیان این که پارسال 18.1 میلیون 
تن محصول پتروشیمی از طریق یکهزار و 1۷6 
است،  شده  صادر  جهانی  بازارهای  به  کشتی 
ماه  اردیبهشت  تا 1۷  امسال  ابتدای  از  گفت: 
تولید  پتروشیمی  محصول  تن  میلیون   6.۷
شده است.علی محمد بساق زاده در بیست و 
تولیدی  شرکتهای  مدیران  نشست  ششمین 
صنعت پتروشیمی با بیان این که پارسال بیش 
در  پتروشیمی  محصول  تن  میلیون   46.4 از 
ایران تولید شد که این مقدار تولید 80 درصد 
از ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی را شامل 
می شود، افزود: این مقدار تولید نسبت به مدت 
مشابه پارسال بیش از 100 درصد افزایش نشان 
می دهد.وی گفت: پارسال 14.95 میلیون تن 
صادرات  تن  میلیون   18.1 و  داخلی  فروش 
در  که  گرفته  صورت  پتروشیمی  محصوالت 
بخش داخلی کاهش 10 درصدی و در بخش 
صادرات افزایش 23 درصدی را نسبت به سال 

93 شاهد بودیم.

رکورد شكنی تولید 15 مجتمع 
پتروشیمی در سال 94

توجه  با   94 سال  در  اظهارکرد:  زاده  بساق 
صنعت  در  خوراک  تامین  بهبود  روند  به 
پتروشیمی، 15 مجتمع تولیدی رکورد تولید 
به  اند،  شکسته   93 سال  به  نسبت  را  خود 
از نظر  طوری که این مجتمع ها 90 درصد 

تناژ بیشتر تولید کرده اند.
وی گفت: ایران در سال 94 در زمینه اتیلن، 

آمونیاک، اوره، متانول، پلی اتیلن، پلی ایتلن 
با  ترتیب  به  سنگین  اتیلن  پلی  و  سبک 
و 91   99 ، ظرفیت ۷۷، 82، 92،  99، 94 
کرده  تولید  خود  اسمی  ظرفیت  با  درصد 
این  بیشتر  در  تولید  میزان  این  که  است 
تولید  ظرفیت  میانگین  از  باالتر  محصوالت 

این محصوالت در دنیا بوده است.
صنایع  ملی  شرکت  تولید  کنترل  مدیر 
 11  ،94 سال  در  داد:  ادامه  پتروشیمی 
میلیون تن تولید نکردن محصول پتروشیمی 
آن  تن  میلیون   4.۷ که  ثبت شده  ایران  در 

دالیل فنی دارد.

تولید 54,7 میلیون تن محصول 
پتروشیمی در سال 95

برنامه مصوب  براساس  بساق زاده اظهارکرد: 
باید  ایران  پتروشیمی  صنعت   ،94 سال  در 

50 میلیون تن تولید محصول می داشت که 
این میزان به دالئل مختلف از جمله به تولید 
نرسیدن واحدهایی همچون فاز 2 پتروشیمی 
کارون، فاز 2 پتروشیمی کاویان و پتروشیمی 

کردستان به رقم 46.4 میلیون تن رسید. 
شده  مصوب  برنامه  براساس  گفت:  وی 
امسال، ایران باید 54.۷ میلیون تن محصول 
این  که  کند  تولید   95 سال  در  پتروشیمی 
میزان نسبت به سال 94 هشت میلیون تن 
این میزان  از  بیشتر است که بخش اعظمی 
افزایش تولید باید با استفاده از ظرفیت خالی 

موجود در صنعت پتروشیمی تولید شود. 
تا هفدهم  تولید سال 95  میزان  زاده  بساق 
تن  میلیون   6.۷ را  امسال  ماه  اردیبهشت 
اعالم کرد و گفت: این مقدار نسبت به مدت 
مشابه پارسال 10 درصد رشد داشته است.  

ماتادورها مشتری 
نفت ایران شدند

مدیرامور بین الملل شرکت ملی نفت با اشاره 
غربی  به کشورهای جنوب  ایران  نفت  به صادرات 
اروپا گفت: صادرات نفت ایران به اسپانیا براساس 

قرارداد یکساله آغاز شد.
صادرات  آغاز  به  اشاره  با  قمصری  محسن  سید 
گفت:  اروپا  به  ایران  نفت  بشکه  هزار   500
توسط  اروپا  به  ایران  نفت  صادرات  خوشبختانه 

نفتکش های اروپایی آغاز شده است.
کشورهای  به  ایران  نفت  صادرات  به  اشاره  با  وی 
که  کشورهایی  جمله  از  گفت:  اروپا  غربی  جنوب 
ایران را براساس قرارداد بلندمدت خریداری  نفت 
به  صادرات  که  هستند  فرانسه  و  اسپانیا  کرده اند 

این دو کشور ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، پیش از قطع صادرات نفت 
هزار   200 روزانه  اسپانیا  کشور  اروپا  به  ایران 
بشکه نفت از ایران خریداری می کرد که از سال 
نفتی  نفتی هیچ  به دلیل تحریم های  تا کنون   91

از ایران به این کشور ارسال نشد.
ایران  نفت  ملی  شرکت  الملل  بین  مدیرامور 
چندی قبل اعالم کرده بود قراردادهایی که بعد از 
هستند  مدت  بلند  همگی  است  شده  بسته  برجام 
نفت  خرید  کردن  عملیاتی  از  آنکه  دلیل  به  اما 
اطمینان  بسته ایم  قرارداد  آنها  با  که  شرکت هایی 
نداشتیم ابتدا شرط گذاشتیم که براساس قرارداد 
صورت  در  و  کنند  بارگیری  را  محموله  یک  ابتدا 
شد،  خواهد  اجرایی  داد  قرار  ادامه  موفقیت، 
توسط  کار  این  خوشبختانه  داد  ادامه  قمصری 
اکنون  هم  و  گرفت  صورت  اروپایی  شرکت های 
براساس قرارداد یکساله فروش نفت ایران به اروپا 

آغاز شد.

آب گران نشده است؛

ضرورت توجه مشترکان به دوره های قرائت کنتور
مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی و خدمات 
امور مشترکان شرکت مهندسی آب و فاضالب 
آب  نرخ  در  افزایشی  اینکه هیچ  بیان  با  کشور 
اعمال نشده است، خواستار دقت  در سال 95 
نظر مشترکان به دوره های قرائت کنتورها در 

محاسبه قبوض شد.
معصومه آذرگون به نحوه محاسبه مبالغ قبض های 
آب اشاره کرد و اظهار داشت: مواردی همچون آب 
ارزش  بر  مالیات  فاضالب،  و  آب  آبونمان  بها، 
مورد(،  )حسب  فاضالب  دفع  کارمزد  افزوده، 
سهم آبفای روستایی، تبصره و مالیات بر ارزش 

افزوده در این قبض ها محاسبه می شود.
بها  آب  محاسبه  مسئول،  مقام  این  گفته  به 
به صورت پلکانی و در 10 پله انجام می شود 
سال  مهرماه  ابتدای  از  آنها  وزنی  متوسط  که 

گذشته 1۷ درصد رشد داشته است.
وی یادآور شد: مصرف صفر تا پنج مترمکعب 
آب توسط خانوارها در هر ماه در پله اول، پنج 
تا 10 مترمکعب پله دوم، 10 تا 15 مترمکعب 
پله سوم، 15 تا 20 پله چهارم، 20 تا 25 پله 
پله   35 تا   30 ششم،  پله   30 تا   25 پنجم، 
پله   50 تا   40 هشتم،  پله   40 تا   35 هفتم، 
نهم و بیش از 50 مترمکعب در ماه پله دهم را 

تشکیل می دهند.
پله  برای  بها  آب  نرخ  افزایش  افزود:  آذرگون 
های اول تا سوم هر یک 10 درصد بوده است 
البته  و  می شود  اعمال  گذشته  مهرماه  از  که 
کشور  کنندگان  مصرف  درصد   55 به  نزدیک 

در این پله ها قرار می گیرند.
 30 رشد  نیز  دهم  پله  برای  داشت:  بیان  وی 
درصدی آب بها در نظر گرفته شده است و با 
احتساب افزایش نرخ های در نظر گرفته شده 
برای سایر پله ها، متوسط وزنی آن حدود 1۷ 

درصد است.
مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی و خدمات 
این  کرد:  تصریح  کشور  آبفای  مشترکان  امور 
افزایش نرخ مربوط به سال گذشته بوده و برای 

سال 1395 هیچ افزایش اعمال نشده است.
پیشنهاد  به  ها  تعرفه  افزایش  شد:  یادآور  وی 
وزارت نیرو است که البته توسط شورای اقتصاد 

و مجلس شورای اسالمی نهایی و ابالغ می شود.

 پرداخت 40 درصد قیمت تمام شده آب 
توسط مشترکان

به گفته آذرگون، مقرر بود افزایش بهای آب مطابق 
ماده 3 قانون هدفمندی یارانه ها به گونه ای باشد 
که در پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه)1394( 
به قیمت تمام شده برسیم، اما هم اینک فقط 40 
درصد قیمت تمام شده را مردم پرداخت می کنند.
سازمان  تعریف  مطابق  آبونمان  داد:  ادامه  وی 
مدیریت و برنامه ریزی کشور شامل هزینه های 
صدور  کنتورخوانی،  انشعاب،  تعویض  تعمیرات، 
مشترکان  امور  های  هزینه  سایر  و  صورتحساب 

است.

این مقام مسئول یادآور شد: همزمان با آغاز اجرای 
طرح هدفمندی یارانه ها در سال 1389 ، مبلغ 
آبونمان از قبوض حذف شد اما مجددا از ابتدای 
واحد  ازای هر  به  ریال  هزار  مهرماه گذشته 10 
ماه دریافت  یا خانگی مصرف کننده در  تجاری 

می شود.
وی به اشتباه برخی افراد در محاسبه این مورد 
اشاره کرد و گفت: وقتی دوره محاسبه قبوض برق 
از یک ماه فراتر می رود، به تعداد روزها بر مبلغ 
آبونمان نیز اضافه می شود و بطور نمونه، این مبلغ 
برای یک دوره 35 روزه 11 هزار و 660 ریال )10 
هزار تقسیم بر 30 روز ضربدر 35 روز( است که 
البته در تعداد واحدهای هر ساختمان یا آپارتمان 
نیز ضرب می شود؛ نکته ای که کمتر به آن دقت 

می شود.
دیگر  فاضالب  دفع  کارمزد  کرد:  اضافه  آذرگون 
موردی است که در قبوض آب محاسبه می شود 
که حسب مورد در مناطق شهری که به شبکه 
فاضالب متصل هستند، اخذ می شود و ۷0 درصد 
آب بها است؛ مشترکان روستایی چنین مبلغی در 

قبض شان درج نمی شود.
از  فاضالب  کشی  لوله  وقتی  داشت:  بیان  وی 
مقابل درب منزل و یا محل کار مشترکان عبور 
می کند، موظف به دریافت این خدمت هستند، اما 
برخی به دلیل هزینه بر بودن این موضوع از وصل 
 انشعاب مربوطه سر باز می زنند و این مساله سبب

نمی شود تا مبلغ آبونمان فاضالب در قبض های 
آنان درج نشود.

دریافت  به  اشاره  با  همچنین  مسئول  مقام  این 
مبالغی تحت عنوان تبصره در قبوض، خاطرنشان 
کرد: تبصره 2 از مشترکان شهرهایی گرفته می 
توسط  و  دارند  اجرایی  فاضالب  طرح  که  شود 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور کد اجرایی 

دارند.
برای  تسهیالت  ایجاد  قانون  مطابق  افزود:  وی 
توسعه طرح های فاضالب و بازسازی شبکه های 
آب شهری مصوب سال 13۷۷، مبالغ تبصره 2 
در آب بها محاسبه می شود و از مشترکانی گرفته 
می شود که کارمزد دفع فاضالب می دهند، به 

طوری که اگر هنوز مشترک فاضالب نشده باشند 
10 درصد به مبلغ آب بهایشان به عنوان تبصره 2 

اضافه می شود.
کشور  در  شهر   150 حدود  داد:  ادامه  آذرگون 
فاضالب اجرایی دارند و البته همه مشترکان این 
در  نمونه  بطور  پردازند؛  نمی  را  آن  نیز  شهرها 
شهری همانند تهران که برخی نقاط هنوز به شبکه 
فاضالب متصل نشده اند، مشترکان آن مناطق این 

مبلغ را نمی پردازند.
وی گفت: تبصره 3 نیز مشابه قانون تبصره 2 و 
توسعه  برای  مردمی  های  مشارکت  دربرگیرنده 
طرح های فاضالب است که البته بسته به نظر 
شورای اسالمی هر شهر تعیین شده و دریافت می 
شود؛ مشترکان حدود 40 شهر کشور این مبالغ را 

پرداخت می کنند.
مجموع مبالغ تبصره های 2و 3 در قبوض با عنوان 

»تبصره« درج می شود.
و خدمات  اقتصادی  های  بررسی  دفتر  مدیرکل 
امور مشترکان آبفای کشور یادآور شد: مالیات بر 
ارزش افزوده دیگر موردی است که معادل 9 درصد 
مجموع هزینه های آب بها، آبونمان ها و کارمزد 

فاضالب محاسبه و در قبوض درج می شود.
آذرگون گفت: سهم آبفای روستایی دیگر موردی 
است که از اوایل دهه 1380 اخذ می شود و معادل 

150 ریال در مصرف هر مترمکعب آب است.
وی خاطرنشان کرد: این مبلغ به خزانه داری کل 
آبفای  کشور واریز می شود و بین شرکت های 
روستایی برای توسعه تاسیسات آبرسانی تقسیم 
خانگی  و  تجاری  مشترکان  همه  از  و  شود  می 
)بجز آنهایی همانند مساجد و اماکن مذهبی که از 

پرداخت آب بها معافند( دریافت می شود.
وی گفت: این مبلغ در سال 1393 به میزان 100 
ریال در هر مترمکعب مصرف آب بوده که در سال 
1394 به 150 ریال افزایش یافته است؛ این مبلغ 
بودجه 1394  قانون   9 تبصره  ه«  بند»  مطابق 

دریافت می شود.
این مقام مسئول در پایان با اشاره به تعطیلی های 
زیاد ایام نوروز 1395، تصریح کرد: همین مساله 
منجر به طوالنی شدن دوره قرائت کنتورها توسط 
قرائت کنندگان شد که افزایش مبالغ آب بها را به 

دنبال داشت. 
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  تسهیالت جدیدصنعتي درراه است

وثایق  آزادسازی  آغاز  از  وزیر صنعت  معاون 
ارائه  برای  بانک ها  نزد  تولیدکنندگان  مازاد 
چک های  گفت:  و  خبرداد  جدید  تسهیالت 
برگشتی در ارایه تسهیالت به تولیدکنندگان 
قرار نمی گیرد.علی یزدانی  تائید شده مالک 
به مهر گفت: با توجه به مصوبه دولت مبنی 
تولید  برای رونق بخش  بر اعطای تسهیالت 
چک  کردن  لحاظ  بدون  بانک ها  سوی  از 
از  دسته  آن  معوق،  بدهی های  و  برگشتی 
تولیدی  محصوالت  کیفیت  که  واحدهایی 
آنها مورد تائید وزارت صنعت بوده و کاالهای 
تولیدی آنها نیز بازار مناسبی دارد، می توانند 
بدون شرط بدهی معوق و چک برگشتی، از 
وزیر  کنند.معاون  دریافت  جدید  وام  بانک 
صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، 
وثایق مازاد تولیدکنندگان نزد بانک ها نیز در 
خواهد شد  داده  برگشت  ارزیابی های جدید 
وام  دریافت  در جهت  می تواند  وثایق  این  و 

جدید مورد استفاده قرار گیرد..
 

مخابرات

6 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه 
لطیفی،  شهید  مخابرات  مراکز  در  کابل 
پیروزی، شهید حق شناس، شهید ثابت قدم، 
مرحوم نهری، ثاراله )حصارک( از تاریخ 26 
اردیبهشت ماه آغازمی شود.با اجرای عملیات 
مرکز  در  مشترکین  تلفنی  ارتباط  مذکور 
شماره های  پیش  با  لطیفی  شهید  مخابرات 
در   2691  ،26۷5  ،2298 الی   2293
محدوده خیابان های ضابطی، ششم )غیاثی(، 
هشتم، بن بست میخک، گلسرخ و در مرکز 
مخابرات پیروزی با پیش شماره های 3325، 
 33۷9  ،33۷8  ،3660  ،3336 الی   3330
شهید  )ع(،  علی  امام  اتوبان  محدوده  در 
فتحعلی آشتیانی، شهید  آهاری، شهید  نظر 
شهید  مخابرات  مرکز  در  و  کرمان  شکوری، 
الی  با پیش شماره های 44۷0  حق شناس 
44۷6 در محدوده نسیم 16، طلوع 3، بلوار 
کوهک، بزرگراه آزادگان به مدت ۷2 ساعت 

با اختالل همراه است.

رایزن بازرگانی ایران در عراق:

بصره، دروازه ورود به بازار عراق است

در حالی که کمتر از 4 روز به برگزاری نمایشگاه 
اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در بصره باقی 
مانده، رایزن بازرگانی، صنعتی و معدنی ایران در 
عراق گفت: بصره دروازه ورود کاال به بازار عراق است 
اما متاسفانه تاجران ایرانی از این بازار غفلت کرده و 

حضور قدرتمندی در بصره ندارند. 
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی سازمان 
توسعه تجارت، ابراهیم محمدرضازاده با بیان این 
مطلب اعالم کرد: استان بصره در حال حاضر تنها 
منطقه آزاد تجاری عراق را در حال حاضر در خود 
جای داده است و بندری بودن شهر بصره باعث 
این  از  عراق  به  وارداتی  کاالهای  بیشترین  شده 

استان انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: سایر مناطق عراق نظیر منطقه 
آزاد استان انبار و منطقه آزاد استان موصل و بغداد 
عمال در حال حاضر بال استفاده هستند و این در 
حالی است که می توان از منطقه آزاد »خورزبیر« در 
استان بصره برای همکاری های مشترک و حضور 
صنعتی در این استان و حتی ایجاد منطقه آزاد، 
منطقه صنعتی یا شهرک صنعتی مشترک بین دو 
کشور بهره برد و نسبت به توسعه روابط با این استان 

و یا از طریق این استان با عراق اقدام کرد.
رضازاده افزود: روزانه از بندر بصره حدود چهار هزار 
کامیون کاال وارد عراق می شود و از طرفی منطقه 
آزاد »خور زبیر« در بصره باعث شده محلی جهت 
دپوی کاالی وارداتی در این استان به وجود آید و 
کاالهایی که به عراق وارد می شوند در آن منطقه 
آن ها  گمرکی  عوارض  و  حقوق  تا  شده  تجمیع 

پرداخت و پس از آن وارد عراق شوند.
رایزن بازرگانی ایران در عراق با بیان اینکه بیشتر 
جمعیت استان بصره شیعه هستند و از طرفی هم 
مرزی آن با استان خوزستان و قرابت های فرهنگی 
و تنیدگی عشایر، قبایل و اقوام مختلف باعث شده 
ارتباط بین خوزستان با عراق به حداکثر برسد، 
گفت: بصره پس از بغداد و نینوا در بخش عربی، 
چند  هر  است،  عراق  پرجمعیت  استان  سومین 
بغداد به تنهایی بیش از یک پنجم جمعیت عراق 
را در خود جای داده و 10 درصد جمعیت عراق 
در استان نینوا و شهر موصل مستقر هستند ولی 
بخش  پرجمعیت  شهر  سومین  عنوان  به  بصره 
است  عراق  بندری  مهم  عنوان شهر  به  و  عربی 
برنامه ریزی  استان  این  با  تجارت  برای  باید  که 

بلندمدت صورت پذیرد.

صنعت

و  مدیریت  سازمان  رئیس  اقتصاد:  گروه 
برنامه ریزی از انجام سه میلیارد و 418 میلیون 
دالر مجوز سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 
کشور خبر داد.  محمدباقر نوبخت در همایش 
بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه 
وزیر  همزمان  حضور  این که  بیان  با  سالمت 
اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و بنده نشان از 
اهمیت این همایش دارد، گفت: در کمتر از سه 
ماه گذشته هشت رئیس جمهور، پنج نخست 
وزیر، سه رئیس مجلس سنا و 18 وزیر خارجه 
به ایران سفر کرده اند.وی با بیان این که تاکنون 
اعتباری  خطوط  دالر  میلیارد   ۷3 میزان  به 
مذاکره شده در کشور صورت گرفته است، اظهار 
کرد: براین اساس سه میلیارد و 418 میلیون 
دالر مجوز سرمایه گذاری  مستقیم خارجی انجام 
شده است.نوبخت با بیان این که یکی از مهم ترین 
اولویت های دولت یازدهم موضوع سالمت است، 
حوزه  این  برای  وسیعی  برنامه های  داد:  ادامه 
زمینه   در  دولت  رویکرد  به  توجه  با  و  داریم 
استفاده از سرمایه ها از طریق بخش غیردولتی 
اقدامات زیادی انجام خواهیم داد. همچنین در 
آینده  سال های  طی  درمان  و  بهداشت  حوزه 
به ویژه در برنامه ششم توسعه که از امسال تا 
پنج سال آینده ادامه دارد برنامه های متعددی 
با  برنامه ریزی  و  داریم.رئیس سازمان مدیریت 
بیان این که در این میان حضور سرمایه گذاران 
خارجی در حوزه سالمت می تواند مورد استقبال 
گیرد،  قرار  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت 
اضافه کرد: حضور تیم اقتصادی دولت در این 
بهداشت  وزیر  از  پشتیبانی  از  نشانی  همایش 
این زمینه  از سوی دولت در  و حمایت کافی 
که حوزه سالمت  کرد  توجه  باید  البته  است. 
عرصه ای اقتصادی و انسانی است و حتما در این 
سرمایه گذاری ها منافع کافی هم از نظر مالی و 

اقتصادی ایجاد خواهد شد.

é  به طیب نیا  جدید  وعده های 
سرمایه گذاران خارجی

سرمایه گذاران  از  دعوت  ضمن  اقتصاد  وزیر 
سالمت،  درحوزه  سرمایه گذاری  برای  خارجی 
فراتر  درصد   25 از  هرگز  مالیات  نرخ  گفت: 
نمی رود.علی طیب نیا در همایش بین المللی 
سرمایه  از  سالمت،  حوزه  در  گذاری  سرمایه 
گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در حوزه 
سالمت دعوت کرد.وزیر اقتصاد خطاب به شرکت 
های سرمایه گذاری اظهار داشت: به دلیل عام 
بودن خدمات در حوزه سالمت و جذابیت های 
این حوزه، نگرش خود را تغییر داده و رویکرد 
گذاران  سرمایه  از  کنند.وی  اتخاذ  را  جدیدی 
داخلی و خارجی و شرکت های سرمایه فرصت 
خواست با مطالعه فرصت های سرمایه گذاری و 
با درنظر گرفتن مشوق های درنظر گرفته شده 
در ایران سرمایه گذاری کنند.وزیر اقتصاد تصریح 
کرد: فرصت های زیادی برای سرمایه گذاری بین 

ایران و کشورهای مختلف جهان پس از برجام 
به وجود آمده است و سرمایه گذاران خارجی باید 
جمهوری  به  نسبت  را  خود  دیدگاه  و  نگرش 
اسالمی ایران تغییر دهند و واقعیت های امروز 
و  تحریم ها  از  پس  جدید  شرایط  بر  مبنی  را 
فرصت های بی نظیر برای سرمایه گذاری در ایران 
ببینند.طیب نیا با اشاره به رتبه اول ایران در 
منطقه از نظر تولید علم با استناد به مقاالت 
علمی گفت: ایران با دستیابی به فناوری های 
و  تکنولوژی  بایو  تکنولوژی،  نانو  مانند  نوین 
مشارکت  برای  مناسبی  زمینه  سلول درمانی 
سرمایه گذاران خارجی وجود دارد.وزیر اقتصاد 
افزود: با تصویب دولت، مشوق های زیادی برای 
فراهم  ایران  در  حضور سرمایه گذاران خارجی 
شده و حمایت های الزم نیز از سوی دولت برای 
سرمایه گذاران خارجی ایجاد شده که تضمین 
پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب 
مالکیت، جبران خسارت های ناشی از ممنوعیت 
و توقف موافقتنامه های مالی و تضمین خرید 
کاال و خدمات تولیدی از جمله مواردی است 
که دولت برای حمایت از سرمایه گذاران خارجی 
تضمین  گفت:  همچنین  می کند.وی  اعمال 
تامین و انتقال آزادانه ارز به کشور، انتقال آزادانه 
اصل سرمایه و منافع ناشی از سرمایه گذاری به 
صورت ارز و کاال، پذیرش سرمایه گذار خارجی 
از  برخورداری  تولیدی،  های  زمینه  کلیه  در 
حمایت های یکسان بین سرمایه گذاران داخلی 

در  خارجی  سرمایه گذاری  پذیرش  خارجی،  و 
همه زمینه های تولیدی، حمل و نقل، ارتباطات، 
ساختمان،  برق،  و  آب  خدمات،  کشاورزی، 
امکان تملک زمین بنام شرکت ثبت شده در 
ایران، ارائه پروانه اقامت سه ساله برای مدیران، 
کارشناسان و بستگان درجه یک آنها و امکان 
تمدید این اقامت نیز از جمله امتیازاتی است 
که برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته 
شده است.طیب نیا در خصوص مالیات شرکت 
نرخ  گفت:  نیز  خارجی  گذار  سرمایه  های 
و  نمی رود  فراتر  درصد   25 از  هرگز  مالیات 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با 
معافیت مالیاتی 20 ساله همراه است.وی افزود: 
ایران با دیپلماسی صلح و با آرمان »جهان عاری 
از خشونت« با چشم انداز مناسب رشد اقتصادی 
با آغوشی باز برای همکاری با جمعیتی جوان 
مناسب  فوق العاده  موقعیت  با  تحصیلکرده  و 
جغرافیای سیاسی و اقتصادی، شرایط مناسبی 
فراهم  خارجی  سرمایه گذاران  جذب  برای  را 
سرمایه  کرد:  تاکید  اقتصاد  است.وزیر  کرده 
گذاری خارجی در ایران بویژه در حوزه سالمت، 
فرصتی غیرقابل چشم پوشی در دسترس آنان 
قرار داده و بازدهی باالیی را فراهم کرده است.
با اشاره به سرمایه گذاری در حوزه  نیا  طیب 
سالمت  های  شاخص  ارتقای  گفت:  سالمت 
ای  ویژه  اهمیت  و  جایگاه  دولت  برای  مردم 
دارد و دولت از سرمایه گذاری در حوزه سالمت 

اینکه در  از جمله  با جدیت حمایت می کند 
بودجه  و  یارانه  هدفمندی  قانون  هفت  ماده 
های سنواتی اعتبارات قابل توجهی برای بخش 
اعتبار  سالمت اختصاص داده شده، همچنین 
مناسبی نیز از محل مالیات بر ارزش افزوده به 
حوزه سالمت تعلق گرفته است.وی در بخش 
دیگری از سخنان خود با اشاره به دستاوردهای 
طرح تحول سالمت خاطرنشان کرد: بیمه شدن 
10 میلیون نفر پس از اجرای این طرح، کاهش 
هزینه های بستری بیماران به پنج درصد، ایجاد 
مراکز اقامت برای پزشکان و اجرای طرح های 
تشویقی برای حضور جامعه پزشکی در مناطق 
محروم کشور از جمله دستاوردهای طرح تحول 
سالمت است که توانسته عدالت در سالمت را 
در کشور برقرار کند.طیب نیا تصریح کرد: علی 
رغم همه پیشرفت ها و انجام این اقدامات مهم 
و اساسی، هنوز بخش سالمت کشور تا رسیدن 
به نقطه مطلوب  و استانداردهای مطلوب بین 
تاکید  وی  دارد.  زیادی  نسبتا  فاصله  المللی 
نامحدود  کشور  سالمت  حوزه  نیازهای  کرد: 
اقتصاد گفت:  و منابع مالی محدود است.وزیر 
سودآوری سرمایه گذاری در حوزه سالمت دو 
برابر حوزه های نفت و گاز است و بزرگترین 
کمپانی های اقتصادی جهانی به دنبال سرمایه 
گذاری در این حوزه هستند.طیب نیا با اشاره به 
موقعیت قابل توجه دولت در عرصه دیپلماسی 
و دستاوردهای آن در اقتصاد از جمله کاهش 
تورم از باالی 40 درصد به 11 درصد و نیز رشد 
منفی  رشد  دوره  یک  از  بعد  مثبت  اقتصادی 
ناشی از اعمال تحریم های بین المللی گفت: 
فردی  به  عوامل، شرایط منحصر  این  مجموع 
را در کشور برای سرمایه گذاری بوجود آورده 
است.وی افزود: این شرایط جدید، نه تنها باعث 
رونق اقتصادی، کاهش فقر و افزایش اشتغال در 
منطقه می شود بلکه می تواند با رونق اقتصادی 
در  را  تروریسم  رشد  های  ریشه  منطقه،  در 

منطقه بخشکاند.

é  طرف مقابل در برجام تعهدات خود را
بیشتر انجام دهد

اجرای  از  بعد  مرکزی گفت:  بانک  رئیس کل 
مطلوب شدن  سمت  به  کشور  شرایط  برجام 
کانال های  با  اکنون  و  است  تغییر  شرف  در 
هنوز  گرچه  داریم.  ارتباط  بیشتری  بانکی 
را  تعهدات خود  انتظار داریم که طرف مقابل 
بیشتر انجام دهد.ولی ا... سیف نیز در همایش 
بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه 
با بیان اینکه در طول دوره سه ساله  سالمت 
مدیریت اقتصادی کشور در دولت یازدهم به  رغم 
تحریم ها و شرایط بسته بین المللی توانستیم با 
توسل به نظم پولی نوسانات شدید آن سال ها را 
کنترل کنیم، گفت: براین اساس بود که تورم در 
کشور از 40 به 11 درصد رسید و این روند ادامه 

دارد تا به دامنه تک رقمی برسیم.

دولت  کرد:  تأکید  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
تولیدی  بنگاه های  در  رونق  ایجاد  برای  باید 
سروسامان  زودتر  چه  هر  را  بانک ها  وضعیت 
تک نرخی  هم  رکود  از  خروج  برای  و  دهد 
قوانین  حذف  و  انرژی  حامل های  ارز،  کردن 
زائد را جدی بگیرد.مسعود خوانساری در مورد 

پیش بینی وضعیت رکود کشور در سال 95 و 
بخش های  تا  است  الزم  که  پیش شرط هایی 
به فارس  این وضعیت خارج شوند،  از  تولیدی 
گفت: خروج از رکود و رشد اقتصادی که صندوق 
بین المللی پول آن را 4.5 درصد پیش بینی کرده 
است، 3 درصد از محل نفت و بقیه آن از سایر 

را  اقتصادی  رشد  پیش بینی  فاکتورهاست.وی 
از  ما  نفت  و گفت: صادرات  دانست  واقع بینانه 
یک میلیون بشکه به نزدیک 2 میلیون بشکه 
افزایش یافته و قیمت نفت نیز از بشکه ای 30 
دالر به حدود 40 دالر رسیده که می توان رشد 

3 درصدی را در این حوزه تأیید کرد.

رئیس اتحادیه میوه و تره بار از توزیع مجدد انواع 
میوه های ممنوعه خارجی در بازار خبر داد و گفت: 
حاشیه  به  مرکزی  میدان  از  میوه ها  این  عرضه 
است.سید  شده  منتقل  آباد  خانی  و  میدان  این 
حسین مهاجران از توزیع انواع میوه های خارجی با 
قیمت های نجومی در بازار خبر داد و اظهارداشت: 
در حال حاضر انگور شیلی به قیمت  45 هزارتومان، 
گالبی چینی 23 هزارتومان، لیمو ترش برزیلی 2۷ 
فرانسه 22 هزارتومان،  هزارتومان، سیب درختی 
انار  و  تومان  هزار  تا 9  هزار  از ۷  پرتقال مصری 
ترکیه 23 هزارتومان به مشتریان عرضه می شود.

بازار  در  وارداتی  زردآلوی  فعال  اینکه  بیان  با  وی 

ممنوعه  میوه های  عرضه  افزود:  نمی شود،  رویت 
انجام  بار  تره  و  میوه  مرکزی  میدان  در  خارجی 
نمی شود و این کار به حاشیه  میدان و خانی آباد 
با  منقل شده است.رئیس اتحادیه میوه و سبزی 
به  را  موضوع  این  نامه ای  ما طی  اینکه  به  اشاره 
اظهارداشت:  کرده  ایم،  گزارش  مربوطه  مسئوالن 
هستند.مهاجران  مساله  این  پیگیر  نیز  مسئوالن 
باعث شد  مربوطه  دستگاه های  فشار  کرد:  اضافه 
عرضه میوه های ممنوعه در میدان مرکزی متوقف 
ما  نقاط حاشیه ای منتقل شود که  به  این کار  و 
امیدوار هستیم با گزارشات ارائه شده، توزیع این 
شود. متوقف  نیز  شده  یاد  اماکن  در  محصوالت 

رئیس اتحادیه میوه و سبزی شرایط بازار داخلی 
را هم مورد اشاره قرار داد و گفت: درحال حاضر 
گیالس و هلو وارد بازار میوه شده  اند که البته این 
محصوالت پیش رس و تلخک هستند.مهاجران با 
بیان اینکه طی حدود 5 روز آینده نوع رسیده و 
باکیفیت این میوه ها وارد بازار خواهد شد، افزود: 
طی یک هفته اخیر هم، قیمت محصوالتی مانند 
خیار، هندوانه، ملون و طالبی کاهش زیادی داشته 
است.به گفته وی در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم 
ملون بین ۷00 تا 1500 تومان، خیار از 600 تا 
و  تومان  تا 600  از 200  هندوانه  تومان،   1500

طالبی از حدود 600 تا 1500 تومان است.

 باید دیدگاه ها رانسبت به ایران تغییر داد:

فرصتهاي طالیي براي سرمایه گذاران خارجي

کیفیت  و  قیمتی  مزیت های  که  هرچند 
محصوالت تجهیزات پزشکی ایرانی دلیلی 
 40 به  محصوالت  این  صادرات  برای 
اتحادیه  دبیر  گفته  به  اما  دنیاست،  کشور 
آلمان  همچون  کشور هایی  صادرکنندگان، 
و ایتالیا که عالقه مند به محصوالت ایرانی 
محصول  روی  خود  »برند«  از  هستند، 
را  محصول  آن  سپس  و  استفاده  ایرانی 
عرضه  صادراتی  بازار های  یا  خود  بازار  در 
اینکه  بیان  با  کمپانی  می کنند.محمدرضا 
ساالنه 25 میلیون دالر تجهیزات پزشکی 
از طریق این اتحادیه صادر می شود، گفت: 
گرچه نمی توان آمار دقیقی از میزان صادرات 
تجهیزات پزشکی ارائه کرد، اما آمارها توسط 
شرکت های صادر کننده حاکی از آن است 
که سال گذشته 13 میلیون دالر تجهیزات 
پزشکی صادر شده و در کنار آن نیز حدود 
12 میلیون دالر صادرات قطعات تجهیزات 
داشته ایم. هدف  کشور های  به  را  پزشکی 
وی با اشاره به این که عمده اقالم صادراتی 
شامل دستگاه مانیتور قلب، انکیواتور، کوتر 
جراحی و کاالهایی است، به ایسنا گفت : به 
دو صورت در حال انجام صادرات هستیم؛ 
از  بازار هایی هستند که پس  اول  در وهله 
گونه  و  می شود  صادر  محصول  شناسایی، 

دیگر صادرات این است که با راه اندازی خط 
از  بعد  محصوالت  مونتاژ  آموزش  و  تولید 
ارسال پارت های محصوالت تولیدی در بازار 

هدف صورت می گیرد.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
حال  در  بیان اینکه  با  پزشکی  تجهیزات 
نیاز  مورد  اقالم  درصد   40 تا   30 حاضر 
کشور در داخل تولید می شود، گفت: میزان 
تولید 25 میلیون دالری تجهیزات پزشکی 
یک  واردات  مقابل  در  کشور  داخل  در 
میلیارد دالری این محصوالت رقم ناچیزی 
است که برای ایجاد توان مناسب صادراتی 
نیاز است ایران را که پیش از این به عنوان 
یک واردکننده تجهیزات پزشکی شناخته 
می شد، نام خود را به عنوان یک تولیدکننده 
در این صنعت جا بیندازد.وی با بیان اینکه 
در  شرکت  با  می کند  تالش  اتحادیه  این 
رویداد های بین المللی توانایی های تولیدی 
تصریح  کند،  معرفی  جهان  به  را  خود 
کرد: تالش می کنیم با حضور پر رنگ در 
پاویون ها و  نمایشگاه های جهانی در قالب 
نمایشگاه بین المللی، به همراه شرکت های 
و  بازار  جذب  برای  دیگر  داخلی  توانمند 
صادراتی  بازارهای  خارجی،  های  مشتری 

در این حوزه را توسعه دهیم.

رئیس اتحادیه کشوری آهن و فوالد با بیان 
سال  سه  دولت  عمرانی  طرح های  اینکه 
حال  در  گفت:  است،  شده  تعطیل  است 
حاضر میل گرد و تیرآهن با قیمت ارزان از 
چین وارد کشور می شود.محمد آزاد با ابراز 
»با اصالح دریافت میزان مالیات بر ارزش 
افزوده از اصناف انتظار داریم تا بخشی از 
تسنیم گفت  به  برطرف شود«،  مشکالت 
بازار  سطح  در  شدیدی  رکود  همچنان   :
کسانی  فقط  و  دارد  وجود  ساخت وساز 
خود  ساختمان های  نوسازی  به  ناچار  که 
هستند اقدام به خرید آهن می کنند.وی با 
بیان اینکه طرح های عمرانی دولت سه سال 
است تعطیل شده است، افزود: این در حالی 
است که بیش از 30 درصد تولیدات بخش 
عمرانی  طرح های  حوزه  در  فوالد  و  آهن 
استفاده می شد، در کنار این میزان صدور 
مجوز ساخت وساز توسط شهرداری در سال 
گذشته 5۷ درصد کاهش پیدا کرده است 
شدید  رکود  از  نشان  نیز  موضوع  این  که 
بازار آهن دارد.رئیس اتحادیه کشوری آهن 
و فوالد تصریح کرد: وضعیت مسکن روشن 
داریم دولت یک سیاست  انتظار  و  نیست 
کار  به  حوزه  این  رونق  برای  را  روشن 
میلیون   4 صادرات  به  اشاره  با  بگیرد.آزاد 

گذشته،  سال  در  فوالد  100هزارتنی  و 
از  بسیاری  تا  شد  باعث  بازار  رکود  افزود: 
بازارهای  درصدد شناسایی  تولیدکنندگان 
صادراتی باشند به همین دلیل بخش فوالد 
نیز خوشبختانه توانست صادرات خوبی را 
در سال گذشته انجام دهد.وی اضافه کرد: 
البته واحدهای فوالدی کشور نخست باید 
تأمین  فکر  به  به جای صادرات محصوالت 
که  چرا  باشند،  تولیدکنندگان  اولیه  مواد 
امسال تعرفه ورق های فوالدی افزایش پیدا 
کرده، این در حالی است که این ورق ها در 
کشور تولید نشده و تولیدکنندگان ملزم به 
واردات آن هستند، برای رفع این موضوع 
تولیدکنندگان بزرگ فوالد می توانند بخشی 
تولید  برنامه های تولیدی خود را صرف  از 
واحدهای  مشکالت  تا  نمایند  ورق ها  این 
تولیدی لوله و پروفیل برطرف شود.رئیس 
به  اشاره  با  فوالد  و  آهن  اتحادیه کشوری 
از  ارزان قیمت  تیرآهن  و  میل گرد  واردات 
چین، گفت: دولت باید برای جلوگیری از 
میل گرد  آهن  واردات  تعرفه  موضوع  این 
برساند.آزاد  درصد  به 50  درصد  از 26  را 
تصریح کرد: هم اکنون قیمت انواع تیرآهن 
در بازار هزار و 520 تومان و انواع میل گرد 

از 1540 تا 1550 تومان است.

رئیس اتحادیه آهن و فوالد هشدار داد:

صنعت فوالد کشور در تنگنای رکود اقتصاد
پس از محصوالت کشاورزی نوبت به تجهیزات پزشكی رسید

محصوالت ایرانی به کام برندهای اروپایی!

دولت 3 گلوگاه اصلی 
خروج از رکود را 

جدی بگیرد

 فروش میوه هاي خارجي با 
قیمت هاي نجومي ادامه دارد

 تغییر محل توزیع 

میوه ها ترفند 

جديد قاچاقچيان

شـرایط منحصر بـه فردی در كشـور برای سـرمایه گـذاری بوجود آمده اسـت . این 
شـرایط جدیـد، نه تنهـا باعث رونـق اقتصـادی، كاهش فقـر و افزایش اشـتغال در 
منطقـه مـی شـود بلکه مـی تواند بـا رونق اقتصـادی در منطقه، ریشـه های رشـد 

تروریسـم را در منطقه بخشکاند.

در كمتـر از سـه ماه گذشـته هشـت رئیـس جمهور، پنج نخسـت وزیر، سـه رئیس 
مجلـس سـنا و 18 وزیـر خارجـه به ایـران سـفر كرده انـد. تاكنـون به میـزان 73 

میلیـارد دالر خطـوط اعتبـاری مذاكره شـده در كشـور صورت گرفته اسـت.

آغاز دوباره فعالیت ایرالین مالزی در ایران

شرکت ایرآسیا که در سال 2012 پروازهای مستقیم خود را از 
تهران کنسل کرده بود، دوباره از دوم تیر پروازهای خود را آغاز 
می کند.بنیامین اسماعیل در جمع خبرنگاران از آغاز پروازهای 
مستقیم این ایرالین از تهران به مقصد کواالالمپور و تایلند خبر 
داد و گفت: این ایرالین در 4 سال گذشته در کوتاه برد و بلند 
برد پروازهای خود را گسترش داده است و مسافران می توانند 
بیش از صد مقصد پروازی و 24 کشور را این این طریق سفر 
کنند.مدیر اجرایی ایرآسیا با بیان اینکه در سال های 20101 
تا 2012 که پرواز مستقیم از تهران داشتیم، 230 هزار مسافر 
را جابجا کردیم و ضریب اشغال صندلی های ما 80 درصد بود، 
افزود: از 2 تیرماه هفته ای 3 پرواز از تهران به مقصد کواالالمپور 
و تایلند خواهیم داشت.همچنین »داتاک کامارودین« مدیرعامل 
 200 دارای  ما  ناوگان  اینکه  بیان  با  ایرآسیا  گروه  موسس  و 
هواپیما از نوع انواع مختلف ایرباس است، اظهار داشت: هم اکنون 
این ایرالین 500 پرواز به 100 نقطه در آسیا و استرالیا دارد و 
برای شروع نرخ های جذابی را برای فروش بلیت تعیین کرده ایم.

 
اقتصاد کالن

یارانه اردیبهشت یکشنبه شب واریز می شود

سازمان هدفمندی یارانه ها اعالم کرد که یارانه اردیبهشت ماه به 
مبلغ 45 هزار و 500 تومان امشب به حساب سرپرستان خانوار 
واریز می شود.سازمان هدفمند سازی یارانه ها اعالم کرد: شصت 
و سومین مرحله یارانه نقدی مربوط به اردیبهشت ماه، ساعت 
سرپرستان  به حساب  اردیبهشت(   26( هفته  این  یکشنبه   24
از مشموالن  یارانه دریافتی هر یک  خانوار واریز می شود.مبلغ 
ریال  هزار   455 گذشته  های  ماه  همانند  نقدی  یارانه  دریافت 
نقدی  یارانه  ایرانی  میلیون   ۷4 از  بیش  حاضر  حال  در  است. 

دریافت می کنند.
 

نشست خزانه داری آمریکا برای گشایش روابط 
بانکی ایران

از پرداخت بدهی 6.5 میلیارد دالری هند  ایران  سفیر هند در 
وزارت  گفت:  و  خبرداد  ترکیه  بانک  هالک  طریق  از  ایران  به 
خزانه داری آمریکا به زودی نشستی در مورد گشایش بانکی با 
ایران برگزار می کند.سهراب کومار در دیدار با فعاالن اقتصادی 
در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به موضوع همکاری های 
بانکی اروپا و غرب با ایران اشاره کرد و با اعالم اینکه اعتمادها 
به  است  قرار  گفت:  است،  شکل گیری  حال  در  زمینه  این  در 
زودی نشست مهمی از سوی خزانه داری ایاالت متحده آمریکا در 
خصوص بازگشایی روابط بانکی با ایران برگزار شود که می تواند 

نقطه عطفی در حل مشکل نقل و انتقال پول به ایران باشد.
 

کشاورزي

  انتقاد ازکیفیت روغن های وارداتی

 مشاور وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه مصرف سرانه روغن در 
ایران بین 18 تا 19 کیلوگرم است، گفت: با طرح تولید دانه های 
روغنی در 10 سال آینده حدود ۷0 درصد نیاز روغن کشور در 
پرسش  به  پاسخ  در  مهاجر  علیرضا  شد.   خواهد  تأمین  داخل 
نباتی در کشور چقدر  اینکه مصرف سرانه روغن  بر  مهر مبنی 
است و وزارت جهادکشاورزی  چه اقداماتی را در راستای اصالح 
الگوی مصرف این کاال انجام داده است؟وی با بیان اینکه بخش 
دوم روغن وارداتی به کشور، روغن پالم است که از کشورهای 
جنوب شرق آسیا وارد می شود، گفت: ترانس این روغن بیش از 
ایجاد  بهداشتی  نظر  از  را  زیادی  50 درصد است که مشکالت 
کشور  به  وارداتی  روغن های  همه  اینکه  بیان  با  می کند.مهاجر 
زمینه  در  آمریکا  و  اروپا  اتحادیه  اظهارداشت:  نیست،  تراریخته 
محصوالت تراریخته، نظرات متفاوتی دارند که بهتر است ما وارد 

بازی آنها نشویم.
 

بازار سرمایه

شاخص کل بورس 1۵۵ واحد افزایش یافت

در جریان معامالت روزگذشته  بازار سرمایه شاخص بورس مثبت 
با  بازار سرمایه  بود و 155 واحد رشد کرد.در جریان معامالت 
داد و ستد 622 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 150 میلیارد 
تومان در 59 هزار نوبت، شاخص بورس 155رشد کرد و در کانال 
۷6 هزار و 138 واحد قرار گرفت.شاخص های اصلی بازار سرمایه 
ارزشی(  ــ  به طوری که شاخص قیمت )وزنی  بودند  نیز مثبت 
58 واحد، کل )هموزن( 43 واحد، قیمت )هموزن( 36 واحد، 
آزادشناور 485 واحد و شاخص بازار اول 196 واحد رشد کردند.

در بازاهای فرابورس ایران نیز با جابجایی 3۷0 میلیون ورقه به 
ارزش 209 میلیارد تومان در 42 هزار نوبت، آیفکس مثبت ماند 

و با افزایش 3 واحدی در ارتفاع ۷9۷ واحد قرار گرفت.
é خانه دار شدن 5257 نفر از طریق بازار سرمایه

با  نفر   525۷ تعداد  ایران  فرابورس  گذشته  هفته  معامالت  در 
اوراق حق تقدم تسهیالت مسکن  استفاده از242 هزار و ۷88 
شدند.حجم  مسکن  بانک  از  تسهیالت  دریافت  فرایند  وارد 
 24 به  منتهی  هفته  در  مسکن  تسهیالت  تقدم  حق  معامالت 
اردیبهشت ماه جاری، 2۷0 هزار و 4۷9 و ارزش معامالت این 
اوراق بالغ بر220  میلیارد ریال بود.معامالت حق تقدم تسهیالت 
مسکن از سال 89 در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است که 
هم اکنون بیش از 20 نماد حق تقدم تسهیالت مسکن در این 

شرکت معامله می شود.
 

سكه و ارز

سکه یک میلیون و 26 هزار و ۳00 تومان

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید شنبه در بازار 
یک میلیون و 26 هزار و 300 تومان، طرح قدیم یک میلیون 
ربع سکه 28۷  تومان،  هزار  نیم سکه 532  تومان،  هزار  و 26 
هزار تومان و سکه گرمی 193 هزار تومان اعالم شد.همچنین 
و  هزار  داخلی 104  بازار  در  عیار  زرد 18  گرم طالی  هر  نرخ 
800 تومان و نرخ هر اونس طال در بازارهای جهانی 12۷3 دالر 
است.در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را برای 
فروش 3446 تومان، هر یورو را 392۷ تومان، هر پوند را 4963 
تومان  را 941  امارات  و درهم  تومان  ترکیه 1195  لیر  تومان، 

اعالم کردند.

حمل ونقل



آگهی تجدید مناقصه عمومی 
شهرداری رویان در نظر دارد راهبری کلیه امور مربوط به خدمات شهری و انجام کار رفت و روب و 
نظافت کلیه خیانانهاو کوچه های سطح شهر جمع آوری و حمل زباله و نخاله طبق نظر واحد خدمات 
شهری شهرداری با مساحت حدود هشتصد هزار متر مربع را از طریق مناقصه به شرکتهای واجد 
شرایط و دارای گواهی تایید صالحیت پیمانکاری به صورت پیمان واگذار نماید متقاضیان میتوانند 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری رویان 

مراجعه یا از طریق سایت اینترنتی www.royan.ir اسناد مربوط به مناقصه را دریافت نمایند.
1- موقعیت موضوع مناقصه : کلیه خیابانهاو کوچه های سطح شهر رویان طبق نظر واحد خدمات شهری با مساحت 
در  تضمین شرکت  مبلغ  باشد 3-  می  یکسال  داد  قرار  : مدت  داد  قرار  مربع. 2- مدت  متر  هزار  حدود هشتصد 
مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 500/000/000 ریال بصورت نقد یا ضمانتامه معتبر بانکی می باشد ٤- محل 
مهلت دریافت اسناد : شرکتهای واجد شرایط می توانند حداکثر تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 95/3/13 با ارائه 
فیش واریزشده هزینه خرید اسناد به واحد امور قرار دادهای شهرداری مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه 
اقدام نمایند 5- مهلت و محل تسلیم پاکات : شرکتهای واجد شرایط می بایست اسناد تکمیل شده را تا پایان وقت 
اداری روز پنجشنبه مورخ 95/3/13 به واحد دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید مربوطه را دریافت نمایند. 6- تاریخ 
و محل بازگشایی پاکات : پیشنهادات دریافتی در روز شنبه مورخ 95/3/15 در کمیسیون معامالت عمده شهرداری 
بازگشائی و برنده مناقصه اعالم خواهد شد ٧- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج   رویان 
می باشد 8- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است . 9- هرگاه نفرات اول تا سوم در مهلت 
مقرر حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 10- هزینه خرید اسناد 2/000/000 
ریال می باشد که می بایست به شماره حساب 0219063٤8100٧ نزد بانک ملی رویان بنام شهرداری رویان واریز و 

فیش مربوط به آن به واحد مالی ارائه گردد ضمنا هزینه فوق به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.
احمد توکلی شهردار رویان 

زباله یکی از مهمترین و در عین حال بزرگترین 
که  است  ایرانی  های  خانواده  پسماند  فرآورده 
امروزه برخالف گذشته به معضل جدی در همه 
در  بطوریکه  است.  شده  تبدیل  کشور  شهرهای 
شهر قائم شهر 300000 نفر جمعیت روزانه و در 
شرایط عادی چیزی حدود 250 تن زباله در روز 
تولید میشود که این امر از سرانه پیش بینی شده 
نیز باالتر است و نیازمند توجه جدی خانواده ها و 

فرهنگ سازی در این مسیر است
صبح روز پنج شنبه 23 اردیبهشت 95 تیمی از 
انجام مذاکره  ایرانی جهت  ایتالیائی -  شرکتهای 
و پرزندت و ارائه پیشنهاد آخرین تکنولوژی زباله 
سوز در دفتر مهندس حجازی شهردار قائم شهر 
حضور یافته و در این خصوص مذاکراتی صورت 

گرفت
شورای  ریاست  میرزائی  مهندس  جلسه  این  در 
طیبی  و  احمدی  آقایان  معیت  در  شهر  اسالمی 
کنار  در  اسالمی  شورای  محترم  اعضاء  دیگر 
مهمترین  و  داشته  حضور  حجازی  مهندس 
چالشهای ناشی از تولید و انباشت زباله را مورد 

بحث و بررسی قرار دادند 
از  مشترک  کنسرسیومی  کننده  مذاکره  طرف 
که  بوده  ایتالیا  چیکو  شرکت  و   OTC شرکت 
در کار تولید توربو کمپرسور و دستگاههای زباله 
سوز به شیوه بی هوازی است و تاکنون این پروژه 
را در شهرهای بیروت لبنان و تعدای از شهرهای 

ایتالیا نصب نموده اند
به  سوزی  زباله  صنعت  در  پیرولیز  تکنولوزی 

در  که  موادی  و  زغالی  ،خاکستر  برق  تولیدات 
می  داشته  کاربرد  آسفالت  و  بتن  تولید  صنایع 

پردازد 
در  زباله  تولیدی  حجم  به  توجه  یا  گردید  مقرر 
مربع  متر  به مساحت 15000  قائم شهر زمینی 
اطالعات  ارائه  از  پس  که  است  پروزه  این  نیاز 
جهت  الزم  مجوازات  ،اخذ  نامه  توافق  ،تنظیم 
احداث کارخانه این شرایط پس از سیر تشریفات 

اداری و قانونی عملیاتی گردد
و  دیدگاهها  بیان  به  اعضاء  از  یک  هر  ادامه  در 
نظرات خود پرداخته و مسائل مورد بحث نیز قابل 
کننده  مذاکره  طرف  پایان  در  است.  بوده  توجه 
زباله  دفت  محل  به  پروژه  بیشتر  بررسی  جهت 
فعلی رفته تا از نزدیک با این موضوع آشنا شوند.

اقدام جدی شورای اسالمی و شهرداری قائم شهر برای برون رفت از چالش 
مذاکرات بر سر حل مشکالت زباله با شرکتهای ایتالیائی- ایرانی

شهرداری رویان

اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند      یشه زمان

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
Web: zamandai ly. i r

Emai l :  Info@zamandai ly. i r
تلفن: 88101873  /   88481890-91 

نمابر: 88101874
نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  

خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم
چاپ: کارگر 

اوقات شرعی

اذان صبح 4/21   طلوع آفتاب 5/59 
اذان ظهر 13/01  اذان مغرب 20/23

فاصله  کردن  دریافت  و  دانستن  میان 
اما  نیست  دشوار  دانستن  است.  زیادی 

دریافت کردن دشوار است. 
شو کینگ

سخن حکیمانه

همه کس طالب یارند چه هشیار و چه مست      
همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت

سر تسلیم من و خشت در میکده ها            
مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت

امروز با حافظ

خاطرات شهید لوطی پسند 
منتشر شد

کتاب »تویی که نمی شناختمت« شامل خاطراتی 
از زندگی شهید حاج 
عبدا... زاده  صادق 
مهدی  تدوین  با 
خدادادی توسط نشر 
فاتحان منتشر و راهی 

بازار نشر شد. 
مهر  گزارش  به 
که  »تویی  کتاب 

نمی شناختمت« شامل خاطراتی از زندگی شهید 
حاج صادق عبدا... زاده به تازگی با تدوین مهدی 
خدادادی توسط نشر فاتحان منتشر و راهی بازار 
کنگره  سفارش  به  کتاب  این  است.  شده  نشر 

شهدای اصناف کشور تالیف و چاپ شده است.
شامل  را  شهید  این  از  خاطره   ۸0 کتاب  این 
به  اولش، »حاج صادق  دو خاطره  که  می شود 
روایت رهبر معظم انقالب حضرت امام خامنه ای« 
و »پیام دکتر چمران پیرامون شهادت حاج صادق 

عبدا... زاده« هستند.
خاطره »لوطی پسند« را از این کتاب می خوانیم:

جوان که بود، خیلی ها از او حساب می بردند. 
برادرش هم مانند خودش بود. اصال هر جا اسم 
جالل و علی می آمد، همه حساب کار دستشان 
می آمد. جالل لوطی بود، علی هم بوکسور. علی 
مقام کشوری داشت.جالل و علی عاشق مرام حاج 
صادق شده بودند. حاج صادق دست به جیب بود. 
از صدقه سر وجودش، در محل کسی مشکل 
جالل  صادق،  حاج  مرام  همین  نداشت.  مالی 
و علی را جذب خودش کرده بود. حاج صادق 
مرامش لوطی پسند بود. انقالب که شد، جالل 
حاج صادق را کمتر در محل می دید. تا این که 

جنگ شروع شد.

در بازار کتاب

کلید  از  »علی البدل«  سریال  تهیه کننده 
خوردن این مجموعه طنز با حضور دو تن 
در  سریال،  این  اصلی  نقش  بازیگران  از 

شهر همدان خبر داد. 
سازنده  گروه  کرد:  اعالم  غفوری  الهام 
هستند  همدان  شهر  عازم  »علی البدل« 
اردیبهشت   26( یکشنبه  مجموعه  این  و 
مهدی  و  هاشمی  مهدی  حضور  با  ماه( 
ادامه  و  می خورد  کلید  فخیم زاده 
تصویربرداری به مرور بر اساس قصه پیش 
می رود. سایر بازیگران این مجموعه هم بر 
ایفای  دوربین  مقابل  قصه  فضای  اساس 

می کنند.  نقش 
تولید  پیش  شدن  طوالنی  درباره  وی 
پیش  داد:  توضیح  »علی البدل«  سریال 
شد  طوالنی  کمی  مجموعه  این  تولید 
و  دکورها  کردن  پیدا  به  دلیلش  که 

برمی گردد.  قصه  فضاهای  آماده سازی 
طور  به  »علی البدل«  تصویربرداری  محل 
کامل در شهر همدان است و روستایی که 
با عنوان  در قصه از آن نام برده می شود، 

»نا کجا آباد« معرفی می شود. 
غفوری سپس درباره ی حساسیت هایی که 
»علی البدل«  سریال  فیلمنامه  نگارش  در 
این  فیلمنامه  کرد:  تأکید  است،  مطرح 
خاصی  وسواس  و  حساسیت  با  مجموعه 
ابتدایی  قسمت  پنج  و  می شود  نوشته 
چندین بار زیر نظر آقای تنابنده بازنویسی 
بخش  هم  حاضر  حال  در  است.  شده 
اعظمی از متن این مجموعه آماده است اما 
نگارش متن کلی که توسط خشایار الوند و 
تا  انجام می شود،  وارسته  با مشاوره حسن 

پایان تصویربرداری ادامه دارد. 
پایان  در  »علی البدل«  سریال  تهیه کننده 

مجازی  فضای  در  که  خبری  درباره ی 
با  تنابنده  محسن  همکاری  عدم  بر  مبنی 
تلویزیون با انتشار مطلبی به نقل از صفحه 
بود،  شده  اعالم  هنرمند  این  شخصی 
این  با  تنابنده  آقای  تصریح کرد:  همکاری 
پروژه ادامه دارد؛ ضمن اینکه او به تازگی 
و  خود  از  عکسی  شخصی اش  صفحه  در 
هومن حاجی عبداللهی منتشر کرده است. 

کارگردانی  به  »علی البدل«  طنز  سریال 
سیروس مقدم برای ماه رمضان امسال شبکه 
فخیم زاده،  مهدی  می شود.  ساخته  اول 
مهدی هاشمی، حسین محب اهری، هومن 
احمد  تنابنده،  محسن  حاجی عبداللهی، 
محمود جعفری،  کاظمی،  هادی  مهران فر، 
بازیگران سریال  از   ... و  عزت ا... رمضانی فر 

»علی البدل« هستند. 

بازنویسی متن سریال سیروس مقدم توسط تنابنده

آغاز ساخت »علی البدل« با مهدی هاشمی و مهدی فخیم زاده

نسبت به تلویزیون بی انگیزه 
شده ام

کارگردانی  »فال«  با  زودی  به  که  لرستانی  شهره 
کرد  بیان  کند  می  تجربه  بار  اولین  برای  را  سینما 
کار در  برای  ای  انگیزه  دیگر  ها،  بدقولی  به خاطر  که 

ندارد. تلویزیون 
در  هایش  فعالیت  که  بازیگری  لرستانی  شهره 
تلویزیون بیش از سینما دیده شد درباره حضورش در 
گذشته  مثل  دیگر  تلویزیون  گفت:  مهر  به  ملی  رسانه 
به من دلگرمی نمی دهد و بدقولی هایی که این روزها 
به  و  است  کرده  انگیزه  بی  را  ما  شده،  عادی  خیلی 
فعال  کردن  کار  فضای  کنم  می  احساس  دلیل  همین 

نیست. فراهم 
وی افزود: عالوه بر بازیگری، من چند طرح فیلمنامه و 
حتی کارگردانی یک سریال را پیشنهاد دادم ،ولی علی 
رغم آمد و رفت های بسیار متوجه شدم همه این جلسات 
در حد حرف باقی می ماند. من هم نسبت به این رسانه 
بی انگیزه شده ام و ترجیح می دهم فعالیت هایم را در 

فضاهای دیگری دنبال کنم.
بازیگر مجموعه هایی چون »آپارتمان« و »کاله پهلوی« 
بیان کرد: می گویند قرار است در تلویزیون با تغییراتی 
روزها  این  من  باشد.  مثبت  امیدوارم  که  شویم  مواجه 
مسعود  کارگردانی  به  خیر«  »قدم  سینمایی  فیلم  در 
فرخنده بازی می کنم و بعد از آن هم قرار است برای 
کارگردانی  صبوری  داوود  کنندگی  تهیه  به  بار  اولین 

سینما را با فیلم »فال« که خودم نوشتم تجربه کنم.

جشن کانون نمایشگران تئاتر خیابانی، 
برگزیدگان خود را شناخت

رحیمی  علی  به  تئاتر  خانه  خیابانی  نمایشگران  مدالیوم 
رسیدخانه تئاتر به علی رحیمی رسید 2

معرفی  با  تئاتر  خانه  خیابانی  تئاتر  نمایشگران  کانون  جشن 
عصر  کانون  این  صنفی  درون  جشنواره  سومین  برگزیدگان 
دوشنبه، دوازدهم اردیبهشت، در خانه هنرمندان ایران برگزار 
شد و در این مراسم مدالیوم کانون تئاتر خیابانی توسط مهدی 

شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی به علی رحیمی رسید.
کانون  ،جشن  سلیمی  رویا  زمان-  پیام  خبرنگارگزارش  به 
نمایشگران تئاتر خیابانی برخالف سایر جشن های خانه تئاتر 
ابتدای این مراسم سامان خلیلیان در  سخنران نداشت و در 
سخنان بسیار کوتاهی درباره وضعیت نمایش خیابانی گفت و 
عنوان کرد که برگزاری جشن کانون نمایشگران تئاتر خیابانی 
هزینه ای هنگفتی برای برگزار کنندگان نداشته و این جشن 
تنها یک میلیون تومان هزینه داشته که آن را نیز مرکز هنرهای 
مرکز  سوی  از  برگزیدگان  جوایز  و  اند  کرده  تقبل  نمایشی 

هنرهای نمایشی اهدا شده است.
در این مراسم براساس رای هیات داوران؛احمد صمیمی برای 
نمایش دیگه هیچی نمونده، رتبه اول بخش کارگردانی، حیدر 
)خانه  عسگری  جمشید  دوم،  رتبه  آسان(،  )ازدواج  رضایی 
دوست( رتبه سوم و پیام عزیزی و الهه پور جمشید تقدیر شدند.

در بخش بازیگری زن نیز، الهه پور جمشید برای نمایش والدین 
فداکار رتبه اول، مارشال ایزدبخش )ازدواج آسان( رتبه دوم، هما 
پریسان )دیگه هیچی نمونده( رتبه سوم  و گروه بازیگران نمایش 
خانه دوست تقدیر و تجلیل شدند.در بخش بازیگری مرد، رتبه 
اول به محمد هادی عطایی، رتبه دوم به مهدی ضیاییان پور ، 
رتبه سوم به امیر وحیدی پور و  از امیرحسین انصافی، میالد 
محمدی شمالی  و فیروز حیدرزاده تقدیر شد. جشن کانون 

نمایشگران تئاتر خیابانی، برگزیدگان خود را شناخت
 دربخش طرح و ایده نمایش: حامد زارعان و علی عطایی هور 
رتبه اول و احمد صمیمی رتبه دوم،جمشید عسگری، رتبه سوم 
را کسب کردند و ازمحمد هادی عطایی تقدیر شد.بخش طراحی 
فضا از احمد صمیمی برگزیده و حیدر رضایی تقدیر شد. دربخش 
واز  شد  برگزیده  جعفری  احمد  و  صمیمی  احمد  آهنگسازی 
امیرحسین انصافی  تقدیرشد.بخش بروشور ازاحمد صمیمی برای 

نمایش دیگه هیچی نمونده تقدیر شد.
گذشته  سال  تئاترخیابانی  فعاالن  از  همچنین  مراسم،  این  در 
فاطمه رادمنش در بازیگری، مرتضی وکیلیان بازیگری، علی محمد 
رادمنش کارگردانی، امیر حسین شفیعی طراحی و ایده پردازی، 
سعید خیرالهی تولید آثار متنوع و میالد مولوی و حمید نوری 
برای فعالیت مستمر در تئاتر خیابانی تقدیر شد.اجرای این مراسم 

را پیمان شیخی برعهده داشت.

والدین بهترین الگو
 برای فرزندان هستند

والدین  کتابخوانی  فرهنگ  اشاعه  روش  بهترین 
هم  آنها  خوانند  می  فرزندان درس  که  زمانی  هستند 

بخوانند. کتاب  یک  همراهی  برای 
بازیگر ؛ در خصوص مطالعه  گفت: سعی  بینا  شیرین 
در  حضور  دلیل  به  اما  باشم  داشته  مطالعه  میکنم 

میکنم.   مطالعه  اینترنتی  بیشتر  تئاتر 
بیان کرد: مخالف آن نشر  الکترونیک  وی درباره نشر 
نویسنده  اینکه  است  کتاب  نشر  نفس  مهم  اما  نیستم 
و  کند  چاپ  را  خود  کتاب  نویسد  می  کتاب  که  ای 

را  حفظ کنیم. تولید کتاب  فرهنگ   سنت 
و  میکنم  ریزی  برنامه  مطالعه  برای  داد:  ادامه  وی   
از  تا  میخوانم  روانشناسی  و  رمان  کتاب  زمان  هم 

نشوم.   خسته  خواندن 
بازیگر اظهار داشت: بهترین روش اشاعه فرهنگ  این 
درس  فرزندان  که  زمانی  هستند  والدین  کتابخوانی 
آنها هم برای همراهی یک کتاب بخوانند  می خوانند 
باشند  مجازی  فضای  در  مادر  و  پدر  که  زمانی  اما 

بخواند.  کتاب  است،  فرزند سخت  برای 
وی افزود: کودک مانند کاغذ سفید است که در حال 
الگوبرداری از پدر و مادر است باید آنها الگوی خوبی 
احساس  زمینه  این  در  و  کنند  حک  کاغذ  روی  را 

باشند.   داشته  بیشتری  مسئولیت 
داریم  وظیفه  ایرانی ها  ما  همه  کرد:  نشان  خاطر  بینا 
در  را  کتابخوانی  و  کتاب  و  دهیم  نجات  را  فرهنگ 

کنیم.  اجرا  خانه خود 

هنرمندان ایران به مجارستان می روند

در  ایران  محیطی  هنر  نمایش  هدف  با  آوانگارد«  »اکو  نمایشگاه 
موزه کنشتاله مجارستان برگزار می شود.

 - نمایشگاه  این  کیوریتور  و  محیطی  هنرمند   - مکتبی  محمود 
»کنشتاله«  موزه  در  آوانگارد«  »اکو  نمایشگاه  برگزاری  درباره ی 
مجارستان، اظهار کرد: نمایشگاه »اکو آوانگارد« دومین نمایشگاه 
بین المللی است که پس از نمایشگاه »فضاهای زندگی« در کشور 
معاصر  آثار هنرمندان  از  برگزیده ای  نمایش  و  معرفی  به  رومانی، 

ایرانی در زمینه هنر محیطی اختصاص یافته است.
او ادامه داد: نمایشگاه »اکو آوانگارد« 5 مرداد تا 25 مهرماه 1395 
در مجارستان و به دعوت موزه »کنشتاله« این کشور برگزار خواهد 
شد و دغدغه ی من به عنوان کیوریتور این نمایشگاه، بررسی اندیشه 
در  محیطی  هنر  خاص  ویژگی های  ایرانی،  هنرمندان  تکنیک  و 
ایران و جایگاه آن در سطح بین المللی است، چراکه این نمایشگاه 
در کنار نمایشگاه »اشاره های کوچک« برپا می شود که نمایشی از 
تاریخچه و وضعیت کنونی هنر محیطی دنیا با حضور 46 هنرمند 

سرشناس از کشورهای مختلف است. 

جودی فاستر ستاره جشنواره کن شد

در  کارگردان  عنوان  به  فیلمش  جدیدترین  با  که  فاستر  جودی 
جشنواره کن حضور یافته، دیروز پنج شنبه در مرکز توجه بود.

 به نقل از گاردین، جودی فاستر به عنوان کارگردان فیلم »هیوالی 
پول« دیروز با جرج کلونی و جولیا رابرتز روی فرش قرمز جشنواره 
کن رفت و پس از نمایش فیلمش در کنفرانس مطبوعاتی شرکت 
نبودن  به  نشست  این  در  سرشناس  کارگردان  و  بازیگر  کرد.این 
کارگردان های زن در بدنه اصلی هالیوود اشاره کرد و گفت: مدیران 

استودیوها از این مساله می ترسند.
هم  چیزی  و  نیستم  کسی  سخنگوی  من  گفت:  فاستر  جودی 

نمی دانم.
فاستر که با چهارمین فیلمی که کارگردانی کرده خارج از بخش 
فیلم   1991 سال  در  این  از  پیش  دارد  حضور  جشنواره  رقابتی 
»مرد کوچولو«، در سال 1995 کمدی جشن شکرگزاری با عنوان 
مل  بازی  با  فیلمی   2011 سال  در  و  تعطیالت«  برای  »خانه ای 

گیبسون با عنوان »سگ آبی« را ساخته بود.

آن سوی آب ها


