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 بزودی

جابری انصاری ؛ قطعا حقوق ملت ایران 
از آمریکا پس گرفته می شود

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه دولت عربستان 
تشدید تنش و درگیری ها در منطقه را به عنوان اولویت خود 
انتخاب کرده است، گفت: جمهوری اسالمی موضوع حج را 

با حداکثر خویشتنداری دنبال کرده است.
حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه در 
نشست خبری با بیان اینکه هر گونه اقدام در جهت امنیت 
منطقه، منوط به ایجاد توافق بین کشورهای منطقه است، 
گفت: توافق اساسی در زمینه مشکل تروریسم و افراط 
گرایی و ضرورت برخورد همه جانبه با این پدیده باید از 

سوی همه کشورهای منطقه صورت گیرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به کارشکنی های سعودی ها در حج و مواضع تند مقامات عربستان علیه 
ایران، تا چه زمانی پاسخ جمهوری اسالمی به سعودی ها مسالمت آمیز خواهد بود؟ گفت: موضوع حج در مسیر خودش 
دنبال شده، اما متاسفانه با ادامه کارشکنی عربستان سعودی، مسائل اساسی مرتبط با امنیت و نقل و انتقال حجاج ایرانی 

و صدور روادید برای آنها، عمال دچار مشکل شده است.
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رهبر معظم انقالب:

هیاهوها درباره توان موشکی ایران تاثیری نخواهد داشت
هیچگاه قائل به قطع رابطه با دنیا نیستیم
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 SME جزئیات بازار سرمایه
برای حضور شرکتهای 

دانش بنیان

و  کوچک  شرکتهای  سرمایه  بازار  راه اندازی  با  ایران  فرابورس 
متوسط )SME( امکان حضور شرکتهای دانش بنیان را برای 

برخورداری از مزایای مالی فراهم کرده  است.

هدایت نقدینگي به سمت 
بازارهاي غیر متشكل پولي

اینکه  بیان  با  اعتبار  و  پول  اقتصاد: عضو شورای  گروه 
شرایط الزم برای اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی 
فراهم نیست، گفت: به جای اخذ مالیات از سود سپرده ها، 

باید متناسب با کاهش تورم، نرخ سود را کاهش داد.

اقتصادخبر

3
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کاهش مدت سربازی 
به ازای هر فرزند

بیمه کیفیت
ضرورت یا اجبار

é مهشید معراجی

روحانی: 

روابط ایران و هند 
به نفع منطقه است

خبــر

یادداشت

اجتماعی

۵

تولید داروی
 ضدایدز و سرطان
شـدند  موفـق  کاشـان  دانشـگاه  محققـان 
نانوکاتالیسـتی را به صـورت آزمایشـگاهی سـنتز 
کنند کـه می تـوان از آن در تولیـد داروی ضد ایدز 
و ضد سـرطان بهره برد، همچنین در سیسـتم های 

رادارگریـز نیـز آن را مـورد اسـتفاده قـرار داد.
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دولت  اینکه  بیان  با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
را  منطقه  در  درگیری ها  و  تنش  تشدید  عربستان 
گفت:  است،  کرده  انتخاب  خود  اولویت  به عنوان 
حداکثر  با  را  حج  موضوع  اسالمی  جمهوری 

خویشتنداری دنبال کرده است.
حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه 
در نشست خبری با بیان اینکه هر گونه اقدام در جهت 
امنیت منطقه، منوط به ایجاد توافق بین کشورهای 
منطقه است، گفت: توافق اساسی در زمینه مشکل 
تروریسم و افراط گرایی و ضرورت برخورد همه جانبه 
منطقه  کشورهای  همه  از سوی  باید  پدیده  این  با 

صورت گیرد.
به  توجه  با  اینکه  بر  مبنی  به سوالی  پاسخ  در  وی 
کارشکنی های سعودی ها در حج و مواضع تند مقامات 
پاسخ جمهوری  زمانی  تا چه  ایران،  علیه  عربستان 
اسالمی به سعودی ها مسالمت آمیز خواهد بود؟ گفت: 
موضوع حج در مسیر خودش دنبال شده، اما متاسفانه 
با ادامه کارشکنی عربستان سعودی، مسائل اساسی 
مرتبط با امنیت و نقل و انتقال حجاج ایرانی و صدور 

روادید برای آنها، عمال دچار مشکل شده است.
یک  اینکه حج  اساس  بر  داد:  ادامه  انصاری  جابری 
فریضه واجب اسالمی است، وظیفه دولت جمهوری 
اسالمی پیگیری انجام این فریضه بوده است و تاکنون 

با حداکثر خویشتنداری این موضوع را دنبال کردیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: عربستان اگر 
تغییری در رویه خود انجام ندهد، مسئول بستن راه 
حجاج ایرانی و انجام فریضه واجب اسالمی خواهد بود.
وی تاکید کرد: بنا نیست جمهوری اسالمی در زمین 
عربستان  دولت  امروز  کند.  بازی  مقابل خود  طرف 
به عنوان  را  تشدید تنش و درگیری ها در منطقه 
اولویت خود انتخاب کرده، اما جمهوری اسالمی به 
دنبال گسترش همکاری ها و ایجاد ثبات و آرامش در 

منطقه پیرامونی خود است.
وی با اشاره به اینکه این سیاست با حفظ عزت و اقتدار 
جمهوری اسالمی ایران دنبال می شود، تصریح کرد: 
اظهارنظر درباره ملت ایران چیزی است که از همین 
در  را  تکفیری  تروریسم  که  گرفته  نشات  نگاه  نوع 

منطقه ایجاد می کند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: این ادبیات ناپاک 
مغزهای معلول است که منشاء افراط گرایی در منطقه 
بوده و قتل های بی رویه ای را ایجاد کرده است، ادامه 
که  کرد  خواهد  اثبات  جهانیان  برای  اظهارات  این 

تفکرات تکفیری از کجا نشات می گیرد.
جابری انصاری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ۱۱ 
کشور در ترکیه یک رزمایش مشترک برگزار می کنند 
و موضع جمهوری اسالمی ایران در این باره چیست؟ 
گفت: موضع ویژه ای در این باره نداریم، اما موضع ثابت 
همیشگی ما درباره تحوالت امنیتی منطقه این است 

که امنیت منطقه بر عهده کشورهای منطقه است.
بین  اجماعی  سیاست  و  توافق  بدون  افزود:  وی 
کشورهای منطقه برای رویارویی با تروریسم امکان 

برقراری امنیت و ثبات در منطقه فراهم نمی شود.
جابری انصاری ادامه داد: هرگونه اقدام در جهت ایجاد 
امنیت در منطقه منوط به توافق بین کشورهای منطقه 
در زمینه مشکل افراط گرایی و ضرورت برخورد همه 

جانبه و متحد با این پدیده است.
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه در پاسخ به سوالی 
که  کرده  عنوان  نژاد  بعیدی  آقای  اینکه  بر  مبنی 
گشایشی در سیستم بانکی کشور بعد از اجرای برجام 
و در روزهای اخیر اتفاق افتاده است، افزود: اقدامات 
اقتصادی و تجاری زمان بر است و با سرعت آرام اتفاق 
می افتد. وی افزود: آنچه که در حال جریان است، از 
همه اقدامات دیپلماتیک، آغاز حل مشکالت موجود 

است که باید تکمیل شود.
ادامه داد: در مسیر درست در حال  انصاری  جابری 
حرکت هستیم و مجموعه اقدامات جمهوری اسالمی 
نتایج و پیامدهای توافق  از  ایران در مسیر استفاده 

برجام درباره اقتصاد ملی در جریان است.
اخیر  روزهای  طی  گفت:  خارجه  وزارت  سخنگوی 
بخشی از بدهی های دولت هند به جمهوری اسالمی 
باقی  و  شده  پرداخت  بانکی  شبکه  طریق  از  ایران 
اقساط نیز پرداخت خواهد شد که البته درباره بدهی 
کشورهای دیگر نیز به مرور این اقدام نتیجه بخش 

خواهد بود.
وی درباره موضع جمهوری اسالمی ایران برای مبارزه با 
افراط گرایی و تروریسم در عراق عنوان کرد: جمهوری 
اسالمی ایران همواره از بازگرداندن امنیت به کشورهای 
عراق و سوریه حمایت می کند و هر اقدام و کمک 
ایران منوط به درخواست رسمی دولت های آنها و در 

چارچوب درخواست آنها صورت خواهد گرفت.
جابری انصاری در پاسخ به سوالی درباره اخبار مبنی بر 
کشته شدن سرکرده طالبان نیز گفت: مراجع ذیربط 
جمهوری اسالمی ایران این ادعا که چنین فردی از 
سمت مرز ایران وارد پاکستان شده باشد را رد می 

کنند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان گفت: درباره 
و  اند  کرده  اظهارنظر  مختلف  کشورهای  خبر،  این 
جمهوری اسالمی ایران نیز از هرگونه اقدامی در جهت 

صلح در افغانستان استقبال می کند.
وی درباره تاثیر سفر نخست وزیر هند به ایران در 
حوزه دیپلماسی توضیح داد: سفر نخست وزیر هند به 
ایران که از دیروز آغاز شده است، سفر مهمی بوده و 
این اهمیت به روابط تاریخی دو کشور نقش جهانی و 
هدفگذاری این سفر به خصوص در حوزه انرژی برمی 

گردد.

جابری انصاری گفت: تا قبل از تحریم ها، ایران دومین 
دوران  در  که  بود  هند  انرژی  کننده  تامین  کشور 
پسابرجام این جایگاه دوباره گسترش پیدا کرده و در 

دستور کار قرار می گیرد.
سخنگوی وزارت خارجه  عنوان کرد: قرار است در این 
سفر ۱۴ سند در جنبه های مختلف به ویژه اقتصادی 

امضا شود.
وزیر  نخست  سفر  با  همزمان  اینکه  اعالم  با  وی 
هندوستان به ایران، سفر رئیس جمهور افغانستان به 
تهران نیز امروز رقم خواهد خورد، افزود: اجالس سه 
جانبه رؤسای جمهوری ایران و افغانستان و نخست 
وزیر هند با مرکزیت بندر چابهار که نقش مهمی در 
تبادالت بین سه کشور خواهد داشت، برگزار می شود، 
امیدواریم این اجالس منشاء گسترش همکاری های 

سه جانبه باشد.
جابری انصاری گفت: مجموعه این سفرها، توافقات 
دو جانبه و اجالس سه جانبه و نیز توافق درباره بندر 
چاربهار نتیجه اقتصادی و توسعه ای برای هر سه کشور 

در پی خواهد داشت.
سخنگوی وزارت خارجه درباره موضع ایران به برگزاری 
نشست برقراری صلح در افغانستان به پیشنهاد روسیه 
گفت: ایران از هر اقدامی در جهت گسترش امنیت 
در افغانستان حمایت می کند. اگر این پیشنهاد مورد 
باشد،  منطقه  کشورهای  و  افغانستان  دولت  توجه 
جمهوری اسالمی ایران نیز از آن استقبال خواهد کرد.
عمده اجالس گروه تماس سوریه به تکرار مواضع قبلی 

پرداخت
وی درباره اجالس اخیر گروه تماس بین المللی برای 
سوریه در وین اظهار کرد: در این اجالس هیاتی از 
امور  وزیر  ریاست  به  ایران  اسالمی  سوی جمهوری 
خارجه شرکت کرد، اما بخش عمده اجالس صرف 

تکرار مواضع قبلی شد.
جابری انصاری افزود: بارها تکرار کردیم که اگر اولویت، 
مبارزه و رویارویی با تروریسم است، کشورهای مختلف 
منطقه باید مجموعه اقدامات خود را با این اولویت 
تنظیم کنند و چون این اجماع وجود نداشته و برخی 
کشورهای منطقه برای وصول منافع خود از تروریسم 
به عنوان ابزار استفاده می کنند، راه حل سیاسی برای 

سوریه فراهم نشده است.
ادامه در صفحه 3

جابری انصاری ؛ قطعا حقوق ملت ایران از آمریکا پس گرفته می شود
 موضوع حج را با حداکثر خویشتنداری دنبال کردیم

عملیات  سالروز  خرداد  سوم  با  همزمان 
خرمشهر،  فتح  و  المقدس  بیت  افتخارآفرین 
دانشجویان  آموختگی  دانش  مراسم  دیروز 
امام  دانشگاه  پاسداری  تربیت  و  افسری 
خامنه ای  آیت ا...  حضرت  حضور  با  حسین)ع( 

فرمانده معظم کل قوا برگزار شد.
رهبر معظم انقالب اسالمی در ابتدای ورود به 
میدان، با حضور بر مزار شهیدان گمنام و قرائت 
را  مقدس  دفاع  شهیدان  خاطره  و  یاد  فاتحه، 
گرامی داشتند و از خداوند متعال، علّو درجات 

آنان را مسألت کردند.
جانبازان  همچنین  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
جانبازان  جمله  از  میدان  در  حاضر  سرافراز 
خانواده های  از  تن  چند  و  حرم  مدافع  فداکار 

معظم شهیدان را مورد تفقد قرار دادند.
در  مراسم  این  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
سخنان مهمی به تبیین منطق قرآنی و اسالمی 
تبعیت  و  »ایستادگی  معنای  به  کبیر«  »جهاد 
الزامات  و  ابعاد  و  استکبار«  جبهه  از  نکردن 
با  و  پرداختند  اسالمی  جمهوری  نظام  در  آن 
گسترده  برنامه ریزی های  و  تالش ها  به  اشاره 
نظام  هویت  تغییر  و  نفوذ  برای  استکبار  جبهه 
کنونی  وظیفه ی  مهمترین  گفتند:  اسالمی، 
جوانان  و  عناصر  حوزوی،  و  دانشگاهی  مراکز 
سپاه  سازمان  همچنین  و  انقالبی،  و  مؤمن 
و  سنجیده  »اقدام  اسالمی،  انقالب  پاسداران 
و  ژرفا  روشنگرِی  و  تببین  برای  هوشمندانه 
اقدامات  از  »پرهیز  و  انقالب«  شعارهای  عمق 
سطحی«، »کادرسازی برای آینده«، و »تدوین 
علمی تجربه های متراکم و شگفت انگیز انقالب 

در طول ۳۸ سال گذشته« است.
حضرت آیت ا... خامنه ای با تبریک ایام والدت 
الزمان)عج(  صاحب  حضرت  امکان  عالم  قطب 
سالروز  خرداد  سوم  گرامی داشت  همچنین  و 
روزهای  از  یکی  را  روز  این  خرمشهر،  فتح 
قدرت  نماد  و  انقالب  تاریخ  در  فراموش نشدنی 
عملیات  مورد  در  افزودند:  و  دانستند  الهی 
دفاع  عملیاتهای  دیگر  و  خرمشهر  آزادسازی 
شاید  که  دارد  وجود  فراوانی  جزییات  مقدس، 
آنها  از  جوان،  نسل  به ویژه  و  مردم  از  بسیاری 
مطلع نباشند و بر همین اساس توصیه می شود 
حتماً  عملیاتها،  این  به  مربوط  کتابهای  که 

مطالعه شوند.
عملیات  در  مهم  نکات  از  یکی  بیان  در  ایشان 
قدرت  دست  و  حمایت  به  خرمشهر  آزادسازی 
الهی اشاره و خاطرنشان کردند: امام بزرگوار، آن 
مرِد خدا و حکیم الهِی واقعی، فرمودند خرمشهر 

را خدا آزاد کرد.

رهبر انقالب خاطر نشان کردند: در این منطق، 
انجام  مجاهدت ها  و  تالش ها  همه  که  هنگامی 
به  نهایت  در  و  آورده  میدان  به  توان  همه  و 
همچون  الهی  قدرت  دست  شود،  توکل  خدا 
که  آمد  خواهد  کمک  به  مستحکم  پشتوانه ای 
مقابل  در  خرمشهر  آزادسازی  آن،  نتیجه ی 
تجهیزات  امکانات  همه  از  که  است  دشمنی 

برخوردار بود.
حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: با این منطق، 
سلطه  تحت  دنیای  همه  آزادسازی  امکان 
امکان  و  فلسطین،  آزادسازی  امکان  استکبار، 

اینکه هیچ ملتی مستضعف نباشد، وجود دارد.
این  دارای  که  ملتی  هر  کردند:  تأکید  ایشان 
را  مجاهدت خود  و  تالش  تمام  و  باشد  منطق 
به کار گیرد و به خدا توکل کند، قطعاً مرعوب 
قدرت نظامی، مالی، تبلیغاتی و سیاسی قدرت ها 

نخواهد شد.
جبهه  ناموفق  تالش  به  اشاره  با  انقالب  رهبر 
استکبار در طول ۳۸ سال گذشته برای شکست 
و  ابزارها  از  استفاده  به رغم  اسالمی،  انقالب 
پیروی  بارز  نمونه  را  آن  گوناگون،  توطئه های 
از منطِق مجاهدت و ایستادگی با توکل برخدا 
برشمردند و تأکید کردند: ملت ایران همچنان 
در صحنه است و جوانان بسیاری حاضرند که 
جان خود را در راه انقالب فداکنند و این، همان 
چیزی است که قدرت خدا را جلب خواهد کرد.

رویارویی  نوع  این  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
نامتقارن«  »جنگ  را  استکبار  جبهه  مقابل  در 
هر  نامتقارن،  جنگ  این  در  گفتند:  و  خواندند 
که  دارند  قدرتی  منابع  و  توانایی ها  طرف  دو 
منبع  و  نیست  برخوردار  آنها  از  مقابل،  طرف 
قدرت  به  توکل  و  اعتماد  اسالمی،  نظام  قدرت 
خدا، اعتماد به پیروزی و اعتماد به قدرت اراده 

انسانهای مؤمن است.
ایشان با تأکید بر اینکه جنگ نامتقارن، »جنگ 
میدان  در  کردند:  نشان  خاطر  است،  اراده ها« 

این جنگ، اراده هر یک از دو طرف سست شود، 
قطعاً شکست خواهد خورد، بنابراین باید مراقب 
اراده  در  دشمن  وسوسه های  و  تبلیغات  تا  بود 

مستحکم ما خللی ایجاد نکند.
رهبر انقالب، این جنگ را فراتر از جنگ نظامی 
و نوعی »جهاد« دانستند و افزودند: امروز برای 
سنتی  نظامِی  جنگ  وقوع  احتمال  ما  کشور 
بسیار ضعیف است اما مسئله جهاد باقی است 
و این جهاد که منطقی قرآنی و اسالمی دارد، 
»جهاد کبیر« و به معنای »ایستادگی، مقاومت 

و پیروی نکردن از کفار و مشرکین« است.
حضرت آیت ا... خامنه ای با تاکید بر اینکه جهاد 
کبیر در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 
نشان  خاطر  دارد،  ظهور  و  تجلی  نیز  هنری  و 
کردند: در همه این عرصه ها، به جای تبعیت از 
کاری  برنامه  از  باید  مشرکان،  و  کافران  جبهه 

اسالم و قرآن تبعیت کرد.
و  اسلالمی  جمهلوری  املروز  مسلئله  ایشلان 
جبهله اسلتکبار را موضلوع »تبعیت« دانسلتند 
و گفتنلد: آنها تمام ابزارها، فشلارها و تالشلهای 
و  تبلیغاتلی  و  سیاسلی  اقتصلادی،  فرهنگلی، 
عواملل خائلن خود را بله کار گرفته انلد تا نظام 
اسلالمی را بله زانلو درآورنلد و وادار بله تبعیت 
کننلد، املا آنچله کله موجلب عصبانیت شلدید 
اسلتکبار از مللت ایلران شلده، آن اسلت کله 
ملردم به خاطلر مسللمان بلودن حاضلر بله بله 

تبعیلت از اسلتکبار نیسلتند.
انرژی  همچون  موضوعاتی  طرح  انقالب،  رهبر 
هسته ای، قدرت موشکی و حقوق بشر را بهانه 
این  همه  اصلی  علت  کردند:  تأکید  و  خواندند 
از  نکردن  تبعیت  بهانه تراشی ها،  و  دشمنی ها 
به  حاضر  ایران  ملت  اگر  زیرا  است  استکبار 
انرژی  و  موشکی  قدرت  با  قطعاً  بود،  تبعیت 
هسته ای کنار می آمدند و هیچ گاه نامی از حقوق 

بشر نیز به میان نمی آوردند.
اد      امه د      ر صفحه 2

رهبر معظم انقالب:

هیاهوها درباره توان موشکی ایران تاثیری نخواهد داشت
هیچگاه قائل به قطع رابطه با دنیا نیستیم

ــت  ــری و تربی ــجویان افس ــی دانش ــش آموختگ ــم دان ــروز مراس ــهر، دی ــح خرمش ــدس و فت ــت المق ــن بی ــات افتخارآفری ــالروز عملی ــرداد س ــوم خ ــا س ــان ب همزم
ــد. ــزار ش ــوا برگ ــم کل ق ــده معظ ــه ای فرمان ــت ا... خامن ــرت آی ــور حض ــا حض ــین)ع( ب ــام حس ــگاه ام ــداری دانش پاس
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کالم  نور

الریجانی:

فتح خرمشهر نقطه عطفی در حرکت 
مجاهدانه ملت انقالبی ایران بود

سوم  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رییس   
یک  که  داریم  قرار  خرمشهر  فتح  و  خرداد 
ملت  مجاهدانه  حرکت  در  عطفی  نقطه 

انقالبی ایران بود.
به گزارش ایسنا، علی الریجانی در نطق خود 
در  گفت:  مجلس،  دستور  از  قبل  نطق  در 
)عج(  امام عصر  ارزشمند  میالد  مبارک  ایام 
و همچنین روز سوم خرداد و فتح خرمشهر 
حرکت  در  عطفی  نقطه  یک  که  داریم  قرار 

مجاهدانه ملت انقالبی ایران بود.
حضور  از  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
از  یکی  باقری  محمد  پاسدار  سرلشکر 
فرماندهان مجاهد و شجاع در دفاع مقدس 
برای ارائه گزارش در خصوص نحوه آزادسازی 

خرمشهر دعوت کرد.
سردار سرلشگر پاسدار محمد باقری در حال 
حاضر رئیس ارکان ستاد کل نیروهای مسلح 

است.

سردار سلیمانی:

تعبیر بی برنامه گی از انقالبی  
بودن ناجوانمردانه است

که  در شرایطی  گفت:  قدس  سپاه  فرمانده   
است  روبه رو  گسترده  هجمه های  با  جامعه 
این  برابر  در  می تواند  انقالبی  تفکر  تنها 

هجمه ها ایستادگی کند.
»حوزه  همایش  در  سلیمانی  قاسم  سردار   
امیدها« در سالن اجالس  بیم ها و  انقالبی، 
مدرسه علمیه دارالشفاء قم، با اشاره به اینکه 
امروز انقالب در دنیا زیاد است، اما انقالب بر 
انقالبی  افزود:  پایه دین و اسالم مهم است، 
مورد  باید  گیرد  می  انجام  دین  پایه  بر  که 
های  آن خصوصیت  در  و  گرفته  قرار  توجه 

ارزشمند وجود دارد.
را  انقالبی  مدیریت  مشخصه  مهمترین  وی 
راحل)ره(  امام  و گفت:  کرد  عنوان  معنویت 
انقالبی  مدیریت  و  عمل  حقیقی  مصداق 
است و امروز انقالب خود را مدیون مدیریت 

انقالبی حضرت امام خمینی)ره( می داند.
وی با اشاره به اینکه حوزه های علمیه شیعه 
حوزه های انقالبی بوده اند و حوزه علمیه قم 
تصریح  است،  بوده  سرآمد  بین  این  در  نیز 
انقالبی  عمل  مسیر  در  که  کسانی  کرد: 
بر  را  دین  و  ملت  منافع  می کنند  حرکت 

منافع شخصی ترجیح می دهند.
را  بیت المقدس  عملیات  اینکه  بیان  با  وی 
به  که  انقالبی  عمل  یک  سرآمد  می توان 
دانست،  بود  موفقیت آمیز  و  رسید  سرانجام 
معنای  به  بودن  انقالبی  از  برخی  افزود: 
تعبیری  چنین  که  می کنند  یاد  بی برنامگی 

بسیار ناجوانمردانه است.
مصداق  را  حرم  مدافع  شهدای  اقدام  وی 
و گفت: شهدای  دانست   انقالبی  بارز عمل 
سوریه  در  اسالم  از  دفاع  برای  حرم  مدافع 
حضور یافتند چرا که به درک و فهم حقیقی 
و  ناب  اسالم  از  دفاع  در مسیر  و  رسیده اند 
و  حلب  در  دارند  که  بصیرتی  بر  تکیه  با 
نائل  شهادت  رفیع  درجه  به  طومان  خان 

می شوند.

خبر

بیمه کیفیت، ضرورت یا اجبار
é مهشید معراجی

یک احساس ناخوشایند همواره با یک بهره 
بردار ساختمان خواهند ماند. اندیشه ای با 
و  گاه  اتفاقات  از  ناشي   که  ترس  چاشنی 
بی گاهي است که در جای جای کشور می 
بینیم و می شنویم. ساختمان هایی که زود 

متولد می شوند و زود می میرند.  
چالش جدیدی که حوزه ساخت و ساز با آن دست و پنجه نرم می کند 
و به تازگی به یکی از نگرانی های بزرگ مهندسان حوزه ایمنی تبدیل 
شده است. رخدادی بس ناخوشایند در ساخت و ساز، که بر اساس آن 
عالوه بر کاهش سطح ایمنی سازه ها ، عمر آنها نیز کوتاهتر شده است 
و این مسئله عالوه بر اینکه که سطح علوم و فنون مهندسان و مجریان 
را زیر سوال برده، مصالح و ابزار به کار رفته در این سازه ها را نیز با 

معضل عدم کیفیت روبرو ساخته است. 
اما به راستی افرادی که تحت عنوان بهره بردار، مشتری این بازار پر 
زرق و برق هستند چگونه میدانند و یا می توانند بر  کاالیی که می 
خرند مهر تایید و گواهی صحت و سالمت بزنند و به این شیوه از ایمنی 
سقف باالی سرشان اطمینان داشته و آسوده خاطر باشند. گاهی نگاه 
به آمار و ارقام کمی نگران کننده به نظر می رسد. ساختمان هایی 
که در ایران ساخته می شوند با متوسط طول عمر سی سال روبرو 
بوده در حالی که این عدد در کشور های توسعه یافته به 100 سال 

نزدیک است. 
تمکین  عدم  از  ناشی  مسکن  بخش  در  تولید  کیفیت  گرفتاری  اما 
مقررات ساختمان سازی و شانه خالي کردن برخي سازندگان مصالح 
از استاندارد سازی مصالح است که این موضوع بر صنعت ساختمان ها 
اثر سوء داشته است. با این وصف چگونه بیمه می تواند این ساختمان 

ها را تضمین کیفیت کند؟ 
در قوانین حمورابی شیوه بسیار جالب و قابل توجهي را مي توان دید 
که اگر در نتیجه ریزش خانه مالک فوت کند سازنده آن بنا را می توان 
به مرگ محکوم کرد و چنانچه مالک زنده بماند، سازنده باید دوباره 
هر آنچه تخریب شده را با خرج خودش بازسازی کند. از این رونگرانی 
از بروز حوادث طبیعی باعث شد که در سال های اخیر بیمه کیفیت 
ساختمان در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار گردد . بر همین اساس 
بیمه کیفیت ساختمان مطرح گردید که این طرح با هدف اصلی ارتقاء 
کیفیت ساخت وساز در ساختمان ها بین مسئوالن و کارشناسان به 
میان آمد. اما مشخص نیست طول عمر این بیمه و استفاده از آن چقدر 
عیان شده است و آیا فرهنگ بیمه تضمین کیفیت ساختمان با اقبال 

عموم روبرو شده است ؟
آیا می توان بیمه تضمین کیفیت را برای رسیدن به شرایط ایده ال 
صنعت ساختمان همسو با دیگر کشورهاي موفق در امر ساخت و ساز 

دانست و آن را در اولین گام مد نظر قرار داد؟  
به نظر می رسد برای مواجه نمودن سازندگان با چنین مسئله مهمی 
در ابتدای کار باید سازمان های بیمه گر ساختارهای سازمانی خاصی 
را برای صدور بیمه نامه های تضمین کیفیت ساختمان طراحی نموده 
و صدور بر اساس یک روند نظارتی دقیق از سوی کارشناسان بیمه 

صورت پذیرد.
نگاهی دقیق تر به یک بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان مشخص 
روند  اساس  بر  را  بتواند سازه خود  اینکه  برای  می کند که سازنده 
صحیح و مورد قبولی پیش ببرد می بایست از مرحله طراحی تا بهره 
برداری زیر نظر سازمان بیمه مربوطه فعالیت نماید و همواره مهر تایید 
از سوی بیمه گر در پیشرفت هر مرحله از ساخت مرقوم شود و در 
تاییدیه کارشناسان معتمد در کلیه  بر اساس  نامه کلی  بیمه  پایان 
بخش ها اعم از مصالح، تاسیسات ، برق، معماری و نظارت عمرانی 

با جزء شدن در تمامی بخش های مربوط به هر تخصص، صادر شود.
به نظر مي رسد قبل از هر گونه اقدام در این حوزه و نحوه عملیاتي 
شدن صدور بیمه نامه ها ضروري است روند شکل گیري هر نوع بیمه 
نامه به دقت مورد توجه و بررسي قرار گیرد. چون ساختمان سازي یک 
پروسه بسیار دقیق با مرحل عملیاتي مشخص است و نیز بازه هاي 
زماني مشخصي را در بر مي گیرد لذا اشراف کامل سازمان های بیمه 
گر بر چنین شرایطی در این خصوص بسیار مهم است. و می بایست 
بر این اساس قبل از هر گونه اقدامی نقشه راه بر مبنای رشته های 
مربوط با این حوزه ترسیم شده و ساختار سازمانی خاصی بر اساس 
نیاز سنجی صورت گرفته تعریف شود تا بتواند به گونه ای قدرتمند 
عمل نماید تا دیگر سازمان مرتبط با تخش ساخت و ساز ، از شهرداری 
تا نظام مهندسی و دیگر بخشها به این زنجیره حیاتی بپیوندند. می 
توان شرایط را به ونه ای مهیا نمود تا عالوه بر به کار گیری نیروهای 
برای  مناسب  کار  و  ایجاد فضای کسب  و  التحصیل  فارغ  متخصص 
نظارت بر ساخت و ساز و تایید هر مرحله از پیشرفت کار ، تخصصی 
سازی و سالم سازی را کشور نهادینه کرده و با ایجاد یک بازار امن برای 
سرمایه گذاری ، در باال بردن کیفیت ساخت موثر باشد و با افزایش 
دادن عمر ساختمان ها در کاهش خسارات ناشی از ساخت غیر اصولی 

نقش مهمی ایفا نماید.
 در این زمان است که در صورت وقوع هر گونه اشکال در ساختمان و 
یا بروز هر نوع خرابی این بیمه گر خواهد بود که در خصوص جبران 
خسارت مسئول بوده و بهره بردار نیز از بابت خانه ای که خریداری می 

کند اطمینان خاطر خواهد داشت.

اد      امه از صفحه1
موضوع  درخصوص  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
تأکید  و  شدند  متذکر  را  نکته  یک  موشکی 
ایران  موشکی  توان  مورد  در  اخیراً  کردند: 
جنجال بسیاری به راه انداخته اند اما بدانند که 
این هیاهوها تأثیری نخواهد داشت و آنها هیچ 

غلطی نمی توانند بکنند.
دشمنِی  اصلی  علت  تبیین  ادامه ی  در  ایشان 
کردند:  نشان  خاطر  اسالمی  نظام  با  استکبار 
علت  تا  می کنند  زیادی  تالش  آمریکایی ها 
اصلی این دشمنی را بر زبان نیاورند اما گاهی 
نیز در اظهارات شان این مسئله فاش می شود، 
همچنانکه چند روز پیش یک مسئول امریکایی 
ایران،  بر ضّد  اتهامات همیشگی  تکرار  از  بعد 
ناخواسته به موضوع »ایدئولوژی« یعنی همان 
تفکر اسالمی اشاره کرد که موجب می شود ملت 
ایران زیر بار حرف زور جبهه کفر و استکبار نرود.
رهبر انقالب، »ایستادگی«، »تبعیت نکردن از 
اسالمی«  و  انقالبی  هویت  »حفظ  و  دشمن« 
ملت  و  اسالمی  نظام  اقتدار  اصلی  عوامل  را 
ایران دانستند و خاطر نشان کردند: آمریکا و 
ناراحت  به شدت  موضوع  این  از  قدرتها،  دیگر 
هستند و چاره ای هم ندارند و بر همین اساس 
مراکز  بتوانند  شاید  که  کردند  زیادی  تالش 
تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور را در حیطه 
قدرت خود درآورند اما نتوانستند و به توفیق 

الهی نخواهند توانست.
حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: وظیفه اصلی 
سپاه، »پاسداری از انقالب« است، بنابراین جهاد 
پاسداران  سپاه  برنامه های  سرلوحه  باید  کبیر 

انقالب اسالمی باشد.
ایشان با اشاره به هجمه ها و تهمت های فراوانی 
علت  گفتند:  شود،  می  مطرح  سپاه  علیه  که 
اصلی این عصبانیت ها، ایستادگی سپاه در مسیر 
انقالب و حفظ جهت گیری ها و روحیه انقالبی و 

اسالمی است.
و  کشور  جوانان  به  خطاب  انقالب  رهبر 
دانشجویان حاضر در مراسم خاطرنشان کردند: 
آینده انقالب متعلق به شما است و شما هستید 
که باید این تاریخ را با عزت حفظ کنید و بدانید 
در آینده، خرمشهرها، در پیش است؛ البته نه 
که  میدانی  در  بلکه  نظامی،  میدان جنگ  در 
برعکس  و  ندارد  را  نظامی  جنگ  ویرانی های 
نظامی  جنگ  از  اما  دارد  به دنبال  نیز  آبادانی 

سخت تر است.
به  زاویه  از همین  ای  ا... خامنه  آیت  حضرت 
تبیین ابعاد مختلف »جهاد کبیر« در عرصه های 
اقتصاد، فرهنگ و اجتماع پرداختند و افزودند: 
بخش  مقاومتی،  اقتصاد  اجرای  بر  »تأکید 
این  بر  »تأکید  است«؛  جهاد  این  اقتصادی 
موضوع که جوانان مؤمن، حزب اللهی و انقالبی 
به کارهای فرهنگی خودجوش با قدرت ادامه 
همین  در  نیز  فرهنگی  دستگاههای  و  دهند 

جهت حرکت کنند، بخش فرهنگی این جهاد 
است«؛ و »تأکید بر استفاده از همه ظرفیت ها 
و استعدادهای کشور در مسیر پیشرفت، بخش 

فعال اجتماعی این جهاد کبیر است«.
ایشان با اشاره به اتهام ناروای برخی مخالفان 
این حرکت و ادعای اینکه استفاده از ظرفیتهای 
درونی به معنای قطع رابطه با دنیا است، افزودند: 
ما هیچگاه قائل به قطع رابطه با دنیا و حصار 
می گوییم  بلکه  نیستیم  خود  دور  به  کشیدن 
اقتصادی داشته  مبادالت  و  ارتباطات سیاسی 
باشید، اما هویت و شخصیت اصلی خود را از یاد 
نبرید و هنگامی که می خواهید سخن بگویید 
و یا قرار داد امضا کنید، همچون نماینده ایران 
اسالمی و نماینده اسالم سخن بگویید و پشت 

میز قرارداد بنشینید و هوشمندانه اقدام کنید.
کبیر  جهاد  اینکه  بر  تأکید  با  انقالب  رهبر 
نیازمند هوشمندی و اخالص است، به تالشها 
و  کردند  اشاره  نفوذ  برای  دشمن  امیدهای  و 
گفتند: امروز دشمن از وارد کردن ضربه اساسی 
استفاده  با  اما  است  ناامید  اسالمی  نظام  به 
نفوذ  صدد  در  پیچیده  و  مختلف  ابزارهای  از 
است تا هویت جوان ایرانی، هویت مورد پسند 
آمریکا و استکبار باشد زیرا در این صورت برای 
پیاده کردن اهداف و نقشه های خود مشکل و 

هزینه ای نخواهد داشت.
حضرت آیت ا... خامنه ای، شناخت ناقص امریکا 
و جبهه استکبار از ملت ایران را منشأ محاسبات 
غلط آنان خواندند و خاطر نشان کردند: البته 
آنها از نفوذ ناامید نیستند و در چنین شرایطی، 
وظیفه بزرگی بر دوش همه ی غم خواران ملت 
پاسداران  از جمله سپاه  ایران و نظام اسالمی 

قرار دارد.
همواره  باید  سپاه  اینکه  بر  تأکید  با  ایشان 
و  بهترین  در  را  خود  نظامی  آمادگی های 
نوآورترین شکل حفظ کند، افزودند: اما وظیفه 
سپاه فقط جنگ در میدان نظامی نیست بلکه در 
مقطع فعلی، یکی از وظایف مهم همه دلسوزان، 
دوستداران و وفاداران به انقالب از جمله سپاه، 

تبیین، روشنگری و آشنا کردن ذهنها با اعماق و 
ژرفای حقایق و شعارهای انقالب است.

رهبر انقالب همه را به اهتمام به موضوع تبیین و 
روشنگری و کارهای عمقی توصیه مؤکد کردند 
و گفتند: تبیین شعارهای انقالب و روشنگری 
اساسی  لوازم  از  شعارها،  این  عمق  به  نسبت 
تحقق جهاد کبیر است زیرا شعارهای انقالب، 
همچون نشانه و شاخص، مسیر صحیح انقالب و 

صراط مستقیم را نشان می دهند.
حضرت آیت ا... خامنه ای، احساسات و عواطف را 
در دنبال کردن حقایق و شعارهای انقالب الزم اما 
غیرکافی دانستند و تأکید کردند: اگر این مسائل 
با تعمیق و ژرف نگری تبیین شوند، قطعاً ایمان و 
باور افراد نسبت به این شعارها، از آنها جدا نخواهد 

شد و ثبات دائمی خواهد داشت.
ایشان، علت اصلی چرخش های صد و هشتاد 
درجه ای برخی افراد در مقاطع مختلف انقالب 
را، نداشتن عمق، و نگاه سطحی آنان به مسائل 
مسائل  در  باید  کردند:  خاطرنشان  و  دانستند 
اصلی و شعارهای انقالب به اعماق فکر و اندیشه 
رفت و از راهنمایی های اساتید صالح استفاده 

کرد.
و  آینده«  برای  سازی  »کادر  انقالب،  رهبر 
»تدوین علمی تجربه های متراکم سی و هشت 
های  نشیب  و  فراز  در  اسالمی  انقالب  ساله 
کبیر  الزامات جهاد  دیگر  از  را  انگیز«  شگفت 
همه  خصوص،  این  در  افزودند:  و  برشمردند 
مراکز دانشگاهی و حوزوی به ویژه دانشگاه امام 

حسین)ع(، وظیفه و مسئولیت دارند.
ا... خامنه ای در تبیین ضرورت  حضرت آیت 
غیرمنطقی  اقدامات  برخی  از  عمیق،  اقدامات 
و  افراد  برخی  گاهی  کردند:  تأکید  و  انتقاد 
هم  مؤمن  و  است صالح  ممکن  که  جوانهایی 
باشند، به دلیل مخالفت با یک فرد یا یک جلسه 
و  به راه می اندازند  و جنجال  سخنرانی، هیاهو 
آن مجلس را بر هم می زنند، در حالی که من 
از قدیم با این کارها که هیچ فایده ای نیز ندارد، 
موافق نبوده و نیستم، و معتقدم فایده در تبیین 

و کار درست و هوشمندانه است.
ایشان جوانان مؤمن و انقالبی را به هوشیاری 
افراد  برخی  گاهی  البته  گفتند:  و  فراخواندند 
انجام  را  نادرست  این کارهای  اغراض،  از روی 
می دهند و سپس به گونه ای وانمود کنند که 
کار عناصر حزب اللهی و مومن است، بنابراین 

باید کاماًل هوشیار بود.
رهبر انقالب، روشنگری عمیق و اقدامات صحیح 
برشمردند  اصلی  وظایف  از  را  هوشمندانه  و 
درصورتی  اقدامات  این  همه  کردند:  تاکید  و 
تأثیرگذار خواهد بود که به خداوند متعال توکل 

و توسل کنیم.
حضرت آیت ا... خامنه ای در پایان سخنان خود، 
الزمه استحکام رابطه قلبی با خداوند را، »انس 
بیشتر با قرآن و تدبر در آیات الهی«، »توجه 
به نماز و ادای آن با حضور قلب« و »استفاده 

از فرصت ماههای شعبان و رمضان« دانستند.
علی  محمد  سرلشکر  سردار  مراسم  این  در 
انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  جعفری 
را  اسالمی  نظام  اقتدار  اصلی  عامل  اسالمی، 
آمریکا  زیاده خواهی های  مقابل  در  ایستادگی 
خنثی سازی  برای  سپاه  گفت:  و  دانست 
همچون  راهبردهایی  بر  دشمنان  توطئه های 
انقالب«،  از  پاسداری  در جهت  قدرت  »تولید 
اسالمی«  انقالب  سیرت  و  صورت  »بازخوانی 
و »انتقال تدابیر رهبر معظم انقالب به سطوح 

عملیاتی« تمرکز کرده است.
جنگ افروزی  به  اشاره  با  سپاه  کل  فرمانده 
نیابتی آمریکا از طریق رژیم های مرتجع منطقه، 
اسالمی  مقاومت  و  بیداری  کرد:  خاطرنشان 
سلطه  نظام  تالش های  و  دارد  ادامه  همچنان 
نمی تواند مانع استمرار انقالب اسالمی و بیداری 

اسالمی شود.
امروز  پاسداران جوان  افزود:  سرلشکر جعفری 
پیچیده ی  و  دشوار  میدان های  در  تا  آماده اند 
آینده، از اسالم، انقالب و عزت نظام اسالمی، 

جانانه دفاع کنند.
سردار دریادار پاسدار مرتضی صفاری فرمانده 
دانشگاه امام حسین )ع( نیز گزارشی از اقدامات 
و برنامه های علمی، فرهنگی، آموزشی و تقویت 

توان رزمی این دانشگاه ارائه کرد.
فرماندهان،  از  تعدادی  مراسم  این  در 
نماینده  و  مبتکران،  و  پژوهشگران  مدیران، 
دانشگاه  نمونه  دانشجویان  و  دانش آموختگان 
دست  از  را  خود  هدایای  حسین)ع(  امام 
فرمانده معظم کل قوا دریافت کردند و نماینده 
دانشجویان دانشگاه امام حسین)ع( نیز مفتخر 

به دریافت سردوشی شد.
اجرای طرح »عبادی الصالحون« از جمله برنامه 
های مراسم امروز میثاق پاسداری دانشجویان 

دانشگاه افسری امام حسین)ع( بود.
در  یگان های حاضر  مراسم،  این  در  همچنین 

میدان از مقابل فرمانده کل قوا رژه رفتند.

رهبر معظم انقالب:

هیاهوها درباره توان موشکی ایران تاثیری نخواهد داشت
هیچگاه قائل به قطع رابطه با دنیا نیستیم

معاون وزیر امور خارجه با بیان این که ایران 
منطقه  در  شیمیایی  تسلیحات  قربانیان  از 
محسوب می شود، از جامعه بین الملل خواست 

این  به  صهیونیستی  رژیم  پیوستن  برای  تا 
کنوانسون تالش کنند.

امور  و  حقوق  معاون  عراقچی،  عباس  سید 
در  کشورمان  خارجه  امور  وزیر  بین الملل 
سخنرانی آغازین خود در چهاردهمین اجالس 
کشورهای آسیایی عضو کنوانسیون سالح های 
به  خوشامدگویی  ضمن  تهران  در  شیمیایی 
ایرانی های  و  سازمان ها  کشورها،  نمایندگان 
حاضر در جلسه گفت:  جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان یک عضو مسوول و متعهد در این 
برای  قطعی  تصمیم  یک  بین المللی  اجتماع 
سالح  خلع  بین المللی  معاهدات  به  پیوستن 
کشتار  سالح های  به  که  آن هایی  ویژه  به 
این  است.  گرفته  هستند،  مرتبط  جمعی 

رویکرد داوطلبانه ریشه در اصول مذهبی ما 
استراتژی  و  ملی  منافع  عقالنی  محاسبات  و 
دفاعی مان دارد. بر همین اساس، استفاده از 
تسلیحات  شامل  جمعی  کشتار  سالح های 
شیمیایی توسط هر کسی و تحت هر شرایطی 
از سوی جمهوری اسالمی ایران محکوم است. 
از  بنابراین کشور من حذف و پایان استفاده 
هرگونه سالح کشتار جمعی را خواستار شده 

است.
او ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
عصر  در  شیمیایی  تسلیحات  قربانی  یک 
و  تهیه  در  سازنده  و  کلیدی  نقشی  حاضر، 
شیمیایی  سالح های  کنوانسیون  تصویب 
که  می آورد  یاد  به  ما  ملت  است.  کرده  ایفا 

علیه  صدام  رژیم  تحمیلی  جنگ  دوران  در 
جامعه   ،1988 تا   1980 سال های  در  ایران 
وحشتناک  تاثیرات  نظاره گر  تنها  بین الملل 
بود  حسین  صدام  رژیم  شیمیایی  حمالت 
کشورمان  در  قربانی  هزار   100 از  بیش  که 
است  درک  قابل  بنابراین  گذاشت.  جای  بر 
که بگوییم ایران یک حس هم دردی قوی و 
توقع برای اجرای موثر کنوانسیون سالح های 
که  است  واضح  نظر،  این  از  دارد.  شیمیایی 
حذف کامل تسلیحات شیمیایی جلوگیری از 
ظهور مجدد این سالح ها، به رسمیت شناختن 
جهانی کنوانسیون مربوطه و افزایش همکاری 
بین المللی میان کشورهای عضو اولویت اصلی 

برای اجرای کامل این کنوانسیون است.

عراقچی: 

زرادخانه سالح های کشتارجمعی  رژیم صهیونیستی تهدیدی جدی برای منطقه است

تاریخ انتـشار: 1395/03/04

آگهی مجمع نمایندگان
 عادی بطور فوق العاده)نوبت اول(

اتاق تعاون استان البرز
بدینوسیله به استحضار اعضای محترم مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان البـرز می رساند مجمع نمایندگان عادی بطور فوق 
العاده اتاق تعاون استان البـرز در روز پنجشنبه مورخ 95/04/3 رأس ساعت 00,10 صبح در محل اتاق تعاون واقع در شهرستان 
کرج-بلوار شهید مطهری - بعداز پل آزادگان-اول سه باندی- نبش خیابان شهید سلمان ساوجی-ساختمان کوروش-طبقه 
اول - واحد 2 برگزار می گردد. لـذا از اعضاء محترم مجمع نمایندگان دعوت بعمل می آید در جلسه مذکور حضور بهم رسانند:

دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیأت رئیسه و هیأت بازرسی 

2- تصویب صورتهای مالی سالهای 92 و 93 و 94
3-اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه پیشنهادی سال 95

4- انتخاب هیأت رئیسه وهیأت بازرسی 
تـذکـر:

1-به استناد دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونیها و اتاق های تعاون ،داوطلبان سمت عضویت در هیأت رئیسه و هیأت 
بازرسی جهت ثبت نام و تکمیل فرم مربوطه میبایست حـداکثـر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار این آگهی با در دست 

داشتن مدارک زیر به اتاق تعاون استان البرز به آدرس فوق مراجعه نمایند.
-اصل تأییدیه عضویت در یکی از تعاونیها)داوطلبان عضویت در سمت هیأت رئیسه( -کپی آخرین مدرک تحصیلی -کپی برابر 

اصل تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی -دو قطعه عکس جدید -برگ عدم سوءپیشینه
2--همراه داشتن اصل معرفی نامه توسط نماینده محتـرم که از سوی هریک از اعضای مجمع نمایندگان در جلسه شرکت 

خواهند نمود الـزامی میباشد.
هیأت رئیسه اتاق تعاون استان البـرز

یادداشت

شرکتهای  سرمایه  بازار  راه اندازی  با  ایران  فرابورس   
کوچک و متوسط )SME( امکان حضور شرکتهای 
دانش بنیان را برای برخورداری از مزایای مالی فراهم 

کرده  است.
مریم نظری، مجری پروژه SME در حاشیه نشست 
تخصصی تعامل شرکتهای دانش بنیان با بازار سرمایه 
 SME در جمع خبرنگاران با اشاره به جزییات پروژه
دانش  و  متوسط  کوچک،  شرکتهای  سرمایه  بازار  یا 
بنیان گفت: در بازار سرمایه کشور معامالت بیشتر از 
سوی شرکتهای بزرگ صنعتی صورت می گیرد و جای 
بازار سرمایه  حضور شرکتهای کوچک و متوسط در 

خالی است.
وی با بیان این که در این زمینه نیازمند ایجاد بازاری با 
شرایط خاص و مجزا برای شرکتهای کوچک، متوسط 
این راستا  بنیان بودیم، خاطرنشان کرد: در  و دانش 
 SME سرمایه  بازار  ایجاد  برای  تطبیقی  مطالعات 
در فرابورس انجام شد و در نهایت در اسفند ماه سال 
گذشته با نظارت سازمان بورس میان فرابورس ایران 
و سازمان صنایع کوچک و متوسط، تفاهم نامه ای به 

امضاء رسید.
نظری خاطرنشان کرد: بر اساس این تفاهم نامه سازمان 
صنایع کوچک لیستی از شرکتهای کوچک و متوسط 
را در اختیار فرابورس قرار خواهد داد تا این شرکتها 
پس از ارزیابی در بازاری به نام بازار سرمایه SME یا 
شرکتهای متوسط و کوچک مورد پذیرش قرار گیرند و 

اقدام به انجام معامالت کنند.

وی خاطرنشان کرد: هدف از ایجاد این بازار سرمایه 
این  در  که  چرا  نیست،  شرکتها  این  سهام  معامله 
بازار عرضه اولیه وجود ندارد و تنها شرکتها گشایش 
نماد دارند، از این رو هدف از این بازار سرمایه، ورود 

شرکتهای کوچک ومتوسط است.
مجری طرح SME رشد و تعالی شرکتهای کوچک و 
یافتن جایگاه واقعی این شرکتها در اقتصاد کشوررا از 
جمله اهداف ایجاد بازار سرمایه SME نام برد و اضافه 
کرد:  دستورالعمل بازار SME تدوین شده و مراحل 
تصویب و ابالغ آن در حال طی شدن است و امیدواریم 

تا هفته آینده این دستورالعمل ابالغ شود.
این  ابالغ  با  همزمان  همچنین  کرد:  اضافه  نظری 
دستورالعمل، شرکتهای متقاضی برای حضور در این 

بازار می توانند تقاضانامه های خود را ارائه دهند.
به گفته وی همچنین سازمان صنایع کوچک قرار است 
لیستی به عنوان پلتفرم حاوی معرفی 155 شرکت 
دارای  این شرکتها  دهد؛  قرار  فرابورس  اختیار  در  را 

پتانسیل های ورود به بازار هستند.
وی با تاکید بر این که در فراخوان حضور شرکتها در 
و  متوسط  کوچک،  شرکتهای   SME سرمایه  بازار 
دانش بنیان می توانند حضور یابند، ادامه داد: عالوه بر 
تازه تاسیس  یا  اولیه و  آن شرکتهایی که در مرحله 

هستند نیز می توانند در این فراخوان شرکت کنند.
قوانین  پروژه  این  در  که  این  بر  تاکید  با  نظری 
سهل گیرانه برای ورود به بازار سرمایه در نظر گرفته 
بازارهای  شده است، گفت: قوانین و مقرراتی که در 

بازار سرمایه  در  دارد،  بورس وجود  و  فرابورس  دیگر 
SME اعمال نمی شود و بیشتر عملکرد آتی شرکتها 
مورد بررسی قرار می گیرد نه عملیات مالی حال حاضر 

آنها.
مدیر این طرح اضافه کرد: شرکتها پس از آن که وارد 
امکان  مانند  این طرح  مزایای  از  می شوند،  بازار  این 
ارتقاء به بازارهای باالتر و رشد و افزایش تامین مالی 

و برندینگ برخوردار خواهند شد.
وی با بیان این که تا کنون درخواست هایی برای حضور 
در این بازار ارائه شده است، افزود: این شرکتها در اسرع 

وقت مورد بررسی و پذیرش قرار خواهند گرفت.
نظری با تاکید بر این که بررسی شرکتها برای پذیرش 
در این بازار بورس به صورت کامل خواهد بود، ادامه 
داد: شرکتها به خصوص در این بازار سرمایه؛ فرصت 
اقتصاد  در  نقش خود  افزایش  و  رشد  برای  مناسبی 

کشور خواهند یافت.
وی با اشاره به شرایط حضور شرکتها در بازار سرمایه 
SME تصریح کرد: مهمترین شرط مد نظر ما برای 

حضور شرکتها، جمع حقوق صاحبان سرمایه است.
به گفته وی، در سایر بازارهای سرمایه، سرمایه  ثبتی 
شرکتها مد نظر است؛ ولی در این بازار جمع حقوق 
صاحبان سرمایه که شامل اندوخته های شرکت و میزان 

دارایی های تملکی آنها می شود، مد نظر قرار می گیرد.
نظری اضافه کرد: در این طرح طبق قوانین، شرکتهایی 
که سرمایه ثبتی آنها 100 میلیون تومان باشد، در بازار 

سرمایه SME مورد ارزیابی قرار می گیرند.

جزئیات بازار سرمایه SME برای حضور شرکتهای دانش بنیان



سه شنبه 4 خرداد 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 33245
اخبار

سوم خرداد روز اقتدار و عظمت ملی 
منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
که  این  بر  تاکید  با  خود  اینستاگرام  صفحه  در 
سوم خرداد روز اقتدار و عظمت ملی است، نوشت: 
با  همراه  دیپلماسی  عرصه  در  انقالب  فرزندان 
پاسداران مدافع ملک و میهن اسالمی نماد سوم 

خرداد هستند. 
در یادداشت اینستاگرامی عارف به مناسبت سالروز 
فتح خرمشهر آمده است: خرداد ماه تثبیت انقالب 
است که در سوم خرداد 61 فتح خرمشهر صورت 
نظامی  کارشناسان  زعم  به  که  فتحی  گرفت، 

غیرممکن بود.
سوم خرداد که نقطه عطف بزرگی در هشت سال 
دفاع مقدس است، روز اقتدار و عظمت ملی و روز 

تسلیم دشمن و روز مقاومت،ایثار و پیروزی است.
آزادی خرمشهر نماد غرور و پیروزی ملت ایران شد. 
آزادی خرمشهر غرور جریحه دار شده ملت ایران را 

التیام بخشید.
توجه ای که ما امروز به سوم خرداد داریم به خاطر 
نماد ملیت و ملت ماست که بروز و ظهور پیدا کرد. 
ایثارگران و  تاکید می کنیم که راه شهیدان،  اگر 
رزمندگان ادامه پیدا بکند باید سعی کنیم آنچه 

ملت ایران بدست آورده است را حفظ کنیم.
بی شک راهی که به فتح خرمشهر ختم شد همواره 
ایران در تمام فراز  باید چراغ روشن بخش ملت 

وفرودها باشد.
امروز فرزندان انقالب در عرصه دیپلماسی همراه 
با پاسداران مدافع ملک و میهن اسالمی به دنبال 
عزت جمهوری اسالمی هستند و ادامه دهنده راه 
شهدای گرانقدر ما. به همین دلیل واجب است با 
تمام توان از فرزندان انقالب حمایت کنیم چرا که 

آنها نماد سوم خرداد هستند.
اتخاذ  باید  دهم  مجلس  اولویت های  از  یکی 
و  زده  جنگ  مناطق  بازسازی  برای  تصمیماتی 
رسیدگی به مسایل محیط زیستی و آب استان 

خوزستان باشد.
در سالگرد آزاد سازی خرمشهر همیشه قهرمان 
،درود می فرستم به روان پاک شهیدان و بویژه امام 
عارفان وسالکان خمینی کبیر )ره( واز خداوند منان 
می خواهم همواره قدر شناس حماسه آفرینان آن 

فتح الفتوح باشیم.

تصمیم ژاپن برای پرداخت وام 
به ایران با »ین«

ژاپن اعالم کرد که پرداخت وام به ایران با »ین« 
پول ملی این کشور را که مراحل اجرایی آن به 

زودی اعالم می شود، در دستور کار دارد.
نزدیک به 15 سال است که در اجرای چنین برنامه 
ای وقفه افتاده اما حاال توکیو می خواهد بار دیگر با 

ایران در عرصه اعتبارات بانکی وارد همکاری شود.
تصمیم ژاپن برای پرداخت وام با »ین« به ایران، 
به  ژاپن  »نیکی«  تارنمای  توسط  دوشنبه  امروز 
نقل از دولت این کشور منتشر شد و این رسانه در 
گزارش خود آورده است: توکیو قصد دارد بار دیگر 
و پس از 15 سال، از سرگیری پرداخت وام های 

»ینی« به ایران را آغاز کند.
این  که  است  آورده  خود  گزارش  در  رسانه  این 
برنامه احتماال در جریان سفر ماه اوت )شهریور ماه 
سالجاری( »شینزو آبه« نخست وزیر ژاپن به ایران 

اعالم شده و رسمیت خواهد یافت.
گزارش می افزاید: دولت ژاپن به ایران اطالع داده 
است که »آبه« در ماه اوت امسال به همراه یک 
هیات بزرگ تجاری و با هدف گسترش همکاری 

های دو کشور به تهران خواهد رفت.
این اولین بار پس از 38 سال یعنی از سال 1978 
میالدی تاکنون است که یک رهبر ژاپن به ایران 
سفر می کند. »تاکئو فوکودا« آخرین نخست وزیر 

این کشور بود که این سال به ایران آمد.
گزارش حاکی است که بخشی از وام هایی که در 
اختیار ایران قرار می گیرد احتماال برای مرمت و 
قرار  استفاده  مورد  نفت  های  پاالیشگاه  نوسازی 

خواهد گرفت.
همزمان اعالم شده است که بسیاری از شرکت های 
ژاپنی که خواستار همکاری با ایران هستند ابراز 
امیدواری کرده اند دولت هر چه زودتر این برنامه 
را برای پیشبرد طرح های زیربنایی و زیرساختی 

در ایران آغاز کند.
و  ها  وام  این  پرداخت  که  است  نوشته  »نیکی« 
اعتبارات بانکی یکی از برنامه های ژاپن برای ورود 
گسترده به بازار ایران بخصوص پس از برجام و لغو 

تحریم هاست.
همچنین تحت برنامه کمکی دولت ژاپن قراردادی 
میان این کشور و ایران امضا شده است که ارزش 
آن 10 میلیون و 500 هزار دالر است و طبق آن 
توکیو 40 دستگاه و تجهیزات پزشکی را به وزارت 

بهداشت ایران تحویل می دهد.

والس: 
فرانسه هدف نخست داعش است

»مانوئل والس« نخست وزیر فرانسه اعالم کرد که 
کشورش هدف نخست گروه تروریستی »داعش« 

است.
به گزارش تارنمای روزنامه فرانسوی »لو فیگارو«، 
والس در مصاحبه روز  یکشنبه خود با شبکه خبری 
»ب اف ام«، گفت: سطح تهدید )تروریستی( در 
فرانسه بشدت باالست. سطح تهدید هرگز تا این 
حد باال نبوده است؛ به طور مثال تردیدی نیست که 

فرانسه، هدف حمله بروکسل بوده است.
وی همچنین اعالم کرد: هرگز به هموطنان خود 
در مورد مسائل امنیتی دروغ نمی گویم چون خود 

زمانی وزیر کشور بودم.
نخست وزیر فرانسه افزود: به طور مرتب در فرانسه 
شبکه های تروریستی منهدم و عده ای بازداشت 
می شوند. در حمالت تروریستی 13 نوامبر )22 
آبان( پاریس، فرانسه برای نخستین بار در تاریخ 
انتحاری قرار گرفت. در این  خود هدف عملیات 
حمالت که گروه تروریستی داعش مسئولیت آن را 
برعهده گرفت، 130 نفر جان خود را از دست دادند 

و بیش از 350 نفر دیگر مجروح شدند. 
پس از حمله تروریستی پاریس، در سراسر فرانسه 
وضعیت فوق العاده اعالم شد. این وضعیت پس از 

بارها تمدید همچنان ادامه دارد.

سفر ظریف به چهار کشور اروپایی ؛ بزودی
سفرهای  مجموعه  در  ظریف  گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
دیپلماتیک بزودی به کشورهای لهستان، سوئد، لتونی و فنالند سفر 

خواهد کرد.
حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگو با مهر در 
خصوص سفر آتی وزیر امور خارجه کشورمان به اروپای مرکزی و جزئیات 
این سفر، گفت: در مجموعه سفرهای دیپلماتیک به زودی آقای ظریف به 
کشورهای لهستان، سوئد، لتونی و فنالند سفر خواهند کرد که این سفر 5 
روزه در هفته آینده شامل مجموعه رایزنی های دیپلماتیک، سخنرانی ها 

و دیدارهای مختلف است.
وی افزود: در پی این سفر نیز سفر دیگری به برخی کشورهای دیگر انجام 

خواهد شد که به موقع الزم به اطالع افکار عمومی خواهد رسید.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: سیاست جمهوری اسالمی ایران، 
گسترش همکاری ها با همه کشورهایی است که حاضر به تعامل مشترک 

و برابر با ما هستند.

برگزار ی دومین رزمایش نزاجا در جنوب شرق کشور
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: رزمایش بعدی نیروی زمینی ارتش در 

جنوب شرق کشور و بعد از ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد.
امیر احمدرضا پوردستان در حاشیه برگزاری دومین روز از رزمایش بیت 
المقدس 28 در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان در جمع خبرنگاران و در 
پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص رزمایش آینده نیروی زمینی 
ارتش اظهار داشت:رزمایش بعدی نیروی زمینی ارتش  در جنوب شرق 

کشور و بعد از ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد.
وی در ادامه در خصوص دستاوردهای رزمایش بیت المقدس 28 گفت: 
یگان های عمل کننده در این رزمایش توانستند به ماموریتی که ن ترسیم 

شده بود دست پیدا کنند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش ادامه داد: سالح و تجهیزات شرکت داده شده 

در این رزمایش توانایی و قابلیت خود را نشان داده است.
امیر پوردستان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نیروهای تیپ 65 نوهد 
در جنوب سوریه حضور دارند یا خیر گفت: ما سرباز هستیم و در هر نقطه 
ای از جهان که ستاد کل نیروهای مسلح به ما ابالغ کند حاضریم انجام 

وظیفه کنیم و منحصر به تیپ 65 نیست.

بیش از 120 کشته در انفجارهای تروریستی
 ساحل سوریه

روز  تروریستی که  انفجار  بشر سوریه می گوید، چند  دیده بان حقوق 
دوشنبه در دو استان الذقیه و طرطوس در ساحل غربی سوریه رخ داد، 

بیش از 120 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشته است.
خبرگزاری دولتی سوریه )سانا( نیز گزارش داد که آمار اولیه انفجارهای 
تروریستی امروز استان های الذقیه و طرطوس بیش از 70 تن اعالم شده 

و تعداد زیادی زخمی هم به بیمارستان ها منتقل شده اند.
خبرگزاری دولتی سوریه اعالم کرد، در چهار انفجار همزمان که صبح 
امروز شهر جبله، واقع در استان الذقیه را لرزاند، 50 تن کشته و شمار 
زیادی نیز زخمی شدند. انفجارها در پارکینگ اصلی شهر، اداره برق و 

اورژانس بیمارستان جبله رخ داده است.
در این حمالت از خودروهای بمب گذاری شده و عامل انتحاری مجهز به 
جلیقه انفجاری استفاده شده است که یکی از همین عامالن خود را در 

بیمارستان منفجر کرده است.
سه انفجار تروریستی نیز شهر طرطوس، مرکز استان ساحلی طرطوس را 
هدف قرار داد که طبق گفته مسئوالن شهری این انفجارها نیز بیش از 20 

کشته بر جای گذاشته اند.
دیده بان حقوق بشر سوریه که اطالعات خود را از منابع محلی می گیرد 
اعالم کرد که از کشته شدن 121 تن در انفجارهای امروز ، اطمینان 

حاصل کرده و احتمال افزایش قربانیان هم وجود دارد.
گروه تروریستی داعش مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است.

احرار الشام، از گروه های شبه نظامی همپیمان جبهه تروریستی النصره نیز 
مدعی شده که حمالت را هفت تن از عوامل انتحاری این گروه ترتیب 

داده اند.
استان های الذقیه و طرطوس در غرب سوریه که ساکنان آنها را بیشتر 
علوی های حامی دولت تشکیل می دهند، پایگاه اصلی نظام سوریه از لحاظ 
معنوی و نظامی هستند. گروه های مخالف تاکنون بارها تالش کرده اند این 

دو استان را که از مستحکم ترین موانع دفاعی بهره می برند، نا آرام کنند.
به دلیل تمرکز حامیان دولت در استان های ساحلی سوریه و یک دست 
بودن بافت اجتماعی-قومی آنها، نفوذ به این دو استان برای گروه های 
مخالف به مراتب سخت تر از دمشق، پایتخت سوریه است و همین امر 
باعث شده تروریست ها به هر شیوه ای برای ورود به الذقیه و طرطوس و 

ایجاد آشوب در آنجا متوسل شوند.

برگزاری اجالس دول آسیایی عضو کنوانسیون 
سالح های شیمیایی در تهران  

چهاردهمین اجالس دول آسیایی عضو کنوانسیون سالح های شیمیایی 
قرار است از تاریخ 3 لغایت 5 خرداد ماه سال جاری در تهران برگزار شود.

این اجالس به دنبال هماهنگی های به عمل آمده بین دبیرخانه مرجع 
ملی کنوانسیون سالح های شیمیایی جمهوری اسالمی ایران و سازمان 

منع سالح های شیمیایی برگزار می شود.
هدف از میزبانی این نشست تثبیت نقش فعال کشورمان در سازمان منع 
سالح های شیمیایی است و انتظار می رود برگزاری موفق آن جایگاه 

کشورمان را نزد سازمان و دول عضو ارتقا دهد.
در این اجالس 54 نماینده از 25 کشور آسیایی حضور خواهند داشت و 
طبق دستور کار پیش بینی شده مسائل مهم اجرای ملی کنوانسیون در 

این اجالس مورد بحث قرار خواهد گرفت .
شایان ذکر است که در حالی که 19 سال از الزم االجرایی شدن کنوانسیون 
منع سالح های شیمیایی می گذرد ، این کنوانسیون با 192 کشور عضو 
جامع ترین کنوانسیون بین المللی در این زمینه است که اجرای آن در 
دو سطح بین المللی – توسط سازمان منع سالح های شیمیایی – و 
ملی – توسط مراجع ملی کنوانسیون سالح های شیمیایی – پیگیری 
می شود . دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون سالح های شیمیایی کشورمان 
در چارچوب اداره کل امور سیاسی و امنیت بین المللی معاونت بین الملل 
وزارت امور خارجه و با همکاری نهادهای ذیربط داخلی به وظایف خود ، 
از جمله تهیه و ارائه اظهارنامه های مختلف و پذیرش بازرسی های بین 

المللی عمل می کند.

بان کی مون خواستار کاهش 50درصدی شمار 
آوارگان تا سال 2030 شد

»بان کی مون« دبیر کل سازمان ملل متحد روز دوشنبه در نشست 
جهانی اقدامات بشر دوستانه در استانبول از سران کشورها، رهبران تجاری 
و گروه های کمک رسان خواست نسبت به نصف رساندن شمار آوارگان 

تا سال 2030 متعهد شوند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دبی کل سازمان ملل در سخنانی که در 
مراسم گشایش این نشست دو روزه ایراد کرد، گفت: ما اینجا هستیم تا 
آینده ای متفاوت را شکل دهیم. من از شما می خواهم در قبال به نصف 
رساندن شمار آوارگان داخلی تا سال 2030 متعهد شوید و راه حل های 
بلندمدت و بهتری را برای پناهجویان و آوارگان و سهم برابر در پذیرش 

مسئولیت آنها پیدا کنید.
اقدامات  زمینه  در  بلندمدت  ای  برنامه  تدوین  نشست  این  از  هدف 

بشردوستانه برای مقابله با چالش های آینده اعالم شده است.
این نشست همچنین تاکید دوباره بر اصول انسانی و بشردوستانه، تعهداتی 
به منظور آماده سازی و واکنش به بحران های آینده و توجه جهانی به 

افراد آسیب پذیر و رفع مشکالت آنها را هدف قرار می دهد.

خبرخبر

نفع  به  را  هند  و  ایران  روابط  جمهور  رئیس 
در  امروز  گفت:  و  دانست  منطقه  و  ملت  دو 
اجرایی دو کشور تصمیم  تصمیمات مسئوالن 
گرفته شد که روابط از حالت تجاری به روابط 

جامع اقتصادی دو کشور تبدیل شود.
نشست  در  روحانی  حسن  حجت االسالم 
گفت:  هند،  نخست وزیر  مودی  با  مشترک 
کشور هندوستان در آسیا و منطقه ما جایگاه 
مهمی دارد و روابط با این کشور همواره حائز 
اهمیت بوده است و امروز نیز روابط میان دو 
کشور ایران و هند می تواند به نفع دو ملت و 

منطقه باشد.
وی با بیان اینکه این سفر در شرایط پساتحریم 
توسعه  برای  زمینه  گفت:  می شود،  انجام 
اقتصادی دو کشور امروز بیش از گذشته فراهم 

است.
و  ایران  اقتصادی  روابط  اینکه  بیان  با  روحانی 
هند می تواند بسیار گسترده تر از گذشته باشد، 
اجرایی  مسئوالن  تصمیمات  در  امروز  افزود: 
دو کشور تصمیم بر این گرفته شد که روابط 

دو  اقتصادی  جامع  روابط  به  تجاری  حالت  از 
کشور تبدیل شود.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به ظرفیت های 
راهبردی چابهار برای افزایش همکاری های دو 
در  هندوستان  سرمایه گذاری  با  گفت:  کشور 

توسعه بندر چابهار و اعتباراتی که از سوی این 
کشور برای بندر چابهار مدنظر قرار گرفته شده 
به نماد بزرگ همکاری  است، چابهار می تواند 

بین ایران و هند تبدیل شود.
داالن  مبداء  عنوان  به  چابهار  افزود:  وی 

شمال  جنوب-  و  جنوب-شرق  بین  ترانزیتی 
خواهد بود و با اتمام راه آهن چابهار-زاهدان و 
سپس زاهدان- سرخس می تواند نقطه اتصالی 

بین کشورهای مختلف باشد.
روابط  در  بانکی  نقش  به  اشاره  با  روحانی 
دیدار  در  گفت:  کشور  دو  میان  اقتصادی 
دوجانبه امروز بحث های مهمی در حوزه نحوه 
ساماندهی روابط بانکی میان دو کشور داشتیم.
پیشرفت  به  توجه  با  داد:  ادامه  رئیس جمهور 
 ،ICT نو،  تکنولوژی  در  هندوستان 
بیوتکنولوژی و هوا و فضا، امروز تصمیم گرفتیم 
و  علمی  پارک های  زمینه  در  کشور  دو  روابط 
توسعه  نو  تکنولوژی های  و  دانشگاه ها  فضایی، 

یابد.
وی همچنین با اشاره به بحران های منطقه ای 
گفت: با توجه به اهمیت ثبات و امنیت منطقه 
یمن  و  سوریه  عراق،  افغانستان،  در  ویژه  به 
تصمیم گرفته شد دو کشور در زمینه مسائل 
و  ایجاد صلح  برای  نزدیک تری  روابط  سیاسی 
ثبات منطقه و مبارزه با تروریسم دنبال کنند.

روحانی: روابط ایران و هند به نفع منطقه است

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک، بر لزوم هوشیاری در برابر طرح تجزیه سوریه 
تاکید کرد و گفت: جمهوری اسالمی ایران قطعا در برابر این طراحی های شوم 

ایستادگی خواهد کرد.
علی اکبر والیتی در دیدار با مقامات عالی مرکز تحقیقات استراتژیک روسیه در 
تهران افزود: جمهوری اسالمی ایران و روسیه در مسیر همکاری های دو جانبه 
المللی به طور مستمر نقطه نظرات خود را به صورت مستقیم و شفاف  و بین 
با یکدیگر تبادل می کنند و این سفر هم به دلیل اهمیت و جایگاه تبادالت و 
ارتباطات تحقیقاتی و پژوهشی و انتقال دیدگاه های دقیق به مسئوالن و تصمیم 

گیران بسیار مهم و قابل توجه است. 
وی با تاکید بر این که مقامات عالی دو کشور عزم جدی برای ترسیم و تعیین 
کار  تجربه  سال   35 حدود  طول  در  گفت:  دارند،  یکدیگر  با  استراتژیک  روابط 
بین المللی و حضور در مالقات های فراوان، باید تصریح کنم که مالقات رئیس 
اراده  انقالب بی نظیر و ویژه بوده و این نشانه  با رهبر معظم  جمهوری روسیه 

رهبران عالی دو کشور برای توسعه روابط است.
والیتی تاکید کرد: در سطوح دیگر اجرایی و حتی برنامه ریزی های مرتبط باید 
همین اراده به طور جدی شکل گیرد و مراکز تحقیقاتی دو طرف در این زمینه 

می توانند نقش جدی و تاثیرگذار داشته باشند.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک اضافه کرد: در آستانه آخرین سفر و در مصاحبه 
برای  تالش  در  روسیه  و  ایران  اسالمی  جمهوری  که  کردم  اعالم  ها  رسانه  با 
گسترش روابط تا سطح استراتژیک هستند و این کالم به دقت بیان شده بود و 
روابط امروز دو طرف در تاریخ روابط فیمابین بی سابقه هست و البته نیازمند 
اندرکاران در سطوح مختلف  افزون دست  روز  و  بیشتر  و همکاری های  تالش 

است.
والیتی افزود:  یقینا نشستی که دو مرکز در روسیه داشتند و در زمان حاضر در 
تهران خواهند داشت باید به صورت ویژه و به عنوان نگاه پژوهشی و برنامه ریزی 

به مسئوالن منتقل تا در اجرا و نمونه عملی روابط مشاهده شود.
وی نمونه همکاری های دو کشور در سوریه را یادآور شد و گفت: همکاری دو 
طرف در سوریه قابل توجه بوده و است و می توان با در نظر گرفتن جنبه های 

مختلف آن، نسبت به تاکید بر نکات مثبت و رفع برخی مشکالت اقدام کرد.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک تصریح کرد: همکاری دو کشور در سوریه بسیار 
مهم است و سناریوهایی که آمریکایی ها و برخی متحدین برای منطقه و از جمله 
رفتن بشار اسد و یا تجزیه سوریه به پنج قسمت طراحی کرده اند، بی تردید برای 
مردم سوریه و کشورهای منطقه هیچ گونه منافعی را به دنبال نخواهد داشت و 

باید در این زمینه با هوشیاری عمل کرد.
والیتی افزود:  جمهوری اسالمی ایران قطعا با این طراحی های شوم ایستادگی 
خواهد کرد و بشار اسد خط قرمز ایران است و بدیلی برای وی برای حل مشکالت 
منطقه وجود ندارد و رییس جمهوری سوریه نیز همچون همیشه در مسیر محور 
مقاومت ایستادگی کرده است. ایران و روسیه هم اقتدار الزم را در منطقه دارند 

اما حتما راه حل نظامی برای سوریه وجود ندارد.
وی به حوزه های اقتصادی هم اشاره و تاکید کرد: در زمینه های اقتصادی، انرژی 
،ترانزیتی و ... بسترهای فراوانی برای همکاری وجود دارد که باید در این خصوص 
هم برنامه ریزی الزم صورت پذیرد؛ ضمن آن که در دیگر زمینه ها در منطقه 

آسیای مرکزی، قفقاز و ... نیز امکان همکاری وجود خواهد داشت.

والیتی: 

ایران در برابر طراحی شوم تجزیه سوریه 
ایستادگی می کند

ادامه از صفحه 1
سخنگوی وزارت خارجه گفت: در اجالس 
وین این نگاه و طرح دیدگاه های تکراری 
بخش عمده اجالس را به خود اختصاص 
تحول  هم  اجالس  سند  رو،  این  از  داد. 
جدیدی در خود نداشت ولی مهم اجرای 

این اسناد است.
وی ادامه داد: در مجموع رایزنی های خود 
با همه کشورهای جهان این مسیر را دنبال 
می کنیم که اولویت ها مشخص و بر اساس 
آن برنامه ریزی و جدول زمان بندی در نظر 

گرفته شود.
جابری انصاری درباره نمایشگاه هولوکاست 
این  برگزارکنندگان  گفت:  تهران  در 

نمایشگاه، غیردولتی و گروه های مردم نهاد بودند که 
هولوکاستی  آنها  هدفگذاری  کردند  عنوان  صراحتا 
است که هم اینک علیه مردم فلسطین توسط رژیم 

صهیونیستی در جریان است.
سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: ما به عنوان دولت، 
برگزارکننده این نمایشگاه نیستیم، اما برگزارکنندگان آن 
مخالفت با هولوکاست جاری در سرزمین های اشغالی 
و ظلمی که بر مردم فلسطین می شود را هدف خود 

اعالم کردند.
وی درباره اینکه برخی کشورهای حامی تروریست از 
تسلیحات  واگذاری  که  سوریه  در  »ب«  طرح  اجرای 
به معارضان سوری است، خبر دادند و موضع  جدید 
جمهوری اسالمی ایران در این باره چیست؟ پاسخ داد: 
تشدید بحران سوریه، نتیجه اجرای طرح های الف، ب، 

ج و د کشورهایی مانند عربستان است.
کرد:  اضافه  کشورمان  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
کشوری که در تشدید این بحران و حرکت آن به سمت 
بحران حل نشدنی و منشاء بی ثباتی در منطقه شده 
است، دولتی است که تاثیر اساسی در پرورش تروریسم 

داشته و دارد.
جابری انصاری عنوان کرد: حل سیاسی بحران سوریه، 
تنها راه حل فرارو است که عملی شدن آن منوط به 
اهتمام کشورهای منطقه به مسئله افراط گرایی و مبارزه 
با آن است. وی یادآور شد: جمهوری اسالمی ایران در این 
باره موضع شفاف دارد و معتقد است که ادامه راه حل 

های قبلی تنها به گسترش بی ثباتی منجر خواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه گفته می شود که پرونده پترسون دو بعد از پرونده 
پترسون یک که منجر به بلوکه شدن دارایی های ایران 
توسط آمریکا شد، از سوی این دولت در حال پیگیری 
است. چه اقداماتی برای جلوگیری از تکرار این اقدامات 
برای  تدابیر  کلیه  داد:  توضیح  است،  گرفته  صورت 

جلوگیری از تکرار این اتفاق در دستور کار است.
جابری انصاری گفت: اقدامات آمریکا نوعی راهزنی بین 
المللی است، اما بدون شک با اقداماتی که در حال انجام 
بازپس گرفته  کامل  به طور  ایران  ملت  است، حقوق 
ایالت  دولت  امیدواریم  کرد:  تصریح  وی  شد.  خواهد 
متحده در الیه های متعدد و پی در پی اقداماتی که بر 
علیه منافع ایران انجام می دهد، اضافه نکرده و با تدابیری 
که اتخاذ می کند امکان تکرار چنین اقدامات را فراهم 
نکند. آنچه تاکنون اتفاق افتاده، نقض قوانین بین المللی 
است. سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی 
مبنی بر واکنش جمهوری اسالمی ایران به تظاهراتی که 

در کشور فرانسه در حال شکل گیری است گفت: اصول 
ثابتی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران وجود 
دارد و آن این است که در اصول داخلی کشورها دخالت 
نمی کنیم، اما از حقوق ملت ها بر اساس قوانین و حق 

طبیعی آنها دفاع می کنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جمهوری اسالمی 
ایران برای عملی کردن سیاست خود در مسئله فلسطین 
داخلی  مسائل  گفت:  داشت،  برخواهد  هایی  گام  چه 
موجود بین ملت های منطقه منوط به راه حل سیاسی و 
توافق بین جریان های سیاسی است، اما مسئله فلسطین 
مسئله ای است که نتیجه اشغال این سرزمین توسط 
رژیم صهیونیستی و شکل گیری یک دولت غاصب و نیز 

نفی حقوق پایه ای و اساسی یک ملت است.
روند گفتگوهای صلحی  داد: در  ادامه  انصاری  جابری 
که در دو دهه اخیر درباره مسئله فلسطین انجام شده، 
حداقل حقوق ملت فلسطین نیز به آنها داده نشده از 
این رو، روند صلح بر مبنای تبعیض نژادی با بن بست 
اساسی مواجه شده که در نتیجه از مذاکرات صلح چیزی 
باقی نمانده است. سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: 
حل مساله فلسطین منوط به رفع اشغال و به رسمیت 
شناختن حقوق پایه ای این ملت است. جمهوری اسالمی 
ایران نیز از حقوق ملت فلسطین در جهت حقوق اساسی 
آنها حمایت کرده و در این مسیر حامی همه راه های 

مشروعی است که آنها به کار می گیرند.
وی درباره پیشنهاد تاسیس دفتر اتحادیه اروپا توسط 
خانم موگرینی، گفت: در سفر خانم موگرینی به ایران 
همه  های  همکاری  دیگر، گسترش  گفتگوهای  در  و 
جانبه بین ایران و اتحادیه اروپا مورد رایزنی و تبادل نظر 
قرار گرفته است که در این بین یکی از درخواست های 

اتحادیه اروپا، داشتن دفتر در تهران است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: این امر منوط به 
پیگیری های قانونی و موافقت جمهوری اسالمی ایران 
است که اگر اقدامی در این باره صورت گیرد، به اطالع 

افکار عمومی خواهد رسید.
جابری انصاری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در 
زمان سفر رئیس جمهور کرواسی به ایران از سوی برخی 
کاربران مجازی در ایران به صفحه شخصی وی حمالت 
زیادی صورت گرفت و آیا در این باره از سوی دولت 
کرواسی اعتراضی مطرح شده، وزارت امور خارجه این 
موضوع را پیگیری کرده یا نه؟ گفت: متاسفانه گاهی در 
مناسبت های مختلف در صفحات مجازی این اتفاق رخ 
می دهد که شایسته اخالق و ادب ملت ایران نیست 
که  بوده  ایران  ملت  وجهه  شدن  خدشه دار  موجب  و 

پذیرفتنی نمی باشد.

جابری انصاری ؛ قطعا حقوق ملت ایران از آمریکا پس 
گرفته می شود

 موضوع حج را با حداکثر خویشتنداری دنبال کردیم

پیشرفته  های  سالح  تولید  جدید  صنایع 
پدافند  پرتاب  دوش  های  موشک  انفرادی، 
هوایی و انواع مهمات و زیر مجموعه های آن، 
سالروز  خرداد  سوم  با  همزمان  دوشنبه  روز  
و  دفاع  وزیر  حضور  با  خرمشهر  فتح  حماسه 

پشتیبانی نیروهای مسلح افتتاح شد.
تبلیغات دفاعی وزارت  اداره کل  از  به گزارش 
دهقان  حسین  پاسدار  سرتیپ  سردار  دفاع؛ 
بشریت  عالم  منجی  میالد  سالروز  تبریک  با 
حضرت مهدی موعود )عج( و گرامیداشت سوم 
خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر قهرمان در 
مراسم افتتاح این صنایع جدید تولیدی گفت: 
جدید  آمایش  راستای  در  جدید  صنایع  این 
صنعتی وزارت دفاع و خروج صنایع دفاعی از 
مراکز شهری به منظور کمک به حفظ محیط 
و  تجهیزات  سازی  روزآمد  همچنین  و  زیست 
تسلیحات نیروهای مسلح صورت گرفته است.

این  جابجایی  و  انتقال  در  عمل  سرعت  وی 
صنایع و بهینه سازی و روزآمد سازی آنها را از 
ثمرات این اقدام بر شمرد و خاطر نشان کرد: 
تولیدی دستاورد درخشان درخت  این صنایع 
نهال  که  است  خوداتکایی  و  خودباوری  تناور 
است  مقدس غرس شده  دفاع  در حماسه  آن 
و امروز ایران اسالمی از آثار پربرکت آن بهره 

مند است.

بیت  پیروزمند  عملیات  به  اشاره  با  دفاع  وزیر 
از  سازی خرمشهر  آزاد  به  منجر  که  المقدس 
دست متجاوزین شد ، گفت: این پیروزی های 
بزرگ و سرنوشت ساز در پرتو وحدت، مقاومت 

و اقتداربوجود آمد.
واکاوی  ضرورت  بر  تاکید  با  دهقان  سردار 
فتوحات بزرگ رزمندگان اسالم در طول هشت 
جانبه  همه  وجود هجوم  با  مقدس  دفاع  سال 
دشمنان در عرصه نظامی، سیاسی، اقتصادی، 
تبلیغاتی و فرهنگی افزود : فتح خرمشهر فقط 
اراده  تحقق  بلکه  نبود،  شهر  یک  آزادسازی 
ملتی بود که ثابت کرد در سخت ترین شرایط 
اقتدار  و  ایستادگی  اتحاد،  ایمان،  با  توان  می 
در  زانو  به  را  آنها  حامیان  و  متجاوز  دشمنان 

آورد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره 
به  )ره(  خمینی  امام  حضرت  ممتاز  نقش  به 
عنوان فرماندهی کل قوا گفت: مجموعه تدابیر 
حضرت  سوی  از  شده  ترسیم  راهبردهای  و 
امام)ره( موجب شد، دفاع پرشور و جانانه ملت 
و  عنوان یک حماسه مقدس  به  ایران همواره 
اثر گذار در تاریخ ملت  یک فرهنگ ارزشی و 
ایران بدرخشد و منشا و کانون تحوالت بزرگ 
و چراغ راه ملت ایران، نسل های آینده و هم 

ملت های آزاده و عدالت طلب جهان باشد.

از  فرازی  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
کرد  قرائت  را  ره(  خمینی )  امام  حضرت  پیام 
به  را  انقالبمان   ، جنگ  در  »ما  فرمودند؛  که 
خویش  مظلومیت  ما  ایم،  نموده  صادر  جهان 
و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ایم، 
از چهره تزویر جهانخواران  ما در جنگ، پرده 
کنار زدیم، ما در جنگ، دوستان و دشمنانمان 
را شناختیم ، ما در جنگ به این نتیجه رسیده 
ما  بایستیم،  خودمان  پای  روی  باید  که  ایم 
را  غرب  و  شرق  ابرقدرت  دو  ابهت  جنگ  در 

شکستیم و ...« 
نظیر  بی  دستاوردهای  کرد:  تاکید  دفاع  وزیر 
مقاومت ملت ایران در برابر نظام سلطه و مزدور 
درس  حامل  صدام،  یعنی  آنان  پرورده  دست 
توان  بر آن می  تکیه  با  بزرگی است که  های 
و  سرافرازی  عزت،  متمادی،  های  قرن  برای 

اقتدار ایران اسالمی را رقم زد.
سردار دهقان همچنین با قرائت فرازی از بیانات 
مقام معظم رهبری که فرمودند؛ »حفظ روحیه 
انقالبی در زمان صلح سخت تر از زمان جنگ 
است« گفت: روحیه انقالبی در پرتو صیانت و 
استمرار  مقدس  دفاع  های  ارزش  به  پایبندی 
می یابد و اگر امروز جوانان این مرز و بوم برای 
به صفوف  پیوستن  و  بیت  اهل  از حریم  دفاع 
تابی می کنند و داوطلبانه  جبهه مقاومت بی 

روحیه  بواسطه  فداکاری هستند  و  ایثار  آماده 
انقالبی، فرهنگ جهاد و شهادت و ارزش های 
متعالی است که در دوران حماسه دفاع مقدس 

خلق شد و به نسل های آینده منتقل شد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عظیم 
عملیات  شهدای  ویژه  به  مقدس  دفاع  الشان 
المقدس و تجلیل و تکریم خانواده های  بیت 
کامل  تحقق  راه  تنها  کرد:  تصریح  آنان  مقاوم 
نورانی  راه  تداوم  اسالمی  انقالب  های  آرمان 
شهیدان و ارزش های برخواسته از خون آنان 
است که با رشادت و ایثار، چنان درسی را به 
ابد کسی هوس تهاجم  تا  متجاوزان دادند که 

به این مرز و بوم را نداشته باشد.
با  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر 
قدردانی از تالش و زحمات مدیران، متخصصان 
دفاع  صنایع  سازمان  کارکنان  و  کارشناسان   ،
در آماده سازی و بهره برداری از صنایع جدید 
موشک  انفرادی،  پیشرفته  های  سالح  تولید 
های دوش پرتاب پدافند هوایی و انواع مهمات 
و زیر مجموعه های آن تأکید کرد: فرهنگ و 
روحیه جهاد و شهادت و خدمت خالصانه برای 
آرمان  و  اسالمی  میهن  حریم  از  جانانه  دفاع 
های انقالب همچنان در کالبد مجموعه وزارت 
پویا  و  زنده  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع 

است.

با حضور وزیر دفاع؛

افتتاح صنایع جدید تولید سالح های پیشرفته انفرادی وموشک های دوش پرتاب



4 مجلسسه شنبه 4 خرداد 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3245

احضارمتهم
کالسه  درپرونده  کیفرخواست  موجب  به  تهران  مدرس  شهید  قضایی  مجتمع   
کیفر  تقاضای  تخریب  اتهام  به  احمدی  علی  برای   9409982151000489
برای  رسیدگی  ووقت  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی  نموده،که 
بودن  المکان  مجهول  به  است.باعنایت  گردیده  مورخه95/4/6ساعت9تعیین 
دادرسی  آئین  مواد115و180قانون  مقررات  ودراجرای  متهم  به  دسترسی  وعدم 
دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری مراتب یک نوبت منتشرتا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتسابی دروقت مقرر در دادگاه حاضرگردد.بدیهی است درصورت عدم 

حضور،مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
325374/م الف  مدیردفترشعبه1081 دادگاه کیفری2مجتمع قضایی شهیدمدرس  تهران

احضارمتهم
کالسه  درپرونده  کیفرخواست  موجب  به  تهران  مدرس  شهید  قضایی  مجتمع   
اتهام  به  وحدتی  ومحسن  میرزائیان  مجتبی  برای   9309982149900396
سرقت مستوجب تعزیر تقاضای کیفر نموده،که رسیدگی به موضوع به این شعبه 
است. گردیده  مورخه95/4/28ساعت8/30تعیین  برای  رسیدگی  ووقت  ارجاع 

مقررات  ودراجرای  متهم  به  دسترسی  وعدم  بودن  المکان  مجهول  به  باعنایت 
درامورکیفری  وانقالب  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  مواد115و180قانون 
مراتب یک نوبت منتشرتا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی دروقت مقرر در دادگاه 
به  غیابی  مقررات رسیدگی  است درصورت عدم حضور،مطابق  حاضرگردد.بدیهی 

عمل خواهد آمد.
325375/م الف  مدیردفترشعبه1084 دادگاه کیفری2مجتمع قضایی شهیدمدرس  تهران

احضارمتهم
کالسه  درپرونده  کیفرخواست  موجب  به  تهران  مدرس  شهید  قضایی  مجتمع   
عمدی  وجرح  ضرب  اتهام  به  احمدی  عباس  برای   9309982151801106
تقاضای کیفر نموده،که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع ووقت رسیدگی 
برای مورخه95/4/30ساعت9تعیین گردیده است.باعنایت به مجهول المکان بودن 
دادرسی  آئین  مواد115و180قانون  مقررات  ودراجرای  متهم  به  دسترسی  وعدم 
دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری مراتب یک نوبت منتشرتا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتسابی دروقت مقرر در دادگاه حاضرگردد.بدیهی است درصورت عدم 

حضور،مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
325377/م الف  مدیردفترشعبه1084 دادگاه کیفری دومجتمع قضایی شهیدمدرس  تهران

احضارمتهم
 به موجب محتویات پرونده کالسه9509980310300011مطروحه دراین شعبه 
آقای ذبیح ا... رئیسی نژاد فرزند محمد که فعال مجهول المکان بوده ومشخصات 
اتهام ترک نفقه تحت تعقیب می باشد لذا  بیشتری ازوی منعکس نمی باشد به 
وانقالب  عمومی  دادگاه  کیفری  دادرسی  آیین  ماده174قانون  موجب  به  مراتب 
انتشار آگهی  ازتاریخ  نامبرده ظرف مدت یکماه  دریک نوبت آگهی می گردد که 
جهت دفاع وپاسخگویی به اتهام وارده دراین شعبه دادیاری حاضرودرصورت عدم 

حضور اقدام قانونی معمول خواهدشد.
325370/م الف دادیار شعبه دهم دادسرای شهرری

احضارمتهم
آقای  متهم  به  کیفری  دادرسی  آئین  ماده174قانون  اجرای  در  بدینوسیله   
تعقیب  تحت  گوشی  سرقت  اتهام  وبه  المکان  مجهول  که  قزلچه  حمیدسلطانی 
که  شود  می  آگهی  یامحلی  کثیراالنتشار  ازجراید  دریکی  نوبت  یک  قرارگرفته 
پرونده  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  جهت  آگهی  درج  ازتاریخ  یکماه  مدت  ظرف 
حاضر  تهران  شانزدهم  ناحیه  دادسرای  بازپرسی   9 درشعبه  مطرح  به  کیفری 
رسیدگی  قانون  مواد174همان  مطابق  مقررات  وفق  شعبه  این  ودرغیراینصورت 

غیابی واظهارنظرخواهد نمود.
325372/م الف بازپرس شعبه نهم دادسرای ناحیه شانزدهم تهران

احضارمتهم
 درپرونده کالسه950152آقای بهزاد ره انجام به اتهام فروش مال غیرتحت تعقیب 
می باشند به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبردگان وبه تجویز ماده115قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امورکیفری مراتب در روزنامه آگهی 
عمومی  دادسرای  بازپرسی  دهم  درشعبه  نشرآگهی  مهلت30روزازتاریخ  ظرف  تا 
وانقالب ناحیه یک تهران واقع در خیابان شریعتی جنب پل آیت اهلل صدرخیابان 
مقرر  موعد  در  حضور  عدم  نماید.درصورت  دفاع  انتسابی  اتهام  واز  حاضر  الهیه 

رسیدگی واظهار عقیده می نماید.
325371/م الف بازپرس شعبه دهم دادسرای عمومی وانقالب ناحیه یک تهران

 احضارمتهم
کالسه  درپرونده  کیفرخواست  موجب  به  تهران  مدرس  شهید  قضایی  مجتمع   
وفروش  کالهبرداری  اتهام  به  شیاسی  کاووس  برای   9309982149300783
ارجاع ووقت  این شعبه  به  به موضوع  تقاضای کیفر نموده،که رسیدگی  مال غیر 
مجهول  به  است.باعنایت  گردیده  مورخه95/4/13ساعت10تعیین  برای  رسیدگی 
مواد115و180قانون  مقررات  ودراجرای  متهم  به  دسترسی  وعدم  بودن  المکان 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری مراتب یک نوبت منتشرتا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی دروقت مقرر در دادگاه حاضرگردد.بدیهی است 

درصورت عدم حضور،مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
325373/م الف  مدیردفترشعبه1081 دادگاه کیفری2مجتمع قضایی شهیدمدرس  تهران

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

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

فاقد سند رسمی

اول  1394/12/20هیات  مورخ    139460331010005678 شماره   برابررای 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج –ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی  آقای/خانم ابوالقاسم حسنی فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 3898 
مربع-  متر  به مساحت 141/21  باب خانه   دانگ یک  تهران در شش  از  صادره 
مفروزو مجزی شده از پالک 285 فرعی از163 اصلی واقع دراراضی سرحدآباد کرج 
خریداری از مالک رسمی سعید ادیب محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  مذکورو  مدت  انقضای  صورت  در  است  نمایند.بدیهی 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف5103
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/03/04
تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/03/19

 منصور هدایت کار  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

ابالغ اجرائیه
دادگاه  اول  ازشعبه  شماره9409976130101281صادره  دادنامه  بموجب 
است محکوم  المکان  فعال مجهول  زاده که  ماهشهرآقای خلیل سلطانی  حقوقی 
برمبنای  1390/9/25صدورچک  ازتاریخ  تاخیرتادیه  خسارت  پرداخت  به  است 
نرخ اعالمی تورم بانک مرکزی تاتاریخ1394/10/5وهزینه دادرسی درحق آقای 
خلیفه شعبانی لذابه نامبرده ابالغ می گردد ظرف ده روز ازتاریخ نشراین آگهی 
نسبت به اجرا اقدام نماید درغیراینصورت وفق مقررات اقدام خواهدشد.   شماره 

م.الف)16/898(
مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان ماهشهر-شهرام زارع

دادنامه 
حقوقی  عمومی  دادگاه  نهم  شعبه   9409986610900611 کالسه  پرونده 
 9409976610901122 شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
خواهان : آقای ذبیح اهلل معتمدی فرزند عزیز اهلل با وکالت خانم زهرا رحمان شاهی 
و  میدان شهدا  بین  آباد  لرستان شهرستان خرم  استان  نشانی  به  فرزند گردعلی 
چهار راه فرهنگ ک شهید طوالبی پ 3 – خوانده : آقای سید جواد آقائی میبدی 
فرزند سید حسن به نشانی تهران – فرمانیه خیابان دیباچی شمالی کوچه نسرین 
پالک 25 ز2 – خواسته ها : 1-مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2-مطالبه خسارت 

دادرسی 3-مطالبه وجه چک 
با  اله  عزیز  فرزند  معتمدی  اله  ذبیح  آقای  دادخواست  در خصوص   : دادگاه  رای 
وکالت خانم زهرا رحمان شاهی به طرفیت آقای سید جواد آقائی میبدی فرزند 
سید حسن به خواسته تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه 
به  بانک کشاورزی  به شماره 408376 مورخ 1394/3/10 عهده  فقره چک  یک 
لغایت  چک  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  احتساب  با  ریال  میلیون  پنج  و  شصت  مبلغ 
اجرای حکم و با احتساب کلیه خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به جامع اوراق 
و محتویات پرونده و با عنایت به ادله ابرازی خواهان من جمله رونوشت یک فقره 
چک به مشخصات فوق الذکر در وجه حامل و رونوشت گواهی عدم پرداخت صادره 
از بانک محال علیه وجود الشه چک در ید خواهان و ارائه اصل آن به دادگاه و 
اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی و تذکر این موضوع در اخطاریه وی که حضور 
لکن در جلسه رسیدگی  الزامی است  و مواجهه حضوری  توضیح  اخذ  وی جهت 
حاضر نگردیده است و یا دلیلی که حکایت از برائت ذمه خود باشد به دادگاه ارائه 
ننموده است و با عنایت به وصف تجریدی و تنجزی اوراق تجاری من جمله چک 
و با جری اصل عملی استصحاب بقاء دین ذمه خوانده را نسبت به خواهان مشغول 
و خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد عملی 522-529-515-198 
قانون آیین دادرسی و مواد 310-311-312-313 قانون تجارت و تبصره ماده 2 
قانون چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 65/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/267/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا یوم الوصول حسب شاخص بهای کاال و 
خدمات اعالمی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که جمعا در اجرای 
احکام محاسبه خواهد گردید و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید 

نظر در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد.
رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – سید غالمرضا مرتضوی.

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

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

فاقد سند رسمی
اول/ 1394/12/20هیات  مورخ    139460331010005677 شماره   برابررای 

سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
مالکانه  –ناحیه دو تصرفات  ثبت ملک کرج  ثبتی حوزه  واحد  رسمی مستقر در 
بالمعارض متقاضی  آقای حبیب اله عباسیان  فرزند علی اصغر شماره شناسنامه 
1164  صادره از همدان ششدانگ یک باب ساختمان  بمساحت 191.81 متر مربع 
مفروزو مجزی شده از پالک 285 فرعی از163 اصلی واقع در سرحدآباد کرج ناحیه 
دوخریداری از مالک رسمی سعید ادیب محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
از  اداره تسلیم و پس  این  رابه  اعتراض خود  به مدت دو ماه  اولین آگهی  انتشار 
اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع 
وصول  عدم  مذکورو  مدت  انقضای  صورت  در  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف5102
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/03/04
تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/03/19

 کفیل ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس منصور هدایت کار 

آگهی موضوع ماده3قانون
 وماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقدسندرسمی
موضوع  سوم  شماره139460317001017722-94/11/7هیات  برابررای 
فاقدسندرسمی  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
آقای/ مالکانه و بالمعارض متقاضی  اهوازتصرفات  ناحیه یک  ثبتی  مستقردرواحد 

شماره  ازاهوازبه  شناسنامه9037صادره  بشماره  فرزندعلی  سیاحی  محسن  خانم 
درقسمتی  مساحت187/33مترمربع  به  ساختمان  باب  ملی1750573652دریک 
شماره169/368702/ن- نامه  موضوع  شده  اهوازخریداری  ازپالک58/25بخش9 
رسمی( )مالک/مالکین  امام)ره(  حضرت  فرمان  ازستاداجرایی  94/10/27انتقالی 

که بعناوان عطیه رهبری به متقاضی انتقال یافته محرزگردیده است.لذابه منظور 
درصورتیکه  شود  می  آگهی  روز  پانزده  فاصله  به  دردونوبت  مراتب  عموم  اطالع 
باشندمی  داشته  اعتراضی  متقاضی  صدورسندمالکیت  به  نسبت  اشخاص 
تسلیم  اداره  این  خودرابه  اعتراض  دوماه  بمدت  آگهی  انتشاراولین  توانندازتاریخ 
اعتراض،دادخواست خودرابه  ازتاریخ تسلیم  ماه  ازاخذرسیدظرف مدت یک  وپس 
مرجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 
مانع  صدورسندمالکیت  صادرخواهدشد.ضمنا  سندمالکیت  مقررات  طبق  اعتراض 

ازمراجعه متضرربه دادگاه نخواهدبود.   شماره م.الف)5/853(
تاریخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 95/3/4 

تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 95/3/19
کفیل اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه یک اهواز-مراد گراوند

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

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

فاقد سند رسمی
برابررای شماره  139460331010005674  مورخ 1394/12/20هیات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج –ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
  21 شناسنامه  بشماره  غالمحسین  فرزند  گلمحمدی   شمسعلی  آقای  متقاضی  
صادره ازساوجبالغ نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 166.83  
متر مربع پالک 1184 فرعی از اصلی از163 اصلی واقع در استان البرز ناحیه دو 
شهرستان فردیس خریداری از مالک رسمی ستاد اجرایی   فرمان امام )ره( محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  رسید،ظرف  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  رابه 
اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.م/الف5112
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/03/04
تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/03/19

 رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس منصور هدایتکار 

احضارمتهم
وانقالب  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  ماده174قانون  اجرای  در  بدینوسیله 
درامورکیفری به متهم آقای غالمعلی راد مجهول المکان وبه اتهام جعل واستفاده 
کثیراالنتشار  ازجراید  دریکی  نوبت  یک  قرارگرفته  تعقیب  تحت  ازسندمجعول 
از  ازتاریخ درج آگهی جهت دفاع  یکماه  یامحلی آگهی می شود که ظرف مدت 
دادیاری  به شماره940234مطرح درشعبه سوم  پرونده کیفری  انتسابی در  اتهام 
مقررات  وفق  شعبه  این  ودرغیراینصورت  ناحیه16تهران)بعثت(حاضر  دادسرای 

قانونی رسیدگی غیابی واظهارنظرخواهد نمود.
325368/م الف دادیارشعبه سوم دادسرای ناحیه16تهران

ضرورت تسریع در پرداخت حقوق معوقه
 کارگران شهرداری

نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس بر ضرورت پرداخت مطالبات معوقه 
کارگران شهرداری تاکید کرد و افزود: بهتر است شهرداری هزینه های زائد را 

کاهش داده و نسبت به پرداخت معوقات کارگران خود اقدام کنند.
نادر قاضی پوراز ناتوانی شهرداری ها در پرداخت مطالبات کارگران زیرمجموعه 
خود انتقاد کرد وافزود: نباید تاوان کاهش درآمد شهرداری ها و رکود بر بازار 
ساخت و ساز را قشر زحمتکش کارگر پرداخت کند؛  جای بسی تامل است 
که شهرداری ها چرا  به جای قطع حقوق کارگران نسبت به قطع حقوق 

پیمانکاران اقدام نمی کنند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی، خواستار تسریع در پرداخت 
مطالبات معوقه کارگران شهرداری شد و تصریح کرد: البته در این زمینه 
به عملکرد ضعیف  معوقات  پرداخت  در  تعلل  و  دارند  قصور  شهرداری ها 

شهرداری ها برمی گردد نه شرکت های پیمانکاری.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه شهرداری ها باید با کاهش 
هزینه های زائد در امر ورزش، برنامه های به ظاهر فرهنگی و تفریحی، حذف 
برگزاری برخی جلسات، نسبت به پرداخت معوقات کارگران خود اقدام کنند، 
یادآور شد:  اگرچه شهرداری ها با حذف و کاهش هزینه های اضافی از پس 
پرداخت معوقات کارگران خود برمی آیند ولی متاسفانه در این کار تعلل می 
کنند و ماه هاست که از زیر بار پرداخت معوقات کارگران خود شانه خالی 
می کنند. وی ادامه داد: شهرداری ها باید تمهیداتی را به منظور جلوگیری از 
تعویق مطالبات کارگران اتخاذ نمایند و در سیاستگذاری های نهادهای خدمات 
رسانی شهری تجدیدنظر اساسی صورت گیرد؛  اولویت اول شهرداری ها باید 

پرداخت مطالبات معوقه کارگران خود باشد.
نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسالمی، وضعیت معیشتی 
کارگران شهرداری را بسیار نامناسب دانست  و بر ضرورت رفع مشکالت 
اقتصادی آنها تاکید کرد و گفت: رفع مشکالت اقتصادی این قشر مستلزم 

توجه جدی شهرداری ها است.

تعطیلی ثامن الحجج قطعی شد
از خانه ملت؛ رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی،با بیان  به نقل 
با هدف بررسی نقش آن ها در  نیز  بانک های مجاز  اینکه ساماندهی 
تحقق اقتصاد مقاومتی در دستورکار قرار دارد،گفت: تعطیلی موسسات 
غیرمجاز فاقد مجوز حتمی است. محمدعلی پورمختار از برگزاری جلسات 
منسجم بانک مرکزی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای تعیین تکلیف 
موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز درکشور خبر داد،گفت: درخصوص 
موسسه ثامن الحجج )ع(اقدامات خوبی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 
صورت گرفته و طبق مصوبه این ستاد اقدامات خوبی در حال انجام است.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسالمی،با بیان اینکه 
جدیت خوبی در برخورد با مفاسد اقتصادی و موسسات مالی غیرمجاز را از 
سوی مسئوالن شاهد هستیم،افزود: ساماندهی وضعیت موسسات مالی به 

رشد شاخص های اقتصادی و بهبود شرایط کشور می انجامد.
این نماینده مردم در مجلس نهم،با تاکید بر اینکه موسسه مالی ثامن 
الحجج)ع( در حال پرداخت مطالبات مردم است،تصریح کرد: در صورتی 
که این موسسه نسبت به دریافت مجوز اقدام نکند؛در روز پایانی تصویه 

حساب مطالبات مردم تعطیل خواهد شد.
وی با بیان اینکه در بحث مفاسد اقتصادی درحوزه بانکی تنها مشکل 
ما موسسات مالی غیرمجاز نیست،گفت:بانک های مجاز و رسمی اعم از 
دولتی و غیردولتی در شکلگیری شرایط کنونی اقتصاد کشور ذی نقش 

هستند.
پورمختار ادامه داد:بعد از ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز 
سامان بخشی به بانک های مجاز از جهت اینکه چه منابعی در اختیار دارند 

و در چه جاهایی هزینه می شود،صورت خواهد گرفت.
وی افزود: باید مشخص شود منابع بانک های مجاز ما چه نقشی در 
رونق تولید و تحقق اقتصادمقاومتی داشته اند. رئیس کمیسیون اصل 
نود قانون اساسی،یادآور شد: بانک های مجاز و غیرمجاز از این پس زیر 

ذره بین مجلس و دستگاه های نظارتی قرار دارند.

واردات بی رویه آفت تحقق
 اقتصاد مقاومتی

عمران  کمیسیون  نقل  و  حمل  کمیته  رئیس 
های  واگن  واردات  هنوز  اینکه  بیان  با  مجلس، 
مستعمل و از رده خارج تایید نشده است،گفت: 
اقتصاد  تحقق  آفت  هایی  واگن  چنین  واردات 

مقاومتی است.
احمد جباری با یادآوری انتشار برخی اخبار مبنی 
کشورهای  از  دوم  دست  های  واگن  واردات  بر 
در  نشده  تایید  هنوز  موضوع  این  اروپایی،گفت: 
چنین  پاسخگوی  باید  آن،دولت  تایید  صورت 

اقدامی باشد.
پارسیان  و  بندرلنگه  بستک،  مردم  نماینده 
در  اینکه  بیان  با  اسالمی،  شورای  مجلس  در 
فرمایشات مقام معظم رهبری بر ضرورت توجه به 
تولید ملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید شده 
است، افزود: واردات واگن از کشورهای بیگانه مثال 

بارز نقض اقتصاد مقاومتی است.
 فاجعه تعطیلی یکی پس از دیگری شرکت های 

تولیدی
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه 
کشور  در  سازی  واگن  های  شرکت  از  بسیاری 
تعطیلی  آستانه  توجهی ها در  بی  نتیجه  ما در 
و ورشکستگی هستند، تصریح کرد:درحالی که 
بسیاری از شرکت های تولیدی داخل کشور ما در 
حال زیان دهی هستند به صالح نیست که دولت 

اقدام به واردات آن هم از نوع دست دوم کند.
وی با بیان اینکه درصورت نیاز به واگن و نداشتن 
رعایت  با  آن  واردات  باید  داخل  در  تولید  خط 
کشور  که  صورتی  در  باشد،افزود:  همراه  اصولی 
ما نیاز به واگن داشته باشد،باید این نیاز با خرید 

شرکت های معتبر خارجی صورت بگیرد.
جباری ادامه داد:دولت باید بداند که خرید واگن 
های جاری  هزینه  مستعمل  و  دوم  های دست 
کشور را با تعمیر این نوع واگن ها بیشتر می کند.
 ضرورت تعامل بیشتر دولت و مجلس برای مقاوم 

سازی اقتصاد
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه 
دولت و مجلس درخصوص تحقق اقتصاد مقاومتی 
باید جدیتی بیشتر به خرج دهند، گفت: واردات 
بی رویه و بدون توجه به تولید داخل آفت تحقق 

اقتصاد مقاومتی است.
عمران  کمیسیون  نقل  و  حمل  کمیته  رئیس 
شد:کمیسیون  یادآور  اسالمی،  شورای  مجلس 
به  پیش  از  بیش  باید  آتی  مجلس  در  عمران 
ورود  راه وشهرسازی  با حوزه  مرتبط  موضوعات 

کند تا به این ترتیب وضعیت کشور بهبود یابد.

خبر کوتاه از مجلس

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
خرید  صف  افزایش  اینکه  بیان  با  مجلس، 
پول نتیجه کاهش یا افزایش دستوری نرخ 
رونق  برای  دولت  است،گفت:  بانکی  سود 
نرخ سود  برای  ویژه  تدبیری  باید  اقتصادی 

بانکی داشته باشد.
قالدر  آق  و  گرگان  مردم  نماینده 
بر  تاکید  با  اسالمی،  شورای  مجلس 
در  بانکداری  وضعیت  ساماندهی  ضرورت 
یکی  بانکی  سود  نرخ  کشور،گفت:کاهش 
تحقق  که  است  هایی  مولفه  ترین  مهم  از 

اقتصادمقاومتی را سرعت می بخشد.
روند  ادامه  با  اینکه  بیان  با  امامی،  عیسی 
برای  تمایل  ما  کشور  در  بانکداری  کنونی 
یافت،  خواهد  افزایش  گذاری  سرمایه 
تا زمانی که مشوق های کافی برای  افزود: 
سرمایه گذاری مردم درامور تولیدی درکنار 
کاهش نرخ سود بانکی صورت نگیرد، رونق 

اقتصادی را شاهد نخواهیم بود.
سیاست مشخصی برای ساماندهی وضعیت پولی 

و مالی کشور اتخاذ شود
وی با بیان اینکه دولت باید سیاست مشخصی 
کشور  مالی  و  پولی  وضعیت  ساماندهی  برای 
نرخ  کاهش  با  کرد:  تصریح  کند،  اتخاذ 

واقع  در  بانک  ها،  اعطایی  تسهیالت  سود 
و  می یابد  کاهش  سرمایه گذاری  هزینه های 
افزایش  برای  مشوقی  هزینه ها  کاهش  این 
منابع  از  شده  انجام  سرمایه گذاری های 

تسهیالت اعطایی می شود.
این نماینده مردم درمجلس نهم، با بیان اینکه 

کاهش دستوری نرخ سود بانکی در هیچ جای 
دنیا نتایج مثبتی به همراه نداشته است، گفت: 
دولت و مسئوالن اقتصادی آن باید بدانند که 
مردم  های  سرمایه  بانکی  سود  نرخ  کاهش  با 
از بانک ها خارج و در امور تولیدی هزینه می 
کمک  پویا  اقتصادی  تحقق  به  این  که  شود 

خواهد کرد.
دستوری  افزایش  یا  کاهش  داد:  ادامه  وی 
صف  تنها  و  نبوده  موفق  بانکی  سود  نرخ 

خرید پول را افزایش می دهد.
امامی با اشاره به نیازهای جدی برای تامین 
و  اقتصادی  بنگاه های  درگردش  سرمایه 
بخواهیم  اگر  افزود:  پول،  تمام شده  قیمت 
دستوری نرخ ها را کاهش دهیم،قطعا مردم 
بلند مدت  سپرده گذاری  به  تمایلی  دیگر 
شرایطی  درچنین  و  داشت  نخواهند 
ورشکستکی برخی از بانک ها را رقم خواهیم 

زد.
ضرورت کاهش نرخ سود بانکی براساس 

یک تحلیل روشن و درست
سود  نرخ  کاهش  برضرورت  تاکید  با  وی 
بانکی براساس یک تحلیل روشن و درست، 
نرخ سود  تاکید کرد: درصورتی که کاهش 
جوانب  تمامی  نظرگرفتن  در  با  بانکی 
اقتصادی صورت بگیرد کار منطقی و مناسبی 

برای رونق اقتصادی انجام شده است.
محاسبات  و  بودجه  برنامه،  عضوکمیسیون 
دولت  شد:  یادآور  اسالمی،  شورای  مجلس 
موفق  کشورهای  تجربیات  از  استفاده  با  باید 

در راستای کاهش نرخ سود بانکی اقدام کند.

افزایش صف خرید پول نتیجه کاهش دستوری نرخ سود بانکی

سازمان  شدن  اضافه  با  مجلس  نمایندگان 
)اتکا(  مسلح  نیروهای  کادر  مصرف  تعاونی 

به بخش غیردولتی موافقت کردند.
گذشته  روز  علنی  نشست  در  نمایندگان 
بررسی  جریان  در  اسالمی  شورای  مجلس 
کادر  مصرف  تعاون  سازمان  الحاق  الیحه 
و  نهادها  فهرست  به  )اتکا(  مسلح  نیروهای 
رأی   146 با  غیردولتی  عمومی  موسسات 
از  رأی ممتنع   2 و  رأی مخالف  موافق، 20 
مجموع 215 نفر نماینده حاضر در جلسه با 

کلیات آن موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با 138 رأی موافق، 11 
رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 208 
این  واحده  ماده  با  در جلسه  نماینده حاضر 

الیحه نیز موافقت کردند.
است؛  آمده  الیحه  این  واحده  ماده  در 
سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح 
)اتکا( به فهرست نهادها و موسسات عمومی 
غیردولتی موضوع ماده واحده قانون فهرست 
نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 

1373/4/19 اضافه می شود.
براساس تبصره 1 این ماده واحده؛ کمک های 
دولت برای امور رفاهی و معیشتی کارکنان 
و  لشگری  بازنشسته  و  شاغل  از  اعم  دولت 
یا  و  سنواتی  بودجه  لوایح  در  که  کشوری 
پیش بینی  مربوطه  مقررات  و  قوانین  سایر 

کارکنان  به  اتکا  سازمان  طریق  از  می شود، 
ذی نفع  کشوری  و  لشگری  بازنشستگان  و 

واگذار و عرضه می گردد.
همچنین در تبصره 2 این ماده واحده آمده 
است؛ اداره سازمان اتکا مطابق سیاست های 
در  و  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  ابالغی 
قوا  کل  معظم  فرماندهی  تدابیر  چارچوب 
وزارت دفاع  توسط  اساسنامه آن  و  می باشد 
و  تهیه می شود  نیروهای مسلح  پشتیبانی  و 
نیروهای  کل  ستاد  تایید  و  تدوین  از  پس 
قوا  کل  معظم  فرماندهی  تصویب  به  مسلح 

می رسد.
کمیسیون  سخنگوی  قائیدرحمت  عباس 
اجتماعی نیز در ارائه گزارشی از این الیحه 
گفت: اتکا زیر نظر وزارت دفاع است و یک 
تقریباً  معادل  خانوار  هزار  پانصد  و  میلیون 
جمعیت  نفر  هزار  پانصد  و  میلیون  هفت 

کشور را تحت پوشش دارد.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای 
اتکا  سازمان  کرد:  تصریح  همچنین  اسالمی 
منشأ  شده  تاسیس   1334 سال  در  که 
جنگ  زمان  در  خصوص  به  بزرگی  خدمات 
تحمیلی بوده است و مقام معظم رهبری در 
اتکا  سازمان  ماهیت  کردند  تاکید   93 سال 
باید به صورت غیردولتی باشد که این الیحه 

نیز در همان راستا تنظیم شده است.

واگذاری سازمان تعاونی مصرف نیروهای مسلح )اتکا( 
با به بخش غیردولتی اسالمی  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 

اشاره به اینکه آثار هنرمندان ایرانی به راحتی 
تولیدات همتایان خود در کشورهای مهد  با 
صنعت و سینما برابری می کند، تصریح کرد: 
»فروشنده«  فیلم  برای  کن  جشنواره  نخل 
و  فرهنگ  تاریخ  در  که  است  افتخاری 

سینمای جهان خواهد ماند.
تبریک  با  کیاسری   شجاعی  رمضان  سید 
بهترین  و  فیلمنامه  بهترین  جایزه  دریافت 
در  ایرانی  هنرمندان  سوی  از  مرد  بازیگری 
فستیوال کن، گفت: سینمای ایران با تالش 
هنرمندان بی ادعا و پرتوان آن به جایگاهی 
فیلم های  این روزها خبر حضور  رسیده که 
کوتاه، بلند و مستند در جشنواره های مطرح 
جهانی، دیگر خبری عجیب به شمار نمی رود 
و آثار هنرمندان ایرانی به راحتی با تولیدات 
و  صنعت  مهد  کشورهای  در  خود  همتایان 

سینما برابری می کند.
شورای  مجلس  در  ساری  مردم  نماینده 
اسالمی افزود: در شرایطی که حضور سینمای 
ایران در فستیوال ها و جشنواره های مطرح 
جهانی، جلوه ای ویژه یافته و کسب تندیس 
های بین المللی را به همراه داشته، فیلمساز 
هنرمند کشورمان اصغر فرهادی نیز توانست 
به  کشور  برای  را  سینمایی  جوایز  مهمترین 

ارمغان آورد.
وی ادامه داد: جایزه اسکار برای فیلم »جدایی 
نادر از سیمین« و نخل جشنواره کن برای فیلم 
»فروشنده« افتخاری است که در تاریخ فرهنگ 
و سینمای جهان خواهد ماند؛ همچنانکه پیش 
از آن نیز دیگر فیلمساز برجسته کشور، عباس 
کیارستمی نیز توانسته بود نام ایران را در دفتر 

فستیوال کن، ثبت و ماندگار کند.
به  ایرانی  هنرمندان  کرد:  تصریح  شجاعی 
خوبی نشان دادند ضمن فعالیت در چارچوب 
قوانین حاکم بر جمهوری اسالمی و تاکید بر 
ارزشی  و  انقالبی  ملی،  دستاوردهای  حفظ 
ملت ایران، می توانند آثاری در حد و اندازه 
های سینمای جهان خلق و با زبان هنر، چهره 
ایرانی هنردوست، هنرپرور و با فرهنگی غنی 

را به جهانیان ارائه کنند.
با  اسالمی  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
حسینی  شهاب  و  فرهادی  اصغر  به  تبریک 
گفت: اگرچه فیلم »فروشنده« توانست در دو 
به  کن  فستیوال  از  ارزشمندی  جوایز  رشته 
محصول  سینمایی  اثر  یک  ولی  آورد  دست 
تالش شبانه روزی بسیاری از افراد، هنرمندان 
و مسئوالن است؛ با این حال مهم آن است که 
کشور ایران و سینمای آن در سینمای جهان 

به جایگاه واقعی خود رسید.

نام ایران در دفتر سینمای جهان ماندگار شد
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راه اندازی بانک اطالعاتی مشاوران و متخصصان ازدواج
مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده با بیان این که از اسفندماه 94 
جمع آوری بانک اطالعات مشاوران و متخصصان ازدواج آغاز شده است، 
گفت: مشاوران دارای شرایط الزم به این مراکز تخصصی معرفی می 

شوند.
ناصر صبحی در میزگرد روسای کمیسیون های مراکز تخصصی مشاوره 
ازدواج و خانواده از تائید صالحیت 54 مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و 
خانواده و حدود 60 جواز در دست اقدام از سوی وزارت ورزش و جوانان 
خبر داد و افزود: 200 مرکز تخصصی نیز که از قبل و از مراجع دیگر 

مجوز گرفته اند.
مجوز  احراز  شرایط  ادامه  در  خانواده  تعالی  و  ازدواج  دفتر  مدیرکل 
مشاوران تخصصی ازدواج و خانواده را عنوان کرد و ادامه داد: داشتن 
پروانه تخصصی، تاهل، تخصص، تجربه باال، دارا بودن صفات پسندیده و 

دارا بودن امکانات الزم از جمله این معیارها است.
وی تاکید کرد: اگر مشاوری از همه این شرایط به غیر از »امکانات« 
برخوردار باشد، وزارت ورزش و جوانان سمن هایی که در حوزه جوانان 
و خانواده فعالیت دارند را برای کار گروهی تخصصی، به آن ها معرفی 

خواهد کرد.
صبحی اضافه کرد: شواهد نشان می دهد بسیاری از افرادی که مشاوره 
می دهند مجوز سازمان نظام تخصصی و وزارت ورزش و جوانان را 
این زمینه را  اگر می خواهیم جلوی آسیب های موجود در  ندارند؛ 

بگیریم .
مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده در ادامه با بیان این که از اسفندماه 
و متخصصان  بانک مشاوران  اطالعات  آوری  کار جمع  سال گذشته 
ازدواج آغاز شده است، گفت: با این اقدام، مشاوران دارای شرایط الزم به 

این مراکز تخصصی معرفی می شوند.

ازدواج و اشتغال مهمترین دغدغه جوانان کشور
و  ورزش  وزارت  راهبردی  های  پژوهش  و  مطالعات  مرکز  سرپرست 
جوانان گفت: براساس نتایج طرح سنجش ارزش ها و نگرش های جوانان، 

طرد اجتماعی، ازدواج و اشتغال مهمترین مسائل جوانان کشور است.
محمدرضا فضلی ضمن تشریح فعالیت های مرکز مطالعات و پژوهش 
های راهبردی وزارت ورزش و جوانان در هفته جوان افزود: در ابتدای 
هفته جوان، نتایج طرح تحقیقی سمنهای جوانان استان خراسان رضوی 
در ستاد ساماندهی این استان ارائه شد و در ادامه در روز 26 اردیبهست 

ماه نشست »اخالق و ورزش« در قم برگزار شد.
و  ورزش  وزارت  راهبردی  های  پژوهش  و  مطالعات  مرکز  سرپرست 
جوانان ادامه داد: در روزهای 28 و 29اردیبهشت ماه در یک نشست 
منطقه ای به میزبانی شهر ارومیه و با حضور استانهای آذربایجان غربی 
و شرقی، گیالن و زنجان، یافته های طرح های تحقیقاتی حوزه جوانان 

مربوط به این استانها ارائه و بررسی شد.
وی با بیان اینکه عملکرد مرکز مطالعات وزارت ورزش و جوانان براساس 
سفارش طرح ها است، اضافه کرد: چندین پروپوزال و طرح تحقیقاتی 

دریافت شده است که امسال به مرحله اجرا در خواهد آمد.
فضلی با اشاره به نتایج طرح ملی تحقیقاتی سنجش ارزشها و نگرشهای 
جوانان تاکید کرد: براساس یافته های این پژوهش، 3 موضوع طرد 
اجتماعی، ازدواج و اشتغال مهمترین مسائل و دغدغه های جوانان است 

که اهتمام بیشتر مسئوالن در رفع آنها را می طلبد.

با معلم خاطی پایتخت برخورد شد
در پی انتشار ویدئویی در فضای مجازی که در آن برخورد فیزیکی و 
لفظی خشن یک معلم با چند دانش آموز دبیرستانی در کالس درس 
نشان داده شده بود، سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران وقوع این 
اتفاق در یکی از مدارس تهران را تأیید کرد و از برخورد با معلم خاطی 

خبر داد.
مسعود ثقفی وقوع این اتفاق را در یکی از مدارس شهر تهران تأیید و 

اظهار کرد: این اتفاق در سال جاری رخ داده است.
وی افزود: به محض اینکه این فایل تصویری به دست ما رسید،  معلم و 
مدرسه مربوطه را شناسایی کرده و بازرس ویژه ای به آن مکان اعزام شد.

معلم  پرونده  اینکه  بیان  با  تهران  پرورش شهر  و  آموزش  سخنگوی 
مربوطه دو روز گذشته تکمیل و به هیئت تخلفات اداری ارسال شده 
است گفت: این مدرسه، غیرانتفاعی بوده و با معلم خاطی قطع همکاری 

کرده است
 

سیب زمینی خطر ابتال  به فشار خون را باال می برد
محققان دانشگاه هاروارد آمریکا اعالم کردند: مصرف سیب زمینی خود 
عامل باال رفتن فشار خون نیست و تنها می تواند خطر بروز آن را افزایش 

دهد
به گزارش پیام زمان به نقل از ایسنا، محققان دانشگاه هاروارد آمریکا با 
بیان اینکه مصرف چهار وعده سیب زمینی در هفته یا بیشتر در مقایسه 
با مصرف این خوراکی تنها یک بار در ماه خطر باال رفتن فشار خون را 
بیشتر می کند، اظهار داشتند: مصرف سیب زمینی به صورت چیپس 

این تاثیر را ندارد.
در این مطالعه دکتر »لی بورگی« و تیم تحقیقاتی اش به مطالعه بر 
روی 187 هزار مرد و زن طی مدت 20 سال پرداختند. همچنین در 
این دوره زمانی از آنان درخواست شد به پرسشنامه های مربوط به نوع 
رژیم غذایی شان پاسخ دهند. هیچ کدام از این افراد در شروع مطالعه به 

عارضه فشار خون باال مبتال نبودند.
لی بورگی گفت: سیب زمینی در مقایسه با دیگر سبزیجات از شاخص 
گلوکز باالتری برخوردار است که می تواند افزایش شدید قند خون را 
به دنبال داشته باشد. در واقع خوراکی های حاوی میزان باالیی از این 
شاخص می توانند در عملکرد سلول ها اختالل ایجاد کرده، به التهاب و 
استرس اکسیداتیو منجر شوند که تمامی آن ها مکانیزم مهمی در بروز 
فشار خون باال به حساب می آیند.همچنین در این بررسی مشخص 
شد مصرف سیب زمینی خود عامل باال رفتن فشار خون نیست و تنها 

می تواند خطر بروز آن را افزایش دهد.

این نمک ها غیرمجازند
روابط عمومی سازمان غذا و دارو، اسامی برخی نمک های واحدهای 
تولیدی مواد غذایی را که به دلیل جعل یا فاقد اسناد بهداشتی اداره 
کل فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو بودند را اعالم و آنها را 
غیرمجاز عنوان کرد. نمک با نام های تجاری آرمان، هستی، بلوط، 
دی، صدف، نمک تصفیه شده یددار دانه دانه و نمک شرکت نمک 
رادمهر با نام تجاری رادمهر به دلیل جعل مدارک بهداشتی مورد 
نظر اداره کل نظارت بر فراورده های غذایی سازمان غذا و دارو غیر 

مجاز هستند.
روابط عمومی سازمان غذا و دارو همچنین با نام بردن از نمک های 
روحی و نمک یددار الماس به دلیل عدم دارا بودن مجوزهای بهداشتی 
از افرادی که محصوالت معرفی شده را در سطح عرضه مشاهده می کنند 
خواست تا روابط عمومی سازمان غذا و دارو، معاونت های غذا و داروی 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور یا نیروی انتظامی را مطلع کنند 

تا نسبت به جمع آوری آنها اقدام شود.
بنا بر اعالم روابط عمومی سازمان غذا و دارو، شماره تلفن 66405569 

آماده دریافت اطالعات درباره عرضه فرآورده های غیرمجاز است.

رشد 11 درصدی مقرری بگیران 
بیمه بیکاری

مدیرکل فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی 
بیمه بیکاری  بگیران  مقرری  اینکه  به  اشاره  با 
11 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته 
 10 ماهانه  اجتماعی  گفت:تأمین  است، 
بیکاری  بیمه   مقرری  بابت  تومان  میلیارد 

پرداخت می کند.
سیروس نصیری  درمورد حذف بیمه کارگران 
ساختمانی اظهار داشت: تامین اجتماعی برای 
هر  و  ندارد  را  برنامه ای  کارگران  بیمه  حذف 
از  مختلف  موضوعات  درمورد  چندگاهی  از 
بیمه  یا حذف  و  هنرمندان  بیمه  جمله حذف 
عنوان  رسانه ها  در  مطالبی  تاکسی  رانندگان 
تامین  خدمات  از  هیچکدام  ولی  می شود 

اجتماعی حذف نمی شود.
اظهار  نیز  بیکاری  بیمه  درباره  ادامه  در  وی 
گروه  سه  مشمول  بیکاری  بیمه  داشت: 
بازنشستگان و از کار افتادگان، صاحبان حرف 
از  غیر  به  نمی شود  اتباع خارجی  و  مشاغل  و 
کارگاه ها  در  که  افرادی  همه  گروه  سه  این 
بیکاری  بیمه  مشمول  هستند  کار  به  مشغول 

می شوند.
نفر  هزار   199 حاضر  حال  در  افزود:  نصیری 
نسبت  که  بیکاری هستند  بیمه  پوشش  تحت 
به سال گذشته 11 درصد افزایش یافته است 
تومان  میلیارد   10 اجتماعی  تامین  ماهانه  و 
بابت افراد تحت پوشش بیمه بیکاری پرداخت 

می کند. 

تبلیغ و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی 
توسط سمن های جوان

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش 
دوره های  برگزاری  از  فارس  استان  جوانان  و 
سمن های  تمامی  برای  مقاومتی  اقتصاد 
جوانان استان فارس طی یک ماه گذشته خبر 
داد و گفت: قرار است همه سمن ها در زمینه 
اقتصاد  حوزه  در  فرهنگ سازی  و  تبلیغات 

مقاومتی فعالیت کنند.
فرهنگ سازی  کرد:  اظهار  رضایی  عبدالعلی 
شدن  عملیاتی  زمینه  در  مهمی  موضوع 
نظر می رسد یکی  به  و  مقاومتی است  اقتصاد 
از دالیلی که باعث شد مقام معظم رهبری در 
اقتصاد  اقدام و عمل در زمینه  بر  سال جاری 
از  شعارزدگی  از  دوری  کنند  تاکید  مقاومتی 

این موضوع بوده است.
وی در ادامه گفت: یکی از سمن ها با استفاده 
از کاور، کاله و آرم اداره کل ورزش و جوانان 
مراجعه  مردم  منزل های  در  به  فارس  استان 
و  آنان  اختیار  در  بروشورهایی  دادن  قرار  با  و 
گفت و گو با این افراد تالش می کند در زمینه 
مقاومتی عمل  اقتصاد  در حوزه  فرهنگ سازی 
کند و به تبیین دالیل مصرف کاالهای ایرانی 

و مزیت این کاالها بپردازد.
سازمان   9 اینکه  بیان  با  پایان  در  رضایی 
استان  در  کارآفرین  جوانان  مردم نهاد 
از  یکی  کرد:  اظهار  می کنند،  فعالیت  فارس 
ماه های  در  فارس  استان  جوانان  سمن های 
و  الکترونیک  وسایل  بازیافت  زمینه  در  اخیر 
الکترونیک بی استفاده  دیجیتال، دستگاه های 
تعمیر  از قطعات سالم آن در  و  را جمع آوری 
را  آلوده  زباله های  می کند.  استفاده  وسایل 
قابل  قطعات  و  می دهد  شهرداری  تحویل 
آن  بر  عالوه  می رساند.  فروش  به  را  بازیافت 
حین بازیافت دوره های تعمیر وسایل دیجیتال 

را نیز برای جوانان برگزار می کند.

90 درصد ایرانیان باالی 60 سال 
آرتروز دارند

فوق تخصص ارتوپدی با اشاره به اینکه حدود 
90 درصد ایرانیان باالی سن 60 سال، مبتال 
به آرتروز هستند، گفت: تغذیه غلط و ورزش 
ناصحیح دو عامل آمار باالی بیماران مبتال به 

آرتروز است.
آرتروز،  موضوع  با  ارتباط  در  پرویزی  جواد 
اظهار داشت: متأسفانه آمار ابتال به این مشکل 
ایران بسیار زیاد بوده که ورزش ناصحیح،  در 
عمده  علل  جمله  از  زانو  آسیب  غلط،  تغذیه 

بروز آرتروز در میان مردم است.
علم  لحاظ  از  خوشبختانه  ایران  افزود:  وی 
پزشکی به ویژه در حوزه ارتوپدی پیشرفت های 
از کشورهای  به طوری که  چشمگیری داشته 
مجاور در این زمینه پیشی گرفته و در سطح 

کشورهای اروپایی و  آمریکایی قرار دارد.
از  استفاده  ضرورت  بر  ارتوپدی  تخصص  فوق 
کرد  تأکید  روی  و  مس  کلسیم،   ،D ویتامین 
و اظهار داشت: در صورت نبود این ویتامین ها 
و  رفته  بین  از  مرور  به  بدن  در  غضروف ها 
به  باید  افراد  لذا  می شود  آرتروز  بروز  سبب 
نیز  تغذیه مناسب توجه داشته و در کنار آن 
از  پیشگیری  جهت  را  ورزش  از  بهره مندی 

بیماری های گوناگون مدنظر قرار دهند.
ایران  در  آرتروز  آمار  داشت:  بیان  پرویزی 
مردم  درصد   90 از  بیش  و  بوده  باال  بسیار 
در سن بیشتر از 60 سال گرفتار این بیماری 
هستند که درمان آرتروز نیز بستگی به مرحله 
در  همچنین  دارد.  آن  هنگام  به  تشخیص  و 
صورتی که بیمار در مرحله یک ابتال به آرتروز 
باشد با تزریق کلسیم و تجویز برخی از قرص 
و داروها می توان جلوی پیشرفت این بیماری 

را گرفت و آن را درمان را گرفت.
بیمار  اگر  اکثر مواقع  وی خاطرنشان کرد: در 
ابتال به آرتروز باشد درمان  در مراحل 3 و 4 
از طریق  مواقع  اکثر  و  بوده  بسیار مشکل  آن 
تعویض مفصل می تواند از درد ناشی از آرتروز 

نجات یابد.

کوتاه از جامعه  آنچه در شهر گذشت

خط ارتباطی مردم با پیام زمان
021-88101873
ایمیل ارتباطی 

zamantehran@yahoo.com

گفت:  انتظامی  نیروی  اماکن  پلیس  رئیس 
کشور  در  صنفی  واحد  هزار  هشت  از  بیش 
پلیس  و  کنند  می  عرضه  قلیان  مجوز  بدون 
این  از شناسایی،  برنامه مداوم، پس  طی یک 

مراکز را پلمب می کند.
نشست  در  حضور  با  هاللی  خلیل  سردار 
خبری سخنگوی وزارت بهداشت، برنامه های 
نیروی انتظامی برای مبارزه با عرضه قلیان و 

مواد دخانی غیرمجاز را اعالم کرد.
دخانی  مواد  غیرمجاز  واحدهای  افزود:  وی 
قهوه  نخست  شوند،  می  تقسیم  دسته  دو  به 
عرضه  مجوز  بدون  که  هستند  هایی  خانه 
رعایت  بدون  و  بیشتر  سودآوری  برای  قلیان 
قلیان  جوانان،  به  بخصوص  بهداشتی  اصول 
با  برخورد  و  شناسایی  که  کنند  می  عرضه 
این مراکز در دستور کار نیروی انتظامی قرار 

گرفته است.
های  خانه  قهوه  این  با  برخورد  گفت:  هاللی 
از هفته جاری آغاز می شود و طی  غیرمجاز 
برنامه زمانبندی شده تا پایان سال ادامه دارد.

غیرمجاز  های  خانه  قهوه  آمار  درباره  وی 
و  است  زیاد  بسیار  اماکن  این  تعداد  افزود: 
آمار نهایی آن را نداریم، اما حدود هشت هزار 
واحد صنفی بدون مجوز که قلیان عرضه می 

کنند، تا کنون شناسایی شده اند.
ادامه داد: دسته ای  ناجا  اماکن  رئیس پلیس 
دیگری از اماکن غیرمجاز عرضه قلیان شامل 
کافی شاپ ها، هتل ها، رستوران ها، کبابی ها 

و بطور کلی مراکز پذیرایی هستند که موضوع 
فعالیت آنها هیچ ربطی به عرضه قلیان ندارد 
و این فعالیت آنها تداخل صنفی محسوب می 

شود.
قانون  مطابق  اماکن  این  مورد  در  گفت:  وی 
در  و  شود  می  برخورد  دخانیات  کنترل 
قلیان  عرضه  به  اقدام  اماکن،  این  صورتیکه 
با  اخطار  بدون  توان  می  حتی  باشند  داشته 
انتظامی  نیروی  برنامه  و  کرد  برخورد  آنها 
این  شناسایی  از  پس  بالفاصله  که  است  این 
غیرمجاز  اماکن  این  اول  اقدام  در  و  اماکن 

شود. پلمب 
هاللی افزود: عالوه بر پلمب واحد صنفی، فرد 
متخلف نیز به مراجع قضایی معرفی می شود.
رئیس پلیس اماکن ناجا گفت: نیروی انتظامی 
با اینکار قصد تشویش اذهان عمومی را ندارد 
دخانی  مواد  عرضه  از  ناشی  های  آسیب  اما 
شیمیایی  مواد  حاوی  که  قلیان  بخصوص 
جامعه  به شدت سالمت  هست  نیز  خطرناک 

و بخصوص جوانان را به خطر انداخته است.

سردار خلیل هاللی خبرداد: 

پلمب واحدهای عرضه کننده غیرمجاز قلیان

آمادگی آموزش زبان های خارجی در مدارس 
غیر دولتی

از  تخلفی  پرونده های  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون 
و چپ هستند  راست  جناح  به  مربوط  که  غیردولتی  مدارس 

وجود دارد که با متخلفان آنها مطابق قانون برخورد می کنیم.
سازمان  رئیس  و  پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون  ُگرد  مرضیه 
مدارس غیردولتی، توسعه مشارکت های مردمی و خانواده در 
و  آموزش  وزارت  عالقمندان  در ساختمان  که  نشست خبری 
مدارس  متخلفان  با  برخورد  درخصوص  شد  برگزار  پرورش 
غیردولتی اظهارداشت: شفاف و صریح می گویم اگر تاکنون با 
مشکالتی مواجه بودیم به علت نبود مکانیزم در ادارات بود که 
بای تدوین آیین نامه نظارت جامع و سامانه ثبت سوابق مدارس 

برخورد جدی انجام می دهیم.
پرورش  و  آموزش  وزارت  غیردولتی  مدارس  سازمان  رئیس 
عنوان  مدارس  این  در  خارجی  زبان های  آموزش  به  اشاره  با 
کرد: مراکز آموزش زبان های خارجی زیر نظر وزارت آموزش و 

پرورش برای فعالیت مجوز دریافت می کنند.
می توانند  امکانات  و  شرایط  براساس  مراکز  این  افزود:  وی 
درخواست آموزش بجز زبان انگلیسی را ارائه دهند که تعداد 
انگشت شماری زبان های اسپانیولی، فرانسه و آلمانی را داشتند 
که با توجه به اینکه خارج از موضوع تحصیلی بود، متقاضیان 

زیادی نداشت.
رهبری  معظم  مقام  صحبت های  از  پس  کرد:  تصریح  ُگرد 
درخصوص زبان های خارجی، این اعالم آمادگی انجام شد تا به 
محض اینکه آموزش و پرورش مصوبه ای را تائید کند این مراکز 

نیز آمادگی ارائه آموزش زبان های خارجی را خواهند داشت.

»ایدز« و »ابوال« از محورهای مباحث مجمع 
جهانی بهداشت

نهمین  و  شصت  در  گفت:  بهداشت  وزیر  بهداشت  معاون 
مجمع بهداشت جهانی در ژنو موضوعاتی مانند بیماری های 
و  مادران  و  کودکان  موضوع  ابوال،  ماالریا،  ایدز،  واگیر، 
خواهد  قرار  برسی  مورد  و  مطرح شده   NCD و  نوجوانان 

گرفت.
اعزامی  هیات  اعضای  از  یکی  که  سیاری  اکبر  علی  دکتر 
نهمین  و  شصت  در  شرکت  برای  ایران  اسالمی  جمهوری 
فرصتی  اجالس  این  گفت:  است،  جهانی  بهداشت  مجمع 
دیگر  به  را  خود  موفق  تجارب  کشورها  که  است  جهانی 
سالمت  مشکالت  اجالس،  این  در  کنند.  منتقل  کشورها 
جهانی مطرح و تصمیماتی جهانی گرفته می شود و هر کشور 

مطابق با فرهنگ خود این تصمیمات را اجرا می کند.
نهمین  و  شصت  که  این  بیان  با  ادامه  در  بهداشت  معاون 
است  عمومی  اجالس  یک  شامل  جهانی  بهداشت  مجمع 
گفت:  می کنند،  سخنرانی  بهداشت  وزرای  آن  در  که 
کمیسیون هایی نیز در این اجالس تشکیل می شود که در آن 
بحث های فنی مطرح می شود و ما در همه این کمیسیون ها 
جدید  موضوعات  سال  هر  داشت.  خواهیم  فعال  حضوری 
بهداشتی در این اجالس مطرح می شود و سال گذشته نیز 

موضوع ابوال مطرح شد.
بنابر اعالم وب دا، معاون بهداشت یاد آور شد: با توجه به این 
باید  با کشورهای غربی فرق می کند،  ما  که فرهنگ کشور 
حقوق  و  جنسیت  مانند  مسایلی  مورد  در  که  جلساتی  در 
مطرح می شود حضور داشته باشیم که موضوعاتی که مطابق 

با فرهنگ ما نیست، تصویب نشود.

راه اندازی مهدکودک در ادارات و سیاست 
افزایش جمعیت

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: با توجه 
افزایش  خصوص  در  رهبری  معظم  مقام  های  سیاست  به 
جمعیت، راه اندازی مهدکودک در ادارات و نهادها می تواند 

زمینه ترغیب بانوان شاغل به فرزندآوری را بیشتر کند.
شهیندخت موالوردی با بیان اینکه راه اندازی مهدکودک در 
ادارات و جوار سازمان ها و نهادها به عنوان مطالبه جدی باید 
مورد توجه قرار گیرد، افزود: با راه اندازی مهدکودک در جوار 
محل کار باعث می شود بانوان با اطمینان خاطر بیشتری در 
رابطه با نگاهداری کودکانشان در محل کار حاضر می شوند.
زنان  از  بسته جامع حمایتی  قالب  وی خاطرنشان کرد: در 
ایجاد  موضوع  است،  شده  تهیه  نهاد  این  توسط  که  شاغل 
این  در  که  شده  گنجانده  نهادها  و  ادارات  در  مهدکودک 
خصوص با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای تدوین 
و اجرایی این بسته حمایتی جلساتی متعددی برگزار شده 

است؛ ضمن اینکه این بسته جامع را بررسی می کنیم.
مشارکت  با  مهدکودک  اندازی  راه  بر  کرد:ما  تصریح  وی 

خصوصی در ادارات و جوار ادارات اصرار داریم.
موالوردی با بیان اینکه بسته جامع حمایتی زنان باید توسط 
زمینه  این  در  جلسه   2 تاکنون  گفت:  شود،  تصویب  دولت 
آوری  را جمع  پیشنهادات  ما مجموع  و  است  تشکیل شده 
می کنیم تا بتوانیم زمینه راه اندازی مهدهای کودک را در 

ادارات و نهادها اجرایی کنیم.

جانشین منابع انسانی ستاد کل از ارائه تسهیالت 
ویژه برای سربازان متاهل خبرداد و گفت: به ازای 
هر فرزند سه ماه از خدمت دوره ضرورت کارکنان 

وظیفه متاهل کاهش می یابد.
سردارموسی کمالی اظهار کرد: مقام معظم رهبری 
و فرماندهی کل قوا، سیاست های جمعیتی کشور 
را ابالغ کردند، لذا ستاد کل نیروهای مسلح در 
راستای پیشبرد سیاست های فوق و خوشایند 
سازی خدمت سربازی برای سربازان متاهل به 
مناسبت سالروز میالد حضرت علی اکبر )ع( و 
روز جوان، پیشنهاداتی را به محضر ایشان تقدیم 

کرد که مورد موافقت معظم له قرار گرفت .
این مصوبه  براساس پیشنهادات  ادامه داد:  وی 
به ازای هر فرزند 3 ماه از خدمت دوره ضرورت 

کارکنان وظیفه متاهل کاهش می یابد.
پایان  تا  که  مشموالنی  گفت:  کمالی  سردار 
اردیبهشت ماه سال 95، مرتکب غیبت شده اند 
نیز در شمول این مصوبه قرار می گیرند و می 
توانند برای اعزام به خدمت سربازی و برخورداری 

از این تسهیالت اقدام کنند.
این مقام مسئول افزود : تمام کارکنان وظیفه 
متاهل می بایست در شهر محل سکونت همسر 
به کار گیری شوند لذا می بایست در این راستا 
به  را  مشموالن  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان 
آندسته از مراکز آموزشی اعزام کند که در شهر 
محل سکونت همسر، یگان مورد نظر استقرار 

داشته باشد، همچنین نیروهای مسلح نیز باید 
ترتیبی اتخاذ کنند تا درصورتی که در شهری 
نیروی  به  را  افراد  ندارد،  وجود  خدمتی  یگان 
دیگری مانند نیروی انتظامی یا سپاه منتقل کنند.
مرخصی  مصوبه  این  براساس   : افزود  کمالی 
کارکنان وظیفه متاهل از 22 روز به 30 روز در 
سال افزایش می یابد ونیز کارکنان وظیفه متاهل 
باید هفته ای 3 روز بعد از ساعت کاری از پادگان 
ها مرخص شوند تا ساعات بیشتری را با خانواده 

سپری کنند.
جانشین منابع انسانی ستاد کل از دیگر تسهیالت 
این مصوبه را اولویت آموزش فنی و حرفه ای 
در  افزود:  و  کرد  عنوان  متاهل  سربازان  برای 
زمان حاضر آموزش های مهارت آموزی و حرفه 
آموزی سربازان نیروهای مسلح در رشته های 
فنی و مهندسی مثل برق ، مکانیک ، الکترونیک 
و نجاری توسط سازمان فنی و حرفه ای برگزار 
می شود. کمالی افزود: در پی توافق ستاد کل 
نیروهای مسلح با سازمان فنی و حرفه ای، ساالنه 
در حدود 32 هزار سرباز وظیفه، آموزش های 
مهارت افزایی را می بینند که درصدد افزایش این 

تعداد به یکصد هزار سرباز وظیفه هستیم .
الزم  ابالغ  زمان  از  مصوبه  این   : گفت  وی 
االجراست و نیروهای مسلح باید ترتیبی اتخاذ 
کنند که حداکثر در خرداد ماه اجرا شود تا افراد 

واجد الشرایط از این تسهیالت بهره مند شوند.

کاهش مدت سربازی به ازای هر فرزند

شدند  موفق  کاشان  دانشگاه  محققان 
آزمایشگاهی  به صورت  را  نانوکاتالیستی 
تولید  در  آن  از  می توان  که  کنند  سنتز 
برد،  بهره  سرطان  ضد  و  ایدز  ضد  داروی 
آن  نیز  رادارگریز  سیستم های  در  همچنین 

را مورد استفاده قرار داد.
دارویی  مصنوعی  ترکیبات  سنتز  امروزه 
آسان،  روش های  از  استفاده  با  زیستی  و 
از  محیط زیست  دوستدار  و  اقتصادی 
شمار  به  داروسازی  صنایع  مهم  موضوعات 
مواد  برخی  سنتز  میان  دراین   می رود. 
طریق  از  سرطان  ضد  و  ایدز  ضد  دارویی 
واکنش های چند جزئی به دلیل برخورداری 
سایر  به  نسبت  توجه  قابل  برتری های  از 
روش ها مورد توجه قرار گرفته است. یکی از 
واکنش های چند جزئی،  در  اجزای ضروری 
تسریع کننده   نقش  که  است  کاتالیست 
کارایی  افزایش  ایفا می کند.  را  تولید  فرایند 
تا  می تواند  کاتالیست  قیمت  کاهش  و 
ممکن  را  نهایی  هدف  به  دستیابی  حدودی 
طرح  محقق  قمی،  صفایی  جواد  کند.دکتر 

تیازولیدین  آلی  ترکیب  به  اشاره  ضمن 
خواص  دارای  سنتزی  ترکیب  یک  به عنوان 
و  تب  ضد  سرطان،  ضد  ایدز،  ضد  دارویی 
ضدالتهاب درمورد اهداف طرح گفت: در این 
طرح سعی شده است که نانوذرات سرامیکی 
و کاتالیستی PO4(CdZr4(6 سنتز شود 
فراصوت  امواج  همراه  به  نانوذرات  این  از  و 
استفاده  تیازولیدین  ترکیب  تولید  در جهت 

کرد.
در  کاشان  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
این  از  استفاده  کرد:  خاطرنشان  ادامه 
افزایش  به  منجر  کاتالیستی  نانوذرات 
ترکیب  تولید  فرایند  سرعت  و  شده  بازده 
می دهد.  افزایش  را  تیازولیدین  دارویی 
تالش های  حاصل  که  تحقیقات  این  نتایج 
علمی  هیأت  عضو  قمی  صفایی  جواد  دکتر 
دانش آموخته   نواب  مریم  کاشان،  دانشگاه 
شهبازی  حسین  و  ارشد  کارشناسی  مقطع 
این  دکترای  مقطع  دانشجوی  علوی 
 Ultrasonic مجله   در  است،  دانشگاه 
Sonochemistry به چاپ رسیده است.

تولید  داروی ضدایدز و سرطان

دانش  اسالمی  های  انجمن  اتحادیه  دبیرکل 
اوج  از  خردادنشانه ای  سوم  گفت:  آموزان 
در  ایران  ملت  پیروزي  و  اقتدار   ، همبستگي 
مقابله با هجوم استکبار است وتنها راه رهایی از 
سلطه استکبار، پایداری و مقاومت و خودباوری 
در  پایدار  توسعه  و  پیشرفت  به  رسیدن  برای 
و  فرهنگی  اقتصادی،  امنیتی،  همه عرصه های 

اجتماعی است. 
امور  و  روابط عمومی  از  زمان  پیام  به گزارش 
های  انجمن  اتحادیه  مرکزی  دفتر  الملل  بین 
اسالمی دانش آموزان ،دبیرکل اتحادیه انجمن 
سوم  با  همزمان  آموزان  دانش  اسالمی  های 
خرداد روز فتح خرمشهر گفت: فتح خرمشهر 
که  است  معاصر  تاریخ جهان  در  نقطه عطفی 
از معیارهای نظامی و  با هیچ کدام  تحقق آن 
فرمول های شناخته شده جنگی قابل محاسبه 

نیست.

رزمندگان  پیروزي  پیام  گفت:بزرگترین  وی 
بیت المقدس،  آفرین  غرور  عملیات  در  اسالم 
اثبات زبونی دشمنان انقالب اسالمي و شکست 
ناپذیري ملت بزرگ ایران بود، چراکه رزمندگان 
از  استقالل،آزادي،دفاع  براي  دوران  آن  در 

تمامیت ارضي خود لحظه اي آرام نبودند.
دانش  اسالمی  های  انجمن  اتحادیه  دبیرکل 
آموزان گفت:سوم خرداد، یادآور جانفشاني ها و 
ایثار شهیدان ، رزم ستم سوز رزمندگان، ابتکار 
عمل فرماندهان، صالبت و پایداري ملت ایران 
و اوج خداباوري و خلوص امام شهیدان خمیني 
فتح  خرمشهر  فتح  فرمود:  که  است  کبیر)ره( 
است.  اسالمي  ارزشهاي  فتح  نیست،  خاک 

خرمشهر را خدا آزاد کرد. 
سال61  خرداد  کرد:سوم  خاطرنشان  عالمتی 
به  متعلق  را  آن  باید  که  است  بزرگي  حادثه 
آزادسازي  حماسه  ،چراکه  دانست  نسلها  همه 

خرمشهر حاصل دالور مردي رزمندگاني است 
که اوج ایثار را در این حماسه بزرگ به ارمغان 
آوردند و دشمن زبون را به خاک ذلت نشاندند، 
از این روست که روز سوم خرداد را به نام روز 
که  چرا  نهادند،  نام  پیروزي  و  ایثار  مقاومت، 
رزمندگان جان برکف در این روز برگ زریني 
بر افتخارات ایران اسالمي رقم زدند وامروز ما 
باید از شهداي خرمشهر درس ایثار و شهامت 
گرفته و در راستاي زنده نگهداشتن راه شهدا 

گام هاي بلندي برداریم. 
وی گفت: حال که بیش از سه دهه از انقالب 
وقایع  به  نگاه  با  ایران  ملت  میگذرد  اسالمی 
دست  تاریخی  تصمیم  یک  به  خود  گذشته 
سلطه  از  رهایی  راه  که«تنها  است  یافته 
خودباوری  و  مقاومت  و  پایداری  استکبار، 
در  پایدار  توسعه  و  پیشرفت  به  رسیدن  برای 
فرهنگی  اقتصادی،  امنیتی،  عرصه های  همه 

این  نشانه های  امروز  که  است«  اجتماعی  و 
تصمیم بزرگ درحال شکوفایی است و گذشت 
زمان آثار پی درپی این پیروزی را که ریشه در 
پیروزی خرمشهر دارد در تابلو تمام نمای ایران 

اسالمی به نمایش خواهد گذاشت. 
دانش  اسالمی  های  انجمن  اتحادیه  دبیرکل 
ارزش های  حفظ  بر  تاکید  با  گفت:  آموزان 
خاطره  و  یاد  باگرامیداشت  و  اسالمی  انقالب 
هشت  ایثارگران  و  شهیدان  و  بزرگوار  امام 
و  عزیز  بسیحیان  بویژه  مقدس  دفاع  سال 
اسالمی  ایران  مردم  همراه  سلحشور،  ارتشیان 
وبارهبری داهیانه مقام عظمای والیت،هیچگاه 
اسالمی  انقالب  بلند  اهداف  تحقق  درراه 
از  حفاظت  برای  و  نشست  نخواهیم  پای  از 
امنیت  وحفظ  اسالمی  انقالب  دستاوردهای 
کوششی  هیچ  از  ایران  کشورعزیزمان  و  مردم 

فروگذار نخواهیم نمود.

پایداری ، مقاومت و خودباوری تنها راه رهایی از سلطه استکبار است 
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خشک کردن میوه ها
برای درست کردن میوه های خشک ، میوه ها را پس از شستن به 
صورت حلقه های بسیار نازک برش می دهیم و در سینی استیل 
یا اکت قرار داده و می چینیم، اگر بخواهیم در زمستان تهیه کنیم 
ظرف را روی شوفاژ قرار می دهیم و اگر در تابستان، زیر تابش نور 

خورشید قرار می دهیم . 
احتیاجی به زیر و رو کردن میوه ها نیست و به مدت 7 الی 8 

ساعت میوه ها خشک می شوند .
نکته :

روی  آبلیمو  کم  یک  سیب  رنگ  تغییر  از  جلوگیری  برای    
حلقه های سیب بمالید...

میوه ها به دو صورت خشک می شوند: 
1- به طور طبیعی                   

2- با دستگاه، مثل دستگاه خشک کن مواد غذایی
کشمش، خرما و آلو خشک نمونه هایی از این ها هستند. سایر 
میوه هایی که می توان آنها را خشک کرد شامل: سیب، زردآلو، 
انبه، هلو، گالبی، آناناس، توت فرنگی،  موز، توت، کیوی، انجیر، 

گوجه فرنگی و خرمالو است.
میوه های خشک را می توان برای مدت زمان طوالنی نگهداری 
کرد، بنابراین جایگزین مناسبی برای میوه تازه در خارج از فصل 

آن است، مثل مصرف آلو یا آلبالو خشک در زمستان.
خشک کردن میوه ، راه مناسبی برای نگهداری آن در خارج از 

یخچال است، پس نیازی به یخچال نیست.
 ،B3 ،B2 ،A، B1 میوه های خشک منبع غنی ویتامین های
B6 و پانتوتنیک اسید و نیز امالحی مثل کلسیم، آهن، منیزیم، 

فسفر، پتاسیم، سدیم، مس و منگنز هستند.
هر 100 گرم میوه خشک تقریباً 250 کالری انرژی و 1 تا 5 گرم 

پروتئین دارد.
در اثر کاهش آب موجود در میوه در طی فرآیند خشک کردن 
)تقریباً 7 قسمت از 8 قسمت آب آن از بین می رود(، میوه خشک 
شده طعم بهتری به خود می گیرد. اما باید توجه داشت حرارتی 
تا  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  ها  میوه  کردن  خشک  برای  که 
میوه  در  موجود   C ویتامین  رفتن  بین  از  موجب  زیادی  حدود 

می شود.
به میوه هایی که در خارج از منزل)در صنعت یا مغازه ها( خشک 
می شوند، ماده ای بنام اکسید سولفور اضافه می کنند که می 
افراد حساس به آن شود. برای تثبیت  تواند باعث بروز آسم در 

رنگ میوه به آن سولفور می زنند.
خشک  سولفور  افزودن  بدون  و  طبیعی  طور  به  که  هایی   میوه 
مقابل  در  یا  سایه  در  کشمش  کردن  خشک  )مثل  شوند  می 
ولی  تازه هستند،  میوه  به  نسبت  تری  تیره  رنگ  دارای  آفتاب( 

طعم آنها به میوه تازه بیشتر شبیه است.
از برش  بعد  را  توان رنگ بعضی میوه ها  اندازه ای می  تا  البته 
دادن، با افزودن مقدار کمی از یک چاشنی قوی تثبیت کرد؛ مثاًل 
افزودن مقدار کمی آب لیمو ترش به تکه های بریده شده سیب.

میوه  تازه بخوریم یا خشک شده؟   
علی رغم فواید میوه های خشک، متخصصان معتقدند مهم ترین 
آبی  تبخیر  تازه،  میوه های  با  شده  خشک  میوه های  تمایز  وجه 

است که حاوی مقادیر قابل توجهی مواد مغذی است.
البته میوه های خشک شده برای مصرف در شرایط خاص مانند 
تغییر فصل یا استفاده در ورزش هایی مانند کوهنوردی که امکان 

حمل وزن زیاد بار وجود ندارد، سودمند هستند.
روزی حداقل  امکان  صورت  در  که  می کنند  توصیه   پزشکان 
اما در صورتی که  لیوان میوه خرد شده متنوع مصرف شود.   2
این امکان وجود نداشته باشد، هر نصف لیوان میوه خشک شده، 
مثال  برای  است.  برابر  تازه خرد شده  میوه  لیوان  یک  با  تقریبا 
زرد آلوی تازه از 86 درصد آب و 104 کالری انرژی تشکیل شده 
است. اما نیم لیوان زرد آلوی خشک شده 76 درصد آب و 212 

کالری انرژی دارد.
با توجه به افزایش کالری میوه های خشک شده، در صورتی که 
از رژیم الغری پیروی می کنید، مصرف زیاد آنها توصیه نمی شود.

پزشکان خاطر نشان می کنند که میوه های خشک باید در کنار 
میوه های تازه مصرف شوند و به هیچ وجه نمی توان میوه خشک 

را جایگزین میوه تازه کرد.
کافی  مقدار  به  همیشه  نیرومند،  و  سالم  بدنی  داشتن  برای  لذا 

میوه تازه و خشک بخورید.

فوت و فن راست گفتن فرزند
از  را  گفتن  دروغ  توانیم  می  چگونه 
امر شویم  این  مانع  و  فرزندانمان دور کنیم 
چگونه  فرزندانمان  به  راستگویی  آموزش 
زمینه  این  در  هایی  توصیه  است  امکانپذیر 

برایتان داریم.
و  همسن  از  را  دروغ  همیشه  ها  بچه   
گیرند.  نمی  یاد  شما  از  حتی  یا  ساالنشان 
آنها معموال حربه ای است  برای  دروغگویی 
که می توانند با آن از خود محافظت کنند و 
از سرزنش و تنبیه والدین دور بمانند. وقتی 
تهدید  و  می ترسانید  چیزی  از  را  فرزندتان 
او را از کنجکاوی اش دور  می کنید، وقتی 
به  را  او  اشتباه  کار  وقتی  یا  دارید،  نگه می 
غیر  به طور  دهید،  پاسخ می  بدترین شکل 
مستقیم این پیام را به او می دهید که برای 

تنبیه نشدن، واقعیت را از من پنهان کن.
و  صادق  فرزند  خواهید  می  اگر 
ها  توصیه  این  باشید  راستگویی داشته 

را عملی کنید:
تان  تربیتی  از هر چیز در شیوه های  1. قبل 
تغییر ایجاد کنید. وقتی فرزندتان کار اشتباهی 
انجام می دهد، او را تنبیه کنید اما بگویید به 
تخفیف  او  در مجازات  راستگویی اش،  خاطر 
قائل می شوید. به او یاد دهید که راستگویی 
در هر حال، بهتر از دروغگویی است، حتی اگر 

عواقبی در پی داشته باشد.
قائل  سطحی  و  مرز  و  حد  تنبیه  برای   .2
شوید و به خاطر هر اشتباه ریز و درشتی، او 
را به سختی تنبیه نکنید. اگر وقتی پاکنش 
به  مثال  که  وقتی  اندازه  به  می کند  گم  را 
خواهر کوچکترش آسیب می زند، او را دعوا 
امان  در  برای  که  اید  داده  یاد  او  به  کنید 
حتی  بگوید.  دروغ  تنبیهی،  هر  از  ماندن 

برای مسائل کوچک و کم اهمیت.
داشته  فرزندتان  با  دوستانه  ای  رابطه   .3
که  ببرید  پیش  طوری  را  فضا  و  باشید 
اشتباهاتش،  درباره  راحتی  به  بتواند  او 
کند.  با شما صحبت  افکارش  یا  ها  خواسته 
می  وقتی  و  نکنید  بازجویی  فرزندتان  از 
خواهید با صداقت چیزی را با شما درمیان 
بگذارد، دوستانه درباره موضوع با او صحبت 
کنید. در این صورت، احتمال اینکه به دروغ 

و پنهان کاری متوسل شود کمتر است.
4. مسئولیت پذیری را به او یاد دهید. به او 
اما  داریم  اشتباهاتی  ما  از  کدام  هر  بگویید 
به هر حال باید مسئولیت کاری را که کرده 
خاطرش  به  است،  الزم  اگر  و  بپذیریم  ایم 

عذرخواهی کرده یا تنبیه شویم.
5. از سنین خیلی پایین با فرزندتان درباره 
خاطر  به  کنید.  صحبت  صداقت  ارزش 
و  بدهید  جایزه  او  به  هایش  راستگویی 
دروغگو  افراد  انتظار  در  عواقبی  چه  بگویید 

است.
6. برای فرزندتان الگوی صداقت باشید. اگر 
انتظار  توانید  نمی  نباشید،  صادق  خودتان 
را  صداقت  هم  فرزندتان  که  باشید  داشته 
جزئی ترین  در  باید  را  صداقت  بگیرد.  یاد 
حتی  و  کنید  رعایت  هم  زندگی  مسائل 
یاد  باید  فرزندتان  نگویید.  مصلحتی  دروغ 
و  ندارد  توجیهی  هیچ  دروغگویی  که  بگیرد 
همه  در  که  است  مطلق  ارزشی  راستگویی 

حال باید رعایت شود.
7. گاهی دروغگویی کودک در قالب مبالغه 
این  به  تا  است  واقعیت  یک  بزرگنمایی  و 
این  در  کند.  پیدا  بیشتری  محبوبیت  شیوه 
های  خیالپردازی  به  عنوان  هیچ  به  موارد، 
فرزندتان پر و بال ندهید و به او بگویید او را 
همین گونه که هست بیشتر دوست دارید تا 
اینکه بخواهد با دروغگویی تصویر بهتری از 

خودش نشان دهد.

سالمت و تغذیه کودکانه

احضارمتهم
کالسه  درپرونده  کیفرخواست  موجب  به  تهران  مدرس  شهید  قضایی  مجتمع 
9209982149100608 برای محمدمهدی کریمی طاهری به اتهام کالهبرداری 
تقاضای کیفر نموده،که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع ووقت رسیدگی 
المکان  مجهول  به  است.باعنایت  گردیده  مورخه95/4/9ساعت11/30تعیین  برای 
آئین  مواد115و180قانون  مقررات  ودراجرای  متهم  به  دسترسی  وعدم  بودن 
منتشرتا  نوبت  یک  مراتب  درامورکیفری  وانقالب  عمومی  دادگاههای  دادرسی 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی دروقت مقرر در دادگاه حاضرگردد.بدیهی است 

درصورت عدم حضور،مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
325376/م الف  مدیردفترشعبه1081 دادگاه کیفری2مجتمع قضایی شهیدمدرس  تهران

دادنامه 
پرونده کالسه 9309986611700096 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر خرم 
شکات  شماره 9509976613700187  نهایی  تصمیم  سابق(  جزایی   103( آباد 
محمود حسنوندیان  2-آقای  رحیم  سید  فرزند  موصلی  سیده شمسی  1-خانم   :
فرزند درویش 3-عابدین عباسی فرزند علی عبدال با وکالت خانم مریم زنجفیلی 
فرزند آالن به نشانی خرم آباد میدان امام حسین جنب بانک انصار طبقه دوم دفتر 
وکالت متهمین :1-آقای بهزاد کرکنی فرزند فضل اله به نشانی خرم آباد خیابان 
ارتش کوچه سوم کوی پاسداران منزل علی درویشی 2-خانم زینب هادی فر فرزند 
پاسداران منزل علی  اباد خیابان دانش کوچه سوم کوی  نشانی خرم  به  درویش 

درویشی – اتهام ها: 1-استفاده از امضاء مجهول 2-مباشرت به جعل امضاء 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای بهزاد کرکنی فرزند رحیم 2-زینب هادی فر 
فرزند درویش ردیف اول دائر بر جعل امضاء شکات در ظهر تعداد 37 فقره سفته 
پنجاه میلیون ریال از سریال 838355 الی 838391 ردیف دوم استفاده از اسناد 
وام موضوع کیفر خواست  اخذ  پاسارگاد جهت  بانک  به  آنها  ارائه  و  مجعول فوق 
به شکایت شکات  عنایت  با  آباد  دادسرای خرم  شماره 9510436611003958 
1-عابدین عباسی 2- محمود حسنوندیان 3-سیده شمسی موصلی با وکالت خانم 
مریم زنجفیلی نظریه کارشناس تشخیص اصالت خط- گزارش و تحقیقات انجام 
شده توسط مامورین پلیس مبارزه با جعل و کالهبرداری متواری بودن متهمین 
محتویات پرونده و قرائن و امارات موجود در پرونده و اینکه نامبردگان علیرغم ابالغ 
از طریق نشر در اگهی در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر نشده و الیحه ای نیز ارسال 
نکرده اند بزهکاری آنان محرز است لذا مستند به ماده 536 قانون تعزیرات حکم 
به محکومیت هر کدام به تحمل دو سال حبس و معدوم کردن سفته های مجعول 
مذکور صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه 

تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد – سید رضا موسوی.

دادنامه 
پرونده کالسه 9409986612401149 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر خرم 
 : شاکی  شماره 9509976613700178  نهایی  تصمیم  سابق(  )103جزایی  آباد 
آقای میررضا کریمی فرزند صوفی به نشانی لرستان – خرم آباد کمربندی خیابان 
: آقای شاه رضا کریمی  ابوذر جنب مدرسه شهید اکبر نمازی پالک 204 متهم 
فرزند صوفی رضا به نشانی خرم آباد دره گرم 20 متری فرعی اول – اتهام : ضرب 

و جرح عمدی 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای شاه رضا کریمی فرزند صوفی دائر بر ایراد ضرب 
و جرح عمدی منجر به شکستگی استخوان کف دستی شاکی )میررضا کریمی فرزند 
صوفی رضا ( موضوع کیفر خواست شماره 941043661004609 دادسرا خرم آباد با 
عنایت به شکایت شاکی – گواهی پزشکی قانونی – گواهی گواه و اینکه متهم در تمام 
مراحل تحقیقات در دادسرا متواری بوده و در جلسه رسیدگی دادگاه نیز علیرغم ابالغ از 
طریق نشر آگهی حاضر نشده و الیحه ای نیز ارسال نکرده بزهکاری وی  محرز است لذا 
مستند به مواد 559 -709-710-714-715 قانون مجازات اسالمی و ماده 614 قانون 
تعزیرات حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت 1-سه هزارم دیه کامل بابت ارش تورم 
و سه هزارم دیه کامل بابت کبودی انگست  دوم دست چپ 2-یک درصد دیه کامل 
بابت خراشیدگی )حارصه( ناحیه میانی پیشانی 3-یک درصد دیه کامل بابت سائیدگی 
)حارصه (باالی ابرو راست 4-نیم درصد دیه کامل بابت ارش تورم و شش هزارم دیه 
کامل بابت سیاه شدگی دور چشم راست 5-دو جراحت )دو دامیه (بخیه شده زیر چشم 
و پلک فوقانی چشم راست 6-نیم درصد دیه کامل بابت خراشیدگی )حارصه(آرنج دست 
راست 7-پنج درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی قائه استخوان کف دستی اول دست 
راست و عمل پین گذاری 8-یک درصد دیه کامل بابت ارش آسیب نسج نرم انگشت 
دوم دست چپ9-پنج درصد دیه کامل بابت ارش محدودیت ایجاد شده حرکات انگشت 
دوم دست چپ در حق شاکی بابت جنبه خصوصی )مطالبه دیه ( و تحمل دو سال 
حبس بابت جنبه عمومی جرم صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 

در دادگاه تجدید نظر استان لرستان می باشد.
رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد – سید رضا موسوی.

دادنامه
حقوقی  عمومی  دادگاه  سوم  شعبه   9409986610300323 کالیه  پرونده 
 9409976610301069 شماره  نهایی  آبادتصمیم  خرم  شهرستان  دادگستری 
لرستان  استان  نشانی  به  حسن  فرزند  عبدلی  پور  قنبر  سحر  خانم   : خواهان   –
شهرستان خرم آباد بخش مرکزی شهرستان خرم آباد رباط روستای قلعه سنگی 
آقای   : خوانده   09139267471 کوچه  انتهای  کلدر   5 کوچه  مسجد  از  باالتر 
مجید دارایی فرزند مهر علی به استان لرستان شهرستان خرم آباد بخش مرکزی 
شهرستان خرم آباد رباط روستای قلعه سنگی باالتر از مسجد کوچه کلدر انتهای 
کوچه)مجهول المکان (- خواسته ها : 1-مطالبه مهریه 2-مطالبه خسارت دادرسی 
رای دادگاه : در خصوص دادخواست خانم سحر قنبر پور عبدلی فرزند حسن به 
طرفیت آقای مجید دارایی فرزند مهر علی دائر بر مطالبه مهریه به میزان 300 
قطعه سکه طالی تمام بهار آزادی طرح جدید عندالمطالبه به انضمام کلیه هزینه 
ها و خسارات ناشی از دادرسی دادگاه توجها به مجموع اوراق و محتویات پرونده 
مندرجات سند رسمی نکاحیه به شماره ترتیب 11160- 1389/5/25 دفتر ثبت 
ازدواج رسمی شماره 3 خرم آباد حوزه ثبتی لرستان که حاکی از تعیین سکه های 
فوق الذکر به عنوان مهریه زوجه و وجود علقه زوجیت دائم میان متداعیین است 
بررسی اظهارات و مدافعات خواهان در جلسه رسیدگی دادگاه عدم ارائه دفاع موثر 
از ناحیه خوانده علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه مربوطه )نشر اگهی ( و عدم حضور 
در جلسه دادرسی و عدم ارسال یا تقدیم هر گونه الیحه دفاعیه یا اعتذاریه با ارئه 
دالیل و مدارک الزم دال بر تادیه مهریه و برائت ذمه خویش ماال دادگاه دعوای 
مواد  و  مدنی  قانون   1257 و   1082 مواد  به  مستندا  و  دانسته  وارد  را  خواهان 
به محکومیت خوانده  دادرسی مدنی حکم  آیین  قانون   519-506 -504 -198
به پرداخت مهریه مزبور و پرداخت هزینه دادرسی برابر تعرفه قانونی در حق وله 
خواهان را صادر و اعالم میدارد رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز بعد 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر  انقضاء مدت واخواهی  از 

مرکز استان لرستان است.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – رضا قاسم پور.

آگهی احضار متهم

احتراما در راستای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری با چاپ آگهی در روزنامه 
اتهام ضرب و جرح  به  به اسم حمید طهماسبی فرزند صید حسن  رسمی متهم 
عمدی با چاقو موضوع شکایت آقای ایرج علیمرادیان فرزند محمد ظرف یک ماه از 

تاریخ نشر آگهی در این شعبه احضار گردد.
دادیار شعبه یازدهم دادسرای عمومی شهرستان خرم آباد – نوشین حاجیوند.

دادنامه
شماره پرونده: 43/368/94     شماره دادنامه: 461       تاریخ دادنامه: 94/10/22

مرجع رسیدگی: شعبه 43 شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی
اول  کرمانشاه شهیاد چهارراه  نشانی  به  فرزند حاجیعلی  امیری  ارسالن  خواهان: 

پشت میدان بار کوچه شهید ایجادی پالک 6  
خوانده: رضا احمدی فرزند موسی مجهول المکان
خواسته: مطالبه هزینه گاز مصرفی و اجور معوقه

گردشکار: قاضی شورا پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 

رای قاضی شورا
درخصوص دادخواست ارسالن امیری فرزند حاجیعلی بطرفیت رضا احمدی فرزند 
موسی به خواسته مطالبه پانصد هزار تومان بابت گاز مصرفی و دویست تومان اجور 
معوقه بابت 10 ماه از قرار ماهیانه بیست هزار تومان و هزینه دادرسی توجها به 
اینکه رابطه عقد اجاره بین طرفین محرز است و کپی مصدق قرارداد اجاره فی 
مابین ضمیمه پرونده می باشد و خواهان اظهار داشته که خوانده به عنوان مستاجر 
تنها اقدام به پرداخت دو ماه اجاره بها نموده همچنین به موجب قبض گاز مصرفی 
بقدرالسهم  گاز مصرفی  مبلغ  پرداخت  به  نسبت  تا 93/08/24  مورخ 93/06/29 
خود به میزان خواسته اقدام نکرده است نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی 
وقت رسیدگی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و دفاعی ننموده و مدارکی دال بر 
پرداخت اجاره بها یا قبوض مصرفی ارائه نداده است بنابراین دعوای خواهان را وارد 
دانسته و به استناد مواد 198 و 502 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 
490 و 1257 و 1258 قانون مدنی و شرایط قراردادی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز خسارت دادرسی )اعم 
از هزینه دادرسی و هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم نموده است جمعا به مبلغ 
یکصدو هفتادو پنج هزار ریال( از باب تسبیب در حق خواهان صادر و اعالم می 
قابل واخواهی در  ابالغ  از  دارد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس 
همین شعبه و سپس ظرف مدت مشابه قابل تجدیدنظر در محاکم محترم عمومی 

حقوقی دادگستری کرمانشاه می باشد.
قاضی شعبه 25 شورای حل اختالف کرمانشاه – علی سهامی گیالن

نوبت دوم 95/3/4  
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف  وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

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

هیات   139460331055005612 شماره  رای  برابر 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 

بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نظرآباد  ملک  ثبت  حوزه 
علی  فرزند  رودسری  اذربانی  شهین  خانم  متقاضی 
بشماره شناسنامه1557در ششدانگ یک باب ساختمان 
بمساحت406/89 مترمربع مفروز و جزی شده از پالک 
خریداری  آباد  نجم  در  واقع  اصلی   48 از  فرعی   754
اسناد  موضوع  روزبان  عباس  آقای  رسمی  مالک  از  
مورخ   56017 و   1347/7/11 مورخ   51436 شماره 
است  گردیده  محرز  تهران  دفترخانه 17   1350/11/2
. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 

15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 محمدسلیمانی- رئیس اداره ثبت اسناد وامالک   

سر و صدای ذهن آن زمزمه های مداومی است 
که در ذهن خود می شنوید و هیچوقت قطع 
که  است  درونی  مکالمه  درواقع  نمی شوند. 

بی وقفه در ذهن اتفاق می افتد.
آگاه  سروصدا  این  از  همیشه  است  ممکن 
نباشید چون به عادتی قدیمی و عمیق تبدیل 
تلقی  شده و بخش طبیعی و الینفک زندگی 

می شود.
این صدا مثل یک صدای پس زمینه است که 
هیچوقت قطع نمی شود، از لحظه ای که صبح 
به  که شب  وقتی  تا  می شوید  بیدار  از خواب 
حتی  گاهی اوقات  دارد.  ادامه  می روید  خواب 
یک  می گیرد.  هم  را  شما  خوابیدن  جلوی 
نوع صدای درونی است که به طور مداوم هر 
و  اطرافتان  محیط  زندگی تان،  در  را  چیزی 
تحلیل  می کنید،  مالقات  آنها  با  که  آدمهایی 
حرف  مدام  که  است  سر  در  صدایی  می کند. 

می زند و حرف می زند.
می کند،  تکرار  را  افکار  همان  مدام  هم  ذهن 
مثل ضبط  صوتی که هیچوقت قطع نمی شود. 
اشکالی  باشند  مثبت  افکاری  افکار،  این  اگر 
منفی  افکار  این  وقت ها  بیشتر  ولی  ندارد. 
نگرانی،  استرس،  تشدید  باعث  که  هستند 
آنها  می شوند.  شما  در  خستگی  و  عصبانیت 
آنها  به  نیازی  هیچ  واقعاً  که  هستند  افکاری 

ندارید.
که  است  مفید  و  مثبت  فعالیتی  کردن  فکر 
مقایسه  کردن،  تحلیل  مشکالت،  حل  برای 
آن  به  ریختن  برنامه  خواندن،  درس  کردن، 
نیاز دارید. ولی خیلی وقت ها ذهن به جاهایی 
توجه شما  و  دارد  می رود که خودش دوست 
را درگیر مسائل جزئي و پیش پاافتاده می کند. 
انرژی شما  و  زمان  فقط  بیخودی  کردن  فکر 

را می گیرد.
می توانید  چطور  و  چیست  ذهن  صدای 

آن را تشخیص دهید:
یکنواخت  آهنگی  با  نوار  مثل  که  افکاری   –

تکرار می شوند.
– فکر کردن دوباره به اتفاقات و موقعیت های 

قدیمی و تجسم دوباره ی ترس ها.
– زندگی کردن در گذشته یا آینده. این باعث 
ببریم.  لذت  حال  زمان  از  نتوانیم  می شود 
فکر  محصول  آینده  و   است  گذشته  گذشته، 
وجود  که  زمانی  تنها  است.  امروزمان  و عمل 

دارد، اکنون است.
– مونولوگ درونی وسواسی که آرامشمان را 
بر هم زده و ذهنمان را مشغول نگه می دارد.

– هیچوقت در زمان حال نیستید. همیشه به 
چیزی دیگر فکر می کنید به جای اینکه روی 
تمرکز  می دهید  انجام  لحظه  آن  که  کاری 
کنید. اگر همیشه به چیزی دیگر فکر کنیم، 

هیچوقت از زمان حال لذت نخواهیم برد.
و  واکنش ها  موقعیت ها،  مداوم  تحلیل   –
رفتارهای خودمان و دیگران. تحلیل گذشته، 
نیاز دریم یا می خواهیم،  آینده، چیزهایی که 

روزمان، دیروزمان و گذشته دورمان.
– تقریباً تمام فکر کردن ها و رویاپردازی های 
این  هستند.  ذهن  صدای  نوعی  غیرارادی 
همه  در  که  است  پس زمینه  صدای  نوعی 

کارهایمان اخالل ایجاد می کند.
رهایی از زندان ذهن

است  خسته کننده  صدا  این  وقت ها  بیشتر 
آمده  پایین  کاری مان  بازده  می شود  باعث  و 
درونی  مداوم  مکالمه  این  شویم.  تنبل  و 
زمان  در  که  اتفاق هایی  از  را  ما  چون حواس 
می شود  باعث  می کند،  پرت  می افتد  حال 

موقعیت هایمان را هم از دست بدهیم.
ذهن ابزاری بسیار مفید است ولی باید تحت 
اگر  نیست  عالی  نظرتان  به  باشد.  کنترل 
می توانستیم طوری باشیم که هروقت خودمان 

می خواهیم  وقتی  مثاًل  کنیم،  فکر  خواستیم 
و  کنیم  برنامه ریزی  یا  کنیم  حل  را  مشکلی 

بعد می توانستیم ذهنمان را خاموش کنیم؟
درونی  آرامش  نوعی  ذهن  کردن  خاموش 
همه  که  است  چیزی  همان  این  می آورد. 
سنت ها و آموزه های معنوی از دیرباز به دنبال 
آن بوده اند و برای کسانیکه به دنبال معنویات 
ارتقا  را  زندگی شان  می خواهند  و  هستند 

دهند بسیار مفید است.
ببینید  و  بکشید  از خواندن  یک لحظه دست 
از  را خاموش کنید؟ دست  می توانید ذهنتان 
فکر کردن بکشید ، ببینید چه اتفاقی می افتد.
کردن  متوقف  به  دارید  که  می شوید  متوجه 
یعنی هنوز  این  و  فکر می کنید  فکر کردنتان 
دارید فکر می کنید. بعد از چند لحظه احتماالً 
افکارتان  کنترل  هدفتان  که  می رود  یادتان 
خود  قطع نشدنی  فعالیت  به  ذهنتان  و  بوده 
ذهن  که  می دهد  نشان  این  می دهد.  ادامه 
قانونی  هیچ  و  است  بی قرار  اندازه  چه  تا 

نمی پذیرد.
گاهی اوقات در موارد نادر به لحظه ای آرامش 
هیچ  بدون  می کنید،  پیدا  دست  درونی 
غیرارادی  صورت  به  این  ذهنتان.  در  صدایی 
اتفاق می افتد، وقتی توجهتان به یک فعالیت 
بسیار جذاب یا تماشای یک منظره بسیارزیبا 

معطوف می شود.

خاموش کردن ارادی ذهن، یعنی هر زمان که 
نمی آید.  به دست  خواندن  کتاب  با  بخواهید، 
تمرینات  گذراندن  با  و  تدریج  به  توانایی  این 

تمرکز و مدیتیشن ایجاد می شود.
که  بگویند  است  ممکن  خیلی ها  ولی 
نمی توانند  ولی  می دهند  انجام  مدیتیشن 
تمرکز  قدرت  اگر  کند.  آرام  را  ذهنشان 
به  فکری  از  ساده  خیلی  ذهن  باشد،  ضعیف 
فکر دیگر غوطه می خورد، پس چطور می توان 
مدیتیشن  که  می نشینید  کرد؟  مدیتیشن 
بدهید ذهنتان هر جا  اجازه  اینکه  ولی  کنید 
که می خواهد برود و هر چیزی که می خواهد 

را تجسم کند مدیتیشن نیست.
از  باید درجاتی  اول  به همین دلیل است که 
بتوانید  تا  آورید  دست  به  را  تمرکز  توانایی 

مدیتیشن کردن را شروع کنید.
می توانید  شد،  قوی تر  تمرکزتان  قدرت  وقتی 
بدون کلمات، تصاویر و افکار ذهنی مدیتیشن 
کنید. آنوقت آرامش درونی تان ابتدا در زمان 
کار  موقع  زندگی  کل  در  بعد  و  مدیتیشن 
کردن، خواندن، حرف زدن و هر کار دیگری 

به تدریج بیشتر و عمیق تر می شود.
آنوقت صداهای ذهنی کمتر و کمتر شده و به 

تدریج قطع می شوند.
نتوانید  که  نمی شود  باعث  وضعیت  این  البته 
فکر  باشد که  وقتی الزم  برعکس،  فکر کنید، 
خواهید  فکر  روشن  و  واضح  بسیار  کنید، 
قوی تر  و  متمرکزتر  هوشیارتر،  ذهنتان  کرد. 
خواهد شد. آنوقت می توانید هروقت خواستید 

ذهنتان را روشن یا خاموش کنید.
چیز  یک  به  می خواهند  وقتی  افراد  بیشتر 
خاص فکر کنند، حتی بعد از رسیدن به یک 
نتیجه یا پیدا کردن راه حل هم نمی توانند آن 
کردن  فکر  به  ذهنشان  کنند.  متوقف  را  فکر 
ادامه  همچنان  خاص  موضوع  آن  درمورد 
می دهد. مثل یک نوار خراب می ماند که یک 
به همین دلیل  تکرار می کند.  را مدام  آهنگ 
خیلی مهم است که یاد بگیرید چطور فکرتان 

را متوقف کنید.
آرامش  معنی  به  ذهن  کردن صدای  خاموش 
انرژی ذهنی  باعث می شود  این  است.  درونی 
زیادی را ذخیره کنید و دیگر زمانتان را برای 
پیش پاافتاده  و  جزئي  مسائل  به  کردن  فکر 

تلف نکنید.

سر و صدای ذهن و روشهای غلبه بر آن !

اگر شما از آن دسته افرادی هستید که به 
محض کثیف شدن ظرف ها آنها را می شویند 
برایتان  اگر  اما  نخوانید   را  یادداشت  این 
باشید  بی حوصله  گاهی  که  می آید  پیش 
و آن وقت مجبور باشید به کوه ظرف های 
حال  و  کنید  فکر  آشپزخانه  توی  کثیف 
این  باشید  نداشته  را  آنها  شستن  وقت  یا 

مطلب را بخوانید:
ظرف ها را مرتب بچینید 

است.  کالفه کننده  هم ریخته  به  آشپزخانه 
باشد  نامرتب  کمي  آشپزخانه  است  ممکن 
با جدا جدا چیدن و دسته بندي  ولي شما 
بهتري  ظاهر  به  اوضاع  کثیف  ظرف هاي 
ندارید  حال  روزي  اگر  یعني  کند؛  پیدا 
آنها  حداقل  بشویید  را  ظرف ها  بالفاصله 
رغبت تان  کار  این  با  کنید،  دسته بندي  را 
براي رفتن به آشپزخانه و مرتب کردن آن 
بیشتر خواهد شد. ظرف ها را مرتب بچینید. 
دسته شان  و  بگذارید  هم  توي  را  شبیه ها 
یک  از  بعد  است  کارممکن  این  با  کنید. 
مهماني حسابي فقط 4-3 دسته ظرف کنار 

سینک ظرفشویي داشته باشید.

نگذارید ظرف ها خشک شوند
به  باقیمانده  و غذاي  و کثیفي  اگر چربي   
آنها  شستن  براي  شوند،  خشک  ظرف ها 
کنید؛  صرف  بیشتري  انرژي  و  وقت  باید 
با  را  ظرف ها  دارید  قصد  اگر  بنابراین 
شوید  مطمئن  است  بهتر  بشویید،  تأخیر 
ظرف هارا  مي توانید  نمي شوند.  خشک  که 
آب  کمي  آنها  روي  و  بگذارید  سینک  در 
بریزید. الزم نیست حتما سینک را پر از آب 
کنید. حواستان به مصرف و صرفه جویي در 

آب هم باشد.
 بعضي وقت ها تأخیر ممنوع است

وقت  همان  باید  حتما  را  ظرف ها  بعضي 
بشویید وگرنه اضافه غذاها به آنها مي چسبد 
رنده  مثال  نمي شود.  این سادگي جدا  به  و 
از این دسته ظرف هاست. اگر همان لحظه 
نمي کشد  طول  بیشتر  ثانیه  چند  بشویید 
تأخیر  به  را  رنده  کردن  اگرتمیز  ولي 
به جانش  با سیم ظرفشویي  باید  بیندازید 
آبمیوه گیري  از وسایل مثل  بعضي  بیفتید. 

هم همینطور  هستند.
 بعضي ظرف ها باید با تأخیر شسته شوند

که  را  قابلمه اي  ته  زور  به  نیست  الزم   
ته دیگ به آن چسبیده تمیز کنید، یا مثال 
لحظه  همان  نباید  سوزانده اید،  را  غذا  اگر 
قابلمه را تمیز کنید زیرا دارید انرژي و وقت 
خود را هدر مي دهید. کمي در این ظرف ها 
آب بریزید و کنار بگذارید براي بعد. خیس 
بهتر  ظرف ها  این  مي شود  باعث  خوردن 

تمیز شوند.

 زیادي طولش ندهید
 اگر ظرف ها را خیس کرده اید تا سر فرصت 
که  نرود  یادتان  فقط  بروید،  به سراغشان 
دارید.  آب  توي  کثیف  یکسري ظرف  شما 
کپک  براي  مناسبي  فضاي  نمناک  فضاي 
زدن است. در نخستین فرصت به آشپزخانه 
از  تا  بشویید  را  ظرف ها  و  بروید  عزیزتان 

وقوع فاجعه جلوگیري شود.

راه و رسم ظرفشویی را میدانید؟
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مفقودی
موتور  شماره  86با  CDI125مدل  صحرا  تیپ  سیکلت  سبزموتور  برگ 
71386699شماره تنه 125s8631791***nfjمفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد 
ساری 

آگهی ابالغ اجرائیه 
کالسه: 139404015097000364/1

به شماره شناسنامه 670  عالی  فرزند  زاری  خانم خدیجه سوخته  به  بدینوسیله 
بدهکار پرونده کالسه  139404015097000364/1که برابر گزارش مامور ابالغ 
اداره پست محل اقامت شما جهت ابالغ اوراق اجرائی مورد شناسائی نشده است 
ابالغ می گردد که برابر سند شماره 535 مورخ 1389/9/20 بین شما و پست بانک 
استان ایالم مبلغ 247/806/500 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر 
و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد. لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرا از 
تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ اجرایی محسوب می گردد فقط یک نوبت در 
روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدیهی خود 
اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی مقررات علیه 

شما تعقیب خواهد شد.
مسئول واحد اجرایی اسناد رسمی ایالم – جلیلیان 

مفقودی
سند کمپانی وانت پیکان 1600 مدل 90 با شماره شهربانی 57ن567 ایران 72 
و شماره شاسی bc240878و شماره موتور 11490020935 مفقود گردیده و از 

بابل درجه اعتبار ساقط می باشد 

 متن آگهی 
در خصوص دادخواست خانم آبی سقائی طی پرونده کالسه 103/3/95 از شعبه 
سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان پلدختر  به طرفیت خواندگان شهربانو 
تعیین  سقائی  نظر  سید  مرحوم  )ماترک(  اموال  ترکه  تحریر  خواسته  به  سقائی 
و  در جلسه حاضر  95/4/5 ساعت 9 صبح  مورخه  در  گردد طرفین  مقرر می  و 
جلسه  در  دارند  ادعایی  موضوع  این  به  نسبت  نیز  اشخاصی  یا  شخص  چنانچه 
رسیدگی حاضر یا اعتراض خود را حداقل یک هفته قبل از جلسه رسیدگی تقدیم 

شورا نمایند. 
رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – اردشیر بابایی نژاد.

ابالغ
خواهان علی قربان پور دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم یداله صلحدارغالمعلی به 
خواسته تنظیم سند تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان بابل نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل واقع در بابل ارجاع و به کالسه 950153 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/06/20 و ساعت 9:30 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان و تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده /متهم و پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی شهرستان بابل – پورجعفر 

آگهی مزایده نوبت اول
دادخواه  علیه:میثم  کالسه:940243محکوم  اجرائی  درپرونده  اینکه  نظربه 
فرزند:حسین درحق محکوم لها :خانم فاطمه ذاکرکیش فرزند:محمدجواد محکوم 
گردیده که محکوم له جهت استیفای مطالبات خود درخواست مزایده یک دستگاه 
خودروسواری پژو206صندوق دارمدل1393به شماره پالک 32ط561ایران24واقع 
درشهرستان بندرماهشهر پارکینگ عمید رانموده که مراتب به کارشناس رسمی 
دادگستری جهت ارزیابی ارجاع که کارشناس ارزش آن رامبلغ290000000ریال 
تعیین  مورخ1395/4/2ساعت10الی11صبح  چهارشنبه  روز  وبرای  نموده  اعالم 
عمومی)حقوقی(شهرستان  دادگاه  دوم  شعبه  احکام  دفتراجرای  مزایده  ومحل 
بندرماهشهر می باشد وازخریداران دعوت به عمل می آید یک هفته قبل ازمزایده 
ازخودرو توقیفی مذکور بازدید نمایند.برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت 
سپرده  حساب  به  المجلس  فی  را  پیشنهادی  درصدقیمت  وده  نموده  رااعالم 
ماه  یک  راظرف  2171292325004واریزمابقی  شماره  به  بهبهان  دادگستری 
پرداخت نماید.)جهت بازدیدباشماره09167333721 به نام محمدجواد ذاکرکیش 

تماس حاصل نمایید.(     شماره م.الف)16/899(
مدیردفتراجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی(
شهرستان بندرماهشهر-علی آمان

احضارمتهم
کالسه  درپرونده  کیفرخواست  موجب  به  تهران  مدرس  شهید  قضایی  مجتمع 
بدنی  صدمه  ایراد  اتهام  به  حسینی  مجتبی  برای   9409982995800679
این  به  موضوع  به  رسیدگی  نموده،که  کیفر  تقاضای  کار  براثرحوادث  غیرعمدی 
گردیده  مورخه95/4/5ساعت10/30تعیین  برای  رسیدگی  ووقت  ارجاع  شعبه 
است.باعنایت به مجهول المکان بودن وعدم دسترسی به متهم ودراجرای مقررات 
درامورکیفری  وانقالب  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  مواد115و180قانون 
مراتب یک نوبت منتشرتا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی دروقت مقرر در دادگاه 
به  غیابی  مقررات رسیدگی  است درصورت عدم حضور،مطابق  حاضرگردد.بدیهی 

عمل خواهد آمد.
325362/م الف  مدیردفترشعبه1081 دادگاه کیفری2مجتمع قضایی شهیدمدرس  تهران

احضارمتهم
ب940725/16این  شماره  پرونده  در  2-نگارشهرستانکی  نجاتی  1-سیدمحسن 
تعقیب  تحت  کالهبرداری  منجربه  ازسندمجعول  واستفاده  جعل  اتهام  به  شعبه 
قراردارید.به این وسیله براساس ماده174قانون آیین دادرسی کیفری به شماابالغ 
این  درغیر  دراین شعبه حاضرشوید،  نشرآگهی  تاریخ  از  ماه  یک  می شود ظرف 

صورت پس ازانقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی واظهارنظرمیشود.
325364/م الف بازپرس شعبه16دادسرای عموم وانقالب ناحیه 4رسالت

احضارمتهم
کیفرخواست  موجب  به  دادگاه(  تهران)شعب  مطهری  شهید  قضایی  مجتمع 
اتهام  به  برای حسین محسنی  صادره درپرونده کالسه 9109980296500091 
کالهبرداری تقاضای کیفر نموده،که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع ووقت 
مجهول  به  است.باعنایت  گردیده  تعیین  مورخه95/4/9ساعت10  برای  رسیدگی 
آئین  344قانون  ماده  مقررات  ودراجرای  متهم  به  دسترسی  وعدم  بودن  المکان 
منتشرتا  نوبت  یک  مراتب  درامورکیفری  وانقالب  عمومی  دادگاههای  دادرسی 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی دروقت مقرر در دادگاه حاضرگردد.بدیهی است 

درصورت عدم حضور،مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
325363/م الف شعبه1140 دادگاه کیفری2 تهران

احضارمتهم
درامور  وانقالب  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  ماده115قانون  استناد  به 
کیفری به علت مجهول المکان بودن بدینوسیله  به متهم کامبیزصالبیگی اعالم 
به  است  تعقیب  تحت  عمدی  وجرح  ضرب  ایراد  اتهام  به  نامبرده  که  گردد  می 
وانقالب  عمومی  دادسرای  بازپرسی   11 11ب/920090درشعبه  کالسه  پرونده 
ناحیه5تهران)صادقیه(مطرح رسیدگی میباشد. لذامراتب طی یک نوبت در روزنامه 
منتشر تا متهم درمقام دفاع ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر به این شعبه مراجعه 

نماید.نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.
325365/م الف بازپرس شعبه11دادسرای عمومی وانقالب ناحیه5تهران

احضارمتهم
کالسه  درپرونده  کیفرخواست  موجب  به  تهران  مدرس  شهید  قضایی  مجتمع 
فرزند  مالقات  از  ممانعت  اتهام  به  مکی  مهتاب  برای   9509982166400061
تقاضای کیفر نموده،که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع ووقت رسیدگی 
برای مورخه95/4/1ساعت11تعیین گردیده است.باعنایت به مجهول المکان بودن 
دادرسی  آئین  مواد115و180قانون  مقررات  ودراجرای  متهم  به  دسترسی  وعدم 
دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری مراتب یک نوبت منتشرتا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتسابی دروقت مقرر در دادگاه حاضرگردد.بدیهی است درصورت عدم 

حضور،مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
325358/م الف  مدیردفترشعبه1081 دادگاه کیفری2مجتمع قضایی شهیدمدرس  تهران

احضارمتهم
کالسه  درپرونده  کیفرخواست  موجب  به  تهران  مدرس  شهید  قضایی  مجتمع 
9309982995800398 برای عین اله حسینی ورضاحسین فضلی به اتهام انتقال 
منافع مال غیر)کالهبرداری( تقاضای کیفر نموده،که رسیدگی به موضوع به این 

شعبه ارجاع ووقت رسیدگی برای مورخه95/4/1ساعت10/30
متهم  به  دسترسی  وعدم  بودن  المکان  مجهول  به  است.باعنایت  گردیده  تعیین 
ودراجرای مقررات مواد115و180قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب 
درامورکیفری مراتب یک نوبت منتشرتا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی دروقت 
مقررات  حضور،مطابق  عدم  درصورت  است  حاضرگردد.بدیهی  دادگاه  در  مقرر 

رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
325360/م الف  مدیردفترشعبه1081 دادگاه کیفری2مجتمع قضایی شهیدمدرس  تهران

احضارمتهم
کالسه  درپرونده  کیفرخواست  موجب  به  تهران  مدرس  شهید  قضایی  مجتمع 
تقاضای  درامانت  خیانت  اتهام  به  سعیدرحیمی  برای   9209982149900653
برای  رسیدگی  ووقت  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی  نموده،که  کیفر 
بودن  المکان  به مجهول  مورخه95/4/1ساعت11/30تعیین گردیده است.باعنایت 
دادرسی  آئین  مواد115و180قانون  مقررات  ودراجرای  متهم  به  دسترسی  وعدم 
دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری مراتب یک نوبت منتشرتا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتسابی دروقت مقرر در دادگاه حاضرگردد.بدیهی است درصورت عدم 

حضور،مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
325359/م الف  مدیردفترشعبه1081 دادگاه کیفری2مجتمع قضایی شهیدمدرس  تهران

احضارمتهم
کالسه  درپرونده  کیفرخواست  موجب  به  تهران  مدرس  شهید  قضایی  مجتمع 
تقاضای  انفاق  ترک  اتهام  به  زاده  ربیع  ابراهیم  برای   9409982995801101
برای  رسیدگی  ووقت  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی  نموده،که  کیفر 
مورخه95/4/5ساعت9/30تعیین گردیده است.باعنایت به مجهول المکان بودن وعدم 
آئین دادرسی دادگاههای  به متهم ودراجرای مقررات مواد115و180قانون  دسترسی 
عمومی وانقالب درامورکیفری مراتب یک نوبت منتشرتا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی 
دروقت مقرر در دادگاه حاضرگردد.بدیهی است درصورت عدم حضور،مطابق مقررات 

رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
325361/م الف  مدیردفترشعبه1081 دادگاه کیفری2مجتمع قضایی شهیدمدرس  تهران

عبدولی: از عملکردم در جام جهانی راضی نیستم

قهرمان سال 2011 کشتی فرنگی جهان با قدردانی از مردم شیراز 
برای میزبانی خوبشان از رقابت های جام جهانی، گفت: از عملکردم 

در این مسابقات راضی نیستم.
 سعید عبدولی در گفت وگو با ایسنا، درباره قهرمانی تیم  ملی کشتی 
فرنگی در جا م جها نی شیراز، اظها ر کرد: شیرازی ها طی دو روز 
مسابقات واقعا لطف زیادی در حق ما داشتند و با حضور گرم خود در 
سالن مسابقات مشوق کشتی گیر ان تیم  ملی بودند. واقعا خوشحالم 
که توانستیم با کسب عنوان قهرمانی لطف آنها را تا حدودی جبران 
کنیم.  دارنده مدال طالی جهان درباره عملکردش در این ر قا بت ها، 
گفت: در مجموع بد نبودم، اما خوب هم نبودم. آن طور که می 

خواستم نتوانستم کشتی بگیرم و از عملکردم راضی نیستم.
 وی افزود: من هیچ وقت کم نمی گذارم چرا که عادت دارم هر 
چیزی را که شروع می کنم به نحو احسن تا آخرش بروم. هدف من 
کسب مدال طالی المپیک است و ان شا ء اهلل بتوانم در ریو طلبم را 

از المپیک بگیرم.

 عبدولی در پاسخ به این سوال که آیا نگران ناداوری احتمالی علیه 
المپیک نیست، گفت: طی سال های گذشته  خود در ر قا بت های 
ناداوری های زیادی علیه من صورت گرفته است، اما امیدوارم این 
بار در المپیک در حق من بی عدالتی نشود، چون اگر این کار را کند 

واقعا اوج بی انصافی است.
 وی در پایان با اشاره به عملکرد برادرش در این مسابقات، افزود: 
سامان با وجود این که شدیدا سرما خورده بود، اما در دیدار فینال 
با غیرت  مقابل حریف روس که کشتی گیر  بسیار خوبی نیز بود 

کشتی گرفت و توانست او را شکست دهد.

مهدی مهدوی: بازی با چین امیدوار کننده بود
پاسور تیم ملی والیبال ایران بعد از پیروزی بر چین گفت: با وجود اختالف 
ساعت و مسافت زیادی که طی کردیم، بازی با چین بسیار امیدوار کننده بود.

به گزارش ایسنا، مهدی مهدوی بعد از پیروزی بر چین در مسابقه ای 
دوستانه پیش از انتخابی المپیک گفت: فکر می کنم خیلی خوب بازی 
کردیم. با اینکه اختالف ساعت خیلی زیادی داشتیم و مسافت زیادی را 
در راه بودیم تا به محل بازی با چین برسیم و اینکه بالفاصله بعد از تمرین 
وزنه وارد زمین شدیم اما با این همه خیلی خوب کار کردیم. بازی با چین 
امیدوار کننده بود. از همه مهمتر اینکه لوزانو از همه بازیکنان استفاده 
کرد که این موضوع اعتماد به نفس فوق العاده ای به همه داد که به نظرم 
می تواند مفید باشد. وی افزود: به غیر از اینکه کادر فنی خوبی داریم 
و تمرینات بهتر شده و انرژی جدیدی به تیم وارد شده، همه بازیکنان 
می خواهند به المپیک بروند. این خواستن و انگیزه سبب می شود موفق 
شویم. امیدوارم فقط فشار از بیرون موجب نشود که عملکرد تیم ملی 
معکوس شود. امیدوارم مطبوعات و رسانه ها و همه مردم حمایت کنند تا 

بدون هیچ گونه مشکلی به المپیک برویم.

شایعه قهر امید ابراهیمی از استقالل جدی شد

هافبک میانی استقالل باز هم در تمرین این تیم حاضر نشد.
به گزارش ایسنا، تمرین عصر دوشنبه استقاللی ها در حالی برگزار 
شد که امید ابراهیمی هافبک میانی این تیم مانند تمرین صبح 
در آن غایب بود. غیبت این بازیکن در حالی صورت می گیرد که 
شایعاتی مبنی بر قهر وی به دلیل مطالبات مالی در میان است و 
به نظر می رسد که این شایعات با توجه به غیبت او در تمرین صبح 
و عصر دوشنبه جدی است و این بازیکن بنا ندارد تا زمان دریافت 

مطالباتش در تمرینات حاضر شود.

کانتونا: اگر در رئال مادرید 
کم گل بزنی اخراج می شوی

ستاره پیشین منچستریونایتد معتقد است در 
رئال مادرید یک بازیکن جوان اگر کمتر از 20 

گل به ثمر برساند، او را اخراج می کنند.
 به گزارش ایسنا و به نقل از آس، اریک کانتونا 
در مصاحبه با شبکه تلویزیونی انگلیس درباره 
آنتونی مارسیال و حضورش در منچستریونایتد 

صحبت کرد.
فکر  گفت:  سرخ  شیاطین  پیشین  ستاره   
من  برای  منچستریونایتد  به  رفتن  می کنم 
انتخاب هوشمندانه ای بود. به طور مثال اگر با 
18 سال به رئال مادرید می رفتم، ریسک بزرگی 
برایم بود. در رئال مادرید باید حداقل 20 گل به 
ثمر برسانید. در غیر این صورت از تیم اخراجت 
می کنند. در آنجا مربیانی که به بازیکنان جوان 

کمک کنند وجود ندارند.
 این مهاجم فرانسوی تابستان سال گذشته به 
منچستریونایتد آمد و در 56 بازی اش برای این 

تیم 18 گل به ثمر رساند و 9 پاس گل داد.

نقص فنی مانع از قهرمانی روسی 
در مسابقات موتوجی پی ایتالیا شد

نقص فنی موتور والنتینو روسی باعث شد او 
موجلو کشور  موتوجی پی  مسابقات  در  نتواند 

خود ایتالیا قهرمان شود.
این  در  مارکا،  از  نقل  به  و  گزارش  ایسنا   به    
مسابقات خورخه لورنسوی اسپانیایی قهرمان 

شد.
از  بعد  و  زد  دور  مسابقه 15  این  در  روسی   
آن دچار نقص فنی شد. او در این باره گفت: 
خیلی بد شانس بودم. فکر می کنم این سری 
از موتورها مشکل دارند و ما باید دلیل آن را 

پیدا کنیم.
 روسی 37 ساله قصد داشت که بعد از هشت 
سال در مسابقات گرند پری موجلو قهرمان شود. 
او در این باره افزود: همیشه نقص فنی ناراحت 
کننده است اما این که اینجا در برابر هو اد ا ران 
کشورم دچار مشکل شوم بسیار ناراحت کننده 
است. داشتم سریع حرکت می کردم و موتورم 
خوب کار می کرد. اگر مشکلی پیش نمی آمد 

قطعا قهرمان می شوم.
در  موتوجی پی  مسابقه  از 6  تاکنون  لورنسو   

ایتالیا، پنج مسابقه را برده است.

دزدی از تیم قایقرانی اسپانیا در ریو

از  یکی  در  اسپانیا  قایقرانی  تیم  اعضای  از 
معروف ترین مناطق ریودوژانیرو دزدی شد.

سایت از  نقل  به  و  گزارش  ایسنا   به     
 Inside the games، منطقه ای که در آن 
دزدی صورت گرفت در قسمت غربی ساحل 

گوآتابارا قرار دارد.
فرد  نفر  پنج  با  اسپانیا  قهرمانی  تیم  اعضای   
مسلح که دو تفنگ داشتند روبرو شدند. کیف 
شده  ربوده  آنها  دوربین های  و  مدارک  پول، 

است. هیچ کدام از افراد آسیبی ندیده اند.
پلیس  باره گفت:  این  در  ریودوژانیرو  پلیس   
شهری به دنبال شناسایی مجرمان است و قصد 

دارد که لوازم اعضای تیم را به آنها باز گرداند.
امن ترین  از  یکی  ریو  که  این  وجود  با   
هنوز  می آید  حساب  به  برزیل  شهرهای 
ناامن ترین  از  یکی  دارد.  خاصی  مشکالت 
قاچاق  گروه های  که  فاوالرت  ریو  محله های 

مواد مخدر در آنجا فعالیت دارند.

خبرخبر

رییس فدراسیون فوتبال فوتبال با تاکید بر 
اینکه لباس تیم ملی موقت است تاکید کرد 
به هیچ وجه موافق خرید و فروش باشگاه ها 

نیست.
مهدی تاج در مراسم رونمایی از مدال های 
فینال جام حذفی فوتبال ایران گفت: حدود 
یک سال قبل در سازمان لیگ و فدراسیون 
فینال  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  فوتبال 
جام حذفی را در خرمشهر برگزار کنیم. به 
دلیل اینکه چهارشنبه ذوب آهن در لیگ 
قهرمانان آسیا بازی می کند، نمی توانستیم 
برگزار  خرداد  سوم  را  حذفی  جام  فینال 
کنیم بنابراین تصمیم گرفته شد این بازی 
آهن  انجام شود. هرچند ذوب  نهم خرداد 
تقاضای تعویق بازی را داشت اما به خاطر 
نهم  تاریخ  همان  ملی،  تیم  دوستانه  بازی 

تعیین شد.
درباره  ایران  فوتبال  فدراسیون  رییس   
گرمای هوا در خردادماه در خرمشهر گفت: 
درست است که در خوزستان هوا گرم است 
اما در همین هوا رزمندگان ما جنگیدند و 
خرمشهر را آزاد کردند. در زمانی که وسایل 
خنک کننده هم وجود نداشت، سربازان ما 
برگزار کردن فینال  هشت سال جنگیدند. 
در خرمشهر کار مبارکی است که به پاس 

خدمات آن ها انجام می دهیم.
 او افزود: سخت بر این باوریم که این اتفاق 
هر سال رخ می دهد چون مصوبه فدراسیون 
لیگ است که جام و مدال های  و سازمان 

به  خرمشهر  در  پالک  مانند  حذفی  جام 
که  است  این  ما  قرار  شود.  اعطا  قهرمان 
خرمشهر  در  سال  هر  حذفی  جام  فینال 

برگزار شود.
گفت:  خرمشهر  ورزشگاه  به  اشاره  با  تاج   
به  را  ورزشگاه  مدت  این  در  کردیم  سعی 
دیدار  برگزاری  برای  الزم  استانداردهای 
ظرفیت  برسانیم.  حذفی  جام  پایانی 
و  است  لوکس   1200 ورزشگاه  روشنایی 
بهره  مناسبی  کیفیت  از  هم  چمن  زمین 
خوب  فینال  یک  شاهد  امیدوارم  می برد. 
 8 رزمندگان  از  امروز  مراسم  برای  باشیم. 
سال دفاع مقدس و برادر شهید محمدحسن 
جام  مدال های  از  تا  کردیم  دعوت  باقری 
سردار  از  همچنین  کند.  رونمایی  حذفی 

مراسم  این  در  حضور  برای  چشمه  باران 
تشکر می کنم.

برای  گفت:  فوتبال  فدراسیون  رییس   
برگزاری این دیدار در خرمشهر، شهرداری 
خرمشهر،  شهرداری  نفت،  وزارت  اهواز، 
زیادی  کمک های  و...  آبادان  آزاد  منطقه 
شکل  بهترین  به  بازی  این  تا  دادند  انجام 

ممکن انجام گیرد.
در  نیز  رونمایی  مراسم  از  پس  تاج   
وضعیت  آخرین  درباره  خبرنگاران  جمع 
امکان حضورشان  و  سرباز  فوتبالیست های 
جلسات  در  گفت:  فوتبال  ملی  تیم  در 
مختلفی که با سردار باران چشمه و سردار 
کمالی داشتیم و همین طور صحبت هایی 
و  داشتیم  باقری  دکتر  سردار  با  که 

امیدواریم کمک شایانی به تیم ملی داشته 
باشند، به این بحث رسیدیم که وقتی تیم 
عربستان،  تیم های  مقابل  کشورمان  ملی 
قطر کره جنوبی، ازبکستان و سایر رقبا قرار 
را خوشحال  مردم  برنده شدنش  می گیرد، 

می کند.
 او ادامه داد: اگر تیم ملی به جام جهانی 
دنیا مثال زدنی می شود  ما در  برود، کشور 
و مردم با هر سلیقه ای به خیابان می آیند 
کمک  از  امیدوارم  می کنند.  خوشحالی  و 
ایشان  امروز  کنیم.  استفاده  باقری  سردار 
تشریف  ما  مراسم  به  که  کردند  بزرگی 

آوردند.
فوتبال  ملی  تیم  لباس های  درباره  تاج   
این  که  گفته  درست  کی روش  گفت:  هم 
استفاده  آزمایشی  صورت  به  لباس ها 
می شوند. اگر آن ها مورد تایید قرار نگیرند، 
این  می کنیم.  مذاکره  دیگر  شرکت های  با 
قابل قبول نیست که رقبای ما در هر بازی 
یک لیتر عرق بریزند و بازیکنان ما سه لیتر.

شایعه  درباره  فوتبال  فدراسیون  رییس   
نیز  و  داوران  کمیته  بر  کفاشیان  ریاست 
فعال  گفت:  لیگ  سازمان  رییس  انتخاب 
صحبتی در این باره نشده و وقت برای این 

کار زیاد داریم.
 تاج همچنین در پاسخ به این سوال که آیا 
یا  هستید  نفت  باشگاه  فروش  موافق  شما 
موافق  کلی  طور  به  فدراسیون  گفت:  خیر 

خرید و فروش باشگاه ها نیست.

فینال جام حذفی همیشه در خرمشهر برگزار می شود

تاج: لباس تیم ملی موقت است

سرمربی جدید سپاهان اعالم کرد استقالل 
خوزستان شرایط موفقیت در آسیا را نداشته 
است. او هم چنین از ایجاد انقالب در سپاهان 

سخن گفت.
تیم  ملی  تمرین  حاشیه  در  ویسی  عبداهلل 
را  مردم خوزستان  واقعا  کرد:  اظها ر  فو تبا ل 
دوست دارم. خوشحالم که توانستم با این تیم 
به قهرمانی برسم. باشگاه استقالل خوزستان 
در طول فصل حر فه ای عمل کرد اما در پایان 
فصل احساس خوبی نداشتم و احساس کردم 
برای حضور موفق در  این تیم شرایط الزم 
مدیریت  با  خاطر  همین  به  ندارد.  را  آسیا 
باشگاه صبحت کردم و به آنها گفتم نمی توانم 
کمکی به شما کنم. در نهایت هم با باشگاه 

سپاهان به توافق رسیدم.
 وی افزود: با تمام وجودم مرد م خوزستان 
هم  دیگر  مربیان  مطمئنا  دارم.  دوست  را 
می توانند مسیری که ما رفتیم را طی کنند. 
سه سال  در این تیم کار کردم و در آخر با 

کمک همه توانستیم به قهرمانی برسیم.
 ویسی درباره حواشی باشگاه سپاهان هم 
واقعا  اگر  اصفهان  مردم  کرد:  نشان  خاطر  
می خواهند که تیمشان نتیجه  بگیرد، باید 
جمع  را  تیم  اطراف  حواشی  کنند  کمک 
کنیم. مطمئنا در سپاهان انقالبی را ایجاد 
می کنم تا این تیم را به جایگاه واقعی اش 
کار  به شخص  نباید  مردم هم  گردانم.  باز 
داشته باشند بلکه باید کمک کنند تا تیم 

به موفقیت برسد.
 ویسی همچنین درباره حضورش در تمرین 
تیم  ملی فو تبا ل هم گفت: همه این بازیکنان، 
از بازیکنان بزرگ هستند. از آنها با آغوش باز 
استقبال می کنم. کارلوس کی روش هم مربی 
کاربلد و بزرگی است و امیدوارم تیم  ملی با او 

به جا م جها نی برود.
 او ا ضافه  کرد : من هم به عنوان یک مربی 

هر کمکی که از دستم بر آید انجام می دهم.
که  این  درباره  سپاهان  جدید  سرمربی   
قبل  کیا  نوید  محرم  با  گفت و گویی  آیا 
نیز  است  داشته  سپاهان  هدایت  قبول  از 
ولی  کردم  صحبت  محرم  با  کرد:  عنوان 
صحبت های نهایی مان را در روزهای آینده 
همان  محرم  دارم  دوست  می دهیم.  انجام 
بازیکنی باشد که همه او را می شناسند و 

به ما کمک کند.
 ویسی در پاسخ به این پرسش که از محرم در 
چه سمتی استفاده خواهد کرد هم اظهار کرد: 
فکر خاصی برای محرم نکردم. اگر خواست، 
می تواند در کنار ما باشد. در غیر این صورت 
باید با باشگاه مذاکره کند تا ببینیم در آینده 

چه پیش می آید.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی با انتقاد از 
شیوه بازی »تیم های عربی« گفت: نوع بازی 
این تیم ها مانع پیشرفت فوتبال آسیا می شود.

فوتبال  تیم  سرمربی  قلعه نویی  امیر 
تراکتورسازی ایران در نشست خبری پیش 
از دیدار برگشت تیمش برابر النصر امارات در 
یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا اظهار 
کرد: امیدوارم کاروان النصر نهایت لذت را از 
حضور در شهر تبریز ببرد و بعد واقعیت را 
بگوید که ایران یکی از زیباترین و امن ترین 

کشورهای دنیاست.
 او درباره دیدار تیمش برابر النصر هم گفت: 
ابتدا باید به خاطر گل هایی که در بازی رفت 
خوردیم عذرخواهی کنم. من بعد از 36 سال 
حضور در فوتبال درس تازه ای گرفتم که یک 
توپ به روی دروازه ما آمد و 4 گل خوردیم! 
در همان بازی 20-30 بار به سمت دروازه 

حریف حمله کردیم و فقط یک گل زدیم.
مانع  بازی ها  نوع  این  داد:  ادامه  قلعه نویی   
پیشرفت فوتبال آسیا می شود چون استاندارد 
 60 باالی  فوتبال  بازی  یک  در  مفید  وقت 
گل  یک  تا  عربی  تیم های  اما  است  دقیقه 
پیش می افتند وقت مفید بازی را تا 40 دقیقه 

کاهش می دهند.
مرحله  در  افزود:  تراکتورسازی  سرمربی   
گروهی دو بار با الجزیره امارات بازی کردیم 
و هر دو بار برنده شدیم اما هیچ وقت از این 
کارها نکردیم. متاسفانه AFC هم با این نوع 

کارها برخورد نمی کند.
پنالتی  دو  قبلی  بازی  در  گفت:  قلعه نویی   
صددرصد برای ما گرفته نشد. فردا نیز باید 
گل  اول  وهله  در  تا  باشیم  داشته  تمرکز 

نخوریم و امیدوارم یک بازی خوب در حضور 
جمعیت باالی 80-90 هزار نفر برگزار کنیم.

بابرنامه ای  النصر تیم بسیار   وی بیان کرد: 
مخصوصا در 50 متر هجومی خود است و 
بتوانیم  کرد  خواهیم  که  پرسی  با  امیدوارم 
قدرت تاکتیکی مان را به حریف دیکته کنیم.

عرب ها  کرد:  تاکید  تراکتورسازی   سرمربی 
خوب  اصال  که  کردند  ایجاد  بدی  جو  یک 
بازی  جا  فالن  در  که  می گویند  و  نیست 
بمب گذاری  آنقدر  که  اروپا  در  نمی کنیم. 
ولی  می شوند  برگزار  بازی ها  همه  می شود، 
تیم های عربی در ایران که یکی از امن ترین 

کشورهاست بازی نمی کنند.
 وی افزود: ما یک کلمه به نام قانون داریم که 
نظم جهانی حول آن استوار است که وقتی 
حتی آقای بالتر هم خالف می کند، قانون با او 
برخورد می کند. ولی در AFC چنین چیزی 
وجود ندارد و نمی دانم در کجای قانون نوشته 

شده که محل میزبانی می تواند تغییر کند.

حمله قلعه نویی به سران فوتبال آسیا: 

بالتر هم محروم شد اما قانون در AFC  جایی ندارد
ویسی: استقالل خوزستان شرایط موفقیت

 در آسیا را نداشت
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آگهي تجدید مناقصه
شهرداري ماهدشت در نظر دارد اجراي پروژه هاي

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

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

الف- اساسنامه و اسناد ثبت شرکت و گواهي آخرین تغییرات ب- گواهي نامه صالحیت پیمانكاري مرتبط ج- گواهي ثبت 
نام در نظام و مالیات بر ارزش افزوده د- کد اقتصادي ه- گواهي حداقل دو مورد سوابق اجرایي مرتبط

واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت مي شود جهت دریافت اساسنامه و مناقصه و آگاهي از شرایط، از تاریخ نشر آگهي 
حداکثر تا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 1395/3/17 با ارائه اسناد فوق الذکر نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام 

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

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

احضارمتهم
درامور  وانقالب  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  ماده115قانون  استناد  به 
اعالم  به متهم حسین ممنون  بدینوسیله   بودن  المکان  به علت مجهول  کیفری 
و  است  تعقیب  تحت  عمدی  وجرح  ضرب  ایراد  اتهام  به  نامبرده  که  گردد  می 
وانقالب  عمومی  دادسرای  بازپرسی   11 11ب/940031درشعبه  کالسه  پرونده 
ناحیه5تهران)صادقیه(مطرح رسیدگی میباشد. لذامراتب طی یک نوبت در روزنامه 
منتشر تا متهم درمقام دفاع ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر به این شعبه مراجعه 

نماید.نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.
325366/م الف بازپرس شعبه11دادسرای عمومی وانقالب ناحیه5تهران

احضارمتهم
اتهام  به  حصارکی  ایمان  شعبه  9409980283700386این  کالسه  پرونده  در 
ترک انفاق تحت تعقیب قرارگرفته است. باعنایت به مجهول المکان بودن متهم 
وانقالب  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  ماده174قانون  مقررات  ودراجرای 
این  انتشار  ازتاریخ  5روز  مهلت  تاظرف  گردد  می  ابالغ  نامبرده  به  درامورکیفری 
آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضرگردد.بدیهی است درصورت 

عدم حضور،مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
325367/م الف بازپرس شعبه هجدهم بازپرسی دادسرای ناحیه5)صادقیه( تهران

احضارمتهم
که  فجر  پوشان  طاق  شرکت  مدیرعامل  منصوراکبری  آقای  متهم  به  بدینوسیله 
اتهام  به  خود  از  دفاع  جهت  که  گردد  می  باشد،ابالغ  می  المکان  مجهول  فعاًل 
تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از عدم رعایت مقررات ایمنی درکار 
پرونده  در  رضایی  سیدابراهیم  آقای  شکایت  به  بنا  صددرصد  میزان  تقصیربه  با 
اول  درشعبه  آگهی  انتشاراین  از  ماه  یک  کالسه9409982143100766ظرف 
درتهران- واقع  ناحیه7تهران»سیدخندان«  وانقالب  عمومی  دادسرای  دادیاری 
محمودی- شهیدآریان  کوچه  سابق(-انتهای  شهیدکابلی)دبستان  سیدخندان-خ 

دادسرای ناحیه7تهران-طبقه دوم حاضرشود.این آگهی به استناد ماده174قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب92فقط یک نوبت منتشر می گردد.چنانچه متهم در 

مهلت مقررقانونی دراین شعبه حاضرنشودتصمیم قانونی اتخاذ خواهدشد.
325369/م الف دادیارشعبه اول دادسرای عمومی وانقالب ناحیه7تهران

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای اردشیر عبداللهی دارنده شناسنامه شماره 593 به شرح دادخواست به کالسه 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
شیخ محمد عبداللهی بشناسنامه شماره 37 در تاریخ 93/10/26 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به :1-اردشیر عبداللهی 

ش ش 593 ت ت 48/6/20 
2-علی عسگر عبدالهی ش ش 1078 ت ت 38/7/20 – 3-علی اکبر عبداللهی ش 
ش 1ت ت 51/1/10 – 4-علی عبدالهی ش ش 8812 ت ت 58/6/30 -5 – بهزاد 
عبدالهی ش ش 473 ت ت 62/7/1 – 6-شیرزاد عبدالهی   2601 ت ت 65/1/1 
– 7-عزیز بانو عبدالهی ش ش 1153 ت ت 42/8/20 – 8-سحر بانو عبدالهی 
ش ش 60 ت ت 47/6/6 -9-معصومه عبداللهی ش ش 61 ت ت 49/5/15 – 
عبداللهی ش  11-ماندانا   –  52/5/10 عبداللهی ش ش 594 ت ت  10-افسانه 
– 12-مریم عبدالهی ش ش 6225 ت ت 67/9/30  ش 595 ت ت 52/5/10 
-13-پگاه عبداللهی ش ش 48501 ت ت 72/7 همگی به عنوان فرزندان متوفی 

14-شاه پرور مرادی ش ش 2 ت ت 44/7/10 بعنوان همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان پلدختر – حمید رضا شهسواری .

مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز پراید مدل 85 شماره شهربانی 727ج56 ایران 72 شماره 
موتور 1651887و شماره شاسی s1482285173734 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
بابل 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به متهم مهدی محمدی کرد خیلی که حسب شکایت خانم/آقای عباس 
این  تعقیب  تحت  نامشروع  طریق  از  مال  تحصیل  اتهام  به  فرزند حسن  جنگلی 
دادگاه می باشد وفق ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری ابالغ می شود که در 
وقت رسیدگی 95/4/13 روز دوشنبه راس ساعت 8/30 صبح جهت تفهیم اتهام و 

اخذ آخرین دفاع احتمالی در این دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید.
م الف: 950156 رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو بهشهر

نامه صادره 
احتراما در راستای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری با چاپ آگهی در روزنامه 
رسمی متهم به اسامی آقای مهدی مرادی راد فرزند حیاط خان به اتهام ترک انفاق 
موضوع شکایت خانم ندا الماسی فرزند مسعود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی 

جهت تفهیم اتهام دفاع و اخذ اخرین دفاع در این شعبه  احضار گردد.
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – سارا میر حسینی .

اگهی مفقودی
برگ سبز سواری مزدا N3 مدل 1389 به شماره انتظامی ایران 77-995ق44 و 
شماره موتور 11000150 و به شماره شاسی 43820 به نام امیر سلیمانی مفقود 

بابلگردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی
المثنی برگ سبز پراید مدل 87 با شماره شهربانی 82- 278 ص 21 با شماره 
از  و  گردیده  مفقود   2588825 موتور  شماره  و   S  1412287528313 شاسی 

بابلدرجه اعتبار ساقط است.

 نوبت اول

شهرداري ماهدشت

بهره برداری از بزرگترین واحد صنعتي تولید ورق گالوانیزه 
و گالوالوم در خاور میانه

مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي چهارمحال و بختیاري از آماده 
بهره برداري شدن اولین و بزرگترین واحد صنعتي تولید ورق گالوانیزه و 

گالوالوم در خاور میانه ،تا ابتداي تابستان امسال خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي استان چهارمحال و 
بختیاري ؛ مدیر عامل شرکت شهرکهاي صنعتي چهارمحال و بختیاري 
در حاشیه بازدید و نشست با مدیرعامل این واحد صنعتي به نقل از ایشان  
،گفت: این واحد صنعتي که تا ابتداي سال تابستان سال جاري آماده بهره 
برداري نهایي مي گردد ،عملیات نصب خط تولید آن توسط کارشناسان 
و متخصصان ایراني صورت پذیرفت که این امر خود الگویي مناسب براي 

اقتصاد مقاومتي ،اقدام و عمل مي باشد. 
رئیس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاري 
افزود: این واحد صنعتي تولید ورق گالوانیزه و گالوالوم که در زمیني با 
وسعت 70 هزار متر مربع  و سرمایه گذاري اولیه 600 میلیارد ریال 
ساخته شده است در مرحله استارت اشتغال زایي براي 80 نفر ایجاد 
خواهد کرد و مي تواند در مراحل تکمیلي نیز زمینه اشتغال 170 نفر 

دیگر را نیز فراهم آورد.
شفیع زاده با بیان اینکه از ویژگي ورق گالوالوم تضمین کیفیت آن تا 25 
سال آنهم بدون رنگ است ، بیان داشت: میزان ظرفیت تولید این مجموعه 
بیش از 260 هزار تن در سال مي باشد اما توانمندي تولید تا 330 هزار تن 
در سال نیز وجود داشته که بر این اساس بازار هدف براي 50 درصد این 
میزان تولید آن در کوتاه مدت کشورهاي خاورمیانه ،حاشیه خلیج فارس و 

در هدف گذاري بلند مدت بازارهاي اروپا پیش بیني گردیده است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاري نیز اظهار 
داشت: تمامي زیر ساخت هاي مورد نیاز این واحد صنعتي براي بهره 
برداري توسط این شرکت مهیا گردیده و مدیریت آن درخواست هایي 
براي زیر ساخت هاي تکمیلي و توسعه اي ارائه نموده است که در این 
خصوص مقرر گردید خارج از زمان بندي این درخواست ها بررسي و در 

جهت تأمین و ایجاد آن ها اقدام گردد.  
 

اهدای اعضای قابل پیوند  فرزند  بهزیستی در ساری
بهروز فرهنگی  جوان 21 ساله و فرزند بهزیستی در اثرسانحه و تصادف 
با یک خودرو به شدت آسیب دید .بالفاصله وی را به کمک امدادگران به 
بیمارستان امام خمینی شهرستان ساری انتقال دادند که متاسفانه تالش 
کادر پزشکی نتیجه ای نداشت و  پزشکان تشخیص دادند که او دچار مرگ 
مغزی شده است. متعاقب این خبر بیژن برادر مرحوم تمامی اعضای قابل 

پیوند وی را به بیماران نیازمند  اهدا کرد.
پیکر آن مرحوم  با حضور دکتر آرام مدیر کل بهزیستی،معاونین و جمع 

کثیری از مردم ساری در روستای فیروزکنده تشیع شد
دکتر آرام مدیر  کل بهزیستی استان با بیان تسلیت  به تنها برادر مرحوم  
و ارج نهادن به این حرکت انسانی گفت :قطعا با اهدای عضو این عزیز 
ضمن انجام یک حرکت انسانی به زندگی چندین نیازمند عضو، حیات 
دوباره بخشیده شد. وی با بیان اینکه تعمیم فرهنگ عضو یک حرکت 
زیبا، اسالمی و انسانی است که باید در جامعه اسالمی مان نهادینه شود 
اظهار کرد: حیات و زندگی بسیاری از بیماران بستگی به اهدای عضو دارد 
و ما می توانیم در زمان حیات خود آگاهانه با ثبت نام در واحد فراهم 
آوری اعضاء در صورت بروز مرگ مغزی به نیازمندان جان دوباره ببخشیم.

گفتنی ست : بهروز فرهنگی دوران کودکی اش را در شیرخوارگاه آمل 
سپری کرد و ادامه زندگی به مرکز طلوع مهر نقل مکان کرد و در این مرکز 
رشد یافته و تحصیل نمود .بهروز پس از اتمام خدمت سربازی مشغول به 

کار شد.

500 میلیارد تومان هزینه  453 پروژه 
شهرداري ساري

معاون فني عمراني شهرداري ساري در مصاحبه 
اي گفت: 500 میلیارد تومان هزینه 453 پروژه 

شهرداری ساری است.
وی با بیان این مطلب که از 453 پروژه در دست 
اجرا 120 پروژه به اتمام رسیده است؛ افزود: در 
کل شهرداري مرکز مازندران 502 میلیارد و 790 
میلیون تومان براي این پروژه ها هزینه خواهد کرد.
در  که  اي  مصاحبه  در  رشیدي  عباس  مهندس 
بلوار  روگذر  پل  عظیم  پروژه  سه  افتتاح  آستانه 
کشاورز، بوستان مادر و فاز دوم میدان ابن شهر 
آشوب انجام داد با اعالم این خبر که 453 پروژه در 
بخش هاي مختلف تعریف شده اند  ابعاد گوناگوني 
هم دارند گفت: برخي از آنها را ما پروژه هاي شاخص 
رنجبر،  شهید  سردار  کابلي  پل  مانند  دانیم  مي 
،فاز دوم شهر آشوب که در  بلوار کشاورز  روگذر 
مجموع 350 میلیارد تومان براي شهرداري هزینه 
ایجاد کرده یا مي کنند . بخش دیگري از پروژه ها 
کانالهاي هدایت ابهاي سطحي هستند که بیش از 
67 میلیارد تومان براي انها هزینه کردیم وي سپس 
به پروژه هاي مرتبط با پیاده روسازي  وآسفالت 
پرداخت و افزود: در این دو بخش شهرداري ساري 
بیش از 45 میلیارد تومان هزینه خواهد کرد که تا 
کنون 30 میلیارد تومان آنرا هزینه کرده است در 
کنار اینها ما در برخي پروژه ها باید اقدام به تملکات 
میکردیم ، مثل  پل سردار شهید رنجبر و یا ابن شهر 
آشوب نکته جالب آنکه صد در صد تملکات را انجام 
دادیم که 10 میلیارد و 400 میلیون تومان  هزینه 

براي ما ایجاد کرد.
برگزاری آیین نکوداشت »میراث صنعت« 

در مناطق نفت خیز جنوب
همزمان با هفته میراث فرهنگي، آیین نکوداشت » 
میراث صنعت« به میزباني شرکت ملي مناطق نفت 

خیز جنوب برگزار شد.
با همکاري  آیین  این  روابط عمومي،  به گزارش 
مشترک اداره کل میراث فرهنگي، صنایع دستي 
و گردشگري خوزستان، شرکت ملي مناطق نفت 
در  برق خوزستان  و  آب  سازمان  و  خیز جنوب 
مجموعه فرهنگي ورزشي شهرک نفت اهواز برگزار 

گردید.
دکتر اکبر نعمت الهي مدیرکل روابط عمومي وزارت 
نفت و مجري طرح احداث موزه هاي صنعت نفت، 
مهندس بیژن عالي پور مدیرعامل شرکت ملي 
مناطق نفت خیز جنوب، دکتر خسرو نشان مدیر 
کل میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري 
خوزستان، دکتر همایون یوسفي منتخب مردم 
اهواز در مجلس شوراي اسالمي و جمعي از مدیران 
به  ارشد سازمان هاي پیش گفته و عالقمندان 

میراث فرهنگي از حاضران این مراسم بودند.
در این آیین علي رضا قلي نژاد کارشناس موزه و 
میراث فرهنگي کشور درباره تاریخ موزه در کشور 
سخن گفت و به تشریح ویژگي هاي میراث صنعتي 

پرداخت.

خبرخبر

خانی نژاد- خبرنگار زمان: بهنام محمودی 
دفتر  در  حضور  با  کرج  شهر  شورای  عضو 
در  مردم  نقش  به  اشاره  با  زمان  روزنامه 
آبادانی شهر گفت: صداقت  پیشبرد اهداف و 
اصل کار است و اگر مردم نباشند هیچ یک از 
کارهای ما معنایی ندارد، چرا که همیشه پای 
شرکت  غم  و  شادی  در  و  اند  ایستاده  نظام 
عملکرد  داور  بهترین  نتیجه  در  اند  داشته 

اعضای شورا هستند.
در  حضورش  به  اشاره  با  شهر  شورای  عضو 
همه  در  من  اعتقاد  به  گفت:  شهر  شورای 
جا باید تجربه کسب کرد و شورای شهر نیز 
تجربه خوبی بود که قدم هایی هر چند ناچیز 

برای مردم و توسعه شهر کرج برداشته ایم.
در  شهری  مدیریت  عملکرد  محمودی 
در  گفت:  ورزشی  و  فرهنگی  امور  خصوص 
از  گره  کردن  باز  هدف  اقتصادی  بد  شرایط 
تفضیلی  طرح  اجرای  است،  مردم  مشکالت 
برنامه  طبق  شهر  سطح  در  جامع  طرح  و 
باید اجرا می شد اما به اعتقاد من بخشی از 
کارهایی که انجام شده امکان تغییرات داشت، 
برنامه  و  تنظیم  که  زمانی  همان  در  که  چرا 
و  شهر  در  بسیاری  تغییرات  بود  شده  ریزی 
حاشیه شهر انجام شد. بنابراین باید برنامه ها 

به روز و مطابق با زمان حال اجرا شود.
این عضو شورای شهر افزود: در برخی مواقع 
بیشتری  رفاه  مردم  که  داریم  به مسکن  نیاز 
که  هایی  مهاجرت  به  توجه  با  باشند  داشته 
و  بحث شهرسازی  در  ایم  مانده  غافل  آن  از 
همچنین  و  ایم  کرده  غفلت  سازی  فرهنگ 
در بحث شهرسازی و اجرای فرهنگ ترافیک 
باید روی این فرهنگ کار کرد تا شهروندان به 

قوانین احترام بگذارند.
از همه پل هایی  تر  است: واجب  وی معتقد 
که  است  مترو  بحث  است  شده  ساخته  که 
اگر ساخته شود بسیاری از مشکالت ترافیکی 
شهر حل خواهد شد. ساختن پل با توجه به 
برنامه های از پیش تعیین شده خوب است، 
اما بحث اصلی مترو است که می توان با توجه 
به نزدیکی به تهران که نوعی فرصت است از 

آن استفاده کرد.
عضو اسبق تیم والیبال افزود: کرج به واسطه 
رشد جمعیت، کمتر از فضاهای موجود استفاده 
کرده در حالی که ساخت و سازها وحاشیه ها 
باید سامان داده شوند. ما وظیفه داریم راهکار 
ارائه دهیم، این یک نوع تهدید است که باید 
مدیریت شود ساخت و سازها باید اصولی انجام 
شده تا خدای ناکرده با وقوع زلزله و حوادث 

غیر مترقبه فاجعه ای بزرگ رخ ندهد.
ویژگی  خصوص  در  کرج  شهر  شورای  عضو 
های شهر کرج برای برند بودن، خاطر نشان 
هوای خوب،  ورزشی،  و  تفریحی  اماکن  کرد: 
یک  کرج،  سیب  باغ  بخصوص  باغات  وجود 
با  توان  می  شدن  برند  برای  است  فرصت 
انسجام ذهنی و فکری راه حل مناسبی برای 
ایجاد برند شدن در شهر کرج این فرصت را 

ایجاد کرد.
خصوص  در  کرج  شهر  شورای  عضو  این 
کارهای انجام شده در سطح شهر کرج عنوان 
کرد: کارهای خوبی ایجاد شده است، هر چند 
در برخی مصوبات خالف میل بنده بوده، اما 
چون تصمیم جمعی است و خرد جمعی در 
این آرا نقش دارد من هم مطیع جمع هستم.

ناظر  به عنوان  را  بهنام محمودی نقش شورا 

نقشی مهم دانست و تاکید کرد: شورا نهادی 
مردمی است که با توجه به وظیفه نظارت بر 
عمل  ضعیف  من  نظر  از  شهرداری  عملکرد 
کرده است. وی با اشاره به معضل دستفروشی 
شهروندان  برخی  کرد:  نشان  خاطر  کرج  در 
دست  بسیاری  مشکالت  با  اقتصادی  نظر  از 
از  یکی  دستفروشی  که  هستند  گریبان  به 
همین موارد است که ساماندهی به این قشر 
از جامعه مغفول مانده است، اما به این نکته 
توجه کنیم که عملکرد شورای چهارم نسبت 

به شورای سوم و دوم عملکرد بهتری است.
جمله  از  کرد:  تاکید  شهر  شورای  عضو  این 
ورزش  بحث  در  کرج  شهر  دیگر  مشکالت 
حرفه ای است که بسیار عقب تر از شهرهای 
تخصیص  در  زمینه  این  در  باید  است،  دیگر 
ولی  کرده  تالش  بیشتر  ورزشی  های  سرانه 
در  که  است  اهمیت  حائز  نکته  این  به  توجه 
کمک به هیات ها، ساخت سالن های ورزشی 

خوب عمل کرده ایم، اما بسیار کم است.
بهنام محمودی یکی دیگر از مشکالت اساسی 
شهر کرج را موانع مختلف بر سر راه خصوصی 
بخش  گذار  سرمایه  افزود:  و  برد  نام  سازی 

خصوصی با بروکراسی های بی اساس و تلف 
سرمایه  از  عامالن  برخی  توسط  وقت  کردن 
نبود  همچنین  شود.  می  منصرف  گذاری 
کافی  اطمینان  نبود  و  نقل  و  حمل  سیستم 
برای برگشت سرمایه مانع از ورود سرمایه به 

شهر شده است.
باید  ها  کمک  برخی  کرد:  نشان  خاطر  وی 
ازسوی دولتمردان انجام شود تا قسمت هایی که 
مغفول مانده به آن پرداخته شود از جمله آنها 
قطار شهری است هر چند کشور ما با مشکالت 
اقتصادی بسیاری دست و پنجه نرم کرده، اما 
باید گفت؛ بحث قطار شهری مشکلی ملی است، 
چرا که کرج شاهراه مواصالتی 13 استان است 
که امیدواریم با جدیت پیگیری و بودجه مختص 

به قطار شهری به آن تعلق گیرد.
کارهای  برشمردن  خصوص  در  داوری  وی 
مردم  به  را  چهارم  شورای  در  شده  انجام 
که  کسانی  تنها  کرد:  تاکید  و  کرد  واگذار 
ناظر بر اعمال اعضای شورای شهر کرج بوده 
خوبی  داوران  بعنوان  که  هستند  مردم  اند؛ 
قضاوت  اعضا  تک  تک  عملکرد  خصوص  در 

خواهند کرد.

بهنام محمودی؛ عضو شورای شهر کرج تاکید کرد:

مردم؛ بهترین داوِر عملکرد اعضای شورا

امیررضاصادقی- خبرنگار زمان: منتخب مردم شهرستان های 
شهریار، قدس و مالرد حذف موازی کاری ها و کاهش چشم گیر 
هزینه های شهری را از جمله مزایای مهم اعمال مدیریت واحد 

شهری برشمرد.
محمد محمودی طی نشست با خبرنگاران مطبوعات و رسانه، در 
پاسخ به سوال روزنامه زمان مبنی بر دالئل عملی نشدن طرح 
مدیریت جامع شهری تا به امروز و نتایج تحقق آن چنین گفت: 
طرح مدیریت واحد شهری ازسال 82 در شورای استان تهران مطرح 
و ضمن ارائه به کمیسیون شوراها، درمجلس وقت نیز طرح شد اما 
متاسفانه برخی نمایندگان با تصور اینکه طرح مورد نظر باعث کاهش 

اختیارات آنها می شود، همواره در نقطه مقابل آن قرار گرفتند.   
منتخب مردم شهرستان های شهریار، قدس و مالرد ادامه داد: علی 
رغم همه موانع، در نخستین دیدار با اعضای شورا ی استان تهران 
و کمیسیون شوراها بنا دارم ضمن بررسی مجدد آن و جمع بندی 
مطالعات انجام شده، برنامه مدیریت جامع شهری را به اتفاق جمعی 

از نمایندگان در قالب طرح به مجلس ارائه دهیم.
محمودی با تصریح اینکه اجرای طرح مدیریت واحد شهری می 
ها  کاری  دوباره  و  عمرانی  های  پتانسیل  ازهدررفت  مانع  تواند 
شود، خاطرنشان ساخت: عملی شدن طرح مذکور، مستلزم وجود 
شوراهای اسالمی قدرتمند مسلط به همه امور زیر بنایی شهری و 

فارغ از مسائل شهرداری ها می باشد.
وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اینکه سه شهرستان 
حوزه انتخابیه با وجود وفور جمعیت، از امکانات کافی بهداشت و 
درمان برخوردار نیستند، اظهار داشت: سرانه تخت بیمارستانی در 
بسیاری از استان های کشور که جمعیت آنها معادل نصف مردم 
ساکن در این سه شهرستان است بسیار فراتر از نیاز آن استان هاست 

و این قابل قبول نیست.
منتخب مردم شهرستان های شهریار، قدس و مالرد ضمن تاکید 
بر آغاز پیگیری های مستمر خود از طریق سازمان ها و وزارت خانه 
مربوطه، تصریح کرد: تحقق بیمارستان های هرسه شهرستان، عهد 

بنده است با مردم شریف این منطقه طی مجلس دهم.

منتخب مردم شهرستان های شهریار، قدس و مالرد تاکید کرد:

مدیریت واحد شهری مانع از موازی کاری ها 
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در  اصفهان  استان  آبفا  بهادری-اصفهان-شرکت 
عمومی  روابط  انتخاب  جشنواره  ارزیابی ششمین 
شد  موفق  شهری  فاضالب  و  آب  شرکتهای  برتر 
عنوان رتبه اول روابط عمومی ها را در سطح یک 
در بین شرکتهای آب و فاضالب شهری کشور را 

در سال 1394 به خود اختصاص دهد .
عمومی  روابط  انتخاب  جشنواره  ششمین  در 
ده  در  ارزیابی  فاضالب  و  آب  شرکتهای  برتر 
مطالعات   ، ارتباطات  شامل  اختصاصی  سرفصل 
انتشارات،   ، سنجی(  افکار  و  اجتماعی)پژوهش 
مدیریت و برنامه ریزی، روابط عمومی الکترونیک، 
نوآوری و خالقیت، مستندسازی، آموزش همگانی 
و  مشارکتی  های  برنامه  و  فعالیتها  تبلیغات،  و 
انجام   122 مردمی  ارتباط  سامانه  و  تشریفات 
آبفا  شرکت  اول  رتبه  کسب  به  منجر  که  گردید 
روابط  جشنواره  ششمین  در  اصفهان  استان 
عمومی برتر شرکتهای آب و فاضالب شهری شد . 
اصفهان  استان  آبفا  شرکت  عمومی  روابط  مدیر 
استان  آبفا  شرکت  اخیر  سالهای  طی   : گفت 
صدد  در  جامع  های  برنامه  تدوین  با  اصفهان 
به طوریکه  برآمد  برنامه های تدوین شده  اجرای 
تولید  با   94 سال  در  رسانه  با  ارتباط  بخش  در 
از  اعم  رسانه   130 به  آن  ارسال  و  خبر   236
از  بیش  شنیداری  و  دیداری  دیجیتالی،  مکتوب، 
3300 خبر این شرکت در رسانه های جمعی ملی 
تعامالصحاب  با  توانست  و  منعکس شد  استانی  و 
رسانه از ظرفیت این بخش جهت فرهنگ سازی 
مصرف بهینه آب استفاده کند . 188 ویژه نامه که 
، 82 نسخه در سطح  106 نسخه در سطح ملی 
مستند   16 تولید  نیز  و  رسید  چاپ  به  استانی 
مرتبط با صنعت آبفا از دیگر اهم فعالیتهای بخش 

ارتباطات حوزه روابط عمومی آبفا بوده است .
مهم  های  بخش  از  یکی    : افزود  طبا  بنی 
و  )پژوهش  اجتماعی  مطالعات  عمومی  روابط 
عرصه  ترتیب  بدین   . باشد  می  افکارسنجی( 
مؤثر  ارتباط  مفهوم  با  تنها  تعاملی  عمومی  روابط 
آبفا  عمومی  روابط   . یابد  می  معنی  مخاطبان  با 
ارتباطی  فضای  گسترش  درخصوص  اصفهان 
و  اجتماعی  مطالعات  مبحث  شهروندان  با 
گرفته  درنظر  مهمی  بسیار  حوزه  را  افکارسنجی 
نظرسنجی  و  پژوهشی  مطالعات  انجام  است. 
شده  تبدیل  مداوم  فرآیند  یک  به  ای  دوره  های 
انجام شده  بر سه شاخه  . نظرسنجی های  است 
نفعان شرکت متمرکز  کارکنان، مشترکین و ذی 
نیروهای  از  استفاده  با  متناسب  طور  به  که  شده 
نرم  کارگیری  به  همچنین  و  مناطق  در  فعال 
مورد  اندروید،8  و  نظرسنجی تحت وب  افزارهای 
و  تحقیقاتی  های  طرح   ، ای  منطقه  پیمایشهای 
 5 و  صنعت  اجتماعی  مسائل  حوزه  در  پژوهشی 
مورد موضوعات نظرسنجی رضایت مشتریان و 5 

رضایت  نظرسنجی  بهمراه  ترجمه  و  مقاله  مورد 
فعالیتهای  قوت  نقاط  جمله  از  کارکنان  شغلی 
آبفا در سال  پژوهشی و تحقیقاتی روابط عمومی 
94 در بین شرکتهای آب و فاضالب شهری کشور 

می باشد .
را  شرکت  کالن  اهداف  پیشبرد  در  مدیریت  وی 
خاطرنشان  و  دانست  جایگزینی  غیرقابل  نقش 
روابط  عرصه  در  کارآمد  مدیریت  بدون   : ساخت 
عمومی تمامی فعالیتها بی معنی می شود . برای 

روابط  در  محور  دانش  و  علمی  مدیریت  اعمال 
کردن  تخصصی  اصفهان  استان  آبفا  عمومی 
و  نظارت  با  محوله  های  فعالیت  واگذاری  و  امور 
بر  . عملکرد مدیریت  انجام می گیرد  رصد کامل 
وهله  در  لذا  و  گذارد  می  اثر  ها  قسمت  تمامی 
و  متخصص  انسانی  نیروی  بر  باید  مدیریت  اول 
سالهای  در  تفاسیر  این  با  باشد  متکی  تجربه  با 
اخیر سعی جدی شده است تا از نیروهای متبحر 
گرفته  بهره  عمومی  روابط  حوزه  در  کارشناس  و 
و  چاالکی  با  همراه  مدرن  عمومی  روابط  تا  شود 
سرعت عمل محقق شود . تحقق این مهم با برنامه 
دانش  مدیریت  استقرار  و  راهبردی  و  استراتژیک 
محور و 61925 نفرساعت سرانه آموزش کارکنان 
و  عملکردی  برنامه  تدوین  بهمراه  عمومی  روابط 

درصد حصول اهداف صورت گرفت .
مشاور مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان گفت 
: از جمله فعالیتهای ویژه روابط عمومی می توان 
به بخش انتشارات در سال 94 اشاره کرد که در 
انتشارات  بخش  به  توان  می  رسانی  اطالع  عرصه 
در سال 94 اشاره کرد که در عرصه اطالع رسانی 
صنعت آب و فاضالب کشور از نظر کمی و کیفی 
بی بدیل است و از عواملی است که موجب کسب 

رتبه نخست در سطح کشور گردید .
تیراژ بیش از 10000 نشریه داخلی و 21 موضوع 
بروشورهای آموزشی و کاتالوگهای معرفی پروژه با 
تیراژ 174000 و 51 موضوع پوسترهای فرهنگ 
تیراژ 168000 و 30  با  بهینه آب  سازی مصرف 
لوح  پازل،  فکری  بازیهای  چاپ  و  تهیه  مورد 
کتاب  عنوان   11 بهمراه   ... و  آموزشی  فشرده 
جامعه  با  آب  صحیح  مصرف  مدیریت  با  مرتبط 
هدف خردساالن، کودکان، نوجوانان و بزرگساالن 

و دیگر مصرف کنندگان آب با تیراژ 66000 جلد 
را  اصفهان  استان  آبفا  عمومی  روابط  مؤثر  نقش 
در سطح کشور و استان بارز نموده و از مالکهای 

انتخاب روابط عمومی برتر در کشور شده است .
بنی طبا با بیان اینکه  در حال حاضر با پیشرفت 
می  ترجیح  مخاطبین  از  برخی  تکنولوژی  های 
خود  نیازهای  به  مجازی  فضای  طریق  از  دهند 
پاسخ دهند تصریح کرد : در سالهای اخیر توسعه 
تکنولوژی در روابط عمومی ها گسترش یافته در 
این زمینه روابط عمومی آبفا استان اصفهان دارای 
سایت خبری مستقل و فعال است که این سایت 
دارای نشریه الکترونیکی است و مجهز به سامانه 
به  پیام  ارسال  مردم،  به  پاسخگویی  الکترونیکی 
اطالع  و  آموزشی  افزار  نرم   4 دارای  مخاطبین 
اخبار  نیز  و  موبایل  افزار  نرم  از  استفاده  رسانی 
منتقل می شود که  این سایت  در  روزانه  شرکت 
این سایت درگاه بسیار معتبر برای اصحاب رسانه 
تبلیغات در  از هشت مورد  بهره گیری  باشد.  می 
 )... و  رسانه های دیجیتال )سایتها و خبرگزاریها 
بهینه  مصرف  مدیریت  موبایل  افزار  نرم  انتشار  و 
آب بهمراه بیش از 754000 پیامکهای ارسالی به 
84358 دریافت کننده پیام و تولید نرم افزارهای 

آموزشی و اطالع رسانی و تابلو اعالنات دیجیتال 
سایر  در  شده  درج  خبر  یا  مطلب   1200 بهمراه 
چشمگیر  فعالیتهای  جمله  از  خبری  سایتهای 
روابط عمومی در حوزه روابط عمومی الکترونیک 

در سال 94 می باشد.
در  که  است  راهبردی  پردازی  ایده   : گفت  وی 
 . شود  می  دنبال  مترقی  های  شرکت  تمامی 
خالقیت و نوآوری به تسهیل امور می انجامد. در 
حوزه روابط عمومی که بیشتر با تعامالت انسانی 
درگیر هستیم باید ایده ها و افکار جدید بر محور 
تسری اطالع رسانی و مخاطب سنجی استوار باشد 
. لذا در سال 94 روابط عمومی با توجه به شرایط 
ویژه استان با 9 مورد نوآوری و خالقیت در زمینه 
مستندسازی  تبلیغات،  سازی،  فرهنگ  فعالیتهای 
و در شیوه های مدیریت به سمت و سوی مدیریت 
مصرف معطوف گردید . تأسیس خانه فرهنگ آب 
با واحدهای مختلف ، سرمایه گذاری در طرح های 
افزارهای  نرم  تولید  از  اعم  الکترونیکی  خالقانه 
با  نظرسنجی، آرشیو و حتی ساخت استیکرهایی 
مضامین و اشکال چهره های ثبت شده آبفا آبدونه 
ای  گوشه  مجازی  فضای  در  انتشار  و  گلدونه  و 
کوچک از این گونه اقدامات بدیع در صنعت آب و 

فاضالب کشور می باشد.
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا 
استان اصفهان مشارکت با 21 تشکل و سازمانهای 
شهروندی  فرهنگی  کمیته  جمله  از  مختلف 
طنزپردازان  دفتر  و  کاریکاتور  خانه   ، شهرداری 
معادن  و  صنایع   ، بازرگانی  اتاق  آب  کمیته 
اصفهان ، انجمن صنفی روزنامه نگاران ، سازمان 
آموزش و پرورش ، بهزیستی ، شرکت های ذوب 
فرهنگی  سازمان   ، نیروگاه  مبارکه،  فوالد  و  آهن 
استان  هنری  حوزه  یونسکو،  شهرداری،  هنری  و 
اصفهان، مرکز صداوسیما از جمله فعالیتهای این 
آبفا  عمومی  روابط   : کرد  اعالم  و  برشمرد  واحد 
استان اصفهان همکاری و تعامل دو جانبه با این 
سازمانها و تشکل ها داشته به طوریکه 17 تفاهم 
گردید  منعقد  مختلف  نهادهای  با  همکاری  نامه 
هفت  در  و  نمود  برگزار  مختلف  نمایشگاه   7 و 
حضور   94 سال  در  نیز  استانی  و  ملی  نمایشگاه 

داشته است .
مشاور مدیرعامل با اشاره به برنامه های آموزشی 
و برگزاری جشنواره های مختلف از سوی روابط 
در   : داشت  اظهار  اصفهان  استان  آبفا  عمومی 
اصفهان  استان  آبفا  عمومی  روابط   94 سال 
و  فیلم  ملی  جشنواره  دومین  برگزاری  بر  عالوه 
های  قاصدک  جشنواره   ، آب  های  جلوه  عکس 
آب،  »بنویسیم  دیواری  روزنامه  برکت، جشنواره 
مهدهای  ویژه  تئاتر  جشنواره  زندگی«  بخوانیم 
کودک، جشنواره سیمای آب را نیز برگزار نمود 
مختلف  اقشار  بتوانیم  اینکه  لحاظ  به  . همچنین 

جامعه را ترغیب به استفاده صحیح آب نمائیم . 
مجموعه تلویزیونی قطره، مجموعه 130 قسمتی 
رویاها،  برای  فیلم چتری  رادیویی جاری حیات، 
برگزاری جشنواره  تبلیغاتی،  انیمیشن   12 تولید 
میان  و  آگهی   63 پخش  واژه،  اولین  فراگیری 
در  زیرنویس   150 پخش  صداوسیما،  از  برنامه 
سیما، تشکیل گروه حامیان آب، برپایی 3 هزار و 
940 بیلبورد تبلیغاتی و تولید 11 تیزر مدیریت 
همگانی  آموزش  اقدامات  جمله  از  آب  مصرف 
راستا  این  در   . باشد  می  شرکت  تبلیغات  و 
مدیریت  آموزشی  جلسات  نفرساعت   450000
به  تبلیغاتی  بیلبوردهای  عدد   3940 و  مصرف 
فرهنگ  ترویج  برای  مترمربع   25700 میزان 
تحت  شهر   93 سطح  در  آب  بهینه  مصرف 
انجام  استان  مشترکین  برای  شرکت  پوشش 

گردیده است.
بنی طبا به فعالیتهای سامانه ارتباط مردمی 122 
آبفا استان اشاره کرد و گفت : در سال 94،  320 
هزار و 59 تماس ثبت گردیده و 6 هزار و 534 
تماس پی گیری شد . این درحالیست که 93 شهر 
تحت پوشش شرکت آبفا استان اصفهان از خدمات 
سامانه 122  بهره مند شده اند و این 93 شهر به 
و  هستند  ارتباط  در   122 سامانه  با  مستمر  طور 
رخدادهای مختلف را به سامانه 122 می رسانند 
. همچنین این سامانه مجهز به نرم افزار آوایا می 
باشد  و در حال حاضر بیش از 80درصد تماسهای 
 20 و  شده  متمرکز  استان  سطح  در  مشترکین 
درصد باقیمانده نیز در روزهای آینده به اتمام می 
مردمی  ارتباط  سامانه  ترین  وسیع  اینکه  تا  رسد 
از  کشور  شهری  فاضالب  و  آب  شرکتهای   122
متمرکز  صورت  به  پراکندگی  و  وسعت  جهت 
در  ارتباطی  درگاه  این  اینکه  ضمن  شود  انجام 
آینده نزدیک ارائه کننده تمامی خدمات در حوزه 

و  مهندسی  پیشنهادات،  و  انتقادات   ، مشترکین 
توسعه و سایر خدمات جاری شرکت می گردد.

شرکت  حداکثر  محدودیت  به  باتوجه  همچنین 
عمومی  روابط  جشنواره  یازدهمین  بخش  سه  در 
استان  آبفای  عمومی  روابط   ، اصفهان  استان 
و  پژوهش  بخشهای  در  پیاپی  سال  دومین  برای 
انتشارات  و  تبلیغات  و  اطالع رسانی  افکارسنجی، 
موفق به کسب عنوان تندیس زرین و برتر گردید.

یازدهمین  اختتامیه  در  نیز   95 اردیبهشت  در 
عمومی  روابط  استان،  عمومی  روابط  جشنواره 
تالش  و  اهتمام  جهت  به  اصفهان  استان  آبفای 
هیأت  رأی  به  عنایت  با  عمومی  روابط  درحوزه 
افکارسنجی  و  پژوهش  های  بخش  در  داوران 
لوح  و  زرین  تندیس  دریافت  با  رسانی  اطالع  و 
انتشارات  سپاس و همچنین در بخش تبلیغات و 
و  شهردار  دست  از  افتخار  لوح  دریافت  به  موفق 
سایر  بهمراه  شهر  اسالمی  شورای  محترم  اعضای 

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 
قائم  تجلیل  و  تقدیر  مورد  سپاس  لوح  اهدای  با 
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 
صنعت  رسانی  اطالع  و  ترویجی  اهداف  پیشبرد 
آب و فاضالب با لوح سپاس مورد تقدیر و تشکر 
فرهنگ  و  اجتماعی  امور  در  نیرو  وزیر  مشاور 

عمومی قرار گرفت .

کسب رتبه اول روابط عمومی آبفا استان اصفهان در بین  شرکتهای آب و فاضالب شهری کشور
در یازدهمین جشنواره روابط عمومی استان اصفهان ، روابط عمومی آبفای استان برای دومین سال پیاپی موفق به کسب عنوان تندیس زرین و برتر گردید

مریم علی اکبرزاده ، خبرنگار زمان- طی مراسمی 
با حضور معاون سیاسی - انتظامی استاندار تهران، 
امام جمعه شهرقدس، منتخب مردم شهرستان های 
روئسای  از  دیگری  عده  و  مالرد  و  قدس  شهریار، 
مسؤلیت  ضرغام،  محسن  شهرستانی،  و  استانی 
حسین  از  را  قدس  شهرستان  سیاسی  مدیریت 

کاغذلو تحویل گرفت.
این  انتظامی استاندار تهران طی  معاون سیاسی - 
آئین، در بدو سخنان خود بااشاره به موضوع انتخابات 
خاطرنشان  مردم،  سوی  از  جدید  افراد  گزینش  و 
ساخت: عدم انتخاب نمایندگان پیشین نشان از بی 
کفایتی آنها نیست بلکه مردم احساس کرده اند که 
به افراد تازه نفس برای رفع مشکالتشان نیازمندند و 
شاید جوانان هم به این نتیجه رسیده اند که بایستی 
اشخاصی با طرز تفکر متفاوت، وکالت امور آنها را در 

خانه ملت برعهده بگیرند.
از محمد محمودی، منتخب  شهاب الدین چاووشی 
جدید مردم این سه شهرستان برای مجلس دهم، 
به عنوان فردی کارآزموده و دارای تجارب فراوان در 
عرصه های مختلف اجرایی و مدیریتی یاد کرد که با 

مسائل و مشکالت کشور آشنایی کامل دارد.
وی، تاکید کرد: افراد منتخب مردم برای قوه مجریه 
مورد احترام بوده و دولت خود را موظف به همکاری 

با نمایندگان جدید می داند.
معاون سیاسی - انتظامی استاندار در بخش دیگری 
از سخنان خود با تاکید بر صالحیت قطعی حسین 
قدس،  شهرستان  فرمانداری  مسند  در  کاغذلو 
بنابر ضرورت مجموعه  این جابجایی  اظهار داشت: 

استانداری و وزارت کشور صورت می گیرد و به طور 
قطع از حضور ارزشمند آقای کاغذلو در یکی دیگر 
از شهرستان های استان تهران استفاده خواهد شد.

چاووشی انتصاب محسن ضرغام به عنوان فرماندار 
و  داده  قرار  اشاره  مورد  را  قدس  شهرستان  جدید 

گفت: آقای دکتر ضرغام  به عنوان فردی مقتدر با 
18 سال سابقه کار پرافتخار در وزارت کشور، دارای 
قابلیت و تجارب فراوان اجرایی و مدیریتی هستند 
و به طور قطع در این مسند نیزهمچون گذشته با 

تدبیر عمل خواهند کرد.

وی با اشاره به برخی نگرانی های مربوط به جابجایی 
دو فرماندار منسوب به اصالح طلبان در شهرستان 
قدس، تصریح کرد: مالک عمل استانداری در این 
برای  افراد  قابلیت های  و  توانایی  عزل و نصب ها، 
تحقق خواسته های مردم و خدمت رسانی صادقانه 

آنهاست، نه گرایش های سیاسی افراد.
معاون سیاسی - انتظامی استاندار تهران همچنین 
علی  سید  نظیر  کاردان  و  کارآمد  معاونان  حضور 
اینانلو در مجموعه فرمانداری قدس را فرصتی مغتنم 
برای فرماندار جدید دانست که او می تواند با بهره 

گیر از این پتانسیل ها، کشتی مسؤلیت خود را به 
سالمت به ساحل مقصود برساند.

فرماندار  ضرغام،  محسن  مراسم،  این  در  همچنین 
ابراز قدردانی نسبت  جدید شهرستان قدس ضمن 
به حسن اعتماد مجموعه استانداری و وزارت کشور، 
دولت  محور  مردم  نگاه  تبع  به  بنده  داشت:  اظهار 
تدبیر و امید، دست یاری به سوی مردم با فرهنگ و 
متدین شهرستان قدس دراز می کنم تا با همراهی 
مدد  شایسته  خدمات  ارائه  در  را  فرمانداری  خود 

رسانند.
وی اظهار امیدواری نمود در سایه همراهی دلسوزانه 
امام جمعه فهیم قدس و دیگر مسؤالن دستگاه های 
اجرایی و اداری این شهرستان، اقدامات مناسبی در 

راستای تامین رضایت مردم صورت گیرد.
به  مراسم، عمل  این  در  نیز  امام جمعه شهرقدس 
احکام قرآن و قوانین الهی را هدف نهایی کارگزاران 

و مسؤالن نظام جمهوری اسالمی ذکر کرد.
حجت االسالم میراحمدی با یادآوری این نکته که 
عدالت ازجمله محورهای اصلی دین مبین اسالم به 
اندرکاران  دست  تالش  ضرورت  بر  رود،  می  شمار 
تاکید  مهم  امر  این  تحقق  برای  اسالمی  حکومت 

ورزید.
نصب  و  عزل  همه  که  مطلب  این  بیان  وی ضمن 
و  تامین مصالح دین  برمبنای  اسالمی  نظام  ها در 
مردم صورت می گیرد، گفت: قدرمسلم ازمسؤالن 
الیق و کاردان بایستی به نحو شایسته بهره گرفت تا 
ضمن برقراری عدالت در جامعه، دستورات الهی نیز 

به خوبی و درستی اجرا شوند.  

امام جمعه شهرقدس تعویض مکرر فرمانداران این 
شهرستان طی سالیان اخیر را مورد اشاره قرار داده 
و اظهار داشت: علی رغم اینکه همه فرمانداران قبلی 
نیز افرادی صالح و خدمت گزار بودند اما امیدواریم 
این شهرستان  آقای ضرغام مدت طوالنی تری در 

تصدی امور را داشته باشند.
های  توانایی  و  تجارب  بر  تاکید  با  میراحمدی 
نیز  کاغذلو  آقای  کرد:  تصریح  ضرغام،  مدیریتی 
ازجمله مدیران کاردان و الیقی هستند که امید می 
رود مسؤالن استانی از وجود ایشان در جایگاه های 

مهم استفاده کنند.
شهریار،  های  شهرستان  مردم  منتخب  همچنین 
ساخت:  خاطرنشان  سخنانی  طی  مالرد  و  قدس 
تعامل با دولت، از جمله رویکردهای اصلی مجلس 

دهم می باشد.
محمد محمودی، همکاری با دولت در راستای رشد 

اقتصادی، رونق بازار کسب و کار، مبارزه با بی کاری 
با فساد  مبارزه جدی  اشتغال،  افزایش بسترهای  و 
و رانت خواری و ترویج بیش از پیش پاکدستی را 
شورای  مجلس  از  دوره  این  های  اولویت  ازجمله 

اسالمی برشمرد.
وی پیش بینی کرد که در دوره دهم مجلس، هم 
دست  مجموعه  با  نمایندگان  بین  مناسبی  افزایی 
اندرکاران بدنه دولت شکل خواهد گرفت تا از این 
طریق ضمن جلوگیری از بروز تنش و تقابل، همه 
توان کشور معطوف به تامین مصالح مردم، خدمت 
رسانی افزون و تحقق منویات مقام معظم رهبری در 

حوزه اقتصاد مقاومتی گردد. 
منتخب مردم شهرستان های شهریار، قدس و مالرد 
ابراز امیدواری نمود در سایه تعامل سازنده دو قوه 
دوباره  جانی  کشور،  اقتصاد  چرخ  مجریه،  و  مقننه 

یابد.

محسن ضرغام فرماندار شهرستان قدس شد

مصادف با والدت یگانه منجی عالم بشریت حضرت 
روی  پیاده  بزرگ  همایش  )عج(،  موعود  مهدی 
خانوادگی در شهر اندیشه به هّمت معاونت فرهنگی 
اجتماعی شهرداری اندیشه و با حضور پرشور مردم 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شورا و شهرداری اندیشه، 
این همایش با شرکت بیش از 2 هزار نفر از مردم 
شهر اندیشه و با حضور فرماندار شهرستان شهریار، 
رئیس اداره ورزش و جوانان این شهرستان ،شهردار 
اندیشه، رئیس شورای شهر به همراه دیگر اعضای 
شورای اسالمی، رئیس کالنتری 16، فرمانده بسیج 
راهور،  پلیس  رئیس  بزرگی،  بابا  شهید   11 حوزه 
اندیشه در کنار  اداره ورزش و جوانان شهر  رئیس 
خانواده های پرشور و ورزش دوست شهر اندیشه، 

برگزار گردید.
میدان  از  روی  پیاده  همایش  گزارش،  این  بر  بنا 
به  و  آغاز  اندیشه،  پنج  فاز  در  واقع  فارس  خلیج 
بوستان حافظ واقع در فاز سه ختم شد و همزمان 

مراسم شاد و مفرحی همراه با قرعه کشی در این 
پارک برگزار گردید.

گفتنی است در این همایش، جوایز نفیسی نظیر چندین 

دستگاه دوچرخه، کمک هزینه های سفر به مشهد 
مقدس و کربالی معال، لوازم خانگی و  ده ها جایزه دیگر 

به قید قرعه، به شرکت کنندگان اهداء شد.

شهردار مالرد گفت: هزینه های شهرداری مالرد 
بدون احتساب بودجه و اعتبارات عمرانی، ماهیانه 
سه میلیارد تومان بر آورد می شود که در شرایط 
همراه  بسیاری  های  دشواری  با  آن  تأمین  فعلی 

است.
علی اکبر خراسانی با اشاره به لزوم حمایت های 
اظهار  ها  شهرداری  از  دولت  اعتباراتی  و  مالی 
یکی  خصوصی  بخش  مشارکت  و  جذب  داشت: 
و  ها  برنامه  پیشبرد  در  تأثیرگذار  راهکارهای  از 
این  اما  رود  می  شمار  به  شهری  مدیرت  اهداف 

ضرورت، کافی به نظر نمی رسد.
وی افزود: شهرداری مالرد همچون مدیریت های 
شهری دیگر نقاط کشور با محدودیت های شدید 
مالی مواجه است و میزان این مشکالت به حدی 
رسیده که به تعبیر استاندار تهران، خشکسالی در 

شهرداری ها رسوخ کرده است.
شهردار به مهرگفت: با نگاه واقع بینانه به روشنی 
در می یابیم که با چند طرح مشارکتی نمی توان 
شهرداری ها را از ورطه ورشکستگی نجات داد و 

از سوی  بیشتری  می طلبد حمایت های هر چه 
قوه مجریه برای شهرداری ها به عنوان نوک پیکان 
قرار  مدنظر  مردم  به  خدمات  ارائه  مقدم  خط  و 

گیرد.

اصلی  های  پایه  از  یکی  کرد:  عنوان  خراسانی 
سازها   و  ساخت  به  ها  شهرداری  درآمد  تأمین 
براین  حاکم  رکود  به  توجه  با  که  است  متکی 
بخش، در شرایط فعلی نمی توان به کسب درآمد 

قابل توجهی امیدوار بود.
از  رفت  برون  راهکارهای  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
محدودیت های مالی به تأمین درآمدهای پایدار 
شهری معطوف می شود اما باید در نظر داشت، 
تحقق چنین راهکارهایی مستلزم تأمین سرمایه  
اولیه ای است تا با اتکای به آن، گام های موثر و 

سازنده ای برداشته شود.
نگاه  به  نسبت  امیدواری  ابراز  با  مالرد  شهردار 
ویژه برنامه ششم توسعه نسبت به لزوم حمایت از 
شهرداری ها، اظهار داشت: بطور یقین هر اندازه 
افزایش  از شهرداری ها  که پشتیبانی های مالی 
تر  مطلوب  نحوی  به  مردم  مندی  رضایت  یابد، 
رضایت،  این  تحقق  نهایت  در  و  شود  می  تأمین 
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  مضاعف  موفقیت 

ایران را در پی خواهد داشت.

برآورد سه میلیاردی هزینه ماهیانه شهرداری مالرد  همایش پیاده روی خانوادگی در شهر اندیشه برگزار شد
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گازرسانی به نیروگاه ها به مرز 65 میلیارد 
مترمکعب می رسد

میلیارد  هفت  افزایش  با  امسال  کشور  نیروگاههای  به  گازرسانی 
میلیارد   65 مرز  به  پارسال  مشابه  مدت  به  نسبت  مترمکعبی 

مترمکعب می رسد.
مجموع  در  پارسال  کرد:  اظهار  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
نیروگاهی مصرف  در بخش  مترمکعب سوخت  میلیارد  معادل 72 

شد که 58 میلیارد مترمکعب آن )83 درصد( با گاز تامین شد.
حمیدرضا عراقی افزود: نیروگاههای کشور تا پایان امسال به معادل 
میلیارد  دارند که حدود 65  نیاز  میلیارد مترمکعب سوخت   73.5

مترمکعب این مقدار از گاز تامین می شود.
وی با بیان این که گازرسانی به نیروگاهها افزون بر کاهش آلودگی، 
در حوزه اقتصادی نیز تاثیرگذار است، گفت: در سال 92، 93 و 94 
به ترتیب 38، 50 و 58 میلیارد مترمکعب گاز به نیروگاههای کشور 
تحویل شد که جایگزینی این مقدار سوخت پاک با سوختهای میان 
کشور  برای  جویی  صرفه  دالر  میلیارد   6 به  منجر  ساالنه  تقطیر، 

شده است.
ارزش  برابری  به  توجه  با  گاز،  امور  در  نفت  وزیر  معاون  گفته  به 
نیروگاهها  به  گازرسانی  افزایش  با  مایع،  با سوختهای  گاز  حرارتی 
شاهد کاهش معادل همان مقدار سوخت مایع در این بخش خواهیم 

بود.
 

تولید گاز فاز 17 و 18 آبان آغاز می شود
فاز  اولین سکوی  تحویل  از  ایزوایکو،  فراساحل شرکت  مدیربخش 
18 پارس جنوبی تا پایان خرداد ماه خبر داد و گفت: وزن این سکو 

2500 تن است که پیشرفتی حدود 87 درصد دارد.
تا  اولین سکوی فاز 18 پارس جنوبی  از تحویل  بابک عباس پور   
پایان خرداد ماه خبر داد و گفت: وزن این سکو 2500 تن است که 

پیشرفتی حدود 87 درصد دارد.
مدیرعامل بخش فراساحل شرکت ایزوایکو با تاکید براینکه سکوی 
نیز حدود 79 درصد پیشرفت دارد،ادامه   17B یعنی سکوی  دوم 
داد: این سکو نیز پس از آماده شدن به کارفرما تحویل داده خواهد 

شد.
به گزارش فارس با توجه به میزان پیشرفت فازهای 17 و 18 پارس 
جنوبی به نظر می رسد در آبان ماه سال جاری اولین واحد از این 
فاز به تولید برسد به طوری که مراحل نهایی اتصال گاز ورودی به 
پاالیشگاه در حال انجام است و تا نیمه آبان ماه این مرحله تکمیل 
شده و گاز وارد سیستم فرایندی و تصفیه و شیرین سازی خواهد 

شد.
 18 و   17 فاز  پاالیشگاه  فرایندی  واحدهای  گزارش  این  براساس 
آماده  است و گاز ورودی به پاالیشگاه در ابتدا به طور موقت از فاز 
6 و 7 و 8 تامین خواهد شد که لوله های مورد نیاز برای این منظور 

نیز به پاالیشگاه متصل شده است.
از بهره برداری  این گزارش اضافه می کند محصوالت این فاز پس 
شامل تولید روزانه 2880 تن پروپان- بوتان)LPG(، 80هزار بشکه 
پاالیش  مایعات گازی، 400 تن گوگرد، 50 میلیون مترمکعب گاز 
شده، 70 میلیون فوت مکعب گاز اتان برای تحویل به شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی و نیز  ساالنه یک میلیون تن گاز مایع خواهد بود.
هم اکنون پیشرفت این فاز به 94 درصد رسیده است و به زودی یک 

واحد از آن راه اندازی خواهد شد.

مشارکت ایران و هلند برای نوسازی پایانه های نفتی
افزایش  برای  گفت:  ایران  نفتی  های  پایانه  شرکت  مدیرعامل 
 صادرات نفت خام و آماده سازی پایانه های نفتی برای دور جدید 
و  نوسازی  برای  هلندی  های  شرکت  با  داریم  قصد  ها،  فعالیت 
بهسازی پایانه های نفتی، مخازن ذخیره سازی و گوی های شناور 
مشارکت کنیم. سید پیروز موسوی درباره مشارکت با شرکت های 
بین المللی برای نوسازی و بهسازی پایانه های نفتی ایران، افزود: 
شرکت های هلندی در بخش فراساحل و دریا جایگاه ویژه ای دارند 

که مذاکره هایی با آنها داشته ایم.
مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با بیان اینکه پایانه نفتی 
نفتی دنیاست که شرایطی  پایانه های  بزرگترین  از  روتردام هلند، 
مشابه پایانه خارگ را داراست، اضافه کرد: در پایانه روتردام، آخرین 
فناوری های مربوط به طراحی، نصب و نگهداری از مخازن نفتی به 

کار گرفته شده است.
در  که  )اس.پی.ام(  شناوری  های  گوی  از  شماری  داد:  ادامه   وی 
پایانه های نفتی ایران برای بارگیری محموله های نفتی و میعانات به 
کار گرفته می شود، ساخت هلند هستند که برای تامین تجهیزات 

مربوط به آنها می توان با هلندی ها مشارکت کرد.
امکان  به  همچنین  ایران  نفتی  های  پایانه  شرکت  مدیرعامل 
مشارکت با هلندی ها در بخش ایمنی اشاره کرد و گفت: چندی 
پیش نیز با هلندی ها در بخش ایمنی و محیط زیست )اچ.اس.ای( 

جلساتی را برگزار کردیم.
به گزارش ایرنا، با توجه به رفع تحریم ها افزایش صادرات نفت خام 
و در پی آن افزایش تردد نفتکش ها، زیرساخت ها و بسترهای الزم 
برای افزایش صادرات نفت خام آماده شده است، به طوری که پنج 
نفتکش به طور همزمان می توانند در پایانه خارک بارگیری کنند.

پایانه خارگ، مهم ترین پایانه نفتی ایران به شمار می رود به طوری 
که بیش از 90 درصد صادرات نفت خام کشور از طریق آن انجام می 
شود؛ پس از رفع تحریم ها و افزایش صادرات نفت خام، میزان تردد 

نفتکش ها در این پایانه افزایش قابل توجهی یافته است.
پایانه صادراتی خارگ دارای دو اسکله معروف به نام های »تی« در 
شرق و »آذرپاد« در غرب جزیره است. اسکله شرقی با طول 1840 
متر قابلیت پهلودهی همزمان 6 نفتکش تا ظرفیت 300 هزار تن 
دارد در حالی که نفتکش های غول پیکر با ظرفیت بیش از 500 

هزار تن نیز می توانند در اسکله غربی بارگیری کنند.
در این پایانه رکورد بیشترین میزان بارگیری پس از رفع تحریم ها 
ثبت شده به گونه ای که در یک روز، بیش از هفت میلیون بشکه 

نفت توسط نفتکش ها بارگیری شده است.
دلیل صادارت  به  تواند  هایی که می  به محدودیت  توجه  با  البته، 
بخش عمده نفت کشور از یک پایانه ایجاد شود، مسئوالن وزارت 
نفت، افزایش پایانه های صادراتی را در دستور کار قرار داده و بر 
این اساس قرار است پایانه های جدید در خلیج فارس ساخته شود. 
همچنین قرار شده پایانه جاسک به عنوان دومین پایانه صادراتی 
نفت خام در استان هرمزگان در ساحل دریای عمان راه اندازی شود.

شمار  به  اروپا  نفتی  پایانه  بزرگترین  عنوان  به  هلند  روتردام   بندر 
می رود که ساالنه حدود 100 میلیون تن نفت خام در آن تخلیه 
می شود؛ این بندر عالوه بر صادرات، ظرفیت ذخیره سازی حدود 

30 میلیون بشکه نفت خام را نیز داراست.

رشد تولید نفت ایران تا 2019 تاثیر منفی 
ندارد

واحد اطالعات اکونومیست معتقد است افزایش 
تولید نفت ایران تا سه سال دیگر بر بازار نفت تاثیر 

منفی نخواهد داشت.
این واحد اطالعاتی با مطرح کردن این پیش بینی 
افزود که بازار نفت در ماه های پیش رو خود را 
بازسازی می کند و قیمت جهانی نفت روندی رو 

به رشد خواهد داشت.
واحد اطالعات اکونومیست در تازه ترین گزارش 
آژانس  آمارهای  براساس  که  است  آورده   خود 
بین المللی انرژی، در سه ماه نخست سال 2016، 
عرضه جهانی نفت خام حدود یک میلیون و 540 
هزار بشکه از تقاضا فراتر بوده است که این مقدار 
اندکی پایین تر از مازاد عرضه یک میلیون و 740 
هزار بشکه ای ثبت شده در سال 2015 است. 
پایان  تا  دارد  انتظار  اکونومیست  اطالعات  واحد 
امسال ذخیره سازیهای نفت خام با روند آرامی 

رشد کند.
از سوی دیگر، این واحد اطالعاتی معتبر انتظار 
 2017 سال  در  نفت  جهانی  قیمت  که  دارد 
افزایش می یابد، سالی که برای نخستین بار از 
2013 تاکنون، مصرف ساالنه نفت در جهان از 
مقدار تولید پیشی خواهد گرفت. این اتفاق نشان 
دهنده رشد اقتصادی سریع تر خواهد بود و به 
نوعی نیز تاثیر منفی سالها قیمت پایین بر سرمایه 

گذاری در تولید نفت را به رخ می کشد.
اطالعات  واحد  که  است  اساس  برهمین 
اکونومیست پیش بینی کرده است که قیمت نفت 
برنت به 56 دالر برای هر بشکه می رسد و حتی 
با تداوم روند عرضه و تقاضا، سال 2018 قیمتهای 

باالتری برای نفت به ثبت می رسد.
از سوی دیگر، واحد اطالعات اکونومیست پیش 
اقتصادی چین  رشد  کند شدن  که  کرده  بینی 
خواهد  دیگر  اقتصادهای  بر  توجهی  قابل  تاثیر 
داشت و انتظار می رود میانگین قیمت نفت در 

سال 2018 به 68 دالر در هر بشکه باشد.
براساس این پیش بینی تداوم افزایش تولید نفت 
اوپک  عضو  نفت  تولیدکنندگان  برخی  سوی  از 
ازجمله ایران، عراق و لیبی سبب می شود که بار 
دیگر از سال 2019 عرضه از تقاضا پیشی گیرد و 
پیش بینی رکود اقتصادی در امریکا مانع از تداوم 

عرضه می شود.
براساس این برآوردها انتظار می رود قیمت نفت 
به  سال 2019  در  کاهش  اندکی  با  برنت  خام 

میانگین به 63 دالر برای هربشکه برسد.

معامالت هفته جاری نفت جهانی
 با کاهش آغاز شد

قیمت نفت در معامالت آسیایی دیروز تحت تاثیر 
قوی ماندن ارزش دالر و رشد ذخایر جهانی به 
رغم افزایش موارد اختالل در عرضه، کاهش پیدا 

کرد.
در  کاهش،  سنت   18 با  برنت  معامالت  بهای 
48.54 دالر در هر بشکه ایستاد. بهای معامالت 
در  و  یافت  کاهش  سنت   9 جمعه  روز  برنت 
48.72 دالر بسته شد. با اینهمه در هفته گذشته 
92 سنت یا 1.86 درصد افزایش قیمت ثبت کرد.

بهای معامالت نفت خام آمریکا 26 سنت کاهش 
یافت و به 48.15 دالر در هر بشکه رسید. نفت 
نیویورک 26  بازار  جمعه  روز  معامالت  در  خام 
سنت کاهش پیدا کرد و در 48.41 دالر بسته 
شد اما برای کل هفته 1.47 دالر یا 3.33 درصد 

رشد قیمت داشت.
عامل  بزرگترین  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
حمایت از قیمتهای نفت، قطع تولید در نیجریه، 
را  عرضه  روند  که  بوده  ونزوئال  و  لیبی  کانادا، 
مختل کرده است. تحلیلگران بر این باورند که 
ادامه خرابکاری در زیرساخت نفتی نیجریه به 
غربی  آفریقای  کشور  این  که  است  آن  معنای 
تولید  نفت  روز  در  بشکه  میلیون  یک  حدود 
می کند که کمتر از متوسط 1.2 میلیون بشکه 
در سال 2015 است. تولید کانادا هم به دلیل 
آتش سوزی گسترده و غیرقابل مهار در منطقه 
نفت خیز آلبرتا فلج شده و حداقل یک میلیون 
این  نفت شنی  تولید  از ظرفیت  روز  در  بشکه 

کشور متوقف شده است.
پیدا  اندکی کاهش  دیروز  آمریکا  شاخص دالر 
کرد اما هفته گذشته برای سومین هفته متوالی 
رشد داشت. قوی شدن دالر معامالت کاالهایی 
گذاری  قیمت  ارز  این  به  که  را  نفت  مانند 
گرانتر  دیگر  ارزهای  دارندگان  برای  شوند  می 

می کند.

آبهای اروپا در انتظار نفتکشهای ایرانی
رئیس منطقه عملیاتی بندرعباس شرکت ملی 
در  شرکت  این  که  این  بیان  با  ایران  نفتکش 
این  همه  در  و  نشد  اسیرآن  تحریمها  دوران 
مطابق  را  خود  نفتکشهای  کرد  سعی  سالها 
انتظار  المللی حفظ کند، گفت:  استاندارد بین 
نخستین  ایران  نفتکش  ملی  شرکت  رود  می 
محموله نفتی را به مقصد اروپا در آینده نزدیک 

حمل کند.
شرکت  که  این  به  اشاره  با  رجایی  رامین 
نفت  جهانی  نقل  و  حمل  ایران  نفتکش  ملی 
دفتر  و  دارد  برعهده  را  نفتی  های  فرآورده  و 
بندرعباس این شرکت یکی از مهمترین شعبه 
یادآور  است،  استانهای ساحلی  این شرکت در 
استان  به  هرمز  تنگه  نزدیکی  به  توجه  با  شد: 

هرمزگان، این دفتر حساسیت باالیی دارد.
بندرعباس،  دفتر  که  این  یادآوری  با  وی 
مسئولیت انجام امور ناوگان شرکت ملی نفتکش 
هرمزگان،  استان  جزایر  در   )NITC( ایران 
جزیره الرک، تنگه هرمز و بخشی از فعالیتهای 
دفتر استان سیستان و بلوچستان)چابهار( را به 
دلیل امکانات محدود این استان برعهده دارد، 
تصریح کرد: کنترل و تنظیم ورودی و خروجی 
عملیات  تخلیه،  و  بارگیری  عملیات  کشتیها، 
پرسنلی )جابجایی و هماهنگی نیروهای شاغل( 
از  سوخترسانی  آبرسانی،  تعمیرات،  خدمات 

دیگر وظایف این دفتر عملیاتی است.

کوتاه از انرژی  نفت در جهان

وزیر نفت در نامه ای خطاب به مدیرعامل شرکت 
مقاومتی  اقتصاد  دار  اولویت  برنامه های  نفت، 
صنعت نفت با محور افزایش تولید نفت و گاز 

از میادین مشترک با عراق و قطر را ابالغ کرد.
به  خطاب  نامه ای  در  نفت  وزیر  زنگنه   بیژن 
ملی  شرکت  مدیرعامل  جوادی«  الدین  »رکن 
 95 سال  دار  اولویت  پروژه های  ایران،  نفت 
شرکت نفت در برنامه ملی اقتصاد مقاومتی را 
ابالغ و جوادی را به عنوان مجری این پروژه ها 

معرفی و منصوب کرد.
متقابل  بیع  پروژه  نفت،  وزیر  ابالغیه  براساس 
غرب  مشترک  میادین  تولید  ظرفیت  افزایش 
کارون به میزان 90 هزار بشکه در روز، پروژه بیع 
متقابل افزایش تولید گاز پارس جنوبی به 567 
میلیون مترمکعب در روز و پروژه سه هزار و 400 
میلیارد ریال کمک به طرح های عام المنفعه در 
مناطق نفتخیز و گازخیز و مناطق محروم کشور و 

پروژه اصالح ساختار قراردادهای نفتی جدید برای 
انتقال فناوری با هدف اجرای راهبرد گشودن بازار 

کشور در حوزه های نفتی و گازی در قبال اخذ 
دانش فنی عملیاتی و بنیادین از طریق شرکتهای 

اکتشاف و تولید )E&P( برای بخش باالدست و 
شرکت های پیمانکار عمومی )GC( برای بخش 
پایین دست صنعت نفت و انعقاد 6 قرارداد مهم 
نفتی و گازی، پروژه های اولویت دار شرکت ملی 

نفت ایران در سال 95 به شمار می رود.
ملی  شرکت  مدیرعامل  به  نفت  وزیر  نامه  در 
این  امسال  دار  اولویت  های  پروژه  ایران،  نفت 
شرکت عطف به ابالغیه ستاد فرماندهی اقتصاد 
اقدامات  »اولویت های  خصوص  در  مقاومتی 
تاکید  و  ابالغ   »1395 سال  در  نفت  صنعت 
عملکرد  ارائه  به ضرورت  توجه  »با  است:   شده 
برنامه های مصوب به دبیرخانه ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی مطابق دستورعمل صادرشده، 
خالصه  تا  کنید  اتخاذ  ترتیبی  است  مقتضی 
یکبار  هفته   2 هر  مربوطه،  اقدامات  عملکرد 
منابع  بر  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاونت  به 

هیدروکربوری ارسال شود«.   

برنامه های اولویت دار نفتی در سال 95؛

تولید گاز پارس جنوبی از مرز 560 میلیون مترمکعب می گذرد

ایران  نفت  ملی  الملل شرکت  بین  مدیرامور 
به  شده  فروخته  نفت  پول  کامل  دریافت  از 
و گفت:  داد  یورو خبر  به  اروپایی  شرکتهای 
این پولها از طریق سه بانک اروپایی برداشت 

می شود.
سیدمحسن قمصری درباره دریافت پول نفت 
از  پس  آسیایی  و  اروپایی  مشتریان  از  ایران 
اروپایی  شرکتهای  کرد:  اظهار  تحریمها  لغو 
خریدار نفت ایران از طریق سه بانک اروپایی 
پول نفت خود را به یورو پرداخت می کنند و 
شرکتهای آسیایی نیز طبق روال گذشته پول 

نفت خود را می پردازند.
به  نفت  فروش  قرارداد  درباره  همچنین  وی 
مشتریان سنتی با اشاره به این که 90 درصد 
مشتریان  با  ایران  نفت  فروش  قراردادهای 
سنتی امضا شده است درباره تمدید قرارداد با 
کره جنوبی گفت: قرارداد فروش نفت ایران به 

این کشور آسیایی نیز امضا شده است؛ مدت 
ایران  نفت  فروش  قراردادهای  برخی  تمدید 
در ماه اوت است که مشکلی برای تمدید آنها 

نیز وجود ندارد.
مدیر اموربین الملل شرکت ملی نفت ایران 
تولید  افزایش  به  توجه  با  که،  این  درباره 
توانایی  ایرانی  نفتکشهای  آیا  ایران  نفت 
دارند،  را  ایران  نفت  از  مقدار  این  حمل 
صادرات  افزایش  به  توجه  با  کرد:  تصریح 
نفت، بدون شک باید از ظرفیت نفتکشهای 
همه  که  این  کرد، ضمن  استفاده  نیز  دیگر 
روش  به  اروپا  مقصد  به  جدید  قراردادهای 
FOB )حمل نفت بر عهده مشتری است( 

امضا می شود.
برخی  همچنین  قمصری،  گفته   به 
به  نیز  آسیا  مقصد  به  نفتی  های  محموله 

همین روش امضا می شود.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت:

پول نفت از مشتریان اروپایی کامل دریافت می شود

الیحه بودجه ابالغ شده است و بر اساس آن رسما 
دولت مکلف شده طی مهلتی چهار ماهه مصوبه 
مجلس را مبنی بر تعیین نرخ دوم و سقف مصرف 
بنزین اجرایی کند، معاون شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی در این باره می گوید کار 
کارگروهی برای بررسی نرخ دوم بنزین پیش تر 

آغاز شده است.
شاهرخ خسروانی با اشاره به اینکه نرخ 1500 
تومانی مطرح شده در مورد نرخ دوم بنزین موثق 
نیست، اظهار کرد: روال کار در مورد تعیین نرخ 
دوم بنزین و تعیین سقف مصرف بنزیین با نرخ 
اول در حال انجام است و دولت موظف است به 

عنوان مجری قانون الیحه بودجه را اعمال کند.
وی درباره تشکیل کارگروهی برای تعیین نرخ 
دوم بنزین تصریح کرد: این کارگروه کارشناسی 
از همان ابتدایی که تصور می شد ممکن است 
مسئله دو نرخی شدن بنزین تصویب و ابالغ شود 
تشکیل شده و کارهای مقدماتی الزم را انجام 

داده است.
معاون مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
کارهای  از  بخشی  افزود:   نفتی،  فرآورده های 
کارشناسی نیز صورت گرفته و در حال ادامه است 
و به زودی جزئیات اجرای الیحه بودجه در مورد 

بنزین اعالم می شود.
خسروانی با تاکید بر اینکه الیحه بودجه قانون 
به هر حال دولت نمی تواند خالف آن  است و 
عمل کند درباره احتمال صورت گرفتن اقدامی از 
سوی دولت برای اصالح الیحه بودجه عنوان کرد: 
اگر قرار باشداعتراضی صورت گیرد روال کار این 
است که دولت در صحن مجلس تقاضای اصالح 
بودجه را کند و در صورت پذیرش مجلس این 
اتفاق بیافتد. وی با تاکید بر اینکه دولت بر خالف 
مصوبات مجلس عمل نخواهد کرد، خاطرنشان 
کرد: اگر قرار باشد مصوبه دو نرخی شدن بنزین 
نیز تغییر کند این کار تنها با تایید مجلس صورت 

خواهد گرفت.

معاون پاالیش و پخش خبر داد:

تشکیل جلسات کارگروه تعیین نرخ دوم قیمت 
بنزین در دولت

یک مقام مسئول با اشاره به انجام مذاکرات نفتی 
با استات اویل هیدرو نروژ از افزایش 100 میلیون 
فوت مکعبی تولید گاز میدان مشترک با امارات با 

تعمیر 4 چاه جدید خبر داد.
حفاری  وضعیت  آخرین  درباره  جوادیان  محمود 
چاه های فاز 19 پارس جنوبی، گفت: در حال حاضر 
عملیات حفاری چاه های دریایی این فاز مشترک 
گازی در خلیج فارس به طور کامل به پایان رسیده 
است. مدیر حفاری پتروپارس با اعالم اینکه حفاری 
فاز 19 پارس جنوبی شامل حفر 13 حلقه چاه 
است،  بوده  توصیفی  چاه  حلقه  دو  و  ای  توسعه 
تصریح کرد: با حفاری چاه ها و تکمیل سایر مراحل 
توسعه ای امکان برداشت روزانه حدود دو میلیارد 
فراهم  پارس جنوبی  فاز 19  از  گاز   فوت مکعب 
می شود. این مقام مسئول با بیان اینکه به طور 
همزمان حفاری 6 حلقه چاه دریایی فاز یک پارس 
جنوبی هم در حال انجام است، اظهار داشت: پیش 
بینی می شود با تکمیل حفاری چاه های دریایی 
اولین سکوی دریایی فاز 19 پارس جنوبی تا تیر 
ماه و دومین سکوی دریایی تا آبان ماه در آب های 

خلیج فارس نصب و آماده راه اندازی شود.
وی همچنین با اشاره به حضور در پروژه حفاری 
مشترک  سلمان  گازی  میدان  دریایی  چاه های 
حفاری  کرد:  بیان  هم  عربی  متحده  امارات  با 
تعمیراتی چهار حلقه چاه دریایی این میدان گازی 

به پتروپارس واگذار شده است.
جوادیان با یادآوری اینکه پیش بینی می شود با 
حفاری تعمیراتی این چاه ها ظرفیت تولید گاز از 
این میدان مشترک روزانه 100 میلیون فوت مکعب 
افزایش یابد، تاکید کرد: بر اساس برنامه زمان بندی 
اول  نیمه  پایان  تا  دریایی  چاه های  این  حفاری 

سال جاری به پایان برسد.
به  اشاره  با  همچنین  پتروپارس  حفاری  مدیر 
مذاکرات انجام شده با شرکت های نفتی اروپایی 
به منظور اجرای طرح های مشترک نفت و گاز، 
یادآور شد: تاکنون مذاکراتی با شرکت های استات 
اویل هیدروی نروژ، سایپم ایتالیا و او. ان. جی. سی 
هند برای اجرای مشترک پروژه ها و مشارکت انجام 

شده است. 

یک مقام مسئول از آغاز صادرات گاز مایع ایران به 
کشورهای آفریقایی شامل کنیا، آفریقای جنوبی 
»ایزو  کانتینری  محموله های  قالب  در  تانزانیا  و 

تانک« خبر داد.
وضعیت  آخرین  درباره  فیروز  حشم  اسماعیل 
صادرات گاز مایع ایران، گفت: با توجه به افزایش 
تولید و عرضه گاز طبیعی ظرفیت مازاد بیشتری 
برای صادرات گاز مایع در سال جاری ایجاد شده 

است.
مدیر صادرات و واردات شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی ایران با اعالم اینکه سال گذشته بیش 
از 127 هزار تن گاز مایع توسط ایران به بازارهای 
منطقه ای و جهانی صادر شده است، تصریح کرد: 
پیش بینی می شود حجم صادرات گاز مایع ایران 

در سال جاری با افزایش بیشتری همراه شود.
اکنون  هم  اینکه  بر  تاکید  با  مسئول  مقام  این 
کل گاز مایع به منظور صادرات از مسیر زمینی 
از طریق بورس انجام می شود، اظهار داشت: از 
سوی دیگر بررسی شرایط قراردادهای بلندمدت 
صادرات گاز مایع ایران به ویژه از مسیر دریایی در 

دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه قراردادهای بلندمدت صادرات 
گاز مایع سال گذشته امضا شده و تا پایان شهریور 
برقرار است، بیان کرد: از این رو در آستانه پایان 
دوره قراردادها، شرایط آنها را بررسی خواهیم کرد 

که قراردادهای ترم دریایی را ادامه دهیم یا آن را 
هم از طریق بورس بفروشیم.

با  ترم  قراردادها  زیرا  داد:  ادامه  فیروز  حشم 
محموله  تک  صورت  به  که  بورس  قراردادهای 
قراردادهای  و در  بوده  متفاوت  فروخته می شود 
بلندمدت، خریداران باید کشتی تامین کنند که 

کار ساده ای نیست.
پخش  ملی  شرکت  واردات  و  صادرات  مدیر 
فرآورده  های نفتی همچنین در خصوص مهمترین 
بازارهای صادرات گازمایع ایران توضیح داد: هم 
همچون  خاورمیانه  منطقه  کشورهای  اکنون 

مشتریان  بزرگترین  از  افغانستان  و  پاکستان 
منطقه ای گازمایع کشور به شمار می روند.

آغاز  به  اشاره  با  همچنین  مسئول  مقام  این 
صادرات گاز مایع ایران به کشورهای آفریقایی، 
»ایزو  کانتینری  صادرات  کرد:  خاطرنشان 
ایران به کشورهایی آفریقایی  تانک« گاز مایع 
همچون کنیا، آفریقای جنوبی و تانزانیا هم آغاز 

شده است.
مدیرعامل  براتی  محمدعلی  حال  همین  در 
با  اینکه  بیان  با  اخیرا  گاز  بازرگانی  شرکت 
راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی صادرات 
گازمایع ایران به 5000 تن افزایش می یابد، از 
کشورهای منطقه خاورمیانه به عنوان بزرگترین 
بازارهای صادرات گاز مایع کشور نام برده است.

برق  شبکه  مدیریت  شرکت  راهبری  معاون 
برای  نیرو  وزارت  جدید  سناریوهای  کشور 
را  جاری  سال  تابستان  مصرف  پیک  مدیریت 

تشریح کرد.
مصطفی رجبی مشهدی، معاون راهبری شبکه 
برق کشور اظهار کرد: وزارت نیرو برای مقابله با 
پیک مصرف تابستان سه سناریو را برای رشد 
5، 3 و 8 درصدی افزایش مصرف برق کشور 

در تابستان سال جاری پیش بینی کرده است.
وی ادامه داد: با احتساب اینکه در زمان پیک 
قرار  مدار  در  نیز  کوچک  صنایع  برق،  مصرف 
بگیرند، حداکثر مصرف انرژی را خواهیم داشت 
که با رشد 8 درصدی مصرف در کشور مواجه 
شده و در این حالت نیاز مصرف به حدود 54 
هزار مگاوات ساعت خواهد رسید و برای رشد 
متوسط نیز که کف پیک خواهد بود، در سال 
جاری مصرف 52 هزار و 685 مگاوات را تجربه 

خواهیم کرد.
رجبی در ادامه با اشاره به اینکه، برق مورد نیاز 
درصدی   8 رشد  برای  مصرف  پیک  زمان  در 
خواهد  افزایش  مگاوات   700 هزارو   2 حدود 
داشت، افزود: اگر اقدام هایی که پیش بینی شده 

به موقع برسد این کسری قابل تأمین است.
وی در خصوص اقدام های انجام شده برای گذر 
نیروگاه های  تعدادی  گفت:  تابستان  پیک  از 
بخش  در  که  گیرند  قرار  مدار  در  باید  جدید 
مگاوات   1697 حدود  حرارتی  نیروگاه های 
نیروگاه های  این  هستند و جمع قدرت عملی 

جدید حدود 1235 مگاوات است.
نیروگاه ها  این  که  مطلب  این  به  اشاره  با  او 
تابان 1 و 2 یزد و نیروگاه  شامل نیروگاه های 
افق ماهشهر هر کدام با ظرفیت 162 مگاوات  
ظرفیت  با  چادرملو  در  سرو  بخاری  نیروگاه  و 
شبکه  با  بار  اولین  برای  ساعت  مگاوات   160
سراسری سنکرون شده و در مدار قرار خواهند 
با 166 مگاوات  نیروگاه گل گهر  افزود:  گرفت، 
بهبهان که هرکدام دارای دو  و شهدای پیروز 
نیروگاه هستند، و نیروگاه های تولید پراکنده نیز 
به این جمع اضافه می شوند تا بخشی از کسری 

برق کشور را جبران کنند.
معاون راهبری شبکه برق کشور با بیان اینکه 
نیروگاه هایی که برای تعمیرات سالیانه از مدار 
درصد   94 حدود  تعمیرات  بودند  شده  خارج 
کرد،  امیدواری  اظهار  رسیده  پایان  به  آن ها 
شش درصد باقیمانده نیز حداکثر تا نیمه اول 
نیروگاه های  تا  گیرند  قرار  مدار  در  ماه  خرداد 
موجود بتوانند حداکثر تولید پیش بینی شده 

را داشته باشند.
وی آنگاه به بخش مدیریت بار به عنوان یکی 
تابستان  پیک  از  گذر  برای  برجسته  نکات  از 
اشاره کرد و افزود: در بخش مدیریت بار برای 
صنایع بزرگی که در بخش دیسپاچینگ مورد 
رویت هستند، پیش بینی شده که بیش از 700 
مگاوات از ظرفیت آن ها را در زمان پیک مصرف 
که جمع مشارکت آن ها کمتر از 200 ساعت 
و  دهیم  کاهش  روزانه  پیک  زمان  در  را  است 
در سایر صنایع نیز که معاونت توزیع و توانیر 
پیگیری می کنند نیز پیش بینی می شود حدود 
1300 مگاوت از بار صنایع، و بخش عمومی و 
اداری کشور که با تغییر ساعت کار اداری آن ها 
انجام می شود و همچنین مدیریت در مصرف 
چاه های کشاورزی بتوانیم نیاز کشور را برآورده 

کنیم.
نیروگاه های  آب  تأمین  اگر  داد:  ادامه  رجبی 
حدود  گیرد  صورت  به موقع  مفتح  و  اصفهان 
350 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه 

می شود.
نرخ  شویم  موفق  اگر  کرد:  خاطرنشان  وی 
سوخت نیروگاه های بزرگی که در اختیار صنایع 
هستند را با نرخ سوخت سایر نیروگاه های در 
از  کنیم می توانیم  نیرو همسان  وزارت  اختیار 
ظرفیت آن ها نیز به خوبی استفاده کرده و بیش 
از 500 مگاوات کسری برق کشور را نیز از این 

طریق جبران کنیم.
او با بیان این مطلب که به رغم همه دغدغه هایی 
که در خصوص کمبود تولید برق وجود دارد که 
نیروگاه ها  این  طریق  از  کمبود  این  از  بخشی 
جبران می شود، گفت: با بارندگی های خوبی که 

امسال داشتیم در بخش برق آبی 555 مگاوات 
نیروگاه جدید شامل سه واحد نیروگاه سیمره 
قرار  مدار  در  نیز  مارون  نیروگاه  واحد  یک  و 
می گیرند و دغدغه اصلی ما در بخش انتقال و 

فوق توزیع مرتفع خواهد شد.
معاون راهبری شبکه برق کشور با اشاره به این 
است  این  نیرو  وزارت  تالش  تمام  که  مطلب 
بدون خاموشی و  را  تابستان  که پیک مصرف 
حادثه پشت سر بگذاریم، گفت: در صورتی که 
احتمال  بگذرد  متعارف  حد  از  دما  افزایش 
خاموشی های پراکنده و در صورت بروز حوادث، 
دارد  نیز وجود  بزرگ تر  احتمال خاموشی های 
که امیدواریم با تأمین منابع مالی مورد نیاز و 
احداث  در  است،  بر  زمان  واقعاً  که  اقدام هایی 
خطوط و کابل هایی که در بخش انتقال بایستی 
و  موجود  پست های  توسعه  و  شوند  احداث 
این  بتوانیم  جدید،  انتقال  پست های  احداث 

دغدغه را بخوبی پشت سر بگذاریم.
وی سپس با اشاره به اینکه، چهارشنبه هفته 
گذشته 29 اردیبهشت ماه جاری شاهد افزایش 
متوسط دما در کشور بودیم که باعث شد پیک 
 305 هزارو   42 به  شبکه  روزانه  برق  مصرف 
به  نسبت  افزایش  این  گفت:  برسد،  مگاوات 
درصد   5.74 قبل  سال  در  خود  مشابه  مدت 
مقدار شاهد حدود 4  با همین  و  داشته  رشد 
درصد رشد مصرف شبانه بودیم و از نظر مصرف 
مشترکین کشور نیز، بجز مصرف صنایع، حدود 
تجربه  را  مصرف  رشد  افزایش  درصد   8.57

کردیم.
که  هوا  دمای  افزایش  اینکه،  بیان  با  رجبی 
شده  باعث  پیوسته،  وقوع  به  سال  ابتدای  از 
تا ما شاهد رشدهایی حدود 5 درصد در دما 
باشیم،  انرژی  درمصرف  درصد   8 از  بیش  و 
نیروگاه ها و شبکه های  از نظر  ما  اضافه کرد: 
ممکن  که  برق  تأمین  برای  توزیع  و  انتقال 
است با گرمای زودرس در خرداد ماه، کشور 
را غافلگیر کند، آمادگی داریم و تمام تالش 
نیازهای  پاسخگوی  تا  کرد  خواهیم  را  خود 

جامعه باشیم.

صادرات گاز مایع به 3 کشور آفریقایی آغاز شد

آغاز مذاکرات نفتی ایران 
و استات اویل نروژ

معاون راهبری شرکت مدیریت شبکه برق تشریح کرد

جزییات سناریوهای جدید برای عبور از خاموشی
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ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصاد

é عبدالکریم رجبی 
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس

یکي از برنامه هاي مهم قابل اجرا رسیدن به اهداف برنامه توسعه 
در  که  است  مقاومتي  اقتصاد  دقیق  اجراي  همچنین  اقتصادو 
نتیجه عملیاتي شدن این محوریتها مي توان به رونق اقتصادي ، 
خروج از رکو داقتصادي دست یابیم .دستیابی به اهداف اقتصاد 
مقاومتی،حالل مشکالت اقتصادی کشور است . اقدام و عمل در 
حوزه اقتصاد باید در دستورکار مسئوالن و تیم اقتصادی دولت 
باهم  ارتباط  در  ای  زنجیره  بصورت  اقتصادی  موضوعات  باشد. 
رعایت  با  و  اقتصادی هماهنگ  تصمیمات  باید  هستند؛بنابراین 
تمامی جوانب باشد. تقویت دیپلماسی اقتصاد و توسعه بازاریابی 
بین المللی به توسعه صادرات کشور منتهی می شود و با انجام 
و  یابد.اقدام  افزایش می  زایی  اشتغال  و  تولید داخلی  این مهم 
عمل درحوزه اقتصاد باید در دستورکار مسئوالن و تیم اقتصادی 
موضوع  روی  تمرکز  راستا  دراین  اقدامات  از  باشد،یکی  دولت 
تسهیل صادرات فرآورده های نفتی و جلوگیری از خام فروشی 
است.تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه بازاریابی بین المللی 
مهم  این  انجام  با  و  منتهی می شود  توسعه صادرات کشور  به 
یابد.ارائه مشوق های  افزایش می  زایی  اشتغال  تولید داخلی و 
صادراتی از اقداماتی است که می تواند زمینه تسهیل صادرات 
دیگر  موثر  عوامل  از  کاال  قاچاق  از  کند.جلوگیری  فراهم  را 
اینکه  شود.براي  می  منتهی  داخلی  تولید  تقویت  به  که  است 
بتوانیم به افزایش تولید ، رونق اقتصادي و از همه مهمتر توسعه 
صادرات دست یابیم مي بایست انگیزه در بین صنعتگران و تولید 
کنندگان افزایش یابد و این تنها با دست یابي به اقتصاد مقاومتي 
باید  دیپلماسي  وی ژه  جایگاه  به  رسیدن  .براي  گیرد  مي  انجام 

موانع چیده شده بر سرراه اقتصاد مقاومتي برچیده شود .

بانك

ارایه خدمات ارزی در بانک گردشگری

تمامـی خدمات ارزی بانک گردشـگری رسـما همزمـان با میالد 
منجـی عالـم بشـریت ،حضرت مهدی )عـج( آغاز بـه کار کرد.به 
گـزارش روابـط عمومـی بانـک گردشـگری ؛ پس از اخـذ مجوز 
مرحلـه دوم فعالیـت هـای ارزی ایـن بـار بـه صـورت رسـمی با 
حضـور علـی اصغـر سـفری مدیرعامـل بانـک گردشـگری ارائه 
کلیـه خدمـات ارزی در شـعب تهـران ایـن بانـک آغـاز گردیـد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش بانـک گردشـگری رسـما مـی تواند در 
زمینـه افتتـاح انـواع حسـابهای ارزی )قرض الحسـنه و سـپرده 
مـدت دار(، خریـد و فـروش ارز، انجـام انـواع حواله هـای ارزی 
)داخلـی و خارجی(، گشـایش انـواع اعتبارات اسـنادی )وارداتی 
و صادراتـی( و قبـول بـروات اسـنادی و همچنیـن صـدور انـواع 

ضمانـت نامـه هـای ارزی فعالیت داشـته باشـد. 
 

عملیاتی شدن شعب خارجی بانک سپه

مدیرعامل بانک سپه گفت: امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و 
سرمایه شعب خارج از کشور بانک سپه در حال تکمیل شدن 
بوده و به زودی وارد فاز عملیاتی خواهند شد.به گزارش پایگاه 
با  همزمان  که  چقازردی  محمدکاظم  سپه،  بانک  اطالع رسانی 
به  گذشته  هفته  امید  و  تدبیر  کاروان  و  جمهوری  رئیس  سفر 
همراه تعدادی از مسئوالن بانک سپه به استان کرمان سفر کرده 
اعتبار و جایگاه  بانک سپه  افزود:  اعالم مطلب فوق  بود، ضمن 
ویژه ای در عرصه  بانکداری بین المللی دارد؛ به همین خاطر ما 
به  کمک  راستای  در  بانک  این  های  ظرفیت  از  استفاده  برای 
بهبود شرایط اقتصادی کشور، درکوتاه ترین زمان اقدامات الزم 

را برای آغاز به کار شعب خارجی خود انجام داده ایم.
  

برگزاری نمایشگاه بین المللی جامع مدیریت شهری

سوم  از  شهری  مدیریت  جامع  المللی  بین  نمایشگاه  پنجمین 
المللی  بین  های  نمایشگاه  دائمی  محل  در  خرداد  ششم  تا 
؛ در  برگزار می شود.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما  تهران 
نمایشگاه بین المللی جامع مدیریت شهری بیش از 140 شرکت 
ترین صنایع،  نوین  و  و 10 شرکت خارجی جدیدترین  داخلی 
دستگاه ها، ماشین آالت و دیگر دستاورد ها و تولیدات خود در 
کرد. ارائه خواهند  رو  و خدمات شهری  مدیریت شهری  حوزه 
از  هائی  داخلی،شرکت  های  شرکت  کنار  در  نمایشگاه  این  در 
کشورهای هلند، سوئد، آلمان،هند، اتریش، چین، ترکیه و ژاپن 
حضور و مشارکت دارند.در پنجمین نمایشگاه بین المللی جامع 
مدیریت شهری همچنین بسیاری از شهرداران و اعضای شورای 
و  ها  شرکت  مشاوران،  مهندسان،  ها،  سازمان  مدیران  شهرها، 
دیگر فعاالن حوزه شهری کشور گردهم می آیند تا ضمن تبادل 
دانش، فناوری و اطالعات، زمینه بکارگیری نوین ترین روش های 

توسعه همه جانبه شهری را فراهم کنند. 

 میزان تولید زعفران در سال ۹۴ 
اعالم شد

 معاون دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ 
وزارت جهادکشاورزی، میزان تولید زعفران درسال 
94 را بیش از ۳50تن اعالم کردو گفت: در سال 
گذشته سطح زیرکشت این محصول بیش از ۷ 
آمار  مجدزاده  یافت.میترا  افزایش  هکتار  هزار 
حدودی تولید زعفران در سال 94 را اعالم کرد 
و اظهارداشت: تولید طالی سرخ در سال گذشته 
بیش از۳50 تن بوده که این میزان نسبت به سال 
ماقبل آن از افزایش چشمگیری برخوردار است.
وی با بیان اینکه در سال 9۳؛ ۲80 تن زعفران در 
کشور تولید شده بود، گفت: در سال 9۳، سطح 
زیر کشت این محصول نیز 88 هزار هکتار بوده 
که طی سال 94 با بیش از ۷ هزار هکتار افزایش 
تا 95 هزار هکتار رسیده است.به  به حدود 94 
گزارش مهر ، مجدزاده تصریح کرد: نکته مهم و 
قابل توجهی که در این میان اتفاق افتاده، افزایش 
عملکرد در واحد سطح در بسیاری از استان های 

تولیدکننده طالی سرخ است.
 

معدن

صدور مجوزهای معدن 
الکترونیکی می شود

مدیرکل دفتر امور اکتشاف از پایان عمر مجوزهای 
سنتی در بخش معدن خبر داد و گفت: مجوزهای 
معدنی الکترونیکی می شوند.اسداله کشاورز حقیقت 
با بیان اینکه از ابتدای تیرماه امسال تمام مجوزهای 
شد،  خواهد  اعتبار  فاقد  )غیرکاداستری(  قدیمی 
افزود: تمام دارندگان مجوزهای معدنی که تاکنون 
موظفند  نکرده اند،  نام  ثبت  کاداستر  سامانه  در 
ضمن ایجاد حساب کاربری در این سامانه از طریق 
مراجعه به سازمان ها، نسبت به ارائه اصل مجوزهای 
قبلی و دریافت مجوزهای الکترونیکی)کاداستری( 
وزارت  اکتشافات  امور  دفتر  کنند.مدیرکل  اقدام 
صنعت، معدن و تجارت افزود: از ابتدای تیرماه ارائه 
هرگونه خدمات به متقاضیان فاقد حساب کاربری 
صنعت،  سازمان های  توسط  کاداستر  سامانه  در 
معدن و تجارت استان ها متوقف می شود؛ این اقدام 
با هدف تکمیل فرایند اتوماسیون اداری و ایجاد 
آمار به روز از وضعیت بخش معدن انجام خواهد 
شد.وی با بیان اینکه بخش اعظمی از محدوده های 
معدنی در کشور هنوز تعیین تکلیف نشده است، 
تصریح کرد: عدم تشکیل پرونده الکترونیکی برای 

متقاضیان سبب بروز این مشکل شده است.
 

بازار سرمایه

شاخص کل بورس ۱۶۵ واحد 
افزایش یافت

شاخص بورس در جریان معامالت روزگذشته بازار 
سرمایه برای هشتمین روز پیاپی مثبت بود و 1۶5 
واحد رشد کرد.در پایان معامالت روزگذشته بازار 
سرمایه تعداد 1189 میلیون سهم و حق تقدم 
به ارزش ۲4۷ میلیارد تومان در 8۳ هزار نوبت 
بورس  شاخص  و  گرفت  قرار  ستد  و  داد  مورد 
برای هشتمین روز پیاپی با رشد همراه شد و با 
افزایش 1۶5 واحدی در ارتفاع ۷۶ هزار و ۶1۳ 
واحد قرار گرفت.شاخص های اصلی بازار سرمایه 
هم مثبت بودند به طوری که شاخص قیمت )وزنی 
واحد،   45 )هموزن(  کل  واحد،   ۶1 ارزشی(  ــ 
قیمت )هموزن( ۳8 واحد، آزادشناور 498 واحد و 
شاخص های بازار اول 1۷۳ واحد و شاخص بازار 
دوم ۲۳ واحد رشد کردند.در بازارهای فرابورس 
ایران هم با معامله ۲۳9 میلیون ورقه به ارزش 
14۲ میلیارد تومان در ۲۷ هزار نوبت، آیفکس 1.۶ 
واحد رشد کرد و در ارتفاع 814 واحد قرار گرفت.

 
فن آوري و ارتباطات

ایران رتبه اول تلفن همراه در خاورمیانه

عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه 
در حال حاضر ۳0 میلیون و ۲50 هزار مشترک تلفن 
 ICT ثابت در کشور وجود دارد، گفت: ایران در دانش
رده نهم جهان و در تلفن همراه هم بین ۶۷ اپراتور در 

خاورمیانه رتبه اول را دارد.
لطیف وصلی، عضو هیات مدیره شرکت مخابرات 
ایران در مراسم افتتاح 44۷ پروژه شرکت مخابرات 
مخابرات  اجتماعات  سالن  در  که  گیالن  استان 
رشت برگزار شد، اظهار کرد: در سال های نخست 
دود،  طریق  از  را  پیام ها  افراد  بشریت،  پیداش 
افزود:  می کردند.وی  منتقل   ... و  کبوتر  پرچم، 
از  خبر  انتقال  مسیح  میالد  از  قبل  سال   ۶00
طریق ایستادن در بلندی ها مخابره می شد، ۲00 
سال بعد در یونان حروف الفبایی طراحی شد که 
با روشن کردن آتش و گرفتن پشت این حروف 
کلمات شکل می گرفت. تا اینکه تلگراف بی سیم و 

پس از آن هم تلفن ثابت و سیار اختراع شد
 

اصناف
تصمیمات جدید برای اصناف

جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور 
دو مصوبه داشت که کوچک سازی اتحادیه صنفی در 
کشور یکی از این مصوبات بود.جلسه مصوبه هیات 
عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور برگزار شد و 
براساس آن دو مصوبه مدنظر قرار گرفت که قرار است 
برای موفق شدن آنها گام های اساسی برداشته شود.ابتدا 
قرار براین شد که اتحادیه صنفی در کشور کوچک سازی 
شوند و در راستای چابک سازی آنها نیز اقدام شود تا 
ساماندهی اتحادیه های صنفی در دستور کار قرار گیرد.

دیگر مصوبه این جلسه صنفی باقی ماندن اتحادیه های 
گردشگری بود. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به 
دنبال آن بود که رای بر صنفی باقی ماندن اتحادیه های 
بر  نظارت  عالی  هیات  که  شود  داده  گردشگری 
سازمان های صنفی کشور این مساله را مدنظر قرار داد.

یادداشتكشاورزي

اعتبار  و  پول  شورای  عضو  اقتصاد:  گروه 
با بیان اینکه شرایط الزم برای اخذ مالیات 
نیست،  فراهم  بانکی  های  سپرده  سود  از 
گفت: به جای اخذ مالیات از سود سپرده ها، 
را  نرخ سود  تورم،  با کاهش  متناسب  باید 
کاهش داد. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره 
به وضعیت کنونی اقتصاد کشورمان افزود: 
بخش زیادی از نقدینگی کشور در اختیار 
مؤسسات مالی غیر مجاز است که هیچگونه 
اطالعاتی از آن ها درحوزه اقتصادی نداریم.

بیان  با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
اینکه شرایط الزم برای اخذ مالیات از سود 
افزود:  نیست،  فراهم  بانکی  های  سپرده 
حدود ۲0 تا ۲5 درصد حجم نقدینگی در 
اقتصاد ما در بازار غیر متشکل پولی است 
که بانک مرکزی هیچ نظارتی بر آن ندارد.

حوزه  در  که  تصمیمی  هر  کرد:  بیان  وی 
مالیات بر سود سپرده ها می گیریم عماًل 
سپرده گذاران را از بخش شفاف کشور که 
بازار متشکل پولی است به سمت بازار غیر 
دهد.پورابراهیمی  می  سوق  پولی  متشکل 
با اشاره به مصوبه کاهش دو درصدی نرخ 
اعتبار  و  پول  شورای  در  ها  سپرده  سود 
ادامه داد: بانک هایی که بر اساس ضوابط 
را کاهش دادند در  بانکی  و مقررات، سود 
غیرمجاز  مؤسسات  و  شدند  تنبیه  عمل 
به  را  خود  منابع  مردم  زیرا  شدند  تشویق 
سود  نرخ  که  برند  می  مؤسساتی  سمت 
پرداخت می کنند.عضو شورای  را  باالتری 
پول و اعتبار اضافه کرد: عماًل کاهش نرخ 
سود در طول یکسال گذشته با وجود همه 
تالش هایی که انجام شده است در اقتصاد 
نشد. محقق  واقعی  صورت  به  کشورمان 

مؤسسات  درخصوص  گفت:  پورابراهیمی 
مالی غیرمجاز که بانک مرکزی هم به آن 
گیری  تصمیم  توان  نمی  ندارد  نظارت  ها 
کرد.وی گفت: بر اساس گزارش ها از سال 
نرخ  که  سال  سه  جز  به   94 سال  تا   ۶۳
بوده  کمتر  ها  سپرده  سود  نرخ  از  تورم 
است در بقیه موارد تورم، یک و نیم تا دو 
بنابراین نرخ  برابر نرخ سود سپرده ها بود 
نظام  بازده سپرده گذاران در حوزه  واقعی 
منفی  گذشته،  دهه  سه  طول  در  بانکی 
درآمد  از  توان  می  چگونه  لذا  است  بوده 
با  مهر، وی  گزارش  گرفت.به  مالیات  منفی 
گذاری  سرمایه  بازده  نرخ  اینکه  بر  تاکید 
در اقتصاد ایران، منفی است، افزود: اکنون 
سیاست های سرکوب قیمتی حاکم است و 
پایین  بنابراین  هستیم  اقتصادی  رکود  در 
ادامه  نیست.پورابراهیمی  هنر  تورم،  بودن 
جهانی  قیمت  درصدی   50 کاهش  با  داد: 
می  کاهش  اساسی  کاالهای  قیمت  نفت  
یابد و در این حالت کنترل تورم کار سختی 
اقتصادی  رونق  که  زمانی  در  بلکه  نیست 
تورم سخت  کنترل  باشد  حاکم  جهان  در 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  است.عضو 
شورای اسالمی افزود: بیشترین مالیات در 
کشور یعنی حدود ۷8 هزار میلیارد تومان 
در سال 94 اخذ شده است.وی اضافه کرد: 
برآورد ما این است که ظرفیت اخذ مالیات 
میلیارد  هزار  ایران حدود 150  اقتصاد  در 
تومان است بنابراین حدود ۷5 هزار میلیارد 
داشتیم.پورابراهیمی  مالیاتی  فرار  تومان 
گفت: اجرای نظام جامع اطالعاتی مالیاتی 
کشور می تواند جلوی این فرار را بگیرد که 
اجرایی نشده  به درستی  تاکنون  متأسفانه 
است.وی با اشاره به اینکه نرخ تأمین مالی 
به کشورهای همسایه  نسبت  ما  در کشور 
فعاالن  گفت:  دارد،  را  وضعیت  بدترین 
چهار  متوسط  طور  به  کشورمان  اقتصادی 
ما  اطراف  میانگین کشورهای  برابر  پنج  تا 
سود تسهیالت پرداخت می کنند و این به 
اقتصاد کشور ضربه زیادی وارد کرده است.

شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
اسالمی افزود: به جای اخذ مالیات از سود 
سپرده ها، باید متناسب با کاهش نرخ تورم، 
نرخ سود بانکی را کاهش داد.پورابراهیمی 

بانکی  های  سپرده  سود  بر  مالیات  گفت: 
مالیاتی است که در جهان هم وجود  پایه 
ایران  اقتصاد  در  آن  اجرای  اما شرط  دارد 
به الزاماتی نیاز دارد که در حال حاضر در 
آوری  جمع  ندارد.وی  وجود  ایران  اقتصاد 
بودن  تر  پایین  و  غیرمجاز  مالی  مؤسسات 
نرخ سود  از  بلندمدت  تورم در  واقعی  نرخ 

بانکی را از جمله این الزامات دانست.
نرخ بازده پول بر اساس نرخ سود سپرده ها 

و تورم، مثبت است
گفت:  امورمالیاتی  سازمان  سابق  رئیس 
یکسری  و  داریم  اصولی  مالیاتی  نظام  در 
کنیم  می  تعریف  را  مالیاتی  های  پایه  از 
برنامه  در  است.  درآمد  وصول  مبنای  که 
یکی  توسعه  و ششم  پنجم  و  چهارم  های 
از محورها در حوزه مالیاتی، گسترش پایه 
سود  اینکه  بیان  با  است.وی  مالیاتی  ای 
کرد:  اضافه  است،  درآمد  نوعی  سپرده  
چه  حقوقی  اشخاص  درآمد  بر  مالیات 
بر درآمد  خصوصی و چه دولتی و مالیات 
اشخاص حقیقی از جمله پایه های مالیاتی 
است مانند مالیات حقوق کارکنان دولت و 
مالیات  و  بخش خصوصی  کارکنان  حقوق 
مستغالت  بر  مالیات  و  مشاغل  درآمد  بر 
به  اشاره  با  سرقفلی.عسکری  و  اجاره  به 
های  پایه  با  سود  پایه  بر  مالیات  اینکه 
دیگر مالیاتی تفاوتی ندارد، گفت: گسترش 
پایه های مالیاتی، اصولی و خواست کشور 
با  مالیاتی  امور  سازمان  سابق  است.رئیس 
یا  مجاز  چه  اقتصادی  فعاالن  اینکه  بیان 
باید مالیات پرداخت کنند گفت:  غیرمجاز 
ابزار الزم را برای کنترل مؤسسه های غیر 
استفاده  با  توانیم  می  و  داریم  مالی  مجاز 
از این ابزار ها جلوی انتقال منابع مالی از 
بانک ها و مؤسسات مجاز به مؤسسات غیر 
مجاز بگیریم.عسکری افزود: بیش از 5 هزار 
اما  هستند  فعال  کشور  در  مالی  مؤسسه 
بیش از 90 درصد منابع آن ها در کمتر از 
50 مؤسسه است بنابراین نظارت و برخورد 
نیست. سختی  کار  اندک  تعداد  این  با 

در  را  اینکه تصمیمات درست  بیان  با  وی 
افزود:  کرد،  موکول  آینده  به  نباید  اقتصاد 
به  درآمد  ایجاد  جز  به  مالیاتی  های  پایه 
شفافیت هم کمک می کند.عسکری گفت: 
همانگونه که درآمد 15 میلیون تومان در 
همین  معادل  است  مالیات  از  معاف  سال 
میزان درآمد ناشی از سود سپرده در سال 
هم معاف از مالیات است و مازاد بر آن باید 
سازمان  سابق  کند.رئیس  پرداخت  مالیات 
امور مالیاتی با بیان اینکه اکنون نرخ بازده 
پول بر اساس نرخ سود سپرده ها و تورم، 

مثبت است، گفت: مؤسسات مالی غیرمجاز 
عامل افزایش تنش در نرخ سرمایه گذاری 
در اقتصاد هستند و باید بر اساس ابزارهایی 
کنیم.عسکری  برخورد  آنها  با  داریم  که 
تاکید کرد: این مؤسسات قابل جمع آوری 
بر  مالیات  وضع  است.  زمان بر  اما  هستند 
مالیاتی کمک  به شفافیت  ها  سود سپرده 

می کند و جلوی فرار مالیاتی را می گیرد.

é  ماجـرای انتشـار اسـناد خزانـه و
دولـت بدهی هـای 

دولت  شده  انباشت  و  کالن  بدهی های  با 
طلب  از  جدای  که  اخیر  سال های  در 
میلیارد  هزار   ۳00 از  بیش  تا  بانک ها 
دیگر  سویی  از  و  می شود  برآورد  تومان 
برای   1۳95 بودجه  پیشنهادات  حذف  با 
اندک  از  یکی  بدهی،  این  از  تسویه بخشی 
در  بدهی  تسویه  برای  مانده  باقی  راههای 
مواجه  نقدینگی  با کمبود  زمانی که دولت 
اوراق اسناد خزانه اسالمی  انتشار  به  است، 
طلب  از  بخشی  حداقل  تا  می شود  ختم 
اسالمی،  خزانه  بکاهد.اسناد  را  پیمانکاران 
ابزاری مالی است که مبتنی بر بدهی دولت 
تامین کنندگان  و  بانکی، ذی نفعان  به  نظام 
منابع بوده و به وسیله خزانه داری کل وزارت 
امور اقتصادی و دارایی منتشر می شود. این 
اسناد، اوراق بهادار بانام یا بی نامی است که 
خزانه داری کل کشور با بهای اسمی معین و 
بدون کوپن سود با سررسیدهای حداکثر تا 
سه سال منتشر کرده و در قبال بدهی های 
مسجل بخش دولتی و با توافق بستانکاران 
اختیار  در  هستند،  پیمانکاران  عمدتا  که 
انعقاد  با  می تواند  می دهد.دولت  قرار  آنها 
واقعی،  مبادله های  به  مربوط  قراردادهای 
معین  برای سررسید  را  خزانه  بهادار  اوراق 
پروژه های  پیمانکاران  بانک ها،  اختیار  در 
نیازهای  تامین کنندگان  یا  کوتاه مدت 
قرار  دولت  طلبکاران  به طورکلی  و  جاری 
دهد و از این راه نیازها و هزینه های جاری 
کند.این  مالی  تامین  را  خود  کوتاه مدت  و 
در حالی است که با بدهی باالی دولت به 
پیمانکاران که در طول سالهای اخیر انباشت 
 10 از  بیش  تا  گاها  متفاوتی  ارقام  و  شده 
هزار میلیارد تومان برآرود می شود، دولت 
با توجه به کمبود نقدینگی برای تسویه این 
بدهی، انتشار اوراق اسناد خزانه را در دستور 
کار قرار داد و وزارت اقتصاد به عنوان ناشر 
آن و به نمایندگی از دولت از سال گذشته 
اسناد  اقدام کرد.اوراق  به اجرای آن  نسبت 
اولین  برای   1۳94 سال  مهرماه  در  خزانه 

فرابورس  در  بودجه،  قانون  اساس  بر  و  بار 
سوی  از  اسناد  اساس  این  بر  شد.  منتشر 
ازای  در  ملی  بانک  طریق  از  فعال  و  دولت 
طلب پیمانکاران در اختیار آنها قرار گرفته 
و می توانند با سررسید یکساله در فرابورس 
منتشر کنند.گرچه فروشندگان اسناد خزانه 
فقط پیمانکاران هستند، اما در مقابل کلیه 
اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانکها، 
نهادهای مالی، شرکت های سرمایه گذاری، 
شرکتهای  ها،  سرمایه  تامین  و  کارگزاری 
خرید  به  نسبت  توانند  می  نیز  خصوصی 
این اوراق اقدام کنند.خریداران اوراق اسناد 
خزانه نیز می توانند حتی از یک روز بعد از 
به  شوند.  وارد  آن  معامله  به  نسبت  خرید 
گزارش ایسنا  ،این اسناد فاقد سود مشخص 
بر  ندارند.  دوره  پرداختی طی  سود  و  بوده 
التفاوت  مابه  از  خریداران  سود  اساس  این 
و  اسمی(  ارزش  از  کسر  )با  خرید  قیمت 
یا دریافت مبلغ اسمی آن  قیمت فروش و 
دیگر  سوی  آید.از  می  بدست  سررسید  در 
کارشناسان و مدیران حوزه بانکی و مالی بر 
اسالمی  خزانه  اسناد  انتشار  که  باورند  این 
ایجاد  ایده  تا  توسط دولت موجب می شود 
بازاری  بازار بدهی برای کشور مطرح شود. 
به  می تواند  کامل  موفقیت  صورت  در  که 
ایجاد شفافیت و کشف نرخ بهره تعادلی در 
افق  با  به سرمایه گذاران  بازار منجر شده و 
سرمایه گذاری متفاوت، نرخ بازدهی مناسب 
ارائه کند. حتی در الیحه بودجه سال جاری 
دولت پیشنهاد ایجاد بازار بدهی به منظور 
نیز  را  خود  های  بدهی  از  بخشی  تسویه 
را  مربوطه  تبصره  مجلس  ولی  کرد  مطرح 
تبصره)5(،  در  دولت  حال  این  نپذیرفت.با 
مجاز  بخش  چند  در   1۳95 بودجه  قانون 
به  اسناد خزانه شده است.  اوراق  انتشار  به 
طوری که می تواند تا سقف ۷500میلیارد 
تومان از این اسناد، با حفظ قدرت خرید و 
به صورت بی نام  تا سه سال  با سررسید یک 
بدهی مسجل خود  تسویه  برای   بانام،  یا  و 
بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای 
و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با 
قبل  سنوات  در  آن  فروش  تکلیفی  قیمت 
طلبکاران  به  آب  و  برق  شرکت های  به 

غیردولتی واگذار کند.
طبق قانون بودجه،  اسناد خزانه ازپرداخت 
داد  قابلیت  از  و  معاف  مالیات  هرگونه 
 . است  برخوردار  ثانویه  بازار  در  ستد  و 
ترتیب  باید  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان 
انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا 
فرابورس فراهم کند و خرید و فروش این 
بانک مرکزی ممنوع است.اما  اوراق توسط 
بودجه امسال این اجازه را نیز به دولت داده 
اشخاص  به  خود  قطعی  بدهیهای  که  که 
حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که 
در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 
1۳9۳ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت 
این  از  دولتی(  مؤسسات  و  )وزارتخانه ها 
میلیارد  و 500  هزار  مبلغ 1۲  تا  اشخاص 

تومان تسویه کند.
 برای این موضوع، وزارت امور اقتصادی و 
عنوان  با  را  خاصی  تعهدی  اسناد  دارایی، 
در  و  می کند  صادر  خزانه«  تسویه  »اوراق 
اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی 
قرار  بدهکار  متقابال  و  طلبکار  تعاونی  و 
می دهد.انتشار اسناد خزانه در بندی دیگر 
نیز در بودجه 1۳95 مورد توجه قراتر گرفته 
است. این در حالی است که دولت می تواند 
پرداخت های  جریان  استمرار  منظور  به 
هزار   10 مبلغ  تا  کل کشور،  خزانه داری 
و  منتشر  را  اسناد  این  از  تومان  میلیارد 
از  ابالغی  اولویت دار  تخصیص های  صرف 
سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
کند.  1۳95 سال  بودجه  قانون  موضوع 
بر  مقدم  در سررسید،  اسناد خزانه  تسویه 
تمامی پرداخت های خزانه داری کل کشور 
توسط  سررسید  از  قبل  آن  تسویه  و  بوده 

خزانه مجاز محسوب می شود.

سیاست های سرکوب قیمتی همچنان حاکم است

هدایت نقدینگي به سمت بازارهاي غیر متشکل پولي

رییس خانه صنعت و معدن استان تهران ضمن اعالم اینکه 
تاکنون حتی یک ریال تسهیالت و یارانه در اختیار بخش 
نمی خواهیم؛  تولید  یارانه  گفت:  است،  نگرفته  قرار  تولید 
نرخ  و  سپرده  سود  نرخ  تورم،  نرخ  کاهش  به  توجه  با 
اشاره  با  مرتضوی  کنند.محمدرضا  کم  را  تسهیالت  سود 
و  معدن  کرد: صنعت،  اظهار  کشور  در  تولید  وضعیت  به 
تولید مسائلی زنده و پویا هستند که اگر در این خصوص 
یک برنامه ریزی ممتد در بخش های خدمات، ایده و صنایع 
داشته باشیم می توانیم در توسعه کشور نقش پررنگی را ایفا 
کنیم.وی ادامه داد: انجمن ها و سازمان هایی که تشکیل 
و  صنایع  توسعه  متفکر  مغز  عنوان  به  می توانند  داده ایم 
شوند. تجارت  بخش  حال  کمک  و  باشند  کشور  معادن 

رییس خانه صنعت و معدن تهران با اشاره به پررنگ شدن 
پیش روی  بزرگی  کار  کرد:  اظهار  اقتصاد  در  دولت  نقش 
تولید  و  توسعه  بخش  در  باالدستی  اسناد  طبق  ماست. 
نقش بخش خصوصی  روبرو هستیم که  با چالشی  کشور 
را کم رنگ کرده است. باید برخی از این موانع از سر راه 
اقتصاد در کشور به  تا آسیب پذیری  تولید برداشته شوند 
حداقل برسد. باید بتوانیم نقش دولت را تا جایی که وظیفه 
حاکمیتی ندارد، کم رنگ تر کنیم.مرتضوی افزود: دیدیم که 
در ارتباط با اصل 44 چه مسائلی پیش آمد و چه نتایج 

رو  نمی تواند  بخش خصوصی  هرگز  گرفت.  عکسی شکل 
در روی دولت قرار گیرد، بلکه باید با ایده جدید حاکمیت 
را متقاعد به پیشبرد کار کند.وی در ارتباط با یارانه پنج 
به  تسهیالت  سود  طریق  از  است  بوده  قرار  که  درصدی 
بخش صنعت اختصاص داده شود، گفت: از همان روز اول 
تولید لحاظ  یارانه ها سهم  گفتیم که در طرح هدفمندی 
می کنم  فکر  نمی گیرد.  را  ما  دست  چیزی  هیچ  و  نشده 
باید عمیق تر  انحراف پیدا کنیم  از مساله  این که  به جای 
به مساله نگاه کنیم.رییس خانه صنعت و معدن تهران با 
کرد: شاهد  اظهار  نمی خواهیم،  تولید  یارانه  که  این  بیان 
کاهش نرخ تورم هستیم، اما این سوال را مطرح می کنیم 
دولت  از  بانک ها  اگر  نمی شود.  کم  سپرده  سود  چرا  که 
می خواهند سهم بخش تولید را پرداخت کنند و از جیب 
دولت خرج کنند ما را وارد این بازی نکنند. تورم در حال 
یک رقمی شدن است و سوال من این است که نرخ بهره 
بانکداری  سیستم  تاوان  نباید  نمی شود.  کم  چرا  بانکی 
نادرست را مردم و بخش تولید بپردازند.مرتضوی همچنین 
در خصوص اختصاص تسهیالت به بخش تولید گفت: ما 
نیازی به پنج درصدی که لحاظ شده نداریم، چرا که اصال 
چنین رقمی داده نمی شود و تا امروز نیز یک ریال هم به 

بخش تولید پرداخت نشده است.

مدیر شعب بانک مسکن استان البرز هدف از 
اقساطی  ایجاد طرح تضمین معامالت فروش 
صورت  به  معامله  انجام  تضمین  را   مسکن 
نسیه فی مابین خریدار و فروشنده توسط بانک 
مزبور  طرح  در  کرد:  اظهار  و  عنوان  مسکن  
بانک مسکن به عنوان ضامن در خرید و فروش 
نسیه بین خریداران و فروشندگان ورود پیدا 

کرده و اطمینان آنان را تقویت می نماید. 
زمان  پیام  با  گفتگو  در  نعیمی  فریبرز 
بانک  تضمین  مورد  مبلغ  گفت:حداکثر 
ارزش  50درصد  تا  ریال   1/500/000/000
کارشناسی ملک و حداکثر مدت تضمین 50 

ماه است.وی حداکثر قسط ماهیانه ۳0/000/000 ریال و 
تضمین اقساط ماهیانه توسط بانک را از دیگر مشخصات 

این طرح عنوان کرد. 
حساب امانی بانک مسکن 

داشت:حساب  اظهار  نیز  امانی  درخصوص حساب  نعیمی 
پروژه  نام  به  مسکن  بانک  در  که  است  حسابی  امانی، 
ساختمان معین یا شرکتی معین افتتاح می شود و هدف 

و کاهش  فروش مسکن  پیش  مازاد  آن ساماندهی  اصلی 
ریسک مرتبط با خریداران مسکن می باشد. 

مدیرشعب بانک مسکن استان البرز خاطرنشان کرد:افتتاح 
توسط  ریال   1/000/000 مبلغ  به  حداقل  امانی  حساب 
هر  ازای  به  خریدار  پیش  ،افتتاح حساب  فروشنده  پیش 
تعهدات  ایفای  واریزی  منظور  به  فروش  پیش  قرارداد 
خریدار و فروشنده از مشخصات طرح حساب امانی بانک 

مسکن است.

مدیرشعب بانك مسکن استان البرز در گفتگو با پیام زمان تشریح کرد:

جزئیات طرح تضمین معامالت فروش اقساطی مسکن
یک ریال یارانه و تسهیالت به صنعت نداده اند

هـر تصمیمـی کـه در حـوزه مالیات بر سـود سـپرده هـا مـی گیریم عمالً سـپرده 
گذاران را از بخش شـفاف کشـور که بازار متشـکل پولی اسـت به سـمت بـازار غیر 

متشـکل پولی سـوق مـی دهد

بـا بدهی هـای کالن و انباشـت شـده دولـت در سـال های اخیـر که جـدای از طلب 
بانک هـا تـا بیـش از 300 هـزار میلیـارد تومان بـرآورد می شـود و از سـویی دیگر با 
حـذف پیشـنهادات بودجه 1395 برای تسـویه بخشـی از این بدهی، یکـی از اندک 
راههـای باقـی مانـده برای تسـویه بدهـی در زمانـی که دولـت با کمبـود نقدینگی 

مواجـه اسـت، به انتشـار اوراق اسـناد خزانه اسـالمی ختم می شـود
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اوقات شرعی

یاد  امروز  زمان  فرهنگی  گروه 
میکند از فیلم هیس دخترها فریاد 
نمیزنند! ساخته پوران درخشنده 
شیرین)طناز   ۱۳9۱ محصول 
طباطبایی(: هیس دختر ها فریاد 
بلند  دخترها  هیس  نمیزنند! 
حقی  دخترها  هیس  نمیخندند! 
آرام  باید  دخترها  هیس  ندارند! 
باید  دخترها  کنند!هیس  زندگی 

بسازند!هیس  بسوزندو  باید  دخترها  هیس  کنند!  تحمل  را  درد 
دخترها باید ظلم و حرف زور را قبول کنند! فقط به جرم دختر 
نکنند!  اعتراض  و  کنند  تحمل  باید  دخترها  هیس  بودنشون! 
اگهیه  روی  عکسشون  که  ندارن  اینو  حق  حتی  دخترها  هیس 

ترحیمشون چاپ بشه! هیس دخترها باید آرام بمیرند!! درباره آدمها از سواالتي که مي پرسند قضاوت 
کن نه از جوابهایي که مي دهند. 

ولتر

سخن حکیمانه

یادها و خاطره ها در زمان.....

روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست
در غنچه یی هنوز و صدت عندلیب هست

هر چند دورم از تو که دور از تو کس مباد
لیکن امید وصل تواَم عنقریب هست

امروز با حافظ

»سکوت دریا« خواندنی شد
رمان »سکوت دریا« 
عنوان  به  آن  از  که 
نمادهای  از  یکی 
مردم  مقاومت  ادبی 
برابر  در  فرانسه 
آلمان  اشغالگری 
می  شد،  یاد  نازی 
و  ترجمه  ایران  در 

منتشر شد.
نشر ماهی رمانی از ژان برولر مشهور به ورکور، 
با عنوان »سکوت دریا«  را  فرانسوی  نویسنده 

منتشر کرد.
برلور که از نویسندگان صاحب نام فرانسه در 
در  را  رمان  این  می رود  شمار  به  بیستم  قرن 
دوران جنگ جهانی دوم و اشغال فرانسه نوشته 

و به صورت مخفیانه با نام مستعار منتشر کرد.
این رمان شرح رویارویی پیرمردی فرانسوی با 
دختر برادرش در مقابل افسری آلمانی است که 
خانه و مزرعه وی را اشغال کرده است. این دو 
برای مبارزه خود روش عجیب صحبت نکردن با 
افسر آلمانی اشغالگر را انتخاب می کنند که این 
انتخاب به زیبایی متن و ماجراهای آن بسیار 

کمک می کند.
سکوت دریا برای نخستین بار  در سال ۱9۴۲ 
انتشار یافت و در زمان کوتاهی تبدیل به نماد 
مقاومت فرانسه در برابر اشغالگران نازی شد. این 
رمان به دلیل سرشار بودن از احساس و وقار، 
درد و امید که ویژگی مردم فرانسه در دوران 
اشغال توسط حکومت آلمان نازی بود، به عنوان 
فرانسه،  در کشور  مقاومت  ادبیات  از  نمونه ای 
پس از انتشار شهرت زیادی پیدا کرد و باعث 

شهرت نویسنده اش نیز شد.
»خاموشی دریا« تا سال ۱9۴۸ و پایان جنگ 
جهانی به هفده زبان ترجمه شد و در همین 
آن  روی  از  فیلمی  نیز  ملویل  پیر  ژان  سال 

ساخت که به شهرت این افزود.
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در بازار کتاب

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با 
تأکید بر اینکه بسیاری از اتفاقاتی که در بخش 
در  می دهد  رخ  موسیقی  کنسرت های  لغو 
مجرای طبیعی نیست و خالف ُعرف محسوب 
جمهوری  برای  گفت:  همچنین  می شود، 
فیلم هایش  نیست که  زیبنده  ایران  اسالمی 
از طریق کشورها و شرکت های غیرایرانی در 

جشنواره های خارجی عرضه شوند.
حسین نوش آبادی در سومین نشست رسانه ای 
خود با خبرنگاران که صبح ۳ خردادماه برگزار 
شد با اشاره به ضرورت وجود عدالت و صلح 
و انتظار مردم برای رسیدن ناجی مصلح و نیز 
مطالب  خرمشهر  آزادی  حماسه ساز  رویداد 
مختلفی را درباره لغو کنسرت های موسیقی، 
حج  برگزاری  برای  عربستان  کارشکنی های 
امسال، تبلیغات فیلم ها و تئاترها در شبکه های 
در  کتاب  نمایشگاه  برپایی  ادامه  ماهواره ای، 

شهرآفتاب و... بیان کرد.
ابتدای این نشست در پاسخ به سوال  او در 
خبرنگاری مبنی بر اینکه واکنش اش به کسب 
دو جایزه از جشنواره کن برای سینمای ایران 
چیست و آیا قرار است تجلیل ویژه ای از این 
هنرمندان به عمل آید، گفت: ما از ورود برخی 
از  به جشنواره های خارجی  ایرانی  فیلم های 
می کنیم  استقبال  و  خوشحالیم  کن  جمله 
گونه  این  ما  سینمایی  محصوالت  اینکه  از 
می درخشد و قابلیت رقابت با سینمای جهان 

را پیدا کرده است.
متذکر  هم  اینجا  کرد:  اضافه  نوش آبادی 
می شویم که فیلم هایی که به جشنواره های 
از  باید  اینکه  بر  عالوه  می روند  جهانی 
باشند  برخوردار  استاندارد  فیلم  ویژگی های 
باید واجد فرهنگ، تمدن و پیشرفت های ملت 
هم باشند. ما باید در آینده با تولید فیلم های 
بهتر و با در نظر گرفتن ویژگی های کشوری 
که صاحب تمدن و اخالق است ایده های خود 
به  و  حضور  صرف  بنابراین  کنیم  عرضه  را 
دست آوردن امتیاز کافی نیست اگرچه آنچه 

اتفاق افتاده ارزشمند است.
از  نباشیم  راضی  حال  این  با  داد:  ادامه  وی 
و  آسیایی  کشورهای  به  غربی ها  نگاه  اینکه 
جهان سوم همیشه برتری جویانه است و ما 
باید بتوانیم در کنار فیلمسازی برای معرفی 
فرهنگ و تمدن ایرانی محتواسازی هم کنیم.

این  از  نوش آبادی در بخش دیگری  حسین 
نشست درباره راهکار وزارت فرهنگ و ارشاد 
موسیقی  کنسرت های  لغو  برابر  در  اسالمی 
اتفاق برای ما هم خوشایند  اظهار کرد: این 
نیست و مسئوالن ارشد هم اظهار ناخرسندی 
کردند. در این باره وزارت ارشاد متولی اصلی 
و مجوزهای اصلی را صادر می کند و مسئله 
اینجاست که وقتی اثری مجوز می گیرد باید 

اجرا شود.
او با تأکید بر اینکه مجوزهای ارشاد برای اجرا 

قرار  اگر  افزود:  لغو  برای  نه  می شوند  صادر 
باشد مجوزها توسط برخی نهادهای دیگر لغو 
شوند، صادر نشود بهتر است. باید ساختار این 
موضوع را مشخص کنیم که کدام نهاد در این 
باره تصمیم گیرنده  است و اگر نهاد حاکمیتی 
تصمیم می گیرد باید تا آخرین لحظه مجوزش 
اعتبار داشته باشد. البته سایر نهادها هم باید 
به وظایف خود عمل کنند ولی نه به این شکل 
رفتار  خود  سلیقه  و  برداشت ها  براساس  که 

کنند.
نوش آبادی در پاسخ به سوالی درباره اظهارنظر 
علی جنتی نسبت به فیلم »پنجاه کیلو آلبالو« 
شبکه  در  فیلم  این  توزیع  تکلیف  اینکه  و 
نمایش خانگی چه می شود؟ گفت: نکته ای که 
آقای وزیر مطرح کرد به این معنی نیست که 
مسئله اکران فیلم در شورای نظارت و اکران 
طرح نشده است، چرا که حتما این فیلم ها 
طی  عمومی  نمایش  برای  را  قانونی  فرایند 

کردند اما مطلب ایشان مبنی بر این بود که 
برخی مالحظات، صورت نگرفته است. البته 
قرار نیست وزیر فرهنگ تمام فیلم هایی که 
اکران می شود، ببیند. اما من گواهی می دهم 
که ایشان فیلم هایی را که نقد و تحلیل هایی به 
دنبال دارد و چالش برانگیز است می بیند. فیلم 
»پنجاه کیلو آلبالو« را هم قطعا دیده است که 
البته به طور قطع این فیلم مغایرتی با اصول و 
ضوابط فرهنگی و هنری ندارد اما بخش هایی 

از آن ممکن است مورد سوال باشد.
به هر حال در شکل  نشان کرد:  وی خاطر 
اجرا  وزیر  مالحظات  فیلم  بعدی  عرضه های 
خواهد شد و بخش هایی که الزم است اصالح 
می شوند. این اتفاق هم در حالی رخ می دهد 
که این فیلم پرفروش بوده اما دلیل نمی شود 
که هر اثر پرفروشی بهترین فیلم بوده باشد 
دیده  در  آن  بودن  طنز  و  تبلیغات  چون 

شدن اش تأثیر داشته است.

اظهارات نوش آبادی از» فروشنده« تا »پنجاه کیلو آلبالو«

»پایتخت« به امریکا رسید

محسللن تنابنللده بللا نمایللش »پایتخللت« بلله آمریللکا 
و کانللادا مللی رود. ایللن بازیگللر بیللان کللرد: قللرار 
اسللت تئاتللر »پایتخللت« شللهریورماه در کانللادا و 
آمریللکا روی صحنلله بللرود. او بللا اشللاره بلله اینکلله 
نمی توانللد اطالعللات بیشللتری دربللاره کارگللردان 
ایللن نمایللش بدهللد، تاکیللد کللرد کلله کار بللا 
همللان گللروه سللریال »پایتخللت« اجللرا می شللود.

در روزهللای اخیللر ویدئویللی از محسللن تنابنللده و 
احمللد مهران فللر در شللبکه های مجللازی منتشللر 
شللده کلله تنابنللده در توضیللح آن از اجللرای نمایللش 
»پایتخللت« در شللهریورماه خبللر داد.  پیش تللر 
خبرهایللی هللم دربللاره سللاخت نسللخه سللینمایی 
سللریال »پایتخللت« کلله یکللی از مجموعه هللای 

پرطرفللدار تلویزیللون اسللت،   منتشللر شللده بللود.

نمایش کمدی »حسن کچل 2« 
تولید می شود

کمدی »حسن کچل«  نمایش  کارگردان  رادبخت  رضا 
از   ، است  روی صحنه  کاشان  شهر  در  ها  روز  این  که 

تولید بخش دوم  این نمایش خبر داد.
این کارگردان تئاتر ضمن اعالم این خبر به ایران تئاتر 
پنج   از  نمایش  این  اول   بخش  عمومی  اجرای  گفت:  
شنبه ۳۰ اردیبهشت در سالن مهربان فرهنگسرای مهر 
کاشان آغاز شده است و تا شنبه ۸ خرداد هر روز عصر، 
داریم  قصد  حال  این  با  است.  صحنه  روی   ۱9 ساعت 
تولید  ماه  بهمن  در  اجرا  برای  را  تئاتر  این  دوم  بخش 

کنیم.
وی افزود: در نمایش حسن  کچل، کار کودک  را با آثار 
جذاب  مان  اثر  تا  کردیم  تلفیق  سنتی  آئینی  نمایشی 

تر شود.
رادبخت تصریح کرد: فعال برنامه ای برای تمدید اجرای 
در  اجرا  برای  خوبی  پیشنهاد  اگر  ولی  نداریم  نمایش 

شهرهای دیگر داشته باشیم می پذیریم.
سهراب  زاده،  حمید  تفرشی،  عباس  حداد،  حسین 
عباس  محمد  رادبخت،  رضا  ستاری،  امیرحسین 
نیا،  مسعود  ایمان  صادقی،  علی  سلیمانی،  علی   زاده، 
این  بازیگران  سیاهکار  منا  و  اصغری  محمدحسین 

نمایش هستند.
ورزشی شهرداری  فرهنگی  سازمان  توسط  نمایش  این 

کاشان تهیه شده است.

فیلمنامه »سرب« خوانش می شود

از مجموعه »فیلم هایی  فیلمنامه خوانی  برنامه  سومین 
که دوست داشتیم« با خوانش فیلمنامه »سرب« شنبه 

هشتم خرداد در فرهنگسرای اندیشه برگزار می شود.
دوست  که  »فیلم هایی  خوانی های  فیلمنامه  مجموعه 
فیلم های  خوانی  »فیلمنامه  فرعی  عنوان  با  داشتیم« 
ماندگار سینمای ایران به نفع بانوان کم بضاعت سینما و 
تئاتر« زیر نظرفرشته طائرپور، رسول صدرعاملی، مجید 
مظفری و نازنین کریمی به عنوان مجری طرح روزهای 
شنبه هر هفته با پشتیبانی خانه سینما، بنیاد سینمای 
خیریه  موسسه  تهران،  شهر  زیباسازی  سازمان  فارابی، 
فرهنگسرای  و  هنر  اعتباری  مهر، صندوق  برکت  یاران 

اندیشه برگزار می شود.
»سرب«  سینمایی  فیلم  به  مجموعه  این  سوم  خوانش 
این  دارد.  اختصاص  کیمیایی  مسعود  ساخته های  از 
برنامه شنبه هشتم خرداد در فرهنگسرای اندیشه برگزار 

می شود.
کارگردانی این فیلمنامه خوانی را سام قریبیان بر عهده 
دارد و اسامی برخیاز نقش خوانان نیز به این شرح است:
نقش  در  قریبیان  سام  راوی،  نقش  در  موالنیا  جواد 
دندانپزشک، نیما رئیسی در نقش یزقل، مسعود فروتن 
رویا  دانیال،  نقش  نوری در  افشین زی  نقش مه یر،  در 
نونهالی در نقش مونس، رضا رویگری در نقش یعقوب، 
دانیال،  مادر   - دار  چراغ  زن  نقش   در  کریمی  نازنین 

مسعود کرامتی و....

انتشار ترجمه روسی کتاب »سیمای پیامبران 
در سینمای هالیوود و ایران«

ترجمه روسی کتاب »سیمای 
پیامبران در سینمای هالیوود و 
ایران« اثر سیده راضیه یاسینی 
از سوی بنیاد مطالعات اسالمی 
روسیه با همکاری پژوهشگاه 
و  ارتباطات  و  هنر  فرهنگ، 
توسط انتشارات صدرا ل مسکو 

منتشر شد.
بنیاد مطالعات اسالمی روسیه  اعالم کرد که این کتاب توسط جاوید 
میرزایف پژوهشگر و مترجم به روسی برگردان شده و با ویرایش تاتیانا 

خانینا در ۱۲۰ صفحه منتشر شده است.
نسخه فارسی این کتاب سال ۱۳9۳ از سوی پژوهشکده هنر و رسانه 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در ایران منتشر شده بود و مولف آن نیز 

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات است.
این کتاب دومین اثر از مجموعه »فرهنگ و سنت«، یکی از پروژه های 

بنیاد مطالعات اسالمی روسیه است که منتشر می شود. 
پیشتر در چارچوب همکاری های بنیاد و پژوهشگاه فرهنگ و هنر و 
ارتباطات، ترجمه روسی کتاب »نوروز و همگرایی در کشورهای حوزه 

تمدنی ایران« اثر بهاره سازمند در همین برنامه منتشر شد.

بازیگری که در حادثه هواپیمای مصری  جان  باخت
بازیگِر  کادر مهمانداران هواپیمای سرنگون شدۀ مصری،  رئیس 

سابق سریال های تلویزیونی این کشور بود.
دادند که  اینترنتی،رسانه های مصری خبر  به گزارش سایتهای 
یکی از جان باختگان حادثۀ سرنگونی هواپیمای مصری، میرفت 
ابوالعال  آقای  سفرنامۀ  مصری  مشهور  سریال  بازیگر  عفیفی 

البشری بود.
میرفت عفیفی در این سریال که در سال ۱9۸۵ تولید شد، نقش 
هاله عوض را ایفا می کرد، اما در فصل دوِم این سریال، بازیگری 

را کنار گذاشت.
گذاشتن  کنار  از  پس  عفیفی،  میرفت  الفن  فی  وبگاه  نوشتۀ  به 
هواپیما شد.وی  مهماندار  مصر،  هواپیمایی  در شرکت  بازیگری، 
که از شوهِر متوفی خود یک دختر دارد، پس از ۲۰ سال تجربه 
در مهمانداری، به عنوان رئیس کادر مهمانداری هواپیما منصوب 
کادر  رئیس  عنوان  به  اش  تجربه  نخستیِن  بد،  بخِت  از  اما  شد، 

مهمانداری، با حادثه سقوط هواپیمای مصری مصادف شد.

آن سوی آب ها

 
آگهی مناقصه عمومی 

شهرداری نور در نظر دارد اجرای عملیات 
پیاده روسازی با بتن بهمراه جدول در محدوده رستمرود 
از  رتبه  دارای  شرکتهای  به  عمومی  مناقصه  طریق  از  را 
مراجع ذیصالح واگذار نماید لذا کلیه اشخاص و شرکتها ی 
واجد صالحیت می توانند حداکثر ظرف مدت 7 روز پس 
از انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد مالی 
شهرداری نور مراجعه نمایند ضمنا هزینه کارشناسی و درج 

آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
سید صابر سجادی شهردار نور 

 
آگهی مناقصه عمومی 

اجرای  دارد  نظر  در  نور  شهرداری 
را  شهر  سطح   در  بتنی  کانال  ؛کانیوو  جدول  عملیات 
از طریق مناقصه عمومی بصورت اجاره واگذار نماید لذا 
توانند  می  صالحیت  واجد  شرکتهای  و  اشخاص  کلیه 
دوم  آگهی  انتشار  از  پس  روز   ٧ مدت  ظرف  حداکثر 
جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امالک شهرداری 
نور مراجعه نمایند ضمنا هزینه کارشناسی و درج آگهی 

بعهده برنده مناقصه می باشد.
سید صابر سجادی شهردار نور 

 نوبت اول
 نوبت اول

سایت  از  نقل  به  زمان   پیام  گزارش  به 
جشنواره کن، شصت و نهمین جشنواره فیلم 
کن برندگان خود را معرفی کرد که در این 
بین دو نخل طال به سینمای ایران رسید 
و کن لوچ هم نخل طالی بهترین فیلم را 

گرفت.
برنده نخل طال: »من دانیل بلیک« ساخته 

کن لوچ
به »من  نخل طالی جشنواره کن ۲۰۱۶ 
دانیل بلیک« ساخته تحسین شده کن لوچ 
79 ساله رسید. این فیلم کارگردان کهنه کار 
را به خود جلب  بریتانیایی توجه بسیاری 

کرده بود.
برنده جایزه بزرگ: خاویر دوالن برای »این فقط پایان 

دنیاست«
جایزه بزرگ هیات داوران به خاویر دوالن برای »این 
فقط پایان دنیا است« محصول مشترک فرانسه و کانادا 
رسید. کارگردان ۲۶ ساله کانادایی در فهرست داوران 
نشریه اسکرین که متشکل از منتقدان بین المللی است، 

نمره ۱.۳ را کسب کرد. 
اولیویه آسایاس و کریستین  برنده بهترین کارگردان: 

مونجیو به طور مشترک
اولیویه آسایاس از فرانسه برای »خریدار شخصی« با بازی 
کریستن استوارت این جایزه را دریافت کرد. این اولین 
فیلمی بود که در جشنواره امسال هو شد ولی برخی 

منتقدان آن را فیلم متفاوتی خواندند.
جایزه بهترین بازیگر مرد: شهاب حسینی از ایران برای 

»فروشنده«

شهاب حسینی در این فیلم در نقش مردی بازی کرده 
که سعی دارد بفهمد چه کسی به همسرش حمله کرده 
را  راه حل  بهترین  انتقام و بخشش  بین  بعد  و  است 

انتخاب کند.
جایزه بهترین بازیگر زن: ژاکلین ژوزه برای فیلم فلیپینی 

»ماروسا«
»ماروسا« ساخته بریالنته مندوزا از فیلیپین است.

»عزیز  برای  آرنولد  آندریا  داوران:  هیات  جایزه  برنده 
آمریکایی«

در این فیلم که محصول مشترک آمریکا و بریتانیا است، 
آندریا آرنولد کارگردان بریتانیایی به سراغ ساخت فیلم 
کرده  اشاره  امریکا  در  فقر  وضعیت  و  رفته  جاده ای، 
است. این کارگردان ۵۵ ساله تا کنون دو جایزه هیات 
داوران کن را دریافت کرده است. فیلم گروهی از جوانان 
مجله فروش را در مرکز توجه قررا داده که با سفر به 

به  را  مردم  دارند  تالش  امریکا،  سراسر 
دریافت اشتراک مجله های مختلف ترغیب 

کنند.
برنده جایزه سناریو : اصغر فرهادی برای 

»فروشنده«
و  نویسنده  به  فیلمنامه  بهترین  جایزه 
اصغر  یعنی  »فروشنده«  فیلم  کارگردان 
داستانی  او  شد.  اهدا  ایران  از  فرهادی 
تعلیق آمیز را بر مبنای خشونت و انتقام در 

این فیلم ارایه کرده است.  
به   »Divines« طال:  دوربین  برنده 

کارگردانی هدا بنیامینا
از  یک  هر  اول  فیلم  به  که  جایزه  این 
بخش های رقابتی، دوهفته کارگردانان یا هفته منتقدان 

اهدا می شود به فیلم بنیامینا تعلق گرفت.
برنده نخل طالی فیلم کوتاه: خوانجو خیمنز برای »تایم 

کد«
این فیلم کوتاه اسپانیایی برنده جایزه نخل طال شد.

با  که  »دختری  کوتاه:  فیلم  ویژه  تقدیر  طالی  نخل 
شیطان رقصید«

این فیلم ساخته جوآ پائولو میراندا ماریا از برزیل است
برنده نخل طالی افتخاری: ژان پی یر لئو

در این مراسم همچنین از ژان پی یر لئو بازیگر کهنه کار 
فرانسوی که در سن ۱۴ سالگی با فیلم »۴۰۰ ضربه« 
فرانسوا تروفو به شهرت رسید تقدیر شد و نخل طالی 
افتخاری جشنواره امسال به او اهدا شد. این مراسم با 
اجرای لوران الفیت کمدین و بازیگر فرانسوی برگزار شد. 

او مجری برنامه افتتاحیه نیز بود.

دو نخل طال برای سینمای ایران
شهاب حسینی بهترین بازیگر مرد فستیوال کن شد


