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سفر ظریف به آمریکای التین در راستای اقتصاد مقاومتی
سـخنگوی وزارت امـور خارجه تاکید کرد: توسـعه همه جانبه 
مناسـبات با کشـورهای آمریـکای التین و آفریقایی هیشـه در 

دسـتور کار سیاسـت خارجی ایران قرار داشـته است.
بـه گـزارش ایسـنا، بهـرام قاسـمی، سـخنگوی وزارت امـور 
خارجـه سـفر ظریـف به شـش کشـور آمریـکای التیـن را در 
چارچـوب تقویـت روابـط سیاسـی و اقتصادی با این کشـورها 
ارزیابـی کـرد و  گفـت: وزارت امور خارجه به لحـاظ راهبردی 
معتقـد به نـگاه متوازن به همه کشـورها و مناطـق جغرافیایی 
بـا  روابـط  تقویـت  در سیاسـت خارجـی  اسـت و در کنـار 
همسـایگان و کشـورهای اسـامی کـه همـواره از اولویت های 
سیاسـت خارجـی کشـورمان بوده اسـت، توسـعه همـه جانبه 

مناسـبات بـا کشـورهای آمریـکای التیـن و آفریقایـی نیز هیشـه در دسـتور کار سیاسـت خارجـی ایران 
قرار داشـته اسـت.

آخرین خبرها از وضعیت اموال بابک زنجانی و امیر منصور آریا

صادرات نفت ایران به 
۴ هزار بشکه رسید

خیز بلند سرمایه گذاری 
خارجی به  مرحله تولید

  اوراق و تسهیالت چه تاثیری دارد ؟

عوامل تشدید رکود در آشفته بازار مسکن
وام ۸۰ میلیونی خرید و فروش را رونق نداد
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11

مسکن در گرداب بی برنامگی !
é  زهرا سعیدی

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

اقدام  شرایط  تسهیل  به  باید  مردم  شدن  دار  خانه  برای  دولت 
خرید  اوراق  چون  هایی  شرط  پیش  نظرگرفتن  در  با  کند؛زیرا 
خانه  خرید  به  موفق  مردم  از  کمی  اقشار  باال  نرخ  با  تسهیات 

خواهند شد.

تعقیب بدهکاران مالیاتی 
در برنامه پلیس آگاهی

رئیــس پلیــس آگاهــی توجــه ویــژه بــه جــرم فــرار مالیاتــی 
را از برنامــه هــای اداره مبــارزه بــا جرایــم اقتصــادی برشــمرد 
و گفــت: تفاهــم نامــه ای میــان پلیــس آگاهــی ناجــا و اداره 

اقتصــاد و دارائــی کشــور منعقــد شــده اســت.

AFC؛ فغانی افتخار داوران 
آسیایی شد

ایران  المللی  بین  داور  که  کرد  اعام  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
می کند.  قضاوت  را  المپیک  فینال  آسیایی  داور  اولین  عنوان  به 
به گزارش فارس، کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داد که علیرضا 
داور  اولین  عنوان  به  تا  می کند  آماده  را  خود  ایرانی  داور  فعانی 
و  برزیل  میان  المپیک  رقابت های  فینال  قضاوت  افتخار  آسیایی 

آلمان را داشته باشد.

ورزشییادداشت

وزیر دفاع:

 سامانه »باور۳۷۳« امروز عملیاتی می شود

بدنبال سامانهS۴۰۰ نیستیم
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۳ 1110 ۷

 گروه اقتصاد: هر کدام از این تسهیات به کدام یک از نیازهای 
این بخش پاسخ می دهند؟ چرا در سال های اخیر دولت به سمت 
موجود  تسهیات  آیا  است؟  رفته  تسهیات  متنوع  سبدهای 

سبب تحریک بازار مسکن می شود؟
از  انتقاد  اسامی،با  شورای  مجلس  اقتصادی  عضوکمیسیون 
از  یکی  مسکن  بخش  گفت:متولیان  مسکن  وام  اوراق  گرانی 

راهکارها برای خروج این بخش از رکود را در افزایش وام مسکن 
از  باعث می شود  وام  اخذ  اند،درحالیکه شرایط دشوار  دانسته 

این وام استقبال نشود.

جناب آقای فاضل حسینی
بدین وسیله انتصاب شایسته جنابعالی 
به سمت ریاست دادگستری شهرستان 
توفیق  و  گفته  تبریک  را  شهریار 
روزافزون شما در مدیریت دستگاه قضا 
در این شهرستان را از درگاه ایزد منان 

آرزومندیم.
روزنامه پیام زمان، سرپرستی استان تهران

و  عضویت  میزان  سنجش 
در  شهروندان  عضویت  عدم 
مجازی  اجتماعی  شبکه های 
است  آن  از  حاکی  غیرایرانی 
افراد  از  نیمی  از  بیش  که 
شبکه های  از  یک  هیچ  عضو 

اجتماعی نیستند.
اجتماعی  شبکه های  تاثیر 

مجازی در زندگی افراد بر هیچ کس پوشیده نیست که همین موضوع لزوم 
بررسی این تاثیر را آشکار می کند. اینکه سن، جنس، تحصیات، شغل و سایر 
ویژگی های فردی تا چه اندازه بر استفاده افراد در شبکه های اجتماعی موثر 
است. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران به منظور بررسی تاثیر شبکه های 
اجتماعی بر ابعاد زندگی مردم، در آذر ماه سال گذشته، طرح نظرسنجی با 
موضوع »بررسی دیدگاه شهروندان ایرانی در مورد شبکه های اجتماعی« را 

در سطح ملی اجرا کرده و نتایج آن را اعام کرده است.
اد      امه د      ر صفحه 3

سهم مجردها و متاهل ها در شبکه های اجتماعی

اقدام در طرف  بازار مسکن می گویند یک  فعاالن 
تقاضا و چهار اقدام درطرف عرضه برای خارج مسکن 
از حالت استندبای و روشن کردن موتور تولید این 

بخش واجب است.
نشانه هایی مبنی بر آمادگی بخش مسکن برای ورود 
به دوران پیش رونق مشاهده می شود. پایین آمدن 
توقع فروشندگان، افزایش ناچیز معامات ماهیانه 
قیمت  حرکت  تدریجی  روند  تهران،  در  مسکن 
مسکن و تورم به سمت تاقی از جمله این سه نشانه 

محصوب می شود.
با این حال پنج عامل بازدارنده در طوالنی شدن روند 
رکود مسکن موثر عنوان  می شود که نحیف ماندن 
توان مشتریان به عنوان مولفه موثر در ضعف طرف 
تقاضا، قوانین پیشفروش مالیات نظام مهندسی و 
بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به عنوان ارکان 

طرف عرضه از جمله این عوامل هستند.
هم اکنون متقاضیان مصرفی که مشتریان بالقوه بازار 
مسکن محسوب می شوند توان الزم برای ورود به بازار 
را ندارند با اینکه دولت یازدهم سعی کرد طی چند 

مرحله وام مسکن را افزایش دهد و انرا به سقف ۱۶۰ 
میلیون تومان رساند، هنوز هیچ تقاضای چشمگیری در 
کوتاه مدت ایجاد نشده است البته تقاضا برای دریافت 
تسهیات خرید و فروش در پنج ماهه اخیر حدود ۳۰ 

درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۴ باال رفته است 
که می توان پیش بینی کرد این تعداد تا یک سال اینده 

به مشتریان بازار مسکن تبدیل شوند.
اد      امه د      ر صفحه 2

رئیس سازمان اموال تملیکی از فروش بیش از 
۶۰ درصد از اموال غیر منقول امیر منصور آریا 
که در حدود ۱۴۰ میلیارد تومان ارزش داشت 
خبر داد و گفت که اموال بابک زنجانی هنوز 

به دست ما نرسیده است.
امین دلیری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
در  زنجانی  بابک  اموال  از  یک  هیچ  تاکنون 

اختیار ما قرار نگرفته و در نتیجه سازمان اموال 
تملیکی امکان فروش اموال او را نداشته است، 
قرار  آریا در اختیار ما  امیر منصور  اموال  ولی 
برگزار  که  مزایده هایی  در  توانستیم  و  گرفت 
کردیم حدود ۶۰ درصد از اموال غیر منقول او 

را که در اختیار ما قرار داشت، بفروشیم.
آریا  امیر منصور  اموال  او درباره قیمت گذاری 

اهواز،  توضیح داد: کارخانه صنعت ملی فوالد 
حدود ۴۳۰ میلیارد تومان قیمت گذاری شده 
که هنوز فروخته نشده است و برآوردهای اولیه 
نشان می دهد که اسناد غیر منقول اموال وی 
حدود ۲۳۰ میلیارد تومان ارزش داشته است 
که حدود ۶۰ درصد آن )حدود ۱۴۰ میلیارد 
تومان( را فروخته ایم.             اد      امه د      ر صفحه 2

روزهای  عراق  در  داعش  جریان  گفت:  دفاع  وزیر 
پایانی عمر خود را طی می کند. با آزادشدن موصل، 
تقریباً اراضی اشغال شده توسط داعش در عراق به 

پایان خواهد رسید.
پشتیبانی  و  دفاع  وزیر  دهقان  حسین  سردار 
در  دیروز  که  نشست خبری  در  نیروهای مسلح 
محل وزارت دفاع برگزار شد، در پاسخ به سوالی 
تحویل  و  استقرار  وضعیت  آخرین  خصوص  در 
سامانه دفاعی  S ۳۰۰ اظهار داشت: ما قرارداد 
قبلی که در این خصوص با روسیه داشتیم که آن 
قرارداد از طرف روس ها به بهانه قطعنامه های 
شورای امنیت سازمان ملل به صورت یک طرفه 
لغو شد باعث شد تا ما شکایتی را در مراجع بین 

المللی مطرح کنیم.
سطوح  باالترین  در  یازدهم  دولت  در  افزود:  وی 
سیاسی دو کشور مسائل مختلفی مورد بحث قرار 
 S قرارداد این مسائل موضوع  از  یکی  گرفت که 
۳۰۰ بود که هم از طرف روس ها و هم از طرف 
ما مورد تاکید قرار گرفت و در نشست های روسای 
جمهور دو کشور یکی از موارد بحث مساله تحویل 

سامانه S ۳۰۰ بود.
سردار دهقان ادامه داد: بعد از تصدی بنده در وزارت 
دفاع در سفری که برای شرکت در یک کنفرانس 
مطرح  را   ۳۰۰ S بحث  داشتم  مسکو  به  دفاعی 
کردم و قرار بر این شد که وزیر دفاع روسیه کار را 
به نتیجه برساند، سپس در دومین کنفرانسی که در 
مسکو حضور یافتم وزیر دفاع این کشور اعام کرد 
که لغو تحویل سامانه S ۳۰۰ به ایران توسط رئیس 
جمهور روسیه منتفی اعام شده است و تصمیم 
رئیس جمهور قبلی این کشور مبنی بر عدم تحویل 

S ۳۰۰ به ایران لغو شده است.
وی افزود: البته در یک چارچوب توافق شده قرار 
 ۳۰۰ S شد، زمانی که طرف روسیه قرارداد تحویل
را به نحو کامل اجرا کنند ما شکایت خود را پس 
بگیریم که با تحویل این سامانه آن شرط حاصل 
شد و ما شکایت خود را پس گرفتیم و همچنین 
این حق را برای خود قائل شدیم که در ادامه اجرای 
این قرارداد اگر مشکلی به وجود آمد ما طرح دعوی 

در مراجع بین اللملی را داشته باشیم.
بر  مبنی  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  دفاع  وزیر 
 s۴۰۰ اینکه آیا مذاکراتی که برای تحویل سامانه
تحویل  یا خیر گفت:موضوع  اید  داشته  روسیه  با 
سامانه s۴۰۰ تاکنون مطرح نبوده البته طرف روس 
آن زمانی که ماجرای لغو قرارداد S ۳۰۰ پیش آمد 
پیشنهاد تحویل سامانه anti ۲۵۰۰  را به ما کرد  

اما اصرار داشتیم سامانه S ۳۰۰ را تحویل بگیریم.
برای  اصراری  ما  از طرف  تاکنون  تاکید کرد:  وی 
 s۴۰۰ تحویل و انعقاد قراردادی در خصوص سامانه
مطرح نبوده است و ما بنای پیگیری این مساله را 

هم نداریم.
در  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  ادامه  در  دهقان 
خصوص خرید اسلحه های کاشینکف گفت: در 
به صنایع  اولویت دهی  دلیل  به  گذشته  ۱۰ سال 
سبک  های  ساح  حوزه  در  ما  تولیدات  هوافضا 
نیازهای ما را کفایت نمی کرد؛ به همین دلیل نیاز به 
ساح سبک بیشتر در حوزه دفاعی بیشتر احساس 
اما امروز به یک ظرفیتی دست پیدا کردیم  شد، 
توانیم  می  سبک  های  ساح  تولیدات  حوزه  که 

نیازهایمان را تامین کنیم.
اد      امه د      ر صفحه 2

استندبای مسکن منتظر ۵ اقدام اصالحی

آخرین خبرها از وضعیت اموال بابک زنجانی و امیر منصور آریا

وزیر دفاع: سامانه »باور۳۷۳« امروز عملیاتی می شود
بدنبال سامانهS۴۰۰ نیستیم
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کالم  نور

سفر ظریف به آمریکای التین 
در راستای اقتصاد مقاومتی

کرد:  تاکید  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
کشورهای  با  مناسبات  جانبه  همه  توسعه 
دستور  در  هیشه  آفریقایی  و  التین  آمریکای 

کار سیاست خارجی ایران قرار داشته است.
سخنگوی  قاسمی،  بهرام  ایسنا،  گزارش  به 
وزارت امور خارجه سفر ظریف به شش کشور 
آمریکای التین را در چارچوب تقویت روابط 
سیاسی و اقتصادی با این کشورها ارزیابی کرد 
و  گفت: وزارت امور خارجه به لحاظ راهبردی 
و  کشورها  همه  به  متوازن  نگاه  به  معتقد 
مناطق جغرافیایی در سیاست خارجی  است 
و  همسایگان  با  روابط  تقویت  کنار  در  و 
اولویت های  از  همواره  که  اسالمی  کشورهای 
سیاست خارجی کشورمان بوده است، توسعه 
آمریکای  کشورهای  با  مناسبات  جانبه  همه 
کار  دستور  در  هیشه  نیز  آفریقایی  و  التین 

سیاست خارجی ایران قرار داشته است.
پس  شده  ایجاد  مثبت  فضای  در  گفت:  او 
گذشته  یک سال  ظرف  هسته ای  توافق  از 
ملت  روی  پیش  که  روشنی  چشم انداز  با  و 
شرکت های  و  کارآفرینان  دارد،  قرار  ایران 
ایرانی می توانند از حداکثر ظرفیت های فنی، 
در  خود  تولیدی  و  تجاری  مالی،  مهندسی، 
خارج از کشور استفاده کنند که حضور ده ها 
شرکت ایرانی در سفرهای دوره یی وزیر امور 
خارجه به مناطق مختلف جهان از جمله آسیا، 
آفریقا و سفر آتی به آمریکای التین در همین 
چارچوب و در راستای صدور خدمات فنی - 
مهندسی و ترویج صادرات غیرنفتی به عنوان 

اهداف اقتصاد مقاومتی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه اظهار 
کرد: امروزه نمی توان ابعاد مختلف دیپلماسی 
خارجی  سیاست  یک  گوناگون  مولفه های  و 
موفق را از یکدیگر تفکیک کرد. امروزه اقتصاد 
در خدمت دیپلماسی و دیپلماسی در خدمت 
خارجی  سیاست  اهداف  تا  هستند  اقتصاد 
این رو همراهی  از  برانند.  به پیش  را  کشورها 
شرکت های اقتصادی و تجاری در سفر رییس 
پیام  دستگاه دیپلماسی در سفرهای خارجی 
عملی برای گسترش روابط با کشورهای جهان 

است.
قاسمی با اشاره به اهمیت کشورهای آمریکای 
دلیل  به  ایران  اسالمی  برای جمهوری  التین 
هم سویی  و  فرهنگی  سیاسی،  قرابت های 
به ویژه  بین المللی  مجامع  و  سازمان ها  در 
اکنون  کرد:  تاکید  غیرمتعهدها  جنبش  در 
ایران در موقعیتی است که می تواند دوستان 
سیاسی و شریکان تجاری اش را خود انتخاب 
یا منطقه  با کشور  به همکاری  ناگزیر  و  کند 

خاصی در جهان نیست.

11 کشته در حمالت جنگنده های 
سعودی به یمن

در تازه ترین حمالت هوایی ائتالف تجاوز به 
یمن تحت فرماندهی عربستان دست کم 11 
غیرنظامی، از جمله 2 کودک کشته و چندین 

نفر زخمی شده  اند.
به گزارش شبکه تلویزیونی ›المسیره‹ در حمله 
منطقه  یک  به  سعودی  های  جنگنده  هوایی 
جمعه  که  الجوف  شمالی  استان  در  مسکونی 
شب صورت گرفت یک غیرنظامی همراه با دو 

فرزندش کشته شدند.
بازار  یک  همچنین  عربستان  های  جنگنده 
الشعف‹ در استان  روباز را در منطقه ›خب و 
جوف بمباران کردند. در این حمله دست کم 2 

نفر کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند.
در حمالت هوایی عربستان به استان ساحلی 
و غربی حدیده نیز، منطقه الخوخه هدف قرار 

گرفت و چهار نفر کشته شدند.
هواپیماهای عربستان روز جمعه به یک خودرو 
در حال حرکت در جاده ای در منطقه باقم در 
استان صعده در شمال یمن نیز حمله کردند 
که در جریان آن 2 سرنشین این خودرو کشته 

شدند.
منطقه  عربی  کشور   9 ائتالف  با  عربستان 
ششم  از  آمریکا  همراهی  با  و  عمان  جز  به 
را  ای  گسترده  حمالت  جاری  سال  فروردین 
علیه یمن آغاز کرد تا عبد ربه منصور هادی 
رئیس جمهوری مستعفی و فراری این کشور 
گرفتن  قدرت  از  و  بازگرداند  حاکمیت  به  را 
انقالبیون یمنی که امنیت شهرهای این کشور 

را تأمین می کنند، جلوگیری کند.

خبر

بازگشت روزانه یک محقق ایرانی به کشور

بازگشت روزانه یک  از  معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری 
نفر از متخصصان و فارغ التحصیالن ایرانی به کشور از طریق پلت 

فرم جذب 200 دانشگاه برتر دنیا خبر داد.
به گزارش ایرنا، سورنا ستاری در نشستی با رایزنان علمی ایران 
توسط  شده  طراحی  فرم  پلت  طریق  از  گفت:  کشورها،  دردیگر 
برتر  های  دانشگاه  التحصیالن  فارغ  برای  نخبگان  ملی  بنیاد 
دنیا، توانسته ایم فارغ التحصیالن ایرانی را دوباره به بازگشت و 
همکاری به کشور ترغیب کنیم و در حال حاضر روزی یک نفر 
از این طریق به ایران بر می گردد که امیدوار هستیم با در نظر 

گرفتن تسهیالت بیشتر بتوانیم این عدد را افزایش دهیم.
وی افزود: البته این پلت فرم برای 400 دانشگاه برتر دنیا در نظر 
 200 از  بیشتر  برگشتی  التحصیالن  فارغ  اما  است؛  شده  گرفته 
دانشگاه هستند که همین رقم کم نیز به دلیل کیفیت باالی آنها 

برای ما خوب است اما باید به فکر افزایش آن باشیم.
به گفته ستاری، تالش ما بر این است که بر مبنای این قابلیت نرم 

افزاری اقتصاد دانش بنیان را در کشور نهادینه کنیم.
وی بیان کرد: اساس و بنیان اقتصاد دانش بنیان، نیروی انسانی 
انسانی  نیروی  توانمندی  ما  هدف  همه  دلیل  همین  به  است 

متخصص برای کشور است.
کار  اهمیت  به  اشاره  با  جمهوری  رییس  وفناوری  علمی  معاون 
از فناوری  اینکه استفاده  با توجه به  رایزنان علمی کشور، گفت: 
کشورها  بین  فناوری  تبادل  و  کشور  برای  دنیا  در  موجود  های 
این مسیرقدم  توانند در  رایزنان علمی می  بسیار ضروری است، 

برداشته و به توسعه فناوری کمک بزرگی کنند.
وی بیان کرد: متاسفانه هنوز دربسیاری از کشورها رایزن علمی 
تا  کنیم  جبران  و  گرفته  جدی  باید  را  موضوع  این  که  نداریم 
خصوص  به  کشورها  دیگر  با  وفناوری  علمی  درتعامالت  بتوانیم 

اتحادیه اروپا به نتایج خوبی برسیم.
مشاغل   ،IT حوزه  در  که  هند  کشور  با  طورمثال  به  گفت:  وی 
پیشرو  کشور  یک  ها  ماهواره  و  فضایی  های  فناوری  خانگی، 
محسوب می شود چندان ارتباطی نداریم که این یک ضعف تلقی 

می شود و باید این نقیصه را جبران کنیم.
ستاری گفت: در ایران شبکه ای از شرکت ها وجود دارد و در این 
شبکه 10 هزار شرکت وجود دارد و از این تعداد 2 هزار و 600 
شرکت دانش بنیان هستند که می توانیم از این پتانسیل خوب 
در حوزه های مختلفی مانند کشاورزی، گیاهان دارویی، پزشکی 

و غیره استفاده کنیم.
های  توانمندی  توانند  می  کشور  علمی  رایزنان  کرد:  اظهار  وی 
کشور و نیروهای متخصص ایرانی را به دیگر کشورها معرفی کرده 

و شرایط استفاده از این نیروهای بالقوه را در دنیا فراهم کنند.
دراین نشست، علی وطنی، معاون توسعه فناوری معاونت علمی 
گفت: پس از برجام، با تمام هیات های اقتصادی کشورها که به 
می  گو  و  گفت  فناوری  پیوست  ادبیات  با  کنند  می  سفر  ایران 
کنیم و یکی از شروط ما در برقراری ارتباط با آنها آوردن فناوری 

به کشور است.
از  را  ایرانی  ایم دانشجویان  توانسته  اینکه  به  با توجه  افزود:  وی 
هر  که  کنیم  رفتار  ای  گونه  به  باید  کنیم  جذب  کشورها  دیگر 
و  بیاورد  خود  با  نیز  فناوری  یک  کشور  به  بازگشته  دانشجوی 
فناوری را از طریق ایجاد یک شرکت دانش بنیان تجاری سازی 

کرده و در راستای حل مشکالت کشور گام بردارد.
ایرانی  توانند دانشجویان  رایزنان علمی کشور می   : وطنی گفت 
را ترغیب کنند که رساله های دکتری خود را بر مبنای یکی از 
نیازهای داخلی انتخاب کنند تا پس از بازگشت به کشور بتوانند 

از آن برای رفع نیاز کشور اقدام کنند.
معاون توسعه فناوری معاونت علمی افزود: در نقشه جامع علمی 
کشور 73 اولویت کشور مشخص شده که 15 اولویت تعیین شده 
اما  هستند؛  پیگیری  حال  در  علمی  معاونت  ستادهای  قالب  در 
دانشجویان  دکتری  رساله  قالب  در  تواند  می  دیگر  های  اولویت 

به نتیجه برسد.
وی اظهارکرد: رایزنان علمی می توانند فناوری های توسعه یافته 
کشوری که در آن فعالیت می کنند را به ایران منتقل کرده و در 

تعامل ایران با دیگر کشورها نقش داشته باشند.

موافقت دولت با پرداخت ۵۰۰ میلیارد به شهرداریها

با  برنامه و بودجه  از موافقت سازمان  معاون وزیر راه و شهرسازی 
تخصیص 500 میلیارد تومان منابع الزم برای کمک سود تسهیالت 
نوسازی مسکن و همچنین اختصاص 450 میلیارد تومان اعتبار برای 

پرداخت دیون دولت به شهرداری های کشور خبر داد.
محمدسعید ایزدی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: با توافق صورت 
گرفته این منابع به شکل نقدی و غیر نقدی مجددا به برنامه بهسازی 

و نوسازی همان شهر اختصاص داده خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این منابع با اولویت در اختیار 
شهرداری هایی غیر برخوردار و همچنین فعال در اجرای برنامه های 

بهسازی و نوسازی قرار خواهد گرفت.
وی با بیان این که بافت های فرسوده، ناکارآمد و حاشیه شهرها ظرفیت 
قابل توجهی برای ساخت و ساز و نقش مهمی برای خارج کردن 
مسکن از رکود دارند، افزود: خوشبختانه وزارت راه و شهرسازی در 
»طرح جامع مسکن« و برنامه های دیگر اولویت خود را به نوسازی و 

بهسازی بافت های ناکارآمد گذاشته است.
تبریز،  مشهد،  تهران،  همچون  کالن شهرهایی  وضعیت  ایزدی 
و  دانست  بحرانی  درونی،  فرسودگی  نظر  از  را  شیراز  و  اصفهان 
برای  تسهیالت  هزار   150 درخواست  دولت  هیات  از  گفت: 
اختصاص به نوسازی و بهسازی شهری داده ایم که آقای نوبخت 
برای  تومان  میلیارد   90 نیز  قبل  هفته  دو  داده اند.  مساعد  قول 
مشهد، 36 میلیارد تومان برای قم و شیراز و در این هفته نیز 200 
میلیارد تومان برای رفع مسایل حاشیه نشینی در تمام شهرهای 

کشور اختصاص یافته است.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری تصریح کرد: یک سوم 
جمعیت کالن شهر مشهد در بدترین شرایط ممکن در حاشیه شهرها 
زندگی می کنند که با توجه به وضعیت بزه و نابسامانی های اجتماعی 
که غالبا در این محدوده ها ایجاد می شود محالت و مناطق وسیعی از 
این شهر مذهبی را گرفتار کرده است. لذا باید به سمت بهبود کیفیت 
زندگی در کالن شهرها برویم و رسانه ها در زمینه همراه سازی دستگاه 

های متولی و مدیریت شهری باید ما را همراهی کنند.
و  ناکارآمد  بافت های  در  واقع  محالت  تعداد  این که  بیان  با  وی 
اولویت های این مناطق را در تمام کشور شناسایی کرده ایم، گفت: در 
صورت اختصاص منابع می توان با استفاده از توان 22 دستگاه که در 
ستاد بازآفرینی شهری عضو هستند اقدامات مقتضی را برای نوسازی 

این مناطق انجام داد.
در حال حاضر بیش از 2700 محله در بیش از 544 شهر شناسایی 
و برنامه ریزی برای تعیین محالت هدف و مجموعه اقدامات در این 
محالت توسط ستادهای بازآفرینی استان ها در حال انجام است. 
وزارت راه و شهرسازی در یک نظام بودجه ریزی اهرمی در تالش 
به  با همراهی سایر دستگاه های دخیل  را  اختیار  در  منابع  است 

اقدامات دارای اولویت در این محالت اختصاص دهد.
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اد      امه از صفحه1
وزیر دفاع افزود: ما سالح های سبک و انفرادی را 
داخلی سازی کردیم و به طور کامل می توانیم در 

تیراژهای باال این نوع سالح ها را تولید کنیم.
سردار دهقان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا 
با توجه به تغییر سیاست های منطقه ای ترکیه 
جمع  به  کشور  این  که  دارد  وجود  امکان  این 
کشورهای مبارزه کننده واقعی با تروریسم منطقه 
ای اضافه شود؟ گفت: واقعیت این است که همه 
شاهد تحوالتی هستیم که شاید بتوان شاخص 

های آن را چند عنصر دانست.
عربی،  گانه  اتحاد سه  داد: یک  ادامه  دفاع  وزیر 
آمریکائی و اسرائیلی در منطقه عمل می کرد و 
اینها عموماً یک جبهه واحدی را در مقابل جریان 

مقاومت تشکیل داده بودند.
وی افزود: آنچه در چند سال اخیر و بعد از بیداری 
اسالمی در منطقه و کشورهای عربی و اسالمی 
نوعی  به  تا  داد  شکل  را  گانه  سه  این  داد،  رخ 
جلوگیری کنند از نزج گیری و اعتالی این حرکت 
و جلوگیری از تحقق اهدافی که جریان مقاومت و 
جریان مقابله با نظام سلطه در جهت آزادسازی 

اراضی و استقالل سیاسی داشتند.
سردار دهقان در ادامه گفت: اقدامات و برنامه های 
این مثلث سه گانه عمالً پاسخ منفی نسبت به 
آنچه که دنبال می کردند، دریافت کردند. طبیعی 
است که رویکرد عملگرایی این اقتضا را دهد که 
آنها با توجه به تحلیلی که از شرایط دارند، مواضع 
خود را اصالح کنند. آنها در آینده مقصرین را هم 

از میان همین مثلث پیدا خواهند کرد.
وزیر دفاع افزود: در تاریخ اثبات شده است کسانی 
که تصمیمات راهبردی اشتباه در مقاطع خاص 
می گیرند، بازخوردهای منفی و بلندمدت آن را به 

طور طبیعی خریداری کرده اند.
وی تصریح کرد: امروز این مسئله را در منطقه 
شاهد هستیم و از یک طرف عربستان در تمامی 
جنگ های سیاسی، امنیتی و نظامی و تهاجمی 
که به یمن کرده است، شکست خورده تلقی می 
شود و در یک باتالقی گرفتار شده که خروج از 
آن برایش متصور نیست. هم پیمانان عربستان در 
منطقه یک به یک در حال فاصله گرفتن از آن 
هستند و در درون حاکمیت سعودی، اختالفات 

جدی به وجود آمده است.
سردار دهقان با بیان اینکه ارتش پوشالی عربستان 
که از سالح های پیشرفته آمریکائی بهره می برد، 
با بدترین تهاجماتی که می توانسته انجام دهد، 
ناموفق است، ادامه داد: ملت مسلمان عرب و دست 
خالی یمن در واقع سد محکمی را در مقابل این 
تجاوز و این حمله ددمنشانه به وجود آورده اند. 

عربستان را به واقع با شکست مواجه کردند.
وزیر دفاع با بیان اینکه وقتی در سوریه جریان های 
تکفیری، صهیونیستی، اقدام به حرکت های نظامی 
بر علیه نظام سیاسی مشروع سوریه کردند، ترکیه 
از آنها حمایت کرد، گفت: حتی ترکیه پشتیبانی 
های جدی را صورت داد. شاید بتوان گفت یکی 
از پایگاه های جدی حمایت از جریان داعش بود. 
با این دید که آنها قادرند در کوتاه مدت حکومت 
سوریه را ساقط کنند و در آنجا یک حاکمیت به 

اصطالح اسالمی را برپا کنند.
البته شدت  گفت:  عراق  اوضاع  به  اشاره  با  وی 
اقدامات ترکیه در عراق نسبت به سوریه بسیار 
کمتر بود. آنها امروز دیدند روی آنچه که سرمایه 
گذاری کرده اند برباد رفته و از یک طرف منجر به 
پذیرش خطر، ناآرامی و جریان های بی ثبات ساز 
در داخل خود ترکیه شدند. انفجاراتی که امروز در 
ترکیه صورت می گیرد، اعتراض به سیاست های 
دولت ترکیه است و از طرف دیگر برای برانگیختن 

ترکیه برای حمایت های بیشتر است.
سردار دهقان با اشاره به اینکه دولت ترکیه با درک 
جمهوری  سیاست  اینکه  پذیرش  و  ها  واقعیت 
تروریستی،  های  جریان  قبال  در  ایران  اسالمی 
آنها  عمالً  کرد:  تاکید  است،  درستی  سیاست 
کنند؛  جبران  را  گذشته  خواهند  می  نوعی  به 

گذشته ای که نه تنها برای آنها منفعتی نداشت 
منطقه،  مردم  به  را  جدی  های  خسارت  بلکه 
زیرساختهای کشورهای منطقه و کمک به حضور 
بیگانگان در منطقه کرد. به ویژه اینکه سرمایه ای 
که از دنیای اسالم در حال پرداخته شدن است، 
به نوعی امنیت اسرائیل را فراهم می کند زیرا این 
ظرفیت ها با هم درگیر شده و ظرفیت هایی که 
باید بر علیه اسرائیل به کار گرفته می شد، بر علیه 

خود کشورهای اسالمی به کار گرفته می شود.
وزیر دفاع ادامه داد: از طرف دیگر شاهد نزدیکی و 
یا حل کردن مسائل فیمابین بین ترکیه و اسرائیل 
با  اسرائیل  نزدیکی  بحث  همچنین  و  هستیم 

عربستان نیز مطرح است.
از  سعودی  عربستان  حمایت  به  اشاره  با  وی 
منافقین گفت: از اینجا این پیام را به نااهالن و 
جاعالن حاکم بر عربستان می دهم که منافقین 
آنقدر پستی، فرومایگی و نحوست دارند که با هر 
کسی که پیوند برقرار کنند، این نحوست را به آن 
منتقل می کنند؛ آنچه در گذشته بین منافقین و 
صدام تجربه کردیم و ملت ها نیز شاهد آن بودند.

سردار دهقان تصریح کرد: منافقین امروز نوکری و 
جاسوسی از ملت ایران برای عربستان را بر عهده 
گرفته اند که این هم نه تنها سودی برای آنها ندارد 
بلکه یک لکه ننگی بر حرکات آنها در قبال ملت 

ایران و نقطه ضعفی برای عربستان است.  
وزیر دفاع ادامه داد: شرایط منطقه خوب است و 
شاهد تغییرات اساسی است. دولت عراق در حال 
پیدا کردن انسجام خود است و جریان داعش در 
این کشور روزهای پایانی عمر خود را طی می 
کند. با آزادشدن موصل، تقریباً اراضی اشغال شده 

توسط داعش در عراق به پایان خواهد رسید.
وی افزود: در سوریه نیز نتایج اقدام مشترک ایران، 
سوریه، جریان مقاومت و روسیه، فضای عمومی را 
هم به لحاظ میدانی و هم به لحاظ فتح سیاسی، 
مورد تغییر قرار داده است. شرایط جهانی نیز به 
بهتر شدن این فضا کمک می کند و نکته مهم در 
آن نیز بحث انتخابات پیش رو در آمریکا خواهد 
بود. به طور طبیعی آنها به یک نوعی منفعلند اما 

می خواهند فعال برخورد کنند.
سردار دهقان در خصوص همکاری های نظامی 
بین ایران و روسیه در دوره جدید گفت: سیاست 
کلی نظام، ارتقای سطوح همکاری با روسیه در 
خیلی  عالئم  و  نشانه ها  است.  راهبردی  سطح 
جدی را در این وادی شاهد هستیم. در طول دو و 
نیم سال گذشته حداقل پنج مالقات با وزیر دفاع 
روسیه داشته ایم و بحث سند همکاری های دفاعی 

در سطح ملی را امضا کرده ایم.
بحث  در خصوص  اینکه  بر  تاکید  با  دفاع  وزیر 
سوریه نیز بحث های راهبردی جدی را با روسیه 
امر  در  ما  همکاری  هم  امروز  افزود:  داشته ایم، 
و  صلح  سایه  در  و  ناامنی  و  بی ثباتی  با  مبارزه 
امنیت در سطح منطقه و ریشه کن کردن ترور و 
تروریسم در منطقه، یک همکاری راهبردی است. 
به طور طبیعی همکاری هایمان را خیلی جدی، 

سازمان یافته و با برنامه انجام می دهیم.
وی با اشاره به حضور هواپیماهای روسی در ایران 

راستاست.  همین  در  اقدامات  این  کرد:  تصریح 
تسهیالت یا همکاری های متقابلی است که برای 
اقدامات  و  امکانات  تجهیزات،  دادن  قرار  هدف 
جریان تروریستی انجام می شود؛ این اقدامات به 

خواست دولت سوریه و همکاری مشترک است.
سردار دهقان ادامه داد: در اجالس سه جانبه ای که 
بین وزرای دفاع ایران، سوریه و روسیه در تهران 
برگزار شد و در آینده نزدیک هم در مسکو نیز 
انشاءا... در  تکرار خواهد شد، تجلی پیدا کرد و 
آینده نزدیک و در کوتاه ترین زمان ممکن به نقطه 
هدف خواهیم رسید و آن چیزی جز از بین بردن 
توانمندی ها و ریشه کن کردن جریان تروریستی 

و صهیونیستی که در منطقه بوجود آمده، نیست.
روند  در  اختالل  امکان  خصوص  در  دفاع  وزیر 
توسعه برنامه موشکی ایران با توجه به اظهارات 
مقامات غربی، اظهار داشت: همواره ما در همه 
سطوح حاکمیتی و تصمیم گیری در جمهوری 
اسالمی ایران و با اتکای به دکترین دفاعی خود 
اعالم کرده ایم که جمهوری اسالمی ایران نیاز به 
اینکه کسی به او اجازه بدهد یا او را منع کند از 
تقویت بنیه دفاعی خود ندارد. ما با توجه به تحلیلی 
که از شرایط و فضای عمومی امنیتی در سطح 
منطقه و جهان داریم، متناسب با آن، خود را در 
قبال تحمیلی که محتمل است، تجهیز خواهیم 

کرد.
وی با بیان اینکه در تجهیز و دستیابی به امکانات 
هیچ حد و حصری برای خود لحاظ نمی کنیم، 
تصریح کرد: مگر اینکه کفایت از قدرت بازدارندگی 
ما کند. تالش ما بر این است که نیروهای مسلح 
و کشور را در یک موضع بازدارندگی مؤثر و فعال 
قرار دهیم. مباحث موشکی از این خواست نشأت 
می گیرد و ما در برد موشک ها، قابلیت تأثیر، دقت، 
ماندگاری و تاکتیکی کردن آنها، هیچ نقطه پایانی 
قائل نیستیم و آن چیزی که ما را محدود می کند، 

تهدید، منطقه  تهدید و عنصر تهدیدکننده است.
سردار دهقان اذعان کرد: آن چیزی که غربی ها 
اعالم می کنند نه تنها منعی برای ما ایجاد نمی کند 
بلکه انگیزه ما را برای تقویت خود افزایش می دهد. 
چیزی که دشمن از آن می ترسد و نگرانی خود را 
از آن اعالم می کند، قاعدتاً نقطه  قوتی است که 
ما داریم؛ همچنین نقطه آسیبی است که طرف 
مقابل دارد. پاسخ ما به اظهارات آنها، تالش در 
جهت افزایش هر چه بیشتر نگرانی آنها خواهد بود 

و این یعنی بازدارندگی.
وزیر دفاع با تاکید بر اینکه در بحث موشکی و 
برنامه های موشکی، ما کار خود را با قدرت ادامه 
خواهیم داد، افزود:  ما در هم جنبه کمی و هم 

جنبه کیفی، برنامه های جدی را داریم.
از  داعش  استفاده  خصوص  در  ادامه  در  وی 
سالح های پیشرفته نیز گفت: این نکته درست 
است و باید ببینیم چه کسانی، داعش را تسلیح، 
تجهیز و حمایت کرده و آموزش می دهند. طبیعتاً 
امروز عربستان، قطر و تا اخیر ترکیه و همچنین 
آمریکا، آنها را کامالً مجهز می کردند و آموزش 
می دادند. هر چه توان عملیاتی، انسجام و قدرت 
مانور جبهه مقاومت افزایش پیدا می کند، آنها به 

اربابان خود می گویند که اگر قرار است ما به نوکری 
شما بجنگیم، شما باید پول، امکانات و تجهیزات 
بیشتری به ما بدهید. این مطالبه ای است که قاعدتاً 

جریان تروریستی و تکفیری از اربابان خود دارند.
سردار دهقان ادامه داد: در دوره اخیر سالح های 
جدیدی در اختیار داعش قرار گرفته و فناوری های 
جدیدی در حوزه مواد منفجره، تله های انفجاری و 
بمب های مختلف در اختیار آنهاست. امروز داعش 
از پیشرفته ترین تانک ها، نفربرها و توپخانه های 
زرهی برخوردار شده و تبدیل به یک ارتش نسبتاً 
که  است  سرمایه گذاری  این  است.  شده  منظم 
حامیان جریان داعش انجام می دهند برای اینکه 
او، اهدافش را در منطقه  داعش بتواند از طرف 
تأمین کند. آن هدف عدم حضور آمریکایی ها به 
طور مستقیم و تأمین امنیت اسرائیل با هزینه 
کشورهای منطقه و ایجاد بستر آینده برای حضور 
آنها است. خاورمیانه بزرگ، هدف غایی آمریکایی ها 
است. وزیر دفاع با بیان اینکه ملت های منطقه اجازه 
نخواهند داد چنین اتفاقاتی در منطقه رخ دهد، 
تصریح کرد: ملت های منطقه با تمام توان با این 
خواسته پلید نظام سلطه و اسرائیل مقابله خواهند 
کرد. وزیر دفاع در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه 
آیا قرار است سامانه S300 بومی شود یا خیر؟ 
گفت: ما می خواهیم این ذهنیت را از جامعه پاک 
کنیم که بنا داریم یک S300 بومی تولید کنیم؛ 
یعنی قرار نیست که S300 را مهندسی معکوس 
کنیم، بلکه در بحث پدافند هوایی در ارتباط پست، 
متوسط و بلند قصد داریم سامانه های مختلفی را 

طراحی و تولید کنیم.
سردار دهقان افزود: ما امروز این توفیق را داریم که 
تمامی سامانه ها اعم از توپخانه و موشکی در برد 
کوتاه و متوسط و همچنین برد بلند را طراحی و 
تولید کنیم. سامانه بومی شده S300 که در یک 
مقطعی در خصوص آن مطالبی مطرح شد، در 
 S300 فضایی بود که روس ها حاضر نشدند سامانه
را به ما تحویل دهند؛ به همین دلیل ما گفتیم یک 

نمونه مشابه S300 را خواهیم ساخت.
 S300 وی تاکید کرد: البته نگفتیم که یک سامانه
می سازیم، بلکه اعالم کردیم سامانه ای را خواهیم 
مثل  سامانه ای  توانمندی های  تمام  که  ساخت 
S300 را در خود دارد و اسم آن را »باور 373« 

گذاشتیم.
وزیر دفاع از عملیاتی شدن سامانه »باور 373« 
طی امسال خبر داد و گفت: ما تمامی سیستم های 
راداری و پرتاب این سامانه را ساخته ایم و هیچ 
مشکلی در خصوص آن نداریم و امروز این بخش 

از کار را معرفی خواهیم کرد.
سردار دهقان خاطرنشان کرد: ما امروز در عراق 
و سوریه به درخواست دولت های رسمی این دو 
این  هدف  و  می دهیم  انجام  را  اقداماتی  کشور 
اقدامات، کمک به عراق و سوریه برای مبارزه با 

تروریسم است.
هم  و  است  قانونی  هم  مسئله  این  افزود:  وی 
متناسب با ُعرف بین الملل است یعنی اگر یک 
کشوری از کشور دیگر درخواست کمک در این 
زمینه کند، مطابق با ُعرف بین الملل این اجازه 
را دارد که در کشور درخواست کننده، اقدامات و 

عملیات هایی را انجام دهد.
وزیر دفاع تأکید کرد: امروز آنچه که دولت های 
عراق و سوریه از ما درخواست کرده اند، در رابطه 
با مبارزه با تروریسم برای کمک های غیرانسانی 
است. ما همچنین افرادی را به عنوان مشاورین 
نظامی به این دو کشور اعزام کردیم و این مسئله را 
ادامه خواهیم داد و آنچه ما انجام می دهیم درواقع 
هزینه ای است که باید برای ثبات و امنیت منطقه 
تأمین  برای  درواقع  را  هزینه  این  البته  بدهیم. 
امنیت خودمان می دهیم؛ یعنی این طور نیست که 
اگر به آنها کمک می کنیم تنها برای رفع مشکالت 
انقالب  رسالت  یک  این  بلکه  این کشورهاست، 
اسالمی و جهانی است که باید در همه جا عنصر 
انسانی مورد کرامت قرار بگیرد و اراده ملت ها نیز با 

توجه به این مهم حاکم شود.

وزیر دفاع: سامانه »باور۳۷۳« امروز عملیاتی می شود
بدنبال سامانهS۴۰۰ نیستیم

اد      امه از صفحه1
اما انچه باید مد نظر قرار داد این است که رکود 
مسکن در سال 1394 عمیق ترین رکود نسبت 
به دوسال قبل آن بود و به همین لحاظ افزایش 
تعداد دریافت کنندگان مسکن نسبت به سال 
رونق  برای  مناسبی  نمی تواند مالک   1394
مسکن تلقی شود. از طرف دیگر سازندگان 
مسکن معتقد اند باالرفتن تعداد معامالت به 
معنای خروج مسکن از رکود نیست. چرا که 
رشد نسبی معامالت می تواند  ناشی از صرف 
نظر کردن فروشندگان از حداقل سود باشد. 
به همین دلیل ورود بخش تولید به مکانیزم 
سوددهی شاخص اصلی رونق مسکن است که 
انبوه سازان معتقدند چهار طناب در پای این 

بخش جلوی حرکت آن را گرفته است.
عضو هیئت مدیره کانون انبوه سازان در این 
خصوص به خبرنگار ایسنا گفت: تولید مسکن 
در حال حاضر به هیچ عنوان سود دهی ندارد و 
در این شرایط که باید با اصالح قوانین و مشوق 
عوارض از سازندگان حمایت شود. چهار قانون 

ضد توسعه این بخش عمل میکند.
مجید نیکنژاد افزود: پیشفروش اصلی ترین ابزار 
مالی توسعه گران مسکن و ساختمان محسوب 
می شود اما قانون مربوط به این ابزار در حال 
حاضر ضد توسعه عمل می کند و به اعتقاد 
من قانون پیش فروش ریشه مشاورین امالک 
صاحب صالحیت و انبوه سازان را زده است. 
از طرف دیگر دفاتر اسناد رسمی را وارد این 

فرآیند کرده اند که اقدامی غیر قانونی است.
بیمه  »قانون  را  دیگر  بازدارنده  عامل  وی 
و  عنوان  ساختمانی«  کارگران  اجتماعی 
دارای  کارگران  فقط  قانون  این  کرد:  تاکید 
می دهد  قرار  پوشش  تحت  را  مهارت  کارت 
که در مغایرت کامل با ماده 14۸ قانون کار 
است. همچنین کارفرمایان موظف اند تمامی 
پرسنل خود از کار ساده فاقد کارت مهارت تا 
مهندسان را بیمه کنند اما بیمه هیچ پوششی 

در این زمینه ندارد.
عضو هیئت مدیره کانون انبوه سازان با بیان 
نظام  قانون   29 ماده  نشدن  اجرایی  اینکه 
مهندسی نیز از دیگر مشکالت سازندگان است 
افزود: موضوع ماده 29 قانون نظام مهندسی، 
های  کار  صنفی  نظام  نامه  آیین  تعیین 
ساختمانی است که شامل مهندسان مشاور 
پیمانکاران و انبوه سازان است. اما با اجرایی 
قانون  در  ساز  انبوه  جایگاه  ماده 29  نشدن 

مشخص نیست.
به گفته نیکنژاد قانون مالیات های مستقیم نیز 
که از ابتدای سال جاری ابالغ شده یک ماده از 
قانون قبلی را که از شفافیت کافی برخوردار 
بود  تحت الشعاع قرار داده است. به نظر میرسد 
افرادی که در روند تصویب این قانون دست 
داشته اند از اشراف چندانی برخودار نبوده اند 
و استنباط ما این است که سازمان امور مالیاتی 
صرفا اخذ مالیات از کسانی که دارای صالحیت 

نیستند را مورد توجه قرار داده است.

اد      امه از صفحه1
ــرای  ــاه ب ــر م ــرد: ه ــان ک ــری بی دلی
اموالــی کــه در اختیــار داریــم - از 
ــا -  ــور آری ــر منص ــوال امی ــه ام جمل
و  می کنیــم  برگــزار  مزایده هایــی 
ــی  ــا بخش ــن مزایده ه ــی از ای در برخ
از امــوال فروختــه می شــوند، ولــی 
ــه  ــتند ک ــم هس ــوال ه ــی از ام بخش
ــار  ــش ب ــج - ش ــزاری پن ــس از برگ پ
مزایــده هنــوز خریــداری نشــده اند.

وی همچنیـن در پاسـخ بـه این سـوال 
کـه چـه کسـانی خریـدار ایـن امـوال 
ایـن  مشـتریان  کـرد:  بیـان  هسـتند؟ 
واقـع  در  و  مـردم  اغلـب  مزایده هـا 
بخـش  و  هسـتند  حقیقـی  متقاضیـان 
ورود  کمتـر  خریـد،  بـرای  دولتـی 

. می کنـد
دلیـری در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه 
مشـکلی  زدن  سـند  پروسـه  در  آیـا 
بـرای متقاضیـان وجـود نـدارد؟ گفـت: 
هیـچ مشـکلی وجـود ندارد و سـندهای 
منگولـه دار در اختیـار سـازمان امـوال 
در  کـه  کسـانی  و  اسـت  تملیکـی 
مزایده هـا شـرکت کـرده، این امـوال را 

می خرنـد  و بی هیـچ مشـکلی، سـند به 
می شـود. زده  نامشـان 

گفتنـی اسـت؛ امیرمنصـور آریـا متهـم 
میلیـارد  هـزار  سـه  اختـالس  اصلـی 
تومانـی بانـک صـادرات ایران اسـت. او 
همچنیـن اتهاماتی ماننـد زمین خواری 
و دریافـت تسـهیالت ویـژه را در پرونده 
خـود داشـت کـه بنـا بـر ایـن اتهامـات 
در 15 مـرداد 1390 بازداشـت و سـوم 
اویـن  زنـدان  در   1393 سـال  خـرداد 
اعـدام شـد و بخشـی از امـوال وی بنـا 
أمـوال  سـازمان  اختیـار  در  قانـون  بـر 
تملیکـی قـرار گرفـت تـا با فـروش آنها 
در خدمـت مخـارج عمومی کشـور قرار 

. د گیر
از  نیـز  زنجانـی  بابـک  همچنیـن 
بزرگتریـن متهمـان بـه فسـاد و رانـت 
وی  اسـت.  تحریـم  دوران  در  خـواری 
اتهاماتـی از قبیل حضـور در قاچاق طال 
هـم در پرونـده خـود دارد و همچنیـن 
بدهـکاران  بزرگتریـن  از  یکـی  اکنـون 
شـرکت ملـی نفـت اسـت. گرچـه حکم 
اعـدام وی صادر شـده اسـت ولـی هنوز 

ایـن حکـم اجـرا نشـده اسـت.

آخرین خبرها از وضعیت اموال بابک زنجانی 
و امیر منصور آریا

استندبای مسکن منتظر ۵ اقدام اصالحی

ارتش جمهوری اسالمی ایران به مناسبت فرا رسیدن 
31 مرداد، روز صنعت دفاعی، بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است:
صنعت دفاعی کشور به عنوان نماد خودباوری و اعتماد 
به نفس ملی یکی از ارکان مهم صیانت از تمامیت 
ارضی و استقالل کشور است که با حضور غیورمردان 
نیروهای  عرصه صنعت در وزارت دفاع و پشتیبانی 
مسلح موجبات رفع نیازمندی های دفاعی کشور را 

فراهم آورده است.

ارتش جمهوری اسالمی ایران در ادامه بیانیه خود، 
جهادی؛  روحیه  و  الهی  الیزال  قدرت  به  اتکال 
ملی؛  و  بومی  توانایی های  و  قابلیت ها  بر  تکیه 
بکارگیری عزم و اراده انقالبی در به صحنه آوردن 
توانایی  و  دانایی  به  اتکاء  و  خالق  استعداد های 
نیروهای متعهد و مکتبی میهن اسالمی بر اساس 
منویات و فرامین فرمانده معظم کل قوا، حضرت 
امام خامنه ای)مدظله العالی( را از جمله خصوصیات 
ارزشمند صنعت دفاعی کشور دانسته که با تکیه بر 

آنها این عرصه را به آوردگاهی از عظمت، پویایی، 
نیروهای  نیازهای  رفع  برای  توانایی  و  ورزیدگی 
و  اقتدار  نمایش  فرصت  و  کرده  تبدیل  مسلح 
ملت  اراده  و  مقاومت  و  کشور  دفاعی  بازدارندگی 
ایران به عنوان عامل اصلی شکست های راهبردی 

نظام سلطه و استکبار را فراهم آورده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: صنایع دفاعی کشور 
به رغم وجود خصومت دائمی و همه جانبه استکبار 
جهانی علیه انقالب اسالمی و ملت بزرگ ایران و اعمال 

تحریم های ظالمانه طی 37 سال گذشته، با همت و 
غیرت مثال زدنی به الگویی برای سایر بخش ها تبدیل 
شده و توانسته است با پی ریزی ساختاری مستحکم 
و مقتدر با دستیابی به سامانه های پیشرفته، هوشمند 
و کارآمد در عرصه های زمینی، هوایی و دریایی؛ به 
مولفه ای مهم در قدرت و اقتدار ملی و شکل گیری 
که  نحوی  به  شود  تبدیل  مؤثر  و  فعال  بازدارندگی 
هم اکنون دشمنان ایران اسالمی در برابر قدرت دفاعی 

ملت ایران معترف به ناتوانی شده اند.

بیانیه ارتش 

به مناسبت روز 

صنعت دفاعی
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تاکید وزیر دادگستری بر حمایت از سرمایه ملی

خود  ملی  سرمایه  از  »باید  این که  بر  تاکید  با  دادگستری  وزیر 
دفاع کنیم« گفت: دولت ذره ذره منافع کشور را پیگیری می کند 
در  منطقه  اولین کشور  به  ایران  تا  ملت سبب شده  استواری  و 
تولیدات علمی و سومین کشور از نظر سرعت علمی در دنیا تبدیل 

شود.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم مصطفی پورمحمدی در مراسم 
یادواره 35 تن ازشهدای شهر پول و شهدای مدافع حرم بخش 
کجور با اشاره به این که  »در جامعه ای زندگی می کنیم که لبریز 
از روح همدلی و ایثار است«، اظهار کرد: هر نقطه از کشور معطر 
به عطر شهداست و مردم نیز همواره قدردان و پیرو شهدا هستند.
وی با بیان این که »این جامعه وفادار به حق و حقیقت است«، 
افزود: همه افتخار در این است  که در محفل شهدا هستیم و این 

رمز جاودانگی ملت هاست.
زنده  راه خدا شهید می شود  در  »انسانی که  این که  بیان  با  وی 
است«، تصریح کرد:  شهید متصل به خدا و ماندگار و جاودان است 
و جامعه ای که شهید پرور است تاریخ ساز است، جامعه ایران به 
برکت خون شهدا تحول آفرین بوده و امنیت خود را حفظ کرده و 

به انسانیت عزت و شرف داده است.
وزیر دادگستری با اشاره به این که شهدا جاودانه تاریخ هستند، 
از برکت شهداست و وقتی  اظهار کرد: قدرت و عزت کشورمان 
رهبر ما با قدرت می تواند بایستد این قدرت از شهید شما و به 

خاطر حضور شما در صحنه است.
اقتدار  و  ثمره  را   هسته ای  مذاکرات  در  رسیدن  نتیجه  به  وی 
خون شهدا و ملت دانست و گفت: ملت ما همچنان آماج حمالت 
دشمنان است و طی چند روز گذشته نیز  یک تیم تروریستی 
این  دهنده  نشان  این ها  و  رسیدند  هالکت  به  کشور  غرب  در 
است که فرزندان ما در دستگاه های اطالعاتی، امنیتی و قضایی 
هوشمندانه ایستاده اند.  امنیتی که امروز برای ما وجود دارد به دنیا 
پیام می دهد که ما ملتی منسجم و متحد هستیم و دستگاه های 
اطالعاتی و امنیتی هوشیار بوده و از امنیت کشور ما دفاع می کنند.

وی به اتفاقات مهم چند ماه اخیر اشاره کرد و یاد آور شد: صادرات 
نفت ما به دو و نیم برابر رسید، اگرچه نباید متکی به نفت بود 

اما دیگران نمی توانند به ما بگویند  نفت را بفروشیم یا نفروشیم.
وزیر دادگستری با بیان این که »طی مدت 6 ماه بازار نفت را از رقبا 
پس گرفتیم«، اظهار کرد: در حال حاضر صادرات غیر نفتی ما از 
واردات افزون شده است. در سال 91 که  تحریم ها بر علیه کشور 
ما وجود داشت واردات ما از صادرات غیرنفتی بیشتر بود و حدود 

12 میلیارد دالر رشد یافته بود.
وی تصریح کرد: با مقاومت مردم  میزان صادرات غیرنفتی در چند 
ماه گذشته از میزان واردات پیشی گرفته است که سال قبل ۴2 
میلیارد دالر صادرات غیرنفتی و ۴1 میلیارد دالر واردات داشته ایم. 
طی ۴ ماه گذشته صادرات غیر نفتی ما ۴۴ درصد نسبت به سال 

قبل افزایش پیدا کرد.

اذعان آنکارا به اشتباه بودن سیاست هایش 
در قبال سوریه

معاون نخست وزیر ترکیه اذعان کرد، منبع دردهای امروز ترکیه 
سیاست آنکارا در قبال سوریه است.

کورتولموش،  نومان  حریت،  روزنامه  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
معاون نخست وزیر ترکیه در جمع خبرنگاران، رئیس دفاتر تحریریه 
و جمعی از شخصیت های آکادمیک گفت: هیچ کشوری از جمله 
ترکیه نمی تواند یک راهکار سیاسی »درست« برای دستیابی به راه 

حل در سوریه ارائه کند و من این مساله را سال هاست می گویم.
روزنامه حریت به نقل از این مسئول ترکیه ای نوشت: ای کاش 
این توانسته بودیم افق های درستی برای صلح ترسیم  از  پیش 
مردم  که  می شود  حاصل  حلی  راه  زودی  به  شاءا...  ان  کنیم. 
سوریه بتوانند آن را به جای راه حل هایی که از خارج این کشور 
اعمال می شود، بپذیرند. در حال حاضر، عملیاتی در این راستا 
در حال انجام است و در این مرحله روابط با روسیه اهمیت دارد .
کورتولموش در ادامه در پاسخ به سوالی درباره حمایت روسیه 
از بشار اسد، رئیس جمهور سوریه با اشاره به اظهارات والدیمیر 
طیب  رجب  با  اخیرش  دیدار  در  روسیه  رئیس جمهور  پوتین، 
اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در استانبول گفت: پوتین در پاسخ 
که  نمی کنم  فکر  من  نیست.«  اسد  »حامی  گفت:  ما  سوال  به 
روسیه سیاست هایش را تنها به یک شخص محدود و مرتبط کند 
و معتقدم وقت آن رسیده که جنگ نیابتی در سوریه به پایان 

برسد. ما به زودی راه حلی پیدا خواهیم کرد.
روزنامه حریت این اظهارات کورتولموش را »شدیدترین« انتقادات 
از سیاست های آنکارا در قبال سوریه از سوی یکی از نمایندگان 
این  نوشت:  و  دانست  سوریه  بحران  آغاز  زمان  از  ترکیه  دولت 
را  غافلگیرانه اش  اظهارات  آن  در  وزیر  نخست  معاون  که  دیدار 
بلکه  باشد  سوریه  بحران  بر  متمرکز  تنها  نبود  قرار  کرد،  بیان 
آنکارا  دیپلماتیک  تالش های  به  تنها  آن  طی  می رفت  انتظار 
پس از کودتای شکست خورده 16 ژوئیه پرداخته شود. موضوع 
سوریه پس از آن مطرح شد که کورتولموش در این دیدار خطاب 
به شرکت کنندگان گفت: »یکی از خطرناک ترین اقدامات برای 
حامیان گولن آغاز روند انتشار اطالعات دروغ بود مبنی بر اینکه 
آنکارا به نقطه ای رسیده که مسیرش از غرب جدا می شود. این 
کشورهای  با  خود  روابط  تمامی  ترکیه  است،  نادرست  مطلب 
جهان و نهادهای بین المللی را مانند گذشته حفظ خواهد کرد. 
برخی گمانه زنی ها درباره تغییر محور سیاست ترکیه بی اساس 

است زیرا ترکیه همواره محوری خاص خود را دارد.«

تظاهرات مردم یمن در حمایت از تشکیل 
»شورای عالی سیاسی«

مردم یمن با تظاهرات گسترده در شهر »صنعاء« حمایت خود از 
تشکیل »شورای عالی سیاسی« را اعال کردند.

به گزارش مهر به نقل از شبکه المنار، مردم یمن دیروز در شهر 
صنعاء تظاهرات گسترده برپا کردند.

تشکیل  از  حمایت  در  تظاهرات  این  گزارش،  این  اساس  بر 
»شورای عالی سیاسی« برگزار شد.

دادن  سر  با  تظاهرات  این  در  کنندگان  دیگر، شرکت  از سوی 
دفاع  بی  مردم  به  سعودی  رژیم  ددمنشانه  حمالت  شعارهایی 

یمن را محکوم کردند.
هفتـه  شـنبه  روز  یمـن  پارلمـان  نماینـدگان  اسـت،  گفتنـی 
گذشـته طـرح تشـکیل »شـورای عالی سیاسـی« را بـا اکثریت 

آراء بـه تصویـب رسـاندند.

ابالغ سه مصوبه اقتصادی هیات وزیران

معاون اول رئیس جمهوری مصوبات هیات وزیران 
درخصوص حذف وزیر راه و شهرسازی و معاون 
امور مجلس رئیس جمهوری از ترکیب کمیسیون 
اقتصاد و مجوز انجام مذاکره، پیش امضا و امضای 
نامه تجارت ترجیحی فی مابین  موقت موافقت 
توسط  لبنان  دولت  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
تعیین وزارت  وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
نیرو به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک 
اقتصادی اسالمی ایران با کشور اسلونی را برای 

اجرا ابالغ کرد.

درخواست مقتدی صدر برای 
تشکیل دولت تکنوکرات در عراق

پیشنهادی  اصالحات  عراق  صدر  جریان  رهبر 
العبادی را تقریبا »غیرممکن« خواند و خواهان 
دولت  تشکیل  و  کابینه  در  فراگیر  تغییرات 

تکنوکرات شد.
جریان  رهبر  صدر،  مقتدی  ایسنا،  گزارش  به 
صدر عراق خواهان تغییر فراگیر در دولت حیدر 
دولت  تشکیل  و  عراق  وزیر  نخست  العبادی، 
تکنوکرات مستقل و محاکمه تمامی فاسدان از 

آغاز حمله آمریکا به عراق تا به امروز شد.
تمامی  که  زمانی  تا  کرد:  اعالم  پیامی  در  وی 
فراکسیون ها به فکر کرسی های سیاسی خود بوده 
و منفعت مردم را رها کنند روند اصالحاتی که 
حیدر العبادی خواهان آن است تقریبا »محال« 
بتوانند  است. من گمان نمی کنم سیاستمداران 
کمی فداکاری کنند چرا که کرسی هایشان باالتر 

از وطن و حتی دین و عقایدشان است.
که  شد  ایراد  حالی  در  صدر  مقتدی  اظهارات 
پارلمان عراق اخیرا به پنج وزیر جدید پیشنهادی 
العبادی رأی مثبت داد. این وزرا به جای 7 وزیر 
ائتالف ملی شیعه که پیشتر استعفایشان را تقدیم 
کرده بودند و سه تن از آن ها از جریان صدر بودند، 
تعیین شدند. از سوی دیگر، عبدالعزیز الظالمی، 
عضو فراکسیون »االحرار« وابسته به جریان صدر 
در پارلمان عراق گفت که مرحله کنونی تشکیل 
دولت تکنوکرات مستقل را برای تضمین موفق 

بودن عملکرد آن می طلبد.

ادامه معافیت شرکت چینی از 
تحریم های آمریکا علیه ایران

بزرگ  آمریکا معافیت موقت یک شرکت  دولت 
چینی از تحریم های وضع شده علیه ایران را بار 

دیگر تمدید کرد.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه وال استریت 
 )zte( ژورنال شرکت تجهیزات ارتباطی زد تی ای
نقض  به  آمریکایی  مقامات  سوی  از  که  چین 
تحریم های تجاری علیه ایران متهم شده است، 
برای دومین بار از این محدودیت ها معاف شد و 

هم چنان می تواند به داد و ستد با آمریکا بپردازد.
دولت آمریکا در مارس سال گذشته شرکت زد 
دی ای به دلیل تالش برای صادرات مجدد برخی 
آمریکا  تحریم های  نقض  به  ایران  به  تجهیزات 
علیه تهران متهم شد اما واشنگتن برای دومین بار 
تصمیم گرفت تا معافیت موقت این شرکت چینی 

از تحریم های ایران را اعمال کند.
زد تی ای برای تولیدات خود از قطعات آمریکایی 
استفاده می کند و پس از آن که دولت آمریکا به 
اتهام شرک زد تی ای را در فهرست  این  دلیل 
سیاه خود قرار داد برای ادامه روند تولیداتش با 
مشکالتی مواجه شد. دولت آمریکا ابتدا معافیت 
این شرکت از تحریم ها را تا پایان ماه ژوئن قرار 
داد و اعالم کرد که اگر زد تی ای به درستی با 
تمدید  را  معافیت  این  کند  همکاری  واشنگتن 
خواهد کرد. شرکت زد تی ای پس از انتشار این 
خبر بیانیه ای منتشر و اعالم کرد:  ما از این تصمیم 
که منجر به تجوید معافیت موقت مان شده است، 
ادامه  دهنده  بازتاب  که  چرا  خرسندیم،  بسیار 
تالش های ما برای عمل به تعهدات مان و ارتقاء 

برنامه همکاری مان است.
بنابر اعالم وزارت بازرگانی آمریکا، تمدید دوباره 
معافیت شرکت زد تی ای از تحریم های آمریکا 

علیه ایران تا 28 نوامبر 2016 معتبر خواهد بود.
کارشناسان کنترل صادرات آمریکا در گفت وگو با 
وال استریت ژورنال از احتمال تمدید دوباره این 
معافیت پس از 28 نوامبر و سرانجام احتمال حل 

نهایی این مساله خبر دادند.

آمریکا مستشاران نظامی خود را 
از ائتالف ضد یمن خارج کرد

از  نظامی  آمریکا ضمن خارج کردن مستشاران 
ائتالف ضد یمن، با مظلوم نمایی مدعی شد که 
تداوم همکاری با عربستان سعودی به معنای ارائه 

چک سفید امضا به این کشور نیست.
گفتگو  در  واشنگتن  مقامات  مهر،  گزارش  به 
مستشاران  کاهش  از  »رویترز«  خبرگزاری  با 
حمالت  هماهنگی  در  ریاض  به  که  آمریکایی 
خبر  کنند،  می  کمک  یمن  ضد  ائتالف  هوایی 

دادند.
به گفته منابع آگاه، آمریکا نه تنها اکثر مستشاران 
خود را از عربستان سعودی خارج کرده، بلکه شمار 
نیروهایی را که در دیگر کشورهای حامی عربستان 
انسانی مشاوره و کمک می  ائتالف ضد  این  به 

کردند، به شدت کاهش داده است.
مستشـار  پنـج  از  کمتـر  حاضـر،  حـال  در 
آمریکایـی بـه طور تمـام وقت در واحـد برنامه 
ریـزی مشـترک جنگ یمن که سـال گذشـته 
تاسـیس شـد، حضور دارنـد. هدف از تاسـیس 
چنیـن واحـدی هماهنـگ کـردن کمـک های 
آمریـکا از جملـه سـوخت رسـانی بـه جنگنده 
هـای ائتـالف ضـد یمـن و تبـادل اطالعاتـی 

محـدود بـا اعضـای ائتـالف بـوده اسـت.

خبرخبر

رئیــس مجلــس شــورای اســالمی گفــت: 
تمامیــت ارضــی عــراق، اصلــی مهــم بــرای 

ایجــاد امنیــت باثبــات در منطقــه اســت.
علــی الریجانــی، رئیــس مجلــس شــورای 
اســالمی در نشســت خبــری مشــترک 
بــا همتــای عراقــی اش گفــت: عــراق، 
یــک کشــور ثروتمنــد و دارای ملتــی 
ریشــه دار اســت و آرزوی ایــران توانمنــدی 

ــت. ــراق اس ــور ع ــرافرازی کش و س
وی تاکیــد کــرد: مــا تمامیــت ارضــی 
عــراق را اصلــی مهــم بــرای ایجــاد امنیــت 

ــم. ــی دانی ــه م ــات در منطق باثب
الریجانـی با اشـاره بـه مذاکـرات دو جانبه 
گفـت: ما در مذاکراتمان بر اهمیت توسـعه 
تاکیـد  کشـور  دو  بیـن  اقتصـادی  روابـط 
کردیـم. برخـی موضوعـات کـه مشـکالتی 

را بـرای تجـار ایرانـی ایجـاد کـرده، مـورد 
بررسـی قـرار گرفت کـه امیدواریـم با رفع 

ایـن مشـکالت در روابـط تجـاری ایـران و 
عـراق جهشـی مهـم ایجاد شـود.

ــل  ــالمی ح ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
داخــل  در  تروریســتی  هــای  بحــران 
عــراق و همگرایــی بیشــتر سیاســی در 
ایــن منطقــه را از موضوعــات مهــم مــورد 

ــد. ــره خوان مذاک
وی اضافـه کـرد: بخش دیگـر مذاکرات ما، 
حـول محـور موضوعات امنیتـی در منطقه 
بـود که جـدای از مشـکالت داخلـی عراق 
نیسـت، لـذا همکاری هـای دو جانبـه برای 
اسـتقالل سیاسـی و امنیتـی در منطقـه از 

موضوعـات مـورد توافق ما اسـت.
ــفر  ــرد: س ــدواری ک ــراز امی ــی اب الریجان
ــفر  ــران س ــه ای ــراق ب ــس ع ــس مجل رئی
ــط  ــود رواب ــب ش ــد و موج ــی باش موفق
ــده  ــری در آین دو کشــور در ســطح باالت

ــرد. ــرار گی ق

الریجانی در نشست مشترک با رئیس مجلس عراق:

تمامیت ارضی عراق، اصلی مهم برای ایجاد امنیت در منطقه است

رئیـس پلیـس آگاهـی توجـه ویـژه بـه 
جـرم فـرار مالیاتـی را از برنامـه هـای 
اقتصـادی  جرایـم  بـا  مبـارزه  اداره 
برشـمرد و گفـت: تفاهـم نامـه ای میان 
پلیـس آگاهـی ناجـا و اداره اقتصـاد و 

دارائـی کشـور منعقـد شـده اسـت.
سردار محمدرضا مقیمی گفت: مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز و راه اندازی قرارگاه آن، 
ارتقاء  با سرقت، قرارگاه جهادی  مبارزه 
موادمخدر،  با  مبارزه  آموزش،  و  تربیت 
تصادفات  کاهش  و  اخالقی  امنیت 
های   ماموریت  اصلی  های  اولویت  از 

نیروی انتظامی به شمار می آید.
وی افزود: از 6 مولفه مذکور، سه موضوع 
آگاهی  پلیس  ماموریت  با  مستقیماً  آن 
اهمیت  نشانگر  که  بوده  ارتباط  در 
ماموریت این پلیس و نیز فعالیت بیش 
این سه حوزه  در  آن  کارکنان  پیش  از 

است.
استان  به  ناجا  آگاهی  پلیس  رئیس 
مازندران، موقعیت جغرافیایی، جمعیت 
شناور و نیز وقوع انواع جرایم آن اشاره 
 1۴ زمره  در  مازندران  گفت:  و  کرد 

استان هدف قرار دارد.
سردار مقیمی تصریح کرد: برای نیل به 
اهداف بلند سازمانی و همچنین کاهش 
وقوع و افزایش کشف باید همت و تالش 

بیشتری را از خود نشان داد.
مرکز  علمی  و  اطالعاتی  رویکرد  وی، 
را  ناجا  آگاهی  پلیس  هویت  تشخیص 
از  ها  پرونده  افزایش کشف  راستای  در 
کرد  اعالم  مرکز  این  مهم  های  برنامه 
ها  استان  آگاهی  پلیس  البته  گفت:  و 
و  علمی  امکانات  لحاظ  به  بایست  می 

تخصصی تجهیز و تقویت شوند.
بر  تاکید  با  ناجا  آگاهی  پلیس  رئیس 
پلیس،  این  ویژه  عملیات  اداره  تقویت 
خاطرنشان کرد: باید از ارجاع هر پرونده 
ای به آن خودداری شود زیرا این اداره 
باید به صورت ویژه پرونده های مهم در 
سطح استانی و ملی پیگیری کرده و هر 
استانی  پرونده  یک  گزارش  حداقل  ماه 
در زمینه رسیدگی به جرایم اقتصادی، 
ارسال  ناجا  به  را  قتل  و  قاچاق، سرقت 

کند.
وی، توجه ویژه به جرم »فرار مالیاتی« 
با  مبارزه  اداره  مهم  های  برنامه  از  را 
ناجا  آگاهی  پلیس  اقتصادی  جرایم 
این  در  تفاهمی  افزود:  و  کرد  عنوان 
اداره  و  ناجا  آگاهی  پلیس  میان  راستا 

اقتصاد و دارائی کشور  منعقد شد.
اهمیت  به  اشاره  با  مقیمی  سردار 
راستای  در  سازمانی  تعالی  و  پیشرفت 
کاهش وقوع و افزایش کشف بر ضرورت 
درون  و  برون  سویه  دو  ارتباط  ایجاد 
چنین  در  گفت:  و  کرد  تاکید  سازمانی 
ارتباط کلیدی، تفاهم، تعامل، مشارکت 
هدفمند  و  راهبردی  های  برنامه  و 
شکل گرفته و قطعاً نتایج مثبتی از آن 

برداشت می شود.
و  تجهیز  از  ناجا  آگاهی  پلیس  رئیس 
در  دیجیتال  ادله  آزمایشگاه  اندازی  راه 
آینده  در  کشور  های  استان  از  برخی 

نزدیک خبرداد.

اد      امه از صفحه1
جامعـه آمـاری این نظرسـنجی شـامل 
در  سـال   18 بـاالی  افـراد  تمامـی 
 31 در  سـاکن  معمولـی  خانوارهـای 
اسـتان ایـران بـوده و انـدازه نمونـه بـا 
نسـبی،  خطـای  فرمـول  از  اسـتفاده 

اسـت. آمـده  دسـت  بـه  نفـر   ۴۴00
سـنجش میزان عضویـت و عدم عضویت 
اجتماعـی  شـبکه های  در  شـهروندان 
مجـازی غیرایرانـی حاکـی از آن اسـت 
کـه بیـش از نیمـی از افـراد عضـو هیـچ 
یـک از شـبکه های اجتماعـی نیسـتند.

بررسـی  نظرسـنجی،  ایـن  اسـاس  بـر 
در  شـهروندان  عضویـت  میـزان 
نشـان  مجـازی  اجتماعـی  شـبکه های 
می دهـد کـه ۴6.8 درصـد پاسـخگویان 
عضـو هیچ یـک از شـبکه های اجتماعی 
نبوده انـد، در حالـی کـه 52.8 درصـد 
از  یکـی  عضـو  حداقـل  شـهروندان 
شـبکه های اجتماعـی مجـازی بوده انـد.  
در  عضویـت  بیـن  رابطـه  بررسـی 
و  مجـازی  اجتماعـی  شـبکه های 
کـه  می دهـد  نشـان  نیـز  جنسـیت 
مـردان بیشـتر از زنان عضو شـبکه های 

بوده انـد.  اجتماعـی 
از  درصـد   50.8 آمـار،  ایـن  اسـاس  بـر 
اعضـای شـبکه های اجتماعی را مـردان و 
۴9.2 درصـد را زنـان تشـکیل می دهنـد.

اعضـای  تاهـل  وضعیـت  همچنیـن 
ایـن  از  حاکـی  اجتماعـی   شـبکه های 
اسـت کـه افـراد متاهـل بیشـتر از افراد 
اجتماعـی  شـبکه های  عضـو  مجـرد 

هسـتند.  مجـازی 
در  درصـدی   62.7 سـهمی  متاهل هـا 
شـبکه های اجتماعـی دارنـد و مجردها 
27.۴ درصـد از ایـن سـهم را بـه خـود 

اختصـاص داده انـد. 

شـبکه های  در  عضویـت  و  سـن  بیـن 
اجتماعـی مجـازی نیـز رابطـه معکوس 
افـزاش  بـا  بـه طوری کـه  دارد،  وجـود 
شـبکه های  در  عضویـت  میـزان  سـن، 

می یابـد.  کاهـش  اجتماعـی 
بر اسـاس این نظرسـنجی، 3۴.3 درصد 
از اعضـای شـبکه های اجتماعـی سـنی 
بیـن 18 تا 29، ۴1.8 درصد سـنی بین 
30 تـا ۴9 دارنـد و 23.9 درصد نیز 50 

سـاله و باالتر هستند.
تاثیـر آن  افـراد و  مقایسـه تحصیـالت 
اجتماعـی  بـر عضویـت در شـبکه های 
نیـز نشـان می دهـد افـرادی کـه دارای 
تحصیـالت دانشـگاهی هسـتند، بیـش 
اجتماعـی  شـبکه های  از  دیگـران  از 

می کننـد. اسـتفاده  مجـازی 
که  افرادی  از  درصد   75 حدود  چنانچه 
دارای تحصیالت هستند، اعالم کردند که 
عضو شبکه های اجتماعی مجازی هستند.

فعالیـت  وضعیـت  بررسـی  همچنیـن 
افـراد  مجـازی،  شـبکه های  اعضـای 
خانـه دار را در صـدر اعضای شـبکه های 

می دهـد. قـرار  اجتماعـی 
بیشـترین سـهم ایـن بخـش بـا 28.2 
و  خانـه دار  زنـان  بـه  متعلـق  درصـد 
کمتریـن بخـش متعلـق بـه کارگـران و 

اسـت. سـربازها 

سهم مجردها و متاهل ها در شبکه های اجتماعی

برنامه وزیر صنعت، معدن و  معاون طرح و 
تجارت درباره آخرین وضعیت اجرای پروژه 
»تکمیل و راه اندازی 36 طرح مهم و ملی« 
گفت: از ابتدای امسال تا پایان تیرماه، پنج 
طرح از 36 طرح مهم و ملی با سرمایه گذاری 
پنج هزار و 700 میلیارد ریال و اشتغال یک 

هزار و 850 نفر راه اندازی شده است.
حسین ابویی مهریزی افزود: با تکمیل و راه 
اندازی این 36 طرح مهم و ملی 130 هزار 
میلیارد ریال سرمایه گذاری وارد مرحله بهره 

برداری می شود.
وی با تاکید بر این که این طرح ها در 20 
استان کشور مستقر هستند و کل کشور از 
آن بهره مند خواهد شد، گفت: با تکمیل و 
راه اندازی این طرح ها 13 هزار و 300 شغل 

مستقیم ایجاد می شود.
برنامه وزیر صنعت، معدن و  معاون طرح و 
تجارت درباره شاخص های انتخاب این طرح 
ها گفت: این 36 طرح با توجه به نقشی که 
غیرنفتی  صادرات  به  کمک  در  توانند  می 
کشور، تامین مواد اولیه برای زنجیره تولید، 
ارتقای نسبی درون زایی و برونگرایی اقتصاد، 
کاهش نیاز به واردات و همچنین جلوگیری 
از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش داشته 

باشد، انتخاب شدند.
ابویی مهریزی با اشاره به این که سه پروژه 
فوالدی تا مهرماه امسال به بهره برداری می 
فوالدی  طرح  اندازی 1۴  راه  با  گفت:  رسد، 
موجود در پروژه تکمیل و راه اندازی 36 طرح 
ظرفیت  به  تن  میلیون   19.2 ملی،  و  مهم 
زنجیره تولید فوالد – از کنسانتره تا گندله، 
آهن اسفنجی، شمش و نورد – اضافه می شود.

ها همچنین 27  این طرح  کرد:  اضافه  وی 
هزار تن ظرفیت جدید در زنجیره ارزش مس 
ایجاد می کند و ۴.5 میلیون تن به ظرفیت 
سیمان، 150 هزار دستگاه به ظرفیت تولید 

لوازم خانگی، 2.6 میلیون تن به ظرفیت تولید 
در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین 
سلولزی  صنایع  ظرفیت  به  تن  هزار   165

اضافه می کند.
ابویی مهریزی با اشاره به اینکه سه طرح از 
این طرح های مهم و ملی مربوط به صنعت 
راه  با  گفت:  است  خودرو  قطعات  و  خودرو 
هزار   18۴ معادل  طرح،  سه  این  اندازی 
کشور  خودروی  تولید  ظرفیت  به  دستگاه 

اضافه می شود.
به گفته وی، این طرح ها همچنین سه هزار 
 2 دارویی،  تولیدات  ظرفیت  به  تن  و 500 
ظرفیت  به  دستگاه  هزار   300 و  میلیون 
به  تن  هزار   105  ، برق  صنعت  تجهیزات 
ظرفیت فرآوری صنایع غذایی، 28 هزار تن به 
ظرفیت محصوالت شیمیایی، ۴00 هزار تن 
به ظرفیت کانی غیرفلزی )کک( و یک تن 
به ظرفیت تولید طالی کشور اضافه می کند.

به گزارش ایرنا، در برنامه های ستاد فرماندهی 
اجرا  برای  طرح  هفت  مقاومتی،  اقتصادی 
سال  در  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  در 
1395 تعیین شده است. این طرح ها شامل 
طرح های » رونق تولید و تعیین تکلیف هفت 
هزار و 500 واحد تولیدی مشکل دار با هدف 
فعال کردن آنها «، » ایجاد توازن زنجیره مواد 
اولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فوالد و مس 
رقابت  ارتقای   «  ،» پایدار  تولید  برای  کشور 
پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط 
با هدف افزایش صادرات«، »مدیریت هدفمند 
واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری«، 
»افزایش صادرات کاال و خدمات غیرنفتی به 
میزان 10 میلیارد دالر در سال 1395 نسبت 
به سال 139۴ «، »تکمیل طرح های صنعتی با 
پیشرفت فیزیکی باالی 60 درصد« و »تکمیل 

و راه اندازی 33 طرح مهم و ملی« می شود.
معدن  وزیرصنعت،  وبرنامه  طرح  معاون 

برنامه  مورد  در  نیز  این  از  پیش  تجارت  و 
پیشرفت  با  صنعتی  های  طرح  »تکمیل 
یکی  عنوان  به   » درصد  باالی 60  فیزیکی 
دیگر از هفت طرح اولویت دار تصویب شده 
در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای این 
وزارتخانه، گفت: تا پایان تیرماه یک هزار و 

508 پروژه راه اندازی شده است.
برای  گذاری  سرمایه  حجم  مهریزی  ابویی 
پروژه  این یک هزار و 508  از  برداری  بهره 
را حدود 110 هزار میلیارد ریال ) 11 هزار 
میلیارد تومان( ذکر کرد و افزود: با راه اندازی 
این طرح ها، 26 هزار و 600 شغل مستقیم 

ایجاد شده است.
وی در مورد پراکندگی استقرار این پروژه ها 
گفت: در هر استان چند پروژه راه اندازی شده 
است و به این ترتیب، اشتغال زایی این پروژه 

ها شامل کل کشور می شود.
معدن  صنعت،  وزیر  برنامه  و  طرح  معاون 
با  صنعتِی  های  طرح  کل  تعداد  تجارت  و 
هزار  هشت  را  درصد   60 باالی  پیشرفت 
اساس  بر  گفت:  و  کرد  اعالم  طرح  و 500 
برنامه عملیاتی که به ستاد فرماندهی اقتصاد 
است  شده  مقرر  ایم،  کرده  اعالم  مقاومتی 
تعدادی از این طرح ها را تا پایان امسال به 

بهره برداری برسانیم و تعدادی را نیز تکمیل 
نسبی کنیم و پیشرفت فیزیکی آنها افزایش 

یابد.
افزود: بر اساس این برنامه، امسال پنج  وی 
هزار و ۴00 طرح صنعتِی با پیشرفت باالی 
60 درصد راه اندازی و به بهره برداری می 
رسد؛ به عبارتی در هر فصل یک هزار و 350 

طرح باید به بهره برداری برسد.
شده  انجام  گذاری  سرمایه  مهریزی،  ابویی 
با  برای این پنج هزار و ۴00 طرح صنعتِی 
پیشرفت باالی 60 درصد را 220 هزار میلیارد 
ریال)22 هزار میلیارد تومان( عنوان کرد و 
گفت: با راه اندازی این طرح ها، 90 هزار شغل 

مستقیم ایجاد می شود.
برنامه وزیر صنعت، معدن و  معاون طرح و 
تجارت با اشاره به اینکه، این پروژه ها شامل 
گفت:  شود،  می  صنعتی  های  رشته  همه 
تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام از 
چند جنبه قابل توجه است: نخست اینکه، 
پایدار  اشتغال  کشور  سراسر  در  طرح  این 
ایجاد می کند؛ عالوه بر این، راه اندازی این 
پروژه ها به افزایش تولید ختم و به این ترتیب 
زنجیره ارزش با سهم بیشتر داخلی تکمیل 

نسبی می شود.

جزییات آخرین وضعیت راه اندازی 
36 طرح ملی

تعقیب بدهکاران مالیاتی در برنامه پلیس آگاهی

ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــه وزی ــرح و برنام ــاون ط مع
ــه  ــامل هم ــا ش ــروژه ه ــن پ ــه، ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ب

ــود ــی ش ــی م ــته های صنعت رش
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 تعطیلی بخش دولتی با تداوم بدهی بیمه ها 
عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه بدهی بیمه ها به مراکز درمانی به 
قبح در بخش درمان تبدیل شده است، گفت: ادامه این روند در کسری 

بودجه بیمه ها به تعطیلی بخش دولتی منجر خواهد شد.
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، درباره تصویب 8هزار میلیارد تومان 
بودجه 95 در  بررسی الیحه اصالح  ها در  بیمه  برای جبران کسری 
کمیسیون برنامه و بودجه، افزود: امروزه بیمه ها به اندازه ای بدهکار هستند 

که باعث شده بخش درمان کشور دچار قبح شود.
نماینده مردم مشهد وکالت در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: به عنوان 
مثال بیمارستان لقمان در تهران به تنهایی 60 میلیارد تومان از بیمه ها 
طلب دارد که چنین وضعیت مشابهی در دیگر مراکز درمانی نیز وجود 
دارد. این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه کسری بودجه بیمه ها 
به تعطیلی بخش دولتی منجر می شود، تصریح کرد: تزریق 8 هزار میلیارد 
تومانی اعتبار می تواند کمک ویژه ای نسبت به جبران کسری بیمه ها 
باشد. عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس دهم، یادآور شد: این 
اعتبارات قرار است در اختیار بیمه سالمت قرار گیرد تا این بیمه از محل 
فروش اوراق اسالمی بتواند مطالباتی که برخی مراکز درمانی از آنها دارند 

را تامین کند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: باتوجه به اینکه اغلب 
مراکز درمانی در استان های مختلف دچار مشکل هستند لذا این معضل 
در حوزه انتخابیه نمایندگان وجود دارد؛ حال به نظر می رسد در زمان 
بررسی این الیحه در صحن علنی مجلس، نمایندگان با اختصاص 8 هزار 

میلیارد تومان برای جبران کسری بیمه ها موافقت کنند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، پیش از این وزیر بهداشت درباره الیحه 
اصالحیه بودجه 95 و تصویب اختصاص 8 هزار میلیارد تومان اعتبار به 
بیمه ها در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: تقاضا دارم تا این 
طرح مهم در صحن علنی مجلس رای آورد زیرا از این راه، خون جدیدی 
به دانشگاه های علوم پزشکی، بیمارستانها و مراکز درمانی و دارویی تزریق 

می شود.

استفاده از پایگاه هوایی نوژه برای عبور هواپیماهای 
روسی و سوخت گیری

ایسنا: رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر 
اینکه استفاده از پایگاه هوایی نوژه همدان برای عبور هواپیماهای روسی و 
سوخت گیری، مغایرتی با اصل 1۴6 قانون اساسی ندارد، گفت: استفاده از 
حریم هوایی با هدف مبارزه با پدیده شوم تروریسم و گروهک تروریستی 

داعش براساس همکاری چهارجانبه ای انجام می شود.
عال الدین بروجردی در مورد استفاده روسیه از پایگاه هوایی نوژه همدان و 
مغایرت آن با اصل 1۴6 قانون اساسی گفت: اصل 1۴6 استقرار هرگونه پایگاه 
نظامی در کشور حتی برای استفاده صلح آمیز را ممنوع کرده است؛ حال اینکه 
استفاده از پایگاه هوایی نوژه برای عبور هواپیما و سوخت گیری است و این 

موضوع با اصل 1۴6 مغایرتی ندارد.
وی توضیح داد: اصل 1۴6 استقرار و دادن پایگاه به بیگانگان را ممنوع کرده 
که در اینجا بحثی برای دادن پایگاه و استقرار مطرح نیست؛ بلکه موضوع در 
حد سوخت دادن آن هم در چارچوب همکاری های چهار جانبه جمهوری 
اسالمی ایران، عراق، روسیه و سوریه است؛ توافقی که مبتنی بر منافع و امنیت 

جمهوری اسالمی است.
با  مبارزه  برای  ایران  هوایی  از حریم  روسیه  واقع  در  داد:  ادامه  بروجردی 
تروریسم در سوریه و عراق استفاده می کند؛ به این دلیل که در یک سال 
گذشته همکاری چهارجانبه بین چهار کشور منعقد شد، به همین دلیل ما 
اتاق مشورت مشترکی در دمشق و بغداد داریم و در این چارچوب توافقات 
متعددی اجرا شده که یکی از این ها استفاده از حریم هوایی پایگاه نوژه است.

به گفته رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، استفاده از 
حریم هوایی و پایگاه نوژه مدتی است که انجام می شود اما اخیرا علنی شده 
است. وی در پاسخ به انتقادات برخی در مورد استفاده روسیه از پایگاه نوژه 
همدان و وجود این تضمین که درصورت لزوم روسیه نیز حریم هوایی لش را 
در اختیار ایران قرار دهد، گفت: استفاده از پایگاه و حریم هوایی در چارچوب 
توافق چهار جانبه است و این اقدامات صورت می گیرد، ما طبیعتا آن طرف 
روسیه کاری نداریم که بخواهیم بجنگیم. این توافق چهار جانبه است و بر 
اساس آن روسیه با سرمایه گذاری انجام شده نیرو و هواپیما و هلیکوپتر از 

دست داده است.

خبر

تایید دستگیری عوامل بیگانه در 
عکسبرداری از مناطق نظامی 

سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس 
شورای اسالمی گفت: آنطور که منابع موثق به 
ما گزارش داده اند، بیگانگان متهم به جاسوسی 
ممنوع  عکسبرداری  که  ما  نظامی  مناطق  در 

بوده، حضور یافته اند.
افرادی  نوروزی، در خصوص دستگیری  حسن 
که دارای دو تابعیت ایرانی و انگلیسی بوده اند، 
اظهار داشت: من به همراه چند تن از نمایندگان 
دیگر به وزرات امور خارجه تذکر دادیم، حرف 
مرزی  مناطق  به  که  افرادی  که  است  این  ما 
کشور ورود کرده و عکسبرداری کردهاند، باید 

دستگیر شوند.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس 
شورای اسالمی بیان کرد: اگر چه وزارت خارجه 
این موضوع را رد کرده اند ولی ما تذکر دادیم و 

مخالفت خود را به این نحو ابراز داشتیم.
سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: آنطور که منابع موثق 
مناطق  در  افراد  این  اند،  داده  گزارش  ما  به 
نظامی ما که عکسبرداری ممنوع بوده، حضور 

یافتهاند.
نوروزی متذکر شد: اقدام نیروهای امنیتی برای 
دستگیری این افراد درست بوده است. حتی اگر 
این افراد ایرانی بودند و چنین رفتاری را انجام 
اقدامی  ها،  آن  دستگیری  از  غیر  دادند،  می 
انجام نمی شد. هر نوع عکسبردرای از مناطق 

نظامی کشور ممنوع است.

گرانی اوراق وام مسکن عامل رکود 
در آشفته بازار مسکن

شورای  مجلس  اقتصادی  عضوکمیسیون 
مسکن  وام  اوراق  گرانی  از  انتقاد  اسالمی،با 
راهکارها  از  یکی  مسکن  بخش  گفت:متولیان 
افزایش  در  را  از رکود  این بخش  برای خروج 
وام مسکن دانسته اند،درحالیکه شرایط دشوار 
استقبال  وام  این  از  شود  می  باعث  وام  اخذ 

نشود.
شدید  افزایش  درخصوص  کریمی،  حمدا... 
با  باید پذیرفت  اوراق وام مسکن گفت:  قیمت 
متقاضی مسکن  در کشور  به هرم سنی  توجه 
مشخصی  جواب  است  درحالی  این  است  باال 
برای تامین مسکن از سوی متولیان این بخش 

به متقاضیان داده نمی شود.
درمجلس  بیجار  شهرستان  مردم  نماینده 
یکی  پذیرفت  باید  داد:  ادامه  اسالمی،  شورای 
از دالیل رکود در بخش مسکن افزایش حبابی 
قیمت ها در چند سال گذشته بوده و تاکنون 
قیمت  با  خانوارها  اکثریت  درآمد  میزان  نیز 

مسکن متناسب نیست.
این نماینده مردم درمجلس دهم،افزود:متولیان 
برای خروج  را  راهکارها  از  یکی  بخش مسکن 
بخش مسکن را در افزایش وام مسکن دانستند 
وام  اخذ  است که شرایط دشوار  این در حالی 
باعث می شود این روش نیز در خانه دار کردن 

مردم موثر نباشد.
انتقاد از هزینه باالی اوراق تسهیالت مسکن

برای  مثال  بطور  حاضر  حال  افزود:در  کریمی 
اخذ یک وام صد میلیون تومانی متقاضی باید 
وام  خرید  بابت  را  مبلغ  از  پنجم  یک  حدود 
بپردازد و عالوه بر آن سود باالی این وام را نیز 
پرداخت کند که این موضوع باعث می شود در 

بازار مسکن تحرک جدی ایجاد نشود.
برای  تدابیری  باید  داد:مسئوالن  ادامه  وی 
قیمت غیرمنطقی اوراق وام مسکن اتخاذ کنند.   
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو   
وام  بازپرداخت  مدت  شد:  یادآور  اسالمی، 
وام  اقساط  میزان  و  یابد  افزایش  باید  مسکن 

مسکن باید متناسب با درآمد خانوارها باشد.

قراردادهای جدید نفتی به حیات 
سیاسی و اقتصادی کشور ضربه می زند

نماینده مردم ایذه و باغملک درمجلس شورای 
اسالمی گفت: الگوی قرارداد جدید نفتی مورد 

قبول متخصصان و کارشناسان این امر نیست.
هدایت ا... خادمی در واکنش به اظهارات اخیر 
برخی مسئوالن شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب درخصوص مدل جدید قراردادهای نفتی 
مجموعه  مدیران  وابستگی  به  توجه  با  گفت: 
اظهارنظرها  برخی  نفت  وزارت  به  نفتی  های 
کارشناسانه نبوده و براساس تعلقات و وابستگی 

ها به وزارت نفت می باشد.
 عضوکمیسیون انرژی مجلس  ادامه داد: انتقاد 
کارشناسان و نمایندگان این است که دوالگوی 
حیات  به  جدید  قراردادهای  شده  تعریف 
و  زد  خواهد  ضربه  کشور  اقتصادی  و  سیاسی 
کارشناسان و مسئوالن دلسوز و انقالبی مناطق 
الگو   این  که  دارند  تاکید  نیز  خیزجنوب  نفت 

اجرایی نیست.
مدیران نفتی بدون تعصب و براساس 

مصالح کشور اظهارنظر کنند
وی با بیان اینکه متاسفانه برخی مدیران شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب به جای پرداختن 
به امور مدیریتی در نقش  روابط عمومی ظاهر 
شده و هر انتقاد دلسوزانه ای که به وزارتخانه 
وارد می شود را بدون پشتوانه کارشناسی پاسخ 
و  تعصب  بدون  نفتی  مدیران  دهند،گفت:  می 

براساس مصالح کشور باید اظهارنظر کنند.
خادمی تصریح کرد:الگوی قرارداد جدید مورد 
مسئوالن  و  نیست  امر  این  متخصصان  قبول 

انتقادات جدی را به این الگو وارد می دانند.
اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  عضوکمیسیون 
ملی  شرکت  مدیران  برخی  اگر  اینکه  بیان  با 
مدل  این  گویند  می  خیز جنوب  نفت  مناطق 
اجرا می شود، پس برای واگذاری مخازن اعالم 

آمادگی کنند.

خبر

قانون  اجرای  بر  تاکید  با  مجلس  نمایندگان 
مجازات های جایگزین حبس با هدف کاهش 
تراکم زندانیان در زندان ها، تاکید کردند: باید 
جایگزین  مجازات های  قانون  اجرای  زمینه 

فراهم شود.
به نقل از خانه ملت؛ تراکم ورودی پرونده ها به 
قوه قضاییه مشکلی جدی است که مسئوالن 
به آن هشدار داده و  بارها راجع  دستگاه قضا 
بر رفع آن تاکید کردند، به عقیده بسیاری از 
امکانات  قضایی  حوزه  کارشناسان  و  قضات 
بررسی  پاسخگوی  قضاییه  قوه  در  موجود 
قضا  دستگاه  در  پرونده  میلیون   15 ساالنه 
این  تجهیزات  باید  یا  باره  دراین  و  نیست 
افزایش  کارمندان  و  قضات  تعداد  مانند  قوه 
روش هایی  کارگیری  به  با  اینکه  یا  کند  پیدا 
تراکم  و  پرونده ها  ورودی  میزان  افزایش  از 
کشور  ندامتگاه های  و  ها  زندان  در  زندانیان 

جلوگیری شود.
از  استفاده  عنوان  تحت  قانونی  راستا  این  در 
مجازات های جایگزین حبس در ادوار گذشته 
مجازات  درقانون  اصالحاتی  طی  و  مجلس 
تخلفات  برخی  بررسی  و  تصویب شد  اسالمی 
در دستگاه های دیگر مانند تعزیرات حکومتی 

موردتوجه قرار گرفت .
البته چندی پیش هم در همین راستا در دیوان 
مجازات های  عنوان  تحت  قانونی  کشور  عالی 
ماه   3 از  کمتر  حبس های  برای  جایگزین 
مصوب شد که نیاز اجرای قانون مجازات های 
جایگزین حبس را بیش از گذشته مورد تاکید 

قرار داد.
اما پس از گذشت ماه ها از تصویب این قانون 
هنوز هم به دالیلی از جمله نبود زیرساخت ها 
حبس  جایگزین  مجازات های  الزم  امکانات  و 
اجرایی  مجرمان  برای  قضایی  محاکم  در 
کشور  کل  دادستان  که  طوری  به  نمی شود، 
این  در  بارها  قضایی  دستگاه  سخنگوی  و 
خصوص اعالم نظر کرده و تاکید کردند که در 
حال حاضر شرایط برای اجرای این قانون در 

سیستم قضایی فراهم نیست.
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  گفته  به 
از تصویب در قوه مقننه  اجرای هرقانون پس 
اینکه  به  توجه  با  و  است  ضروری  و  الزامی 
کشور  در  ها  زندان  فضای  حاضر  حال  در 
مجازات  از  استفاده  قانون  باید  است  محدود 
تراکم  های جایگزین حبس در جهت کاهش 
توان  نمی  بنابراین  شود،  اجرایی  زندانیان 
و  ها  زیرساخت  نبود  مانند  مواردی  طرح  با 

امکانات کافی قانون را اجرایی نکرد.
 

تراکم زندانیان کاهش یابد
مصوبه  درخصوص  ابوترابی  ابوالفضل 
گرفتن  درنظر  بر  مبنی  کشور  عالی  دیوان 
کمتر  حبس های  برای  جایگزین  مجازات های 
از 3 ماه، گفت: برای حبس های کمتر از 3 ماه 
به طورحتم باید از مجازات های جایگزین مانند 
جزای نقدی، تعلیقی یا خدمات عمومی استفاه 
کرد، بنابراین این مصوبه دیوان عالی کشور در 
راستای کمک به کاهش تراکم زندانیان است 

که نیازی به گذشت شاکی ندارد.
در  کرون  و  تیران  آباد،  نجف  مردم  نماینده 

اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس 
دارای  های  مجازات  مجرم  برای  می توان 
عالوه  افزود:  گرفت،  درنظر  عمومی  منفعت 
به جزای  تبدیل  از مجازات ها  بسیاری  این  بر 
عالی  دیوان  رای  این  بنابراین  می شود،  نقدی 
قانونی  مجازات های  به  ناظر  فقط  کشور  

حداکثر 3 ماه است.
اجرای  برای  تاکنون  اینکه  بیان  با  وی 
ماه میان  زیر 3  مجازات های جایگزین حبس 
قضات اختالف نظر وجود داشت، تصریح کرد: 
عمومی   هیات  در  رویه  وحدت  رای  بنابر  اما 
از  قضات،  اکثریت  نظر  و  کشور  عالی  دیوان 
از  باید  ماه   3 زیر  حبس های  برای  پس  این 
یا  نقدی  جزای  مانند  جایگزین  مجازات های 
خدمات عمومی از جمله شست وشوی معابر و 

فضای سبز استفاده کرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر 
اینکه برای حبس های باالتر از 3 ماه نیز دست 
قاضی برای استفاده از جزای نقدی باز است، 
افزود:  اما برای حبس های زیر 3 ماه استفاده 
البته  است؛  الزامی  جایگزین  های  مجازات  از 
جایگزین  مجازات های  گرفتن  درنظر  قانون 
شده  اجرا  تاکنون  تصویب  زمان  از  حبس 
برعهده قاضی  اجرای صد درصد آن  اما  است 

گذاشته شده است.
ابوترابی با یادآوری اینکه برای حبس های باالتر 
مجازات های  از  استفاده  برای  قاضی  ماه   3 از 
کرد:  تصریح  دارد،  عمل  اختیار  جایگزین 
قاضی با توجه به اوضاع و شرایط مرتکب جرم 
می تواند مجازات را تبدیل به جزای نقدی کند 
اما برای زیر 3 ماه تبدیل به مجازات جایگزین 

الزامی است.
مجلس  در  کشور  داخلی  امور  و  شوراها  عضو 
نمی توان  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
برای حبس های باالتر از 3 ماه قانون استفاده 
تصویب  را  قطعی  جایگزین  های  مجازات  از 
جرم  مرتکب  افراد  شرایط  چون  گفت:  کرد، 
الزم  اختیارات  از  باید  قضات  است،  متفاوت 

برای تغییر مجازات برخوردار باشد.
 

بسیاری از عناوین مجرمانه کارایی ندارند
از  استفاده  اینکه  به  اشاره  با  کاظمی  محمد 
مجازات های جایگزین حبس روش معقول در 
پیشرفته  کشورهای  از  بسیاری  جزایی  حقوق 
است، گفت: استفاده از مجازات های جایگزین 

برای  راه  ترین  قبول  قابل  و  بهترین  حبس 
زندان  در  حبس  تحمل  بدون  مجرم  اصالح 
اسالمی  مجازات  درقانون  بنابراین  است، 
برای  که  شد  بینی  پیش   92 سال  مصوب 
مجرمان بدون سابقه و دارای جرم کم اهمیت 

اجرای حکم حبس به تعویق افتد.
نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی 
مجازات حبس  تعویق  زمان  در  اینکه  بیان  با 
پابند  از  استفاده  مانند  نظارت هایی  باید 
افزود:  شود،  انجام  متهم  برای  الکترونیکی 
برای  سیستم ها  برخی  از  استفاده  متاسفانه 
کنترل و نظارت بر متهم در جامعه ما کارایی 
راه  مسئوالن  صورت  دراین  باید  که  ندارد 
از  استفاده  قانون  بنابراین  بیندیشند؛  چاره ای 
مجازات های جایگزین الزم االجرا بوده و نباید 
به بهانه نداشتن امکانات و نبود زیرساخت ها 

اجرای قانون را متوقف کرد.
تعویق  صورت  در  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
از  می توان  قاضی  سوی  از  حکم  اجرای  در 
جایگزین  های  مجازات  از  استفاده  اختیارات 
با استناد به مواد قانونی مجازات استفاده کرد، 
تصریح کرد: استفاده از مجازات های جایگزین 
قانون مجازات اسالمی  یک تخفیف جدید در 
است اما استفاده از اینگونه مجازات ها یا تعلیق 
مجازات درنظرگرفته شده برای متهم از سوی 
داشت  انتظار  نمی توان  و  بوده  زمان بر  قضات 
مجازات ها  این  از  کوتاه  زمان  مدت  در  که 

استفاده شود.
بر  مبنی  گفته ها  برخی  اینکه  بیان  با  کاظمی 
مجازات  از  استفاده  به  تمایلی  قضات  اینکه 
قبول  قابل  و  درست  ندارند  حبس  جایگزین 
قانونی  لحاظ  به  مشکلی  هیچ  گفت:  نیست، 
حبس  جایگزین  ازمجازات  استفاده  برای 
وجود ندارد و قاضی می تواند به جای حبس 
تعویق  به  را  حکم  اجرای  تعلیقی  یا  و  قطعی 
سازی  آماده  و  کار  اجرای  بنابراین  اندازد، 
دیگر  مراجع  عهده  بر  الزم  زیرساخت های 
رسیدگی  اگرچه شعب  کرد  تاکید  باید  است؛ 
به محاکم قضایی بسیار شلوغ و پرتردد هستند 
اما قضات در استفاده از مجازات های جایگزین 

هیچ مشکلی ندارند.
حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  رییس  نایب 
مجلس درخصوص تاثیرات استفاده از مجازات 
حوزه  مشکالت  دررفع  حبس  جایگزین  های 
قضایی، گفت: اگر فردی برای اولین بار و تحت 

ورود  شود،  جرم  مرتکب  بیرونی  عوامل  تاثیر 
وی به زندان نه تنها تاثیر مثبتی برای جامعه 
ندارد، بلکه دارای اثرات منفی می باشد به این 
جهت اینکه فرد مورد نظر در زندان با افرادی 
سابقه دار و حرفه ای در ارتکاب جرائم ارتباط 
از  باید  ممکن  جای  تا  قضات  بنابراین  دارد؛ 
سابقه  بودن  مجرمان  برای  جایگزین  مجازات 

استفاده کنند.
 

بسیاری از عناوین مجرمانه کارایی ندارند
یحیی کمالی پور نیز گفت: قضازدایی و کاهش 
از  یکی  حاضر  حال  در  مجرمانه  عناوین 
است  کشور  قضایی  سیستم  ضروری  نیازهای 
زیرا هم اکنون حجم کثیری از عناوین مجرمانه 
کار  که  دارد  وجود  کشور  قضایی  قوانین  در 
با  مجرمان  جرائم  به  رسیدگی  در  را  قضات 

مشکل روبه رو کرده است.
شورای  مجلس  در  جیرفت  مردم  نماینده 
عناوین  از  بسیاری  اینکه  بیان  با  اسالمی، 
هستند،  مشترک  جرایم  برخی  در  مجرمانه 
درحال  مجرمانه  عناوین  از  بسیاری  افزود: 
کارایی  هیچگونه  قضایی  قوانین  در  حاضر 
ندارند بنابراین طی مقاطع مختلف باید برآورد 
تا  و شرایط کشور داشت  از وضعیت  جدیدی 
پیشرفت های صورت گرفته در جامعه  اثر  بر 
برخی عناوین مجرمانه را حذف کرد یا اینکه 
عناوین مجرمانه  برخی  نیاز جامعه  فراخور  به 

را جایگزین کرد.
وی با تاکید بر اینکه هم اکنون چندین عنوان 
وجود  سرقت  مانند  جرائمی  برای  مجرمانه 
 3 یا   2 باید  طورحتم  به  کرد:  تصریح  دارد، 
عنوان مجرمانه برای جرم سرقت درنظر گرفت 
عناوین  مزاحمت ها  ایجاد  بحث  در  اینکه  یا 
مجرمانه بسیاری وجود دارد که باید این تعداد 
به یک یا 2 مورد کاهش یابد بنابراین با توجه 
به  تنها  عناوین مجرمانه  تعداد کثیر  اینکه  به 
حجم کار در محاکم قضایی منجر شده است 
قانون  در  رویکرد خاصی  درنظرگرفتن  با  باید 

این عناوین راکاهش  داد.
عناوین  کاهش  اینکه  به  اشاره  با  کمالی پور 
قانون  در  مبانی  برخی  حذف  و  مجرمانه 
جامعه  در  روحی  آرامش  ایجاد  به  قضایی 
کمک می کند، گفت: همچنین کاهش عناوین 
مجرمانه در ایجاد شرایط مناسب برای قضات 
زیرا  دارد  بسزایی  تاثیر  مجرم  با  دربرخورد 
یک  در  مجرمانه  عنوان  چندین  که  زمانی 
به طورحتم استنباط قضایی  جرم وجود دارد 
و برخورد با مجرم را برای قاضی دچار مشکل 

می کند.
نایب رییس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس 
از  بسیاری  اینکه  بیان  با  اسالمی،  شورای 
قوانین موجود قضایی در شرایط امروز جامعه 
قوانین  باید  افزود:  است،  استفاده  غیرقابل 
قضایی و عناوین مجرمانه را با توجه به شرایط 
مثال  عنوان  به  روزرسانی کرد  به  حال حاضر 
جرائم  عنوان  تحت  جرمی  هیچ  گذشته  در 
حاضر  حال  در  اما  نداشت  وجود  الکترونیکی 
الکترونیکی،  کالهبرداری های  مانند  جرائمی 
باید  که  است  شده  اضافه  رایانه ای  و  صنعتی 
برای این جرائم عناوین مجرمانه درنظرگرفت.

مجازات های جایگزین بهترین راهکار برای کاهش تراکم زندان ها

نارضایتی مردم از روند همکاری بانک ها در پرداخت 
وام ازدواج این روزها به اوج خود رسیده و دغدغه های 

بسیاری را برای جوانان رقم زده است.
مجلس نهم در واپسین روزهای کاری خود و همزمان 
با بررسی الیحه بودجه 95 در صحن علنی مجلس 
تصمیم گرفت تا وام ازدواج جوانان را از 3 میلیون به 
افزایش دهد، مصوبه مجلس در  تومان  10 میلیون 
بحث وام ازدواج در تبصره 29 قانون بودجه سال 95 
کل کشور لحاظ شده؛ براساس این تبصره » به منظور 
جمهوری  مرکزی  بانک  جوانان،  ازدواج  از  حمایت 
اسالمی ایران موظف است تمامی بانکها و مؤسسات 
از  اندازه سهم خود  به   کند  ملزم  را  اعتباری کشور 
جاری  و  پس انداز  قرض الحسنه  سپرده های  مجموع 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه مشارکت کرده  در 
و تسهیالت قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست 

پرداخت قرار دهد.
برای  ازدواج  قرض الحسنه  تسهیالت  ــ   1 تبصره 
 )30.000.000( میلیون  سی  از  زوجین  از  هریک 
ریال به یکصد میلیون )100.000.000( ریال با دوره 

بازپرداخت چهارساله افزایش می یابد.
اعطای  است  موظف  مرکزی  بانک  ــ   2 تبصره 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند 
که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه 

کمتر از پنجاه هزار نفر باشد.
ـ بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این  تبصره 3ـ 
قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را برعهده 

دارد«.
با وجود مصوبه سفت و سخت مجلس در بحث وام 
ازدواج اما باز هم برخی کارشکنی ها از سوی بانک ها را 
شاهد هستیم که نتیجه آن تشکیل صف های طوالنی 

متقاضیان وام ازدواج برای دریافت تسهیالت است.
به زعم بسیاری از کارشناسان علت تاخیر در پرداخت 
وام ازدواج به جوانان انحراف منابع قرض الحسنه از 
مسیر اصلی خود و همچنین بهانه تراشی بانک ها است 
که هر دوی این دو مورد با برخورد قاطع دستگاه های 
نظارتی باید همراه شود زیرا زمانی که مصوبه ای قانونی 
می شود همه دستگاه ها ملزم به رعایت آن هستند و 

هیچ دستگاهی از اجرای آن مستثنی نشده است.
پرداخت وام 10 میلیونی ازدواج هر چند باز هم کفاف 
زندگی معمولی جوانان را نمی دهد اما می تواند تا 
حدودی موتور محرک برای تسهیل شرایط زندگی 
آن ها باشد از این رو نباید با سنگ اندازی بانک ها 

همراه شود.
در حال حاضر با وجود بروزرسانی سامانه ثبت نام وام 
ازدواج، افزایش تعداد بانک ها و شهرهایی که برای 
ثبت نام وام 10 میلیونی در سامانه برای متقاضیان 
قابل دسترس است، ولی بازهم مردم نمی توانند این 
وام را دریافت کنند چراکه شعب از پرداخت وام 10 
می  امتناع  منابع  نداشتن  بهانه  به  ازدواج  میلیونی 
کنند در همین راستا خبرگزاری خانه ملت با برخی 

از نمایندگان به گفت وگویی پرداخته و راهکارهای آن 
ها برای گره گشایی از وام ازدواج را بررسی کرده است 

که در ذیل می خوانید:
 محمودی شاه نشین: تعلل در پرداخت تسهیالت 

ازدواج به ورود قاطعانه مجلس ختم می شود
محمد محمودی شاه نشین، با انتقاد از کمبود منابع 
قرض الحسنه در کشور، گفت: با توجه به لحاظ شدن 
منابع وام قرض الحسنه ازدواج در بودجه 95 هیچ بهانه 

و تعللی در پرداخت این تسهیالت پذیرفتنی نیست.
نماینده مردم شهریار، قدس و مالرد در مجلس شورای 
اسالمی، با بیان اینکه باید دولت بانک ها را ملزم به 
پرداخت وام ازدواج کند، تصریح کرد: بی توجهی به 
این مهم غفلت در نصب العین قراردادن فرمایشات 
رهبری در بحث تسهیل شرایط ازدواج را در پی دارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید براینکه باید 
بانک ها از تبلیغ صرف در بحث جذب سرمایه و بنگاه 
داری خارج شوند، افزود: پرداخت تسهیالت ازدواج باید 

با سرعت بیشتری در دستور کار قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه باید رویکرد فرهنگی در بحث ازدواج 
محقق  رهبری  معظم  مقام  تاکیدات  تا  کند  تغییر 
شود،گفت: در بحث پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 

ازدواج منافع اقتصادی باید کنار گذاشته شود.
ازدیاد نسل با تسهیل شرایط ازدواج ممکن می شود

محمودی شاه نشین با بیان اینکه ازدیاد نسل با تسهیل 
با  باید  افزود: دولت  ازدواج ممکن می شود،  شرایط 
تامین شرایط ازدواج جوانان از جمله مسکن تسهیل 

معیشت آنان را رقم بزند.
وی تاکید کرد: تخلف در پرداخت وام ازدواج با برخورد 

قاطع مجلس همراه خواهد شد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، با بیان 
اینکه طرحی برای ملزم کردن دولت نسبت به پرداخت 
وام ازدواج در صورت لزوم در مجلس تهیه خواهد شد، 
تصریح کرد: دولت باید ملزم به پرداخت وام ازدواج 
باشد و با بانک های تعلل کننده در این زمینه برخورد 

کند.
ا... قلی زاده:تسهیل شرایط ازدواج جوانان کاهش 

معضالت اجتماعی را در پی دارد
کاهش  راهکار  اینکه  بر  تاکید  با  زاده،  قلی  ا...  قلی 
تزریق  ما  در جامعه  اجتماعی  و  فرهنگی  مشکالت 
منابع قرض الحسنه ازدواج است، گفت: تا زمانی که 
تسهیل شرایط ازدواج صورت نگیرد با انواع بزهکارهای 

اجتماعی مواجه خواهیم بود.
درمجلس  هوراند  و  کلیبر،خدافرین  مردم  نماینده 
در مسیر  باید  دولت  اینکه  بیان  با  اسالمی،  شورای 
تسهیل شرایط ازدواج جوانان گام بردارد، افزود: ارایه 

تسهیالت 10 میلیونی ازدواج به هر یک از زوجین 
یکی از راهکارهایی است که روند ازدواج را در جامعه 

تسهیل خواهد کرد.
بانک ها باید تسهیل کننده شرایط ازدواج جوانان 

باشند
وی با تاکید بر اینکه بانک ها باید تسهیل کننده شرایط 
ازدواج جوانان باشند، تصریح کرد: نمایندگان مجلس 
بارها به بانک ها در خصوص تسریع در ارایه تسهیالت 

ازدواج توصیه کرده اند.
ا... قلی زاده،ادامه داد:با رفع مشکالت جوانان بسیاری از 
مشکالت جامعه از جمله معضالت فرهنگی، اجتماعی 

و غیره حل خواهد شد.
وی با بیان اینکه پرداخت وام ازدواج در حال حاضر در 
برخی از بانک ها در حال انجام است، تصریح کرد: تا 
حدودی کمبود منابع قرض الحسنه تاخیر در این نوع 

پرداخت ها را رقم زده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، یادآور 
به  نسبت  ها  بانک  کردن  مکلف  با  باید  دولت  شد: 
پرداخت وام ازدواج نسبت به تخلفات احتمالی در این 

زمینه پیشگیری کند.
 امیرآبادی فراهانی: بیش از ۹۰هزار میلیارد تومان 

معوقه بانکی در دست ۱۷۰ نفر خاص است
خبرنگار  با  وگو  گفت  در  فراهانی  امیرآبادی  احمد 
در  دولت  تاخیر  از  انتقاد  با  ملت،  خانه  خبرگزاری 
های  صف  ایجاد  به  منجر  که  ازدواج  وام  پرداخت 
طوالنی متقاضیان شده است، گفت: در حال حاضر 
بیش از 90هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در کشور 
بانکی  منابع  از چرخش  معضل خود  این  که  داریم 

ممانعت می کند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی،با بیان 
اینکه تعلل بانک ها در بازپس گیری مطالبات معوقه 

با  مطالبات  این  باید  دارد،افزود:  تعجب  جای  خود 
شکایت بانک ها به دستگاه قضا مورد پیگیری قرار 

بگیرد.
دست های پشت پرده اجازه شکایت بانک ها برای 

بازپس گیری مطالبات معوقه را نمی دهد
اجازه  اینکه دست های پشت پرده  بر  تاکید  با  وی 
شکایت بانک ها به دستگاه قضا برای بازپس گیری 
کرد:باید  تصریح  دهد،  نمی  را  معوقه  مطالبات 
درخصوص پشت پرده این نوع معوقات پرده برداری 
شده و با شفاف سازی موضوع مردم از چرایی آن اطالع 
حاصل کنند.این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان 
بانکی امکان تسهیالت دهی را برای  اینکه معوقات 
بانک ها به حداقل ممکن رسانده است، گفت: وقتی 
90 هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه در دست 170 
نفر خاص باشد به طورحتم پرداخت تسهیالت قرض 

الحسنه با مشکل مواجه خواهد شد.
از  یکی  بدهکاران  از  بانکی  حقوق  و  حق  استیفای 

اولویت های بانک ها باشد
حقوق  و  حق  داد:استیفای  فراهانی،ادامه  امیرآبادی 
بانکی از بدهکاران یکی ازکارهای مهمی است که باید 

درحال حاضر مسئوالن بانکی انجام دهند.
وی با بیان اینکه با بازگشت معوقات بانکی به شبکه 
مالی کشور استیفای حق و حقوق ملت صورت خواهد 

گرفت.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی، یادآور شد: 
با بازگشت معوقات کالن به شبکه بانکی تسهیالت 

دهی به مردم تسریع خواهد شد.
 نادری: نظارت قاطع مجلس بر بانک ها در پرداخت 

تسهیالت ازدواج
شهاب نادری درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه 
وام  اعطای  شرایط  تسهیل  برضرورت  تاکید  ملت،با 

ازدواج از سوی بانک ها، گفت: با سخت گیری های 
بانک ها در اعطای تسهیالت سن ازدواج در کشور باال 

رفته است.
نماینده مردم پاوه،جوانرود،ثالث باباجانی و روانسر در 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بارها رهبر انقالب 
اسالمی در سخنان خود بر ضرورت تسهیل شرایط 
ازدواج جوانان تاکید داشته اند، افزود: با وجود مصوبه 
بانک ها  اما  ازدواج  وام  افزایش  مجلس در خصوص 
دراعطای این نوع تسهیالت سخت گیری کرده به گونه 
ای که به ایجاد صف های طوالنی از سوی متقاضیان 

منجر شده است.
بانک ها منابع و دارایی های بسیاری برای پرداخت 

وام ازدواج دارند
این نماینده مردم در مجلس دهم،با اشاره به اظهارات 
اخیر مسئوالن اقتصادی کشور مبنی بر اینکه منابع 
بانک ها برای تسهیالت دهی کافی نیست، افزود: این 
بر منابع  بانک ها عالوه  نبوده زیرا  استدالل درست 
دارایی های بسیاری دارند که می توانند با استفاده از 

آن ها روند تسهیالت دهی را از سر بگیرند.
وی با بیان اینکه منابع برای تخصیص وام 10 میلیون 
تومانی ازدواج در بودجه 95 دیده شده است،تصریح 
کرد:با توجه به منابع دیده شده در بودجه هر نوع تعللی 
در پرداخت تسهیالت ازدواج با برخورد مجلس همراه 

خواهد شد.
پیش شرط های پرداخت وام ازدواج بسیار دشوار 

است
نادری با تاکید براینکه پیش شرط های پرداخت وام 
ازدواج بسیار دشوار است،افزود:برای تسهیل شرایط 
جهت  آسان  های  شرط  پیش  باید  جوانان  ازدواج 

پرداخت تسهیالت در نظر گرفته شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به درخواست 
های بی شمار مردم از نمایندگان مجلس در خصوص 
پیگیری چرایی تاخیر در پرداخت وام ازدواج،تصریح 
کرد: متاسفانه همه روزه،نامه های بسیاری درخصوص 
تعلل بانک ها برای پرداخت تسهیالت ازدواج به دفاتر 
ها  بانک  داد:رفتار  ادامه  رسد.نادری  می  نمایندگان 
درخصوص پرداخت تسهیالت از این پس زیر ذره بین 
نظارتی مجلس قرار خواهد گرفت و هر نوع سخت 

گیری، با برخوردهای قاطع مواجه خواهد شد.
احضار مسئوالن اقتصادی کشور به مجلس در صورت 

تعلل بانک ها در پرداخت تسهیالت ازدواج
در  تاخیر  روند  ادامه  صورت  در  اینکه  بیان  با  وی 
پرداخت تسهیالت ازدواج کمیسیون اقتصادی مجلس 
بانک مرکزی  اقتصاد و رئیس کل  از وزیر  با دعوت 
پیگیر موضوع خواهد بود،گفت:باید مسئوالن اقتصادی 

دولت پاسخگوی تاخیر در پرداخت تسهیالت باشند.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی،یادآور 
و  تسریع  دولت  از  مجلس  نمایندگان  شد:مطالبه 
تسهیالت  ارایه  با  ازدواج جوانان  در شرایط  تسهیل 

کارآمد است.

پرداخت وام ازدواج در گرداب بدقولی های مکرر بانکها
 برخورد با انحراف منابع قرض الحسنه حتمی است
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جذب 10 هزار  نیرو در
 در آموزش و پرورش

دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
فرهنگیان از جذب 10 هزار نفر از طریق آزمون 
و  داد  خبر  پرورش  و  آموزش  در  استخدامی 
با  آزمون همزمان  این  گفت: پیش بینی می  شود 
آزمون دستگاه های اجرایی کشور در شهریور ماه 
برگزار شود. نعمت ا... موسی پور معاون آموزشی و 
تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیان ، از استخدام 
10 هزار نفر در آموزش و پرورش خبر داد و گفت: 
امسال برای طرح مهارت آموزی حرفه ای معلمان، 
افراد پس از  10 هزار نفر ظرفیت داریم که این 
و  آموزش  استخدامی  آزمون  در  شدن  پذیرفته 
پرورش برای گذراندن دوره های آموزشی به دانشگاه 

فرهنگیان می آیند. 
وی با بیان اینکه باقی مانده های ردیف  استخدامی 
سال گذشته انتخاب معلم، در آزمون استخدامی 
ادارات دولتی که شهریور ماه برگزار می شود درج 
شده است و تعدادی از افراد نیز ثبت نام کردند، 
افزود: وزارت آموزش و پرورش قبالً به ما وعده داده 
است که اگر بتواند قبل از برگزاری آزمون استخدامی 
متمرکز دستگاه های اجرایی کشور، ردیف اسخدامی 
بگیرد،  این آزمون با آن آزمون استخدامی مشترک 
برگزار می  شود و امیدواریم با توجه به اینکه ردیف 
اخذ شده است آزمون استخدامی آموزش و پرورش 

نیز 19 شهریور ماه برگزار شود.
دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
آموزشی  یکساله  دوره  اینکه  بیان  با  فرهنگیان 
استخدامی  آزمون  پذیرفته شدگان  مهارت آموزی 
باید از مهرماه شروع شود، گفت: سال گذشته این 
دوره خیلی طول کشید و از اسفند ماه شروع شد به 
همین سبب دوره نه چندان رضایت بخشی برگزار 
شد و مشکالت آموزشی و اجرایی زیادی داشتیم 
که امیدواریم امسال بتوانیم دوره آموزشی یکسال 

مهارت را بدون مشکلی آغاز کنیم. 
این  ما  مشکل  عمده ترین  کرد:  تصریح  وی 
اجرای مدرسه،  بر شرایط  باید منطبق  است که 
آموزش هایمان را دنبال کنیم یعنی از همان اول مهر 
که دانش آموزان به مدرسه می روند مهارت آموزان و 
کسانی که دوره های کارورزی را طی می کنند باید 
بتوانند در مدرسه حضور پیدا کرده و تمام شرایط 
واقعی مدرسه را تجربه کنند. موسی پور تصریح کرد: 
تأخیر در اعالم نتایج و پذیرش عمالً این انطباق با 
شرایط طبیعی مدرسه را دچار مشکل می کند و 

آموزش ها به کیفیت  کمتر می انجامد.

تخفیف بلیت مترو  در ساعات خلوت
مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران جزییات 
پیشنهاد تخفیف بلیت مترو در ساعات خلوت را 
تشریح کرد. احمدی بافنده ، در تشریح جزئیات 
پیشنهاد کاهش نرخ بلیت مترو در ساعات غیر 
پیک، گفت: بررسی ها نشان داده که مردم از ساعت 
شش تا هشت صبح و در هنگام عصر نیز طی دو 
ساعت مشخص که عمدتا ساعت ورود و خروج 

کارمندان است، بیشترین استفاده از مترو را دارند.
وی با بیان اینکه این در حالیست که در مابقی 
ساعات مترو فعال است اما مسافر چندانی ندارد 
و قطارها خالی حرکت می کنند، گفت: مترو مانند 
اتوبوس نیست که در ساعات غیرپیک آنها را از 
شبکه حمل و نقل خارج کنیم و در پایانه نگه  داریم.

احمدی بافنده با بیان اینکه در کشورهایی که تجربه 
بیش از 100 ساله مترو دارند، برای افزایش مسافر 
در ساعات غیرپیک چاره اندیشی کرده اند، یادآور 
برای ساعات پیک و  بلیت  آنها چند مدل   : شد 
غیرپیک دارند؛ به گونه ای که در ساعات غیرپیک 

نیز بلیت با تخفیف به مسافران ارائه می شود.
مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو با بیان اینکه 
در مترو تهران می توان همان نرخ شورای شهر را در 
ساعات پیک صبح و عصرگاهی اخذ کرد، گفت: در 
ساعات غیرپیک در حالی مترو فعال است که تعداد 
مسافران کم است و می توان با اتخاذ سیاست های 

مختلف ساعت غیرپیک مترو را کاهش داد.
وی گفت: اتخاذ سیاست تغییر نرخ بلیت در ساعات 
مختلف نه تنها هجوم صبح گاهی و عصرگاهی را 
می کاهد بلکه در همه ساعات مترو مسافر دارد و 
تعادلی در کل ظرفیت مترو  این سبب می شود 
ایجاد شده و فشار مسافران در هنگام صبح و عصر 

کاسته شود.

آموزش کاشت گیاهان دارویی 
به شهروندان 

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه 7 از 
آموزش کاشت و برداشت گیاهان دارویی ویژه فصل 
تابستان، در 3 مرکز آموزش گل و گیاه معلم، جوان 

و آزادگان واقع در این منطقه خبر داد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  پیام  گزارش  به 
شهرداری منطقه 7، محمد علی شعبانی با اعالم 
این مطلب افزود: در این کالس آموزشی طریقه 
کاشت و برداشت رازیانه، شمعدانی عطری، سوسن 
انبر، نعنا، پونه  و به لیمو که ریشه درمانی دارند به 

شهروندان آموزش داده می شود.
وی با اشاره به اینکه کالس های آموزشی در مراکز 
گل و گیاه منطقه با هدف آشنایي، تشویق و ترغیب 
هرچه بیشتر شهروندان به نگهداري گل و گیاه و 
فضاي سبز شهري برگزار مي شود، تصریح کرد: 
کلینیک گل و گیاه منطقه کالس هاي آموزشي 
خود را همه روزه به جز جمعه ها از ساعت 10 در 

مراکز آموزش گل و گیاه برگزار می کند.
هاي  دوره    7 منطقه  شهردار  معاون  گفته  به 
آموزشی و مشاوره گل و گیاه ویژه فصل تابستان 
با موضوعاتي از قبیل نگهداري گیاهان آپارتماني، 
سبزیکاري، گل هاي پیازي، آفات و بیماري ها، 
هرس و تکثیر رز، تراریوم، گل هاي فصلي، عملیات 
به زراعي، میوه درماني، پرورش کاکتوس، خواص 
دمنوشهاي  درختچه،  و  درخت  هرس  مرکبات، 
گیاهي، خانه سبز، کاشت و خواص سیر و آلوئه 
ورا، ورمي کمپوست، کودهاي خانگي براي تغذیه 
گیاهان و کاشت چمن برگزاري مي شود. وی در 
ادامه خاطرنشان کرد: شهروندانی که در کالس های 
رایگان کلینیک گل و گیاه منطقه ثبت نام کنند و 
به طور مرتب در این کالس ها حضور داشته باشند 
یک قطعه زمین زراعی برای تولید محصول تحویل 

می گیرند.

فرهنگي که در خیابان ها باید به روز شود!

مهناز همتی

روند رو به رشِد جمعیت و به تناسب آن افزایش 
استفاده از وسایل نقلیه و ماشین هاي شخصي،  
بدون تردید ایمني و مناسب بودن جاده ها و 
کشي  خط  طلبد.  مي  را  شهر  هاي  خیابان 

خطوط عابر پیاده، مشخص کردن الین خیابان ها، سرعت گیرهاي 
مناسب، مسطح و همواره کردن چاله هاي موجود در  خیابان هاي شهر، 

همه و همه از زمینه هاي ایمني جاه اي به شمار مي رود.
زماني که این شرایط بخوبي فراهم نشود همچنان شاهد افزایش آمار 
تصادفات در شهر خواهیم بود،  گاهي در مسیر حرکت به ناگاه با سرعت 
گیرهایي مواجه مي شویم که با مثابه تپه اي باید از روي آن گذر کرد.

تصور کنید جاده اي روشنایي ندارد و  ناگهان با چنین سرعت گیري 
روبرو مي شوید، در این زمان چه بر سر ماشین شما خواهد آمد؟ زماني 
که خیابان از روشنایي الزم  برخوردار نیست باید حداقل این سرعت 
گیرها با چراغ هاي مخصوصي مشخص شود تا راننده اینگونه غافلگیر 
نشود، روبرو شدن با چاله هاي موجود در برخي مسیرها که با افتادن 
یک الستیک ماشین در آن به مانند خندقي که در آن افتاده اي، و به 
تبع آن؛ بردن ماشین به جلوبندي و هزینه هاي گزاف آن از عواقب 

افتادن در این چاله ها مي باشد.
خیابان هاي کم عرض و مواجه شدن با رانندگاني که صبر و حوصله 
چنداني ندارند و همواره به دنبال سبقت و  اول شدن هستند ممکن 
است منجر به تصادف شود. آیا این مشکالت که  مدتهاي بسیاري است 

با آن مواجه هستیم نیاز به حل شدن ندارد؟!
البته در کنار اینها  گاهي نیز با رانندگاني مواجه مي شویم که بدون 
مراعات و رعایت نکردن قوانین سعي دارند کار خود را پیش ببرند و 
زماني که لحظاتي مانده به روشن شدن چراغ سبز، ماشین خود را به 
حرکت در مي آورند و کافي است که در آن میان افسري هم نباشد که 
دیگر با پا گذاشتن روي پدال گاز، ماشین با سرعت زیاد در حالي که از 
چهارراه  عبور مي کند ممکن است به دلیل همزماني با برخي ماشین 

ها، تصادفي رخ دهد.
به نظر مي رسد براي کاهش آمار تصادفات و ارتقاي فرهنگ رانندگي، 
فراهم کردن شرایط مناسب براي رانندگي از سوي مسئولین شهر و 
رعایت قوانین رانندگي از سوي مردم مي تواند قدمي براي سالمت در 

رانندگي محسوب شود.

نگرش نادرست وزارت بهداشت برای راه اندازی 
داروخانه های طب سنتی 

به گزارش پیام زمان ،رئیس انجمن علمی داروسازان ایران با اشاره به 
اینکه نگرش وزارت بهداشت در مورد راه اندازی داروخانه های طب سنتی 
درست نیست، گفت: به دلیل اینکه سازوکار الزم در این زمینه پیش بینی 
نشده است در آینده در مورد این داروخانه ها همان مشکالت عطاری ها را 
خواهیم داشت.محمدرضا شانه ساز اظهار داشت: دارو یکی از سودآورترین 
صنعت ها را در حال حاضر به خود اختصاص داده است به طوری که 
یکی از سه سودآورترین صنعت دنیا است البته در کشور ما به دلیل 
مشکالت مربوط به صنعت و افزایش نیافتن قیمت دارو چندان سودآور 
نیست.وی ادامه داد: حدود 18 هزار داروساز عضو انجمن علمی داروسازان 
ایران هستند که در واقع حدود 2 هزار نفر آنها فعالیت رسمی در این 
انجمن دارند. وی خوددرمانی و درمان های موازی غیرعلمی را از جمله 
داشت:  عنوان  و  برشمرد  سنتی  داروخانه های طب  راه اندازی  عوارض 
راه اندازی داروخانه های طب سنتی با شیوه مطرح  شده وزارت بهداشت را 
انجمن های علمی داروسازی و پزشکی کشور و حتی سازمان نظام پزشکی 
قبول ندارد چرا که سازوکارهای الزم در این راستا لحاظ نشده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پانزدهمین همایش ساالنه  انجمن علمی 
داروسازان ایران از مورخ  3 تا 5 شهریور در سالن همایش های رازی 

برگزار خواهد شد

اینترنت دلیلی برای ناباروری
مشاور معاون بهداشت وزارت بهداشت اظهار کرد: عدم تحرکات الزم در 
بدن و استفاده از مواد غذایی ناسالم می تواند یکی از مهم ترین دالیل عدم 

باروری در زنان باشد.
دکتر ربابه طاهری پناه متخصص زنان و زایمان در رادیو گفت وگو در 
خصوص تعریف ناباروری گفت: ناباروری اصوال به مواردی اطالق می شود 
که یک زوج در طول یک سال رابطه جنسی موفق به ایجاد جنین نشوند.

وی همچنین با اشاره به ناباروری اولیه و ثانویه تصریح کرد: ناباروری اولیه 
به مواردی مربوط می شود که زوج برای اولین بار تصمیم تشکیل جنین 
را بگیرند، اما ناباروری ثانویه زمانی اتفاق می افتد که زوج پس از یک بار 

بچه دار شدن، به دالیلی فرزندان بعدی را از دست بدهند.
مشاور معاون بهداشت وزارت بهداشت و درمان در همین رابطه توضیح 
داد: برای زنان  بیش از 35 سال حداقل تالش 6 ماهه و برای زنان کم تر 
از این سن حداقل تالش یک ساله وضعیت ناباروری را مشخص می کند.

وی در خصوص دالیل محیطی عدم باروری افزود: عدم تحرکات الزم در 
بدن و استفاده از مواد غذایی ناسالم می تواند یکی از مهم ترین دالیل عدم 

باروری در زنان باشد.
در بخش دیگر این برنامه دکتر محمدرضا صادقی در خصوص شرایط 
فرهنگی و اجتماعی حاصل از ناباروری، گفت: امروزه با توجه به تغییر 
الگوهای زندگی و افزایش سن ازدواج میزان ناباروری در جهان باال رفته 

است .
وی همچنین در ادامه گفت: در صورت تاخیر در ازدواج، زوجین فرصت 
کم تری را برای ایجاد جنین دارند، با توجه به این که بسیاری از بیماری 
ها و عارضه های ناباروری می توانند در سنین مجردی و قبل از ازداج 

رخ دهد.
معاون مجموعه پزشکی ابن سینا همچنین در خصوص عوامل محیطی 
موثر بر ناباروری اظهار داشت: استفاده از اینترنت و قرار گرفتن در معرض 
اشعه های الکترومغناطیسی می تواند در ناباروری افراد نقش مهمی را 

داشته باشد.

مرگ ساالنه پنج میلیون نفر بر اثر پشت میزنشینی
اثر  بر  نفر  میلیون  پنج  از  بیش  ساالنه  که  می دهد  نشان  تحقیقات 
بی تحرکی، نشستن طوالنی و پشت میزنشینی در جهان جان خود را 

از دست می دهند.
عدم تحرک و پشت میزنشینی باعث بیماری ها و کرختی بدن شده و 
با یک ساعت نرمش می توان به جنگ عوارض پشت میزنشینی و عدم 

تحرک رفت.
بدون شک نشستن بیش از حد و بی تحرکی به اندازه مصرف سیگار برای 

بدن انسان مضر و خطرناک است.
بر اساس تحقیقات دانشمندان در خصوص کارمندان و افرادی که شغل 
پشت میزنشینی دارند، توصیه شده تا در طول روز یک ساعت ورزش های 

جنبشی و پرتحرک انجام دهند.
مرگ  خطر  میزان  می تواند  ورزش  که  می دهد  نشان  تحقیقات  این 
زودهنگام را در افراد کارمند پشت نیز نشین کاهش دهد؛ ضمن اینکه 
اکثر کارمندان در بیشتر ساعات روز بی تحرک روی صندلی خود نشسته 

که این موضوع خطرناک است.
این تحقیق نشان می دهد، ساالنه پنج میلیون و 300 هزار نفر در جهان بر 

اثر بی تحرکی و عدم ورزش منظم فوت می کنند.
محققان زندگی پشت میزنشینی و بی تحرکی را کشنده تر از سیگار 
کشیدن می دانند. از طرفی این بی تحرکی عامل بیماری های قلبی، سکته، 
دیابت و در مواردی حتی ابتال به سرطان را به دنبال دارد که ساالنه هزینه 

بیماری های مذکور بالغ بر 67 میلیارد دالر برآورد شده است.

یادداشتخبر

پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
ای  فایده  اخالق  بدون  امروز  طبابت،  گفت: 
ندارد؛ اخالق، چیزی جز انجام عاشقانه آنچه 
نیست  بخورد،  آنها  التیام  و  به درد مردم  که 
مهرورزی  و  مودت  با  همراه  باید  البته  که 

باشد.
جشنواره  دومین  در  هاشمی  سیدحسن 
پزشکان  ما  افزود:  کشور،  پزشکی  مشاهیر 
اخالق،  از  داریم  وظیفه  دیگران  از  بیش 

پاسداری و از هرگونه خطا پرهیز کنیم.
مردم  همه  امروز  کرد:  خاطرنشان  هاشمی 
سوم  یک  حداقل  باید  پزشک  که  دانند  می 
از  کمتری  اطالع  اما  کند  تحصیل  را  عمرش 

دارند. پزشک  اجتماعی  مسئولیت 
وی به ضرورت نمایش تصاویر زیبای پزشکی 
سیاه  از  خودداری  و  آن  تلخ  اتفاقات  درکنار 
گفت:  و  کرد  تاکید  پزشکی  جامعه  نمایی 
مسئوالن  به  که  هایی  گزارش  حال  این  با 
اعتماد  دهنده  نشان  همواره  رسد  می  کشور 
عملکرد  و مجموعه  است  قشر  این  به  جامعه 
جامعه پزشکان در طرح تحول سالمت باعث 

افزایش اعتماد در نگاه مردم شده است.

احداث بیش از 25۰۰ تخت مراقبت ویژه 
در دولت یازدهم 

وزیر بهداشت در ادامه به احداث 2 هزار و 586 
تخت مراقبت های ویژه در دولت یازدهم دوره 
اشاره کرد و گفت: احداث این شمار تخت، معادل 
50 درصد کل تخت های مراقبت ویژه در طول 
اقدامی بی نظیر به شمار  ایران است که  تاریخ 

می آید.
وی ادامه داد: عالوه براین با اقدامات انجام شده 
به ازای هر سه هزار هموطن یک مراقب سالمت 
وجود دارد و پرونده الکترونیک برای 50 میلیون 

ایرانی ایجاد شده است.
هاشمی یادآور شد: مرگ و میر نوزاد و مادر طی 
بویراحمد  و  کهکیلویه  استان  در  گذشته  سال 
سال  در 2  نیز  کرمان  در  میزان  این  نداشتیم؛ 

گذشته صفر بوده است.
یازدهم  دولت  فعالیت  طی  داد:  ادامه  وی 
درپرداختی از جیب مردم و توزیع و کنترل دارو با 
حدود ۴2درصد کاهش روبه رو بوده ایم، نوسازی 
30هزار تخت و احداث 21هزار تخت بیمارستانی 
ظرف 2 سال اخیر و نیز احداث 21 پایگاه اورژانس 

هوایی از جمله اقدامات این سال ها است.

مشکالت مردم نباید مخفی بماند
لزوم  بر  تاکید  با  همچنین  بهداشت  وزیر 
حقوق  و  بودجه  و  بیمه  موضوع  بر  تمرکز 
تولیت  مردم خاطرنشان کرد: فقط 20 درصد 
آن  مابقی  و  است  بهداشت  وزارت  اختیار  در 

برعهده دستگاه های اجرایی دیگر است.
موضوع  در  مردم  داد: مشکالت  ادامه  هاشمی 
و  است  زیاد  بسیار  آشامیدنی  آب  و  هوا  غذا، 
این شفاف سازی  البته  بماند که  نباید مخفی 

نباید در جهت مایوس کردن مردم باشد.

درباره  کنترلی  اقدامات  به  همچنین  وی 
را  آن  و  کرد  اشاره  واگیردار هم  های  بیماری 

مایه خرسندی دانست.
کمبود تخت بیمارستانی و نیروی انسانی 

های  تخت  کمبود  به  اشاره  با  هاشمی 
بیمارستانی درکشور تاکید کرد: از نظر نیروی 
داشتن  وجود  با  و  کمبودیم  دچار  انسانی 
و  پزشک  نیازمند  همچنان  تحصیلکرده  قشر 
دندانپزشک و متخصصان بین رشته ای به ویژه 

در مناطق محروم هستیم.

مشکالت مردم نباید مخفی بماند

طبابت بدون اخالق بی فایده است

ایجاد 10۸ هزار مدرسه محیط زیستی
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: فرصت زیادی 
و  کشاورزی  الگوی  باید  و  نداریم  آبی  منابع  از  برای حفاظت 

آبیاری در بعضی مناطق تغییر کند. 
کشوری  مرحله  دومین  اختتامیه  مراسم  در  ابتکار  معصومه 
بهشتی  شهید  پردیس  در  که  خوارزمی  نوجوان  جشنواره 
دانشگاه فرهنگیان برگزار شد، تصریح کرد: در بحث از دست 
این موضوع بی توجهی شد و  به  دادن منابع آبی در دوره ای 

متاسفانه رتبه اول دنیا را کسب کردیم.
در  چه  را  کشور  آموزشی  نظام  بنای  باید  کرد:  اظهار  ابتکار 
آموزش و پرورش و چه در نظام آموزش عالی بر برقراری مجدد 
ارتباط با طبیعت برقرار کنیم تا تعادل های روانی، فیزیولوژی، 

عاطفی و...  ایجاد شود.
و  می کند  تقویت  را  عواطف  طبیعت  با  ارتباط  داد:  ادامه  وی 
از دردهای جامعه امروز مربوط به فقدان  بخش قابل توجهی 

عاطفه است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور تصریح کرد: هر 
کجا در مدارس، شهرها، دانشگاه ها و ... به اسم توسعه ارتباط با 
طبیعت، ارتباط با چرخه تعادل بخش طبیعت را قطع کرده ایم، 

دچار مشکل شده ایم.
با  آموزان  دانش  که  مدرسه ای  در  تحقیقات  طبق  گفت:  وی 

طبیعت ارتباط دارند دانش آموزان استرس کمتری دارند.
وی اظهار کرد: با وزارت آموزش و پرورش دستورالعملی تهیه 
کرده ایم که به زودی ابالغ خواهد شد و در  108 هزار مدرسه 

آموزش های محیط زیستی خواهیم داشت.

»مشاوره ژنتیک« اجباری شد
استان  تهیه شاخص های  از  بهزیستی کشور  رئیس سازمان 
بوشهر در زمینه آسیب های اجتماعی، فقر، معیشت، پوشش 
بیمه ای و غیره نسبت به سایر استان های کشور توسط وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.
ربیعی،  سفر  به  اشاره  ضمن  بندپی  محسنی  انوشیروان 
خود  معاونین  همراه  به  اجتماعی  فاه  ور  کار  تعاون،  وزریر 
در سایر سازمان های این وزارتخانه به شهرستان عسلویه و 
برگزاری«سمینار مسئولیت اجتماعی« توسط این وزارتخانه 
در این شهرستان گفت: در کنار این سمینار، وزیر تعاون، کار 
از خانواده ای 5 معلول در روستای«قائدی  و رفاه اجتماعی 

جم« بازدید کرد.
وی در ادامه ضمن بیان آنکه در این سفر تصمیمات خوبی 
اتخاذ شد؛ تصریح کرد: با تاکید وزیر تعاون، استان بوشهر نیز 
درکنار استان های یزد، مازندران و کرمان به طرح اجباری 

شدن »مشاوره های ژنتیک« افزوده شد.
در  کرد:  عنوان  همچنان  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
راستای ایفای مسئولیت اجتماعی توسط بنگاه های اقتصادی 
و  پاالیشگاه ها  ها،  شرکت  و  کشور  نفت  ملی  نیز،شرکت 
پتروشیمی های وابسته به وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی 
همچون پتروشیمی جم و غیره در رابطه با تجهیز امکانات 
مورد نیاز سازمان بهزیستی کشور و همچنین تامین و تجهیز 
درمانگاه های تامین اجتماعی برای ارائه خدمات کیفی تر به 

مردم منطقه، موظف شدند.

بازگشایی اولین مدرسه طبیعت تهران 
وزارت  پایدار  توسعه  و  زیست  محیط  دفتر  سرپرست 
ورزش و جوانان از افتتاح مدرسه طبیعت در ورزرشگاه 

آزادی تا پایان تابستان خبر داد. 
مدرسه  تهران  در  هنوز  اینکه  به  اشاره  با   ، رضا شجیع 
طبیعت وجود ندارد، گفت: بر اساس دستور وزیر ورزش 
فضایی در ورزشگاه آزادی برای احداث مدرسه طبیعت 
مجوز  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  و  شد  شناسایی 

تأسیس آن را صادر کرد.
وی با بیان اینکه مدرسه طبیعت ورزشگاه آزادی، اولین 
مدرسه طبیعت تهران است، اظهار کرد: کارهای نهایی 
این مدرسه محیط زیستی در حال انجام است و تا پایان 

تابستان افتتاح خواهد شد.
وزارت  پایدار  توسعه  و  زیست  محیط  دفتر  سرپرست 
ورزش و جوانان با بیان اینکه مسئوالن ورزشگاه آزادی 
گفت:  هستند،  طرح  این  انجام  به  عالقه مند  بسیار  نیز 
شیوه فعالیت مدرسه طبیعت تداخلی با مدارس آموزش 
موازی  طبیعت  مدرسه  فعالیت  بلکه  ندارد،  پرورش  و 
دانش  که  مدرسه ای  است.  پرورش  و  آموزش  مدارس 
آموزان می توانند در اوقات فراغت به همراه والدین خود 
را دنبال  این مدرسه  فعالیت های  یافته و  در آن حضور 

کنند.

در نشست دادستانی تهران در حوزه آسیب های 
کشف  افزایش  نظیر  موضوعاتی  به  اجتماعی 
مواد مخدر و روان گردان در تهران، چرخه   باطل 
جمع آوری معتادان متجاهر و لزوم پذیرش معتادان 

در کمپ ها بدون شرط بحث شد.
به نقل از پایگاه اطالع رسانی دادسرای عمومی و 
انقالب تهران نشست دادستانی تهران در حوزه  
آسیب های اجتماعی برگزار شد، به موضوع اعتیاد، 

مواد مخدر و روان گردان اختصاص داشت.
را عباس جعفری  ریاست آن  این جلسه که  در 
دولت آبادی دادستان عموم و انقالب تهران به عهده 
داشت، مسووالن پلیس و نمایندگان دستگاه های 
اجرایی مرتبط با آسیب ها و چند تن از معاونان 

دادسرای تهران حضور داشتند.
دادستان تهران با اعالم این که اعتیاد در بین پنج 
آسیب مهم کشور، رتبه اول را دارد، اظهار داشت: 
در جهت پیش گیری از اعتیاد و مقابله با مرتکبان 
جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان الزم است 

همت بیشتری به خرج داده شود.
پدیده ی  بودن  بُعدی  چند  دولت آبادی  جعفری 
اعتیاد را دلیل لزوم و همکاری نمایندگان تمام 
با موضوع برای رفع مشکل  دستگاه های مرتبط 
دانست و با خاطر نشان کردن این امر که موفقیت 
در حوزه  آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد، با 
اقدامات یک دستگاه اجرایی حاصل نمی شود، عزم 

جدی دستگاه ها را در این زمینه ضروری خواند.
نکته  دیگـری که توسط دادستان اعالم گردید، 

میزان اثـرگذاری اقدامات دستگاه های مرتبط با این 
موضوع در چرخه ی مبارزه با اعتیاد بود.

وی با اشاره به این که آسیب های اجتماعی باز تولید 
می شوند و دلیل آن وجود ریشه های آسیب ها در 
سایر حوزه هاست؛ لذا به سرعت قابل رفع نیستند، 
افزود: طالق، بیکاری و... در چرخه اعتیاد اثرگذار 
است و آسیب های اجتماعی زیر پوست شهرها به 

حرکت خود ادامه می دهند.
دادستان تهران با اشاره به این که در مبارزه با اعتیاد 
یک چرخه  باطل و تکراری مشاهده می شود، به 
دور اول اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاهر 
در سال گذشته اشاره کرد و با اعالم این که در 
طرح مذکور، تعداد زیادی از معتادان جمع آوری 
و به کمپ ها اعزام شدند، افزود: اما معتادان پس 
از مدتی از کمپ ها خارج، در معابر عمومی ظاهر 

شدند و مجدداً به دامن اعتیاد پناه بردند.
وی این چرخه  باطل را موجب اتالف وقت و ناامیدی 
مسؤوالن دستگاه ها در مبارزه با اعتیاد دانست که 

نیازمند اقدامات و اتخاذ تدابیر مناسب است.
ویژه  به  شهرها  ظاهر  به  توجه  تهران  دادستان 
پایتخت را ضروری به شمار آورد و اظهار داشت: 
زیبنده نیست که معتادان، متکدیان و افراد ولگرد 
در معابر عمومی پایتخت رها باشند و در مقابله 
با این پدیده ، الزم است نسبت به جمع آوری و 

معرفی آنان به کمپ ها اقدام شود.
جعفری دولت آبادی با اشاره به دستورالعمل قوه 
قضاییه پیرامون سیاست کاهش جمعیت کیفری 

اعالم کرد به موجب بند ششم این دستورالعمل، 
دادستان ها نباید معتادان را به جز شرایط مقرر در 
قانون به صرف اعتیاد یا تغییر عنوان آن از اعتیاد به 
استعمال مواد مخدر به زندان معرفی نمایند. وی با 
اشاره به مقرره ی مذکور اعالم داشت: معتادان باید 
طبق مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، به 

مراکز ترک اعتیاد معرفی شوند.
ساجدی نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ به 
ارائه ی آمار اقدامات مأمورین پلیس تهران طی سال 
جاری پرداخت؛ از کشف ده تن از انواع مواد مخدر 
و روان گردان خبر داد و افزود: این میزان نسبت 
به سال گذشته افزایش یافته که اگر چه می  تواند 
نگران کننده باشد، اما نشان از فعال بودن مأمورین 
پلیس دارد. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ با 
اشاره به اقدامات پلیس در اجرای طرح جمع آوری 
معتادان متجاهر طی سال جـاری اظهار داشت: 

شهـرداری تهران نزدیک به شـش هزار ظرفیت 
و  نموده  ایجـاد  متجاهر  معتادان  نگه داری  برای 
پلیس می تواند روزانه پانصد نفر را جمع آوری و 
پس از غربال گری به کمپ های ترک اعتیاد معرفی 
نماید. وی افزود: برای اجرای این طرح، تهران بزرگ 
به سه منطقه تقسیم شده و پلیس آمادگی دارد 
معتادان متجاهر را از تمام مناطق شهر جمع آوری 
اتخاذ  ضرورت  بر  دولت آبادی  جعفری  نماید. 
تدابیر پیشگیرانه تأکید کرد و با اذعان به این که، 
مشکل اعتیاد با ضرب و زور رفع نمی شود، اظهار 
داشت: معتاد فردی گرفتار و بیمار است و اگر چه 
در حوزه مقابله ای مبارزه جدی است، اما در امر 
مبارزه با اعتیاد باید سه حوزه ایجابی، پیش گیرانه 
و حمایتی توأمان مورد توجه بیشتری قرار گیرند. 
وی بر حمایت قضایی از اجرای طرح های درمانی و 

پیشگیرانه و جمع آوری معتادان تأکید نمود.

آسیب هایی اجتماعی زیر پوست شهرها

افزایش کشف مواد مخدر و روان گردان در تهران

معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت: مردم ایران 
ساالنه 100 هزار میلیارد ریال را صرف مصرف 

دخانیات می کنند.
مدیران  نشست  در  سیاری  اکبر  علی  دکتر 
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت 
از  دخانی  مواد  مصرف  اظهارکرد:  سبزوار، 
مهمترین دالیل بروز بیماری های مختلف از 
جمله سرطان در کشور است. کاهش مصرف 
 . دارد  سازی  فرهنگ  به  نیاز جدی  دخانیات 
یکی از برنامه های وزارت بهداشت، جمع آوری 
قلیان از مراکز عمومی است که در این راستا 
ممنوعیت استعمال قلیان در مراکزی مانند باغ 
تاالرها با همکاری قوه قضائیه و شهرداری ها به 

اجرا درآمده است.
وی افزود: طبق برنامه قرار است استعمال قلیان 
در مراکز عمومی بین راهی مانند رستورانهای 
سنتی نیز ممنوع شود و  دانشگاه های علوم 
اجرای  برای  ریزی  برنامه  به  موظف  پزشکی 

طرح هستند.
بیش از ۱5 میلیون نفر از کلسترول باال و 
هفت میلیون نفر از دیابت رنج می برند

به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
بهداشت،  وزارت  های  برنامه  از  یکی  اینکه 
از عوامل  کاهش مصرف نمک به عنوان یکی 
بیماری زا در کشور است، تصریح کرد: سرانه 
مصرف نمک در کشور بین 10 تا 12 گرم است 
که این میزان باید به سه تا پنج گرم کاهش 

یابد.
وی همچنین به ابتالی بیش از 10 میلیون نفر 

 83 مرگ  و  خون  فشار  بیماری  به  کشور  در 
هزار نفر به علت ابتال به آن اشاره کرد و گفت: 
بر اساس آمارها 50 درصد از افراد مبتال به فشار 
خون، از بیماری خود بی خبرند و زمانی متوجه 

آن می شوند که در معرض خطر قرار دارند.
سیاری کم تحرکی را از مهمترین عوامل بروز 
بیماری ها دانست و تاکید کرد:  باید با کمک 
شهرداری ها و دستگاه های اجرایی به گونه ای 

برنامه ریزی و فرهنگسازی شود که هر ایرانی 
روزانه بین 30 دقیقه تا یک ساعت به ورزش و 
نرمش بپردازد تا از بروز بیماری های غیرواگیر 

ناشی از کم تحرکی جلوگیری شود.
پزشک  طرح  اجرای  های  زیرساخت  آمادگی 

خانواده 
 سیاری با اشاره به اینکه اجرای طرح پزشک 
خانواده و نظام ارجاع از مهمترین اولویت های 

گفت:  است،  درمان  و  بهداشت  وزارت  برنامه 
برای اجرای طرح فراهم  زیرساخت های الزم 
شده و در این راستا باید پزشکان عمومی جذب 
موضوع  این  که  شود  محقق  الزم  اعتبارات  و 
هم اکنون در حال پیگیری است. این طرح به 
صورت همزمان در شهرها نیز اجرا می شود و 
الکترونیک  از پرونده  افراد در این برنامه  همه 
طرح  اساس  بر  شوند.  می  مند  بهره  پزشکی 
نفر  هزار  سه  هر  ازای  به  خانواده  پزشک 
روستایی یک پزشک عمومی و یک کارشناس 

مراقب سالمت پیش بینی شده است.
تدوین سند راهبردی پیشگیری و کنترل 

بیماری های غیرواگیر
وی با اشاره به تدوین سند راهبردی پیشگیری 
دولت  در  غیرواگیر  بیماری های  کنترل  و 
کنترل  به  نسبت  دولت  داد:  ادامه  یازدهم، 
این  دارد.  ای  ویژه  توجه  واگیر  های  بیماری 
استان ها  باید در سطح شهرستان ها و  سند 
بومی سازی شود. در حال حاضر نیز هم اینک 
این سند توسط ریاست جمهوری ابالغ شده و 
مدیران دانشگاه های علوم پزشکی، فرمانداران 
و مسئوالن ادارات موظف به پیگیری و اجرای 

آن هستند.
وی با بیان اینکه بیش از 10 میلیون و 300 
شده  شناسایی  کشور  در  نشین  حاشیه  هزار 
محله  برای  بهداشت  وزارت  کرد:  تصریح  اند، 
ها و سکونتگاه های غیررسمی مراکز سالمت 
ارائه  برای  مناسب  اقدامی  که  کرده  ایجاد  را 

خدمت به این قشر است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت خبر داد :

ممنوعیت قلیان در رستوران ها 
و مراکز عمومی
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مواد غذایی که مغز را ضعیف می کند
 حتما شما نیز بارها و بارها در مورد غذاهای افزایش دهنده قدرت مغز 
همچون توت ها و ماهی سالمون شنیده اید. اینگونه خوراکی ها می تواند 
حافظه شما را حفظ کند و ذهنی قوی و قدرتمند در اختیارتان بگذارد. 
خوب حاال سوال اینجاست که چه غذاهایی می تواند بر روی قدرت مغز 
تاثیر منفی داشته باشد و منجر به بیماری هایی همچون آلزایمر شود؟ 
در این مقاله قصد داریم غذاهایی که باید از خوردن آن اجتناب شود را 

بیان نماییم.
 ماهی های سرشار از جیوه

هر چیزی اگر به صورت متعادل مصرف شود بی ضرر خواهد بود اما 
یک استثنا در این باره وجود دارد و آن هم جیوه است. جیوه بیشتر در 
ماهی یافت می شود. اگر ماهی بزرگ باشد نشان می دهد که بیشتر در 
آب زندگی کرده است و جیوه بیشتری در بدن خود دارد.بیشتر افراد فکر 
می کنند که جیوه تنها بر روی سیستم شناختی انسان تاثیر می گذارد اما 
این ماده بر روی مخچه نیز اثر گذار است )مخچه بخشی از مغز انسان 
است که تعادل، هماهنگی و بینایی انسان را تحت تاثیر قرار می دهد(. من 
خودم در مورد مصرف جیوه بسیار حساس هستم و مقدار مصرفی خود را 
کنترل می کنم. اگرچه از تن ماهی استفاده می کنم ولی بیشتر از یکبار در 

هفته از آن مصرف نمی کنم.
بگیرید؟  قرار  دارید کمتر در معرض جیوه موجود در ماهی   دوست 

توصیه های زیر را دنبال کنید:
ماهی  کاشی  ماهی،  شمشیر  کوسه،  همچون  ماهی هایی  مصرف  از 

خودداری کنید. این ماهی ها حاوی سطح باالیی از جیوه هستند.
3۴0 گرم در هفته از انواع ماهی هایی استفاده کنید که سطح جیوه بسیار 

پایینی دارند. مثال می توانید از میگو، ماهی تن و قزل آال استفاده کنید.
مصرف ماهی تن سفید را به 170 گرم در هفته محدود کنید.

 بیسکویت آماده
از مصرف بیسکویت های آماده یا خمیر پیتزای آماده خودداری کنید. 
اغلب اوقات، اسیدهای چرب ترانس برای تولید این ترکیبات مورد استفاده 
قرار می گیرد. اگرچه بیشتر اسیدهای چرب ترانس ممنوع بوده یا حذف 
می شود، اما هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرد. این اسیدها موجب 
کوچک شدن مغز، التهاب و ایجاد اختالل در سیستم انتقال عصبی 
می شود. مطالعات انجام شده نشان می دهد که این اسیدها می تواند آسیب 

بسیار جدی به مغز وارد کند.
 نوشیدنی های شیرین

از خوردن نوشیدنی های شیرین اجتناب کنید زیرا سیستم تنظیم کننده 
مغز نمی تواند از عهده کالری های موجود در آن برآید. سلول های عصبی 
در هیپوتاالموس به طور معمول نمی تواند کالری مصرف شده را با انرژی 

سوزانده شده از طریق ورزش مطابقت دهد.
 شواهد نشان می دهد که نوشیدنی های شیرین گرسنگی را همانند 
غذاهای جامد کاهش نمی دهد. به همین خاطر مقدار بیشتری از این 
نوشیدنی ها مصرف می شود. از آنجایی که بیشتر افراد از سیگنال های 
گرسنگی و سیری خود به عنوان راهنمای خوردن استفاده می کنند، به 
سیستمی که بتواند به درستی کار کند نیاز خواهند داشت. برای کمک به 
انجام اینکار، می توان غذاهای کامل مصرف کرد، تمرینات ورزشی انجام 

داد و از خوردن موادی همچون نوشابه صرف نظر کرد.
  غذاهای فرآوری شده

بهتر است از خوردن غذاهای فرآوری شده همچون فست فودها و نوشابه 
اجتناب گردد. این غذاها اغلب حاوی چربی های ترانس هستند که برای 
قلب و مغز انسان مضر است. همچنین مقادیر زیادی شکر و سایر مواد 
تشکیل دهنده مصنوعی در این غذاها یافت می شود. زمانی که غذاهای 
فرآوری شده به صورت منظم مصرف می گردد، می تواند جایگزین غذاهای 
واقعی گردد که مواد مغذی مفید را برای مغز فراهم می کند. این غذاها) 
غذاهای فرآوری شده( می تواند باعث ایجاد چاقی و التهاب گردد و برای 

مغز بسیار مضر باشد.

راهکار ساده برای رفع رسوب 
کتری و سماور

حتما همه ی شما دست کم یک بار با کتری 
بر  معموال  که  اید  شده  مواجه  گرفته  رسوب 
شود،  می  ایجاد  شهری  آب  بودن  ناخالص  اثر 
این رسوب ها اگر از بین نروند سبب بد رنگ 
آب  ی  پایه  بر  های  نوشیدنی  و  چای  شدن 
 شده می شوند عالوه بر آن طعم نامطلوبی به 
روش  مقاله  این  در  امروز  بخشند،  می  ها  آن 
بردن  بین  از  برای  ای  ساده  راهکارهای  و  ها 
با  دهیم  می  قرار  اختیار شما  در  رسوبات  این 

ما همراه باشید.
روش اول: 

نازک  های  الیه  و  تازه  نسبتا  های  جرم  برای 
آهکی، ابتدا کتری را داغ کنید و سپس مقداری 
ها  این روش جرم  با  بریزید  آن  یخ درون  آب 
به آرامی از جدار کتری کنده می شوند توجه 
کتری  نباید  منظور  این  برای  باشید  داشته 
رفتن  بین  از  موجب  که  چرا  شود  داغ  بسیار 

لحیم داخل آن می گردد.
 روش دوم: 

می توانید مقداری سرکه درون کتری ریخته و 
مدت 10 دقیقه بجوشانید و سپس آب آن را 
خالی کرده و بشویید و دوباره از آب پر کنید 
بوی  بردن  از  برای  کار  این  بجوشد  بگذارید  و 
نامطبوع سرکه از داخل کتری بسیار موثر است.

روش سوم:
بردن  بین  از  جالب  های  روش  از  دیگر  یکی   
از رسوب مجدد  رسوب کتری ها و جلوگیری 
گوش  همان  یا  فلس صدف  از  استفاده  ها  آن 
ماهی ها است که باعث می شود آهک موجود 
روش  این  از  نمایند،  به خود جذب  را  آب  در 
نو  های  کتری  برای  یا  و  زدایی  جرم  از  پس 
آن  های  دیواره  به  آب  آهک  تا  کنید  استفاده 

جذب نشود.
 روش چهارم: 

روش موثر دیگر برای رسوب زدایی استفاده از 
مورد  ظرف  در  است  شده  رنده  زمینی  سیب 
سیب  سه  یا  دو  ظرف  اندازه  به  توجه  با  نظر 
زمینی رنده کنید و اجازه دهید با آب به مدت 
نیم ساعت بجوشد، سپس یک تکه زاج سفید 
ساعت  نیم  و  کنید  اضافه  آن  به  شده  کوبیده 
دیگر بجوشانید، آب آن را خالی کنید بشویید و 

بگذارید با آب تازه بجوشد.
روش پنجم: 

از مقداری جوش  برای جرم گیری  توانید  می 
شیرین حل شده در آب نیز استفاده کنید، برای 
این منظور این ترکیب را به نسبت 2 به 1 تهیه 
به  اگر  بجوشد،  کتری  درون  بگذارید  و  کنید 
نتیجه نرسیدید این عمل را چند بار تکرار کنید 

تا به نتیجه مطلوب برسید.
روش ششم:

 اگر مقدار رسوبات حجیم نیست و کتری مورد 
نظر شما کوچک است می توانید درون آن آب 
بریزید و به مدت نصف روز در جایخی یخچال 
را  از گذشت مدت مذکور آن  قرار دهید. پس 
کتری  آن  از  یخ  شدن  خارج  از  پس  درآورده 
رسوب زدایی می شود، آن را بشویید و با آب 

تازه بگذارید به جوش بیاید.

سالمت و تغذیهخانه داری

»مهارت  را  آن  برخی  که  زندگی  سبک 
عبارت  نامند  می  زندگی«  »هنر  یا  زندگی« 
آداب  و  ها  سنت  و  ها  روش  و  راه  از  است 
ابعاد  در  که  رفتارهائی  و  رسوم  و  عادات  و 
با  و  دارد  جریان  مردم  زندگی  گوناگون 
پیدا  تفاوت  انسانی  جوامع  و  عقائد  اختالف 

می کند.
شناسی،  جهان  از  را  زندگی  سبک  انتخاب 
آن  بر  مبتنی  ایدئولوژی  و  بینی   جهان 
نمی توان جدا کرد. به عبارت دیگر زیر بنای 
بسیاری از آداب و عادات، به ویژه آنچه جنبه 
تلقی  و  بینی  جهان  نوع  از  دارد  راهبردی 

انسان از آفرینش نشأت می گیرد.
انتخاب  در  اومانیسم  نقش  که  گونه  همان 
بینی  انکار نیست، جهان  قابل  سبک زندگی 
با  خداوند  مخلوق  را  انسان  نیز  توحیدی 
هدف متعالی و خلیفه او در زمین می داند. 
بدیهی است که تنها انتخاب سبک زندگی و 
راه و روش حیات در چهارچوبی که مهندس 
آفرینش طراحی کرده، شایسته هدف گذاری 
را  آدمی  سیر  خط  است.  ریزی  برنامه  و 
از  که  واالیی  هدف  جهت  در  و  او  آفریدگار 
آفرینش او داشته تعیین می کند و امر و نهی 
لوای  نبایسته هائی که در  بایسته ها و  ها و 
شریعت تعیین شده اند، انسان را به هدفی که 
همانا ابدیت و سعادت جاودانه اوست رهبری 

می کنند.
که  کند  می  ایجاب  توحیدی  بینی  جهان 
انسان سبک و سیاق زندگی خود را بر اساس 
اصول پذیرفته شده مکتب تنظیم کند، زیرا 
هر آنچه جز این، پوچ و بی حاصل است: »کُلّ 
َوْجَهُه «)1(: همه چیز رو به  إاَِلّ  َشیٍء َهالِک 

تباهی است، جز آنچه رو به خدا دارد.
مادی،  بینی  جهان  که  است  حالی  در  این 
انسان را حیوانی بارکش و مصرف کننده می 
مادی  زندگی  همین  از  فراتر  و حاصلی  داند 
َکَفُروا  والّذیَن   « نیست:  متصور  بشر  برای 
الّناُر  و  األنعاُم  تَأُکُل  َکما  یَأُکُلوَن  و  ُعوَن  یََتَمَتّ
کامجویی  کافر شدند  که  آنان   :» لَُهم  مثوًی 
می کنند و می خورند آن گونه که چهارپایان 
می خورند و می چرند و آتش جایگاه آنهاست. 

سرنوشتی بدتر از پوچی و بی حاصلی.)2(
بینی  نوع جهان  از  را  زندگی  بنابراین سبک 
بنیان  در  و  کرد  تفکیک  توان  نمی  انسان 
معرفتی  مبانی  بایست  می  زندگی  گذاری 
لحاظ شوند و لذا توجه به باورها و اعتقادات 
راهی  همان  یعنی  دینی  فرهنگ  بازسازی  و 
که رهبران آسمانی پیمودند، پیش از انتخاب 
زیربنای  اگر  و  است  الزامی  زندگی  سبک 
اعتقادات و باورها سست شود، همان گونه که 
بنای بدون شالوده استوار دوامی ندارد، با امور 

روبنایی نیز کاری از پیش نخواهیم برد.

سبک زندگی و خودباوری
انتخاب شیوه و سبک  مطلب دیگری که در 
دارد  اساسی  تأثیر  زیستن  آیین  و  زندگی 
بیماری  از  یابی و خودباوری و رهایی  هویت 

خودباختگی است. اگر انسان خود را بشناسد، 
و  استعدادها  باشد،  داشته  اعتماد  خود  به 
پایگاه  یک  به  و  باور  را  های خود  توانمندی 
مطمئن تکیه کند، در انتخاب سبک زندگی 
و هدف گذاری، سنجیده و عاقالنه و عالمانه 

عمل خواهد کرد.
در روایات ما از این شناخت با عنوان برترین 
حکمت یاد شده است. علی»ع« می فرماید: 
» اَفَضُل الِحکَمِة َمعِرَفُة االِنساِن نَفَسُه َو ُوُقوُفُه 
انسان  شناخت  حکمت،  برترین  َقدِرِه:  ِعنَد 
و جایگاه خویش  به هویت  آگاهی  و  از خود 

است«.
 

نظام سلطه و سبک زندگی
این  در  را  انسان  کوشد  می  استکباری  نظام 
قالب و با ساختار برگرفته از آن شکل بدهد و 
اعتماد به نفس و خودباوری و معنویت گرایی 
و  استضعاف  نظام  بگیرد.  او  از  را  آزادگی  و 
از  انسان  تاریخی  بزرگ  رنج  یعنی  استکبار 

همین جا پدید می آید.
جدا کردن انسان از خدا و ارزش و جایگزین 
کردن خدایان دروغین و بت های خودساخته 
انواع  با  مردم  کردن  خواب  و  بشر  دست 
دانش  آن  نوین  شکل  که  جادوها  و  سحرها 
و تکنولوژی و رعد و برق قدرت و بهره کشی 
.. و در نتیجه بی  و برده داری و استثمار و. 
اعتماد ساختن توده های مردم به هویت شان 
است، سیاستی است که از هزاران سال پیش 
بوده  مستکبران  و  خودکامگان  دست  ابزار 
چنین  را  فرعونی  سیاست  کریم  قرآن  است. 

ترسیم می کند:
أَلَْیَس  َقْوِم  یَا  َقاَل  َقْوِمِه  فِی  فِْرَعْوُن  نَاَدی   «
لِی ُملُْک ِمْصَر َوَهِذِه اأْلَنَْهاُر تَْجِری ِمن تَْحِتی 
آیا  به قوم خود گفت  تُْبِصُروَن«: فرعون  أََفاَل 
پادشاهی مصر از آن من نیست؟ و این نهرها 
نمی  را  اینها  است،  جاری  قصرم  زیر  از  که 
از  که  )موسی(  این  یا  بهترم  من  آیا  بینید؟ 
ندارد؟  درستی  بیان  و  است  حقیر  مردمی 

یا  است  نشده  داده  او  به  طال  زیورهای  چرا 
فرشتگان او را همراهی نمی کنند و باالخره 
َقْوًما  کانُوا  إِنَُّهْم  َفَأَطاُعوُه  َقْوَمُه  َفاْسَتَخَفّ   «
َفاِسِقیَن: )3( و قوم خود را تحقیر کرد و در 
تبهکار  گروه  آنها  کردند.  پیروی  را  او  نتیجه 

بودند.
تحقیر  استکباری:  کهن  سیاست  است  این   
مردم، به رخ کشیده شدن قدرت و ثروت و 
و  گری  سلطه  نظام  در  کشی  بهره  و  تجمل 
استضعاف توده ها که تا به امروز ادامه داشته 
و نقطه مقابل دین و رهبران دینی است. این 
نظام ها نمی خواهند آزادی انسان ها و اراده 
سرنوشت  در  را  شان  گیری  تصمیم  و  آنها 
در  خود  منافع  با  را  آن  و  بپذیرند  خویش 
مآبانه  قیم  کوشند  می  لذا  بینند،  می  تضاد 
زندگی آنان را هر طور که می خواهند شکل 
بدهند، فرهنگ برای آنها صادر کنند، مزدور 
ابزارهای  با  و  بگمارند  استخدام کنند، حاکم 
گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، هنری 
و... زندگی شان را بر وفق مراد خود مدیریت 
ارباب و  این یعنی مسخ شخصیت و  کنند و 

نوکری!
پای  که  زمان  آن  از  و  اخیر  های  سده  طی 
غیراسالمی  و  اسالمی  به کشورهای  استعمار 
معادن  و  منابع  و  ها  ثروت  تنها  نه  شد،  باز 
بلکه مستکبرین  برده شد،  به غارت  ملت ها 
ثروت های معنوی را هدف گرفتند که ارزش 
آنان  نیست.  قیاس  قابل  منابع طبیعی  با  آن 
فرهنگ  و  بینش  و  افتخارات  و  اعتقادات 
تخریب  را  زیرسلطه  ملل  ناموس  و  دین  و 
با القای بی اعتمادی و بی هویتی از  کردند، 
آنها انسان های دست دوم ساختند و سبک 
لباس  نوع  از  دلخواهشان،  مصرفی  زندگی 
پوشیدن، آداب خوردن و خوابیدن، معماری 
و  زن  اختالط  و  خانواده  مسائل  و  آرایش  و 
مرد و ترویج بی غیرتی و بی حجابی و هتک 
حرمت حریم خانواده و روابط آزاد زن و مرد و 
کاله فرهنگی و زبان فرنگی و غذای فرنگی و 

پادشاه فرنگی را بر آنان تحمیل کردند. حتی 
گفتند  ها  زده  غرب  و  منورالفکرها  از  برخی 
ایرانی باید از فرق سر تا ناخن پا فرنگی شود.

و  اسالم  با  معارضه  مستکبران  نهایی  هدف 
قرآن و والیت اهل بیت»ع« بود، زیرا از ادیان 
ندیده  باشد،  معارضه  قابل  که  چیزی  دیگر، 
بودند. در این میان دولت های دست نشانده 
اسالمی  کشورهای  در  سرسپرده  و  واداده  و 
شدند.  بیگانه  ضداسالمی  طرح  مجری 
امان  ترکیه،  در  آتاتورک  ایران،  در  رضاخان 
ا... خان در افغانستان و شاهان و شاهزادگان 
با  جنگ  به  آشکارا  دیگر  کشورهای  در 
جامعه  سیمای  تا  برخاستند  اسالمی  شعائر 
اسالمی را به سبک غربی ها ـ البته در ابعاد 
ضداخالقی و ضداسالمی آن ـ شکل دهند و 
چه خسارت ها که به دین و آیین و وطن وارد 
رهبری  به  اسالمی  نهضت  نبود  اگر  نکردند. 
امام خمینی، معمار اندیشه اسالمی در عصر 
ما و زدودن آثار جرم و جنایت شاهان، معلوم 

نبود ایران به چه سرنوشتی دچار می شد.
دست  اسالم  خورده  قسم  دشمنان  چند  هر 
در  دشمن  فرهنگی  تهاجم  و  نیستند  بردار 
ای  تازه  بعد  روز  هر  ما  تفاوتی  بی   فضای 
به جایی رسیده که  می گیرد و کم کم کار 
و  نان  و  معیشت  به  معطوف  ما  توجه  تمام 
آب و غذا و مسکن شده و از احیای فرهنگ 
رهبری  که  تهاجم  این  با  معارضه  و  اسالمی 
از ناتوی فرهنگی  معظم بارها هشدار داده و 
زبان  بر  نامی  کمتر  اند،  گفته  دشمن سخن 
ها می رود. هم اکنون رهبری نظام از سبک 
زندگی اسالمی ایران سخن گفته و بازسازی 
آن را در کشور گوشزد کرده اند تا ببینیم با 

این رهنمود رهبری چه می کنند؟!
پی نوشت ها

1ـ قصص، آیه 88.
2ـ محمد، 12.

3ـ زخرف، 5۴ـ51.
 منبع: پایگاه اطالع رسانی حوزه

نگاهی به نظام سلطه، سبک زندگی و خودباوری

آگهی ابالغ

جوانرود  شهرستان  حقوقی  دادگاه  دوم  شعبه   950106 کالسه  پرونده  در 
تجدید نظرخواه سهیبه لطفی نسبت به دادنامه 9509978۴60500۴0۴ تقاضای 
مراد  فرزند  مرادی  انور  تجدیدنظرخوانده  چون  لذا  نموده است  تجدیدنظرخواهی 
تا  می گردد  آگهی  کثیر االنتشار  جراید  در  نوبت  یک  مراتب  است  مجهول المکان 
ابالغیه و  از نشر آگهی جهت تحویل  تجدیدنظرخوانده ظرف مدت 10 روز پس 
برگ ثانی دادخواست تجدیدنظرخواهی و ضمائم و نیز ارائه الیحه دفاعیه به دفتر 
شعبه دوم دادگاه حقوقی جوانرود مراجعه نماید و اال پرونده با همین کیفیت به 

دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه ارسال می گردد.
نعمت ا... لطفی - مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان جوانرود

آگهی
شرایط صدور رو نوشت المثنی سند اولیه خودرو

اینجانب الهام عبدی ساروئی مالک خودرو سواری پژو پارس به شماره شهر بانی 
72-۴92ق6۴و شماره موتور8878 12۴8۴1۴ و شماره شاسی 19325181 بعلت 
فقدان اسناد فروش تقا ضای رو نوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است . لذا 
چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی 
سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید 

. بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد 
بهشهر

متن آگهی احضار متهم 
) مربوط به دادگاه بافرض وجود کیفرخواست (

به شماره  کیفر خواست  موجب  به  اسالمشهر  انقالب شهرستان  و  عمومی  دادگاه 
9510۴32880001005 در پرونده کالسه95065۴/10۴ برای حسن رخساره به 
اتهام ضرب وجرح عمدی  تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه18 
/1395/07  ساعت  9:00 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و 
عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 

حضور،  مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م/الف 939
دادگاه کیفری شعبه ۱۰4 دادگاه کیفری 2 شهرستان اسالمشهر)۱۰4جزایی سابق(

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی
/دوم  اول  1393/12/21هیات  مورخ   13936033101001۴۴9۴ 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 علی محمد دانشیار فرزند محمد حسین  به شماره شناسنامه 1 نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 232 متر مربع پالک فرعی از اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک ۴930 فرعی از 163 اصلی واقع دراستان البرزناحیه دوکرج  
خریداری از مالک رسمی آقای /محمد حسین دانشیار 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 نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 57۴5
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/05/16
تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/05/31

 منصور هدایتکار     کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس 

دادنامه 
پرونده کالسه 9۴09986613700007 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر خرم 
شاکی   9509976613700۴81 شماره  نهایی  تصمیم  سابق(  جزایی   103( آباد 
لرستان  نشانی  به  دادستان  نماینده  آقای  نمایندگی  با  نیا  فاطمه حسین  خانم   :
– خرم آباد و با وکالت آقای حمید ذاکری راد فرزند حسین به نشانی خرم آباد 
انقالب نبش کوچه شهید مصطفی خمینی )ره( طبقه دوم بانک قوامین  خیابان 
کرج  نشانی  به  حسین  فرزند  غرقی  اعظم   : متهم   – بیرانوند.  لیال  وکالت  دفتر 
اتهام   – از تاالر فردیس درب کرمی بدون پالک  فردیس گلستان 12 غربی بعد 

:مزاحمت تلفنی 
بر مزاحمت  اتهام خانم اعظم غرقی فرزند حسین دائر  : در خصوص  رای دادگاه 
تلفنی نسبت به خانم فاطمه حسین نیا فرزند کرمعلی با وکالت آقای حمید ذاکری 
ابرانسل که خط تلفن  با عنایت به شکایت شاکی استعالم به عمل آمده شرکت 
09393368170 بنام متهم می باشد پرینت تماسها و پیام های خط تلفن مزاحم 
با خط تلفن شاکی به شماره 09166981021 دفاعیات بال وجه متهم در پاسخ 
نیابت ارسال شده به دادگاه کرج که خط تلفن متعلق به من نیست و من شاکی را 
نمی شناسم و اینکه متهم نشانی محل اقامت خود را به نحوی که اخطاریه ها بدون 
ابالغ عودت شده است و علیرغم ابالغ از طریق نشر در آگهی نیز در جلسه دادگاه 
شرکت نکرده و الیحه ای نیز ارسال نکرده است بنابراین بزهکاری متهم محرز است 
لذا مستند به ماده 6۴1 قانون تعزیرات و ماده 6۴ و ماده 86 قانون مجازات اسالمی 
در مورد نحوه تعیین مجازات جایگزین در جرائم حکم به محکومیت نامبرده به 
پرداخت هیجده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شش ماه حبس صادر و اعالم 
می نماید در صورت عجز متهم از پرداخت جزای نقدی تعیین شده حبس اجرا می 
باشد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ تجدید نظر در دادگاه 

تجدید نظر لرستان می باشد. 
رئیس شعبه ۱۰3 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد – سید رضا موسوی .

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی
اول  1395/0۴/29هیات  مورخ   13956033101000010۴5 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 محمدرضا دانش یار فرزند محمد حسین  به شماره شناسنامه 17 
صادره از اشکذر در یک باب ساختمان به مساحت 26۴ متر مربع از پالک ۴930 
فرعی از163-اصلی واقع در اراضی سرحدآباد کرج خریداری از مالک رسمی آقای 
محمد حسین دانش یار 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 نمایند.بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.م/الف 57۴۴
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/05/16
تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/05/31

 منصور هدایتکار    رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس 

متن اگهی 
افشین  آقای  شکایت  خصوص  در   9۴10۴06611010037 کالسه  پرونده  در 
عباسی علیه آقای محمد جعفری هرستانی فرزند صفرعلی به اتهام تهدید به مرگ 
آئین  قانون   17۴ ماده  تجویز  به  و  نامبرده  اقامت  محل  نبودن  معلوم  واسطه  به 
دادرسی کیفری مصوب 92 مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ 
واقع  آباد  خرم  انقالب  و  عمومی  دادسرای  دادیاری  چهارم  شعبه  در  آگهی  نشر 
در گلدشت شرقی خیابان ایران زمین نرسیده به میدان آرش کمانگیر دادسرای 
نماید در صورت عدم  انتسابی دفاع  اتهام  از  و  آباد حاضر  انقالب خرم  و  عمومی 

حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده به عمل می آید. 
دادیار شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – سید یحیی سهرابی.

آگهی 
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه اقای عبداله همتی که 
مجهول المکان میباشد ابالغ میگردد چون وفق دادنامه شماره 920957 صادره از 
شعبه اول دادگستری قرچک در پرونده شماره 920695 محکوم به نحو تضامنی به 
پرداخت شصت و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۴21/000 
نماینده حقوقی طبق تعرفه و پرداخت  الزحمه  بابت هزینه دادرسی و حق  ریال 
اساس  بر  تاریخ وصول  تا  از زمان صدور چک  تاخیرتادیه چک موصوف  خسارت 
بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه و پس  از سوی  اعالمی  تورم  نرخ 
پرداخت میشود در حق  به خواهان  و  اخذ  از خوانده  پرداخت هزینه دادرسی  از 
محکوم له بانک کهر اقتصاد )موسسه بسیجیان( با نماینده حقوقی فاطمه شیخی 
و پرداخت نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید 
اینصورت دایره اجرای احکام  نمایید در غیر  اقدام  به اجرای مفاد اجرائیه  نسبت 

طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
میر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(بخش قرچک 

آگهی 
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه اقای حسین غالمی 
که مجهول المکان میباشد ابالغ میگردد چون وفق دادنامه شماره 921093 صادره 
یکصدو  مبلغ  تضامنی  ابالغ  به  محکوم   92792 شماره  پرونده  در  اول  شعبه  از 
هفتادو پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3616000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الزحمه نماینده حقوقی طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از  اعالمی  تورم  نرخ  بر اساس  تاریخ وصول  تا  از زمان صدور چک  چک موصوف 
سوی بانک مرکزی در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد و نیم عشر دولتی شده اید 
ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام 
نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات 

با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بخش قرچک –شیرازی

آگهی حصروراثت
آقای سیدمیثم موسوی نام پدرسیدعلی بشناسنامه1278صادره ازرامهرمزدرخواستی 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مرحوم سیدعلی موسوی 
غیردائمیش  درتاریخ95/3/31درماهشهراقامتگاه  ازرامهرمز  بشناسنامه10صادره 
فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی سیدمیثم موسوی فرزندسیدعلی موسوی مت
ازرامهرمز  ملی19111۴2۴02صادره  ولد1359/9/2۴بشناسنامه1278وشماره 
متولد1361/6/7بشناسنامه32وشماره  فرزندسیدعلی  موسوی  2-سیدمحسن 
متولد فرزندسیدعلی  موسوی  ازرامهرمز3-سیدمسلم  ملی1911697501صادره 
ازرامهرمز۴- 1911227055صادره  ملی  1363/10/2۴بشناسنامه1816وشماره 
متولد137۴/6/21بشناسنامه0وشماره  فرزندسیدعلی  سیدمحمدموسوی 
میناموسوی  متوفی(5-سیده  ازرامهرمز)پسران  ملی1900392828صادره 
ملی1911929۴71صادره  شماره  متولد1365/9/16بشناسنامه95و  فرزندسیدعلی 
متولد1370/8/2بشماره  علی  فرزندسید  موسوی  منا  ازرامهرمز6-سیده 
ملی19001679۴8صادره ازرامهرمز)دختران متوفی(7-شابیگم کمائی فرزندخانعلی 
متولد13۴2/5/3بشناسنامه235وشماره ملی1910530220صادره ازرامهرمز)همسر 
آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  متوفی(والغیر.اینک 
مینمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی  صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.    شماره م.الف)12/2۴9(
رئیس شعبه2شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز-رشیدی

آگهی مزایده  اموال غیر منقول
 پرونده اجرایی کالسه 9300121

مطابق پرونده اجرایی کالسه 9300121 شرکت کشت و صنعت مهاباد و شرکت 
هما  شرکت  و  مهاباد  صنعتی  دامداری  مجتمع  شرکت  و  مهاباد  زمزم  سردخانه 
اسناد  گیرنده(  وام  و  )راهن  ارومیه  مهاباد   10 جاده  مهاباد  بنشانی  مهاباد  مرغ 
مشاعی73131-73132- 73130 مورخه 80/6/15 دفتر ۴ مهاباد از پالک ثبتی 
5۴ اصلی واقع در بخش 16 مهاباد و پالک 58/873 اصلی بخش 16 مهاباد به 
موجب اسناد رهنی 87379 مورخه 8/۴/83 و 81928 مورخ 2/3/83 و 78726 
به  منجر  باشند که  بدهکار می  در رهن صادرات  مهاباد  دفتر ۴  مورخ 19/6/83 

صدور اجرائیه کالسه فوق گردیده و موارد مزایده عبارت است از:
1(مقدار چهار قطعه زمین دیمی بمساحت ۴0725 متر مربع و 31130 متر مربع 
و 6135 متر مربع و 77990 متر مربع دارای پالک 5۴- اصلی واقع در بخش 16 
مهاباد پالک ثبتی فوق دارای اعیانی بمساحت1000 مترمربع و عرصه غیر زراعی 
77990 متر مربع و محوطه آسفالت و راهسازی موجود در امالک مزبور و دارای 
اشتراک برق که به موجب نظریه وارده به شماره 109/111/9۴/19672 مورخه 
9۴/11/18 کارشناس رسمی دادگستری کلیه قطعات بهمراه متعلقات و احداثی 
در ملک مذکور به مبلغ -/5/519/500/000 ریال به حروف پنج میلیارد و پانصد و 

نوزده میلیون و پانصد هزار ریال ارزیابی شده است.
دارای  مترمربع   930000 بمساحت  آبی  مزروعی  زمین  قطعه  یک  2(ششدانگ 
پالک 58/873 – اصلی واقع در بخش 16 مهاباد ذیل ثبت ۴357 صفحه 1۴8 
دفتر ۴5 بنام شرکت مجتمع دامداری و صنعتی مهاباد پالک ثبتی فوق قسمتی 
به موجب  باشد که  از آن بصورت زمین زراعی می  باغ و قسمتی  از آن بصورت 
کارشناس   9۴/11/18 مورخه   109/111/9۴/19672 شماره  به  وارده  نظریه 
رسمی دادگستری کلیه قطعات بهمراه متعلقات و احداثی در ملک مذکور به مبلغ 
-/55/800/000/000ریال به حروف پنجاه و پنج میلیارد و هشتصد میلیون ریال 

ارزیابی شده است.
الی 12 ظهر در محل  از ساعت 9 صبح  که در روز چهارشنبه مورخه 95/6/2۴ 
شعبه اجرای اداره ثبت اسناد و امالک مهاباد از طریق مزایده فروخته خواهد شد 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد که به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده 
تعطیلی در همان ساعت و مکان  از  بعد  اداری  تعطیل رسمی گردد، مزایده روز 

مقرر برگزار خواهد شد.
صدیق رنجبر- رییس اداره ثبت اسناد و امالک مهاباد

تاریخ انتشار: روز یکشنبه مورخه 95/5/31   
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AFC؛ فغانی افتخار داوران آسیایی شد

به  ایران  المللی  بین  داور  که  کرد  اعالم  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
عنوان اولین داور آسیایی فینال المپیک را قضاوت می کند.

علیرضا  که  داد  خبر  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  فارس،  گزارش  به 
داور  اولین  عنوان  به  تا  می کند  آماده  را  خود  ایرانی  داور  فعانی 
آسیایی افتخار قضاوت فینال رقابت های المپیک میان برزیل و آلمان 

را داشته باشد.
در ادامه گزارش AFC آمده است: فغانی از سال 2011 به عنوان 
او داور چهارم  تورنومنت مهم  اولین  المللی شناخته شد.  بین  داور 
بازی افتتاحیه جام جهانی 201۴ میان برزیل و کرواسی انتخاب شد.

این داور ایرانی فینال جام ملت های آسیا 2015 میان استرالیا و کره 
جنوبی را سوت زد. همچنین در آخرین تورنومنت مهمی که قضاوت 
کرده است فینال جام باشگاه های جهان میان بارسلونا و ریورپالته 

آرژانتین بود.
فغانی در این دیدار به همراه دو کمک داور کشورمان رضا سخندان 
و محمد رضا منصوری قضاوت خواهد کرد. داور چهار این دیدار از 

کشور غنا به نام جوزپ جامپتی است.

یزدانی، رحیمی و علیزاده پاداش گرفتند
کیمیا پاداش مدال طال گرفت

و  یزدانی، حسن رحیمی  پاداش حسن  المپیک  ملی  رئیس کمیته 
کیمیا علیزاده بابت مدال آوری آنها در بازی های المپیک را پرداخت 

کرد.
تاریخ  طول  در  بار  نخستین  برای  علیزاده  کیمیا  مهر،   گزارش  به 
تکواندو  بانوی ورزشکار، در مسابقات  به عنوان یک  و  ایران  ورزش 

المپیک ریو صاحب مدال برنز شد.
همچنین حسن یزدانی بعد از 16 سال، در رقابت های کشتی آزاد 
اینکه در همین رقابت ها  المپیک به مدال طال دست یافت ضمن 

حسن رحیمی به مدال برنز دست یافت.
المپیک طی  ملی  کمیته  رئیس  هاشمی  کیومرث  راستا  همین  در 
مراسمی با حضور اصغر رحیمی سرپرست کاروان، مسوالن فدراسیون 

تکواندو و کشتی و کادر فنی پاداش این سه ورزشکار را پرداخت.
طبق مصوبه کمیته ملی المپیک مدال آوران طال و برنز المپیک 10 
و 3 هزار دالر پاداش دریافت می کنند. البته بنا بر اعالم کیومرث 

هاشمی به کیمیا علیزاده معادل مدال طال پرداخت شد.
هزار   10 از  بیش  حضور  با  المپیک  بازیهای  دوره  یکمین  و  سی 
شهر  میزبانی  به  مردادماه   31 تا   15 از  کشور   206 از  ورزشکار 
ریودوژانیرو برزیل در جریان است. کاروان ورزش ایران در دوره قبل 
که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب 12 مدال )۴ طال، 5 نقره و 

3 برنز( به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.
ایران در این دوره از بازی ها تا به حال صاحب 7 مدال شده است. 
کیانوش رستمی و سهراب مرادی در اوزان 85 و 9۴ کیلوگرم وزنه 
صاحب  آزاد  کشتی  کیلوگرم   7۴ وزن  در  یزدانی  حسن  و  برداری 
مدال طال شده اند و سعید عبدولی و قاسم رضایی در اوزان 75 و 98 
کیلوگرم کشتی فرنگی و حسن رحیمی در وزن 57 کیلوگرم کشتی 
آزاد به مدال برنز رسیده اند. علیزاده هم در 57 -تکواندو آخرین برنز 

ایران را به دست آورده است.

قاسمی:

تنها تمرین کردم و سهمیه المپیک گرفتم

دونده 100 متر تیم ملی ایران که تا نیمه نهایی المپیک پیش رفت، 
تاکید کرد که روند کسب سهمیه و تمرینات آماده سازی اش برای 

المپیک فقط بر اساس برنامه ریزی خودش بوده است.
به گزارش مهر،  در مرحله مقدماتی مسابقات دوی 100 متر مردان 
المپیک 2016 ریو، رضا قاسمی از کشورمان در گروه اول با هشت 
دونده دیگر رقابت کرد، قاسمی در پایان این رقابت با زمان 10:۴7 

ثانیه در رده هفتم ایستاد و از صعود به مرحله بعدی باز ماند.
این دونده چند روز پس از برگزاری این رقابت در گفتگو با خبرنگار 
مهر در برزیل در مورد عملکردش و دالیل عدم صعودش از مرحله 

مقدماتی توضیح داد.
المپیک و استرس حضور در آن یکی  اینکه فضای  با تاکید بر  وی 
این  بر  عالوه  اظهارداشت:  بود،  عملکردم  در  تاثیرگذار  عوامل  از 
بی  عملکردم  در  نیز  گریبانگیرم شد  پیش  مصدومیتی که چندماه 
تاثیر نبود، 6 ماه پیش و بعد از بازی های داخل سالن آسیا )قطر(، 
عقب  تمرینات  از  ماه  چهار  را  من  مصدومیت  این  شدم،  مصدوم 

انداخت.
ماه  چهار  فقط  ریو  المپیک  برای  کل  در  شد:  یادآور  ادامه  در  وی 
تمرین مفید داشتم، این زمان برای رشته دو 100 متر آنهم برای 
بزرگی  به  رویدادی  در  حضور  است.  کم  خیلی  المپیک  در  حضور 

المپیک یک برنامه کامل چهار ساله می خواهد.
کرد:  خاطرنشان  داشت،  حضور  هم  لندن  المپیک  در  که  قاسمی 
گذشته از همه اینها فدراسیون برای من و آماده سازی ام پیش از 
برای  ریزی  برنامه  که  همان طور  نکرد  ریزی  برنامه  هیچ  المپیک، 
روند  خودم،  ریزی  برنامه  طبق  من  بود.  نشده  من  سهمیه  کسب 

تمریناتم را دنبال کردم و توانستم سهمیه بگیرم.
این دونده المپیکی در توضیح این موضوع خاطرنشان کرد: یک سال 
پیش سهمیه گرفتم اما تمریناتم را برای رسیدن به این مهم دو سال 
پیش آغاز کردم، 2 سال پیش برای مدت 6 ماه تنهایی و با هزینه 
اما  بود  خودم در جزیره کیش تمرین کردم، شرایط خیلی سختی 

تحمل کردم تا سهمیه بگیرم.
های الزم  ریزی  برنامه  عدم  و  اینگونه شرایط  گفت:  وی همچنین 
باعث عقب ماندن دوومیدانی شده است، عدم سرمایه گذاری و نبود 
باشگاه هم یکی دیگر از دالیل است، خود من دو سال است برای تیم 

نفت می دوم اما پولی نگرفتم.
را هم تجربه کند، تصریح  المپیک آتی  باید  اینکه  تاکید در  با  وی 
کرد: 20 روز دیگر در مسابقات جهانی نجات غریق شرکت می کنم، 
بعد از آن هم باید برای مسابقات ساحلی ویتنام آماده شوم، البته اگر 

جزو تیم اعزامی باشم.
قاسمی گفت: من دو سال پیش در مسابقات ساحلی مدال گرفتم 
اما این بار فدراسیون گفته که من را اعزام نمی کند! اگر واقعا اعزام 
نشوم برخورد می کنم، اینگونه مسابقات تنها رویدادی است که به 
واسطه حضور در آن و کسب مدال می توانم صاحب پاداش شوم، 
فدراسیون با تصمیمی که گرفته می خواهد به من ضرر بزند. مگر 

می شود ورزشکار مدال آور را از تیم کنار گذاشت.

دارنده مدال نقره المپیک:

کشتی گیر ایرانی مرا مجازات کرد

آزادکار وزن 7۴ کیلوگرم تیم روسیه بعد از ناکامی 
برابرحسن یزدانی در المپیک ریو، گفت: می خواستم 
با نتیجه 10 بر صفر پیروز شوم، اما در مقابل این 

کشتی گیر ایرانی مجازات شدم.
به گزارش مهر، »انور گدویف« دارنده مدال نقره 
المپیک ریو بعد از شکست مقابل حسن یزدانی 
با بیان این مطلب گفت: بانداژ پزشکان به دلیل 
مصدومیتم باعث شد نتوانم به درستی نفس بکشم و 

اتفاقات و حواشی مسابقه را ببینم.
وی ادامه داد: قبول دارم در این نتیجه خودم مقصر 
هستم، البته مدال نقره بهتر از مدال برنز است. هر 
چند می دانم که این یک توجیه است و من مقابل 

کشتی گیر ایرانی مجازات شدم.
دارنده مدال برنز جهان در مورد پیروزی مقابل باروز 
آمریکایی هم گفت: کشتی گیران آمریکایی تنها از 
نظر توان فیزیکی و انفجاری قدرت باالیی دارند، ولی 
از نظر تکنیکی و تاکتیکی بسیار عقب تر از سایر 

کشتی گیران هستند.
وی در پایان گفت: هدفم مدال طال بود ولی گاهی 
در زندگی آن چیزی که می خواهی نمی شود و 

برای این نتیجه عذرخواهی می کنم.

تغییر در قفس توری آبی و اناری ها؛

توافق بارسلونا با یک دروازه بان جدید

باشگاه فوتبال بارسلونا پس از توافق نهایی بزودی با 
انعقاد قراردادی پنج ساله، دروزاه بان ملی پوش تیم 

فوتبال آژاکس هلند را به خدمت گرفته است.
به گزارش مهر، سایت گل گزارش می دهد که بارسا 
با انعقاد قراردادی به ارزش 1۴ میلیون یورو با »یسپر 
سیلسن« به توافق رسیده است. این دروازه بان 27 
ساله قرار است جایگزین »کلودیو براوو« شود که 
به احتمال فراوان به تیم منچسترسیتی می پیوندد.

آژاکس  به  نایمخن  از   2011 سال  در  سیلسن 
پیوست و بیش از 100 بازی برای این تیم انجام داد.

تیم های فوتبال منچستریونایتد و بایرن مونیخ هم 
در یک سال گذشته برای جذب این دروازه بان اقدام 

کرده اند.

کلینزمان: برزیل یکبار دیگر ۷ گل 
از آلمان دریافت نمی کند

اکنون  آلمان که هم  تاریخ فوتبال  مهاجم بزرگ 
سرمربی تیم ملی ایاالت متحده آمریکا است، تصور 
می کند نتیجه 2 سال قبل در جام جهانی تکرار 

نخواهد شد.
جام  در  که  کلینزمان  یورگن  فارس،  گزارش  به 
جهانی 1990 به عنوان بازیکن به مقام قهرمانی 
صاحب  کشورش  تیم  با   1988 سال  در  رسید، 
مدال برنز بازی های المپیک شد. وی در مصاحبه ای 
نظرش را در مورد بازی نهایی تیم های مردان آلمان 
در  یکشنبه  روز  بامداد  یک  ساعت  که  برزیل  و 

ورزشگاه ماراکانا انجام می گیرد، بیان کرد.
به باور او تیم امید های آلمان می توانند در فینال 
المپیک ریو بر برزیل غلبه کنند؛ اما تکرار برد 7 بر 

یک جام جهانی 2 سال قبل بعید است.
تیم  اکنون سرمربی  که  ژرمن ها  پیشین  ستاره 
یکبار  برزیل  اظهارداشت:  است،  آمریکا  ملی 
دیگر 7 گل از آلمان نخواهد خورد. بازی ما با 
سال   2 مثل  نه  و  المپیک  نهایی  دیدار  برزیل 
قبل نیمه نهایی است. اما با برد یک بر صفر هم 

می توان قهرمان المپیک شد.
این چهره 52 ساله افزود: تیم آلمان باید مراقب نیمار 
باشد. چون او واقعا ستاره استثنایی است. به راحتی 
می تواند یک تنه نتیجه بازی را عوض کند. از این 

جهت باید با احترام مراقبش باشیم.
تیم  از هورست هروبش سرمربی  با تمجید  وی 
المپیکی کشورش نیز عنوان کرد: از حضور تیم 
هروبش در فینال مسابقات تعجب نکردم. چون او 
واقعا کارش را برای گرفتن بازی از جوانان خوب 

بلد است.

پس از شکست در کشتی زنان در ریو؛

رئیس فدراسیون کشتی روسیه با 
مشت به صورت کشتی گیر زن کوبید!

عضو تیم ملی کشتی زنان روسیه در وزن 63 
کیلوگرم می گوید پس از شکست مقابل حریف 
لهستانی از سوی »میخاییل مامیاشویلی« تنبیه 

شده است!
زن  کشتی گیر  تراژوکووا«  »انا  مهر،  گزارش  به 
لهستانی  میکالیک«  با »مونیکا  دیدار  روس در 
در وزن 63 کیلوگرم بازی های المپیک ریو با 
نتیجه 3 بر یک شکست خورد و از رسیدن به 

مدال برنز بازماند.
رئیس  »مامیاشویلی«  گوید  می  تراژوکووا 
تمام شدن  به محض  فدراسیون کشتی روسیه 

مسابقه دو بار به صورت او مشت کوبیده است.
پای  دارد  قصد  اکنون  روس  گیر  کشتی  این 

مامیاشویلی را به دادگاه بکشاند.
کشتی  این  از  پیش  که  ساله   52 مامیاشویلی 
گیر بوده در حال حاضر رئیس فدراسیون کشتی 
روسیه است. وی همچنین عضو هیات اجرایی 

اتحادیه جهانی کشتی نیز هست.

خبرخبر

بـرداری،  وزنـه  فدراسـیون  رییـس 
در  را  ورزش  در  جوانمـردی  گفـت: 
المپیـک روی زیـر سـؤال بردند و دل 

مـردم ایـران را شکسـتند.
ملی  تیم  بازگشت  از  پس  مرادی  علی 
خصوص  در  ریو  المپیک  از  وزنه برداری 
گفت:  سلیمی  بهداد  مسابقه  در  ناداوری 
روزنامه نگاران  و  کارشناسان  از  بسیاری 
مسابقه  در  که  را  اتفاقاتی  جهان  مطرح 
تئاتر خیمه شب  به  داد،   رخ  بهداد سلیمی 
نیست  من  حرف  این  کردند.  تشبیه  بازی 
دنیاست.  مطرح  کارشناسان  حرف  و 
جوانمردی در ورزش را زیر سؤال بردند و 
دل مردم ایران را شکستند. ناراحت هستیم 

و پیگیری های حقوقی را انجام می دهیم.
درخصوص  وزنه برداری  فدراسیون  رییس 
عضو  جلود«  »محمد  می شود  گفته  اینکه 
عراقی فدراسیون جهانی به دلیل مشکالت 

شخصی با وی حق سلیمی را تضییع کرده، 
اشاره  شما  که  شخصی  نمی دانم  گفت: 
می کنید چه کسی است و او را نمی شناسم! 
در  حرف ها  این  از  باالتر  مسائلی  نظرم  به 

می توانند  کسانی  قانون  طبق  بود.  میان 
به عنوان ژوری حضور داشته باشند که رزرو 
کنترل«  »تکنیکال  از  فرد  یک  اما  باشند، 
در جایگاه ژوری نشست. هرچند دو رأی از 

اعضای ژوری هم با سه رأی داور به نفع ما 
بود،  اما نظر داوران خواسته نشد که خالف 
را  ژوری  رأی  باید  آنها  چراکه  بود،  قانون 

تأیید کنند، اما این اتفاق نیفتاد.
نداریم  افراد  به  کاری  کرد:  تصریح  مرادی 
زمان  همان  هستیم.  حق  احقاق  دنبال  و 
نشسته،  ژوری  در  متوجه شدیم جلود  که 
دیگر نمی شد کاری کرد، درحالی که نامش 
نظر  به  نبود.  هم  اولیه  لیست  استارت  در 
می رسد کسب دو مدال طال برای آنها گران 
وزنه بردار  دو  حتی  درحالی که  است،  بوده 

دیگر ما هم می توانستند روی سکو بروند.
وی خاطرنشـان کرد: حاال متوجه می شـوم 
فدراسـیون  انتخابـات  از  قبـل  چـرا  کـه 
وزنه بـرداری آن نامه نگاری هـا بـرای رییس 
نشـدن مـن انجـام می شـد. پیگیـر احقاق 
 CAS حق سـلیمی هسـتیم و بـه دادگاه

شـکایت می کنیـم.

رییس فدراسیون وزنه برداری:

جوانمردی در ورزش زیر سوال رفت

معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت 
ورزش، میزبانی بازیهای المپیک در شهر 
برزیل  گفت:  و  ندانست  مطلوب  را  ریو 
زیرساخت های مناسب برای میزبانی این 

بازیها را نداشت.
مراسم  حاشیه  در  هاشمی  مناف 
با  برداری  وزنه  ملی  تیم  از  استقبال 
دوره  یکمین  و  سی  میزبانی  از  انتقاد 
المپیک اظهار داشت: هر چند  بازیهای 
نزدیک  از  را  گذشته  ادوار  میزبانی های 
مطالعاتی  به  توجه  با  اما  بودم،  ندیده 
که داشتیم و مقایسه ایی که با المپیک 
در  ریو  گرفت،  صورت  سیدنی  و  لندن 
میزبانی بازیهای المپیک عملکرد خوبی 

نداشت.
پشتیبانی  و  منابع  توسعه  معاون 
ریو  ساخت:  نشان  خاطر  ورزش  وزارت 
بتواند  که  نبود  در حدی  میزبانی  برای 
ورزشکاران 206 کشور را پوشش دهد و 
امنیت را تامین کند. همچنین امکانات 
در  نیز  شهری  مدیریت  مسایل  و  الزم 

حد قابل قبولی نبود.
که  چین  امکانات  به  اشاره  با  هاشمی 
آنها را از نزدیک بعد از بازیهای آسیایی 
نشان  خاطر  کرده،  نظاره  اینچئون 
هایی  زیرساخت  به  توجه  با  ساخت: 
برای میزبانی شایسته تر  آنها  که دیدم 

بودند.
در  سیاسی  مشکالت  به  اشاره  با  وی 
میزبانی  معضالت  از  یکی  برزیل  کشور 
ریو را همین عدم ثبات سیاسی دانست 
با  که رییس جمهور ندارند وکشورشان 

معاون اول یا نخست وزیر اداره می شود.
بازیهای  میزبان  برخورداری  هاشمی 
المپیک از شاخص های میزبانی مطلوب 
را مورد تاکید قرار داد و ابراز امیدواری 
که  شوند  میزبان  باید  شهرهایی  کرد 

زیرساخت های الزم را داشته باشند.
معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت 
طال  دو  با  برداری  وزنه  عملکرد  ورزش 
را هم خوب توصیف کرد و خاطرنشان 
ساخت: حق وزنه برداری ایران با توجه 
بود  طال  سه  سلیمی  بهداد  عملکرد  به 
که بدلیل ناداوری از آن محروم شدیم، 
اما او محبوبیتی که در دل مردم ایران 
شده  برابر  چند  ناداوری  این  با  داشت 
. به همین دلیل از لحاظ معنوی  است 
ضرر نخواهد کرد همچنین پاداش مدال 

طال به او اهداء خواهد شد.
ورزشی  کاروان  طالی  سومین  هاشمی 
یزدانی  حسن  درخشش  با  که  را  ایران 
ابراز  و  گفت  تبریک  آمد،  بدست 
امیدواری کرد، کاروان ایران در روزهای 

پایانی عملکرد خوبی داشته باشد.

فدراسیون  داوری  دپارتمان  جدید  رئیس   
فوتبال با اشاره به اینکه سیستم الکترونیک برای 
ناظران داوری در نظر گرفته شده، گفت: با شعار 

یکپارچگی و ثبات به دپارتمان داوری آمده ام.
حسن کامرانی فر  در ابتدای مراسم معارفه اش 
به عنوان رییس جدید دپارتمان داوری گفت: از 
همه پیشکسوتان و مسئوالن فدراسیون فوتبال 
به  زیبا  نگاه  این  خاطر  به  و  می کنم  تشکر 
داوری تبریک می گویم. یک نگاه و فکر جدید 
درباره داوری در فوتبال به وجود آمده است. 
فکر می کنم در این راه باید از تجربیات تمام 
پیشکسوتان استفاده کنم و اهداف جدیدی را 
در نظر دارم که آنها را پیش خواهم برد. داوران 
جوان، باهوش و باشخصیتی داریم که می توانیم 
پیشرفت کنیم. به تنهایی نمی توانم همه کارها 
را انجام بدهم و همه باید کار کنیم تا اهداف مان 
را پیش ببریم. کار من سخت است و کارهای 
زیادی باید انجام بدهم. برنامه های مختلفی در 
نظر دارم و خوشحالم که فدراسیون فوتبال 

برنامه من را قبول کرد.
وی در ادامه افزود: قبل از این پست اعتبار خودم 
را داشتم و برای کسب اعتبار به دپارتمان داوری 
نیامدم. 2۴ ساعته کار خواهم کرد و از تمام 
دوستان می خواهم پا به پای من حرکت کنند. با 
حضور من کار اعضای دپارتمان سخت می شود 

و دیگر شاهد گزارش 6 برگی ناظران نخواهیم 
بود. سیستم الکترونیک برای ناظران داوری در 
نظر گرفتیم و به وسیله آنها کار خود را انجام 
می دهند. تمام بازی ها را بدون استثناء آنالیز 
می کنیم و تمام جزئیات منفی و مثبت در همان 

روز به صورت تلفنی به داوران گوشزد می شود.
برنامه های جدید  درباره  ادامه  در  کامرانی فر 
در  خوبی  داوران  ما  گفت:  داوری  دپارتمان 
فوتبال کشورمان داریم که امروز یکی از آنها 
فینال المپیک را قضاوت خواهد کرد. این اتفاق 
بسیار بزرگی است و الگوهای این چنینی باید در 
داوری و فوتبال ما بیشتر دیده شوند. همچنین 
طرح تربیت مدرس را خواهیم داشت، چون 
همان طور که گفتم یکی از مشکالت ما آموزش 
داوران است و برای آموزش آنها باید مدرسان 
خاصی انتخاب کنیم که به صورت یکپارچه همه 
داوران را آموزش دهند. من با شعار یکپارچگی و 
ثبات به دپارتمان داوری آمده ام و می خواهم این 

مسئله را در داوری اجرایی کنم.
رئیس دپارتمان داوری اظهار کرد: تمام امورات 
مربوط به مسائل فنی داوران را خودم انجام 
می دهم و این کار را با جدیت بیشتری پیش 
می بریم. مسئولیت بانوان را به رئیس کمیته 
داوران واگذار می کنم و فقط چیدمان داوران 
در لیگ برتر و لیگ یک را انجام خواهیم دادم. 
کمیته ای را تشکیل خواهم داد که به طور 
ناشناس کار می کنند و کسی از اسامی آنها 
اطالع نخواهد یافت. همه عواقب این کار را 
می پذیرم و هر اشتباهی صورت بگیرد از سوی 
من بوده است. وی در پایان با تشکر از مسعود 
عنایت به خاطر زحماتی که در طول سال های 
گذشته برای او کشیده گفت: خواهشم از عنایت 
این است که من را تنها نگذارد تا باهم کارها 
را انجام بدهیم. او شناسنامه داوری ماست و 
امیدوارم لیاقت این جانشینی را داشته باشم. به 
همه داوران گفتم که عنایت چه جایگاهی دارد.

حسن کامرانی فر:

سیستم الکترونیک برای ناظران داوری در نظر گرفته ایم

تیم ملی وزنه برداری ایران بامداد روز شنبه با 
استقبال وزیر ورزش و جمعی از مردم عالقمند 

به این رشته وارد تهران شد.
با حضور در  ایران که  برداری  تیم ملی وزنه 
المپیک 2016 ریو موفق به کسب دو مدال 
طال، توسط کیانوش رستمی و سهراب مرادی 
حرکت  در  سلیمی  بهداد  شکنی  رکورد  و 
یکضرب شده بود، ساعت ۴ بامداد روز شنبه 
وارد تهران شد. در این مراسم محمود گودرزی 
وزیر ورزش و معاونان وزارت ورزش و همچنین 
جمعی از پیشکسوتان وزنه برداری و شمار زیادی 

از عالقه مندان به این رشته حضور داشتند.

بازیهای  دوره  یکمین  و  سی  مهر،  گزارش  به 
المپیک با حضور بیش از 10 هزار ورزشکار از 
206 کشور از 15 تا 31 مردادماه به میزبانی 
شهر ریودوژانیرو برزیل در جریان است. کاروان 
ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن 
برگزار شد با کسب 12 مدال )۴ طال، 5 نقره و 3 

برنز( به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.
ایران در این دوره از بازی ها تا به حال صاحب 7 
مدال شده است. کیانوش رستمی و سهراب مرادی 
در اوزان 85 و 9۴ کیلوگرم وزنه برداری و حسن 
یزدانی در وزن 7۴ کیلوگرم کشتی آزاد صاحب 
مدال طال شده اند و سعید عبدولی و قاسم رضایی 

در اوزان 75 و 98 کیلوگرم کشتی فرنگی و حسن 
رحیمی در وزن 57 کیلوگرم کشتی آزاد به مدال 

برنز رسیده اند. علیزاده هم در 57 -تکواندو آخرین 
برنز ایران را به دست آورده است.

فوق ستاره جاماییکایی عنوان قهرمانی دوی ۴ در 
100 متر را در کنار مدال های طالی 100 متر 
و 200 اضافه کرد و تبدیل به اولین ورزشکاری 
شد که در سه المپیک پیاپی، مدال هر سه رشته 

را کسب کرده است.
»یوسین بولت« ورزشکار فوق ستاره جاماییکایی، 
روز جمعه )19 اوت( قهرمان دوی امدادی ۴ در 
100 متر شد و سومین طالی المپیک ریو 2016 

را کسب کرد. در این مسابقه جاماییکا با ثبت 
زمان 27/37 ثانیه قهرمان شد، همچنین ژاپن 
و کانادا به ترتیب با ثبت زمانهای 60/37 ثانیه 

و 6۴/37 ثانیه در جایگاه دوم و سوم ایستادند.
ایـن یعنـی مـردی کـه روز یکشـنبه 30 سـاله 
مـی شـود، بـا قهرمانی در هر سـه رشـته دوی 
سـرعت در سـه المپیک پیاپی، یک »سه گانه-

سـه گانـه« بی سـابقه را تکمیل کرده اسـت.
بولت بعد از مسابقه به خبرنگاران گفت: من 
بزرگترینم. شما بروید، قصد دارم تا دیر وقت 
بیدار بمانم و شادی کنم. زمانی که این کار 
را شروع کردم هرگز تصور نمی کردم چنین 

اتفاقی بیفتد.

ادوار  تمام  در  موفق  ورزشکار  دومین  بولت 
شناگر  فلپس«  »مایکل  تنها  و  است  المپیک 
آمریکایی با کسب 23 مدال طال باالتر از اوست.

با تأمل در این واقعیت که ریو 2016 آخرین 
بازی های المپیک »بولت« بود، وی به تلویزیون 
حمایت  از  را  قدردانی  نهایت  که  گفت  برزیل 

برزیلی ها دارد.
ناراحتم و هم خوشحال. شگفت  او گفت: هم 
انگیز بود و واقعاً از شما قدردانی می کنم. فقط 
تمام  برای  شد.  سیخ  بدنم  موهای  بود،  عشق 
حمایت هایتان ممنونم. امشب تیم من انتظاراتم 
را بر آورده کرد و تا زمانی که ما میله را دست 

به دست می کردیم هیچ شکی وجود نداشت.

با استقبال وزیر ورزش؛

تیم ملی وزنه برداری به ایران بازگشت

بعد از کسب نهمین مدال المپیک؛

یوسین بولت: من بزرگترینم

مناف هاشمی:

ریو شرایط میزبانی مطلوب را نداشت

 تیم ملی فوتسال ایران در اولین دیدار خود 
متوقف  قزاقستان  مقابل  تایلند  تورنمنت  در 

شد.
میزبانی  به  فوتسال  جانبه  چهار  تورنمنت 
دیدار  اولین  در  شد.  آغاز  دیروز  از  تایلند 

به  قزاقستان  و  ایران  فوتسال  ملی  تیم  دو 
رقابت با یکدیگر پرداختند که این بازی در 
نهایت با نتیجه تساوی 3 به 3 خاتمه یافت. 
گلهای ایران را مهران عالیقدر، فرهاد توکلی 
و مهدی جاوید در دقایق 12، 13 و 25 به 

ثمر رساندند.
ایران  فوتسال  ملی  تیم  فنی  کادر  همچنین 
دیدار دو تیم تایلند و ژاپن را آنالیز می کنند.

 ملی پوشان امروز از ساعت 15:30 به وقت 
تهران به مصاف تیم ملی تایلند می روند.

تساوی تیم ملی 

فوتسال ایران مقابل 

قزاقستان
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دادنامه
پرونده کالسه 9309980873501213 شعبه اول دادگاه عمومی بخش هلیالن 

تصمیم نهایی شماره 9۴09970873501178 
1- آقای علی احمد صیفور نیا فرزند علی اکبر خواهان، با وکالت آقای حشمت ترک 
ملک فرزند علی به نشانی ایالم – هلیالن – شهر توحید – روبروی دادگاه عمومی 
2- آقای حشمت ترک ملک فرزند علی خواهان ، به نشانی ایالم – هلیالن – شهر 
اله  امان  فرزند  آبادی  سلطان  محمد  آقای   -3 عمومی  دادگاه  روبروی   – توحید 

خوانده به نشانی مجهول المکان 
خواسته: مطالبه خسارت 

تقدیم  باال  خوانده  طرفیت  به  فوق  خواسته  به  دادخواهستی  خواهان  گردشکار- 
داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق وجری تشریفات قانونی 
در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.

رای دادگاه – در مورد دعوای آقای علی احمد صیفور نیا ساکن هلیالن با وکالت 
حشمت ترک ملک ساکن هلیالن به طرفیت آقای محمدامین سلطان آبادی فرزند 
امان اله به خواسته مطالبه مبلغ 85050000 ریال بابت خسارات وارده به محصول 
کشاورزی ناشی از آتش سوزی نظریه اینکه اوال – حسب نظریه کارشناسی تامین 
دلیل خسارات وارده به محصول کشاورزی خواهان مجموعا مبلغ 85050000 ریال 
می باشد. حسب گواهی گواهان قصور و بی احتیاطی خوانده موجب بروز حریق و 
اضطرار خواهان شده است لذا میان فعل خوانده و اضطرار به خواهان رابطه سببیت 
برقرار بوده و مسئولیت خوانده در این خصوص محرز می باشد همچنین خوانده 
ایراد و دفاعی که موثر در مقام باشد در دعوای معنون معمول نداشته است بنابراین 
دادگاه با احراز ورود خسارت به خواهان و تقصیر خوانده در بروز خسارت به میزان 
دعوای  خوانده  تقصیر  و  خواهان  خسات  بین  سببیت  رابطه  نیز  و  درصد   100
خواهان ثابت است و مستندا به مواد 1 تا 3 از قانون مسئولیت مدنی و مواد 331 و 
335 قانون مدنی و نیز مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی به شرح زیر حکم به 
محکومیت خوانده ردیف اول را در حق خواهان صادر و اعالم می دارد: 1- پرداخت 
مبلغ 85050000 ریال بابت اصل خواسته 2- پرداخت خسارت دادرسی به جهت 
از تسبیب در طرح دعوا رای دادگاه غیابی بوده ظرف مدت بیست  ضمان ناشی 
روز قابل واخواهی نزد این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 

تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ایالم می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش هلیالن – محمد حسنوند

آگهی ابالغ اجرائیه 
کالسه: 13950۴015097000138/1

ضامن   ۴072۴۴5630 ملی  شماره  به  یار  اله  فرزند  چگنی  مریم  به  بدینوسیله 
پرونده اجرایی کالسه  13950۴015097000138/1که برابر گزارش مامور ابالغ 
اداره پست آدرس شما جهت ابالغ اوراق اجرائی مورد شناسائی واقع نگردیده ابالغ 
ومدیریت  بین شما  قرارداد شماره 7۴5 مورخ 1390/07/13  برابر  می گردد که 
شعب پست بانک استان ایالم مبلغ 2۴5/733/۴60 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 

آگهی موضوع ماده3قانون
 وماده۱3آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی قطعه یک ایالم 

1.آقای امیر کازرانی ، فرزند علی  ، به کدملی 3379821772 به استناد رای شماره 
13956031500100050۴ مورخ 1395/03/11 ششدانگ اعیان یک باب مغازه 
طبقه اول بدون قدرالسهم از عرصه کل ،به مساحت 17/99 متر مربع پالک  شماره 
79 فرعی از 37 اصلی واقع در ایالم – پاساژ رضا-  خریداری شده از حجت موال 

پور و منتسب به مالکیت یحیی روشنی. 
2- آقای امیر کازرانی ، فرزند علی  ، به کدملی 3379821772 به استناد رای 
شماره 139560315001000586 مورخ 1395/03/23 ششدانگ اعیان یک باب 
مغازه طبقه دوم بدون قدرالسهم از عرصه کل ،به مساحت 18/92 متر مربع پالک  
شماره 81 فرعی از 37 اصلی واقع در ایالم – پاساژ رضا-  خریداری شده از حجت 

موال پور و منتسب به مالکیت یحیی روشنی.
 در صورتیکه اشخاص  ذینفع به رای اعالم شده اعتراض داشته باشند می توانند 
ظرف مدت دو ماه در مورد آگهی های اصالحی ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار 
اخذ  و رسید  تسلیم  وقوع ملک  ثبت محل  اداره  به  را  اعتراض خود  اگهی  اولین 
نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
ثبت محل تحویل دهد دراینصورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه 
است در صورتیکه اعتراض در مهلت واصل نگردد یا معترض گواهی دادخواست را 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت 

مانع از متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/05/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/05/31

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم – صفری

آگهی ابالغ اجرائیه
 کالسه: 13950۴015097000112/1

ملی  شماره  به  رضا  علی  فرزند  سومار  محمودی  ثریا  خانم   -1 به  بدینوسیله 
6169876131 و شماره شناسنامه 81 )بدهکار( و 2- قباد کاویانپور فرزند ولی اله به 
شماره ملی  33796099۴3 و شماره شناسنامه 1۴9 )ضامن(، 3- بهرام آقائی فرزند 
علی اکبر به شماره ملی 6169511893 و شماره شناسنامه 2179 )ضامن( ۴- محسن 
حمیدی فرزند عبدالعلی به مشاره ملی ۴519۴65206 و شماره شناسنامه 7۴78 
)ضامن( پرونده اجرایی کالسه  13950۴015097000112/1که برابر گزارش مامور 
ابالغ اداره پست آدرس شما جهت ابالغ اوراق اجرائی مورد شناسائی واقع نگردیده ابالغ 
می گردد که برابر قرارداد شماره 292 مورخ 1389/0۴/07 بین شما و پست بانک استان 
ایالم مبلغ 35۴/057/171 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 

آگهی موضوع ماده3قانون
 وماده۱3آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی

برابر رای بشماره 13956032۴009002981مورخ95/۴/23 هیات موضوع قانون 
در  مستقر  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
فرزند  دوانی  اسماعیل  آقای  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  ثبتی  واحد 
غالمحسین بشماره شناسنامه 375 صادره از بوشهر به شماره ملی 3500590252 
از  به مساحت 120/20 متر مربع پالک ۴2 فرعی  باب خانه  را درششدانگ یک 
3359 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک اصلی واقع در بخش دو بوشهر خریداری 
از مالک رسمی  گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی مذکور اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.5۴9088
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/5/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/5/31

م الف ۹۱۱ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر- سهراب خواجه

متن آگهی احضار متهم 
خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
---- کالسه950675/12  پرونده  در  شماره9510۴32880001006  به 
اتهام  به  تفرش  خورانی  طر  محمد  اتهام  درمورد   9209982882200855
کالهبرداری رایانه ای باشکایت ایمانعلی شادمان تقاضای کیفر نموده که رسیدگی 
به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
رسیدگی برای مورخه 1395/07/06  ساعت  11:30 تعیین گردیده است. با عنایت 
به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 
180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور،  مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل 

خواهد آمد. م/الف 101۴
منشی شعبه ۱۰2 دادگاه کیفری 2 دادگستری شهرستان اسالمشهر )شعبه ۱۰2 دادگاه جزایی سابق(

آگهی احضار متهم 
بدینوسیله طبق ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان 
آقای علی فرجام پر چینی به اتهام ممانعت از ورود بازرسین اداره کار در پرونده 
9۴152۴شعبه اول باز پرسی دادسرای عمومی وانقالب اسالمشهر تحت تعقیب می 
باشند مراتب طی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به آن ابالغ می گردد 
تاظرف یک ماه دراین شعبه بازپرسی حاضر شوند وازخود دفاع نمایند ودرصورت 
عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه ویاعدم معرفی وکیل این شعبه در حقوق 
الناس وحقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده وقرار مقتضی صادر 

می نماید. م / الف 969
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی وانقالب اسالمشهر- فوالدی سواد کوهی

متن آگهی احضار متهم 
به  خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
---- کالسه950597/102  پرونده  در  شماره9510۴328800009۴9  
به  العابدین  زین  فرزند  زاده  فرج  سجاد  اتهام  درمورد   9۴09982882500950
اتهام تخریب عمدی شیشه منزل با شکایت محمد رستمی تقاضای کیفر نموده که 
رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1395/07/25  ساعت 09:00 تعیین گردیده 
اجرای  در  و  متهم  به  دسترسی  عدم  و  بودن  المکان  مجهول  به  عنایت  با  است. 
مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور،  مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی به عمل خواهد آمد. م/الف 1015
منشی شعبه ۱۰2 دادگاه کیفری 2 دادگستری شهرستان اسالمشهر )شعبه ۱۰2 دادگاه جزایی سابق(

آگهی 
خواهان خلیل اله بازگیر فرزند امید علی به شماره ملی ۴072322۴7۴ ساکن :خرم 
آباد خیابان شریعتی کوچه صاحب الزمان پالک 10کدپستی 6813973۴3۴تلفن 
ملی  شماره  به  علی  غالم  فرزند  ولیزاده  :1-حسن  خواندگان   091221۴0218
نیروی هوایی کوچه شهید غالمحسین ترک  :مالیر کوی  3933999863 ساکن 
پالک 1262کد پستی :6571868185 تلفن :09188500062 : 2-عظیم طوالبی 
فرزند زیتعلی به شماره ملی 5289650776 ساکن :ویسیان کوچه الله 3 کدپستی 
:6858139178  خواسته :صدور رای به محکومیت تضامنی خواندگان  به پرداخت 
تعهدات مندرج در سند رهنی  انجام  لحاظ عدم  به  مبلغ 1/050/000/000ریال 
رسمی شماره 1۴6۴3 مورخه 1393/۴/15تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 39  
شهرستان خرم آباد به میزان300 روز و پرداخت سایر خسارات قانونی و مندرج در 
سند مذکور مطابق مفاد سند و هزینه دادرسی و حق زحمت داوری و حق وکالت 

وکیل و هزینه اجرای رای تا اجرای قطعی رای داوری .
گردش کار : خواهان درخواستی به خواسته فوق تقدیم داشت که پس از ابالغ به 
طرفین برای حضور در جلسه داوری جلسه تشکیل و در خصوص موضوع فوق پس 
از بررسی و مالحظه موارد و مدارک مورد نیاز حسب خواسته خواهان به شرح زیر 

رای صادر و انشا گردید.
رای داوری :

در خصوص دعوی خواهان آقای خلیل اله بازگیرفرزند امید علی  به طرفیت خواندگان  
آقای: حسن ولیزاده فرزند غالمعلی و آقای عظیم طوالبی فرزند زیتعلی  به خواسته 
صدور رای محکومیت تضامنی  خواندگان  به پرداخت مبلغ 1/050/000/000ریال 
به لحاظ عدم انجام تعهدات مندرج در سند رهنی رسمی شماره 1۴6۴3  مورخه 
1393/۴/15تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 39   شهرستان خرم آباد و پرداخت 
سایر خسارات قانونی و مندرج در سند مذکور مطابق مفاد سند و هزینه دادرسی 
و حق زحمت داوری و حق وکالت وکیل و هزینه اجرای رای تا اجرای قطعی رای 
داوری به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به انتخاب داور مطابق با ماده ۴5۴ ق آ د 
م و با توجه به مدارک و اسناد تسلیمی و صحت ادعای رابطه رهنی به موجب سند 
رسمی مذکور و هم چنین احضار طرفین به حضور در جلسه داوری مطابق با تراضی 
در بند 11 قرارداد از طریق درج در روزنامه کثیر االنتشارزمان مورخ 1395/5/16 و 
اینکه خوانده علیرغم اطالع و استحضار طبق قرارداد از پرداخت بدهی در مهلت مقرر 
قانونی امتناع نموده است لهذا تخلف ایشان از اجرای مفاد قرارداد محرز تشخیص 
گردیده و مطابق بند 2 قرارداد تودیع الحق اجور معوقه نیز آثار تخلف وی را زایل 
نمی گرداند . بنابراین مستندا به ماده 201 ق آ د م و عدم حضور خواندگان در جلسه 
داوری و با توجه به مفاد قرارداد فی مابین به خواسته خواهان به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید : درخصوص خواسته خواهان مبنی بر صدور رای به محکومیت 
تضامنی خواندگان  به پرداخت خسارت عدم انجام تعهد و از آنجا که توافق گردیده 
است که به ازای هر روز تاخیر در انجام تعهد در بند 5 قرارداد روزانه مبلغی به میزان 
ریال  روز 3/500/000  هر  قرار  به  قرارداد  بند 1  در  مندرج  بدهی  اصل  درصد   2
پرداخت گردد و با توجه به تاخیر راهن و در انجام تعهدات به میزان300 روز رای به 
محکومیت تضامنی  خواندگان  به پرداخت مبلغ 1/050/000/000ریال و پرداخت 
سایر خسارات قانونی از قبیل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و حق الزحمه داوری 
و سایر هزینه ها تا اجرای قطعی رای داور برابر تعرفه های قانونی صادر می گردد . 

رای داوری با عنایت به توافق و تراضی دربند 9 قرار داد قطعی است . 
داور قرار داد ناصر مرادی

متن آگهی احضار متهم 
) مربوط به دادگاه بافرض وجود کیفرخواست (

انقالب شهرستان اسالمشهر به موجب کیفر خواست به شماره  دادگاه عمومی و 
ثابتی  یعغوب  برای  کالسه9۴085۴/10۴  پرونده  در   9510۴32880000990
فرخلو به اتهام تحصیل مال مسروقه تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع 
به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی 
برای مورخه 1395/07/17  ساعت  9:00 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول 
المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی 
است در صورت عدم حضور،  مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 

م/الف 938
دادگاه کیفری شعبه ۱۰4 دادگاه کیفری 2 شهرستان اسالمشهر)۱۰4جزایی سابق(

دادنامه 
مجتمع  اختالف  حل  1شورای  شعبه   9509986690100067 کالسه  پرونده 
 9509976690100155 شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  قدوسی 
خواهان : آقای ابراهیم بارانی فرزند محمد رضا به نشانی لرستان خرم آباد روستای 
سراب یاس یاس 11- خوانده :نرگس محمودوند به نشانی لرستان – خرم آباد –

خواسته :مطالبه وجه چک ماده 9 
بتاریخ دوم مرداد ماه یکهزارو سیصد و نود و پنج در وقت فوق العاده جلسه شعبه 
اول شورای حل اختالف به تصدی امضاء کننده ذیل است پرونده کالسه 950068 
از دفتر واصل و تحت نظر است با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی 

را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست آقای ابراهیم بارانی فرزند محمد رضا به 
طرفیت خانم نرگس محمودوند به خواسته مطالبه مبلغ 75/000/000 ریال بابت 
وجه یک فقره چک به شماره 1۴9/317201 عهده بانک صادرات ایران به عنوان 
اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به اوراق و 
محتویات پرونده مفاد دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک – گواهینامه عدم 
پرداخت صادره از بانک محال علیه و بقاء اصل چک در ید خواهان که داللت بر 
استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده را دارد و اینکه خوانده علیرغم دعوت از طریق 
آگهی به به دلیل مجهول المکان بودن در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه ای 
نیز ارسال نداشته و دلیلی دال بر برائت ذمه خود ارائه ننموده و با مالحظه نظریه 
مشورتی اعضاء شورا دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به 
قانون صدور چک  الحاقی ماده 2  قانون تجارت و تبصره  مواد 310 -313-312 
دادگاههای عمومی  دادرسی  آیین  قانون  مواد 519-515-198  و  مصوب 1382 
قانون شوراهای حل  ماده 9  اجرای  و در  امور مدنی مصوب 1379  انقالب در  و 
اختالف مصوب 139۴ حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 75/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/155/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 9۴/11/25 تا یوم االداء بر اساس نرخ 
شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران محاسبه و وصول آن 
بر عهده اجرای احکام نهاده می شود در حق خواهان صادر و اعالم می نماید ضمنا 
دایره اجرا هنگام محاسبه خسارت تاخیر تادیه هزینه دادرسی آن را نیز محاسبه و 
از محکوم له وصول نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این مرجع و سپس بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی شهرستان خرم آباد می باشد. 
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – سلمان اسماعیلی.  

لزوم اخذ تاییدیه ایمني 
آسانسوردرزمان صدور پایانکار

استان  استاندارد  کل  مدیر  شکرالهي  فتانه  
البرز  گفت: کلیه شهرداریها در زمان صدور 
پایان کار ساختمانهاي داراي آسانسور، ملزم 
آسانسور  عملکرد  ایمني  تائیدیه  دریافت  به 
البرز  استان  استاندارد  کل  اداره  از  صادره 

هستند.
وفق  برقي  آسانسورهاي  افزود:  شکرالهي 
مشمول  استاندارد  عالي  شوراي  مصوبه 
مقررات استاندارد اجباري بوده و کلیه نصاب 
هاي داراي پروانه طراحي و مونتاژ از مراجع 
ذیصالح قانوني تنها موظف به نصب آسانسور 
استان  شهرداریهاي  کلیه  و  بوده  استاندارد 
از  آسانسور  ایمني  تائیدیه  دریافت  به  ملزم 
صدور  زمان  در  استان،  استاندارد  کل  اداره 

پایان کار مي باشند.
این مقام مسئول تاکید کرد: کلیه شهروندان 
محترم در هنگام خرید واحدهاي مسکوني، 
ایمني  تاییدیه  وجود  از  تجاري  و  اداري 

آسانسور اطمینان حاصل نمایند.

بازگشت شش میلیون مترمربع
 از اراضی ملی تهران به دولت

منابع  کل  اداره  اراضی  امور  و  حفاظت  معاون 
طبیعی استان تهران گفت: بیش از شش میلیون 
اراضی ملی استان در پنج ماه نخست  مترمربع 
امسال با پیگیری از طریق کمیسیون واحده رفع 

تصرف و به دولت بازگردانده شد.
ماده  اجرای  در  افزود:  مقدم  پرویزی  مصطفی 
از جنگل ها و مراتع و ملی  قانون حفاظت   56
از  از شش میلیون مترمربع  اراضی، بیش  شدن 
اراضی ملی استان که به اشتباه غیر ملی و جزء 
مستثنیات تشخیص داده شده بود، به نام دولت 

بازگردانده شد.
وی اظهار کرد: از اواخر سال 93 تا کنون بیش از 
19 میلیون متر مربع از اراضی ملی استان تهران از 

این طریق به دولت بازگردانده شده است.
معاون امور اراضی اداره کل منابع طبیعی استان 
تهران خاطرنشان کرد: این اراضی از طریق تهیه 
تصاویر  و  قانون  اجرای  نقشه  هوایی،  عکسهای 
ماهواره ای با طبیعت، واجد تعاریف منابع ملی 

مشخص و به نام دولت بازگردانده شد.
پرویزی مقدم ، وسعت اراضی ملی استان تهران را 
یک میلیون و 6۴ هزار هکتار اعالم کرد و گفت: 
این اراضی شامل عرصه های جنگلی، بیابانی و 
پراکنده  تهران  استان  مختلف  نقاط  در  مرتعی 

است.

پرداخت تسهیالت اشتغال زایی توسط بانک صادرات به 
مددجویان چهار محال وبختیاری 

و  چهارمحال  استان  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
توسط  زایی  اشتغال  تسهیالت  درصد   72 پرداخت  از  بختیاری 

بانک صادرات استان به مددجویان خبر داد. 
به گزارش سایت خبری کمیته امداد امام خمینی)ره(، علی ملک 
پور، در نشست با مدیر عامل بانک صادرات این استان،با تقدیر از 
همکاری و تعامالت بین بانک ها گفت: تعامل و همکاری بانک 
صادرات با کمیته امداد امام خمینی)ره( استان مطلوب و سازنده 

است که امیدواریم این همکاری ها توسعه یابد. 
 مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: 
تسهیالت  ارائه  با  امداد  کمیته  مددجویان  و خودکفایی  اشتغال 
برای اجرای طرح های اشتغال زایی، یکی از مهم ترین برنامه های 

این نهاد است.
وی با اشاره به ایجاد اشتغال و خودباوری بین خانواده های تحت 
حمایت افزود: با شناسایی خانواده های مستعد و توانمند توسط 
مددکاران کمیته امداد به مراکز آموزشی معرفی شده و پس از 
اشتغال  تسهیالت  دریافت  ای جهت  فنی حرفه  دریافت مدرک 
توانمندی  با  و  شوند  می  داده  ارجاع  عامل  های  بانک  به  زایی 

خانواده ها از چرخه حمایت این نهاد خارج می شوند. 
ابالغی  اعتبارات  کل  از  درصد   72 اینکه  به  اشاره  با  پور،  ملک 
بانک صادرات به مددجویان تحت حمایت پرداخت شده، افزود: 
بانک  تاکنون، 255 طرح اشتغال توسط  ابتدای سال گذشته  از 

صادرات برای مددجویان کمیته امداد استان اجرا شده است. 
مدیرکل کمیته امداد استان، اعتبار هزینه شده در این زمینه را 
32 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: امید است با همکاری بانک 
صادرات بتوانیم مابقی اعتبارات را جهت ارائه تسهیالت اشتغال 

زایی و توانمندسازی به مددجویان جذب کنیم. 
وی به نظارت مستمر کمیته امداد بر طرح های خودکفایی اشاره 
کرد و خاطرنشان کرد: کارشناسان و مسئولین بانک ها می توانند 
با هدف راستی آزمایی از طرح های اشتغال و توانمندسازی کمیته 

امداد بازدید و نظارت مستقیم داشته باشند.
را مطرح  زایی  اشتغال  تسهیالت  بودن  الحسنه  قرض  پور  ملک 
کرد و گفت: مددجویان کمیته امداد کمترین معوقات بانکی را 
دارند و بازپرداخت وام ها منجر به پرداخت تسهیالت جدید به 
سایر متقاضیان می باشد.  ترابی، مدیرعامل بانک صادرات استان 
چهارمحال و بختیاری، هم در این نشست با بیان اینکه خدمات 
کمیته امداد برای از بین بردن فقر از نیازمندان و توانمندسازی 
بانک صادرات  برنامه های  از  قابل تقدیر است، گفت: یکی  آنان 
استان همکاری و حضور در برنامه های مشارکتی کمیته امداد 
برای کمک به نیازمندان و رفع محرومیت در استان است.    ترابی 
به موفقیت طرح های اشتغال زایی کمیته امداد برای مددجویان 
اشاره و اظهار داشت: کمیته امداد در راستای اشتغال مددجویان 
اقدامات مطلوب و ارزنده ای انجام داده و در این زمینه یکی از 
برنامه های بانک صادرات در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل 
حل مشکل اشتغال نیازمندان جامعه بویژه مددجویان کمیته امداد 

امام خمینی)ره( است. 

خبر خبر

نیاز  تأمین  هدف  با  گفت:  باف  عالی  دکتر 
کانال   شهری،  خدمات  توسعه  و  شهروندان 
خلیل آباد به  منظور هدایت و کنترل آب های 
سطحی و جلوگیری از سیالب شهری، احداث 

می شود.
منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
چهار کالنشهر تبریز، دکتر حسین عالی باف با 
اعالم این خبر افزود: کانال خلیل آباد به طول 
7 کیلومتر و با هزینه ای معادل 130 میلیارد 
ریال در حال احداث می باشد که تاکنون 87 

درصد پروژه به اتمام رسیده است.
عالی باف با بیان اینکه تقویت زیرساخت های 
رفاهی مناطق کمتر توسعه یافته جزو اولویت 
باشد،  می  چهار  منطقه  شهرداری  کاری  های 
اهمیت و نقش این پروژه را در هدایت آب های 
چای  آجی  داخل  به  که  فاضالبی  و  سطحی 

سرریز می شوند، مهم خواند.

احداث  با  کرد،  تصریح  چهار  منطقه  شهردار 
این کانال ضمن جلوگیری از سیل و دفع آب  
های سطحی، با توجه به قرارگیری این کانال 
در مجاورت دریاچه پارک بزرگ الغدیر تبریز، 
می توان با تهیه طرح مناسب و احداث فضای 
سبز در مسیر این کانال، زیبایی های بصری و 

فضایی مطلوب را برای شهروندان تامین کرد.
پرشتاب  اجرای  با  کرد:  امیدواری  اظهار  وی 
پروژه و تالش در جهت توسعه شهری و آماده 
نمودن زیرساخت های الزم برای سال 2018، 
در آینده ای نزدیک شاهد بهره برداری از این 

پروژه مهم و اثرگذار زیست محیطی باشیم.
بازدید رییس بازرسی ستاد مرکزی صیانت 
از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی 

وزارت کشور از فرهنگسرای آنا
مرکزی  ستاد  بازرسی  رییس  مالزاده  علی 
حقوق  و  عمومی  امنیت  حریم  از  شهروندی وزارت کشور به همراه مدیرکل امور صیانت 

اجتماعی استانداری، معاون فرهنگی، اجتماعی 
و هنری شهرداری تبریز و برخی از مدیران از 

فرهنگسرای آنا بازدید کرد.
منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
آقای  بازدید  این  در  تبریز،  کالنشهر  چهار 
مالزاده ضمن ابراز رضایت و تقدیر از شهردار 
منطقه چهار بخاطر اقدامات فرهنگی تاثیرگذار 
فرهنگی  دهی  جهت  و  امکانات  جامعه،  در 

منطقه را مثبت ارزیابی کرد.
مالزاده در این دیدار به ارائه برنامه های وزارت 
کشور پرداخت و اظهار داشت: تالش داریم تا 
های  زمینه  بتوانیم  دولت  رویکرد  به  توجه  با 
با  مردم  آشنایی  و  شهروندی  حقوق  آموزش 

فرهنگ اصیل اسالمی را گسترش دهیم.

این  در  ها  ضرورت  از  یکی  کرد:  اضافه  وی 
زمینه همکاری تمامی دستگاه های اجرایی و 
باید در این  فرهنگی و اجتماعی است و همه 

مسیر همراه شوند.
فرهنگی،  معاون  حمیدی  االسالم  حجت 
در  نیز  تبریز  شهرداری  هنری  و  اجتماعی 
گرفته  صورت  اقدامات  به  اشاره  با  دیدار  این 
داشت:  اظهار  شهروندی،  حقوق  خصوص  در 
آموزش در جامعه از اولویت های برنامه ریزی 
در  تا  ایم  داشته  تالش  تاکنون  و  بوده  شده 
سطوح مختلف نسبت به آموزش همگانی اقدام 
شهردار  باف  عالی  دکتر  بازدید  این  در  کنیم. 
از  صیانت  درخصوص  گزارشی  چهار  منطقه 
حقوق شهروندان و همچنین مباحث مربوط به 

اوقات فراغت شهروندان ارائه نمود.

شهردار منطقه چهار تبریز خبر داد:

پیشرفت فیزیکی ۸7 درصدی پروژه احداث کانال خلیل آباد

ویژه  انتظامی  فرماندهی  امداد  یگان  فرمانده 
دستگاه  یک  توقیف  از  تهران  استان  غرب 
خودرو کامیون و کشف 125 حلقه الستیک 
»تهران–  اتوبان  محور  در  قاچاق  خارجي 

ساوه« خبر داد. 
پایگاه  از  نقل  به  و  زمان  خبرنگار  گزارش  به 
در   « ناصح  شاهین   « سرگرد  پلیس،  خبري 
مبارزه ي  راستاي  این خبر گفت: در  تشریح 
از  حمایت  هدف  با  کاال  قاچاقچیان  با  جدي 
استان  امداد  یگان  ماموران  داخلي،  تولیدات 
در هنگام گشت زني در محور اتوبان » تهران 
کامیون  خودروي  دستگاه  یک  به   » ساوه   –

مشکوک و آن را توقیف کردند. 
خودرو  از  بازرسي  در  ماموران  افزود:  وي 
قاچاق  خارجي  الستیک  حلقه   125 توقیفي 
راننده  و  کشف  ریال  میلیون   165 ارزش  به 

متخلف را دستگیر کردند. 
اینکه  به  اشاره  با  خاتمه  در  ناصح  سرگرد 
متهم جهت سیر مراحل قانوني تحویل مراجع 
قضائي شد گفت: نیروي انتظامي با تمام توان 
مانع  قانون،  اساس  بر  و  موجود  امکانات  و 
دهد  نمي  اجازه  و  شده  قاچاقچیان  فعالیت 
از  را  سالم  اشتغال  فرصت  سودجو،  اي  عده 

جوانان این استان سلب کنند.

توقیف 125 حلقه الستیک قاچاق در رباط کریم
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 مفقودی 
وشماره  72-۴92ق6۴  شهربانی  شماره  به  پارس  پژو  سواری  خودرو  سبز  برگ 
موتور 12۴8۴1۴8878و شماره شاسی 19325181 مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

است . 
بهشهر 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139560316001003398مورخ 1395،0۴،26هیات اول /دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
مالکانه  تصرفات  یک  ناحیه  کرمانشاه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
شناسنامه  فرامرزبشماره  فرزند  گلی  ده  خنجری  زیبا  متقاضیخانم  بالمعارض 
در  مربع   مساحت122،05متر  خانهبه  باب  ازکرمانشاهدریک  1002صادره 
واقع در بخش یک  اصلی  از 93  فرعی   7 از  فرعی  اراضی پالک 996  محدوده 
صورت  به  میرزایی  چقا  حسین  محمد  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  حومه 
مع الواسطه محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
قضایی  مراجع  به  را  دادخواست خود   ، اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 

1395،05،31 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395،06،16
جعفرنظری رئیس ثبت اسناد وامالک کرمانشاه

آگهی موضوع ماده3قانون
 وماده۱3آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

وساختمان های فاقدسندرسمی
سوم  شماره139560317001001309-95/3/9هیات  برابررای 
وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
اهوازتصرفات  یک  ناحیه  مستقردرواحدثبتی  فاقدسندرسمی  های 
فرزندشراطی  حیدری  سکینه  خانم  متقاضی  وبالمعارض  مالکانه 
شماره  به  آزادگان  ازدشت  شناسنامه186۴صادره  بشماره 
مساحت105/65مترمربع  به  ساختمان  ملی1989255922دریکباب 
درقسمتی ازپالک1355 باقیمانده بخش3اهوازخریداری شده موضوع 
سهام شماره2912کوی باغات شاه سهمی خانم خیریه کوه بر)مالک 
رسمی(که طی ارائه قولنامه های عادی به متقاضی محرزگردیده است.
پانزده روزآگهی  فاصله  به  لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت 
متقاضی  صدورسندمالکیت  به  نسبت  اشخاص  میشوددرصورتیکه 
انتشاراولین آگهی بمدت دوماه  اعتراضی داشته باشدمیتوانندازتاریخ 
ازاخذرسید،ظرف مدت یک  اداره تسلیم وپس  این  اعتراض خودرابه 
ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مرجع قضائی تقدیم 
نمایندبدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 
صادرخواهدشد.ضمناصدورسندمالکیت  سندمالکیت  مقررات  طبق 

مانع ازمراجعه متضرربه دادگاه نخواهدبود.شماره م.الف)5/2021(
تاریخ انتشارنوبت اول:1395/5/16

تاریخ انتشارنوبت دوم:1395/5/31 
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه یک اهواز-اسفندیاری نیا

آگهی موضوع ماده3قانون
 وماده۱3آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی
برابر راي شماره 139560313010001082  هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای محمدامین کس 
از بوکان در ششدانگ یک باب  نزانی فرزند احمد بشماره شناسنامه ۴18 صادره 
انباری و محوطه)مغازه و محوطه( به مساحت 8۴/۴0 مترمربع پالک ۴63۴ فرعی 
در  واقع  اصلي  باقیمانده11۴-  پالک   از  شده  مجزي  و  مفروز  اصلي    -11۴ از 
ایلخانیزاده  اسماعیل  آقای  رسمي  مالک  از  بوکان خریداري  بخش 17 شهرستان 
به  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  الواسطه محرز گردیده است.لذا  مع 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضاي  صورت  در  است 

مالکیت صادر خواهد شد .
محمود خضرزاده-رئیس ثبت اسناد و امالک بوکان

تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/05/10  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/05/25

دادنامه
شهرستان  دو  کیفری  دادگاه  شعبه10۴   9509982883800015 کالسه  پرونده 

اسالمشهر)10۴ جزایی سابق(تصمیم نهایی شماره 9509972886۴00713 
متهم : آقای مرتضی پیری-  فرزند غالمرضا - به نشانی : اسالمشهر- مجهول المکان

اتهام:  ولگردی    رای دادگاه : در خصوص  گزارش نیروی انتظامی برعلیه اقای مرتضی 
پیری فرزند غالمرضا دائر بر ولگردی دادگاه باتوجه به عدم ارائه دلیل محکمه پسند ازناحیه 
شاکی مستندا به ماده ۴  از قانون ایین دادرسی در امور کیفری قرارمنع تعقیب صادرو اعالم 
می دارد قرار صادره بیست روز پس ازابالغ قابال تجدید نظر محاکم تجدید نظر استان تهران 

خواهد بود.م/ الف 9۴0
 بیاتی-  رئیس شعبه ۱۰4 دادگاه کیفری دو شهرستان اسالمشهر

بارکد 3828۱268
 آگهی تغییرات شرکت

ملی  شناسه  و  ثبت ۴5۴۴00  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  آسیا  آسانبر  پرتو   
1۴00۴0667۴7 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/3/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: مهدی ملکیان به ک م 32۴27۴1171 بسمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره و حسن عزیزی به ک م 6۴79۴731۴0 بسمت رئیس هیئتم دیره 
تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته، 
بروات و قراردادهای عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران 
الکترونیک  سوابق  در  متقاضی  توسط  انتخاب شده  امضاء  وضعیت حق  تعیین  و 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس 

می باشد.
36۷528/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد 3828۱686 
آگهی تغییرات شرکت

ملی  شناسه  و  ثبت ۴5۴۴00  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  آسیا  آسانبر  پرتو   
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   1۴00۴0667۴7
اتخاذ شد: مهدی ملکیان به ک م 32۴27۴1171  1395/3/23 تصمیمات ذیل 
و حسن عزیزی به ک م 6۴79۴731۴0 بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت 
نامحدود انتخاب گردیدند. با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
36۷52۹/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد3826۱25۹ 
آگهی تاسیس شرکت

 با مسئولیت محدود صبا سیر سادات در تاریخ 1395/03/31 به شماره 
ثبت۴93872 به شناسه ملی1۴005939827 ثبت و امضاء ذیل دفاتر 
آگهی می  اطالع عموم  زیرجهت  بشرح  آن  گردیده که خالصه  تکمیل 
گردد. موضوع  شرکت: ارائه حمل و نقل سرویس مدارس و کارخانجات 
از اخذ مجوز الزم شرکت در مناقصات و  و ادارت در صورت لوزم پس 
مزایدات و ارائه خدمات و صادرات و واردات مشارکت با اشخاص حقیقی 
و حقوقی دریافت وام تسهیالت )در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای 
الزم( مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: 
تهران پیروزی میدان بروجردی ک نادمی بن بست غالم حسینی پ9 
واحد9  کدپستی 1761685731سرمایه شرکت: مبلغ 1000000ریال 
می باشد.اولین مدیران شرکت:  سید محمدرضا حسینی جیرنده بسمت 
رئیس هیئت مدیره به ک م 0018090052 دارای500000ریال و سید 
کم  به  مدیره  هیئت  عضو  و  مدیرعامل  بسمت  جیرنده  مهدی حسینی 
نامحدود  برای مدت  الشرکه  دارای500000ریال سهم   0056305257
انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه چکها و سفته ها 
امضاء مدیرعامل و عضو هیئت  با  و عقود اسالمی  قراردادها  و  بروات  و 
قانونی:  نماینده  اختیارات  باشد.  معتبر می  با مهر شرکت  مدیره همراه 
طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.
36۷524/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و 

موسسات غیرتجاری تهران

 بارکد 382۹۰۰6۱ 
آگهی تغییرات شرکت

 بهینه سازان توسعه سبا با مسئولیت محدود به شماره ثبت 297885 و شناسه 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10103355009 ملی 
به  تهران  ثبتی  واحد  در  شرکت  محل  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1395/2/27
پالک11  شبنم11  خیابان  جنوبی  ولیعصر  خیابان  غربی  باغستان  کرج  نشانی: 
واحد3  کدپستی 319۴81۴5۴6 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید. با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشانی در یک واحد ثبتی(  
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و 

در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
36۷526/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد38262۹۹4 
آگهی تاسیس شرکت

به   1395/03/31 تاریخ  در  آل  ایده  نیک  آروین  محدود  مسئولیت  با   
امضاء  و  ثبت  ملی1۴00593973۴  شناسه  به  ثبت۴93870  شماره 
اطالع عموم  دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن بشرح زیرجهت  ذیل 
بازرگانی  و  تجاری  فعالیتهای  انجام  شرکت:  موضوع   گردد.  می  آگهی 
اعم از خرید فروش واردات و صادرات و پخش کلیه تجهیزات و مصالح 
بازرگانی  کلیه کاالهای مجاز  و  یو پی وی سی  پنجره های  ساختمانی 
انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات 
دولتی و خصوصی اخذ وا و تسهیالت بانکی بصورت ارزی و ریالی اخذ 
و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل وخارج از کشور شرکت در 
از  خارج  و  داخل  در  کنفرانسها  و  سمینارها  و  همایشها  و  نمایشگاهها 
اخذ  از  پس  فعالیت  موضوعات  انجام  قانونی  ضرورت  صورت  در  کشور 
مجوزهای الزم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدودمرکز اصلی 
شرکت: تهران خیابان شریعتی باالتر از پل صدر خیابان شهید میرزاپور 
سرمایه   1933633173 کدپستی  واحد502  پ3  حدادیان  کوچه 
شرکت: مبلغ 500000000ریال می باشد.اولین مدیران شرکت:  آرش 
جاوید به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به  م ۴723587608 
دارای۴95000000ریال و سمیر میس نوروزی بختیاری به سمت عضو 
سهم  دارای5000000ریال   00698۴9307 م  ک  به  مدیره  هیئت 
الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق 
امضاء کلیه چکها و سفته ها و بروات و قراردادها و عقود اسالمی با امضاء 
مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده 
قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد.
36۷525/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و 
موسسات غیرتجاری تهران

بارکد 3828۰3۷۰ 
آگهی تغییرات شرکت 

ملی  شناسه  و   ۴5۴۴00 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  آسیا  آسانبر  پرتو 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   1۴00۴0667۴7
1395/3/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره به 2 نفر کاهش 
زاده  رضائی  داود  گردید.  اصالح  فوق  بشرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت 
شرکت  صندوق  از  خود  الشرکه  سهم  کیه  دریافت  با   00730۴2978 م  ک  به 
خارج گردید. مهدی ملکیان به ک م 32۴27۴1171 با دریافت ۴500000ریال 
از 50000000ریال سهم الشرکه خود را به ۴5500000ریال کاهش داد. سرمایه 
مربوطه  ماده  و  یافته  کاهش  91000000ریال  به  150000000ریال  از  شرکت 
م  ک  به  ملکیان  مهدی  شرکا:  اسامی  گردد.  می  اصالح  مذکور  بنحو  اساسنامه 
32۴27۴1171 دارای۴5500000ریال و حسن عزیزی به ک م 6۴79۴731۴0 
با ثبت این مستند تصمیمات کاهش سرمایه از طریق خروج  دارای۴5500000 
شریک انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
36۷52۷/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 

غیرتجاری تهران

اگهی مفقودی
شاسی  شماره  به  و   2256820227۴ موتور  شماره  به   ۴3 ۴87 ص   –  82 ایران  انتظامی  شماره  به   1382 مدل   ۴05 پژو  سواری  سبز  برگ 

82001322 به نام عبدالعلی کمالی بندپی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی وانت نیسان مدل 83با شماره شهربانی 873ج11ایران 72شماره موتور2۴0916و شماره 

شاسی d3۴996مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
برگ سبز پژوپارس مدل 83با شماره شهربانی 518ق66ایران 88و شماره موتور12۴820۴8678و شماره شاسی 

82822827مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی موتور سیکلت ویتتیپcc125مدل 91با شماره شهربانی 587_۴3232و شماره موتور

ndz12۴12370۴شماره تنه 125v9100600_ndzمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل

برگزاري مراسم رونمایي از پوستر 
هفتمین نمایشگاه کتاب البرز

کرج- خبرنگار زمان؛  پوستر هفتمین نمایشگاه 
البرز با حضور مدیر کل فرهنگ و  کتاب استان 
ارشاد اسالمي ومسووالن فرهنگي ر رونمایي شد.  
سیدموسي حسیني کاشاني در نشست خبري که 
به مناسبت رونمایی از پوستر هفتمین نمایشگاه 
کتاب در سالن جلسات این اداره کل در استان البرز  
برگزار شد، گفت: نمایشگاه کتاب همانند سال های 
قبل در این استان برگزار می شود تنها تفاوت در 
شناخت نقطه ضعف ها وقوت هاست که سعی ما بر 

این است تا به بهترین وجه برگزار شود.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز با 
اعالم خبر فوق افزود: این نمایشگاه از 1۴ تا 20 
شهریور ماه سال جاری و  در 120 غرفه و با حضور 

110 ناشر مطرح کشور برگزار مي شود. 
اینکه سال گذشته  به  با توجه  وی تصریح کرد: 
بودجه اختصاص یافته به نمایشگاه 150 تا 200 
نمایشگاه  بوده در هفتمین  یارانه  تومان  میلیون 
سعي شده تا اعتبار یارانه اي به دو برابر افزایش یابد.
این مسوول تاکید کرد: در برگزاری این نمایشگاه 
سعی شده تا از ظرفیت بخش خصوصي نهایت بهره 
برداری صورت گرفته تا جذابیت های نمایشگاه نیز 
بیشتر شود که می توان به برگزاری مراسم شب 
شعر در  هفتمین دوره از نمایشگاه کتاب استان 

البرز اشاره کرد.
حسیني کاشاني با تاکید بر اینکه در طول مدت 
زمان یک هفته برپایي و برگزاري نمایشگاه کتاب 
البرز، 3 برنامه شعر اعم از شب شعر طنز، شب شعر 
آئیني و شب شعر شعراي جوان در حاشیه این مهم 
با حضور شعراي مطرح استان و کشور اجرا مي 
شود، افزود: در این دوره از نمایشگاه کتاب ها با 30 

درصد تخفیف ارائه خواهد شد. 
کتاب  فروش  کنار  در  کرد:  اشاره  همچنین  وی 
توزیع اقالم لوازم التحریر و نوشت افزار نیز صورت 
می گیرد.  مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
البرز اجرای مراسم شب شعر را حاکی از حضور 
شاعران برجسته در استان البرز ذکر کرد و گفت: 
استان البرز دارای ظرفیت های باالی شعر و شاعری 
است که سعی شده تا در کنار کتاب در خدمت 

شعرای مطرح کشور نیز باشیم.

تالشگران سخت کوش ذوب آهنی  در عرصه صنعت 
فعالیت دارند

همزمان با سالروز ورود آزادگان عزیز به میهن اسالمي آیین تجلیل از 86 
آزاده سرافراز ذوب آهن با حضور سردار دفاع مقدس سید محمد باقر زاده 
فرمانده کمیته جستجوي ستاد کل نیروهاي مسلح، مدیر عامل و جمعي 
از مسئولین ذوب آهن، سرهنگ صفر پور فرمانده سپاه ناحیه لنجان و 
حجت االسالم والمسلمین اسدي نماینده ولي فقیه در سپاه ناحیه لنجان 

در تاالر آهن برگزار شد. 
در این آیین با شکوه ضمن اجراي برنامه هاي متنوع فرهنگي و سخنراني 
سردار باقرزاده و مشاور فرهنگي اجتماعي مدیر عامل شرکت، یاد  خاطره 
رشادت هاي آزادگان و رزمندگان دفاع مقدس را گرامي داشته شد. در 
آیین مذکور که به همت سرپرستي امور شهدا، جانبازان و  ایثارگران، 
مدیریت روابط عمومي و بسیج شرکت برگزار شد، تعداد 83 آزاده سرافراز 
ذوب آهن اصفهان به اتفاق خانواده هایشان حضور داشتند و مورد تجلیل 

قرار گرفتند. 
سردار باقرزاده با اشاره بیانات مقام معظم رهبري در خصوص توجه 
ملي،  عزم  و  جهادي  روحیه  با   نمود:  تأکید  مقاومتي  اقتصاد  به 
اقتصاد مقاومتي محقق خواهد شد و این وظیفه ما است که اقتصاد 

مقاومتي و اقدام به آن را جز اولویت هاي کاري خود داشته باشیم.
وي در ادامه ضمن تقدیر از مدیریت و کارکنان ذوب آهن که در 
واردات  از  نگراني  ابراز  با  و  اول جبهه صنعت تالش مي کنند  خط 
محصوالتي که امکان تولید در داخل کشور وجود دارد، تصریح کرد: 
با تعصب در عرصه صنعت در  تالشگران سخت کوش ذوب آهني 
نباید  اقالم  برخي  ورود  با  و  باشند  دلگرم  باید  و  کار هستند  حال 
خوبي  بسیار  کیفیت  از  شرکت  این  محصوالت  زیرا  شوند  دلسرد 
برخوردار است و این کیفیت ارزشمند افق هاي صادراتي را هموارتر 

مي سازد.  
سردار باقر زاده گفت: با حمایت همه جانبه از فوالد کشور و حمایت 
این  است  امید  آهن،  ذوب  مانند  بزرگ  صنعت  این  از  مسئولین 
مجتمع صنعتي و اقتصادي به روزهاي اوج خود برگردد زیرا ذوب 
آهن نه تنها در صنعت بلکه  که در هشت سال دفاع مقدس نیز با 

اهداء شهدا، جانبازان و ایثارگران افتخار آفریني کرده است.

صدور 495گواهینامه انطباق وارداتي 
در استاندارد البرز

به گزارش روابط عمومي و به نقل از فتانه شکرالهي مدیر کل استاندارد 
البرز ۴95 فقره گواهینامه انطباق وارداتي در چهار ماه اول سالجاري 

صادر شده است.
ال  خودرو  خودرو-موتور  شامل  وارداتي  اقالم  گفت:  شکرالهي 
90-کمپرسورهاي برودتي صنعتي وخانگي -پوشاک -لوازم التحریر-

بانک-دي وي آر-دوربین مدار بسته  پاور  الکترونیکي شامل  قطعات 
-کابل وکیبورد - لوازم بهداشتي شامل صابون ، شامپو - قرص ونمک 

ماشین ظرفشویي و ... بوده است.
شکرالهي افزود: در راستاي اجراي استاندارد در استان البرز، با توجه به 
حضور شرکت هاي بازرسي و آزمایشگاه همکار در گمرک پیام ، بیش 
از 300 مورد بازرسي و نمونه برداري از محموله هاي وارداتي صورت 

گرفته است.

خبر خبر

شهردار منطقه هشت تبریز از تکمیل  سردرب 
خبر  نزدیک  آینده  در  بازار  بستی  قیز  سرای 
داده و تکمیل این سردرب را طی روزهای آتی 

مقدور دانستند.
منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
هشت تبریز ،مهندس تیزپاز ضمن اعالم خبر 
های  ورودی  ساماندهی  منظور  به  افزود:  فوق 
بازار  قیزبستی  ،سردرب  تبریز  تاریخی  بازار 
توسط شهرداری منطقه هشت در حال احداث 
تاریخی،  ارزش  بر  با تکمیل آن   میباشد  که 

فرهنگی بازار تبریز افزوده خواهد شد.

احداث  جامع  طرح   : افزود  تیزپاز  مهندس 
شهرداری  همت  به  بازار  قیزبستی  سردرب  
هماهنگی  با  و  تبریز  فرهنگی  تاریخی  منطقه 
میراث  پایگاه  و  فرهنگی  میراث  کارشناسان 
کف  آن  بر  عالوه  که   میشود  احداث  جهانی 
محوطه  از  هایی  بخش  نماسازی   و  سازی  
تاریخی قیزبستی بازار با الهام از معماری اصیل 

ایرانی و اسالمی اجرا خواهد شد. 
معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه هشت 
خبر داد :محوطه سازی یادمان شمس تبریزی 

طی روزهای آتی تکمیل می شود

معاون فنی و  عمرانی شهرداری  منطقه هشت 
یادمان  سازی  محوطه  نهایی  فاز  اجرای  از 
افزودند  و  داده  خبر  گلستان  باغ  در  شمس  
سازی  محوطه  عملیات  اخیر  روزهای  طی 
و  شده  آغاز  فشرده  بصورت  شمس  یادمان  
محوطه  احداث  منظور  به  را  تالشمان  نهایت 
ای زیبا و در خور شان این اثر بکار می بریم. به 
گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه هشت،  
احداث  اکنون  هم  گفت:  فر  منیری  مهندس 
یادمان شمس تبریزی وارد فاز نهایی اجرا شده 
که ان شا... با تکمیل   محوطه سازی و احداث  

آبنماها و فضای سبز محدوده طرح  ، یادمان 
و  ای  نشانه  عنصر  یک  نقش  تبریزی  شمس 
دعوت کننده در این محدوده را خواهد داشت   
با   8 منطقه  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
اشاره به این که باغ گلستان در گذشته ای نه 
از زیباترین پارک های شهر  چندان دور یکی 
هویّت  بازگرداندن  ما  هدف  گفت:  بوده  تبریز 
قدیم  گلستان  باغ  انگیزی  خاطره  و  تاریخی 
از  اقداماتی  آینده  در  راستا  همین  در  و  بوده 
سوی شهرداری منطقه 8 انجام خواهد پذیرفت

شهردار منطقه هشت تبریز خبر داد : 

تکمیل سردرب قیز بستی بازار؛ به زودی 

تخم  و  مرغ  تولیدکنندگان  اتحادیه  مدیرعامل 
ناتوان  را  کشاورزی  جهاد  وزیر  مازندران،  مرغ 
به  اعتبار صادراتی دانست و گفت:  در دریافت 
دلیل نبود بستر قانونی دست وزیر برای دریافت 

اعتبارهای صادراتی بسته است.
طیور  صنعت  اینکه  بیان  با  زاده  عطاا... حسن 
تمامی شاخص های اشتغال زایی، اقتصادی و 
امنیت غذایی کشورها را به خود اختصاص داده 
است، اظهار کرد: با توجه به تولید یک میلیون 
تن مازاد مصرف باید شاهد توسعه صنعت طیور 
استان باشیم زیرا ظرفیت صادراتی فراوانی داریم.

وی، ظرفیت های به وجود آمده را معطوف به 
مسئوالن  و  آموختگان  دانش  گذاران،  سرمایه 
دانست و خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان صنعت 
طیور از درآمد این صنعت برای توسعه آن هزینه 
می کنند. مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ 
و تخم مرغ مازندران با بیان اینکه امروز صنعت 

تصریح  دارد،  اجرایی  برنامه های  به  نیاز  طیور 
کرد: اگر می خواهیم صادرات مرغ داشته باشیم 
باید کیفیت را ارتقا دهیم که این مهم نیازمند 
نقدینگی است. حسن زاده وزیر جهاد کشاورزی 
و  دانست  صادراتی  اعتبار  دریافت  در  ناتوان  را 
گفت: به دلیل نبود بستر قانونی، دست وزیر برای 

دریافت اعتبارهای صادراتی بسته است.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان مرغ 
گوشتی کشور تصریح کرد: 9 میلیون ظرفیت 
خالی در تمامی چرخه های تولیدی طیور استان 
وجود دارد که 3۴ درصد از این سرمایه در جوجه 
ریزی غیرفعال است. وی، سهم مرغ ایرانی در 
بازار جهانی را کمتر از یک درصد دانست و گفت: 
نبود حمایت های اعتباری برای صادرات موجب 
شده بسیاری از بازارهای صادراتی موجود را نیز 
از دست دهیم، نیاز وجود پول در بازار داریم اما 

اعتباری وجود ندارد.

مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ مازندران:

اعتبار صادراتی صنعت مرغ تامین شود
ایسنا: مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی 
منطقه 2 کشور گفت: بیش از یک ماه است که 

پرداختی به گندم کاران صورت نگرفته است.
سیدمحمد جعفری در جمع خبرنگاران اظهار 
و  بود  پیش بینی  از  بیشتر  گندم  تولید  کرد: 
موجب شد تا در پرداخت مطالبات گندم کاران 
مشکالتی به وجود آید اما تا یک ماه آینده این 
مشکل برطرف می شود. وی با بیان اینکه ایران 
در گندم به خودکفایی رسیده است، تصریح کرد: 
امسال نه تنها واردات گندم نداریم بلکه به باشگاه 

صادرکنندگان گندم نیز می پیوندیم.
بازرگانی  خدمات  و  غله  شرکت  مدیرعامل 
منطقه 2 کشور درباره ممنوعیت واردات گندم، 
خاطرنشان کرد: از 25 فروردین تا به امروز واردات 
گندم ممنوع شده و سال جدید نیاز به واردات 
نداریم. جعفری در پاسخ به این سوال که آیا عدم 
پرداخت طلب گندمکاران در تولید گندم سال 

آینده تاثیر می گذارد، اظهار کرد: به طور قطع 
به بخشی از تولید گندم سال آینده آسیب وارد 
می کند اما این طور نیست که پول گندم کاران 
پرداخت نشود و در تالش هستیم تا هرچه سریع 

تر این مشکل را برطرف کنیم.
وی در مورد مقدار پرداختی گندم کاران مازندرانی 
گندمکاران  طلب  از  درصد  از 75  بیش  گفت: 
مازندران پرداخت شده است و مابقی نیز با ورود 

اعتبار دولت تا یک ماه آینده پرداخت می شود.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 
2 کشور، حجم خریداری شده گندم در مازندران 
را 110 هزار تن، اعالم  و تصریح کرد: ۴200 تن 
گندم جوانه زده اضافه بر این مقدار بیان شده نیز 
خریداری شده است. ارزش ریالی این مقدار گندم  
138 میلیارد تومان بوده و بیش از 102 میلیارد 
تومان از این مبلغ به حساب گندم کاران مازندرانی 

واریز شده است.

مدیرعامل شرکت غله منطقه 2 کشور:

پول گندم کاران پرداخت نشده است
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رشد 8۹ واحدی بورس؛
پاالیشگاه ها شاخص را باال بردند

واحد  با 89  بهادار دیروز )شنبه(  اوراق  و  بورس  بازار  شاخص کل 
رشد به 77 هزار و 968 واحد رسید.

 در معامالت دیروز بیش از 807 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 
و  خرید  نوبت  و 9۴6  هزار  در 55  ریال  میلیارد  و 261  هزار  سه 

فروش شد.
ایفا  شاخص  رشد  در  را  اصلی  سهم  پتروشیمی  و  پاالیشی  گروه 
بندرعباس(،  نفت  )پاالیش  شبندر  نمادهای  که  طوری  به  کردند، 
نفت  )پاالیش  شپنا  فارس(،  خلیج  پتروشیمی  )هلدینگ  فارس 
در  بردند،  باال  را  شاخص  تبریز(  نفت  )پاالیش  شبریز  و  اصفهان( 
)بانک  وپاسار  و  ترانسفو(  )ایران  بترانس  )سایپا(،  خساپا  مقابل، 

پاسارگاد( تاثیر منفی بر شاخص داشتند.
بیشتر شاخص های اصلی بازار دیروز رشد کردند و بر این اساس، 
وزن(  )هم  واحد، شاخص کل  ارزشی( 31  )وزنی-  قیمت  شاخص 
66 واحد، شاخص قیمت )هم وزن( 53 واحد، شاخص بازار اول 10 

واحد و شاخص بازار دوم 502 واحد افزایش یافتند.
شاخص آزاد شناور در معامالت دیروز افت کرد و 18 واحد پایین 

آمد.
تقدم  حق  البرز،  کابل  تقدم  حق  به  نیز  قیمت  رشد  باالترین 
شیرپاستوریزه پگاه خراسان، تامین ماسه ریخته گری، کارخانجات 

تولیدی شیشه رازی و سرمایه گذاری اعتبار ایران تعلق داشت.
نقل  و  حمل  تقدم  حق  اصفهان،  پگاه  پاستوریزه  شیر  تقدم  حق 
توکا، حق تقدم عمران و توسعه فارس، حق تقدم سیمان سپاهان و 

فنرسازی خاور نیز بیشترین کاهش قیمت را داشتند.

عضو کمیسیون انرژی مطرح کرد؛
با بنزین تک نرخی، وجود کارت سوخت ضرورتی ندارد

حاضر  حال  در  است:  معتقد  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  یک 
چون کارت سوخت استفاده نمی شود و بنزین هم تک نرخی شده 

ضرورتی برای ماندن کارت سوخت وجود ندارد.
کارت  حذف  درباره   دولت  دیدگاه  با  اینکه  بیان  با  میرزایی  جالل 
سوخت و تک نرخی بودن بنزین موافق است، گفت: متاسفانه گاهی 
ابزار  به هدف شکل می گیرد آن  برای رسیدن  ابزاری  اوقات وقتی 
خود تبدیل به هدف می شود و االن حفظ کارت سوخت، با استدالل 
برخی از افراد به یک هدف تشکیل شده است بدون این که در نظر 

داشته باشند هزینه هایی را در بر دارد.
این  نمایندگان در  از  از طرف برخی  تنها استداللی که  افزود:  وی 
موضوع دیده ام این است که ماندن کارت سوخت فقط ابزاری برای 
اطالع از میزان مصرف باشد که در آینده اگر شرایطی اقتضاءکرد 

بتوانیم از این ابزار برای تنظیم مصرف سوخت استفاده کنیم.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: نگرانی هایی که برخی 
از نمایندگان داشتند این گونه برداشت می شد که بیشتر مالحظات 
و صرفه  اقتصادی  بحث صرفا  اما  اقتصادی  تا  است  امنیتی مطرح 

جویی در مصرف خام و ناپخته به نظر می رسد.
نماینده مردم ایالم در مجلس ادامه داد: زمانی که بنزین هم تک 
را  کار  این  شود  حفظ  سوخت  کارت  بخواهیم  اگر  باشد  نرخی 
می توانیم در جایگاه ها و از طریق کارت سوخت هایی که در اختیار 
جایگاه داران است، انجام دهیم و میزان مصرف را هم از این طریق 
این حفظ  بر  تاکید  با  انرژی مجلس  این عضو کمیسیون  بفهمیم. 
کارت سوخت مستلزم هزینه است گفت: متاسفانه نماینده دولت هم 
در جلسه کمیسیون آن طور که باید قوی تر عمل می کرد، نتوانست 

دیدگاهها و استدالل ها را کامل توضیح دهد.
این نماینده مجلس تاکید کرد:  در حال حاضر چون کارت سوخت 
استفاده ای هم ندارد و بنزین هم تک نرخی است ضرورتی ندارد که 

کارت سوخت باقی بماند.
در جمع  نهایتا  دولت  نماینده  امیدواریم  کرد:   اظهار  پایان  در  وی 
مطلوب تری  نتیجه  تا  باشد  داشته  مذاکراتی  بتواند  کار  این  بندی 

به دست آید.

وزارت نفت پاکستان:
 رایزنی ها درخصوص آی-پی با طرف ایرانی ادامه دارد

برخی  از  نقل  به  پاکستان  اخباری در رسانه های  انتشار  دنبال  به 
کنار  و  بایگانی  بر  مبنی  پاکستان  گاز  دولتی  شرکت  های  مقام 
گذاشته شدن برخی طرح های احداث خط لوله گاز در این کشور 
از جمله خط لوله گاز ایران-پاکستان)آی-پی(، وزارت نفت و منابع 

پاکستان با صدور بیانیه ای، بایگانی شدن آی-پی را تکذیب کرد.
بر اساس این گزارش، رسانه های پاکستان اخباری منتشر کردند 
مبنی بر اینکه دو نفر از مدیران اخراج شده شرکت گاز این کشور 
)ISGS( تحت نظر وزارت نفت پاکستان، صرفه اقتصادی داشتن 
و امکان پذیر بودن طرح های مختلف خط لوله گاز در پاکستان به 
ارزش 15 میلیارد دالر از جمله طرح خط لوله آی-پی را زیر سوال 
برده و اعالم کرده اند که دولت پاکستان عمال این طرح را بایگانی 
کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی پاکستان، در بیانیه 
به  توجه  با  که  است  آمده  این کشور  منابع طبیعی  و  نفت  وزارت 
مسائل موجود در زمینه انجام معامالت دالری با ایران و تاثیر آن بر 
طرح آی-پی، این موضوع همچنان در سطوح عالی از سوی مقام ها 

و دستگاه های ذیربط ایران و پاکستان مورد گفت و گو قرار دارد.
در این بیانیه تاکید شده است که امکان سنجی و صرفه اقتصادی 
از  پاکستان  لوله گاز در  برای احداث خط  تمام طرح های موجود 
جمله خط لوله بندر گوادر تا نوابشاه، خط لوله آی-پی، خط لوله 
›تاپی‹ )طرح واردات گاز از ترکمنستان( و خط لوله جنوب-شمال)از 
کراچی تا الهور( از قبل توسط شرکت گاز تحت نظارت وزارت نفت 

پاکستان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
وزارت نفت پاکستان همچنین در توضیح اخراج دو نفر از مدیران 
شرکت گاز که براساس اخبار منتشره در رسانه های این کشور، به 
دلیل زیر سوال بردن طرح های گازی این کشور از شرکت یاد شده 
اخراج شده اند، این موضوع را تکذیب و اعالم کرده است که دو نفر 
با  قراردادشان  تاریخ  یافتن  خاتمه  دلیل  به  گاز  مدیران شرکت  از 
شرکت گاز، دیگر مسئولیتی در این شرکت ندارند و اخراجی صورت 

نگرفته است.

بر اساس آمارهای موسسه جودی؛
صادرات نفت خام ایران در ماه ژوئن 

تثبیت شد

نشان  جودی  مؤسسه  به  ایران  رسمی   اعالم 
ماه  ششمین  در  ایران  نفت  صادرات  دهد  می 
امسال باالی مرز 2 میلیون بشکه در روز باقی 

مانده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اطالعات رسمی 
نشان  نفتی )جودی(  داده های  ابتکار  مؤسسه 
داد در ماه ژوئن، تولید روزانه نفت ایران به سه 
میلیون و 610 هزار بشکه و صادرات آن به 2 

میلیون بشکه در روز می رسید.
نفت  صادرات  و  تولید  برای  شده  اعالم  ارقام 
ایران، نشان دهنده رشد این رقم نسبت به ماه 
ژوئیه هستند که در آن، تالش ایران برای پس 

گرفتن سهم خود از بازارهای جهانی آغاز شد.
نفت  صادرات  میانگین  جودی،  اعالم  طبق 
 ایران از دو میلیون بشکه در روز در ماه مه به 
دو میلیون و پنج هزار بشکه در روز در ماه ژوئن 

افزایش یافت.
گزارش آژانس بین المللی انرژی نشان می دهد 
 2012 سال  میانه  در  تحریمها  آغاز  از  پیش 
میالدی، صادرات روزانه نفت ایران به 2 میلیون 

و 200 هزار بشکه در روز می رسید.
تولید روزانه نفت ایران سه میلیون و 370 هزار 
بشکه و صادرات روزانه آن یک میلیون و 550 

هزار بشکه بوده است.

روند کاهشی قیمت نفت متوقف شد
افزایش بیش از 2 دالری قیمت نفت 

سبک ایران
به کنترل  اوپک  اقدام  تاثیر  نفت تحت  قیمت 
انرژی  بین المللی  آژانس  پیش بینی  و  تولید 
تقاضای  تراز عرضه و  به سمت  درباره حرکت 
پیاپی  هفته   6 از  پس  امسال،  پایان  تا  نفت 
 ۴0 باالی  ایران  نفت  و  یافت  افزایش  کاهش، 

دالر برای هر بشکه معامله شد.
ایران در هفته منتهی  قیمت نفت خام سبک 
دالر   2 با  مردادماه(   22 )جمعه،  اوت   12 به 
52 سنت  و  دالر   ۴1 به  افزایش  11 سنت  و 
نفت  قیمت  میانگین  رسید؛  بشکه  هر  برای 
خام سبک ایران امسال تاکنون 37 دالر و 71 

سنت برای هر بشکه بوده است.
و  دالر  یک  با  ایران  سنگین  خام  نفت  قیمت 
98 سنت افزایش به 39 دالر و 92 سنت برای 
هر بشکه رسید؛ میانگین قیمت نفت سنگین 
ایران امسال تاکنون 35 دالر و ۴5 سنت برای 

هر بشکه بوده است.
مورد  هفته  در  نیز  اوپک  نفتی  سبد  قیمت 
بررسی، به ۴1 دالر و 19 سنت برای هر بشکه 
رسید که نسبت به هفته پیش از آن، 2 دالر و 

9 سنت افزایش نشان می دهد.
به گزارش مدیریت کل امور اوپک و روابط با 
مجامع انرژی، هر بشکه نفت خام دبلیو تی آی 
آمریکا در هفته منتهی به 12 اوت با 2 دالر و 
27 سنت افزایش، ۴3 دالر و 10 سنت برای 

هربشکه معامله شد.
شمال  دریای  برنت  شاخص  خام  نفت  قیمت 
و  دالر   ۴3 به  افزایش  سنت   97 و  دالر   2 با 
بیشترین  که  رسید  بشکه  هر  برای  سنت   81
به  شاخص  خامهای  نفت  میان  در  را  افزایش 

خود اختصاص داد.
به  عمان  و  دوبی  شاخص  خام  نفت  قیمتهای 
ترتیب با یک دالر و61 و یک دالر و 87 سنت 
 27 و  دالر   ۴2 و   61 و  دالر   ۴1 به  افزایش 

سنت برای هر بشکه رسید.
اعالم  با  جهان،  بازارهای  در  نفت  قیمتهای 
جلسه  تشکیل  بر  مبنی  اوپک،  سازمان 
این  اعضای  تمامی  شرکت  با  غیررسمی 
الجزایر  در  سپتامبر  ماه  پایان  در  سازمان 
تقویت شدند. اوپک امیدوار است که تشکیل 
این جلسه و بحث و گفتگو بین اعضا، زمینه 
و  اوپک  نفت  تولیدکنندگان  میان  گفتگو 
غیراوپک فراهم آید و این تالش، سبب ثبات 
بیشتر در بازار و افزایش قیمتهای نفت شود. 
روسیه  انرژی  وزیر  که  است  حالی  در  این 
با  نفتی  تثبیت  طرح  درباره  که  کرد  اعالم 

اوپک گفتگو خواهد کرد.
آژانس بین المللی )IEA( در آخرین گزارش 
کاهش  روند  کرد،  پیش بینی  خود،  ماهیانه 
سه  در  نفتی  فرآورده های  ذخیره سازی  سطح 
داشت  خواهد  ادامه  کماکان  امسال  دوم  ماه 
به  منجر  سوم  ماهه  سه  در  تقاضا  رشد  و 
در  پاالیشگاه ها  از  بهره برداری  میزان  افزایش 
لذا  شد،  خواهد  آسیا  در  بویژه  جهان،  سراسر 
موازنه  تقاضا،  و  عرضه  بین  نفت  بازارهای  در 

نسبی برقرار خواهد شد.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

ملی  شرکت  مدیرعامل  و  وزیرنفت  معاون 
پاالیش و پخش فرآورده ها نفتی گفت: امسال 
برای اولین بار صادرات نفت ایران به چهار هزار 

بشکه رسید.
حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  کاظمی  عباس 
صادرات نفت، 25 میلیون تن از تولید ملی مازاد 

است.
وی صادرات مازاد نفت را از اثرات برجام دانست 
با  بندر کشور  و گفت: در شرایط کنونی چهار 

مشکل ظرفیت صادرات مواجه هستند.
بنادر  ظرفیت  توسعه  اینکه  بیان  با  کاظمی 
در  همچنین  کرد:  اظهار  است،  کار  دستور  در 
صادرات  راستای  در  ای  لوله  خط  داریم   نظر 
فرآورده های نفتی برای افغانستان تنظیم کنیم.
ملی  شرکت  مدیرعامل  و  وزیرنفت  معاون 
پاالیش و پخش فرآورده ها نفتی ادامه داد: این 
امر نیازمند رایزنی های سیاسیون و استاندارهای 

ما  اینکه  بیان  با  وی  است.  مرزی  های  استان 
این تضمین را می دهیم که سوخت دائم کشور 
افغانستان را فراهم کنیم، گفت: همچنین این 
توانایی را داریم که با همکاری بخش خصوصی و 

افغانستان، پاالیشگاهی را تاسیس کنیم.
بنا به گفته معاون وزیرنفت و مدیرعامل شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده ها نفتی، در حال 
حاظر 70 درصد از سخت افزارهای تاسیس یک 

پاالیشگاه در  داخل تولید می شود.
کاظمی ادامه داد: ما می توانیم کار مشترکی با 
کشورهای هند، ایران و افغانستان در مناطق امن 

مانند هرات و فراه تشکیل دهیم.
در  نفتی  تمام  نیمه  ها  پروژه  به  اشاره  با  وی 
کشور، اظهار کرد: بسیاری از پروژه در سال 77 
مالی  با مشکل  به 88 تحریم موجود،  توجه  با 
مواجه شد اما در حال حاضر وضعیت مطلوبی 

دارند.

معاون وزیرنفت:

صادرات نفت ایران به 4 هزار بشکه رسید

عضوهیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، تعلل 
در اجرایی شدن مدل جدید قراردادهای نفتی 
از دست رفتن منافع ملی و برداشت  را سبب 
از سوی  میدانهای مشترک  از  نفت  حداکثری 
همسایگان عنوان کرد و گفت: فضای ایران در 
موضوع قراردادهای نفتی کامال سیاست زده است 
و این سیاست زدگی مانع خیلی از تصمیم گیریها 

شده است.
با بیان  به گزارش ایسنا، سیدمحسن قمصری 
این مطلب و با اشاره به این که دوستانی که به 
قراردادهای جدید نفتی انتقاد می کنند سبب 
قراردادها  این  شدن  اجرایی  در  ساله  تاخیر 2 
از  تولید  شد  سبب  سال  این 2  افزود:  شدند، 
مخازن مشترک نفتی به تاخیر بیفتد و همسایگان 

حداکثر استفاده را از این فضا ببرند.
مدیرامور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با بیان 
این که، منتقدان به دلیل منافع حداقلی و کوتاه 
مدت، منافع بلند مدت را فراموش کرده و با ایجاد 
فضای متشنج سبب هراس شرکتهای خارجی 
برای سرمایه گذاری در ایران شدند، تصریح کرد: 
شرکتهای خارجی در مذاکرات عنوان می کنند 
بروکراسی وسیعی در داخل ایران وجود دارد در 
حالی که در دیگر کشورها، طرف مذاکره مشخص 
است و شرکتها با چند نفر در ارتباط هستند؛ این 
موضوع تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در 

ایران را سخت می کند.
موضوع  در  ایران  فضای  که   این  بیان  با  وی 
قراردادهای نفتی کامال سیاست زده است و این 
سیاست زدگی مانع خیلی از تصمیم گیریها شده 
است، یادآور شد: عراق هم اکنون از میدانهای 
مشترک غرب کارون یک میلیون بشکه نفت 
صادر می کند در حالی که ایران در اول راه است.
قمصری سپس به فرسودگی مخازن نفتی ایران 
اشاره کرد و با یادآوری این که همه مخازن نفتی 
ایران وارد نیمه عمر خود شده اند و با افت ساالنه 
حدود 300 هزار بشکه ای روبرو هستند، تصریح 
اگر ما حتی سراغ سرمایه گذاری جدید  کرد: 
نرویم برای جلوگیری از افت ساالنه نیاز به سرمایه 

گذاری زیادی داریم.

نفت را برای چه زمانی نگه داریم؟!
عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران با بیان 
این که منتقدان به قراردادهای جدید نفتی که 
می گویند در نفت سرمایه گذاری نکنیم و آن 
را زیر زمین نگه داریم، باید به این موضوع توجه 
کنند که دنیا در حال تغییر است، گفت: نفت را 

برای چه زمانی نگه داریم؟!
وی افزود: این احتمال وجود دارد که با توجه به 
گسترش فناوری و روند تغییر و نوع مصرف، دهه 
آینده دیگر نفت جایگاهی در سبد انرژی مصرفی 
نداشته باشد. قمصری با اشاره به این که این اتفاق 
در اواخر قرن 19 برای زغال سنگ افتاد و این 
سوخت از چرخه مصرف خارج و نفت جای آن را 
گرفت، به پایگاه خبری وزارت نفت اظهار کرد: آیا 
تضمینی است که در 30 تا ۴0 سال آینده نفت 

همچنان سوخت نخست باشد؟
مدیرامور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با بیان 
این که اگر دنیا به سمت استفاده از سوخت گاز 
برود طبیعی است که مصرف نفت به شدت افت 
می کند، یادآور شد: بیشترین نفت تولیدی جهان 
هم اکنون در بخش حمل و نقل مصرف می شود 
که نشانه هایی از برداشته شدن آن در این بخش 

همچون برقی شدن خودروها دیده می شود.
وی افزود: اگر بپذیریم دهه آینده دهه جایگزینی 
برای نفت در بخش حمل و نقل باشد، بنابراین این 
احتمال وجود دارد که نفت از چرخه انرژی خارج 
و یا حداقل مصرف آن کم شود که در این صورت 
برداشت حداکثری از منابع نفتی ضرورت می یابد. 
قمصری با تشریح این شرایط و آینده نفت در 
سبد انرژی جهان تصریح کرد: ما تا می توانیم  
باید ازاین فرصتی که نفت در جایگاه نخست قرار 
دارد استفاده کنیم و برداشت از مخازن نفتی را 
به حداکثر برسانیم در این شرایط، بهترین راه با 
توجه به مشکالت مالی  جذب سرمایه گذاری 

خارجی است.
عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران با بیان 
این که سرمایه گذار خارجی هم به راحتی در 
کشوری سرمایه گذاری نمی کند، تصریح کرد: 
بنابراین باید شرایط برای حضور آنها فراهم شود.

مدیرامور بین الملل شرکت ملی نفت ایران:

موضوع قراردادهای نفتی سیاست زده شده است

پیشرفت  به  اشاره  با  مسئول  مقام   یک 
20 درصدی ساخت سومین خط انتقال برق 
طرح  این  تکمیل  با  گفت:  ایران-ارمنستان، 
برابر   3 ارمنستان  و  ایران  برقی  مبادالت 

خواهد شد.
به گزارش مهر، مسعود حجت درباره آخرین 
بین  برق  انتقال  سوم  خط  احداث  وضعیت 
ایران و ارمنستان، گفت: هم اکنون پیشرفت 
اجرایی این طرح صنعت برق ایران به بیش از 

20 درصد افزایش یافته است.
با  ایران  برق  صنعت  سندیکای  عضو  این 
انتقال  احداث خط سوم  قرارداد  اینکه  اعالم 
 107 ارزش  به  ارمنستان  و  ایران  بین  برق 
میلیون و 900 هزار یورو در دست اجرا است، 
مالی  تامین  با  فعلی  تصریح کرد: در شرایط 
 900 و  میلیون   107 از  یورو  میلیون   83
از  برق  انتقال  احداث خط سوم  یوروی  هزار 
ایرانی  بانک  یک  توسط  ایران  به  ارمنستان 
در  شتاب  به  منجر  و  بوده  بخش  رضایت 
برقی شده  این طرح  مراحل مختلف اجرایی 

است.
این مقام مسئول با اشاره به نقش این طرح 
انتقال برق در توسعه مبادالت و تجارت برق 
هم  داشت:  اظهار  ارمنستان،  و  ایران  بین 

این  روند ساخت  ارمنی هم در  اکنون طرف 
طرح برقی همکاری خوبی با ایران دارد.

وی با تاکید بر اینکه اجرای خط سوم انتقال 
برق بین ایران و ارمنستان بخشی از کریدور 
)هاب انرژی( انرژی بین ایران و روسیه است، 
تکمیل  با  شود  می  بینی  پیش  کرد:  بیان 
پروژه،  این  از  بهره برداری  و  ساخت  مراحل 
ارمنستان  و  ایران  بین  برق  تبادل  ظرفیت 
از 300 مگاوات به یک هزار مگاوات افزایش 

یابد.
با بهره برداری  اینکه  بیان  با  حجت همچنین 
روسیه،  کشورهای  برق  شبکه  طرح،  این  از 
گرجستان، ارمنستان به ایران متصل خواهد 
تمامی  حاضر  حال  در  کرد:  تاکید  شد، 
مراحل ساخت و راه اندازی این پروژه توسط 

پیمانکاران ایرانی در دست اجرا است.
و  تجهیزات  صادرات  شرکت  مقام  قائم 
اعالم  با  ایران  برق  و  آب  صنایع  خدمات 
در  دکل   730 حدود  پروژه  این  در  اینکه 
خواهد  نصب  کیلومتر   275 حدود  مسیری 
شد، خاطرنشان کرد: با توجه به روند تامین 
زمان  مدت  در  برقی  طرح  این  مالی،  منابع 
برداری  بهره  مدار  در  و  تکمیل  تعیین شده 

قرار می گیرد.

برنامه جدید اتصال شبکه برق به روسیه؛

مبادالت برق ایران-ارمنستان 3 برابر می شود

صنایع  ملی  شرکت  تولید  کنترل  مدیر 
نفت  وزیر  دستور  و  اخطار  گفت:  پتروشیمی 
برای قطع خوراک پتروشیمی هایی که ایمنی 

را رعایت نمی کنند، قانونی است.
غیرقانونی  درباره  زاده  بساق  محمد  علی 
خوراک  قطع  درباره  نفت  وزیر  اخطار  بودن 
پتروشیمی های متخلف افزود: وزارت نفت و 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تامین خوراک 
مجتمع ها را دنبال می کنند و حتی امسال 

میزان آن را افزایش قابل توجهی داده اند.
اصول  و  استانداردها  رعایت  کرد:  تاکید  وی 
نیز  نفت  وزیر  و  دارد  زیادی  اهمیت  ایمنی 
دستورالعملی را در این باره صادر کرده است.

صنایع  ملی  شرکت  تولید  کنترل  مدیر 
پتروشیمی ادامه داد: در سطوح مختلف اقدام 
هایی در برخورد با پتروشیمی هایی که ایمنی 

را رعایت نکنند، انجام می شود.
مجتمع  اگر  اساس  این  بر  گفت:  زاده  بساق 
ها به اصول ایمنی توجه نکنند، احتمال قطع 

خوراک و فعالیت آنها وجود دارد.

وی تاکید کرد، پتروشیمی های حادثه دیده 
برقرار  را  ایمنی  اصول  همه  که  زمانی  تا  نیز 

نکنند، خوراک تحویل نمی گیرند.
به گزارش ایرنا، آتش سوزی های پی در پی 
پتروشیمی کشور در هفته  و  نفت  در صنایع 
های گذشته، توجه ها را به ضعف ایمنی در 

این واحدها معطوف کرده است.

بوعلی  پتروشیمی   ، امسال  تیرماه  اواسط  در 
دچار آتش سوزی گسترده شد که حدود 100 
میلیون یورو خسارت بر جای گذاشت، سپس 
و  بیستون  پتروشیمی  غرب،  اتیلن  لوله  خط 
نیز  )ره(  امام  بندر  پتروشیمی  شرکت  چند 

دچار آتش سوزی شدند.
پس از وقوع این حوادث، وزیر نفت اعالم کرد: 

عمدی  طور  به  پتروشیمی  مجتمع  یک  اگر 
و  بهداشت  ایمنی،  شده  ابالغ  دستورالعمل 
های  زمان  در  را   )HSE( زیست  محیط 
می  قطع  آن  خوراک  نکند،  رعایت  معقول 

شود.
از  شماری  نفت،  وزیر  هشدار  این  از  پس 
نمایندگان مجلس و همچنین فعاالن صنعت 
خصوصی،  بخش  در  شاغل  پتروشیمی 
نفت،  وزیر  اخطار  این  که  بودند  کرده  اعالم 
برخوردار  قانونی  جایگاه  از  و  بوده  غیرقانونی 

نیست.
به  کارشناسان صنعت پتروشیمی در واکنش 
این آتش سوزی ها، برخورد جدی تر وزارت 
را  پتروشیمی  متخلف  های  شرکت  با  نفت 
کنند،  نمی  رعایت  ایمنی  استانداردهای  که 

خواستارشده بودند.
قطع  و  توقف  به  تهدید  کارشناسان،  نظر  به 
ایمنی  ارتقای  برای  سودمند  ابزاری  خوراک، 
شمار  به  شده  خصوصی  های  پتروشیمی  در 

می رود.

زیست  محیط  و  بهداشت  ایمنی،  مدیر 
)HSE( شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: 
خطای  و  فنی  و  ایمنی  اصول  نکردن  رعایت 
در  اخیر  حوادث  وقوع  اصلی  علت  از  انسانی، 

صنعت پتروشیمی بوده است.
»واکاوی  نشست خبری  در  عجمی  حمیدرضا 
در  اخیر  های  سوزی  آتش  حوادث  دالیل 
این  در  اگرچه  افزود:  پتروشیمی«،  صنعت 
اما خوشبختانه،  شده،  وارد  حوادث، خساراتی 

تلفات جانی نداشته است.
 )HSE( مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست
شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید کرد، در 
وقوع آتش سوزی ها و حوادث اخیر در صنعت 
از  دارند  دخالت  مختلفی  عوامل  پتروشیمی، 
جمله پیش از آتش سوزی پتروشیمی بوعلی، 
حوادث کوچکی رخ داده بود که به سرعت با 

آنها مقابله شد.
اینکه  بیان  با  پتروشیمی  صنعت  مسئول  این 

رعایت  بیستون،  پتروشیمی  وقوع حادثه  علت 
است،  بوده  ایمنی  های  دستورالعمل  نکردن 
اضافه کرد: حادثه خط اتیلن غرب، متفاوت از 
سایر حوادث بود، زیرا پیمانکار شرکت ملی گاز 
در کنار این خط، مشغول کار بود که بر اثر بی 

احتیاطی، باعث وقوع این حادثه می شود.
مدیریت  نداشتن  وجود  ادعای  درباره  عجمی 
صنعت  در  حوادث  وقوع  زمان  در  بحران 
ها،  دستورالعمل  براساس  گفت:  پتروشیمی، 
تعریف  مختلف  سطوح  در  بحران  فرماندهی 
یک  سطح  در  اساس،  این  بر  و  است  شده 
حضور  پتروشیمی  مجتمع  ارشد  مسووالن 

دارند. 
وی اضافه کرد: در صورت ناتوانی برای کنترل 
منطقه  ارشد  مسووالن  دو  سطح  در  حادثه، 
ویژه اقتصادی و در سطح سه مسئوالن استانی 

فرماندهی بحران را بر عهده می گیرند.
علت  بودن  سایبری  ادعای  درباره  عجمی 

باید  باره  این  در  گفت:  پتروشیمی،  حوادث 
اما در مجموع  نهادهای مسئول پاسخ بدهند، 
ما با این نهادها همکاری کرده و اطالعات الزم 

را در اختیار آنها قرار می دهیم.
زیست  محیط  و  بهداشت  ایمنی،  مدیر 
)HSE( شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره 
افزود:  پتروشیمی،  های  مجتمع  در  نظارت 
بر  تصادفی  نظارت  و  مستمر  نظارت  نوع   دو 

مجتمع های پتروشیمی اعمال می شود.
نظارت  بر  ها  هلدینگ  بیشتر  توجه  عجمی 
خواستار  را  خود  زیرمجموعه  های  مجتمع  بر 
شد و ادامه داد: پیش از وقوع این حوادث، از 
خود  های  برنامه  بودیم  خواسته  ها  هلدینگ 

برای ارتقای ایمنی ارایه کنند.
اصلی  نقش  پتروشیمی  صنعت  مسئول  این 
های  مجتمع  متوجه  را  حوادث  مدیریت  در 
های  مدیریت  گفت:  و  دانست  پتروشیمی 
مناطق ویژه پتروشیمی در عسلویه و ماهشهر، 

نقش پشتیبان را در این حوادث دارند.
زیست  محیط  و  بهداشت  ایمنی،  مدیر 
پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت   )HSE(
جامع  برنامه  شدن  اجرا  از  پس  داد:  ادامه 
اقدام مشترک)برجام( مذاکرات با شرکت های 
خارجی درباره بحث های ایمنی تسهیل شده و 
همچنین بازنگری هایی نیز در مدیریت بحران 

در صنعت پتروشیمی انجام شده است.
در پی  پی  آتش سوزی های  ایرنا،  به گزارش 
های  هفته  در  پتروشیمی  و  نفت  صنعت  در 
این  در  ایمنی  ضعف  به  را  ها  توجه  گذشته، 

واحدها معطوف کرده است.
در اواسط تیرماه، پتروشیمی بوعلی دچار آتش 
میلیون  های  ده  که  شد  ای  گسترده  سوزی 
یورو خسارت بر جای گذاشت، سپس خط لوله 
اتیلن غرب، پتروشیمی بیستون و چند شرکت 
پتروشیمی بندر امام )ره( نیز دچار آتش سوزی 

شد.

مقام مسئول شرکت ملی صنایع پتروشیمی

اخطار وزیر نفت درباره قطع خوراک پتروشیمی های متخلف، قانونی است

مدیر ایمنی شرکت ملی صنایع پتروشیمی عنوان کرد؛

رعایت نکردن ایمنی و خطای انسانی؛ عوامل اصلی آتش سوزی زنجیره ای در واحدهای پتروشیمی
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در  مقاومت  فیلم  المللی  بین  جشنواره 
فیلم  پنج  میزبان  خود  دوره  چهاردهمین 
ساخته  ترین  تازه  و  منا  فاجعه  درباره 
و  »فانی  عنوان  با  ها  پادشاه شن  کارگردان 

از هم گسیخته« خواهد بود.
از  زمان  پیام  فرهنگی  گروه  گزارش  به 
انزور،  نجدت  مقاومت،  فیلم  جشنواره 
اثر  ترین  تازه  کارگردان جنجالی سوری در 
)فانیه  از هم گسیخته«  و  »فانی  فیلم  خود 
و تتبدد( که به پشت پرده جنایات یکی از 

رهبران داعش می پردازد را ساخته است. 
در  معلم  زنی  روایت  فیلم  این  داستان 
روستایی در نزدیکی سوریه است که توسط 
داعش اشغال شده است. یکی از پسرهای او 
در ارتش سوریه خدمت می کند و دیگری 
از کشور زندگی می کند و دختر  در خارج 
شاهزاده  دارد.  سال   ۱۱ تقریبا  کوچکش 
داعش عاشق دخترک شده و با قطع مقرری 
و حقوق و دسترسی به مواد غذایی، مادر را 
زندگی  بخاطر  تا  دهد  می  قرار  فشار  تحت 
مادر  دهد.  وی  ی  خواسته  به  تن  شان 
چالش  به  و  مقاومت  به  قوی،  و  باهوش 
به طوری  دهد،  ادامه می  کشیدن شاهزاده 
ربودن  جز  به  راهی  نهایت  در  شاهزاده  که 
کند،  نمی  پیدا  مادر  کردن  زندانی  و  دختر 
های جسمی  شکنجه  تحت  را  او  که  جایی 

در  که  دختر،  برادر  اینکه  تا  دهد،  می  قرار 
می  نجات  را  او  بوده،  جنگی  سرباز  سوریه 

دهد.
مشهور  کارگردان  انزور  اسماعیل  نجدت 
شن  »پادشاه  جنجالی  فیلم  سازنده  سوری 
ها« است که به داستان عبدالعزیز آل سعود 
عربستان می  در  پادشاهی سعودی  موسس 
در  آن  نمایش  گذشته  دوره  در  و  پردازد 
جشنواره مقاومت و سینماهای سوریه بازتاب 

های گسترده ای را به همراه داشت. 
»عدنان  سوی  از  حتی  کارگردان  این 

اعدام  به  محکوم  عربستانی  مفتی  العایض« 
شده است.

تاریخی  فیلم  انزوریک  نجدت  قبلی  فیلم 
سعود  آل  رژیم  آمدن  بوجود  تاریخ  که  بود 
می  حکایت  را  نجد  و  حجاز  سرزمین  در 
و  جنایات  فیلمساز  این  جدید  فیلم  و  کرد 
وحشیگری های رهبران و مزدوران داعش را 

به تصویر می کشد.
 در آستانه سالروز فاجعه منا ۵ فیلم با این 
موضوع و عربستان در بخش مسابقه سینمای 
درمی  نمایش  به  مقاومت  جشنواره  ایران 

آیند. جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در 
به  را  منا  فاجعه  این دوره جشنواره موضوع 
عنوان یکی از موضوعات محوری و محتوایی 
هم در بخش های داخلی و هم، بین الملل 
مورد توجه قرار داده که پس از جمع بندی 
فیلم  آثار در بخش های داخلی پنج عنوان 

در مرحله مسابقه قرار گرفته است.
امیر  کارگردانی  به  خروش«  بی  »عروج 
مهریزدان و تهیه کنندگی مصطفی خیرپور 
)مستند(، »آقای سفیر« به کارگردانی ناصر 
فرهنگی  موسسه  کنندگی  تهیه  و  نادری 
به  شد«  کربا  »آنجا  فتح)مستند(،  روایت 
عقیلی  و محسن  کارگردانی محسن جهانی 
جهانی)مستند(،  محسن  کنندگی  تهیه  به 
محمدامین  کارگردانی  به   »۲۰۴ »خیابان 
امامی و تهیه کنندگی خانه طراحان انقاب 
به  کشیم«  »می  و  )پویانمایی(  اسامی 
کارگردانی سیدمهران علوی و تهیه کنندگی 
از  اوج)نماهنگ(  ای  رسانه  هنری  سازمان 

جمله این ۵ اثر هستند.
فیلم  المللی  بین  جشنواره  چهاردهمین 
فرهنگی  گفتمان  »تجلی  شعار  با  مقاومت 
فرهنگی  بنیاد  همت  به  اسامی«  انقاب 
دفاع  و  انقاب  سینمای  انجمن  و  روایت 
در  جاری  سال  مهرماه   ۹ تا   ۲ از  مقدس 

تهران برگزار می شود.

ساخت 5فیلم درباره فاجعه منا  

قانون جامع ایثارگران دی ماه   نهایی می شود

 رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از نهایی شدن قانون 
امسال خبر  ماه  ایثارگران در دی  جامع خدمات رسانی 
ایثارگران   و  شهید  بنیاد  از  زمان  پیام  گزارش  به  داد. 
در  شهیدی  سیدمحمدعلی  المسلمین  و  االسام  حجت 
دانشگاه  ایثارگران  و  شاهد  مرکزی  ستاد  جلسه  دومین 
در  اکنون  قانون  این  افزود:  بنیادشهید  در  اسامی  آزاد 
حال انجام است اما به طور کامل در دی ماه امسال توسط 
مجلس شورای اسامی تصویب و پس از آن به دستگاه 

ها اباغ می شود.
وی در ادامه در خصوص نشست گفت: یکی از برنامه های 
این نشست تشکیل شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
است که در دانشگاه آزاد نیز این شورا تشکیل می شود.

دستگاه  تمام  در  شورا  این  تشکیل  به  اشاره  با  شهیدی 
در  شده  یاد  شورای  تشکیل  کرد:  اظهار  اجرایی  های 
بسیج  و سازمان  تهران  اسامی، شهرداری  آزاد  دانشگاه 

مستضعفان به عنوان اولویت های ما در سال ۹۵ است.
ایثارگران،  جامع  قانون  ماده۶۳  در  کرد:  تصریح  وی 
آمده  نیز  ایثار و شهادت  ترویج فرهنگ  تشکیل شورای 
است؛ ضمن اینکه در این ماده قانونی اعضای آن مشخص 
است. معاون رئیس جمهوری در خصوص تشکیل  شده 
شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در کشور نیز 
برگزار  امسال  مهر  در  شورا  این  جلسه  نخستین  گفت: 

خواهد شد.

 اولویتم یک متن عاشقانه است
با  بازیگر و کارگردان سینما در گفتگو  الماسی  جهانگیر 
یک  گفت:  سینمایی  پروژه  جدیدترین  به  اشاره  با  مهر 
یک  دنبال  به  که  داشتم  دست  در  هزینه  کم  فیلمنامه 
متاسفانه  اما  بودم  آن  برای ساخت  مناسب  کننده  تهیه 

تهیه کننده ای برای ساخت آن پیدا نکردم.
وی با اشاره به اینکه ساخت این پروژه منتفی شده است، 
بیان کرد: البته همه چیز این روزها تغییر کرده است، یک 
زمانی ما فیلمنامه می نوشتیم و می گفتند این فیلمنامه 
هزینه بر است و حاال که فیلمنامه کم هزینه می نویسیم 
می گویند فیلمی که هزینه تولید آن کم باشد نمی توان 

جلوی دوربین برد.
وی تاکید کرد: دو فیلمنامه کم هزینه یا لوباجت نوشته 
ام که در صورت امکان یکی از این دو فیلمنامه را جلوی 
ام  نوشته  که  هایی  فیلمنامه  موضوع  برم.  می  دوربین 
سیاسی نیست، این در حالی است که همه چیز در جامعه 

ما سیاسی است.
الماسی در پایان گفت: فیلمنامه ای که پیش از هر چیز 
دوست دارم آن را جلوی دوربین برم، موضوع عاشقانه ای 
دارد و بیشتر گرایش پاک روح انسانی را به تصویر می 
کشد. خودم این فیلمنامه را بسیار دوست دارم و فکر می 
کنم که چنین پرداختی به عشق در سینمای ایران وجود 

نداشته است.

»حبیب آقا« در راه فستیوال فیلم کوزوو

فیلم »حبیب آقا« به کارگردانی محمد حمزه ای به بخش 
فیلم  جشنواره  دوره  چهارمین  بلند  فیلم های  مسابقه 
امریکا،  از  دیگر  فیلم   ۱۲ با  و  یافت  راه  کوزوو  »فریزا« 
یونان، فرانسه، لهستان، روسیه، استونی، کرواسی، هلند، 

ایرلند، مقدونیه و ایتالیا به رقابت خواهد پرداخت.
به نقل از روابط عمومی پروژه، »حبیب آقا« پیش از این 
در جشنواره های فیلم یاس، شهر، رضوی و ... جوایزی را 

دریافت کرده و تولید شبکه پنج سیماست.
علیرضا  افشاریان،  سجاد  ملکی،  حسین  فیلم  این  در 
بنی  بهاران  بوبانی،  مریم  سام،  رحیمی  پوریا  استادی،  
احمدی، یداله شادمانی، امید روحانی و ... بازی داشته اند.

از جمله  فیلم هایی  این ساخت  از  محمد حمزه ای پیش 
مثل  کوتاه  فیلم های  و  پرواز  باران،  پای  صدای  خراش، 
در  را  همیشگی  عادت  طبق  نزدیک،  یا  دور  همیشه، 

کارنامه خود دارد.
هنرهای  سازمان  توسط  فریزا  فیلم  بین المللی  جشنواره 
مستقل کوزوو تأسیس شده است و هرسال با شعار ترویج 
ارزش های جهانی از طریق زبان، فیلم های کوتاه داستانی، 
مستند، انیمیشن و تجربی تا ۳۰ دقیقه و فیلم های بلند 

را به رقابت می گذارد.
با ۱۲  برابر  تا ۶ سپتامبر  از ۲  چهارمین دوره جشنواره 
کارگاه های  برگزاری  با  فریزای کوزوو  در  تا ۱۶ شهریور 
فریزای  در  فرهنگی  و  گردشگری  برنامه های  آموزشی ، 

کوزوو برگزار می شود.

ساربان، رخت به دروازه مبر کان سر کو
شاهراهی است که منزلگه دلدار من است

بنده ی طالع خویشم که در این قحط وفا
عشق آن لولی سرمست خریدار من است

امروز با حافظ

سینما، در طول تاریخ، قدرت خود را نشان 
داده است

فیلم  جشنواره  سومین  در  فارابی  سینمایی  بنیاد  مدیرعامل 
عربی در شهر صاله عمان گفت: سینما، در طول تاریخ، قدرت 
خود را آنچنان آشکار نموده است که فراتر از یک رسانه، بتواند 
جلوه هایی از جمال و جال را بر پرده ای نقره ای منعکس کند 
و مخاطبان را با زبان جهانی تصویر، مسحور زیبایی و مجذوب 

واالیی سازد.
خود  سخنان  ابتدای  در  تابش  ،علیرضا  زمان  پیام  گزارش  به 
تاریک  برخی  مهلک  اقدامات  واسطه  به  که  روزگاری  گفت:در 
اندیشان، دنیای اسام در معرض هجمه قرار گرفته است، بهره 
های  ظرافت  نمایش  راستای  در  سینما  های  ظرفیت  از  گیری 
این دین مبین می تواند به آشنایی جهانیان  انسانی  اخاقی و 
با آموزه های راستین پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله و سلم( 

کمکی ارزنده کند.
وی افزود: سینما، در طول تاریخ، قدرت خود را آنچنان آشکار 
نموده است که فراتر از یک رسانه، بتواند جلوه هایی از جمال و 
جال را بر پرده ای نقره ای منعکس کند و مخاطبان را با زبان 

جهانی تصویر، مسحور زیبایی و مجذوب واالیی سازد.
تابش ادامه داد: سینمای نوین ایران نیز با اتکاء به نمایش چهره 
ای انسانی از  جامعه ای اخاق مدار و مسلمان این مجال را پیدا 
کرده است که حتی در زمان مواجهه با تجارب تلخ زندگی، امید 

و عاطفه را در چشم جوامع غربی عیان کند.
مدیر عامل فارابی ضمن اشاره به دست آوردهای سینمای ایران 
گفت:  شاید برای آنکه دستاوردهای سینمای نوین ایران را ارج 
نهیم، ارائه آمارهایی از قبیل تولید ساالنه بیش از صد فیلم بلند 
سالهای  در  که  المللی  بین  متعدد  جوایز  کسب  یا  و  داستانی 
سال  در  جایزه  دویست  از  بیش  همواره  کمی،  لحاظ  به  اخیر، 
باید  آنچنانکه  را  ایران  سینمای  تأثیرگذاری  نتواند  است،  بوده 
نوین  سینمای  که  جوایزی  کیفیت  حتی  کند.  نمایان  شاید،  و 
ایران به ارمغان آورده و جوایزی مثل اسکار، گلدن گلوب، نخل 
طای کن، خرس طای برلین و شیر طای ونیز را نیز شامل 
صحه  ملی  سینمای  این  تأثیر  بقای  بر  تواند  نمی  است،  شده 
تصاویری  و  حکایات  ماند  می  آنچه  شد؛  یادآور  تابش  بگذارد. 
ذهن  صفحه  بر  که  است  شمول  جهان  باورهایی  از  آمده  بر 
مخاطبان جهانی نقش بسته است، تصاویر فراموش نشدنی که 
در اذهان حک شده  اند و چه بسیارند تصاویر بیاد ماندنی در 
فیلم های کارگردانان صاحب نام ایرانی که طرحی جدید را در 

سینمای جهان در انداخته اند. 
طرحی که امروز با اقتباس داستان هایی از فیلم های ایرانی در 
نقاط مختلف جهان، نسل های بعدی را  کتاب های درسی در 
فرهنگ  پهناور  در گستره  واالیی  و  زیبایی  تجلی  با  کودکی  از 

کشوری اسامی آشنا می کنند.
علیرضا تابش افزود: تاریخ یکصدساله ی این منطقه و مستندات 
و ذخایر  منابع  به  بیگانگان  است که همواره  آن  مبین  موجود، 
گرانقدر آن از منظری متفاوت می نگریستند که در جای خود، 
همسایگان فارس و عرب، هزینه های گزافی را برای برون رفت 

از بحران متحمل شده اند.
وی اشاره کرد: در دوران معاصر و در پرتو همزیستی مسالمت 
آمیز مردمان نیک سرشت منطقه، جام ها و پیاله ها دور دگر 
زده اند و دیگر نفت و فرش و خاویار و خرما و پسته تنها تحفه 
شود. خاقان،  نمی  قلمداد  ها  سرزمین  این  ی  عرضه  قابل  ی 
های  لطافت  بر  تکیه  با  زمین  ایران  هنرمندان  و  هنرآفرینان 
نیست  باکی  دیگر  که  اند  شده  آثاری  آفرینش  مرکز  انسانی، 
آن را محصور در مرزهای قراردادی و ژئوپولتیک رایج سیاسی 

بدانیم.
وی اظهار داشت: سینماگران ایرانی با تاسی به اساف خویش 
بر  اتکا  با  حافظ  و  مولوی  سعدی،  نظامی،  فردوسی،  همچون 
شرافت و نجابت فرهنگی خویش سال هاست که مرزهای رایج 
قلوب  اعماق  در  خاصی  جایگاه  آثارشان  و  اند  نوردیده  در  را 

انسان ها، فارغ از هرگونه رنگ و نژادی یافته است.
مدار  اخاق  و  جهانیان  با  مدارا  و  صلح  آور  پیام  که  سینمایی 
است . کارشناسان حرفه ای سینمای جهان نمی توانند لب به 
تحسین این سینما نگشایند چرا که عاوه بر سایر توانایی های 
اِی خود، تمامي قله های معتبرترین جشنواره های بین  حرفه 

المللی را فتح کرده است.
گفت:  خود  سخنان  پایان  در  فارابی  سینمایی  بنیاد  مدیرعامل 
این  برای شما که در  و  نهیم  ارج می  را  ایراني  هنرسینماگران 
نشست باب سخن و گفتگو را در باره سینمای ایران گشوده اید، 
آرزوی سربلندی و توفیقات روز افزون از درگاه خداوند متعال 

مسئلت داریم.

خبر

اگر مردم را به حال خود گذاشتی، تو را به 
حال خودت خواهند گذاشت. 

توماس مان

سخن حکیمانه

»تهران پایتخت جهان می شود« 
چاپ شد

می  جهان  پایتخت  »تهران  شعر  مجموعه 
مایا  شود« سروده مریم رضازاده توسط نشر 

به چاپ رسید.
به گزارش مهر، مجموعه شعر »تهران پایتخت 
جهان می شود« سروده مریم رضازاده توسط 

نشر مایا منتشر و راهی بازار نشر شد.
که  است  شعری  مجموعه  اولین  کتاب  این 
رضازاده  مریم  شود.  می  منتشر  رضازاده  از 
خبرنگار حوزه تئاتر، سینما و تلویزیون است 
که این مجموعه اش، ۱۱۰ شعر سپید کوتاه 

و مینی مالیستی را در بر می گیرد.
اشعار این کتاب، با یادداشت محمد صالح عا 
یادداشت چهار  از  و در بخشی  آغاز می شود 
صفحه ای او آمده است: »زیبایی زیاد مرا به 
دلشوره می اندازد، دیدن روی زیبا، تماشای 
کوه  دامنه  خورده،  باران  های  شمعدانی 
دره   مازندران،  دریای  آبی  دشت  اسماری، 
سیوند، عکس های الله زار قدیم، تماشای روی 
ماه مردم دنیا، دیدن شعرهای خانم رضازاده 

هم، مرا دچار دلشوره می کند.«
صالح عا در ادامه یادداشتش می گوید شعر 
ادامه  و  است  خیال  از  لبریز  رضازاده  مریم 
لبریز  شعرشان  هم  رضازاده  »خانم  می دهد: 
خیال ها است، شعر ایشان  چنان به دل من 
نزدیک است، که گاهی دست دراز می کنم و 
ایشان  از شعرشان گیاسی می چینم، شعر 
شبیه آه عاشق است، همواره در آن نسیمی 

می وزد.«
می  را  کتاب  این  اشعار  از  یکی  ادامه  در 

خوانیم:
صبر، تاوان عروسک بود

وقتی هیچ کودکی
او را برای بازی انتخاب نمی کرد

از  می شود«  جهان  پایتخت  »تهران  کتاب 
انتشارات  توسط  امروز  شعر  پنجره   مجموعه 
مایا با شمارگان هزار نسخه و قیمت ۷۰ هزار 

ریال منتشر شده است.

در بازار کتاب

 ۳۱ یک شنبه  امروز  از  ماه«  تئاتر  »مهرواره  
استان های  از  نمایش  دو  اجرای  با  مردادماه- 
کار  به  آغاز  اصفهان  و  بختیاری  و  چهارمحال 

می کند. 
به گزارش پیام زمان  نمایش »کاست محزون« 
از استان چهارمحال و بختیاری و »اینجا خونه 
منه« از استان اصفهان به عنوان آغازگر دومین 
مراکز  تئاتر  )رپرتوآر  ماه«  تئاتر  »مهرواره  
استانی حوزه هنری( در تماشاخانه های »مهر« 

و »ماه« به روی صحنه می روند.
کارگردانی  و  نویسندگی  به  محزون«  »کاست 
هنری  حوزه  از  چالشتری  مسلمیان  محسن 
یک شنبه  فردا  بختیاری  و  چهارمحال  استان 
۳۱ مردادماه در دومین »مهرواره  تئاتر ماه« در 

تماشاخانه  مهر به روی صحنه می رود.
این نمایش داستان آزاده ای به نام سهراب است 
که  بعد از بازگشت به وطن با خانواده اش دچار 
مشکاتی می شود. حسین اصغریان د هکرد ی، 
آرزو  حید ری،  محمد  حسن زاد ه،  مهد ی 
عبد الهی، مصطفی رئیسی، سارا د هقان، پریسا 

جعفری، صد یقه ابراهیمی و عرفان اصغریان در 
این نمایش ایفای نقش می کنند.

از  محزون«  »کاست  نمایش  است  گفتنی 
 ۵ تا  مردادماه   ۳۱ یک شنبه  امروز  بختیاری 
در   ۱۹:۳۰ ساعت  در  روزه  همه  شهریورماه 

تماشاخانه مهر به روی صحنه می رود.

به  منه«  خونه  »اینجا  نمایش  همچنین 
از  جانمی  احسان  کارگردانی  و  نویسندگی 
به  نیز  اصفهان   استان  هنری  حوزه  تولیدات 
روی  به  ماه  تماشاخانه   در  هفته  یک  مدت 

صحنه می رود.
»اینجا خونه منه« قصه  الهام و شوهرش، فرزاد، 

را  کشور  از  خارج  به  مهاجرت  قصد  که  است 
د ارند اما الهام متوجه ماجرای جدیدی می شود.

رسول هنرمند، مائده وحید، امین پناهی، زهرا 
»اینجا  بازیگران  تبریزی زاد  ستاره  و  رستمی 

خونه منه« هستند.
از  روزه  روز ۵ شهریورماه همه  تا  نمایش  این 
قالب دومین  ساعت ۱8 در تماشاخانه ماه در 
»مهرواره  تئاتر ماه« میزبان عاقه مندان خواهد 

بود.
خاطرنشان می شود دو نمایش فوق الذکر بعد از 
مراسم افتتاحیه ی دومین »مهرواره  تئاتر ماه« 

استثنا ساعت ۱۹ به روی صحنه می روند.
با  ماه«  تئاتر  »مهرواره   دومین  می شود  یاد آور 
تولیدات  برگزیدگان  از  نمایشی  اثر   ۹ اجرای 
در  روز   ۴۶ طی  هنری،  حوزه  استانی  مراکز 
تهران  در  »ماه«  و  »مهر«  تماشاخانه های 
میزبان تماشاگران خواهد بود. عاقه مندان برای 
تهیه  بلیت می توانند به سایت تیوال به نشانی  
www.tiwall.com مراجعه کنند یا با شماره 

تلفن  888۰۴۰۷۲ داخلی ۱۰8 تماس بگیرند.

امروز زنگ افتتاحیه  دومین »مهرواره  تئاتر ماه« نواخته می شود 

»آسمان آبی روبات ها« با عروسکی 
غول پیکربه جشنواره ی مبارک می آید

آبی  »آسمان  پرفورمنس  شفیعی  امیرحسین 
روبات ها« را با عروسک روبات غول پیکری در 
بخش مهمان جشنواره ی تئاتر عروسکی »تهران 

– مبارک« اجرا می کند.
خبری  ازستاد  نقل  ،به  زمان  پیام  گزارش  به 
نمایش  المللی  بین  ی  جشنواره  شانزدهمین 
عروسکی تهران- مبارک، این کارگردان تئاتر مهم 
ترین ویژگی این اثر را عروسک روبات غول پیکری 
دانست که در اجرای این پرفورمنس)هنراجرا( از 

آن استفاده می شود.
شفیعی افزود:عروسک ها در ایالت کالیفرنیای 
آمریکا مورد استفاده صنعتی قرار می گیرند و 
عروسکی مشابه آنچه در آنجا استفاده می شود، 
برای نخستین بار در جشنواره ی تئاتر عروسکی 

تهران - مبارک رونمایی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه این عروسک را زهره مرتضوی 
طراحی و ساخته است، ادامه داد: عروسک غول 
پیکرما کاماً بومی سازی شده، چون وارد کردن 
چنین عروسکی از آمریکا هزینه ی بسیار باالیی 
دارد اما طّراح ما به مدت پنج سال برای طراحی 
و ساخت این عروسک وقت گذاشته و امیدواریم 

تولید آن به صورت انبوه انجام شود.
و  هنری  ی  جنبه  ما  عروسک  گفت:  شفیعی 
صنعتی دارد و استفاده از آن به نفع محیط زیست 
است و با به کارگیری آن، به شعار »آسمان آبی و 
زمین پاک« نیز توجه می کنیم که مدت ها است 

آن را می شنویم.

خبر

جناب آقای احمد احمدیان، مسوول 
محترم دفتر شهردار شهر قدس

را  وارده  مصیبت  وسیله  بدین 
عرض  تسلیت  جنابعالی  خدمت 
بهشت  مرحومه  آن  برای  میکنیم. 
از  صبر  بازماندگان  برای  و  برین 
مسئلت  متعال  پروردگار  درگاه 

داریم.
روزنامه پیام زمان، سرپرستی استان تهران

در  تحول  به  »شکارچی«  مستند 
که  پردازد  می  عزیزی  احمد  زندگی 
تصمیم می گیرد دیگر از تفنگ خود 

استفاده نکرده و شکار نکند.
به گزارش  مهر، کتایون جهانگیری 
کارگردان مستند »شکارچی« درباره 
این اثر توضیح داد: با فعالیت گروه های 
مدافع محیط زیست، موجی راه افتاده 
مناطقی  در  شده  سبب  که  است 
شکار  از  دست  شکارچیان  ایران  از 
بکشند، اما از سوی دیگر برخی افراد به 
دلیل رفتارهای مغایر رویه متداول، به 

شکارُکش معروف شده اند.
وی افزود: همزمان با آغاز تصویربرداری 
این مستند در روستای ژیوار از توابع 
شهرستان اورامانات، یکی از شکارچیان 

کهنه کار منطقه اعام کرد که حاضر است به 
منظور آشتی با طبیعت، داوطلبانه تفنگ پنج 

میلیونی تومانی خود را بشکند.
این مستندساز ادامه داد: احمد عزیزی در مقابل 
دوربین مستند با شکستن تفنگ شکاری اش 
نبرد  اسلحه  به  دست  دیگر  که  خورد  سوگند 
خود  با  همراهی  به  نیز  را  روستایش  مردم  و 

فراخواند. این شکارچی اسلحه اش را به معاون 
اداره حفاظت محیط زیست مریوان تحویل داد.

به گفته کارگردان »شکارچی«، این مستند به 
زندگی احمد عزیزی شکارچی نادم و یلدا ناجی 
کبک ها می پردازد و محوریت آن تحولی است 
در عرصه محیط زیست که در خانواده کاک احمد 
تاثیر می گذارد و زندگی وی را هم دچار تعییر و 

تحول می کند.

مرد »شکارچی« تفنگ 5 میلیونی اش را شکست!

محیط  خیریه  بنیاد 
دی  لئوناردو  زیستی 
داشتن  به  متهم  کاپریو 
ارتباط با جریان پولشویی 

بزرگ مالزیایی شد.
هالیوودر  از  نقل  به 
حالی  در  ریپورتر، 
کاپریو  دی  بنیاد  که 
برای  دالر  میلیون ها 
از  حافظت  و  خیریه  امور 
حیات  و  زیست  محیط 
وحش هزینه کرده است، 
با  بنیاد  این  شده  گفته 
در  که  تاجری  لو  جو 

دالری  میلیارد   ۳ مالی  بزرگ  رسوایی  مرکز 
مالزیایی جای  دارد، مرتبط شده است.

کاپریو  دی  دوست  ساله   ۳۵ لو  شده،  گفته 
بنیاد  از  شده  سرقت  پول های  از  بخشی  از 
و  کرده  هزینه  ستاره  این  برای  مالزیایی 
استفاده  و  جوالی  ماه  در  سن تروپه  مهمانی 
آنها  جمله  از  شهر  در  شخصی  هلیکوپتر  از 

بوده است.
را  این پول  گفته شده »لو« در سال ۲۰۱۳ 

را صرف خرید  آن  از  بخشی  و  کرده  سرقت 
به  پیش  چندی  که  کرده  باارزشی  تابلوهای 

قیمت ۱.۱ میلیون دالر فروش رفت.
ماه  که  خیریه ای  مهمانی  بانی  حقیقت  در 
شد  برگزار  کاپریو  دی  میزبانی  به  جوالی 
ترون،  شارلیز  از  مشهوری  چهره های  و 
اسکارلت  مگوایر،  توبی  بونو،  دنیرو،  رابرت 
کیت  کوپر،  بردلی  هیل،  جونا  جوهانسون، 
حضور  آن  در  شوارتزنگر  آرنولد  و  بانشت 

داشتند، »لو« بوده است.

    دی کاپریو  با پولشویی مالزیایی
کوتاه از جهان

کوتاه از ایران
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مسکن در گرداب بی برنامگی !

زهرا سعیدی 
 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

دولت برای خانه دار شدن مردم باید به تسهیل 
پیش  نظرگرفتن  در  با  کند؛زیرا  اقدام  شرایط 
شرط هایی چون اوراق خرید تسهیالت با نرخ 
خانه  خرید  به  موفق  مردم  از  کمی  اقشار  باال 

خواهند شد.دولت باید طرح جامعی برای خانه دارشدن مردم همسو 
با توان مالی آن ها داشته و طبق برنامه ریزی مشخص در این مسیر 
به حوزه عمل در بحث خانه دار  این رو ورود دولت  بردارد.از  گام 
کردن مردم بسیار ضروری است. در نظر گرفتن پیش شرط هایی 
چون خرید اوراق مسکن با نرخ های بسیار باال برای خانه دار شدن 
مردم منطقی نیست.خانه دارشدن مردم با پیش شرط هایی چون 
نرخ سود باال و همچنین خرید اوراق تسهیالت گران ممکن نخواهد 
بود.درسالی که از سوی رهبر معظم انقالب با نام اقتصاد مقاومتی، 
اقدام و عمل نامگذاری شده هیچ اثری از ورود مسئوالن به حوزه 
عمل در بحث خروج مسکن از رکود و خانه دار شدن مردم نیست.

آن  مالی  توان  با  مسکن  خرید  متقاضیان  به  دهی  تسهیالت  باید 
کاهش  مسکن  تسهیالت  نرخ  هرچند  باشد.  داشته  همخوانی  ها 
اقشار مختلف  توان مالی  با  به نرخ معقول و همسو  یافته،اما هنوز 
جامعه نرسیده است.متاسفانه به تازگی فروش اوراق تسهیالت خرید 
مسکن با قیمتی باالتر از سال های قبل باب شده که این موضوع 

خود معضلی برای خانه دار شدن مردم تلقی می شود.
 

اقتصاد کالن
 پارسا، رئیس جدید مرکز آمار دوشنبه معارفه می شود

امیدعلی پارسا رئیس جدید مرکز آمار ایران خواهد شد و قرار است 
شود. برگزار  نوبخت  محمدباقر  حضور  با  دوشنبه  روز  معارفه،  که 

امیدعلی پارسا از روز دوشنبه پیش رو به عنوان رئیس جدید مرکز 
مراسم  که  است  قرار  اساس  این  بر  معرفی خواهد شد.  ایران  آمار 
برگزار  دولت  سخنگوی  نوبخت،  محمدباقر  حضور  با  وی،  معارفه 
شود. پیش از این، عادل آذر، کرسی ریاست مرکز آمار ایران را در 
اختیار داشت که با انتصاب وی به عنوان رئیس دیوان محاسبات، 

کار انتخاب جایگزین آغاز شده است.
 

بانک
تامین اعتبار800 واحدهای تولیدی از سوی بانک سپه

بانک  جاری  سال  برنامه های  خصوص  در  سپه  بانک  مدیرعامل 
عنوان کرد: بانک سپه بحث حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط 
فرامین مقام معظم  اجرای  راستای  ابتدای سال در  از  را  اقتصادی 
رهبری در حمایت از واحدهای تولیدی و بحث اقتصاد مقاومتی و 
برنامه های دولت برای ایجاد رونق اقتصادی را سرلوحه فعالیت های 
اعتباری خود قرار داده است.محمد کاظم چقازردی اظهارداشت: تا 
کنون بالغ بر 800 طرح تولیدی کوچک و متوسط با تسهیالتی بالغ 
بر 6 هزار میلیارد ریال از سوی این بانک مورد حمایت و پرداخت 
و  محترم  دولت  به تأکیدات  توجه  با  و  است  گرفته  قرار  تسهیالت 
بانک مرکزی ج.ا.ا. پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی کوچک 
و متوسط که کاالهای تولیدی آنها قابلیت فروش در بازار و ایجاد 
نخست  اولویت  به عنوان  دارند  را  کشور  اقتصاد  در  رونق  و  تحرک 
اعطای تسهیالت بانک در سال جاری قرار دارند. بانک سپه طرح 
کارت خرید اعتباری را ارایه کرده که در این راستا اگر واحدهای 
تولیدی، فروش و یا هر فعالیت دیگری را مد نظر داشته باشند در 

بازار برای آنها تقاضاهایی وجود دارد.
 

 سکه و ارز
 سکه یک میلیون و 11۴ هزار تومان

بازار  در  شنبه  جدید  طرح  بهار  تمام  سکه  قطعه  هر  فروش  نرخ 
 ۱۱۵ و  میلیون  یک  قدیم  طرح  تومان،  هزار   ۱۱۴ و  میلیون  یک 
هزارتومان، نیم سکه ۵6۱ هزار تومان، ربع سکه ۲۹۱ هزارتومان و 
سکه گرمی ۱8۳ هزارتومان اعالم شد.همچنین نرخ هر گرم طالی 
زرد ۱8 عیار در بازار داخلی ۱۱۳ هزار و ۲۴۱ تومان و نرخ هر اونس 
بازارهای جهانی ۱۳۴۲ دالر است.در همین حال، صرافان  طال در 
بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را برای فروش ۳۵۳۹ تومان، هر یورو را 
۴0۱۲ تومان، هر پوند را ۴6۲۷ تومان، لیر ترکیه ۱۲۲۵ و درهم 

امارات را ۹6۷ تومان اعالم کردند.
 

 بازار سرمایه
تاالر محصوالت کشاورزی میزبان عرضه 101 هزار

 تن جو دامی
تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران روز شنبه ۳0 مردادماه 
شاهد عرضه ۱0۱ هزار و 6۳۲ تن جو دامی در قالب طرح قیمت 
تضمینی است.این تاالر همچنین میزبان عرضه یک هزار تن برنج 
وارداتی از هندوستان، ۳00 تن ذرت دانه ای استان های فارس و 
کرمان، ۱0 هزار تن کنجاله سویا پلیت برزیل و آرژانتین، ۳ هزار و 
۵00 تن گندم دوروم استان های تهران، فارس، خوزستان، ایالم، 
لرستان، کرمانشاه و کرمان، ۲۵ تن مرغ منجمد کشتارگاه و تا ۹ 
هزار تن شکر سفید است.بر اساس این گزارش تاالر فرآورده های 
تن   ۴۱8 و  هزار   ۲ عرضه  ایران  کاالی  بورس  پتروشیمی  و  نفتی 
تن سالپس  هزار  پلیمری، یک  مواد  تن  و ۹68  هزار  آمونیاک، ۴ 
واکس، 8 هزار و 800 تن انواع قیر، ۱00 تن گوگرد، ۲ هزار تن لوب 

کات و ۲0 هزار تن وکیوم باتوم را تجربه می کند
 

 شاخص بورس در یک قدمی بازگشت 
به کانال ۷8 هزار واحد

شاخص بورس در جریان معامالت  روزگذشته بازار سرمایه با 8۹ 
واحد افزایش در یک قدمی بازگشت به کانال ۷8 هزار واحد قرار 
سهم  80۷میلیون  تعداد  سرمایه  بازار  معامالت  جریان  در  گرفت. 
مورد  نوبت  ۵۵هزار  در  ریال  ۳۲6میلیارد  ارزش  به  تقدم  حق  و 
8۹واحدی  افزایش  ثبت  با  بورس  شاخص  و  گرفت  قرار  دادوستد 
گزارش؛  این  اساس  قرار گرفت.بر  و ۹68واحد  هزار  ارتفاع ۷۷  در 
در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۱8۵میلیون ورقه به ارزش 
6۷میلیارد تومان در ۱۷هزار نوبت، آیفکس ۳.۴ واحد افت کرد و در 

ارتفاع 800 واحد قرار گرفت.
 

 بازرگانی
ایران خواستار اجرای موافقتنامه تجارت آزاد با عراق شد

رییس سازمان توسعه تجارت در دیدار با هیات عراقی که به منظور 
عراقی ها  از  کرده اند،  سفر  کشورمان  به  ساختمانی  مصالح  خرید 
تفاهم نامه  کشور  دو  بین  اقتصادی  روابط  توسعه  برای  خواست 
قائم مقام  با  دیدار  در  افخمی راد  کنند.ولی ا...  اجرا  را  آزاد  تجارت 
که  توافقنامه ای  به  اشاره  با  همراه  هیات  و  عراق  تجارت  وزارت 
به  بغداد  در  ایران  اختصاصی  نمایشگاه  جریان  در  و   ۹۳ سال  در 
افزایش حجم تجارت  برای  امضای مقامات دو طرف رسید، گفت: 
باید موافقتنامه تجارت آزاد را که به امضای دو طرف رسیده به اجرا 
آغاز  با تجارت ترجیحی  فرایند می توان  این  برای شروع  و  درآورد 
کاالها  برخی  مورد  در  را  تعرفه ای  دیوار  متقابل  صورت  به  و  کرد 

کاهش داد.

از نظر حجم دارایی های منطبق بر شریعت؛
بانک ملی در بین بانک های اسالمی در 

رتبه اول ایستاد
مالی  موسسات  رتبه بندی  آخرین  براساس 
بین المللی نشریه  توسط  که  جهان  در   اسالمی 
 The Banker در سال ۲0۱۵، منتشر شده 
است بانک ملی ایران در بین بانک های اسالمی از 
نظر بیشترین حجم دارایی منطبق بر شریعت رتبه 

اول را بدست آورد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک 
ملی ایران، براساس آخرین رتبه بندی نشریه بنکر، 
ارزش کل دارایی های منطبق بر شریعت در جهان، 
معادل ۱۲۷۳ میلیارد دالر است که بانک های کاماًل 
اسالمی مبلغ ۹۴6 میلیارد دالر آن را در اختیار خود 
دارند. افزون براین، بانک های  اسالمی سودی معادل 
۵ر۱۲ میلیارد دالر با متوسط نرخ بازدهی دارایی 

۱/۱ درصد را طی سال مذکور کسب کرده اند.
 بر اساس رتبه بندی انجام شده در میان ۲0 کشور 
بر  منطبق  دارایی های  بیشترین  لحاظ  از  جهان 
شریعت، ایران از نظر حجم دارایی ها در باالترین 
ردیف و کشورهای عربستان سعودی، مالزی، امارات 
را  تا پنجم  رتبه های دوم  متحده عربی و کویت 

تشکیل می دهند.
در ۴0  اسالمی  مالی  موسسه  مجموع ۳60  از   
کشور جهان، ۲۴۹ موسسه به طور کامل خدمات 
اسالمی ارائه می دهند و ۱۱۱ بانک تجاری با داشتن 
بر  منطبق  خدمات  عرضه  به  اسالمی  باجه های 

شریعت می پردازند.

۱۹ میلیون مترمربع از اراضی ملی 
به دولت بازگردانده شد

منابع  کل  اداره  اراضی  امور  و  حفاظت  معاون 
طبیعی و آبخیزداری استان تهران از بازگردانده 
شدن بیش از ۱۹میلیون مترمربع از اراضی ملی 
این استان از طریق اعتراض به کمیسیون ماده 
از  از   مقدم  پرویزی  داد.مصطفی  خبر  واحده 
بازگردانده شدن بیش از  ۱۹ میلیون مترمربع 
اعتراض  طریق  از  تهران  استان  ملی  اراضی  از 
این اداره کل به کمیسیون ماده واحده طی دو 
سال اخیر خبرداد و افزود: در اجرای ماده ۵6 
قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع و ملی شدن 
وجزو  ملی  غیر  اشتباه  به  عرصه هایی  اراضی، 
پس  که  بود  شده  داده  تشخیص  مستثنیات 
نقشه  هوایی،  عکس های  تطبیق  و  بررسی  از 
طبیعت  با  ماهواره ای  تصاویر  و  قانون  اجرای 
منابع  تعاریف  این عرصه ها واجد  مشخص شد 

ملی و جزو انفال است.

زنگ آغاز بکار این هفته بورس توسط 
همراه اول به صدا درآمد

طی مراسمی در ساختمان بورس، زنگ آغاز بکار 
معامالت این هفته بورس اوراق بهادار تهران توسط 

شرکت همراه اول به صدا درآمد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار 
ایران، همزمان با سومین سالروز عرضه سهام این 
شرکت در بورس اوراق بهادار، بازگشایی نمادین بازار 
توسط سیدعباس نوربخش معاون مالی و تدارکاتی 

اپراتور اول صورت گرفت.
همراه  تدارکاتی  و  مالی  معاون  مراسم،  این  در 
اول ضمن تشریح آخرین وضعیت مالی و شبکه 
گذشته  سال  چند  در  داشت:  اظهار  اپراتور  این 
سهامداران به ما اعتماد کردند و ما با توسعه شبکه 
و بهبود عملکرد مالی، پاسخ مناسبی به این اعتماد 

داده ایم.
زمان  مدت  در  اول  همراه  بازار  ارزش  افزود:  وی 
حضور در بورس، معادل ۲0۷ درصد رشد کرده 
است که میانگین آن در هر سال حدود ۳۵ درصد 
است. EPS سهام همراه اول نیز با توجه به افزایش 
سرمایه صورت گرفته، صعودی بوده و برای سال 

آینده حدود ۷۱۵ تومان پیش بینی می شود.
نوربخش ضمن اشاره به بهبود شاخص های مالی 
گفت: این موضوع در حالی اتفاق می افتد که این 
شرکت طی چند سال اخیر حدود ۱0 هزار میلیارد 

تومان در شبکه خود سرمایه گذاری کرده است.
معاون مالی و تدارکاتی همراه اول در پایان با اشاره 
به رتبه شفافیت و اطالع رسانی همراه اول گفت: 
اپراتور اول با رتبه ۱۳۳ در بورس آغاز به کار کرد و 
امسال به رتبه ۱۲ رسیده است، امیدواریم در سال 

آینده جزو ۵ شرکت برتر بورس باشیم.

حمل و نقل
اعالم آمادگی کره ای ها برای 

سرمایه گذاری در پروژه های ریلی ایران

توسـعه  و  سـاخت  شـرکت  مدیرعامـل 
زیربناهـای حمل ونقـل بـا اشـاره بـه حضـور 
هیئـت کـره ای بـرای مشـارکت در احـداث 
پروژه هـای ریلـی و آزادراهـی در ایران گفت: 
کره ای هـا می تواننـد با تاسـیس یک شـرکت 
مشـترک بـا هندی هـا در سـاخت راه آهـن 
چابهار-زاهـدان مشـارکت کنند.علـی نورزاد 
اظهار کرد: شـرکت سـاخت ضمن اسـتقبال 
از سـرمایه گذاری خارجـی مشـتاق اسـت تـا 
ایـن سـرمایه گذاران وارد بـازار ایـران شـوند 
سـرمایه گذاری   فرصتهـای  ایـن  سـود  از  و 
بهره منـد شـوند؛ چـرا کـه ایـران بـه عنـوان 
کشـوری اسـتراتژیک بـه عنـوان چهـار راه 
منطقـه می توانـد شـمال و جنـوب و غـرب 
اتصـال  نقطـه  و  داده  پیونـد  را  شـرق  و 

کریدورهـای بیـن المللـی باشـد.

یادداشت خبر

 گروه اقتصاد : هر کدام از این تسهیالت به 
کدام یک از نیازهای این بخش پاسخ می دهند؟ 
چرا در سال های اخیر دولت به سمت سبدهای 
تسهیالت  آیا  است؟  رفته  تسهیالت  متنوع 

موجود سبب تحریک بازار مسکن می شود؟
شورای  مجلس  اقتصادی  عضوکمیسیون 
مسکن  وام  اوراق  گرانی  از  انتقاد  اسالمی،با 
راهکارها  از  یکی  مسکن  بخش  گفت:متولیان 
افزایش  در  را  رکود  از  بخش  این  برای خروج 
وام مسکن دانسته اند،درحالیکه شرایط دشوار 
استقبال  وام  این  از  شود  می  باعث  وام  اخذ 
نشود.حمدا... کریمی درخصوص افزایش شدید 
قیمت اوراق وام مسکن گفت: باید پذیرفت با 
توجه به هرم سنی در کشور متقاضی مسکن 
مشخصی  جواب  است  درحالی  این  است  باال 
برای تامین مسکن از سوی متولیان این بخش 

به متقاضیان داده نمی شود.
درمجلس  بیجار  شهرستان  مردم  نماینده 
یکی  پذیرفت  باید  داد:  ادامه  اسالمی،  شورای 
از دالیل رکود در بخش مسکن افزایش حبابی 
قیمت ها در چند سال گذشته بوده و تاکنون 
قیمت  با  خانوارها  اکثریت  درآمد  میزان  نیز 
مردم  نماینده  نیست.این  متناسب  مسکن 
مسکن  بخش  دهم،افزود:متولیان  درمجلس 
برای خروج بخش مسکن  را  از راهکارها  یکی 
را در افزایش وام مسکن دانستند این در حالی 
است که شرایط دشوار اخذ وام باعث می شود 
موثر  مردم  کردن  دار  خانه  در  نیز  روش  این 

نباشد.
انتقاد از هزینه باالی اوراق تسهیالت مسکن

برای  مثال  بطور  حاضر  حال  افزود:در  کریمی 
اخذ یک وام صد میلیون تومانی متقاضی باید 
وام  خرید  بابت  را  مبلغ  از  پنجم  یک  حدود 
را  وام  این  باالی  سود  آن  بر  عالوه  و  بپردازد 
نیز پرداخت کند که این موضوع باعث می شود 
نشود.وی  ایجاد  تحرک جدی  بازار مسکن  در 
قیمت  برای  تدابیری  باید  داد:مسئوالن  ادامه 
اتخاذ کنند.عضو  وام مسکن  اوراق  غیرمنطقی 
اسالمی،  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون 
باید  مسکن  وام  بازپرداخت  مدت  شد:  یادآور 
باید  مسکن  وام  اقساط  میزان  و  یابد  افزایش 

متناسب با درآمد خانوارها باشد.
ادامه رکود مسکن خطرناک است و در آینده 

به ضرر مردم
برخی از تحلیلگران مسکن معتقد هستند که 
سیاست های دولت در ارتباط با حوزه مسکن 
خودرو  مانند  مسکن  که  چرا  است،  اشتباه 
بتوان  تومانی  میلیون   ۲0 وام  با  که  نیست 
مسکن  یک  خرید  برای  کرد.پس  تهیه  را  آن 
و  است  نیاز  پول  تومان  میلیون   ۳00 حدود 
مرکزی  بانک  توان  در  نه  پرداخت  حجم  این 
مردم  نه  کند  پرداخت  تسهیالت  که  است 
آنطور  بنابراین  دارند،  را  آن  پرداخت  باز  توان 
که پیداست رکود کماکان در این حوزه ادامه 
دارد و این ادامه رکود قطعا به ضرر مردمی که 

توانایی خرید مسکن ندارند خواهد شد.
  چرا دولت به سمت سبدهای متنوع تسهیالت 

مسکن رفته است؟  
امور  مدیر  مرادی،  محمدحسن  رابطه  این  در 
» در  می گوید:  مسکن  بانک  برنامه  و  طرح 

بخش  رکود  اصلی  دلیل  که  فعلی  شرایط 
هر  قطعاً  تقاضاست  بخش  از  ناشی  مسکن 
عاملی نظیر تسهیالت که بتواند تقاضا را تقویت 
کند می تواند محرک بخش تلقی شود.بخشی از 
تامین مالی در حوزه مسکن توسط تسهیالت 
صورت  عامل  بانک های  سوی  از  اعطایی 
مشکل  حل  برای  دولت  این رو  از  می گیرد، 
تامین مالی در بازار مسکن، در چند سال اخیر 
اقداماتی انجام داده است و اخیراً شاهد افزایش 
پرداخت  شرایط  در  تسهیل  تسهیالت،  سقف 
بوده ایم.  و...  تسهیالت  سود  نرخ  کاهش  آنها، 
همچنین وزیر راه و شهرسازی اخیراً با اشاره به 
افزایش تسهیالت در بخش مسکن خاطرنشان 
برای ساخت مسکن  کرد که میزان تسهیالت 
تعداد  نظر  از  و  داشته  رشد  درصد   60 حدود 
نیز با ۳۵ درصد افزایش مواجه هستیم. عباس 
نشان  آمارها  کرد،  عنوان  همچنین  آخوندی 
می دهد از اواخر سال گذشته تاکنون خرید و 
مسکونی  واحدهای  به  مربوط  عمدتاً  فروش ها 
بیشتر  نقش  ایفای  بیانگر  که  بوده  کوچک 
بخش  این  در  مسکن  واقعی  مصرف کنندگان 
چندساله  رکود  به رغم  همچنین  است.  بوده 
افزایش  شاهد  روزها  این  مسکن،  بخش  در 
از  بسیاری  و  هستیم  بخش  این  در  معامالت 
کارشناسان بر این باورند که تسهیالتی که از 
تزریق  مسکن  بخش  سوی  به  بانک ها  سوی 
معامالت  افزایش  این  در  حدودی  تا  می شود 
پس انداز  صندوق  تسهیالت  بوده اند.  موثر 
پس انداز  صندوق  تسهیالت  عادی،  مسکن 
مسکن یکم، تسهیالت حساب پس انداز مسکن 
حق  گواهی  اوراق  محل  از  تسهیالت  جوانان، 
جمله  از  مسکن  تسهیالت  از  استفاده  تقدم 
به  مسکن  خرید  بخش  در  موجود  تسهیالت 
شمار می روند که این روزها تسهیالت صندوق 
قرار  توجه  مورد  همه  از  بیش  یکم  پس انداز 
به  این تسهیالت  تازگی نرخ سود  به  گرفته و 
۱۱درصد کاهش یافته است که به گفته مدیر 
امور طرح و برنامه بانک مسکن از زمان کاهش 
و  درصد   ۱۳ به  درصد   ۱۴ از  تسهیالت  سود 
مراجعه کنندگان  میزان  ۱۱درصد  به  متعاقباً 
به  یکم  پس انداز  صندوق  افتتاح حساب  برای 

میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
اما سواالتی در این میان مطرح است، اینکه هر 
کدام از این تسهیالت به کدام یک از نیازهای 
سال های  در  چرا  می دهند؟  پاسخ  بخش  این 

اخیر دولت به سمت سبدهای متنوع تسهیالت 
رفته است؟

آیا تسهیالت موجود سبب تحریک بازار مسکن 
مرادی،  محمدحسن  رابطه   این  در  می شود؟ 
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن می گوید: 
» در شرایط فعلی که دلیل اصلی رکود بخش 
هر  قطعاً  تقاضاست  بخش  از  ناشی  مسکن 
عاملی نظیر تسهیالت که بتواند تقاضا را تقویت 
تلقی شود.مرادی  بخش  محرک  می تواند  کند 
سقف  افزایش  در  مهم  » نکته  است:  معتقد 
مورد  واقعی  شکل  به  که  است  این  تسهیالت 
بازارپذیر باشد.  استقبال قرار گیرد و اصطالحاً 
افزایش معامالت چهار ماهه تهران و هماهنگی 
آن با رشد تسهیالت پرداختی بانک مسکن که 
به لحاظ تعداد طی چهارماهه شاهد ۱۲ درصد 
رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم، 
و  بخش  بر  مسکن  بانک  تسهیالت  اثر  گواه 

تحریک تقاضاست.«
رکن سوم هزینه مسکن در سبد خانوار

پروانه،  انشعابات،  شامل  خدمات  هزینه های 
بیمه های  اجتماعی،  تامین  مهندسی،  نظام 
مسوولیت های مدنی، طراحی ها و صدور اسناد 
تمام شده  قیمت  افزایش  در  سوم  یک  حدود 
مسکن موثر است.با این که متغیر هزینه زمین 
در نقاط مختلف کشور، قیمت تمام شده مسکن 
را متفاوت کرده است، اما به نظر می رسد هزینه 
های اداری که به طور مکرر در سال های اخیر 
رفتن  باال  سوم  رکن  به  رفته  افزایش  به  رو 
سهم مسکن در هزینه های خانوار تبدیل شده 
سه  شامل  مسکن  یک  تمام شده  است.قیمت 
ساخت  زمین،  قیمت  قیمت  شود؛  می  بخش 
هزینه های  بخش  قبال  که  اداری  هزینه های  و 
در  اما  می شد  اتالق  پروانه  عنوان  با  اداری 
که  رفته  باال  آن قدر  هزینه ها  این  حاضر  حال 
با قیمت زمین و ساخت در حال رقابت است.
تولید  هزینه  پایه  سه  از  پایه  دو  خصوص  در 
مسکن باید بیان کرد مخارج ساخت بنا تقریبا 
چون  می رود؛  پیش  مساوی  جهانی  قیمت  با 
قیمت ها  و  داخلی  عموما  ساختمانی  مصالح 
نسبتا مناسب است. قیمت زمین نیز در نقاط 
مختلف شهرها متفاوت است. درست است که 
سرسام آور  زمین  قیمت  شهرها  از  نقاطی  در 
محسوب  انتخاب  یک  مولفه  این  اما  است، 
را  خود  اولویت  می توانند  افراد  که  می شود 
برای زندگی در هر منطقه بر اساس توان مالی 

اصفهان  انبوه سازان  انجمن  دبیر  کنند.  تنظیم 
در این باره به ایسنا گفت: مصرف کننده در هر 
نقطه ای از کشور مجبور است هزینه های اداری 
را تحمل کند که به اعتقاد من خیلی از اینها 
تامین  پروانه،  انشعابات،  است. هزینه  تحمیلی 
مدنی،  مسوولیت های  بیمه های  اجتماعی، 
هزینه نظام مهندسی، طراحی ها، صدور اسناد 
میانگین  طور  به  که  است  هزینه هایی  غیره  و 
را  مربع  متر  هر  در  تومان  هزار  تا ۴00   ۳00
مخارج  این  البته  می دهد.  اختصاص  خود  به 
به طور مکرر تغییر می کند و نمی توان برآورد 
بیان  با  توال  داد.احمد  صورت  آنها  از  دقیقی 
این که هم اکنون هزینه ساخت شهرها از محل 
اعتقاد  به  گفت:  می شود  تامین  مسکن  تولید 
من تامین بودجه ساخت شهرها از محل تولید 
اعتقاد من  به  و  نیست  مسکن، محل مناسبی 
باید  می کنند  بهره برداری  شهر  از  که  کسانی 
و  تولیدکنندگان  نه  بپردازند،  را  شهر  هزینه 

مصرف کنندگان مسکن.
 وام ۸۰ میلیونی خرید و فروش را رونق نداد

سال  دوم  نیمه  از  می شود  گفته  که  حالی  در 
از  بعد  و  خارج  رکود  از  مسکن  بخش  جاری 
بازمی گردد،  مسکن  بازار  به  رونق  سال   ۴
سریال  که  است  آن  از  حاکی  بازار  شواهد 
دنباله دار رکود بازار مسکن همچنان ادامه دارد 
است.  رفته  کما  به  نوعی  به  ساز  و  ساخت   و 
روشن  هنوز  مسکن  رکود  سالگی  چهار  شمع 
است و کارشناسان اقتصادی آن را برای آینده 
عرضه مسکن خطرناک اعالم می کنند، چنانگه 
فاصله  قطعاً  یابد  ادامه  ساخت وساز  رکود  اگر 
به  چه  اگر  ماند.  خواهد  عقب  تقاضا  از  عرضه 
در  و شهرسازی هنوز  راه  وزیر  آخوندی  گفته 
تهران ۳00 هزار واحد خالی از سکنه داریم اما 
اگر ساخت وساز نشود و این واحدها نیز  عرضه 
شود قطعاً در آینده نه چندان دور به این یقین 
تقاضا عقب است. از  خواهیم رسید که عرضه 
برخی از کارشناسان اقتصادی نیز رکود حاکم 
بر بازار مسکن را ناشی از سیاست های نادرست 
افزایش  می گویند  و  می کنند  عنوان  دولت 
تولید و عرضه نسبت به تقاضا باعث امتداد و 
ادامه یافتن رکود بخش مسکن است.بنا بر این 
سعی  دولتی  مسؤوالن  هنوز  چه  اگر  گزارش، 
دارند با دادن وعده و وعید بازار مسکن را رونق 
دهند و سازندگان را به نوعی برای ساخت وساز 
ترغیب کنند اما به گفته اکثر مشاوران امالک 
خروج  و  ساخت وساز  رونق  از  نشانه ای  هیچ 

مسکن از رکود دیده نمی شود.
وی در خصوص اینکه آیا وام 80 میلیونی خرید 
بگذارد  تاثیر  مسکن  بازار  بر  توانست  مسکن 
گفت:اگر متقاضی قصد خرید خانه در یکی از 
مناطق متوسط  تهران را داشته باشد حداقل 
باید ۵00 میلیون  برای یک خانه ۱00 متری 
از  استفاده  صورت  در  یا  و  کند  هزینه  تومان 
وام و تسهیالت باید حدود ۳ میلیون تومان در 
ماه بازپرداخت کند که بسیاری از افراد توانایی 
خرید این خانه را ندارند.وی ادامه داد:با گذشت 
چند هفته از آغاز سررسید پرداخت تسهیالت 
80 میلیونی خرید مسکن تنها یک مورد برای 
خرید مسکن با این وام 80 میلیونی میسر شده 

است.

  اوراق و تسهیالت چه تاثیری دارد ؟

عوامل تشدید رکود در آشفته بازار مسکن

میلیارد  از ۴  بیش  تاکنون  وزیر صنعت گفت: 
دالر تعهد سرمایه گذاری خارجی که به تصویب 
هیات عالی سرمایه گذاری خارجی نیز رسیده ، 

در بخش صنعت و معدن به ثبت رسیده است.
زمان  اینکه  بر  تاکید  با  نعمت زاده  محمدرضا 
زیادی از مذاکره با سرمایه گذاران نگذشته است، 

قراردادها  این  اجرایی شدن  این حال  با  گفت: 
به سرعت در حال پیگیری است و حتی دو تا 
سه مورد از این سرمایه گذاری ها بعد از هفته 
دولت به مرحله تولید می رسد که یکی در بخش 
تولید شیرآالت کنترل در صنعت نفت و دیگری 
در زمینه خودروسازی و خط تولید فوالد است 

هستند.وزیر  ایتالیایی  سرمایه گذار،  دو  هر  که 
صنعت، معدن و تجارت افزود: از کشورهای دیگر 
اروپایی مثل اسپانیا هم هستند که با شرکت های 
ایرانی مشارکت می کنند و به طور کلی از هر 
سه پیشنهاد سرمایه گذاری، دو سرمایه گذار آن 

خارجی است.

با  دامداران  سراسری  اتحادیه  مدیرعامل 
به  شیرخام  تاکنون۷هزارتن  اینکه  بیان 
از  توافقی  صورت  به  ۱0میلیاردتومان  ارزش 
گفت:  است،  شده  خریداری  تولیدکنندگان 
پرداخت  را  دامداران  مطالبات  هنوز  دولت 
بیان  با  عزیزالهی  است.علیرضا  نکرده 
دامداران  از  شیرخام  توافقی  خرید  اینکه 

متاسفانه  داشت:  اظهار  دارد،  ادامه  همچنان 
دستگاه های تامین کننده منابع مالی، بودجه 
مصوب این طرح را در اختیار سازمان مرکزی 
تعاون روستایی قرار نداده اند و درحال حاضر 
از  این سازمان، سه ماه است که شیرخام را 
دامداران خریداری می کند، بدون اینکه پولی 

به آنان پرداخت کرده باشد. 

اعالم  ضمن  خانگی  لوازم  اتحادیه  رییس 
لوازم  فروشندگان  برای  ماهه  یک  ضرب االجل 
این  از جمع آوری  قاچاق،  کاالی  دارای  خانگی 
داد. خبر  جاری  سال  مهرماه  ابتدای  از  کاالها 
محمد طحان پور با اعالم این که از ابتدای مهرماه 
سال جاری با فروشگاه های دارای کاالهای قاچاق 
برخورد می شود، اظهار کرد: در این رابطه ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، تعزیرات، بازرسی اتاق 
اصناف، نمایندگان اتحادیه لوازم خانگی و بازرسی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت دخیل هستند 
تا با عرضه کاالی قاچاق در حوزه لوازم خانگی 
مقابله شود.وی ادامه داد: این نمایندگان فروشگاه 
به فروشگاه مراجعه کرده و نسبت به جمع آوری 
کاالهای قاچاق اقدام می کنند. به گزارش ایسنا 
برگ  فروشندگان  برای  دیگر  این  بر  ، عالوه 
سبز مالک نیست و هر فروشگاهی باید کاالی 
خریداری شده خود را با فاکتور خرید کند.رییس 
اتحادیه لوازم خانگی در مورد جریمه در نظر گرفته 
شده برای عرضه کنندگان لوازم خانگی قاچاق بیان 

کرد: عالوه بر جمع آوری کاالی قاچاق عرضه  شده 
در این فروشگاه ها چهار برابر قیمت کاالی قاچاق 
جمع آوری شده جریمه لحاظ خواهد شد و در این 
رابطه پرونده ای برای فروشنده و فروشگاه تشکیل 
امکان  مورد  در  همچنین  می شود.طحان پور 
واردات لوازم خانگی تنها از طریق نمایندگی های 
برخی  برجام  از  دارای مجوز عنوان کرد:  پیش 
مجوز  دارای  می کردند  عنوان  که  نمایندگی ها 
هستند نسبت به واردات کاال اقدام می کردند که 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقابل این عمل 
ایستادگی کرد تا پس از آن هرکسی که می خواهد 
واردات کاال داشته باشد، پس از ثبت سفارش این 
اقدام را انجام دهد. البته نکته حائز اهمیت این 
است که این واردکنندگان باید نمایندگی مستقیم 
و دارای مجوز داشته باشند.وی ادامه داد: کسانی 
که ثبت سفارش نداشته باشند نمی توانند واردات 
کاال داشته باشند و در مورد نمایندگی های مجاز، 
نظر  در  کاال  واردات  برای  مجاز  نمایندگی   ۲۷

گرفته شده است.

ضرب االجل یک ماهه برای جمع آوری لوازم خانگی قاچاق خرید ۷هزارتن شیرخام

بررسی عملکرد صنعت خودرو در ارائه خدمات 
ناپلئونی  نمره  دهنده  نشان  فروش  از  پس 
که  به طوری  است  بخش  این  در  این صنعت 
صنعت  فروش  از  پس  خدمات  شاخص  امتیاز 
بوده  معادل ۵۹.۴ درصد  در سال ۹۴  خودرو 
دستورالعمل  الزامات  تغییر  به  توجه  با  است. 
شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت 
رتبه  سطوح  در  امتیاز  ارتقاء  شامل  خودرو 
بندی، اضافه شدن الزامات فرآیندی به ضوابط 
روز رسانی  به  و  نمایندگی های مجاز  ارزیابی 
اساس  بر  رضایت مندی  سنجش  پرسش نامه 
در  ای  عمده  تغییرات  مشتریان،  روز  نیازهای 
نتایج ارزیابی خدمات پس از فروش شرکت های 
شده  ایجاد   ۹۴ سال  در  خودرو  کننده  عرضه 
نشان می  انجام شده  ارزیابی های  است.نتایج 
امتیاز شاخص وضعیت خدمات پس  که  دهد 
تغییر  به  توجه  با  خودرو  صنعت  فروش  از 
از  دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس 

فروش صنعت خودرو معادل ۵۹.۴ درصد بوده 
توسط  شده  ارزیابی  شرکت   ۳۹ بین  است.در 
سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، در 
سال ۹۴ هیچ کدام موفق به کسب رتبه یک 
نشده اند. بر این اساس، مجموعاً ۲0 درصد از 
مجاز  های  نمایندگی  از  درصد  و ۳۲  شرکتها 

حائز رتبه ۴ بوده اند.
عدم انطباق کامل شرکتها با قانون حمایت از 

حقوق مصرف کنندگان خودرو
ارزیابی ۳۹ شرکت عرضه کننده خودرو نشان 
فروش  از  پس  خدمات  سیستم  که  دهد  می 
با  ارزیابی  تحت  های  شرکت  از  یک  هیچ  در 
از  حمایت  قانون  اجرائی  نامه  آئین  الزامات 
کامل  انطباق  خودرو  کنندگان  مصرف  حقوق 
مغفول  پارامترهای  ترین  عمده  از  که  ندارد 
مانده در حوزه سیستم خدمات پس از فروش 
در انطباق با قوانین می توان به عدم پرداخت 
خودرو  تعویض  عدم  و  خودرو  خواب  خسارت 

عیب  تکرار  صورت  در 
 ۹0 از  کرد.بیش  اشاره 
های  شرکت  از  درصد 
نسبت  شده  ارزیابی 
مکانیزم  طرح ریزی  به 
پرداخت  سیستماتیک 
خودرو  خواب  خسارت 
نداده اند. انجام  اقدامی 

از  حاصل  های  یافته 
دهد  می  نشان  ارزیابی 
از  تعداد معدودی  صرفاً 
صورت  در  ها  شرکت 
مبنی  شکایت  دریافت 
اقدام  خودرو  خواب  بر 

موضوع  این  که  می کنند  پرداخت خسارت  به 
قانون  اجرائی  نامه  آئین  الزامات  ناقض  عمدتاً 
خودرو  کنندگان  مصرف  حقوق  از  حمایت 
است. عمده دالیل بروز توقف خودرو و هزینه 

در  موجود  های  نارسایی  به  مربوط  خواب 
تعریف سیستماتیک فرآیند سفارش گذاری و 
موجود  وارداتی  موانع  و  یدکی  قطعات  تامین 

بوده است.

نمره ناپلئونی صنعت خودرو در ارائه خدمات پس از فروش؛

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرواجرایی نمی شود

خیز بلند سرمایه گذاری 

خارجی به  مرحله تولید


