
امنیت ایران
 درون زا است

مشوق های صادراتی برای لبنیات
از سرگیری خرید تضمینی شیرخام

در شرایطی که دامداران ماه هاست نسبت به پایین بودن نرخ 
هستند،  معترض  لبنی  صنایع  عهدی  بد  و  خام  شیر  خرید 
معاون وزیر جهاد کشاورزی از تصویب کلیات طرح حمایتی 
از دامداران در قالب مشوق های صادراتی برای لبنیات برای از 

سرگیری خرید تضمینی شیر خام خبر داد.
حسن رکنی دیروز  در حاشیه نشست با دامداران اظهار کرد: ساالنه 
بخشی از لبنیات تولید شده در کشور صادر می شود که سال گذشته 

به حدود 600 هزار تن و از ابتدای امسال تاکنون به حدود 41 هزار تن رسیده است اما درصددیم در قالب برنامه ششم 
توسعه افزایش تولید را در واحدهای دامداری متناسب با افزایش سرانه مصرف در کشور برنامه ریزی کنیم.

85 درصد اشتغال کشور در بازارهای خرد و کوچک
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توسعه ۲ میدان بزرگ نفت 
ایران به چین واگذار شد

بازگشت ایران به 
بانكداري بین المللي

ستاری: اقتصاد مقاومتی، اقتصاد جوانان زیر 30 سال است

اقتصاد نفتی، اقتصادی ناپایدار است
توسعه اقتصاد دانش بنیان باید از دانشگاه ها آغاز شود
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اشتغال، ازدواج و اعتیاد 
مشکل اصلی جوانان ایرانی

صبح دیروز وزیر ورزش و جوانان در ساختمان شماره یک این 
وزارتخانه با منتخبین سمن های فعال در حوزه جوانان دیدار 
کرد.  محمود گودرزی در ابتدای این دیدار ضمن تبریک تولد 
حضرت علی اکبر و هفته جوان گفت: امید مسووالن نظام به 

جوانان پر شور و انقالبی است.

یک هشتم نهایی لیگ 
قهرمانان؛ نمایش فوتبال 

ایرانی در آسیا
نمایندگان ایران در دیدار رفت از مرحله یک هشتم نهایی 
و  شنبه  سه  روزهای  طی  آسیا  قهرمانان  لیگ  رقابتهای 

چهارشنبه به مصاف حریفان اماراتی خود می روند.

ورزشاجتماعی

3

دستان بسته قانون در برابر 
جوالن زمین خواران!

خانی نژاد - خبرنگار پارلمانی: در 
برخی کشورها به خصوص کشورهای 
هر  که  هستند  آدمهایی  آسیایی 
چیزی در آسمان است جز هواپیما، 
بجز  دریاهاست  در  که  چیزی  هر 
کشتی و هر چیزی که بر زمین راه 
می رود جز ماشین را می خورند. حال 
این حکایت ما و کشور ماست که در 
چند سال اخیر پدیده ای به نام زمین 
خواری رواج یافته است. در واقع بهره 
برداری غیر متعارف  و سوء استفاده از 
شیوه های متعارف زمین به نحوی که 
همراه با فساد اقتصادی سنگینی باشد 

که معنای آن زمین خواری است.

بیانیه کارگروه ویژه دولت:

 اقدام آمریكا 
سنددیگری بر 
تجاوزگری است

خبر

مجلس

4

سریالی برای 
یادآوری عشق

»شهرزاد« 
ماهواره را 
شكست داد
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ازسیاسی  خواستارپرهیز  قضاییه  قوه  رئیس 
همه  وهمدلی  تالش  و  برجام  موضوع  کردن 
قوا و دستگاه ها با نگاه ملی به منظور کمک به 
که  شرایطی  با  برجام  گفت:  و  شد  آن  اهداف 
پذیرفته شد تصمیم عاقالنه نظام بود که منجر 
به گشایش هایی در روند برخی امور شد اما با 
بدعهدی آمریکایی ها گام های بلند مدنظر هنوز 

برداشته نشده است. 
دیروز  درجلسه  الریجانی  آملی  صادق  ا...  آیت 
پرهیز  بر  تاکید  با  قضایی  عالی  مسئوالن 
ازسیاسی کردن برجام گفت: برجام با شرایطی 
که  بود  نظام  عاقالنه  تصمیم  پذیرفته شده  که 
برای انجام آن تیم مذاکره کننده و بویژه رئیس 
موضوع  این  اما  کردند  زیادی  تالش  جمهور 
منافاتی ندارد با اینکه بگوییم برجام را باید در 

حد و اندازه خودش ببینیم و ارزیابی کنیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه »در برجام 
که  گونه  آن  ایران  اسالمی  جمهوری  انتظارات 
باید، عملی نشده است« تاکید کرد: برخی ها از 
لزوم جشن گرفتن برای برجام سخن می گویند 
اما براستی چه جشنی باید گرفت و برای چه؟ 
آیا بدعهدی و تخلف آمریکایی ها را باید جشن 

بگیریم.
ا... آملی الریجانی با تاکید براینکه »البته  آیت 
برخی نقدها در خصوص برجام را منصفانه نمی 
دانم و عقیده دارم که برجام برخی موانع را از 
سر راه ما برداشت و موجب تسهیل در معامالت 
حال  این  با  افزود:  شد«  ها  فروش  و  خرید  و 
برجام موجب برداشته شدن گام های بلند نشده 
است و همه باید کمک کنند تا برجام به اهداف 

بلند خود برسد.
رئیس دستگاه قضا با اعالم اینکه موضوع برجام 
خویشتن  با  باید  گفت:  کرد  سیاسی  نباید  را 
ملی  نگاهی  و  برجام  منتقدان  تحمل  و  داری 
تالش  و  پرداخت  آن  دستاوردهای  و  برجام  به 
کرد تا طرف مقابل به راه مستقیم برگردد و از 

بدعهدی دست بردارد.
تبریک  با  سپس  الریجانی  آملی  ا...  آیت 
ولی  حضرت  والدت  و  شعبان  نیمه  فرارسیدن 
پر  ایام  جمله  از  را  شعبان  نیمه  عصر)عج( 
وگفت:  کرد  توصیف  مومنین  برای  سال  برکت 
بر حسب روایات متعدد شب نیمه شعبان جزو 
بسیار  اعمال  و  می شود  محسوب  قدر  شبهای 
مهمی هم برای این شب در روایات ذکر شده 
و بر این اساس اهل ذکر و اهل دعا این شب را 

گرامی می دارند.
به  شعبان  نیمه  شب  دیگر  اهمیت  افزود:  وی 
ولی  حضرت  زمان  منجی  مسعود  میالد  لحاظ 
انتظار  در  امم  و  ملل  همه  که  است  عصر)عج( 
او هستند که ظهور کند و »یمأل االرض عدال و 

قسطا کما مألت ظلما وجورا«.
زمان  امام  گرچه  تاکیدکرد:  قضاییه  قوه  رئیس 
)ع( حاضراست و ناظر براعمال همه ما است ولی 
ظهور او به معنای خاص، تصدی امور دنیوی و 
اخروی همه مومنان و مرحله ای از مراحل وجود 
و اکمال دین خواهد بود و با ظهور آن حضرت 
قلوب همه مومنین ان شاءا... شاد و خیر و برکت 

و نصرت الهی نصیب مومنان خواهد شد.
اد      امه د      ر صفحه 2

رییس قوه قضاییه: ازسیاسی کاری در موضوع برجام باید پرهیز شود

نرخ خرید شیر  بودن  پایین  به  نسبت  ماه هاست  دامداران  در شرایطی که 
خام و بد عهدی صنایع لبنی معترض هستند، معاون وزیر جهاد کشاورزی از 
تصویب کلیات طرح حمایتی از دامداران در قالب مشوق های صادراتی برای 

لبنیات برای از سرگیری خرید تضمینی شیر خام خبر داد.
حسن رکنی دیروز  در حاشیه نشست با دامداران اظهار کرد: ساالنه بخشی 
حدود  به  گذشته  سال  که  می شود  صادر  کشور  در  شده  تولید  لبنیات  از 
600 هزار تن و از ابتدای امسال تاکنون به حدود 41 هزار تن رسیده است 
واحدهای  در  را  تولید  افزایش  توسعه  برنامه ششم  قالب  در  درصددیم  اما 

دامداری متناسب با افزایش سرانه مصرف در کشور برنامه ریزی کنیم.
وی افـزود: در ایـن راسـتا بـرای تحریـک تقاضا در بـازار داخلـی و خارجی، 
مشـوق های صادراتـی بـرای صنایـع لبنـی در نظـر گرفتـه شـده اسـت که 
کلیـات آن در دولـت مـورد پذیـرش قرار گرفتـه و علی رغـم محدودیت های 
منابـع مالـی بـر این اسـاس بخشـی از مـازاد تولید شـیر خـام دامـداران با 
مشـوق های صادراتـی در نظـر گرفتـه شـده، صـادر خواهـد شـد و میـزان 

صـادرات افزایـش پیـدا خواهـد کرد.
رکنی گفت: همچنین مقرر شده سازمان تعاون روستایی همانند سال گذشته 
شیر خام مازاد واحدهای دامپروری را به صورت تضمینی خریداری کند و 

ضمن تبدیل آن به شیر خشک، آن را با تکیه بر بازار خارجی صادر کنند.
اد      امه د      ر صفحه 2

مشوق های صادراتی برای لبنیات
از سرگیری خرید تضمینی شیرخام

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رمز موفقیت بنگاه های خرد 
و کوچک را اتصال و زنجیره  کردن آنها به یکدیگر دانست و 
گفت: برای حل معضل اشتغال بزرگ و فراگیر و فقرزدا در 

کشور نیازمند حمایت بانک ها هستیم.
علی ربیعی دیروز در همایش توسعه تعاونی های اعتبار اظهار 
کرد: در حال حاضر جهت گیری ما برای اشتغال مشخص 
و  کارهای خرد  زنجیره کردن  آن  موفقیت  الزام  و  است 
کوچک و متوسط به یکدیگر است. در کنار زنجیره کردن، 
باید نظام تامین مالی مناسب در حمایت از بنگاه های خرد و 

کوچک و تعاونی پیش بینی می شود.
وی با اشاره به وجود سه میلیون و 500 هزار شغل در 

صنایع بزرگ افزود: بیش از 85 درصد اشتغال کشور در 
بنگاه های خرد و کوچک و متوسط است و اگر مشاغل 

خانگی را هم به آن اضافه کنیم این درصد بیشتر می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صندوق کارآفرینی امید، 
بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون 
را ظرفیت های بزرگی در حمایت مالی از بنگاه های خرد و 
کوچک و تعاونی دانست و اظهار کرد: باید نظام تسهیل 
کارهای کوچک را برای بنگاه هایی که از عهده ضمانت های 
بزرگ بر نمی آیند فراهم کنیم. ربیعی با اشاره به اهمیت 
بازار پول و سرمایه خاطر نشان کرد: در بحث ساماندهی 
تعاونی های اعتبار و بازار های غیرمتشکل  پولی به اندازه 

کافی قوانین حمایتی داشته و داریم. اکنون باید راهکاری 
پیدا کنیم که در این بازار عمیق تر شویم و تمایز خود را 
در تعاونی های اعتبار پیدا کرده و استراتژی رسوب تقاضا 

را در پیش بگیریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که باید امکان 
تشکیل تعاونی های اعتبار را دنبال کنیم، بر لزوم فراهم 
کردن امکان استفاده بانک از نرم افزار کنترل مالی تاکید کرد. 
ربیعی ادامه داد: باید به سمت حسابرسی یکپارچه و یکسان 
و تمدید مهلت و تعیین تکلیف اخذ مجوز از بانک مرکزی 
برویم و با بانک مرکزی برای طراحی نرم افزاری که قدرت 

کنترل بانک و نظارت آن را افزایش بدهد به تفاهم برسیم.

وزیر کار اعالم کرد:

85 درصد اشتغال کشور در بازارهای خرد و کوچک

معاون علمی و فناوری رییس جمهور با بیان 
این که اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان، اقتصاد 
جوانان با سن کمتر از 30 سال است، گفت: 
توسعه اقتصاد دانش بنیان باید از دانشگاه ها 

آغاز شود.
همایش  دومین  در  ستاری  سورنا  دکتر 
سراسری مدیریت جهادی با موضوع »اقتصاد 
در  که  بنیان«  دانش  مقاومتی-اقتصاد 
دانشگاه امام صادق )ع( برگزار شد، با اشاره به 
اینکه ایران، کشوری با تاریخ بیش از 5 هزار 
ساله است، اظهار کرد: چه بر سر کشوری 
همانند ایران آمده و کجای مسیر اشتباه طی 

شده است که با این سابقه در تمدن، فرهنگ، تجارت و 
کارآفرینی هم اکنون چشم امید به نفت و روند رشد یا نزول 
قیمت آن دارد؟ کشوری که سرمایه های انسانی همچون 
فارابی و ابن سینا را در تاریخ خود داشته است که هریک 

افرادی خالق، دارای فکر و اندیشه نو بوده اند.
آن  زمینی  منابع  فقط  ایران  سرمایه های  داد:  ادامه  وی 
همچون نفت نیست، بلکه نیروی انسانی و فکر و اندیشه 
آنها سرمایه اصلی این کشور هستند. در واقع اصول اصلی 
و  انسانی خالق  نیروی  نیز موضوع  بنیان  دانش  اقتصاد 
متخصص است. با توجه به اینکه نیروی انسانی کارآفرین در 
کشور به صورت چشمگیر وجود دارد، پس در بهره مندی 

از سرمایه های فکری کشور، مشکلی وجود نخواهد داشت.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور با بیان اینکه ایران، 
کشوری با 32 میلیون نیروی جوان و 5 میلیون دانشجو 
است که در هیچ کشور اروپایی نمی توان این میزان نیروی 
جوان را پیدا کرد، اظهار کرد: ما بعد از هند، چین و روسیه 
همتراز با امریکا چهارمین کشور در تربیت نیروی مهندس 

در جهان هستیم.
é اقتصاد نفتی، اقتصادی ناپایدار است

نایب رئیس هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره 
به مضرات اقتصاد زیرزمینی تصریح کرد: زمانی که از نفرین 
منابع صحبت می کنیم و رهایی از آن را خواستار هستیم، 
باید از اقتصاد متکی بر منابع زیرزمینی و معادن همچون 
نفت دست برداریم، زیرا این اقتصاد به علت رانتی که در 
داخل خود دارد، نمی تواند پایدار بماند و تولید و تالش در 

آن جواب نمی دهد.

رییس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به این که باید به سمتی 
نیروی  به  متکی  بنیان  دانش  اقتصاد  که  کنیم  حرکت 
انسانی و ابتکار و خالقیت باشد، گفت: آغاز این حرکت و 
شکل گیری اکوسیستم کارآفرینی آن از دانشگاه ها شروع 
می شود و در واقع توسعه اقتصاد دانش بنیان باید از این 

مراکز آغاز شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شکل گیری 
شرایط  در  مایکروسافت  و  گوگل  همچون  شرکت هایی 
هستند  نیز  خودمان  کشور  در  کرد:  تصریح  سخت، 
شرکت های موفقی که با شرایط سخت شروع به فعالیت 
کردند، بنابراین باید هرچه بیشتر این زیست بوم را در کشور 
ایجاد و تقویت کنیم تا اعتماد به نفس کارآفرینانه در جوانان 
شکل گیرد که از هر شکستی درس بگیرند و بعد از هر 

شکست با تالش بیشتر از قبل از فرصت ها استفاده کنند.
é  30 اقتصاد مقاومتی، اقتصاد جوانان زیر

سال است
اقتصاد  اقتصاد مقاومتی و  ستاری همچنین اظهار کرد: 
دانش بنیان، اقتصاد جوانان با سن کمتر از 30 سال است، 
زیرا این افراد قابلیت ریسک پذیری بیشتری دارند، پس باید 
از ریسک پذیری آنان با هدایت درست در جهت کارآفرینی 

و بهره مندی از سرمایه های فکری استفاده بهینه کنیم.
وی با اشاره به ارتقای جایگاه علم نانو ایران در جهان، اظهار 
کرد: ایران در برخی از حوزه های علمی در جهان سرآمد 
است، همچون امسال که شاهد بودیم با یک پله صعود 
نسبت به سال گذشته در حوزه نانو در جایگاه ششم قرار 
گرفتیم. در این حوزه 96 پژوهشکده و بیش از 300 شرکت 
دانش بنیان فعال در کشور وجود دارد که همه حوزه هایی 

خارج از مباحث نفتی هستند.
ستاری همچنین توضیح داد: یک ویال )پنج 
گرم( داروی بیوتک معادل 200 بشکه نفت 
همان  این  می شود.  محسوب  کشور  برای 
هنر دانش و اقتصاد دانش بنیان است که 
باید روی آن سرمایه گذاری شود تا شاهد 
در  فروشی  از خام  و دوری  اتفاقات جدید 

کشور باشیم.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور حوزه 
IT را نیازمند انقالب فرهنگی در تولید محتوا 
دانست و تصریح کرد: تا دو سال آینده بازار 
تجارت الکترونیک 80 میلیارد دالر خواهد 
شد؛ پس در این حوزه باید از شرکت های دانش بنیان آن 
حمایت کنیم. بخش خصوصی نیز باید برای سرمایه گذاری 

در این عرصه پرسود اقدام کند و نباید منتظر دولت ماند.
بر اساس اعالم سایت اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، ستاری در ادامه گفت: سیاست جدیدی 
در دولت آغاز شده و به دنبال این هستیم تا تفکر جدیدی را 
که در اقتصاد دانش بنیان مد نظر داریم که به معنی دوری 
از خام فروشی به هر شکل آن، چه نفت و چه زعفران دوری 
کنیم و تکیه بر سرمایه های انسانی و فکری را پیاده سازی 
کنیم که این مساله جز با درک دانش و گرفتن ارزش افزوده 

از آن امکان پذیر نیست.
و  بیان کرد  از شهید ستاری  ادامه، خاطره ای  وی در 
صنعتی  دانشگاه  اول  شاگرد  و  بودم  ساله   22 گفت: 
اس  و  موشک  کولینگ  مبحث  درباره  پدرم  شریف. 
با  که  کرد  کار می  بود  وارد شده  روسیه  از  که   200
آب و هوای بوشهر همخوانی نداشت، با توجه به رشته 
من که مکانیک بود، پدر سوالی کرد؛ در پاسخ گفتم 
کتابهایم همراهم نیست باید فرمول دربیاورم و مطالعه 
کنم. پدر در جواب گفت با علم مطالعه ای کاری پیش 
کرد.  مساله  تحلیل  به  شروع  خود  ایشان  و  نمی بریم 
پس باید مساله را درک کنیم تا توانایی پیاده سازی 
آن را داشته باشیم. در تعاریف از پدرم بیان می کنند 
که شخصی همانند وی را سراغ نداریم که با اعتماد به 

نفس کامل هر آن چه در ذهن داشت را پیاده کند.
آینده  که  بودند  معتقد  پدرم  کرد:  خاطرنشان  ستاری 
بچه های ما، در جیب هایشان نیست، بلکه در مغزشان است.

ستاری:

اقتصاد مقاومتی، اقتصاد جوانان زیر 30 سال است

معـاون علمـی و فنـاوری رییس جمهـور بـا بیـان این که اقتصـاد مقاومتـی و دانش بنیـان، اقتصـاد جوانان با سـن کمتر از 30 سـال اسـت، گفت: توسـعه اقتصـاد دانش بنیـان باید از 
دانشـگاه ها آغاز شـود.
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کالم  نور

وزیر اطالعات ایران با جالل 
طالبانی دیدار کرد

سایت خبری ›اتحادیه میهنی کردستان عراق‹ 
اطالعات  وزیر  که  کرد  اعالم  دوشنبه  روز 
طالبانی‹  ›جالل  با  ایران  اسالمی  جمهوری 

رییس جمهور سابق عراق دیدار کرد.
به گزارش ایرنا، ارگان خبری اتحادیه میهنی 
کردستان عراق افزوده است که  ›سید محمود 
رییس  درود  و  سالم  دیدار،  این  در  علوی‹ 
به  ایشان  امیدهای  و  اسالمی  ایران  جمهور 
بهبودی سالمت جسمی را به جالل طالبانی 
ابالغ و از نقش طالبانی در احیا و بهبود روابط 
بین جمهوری اسالمی ایران و عراق تقدیر کرد.

براساس این گزارش، علوی گفت که عراق در 
شاهد  طالبانی  ریاست جمهوری جالل  دوره 
امنیت و ثبات بود و ایشان همواره عامل ثبات 

و آرامش درعراق و منطقه بوده اند.
اطالعات  وزیر  از  نقل  به  خبری  ارگان  این 
طالبانی  جالل  که  است  آورده  کشورمان 
که  اند  داشته  تاکید  انقالبی  صبر  بر  همواره 

خط مشی مهمی در خویشتنداری است.
این  در  طالبانی  جالل  گزارش،  این  براساس 
جمهوری  اطالعات  وزیر  با  مالقات  از  دیدار 
اسالمی ایران ابراز خرسندی و خوشحالی کرد.

ترکان: ماموریت ما تبدیل مناطق 
آزاد به کریدور صادرات است

اینکه بحث  بیان  با  دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
صادرات و واردات در مناطق آزاد برای نخستین 
افزود:  شد،  مطرح  یازدهم  دولت  ابتدای  در  بار، 
ماموریت ما تبدیل دوباره مناطق آزاد به کریدوری 

برای صادرات است.
»اکبر ترکان« در پاسخ به پرسش ایرنا مبنی بر 
برخی انتقادها از افزایش حجم واردات در مناطق 
آزاد و دور شدن این مناطق از هدف اولیه تاسیس 
رسیدیم  بندی  جمع  این  به  وقتی  گفت:  خود، 
که مناطق آزاد به جای داالن صادرات به داالن 
این  گرفتیم  تصمیم  است،  شده  تبدیل  واردات 
مسیر را تغییر دهیم و مناطق آزاد را به روی ریل 

خود بازگردانیم.
برنامه  ترکان تصریح کرد: در اسفند ماه 1392 
این محور دنبال شد و  آزاد حول  ریزی مناطق 
مقاومتی،  اقتصاد  های  سیاست  ابالغ  از  پس 
توسعه صادرات مد نظر قرار گرفت و پروژه هایی 
تاکنون تعریف، در دست احداث و یا افتتاح شده 
است. دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی کشور با اشاره به این که در بسیاری از 
مناطق آزاد کشور همچون چابهار صادرات مجدد 
آزاد نشان  افزود: 22 سال تجربه مناطق  داریم، 
می دهد ضمن دستاوردهایی که داشته ایم باید 

اشکاالت را شناسایی و رفع کنیم.
وی با اشاره به اینکه بحث توسعه صادرات و تامین 
زیر ساخت ها در اولویت برنامه های مناطق آزاد 
پایانه  نمونه،  عنوان  به  افزود:  است،  گرفته  قرار 
صادراتی شلمچه و تامین زیرساخت های آن با 
سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی احداث 
شده است. سال گذشته نیز یک میلیارد و 200 
میلیون دالر صادرات به عراق داشتیم. پایانه ماکو 
یک ماه پیش برای تسهیل صادرات به ترکیه و 

اروپا به بهره برداری رسید.
مشاور رئیس جمهوری افزود: پایانه ارس نیز در 
حال آماده سازی است. در منطقه آزاد بندر انزلی 
به حوزه خزر و  با هدف صادرات  بندر کاسپین 
روسیه در دست احداث است و بخش خصوصی با 
احداث اسلکه در داخل موج شکن با سرمایه گذاری 
سه هزار میلیارد ریالی کار ساخت آن را برعهده 
گرفته است و رئیس مجمع تشخیص مصلحت این 

طرح را کلنگ زنی کرد.

مشوق های صادراتی برای لبنیات

معاون وزیر کشاورزی با بیان اینکه وزارت جهاد 
این طرح ساالنه 200  اجرای  برای  کشاورزی 
میلیارد تومان اعتبار پیشنهاد داده است، گفت: 
و  شیر  مصرف  سرانه  بتواند  که  سیاستی  هر 
لبنیات را در کشور افزایش دهد به ویژه آنکه در 
اقشار پایین دست جامعه باشد، مورد استقبال 
خرید  نیز  هم اکنون  و  است  کشاورزی  جهاد 
تضمینی شیر خام در پنج استان آغاز شده است 
اما در مراحل بعدی به دنبال اصالح قیمت شیر 
خام به نفع دامداران هستیم؛ گرچه همین طرح 
می تواند ضمن تحریک تقاضای شیر، قیمت را 

نیز به سمت رقابتی شدن سوق دهد.
او اظهار کرد: با توجه به تولید حدود 9 میلیون 
تنی شیر خام، هیچ نیازی به واردات محصوالت 
لبنی از جمله شیر خشک نداریم و واردات شیر 

خشک به جز پایه کودک ممنوع است.

خبر

رئیس جمهوری کرواسی امروز به تهران می آید

معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور گفت که رییس 
جمهوری کرواسی به دعوت رسمی حجت االسالم و المسلمین حسن 
روحانی رئیس جمهوری و برای دیداری سه روزه عصر سه شنبه وارد 

تهران می شود.
پرویز اسماعیلی ضمن بیان این مطلب گفت: خانم »کولیندا گرابار 
کیتاروویچ« رئیس جمهوری کرواسی بیست و هشتم اردیبهشت ماه 
وارد تهران می شود و مراسم استقبال رسمی از وی روز چهارشنبه 
و در مجموعه سعدآباد از سوی رییس جمهوری اسالمی ایران انجام 

می گیرد.
رسمی  مذاکرات  عالیرتبه،  هیاتهای  معارفه  از  پس  داد:  ادامه  وی 

روسای جمهوری دو کشور برگزار خواهد شد.
معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهوری اظهار داشت: 
روسای  حضور  در  نامه  تفاهم  و  موافقتنامه  سند  چند  همچنین 
جمهوری اسالمی ایران و کرواسی توسط مسووالن ارشد دو کشور 
امضا می شود و سپس دکتر روحانی و خانم کیتاروویچ در کنفرانس 

خبری مشترک حضور خواهند یافت.
اسماعیلی همچنین تصریح کرد: رئیس جمهوری کرواسی در ادامه 
برنامه های روز چهارشنبه در نشست فعاالن اقتصادی ایران و کرواسی 
و نمایندگان بخش خصوصی دو کشور شرکت خواهد کرد و سپس با 

تعدادی از مقامات ارشد نظام دیدار و گفت و گو خواهد داشت.
به گفته وی ، برای خانم کیتاروویچ در روز پنج شنبه برنامه های 
فرهنگی پیش بینی شده است و وی بعد از آن تهران را ترک خواهد 

کرد.

خبر خوش نعمت زاده برای واحدهای تولیدی

برای 7500  ارائه تسهیالت جدید  از  وزیر صنعت، معدن و تجارت 
واحد تولیدی کوچک و متوسط خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، محمدرضا نعمت زاده که دیروز در همایش 
تبیین برنامه های ابالغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی حضور یافته 
در  را  اقداماتی  دولتی  دستگاه های  سال 1393  از  کرد:  اظهار  بود، 
راستای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی انجام دادند اما در سال جاری 
با تاکید مقام معظم رهبری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با ریاست 

معاون اول رییس جمهور آغاز به کار کرد و مورد تاکید قرار گرفت.
وی به ایجاد کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرد و ادامه 
را در  اختیارات زیادی  تولید قصد داشتیم  داد: در طرح رفع موانع 
راستای رونق تولید ایجاد کنیم اما این اقدام اجرایی نشد که در اقتصاد 

مقاومتی به برخی از این اختیارات اشاره شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این برنامه اخیر با کمک بانک 
واحد های  به  تسهیالت  ارائه   با  که  شد  تعیین  موضوع  این  مرکزی 

کوچک و متوسط ، تولید رونق بگیرد.
نعمت زاده عنوان کرد: پیش از این به دلیل بدهی های این  واحد ها به 
بانک ها تسهیالت جدیدی به آنها تعلق نمی گرفت اما با بخشنامه اخیر 
بانک مرکزی قرار بر آن شد با در نظر گرفتن کارگروه های استانی 

تسهیالت جدیدی به واحد های کوچک و متوسط داده شود.
وی با بیان این که کفایت نسبت مالکانه 25 درصد برای اخذ تسهیالت 
داد:  ادامه  است،  شده  متوسط حذف  و  کوچک  واحد های  سوی  از 
واحد   7500 برای  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  اعالم  براساس 
کوچک و متوسط تسهیالت در نظر گرفته شده است که عالوه بر 
آن به 2000 واحد کوچک و متوسط دیگر که پیشرفت بیش از 60 
درصد داشته باشند و تا آخر سال به بهره برداری برسند تسهیالت 

بانکی ارائه می شود.
به  مربوط  واحد ها  این  بیشتر  افزود:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
سازمان ها و صندوق های بازنشستگی هستند که تصمیم گرفته شده 
متولیان امر در این سازمان ها و بنیاد ها به مشکالت واحد های صنعتی 

و تولیدی خود بپردازند.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی:

وام 10 میلیونی ازدواج هنوز ابالغ نشده است

 10 وام  هنوز  اینکه  اعالم  ضمن  مرکزی  بانک  اعتبارات  کل  مدیر 
احتمال کاهش سهمیه  از  ابالغ نشده است،  ازدواج  تومانی  میلیون 

سایر تکالیف برای تامین وام 10 میلیونی ازدواج خبر داد.
برنامه های  تبیین  همایش  حاشیه  در  دیروز  صادقی  محمد  میر 
ابالغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که در محل دائمی نمایشگاه 
چگونگی  درباره  ایسنا،  خبرنگار  به  پاسخ  در  شد  برگزار  بین المللی 
تامین اعتبار وام 10 میلیون تومانی ازدواج که از سوی شورای نگهبان 
تایید شده است، گفت: زمانی که این قانون ابالغ شود مکلف به اجرای 

آن هستیم.
وی افزود: تا کنون در این زمینه جلساتی با بانک ها داشتیم و بعد از 
این هم این جلسات ادامه خواهد داشت. باید در این خصوص تامین 

منابع جدید را با روش های جدید در نظر بگیریم.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: شاید برای تامین منابع در 

این زمینه سهمیه سایر تکالیف را کاهش دهیم.
وی همچنین گفت تاکنون این قانون به مرحله ابالغ نرسیده است 
اما بررسی ها همچنان برای تامین منابع مالی وام 10 میلیون تومانی 

ازدواج ادامه دارد.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد که اولویت بانک مرکزی 
در خصوص بنگاه ها و واحدهای تولیدی، موضوع سرمایه در گردش 

خواهد بود.
میرمحمد صادقی اظهار کرد: در ایران بر خالف تمام دنیا 85 درصد از 

نظام تامین مالی از سقف سیستم تامین مالی کشور است.
وی ادامه داد: در چند سال اخیر با تنگنای اعتباری مواجه بودیم که 
یکی از دالیل آن مطالبات بانک ها از دولت است؛ موضوعی که سابقه 

30 ساله دارد.
میرمحمدصادقی ادامه داد: 100 هزار میلیارد تومان مطالبات بانک ها 
از دولت است و مطالبات غیر جاری نیز افزایش پیدا کرده است که 

رقم آن )مطالبات غیر جاری بانک ها( 90 هزار میلیارد تومان است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: ما در سال 1393 اولویت 
بانک ها دیکته کردیم که فقط  به  را به سرمایه در گردش دادیم و 
سرمایه در گردش پرداخت کنند و حتی صنایع و تولیداتی که باید 
سرمایه در گردش پرداخت می کردند را تعیین کردیم. با این دیدگاه 

بود که بانک مرکزی برنامه های خود را پیش برد.
هزار  در سال گذشته، 417  پرداختی مان  تسهیالت  افزود: کل  وی 
میلیارد تومان بود که نسبت به سال 1393 رشد داشته است و از این 
رقم هم 122 هزار میلیارد به بخش صنعت پرداخت شد. میرمحمد 
صادقی اضافه کرد: به این موضوع اذعان داریم که بیشتر نگاه مان به 

سمت سرمایه در گردش بوده است؛ نه طرح های نیمه تمام.
اولویت  گفت:  مرکزی  بانک  اولویت های  دیگر  به  اشاره  با  وی 
برای طرح هایی صورت خواهد گرفت که سودآوری و  منابع  تزریق 
اشتغال زایی بیشتری داشته باشند و بتوانند صادرات محور باشند. در 

این صورت است که چرخه منابع صحیح اجرا می شود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت نرخ سود بانکی 
اتفاقاتی  با  بانکی همچنان در حال بررسی است و  گفت: نرخ سود 

که افتاده، امیدواریم کاهش نرخ سود در سیستم بانکی کلید بخورد.
وی افزود: مبلغی به عنوان یارانه سود توسط سازمان مدیریت تعهد 

شده است که بخشی از این سود و یارانه را پرداخت کند.

خبر

اد      امه از صفحه1
آیت ا... آملی الریجانی سپس به بیان روایتی 
شب  منزلت  درخصوص  اکرم)ص(  پیامبر  از 
نیمه شعبان پرداخت و گفت: در این روایت 
از پیامبر)ص( نقل شده است که فرمودند من 
در شب نیمه شعبان جبرئیل را در خواب دیدم 
ُد أَتََناُم فِی َهِذهِ اللَّْیلَِة« ای  که گفت: »یَا ُمَحَمّ
محمد در این شب هم می خوابی »َفُقلُْت یَا 
َجْبَرئِیُل َو َما َهِذهِ اللَّْیلَُة« پرسیدم این چه شبی 
است »َقاَل ِهَی لَْیلَُة الِنّْصِف ِمْن َشْعَباَن« گفت: 
ُد  نیمه شعبان است و سپس گفت: »ُقْم یَا ُمَحَمّ
َفأََقاَمِنی ثَُمّ َذَهَب بِی إِلَی الَْبِقیِع ثَُمّ َقاَل لَِی اْرَفْع 
َماءِ«  َرأَْسک َفإَِنّ َهِذهِ لَْیلٌَة یُْفَتُح فِیَها أَبَْواُب السَّ
در این شب درهای آسمان باز می شود »َفُیْفَتُح 
ْحَمه« ابواب رحمت در این شب  فِیَها أَبَْواُب الَرّ
ْضَواِن َو بَاُب الَْمْغِفَرِة  گشوده می شود »َو بَاُب الِرّ
ْعَمه َو بَاُب  ْوبَِة َو بَاُب الِنّ َو بَاُب الَْفْضِل َو بَاُب الَتّ
الُْجوِد َو بَاُب اْلِْحَساِن یُْعِتُق الَلّ فِیَها بَِعَدِد ُشُعوِر 
َعِم َو أَْصَوافَِها« خداوند به اندازه موهای بدن  الَنّ
آزاد  را  انسان  ها  او  پشمینه های  و  چهارپایان 

می کند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: مطابق این روایت 
در شب نیمه شعبان که شب قدر محسوب می 
شود سرنوشت آدمیان نوشته و ثبت می شود، 
رزق آدمی و آن چه می خواهد برای او حادث 
شود در این شب نازل می شود پس »یا محمد 
من احیاها بتکبیر و تسبیح و تحلیل و دعاء و 
صالة و قراءة و تطّوع و استغفار کانت الجّنة له 
منزال و مقیاًل« کسی که این شب را به تکبیر 
و تسبیح و تحلیل و دعا و نماز و قرائت قرآن و 
امور مستحبی و استغفار بگذراند؛ بهشت منزل 
و سرانجام او خواهد بود و »ُغفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر« آنچه از گناهان گذشته و آینده 

هست بر او بخشیده می شود.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: خداوند متعال 
از طریق جبرئیل به پیامبر امر می کند که 
»وامر امتک باحیاها« امر کن امتت را به احیای 

امشب »والتقرب اِلی ا... بالعمل فیها فانها لیله 
»َولقد  است  شریفی  این شب شب  شریفه« 
إاَِلّ َو  َملٌَک  َماءِ  الَسّ َما فِی  َو  ُد  ُمَحَمّ یَا  أَتَْیُتَک 
َقْد َصَفّ َقَدَمْیِه قائم یِصلی« در تمام آسمان 
ها مالئک به نماز می ایستند »َو َقاِعٍد یَُسِبُّح« 
َراِکٍع  »َو  می گوید  تسبیح  و  است  نشسته 
این شب  و در  لَْیلٌَة«  ِهَی  َو  َذاِکٍر  َو  َساِجٍد  َو 
در رکوع و در سجود و ذکر می گویند و یاد 
خدا می کنند، » َو ِهَی لَْیلٌَة اَل یَْدُعو فِیَها َداٍع 
إاَِلّ استجیب له« این شبی است که در این 
شب هیچ دعوت کننده ای دعا نمی کند مگر 
اینکه دعای او مستجاب می شود، »و ال سائل 
اال اعطیه« هیچ سوال کننده ای نیست مگر 
آنچه می خواهد به او می دهند، »و ال مستغفر 
اال غفر له« هیچ استغفار کننده ای نیست مگر 
اینکه بخشیده شود، »و ال تائب اال تیب علیه« 
هیچ توبه کننده ای نیست مگر اینکه توبه اش 
پذیرفته می شود، »من حرم خیرها یا محمد 
محروم  خیر  این  از  که  هر کس  فقد حرم« 
ا...  بماند، محروم مانده است، »و کان رسول 
یدعو فیها و یقول ا...م اقسم لنا من خشیتک« 
نبی مکرم اسالم در این شب دعا می کرد و 
می گفت: پروردگارا رحمت و خشیت خود را 

نصیب ما گردان.
رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد با اهتمام 
همه  شعبان  نیمه  برکت شب  پر  جایگاه  به 
مومنان و شیعیان بتوانند به قدر وسع خود از 

برکات این شب بهره مند شوند.
دیگری  بخش  در  الریجانی  آملی  ا...  آیت 
جمهوری  اینکه  به  اشاره  با  خود  سخنان  از 
اسالمی ایران کشور امام زمان)عج( است گفت: 
زمان)عج(  امام  پرچم  زیر  ما  جامعه  و  مردم 
زندگی می کنند و در حالی که ما به اندازه 
امنیتی  نیروهای  و  سالح  غربی  کشورهای 
نداریم اما این حب امام زمان )عج( و عنایت 

او است که کشور را نگه داشته است.
برخی  از  تاسف  ابراز  با  قضا  دستگاه  رئیس 
هنجارشکنی ها گفت: در کشوری که منتسب 
به امام زمان)عج( است دفاع از بهائیت هیچ 
معنایی ندارد؛ بهائیت مجعول و ساخته شده 

دست اجانب و استعمارگران است.
رئیس قوه قضاییه با تاکید براینکه در جمهوری 
به  عقیده  دلیل  به  هیچ کس  ایران  اسالمی 
زندان نمی رود و این موضوع دروغ رسانه های 
غربی است، افزود: متاسفانه برخی ها با ادعای 
کشور  امنیت  برخالف  اقداماتی  مداری  دین 

انجام می دهند.
آیت ا... آملی الریجانی با تاکید بر اینکه قوه 
قضاییه با همه کسانی که بر ضد امنیت کشور 
اقدام کنند و برای کشورهای بیگانه جاسوسی 
کنند و از جمله با رژیم صهیونیستی همکاری 
کنند قاطعانه برخورد خواهد کرد گفت: باید 
پرسید که بیت العدل یا مقر فرماندهی بهائیت 
در اسرائیل چه می کند و آیا همکاری با چنین 

شبکه ای خالف امنیت کشور ما نیست.
که  کسانی  کرد:  تاکید  قضا  دستگاه  رئیس 
منتسب به روحانیت و مسئوالن نظام هستند 
باید بیش از دیگران از هنجارشکنی پرهیز و 
از چنین کارهایی شرم کنند و بدانند که اگر 
این هنجارشکنی ها منجر به عناوین مجرمانه 
شود به شدت و بدون مالحظه نسبت ها با آنان 

برخورد می کنیم.
پایانی  بخش  در  الریجانی  آملی  ا...  آیت 
سخنان خود با تبریک انتصاب رئیس جدید 
صدا و سیما بر حرکت این سازمان در مسیر 
منویات و توصیه ها و دستورات مقام معظم 
رهبری تاکید کرد و گفت: در فضای امروز 
احاطه  را  دنیا  اختاپوسی  های  رسانه  که 
نیز  آن فضای مجازی  بر  و عالوه  اند  کرده 
با  باید  سیما  و  صدا  است،  یافته  گسترش 
تدبیر و اقتدار در مسیر تعالی و اقناع جامعه 
به خوبی حرکت کند و همه باید به رسانه 

ملی در تحقق اهداف آن کمک کنند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه دولت نیز 
باید بودجه و اعتبارات کافی به صدا و سیما 
قوه  ویژه  توقع  و  انتظار  بر  دهد؛  اختصاص 
قضاییه در خصوص همکاری و همراهی صدا 
و سیما با دستگاه قضایی در بحث پیشگیری 
پیشگیری  افزود:  و  کرد  تاکید  وقوع جرم  از 
از وقوع جرم و کاهش آسیب های اجتماعی 
موضوعی بسیار مهم و از وظایف قوه قضاییه 
است لکن پیشبرد آن نیاز به همکاری فراقوه ای 

همه دستگاه ها از جمله صدا و سیما دارد.

رییس قوه قضاییه: ازسیاسی کاری در موضوع برجام باید پرهیز شود

فرمانده نیروی انتظامی گمانه زنی ها درباره 
نام فرد دستگیر شده در کشور آلبانی را رد 
کرده و گفت: پلیس به دنبال استرداد این 

زن به کشور است.
سردار حسین اشتری در حاشیه اختتامیه 
در  حضور  با  قرآن  بین المللی  مسابقات 
جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره 
دفتر  در  انفجار  عوامل  از  یکی  دستگیری 
به  کرد:  اظهار  اسالمی،  جمهوری  حزب 
است  موظف  اینترپل  پلیس  معمول  طور 
افرادی که اعالن قرمز برایشان صادر شده 
شناسایی و دستگیر کند. این موضوع درباره 
در  که  کسانی  و  بوده  نیز صادق  فرد  این 
عملیات های تروریستی نقش داشته باشند 

شناسایی خواهند شد.
وی درباره اسامی که در مورد فرد دستگیر 
و  شده  اعالم  رسانه ها  از  برخی  در  شده 
سپس  و  »کشمیری«  ابتدا  را  فرد  این 
گفت:  بودند،  کرده  معرفی  »عطریان فر« 
فرد دستگیر  و  نداشته  این مطلب صحت 
با  ارتباطی  نه  و  است  کشمیری  نه  شده 
این  استرداد  دنبال  به  داشته.  عطریان فر 
فرد از کشور آلبانی هستیم که امیدواریم 
این کشور همکاری های الزم را با جمهوری 

اسالمی داشته باشد.

فرمانده ناجا با بیان اینکه برخی از کشورها 
همکاری های  مجرمان  استرداد  زمینه  در 
باید 100  و  نداشتند  با کشورمان  را  الزم 
متهم به کشور مسترد شود گفت: به دنبال 
این هستیم که ده ها نفر را بر اساس حکم 
قضایی به کشور بازگردانیم تا به جرایم شان 

رسیدگی شود.
برای  آلبانی  کشور  تاکنون  وی،  گفته  به 
استرداد فرد دستگیر شده با ایران همکاری  

الزم را نداشته است.
اشتری با اشاره به پرونده »محمود خاوری« 
نیز اظهار کرد: در این زمینه نیز ما خواستار 
بازگشت این فرد هستیم اما کشور مربوطه 

همکاری های الزم را با ما نداشته است.
فرمانده ناجا در بخش دیگری از سخنانش 
و  اخالقی  امنیت  طرح  اجرای  به  اشاره  با 
سال های  از  طرح  این  گفت:  اجتماعی، 
همچنان  آن  اجرای  و  شده  اجرا  گذشته 
ادامه دارد اما مطلوب پلیس این است که با 
همکاری خوب مردم موارد تذکر و برخورد 

کاهش بیابد.
فروشان  خرده  معتادان،  با  برخورد  وی 
موادمخدر، توزیع کنندگان مواد، مزاحمان 
از  دیگری  بخش های  نیز  را   ... و  نوامیس 
طرح امنیت اجتماعی عنوان کرد و گفت: 
پلیس در برخورد با این افراد با جدیت وارد 
عمل شده و خوشبختانه دستگاه قضایی نیز 

همکاری خوبی با ما داشته است.
اماکن  بر  پلیس  نظارت  درباره  اشتری 
جلسات  زمینه  این  در  گفت:  نیز  عمومی 
متعددی با اصناف برگزار شده و موارد الزم 
منتقل شده است و ما نیز به عنوان پلیس 
اعالم کردیم که از ورود کاالهایی که فاقد 
است  اسالمی  ایرانی  فرهنگ  با  مطابقت 
ممانعت خواهد شد که امیدواریم اصناف در 
این زمینه همکاری خوبی با پلیس داشته 

باشند.

معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه 
با تاکید بر اینکه همکاری های بانکی در 
دارند  مهم  بسیار  نقشی  اقتصادی  روابط 
گفت: در فضای جدید بانک های اروپایی 
به ویژه بانک های بزرگ باید توجه داشته 
باشند که »بیش از حد مته به خشخاش 
فرصت  رفتن  دست  از  موجب  گذاشتن« 

ها می شود.
نشست  در  دیروز  روانچی  تخت  مجید 
اقتصادی ایران و ایتالیا که با حضور معاون 
هتل  محل  در  ایتالیا  خارجه  امور  وزیر 
بحث  افزود:  شد،  برگزار  تهران  اسپیناس 
همکاری های مالی از موضوع هایی است 
طرف  دو  اقتصادی  های  همکاری  در  که 

باید مورد توجه قرار گیرد.
اروپایی  های  بانک  بعضی  داد:  ادامه  وی 
اقتصادی  های  تحریم  ندارند  اطالع  هنوز 
طور  به  که  است  شده  لغو  نحوی  چه  به 
قرار  توجه  باید مورد  این موضوع  طبیعی 

گیرد.
ایران  ای  هسته  کننده  مذاکره  تیم  عضو 
رئیس  سفر  به  اشاره  با   5+1 گروه  با 
ایتالیا و همچنین  به  جمهوری کشورمان 
گفت:  ایران  به  ایتالیا  وزیر  نخست  سفر 
هایی  مالقات  ماه،  چند  فاصله  در  اینکه 
برگزار شود،  بین مقام های دو کشور  در 
نشانگر عزم راسخ دو کشور برای گسترش 

روابط دوجانبه است.
تخت روانچی ادامه داد: بیش از 200 سال 
روابط  یکدیگر  با  ایتالیا  و  ایران  که  است 
سیاسی دارند، در چند سال گذشته روابط 
یورو  میلیارد  هفت  به  کشور  دو  تجاری 
ظالمانه  های  تحریم  دلیل  به  که  رسید 
تجاری  روابط  سطح  بود  شده  اعمال  که 

کاهش یافت.
خارجه  امور  وزیر  امریکای  و  اروپا  معاون 
ایران معتقد است، دولت یازدهم در زمینه 

های  اقدام  گذشته  سال  دو  در  اقتصادی 
می  جمله  از  که  است  داده  انجام  مهمی 
توان به اتحاذ سیاست های ثبات اقتصادی 

و انضباط پولی و مالی اشاره کرد.
تخت روانچی گفت: در کنار آن، مذاکرات 
تحریم های  و  نتیجه رسید  به  ای  هسته 
ناعادالنه علیه ایران لغو شد و اکنون بستر 
با  اقتصادی  و  تجاری  کار  برای  مناسبی 

کشورهای مختلف فراهم شده است.
اساس  بر  افزود:  خارجه  امور  وزیر  معاون 
تعهدات خود عمل کرده  به  ایران  برجام، 
این  اتمی  انرژی  های  گزارش  و  است 
امیدواریم که  و  تائید می کند  را  موضوع 
طرف مقابل هم بطور کامل تعهدات خود 
قانونی  موانع  که  اکنون  و  دهد  انجام  را 
برای سرمایه گذاری و تجارت رفع شده، 

این کار در اسرع وقت عملیاتی شود.
رقابتی  فضای  االن  گفت:  روانچی  تخت 
شدیدی بین شرکت های مختلف اقتصادی 
برای همکاری با ایران به وجود آمده است 
و ما نیز به گسترش روابط دوجانبه عالقه 
اینکه  بر  عالوه  شرایط،  این  در  مندیم. 
پیدا می کند، دولت  ادامه  تجارت سنتی 
در  گذاری  سرمایه  به  ویژه  توجه  یازدهم 

پروژه های مشترک دارد.

تخت روانچی: 

بانک های بزرگ اروپایی در حال 
از دست دادن فرصت ها هستند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس با اشاره به جلسه کمیسیون 
امنیت در خصوص بررسی طرح قانون الزام 
از  ناشی  پیگیری جبران خسارت  به  دولت 
اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع 
برجام  با  مغایرتی  طرح  این  گفت:  ایرانی 

ندارد.
دیروز  جلسه  به  اشاره  با  شفیعی  نوذر 
کمیسیون  ماه(  اردیبهشت   27 )دوشنبه، 
امنیت ملی و سیاست خارجی که با حضور 
زاده  امین  جمهور،  رئیس  پارلمانی  معاون 
عراقچی  جمهور،  رئیس  حقوقی  معاون 
معاون امور بین الملل وزارت امور خارجه و 
دهقانی فیروزآبادی معاون حقوقی–سیاسی 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
برگزار شد، گفت: طی این جلسه طرح ماده 
واحده »قانون الزام دولت به پیگیری جبران 

خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا 
و  بحث  مورد  ایرانی«  اتباع  و  ایران  علیه 

بررسی قرار گرفت.
و رستم در مجلس  نماینده مردم ممسنی 
اینکه  بیان  با  ادامه  در  اسالمی  شورای 
خواهان  کمیسیون  در  طرح  مخالفان 
ارتقابخشی به طرح از منظر جامعیت قانونی 
آن بودند، گفت: موافقان این طرح نیز ضمن 
پذیرش انجام اصالحاتی در طرح، آن را از 
منظر الزام دولت به پیگیری جبران خسارت، 

کافی دانستند.
معاون  انصاری  اظهارات  به  ادامه  در  وی 
جلسه  این  در  جمهور  رئیس  پارلمانی 
بود  معتقد  انصاری  کرد:  عنوان  و  پرداخت 
تاکنون اقدامات خوبی از سوی دولت برای 
که  شده  انجام  ایران  ملت  حقوق  پیگیری 
از جمله آن می توان به بازگشت بخشی از 

دارایی های مسدود شده جمهوری اسالمی 
ایران در آمریکا اشاره کرد، به عالوه تاکنون 
قوه قضائیه مبلغ 50 میلیارد دالر حکم علیه 
آمریکا صادر کرده و هم اکنون نیز پرونده 
میلیارد دالر در حال  ارزش 170  به  هایی 
این  با  است  برای صدور حکم  آماده شدن 
قانونی  مستندات  رسد  می  نظر  به  حال 
براساس  توان  می  که  دارد  وجود  متعددی 
آن علیه آمریکا برای جبران خسارت اقامه 
دعوی کرد و اگر طرح جدید تبدیل به قانون 
شود، آن هم یک مستند قانونی دیگری برای 

اقامه دعوی خواهد بود.
شفیعی در ادامه با اشاره به اظهارات امین 
بیان  جمهور  رئیس  حقوقی  معاون  زاده 
داشت: وی ضمن ارائه گزارشی از آنچه در 
معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری انجام 
پیگیری  کمیته  اکنون  که  داد  خبر  شده 

مهمترین  و  بوده  فعال  ایران  شکایات 
موضوعی که در دستور کار قرار دارد طرح 
شکایت علیه آمریکا در مراجع ذیصالح بین 
این  دالر  میلیارد   2 دزدی  علت  به  المللی 

کشور از دارایی های بانک مرکزی است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس در پایان به اظهارات عراقچی 
معاون امور بین الملل وزارت امور خارجه در 
پاسخ به ابهامی در مورد مغایرت این طرح 
عراقچی  کرد:  و خاطرنشان  اشاره  برجام  با 
معتقد بود این طرح مغایرتی با برجام نداشته 
و به عالوه در روابط بین الملل اصل بر اقدام 
به  متقابل است و مادامی که آمریکایی ها 
طور یکجانبه و غیرمنصفانه علیه جمهوری 
جمهوری  کند،  می  عمل  ایران  اسالمی 
اسالمی ایران هم به خود حق می دهد اقدام 

متقابل انجام دهد.

در کمیسیون امنیت ملی با حضور مسووالن مطرح شد؛

ایران دربرابر رفتارهای غیرمنصفانه آمریکا اقدام متقابل خواهد داشت

فرمانده ناجا اعالم کرد:

رد گمانه زنی ها درباره »نام« 
یکی از عوامل انفجار دفتر حزب جمهوری
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روحانی: 
وظیفه ما ادامه راه شهیدان

 و آرمان های آنان است
آرمان  و  راه  ادامه  بر  تأکید  با  جمهوری  رییس  
مقدس شهیدان و ایثارگران، گفت: امروز وظیفه 
داریم همان راه شهیدان و آرمان های واالی آنان را 

با جدیت دنبال کنیم.
رییس  جمهور با حضور در منزل شهیدان حمید، 
سعید و مجید مهدوی زفرقندی در فضایی صمیمی 
با خانواده این شهیدان گرانقدر دیدار و از صبر و 

مقاومت آنان تجلیل کرد.
حجت االسالم حسن روحانی  در این دیدار، صبر و 
مقاومت والدین شهیدان را ستودنی  و قابل تجلیل 
والدین شهیدان در کنار  دانست و اظهار داشت: 
تربیت صحیح و اسالمی فرزندان خویش،  امروز نیز 
مقاوم تر و با روحیه ای باالتر در صحنه دفاع از انقالب 

اسالمی حضور دارند.
رییس  جمهور با تأکید بر ادامه راه و آرمان مقدس 
داریم  وظیفه  امروز  گفت:  ایثارگران،  و  شهیدان 
با  را  آنان  واالی  آرمان های  و  راه شهیدان  همان 

جدیت دنبال کنیم.
روحانی همچنین خاطر نشان کرد: همانطوری که 
تاکنون توانسته ایم با عنایات الهی و حضور و همت 
مردم از سختی های بزرگ در مسیر انقالب اسالمی 
با همان  نیز  از این به بعد  عبور کنیم، بی تردید 

روحیه خواهیم توانست بر مشکالت غلبه کنیم.
در این دیدار مادر شهیدان حمید، سعید و مجید 
مهدوی زفرقندی با اظهار خوشحالی از دیدار رییس  
جمهوری، خاطراتی از دوران جهاد و رشادت های 

فرزندان شهید خود بازگو کرد.
حمید مهدوی زفرقندی اسفند ۶۲ در سن ۲۳ 
سالگی در عملیات خیبر به شهادت رسید و شهیدان 
سعید و مجید مهدوی زفرقندی نیز به فاصله ۲ روز 
از یکدیگر در ۲۰ و ۱۷ سالگی و در عملیات والفجر 

یک به درجه رفیع شهادت نایل آمدند.
این دیدار که حجت االسالم شهیدی معاون  در 
بنیاد  رییس  و  ایثارگران  امور  در  رییس جمهور 
شهید نیز حضور داشت، لوح تقدیری به رسم یادبود 
از سوی روحانی به خانواده این شهیدان واالمقام 

تقدیم شد.

حمله نویسنده کویتی به وزیر خارجه 
عربستان

 : اخبارالساعه  روز دوشنبه نوشت  پایگاه خبری 
عبدا... النفیسی نویسنده و تحلیلگر سیاسی کویتی 
از سیاست های عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان 

سعودی انتقاد کرد .
النفیسی که استاد علوم سیاسی در دانشگاه کویت 
است ٬ در صفحه توییتر خود ٬ عادل الجبیر را 
خطاب قرار داده و در خصوص خطر افزایش حضور 

آمریکا در یمن و منطقه خلیج فارس هشدار داد.
النفیسی افزود : نقش آمریکا در منطقه نه تنها 
کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است ٬ کسی 
که گمان می کند حضور آمریکا در منطقه در حال 
کاهش یافتن است ٬ اشتباه می کند بلکه این کشور 
در همه جای منطقه از جمله در سوریه و عراق 
حضور دارد و نقشه و طرح جدید برای یمن طبق 

نقشه های آمریکا صورت گرفته است.
عبدا... النفیسی در ادامه نوشت: آمریکا به عربستان 
دستور داده است که موضع گیری خود را در مورد 
حوثی ها تغییر دهد و اینگونه است که می بینیم 
حوثی ها از دیدگاه عربستانی ها از گروهی که روزی 
دشمن ما بودند و می بایست با آن جنگید٬ اکنون 
به همسایه و میهمانی خوب که می توان با آن گفت 

وگو کرد، تبدیل می شوند.
این تحلیلگرسیاسی کویتی در پایان گفت: از االن 
آماده باشید تا سریال ها و طرح های آینده آمریکا 

در موصل عراق نیز عملیاتی شود.

حمایت آمریکا و عربستان از تداوم گفت 
و گوهای صلح یمن  

 وزارت امور خارجه آمریکا خبر داد که جان کری 
و مقام های عربستانی از تداوم گفت و گوهای صلح 
شود  می  برگزار  ملل  سازمان  نظر  زیر  که  یمن 

حمایت کردند.
تارنمای وزارت امور خارجه آمریکا نوشت که جان 
کری در سفر دیروز خود به عربستان با سلمان، 
پادشاه عربستان، محمد بن نایف ولیعهد و دیگر 

مقام های عالی رتبه آن کشور دیدار کرد.
طرفین در مورد موضوع های مختلف منطقه ای 
از جمله یمن، لیبی و سوریه به بحث و تبادل نظر 

پرداختند. 
بود که  اوضاع سوریه  این دیدارها  موضوع عمده 
در این هفته نشست گروه بین المللی حمایت از 
برگزار می شود.  اتریش  پایتخت  سوریه در وین 
جان کری در مورد اوضاع میدانی سوریه پس از 
›ترک مخاصمه‹ هفته گذشته گزارشی ارائه داد. وی 
همچنین بر تقویت مداوم روابط دو جانبه واشنگتن 

- ریاض تاکید کرد.
طبق این گزارش،مقام های سعودی و آمریکایی 
در مورد لزوم تقویت ›ترک مخاصمه‹ جاری یمن 
که منجر به کاهش سطح خشونت ها شده تبادل 
نظر کردند و از تداوم گفتگوهای صلح سازمان ملل 

حمایت کردند. 
کری در مورد اوضاع لیبی نیز گزارشی به مقام های 

سعودی ارائه داد.
ایرنا، وزیر امور خارجه آمریکا در دور  به گزارش 
جدید تالش های دیپلماتیک خود که به ادعای 
درگیری  به  دادن  پایان  هدف  با  ها  آمریکایی 
های سوریه و لیبی صورت می گیرد، روز شنبه 
وارد عربستان شد. وی در جده با سلمان پادشاه 

عربستان دیدار کرد.
به گفته مقام های آمریکایی، نشست های بین 
المللی روزهای دوشنبه و سه شنبه در وین، محور 
گفت وگوی جان کری با پادشاه عربستان را تشکیل 

می داد.
»مارک تونر« سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، 
پیشتر اعالم کرده بود: ما از همه تالش ها بویژه 
تالش شرکا و متحدان خود برای سوریه حمایت 
المللی  بین  »گروه  که  داریم  باور  اما  کنیم،  می 
حمایت از سوریه« )GISS( مهمترین نقش را در 

این زمینه ایفا می کند.

تسلیت 251 نماینده مجلس به سیدحسن نصرا...
۲5۱ نماینده مجلس نهم در بیانیه ای شهادت سیدمصطفی بدرالدین را به 

سیدحسن نصر ا... دبیرکل حزب  ا... لبنان تبریک و تسلیت گفت.
در این بیانیه که توسط یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی 

قرائت شد آمده است:
مبارزه هم زمان با صهیونیست های غاصب و گروه های تکفیری عنود هنر 
مردان بزرگ است که امروز حزب  ا... مانند خورشیدی درخشان به رهبری 
حضرتعالی در آسمان جهاد و مقاومت می درخشد و تالئلو انوار تابناک آن 

جهان تاب خواهد شد.
ما نمایندگان ملت شریف انقالبی ایران اسالمی ضمن تبریک و تسلیت 
به مناسبت شهادت فرمانده و مجاهد بزرگ جبهه مقاومت سید ذوالفقار 
خصوصا سیدمصطفی بدرالدین که بخشی از عمر شریف خود را در 
زندان های مخوف رژیم صهیونیتسی به سر برده آمادگی خود را برای 

هرگونه پشتیبانی از آن مجموعه خدایی و عزت آفرین اعالم می کنیم.

رسیدگی به یک پرونده »فساد مالی« در صندوق 
بازنشستگی کشوری 

در  گذشته  سال  آذرماه  در  کشوری  بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل 
نشستی خبری »سه فساد بزرگ مالی در صندوق بازنشستگی در دولت 

قبل« را افشا کرد.
اکنون یکی از پرونده های فساد مالی یادشده درباره سوءاستفاده از یک 
ملک مسکونی تجاری که خسران بیش از دو میلیارد تومانی به صندوق 
بازنشستگی وارد کرده است در دست بررسی است و دادگاه مربوط به آن 

در روز سه شنبه جاری تشکیل می شود.
صندوق  ساختمان  و  عمران  هلدینگ  مدیره  هیئت  رئیس  کربالیی 
بازنشستگی کشوری در این باره  گفت: این ملک در سال 88 با یک 
چهارم قیمت به یک شرکت اجاره داده شده و اکنون مستاجر آن را 

تخلیه نمی کند.
وی اظهار کرد: از سال 9۳ به دنبال تخلیه این ملک بوده ایم. این ملک 
باید تبدیل به احسن و عواید آن صرف ارتقای وضعیت بازنشستگان شود.

وی افزود: این ملک چندهزار متری در بهترین نقطه تهران همانند نگین 
انگشتری است و نباید از آن سوءاستفاده شود، برآورد کرده ایم بهای این 
ملک بالغ بر متری ۲5 میلیون تومان باشد و از محل این قرارداد از سال 
88 تاکنون دو میلیارد تومان خسران به صندوق بازنشستگی وارد شده 

است.
وی در ادامه به ارائه توضیحات بیشتری در خصوص این ملک پرداخت 
و گفت: در سال 88 ملکی با ۳85۰ مترمربع زیربنا و ۱9۱9 متر اعیانی 
در بهترین نقطه تهران واقع در الهیه، انتهای خیابان مریم شرقی، بدون 
رعایت ضوابط قانونی به یک شرکت سرمایه گذاری به یک چهارم ارزش 

واقعی آن اجاره داده می شود.
وی افزود: پس از کارشناسی های انجام شده مشخص شد که در آن زمان 
اجاره بهای آن ملک 4۰ میلیون تومان بوده ولی ۱۰ میلیون تومان به آن 

شرکت اجاره داده شده است.
رئیس هیئت مدیره هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی 
کشوری با بیان اینکه پس از مدتی بخشی از این ملک کاربری تجاری 
می گیرد گفت: این قرارداد سال ها با شرکت مذکور تمدید می شود. پس 
از اطالع ما، دیگر این قرارداد تمدید نشد و آخرین مهلت تخلیه اسفندماه 

سال ۱۳9۳ تعیین شد.
کربالیی ادامه داد: این در حالی است که مستاجر ملک را تخلیه نمی کند 
و به صورت درون گروهی بخش تجاری ملک را به یکی از شرکت های 
اقماری اش واگذار می کند. این شرکت اقماری داعیه سرقفلی و حق کسب 
و پیشه دارد در صورتی که این شرکت همان »شرکت ز« است و چون 

درون گروهی واگذار شده حق سرقفلی از آن زائل است.
وی به صدور رای تخلیه کل ملک از سوی شعبه ۱۰8 مجتمع قضایی 
عدالت اشاره کرد وگفت: اکنون پرونده در دست بررسی و رسیدگی است و 
روز سه شنبه ۲8 اردیبهشت ماه دادگاه مربوط برگزار می شود و امیدواریم 

احقاق حق صورت پذیرد.

حمله توپخانه ای ترکیه و ائتالف ضد داعش به حلب سوریه
نیروهای ترکیه و ائتالف تحت رهبری آمریکا روز یکشنبه به بهانه هدف 
قرار دادن گروه تروریستی داعش، حمالتی را به شهر حلب در شمال 

سوریه انجام دادند.
به گزارش  رویترز، خبرگزاری آناتولی ترکیه با استناد به منابع نظامی 
گزارش داد، نیروهای توپخانه و راکت اندازهای ارتش ترکیه مواضعی را در 
سوریه مورد حمله قرار داده و جنگنده های ائتالف تحت رهبری آمریکا نیز 

سه حمله هوایی جداگانه را انجام دادند.
در این گزارش ادعا شده که در این حمالت پنج موضع دفاعی تقویت 
شده و دو پست دیده بانی با سالح نیز از بین رفته و در محدوده ای واقع 
در فاصله کمتر از ۱۰ کیلومتری از مرز ترکیه با سوریه ۲۷ شبه نظامی 

داعش کشته شدند.
اخیرا نیروهای ائتالف تحت رهبری آمریکا و ترکیه چندین حمله را به 
بهانه هدفگیری مواضع داعش در خاک سوریه به این کشور انجام دادند 
و مدعی شدند که هدفشان جلوگیری از حمالت بیشتر این گروه به شهر 
کیلیس در مرز ترکیه است. داعش درچند هفته گذشته چندین بار با 
راکت شهر کیلیس را هدف حمله قرار داده و در این حمالت چندین 

تن کشته شده اند.

اظهارات گیتس درباره دیدگاه اوباما نسبت
 به توافق هسته ای

وزیر دفاع پیشین آمریکا گفت: دیدگاه رییس جمهور اوباما درباره اینکه 
توافق هسته ای می تواند موجب تغییر رویه ایران شود، نادرست بود.

رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین آمریکا در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ در 
گفت گو با شبکه سی بی اس نیوز گفت که همواره بر این باور بوده است که 
دیدگاه رییس جمهور باراک اوباما مبنی بر اینکه توافق هسته ای می تواند 

رفتار ایران را تغییر  دهد، دیدگاهی نادرست بود.
گیتس همچنین درخصوص اتهامات مطرح شده علیه بن رودز معاون 
مشاور امنیت ملی کاخ سفید درباره توافق هسته ای با ایران و این که دولت 
آمریکا جامعه را درباره حقایق این توافق فریب داده است، گفت: به گمان 
من برخی از چیزهایی که کاخ سفید درباره این باور که برداشته شدن 
تحریم ها می تواند در طول زمان ایران را وادار به تغییر رویه کند و بتوانیم 
بگوییم به کشوری عادی تبدیل شود، به نظر من این عقیده نادرست بود.

انفجار در استانبول ترکیه
انفجار یک بمب دست ساز در شهر استانبول ترکیه دست کم چهار زخمی 

بر جا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، انفجار یک بمب دست ساز که سحرگاه  
دوشنبه  زیر یک پل روگذر در یکی از محله های استانبول رخ داد، دست 

کم 4 نفر را زخمی کرد.
بر اساس این گزارش، زخمی های حادثه دو سرنشین خودروی در حال 

تردد و دو مسافر منتظر در ایستگاه تاکسی بودند.
این انفجار همچنین به چند خودروی عبوری خساراتی وارد کرد.

خبرگزاری آناتولی با بیان این که پلیس تحقیق درباره این حادثه را آغاز 
کرده است، افزود: هنوز جزییات بیشتری درباره این حادثه منتشر نشده 

است.
خبرگزاری دوغان نیز بمب منفجر شده را بمب صوتی گزارش داد و افزود: 
این انفجار در یک زیر گذر در منطقه » مال تپه « رخ داد و صدای مهیب 

آن در مناطق مختلف استانبول و خیابانهای مجاور به گوش رسید. 
هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بعهده نگرفته است.

پلیس استانبول برای دستگیری عامالن حادثه و جلوگیری از حوادث 
مشابه در سراسر شهر ایستگاه بازرسی ایجاد کرده است. 

خبرخبر

دستبرد  ابعادمختلف  بررسی  ویژه  کارگروه 
دولت آمریکا به دارایی های ملت ایران گزارش 
تاکیدکرد:  منتشرو  ای  بیانیه  در  را  خود 
وقت  مسووالن  عملکرد  درخصوص  ابهاماتی 
تا   8۶ پاییز  خطیر  فرصت  در  چرا  وجوددارد. 

خرداد 8۷ اقدامی نشده است؟
در  دولت،  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
کشورمان  اموال  به  آمریکا  دولت  دستبرد  پی 
کشور،  این  عالی  دیوان  واهی  حکم  بهانه  به 
هیأت  تصویب  و  جمهوری  رئیس  دستور  به 
وزیران، کارگروهی ویژه با مسئولیت وزیر امور 
اقتصادی و دارایی مامور بررسی حکم مصادره 
اموال کشورمان در آمریکا و پیگیری استیفای 

این حقوق شد.
این کارگروه که مسئولیت آن با دکتر طیب نیا 
وزیر امور اقتصادی و دارایی و متشکل از وزرای 
امورخارجه، اطالعات، دادگستری و رئیس کل 
است،  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 
زمینه  در  آمریکایی  دادگاه  حکم  شد  موظف 
مصادره دو میلیارد دالر از اموال کشورمان را از 
ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در 
این خصوص به صورت جامع و دقیق بررسی و 
برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری 

اسالمی ایران پیشنهاد الزم را ارائه کند.
تاریخچه  دولت  هیأت  ویژه  کارگروه  بیانیه  در 
دقیقی از خصومت دولت و کنگره آمریکا علیه 
جمهوری اسالمی ایران و نیز احکام صادر شده 
به  کشورمان  های  دارایی  توقیف  درخصوص 
بهانه پرداخت غرامت به خانواده آمریکایی های 

کشته شده در لبنان ارائه شده است. 
شده  متذکر  خود  بیانیه  در  کارگروه  این 
این  دقیق  و  بررسی جامع  در مسیر  است که 
وزارت  مکاتبات  و  اسناد  ها،  گزارش  موضوع 

بانک  ملی،  امنیت  عالی  شورای  خارجه،  امور 
نهاد  و  المللی  بین  حقوق  امور  مرکز  مرکزی، 
را مد  پرونده  این  به  ریاست جمهوری مربوط 

نظر قرار داده است. 
در این بیانیه آمده است که اقدامات خصمانه 
با  که  ایران  ملت  علیه  آمریکا  دولت  و  کنگره 
جریان  در  جدید  قوانین  تنفیذ  و  تصویب 
رسیدگی به یک پرونده بی اساس توسط مرجع 
رویکرد  و  اند؛  کرده  مداخله  قضائی  مستقل 
دستگاه قضایی امریکا که اصل مصونیت دولت 
ها را زیرپا گذاشته و حکم به تعرض به اموال 
ایران  تمامی ملت  به  متعلق  بانک مرکزی که 
رسیدگی  تاریخ  در  تنها  نه  است؛  داده  است 
های قضائی بی سابقه است؛ بلکه تخلف آشکار 

نسبت به قواعد آمره حقوق 
بین  ›راهزنی  یک  کامل  مصداق  و  الملل  بین 
برگ  اقدام،  این  رود.  می  شمار  به  المللی‹ 
توزانه  کینه  های  خصومت  پرونده  بر  دیگری 

هیأت حاکمه امریکا بر علیه ملت ایران افزوده 
تجاوزگری  بر  دیگری  روشن  سند  و  است 
بین  حقوق  قواعد  نقض  در  امریکا  حکومت 
در  انصاف  و  عدالت  مبانی  با  تقابل  و  الملل 
با  قاطع  و  جدی  مقابله  است.  جهانی  جامعه 
این دستبرد غیر قانونی، با بهره گیری از همه 
امکانات، باید ادامه یابد و همچون دیگر حقوق 
المللی دنبال  بین  مسلم ملت در همه مراجع 

شود. 
این بیانیه ضمن بیان تاریخچه سرمایه گذاری 
های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور 
مقطعی  در  که  است  کرده  اعالم  صراحت  به 
در  شده  خریداری  اوراق  است  شده  مشخص 
دولت  در  مرکزی  بانک  اما  دارد  قرار  مخاطره 
بخش  تنها  متعدد  هشدارهای  علیرغم  قبل 

اندکی از آنها را به فروش رسانده است. 
در  ابهاماتی  اینکه  بیان  با  ادامه  در  بیانیه 
توسط  باید  می  که  موثری  اقدامات  خصوص 

ایران  ملت  اموال  حفظ  برای  وقت  مسئوالن 
این سوال را مطرح می کند  انجام می گرفته 
خارجی،  منابع  هشدارهای  وجود  با  چرا  که 
مراکز ذیربط داخلی و نهادهای عالی - که در 
گزارش ها و مکاتبات مسئوالن و مقامات ارشد 
خطیر  زمانی  درفاصله   ، است-  موجود  کشور 
پاییز ۱۳8۶ تا خرداد ۱۳8۷ اقدام موثری برای 
خارج کردن اموال ملت ایران از دسترس نظام 
مالی و قضایی آمریکا که غیرقابل اعتماد بودن 
آن به اثبات رسیده بود، به عمل نیامده است؟

با  بیانیه پیشنهاد شده است که  این  ادامه  در 
آنجا  از  و  آمده  به عمل  بررسی های  به  توجه 
که این پرونده صرفاً یک مورد خاص حقوقی یا 
سیاسی یا بانکی نبوده و با موضوع امنیت ملی 
مرتبط می باشد، ضرورت دارد ادامه بررسی و 
تصمیم گیری در این خصوص عالوه بر دولت 
در ›شورای عالی امنیت ملی‹ نیز دنبال شود. 

گفتنی است در این راستا دولت یازدهم سوای 
از تشکیل کارگروه ویژه اقدامات دیگر حقوقی و 
دیپلماتیک دیگری را نیز برای استیفای حقوق 
که  است  داده  قرار  کار  دستور  در  ایران  ملت 
از جمله آنها می توان به صدور بیانیه جنبش 
عدم تعهد در محکومیت اقدام فراقانونی دولت 
اشاره  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  آمریکا 
کرد که این اقدام ناشی از رایزنی های فشرده 
جنبش  این  اعضای  با  کشورمان  دیپلماتیک 

بود. 
رییس جمهوری نیز در جریان سفر اخیر خود 
گزارش  که  بود  کرده  تاکید  کرمان  استان  به 
خصوص  در  دولت  هیأت  ویژه  کارگروه  کامل 
بررسی دستبرد به اموال ملت ایران در آمریکا 
کشورمان  شریف  مردم  استحضار  به  و  منتشر 

خواهد رسید.

بیانیه کارگروه ویژه دولت:

 اقدام آمریکا سنددیگری بر تجاوزگری است

وزیـر امـور خارجه گفت:ما مسـتقل هسـتیم 
و بـه کسـی نیـاز نداریـم، امنیت مـا درون زا 
اسـت. بـه برخی از همسـایگان ما نـگاه کنید 
امنیـت خودشـان را وامـدار دیگران هسـتید 
در صورتـی کـه امنیـت ما از درون برخاسـته 

است. 
در  امورخارجه  وزیر  ظریف  جواد  محمد 
حفظ  در  دادسرا  نقش  اندیشی  هم  نشست 
مختلف  ابعاد  خصوص  در  شهروندی  حقوق 
قدرت اظهار داشت: امروز مخلوطی از قدرت 
قدرت  کشور  یک  به  اقتصادی  و  نظامی 

می دهد.
انتخابات  در  ما  مردم  حضور  افزود:  ظریف 
این  دهنده  نشان  و  است  قدرت  مبنای  یک 
است که این جامعه از امنیتی برخوردار است 
و  ها  نگرانی  کنند  می  احساس  مردمش  که 
خواسته های خود را برای تغییر نه از مسیر 
طریق  از  بلکه   شمشیرزدن  و  زدن  گردن 
صندوق رای و مشارکت سیاسی – اجتماعی 

می توانند جامه عمل بپوشانند.
واقع یکی  امور خارجه تصریح کرد: در  وزیر 
در  که  دارد  امنیتی  ما  جامعه  که  دالیلی  از 
این  نیست  چیزی  چنین  ما  های  همسایه 
برای  کنند  می  احساس  ما  مردم  که  است 
رسیدن به خواسته های سیاسی و اجتماعی 
خود نیازی به خشونت ندارند. دولت در جهان 
عرب با یک بحرانی روبرو شده به نحوی که 
در جهان عرب  داخلی  از کنشگران  بسیاری 

بحران مشروعیت دولت را می بینند.
جمهوری  قدرت  عوامل  اینها  داد:  ادامه  وی 
اسالمی ایران محسوب می شوند یعنی ایجاد 

امنیت داخلی. این واقعیت که جامعه ما امن 
است به برکت وجود حضرت رضا)ع( و لطف 
خدا و این واقیعتی است که از ابعاد مختلفی 
این  در  قضائیه  قوه  و  شده  ایجاد  ما  برای 

خصوص نقش بی بدیلی دارد.
وزیر امور خارجه اظهار داشت: قوه قضاییه از 
از طریق برخورد  امنیت  ایجاد  یک طرف در 
با جرم و جنایت و از طرف دیگر ایجاد امنیت 
مردم  که  است  روانی  فضای  یک  طریق  از 
نقش  دارند  اجتماعی  امنیت  کنند  احساس 

ایفا می کند.
احساس کنند  مردم  ظریف خاطرنشان کرد: 
پای  شهروندی،  حقوق  در  دارند  امنیت 
صندوق رای، اظهار عقیده شان، ارائه دیدگاه 
اشان و استفاده از دیدگاه های مختلف. این 
احساس امنیت یک بعد عمده قدرت ملی ما 

است.
امنیت  احساس  این  گفت:  امورخارجه  وزیر 
جنبه و بازتاب بین المللی پیدا می کند و با 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک کشور 

مقتدر برخورد می شود.
قدرت  قدرت،  دیگر  جنبه  یک  افزود:  وی 
و  ابتدا  ما  معنایی  قدرت  است.  ما  معنایی 
و  اسالمی  انقالب  اصیل  گفتمان  از  آغاز  در 
مقام  دستورات  از  و  راحل)ره(  امام  دیدگاه 

معظم رهبری، مبتنی بر خودباوری است.
به  و  مستقل هستیم  ما  کرد:  تصریح  ظریف 
است.  زا  درون  ما  امنیت  نداریم،  نیاز  کسی 
امنیت  کنید  نگاه  ما  همسایگان  از  برخی  به 
خودشان را وامدار دیگران هستید در صورتی 

که امنیت ما از درون برخاسته است. 

ظریف:

امنیت ایران درون زا است

فرمانده نیروی هوا فضای سپاه با بیان اینکه 
اما  کرد  عمل  خود  توافقات  تمام  به  دولت 
نمی کنند،  خودعمل  تعهدات  به  آمریکایی ها 
آینده  رزمایش های  برای  برنامه هایی  گفت: 

داریم و هیچ  کاری تعطیل نمی شود.
سردار امیرعلی حاجی زاده در حاشیه دومین 
گردهمایی سراسری مدیریت جهادی که در 
دانشگاه امام صادق )ع( برگزار شد، در جمع 
خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر 
درخصوص رزمایش های موشکی آینده نیروی 
برنامه هایی  گفت:  پاسداران  سپاه  فضای  هوا 
برای رزمایش های آینده داریم و هیچ  کاری 

تعطیل نمی شود و اتفاقاً رونق می گیرد.
حرف های  وقتی  هم  مسئولین  افزود:  وی 
توجه  ما  به  بیشتر  اتفاقاً  دیدند  را  غربی ها 
ما  به  و  درآمده   تنهایی  از  تازه  و  می کنند 

کمک می شود.
پاسداران  سپاه  فضای  هوا  نیروی  فرمانده 
رزمایش  برگزاری  دقیق  زمان  خصوص  در 
در  رزمایش  این  کرد:  تصریح  سپاه،  موشکی 

طول سال انجام خواهد شد.
بر  مبنی  برخی  خواسته  درباره  حاجی زاده 
صحنه  از  باید  »اسرائیل  شعار  شدن  محو 
اظهار  موشک ها،  روی  از  شود«  محو  روزگار 
راحل  امام  جمالت  جمالت،  این  داشت: 
است و آنهایی که به دنبال این هستند باید 
ورق های مربوط به این جمالت را از صحیفه 

امام )ره( نابودند کنند که نمی توانند.
ملت  قلب  در  شعارها  این  اینکه  بیان  با  وی 
را  آن  نمی تواند  و هیچ کس  ایران حک شده 
به  جرأت  هیچ کس  کرد:  تصریح  کند،  نابود 

زبان آوردن آن را هم ندارد.

فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران در 
تنوع موقعیت هایی که در حوزه  ادامه گفت: 
نظامی به وجود آمده، خیلی زیاد است. ما در 
و همه  نداشتیم  انتهای جنگ شرایط خوبی 

چیز وارداتی و یا غنیمتی بود.
دهه  در  امروز  کرد:  خاطرنشان  حاجی زاده 
که  توانمندی هایمان  عمده  انقالب  چهارم 
توسط  و  است  بومی  هست،  نیز  استراتژیک 
شرکت های  و  دانشجوها  ملت،  همین 

دانش بنیان ایجاد شده است.
توانمندی  دانشگاه ها  تمام  اینکه  بیان  با  وی 
عدم  در  ما  مشکل  افزود:  دارند،  خوبی 
این  هم اکنون  یعنی  اینهاست؛  بکارگیری 
تعداد نیروی جوان و تحصیلکرده که فرصتی 
وجود  دنیا  جای  هیچ  در  است  کشور  برای 

ندارد.
پاسداران  سپاه  فضای  هوا  نیروی  فرمانده 
به  را  انقالب تهدیدات  گفت: ما که در طول 
فرصت سوزی  حاال  کرده ایم،  تبدیل  فرصت 
جهادی،  مدیریت  و  روحیه  با  اگر  می کنیم. 
این  درصد  صد  باشد  داخل  به  نگاهمان 

مشکالت قابل حل است.
حاجی زاده افزود: ما از شرکت های دانش بنیان 
به وفور استفاده می کنیم و اینکه امروز افتخار 
نقطه زن،  کیلومتر   ۲۰۰۰ موشک  داشتن 
موشک بالستیک ضد ناو و هواپیماهای بدون 
واسطه  به  همه  داریم،  را  پیشرفته  سرنشین 
دانش بنیان  شرکت های  و  دانشگاه ها  همین 
است. وی در ادامه گفت: دولت، برجام را انجام 
داد و به توافقات خود عمل کرد اما آمریکایی ها 
به تعهدات خود عمل نمی کنند. ما هیچ راهی 

غیر از اتکا به توانمندی داخلی نداریم.

سردار حاجی زاده  :

رزمایش های موشکی تعطیل نمی شود

هیچ  گفت:  سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده 
به  ندارند  جرأت  آمریکایی ها  حتی  دنیا  جای 
امر  یک  این  کنند؛  چپ  نگاه  ما  شناورهای 
که  بوده  طوالنی  سال های  و  است  مشخص 

ادامه دارد.
دریایی  نیروی  فرمانده  فدوی  علی  سردار 
درمانی  از مجتمع  بهره برداری  آیین  در  سپاه 
شهید عمویی منطقه سوم ندسا اظهار کرد: نه 
فالت  آب های  و  کشور  ساحلی  آب های  تنها 
بلکه  اقتصادی،  استفاده  مورد  آب های  و  قاره 
برای شناورهایی که پرچم  تمام آب های دنیا 
امن  بوده،  باالی آن  بر  ایران  جمهوری اسالم 

است.
حتی  دنیا،  جای  هیچ  داد:  ادامه  وی 
ما  شناورهای  به  ندارند  جرأت  آمریکایی ها 
نگاه چپ کنند، این یک امر مشخص است و 

سال های طوالنی بوده که ادامه دارد.
دریایی سپاه خاطرنشان کرد:  نیروی  فرمانده 
با کمک خداوند متعال و به برکت وجود تعداد 
امنیت  انقالب اسالمی، که  فرزندان  از  زیادی 
به  کرده اند  برقرار  کشور  جای  جای  در  را 

شرایط بازدارندگی رسیده ایم.
معنی  بدین  مسأله  این  افزود:  فدوی  دریادار 
است که دشمن در هر نوع محاسبه ای ضرر و 
زیان اقدام علیه ما را بیشتر از نفع آن می داند 
و برای همین دست به هیچ اقدامی نمی زند و 

جرأت چنین کاری را ندارد.

وی تصریح کرد: حدود ۲8 سال از پایان جنگ 
تحمیلی گذشته و هیچ کشوری جرأت نکرده 
کند،  چپ  نگاه  ایران  اسالمی  جمهوری  به 
مقدس  نظام  این  می دانند  خوبی  به  چراکه 

نتیجه و دستاورد انقالب اسالمی است.
این  شد:  متذکر  سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده 

و  زمان  هر  در  که  دارد  پاسدارانی  انقالب 
شرایط از انقالب اسالمی با تمام توان و جان 

خود پاسداری عالی می کنند.
را  سپاه  اقدامات  ادامه  در  فدوی  دریادار 
منحصر به مباحث امنیتی و دفاعی ندانست و 
قرار  نعمتی که همواره مورد غفلت  گفت: دو 
دارند نعمت امنیت و سالمت است، که سپاه 
نخست  تکلیف  در  که  همانگونه  پاسداران 
همچون  دشمنی  برابر  در  امنیت  ایجاد  یعنی 
دوم  تکلیف  در  دارد،  فعالیت  بزرگ  شیطان 
یعنی تأمین سالمت مردم نیز اهتمام ویژه ای 

دارد.
در  امروز  اساس  همین  بر  کرد:  اضافه  وی 
منطقه بندر ماهشهر که با کمبودهای فراوانی 
در رابطه با موضوع درمانی مواجه است، شاهد 
افتتاح و راه اندازی یک مرکز درمانی هستیم.

گفت:  پایان  در  سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده 
این مرکز باید به عنوان مرکز جراحی محدود 
صدور  هنوز  که  می رسید  بهره برداری  به 
این  امیدواریم  که  نشده  انجام  آن  مجوزهای 

مسأله به زودی محقق شود.

سردار فدوی:

آمریکایی ها جرأت ندارند به شناورهای ما نگاه چپ کنند
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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 
۱-برابر راي شماره ۱۳94۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰48۶۰ هیات اول موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک  ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در  مستقر 
بشماره شناسنامه ۳۳۶ صادره  توفیق  فرزند  آقاي جمال عزیزی  متقاضي 
از دیواندره در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۲۷/۱8مترمربع پالک 
فرعي   ۱۰8۳ پالک  از  شده  مجزي  و  مفروز  اصلي  یک  از  فرعي    84۲9
واقع درشهرستان تکاب- شریف آباد– نبش کوچه نوری خریداري از مالک 

رسمي سلمان ایمانی محرز گردیده است.
۲- برابر راي شماره  ۱۳94۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰4849 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 امین بحری قیزقاپان ترک فرزند علی  بشماره شناسنامه ۳ صادره از 
تکاب در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 94/4۰ مترمربع پالک 84۳۰ 
در  واقع  فرعي  پالک ۱۰8۳  از  مجزي شده  و  مفروز  اصلي  یک  از  فرعي 
شهرستان تکاب- شریف آباد- بلوار نبوت – کوچه رنجبر خریداری از مالک 

رسمی ابوالفتح و حمید هر دو خیری محرز گردیده است.
۳- برابر راي شماره  ۱۳94۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰4859 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 رئوف مرادی فرزند عارف بشماره شناسنامه 54۰ صادره از دیواندره در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۱۷/۰9 مترمربع پالک 84۳۱ فرعي 
از یک اصلي مفروز و مجزي شده از پالک ۱۰8۳ فرعي واقع در شهرستان 
تکاب – شریف آباد – پشت پایگاه شهید کاوه خریداري از مالک رسمي 

حاجعلی احسانی محرز گردیده است.
4- برابر راي شماره  ۱۳94۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰485۱ 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 
صادره   ۱۰۰۳ شناسنامه  بشماره  توفیق  فرزند  قوجه  صفائی  رسول  آقاي 
از تکاب در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲8۷/54 مترمربع پالک 
84۳۲ فرعي از یک اصلي مفروز و مجزي شده از پالک ۱۰8۳ فرعي واقع 
در شهرستان تکاب –شریف آباد- میدان مولوی- کوچه گلستان خریداري 

از مالک رسمي شکرعلی رجب زاده محرز گردیده است.
5- برابر راي شماره  ۱۳94۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰485۶ 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 ابراهیم ویسی قلدره فرزند عبدالحسین بشماره شناسنامه ۱8۰ صادره 
از دیواندره در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۲۶/59مترمربع پالک 
84۳۳ فرعي از یک اصلي مفروز و مجزي شده از پالک ۱۰8۳ فرعي واقع 
در شهرستان تکاب – شریف آباد – جاده سقز- کوچه هوشناسی  خریداري 

از مالک رسمي غالمرضا احتساب و سلیمان ایمانی محرز گردیده است.
۶- برابر راي شماره  ۱۳94۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰48۶4 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 
از  آقاي محمدرئوف عبداللهی فرزند احمد بشماره شناسنامه ۱5۲ صادره 
به مساحت ۲۲۳/۶۰ مترمربع پالک  باب خانه  دیواندره در ششدانگ یک 
فرعي   ۱۰8۳ پالک  از  شده  مجزي  و  مفروز  اصلي  یک  از  فرعي   84۳4
–میدان مولوی- کوچ هواشناسی  آباد  – شریف  واقع در شهرستان تکاب 
خریداري از مالک رسمي غالمرضا احتساب و سلیمان ایمانی محرز گردیده 

است.
۷- برابر راي شماره  ۱۳94۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰485۳ 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 محمدرحیم امانی چپدره فرزند صالح بشماره شناسنامه ۶84 صادره 
پالک  ۱۷۶/۲5مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در  تکاب  از 
84۳5 فرعي از یک اصلي مفروز و مجزي شده از پالک ۱۰8۳ فرعی واقع 
در شهرستان تکاب –شریف آباد – کوچه شهید جبرئیلی خریداري از مالک 

رسمی غالمرضا احتساب و سلیمان ایمانی محرز گردیده است.
8- برابر راي شماره  ۱۳94۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰485۳ 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 ابوالفضل بشری فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه ۳۲5 صادره از تکاب 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۷۶/۰۲مترمربع پالک 84۳۶ فرعي 
در شهرستان  واقع  فرعي    ۶ پالک  از  و مجزي شده  مفروز  اصلي  یک  از 
رسمي  مالک  از  خریداري  کوچه شهید شمسی  انقالب-  خیابان   – تکاب 

عزیز صادقیان محرز گردیده است.
9- برابر راي شماره  ۱۳94۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰485۷ 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 جلیل کمالی فرزند احمد بشماره شناسنامه ۱۳5 صادره از دیواندره 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۳۲/۷۰مترمربع پالک 84۳۷ فرعي 
از یک اصلي مفرزو و مجزی شده از پالک 8۷۳ فرعی واقع در شهرستان 
تکاب-بلوار آزادی-  کوچه شهید فالحیان خریداري از مالک رسمي آقایان 

محمدعلی و محمود و حسین و ابراهیم همگی هادی و اسماعیل هادی 
بافکرمحرز گردیده است.

۱۰- برابر راي شماره  ۱۳94۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰48۶۳ 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 سعید الهامی فرزند رسول بشماره شناسنامه ۱459 صادره از 
تکاب در ششدانگ اعیانی یک باب خانه)عرصه ملک وزارت راه و شهر سازی 
است( به مساحت ۱4۶/۱۰ مترمربع پالک 84۳8 فرعي از یک اصلي مفروز 
و مجزی شده از پالک 4۱۷ فرعی واقع در شهرستان تکاب – خیابان ۱۷ 
شهریور خریداري از مالک رسمي آقای فتحعلی افشار محرز گردیده است.

۱۱- برابر راي شماره  ۱۳94۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰48۶۱ 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 
 ۱۱۶ شناسنامه  بشماره  عبداله  فرزند  قاسم  حمزه  ملکیان  اسمعیل  آقاي 
صادره از تکاب در ششدانگ اعیانی یک باب خانه)عرصه ملک اوقاف است( 
به مساحت ۱88 مترمربع پالک 84۳9 فرعي از یک اصلي مفروز و مجزی 
شده از پالک ۱ فرعی  واقع در شهرستان تکاب – قره ناو- کوچه اشکانی 
خریداري از مالک رسمي آقای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تکاب 

محرز گردیده است.
موضوع  اول  هیات   ۱۳94۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰484۷ شماره   راي  برابر   -۱۲
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر 
متقاضي آقاي ابراهیم خدامرادی نبی کندی فرزند محمد بشماره شناسنامه 
اوقاف  ملک  خانه)عرصه  باب  یک  اعیانی  در ششدانگ  ازتکاب  54 صادره 
است( به مساحت ۲۲5/۲۷ مترمربع پالک 844۰ فرعي از یک اصلي مفروز 
و مجزی شده از پالک 499 فرعی واقع در شهرستان تکاب – باغ سالطین- 
پشت مدرسه شریعتی خریداري از مالک رسمي آقای عبدالحسین قاسملوی 

تکانتپه محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي 
شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از 
نمایند.  تقدیم  به مراجع قضائي  را  اعتراض دادخواست خود  تسلیم  تاریخ 
اعتراض طبق  انقضاي مدت مذکور و عدم وصول  بدیهي است در صورت 

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

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳95/۰۲/۲8
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳95/۰۳/۱۲

دادنامه
پرونده کالسه:  94/ ح۱/ ۳49 شماره دادنامه : ۲4 تاریخ : 95/۲/۱۳ 

مرجع رسیدگی کننده : حوزه اول حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه 
خواهان : کیومرث موقوفه ئی –  چهاردانگه -  گلشهر -  خ درمانگاه -  پ ۷ 

خوانده : مرتضی غفاری -  مجهول المکان 
خواسته : مطالبه الباقی ثمن معامله 

  گردشکار: شاکی شکایتی علیه متهم باال تقدیم داداگه نموده که پس از ارجاع به این شعبه ثبت و طی 
کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات آئین دادرسی ئر وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه 
بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر 

مبادرت به انشاء رای می نماید. 
رای دادگاه

به  آقای مرتضی غفاری  به طرفیت خوانده  آقای کیومرث موقوفه ئی  در موضوع دعوی مطروحه خواهان 
خواسته مطالبه الباقی ثمن معامله به مبلغ ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و هزینه دادرسی و خسارات قانونی ، به 
از سوی  ارائه شده   ، دادخواست  پیوست  مستندات  اینکه  به  نظر   ، دادخواست  منضمات  و  دالیل  استناد 
خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده بر مبنای رابطه حقوقی با ماهیت دینی داشته و وجود این اسناد در 
ید خواهان یاد شده حکایت از استصحاب دین بر عهده خوانده دارد و خوانده علیرغم ابالغ در شورا حاضر 
نشده و در قبال مستندات پرونده و دعوی دفاعی بعمل نیاورده لذا شورا دعوی مطروحه را محمول بر صحت 
تشخیص و به استناد مواد ۱98 و 5۱9 و 5۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ ۲/۰۳5/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه مبلغ خواسته از تاریخ 94/۱۲/۱۷ لغایت زمان وصول بر اساس شاخص های اعالمی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران صادر و اعالم می نماید ، رای صادر شده غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف ۲۰ روز پس از انقضاء واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 

بخش چهاردانگه می باشد. م/الف ۳۳۶     
امامی  قاضی شورای حل اختالف چهاردانگه

وقت رسیدگی
کالسه پرونده : 95۰۱5۶

وقت رسیدگی : روز شنبه 95/4/۲۶ ساعت 9 صبح  9 شعبه سوم حقوقی ورامین
خواهان : فریده پیری فرزند .وهاب

خوانده: موسی حسن زاده فرزند صمد –مجهول المکان
خواسته : طالق

به شعبه سوم حقوقی ورامین  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین اگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند 

چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود 
 م الف 444   مدیر دفتر شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی ورامین

ابهام در واگذاری شرکت های دولتی 
عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی گفت: 
باید درخصوص برخی از واگذاری ها در رابطه با شرکت های دولتی و 
همچنین اخباری مبنی بر خروج اسامی برخی از شرکت ها از لیست 

واگذاری ها، شفاف سازی شود.
های  شرکت  واگذاری  درخصوص  آبادی  ایمن  جعفرزاده  غالمعلی 
دولتی،گفت: آنچه از دولت های مختلف در راستای اصل 44 قانون 
اساسی بوده و انتظار می رود،کوچک سازی و چابک سازی دولت است.  
واگذاری  داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  در  رشت  مردم  نماینده 
شرکت ها از فربه شدن دولت ها جلوگیری می کند؛ البته دولت ها، 
شعار کوچک سازی دولت را مطرح می کنند،اما در عمل به دلیل اینکه 
حیاط خلوت خوبی است، عالقه ای جدی برای واگذاری شرکت ها 

ندارند.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: وزراء اظهار می کنند قصد 
واگذاری شرکت های دولتی را دارند،اما برخی مانع کارشان می شوند 
این در حالی است اخباری از همین وزراء منتشر می شود که در راستای 

حرف خود عمل نمی کنند.  
جعفرزاده ایمن آبادی افزود: باید مشخص شود،چرا برخی از شرکت ها 
واگذار نشده اند؛همچنین ابهاماتی در خصوص برخی از واگذاری شرکت 
های دولتی مطرح است و نکته دیگر اینکه برخی از اخبار مبنی بر این 
است که شرکت ها از لیست واگذاری ها حذف شده اند و دراین رابطه 

دلیل مشخص عنوان نشده است.
وی افزود: درخصوص موارد مذکور باید توسط مسئوالن دستگاه های 

ذی ربط شفاف سازی صورت گیرد تا ابهامات مردم برطرف شود.
عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی یادآور 
شد: باید پذیرفت اشکاالتی درخصوص واگذاری شرکت های دولتی 
مطرح است؛ اما این نباید مانع از ادامه واگذاری ها شود، بلکه باید نظارت 
ها دقیق تر شود؛مخصوصا درخصوص تامین امنیت شغلی و درآمدی 
کارگران و نیروی انسانی شاغل در شرکت های واگذار شده یا شرکت 

هایی که در آینده واگذار می شوند،باید تدابیر اساسی اتخاذ کرد.
گفتنی است؛براساس گزارش یکی از خبرگزاری ها، هیات وزیران  به 
پیشنهاد وزارت اقتصاد قریب به ۲5 شرکت وابسته به شرکت سرمایه 
گذاری خارجی ایران ) ایفیک( را از فهرست واگذاری ها خارج کرده 

است.

سلب مزایای بازنشستگی از برخی اعضای صندوق بیمه 
روستاییان و عشایر

نمایندگان مردم در خانه ملت به دلیلی ایرادی که شورای نگهبان بر 
مصوبه آنها در خصوص بازنشستگی پیش از موعد روستاییان و عشایر 
وارد دانست، ناچار به حذف تبصره قانونی این موضوع از بودجه سال95 

شدند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی مواد اعاده شده از 
سوی شورای نگهبان در الیحه بودجه سال 95 کل کشور، جهت تأمین 
نظر آن شورا با حذف تبصره 9 الحاقی این الیحه با ۱۱8 رأی موافق، 
۳9 رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در 

مجلس موافقت کردند.
موعد  از  پیش  بازنشستگی  برای  زیادی  است مجلس تالش  گفتنی 
روستاییان و عشایر انجام داد، اما شورای نگهبان آن را رد کرد تا جایی 
که امروز رئیس مجلس عنوان کرد که با توجه به اینکه این تبصره 
ماهیت بودجه ای ندارد، شورای نگهبان بر آن ایراد وارد دانسته و لذا 
هر تغییری که در این تبصره صورت گیرد، باز همان ایراد بر آن وارد 
است؛ لذا اگر بخواهیم همچنان بر این تبصره پافشاری کنیم، باید مجمع 
تشخیص مصلحت نظام وارد عمل شود که مجمع نیز تبصره هایی که 

بودجه ای ندارد را نمی پذیرد، لذا چاره ای جز حذف آن نداریم.
براساس تبصره الحاقی 9 الیحه بودجه سال 95 کل کشور که حذف 
اجتماعی  بیمه  باالتر عضو صندوق  و  افراد ۶5 سال سن  کلیه  شد؛ 
روستاییان و عشایر که حداقل ۱۰ سال سهم بیمه اجتماعی خود را 
پرداخت نموده اند، می توانند باقیمانده کل پرداخت ها را تا سقف ۱5 

سال به نرخ روز و یکجا پرداخت نموده و مشمول بازنشستگی شوند.
همچنین در ادامه بررسی مواد ارجاعی شورای نگهبان از الیحه بودجه 
سال 95 کل کشور، نمایندگان تبصره ۱۲ الحاقی این الیحه را نیز با 
۱۱9 رأی موافق، 4۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ 
نماینده حاضر در مجلس حذف کردند؛ چرا که همچنان این ایراد به 

تبصره مذکور وارد بود که ماهیت بودجه ای ندارد.
در تبصره الحاقی ۱۲ حذف شده از الیحه بودجه 95 کل کشور نیز 
آمده بود؛ به منظور تامین بار مالی طرح الزام سازمان تامین اجتماعی 
پیش از موعد )مصوب ۱۳8۶/۶/5( مشموالن سازمان تامین اجتماعی 
طبق میانگین حقوق مبنای تعیین حق بیمه دو سال آخر بیمه پردازی 
سنوات ارفاقی، دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی و موسسات و 
نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند در صورت عدم پرداخت سنوات 
ارفاقی توسط دستگاه های اجرایی مربوطه اعتبار مورد نیاز را از محل 
اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاه ها و یا با استفاده از منابع مالی خود 
برای هزینه مابه التفاوت حقوق سنوات ارفاقی به سازمان تامین اجتماعی 

تامین و پرداخت کنند.

تصویب افزایش وام ازدواج با کار 
کارشناسی

بر  تاکید  با  مجلس،  اقتصادی  عضوکمیسیون 
از سوی  ازدواج  وام  افزایش  قانون  اجرای  الزام 
وام  پرداخت  برای  الزم  منابع  گفت:  ها،  بانک 
۱۰ میلیونی ازدواج به هر یک از زوجین پیش 

بینی شده است.
محمدعلی مددی با تاکید برالزام اجرای قانون 
در  ها،گفت:  بانک  از سوی  ازدواج  وام  افزایش 
جاری  الحسنه  قرض  منابع  صراحت  به  قانون 
پرداخت  برای  مالی  منابع  جزء  انداز  پس  و 
است؛بنابراین  شده  گرفته  درنظر  ازدواج  وام 
ازدواج  تسهیالت  پرداخت  برای  ای  بهانه  هیچ 

پذیرفتنی نیست.
نماینده مردم میانه درمجلس شورای اسالمی،با 
بیان اینکه پرداخت تسهیالت ازدواج می تواند 
زندگی  آغاز  برای  جوانان  شرایط  تسهیل  به 
میزان  افزایش  کند،افزود:برای  کمک  مشترک 
برای  تومان  میلیون   ۱۰ میزان  به  ازدواج  وام 
مناسبی  کارشناسی  اقدامات  زوجین  از  هریک 

انجام شده است.
به  اشاره  با  نهم،  نماینده مردم در مجلس  این 
وام  افزایش  درخصوص  مجلس  مصوبه  تایید 
ازدواج از سوی شورای نگهبان،گفت: مهرتایید 
شورای نگهبان بر این مصوبه،ضرورت اجرای آن 

را نمایان می کند.
وی با بیان اینکه تسریع و تسهیل در پرداخت 
جد  به  دولت  ازسوی  باید  ازدواج  تسهیالت 
این  در  که  هایی  بانک  شود،افزود:  پیگیری 
زمینه همکاری نکنند،باید بدانند مجازات های 

سنگینی در انتظارشان است.
با  ازدواج  وام  پرداخت  براینکه  تاکید  با  مددی 
کاغذبازی های بسیار نارضایتی های فراوانی را 
رقم زده بود، تصریح کرد: با افزایش وام ازدواج 
امید است تاخیرهای بسیار درخصوص پرداخت 
ترتیب  این  به  و  شده  کم  متقاضیان  به  آن 
مطالبه رهبر معظم انقالب در خصوص تسهیل 

ازدواج ،جامع عمل بپوشد.
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
مصوبه  اجرای  برای  مجلس  اسالمی،گفت: 
ها  بانک  سوی  از  ازدواج  تسهیالت  افزایش 

مصمم بوده و با متخلفان برخورد خواهد کرد.

فروش آب سنگین ایران به آمریکا 
نباید زیر قیمت جهانی باشد

سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  نایب 
اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
زیر  نباید  آمریکا  به  ایران  سنگین  آب  فروش 
و  روسیه  آمریکا،  گفت:  باشد،  جهانی  قیمت 

قزاقستان از جمله کشورهایی بودند.
آب  فروش  خصوص  در  نیا  سبحانی  حسین 
اصل  داشت:  اظهار  آمریکا،  به  ایران  سنگین 
این موضوع بسیار خوب است و اگر بتوانیم آب 
سنگین مازاد بر نیاز را به فروش برسانیم، اقدام 

مناسبی است.
مجلس  در  فیروزه  و  نیشابود  مردم  نماینده 
سنگین  آب  فروش  کرد:  بیان  اسالمی  شورای 
ایران به این معناست که ما صاحب این فناوری 
نیاز  مازاد  و  هستیم  ای  هسته  باشگاه  عضو  و 
خود را نیز در بازار جهانی به فروش می رسانیم.
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  نایب 
داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
آمریکا، روسیه و قزاقستان از جمله کشورهایی 
بودند که متقاضی آب سنگین اراک بودند، مهم 
آب  عادالنه  قیمتی  با  بتوانیم  ما  که  است  این 
سنگین را به فروش برسانیم که زیر قیمت بازار 

جهانی نباشد.
ایران  سنگین  آب  خرید  گفت:  نیا  سبحانی 
از این جهت که دارای ادعاهای  توسط آمریکا 
خیلی باالیی است، نشان می دهد که فناوری 

هسته ای در جهان مقبولیت دارد.
وی افزود: مهم این است که آب سنگین را با 
قیمتی عادالنه و مطابق با قیمت بازار جهانی به 

فروش برسانیم.

کوتاه از مجلس

خانی نژاد - سرویس گزارش: در برخی کشورها 
به خصوص کشورهای آسیایی آدمهایی هستند که 
هر چیزی در آسمان است جز هواپیما، هر چیزی 
که در دریاهاست بجز کشتی و هر چیزی که بر 
زمین راه می رود جز ماشین را می خورند. حال 
این حکایت ما و کشور ماست که در چند سال 
اخیر پدیده ای به نام زمین خواری رواج یافته است. 
در واقع بهره برداری غیر متعارف  و سوء استفاده 
از شیوه های متعارف زمین به نحوی که همراه با 
فساد اقتصادی سنگینی باشد که معنای آن زمین 

خواری است.
است  آمده   9۰ اصل  کمیسیون  گزارش  در 
»زمین خواري، جرم پیچیده اي است که دست هاي 
قاطع  برخورد  دیده مي شود،  آن  زیادي در پس 
قضایي مي تواند این دست ها را قطع کند. هرچند به 
نظر مي رسد سازمان هاي دولتي باید در واگذاري ها 
دقت کنند تا زمین ها و مستغالت به نام مردم و کام 

زمین خواران رها نشود.«
افرادی که طمع دست یافتن به منابع بیشتر مالی 
و دست درازی به اموال مردم را دارند با تصرف 
به مناطق خوش آب و هوای کشور رخنه کرده 
و بجای استفاده عموم از این مناطق، دستخوش 
طمع افراد سودجو شده و اموال عمومی حیف و 
میل می شوند. گسترش پدیده شوم زمین خواری 
مازندران،  گیالن،  مانند  شمالی   استان های  در 
گلستان و... که در حوزه گردشگری است به تصرف 
آنان  از  مسووالن  همچنان  که  درآمده  افرادی 
به عنوان دست های پشت پرده یاد می کنند و 
چنانچه طرح توسعه روستاها اجرا شود، نقطه ای 
نیست که از آسیب و گزند این افراد در امان باشد.

از طرفی اگر چنانچه شاکی علیه آنان ادعا کند 
متخلفان یا گریز قانونی دارند و یا هزینه تخلف آنان 
آنقدر پایین است که برخورد قاطعی با آنان صورت 

نمی گیرد.
وضعیت به گونه ای رقم خورده که بیشتر کشاورزان 
و روستاییان از این اقدام بیگانه ها و یا حضور آنان 
در منطقه خود رضایت نداشته و این محیط را برای 
فرزندان خود ناامن می دانند. ساخت و سازهای 
بی رویه و بدور از اصول ترکیب روستاها و مناطق 
گردشگری را برهم زده و با ساخت و سازهایی که 
انجام می دهند برخورد با آنان صورت نگرفته است.
برخی با صدور غیر قانونی مجوزهای ساخت دست 
به تخلف می زنند در حالی که در داخل محدوده 
شهرها بر اساس طرح های جامع، که شهرداری ها 
موظف به صدور پروانه هستند که البته آن هم بر 
اساس طرح هایی که به تصویب می رسد،  در خارج 

از محدوده شهرها نیز که مربوط به طرح های هادی 
اساس طرح های  بر  است بخشداری ها می توانند 
مصوب هادی اقدام به صدور مجوز ساخت کنند. لذا 
هرگونه مجوز از سوی هر دستگاه دیگری از جمله 

سازمان همیاری شهرداری ها غیرقانونی است.
شکل  به  که  مراجعی  از  جدا  نقاط  برخی  در 
غیرقانونی اقدام به صدور مجوز می کنند، ساخت 
و سازهای بدون مجوز بسیار زیاد است. در حال 
حاضر بنگاه های معامالت ملکی بزرگ ترین نقطه 
آسیب زمین خواری است. بنگاه ها افراد را به معامله 
دعوت کرده و قول گرفتن مجوز ساخت به آنان می 
دهند. اگر چنانچه فرمانداریهای و بخش داریها و 
یا استانداری ها با تخلفات آشکار این افراد قاطعانه 
برخورد کنند، شاید شاهد چنین سودجویی هایی 
نباشیم. با سطحی نگری در خصوص تخریب محیط 
زیست که خود نوعی جنایت بشری محسوب می 
شود، تخلفات روز بروز بیشتر شده و به بهانه رکود 

مسکن تخلفات نادیده و یا کم دیده می شوند.
از آنجایی که چنین پدیده ای را تنها با  ساز و کار 
دولتی نمی توان پیش برد، باید مردم را تشویق کرد 

تا مانع از وقوع چنین پدیده ای باشند.
40 هزار هكتارزمین خواری آمار مجلس 

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس آمار زمین خواری 
در کشور را بیش از 4۰ هزار هکتار اعالم کرد و 
وزارت جهاد کشاورزی را به عنوان متولی اراضی 
اول  نقش  بعنوان  و  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
کند.  می  معرفی  زمین خواری  پدیده  رواج  در 
محمدعلی پورمختار به نقل از خانه ملت در توضیح 
آخرین وضعیت پرونده زمین خواری در کمیسیون 
اصل نود، می گوید به دنبال تعلل دستگاه های ناظر 
شاهد اتفاقات ناخوشایند در حوزه زمین خواری 

بودیم که کمیسیون اصل نود مجلس از سال 9۳ به 
معضل زمین خواری به سختی ورود کرد و در برخی 
موارد اطالع رسانی از سوی اعضای کمیسیون به 

دستگاه ها نیز صورت گرفت.
زمین خواری،  پرونده های  از  تاسف  ابراز  با  وی 
دستگاه های مربوطه را مسبب ناآگاهی از چنین 
از  نشان  این موضوع  و گفت:  دانست  ای  پدیده 
عدم اراده دستگاه های اجرایی برای پیگیری معضل 
جلسات  برگزاری  با  که  چرا  است.  زمین خواری 
متعدد با مسئوالن مربوط به زمین در کمیسیون 
اصل نود موضوع زمین خواری در ستاد مبارزه با 
مفاسد اقتصادی موجب ورود همه جانبه دولت و 
قوه قضاییه به عرصه مبارزه با زمین خواری شد، 
قوه  خصوص  به  دستگاه ها  حساسیت  افزایش 

قضاییه نیز ناشی از چنین مسئله ای است.
پورمختار با اعالم بیش از 4۰ هزار هکتار در کشور 
که دستخوش پدیده زمین خواری شده اند، با دادن 
مجوزهایی که بدون تغییر کاربری صورت گرفته 
قطعه بندی و فروخته شده اند که هزاران میلیارد 

تومان عاید سودجویان شده است.
تملک  عبارتی  به  زمین خواري  مي گوییم  وقتي 
زمین یا تغییر کاربري بدون مجوز قانوني است که 
از لحاظ حقوقی جرم است و در قانون نیز پیش بیني 
شده است. در این راستا قانون حفظ کاربري اراضي 
زراعي و باغ ها سال ها پیش در مجلس تصویب شد، 
در حال حاضر براي تغییر کاربري اراضي عالوه بر 
اعاده به وضعیت سابق مجازات یک تا ۶ ماه حبس 

هم براي آن تعیین شده است.
در ماده ۳ این قانون آمده است:»مالکین یا متصرفین 
اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که غیر 
مجاز اراضی زراعی و باغ ها را تغییر کاربری دهند 
عالوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع بند ۲ 

به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و 
باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم 
خواهند شد. در صورت تکرار جرم عالوه بر مجازات 
مذکور به حبس از یک تا ۶ ماه محکوم خواهند 
پرونده های  است  موظف  کشاورزی  وزارت  شد. 
متخلفین از این قانون را به مراجع قضایی ارسال 
تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به 
موارد مذکور در این قانون را صادر و خارج از نوبت 
رسیدگی و براساس ضوابط مربوطه حکم قطعی 
صادر نماید«.همچنین در ذیل ماده آمده است:»هر 
یک از کارکنان دولت و شهرداری ها و نهادها که در 
اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی 
کرده باشند به جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی 
و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در 
صورت تکرار عالوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم 
از خدمات دولتی و شهرداری ها محکوم خواهند 
شد. سردفتران متخلف نیز به۶ ماه تا دو سال تعلیق 

از خدمت محکوم خواهند شد«.
حال اگر کسي با سوءاستفاده از موقعیت کاری و 
برخالف قانون، اراضي کشاورزي را تغییر کاربري 
دهد با توجه به کاربري جدید جریمه آن تعیین 
مي شود و اگر ماموران دولتي این کار را انجام دهند 
و در صورت تکرار انفصال از خدمت را نیز به همراه 
دارد. زمین هایی که در منطقه شمال کشور قرار 
دارند هر کدام به نحوی توسط افراد سودجو به ویال 
تبدیل شده اند و با تغییر کاربری از سوی برخی 
افراد با نفوذ راه های گریز از قانون را طی کره اند. 
البته آنچه مهم است این است که براي کاهش این 
جرم آن چیزي که همیشه تعیین کننده است 
اجراي قانون است و با روشن شدن موارد قانونی 
اگر کسی مبادرت به این عمل کند تا حدودی 
با جریمه و انفصال از خدمت می توان از این امر 
جلوگیری کرد، از طرفی اگر وزارت جهاد کشاورزی 
و محیط زیست هر کدام با قاطعیت وارد عمل شوند 
تا حدودی این امر بازدارنده خواهد بود. عدم اجراي 
درست قانون باعث عدم بازدارندگي خواهد شد. 
اگر فردي که مي خواهد زمین هاي خود را تغییر 
کاربري بدهد مطمئن باشد ظرف یک، دو یا حتي 
یک سال دیگر سازه وي تخریب و زمین به حالت 
گذشته برمي گردد عالوه بر آن، جریمه و حبس نیز 
براي فرد در پي خواهد داشت، مطمئنا مرتکب این 
جرم نخواهد شد. بحث ما این است که متاسفانه 
قانون درست اجرا نمي شود. مشکل دیگر این است 
که جهادکشاورزي بعنوان متولی فرد متخلف را به 
دستگاه قضایی معرفی کند تا به موقع رسیدگی 

شود تا دیگر شاهد چنین تخلفی نباشیم.

دستان بسته قانون در برابر جوالن زمین خواران!

نمایندگان مردم در خانه ملت، مقرر کردند که سهم صندوق 
توسعه ملی از درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز طبیعی 

در سال ۱۳95 معادل ۲۰ درصد باشد.
به نقل از خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی روز گذشته 
مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی مواد اعاده شده از 
کشور،  کل   95 سال  بودجه  الیحه  در  نگهبان  شورای  سوی 
جهت تأمین نظر آن شورا با اصالحات بند )ب( تبصره ۱ این 
الیحه با ۱۷۲رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع 
موافقت کردند که  نماینده حاضر در جلسه  از مجموع ۲۲۲ 
براساس آن سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ناشی از 

صادرات نفت و گاز طبیعی ۲۰ درصد تعیین شده است.
در بند )ب( تبصره یک اصالحی ماده واحده این الیحه آمده 
است: سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند ب ماده یک قانون 
مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون  به  مواد  برخی  الحاق 
دولت )۲(، ۲۰ درصد تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری 
از ارزش  ایران موظف است ۲۰ درصد منابع حاصل  اسالمی 
صادرات نفت، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی را به حساب 
صندوق توسعه ملی واریز کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه 

واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.
بر این اساس، سهم این صندوق از صادرات فرآورده های نفتی 
براساس سازوکار ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 

و ارتقای نظام مالی کشور انجام می شود.

سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای 
نفتی و گازی 2۰ درصد

ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  نایب 
وسیاست خارجی مجلس در رابطه با آشوب 
سیاسی عراق و پیش شرط های فراکسیون 
و  بغداد  گفت:  کشور  این  مجلس  سنی 
سیاستمداران عراقی در مقابل فتنه اختالف 
افکنی بعثی ها باید ضمن هوشیاری بر علیه 

داعش متحد باشند.
سهم  تقبیح  ضمن  پور  حقیقت  منصور 
خواهی های سیاسی احزاب عراقی گفت: 
و  اقتصادی  توسعه  نیازمند  عراق  کشور 
مقابله با تهدیدات تروریستی داعش است 
اما سیاستمداران این کشور منافع شخصی 
و حزبی را بر منافع کشور ترجیح می دهند.
و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  نایب 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد: گروه های تروریستی تکفیری از 
اختالفات سیاسی و رکود اقتصادی با تکیه 
بر اختالفات شیعه و سنی نهایت بهره را 

تاکنون  کسب کرده اند.
وی در ادامه گفت: تروریست های تکفیری 
داعش در جنایات خود میان شیعه و سنی 
باقی مانده های  اما  قائل نیستند  تفاوتی 
حزب بعث ضمن پنهان کردن این موضوع 

تالش می کنند شیعیان را عامل وضعیت به 
وجود آمده معرفی کنند.

این نماینده مجلس نهم گفت: مرجعیت 
نجف تاکنون تالش کرده است که بحران 
که  گونه  همان  اما  کند  کنترل  را  عراق 
اند  بیان کرده  ا... سیستانی  نماینده آیت 
نصایح  کشور  این  سیاستمداران  گوش 

مرجعیت را نمی شنوند.
خواست  یک  اصالحات  انجام  گفت:  وی 
مسائل  برخی  اما  است  عراق  در  عمومی 
مطروحه تنها زمینه ساز گسترش اقدامات 

جنایتکارانه داعش و عربستان است.
ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  نایب 
گفت:  انتها  در  خارجی  سیاست  و 
سیاستمداران عراق به دور از هرگونه جناح 
بندی و مذهب باید در کنار یکدیگر بر علیه 
تروریست های تکفیری متحد شوند. در این 
میان آنهایی که به دنبال تصفیه حساب با 
نیروهای مردمی حشدالشعبی هستند باید 
بدانند که اگر این نیروها نبودند آنها امروز 
تحت سلطه رسمی داعش جان و ناموس 

خود را از دست داده بودند.
روز  سنت  اهل  ائتالف  که  است  گفتنی 

به  ائتالف  این  بازگشت  برای  یکشنبه 
جلسات پارلمان شروطی گذاشته و آن را 
منوط به اجرای برخی از خواسته هایشان 
توسط دولت کرد. از جمله خواسته های 
شدن  روشن  موهوم  ادعای  شده  مطرح 
سرنوشت افراد ربوده شده توسط نیروهای 

حزب ا... است.
اعضای این ائتالف همچنین تهدید کردند 
که در صورتیکه حیدر العبادی به وعده های 
خود درباره اصالحات عمل نکند، از جلسات 
کابینه عقب نشینی خواهند کرد.ائتالف اهل 
سنت همچنین از نخست وزیر خواست به 
عنوان فرمانده نیروهای مسلح عراق هرگونه 
ارتباط این شبه نظامیان را با هیات نیروهای 
داوطلب مردمی )حشدالشعبی( مشخص 

کند.
در این راستا نخست وزیری عراق از پارلمان 
خواست برای تکمیل تغییرات و اصالحات 
کابینه تشکیل جلسه دهد. نخست وزیری 
عراق همچنین از تمامی گروه های سیاسی 
و اجتماعی خواست اختالفات خود را کنار 
گذاشته و فضا را برای اجرای وظایف قانونی 

سازمان های دولتی فراهم کنند.

لزوم هوشیاری بغداد مقابل فتنه بعثی

کوتاه از مجلس
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فرصت های نوین استکبارستیزی و هدایت بشر 

ارتباطات  عصر  در  بشر  هدایت  و  استکبارستیزی  نوین  های  فرصت 
نوین 

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان  همزمان با روز 
بهانه اي  ارتباطات  ارتباطات« گفت: روز جهاني  و  اطالعاتی  »جامعه 
در  اسالمی  انقالب  تهدیدهای   و  ها  فرصت  بر  بازنگری  برای  است 
به  و فضای مجازی  اینترنت  بستر  بر  ویژه  به  نوین  ارتباطات  عرصه 
منظور برنامه ریزی بهتر و آینده نگرانه برای استفاده هر چه بیشتر و 

هدفمندانه از این فرصت است.
الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  پیام  گزارش  به 
آموزان،دبیرکل  دانش  اسالمی  های  انجمن  اتحادیه  دفترمرکزی 
جهانی  روز  با  همزمان  آموزان  دانش  اسالمی  های  انجمن  اتحادیه 
ارتباطات و جامع اطالعاتی گفت: روز ۲۷ اردیبهشت هر سال بعنوان 
در  ساله  هر  که  شود  می  یاد  ارتباطات«  و  اطالعاتی  »جامعه  روز 
کشورهای جهان به منظور یادآوری قدرت اطالعات و فن آوری ها 
در ساختن جامعه ای مردم محور، توسعه یافته و درخشان بر مبنای 
روز  یعنی  مجال  این  اینک  و  شود  می  داشته  پاس  انسانی  حقوق 
جهاني ارتباطات بهانه اي است برای بازنگری بر فرصت ها و تهدیدهای  
اینترنت و  بر بستر  به ویژه  نوین  ارتباطات  انقالب اسالمی در عرصه 
برنامه ریزی بهتر و آینده نگرانه برای بهره  فضای مجازی به منظور 

برداری هر چه بیشتر و هدفمندانه این فرصت است.
ارتباطات  و  رایانه ها  مثل  تسهیل کننده،  »ابزارهای  گفت:امروز  وی 
اینترنتی و فضای مجازی و سایبری هم که االن در اختیار شماست. 
اگر بتوانید اینها را یاد بگیرید، میتوانید یک کلمه حرف درسِت خودتان 
را به هزاران مستمعی که شما آنها را نمیشناسید، برسانید؛ این فرصت 
فوق العاده ای است؛ نبادا این فرصت ضایع شود. اگر ضایع شد، خدای 
متعال از من و شما روز قیامت سؤال خواهد کرد: از فرصت این همه 
جوان، این همه استبصار، این همه میل و شوق به دانستن، شما برای 
ترویج معارف اسالمی چه استفاده ای کردید؟« در این مورد مقام معظم 
رهبری در دیدار چند روز گذشته نیز برای چندمین بار ئر خطاب به 
واقعی  میدان   ، فضای مجازی  میدان   فرمودند:«امروز  تهرانی  طالب 
جنگ است و روحانیون و طالب باید مسلح و آماده، وارد عرصه ی مقابله 

با شبهات و تفکرات غلط و انحرافی شوند.«
عالمتی خاطرنشان کرد: بدون شک هدف تمام امتحانات الهی سنجش 
میزان عزم و ایمان انسان ها در مواجهۀ با »استکبار« است، که موجب 
رشد انسان ها و تعالی روحی آنها می شود. و این بار نیز فضای مجازی 
با همۀ مختصات تازه ای که دارد و تغییرات گسترده ای که ایجاد کرده 
است، زمینۀ جدیدی است برای سنجش و امتحان انسان قرن ۲۱ و 
بستر تازه ای برای تکالیف انسانی و دینی، که باید ببینیم چگونه از عهدۀ 

آنها برخواهیم آمد.
فضای  عرصه  ،امروز  انقالب  فرزانه  رهبری  فرمایش  گفت:طبق  وی 
تعبیری  به  و  است  استکبار شده  با  عیار  تمام  نبردی  عرصه  مجازی 
عرصه ی جهاد عظیم برای افسران جنگ نرم جبهه انقالب اسالمی 
ایران برای غلبه بر افسران جبهه استکبار جهانی ، واین ممکن است از 
جمله امتحانات نهایی در آخر الزمان باشد  برای  محک نسل انقالبی 
تا انشا... زمینه پیروزی بر استکبار جهانی و زمینه سازی تمدن انقالب 

اسالمی در عرصه جهانی فراهم آید.
دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان گفت: تذکرات پی 
در پی مقام معظم  رهبری در چند هفته گذشته بر اهمیت برنامه ریزی 
در حوزه جوانان و فضای مجازی این پیام را دارد که هر چه سریعتر و 
بدون فوت وقت بایستی از انفعال خارج شده و با پدافند و ایمن سازی 
مخاطب جوان در مواجهه با مخاطرات ارتباطات نوین در اینترنت زمینه 

نقش آفرینی افسران جنگ نرم )جوانان انقالبی(را فراهم نمود. 

ناباروری از علل شایع طالق در کشور است

مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در امور بیمارستان های 
و  ناباروری  ایران  در  طالق  شایع  علت  پنج  از  یکی  گفت:  خصوصی 

اختالالت جنسی است.
دکتر محمدرضا نوروزی در نشست خبری کمپین خانواده، تولید مثل 
و فرزندپروری افزود: حدود ۳۰ درصد ازدواج ها در تهران در سال اول 
منجر به طالق می شود که از این تعداد حدود شش تا هفت درصد آن 

به دلیل بچه دار نشدن خانواده ها است. 
نوروزی با اشاره به آمار کلی حدود ۲5 درصدی آمار طالق در کشور، 

اظهار کرد: عامل چهار درصد طالق ها در کشور ناباروری است. 
کشور  در  طالق  هزار   ۲5۰ حدود  آمارها  اساس  بر  داد:  توضیح  وی 
صورت می گیرد که از این تعداد حدود 5۰ هزار طالق در اثر ناباروری 

می باشد. 
های  هزینه  درصد   5۰ حدود  که  این  به  اشاره  با  همچنین  نوروزی 
ناباروری زیر پوشش بیمه قرار دارد، اظهار کرد: هزینه ناباروری در هر 
سیکل حدود ۱۰ میلیون ریال است که 5۰ درصد آن تحت پوشش 

بیمه قرار گرفته است. 
وی اظهار کرد: قدم بعدی، اختصاص سوبسید به هزینه های درمانی 
است که افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از این سوبسید 

بهره مند می شوند. 
وی به حمایت های وزارت بهداشت از زوج های نابارور اشاره کرد و 
گفت: حدود ۱۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای این منظور تخصیص پیدا 

کرد که در اختیار زوج های نابارور قرار خواهد گرفت. 
درمانی  مرکز   ۷۰ حدود  فعالیت  از  همچنین  بهداشت  وزیر  مشاور 
ناباروری در کشور خبر داد که از این تعداد 4۰ مرکز خصوصی و بقیه 

دولتی می باشند.

مراجعه بانوان ایرانی مزدوج با شهروندان 
خارجی به استانداری یا دفتر کفالت 

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  خارجی  اتباع  اشتغال  مدیرکل 
اعالم کرد: بانوان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده اند، برای 
تکمیل اطالعات فردی به یکی از دفترهای کفالت یا استانداری های 

محل سکونت خود مراجعه کنند.
اقبالی«گفت:  »علی  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  گزارش  به 
طبق قانون زناشویی بانوان ایرانی با اتباع خارجی و در اجرای ماده 
در  است  شدهگپ  داده  اجازه  کشور  وزارت  به  مدنی  قانون   ۱۰۶۰
صورت رعایت مقررات مربوط به بانوان ایرانی، اجازه ازدواج داده شود.

با وزارت  با هماهنگی های صورت گرفته  اداره کل  این  افزود:  وی 
کشور و استانداری ها، بررسی وضعیت و جمع آوری اطالعات فردی 
بانوان ایرانی را که به صورت رسمی یا شرعی همسر خارجی دارند، 

در دستور کار دفترهای کفالت قرار داده است.
یا  قانونی  تاکنون  ازانقالب  ایرانی که پس  بانوان  اقبالی اضافه کرد: 
باید به ۱۶5 دفتر کفالت  اند،  ازدواج کرده  اتباع خارجی  با  شرعی 
)در ۱4 استان مشمول طرح ساماندهی( مراجعه و نسبت به تکمیل 

فرم اطالعات فردی اقدام کنند.
به گفته وی، در استان های دیگر که دفترهای کفالت وجود ندارد، 

بانوان ایرانی باید به استانداری محل زندگی خود مراجعه کنند.
همچنین  و  آمار  آوری  جمع  برای  فرم  این  تکمیل  گفت:  اقبالی 
از  حاصل  فرزندان  شمار  و  اسکان  معیشت،  سواد،  وضعیت  بررسی 

این ازدواج هاست.
خارجی  مردان  با  ازدواج  از  پیش  کرد  توصیه  ایرانی  بانوان  به  وی 
نسبت به قوانین و مقررات کشور زوج آگاهی کامل داشته باشند که 
در آینده متحمل ضرر ناشی از ایجاد مشکل برای خود و فرزندانشان 

نشوند.

ارائه رایگان دوره پیش دبستانی 
در مناطق محروم 

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از 
تصویب ردیف اعتباری ویژه توسعه کمی و کیفی 
دوره پیش دبستانی در بودجه سال 95 در مجلس 

شورای اسالمی خبر داد. 
محمد دیمه ور با بیان اینکه دوره پیش دبستانی 
صاحب یک ردیف اعتباری مصوب در بودجه 95 
شده است اظهار کرد: منتظر هستیم تا بودجه در 
شورای نگهبان نیز به تصویب برسد و به دولت ابالغ 
شود. وی ادامه داد: با تصویب این مصوبه می توانیم 
در سال تحصیلی آینده با ظرفیت خوبی که این 
بودجه در اختیار ما قرار می دهد دوره یکساله پیش 
دبستانی رایگان را در مناطق محروم، مرزی و بویژه 
دو زبانه ارائه کنیم. معاون آموزش ابتدایی وزارت 
آموزش و پرورش با بیان اینکه اعتبار مصوب 5۰ 
تحقق  برای  اول  گام  است، گفت:  تومان  میلیارد 
عدالت آموزشی توسعه دوره پیش دبستانی است 
و شوق به تحصیل در دوره پیش دبستانی نهادینه 
می شود. دیمه ور افزود: در دولت یازدهم نرخ پوشش 
پیش دبستانی از ۳8.۲ به 5۳.۶ درصد رسیده که 
سهم رشد این درصد در مناطق روستایی به مراتب 

بیشتر از مناطق شهری بوده است. 

رتبه بندی معلمان گامی موثر در 
راستای ارتقا معیشت فرهگیان 

وزیر آموزش و پرورش با بیان این که تشکل های 
صنفی در دولت یازدهم نه تنها تهدید نیستند بلکه 
فرصت تلقی می شوند، گفت: ظرفیت فکری تشکل 
های فرهنگی می تواند فرصتی برای پیشبرد اهداف 

کالن آموزش و پرورش باشد. 
علی اصغر فانی در دیدار با نمایندگان تشکلهای 
صنفی فرهنگیان که در ساختمان شهید رجایی 
برگزار شد، اظهار کرد: حضور در جمع تشکل های 
صنفی فرصت مغتنمی است که می تواند با برنامه 
ریزی منظم و هدفمند به صورت یک ظرفیت فکری 

برای سامان دهی امور مورداستفاده قرار گیرد. 
وی با اشاره به تفاهم نامه آموزش و پرورش با سازمان 
زندانها، تصریح کرد: در این تفاهم نامه مقرر شد به 
ازای آموزش زندانیان بی سواد و حمایت تحصیلی از 
خانواده های آنان، آموزش و پرورش بتواند در جهت 

حّل برخی مشکالت فرهنگیان استفاده کند. 
حرفه ای  بندی  »رتبه  وامید  تدبیر  کابینه  عضو 
معلمان« را گامی مؤثر و بزرگ در راستای کمک 
به ارتقای معیشت فرهنگیان عنوان کرد و افزود: 
در سال94، ۱۳5۰ میلیارد تومان و در سال 95 ، 
۳5۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح علی 
است،  شده  هزینه  دولت  اعتباری  مشکالت  رغم 
ولی متأسفانه برخی این دستاورد بزرگ آموزش و 
پرورش را نادیده می گیرند و فقط به ناامیدی در بین 
معلمان دامن می زنند. وزیر آموزش و پرورش با بیان 
این که آموزش و پرورش دولت یازدهم در مدت ۲ 
سال گذشته بیش از ۶۷ درصد و افزایش حقوق 
برای فرهنگیان داشته است، خاطرنشان کرد: دولت 
در سال 9۳ و 94، حدود ۳۲ درصد افزایش حقوق 
پیش بینی کرده بود و بقیه این افزایش حقوق از 
اجرای صحیح  و  در هزینه ها  محل صرفه جویی 
سامان دهی نیروی انسانی ایجاد شده است و قطعاً 
این کار در سال 95 نیز با قّوت بیشتری ادامه خواهد 
داشت. وی تدوین آیین نامه هدایت تحصیلی را از 
مهم ترین اقدامات آموزش و پرورش در سال 95 
خواند و گفت: استعداد، عالقه، نیاز جامعه و امکانات 
هدایت  در  اصلی  چهارعامل  پرورش  و  آموزش 
تحصیلی دانش آموزان است که در بسیاری موارد 
این چهار عامل در یک راستا نیست و باید در این 
زمینه آموزش های الزم برای مشاورین مدارس و 

اولیای محترم درنظرگرفته شود. 
فانی ادامه داد: برای اولین بار تست استعداد سنجش 
بهینه و علمی هدایت تحصیلی که  اجرای  برای 
ترکیبی از نظر معلم،دانش آموز، مشاور و هم چنین 
نیاز جامعه و امکانات آموزش و پرورش تهیه شده 
است، برگزار می شود و در نظر داریم با انجام کالس 
های توجیهی برای اولیاء و مشاورین مدارس بتوانیم 

عملکرد مناسبی داشته باشیم. 

بوتاکس موجب فلج دائمی 
می شود؟ 

یک متخصص پوست با اشاره به اینکه برخی از افراد 
تصور می کنند انجام بوتاکس موجب فلج صورت 
و عضالت می شود، گفت: در صورتی که بوتاکس 
توسط پزشک متخصص انجام شود، هرگز منجر به 

فلج دائمی صورت نخواهد شد. 
به گزارش ایسنا ،دکتر غالمرضا عشقی اظهار کرد: 
بوتاکس ماده ای است که تزریق آن باعث کاهش 
فعال هستند،  از حد  بیش  که  فعالیت عضالتی 
که  فعال  بیش  عضالت  این  افزود:  وی  می شود. 
اطراف  و  پیشانی  و  باال  سمت  به  بینی  نوک  از 
دچار  فعالیت  اثر  در  می شود،  شامل  را  چشم ها 
چین و چروک شده و در زیبایی افراد اثر نامطلوبی 
می گذارد. با انجام بوتاکس چین و چروک حاصل 
از فعالیت بیش از حد عضالت از بین رفته و پوست 

کشیده می شود. 
بیشترین  اینکه  بیان  با  پوست  متخصص  این 
متقاضیان انجام این عمل خانم ها هستند، اظهار 
کرد: معموال متقاضیان از سنین باالی ۳۰ و ۳5 

سال برای تزریق بوتاکس اقدام می کنند. 
عشقی در پاسخ به اینکه آیا بوتاکس موجب فلج 
دائمی صورت می شود؟ تاکید کرد: بوتاکس هیچ 
بر فلج دائمی عضالت نداشته و عوارض  تاثیری 
حاصل از آن به صورت گذرا و کوتاه مدت است. 
پلک،  افتادگی  شامل  بوتاکس  از  ناشی  عوارض 
و  آنفلوانزا  شبه  عالئم  خفیف،  تب  بدن،  خارش 
ایجاد حساسیت است که تمام این عوارض کوتاه 

مدت بوده و طی یک تا دو روز از بین می رود. 
عشقی افزود: بوتاکس های ارزان قیمت و چینی 
که توسط افراد غیر متخصص مورد استفاده قرار 
می گیرند، منجر به بروز عوارضی مانند دوبینی و 
حساسیت های شدید می شوند که برای فرد جبران 

ناپذیر است. 

کوتاه از جامعه  آنچه در شهر گذشت

صبح دیروز وزیر ورزش و جوانان در ساختمان 
سمن  منتخبین  با  وزارتخانه  این  یک  شماره 

های فعال در حوزه جوانان دیدار کرد. 
ضمن  دیدار  این  ابتدای  در  گودرزی  محمود 
هفته جوان  و  اکبر  علی  تولد حضرت  تبریک 
به جوانان پر شور  نظام  امید مسووالن  گفت: 

و انقالبی است.
جوانان  معضالت  و  مشکالت  افزود:  گودرزی 
باید به صورت گفتمان مطرح شود و تا زمانی 
سطح  در  گفتمان  صورت  به  مشکل  این  که 
نخواهد  بخصوصی  اتفاق  نشود  مطرح  کالن 
با  باید  کشور  مدیران  و  مسئوالن  افتاد. 
اعتماد به جوانان مشکالت جوانان را به دست 

خودشان حل کنند.
سمن های  منتخبان  دیدار  این  ادامه  در 
درمیان  وزیر  با  را  خود  مشکالت  استان ها 
از  نمایندگی  به  محبی  محسن  گذاشتند. 
دغدغه های  بیان  به  تهران  استان  سمن های 

جوانان پرداخت.
خانه  احداث  جوان،  دستیاران  پیگیری  وی 
مصوب  و  ارزان  سفرهای  برگزاری  جوانان، 
جوانان  تصویر  اصالح  برای  طرح هایی  کردن 

در جامعه مطرح کرد.
گفت:  جوان  دستیاران  خصوص  در  محبی 
باال  اکنون  دولت  کارمندان  سنی  میانگین 
گذاشتن  کنار  با  می تواند  دولت  و  است  رفته 
فعال  دولت  در  که  بازنشسته  کارمندان 
تزریق  دولت  به  را  جوان  نیروهای  هستند، 

کند.
ارزان برای  با اشاره به برگزاری سفرهای  وی 
از  تقدیر  با  و  جوانان  فراغت  اوقات  کردن  پر 
محمدرضا رستمی به عنوان معاون ساماندهی 
اظهار  جوانان،  و  ورزش  وزارت  جوانان  امور 
کرد: متاسفانه در سال های گذشته مشکالت 
تنها  و  یافته  گسترش  جوانان  به  مربوط 

محدود به ازدواج نمی شود.
تهران  استان  های  سمن  اعضای  از  امیری 
اصلی جوانان  برنامه مشکل  این  ادامه  در  نیز 
زمینه  در  ما  کرد:  تاکید  و  دانست  ازدواج  را 
ازدواج در بین مسئوالن نظام تنها ارایه راهکار 

را داریم و خروجی مناسبی تا این لحظه از آن 
دریافت نکردیم. طبق آمار رسمی ۳5۰ سایت 
می کنند  فعالیت  اکنون  همسریابی  غیرمجاز 
که هیچگونه نظارتی از سوی مراجع قضایی و 

انتظامی بر آنها وجود ندارد.
وی با اشاره به کمبود برنامه در خصوص اوقات 
شبکه های  و  مجازی  فضای  جوانان،  فراغت 
اجتماعی را تنها پرکننده اوقات فراغت جوانان 
کار  خواندن،  درس  گفت:  و  دانست  امروزی 
کردن و سایر امور اصلی زندگی به علت نبود 

برنامه ریزی از زندگی جوانان دور شده است.
سمنان  استان  های  سمن  اعضای  از  کوکبی 

نیز با انتقاد نسبت به وضعیت اشتغال جوانان 
گفت: در صورتی که مشکل اشتغال حل شود 
مشکالت  تمام  آن  از  تبعیت  به  می توانیم 

اجتماعی را حل کنیم.
در  اشتغال  مشکل  بر  جوانان  و  ورزش  وزیر 
کارآفرینی  گفت:  و  کرد  تاکید  نیز  کشور 
مهم ترین راهکار حل اشتغال است و استخدام 
کمک  موضوع  این  به  تواند  نمی  زیاد  دولتی 
کند. همانطور که مشاهده می کنید مشارکت 
از  خودشان  به  مخصوص  حوزه  در  جوانان 

جوان هراسی در جامعه کاسته است.
جوان  ملی  سازمان  ادغام  خصوص  در  وی 
ورزش  ادغام  افزود:  بدنی  تربیت  سازمان  و 
دیگر  و  است  شده  انجام  متاسفانه  جوانان  و 
از  من  و  نیست  ساخته  از دست کسی  کاری 
خانه  وزارت  این  به  وزیر  عنوان  به  که  زمانی 

آمدم انتقاد خود را به این طرح اعالم کردم.
از  فراتر  جوانان  موضوع  افزود:  پایان  در  وی 
آسیب های  و  ازدواج  اشتغال،  چالش های 
مشکالت  و  مسایل  تبدیل  است.  اجتماعی 
نظر  می تواند  گفتمان  یک  به  جوانان  حوزه 
تمام مسئوالن و مدیران کشور را جلب کند و 
این امر به سریع تر شدن حل مشکالت کمک 

خواهد کرد.
اعضای  از  صناعی  اندیشی،  هم  این  پایان  در 
لوح  تقدیم  با  قزوین  استان  های  سمن 
زحمات  از  جوانان  و  ورزش  وزارت  به  تقدیر 

ارزشمندانه وی تقدیر کرد.

در نشست هم اندیشی دستیاران جوان با وزیر ورزش مطرح شد؛ 

اشتغال، ازدواج و اعتیاد مشکل اصلی جوانان ایرانی

15۰آرایشگاه، مزون و آتلیه در 
مبارزه با مدلینگ بسته شد

دو  ظرف  کرد:  اعالم  تهران  انقالب  و  عمومی  دادستان 
سال گذشته دو پرونده در مبارزه با مدلینگ کلید خورد 
 5۰ و  مزون   5۰ آرایشگاه،    5۰ حدود  آن  راستای  در  و 
آمدند  در  قضایی  و  اطالعاتی  شاخه  تحت  عکاسی  آتلیه 

ودستگیری هایی انجام و صفحات زیادی بسته شد.
عباس جعفری دولت آبادی در نشست مشترک با قضات 
فضای  آسیب های  به  اشاره  با  رایانه ای  جرایم  دادسرای 
با  مبارزه  حوزه  در  گذشته  سال  دو  گفت: ظرف  مجازی 
آرایشگاه ها و مزون های مرتبط با مدلینگ کارهای خوبی 
انجام شده است و دو پرونده عنکبوت یک و عنکبوت در 

دادسرای جرائم رایانه ای کلید خورد.
دادستان عمومی و انقالب تهران بیان داشت: امروز فضای 
و  است  شده  تبدیل  جدی  فعالیت  بستر  یک  به  مجازی 
با  اگر ما این تهدید را به فرصت تبدیل نکنیم در آینده 

مشکالت بیشتری مواجه می شویم.
و  دشمنان  تمرکز  به  اشاره  با  آبادی  دولت  جعفری 
فضای  و  اجتماعی  شبکه های  در  امنیتی  سرویس های 
مجازی تصریح کرد: امروز دشمن از دو طریق جاذبه های 
تشویق  و  ترغیب  برای  مالی  جاذبه های  و  جنسی 
می کند  گذاری  سرمایه  فضا  این  در  نامشروع  درآمدهای 
که بتواند نسلی بی اراده پرورش دهد، همچنین گروه های 
ظرفیت  این  از  می کنند  احساس  اسالمی  انقالب  معاند 

علیه انقالب استفاده کنند.

بیشتر داروهای تقلبی مرگبارند
در  تقلب  گفت:  ایران  آترواسکلروز  انجمن  رئیس 
بسیار  تقلبی  و  روش سودجویانه  یک  دارو  ساخت 
مرگ  به  مواقع  از  بسیاری  در  که  است  پرخطر 

مصرف کننده منجر می شود.
دکتر مسعود قاسمی در آستانه روزمبارزه با قاچاق 
به  توجه  اهمیت  بر  تاکید  با  تقلبی  وداروهای  دارو 
روزها  این  افزود:  درکشور  تقلبی  داروهای  موضوع 
داروهای تقلبی موضوع بسیار بزرگ و پیچیده ای 
رسیدگی  نیازمند  که  آیند  می  شمار  به  جهان  در 
و توجه بسیار است؛ چراکه داروهای تقلبی با جان 

مردم بازی می کنند.
با اشاره به دسته  ایران  آترواسکلروز  انجمن  رئیس 
از  ای  دسته  کرد:  تصریح  تقلبی  داروهای  بندی 
داروها برای بیماران، اهمیت حیاتی دارند. استفاده 
جای  به  اثر  بی  داروی  حتی  و  تقلبی  داروی  از 
وخیمی  شرایط  در  را  بیمار  تواند  می  داروها  این 

قراردهد.
به گزارش روابط عمومی همایش انجمن داروسازی 
بالینی ، وی ادامه داد:اما دسته ای دیگر داروهای 
مصرفی به شمار می آیند که مصرف نوع تقلبی آنها 
از عدم  ناشی  عوارض  بروز  باعث  در طوالنی مدت 
مصرف دارو خواهد شد و سالمت بیمار را به خطر 
می اندازد که از میان این قبیل داروها می توان به 

داروهای چربی خون اشاره کرد. 

هشدار پلیس فتا درباره خطرات 
کاریابی در دنیای مجازی 

کاریابی  احتمالی  های  خطر  درباره  امینی  اکبر  سرهنگ 
این طریق  از  که  هایی  و کالهبرداری  مجازی  فضای  در 
وتبادل  تولید  فضای  پلیس  رئیس  داد.  هشدار  دهد،  رخ 
اطالعات فرماندهی انتظامی استان همدان افزود: تبلیغات 
در  ویژه  صورت  به  و  مجازی  فضای  در  زیادی  کاریابی 
اینترنت مشاهده می شود که سهم بسزایی در پیدا کردن 
این  کنار  در  ولی  دارد  کار  متقاضیان  نظر  مورد  شغل 

تبلیغات مواردی از کالهبرداری نیز وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: با مراجعه و رصد سایت ها و موسسات 
 ، منزل  در  کار  پیشنهاد  از  مواردی  اینترنت  در  کاریابی 
مکان های خصوصی )شرکت( ، ایجاد یک تولیدی کوچک 

خانگی مشاهده می شود.
وی توصیه کرد : افرادی که از این طریق قصد یافتن شغل 
را دارند ابتدا از افرادی که توسط این تبلیغات جذب کار 
ماهیت  از  همچنین  کنند  تحقیق  و  جو  و  پرس  شده اند 
اطالعاتی  می دهد،  انجام  که  فعالیتی  نوع  و  شرکت  این 

بدست بیاورند.
امور  انجام  منزل،  در  پرستاری  خدمات  کرد:  اضافه  وی 
موارد  و  دستی  صنایع  تهیۀ  یا  منشی گری  به  مربوط 
دیگر از جمله مشاغلی است که با بررسی آنها به ماهیت 

کالهبردارانه و دروغین شان پی خواهیم برد.
راحتی  به  کار  جویای  افراد  کرد:  تاکید  امینی  سرهنگ 
و  سایت ها  نیازمندی های  در  درج شده  آگهی های  فریب 

شبکه های اجتماعی نظیر کانالهای تلگرامی را نخورند.

سردار کمالی خبر داد:

کسر ۳ ماهه سربازی به ازای هر فرزند
کل  ستاد  انسانی  سرمایه های  اداره  جانشین 
به  جدید  تسهیالت  ارائه  از  مسلح  نیروهای 

سربازان و مشموالن متاهل خبر داد. 
در  گفت:  باره  این  در  کمالی  موسی  سردار 
راستای سیاست های جمعیتی ابالغی از سوی 
مقام معظم رهبری و به منظور خوشایندسازی 
سربازی برای سربازان متاهل، همزمان با میالد 
حضرت علی اکبر )ع( و روز جوان و با پیشنهاد 
ستاد کل نیروهای مسلح و موافقت فرمانده کل 
قوا، تسهیالت جدیدی برای سربازان متاهل در 

نظر گرفته شده است. 
و  شده  ابالغ  تسهیالت  این  اینکه  بیان  با  وی 
اساس  براین  کرد:  خاطرنشان  الزم االجراست، 
از  ماه  فرزند سه  ازای هر  به  متاهل  هر سرباز 
شد.  خواهد  کسر  ضرورتش  دوره  زمان  مدت 
همچنین مشموالن غایبی که تا تاریخ ابالغ این 
مصوبه دارای غیبت شده باشند، در شمول این 

اینکه  بیان  با  وی  گرفت.  خواهند  قرار  مصوبه 
سکونت  محل  شهر  در  متاهل  سربازان  کلیه 

اظهار  شد  خواهند  گرفته  کار  به  همسرشان 
کرد: همچنین مرخصی کارکنان وظیفه متاهل 

از ۲۲ روز در سال به ۳۰ روز در سال افزایش 
این  براساس  داد:  ادامه  کمالی  است.  یافته 
مصوبه، کارکنان وظیفه متاهل حداقل هفته ای 
پادگان ها  از  باید  کاری  ساعت  از  بعد  روز  سه 
ترخیص شوند. همچنین برای آموزش های فنی 
می شود،  برگزار  پادگان ها  در  که  حرفه ای  و 

سربازان متاهل در اولویت قرار می گیرند. 
وی با تاکید بر اینکه این مصوبه از زمان ابالغ 
الزم االجراست، گفت: کلیه نیروهای مسلح باید 

در خرداد ماه آن را عملیاتی کنند. 
کل  ستاد  انسانی  سرمایه های  اداره  جانشین 
نیروهای مسلح در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر 
اینکه آیا سربازان فعلی نیز امکان بهره مندی از 
این تسهیالت را دارند یا خیر، اظهار کرد: کلیه 
سربازان  همچنین  و  خدمت  حال  در  سربازان 
در حال آموزش نیز در شمول این مقررات قرار 

داشته و می توانند از آن بهره مند شوند. 

معاون اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی با بیان اینکه ۲5 درصد ازدواج ها در کشور 
به طالق منجر می شود، گفت: برای کاهش آمار 

طالق باید مشاوره قبل از ازدواج اجباری شود.
اظهار کرد: مجموعه عوامل  ایازی  محمدهادی 
و  اعتیاد  اقتصادی،  مشکالت  مانند  اجتماعی 
ازدواج های نامناسب باعث افزایش آمار طالق در 

کشور شده است.
وی گفت: میزان طالق در کشور روز به روز در 
حال افزایش است و آمارهای کشور نشان می دهد 
که یک چهارم ازدواج ها به طالق منجر می شود و 
این  آمار در برخی استانها بیشتر و تا حدود یک 

سوم ازدواج ها می رسد.
 معاون اجتماعی وزیر بهداشت درباره طالق های 
به  نیز  عاطفی  تصریح کرد: طالق های  عاطفی 
شدت افزایش یافته و اگر آمار این طالق ها را هم 
اضافه کنیم وضعیت در کشور فاجعه است. البته 
چون طالق های عاطفی در کشور ثبت نمی شوند، 

آ مار آن را نداریم.
طالق  می کنند،  تصور  برخی  داد:  ادامه  ایازی 
پایان زندگی است، در حالیکه این طور نیست، اما 
واقعیت این است که بویژه برای زنانی که ازدواج 

آنها به طالق منجر می شود، به چشم بد نگاه می 
شود.

وی گفت: باید کالس هایی برگزار شود و به افراد 
طالق گرفته، اصول بازگشت به زندگی عادی را 
آموزش داد، این افراد می توانند دوباره ازدواج کنند 

و زندگی شاد داشته باشند.
معاون اجتماعی وزیر بهداشت افزود: مساله مهم 
این است که با مشاوره قبل از ازدواج کاری کنیم 
که ازدواج ها مناسب تر باشد و میزان طالق کم 
شود، مشاوره های قبل از ازدواج و حتی بعد از 
ازدواج در دوره نامزدی باید در کشور اجباری شود 

و بیمه ها باید این خدمات را پوشش دهند.
ایازی گفت: سالهاست که آزمایش تاالسمی قبل 
از ازدواج وجود دارد و اجباری شده و کار بسیار 
به  توجه  با  اما  است  بوده  ارزشمندی  و  بزرگ 
واقعیتهای جامعه و افزایش طالق، مشاوره قبل 
از ازدواج به هیچوجه اهمیتی کمتر از آزمایش 

تاالسمی ندارد.
وی افزود: آمارها نشان می دهد،  میزان طالق در 
افرادی که قبل از ازدواج، یا حتی بعد از آن از 
به  کرده اند،  استفاده  روانشناسی  های  مشاوره 

شدت کاهش یافته است.

25درصد ازدواج ها در کشور به طالق می رسد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: مبارزه با فقر و پیشگیری از موضوع اعتیاد 
نیازمند نظام تامین اجتماعی کامل و جامع است.

از ستاد مبارزه با موادمخدر، محمد رجایی باغ 
سیایی با اشاره به راه کارهای اقتصادی مبارزه با 
فقر جهت پیشگیری از ناهنجاری  های اجتماعی 
فرارهای  از  جلوگیری  افزود:  اعتیاد  همچون 
سبب  یارانه ها  درست  هدفمندی  و  مالیاتی 
اشتغالزایی و کاهش گرایش به مواد مخدر در 

کشور می  شود.
وی ادامه داد: دولت با حذف یارانه افراد پردرآمد 
می  تواند این بودجه را تامین کند و در جهت 
فقرزدایی و پیشگیری از ناهنجاری  های اجتماعی 
همچون اعتیاد گام بردارد، همچنین حذف یارانه 
این افراد می تواند در بخش تولید بکار گرفته شود 
و این مسئله اشتغالزایی را به همراه خواهد داشت.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در صورتی که 
دولت و مجلس عزم جدی داشته باشند و سدی 
را مقابل فرارهای مالیاتی ایجاد سازند فقر در بازه 
زمانی کوتاه ریشه کن خواهد شده و بهداشت 
روانی افراد مد نظر قرار می گیرد بنابراین با توجه 
به بهداشت روان افراد با اشتغال زایی می تواند 

از اعتیاد پیشگیری کرد و حتی جهت مبارزه و 
درمان آن گام برداشت.

وی اظهار داشت: اعتیاد نوعی بیماری بوده که به 
دلیل برخی سرخوردگی ها و مشکالت در افراد 
ایجاد می شود و هرچند که برخی نیز از تفنن و 
تنوع طلبی به این کار سوق یافته اند ولی در این 
افراد نیز سرخوردگی های درونی سبب بروز این 

معضل در آنها شده است.
وی با تاکید بر اینکه فقرزدایی و اشتغال دو اصل 
اساسی برای مبارزه با اعتیاد است، افزود: بیکاری 
باید رفع و مشکالت اقتصادی نیز کاهش یابد تا 
آرامش برای افراد بیشتر شده و گرایش به سمت 
مواد مخدر به دلیل در هم تنیدگی های روانی 
ایجاد نشود چون اعتیاد بیماری خانمان سوزی 
است که بر خالف سایر بیماری ها عالوه بر اینکه به 
بیمار آسیب وارد کرده بلکه سبب عوارض مخربی 

برای خانواده بیمار و جامعه می شود.
با  مبارزه  اجتماعی شدن  کرد:  خاطرنشان  وی 
باید همه  مواد مخدر رویکرد مطلوبی بوده که 
افراد جامعه نسبت به آن عنایت ویژه ای داشته 
باشند و یک عزم ملی شکل گیرد تا بتوان با علل 

و ریشه های اعتیاد مبارزه کرد.

مبارزه با فقر و اعتیاد نیازمند عزم اجتماعی  
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مفقودی
شهربانی  شماره  به   ۱۳89 مدل   LX سمند  سواری  مادر  سند  و  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   ۱۲489۰4۲۶۲۳ موتور  شماره  به   ۶۱ ی   589  -55 ایران 
و  مفقود گردیده  رودباری  بنام هادی محمدی   NAACA۱CB4AF۲۲۰4۳۰

از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
گواهینامه ۱۶۱48۱9۰  به شماره ۲4۶95۲شماره  باربری  راننده  کارت هوشمند 
تاریخ صدور ۱۳9۰/۱۰/۱۳ بنام بهروز زنگنه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

است.
 شهرستان باغملک

آگهی احضار متهم 
اتهام  به  المکان  مجهول  فعال  موسی،  فرزند  سرخه  محمد  آقای  اینکه  به  نظر 
بدین  ؛  باشد  می  پیگرد  تحت  بازرسی  این  از سوی  احشام،  در سرقت  مشارکت 
وسیله دراجرای ماده ۱۷4  قانون ایین دادرسی در امورکیفری مراتب به نامبرده 
بازپرسی  یکم  در شعبه  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  ابالغ می گردد که ظرف یک 
اتهام خویش  به  پاسخگویی  انقالب شهرستان دهلران جهت  و  دادسرای عمومی 
حاضر شود و در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی تصمیمی 

مقتضی اتخاذ  خواهد شد .
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان دهلران – عبدالكریم سبزواری

آگهی احضار متهم 
اینکه آقای محمدجواد )جواد( عزیزی فرزند حمید، در پرونده کالسه  به  با توجه 
به اتهام ایراد ضرب جرح عمدی با اسلحه گرم، تخریب دو دستگاه خودرو بوسیله 
تیراندازی با سالح گرم و قدرت نمایی با اسلحه گرم و شرکت در نزاع دسته جمعی و 
اخالل در نظم عمومی و حمل سالح غیر مجاز، از سوی این مرجع تحت تعقیب بوده 
و فعال مجهول المکان می باشد بدین وسیله دراجرای ماده ۱۷4  قانون ایین دادرسی 
در امورکیفری به نامبرده ابالغ می گردد که ظرف مهلت یک ماه از انتشار این آگهی 
در شعبه دادستانی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان مهران حاضر شده و در 

برابر بزه انتسابی از خود دفاع کند درغیر اینصورت وفق مقررات  اقدام خواهد شد .
دادیار شعبه دادستانی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان مهران – معراج فرجی

آگهی احضار متهم
 )مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست(

دادسرای شهرستان دره شهر به موجب کیفرخواست شماره 95۱۰4۳۰8۶۳۶۰۰۰۷۰ 
در پرونده 95۰۱8۷ برای متهم امیر ابدال بیگی فرزند شیخ موسی به اتهام خیانت 
وقت  و  ارجاع  شعبه  این  موضوع  به  رسیدکی  که  نموده  کیفر  تقاضای  امانت  در 
با  است.  گردیده  تعیین  صبح   8:۳۰ ساعت   ۱۳95/۰۳/۳۱ مورخ  برای  رسیدگی 
عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 
کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون  و ۱8۰   ۱۱5
در  مقرر  وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  متهم جهت  تا  منتشر  نوبت  یک  مراتب 
دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی به عمل خواهد آمد.
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان دره شهر

ابالغ
احتراما در مورد دادنامه شماره ی 94۰99۷۷۷۲۲۱۰۰9۶5 بتاریخ ۱۳94/۱۱/۱9 
بتاریخ قطعیت ۱۳95/۰۲/۰5 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تنگستان بین آقای 
زینب  سیده  خانم  و   ۳5598۷۳۷۱۱ ملی  شماره  به  عباس  فرزند  بازیار  حجت 
به عدم  توجه  با  به شماره ملی ۳55۰۰۱8۷54  فرزند سید عیسی  زاده  موسوی 
ایشان  به آدرس  تاریخ ۱۳95/۰۲/۱5  اخطاریه در  بازیار یک  آقای حجت  حضور 
ارسال شده ولی ایشان جهت ثبت طالق در دفتر حاضر نشده است در صورت عدم 
حضور آقای حجت بازیار طالق در غیاب ایشان طبق این دادنامه در دفتر طالق 

یک بوشهر به ثبت خواهد رسید.
دفتر رسمی ازدواج 36 بوشهر و طالق یک بوشهر – سردفتر محمد صداقت 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بنا به تجویز ماده ۱۷4 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری به متهم آقای هوشنگ نصری فعال مجهول المکان ابالغ می گردد حداکثر 
ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت دفاع از اتهام خود دائر بر مزاحمت تلفنی در 
پرونده کالسه 94۰۳۲۱ شعبه ۱۰4 کیفری ۲ ایالم در این دادگاه حاضر در صورت 

عدم حضور دادگاه رأسا مبادرت به صدور رأی غیابی خواهد بود.
منشی دفتر شعبه 104 دادگاه کیفری 2ایالم – مصطفی ملكی

ابالغ
فعال  عبداله  فرزند  حسنی  داریوش  اتهامی   9۳۱۷5۱ کالسه  پرونده  در  احتراما 
مهران  زنگنه  علی  مال مسروقه حسب شکایت  تحصیل  اتهام  به  المکان  مجهول 
تحت تعقیب قرار گرفته است و با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای 
تا در  ابالغ می گردد  نامبرده  به  آیین دادرسی کیفری  قانون  مقررات ماده ۱۷4 
وعد مقرر )یک ماه از تاریخ نشر اگهی( جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه 
حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور بدون عذر موجه مطابق مقررات 

اقدام خواهد شد.
دادیار شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقالب ایالم 

  ابالغ 
فرهمند  / متهم  به طرفیت خوانده  دادخواستی  ابراهیمی  پرویز  / شاکی  خواهان 
شفق عنبران و محمد نانزاده به خواسته الزام به فک پالک خودرو تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان بخش چهاردانگه شهرستان اسالمشهر نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه واقع در بخش چهاردانگه ارجاع و به 
کالسه 95۰998۲9۲94۰۰۰۱۲ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳95/۰4/۰5 
و ساعت ۱۰:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و 
در خواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین 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. م / الف ۳4۷ 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه  

آگهی ابالغ
تعمیرکاری  یحیی  آقای  به  کیفری  دادرسی  آئین  قانون  ماده ۱۷4  تجویز  به  بنا 
در  اخالل  و  فحاشی  و  توهین  اتهام  به  المکان  مجهول  فعال  عبدالحسین  فرزند 
نظم عمومی حسب شکایت شاکیه زهرا جمشیدی فعال مجهول المکان در پرونده 
کالسه 94۱5۳8 شعبه دوم دادیاری ابالغ میگردد که ظرف مدت یک ماه پس از 
نشر این آگهی در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ایالم حاضر شود 
در صورت عدم حضور این مرجع قضایی راسا به موضوع رسیدگی و تصمیم قانونی 

اتخاذ خواهد شد.
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب ایالم – مالک  روشنی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان خدیجه اسماعیلی بهرام فرزند حسینعلی دادخواستی به طرفیت خوانده 
)بدلیل  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  محمدشریف  فرزند  مرادی  سعید 
عسر و حرج با رعایت کلیه حقوقات شرعی و قانونی( و مطالبه خسارت دادرسی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان سنندج نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
یازدهم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و کالسه پرونده 94۱۲95  ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی ان ۱۳95/۰4/۱9 و ساعت ۱۱:۰۰ صبح تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و تجویز ماده ۷۳ قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار  آگهی می شود تا خوانده 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 استماع شهادت شهود 

خواهان حاضر گردد.
م الف 716 مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی سنندج – مشیر پناهی

آگهی احضار متهم
 )مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست(

در پرونده کالسه 9۳۰998۰84۱۱۰۱8۳۱  این شعبه متهم به نام ۱- صید هادی 
سلیمانی فرزند صید جعفر به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول حسب شکایت 
داود اکبری تحت تعقیب قرار گرفته است و با عنایت به مجهول المکان بودن متهم 
و در اجرای مقررات ماده ۱۷4 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می 
اتهام انتسابی  از  گردد تا در وعد مقرر )یک ماه از تاریخ نشر اگهی( جهت دفاع 
در این شعبه حاضر گردند و قانونا نیز می توانید یک نفر وکیل به همراه داشته 
باشید بدیهی است در صورت عدم حضور بدون عذر موجه مطابق مقررات اقدام 

خواهد شد.
دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب ایالم – نجفی 

ابالغ وقت رسیدگی
حسب کیفرخواست صادره میالد هرندی فرزند محمدرضا دایر بر سرقت تعزیری 
تحت پیگرد می باشد که چون فعال مجهول المکان می باشد و ابالغ وقت رسیدگی 
از طریق اخطاریه مقدور و میسر نمی باشد لذاوفق ماده ۱8۰ قانون آیین دادرسی 
کیفری وقت رسیدگی ۱۳95/۰5/۰۲ ساعت 9:۰۰ صبح از طریق انتشار آگهی به 
نامبرده موصوف ابالغ می گردد تا در جلسه حاضر شود که نتیجه عدم حضور سبب 

اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو محمودآباد – ولی اله اسالمی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
آقایان سجاد جمالوندی  به  دادرسی کیفری  آیین  قانون  ماده ۱۷4  تجویز  به  بنا 
ابالغ می  المکان  فعال مجهول  علیرضا  فرزند  و سبحان جمالوندی  علیرضا  فرزند 
قطعه  )یک  غیر  مال  فروش  در  بر مشارکت  دائر  اتهام خود  از  دفاع  گردد جهت 
زمین مسکونی( در پرونده کالسه 94۰88۰ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو ایالم در 
جلسه مورخ ۱۳95/۰۳/۲9 ساعت 8:۰۰ در این دادگاه حاضر در صورت عدم حضور 

دادگاه رأسا مبادرت به صدور رأی غیابی خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه کیفری 2ایالم – ناصریان

آگهی
شماره پرونده 4/۶۱۲/94 با شماره دادنامه 95/۱/۱4-۲۳

خواهان : کریم نجف پور با وکالت خانم زهرا قاسمیان دستجردی بطرفیت آقای 
با هزینه  حسین یوسفی فرزند علی به خواسته مطالبه مبلغ ۱۶/۶۷۰/9۷۳ ریال 
الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه مستند به فیش پرداختی و  دادرسی و حق 
دادنامه شماره 4۱۳-9۱/8/۲8وکیل خواهان اظهار داشته که موکل ضمانت خوانده 
را دریافت تسهیالت انجام دادم و ایشان قسط پرداخت نکرده و در پرونده 9۱۷/9۰ 
دریافت  اینجانب  از  را  موضوع خواسته  را  وجه  بنده  بابت محکومیت  انصار  بانک 
داشته خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه حاضر نشده و الیحه ای نیز ارسال 
نداشت در مستند پیوست دادنامه شماره 4۱۳ بانک انصار دعوی علیه خواهان و 
خوانده مبنی بر مطالبه وجه داشته که النهایه خواندگان به پرداخت ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال در حق بانک انصار محکومیت یافته اند بانک انصار نیز طی نامه شماره 58۷-
ریال  مبلغ ۱۶/۶۷۰/98۳  بدهی خوانده  بابت  داشته که خواهان  اعالم   94/۱۲/9
را پرداخت کرده است نظر به مراتب فوق دعوی خواهان به نظر وارد است و این 
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷9  شورا مستند به مواد ۱98-5۲۲و5۱9 
حکم به الزام خوانده پرداخت مبلغ ۱۶/۶۷۰/98۳ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
۱۶۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۶۰۰/۱55 ریال بابت حق الوکاله وکیل 
اجرای  زمان  لغایت  تقدیم دادخواست 94/8/۱۱  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  و خسارت 
حکم بر اساس تغییر شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شورا و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 

عمومی شهرستان بابلسر می باشد 
سید کمال حسینی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف دادگستری بابلسر 

آگهی مزایده مال غیر منقول 
اله شاکری  ید  تیمورزاده علیه  له حمید  ارجاعی  پرونده کالسه ۱/9۲۰۰۷4   در 
مبنی بر مطالبه وجه که ملک شخصی ثالث بنام خانم فاطمه حسین نسب طبری 
روستای  ساری  جاده  بهنمیر  بابلسر  در  واقع  ملک  گردید  توقیف  ذیل  شرح  به 
با  برابر  مساحتی  دارای  کشاورزی  کاربری  با  زنی  بلوک  کارگاه  روبروی  میستان 
موصوف جزئی  قطعه  اعیانی  و  تاسیسات  و  اشجار  گونه  هر  فاقد  مربع  متر   ۳9۰
از پالک ثبتی ۳ اصلی بخش سیزده ثبت که این ملک توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردید که در تاریخ 95/۳/9 روز 
یکشنبه ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح مزایده بصورت حضوری در دفتر اجرای احکام 
مدنی بابلسر بفروش خواهد بود برنده مزایده باید ده درصد قیمت پیشنهادی را فی 
المجلس واریز و مابقی ثمن معامله را حداکثر ظرف یکماه پرداخت نماید طالبین 
می توانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده به اجرای احکام مراجعه تا مورد مزایده به 
آنان ارائه گردد در صورت برنده شدن در مزایده و پرداخت ده درصد وجه چنانچه 
به حساب دادگستری  واریزی  نگردد وجه ده درصد  ظرف یکماه مابقی پرداخت 

منظور خواهد شد 
دفتر اجرای احكام مدنی بابلسر  

آگهی اخطاریه 
پیرو رای مرجع محترم قضائی مبنی بر طالق خانم فاطمه عزیز پور فرد بدینوسیله 
روز جهت   ۷ مدت  که ظرف  شود  می  اخطار  بسطامی  امیر  آقای  وی  همسر  به 
اجرای صیغه طالق و ثبت آن به دفتر طالق 5 خرم آباد واقع در بین کوچه ۶و ۷ 

آراسته مراجعه نماید.
دفتر رسمی ثبت طالق شماره 5 شهرستان خرم آباد – حشمت اله عبدی.

آگهی احضار متهم 
)مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست(

سجاد   -۱ نام  به  متهم  شعبه  این    94۰998۰84۰۷۰۱۲۶5 کالسه  پرونده  در 
راستاد  منصور  غیر حسب شکایت  مال  فروش  اتهام  به  عباس  علی  فرزند  عبدی 
تحت تعقیب قرار گرفته است و با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای 
مقررات ماده ۱۷4 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا در وعد 
مقرر )یک ماه از تاریخ نشر اگهی( جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر 
گردند و قانونا نیز می توانید یک نفر وکیل به همراه داشته باشید بدیهی است در 

صورت عدم حضور بدون عذر موجه مطابق مقررات اقدام خواهد شد.
دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب ایالم – نجفی 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مرتضی احد زاده فرزند باقر به شماره شناسنامه 
44۰۱ صادره از  کرج در مقطع کارشناسی رشته عوم سیاسی صادره از از واحد 
دانشگاهی دانشگاه آزاد کرج با شماره ۱/۷۶۲58 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
کرج به نشانی : کرج انتهای رجایی شهر -  بلوار شهید موذن مجتمع دانشگاهی 

امیرالمونین صندوق پستی ۳۱۳ – ۳۱485 ارسال نماید.

چه نوع خوراکی هایی سردرد شما
 را تشدید می کنند؟!

آیا تا به حال برایتان پیش آمده است که احساس کنید یک زخم یا 
 درد هرگز از بین نخواهد رفت؟ یا این که به علت درد مفصل دیگر
 نمی توانید به راحتی ورزش کنید؟ اگر چه برخی از دردها به طور 
کامل از بین نمی رود اما با تغییر دادن برنامه غذایی می توان تا حد 

زیادی این دردها را کاهش داد.
 اگر با بیماری مزمنی مانند آرتریت یا دردهای کوتاه مدت اما دردناک 
توانید  برنامه غذایی می  تغییر دادن  با  نرم می کنید،  دست و پنجه 

التهاب بدن را کاهش دهید.
به گزارش سایت “نیوزویک،” اگر چه ژنتیک و سن می تواند در میزان 
های  ناراحتی  درمان  اصلی  راز  التهاب  رفع  اما  باشد،  تاثیرگذار  درد 

مزمن است.
تورم باعث احساس درد می شود. درصد باالیی از سیستم ایمنی بدن 
باکتری های مضر،  فعال است ودر صورت وجود  در دستگاه گوارش 
قارچ، مواد شیمیایی خارجی و فلز های سنگین به مغز سیگنال می 
فرستد که یک مشکل در سیستم گوارش وجود دارد. این عالمت باعث 
می شود که سیستم ایمنی ترشح آنزیم ها و پروتئین ها را باال ببرد تا 

مواد سمی در سیستم گوارشی را خنثی کند.
کردن  دارد.محدود  نقش  تورم  ایجاد  در  نیز  غذاها  از  برخی  مصرف 
مصرف یا به طور کامل حذف این غذاها به سیستم دفاعی بدن کمک 

می کند و در نهایت، تورم را کاهش می دهد.

روغن تصفیه شده:
ذرت  و  ،کانوال  گلرنگ  سویا،  دانه  جمله  از  شده  تصفیه  های  روغن 
سرشار ازچربی های امگا-۶ است ، که وقتی با چربی های ضد التهابی 
خنثی نشود، ایجاد التهاب می کند. برنامه غذایی بیشتر مردم حاوی 
امگا-۶ است ، اما بسیاری از آن ها ازامگا ۳ و تک چربی اشباع نشده به 
اندازه کافی استفاده نمی کنند. برای مقابله با التهاب ، از مصرف روغن 
های غیرطبیعی که سریع فاسد می شود و سرشار از حالل های مواد 
زیتون طبیعی  روغن  توانید  .همچنین می  بپرهیزید  است،  شیمیایی 
روی غذا بریزید تا عالوه بر جذب مواد مغذی ، از خاصیت ضدالتهابی 

و تسکین دهنده آن بهره ببرید.

قند:
این روزها میزان مصرف شکر با استفاده از بستنی، نوشابه های گازدار 
و…خیلی باال رفته است. الزم است به برچسب های غذایی دقت کنید 
زیرا در بسیاری از مواد غذایی که سالم به نظر می آید مانند ماست 
میوه ای،نان،سس و…نیز مقداری قند وجود دارد. قند ماده التهابی 

به نام سیتی کوئینز را در بدن رها می کند که درد را بدتر می کند.

کافئین باال:
مصرف قهوه به هنگام صبح می تواند فرد را هوشیار کند؛ اما مصرف 
زیاد می تواند باعث اعتیاد به کافئین شود که عالیمی چون اضطراب، 
سر درد و مشکالت گوارشی را به همراه دارد.این عالیم التهاب اضافه 
در بدن ایجاد می کند و روند بهبودآسیب دیدگی و بیماری را کاهش 
می دهد. عالوه بر آن مصرف قند و شکر همراه قهوه باعث تسریع روند 

پیری می شود.

مواد غذایی حساسیت زا از جمله گلوتن و لبنیات:
حساسیت های غذایی از عمده ترین دالیل بروز ناراحتی های دستگاه 
گوارش، درد و گرفتگی عضالت، درد مفاصل و نفخ است.اگر چه همه 
از مصرف کردن غذا های حاوی گلوتن )از جمله نان، گندم و پاستا( یا 
لبنیات دچار مشکل نمی شوند، اما این دو ماده رایج ترین مواد غذایی 

حساسیت زا ست .

تفاوت ارزش غذایی برنج کته 
با برنج آبکش!

با  غذایی  ارزش  لحاظ  از  فرقی  کته چه  برنج 
برنج آبکش شده دارد می خواهیم تاثیر مصرف 
این دو برنج را روی افراد دیابتی بدانیم مقدار 
به  مبتالیان  برای  ها  برنج  نوع  این  مصرف 

امراض قندی به چه صورت باید باشد.
برنج کته  اینکه  بیان  با  یک کارشناس تغذیه 
کمتری  قند  شده  آبکش  برنج  با  مقایسه  در 
دارد، اظهار کرد: بیماران دیابتی برنج کته را به 
آبکش ترجیح دهند.آرزو کاوه ای ، تصریح کرد: 
نوع تغذیه در کنترل دیابت نقش اساسی دارد 
تالش  تمام  تغذیه ،  به  بی توجهی  جایی که  تا 

پزشکان را از بین می برد.
وی با اشاره به اینکه بیشتر افراد دیابتی بر این 
افراد خانواده جدا  از  باید  باورند که غذایشان 
نادرست  بسیار  روش  این  کرد:  تاکید  باشد، 
نوع  هر  می توانند  دیابتی  افراد  که  است؛ چرا 
آن  مصرف  نحوه  و  مقدار  اما  بخورند،  غذایی 
تنها چیزی که  یادآور شد:  مهم است.کاوه ای 
مصرف  شود،  کنترل  باید  دیابتی  بیماران  در 
در  غذایی  رژیم  همچنین  است.  کربوهیدرات 
این بیماران هرگز به معنای نخوردن غذا نیست 
بلکه به معنای کنترل میزان مواد غذایی است.

این کارشناس تغذیه با تاکید بر اینکه بیماران 
افزایش  تازه را  باید مصرف سبزیجات  دیابتی 
قندهای  مصرف  کاهش  کرد:  تصریح  دهند، 
و  شکر  قند،  کشمش،  خرما،  مانند  ساده 
چربی های اشباع و کلسترول به بهبود وضعیت 
تصور می کنند  برخی  بیماران کمک می کند. 
خرما و کشمش فاقد قند است، اما باید بدانند 
این مواد غذایی هم حاوی قند بوده و موجب 

افزایش میزان قند خون می شوند.
کاوه ای عنوان کرد: در بیماران دیابتی دانستن 
میزان  به چه  مواد غذایی  نکته که کدام  این 
به کنترل قندخون  باال می برند،  را  قند خون 
آنها کمک شایانی می کند. به عنوان مثال در 
دارای  نان سنگک سبوس دار  نان ،  انواع  میان 
بیماران  برای  آن  و مصرف  بوده  کمتری  قند 

توصیه می شود.
دیابتی  بیماران  برای  را  حبوبات  مصرف  وی 
محدوده  در  نیز  برنج  گفت:  و  دانست  مفید 
قسمت  و  می گیرد  جای  غالت  و  نان  غذایی 

عمده آن را کربوهیدرات ها تشکیل می دهند.
میزان  گفت:  ادامه  در  تغذیه  کارشناس  این 
مصرف برنج در افراد دیابتی باید کنترل شود 
نحوه  است،  اهمیت  حائز  که  دیگری  نکته  و 
برنج  طوریکه  به  بوده؛  غذایی  مواد  مصرف 
کته در مقایسه با برنج آبکش شده دارای قند 

کمتری است.
کاوه ای در خصوص مصرف ماکارانی اظهار کرد: 
دم کرده ماکارانی نسبت به مصرف آبکش شده 
همچنین  است.  برخوردار  کمتری  قند  از  آن 
بوده  نشاسته ای  سبزیجات  جزو  سیب زمینی 
قندی است که در گیاهان ذخیره  نشاسته  و 

می شود.

سالمت و تغذیه آشپزی

 همه ی ما اثرات جانبی یک دوست یا همکار 
کار  کسی  با  شاید  کرده ایم.  تجربه  را  منفی 
می کنید که همیشه درحال غر زدن و شکایت 
پیشنهاد  حلی  راه  هیچ وقت  و  است  کردن 
نمی دهد، یا دوستی دارید که در جمع درمورد 

دیگران بدگویی می کند.
بدبین  قابل توجهی  بطور  منفی  افراد  این 
انرژی  می کنند.  خسته  را  دیگران  و  هستند 
اگر  هست.  آنها  با  جا  همه  منفی  و  مخرب 
مراقب نباشید، ممکن است شما را هم درون 
برهم  را  تمرکزتان  ببرند،  فرو  خود  آشفتگی 

بزنند و اهدافتان را متزلزل کنند.

از این ۷ استراتژی بهره بگیرید تا بهتر بتوانید 
با افراد منفی در زندگی مقابله کنید.

1- مرز تعیین کنید.
یک  حرف های  به  دادن  گوش  و  نشستن  با 
نیاورید.  فشار  خودتان  به  منفی  شخص 
نفوذ  شماهم  زندگی  به  آنها  منفی  انرژی 
می دهد.  قرار  تاثیر  تحت  را  رفتارتان  و  کرده 
بگذارید  محدودیت  افراد  این  و  خودتان  بین 
و فاصله را رعایت کنید. اگر مجبورید نزدیک 
کنید.  کم  را  تعامالتتان  باشید،  فردی  چنین 
کنید،  کنترل  را  منفی  رفتار  نمی توانید  شما 

اما می توانید مشارکت خود را کنترل نمایید.

2- از کسانی که مدام شكایت می کنند 
دوری کنید.

می کنند  شکایت  چیز  همه  از  که  افرادی 
راه  نمی دهند.  بهبود  را  زندگی تان  هیچوقت 

را  مشکالت  تنها  و  نمی دهند  پیشنهاد  حلی 
کوچک  را  ایده هایتان  آنها  می کنند.  گوشزد 
خود  افسوس  و  غم  به  را  شما  و  می شمارند 
 ، خانواده  اعضای  از  یکی  اگر  می دهند.  راه 

یک دوست یا همکار چنین عالئمی را از خود 
نشان داد، از ارتباط زیاد با او پرهیز کنید. فقط 

درصورت اجبار، با او سر و کار داشته باشید.

3- افراد منفی را حذف کنید.
برند  اصلی  بخش  شما  سازمان  فرهنگ 
است  ممکن  ناکارآمد  کارمند  یک  شماست. 
کل سازمان را تحت تاثیر قرار دهد، کارکنانی 
که قبال مثبت بودند عالئمی از نارضایتی نشان 
عادات  است  ممکن  بدتر،  حتی  یا  و  دهند 
هرچه  فرابگیرند.  منفی شان  همکار  رفتاری 

زودتر با کارمندان منفی مقابله کنید، سریع تر 
می توانید موقعیت را حل و فصل نمایید. با فرد 
ابراز  را  نگرانی تان  بگذارید،  جلسه  نظر  مورد 
اگر  بدهید.  او  به  تغییر  برای  فرصتی  و  کرده 

رفتار ناخوشایند وی ادامه داشت، احتماال وقت 
رفتن اوست.

  
4- جبهه ی خود را مشخص کنید.

هرزمان که کسی شما را خشمگین کرد خود 
را درگیر نکنید. نه تنها اهل بحث و جدل جلوه 
خواهید کرد، بلکه انرژی منفی او را به زندگی 
خود راه خواهید داد. بجای بحث، سعی کنید 
نظرات منفی را نادیده بگیرید. احساسات خود 
را کنترل کنید و اجازه ندهید موقعیت تشدید 
مطمئنا  بپرهیزید.  غیرضروری  نزاع  از  گردد. 

بخاطر روشی که پیش گرفته اید مورد احترام 
واقع می شوید.

5- موقعیت را تحلیل نكنید.
ممکن است گاهی انسان های منفی غیرمعقول 
درک  را  اعمالشان  بخواهید  اگر  کنند.  رفتار 
هدر  را  خود  باارزش  زمان  و  انرژی  کنید، 
تا  دهید  انجام  می توانید  هرکاری  داده اید. 

احساسات تان را خرج مشکالت آنها نکنید.

6- یک سیستم حمایتی ایجاد کنید.
تشکیل  مثبت  آشنایان  و  دوستان  از  گروهی 
دهید. اگر کسی هست که دقیقا می داند چطور 
شما را عصبانی کند، ممکن است خودتان به 
را کنترل کنید. هوش  نتوانید شرایط  تنهایی 
چه  دهید  تشخیص  تا  باشید  داشته  عاطفی 
از  بیش  وقتی  دارید.  احتیاج  کمک  به  وقت 
یا  دوست  یک  به  می شوید،  احساساتی  اندازه 
مشاور زنگ بزنید و به آرامی شرایط را توضیح 
دهید. اغلب افراد بی طرف می توانند دیدگاه و 

رویکردی جدید به شما نشان دهند.

7- تجسم مثبت داشته باشید.
مهم  آنقدر  شما  خوشحالی  و  بودن  خوب 
هست که نگذارید نظرات منفی و گستاخانه ی 
دیگران شما را غمگین کند یا نحوه ی نگرش 
نسبت به خودتان را تغییر دهد. مثبت بمانید 
و زمان محدودی را با افراد منفی سپری کنید. 
زننده  افراد  اینگونه  برای  شما  اندیشی  مثبت 
شما  از  خودشان  کم  کم  آنها  و  بود  خواهد 

فاصله می گیرند.

۷ استراتژی برای مقابله با افراد منفی

ها  آلرژن  از  اجتناب  آلرژی،  برای  دارو  بهترین 
است و یک پزشک متخصص آلرژی می تواند 
از محرک های  را  بیاموزد چطور خود  به شما 
این بیماری دور نگه دارید، آنهم به طور رایگان و 

بدون نیاز به مصرف دارو.
عالئم آلرژی

در اینجا برخی دالیل که به شما اثبات می کند 
نیاز به مراجعه به یک متخصص آلرژی را دارید، 

بیشتر معرفی شده است:
عالئم سرماخوردگی شما ادامه دارد: سرفه و 
عالئم ناشی از سرماخوردگی ویروسی در عرض 
عالئم  این  اگر  اما  برود  بین  از  باید  هفته  چند 
همچنان ادامه دارد و یا به طور مداوم در یک الگو 

مانند خواب شبانه یا در بهار خود را نشان می دهد، 
اتمال ابتال به آلرژی وجود دارد. سردرد نیز می 
تواند نشانه درگیری سینوس ها ناشی از آلرژی 
باشد. حتی سردردهای کسل کننده و تکرار شونده 
نیز می توانند نشانه آلرژی باشند. یک متخصص 
آلرژی می تواند در تعیین این که شما با این عالئم 

درگیر آلرژی هستید، یا نه، کمک کند.
های  وعده  دریافت  از  بعد  اسهال  به  ابتال 
می  مبتال  عالمت  این  به  شما  اگر  غذایی: 
شوید، پزشک متخصص آلرژی می تواند آزمون 
حساسیت غذایی را انجام دهد تا مشخص شود 
به کدام دسته از مواد غذایی حساسیت دارید. 
بثورات جلدی، کهیر، تورم، و مشکالت تنفسی 
نیز از دیگر عالئم حساسیت های غذایی هستند 
و معموال ۲ ساعت بعد از مصرف وعده غذایی 

ظاهر می شوند.
نسبت  واکنش  بروز  آسپرین:  به  حساسیت 
به این دارو شایع است و در صورت حساسیت 
نسبت به آسپرین ممکن است نسبت به سایر 
مانند  استروئیدی  غیر  التهابی  ضد  داروهای 
ایبوپروفن، ناپروکسن و ... نیز حساسیت وجود 

داشته باشد. حساسیتبه آسپرین خود را با کهیر، 
خارش پوست، آبریزش بینی، تورم لب ها، زبان 
یا صورت، و در موارد شدیدتر آنافیالکسی نشان 
می دهد. به عنوان جانشین این داروها می توان از 
استامینوفن استفاده کرد، ولی پیش از مصرف باز 
هم باید نظر پزشک متخصص آلرژی را جویا شد.

رینیت بارداری: خیلی از خانم های باردار که 
مبتال به گرفتگی بینی می شوند و قبل از بارداری 
سابقه ابتال به آلرژی را نداشته اند، باید بدانند 
به دلیل تغییر سطح هورمون های بدن، به این 
بیماری دچار شده اند. تست های آلرژی برای 
تشخیص مفیدند. آزمایش آلرژی پوست در طی 
بارداری انجام نمی شود، زیرا احتمال خطر برای 
مادر و جنین دارد. پزشک متخصص آلرژی می 
تواند تعیین کند که فرد مبتال به رینیت بارداری 
تجویز  و  تعیین  با  همچنین  آلرژی.  یا  و  است 
بارداری  رینیت  عالئم  تواند  می  امن  داروهای 

شامل تورم یا گرفتگی بینی را کاهش داد.
خارش صبحگاهی چشم: اگر شما با خارش 
چشم از خواب بیدار می شوید و یا اغلب در نیمه 
های شب دچار سرفه های مکرر می شوید، این 

محل  اطراف  در  غبار  و  گرد  وجود  به  یعنی 
خواب خود حساسیت دارید و پزشک متخصص 
های  راه  و  ها  آلرژن  این  تعیین  برای  آلرژی 
رسیدن به خواب بهتر به شما کمک خواهد کرد.
حساسیت به آنتی بیوتیک ها: پنی سیلین 
یکی از رایج ترین آنتی بیوتیک هایی است که 
اغلب مردم به آن حساسیت دارند و این را بنیاد 
است.  کرده  اعالم  آمریکا  آلرژی  و  آسم  ملی 
حساسیت به این دارو می تواند بصورت بثورات 
بخصوص  هوایی  راه  ورم  خونی،  کم  جلدی، 
همه  از  مهمتر  و  هوایی  راه  اسپاسم  حنجره، 
به صورت آنافیالکسی اتفاق بیفتد. البته بعضی 
موارد افراد به دنبال مصرف پنی سیلین و سایر 
عوارض  مثل  عوارضی  دچار  ها  بیوتیک  آنتی 
گوارشی می شوند که حساسیت محسوب نمی 
می  فکر  که  افرادی  از  خیلی  واقع  در  و  شود 
کنند به پنی سیلین و سایر آنتی بیوتیک ها 
آلرژی دارند، در اشتباه هستند. یک متخصص 
پوستی سریع  تست  انجام  با  تواند  می  آلرژی 
آنتی  یا  سیلین  پنی  به  شما  که  کند  تعیین 

بیوتیک دیگری حساسیت دارید یا نه.

6 عالمت عجیب 
ابتال به آلرژی
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صعود شمشیربازان المپیکی ایران در رنکینگ جهانی

دو شمشیرباز المپیکی ایران در رنکینگ فدراسیون جهانی صعود 
کردند.

جهانی  فدراسیون  رده بندی  جدیدترین  در  ایسنا،  گزارش  به 
شمشیربازی که بعد از رقابت های جام جهانی اسلحه سابر مادرید 

اعالم شد شمشیربازان المپیکی ایران صعود کردند.
قرار  دوازدهم  رده  در  رقابت ها  این  از  قبل  که  عابدینی  مجتبی 

داشت در این رده بندی با ۱۲۳ امتیاز به رده یازدهم صعود کرد.
عابدینی در مادرید در جایگاه سیزدهم قرار گرفت.

علی پاکدامن نیز که در مادرید اسپانیا شگفتی ساز شد و برترین 
شمشیرباز جهان از روسیه را شکست داد از رده بیست ونهم به رده 
بیست و سوم صعود کرد. پاکدامن در این رده بندی ۶۷ امتیازی  
است. محمد رهبری و فرزاد باهر ارسباران نیز به ترتیب با ۳5 و 

۱5 امتیاز در رده چهل و پنجم و هشتاد و سوم قرار دارند.
کیم  و  مجارستان  از  ژیالگی  آرون  روسیه،  از  یاکیمنکو  الکسی 
جانگ از کره جنوبی در رده های اول تا سوم برترین های اسلحه 

سابر قرار دارند.
تیم ملی اسلحه سابر هم که در رقابت های مادرید نهم شد در رده 

بندی فدراسیون جهانی بدون تغییر با ۲۲۳ امتیاز هشتم است.
آمریکا، روسیه و مجارستان نیز به ترتیب اول تا سوم هستند.

رقابت های مادرید و مسکو تاثیر زیادی در رنکینگ جهانی دارد 
المپیک  این رنکینگ در تعیین حریف های شمشیربازان در  که 

تاثیر دارد.

اسکوچیچ با فوالد فسخ کرد

سرمربی فوالد خوزستان به صورت توافقی از این باشگاه جدا شد.
به گزارش ایسنا، پس از پایان لیگ برتر پانزدهم، دراگان اسکوچیچ 
که در نیم فصل نخست نتایج ضعیفی را با فوالد گرفته بود اما با 
بازی های خوب تیمش در نیم فصل دوم توانست این تیم را از 
منطقه سقوط دور کند، از چند تیم لیگ برتری پیشنهاد دریافت 

کرده است.
با وجود اینکه هنوز یک سال دیگر از قرارداد اسکوچیچ با فوالد 
باقی مانده امروز دو طرف به صورت توافقی قرارداد را فسخ کردند.

همچنین پیش از اتمام لیگ برتر شنیده می شد استقالل یکی از 
تیم های خواهان این مربی کروات است. سپاهانی ها هم در مقطعی 

از فصل گذشته به دنبال این مربی بودند.

بحرین هم میزبانی سوریه را قبول نکرد

میزبانی  برای  سوریه  درخواست  با  بحرین  فوتبال  فدراسیون 
بازی های این تیم در انتخابی جام جهانی ۲۰۱8 روسیه مخالفت 

کرد تا سوری ها چاره ای جز پناه بردن به لبنان نداشته باشند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روزنامه الشرق قطر، تیم ملی فوتبال 
سوریه به مرحله انتخابی نهایی جام جهانی ۲۰۱8 روسیه راه پیدا 
کرده و در این مرحله با تیم های ایران، کره جنوبی، ،قطر، چین و 

ازبکستان هم گروه است.
بازی های تیم ملی سوریه در مراحل قبل در ایران برگزار می شد اما 
با توجه به این که این تیم در مرحله نهایی با ایران همگروه شده 
قصد دارد یک کشور عربی را به عنوان میزبان خود انتخاب کند اما 
به نظر می رسد که هیچ کشور عربی حاضر نیست که با درخواست 

میزبانی سوری ها موافقت کند.
میزبانی  درخواست  با  عمان  فوتبال  فدراسیون  این  از  پیش 
به  نوبت  بار  این  و  بود  کرده  مخالفت  سوریه  فوتبال  فدراسیون 
فدراسیون فوتبال بحرین رسید تا مخالفت خود را با درخواست 

میزبانی سوریه در انتخابی جام جهانی ۲۰۱8 روسیه اعالم کند.
فدراسیون فوتبال سوریه اعالم کرد که مذاکرات خود را با چند کشور 
عربی به ویژه لبنان شروع کرده است و به احتمال خیلی زیاد در 
نهایت این لبنان باشد که با پیشنهاد میزبانی سوری ها موافقت کند 
که این در صورت به ضرر کشورهای مانند ایران و کره جنوبی خواهد 
بود چرا که ورزشگاه های عمان اصال استاندارد نیستند و بازیکنان 

تکنیکی برای بازی کردن به مشکل خواهند خورد.
خبر دیگر درباره تیم ملی سوریه این که فدراسیون فوتبال این 
کشور رسما »حکیم ایمن« را به عنوان سرمربی موقت خود در 

انتخابی جام جهانی ۲۰۱8 روسیه مشخص کرد.
فیفا با توجه به جنگ و ناامنی که در سوریه وجود دارد برگزاری 

هرگونه بازی در این کشور را ممنوع کرده است.

تیم ملی فوتوالی ایران نایب قهرمان آسیا شد

تیم ملی )ب( فوتوالی ایران در دیدار نهایی رقابت های قهرمانی 
آسیا در تایلند با شکست برابر تیم میزبان، نایب قهرمان قاره کهن 

شد.
تیم ملی )ب( ایران دیروز در دیدار پایانی مقابل تیم ملی تایلند 
)الف( با نتیجه ۲ بر صفر نتیجه را واگذار کرد و نایب قهرمانی 

آسیا شد.
همچنین از سوی کمیته برگزاری مسابقات »جمیل کر« بازیکن 
تکنیکی و موثر کشورمان به عنوان پدیده این مسابقات معرفی 
شد و جایزه ویژه خود را از نایب رئیس کنفدراسیون فوتوالی آسیا 
دریافت کرد.  در دیدار رده بندی این رقابت ها هم تیم تایلند )ب( 

از سد استرالیا گذشت و به عنوان سوم رسید. 
تیم ملی )ب( ایران متشکل از جمیل کر و عبدالعاطی نظری و 
تحت هدایت جعفر حاج صفری به عنوان مربی، دیروزدر مرحله 
نیمه نهایی سومین دوره مسابقات فوتوالی قهرمانی آسیا با حساب 
۲ بر صفر تیم ملی استرالیا را مغلوب کرد و با شایستگی به فینال 

این رقابتها راه یافت. 
تیم ملی تایلند قهرمانی دوره قبل آسیا را یدک می کشد و یکی 

از قدرتهای بالمنازع رشته فوتوالی در جهان محسوب می شود. 
بازی های ساحلی  در  آبان سال ۱۳9۳  ایران  فوتوالی  ملی  تیم 
آسیا در پوکت به مدال نقره رسیده بود و مهر سال 9۳ نیز در 
رقابت های بین المللی مالزی به مقام سوم دست یافته و مدال 

برنز کسب کرده بود.
سومین دوره مسابقات قهرمانی فوتوالی آسیا با حضور کشورهای 
امارات، ویتنام، الئوس،  ایران،  تایلند، سنگاپور، مالزی، فیلیپین، 
کامبوج، کره شمالی، هند و استرالیا از ۲4 تا ۲۶ اردیبهشت در 

شهر بانکوک پایتخت تایلند برگزار شد.
فوتوالی رشته ای مانند والیبال ساحلی است، با این تفاوت که در 

این رشته بازیکنان مجاز به استفاده از پا هستند.
هر تیم از دو نفر تشکیل شده و حداکثر فقط می توانند سه ضربه 
به توپ بزنند و در صورت اصابت توپ با زمین، امتیاز به تیم مقابل 
داده می شود. سرویس ها هم بایستی از پشت خط عرضی زمین 
زده شود و سرویس زننده در فوتوالی می تواند ماسه ها را یک 

جا پشت خط جمع کند و توپ را با ضربه پا از روی تور رد کند.

ثبت رکوردی عجیب از سویا

رکورد  ر قا بت ها  این  در  اللیگا  هفتم  تیم 
عجیبی را به ثبت رساند.

به  گزارش  ایسنا  و به نقل از مارکا، تیم هفتم 
ری  دل  کوپا  و  اروپا  لیگ  فینالیست  اللیگا 
از  خارج  بازی های  از  یک  هیچ  در  نتوانست 

خانه در اللیگا به پیروزی دست پیدا کند.
مهمان  تیم  عنوان  به  امری  اونای  شاگردان 
بار مغلوب  9 تساوی به دست آوردند و ۱۰ 
از  که  امتیازی   9 شدند.  خود  میزبانان 
آنها  کردند  کسب  خانه  از  خارج  بازی های 
را میان برترین تیم های مهمان در رتبه دوم 
از  و  دارد  قرار  این  از  پیش  لوانته  داد.  قرار 
این دیدارها تنها ۱۶ امتیاز کسب کرد، اما در 

یکی از دیدارها پیروز شد.
اگر به دیگر تیم های حاضر در لیگ های اروپا 
نتوانسته  که  نیست  تیمی  هیچ  کنیم  نگاه 
باشد حتی یک بازی خارج از خانه را پیروش 
نشود. تیم اندلسی چهارمین تیم منتخب در 
او  با  فروزینونه  بود.  خود  ورزشگاه  از  بیرون 
استون  امتیاز(  لوانته )شش  تنها  است.  برابر 
ویالن )شش امتیاز( و ترویس )هشت امتیاز( 
دیدارهای  در  اروپا  لیگ  فینالیست  از  کمتر 

بیرون از خانه امتیاز کسب کردند.
قدرتمند  پیسخوان  خود  ورزشگاه  در  سویا 
ظاهر شد و ۱4 پیروزی و یک تساوی کسب 

کرد و چهار بار مغلوب حریفان خود شد.
کسب  امتیاز   4۳ خانگی  بازی های  در  آنها 
کردند. سویا با احتساب بازی های خانگی در 

رتبه چهارم قرار می گیرد.

حضور چینی ها در کادر فنی تیم 
ملی ووشو ایران

کادر فنی تیم ملی ووشو بزرگساالن ایران در 
دو بخش ساندا و تالو زنان و مردان با هدف 
تایوان  حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در 
معرفی شد. در ترکیب جدید کادر فنی ووشو 

سه مربی چینی حضور دارند.
قهرمانی  ووشو  مسابقات  دوره  نهمین 
 ۱5 تا   ۱۰ روزهای  در  آسیا  بزرگساالن 
تایوان  میزبانی  به  جاری  سال  ماه  شهریور 

برگزار خواهد شد.
رسانی  اطالع  پایگاه  روز دوشنبه  گزارش  به 
فدراسیون ووشو، مسووالن این رشته ورزشی 
ساندا  بخش  در  الزم  های  بررسی  از  پس 
مردان »حسین اوجاقی « سرمربی و »منصور 
یوان   « منش«،  رضایی  »علیرضا  نوروزی«، 
مین« و »تیمور بنی طالبی« نیز سرمربی و 

مربی تالو مردان انتخاب کردند.
» ژنگ ینان« و » معصومه قدیری« سرمربی 
و مربی ساندا زنان و »لی یو شویان« و»آمنه 
هدایت  تالو  مربی  و  سرمربی  نژاد«  احسانی 
این دو بخش به  تیم های ووشو زنان را در 

عهده دارند.
حضور این مربیان چینی، پیشتر با درخواست 
بررسی  کمیته  درجلسه  ووشو  فدراسیون 
سجادی«  حضور»نصراله  با  خارجی  مربیان 
ای  حرفه  و  قهرمانی  ورزش  توسعه  معاون 
وزارت ورزش و جوانان و سایر اعضای کمیته 

موافقت شد.

پینگ پنگ بازان المپیکی 
به ژاپن می روند

نمایندگان تنیس روی میز ایران در المپیک 
ژاپن  جهانی  تور  های  رقابت  در  ریو   ۲۰۱۶

شرکت می کنند.
رسانی  اطالع  پایگاه  روز دوشنبه  گزارش  به 
تور  رقابت های  فدراسیون تنیس روی میز، 
جهانی توکیو از ۲۶ خرداد ماه به مدت پنج 
نمایندگان کشورمان  و  برگزار می شود  روز 
آماده سازی جهت  منظور  به  رقبای خود  با 
مسابقه  ریو   ۲۰۱۶ المپیک  در  حضور 

می دهند.
کشور   ۳4 از  ورزشکار   ۱۶۳ حضور  تاکنون 

جهان برای این رقابت قطعی شده است.
در  ای  روزه   ۱۰ تدارکاتی  اردوی  همچنین 
روی  تنیس  نمایندگان  برای  ایران  از  خارج 
 ۲۰۱۶ المپیک  به  اعزام  از  قبل  ایران  میز 

برزیل در نظر گرفته شده است.

کمیته ملی المپیک پیگیر وضعیت 
احسان روزبهانی

کمیته ملی المپیک قرار است برای رسیدگی 
با  را  جلسه ای  روزبهانی  احسان  مشکل  به 
این ورزشکار المپیکی و مسئوالن فدراسیون 

بوکس داشته باشد.
بوکسور  روزبهانی  احسان  ایسنا،  گزارش  به 
المپیکی ایران روز گذشته در اعتراض به بی 
توجهی مسئوالن فدراسیون بوکس اقدام به 

ترک تمرینات خود کرد.
در  المپیک  ملی  کمیته  مسئوالن  رو  این  از 
حضور  با  را  جلسه ای  ممکن  زمان  اولین 
روزبهانی و مسئوالن فدراسیون بوکس برگزار 

خواهند کرد.
را  اسکان  و  تمرین  شرایط  المپیک  کمیته 
المپیک  ملی  آکادمی  ورزشکار در  این  برای 
پرداخت  روزبهانی  بحث  است.  کرده  فراهم 
که  است  بوکس  فدراسیون  سوی  از  حقوق 

قرار است این موضوع پیگیری شود.

خبرخبر

مرحله  از  رفت  دیدار  در  ایران  نمایندگان 
قهرمانان  لیگ  رقابتهای  نهایی  یک هشتم 
چهارشنبه  و  شنبه  سه  روزهای  آسیا طی 

به مصاف حریفان اماراتی خود می روند.
از  یکی  روزها  این  که  تراکتورسازی  تیم 
بهترین تیم های فوتبال ایران است و به عنوان 
صدرنشین گروه C راهی مرحله یک هشتم 
)به  دقیقه  است، ساعت ۲۰:45  نهایی شده 
وقت محلی( سه شنبه در ورزشگاه آل مکتوم 

دوبی با النصر امارات دیدار خواهد داشت.
تراکتورسازی در مرحله گروهی رقابتها در 
مسابقات  پایان  به  مانده  هفته  یک  فاصله 
صعود خود را به مرحله بعدی قطعی کرده 
بار است  برای نخستین  تراکتورسازی  بود. 
که تا این مرحله از رقابتها باال می آید البته 
حریف  به  نسبت  بهتری  موقعیت  النصر 
ایرانی خود در لیگ قهرمانان آسیا از حیث 

سابقه تاریخی دارد.
تراکتورسازی شانس اندکی برای حضور در 
رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا در فصل آینده 
جام  فینال  در  تیم  این  سرنوشت  و  دارد 

حذفی ایران مشخص می شود اما قهرمانی 
که  قهرمانان  لیگ  فصل  این  رقابتهای  در 
تواند  البته وظیفه دشواری هم هست می 
برای این باشگاه ایرانی و طرفدارانش بسیار 

خوشایند و افتخارآفرین باشد.
ساعت  هم  آهن  ذوب  ایران  نماینده  دیگر 
در  چهارشنبه  روز  محلی  وقت  به   ۱9:4۰

خواهد  دیدار  العین  با  زاید  بن  ورزشگاه 
صدرنشین  عنوان  به  هم  آهن  ذوب  کرد. 
از  بهتر  مراتب  به  شرایطی  با  و   B گروه 
تراکتورسازی به یک هشتم صعود کرده و 
نماینده  که  دارد  این  بر  داللت  اینها  همه 
با  رویارویی  برای  خوبی  آمادگی  از  ایران 

حریف اماراتی برخوردار است.

دیدار برگشت ذوب آهن با العین در تاریخ 
حالی  در  این  و  بود  خواهد  ماه  خرداد   5
این  از  پس  روز  چهار  تیم  این  که  است 
به  باید  هم  حذفی  جام  فینال  در  دیدار 
تیم  این  مسئوالن  و  برود  استقالل  مصاف 

خواهان تعویق بازی هستند.
هشتم  یک  مرحله  مسابقات  کامل  برنامه 

نهایی به این شرح است:
سه شنبه 28 اردیبهشت:

جئونبوک   - استرالیا  ویکتوری  ملبورن   *
کره جنوبی

* اف سی توکیوی ژاپن - شانگهای چین
* لخویای قطر - الجیش قطر

* النصر امارات - تراکتورسازی ایران
* الهالل عربستان - لوکوموتیو ازبکستان

چهارشنبه ۲9 اردیبهشت:
کره  سئول  سی  اف   - ژاپن  ردز  اواراوا   *

جنوبی
* شاندونگ لوننگ چین - اف سی سیدنی 

استرالیا
* العین امارات - ذوب آهن ایران

یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان؛ نمایش فوتبال ایرانی در آسیا

تراکتورسازی و ذوب آهن در مصاف با اماراتی ها

جواد  توسط  برنز  مدال  کسب 
گرندپری  های  رقابت  در  محجوب 
مرحله  آخرین  عنوان  به  قزاقستان 
المپیک باعث شد حضور  گزینشی 
هر سه نماینده ایران شامل علیرضا 
جواد  و  مالیی  خجسته،سعید 
المپیک  های  رقابت  در  محجوب 

قطعی شود.
تیم ملی جودوی فرانسه در مجموع 
مقام  به  زنان  و  مردان  بخش  دو 
المللی  بین  های  رقابت  قهرمانی 

قزاقستان دست یافت.
رقابت  آخرین  که  تورنمنت  این 
فدراسیون  رنکینگ  امتیاز  دارای 
سهمیه  کسب  منظور  به  جهانی 
شد  می  محسوب   ۲۰۱۶ المپیک 
با حضور جودوکاران  روز جمعه  از 

8۳ کشور در شهر آلماتی قزاقستان 
آغاز شد و روز یکشنبه با شناخت 
اتمام  به  برتر  تیم های  و  نفرات 

رسید.
سالی  چند  که  فرانسه  ملی  تیم 
در  چشمگیری  پیشرفت  است 
جودو داشته با کسب سه مدال طال 
رسید.  قهرمانی  مقام  به  برنز  دو  و 
زنان فرانسوی نقش مهمی در این 
قهرمانی داشته و دو مدال و دو برنز 

را کسب کردند.
گرجستان با کسب دو مدال طال و 
و  رسید  قهرمانی  نایب  به  برنز  دو 
کوبا با دو طال و یک برنز، سوم شد.

جمهوری  چین،  قزاقستان، 
ایتالیا، لهستان، ژاپن و  آذربایجان، 
سوییس در رتبه های چهارم تا دهم 

قرار گرفتند.
اول  قدرت  که  ژاپن  ملی  تیم 
می شود  محسوب  جهان  جودوی 
با نفرات درجه چندم خود در این 

رویداد شرکت کرده بود.
علیرضا  ترکیب  با  ایران  تیم 
سعید  و  محجوب  جواد  خجسته، 
مالیی و هدایت محمدرضا رودکی 
راهی قزاقستان شده بود که با تک 
مدال برنز جواد محجوب در مجموع 
در رتبه بیست و چهارم ایستاد و در 

بخش مردان نیز پانزدهم شد.
اسامی  جهانی  فدراسیون 
بازی های  به  یافته  جودوکاران راه 
روز  را  ریودوژانیزو   ۲۰۱۶ المپیک 

دهم خردادماه اعالم خواهد کرد.
فدراسیون  موجود  جدول  براساس 
علیرضا  حضور  جودو  جهانی 
جواد  و  مالیی  سعید  خجسته، 
المپیک  بازی های  در  محجوب 
قطعی شده است. کسب مدال برنز 
توسط  صدکیلوگرم  منهای  وزن 
امتیازات  برای  محجوب  جواد 

المپیکی ها حائز اهمیت بود.
مالیی  سعید  و  خجسته  علیرضا 
 -8۱ و   -۶۶ اوزان  نمایندگان 
کیلوگرم ایران نیز در این رقابت ها 
عملکرد خوبی نداشتند و با شکست 
کنار  رقابت ها  ازدور  رقبا  مقابل 

رفتند.

گفت: هدفم کسب  ملی  تیم  فوق سنگین  وزنه بردار 
مدال طال در المپیک ۲۰۱۶ ریو برزیل است.

بهداد سلیمی در حاشیه اردوی تیم ملی وزنه برداری 
در اردبیل در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هم اکنون 
شرایط جسمانی ام قابل قبول است، گفت: رفته رفته 
المپیک  در  قوی  حضوری  برای  کامل  آمادگی  به 

۲۰۱۶ می رسم.
وی کسب مدال طال را هدف خود در المپیک ۲۰۱۶ 
ریو برزیل عنوان کرد و افزود: در حال حاضر نیز در 
حال  در  منظم  صورت  به  تمرینات  اردبیل  اردوی 

برگزاری است.
افتخار  یک  را  المپیک  در  طال  مدال  کسب  سلیمی 
بسیار بزرگ برای تمام ورزشکاران دانست و تصریح 
کرد: با توجه به آمادگی کاملی که در وزنه برداران تیم 
از  رنگارنگ دور  ملی دیده می شود کسب مدال های 

انتظار نیست.

سلیمی: هدفم کسب مدال طال 
در المپیک 2016 است

پیشکسوت و کارشناس فوتبال روز دوشنبه 
گفت: راهکار شکوفایی فوتبال ایران نزدیک 
شدن مدیریت آن به استانداردهای جهانی 

است.
ایرنا  با  »امیر حاج رضایی« در گفت و گو 
توضیح داد: تغییر در کادر فنی تیم ها، در 
همه باشگاه های مطرح دنیا حق مدیریت 
چنین  در  که  تفاوت  این  با  است.  باشگاه 
اختیار  در  امکانات  همه  باشگاه هایی 
سرمربی قرار می گیرد و اگر نتواند نتیجه 
بگیرد، سرمربی از تیم جدا می شود. اما در 
ایران بسیاری از مدیرت ها در باشگاه های 
فوتبال برای حفظ خود، کادر فنی را تغییر 

می دهند.
به چنین  باید  نیز  ایران  فوتبال  افزود:  وی 
امیدوار  تا  شود  نزدیک  استانداردهایی 

باشیم روند شکوفایی خود را طی کند.
از  اش  ارزیابی  درباره  فوتبال  کارشناس 
گفت:  فوتبال   94-95 فصل  در  برتر  لیگ 
لیگ پانزدهم بهتر و جذاب تر از لیگ های 
نزدیک  رقابت  نیز  آن  دلیل  بود.  گذشته 
تفاضل  با  قهرمان  شدن  مشخص  و  تیم ها 
پائین  های  تیم  رقابت  همچنین  بود.  گل 
جدول برای بقا در لیگ نیز به زیبایی های 

فوتبال افزوده بود.
در  شده  برگزار  دیدارهای  به  اشاره  با  وی 

برگزار  لیگ گفت: سالم  پایانی  هفته های 
شدن رقابت ها و اینکه همه تیم های برای 
بازی کردند،  از شرافت فوتبالی خود  دفاع 
تا  کرد  باشگاهی کمک  فوتبال  به سالمت 
شائبه هایی که در گذشته بوجود می آمد، 

شنیده نشود.
دلیل  به  چند  هر  گفت:  رضایی  حاج 
بازی های تیم ملی در رده های مختلف در 
لیگ وقفه می افتاد، اما نظم خوب و قابل 
و  داشت  وجود  ها  رقابت  این  در  تقدیری 
نگه  پویا  را  خود  های  تیم  نیز  ها  باشگاه 
و  ها حفظ شود  رقابت  کیفیت  تا  داشتند 

از  زیادی  بازیکنان  عامل سبب جذب  این 
لیگ ایران به تیم ملی شد.

قهرمانی  درباره  فوتبال  کارشناس  این 
منابع  کمبود  توجه  با  خوزستان  استقالل 
مالی گفت: همدلی،  وحدت و انسجام تیمی 
سبب  بازیکنان  اکثر  بودن  بومی  کنار  در 
تیم  این  در  آمیزی  اعتراض  تا صدای  شد 
شنیده نشود و مسائل مالی برای موفقیت 

آنها دخیل نشود.
وی ادامه داد: قهرمانی استقالل خوزستان 
لیگ  کوچکتر  های  تیم  به  را  باور  و  امید 
تا نشان دهند قراردادهای  باز گرداند  برتر 

تواند  نمی  تیم  ستاره  بازیکنان  نجومی 
باید  البته  بیاورد.  ارمغان  به  قهرمانی  جام 
هایی  اتفاق  چنین  که  باشد  خاطرمان  در 

همیشه رخ نمی دهد.
استقالل  آیا  اینکه  درباره  رضایی  حاج 
آینده  فصل  در  است  ممکن  خوزستان 
فوتبال کم فروع ظاهر شود،  گفت:  فوتبال 
قابل پیش بینی نیست. همانطور که زندگی 
همه ما آدمها بر ادامه حیات یا مرگ قابل 
فوتبال  عبارتی،  به  نیست.  بینی  پیش 
توان  نمی  و  است  زندگی  از  ترجمانی 

نسخه ای از قبل برای آن در نظر گرفت.
در  سیتی  لستر  قهرمانی  به  اشاره  با  وی 
لیگ برتر انگلستان افزود: این تیم در ابتدا 
همه تالش خود را برای ماندن در لیگ به 
کار برد، اما در ادامه قهرمان شد و سرمربی 
در  آینده  در فصل  اگر  که  نیز گفت  لستر 
رده دهم قرار بگیریم،  موفق خواهیم بود. به 
عبارتی فوتبال همیشه بهترین کارشناسان 

را نیز غافلگیر کرده است.
ناکام بودن سرخآبی  ها  حاج رضایی درباره 
به  داشت:  بیان  قهرمانی  به  رسیدن  برای 
نشدن  موفق  سبب  حواشی  من  اعتقاد 
و  ذات  بلکه  شود،  نمی  بزرگ  تیم های 
یا  گرفتن  نتیجه  بر  دلیل  فوتبال  ماهیت 

موفق نشدن در فوتبال است. 

لیگ برتر فوتسال ۶ مرداد آغاز می شود.
به گزارش ایسنا، پس از چند ماه تاخیر و بالتکلیفی تیم های 
سازمان  رییسه  هیات  اعضای  ملی،  تیم  و  فوتسال  برتر  لیگ 
لیگ فوتسال امروز تشکیل جلسه دادند و پس از چند ساعت 

گفت وگو به تاریخ ۶ مرداد برای آغاز لیگ برتر رای دادند.
اواخر  در  برتر  لیگ  می شد  گفته  این  از  پیش  اینکه  علی رغم 
خرداد یا اوایل تیر آغاز می شود اما باز هم این مسابقه ها با تاخیر 

یک ماهه برگزار می شود.
لیگ برتر فوتسال از اواخر دی ماه به پایان رسید و تا ۶ مرداد 

فوتسالیست های ایرانی ۷ ماه دور از میادین خواهند بود.

حاج رضایی: مدیریت فوتبال ایران باید به استاندارد جهانی نزدیک شود

6 مرداد تاریخ 
آغاز لیگ 

فوتسال
 تعطیلی 7 ماهه فوتسالی ها

حضور خجسته، مالیی و محجوب در المپیک قطعی شد
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مفقودی
شهربانی  شماره  با   ۱۳89 ۱۲5cDIمدل  آفتاب  سیکلت  موتور  کارت  و  سند 
تنه  شماره  و   *۱5۶FMIT*۱۰۰4۲۱4۰ موتور  58۶-4۲8۷۱وشماره 

NDZ***۱۲5A894۱5۷۶مفقود گردیده و از درجه عتبار ساقط می باشد
 محمود آباد 

آگهی ابالغ اجرائیه 
کالسه: ۱۳94۰4۰۱5۰9۷۰۰۰۳۲8/۱

بدینوسیله به آقایان ۱- جهانبخش کاوه فرزند محمد قلی به شماره ملی 45۰۰۷۳۰۰۷9 
۲- حسن کاوه فرزند بابامراد به شماره شناسنامه ۱۲88۰، ضامنین پرونده اجرایی 
کالسه  ۱۳94۰4۰۱5۰9۷۰۰۰۳۲8/۱ )علیه رضا کاوه( که برابر گزارش مامور ابالغ 
اداره پست محل اقامت شما جهت ابالغ اوراق اجرائی مورد شناسائی نشده است ابالغ 
می گردد که برابر قرارداد بانکی شماره ۶۱5 مورخ ۱۳89/۱۱/۱۱ بین شما و پست بانک 
استان ایالم مبلغ ۱۳۶/5۰۰/۰۰۰ ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه 
بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه 
فوق در این اجرا مطرح می باشد. لذا طبق ماده ۱8 آیین نامه اجرا از تاریخ انتشار این 
آگهی که روز ابالغ اجرایی محسوب می گردد فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر 
می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدیهی خود اقدام و در غیر این صورت 

بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
مسئول واحد اجرایی اسناد رسمی ایالم – جلیلیان 

اگهی حصروراثت
خانم معصومه صافی نجف آبادی  دارای شماره شناسنامه 4۳9۱ به شرح دادخواست 
به کالسه ۱/95ش/۱۷۳ از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 94/۱۱/۲4 تاریخ  در   ۲۳۳۲5 ش  ش  زارعی   محمد  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : ۱- متقاضی فوق الذکر متولد ۱۳45 زوجه متوفی۲-محمد رضا زارعی 
ش ش ۰۱۱۰8۰4۰۳۱ متولد ۱۳8۳ پسر متوفی ۳-محبوبه زارعی ش ش ۱۳۶9 
متولد ۱۳۶4 دختر متوفی 4-مرضیه زارعی ش ش ۱۱۲55۰متولد ۱۳۶۷ دختر 
متوفی 5-گلقدم حقگوی سلطان  ش ش ۱۱۷۷متولد ۱۳۳۲ مادر متوفی ۶-نصرت 

اله زارعی  ش ش ۶۱۲ متولد ۱۳۰9 پدر متوفی 
اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی مینماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شعبه یکم شورای حل اختالف قرچک تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد
م الف 356   رییس شعبه یكم  شورای حل اختالف قرچک

آگهی ابالغ تبادل لوایح 
از  صادره   94/9/۲5 مورخه   94۰99۷۱۲۲۷۳۰۰۷۶8 شماره  دادنامه  موجب  به 
شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی محمود آباد دعوی بانک توسعه تعاون بطرفیت 
خوانده رضا رفیعی مبنی بر مطالبه وجه که منجر به صدور قرار ابطال دادخواست 
نظر  تجدید  دادخواست  و  اعتراض  صادره  رای  به  نسبت  خواهان  و  گردید  صادر 
خواهی ارائه نموده است و چون خوانده فوق الذکر مجهول المکان اعالم گردیده 
است لذا مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار آگهی میگردد تا ظرف ده روز 
پس از نشر آگهی خوانده به دفتر شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
تجدید نظر خواهی را دریافت چنانچه دفاعی دارد نسبت به ارائه الیحه اقدام نماید 

در غیر اینصورت پرونده به همان کیفیت به دادگاه تجدید نظر ارسال میگردد 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمود آباد

دادنامه 
دادگاه کیفری دو شهرستان  پرونده کالسه 94۰998۱۲۲۷5۰۰۰۲۱شعبه ۱۰۱ 

محمود آباد )۱۰۱جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 95۰99۷۱۲۲۷5۰۰۱45
ساختمان   – سعادت  کوچه   – خمام   – انزلی  نشانی  به  امنیت  پلیس   « شاکی 

مرجان واحد ۱۰ 
متهم : آقای احمد زمردی طبالوندانی فرزند محمود به نشانی رشت انزلی خمام 

کوچه سعادت ساختمان مرجان واحد ۱۰ 
اتهام ولگردی 

رای دادگاه 
در خصوص گزارش مرجع انتظامی علیه احمد زمردی طبالوندانی فرزند محمود 
مبنی بر نگهداری یک عدد شوکر از ید متهم و نظر به اینکه متهم با وصف ابالغ 
فلذا  است  ننموده  ارسال  نیز  ای  و الیحه  نشده  دادرسی حاضر  در جلسه  قانونی 
ارتکاب بزه انتسابی محرز و مسلم تشخیص داده و به استناد بند ت و ماده ۱۱ 
با  مجاز  غیر  مهمات  و  دارندگان سالح  و  مهمات  و  اسلحه  قاچاق  مجازات  قانون 
رعایت ماده ۱8 از قانون مرقوم ضمن حکم به ضبط به نفع دولت وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح نامبرده را به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری درجه 
هانت محکوم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در این شعبه معکمه می باشد 
ولی ا... اسالمی – رییس شعبه 101 دادگاه کیفری دو محمود آباد 

آگهی احضار متهم
)مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست( 

شماره  خواست  کیفر  موجب  به  سیروان  شهرستان  عمومی  دادگاه 
95۱۰4۳۰۰585۰۰۰۲۲ در پرونده کالسه 94۰998۰8۷۲4۰۰۲۱9 برای امین 
اله حسنوند به اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی و تهدید و ایراد صدمه بدنی عمدی و 
و وقت  ارجاع  این شعبه  به  به موضوع  نموده که رسیدگی  تقاضای کیفر  توهین 
رسیدگی برای مورخه ۱۳95/۰4/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰ تعیین گردیده است. با عنایت 
به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات ماده ۳44 
قانون آئین کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان سیروان – مهدی معینی فر

آگهی انحصار وراثت
خانم نیمتاج عباسی ناوند دارای شناسنامه شماره ۲ به شرح دادخواست ۷۶9/۲/95 
از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که 
شادروان ولی اله آزمون وند به شناسنامه ۲5۱ در تاریخ 95/۲/۲ اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱- نیمتاج عباسی ناوند   ش.ش: ۲                  س.ت : ۱۳۲8              مادر                   
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف :۱۶۰9۱ 
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان شهریار

نوبت دوم 95/2/28
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف و وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

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

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳94۶۰۳۳۱۰۱۳۰۰۱۳۶۲ شماره  رای  برابر 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
آقای خضراله  ثبتی حوزه ثبت ملک طالقان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
شرافتی فرزند عبدالرحمان به شماره شناسنامه ۳۳ صادره از طالقان در دو دانگ 
مترمربع   8۰88/۷۰ مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع 
پالک ۱۰۰۱ فرعی از ۱۰۰ اصلی واقع در دنبلید خریداری از مالک رسمی آقای 
مراتب در دو  به منظوراطالع عموم  است.لذا  کیکاووس رضا خانی محرز گردیده 
نوبت به فاصله ۱5 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 یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست 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.
رسول مالمیر ـ رئیس ثبت اسناد و امالك طالقان

ابالغ وقت
95۰۰۷۲

رضا  محمد  خوانده/متهم  طرفیت  به  دادخواستی  میرزائی  محمد  خواهان/شاکی 
خانجانپور ومحمد یوسف حاج محمد حسین کاشی به خواسته تجویز انتقال منافع 
به غیر  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهریار نموده که جهت رسیدگی 
واقع در شهرستان شهریار  به شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  به کالسه 95۰998۲۶4۰۳۰۰۰۶۶  و  ارجاع 
۱۳95/4/5 وساعت ۱۳/۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
درخواست  و  کاشی  حسین  محمد  حاج  یوسف  ومحمد  خانجانپور  رضا  محمد 
عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   ۷۳ ماده  تجویز  به  و  شاکی   / خواهان 
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.م.الف:۱۶۰85
منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان شهریار- محسن زاده 
خانقاه

دادنامه
9۲۱۲۱9

پرونده کالسه 9۲۰998۲۶4۰۲۰۱۱۷4 شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
شهریار تصمیم نهایی شماره 94۰99۷۲۶4۰۲۰۱۰۰۳

خسرو  فرزند  فرهی  آرزو  خانم  باوکالت  اصغر  فرزند  وثوق  مهری  خواهان:خانم 
دوم  طبقه   555 ساختمان  طالقانی  میدان  به  نرسیده  آزادگان  میدان  نشانی  به 
واحدچهارم وآقای آرش ذوالفقار فرزند اسماعیل به نشانی میدان آزادگان نرسیده 

به میدان طالقانی ساختمان شماره 555 طبقه دوم واحد چهارم
خواندگان: ۱- آقای صالح وکیلی فرزند رحیم به نشانی مجهول المکان ۲- آقای 
عزت صدیقی فرزند محمد علی ۳- آقای ناصرآذرمی فرزند حسن همگی به نشانی 

شهریار اندیشه فاز ۳ محله 9 خ شهریور خ نارون ک ۱۰ پ ۷5
خواسته ها: ۱-الزام به فک رهن ۲-الزام به تنظیم سند رسمی ملک ۳-دستورموقت

رای دادگاه
درخصوص دعوای خانم مهری وثوق باوکالت آقای آرش ذوالفقار وخانم آرزو فرهی 
بطرفیت ۱-ناصرآذرمی ۲- عزت صدیقی ۳-صالح وکیلی بخواسته انتقال سه دانگ 
ازششدانگ پالک ثبتی ۲۷۶۷ فرعی مفروز از۱۷5 فرعی از4۷ اصلی وسپس الزام 
به تفکیک واخذ پایانکار شهرداری ومفاصا حساب دارایی ومتعاقبا الزام به فک رهن 
وتسلیم مبیع هریک مقوم به 5۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال والزام به تنظیم سندرسمی سه 
دانگ ازششدانگ سه واحدآپارتمان مسکونی مقوم به 5۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بانضمام 
دادخواست  بموجب  خواهان  وکیل  که  توضیح  این  به  دادرسی  خسارات  کلیه 
بنام  دیگری  وشخص  موکل  اظهارداشته   94/9/۱4 مورخ  وصورتجلسه  تقدیمی 
اند  ابراهیم زاده سه واحد آپارتمان ازآقای آذری وخانم صدیقی خریداری نموده 
مسترد  واحد  درهرسه  مبیع  تحویل  دعوی  شده  مبیع  تحویل  مبیع  نظرباینکه 
دوم  درطبقه  متری   85 واحد  لیکن  دارم  می  اعالم  استحضار  وجهت  گردد  می 
می باشد که بعلت ناخوانا بودن مبایعه نامه طبقه سوم قیدشده ضمنا واحد 58 
نشده  تنظیم  سند  موکل  برای  تاکنون  متاسفانه  که  است  پارکینگ  فاقد  متری 
است وبنابه مراتب خواستار صدور حکم وفق خواسته گردیده خواندگان ردیف اول 
درقرارداد  وشریک  سازنده  وکیلی  آقای صالح  اند  داشته  بیان  دفاع  درمقام  ودوم 
تبدیل شده  آپارتمانی  دوبلوک  به  ملک  است  بوده  ها  آپارتمان  مشارکت ساخت 
نماید  تعهد  ایفای  ایشان  که  صادرشده  دادنامه  چند  وکیلی  صالح  آقای  علیه 
ولیکن ایفای تعهد ننموده است دادگاه باامعان نظر درمحتویات پرونده ومندرجات 
مستندات پیوستی مالحظه فتوکپی مصدق سند عادی ابراری واستردادی خواهان 
که   9۱/8/۱۱ مورخ   45۱5۱ بشماره  ثبتی  استعالم  پاسخ  ووصول  نامه(  )مبایعه 
نسبت  وسوم  اول  ردیف  خواندگان  وقانونی  رسمی  ازمالکیت  حکایت  آن  مفاد 
خوانده  وغیرموثر  بالوجه  مدافعات  به  والتفات  دارد  دادخواست  موضوع  ملک  به 
ردیف اول ونظربه عدم انجام هرگونه دفاع یاایرادی ازناحیه خوانده درمقابل دعوی 
مطروحه علیرغم ابالغ قانونی ازطریق نشرآگهی دادگاه دعوی خواهان رااز حیث 
مواد  واستناد  دانسته  ثابت  رسمی  وتنظیم سند  رهن  فک  تفکیک  کار  اخذپایان 
آیین دادرسی مدنی حکم  قانون مدنی ومواد 5۱9-5۱5-۱98   ۲۲۳-۲۲۰-۲۱9
به محکومیت خوانده ردیف سوم آقای صالح وکیلی )باتوجه به آخرین قراردادی 
آقای  آن  بموجب  که   8۷/9/۶ درتاریخ  وکیلی  وصالح  ناصرآذری  آقای  مابین  فی 
صالح وکیلی متعهد شده وام بانک را پرداخت نماید( به فک رهن با حفظ حقوق 
ومحکومیت   ۳۳۶ دردفترخانه  تنظیمی   8۷/9/۷-۱۳98۱۳ شماره  ازسند  مرتهن 
دارایی  حساب  ومفاصا  شهرداری  کار  پایان  اخذ  به  وسوم  اول  ردیف  خواندگان 
وتفکیک واحدهای احداثی وحضوردریکی از دفاتر اسناد رسمی وانتقال سه دانگ 
ازششدانگ سه واحد آپارتمان وفق مبایعه نامه مورخ 88/9/۱5 ومحکومیت خوانده 
ی ردیف اول به پرداخت مبلغ یکصدو بیست هزارتومان هزینه دادرسی ومحکومیت 
خوانده ی ردیف سوم به پرداخت مبلغ دویست هزارتومان بعنوان هزینه دادرسی 
ومحکومیت آنان بالمناصفه به پرداخت مبلغ چهارصدو هشتاد هزارتومان بابت حق 
الوکاله وکیل ازباب تسبیب درحق خواهان صادرواعالم می نماید وازجهت خواسته 
بموجب صورتجلسه  وکیل خواهان  باینکه  توجها  مبیع  دایربرتسلیم  دیگرخواهان 
مورخه 94/9/۱4 دادخواست خودرا استرداد نموده والتفات به ماذن بودن وی به 
استرداد وباستناد بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوی خواهان 
راصادر واعالم می نماید وازجهت دعوی مطروحه بطرفیت خوانده ردیف دوم بلحاظ 
عدم احراز مالکیت رسمی وقانونی وی ومتفرع بودن دعاوی مطروحه برمالکیت وی 
دعوی توجهی به وی نداشته باستناد بند 4 ماده ی 84 قانون آیین دادرسی مدنی 
قرار رد دعوی خواهان صادرواعالم می نماید رای صادره ازجهت محکومیت خوانده 
ردیف سوم غیابی ظرف بیست روز ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه دادگاه 
خواهی  تجدیدنظر  قابل  ابالغ  ازتاریخ  روز  بیست  وظرف  حضوری  ودرسایرموارد 

دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.م.الف: ۱۶۰84
رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهریار-رنجبر

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

امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال ۱۳9۰/9/۲۰  
هیات  از  صادره   95/۲/۲۲ مورخ   ۱۳95۶۰۳۰۱۰5۷۰۰۱۷48 شماره  رای  برابر 
رسیدگی به اسناد عادی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی امالک و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳9۰/9/۲۰ تصرفات مالکانه آقای جمشید 
وند رجب پورفرزند جعفر بصورت۱۱99/9۳ مترمربع مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت ۲۷858/۰8 مترمربع مفروز ازپالک ۱8۲ فرعی از ۱۳۲ اصلی 
واقع درشهریار محرز گردیده و برابر محتویات پرونده ثبتی و دفتر امالک مربوطه 
آقای  بنام  مذکور  پالک  ازششدانگ  مشاع  مترمربع  هزار  بیست  مالکیت  سند 
غالمرضا انوری ذیل ثبت ۷4۱4۳ صفحه ۱۷9دفترامالک جلد 4۳5 ثبت شهریار 
ثبت صادروتسلیم شده سپس مقادیری دراجرای ماده ۱4۷ اصالحی قانون ثبت 
به غیرواگذار شده است ونامبرده درهیات حضورنیافته هیات مقرر نموده با اعمال 
ماده ۳ قانون مذکور و ماده ۱۳ آئین نامه اجرائی آن مصوب ۱۳9۱/4/۲5 نسبت به 
صدور سند مالکیت به نام متصرف فوق الذکر اقدام شود لذا بدینوسیله مفاد رای 
صادره به مالک ونیز اشخاص ذینفع جهت اطالع آگهی می گردد که چنانچه به 
مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک شهریار تسلیم ورسید دریافت دارند ودر 
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:۱۶۰89
کفیل اداره ثبت اسناد و امالك شهریار-سیدمرتضی موسوی

تاریخ انتشارنوبت اول:۱۳95/۲/۲8
تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۳95/۳/۱۲

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

امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال ۱۳9۰/9/۲۰  
هیات  از  صادره    95/۲/۱9 تاریخ   ۱۳95۶۰۳۰۱۰5۷۰۰۱۶۲۱ شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی امالک و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب ۱۳9۰/9/۲۰ تصرفات مالکانه خانم زهرا آزاد رنجبر فرزند سید فتاح 
بصورت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 5۰ مترمربع 
)پنجاه مترمربع( مفروز از پالک ۱۱8۲ فرعی از5۳ اصلی واقع در شهریار محرز 
گردیده و برابر محتویات پرونده ثبتی و دفتر امالک مربوطه سند مالکیت ششدانگ 
پالک مذکور بنام آقای علی رسولی منش ذیل  ثبت ۱44۲۰ صفحه 44۷  دفتر 
امالک جلد ۱۰4 ثبت شهریار ثبت صادروتسلیم شده سپس مع الواسطه برابر سند 
نوروز محمودی  آقای  به  دفترخانه ۲ شهریار  مورخ ۱۳۶۳/۲/۲9  شماره 5۳۶۲۶ 
نیکجه انتقال شده است ومقادیری دراجرای قانون تعیین تکلیف به غیرواگذار شده 
ونامبرده در هیات حضور نیافته وهیات مقرر نموده با اعمال ماده ۳ قانون مذکور 
و ماده ۱۳ آئین نامه اجرائی آن مصوب ۱۳9۱/4/۲5 نسبت به صدور سند مالکیت 
نامبرده  به  رای صادره  مفاد  بدینوسیله  لذا  اقدام شود  الذکر  فوق  نام متصرف  به 
وبه اشخاص ذینفع جهت اطالع دردونوبت بافاصله پانزده روز آگهی می گردد که 
چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک شهریار تسلیم ورسید دریافت دارند 
ودر 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:۱۶۰8۷
کفیل اداره ثبت اسناد و امالك شهریار-سیدمرتضی موسوی

تاریخ انتشارنوبت اول:۱۳95/۲/۲8
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۳95/۳/۱۲

مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان : 

مهمترین دغدغه مدارس تخریبی 
است

مرکزی  حوزه  منتخب  نو  نماینده  مرادی  احمد 
هرمزگان با مدیر کل و معاونین اداره کل  دیدار 

کرد.
 مهندس ماشاءا... قاسمی مدیرکل نوسازی مدارس 
استان با تبریک اعیاد شعبانیه و قدردانی از حضور 
نماینده مردم درجمع معاونین گفت : در مجموعه 
آموزش و پرورش هرمزگان تعداد ۳۱۷ هزار دانش 
آموز در سه هزار و 48۱ آموزشگاه و بیش از ۱4 
هستندوی  تحصیل  مشغول  درس  کالس  هزار 
اداره   : افزود  با اشاره به طرحهای در دست اجرا 
کل نوسازی مدارس استان  ۱۶۶ پروژه در قالب  
8۱۱ کالس درس  بازیر بنای ۱۷۰هزار متر مربع 
را در دست اجرا دارد که برای تکمیل این فضاها 
به ۱۳5 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.مدیر کل 
نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس  بااشاره به منابع 
دولتی مصوب در دولت تدبیر و امید  اظهار داشت 
: در دولت تدبیر و امید بیش از ۱۷۳میلیارد تومان 
اعتبار)ملی و استانی ( مصوب شد که از این میزان  
بیش از ۱۰۰میلیارد تومان تخصیص یافت .مدیرکل 
نوسازی مدارس هرمزگان افزود: تعداد ۲۶۰ پروژه 
با بیش از هزار کالس درس در دولت تدبیر و امید 
احداث و به دانش آموزان استان هرمزگان تحویل 
در  مدت  این  طی  همچنین  است..  شده  داده 
بخش خیری ۱۳۶ پروژه با ۶۰۱ کالس درس در 
استان اجرایی شده است.59 پروژه را بنیاد برکت و 
نهادهای دیگر با اعتباری بالغ بر ۲8۰میلیارد ریال 
اضافه کرد:  . قاسمی  اند  برداری رسانده  بهره  به 
پیش بینی می کنیم در مهر ماه امسال نیز ۷۱ 
پروژه  با اعتباری بالغ بر 4۲۰میلیارد تومان  توسط 
نوسازی مدارس در هرمزگان را تحویل گردد .مدیر 
کل نوسازی مدارس هرمزگان مشکالت و موانع 
موجود را برشمرد و اظهار داشت: ۳9۰آموزشگاه 
در قالب ۲9۰۰کالس درس دوشیفته هستند ، از 
طرفی احداث 54هزار واحد مسکن مهر در استان 
می طلبد که ۱8۰۰کالس درس برای دانش آموزان 
احداث گردد . مهندس قاسمی یاد آور شد : زمانی 
که سرپرست اداره کل شدم ۲5۰۰کالس درس 
تخریبی داشتیم که با طرحها و برنامه های مختلف 
آنرا به ۱8۰۰کالس درس رسانده ایم . منابع خیری 
محروم  مناطق  در  برکت  بنیاد  که  اعتباراتی  و 
گذاشته را به سمت مدارس تخریبی سوق دادیم و 
الحمدا... تاکنون نتیجه بخش بوده است اما مدارس 
تخریبی دغدغه همه ماست که باید راهکاری عاجل 

اندیشیده شود .

معرفی 64 واحد  صنایع آالینده در  آذربایجان غربی
ارومیه- خبرنگار پیام زمان: رئیس اداره نظارت و پایش اداره کل  حفاظت 
محیط زیست آذربایجان غربی گفت: واحدهای تولیدی آالینده محیط 
زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی 

کنند مشمول پرداخت عوارض آالیندگی می شوند.
سعید پسیان افزود: طبق تشخیص و اعالم سازمان حفاظت محیط زیست 
تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد مشمول پرداخت یک 

درصد از فروش به عنوان عوارض آالیندگی قرار می گیرند.
وی گفت:  واحدهایی که در طی سال بنا به تشخیص و اعالم سازمان 
حفاظت محیط زیست به فهرست واحدهای آالینده محیط زیست اضافه 
شوند از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعالم توسط سازمان محیط زیست 

مشمول پرداخت عوارض آالیندگی خواهند بود.
پسیان با بیان اینکه در سال گذشته ۶4 واحد به عنوان صنایع آالینده 
استان معرفی شده اند اظهار کرد: صنایع آالینده از سال 9۰ تا سال 94 

روندکامال نزولی و در حدود 55.5 درصد را نشان می دهد.

طرح برق رسانی در   کوهرنگ خانه ها  را روشن کرد
مدیر امور برق شهرستان کوهرنگ گفت: با اجرای طرح برق رسانی در این 

شهرستان خانه ۶  روستا و ۳ محله روشن شد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و 
بختیاری مهندس محسن فدایی گفت: با هزینه ای افزون بر ۱5 میلیارد و 
۶8۰ میلیون ریال برق رسانی و تقویت شبکه های برق رسانی در ۳ بخش 

صمصامی ،مرکزی و بازفت انجام شد.
مهندس فدایی برق رسانی به ۱۳۰ خانوار از روستاهای غالمشاه آباد بخش 
صمصامی، دره توت ،زرک، پیرعلی و خیارکار در بخش مرکزی ،دره باغ در 
بخش بازفت ومحله های بهمن آباد بخش صمصامی و تبرک و چبد بخش 
بازفت را از جمله طرح های انجام شده در شهرستان کوهرنگ عنوان کرد.

وی همچنین تعویض سیم به کابل روستاهای هوشوت،ارته،چمن گلی و 
شهرک تلورد ،تقویت شبکه های برق  و نصب ترانس جدید در روستاهای 
طارم ،چم غریب،ارته و چمن گلی در بخش بازفت ،بهینه سازی خطوط 
برق،نصب یک دستگاه ریکلوزر، یک دستگاه سکسیونر موتوردار و ۳ 
دستگاه خطایاب مودم دار به منظور باال بردن قابلیت اطمینان شبکه در 

بخش مرکزی را از دیگر اقدامات انجام شده در این شهرستان بیان کرد.
شهرستان کوهرنگ با جمعیت بیش از ۳۶ هزارنفر در 88 کیلومتری 
شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد و امور برق این 
شهرستان 8 هزار و 5۰۰ مشترک برق در بخش های خانگی ، کشاورزی 

،تجاری و صنعتی را تحت پوشش دارد.

برگزاری دومین آزمون مهارت های بالینی
 در دانشگاه علوم پزشکی اراک

آزمون مهارت های بالینی پایان دوره پزشکی عمومی در محل مرکز 
مهارت های بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک برگزار 

شد.
به گزارش خبرنگار وب دا مرکزی دکتر انوشیروانی سرپرست معاونت 
آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت : آزمون مهارت های 
بالینی پایان دوره پزشکی عمومی در اراک صبح روز پنجشنبه برگزار 

گردید که اراک به عنوان یکی از قطب های برگزاری آزمون می باشد
وی افزود:آزمون مهارتهای بالینی در ۱5 ایستگاه شامل ایستگاه های 
کودکان جراحی، قلب و عروق، روانپزشکی ، عفونی، گوش و حلق و 
بینی  چشم، پاتولوژی، رادیولوژی، بیهوشی، طب اورژانس و ایستگاه 

های استراحت برگزار شد.

رئیس  مشاور  زمان:  پیام  خبرنگار  ارومیه- 
بانوان  گفت:  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
و  دارند  آینده  نسل  تربیت  در  مهمی  نقش 
حساس سازی آنها و آگاهی رسانی به این قشر 
به  تواند در حساس سازی جامعه نسبت  می 
ایفا  را  از محیط زیست نقش مهمی  حفاظت 

کند.
شهربانو امانی، در پنجمین جشنواره بین المللی 
فرزندان  افزود:  آذربایجان غربی  فیلم سبز در 
آیینه تمام نمای رفتار والدین هستند بنابراین 
باید از هم اکنون رفتارهای زیست محیطی را از 

طریق خانه و مدرسه به آنها آموزش داد.
وی اظهار کرد: توسعه حفاظت از محیط زیست 
با یاری همه دستگاهها به ویژه رسانه ها محقق 
می شود و در این میان استفاده از زبان هنر و 

سینما نقشی مهم و اثر گذار را ایفا می کند.
زیست  محیط  سازمان حفاظت  رئیس  مشاور 
گفت: زخم محیط زیست کشور بسیار عمیق 
گام  ان  بهبود  برای  باید  همه  و  است  شده 

بردارند.
امانی اضافه کرد: هم اکنون دولت توجه خاصی 
امر  این  و  دارد  محیطی  زیست  مباحث  به 

دستیابی به توسعه پایدار را تسریع می کند.

پرویز آراسته ،مدیرکل حفاظت محیط زیست 
آذربایجان غربی در این مراسم گفت: فیلمهای 
جشنواره فیلم سبز نقش مهمی در تنویر افکار 

عمومی دارند.
هدف  با  سبز  فیلم  جشنواره  گفت:  آراسته 

محیط  از  حفاظت  فرهنگ  سازی  نهادینه 
زیست، از ۲4 تا ۳۱ اردیبهشت ماه در استان و 
سراسر کشور برگزار می شود. وی تصریح کرد: 
درراستای آشنایی مردم استان با محیط زیست 
و مزایای حفاظت از آن فیلمهای این جشنواره 

همه روزه در آمفی تئاتر اداره حفاظت محیط 
زیست ارومیه برای دوستداران و عالقمندان به 
نمایش در می آید. آراسته گفت: برای آشنایی 
اقشار مختلف مردم با زیست بوم استانی بازدید 
از روز  تاریخ طبیعی آذربایجان غربی  از موزه 
اکران  با  همزمان  ماه  اردیبهشت   ۳۱ تا   ۲4

فیلمهای جشنواره فیلم سبز رایگان است.
وی اظهار کرد: محیط زیست آذربایجان غربی 
آمادگی الزم را برای ایجاد امکانات برای ادارات 
استان  در راستای شرکت کارکنان و خانواده 
را  فیلمهای جشنواره  تماشای  برای  آنها  های 
زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  است.  دارا 
آذربایجان غربی بیان کرد: ادارات عالقمند می 
توانند برای انجام هماهنگی های الزم با اداره 
روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان و 

یا با اداره محیط زیست ارومیه تماس بگیرند.
وی با بیان اینکه امروز به این نتیجه رسیدیم 
که نمی توان با اسلحه از منابع زیست محیطی 
محافظت کرد افزود: مشارکت و آگاهی مردمی 
آموزشی  مختلف  روشهای  از   گیری  بهره  با 
ابزار هنر نقش بسیار مهمی در  و بکار گیری 
جلوگیری از آلودگی و نابودی محیط  زیست 

دارد.

مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

زخم محیط زیست کشور   عمیق شده است
خبر

شهرستان سمیرم در ۱۶5 کیلومتری اصفهان 
واقع شده که با 5۲۰۰ کیلومتر مربع وسعت 
دارای ۷۶۰ کیلومتر راه و ۱۳8۰ کیلومتر راه 
نظر  از  پنجمین شهرستان  و  است  همسنگ 
طول راه همسنگ وسومین شهرستان از نظر 
دارا بودن راههای روستایی در استان اصفهان 

می باشد.
ابوالقاسم صباغی رییس اداره راه وشهرسازی 
شهرستان  راههای  گفت:  سمیرم  شهرستان 
و  لحاظ شرایط خاص کوهستانی  به  سمیرم 
سردسیر بودن آن و با توجه به نقطه اتصال 
بختیاری،  و  چهارمحال  استان  سه  بین 
وجود  وبا  بویراحمد  و  کهکیلویه  و  فارس 
با  و  آن  در  قشالقی  ییالق،  زندگی  و  عشایر 
راه  کیلومتر  و 49۶  اصلی  راه  کیلومتر   ۲۶4
روستایی نگاه ویژه ای جهت تامین اعتبارات 
می  را  راهها  ایمنی  ارتقای  منظور  به  الزم 

طلبد .
نیمه  های  پروژه  متاسفانه  داشت:  بیان  وی 
دارد  وجود  شهرستان  این  در  بسیاری  تمام 
اعتبارات الزم هنوز  لحاظ عدم وجود  به  که 

تکمیل نشده است.
لحاظ  به  شهرستان  این  افزود:  صباغی 
کوهستانی بودن، 5 ماه از سال در محورهای 
می  انجام  روبی  برف  عملیات  آن،  مواصالتی 

متوقف  راهسازی  عملیاتهای  عمال  و  شود 
است  نیاز  جهت  همین  به  و  گردد  می 
به  نسبت  بتوان  باقیمانده  ماههای  در  تا 
این  در  راهداری  و  راهسازی  عملیات  انجام 

شهرستان اقدام نمود.
منظور  به  راهداری  اقدامات  جمله  از  وی 
را  شهرستان  این  های  جاده  ایمنی  ارتقای 
اینگونه بیان داشت: نصب 98۰ تابلو و عالئم 
جاده ای، ۳۰ کیلومتر روکش آسفالت، نصب 
۶ پایه چراغ، خط کشی ۲۱۰ کیلومتر راه و 
شست وشوی ۲5 هزار تابلو وعالئم از جمله 
ایمنی  افزایش  درجهت  شده  انجام  اقدامات 

تردد در محورهای شهرستان بوده است.
رییس اداره راه وشهرسازی شهرستان سمیرم 
منظور  به  جدید  دستورالعمل  به  توجه  با 
 4۲ داشت:  اظهار  پرتصادف  نقاط  شناسایی 
شناسایی  شهرستان  در  حادثه  مستعد  نقطه 
به  پرتصادف  نقاط  از  آن  نقطه   ۱۲ که  شده 
شمار می رود و از برنامه های این شهرستان 
از  راهداری  اقدامات  انجام  با  که  است 
آشکارسازی،  شیروانی،  شیب  اصالح  قبیل 
آرامسازی و نصب حفاظ های بتنی بتوان در 
راستای ارتقای ایمنی تردد در این نقاط اقدام 

نماییم.

پروژه های نیمه تمام راهسازی در  سمیرم نیازمند اعتبار

مرتضی امیدی  معاون فرهنگی وامور جوانان 
استان مرکزی : مراسم تجلیل از سمن های 
فعال استان مرکزی به مناسبت گرامیداشت 
امور  مدیرکل  امینی  حضور  با  جوان  هفته 
مدیرکل   ، وجوانان  ورزش  وزارت  فرهنگی 
ورزش وجوانان ، روسا ونایب روسای هیاتهای 
ورزش  ادارات  روسای   ، استان  ورزشی 
وجوانان شهرستانهای تابعه استان مرکزی در 
محل فرهنگسرای شهرداری اراک برگزارشد.

ورزش  کل  اداره  جوانان  و  فرهنگی  معاون   
به  تبریک  ضمن  مرکزی  استان  جوانان  و 
مناسبت میالد با سعادت حضرت علی اکبر و 
هفته جوان  وبیان اینکه اعتماد به جوانان را 
الزمه نقش آفرینی این قشر در ارکان مختلف 
تجربه   : کرد  اضافه  و  دانست  دولت  و  نظام 
جوانان  به  راحل  امام  اعتماد  ماندگار  بسیار 
در دهه های گذشته موجب پیروزی انقالب 
مقدس  دفاع  افتخارآمیز  دوران  و  اسالمی 
وزرا،  تمامی  دوران  این  تمامی  در  که  شد 
استانداران و اشخاص اجرایی جوانان زیر 4۰ 

سال بودند
وی با بیان اینکه امروز به دلیل توسعه علم و 
فناوری میدان های عمل برای جوانان بیش از 
گذشته باز شده است، تلفیق علم با تجربه را 
الزمه موفقیت جوانان درعرصه های مختلف 

دولتمردان  وظیفه  مسیر  دراین  که  دانست 
ایجاد بسترهای الزم می باشد.

ورزش  کل  اداره  جوانان  و  فرهنگی  معاون 
توسعه  کرد:  بیان  مرکزی  استان  جوانان  و 
توسعه  موجب  را  درکشور  ها  سمن  فعالیت 
با   : بیان کرد و گفت  تیمی  و رونق کارهای 
توجه به اینکه کار جمعی همواره در ایران با 
شکست مواجه بوده است، توسعه و گسترش 
فعالیت های نهادهای مردمی می تواند دراین 

زمینه تاثیرگذار باشد.
و  تدیبر  به سیاست های دولت  اشاره  با  وی 
امید در راستای توجه به امور جوانان، گفت: 
توجه خاص به جوانان کشور را از آسیب های 
مختلف اجتماعی و فرهنگی مصون نگه می 

دارد.
و  اداره کل ورزش  و جوانان  معاون فرهنگی 
جوانان استان مرکزی افزود: با اعتماد کردن 
به جوانان در سمن های غیر دولتی در جامعه 
و ایجاد بستری مناسب برای جوانان، می توان 

شاهد پیشرفت و توسعه کشور شد.
وی ادامه داد: هدف سازمان های مردم نهاد، 
کاهش آسیب های اجتماعی بوده و همگام با 
دستگاههای دولتی، این سمن ها، نقش خود 
را در حذف ناهنجاری های اجتماعی ایفا می 

کنند.

تجلیل از سمن های فعال استان مرکزی در حوزه جوانان 
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مفقودی
برگ سبز و سند مالکیت خودرو پراید مدل ۱۳8۳ به رنگ سفید شیری – روغنی 
شماره انتظامی ایران ۷۲- ۷۳۶ م ۱۳ و شماره موتور ۰۰9۱۲49۷ و شماره شاسی 
S ۱4۱۲۲8۳۳۰۰95۷ به نام شهال آقائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

است.
بابلسر

مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی سواری پژوپارس به شماره ۷۲-۲۶۶و۱5 و شماره موتور 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  شاسی ۱9۳45898مفقود  شماره  و   ۱۲485۰۰8۶۳۲
ساقط می باشد . مالک متعهد میگردد مسئولیت ناشی از فقدان هرگونه خسارت 

احتمالی را بعهده خواهد گرفت
 محمود آباد 

آگهی حصر وراثت
آقای علی اصغر اکبری نام پدرعلیرضا بشناسنامه۲98صادره از باغملک درخواستی 
سامان  مرحوم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  وراثت  حصر  گواهی  صدور  بخواسته 
از  ملی۱9۱۱۷۶۱۷8۱صادره  ۳۳۲۲وکد   اصغربشناسنامه   علی  فرزند  اکبری 
اقامتگاه دائمیش فوت ورثه  رامهرمز در تاریخ ۱۳95/۲/۱۶در شهرستان رامهرمز 
کد  بشناسنامه۲98و  علیرضا  فرزند  اکبری  اصغر  علی  ۱-متقاضی  عبارتنداز  اش 
سکینه  متوفی(۲-  باغملک)پسر  از  ۱۳۳8/۱/۳صادره  48۱9۳۷544۱متولد  ملی 
ملی ۱۷55۲98۲۱8متولد  کد  بشناسنامه۲8۶و  طعیمه  فرزند  زرگانی  پور  شری 
قانونی  تشریفات  انجام  با  الغیر.اینک  متوفی(و  اهواز)مادر  از  ۱۳4۰/۳/۳۱صادره 
مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر وهر وصیت نامه به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود 

از درجه اعتبار ساقط است.    شماره م الف)۱۲/84( 
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز-روئین

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

فاقد سند رسمی 
کالسه  تحت   94/۱۲/۲4 مورخه   ۱۳94۶۰۳۱۰۰۰۷۰۱۷۷۳4 بشماره  رای  برابر 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   9۲/۳48۶ پرونده 
نوشهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای ترن جوت سنگه آنند بشماره شناسنامه 
فرزند هرجاب در ششدانگ یک  تهران  از  ۷۶۲8 کدملی ۰۰5۳۷۱۷۶5۱ صادره 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱5۲۱/88 متر مربع پالک ۷۷ اصلی واقع 
در مرتع نمک آب بخش شش قشالقی حوزه ثبت ملک نوشهر محرز گردیده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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.
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/۰۲/۱۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/۰۲/۲8

م الف 9501416 رئیس ثبت اسناد و امالك نوشهر- فرامرز کلبادی نژاد

متن آگهي احضار متهم
)مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست(

مجتمع دادگاههاي عمومي جزایي شهرستان کرج به موجب کیفرخواست شماره 
به  داغي  قره  فهیمه  براي  کالسه 94۰998۲۶۱94۰۰954  پرونده  در   ۷۰۳9۱۰
اتهام کالهبرداري و فروش مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع تقاضاي کیفر 
نموده که رسیدگي به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگي براي مورخه 
المکان  مجهول  به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   ۱۰/۳۰ ساعت   ۱۳95/۰4/۰8
بودن و عدم دسترسي به متهم و در اجراي مقررات مواد ۱۱5 و ۱8۰ قانون آئین 
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور کیفري مراتب یک نوبت منتشر تا 
بدیهي  دادگاه حاضر گردد.  در  مقرر  وقت  در  انتسابي  اتهام  از  دفاع  متهم جهت 
است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگي غیابي به عمل خواهد آمد. 

4۱۰4 م/الف
منشي دادگاه کیفري شعبه 110 دادگاه کیفري دو شهرستان کرج )110 جزایي سابق( – 
زهرا قربانوند

گواهی حصر وراثت
شرح  به   ۰۳۱۲۰۷۱558 شناسنامه  شماره  به  الهی  حبیب  سهیل  آقای  خانم/ 
دادخواست به کالسه 95۰998۳۰۲5۳۰۰۱۰9 از این دادگاه  درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منیر میش مست به شماره 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  تاریخ ۱۳9۱/۳/۲8  شناسنامه ۳۱8۷ به 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
الهی  علیرضا حبیب  فرزند  به شماره ملی ۰۳۱۱۱۶۰۱8۲  الهی  ۱-سعید حبیب 

متولد ۱۳۷۳/8/۲۲ ) فرزند متوفی(
۲-سهیل حبیب الهی به شماره ملی ۰۳۱۲۰۷۱558 فرزند علیرضا حبیب الهی 

متولد ۱۳۷5/۱۰/۱۱)فرزند متوفی(
متولد  جمالی  شاهمردا  فرزند   ۰۳۲۰5۰۰۰55 ملی  شماره  به  جمالی  ۳-گلنار 

۱۳۲4/۳/۱)مادر متوفی(
اینک با نجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 شورای حل اختالف هشتگرد

نوبت دوم 95/2/28
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف و وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

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

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳94۶۰۳۳۱۰۱۳۰۰۱۳۷۰ شماره  رای  برابر 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
محمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  طالقان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
ذوقی فرزند جعفر به شماره شناسنامه 4۰ صادره از طالقان در چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 8۰88/۷۰ مترمربع پالک ۱۰۰۱ 
فرعی از ۱۰۰ اصلی واقع در دنبلید خریداری از مالک رسمی آقای کیکاووس رضا 
به فاصله  نوبت  به منظوراطالع عموم مراتب در دو  خانی محرز گردیده است.لذا 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   ۱5
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 یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت 

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

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

امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال ۱۳9۰/9/۲۰  
هیات  از  صادره   95/۲/۲۲ مورخ   ۱۳95۶۰۳۰۱۰5۷۰۰۱۷4۶ شماره  رای  برابر 
رسیدگی به اسناد عادی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی امالک 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳9۰/9/۲۰ تصرفات مالکانه آقای کامبیز 
پرویزیان فرزند محمد رضا بصورت ۲۶۶۱/۷۷ مترمربع مشاع از ششدانگ یک باب 
اصلی محرز  از 9۷  از پالک ۶۶ فرعی  به مساحت ۲89۳۶ مترمربع قسمتی  باغ 
گردیده و برابر محتویات پرونده ثبتی و دفتر امالک مربوطه ششدانگ  یک قطعه 
از 9۷  فرعی  بشماره ۶۶  تفکیکی  قطعه 5۶  مترمربع  به مساحت ۲89۳۶  زمین 
امالک  ثبت ۶۱۷۰۶  صفحه 5۱۱ دفتر۳55  رنگرز شهریار ذیل   واقع در  اصلی 
گردیده  صادروتسلیم   ۳/4۶4۱۶9 بشماره  وسند  ثبت  زاده  ربیع  حسینعلی  بنام 
وطبق رای شماره 4۰45 مورخ ۷۶/۷/۱5 هیات رسیدگی به اسناد عادی مفروزا 
انتقال یافته است ازطرفی باتوجه باینکه  مساحت 5۷9۰ مترمربع به علی مصدر 
تصرفات متقاضی ازمالکیت مریم ربیع زاده )ورثه حسینعلی ربیع زاده ( بوده که 
مشارالیه درهیات حضورنیافته درنتیجه هیات مقرر نموده با اعمال ماده ۳ قانون 
مذکور و ماده ۱۳ آئین نامه اجرائی آن مصوب ۱۳9۱/4/۲5 نسبت به صدور سند 
به  بدینوسیله مفاد رای صادره  لذا  اقدام شود  الذکر  نام متصرف فوق  به  مالکیت 
مالک ونیز اشخاص ذینفع جهت اطالع آگهی می گردد که چنانچه به مفاد رای 
صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به اداره ثبت اسناد وامالک شهریار تسلیم ورسید دریافت دارند ودر صورت عدم 
مقررات  برابر  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اداره  این  مقرر  اعتراض ظرف مهلت 
اقدام خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بود.م.الف:۱۶۰88
کفیل اداره ثبت اسناد و امالك شهریار-سیدمرتضی موسوی

تاریخ انتشارنوبت اول:۱۳95/۲/۲8
تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۳95/۳/۱۲

دیدارهنرمندان اصفهانی با استاد فرشچیان 
جمعی  بانی  اصفهان  استان  ارشاداسالمی  شیرانی-اصفهان-اداره 
صمیمانه وهنری درمدرسه باستانی وهنرپرورهنرهای زیبای اصفهان 
این   ، اصفهان  استان  ارشاد اسالمی  و  شده است. مدیرکل فرهنگ 
برنامه  را با عنوان »شبی با استاد« عنوان کردوگفت: اصفهان به خود 
می بالد که در محضر استاد عزیز و گرانقدری چون استاد فرشچیان 
در چنین شبی قرار گرفته و استاد با تشریف فرمایی به اصفهان رنگ 
و رونقی به این شهر و هنرستان هنرهای زیبا داده اند و افتخار می 
کنیم که در محضر استاد هستیم. حجت االسالم و المسلمین حبیب 
رضا ارزانی اذعان داشت:اگر به اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و 
هنر ایران اسالمی افتخار می کنیم برای این است که هنرمندان و 
فرهیختگان زیادی چون استاد فرشچیان از این شهر و استان به دنیا 

معرفی شدند. 
حجت االسالم ارزانی با بیان اینکه باالترین نشان هنری بعد از تهران 
مربوط به اصفهان است، اظهار کرد: امسال قراراست جشن مشاهیر 
اصفهان را برگزار می کنیم، همچنین پیشنهاد می کنیم چهارشنبه 
پاتوق  عنوان  با  گردهمایی  یک  برگزاری  برای  زمانی  ماه  هر  پایان 
هنرمندان باشد تا همفکری وتبادل نظر جهت ارتقا جایگاه فرهنگ 
وهنر در بین هنرمندان صورت بگیرد. درحاشیه این  نشست صمیمانه 
، استاد از کارگاه طراحی وتولید فرش استاد دادخواه بازدیدکرد که 
پس از دیدار دو استاد با یکدیگر استاد دادخواه از استاد فرشچیان 
درخواست نمودند به یاد استاد بزرگ بهادری ایشان قسمتی از آخرین 

طرح استاد دادخواه را با ذغال طراحی و ترسیم نمایند.

حمایت شورای شهر بابل برای رفع مشکل زباله 
انجیل سی

خبرنگار پیام زمان- مهدی بادیکناری: رئیس شورای اسالمی شهر 
از  بابل  انجیل سی، شورای شهر  بابل گفت: برای رفع مشکل زباله 

اقدامات شهردار بابل در این منطقه حمایت می کند. 
بین المللی پسماند  بازدید کارشناسان  ابوالحسنی در حاشیه  فرامرز 
که به همراه اعضای شورای شهر بابل در منطقه انجیل سی حضور 
یافته بود، اظهار کرد: مشکل دپوی بهداشتی زباله در حال حاضر یکی 

از مشکالت اساسی شهرستان بابل و دیگر شهرهای مازندران است. 
وی با اشاره به اینکه روزانه ۲۰۰ تن زباله از بابل، امیرکال و روستاهای 
اطراف به منطقه انجیل سی حمل می شود، افزود: در حال حاضر بهبود 
وضعیت نابه سامان منطقه انجیل سی از دغدغه اصلی شهردار و اعضای 

شورای شهر بابل است.  
برای  زیادی  اقدامات  بابل تصریح کرد:  رئیس شورای اسالمی شهر 
گرفته،  انجیل سی صورت  منطقه  در  موجود  اصالح وضعیت  و  رفع 
حمایت های خوبی هم انجام شده اما این اقدامات پاسخگوی مشکالت 

موجود نبوده است.
کوتاه  مدت  طی  در  بابل  شهردار  خدمات  از  تقدیر  با  مسؤول  این 
انجیل سی، شورای  رفع مشکل  به منظور  کرد:  مدیریتی خاطرنشان 
شهر بابل از همه اقدامات شهردار بابل در این منطقه حمایت می کند . 
ابوالحسنی با اشاره به سفر کارشناسان بین المللی پسماند از کشور 
آلمان، ادامه داد: کارشناسان آلمانی پیشنهادات خوبی برای بهبود و 
اصالح وضع موجود انجیل سی و دپوی بهداشتی زباله در این منطقه 
پیشنهادات  این  از  بابل  و شورای شهر  کردند که شهرداری  مطرح 

استقبال کرده است.
بابل  با پیگیری شهرداری  ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک  وی 

شاهد رفع مشکل زباله در منطقه انجیل سی باشیم.

اعالم برنامه هاي سالجاری آبفاي البرز با 
بودجه 188 میلیارد تومان

برنامه هاي عملیاتي آبفاي استان البرزدرسال ۱۳95 
با بودجه ۱88 میلیارد تومان اعالم شد.

مهندس غالمرضارضایي فر،مدیرعامل شرکت آبفاي 
البرز، بابیان این خبر اظهار داشت: براساس تدوین 
آبفا  هاي  پروژه  مصوب،  وبودجه  عملیاتي  برنامه 
درسال 95 عبارتند از: لوله گذاري آب دربخش هاي 
اصالح وتوسعه شبکه ۶۶ کیلومتر ،توسعه خطوط 
انتقال ۲۳ کیلومتر ودربخش احداث وتوسعه شبکه 

جمع آوري فاضالب 8۰ کیلومتر .
وي افزود:براساس این برنامه،پیش بیني شده است 
بیش از 8۰۰۰ رشته انشعاب آب و۱۱ هزار رشته 

انشعاب فاضالب درسطح استان نصب شود.
اعالم  درادامه  البرز  استان  آبفاي  مدیرعامل 
کرد:همچنین قصد داریم دراین سال تعداد ۲۷ هزار 
فقره کنتور فرسوده وخراب را تعویض کرده وتعداد 
4۶۶۰ فقره انشعاب اصالح واستاندارد سازي نماییم.

درسال  است  شده  ریزي  داشت:برنامه  بیان  وي 
95 تعداد ۲۰ حلقه چاه به منظور تامین بخشي 
برداري  بهره  وبه  استان حفر وتجهیز  آبي  نیاز  از 
برسد ودرحوزه احداث تصفیه خانه هاي فاضالب 
که از اهمیت ویژه اي درارتقاي سالمت وبهداشت 
برخوردار است،ظرفیت جدیدي به میزان 45۱8 متر 

مکعب درروز احداث شود.
مهندس رضایي فر طرحهاي شاخص قابل افتتاح 
درسال 95 را شامل: نیم مدول اول تصفیه خانه 
 5۰ ظرفیت  به  هشتگرد  جدید  شهر  فاضالب 
متر مکعبي شهر جدید  هزار  هزارنفر،مخزن ۱۰ 
هشتگردومخازن گلسار،طالقان وتنکمان به ظرفیت 
۶۰۰۰ متر مکعب،مدول دوم تصفیه خانه فاضالب 
مسکن مهر قوچ حصار نظرآباد با ظرفیت ۳۰۰۰ 
نفر،بهره برداري از آبشیرین کن اشتهارد به ظرفیت 

5۰۰۰ متر مکعب درشبانه روز اعالم کرد .
وي همچنین از شروع عملیات ساخت تصفیه خانه 
این  وگفت:احداث  خبرداد  شهراشتهارد  فاضالب 
تصفیه خانه به ظرفیت ۳۲ هزار نفر با اعتبار ۱۶۰ 

میلیارد ریال درسال 95 شروع مي شود.

پرونده سارقان مسلح احشام به دادگاه 
انقالب کرج رفت

محمد قیومی دادستان عمومی و انقالب نظرآباد از 
ارسال پرونده گروهی از سارقان مسلح احشام با قرار 
مجرمیت به دادگاه انقالب مرکز استان خبر داد. وی 
در این باره توضیح داد: متهمان بازداشت شده 8 
نفر هستند که با توسل به زور از طریق به کارگیری 
سالح سرد و گرم و تطمیع نگهبانانان اقدام به سرقت 
نحوه  جزئیات  تشریح  در  وی  می کردند.  احشام 
سرقت توسط متهمان گفت: این افراد عالوه بر اعمال 
زور، در برخی موارد اقدام به تطمیع نگهبان یا طرح 
دوستی با وی می کردند و پس از کسب اطمینان 
از همکاری نگهبان، سرقت خود را انجام می داند و 
نگهبان نیز پس از دریافت سهم خود متواری می شد. 

خبرخبر

خانی نژاد- خبرنگار زمان؛ طبق قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران، شورا یکی از نهادهای 
ضروری و کارآمد است که یکی از ویژگی های 
این  با  خاص شهرداری ها، حضور شورای شهر 
امکانات در کنار شهرداری ها است. تأکید قانون 
نهادی  بعنوان  به وجود شورای شهر است که 
بر اساس مفاد قانون شهرداری و  تصمیم گیر 
کشوری،  اسالمی  شورای  تشکیالت  قانون  نیز 
یک مرجع تصمیم گیری و نظارتی است و در 
یکی  است.  وسیعی  اختیارات  دارای  مورد  این 
از مشکالت این حوزه وجود نهادهای خدماتی 
دیگر مانند برق و اب و ... است که نمی توانند 
نظارت کرده و همین امر مشکالتی را برای آنان 

بدنبال دارد.
شهر کرج با وجود کارهای عمرانی که توسط 
حد  به  تاکنون  شده  انجام  شهرداری  و  شورا 
متعادل نرسیده است. روز گذشته محمود دادگو 
که طی چهار دوره انتخابات شورا حضوری فعال 
داشته بعنوان رئیس شورا در دفتر روزنامه پیام 
زمان با خبرنگاران به گفت و گو پرداخت وی 
در ابتدا با انتقاد از عملکرد برخی رسانه ها در 
استان البرز و شهر کرج گفت: در خصوص برخی 
مسائل شهری و حوزه خدمات شهری انتقادهایی 
به عملکرد شورا از سوی رسانه ها صورت می 
گیرد؛ این خوب است، اما اگر این انتقاد با انتقام 
همراه باشد، کار خوبی نیست. برخی با عناوین و 
تیترهای مختلف اعضای شورا را تهدید کرده و به 
این وسیله شهر را شلوغ کرده و هم سوء استفاده 

و  نیست  این عمل خوب  های شخصی دارند؛ 
خارج از رسالت اطالع رسانی است.

دادگو که معتقد به تعامل و همکاری است، ادامه 
داد: شورایی که تشکیل می شود، باید متشکل 
از افراد متخصص و نخبگان شایسته باشد، تعداد 
باید  افراد مهم نیست، خروجی مهم است که 

روی کارشناسان سرمایه گذاری کرد.
وی خاطر نشان کرد: موفقیت مدیریت شهری 
سیمای  در  اما  است،  عمرانی خوب  بخش  در 
شهری و مسائل روزمره و خدمات و در خصوص 
قطار شهری و حمل و نقل می شد که  بهتر و 

بیشتر عمل شود.
عضو چهار دوره شورای اسالمی شهر کرج افزود: 
مصوباتی که شورا تصویب می کند با اکثر سازمان 
ها و ادارات مرتبط است که دست شوراها بسته 
شده و این امر باعث شده تا مدیریت یکپارچه 
شهری مغفول مانده و نقش شورا بسیار کمرنگ 

دیده شود.
شهردار اسبق شهر کرج در خصوص مشکالت 
آلودگی  شهری،  درون  ترافیک  گفت:  شهر 
هوا، ساخت و سازهای غیرمجاز، ضعف ناوگان 
حمل و نقل شهری، عدم جلب مشارکت بخش 

از جمله مشکالتی شهر کرج است.  خصوصی 
محمود دادگو افزود: سیمای شهری مغفول مانده 
بعنوان مثال اتوبان کرج که حریم کرج است از 
دست ما خارج شده یعنی اگر روزی کمالشهر 
با ترافیک بسیار مواجه شود راه ها بسته شده 
و با ترافیک ایستا مشکالت عدیده ای را شاهد 

خواهیم بود.
در خصوص  کرج  اسالمی شهر  رئیس شورای 
طرح تفضیلی کرج نیز متذکر شد: اجرای این 
طرح کار بسیار خوبی است اما باید افراد دلسوزی 
باشند و تنها حرفه ای کار کردن شهر را به اوج 
پیشرفت و توسعه می رساند. برخی با کارشکنی 
و غرض ورزی اصالت خدمت را زیر سوال می 
برند و مسائل شهری را با سیاست توام کرده و 
نتیجه ای که دوست دارند، می گیرند. تدوین 
جهت  در  مهم  گامی  جدید  تفصیلی  طرح 
اجرایی  با  که  پیشرفت   و  توسعه  به  رسیدن 
شدن این طرح افق های روشنی در انتظار کرج 
است. توسعه پایدار باید همگام با زیر ساخت ها 
صورت گیرد و در صورتی که زیر ساخت های 
الزم وجود نداشته باشد این امر محقق نمی شود. 
این مسوول در پایان تاکید کرد: کارهای عمرانی 
و آبادانی برای شهر نیاز است و با رسالتی که 
روزنامه ها برعهده دارند باید به حق و به جا انتقاد 
کرد و مطالبات مردم را در رسانه ها انعکاس داد 
اما نباید این انتقاد در وجود انتقام خالصه شده و 
با خواسته های نابجا و سوء استفاده برخی افراد 

در رسانه ها توام باشد.

رئیس شورای شهر کرج تاکید کرد:

توسـعه پایـدار بر مبـنای زیر سـاخت های منـاسب

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق غرب 
مازندران در همایش امامان جمعه استان 
مازندران در مصلی جواداالئمه شهرستان 
رامسرگفت: میزان مصرف انرژی در کشور 
ما با استانداردهای جهانی قابل مقایسه 

نیست.
مهندس کیوان فرح زاد مدیر عامل شرکت 
توزیع برق غرب مازندران در ادامه بیان 
داشت: اگرچه برای افزایش ظرفیت تولید 
بیش از میزان مصرف برق اقدامات زیادی 
مناسبی  نزوالت جوی  و  گرفته  صورت 
اما به  هم در سال جاری وجود داشت، 
دالیل زیاد بودن میزان مصرف ما نسبت 
استاندارهای جهانی و عدم مدیریت  به 
برخی مصارف که بخشی به خاطر عدم 
رعایت ماده 8 قانون منع واگذاری انشعاب 
به اراضی فاقد کاربری مسکونی است و 
بخشی دیگر به استفاده کنندگان غیرمجاز 

از برق اختصاص می یابد، عدم توازن بین 
تولید و مصرف را سبب می شود.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود خاطر 
عنایت  با  گذشته  سال  در  کرد:  نشان 
توسط  برق  مصرف  میزان  افزایش  به 
مشترکان در سطح کشور و نزوالت بسیار 
کم، پیک و یا اوج مصرف کشور 5۱۰۰ 
مگاوات و ظرفیت صنعت برق کشور برای 
پاسخگویی به نیازهای مشترکان 48۰۰۰ 
مگاوات بوده که تالش های همکارانمان 
و  انتقال  تولید،  بخش های مختلف  در 
توزیع برای ظرفیت سازی مناسب توانسته 
جلوگیری  مشترکان  پذیری  آسیب  از 
نماید.  فرح زاد با اشاره به تقارن ماه مبارک 
رمضان و تابستان در ادامه گفت: تقارن ماه 
مبارک رمضان و تابستان این فرصت را 
برای صنعت برق منطقه ایجاد نمود تا با 
همکاری جامعه روحانیت و وعاظ به عنوان 

سفیران حوزه های علمیه در اقصی نقاط 
فرهنگ مصرف صحیح  ترویج  و  کشور 
انرژی برق و خودداری از استفاده برق به 
صورت غیر قانونی به  تنویر افکار عمومی 

بپردازند. 
مهندس کیوان فرح زاد در پایان سخنانش 
گفت :  غرب مازندران به دلیل دارا بودن 
شرایط اقلیمی ویژه ای ، در یازده ماه از 
سال ظرفیت های الزم جهت پاسخگویی 
و  عادی  بسیار  شرایط  در  مشترکان  به 
طبیعی وجود دارد  و تنها در یک ماه از 
سال به دالیل مختلف از جمله توریسم و 
استفاده از لوازم سرمایشی، مصرف برق به 
اوج خود رسیده که در برخی موارد بیش 
از ظرفیت های موجود می باشد که می 
توان با مدیریت مصرف و فرهنگ سازی و 

آموزش شرایط را مساعد نمود.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران: 

مصرف انرژی با استانداردهای جهانی قابل مقایسه نیست
بیان  با  بشاگرد  شهرستان  روستایی  فاضالب  و  آب  اداره  رئیس 
اینکه بحران بی آبی در روستاهای بشاگرد وجود دارد، گفت: ۱۰4 

روستای این شهرستان با مشکل بی آبی مواجه هستند.
شهرستان  اداری  شورای  نشست  دومین  در  زاده  رحمت  علی 
۱۰4روستای  در  آب  تامین  چشمه  ۱۰4دهنه  افزود:  بشاگرد، 
این شهرستان به علت خشکسالی های چند سال گذشته به کلی 

خشک شده اند .
8۰۰میلیون  هرچشمه  بهسازی  برای  اینکه  بیان  با  بشاگرد  وی 
روستای شهرستان  اکنون ۳۳  کرد:  بیان  است،  اعتبار الزم  ریال 
بشاگرد که با مشکل جدی بی آبی مواجه هستند با تانکر آبرسانی 

می شوند.
رحمت زاده اضافه کرد: تنها تانکر آبرسان این اداره توان تامین آب 
شرب ۱۰4 روستای را ندارد، درحالی که آب شرب شهر سردشت 

نیز با این تانکر تامین می شود .
فرماندار شهرستان بشاگرد نیز در این جلسه گفت: کار انتقال آب 
از سد جگین به شهرستان بشاگرد در سال آینده به اتمام می رسد.

این طرح مشکل آب شرب شهرهای  اتمام  با  افزود:  فلکنازهقانی 
سرشت و گوهران و ۲۳ روستای در حاشیه این طرح رفع می شود.

کمبود آب  در 1۰4 روستای بشاگرد
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برنامه جدید رقابت با سابیک عربستان در 
بازار پتروشیمی

محصوالت  صادرات  نحوه  در  پراکندگی  از  انتقاد  با  نفت  وزیر  معاون 
پتروشیمی و موازی کاری پتروشیمی ها، گفت: پتروشیمی ها با اجماع باید 

دور جدید رقابت رقابت را با سابیک عربستان آغاز کنند.
و  پتروشیمی  محصوالت  صادرات  روند  از  انتقاد  با  شاهدایی  مرضیه 
بازرگانی  شرکت  واگذاری  از  پیش  گفت:  ایران،  پلیمری  فرآورده های 
پتروشیمی، ایران در منطقه در زمینه فروش محصوالت پتروشیمی نقش 
تعیین کننده ای داشت.مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعالم 
اینکه پیشینه و اعتبار فعالیت های بازرگانی ایران در زمینه محصوالت 
پتروشیمی نشان می دهد شرکت سابیک عربستان که هم اکنون رقیب 
کشور به شمار می رود، تصریح کرد: در گذشته به صورت مشترک در برخی 

موارد با ایران همکاری بازرگانی داشت.
معاون وزیر نفت با اعالم اینکه هم اکنون بر اساس رتبه بندی جهانی شرکت 
سابیک عربستان سعودی با صادرات 5۰ میلیون تن محصول به عنوان 
پنجمین شرکت پتروشیمی جهان به شمار می رود، اظهار داشت: از این رو 
اگر شرکت های تولیدی در زمینه بازرگانی اجماع و همبستگی داشته باشند، 
به راحتی می توانیم با استفاده از ظرفیت های موجود در صنعت پتروشیمی، 

ایران نیز در رتبه های خوب جهانی قرار گیرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه با اجرای برنامه و طرح های موجود تا ۱۰ 
سال آینده تولید ایران به ۱۶۰ میلیون تن در سال افزایش می یابد، خواستار 
این موضوع شد که سران هلدینگ ها و شرکت های پتروشیمی باید با هدف 
انسجام و هماهنگی در امر صادرات با جدیت بیشتری بحث بازرگانی و 
فروش محصوالت پتروشیمی در بازارهای هدف را پیگیری کنند، بیان کرد: 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی امسال به شدت به دنبال ایجاد انسجام در 

حوزه بازرگانی صنعت پتروشیمی است.
این عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی رقابت منفی در 
کشورهای مصرف کننده تنها به نفع این کشورها است، هم اکنون چین 
با واردات محصوالت پتروشیمی ایران با قیمت پایین در کشورش بازار خود 
را متعادل می کند در حالی که برای تولید این محصوالت در ایران سرمایه 
گذاری و هزینه های زیادی شده است، به عبارت دیگر با هزینه ما کشورهای 

دیگر در حال منفعت بردن هستند.
شاهدایی با بیان اینکه عدم یکپارچگی در تدوین استراتژی حضور در 
بازارهای صادراتی باعث از دست رفتن فرصت های بی نظیر بازارهای هدف 
می شود، تاکید کرد: محصوالتی که با سرمایه گذاری وسیع، تالش شبانه 
روزی کارگران، کارشناسان و مدیران صنعت و با استفاده از منابع کشور 
تولید شده و به سبب عدم یکپارچگی و یک صدایی در بازار های هدف به 
سود حداکثری برای سهامداران این واحدها ی تولیدی تبدیل نمی شود، 
این استراتژی هرگز نخواهد توانست برای هیچ یک از تولید کنندگان ایرانی 

منجر به ایجاد نام تجاری قابل رقابت در بازارهای هدف شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعالم اینکه بزرگترین خسارت 
در این بین از بابت عدم تسلط بر بازار و لزوم استفاده از شرکت های تجاری 
بومی و یا غیر بومی در  بازارهای هدف است که در بهترین حالت سالها با 
شرایط مطلوب کنترل سهم بازار فاصله دارد، خاطرنشن کرد: باید بتوانیم با 
اتخاذ استراتژی هماهنگ کانالهای فروش یکپارچه بر قیمت اعالم شده در 

نشریات بین المللی اثر مطلوب بگذاریم.

ورود اولین نفتکش نروژی به ایران
یک مقام مسئول از پهلوگیری نفتکش های نروژی در پایانه های نفتی ایران 
در خلیج فارس خبر داد و گفت: هم اکنون 5۰ درصد نفت ایران توسط 

نفتکش های خارجی همچون نروژ، رومانی،ژاپن و اسپانیا انجام می شود.
با افزایش حجم صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران به دو میلیون و 
5۰۰ هزار بشکه در روز، یک مقام مسئول از واگذاری حمل دریایی نیمی از 
صادرات نفت خام ایران )معادل یک میلیون بشکه در روز( به نفتکش های 
آسیایی و اروپایی خبر داد.سید ابراهیم حسینی با بیان اینکه در دوران 
تحریم پیش از این 9۰ درصد نفت خام کشور را نفتکش های ملکی ایران 
جابه جا می کردند، گفت: هم اکنون حدود 5۰ درصد از صادرات محموله 

های نفت خام ایران توسط نفتکش های خارجی انجام می شود.
از  نفتکش  کشتی های  این  عمده  اینکه  بر  تاکید  با  مسئول  مقام  این 
کشورهای اروپایی و آسیایی از جمله به اسپانیا، رومانی، نروژ، چین و ژاپن، 
کره جنوبی، هند و ترکیه هستند، تصریح کرد: بخشی از این کشورها در 
پسابرجام خرید نفت با ایران را آغاز کردند.رئیس اداره اسناد و اطالعات 
صادرات پایانه نفتی خارگ با بیان اینکه در دوره پساتحریم در برخی اوقات 
همزمان پنج کشتی نفتکش در اسکله های پایانه نفتی خارگ پهلوگیری و 
اقدام به بارگیری نفت خام صادراتی ایران می کنند، بیان کرد: از نظر فنی 
مشکلی برای پهلوگیری و جداسازی کشتی های نفتکش آسیایی و اروپایی 

در پایانه های نفتی ایران وجود ندارد.
بر اساس این گزارش، در شرایط فعلی توان عملیاتی برای صادرات روزانه ۶ 
میلیون بشکه نفت خام از پایانه نفتی خارگ وجود دارد به طوری که امکان 
پهلوگیری به طور همزمان 9 فروند کشتی نفتکش در پایانه نفتی خارگ 
وجود دارد، از این رو هم اکنون به طور همزمان امکان پهلوگیری سه کشتی 
نفتکش در اسکله آذرپاد و شش کشتی نفتکش در اسکله تی فراهم است.

غالمحسین گرامی، رئیس اداره عملیات صادرت شرکت پایانه های نفتی 
هم پیشتر با بیان اینکه هم اکنون امکان پهلوگیری همزمان 9 کشتی 
نفتکش در پایانه خارگ وجود دارد، گفته است: در خارگ حتی بزرگ ترین 
کشتی های نفتکش با ظرفیت ۳۶۰ هزار بشکه هم می توانند پهلوگیری 
کنند.همزمان با به پایان رسیدن طرح استراتژیک تعمیرات اساسی خطوط 
لوله زیرزمینی در پایانه خارگ، عباس اسددوز، رئیس پایانه نفتی خارگ 
اعالم کرده است: بزرگ ترین پایانه نفتی ایران در خلیج فارس آماده لغو 

تحریم ها و اجرای برنامه های افزایش صادرات نفت کشور است.

افزایش 8 میلیون تنی تولید درسال 95
یک مقام مسئول با تشریح ۲ برنامه افزایش تولید پتروشیمی ایران در 
سال 95، گفت: امسال تولید پتروشیمی کشور 8 میلیون تن افزایش 

می یابد.
علی محمد بساق زاده درباره آخرین وضعیت تولید و صادرات محصوالت 
تن  میلیون   4۶.4 از  بیش  گذشته  سال  گفت:  ایران،  در  پتروشیمی 

محصول پتروشیمی در ایران تولید شد.
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعالم اینکه در سال 
گذشته صنایع پتروشیمی ایران با 8۰ درصد ظرفیت اسمی اقدام به 
تولید کرده اند، تصریح کرد: در مجموع سال گذشته تولید محصوالت 
 ۱۳9۳ سال  به  نسبت  ایران  در  پلیمری  فرآورده های  و  پتروشیمی 

افزایشی حدود ۱۰۰ درصدی را تجربه می کند.
این مقام مسئول همچنین حجم صادرات محصوالت پتروشیمی ایران 
در سال 94 را بیش از ۱۷ میلیون و یکصد هزار تن عنوان کرد و افزود: 
سال 94 با افزایش تامین خوراک صنایع پتروشیمی رکورد تولید در ۱5 

مجتمع پتروشیمی کشور شکسته شد.
وی با بیان اینکه سال گذشته عدم تولید نزدیک به پنج میلیون تن 
محصول پتروشیمی مطابق با ظرفیت نصب شده مسائل فنی و عملیاتی 
محصول  تولید  برنامه  که  است  درحالی  این  کرد:  تاکید  است،  بوده 
پتروشیمی در سال 94 حدود 5۰ میلیون تن تعیین شده بود که مسائل 
فنی در کنار عدم بهره برداری از تعدادی از طرح های جدید همچون فاز 
۲ پتروشیمی کارون، فاز ۲ پتروشیمی کاویان و پتروشیمی کردستان مانع 

تحقق اهداف تولید شد.
بساق زاده با بیان اینکه امسال برنامه تولید محصوالت پتروشیمی در ایران 
حدود 54 میلیون و ۷۰۰ هزار تن در نظر گرفته شده است، تبیین کرد: به 
عبارت دیگر باید تولید پتروشیمی ایران در سال جار یدر مقایسه با سال 

گذشته حدود هشت میلیون تن افزایش یابد.
اینکه یادآوری  با  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  تولید  کنترل   مدیر 
 راه اندازی طرح های جدید و کاهش ظرفیت خالی مجتمع های در 
دست بهره برداری دو برنامه افزایش تولید محصوالت پتروشیمی ایران 
در سال جاری است، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 

هفت میلیون تن محصول پتروشیمی در کشور تولید شده است.

مذاکره با شل،توتال و بی.پی

گفت:  ایران  نفتکش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
فعالیت  سنگاپور  و  یونان  در  که  هایی   شرکت 
رفع  و  برجام  شدن  اجرایی  از  پس  کنند  می 
اجاره  را  ایرانی  نفتکش  چهار  ها،   تحریم 

کرده اند.
علی اکبر صفایی درباره جزئیات اجاره نفتکش 
المللی،  بین  های  شرکت  توسط  ایران  های 
افزود: پس از اجرایی شدن برجام و رفع تحریم 
ها، مذاکره های گسترده ای توسط شرکت های 
نفتی بین المللی با ایران انجام شد که بخشی 
کشورمان  های  نفتکش  اجاره  به  مربوط  آن  از 

است.
به  ایران  نفتکش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
های  شرکت  توسط  ایران  نفتکش  چهار  اجاره 
اشاره  یونان  و  سنگاپور  در  مستقر  المللی  بین 
این  اجاره  در  ها  نفتکش  این  گفت:  و   کرد 
 شرکت های بین المللی قرار دارند و آنها بر اساس 

برنامه های خود، مقصد را تعیین می کنند.
های شرکت  سایر  با  مذاکره  درباره   وی 
نفتکش  اجاره  برای  ایران  با  المللی  بین   
پترولیوم بریتیش  و  شل  با  کرد:  اضافه   نیز 
نفتکش  اجاره  برای  توتال  )بی.پی-BP(و   
اینکه بیان  با  ایم.صفایی  کرده   مذاکره 
 شرکت های متعددی برای اجاره نفتکش های 
ایران مذاکره کرده اند، گفت: تمایلی دو طرفه 
بین ایران و این شرکت ها برای همکاری وجود 
این  نتایج  از  خوبی  خبرهای  آینده،  در  و  دارد 

مذاکرات منتشر خواهد شد.
تحریم  کامل  رفع  به  توجه  با  ایرنا،  گزارش  به 
شدن  آزاد  و  ایران  های  نفتکش  ای  بیمه 
های شرکت  جهان،  بنادر  همه  به  آنها   تردد 
استقبال ایران  با  همکاری  از  المللی  بین    
 کرده اند. صادرات نفت ایران در دوران تحریم 
کره  و  ژاپن  هند،  چین،  ترکیه،  کشورهای  به 
آن  عمده  بخش  که  بود  شده  محدود  جنوبی 
شد.  می  انجام  ایرانی  های  نفتکش  توسط 
دوران  در  ای  بیمه  المللی  بین  های  شرکت 
خودداری  ایرانی  های  نفتکش  بیمه  از  تحریم 
می کردند و در نتیجه این نفتکش ها قادر به 

تردد در همه بنادر جهان نبودند.
های  محموله  حمل  باالی  ریسک  به  توجه  با 
نفتی، بنادر بسیاری از کشورها به شرطی اجازه 
تردد به نفتکش ها را می دهند که تحت پوشش 
بیمه های معتبر بین المللی قرار داشته باشند، 
بر این اساس به دلیل تحت پوشش قرار نگرفتن 
های  نفتکش  حضور  المللی،  بین  های  بیمه 
ایرانی در بسیاری از بنادر جهان از جمله اروپا با 

مانع مواجه شده بود.
پارسال،  ماه  دی  در  برجام  شدن  اجرایی  با 
رفع  ایران  نفتکش  و  نفت  صنعت  های  تحریم 
شد، اما مذاکره با شرکت های بین المللی بیمه 
برای  ای  بیمه  پوشش  سرگیری  از  برای  ای 
مذاکرات  از  پس  که  بود  زمانبر  روندی  ایران، 

طوالنی حاصل شد.
پیش از این، علی اکبر صفایی درباره رفع تحریم 
های بیمه ای نفتکش های ایرانی، گفته بود: با 
ای،  بیمه  مشکل  قطعی  فصل  و  حل  به  توجه 
نفتکش های ایرانی تحت پوشش بیمه های بین 
بنادر  همه  در  توانند  می  و  گرفته  قرار  المللی 

پهلوگیری کنند.
وی اضافه کرده بود: بر این اساس، دیگر برای 
نیز  و  دارند  ایرانی  مالکیت  که  هایی  نفتکش 
شوند،  می  ایران  بنادر  وارد  که  هایی  نفتکش 

هیچ مشکل بیمه ای وجود نخواهد داشت.
صفایی به اخذ مجوز از موسسه های رده بندی 
بین المللی اشاره کرده و گفته بود: موسسه های 
رده بندی که گواهینامه های بین المللی را برای 
کشتی ها صادر می کنند نیز برای نفتکش های 
ایرانی مجوزهای الزم را صادر کرده اند به گونه 
های  نامه  گواهی  با  ها  نفتکش  تردد  که  ای 

معتبر بین المللی انجام می شود.

 نفت 48 دالر شد

اعالم  از  پس  نفت  قیمت  کرد:  اعالم  رویترز 
تحلیلگران مبنی بر اینکه بازار از اشباع ذخایر به 
کسری رسیده است، افزایش یافت و به بشکه ای 
پس  گزارش،  این  اساس  رسید.بر  دالر   48.49
از اینکه بانک گلدمن ساکز اعالم کرد به دنبال 
اختالل در عرضه جهانی نفت و مواجه با کسری، 
فزونی عرضه تقریبا ۲ ساله بازار نفت پایان یافته 
است، قیمت نفت در معامالت امروز بیش از یک 
درصد افزایش یافت.هر بشکه نفت برنت دریای 
شمال با ۶۶ سنت یا ۱.۳ درصد افزایش نسبت 

به آخرین معامله، 48.49 دالر فروخته شد.
درصد  یا۱.۳  سنت   ۶۱ نیز  آمریکا  خام  نفت 
افزایش یافت و بشکه ای 4۶.8۲ دالر فروخته 
شد.اختالل در عرضه نفت از نیجریه، ونزوئال، 
آمریکا تا چین یک تغییر در چشم انداز نفت 
که  چشم اندازی  کرد.  ایجاد  ساکز  گلدمن 
برای مدت زیادی نسبت به سرریزی ذخایر و 

یک سقوط قیمتی دیگر هشدار می داد.
این بانک اعالم  کرد: »بازار نفت بسیار زودتر 
از انتظار ما از اشباع ذخیره به کمبود ذخیره 
به  می  ماه  در  احتماال  بازار   ... است  رسیده 
کاهش  همراه  به  ثابت  قوی  تقاضای  علت 
جهت  تغییر  کسری  سوی  به  شدید  تولید 

می دهد.«
بزرگ  از  صادرات  مبیل،  اکسون  نیجریه،  در 
متوقف  را  کشور  این  صادراتی  پایانه  ترین 
به  تولیدکنندگان  دیگر  همچنین  است  کرده 
دنبال خرابکاری عمدی از اختالل در عرضه رنج 
را  کشور  این  نفت  تولید  عوامل  این  و  می برند 
به کمترین رقم در دهه های اخیر برابر با ۱.۶5 

میلیون بشکه در روز کاهش داده است.
تولید نفت ونزوال نیز به ۱88 هزار بشکه در روز 
کاهش یافته است. در آمریکا پس از آغاز موجی 
از ورشکستی در میان تولیدکنندگان نفت این 
کشور، تولید نفت به 8.8 میلیون بشکه در روز 
یا 8.4 درصد کمتر از اوج تولید در سال ۲۰۱5 

کاهش یافته است.

کوتاه از انرژی  وزیر نفت خبر داد:نفت در جهان

توسعه ۲ میدان بزرگ نفت ایران به چین واگذار شد
وزیرنفت از سپردن فاز دوم میدانهای آزادگان 
به چینیها خبرداد و گفت:  یادآوران  و  شمالی 
توسعه فاز دوم این میدانها که در قالب قرارداد 
ادامه  بود،  شده  امضا  متقابل(  )بیع   اولیه 

می یابد.
با ژانگ  از دیدار  بیژن زنگنه صبح دیروز پس 
یو ژیبنگ، معاون سازمان ملی انرژی جمهوری 
خلق چین در جمع خبرنگاران با اشاره به این 
که همکاری ایران و چین به دوران تحریمها و 
پیش از آن بازمی گردد و در این سفر قرار شد 
ایران به  افزود:  یابد،  روابط دو کشور گسترش 
چین به عنوان یک شریک راهبردی در بخش 
نفت، گاز و پتروشیمی نگاه می کند که آنها نیز 

به خوبی این موضوع را دریافتند.
برخی اجرای  در  که  این  بیان  با   وی 
 پروژه ها از سوی شرکتهای چینی مشکالتی 
از  آنها  درباره  دیدار  این  در  که  داشت  وجود 
سلیمان،  مسجد  میدانهای  توسعه  جمله طرح 
انجام  مذاکراتی  جنوبی  و  شمالی  آزادگان 
این  در  طرف  دو  شد  قرار  کرد:  تصریح  شد، 
باره پیگیریهای الزم را انجام دهند تا کارهای 

باقیمانده و مشکالت موجود حل شود. 
فازدوم  توسعه  سپردن  که  این  بیان  با  زنگنه 
به  یادآوران  و  شمالی  آزادگان  میدانهای 
شد:  یادآور  شد،  پذیرفته  چینی،  شرکتهای 
خود  مسائل  زمینه  این  در  باید  نیز  آنها  البته 

را حل کنند.

وزیرنفت با اشاره به آمادگی ایران برای مذاکره 
چارچوب  در  چینی  شرکتهای  با  جانبه  همه 
آیا  این که  این که  درباره  ایران  پذیرش  مورد 
توسعه فاز دوم میدان میدانهای آزادگان شمالی 
قراردادهای  جدید  مدل  درقالب  یادآوران  و 
شود،  می  سپرده  چینی  شرکتهای  به  نفتی 
اظهار کرد: توسعه فاز دوم این میدانها )آزادگان 
شمالی و یادآوران( در قالب فرم قراردادی که 
ادامه  واقع  در  بود،  خواهد  است،  شده  امضا 

همان قرارداد اولیه است.
جامع  توسعه  طرح  آیا  که  این  درباره  زنگنه 
و  شمالی  آزادگان  میدان  فازدوم   )MDP(
شده  ارائه  چینی  شرکتهای  سوی  از  یادآوران 

است، افزود: طرح توسعه جامع میدان یادآوران 
آزادگان  در  اما  است  رفته  پیش  خوب  خیلی 

شمالی بحثها هنوز ادامه دارد.

چین، مقصد بیش از 600 هزار بشكه نفت 
ایران

وی فروش نفت خام و میعانات گازی را دیگر 
انرژی  ملی  سازمان  معاون  با  مذاکران  محور 
هم  چین  که  این  بیان  با  و  کرد  عنوان  چین 
از  خام  نفت  بشکه  هزار   ۶۰۰ از  بیش  اکنون 
ایران به صورت روزانه دریافت می کند، افزود: 
این میزان با طرحهای که شرکتهای چینی در 

حال اجرای آن هستند قابل افزایش است.
دیدار  این  در  همچنین  که  این  بیان  با  زنگنه 
شده  تاکید  ایران  در  تجهیزات  ساخت  روی 
به  اقدام  چینی  شرکتهای  شد  قرار  و  است 
کرد:  تصریح  کنند،  ایران  در  گذاری  سرمایه 
مالی،  مسائل  فلر،  گازهای  مانند  موضوعهایی 
بررسی  دیدار  این  در  نیز  پتروشیمی  فاینانس 

شد.
اشاره کرد  نیز  آبادان  پاالیشگاه  توسعه  به  وی 
این  توسعه  قرارداد  حجم  که  این  بیان  با  و 
 5۰۰ و  میلیارد  یک  ها  چینی  با  پاالیشگاه 
میلیون یورو است، تصریح کرد: این قرارداد به 
از سوی  باید  نیز  بقیه آن  و  فعال شده  تازگی 

چینی ها تامین مالی شود. 
به گفته وزیر نفت، شرکتهای چینی همچنین 
نفتی  جدید  میدانهای  توسعه  در  توانند  می 
در  میدانهای  از  بازیافت  ضریب  افزایش  و 
و  مستقل  صورت  به  چه  برداری  بهره  حال 
اروپایی  شرکتهای  با  مشارکت  صورت  به  چه 
قراردادهای  قالب مدل جدید  و آسیایی و در 
نفتی حضور یابد و اطالعات الزم را این زمینه 

دریافت کنند.
زنگنه درباره عالقمندی شرکتهای چینی برای 
حضور در بخش مینی ال ان جی و ال ان جی 
شرکتهای  زمینه  این  در  شد  قرار  کرد:  اظهار 
را  آن  ما  و  دهند  ارائه  را  طرحهایشان  چینی 

بررسی کنیم.

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت 
از  برداری  بهره  و  تکمیل  صورت  در  گفت: 
پروژه حوضچه فراگیر در منطقه نکا، ظرفیت 
در  شمال  پایانه  از  ایران  خام  نفت  سوآپ 
ترتیب  به  ای  مرحله  سه  طرح  یک  قالب 
به 5۰۰ هزار بشکه، یک میلیون بشکه و ۲ 
افزایش  روز  در  بشکه  هزار  و 5۰۰  میلیون 

خواهد یافت.
کنفرانس  نخستین  در  زمانی  امیرحسین 
بندر«  ریل-  و  نفت  »ریل-  بین المللی 
اشتیاق  تحریمها  لغو  که  این  به  اشاره  با 
برای  را  اروپاییها  بویژه  خارجی  کشورهای 
ورود به بازار ایران  افزایش داده است، افزود: 

مغتنمی  فرصت  کنفرانس  این  برگزاری 
بنادر  تا ظرفیتهای موجود راه آهن و  است 
تازه  فصل  و  شود  عرضه  جهانیان  به  ایران 
بهیژه  ریلی  نقل  و  حمل  گسترش  در  ای 
حمل  در  بنادر  با  آهن  راه  ارتباط  افزایش 
و  خام  نفت  سوآپ  و  ترانزیتی   محصوالت 
فرآورده های نفتی بویژه در آسیای میانه با 
توجه به ظرفیتهای سرزمینی ایران گشوده 

شده است.
سه  بندر  و  ریل  نفت،  که  این  بیان  با  وی 
بیانگر  خود  کنفرانس،  این  کلیدی  واژه 
ظرفیتهای بالقوه این سرزمین است، تصریح 
ای  پهنه  در  جغرافیایی  ظرفیت  کرد:  

گسترده  میان ۲ دریا با ۱5 کشور همسایه 
و منابع عظیم هیدروکربوری که تحت عنوان 
صنعت نفت موتور محرکه توسعه کشور طی 
صد سال گذشته بوده، ۲ مزیت اصلی ایران 

است.
معاون وزیر نفت با اشاره به این که استقرار 
پهناوری  ها،  قاره  اتصال  محل  در  ایران 
سبب  همسایه  کشورهای  تکثر  و  سرزمین 
از  یکی  عنوان  به  کشور  این  تا  است  شده 
نقاط پر سفر تلقی شود، افزود: بهره مندی 
از شبکه های جاده ای و ریلی در کنار بنادر، 
از  ارزان  سوخت  و  انرژی  منابع  بودن  دارا 
شمار به  ایران  نقل  و  حمل  قوت   نقاط 

 می آید.
نقش محوری ایران در سوآپ نفت خام
کشور   ۱۲ که  این  یادآوری  با  نیا  زمانی 
که  دارند  گاز  و  نفت  منابع  ایران  همسایه 
استفاده از پهنه سرزمین ایران، هزینه های 
اقتصادی  حمل و نقل را برای این کشورها 
خواهد کرد، یادآور شد: ایران نیز از ترانزیت 
با  نفتی  های  فرآورده  خام،  نفت  سوآپ  و 
همسایگان شمالی و جنوبی برای همگرایی 
بیشتر و توسعه منطقه استقبال می کند و 
در  نفتی  بنادر  توسعه  هدف  این  با  همسو 
شمال و جنوب و حتی برنامه ایجاد بنادری 
در  را  جاسک  در  نفتی  پایانه  نظیر  جدید 

دست اقدام دارد.
دلیل  به  براین،  افزون  داد:  ادامه  وی 
و  خام  نفت  انتقال  در  ایران  محوری   نقش 
فرآورده های نفتی از کشورهای آسیا میانه 
به دیگر کشورها، اقدامهای زیربنایی اساسی 

در بندر نکا )بهشهر( انجام شده است.

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت 
به  نکا  عملیاتی  منطقه  که  این  به  اشاره  با 
و  فرآورش  سازی،  ذخیره  دریافت،  منظور 
اکنون  و  است  ایجاد شده  خام  نفت  انتقال 
هزار   ۱۳۰-۱۲۰ روزانه  سوآپ  قابلیت 
و تکمیل  صورت  در  افزود:  دارد،  را   بشکه 

فراگیر  حوضچه  پروژه  از  برداری  بهره   
خام  نفت  سوآپ  ظرفیت  منطقه،  این  در 
طرح یک  قالب  در  شمال  پایانه  از   ایران 

 سه مرحله ای به ترتیب به 5۰۰ هزار بشکه، 
یک میلیون بشکه و ۲ میلیون و 5۰۰ هزار 

بکشه در روز افزایش خواهد یافت.
بدون  برجام  گشایش  که  این  بیان  با  وی 
گونه  این  به  بخشیدن  رونق  برای  شک 
توجه  و  بود  خواهد  موثر  بسیار  تعامالت 
مقاوم  به  کامل  توجه  یعنی  فرصت  این  به 
که  آنچه  کرد:  اظهار  ملی،  اقتصاد  سازی 
با  خوانیم  می  مقاومتی  اقتصاد  را  آن  ما 
تعامالت  و  درونی  مزیتهای  از  استفاده 
کلمه  سه  این  کارکرد  به  توجه  بیرونی. 
فرصتها  منظر  از  بندر  و  ریل  نفت،  کلیدی 
ایجاد اشتغال و توسعه  برای  یعنی فرصتی 
ایجاد  ارزی کشور،  درآمدهای  افزایش  آن، 
خود  که  پربازده  خدماتی  فرصت  هزاران 
مالیاتی  پایه های  زیرساخت  آوردنده  پدید 
جدید و کاستن از فشار وابستگی بودجه به 

در آمدهای نفتی خواهد شد.
آمارهای موجود،  بر اساس  افزود:  نیا  زمانی 
کشور  در  ترانزیتی  کاالی  تن  هر  جابجایی 
4۰ تا ۱۰۰ دالر ارز آوری و ۱۰ تا ۱5 تن در 
زمینه های  مختلف بنادر و صنایع حمل و 

نقل اشتغالزایی به همراه دارد.

معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی:

ظرفیت سوآپ نفت خام ایران
 افزایش می یابد

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
تومان  را ۱5۰۰  بنزین  دوم  نرخ  قیمت  ایران، 
محاسبه کرد و در صورت عرضه دونرخی، این 
قیمت به عنوان بهای آزاد بنزین تعیین خواهد 

شد.
عرضه  برای  معکوس  شمارش  آغاز  با  همزمان 
دو نرخی بنزین، قیمت و نرخ دوم بنزین توسط 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 

ایران محاسبه شده است.
پیگیری های مهر از شرکت ملی پاالیش و پخش 
در  دهد  می  نشان  ایران،  نفتی  های  فرآورده 
محاسبه قیمت دوم بنزین، با احتساب دالر آزاد و 
متوسط قیمت ۳5 سنتی بنزین در 4 بازار منطقه 
ای خلیج مکزیک، روتردام، فوب خلیج فارس و 
سنگاپور و احتساب ۲۰ درصد مالیات بر ارزش 
افزوده و ۱۰ درصد عوارض و سایر عوامل دیگر، 
قیمت هر لیتر بنزین با نرخ دوم ۱5۰۰ تومان 

محاسبه شده است.
نرخی  دو  عرضه  آغاز  در صورت  اساس  این  بر 
بنزین این احتمال وجود دارد که نرخ اول برای 
بنزین یکهزار و ۲۰۰ تومان برای بنزین معمولی 
و سوپر باشد و قیمت دوم بنزین ۱5۰۰ تومان 
خواهد بود که توسط جایگاه داران اخذ خواهد شد.

به عبارت دیگر به منظور حفظ کارت هوشمند 
سوخت، آن دسته از خودروسوارانی که از کارت 
جایگاهداران برای خرید بنزین استفاده بکنند، باید 
نرخ دوم بنزین برای خرید این فرآورده پرطرفدار 

نفتی پرداخت کنند.
مدیرعامل  سجادی  سیدناصر  حال،  همین  در 

با  اخیرا  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت 
بیان اینکه درصورت صدور مصوبه دولت، عرضه 
بنزین از نیمه دوم امسال دونرخی می شود، گفته 
است: در صورت صدور مصوبه جدید امکان عرضه 
سوخت  جایگاه های  سطح  در  دونرخی  بنزین 
از  سوخت  هوشمند  سامانه  دارد،  وجود  کشور 
زیرساخت ها و برنامه های متعددی برخوردار بوده 
که در صورت مصوبه عرضه بنزین دونرخی، امکان 
اعمال تغییرات جدید در سامانه و عرضه بنزین 

چندنرخی وجود دارد.
این مقام مسئول در خصوص زمان بندی عرضه 
پیش بینی  است:  داشته  اظهار  دونرخی  بنزین 
می شود در صورتی که مصوبه ای صادر شود، از 
وجود  دونرخی  عرضه  امکان  امسال  دوم  نیمه 

داشته باشد.
بر اساس این گزارش ،نمایندگان مجلس در صحن 
علنی بند الحاقی اول به تبصره ۱4 بودجه 95 
را بدین شرح اصالح کردند: »دولت مکلف است 
حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون، کلیه 
وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت 
گاز )گازوئیلی( و دوگانه سوز را به کارت سوخت 
مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به 
کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور 

و بر اساس بندهای زیر انجام می پذیرد:
الف ـ هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از 

مالک خودرو دریافت شود.
بـ  قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان 
سال ۱۳94 با رعایت بندهای این تبصره خواهد 

بود.

توسط پاالیش و پخش نفتی؛

نرخ دوم بنزین 15۰۰ تومان محاسبه شد
کاهش  از  سوخت  قاچاق  با  مبارزه  مدیرکل 
ارزش قاچاق گازوئیل در سال 94 به به یک 
مبارزه  ستاد  گفت:  و  داد  خبر  دالر  میلیارد 
ساماهنه  حیات  ادامه  ارز  و  کاال  قاچاق  با 

هوشمند سوخت را ضروری می داند.
مبارزه  ستاد  اظهارداشت:  خورشیدی  قاسم 
سامانه  که  دارد  عقیده  ارز  و  کاال  قاچاق  با 
باید  بنزین حتماً  در بخش  هوشمند سوخت 

به حیات خود ادامه دهد.
قیمت  به  بنزین  ترکیه  در  اینکه  بیان  با  وی 
گفت:  می شود،  عرضه  لیتر  هر  در  دالر   ۱.4
قیمت جهانی این فرآورده وابسته به کیفیت 

آن بین ۳۰ تا ۳5 سنت هست.
ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  سخنگوی 
بزرگترین  از  یکی  که  عراق  در  داد:  ادامه 
قیمت  به  بنزین  است،  نفت  تولیدکنندگان 
در  و  لیتر  هر  در  تومان   ۲8۰۰ تا   ۲۶۰۰
تا   ۱۶۰۰ قیمت  به  بنزین  کردستان  اقلیم 
۱۷۰۰ تومان در هر لیتر عرضه می شود و در 
پاکستان نیز قیمت بنزین باالی ۳ هزار تومان 
و  لیتر  تومان در هر  باالی ۲۶۰۰  و گازوئیل 
همین  در  سوخت  قیمت  هم  افغانستان  در 

حدود است.
* متوسط قیمت گازوئیل در کشورهای 

همسایه باالی 2300 تومان در هر لیتر
وی با تاکید بر اینکه در گازوئیل فاصله قیمت 
ایران با کشورهای همسایه بسیار زیاد است، 
گفت: گازوئیل در کشور ما ۳۰۰ تومان در هر 
به  قیمت  نزدیکترین  که  لیتر عرضه می شود 
قیمت کشور ما ترکمنستان است که گازوئیل 

را ۷5۰ تومان در هر لیتر عرضه می کند.
قیمت  هم  گازوئیل  عراق،  در  داد:  ادامه  وی 
با  و  می شود  ارائه  آن  از  گران تر  یا  بنزین 
این  قاچاق  همسایگان،  قیمت  به  توجه 
جهانی  قیمت های  کاهش  علی رغم  فرآورده 
قیمت  اینکه  بر  عالوه  دارد.  موضوعیت  نفت 
4۰ دالر در هر بشکه برای کشوری مانند ما 
نفت  نیست و تالش می کنیم قیمت  مطلوب 
پیش بینی ها  بعضی  براساس  یابد.  افزایش 
تا 5۰ دالر در  تا دی ماه قیمت نفت  احتماالً 
هر بشکه برسد و اگر قیمت نفت به ۱۰۰ دالر 
جدی  صورت  به  دوباره  بنزین  قاچاق  برسد 

موضوعیت پیدا خواهد کرد.

سامانه ای  بنابراین  کرد:  تاکید  خورشیدی 
را  آن  معنوی  و  مادی  هزینه های  همه  که 
کمااینکه  شود  حذف  راحتی  به  نباید  داریم 
نباید  حاکمیت  اما  است  خوب  شرایط  االن 
هم  آینده  برای  باید  و  ببیند  را  امروز  فقط 

برنامه ریزی کند.
* سامانه هوشمند سوخت در دنیا 

بی بدیل است
سامانه  کار  و  ساز  اظهارداشت:  ادامه  در  وی 
هوشمند سوخت در دنیا بی بدیل است و در 
آمارهای  می تواند  ایران  آماری  بحران  این 

دقیق به ما ارائه کند.
ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  سخنگوی 
ادامه داد: ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز به 
سوخت  هوشمند  سامانه  حفظ  موافق  شدت 
بدون  دولت حتی  مطمئنیم  و  و هست  بوده 
به  استدالل های ستاد  پایه  بر  مصوبه مجلس 

حفظ سامانه رأی می داد.
 * کاهش ارزش قاچاق گازوئیل

 به یک میلیارد دالر
مالیات  باالترین  اظهارداشت:  ادامه  در  وی 
بر ارزش افزوده را بنزین دارد که ۲۰ درصد 
است، ۱۰ درصد هم عوارض شهرداری است 
که براساس قانون دولت باید از مصرف کننده 
دریافت کند و در کنار آنها ۱.5 درصد عوارض 
آالیندگی و ۳ یا 4 درصد هم عوارض نوسازی 
است که در قیمت ۱۰۰۰ تومانی بنزین پنهان 

می شود.
برآورد   9۲ سال  در  کرد:  تصریح  خورشیدی 
گازوئیل حدود ۲۰  قاچاق  درباره  ما  حداقلی 
میلیون لیتر در روز بود که با قیمت های آن 
روز که 8۰ سنت در لیتر بود ارزش حداقلی 
قاچاق گازوئیل به ۷ میلیارد دالر بالغ می شد.

همه  واسطه  به  در سال 94  کرد:  اضافه  وی 
اقدامات انجام شده برآورد حداکثری ما قاچاق 
8 میلیون لیتر در روز بوده است که این آمار 
هم در حال کاهش است و در ۲ ماهه نخست 
سال جاری براورد ما کاهش قاچاق بوده است.
وی ادامه داد: بر این اساس ارزش قاچاق سال 
گذشته با توجه به کاهش ارزش گازوئیل زیر 
میلیارد  یک  از  کمتر  لیتر،  هر  در  سنت   ۳۰

دالر بوده است.

مدیرکل مبارزه با قاچاق سوخت خبر داد

کاهش ارزش قاچاق گازوئیل به یک میلیارد دالر
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سند راهبردی بانکداری اسالمی 
بزودی تهیه می شود

سند  تهیه  از  بانکی  و  پولی  پژوهشکده  رئیس 
بانک  به  آن  ارائه  و  اسالمی  بانکداری  راهبردی 
بدون  بانکداری  قانون  گفت:  و  داد  خبر  مرکزی 
ربا، قانون کامل و جامعی برای اهداف بانکی کشور 
نبود.علی دیواندری تنگنای اعتباری و چسبندگی 
نرخ های سود را دو چالش مهم نظام بانکی دانست 
و اظهارداشت: چالش کلیدی تنگنای اعتباری از 
سال گذشته در سیستم بانکی آغاز شد و در سال 
جاری ادامه یافت.وی افزود: چسبندگی نرخ های 
سود به سمت باال در سود های سپرده که منشا 
آن تنگنای اعتباری است، مساله بعدی است و در 
کنار این دو مسئله بانک ها دچار مشکالت نقدینگی 
هستند که باید از این مشکالت فاصله بگیرند و 
تقویت شوند.رئیس پژوهشکده پولی با بیان اینکه 
ما در این زمینه مطالعاتی را انجام داده ایم، گفت: اما 
برای اجرایی شدن آن باید در سطح دولت و بانک 

مرکزی درباره آن تصمیم گیری شود.
بانکداری  راهبردی  سند  تهیه  از  همچنین  وی 
آینده  در  مرکزی  بانک  به  آن  ارائه  و  اسالمی 
بانکداری  قانون  کرد:  تصریح  و  داد  نزدیک خبر 
اهداف  برای  جامعی  و  کامل  قانون  ربا،  بدون 
بانکی کشور نبود و از کاستی های آن این است 
که کف بانکداری اسالمی را در نظر گرفته است.
به گفته وی انتظارات نظام بانکی کشور برای پیاده 
سازی بانکداری اسالمی و انتظارات بانک مرکزی 
در آن تبیین شده و ابالغ خواهد شد.دیواندری با 
بیان اینکه در سال 95 و 96 نقشه عملیاتی این 
سند را تهیه خواهیم کرد، افزود: این سند باید از 
کنترل بخش نظارتی بانک مرکزی و فیلترهای 
نظارت شرعی عبور کند تا قابل ابالغ شود. یک 
با  الکترونیکی  بانکداری  در  هم  زیربنایی  کار 
همکاری شرکت ملی خدمات و بانکهای کشور با 
عنوان طرح مبنا آغاز شده است. مدل های جدید 
کسب و کار در گروه پژوهشی بانکداری الکترونیک 
برگزاری  از  است.وی  شده  انجام  نیز  پژوهشکده 
سیاست های  ساالنه  همایش  ششمین  و  بیست 
پولی و ارزی در تاریخ 4 و 5 خردادماه در تهران با 
حضور مدیران، کارشناسان اقتصادی و شبکه بانکی 
کشور خبر داد و گفت: تمام مسائل مطرح شده در 
این همایش مورد بررسی قرار می گیرد، همچنین 
از دیگر محورهای این همایش تبیین رابطه نظام 
بانکی با اقتصاد مقاومتی و هماهنگی بازار پولی و 

مالی با یکدیگر است.
حاکمیت  گروه  به کار  آغاز  به  اشاره  با  دیواندری 
بانک ها،  ترازنامه  شفافیت  بررسی  و  شرکتی 
افزود: هدف این است که به بانک ها برای تدوین 
صورت های مالی استاندارد کمک شود تا مسائل 
سازی  پیاده  بانکی  نظام  در  ریسک  بر  مبتنی 
شود.وی در پاسخ به سوالی درخصوص پیشنهاد 
مدیرعاملی بانک ملی بعد از رفتن همتی به بیمه 
مرکزی، گفت: بنده عالقه مند به ادامه فعالیت در 
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی هستم و 

کارهایی را که شروع کرده ام را به نتیجه برسانم.
 

کشاورزي

صادرات محصوالت کشاورزی 
به روسیه با پرواز مستقیم

محصوالت  گفت:  جهادکشاورزی  وزیر  معاون 
کشاورزی و شیالتی ایران به روسیه با پرواز مستقیم 
تهران - آستاراخان صادر می شود.  حسن صالحی  
آستاراخان   - تهران  پرواز مستقیم  اندازی  راه  از 
روسیه به منظور صادرات محصوالت ایرانی از جمله 
تولیدات کشاورزی و آبزیان خبر داد و اظهارداشت: 
در  روسیه  آستاراخان   - تهران  پرواز  نخستین 
اواخر اردیبهشت ماه امسال انجام می گیرد. وی بر 
فراهم ساختن زیرساخت های صادرات محصوالت 
کشاورزی و شیالتی به روسیه تاکید کرد و افزود: 
حمل و نقل هوایی و دریایی محصوالت کشاورزی، 
شیالتی و همچنین تسهیالت گمرکی از جمله 
افزود: گمرک  زیرساخت ها هستند. صالحی  این 
دو کشور  به زودی توافق نامه گمرکی برای ایجاد 
کانال سبز امضا می کنند ضمن اینکه  در حال 
حاضر پیش نویس این توافق نامه تهیه شده است. 
وی درباره سرمایه گذاری های مشترک شیالتی 
میان ایران و روسیه نیز گفت: تاکنون در حوزه 
آبزیان سرمایه گذاری مشترک با روسیه نداشته ایم، 
اما تجار ایرانی مذاکراتی را با شرکت های روسی 
برای همکاری مشترک به منظور صادرات آبزیان و 

ایجاد پایانه های صادراتی آغاز کرده اند.

بازار سرمایه

شاخص بورس 11۷ واحد رشد کرد

روزگذشته   معامالت  جریان  در  بورس  شاخص 
بازار سرمایه 117 واحد رشد را به ثبت رساند.
در پایان معامالت روزگذشته  بازار سرمایه تعداد 
 245 ارزش  به  تقدم  حق  و  سهم  899میلیون 
میلیارد تومان در 66 هزار نوبت مورد دادوستد 
قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 117 واحدی 
گرفت. قرار  واحد   980 و  هزار   75 ارتفاع  در 
بازار  دماسنج  افزایش  بر  مثبت  تاثیر  بیشترین 
سهام نیز به نام نمادهای معامالتی تاپیکو، وبملت 
معامالتی  نمادهای  مقابل  در  و  شد  پارسان  و 
رشد  مانع  خود  افت  با  تیپیکو  و  فملی  کچاد، 
بازار  اصلی  شدند.شاخص های  شاخص  بیشتر 
شاخص  که  به طوری  بودند  مثبت  نیز  سرمایه 
قیمت )وزنی ــ ارزشی( 44واحد، کل )هموزن( 
آزادشناور  19واحد،  )هموزن(  قیمت  23واحد، 
بازار اول 111 واحد و  96واحد و شاخص های 
شاخص بازار دوم 79 واحد رشد کردند.بر اساس 
با  هم  ایران  فرابورس  بازارهای  در  گزارش؛  این 
به ارزش 200میلیارد  معامله 345میلیون ورقه 
تومان در 35 هزار نوبت، آیفکس 2.1واحد رشد 

کرد و در ارتفاع 801 واحد قرار گرفت. 

خبر

رئیس کل بانک مرکزی خواستار مساعدت ها 
و حمایت های صندوق بین المللی پول برای 
تسریع پیوستن ایران به بانکداری بین المللی 
با  مبارزه  زمینه  در  تکنیکی  کمک های  و 

پولشویی و تامین مالی تروریسم شد.
لیپتون«  با »دیوید  دیدار  در  اله سیف  ولی 
معاون اول مدیرعامل صندوق بین المللي پول  
با اشاره به ارتباطات مثبت ایران و صندوق، 
جمهوری  مرکزی  بانک  خوشبختانه  گفت: 
با صندوق  منظمی  ارتباطات  ایران  اسالمی 
این  امیدواریم  و  داشته  پول  المللی  بین 
مثبت شود.رئیس  نتایج  به  منجر  ارتباطات 
اقتصاد  اینکه  به  اشاره  با  مرکزی  بانک  کل 
ایران با روی کار آمدن دولت یازدهم، اقدامات 
اصالحی را علی رغم وجود محدودیت ها آغاز 
کرد، گفت: ازجمله این اصالحات در اقتصاد 
ایران، کاهش نرخ تورم بیش از 40 درصد به 
حدود 12 درصد، تبدیل رشد اقتصادی منفی 
در سال 92 به رشد اقتصادی مثبت 3 درصد 
نقطه  به  نقطه  تورم  و رسیدن  در سال 93 
عزم  رابطه،  این  در  که  است  به 7.4 درصد 
بانک مرکزی ادامه دادن روند کاهشی تورم 
تا تک رقمی شدن است.وی درباره استفاده 
از ظرفیت های سیاست پولی برای تحریک 
تقاضا در دوره شش ماهه قبل از برجام، اظهار 
کرد: ما در دوره قبل از برجام تالش کردیم 
توقف در حال انتظار در اقتصاد را به تحرک 
تبدیل کنیم که این موضوع به افزایش رشد 
به 30  در سال 92  درصد  از 23  نقدینگی 
درصد در سال 93 منجر شد.رئیس شورای 
پول و اعتبار با اشاره به ظرفیت محدود نظام 
بانکی در ایران، خاطرنشان کرد: ما در حال 
و  کنیم  می  تجربه  را  مالی  تنگنای  حاضر 
حدود 50 درصد از دارایی های بانک ها برای 
اعطای تسهیالت، غیرقابل استفاده است. از 
این رقم، 15 درصد آن به صورت مطالبات 

معوق، 18 درصد مطالبات از دولت و حدود 
15 درصد نیز دارایی های مالی غیرعملیاتی 
بدهی  رقم  اینکه  بیان  با  هاست.وی  بانک 
دولت به نظام بانکی، 500 هزارمیلیارد تومان 
است که 40 درصد تولید ناخالص داخلی را 
تشکیل می دهد، افزود: دولت و بانک مرکزی 
ایجاد  بازار بدهی مناسب  در تالش هستند 
شود تا بدهی های دولت از این طریق تامین 
شود و عالوه بر آن بانک مرکزی برای اعمال 

سیاست پولی از ابزار مناسب برخوردار باشد.
رئیس کل بانک مرکزی با ذکر این نکته که 
نرخ سود بانکی 29 درصد بود، تصریح کرد: 
بازیگر  عنوان  به  مرکزی  بانک  اقدامات  با 
در بازار بین بانکی، نرخ سود از 29 درصد 
به 22 درصد کاهش یافته اما هنوز به حد 
مطلوب نرسیده است.سیف افزود: علی رغم 
بانکی  سود  نرخ  تورم،  نرخ  کاهشی  روند 
با  متناسب  نتوانسته  و  داشته  چسبندگی 
این روند کاهشی، پایین آید.رئیس شورای 
پول و اعتبار درخصوص خروج شرکت های 
خاطرنشان  اقتصادی  چرخه  از  ده  زیان 
بپذیریم  باید  ما  که  مسائلی  از  یکی  کرد: 

ورشکستگی شرکت های ناکارآمد است که 
با خروج این شرکت ها از فعالیت بدون بازده 
اقتصادی از اتالف منابع جلوگیری می شود.

لیپتون نیز در این دیدار، ضمن تبریک به 
اقتصاد  مناسب  مدیریت  برای  ایران  دولت 
قبل  برجام گفت:  از  قبل  دوران سخت  در 
شد  کنترل  تنها  نه  ایران  اقتصاد  برجام  از 
از  نیز داشت همچنین پس  پیشرفت  بلکه 
برجام نیز کشور ایران با فرصت های مناسبی 
به صورت عمیق  تواند  و می  رو شده  روبه 
اول  شود.معاون  ادغام  جهانی  اقتصاد  با  تر 
در  پول   المللي  بین  صندوق  مدیرعامل 
پول  المللی  بین  مورد کمک های صندوق 
بین  بانکی  نظام  به  بازگشت  برای  ایران  به 
المللی پول می  المللی گفت: صندوق بین 
تواند در زمینه های مختلف ازجمله مبارزه 
با پولشویی و تامین مالی تروریسم به ایران 
همراه  ایران  کشور  واقع  در  کند.  کمک 
انجام  خواستار  جهان  کشورهای  دیگر  با 
و  است  خصوص  این  در  اصالحی  اقدامات 
ما نیز برای انجام این اصالحات، کمک های 
الزم را خواهیم داشت.وی با اشاره به تجربه 

و  مرکزی  اروپای  التین،  آمریکای  در  خود 
از سیاست ها و  استفاده  آفریقا درخصوص 
که  زمانی  دنیا  گفت: کشورهای  پولی  ابزار 
تالش کردند مشکالت ساختاری خود را با 
مشکالت  با  کنند  پولی حل  های  سیاست 
ایران  بنابراین کشور  بیشتری مواجه شدند 
کند. تمرکز  ساختاری  اصالحات  بر  باید 

مالی  های  بحران  دالیل  از  یکی  لیپتون، 
آسیا را تزریق نقدینگی در اقتصاد و ایجاد 
و  دانست  ها  شرکت  برای  معوق  مطالبات 
تزریق  طریق  از  بخواهیم  اگر  کرد:  تصریح 
قابل  که  بانکی  بدهی  مشکالت  نقدینگی، 
وصول نیستند را حل کنیم باید بدانیم این 
راه حل، یک راه حل کوتاه مدت است و در 
بلندمدت چیزی را حاصل نمی کند. در واقع 
شرکت ها و موسساتی که به بانک ها وابسته 
این  کنند،  می  دریافت  تسهیالت  هستند، 
تبدیل  معوق  مطالبات  به  دوباره  تسهیالت 
می شود و این چرخه ادامه پیدا می کند. 
همچنین بانک ها به دولت متکی می شوند و 
در زمان بحران، منتظر کمک دولت هستند.

لیپتون درباره کارآیی بیشتر نظام بانکی در 
اقتصاد گفت: زمانی نظام بانکی می تواند در 
اقتصاد عملکرد بهینه داشته باشد که بتواند 
نقدینگی موجود را به صورت بهینه در قالب 
قرار  اقتصادی  فعاالن  اختیار  در  تسهیالت 
دهد.توصیه معاون اول مدیر عامل صندوق 
این  در  مرکزی  بانک  به  پول   المللي  بین 
دیدار، تاکید بر حفظ دستاورد کاهش تورم، 
ایجاد ثبات اقتصادی و جلوگیری از افزایش 
وی  بود.  کنترل  از  خارج  حد  تا  نقدینگی 
نیز  ایران  در  بدهی  بازار  ایجاد  درخصوص 
اول  مرحله  در  بازار  این  ایجاد  برای  گفت: 
باید از 15 درصد منابع بانک ها که به صورت 
شده اند،  خارج  دسترس  از  معوق  مطالبات 

استفاده شود.

سیف خواستار شد؛

بازگشت ایران به بانكداري بین المللي

در شرایطی که هم اکنون فصل برداشت 
گندم و دانه های روغنی آغاز شده و به 
وزیر  معاون  می شود،  نزدیک  خود  اوج 
کنون  تا  کرد:  اعالم  کشاورزی  جهاد 
2000 میلیارد تومان گندم از کشاورزان 
نیز در حال  خریداری شده و بهای آن 
رسیدن  به  توجه  با  که  است  پرداخت 
دو  صادرات  آمادگی  خودکفایی  مرز  به 

میلیون تنی گندم را نیز داریم.

شرکت  مدیرعامل  قنبری،  علی 
ابتدای  از  اظهارکرد:  دولتی   بازرگانی 
بر  بالغ  کنون  تا  گندم  برداشت  فصل 
از  گندم  تن  هزار   600 و  میلیون  یک 
کشاورزان به ارزش 2000 میلیارد تومان 

خریداری شده که 1100 میلیارد تومان 
آن به کشاورزان پرداخت شده و مابقی 
آن نیز در حال پرداخت است.وی افزود: 
عمده گندم خریداری شده از خوزستان 
و حدود یک میلون و 100 هزار تن بوده 
و ما بقی آن از دیگر استان های جنوبی 
کشور است.معاون وزیر جهاد کشاورزی 
ادامه داد: شرایط مناسبی در کشور حاکم 
از  بیش  امسال  می رسد  نظر  به  و  است 
شود  خریداری  گندم  تن  میلیون   9.5
و با توجه به رسیدن به مرز خودکفایی 
امسال هیچ گندمی از سوی دولت وارد 
نمی شود و اگر دولت اجازه دهد پتانسیل 
تن  میلیون  دو  حدود  تا  گندم  صادرات 
ایسنا  به  قنبری  داشت.  خواهیم  نیز  را 
تضمینی  خرید  فصل  اکنون  هم  گفت: 
و  می شود  نزدیک  خود  اوج  به  گندم 
عمده مطالبات کشاورزان و مابقی آن نیز 
شد.وی  خواهد  پرداخت  وقت  اسرع  در 
با بیان اینکه از نظر سالمت و کیفییت 
وضعیت بسیار مناسبی در کشور وجود 
بر  دولتی  بازرگانی  شرکت  گفت:  دارد، 
خریداری  را  گندم  پاکی  جدول  اساس 
می کند و اگر مشکلی مانند ناخالصی در 
این زمینه وجود داشته باشد، نمی خریم 
چرا که همه چیز بر اساس روال قانونی و 

کامال استاندارد انجام می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 
گفت: خودروسازان با کاهش عرضه خودرو 
و از طریق عوامل خود مانع کاهش قیمت ها 
در بازار آزاد خودرو شده اند.علی خاکساری 
نظر  از  بازار  رکود  به  توجه  با  کرد:  اظهار 
واقعیت های علم اقتصاد قیمت خودروهای 
باید  قطعا  جاری  سال  در  بازار  در  داخلی 
کاهش یابد.وی با بیان اینکه به طور کلی 
از  گران تر  ایران  در  کاالها  برخی  قیمت 
کرد:  خاطرنشان  است،  دیگر  کشورهای 
در کنار گرانی برخی کاالها قیمت خودرو 
باال است که مردم  به قدری  نیز  ایران  در 
تمایلی به خرید این محصوالت بی کیفیت 
با این قیمت ها ندارند.به گزارش ایسنا ، این 
به  داد:  ادامه  خودرو  صنعت  کارشناس 
باید  داخلی  خودروهای  قیمت  کلی  طور 

مصرف کنندگان  خرید  قدرت  با  متناسب 
تعیین شود و قیمت های فعلی در مقایسه 
با قدرت خرید مصرف کنندگان، باال است.
بنابراین به دلیل عدم استقبال  افزود:  وی 
است  راکد  خودرو  بازار  مصرف کنندگان 
در  اقتصاد  علم  واقعیت های  براساس  و 
یابد  باید کاهش  قیمت ها  چنین شرایطی 
کنند. آغاز  را  خرید  مصرف کنندگان  تا 
حال  این  با  اینکه  بیان  با  خاکساری 
خودروسازان قیمت ها را به طور مصنوعی 
باال نگاه داشته اند، تصریح  بازار خودرو  در 
از  استفاده  و  خودرو  عرضه  کاهش  کرد: 
برخی عوامل نفوذی در بازار از شگردهای 
خودروسازان برای باال نگاه داشتن قیمت ها 
این  با  باید  مسوول  دستگاه های  که  است 

شرکتها برخورد کنند

خودروسازان مانع کاهش قیمت ها شده اند

با وجود افزایش 30 درصدی مقرری بگیران بیمه 
بیکاری در فاصله سال 93 تا 94، حقوق 142 
پرداخت موقت  اتمام مهلت  دلیل  به  نفر  هزار 
مقرری قطع و تنها 6.4 درصد بیکاران موفق به 
یافتن شغل جدید شدند. پرداخت مقرری بیمه 
بیکاری تا زمان یافتن شغل جدید، سیستمی 
کار  قانون  درباره مشموالن  قانونگذار  که  است 
پیش بینی کرده به نحوی که اگر افراد شاغل 
در بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور به صورت 
غیرارادی شغل خود را از دست بدهند و یا اخراج 
شوند، تا زمان یافتن یک شغل جدید از مقرری 
می  برخوردار  ماهیانه  صورت  به  بیکاری  بیمه 
شوند.در عین حال، طبق قانون 3 درصد از حق 
بیمه پرداختی کارگران و کارفرمایان به عنوان 
منابع صندوق بیمه بیکاری ذخیره می شود تا 
بتوان منابع مورد نیاز برای پرداخت حقوق به 
مستمری بگیران بیمه بیکاری را فراهم کرد. با 
این حال، دولت از طریق ابزارهای در اختیار خود 
در دوره پرداخت مقرری بیکاری به دنبال کوتاه 
کردن این دوره است تا منابع کمتری از صندوق 
بیمه بیکاری بابت حقوق به افراد پرداخت شود.
حتی در این زمینه سال گذشته بحثی مطرح 
شده بود که دولت به دنبال کاهش دوره پرداخت 
بیمه بیکاری است. بررسی جدیدترین آمارهای 
ارائه شده از سوی وزارت کار درباره مقرری بگیران 
بیمه بیکاری حاکی از آن است که در فاصله سال 
93 تا پایان 94 بر تعداد دریافت کنندگان کمک 

حقوقی صندوق بیمه بیکاری افزوده شده است.

é عملکرد صندوق بیمه بیکاری
نفر در  تعداد 163 هزار و 223  طی سال 93 
کشور از صندوق بیمه بیکاری مقرری دریافت 

می کردند که این تعداد در سال گذشته به 211 
هزار و 36 نفر افزایش یافت. همچنین از 163 
هزار نفر سال 93 مقرری تعداد 127 هزار نفر 
از افراد به دلیل پیدا نکردن کار در دوره دریافت 
مقرری قطع شد.همچنین در سال 94 نیز از 211 
هزار مقرری بگیر در نهایت حقوق موقت 142 
هزار نفر قطع شد و تنها 13 هزار و 677 نفر موفق 
به یافتن شغل جدید شدند. این موضوع نشان می 
دهد که از کل مقرری بگیران سال 94 تنها 6.4 
درصد افراد این شانس را داشتند که پس از اخراج 
و یا قطع غیرارادی همکاری، دوباره وارد بازار کار 
شوند و مابقی نتوانستند در دوره یک تا چند ساله 
دریافت مقرری بیکاری، شغل جدیدی پیدا کنند.
این موضوع نشان می دهد که اگر افراد یکبار 
شغل خود را از دست دهند برای ورود دوباره به 
بازار کار شانس کمی خواهند داشت و احتماال 
برای دوره ای طوالنی باید به انتظار بنشینند و 
بیکار بمانند. با اینکه در فاصله سال 93 تا 94 
از کل مقرری بگیران تنها 6.5 درصد موفق به 
یافتن شغل جدید شدند، اما در این دوره یکساله 
حدود 30 درصد به افراد مقرری بگیر اضافه شد 
و دریافت کنندگان حقوق موقت در اثر بیکاری 
غیرارادی، 47 هزار و 813 نفر بیشتر شدند.نکته 
حائز اهمیت دیگر در گزارش وزارت کار درباره 
وضعیت پرداخت مقرری بیمه بیکاری در سال 
دریافت  درصد   80 مردان  که  است  این   94
کنندگان حقوق موقت را به خود اختصاص دادند 
و حدود 87 درصد کل مقرری بگیران نیز متاهل 

یا متکفل بوده اند. در عین حال، 79 درصد قطع 
مقرری ها نیز مربوط به مردان است.

é  کار به  اخراج شده ها  فقط ۶.5 درصد 
برگشته اند

بیکاری  بیمه  مقرری  قطع  علت  درصد   88.7
مربوط به اتمام دوره تعیین شده برای پرداخت 
موقت بوده که افراد در آن دوره موفق به یافتن 
شغل جدید نشده بودند؛ بنابراین احتماال شرایط 
آنها پس از قطع مقرری بدتر و معیشت دشوارتری 
را تجربه کرده و یا همچنان می کنند.20درصد 
از کل مقرری بگیران صندوق بیمه بیکاری در 
سال گذشته زن بوده اند و 3.2 درصد از قطع 
مقرری ها نیز به دلیل کشف اشتغال پنهان افراد 
بوده است. روند افزایش تعداد مقرری بگیران بیمه 
بیکاری در سال های اخیر ادامه داشته به نحوی 
که تعداد مقرری بگیران سال 92 بیش از 153 
هزار نفر بوده است؛ بنابراین افزایش مستمر تعداد 
افرادی که مشاغل خود را به صورت غیر ارادی از 
دست می دهند نشانه بحران پنهانی بیکاری در 
الیه های مختلف بازار کار است.متاسفانه اینکه 
از 211 هزار نفر در سال 94 تنها 13 هزار نفر 
بتوانند موفق به یافتن شغل جدید شوند نشان 
می دهد که شرایط ورود افراد به بازار کار نابسامان 
و فرصت های شغلی بسیار کمیاب است. این 
مسئله می تواند بخشی از وضعیت تشدید بیکاری 
و تاثی رکود شدید اقتصادی بر عملکرد بنگاه های 
اقتصادی کشور را نشان دهد.استان هایی مانند 

تهران، آذربایجان غربی و شرقی، البرز، خراسان 
رضوی، فارس، قزوین و مازندران باالترین تعداد 
مقرری بگیران بیمه بیکاری کشور را در خود 
جای داده اند. از آنسو در برخی از استان ها مانند 
هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی 
و ایالم این تعداد بسیار پایین و زیر هزار نفر است.

é پرداخت مقرری بیکاری از 3۶ تا 5۰ ماه
اینکه  با بیان  با مهر  فرامرز توفیقی در گفتگو 
و  فرد  از سابقه  بیکاری ضریبی  بیمه  پرداخت 
درصد پرداختی آن نیز به تاهل یا تجرد افراد از 
36 تا 50 ماه متفاوت است گفت: معموال پرداخت 
مستمری به میزان 55 درصد میانگین دریافتی 
90 روز منتهی با بیکاری غیرارادی تا حداکثر 80 
درصد آن است که به ازاء همسر و فرزند هر کدام 
10 درصد تا نهایتا سقف 80 درصد اضافه می 
شود.نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره 
اینکه بیش از 93 درصد اخراجی ها شانس دوباره 
کار را در سال گذشته نیافته اند اظهارداشت: این 
موضوع نشان دهنده ضعف سیستم بنگاه های 
کاریابی، عدم موفقیت دولت در اشتغال زائی یا 
حفظ اشتغال فعلی در بنگاه ها با وجود سرکوب 
شدید دستمزد با همین بهانه است و اینکه بنگاه 
های کاریابی علیرغم الزام استفاده از بیکاران در 
حال دریافت بیمه بیکاری اکثرا روی به فروش 
شغل آورده اند.توفیقی با اشاره به کوچک تر شدن 
سهم کارگران مولد از کیک تولید ناخالص ملی 
خاطرنشان کرد: با توجه به عدم برخورد منطقی 
در تعیین دستمزد مشموالن قانون کار و عدم 
موفقیت دولت در ساماندهی کردن قراردادهای 
کار، روند اشتغال زایی سیر نزولی داشته و چشم 

اندازی روشن برای حوزه کار قابل تصور نیست

افزایش۳۰درصدی مقرری بگیران؛

پرداخت مقرری بیکاری از ۳۶ تا ۵0 ماه

آمادگی برای صادرات 2 میلیون تنی گندم

۶ گروه دیگر از فهرست دریافت ارز مبادله ای 
حذف شدند

 6 وارداتی،  کاالهای  فهرست  در  بازنگری  روند  ادامه  در  دولت 
ردیف جدید کاالیی را از فهرست مشموالن دریافت ارز مبادالتی 
حذف کرد.در ادامه روند بازنگری در فهرست کاالهای وارداتی و 
نوع ارز وارداتی آنها، فهرست دیگری از کاالهایی که تاکنون ارز 
مبادله ای دریافت می کردند، شناسایی و ارز وارداتی آنها به ارز 

متقاضی تغییر کرد. 
مبادله ای  ارز  دریافت  از  که  جدیدی  فهرست  اساس،  این  بر 
شامل  و  است  غذایی  اقالم  برخی  به  مربوط  شده اند،  ممنوع 
 ،02071310  ،02071200  ،02071100 تعرفه های  ردیف 
خرد  هستند.مرغ   04051020 و   04051010  ،02071320
نشده تازه یا سرد کرده، قطعه های تازه یا سرد کرده مرغ، کره 
بسته بندی شده به صورت 500 گرمی و کمتر و کره بسته بندی 
شده به صورت بسته های بیش از 500 گرمی از جمله این اقالم 
هستند که واردات آنها از این پس قابلیت استفاده از ارز سیسم 
متقاضی  ارز  از محل  آنها صرفا  ثبت سفارش  و  ندارد  را  بانکی 
توسعه  سازمان  واردات  و  صادرات  مقررات  می شود.دفتر  انجام 
صنعت،  سازمان های  به  اجرا  برای  را  مذکور  بخشنامه  تجارت، 
ذیربط  دستگاه های  سایر  و  کشور  استان های  تجارت  و  معدن 

ارسال کرده است.

بیمه

»جشنواره امید« جشنواره بیمه های عمر و 
سرمایه گذاری بیمه رازی

مراسم اهدای جوایز به بیمه گذاران برنده  قرعه کشی سومین 
جشنواره بیمه های عمر و سرمایه گذاری برگزار شد.

مراسم اهدای جوایز برندگان استان تهران و البرز در روز دوشنبه 
مصادف با 20 اردیبهشت ماه سال جاری، با حضور معاون فنی 
بیمه های اشخاص بیمه رازی، مدیر بیمه های عمر و حوادث، 
کلیه  و  تهران  شعب  مدیران  تبلیغات،  و  عمومی  روابط  مدیر 
نمایندگان استان تهران برگزار گردید.سومین جشنواره بیمه های 
عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه رازی با نام »جشنواره امید« 
روز  گرامیداشت  با  مصادف  گذشته،  سال  ماه  آذر  سیزدهم  از 
ادامه  ماه  بهمن  پایان  تا  و  گردید  آغاز  گذشته  سال  در  بیمه، 
داشت.الزم به ذکر است جوایز  برندگان سایر استان ها از طریق 
شعب شرکت در سراسر کشور تا پایان ماه جاری طی مراسمی با 

شکوه در شعبه همان استان اهدا خواهد شد.
 

بانک

نقد صنعت بانکداري با محوریت بانک اقتصادنوین

رسانه اي  تخصصي  جشنواره  نخستین  موفق  برگزاري  از  پس 
این  اقتصادنوین«،  بانک  محوریت  با   - بانکداري  صنعت  »نقد 
بانک دومین جشنواره را برگزار مي کند.به گزارش روابط عمومي 
بانک اقتصادنوین، نخستین بانک خصوصي کشور با برگزاري این 
جشنواره در سال گذشته صنعت بانکداري و به ویژه خود را در 
معرض نقد منصفانه و حرفه اي صاحب نظران و خبرنگاران قرار 
داد که آثار برگزیده آن جشنواره در روزهاي پایاني سال گذشته 
با حضور دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي 
ایران و جمعي از استادان و فعاالن عرصه رسانه معرفي شدند و 

پدیدآورندگان آثار مورد قدرداني قرار گرفتند.

حمایت بانک پارسیان از ایده های نو و خالق

به  جمهور  رییس  استانی  سفر  با  همزمان  پرویزیان  دکتر 
ها  ظرفیت  بررسی  و  عملکرد  منظورارزیابی  به  کرمان،  استان 
و پتانسیل های موجود، از شعب بانک پارسیان در استان کرمان 
به  کارکنان  از  قدردانی  ضمن  بازدید  این  در  کرد.وی  بازدید 
اهتمام  لزوم  بر  تاکید  با  بانک،   سرمایه  ترین  ارزشمند  عنوان 
ویژه برای کمک به بخش های تولیدی و اقتصادی مولد در کشور 
متوسط  و  کوچک  وکارهای  کسب  مالی  نیازهای  تامین  گفت: 
و  مقاومتی  اقتصاد  محورهای  تحقق  در  بسزایی  نقش  می تواند 

رونق بنگاه های تولیدی و خدماتی داشته باشد.
 

رتبه  برتر تبلیغات بانکی کشور بانک گردشگری

بانک  بانک ها،  تبلیغاتی  فعالیت های  موثرترین  نظرسنجی  در    
گردشگری عنوان اول و بعد از آن به ترتیب بانک های سامان، 
مهدی  کردند.  کسب  را  چهارم  تا  دوم  رتبه های  ملت  و  شهر 
این باره  در  گردشگری  بانک  عمومی  روابط  امور  مدیر  اسدی 
گفت: خوشبختانه سیاستگذاری تبلیغاتی در این بانک از ابتدا به 
نحوی صورت پذیرفته که بتوان از تجارب و اثربخشی خدمات در 
یک کمپین برای دیگر کمپین ها بهره برد و این مهم با تاسیس 
شرکت هم وطا از شرکت های وابسته به این بانک به گونه ای پیش 
رفت که دانش کسب شده در تبلیغات بانکی به شکلی هدفمند و 

بر پایه استانداردها و خرد جمعی پایه ریزی و اجرا گردد.
 

حمل ونقل

آغاز مذاکره با ایرباس برای امضای قرارداد

به  اشاره  با  الملل  بین  امور  راه و شهرسازی در  قائم مقام وزیر 
با ایرباس، گفت: 80 درصد  آغاز مذاکرات برای امضای قرارداد 
از مشکل تامین منابع مالی حل شده است.اصغر فخریه کاشان 
گفت:  ایرباس،  شرکت  با  قرارداد  وضعیت  آخرین  خصوص  در 
با شرکت  قرارداد  امضای  برای  ما  مذاکرات  گذشته  روز  سه  از 
ایرباس آغاز شده و امیدواریم که به نتیجه برسیم و قرارداد به 
امضا برسد.وی با بیان اینکه قرارداد میان ایران ایر و ایرباس یک 
قرارداد 500 صفحه ای است که مواد زیادی در آن وجود دارد، 
افزود: هرکدام از صفحات این قرارداد باید مورد بررسی قرار گیرد 
چرا که موضوعات مختلف مالی، حقوقی و اجرایی در آن وجود 
دارد و باید دو طرف مطمئن باشند که منافع در نظرگرفته می 
شود.قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل با اشاره 
به اینکه نمی توان زمان دقیقی برای امضای قرارداد اعالم کرد، 
اظهار داشت: فعال در حال بررسی جزئیات این قراداد هستیم که 
در خصوص حل مشکل  کاشان  است.فخریه  بر  زمان  موضوعی 
تاکنون  گفت:  ایرباس،  هواپیماهای  خرید  برای  مالی  تامین 
و  مذاکره  حال  در  و  شده  درصد حل   80 مالی  تامین  موضوع 
بررسی برای حل تمامی موانع هستیم تا این هواپیماها از سوی 

ایران خریداری شود.

 بازرگاني



آگهی تجدید  
 مناقصه عمومی

شهرداری  گذار:  مناقصه  دستگاه 
ایزدشهر 

موضوع مناقصه : احداث پارک محله ای واقع در ایزدشهر 
- گلستان 8٤- شالیزار 11 

برآورد اولیه : به مبلغ ٤/888/5٤2/100 ریال 
نوع تضمین شرکت در مناقصه » ضمانتنامه بانکی در وجه 
شهرداری ایزد شهر به مبلغ 250/000/000 ریال )بیست و 
پنج میلیون تومان (اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و با وجه 
نقد واریزی به حساب ٧٧٤٤5به نام شهرداری ایزد شهر 

و بانک تجارت 
مهلت و تحویل اسناد مناقصه : از تاریخ 95/2/28 لغایت 

95/3/3 در محل شهرداری ایزد شهر – امور مالی 
تاریخ و محل ارسال اسناد مناقصه » تا پایان وقت اداری 

روز دوشنبه مورخ 95/3/3 
سه  روز   ) )مناقصه  معامالت  کمیسیون  تشکیل  تاریخ 

شنبه ساعت 11 صبح مورخ ٤/95/3 
برای اطالعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و با سایت 

شهرداری ایزد شهر رجوع گردد 
تلفن ٤٤536000-٤٤53٤068

حسن یحیی پور شهردار ایزد شهر

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

نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلکه 
فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی. 

)هیلزهام(

سخن حکیمانه

آن پیک نامه بر که رسید از دیار دوست                           
 آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست

خوش می دهد نشان جالل و جمال یار                              
   خوش می کند حکایت عّز و وقار دوست

امروز با حافظ

ترجمه ای تازه از 
شاهزاده و گدا منتشر شد

گدا«  و  »شاهزاده  رمان  از  تازه  ترجمه ای 
ایران  در  آمریکایی  نویسنده  تواین  مارک  اثر 

منتشر شد. 
به گزارش  مهر، نشر 
آموت ترجمه ای تازه 
»شاهزاده  رمان  از 
مارک  اثر  گدا«  و 
ترجمه  با  را  تواین 
خسروی  مرضیه 
کتاب  بازار  روانه 

کرد.
زمره  در  کتاب  این 

است  جهان  ادبیات  کالسیک  آثار  مجموعه 
که در این موسسه و با قطع جیبی در دست 

انتشار قرار گرفته است.
از  ترجمه های  این  از  پیش  خسروی  مرضیه 
اورهان پاموک، شارلوت برونته، ساموئل بکت، 
سوزان ابوالهوا، جان اشتاین بک، ولیالم ترور، 
از  بیش  قالب  در  را  و.  و...  الرنس  اچ.  دی/. 
هشتاد عنوان کتاب ترجمه کرده و این کتاب 
به نوعی تازه ترین ترجمه وی به شمار می رود.
مشهور  داستانی  آثار  از  یکی  گدا  و  شاهزاده 
مارک تواین است که روایت جابجایی عمدی 
ادوارد ولیعهد انگلستان با پسر بچه فقیری را 
روایت می کند که به خواست خود آن دو  و 
برای تفنن انجام می شود و تبعاتی را برای هر 

دوی آنها به همراه دارد.
بار  نخستین  برای  را  کتاب  این  تواین  مارک 
و  تالیف  آمریکا  در  میالدی   1881 سال  در 

منتشر کرده است.
در  کتاب  این  از  ترجمه  نخستین  ایران  در 
 1333 سال  در  فرانکلین  انتشاراتی  موسسه 
شده  اجرا  و  انجام  شاهین  داریوش  توسط  و 

است.
نشر آموت این ترجمه تازه را در 312 صفحه 

با قیمت 20 هزار تومان منتشر کرده است.

اذان صبح 4/18   طلوع آفتاب 5/57 
اذان ظهر 13/01  اذان مغرب 20/25

در بازار کتاب

و  ها  حاشیه  با  »شهرزاد«  اختتامیه  مراسم 
سخنان مهمانان مختلف این برنامه همراه بود 
و با توجه به حضور مردم در مراسم بازار سلفی 

و صحبت با هنرمندان داغ بود. 
 26 »شهرزاد«  سریال  اختتامیه  جشن 
این  هنرمندان  مردم،  حضور  با  اردیبهشت 
سریال و همچنین چهره های هنری و سیاسی 

در برج میالد تهران برگزار شد.
احمد مسجد جامعی،  آبادی،  دولت  محمود 
علی  اسکندری،  عبدا...  پرستویی،  پرویز 
نعمتی،  فرخ  صحت،  سروش  سرتیپی، 
جمشید گرگین، مریم کاویانی، حجت االسالم 
محمدعلی ابطحی، ناصر  ملک مطیعی، علی 
علیدوستی،  ترانه  زمانی،  مصطفی  نصیریان، 
حسن  شاکری،  غزل  رستمی،  امیرحسین 
فتحی، محمدهادی رضوی، سیدمحمد امامی، 
مهناز افشار، حمید فرخ نژاد، صادق زیباکالم، 
شهاب  یار،  ایزد  پریناز  قاسمی،  سیدفرید 

حسینی از جمله این مهمانان بودند.
مرکز  سالن  های  صندلی  شدن  پر  از  بعد 
یک  با  مراسم  این  میالد  برج  های  همایش 
ساعت تاخیر ساعت 22 آغاز شد و اجرای آن 

را احسان کرمی بر عهده داشت.
 در بخش اول تقدیرها از سروش صحت دعوت 

شد تا روی سن بیاید. وی در سخنان کوتاهی 
از  قسمتی  در  شهرزاد  شخصیت  کرد:  بیان 
سریال بیان می کند که همیشه اتفاقات آنطور 
که ما فکر می کنیم رخ نمی دهد ولی فکر 
می کنم سریال »شهرزاد« خالف این مساله 
حساب  کاری  اگر  داد  نشان  و  کرد  ثابت  را 
آن  از  باشد  داشته  قوی  تیمی  و  باشد  شده 
استقبال می شود. شاهد این حرف بزرگانی 
است که اینجا حضور دارند و شما که اینچنین 

هنرمندان را تشویق می کنید.
در این بخش سام نوری، امیرحسین رستمی، 
و حمیدرضا  نایل  مهران  فتحی،  امیرحسین 
تقدیر  مورد  نداشت  البته حضور  که  آذرنگ 

قرار گرفتند.
پرویز بزرگی که نقش یکی از زیردستان بزرگ 
آقا را بازی می کرد، درباره حضور خود در این 
این  در  دیگر  نفر  چند  و  من  گفت:  سریال 
سریال حاشیه بودیم و نقش پررنگی نداشتیم. 
با این حال فکر می کنم ما مثل حاشیه قالی 
بودیم که اگر نباشد، خود قالی هم وجود ندارد.
قمیشی،  هادی  از  تقدیرها  دیگر  بخش  در 
جمشید  و  زنده دل  منوچهر  امیری،  عباس 
به  اشاره  با  گرگین  و  شد  دعوت  گرگین 
سفرهای خود به خارج از کشور در طول مدت 

پخش »شهرزاد«، توضیح داد: ایرانیان خارج از 
کشور در این سفرها به من بیان می کردند که 
تمام دلخوشی آنها این است که دوشنبه برسد 
و »شهرزاد« را ببینند و به من می گفتند زمانی 

که این سریال تمام شود، چه باید ببینند.
گلزاری  محمود  طرف  از  بعدی  تقدیر 
و  ارشاد  وزیر  جوانان  و  خانواده  امور  مشاور 
و  »عشق  جایزه  و  شد  انجام  مسجدجامعی 
فتحی  حسن  به  »تهران شناسی«  و  امید« 
نصیریان،  علی  زمانی،  مصطفی  و  کارگردان 
بازیگران  ترانه علیدوستی  و  شهاب حسینی 
سریال تعلق گرفت که روی سن حاضر شدند.

پروژه  عوامل  از  فردی  صورت  به  سپس 
»شهرزاد« تقدیر شد.

رمان نویس  و  نویسنده  دولت آبادی  محمود 

روی سن آمد و با بیان جمله ای عنوان کرد: 
به نظر من آنچه فراتر از هنر است، پوشش 
زندگی در ذهن و قلب جوانان ایران است که 

امیدوارم همواره باقی بماند.
شد  دعوت  فتحی  از حسن  مراسم  این  در 
گفت:  او  و  بیاید  سن  روی  تقدیر  برای  تا 
فکر نمی کردم از همه از جمله خودم تقدیر 
شود. برای من افتخار است که این تندیس 
دریافت  رمان  و  ادبیات  بزرگ مرد  از  را 
آثار  که  برسد  روزی  امیدوارم  می کنم. 
محمود دولت آبادی و نویسندگانی امثال او 
اقتباس  مورد  ایران  تلویزیون  و  سینما  در 
قرار بگیرند و سینما و سریال های ما از یک 
برخوردار  ادبی  غنی  و  قدرتمند  پشتوانه 

شوند.

سریالی برای یادآوری عشق

»شهرزاد« ماهواره را شكست داد

67 کشور متقاضی شرکت در چهاردهمین 
جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

دبیرخانه مسابقه بین الملل چهاردهمین جشنواره بین المللی 
فیلم مقاومت در این دوره با استقبال کم سابقه سینماگران و 

فیلمسازان متقاضی جهان روبرو شده است.
به گزارش پیام زمان، محمد خزاعی دبیرجشنواره بین المللی 
فیلم مقاومت با اعالم این خبر افزود:  برغم  اینکه بیش از 
یک ماه از زمان ارسال آثار طبق فراخوان بخش بین الملل 
جشنواره باقی مانده، تاکنون، سینماگران و فیلمسازان 67 
کشور جهان متقاضی شرکت در بخش های مختلف مسابقه 
بین الملل جشنواره شدند این در حالی است که هنوز تا 31 
خرداد ماه آینده مهلت دریافت آثار این بخش باقی مانده 
این  گذشته  دوره  سه  موفق  برگزاری  وی؛  گفته  است.به 
جشنواره در بعد بین المللی در کنار برگزاری 47 هفته فیلم 
مقاومت در کشورهای مختلف و نیز، هماهنگی و رایزنی های 
به عمل آمده از سوی کمیته بین الملل این دوره جشنواره 
زمینه ساز این حجم از استقبال  سینماگران خارجی شده 
مقاومت  فیلم  بین المللی  جشنواره  است.دبیرچهاردهمین 
همچنین، طراحی موضوعات بین المللی و پیش بینی تنوع و 
تعدد مضامین در ساختار محتوایی و رویکردهای جشنواره را 
از دیگر عوامل استقبال سینماگران عنوان کرد و خاطر نشان 
سراغ  بار  نخستین  برای  جشنواره  دوره  این  در  ساخت: 
موضوعاتی رفته ایم که سابقه نداشته است. شایان ذکر است 
چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت به همت بنیاد 
فرهنگی روایت و انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس امسال 

همزمان با هفته گرامیداشت دفاع مقدس برگزار می شود.

گلدونه خانم« به محراب رفت

نمایش  کارگردان 
با  خانوم«  »گلدونه 
این  اجرای  به  اشاره 
محراب  تاالر  در  اثر 
های  ویژگی  درباره 
حضور  و  اثر  این 
در  خلج  اسماعیل 
سخن  گروه  کنار 

گفت. 
کارگردان  آهی  النا 
»گلدونه  نمایش 
خانوم« که به تازگی 
در  را  خود  اجرای 

تاالر محراب آغاز کرده گفت: نمایش »گلدونه خانم« 
اصلی  سالن  در  را  اجرای خود  ماه  اردیبهشت  از 23 
تاالر محراب آغاز کرده است. این نمایش کاری از گروه 
سال  چهار  گروه  این  شود.  می  محسوب  »کا«  تئاتر 
است که فعالیت های خود را آغاز کرده و نمایش های 
تصمیم  بار  این  که  است  برده  صحنه  به  را  مختلفی 
گرفتیم نمایشی ایرانی را به صحنه ببریم و با مطالعه 
نمایشنامه  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  حوزه  این  آثار 
های اسماعیل خلج بهترین آثار در زمینه نمایش های 

ایرانی هستند.
وی ادامه داد: از آنجا که من و کوروش ساسانیان که 
اعضای اصلی این گروه هستیم به نمایشنامه »گلدونه 
اینکه  و  داشتیم  زیادی  اسماعیل خلج عالقه  خانوم« 
تصویر می کشد،  به  را  متن دغدغه های جامعه  این 
تصمیم گرفتیم که این اثر نمایشی را به صحنه ببریم. 
من عالوه بر کارگردانی نمایش، نقش گلدونه خانوم را 
که در واقع چهار شخصیت است که هرکدام نماینده 
قشری از زنان زجرکشیده جامعه هستند، ایفا می کنم.

 زمینه جذب دانشجویان خارجی در 
کشور وجود دارد

ظرفیتهای  به  اشاره  با  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
باالی دانشگاهی کشور، 

گفت: زمینه جذب دانشجویان خارجی در کشور وجود 
با  علمی  همکاری  آماده  ایران  اسالمی  وجمهوری  دارد 

کشورهای مختلف است.
به گزارش پیام زمان از مرکز دیپلماسی رسانه ای وزارت 
همایش  در  یکشنبه  عصر  فرهادی  محمد  خارجه،  امور 
بر  ها«  ظرفیت  و  مقاومتی؛فرصتها  اقتصاد  و  »برجام 
چارچوب  در  علمی  دیپلماسی  ریزی  برنامه  ضرورت 

اقتصاد مقاومتی در دوره پس از برجام تاکید کرد.
وی همکاری شرکتهای دانش بنیان و تحقیقات مشترک 
بین المللی توسط دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی 
کشورهای  با  علمی  همکاری  محورهای  جمله  از  را 

خارجی خواند.
فرهادی، گسترش کرسی های زبان فارسی در خارج از 
کشور را یکی از برنامه های اصلی این وزارتخانه عنوان 
کرد و افزود: تنها در سال 1394 در حدود 140 پروژه 
اجرا شده  و خارجی  دانشگاه های داخلی  بین  مشترک 
از سوی مقام معظم رهبری »اقتصاد  است.در سالی که 
مقاومتی، اقدام و عمل« نام گرفته است، همایش دو روزه  
سفیران و رئیسان برخی از نمایندگی های ایران در خارج 
از کشور با موضوع »برجام و اقتصاد مقاومتی؛فرصت ها و 

ظرفیت ها« از روز گذشته در تهران آغاز شد.

اگر مخاطب جدی موسیقی باشید و کارهای 
قانونی  طور  به  که  آهنگسازانی  و  خواننده ها 
رصد  را  می کنند  فعالیت  کشور  داخل  در 
می شوید  مواجه  آهنگ هایی  با  مدام  کنید، 

که به نظر آشنا می آیند!
از  بسیاری  برای  فارس:  گزارش  به 
آمده  پیش  بارها  موسیقی  به  عالقه مندان 
با خودشان  که هنگام شنیدن آهنگی، مدام 
کجا  قبال  را  آهنگ  این  که  می روند  کلنجار 
بار  اولین  برای  که  این  با  حتی  شنیده اند؟ 
آشنا  نظر  به  بازهم  می  شود،  شنیده  آهنگ 
می آید و حتی می توان ملودی اش را زیر لب 
تحت  مفهومی  با  که  اینجاست  کرد؛  زمزمه 

که  مفهومی  می شویم.  آشنا  »کاور«  عنوان 
در موسیقی ایرانی کاربردی نسبتا زیاد دارد 
و  باشید  موسیقی  جدی  مخاطب  اگر  اما 
در  قانونی  طور  به  که  خواننده هایی  کارهای 

داخل کشور فعالیت می کنند را رصد کنید، 
به  که  می شوید  مواجه  آهنگ هایی  با  مدام 

نظر آشنا می آیند!
اما  نیست،  »بِرن«  کنوانسیون   عضو  ایران 

»ویـپـو«  عضـویـت  بـه   2001 سال  در 
 world intellectual( ویـپـو  درآمـد. 
یکی   )property organization
مجموعه  زیر  تخصصی  آژانس  شانزده  از 
نام  با  ایران  سازمان ملل متحد است که در 
شناخته  فکری«  مالکیت  جهانی  »سازمان 
تشویق  برای   1967 سال  در  ویپو  می شود. 
مالکیت  از  حمایت  راستای  در  خالقانه  آثار 
سازمان  این  شد.  تاسیس  جهان  در  معنوی 
اما در زمینه  اینکه 184 عضو دارد  با وجود 
برخوردار  کمی  اجرایی  توان  از  رایت  کپی 

است.
بین  »شباهت«  فقط  قطعات  این  انتشار  در 
دو قطعه موسیقایی مد نظر است و قضاوتی 
اثر  نبودن  یا  بودن  کپی  یا  و  کاور  درباره 
سلسله  ششم  بخش  در  نمی گیرد.  صورت 
از  یکی  اتفاقی«  »شباهت های  گزارش های 
قرار  توجه  مورد  یگانه  محسن  آهنگ های 

گرفته است.

محسن یگانه و 
عالقه اش به موسیقی 

پاپ ترکیه
»امكان مینا« تابستان اکران می شود

منوچهر محمدی تهیه کننده سینما »امکان 
مینا« به کارگردانی کمال تبریزی اعالم کرد 

این اثر تابستان اکران می شود.
منوچهر محمدی تهیه کننده سینما در گفت 
»امکان  اکران  زمان  به  اشاره  با  مهر  با  گو  و 
به  مینا«  »امکان  نمایش  پروانه  گفت:  مینا« 
کارگردانی کمال تبریزی صادر شده و ما در 
هستیم.  اکران  مقدماتی  مراحل  انجام  حال 
طراحی  حال  در  فیلم  پوسترهای  و  آنونس 
در  جاری  سال  تابستان  فیلم  این  و  است 

سینماهای کشور اکران می شود.

خبر

حضور عروسک های »انگری بردز« روی 
فرش قرمز کن

حضور عروسک های »انگری بردز« روی فرش قرمز جشنواره کن 
توجه عالقمندان به این بازی رایانه ای که به تازگی فیلم انیمیشن 

آن ساخته شده است، جلب کرد. 
 Angry( بردز«  »انگری  ویدیویی  بازی  یورونیوز،  از  نقل  به 
Birds( که سال 2009 ساخته شد، اکنون به فیلم انیمیشن سه 
بعدی تبدیل شده است. جان کوهن، یکی از تهیه کنندگان این 
از طرفداران  با اشاره به دلیل ساخت آن می گوید: »من  کمدی 
بازی مجسم  این گیم هستم. موقع  به  پروپا قرص و شاید معتاد 
کردم که می توانیم این شخصیت ها را در یک فیلم زنده کنیم.«

در این انیمیشن سه بعدی سرانجام دلیل عصبانیت این پرنده های 
عصبانی روشن می شود. داستان در جزیره شاد و خوشحال پرنده 
های صلح جو روی می دهد اما در این بهشت سه پرنده در جمع 
بقیه جایی ندارند و همیشه تنها هستند. با ورود خوک های سبز 
توانند  پرنده می  این سه  فقط  دردسر،  و شروع  به جزیره  مرموز 

مشکالت را حل کنند.
گروهی از بازیگران بین المللی صداپیشگی شخصیت های فیلم را 
به عهده دارند. عمر سی صدای فرانسوی »رد«، رایا ابی راشد صدا 
عربی »ماتیلدا« و تیمور رودریگز صدای روس شخصیت »چاک« را 
اجرا می کنند. فیلم انیمیشن »انگری بردز« به تهیه کنندگی جان 
نمایش  کوهن و کاترین ویندر در شصت و نهمین جشنواره کن 

داده می شود.

وزان ساراندون وودی آلن و دونالد ترامپ 
را به باد سرزنش گرفت

سوزان ساراندون در نشستی که به مناسبت 25 ساله شدن فیلم 
»تلما و لوییز« در پنجمین شب کن برگزار شد، وودی آلن و دونالد 

ترامپ را سرزنش کرد. 
آمریکایی  کهنه کار  بازیگر  ساراندون  سوزانس  گاردین،  از  نقل  به 
)یکشنبه 15 ماه می( در نشستی که در شصت و نهمین جشنواره 
ساخته  سال  پنجمین  و  بیست  بزرگداشت  برای  کن  سینمایی 
شدن فیلم تحسین شده »تلما و لوییز« برگزار شده بود، شرکت 
کرد و از سرزنش کردن وودی آلن، دونالد ترامپ و حتی هیالری 
جدی  دموکرات های  از  که  نکرد.ساراندون  خودداری  کلینتون 
پرهیز  این  از  حتی  و  کرده است  حمایت  ساندرز  برنی  از  است 
هیالری  شدن  انتخاب  با  است  ممکن  کند  اعالم  که  نکرده 
کلینتون به عنوان نامزد دموکرات ها از رای دادن به وی خودداری 

کند.
از ساراندون درباره »کافه  از گزارشگران  این نشست یکی  در 
کننده  افتتاح  امسال  که  پرسید  آلن  وودی  فیلم  سوسایتی« 
جشنواره کن بود. ساراندون گفت: چیزی خوبی ندارم درباره 
این  به  باشد  الزم  نمی کنم  فکر  بنابراین  بگویم،  آلن  فیلم 
مسایل  به  خبرنگار  اصرار  با  ادامه  در  او  بپردازیم.  موضوع 
و گفت:  اشاره کرد  است  آلن مطرح  وودی  درباره  که  جنسی 
فکر می کنم او با یک کودک رابطه داشته و من فکر نمی کنم 
جمهوری  ریاست  درباره  ساراندون  باشد.  درست  کار  این 
دونالد ترامپ نیز به سوال خبرنگاری پاسخ داد و گفت: اصال 
پیروز  بتواند  تاجر  میلیاردر  این  که  ندارم  تصوری  چنین 
به  نسبت  تمایلی  هیچ  زنان  و  اقلیت ها  زیرا  شود،  انتخابات 

ندارند. وی 

آن سوی آب ها

فیلم سینمایی »پری دریایی« به کارگردانی 
آلودگی خلیج  موضوع  با  آقابابائیان  مسعود 
کارگردان  شد.این  نمایش  آماده  فارس 
بلند  ساخته  اولین  برای  گفت:  فارس  به 
که  را  ای  تازه  سوژه  تا  کردم  تالش  خودم 
شده  توجه  آن  به  کمتر  ایران  سینمای  در 
نفتی  آلودگی  با موضوع  فیلم  انتخاب کنم. 
است.وی  شده  آماده  فارس  خلیج  سواحل 
کردم  تالش  گفت:  داستان  قهرمان  درباره 
که  کنم  روایت  ای  گونه  به  را  فیلم  قصه 
داستان دارای قهرمان باشد و بتواند مخاطب 
سینما  معتقدم  زیرا  کند  همراه  خود  با  را 
داشته  مخاطب  باید  که  است  ای  رسانه 
باشد به همین دلیل هم به لحاظ فرم و هم 
آماده  ای  گونه  به  را  فیلم  محتوا  لحاظ  به 
باشد. همراه  مخاطب  با  بتواند  که  کردیم 

داد:  توضیح  فیلم  داستان  درباره  آقابابائیان 
او  است  مقدس  دفاع  دوران  غواص  یونس 
متوجه آلودگی در سواحل خلیج فارس می 
شود و تالش می کند تا علت آلودگی محیط 
بیابد و دراین بین درگیر  زیست دریایی را 
ماجراهایی می شود.پایان فیلمبرداری فیلم 
همزمان با کشف اجساد 175 شهید غواص 
کشور  نقطه   6 از  بیش  در  فیلم  این  بود. 
شهرهای  و  هنگام  قشم،  جزایر  جمله  از 
کازرون، اصفهان، تهران و شهرک سینمایی 
دفاع مقدس فیلمبرداری شد سکانس های 
انجام شد.  زاده  بهزاد ترکی  زیر آب توسط 
نیا،  مهدی  پانته آ  آقایی،  امیر  فیلم  این  در 
سیروس  فروتنیان،  شاهرخ  اصغرهمت، 
توسط  فیلم  دارند.  بازی  و…  کهوری نژاد 

محمدرضا عرب تهیه شده است.

»پری دریایی« آماده نمایش شد

سازمان  بسیج  مرکز  رئیس  با  حرم  مدافعان  فیلم  جشنواره  مدیران 
صداوسیما دیدار کردند.

ارتباطات و اطالع رسانی جشنواره فیلم  به گزارش پیام زمان به نقل 
مدافعان حرم، جمعی از مدیران نخستین جشنواره فیلم مدافعان حرم 
این  سیاستگذاری  شورای  عضو  و  سیما  و  صدا  بسیج  مرکز  رئیس  با 
جشنواره دیدار کردند.در این نشست که کامران قبادی سردبیر و معاون 
خبر خبرگزاری فارس، حمید یادروج دبیر جشنواره، سیدهادی رضوی 
جشنواره  اجرایی  مدیر  شیخی  مهدی  و  سیاستگذاری  شورای  رئیس 
حضور داشتند، پیرامون برگزاری هر چه بهتر این رویداد فرهنگی تبادل 

نظر شد.
جشنواره ضمن  این  سیاستگذاری  شورای  عضو  عاطفی  محمود  دکتر 
سازمان  کرد  اعالم  حرم  مدافعان  فیلم  جشنواره  برگزاری  از  استقبال 
صداوسیما از این جشنواره حمایت جدی خواهد کرد تا به برکت خون 
مبارک شهدای مدافع حرم جشنواره ای در شأن این افراد برگزار شود.
سیدهادی رضوی هم با اشاره به ارسال 400 فیلم به دبیرخانه جشنواره، 
حوزه  آثار  بررسی  و  نقد  برای  فرصتی  را  فرهنگی-ارزشی  رویداد  این 

مقاومت برشمرد و بر استمرار آن تاکید کرد.

حمایت صدا و سیما از جشنواره
 مدافعان حرم

در ساالد فصل یادی میكنیم از زنده یاد 
خسرو شكیبایی

عادل مشرقی)مرحوم خسرو شکیبایی( خطاب به لیال )لیال 
حاتمی(: خیل خب بابا،خیل خب،نمی خواد زن ما بشی،ولی 
اگه خواستی زن یکی از این تاپاله ها بشی،یکی رو پیدا کن 
کن  پیدا  رو  یکی  بشینه،  من.پات  عین  بخواد  خاطرتو  که 
حالتو نگیره،مثل من.اذیتت نکنه،یه تاپاله ای که آدم باشه.
هر موقع که یه تاپاله این شکلی پیدا کردی بیا سراغ من.اون 
هستم،برات  دستش.نوکرتم  تو  میذارم  دستتو  خودم  وقت 
فاطمه  عصمت  رقصم.به  می  کرمم  گیرم،بابا  می  عروسی 

زهرا)س( این کارو میکنم.
کارگردان:  شکیبایی  خسرو  جیرانی،  فریدون  نویسندگان: 

فریدون جیرانی محصول:1383

یادها و خاطره ها در زمان ...


