
تومان  میلیارد  هزار   11 فروش  از  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاون 
محصوالت از سوی شرکتهای دانش بنیان در سال 93 خبر داد و گفت: معاونت در 
راستای رتبه صادرات محصوالت دانش بنیان خدماتی ارائه می دهد که از آن جمله 

می توان به تامین هزینه های ثبت پتنت تا 90 درصد اشاره کرد.
به گزارش ایسنا، دکتر سورنا ستاری در حاشیه پنجمین نمایشگاه بین المللی 
فناوری و نوآوری در جمع خبرنگاران، انتقال فناوری و تکنولوژی و ایجاد بستر 
برای این امر را از اهداف برگزاری نمایشگاه اینوتکس نام برد و افزود: ما به عنوان 
دولت متعهدیم که زیر ساخت های الزم برای تبادل فناوری میان شرکت های 

داخلی و خارجی ایجاد کنیم.
وی با تاکید بر این که در پنجمین دوره این نمایشگاه بیش از دو برابر شرکتهای 
خارجی افزایش یافته است، ادامه داد: این دیدگاه جدیدی است که ما بازار مصرف 

کاالهای خارجی نیستیم و معتقدیم که باید از بازارهای داخلی صیانت کنیم.
ستاری با تاکید بر این که ایران کشوری با 80 میلیون نفر جمعیت است، اظهار 
کرد: این درحالیست که بیش از 50 درصد اینترنت یوزرهای خاورمیانه در ایران 

هستند و حدود 50 میلیون گوشی هوشمند در اختیار مردم است.
 ICT معاون علمی و فناوری رییس جمهور با بیان این که این آمارها مربوط به بازار

ایران می شود، اضافه کرد: زمانی که بازارهای بیوتکنولوژی، نانو فناوری و لوازم الکترونیکی 
مورد بررسی قرار می گیرد با بازارهای بزرگی مواجه می شویم و اگر به خوبی از این بازارها 

استفاده شود زمینه مناسبی برای انتقال فناوری خواهد بود.

تولید هر ماه 
2 داروی جدید

ظریف: تحریم ها به تدریج در حال کنار رفتن است
وزیرخارجه گفت: موانعی که در طی دهه گذشته در 
ایران ودیگر کشورها  مسیر همکاری اقتصادی بین 
سیاستهای  دلیل  به  اش  عمده  قسمت  ایجاد شده 
خصمانه آمریکا بوده که این تحریمها به تدریج در 

حال کنار رفتن است.
با  دیدار  در  خارجه  امور  وزیر  ظریف  محمدجواد 
همتای نیوزلندی خود که در تهران برگزار شد، اظهار 
در  مرتبه  دومین  برای  که  بسیار خرسندیم  داشت: 
زالندنو  خارجه  امور  وزیر  خدمت  در  اخیر  سال  دو 
از  تا  داشتم  فرصتی  بنده   9۴ سال  اواخر  هستیم. 

زالندنو بازدیدی به عمل آورم و زمینه را برای افزایش روابط دو کشور در این دیدارها فراهم کنیم.
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نوبخت: حقوق هسته ای و رفع تحریم یک موفقیت ملی بود

امسال نرخ تورم تک رقمی می شود
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 بازتاب قهرمانی فرنگی کاران ایران 
در تارنمای اتحادیه جهانی کشتی

تارنمـای رسـمی اتحادیه جهانی کشـتی نوشـت: 
ایـران بـرای پنجمیـن بار در هفت سـال گذشـته 
با شکسـت روسـیه قهرمان جـام جهانی کشـتی 

شـد. فرنگی 

شلیک موفقیت آمیز موشک های 
نازعات وکاتیوشا و راکت های فجر

در  دیروز  که  المقدس ۲8  بیت  رزمایش  اول  مرحله  در 
منطقه کویر مرنجات برگزار شد دو فروند موشک نازعات 
از پیش تعیین شده  اهداف  به  N شلیک و  N و ۶   10

اصابت کرد.
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نخست وزیر ترکیه شد

نخست وزیر هند 
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در مرحله اول رزمایش بیت المقدس ۲8 که دیروز در منطقه کویر مرنجات 
برگزار شد دو فروند موشک نازعات N 10 و N ۶ شلیک و به اهداف از پیش 

تعیین شده اصابت کرد.
در مرحله اول رزمایش بیت المقدس ۲8 که با نام »حیدر کرار« دیروزتوسط 
نیروی زمینی ارتش در کویر مرنجاب و منطقه آران و بیدگل برگزار شد، 
دو فروند موشک نازعات N10 و N۶ با رمز »یا صاحب الزمان« با موفقیت 

شلیک و به اهداف از پیش تعیین شده اصابت کرد.

 همچنین در ادامه این رزمایش ۴ فروند راکت فجر 5، 15 فروند موشک 
کاتیوشا و ۴ توپخانه N ۴5 شلیک و مورد استفاده قرار گرفت.

ارتقا  را  رزمایش  این  برگزاری  از  هدف  پوردستان  امیر  گزارش  این  بنابر 
ایران  اسالمی  جمهوری  زمینی  نیروی  و  رزمنده  نیروهای  دفاعی  قابلیت 

اعالم کرده بود.
همچنین وی در خصوص پیام این رزمایش به کشورهای منطقه گفت: پیام 

این رزمایش برای کشورهای منطقه صلح و دوستی است.

در رزمایش بیت المقدس ۲۸ صورت گرفت؛

شلیک موفقیت آمیز موشک های نازعات وکاتیوشا و راکت های فجر

 جمــع بنــدی فعالیــت دولــت یازدهــم ظــرف 8 مــاه آینــده و بــه عینیــت رســیدن اقدامــان بــرای مــردم از جملــه موضوعــی اســت کــه از ســوی نوبخــت مطــرح 
شــد. وی همچنیــن اعــام کــرد دولــت تــاش می کنــد نــرخ تــورم در ســال جــاری تــک رقمــی شــود.

ICTL-FO - 1B2 -03/11 کد

آگهي  مناقصه 
شماره 95/2

شرکت مخابرات استان لرستان در نظر دارد جهت جایگزینی باتریهای غیر قابل استفاده نسبت 
به خرید 96سلول )٤سری( باتری سیلد 2ولت 3000آمپرساعت بهمراه استراکچر و اتصاالت و 
تابلو فیوز باکس 3000 بر اساس مشخصات پیوست اسناد ازطریق مناقصه عمومي و طبق موارد 
مشروحه ذیل اقدام نماید . لذا از کلیه تولیدکنندگان و واجدین شرایط دعوت میشود جهت 
اقدام و بمنظور تحویل اسناد مناقصه به  از طریق سایت شرکت )آدرس ذیل آگهی(  دریافت 
اداره تدارکات و پشتیبانی شرکت واقع در خرم آباد – میدان تختی – بلوار جانبازان )میدان 
تیر( – ساختمان مرکزی شرکت مخابرات استان لرستان – طبقه اول  مراجعه و یا به آدرس 
تلفن  با شماره  بیشتر   توانند در صورت کسب اطاعات  . متقاضیان می  نمایند  مذکور پست 

3332100٤ -066 و فکس 33309600 -066 تماس حاصل فرمایند .
یـادآوري :

1 ـ باتریهای مذکور باید مطابق مشخصات فني شرکت مخابرات ایران باشد. 
2 ـ سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 1٤0/000/000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکي ،  چک تضمیني 
و یا سپرده نقدي در وجه حساب سیبا بشماره 0106035865006 نزد بانک ملي مرکزي خرم 

آباد در وجه شرکت مخابرات استان لرستان  )واریزي در کلیه شعب بانک ملي( مي باشد .
3 ـ به پیشنهادات مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده و مدارك شـرکت در مناقصه ترتیب اثر 

داده نخواهد شد .
٤ ـ مهلت فروش اسناد و تحویل پاکات 10 روزکاري از تاریخ    3  /1395/03  لغایت پایان وقت 
اداري  1٧  /03 /1395  مي باشد و شرکت کنندگان مي بایست پیشنهادات خود را با توجه به 

مندرجات  اوراق و اسناد مناقصه در مهلت مقرر به دبیرخانه شرکت تسلیم نمایند .
بشماره  سیبا  )حساب  باشد.  مي  ریال   500/000 مبلغ  مناقصه  اسناد  خرید  بهاي  ـ   5
لرستان   استان  مخابرات  شرکت  وجه  در  آباد  خرم  مرکزي  ملي  بانک  نزد   0106035865006

)واریزي در کلیه شعب بانک ملي((
6 ـ بدیهي است شرکت مخابرات لرستان در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود .

٧ ـ هزینه انتشار آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد .
شرکت مخابرات استان لرستان 

www . tcl.co.ir : آدرس اینترنتي شرکت مخابرات لرستان

نخست وزیر هند 
وارد تهران شد

نارندرا مودی نخست وزیر هند به دعوت رسمی 
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی رییس 
پلندپایه  ایران در صدر هیات  جمهوری اسالمی 

سیاسی، اقتصادی و فرهنگی وارد تهران شد.
با رییس جمهوری و مقامات  دیدار و گفت وگو 

ترین  مهم  از  ایران  اسالمی  جمهوری  ارشد 
برنامه های سفر رسمی نخست وزیر هند به تهران 
است و انتظار می رود در جریان دیدار وی و دکتر 
با گسترش  مرتبط  موضوعات  بر  عالوه  روحانی، 
مسایل  مختلف،  های  حوزه  در  دوجانبه  روابط 
مربوط به صلح و ثبات منطقه ای و بین المللی 

نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.
ایران نخستین سفر نخست وزیر  به  سفر مودی 
به  که  است  گذشته  سال   15 در  ایران  به  هند 
اهمیت  از  ایران،  علیه  های  تحریم  لغو  دلیل 

بسیاری برخوردار است.  
اسناد و موافقتنامه هایی که قرار است در جریان 
سفر نخست وزیر هند به تهران امضا شود، بیشتر 
در بخش های اقتصادی، سرمایه گذاری، تجاری، 
و  علمی  فرهنگی،  بنادر،  توسعه  و  نقل  و  حمل 

دانشگاهی است.
کارشناسان معتقدند سفر نارندرا مودی به تهران 
و امضای این اسناد همکاری، فصل نوینی از روند 
رو به رشد همکاری های تهران - دهلی نو را در 

ابعاد مختلف رقم خواهد زد.

وعده معاون وزیر صنعت 
برای ایجاد 185 هزار 

شغل صنعتی
11
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کالم  نور
فروش 11 هزار میلیاردی محصوالت

 دانش بنیان در سال 93

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از فروش 11 هزار میلیارد 
تومان محصوالت از سوی شرکتهای دانش بنیان در سال 93 خبر داد و 
گفت: معاونت در راستای رتبه صادرات محصوالت دانش بنیان خدماتی 
ارائه می دهد که از آن جمله می توان به تامین هزینه های ثبت پتنت تا 

90 درصد اشاره کرد.
نمایشگاه  پنجمین  ایسنا، دکتر سورنا ستاری در حاشیه  به گزارش 
و  فناوری  انتقال  خبرنگاران،  جمع  در  نوآوری  و  فناوری  بین المللی 
تکنولوژی و ایجاد بستر برای این امر را از اهداف برگزاری نمایشگاه 
اینوتکس نام برد و افزود: ما به عنوان دولت متعهدیم که زیر ساخت های 
الزم برای تبادل فناوری میان شرکت های داخلی و خارجی ایجاد کنیم.

وی با تاکید بر این که در پنجمین دوره این نمایشگاه بیش از دو برابر 
شرکتهای خارجی افزایش یافته است، ادامه داد: این دیدگاه جدیدی 
است که ما بازار مصرف کاالهای خارجی نیستیم و معتقدیم که باید از 

بازارهای داخلی صیانت کنیم.
ستاری با تاکید بر این که ایران کشوری با 80 میلیون نفر جمعیت است، 
اظهار کرد: این درحالیست که بیش از 50 درصد اینترنت یوزرهای 
خاورمیانه در ایران هستند و حدود 50 میلیون گوشی هوشمند در 

اختیار مردم است.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور با بیان این که این آمارها مربوط 
به بازار ICT ایران می شود، اضافه کرد: زمانی که بازارهای بیوتکنولوژی، 
نانو فناوری و لوازم الکترونیکی مورد بررسی قرار می گیرد با بازارهای 
بزرگی مواجه می شویم و اگر به خوبی از این بازارها استفاده شود زمینه 

مناسبی برای انتقال فناوری خواهد بود.
وی شرط موفقیت در عرصه های بین المللی در حوزه های توسعه فناوری 
را ایجاد بخش های تحقیق و توسعه با طرف های خارجی دانست و ادامه 
داد: این امر نیز در دستور کار معاونت علمی قرار دارد و ما در تبادالت 

بین المللی بر همکاری های بیشتر در حوزه های فناوری تمرکز داریم.
ستاری در خصوص صادرات محصوالت دانش بنیان با تاکید بر این که 
صادرات محصوالت دانش بنیان با صادرات محصوالت عادی متفاوت 
باید  بنیان  دانش  محصوالت  استاندارد  برای  کرد:  خاطرنشان  است، 
استانداردهای الزم را تدوین کنیم و یا در حوزه هایی چون تجهیزات 
پزشکی، اقدام به کارآزمایی های بالینی شود که خوشبختانه در این 

زمینه حرکت هایی آغاز شده است.
رییس بنیاد ملی نخبگان، ثبت پتنت را از جمله اقدامات معاونت علمی 
برای توسعه صادرات فناوری نام برد و گفت:  در این راستا 90 درصد 
هزینه های ثبت اختراع از سوی معاونت علمی تامین می شود. عالوه بر 
آن شرکتهای دانش بنیان را در جهت هدایت فعالیتهای خود به سمت 

توسعه صادرات ترغیب می کنیم.
نیازمند  را  صادرات  توسعه  جمهور،  رییس  فناوری  و  علمی  معاون 
فروش  آمار  اساس  بر  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  خاصی  اکوسیستم 
شرکتها بنا بر، اظهارنامه های آنها در سال 93، حدود 11 هزار میلیارد 

تومان فروش محصوالت دانش بنیان داشتیم.

سازمان اطالعات افغانستان کشته شدن 
رهبر طالبان را تایید کرد

مقام های آمریکایی اعالم کرده اند که رهبر طالبان افغانستان احتماال در 
جریان حمله هوایی آمریکا در نزدیکی مرز پاکستان و افغانستان کشته 
شده است. اداره امنیت ملی )سازمان اطالعات( افغانستان نیز کشته 

شدن مال اختر منصور را تایید کرده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز،  این مقام ها اعالم کرده اند 
که مال اختر منصور، رهبر طالبان افغانستان، در حمله روز شنبه در 
منطقه ای دورافتاده در پاکستان، واقع در مرز مشترک این کشور با 
افغانستان در حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی کشته  شده 
است. پیتر کوک، سخنگوی پنتاگون، حمله هوایی علیه منصور در 
ارائه اطالعات  از  اما  افغانستان را تایید  منطقه ای در مرز پاکستان و 

درخصوص سرنوشت وی خودداری کرد.
این در حالی است که مقام های آمریکایی که خواستند نامشان فاش 

نشود، به رویترز اعالم کردند که وی احتماال کشته شده است.
کوک گفت: ما همچنان در حال ارزیابی نتایج این حمله هستیم و در 
صورت دسترسی به اطالعات بیشتر، جزییات آن را اعالم خواهیم کرد.

و  افغانستان  دولت  میان  آشتی  و  صلح  برای  »مانعی  را  منصور  وی 
طالبان« خواند و گفت که او در طراحی حمالت که تهدیدی علیه 

نیروهای آمریکا، افغانستان و متحدان آمریکا بود، دست داشته است.
یک مقام آمریکایی دیگر که خواست نامش فاش نشود نیز گفت: در پی 
این حمله هوایی منصور و یک شبه نظامی دیگر که سوار بر یک وسیله 
نقلیه در یک مکان دورافتاده در جنوب غربی شهر »احمدوال« بودند، 

مورد هدف قرار گرفتند.
این مقام آمریکایی گفت که نیروهای عملیات ویژه آمریکا از هواپیماهای 
بدون سرنشین در ماموریتی که مجوز آن از سوی باراک اوباما، رییس 
جمهوری آمریکا صادر شده بود، استفاده کرده اند. وی افزود که این 
حمله ساعت شش صبح شنبه به وقت محلی افغانستان صورت گرفته 
است. از دیگر سو جان کری، وزیر خارجه آمریکا رهبر طالبان را تهدیدی 
مستمر برای آمریکا و افغانستان خواند. وی تاکید کرد روسای جمهور 

افغانستان و پاکستان در جریان این حمله قرار داشتند.
دولت افغانستان هم با تایید خبر حمله هوایی آمریکا به مال اختر منصور، 

اعالم کرد منتظر اخبار بیشتر درباره مرگ رهبر طالبان است.
دفتر ریاست جمهوری افزوده که در صورت کشته شدن مال منصور، 
فرصت جدیدی برای آن گروه های طالبان است که می خواهند از جنگ 
و خون ریزی دست کشیده، از خاک بیگانگان به وطن برگشته و به روند 

صلح بپیوندند که از جانب خود افغانها پیش برده می شود.
ارگ ریاست جمهوری از تمامی گروه های طالبان خواسته که »از داعیه 
مردم و دولت افغانستان برای تامین صلح استقبال نموده و به زندگی 

صلح آمیز بپیوندند.«
»او  که  آمده  افغانستان  جمهوری  ریاست  دفتر  امروز  اطالعیه  در 
)مال اختر منصور( با پناه گرفتن در خاک بیگانه همچنان به تزویر، 
کتمان حقایق، کشتار مردم بیگناه، ترور، وحشت، قاچاق مواد مخدر و 
جلوگیری از پیشرفت و توسعه افغانستان دست می زد و در تداوم جنگ 
لجوجانه تاکید می کرد.« ریاست جمهوری افغانستان افراد وابسته به او 

را به قساوت علیه مردم متهم کرده  است.
که  می دهد  نشان  دیگر  بار  عملیات  این  که  آمده  اطالعیه  این  در 
»تروریست ها و آنانیکه جنگ و خشونت پیشه شان است، در هیچ جای 
مصون نخواهند بود.« عبدا... عبدا...، رییس اجرایی دولت افغانستان نیز 
گفت در صورتی که گزارش ها درخصوص کشته  شدن مال اختر منصور، 
رهبر طالبان در حمالت هوایی آمریکا صحت داشته باشد، انتظار می رود 

»تغییرات بزرگی« در رهبری این گروه در افغانستان ایجاد شود.
در همین حال اداره امنیت ملی افغانستان تایید کرده که مال اخترمحمد 
ایالت  در  هوایی  حمله  در  دیروز  عصر  طالبان  گروه  رهبر  منصور، 

بلوچستان پاکستان کشته شده است.
این اداره با صدور اعالمیه ای گفته که مال منصور حوالی ساعت 3:۴5 
عصر دیروز به وقت محلی در جاده عمومی در منطقه دالبندین ایالت 

بلوچستان پاکستان کشته شد.
سازمان اطالعات افغانستان نوشته که رهبر گروه طالبان از مدتی به 
این سو تحت تقصیب جدی بود و دیروز در حالی که بر یک خودرو 
سوار بود هدف حمله هوایی قرار گرفت و همراه با سایر سرنشینان این 

خودرو از بین رفت.

جهانگیری: 

اقتصاد مقاومتی در مسیر 
اجرایی شدن قرار گرفته است

صفحه  در  جمهوری  رییس  اول  معاون 
اینستاگرام خود نوشت: تولید داروهای جدید 
جوان  متخصصین  توسط  گران  و  کمیاب  و 
ایرانی افتخارآمیز است و نشان می دهد که 
اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان شدن اقتصاد 

در مسیر اجرایی قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری در صفحه 
اینستاگرام خود نوشت: ›امروز برای بازدید و 
رونمایی از دستاوردهای مرکز رشد واحدهای 
علوم  دانشگاه  دارویی  های  فرآورده  فناوری 
پزشکی تهران به این مرکز علمی رفتم. تولید 
تدبیر  ماه در دولت  داروی جدید در هر  دو 
کمیاب  داروهای  آن  از  بخشی  که  امید  و 
صعب  های  بیماری  برای  ویژه  به  گران  و 
صرف  با  و  است  سرطان  همچون  العالجی 
شود،  می  کشور  وارد  هنگفت  های  هزینه 
افتخارآمیز  ایرانی،  جوان  متخصصین  توسط 

و غرورانگیز است.
که  معناست  این  به  دستاوردها  گونه  این 
اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان شدن اقتصاد 
است.  گرفته  قرار  شدن  اجرایی  مسیر  در 
متاسفانه عده ای همه دستاورد دولت تدبیر 
کرده  فراموش  و  دانند  می  برجام  را  امید  و 
اند که سه سال قبل وضعیت دارو، درمان و 

خدمات پزشکی در کشور چگونه بود.‹

سفر نخست وزیر ژاپن به تهران

گفت:  رئیس جمهور  دفتر  سیاسی  معاون 
سفر  تهران  به  زودی  به  ژاپن  وزیر  نخست 

می کند.
معاون  ابوطالبی  حمید  مهر،  گزارش  به 
سیاسی دفتر رئیس جمهور در صفحه توئیتر 
انتشار مطلبی ضمن اشاره به تحول  با  خود 
راهبردی در روابط ایران و آسیا پس از سفر 
رئیس جمهور چین و کره جنوبی و سفر امروز 
نخست  سفر  از  ایران،  به  هند  وزیر  نخست 

وزیر ژاپن به تهران خبر داد.
ایران  راهبردی  مشارکت  اینکه  بیان  با  وی 
کشور  دو  مشترک  و  کهن  تمدن  بر  هند  و 
بر  مبتنی  همکاری های  گفت:  است،  استوار 

تاریخ مشترک همواره پایدارتر بوده اند.
اظهار  جمهور  رئیس  دفتر  سیاسی  معاون 
هند،  و  ایران  میان  توافق  امضاء  با  کرد: 
چابهار، هاب ترانزیت شمال و جنوب، مرکز 
همکاری های چند جانبه و نقطه استراتژیک 

منطقه خواهد شد.
ابوطالبی همچنین تاکید کرد: با امضاء اسناد 
دو  روابط  هند،  و  ایران  میان  شده  مذاکره 
کشور متحول می شود. برداشتن موانع بانکی 

و پولی، مهمترین نقطه این تحول است.

ارسال انسان به فضا بر روی بالن 
فناوری پیشرفته

قصد  بار  نخستین  برای  چینی  شرکت  یک 
فضا  به  انسان   ارسال  برای  بالن  از یک  دارد 

استفاده کند.
دیلی،  چاینا  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
دنبال  به    »Space Vision« شرکت 
بالن  از یک  استفاده  با  به فضا  انسان   ارسال 
فناوری پیشرفته و بازگرداندن آن ها به زمین 
با چترنجات است و هزینه این سفر 77 هزار 

دالر برآورد شده است.
لباس  نخستین  پکن  در  مستقر  این شرکت 
چتر نجات فضایی چین را ساخته و قرار است 
در ماه های آینده، این تجهیزات و داوطلبان 

را مورد آزمایش قرار دهد.
یک کارآفرین، یک چترباز زن قهرمان و یک 
مهندس هواپیما اولین داوطلبانی هستند که 

این چالش را انجام خواهند داد.
بالن در جو  روی  بر  ماجراجو  داوطلبان  این 

استراتوسفر سفر خواهند کرد.
لباس چترنجات فضایی از یک رادار، سیستم 
ارتباطات زمین و فضا و یک سیستم انتقال 

تصویر برخوردار است.

خبر

خبر

با  گفت:  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
برای  اسالمی  جمهوری  نیت  حسن  وجود 
ابهام  اجرای برجام، رفتار دوگانه و سراسر 

آمریکا همچنان محل نگرانی جدی است.
خارجه  وزیر  دیدار  در  شمخانی  علی   
نیوزلند که به تهران سفر کرده است، توافق 
را زمینه ای مهم  و رفع تحریم ها  هسته ای 
و  ایران  میان  اعتماد  تقویت  و  ایجاد  در 
با  گفت:  و  دانست  غیرمتخاصم  کشورهای 
برای  اسالمی  جمهوری  نیت  حسن  وجود 
اجرای برجام و همچنین تالش موثر برخی 
دادن  برای سرعت  توافق  کشورهای طرف 
به اجرای این برنامه، رفتار دوگانه و سراسر 
جدی  نگرانی  محل  همچنان  آمریکا  ابهام 

است.
ایران  به دیدگاه های مشترک  اشاره  با  وی 
و نیوزیلند در موضوعاتی چون خلع سالح 
تغییرات  و  مواد مخدر  با  مبارزه  هسته ای، 
های  زمینه  داشت:  اظهار  هوایی  و  آب 
مناسبی برای توسعه همکاری های مشترک 
در زمینه های تجاری، سیاسی و اقتصادی 
وجود دارد که فعال سازی آن ارتقای سطح 

روابط دوجانبه را به دنبال دارد.
تبیین  با  ملی،  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
اسالمی  جمهوری  اقتصادی  رویکردهای 

در شرایط پس از توافق افزود: عرصه های 
اقتصادی  بالقوه  های  فرصت  از  جدیدی 
آسیایی  مختلف  کشورهای  و  ایران  میان 
آن،  یافتن  فعلیت  با  است که  آمده  پدیده 
در  توجهی  قابل  شکوفایی  و  رشد  شرایط 

همکاری ها فراهم خواهد شد.
دریابان شمخانی با اشاره به عضویت نیوزیلند 
و  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  در 
همچنین حضور این کشور در ائتالف علیه 
را  تروریسم  و  افراط گرایی  جریان  داعش، 
بزرگ ترین تهدید امنیتی جهان امروز دانست 

و با اشاره به ضرورت شکل گیری اراده جهانی 
برای مقابله واقعی با ریشه ها و حامیان جریان 
آفت  ترین  بزرگ  داشت:  اظهار  تروریسم 
این  با  با تروریسم، برخورد گزینشی  مبارزه 
پدیده شوم از جانب برخی کشورهای حامی 

تفکرات تکفیری است.
وی با تقبیح بکارگیری استاندارد دوگانه در 
مقابله با تروریسم تصریح کرد: بحران سوریه 
و  آرامش  برقراری  و  ندارد  نظامی  حل  راه 
ثبات در این کشور تنها با مذاکرات سوری - 
سوری برای تحقق اراده و خواست مردم این 

کشور فراهم خواهد شد.
به  جهانی  جامعه  توجه  لزوم  بر  شمخانی 
در  جنگی  جنایت  اعمال  و  کشی  نسل 
حضور  افزایش  افزود:  و  کرد  تاکید  یمن 
و  القاعده  به  وابسته  تروریستی  های  گروه 
داعش، کشتار وحشیانه زنان و کودکان و از 
یمن،  اقتصادی  زیرساخت های  رفتن  بین 
رهاورد تجاوز وحشیانه و غیرقانونی به این 

کشور فقیر بوده است.
وزیر  کالی  مک  گزارش،  این  اساس  بر 
دیدار  این  در  نیز  نیوزیلند  خارجه  امور 
تقویت  برای  کشور  این  اراده  بر  تاکید  با 
اسالمی  جمهوری  با  جانبه  همه  روابط 
کشوری  ایران  داشت:  اظهار  ایران 
معادالت  در  تاثیرگذار  و  قدرتمند  بزرگ، 
است  منطقه  اقتصادی  و  امنیتی  سیاسی، 
تجاری،  روابط  ازسرگیری  خواستار  ما  و 
های  همکاری  توسعه  همچنین  و  سیاسی 
امنیتی مشترک با ایران در حوزه مبارزه با 

تروریسم هستیم.
کشورش  اینکه  بر  تاکید  با  همچنین  وی 
با تروریسم وارد  با عزمی جدی در مبارزه 
خطر  نیوزیلند  گفت:  است،  شده  ائتالف 
لزوم  بر  و  احساس  خوبی  به  را  تروریسم 

مبارزه واقعی با آن تاکید می کند.

شمخانی:

رفتار دوگانه آمریکا درباره برجام محل نگرانی  جدی  است

رئیـس سـتاد اجرایـی برجـام در وزارت خارجـه گفت: 
از  بهره گیـری  در  بایـد  ژاپـن  و  اروپایـی  کشـورهای 
راسـتای  در  ایـران،  بـا  اقتصـادی  همـکاری  فرصـت 
منافـع دو طـرف و موفقیت آمیـز بودن برجـام گام های 

بیشـتری بردارنـد.
 سـیدعباس عراقچی معاون امـور حقوقی و بین المللی 
وزارت امـور خارجه در نشسـت چالش ها و فرصت های 
فـراروی اجـالس سـران گـروه 7 در مرکـز مطالعـات 
بـا   )CIPPS( بین المللـی سیاسـت عمومـی ژاپـن

موضـوع نظـم آینـده خاورمیانه سـخنرانی کرد.
عراقچی در ابتدای سـخنانش با تسـلیت به بازماندگان 
احتمـال  بـه  مصـری،  هواپیمـای  سـقوط  حادثـه 
تروریسـتی بـودن حادثـه اشـاره کـرد و اظهار داشـت: 
امـروز دیگـر کمتـر کسـی از حـوداث اینچنینـی در 
خاورمیانـه اظهـار تعجـب می کنـد. متاسـفانه مـا در 
خاورمیانه با روند رو به رشـد تروریسـم مواجه هستیم. 
ایـن رونـد رو بـه گسـترش تروریسـم که داعـش نماد 
اصلی آن اسـت بـا نمایش افراطی خشـونت به بربریت 
و توحـش رسـیده اسـت. ایـن تروریسـم هرچنـد االن 
عمدتـا در عـراق و سـوریه حضور دارد ولـی بزرگ ترین 
تهدیـد منطقه به شـمار مـی رود چرا که هـدف خود را 

تغییـر در نظـم کل خاورمیانـه می دانـد.
معـاون امـور حقوقی و بین المللـی وزارت امـور خارجه 
بـا اشـاره به نقش جمهـوری اسـالمی ایـران در مقابله 
بـا تروریسـم در منطقـه غـرب آسـیا خاطرنشـان کرد: 
سیاسـت ایران توسـعه صلـح و ثبات در منطقه اسـت. 
امـروز ایـران نـه فقـط امن تریـن کشـور منطقه اسـت 
بلکه بیشـترین نقش را هم در مبارزه با تروریسـم دارد.

عراقچـی دسـتیابی به برجام را نمونـه منحصربه فردی 
از تحـوالت مثبـت در منطقـه غـرب آسـیا دانسـت و 
افـزود: مذاکـرات هسـته ای بـه ایـن دلیل به سـرانجام 
رسـید کـه اوال طرف مقابل زبان احترام را برای سـخن 
گفتـن برگزیـد ثانیا در این مذاکرات رویکـرد برد - برد 

از سـوی هـر دو طرف اتخاذ شـد.
وی بـا تاکیـد بر اینکـه بحران سـوریه راه حـل نظامی 
نـدارد، درعیـن حـال هرگونـه گفتگـو با تروریسـت ها 
منطـق  در  داشـت:  اظهـار  و  کـرد  رد  را  سـوریه  در 
تروریسـت ها جایـی بـرای گفت و گـو و تعامـل وجـود 
نـدارد امـا در بیـن سـایر طرف هـا باید به یـک راه حل 

رسـید. مذاکراتی 
رئیـس سـتاد اجرایـی برجـام در وزارت امـور خارجه 
بـر تعهـد جمهوری اسـالمی ایـران بر اجـرای برجام 
تاکیـد و تصریـح کـرد: تحریم هـا علیـه ایـران رفـع 
شـده اسـت اما الزم است کشـورهای اروپایی و ژاپن 
بـا تشـویق بخـش خصوصـی خـود در بهره گیـری از 
فرصـت همـکاری اقتصـادی بـا ایـران، در راسـتای 
برجـام  بـودن  موفقیت آمیـز  و  طـرف  دو  منافـع 

گام هـای بیشـتری بردارنـد.
عراقچـی در بخـش میزگرد این نشسـت هم در پاسـخ 
بـه پرسشـی درباره اقـدام عربسـتان در قطـع روابط با 
ایـران گفـت: من فکر می کنـم آنها در این مـورد دچار 
اشـتباه محاسـباتی شـده اند. مـا بـه رقابـت بیـن ایران 
و عربسـتان در منطقـه قائـل نیسـتیم. هـر دو کشـور 
از بازیگـران مهـم خاورمیانـه هسـتند. افراط گرایـی و 
تروریسـم تهدیـد مشـترک منطقه ماسـت کـه نیاز به 

مفاهمـه و رویکـرد مشـترک همه بازیگـران دارد.

بینالـی یلدریـم تنهـا نامـزد رهبـری حـزب حاکم 
عدالـت و توسـعه و مقـام نخسـت وزیـری ترکیه با 
اکثریـت قاطـع در کنگـره فوق العـاده حزب حاکم 
ایـن کشـور، عصر یکشـنبه بـه رهبری ایـن حزب 

انتخاب شـد.
کنگـره فـوق العـاده حزب حاکـم عدالت و توسـعه 
ترکیـه بـرای انتصـاب بینالـی یلدریـم به نخسـت 
وزیـری ایـن کشـور به جـای احمـد داود اوغلو روز 

یکشـنبه در آنـکارا آغـاز بـه کار کرد. 
داود اوغلـو پیشـتر اعـالم کـرده بود کـه در کنگره 

فـوق العـاده، نامـزد رهبـری حزب نخواهد شـد. 
اغلـب صاحبنظـران بـا تاکید بر اینکـه رهبر جدید 
حـزب حاکـم و نخسـت وزیـر جدیـد ترکیـه مورد 
تائیـد رجب طیـب اردوغان رییـس جمهوری بوده 
و بـا وی هماهنـگ عمل خواهد کـرد، عقیده دارند 
کـه در دوران جدیـد نقش اردوغان در سیاسـتهای 

داخلـی و خارجی پررنگتر خواهد شـد. 
بـه گفتـه یـک سیاسـتمدار تـرک، نخسـت وزیـر 
جدیـد ترکیـه از جانـب اردوغـان وظیفـه خواهـد 
داشـت کـه برای گذر کشـور به سیسـتم ریاسـتی 
تـالش کنـد و در صـورت موفقیـت در ایـن امـر با 
حـذف مقام نخسـت وزیـری در سیسـتم جدید در 
واقـع خـود را حـذف خواهد کـرد و ایـن وضعیتی 
اسـت کـه برای احمـد داود اوغلو قابل قبـول نبود. 
انتخـاب  از  بعـد  سیاسـی،  مرسـوم  عـرف  طبـق 
رئیـس جدیـد حـزب، داوداوغلـو اسـتعفای خود و 
اعضـای هیـات دولـت را تقدیـم اردوغـان خواهـد 

 . د کر
در ایـن کنگـره بـرای اینکـه نشـان داده شـود که 
حـزب یکپارچـه بـوده و احتمـال انشـعاب وجـود 
اردوغـان  تائیـد  مـورد  نامـزد  یـک  تنهـا  نـدارد، 
نخسـت  مقـام  و  رهبـری حـزب  تصاحـب  بـرای 
وزیـری معرفـی شـده اسـت و بـه دنبـال آن وی 
نیـز از سـوی اردوغـان مامور تشـکیل دولت جدید 

خواهـد شـد. 
گفتـه مـی شـود که حـدود 7 تـن از وزرای کابینه 
فعلـی در دولـت بینالی یلدریم تغییـر خواهند کرد 
و وزرای جدیـدی کـه دچـار فرسـایش محبوبیـت 
نشـده انـد و با اردوغـان هماهنگتر عمـل می کنند 

در کابینـه جدیـد جای خواهنـد گرفت.

بینالی یلدریم رهبر حزب حاکم 
و نخست وزیر ترکیه شد

مدیرکل اطالعات استان همدان با بیان اینکه 
مردم نباید به درآمدهای یک شبه شرکت های 
شرکت های  گفت:  ببندند،  دل  هرمی 
شبکه ای یا هرمی در استان همدان براساس 

مجوزهایشان فعالیت ندارند.
به گزارش مهر، ابطحی در جمع خبرنگاران 
 ۶۲ سال  در  اطالعات  وزارت  اینکه  بیان  با 
آغاز  از سال ۶3  را  فعالیت خود  و  تاسیس 
کرد، اظهار داشت: مجموعه اطالعات از مردم 

است و برای مردم کار می کند.
کل  اداره  مجموعه  تالش  بر  تاکید  با  وی 
شعار  اجرای  برای  همدان  استان  اطالعات 
سال، عنوان کرد: تمام رویکردها و جهتگیریها 
مقاومتی  اقتصاد  شدن  اجرایی  به  معطوف 

خواهد بود.
حقوق  »حفظ  شورای  دو  فعالیت  از  وی 
بیت المال« و »دستگاه های نظارتی« در استان 
فرماندهی  اینکه  بیان  با  و  داد  همدان خبر 
اجرای اقتصاد مقاومتی در کارگروه ها دنبال 
می شود، گفت: ایجاد فضای امن و آرام برای 
اقتصاد  تحقق  ملزومات  از  سرمایهگذاری 

مقاومتی است.
راه تحقق  بر سر  موانع موجود  ابطحی رفع 

اقتصاد مقاومتی و رفع آن را ضروری برشمرد 
برای  و صلبی  ایجابی  دو حوزه  در  و گفت: 

اجرای اقتصاد مقاومتی تالش می کنیم.
وی با بیان اینکه تهدیدها و فرصت ها به دقت 
بررسی می شود، ادامه داد: مجموعه تالش 
مسئوالن در استان همدان برایجاد اشتغال و 
کاهش بیکاری معطوف است و رونق بخشی 
واحدهای  تعطیلی  از  جلوگیری  و  تولید  به 

تولیدی در اولویت قرار دارد.
باید به مردم و واحدهای  اینکه  با بیان  وی 
گفت:  داد،  امید  همدان  استان  در  تولیدی 
سیاستگذاری دولت بر کاهش بیکاری است 

و باید در این راه دولت را کمک کرد.
وی با تاکید بر اینکه یکی از اولویت ها در 
تحقق اقصاد مقاومتی توجه به درون است، 
استان  در  بسیاری  توانمندی های  گفت: 
همدان وجود دارد اما کمتر به این ظرفیتها 
توجه شده کمااینکه در شرایطی که اللجین 
به عنوان پایتخت سفال کشور مطرح است 
فروش سفال چینی در آن به مشاهده شده 

است.
بخش  در  همدان  استان  اطالعات  مدیرکل 
دیگری در پاسخ به سئوالی در خصوص شایعه 

انجام فعالیت اقتصادی توسط اطالعات، عنوان 
کرد: همان طور که از این سئوال مشخص 
و  نبوده  بیش  شایعه ای  حرف  این  است، 
نیست. ابطحی با بیان اینکه نه در گذشته و 
نه امروز هیچ گونه فعالیت اقتصادی از سوی 
یادآور  انجام نشده است،  مجموعه اطالعات 
از سوی  اقتصادی چندانی هم  شد: فعالیت 
اقتصاد  به  مربوط  فعالیت های  جز  به  سپاه 
مقاومتی که در راستای پیشرفت کشور انجام 

می شود، وجود ندارد.
اینکه  به سئوالی در خصوص  پاسخ  وی در 
همدان  استان  مدیران  در  مالی  انحراف  آیا 
مشاهده شده است یا خیر؟ گفت: به راحتی 
نباید عنوان »انحراف« را به کار برد و یا با 
حدس و گمان حکم صادر کرد، چراکه این 
موضوع یک آسیب است و اگر موردی دیده 

شود به طور حتم پیگیری خواهد شد.
وی همچنین با بیان اینکه خطوط قرمز در 
وزارت اطالعات بر چهار محور شرع مقدس، 
شخص  و  فقیه  والیت  اصل  اساسی،  قانون 
یا  شخص  هر  گفت:  است،  استوار  رهبری 
جریانی در چارچوب این چهار اصل می تواند 
در نهایت آزادی فعالیتهای خود را دنبال کند.

مدیرکل اطالعات استان همدان با بیان اینکه 
استان همدان از امنیت خوبی بهره مند است، 
گفت: همدان در همسایگی استان های مرزی 
قرار گرفته اما امنیت خوبی در آن حاکم است 
گروههای  انتقال  هنگام  در  پیش  چندی  و 
تروریستی  گروهک  خصوص  به  تروریستی 
از  تن  دو  تهران،  سمت  به  مرز  از  داعش 

تروریستها شناسایی و دستگیر شدند.
اتباع  از  تروریستها  این  اینکه  بیان  با  وی 
گمنام  سربازان  تالش  با  و  بودند  ایرانی 
به  اشاره ای  شدند،  دستگیر  زمان)عج(  امام 
چالشهای امنیتی جامعه کرد و افزود: وجود 
به منظور جمع آوری  سرویسهای جاسوسی 
منافقان،  توسط  تلفنی  جاسوسی  اطالعات، 
تهدید از مسیر فضای مجازی و استفاده از 
بستر قومیتها و خرده فرهنگ ها در این مقوله 

مدنظر است.
وی در ادامه در خصوص برخورد با فعالیت 
فرقه های ضاله در استان همدان عنوان کرد: 
محدود کردن این فرقهها در دستور کار است 
کمااینکه فرقه مسیحیت تبشیری کلیساهای 
که  بود  کرده  فعال  استان  در  را  خانگی 

شناسایی و اعضای این فرقه دستگیر شدند.

دستگیری ۲ تروریست درمسیر تهران

عراقچی:

اروپایی ها برای موفقیت برجام باید گام های بیشتری بردارند
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ورود آسان به بازار کار به شرط کسب مهارت

تجهیز  مهارت  به سالح  جوانان  اگر  است:  معتقد  کار  وزیر  معاون 
چالش  با  آورند  دست  به  را  مهارتی  آموزشهای  فرصت  و  شوند 

کمتری برای ورود به بازار کار روبه رو خواهند شد.
اظهار کرد: در حال  ایسنا،  با  نژاد در گفت وگو  محمدامین سازگار 
حاضر در وزارت کار طرح بزرگی در زمینه اشتغال در دست اجرا 

است که سازمان آموزش فنی و حرفه ای در آن مشارکت دارد.
کشور  حرفه ای  و  فنی  آموزش  سازمان  اصلی  سیاست  افزود:  وی 
توانمندسازی بخش خصوصی است و معتقدیم که دولت نباید در 
کارهایی که بخش خصوصی از عهده انجام آن بر می آید ورود کند.

رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ادامه داد: طی سال های 
قبل به دلیل ورود بی رویه بخش دولتی در عرصه آموزشها، بسیاری 
از آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای تعطیل شدند که درصددیم با 
توانمندسازی دوباره آنها را به چرخه آموزشهای مهارتی برگردانیم.

از  یکی  حال  عین  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
سیاستهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای را اجرای آموزش های 
سفارش محور عنوان کرد و از بخش های مختلف اقتصادی به ویژه 
اتاق های بازرگانی،تعاون و اصناف خواست تا نیازهای خود را اعالم 
کنند تا بر اساس سفارش ها و با استفاده از توان این مجموعه ها و 

همکاری بخش های خصوصی و دولتی، کار آموزش اجرایی شود.
مناطق  در  مهارتی  سیار  آموزشهای  ارائه  از  پایان  در  سازگارنژاد 
آموزشهای  بردن  با  گفت:  و  داد  خبر  مرزی  و  عشایری  روستایی، 
مهارتی به شکل سیار در این مناطق ظرفیتهای بومی شناسایی و 

آموزشهای مهارتی مرتبط با این ظرفیتها ارائه می شود.

جزئیات جدید از قرارداد خرید هواپیماهای ایرباس 

مدیرعامــل شــرکت هواپیمایــی جمهــوری اســامی ایران 
ــان  ــد هواپیماهــای ایرب ــاره قــرارداد خری ــر( درب )ایران ای
و ای.تــی.آر گفــت: پیچیدگــی  قــرارداد خریــد 118 فرونــد 
ــی.آر )ATR( در  ــای ای.ت ــد هواپیم ــاس و 20 فرون ایرب
ایــن پــروژه موجــب شــد تــا از وکا و حقوقدانــان خبــره 

داخلــی اســتفاده شــود .
افزود،  پرورش  فرهاد  شهرسازی،  و  راه  وزارت  از  ایرنا  گزارش  به 
ابراز  و  دارد  ادامه  ایرباس  شرکت  نمایندگان  با  ایران ایر  مذاکرات 
امیدواری کرد  دو طرف در این قرارداد به نتیجه مناسب دست یابند.

وی اضافه کرد: همچنین مذاکرات ایران ایر با کمپانی ای.تی.آر که 
50 درصد سهام آن در اختیار ایرباس است، هم تداوم دارد.

امروز  ایرباس  بررسی  قرارداد  روند  اینکه  بر  تاکید  ضمن  پرورش 
جاری است، افزود: قرارداد بسیار بزرگ و پیچیده ای داریم که   ابعاد 
آن گسترده است؛ این قرارداد در حوزه های مختلف حقوقی، مالی، 
قبیل مطرح  این  از  و  پشتیبانی  آموزش،  عملیاتی،  فنی،  فاینانس، 
می شود و چون تعداد هواپیماها زیاد بوده و حجم قرارداد سنگین و 

اجرایی شدن آن کمی  زمان بر شده است.
شد:  یادآور  ایران  اسالمی  جمهوری  هواپیمایی  شرکت  مدیرعامل 
براساس هر دو توافقنامه خرید ایرباس ها و ای.تی.آرها، مقرر شده تا 
شرکت های سازنده در بخش آموزشی و زیرساختی به ما کمک کند.

é  تا هما  ناوگان  به  ای.تی.آر  و  ایرباس  فروند   8 ورود 
پایان 2016

بررسی  حال  در  محورها  همه  در  دو طرف  کارشناسان  گفت:  وی 
ابعاد مختلف قراردادها قرار دارند و انتظار می رود طبق وعده شرکت 
ایرباس تا پایان سال میالدی ) 2016 ( بتوانیم حدود هشت فروند از 

ایرباس ها و ای.تی.آرها را به ناوگان هما وارد کرد.
پرورش تأکید کرد: کار مذاکره برای این دو قرارداد طوالنی است، اما 

امیدواریم ظرف 45 روز آینده قرارداد نهایی شود.
مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران اضافه کرد: این 
پروژه در چند بخش تنظیم شده و  به صورت موازی در حال انجام 
است و پیش بینی می شود طبق جدولی که با ایرباس توافق شده، 

به نتیجه دستیابیم.
عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی در اردیبهشت ماه گذشته در 
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفته بود، در حوزه حمل 
و نقل هوایی آنچه می توان گفت، این است که اتفاقات بزرگی رخ 
داد، هم رشد فعالیت صورت گرفت و نیز تعداد زیادی هواپیما به 

این ناوگان اضافه شد.
به گفته وی، در شرایط تحریم، در حوزه مسافری هر سال رشد سفر 
داشتیم که عید 95 شاهد اوج تعداد مسافرت های هوایی بودیم و 
بعد از برجام نیز هواپیما خریداری کردیم که کار بی نظیری است ، 
118 فروند ایرباس و 20 فروند ای  تی  آر به مجموع ناوگان هوایی 
افزوده می شود و این می تواند کل صنعت حمل و نقل هوایی کشور 

را دگرگون کند.
آخوندی گفت، ظرفیت صندلی های اضافه شده، یک و نیم برابر کل 
صندلی های موجود است که اتفاق بزرگی را در حوزه حمل و نقل 
هوایی رقم می زند، همه این هواپیماها 100 درصد به طور مستقیم 
از شرکت و به صورت اجاره به شرط تملیک خریداری می شوند و 

وارد تضامین دولتی هم نمی شویم.

رییس جمهوری قانون بودجه 
سال 95 را ابالغ کرد

روحانی  حسن  المسلمین  و  االسالم  حجت 
رئیس جمهوری، قانون بودجه سال 1395 کل 
کشور را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه 

ریزی کشور ابالغ کرد.
دولت،  رسانی  اطالع  پایگاه  از  ایرنا  گزارش  به 
 27 دوشنبه  روز  علنی  جلسه  در  قانون  این 
اسالمی  ماه 1395 مجلس شورای  اردیبهشت 
به  ماه 95  اردیبهشت  تاریخ 29  تصویب و در 

تأیید شورای نگهبان رسید.
 1395 سال  بودجه  قانون  متن  مشاهده  برای 
رسانی  اطالع  پایگاه  به  توان  می  کشور  کل 
 www.dolat.ir اینترنتی  آدرس  به  دولت 

مراجعه کرد.

دیدار مخفیانه فرمانده عالی 
ارتش آمریکا از سوریه

مقامات آمریکایی اعالم کردند که فرمانده عالی 
وارد  این کشور در خاورمیانه روز شنبه  ارتش 
سوریه شد و از منطقه ای در شمال این کشور 

بازدید کرد.
واشنگتن،  از  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
مرکزی  فرماندهی  رئیس  وتل‹  ›جوزف  ژنرال 
نظامی  با مشاوران  این دیدار  آمریکا در  ارتش 
مخالفان  با  همکاری  حال  در  که  آمریکایی 
نیروهای  با رهبران  نیز  و  عرب سوری هستند 

دموکراتیک سوریه مالقات کرد. 
این  اعالم  با  مرکزی  فرماندهی  یک سخنگوی 

خبر از ذکر جزئیات بیشتر خودداری کرد. 
این سفر  در  گفت:  حال، سی.ان.ان  همین  در 
از  ›وتل‹  کشید،  طول  ساعت  چند  که  مخفی 

چند محل بازدید کرده است. 
کمک  حال  در  آمریکا  ویژه  عملیات  نیروهای 
به آموزش مخالفان دولت سوریه هستند و این 
از  ائتالفی  رهبری  آمریکا  که  است  حالی  در 
به  این گروه  را در جنگ هوایی علیه  کشورها 
عهده دارد.  داعش بخش هایی از اراضی سوریه 

و عراق را به تصرف خود در آورده است.

۲۰ هزار نیروی امنیتی و مردمی 
عراق آماده آزاد سازی »فلوجه«

نیروی  هزار  آمادگی 20  از  عراق  امنیتی  منابع 
امنیتی و مردمی این کشور برای آزاد سازی شهر 

فلوجه خبر دادند.
به گزارش مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، منابع 
نیروی  هزار   20 که  کردند  اعالم  عراق  امنیتی 
امنیتی و مردمی این کشور که به انواع سالح ها 
مجهز هستند خود را برای آزاد سازی شهر فلوجه 
از یوغ تروریست های داعش آماده می کنند. در 
همین راستا تلویزیون رسمی عراق از شهروندان 
ترک  برای  را  خود  است  خواسته  فلوجه  ساکن 
شهر و دوری از نبرد ارتش عراق با تروریست های 

داعش آماده کنند.
ارتش عراق از خانواده هایی که امکان خروج از 
شهر فلوجه را ندارند خواسته است بر فراز بام خانه 

خود پرچم سفید نصب کنند.
این در حالی است که پیشتر شیخ »اکرم الکعبی« 
به  فلوجه  آزادسازی  عملیات  آغاز  اینکه  بیان  با 
عراق  در  داعش  مرگ  زمان  رسیدن  فرا  معنای 
و  مقاومت  های  گروه  بود:  کرده  تصریح  است، 
نیروهای امنیتی عراق دور تا دور شهر »الکرمه« را 
کمربند امنیتی ایجاد کرده اند و از مردم فلوجه نیز 
خواسته اند که هرچه سریعتر این شهر ــ که به 
ـ را ترک کنند. قتلگاه داعش تبدیل خواهد شدـ 

الکعبی همچنین گفته بود: در عملیات آزادسازی 
شهر فلوجه 13 گروه مقاومت مردمی حضور دارند 
و این عملیات از چهار محور تکفیریها را هدف قرار 

خواهد داد.
گفتنی است »حیدر العبادی« نخست وزیر عراق 
در دیدار با نمایندگان پارلمان و مسئوالن استان 
االنبار آخرین تالش ها برای آزاد سازی فلوجه را 

مورد بررسی قرار داده است.

خبرخبر

وزیرخارجه گفت: موانعی که در طی دهه 
بین  اقتصادی  همکاری  مسیر  در  گذشته 
قسمت  شده  ایجاد  کشورها  ودیگر  ایران 
خصمانه  سیاستهای  دلیل  به  اش  عمده 
آمریکا بوده که این تحریمها به تدریج در 

حال کنار رفتن است.
روز  خارجه  امور  وزیر  ظریف  محمدجواد 
خود  نیوزلندی  همتای  با  دیدار  در  شنبه 
داشت:  اظهار  شد،  برگزار  تهران  در  که 
بسیار خرسندیم که برای دومین مرتبه در 
دو سال اخیر در خدمت وزیر امور خارجه 
زالندنو هستیم. اواخر سال 94 بنده فرصتی 
داشتم تا از زالندنو بازدیدی به عمل آورم 
و زمینه را برای افزایش روابط دو کشور در 

این دیدارها فراهم کنیم.
ارتباطات  گذشته  های  ماه  افزود: طی  وی 
در  زالندنو  و  ایران  میان  ای  گسترده 
حوزه های مختلف برگزار شده برای گسترش 
همچنین  و  جانبه  دو  اقتصادی  روابط 

مشورت های سیاسی میان دو کشور.
وزیر امور خارجه اظهار داشت: در هفته ها و 
ماه های آینده هیات های مختلفی از طرف 
زالندنو برای گفتگو در زمینه های مختلف 
های  حوزه  در  کشور  دو  میان  همکاری 
لبنی و  کشاورزی، صنایع غذایی و صنایع 
همینطور حوزه های جدید همکاری های 
فنی و آموزشی و تکنولوژی میان دو کشور 
این زمینه ها را بررسی می کنیم تا روابط 

گسترش پیدا کند.
در  هم  هایی  بحث  داد:  ادامه  ظریف 
و  مالی  همکاری های  گسترش  خصوص 
را  ها  زمینه  این  که  گرفته  صورت  بانکی 
برای آنکه بانک ها و موسسات مالی بتوانند 
میان  را  اقتصادی  و  تجاری  های  همکاری 

و  ایم  داده  صورت  دهند،  انجام  کشور  دو 
همچنین مذاکراتی را در خصوص مقررات 
دانشجویان  دانشجویی  های  اقامت  و  ویزا 

ایرانی در زالندنو انجام داده ایم.
وی با اشاره به عضویت زالندنو در شورای 
امنیت و حمایت آن کشور از برجام اظهار 
زمان  در  دانیم  می  که  همانگونه  داشت: 
امنیت، وزیر  برجام توسط شورای  تصویب 
را  امنیت  شورای  ریاست  زالندنو،  خارجه 
زالندنو  تعهد دولت  این  و  داشتند  برعهده 
از  یکی  عنوان  به  برجام  اجرای صحیح  به 
نکات مثبت در روابط میان دو کشور است.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: همچنین 
بین  و  ای  منطقه  موضوعات  خصوص  در 

المللی مشورت هایی داشتیم.
خصوص  در  هم  امروز  کرد:  اضافه  ظریف 
موضوع  و  منطقه  با  مرتبط  تحوالت 
آرامش  و  ثبات  و  افراط گرایی  و  تروریسم 
در عراق و دیگر کشورهای منطقه بحث و 

تبادل نظر کردیم.

از  که  کرد  امیدواری  ابراز  پایان  در  وی 
طریق این تبادل نظرها، در ایجاد ثبات در 
منطقه به حل و فصل مشکالت در منطقه 

و ایجاد ثبات کمک کنیم.
وزیر امور خارجه در پاسخ به سئوالی مبنی 
بر ارزیابی بیانیه اخیر وزرای خارجه متعهد 
تجاری  تعامالت  خصوص  در  برجام  به 
داشت:  اظهار  مختلف  کشورهای  با  ایران 
توجهی  قابل  توفیقات  گذشته  ماههای  در 
در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور در قالب 
شرایط  در  مقاومتی  اقتصاد  های  سیاست 

ایجاد شده پس از برجام داشتیم.
بنگاههای  های  گرایش  داد:  ادامه  ظریف 
اسالمی  با جمهوری  اقتصادی در همکاری 
حضور  و  بوده  توجه  قابل  بسیار  ایران 
ایران همواره همراه  هیئت های سیاسی در 
بوده با یک حضور گسترده بنگاههای بزرگ 
نشان  این  و  مختلف  کشورهای  اقتصادی 
المللی  بین  اقتصادی  جامعه  عالقه  دهنده 
در همکاری با جمهوری اسالمی ایران است.

در  که  موانعی  گفت:  خارجه  امور  وزیر 
همکاری  مسیر  در  گذشته  دهه  طی 
کشورها  دیگر  و  ایران  بین  اقتصادی  های 
دلیل  به  اش  عمده  قسمت  شده  ایجاد 
و  متحده  ایاالت  خصمانه  سیاست های 
تحریم های این کشور و تحریم های بین 
المللی بوده که این تحریم ها به تدریج در 

حال کنار رفتن است.
قالب  در  اینها  از  قسمتی  البته  گفت:  وی 
برجام به صورت رسمی کنار گذاشته شده 
است اما ما اعتقاد داریم که اقدامات عملی 
هم بایستی در کنار بیانیه ها وجود داشته 

باشد.
ظریف تصریح کرد: بیانیه هایی که در چند 
وقت اخیر مشاهده می کنیم نشان دهنده 
این  کنار  در  است.  سیاسی  فضای  یک 
نسبت  را  تعهداتشان  است  الزم  مجموعه، 

به اجرای برجام نشان دهند.
یکی  اینکه  به  اشاره  با  خارجه  امور  وزیر 
مقابل  طرف  جانب  از  عملی  اقدامات  از 
همکاری گسترده تر بین بانکهای مرکزی و 
طرفین هست، اظهار داشت: این همکاری ها 
اقدام  است،  انجام  حال  در  هم  اکنون  هم 
به  اروپایی  بانکهای  تک  تک  تشویق  برای 
و  همکاری  برای  مشخص  و  ویژه  صورت 
تعامل با ایران توافق دیگری است که انجام 

گرفته است.
انجام  توافقات  این  از  قسمتی  گفت:  وی 
اقدام  دست  در  آن  دیگر  قسمت  و  شده 

است.
کافی  صورت  به  هنوز  کرد:  تاکید  ظریف 
به آنچه که باید برسیم، نرسیده ایم و نیاز 
است که اقدامات بیشتری را از سوی آمریکا 

در این زمینه شاهد باشیم.

ظریف: تحریم ها به تدریج در حال کنار رفتن است

 دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان 
این که تحکیم رابطه مردم با نظام اسالمی 
دوره  یک  با  ما  گفت:  است  ضرورت  یک 
جدیدی از تهدیدات مواجه شده ایم و کانون 
این تهدیدات متوجه موضوع والیت فقیه و 

تغییرات در قانون اساسی است.
 دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه 
نیروهای  سیاسی  های  معاونت  نشست  در 
مسلح استان تهران که در موسسه حرا در 
برگزار  )ص(  االنبیا  خاتم  سازندگی  قرارگاه 
شد، افزود: مصاف انقالب اسالمی و استکبار 
جهانی، تمدنی و ریشه ای است و از ابتدای 
انقالب آغاز شده و مدت ها به طول خواهد 
انجامید. مبارزه ای طوالنی که دستاوردهای 
بزرگی خواهد داشت. مانند تفاوت قایقرانی در 
رودخانه با دریانوردی و کشتیرانی در اقیانوس 
که مخاطرات و دستاوردهای آن متفاوت است 
را  توانمندی ها و ظرفیت هامان  باید  ما  و 

افزایش بدهیم تا در مسیر بمانیم.
وی ادامه داد: ما در این مصاف وارد چهارمین 
دوره تهدیدات و نبرد شده ایم. اولین مرحله، 
تهدیدات خشن دهه اول انقالب بود. جنگ و 

ترور و شورش از ویژگی های این دوره است. 
دومین دوره، دوره تنش زدایی بود که بعد از 
جنگ شروع شد و تا آخرین سالهای ریاست 
جمهوری اصالح طلب ها ادامه یافت. سومین 
دوره، دوران تهدیدات و تحریم های اقتصادی 
بود و دوره چهارم دوره جنگ احزاب یا نفوذ 

است.
اسالمی  انقالب  فرمول  شد:  یادآور  رضایی 
این است که تهدیدات را تبدیل به فرصت 
کند. در دوره اول تهدیدات به برطرف کردن 
ضعف های دفاعی، امنیتی و نظامی منجر شد. 
تهدید را جایی درست می کنند که زمین 
هموار است. امنیت ما برای آنها هموار بود و 

می توانستند پیش بیایند. 
دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در 
دهه اول با بازدارندگی دفاعی و البته ایثار و 
فداکاری ملت، ایران توانست مسیر دشمن را 
سد کند و دیگر هیچ تهدید نظامی به ایران 
منجر به حمله نشد. اسرائیلی ها و آمریکایی 
ها، بارها از حمله نظامی به خاطر همین قدرت 

بازدارندگی منصرف شدند. 
وی افزود: در دوره دوم که تنش زدایی بود، 
مهار  عنوان  تحت  خواستند  می  آمریکایی 
جایی  به  را  ما  سیاسی  انزوای  با  دوجانبه، 
برسانند که ایران از ارزش های خودش دست 
بکشد. در این دوره که یک نوعی تهدیدات 
دیپلماتیک و سیاسی بود، متاسفانه دستاورد 
خوبی نداشتیم. افراط برخی از مسوولین ما 
این  از  یکی  عربستان  با  گرفتن  ارتباط  در 
اشتباهات بود و نباید برخی بیش از حد با آل 
سعود حالت خودمانی پیدا می کردند چرا که 
سودی و امتیازی از آن کسب نشد و مسئله ای 

نیز حل نشد. 

انشاا...  گفت:  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 
روزی برسد که فرماندهی معظم کل قوا به 
ما فرمان آزادسازی قدس را بدهند؛ ما منتظر 

آن لحظه هستیم.
نیروی  فرمانده  پوردستان  احمدرضا  امیر   
زمینی ارتش در رزمایش بیت المقدس 28 که 
دیروز در کویر مرنجاب منطقه آران و بیدگل 
برگزار شد، اظهار داشت: آن چیزی که رهبر 
معظم انقالب و ملت ایران از ما می خواهند این 
است که خود را آماده نگاه داریم و این آمادگی 

را در همه شرایط حفظ کنیم.
وی با بیان اینکه این آمادگی ها سبب اعتماد به 
نفس شده و سبب می شود تا ما بتوانیم در هر 
نقطه جغرافیایی که به ما ماموریت می دهند، 
به شایستگی انجام وظیفه کنیم، گفت: انجام 
نمی  جغرافیایی  حوزه  به  محدود  ماموریت 
شود و شما دیدید نیروهای تیپ 65 نوهد 
مستشاری  ماموریت های  در  نفرات  سایر  و 
چگونه و به چه زیبایی در کنار سپاه قدس 
ماموریت خود را انجام دادند. دلیل این مساله 
همین آمادگی ها بود. فرمانده نیروی زمینی 
ارتش تصریح کرد: دشمنان ما عزم خود را 
نظام مقدس جمهوری  به  برای ضربه زدن 

اسالمی ایران جزم کرده اند.
وی افزود: اینکه آمریکایی ها به نظام جمهوری 
اسالمی ایران حمله نمی کنند به خاطر این 
است که نمی توانند؛ درغیر این صورت گزینه 
های روی میزشان را سالها پیش به اجرا می 
گذاشتند. قابلیت، قدرت و استحکام نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران در زیر پرچم 
والیت بوده که اراده حمله را از استکبار جهانی 

گرفته است.
امیر پوردستان با اشاره به اینکه انگشت های 

توپخانه  و  آماده  های  موشک  ماشه،  روی 
پرتوان ایران است که اجازه حرکت و تهاجم 
را از آمریکا می گیرد، تاکید کرد: باید این 
سال  ها  آمریکایی  کنیم؛  حفظ  را  آمادگی 
بکنند  حمله  ما  به  خواستند  می   2001
دیدند  را  استحکام  و  قابلیت  این  وقتی  اما 

نتوانستند کاری انجام دهند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش همچنین ادامه 
داد: گروهک های تروریستی و تکفیری ادامه 
راهبرد آمریکا و بازیگران سیاست ها و تدابیر 
ایاالت متحده و رژیم صهیونیستی هستند که 
متاسفانه پول آنها را عربستان، قطر و چند 
کشور مرتجع منطقه تامین می کنند و به 

عنوان یک خطر در کنار ما قرار دارند.
روزی  انشاا...  کرد:  تصریح  دستان  پور  امیر 
برسد که فرماندهی معظم کل قوا به ما فرمان 
آزادسازی قدس را بدهند؛ ما منتظر آن لحظه 
هستیم. داعش و گروههای تروریستی، دشمن 
آنها دشمنان کوچکی هستند.  نیستند؛  ما 
دشمن اصلی ما آمریکا و رژیم صهیونیستی 
بزرگ  شیطان  با  مقابله  برای  ما  و  است 
اوج  امروز در  را آماده می کنیم و  خودمان 

آمادگی و اقتدار هستیم.

امیر پوردستان:

دشمن اصلی آمریکا و صهیونیست ها هستند
رضایی: تحکیم رابطه مردم با نظام 

اسالمی یک ضرورت است

با  بیانیه ای  در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
روز  و  خرمشهر  آزادسازی  حماسه  پاسداشت 
ایثار و پیروزی مخمصه بزرگ منطقه ای  مقاومت، 
پیامدهای  از  را  صهیونیسم  و  سلطه  نظام  امروز 

راهبردی دفاع مقدس ملت ایران دانست.
در بخشی از این بیانیه که به مناسبت سوم خرداد 
سالروز آزادسازی خرمشهر منتشر شده ،آمده است: 
عملیات بیت المقدس و حماسه آزادسازی خرمشهر 
بلکه  و  ساله   8 مقدس  دفاع  عطف  نقاط  از  یکی 
تاریخ ایران عزیز به شمار می رود که طی آن پیام 
مقاومت و ذلت ناپذیری ایرانیان غیور و غیرتمند و 
علیهم السالم  عترت  و  قرآن  مکتب  تربیت یافتگان 
دشمنان  و  ضدانقالب  جبهه  به  همیشه  از  رساتر 

انقالب اسالمی رسید.
این بیانیه افزوده است: فتح خرمشهر پس از 1.5 
سال اشغالگری و جنایت آفرینی ارتش بعث صدام 
محصول  آن  بین المللی  و  منطقه ای  حامیان  و 
ایران  فرزندان ملت  ایثار و شهادت طلبی  مقاومت، 
جهانی  استکبار  مزدوران  با  نبرد  جبهه های  در 
و  الهی  ایمان  و  اراده  عزم،  این  داد  نشان  و  بود 
ملی  و  دینی  ارزش های  و  آرمان ها  به  اندیشیدن 
دشمنی  و  شود  واقع  تاریخ ساز  می تواند  که  است 
تحت حمایت قدرت های بزرگ را با خفت و خواری 
از سرزمین های اشغال شده فراری و در ادامه اجازه 
در  وطن  مقدس  خاک  از  وجب  یک  حتی  نداد 

تسلط دشمن باقی بماند.
دستاوردهای  از  را  خرمشهر  آزادسازی  بیانیه  این 
راهبردی و تعیین کننده دفاع مقدس در سال دوم 
ادامه تصریح  جنگ تحمیلی 8 ساله دانست و در 
کرده است: فتح خرمشهر که در ادامه موفقیت های 
جنگ  نوین  مرحله  در  اسالم  فرزندان  زنجیره ای 
دفاعی  معادالت  صحنه  از  بنی صدر  حذف  از  پس 
به سمت  بلند  کشور رقم خورد یک جهش بسیار 
فروریختن تدریجی دژ های متجاوزین بعثی و عقیم  
ساختن هدف دشمن در نابودی انقالب و فروپاشی 

نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران بود.
در ادامه این بیانیه آمده است: با پیروزی عملیات 
بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر در سوم خرداد 
ماه سال 1361 معادالت و محاسبات ابرقدرت های 
شرق و غرب در عرصه جنگ تحمیلی بر هم ریخت 
و با تغییر ماهیت جنگ و روند آن اراده ملت ایران 
بر اخراج کامل اشغالگران بعثی تحقق یافت و در 
پایان هشت سال دفاع مقدس این صدام و حامیان 
تسلیم  که  بودند  آن  فرامنطقه ای  و  منطقه ای 

خواسته های مشروع و حقانیت ملت ایران شدند.
اشغال  ماجرای  ویژه  به  مقدس  دفاع  بیانیه  این 
شگفت انگیز  و  افتخارآمیز  آزادسازی  سپس  و 
انقالب  فردای  و  امروز  تاریخ  برای  را  خرمشهر 
آموزنده  پیام های  حاوی  و  عبرت آموز  اسالمی 
قلمداد و تصریح کرده است دفاع مقدس نشان داد 

اگر برابر جبهه دشمن دچار غفلت شد باید خود را 
و  خود  سرزمین  بر  دشمن  تسلط  پذیرش  مهیای 
این  اما  برابر خواسته های آن ساخت  تسلیم شدن 
تجربه تاریخی نشان داد همواره باید با هوشمندی 
و مراقبت حرکت دشمن و بدخواهان نظام و ملت 
از  صیانت  برای  ظرفیت سازی  به  و  رصد  را  ایران 
را حتی در  تا دشمن خیال تجاوز  کشور پرداخت 

ذهن خود نپروراند.
در ادامه این بیانیه حفظ و نشر فرهنگ ارزش های 
و  بیداری  ضامن  ایران  ملت  برای  مقدس  دفاع 
آمادگی برابر توطئه ها و نقشه های بدخواهان نظام 
شده  افزوده  و  توصیف  بازدارنده  دشمن  برای  و 
و  نظام سلطه  راهبرد  که  پرآشوبی  در عصر  است. 
آمریکای  اکبر  آن شیطان  رأس  در  و  صهیونیست 
و  نیابتی  جنگ های  تداوم  بر  سلطه گر  و  دغل باز 
تروریستی در منطقه راهبردی غرب آسیا و درگیر 
ساختن جهان اسالم قرار گرفته است و در جبهه 
با  ایرانیان  ملی  یکپارچگی  و  وحدت  نیز  داخلی 
قرار  هدف  خیالی  و  کاذب  قطبی های  دو  القای 
می آموزد  ما  به  مقدس  دفاع  تجربه  است  گرفته 
ترفندهای  و  نقشه ها  برابر  و هوشیاری  هوشمندی 
دشمن به مثابه یک ضرورت ملی و نیاز حیاتی و 
تداوم پیشرفت  تا  قرار گیرد  یادآوری  دائمی مورد 
همچنان  نظام  و  انقالب  پیش روندگی  و  ملت 

تضمین شود.

مذاکره کننده  تیم  کارشناسی  هیات  رییس 
بدهی  اول  قسط  انتقال  از  کشورمان  هسته ای 
در  مرکزی  بانک  حساب  به  هندی  شرکت های 

ترکیه به یورو خبر داد.
نوشت  خود  تلگرام  کانال  در  بعیدی نژاد  حمید 
که در چند روز گذشته در مسیر اجرای حذف 
پیوسته  وقوع  به  خوبی  اتفاقات  محدودیت ها 

است:
1- انتقال مبلغ معادل هفتصد و پنجاه میلیون 
بدهی  پرداخت  از  اول  قسط  از  یورو  به  دالر 
شرکت های هندی به حساب بانک مرکزی ایران 
انتقال  محدودیت های  که  داد  نشان  ترکیه،  در 
بانکی مبالغ باال و هم چنین تبدیل آن مبالغ از 
برداشته  میان  از  یورو  به  روپیه  مانند  ارزهایی 

شده است.
به گزارش ایسنا، خبرگزاری رویترز گزارش داده 
به واسطه  و  یورو  به  را  این مبلغ  است که هند 

هالک بانک ترکیه به ایران پرداخت کرده است.
برخی گزارش ها حاکی است که شرکت هندی 
میلیون دالر  به زودی 500  قرار است  نیز  اسار 
پرداخت  ایران  به  این شرکت  نفتی  بدهی  بابت 

کند.
و  شش  حدود  که  ایران  به  هند  نفتی  بدهی 
هنگام  از  است  شده  برآورد  دالر  میلیارد  نیم 

تحریم های هسته ای ایران باقی مانده است.
مسیر  نبودن  باز  این  از  پیش  هندی  مقامات 
پرداخت و نبود ارتباطات بانکی را از موانع اصلی 

پرداخت بدهی نفتی ایران عنوان کرده بودند.
2- به دنبال لغو محدودیت های ورود کشتی های 
باری برای حمل نفت و مواد پتروشیمی و دیگر 
ایران  از  آنها  عزیمت  یا  و  ایران  بنادر  به  کاالها 
برای صادرات به بنادر خارجی از جمله به اروپا 
که تبادالت کشتیرانی از ایران و به ایران را باعث 
حمل  به  که   ( نیز  فله ای  کشتی  اولین  شده اند 
همین  می پردازند(  گندم  مانند  فله ای  کاالهای 
روزها برای اولین بار به بندر هامبورگ وارد شد 

و مورد استقبال مقامات شهر قرار گرفت.
عالوه بر این، لغو این محدودیت ها در دِل خود 
این  مانند  محدودیت  و  تحریم  نوع  لغو چندین 

تحریم ها را در بردارد:
بنادر  به  خارجی  کشتی های  ورود  تحریم  الف- 
آنکه شرکت های کارگزار و فعال  به دلیل  ایران 

در بنادر تحت تحریم بوده اند،
برای  خدمات  دریافت  و  ورود  تحریم  ب- 
دیگر،  کشورهای  بنادر  به  ایرانی  کشتی های 
چون شرکت های کشتیرانی تجاری و کشتیرانی 
تحریم  تحت  شرکت های  جزو  ایران  نفتکش 

بوده اند،

ج- تحریم بیمه کشتی های نفتی و تجاری ایران، 
چون جزو شرکت های تحت تحریم بوده اند،

د- تحریم بیمه شرکت های خارجی که مبادرت 
به حمل نفت و مواد پتروشیمی و دیگر کاالهای 

تحت تحریم ایرانی می کنند،
به  که  آی  اند  پی  به  معروف  بیمه  تحریم   - ه 

سوانح خاص دریایی مربوط است،
بیمه  بانکی  و  پولی  پرداخت های  تحریم  و- 

شرکت های بیمه گر.
3- برقراری چندین رابطه کارگزاری مهم بانکی 
متوسط  بانک های  و  ایرانی  بانک های  میان 
از  ارز  انتقال  امکان  بار  اولین  برای  اروپایی 
را  از کشور  به موسسات خارج  ایرانی  بانک های 

در هفته اخیر تسهیل کردند.
بعیدی نژاد در ادامه افزود: در مجموع دیپلماسی 
بدون وقفه ادامه دارد و هدف کشور لغو تمامی 
علیه  تجاری  و  مالی  و  بانکی  محدودیت های 
ایرانی  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  و  موسسات 
تمامی مشکالت  زمانی که  تا  و کشورمان  است 
اجرایی لغو این محدودیت ها همگی در اجرا رفع 
نشوند از پای نمی نشیند. البته این به یک عزم 
ملی و تالش همگانی نیاز دارد که امروز تمامی 
در  هدف  این  تحقق  برای  ذی ربط  سازمان های 

تالش هستند.

سپاه پاسداران:

بعیدی نژاد: محدودیت های انتقال بانکی به یورو برداشته شدراهبرد آمریکا تداوم جنگ های نیابتی در غرب آسیاست
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سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
1-پرونده کالسه 662 و رای شماره 22656 مورخه 94/12/25 به تقاضای آقای/
خانم تقی هادی راد فرزند عیسی نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت 
50694/21 متر مربع مجزی شده از پالک 10فرعی از 30اصلی واقع در بخش دو 
شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای مرتضی فاطمی 
2- پرونده کالسه 243 و رای شماره 22762 مورخه 94/12/26 به تقاضای آقای 
/ خانم کبری سپهوند فرزند بیژن نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 
واقع در بخش 4  از پالک 13 فرعی 3/1 اصلی  112/00 متر مربع مجزی شده 
شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای / خانم حسین 
سیاه پوش رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
آگهی  محلی  و  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  سایر صاحبان حقوقی  و  مالکین  اطالع 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو 
ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند 
و گواهی  اقدام  قضایی ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2486
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/3/3 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/3/18

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
آقای/ تقاضای  به   95/2/5 مورخه   704 شماره  رای  1073و  کالسه  پرونده 
به  یکباب عمارت  به ششدانگ  فرزند میر عباس نسبت  فرد  خانم حبیب صفری 
واقع در بخش  از پالک 7فرعی  1اصلی  مساحت93/00  متر مربع مجزی شده 
چهار  شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای / خانم 
ماده 3  اجرای  در  مراتب  انشاء گردیده  و  تائید  و  کاظم جباری رسیدگی  محمد 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2583
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/3/3

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/3/18
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
آقای/ تقاضای  94/10/10به  17520مورخه  شماره  رای  1599و  کالسه  پرونده 
به  ساختمان  یکباب  به ششدانگ  نسبت  نوراحمد  فرزند  اله جودکی   فتح  خانم 
مساحت 97/61 متر مربع مجزی شده از پالک 14فرعی  10اصلی واقع در بخش 
دو  شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای عیدی بک 
پاپی چگنی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
آگهی  محلی  و  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  سایر صاحبان حقوقی  و  مالکین  اطالع 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه 
اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند 
و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
تقدیم  گواهی  و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت 
ارائه حکم  به  ادامه عملیات ثبتی موکول  نماید و  اسناد  دادخواست تحویل ثبت 
نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و 
پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر 
اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت 

مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2422
تاریخ انتشار نوبت اول :1395/3/3

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/3/18
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
تقاضای  به   94/11/13 مورخه   19585 شماره  رای  4463/91و  کالسه  پرونده 
آقای نورالدین میرزاپورفرزند ملک میرزا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت154/52متر مربع مجزی شده از پالک 1 فرعی  5 اصلی واقع در بخش 
4شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای قربان خاکی 
پور رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف 2454
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/3/3 

تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/3/18
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
آقای/ تقاضای  94/10/15به  17938مورخه  شماره  رای  720و  کالسه  پرونده 
خانم عیدی رومیانی فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
131/43 متر مربع مجزی شده از پالک 909 فرعی 1-5واقع در بخش 4 شهرستان 
موسوی  محمد  سید  آقای  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم 
تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف 2518
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/3/3 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/3/18

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
آقای/ تقاضای  پرونده کالسه 4049 و رای شماره 22978 مورخه 94/12/27به 
خانم طهماسب زینوند مقدم فرزند بهار نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
واقع در بخش2   از پالک 0فرعی  40اصلی  مربع مجزی شده  مساحت 100متر 
شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای موسی صارمی 
تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف 2453
تاریخ انتشارنوبت اول :1395/3/3 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/3/18
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
پرونده کالسه 6104و رای شماره 19818مورخه 94/11/15به تقاضای خانم بزرگ 
بیرانوند فرزند هادی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 175/42 متر 
مربع مجزی شده از پالک - فرعی 2091اصلی واقع در بخش دو شهرستان خرم 
آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای / خانم طوس والیزاده رسیدگی 
و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و 
ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین 
و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر 
آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را 
کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات 
معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت 
باشد در غیر  نهایی می  ارائه حکم  به  ثبتی موکول  ادامه عملیات  و  نماید  اسناد 
انقضای مدت  از  ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس  با  اینصورت متقاضی 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2582
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/3/3

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/3/18
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 96و رای 22800  مورخه 94/12/18 به تقاضای 
آقا / خانم هاجر رازانی فرزند خدارحم نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
90/61  متر مربع مجزی شده از پالک – فرعی41 اصلی واقع در بخش  شهرستان خرم 
آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای / خانم شیرخدا حسینی رسیدگی و 
تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی 
در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه 
اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم 
دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می 
باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض 
سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال 

صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2648
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/3/3 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/3/18
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آنچـه ار رفتـار سـعودی هـا در زمینـه جلوگیـری از 
حضـور زایـران ایرانـی در مراسـم حـج تمتـع امسـال 
برمـی آیـد جـز بـه واقعیـت تسـویه حسـاب سیاسـی 
سـران عربسـتان بـا ایـران ختـم نمـی شـود. ایـن در 
حالـی اسـت که سـعودی ها هرگونـه نگاه سیاسـی به 

برگـزاری ایـن فریضـه را رد مـی کننـد.
 از سال گذشته و پس از تعرض به 2 نوجوان ایرانی 
در  حجاج  مظلومانه  شهادت  و  جده  فرودگاه  در 
پرتنش  سعودی  عربستان  و  ایران  روابط  منا،  فاجعه 
النمر«  باقر  »نمر  شیخ  اعدام  پی  در  شد.  قبل  از  تر 
اعتراض ها و  روحانی برجسته شیعی و شکل گیری 
قطع روابط دیپلماتیک با ایران از سوی عربستان، این 
روابط پرتنش بحرانی تر شد. حال مقام های سعودی 
در صددند تا از طریق کشاندن این دعواهای سیاسی 
به موضوع حج تمتع، با کارشکنی و وقت ُکشی از ورود 

زایران ایرانی به عربستان جلوگیری کنند.
»علی جنتی« وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی چند روز 
پیش، از رفتار عربستان در رابطه با حضور زایران ایرانی 
در مراسم حج انتقاد کرد و گفت: برگزاری حج امسال 
منوط به همراهی مقامات سعودی است اما متاسفانه در 

چند ماه گذشته دولت عربستان کارشکنی کرده است.
گیری  شکل  و  عربستان  در  نمر  شیخ  اعدام  پی  در 
از  ای  عده  اسالمی،  کشورهای  بیشتر  در  ها  اعتراض 
معترضان خشمگین خودسرانه، در تهران و مشهد به 
سفارت و کنسولگری عربستان حمله کردند. هر چند این 
رخداد به صورت رسمی از سوی مقام های ایرانی محکوم 
و دستور تعقیب قضایی عامالن صادر شد، اما بهانه ای 

شد تا سعودی ها با تصمیمی عجوالنه روابط دیپلماتیک 
خود را با ایران قطع کنند.

این  از  استفاده  سوء  با  است  صدد  در  عربستان  حال 
مسایل و سیاسی کاری در موضوع حج و تعلل و اهمال 

در انجام امور آن، سد راه حضور زایران ایرانی شود.
در طول سه ماه گذشته تالش های بسیاری از جانب 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان حج و زیارت 

انجام شد تا مسایل، مشکل ها و حاشیه های حج 95 
حل و فصل شود و اختالف ها و تنش های سیاسی به 
دور از فریضه مقدس حج قرار گیرد. اما هنگامی که قرار 
شد هیاتی از ایران برای گفت وگو در مورد مسایل حج 
به عربستان اعزام شود، این فرایند به دلیل تعلل سعودی 
ها در واگذاری روادید، 2 ماه به طول انجامید و زمان 
زیادی که می توانست به پیگیری مسایل مربوط به حج 

اختصاص داده شود با بی توجهی سعودی ها هدر رفت. 
سعودی ها با اقدام های تاسف برانگیز خود، بی احترامی 
را به اوج رساندند و زمانی که پس از مانع تراشی های 
و  حج  سازمان  رییس  اوحدی«  »سعید  برای  بسیار، 
زیارت روادید صادر شد تا به عربستان سفر کند، با وجود 
داشتن پاسپورت سیاسی، از او انگشت نگاری به عمل 

آمد و وسایل وی مورد تفتیش قرار گرفت.
های  تریبون  طریق  از  که  است  جا  این  ماجرا  طنز 
پادشاهی سعودی این طور القا می شود که جمهوری 
اسالمی ایران در صدد سوء استفاده سیاسی از حج و 
کشاندن اختالف ها به مقوله مذهبی است. وزارت حج 
عربستان روز پنجشنبه 23 اردیبهشت ماه طی بیانیه 
ای اعالم کرد: ایران مسوول تصمیماتش در پیشگاه خدا 
و درباره حج است. عربستان از حضور حجاج سرتاسر 
جهان استقبال می کند. البته مراسم باید در چارچوب 
سیستم و اصولی که عربستان برای امور حج تنظیم کرده 

است سازماندهی شود.
در  زایران  حضور  از  مانع  اند  مدعی  سعودی  حکام 
و  کارشکنی  عمل  در  اما  شد  نخواهند  حج  فریضه 
تعلل را به حدی رسانده اند که زمان کافی برای انجام 
هماهنگی های الزم و ثبت نام زایران و صدور روادید برای 
آن ها امکان پذیر نباشد. تا همین هنگام هم با توجه به 

زمان برگزاری حج 95 در شهریور ماه، به خط قرمز زمان 
بندی نزدیک شده ایم.

افزون بر موارد یاد شده، پیش شرط هایی که مقام های 
سعودی برای حضور زایران ایرانی گذاشته اند، وضعیت 
ایجاد کرده  الهی  فریضه  این  اقامه  برای  پیچیده تری 
با توجه به قطع  است. عربستان اعالم کرده است که 
روابط دیپلماتیک بین تهران و ریاض صدور روادید در 
کشور ثالث صورت پذیرد. همچنین اجازه فرود به هیچ 
یک از هواپیماهای ایرانی داده نخواهد شد و زایران فقط 
با ناوگان هوایی سعودی جابه جا خواهند شد. در ادامه، 
مقام های عربستان به بهانه های بی اساسی مانند ایجاد 
برگزاری مراسم  اجازه  اخالل در حرکت دیگر حجاج، 
ایرانی  به حجاج  را  از مشرکین  برائت  و  دعای کمیل 

نخواهند داد.
در برابِر تمام این کارشکنی ها و بی حرمتی ها شاهد 
هستیم.  ایرانی  های  مقام  صدر  سعه  و  خویشتنداری 
جمهوری اسالمی ایران از ابتدا یک خواسته مهم داشته 
و آن موضوع تامین امنیت زایران است؛ خواسته ای که 
با توجه سوء مدیریت و بی کفایتی مسووالن سعودی 
برگزاری حج که فاجعه تاسف بار منا را رقم زد، بسیار 

طبیعی است.
مسووالن حج ایران معتقدند با توجه به اینکه سفارت 

سوییس در تهران حافظ منافع عربستان در ایران است، 
فرایند صدور روادید هم باید در داخل ایران و از طریق 

سفارت سوییس انجام شود.
در تازه ترین موضع گیری، سازمان حج و زیارت با انتشار 
بیانیه ای در تاریخ 26 اردیبهشت ماه، از دولت عربستان 
خواست در کوتاه ترین زمان زمینه مناسب را جهت اعزام 
حجاج فراهم سازد و مانع انجام فریضه حج نشود. در این 
بیانیه از وزارت حج عربستان خواسته شده نظر صریح 
وزارت امور خارجه و سازمان هواپیمایی سعودی را در 

خصوص موارد زیر اعالم کند:
1-صدور روادید حجاج ایرانی

هواپیمایی  ناوگان  با  ایرانی  حجاج  2-انتقال 
جمهوری اسامی ایران و هواپیمایی سعودی به 

مانند سال های گذشته.
در پایان باید یادآورشد مسووالن جمهوری اسالمی ایران 
تا به اینجا از هیچ تالشی برای حضور زایران ایرانی در 
حج 95 فرو گذار نکرده اند اما مسووالن سعودی به گونه 
ای رفتار می کنند که آشکار است تمایلی برای پذیرش 

زایران ایرانی نزد آن ها وجود ندارد. 
حکام سعودی قصد دارند از این فریضه دینی به مانند 
برای تسویه حساب  ابزاری  و  ایران  اهرم فشاری روی 
ناکامی های خود در صحنه سیاسی استفاده کنند. گویی 
آن ها در صدد جبران شکست های خود در سوریه و 
عراق و یمن از راه در اختیار گرفتن همه امور حج و 
برگزاری سلیقه ای آن هستند تا به گمان خود جمهوری 
اسالمی ایران را در تنگنا قرار دهند. اما آنچه روشن است 
این است که ایرانی ها تنها حج عزتمندانه را می خواهند.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی فروردین ماه 
امسال گزارشی با عنوان »مروری بر مهمترین الزامات و 
بایسته های اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه« 
منتشر کرد؛ گزارشی که ضمن بیان ضعف های اقتصاد 
ایران به ارایه راهکارهایی با هدف عملیاتی سازی اقتصاد 

مقاومتی در برنامه ششم توسعه می پردازد.
 چالش های اقتصادی از مهم ترین مسایل و دشواری های 
بوده  ایران  اسالمی  جمهوری  در  مختلف  های  دولت 
است؛ چالش هایی که در تنگناهایی نظیر تحریم های 
بین المللی، بیش از همیشه پیامدهای نامطلوب خود 
در  سازد.  می  و  ساخته  آشکار  مردم  و  کشور  برای  را 
راستای تالش برای رفع این چالش ها و درمان آسیب 
های اقتصاد کشور، رهبر انقالب بیست و نهم بهمن ماه 
1392 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابالغ کرد. 
نام گذاری سال 1395 با عنوان »اقتصاد مقاومتی، اقدام 
و عمل« نیز تاکید دوباره بر اهمیت اقتصاد مقاومتی بود.

در این پیوند، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
بیست و نهم فروردین امسال گزارشی با عنوان مروری 
بر مهمترین الزامات و بایسته های اقتصاد مقاومتی در 
گزارش،  این  پایه  بر  کرد.  منتشر  توسعه  برنامه ششم 
برنامه های پنج ساله توسعه به دلیل ماهیت زمانی میان 
مدت، می تواند محمل مناسبی برای اصالح ساختارها و 
رفع مشکل های بنیادین کشور باشند. اکنون با توجه به 
بررسی برنامه پنج ساله ششم توسعه در مجلس، شایسته 
اصالحات  کارشناسانه،  اولویتبندی  مبنای  بر  است 

ساختاری و بنیادین در این برنامه گنجانده شود.
یکی از اصالحات ساختاری ضروری برای ایران، مقاوم 
سازی اقتصاد است که خالء این مهم در اقتصاد کشور 
مقاوم  شد.  تر  نمایان  اقتصادی  های  تحریم  دلیل  به 
سازی اما تنها به شرایط تحریم منحصر نمی شود. در 
این باره، می توان به توصیه های نهادهای بین المللی 

اجرای  خصوص  در  پیشرو  اقتصادهای  و  کشورها  به 
برنامه های مقاوم سازی اقتصادی و مالی اشاره کرد. در 
این شرایط، تدوین شاخص های تحقق اقتصاد مقاومتی 
همزمان با برنامه ریزی برای مقاوم سازی اقتصاد، ضرورت 
باالیی دارد؛ شاخص هایی که الزم است بر اساس پایش 
و رصد نهادهای آمارگیری معتبر در طول اجرای برنامه 
حاصل آید. این شاخص ها باید به گونه ای تدوین شود 
مولد،  اشتغال  اقتصادی،  پیچیدگی  چون  مواردی  که 

ظرفیت های سازمانی و... را تبیین کند. 
بر پایه گزارش مرکز پژوهش های مجلس، کلید اصلی 
مقاوم سازی اقتصاد، تولیدمحوری است؛ نبود این مهم، 
سبب ساز آسیب پذیری اقتصاد کشور است. این درحالی 
است که گفته می شود نهادهای مشوق رانت، ربا و فساد 
دارای چنان قدرتی هستند که تولیدمحوری را تا اندازه 
قابل توجهی زیر تاثیر خود قرار داده اند و سختی پایه 

ریزی اقتصاد مقاوم نیز از همین جا ناشی می شود.
é  اقتصاد مقاومتی برمبنای شناسایی تهدیدها و

فرصت ها 
از  پژوهش های مجلس، پس  مرکز  گزارش  اساس  بر 
گذشت حدود 2 سال از ابالغ سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی، بحث ها و مطالعه های وسیعی در ارتباط با 
این مفهوم انجام گرفته است. از آنجا که با گذشت زمان، 
مفاهیم علمی به تدریج دقیق تر و جزیی تر می شود، 
الزم است با نگاهی کارشناسانه به منظور اجرایی کردن 
اقتصاد مقاومتی، معنای دقیق تری از این مفهوم استخراج 
شود به طوری که تمایز آن از مفاهیمی چون اقتصاد 
بومی، اقتصاد پویا )اقتصادی که به دنبال رشد حداکثری 

است( و ... مشخص شود.
به نظر می رسد اقتصاد مقاومتی چیزی فراتر از مهار 
تهدیدها باشد زیرا این مفهوم در شرایط تحریم های 
اقتصادی علیه ایران مطرح شد و اقتصاد ایران به دلیل 
تحریم ها توانست برخی از اِشکال های ساختاری خود را 
شناسایی کند و تا اندازه ای به درمان آنها بپردازد. در این 
میان، رویکرد »اغتنام فرصت ها« بدین معنا است که در 
گام نخست، از راه مطالعه های آینده پژوهانه، اقتضاهای 
آتی اقتصادی شناسایی و درگام دوم امکان استفاده از 

فرصت ها مهیا شود.
با بررسی شرایط اقتصادی کشور و تکیه بر دستاوردهای 
صاحبنظران و اندیشمندان به این نتیجه می رسیم که 
در کنار غنیمت شمردن فرصت های موجود، آسیب ها 
و تهدیدهایی نیز وجود دارد که چشم پوشی از آن ها، 
روند حرکت رو به جلوی اقتصاد کشور را دچار اختالل 
می کند. پس از ارایه تصویر مناسب از اقتصاد مقاومتی، 
بررسی جایگاه این مفهوم در فضای قانونگذاری کشور، 

اهمیت ویژه ای می یابد.
é  جایگاه و اهمیت اقتصاد مقاومتی در ساختار

سیاستگذاری 
بر اساس این گزارش، با طرح بحث اقتصاد مقاومتی در 
کشور، عده ای تصور کردند که این ایده، شکل دیگری از 
اقتصاد ریاضتی است. از طرف دیگر برخی نیز بر این باور 
بودند که اقتصاد مقاومتی ایده ای محدود و تنها پرورده 
این در حالی  است.  ایران  اسالمی  مسووالن جمهوری 
است که نهادهای بین المللی مهم مانند »مجمع جهانی 
اقتصاد« )داووس( و »بانک جهانی« در این باره مطالعه 

فراوان و اظهارنظرهای گوناگونی کرده اند.
در این پیوند، گزارش های بین المللی همچون »گزارش 
رقابت پذیری جهانی در 2013« تمرکز خود را بر این 
مهم قرار داده اند. یافته های این گزارش نشان می دهد 
های  چالش  با  رویارویی  در  توانایی  نظر  از  جهان  که 
با  تا رویارویی  اقتصادی، بیشتر در معرض خطر است 

چالش های زیست محیطی.
کشورهای  که  نیست  انتظار  از  دور  موضوع  این  البته 
توسعه یافته پیش از دیگر کشورها در مسیر دستیابی 
به مقاومت و پایداری اقتصادی گام بردارند. در سال های 
گذشته، بحران مالی آمریکا و اروپا ضربه های سهمگینی 

بر پیکره اقتصاد آن ها وارد کرد. 
های  سال  در  آمریکا  متحده  ایاالت  خاطر،  همین  به 
گذشته با هدف پایدارسازی و امنیت بخشی به عرضه 
نفت شیل  یا همان  نفتی  تازه  نسل  توسعه  به  انرژی، 
پرداخت. بنابراین، حرکت به سمت پایدارسازی اقتصاد، 
اقدامی عقالیی و ضروری قلمداد می شود. البته فرایند 
برنامه های میان مدت و  نیازمند تدوین  مقاوم سازی 
بلندمدت است. برای جمهوری اسالمی ایران نیز به دلیل 
تحریم های اقتصادی و بحران های منطقه ای، توجه به 

این مفهوم ضرورت می یابد.
é  بسترهای یا  تهدیدها  مهمترین  شناسایی 

آسیب زا 
بنا بر گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 
تهدید و خطرهایی که اقتصاد کشور اکنون با آنها روبرو 
است یا اینکه به احتمال زیاد در آینده مواجه خواهد شد، 

به شرح زیر است: 

الف- وابستگی بودجه دولت و نیازهای ارزی کشور به 
درآمدهای نفتی: شاید به جرات بتوان گفت که بنیادی 
ترین آسیب پذیری اقتصاد ایران، وابستگی درآمدهای 
دولت و تراز ارزی کشور به فروش نفت است؛ عاملی که 
باعث بهره وری پایین، اشتغال غیرمولد و دولتی، رواج 
و گسترش واردات کاالهای مصرفی، رواج رانت و شیوع 
فساد، وابستگی بازار ارز داخلی به دالرهای نفتی و آسیب 
و... در  به دلیل شوک های خارجی  این حوزه  پذیری 

اقتصاد ایران شده است.
ب- ضرورت اصالح بودجه دولت: به منظور مقاوم سازی 
از  باید نحوه ورود منابع حاصل  منابع درآمدی دولت، 
صادرات نفت به بودجه تغییر کند یا در صورت توان، ارز 
حاصل از فروش نفت از بودجه خارج شود. سپس با کشف 
منابع درآمدی تازه و اصالح نظام مالیاتی، وابستگی دولت 

به نفت کاهش یابد.
در سال های گذشته به دلیل تحریم ها و مشکل های 
دولت در تامین کسری بودجه، تا اندازه زیادی نگاه ها به 
سمت تغییر نحوه ورود منابع حاصل از صادرات نفت به 
بودجه معطوف شده است. در بحث کشف منابع درآمدی 
جدید می توان به درآمدهای حاصل از مالیات بر درآمد 
سرمایه، بهره مالکانه و حق بهره برداری از معادن و... تکیه 
کرد. البته شناسایی و اجرایی سازی این موارد، به دقت 
نظر در آمارها و راهکارهای عملیاتی نیاز دارد. در موضوع 
اصالح نظام مالیاتی، مواردی از قبیل بستن مسیرهای فرار 
مالیاتی با تکمیل بانک های اطالعات اقتصادی، مبارزه با 

فساد و قاچاق و دریافت مالیات ضروری می نماید.
ج- ضرورت سیاستگذاری مجدد در حوزه نفت: همزمان 

این منبع خدادادی،  از  با استفاده حداکثری دولت ها 
آن هم به صورت خام فروشی، دغدغه ها و توصیه های 
منبع  این  از  استفاده  پیامدهای  مورد  در  پژوهشگران 
درآمدی در اقتصاد ایران نیز افزایش یافته است. برای 
جبران کسری بودجه دولت در کوتاه مدت و دستیابی 
ارایه  بلندمدت،  انرژی در  به سند جامع سیاستگذاری 
رسد؛  می  نظر  به  ضروری  فنی  و  منطقی  راهکارهای 
راهکاری که در آن مواردی از قبیل تولید صیانتی )روندی 
از تولید که هماهنگ با حداکثرسازی ارزش اقتصادی 
آینده  و نسل های  فعلی  منافع نسل  و رعایت  مخزن 
باشد(، کاهش خام فروشی و تدوین سازوکارهای نوین 

قراردادهای نفتی در بلندمدت لحاظ شده باشد.
د- نرخ باالی بیکاری و نبود اقتصاد مردم بنیان: اقتصاد 
مردم بنیان، نقطه مقابل اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی 
است. به منظور رفع تهدید بیکاری، الزم است عمده تولید 
کشور بر عهده بخش خصوصی و مردم قرار گیرد. به 
عبارت دیگر هدف اصلی، دستیابی به اشتغال مولد است. 
راهکارهای پیاده سازی اقتصاد مردم بنیان و اشتغال مولد 
موارد متعددی را دربر می گیرد که یکی از آن ها حمایت 

از کسب وکارهای کوچک و متوسط است.
به طور کلی، بررسی ها نشان می دهد که کلید اصلی 
مقاوم سازی اقتصاد، تولیدمحوری است و ضعف در این 
کشور  اقتصاد  های  پذیری  آسیب  اصلی  کانون  مهم، 
عامل  ترین  بنیادی  آن،  بر  افزون  را تشکیل می دهد. 
ایران،  اقتصاد  پذیری  آسیب  و  ساختاری  ضعف های 
وابستگی درآمدهای دولت به فروش نفت است که این 
مساله پیامدهای نامطلوب دامنه داری را به دنبال دارد. 
بنابراین، کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، 
سیاستگذاری مجدد در حوزه نفت، اصالح بودجه دولت و 
توجه به اقتصاد مردم بنیان از مهم ترین راهکارهای اجرای 

اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه به شمار می رود.

تسویه حساب سیاسی عربستان در مراسم حج

جریان اقتصاد مقاومتی در رشیان برنامه ششم توسعه
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 نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان است

معاون امور بانوان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: نرخ بیکاری زنان دوبرابر 
مردان و مشکالت اقتصادی از جمله عوامل تاثیرگذار برای حضور زنان در 

فضای کسب و کار است.
نخستین جلسه کارگروه بانوان و خانواده با محوریت پیگیری مصوبات 
در سال گذشته با حضورمدیرکل دفتراموربانوان و خانواده استانداری و 

معاون اموربانوان اتاق بازرگانی در استانداری اصفهان برگزار شد.
به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان این جلسه با رویکرد نقش 
زنان در اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل و بررسی مصوبات در راستای ارائه 
سیاست ها و برنامه های دفتر امور بانوان و خانواده استان در سال 95، 
همچنین ارائه گزارش عملکرد فعالیتها و طرح های پیشنهادی در حوزه 
زنان فعال اقتصادی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان 
برگزار شد. وی در ادامه با تأکید بر لزوم توجه به آموزش و توانمند سازی 
زنان در حوزه های تخصصی تصریح کرد: متأسفانه 60 درصد از جمعیت 
زنان فارغ التحصیل استان؛ جویای کار هستند که علی رغم افزایش میزان 
سواد در این قشر، شاخص های حوزه زنان تا کنون مغفول مانده و تقویت 
نشده است. زهرا اخوان نسب نرخ بیکاری زنان را دوبرابر مردان برشمرد و 
اذعان داشت: مشکالت اقتصادی از جمله مواردی است که باعث حضور 
زنان در فضای کسب و کار شده است؛ لذا آموزش بانوان و حمایت از آنها در 
استفاده برابر از فرصت ها تأثیر بسزایی در توانمندسازی آنها خواهد داشت.

  
کمبود پرستار یک بحران جهانی است

معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستاوردهای 
حضور نمایندگان ایران در اجالس جهانی مدیران پرستاری را در ژنو 

تشریح کرد و گفت: کمبود پرستار یک بحران جهانی است.
 محمد میرزابیگی با تشریح دستاوردهای اجالس پرستاری کشورهای 
جهان که به میزبانی سازمان بهداشت جهانی )WHO( وبا همکاری 
شورای بین المللی پرستاری )ICN( هر دو سال یکبار و قبل از اجالس 
وزرای بهداشت درسازمان بهداشت جهانی تشکیل می شود را، تشریح کرد.

وی افزود: اجالسیه 2016)امسال( پرستاری با ترکیب سه جانبه مدیران 
پرستاری و شورای بین المللی پرستاری، کنفدراسیون بین المللی مامایی 
و سازمان بهداشت جهانی روزهای 20 و 21 می در ژنو تشکیل شد 
تاثیر  تا درباره استراتژیهای جهانی مراقبت های پرستاری و نقش و 

پرستاران بحث و تبادل نظرکنند.
وی ادامه داد: دراین نشست نقش مراقبت های پرستاری و پرستاران 
درباره مسائل مهمی مانند شبکه بهداشتی، بیماری های غیر واگیر، 
نمونه  سالمندی و بحرانها بحث و بررسی شد و کشورهای مختلف، 
فعالیت های خود در هرکدام از زمینه های مذکور را که در نظام های 
سالمت برای مردم انجام داده اند، بیان کردند. میرزابیگی گفت: در اجالس 
جهانی پرستاری همچنین به مسائل فراگیر جهانی مانند کمبود پرستار و 
لزوم تامین نیروی کارمناسب نیز به صورت جدی پرداخته شد. وی ادامه 
داد: در این اجالس جیم کمپل، مدیر کل دپارتمان نیروی انسانی سازمان 
بهداشت جهانی رسما اعالم کرد که دنیا تا سال 2030 به چهل میلیون 
نیرو در نظام های سالمت نیاز دارد و در این بین فقط کشورهای آسیایی 
به تنهایی باید 18میلیون نفر را به نظام های سالمت خود بیفزایند که در 
این بین سهم پرستاران بیشترین و بیش از 70 درصد از این نیروها است 

و بنابراین کمبود پرستار مشکل و حتی بحران جهانی است. 
  

اطلس کیفیت زندگی پایتخت نشینها منتشر می شود

 با اتمام جمع آوری اطالعات طرح رصد کیفیت زندگی، »اطلس کیفیت 
زندگی شهروندان تهرانی« به زودی منتشر خواهد شد.

 محکی مدیرکل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ضمن 
اعالم این خبر افزود: نتایج طرح رصد کیفیت زندگی شهروندان که 
فرهنگی  و  اجتماعی  مطالعات  حوزه  در  بنیادی  ای  پروژه  عنوان  به 
شهری مبتنی بر الگوسازی بومی شاخص های کیفیت زندگی توسط 
شبکه پژوهشگران محالت انجام شده، در قالب اطلس کیفیت زندگی 

شهروندان تهرانی به زودی منتشر خواهد شد.
بر اساس گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
تهران، وی افزود: این اطلس با بهره گیری از نتایج این طرح به بررسی 
وضعیت اعتماد اجتماعی،مشارکت اجتماعی، آسیب های اجتماعی، تعلق 
محله ای،امنیت، برخورداری و رضایت از روابط، فضاها، سازمان ها و امکانات 
در محله های شهر تهران و مقایسه آنها با هم خواهد پرداخت. همچنین 
اطالعات حاصل از طرح در این اطلس به صورت محله ای به تجزیه و 
تحلیل کیفی با بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی)AHP( به 
رتبه بندی وضعیت کیفیت زندگی محالت شهر تهران و نمایش نتایج با 

بهره گیری از نرم افزار اطالعات مکانی GIS می پردازد.
  

افتتاح مجموعه فرهنگی ورزشی شهدای قصر در منطقه 7

شهردار منطقه 7 گفت: مجموعه فرهنگی ورزشی شهدای قصر با هدف 
افزایش سرانه ورزشی در این منطقه افتتاح شد.

به گزارش پیام زمان از روابط عمومی شهرداری منطقه 7، دکتر سعید 
طلوعی با اعالم این مطلب افزود: توسعه فضاهای ورزشی امری بسیار 
مهم و حائز اهمیت برای جوانان است که با رفع این معضل بسیاری از 

مشکالت به ویژه موضوع اوقات فراغت از بین خواهد رفت.
ساخت  ورزشی  فضاهای  کمبود  دلیل  به  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مجموعه هایی از این دست از اولویت های منطقه است، تصریح کرد: 
بدمینتون، بسکتبال، والیبال، اسکیت و ... از جمله کالس های آموزشی 

است که در این مجموعه آماده خدمت رسانی به شهروندان است.
شهردار منطقه 7 با تاکید بر نقش کلیدي فعالیت هاي ورزشي  در ارتقاء 
سطح سالمت  شهروندان یادآور شد: دستیابي به نشاط اجتماعي در گرو 
سالمت روحي و جسمي شهروندان  است بنابراین ترویج فرهنگ ورزش 

در میان افراد جامعه امري  اجتناب ناپذیر است.

عدم استفاده از عنوان 
»پیشاهنگی« در مدارس

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش 
با بیان اینکه هیچ وقت به دنبال احیای سازمان 
و  بخشنامه  ارسال  با  گفت:  نبودیم،  پیشاهنگی 
نامه ای به مدیران کل استان های کشور تأکید شد تا 

از عنوان پیشاهنگی استفاده نشود.
حمید رضا کفاش معاون پرورشی و فرهنگی وزیر 
آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که »آیا 
لفظ پیشاهنگی در سازمان دانش آموزی  از  هنوز 
استفاده می شود؟«، اظهار داشت: در 26 اسفندماه 
این  از  نباید  شد،  انجام  که  بررسی هایی  از  پس 
عنوان استفاده می شد که به استانها و مدیران کل 
بخشنامه ای ارسال تا از عنوان پیشاهنگی استفاده 
نشود. وی با بیان اینکه هیچ وقت به دنبال احیای 
سازمان پیشاهنگی نبودیم و فقط از لفظ پیشاهنگ 
که  زمانی  کرد:  خاطرنشان  می کردیم،  استفاده 
متوجه شدیم این کار نباید انجام شود، به استانها 
بخشنامه ارسال کردیم تا از عنوان پیشاهنگ به هیچ 

وجه استفاده نشود.
کفاش افزود: تأکید شده است که از عنوان پیشتازان 
و فرزانگان که برای تشکل دانش آموزان پسر و دختر 
سازمان دانش آموزی بود استفاده شود و تا جایی که 
اطالع دارم اغلب استانها به این موضوع عمل کردند 
و برخی هم ممکن است وسایلی را چاپ کرده باشند 

که باید این موارد را امحا می کردند.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش 
تصریح کرد: پس از فرمایشات مقام معظم رهبری 
هم به صورت تأکیدی نامه ای را به استانها ارسال 
کردیم و بر اساس بخشنامه 26 اسفندماه تأکید 
مجدد کردیم تا از عنوان پیشاهنگی استفاده نشود.

 ماموریت های زنان در یگان ویژه

زنان در یگان ویژه   هفته گذشته همایش واحد 
برگزار شد، فرمانده یگان های ویژه ناجا درباره نحوه 
فعالیت زنان و ماموریت هایشان در یگان ویژه توضیح 

داده است.
به  و  استفاده  موارد  درباره  کرمی،  حسن  سردار 
کارگیری زنان در یگان های ویژه اظهار کرد: واحد 
زنان در عملیات های مردم یاری و امداد و نجات نقش 
موثری دارد در مواردی مانند عملیات اربعین این 
واحد خدمات زیادی به زائران ارائه می کند. همچنین 
در عملیات های امداد و نجات نیز از ظرفیت های واحد 

زنان یگان ویژه استفاده شده است.
وی ادامه داد: در حوادث سیل و زلزله که چند مورد 
آن سال گذشته در کشور رخ داد، ما از ظرفیت واحد 

زنان استفاده کردیم و نتایج خوبی هم حاصل شد.

به نام طب سنتی با اعتقادات 
مردم بازی نکنید

بهداشت،  وزارت  سنتی  طب  دفتر  مدیرکل 
افرادی به طب  درمان و آموزش پزشکی گفت: 
امام  داروی  نام  با  و  داده  دینی  رویکرد  سنتی 
شفای  داروی  جواد)ع(،  امام  داروی  رضا)ع(، 
سوء  مردم  اعتقادات  ...از  و  زهرا)س(  حضرت 
غیر  های  معجون  دادن  با  و  می کنند  استفاده 

علمی دست به طبابت می زنند.
 محمود خدادوست در دیدار با آیت ا... حسینی 
کشور  سراسر  علمیه  حوزه های  مدیر  بوشهری 
افزود: طب سنتی امر بسیار مهمی است اما نباید 
اجازه داد که افرادی ناآگاه در این زمینه مداخله 

کرده و در این عرصه خدشه وارد کنند.
وی گفت: آنچه نگرانی را در خصوص طب سنتی 
زیاد کرده این است که موجب شده که برخی از 
این امر سوء استفاده و نسبت به این علم خدشه 

وارد کنند.
مدیرکل دفتر طب سنتی وزارت بهداشت اضافه 
تعداد  وجود  شاهد  نیز  قضایی  مراجع  در  کرد: 
باالی پرونده در این زمینه هستیم و حتی شاهد 

فوت نیز بوده ایم.
وی گفت: ما در وزارت بهداشت در زمینه سوء 
نام طب سنتی  به  اعتقادات مردم و  از  استفاده 
نگرانی و دغدغه داریم و به عنوان متولی سالمت 
کشور مخالف ترویج این گونه طب سنتی بدون 

کار علمی هستیم.
  

 بحران عاطفی عامل اعتیاد

حجت االسالم علی اکبر کیاسری ا اشاره به ضرورت 
تشکیل ستاد خبری قوی برای آگاه سازی مردم از 
عوارض اعتیاد گفت: بحران عاطفی در خانواده  سبب 

اعتیاد فرزندان می شود.
به گزارش برنا حجت االسالم علی اکبر کیاسری 
گفت: اعتیاد و گسترش آن در جامعه در سایه چند 
نکته به وجود آمده که برای پیشگیری و مبارزه با 

آن باید به این نکات توجه داشت.
وی با اشاره به اینکه لزوم نظارت و دقت در مورد 
جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور اظهارکرد: 
مسئولین برای کنترل مرزها و پیشگیری از قاچاق 
باید همت بیشتری داشته و مانع از در دسترس قرار 

گرفتن و ارزان بودن مواد مخدر شوند.
رئیس انجمن مراکز و دفاتر روانشناسی و مشاوره 
ایرانیان از زحمات ستاد مبارزه با مواد مخدر و 
و  تشکر  مخدر  مواد  با  مبارزه  زمینه  در  پلیس 
عنوان کرد: ما خواهان برخورد جدی به معنای 
باید  و  هستیم  حوزه  این  در  نظارت  و  مراقبت 
هرچه  اعتیاد  مخرب  و  کشنده  منفی،  اثرات 
و  جوانان  ویژه  به  جامعه  افراد  برای  بیشتر 

نوجوانان به تصویر کشیده شود.
وی با اشاره به ضرورت تشکیل ستاد خبری قوی 
برای آگاه سازی مردم از عوارض اعتیاد و ابعاد آن 
ادامه داد: اعتیاد روح و روان فرد و جامعه را درگیر 
ساخته لذا توجه به ریشه های اعتیاد امری مهم به 
شمار می رود. رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد 
مخدر نیز می تواند بسیار نتیجه بخش باشد، البته در 
صورتی که همه مردم ومسئوالن در این این زمینه 

اهتمام داشته باشند.

خبرخبر

پزشکی  آموزش  و  درمان   ، بهداشت  وزیر 
دولت  در  جدید  داروی   2 ماه،  گفت:هر 
و  مشکالت  همه  وجود  با  امید  و  تدبیر 

کاستی ها تولید شده است.
معرفی  مراسم  در  هاشمی  حسن  سید   
در  کشور  دارویی  صنعت  دستاوردهای 
پزشکی  علوم  دانشگاه  دارویی  رشد  مرکز 
تهران افزود: در دولت تدبیر و امید بالغ بر 
60 داروی جدید تولید شد و اگر حمایت 
شود،  انجام  بهداشت  وزارت  از  بیشتری 
کسب  زمینه  این  در  بیشتری  توفیقات 

خواهیم کرد. 
یک   ،  91 سال  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
دارو  واردات  دالر  میلیون   350 و  میلیارد 
کمتر  به  تقریبا   93 سال  در  که  داشتیم 
سهم  یافت؛  کاهش  دالر  میلیارد  یک  از 
بازار  کل  مجموع  از  داخل  تولید  داروهای 
در سال 90، 57 درصد بود که در سال 95 

به بیش از 70 درصد افزایش یافته است.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: هدفگذاری 
سهم  که  است  این   96 سال  پایان  در  ما 
بازار  کل  مجموع  از  داخل  تولید  داروهای 

75 درصد از نظر ریالی برسد.
هاشمی گفت: در بخش دارو قبل از دولت 

حاضر  مردم  اینکه  وجود  با  امید  و  تدبیر 
بحران  بپردازند،  را  مبلغی  هرگونه  بودند 
کمبودهای  اکنون  اما  داشت  وجود  جدی 
قلم   30 از  کمتر  به  قلم   300 از  دارویی 
رسیده است و دسترسی به آن وجود دارد؛ 
دولت اکنون آسوده است که دیگر هر روز 
داروی  کمبود  حوزه  در  جدیدی  مشکل 
برای بیماران خاص و بقیه بیماری ها وجود 

ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در دولت تدبیر و امید ، 

تدابیر ویژه ای برای رفع کمبودهای دارویی 
تشریفات  بدون  داروها  همه  و  شد  اعمال 
از گمرک ترخیص شدند ؛ همچنین عالوه 
نیز  دارو  قیمت های  دارویی،  بر دسترسی 
طوریکه  به  شد  جدی  حمایت  مشمول 
دارو  بابت  مردم  پرداختی  درصد   40 رقم 
مراکز  به  مراجعه  در  پزشکی  تجهیزات  و 
به  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  بابت  درمانی 

طور متوسط به کمتر از پنج درصد رسید.
وی اضافه کرد: قبل از اجرای طرح تحول 

سالمت در دولت تدبیر و امید، 90 مردم در 
تجهیزات  و  دارو  تهیه  برای  ها  بیمارستان 
می  هدایت  بیمارستان  خارج  به  پزشکی 
سه  از  کمتر  به  رقم  این  امروز  که  شدند 

درصد کاهش یافته است.
های  نگرانی  از  یکی  گفت:  بهداشت  وزیر 
تحول  طرح  اجرای  مخالفان  و  منتقدین 
مصرف  افزایش  یازدهم،  دولت  در  سالمت 
دارو و لوازم پزشکی به دلیل حمایت مالی 
شده  منتشر  آمارهای  طبق  اما  بود  دولت 

خوشبختانه این اتفاق نیفتاد.
هاشمی یادآور شد: شورای فناوری سالمت 
در کنار شورای دارویی در هفته دوم شروع 
و  تدبیر  دولت  در  بهداشت  وزارت  کار  به 
دارویی  صنعت  از  تا  شد  امید،تشکیل 

داخلی حمایت شود.
تولید  از  حمایتی  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
ایم  داخلی داروها اظهار کرد: متعهد شده 
که تا 80 درصد قیمت برند خارجی را به 
آن  تولید  صورت  در  داخلی  های  شرکت 

دارو پرداخت کنیم.
هاشمی یادآور شد: صادرات دارویی کشور 
برابر  از 2  به بیش  امید  و  تدبیر  در دولت 

افزایش پیدا کرده است.

وزیر بهداشت عنوان کرد:

تولید هر ماه 2 داروی جدید در دولت تدبیر و امید

وزیر آموزش و پرورش گفت: در دولت یازدهم 
دولت،  کار  پایان  تا  که  است  هدفگذاری شده 
هر منطقه آموزشی حداقل یک پژوهش سرای 
دانش آموزی داشته باشد و در آنها فناوری های 

نوین از جمله نانو و بایو دنبال شود.
  علی اصغر فانی در آیین اختتامیه اولین جشنواره 
و کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی 
بازساختی در مرکز همایش های بین المللی رایزن 
افزود: در حال حاضر بیش از 500 پژوهش سرا در 
500 منطقه آموزشی در کشور وجود دارد که در 
آنها دانش آموزان مشغول پژوهش و آموزش هستند.

وی با اشاره به این که افزایش روحیه خالقانه 
در مقاطع تحصیلی از جمله رویکردهای آموزش 
پرورش  و  آموزش  در  افزود:  است،  پرورش  و 
رویکرد پرسشگری و پژوهشگری در قالب تالیف 
کتاب های درسی و روش های آموزشی در همه 
پایه های تحصیلی گنجانده شده و این رویکرد 

دنبال می شود. 
وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی 
بر این که آموزش و پرورش به جای حافظه پروری 
باید به خالقیت و نوآوری گرایش یابد، بیان کرد: 

در دوره ابتدایی درس تفکر و پژوهش را برای 
تقویت روحیه خالقانه گنجانده ایم و چند سالی 
در  پرورش  و  آموزش  برنامه های  در  که  است 
دوره ابتدایی جشنواره جابرابن حیان برای روحیه 
پژوهشگری، در مقطع متوسطه جشنواره جوان 
و خوارزمی و در مقطع متوسطه دوم جشنواره 

خوارزمی دوم را برنامه ریزی و اجرا می کنیم.
فانی ادامه داد: در جشنواره سلول های بنیادی و 
پزشکی باز ساختی انگیزه و خالقیت دانش آموزان 
در  هستیم  این  به دنبال  ما  و  می شود  تقویت 
این روحیه  قالب پژوهش سراهای دانش آموزی 
را تربیت کنیم. وی افزود: در سند تحول نظام 
آموزشی و پرورش که 10 سال زمان برای تهیه 
و تصویر آن صرف شد، برای تربیت دانش آموز 6 

ساحت پیش بینی شده است.
فانی به یکی از ساحت ها که تربیت علمی و 
دانش  باید  گفت:  و  کرد  اشاره  است،  فناورانه 
آموزان را در همه ساحت ها از جمله ساحت علم 
و فناوری تربیت کنیم و در ذیل تربیت عمومی 
آنها را به فکر کردن، پژوهشگری و پرسشگری در 

رابطه با پدیده های اطراف خود عادت دهیم . 

وی بیان کرد: ایجاد سه سوال چیستی، چرایی و 
چگونگی و پاسخ به این سه سوال، دانش آموزان 
را آماده می کند که همیشه پژوهشگر و پرسشگر 
باشند.  فانی ادامه داد: آموزش وپرورش که بیش از 
13میلیون دانش آموز را در برمی گیرد باید روحیه 

خالقانه را به جای حافظه گرایی داشته باشد. 
وی با اشاره به اینکه در پژوهش سراهای دانش 

آموزشی دانشمندان آینده کشور را تربیت می 
کنیم ، افزود: در پژوهش سراها به دنبال توسعه 
فناوری های نوین و به خصوص فناوری سلول 
سنین  در  امیدواریم  و  هستیم  بنیادی  های 
دانش آموزی، جوانی و نوجوانی، دانش آموزان 
را با فناوری های نوین آشنا کنیم و خروجی آن 

ورودی دانشگاه ها باشد. 

رئیس اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور در تشریح 
آخرین وضعیت طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهری 
با اشاره به ثبت نام بیش از 57 هزار متقاضی در طرح 
افزود: شیوه برخورد ایران خودرو و موضوع ضمانت های 
بانکی موجب کاهش سرعت پیشرفت این پروژه شده 

است.
مسعود طبیبی گفت: تاکنون 57 هزارو سه نفر در طرح 
ثبت نام کرده اند که از این تعداد 51 هزارو 104 نفر 
توسط سازمان ها، واحدهای تاکسیرانی و حمل و نقل 
همگانی تایید شده اند. همچنین 48 هزارو 572 نفر 

توسط اتحادیه ها مورد تأیید قرار گرفته اند.
به  پیامک   246 هزارو   48 ارسال  به  اشاره  با  وی 
متقاضیان برای دریافت معرفی نامه بانک و نمایندگی 
اخذ  پرونده  و  مراجعه  بانک  به  نفر   2055 افزود: 
تسهیالت تشکیل داده اند. همچنین 880 نفر برای 

خرید نقدی به ایران خودرو مراجعه کرده اند.
رئیس اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور ادامه داد: 
در طرح نوسازی تمام تالش خود را در جهت افزایش 
و کاهش چالش های  داران  تاکسی  برای  مطلوبیت 
موجود در این مسیر به کار گرفته ایم و امیدواریم با 

جلسات مشترک با بانک ها در زمینه ضمانت ها و ایران 
خودرو برای اتخاذ شیوه یکسان برخورد با متقاضیان به 

نتیجه برسیم.

طبیبی یکی از موارد مثبت این طرح را وجود دو نوع 
خودروی پژو و سمند برشمرد و گفت: با فراهم کردن 
تا  دارد  برای مشتری وجود  انتخاب  زمینه حق  این 

بتواند بر حسب مطلوبیت و نیاز خود اقدام به خرید 
کند. یکی دیگر از مواردی که پیگیر آن هستیم این 
به  را  از فروش  بتوانیم شیوه خدمات پس  است که 
صورت آنالین برای این خودروها تعریف کنیم تا در 
صورت بروز مشکل، بتوانیم وضعیت را رصد کرده و 
از حقوق دارندگان تاکسی های نو، حمایت بیشتری 

بعمل آوریم.
وی افزود: برای دریافت وام بهترین شروط برای ضامن 
قرار داده شد؛ به عنوان مثال یک راننده تاکسی نیز می 
تواند ضامن یک راننده دیگر شود و اگر این شرایط 
کافی  توجیه  عدم  توان  می  نشده،  محقق  تاکنون 

کاربران شعب بانکی را یکی از دالیل آن دانست.
طبیبی اطمینان داد: با همکاری ایجاد شده با عوامل 
ستادی بانک های عامل در طرح، این مشکل بزودی 
رفع و زمینه ساده تری برای اخذ ضمانت تاکسی داران 

محترم برای دریافت وام ایجاد خواهد شد.

برای  نوسازی  طرح  مزایای  مهمترین  از  یکی  وی 
متقاضیان را پذیرش ارزش 50 میلیون ریال به ازای 

گواهی برگه اسقاط خودرو از سوی دولت دانست.
وی یاداور شد: این ارزش در طرح های نوسازی قبلی 
که از سوی بعضی شهرداری ها دنبال می شده است، 
کمتر از این حد بوده و پرداخت آن نیز یکی از معضالت 

سر راه نوسازی تلقی می شده است.
رئیس اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور همچنین 
الشه  ارزش  برای  ریال  میلیون   50 ارزشگذاری  به 
خودرو اسقاطی، بنام متقاضی، اشاره کرد و این عامل را 
یکی از زمینه های بروز تاخیر در روند نوسازی برشمرد 
و گفت: از دیدگاه خودروساز طرح، ارزش مذکور در 
ابتدای امر، جزو آورده های متقاضی تلقی نمی شد و در 
پاره ای موارد نیز، این ارزش کمتر از این معرفی شده 
و لذا پرداخت این رقم از سوی شرکت ایران خودرو 
با مشکل همراه شد. با این حال، با حمایت سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی، سازمان شهرداری ها و دهیاری 
های کشور و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در 
نهایت رقم 50 میلیون ریال بعنوان آورده متقاضی در 

این طرح درنظر گرفته شد.

فانی خبرداد:

راه اندازی حداقل یک پژوهش سرای دانش آموزی در هر منطقه 

 دو دلیل وقفه در اجرای طرح »نوسازی تاکسی ها«

 ارزشگذاری 5۰ میلیون ریالی برای الشه خودرو اسقاطی

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران از صدو3500 
رأی در کمیته ای انضباطی تاکسیرانی خبرداد.

معرفی  تاکسی  رانندگان  تعداد  مورد  در  میثم مظفر 
شده به کمیته های انضباطی گفت: در حوزه تخلفاتی 
همچون تخطی از نرخ یا سایر شکایت های مربوط به 
رفتار و هنجارهای درون تاکسی، 3500 رأی توسط 

کمیته های انضباطی صادر شده است.
تماس  و  مردمی  نظارت  بر  عالوه  اینکه  بیان  با  وی 
آنها با سامانه 137، بازرسان سازمان تاکسیرانی نیز 
رانندگان  عملکرد  بر  راهور  پلیس  مأموران  مانند  به 
بازرسان  این  گفت:  داشت  خواهند  نظارت  تاکسی 
تخلفات  کنترل  به  نسبت  معابر  سطح  در  حضور  با 
اقدام  آنها  هوشمند  کارنامه  و  تاکسی  رانندگان 
خواهند کرد و در صورت مشاهده تخلف با رانندگان 

تاکسی برخورد خواهند کرد.
مظفر در مورد تعداد ابطال پرونده تاکسیران و خلع 
ید رانندگان نیز اظهار کرد: براساس آیین نامه جدید 
اگر رانندگان به حدی از نمرات منفی برسند پرونده 
فعالیت آنها ابطال می شود اما برای رانندگانی که دچار 
تخلفات مجرمانه و قضایی شوند یا تخلفاتشان از نوع 
اقدام  آنها  ید  خلع  به  نسبت  فورا،  باشد  اول  درجه 

خواهد شد.

رییس اداره سالمت جوانان وزارت بهداشت از تصویب 
سند ملی سالمت جوانان در وزارت بهداشت و ابالغ 

آن به دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد.
سند  وضعیت  آخرین  درباره  اردالن   گالیل  دکتر 
سالمت  سند  کرد:  اظهار  جوانان  سالمت  ملی 
ارسال  وزارت ورزش و جوانان  به  و  جوانان تصحیح 
اینکه  دلیل  به  نگرفتیم.  آنها  از  بازخوردی  اما  شد، 
نمی توانستیم معطل بمانیم، با شورای سیاست گذاری 
وزارت بهداشت صحبت کردیم و سند را به امضای 
سالمت  حوزه  کل   مدیران  تمام  و  بهداشت  معاون 

رساندیم.
دو  سوی  از  باید  حرکت  براینکه  تاکید  ضمن  وی 
این  عملیاتی  برنامه  تدوین  از  انجام شود،  وزارتخانه 
علوم  دانشگاه های  به  آن  ابالغ  همچنین  و  سند 

پزشکی خبر داد.
رییس اداره سالمت جوانان وزارت بهداشت، با بیان 
اینکه در حال حاضر آماده اجرای سند سالمت جوانان 
هستیم، ادامه داد: ما به ازای تمام هشت بند سند، 
برنامه عملیاتی داریم. نمی توانستیم در این مورد صبر 
کنیم، در نتیجه آن را در سیستم خود مصوب کردیم. 
باشد  داشته  تمایل  هم  جوانان  و  ورزش  وزارت  اگر 

می توانیم سند را در سیستم آنها مصوب کنیم.

 معـاون حمـل و نقـل و ترافیـک شـهرداري تهـران 
در ارزیابـي خـود از برگـزاري نمایشـگاه کتـاب، از 
آماده سـازي »شـهر آفتاب« بـه عنوان کاِر کارسـتان 
مدیریـت شـهري نـام بـرد و گفـت: ده  هـا روز کار و 
تـالش دسـته جمعي قبـل از آغـاز به کار نمایشـگاه 
بـا ده روز زحمـت شـبانه  روزي در طـول مدت زمان 

برپایـي نمایشـگاه همـراه بود.
جعفـر  سـید  مهنـدس  زمـان،  پیـام  گـزارش  بـه 
تشـکري هاشـمي افزود: خوشـبختانه نتیجـه آفتاب 
سـوختگي ها و خسـتگي های مفرط انبـوه نیروهاي 
مدیریـت شـهري از جملـه صدهـا نیـروي فعـال در 
بخـش حمـل و نقـل و ترافیک، رضایـت بخش بودن 
برگـزاری نمایشـگاه از نظـر اغلـب بازدیدکنندگان و 

بود. مسـئوالن مربوطـه 
وي سـاخت خـط متروي منتهـي به »شـهر آفتاب« 
و احـداث ایسـتگاه متـرو در این مجموعـه را حاصل 
تـالش طاقـت فرسـاي صدهـا نفـر از مهندسـان و 
کارگـران متـرو در حـوزه سـاخت دانسـت و تأکیـد 
کـرد: مسـئوالن و کارکنـان متـرو در حـوزه بهـره 
 بـرداري نیـز در         جـا بـه جایـي بیـش از دو 
و نیـم میلیـون بازدیدکننـده از نمایشـگاه، عملکـرد 

فـوق العـاده اي داشـتند.

صدور 35۰۰ رأی در کمیته 
انضباطی برای رانندگان تاکسی

سند ملی »سالمت جوانان«
 در وزارت بهداشت تصویب شد

جا به جایي دو و نیم نفر از
شهر آفتاب با »مترو«
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اگهی احضار مهتم
در پروند کالسه 9409988465400456این دادیار حسب شکایت مهدی بهروزه 
فرزند توفیق علیه اقای پیام سبحانی فرزند یاراحمد  به اتهام بی احتیاطی در امر 
رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی شاکی می باشد . نظر به اینکه متهم 
قانون آیین  به تجویز ماده 174  المکان میباشد بدین وسیله بدین  فوق مجهول 
دادرسی  دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ میگردد تا 
ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت  رسیدگی  و دفاع از اتهام انتسابی در 
این دادیاری حاضر شود در غیر این طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
دادیار شعبه دوم دادیار دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جوانرود 

آگهی تحدید حدود 
امالک واقع در حوزه ثبتی شهرستان جوانرود

ثبتی  حوزه  پالکهای  از  تعدادی  حدود  تحدید  ثبت  قانون   -14 ماده  طبق 
مقرر  موعد  در  متقاضیان  و مشخصات  با ذکر شماره پالک  شهرستان جوانرود 

انجام و بشرح ذیل جهت اطالع عموم آگهی می شود:
امالک واقع در بخش 13- کرمانشاه:

فرزند حسن  قادری  نظر ویس  آقای  اصلی جوانرود  از یک  فرعی   -146 پالک 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148/36 متر مربع

اله  فیض  فرزند  قنبری  عبداله  آقای  جوانرود  اصلی  یک  از  فرعی   -146 پالک 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 131/53 متر مربع

محمود  فرزند  حسامی  مظهر  آقای  جوانرود  اصلی  یک  از  فرعی   -146 پالک 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 211/21 متر مربع مورخه 95/3/29 

فرزند  ولدی  رئوف  محمد  آقای  جوانرود  اصلی  یک  از  فرعی  159و16-  پالک 
محمد ششدانگ یکباب خانه به مساحت 142/47 متر مربع

باباجانی فرزند  نازار بیگ  از یک اصلی جوانرود آقای  پالک 159و160- فرعی 
علی ششدانگ یکباب سه دهنه دکان به مساحت 107/45 متر مربع

پالک 159و160- فرعی از یک اصلی جوانرود آقای علی عزیزی فرزند مصطفی 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 58/01 متر مربع مورخه 95/3/30 

پالک 159و160- فرعی از یک اصلی جوانرود آقای وزیر عبدی فرزند حسین 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 111/27 متر مربع

پالک 159و160- فرعی از یک اصلی جوانرود آقایان عبدالرحیم و ابراهیم اله 
ویسی فرزند عبداله یکباب خانه به مساحت 78/06 متر مربع

مرادی  محمد  اسکندر  آقای  جوانرود  اصلی  یک  از  فرعی  159و160-  پالک 
فرزند احمد ششدانگ یکباب خانه به مساحت 61 متر مربع مورخه 95/3/31

پالک 159و160- فرعی از یک اصلی جوانرود آقایان محمد رئوف ولدی زاده 
 323/40 مساحت  به  شوی  ماشین  تاسیسات  ششدانگ  باباجانی  بیگ  نازار  و 

مربع  متر 
پالک 95و44- فرعی از 116 فرعی از یک اصلی جوانرود آقای توفیق سلیمانی 

فرزند احمد ششدانگ یکباب خانه به مساحت 64/25 متر مربع 
پالک 4506- فرعی از 157 فرعی از یک اصلی  جوانرود خانم کبری اعظمی 
فرزند عبدالکریم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 121/04 متر مربع مورخه 

95/4/1
یک  ششدانگ  محمود  فرزند  محمودی  فرج  آقای  سرخیدر  اصلی   -54 پالک 

دهنه دکان به مساحت 35/82 متر مربع 
ششدانگ  مصطفی  فرزند  نظری  توفیق  آقای  سرخیدر  اصلی   -54 پالک 

ساختمان به مساحت 43/21 متر مربع مورخه 95/4/2 
می  اعالم  مجاورین  و  فوق  امالک  به صاحبان  ثبت  قانون   -14 ماده  طبق  لذا 
شود که در روز مقرر در محل حاضر که عملیات تعیین حدود با معرفی از طرف 
و حقوق  به حدود  ثبت کسانیکه که  قانون   20 ماده  و طبق  پذیرد  انجام  آنان 
به  تحدیدی  مجلس  صورت  تنظیم  تاریخ  از  توانند  می  دارند  اعتراض  ارتقاقی 
که  ارسال  جوانرود  امالک  و  اسناد  ثبت  به  را  خود  اعتراضات  روز   30 مدت 

مدنظر و لحاظ گردد.
تاریخ انتشار:95/3/3 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود

احضار متهم
جناب محمدجواد بربری

در پرونده کالسه 9409981947800819 شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی 
و انقالب  شهرستان بهشهر موضوع شکایت سید محمد مصطفوی علیه محمدجواد 
بربری دائر بر ایجاد مزاحمت تلفنی لذا با توجه به دالیل موجود در پرونده در مهلت 
یکماه از تاریخ انتشار این آگهی می توانید با حضور در این شعبه از بازپرسی از خود 

دفاع نمایید در صورت عدم حضور برابر مقررات اتخاذ تصمیم می گردد.
م الف:950147 بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بهشهر – 
عبدالحمید ابراهیمی

آگهي ابالغ 
میالد  محبی-  علی  آقاي  به  کیفري  دادرسي  آیین  قانون   115 ماده  اجراي  در 
د/9401509/11  کالسه  پرونده  در  مي باشد  المکان  مجهول  فعال  که  ابراهیمی 
و  ضرب  ومشارکت  چاقو  با  عمدی  ضرب  ایراد  در  مشارکت  اتهام  به  شعبه  این 
نوبت در یک جراید  به موجب آگهي که یک  جرح عمدی تحت پیگرد مي باشد 
کثیراالنتشار منتشر میگردد ابالغ میگردد که ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهي 
براي اخذ توضیح و دفاع از اتهام خود در این شعبه حاضر شود درغیر اینصورت 

وفق مقررات قانوني رسیدگي و راي صادر خواهد شد. 
320948 / م الف دادیار شعبه یازدهم دادسراي ناحیه 4 تهران 

دادنامه
 پرونده کالسه 9409980296900516 شعبه 1136 دادگاه کیفری دو مجتمع 
شماره  نهایی  تصمیم   ) سابق  جزایی   1150  ( تهران  مطهری  شهید  قضایی 
9509970214300143 شاکی: خانم اکرم السادات اسماعیلی فرزند رضا متهم: 
آقای مرتضی حسینی به نشانی متواری اتهام : ترک انفاق »رای دادگاه« در خصوص 
اتهام آقای مرتضی حسینی فعال متواری و مجهول المکان دایر بر ترک انفاق زوجه 
توجها به جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت خانم اکرم السادات اسماعیلی ، 
تحقیقات معموله، اظهارات مطلعین و اینکه متهم علیرغم انتشار آگهی در مرحله 
حاضر  دادگاه  دادرسی  مرحله  در  آگهی  وانتشار  دادسرای  مقدماتی  تحقیقات 
کیفرخواست  پذیرش  با  دادگاه  بنابراین  است  نداشته  معمول  دفاعی  و  نگردیده 
خانواده  قانون حمایت   53 ماده  به  استناد  با  مجرمیت  احراز  و  دادسرا  از  صادره 
مصوب 1391 و مواد 18 و 19 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 متهم موصوف 
را به تحمل دو سال حبس تعزیری درجه شش محکوم می نماید که رای صادره 
غیابی بوده ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 
مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان 

تهران خواهد بود.
 320950/ م الف رییس شعبه 1136 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید مطهری تهران 
) 1150جزایی سابق (

دادنامه
مجتمع  دو  کیفری  دادگاه   1136 شعبه   9409980296600573 کالسه  پرونده   
شماره  نهایی  تصمیم   ) سابق  جزایی   1150  ( تهران  مطهری  شهید  قضایی 
9509970214300140 شاکی: آقای محمد شفاعتی مالئی متهمین: آقای فرشید 
کماسی فرزند پرویز – آقای علی مهربانی فرزند رحیم – آقای حسین سعاد ابراهیمی 
فرزند فتح اله – آقای سید عباس چاوشی فرزند سید مجتبی به نشانی مجهول المکان 
اتهام : توهین – مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی- تهدید – تخریب »رای دادگاه« 
درخصوص اتهام آقایان 1- علی مهربانی دایر بر توهین – تهدید – مشارکت در ایراد 
ضرب و جرح عمدی 2- فرشید گماسی دایر بر توهین- تهدید- مشارکت در ایرارد 
ضرب و جرح عمدی 3- سید عباس چاوشی دایر بر توهین- مشارکت در ایراد ضرب 
و جرح عمدی 4- حسین سعادت ابراهیمی دایر بر تخریب- تهدید- مشارکت در ایراد 
ضرب وجرح عمدی توجها به جامع اوراق ومحتویات پرونده نظر به اینکه شیشه شکسته 
شده متعلق به آقای مهدی بینایی اردهائی می باشد وتعلق به شاکی ندارد که شکایت 
نموده بنابراین دادگاه با استناد اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
به لحاظ ضعف ادله و عدم حصول قعط و یقین قضایی متهم ردیف چهارم را از اتهام 
تخریب تبرئه می نماید و اما در خصوص تهدید ادنی دلیل مبنی بر تهدید در پرونده 
امر مشهود نیست بنابراین دادگاه با استناد اصل سی وهفتم قانونی اساسی جمهوری 
اسالمی ایران به لحاظ ضعف ادله و عدم حضور قطع و یقین قضایی متهمین ردیف اول 
، دوم و چهارم را از اتهام تهدید تبرئه می نماید و در سایر موارد توجها به شکایت آقای 
محمد شفاعتی مالئی، اظهارات مطلعین، گواهی پزشکی قانونی واینکه متهمین علیرغم 
ابالغ احضاریه و انتشار آگهی در مرحله داردسی دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی معمول 
نداشته اند بنابراین دادگاه با پذیرش کیفرخواست صادره از دادسرا و احراز مجرمیت با 
استناد مواد 18، 19 و 123 از قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 وماده 608 از 
کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375 ومتهمین موصوف را از بابت توهین به تحمل 74 
ضربه شالق تعزیری درجه شش و در خصوص ضرب و جرح عمدی متهمین موصوف 
را مشترکا از بابت 1- جراحت حارصه فرق سر وخلف سر و زیر چشم راست به پرداخت 
برای هر کدام یک صدم دیه کامل و از بابت 2- جراحت قدام گردن به پرداخت نیم 
صدم دیه کامل و از بابت 3- کبودی پیشانی وکناره خارجی چشم چپ به پرداخت 
برای هر کدام یک ونیم هزارم دیه کامل در حق مصدوم وشاکی محکوم می نماید رای 

صادره غیابی بوده ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
 320949/ م الف رییس شعبه 1136 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید مطهری تهران 

) 1150جزایی سابق (

دادنامه
 پرونده کالسه 9309980234700281 شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 
علی  احد  آقای  تجدیدنظرخواه:   9509970220900129 شماره  نهایی  تصمیم 
نژاد فرزند جبار تجدیدنظرخوانده: آقای حمید خدبنده لو به نشانی مجهول المکان 
مورخ  شماره 9409970232400232  دادنامه  از  قسمتی  به  تجدیدنظرخواسته: 
94/3/19 صادره از شعبه 1123 دادگاه کیفری دو تهران »رای دادگاه« در خصوص 
دادنامه  از  قسمتی  به  نسبت  فرزند جبار  نژاد  علی  احمد  آقای  تجدیدنظرخواهی 
دادگاه   1123 شعبه  از  صادره   94/3/19 مورخ   9409970232400232 شماره 
کیفری دو تهران که به موجب آن قسمت از دادنامه مورد اعتراض حکم به برائت 
اتهام تخریب صادر گردیده حال توجها  از  نورالدین  متهم حمید خدابندلو فرزند 
متهم  به  انتساب  و  تخریب  بزه  وقوع  بر  کافی  دلیل  فقد  و  پرونده  محتویات  به 
ارائه  نامبرده  به  اتهام  توجه  بر  متقن  دلیل  نیز  تجدیدنظرخواه  اینکه  و  موصوف 
ننموده لهذا مستندا به بندالف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد 
اعتراض تجدیدنظرخواه رای تجدیدنظرخواسته را عینا تایید وابارم می نماید رای 

صادره قطعی است. .
 320951/ م الف مستشاران شعبه 9 دادگاه تجدیدنظراستان تهران 

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

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

مانع متضرر به مراجع قضایی نخواهد شد.
امالک واقع در بخش 13 کرمانشاه

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

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

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

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

واگذاری از وراث کاکاحسن محمدی
5- آقای سالم محمد مرادی ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 141/70 متر مربع در پالک 106 فرعی جوانرود 
واگذاری از وراث کاکاحسن محمدی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

واگذاری از وراث محمد امین غفوری
خانه  یکباب  ششدانگ  یاراحمدی  عزیز  آقای   -16
فرعی  پالک 147  در  مربع  متر  مساحت 100/02  به 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

54 اصلی واگذاری از وراث حسن احمدی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/02/19 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/03/03 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

دادنامه
941228

پرونده کالسه 9409982640501201 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
شهریار تصمیم نهایی شماره 9509972640500145

خواهان: خانم خدیجه اردانی فرزند اکبر باوکالت آقای مرتضی اسماعیلی فرد فرزند 
عبدالعزیز به نشانی تهران شهریار روبه روی دادگستری ابتدای وائین پ 49

المکان 2- خانم طاهره خان  نشانی مجهول  به  خواندگان:1- خانم شمیم موالنا 
اردانی  اردانی 5-خانم زهرا  آقای مهدی  اردانی 4-  اردانی 3- خانم مرضیه  زاده 
6- خانم کبری اردانی 7-آقای اصغر اردانی 8-آقای حسن اردانی 9-آقای احمد 
اردانی 10-خانم فاطمه اردانی همگی به نشانی تهران شهریار باباسلمان خ شهید 

رستمی پ 56
بابا سلمان خ چهارلوکه جنب  تهران شهریار  نشانی  به  معینی  11-آقای حسین 

پست بانک معینی مغازه یکبارمصرف 
خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک

رای دادگاه
فرد  اسماعیلی  مرتضی  آقای  باوکالت  اردانی  خدیجه  خانم  دعوی  درخصوص 
اردانی  مرضیه  3-خانم  معینی  حسین  2-آقای  موالنا  شمیم  خانم   -1 بطرفیت 
4-آقای مهدی اردانی 5-خانم طاهره خان زاده اردانی و آقایان وخانم ها 6-احمد 
اردانی 7-حسن اردانی 8-اصغر اردانی 9-فاطمه اردانی 10-کبری اردانی 11-زهرا 
پالک  وانتقال  رسمی  اسناد  دردفترخانه  بحضور  خواندگان  الزام  بخواسته  اردانی 
ثبتی 49/9926 بنام خواهان مقوم به 51/000/000 ریال وکیل خواهان اظهار می 
دارد که خانم شمیم یک واحد آپارتمان رابه آقای حسین معینی فروخته ونامبرده 
به آقای اکبر اردانی فروخت ووی فوت کرده ویکی ازوراث وی نیز فوت کرده که 
کلیه وراث سهم خودشان رابه خواهان واگذار کردند وتقاضای الزام به تنظیم سند 
رادارد که دونفر ازخواندگان خانمها زهرا و کبری درجلسه دادگاه حاضر واظهارات 
خواهان راتایید نمودند نظربه مبایعه نامه فیمابین خانم شمیم موالنا و آقای حسین 
حکایت  که  اردانی  اکبر  وآقای  معینی  آقای  فیمابین  نامه  مبایعه  ونظربه  معینی 
آنچه که درآن تصریح  به  تنها  نه  بیع طرفین  وباوقوع عقد  بیع دارد  ازوقوع عقد 
شده ملزم می شوند بلکه به کلیه نتایجی که بموجب عرف وعادت یابموجب قانون 
شماره  استعالم  پاسخ  ونظرباینکه حسب  شوند  می  ملزم  شود  می  حاصل  ازعقد 
2421-95/2/5 که خانم شمیم موالنا مالک می باشد دادگاه دعوی خواهان راوارد 
دانسته ومستندا بمواد 219-220-224 قانون مدنی ومواد 198-515-519 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامور مدنی حکم به الزام خوانده خانم 
وانتقال سند رسمی یک واحد  ازدفاتر اسناد رسمی  شمیم موالنا بحضور دریکی 
آپارتمان بشماره پالک 49/9926 بنام خواهان وپرداخت مبلغ 6/000/000 ریال 
هزینه دادرسی ازباب تسبیب درحق خواهان ونیز حق الوکاله وکیل برطبق تعرفه 
صادرواعالم می گردد ودرخصوص خواسته خواهان بطرفیت خواندگان ردیف دوم 
نامبردگان مالکیتی برروی پالک موصوف ندارند مستندا به  تا یازدهم نظرباینکه 
بند 4 ماده 84 قانون اخیرالذکر قرار رد دعوی خواهان صادر واعالم می گردد رای 
واخواهی  قابل  ابالغ  ازتاریخ  بیست  مهلت  وظرف  بوده  غیابی  محکومیت  صادره 
دراین دادگاه بوده سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدید نظر 
استان تهران می باشد وقرار رد نیز ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر می 

باشد.م.الف: 16172
رئیس شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهریار-والئی کبریا   

عالئم میگرن در کودکان

 بسیاری فکر می کنند سردرد و حمالت میگرنی تنها مختص به بزرگساالن 
است، اما سردرد در کودکان هم جزو موارد نسبتا شایع در مراجعه به مراکز 
درمانی است. یکی از شایع ترین دالیل این سردردها نیز میگرن است. این 
نوع از سردرد در 5 تا 10 درصد از کودکان دیده می شود بنابراین ضروری 
است که خانواده ها در مورد این بیماری و راه های پیشگیری و درمان آن 

آگاهی الزم را داشته باشند.
میگرن ممکن است به صورت حمله ای و حاد شروع شود و ساعت ها یا 
حتی روزها ادامه داشته باشد. این سردرد ضرباندار و یکطرفه بوده و با 
عالئمی مانند تهوع و استفراغ همراه است. گریز از نور، صدا و گاهی گریز از 
رایحه هایی مانند عطر و ادکلن یا گل و... نیز در بعضی از بیماران وجود دارد. 
میگرن در کودکان پس از شروع به صورت پیوسته ادامه یافته و شدت 
می گیرد. میگرن ممکن است یک ساعت یا حتی تا 3 روز ادامه داشته 
باشد و بعد از این دوره برطرف شود؛ البته در بیشتر موارد بعد از یک یا 
چند روز خاموشی بیماری مجدد  عود می کند. نکته مهم دیگری که باید در 
تشخیص این بیماری مد نظر قرار گیرد امکان وجود عالئم مشابه میگرن در 
بیماری هایی نظیر سینوزیت، عفونت های سیستم تنفسی فوقانی، مننژیت 
و تومورهای ناحیه سر و گردن است. در صورت وجود عالئم هشدار همراه 
الگوی  با  یا سردرد  سردرد مثل تب، سفتی گردن، سردرد صبحگاهی 
متفاوت از میگرن باید سریعا به پزشک مراجعه کرد تا با گرفتن شرح حال، 
معاینه فیزیکی، آزمایشات و روش های تصویربرداری از جمله سی تی اسکن 
و ام آر آی مغز ، بیماری زودتر و دقیق تر تشخیص داده شده و نسبت به 

درمان سریع تر آن اقدام شود.
é علل میگرن در کودکان  

دلیل بروز سردرد میگرنی ناشناخته است؛ البته فرضیه ها، احتمال انقباض 
عروق مغزی را مطرح می کنند. با این حال یافته های قابل اعتماد اندکی 
در شناسایی عوامل خطر در رابطه با میگرن کودکان وجود دارد. محققان 
استرس، غذاهای خاص، ورزش و عادت ماهانه )در دختران( را از عوامل 

احتمالی در بروز و تشدید میگرن می دانند.
میگرن در پسران در دوران قبل از بلوغ و در دختران در دوران پس از بلوغ 

شایع تر است.
é روش های پیشگیری از حمات میگرن در کودکان 

ـ دورکردن کودک از محرک های خارجی مثل نور، صداها و بوهای محرک
ـ تجویز داروهای مسکن و پیشگیری کننده تحت نظر متخصص کودکان 

یا مغز و اعصاب
ـ خواباندن کودک در اتاق تاریک و آرام )حین حمله(

ـ قرار دادن کمپرس یخ روی صورت و چشم ها )حین حمله(
ـ دور کردن کودک از استرس و کم کردن فعالیت زیاد جسمانی او

ـ پرهیز از مصرف مواد محرک مثل شکالت، قهوه و کافی میکس، آجیل، 
پنیر و گوشت های فرآوری شده)سوسیس و کالباس(

خانواده ها نقش بسیار مهمی در تشخیص بموقع، پیشگیری، درمان و 
تشخیص میگرن در کودکان و نوجوانان دارند، بنابراین باید با دقت به 
شکایت های فرزندان و عالئمی که آنها می گویند، توجه کنند تا درمان به 

تاخیر نیفتد.
é درمان میگرن کودکان 

به نظر می رسد بیش از نیمی از کودکان مبتال، بعد از بلوغ خودبه خود درمان 
می شوند؛ اما میگرنی که در نوجوانی شروع می شود، اغلب تا بزرگسالی ادامه 
پیدا می کند. گرچه تعداد حمالت و شدت آنها با گذشت زمان کمتر می شود.
منبع:جام جم

 عبارت »و عّجل فرجهم« 
چه زمانی به صلوات اضافه شد؟

اضافـه شـدن واژه »و عّجـل فرجهـم« و »عّجـل ا...
ّم فرجهـم« بـه صلـوات در زمـان پیامبـر اکـرم)ص( 
و ائمـه اطهـار)ع( بـوده اسـت، بـرای نمونـه به چند 

روایـت اشـاره می شـود:
امام  که  حریق«]1[  »دعای  نام  با  دعایی  در   -1
که  می کند  نقل  خود  از  پیش  امامان  از  صادق)ع( 
جبرئیل بر پیامبر اسالم)ص( نازل شد و این دعا را به 
آن حضرت تعلیم داد]2[ در فرازی از آن آمده است: 
ِل  یِِّبیَن َو َعجِّ ٍد َو أَْهِل بَْیِتِه الطَّ »…اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَی ُمَحمَّ

اللَُّهمَّ َفَرَجُهم …«.]3[
نقل  را  دعایی  علی)ع(  امام  از  حسین)ع(  امام   -2
می کند که در فرازی از آن چنین آمده است: »الَْحْمُد 
ُ َعلَی َطیِِّب الُْمْرَسلِین …  ِ َربِّ الْعالَِمیَن َو َصلَّی اللَّ لِلَّ
ْل َفَرَجُهم …«.]4[ ٍد َو َعجِّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ  َصلِّ َعلَی ُمَحمَّ

3- اسحاق ابن عمار می گوید به امام صادق)ع( عرض 
کردم من از عقرب ها می ترسم، امام)ع( پس از بیان 
آداب خاص، فرمود، سه مرتبه بگو: »اللَُّهمَّ َربَّ أَْسلَمَ  
لْ  َفَرَجُهمْ …«.]5[ ٍد َو َعجِّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ َصلِّ َعلَی ُمَحمَّ

4- در روایت دیگری امام صادق می فرماید: هرکس 
بعد از نماز صبح و نماز ظهر بگوید: »اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَی 
لْ  َفَرَجُهمْ «، نمی میرد مگر  ٍد َو َعجِّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ

این که قائم از آل محمد را درک کند.]6[
5- عمرو بن ابی ِمقدام می گوید: امام صادق)ع( دعایی 
را به من یاد دادند و فرمودند خیر دنیا و آخرت در 
این دعا جمع شده است، در یک فقره از آن دعا آمده: 
لْ  َفَرَجُهمْ  َو  ٍد َو َعجِّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ »اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَی ُمَحمَّ
ُروَحُهْم َو َراَحَتُهْم َو ُسُروَرُهْم َو أَِذْقِنی َطْعَم َفَرِجِهْم َو 

أَْهلِْک أَْعَداَءُهْم ِمَن الِْجنِّ َو اْلِنْس« .]7[
دلیلش هم درخواست رهایی از غم و اندوه و تقاضای 

گشایش در کارهای اهل بیت)ع( بوده است.
پی نوشت ها:

]1[ کفعمی، ابراهیم بن علی، المصباح )جنه األمان الواقیه 
و جنه الیمان الباقیه(، ص 72، دار الرضی )زاهدی(، قم، 
چاپ دوم، 1405ق؛ شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن 
حسن، مصباح المتهجد و سالح المتعّبد، ج 1، ص 
220، مؤسسه فقه الشیعه، بیروت، چاپ اول، 1411ق؛ 
مجلسی، محمد باقر، بحار األنوار، ج 83، ص 165، دار 

إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ دوم، 1403ق.
]2[ مجلسی، محمد باقر، بحار األنوار، ج 83، ص 171 – 
172، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ دوم، 1403ق.
]3[ المصباح )جنه األمان الواقیه و جنه الیمان الباقیه(، 
ص 78؛ مصباح المتهجد و سالح المتعّبد، ج 1، ص 226٫
]4[ شیخ طوسی، تهذیب األحکام، محقق و مصحح: 
دار   ،84 – موسوی خرسان، حسن، ج 3، ص 83 

الکتب السالمیه، تهران، چاپ چهارم، 1407ق.
]5[ کلینی، محمد، الکافی، محقق و مصحح: غفاری، 
علی اکبر، آخوندی، محمد، ج 2، ص 570، دار الکتب 

السالمیه، تهران، چاپ چهارم، 1407ق.
]6[ مجلسی، محمد باقر، بحار األنوار، ج 83، ص 77، 

دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ دوم، 1403ق.
]7[ الکافی، ج  2، ص 583٫

 کودکانهدین و اندیشه
 اگـر همیشـه احسـاس خسـتگی مـی 
کنیـد، تنهـا یـک تغییـر در چیـزی که 
مـی خوریـد )رژیـم غذایـی( یـا تغییر 
در کارهایـی کـه در طـول روز انجام می 
دهید )الگـوی رفتاری(، مـی تواند تمام 
آن چیزی باشـد که شـرایط شـما را هم 

متحـول مـی کند.
قطعا نمی توانید تمام کارهایی که در لیست 
انجام  همیشه  را  گوییم  می  تان  برای  زیر 
در  دهید  انجام  را  کار  این  هم  )اگر  دهید 
واقع برای به دست آوردن انرژی بیشتر فقط 
خودتان را خسته کرده اید(. اما همه آنها را 
امتحان کنید که ببینید کدام مورد برای شما 
و برنامه ای که دارید سودمند هستند. چندتا 
از این نکات را به روال روزانه تان اضافه کنید 
یا می توانید برای اینکه بعضی کارها را برای 
یکدیگر  با  را  آنها  کنید،  تر  جالب  خودتان 

بیامیزید یا تغییرشان دهید.
é  تازگـی حـس  داشـتن  بـرای   

کنیـد عـوض  را  تـان  جوراب هـای 
این روش حقه زیرکانه ای است. با خود یک 
جفت جوراب به سر کار ببرید و وسط روز آنها 
را تعویض کنید )ترجیحا بعد از ناهار(، با انجام 
این کار خواهید دید چقدر احساس سرزندگی 
می کنید. این ترفند به ویژه در روزهایی که 
زیاد پیاده روی می کنید )مانند روزهایی که 
برای پیاده روی بیرون می روید یا قرار است 
با خانواده به یک پارک تفریحی بروید( بسیار 

مفید است.
é بلند آواز بخوانید 

همکاران  سایر  با  اتاقی  در  کار  محل  در  اگر 
تخلیه  کمی  را  خودتان  است  الزم  و  هستید 
کنید، پس بهتر است سریع به گوشه ای دنج 
و خلوت بروید و بلند آواز بخوانید. اگر هم با 
همکاران تان صمیمی هستید، همه را مجبور 
کنید که با هم آواز بخوانید. پس باید آهنگی را 
انتخاب کنید که همه بلد باشند. تکان دادن سر 
با ریتم آهنگ و تکرار کردن آهنگ با صدای 
بلند، انرژی مورد نیاز را به شما می دهد. هر 
آهنگ حدودا سه دقیقه است. این روش شیوه 
سریعی برای تولید آدرنالین در بدن است که 
کمی هم طول می کشد. همچنین شب هایی 
که باید پروژه ای را تحویل دهید آواز بخوانید 

و خستگی خود را در کنید.
é  خاص بینی  گرفتگی  از  را  خود   

کنید
اگر داشتن آلرژی مسیر سینوس های شما را 
مسدود کند، حتما احساس خستگی بیشتری 
مصرف  می شوید.  بداخالق  و  کرد  خواهید 
همچنین  و  سینوس ها  آلرژی  ضد  داروهای 

ذهن تان را پاکیزه و تازه می کند.

é یک تکه شکات بخورید 
زیاد شکالت نخورید اما اگر خواستید شیرینی 
بخورید، بهترین شیرینی که می تواند به انرژی 
ما  است.  تان هم کمک کند شکالت  گرفتن 
اندروفین دریافت می  از شکالت مقدار کمی 
کنیم )همچنین الزم به ذکر نیست که حتی 
مقدار کمی کافئین که در شکالت است انرژی 
شما را تقویت می کند( شکالت تلخ در مقایسه 
با شکالت شیری میزان کافئین بیشتری دارد.

é یک میان وعده مقوی بخورید 
سالم  وعده  میان  ناهار،  از  بعد  ساعت  چند 
کوچکی که میزان قند کمی دارد و پروتئین و 
یا فیبر دارد بخورید. خوردن این میان وعده به 
شما کمک می کند با نیروی بیشتری روزتان 
را به پایان برسانید. بعضی از پیشنهادهایی که 
می توانید برای میان وعده بخورید عبارتند از 
مخلوط انواع آجیل ها، ماست بدون چربی، کره 
بادام زمینی و سیب، اسموتی انواع توت های 

یخ زده.
é تمشک زیاد بخورید 

مخصوصا تمشک هایی که رنگ آبی، قرمز یا 
بنفش دارند. این رنگ ها از آنتوسیانین ها به 
وجود می آیند. آنتوسیانین یک آنتی اکسیدان 
افزایش می  را  بدن  انرژی  است که  قدرتمند 
دهد. هر نوعی از تشمک ها دربردارنده مقدار 
تمشک  انواع  همه  است.  ماده  این  از  زیادی 
و  کنند  می  کمک  خستگی  با  مبارزه  به  ها 

همچنین لذیذ هستند.
é لباس های رنگ روشن بپوشید 

این حیله به تاثیر حالتی مربوط است که شما 
بر دیگران می گذارید و واکنش آنها را نسبت 
به خود دریافت می کنید. اگر لباس های تیره 
با رنگ های غم انگیز بپوشید همین تیرگی و 

و  به دیگران منتقل می کنید  را  انگیزی  غم 
مردم نیز با رفتار سرد به شما پاسخ می دهند 
اما اگر لباس های با رنگ روشن و شاد بپوشید، 
هم حال و حوصله خودتان بهتر می شود و هم 
رفتاری که از دیگران دریافت می کنید رنگ 
شادی و محبت دارد و همین موضوع حال شما 

را بهتر می کند و به شما انرژی می بخشد.
é چرت بزنید 

انجام دهید.  تان  را روی صندلی  کار  این  اما 
روی مبل دراز نکشید چون در این صورت بلند 
شدن از جای تان بسیار سخت می شود. سعی 
کنید تا آنجا که می توانید مدت چرت تان را 
کم کنید. حداکثر 5 تا 10 دقیقه. اگر مدت 
از این بیشتر باشد  زمانی که چرت می زنید 
برای  و  بر شما خواهد داشت  تاثیر معکوسی 

باقی روز گیج و پرت خواهید بود.
é آروماتراپی با اسطوخودوس 

نتایج تحقیقی که در این خصوص انجام شد 
میزان  اسطوخودوس  عطر  که  داده  نشان 
این  در  دهد.  می  افزایش  را  فرد  هوشیاری 
آزمایش به شرکت کنندگان تست های ریاضی 
دادند. آنها 3 دقیقه قبل و بعد از آروماتراپی یا 
رایحه درمانی با اسطوخودوس آن تست ها را 
رایح  از  پس  آزمایش  مورد  افراد  کردند.  حل 
درمانی با سرعت و دقت بیشتری به تست ها 

پاسخ دادند.
é هر روز در زمان معینی بیدار شوید 

خودتان را عادت دهید که هر روز سر ساعت 
معینی از خواب بیدار شوید، حتی آخر هفته 
ها. این کار ساعت بدن شما را تنظیم می کند. 
نیاز  به خواب  که  زمانی  این صورت،  غیر  در 
دارید بیدار می مانید یا حتی بدتر از آن! زمانی 
که باید بیدار باشید می خوابید. واقعا شرم آور 

خمیازه  کاری  مهم  جلسه  یک  سر  که  است 
بکشید یا چرت بزنید.

کلیدی ترین روش حل این مسئله این است 
رختخواب  به  معینی  هر شب سر ساعت  که 
بروید. اگر می خواهید یک روزه چرخه خواب 
تان را تنظیم کنید، چند ساعت قبل از زمانی 
که می خواهید به خواب بروید چیزی نخورید.

é آب زیاد بخورید 
کم آبی بدن یکی از علل تاثیرگذار بر خستگی 
بدن است. اگر به طور مداوم کمتر از 8 لیوان 
آب در روز بنوشید، کم کم همیشه کند و تنبل 
خواهید بود. یک بطری یک لیتری آب را در 
نظر بگیرد. برای خودتان هدف بگذارید و مقرر 
کنید که روزانه 2 بطری آب را تمام کنید. برای 
ببینید  و  امتحان کنید  را  این کار  یک هفته 

میزان کلی انرژی تان چقدر افزایش می یابد.
é  عاقانه ای میزان  به  را  کافئین   

مصرف کنید
قهوه و نوشابه های گازدار می توانند هوشیاری 
شما را تقویت کنند اما مراقب باشید که این 
نوشیدنی ها به عادت های افراطی و غیرقابل 
برای  اینکه  احتمال  نشوند.  تبدیل  ترک شما 
که  شوید  وسوسه  بیشتر،  انرژی  داشتن 
بنوشید  بیشتری  دار  کافئین  نوشیدنی های 
ادامه  افراطی  روند  این  اگر  است.  زیاد  بسیار 
پیدا کند، در نهایت تنها با خوردن دو فنجان 
اسپرسوی قوی و فشرده قادر خواهید بود در 
طی روز عملکرد معمولی خود را داشته باشید.

é  را قهوه  تان  خوابی  بی  رفع  برای   
صبح اول وقت بنوشید

سعی کنید به میزان متعادلی کافئین مصرف 
برای  انرژی  بخصوصی  میزان  کافئین  کنید. 
شما به ارمغان می آورد اما همچنین می تواند 

وابستگی معکوسی هم با خود داشته باشد.
é بر اساس ساعت بدن تان کار کنید 

بدن ما در طول روز افت و اوج و جریان های 
متفاوتی از انرژی دارد. صبح پس از 8 ساعت 
خواب کامل روزمان را با حس تنبلی آغاز می 
اوج  به  روز  اواسط  در  مان  بدن  انرژی  کنیم. 
بخواهیم  که  است  طبیعی  و  رسد  می  خود 
بعدازظهر کمی خواب نیم روزی داشته باشیم.
مان  بدن  در  زیادی  انرژی  دوباره  شب  اوایل 
حس می کنیم و پس از آن قبل از رفتن به 
رختخواب این انرژی به پایین ترین سطح خود 
می رسد. هنگامی که ریتم طبیعی انرژی که 
کردید،  درک  را  دارد  روز  طول  در  تان  بدن 
تان  روزانه  کارهای  انجام  برای  توانید  می 
برنامه ریزی کنید. وظایف مهم و حیاتی را در 
و  دهید  انجام  خود  روزانه  انرژی  اوج  ساعات 
بعدازظهرها هم از گذاشتن قرار مالقات های 

کسل کننده اجتناب کنید.

لطفا پر انرژی باشید!
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ذوب آهن بهترین تیم ایرانی در رده بندی باشگاهی 

این  بر  که  شد  اعالم  جهان  فوتبال  باشگاهی  تیم های  رده بندی 
اساس، بارسلونا قهرمان لیگ اسپانیا موفق شد باالتر از رئال مادرید 

در رده نخست قرار گیرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه اینترنتی رده بندی باشگاه های 
دنیا که هر ماه رده بندی تیم های باشگاهی جهان را اعالم می کند، 
فهرست  انتشار  به  اقدام  لیگ  رقابت های  اکثر  فصل  پایان  از  بعد 
تیم های باشگاهی فوتبال جهان کرد که نکته جالب در بین 10 تیم 

برتر، حضور 6 تیم اسپانیایی است.
در بین تیم های آسیایی در این رده بندی، تیم سئول کره جنوبی 
بهترین عملکرد را داشته است و توانسته باالتر از خیلی از تیم های 

بزرگ از جمله چلسی، منچستریونایتد در رده بیستم قرار گیرد.
به  ایرانی  نام 8 تیم  باشگاهی فوتبال جهان،  برتر   بین 800 تیم 
چشم می خورد که بهترین رتبه در اختیار ذوب آهن قرار دارد که 
در رده 319 قرار گرفته است. بعد از ذوب آهن نیز تراکتورسازی 
در رده 391، پرسپولیس در رده 684، نفت تهران در رده 685 و 

سپاهان در رده 721 قرار گرفته است.

پیروزی والیبالیست ها در بازی تدارکاتی برابر چین

 تیم ملی والیبال ایران در نخستین دیدار تدارکاتی اش در کشور 
ژاپن موفق شد 3 بر2 چین را شکست دهد.

 در این دیدار نزدیک و پایاپای لوزانو از تمام بازیکنان و مهره هایش 
برد.  بهره  مختلف  ترکیب های  در  محمودی  شهرام  از  غیر  به 
ملی پوشان ایران با امتیاز های 25 بر18، 23 بر 25، 30 بر 28، 17 

بر 25 و 15 بر 9 پیروز شدند.
 در این مسابقه که در دانشگاه شهر چیپا برگزار شد ملی پوشان 

ایران موفق به کسب نخستین پیروزی خود در کشور ژاپن شدند.
 قرار است تیم ملی ایران مسابقه تدارکاتی دیگری با لهستان داشته 
باشد تا با آمادگی کامل از 8 خرداد مسابقات انتخابی المپیک را 

آغاز کند.
  

امیدواری رضایی برای تکرار طالی المپیک در ریو

لندن درمورد عملکرد خود در جام  المپیک  دارنده مدال طالی   
جهانی کشتی فرنگی در شیراز گفت: به طور قطع در المپیک باید 
نتیجه بهتری از جام جهانی کشتی بگیرم و به طور حتم در ریو 

بهترین نتایج را خواهم گرفت.
در  مدال  گرفتن  شانس  ایران  نفرات  همه  افزود:  رضایی  قاسم 
المپیک را دارند و تیم ملی اکنون دارای نفرات با تجربه ای هستند 

که همگی برای حضور در المپیک ریو انگیزه فراوانی دارند.
فرنگی کار آملی تیم ملی ادامه داد: من نیز به دنبال آن هستم تا 
درصورت حضور در المپیک نتایج خوبی را کسب کنم و به دومین 
مدال طالی المپیک دست یابم، نگاهم به المپیک بسیار فراتر از 

جام جهانی به عنوان یک رقابت درجه سه است.
دارنده مدال نقره پیکارهای قهرمانی جهان درمورد عملکرد ضعیف 
ناآماده  وزن کم کردن کمی  دلیل  به  در جام جهانی گفت:  خود 
بودم و احساس می کردم که روی تشک خیلی سنگین هستم، اما 
این مسابقات با قهرمانی ایران همراه شد و توانستیم برای پنجمین 

مرتبه قهرمان شویم.
وی در خصوص پیروزی هشت بر صفر ایران در دیدار فینال برابر 
ایران  به  اصلی خود  ترکیب  با  روسیه  یادآور شد:  نیز  روسیه  تیم 
برابر روس ها  ایران همیشه  اما پیروزی کشتی گیران  بود  نیامده 

دلچسب و شیرین است.
آستانه  در  آنکه  دلیل  به  کرد:  خاطرنشان  حال  عین  در  رضایی 
به  نسبت  مسابقات جام جهانی  المپیک هستیم، سطح  بازی های 
سال های قبل پایین تر بود و تیم ها با ترکیب اصلی خود به ایران 

نیامدند، اما سطح فنی تیم های روسیه و قزاقستان خوب بود.
دارنده مدال طالی المپیک لندن یادآور شد: تیم ملی ایران نیز با 
تشخیص کادر فنی با ترکیب اصلی به شیراز آمده بود تا کادر فنی 

محک جدی از ملی پوشان داشته باشند.
  

مرزبان سرمربی تیم فوتبال خونه به خونه مازندران شد

› علی رضا مرزبان‹  مازندران گفت:  به خونه    مدیرباشگاه خونه 
قراردادی  با  تهران،  پیکان  فوتبال  تیم  فصل  این  موفق  سرمربی 
دوساله هدایت تیم خونه به خونه را در بازی های فصل پیش رو 

برعهده گرفت.
جواد حسن زاده افزود: مذاکره خوبی میان مسئوالن باشگاه فوتبال 
با علی رضا مرزبان که در رقابتهای امسال لیگ دسته یک  خونه 
موفق شده بود، تیم پیکان تهران را لیگ برتری کند انجام شد و 

وی فصل آینده را در مازندران خواهد بود. 
وی افزود: مرزبان دارای کارنامه موفق وفردی سالم است که در بخش 

روحی وروانی بازیکنان نیز به خوبی دارای تجربه و تخصص است.
پیکان تهران، تیم سابق مرزبان در لیگ گذشته با کسب 70 امتیاز 
از بازی ها و با اختالف 7 امتیازی نسبت به تیم دوم راهی لیگ 
برتر شد این در حالیست که خونه به خونه با کسب 58 امتیاز در 

رده ششم جدول رده بندی قرار گرفت.
جذب  برای  اینکه  بیان  با  مازندران  خونه  به  خونه  مدیرباشگاه 
بازیکنان مورد نظر امسال زمان مناسبی را تا شروع لیگ برخالف 
سال گذشته داریم، اضافه کرد: متاسفانه پارسال 18روز مانده به 
آخر  روزهای  در  که  بازیکنانی  با  و  بستیم  را  تیم  مسابقات  آغاز 
خونه  به  خونه  بودند، جذب  جامانده  ها  باشگاه  خرید  فهرست  از 

کردیم.
تمرین  روزفرصت  در 10  فقط  افزود: درفصل گذشته  زاده  حسن 
کردن داشتیم و دراین مدت کم با نفراتی که دراختیار داشتیم ، 

تیم به نسبت عملکرد خوبی داشت.
مدیرباشگاه خونه به خونه مازندران ، با اشاره به کنارگذاشته شدن 
10بازیکن از این تیم که دررقابتهای امسال حضور داشتند، اضافه 
کرد: 4 بازیکن فصل قبل با شرایط بهتری که داشتند، در تیم باقی 
ماندند وبازیکن های جدید نیز زیرنظر › مرزبان › در روزهای آینده 

جذب این تیم خواهند شد.
خونه به خونه مازندران، یکی از تیم های متمول رقابتهای امسال 
لیگ دسته یک فوتبال باشگاه های کشور بود که با وجود تدابیر 

فراوان برای صعود به لیگ برتر در نهایت ناکام ماند.
آنها در فصل گذشته لیگ را با › اکبرمیثاقیان › شروع کردند وتا 
هفته بیست ونهم ودرحالی که این تیم در رده دوم جدول بود، به 

یک باره از این تیم کنار گذاشته شد.
به  تیم رده دومی خونه  بود که  › دومین مربی  › حمیددرخشان 
خونه را از میثاقیان تحویل گرفت و پس از 5 مسابقه وناکامی در 

کسب نتیجه و سقوط تیم به رده ششم ، از این تیم استعفا داد.
› حسین رحمانی‹ سرمربی امیدهای این تیم که در رقابتهای لیگ 
برتر امیدها قهرمانی را کسب کرده بود، نتوانست درخشش امیدها 
برتر  لیگ  سهمیه  کسب  در  ودرنهایت  دهد  ادامه  تیم  این  در  را 

ناکام ماند.
مازندران با دو تیم خونه به خونه ونساجی مازندران در رقابتهای 

لیگ دسته یک فوتبال باشگاه های کشور حضور دارد.

روستوف با آزمون 
در لیگ قهرمانان اروپا

ملی  تیم  جوان  مهاجم  که  روستوف  تیم     
در  قهرمانی  نایب  با  دارد  اختیار  در  را  ایران 
پلی  مرحله  به  روسیه  های  باشگاه  برتر  لیگ 

اف لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا راه یافت.
به گزارش ایرنا، هفته پایانی لیگ برتر روسیه  
روز شنبه  به صورت همزمان برگزار شد و تیم 
زمین  در  گل  یک  با  مسکو  زسکا  صدرنشین 
 65 با  تا  یافت  دست  برتری  به  کازان  رابین 

امتیاز به قهرمانی این رقابت ها دست یابد.
در  داشت  را  درخشانی  فصل  که  روستوف 
حضور 69 دقیقه ای »سردار آزمون« در زمین 
ترک گروژنی به برتری 2 بر صفر دست یافت 

تا با 63 امتیاز به نایب قهرمانی برسد.
با این اوصاف، زسکا مسکو به صورت مستقیم 
راهی لیگ قهرمانان اروپا شد و روستوف باید در 

مرحله پلی اف این رویداد بزرگ حضور یابد.
تیم های زنیت، اف سی کراسنودار و اسپارتاک 

مسکو نیز به لیگ اروپا راه یافتند.
تیم های موردوا و دینامو مسکو به لیگ دسته 
اول سقوط کردند و کوبان کراسنودار و آنژی 
به  اف  پلی  در  باید  برتر  لیگ  در  بقاء  برای 

میدان بروند.
تروک گروژنی که میالد محمدی را در اختیار 
داشت با 44 امتیاز در رتبه هفتم جدول رده 

بندی قرار گرفت.
  

پیام تبریک رئیس فیفا به باشگاه 
استقالل خوزستان

در  )فیفا(  فوتبال  جهانی  فدراسیون  رئیس   
در  خوزستان  استقالل  تیم  قهرمانی  پیامی 
تبریک  را  ایران  برتر  لیگ  دوره  پانزدهمین 
طرفداران  و  اندرکاران  دست  تمام  از  و  گفت 

این باشگاه تشکر کرد.
جیانی  فوتبال،  فدراسیون  از  ایرنا،  گزارش  به 
اینفانتینو رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال 
در نامه ارسالی خود به مهدی تاج نوشت: جا 
دارد تا از این فرصت استفاده کرده و صمیمانه 
به تیم استقالل خوزستان در راستای دستیابی 
دستاورد  چنین  کسب  و  قهرمانی  عنوان  به 

عظیمی تبریک بگویم.
وی در ادامه افزود: کسب این عنوان با حمایت 
است  گرفته  صورت  اندرکاران  دست  تمام 
تمام  برای  من  تبریک  پیام  اساس  این  بر  و 
بازیکنان، سرمربی، اعضای کادر فنی و پزشکی 

و تمام هواداران استقالل خوزستان است.
از  پایان خاطر نشان کرد: من  فیفا در  رئیس 
باشگاه  از  فوتبال  خانواده  اعضای  تمام  طرف 
استقالل خوزستان و فدراسیون شما به خاطر 
به  فوتبال  مثبت  پیام  گسترش  به  کمک 

جهانیان تشکر و قدردانی می کنم.
تیم فوتبال استقالل خوزستان در پانزدهمین 
دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران به مقام 

قهرمانی دست یافت.

تیم بدنسازی و پرورش اندام 
ایران نایب قهرمان آسیا

فیزیک  و  بادی کالسیک  اندام،  پرورش  تیم   
در  آسیا   2016 قهرمانی  مسابقات  در  ایران 

پکن چین به مقام نایب قهرمانی رسید.
فدراسیون  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
بدنسازی و پرورش اندام، در پایان پنجاهمین 
دوره مسابقات پرورش اندام، بادی کالسیک و 
فیزیک آسیا تیم ایران با 9 مدال طال و دو نقره 
و یک برنز بعد از چین و باالتر از کره جنوبی به 

مقام نایب قهرمانی رسید.
 31 لغایت   29 روزهای  در  ها  رقابت  این 
چین  در  پکن  میزبانی  به  ماه  اردیبهشت 
برگزار شد و در نهایت تیم چین با 266 امتیاز 
عنوان نخست را از آن خود کرد و تیم ایران 
با 167 امتیاز به عنوان نایب قهرمانی رسید و 
تیم کره جنوبی با 125 امتیاز بر سکوی سوم 

پنجاهمین دوره رقابت های آسیایی ایستاد.
  

برندان راجرز سرمربی سلتیک شد

تیم  هدایت  لیورپول،  سابق  سرمربی     
اسکاتلندی سلتیک را بر عهده گرفت. 

 43 مربی  این  ساکرنت،  از  ایرنا  گزارش  به 
ساله ، با انعقاد یک قرارداد یک ساله با باشگاه 

سلتیک به توافق رسید. 
راجرز از زمان جدایی از لیورپول در ماه اکتبر 
 ، این  از  پیش  برد.  می  سر  به  استراحت  در 
خبرهایی در مورد رفتن او به باشگاه سوانسی 
فرانچسکو  نهایت  در  اما  بود،  شده  منتشر 

گویدولین این مسئولیت را به عهده گرفت.
شدم  سلتیک  سرمربی  اینکه  از  گفت:   راجرز 
واقعا خرسندم. تمام تالش خود را خواهم کرد 
تا فوتبال پرهیجان و پیروزمندانه ای را برای 

هواداران ارائه کنم. 
پیتر الول یک مقام باشگاه سلتیک نیز گفت: ما 
می خواستیم یکی از بزرگترین و بلندآوازه ترین 
مربیان را که با آرزوها باشگاه و هواداران همخوانی 
داشته باشد، به باشگاه بیاوریم و با انتصاب راجرز 

معتقدیم که به این هدف دست یافته ایم. 
پیش از این، راجرز به عنوان یکی از گزینه های 

اصلی هدایت این باشگاه مطرح بود. 
در  کرد  اعالم  دیال  که  آوریل  ماه  از  سلتیک 
پایان فصل رقابتهای 2015-2016 باشگاه را 
بود.  دنبال سرمربی جدید  به  کند،  می  ترک 
دیال در طول دو فصل حضور خود در سلتیک 

قهرمان اسکاتلند شد.

خبرخبر

جهانـی  اتحادیـه  رسـمی  تارنمـای   
کشـتی نوشـت: ایران بـرای پنجمین 
بار در هفت سـال گذشـته با شکست 
روسـیه قهرمـان جام جهانی کشـتی 

شـد. فرنگی 
رقابتها که جمعه  این  فینال  ایران در  تیم 
شب برگزار شد و تمام بلیت های مسابقات 
به فروش رفته بود، با نتیجه هشت بر صفر 
روسیه را شکست داد و جام قهرمانی را از 

آن خود کرد.
در این رقابتها، سامان برادر کوچکتر سعید 
بر  غلبه  با  کیلوگرم   95 وزن  در  عبدولی 
سرگئی امیلین )روسیه( اولین مدال طالی 

ایران را تصاحب کرد. 
نوروزی  امید  دست  به  پیروزی  دومین 
ایرانی  هواداران  از حمایت  که  حاصل شد 
المپیک  قهرمان  نوروزی  بود.  برخوردار 
)روسیه(  کابالویف  زائور  لندن،   2012
 66 وزن  طالی  مدال  و  داد  شکست 

کیلوگرم را کسب کرد. 
 71 وزن  در  ایران  طالی  مدال  سومین 
بیابانگرد  افشین  آمد.  بدست  کیلوگرم 
مقابل ابوزید مانتسیگوو با نتیجه سه بر دو 

به برتری رسید. 
روسیه در وزن 75 کیلوگرم نماینده ای را 
به روی تشک نفرستاد و در نتیجه ایران با 
نتیجه چهار بر صفر مدال طالی این وزن را 

از آن خود کرد. 
مسابقه سرنوشت ساز در وزن 85 کیلوگرم 
اباچاروف  رمضان  و  طاهری  رامین  بین 
چهار  بر  شش  پیروزی  با  که  شد  برگزار 
طاهری، تیم ایران عنوان قهرمانی این جام 

را بدست آورد. 
ا... اخالقی،  در ادامه این مسابقات، حبیب 
قاسم رضایی و بشیر بابان جان زاده نیز سه 
پیروزی دیگر برای میزبان رقابتها تصاحب 
کردند. به این ترتیب ایران با نتیجه هشت 
بر صفر در فینال جام جهانی کشتی فرنگی 

2016 روسیه را شکست داد.
رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران 
از  باید  بودیم.  قهرمانی  شایسته  ما  گفت: 

مردم شیراز به خاطر حمایت خوب آنها در 
طول این رقابتها تشکر کنم 

 2012  ،2011  ،2010 سالهای  در  ایران 
کشتی  جهانی  جام  قهرمان  نیز   2014 و 

فرنگی شده است. 
روسیه که برای بازیهای المپیک ریو آماده 
به  را  می شود، بهترین فرنگی کاران خود 

این رقابتها اعزام نکرد. 
کشتی  تیم  سرمربی  کوگیاشویلی  گوگی 
فرنگی روسیه گفت: این تیم، تیم سوم یا 
چهارم ما بود. کشتی گیران اصلی ما برای 
بهترین  و  کنند  می  تمرین  ریو  المپیک 
میدان  به  المپیک  بازیهای  در  روسیه  تیم 

می رود. 
 2016 سال  فرنگی  کشتی  جهانی  جام 
روزهای  جهان  برتر  تیم  هشت  حضور  با 
شهید  سالن  در  ماه  اردیبهشت   31 و   30
گروه  شد.در  برگزار  شیراز  شهر  دستغیب 
و  آلمان  بالروس،  روسیه،  های  تیم  یک 
جمهوری  ایران،  دو  گروه  در  و  قزاقستان 
آذربایجان، اوکراین و ترکیه حضور داشتند. 
شکست  با  نیز  ترکیه  رقابتها  این  در 

قزاقستان عنوان سوم را از آن خود کرد.

 بازتاب قهرمانی فرنگی کاران ایران در تارنمای اتحادیه جهانی کشتی

برابر  یک  بر   2 برتری  با  منچستریونایتد   
حذفی  جام  قهرمان  پاالس  کریستال 

انگلیس شد.
دو  بین  انگلیس  نهایی جام حذفی   دیدار 
تیم کریستال پاالس و منچستریونایتد در 
ورزشگاه ویمبلی شهر لندن برگزار شد تا از 
قهرمان این فصل جام حذفی رونمایی شود. 
تیم در  با حضور هواداران پرشور دو  بازی 
حالی آغاز شد که منچستریونایتد با هدایت 
فان خال با این ترکیب به میدان آمد: دخیا، 
کریک،  روخو،  بلیند،  اسمالینگ،  والنسیا، 

فلینی، ماتا، رونی، مارسیال، رشفورد.
سرمربی  پاردو  آلن  مقابل  طرف  در   
این ترکیب تیمش  با  نیز  کریستال پاالس 
را روانه بازی کرد: هنسی، وارد، دان، دالنی، 
آرتور،  مک  جدیناک،  کابای،  زاها،  سواره، 

بوالسی، ویکهام.
 بازی دو تیم در نیمه نخست بسیار سریع و 
پرهیجان دنبال شد و توپ های زیادی روی 
دروازه های دو تیم جریان داشت. حرکات 
برای  برای پاالس و مارسیال  زاها  انفرادی 

یونایتد بارها خطرساز شد تا اینکه بازی در 
نیمه نخست با سوت مارک کالتنبرگ که 
هفته دیگر باید فینال لیگ قهرمانان اروپا 
را در میالن سوت بزند به پایان رسید و دو 

تیم به رختکن رفتند.
 در نیمه دوم برتری نسبی با منچستری ها 
بود و این تیم بارها تا آستانه گلزنی پیش 

به  را  حریف  دروازه  دیرک  بار  دو  و  رفت 
لرزه درآورد. در بار نخست ضربه فالینی به 
دیرک دروازه اصابت کرد و در ادامه سانتر 
دیرک  به  مارسیال  سر  ضربه  با  والنسیا 
پاالس  کریستال  البته  کرد.  اصابت  دروازه 
هم دست و پا بسته نبود و روی ضدحمالت 
در  است.  خطرناکی  حریف  که  داد  نشان 

نهایت روی یکی از این حمالت پانچه اون 
که به تازگی به جای کابای به میدان آمده 
بود در دقیقه 78موفق شد دروازه دخیا را 
خوان  بعد  دقیقه   3 از  کمتر  ولی  کند  باز 
ماتا روی پاس رونی و کنترل سینه دیدنی 
فلینی دروازه پاالس را باز کرد تا بازی دو 
بر  تساوی یک  با  دقیقه  پایان 90  در  تیم 
های  وقت  به  بازی  تا  برسد  پایان  به  یک 

اضافی کشیده شود.
 در وقت های اضافه اسمالینگ با دریافت 
شد  اخراج  بازی  زمین  از  دوم  زرد  کارت 
و یک بار نیز دخیا توانست دروازه یونایتد 
با  توانست  لینگارد  اینکه  تا  دهد  نجات  را 
گلزنی خود تیم 10 نفره یونایتد را قهرمان 
جام حذفی کند تا این تیم برای اولین بار 
این  در  قهرمانی  به  گذشته  سال   10 در 

رقابت ها برسد.
سابق  سرمربی  فرگوسن  سرالکس   
منچستریونایتد هم در ورزشگاه حاضر بود 
و بازی تیم سابق خود را از نزدیک مشاهده 

کرد.

قهرمانی منچستریونایتد در جام حذفی انگلیس

 کاپیتان سابق تیم ملی والیبال شانس 
باال  را  ایران  مردان  شدن  المپیکی 

دانست.
 بهنام محمودی، اظهارکرد: ایران شانس 
المپیکی شدن دارد و باید از این فرصت 

به بهترین شکل استفاده کند.
برای  ملی  تیم  آماده سازی  افزود:  وی   
ژاپن  انتخابی  رقابت های  در  حضور 
مقابل  تدارکاتی  بازی  دو  برگزاری  با 

فرانسه تکمیل شد.
نتیجه  چند  هر  داد:  ادامه  محمودی   
اما  بود  شکست  فرانسه  با  بازی  دو 
افزایش  به  مطلوبی  کمک  بازی ها  این 

آمادگی تیم ملی می کند.
 کاپیتان سابق تیم ملی والیبال با اشاره 
و  محمودی  موسوی،  مصدومیت  به 
قائمی گفت: اگر مصدومان تیم ملی به 
شانس  ایران  برسند،  انتخابی  بازی های 
ریو  المپیک  برای کسب سهمیه  باالیی 
برزیل خواهد داشت در غیر این صورت 

کار والیبال سخت می شود.
دانست  خوبی  مربی  را  لوزانو  وی   
ژاپن  در  لوزانو  واقعی  عیار  افزود:  و 
رقابت ها  این  از  بعد  می شود،  مشخص 
قدری راحت تر می شود درباره این مربی 

نظری داد.

 بایرن مونیخ بـا برتری برابر دورتمونـد در ضربات 
پنالتـی قهرمان جام حذفی آلمان شـد.

به گزارش ایسنا، دو تیم بایرن مونیخ و بوروسیا دورتموند 
در فینال جام حذفی آلمان در ورزشگاه المپیک برلین به 
مصاف هم رفتند که به مانند دیدار جام حذفی انگلیس، 
این دیدار نیز در 90 دقیقه با تساوی به پایان رسید تا به 

وقت های اضافی کشیده شود.
در این دیدار که آخرین حضور پپ گواردیوال به عنوان 
سرمربی بایرن مونیخ در این تیم بود، بایرنی ها با این 
ترکیب به میدان آمدند: نویر، آالبا، بواتنگ، کیمیش، الم، 

ویدال، کاستا، تیاگو، مولر، ریبریو لواندوسکی.
بازی  این  به  پای  حالی  در  دورتموند  مقابل  طرف  در 
گذاشت که متس هوملس کاپیتان خود برای آخرین بار 
در این دیدار به میدان رفت و قرار است از فصل بعد در 
همین تیم بایرن بازی کند و به همین خاطر هواداران 
بازیکن  این  پیراهن  با  روانی  جنگ  خاطر  به  بایرن 

جلوی طرفداران دورتموند خود را نشان دادند که البته 
دورتموندی ها نیز اقدام به آتش زدن پیراهن بایرن کردند 

تا بازی با حساسیت باالیی شروع شود.
دورتموند نیز با این ترکیب به میدان آمد: بورکی، هوملس، 
بندر، سوکراتیس، اشملتسر، وایگل، پیشچک، کاسترو ، 

میکیتاریان، رویس، اوبامیانگ.
در نیمه نخست دو تیم موقعیت هایی برای گلزنی داشتند 
ولی نتوانستند از موقعیت های خود بهره ببرند. عصبانیت 
فرانک ریبری در این دیدار آنقدر مشهود بود که داور می 
توانست بارها این بازیکن را از زمین اخراج کند ولی با 
این حال گواردیوال این بازیکن را در زمین نگه داشت. در 
نهایت این دیدار در پایان 90 دقیقه با تساوی بدون گل به 

پایان رسید تا به وقت های اضافی کشیده شود.
در وقت های اضافی نیز دو تیم صاحب موقعیت هایی 
از  لواندوفسکی  را  آن  ترین  جدی  که  شدند  گل  برای 
دست داد که با هوشیاری دورم دفع شد تا بازی به ضربات 
پنالتی کشیده شود که در این ضربات پاپاستوپولوس و 
بندر از دورتموند پنالتی های خود را از دست دادند و 
کیمیچ هم از بایرن مونیخ ضربه پنالتی خود را از دست 
داد تا این دیدار با نتیجه 4 بر 3 در ضربات پنالتی به نفع 

بایرن قهرمان به پایان برسد.

 رییس فدراسیون کشتی با تبریک قهرمانی 
جام  رقابت های  در  ایران  فرنگی  کشتی 
حامی  همیشه  ایران  مردم  گفت:  جهانی 
کشتی بوده اند و امیدوارم باز هم با کسب 
موفقیت در میدان های بعدی دل آن ها را 

شاد کنیم.
ملی  تیم  قهرمانی  درباره  خادم،  رسول   
کشتی فرنگی ایران در جام جهانی شیراز 
اظهار کرد: به همه مردم ایران تبریک می 
گویم و از همه مردم شیراز و همه مردم 
خود  های  حمایت  و  تشویق  با  که  ایران 
صمیمانه  بردند  باال  را  ایران  تیم  روحیه 

قدردانی می کنم.
 رییس فدراسیون کشتی افزود: رقابت های 

زیبایی را از قهرمانان کشورمان شاهد بودیم 
و با جان و دل مقابل حریفان مبارزه کردند.
جا دارد به کشتی گیران و کادرفنی بخاطر 
عنوان  کسب  با  تا  کشیدند  که  زحماتی 
قهرمانی دل مردم را شاد کنند نیز خسته 

نباشید بگویم.
 وی با اشاره به استقبال بسیار خوب مردم 
شیراز از این مسابقات و تشویق های بی 
امان آن ها گفت: جایگاه کشتی در ایران 
همواره خاص و بزرگ بوده است.مردم جای 
جای ایران دلشان با کشتی است و همواره 
حامی کشتی گیران خود بوده اند.امیدوارم 
گیران  کشتی  آینده  مسابقات  در  هم  باز 
ایران بتوانند موجب خوشحالی مردم شوند.

 سلطه پاری سن ژرمن در فوتبال فرانسه سر درازی دارد و این بار با 
قهرمانی در جام حذفی ادامه پیدا کرد.

 به گزارش ایسنا، دو تیم پاری سن ژرمن و مارسی در فینال جام 
حذفی فرانسه برابر هم به میدان رفتند که این دیدار در دقیقه 2 با 
گلزنی بلیز متئودی هافبک پاریسی ها شروع شد ولی هنوز 15 دقیقه 
از بازی نگذشته بود که مارسی این گل را پاسخ داد. نیمه نخست با 

تساوی یک بر یک به پایان رسید.
 در نیمه دوم در حالی که مارسی عقب نشسته بود این پاری سن ژرمن 
بود که در دقیقه 47 صاحب یک ضربه پنالتی شد که این ضربه را 
زالتان ابراهیموویچ در آخرین بازی خود برای پاری سن ژرمن به گل 
تبدیل کرد و در ادامه نوبت به ادینسون کاوانی رسید تا گل سوم را 

نیز به ثمر برساند.
 در ادامه باز هم نوبت به زالتان ابراهیموویچ رسید تا در دقیقه 82 
گل چهارم تیمش را نیز به ثمر برساند ولی در دقایق پایانی میچی 
باتشوایی بلژیکی که برای یورو به تیم ملی کشورش هم دعوت شده 
است یکی از گل ها را پاسخ داد تا تا این دیدار با برتری 4 بر 2 پاری 
سن ژرمن به پایان برسد و این تیم بعد از قهرمانی در لیگ فرانسه 

همچون سال قبل تمام جام های داخلی را در کشور درو کرده باشد.

 رسول خادم: 

مردم همیشه حامی کشتی بوده اند 

 پاری سن ژرمن جام حذفی را هم فتح کرد

بهنام محمودی: 

مصدومان برسند، والیبال المپیکی می شود

 قهرمانی بایرن مونیخ
در جام حذفی آلمان
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کسب رتبه »شایسته تقدیر ویژه« در ارزیابي عملکردآبفای 
استان مرکزی

 به دنبال کسب رتبه«شایسته تقدیر ویژه« توسط شوراي فرهنگي و 
دیني شرکت آب و فاضالب استان مرکزي حجت االسالم والمسلمین 
علي یزدانپرست مشاور وزیر و مسئول امور فرهنگي وزارت نیرو با اهداء 
لوح تقدیر هاي جداگانه از مهندس خلیلي مدیرعامل و منصور ربیعي 
مدیر امور اداري و مسئول شوراي فرهنگي و دیني شرکت آب و فاضالب 
استان مرکزي قدرداني نمود.  این ارزیابي از فعالیت ها و عملکرد شوراي 
فرهنگي و دیني شرکت هاي آب و فاضالب شهري و روستایي سراسر 
کشور  در سال 1394 انجام شده و شوراي فرهنگي و دیني شرکت آبفا 
استان مرکزي  با کسب رتبه« شایسته تقدیرویژه » مورد تقدیر مشاور وزیر 

و مسئول امور فرهنگي وزارت نیرو قرار گرفت.

افزایش 184 هزار تن به ظرفیت فرآوری محصوالت 
کشاورزی استان مرکزی 

مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: تا 
پایان سال جاری 184 هزار تن به ظرفیت فرآوری محصوالت کشاورزی 
استان افزوده می شود. ضا باجالن  اظهار داشت: با توجه به نام گذاری 
سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی؛ 
اقدام و عمل توجه به مباحث اقتصاد مقاومتی از اولویت های مدیریت 
صنایع تبدیلی استان قرار گرفت. وی با بیان اینکه هم اکنون میزان ظرفیت 
فرآوری محصوالت کشاورزی استان ساالنه یک میلیون و 600 هزار تن 
است، تصریح کرد: در این راستا افزایش 184 هزار تن به ظرفیت فرآوری 
محصوالت کشاورزی به منظور توجه به تولید داخل در دستور کار قرار 

گرفته است.
مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: ظرفیت 
ایجاد  و...  باغی، شیالتی  فرآوری در زمینه های مختلف دامی، زراعی، 

خواهد شد که کاهش 18 هزار تنی ضایعات را به دنبال دارد.
باجالن اظهار داشت: در سال جاری جهاد کشاورزی متعهد به ایجاد 552 
فرصت شغلی جدید در بخش صنایع تبدیلی شده است که امیدواریم با 

پرداخت تسهیالت بانکی و حمایت های دولتی این امر محقق شود.
وی خاطرنشان کرد: یکی از سیاست های مدیریت صنایع تبدیلی استان در 
سال جاری جذب سرمایه گذارانی است که کمتر به استفاده از تسهیالت 

بانکی نیاز دارند.

رتبه برتر روابط عمومي اداره کل حمل ونقل 
وپایانه هاي   اصفهان در اطالع رساني 

دریازدهمین جشنواره برترین هاي روابط عمومي وارتباطات  استان که 
با هدف سنجش عملکرد وآثارروابط عمومي ها درمحورهاوموضوعات 
مختلف که  درمحل سالن همایش هاي اتاق بازرگاني استان اصفهان 
برگزار شداداره کل حمل ونقل وپایانه هاي استان اصفهان باعنایت به 
راي هیات داوران این جشنواره رتبه برتردر بخش اطالع رساني ،پژوهش 
از طریق رسانه ها،  داد.اطالع رسانی  اختصاص  به خود  را  وافکارسنجي 
و  مراسم   الکترونیک،  عمومی  روابط  ارتباطات،  انتشارات،   ، تبلیغات 
مناسبت ها، نظارت، برنامه ریزی و ارزیابی، مستندسازی و آرشیو سمعی 
و بصری، توانمندسازی و ارتقای روابط عمومی ها، پژوهش و افکارسنجی 
و ایده های نو از جمله مهمترین محورهای مورد ارزیابی آثاراین جشنواره  
توسط هیات داوران است که هرسال دراتاق بازرگاني اصفهان برگزارو از 
نفرات برتر دراین زمینه با تندیس هاي طالئي ،نقره وبرنز تقدیربه عمل 

مي آید.

استاندار تهران، از اسماعیل صادق زاده، مدیر 
روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار به 
عنوان مدیر روابط عمومی برتر فرمانداری های 

استان تجلیل کرد.
شهریار،  فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
همزمان با گرامي داشت هفته روابط عمومي 
ها در چهارمین نشست مجمع عمومي شوراي 
از  استان،  هاي  عمومي  روابط  هنگي  هما 

برترین هاي این حوزه تقدیر شد .
بر همین گزارش، نشست مجمع عمومي  بنا 
استان  هاي  عمومي  روابط  هماهنگي  شوراي 
فرماندار  تهران،  استاندار  حضور  با  تهران 

شهرستان شهریار،  مدیرکل روابط عمومي و 
امور بین الملل استانداري تهران، مدیران روابط 
عمومي فرمانداري ها، بخشداري ها، شهرداري 

ها و دستگاه هاي اجرایي برگزار شد .
و  ها  شهرداری  حوزه  در  است  ذکر  به  الزم 
مدیر  نیز  تهران  استان  اجرایی  های  دستگاه 
روابط عمومی شهرداري پردیس،  مدیر روابط 
عمومي شرکت برق منطقه اي تهران،  معاون 
رییس  و  تهران  استانداري  انتظامي  و  امنیتي 
انتظامي  نیروي  فرمانده  و  استان  اتباع  اداره 
به عنوان دستگاه ها و مدیران  بزرگ   تهران 

برتر استان تهران تجلیل شدند.

به دنبال کسب عنوان روابط عمومی برتر فرمانداری های استان تهران انجام شد؛

تجلیل استاندار تهران از مدیر روابط عمومی فرمانداری شهریار

آگهي ابالغ 
رنجبر  رضا  آقاي  به  کیفري  دادرسي  آیین  قانون   115 ماده  اجراي  در 
کالسه  پرونده  در  مي باشد  المکان  مجهول  فعال  که  علی  حافظ  فرزند  قبجان 
9409982151001792 این شعبه به اتهام سرقت گوشی تحت پیگرد مي باشد 
ابالغ  میگردد  منتشر  کثیراالنتشار  در یک جراید  نوبت  که یک  آگهي  به موجب 
میگردد که ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهي براي اخذ توضیح و دفاع از اتهام 
خود در این شعبه حاضر شود درغیر اینصورت وفق مقررات قانوني رسیدگي و راي 

صادر خواهد شد. 
320944 / م الف دادیار شعبه دهم دادسراي ناحیه 4 تهران 

آگهي ابالغ 
که  منصوریان  کیوان  آقاي  به  کیفري  دادرسي  آیین  قانون  ماده 115  اجراي  در 
فعال مجهول المکان مي باشد در پرونده کالسه د/9402314/11 این شعبه به اتهام 
خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه خودرو سواری پژو به شماره انتظامی 381 
ن 176 ایران 87 تحت پیگرد مي باشد به موجب آگهي که یک نوبت در یک جراید 
کثیراالنتشار منتشر میگردد ابالغ میگردد که ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهي 
براي اخذ توضیح و دفاع از اتهام خود در این شعبه حاضر شود درغیر اینصورت 

وفق مقررات قانوني رسیدگي و راي صادر خواهد شد. 
320946 / م الف دادیار شعبه یازدهم دادسراي ناحیه 4 تهران 

آگهي ابالغ 
 در خصوص پرونده بایگانی کالسه 942083/ 18 دادیاري و در اجراي ماده 147 
فعال  که  جعفری  محمدرضا  آقاي  اینکه  به  کیفري  دادرسي  آیین  قانون   344 و 
مجهول المکان و حسب شکایت اداره کل تعاون کار و امور اجتماعی به اتهام عدم 
اجرای مقررات قانون کار و آیین نامه های حفاظتی فنی و بهداشت کار تحت تعقیب 
مي باشد به موجب آگهي که یک نوبت در یک جراید کثیراالنتشار منتشر میگردد 
که پس از درج آگهي جهت اخذ توضیح و دفاع از اتهام خود در این دادیاري حاضر 
درغیر اینصورت وفق مقررات قانوني نسبت به موضوع غیابا رسیدگي خواهد شد. 

320945/ م الف دادیار شعبه 18 دادسراي ناحیه 4 تهران 

احضار متهم
ایمان  و  دشتی  مهدی  متهمین  بازپرسي  این  د2   /891913 کالسه  پرونده  در   
ضیایی به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی تحت تعقیب مي باشند نظر به اینکه 
متهم فوق مجهول المکان بودن و وقت پرونده به یک ماه پس از نشر آگهي تعیین 
دادگاه هاي  دادرسي  آیین  قانون  ماده 174  تجویز  به  وسیله  بدین  است  گردیده 
عمومي وانقالب در امورکیفري به نامبرده ابالغ مي گردد تا در وقت مذکور جهت 
رسیدگي و دفاع از اتهام انتسابي در این بازپرسي به نشاني تهران خیابان شریعتي 
پایین تر از بهار دادسراي ناحیه 31 حاضر شوند در غیر این صورت طبق مقررات 

قانوني اتخاذ تصمیم خواهد شد.
320947/ م الف دادیار شعبه دوم دادگستري ناحیه 31 ) جرایم رایانه اي و فن آوري 
اطالعات ( تهران 

آگهی احضار متهم 
و  می باشد  المکان  مجهول  فعال  که  لویی  گل  تازه  خانم  متهم  به  بدینوسیله 
مشخصات دیگری از نامبرده در دسترس نمی باشد ابالغ می گردد که جهت دفاع 
از خود به اتهام توهین و تخریب عمدی و ضرب وجرح عمدی بنا به شکایت آقای 
علیرضا احمدیان و فرشاد بیابانی و غیر در پرونده کالسه 9309980283301233 
اول دادیاري دادسرای عمومی  این آگهی در شعبه  انتشار  از  ظرف یک ماه پس 
وانقالب ناحیه 7 تهران »سید خندان« واقع در تهران – سید خندان- خ شهید 
کابلی) دبستان سابق( – انتهای کوچه شهید آریان محمودی( – دادسرای ناحیه 
تهران – طبقه دوم حاضر شود این آگهی به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب 1392 فقط یک نوبت منتشر می گردد چنانچه متهم در مهلت مقرر 

قانونی در این شعبه حاضر نشود تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.
320940/ م الف دادیار شعبه اول دادسرای ناحیه هفت تهران

احضار متهم
 در پرونده کالسه 4 ب /950119 این بازپرسي حسب شکایت عالم تاج غفوری 
متهم  اینکه  به  نظر  است  گرفته  قرار  تعقیب  تحت  سرقت  اتهام  به  پرویز  فرزند 
فوق مجهول المکان مي باشد بدینوسیله به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسي 
دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور کیفري مصوب 92 به نامبرده ابالغ مي گردد 
تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار این آگهي جهت رسیدگي و دفاع از اتهام انتسابي 
در این بازپرسي حاضر شود در غیر این صورت طبق مقررات قانوني اتخاذ تصمیم 

خواهد شد.
320942/ م الف بازپرس شعبه چهارم دادسراي ناحیه 2) سعادت آباد( تهران 

آگهی احضار متهم 
 به موجبات پرونده کالسه 95/ د 8/950134 مطروحه در این شعبه آقای سمیه 
خرم آبادی که فعال مجهول المکان بوده به اتهام توهین تحت تعقیب می باشد لذا 
دادگاه  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   174 ماده  موجب  به  نامبرده  احضار  مراتب 
عمومی و انقالب در یک نوبت آگهی می گردد که نامبرده ظرف یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی جهت دفاع و پاسخگویی به اتهام وارده در این بازپرسی حاضر و در 

صورت عدم حضور اقدام قانونی معمول خواهد شد.
320941/ م الف دادیار شعبه هشتم دادسرای ری 

آگهی احضار
 دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید»رای 
دادگاه« در خصوص اتهام منصور گنجی محل اقامت تهران به لحاظ متواری بودن 
آزاددائر بر خیانت در امانت اتومبیل بنز با توجه به اوراق و محتویات پرونده بویژه 
1- شکایت شاکی2- مدارک مالکیت 3- شهادت شهود4- امارات و قرائن دیگر بزه 
کاری متهم محرز و متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس محکوم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی و ظرف 20 روز پس از ابالغ واخواهی 

قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
320943/ م الف رییس شعبه 1143 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی بعثت تهران )1143 

جزایی سابق (

مفقودی
انتظامی  شماره  به  روغنی  سفید  رنگ  به   1391 مدل  سمند  خودرو  سبز  برگه 
شاسی  شماره  و   147H0019290 موتور  شماره  به  و   78 م   767  -72 ایران 
بهمنمیری  اسماعیل  پور  جالل  سید  نام  به   NAACY1YC3CF126634

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابلسر

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  قانون مذکور مستقر در  اختالف  آرای صادره هیات حل 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
پرونده کالسه 5713و رای شماره 22603 مورخه 94/12/24 به تقاضای آقای/خانم 
علی محمد جهان پناهی فرزند بابا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
یک   بخش  در  واقع  فرعی  2209اصلی   . پالک  از  شده  مجزی  مربع  247/34متر 
محمد حسین  آقای  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم  شهرستان 
افتخاری رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین 
و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن 
در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه 
عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و 
پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس 
مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2519
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/3/3  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/3/18

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
آقای/خانم  94/07/09تقاضای  شماره 11855مورخه  رای  کالسه 3611و  پرونده 
دوشنبه شیراوند فرزند عزیز کرم نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
چهار   بخش  در  واقع  1اصلی  4فرعی  پالک  از  شده  مجزی  مربع  متر   105/60
سبزی  حاج  آقای  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم  شهرستان 
تعیین  قانون  ماده 3  اجرای  انشاء گردیده مراتب در  و  تائید  و  طوالبی رسیدگی 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
آگهی  محلی  و  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  سایر صاحبان حقوقی  و  مالکین  اطالع 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه 
اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند 
و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
تقدیم  گواهی  و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت 
ارائه حکم  به  ادامه عملیات ثبتی موکول  نماید و  اسناد  دادخواست تحویل ثبت 
نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و 
پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر 
اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت 

مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2485
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/3/3

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/3/18
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
آقای/ تقاضای  به   94/12/15 21465مورخه  شماره  رای  و   152 کالسه  پرونده 
به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  کاظم  فرزند  بیژنوند   رضا  همت 
واقع در  فرعی  1اصلی  از پالک 123-7  مربع مجزی شده  مساحت121/20متر 
آقای  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم  شهرستان  چهار  بخش 
ورثه محمد کاظم جباری رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 
3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2615
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/3/3

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/3/18
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
پرونده کالسه 1239و رای شماره 22566 مورخه 94/12/24تقاضای آقای /خانم 
به مساحت  یکباب ساختمان  به ششدانگ  نسبت  مراد جان  فرزند  رحیم صالحی 
971/27متر مربع مجزی شده از پالک 17اصلی واقع در بخش 4 شهرستان خرم 
آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای/ خانم رحیم صالحی رسیدگی و 
تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع 
قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه 
عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست 
و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر 
اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2421
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/3/3 تاریخ انتشار نوبت دوم :1395/3/18

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی نخواهد بود.

ابالغ وقت
941096

خواهان/شاکی محسن صادقی دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم غالم نورالهی 
به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهریار نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار واقع در 
که  گردیده  ثبت  به کالسه 9409982640301060  و  ارجاع  شهرستان شهریار 
وقت رسیدگی آن 1395/4/23 وساعت 12/00 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده غالم نورالهی و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید 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:16173
منشی دادگاه حقوقی شعبه 3  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
 شهریار-محسن زاده خانقاه 

دادنامه
شاکی/خواهان: مرسل اصغری                         مشتکی عنه/خوانده:عباس علیپور

اوراق  وبامالحظه  نظراست  تحت  پرونده  العاده  فوق  ودروقت   95/1/25 تاریخ  به 
ومحتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم وبه شرح ذیل مبادرت به صدوررای می گردد.

رای قاضی شورا
درخصوص دعوی آقای مرسل اصغری فرزند یدا... باوکالت عمار محمدی بطرفیت 
آقای عباس علیپور فرزند محمد بخواسته مطالبه وجه 3 میلیون تومان مبلغ چک 
دادرسی  وهزینه  دین  تاخیرتادیه  خسارت  انضمام  به   93/5/15-29458 بشماره 
بانک محال  باتوجه به روگرفت مصدق چک مستند دعوی وگواهی عدم پرداخت 
علیه ونظرباینکه وجود اصل چک درید خواهان ظهور درانتقال دین و طلب دارد 
المکان بوده ازطریق روزنامه دعوت شده است  ونظرباینکه خوانده محترم مجهول 
ودلیلی نیز ارائه نکرده است لذااین شورا دعوای خواهان راثابت تشخیص ومستندا 
به ماده 313و249 قانون تجارت و 198و 515و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و 
1284 قانون مدنی حکم به پرداخت ومحکومیت خوانده محترم به پرداخت مبلغ 
چک وبه انضمام هزینه دادرسی بمیزان 150 هزار تومان وخسارت تاخیرتادیه ازلحظه 
سررسید تا یوم الوصول و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه واین حکم غیابی 
بوده وقابل واخواهی دراین شعبه ازلحظه ابالغ می باشد وپس ازآن قابل تجدید نظر 

درمحاکم حقوقی شهریار می باشد.م.الف: 16170
 قاضی شورا حوزه ده شورای حل اختالف شهریار

َابالغ وقت
941872

واحد  خوانده/متهم  طرفیت  به  دادخواستی  کالنسرا  حقی  چنگیز  خواهان/شاکی 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  خودرو  پالک  فک  به  الزام  خواسته  به  میکائیلی 
شهرستان شهریار نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7  دادگاه خانواده شهرستان 
 9409982640701836 کالسه  به  و  ارجاع  شهریار  شهرستان  در  واقع  شهریار 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/4/13 وساعت 9/00 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 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:16169
منشی دادگاه حقوقی شعبه هفتم  دادگاه خانواده شهرستان شهریار-مریم محمدی فرد 

و  تکریم  همایش  در  بابل  شهر  شورای  رئیس 
در  بابل   94 سال  ورزش  برترین های  از  تقدیر 
سالن اجتماعات دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 
یاد و خاطره هزار و 700 شهید  با گرامیداشت 
بابل و دو شهید مدافع حرم رجایی فر و سید رضا 
طاهر اظهار کرد: فردا شب شهرستان بابل میزبان 
حضور  با  مردم  امیدوارم  که  بوده  طاهر  شهید 
باشکوه خود در مراسم تشیع این شهید بزرگوار 

ادای دین کنند.
فرامرز ابوالحسنی با تبریک روز میالد علی اکبر)ع( 
و روز جوان افزود: میالد این اختر یگانه فرصت 
که  باشیم  جوانانی  کنار  در  که  بوده  مناسبت 

قهرمانان و افتخار آفرینان شهر خود هستند.
رئیس شورای شهر بابل تصریح کرد: قهرمانان نه 
تنها برای نظام هزینه نیستند بلکه ارزش افزوده 
و آورده هستند، قهرمانان افتخار کشور در عرصه 

کشوری و بین المللی هستند.

ابوالحسنی یادآور شد: شهر بابل آنقدر قهرمان از 
نظر کیفی و کمی دارد که ما مدیران برای تقدیر 
از آنها از قافله عقب افتادیم و از اینکه نمی توانیم 

بطور شایسته تقدیر کنیم پوزش می خواهیم.
وی ادامه داد: این همایش در حد بضاعت ما بوده 
وگرنه همت و تالش شما برای سرافرازی نظام و 

کشور ستودنی است.
رئیس شورای شهر بابل یادآور شد: این دومین 
مراسم همایش تجلیل ورزشکاران و نام آوران بابل 
است که به همت شهرداری و شورای شهر بابل 

برگزار شد.
بیژنی  عنایت  از  تقدیر  با  پایان  در  ابوالحسنی 
شهر  شورای  واعضا  بابل  دوست  ورزش  شهردار 
بابل گفت: از فرماندار بابل خواستار احداث سالن 
بابل و برگزاری جلسات  ورزشی 10 هزار نفری 
حل  برای  شهرستان  ورزشی  شورای  مستمر 

مشکالت ورزشکاران هستیم.

رئیس شورای شهر بابل تاکید کرد: 

ضرورت احداث سالن ورزشی 10 هزار نفری بابل

آغاز   ممیزي جامع انرژي در   شرکت 
نفت و گاز مسجدسلیمان 

همزمان با نیمه شعبان و روز بهره وري و بهینه 
سازي مصرف انرژي، پروژه ممیزي جامع انرژي در 
ساختمان هاي اداري، رفاهي و مسکوني  شرکت 

بهره برداري نفت و گاز مسجد سلیمان آغاز شد.
مناطق  ملي  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
نفت خیز جنوب، معاون مدیر تولید )بهینه سازي 
مصرف انرژي( این شرکت  با بیان این خبر اظهار 
و  مطالعات  پروژه  چهارم  فاز  پروژه  این  داشت: 
ساختمان  کلیه  در  انرژي  جامع  ممیزي  اجراي 
هاي شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب است 
که در مسجد سلیمان اجرا مي شود.  دکتر حسین 
رجبعلي پور افزود: در این فاز، ممیزي جامع انرژي 
و  نفت  برداري  بهره  شرکت  هاي  ساختمان  در 
گاز مسجد سلیمان به وسعت بیش از 80 هزار 
متر مربع در مدت 12 ماه توسط مشاور بخش 

خصوصي انجام خواهد شد .
وي گفت: این پروژه در راستاي اجراي سیاست 
هاي کلي اصالح الگوي مصرف )ابالغي مقام معظم 
رهبري( و همچنین بند هاي مربوط به کاهش 
شدت انرژي در سیاست هاي اقتصاد مقاومتي و 
اجراي دستور العمل مقام عالي وزارت مبني بر 
استقرار واحد هاي مدیریت و ممیزي انرژي مي 
باشد. دکتر رجبعلي پور ، هدف از اجراي ممیزي 
صرفه  هاي  پتانسیل  شناسایي  را  انرژي  جامع 
جویي و ارائه راهکار هایي جهت جلوگیري از هدر 

رفت انرژي و کاهش شدت انرژي عنوان کرد.

مدیریت جشن های نیمه شعبان 
ضرورت دارد

شهرستان  فرماندار  اجتماعی  و  سیاسی  معاون 
شهرکرد گفت: برگزاری جشن های نیمه شعبان 
از نظر مذهبی، فرهنگی، اجتماعی دارای اهمیت 

بسیار باالیی است.
نوذر حیدری در نشست برنامه ریزی در خصوص 
برگزاری جشن های نیمه شعبان اظهار داشت: 
نیمه شعبان عید منتظران عدالت و آزادی است 
بنابراین باید در ارتباط با فرهنگ مهدویت و ظهور 
الزم  تبیین  و  روشنگری  حجت)عج(  حضرت 
اینکه ماه شعبان  به  با اشاره  صورت پذیرد. وی 
ماه بزرگ و با برکتی است اذعان داشت: مسئوالن 
و  تدابیر  باید  فرهنگی  های  دستگاه  و  نهادها  
تمهیدات الزم جهت هرچه با شکوهتر برگزارشدن 

جشن هااتخاذ نمایند.
به  نسبت  شهرکرد  شهرداری  کرد:  تصریح  وی 
های  نخاله  آوری  جمع  و  معابر  کلیه  پاکسازی 
ساختمانی اقدام نماید. حیدری خاطر نشان کرد: 
صنوف و بازاریانی که قصد برگزاری جشن در شهر 
شهرکرد دارند باید از راه بندان، پخش موسیقی 
غیر مجاز و کلیه اعمال منافی امنیت اجتماعی در 

نیمه شعبان جدا خوداری نمایند

همایش تورگردانان کشور  با حضور راهنمایان 
 12 خدماتی  دفاتر  مسئوالن  و  گردشگری 
استان کشور در هتل امیرکبیر اراک برگزار 

شد.
سیدمحمد حسینی اظهار داشت : راهنمایان 
گردشگری استان های تهران ، اصفهان ، البرز 
، فارس ، ایالم ، زنجان ، لرستان و همدان 
در قالب این همایش از شهرک صنعتی کاوه 
و مسجد جامع ساوه و اماکن تاریخی، جاذبه 
های فرهنگی و طبیعی شامل تاالب میقان، 
بازار تاریخی و شرکت آلومینیوم اراک دیدن 

کردند. 
و  دستی  فرهنگی،صنایع  میراث  مدیرکل 
برگزاری  از  گفت:هدف  استان  گردشگری  
این همایش راجذب بیشتر گردشگر ،افزایش 
اقامت و رونق گردشگری در این استان ارتقاء 
صنعت گردشگری و جذب سرمایه گذار به 

منظور رونق تاسیسات گردشگری است.
ایام  برگزاری تورهای گردشگری رایگان در 
گردشگری  راهنمایان  توسط  اراک  در  عید 
استان یکی از فعالیت های حوزه گردشگری 
مورد  این  در  که  می رود  شمار  به  استان 
با شهرداری به وجود آمده  همکاری خوبی 

است.
همچنین تورهای گردشگری استان در سطح 
و  است  شده  آغاز  رایگان  طور  به  مدارس 
تعامل با دانشگاه های استان در این  باره نیز 
جزء برنامه های  حوزه گردشگری محسوب 

می شود.
استاندار،  معاون  حضور  با  اراک  آب  موزه 
و  دستی  فرهنگی،صنایع  میراث  مدیرکل 

گردشگری استان ، مدیر عامل شرکت آب 
و فاضالب استان و جمعی از مدیران ارشد 
استان مرکزی در موزه مفاخر اراک  گشایش 

یافت.
های  قنات  کرد:  اظهار  سیدمحمدحسینی 
واجد  از شاخص های  یکی  به عنوان  ایران 
ثبت جهانی شناسایی شده و از 32 هزار رشته 
قنات ایران 11 قنات به ثبت جهانی رسیده 
که تیرماه امسال نیز قنات ابراهیم آباد اراک در 

فهرست آثار جهانی به ثبت می رسد.
استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
استان مرکزی ،عزیز فیلی اظهار کرد: شکل 
گیری موزه آب در اراک ایده جالبی است که 
با همکاری میراث فرهنگی و آب و فاضالب 
شکل گرفته و شایسته است این حرکت در 
سایر استان ها نیز عملیاتی شود. در موزه آب 
اراک، 48 ابزار مقنی گری، ظرف مخصوص 
وضو و اشیای مقسم آب کشاورزی و استخراج 
) 480 سال  دوره صفویه  از  زیرزمینی  آب 

گذشته( به نمایش درآمده است.
فردوسی  ابوالقاسم  حکیم  نکوداشت  آئین   
سراینده شاهنامه، همزمان با آغاز هفته میراث 

فرهنگی در زورخانه متقین اراک برگزار شد.
اظهار  استان  فرهنگی   میراث  مدیرکل 
فرهنگی  میراث  هفته  آستانه  در  داشت: 
پیش  های  برنامه  از  یکی  جوان  روز  و 
بود  فردوسی  مقام  نکوداشت  شده  بینی 
که این برنامه با همکاری اداره کل میراث 
و  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  فرهنگی، 
هیأت ورزش پهلوانی استان مرکزی برگزار 

شده است.

همایش گردشگری تورگردانان کشور 
به میزبانی اراک
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تجلیل از روابط عمومی شرکت آبفا استان اصفهان 
در سه بخش  به محدودیت حداکثر شرکت  بهادری-اصفهان-باتوجه 
یازدهمین جشنواره روابط عمومی استان اصفهان ، روابط عمومی آبفای 
استان برای دومین سال پیاپی در بخشهای پژوهش و افکارسنجی، اطالع 
رسانی و تبلیغات و انتشارات موفق به کسب عنوان تندیس زرین و برتر 

گردید .
در اردیبهشت 95 نیز در اختتامیه یازدهمین جشنواره روابط عمومی 
استان، روابط عمومی آبفای استان اصفهان به جهت اهتمام و تالش 
با عنایت به رأی هیأت داوران در بخش های  درحوزه روابط عمومی 
پژوهش و افکارسنجی و اطالع رسانی با دریافت تندیس زرین و لوح 
سپاس و همچنین در بخش تبلیغات و انتشارات موفق به دریافت لوح 
افتخار از دست شهردار و اعضای محترم شورای اسالمی شهر بهمراه 
سایر مسئولین استان گردید . خاطرنشان می گردد در بیست و هفتم 
اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی نیز مدیر روابط عمومی آبفای 
استان اصفهان در محل وزارت نیرو با اهدای لوح سپاس مورد تقدیر و 
تجلیل قائم مقام وزیر نیرو به جهت بکارگیری هنر و مهارت و دانش و با 
هدف فضای سالم برای اطالع رسانی وسیع و وثیق و ارتباطات صمیمانه و 

اثربخش بین مردم و شرکت آب و فاضالب قرار گرفت .
در همین راستا آقای بنی طبا مدیر روابط عمومی آبفای استان اصفهان به 
جهت عملکرد شایسته و مطلوب بهمراه همکاران محترم روابط عمومی 
در پیشبرد اهداف ترویجی و اطالع رسانی صنعت آب و فاضالب با لوح 
سپاس مورد تقدیر و تشکر مشاور وزیر نیرو در امور اجتماعی و فرهنگ 

عمومی قرار گرفت .

برگزاري نشست رؤساي تأمین نیروي انساني شرکت 
ملي نفت به میزباني مناطق نفتخیز جنوب

نشست رؤساي تأمین نیروي انساني شرکت ملي نفت ایران و شرکت هاي 
تابع، به میزباني شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب، این نشست 
در سالن جلسات مجتمع فرهنگي ورزشي شهرک نفت اهواز برگزار شد.

در ابتداي این نشست مدیر منابع انساني شرکت ملي مناطق نفت خیز 
جنوب با معرفي و تشریح حوزه فعالیت این شرکت اظهار داشت: مناطق 
نفت خیز جنوب با راهبری 60 مخزن هیدروکربوری بزرگ و کوچک و 
تولید حدود 80 درصد نفت و 16 درصد گاز کشور در گستره اي به وسعت 

400 هزارکیلومتر مربع فعالیت مي کند.
 ابراهیم منصور نژاد گفت: تولید صیانتي از مخازن، حفظ کیفیت نفت خام 
تولیدي، جلوگیري از سوزاندن گازهاي همراه نفت و حفظ محیط زیست 
و تامین وضعیت ایمن تولید نفت صادراتي و پاالیشگاهي بخشي از اهداف 
و برنامه هاي کالن این شرکت است که به دست توانمند نیروي انساني 
محقق مي شود. وي با ابراز خرسندي از تشکیل چنین نشست هایي، 
تاکید کرد: آنچه باعث اثربخشي این جلسات مي شود، تصمیماتي است 

که در جهت بهبود و اصالح چالش هاي سازماني گرفته و اجرا مي شود.
فرزین مومني رئیس تامین نیروي انساني شرکت ملي نفت ایران نیز هدف 
از تشکیل این جلسه را تعامل، تبادل اطالعات و استفاده از تجربیات رؤسا 

و کارشناسان تامین نیروي انساني شرکت هاي تابع، عنوان کرد.
در این نشست شمس اله علمي معاون مدیرمنابع انساني)امور اداري( و 
منوچهر باراني  رئیس تامین وتخصیص نیروي انساني شرکت ملي مناطق 
نفت خیز جنوب  گزارشي از وضعیت نیروي انساني در این شرکت ارائه 

کردند.

بهادری-اصفهان-فوالدمبارکه اصفهان به عنوان 
راه  ابتدای  از  خاورمیانه  فوالدساز  بزرگترین 
اندازی تاکنون توانسته بخش عمده نیاز صنایع 
اصلی و محوری کشور را پاسخ دهد. با این حال، 
این تولیدکننده فوالد، همچنان از برخی چالشها 

رنج میبرد.
است  چالشهایی  از  یکی   » رویه  بی  واردات   «
که نه تنها فوالدمبارکه را تهدید میکند، بلکه 
اقتصاد کشور نیز از این هجمه در امان نخواهد 

بود.
محمود اکبری، معاون فروش و بازاریابی شرکت 
فوالدمبارکه اصفهان در این خصوص و با اشاره 
دیگر  میان  در  فوالدمبارکه  شرکت  جایگاه  به 

عنوان  به  مبارکه  فوالد  داشت:  اظهار  صنایع 
آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  فوالدساز  بزرگترین 
تولید فوالد کشور  از  دارای سهم 50 درصدی 
برداری  بهره  ابتدای  از  شرکت  این  باشد.  می 
میلیون  از 85  بیش  عرضه  و  تولید  با  تاکنون 
تن انواع محصوالت فوالدی تخت، موتور محرک 
بوده  کشور  استراتژیک  و  دستی  پایین  صنایع 
و همواره رویکرد حمایتی از تولید داخل را به 
عنوان رسالت اصلی سرلوحه کار خود قرار داده 
و در حال حاضر حدود 900 تولید کننده بزرگ 
کننده  مصرف   3000 به  نزدیک  و  متوسط  و 
مصرف  را  مبارکه  فوالد  محصوالت  کوچک، 
میکنند. این شرکت با سهم حدود 5 درصدی 
نقش  صنعت،  بخش  داخلی  ناخالص  تولید  از 
مؤثر و غیرقابل انکاری در شکل گیری و رونق 
صنایع پایین دستی ایفا نموده و برای بیش از 
350 هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در 
کشور  ایجاد نموده است، پس رشد و بالندگی 
بخش  تداوم  اسالمی،  انقالب  عظیم  ثمره  این 

حیات و سرزندگی سایر صنایع خواهد بود.

اکبری،  شرایط گذشته، حال و آینده فوالدمبارکه 
را تشریح نمود و افزود: طی سال های اخیر روند 
کاهش مصرف در بازار داخل به سبب رکود در 
بخش های محرک مصرف فوالدکشور به طور 
مصرف  بطوریکه  است،  داشته  ادامه  مستمر 
محصوالت فوالدی تخت  از 11.5 میلیون تن 
تقلیل  تن  میلیون   8.5 حدود  به  سال 89  در 
واردات  افزایشی  روند  براین،  عالوه  یافت. 
سبب  به  کشور،  به  تخت  فوالدی  محصوالت 
نبود پوشش تعرفه ای مناسب، طی این مدت 
ادامه داربوده و واردات در سال 94 که عمدتاً در 
محدوده تولیدات داخلی بوده حدود 83 درصد 
بیشتر  درصد  و 32  آن  قبل  سال  دو  از  باالتر 

از سال 93 رشد را نشان میدهد به طوری که 
ورود انواع محصوالت فوالدی تخت به کشور، از 
مرز سه میلیون و هفتصد هزارتن گذشت. این 
عوامل سبب گردید تا اغلب تولیدکنندگان فوالد 
باالجبار، بسیار پایین تر از ظرفیت خود فعالیت 
بهره  ، ظرفیت  تا جاییکه در سال 94  نمایند، 
بردای شده شرکت های تولیدکننده محصوالت 
فوالدی تخت کشور، به حدود 53 درصد رسید و 
فوالد مبارکه نیز برای اولین بار کمتر از ظرفیت 
خود فعالیت نمود.  این واقعیت تلخ در حالی رخ 
داده که توسعه صنعت فوالد به عنوان یکی از 
مهم ترین صنایع دارای مزیت نسبی در کشور 
که در سند چشم انداز 1404 تا 55  میلیون تن 
برابر ظرفیت فعلی( هدف  از 2/5  تولید )بیش 
گذاری گردیده و فوالد مبارکه نیز با سهم 45 
درصدی نقش عمده ای در آن ایفا می نماید را 
با چالش جدی مواجه نموده است.  با توجه به 
شرایط فعلی و سرمایه بر بودن این صنعت، در 
دولت  از سوی  الزم  های  عدم حمایت  صورت 
محترم، دست یابی به آن بسیار دشوار خواهد 

بود.
فوالدمبارکه  شرکت  بازاریابی  و  فروش  معاون 
واردات محصوالت فوالدی را مهم ترین چالش 
خواند و تصریح کرد: تولیدکنندگان جهانی فوالد 
هرچند، در سال گذشته باکاهش شدید قیمت 
به  توجه  با  اما  شدند  روبرو  محصوالت  فروش 
کاهش چشمگیر قیمت مواد اولیه و انرژی در 
جهان، تولیدکنندگان جهانی فوالد توانستند با 
انرژی، بخشی  کاهش هزینه خرید مواداولیه و 
از کاهش درآمد حاصل از کاهش قیمت  فروش 
محصوالت و حاشیه سود خود را جبران نمایند 
)کاهش قیمت جهانی سنگ آهن از 168 دالر 
بر تن به حدود 47 دالر بر تن و نفت از بشکه ای 
بیش از 100 دالر به حدود 40 دالر( اما شرایط 
برای تولیدکنندگان داخلی کاماًل بر عکس بود 
محصوالت،  فروش  قیمت  کاهش  بر  عالوه  و 
افزایش قیمت مواد اولیه و انرژی را هم تجربه 
متوجه  را  مضاعفی  فشار  امر  این  که  کردند 
آنها نمود. بر این اساس دولت محترم با هدف 
جلوگیری از اعمال خسارات بیشتر  بر صنعت 
به  اقدام  ابتدای سال 93   از  استراتژیک فوالد 
اصالح تعرفه ها نمود. ، اما به دلیل تعریف تعرفه 
به  )کیفی(  ممزوج  فوالدهای  گروه  سه  در  ها 
میزان 4 درصد، ورق فوالی با ضخامت کمتر از 
3 میلی متر به میزان 10درصد و سایر فوالدهای 
تخت به میزان 15 درصد، واردکنندگان با بهره 
انواع  واردات  به  نسبت  موجود،  خال  از  گیری 
و  ممزوج  فوالدهای  کد  با  فوالدی  محصوالت 
اثر تعرفه  تعرفه 4 درصد اقدام نمودند و عماًل 
ی وضع شده خنثی گردید و ضربه مهلکی بر 
بی  رشد  آمد.  وارد  کشور  فوالد  صنعت  پیکره 
سابقه 960 درصدی واردات آن نسبت به سال 
قبل و به لحاظ مقداری از 203.000 تن سال 
93 به حدود 1.960.000 تن در سال 94 گواه 
این امر می باشد.  عالوه بر آن باعث گردید که 
حدود 400 میلیارد تومان از درآمدهای تعرفه 
ای دولت نیزکاسته شود.  با این حال با پیگیری 
در  مرتبط  کارشناسان  تحلیل  و  مستمر  های 
وزارت خانه های مربوطه، مجدداً موضوع اعمال 
تعرفه ها مطرح و با اعمال افزایش مؤثر تعرفه ها 
ابتدای سال جاری و مسدود شدن راه های  از 
دور زدن تعرفه ای، امکان افزایش تولید، حفظ 
و تداوم اشتغال صنایع فوالد مجدداً احیا گردید.
از  را  مبارکه  فوالد  گذاری  قیمت  شیوه  وی 
طریق بورس کاال خواند و گفت: از سال 1382 
تاکنون به دنبال راه اندازی بورس کاال در کشور 
و  وقت  وزیران  محترم  هیأت  مصوبه  )براساس 
مجلس شورای اسالمی( با هدف ایجاد شفافیت 

عرضه  مبارکه ضمن  فوالد  فوالد،  معامالت  در 
محصوالت خود از طریق بورس کاال،  همواره به 
گونه ای عمل نموده تا صرفاً مصرف کنندگان 
کاالی  کننده  دریافت  نهایی  تولیدکنندگان  و 
عرضه شده باشند و از واسطه گری و سفته بازی 
به  همواره  امر  این  که  آید  عمل  به  جلوگیری 
قانونی رسیده  تأیید سازمان ها و سایر مراجع 

است.
از  تن  میلیون  معامله حدود 36  امر،  این  گواه 
محصوالت فوالد مبارکه از سال1384 تا کنون از 
طریق بورس کاال و عرضه آن به تولیدکنندگان 
نهایی می باشد که اطالعات کامل آن از طریق 
سایت بورس کاال و فوالد مبارکه قابل دسترس 

است.
محصوالت  قیمت  همواره  گذشته  سنوات  در 
فوالد مبارکه در حدود قیمت تمام شده واردات 
قرار داشته است که مکانیزم تعیین قیمت در 
بورس مؤید نیز این مطلب می باشد، لیکن در 
سال قبل که تولید کنندگان چینی به پشتیبانی 
و پوشش حمایتی 17 درصدی دولت این کشور، 
اقدام به دامپینگ و عرضه گسترده محصوالت 
خود  به بازارهای هدف بدون حمایت تعرفه ای 
امکان  رقابت و عرضه محصوالت زیر  نمودند، 
قیمت تمام شده از فوالد مبارکه سلب گردید و 
مشکل وجود تعرفه های متفاوت از جمله تعرفه 
فوالد های ممزوج )کیفی(، این نابرابری عرضه 
را برای تولید کنندگان از جمله فوالد مبارکه در 
مقابل واردکنندگان کاال تشدید کرد به نحوی 
که اگر مدیریت مناسب اعمال نمی شد امکان 
نبود.  ذهن  از  دور  گوناگون  های  بحران  ایجاد 
با این حال قیمت محصوالت فوالد مبارکه در 
سال گذشته به دنبال کاهش تقاضای مؤثر در 
بورس کاال، روند نزولی به خود گرفت  و حدود 
16 درصد کاهش یافت. به دنبال افزایش قیمت 
از  بازار  مکانیزم   ، جدید  سال  در  جهانی  های 
طریق رشد نسبی تقاضا در داخل سبب اندکی 
افزایش در قیمت ها شد با این حال با توجه به 
اینکه هم چنان بازار داخل وارد فاز رونق کامل 
نشده، قیمت های فوالد کماکان 7 تا 10 درصد 

پایین تر از قیمت های سال 93 می باشد که 
بدین ترتیب ادعای افزایش ناگهانی 65 درصدی 
قیمت ورق داخلی از سوی برخی افراد قویاً  از 

واقعیت به دور است.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالدمبارکه، با 
اشاره به شرایط صادرات محصوالت فوالد مبارکه 
افزود: با توجه به اینکه  شرایط حضور در بازارهای 
صادراتی با بازار داخل متفاوت بوده و رقابت یکی 
از عوامل مؤثر و تأثیرگذار می باشد، تفاوت قیمت 
دنیا  تمامی  در  صادراتی  و  داخلی  فروش  های 
امری بدیهی است کما اینکه در کشوری نظیر 
چین که بزرگ ترین صادرکننده فوالد در جهان 
اختالف  با  صادراتی  و  داخلی  محصوالت  است 
قیمت عرضه می گردد و تولیدکنندگان جهان 
نظیر چین، کره ی جنوبی و ... در سال گذشته 
بخشی از زیان صادراتی خود را از محل فروش 

داخلی جبران نموده اند.
عالوه بر آن سیاست های صادراتی همواره باید 
اساس  این  بر  باشد.  بلندمدت  و  دوام  با  ثابت، 
فوالد مبارکه با توجه به قابلیت ها و توانمندی 
های خود طی سنوات گذشته  توانسته بخشی 
از اُفت تقاضای داخل  و نه تمامی آن را از طریق 
نماید.  جبران  صادرات  بازار  در  حضور  افزایش 
کاهش فروش فوالد مبارکه نسبت به سال قبل 
آن و موجودی باالی محصوالت  نیمه تمام در 
انبارها گواه این کاهش شدید تقاضا می باشد. 
با این حال هرگاه تقاضای داخلی افزایش یافته 

سهم فروش داخلی آن هم رشد داشته است.
با عنایت به موارد فوق و با توجه به روند نزولی 
و بی ثبات قیمت های جهانی طی هفته های 
اطمینان  انداز   چشم  نبود  چنین  هم  و  اخیر 
بخش در زمینه رشد مؤثر تقاضا در کوتاه مدت، 
تنها عاملی که می تواند روزنه امیدی برای تولید 
پوشش  حفظ  باشد،  فوالد  داخلی  کنندگان 
حمایتی تعرفه های فعلی است که اعمال خدشه 
صنعت  پیکره  بر  دیگری  ضربه  مثابه  به  برآن 
فوالد کشور، از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاری 
در این بخش و عدم تحقق اهداف سند چشم 

انداز خواهد بود.

مسئولین چاره اندیشی کنند؛

واردات بی رویه فوالد،  تهدید جدی برای فوالد  و اقتصاد کشور

مفقودی
برگ سبز سواری پراید صبا مدل 1380 شماره شهربانی 82- 769 م 13 شماره 
طالبی  امین  نام  به   S1412280753194 شاسی  شماره  و   00288241 موتور 

امیری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابل

مفقودی
گواهی مدرک تحصیلی خانم سیده فاطمه حسینی کالگر به شماره شناسنامه 39 
در مقطع کارشناسی مدیریت بازرگانی از واحد دانشگاهی آزاد بابل به نشانی بابل 

– گرجی آباد دانشگاه آزاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی فقدان 
گواهی مدرک تحصیلی خانم سیده فاطمه حسینی کالگر به شماره شناسنامه 39 
در مقطع کارشناسی مدیریت بازرگانی از واحد دانشگاهی آزاد بابل به نشانی بابل 

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

مفقودی 
کارت بازرگانی علی قربانپور اندی فرزند نادعلی با کد ملی شماره 0074673629 
مدیر عامل شرکت لندی طب به شماره ثبت 2079 و شماره کارت بازرگانی نیز 

10760235730مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
پرونده کالسه4952و رای شماره 1017546مورخه 94/10/10 به تقاضای آقای/

خانم یوسفعلی میخک بیرانوند فرزند قاسم نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 159/61 متر مربع مجزی شده از پالک 40 فرعی 41اصلی واقع در بخش 
دو شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای تقی یاوریان 
تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/3/3 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/3/18

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و جلسه رسیدگی به مجهول المکان فاضل ساجدی 

اله صمدی  ابالغ میگردد خواهان قدرت  الذکر  المکان فوق  به مجهول  بدینوسیله 
تبار دادخواستی دائر مطالبه خسارت از تصادف بطرفیت شما در این شورا مطرح که 
حسب ارجاع و پس از ثبت بکالسه 12/24/95 جهت رسیدگی بروز شنبه 95/4/5 
ساعت 11 صبح تعیین وقت گردیده لیکن بدلیل عدم دسترسی به نشانی شما مراتب 
ابالغ وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی و حسب تقاضای خواهان یکبار در یکی 
از روزنامه های کثیر االنتشار صادر تا پس از اطالع قبل از حلول دادرسی جهت اعالم 
نشانی خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم حاضر شوید در غیر اینصورت 
شورا غیابا رسیدگی و تصمیم شایسته را اتخاذ خواهد نمود ضمنا چنانچه منبعد 

نیازی به انتشار آگهی باشد فقط یک نوبت و مدت آن ده روز میباشد 
شعبه 12 شورای حل اختالف بابل 

احضار متهم
خانم سکینه کعبی

در پرونده کالسه 9409981947800724 شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی 
و انقالب  شهرستان بهشهر موضوع شکایت مهلقا عیسی بیگلو علیه سکینه کعبی 
دائر بر سرقت لذا با توجه به دالیل موجود در پرونده در مهلت یکماه از تاریخ انتشار 
نمایید در  از خود دفاع  بازپرسی  از  این شعبه  با حضور در  توانید  این آگهی می 

صورت عدم حضور برابر مقررات اتخاذ تصمیم می گردد.
م الف:950146 بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بهشهر – 

عبدالحمید ابراهیمی

دادنامه
تاریخ رسیدگی: 95/1/25     شماره پرونده: 783/5/94   شماره دادنامه: 99-

95/2/5 – 95
مرجع رسیدگی: حوزه پنجم شورای حل اختالف شهریار

خواهان: مجیدامینی فرزند کرم خوانده: میالد طباخی فرزند داود
خواسته: مطالبه طلب بابت 3 فقره چک به جمع مبلغ 33/800/000 ریال بانضمام 

هزینه دادرسی وتاخیرتادیه
گردشکار: خواهان درخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که پس ازارجاع به این 
حوزه وثبت به کالسه فوق وجری تشریفات قانونی مقرر فوق العاده حوزه بتصدی 
ازشوروتبادل  پس  پرونده  محتویات  به  وباتوجه  است  زیرتشکیل  کنندگان  امضاء 

نظرختم رسیدگی رااعالم وبشرح زیرمبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا

درخصوص دادخواست خواهان مجید امینی باوکالت بطرفیت میالد طباخی بخواسته 
مطالبه وجه 3 فقره چک بمیزان 33/800/000 ریال وخسارت تاخیرتادیه آن وهزینه 
دادرسی وحق الوکاله وکیل شورابا توجه به جامع اوراق ومحتویات پرونده مفاد دادخواست 
بشماره  چک  تصویرمصدق  مالحظه  وی  اظهارات  استماع  خواهان  وکیل  تقدیمی 
998383- 10 میلیون ریال و 998381-18/000/000 ریال و 5/800/000-998379 
ریال دروجه حامل عهده بانک انصار شعبه محل استقرار شهریارمالحظه تصویرمصدق 
گواهی عدم پرداخت آن به شماره 133053 مورخ 94/10/22 صادره ازشهریار ونظرباینکه 
خوانده باوصف ابالغ قانونی/واقعی درجلسه رسیدگی حاضرگردیده /نگردیده وکیل معرفی 
کرده/نکرده الیحه ای درمقام دفاع یاانکارارسال نموده/ننموده اند نظرباینکه بقای چک 
درید خواهان داللت برمدیونیت خوانده استصحاب می گردد ونظرباینکه خوانده هیچگونه 
مدرک ودلیلی مبنی برپرداخت وجه چک فوق التوصیف ارائه نداده است شورا دعوی 
خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده است ومستندا به تبصره های الحاقی ماده 
2و12 ق ص چ و مواد 310 و 313 ق ت ومواد 198-502-519 ق آ د م حکم به 
محکومیت میالد طباخی خوانده به پرداخت مبلغ 33/800/000 ریال بابت اصل خواسته 
وپرداخت خسارت تاخیرتادیه آن ازتاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم که مطابق 
تغییر شاخص ساالنه بانک مرکزی تعیین وتوسط اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار 
محاسبه می گردد وپرداخت مبلغ 530/000 ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت حق 
الوکاله وکیل صادرواعالم میدارد رای صادره حضوری/ غیابی است وظرف مدت بیست روز 
پس ازرویت ابالغ قابل واخواهی درهمین مرجع وپس ازآن ظرف مدت بیست روز قابل 

تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی شهرستان شهریار می باشد.م.الف: 16171
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار  

آگهی مزایده
به شرح پرونده اجرایی کالسه 9404016527000043 این اداره علیه آقای بهرام 
خانی )بدهکار( و آقای صابر نادری )راهن( به آدرس: جوانرود خیابان سعدی – 
نبش گلستان 13 روبروی ساختمان هالل احمر – له بانک ملی شعبه ثالث باباجانی 
برابر سند رهنی شماره 5490 مورخه 1386/10/17 مبلغ 2/068/837/314 ریال 
بابت اصل طلب به انضمام تاخیر و غیره و مبلغ 103/441/866 ریال بابت نیم عشر 
اجرایی و حق مزایده متعاقبا در روز مزایده اعالم خواهد شد، به بانک ملی شعبه 
ثالث و به صندوق دولت بدهکار می باشد و در ازاء دین که به صورت ششدانگ 
واقع  اصلی جوانرود  از یک  از 156 فرعی  ثبتی 1447 فرعی مجزی شده  پالک 
در بخش 13 کرمانشاه ذیل ثبت 1277 صفحه 433 دفتر 13/7 شماره مالکیت 
882557 به مساحت 127/52 مترمربع بنام آقای صابر نادری صادر گردیده است. 
با حدود اربعه مندرج در سند با جمیع متعلقات منضمات شرعیه و عرفیه آن به 
انضمام آب و برق و گاز منصوبه له بانک ملی شعبه ثالث باباجانی گذاره شده است 
کالسه  به  اجراییه  بصدور  منجر  اقساط  پرداخت  و  تعهد  ایفای  عدم  علت  به  که 
گردیده  ابالغ  مقررات  برابر  االجراء  الزم  اوراق  که  شده  اداره  این  در  الذکر  فوق 
است و طبق نظر کارشناس محترم دادگستری ارزش عرصه و اعیان به احتساب 
امتیاز برق و .... جمعا 4/159/060/000 ریال می باشد در اجرای ماده 121 آیین 
نامه اجراء مزایده در روز یکشنبه مورخه 1395/03/23 از ساعت 9 صبح الی 12 
ظهر در محل ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود واقع در خیابان 22 بهمن 
از طریق مزایده حضوری و نقدی به فروش می رسد و مزایده از مبلغ پایه ارزیابی 
1/305/200/000 ریال شروع شده و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
از   1395/03/23 مورخه  یکشنبه  روز  در  توانند  می  طالبین  شد.  خواهد  واگذار 
ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند، بدهی آب 
و برق و گاز اعم از حق انشعاب و حق اشتراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری به عهده برنده مزایده است و طبق ماده 40 اصالحی آیین نامه اجراء 
مفاد اسناد رسمی الزم االجراء هزینه های بازداشت و حفاظت 5% درصد اجرایی 
و حق مزایده به عهده متعهدان و به استناد ماده 126 اصالحی آیین نامه مذکور 
با  و چنانچه ملک و متعلقات در جلسه مزایده خریداری پیدا نکند ملک مذکور 
دریافت 5 درصد اجرایی و حق مزایده به مبلغی که مزایده از آن شروع شود پس 
از دریافت مابه التفاوت قیمت به بستانکار واگذار خواهد شد چنانچه روز مزایده 
در  تعطیل  از  بعد  اداری  روز  مزایده  باشد،  متقربه  غیر  تعطیل رسمی  با  مصادف 
همان محل و همان ساعت انجام میشود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات 

وصول خواهد شد.
تاریخ انتشار:1395/03/03             

رئیس واحد اجرای اسناد رسمی جوانرود – عزیزی 

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

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

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

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

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهي احضار متهم
 در پرونده کالسه 1/940314 مطروحه دراین شعبه متهم آقای هومن عبادی به 
اتهام اشتغال به خرید و فروش و تحصیل اموال مسروقه تحت تعقیب قرار گرفته اند 
با عنایت به اینکه مجهول المکان متهمین ودر اجراي مقررات 174 قانون آیین 
دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقالب در امور کیفري به نامبرده ابالغ مي گردد تا 
ظرف یک ماه پس از نشر آگهي جهت رسیدگي و دفاع از اتهام انتسابي در این 
مقررات رسیدگي  است در صورت عدم حضور مطابق  بدیهي  شعبه حاضر شوند 
غیابي به عمل خواهد آمد. ضمنا متهمین در اجرای ماده 190 قانون آیین دادرسی 

کیفری حق وکیل دارند.
320936/ م الف دادیار شعبه اول دادسراي ناحیه 34 تهران 

 آگهی احضار
وانقالب  عمومی  دادسرای  دادیاری  اول  شعبه   1/ د  کالسه 940103  پرونده  در 
شهریار  آسفالت  شرکت  سابق  مدیرعامل  نعمتی  حسین  آقای  تهران   28 ناحیه 
متهم به عدم رعایت نظامات دولتی منجر به قتل غیرعمدی و ایراد صدمه بدنی 
بس   -3 الیاسی  حسین   -2 الکائی  صغری  شکات1-  شکایت  موضوع  غیرعمدی 
گل جعفری 4- اکرم الیاسی5- علی جعفری مطابق گزارش در آدرس شناسایی 
نگردیده و آدرس دیگری از مشارالیه در اختیار نمی باشد لذا به استناد ماده 174 
قانون آیین دادرسی کیفری با درج مراتب در روزنامه کثیراالنتشار به نامبرده ابالغ 
می گردد تا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این مرجع حاضر شود در 
صورت عدم حضور جلب می شود بدیهی است این آگهی فقط یک نوبت در روزنامه 

کثیراالنتشار درج و منتشر می شود.
320938/ م الف دادیاری شعبه اول دادسرای کارکنان دولت 

آگهی احضار متهم 
به آقاي مرتضی محمدی فرزند علی جان- محمد اسماعیل محمدی  بدینوسیله 
فرزند علی جان به شماره کالسه 1ب/930840 که فعال مجهول المکان می باشد 
به شکایت حراست کل  بنا  اتهام جعل  به  از خود  دفاع  ابالغ می گردد که جهت 
بازپرسی  اول  در شعبه  آگهی  این  انتشار  از  ماه پس  تهران ظرف یک  شهرداری 
آگهی  این  تهران »سید خندان« حاضر شود  ناحیه 7  وانقالب  دادسرای عمومی 
به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری فقط یک نوبت منتشر می گردد 
چنانچه متهم در مهلت مقرر قانونی در این شعبه حاضر نشود تصمیم قانونی اتخاذ 

خواهد شد.
320937/ م الف بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه هفت تهران

آگهی احضار متهم 
ابالغ  می باشد  المکان  مجهول  فعال  که  انصاری  فاطمه  خانم  متهم  به  بدینوسیله 
می گردد که جهت دفاع از خود به اتهام مزاحمت تلفنی و توهین و افترا و تهدید 
بنا به شکایت شکوفه شاهمرادی و شرکت آب و فاضالب در پرونده کالسه ظرف 
یک ماه پس از انتشار این آگهی در شعبه اول دادیاري دادسرای عمومی وانقالب 
– سید خندان- خ شهید کابلی)  تهران  واقع در  تهران »سید خندان«  ناحیه 7 
دبستان سابق( – انتهای کوچه شهید آریان محمودی( حاضر شود این آگهی به 
استناد ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فقط یک نوبت منتشر 
می گردد چنانچه متهم در مهلت مقرر قانونی در این شعبه حاضر نشود تصمیم 

قانونی اتخاذ خواهد شد.
320939/ م الف دادیار شعبه اول دادسرای ناحیه هفت تهران

آگهی احضار متهم 
 به موجبات پرونده کالسه فوق مطروحه در این شعبه متهم عباس اختیاری فرزند 
محمد به اتهام ترک انفاق که فعال مجهول المکان بوده و مشخصات بیشتری از وی 
منعکس نمی باشد به اتهام خرید و تحصیل مال نامشروع تحت تعقیب می باشد لذا 
مراتب به موجب ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه عمومی و انقالب 
در یک نوبت آگهی می گردد که نامبرده ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی جهت 
دفاع و پاسخگویی به اتهام وارده در این دادیاری حاضر و در صورت عدم حضور 

اقدام قانونی معمول خواهد شد.
320932/ م الف مدیر دفتر شعبه هفتم دادیاری دادسرای ری 

احضار متهم
 در پرونده کالسه 950018 این بازپرسی آقای محمد حسین دهستانی فرزند جواد 
حسب شکایت آقای مجید داداش زاده فرزند سلیم متهم است به خیانت درامانت 
المکان می باشد  الذکر مجهول  فوق  متهم  اینکه  به  نظر  تعقیب می باشد  تحت  و 
بدینوسیله به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در 
امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا در وقت مذکور جهت رسیدگی و دفاع از 
اتهام انتسابی در این دادیاری حاضر شود در غیر این صورت طبق مقررات قانونی 

اتخاذ تصمیم خواهد شد.
320934/ م الف بازپرس شعبه 19 دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 12 تهران 

احضار متهم
محسن  آقای  شکایت  حسب  دادیاری  این  د   4-94/1572 کالسه  پرونده  در   
خدارحمی فرزند صفر علیه حسن رضوی فرزند سید محمد دئر بر خیانت در امانت 
در این شعبه مطرح و تحت تعقیب می باشد نظر به اینکه متهم فوق الذکر مجهول 
دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون  ماده 115  تجویز  به  بدینوسیله  المکان می باشد 
عمومی وانقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا در وقت مذکور جهت 
رسیدگی و دفاع از اتهام انتسابی در این دادیاری حاضر شود در غیر این صورت 

طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
320933/ م الف دادیاری شعبه چهارم دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 12 تهران 

آگهي احضار متهم 
 در پرونده کالسه 931199/ 3 د این شعبه سجاد شاهملکی فرزند شفیع به اتهام 
توهین و تهدید تحت تعقیب قرار گرفته است . با عنایت به مجهول المکان بودن 
متهم و در اجرای مقررات 115 قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقالب 
در امورکیفري به نامبرده ابالغ مي گردد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهي جهت 
دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات رسیدگی به عمل خواهد آمد.
320935/ م الف دادیاری شعبه سوم دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 12 تهران 
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تسویه بخشی از بدهی نفتی هند به ایران

 پاالیشگران هندی بخشی از بدهی 6 میلیارد و 400 میلیون دالری خود 
را به ایران پرداخت کردند.

به گزارش ایسنا، با نزدیک شدن به سفر نخست وزیر هند به ایران، 
پاالیشگران هندی برای نخستین بار در چهار سال گذشته، بخشی از 

بدهی خود را به ایران با استفاده از یورو پرداخت کردند.
به گفته برخی منابع، شرکت پاالیش و پتروشیمی مانگلور معادل 500 
میلیون دالر و شرکت ایندین اویل معادل 250 میلیون دالر از بدهیهای 
خود را به ایران پرداخت کرده اند و شرکت اسار نیز به زودی 500 هزار 
دالر به ایران می پردازد. پاالیشگران یاد شده، این مبالغ را به یونیون 
بانک هند پرداخته اند و یونیون بانک نیز این مبالغ را از طریق بانک خلق 

)هالک بانک( ترکیه به شرکت ملی نفت ایران منتقل کرده است.
این پاالیشگران پول خود را به دالر به یونیون بانک منتقل کردند و این 
بانک نیز تراکنشهای بعدی را با استفاده از یورو انجم داد. این نخستین 
بار است که پس از پایان تحریمها از آغاز سال جاری میالدی، پاالیشگران 

هندی با استفاده از یک ارز خارجی، بدهی خود را به ایران می پردازند.
براساس اعالم وزارت نفت به نقل از رسانه های هندی، منابع یاد شده 
اعالم کردند که باقیمانده بدهیها، با هماهنگی بانک مرکزی هند و به 
صورت اقساط پرداخت خواهد شد تا از نوسانهای شدید در ارزش پول 

ملی هند )روپیه( پیشگیری شود.
  

ایران تامین  کننده اصلی گاز عراق

 رسانه های گروهی چین با انتشار گزارش های مختلف، ایران را اصلی ترین 
منبع تامین گاز عراق در آینده نزدیک دانسته  و تاکید کرده اند که عراق به 

زودی جایگاه ترکیه در واردات گاز از ایران را به خود اختصاص می دهد.
به گزارش پانا، رسانه های گروهی چین در گزارش های خود یادآور شده 
اند که عراق قصد دارد با پشت سر گذاشتن ترکیه به یکی از بزرگترین 
خریداران گاز ایران تبدیل شود که گام نخست اجرای این طرح، پروژه 
ارسال گاز به بغداد است که برای نیروگاه های این منطقه استفاده خواهد 
شد. رسانه های چین اعالم کردند که در همین رابطه دو کشور درصدد 
امضای یک قرارداد هستند که بر اساس آن ایران ضمن صدور گاز به 
عراق، بخش قابل توجهی از نیاز بغداد به این سوخت را نیز تامین می 
کند. شین هوا، خبرگزاری رسمی چین در گزارشی نوشت: در صورت 
امضای قرارداد میان دو کشور، اولین محموله گاز طبیعی برای نیروگاه 
های برق عراق در ماه آینده میالدی در اختیار آن کشور قرار می گیرد.

این رسانه یادآور می شود: پس از سقوط رژیم صدام حسین در سال 
2003 میالدی، ایران یکی از مهمترین شرکای این کشور در حوزه های 
مختلف اقتصادی بود و عراق در سال 1393 در جایگاه دومین واردکننده 
عمده از ایران قرار داشت. تارنمای »انگلیش نیوز« چین نیز گزارش کرده 
است که احتماال پس از امضای قرارداد، روزانه 25 میلیون متر مکعب 
گاز وارد شهر بصره شده و در طول یک دوره چهار ساله این رقم به 35 

میلیون متر مکعب افزایش می یابد.
تلویزیون مرکزی چین نیز گزارش کرد که ایران چهارمین دارنده ذخایر 
نفت جهان احتماال تا اواسط سال 2017 میالدی به یک صادرکننده 

بنزین تبدیل خواهد شد.
این گزارش می افزاید: پیش بینی شده گاز صادراتی ایران به میزان 
چهار میلیون مترمکعب در روز وارد نیروگاه های این کشور شود تا در 
تولید برق مورد استفاده قرار گیرد چرا که این کشور با کمبود شدید 

برق روبروست.
ارزش تبادالت تجاری ایران و عراق اکنون نزدیک به 12 میلیارد دالر 
است و بر اساس گزارش رسانه های چینی همچنان با سرعت در حال 

افزایش می باشد.
گزارش رسانه های چینی در حالی منتشر می شود که مسئوالن عراقی 
نیز همواره از صادرات گاز ایران استقبال کرده اند اما به سبب فعالیت 
گروه تروریستی داعش و مشکالت ناامنی، راه اندازی این پروژه بارها 

تاخیر داشت.
با وجود اینکه قرار بود صادرات گاز به عراق از سال گذشته آغاز شود، اما 
با توجه به وقوع ناامنی در عراق و برخی مشکالت فنی، این مسئله تحقق 
نیافت. اکنون پس از چند نوبت تاخیر به نظر می رسد مشکالت پیش 
روی اجرای این طرح برطرف شده و قرار است صادرات به این کشور در 

آینده ای نزدیک آغاز شود.
»علیرضا کاملی« مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران نیز اخیرا 
در سخنانی و در تشریح مهمترین برنامه های افزایش صادرات گاز 
طبیعی ایران پس از لغو تحریم ها، گفت که عراق، کشورهای عربی 
برنامه های  مهمترین  از  افغانستان  و  فارس  خلیج  جنوبی  حاشیه 

گازی ایران است.
هم اکنون ترکیه بزرگترین خریدار گاز ایران به شمار می رود، اما در 
صورت اجرایی شدن دو قرارداد صادرات گاز به بغداد و بصره، عراق در 

جایگاه بزرگترین واردکننده گاز ایران قرار می گیرد.
  

صادرات نفت ایران فراتر از پیش بینی ها

 پایگاه خبری اویل پرایس )Oil Price( آمریکا اعالم کرد، اطالعات بازار 
نشان می دهد، صادرات نفت ایران در ماه آوریل 2016 )13 فروردین تا 
11 اردیبهشت 1395( به 2 میلیون و 300 هزار بشکه در روز رسید و از 

پیش بینی ها فراتر رفت.
بر اساس این گزارش، پیش بینی شده است صادرات نفت ایران در ماه مه 
)12 اردیبهشت تا 11 خرداد( در حدود 2 میلیون و 100هزار بشکه در 

روز یا تقریبا 60 درصد بیش از مدت مشابه سال گذشته باشد.
بر اساس آماری که اویل پرایس به نقل از خبرگزاری رویترز منتشر کرده 
است،، ایران در ماه مه سال 2015، حدود یک میلیون و 300 هزار بشکه 

نفت در روز صادر کرد.
این گزارش افزود، مشکالتی که مانع افزایش صادرات نفت ایران بود 

اکنون تا اندازه ای برطرف شده است.
اویل پرایس افزود، یک هفته پیش، مقام های ایران اعالم کردند تحریم ها 
علیه خطوط کشتیرانی این کشور به طور کامل لغو شده و نفتکش های 

ایرانی می توانند آزادانه در هر بندری در جهان بار پیاده کنند. 
همه  کردند  اعالم  نیز  ایران  های  رسانه  افزود،  خبری  پایگاه  این 
نفتکش هایی که تحت مالکیت ایران هستند و نفتکش هایی که به بنادر 

ایران وارد می شوند، مشکلی در ارتباط با تحریم ها ندارند.
سه شنبه گذشته همچنین، مقام های آمریکا و اتحادیه اروپا با انتشار 
بیانیه رسمی، به کسب و کارهای خصوصی اطمینان دادند برای تجارت 

قانونی با ایران آزاد هستند.

کویت مقصد احتمالی صادرات گاز ایران

 حسن منتظر تربتی بیان کرد: صادرات به عراق ابتدا 
از ارقام 10 میلیون متر مکعب شروع می شود در 
انتها به 25 میلیون متر مکعب در هر محور می رسد.
مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
درباره آخرین وضعیت خط لوله صادرات گاز به 
به عراق در دو  گاز  قرارداد صادرات  عراق گفت: 
محور بصره و بغداد منعقد شده و در حال حاضر 

نیز ما  در حال اجرای پروژه ها هستیم. 
وی افزود: بخش مربوط به صادرات گاز بغداد امسال  

و محور بصره  نیز سال آینده نهایی می شود.
تربتی با بیان اینکه صادرات گاز به عراق طی دو 
سال آینده نهایی می شود، افزود: صادرات به این 
کشور ابتدا از ارقام 10 میلیون متر مکعب شروع 
می شود در انتها به 25 میلیون متر مکعب در هر 
محور می رسد و البته بستگی به نیاز کشور عراق و 
توسعه ای که ما پله به پله انجام می دهیم، احتمال 
افزایش صادرات نیز وجود دارد. وی بعد از عراق 
و عمان از کویت به عنوان مقصد احتمالی بعدی 
شرکت  عامل  مدیر  کرد.  یاد  ایران  گاز  صادرات 
درباره  ادامه  در  ایران  گاز  توسعه  و  مهندسی 
پروژه های در دست اجرا نیز اظهار داشت: امیدواریم 
امسال بتوانیم قرارداد احداث و توسعه خط نهم 
سراسری را از عسلویه تا غرب کشور اجرایی کنیم.

  
بنزین از ابتدای پاییز دو نرخی می شود

تجهیز  به  ملکف  را  دولت  امسال  بودجه  قانون   
تمامی وسایل نقلیه تا چهار ماه دیگر کرده است.

به گزارش ایسنا، قانون بودجه 1395 در حالی در 
روزهای اخیر به دولت ابالغ شده که تبصره )14(
یارانه ها  به هدفمندی  مربوط  بندهای  یعنی  آن 
سال  از  متمایزی  تکالیف  و  موضوعات  حاوی 
گذشته برای دولت بوده و حوزه انرژی نیز به طور 

خاص مورد توجه قرار دارد.
در کنار قرار گرفتن بندهای مربوط به نحوه حذف 
این  از  ناشی  منابع  مصرف  محل  بگیران،  یارانه 
بخش در چهار گروه تقسیم بندی می شود که در 
بین آنها 15 درصد منابع)که میزان آن مشخص 
نیست( جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد 
کاهش شدت مصرف انرژی اختصاص یافته است.

این در حالی است که بند )ح( تبصره هدفمندی 
یارانه ها، در حوزه تجهیز کلیه وسایل نقلیه به کارت 
سوخت مهلت تعیین کرده و تاکید دارد که دولت 
باید تا چهار ماه پس از تصویب این قانون در این 
با توجه به ابالغ  رابطه اقدام کند. بر این اساس 
قانون بودجه در پایان اردیبهشت ماه باید دولت تا 
حداکثر پایان مرداد ماه امسال، کلیه وسایل نقلیه 
سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز )گازوئیلی( 

و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند.
بنا بر قانون، از تاریخ تعیین شده یعنی چهار ماه 
دیگرعرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه 
تنها با استفاده از کارت سوخت و بر اساس شرایطی 

مشخص انجام خواهد شد.

مصرف روزانه بنزین
 از مرز ٨5 میلیون لیتر گذشت

ماه  اردیبهشت  بنزین  روزانه  مصرف  میانگین   
امسال از مرز 85 میلیون لیتر گذشت.

به گزارش ایسنا، آمارهای شرکت پاالیش و پخش 
میانگین  که  می دهد  نشان  نفتی  های  فراورده 
مصرف بنزین از ابتدای اردیبهشت ماه امسال با 
2.5 درصد رشد به 85 میلیون و 800 هزار لیتر 
رسید، در حالی که مصرف روزانه بنزین در مدت 

مشابه پارسال 70 میلیون و 800 هزار لیتر بود.
بر اساس این گزارش، در دوره مورد بررسی روز 30 
اردیبهشت ماه باالترین میزان مصرف با 85 میلیون 
و 800 هزار لیتر ثبت شد، کمترین مقدار مصرف 
نیز مربوط به روز 17 اردیبهشت ماه با 63 میلیون و 

800 هزار لیتر بود.

مذاکره پتروپارس با شرکت شل برای 
سرمایه گذاری در پروژه های نفتی

 مدیرعامل شرکت پتروپارس با اشاره به مذاکره 
این شرکت با شرکت شل به منظور مطالعه برای 
سرمایه گذاری در پروژه های نفتی، گفت: در حال 

مذاکره بر روی مباحث فنی هستیم.
وزارت نفت با اعالم این خبر افزود: محمدجواد 
شمس به مذاکره شرکتهای نفتی با شرکتهای 
های  پروژه  در  گذاری  سرمایه  برای  داخلی 
اشاره  نفتی  جدید  قراردادهای  قالب  در  نفتی 
کرد و گفت که پتروپارس تاکنون با شرکتهای 
ایتالیایی،  شرکت  یک  و  شل  مانند  مختلفی 
در  سرمایه گذاری  برای  را  مذاکره هایی  آلمانی 

پروژه های نفتی داشته است.
وی با بیان این که هم اکنون این شرکتها در حال 
مطالعه بازار ایران هستند، افزود: موفق شدیم در 
یک مورد با آلمانی ها توافقنامه ای را امضا کنیم؛ 
همچنین با یک شرکت دیگر برای اجرای پروژه در 
غرب کارون مذاکراتی را داشتیم که هنوز به مرحله 

عملیاتی نرسیده است. 

خبرخبر

تابستان  تا  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر  معاون   
تولید نفت ایران از مرز 2.2 میلیون بشکه در 
روز عبور می کند، گفت: دولت فعال برنامه ای 
برای فریز و یا توقف افزایش تولید و صادرات 

نفت ابالغ نکرده است.
وضعیت  آخرین  درباره  جوادی  رکن الدین 
صادرات نفت خام ایران، گفت: در حال حاضر 
حجم صادرات نفت خام ایران بدون احتساب 
روز  در  بشکه  میلیون  دو  به  گازی  میعانات 

افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اعالم اینکه 
به دولت در  نفتی که  افزایش صادرات  تعهد 
دوران پساتحریم داده شده بود، روزانه 2 میلیون 
بشکه نفت بوده است، تصریح کرد: در حال 
حاضر شرکت نفت به تعهدات افزایش صادرات 

نفت خود در قبال دولت عمل کرده است.
با وجود  اینکه  با تاکید بر  معاون وزیر نفت 
افزایش صادرات نفت، اما روند افزایش تولید 

نفت خام ایران فعال متوقف نمی شود، اظهار 
داشت: بر اساس برنامه های در دست اجرا در 

قالب یک برنامه کوتاه مدت ظرفیت صادرات 
نفت خام ایران تا اواسط تابستان به دو میلیون 

و 200 هزار بشکه در روز افزایش می یابد.
این مقام مسئول همچنین در پاسخ به این 
مذاکرات  به  زمانی  چه  ایران  که  پرسش 
»فریز« نفتی می پیوندد؟ بیان کرد: شرکت 
ملی نفت به دنبال افزایش تولید و صادرات 
نفت خام کشور بوده و پیوستن به مذاکرات 
»فریز« نفتی به سیاست های کالن وزارت 

نفت و دولت بستگی دارد.
معاون وزیر نفت خاطرنشان کرد: در شرایط 
فعلی دولت و وزارت نفت هیچ گونه سیاست 
و برنامه ای به منظور توقف افزایش تولید و 
صادرات نفت خام به شرکت ملی نفت ایران 
ابالغ نکرده و از این رو برنامه های افزایش 

تولید نفت خام کشور ادامه می یابد.

معاون زنگنه اعالم کرد:

برنامه  توقف افزایش تولید نفت نداریم

پخش  ملی  شرکت  بازرگانی  مدیر   
فرآورده های نفتی ایران از بومی سازی 80 

درصدی صنعت سی ان جی خبرداد.
این  کرد:  اظهار  مظلومی  محمدرضا 
سازندگان  تالش  حاصل  بزرگ  دستاورد 
داخل و حمایت دولت طی 10 تا 12 سال 
اخیر است که این صنعت را به صادرکننده 

تجهیزات و دانش تبدیل کرده است.
وی افزود: بیش از90 درصد قطعات مورد 
نیاز شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران 

از شرکتهای داخل تامین می شود.
مدیر بازرگانی شرکت پخش فرآورده های 
توان  به  توجه  داد:  ادامه  ایران  نفتی 
سازندگان داخلی سالهاست در برنامه ریزی  

این شرکت ساری و جاری است.
سیاست،  این  اجرای  با  کرد:  اعالم  وی 
فرآورده ها 90  توزیع  و  امروز در پخش 
ان  سی  بخش  در  و  تجهیزات  درصد 
خودکفایی  به  درصد   80 تا   70 جی 
رسیده ایم که امیدواریم با توجه به شعار 
»اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« شاهد 
افزایش سهم توانمندی ساخت داخل و 

صادرات باشیم.

مظلومی با اشاره به برنامه ریزی های صورت 
نفتی  فرآورده های  گرفته درباره صادرات 
اقدامهای خوب  با  اظهار کرد:  در کشور، 
صورت گرفته در مجموعه شرکت پاالیش 
با وارد شدن  و پخش فرآورده های نفتی 
حدود  چیزی  امروز  سوخت  بجای  گاز 
روزانه 35 میلیون لیتر نفت گاز مازاد داریم.
صادراتی،  توان  افزایش  داد:  ادامه  وی 
جلوگیری از خام فروشی و توانمند کردن 
تولیدکننگان و سازندگان داخلی از جمله 
مقاومتی  اقتصاد  اجرای  بارز  مصداقهای 
امیدواریم  که  است  نفت  وزارت  بدنه  در 
با تاکیدات مقام معظم رهبری پیش تر از 

گذشته دنبال شود.
مدیر بازرگانی شرکت پخش فرآورده های 
جایگاههای  ساخت  طرح  ایران،  نفتی 
زنجیره ای سوخت را از جمله سیاستهای 
این شرکت برای حمایت از بخش خصوصی 
بخش  حضور  باید  گفت:  و  کرد  عنوان 
خصوصی در این صنعت را افزایش دهیم 
که بدون شک با سیاستهای وزارت نفت، 
بحث برندسازی و کاهش نقش حاکمیتی 

دولت این امر محقق خواهد شد.

با  نفت  شرکت  بین الملل  امور  مدیر   
اشاره به آغاز فروش نفت به »ساراس« 
ایتالیا، دالیل تاخیِر از سرگیری فروش 
را  ایتالیا  انی  شرکت  به  ایران  نفت 

تشریح کرد.
سیدمحسن قمصری در تشریح آخرین 
شرکت های  به  نفت  فروش  وضعیت 
ایتالیایی، گفت: در حال حاضر قرارداد 
شرکت  به  ایران  خام  نفت  فروش 

»ساراس« ایتالیا آغاز شده است.
نفت  ملی  بین الملل شرکت  امور  مدیر 
ایران با تاکید بر اینکه به زودی اولین 
محموله نفت خام تحویل ساراس ایتالیا 
فروش  در خصوص حجم  شد،  خواهد 
طالی سیاه به این شرکت پاالیشگاهی 
بر  اولیه  قرارداد  کرد:  تصریح  ایتالیا، 
هزار  تا 65  روزانه 60  مبنای صادرات 

بشکه نفت خام به ساراس است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه این 
قرارداد با فروش روزانه 30 تا 35 هزار 
بشکه نفت در روز آغاز می شود، اظهار 
پیش  مشکلی  که  صورتی  در  داشت: 
 65 سقف  تا  نفت  فروش  حجم  نیاید، 

هزار بشکه در روز افزایش می یابد.
تاخیر  قمصری همچنین درباره دالیل 
در از سرگیری فروش نفت ایران به انی 
ایتالیا به عنوان یکی از مشتریان سنتی 
ایران  کرد:  بیان  اروپا،  در  کشور  نفت 
این  به  نفت  فروش  سرگیری  از  آماده 
شرکت ایتالیایی بوده و مشکلی از نظر 

شرکت نفت وجود ندارد.
نفت  ملی  بین الملل شرکت  امور  مدیر 
با تاکید بر اینکه شرایط شرکت  ایران 
بسیار  قبل  سال  چهار  با  ایتالیا  انی 
هم  کرد:  تاکید  است،  شده  متفاوت 
انی  شرکت  فعالیت  و  شرایط  اکنون 
ایتالیا از یک شرکت باالدستی صنعت 

نفت خارج شده است.
سال  چند  طول  در  اینکه  بیان  با  وی 
اکثر  سهام  ایتالیا  انی  شرکت  اخیر 
است،  فروخته  را  خود  پاالیشگاه های 
برای  تقاضا  و  کرد: مصرف  خاطرنشان 
خرید نفت توسط انی ایتالیا بسیار کم 
شده که این بر روند از سرگیری فروش 
ایتالیایی  شرکت  این  به  ایران  نفت 

اثرگذار بوده است.

 بـا افزایـش چند درجـه ای دمای هـوا، پیک مصرف 
بـرق ایـران هفته جاری در مقایسـه با هفته گذشـته 

بیـش از 4 هـزار مـگاوات افزایش یافت.
مدیریـت شـبکه بـرق ایـران، بـا انتشـار گزارشـی 
آمـاری، اعـالم کـرد: پیک مصـرف برق کشـور هفته 
جـاری در مقایسـه با هفته گذشـته، بیـش از 4 هزار 

مـگاوات افزایش داشـته اسـت.
بـر ایـن اسـاس پیـک مصـرف بـرق هفتـه جـاری 
حـدود 41 هـزار و 164 مـگاوات گـزارش شـده در 
میـزان مصـرف در هفتـه گذشـته،  ایـن  حالی کـه 
حـدود 37 هـزار و 72 مـگاوات گـزارش شـده بـود.

ایـن در حالـی اسـت کـه پیـک مصـرف بـرق ایـران 
افزایـش دمـای هـوا در  بـه دلیـل  هفتـه گذشـته 
اکثـر شـهرهای پرجمعیـت کشـور، در طـول یـک 
روز حـدود 2000 مـگاوات افزایـش و بـه 42 هزار و 
139 مـگاوات رسـید تا در آسـتانه آغاز فصـل گرما، 
جهـش جدیـد مصـرف بـرق در ایـران کلیـد بخورد.

از سـوی دیگـر هفتـه جـاری برای نخسـتین بـار در 

سـال جاری پیـک مصرف بـرق روزانه از پیک شـبانه 
پیشـی گرفت تا با روشـن شـدن وسـایل سرمایشـی 
بـه ویـژه انـواع کولرهـای آبـی، گازی و اسـپیلت ها 
شـاهد آغـاز مـوج جدیـد جهـش مصـرف بـرق در 

باشیم. کشـور 
معـاون  فـام  حقـی  محمودرضـا  حـال،  همیـن  در 
هماهنگـی توزیـع شـرکت توانیـر هفتـه گذشـته با 

تشـریح 3 برنامه مقابله با خاموشـی های تابستانی، از 
مذاکـره با اسـتانداری ها بـرای کاهش سـاعت کاری 
ادارات در برخی از روزهای تابسـتان خبر داده اسـت.

بـه گـزارش مهـر، هـم اکنـون ظرفیـت تولیـد بـرق 
ایـران بـه بیش از 74 هزار مگاوات رسـیده اسـت که 
پیـش بینی می شـود تا پیـش از آغاز گرمـای طاقت 
فرسـای تابسـتانی، ایـن ظرفیـت به حـدود 54 هزار 

مـگاوات افزایـش یابد.
در ایـن بیـن حمیـد چیـت چیـان وزیـر نیـرو خـط 
قرمـز پیـک مصرف برق تابسـتانی را تعییـن کرده و 
یادآور شـده اسـت: پیک مصرف برق در تابسـتان در 
مـرز 54 هزار مـگاوات پیش بینی شـده و در صورتی  
کـه مصـرف بـرق از ایـن مـرز عبـور کند خاموشـی 

خواهیم داشـت.

آخرین وضعیت صادرات نفت به ایتالیا

پیک مصرف برق ایران ۴۰۰۰ مگاوات افزایش یافت

 ایرج ندیمی با بیان اینکه تعیین نرخ ثابت آفاتی 
دارد و البته آثار سوء دو نرخی بودن بدتر است، 
گفت: ما در کشور روش هایی به وجود آوردیم که 
به جای اینکه به اقتصاد مولد بینجامد به اقتصاد 
غیر مولد منجر شده است یعنی افراد از فرصت ها 

به نفع خود استفاده می کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مخالفت 
دولت با بنزین دونرخی و اینکه آیا مجلس امکان 
تجدید نظر دارد یا خیر، گفت: با توجه به مصوبه 
نمایندگان تهران در مجلس که در صحن علنی 
رای آورد و اینکه  شورای نگهبان هم ایراد نگرفت  
امکان تغییر در مجلس وجود ندارد زیرا مجلس 
می تواند به آن دسته مواردی بپردازد که شورای 

نگهبان ایراد بگیرد. 
 وی افزود: با توجه به این شرایط دست دولت در 
اجرا باز است و مجبور نیست که نرخ را به گونه 
ای که االن اعالم شده در نظر بگیرد که نتواند 
مدیریت کند ضمن اینکه در رابطه با سهمیه هم 
محدودیتی ایجاد نشده است بنابراین این قدرت 
اجرایی در دولت وجود دارد که بر اساس شرایط 
اجتماعی و رویکرد خودش، تصمیمات را اجرا کند 
لذا دولت می تواند حد سهمیه را بهانه ای برای 
عدم اجرا داشته باشد از این رو دولت محدودیتی 
برای تعیین سقف سهمیه برای هر خودرو ندارد و 

می تواند آن را مدیریت کند.

 سوء استفاده برخی جایگاه داران از کارت سوخت
ندیمی در ادامه به بحث کارت سوخت اشاره و 
اشکاالتی که از مسیر استفاده از آن حادث شد 
اشاره و اظهار داشت: استفاده از کارت هوشمند 
مردم،  یعنی  ماجرا  طرف  سه  هر  برای  سوخت 
به  است  بوده  اشکال  محل  دولت  و  دار  جایگاه 
کارت  از  خودرو  صاحبان  که  زمانی  که  طوری 
جایگاه دار استفاده می کردند  دیدیم که جایگاه 
داران از این فرصت بیشتر به نفع خود استفاده 
کردند و بیشتر از اینکه عایدی نصیب دولت شود 
برای بعضی از آنها عایدی شخصی شد نمونه آن 
نیز برخوردهایی بود که وزارت نفت با برخی از 

جایگاه داران داشت. 
وی ادامه داد: برخی اشخاص نیز  از این فرصت 
برای فروش بنزین به دیگری استفاده می کنند 
یعنی اگر سهمیه ای باشد و این سهمیه با نرخ 
اینکه  جای  به  افراد  یعنی  شود  عرضه  دیگری 
بدنبال کار مولد باشند به سهمیه فروشی اقدام 
می کنند به طوری که برخی خودروهای عمومی 
جای  به  و  کردند  استفاده  فرصت  این  از  نیز 

سرویس دهی سهمیه فروختند. 
این نماینده مجلس تصریح کرد: این نوع مسائل 
دولت را نیز دچار مشکل و درگیر اموری می کند 
که حاشیه سیاسی خواهد داشت لذا به نظر می سد 

اگر یک نرخ بیانگر واقعیات اقتصادی صنعتی باشد 
خلیج  فروشی  عمده  با  متناسب  تغییرات  مثال 
اگر  یعنی  است  منطقی  باشد  فوب  یا  و  فارس 
می گفتیم دولت مکلف فروش و عرضه بنزین را 
متناسب با فوب باشد مشکل حل می شد و اگر 
نرخ فوب باال و پایین می شد ما هم نرخ را تغییر 

می دادیم .
وی خاطرنشان کرد: در صورت تعیین نرخ با فوب 
مبنا تغییر روزانه است که ممکن است متغیر و یا 
ثابت باشد که در این صورت مطلوبتر و کارت هم 

واقعی تر می شد. 
ندیمی با بیان اینکه تعیین نرخ ثابت آفاتی دارد و 
البته آثار سوء دو نرخی بودن بدتر است، گفت: ما 
در کشور روش هایی  بوجود آوردیم که به جای 
اینکه به اقتصا د مولد بینجامد به اقتصاد غیر مولد 
منجر شده است یعنی افراد از فرصت ها به نفع 

خود استفاده می کنند. 
وی با تاکید بر لزوم بازنگری در رابطه با عرضه آن 
دسته از کاالها و خدماتی که مربوط به دولت است، 
اظهار داشت: آنچه به دولت مربوط است مربوط به 
عامه است تصمیم گیری برای عامه مردم با ملک 
شخصی متفاوت است چون مسئولیت عام بر آن 
مترتب می شود و نباید منجر به فساد، تبعیض و 
یا حراج شود اما متاسفانه طی 37 سال گذشته در 

بسیاری موارد ناروا تصمیم گیری کرده ایم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

بنزین دو نرخی، سهمیه فروشی را رونق می دهد

بومی سازِی٨۰ درصد صنعت سی ان جی ایران

 مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
از دریافت 15 ریال برای اجرای پروژه های آب 
و فاضالب روستایی در اولین قبض ارسالی برای 

مشترکان خبر داد.
در  ای  ابالغیه  به  اشاره  با  جانباز  رضا  حمید 
خصوص دریافت 15 ریال از مشترکان گفت: از 
سال 1393 این مبلغ از مشترکان دریافت می 
شود که البته در سال ابتدای اجرای این طرح تنها 

مبلغ 10 ریال اخذ می شد.
وی با بیان اینکه سال گذشته از این طریق 32 

میلیارد تومان درآمد حاصل شد، اظهار کرد: تمام 
این مبلغ به اسناد خزانه واریز و بر اساس توافق 
با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به طور 
پروژه های آب و فاضالب روستایی  برای  کامل 

هزینه می شود.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
در پاسخ به این سوال که چرا باید این مبالغ از 
هزینه  دنیا  تمام  گفت:در  شود،  حاصل  قبوض 
خدمات از خود مردم اخذ می شود و همچنین 
عالوه بر اینکه این مساله یک قانون است قطعا 

برای شهرنشینان نیز منفعت هایی را به دنبال 
خواهد داشت.

به گفته جانباز اگر مردم روستایی حداقل امکانات 
همچون آب را نداشته باشند اقدام به مهاجرت به 
اطراف شهرها می کنند که این مساله نیز زیان 

هایی را با خود به همراه خواهد داشت.
موجب  تواند  می  مساله  این  اینکه  بیان  با  وی 
کاهش مهاجرت از روستا به شهر شود،اظهار کرد: 
این مساله تنها معطوف به حوزه آب نمی شود 

بلکه در بخش راه نیز این اتفاق می افتد.

جزییات افزایش 

مبلغ قبوض آب 

از این ماه
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بهبود کیفیت خودروهای داخلی 

 دبیر انجمن قطعه سازان ایران گفت: با گشایش های ایجاد شده در دوره 
پسابرجام کیفیت خودروهای داخلی به تدریج بهبود خواهد یافت.

 ساسان قربانی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با اجرایی شدن برجام 
مطرح  شرکت های  با  همکاری  جهت  در  قطعه سازان  و  خودروسازان 

بین المللی حرکت می کنند.
 وی با بیان اینکه به تدریج واردات قطعات خودرویی از چین در حال 
کاهش است، خاطرنشان کرد: واردات قطعات از شرکت های معتبر اروپایی 

جایگزین قطعات چینی خواهد شد.
 دبیر انجمن قطعه سازان ایران ادامه داد: خودروسازان و قطعه سازان بر 
همکاری با شرکتهای صاحب نام بین المللی و اروپایی متمرکز شده اند 
که این موضوع انتقال تکنولوژی و رشد کیفیت را به دنبال خواهد داشت.

 وی افزود: با توجه به روند موجود مصرف کنندگان به تدریج از اواخر 
تابستان امسال شاهد بهبود کیفیت خودروهای داخلی و از بین رفتی 
مشکالت فعلی خواهند بود.  قربانی با بیان اینکه در کنار رشد کیفیت 
خودروهای تولیدی، کیفیت خدمات ارائه شده در شبکه خدمات پس از 
فروش خودروسازان نیز بهبود خواهد یافت، تصریح کرد: مهمترین شرط 
خودروسازان و قطعه سازان داخلی برای همکاری با شرکتهای خارجی، 
سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی است که باعث رشد کیفیت محصوالت 

تولیدی در کشور خواهد شد.

جزئیات کاهش تورم اردیبهشت ماه

 تورم اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 
کاهش یافته و منفی شده است که این کاهش عمدتا ناشی از کاهش تورم 

گروه »خوراکی ها آشامیدنی ها و دخانیات« بوده است.
آمار  مرکز  سوی  از  شده  منتشر  اطالعات  براساس  ایسنا ،  گزارش  به 
ایران درباره قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور 
در اردیبهشت ماه سال 1395، شاخص کل برمبنای سال 1390 در 
اردیبهشت ماه سال 1395 به عدد ۲۲3 رسیده است و به این ترتیب 
نرخ تورم ساالنه در اردیبهشت ماه سال جاری با کاهش 0.۶ درصدی 
در مقایسه با فروردین ماه )10.8( به 10.۲ درصد رسیده است. همچنین 
تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ۶.8 درصد رسیده 
است که نسبت به فروردین )7.7 درصد( حدود 0.9 درصد کاهش یافته 
است. این در حالی است که تورم ماهانه در ماه قبل در تغییری کم سابقه 
در دو - سه سال اخیر، منفی 0.۴ درصد گزارش شده و در قیاس با 

فروردین حدود 0.8 درصد تغییر دارد.
بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران، شاخص گروه »خوردنی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات«، در اردیبهشت ماه سال جاری به ۲57.5 درصد رسیده است 
که تورم آن نسبت به ماه قبل 1.3 درصد کاهش یافته و تورم گروه 
»کاالهای غیر خوراکی و خدمات« با ثبات در شاخص ۲11 بی تغییر 
مانده است. از گروه خوراکی ، آشامیدنی ها و دخانیات تورم »گوشت قرمز 
 ، سفید و فرآورده های آن« نسبت به ماه قبل 1.5 درصد کاهش یافته و 
نسبت به ماه مشابه سال قبل 3.9 درصد افزایش یافته است. همچنین 
تورم »گوشت قرمز و گوشت ماکیان« نیز در اردیبهشت ماه سال جاری 
نسبت به ماه قبل منفی 1.۶ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل سه 

درصد بوده است.
از گروه خوراکی ها تورم »شیر، پنیر و تخم مرغ« نیز نسبت به ماه قبل 

منفی 0.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.7 درصد است.
تورم »میوه و خشکبار« نیز در ماه اردیبهشت منفی 1.5 درصد و تورم 
این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل منفی یازده درصد بوده است. تورم 
گروه »سبزیجات و حبوبات« نیز در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به 
ماه قبل منفی 9.۲ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 7.1 درصد را 
نشان می دهد. تورم »دخانیات«، نیز در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت 
به ماه قبل 7.۴درصد و نسبت به ماه مشابه قبل 11.3 درصد بوده است. 
در گروه »مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها«، تورم مسکن در 
اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به ماه قبل 0.1 درصد و نسبت به ماه 

مشابه سال قبل 7.3درصد بوده است.
همچنین تورم »آب ،  برق و سوخت« در اردیبهشت ماه امسال نسبت 
به ماه قبل به منفی سه درصد رسید، تورم این گروه نسبت به ماه مشابه 
سال قبل 19.5 درصد افزایش یافته است.تورم »بهداشت و درمان«، نیز 
در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به ماه قبل 0.۴ درصد ارزیابی شده 
است تورم این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل 9.۲ درصد افزایش 
یافته است.   براساس اعالم مرکز آمار ایران، »آموزش« نیز در اردیبهشت 
ماه سال جاری نسبت به ماه قبل 0.1 درصد ونسبت ماه مشابه سال قبل 

1۴.8 درصد افزایش یافته است.

واکنش بازار به چک های برگشتی

 تازه ترین آمارها از ارقام هنگفت و رشد یافته چک های برگشتی در چرخه 
پولی خبر می دهد. رویه ای که به اعتقاد کارشناسان در صورت ادامه 
می تواند جایگزینی فروش نقدی به جای غیر نقدی را به عنوان واکنش 

بازار به همراه داشته باشد.
به گزارش ایسنا، بعد از اینکه بانک مرکزی از حدود دی ماه سال 1393 
تا اواخر سال گذشته از انتشار آمار مربوط به چک های برگشتی خودداری 
و راه اندازی سامانه چکاوک)مبادله الکترونیک چک( و به دنبال آن نبود 
اطالعات کافی به دلیل جمع آوری اتاق پایاپای را دلیل این عدم انتشار 
آماری اعالم کرد، در حدود دو ماه گذشته دو بار آمارهای مربوطه را به 

روز کرده است.
این در حالی است که آمار مربوط به 10 ماهه منتهی به مهرماه سال 
گذشته حاکی از آن بود که در مجموع حدود ۲۶7 میلیون و ۴0۴ هزار 
فقره چک به مبلغی بالغ بر 3۶5۶ هزار میلیارد تومان مبادله شده بود که 
هفت میلیون و 790 هزار چک به مبلغی حدود 9۴ هزار میلیارد تومان 
برگشت خورد. بر این اساس نسبت تعداد برگشتی ها ۲.9 درصد و نسبت 

مبلغی آن ۲.۶ درصد گزارش شده بود.
گزارش اخیر بانک مرکزی از این حکایت داشت که در سه ماهه سوم سال 
139۴، در مجموع حدود 7۶ میلیون و 530 هزار فقره چک با مبلغی 
بالغ بر 10۴1 هزار میلیارد تومان در شبکه بانکی مبادله شده که از این 
تعداد بالغ بر دومیلیون و 5۲0 هزار فقره برگشت خورده است. مجموع 
مبلغ چک های برگشتی حدود 30 هزار و 8۶9 میلیارد تومان بوده است.

بنا بر این گزارش، میانگین نسبت تعداد چک های برگشتی حدود 3.3 و 
نسبت مبلغ حدود ۲.9 درصد در سه ماهه سوم سال قبل بود.

بررسی جزئیات بیشتر حاکی از آن است که طی سه ماهه منتهی به 
آذرماه 139۴ حدود 700 هزار فقره چک برگشتی از سوی صاحبان 
حساب رفع سوءاثر شده که در این شرایط ۲.۶ میلیون فقره از چک های 
برگشتی به 1.9 میلیون فقره کاهش یافته است. این تغییر موجب کاهش 
نسبت مانده چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده از نظر تعداد 
به ۲.5 و مبلغ به ۲.1 درصد شده است. اما رویه چک های برگشتی در 
سالهای اخیر و ادامه آن واکنش کارشناسان را همواره به دنبال داشته و 
اکنون نیز با توجه به حجم باالی تعداد و پولی چک های برگشتی نسبت 

به عواقب و اثرگذاری آن بر بازار هشدار می دهند.
در همین رابطه، محمد حسین ادیب-کارشناس امور بانکی- اینگونه 
تحلیل می کند که اگر در دوازده ماه آینده چک های برگشتی- با کسر 
چک هایی که رفع سوء اثر شده است - چهار برابر میزان پائیز 139۴ 
باشد) آخرین آمار منتشره ( در این صورت پیش بینی می شود که 
چک های برگشتی طی 1۲ ماه آینده تا 89 هزار میلیارد تومان افزایش 
یابد که دو برابر سهم دولت از صادرات نفت خام ، میعانات گازی و فرآورده 

نفتی در سال جاری است.

آمادگی دولت برای تنظیم بازار رمضان

امور  پشتیبانی  شرکت  داخلی  بازرگانی  معاون 
دام، ذخایر مرغ وگوشت دولتی برای ماه رمضان 
را کافی عنوان کردوگفت: ذخایر به اندازه ای است 
که هرزمان نیاز باشد می توانیم بدون هیچ تاخیری 

وارد بازار شویم.
عباس والوزی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال 
حاضر شرایط عرضه مرغ و گوشت در بازار بسیار 
مطلوب و متعادل است، اظهارداشت: با توجه به 
اینکه هیچ مشکلی در زمینه عرضه و قیمت این 
محصوالت وجود ندارد، نیازی به حضور دولت برای 
تنظیم بازار مرغ و گوشت در ماه مبارک رمضان 

احساس نمی شود.
 وی اضافه کرد: بنابراین دولت فقط باید در حاشیه 
بازار حضور داشته باشد که اگر اتفاقی رخ داد، اقدام 
به تنظیم بازار کند، ضمن اینکه ذخایر ما به اندازه ای 
است که هر زمان نیاز باشد، می توانیم بدون هیچ 

تاخیری وارد بازار شویم.
معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام 
در حال حاضر  بازار  اینکه شرایط  بیان  با  کشور 
تثبیت شده و میزان عرضه ای که توسط بخش 
با  انجام می شود، مناسب است، گفت:  خصوصی 
توجه به موارد ذکر شده، پیش بینی ما این است 
که با هیچ مشکلی در ماه مبارک رمضان در زمینه 
عرضه مرغ و گوشت مواجه نخواهیم بود اما در عین 

حال ذخایر ما کافی و مطلوب است.
والوزی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر افزایش 
نرخ دان اظهارداشت: نهاده به میزان مورد نیاز همه 
مرغ داران و دامداران سراسر کشور موجود است و 
در در انبارهای شرکت پشتیبانی امور دام نیز به 

اندازه ای که نیاز باشد، نهاده وجود دارد.
معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام 
کشور اضافه کرد: این مساله که افزایش قیمت باعث 
ایجاد مشکالتی برای تولیدکنندگان شده است، 
مورد تایید ما نیست، ضمن اینکه قیمت برخی اقالم  
از جمله جو نسبت به سال گذشته کاهش داشته 
و نرخ برخی دیگر از جمله ذرت و سویا نسبت به 

یک سال قبل هیچ تفاوتی نداشته است.
والوزی درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات 
طلبی  ذرت کاران  اظهارداشت:  کشور  ذرت کاران 
شده  پرداخت  کامل  طور  به  آنان  پول  و  ندارند 
است. فقط در استان خوزستان که سال گذشته 
انجام شد، برخی  از طریق بورس  آنجا  خرید در 
کشاورزان بابت مابه التفاوت قیمت بورس و نرخ 
خرید تضمینی، مطالباتی دارند که از این میزان هم 

بخشی  پرداخت شده است.
  

  اجرای مدل جدید ایمنی در کار

جلسه شورای عالی حفاظت فنی با تاکید بر اجرای 
مدل خودبازرسی درون کارگاهی، تشکیل شد.

به گزارش مهر، یکصد و سی امین جلسه شورای 
عالی حفاظت فنی با دستور کار ارائه گزارش عملکرد 
سال 139۴ شورای عالی حفاظت فنی و کمیته 
های استانی مشاغل سخت و زیان آور و تصمیم در 
خصوص برنامه های شورا در سال جاری برگزار شد.

محمد اصابتی؛ مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، 
کار و رفاه به ارائه گزارش عملکرد سال 139۴ شورا 
و کمیته های استانی مشاغل سخت و زیان آور 
پرداخت و اظهارداشت: در سال 9۴ آئین نامه به 
کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها و مشاوران 
تصویب  به  که  ایمنی  خدمات  و  فنی  حفاظت 
شورا رسیده و از آئین نامه های تاثیرگذار درجهت 
از کار و سالم سازی  پیشگیری از حوادث ناشی 

محیط کار است که برای اجرا ابالغ شده است.
وی ادامه داد: همچنین در خصوص مشاغل سخت 
)ب(  گروه  مشاغل  احصاء  عنوان  با  آور  زیان  و 
کارهای سخت و زیان آور و همچنین در خصوص 
کارگاه های تعطیل با توجه به رای هیئت عمومی 
دیوان عدالت اداری تصمیماتی اتخاذ و جهت اجرا 

به استان ها ارسال شده است.
اصابتی تصریح کرد در سال گذشته بیش از 110 
هزار درخواست فردی و گروهی کارهای سخت و 
زیان آور با تشکیل 1900 جلسه توسط کمیته های 
ادامه  در  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  استانی 
سیدحسن هفده تن؛ معاون روابط کار وزارت تعاون، 
کار و رفاه اظهارداشت: شورای عالی حفاظت فنی 
که  است  عالی کشور  ترین شوراهای  از ضروری 
نقش بسیار مهمی در سیاست گذاری در خصوص 
حفاظت فنی و ایمنی دارد و بایستی به تشکل های 
کارگری و کارفرمایی و انجمن های تخصصی در 
خصوص تدوین و بازنگری آئین نامه نقش موثر و 

پُررنگ تری داده شود.
  

۷ رویکرد دولت در جذب سرمایه گذار

معاون وزیر صنعت با تشریح 7 رویکرد دولت در 
جذب سرمایه گذار خارجی، گفت: 791 مقام دولتی 
صنعتی و تجاری به همراه ۲0۴5 شرکت خصوصی ، 

به ایران آمدند.
خبرنـگار  بـا  گفتگـو  در  نوابـی  سـیدمحمود 
مهـر، جـذب سـرمایه گذاران خارجـی در قالب 
مشـارکت را رویکرد اصلی دولت در پسـاتحریم 
عنـوان کـرد و گفـت: ایجـاد زنجیـره ارزش در 
تولیـدات، جـذب سـرمایه گذاران خارجـی در 
تجـاری،  مقـررات  تسـهیل  مشـارکت،  قالـب 
توسـعه کارآفرینـی، رونـق صـادرات و تعهد به 
صـادرات محصـول، افزایـش سـهم از بازارهای 
بیرونـی و اتـکا بـه فنـاوری از برنامه های جدی 

دولـت در پسـاتحریم اسـت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به منظور 
رصد تحوالت اقتصادی و بازرگانی کشورهای هدف، 
کشور  برای ۲۴  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت، 
رایزن بازرگانی تعیین و اعزام کرده است، ضمن 
اینکه افزایش امیدواری برای سرمایه گذاران و در 
قابلیت  کنار  اشتغال در  و  اقتصادی  نتیجه رشد 
برنامه ریزی و افزایش بهره وری صنعتی طی ماه های 

اخیر حاصل شده است.

خبرخبر

 جمع بندی فعالیت دولت یازدهم ظرف 8 
ماه آینده و به عینیت رسیدن اقدامان برای 
مردم از جمله موضوعی است که از سوی 
نوبخت مطرح شد. وی همچنین اعالم کرد 
سال  در  تورم  نرخ  می کند  تالش  دولت 

جاری تک رقمی شود.
 محمد باقر نوبخت در جلسه شورای اداری 
اداری  شورای  گفت:  ساری  در  مازندران 
فرصتی است تا رویکرد و برنامه ها بازگویی 
موضوعات  مسئولیت  و  کار  تقسیم  با  و 

استان بررسی و رفع مشکل شود.
دولت  عمر  از  سال  سه  اینکه  بیان  با  وی 
همه  افزود:  است،  شده  سپری  یازدهم 
افرادی که در دستگاه ها و ادارات استان های 
سراسر کشور فعالیت دارند وظیفه دارند در 

ارتقای جایگاه کشور تالش کنند.
اینکه  به  اشاره  با  جمهور  رئیس  معاون 
زنجیرهای  به  ملی  اقتصاد  پای  بستن 
رونق  در  مشکالت  مهمترین  یکی  تحریم 
اقتصادی بود که می بایست این تحریم به 
عنوان نخستین امر برداشته می شد، تاکید 
کرد: همه بر این حقیقت اعتقاد دارند که 
رهبری  و  دیگر  قوه  دو  همکاری  با  دولت 
به  موفق  رهبری  معظم  مقام  هوشمندانه 

ایجاد یک تفاهم با دنیا شد.
نوبخت با بیان اینکه حفظ حقوق هسته ای 
و رفع تحریم یک موفقیت ملی بود، اظهار 

با  المللی  بین  اولیه  اصول  روی  بر  کرد: 
داشت  وجود  مشکالتی  جهانی  قدرت   ۶
تایید  را  ایران  کشورها حق  آن  اکنون  که 

کرده اند.
صادرات  و  تولید  میزان  اینکه  بیان  با  وی 
نفت بعد از برجام دو برابر شد و این اولین 
نتیجه برجام بود، افزود: تورم نقطه به نقطه 
سال  فروردین  به  نسبت  امسال  فروردین 

گذشته کاهش یافت.
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
کاالها  ارزانی  ما  هنر  اینکه  اعالم  با  کشور 
تورم  نرخ  کنترل  بلکه  نیست  خدمات  و 
بیان  است،  تورم  نرخ  رفتن  باال  کاهش  و 

کرد: در سال جاری نرخ تورم می تواند تک 
رقمی شود.

رشد  اینکه  بر  تاکید  با  مسئول  مقام  این 
سال 139۴  پایانی  ماهه  سه  در  اقتصادی 
که  بود  مثبت  درصد   ۲ متوسط  طور  به 
5.5 درصد رشد اقتصادی بخش کشاورزی 
اقتصادی  رشد  افزود:  است،  شده  گزارش 
صنعت از منفی 9 درصد به ۶ دهم مثبت 
و خدمات نیز 8 دهم مثبت در سال جاری 

گزارش شد.
وی تاکید کرد: برای سال جاری 5 الی ۶ 
اما  شد  بینی  پیش  اقتصادی  رشد  درصد 
ایران  دادند  گزارش  جهانی  مجامع  همه 

در سال ۲01۶ می تواند به رشد باالی 5 
درصد دست یابد.

نوبخت با اعالم اینکه برای 7 هزار و 500 
واحد تولیدی غیر فعال شناسنامه تهیه شد 
و اعتبارت کافی در نظر گرفته شده است، 
گفت: به تفکیک هر استان باید استانداران 
احیای  برای  میزان  که چه  کنند  مشخص 

واحدهای صنعتی در استان ها نیاز است.
وی با اشاره به اینکه 1۶ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت و 800 میلیارد تومان یارانه برای 
ادامه  یافت،  اختصاص  تولیدی  واحدهای 
داد: در پایان سال موظف به ارائه گزارش به 
رهبری هستیم از این رو باید میزان ایجاد 
به  به جز  به صورت جز  اشتغال در کشور 

محضر ایشان ارائه شود.
در  دولت  سیاست های  از  یکی  افزود:  وی 
راستای اقتصاد ملی این است که واحدهای 
صنعتی نیمه فعال در استان که قرار است 
تعیین  برای  امسال  پایان  تا  شود  احیا 

بودجه مورد نیاز شناسایی شوند.
معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بیش 
ناتمام  کشور  در  عمرانی  طرح  هزار  دو  از 
آنها 500  اتمام رساندن  به  برای  است که 
میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم، بیان کرد: 
از  باید  رسیدن  ثمر  به  برای  ها  طرح  این 
اختیار  در  واگذاری  یا  و  مشارکت  طریق 

بخش خصوصی قرار گیرد.

نوبخت:

امسال نرخ تورم تک رقمی می شود

 بازار فرابورس که متقاضیان مسکن می توانند 
مسکن  وام  از  آن  در  »تسه«  اوراق  خرید  با 
استفاده کنند در قیمت و حجم معامالت در 

کسادی به سر می برد.
نرخ باالی سود بانکی از یک طرف و هزینه ای 
که باید برای خرید اوراق )تسه( پرداخت شود از 
سوی دیگر به بی میلی متقاضیان مسکن نسبت 

به فرابورس دامن زده است.
تسهیالت،  دریافت  جدید  مقررات  اساس  بر 
اول  از  عقدشان  تاریخ  که  تهرانی  زوج های 
فروردین سال 1385 به بعد باشد در صورت عدم 
استفاده از تسهیالت طرح 9۲، می توانند با خرید 
۲00 برگ از اوراق تسه هریک 50 میلیون تومان 
وام مسکن دریافت کنند. ضمن اینکه به این مبلغ 
10میلیون تومان وام جعاله نیز اضافه می شود و 
زوجین می توانند جمعا 110میلیون تومان وام 

دریافت کنند.
با این وجود آخرین برآوردها حاکی از آن است که 
قیمت اوراق تسهیالت مسکن با توجه به اینکه 
عرضه و تقاضای ویژ ه ای صورت نگرفته چندان 
تغییری نداشته و بر روی قیمت های 80 تا 8۲ 

هزار تومان متغیر است.
تیری  هر  رکود  از  مسکن  خروج  برای  دولت 
که در کمان داشت رها کرد. از افزایش وام 35 
میلیونی جعاله به ۶0 میلیون تومان گرفته تا 
وام 80 میلیونی خرید، 1۶0 میلیونی زوجین و 
سپس 150 میلیون تومانی ساخت. دولت حتی از 
متوسل شدن به بازار رهن ثانویه نیز غافل نشد و 
300 میلیارد تومان اوراق در این بازار منتشر کرد. 

اما هنوز بسیاری معتقدند عرضه مازاد گریبان 
واحد  میلیون  ورود 3.۶  تا  و  گرفته  را  مسکن 
مسکونی به بازار واقعی مصرف نمی توان انتظار 

تحرکی جدی در بخش مسکن را داشت.
اختیار  در  با  می تواند  که  بخش هایی  از  یکی 
گذاشتن تسهیالت ارزان قیمت، کمک شایانی 
افزایش توان خرید متقاضیان مسکن کند،  به 
سیستم بانکی است که هم چنان نرخ های بهره 
آن ضدتولید و اشتغال عمل می کنند؛ تا جایی 
از  استفاده  به جای  که مردم ترجیح می دهند 
به  را  خود  پول های  مسکن،  خرید  تسهیالت 
بانک بسپارند و سودهای ۲0 درصد بگیرند؛ زیرا 
در کمتر بخش تولیدی می توان چنین درآمدی 
کسب کرد. به همین دلیل کارشناسان، خروج 
از رکود بخش مسکن را تنها از طریق کاهش 
معتقدند  و  می دانند  میسر  بانکی  بهره های 
بهره های بانکی باید هم در تسهیالت و هم در 
سود سپرده گذاری کاهش پیدا کند و تا زمانی که 

این اتفاق نیفتد مسکن رونق نمی گیرد.
با این وجود معاون مسکن و ساختمان وزارت راه 
و شهرسازی گفت: افزایش 19 درصدی معامالت 
مسکن تهران در فروردین 95 نسبت به فروردین 
9۴ پیش نشانه خوبی برای خروج از رکود مسکن 
است. هم اکنون منتظریم تا آمار اردیبهشت ماه 
نیز ارایه شود که اگر روند رو به رشد معامالت در 
چند ماه آینده تداوم یابد پیش بینی اکثریت قریب 
به اتفاق متخصصین اقتصادی و امور مسکن مبنی 
از رکود مسکن در نیمه سال جاری  بر خروج 

محقق خواهد شد.
را  آن  کمی  کارشناسان،  برخی  که  پیش بینی 
خوشبینانه می دانند. در این راستا عضو هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است با 
توجه به آمار صدور جوازهای ساختمانی، خروج 
زودهنگام بخش مسکن از رکود یک پیش بینی 
غیر واقعی است و سال خروج مسکن از رکود را 

سال 1397 است.

بنابراین گزارش، زوج های تهرانی برای دریافت 
100 میلیون تومان وام مسکن باید ۲00 برگه 
اوراق از فرابورس خریداری کنند که با توجه به 
قیمت 8۲ هزار تومانی این اوراق در بازار فرابورس، 
باید مبلغی حدود 1۶ میلیون و ۴00 هزار تومان 
برای خرید این اوراق هزینه کنند؛ یعنی کسانی 
که متقاضی دریافت این نوع وام هستند باید 10 
میلیون تومان وام جعاله که برای خرید آن ۲0 
برگه اوراق با احتساب هر برگه 8۲ هزار تومان 
یعنی یک میلیون و ۶۴0 هزار تومان است نیز 

هزینه کنند.
بررسی وضعیت معامله اوراق تسهیالت مسکن 
در فرابورس نشان می دهد که با توجه به مصوبه 
شورای پول و اعتبار نیز قیمت این اوراق تغییری 
نکرده و در همان محدوده 8۲ تا 83 هزار تومان 
در حال معامله است. زیرا به گفته توکلی، رئیس 
و  عرضه  فرابورس  مالی  نوین  ابزارهای  اداره 
تقاضای ویژه ای صورت نگرفته و معامالت تعادلی 

در جریان است.
که  است  اوراقی  مسکن  تسهیالت  اوراق 
انواع تسهیالت مسکن  از  استفاده  متقاضیان 
برگه  تومان یک  ازای هر 500 هزار  باید در 
حق تقدم تسهیالت مسکن خریداری کرده و 
به بانک مسکن ارائه کنند، یعنی برای دریافت 
وام ۶0 میلیونی مسکن 1۲0 ورقه حق تقدم 
هزار  قیمت 8۲  گرفتن  نظر  در  با  تسهیالت 
مجموع  در  و خریدار  خریداری شود  تومانی 
9 میلیون و 8۴0 هزار تومان برای خرید این 

اوراق بپردازد.

  بی میلی مشتریان مسکن به فرابورس

 19 اکنون  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
 30 با  برابر  که  کشور  جمعیت  از  نفر  میلیون 
درصد جمعیت نفوس است، در بافت های نابسامان 

شهری زندگی می کنند.
و  بازآفرینی  بحث  درباره  ایزدی  محمدسعید 
ناکارآمد  محله های  و  محدوده ها  توانمندسازی 
دارد  اکنون ضرورت  اعالم کرد:  ایران  در  شهری 
بهبود  برای  نگرش  تغییر  ایجاد  به  نسبت  تا 
عملکرد نوسازی در بافت های فرسوده اقدام شود 
و توانمندسازی، ارتقای قلمرو عمومی و نوسازی 
جدید  رویکرد  آغاز  در  مهم  هدف  سه  مسکن، 

بهسازی شهری به شمار می روند.
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: 130 هزار 
نابسامان  بافت های  را  کشور  مساحت  از  هکتار 
شهری تشکیل می دهند که 5۶ هزار هکتار آن برای 
بافت های ناکارامد شهری، ۲5 هزار هکتار بافت های 
تاریخی و ۴8 هزار هکتار سکونتگاه های غیررسمی 

هستند.
وی عواملی مانند سرایت آسیب های بهداشتی –
آموزشی به کل شهر، تهدید جدی مخاطرات طبیعی 
هنجارهای  تقابل  انسانی،  فاجعه های  وقوع  برای 
فرهنگی و بروز تنش، رشد شکاف اجتماعی سبب 
افت عدالت اجتماعی و ناکارایی برنامه ها، کم رنگ 
ازجمله  را  مشارکت  کاهش  و  مردم  اعتماد  شدن 
پیامدهای ناشی از تداوم توسعه مدل شهرنشینی 
نادرست )تمرکز بر کالنشهرها و رها شدن شهرهای 

میانه( در کشور ذکر کرد.
ایزدی افزود: بر اساس مطالعه نزدیک به 500 شهر 
مناطق  جمعیت  استان،  مراکز  و  کالنشهر  بزرگ، 
محروم از یک ششم به یک چهارم جمعیت کل شهر 
در حدود یک دهه افزایش یافته است که چنانچه در 
شهرها با فقر برخورد سازنده ای صورت نگیرد، پیامد 

ویرانگری دربر خواهد داشت.
ایران  مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری 
بهسازی 10  و  نوسازی  دوباره  آغاز   : اظهار داشت 
ساله به طور سالیانه ۲70 محله را در کشور راهکاری 
مناسب در پیشبرد هرچه بهتر اهداف این بخش ذکر 
کرد و گفت: گام نخست باید شهرها و محالت اولویت 
اقدامات  نوع  و سپس  برای شروع مشخص  را  دار 

ضروری برای اجرا را تعیین کنیم.

ایزدی همچنین با تأکید بر این مطلب که با توجه 
به محدودیت منابع اقتصادی در این طرح فضایی 
رقابتی بین استان های کشور به وجود خواهد آمد، 
گفت: استان هایی که شرایط برای آغاز طرح بهسازی 

فراهم باشد در اولویت اقدامات قرار خواهد گرفت.
وی توانمندسازی، بهسازی و ارتقای قلمرو عمومی 
و بهسازی و نوسازی مسکن را اهداف مهم و اساسی 
تجارب  گفت:  و  کرد  اعالم  بخش  این  در  اجرایی 
موجود از سال های گذشته اجرای این طرح باید به 
صورت همزمان در سه بخش ارزیابی شود، چنانچه 
یکی از آنها تحقق نیابد طرح مورد نظر با موفقیت 

روبه رو نخواهد نشد.
از  دیگری  بخش  در  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
که  دولت  ازاقدامات  بخشی  درخصوص  سخنانش 
بهسازی  و  عمران  مادرتخصصی  شرکت  ازسوی 
شهری پیگیری می شود، در قالب دو ردیف تملک 
توسعه) 9۴-  پنجم  برنامه  طی  سرمایه ای  دارایی 
عنوان  با  مصوب  بودجه  کل  کرد:  اعالم   )1390
مطالعه و کمک به بهسازی و نوسازی بافت فرسوده 
شهری تنها ۴۶ درصد تخصیص یافته است که از این 
محل، ۴.1 درصد از هدف کمی پیش بینی شده است. 
عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی در فروردین ماه 
امسال اظهار داشت : پرداخت تسهیالت برای بافت 
های میانی شهری نیز در دستور کار وزارت راه و 
شهرسازی قرار دارد تا شهرها بتوانند با استفاده از این 
تسهیالت بافت های مرکزی خود را نوسازی کنند، 
ضمن اینکه این رقم ۶0 تا 70 درصد قیمت مسکن 

را در شهرهای میانی تشکیل می دهد.
آخوندی افزود: روزانه به طور متوسط ۲10 تا ۲۲0 
نفر در بانک مسکن برای خرید مسکن مورد نیاز خود 
پس انداز می کنند و در دهه 70 و تا اوایل دهه 80 
بیش از سه میلیون خانوار با استفاده از رژیم پس انداز 
خانه دار شدند، اما پس از آن اعالم شد که برای خرید 

مسکن نیاز به پس انداز نیست.
از 70 هزار  بیش  یادآورشد:  و شهرسازی  راه  وزیر 
هکتار بافت های فرسوده شهری به سرمایه گذاری 
نیاز دارد و با وجود زیرساخت های روبنایی، زیربنایی 
و فرهنگی، نوسازی محله های قدیمی در شهرهای 
مختلف، همزمان با احداث چندین شهرجدید در 

جنوب کشور در دستور کار وزارتخانه است.

ایجاد  از  ایران  و شهرک های صنعتی  مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
185 هزار شغل جدید تا پایان امسال در بخش صنایع کوچک و متوسط 

در کشور خبر داد.
علی یزدانی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت  اظهار کرد: برنامه  ای که 
برای امسال پیش بینی شده، این است که با حمایت از 9000 واحد در 
بخش صنایع کوچک و هزار واحد در بخش صنایع متوسط که راکد بوده 
یا زیر ظرفیت اسمی فعالیت می کنند و نیز حمایت از ۲000 طرح صنعتی 
با پیشرفت باالی ۶0 درصد بتوانیم 185 هزار شغل جدید در بخش صنایع 

کوچک و متوسط کشور ایجاد کنیم.
یزدانی تصریح کرد: تدابیر الزم در این زمینه اندیشیده شده و امیدواریم 

بتوانیم تا پایان سال به اهداف خود در این زمینه دست پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه تقویت صنایع بزرگ تقویت صنایع کوچک را به  دنبال 
دارد، گفت: اینکه در فضای پسابرجام عمده سرمایه گذاری های خارجی در 

زمینه صنایع بزرگ باشد جای نگرانی برای صنایع کوچک نیست.
یزدانی صنایع کوچک را صنایع پایین دستی صنایع بزرگ عنوان کرد و 
افزود: قطعا سرمایه گذاری و تقویت صنایع بزرگ به تقویت صنایع کوچک 

منجر می شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: یکی از سیاست های ما پیوند 
میان صنایع کوچک و متوسط با صنایع بزرگ است، زیرا صنایع بزرگ هم 
می توانند در تامین مالی واحدهای کوچک کمک کرده و هم می توانند 

سفارش ساخت به واحدهای کوچک بدهند.
انعقاد  از  ایران  مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
تفاهم نامه ای با فرابورس برای ورود صنایع کوچک به فرابورس خبر داد 
و اظهار کرد: با این اتفاق و با حمایت هایی که از صنایع کوچک خواهیم 
داشت، یقینا صنایع کوچک کشور تا حد مطلوبی ارتقاء پیدا خواهند کرد.

وعده معاون وزیر صنعت برای 
ایجاد 185 هزار شغل صنعتی

سکونت30 درصد جمعیت کشور دربافت نابسامان



امیررضاصادقی- خبرنگار زمان: مصادف با روز 
جانباز، طی آئینی از جانبازان 70 درصد شهرستان 

شهریار تجلیل شد.
همچنین در این مراسم، کتاب زخم ها مشتمل بر 
بیوگرافی جانبازان 70 درصد همراه با تصاویری از 
جمعه  ائمه  باحضور  آنها  زندگی  مختلف  لحظات 
سپاه  فرمانده  شهریار،  فرماندار  اندیشه،  و  وحیدیه 
بنیاد شهید  فرهنگی  معاون  این شهرستان،  ناحیه 
بنیاد  اداره  رئیس  تهران،  استان  های  شهرستان 
اعضای  و  شهردار  شهریار،  ایثارگران  وامور  شهید 
شورای اسالمی وحیدیه،  شهرداران، روئسای سایر 
از خانواده های  ادارات شهرستانی و خیل بسیاری 

معظم جانبازان رونمایی گردید.
عنوان  به  وحیدیه  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
و  شان  داشت  گرامی  مراسم  سخنران  نخستین 
ابراز  ضمن  شهریار،  شهرستان  جانبازان  منزلت 
به فداکاری های رزمندگان دوران  قدردانی نسبت 
هشت سال دفاع مقدس، جانبازان را شهدای زنده 
ای خواند که با وجود خود، فرهنگ ایثار و شهادت را 

همواره در جامعه زنده نگاه داشته اند.
رسیدگی  اهمیت  به  اشاره  با  دهی،  ِشش  عباس 
به مشکالت جانبازان و ارج نهادن به جایگاه رفیع 
آنها، گفت: قدر مسلم امنیت امروز کشور مرهون جا 
نفشانی ها و از خودگذشتگی های شما دلیر مردان 
عرصه پیکار حق علیه باطل است لذا قدردانی جامعه 
امروز ایران از شما، هرگز پایانی برای خود متصور 
انتشار کتاب زخم ها را قدمی هرچند  نیست. وی 
کوچک برای یادآوری رنج هایی بزرگ دانست که 
جانبازان 70 درصد شهرستان شهریار هر روز با آنها 
دست و پنجه نرم می کنند اما خم به ابرو نمی آورند.
رئیس شورای اسالمی شهر وحیدیه ابراز امیدواری 
بتواند  خطه  این  شهری  مدیریت  مجموعه  نمود 
به  رسیدگی  برای  خود  توان  همه  با  همچنان 

مشکالت این قشر ارزشمند گام بردارد.  
تعهد  سخنانی،  طی  نیز  اندیشه  شهر  جمعه  امام 
جانبازان در دفاع از میهن اسالمی ، دین و والیت 
باالترین درجه وفاداری به آرمان ها و ارزش ها  را 
دیگر جنگی  بار  اگر  قطع  به طور  و گفت:  دانسته 
جانبازان،  همین  بازهم  شود  عارض  کشور  این  بر 
مشتاقانه داوطلب نبرد علیه باطل هستند همانگونه 

که جانبازان صدر اسالم بودند. 
حجت االسالم سیدعلی مروج با بیان این مطلب که 
سرکشی به جانبازان و خانواده های فداکار و صبور 
آنها یک تکلیف است، اظهار داشت: در برخی از این 
دیدارها جانبازان عزیز لب به گالیه می گشایند که 
چرا فراموش شده اند اما واقعیت این است که خیل 
دفاع  دوران  ارزشمند  یادگاران  و  جانبازان  وسیع 
مقدس، خارج از وسع زمان است و بایستی ضمن 
مجال  اندکی  مسؤالن،  قصور  این  از  پوشی  چشم 
دهند. وی تصریح کرد: به طور قطع، قصوری در کار 
نیست اما حق با شما جانبازان است که حق بزرگی 

بر گردن ما دارید. 
انقالب  معظم  رهبر  بیانات  یادآوری  با  جمعه  امام 
در خصوص ارزش واالی شهدا، جانبازان و آزادگان 
همراه با خانواده های معظم آنها، تاکید کرد: در واقع 
از منظر مقام معظم رهبری، منزلت خانواده های این 
عزیزان کمتر از خود آنها نیست لذا ایشان همواره 
تاکید کرده اند که بایستی نوع برخورد مسؤالن نیز 

در شان جایگاه این خانواده ها باشد.
باال  به  درصد   70 ویژه  به  جانبازان  نگرانی  مروج، 

را  نشان  فرزندا  اقتصادی  و  آینده شغلی  به  نسبت 
با توجه به عدم توانایی کافی جسمی این عزیزان، 
دغدغه ای به جا و منطقی خوانده و اظهار داشت: 
دغدغه  این  خود  توان  همه  با  بایستی  مسؤالن 

جانبازان را مرتفع سازند که حق آنهاست.
این  بعدی  سخنران  شهریار،  شهرستان  فرماندار 
و  شهدا  بدیل  بی  نقش  آن،  طی  که  بود  مراسم 
اسالمی  انقالب  استمرار  و  استقرار  در  را  جانبازان 
مورد تاکید قرارداده و گفت: بالغ بر یک هزار شهید، 
شهرستان  در  عزیز  آزاده   185 و  جانباز   ۲300
های  برجستگی  از  خود  سهم  به  هریک  شهریار، 
انقالب اسالمی و مایه مباهات  ادوار مختلف تاریخ 

این خطه هستند.
سعید ناجی با یادآوری این نکته که هر تمدنی برای 
ازجمله  متعددی  های  پشتوانه  نیازمند  خود  بقای 
فرهنگی می باشد، اظهار داشت: جانبازان از جمله 
عوامل حیاتی برای بقای تمدن و فرهنگ این جامعه 
اجتماعی  سیاسی-  پیام  حال،  درعین  و  اسالمی 
کشور محسوب می شوند و این ویژگی به طور خاص 

در شرایط کنونی ملموس است.
وی تصریح کرد: باور راسخ مردم نسبت به ایثار و 
از خود گذشتگی شما جانبازان و اینکه باعث قوت 
تمدن و تاریخ کشور هستید، باعث رفع بسیاری از 

مشکالت فرهنگی می شود.
آتی  و  فعلی  نسل  عزت  مایه  را  جانبازان  فرماندار، 
تاریخ  مرور  هنگام  آیندگان  افزود:  و  دانسته  ایران 
کشور وقتی به فصل جانفشانی های شما دلیر مردان 
برسند با غرور از آن یاد خواهند کرد. ناجی با تصریح 
اینکه، ثبت و حفظ تاریخ ایثارگری های جانبازان، 
وظیفه ای خطیر است که بایستی با اهتمام و دقت 
را  ها«  »زخم  کتاب  انتشار  رسد،  انجام  به  خاصی 

گامی مهم در مسیر تحقق همین هدف دانست.
این  تهیه  اندرکاران  دست  از  قدردانی  ضمن  وی 
و  عکاس(،شهردار  تاجیک)هنرمند  ازجمله  کتاب 
طرح(  مالی  )حامی  وحیدیه  شهر  شورای  اعضای 
شهریار  شهرستان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  و 
برای  را  خود  تالش  همه  فرمانداری  با  همسو  که 
کار  به  تاریخ  در  جانبازان  های  زخم  ماندگاری 

بستند، گفت: مجموعه دستگاه های اداری و اجرایی 
شهرستان شهریار باید بر این واقعیت واقف باشند که 
همه ما مدیون جانبازان و شهدای گرانقدر هستیم و 
هرآنچه که داریم از ایثار این عزیزان و خانواده های 

معظم آنهاست.
معاون فرهنگی بنیاد شهید شهرستان های استان 
به  شهریار  شهرستان  از  سخنانی،  طی  نیز  تهران 
و  ایثار  فرهنگ  تارک  بر  درخشانی  نگین  عنوان 
شهادت استان یاد کرده و گفت: جانبازان نشانه بارز 
حقانیت نظام اسالمی هستند که با تحمل درد و رنج 
ناشی از جراحات دوران جنگ علیه باطل، در انتظار 

چشیدن طعم شیرین شهادتند.
شهدا،  همانند  را  جانبازان  صدری،  االسالم  حجت 
ستارگانی دانست که با حضور خود مسیر ارزش های 

واقعی را نشان می دهند.
وی خاطرنشان ساخت: مجد و عظمت امروز ایران 
اسالمی و تمامیت ارضی کشور مدیون جا نفشا نی 

های شما بزرگ مردان تاریخ است.
گفتگو  آئین، طی  این  حاشیه  در  وحیدیه  شهردار 

با زمان، ضمن ابراز خرسندی نسبت به گردهمایی 
جانبازان 70 درصد، اظهار داشت: جانبازان، روحیه 
وصف ناپذیری در مواجهه با مشکالت زندگی دارند 

که می تواند الگوی همه ما باشد. 
مسعود سالمت بخش ادامه داد: مشاهده جانبازی که 
علی رغم نداشتن دو پا و یک دست همچنان زندگی 
را به زیبایی تفسیر می کند، هر عقل سلیمی را به 
این فکر وا می دارد که چه چیزی جز عشق، ایمان 
راسخ و خلوص نیت، می تواند قادر به ایجاد چنین 

قدرت و روحیه ای باشد؟ 
این مراسم  به شوقی که جانبازان در  اشاره  با  وی 
ما  حقیقت  در  داشت:  اذعان  دادند،  نشان  خود  از 
مسؤالن هیچ قدمی برای جبران ذره ای از فداکاری 
بر  مردان  بزرگ  این  های  خودگذشتگی  از  و  ها 
نهایت  بی  عزیزان  این  قلب  اما وسعت  ایم  نداشته 
است و با رضایت خود، ما را بیش از پیش شرمنده 

می کنند.
شهردار با تاکید براین نکته که حضور جانبازان در 
جامعه کنونی، توانسته است کشور را از بسیاری از 

آفت های فرهنگی در امان نگاه دارد، تصریح کرد: 
جوانان در هر شرایطی از فرهنگ، همواره نگاه بسیار 
محترمی نسبت به جانبازان، آرمان هایشان و خانواده 
های معظم و صبور آنها دارند و همین، یعنی تاثیری 
که فرهنگ ایثار و فداکاری جانبازان می تواند داشته 

باشد.
گامی  را  ها«  »زخم  کتاب  انتشار  بخش  سالمت 
در  دالوران  این  خاطره  ثبت  راستای  در  کوچک 
حقیقت  در  افزود:  و  دانسته  ایران  تاریخی  حافظه 
کتاب »زخم ها« را نه فقط برای این عزیزان ، بلکه 
ایم. وی گفت:  منتشر کرده  و  تهیه  برای خودمان 
صبح هر روز هنگام ورود به دفترکار، نگاهی کوتاه به 
یکی از عکس های آن، یادآوری می کند که به بهای 
چه زخم هایی امروز بر مسند مسؤلیت نشسته ایم 

لذا باید حافظ ارزش آنها باشیم. 
رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان 
شهریار نیز با تاکید بر وظیفه خطیر لزوم توجه به 
قشر معظم جانبازان، مراسم مذکور را که همراه با رو 
نمایی کتاب »زخم ها« بود، ازجمله معدود فرصت 
هایی دانست که جانبازان 70 درصد گردهم آمدند تا 

مسؤالن را به فیض دیدار خود نائل کنند.
علی کردی نیز به خبرنگار زمان گفت: انتشار کتاب 
»زخم ها« گام بسیار مهمی در راستای ثبت و ضبط 
تاریخ حماسه سازان هشت سال دوران دفاع مقدس 
بود. وی با اشاره به اینکه متاسفانه دو نفر از جانبازان 
مراحل  انجام  ز  بعدا  مدتی  شهرستان،  درصد   70
نیستند،  ما  میان  در  امروز  و  عکاسی شهید شدند 
های  دالوری  خاطره  و  عکس  ساخت:  خاطرنشان 
این بزرگ مردان هنگام حیات در کتاب »زخم ها« 
به ثبت رسید و این دقیقا همان هدف ما از انتشار 

کتاب مذکور بود.
رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهریار با 
یادآوری این مطلب که اداره متبوع در طول سال به 
بهانه های مختلف و مناسبت های گوناگون اقدام به 
هماهنگی جهت برگزاری آئین های متعدد با هدف 
گرامی داشت مقام شامخ شهدا ، جانبازان و آزادگان 
و  حفظ  راستای  در  مجموعه  این  تالش  کند،  می 
تاکید  مورد  را  ایثار و شهادت  فرهنگ غنی  اشاعه 

قرار داد.
به گفته کردی، در مراسم یادشده، ضمن تجلیل از 
۴0 جانباز باالی 70 درصد شهرستان شهریار، از بالغ 
بر ۶0 جانباز زیر70 درصد شهر وحیدیه نیز قدردانی 

به عمل آمد.
»زخم  کتاب  گردآورنده  و  عکاس  تاجیک،  محمد 
ها« نیز در آئین پراحساس تجلیل از جانبازان 70 
درصد شهرستان شهریار، ضمن ابراز قدردانی نسبت 
به همراهی مجموعه دستگاه ها و اشخاص دخیل 
در انتشار این کتاب، گفت: متاسفانه در طول تهیه 
کتاب، برخی از این جانبازان عزیز را از دست دادیم 
که امروز فقط تصاویر آنها را داریم اما امیدواریم نشر 
این کتاب بتواند آنگونه که باید، یاد و نام این دلیران 
از خود گذشته و خانواده های صبور و فداکار شان را 

در اذهان نسل های آتی ماندگار سازد.
وی، طول مدتی که صرف عکاسی و گردآوری این 
اثر ارزشمند کرده را سرمایه معنوی غنی برای خود 
دانسته و اظهار داشت: تجربه زندگی یک روز کامل 
با هریک از جانبازان 70 درصد شهرستان شهریار، 

نگاه به زندگی و حاشیه های آن را تغییر می دهد.
در این مراسم از محمد تاجیک نیز با اهدا لوح تقدیر، 

تجلیل به عمل آمد.

به همت شهرداری وحیدیه؛

جانبازان 70 درصد شهرستان شهریار تجلیل شدند
کتاب »زخم ها« رونمایی شد
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اول  شنبه  کن،   جشنواره  سایت  از  نقل  به   
خرداد فیلم »فروشنده« اصغر فرهادی ساعت 
10 شب به طور رسمی در کاخ جشنواره کن 
به نمایش درآمد و این کارگردان و گروه سازنده 
فیلمش از جمله بازیگران آن شهاب حسینی و 
ترانه علیدوستی و بابک کریمی روی فرش قرمز 

کن رفتند.
»فروشنده«  به عنوان آخرین فیلم بخش رقابتی 
در این دوره روی پرده رفت. این فیلم آخرین 
جشنواره  این  در  حضور  برای  که  بود  فیلمی 
پذیرفته شد.در این دوره بیست و یک فیلم در 

بخش مسابقه اصلی رقابت دارند.
اصغر فرهادی همراه  ترانه علیدوستی، شهاب 
حسینی، فرید سجادحسینی و بابک کریمی و 
َملِت-گای،  الکساندر  تهیه کننده اش  همچنین 
روزنامه نگاران  سوال های  به  دادن  پاسخ  برای 
درباره فیلم »فروشنده« در نشست مطبوعاتی 
آخرین  عنوان  به  »فروشنده«  کن حاضر شد. 
فیلم بخش رقابتی به اکتشاف در روابط انسانی و 
پیچیدگی های آن ها می پردازد.اصغر فرهادی به 

سوال های منتقدان چنین پاسخ داد:
é  بازگشت به ایران چطور بود؟ بازگشت

به زبان تان؟
اینجا  که  دوستانی  همه  به  کنم  می  -سالم 
هستند، مخصوصا هموطنان خودم. می خواهم 

از اعضای فیلم هم تشکر کنم. این فیلم قرار 
نبود ساخته شود. من با الکساندر راجع به پروژه 
اسپانیا  در  بود  قرار  که  دیگری صحبت کردم 
هنرپیشه های  و  تهیه کننده  با  شود؛  ساخته 
اسپانیایی و پدرو آلمادور. همه چیز داشت خوب 
پیش می رفت که احساس کردم دلتنگ کشور 
هستم و باید برگردم ایران. الکساندر و پدرو جا 
خوردند و کمی ناراحت شدند ولی به هرحال 
وقتی دیدند حس من این است که یک فیلم 
در ایران بسازم و بعد بروم سراغ آن پروژه، با 
من همکاری و همیاری کردند و با تاخیر یک 

من  کردند  ایجاد  پروژه  آن  در  که  ساله ای 
توانستم این فیلم را بسازم. خیلی خوشحالم که 

برگشتم و این فیلم را ساختم.
é  ،فروشنده« داستانی از عشق، انتقام«

و  فیلم  در  تئاتر  است.  تئاتر  و  بخشش 
دارد.  پررنگی  حضور  خیلی  شما  زندگی 
هم  فیلمنامه  وارد  خود  به  خود  این  آیا 

می شود؟
-می دانید که من قبل از اینکه به سینما وارد 
آخر  تا  می کنم  فکر  و  می خواندم  تئاتر  شوم، 
عمرم به عنوان آدمی که تئاتر کار می کند ادامه 

بدهم. وقتی وارد رادیو و تلویزیون و سینما هم 
شدم همیشه این احساس دین را به تئاتر داشتم 

و ریشه این کار هم از تئاتر است.   
é  تصاویر در  قدرتمندی  حضور  تئاتر   

فیلم دارد. قهرمان، خطر مرگ و بعد هم 
و در  قهرمانی که مرده  صحنه فوق العاده 
قبر است. این چیزی است که بیشتر در 

تئاتر می بینید.
-ما دو قصه داریم: یک قصه مرگ فروشنده روی 
صحنه، قصه یک فروشنده ایرانی که ناخواسته 
وارد یک ماجرای خیلی پیچیده می شود. قصه 
فروشنده روی صحنه و دکور تئاتر و فروشنده ای 
روی  آینه وار  نوعی  به  می بینید  فیلم  در  که 
در  که  اتفاق هایی  انگار  دارند.  تاثیر  همدیگر 
فیلم و نمایشنامه می افتند همدیگر را تکمیل 
می کنند و من بعضی شیطنت ها در اجرا کردم 
که بعضی لباس ها اصال مشترک است؛ چیزی 

نیست که زیاد ببینید.
é  کرن برت از هافینگتون پست: براوو به

فیلم تان. خیلی قدرتمند بود. من صحنه به 
صحنه در چنگال تنش اخاقی فیلم بودم. 
می توانستم تاثیر شما از تئاتر و پس زمینه 
تک  تک  چون  ببینم  را  تئاتر  در  شما 
صحنه ها بسیار هیجان انگیز بود و از صحنه 

به صحنه دیگر تغییر ایجاد می شد.

 کن یکپارچه »فروشنده« را ستود

فرهادی و بازیگران »فروشنده« روی فرش قرمز کن رفتند

 خواننده موسیقی پاپ کشورمان در تشریح تازه 
ترین فعالیت هایش از انتشار چند قطعه ویژه 
ماه مبارک رمضان و احتمال برگزاری کنسرت 

در چند شهر اروپایی خبر داد.
بهنام صفوی خواننده موسیقی پاپ کشورمان 
در گفتگو با مهر درباره تازه ترین فعالیت های 
از  بعد  داد: خوشبختانه  توضیح  اینگونه  خود 
گرفتیم  »معجزه«  آلبوم  از  که  خوبی  بازتاب 
انرژی بسیار مثبتی به گروه ما منتقل و انگیزه 
ما بیشتر شد تا با تالش و انرژی بیشتری در 
کنسرت ها حضور داشته باشیم. طی روزهایی 
برنامه  تا ماه مبارک رمضان فاصله داریم  که 
های متفاوتی برای برگزاری کنسرت در تهران، 
زنجان، اهواز و چند شهر دیگر داریم که امیدوارم 

مورد پسند مخاطبان قرار گیرد. البته طی یکی 
دو روز گذشته کنسرت زاهدان و تهران را هم 
با استقبال  پیش رو داشتیم که خوشبختانه 

خوبی از سوی مخاطبان مواجه شد.
این خواننده موسیقی پاپ به تولید چند اثر 
گفت:  و  کرد  اشاره  رمضان  مبارک  ماه  ویژه 
پیشنهادهایی برای ارائه چند کار در ماه مبارک 
رمضان دارم که هنوز نهایی نشده زیرا برای هر 
کدام از این پیشنهادها فرصتی می خواستم که 
بتوانم با تمرکز به انتخاب خوبی برسم. به هر 
برنامه های متنوعی  برای ماه رمضان  ترتیب 
توجه  امیدوارم مورد  دارم که  برای مخاطبان 

آنها قرار گیرد.
صفوی در بخش پایانی صحبت های خود بیان 
بازار  در  آلبوم »معجزه«  که  مدتی  کرد: طی 
موسیقی منتشرشده مردم به من نهایت لطف را 
داشتند و در کنسرت ها و برنامه ها می دیدم که 
قطعه هایی چون »چه حال خوبیه«، »حسود«، 
»کافیه«، »دنیا به من نیومده« و »دنیامو عوض 
کن« چقدر توانسته با مخاطبان ارتباط برقرار 
کند و این مساله حالم را بسیار خوب کرد. اما 
بازهم برای چندمین بار از مخاطبان خواهش 
می کنم برای دفاع از حقوق مادی اثر نسخه 

اورجینال آلبوم را تهیه کنند.

ائمه  از  ۴00نفر  که  خصوصی  اکران  در   
جمعه سراسر کشور حضور داشتند، برگه های 
این اساس  بر  توزیع شد که  نیز  نظرسنجی 
79درصد ائمه جمعه رای »عالی«، 18درصد 
رای »متوسط« و 3درصد رای »ضعیف« به 

فیلم دادند.
به گزارش فارس، فیلم سینمایی »رسوایی ۲« 
جدیدترین ساخته مسعود ده نمکی ویژه ائمه 

جمعه سراسر کشور اکران شد.
ائمه جمعه برای کنگره ای در تهران گردهم 
دیدن  به  همایش  اتمام  از  پس  و  آمدند 
»رسوایی ۲« نشستند در این اکران خصوصی 
که  ۴00 نفر از ائمه جمعه سراسر کشور حضور 
داشتند، برگه های نظرسنجی نیز توزیع شد 
که بر این اساس 79 درصد ائمه جمعه رای 
»عالی«، 18 درصد رای »متوسط« و 3 درصد 

رای »ضعیف« به فیلم دادند.
در  کشور  مسئوالن  نخبگان،  نیز  از  پیش 
نظرسنجی فیلم جدید ده نمکی شرکت کردند 
و بیش از 70 درصد آن  ها رای عالی به فیلم 

دادند.
این در حالی است که با وجود تعداد سالن های 

بدون  و  تلویزیونی  محدود  تبلیغات  و  کم 
استفاده  از تبلیغات شهری، فروش »رسوایی 
یک  مرز  از  اکران  ابتدایی  هفته  دو  در   »۲

میلیارد تومان گذشته است.
اکبر عبدی، محمدرضا شریفی نیا، فخرالدین 
قریشی،  سحر  رجبی،  مهران  صدیق شریف، 
امیر نوری، رامین راستاد، اسماعیل  خلج و..... 

بازیگران این فیلم هستند.

 بهنام صفوی و پیشنهادهایی برای ماه رمضان  ۴00نفر از ائمه جمعه به دیدن »رسوایی ۲« نشستند

بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت 
                           وندران برگ و نوا خوش ناله های زار داشت

گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست  
                          گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت

امروز با حافظ

پالن آخر »دوردست ها« ادای دین به جمال اجاللی بود

فریبا بانک توکلی تهیه کننده مجموعه »دوردست ها« که اخیرا از شبکه 
یک سیما روی آنتن رفت، اعالم کرد پالن آخر در روزهای پایانی کار و 

برای ادای دین به جمال اجاللی بازیگر سریال نوشته شد.
فریبا بانک توکلی تهیه کننده مجموعه تلویزیونی »دوردست ها« که 
پخش آن به تازگی از شبکه یک سیما به پایان رسید و این روزها تنها 
مجموعه تلویزیونی ایرانی روی آنتن شبکه های سراسری تلویزیون به 
حساب می آمد گفت: تولید این مجموعه با فراز و نشیب های بسیاری 
همراه بود اما خوشبختانه طبق آمار و نظرسنجی تلویزیون، میزان 
رضایت مردم از این سریال قابل قبول بود و عالوه بر نگاه مثبت مدیران 
شبکه به این کار، در تماس هایی که با من انجام می شد متوجه شدم 
این سریال توانسته افرادی را از دیدن ماهواره بازدارد که به عنوان تهیه 

کننده برای من جای خوشحالی است.
این تهیه کننده درباره وضعیت جسمی جمال اجاللی بازیگری که 

هنگام ضبط این کار دچار عارضه قلبی شد، 
به پیشنهاد کارگردان تصمیم گرفتیم در پالن آخر به ایشان ادای دین 
کنیم. به همین خاطر یک روز قبل از پایان کار جواد ارشاد کارگردان 
پالنی طراحی کرد که توسط این بازیگر اجرا می شد و پیامش که البته 

پیام سریال بود این بود که دنیا را خیلی جدی نگیرید.

ایران رتبه دهم جهانی را در ثبت آثار یونسکو دارد
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
گردشگری گفت: ایران با ۲9 اثر ثبت شده رتبه دهم جهان را در 

یونسکو دارد.
 ›سمیع ا... حسینی مکارم‹ در آیین »جان بخشی به قهوه انوشه نوش 
آباد« با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر 10 اثر معنوی کشور به 
ثبت جهانی رسیده و۶0 اثر نیز در فهرست موقت سازمان یونسکو در 

انتظار ثبت جهانی است .
وی در پاسخ به انتقادها در زمینه اقدام برخی کشورهای همجوار برای 
ثبت آیین ها و آثار ناملموس ایران در یونسکو ، گفت: هر کشور درسال 
یک سهمیه برای ثبت اثر درسازمان یونسکو دارد و کشورما به دلیل این 
که کشوری کهن و با سابقه تاریخی و آثار بی شمار تاریخی و فرهنگی 

است ، امکان ثبت این همه آثار را یک جا ندارد.

خبـر

کتاب کارت »نقطه سر خط« رونمایی شد
 همزمان با برگزاری نخستین نمایشگاه فرهنگ و 
هنر شهر تهران مراحل چاپ نخستین قرآن با خط 
ملی ایران آغاز و از کتاب کارت »نقطه سر خط« 

رونمایی شد.
به گزارش پیام زمان ، همزمان با برگزاری نخستین 
نمایشگاه فرهنگ و هنر شهر تهران، چاپ اولین 
قرآن بین المللی به خط نستعلیق با حضور رییس 

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران آغاز شد.
همزمان با محمود صالحی طی بازدید از نخستین 
نمایشگاه فرهنگ و هنر تهران و غرفه فرهنگسرای 
قرآن، چاپ نخستین قرآن ملی به خط نستعلیق 

توسط محمد حبیبی آغاز شد.
محمد حبیبی که تا به حال سه بار قرآن را کتابت 
مصحف  رسم  با  را  ملی  قرآن  اولین  است،  کرده 
کتابت می کند. این قرآن قرار است به خط نستعلیق 
که خط شناسنامه ای ایرانیان است به چاپ برسد و 

هر صفحه به آیه ختم شود.
معرفی  راستای  در  امید  فرهنگسرای  همچنین 
فرهنگی هنری  تولیدات  و  فعالیت ها، دستاوردها 
خود در نخستین نمایشگاه فرهنگ و هنر تهران 

کتاب کارت نقطه سر خط را رونمایی کرد.
این فرهنگسرا به منظور حفظ و ترویج اخالق نیکو 
در جامعه و زنده نگه داشتن حقوقی که بر عهده 
انسان هاست، اقدام به تولید کتاب کارت نقطه سر 
خط کرده است. این کتاب در نخستین نمایشگاه 

فرهنگ و هنر شهر تهران رونمایی شد.
رساله  ترجمه  از  برگرفته  کارت«  »کتاب  این 
حقوقی امام سجاد)ع( است و به حقوق هایی که 
بر عهده انسان است اشاره دارد. این مجموعه به 
هشت حقوق منتخب شامل حق مادر، حق پدر، 
حق فرزند، حق همسر، حق همسایه، حق استاد و 

معلم، حق همنشین و حق روزه می پردازد.  

در  دنیای کتاب


