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اقتصاد مقاومتی؛ تراز 
راستی دولت در خط 

سیر اقتصادی

قدم های مثبت
در بستر اقتصادی ایران

é سیده فاطمه مقیمی 
عضو هیات رییسه اتاق تهران

چقدر بی ظرفیت
é  سعید شفیعیان

یادداشت

یادداشت

گزارش

4

جذب 20 هزار نیرو در آموزش و پرورش 

پرداخت »پاداش« 
فرهنگیان بازنشسته 
ظرف یک هفته آینده

هشدار برای شرکت های 
دانش بنیان

استقبال ظریف از نامه های »اطمینان بخش« 
وزارت خزانه داری آمریکا

این که  بیان  با  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
وزارت  »اطمینان بخش«  نامه های  از  باید 
خزانه داری آمریکا به بانک های سایر کشورها 
گفت:  شود  استقبال  ایران  با  همکاری  برای 
سیاسی  اغراض  جهت  در  و  عامدانه  برخی 
خود تعابیر بی مورد به کار بردند که ان شاءا... 

کم کم هدایت می شوند.

ایران انفجار تروریستی استان کربال را محکوم کرد
رئیـس مرکـز دیپلماسـی عمومـی و رسـانه ای و سـخنگوی وزارت خارجـه انفجار تروریسـتی اسـتان کربال 

توسـط گروهـک تروریسـتی - تکفیـری داعـش را به شـدت محکـوم کرد.

پمپ بنزین سازی در 
ایران ممنوع شد

کاهش آسیب پذیری 
اقتصاد کشور

روحانی: نرخ سود وام خانه اولی ها تک رقمی شد

لطمه به امید مردم با پول بیت المال

11

2

دالیل افول کشتی فرنگی 
از لندن تا ریو

کشـتی فرنگـی ایـران بعـد از ثبـت نتایجـی طالیـی و 
تاریخـی در المپیـک لندن، نـزول عجیبـی را در المپیک 
ریـو رقـم زد تا نشـان دهـد این رشـته برای بازگشـت به 
روزهـای اوج، نیـاز بـه آسـیب شناسـی و پوسـت اندازی 

دارد.

دولت مصمم به برقراري ارتباط 
صمیمانه با مجلس است

معاون اول رییس جمهور، مجلس شوراي اسالمي دوره دهم را 
مجلسي خوب و هماهنگ با دولت ارزیابي کرد و گفت: نمایندگان 
برنامه هاي  دوره دهم مجلس شوراي اسالمي مدافع دولت و 
توسعه اي کشور هستند و دولت نیز در عین باور به حقوق و 
استقالل وکالي ملت خواستار برقراري ارتباط صمیمانه و همکاري 

و تعادل سازنده میان قوه مجریه و قوه مقننه است.

خـبرورزش
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رئیـس جمهـوری، لطمـه زدن بـه امیـد ملـت را بـه نفع دشـمنان 
دانسـت و گفـت: چرا عـده ای با پول بیـت المال و از طریـق روزنامه 

و خبرگـزاری، امیـد مـردم را تضعیـف می کنند؟

حجـت االسـالم و المسـلمین حسـن روحانـی دیـروز در آییـن 
اختتامیـه جشـنواره شـهید رجایی سـال 95 که در سـالن اجالس 
سـران برگزار شـد، ایـن مطلب را بیـان کـرد و افزود: بایـد واقعیات 

را بـه مـردم گفـت و رهبر معظـم انقالب نیـز در دیدار اخیرشـان با 
اعضـای هیـأت دولـت بر مسـأله اعتمـاد و امید بـه عنـوان دو اصل 

مهـم تأکیـد کردند.

آگهی عمومی
آگهی یک مرحله ای تجدیدمناقصه شماره های 95/3477 و 95/3200

سازمان عمران و نوسازی شهرداری کرج در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه 
عمومی به پیمانکاران و متقاضیان واجد شرایط به شرح جدول ذیل واگذار نماید:

1-سـپرده شـرکت در مناقصـه بـه یکـی از روش هـای ذیـل در وجه سـازمان عمران و نوسـازی شـهرداری 
کـرج ارائـه گردد.

الف( ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ مندرج در جدول فوق که به مدت ٤5 روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد.
ب( واریـز فیـش نقـدی بـه مبلغ منـدرج در جـدول فوق بـه حسـاب ٧00٧90٤2٧085 بانک شـهر شـعبه 

میـدان توحیـد کرج.
2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- سازمان عمران و نوسازی شهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
در  متقاضیان شرکت  به  مربوطه  مدارک  و  اسناد  کلیه  مناقصه  در  از سپرده شرکت  غیر  به  اینکه  ٤-توضیح 

مناقصه در نزد مناقصه گذار باقی می ماند.
5-سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است و در هر شرایط مدارک مندرج در اسناد مناقصه 

مالک تعیین برنده و عقد قرارداد خواهد بود.
6-نحوه خرید اسناد مناقصه

الـف( مبلـغ 550/000 ریـال بابـت هزینه خرید اسـناد مناقصه بـه حسـاب شـماره ٧00٧90٤2٧085 نزد بانک 
شـهر شـعبه میدان توحید به نام سـازمان عمران و نوسـازی شـهرداری کرج توسـط متقاضی واریز و رسـید 

آن را ارائـه نمایند.
ب( برای خرید اسناد مناقصه به امور قراردادهای سازمان عمران و نوسازی شهرداری کرج واقع در بلوار شهدای 

دانش آموز جنب شهرداری منطقه 9 نبش خیابان شهید ملک زاده )چهارصددستگاه( مراجعه نمایند.
ج( هنگام خرید اسناد مناقصه ارائه اصل و یا برابر اصل گواهی نامه صالحیت پیمانکاری- معرفی نامه از شرکت 
به همراه مهر شرکت و تصویر آخرین آگهی تغییرات مدیران تعهدآور شرکت و ارائه تصویر کارت کد اقتصادی 

و ارائه تصویر آخرین گواهی ثبت نام در نظام مالیات برارزش افزوده دارای اعتبار الزامی می باشد.
د( هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

ز( داشتن تجهیزات و ماشین آالت جهت اجرای پروژه الزامی است.
اداری شنبه  پایان وقت  تا  مهر شده  و  پاکت الک  در  بایست  گران می  مناقصه  پیشنهادات  بدیهی است   -٧
زاده  ملک  شهید  خیابان  نبش   9 منطقه  شهرداری  جنب  آموز  دانش  شهدای  بلوار  کرج  آدرس  به   95/6/20
)چهارصد دستگاه( دبیرخانه حراست تحویل داده می شود. الزم به ذکر است فقط پاکت متقاضیانی که اسناد 

مناقصه را خریداری نموده اند توسط دبیرخانه تحویل خواهد شد.
احمدرضا خلوصی- مدیرعامل سازمان

شرح عملیات

تراش، تهیه قیر و قیرپاشی، 
حمل و پخش آسفالت

 
احداث ساختمان آموزشی 
دانشگاه علمی و کاربردی 

شهرداری کرج

میزان 
تهاتر

80 درصد

60 درصد

مبلغ سپرده به ریال

750/000/000

1/650/816/300

مبلغ برآورد اولیه
 به ریال

15/000/000/000

33/016/326/187

رتبه و رشته الزم

رتبه 4 راه

رتبه 4 ابنیه و 
5 تاسیسات و 

تجهیزات

محل اجرا

سطح شهر

دانشگاه علمی 
و کاربردی 

شهرداری کرج

مدت 
قرارداد

6 ماه

12ماه

سازمان عمران و نوسازی 
شهرداری کرج

معاون اول رییس جمهور، مجلس شوراي اسالمي 
با دولت  و هماهنگ  را مجلسي خوب  دوره دهم 
ارزیابي کرد و گفت: نمایندگان دوره دهم مجلس 
شوراي اسالمي مدافع دولت و برنامه هاي توسعه اي 
کشور هستند و دولت نیز در عین باور به حقوق 
ارتباط  برقراري  خواستار  ملت  وکالي  استقالل  و 
قوه  میان  سازنده  تعادل  و  همکاري  و  صمیمانه 

مجریه و قوه مقننه است.
اسحاق جهانگیري در نشست معاونین امور مجلس 
دستگاه هاي اجرایي با اشاره به فضاسازیهاي برخي 
در حال  داشت:  اظهار  دولت  مخالف  هاي  جریان 
حاضر برخي از گروه هاي سیاسي منتقد دولت به 
دنبال نقد سازنده و دریافت پاسخ از دولت نیستد 

بلکه هدفشان از مخالفت، تخریب دولت است.
وي افزود: دولت مبنایش استقرار آرامش در کشور 
است زیرا به عنوان قوه مجریه این موضوع را وظیفه 

خود مي داند.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه هر جریان 
سیاسي که مخالف و منتقد دولت است مي تواند در 
نهایت آزادي و آرامش به انتقاد بپردازد، تصریح کرد: 
کارنامه دولت تدبیر و امید در بخش هاي مختلف 
کارنامه اي درخشان و قابل دفاع است و اگر شرایط 
کشور در سال 92  با وضعیت فعلي مقایسه شود آن 
وقت  شاخص هاي ممتاز عملکرد دولت مشخص 

خواهد شد.
و  ها  سایت  برخي  اینکه  به  اشاره  با  جهانگیري 
رسانه ها  به صورت مستمر علیه دولت به انتشار 
تیتر و مطالب مختلف اقدام مي کنند، خاطرنشان 
کرد: ممکن است مشاهده این گونه تیترها باعث 
دلسردي برخي مدیران شود اما باید توجه داشته 
هاي  گروه  نمایندگان  ها  رسانه  این  که  باشیم 
مختلف سیاسي نیستند که در مورد ضعف دولت 

به اتفاق نظر رسیده باشند بلکه اکثر این رسانه ها از 
یک جا تغذیه مي شوند و ماموریت دارند که علیه 

دولت بنویسند.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه اعضاي 
دولت در سیاست هاي کالن تعیین شده همسو 
ها  رسانه  برخي  در  سیاستي  داد:  ادامه  هستند، 
تنظیم شده تا در گزارش هاي آنها اختالف نظر و 
چند صدایي از دولت منعکس شود و به گونه  اي 
برنامه ریزي شده که مي خواهند وانمود کنند در 
درون دولت اختالف نظر وجود دارد. این در حالي 
است که اعضاي دولت در جهت گیري ها و سیاست 

هاي کالن کاماًل هماهنگ هستند.
در  دولت  اقدامات  از  برخي  براینکه  تاکید  با  وي 
سه سال اخیر شاهکار است و باید بصورت جدي 
درخصوص آن اطالع رساني شود، از رسانه ملي به 
دلیل انتشار اخبار مربوط به عملکرد دولت در هفته 
دولت قدرداني کرد و گفت: اطالع رساني از کارهاي 

مثبت انجام شده توسط دولت مي تواند در اعتماد 
مردم به کارآمدي نظام موثر باشد.

معاون اول رییس جمهور خاطرنشان کرد: برخي 
و  ناکارآمد  را  اگر دولت  افراد تصور مي کنند که 
ضعیف نشان دهند به معناي کارآمد جلوه دادن 
بخش هاي دیگر نظام است اما در حقیقت اداره امور 
کشور بر عهده دولت است و زماني که دولت مقتدر 

باشد، نظام نیز در نظر مردم کارآمد جلوه مي کند.
ذهن  در  نظام  کارآمدي  داد:  ادامه  جهانگیري 
از  اي  تواند گره  نظام مي  آیا  است که  این  مردم 
توسعه  جهت  در  مسیري  و  بازکرده  مشکالتشان 
و پیشرفت باز کند یا خیر؟ این ذهنیت در افکار 
عمومي، بیشتر مبتني بر عملکرد دولت و نحوه اداره 
کشور است و اگر مردم حس کنند مشکالتشان در 
حال برطرف شدن است، نظام در نظر آنها کارآمد 

جلوه خواهد کرد.
اد      امه د      ر صفحه 3

جهانگیری: دولت مصمم به برقراري ارتباط صمیمانه با مجلس است

برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمد جواد کولیوند
نماینده محترم مردم کرج در مجلس شورای اسالمی

در گذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای روح آن مرحومه علو درجات و برای شما و 
خاندان محترمان صبر و شکیبایی خواستاریم.

روزنامه پیام زمان

صفحه 5
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بحاراالنوار، دار احياء التراث العربي، ج 75، ص 176

کالم  نور

ایران انفجار تروریستی استان 
کربال را محکوم کرد

ای  رسانه  و  عمومی  دیپلماسی  مرکز  رئیس 
تروریستی  انفجار  و سخنگوی وزارت خارجه 
 - تروریستی  گروهک  توسط  کربال  استان 

تکفیری داعش را به شدت محکوم کرد.
به گزارش ایرنا، بهرام قاسمی با ابراز همدردی 
قربانیان  خانواده  و  عراق  وملت  دولت  با 
داشت:  اظهار  بشری  ضد  و  پلید  اقدام  این 
به  دست  حالی  در  تکفیری  های  تروریست 
اینگونه جنایات و کشتار مردم بیگناه می زنند 
در  را  عمرشان  پایانی  روزهای  دانند  می  که 

عراق سپری می کنند.
وی اینگونه اقدامات کور و ددمنشانه را واکنشی 
از  تروریست ها  پی  در  پی  های  شکست  به 
ارتش و نیروهای مردمی عراق دانست و گفت: 
نیروهای  ارتش،  دولت،  همت  با  امیدواریم 
مردمی و با وحدت، یکپارچگی و همدلی همه 
شوم  سایه  عراقی  اقوام  و  مذاهب  و  طوایف 
منطقه  و  عراق  در  سریعتر  چه  هر  تروریسم 
ریشه کن و همه مردم این کشور در صلح و 
آرامش در کنار یکدیگر برای بازگشت امنیت و 

بازسازی کشور خود تالش نمایند.
منابع عراقی اعالم کردند که در حمله یکشنبه 
کمربند  حامل  تروریستی  عامل  پنج  شب 
محله  در  عروسی  مراسم  یک  انتحاریبه 
غرب  در  تمر  عین  شهرستان  در  ›الحسین‹ 
کربال 18 نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند.

هشدار به پهپاد آمریکایی نزدیک 
مرز ایران

حریم  به  رسیدن  از  قبل  آمریکایی  پهپاد  یک 
را  دریافت هشدار، مسیر خود  با  ایران،  هوایی 

تغییر داد.
فوری  در خبری  العالم  ایسنا، شبکه  گزارش  به 
در  پایگاهی  از  آمریکایی  پهپاد  این  کرد،  اعالم 
قندهار افغانستان به پرواز درآمده بود، و با دریافت 
هشداری که به آن داده شد، قبل از تجاوز به حریم 
هوایی ایران در 20 کیلومتری شرق کشور، مسیر 

خود را تغییر داد.
به گزارش ایسنا هنوز مقامات نظامی ایران این 

خبر را تایید نکرده اند.
پیش از این نیز ورود برخی پهپادهای آمریکایی 
به مرز هوایی ایران خبرساز شده بود. و در یکی 
از این موارد در پاییز سال 1390 پهپاد پیشرفته 

آمریکایی در تور الکترونیکی ایران به دام افتاد.

خبر

چقدر بی ظرفیت
é  سعید شفیعیان

اصل  جنس هایشان  مثل  چقدر  چینی ها  این  واقعاً 
نیستند البته آنها هم جنس خوب دارند ولی اجناس 
مرغوب آنها برای ممالک از ما بهتران است. جنس های 

یورو  و  فرنگ است که دالر  اهالی شهر  و  دنیا  ینگه  مال  آنها  خوب 
می دهند ولی ما که چاره ای جز فروش نفت یواشکی آن هم توسط امثال 
بهزادجان نداشتیم چاره ای هم جز قبول اجناس قالبی حضرات نداشتیم 
تازه امثال بهزاد جان در دوران کاغذ پاره که بیکار نبودند تا بنشیند و 
یکی یکی جدا کند. آن بنده خداها هم کار و زندگی داشتند. بگذریم. 

صحبت از چینی های بی ظرفیت بود که به علت اختالس تنها ) یک 
قانونگذاری مملکتشان  میلیون و صد هزار دالری رئیس کمیسیون 
طرف را به حبس ابد بدون عفو محکوم کرده اند آن هم برای یک میلیون 
و صد هزار دالر ناقابل یعنی به رقمی که امروزه بازیکنان متوسط لیگ 
برتری ما هم نمی آیند برای یک فصل !! حاال طرف رئیس کمیسیون 
قانونگذاری است و از صورت و قد و هیکل هم مشخص است که آن قدر 
زور زده که چشم هایش برای همیشه تنگ مانده!! باور کنید چشم های 
این آقای » کنیگ جی هوا « از همه مقامات تنگ تر است و این نشانه 
زور زدن زیادی این بنده خداست. قد طفلکی همین طور کوتاه مانده 
و خالصه اینکه اداره یک و نیم میلیارد ؟؟؟ کار هر کسی نیست. واقعاً 
ظرفیت توی کشور ما باال است. یک کشور هشتاد میلیونی که فقط 
میلیارد  هزار  هزار  نوع »سعید جان«  از  هم  آن  سازمان  رئیس یک 

می خورد و دیگر هیچ !! 

الیحه اصالح قانون بودجه تایید شد

سخنگوی شورای نگهبان از تایید الیحه اصالحیه بودجه سال 95 
خبر داد.

عباسعلی کدخدایی در گفت و گو با ایسنا ضمن بیان این مطلب، اظهار 
کرد: از دیگر مصوباتی که در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار 
گرفت، مصوبه مربوط به تفکیک حوزه انتخابیه میاندوآب و شاهین دژ 

بود که این مصوبه نیز از سوی شورا مورد تایید واقع شد.
به گزارش ایسنا، اعطای مجوز به دولت برای تسویه بدهی به طلبکاران 
از جمله بانک ها، پیمانکاران، شهرداران و بدهی های مربوط به خرید 
تضمینی محصوالت استرات ژیک کشاورزی، از طریق انتشار معادل 40 
هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسالمی از جمله 

مصوبات مجلس در اصالحیه قانون بودجه 95 بود.
تا مبلغ 5  مجلس همچنین در اصالحیه بودجه به دولت اجازه داد 

میلیارد دالر وام از دولت روسیه برای طرح های عمرانی دریافت کند.
نمایندگان مجلس همچنین به دولت اجازه دادند برای تسویه بدهی 
دولت به سازمان بیمه سالمت تا سقف 80 هزار میلیارد ریال اوراق اسناد 

خزانه یا سایر اوراق اسالمی منتشر کند.
همچنین به دولت اجازه داده شد از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی 
خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها 
را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت 
در بانک های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیالت تا یک میلیارد 

ریال و حداکثر تا سقف 450 هزار میلیارد ریال تسویه کند.
حذف بند مربوط به بنزین دو نرخی و تکلیف دولت به ارائه سوخت با 
کارت از دیگر مصوبات مجلس در اصالحیه بودجه بود که منجر به تک 

نرخی ماندن بنزین و حذف احتمالی کارت سوخت خواهد شد.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی الیحه اصالح قانون 
بودجه سال 1395 به حذف بند ب تبصره 14 قانون بودجه 95 از متن 
قانون رای دادند که بر اساس آن تکلیف دولت به حذف یارانه ثروتمندان 
به قوت خود باقیست و جرم انگاری مربوط به پرداخت یارانه به این 

اشخاص برای رفع مشکالت حقوقی احتمالی حذف شده است.
بر اساس اصالح انجام شده در قانون بودجه 95 دولت موظف است پس 
از تصویب این قانون، نسبت به ثبت نام افرادی که موفق به ثبت نام 
برای دریافت یارانه نشده اند اقدام و پس از ثبت نام نسبت به پرداخت 
یارانه ی آنان و یا یارانه ی آنها که به اشتباه حذف شده است، اقدام کند.

زمان برگزاری جلسات تلفیق برنامه ششم 
در تعطیالت مجلس

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم گفت که این کمیسیون در 
هفته سوم تعطیالت مجلس جلسات خود را ادامه خواهد داد.

محمد خدابخشی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به جلسه دیروز هیات 
رییسه کمیسیون تلفیق برنامه ششم، اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد 
جلسات کمیسیون تلفیق در هفته سوم تعطیالت برگزار شود و در دو 
هفته اول تعطیالت مجلس نیز هیات رییسه کمیسیون تشکیل جلسه 
خواهد داد. وی اضافه کرد: قرار است در جلسه امروزکمیسیون تلفیق 
برنامه ششم ادامه توضیحات دولت درباره شاخص های اقتصادی در 

برنامه ششم مورد بررسی قرار گیرد.

دستگیری 34 زن و مرد در پارتی شبانه
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان از شناسایی یک مرکز فساد 
مجلل، دستگیری 34 زن و مرد در پارتی شبانه و توقیف 12 دستگاه 

خوردروی لوکس و گرانقیمت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کرمان دادخدا ساالری افزود: 
اطالعاتی از سوی ماموران انتظامی استان کرمان مبنی بر اینکه دو برادر 
با سوء استفاده از ثروت و امول خود منزل بزرگ و مجللشان را در قلب 
شهر به مکان برپایی فسق و فجور و سرو مشروبات الکلی و ارتکاب جرایم 

دیگر تبدیل کردند، دریافت شد.
وی بیان کرد: پس از بررسی و ارزیابی خبر و صحت آن ماموران نیروی 
انتظامی با حکم صادره از سوی معاونت دادسرا با رعایت موازین شرعی و 
قانونی وارد منزل مذکور شده و 34 زن و مرد را در حالت سرو مشروبات 
الکلی و رقص و پایکوبی و اعمال خالف شرع و قانون دستگیر و برای ادامه 

تحقیقات به پلیس منتقل کردند.
دادستان کرمان گفت: ابراز رضایت همسایگان و اهالی محل از تعطیلی 
طریق  از  مردم  برای  مکرر  های  مزاحمت  ایجاد  لحاظ  به  مرکز  این 
پارتی های شبانه در این منزل قابل توجه بود. وی افزود: در این رابطه یک 
باب منزل و 12 دستگاه انواع خودرو بعضا لوکس و گرانقیمت و مشروبات 
الکلی خارجی از متهمین کشف و توقیف و مکان برپایی افعال مجرمانه 
پلمب شد، همچنین متهمان به اتهامات شرب خمر، ایجاد مزاحمت برای 
اهالی محل، ارتکاب فعل حرام منجر به جریحه دار شدن عفت عمومی و 

اتهامات دیگر با قرار قانونی در بازداشت بسر می برند.
ساالری ضمن هشدار به مروجین فرهنگ دین ستیز غرب بیان کرد: 
مردم دین محور و شهید پرور استان کرمان که با تقدیم هزاران شهید 
و سرداران شهید سرافراز و مدافعین حرمش همواره مدافع حریم دین و 
دیانت در تمامی مکان ها و زمان ها بوده اند، اجازه عرض اندام و گسترش 

فرهنگ منحط غربی را به معدود منحرفین نخواهد داد.
وی گفت: دستگاه قضایی استان کرمان با حساسیت انقالبی، اقتدار و 
صالبت دینی، فرصت جوالن را از هنجارشکنان اندک سلب خواهد کرد 
و اجازه نخواهد داد مرفهین بی درد با تکیه بر ثروت های نامشروع و باد 

آورده بر چهره دینی و انقالبی این استان خدشه ای وارد سازند.

یادداشت

رئیس جمهوری، لطمه زدن به امید ملت را به 
نفع دشمنان دانست و گفت: چرا عده ای با پول 
بیت المال و از طریق روزنامه و خبرگزاری، امید 

مردم را تضعیف می کنند؟
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی روز 
دوشنبه در آیین اختتامیه جشنواره شهید رجایی 
سال 95 که در سالن اجالس سران برگزار شد، 
این مطلب را بیان کرد و افزود: باید واقعیات را 
به مردم گفت و رهبر معظم انقالب نیز در دیدار 
اخیرشان با اعضای هیأت دولت بر مسأله اعتماد و 

امید به عنوان دو اصل مهم تأکید کردند.
وی ادامه داد: همان گونه که رهبر معظم انقالب 
تاکید کردند؛ نقد، منصفانه و توام با راه حل باشد. 
این فضا، فضای خوبی است و باید در جامعه ادامه 
یابد. نسبت به سایر قوا، نهادها و ارگان های دیگر 

هم همین باید فضا به وجود بیایید. 
ادب،  احترام،  کرد:  تصریح  جمهوری  رییس 
اخالق، نقد منصفانه و ارایه راه حل باید همه جا 
باشد تا بتوانیم تصمیمات دقیق تری بی ایراد و 

اشکال اتخاذ کنیم و کارها را پیش ببریم.
روحانی گفت: ما فکر کردیم برای اینکه تصمیم 
گیری و تصمیم سازی دقیق تر شود، دونهادی 
)سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و 
استخدامی( که با روح قانون اساسی هم سازگارتر 
رییس  بازوی  عنوان  به  سازمان  یک  است، 
جمهوری در زمینه برنامه ریزی، بودجه و نظارت 
بر بودجه باشد و یک سازمان هم به عنوان بازوی 

دیگر در زمینه مسایل اداری و استخدامی باشد.
وی با اشاره به اینکه عین این کلمات برنامه - 
اساسی  قانون  در  استخدامی  و  اداری  و  بودجه 
آمده است، گفت: وجود این دو دستگاه با قانون 
اساسی نزدیکتر است چرا که این بار برای یک 

سازمان بسیار سنگین است.
اینکه در سیستم  بر  تاکید  با  رئیس جمهوری 
اداری، ما محصول محور نیستیم، اظهار داشت: 
ساعت محور هستیم اما آیا واقعا پرکردن ساعت 

به معنای ارایه خدمت است؟
روحانی خاطرنشان کرد: معنای سازمان اداری و 
استخدامی این است که در قدم اول سیستمی 
که اکنون مشکل می آفریند، آن مشکل را کاهش 
دهد. کاری کنیم که مردم هم، برای اهداف خود 
بتوانند راحت حرکت کنند، از همه جا یک وزنه 
به آنها آویزان نکنیم. مراجعه کنندگان به هر اتاق 
اداری که می روند، یک وزنه به وی آویزان می 
کنند اما بنا این است به هر اتاقی که می آید 

کارش سرعت یابد.
روحانی تصریح کرد: مهم این است که بدانیم 
اداری کجاست؟  نظام  پیچ و خم های  و  زوائد 
ممکن است با دولت الکترونیک بخش مهمی از 

این مشکالت حل و فصل شود. 
وی با بیان اینکه اسناد خوبی در اختیار رییس 
سازمان اداری و استخدامی است، گفت: نقشه راه 
اصلی نظام اداری و برنامه جامع نظام اداری که 
تصویب شد، برنامه بسیار خوبی است و باید این 
برنامه را اجرایی و عملیاتی کنیم به گونه ای که 
مردم ما پس از 6 ماه یا یکسال احساس کنند 

در نظام اداری تحول خوبی به وجود آمده است.
رییس جمهوری گفت: باید مقررات زدائی شود، 
برخی موارد ادغام شود، در برخی موارد دستگاه 
اجرائی کوچک شود و در برخی موارد آئین نامه 
ها تغییر کند. مهم این است که مردم را پای 
میزهای مختلف نفرستید، یک میز باشد و مردم 

به یک طبقه و یک میز مراجعه کنند.
روحانی با تاکید بر اینکه نظام اداری را سامان 
لحاظ سیستم،  از  ما  اداری  نظام  دهیم، گفت: 
ایراد و اشکال دارد، نمی خواهم بگویم در سالهای 

گذشته هیچ مشکلی حل نشده اما معیار برای ما 
رضایت مردم و مراجعه کننده است.

رییس جمهوری با بیان اینکه هر جا امکان دارد، 
باید رقابت ایجاد کنیم، اظهار داشت: دستگاه های 
بی رقیب مشکل پیدا می کنند، هر جا رقابت 
نباشد و اختصاص و انحصار باشد چه در حوزه 
تولید و خدمات؛ کیفیت کار و خدمات کاهش 

می یابد.
آفرین  انحصار مشکل  روحانی تصریح کرد که 
است و باید رقابت مناسب ایجاد کنیم. باید کاری 
کنیم فرد تصور نکند منحصرا در اختیار او است، 
امضا طالیی ایجاد نکنیم، امضای طالیی فساد آور 

و مشکل آفرین است.
با  اگر می خواهیم  داد:  ادامه  رییس جمهوری 
فساد مبارزه کنیم که بزرگترین وظیفه ما است 
نباید تصور کنیم با بگیر و ببند حل می شود، باید 

با ریشه های فساد مقابله کرد.
دولت  بزرگ  وظیفه  را  فساد  با  مبارزه  روحانی 
دانست و گفت: دولت در برخورد با فساد به ریشه 
ها می پردازد و در بحث حقوق های نامتعارف نیز 
دولت به ریشه ها پرداخت تا ضمن قانونی شفاف، 
مقام ذی نفع نتواند تصمیم گیر باشد و دستگاه 

های نظارتی نیز نظارت الزم را انجام دهد.
وی ادامه داد: مشکل حقوق هایی که مطرح شده، 
مشکل یک قوه و یا دو قوه نیست بلکه سراسری 
در کشور است و تا زمانی که در کشور قوانین، 
مقررات، پرداخت ها و درآمدها شفاف نیست و 
همچنین بخش های خصولتی وجود دارد، فساد 
و مشکل نیز وجود خواهد داشت و ضروری است 

که سیستم را از بنیان اصالح کنیم.
رئیس جمهوری با قدردانی از تمامی کارکنان و 
مدیران صادق، مخلص و خدمتگزار، اظهار داشت: 

مشکالت در کشور به اکثریت برنمی گردد.
روحانی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه اگر 
دولت کاری جز برجام و یا طرح تحول سالمت 
انجام نداده بود هم برای دستاورد سه ساله کافی 
بود، اظهار داشت: برجام به معنای این است که 
قدرت سیاسی ایران اسالمی را به رخ دنیا و قدرت 
های بزرگ کشاندیم و اینکه دیپلمات های کشور 
توانستند قطعنامه علیه جمهوری اسالمی ایران را 

لغو کنند برای تاریخ کشور کافی است.
کار  و  ملت  ایستادگی  به  باید  داد:  ادامه  وی 
مخلصانه دیپلمات های کشورمان افتخار کنیم و 
رفتار کودکانه، حزبی و جناحی عمل کردن ما را 

از وظایف اصلی منحرف نکند.
روحانی با تأکید بر اینکه کفران نعمت و نادیده 
به  گرفتن تالش خدمتگزاران موجب خسارت 
مردم است، ادامه داد: مگر می شود انسان در برابر 
خدمت عده ای مخلص شکرگزار نباشد؟ امروز 
دیوارهای تحریم ویران شده و شرایط بانکی و 
واردات کاال و  مالی سرمایه گذاری، صادرات و 

خدمات سهل و آسان تر شده است.
رییس جمهوری همچنین طرح تحول سالمت 
در طول 3 سال گذشته را از اقدامات بسیار مهم 
و ارزشمند دولت تدبیر و امید دانست و گفت: 
اکنون مردم با هزینه کمتر، عزت و احترام بیشتر، 
زمان کوتاهتر و بدون زحمت، خدمات درمانی و 
پزشکی دریافت می کنند که این کاری بسیار 

عظیم و بزرگ است.
روحانی با بیان اینکه هزینه های بر دوش بیمار 
طی اجرای طرح تحول سالمت از حدود 36 الی 
37 درصد به حدود 3 تا 6 درصد کاهش یافته 
طرح  این  اجرای  مدت  طول  در  گفت:  است، 
16میلیون و 300 هزار نفر از مزایای طرح تحول 

سالمت بهره برده اند.
وی با اشاره به ثبات اقتصادی و همچنین آرامش 
قدردان  باید  افزود:  کاال  و  ارز، طال  بازار سهام، 
آرامش کنونی در بخش اقتصادی کشور باشیم. 
در طول سه سال گذشته نرخ تورم ماه به ماه 
کاهش یافت و از تورم 45 درصد به زیر 8 درصد 
در نقطه به نقطه رسیدیم که این امر عظیم و 

بزرگ در تاریخ کشور بی سابقه است.
روحانی با اشاره به آمار رشد اقتصادی 4.4 دهم 
درصدی در سه ماهه نخست سال جاری، افزود: 
ان شاء ا... در سال 95 شاهد رونق اقتصادی در 

کشور خواهیم بود.
اینکه کشور متعلق به همگان  با بیان  روحانی 
بوده و برای حزب و جناح خاصی نیست، گفت: 
آیا این افتخار نیست که در کشاورزی به سمت 
خودکفایی حرکت کرده ایم و در انبارهای کشور 
در حدود 14 میلیون تن گندم، ذخیره وجود دارد. 
نه از وزارت کشاورزی، الاقل قدردان کشاورزانی 

باشید که خودکفایی گندم را رقم زدند.
رییس جمهوری تحول در راه ها، بنادر و عبور 
هواپیماها از آسمان ایران و همچنین اتصال راه 
آهن به منطقه را از کارهای بزرگ و در حال انجام 

دولت تدبیر و امید برشمرد.
توانست در عرض  اینکه دولت  بیان  با  روحانی 
چند ماه صادرات نفت و میعانات گازی را به مقدار 
قبل از تحریم برساند، اظهار داشت: در طول 6 ماه 
از اجرای برجام تا خرداد توانستیم تولید نفت را از 
2 میلیون و 700 هزار بشکه به 3 میلیون و 800 

هزار بشکه برسانیم.
وی ادامه داد: از همه کارکنان دولت در سراسر 
کشور قدردانی می کنیم و دست همه کارگران و 
کشاورزان را که در مزارع و کارخانه ها در مسیر 
تولید و خدمت رسانی به مردم تالش می کنند، 

می بوسیم.
عملکرد،  مورد  در  بخواهیم  اگر  گفت:  روحانی 
رویکرد و مسیر دولت تدبیر و امید بگوییم؛ تالش، 
تصمیم سازی و تصمیم گیری دولت این بوده که 
دقیق، خردمندانه و در چارچوب مسایل علمی، 

مصالح ملی و معیارهای دینی و اخالقی باشد، 
تالش ما در این 3 سال بر این اساس بوده است.

انجام  اقدامی  اگر  کرد:  اضافه  رییس جمهوری 
دادیم به دنبال این بودیم که هر کسی نظری 
دارد آن را اعالم کند، این مسیر را باز گذاشتیم 
که شما می بینید در مورد یک مساله کوچکی 
که دولت میخواهد تصمیم بگیرد تمام جزئیات 
آن در افکار عمومی، رسانه ها و فضای مجازی 
مورد بحث و بررسی گاهی دقیق و گاهی غیر 

دقیق قرار می گیرد.
روحانی اضافه کرد: می خواهم به مثالی اشاره 
کنم، در مذاکرات هسته ای تصور نمی کنم در 
تاریخ ایران سابقه داشته باشد در یک مذاکره با 
طرف خارجی راجع به نحوه سخن گفتن، حرف 
زدن، راه رفتن، لبخند زدن و قدم زدن تا کلمه 
به کلمه تصمیم گیری ها، متون و پیوست ها در 
مجامع عمومی، خطبه ها، تریبون ها، دانشگاه ها 

و رسانه ها تا این حد بحث شده باشد. 
وی با بیان اینکه ما باید این موضوع را به عنوان 
سنت حسنه بپذیریم، اظهار داشت: این را فقط به 
مذاکرات هسته ای منحصر نکنیم، اگر مورد دوم 
پیدا شد و مردم خواستند بحث کنند، دیگر کسی 

در قوه، نهاد و ارگان دیگر گله نکند.
بحث  در  اینکه  بر  تاکید  با  جمهوری  رییس 
عمومی مردم، تقدس نداریم؛ افزود: در این نظام 
مردم حق دارند درباره هر کالم، سخن و تحلیلی 

حرف بزنند، فکر و اظهار نظر کنند.
رییس جمهوری اعالم کرد که هدیه دولت به 
مناسبت هفته دولت به مسکن اولی ها این است 
که برای نخستین بار سود تسهیالت وام مسکن 
یک رقمی شده و از 11 درصد کنونی به 8 درصد 
برای بافت های فرسوده و 9.5 درصد بافت های 

غیر فرسوده کاهش می یابد.
سود  بار  نخستین  برای  کنم  می  اعالم  امروز 
و  شود  می  رقمی  یک  مسکن  وام  تسهیالت 
باز پرداخت آن 12 ساله یعنی 144 ماه است. 
شدن  دار  خانه  برای  قدم  یک  امروز  بنابراین 

جوانان با سود تسهیالت کم نزدیکتر می شویم.
وی اظهار داشت: رقم وام مسکن 80؛ 60 و 40 
بزرگ  و  تهران و شهرهای کوچک  میلیون در 
اعالم شده بود و برای زوجین دو برابر بود که 
هر کدام می توانستند جداگانه این مبلغ وام را 
دریافت کنند. روحانی گفت: ما همه دلمان می 
خواهد جوانان زودتر خانه دار شوند و این هدیه 

دولت برای مسکن اولی هاست.
رییس جمهوری در ابتدای سخنان خود با تأکید 
بر اینکه یافتن شخصیت های همچون شهیدان 
رجایی و باهنر در تاریخ آسان نیست، اظهارداشت: 
ویژگی شاخص شهیدان رجایی و باهنر، دانش، 

اخالص و فداکاری در خدمت به مردم بود.
همه  الگوی  اگر  داد:  ادامه  جمهوری  رییس 
مسئوالن و کارمندان این دو شهید بزرگوار باشد 

بی تردید به نقطه مطلوب دست خواهیم یافت.
روحانی با اشاره به اینکه رفتار و اخالق کارمندان 
و مدیران در برخورد با مراجعه کنندگان امری 
بسیار مهم است، گفت: باید باور داشته باشیم 
که مردم مراجعه کننده ولی نعمتان ما هستند 
و اگر به این امر معتقد نباشیم نظام اداری درست 

نخواهد شد.
رییس جمهوری با تأکید بر اینکه باید به مردم 
خدمت بی منت داشته باشیم، افزود: چه بسا آن 
مراجعه کننده در نزد پروردگار از همه ما مقرب 
تر و جایگاه باالتری داشته باشد و حتی اگر مورد 
نباشد،  ما  کاری  بخش  به  مربوط  نیز  مراجعه 
حداقل با کالم نرم با آن طرف صحبت و با اخالق 

حسنه برخورد کنیم.

روحانی: نرخ سود وام خانه اولی ها تک رقمی شد

لطمه به امید مردم با پول بیت المال

وزیر امور خارجه با اشاره به گسترش پدیده شوم 
ضرورت  بر  منطقه  در  تروریسم  و  گرایی  افراط 
مبارزه با تروریسم تاکید کرد و گفت: ما اعتقادی 
به تروریسم خوب و بد نداریم و الزم است با تمام 

گروه های افراطی و تکفیری مقابله شود.
به گزارش ایرنا از مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه 
وزیر  ربانی  الدین  صالح  خارجه،  امور  وزارت  ای 
امورخارجه افغانستان که در حال دیدار رسمی از 
کشورمان است بعد از ظهر دوشنبه با محمد جواد 

ظریف وزیر امور خارجه دیدار و گفت و گو کرد.
این سفر که در راستای تقویت و توسعه مناسبات 
می  انجام  همسایه  و  دوست  کشور  دو  فیمابین 
شود، زمینه ساز رایزنی های هر چه بیشتر تهران 
و کابل در گسترش همه جانبه روابط خواهد بود.

محمدجواد ظریف در این دیدار با ابراز خیر مقدم 
کشور  داشت:  اظهار  خود  افغانستانی  همتای  به 
افغانستان برای جمهوری اسالمی ایران از اهمیت 
بسزا و ویژه ای برخوردار است و همانطور که بارها 
اعالم  افغانستانی  مقامات  تمامی  با  مالقات  در 
نیز  ما  را  امنیت شما  و  ثبات  ام، پیشرفت،  کرده 

پیشرفت، ثبات و امنیت خود می دانیم.

البته  کرد:  تاکید  همچنین  وی 
موضوع امنیت برای هر دو کشور ما 
از اهمیت خاصی برخوردار است و 
الزم است طرفین همواره به رایزنی 
های مستمر خود در این خصوص 

ادامه دهند.
é  خارجه وزیر  تشکر 

معظم  مقام  از  افغانستان 
رهبری در خصوص صدور مجوز 
در  افغانی  کودکان  تحصیل 

جمهوری اسالمی ایران
صالح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان نیز 
با تشکر از مهمان نوازی طرف ایرانی و با اشاره به 
به جمهوری  افغانستانی  مقامات  متعدد  سفرهای 
اهمیتی  بیانگر  دیدارها  این  گفت:  ایران  اسالمی 
و  دولت  برای  ایران  اسالمی  جمهوری  که  است 

ملت افغانستان دارد.
وزیر امورخارجه افغانستان در ادامه از مقام معظم 
رهبری در خصوص صدور مجوز تحصیل کودکان 
افغانی در جمهوری اسالمی ایران تشکر و قدردانی 
برای  چابهار  بندر  اهمیت  بر  همچنین  وی  کرد. 
بندر  این  گفت:  و  کرد  تاکید  افغانستان  توسعه 
قادر خواهد بود نقش بسزایی در توسعه و آبادانی 

افغانستان ایفاء نماید.
همچنین طرفین در خصوص تشکیل کمیته آب، 
لزوم صدور پاسپورت الکترونیکی برای افغانستانی 
حضور  کردن  قانونمند  کمرگی،  تعرفه  ها، 
مهاجرین افغانستانی در ایران، تخفیف مجازات و 
کنسولی،  اسناد  جعل  با  ها،مبارزه  زندانی  تبادل 
موضوع ترانزیت و مشارکت و همکاری دو کشور 
در اجالس های منطقه ای و بین المللی رایزنی و 

تبادل نظر کردند.

و  دبیرکل  با  دیدار  در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
جمعی از اعضای هیئت مدیره جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر 
نواندیش خدمتگزار، گفت: الگو سازی اقتصادی و اجتماعی یکی 

از مسائل مهم امروز انقالب است.
شهیدان  یاد  گرامی داشت  با  دیدار  این  در  رضایی  محسن 
رجایی و باهنر گفت: بسیار خوشحال هستم که شما فرزندان 
شهدا را می بینم و از حضور در کنار شما عطر همان شهدا را 
احساس می کنم. از گزارش فعالیت های شما و اینکه با درک 
زمانه به کمک خانواده های شهدا آمده اید خوشحال شدم. این از 
بصیرت شما است و این قبیل کارها را شایسته تقدیر می دانم. 
واقعیت مسئله این است که انقالب ما یک نهضت الهی بوده 
و با انقالب های دیگر جهان که انقالب های انسانی و اجتماعی 
بودند متفاوت است. حتی بیداری اسالمی در مصر، یک انقالب 
اجتماعی با رنگ و بوی مذهبی بود. اما انقالب ما فوق قدرت 
با قدرتی فوق بشر صورت  نیز  انقالب  این  بشر بوده و حفظ 
گرفته. انفجار نوری که حضرت امام)ره( فرمودند، نور الهی بوده. 
این که پنج قدرت جهانی با ما سر یک میز می نشینند را نباید 
به خودمان نسبت بدهیم؛ این یک اتفاق الهی است. خاموش 
نشدن چراغ انقالب یا حرکت عظیم جوانان ما به جبهه ها از 
یک نیروی ماورای طبیعی سرچشمه می گیرد. ایثار شهدای ما 
ناشی از انگیزه ای است که یکایک آنها در ورای میدان های مین 

و سیم های خاردار می دیدند.
وی ادامه داد: دشمنان ما هر قدر تالش کنند نمی توانند نور 
الهی این انقالب را خاموش سازند. دو سال پیش داعش تا سی 
کیلومتری مرزهای ما آمد اما امروز آنها چه روزگاری دارند؟ 
به امید خدا آل سعود هم تنبیه می شود. مسئله این است که 
کدام یک از ما در این مسیر قرار می گیریم و خودمان را با این 
قدرت فوق بشری هماهنگ می کنیم. شهدا و جانبازان ما این 
کار را کردند. حال ما باید برای این جبهه الهی، رزمنده و یاور 
این کار برای خودمان و کشورمان و آیندگان  پیدا کنیم که 

خوب است.
شما  کرد:  نشان  خاطر  حسین)ع(  امام  جامع  دانشگاه  استاد 

باید بنای کارتان را بر همین بگذارید تا در مسیر نور الهی در 
صحنه باشید. ایجاد اشتغال خوب است اما کار درست کردن 
و از بین بردن فقر و محرومیت در مسیر الهی معنای دیگری 
و حوادث  است  باز  از جنگ همچنان  بعد  مسیر جهاد  دارد. 
آینده نشان خواهد داد که ایران اسالمی نقش آفرین خواهد بود. 
مردمی کردن امور کشور، یک تجربه خوب بود که در جنگ 
به دست آمد و از دل همین مردم قهرمان های بزرگی پدیدار شد. 
مردمی کردن اقتصاد با توجه به بخش خصوصی در مدل غربی 
یا شرکت های دولتی به سبک سوسیالیست  متفاوت است. حتی 
در ابتدای جنگ دو بسیج درست شد؛ بسیج سپاه و بسیج آقای 
بنی صدر. اما آن سازمان نتوانست در خدمت انقالب باشد چون 
قواعد را رعایت نکرد. مردمی کردن اقتصاد باید با قواعد انقالب 
سازگار باشد. شما می توانید الگوهای مردمی کردن اقتصاد را در 
چارچوب قواعد انقالب و دفاع مقدس طراحی و روستا و شهر 
اسالمی طراحی کنید. از خیابان و معماری خانه ها تا مدرسه 
و دانشگاه و سایر نیازها را انقالبی و اسالمی پیش بینی کنید 
که متاسفانه تاکنون دوستان ما در دولت ها مدل و الگویش را 
طراحی نکرده اند. الگوسازی یکی از مسائل مهم انقالب است. 
دانشگاه اسالمی و یا کشت و صنعت مورد قبول ما، هم مردمی 

است و هم روحیات انقالبی در آن به چشم می خورد.

محسن رضایی:الگو سازی اقتصادی و اجتماعی از مسائل 
مهم امروز انقالب است

ظریف: باید با گروه های افراطی و تکفیری مقابله شود
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استقبال ظریف از نامه های »اطمینان بخش« 
وزارت خزانه داری آمریکا

نامه های  از  باید  این که  بیان  با  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
سایر  بانک های  به  آمریکا  خزانه داری  وزارت  »اطمینان بخش« 
برخی  گفت:  شود  استقبال  ایران  با  همکاری  برای  کشورها 
تعابیر بی مورد به کار  عامدانه و در جهت اغراض سیاسی خود 

بردند که ان شاءا... کم کم هدایت می شوند.
خبرنگاران  جمع  در  ظریف  جواد  محمد  ایسنا،  گزارش  به 
یا  »اطمینان بخش«  نامه  عنوان  تحت  نامه ای  کرد:  اظهار 
وزارت  سوی  از  که  است  بانکی  روابط  در  »آرام بخش«  نسخه 
با  برای همکاری  بانک های سایر کشورها  به  آمریکا  خزانه داری 
ایران ارسال شده است تا نگران همکاری با ایران نباشند و این 
از برجام هم صادر شده  نامه در سه سال گذشته و حتی قبل 
است. کشورهایی که می خواهند با کشوری که از تحریم خارج 
نامه را مستقیم درخواست  این  باشند  شده است تعامل داشته 
قالب  در  که  آمریکایی ها  به  می آوریم  فشار  هم  ما  و  می کنند 
تعهدات شان این نامه  را ارسال کنند اما برخی عامدانه و در جهت 
اغراض سیاسی خود تعابیر بی مورد و بی معنی به کار بردند که 

ان شاءا... کم کم هدایت می شوند.

افشای اقدام عربستان برای ضربه زدن به برجام

شکست کشاندن  به  برای  خود  تالش های  سعودی،  عربستان 
برجام را تشدید کرده است. کانون تمرکز سعودی ها در ماه های 

اخیر، اروپاست.
به گزارش ایسنا، »عصر ایران« به نقل از منابع موثق دیپلماتیک 
نوشت: سفارتخانه های عربستان در کشورهای اروپایی مأموریت 
را  ایرانی  بازرگانان  و  سفارتخانه ها  اقتصادی  اقدامات  یافته اند 

تحت کنترل قرار دهند و مانع ایجاد کنند.
مکانیزم کار نیز به این صورت است که سفارتخانه های عربستان 
در هر کشور اروپایی، با یک یا چند شرکت محلی که به اطالعات 
خرید  قرارداد  دارند  دسترسی  صنعتی  و  بازرگانی  اتاق های 
اطالعات منعقد کرده اند. این شرکت ها موظفند هر گونه تماس یا 
قرارداد ایرانی ها با شرکت های اروپایی را به اطالع سفارتخانه های 

عربستان برسانند.
سفارتخانه های  اقتصادی  رایزنان  اطالعات،  این  دریافت  از  بعد 
عربستان سراغ شرکت های اروپایی می روند و سعی می کنند آنها 

را از معامله با ایران بازدارند.
»تهدید  عربستان«،  با  پرسودتر  معامله  برای  پیشنهاد  »دادن 
شرکت های اروپایی به ممنوعیت معامله با عربستان در صورت 
با  موجود  قراردادهای  لغو  به  »تهدید  و  ایران«  با  همکاری 
برای  سعودی  سفارتخانه های  اصلی  روش  سه  عربستان«، 

منصرف کردن اروپایی ها از تعامل اقتصادی با ایران است.
مراوده  گونه  هر  از  که  اروپایی  توافق هسته ای، شرکت های  پی  در 
اقتصادی با ایران منع شده بودند، آرام آرام درهای خود را به روی 
ایرانی ها گشوده اند و این برای عربستان که به انزوا کشاندن ایران در رأس 

سیاست های منطقه ای  آن است، وضعیت مطلوبی به شمار نمی رود.

اردوغان: کشورم مجازات مرگ می خواهد

پارلمان کشورش  اگر  بار دیگر گفت که  ترکیه  رئیس جمهوری 
کرد.  خواهد  تایید  را  آن  دهد،  رای  اعدام  مجازات  بازگشت  به 
این اظهارات در پی کودتای ناکام ماه گذشته و با هدف مجازات 

عامالن مربوطه مطرح می شود.
طیب  رجب  ایندیپندنت،  روزنامه  نوشته  به  ایسنا،  گزارش  به 
اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در جمع حامیانش گفت: کشورم 
مجازات مرگ می خواهد. این تصمیم بر عهده مجلس ملی بزرگ 
ترکیه است. ما تروریست هایی که به آسیب زدن به کشور تهدید 
سرطانی  سلول  یک  همانند  را  آنها  می کنیم.  نابود  می کنند، 

پاکسازی می کنیم. ما آنها را پیدا کرده و مجازات می کنیم.  
مجازات اعدام در ترکیه تا سال 2004 قانونی بود. با این حال این 
مجازات در عمل از سال 1984 اجرا نشده است. مجازات اعدام محل 
بحث و جدل های بسیاری در ترکیه شده است و بسیاری نگرانند که 
از سرگیری آن می تواند پیوستن به اتحادیه اروپا را تحت الشعاع قرار 

دهد. مجازات اعدام مغایر منشور حقوق بشری اتحادیه اروپاست.
اردوغان که به شهر غازی آنتپ رفته بود که هفته گذشته یک 
بمبگذاری انتحاری یک مجلس عروسی را در آنجا هدف گرفت، 
گفت: ترکیه تسلیم هیچگونه تروریسمی نمی شود. این خائنان 
هیچگونه  تسلیم  ترکیه  می شوند.  غرق  ریخته اند  که  خونی  در 

سازمان تروریستی و یا روش تروریستی نمی شود.
این  افزود: می دانیم که چه کسانی پشت  ترکیه  رئیس جمهوری 
نیز  و  داعش  جانب  از  حمالتی  با  اکنون  ترکیه  هستند.  حمله 
پ.ک.ک روبروست و علیه پ.ک.ک و ی.پ.د در سوریه از »ارتش 
آزاد سوریه« حمایت می کند. ترکیه هیچگونه فعالیت  سازمان های 
تروریستی در داخل و نزدیکی مرزهایش را نمی پذیرد. عملیات های 

ما علیه این سازمان جدایی طلب بدون وقفه ادامه می یابد.
جرابلس  در  ترکیه  عملیات های  به  اشاره  با  همچنین  اردوغان 
سوریه و عملیات آموزشی در شمال عراق گفت: ما برای همین 
گرفتن  دست  به  برای  باشد،  الزم  اگر  هستیم.  جرابلس  در 
در  ترکیه  اراده  نمی کنیم.  تردید  مناطق  سایر  در  مسوولیت ها 

امحای پ.ک.ک/پ.ی.د همانند امحای داعش است.

توافق هسته ای بدترین مصالحه تاریخ آمریکا

نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل با انتقاد از سیاست های باراک 
اوباما توافق هسته ای را بدترین مصالحه تاریخ این کشور دانست.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری بریت بارت، جان بولتون، 
نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل در یک سخنرانی در کنفرانس 
»اتحاد آزادی آمریکا« با ادعای این که شواهدی دال بر نقض برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام( از سوی ایران وجود دارد، گفت: از نظر 
من ایرانی ها هرگز قصدی برای پایبندی به تعهدات شان نداشته اند. 
این در حالی است که آن ها امتیازات کمی دادند اما در ازاء به بیش 

از 100 میلیارد دالر دسترسی پیدا کرده اند.
بدهی  از  دالر  میلیون   400 پرداخت  به  اشاره  با  ادامه  در  او 
و  خواند  دادن  باج  را  آن  نقدی  صورت  به  تهران  به  واشنگتن 
گفت که انتظار دارد اتفاقات عجیب متعدد دیگری نیز رخ دهد.

اوباما،  باراک  سیاست های  از  انتقاد  به  هم چنین  بولتون 
اتخاذ  برای  رییس جمهور آمریکا پرداخت و تمایل نداشتن وی 
تضمینی مناسب و اقدام نظامی علیه داعش را عامل رشد این 

گروه تروریستی و ادامه فجایع در اروپا دانست.

پیوستن ایران به جمع 
تولیدکنندگان ایزوتوپ های پایدار

با  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  ویژه  دستیار 
تولید  صنعتی  نیمه  واحد  اندازی  راه  به  اشاره 
ایزوتوپ های پایدار گفت:کشورهای تولیدکننده 
آن آلمان، روسیه، ایرلند و ... هستند که ایران 

هم به آنها پیوست.
اصغر زارعان دستار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی 
در گفتگو با مهر اظهار داشت: پیش راه اندازی واحد 
نیمه صنعتی تولید مواد اولیه ایزوتوپ های پایدار 
برداری  بهره  به  اصفهان   UCF در سایت امروز 
رسید که این دستاورد را به ملت غیور ایران، خانواده 
های معظم  شهدا، مقام معظم رهبری و ریاست 

محترم جمهور تبریک عرض می نمایم.
وی گفت: با تولید مواد اولیه ایزوتوپ های پایدار 
که در 3 ماه آینده تبدیل به مرحله صنعتی خواهد 
شد ضمن اینکه ما نیازمندی داخل کشور را با این 
واحد می توانیم پاسخگو باشیم، زمینه صادرات مواد 
اولیه مربوط به تولید ایزوتوپ های پایدار را هم می 

توانیم داشته باشیم.
زارعان افزود: عمده کشورهای تولید کننده و صادر 
کننده این محصول آلمان، روسیه، ایرلند و یکی 
دو کشور دیگر هستند که جمهوری اسالمی هم 
به آنها پیوسته است. ما با بهره مندی از دانش فنی 
و بومی و نگاه درون سازمانی و سرلوحه قرار دادن 
اقتصاد مقاومتی به تولید علم و دانش که منجربه 
افزایش اقتدار و عزت آفرینی کشور می شود، اقدام 

کرده ایم.
وی با اشاره به کاربرد ایزوتوپ های پایدار در صنایع 
مختلف مثل نفت، گاز، پتروشیمی و عرصه های 
رادیوگرافی پزشکی   و  پرتودرمانی  افزود:  پزشکی 

مواردی از کاربردهای این محصول است.
گفت:  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  ویژه  دستیار 
متخصصان ما با توکل و توسل به ائمه اطهار)ع( 
و اتحاد و انسجام توانستند با شعار ما می توانیم 
در صنعت خودباوری، عزت نفس، روحیه بسیجی و 
کار جهادی را در بخش های مختلف سازمان پیاده 
سازی کنند و امروز درهفته دولت این واحد را به 

مرحله راه اندازی برسانیم.
انباشته شده  از دانش  توانستیم  افزود: ما  زارعان 
در صنعت استفاده کنیم و اقدامات دیگری را هم 
راه اندازی  دیروز  همزمان   و  کنیم  می  پیگیری 
آزمایشگاههای فیبر لیزری را در مرکز ملی لیزر 
انرژی اتمی داشتیم که  ایران وابسته به سازمان 
نیازهای درون سازمان کار  به  ضمن پاسخگویی 
پژوهش و تحقیق هم در این آزمایشگاهها با قوت و 

قدرت دنبال می شود.
 مشاور و دستیار ویژه  رئیس سازمان انرژی اتمی 
همراه  به  دانش  علم،  تولید  شتاب  کرد:  تصریح 
پژوهش و افتتاح پروژه های مختلف در سازمان 
انرژی اتمی بخصوص پس از برجام و با مدیریت 
جهادی دکتر صالحی تاکنون انجام گرفته که جای 
تشکر از ایشان دارد که این پروژه ها را تا امروز 
راهبری می کند و روحیه خودباوری و اعتماد به 
نفس را در همه سازمان با همه وجود دمیده است.

وی گفت: ما در روز 20 فروردین که روز ملی شدن 
صنعت هسته ای است اخبار خوب دیگری را هم 

از سازمان انرژی اتمی به مردم اعالم خواهیم کرد.
زارعان ادامه داد: رویه سازمان بر استانداردسازی و 
ارتقای کیفیت محصوالت متنوع سازمان است که ما 
در این عرصه با جدیت گام بر می داریم. به طور مثال 

استانداردسازی تولید رادیوداروها، آب سنگین و... .
وی در پایان خاطرنشان کرد: اوایل مردادماه بود 
 )SOC(که اولین مرکز رصد تهدیدات سایبری
برداری  بهره  به  اصفهان  در  اتمی  انرژی  سازمان 
رساندیم و امروز موفق شدیم دومین آن را در مرکز 

تولید آب سنگین اراک به بهره برداری برسانیم.

هشدار برای شرکت های دانش بنیان

معاونت  بنیان  دانش  موسسات  و  ها  امورشرکت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری با انتشار بیانیه ای 
اعالم کرد که انجمن صنفی با نام ›مدیران مراکز 
دانش بنیان‹ و ›جشنواره تقدیر از شرکتهای دانش 

بنیان‹ مورد تایید این معاونت نیست.
در این بیانیه آمده است: اخیرا برای یک همایش 
از  تقدیر  ›جشنواره  عنوان  تحت  تبلیغاتی 
شرکت های دانش بنیان‹ اطالعیه ای از سوی یک 
انجمن صنفی با نام ›مدیران مراکز دانش بنیان‹ 
منتشر شده است که با اخذ مبالغی، امکان عضویت 
در انجمن و حضور در این همایش تبلیغاتی را برای 

متقاضیان فراهم می کند.
در این بیانیه، با اشاره به عدم تایید انجمن صنفی با 
نام ›مدیران مراکز دانش بنیان‹ و ›جشنواره تقدیر 
از شرکتهای دانش بنیان‹ از سوی معاونت علمی و 
فناوری رییس جمهوری، هرگونه ارتباط این برنامه 
تبلیغاتی با معاونت علمی ریاست جمهوری تکذیب 

شده است.
امور شرکت های دانش بنیان در بیانیه خود افزوده 
است: با توجه به ابهاماتی که در فرآیند اجرای برخی 
برنامه های تبلیغاتی وجود دارد، اکیدا توصیه می 
شود متقاضیان در این برنامه های تبلیغاتی شرکت 
نکرده و به شرکتها توصیه می شود به اطالعیه هایی 
درباره کمک به دریافت تایید دانش بنیان شرکتها، 
کمک به اخذ وام از صندوق نوآوری و شکوفایی و... 

توجه نکنند. 
سامانه است:  آمده  بیانیه  این  ادامه   در 
 www.daneshbonyan.ir، مسیر ارتباطی 
رسمی دبیرخانه کارگروه ارزیابی شرکتهای دانش 
بنیان با شرکت ها است و کلیه اطالعیه ها و برنامه 
دانش  موسسات  و  ها  شرکت  امور  رسمی  های 

بنیان، از این طریق اطالع رسانی می شود.
همچنین مرکز مشاوره شرکت های دانش بنیان با 
شماره تماس 02183533030 آماده پاسخگویی 
به سواالت شرکت ها می باشد و از شرکت ها تقاضا 
می شود موارد مبهم را به مرکز مشاوره شرکتهای 

دانش بنیان منعکس کنند.

خبرخبر

اد      امه از صفحه1
به دیدار اعضاي هیأت  اشاره  با  وي همچنین 
دولت با مقام معظم رهبري در هفته گذشته 
امید  دیدار  این  در  انقالب  معظم  رهبر  افزود: 
مردم را مهمترین سرمایه براي نظام دانستند 
و فرمودند که مردم باید از اقدامات و کارهاي 
مثبت که در گوشه و کنار کشور انجام مي شود 

مطلع شوند.
ملي  نخست شبکه  فاز  اندازي  راه  جهانگیري 
اطالعات که روز گذشته انجام شد را مورد اشاره 
قرار داد و گفت: برخي مخالفین سعي کردند 
بگویند که این اقدام در حقیقت محدود سازي 
در اطالع رساني و کنترل کردن مردم است در 
حالي که واقعیت ماجرا نقطه مقابل این تصور 
است. مردم براي انجام کارها و رفع نیازهاي خود 
باید شبکه اي پرسرعت، ارزان و امن در اختیار 
داشته باشند و براي تجهیز و راه اندازي چنین 
زیرساختي، حدود 20 هزار میلیارد تومان هزینه 
شده که 20 درصد آن از بخش دولتي و 80 
درصد توسط بخش غیردولتي سرمایه گذاري 
شده است اما در طي سه سال اخیر هیچ اطالع 
رساني در خصوص اینکه چنین کار بزرگي در 

حال وقوع است انجام نشده است.
معاون اول رییس جمهور در ادامه سخنان خود 
با تاکید براینکه دولت در سال پایاني برنامه هایي 
روشن و دقیق تدوین کرده است، گفت: اقتصاد 
کشور در سال جاري باید تحرک جدي داشته 

باشد و وارد دوره فعالیت و رونق گردد.
سالهاي  در  کشور  اقتصاد  شرایط  افزود:  وي 
اي  چاله  در  که  بود  اقتصادي  همانند  گذشته 
گرفتار شده و دولت تدبیر و امید براي بیرون 
آوردن این اقتصاد از شرایط سخت، وقت زیادي 
را صرف کرد و خوشبختانه امروز اقتصاد کشور در 

مسیر حرکت و در ریل صحیح قرار گرفته است.
خاطر  به  دولت  براینکه  تاکید  با  جهانگیري 

به خطر  را  کشور  آینده  جامعه،  امروز  مسائل 
است  این  اندازد تصریح کرد: هنر دولت  نمي 
صورت  به  را  کشور  آینده  و  امروز  شرایط  که 
به دلیل تالش  ندارد  بیند و قصد  توأمان مي 
براي توسعه امروز، به آینده کشور آسیب بزند 
و یا دغدغه هاي جامعه امروز را فداي توسعه 

آینده کشور کند.
براینکه  تاکید  با  جمهور  رییس  اول  معاون 
برنامه  مدت  کوتاه  و  آني  مسائل  براي  دولت 
دقیق تدوین کرده و براي اقتصاد کشور در بلند 
مدت نیز برنامه ریزي خوبي انجام شده، گفت: 
باید اقتصاد ایران بزرگ شود و تولید داخلي و 
این  اگر  که  چرا  کند  پیدا  تحرک  اشتغالزایي 
اتفاقات رخ ندهد، گرفتاري هاي کشور در آینده 

جدي خواهد بود.
به اوضاع و شرایط منطقه گفت:  با اشاره  وي 
مردم کشورهاي منطقه صبح که از خانه خارج 
مي شوند مطمئن نیستند که تا پایان روز سالم 
به خانه بر خواهند گشت و در این شرایط اگر 
ایران ضعیف باشد معلوم نیست چه بحران هاي 

بیشتري در منطقه بوجود خواهد آمد.
ششم  برنامه  اهمیت  بر  تاکید  با  جهانگیري 
توسعه خاطرنشان کرد: باید کمبودها و عقب 
چشم  سند  براساس  را  گذشته  هاي  ماندگي 
اینصورت  غیر  در  که  چرا  کنیم  جبران  انداز، 
از سایر کشورهاي منطقه در مسیر پیشرفت و 

توسعه عقب خواهیم ماند.
معاون اول رییس جمهور بودجه سال 96 را نیز 
موضوعي پراهمیت ارزیابي کرد و گفت: اگرچه 
بودجه سال 95 به دلیل برخي مصلحت ها و به 
خاطر بعضي مسائل سیاست خارجي با تأخیر به 
مجلس شوراي اسالمي ارائه شد اما بودجه سال 
96 کل کشور به موقع تقدیم مجلس خواهد 
شد وانتظار داریم نمایندگان خانه ملت نیز آن 
را به موقع تصویب و در اختیار دولت قرار دهند.
جهانگیري از معاونین امور مجلس دستگاه هاي 
هاي  سیاست  و  ها  برنامه  از  خواست  اجرایي 
دولت دفاع کنند و با توضیحات کارشناسي و 
استدالل هاي قوي تالش کنند تا صدایي واحد 

از دولت منعکس شود.

هاي  دستگاه  پارلماني  نمایندگان  افزود:  وي 
اجرایي باید براي افزایش هماهنگي هرچه بیشتر 
میان دولت و مجلس شوراي اسالمي تالش کنند 
و در قالب تعاملي سازنده، از برنامه ها و لوایح 

دولت در مجلس شوراي اسالمي دفاع کنند.
معاون اول رییس جمهور در بخش دیگري از 
سخنان خود به موضوع حقوق هاي نامتعارف 
اتفاقات  از  پس  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  نیز 
اخیر درخصوص حقوق هاي نامتعارف، شوراي 
حقوق و دستمزد که از سالها پیش تشکیل شده 
بود، در این دولت فعال شد و مقرر شده است 
که از مردادماه سال جاري هیچ دستگاهي چه 
در دولت و چه در قواي دیگر و سایر نهادهاي 
حاکمیتي حق ندارد در پرداخت حقوق ها از 

مصوبات شوراي حقوق و دستمزد تخطي کند.
جهانگیري با اشاره به اینکه رهبر معظم انقالب 
دفتر  نظر  تحت  نهادهاي  تبعیت  لزوم  بر  نیز 
مقام معظم رهبري از مصوبات شوراي حقوق و 
دستمزد تاکید کرده اند گفت: در برخي نهادها 
مي گویند که حقوق ها و پرداّخت ها را کاهش 
داده ایم اما زمین و تسهیالت به مدیران مي 
دهند. اینها نیز مصداق پول دادن است و باید 
مقررات شوراي حقوق و دستمزد در هر گونه 

پرداخت رعایت شود.
در این جلسه امیري معاون رییس جمهور در 
امور مجلس نیز به تشریح اهداف کالن در هدف 
تعامل  ارتقاء  براي  گرفته  هاي صورت  گذاري 
دولت و مجلس شوراي اسالمي پرداخت و اظهار 
در  بیشتر  هرچه  بهبود  شاهد  کرد  امیدواري 

تعامل میان قواي مجریه و مقننه باشیم.
و  حقوقي  معاونین  همچنین  نشست  این  در 
بیان  به  اجرایي  هاي  دستگاه  برخي  پارلماني 
دغدغه ها و دیدگاه هاي خود در خصوص تعامل 
میان مجلس و دولت پرداختند و پیشنهاداتي در 

جهت ارتقاء این تعامل ارائه کردند.

جهانگیری: دولت مصمم به برقراري ارتباط صمیمانه با مجلس است

از  سال  سه  گذشت  از  بعد  امروز  گفت:  کشور  وزیر 
عمر دولت تدبیر و امید، به لطف خدا تمام قول های 
رئیس جمهوری در دوران انتخابات پیگیری می شود تا 

تحقق یابد.
عبدالرضا رحمانی فضلی در مراسم افتتاح روگذر شهید 
مدافع حرم حاجی حتم لو شهر گرگان افزود: یکی از 
وعده های رئیس جمهوری این بود که شر بزرگ دشمن 
را که به بهانه انرژی هسته ای در خانه ملت را گرفته بود 
دور کند که با مذاکرات و با هدایت رهبری، مقاومت و 

استقامت مردم و تدبیر دولت به نتیجه رسید.
وی ادامه داد: امروز ملتی نیستیم که تهدید و هراسی 
داشته باشیم. می خواستند ایران هراسی کنند و ما را 
تهدید به جنگ می کردند، اجماع بین المللی علیه 
ایران شکل گرفته بود اما در نهایت تسلیم قدرت مردم 
ایران شدند و مجبور شدند مذاکره را به نفع ملت ایران 

به پایان برسانند.
وزیر کشور با اشاره به اینکه قول بعدی رئیس جمهوری 

این بود که در سیاست داخلی باید آرامش و وحدت و 
انسجام داشته باشیم و مردم را نباید از درگیری ها و 
اختالفات خسته کنیم تصریح کرد: در این سه سال 
دولت نه تنها منشا اختالفی نبود، بلکه با بزرگواری، صبر 
و متانت همه حاشیه سازی ها را تحمل کرد و امروز در 
مملکت انسجام، وحدت و هماهنگی و همدلی داریم که 

از این بابت از رهبر معظم انقالب تشکر می کنیم.
وی ادامه داد: قول دیگر رئیس جمهوری این بود ما باید 
در کشور امنیت داشته باشیم که امروز با وجود ناامنی ها 
در منطقه خاورمیانه، ایران جزیره ثبات در منطقه است.

این  وزیر کشور گفت: قول دیگر رئیس جمهوری 
باید  بود که وضعیت اقتصادی، اشتغال و تولید را 
فعال کنیم که با ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی 
را  پروژه  این  است  مصمم  دولت  رهبری  سوی  از 
را  اقتصادی  ضعف  بتوانیم  ما  و  برساند  نتیجه  به 

جبران کنیم.
رحمانی فضلی در ادامه به برنامه های دولت در حوزه 
مدیریت شهری اشاره کرد و اظهار داشت: در حوزه 
مدیریت شهری و شهرداری ها، سیاست دولت حمایت 
است که از بودجه 60 هزار میلیارد تومان شهرداری ها، 
18 هزار میلیارد تومان از طریق مالیات ارزش افزوده 
و کمک مستقیم دولت است. دولت سعی کرده است 
قوانین مناسبی برای شهرداری ها تصویب کند که در 
این زمینه الیحه توسعه پایدار شهری، الیحه جامعه 
مدیریت شهری و الیحه اداری و استخدامی در دولت 

در دست بررسی است.
وزیر کشور در پایان اظهارامیدواری کرد که با تالش 
رفاه،  کانون  به  شهرها  شوراها  و  شهرداری ها  مردم، 

آرامش و امنیت برای زندگی شهروندان تبدیل شود.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ارتش با 
بیان اینکه هنوز محل استقرار سامانه 
پدافندی اس 300 مشخص نیست، 
گفت: اس 300 و باور 373 بزودی 
در محل ویژه خود مستقر و عملیاتی 

می شوند.
امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه 
ارتش  االنبیاء  خاتم  هوایی  پدافند 
و  موشکی  پدافندی،  سامانه  گفت: 
راداری باور 373، مکملی قدرتمند و 
کامال بومی برای سامانه پدافندی اس 

300 است که به زودی عملیاتی خواهد شد.
وی با بیان اینکه هنوز محل استقرار سامانه پدافندی اس 300 مشخص نیست، 
تاکید کرد: اس 300 با مکمل قدرتمند و کامال ایرانی خود با نام باور 373 آن 
چیزی است که ما می خواهیم و بزودی این دو سامانه در محل ویژه خود مستقر 

و عملیاتی می شود.
اسماعیلی افزود: اس 300 و باور 373 برای دشمن بسیار مهلک خواهد بود.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء ارتش گفت:  ورود اس 300 به ایران 
از خود سامانه پدافندی بسیار مهم تر بود چرا که ایران از میان همه دشمنی ها، 

تهدیدها و تحریم ها توانست حق خود را بگیرد.
وی افزود: دانشمندان کشور ما هم اکنون بر لبه تکنولوژی جهان حرکت می کنند 
و تاکنون نیز ما بدون اس 300 و با سامانه های کامال ایرانی مانند مرصاد، شلمچه، 
پیامبر اعظم و سامانه های دیگر بومی توانستیم آسمان خود را میان همه تهدیدها 
امن ترین آسمان غرب آسیا کنیم. امیر اسماعیلی گفت: سامانه های پدافندی 

تالش 2 و 3 نیز در راه است و ایران دیگر نیازی به اس 400 ندارد.
 s300 وی همچنین از سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطالعات که برای ورود

به ایران زحمات زیادی کشیدند تشکر کرد.

امیر اسماعیلی: مکان استقرار 
اس3۰۰ هنوز مشخص نیست

شاهد  گذشته  های  سال  طی  هند  و  ایران 
از  و  امنیتی  جنس  از  مشترک  تهدیدهایی 
جانب تروریست ها بوده اند. اکنون و در فضای 
پسابرجام، با تکیه بر اسناد همکاری امنیتی که 
پیش از این بین 2 کشور به امضا رسیده می توان 
به حرکت گام به گام تهران و دهلی نو در مسیر 

مبارزه با تروریسم امیدوار بود.
»علی شمخانی« دبیر شورای عالی امنیت ملی 
پس از 2 روز گفت وگو با مقام های دهلی نو به 
ایران بازگشت. شمخانی در این سفر با »نارندرا 
مودی« نخست وزیر، »اجیت دوال« مشاور امنیت 
ملی نخست وزیر و شماری دیگر از مقام های 
عالی رتبه هند در ارتباط با مسایل گوناگون گفت 
وگو کرد. محور اصلی این گفت وگوها تحوالت 
سیاسی و امنیتی منطقه و بین الملل بود. مبارزه 
با تروریسم به ویژه همکاری های اطالعاتی در 
این زمینه از موضوع هایی بود که در کانون گفت 

وگوها قرار گرفت. 
ایران و هند از جمله کشورهایی هستند که طی 
سال های گذشته به شکلی جدی با تهدیدهای 
های  گروه  فعالیت  اند.  بوده  روبرو  تروریستی 
پرشمار تروریستی از »جندا...« در مرزهای جنوب 
خارج  منافقین  و  غرب  در  »پژاک«  تا  شرقی 
تروریسم  تهدید  با  رویارویی  همچنین  نشین، 
دولتی از جانب رژیم صهیونیستی و گروه های 
نشان  ایران  قلمرو  پیرامون  در  مسلح  تکفیری 
دارد.  تروریستی  تهدیدهای  حّدت  و  شدت  از 
رخدادهای تروریستی نظیر آنچه در سال 2008 
میالدی در شهر مومبای هند گذشت نیز نشان 
داد که تروریست ها از هیچ تالشی برای بر هم 
زدن امنیت این کشور بزرگ جنوب آسیا فرونمی 

گذارند.
های  گروه  خرابکارانه  های  اقدام  از  جلوگیری 
تروریستی به ویژه داعش که خود را در جایگاه 

قطب دهشت افکنی قرار داده، نیازمند افزایش 
جمهوری  توانمندی  است.  اطالعاتی  توان 
اسالمی ایران در این زمینه مانع از انجام عملیات 
تروریستی در مرزها و قلمرو کشورمان شده است، 
این در حالی است که تروریست ها طی ماه های 
گذشته در کشورهای مختلف جهان بارها عملیات 
خرابکارانه انجام داده اند. »سیدمحمود علوی« 
فضلی«  رحمانی  »عبدالرضا  و  اطالعات  وزیر 
وزیر کشور تاکنون بارها از کشف و خنثی سازی 
برنامه های تروریست ها در ایران پرده برداشته اند.

در شرایطی که حمایت های اطالعاتی، مالی و 
تسلیحاتی برخی دولت های منطقه از گروه های 
تروریستی زمینه های تقویت و گسترش دامنه 
کنشگری آنها را فراهم کرده است، پیوند اطالعاتی 
و امنیتی میان تهران و دهلی نو می تواند عرصه 
عملیاتی تروریست ها را محدودتر کند و زمینه ساز 

گسترش صلح و ثبات در منطقه شود.
در ارتباط با تهدیدهای نوین امنیتی نیز شمخانی 
در دیدار با مشاور امنیت ملی نخست وزیر هند 
تاکید کرد: توازن در حکمرانی بر فضای وب و 

ایجاد بستر عادالنه و اخالقی برای بهره گیری 
متوازن همه ملت ها و دولت ها از آن می تواند به 
عنوان محور همکاری مشترک در بخش سایبری 

مورد توجه قرار گیرد.
یکی از کارسازترین راه های تقویت روابط در این 
زمینه، اجرای سند همکاری های راهبردی است 
که سران تهران و دهلی نو آن را در سال 1998 
امضا کرده اند؛ سندی که ترسیم کننده نقشه راه 
همکاری های امنیتی، نظامی و دفاعی است و 
امروز لزوم اجرای آن بیش از پیش احساس می 
شود. چه بسا ایجاد امنیت در راه های ارتباطی 
ایران و هند، گسترش مناسبات اقتصادی را با 

سرعت بیشتری به پیش ببرد.
پیشتر، محدودیت هایی که به موجب تحریم 
های ناعادالنه هسته ای بر ایران تحمیل شده بود، 
تنگناهایی جدی در مسیر همکاری های نظامی 
و امنیتی با دیگر کشورهای جهان ایجاد کرده 
بود و هر کشوری که خارج از چارچوب قطعنامه 
های شورای امنیت برای ادامه یا گسترش مبادله 
با ایران اقدام می کرد، با جریمه های سنگین این 

شورا مواجه می شد.
نیز در دوره تحریم های هسته ای چاره  هند 
با  اقتصادی  مناسبات  سطح  کاهش  جز  ای 
ایران نداشت اما به رغم این فشارها هرگز روابط 
خود را با تهران قطع نکرد. حال با توافق هسته 
ای و عادی سازی روابط ایران با جهان، امکان 
همکاری ها حتی در حوزه های امنیتی و دفاعی 

نیز فراهم شده است.
خردادماه  به  ارتباط  این  در  ها  رایزنی  آخرین 
امسال و سفر نخست وزیر هند به ایران برمی 
در  هند  و  ایران  سفر،  آن  جریان  در  گردد. 
کنار امضای 12 سند همکاری در بخش های 
گوناگون، به مسایل مشترک دفاعی و امنیتی نیز 

توجهی ویژه نشان دادند.
پایان سفر مودی،  در نشست خبری مشترک 
»حسن روحانی« رییس جمهوری کشورمان در 
بایسته های گسترش همکاری های  خصوص 
دفاعی اظهارکرد که با توجه به اهمیت ثبات و 
امنیت به ویژه در افغانستان، عراق، سوریه، یمن 
و معضل تروریسم در منطقه، 2 کشور تصمیم 
گرفتند که در زمینه مسایل سیاسی و ارتباطات 
اطالعاتی روابط نزدیک تری را برای ایجاد ثبات 

در منطقه دنبال کنند.
این روابط سال ها پیش طرح  پایه های  البته 
ریزی شده بود. تهران و دهلی نو از همان سال 
های آغاز استقالل هند، پیمانی را با عنوان »صلح 
و دوستی ابدی« امضا کردند. آن پیمان و توافق 
های مشابه مانند آنچه در سال 1998 در قالب 
سند همکاری های راهبردی امضا شد، در شرایط 
کنونی می تواند برای درمان آفت افراط گرایی 
و تروریسم کارآمدی یابد و به تبادل کارشناسان 
نظامی، انتقال دانش نظامی، تعمیر جنگ افزارها، 
رزمایش های مشترک و همکاری های امنیتی، 

اطالعاتی و سایبری بیانجامد.

حرکت گام به گام ایران و هند در مسیر مبارزه با تروریسم

رحمانی فضلی: تمام وعده های رییس جمهوری
 در زمان انتخابات پیگیری می شود
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برای  تالش  یازدهم طی سه سال گذشته  دولت 
به  رسیدگی  اقتصادی،  تنگناهای  از  برونرفت 
و  رشد  برای  پویش  و  جامعه  معیشت  وضعیت 
توسعه را روی ریل اقتصاد مقاومتی پیش برده و 
کارنامه قابل دفاعی در زمینه عملیاتی کردن این 

راهبرد بر جای گذاشته است.
و  ترین  منطقی  عنوان  به  مقاومتی  اقتصاد 
مطمئن ترین راه مقاوم سازی ساختار اقتصادی، 
بیش از 2 سال است که به صورت رسمی جهت 
تعیین کرده  را  این حوزه  در  گیری کالن کشور 
بود که  ماه 1392  بهمن  روزهای  واپسین  است. 
اقتصاد  کلی  های  سیاست  ابالغ  با  انقالب  رهبر 
تشخیص  رییس  و  قوه  سه  سران  به  مقاومتی 
را  کشور  اقتصادی  حرکت  مسیر  نظام،  مصلحت 
گیری  بهره  مبنای  بر  که  مسیری  کرد؛  تعیین 
آسیب  کاهش  و  داخلی  های  توانمندی  از  بهینه 
پذیری در برابر فشارهای خارجی زیرسازی شده 
بهبود  به  آن،  اهداف  شدن  اجرایی  صورت  در  و 
و  پویا  رشد  اقتصادی،  مقاومت  های  شاخص 
انداز بیست ساله  اهداف سند چشم  به  دستیابی 

انجامید. خواهد 
سازی  عملیاتی  روند  تسریع  راستای  در  رهبری 
»اقتصاد  را سال  امسال  مقاومتی،  اقتصاد  اهداف 
همه  تا  کرد  نامگذاری  عمل«  و  اقدام  مقاومتی؛ 
مسووالن در قوا و نهادهای گوناگون را به اهمیت 

این راهبرد رهنمون شود.
تصمیم گیران مدیریت اقتصادی کشور در دولت 
اقتصاد  کلی  های  سیاست  ابالغ  از  پس  یازدهم 
مقاومتی، بی درنگ اقدام های عملی خود را برای 
تحقق اهداف این سیاست ها آغاز کردند. »حسن 
ابالغ  از  پس  روز   2 جمهوری  رییس  روحانی« 
رهبری، مسوولیت ساماندهی اقدام های الزم در 
به  را  مقاومتی  اقتصاد  کلی  های  اجرای سیاست 

»اسحاق جهانگیری« معاون اول خود سپرد. 
اقتصاد  اجرای سیاست های کلی  راه  نقشه  تهیه 
عنوان  به  اقتصاد«  »شورای  تعیین  مقاومتی، 
مقاومتی،  اقتصاد  های  برنامه  تصویب  مرجع 
کشور  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  تعیین 
اقتصاد  های  برنامه  تلفیق  مسوول  عنوان  به 
مقاومتی و نظارت بر اجرای آنها، تدوین، تصویب 
دستگاه  به  مقاومتی  اقتصاد  های  برنامه  ابالغ  و 
اقتصاد  فرماندهی  »ستاد  تشکیل  اجرایی،  های 
اقتصاد  پایش  و  پیشبرد  نظام  تدوین  مقاومتی«، 
اقتصاد  الزامات  تحقق  برای  تالش  مقاومتی، 
و  توسعه  ششم  برنامه  کلی  احکام  در  مقاومتی 
عملی  های  گام   ... و  بودجه  الیحه  در  همچنین 
دولت در عملیاتی کردن ابالغیه رهبری بود؛ گام 
تغییر محسوس شاخص  در  نتیجه اش  هایی که 
اقتصادی  مقاومت  و  شده  نمودار  اقتصادی  های 

کشور را طی سه سال گذشته افزایش داد.
در نتیجه عملکرد دولت بر مدار اقتصاد مقاومتی، 
رشد اقتصادی که در سال پایانی مدیریت دولت 
در  بود،  فروغلتیده  درصد   6.8 منفی  به  پیشین 
دولت یازدهم مثبت شد و حال به جایی رسیده 
بهار  برای  درصدی   4.4 رشد  اعالن  از  پس  که 

امسال، مسووالن رشدی پنج درصدی را در پایان 
سال 1395 هدفگذاری کرده اند. همچنین، تورم 
اقتصادی  تدبیر  نتیجه  در  درصدی   40 از  بیش 
دولت به شکلی چشمگیر کاهش پیدا کرده و در 
زمان حاضر بر اساس گزارش های مرکز آمار به 
به  بیکاری  درصدی   14 آمار  و  رسیده  درصد   9
نرخ جذب سرمایه  یافته است.  تقلیل  11 درصد 
روند  برجام  اجرای  از  پس  هم  خارجی  گذاری 
بخش  نوید  و  کرد  تجربه  را  مطلوبی  افزایشی 

روزهای خوش برای اقتصاد کشور شد. 
و  نفت  سهم  کاهش  دستاوردها،  این  بر  افزون 
بودجه  عمومی  منابع  در  مالیات  سهم  افزایش 
سه  طی  دولت  های  اقدام  مهمترین  از  کشور، 
سال گذشته بوده که در راستای افزایش ضریب 
مقاومت اقتصادی صورت گرفته است، چرا که بر 
اساس بند 17 و 18 ابالغیه رهبری، دولت باید با 
درآمدی  نظام  مالیاتی،  درآمدهای  سهم  افزایش 
بودجه  وابستگی  را اصالح و در مسیر قطع  خود 

به نفت حرکت کند.
در این ارتباط و بنا بر اعالم رییس وقت سازمان 
در  مالیات  وزن   ،1394 تیرماه  در  مالیاتی  امور 
تومان  میلیارد  هزار   30  ،1394 سال  بودجه 
هزار   88 سهم  شد.  بیشتر  نفتی  درآمد  وزن  از 
میلیارد تومانی مالیات در بودجه 1394 در حالی 
برنامه ریزی شده بود که درآمد نفتی در بودجه 
میلیارد  هزار   53 با  برابر  سهمی  تنها  سال  این 

تومان داشت.
مثبت شدن  و  واردات  بر  گرفتن صادرات  پیشی 
دیگر  از  سال،   37 از  پس  کشور  تجاری  تراز 
ویژگی  به  رسیدن  برای  دولت  دستاوردهای 
که  بود  مقاومتی  اقتصاد  برونگرایی  و  درونزایی 
غیرضروری  کاالهای  از  بسیاری  ورود  تحدید  با 
بازارهای  از  استفاده  و  داخلی  کاالهای  مشابه  و 
بر  شد.  حاصل  تقاضا  تحریک  برای  صادراتی 
جمهوری  گمرک  گزارش  ترین  تازه  اساس 
اسالمی ایران، تراز تجاری یا صادرات خالص طی 
صادرات  دالری  ارزش  و  شد  مثبت   1394 سال 
از  یکی  و  گرفت  پیشی  دوره  این  در  واردات  از 
مهم ترین اهداف تجاری- بازرگانی کشور تحقق 
در سال  رسمی  اعالن  اساس  بر  روند  این  یافت. 

1395 نیز ادامه یافت.
همچنین تالش دولت برای پرهیز از خام فروشی 
و  صنعتی  های  بخش  توسعه  و  انرژی  منابع 
بند  سازی  عملیاتی  در  اساسی  گامی  تولیدی، 
پانزدهم اقتصاد مقاومتی مبنی بر »توسعه تولید 
سرانجام  که  بود  بهینه«  بازدهی  دارای  کاالهای 
در  غیرنفتی  صادرات  درصدی   21 افزایش  به 
مدت  به  نسبت  جاری  سال  نخست  ماه  چهار 

انجامید. مشابه 
صنعتی  و  تولیدی  های  بخش  از  دولت  حمایت 
است،  بوده  افزایش  به  رو  گذشته  های  سال  در 
در  رییس جمهوری  اول  معاون  گفته  به  چنانکه 
جلسه چهارم مرداد ستاد اقتصاد مقاومتی، میزان 
سه  در  تولیدی  واحدهای  به  اعطایی  تسهیالت 
ماهه نخست سال 95 نسبت به زمان مشابه سال 

گذشته رشدی 44 درصدی داشته است.
بند  تحقق  در  همچنین  یازدهم  دولت  مسووالن 
19 اقتصاد مقاومتی ناظر بر شفاف سازی و سالم 
از فعالیت ها و زمینه  اقتصاد و جلوگیری  سازی 
ارزی  تجاری،  پولی،  های  حوزه  در  فسادزا  های 
البته  اند.  نکرده  فروگذار  تالشی  هیچ  از   ... و 
در  اقتصادی  ابرآلود  فضای  جویان  بهره  مقاومت 
برابر تالش های شفاف سازانه، چالشی بر سر راه 
دولت برای از بین بردن فساد است. در خصوص 
پرونده حقوق های نامتعارف، هر چند ریشه این 
پرداخت ها به پیش از دوره تصدی دولت یازدهم 
بر می گردد و دامنه تسری آن فراتر از نهادهای 
چندین  استعفای  و  برکناری  اما  است،  دولتی 
حقوقی  های  فیش  انتشار  پی  در  دولتی  مدیر 
و  جدی  عزم  از  گذشته،  های  ماه  در  نامتعارف 
برکنار از نگاه سیاسی مسووالن دولت یازدهم در 
مبارزه با فساد نشان دارد. همچنین تاکید رییس 
جمهوری بر استفاده از فرصت انتشار فیش های 
نامتعارف در ایجاد نظام شفافیت اقتصادی هم در 

راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
و  مقاومتی  اقتصاد  اهداف  کامل  تحقق  هرچند 
رفع مانع های پیش روی آن چون فساد، قاچاق، 
رانت و ... نیازمند همراهی و همکاری همه نهادها 
است، اما عملکرد دولت به تنهایی در این مسیر 

مطلوب و قابل دفاع ارزیابی می شود.

ای  افزایش همکاری های منطقه  و  اراده  تحکیم 
در زمینه مبارزه با گروه های تروریستی، بازیگران 
بیشتر  تکاپوی  به  عرصه  این  در  نیز  را  فروملی 
های  پیروزی  برخی  با  همزمان  است.  واداشته 
سوریه،  در  ها  تروریست  بر  کردی  های  گروه 
رهبران اقلیم کردستان عراق نیز بر حجم فعالیت 
های دیپلماتیک خود برای بهره جویی بیشینه از 

تحوالت اخیر افزوده اند.
خودمختار  اقلیم  رییس  بارزانی«  »مسعود 
دیپلماتیک  تکاپوی  تازه  دور  عراق  کردستان 
خود را در راستای کنشگری فعاالنه در خصوص 
و  دیدار  از  پس  و  کرد  آغاز  منطقه  تازه  تحوالت 

رایزنی با مقام های آنکارا راهی اروپا شد.
اقلیم  سخنگوی  اعالن  از  پس  روز  یک  بارزانی 
اقلیم  این  رییس  سفر  زمینه  در  عراق  کردستان 
ترکیه  وارد  شهریورماه  دوم  شنبه  سه  ایران،  به 
اردوغان«  با »رجب طیب  ترکیه  در  بارزانی  شد. 
رییس جمهوری، »بن علی ییلدریم« نخست وزیر 
و  دیدار  کشور  این  های  مقام  از  دیگر  برخی  و 

گفت وگو کرد. 
بنا بر اعالن رسانه ها، در این سفر دوروزه، بارزانی 
و مقام های آنکارا درباره مبارزه با داعش، فعالیت 
ا... گولن« در شمال عراق، مسایل  مدارس »فتح 
کردی در ترکیه و سوریه و همکاری های سیاسی، 
کردند.  گو  و  گفت  و  بحث  بازرگانی  و  امنیتی 
بارزانی پس از پایان سفر به ترکیه راهی اروپا شد. 
به ترکیه در شرایطی صورت گرفت  بارزانی  سفر 
به عنوان  تازه ای در عراق و سوریه  که تحوالت 
2 کشور کردنشین منطقه و همچنین در سیاست 
این  است.  دادن  رخ  حال  در  آنکارا  خارجی 
تحوالت عرصه تازه ای را برای بازیگری کردها چه 
در سوریه و چه در عراق ایجاد کرده و مسووالن 
با تکیه  تا  اقلیم کردستان عراق را واداشته است 

بهره  به سود خود  این فضا  از  ابزار دیپلماسی  بر 
جویند. 

مسووالن اقلیم کردستان می دانند که نقطه صفر 
و  است  نزدیک  موصل  شهر  آزادسازی  عملیات 
داعش طی ماه های آینده از این شهر عقب رانده 
می شوند. از منظر آنان، مرحله پس از آزادسازی 
از  که  است  سرزمینی  غنایم  تقسیم  موصل، 
شواهد  شد.  خواهد  خارج  ها  تروریست  کنترل 
اقلیم کردستان عراق  نشان می دهد که رهبران 
فرصتی  عنوان  به  موصل  آزادسازی  عملیات  به 
سوی  از  هایشان  خواسته  پذیرش  برای  مناسب 
دلیل  همین  به  نگرند.  می  عراق  مرکزی  دولت 
خود  تالش  تمام  کرد  های  پیشمرگه  که  است 
آزادسازی  عملیات  در  حداکثری  حضور  برای  را 
از  نیز  بارزانی  همزمان،  برند.  می  کار  به  موصل 
طریق فعالسازی دیپلماسی در تالش است فضای 
سیاسی الزم را برای بهره برداری مناسب کردها 

از آزادسازی موصل فراهم کند. 
سویه دیگر سفر بارزانی را باید در تحوالت سوریه 
این کشور جست  و پیشروی های اخیر کردهای 
چتر  زیر  سوریه  کردهای  پیشروی  کرد.  وجو 
و  »منبج«  راهبردی  شهر  در  آمریکا  حمایتی 
مناطق  غرب  و  شرق  اتصال  برای  ها  آن  تالش 
وارد  را  کشور  این  تحوالت  سوریه،  کردنشین 
دولتمردان  حساسیت  که  کرده  تازه  ای  مرحله 
خودمختار  اقلیم  مسووالن  همچنین  و  ترکیه 

کردستان عراق را برانگیخته است. 
ترکیه هرگونه شکل گیری اقلیم کردی در سوریه 
بنابر  رو،  همین  از  و  داند  می  قرمز خود  را خط 
ارتش  تانک های  از  اعالن رسانه ها ستون هایی 
ترکیه با پشتیبانی جنگنده های نیروی هوایی این 
شهر  وارد  شهریورماه  سوم  چهارشنبه  روز  کشور 
پیشروی  از  مانع  تا  شدند  سوریه  در  »جرابلس« 

بیشتر کردها شوند. بارزانی نیز با تشکیالت کردی 
»واحدهای دفاع از خلق« )YPG( اختالف هایی 
جدی دارد و آن را رقیبی برای خود به شمار می 
از  نظر می رسد بخشی  به  دلیل  به همین  آورد. 
به  ترک  های  مقام  و  بارزانی  دیپلماتیک  تمرکز 
معطوف  سوریه  در  کردی  مسایل  مدیریت  نحوه 

شده است. 
با گروه کردی  مساله بعدی، مبارزه دولت ترکیه 
»پ.ک.ک« است. درگیری های اخیر میان دولت 
یا  ترکیه«  کردستان  کارگران  »حزب  و  مرکزی 
کردنشین  مناطق  در  را  ثبات  پ.ک.ک،  همان 
در  ناظران،  دید  از  است.  زده  هم  بر  ترکیه 
به  ترکیه  ارتش  های  حمله  افزایش  کشاکش 
سوریه  در  گروه  این  های  موفقیت  پ.ک.ک، 
کردهای  میان  در  پ.ک.ک  محبوبیت  موجب 
تواند  می  مساله  این  است.  شده  سوریه  و  عراق 
پیامدهایی جدی هم برای دولت ترکیه و هم برای 
اقلیم کردستان عراق به رهبری بارزانی به دنبال 
داشته باشد. به همین دلیل و به احتمال فراوان 
یافتن راه حلی مشترک در زمینه محدود سازی 
محورهای  مهمترین  از  پ.ک.ک  فعالیت  عرصه 

گفت وگوهای بارزانی در ترکیه بوده است.
اقلیم کردستان  از این منظر، مقام های ترکیه و 
و سوریه  عراق  در  تحوالتی که  به  توجه  با  عراق 
در حال وقوع است در تالشند با تقویت همکاری 
چه  هر  خود  اقتصادی  و  امنیتی  سیاسی،  های 
با  راه  این  از  تا  شوند  نزدیک  یکدیگر  به  بیشتر 
مشترک  منافع  و  رویارویی  مشترک  تهدیدهای 
خود را تقویت کنند. به عبارتی، در تور دیپلماتیک 
نخستین  عنوان  به  ترکیه  انتخاب  بارزانی،  اخیر 
مقصد سفر به معنای تالش اقلیم کردستان عراق 
برای هماهنگی بیشتر با ترکیه در راستای اهداف 

مشترک منطقه ای است.

مفقودی
موتور  شماره  به  86-713ع12  شهربانی  شماره  به  یخچالدار  کامیون  سبز  برگ 
3349101063425شماره شاسی 37405116432841NABمفقود گردیده ، فاقد 

اعتبار است 
بهشهر 

مفقودی
 سند کمپانی و سلسل اسناد سواری سیترن زانتیا مدل 86 با شماره شهربانی 915م88 
s1512285150610مفقود  شاسی  شماره   620714 موتور  شماره   15 ایران 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مفقودی
دفترچه  شماره  1822وبه  پروانه  شماره  به  الحالج  ابو  سعید  وکالت  دفترچه 

1684-86/10/1مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان دزفول

آگهی ابالغ
 دادخواست و دعوت برسیدگی

آقای محمد حسن احمدی فرزند محمد علی دادخواستی به خواسته اعسار و تقسیط 
محکوم به بطرفیت آقای احمد تلخ آبی فرزند جعفر علی تقدیم که به این شعبه ارجاع و 
به کالسه 940993عمومی حقوقی ثبت شده چون احد از خواندگاه بنام آقای احمد تلخ 
آبی فرزند جعفر علی مجهول المکان می باشد حسب دستور دادگاه طبق ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االانتشار محلی درج 
و آگهی میشود که خوانده با مراجعه به دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بهشهر 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را در یافت و در روز یکشنبه مورخه 95/8/9 ساعت 13 
ظهر در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بهشهر حضور بهم رساند و اال دادگاه رسیدگی 

واقدام  قانونی معمول خواهد داشت . 
م.الف 950398 باطبی  مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه حقوقی بهشهر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به متهم آقای محسن محمدی فرزند نوروز ، به اتهام ترک انفاق ، تحت 
تعقیب این دادگاه می باشد ابالغ می شود که در وقت رسیدگی 95/7/14 روز چهار 
شنبه راس ساعت 10 صبح جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر و از خود دفاع نمایند . 

م.الف 950400 ابوالقاسم اندی - دادرس شعبه 102 دادگاه کیفری دو بهشهر 

آگهی مفقودی 
موتور  شماره  به  سفید  رنگ  بلند  سقف  بنز508  بوس  مینی  کمپانی  سند  برگه 
انتظامی  شماره  و   37930259002742 شاسی  شماره  به   33491110140598
31ایران 839 الف 13 بنام دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است. 
لرستان – خرم آباد .

متن آگهي
حسب محتویات پرونده کالسه 941227در اجراي ماده 174 قانون آْیین دادرسي کیفري 
نماینده شرکت آرد توتک زاینده رود به اتهام معامله و قصد فرار از دین موضوع شکایت 
هومن مرتضایي نیا ظرف 1 ماه از تاریخ ابالغ نشر آگهي جهت اخذ توضیح در شعبه هشتم 
دادیاري دادسراي شهرکرد جهت رسیدگي حاضر شود.ضمناً شما مي توانید یک نفر وکیل 

همراه داشته باشید.عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد.
دادیار شعبه هشتم دادسراي عمومي  وانقالب شهرکرد

آگهی مفقودی
به رنگ مشکی متالیک  پژو 405 مدل 1383  برگ سبز و سند کمپانی خودرو 
شماره انتظامی ایران 72- 146 م 48 و به شماره موتور 12483018096 و شماره 
شاسی 83008282 به نام صدراله اصغرزاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
بابلسر 

آگهی
خواهان جواد مجید زاده  دادخواستی به طرفیت خوانده  قاسم روشنی  به خواسته 
مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 501 مجتمع شماره یازده شورای حل اختالف شهرتهران 
واقع در تهران- چهارراه ولیعصر- کوچه پشن پ22 مجتمع شماره 11شورای حل 
اختالف استان تهران ارجاع و به کالسه 9509981050100343 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/07/13وساعت 16:00 تعیین شده است.به علت مجهول 
المکان بودن خوانده  ودرخواست خواهان  وبه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی 
آن  ازمفاد  واطالع  ازنشراگهی  پس  شودتاخوانده  می  کثیراالنتشاراگهی  ازجراید 
داخواست وضمانم  نسخه دوم  کامل خود  نشانی  اعالم  مراجعه وضمن  دادگاه  به 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
110/62492   دبیر شعبه 501 مجتمع شماره یازده شورای حل اختالف
 شهر تهران- عرفان آل طه

آگهی
علیزاده   شیر  خوانده  حسین  طرفیت  به  دادخواستی  زاده   مجید  جواد  خواهان 
به خواسته مطالبه طلب  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 501 مجتمع شماره یازده شورای حل اختالف 
شماره  مجتمع  پ22  پشن  کوچه  ولیعصر-  چهارراه  تهران-  در  واقع  شهرتهران 
11شورای حل اختالف استان تهران ارجاع و به کالسه 9509981050100345 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/07/11وساعت 16:00 تعیین شده است.
به علت مجهول المکان بودن خوانده  ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک 
نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشاراگهی می شودتاخوانده پس ازنشراگهی واطالع 
ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم داخواست 

وضمانم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
110/62488   دبیر شعبه 501 مجتمع شماره یازده شورای حل اختالف
 شهر تهران- عرفان آل طه

آگهی
خواهان سعید رنجبران  دادخواستی به طرفیت خوانده  پرویز صادقی زردین علیائی  
به خواسته مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 501 مجتمع شماره یازده شورای حل اختالف 
شهرتهران واقع در تهران- چهارراه ولیعصر- کوچه پشن پ22 مجتمع شماره 11شورای 
حل اختالف استان تهران ارجاع و به کالسه 9509981050100144 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/07/26وساعت 16:00 تعیین شده است.به علت مجهول 
المکان بودن خوانده  ودرخواست خواهان  وبه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دریکی  نوبت  یک  مراتب  ودستوردادگاه  درامورمدنی  وانقالب  عمومی  های  دادگاه 
ازجراید کثیراالنتشاراگهی می شودتاخوانده پس ازنشراگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه 
مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم داخواست وضمانم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
110/62505   دبیر شعبه 501 مجتمع شماره یازده شورای حل اختالف
 شهر تهران- عرفان آل طه

آگهی
خواهان محسن عارفعلی و مهدی رضائی  دادخواستی به طرفیت خوانده  یوسف 
دادگاه  تقدیم  چک   وجه  مطالبه  و  خواسته  تامین  خواسته  به  چراتی   غفاری 
های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 501 
چهارراه  تهران-  در  واقع  شهرتهران  اختالف  حل  شورای  یازده  شماره  مجتمع 
ولیعصر- کوچه پشن پ22 مجتمع شماره 11شورای حل اختالف استان تهران 
ارجاع و به کالسه 9509981050100358 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
بودن  المکان  مجهول  علت  است.به  شده  تعیین   15:00 1395/07/27وساعت 
دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  وبه  خواهان   ودرخواست  خوانده  
های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
دادگاه  به  آن  ازمفاد  واطالع  ازنشراگهی  کثیراالنتشاراگهی می شودتاخوانده پس 
رادریافت  وضمانم  داخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
110/62502   دبیر شعبه 501 مجتمع شماره یازده شورای حل اختالف
 شهر تهران- عرفان آل طه

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی

اتهام  به   ، سیفی  افشین  و  موسوی  ولی  سید  آقایان  متهمین  به  بدینوسیله 
کالهبرداری 15 میلیون تومان وجه نقد با ارائه سکه های جعلی تاریخی ، تحت 
ابالغ می شود که در وقت رسیدگی 95/7/17 روز  باشد  این دادگاه می  تعقیب 
خود  از  و  حاضر  دادگاه  این  در  رسیدگی  جهت  10/30صبح  ساعت  راس  شنبه 

دفاع نمایند 
م.الف 950399 ابوالقاسم اندی - دادرس شعبه 102 دادگاه کیفری دو بهشهر 

مفقودی
سالح  شماره  به  زنی  ساچمه  5تیر  لول  یک  شکاری  اسلحه  سالح  حمل  مجوز 
p-03287 وشماره سریال دفترچه مهمات به شماره 434604 مربوط به اینجانب 

شهرام عرب به شماره شناسنامه 319 مفقود گردیده ، فاقد اعتبار است . 
بهشهر 

اگهی ابالغ وقت رسیدگی
بنا به تجویز ماده 115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
المکان  مجهول  فعال  سلیمان  فرزند  پور  بهرام  فریبرز  آقای  به  کیفری  امور  در 
ابالغ میگردد جهت دفاع از اتهام خود دائر بر مزاحمت تلفنی در پرونده کالسه 
940765 شعبه 102 در جلسه مورخ 1395/07/24 راس ساعت 08/30 در این 
می  تصمیم  اتخاذ  به  مبادرت  راسا  دادگاه  عدم حضور  صورت  در  حاضر  دادگاه 

نماید.
دادگاه کیفری شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم – سمیه رستمی

اجرائیه
عاملی  مدیریت  با  رفاه  ای  زنجیره  فروشگاهیان  شرکت  له:   محکوم  مشخصات 
فرشید گل زاده به نشانی: تهران – میدان فلسطین- خ طالقانی غربی- نبش شهید 

سرپست شماره 19
مشخصات محکوم علیه: نیکخو رمضانیان  مجهول المکان

محکوم به:
بموجب رای شماره 984 تاریخ 94/12/15 حوزه 12 شورای حل اختالف شهرستان 
بابل و رای شماره – تاریخ – دادگاه عمومی- که قطعیت یافته است محکوم علیه 
محکوم است به پرداخت: پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
سی و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک به شماره 1380/8/20-129604 بانک ملت در حق خواهان صادر گردیده 
قانون   189 ماده  اجرائی  نامه  آئین   19 ماده  استناد  است.به  غیابی  صادره  رای 
برنامکه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محکوم علیه مکلف است پس از 
ابالغ این برگ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت 

اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهاد شد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف بابل

آگهی احضار متهم
دادیاری  نهم  شعبه   9510406611004924 شماره  پرونده  محتویات  حسب 
اتهام  به  کدخایانی  امیر  آقای  آباد  خرم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
کالهبرداری و توهین به مقامات کشوری انفاق تحت تعقیب می باشد به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
است  مکلف  نامبرده  آگهی  روزنامه  در  مراتب  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی 
ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر و اتهام انتسابی دفاع نماید 

در صورت عدم حضور در مهلت تعیین شده تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید. 
دادیار شعبه نهم دادسرا عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – یونس آزاد پور . 

آگهي ابالغ
 وقت رسیدگي به متهم

 حسب محتویات پرونده کالسه 950464کیفري 102 در اجراي ماده 341قانون 
آیین دادرسي دادگاه عمومي و انقالب در امور کیفري به خانمها فاطمه هادي زاده 
سیاه بومي فرزند رمضان علي مجهول المکان ابالغ مي شود که در خصوص شکایت 
آقایان علیرضا قدیري  فرزند قلي علیه شما دائر برکالهبرداري مرتبط با رایانه به 
اتهام وارده درتاریخ 1395/07/14  مبلغ یک میلیون تومان  جهت دفاع درمورد 
ساعت 10/30 درشعبه 102 کیفري دادگاه عمومي شهرکرد حاضرشوید. بدیهي 

است درصورت عدم حضور تصمیم قانوني اتخاذخواهد شد.
دفترشعبه یكصدو دو جزایي دادگاه عمومي شهرکرد

آگهي مزايده
به اطالع عموم مي رساندآقاي برومند فریدوني الیکوهي  فرزند گل محمد بابت بدهي 
محکوم علیه آقاي محمد فریدوني اقدام به معرفي یک باب مغازه داراي سند رسمي 
به متراژ 21/5 مترواقع درروستاي الیکوه خ موال نزدیک سه راهي به دشتک نموده 
که حسب نظر کارشناس رسمي جمع کل ارزش عرصه و اعیان مبلغ 325000000 
ریال تعیین گردیده است ملک مذکور از طریق مزایده به فروش میرسدلذا چنانچه 
کساني مایل هستند ملک را از طریق مزایده خریداري نمایند در تاریخ 1395/07/06 
ساعت 10:00 صبح به اجراي احکام مدني دادگستري اردل باواریز ده درصد مبلغ 
پیشنهادي به شماره حساب 2171291596000 نزد بانک ملي اردل مراجعه نمایند 
.ملک مذکور به کسي تعلق میگیرد که باالترین قیمت را ارائه نمایند .محل برگزاري 

مزایده در دادگستري اردل اجراي احکام حقوقي مي باشد.
دادورز اجراي احكام حقوقي دادگستري اردل –سید محمد صالحي 

آگهی
ناهید ناصری  به  القر  دادخواستی به طرفیت خوانده   خواهان حسن شاگر پیر 
تهران  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  طلب   مطالبه  خواسته 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 510 مجتمع شماره یازده شورای حل اختالف 
شماره  مجتمع  پ22  پشن  کوچه  ولیعصر-  چهارراه  تهران-  در  واقع  شهرتهران 
11شورای حل اختالف استان تهران ارجاع و به کالسه 9509981051000292 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/07/24وساعت 16:00 تعیین شده است.
به علت مجهول المکان بودن خوانده  ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک 
نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشاراگهی می شودتاخوانده پس ازنشراگهی واطالع 
ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم داخواست 

وضمانم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
110/62510   دبیر شعبه 510 مجتمع شماره یازده شورای حل اختالف 
شهر تهران- سولماز رضائی

اقتصاد مقاومتی؛ تراز راستی دولت در خط سیر اقتصادی معادالت ُکردی در فرایند مبارزه با داعش



اجتماعیسه شنبه 9 شهریور 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 53311

تقويت نقش زنان
 در تحقق اقتصاد مقاومتی 

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده بر 
لزوم پررنگ شدن نقش و سطح مشارکت بانوان 

در تحقق اقتصاد مقاومتی، تاکید کرد.
شهین دخت موالوردی در همایش ›نقش زنان در 
اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار‹ گفت: الزم است 
سهم مناسبی برای نقش آفرینی بانوان در برنامه 
اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شود زیرا مشارکت 
این قشر در برنامه مذکور باعث شکوفایی اقتصادی، 
 اشتغال و جلوگیری از واردات بی رویه به کشور

 می شود.
وی در عین حال تاکید کرد: نباید انتظار داشت 
های  برنامه  در  زنان  چشمگیر  مشارکت  که 
اقتصادی کشور در یک دوره زمانی کوتاه مدت 

ایجاد شود.
وی اظهار کرد: رهبر معظم انقالب، امسال را به 
نام سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل نامگذاری 
اشتغال،  ایجاد  بر  ایشان همواره  تاکید  و  کردند 
خروج از تورم و رکود بوده است از این رو دولت 
یازدهم از ابتدای کار خود، این شاخص ها را در 
دستور کار خود قرار داد و با ابالغ سیاست های 
ای  شیوه  به  مقاومتی،  اقتصاد  برنامه  به  مربوط 

نظام مند در پی تحقق این اهداف است.
دارای  مقاومتی  اقتصاد  برنامه  گفت:  موالوردی 
مختصاتی چون درون و برون گرا و دانش بنیان 
بودن است که در هر کدام از این برنامه ها امکان 

مشارکت گسترده زنان کشور وجود دارد.
به گفته معاون رئیس جمهوری، بدون مشارکت 
که  داشت  انتظار  توان  نمی  زنان  هوشمندانه 
الگوی مصرف،  اصالح  ها،  زیرساخت  توسعه  در 
بدست  توفیقی  خانواده  اقتصاد  و  تولید  کیفیت 
تشکیل  در  اساسی  نقشی  بانوان  زیرا  آوریم 
محور  تولید  یا  گرا  قناعت  گرا،  مصرف  خانواده 

دارند.
همایش »نقش زنان در اقتصاد مقاومتی و توسعه 
آفرینی  نقش  بررسی چگونگی  با هدف  پایدار« 
گروه های مختلف بانوان در تحقق شعار سال با 
عنوان »اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل« با حضور 
امور زنان  موالوردی معاون رئیس جمهوری در 
ریاست  دفتر  رئیس  نهاوندیان  محمد  وخانواده، 
تهران  استاندار  جمهوری، سید حسین هاشمی 
در  ری  بانوان شهرستان  و  مدیران  از  و جمعی 
مجتمع فرهنگی ورزشی فاطمه الزهرا)س( واقع 
عبدالعظیم)ع(  حضرت  حرم  جنوبی  ضلع  در 

برگزار شد.
بانوان کارآفرین استان  از  در پایان این همایش 

تهران تجلیل و قدردانی شد. 

ممنوعیت حمل سالح سرد
 به تصويب رسید

مجلس  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  سخنگوی 
از تصویب الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون 
مجازات اسالمی مبنی بر ممنوعیت حمل سالح 

سرد در کمیسیون خبر داد.
حسن نوروزی در گفت و گویی در توضیح جلسه 
شورای  مجلس  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون 
اسالمی اظهار داشت: با الحاق دو تبصره به ماده 
حمل  ممنوعیت  اسالمی  مجازات  قانون   617

سالح سرد در کمیسیون به تصویب رسید.
نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس 
مذکور  الیحه  در  کرد:  تصریح  اسالمی،  شورای 
شمشیر،  قمه،  چون  سردی  های  سالح  حمل 
و سایر سالح های  دار  و چاقوی ضامن  ساطور 
به  مجرم  و  شود  می  محسوب  جرم  هم  سرد 

حداقل مجازات در این ماده محکوم می گردد.
وارداکنندگان  و  خریداران  اینکه  بیان  با  وی 
سالح های مذکور هم طبق قانون محکوم می 
شوند، یادآوری کرد: پیش از این قانون درمورد 
جرم تلقی شدن حمل سالح سرد وجود نداشت 
قانون   617 ماده  به  تبصره  دو  الحاق  با  اما 
تلقی  جرم  سرد  اسالمی، حمل سالح  مجازات 

خواهد شد.
به گزارش خانه ملت، سخنگوی کمیسیون قضایی 
دو  الحاق  درخصوص  شورای  مجلس  حقوقی  و 
اسالمی،  مجازات  قانون   617 ماده  به  تبصره 
تصریح کرد: درماده 617 قانون مجازات اسالمی 
یا هروسیله  و  با چاقو  آمده است که هر فردی 
دیگر تظاهر به قدرت نمایی کرده و دراین حین 
برای مردم ایجاد مزاحمت کند، به حبس از 6 ماه 
تا 2 سال و تا 74 ضربه شالق محکوم می شود 
که در تبصره اضافه شده به این ماده قانونی حمل 

این سالح ها هم جرم خواهد شد.

قرص انسولین به بازار می آيد
 با دستاورد جدید محققان دانشگاه نیاگارا به زودی 

قرص انسولین روانه بازار خواهد شد.
ارائه داروی  از مشکالت  از گیزمگ، یکی  به نقل 
انسولین به شکل خوراکی، محیط اسیدی معده 
است و اکنون محققان راهی را برای غلبه بر آن 
قند  کنترل  برای  انسولین  روزانه  یافته اند.تزریق 
رایج  درمانی  دیابت،  به  مبتالیان  میان  در  خون 
تهاجمی  کمتر  گزینه های  اما  است  آزاردهنده  و 
خوراکی برای این بیماری در راه هستند.محققان 
دانشگاه نیاگارا شیوه جدیدی را برای حفظ کردن 
انسولین در درون کپسول ایجاد کرده اند که آن را 
بدون آسیب دیدن به هدف می رساند.محیط اسیدی 
معده باعث می شود که پروتئین دارو قبل از رسیدن 
به روده و ورود به جریان خون، تجزیه شود.رویکرد 
این دانشمندان مبتنی بر استفاده از ذرات ابداعی 
 )Cholestosome(»کولستوزوم« به  موسوم 
برای قرار دادن انسولین در داخل یک کپسول است. 
این وزیکول ها از مولکول های چربی ساخته شده اند.

این در حالیست که به گفته محققان، این روش با 
رویکردهای دیگر که از  حامل)کپسول( دارو مبتنی 
بر چربی)لیپوزوم ها( استفاده می کنند، متفاوت است، 
زیرا بیشتر آنها برای محافظت احتیاج به بسته بندی 
در یک پوشش پلیمری دارند. اما در رویکرد جدید 
از استرهای چربی ساده برای ساختن ویزکول های 

حامل دارو استفاده شده است.

تجلیل از حمید سبزواری در کنگره اتحاديه 
انجمن های اسالمی دانش آموزان 

در بخش هنر انقالبی از مرحوم سبزواری به پاس یک عمر مجاهدت 
در شعر حماسی و انقالبی، از مرحوم فرج ا... سلحشور به پاس یک 
عمر مجاهدت در سینمای دینی، از اسفندیار قره داغی به پاس یک 
مجیدی  مجید  از  آمریکایی،  ضد  سرود  و  موسیقی  در  تالش  عمر 
به پاس تولید آثار در حوزه نوجوان و همچنین تولید فیلم حضرت 
محمد)ص(، در بخش تبیین و روشنگری از حسن رحیم پور ازغذی 
به پاس تالش در نظریه پردازی و تبیین آرمان های اصیل انقالبی 
از سید حسن نصرا... به  از قبیل عدالت، در بخش مقاومت اسالمی 
پاس حفظ خطوط مقاومت و تحقیر اسرائیل، در بخش تبلیغ دینی از 
حجت االسالم والمسلمین قرائتی به پاس یک عمر تالش برای ترویج 
فرهنگ قرآنی و اقامه نماز و اخالص و دوری از کارهای تزئینی، در 
بخش فرهنگ و ادب از غالمعلی حدادعادل به پاس صداقت در دنیای 

سیاست و تالش برای حفظ زبان فارسی تجلیل می شود.
به گزارش خبرنگارپیام زمان ، حامد عالمتی دبیرکل اتحادیه انجمن های 
اسالمی دانش آموزان در نشست خبری دیروز در ساختمان مرکزی اتحادیه 
برگزار شد، اظهار داشت: کنگره دوازدهم اتحادیه انجمن های اسالمی دانش 
آموزان از 14 تا 16 شهریور با حضور 600 دانش آموز در اردوگاه شهید باهنر 

تهران برگزار می شود.
وی به اهداف برگزاری این کنگره اشاره کرد و گفت: تجدید پیمان با آرمان 
های نظام و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران، هویت بخشی به اعضای فعال 
و مشارکت در تصمیم سازی های کالن، آموزش جهت انجام فعالیت های 
جریان ساز و ارتقای سطح معنوی و فکری اعضا،  افزایش روحیه اخوت 
تشکیالتی، ارتقای سطح آگاهی در حوزه شناخت صحیح از دانش و مبانی 
استکبارستیزی و کسب و ارتقای سطح مهارت های الزم در طراحی و 
اجرای عملیات های مختلف فرهنگی از جمله اهداف برگزاری این کنگره 

است.
عالمتی با بیان اینکه کنگره عالی ترین رکن تشکل دانش آموزی است، 
ادامه داد: ترکیب کنگره، متشکل از اعضای قرارگاه ملی است که به عنوان 
منتخبین انجمن های اسالمی سراسر کشور  توسط اعضای قرارگاه های 

استان انتخاب می شود.
وی با اشاره به اینکه نخستین کنگره اتحادیه انجمن های اسالمی دانش 
آموزان در فروردین سال 68 در دبیرستان البرز با حضور یک هزار دانش 
آموز برگزار شد، اظهار داشت: در همان کنگره، اساسنامه اتحادیه به رفراندوم 
گذاشته شد و دانش آموزان با رأی های »بله« و »خیر«، نظر خود را اعالم 
کردند که در کنگره های اولیه، عالوه بر انتخاب اعضای شورای مرکزی، 
اساسنامه هم به تصویب رسید و در سال 74، این اساسنامه با تغییراتی در 

شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید.
عالمتی به  فعالیت های اصلی و جنبی در کنگره اشاره کرد و افزود: برگزاری 
اجالس عمومی جهت استماع گزارش عملکرد دوره قبل شورای مرکزی، 
رأی گیری و انتخاب 4 نفر از اعضای شورای مرکزی، به نمایش گذاشتن 
حضور فعال اتحادیه در عرصه های سیاسی، اجتماعی و صنفی و فراهم 
کردن زمینه افکار عمومی برای تحقق جنبش دانش آموزی، کسب اطالع 
از اهداف و برنامه ها و تبادل نظر در فعالیت های انجمن اسالمی و تدوین 
بیانیه پایانی در زمینه مسائل فرهنگی، آموزشی، سیاسی و تشکیالتی، 
برگزای کمیسیون برای تبادل نظر درباره فعالیت های سالیانه اتحادیه و 
برگزاری کارگروه های تخصصی در حوزه مسائل گفتمانی انقالب اسالمی از 

جمله برنامه های این کنگره است.
وی در خصوص انتخاب 4 عضو شورای مرکزی، گفت: 2 نفر عضو غیر دانش 
آموز برای مدت سه سال و 2 نفر عضو دانش آموز شامل یک دانش آموز 

دختر و دانش آموز پسر برای مدت یک سال انتخاب می شوند.
باالترین رکن سیاست گذاری،  اینکه شورای مرکزی،  بیان  با  عالمتی 
برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی بوده و کنگره باالترین رکن تشکل دانش 
آموزی است، اضافه کرد: نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه، باالترین 
و اساسی ترین رکن اتحادیه است که نظارت عالیه برای تمام شئون 

اتحادیه را عهده دار است.
دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان افزود: اعضای شورای 
مرکزی شامل منتخبین، منتخبین نماینده مقام معظم رهبری، دبیرکل 

اتحادیه و نماینده وزیر آموزش و پرورش است.
وی در خصوص تشکیل کارگروه ها در این کنگره گفت: کارگروه »اقتصاد 
مقاومتی« با جضور حجت ا... عبدالملکی، »سبک زندگی اسالمی و ایرانی« 
با حضور حجت االسالم والمسلمین رضا غالمی، »استکبار ستیزی و دشمن 
شناسی« با حضور حسن شمشادی، »تحول بنیادین در آموزش و پرورش« 
با حضور  مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش برگزار 

می شود.
عالمتی از برگزاری مراسم تکریم از اساتید و فعاالن فرهنگی تأثیرگذر 
دانش  اسالمی  های  انجمن  اتحادیه  کنگره  در  آموزان  دانش  توسط 
مرحوم  از  انقالبی  هنر  بخش  در  داشت:  اظهار  و  داد  خبر  آموزان 
انقالبی،  و  حماسی  شعر  در  مجاهدت  عمر  یک  پاس  به  سبزواری 
ا... سلحشور به پاس یک عمر مجاهدت در سینمای  از مرحوم فرج 
دینی، از اسفندیار قره داغی به پاس یک عمر تالش در موسیقی و 
آثار در حوزه  تولید  به پاس  از مجید مجیدی  سرود ضد آمریکایی، 
نوجوان و همچنین تولید فیلم حضرت محمد)ص(، در بخش تبیین و 
روشنگری از حسن رحیم پور ازغذی به پاس تالش در نظریه پردازی 
و تبیین آرمان های اصیل انقالبی از قبیل عدالت، در بخش مقاومت 
اسالمی از سید حسن نصرا... به پاس حفظ خطوط مقاومت و تحقیر 
اسرائیل، در بخش تبلیغ دینی از حجت االسالم والمسلمین قرائتی به 
پاس یک عمر تالش برای ترویج فرهنگ قرآنی و اقامه نماز و اخالص 
غالمعلی  از  ادب  و  فرهنگ  بخش  در  تزئینی،  کارهای  از  دوری  و 
برای حفظ  تالش  و  دنیای سیاست  در  پاس صداقت  به  حدادعادل 

زبان فارسی تجلیل می شود.

تبديل 2 هزار مینی بوس فرسوده تهران
 به تاکسی 

بررسي  جلسه  در  تهران  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
مجموعه  که  این  بر  تأکید  با  پایتخت  اتوبوسراني  ناوگان  وضعیت 
تا  گرفته  مجموعه  این  کارگران خدوم  و  رانندگان  از  واحد،  شرکت 
مدیران و کارشناسان ساعی آن، در سال های اخیر زحمات بسیاري 
برای شهر کشیده و خدمات فراوانی را به شهروندان ارائه نموده اند، 
گفت: خدمات شرکت واحد در آمد و شد شهروندان تأثیر مستقیم 

دارد و در زندگي روزمره مردم جاري و ساري است.
به گزارش پیام زمان به نقل از روابط عمومي معاونت حمل و نقل و 
ترافیک شهرداري تهران، دکتر مازیار حسیني افزود: همه باید کمک 
کنیم تا امکانات و تسهیالت ناوگان اتوبوسراني به نحوي توسعه پیدا 
به  سهولت  و  سرعت  به  بتوانند  شهروندان  تعداد  حداکثر  که  کند 

خدمات آن دسترسی داشته باشند و از این خدمات استفاده کنند.
وي با اعالم این که اگر جایي مرتکب اشتباه شویم، قدرت پذیرش 
پیمان  به  خطاب  داریم،  را  آنها  جبران  و  مان  احتمالي  اشتباهات 
سنندجی مدیرعامل شرکت واحد تأکید کرد: البته باید سعي کنیم 
تا اشکاالت و ایراداتمان را به حداقل میزان ممکن کاهش دهیم و به 
با  و مشورت  بدون حضور صف  را  تصمیمي  منظور، ستاد هیچ  این 
واحدهاي عملیاتی، اتخاذ و اجرا نخواهد کرد و از طرفي، انتظار داریم 

صف نیز بدون اخذ تدابیر ستاد عمل نکند.
é ورود اتوبوس های با سوخت ال ان جی به ناوگان اتوبوسرانی

وی با بیان اینکه اولویت اول، حذف دو هزار دستگاه میني بوس صد 
در صد فرسوده تهران است که به منظور تبدیل این دو هزار مینی 

بوس به تاکسي، مجوزهای الزم را نیز دریافت نمودایم.

خبرخبر

وزارت  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون 
آموزش و پرورش از واریز پاداش پایان خدمت 
باقی مانده سال 93 برای 3000 بازنشسته خبر 
داد و گفت: این مبالغ ظرف یک هفته آینده به 

حساب بازنشستگان واریز می شود. 
محمد بطحائی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای دولت و تبریک هفته دولت خبر خوبی 
 95 اینکه  بیان  با  و  داشت  فرهنگیان  برای 
درصد مطالبات مربوط به پاداش پایان خدمت 
بازنشستگان سال 93 پرداخت شده بود اظهار 
که  مانده  باقی  بازنشسته   3000 پاداش  کرد: 
تامین اعتبار حدود 110 میلیارد تومانی انجام 
شده و ظرف یک هفته آینده به حسابشان واریز 

می شود.
پایان خدمت   پاداش  پرداخت  برای  افزود:  وی 
بازنشسته شده اند  در سال 94  که  فرهنگیانی 
انجام  مدیریت  سازمان  سوی  از  اعتبار  تامین 
شده است. برای این امر 2000 میلیارد تومان 
نیاز بود که بخشی از آن تا پایان شهریور ماه 

وصول و پرداخت خواهد شد. 
وزارت  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون 
از  بخشی  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش 
حق الزحمه  و  حق التدریس  به  مربوط  معوقات 

از  مهرماه  تا  نیز   معلمان  امتحانات  برگزاری 
پرداخت  ماهه  شش  بودجه  تخصیص  محل 
تا  معلمان  حق الزحمه  کرد:  اظهار  می شود 
امسال  مطالبات  و  شده  پرداخت  اسفندماه 

باقی مانده بود که امیدواریم سال جاری کلیه 
مطالبات فرهنگیان را تسویه کنیم.  

بطحائی همچنین جزئیات جذب نیروی انسانی 
در آموزش و پرورش را اعالم کرد و گفت: برای 
از  استخدامی  سهمیه  هزار   10 جاری  سال 
دانشگاه  در  پذیرش  و  سراسری  آزمون  طریق 
نفر  هزار   10 و  است  شده  دریافت  فرهنگیان 
دانشگاه  اساسنامه   28 ماده  محل  از  دیگر 
فرهنگیان جذب خواهند شد، این افراد باید در 
آزمونی که از سوی سازمان سنجش در اواخر 
از  و پس  برگزار می شود شرکت کنند  مهرماه 
دوره  سال  یک  مدت  به  گزینش  مراحل  طی 
آموزش حرفه معلمی را در دانشگاه فرهنگیان 

بگذرانند.
طریق  از  که  نفری  هزار   10 کرد:  اضافه  وی 
و  آموزش  سیستم  وارد  استخدامی  آزمون 
پرورش خواهند شد به صورت پیمانی استخدام 

می شوند.

جذب 20 هزار نیرو در آموزش و پرورش 

پرداخت »پاداش« فرهنگیان بازنشسته ظرف یک هفته آینده

باکتری های تنباکو عامل ديگر سرطان 
در  موجود  های  باکتری  دهد  می  نشان  مطالعات 
و  ها  ریه  در  التهاب  بروز  موجب  تنباکو  محصوالت 

همچنین بروز بسیاری از عفونت های دیگر می شود. 
دهد  می  نشان  آمریکا  دارو  و  غذا  سازمان  تحقیقات 
محصوالت تنباکو حاوی گونه های باکتری نظیر باسیل 
بروز  پامیلوس است که موجب  باسیل  و  لیچنیفورمیس 

مشکالت ریوی می شوند.
در  باکتری  گونه  چندین  که  اند  دریافته  محققان 
افزایش  موجب  تواند  می  جویدنی  تنباکو  محصوالت 
استفراغ  و  اسهال  ریه،  های  عفونت  سرطان،  ریسک 

شوند.
استیون فولی، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: 
تنباکوهای  این  در  موجود  باکتری  های  گونه  »برخی 
بعالوه  استفراغ هستند.  و  اسهال  عامل شیوع  جویدنی، 
نهایت  در  که  شوند  می  مالیمی  تولید سم  موجب  آنها 

بیماری های گسترده را در پی خواهد داشت.«
همچنین  و  باسیل  های  گونه  برخی  فولی،  گفته  به 
توانند  می  حلقوی  های  باکتری  های  رشته  برخی 
نهایت  در  که  شوند  نیتریت  به  نیترات  کاهش  موجب 

منجر به سرطان می شود.

بیمه فراگیر اجتماعی همه مردم 

برای همه مردم در  فراگیر اجتماعی  بیمه  از  تعاون  وزیر 
سال آینده خبر داد. 

ایران  رادیو  در  دولت،  هفته  مناسبت  به  که  ربیعی  علی 
اقتصادی  شرایط  خرسندی  ابراز  ضمن  می کرد،  صحبت 
رشد  که  کرد  امیدواری  اظهار  گذشته،  سال  به  نسبت 

صادرات غیر نفتی افزایش یابد.
وی گفت: هر یک درصد رشد صادرات غیر نفتی موجب 

اشتغال 100 هزار نفر می شود.
وزیر کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در دولت یازدهم 
فراگیر  بیمه  از   ، اند  بیمه شده  نفر  میلیون   10 از  بیش 

اجتماعی  در سال آینده برای همه مردم خبر داد.
ربیعی در پایان همچنین گفت: ایجاد اشتغال های کوچک 

رشد اشتغال های بزرگ را به همراه دارد.

افزايش بیماری ايدز در میان زنان 

از  بهداشت  وزارت  های  بیماری  مدیریت  مرکز  رئیس 
افزایش شمار زنان مبتال به بیماری ایدز در کشور خبر داد. 
محمد مهدی گویا در همایش و کارگاه آموزشی پایش و 
ارزشیابی چهارمین برنامه راهبردی ایدز، گفت: 84 درصد 
از افراد شناسایی شده مرد و مابقی زن هستند اما نگرانی 

اصلی افزایش شمار مبتالیان زن به این بیماری است.
کودکان  توانند  ایدزمی  به  آلوده  بانوان  کرد:  تاکید  وی 
رغم  به  ومتاسفانه  کنند  نیزمبتال  را  جامعه  دیگر  افراد  و 
پیشرفت هایی که درمورد شناسایی افراد آلوده و اجرای 
تشخیص  زمینه  در  ایم  داشته  پیشگیرانه  های  برنامه 
موفقیت  کودکان  درمان  و  کودکان  در  ایدز  بیماری 

چشمگیری بروز نکرده است .
رئیس مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت افزود: 
31 هزار 950 نفر آمار رسمی مبتالیان به ایدز است و سه 
برابر این تعداد نیز یا شناسایی نشدند یا اینکه خودشان از 

این بیماری اطالع ندارد.
درمان  که  داده  نشان  جهانی  تجربه  کرد:  تصریح  گویا 
مقطعی دراین عرصه جواب نمی دهد، موارد درمانی باید 

پویا و همیشگی باشد .

اجتماعی،  تامین  و درآمد سازمان  فنی  معاون 
غیر ارادی بودن بروز مشکل در کارگاه و خوش 
طرح  از  استفاده  شرط  دو  را  کارفرما  حسابی 

بخشودگی جرائم بیمه ای اعالم کرد.
به گزارش پیام زمان ، محمد حسن زدا افزود: 
این طرح در راستای اجرای منویات مقام معظم 
از  حمایت  و  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  رهبری، 
شده  گذاشته  اجرا  به  کشور  اشتغال  و  تولید 

است.
زدا، مشموالن طرح بخشودگی جرائم بیمه ای 
کارفرمایان را واحدهای فعال تولیدی، صنعتی 

و معدنی سراسر کشور اعالم کرد.
وی با اشاره به تصویب پیشنهاد تامین اجتماعی 
جرائم  بخشودگی  برای  وزیران  هیات  توسط 
آئین  کرد:  اظهار  حساب،  خوش  کارفرمایان 
نامه پیشنهادی این سازمان به گونه ای تنظیم 
شده است که عالوه بر کمک به رفع مشکالت 
واحدهای تولیدی، مشوقی برای کارفرمایان در 
انجام تعهدات در برابر نیروی کار و پرداخت به 

موقع حق بیمه باشد.
زدا در عین حال غیر ارادی بودن بروز مشکل 
در کارگاه را از شرایط مهم استفاده از مزایای 
بیمه ای عنوان کرد و  طرح بخشودگی جرائم 
اینکه آن دسته از کارگاه هایی که بر اثرحوادث 
غیرمترقبه از قبیل بالیای طبیعی شامل سیل، 
برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش سوزی غیرعمد 
از  ناشی  ارز و فشارهای  نوسانات نرخ  زلزله،  و 
تحریم های ظالمانه تعطیل موقت و یا فعالیت 

خصوص  در  نتیجه  در  و  مواجه  رکود  با  آنها 
پرداخت حق بیمه کارگران دچار مشکل شده 
از  بیمه  حق  اصل  پرداخت  با  توانند  می  اند، 

جرائم مربوطه معاف شوند.
وی ادامه داد: برای همکاری و همراهی هرچه 
رونق  به  کمک  و  تولیدی  واحدهای  با  بیشتر 
اصل  تقسیط  برای  نیز  تسهیالتی  اقتصادی، 
بدهی های بیمه ای در نظر گرفته شده است 
که البته در صورت تمایل به پرداخت حق بیمه 
از جرائم  بایستی بخشی  تر،  اقساط طوالنی  با 

بیمه ای نیز پرداخت شود.
اجتماعی  تامین  سازمان  درآمد  و  فنی  معاون 
بر  نامه  آئین  این  مشمول  های  کارگاه  گفت: 

چه  به  را  خود  ای  بیمه  بدهی  اینکه  اساس 
صورت پرداخت می کنند از بخشودگی جرائمی 
به میزان 50 تا 100 درصد برخوردار خواهند 
با پرداخت بدهی بیمه  این ترتیب که  به  شد؛ 
 85 ماه،   18 درصد،   100 از  ماه   12 طی  ای 
درصد، 24 ماه، 75 درصد، 30 ماه، 60 درصد 
برخوردار  بخشودگی  درصد   50 ماه،   36  و 

می شوند.
وی با بیان اینکه با همکاری بانک رفاه کارگران 
این  مشمول  واحدهای  برای  نیز  تسهیالتی 
در  معوق  های  بیمه  پرداخت حق  برای  قانون 
پیشنهاد  کرد:  اظهار  است،  شده  گرفته  نظر 
ما به واحدهای تولیدی دارای بدهی بیمه ای 

معوق این است که با استفاده از این تسهیالت 
بدهی های بیمه ای خود را در بازه زمانی یک 
ساله پرداخت کنند تا از 100 درصد بخشودگی 

جرائم برخوردار شوند.
زدا، خوش حسابی کارفرمایان را از مهم ترین 
تاکید  و  برشمرد  مزایا  این  از  استفاده  شرایط 
کرد: خوش حسابی نیز در این قانون به خوبی 
می  اطالق  کارفرمایی  به  و  است  شده  تعریف 
بروز  از  قبل  ماهه   18 زمانی  بازه  در  که  شود 
مشکل حداقل در 16 ماه حق بیمه کارگاه خود 

را به موقع پرداخت کرده باشد.
بروز  صورت  در  همچنین  کرد:  تصریح  وی 
بهره  برای  کارفرمایان  نیز  آتی  های  بحران 
مندی از این مزایا می بایستی مراتب را حداکثر 
به شعب سازمان  تاریخ وقوع  از  ماه  ظرف سه 

تامین اجتماعی اعالم کنند.
زدا خاطرنشان کرد : کارفرمایان تا 26 شهریور 
از طرح بخشودگی  تا  امسال فرصت دارند  ماه 
افراد می  این  برخوردار شوند؛  ای  بیمه  جرائم 
از  مندی  بهره  شرایط  از  آگاهی  برای  توانند 
سازمان  رسانی  اطالع  پایگاه  به  تسهیالت  این 
 www.tamin.ir نشانی  به  اجتماعی  تامین 
کشور  سراسر  در  اجتماعی  تامین  شعب  یا  و 

مراجعه کنند.
میزان  اجتماعی،  تامین  سازمان  آمار  براساس 
اشخاص  از  اجتماعی  تامین  سازمان  طلب 
حقیقی و حقوقی در قالب یک میلیون کارگاه 

80 هزار میلیارد ریال است.

طرح بخشودگی جرائم بیمه ای اعالم شد

پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  یک عضو هیئت 
بیمارستان  پزشکان  موفقیت  از  بهشتی  شهید 
النه  مکرر  درمان شکست  در  طالقانی  ا...  آیت 
گزینی خبر داد. به گزارش پیام زمان دکتر لیال 
نظری از موفقیت تیم تحقیقاتی بخش ناباروری 
و IVF بیمارستان آیت ا... طالقانی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی و مرکز تحقیقات پیشگیری 
از بیماری های زنان در درمان »شکست  مکرر 
النه گزینی« خبر داد و گفت: برخی افراد برای 
باروری نیاز به IVF دارند و متاسفانه بنا به دالیلی 
این اقدام با شکست مواجه می شود. در برخی افراد 
این شکست ها به دفعات مکرر اتفاق می افتد در 
نتیجه فرد نمی تواند تجربه یک بارداری را داشته 
باشد و تاکنون در دنیا هیچ درمان قطعی بر این 

افراد گزارش نشده است.
این فلوشیپ درمان ناباروری، افزود: برای نخستین 

 IVF بار در دنیا تیم تحقیقاتی بخش ناباروری و
بیمارستان آیت اله طالقانی به سرپرستی دکتر 
ساغر صالح پور و دکتر شهرزاد زاده مدرس موفق 
به درمان شکست مکرر النه گزینی با استفاده از 

فاکتورهای رشد پالکتی )PRP( شد.
این متخصص زنان و زایمان در ادامه یادآور شد: 
فاکتورهای رشد پالکتی از خون محیطی خود فرد 
گرفته می شود و سپس در فضای آزمایشگاهی 
پالکت و گلبول های قرمز خون از یکدیگر جدا 
و تنها پالکت که حاوی فاکتورهای رشد فراوان 

است به رحم مادر تزریق می شود.
وی افزود: نتایح تحقیقات انجام شده روی 20 
روش  این  کمک  به  خانم  داد 18  نشان  بیمار 
توانستند بارداری داشته باشند و بکار بردن این 
روش برای آنها هیچ عارضه ای به همراه نداشته 

است.

موفقیت پزشکان ايرانی در درمان قطعی يکی از داليل ناباروری

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: با کمک وزارت 
هستیم  توافق نامه ای  تدوین  حال  در  بهداشت 
که هزار نفر نیرو در حوزه نظارت بر غذا، دارو، 

تجهیزات پزشکی، آرایشی بهداشتی اضافه کنیم.
در  دارو،  و  غذا  سازمان  رئیس  دیناروند  رسول 
ارتباط با کیفیت خدمات ارائه شده در داروخانه ها، 
گفت: داروخانه دارها یک قشر مظلوم هستند و 
اقتصاد داروخانه و درآمد آن به گونه ای تنظیم 
شده است که برخی از آنها گردش مالی مناسبی 
البته داروخانه هایی که در  ادامه داد:  ندارند.وی 
شهرهای بزرگ با گردش مالی مناسب و درآمد 
باال مشغول به فعالیت هستند، خدمات بهتری نیز 
به مشتری ها ارائه خواهند داد. البته باید به جایی 
برسیم که درآمد داروخانه نسبت به خدمات ارائه 

شده تنظیم شود و نه فروش دارو.
رئیس سازمان غذا و دارو افزود: تا زمانی که تعرفه  

خدمات دارویی تا این حد پایین است نمی توانیم 
انتظار بیشتری از کیفیت خدمات ارائه شده در 
داروخانه ها داشته باشیم و البته داروساز ها علیرغم 
این مشکالت در حال ارائه خدماتی مناسب به 

مردم هستند.
 رئیس سازمان غذا و دارو گفت: در حال حاضر 
در کل کشور در حدود 1500 بازرس داریم که 
تمامی واحدهای صنفی عرضه مواد  به  مربوط 
مکمل های  و  دارو  پزشکی،  تجهیزات  غذایی، 
تجهیزات  حوزه  سهم  البته  که  است  غذایی 
در  است.  ناچیز  بسیار  تعداد  این  از  پزشکی 
وزارتخانه در حال تدوین توافق نامه ای هستیم که 
هزار نفر نیرو در حوزه نظارتی، غذا، دارو، تجهیزات 
پزشکی، آرایشی بهداشتی اضافه کنیم که این امر 
در راستای ناامنی برای متخلفان و قاچاقچیان 

محصوالت سالمت محور است.

برخورد با عرضه کنندگان کاالهای قاچاق و تقلبی
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مفقودي
برگ سبز ماشین سمند سواري به شماره پالک 55568 ب 42 و شماره موتور 
12483076733 و شماره شاسي 83235035 آقاي حسن رضا شاه کریمي مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آگهی مفقودی
کارت ماشین و برگ سبز پراید وانت مدل 1393 به شماره پالک 684 م 95ایران72 
و به شماره موتور 5088709 و شماره شاسی NAS451100E4908423 به نام 

محمد رستمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابلسر

احضار متهم
 بدینوسیله طبق ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان 
آقای مصطفی دهقانی که اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی وتوهین وتهدید در پرونده 
کالسه 950035 شعبه اول باز پرسی دادسرای عمومی وانقالب اسالمشهر تحت 
تعقیب می باشد مراتب طی یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار به وی ابالغ 
میگردد تاظرف مهلت یکماه ازتاریخ نشرآگهی در این شعبه دادیاری حاضر شوید 
و از خود دفاع نمایید و درصورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم 
معرفی وکیل این شعبه در حقوق الناس وحقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به 
رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می نمایید بدیهی است تاریخ انتشار آگهی تا 

روز محاکمه کمتر از یکماه نباشد.  م / الف 1094 
بازپرس شعبه 1 دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر- فوالدی سواد کوهی 

ابالغ

خواهان / شاکی حسین قره نژاد دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم پژمان متصرف 
اخالق  به خواسته خیانت درامانت تقدیم دادگاه های  عمومی شهرستان بخش چهاردانگه 
شهرستان اسالمشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 102 دادگاه عمومی بخش 
چهاردانگه واقع در چهاردانگه ارجاع و به  کالسه 9409982929600794 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/07/14 و ساعت 10:00 تعیین گردیده شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و در خواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم درخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م /الف 1071
منشی دادگاه بخش شعبه 102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه – بهرام سهرابی زاده 

رونوشت آگهی حصروراثت 
سمیه حدادیان دارای شناسنامه 4972    به شرح دادخواست به کالسه 12/748/95 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
دائمی  95/3/17اقامتگاه  تاریخ  در   659 بشناسنامه  بیشه      ارشادیان  عیسی 
خودشهرستان قائم شهر  بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 
1-ساجده ارشادیان بیشه فرزند 

2-سمیه حدادیان فرزند احمد همسر 
3-سمانه ارشادیان بیشه فرزند

4-زهره شکری مادر متوفی 
5-بهمن ارشادیان بیشه پدر متوفی   

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهاد شد 
قاضی شعبه 12   شورای حل اختالف بابل 

آگهی مزايده نوبت اول
علیه:سمیراعلوی  محکوم  کالسه:940322/اجرائی  اجرائی  درپرونده  اینکه  نظربه 
خواسته  اصل  بابت  مبلغ:جمعا94817158ریال  پرداخت  فرزندعبدالصمد:به 
وسایرخسارات درحق محکوم له:صدیقه عبداللهی فرزندبشیر:ومبلغ:4500000ریال 
مطالبات  استیفای  جهت  له  محکوم  که  گردیده  محکوم  عشردولتی  نیم  بابت 
سونوگرافی  جنب  دربندرماهشهر-خیابان22بهمن  واقع  مزایده  خوددرخواست 
که  خمینی)ره(رانموده  شهیدمصطفی  خیابان  حوالی  بست  بن  امیدی-کوچه 
کارشناس  که  ارجاع  ارزیابی  جهت  دادگستری  رسمی  کارشناس  به  مراتب 
مورخ  روزیکشنبه  وبرای  نموده  اعالم  ریال  رامبلغ:3322400000ریال  آن  ارزش 
مدنی  احکام  اجرای  اول  دفترشعبه  مزایده  ومحل  تعیین  ساعت10الی11صبح 
دادگستری بندر ماهشهرمیباشدوازخریداران دعوت به عمل می آیدیک هفته قبل 
که  است  کسی  مزایده  بازدیدنمایند،برنده  مذکور  توقیفی  ازملک/اموال  ازمزایده 
باالترین قیمت رااعالم نموده وده درصدقیمت پیشنهادی رافی المجلس به حساب 
راظرف  بندرماهشهربه شماره:2171292303009واریزومابقی  دادگستری  سپرده 

یک ماه پرداخت نماید.     شماره م.الف)16/1023(
مدیردفترشعبه دوم اجرای احكام مدنی دادگستری بندرماهشهر-محمدامین بچاری

آگهی احضار متهم 

بابایی  احمد  آقای   95/341713/30100/2 کالسه  پرونده  در  اینکه  به  توجه  با 
اول  شعبه  سوی  از  چاقو  با  عمدی  جرح  و  ضرب  اتهام  به  حسین  علی  فرزند 
انقالب خرم آباد تحت تعقیب کیفری میباشد و به  بازپرسی دادسرای عمومی و 
علت معلوم نبودن آدرس محل اقامت ابالغ اوراق قضایی )احضاریه (به نامبردگان 
ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 ق آ د ک به متهمان ذکر 
شده ابالغ میگردد تا ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد به آدرس دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد 
واقع در گلدشت شرقی خیابان ایران زمین نرسیده به میدان آرش کمانگیر جهت 
پاسخگویی به اتهام اعالم شده حاضر گردند در صورت عدم حضور پس از یک ماه 

از تاریخ انتشار آگهی تصمیمات قضایی مقتضی اعمال خواهد شد. 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – ایرج حسنوند. 

آگهی احضار متهم 
ابالغ وقت رسیدگی به متهم محمد رحیم پور فرزند آقا میرزا به اتهام توهین از طریق 
ارسال پیامک تلفنی که فعال مجهول المکان می باشد ابالغ می شود ظرف یک ماه 
از تاریخ نشر این آگهی جهت رسیدگی در شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی 

و انقالب شهرستان خرم آباد حاضر در غیر اینصورت وفق قانون اقدام خواهد شد. 
بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – سجاد بیرانوند .

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

فاقد سند رسمي
تعیین  قانون  موضوع  اول  139560313010000996هیات  شماره  رای  برابر 
واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
رسول  آقای  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  بوکان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي 
دانگ  بوکان در شش  از  بشماره شناسنامه 449 صادره  فرزند رشید  فر  شهابی 
یک باب خانه به مساحت 186/19 مترمربع پالک 4662 فرعی از 114-  اصلي 
مفروز و مجزي شده از پالک  باقیمانده114- اصلي واقع در بخش 17 شهرستان 
الواسطه  مع  آبادی  علی  مرادی  محمد  آقای  رسمي  مالک  از  خریداري  بوکان 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
ماه  دو  مدت  به  آگهي  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  مي  باشند  داشته  اعتراضي 
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 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

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

تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/05/25 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/06/09

آگهی
خواهان محمد صادق هدالی اقدم  دادخواستی به طرفیت خوانده  پیمان سپهبان  به خواسته 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
510 مجتمع شماره یازده شورای حل اختالف شهرتهران واقع در تهران- چهارراه ولیعصر- 
کوچه پشن پ22 مجتمع شماره 11شورای حل اختالف استان تهران ارجاع و به کالسه 
9509981051000281 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/07/24وساعت 15:30 
تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان   وبه تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک 
نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشاراگهی می شودتاخوانده پس ازنشراگهی واطالع ازمفاد آن 
به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم داخواست وضمانم رادریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
110/62507   دبیر شعبه 510 مجتمع شماره یازده شورای حل اختالف
 شهر تهران- سولماز رضائی

متن آگهي
درپرونده 950134 شعبه 101 دادگاه کیفري 2 لردگان آقاي اسماعیل کریمي 
بااتهام  فرزند حسین  نژاد  متهم محمدصادق مطوري  علیه  به  زیادشکایتي  فرزند 
پرونده  رانندگي موضوع  احتیاطي درامر  بي  از  ناشي  بدني غیرعمدي  ایرادصدمه 
کالسه 101950134 جزایي طرح وبه کالسه فوق ثبت این شعبه شده است نظربه 
مجهول المکان بودن متهم فوق به استنادماده 344 ق ا د ک به متهم مذکور ابالغ 
میگردد تا در تاریخ1395/08/01 ساعت10/30 صبح جهت رسیدگي به این شعبه 

مراجعه ودر غیراینصورت موجب اتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد./
رییس شعبه 101 دادگاه کیفري 2 دادگستري لردگان- رضواني

چهاردهمین  سیاستگذاری  شورای 
مقاومت  فیلم  بین المللی  جشنواره 
پیشین  ادوار  همچون  دارد  نظر  در 
در  موثر  چهره های  بزرگداشت 
مقاومت  سینمای  مختلف  حوزه های 

را برپا نماید.
روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
فیلم  بین المللی  جشنواره  عمومی 
افزود:  خبر  این  اعالم  با  مقاومت 
طالب زاده،  نادر  حمیدنژاد،  عزیزا... 
شرف الدین  محمدرضا  دهقان،  جعفر 
هنرمندی  پنج  بختیاری  اصغر  و 
هستند که جشنواره مقاومت در نظر 

دارد در این دوره از آن ها تجلیل نماید.
با  بخش  این  پیش بینی  خبر،  این  پایه  بر 
هدف تقدیر از چهره های تاثیرگذار و ماندگار 
و  پاسداشت خدمات  مقاومت،  حوزه سینمای 
الگوهایی صحیح  ارائه  و  اثرگذار  خالقیت های 
شده  تعریف  سینما  نوع  این  عالقمندان  به 

است.
فعالیت های  و  بیوگرافی  خبر،  این  پایه  بر 

هنری این پنج چهره به شرح زیر می باشد:
گرمسار  در   1338 متولد  حمیدنژاد  عزیزا... 
فیلم  ساخت  با   1356 سال  از  وی  است. 
سینمای  در  هشت  سوپر  شیوه  به  مستند 
شروع  کرد.  شروع  را  خود  کار  تهران  آزاد 
غیب«  »آوای  فیلم  با  وی  سینمایی  فعالیت 
در  عکاس  عنوان  به  میری(  حاجی  )سعید 

سال 1362 بوده است. هور در آتش، ستارگان 
از  سرما  اشک  و  سنگی  شکوفه های  خاک، 
به  مقدس  دفاع  سینمای  مطرح  اثار  جمله 
زاده  طالب  هستند.نادر  حمیدنژاد  کارگردانی 
شده  شناخته  صاحب نظران  و  پژوهشگران  از 
سینمای  بویژه  سینما،  و  فرهنگ  عرصه  در 
تحلیل های  و  دیدگاه ها  که  است  بین الملل 
جریان سازی نسبت به سینمای غرب و هالیوود 
پایه گذاری  عمار،  فیلم  دبیری جشنواره  دارد. 
چون:  ارزشمندی  فرهنگی  حرکت های 
کنفرانس هالیوودیسم، بیداری اسالمی، افق نو، 
مقاالت  انتشار  تحقیقاتی،  تالیف مجموعه های 
متعدد و راه اندازی برنامه های تلویزیونی مانند 

»راز« از جمله فعالیت های اوست.
اصفهان،   1337 متولد  شرف الدین  محمدرضا 
کارشناسی عکاسی خود را از دانشکده هنرهای 
زیبا دریافت و در سمت تهیه کننده در ساخت 

پرنده  دستان،  به  باده  سینمایی:  فیلم های 
همتا،  بی  نوروز،  سه،  آن  کوچک، حضور،  باز 
نیم، دلتنگی های عاشقانه،  فرزند صبح، سه و 
به  وی  است.  داشته  حضور  آسمان  از  مانده 
سینمای  کیفی  و  کمی  سطح  ارتقای  خاطر 
آسیا با فیلم آن سه جایزه جشنواره لوکارنو را 
فجر  فیلم  زرین جشنواره  لوح  برنده  و  کسب 
فیلم  جشنواره  بلورین  سیمرغ  شش  برنده  و 
سینما،  خانه  جشن  تندیس  سه  برنده  فجر، 
جشنواره  تندیس  و  افتخار  دیپلم  سه  برنده 
فیلم دفاع مقدس بوده است. از مسئولیت های 
و  هفتمین  دبیری  به  می توان  شرف الدین 
مدیر  و  مقدس  دفاع  فیلم  جشنواره  دهمین 
عاملی انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس 

از سال1381 تا 1394 اشاره کرد
است.  تهران  در   1339 متولد  دهقان  جعفر 
دفاع  سینمایی  شاخص  بازیگران  از  یکی  او 

هنرمندی،  است.  مقدس 
او  مهارت  و  بازگیری 
او  از  رزمیران  رشته  در 
داشتنی  دوست  چهره ای 
داست. ساخته  ستاره  و 
فعالیت  سال ها  طی  او 
هنری خود در پروژه های 
از  کرده  بازی  زیادی 
مرگ  توجیه،   : جمله 
بلمی  عقود،  دیگری، 
پرواز  ساحل،  سوی  به 
زیر  تیرباران،  شب،  در 
مجنون،  حماسه  آسمان، 
بوی پیراهن یوسف، یاس های وحشی، خلبان، 
اصحاب کهف، سحرگاه پیروزی، مریم مقدس، 
و مختارنامه  ا... سلحشور  پیامبر -فرج  یوسف 
نقش  ایفای  آنها  در  که  است  آثاری  جمله  از 
داشته است. معمای شاه یکی از تازه ترین آثار 

او در عرصه بازیگری است.
اصغر بختیاري متولد 1345 شهر ری و فارغ 
او  است.  هنر  کارشناسي  رشته  التحصیل 
فعالیت هنري خود را از سال 1366 در گروه 
روایت فتح آغاز کرد. بختیاری تا کنون مدیر 
کارگردان  و  آسمان«  در  »شهری  فیلم  تولید 
آثاری چون: »دردهای پنهان«، »انتظار« و ... 
بوده و نیز برای فیلم مستند »نشانی«، دیپلم 
را  حقیقت  سینما  جشنواره  نهمین  افتخار 

کسب کرده است.

همزمان با چهاردهمین جشنواره فیلم مقاومت صورت می گیرد

تجلیل از پنج چهره سینمای مقاومت

 سیاستگذاری فرهنگی با اقتصاد مقاومتی 

واگذاری  هرمزگان،  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ   مدیرکل 
مدیریت زیرساخت ها و مجتمع های فرهنگی به بخش خصوصی را 
یکی از اقدامات مناسب در دور جدید برشمرد و گفت: این اقدام در 
پی سیاست پرهیز از تصدی گری در امور اجرایی عملی شده است. 
به گزارش پیام زمان از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، علیرضا درویش نژاد افزود: رویکرد دولت 
مشارکت  افزایش  و  فرهنگی  مجتمع های  مدیریت  واگذاری  در 
بخش خصوصی و مؤسسات مردم نهاد یکی از زمینه هایی است که 

کاماًل با مفاهیم و ابعاد اقتصاد مقاومتی همگن است. 
فرهنگ  اینکه  بر  عالوه  اقدام  این  با  دیگر  عبارت   به  گفت:  وی 
ورود  با  می توانند  نیز  هنرمندان  می شود،  تزریق  جامعه  بطن  به 
این  کنند.  تأمین  را  خود  اقتصادی  لحاظ  به  مدیریتی  عرصه  به 
مهم در ادامه سبب پایداری و مقاوم سازی اقتصاد هنر و فرهنگ 
باید مراقب بود که  خواهد شد.درویش نژاد ادامه داد: در این بین 
اداره کل  دیگر  به عبارت  باشد.  هنرمند  و  مزتبط  بخش خصوصی، 
تا  شود  غافل  خود  هدایتگری  و  نظارتی  وظیفه  از  نباید  ارشاد 

مدیریت این مراکز به افرادی با علم و صاحب صالحیت برسد.
بیان  اقتصاد مقاومتی در هنر،  نهادینه شدن  لزوم  بر  تأکید  با  وی 
عرضه  و  هنری  نمایشگاه های  برپایی  کنونی  شرایط  در  کرد: 
محصوالت فرهنگی چه در داخل و خارج استان و تالش برای ارتقاء 
وضعیت مالی هنرمندان یکی از اولویت های سال آینده خواهد بود. 
به عبارت دیگر باید مسیر به گونه ای طراحی شود که کاالی هنری، 

ره آورد تجاری نیز داشته باشد.
به  ادامه  در  هرمزگان  استان  اسالمی  ارشاد  فرهنگ  و  مدیرکل 
در  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  نهاد  این  در  شده  اجرا  برنامه های 
سال گذشته کنگرۀ بین المللی امام سجاد علیه السالم با پیام مراجع  

عظام  تقلید در بندرعباس برگزار شد. 
عالوه بر آن برگزاری روز ملی خلیج فارس، پیشرفت روند اجرایی 
تاسیس بنیاد ملی خلیج فارس، برگزاری جشنواره مد و لباس با نظر 
وزیر فرهنگ  و ارشاد اسالمی، پرداختن به مسئله حجاب و عفاف با 
رویکرد اسالمی-ایرانی، برگزاری مسابقات قرآنی مساجد کل کشور 

در هرمزگان از جمله اقدامات اداره  کل ارشاد استان بود.
اهل البیت  کریمه  سراسری  همایش  کرد:  اضافه  درویش نژاد 
علیهم السالم در قالب همایش ملی پژوهشی- علمی نیز برگزار شد 
که البته اختتامیه این همایش در قم بود. همایش صحیفه پژوهان 
با محوریت تبییت مبانی صحیفه سجادیه، دیگر اقدامی بود که در 

حوزه مذهبی انجام شد.
وی با اعالم خبر راه اندازی موزه بزرگ سنتی-آیینی در بندرعباس، 
گفت: وجود بانک اطالعاتی از هنرمندان استان یکی از اولویت های 
سال آینده است. در کنار آن همچون دو سه سال گذشته تالش های 

برای افزایش گالری های درون  استانی انجام صورت می پذیرد.
به  اشاره  با  هرمزگان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ   مدیرکل 
اعزام  به  دیگر،  کشورهای  با  فرهنگی  ارتباط  برقراری  اهمیت 
کرد  اشاره  روسیه  و  ارمنستان  های  کشور  به  موسیقی  سه گروه 
و  بومی  هنر  بیشتر  رشد  زمینه ساز  چنینی  این  اقدامات  گفت:  و 
همچنین اشاعه آن در دیگر نقاط جهان است. به همین دلیل عالوه 
بر موسیقی در تالش هستیم در آینده در دیگر رشته های هنری 

نیز برنامه ریزی های برون مرزی طراحی و اجرا شود.
گسترده  به حجم  اشاره  با  هرمزگان  استان  فرهنگی  مسئول  این 
فعالیت های فرهنگی و هنری در این استان گفت: خوشبختانه با 
تالش های صورت گرفته در سه سال گذشته ، رشد کمی و کیفی 
را در کارها و اقدامات فرهنگی و هنری استان در همه بخش ها و 
زمینه ها شاهد هستیم و این روند عالوه براجرایی شدن سرعت 

بیشتری نیز به خود گرفته است. 

ویژه هفته دولت

دوش آگهی ز یار سفرکرده داد باد                        
من نیز دل به باد دهم هر چه باد باد

کارم بدان رسید که همراز خود کنم                    
هر شام برق المع و هر بامداد باد

امروز با حافظ

پرويزی »البی« را به فجر می رساند

ای  از مشاور رسانه  نقل  به  پیام زمان   به گزارش  
سینمایی  فیلم  فیلمبرداری  گذشته  روز  پروژه٬ 
»البی« به کارگردانی محمد پرویزی به پایان رسید 
و به زودی تدوین آن توسط محمدرضا مویینی آغاز 

خواهد شد.
نووتل  از عید فطر در  فیلمبرداری »البی« که پس 
پایانی  روزهای  گذشته  هفته  بود  شده  آغاز  تهران 
اش را پشت سر گذاشت و آخرین صحنه های فیلم 
با بازی شهرام حقیقت دوست در نووتل تهران مقابل 

دوربین علیرضا برازنده رفت.
است  قرار  شده  انجام  های  ریزی  برنامه  براساس 
پنجمین جشنواره  و  در سی  نمایش »البی«  اولین 
کنندگی  تهیه  رضویان  امیرشهاب  باشد.  فجر  فیلم 

این فیلم را بر عهده دارد.
در خالصه داستان این فیلم آمده است : البی روایت 
و  بمانند  صباحی  چند  اند  آمده  که  ست  آدمهایی 
و  گذرند،  می  تفاوت  بی  هم  کنار  از  گاهی   ، بروند 

گاهی می مانند... هر مسافر قصه ای دارد
 - شهاب حسینی   : از  عبارتند  فیلم  این  بازیگران  
ساره بیات   -  سحر دولتشاهی  -  مصطفی زمانی 
-  با هنرمندی  پگاه آهنگرانی -   علیرضا آقاخانی  -  
با حضور بهنوش طباطبایی - شهرام حقیقت دوست  
-آرمان درویش   - مهرداد صدیقیان - آزاده صمدی 
-  سام نوری  - هستی مهدوی فرد - مهسا همتی 
الهام جعفرنژاد  - مارن میلر  - سارا منجزی پور و 

منتشر شد.

»از نیمه خرداد«؛ نمايی صريح از 
زندگی و انديشه رهبر انقالب

آیین معرفی کتاب »از نیمه خرداد« )طرحی از اندیشه و 
رهبری حضرت آیت ا... خامنه ای( در فرهنگسرای انقالب 

اسالمی برگزار می شود.
نیمه  »از  کتاب  معرفی  آیین  ،در  زمان  پیام  گزارش  به 
قوه  بین الملل  معاون  الریجانی،  محمدجواد  خرداد«، 
سخنرانی  به  کشور  بشر  حقوق  ستاد  رئیس  و  قضاییه 
نشر  معاون  قهرودی،  مختارپور  علیرضا  می پردازد. 
موسسه  پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی و دبیرکل نهاد 
این  درباره  مباحثی  به طرح  کشور  عمومی  کتابخانه های 

اثر می نشیند.
در حاشیه این مراسم، نمایشگاهی از تابلو تقریظ های رهبر 
انقالب به نمایش در می آید. رهبر انقالب پس از خواندن 
برخی کتاب ها بر حاشیه آنها یادداشت هایی نوشته اند که 
نورالدین  حنابندان،  جشن  شد.  معروف  تقریظ  به  بعدها 

پسر ایران، خاک های نرم کوشک از این جمله اند.  
نیمه  »از  کتاب  عرضه  آیین،  این  جنبی  برنامه های  از 
پژوهشی  موسسه  آثار  از  دیگری  تعداد  کنار  در  خرداد« 
آیت ا...  آثار  نشر  و  حفظ  )دفتر  اسالمی  انقالب  فرهنگی 

خامنه ای( در محوطه فرهنگسراست.
از ساعت 10  اثر سه شنبه نهم شهریور  این  آیین معرفی 
در سالن فجر فرهنگسرای انقالب اسالمی برگزار می شود. 
فرهنگسرای انقالب اسالمی در بزرگراه شهید نواب صفوی، 

تقاطع پل کمیل، ابتدای کمیل شرقی واقع شده است. 
برای کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره 55408664 
enghelab. اینترنتی  نشانی  به  یا  بگیرید  تماس 

farhangsara.ir مراجعه کنید.

ادای دين جشنواره 
»ياری« به کیارستمی

سوئد  »یاری«  ایرانی  فیلم های  جشنواره  شانزدهمین 
افتتاح  کشورمان  فقید  سینماگر  به  احترام  ادای  با 

می شود.
»یاری«  کوتاه، جشنواره  فیلم  خبری  پایگاه  گزارش  به 
فیلم های  بلیت  فروش  از  حاصل  درآمد  ساله  همه  که 
کودکان  از  حمایت  برای  را  جشنواره  در  حاضر 
دقیقه  یک  با  امسال  می کند،  ایرانی صرف  بی سرپرست 

افتتاح می شود. به احترام عباس کیارستمی  سکوت 
امسال شانزده فیلم کوتاه و سینمایی در این رویداد به 
نمایش گذاشته خواهند شد. در بخش فیلم های کوتاه، 
ری پلی ساخته شبنم قلی خانی، طبق عادت همیشگی 
اجتماعی  یادگیری  نظریه  حمزه ای،  محمد  ساخته 
ساخته  کن  صدایم  آهسته  اوره،  حیدری  پوریا  ساخته 
نظری،  علی  ساخته  عزیزم  بشین  آبادی،  مه  حسین 
ساخته  نمکی  مرد  رضایی،  افشین  ساخته  باز  پنجره 
سیاه  عالیی،  امیرعلی  ساخته  پیانو  موسوی،  سیدسجاد 
رضا  ساخته  ابری  کودکان  و  فر  معین  حمیده  ساخته 

دارند. فهیمی حضور 
نارس  انارهای  سینمایی:  فیلم های  بخش  در  همچنین 
برزو  ساخته  زاپاس  مصطفوی،  مجیدرضا  ساخته 
ناهید  شاه حسینی،  خانه دختر ساخته شهرام  نیک نژاد، 
ساخته  فریبا  فراموشی  فصل  پناهنده،  آیدا  ساخته 
عباس رافعی و چهارشنبه 19 اردیبهشت ساخته وحید 

درمی آیند. نمایش  به  جلیلوند 
»یاری«  ایرانی  فیلم های  جشنواره  شانزدهمین 
حمایت  و  همکاری  با  شفیعی،  شیدا  مدیریت  به 
 24 روزهای  در  کوتاه«  فیلم  خبری  »پایگاه  خبری 
سوئد استکهلم  و  اپساال  شهر  دو  در  سپتامبر   25  و 

 برگزار می شود.

هرجا خدایی نیست ، فرو ریختنی است.
ویکتور هوگو

سخن حکیمانه

فیلم نگار زير نظر فارابی
 منتشر شد

شماره جدید ماهنامه تخصصی فیلمنامه نویسی 
»فیلم نگار« با بررسی 
پرده  روی  فیلم های 
زیر نظر بنیاد سینمایی 

فارابی منتشر شد. 
به گزارش  پیام زمان 
به نقل ازروابط عمومی 
سینمایی  بنیاد 
 165 شماره  فارابی، 
تخصصی  ماهنامه 

فیلمنامه نویسی »فیلم نگار« در 4 بخش سینمای 
ایران، پرونده  یک موضوع )سد نویسنده(، سینمای 

جهان و فیلمنامه کامل منتشر شده است.
در بخش سینمای ایران گزارش نشست نقد و 
تحلیل فیلمنامه گاو، بانک فیلمنامه، گفتگو با فرهاد 
توحیدی فیلمنامه نویس »امکان مینا«، »النتوری 
از دیدگاهی پدیدار شناسانه، نگاهی به فیلمنامه 
»النتوری«، داستان و تاریخ در فیلمنامه »امکان 

مینا«به چاپ رسیده است.
)سد  موضوع  یک  پرونده   بخش  در  همچنین 
نویسنده(، دو تصویر رایج درباره سد نویسنده، سد 
نویسنده از منظر عصب شناسی- روان شناسی، 
نشانه های عارضه سد نویسنده، ترس به مثابه 
سد نویسنده، درمانگری با تجسم اخالق، عالئم 
خستگی و مالل در نویسنده، سندرم صفحه خالی، 
عارضه هجوم ایده های بسیار زیاد، هفت راهکار 
برای رفع عارضه سد نویسنده، تمرین هایی برای 

غلبه بر سد نویسندگی و ... منتشر شده است.
آلیس آن سوی آینه، روز استقالل: باز خیز، کنگ 
فو پاندا 3، هیوالی پول، موتور محرک فیلم های ابر 
قهرمانی؛ »کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی«، گفتگو با 
کریستوفر مارکوس و استیفن مک فیلی فیلم نامه 
نویسان »کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی«، کارگاه 
فیلم نامه )عبور قهرمان از دوزخ پرده دوم/ هفت 
شیوه رایج(، سخنرانی ریچارد کرتیس در سمینار 
بفتا و تحلیل 22 قاعده داستان نویسی پیکسار در 

بخش سینمای جهان چاپ شده است.

در بازار کتاب

یادها و خاطره ها در زمان امروز یادی میکند 
از فیلم دست های خالی فیلمی به کارگردانی 
و نویسندگی ابوالقاسم طالبی و تهیه کنندگی 
سال1385  ساخته  تختکشیان  محمدرضا 
پرده  روی  بر   1386 ماه  مهر  در  است.که 

سینما رفته است.
دیالوگ به یاد ماندنی این فیلم...

امیرحسین )مرحوم خسرو شکیبایی(:دیشب 
خواستم  دیدم.  رو  آقا  انگار  شدم.  کربالئی 
بگم، ولی نشد. خواستم بگم اسیر بودم، دیدم 
خواستم  رفتن.  اسارت  به  بیتش  اهل  همه  
بگم جهاد کردم، دیدم جهاد من کجا جهاد 
حسین کجا. خواستم بگم بچم، دیدم دستم 
خالیه. دستم خیلی خالیه. با دست خالی چی 
بگم  بهت  اومدم  حاال  بکنم؟  می تونستم  کار 
من خیلی مزاحمت شدم. هیچ کاری نتونستم 

برا بچه هامون بکنم. حالل کن.

یادها و خاطره ها در زمان...
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علی پروین:

به راحتی قطر را شکست می دهیم

پیشکسوت فوتبال ایران با بیان 
ایران حرفی  اینکه قطر مقابل 
داشت،  نخواهد  گفتن  برای 
گفت: روز پنجشنبه با اختالف 
2 گل به راحتی قطر را شکست 

خواهیم داد.
به گزارش مهر، علی پروین در 
حاشیه حضور تمرین تیم ملی 
با تمجید از حضور معاون اول 
تیم  تمرین  در  جمهور  رئیس 
تیم  ملی گفت: خوشحالم که 

ملی آنقدر برای دولتمردان ما مهم است که معاون اول رئیس جمهور 
در تمرین امروز این تیم حضور پیدا کرد و باعث شد تا کادر فنی و 

ملی پوشان از روحیه باالیی برخوردار شوند.
وی تاکید کرد: این مسئله نشان می دهد که مردان سیاسی کشور 
برای فوتبال اهمیت خاصی قائل هستند و نتایج تیم ملی برایشان 
بسیار مهم است. علی پروین در ادامه خاطرنشان کرد: روز پنجشنبه 
بازی حساسی مقابل قطر خواهیم داشت و مطمئنم این تیم را به 

راحتی و با اختالف دو یا سه گل شکست خواهیم داد.
پروین در ادامه خاطرنشان کرد: مطمئنم که ورزشگاه جای سوزن 
انداختن نخواهد داشت و همه عاشقان تیم ملی به ورزشگاه خواهند آمد 
و تیم ملی شان را مورد تشویق قرار می دهند. وی در پایان و در پاسخ به 
این پرسش که آیا روز پنجشنبه به ورزشگاه خواهد آمد، افزود: مطمئن 
باشید روز پنجشنبه برای حمایت از تیم ملی به ورزشگاه خواهم آمد تا در 

کنار مردم عزیز ایران، تیم ملی کشورم را تشویق قرار دهیم.

عنابی ها با پرواز اختصاصی در تهران؛

برنامه تیم ملی قطر پیش از بازی با ایران اعالم شد

برنامه تیم ملی فوتبال قطر پیش از بازی با تیم ایران اعالم شد.
به گزارش مهر، کاروان تیم فوتبال قطر برای بازی با تیم ملی 

فوتبال ایران با یک پرواز اختصاصی به تهران می آید.
تمرین  آزادی یک جلسه  ورزشگاه  در  روز چهارشنبه  قطر  تیم 
برگزار می کند تا خود را برای بازی روز پنجشنبه آماده می کند.

پنجشنبه در  روز  و قطر ساعت 21  ایران  فوتبال  تیمهای ملی 
ورزشگاه آزادی و در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی به 

مصاف هم خواهند رفت.

پایان صندلی گذاری استادیوم آزادی 
و رونمایی از اتوبوس جدید تیم ملی

بازیکنان و اعضای تیم ملی فوتبال ایران امروز با اتوبوس جدید 
منقش به تصویر یوز ایرانی وارد استادیوم آزادی شدند.

به گزارش مهر، تمرین تیم ملی فوتبال ایران در حالی در زمین 
شماره یک آزادی آغاز می شود که قرار است اسحاق جهانگیری 
معاون رئیس جمهور در این تمرین حضور یابد. صندلی گذاری 
طبقه دوم ورزشگاه هم به اتمام رسیده و تماشاگران برای حضور 

در این طبقه در بازی با قطر مشکلی ندارند.
همچنین بازیکنان و اعضای تیم ملی ساعت 17:15 با اتوبوس 
جدید که به تصویر پرچم ایران و یوز ایرانی منقش است، وارد 
ورزشگاه شدند. نصرا... سجادی، محمدرضا ساکت و مهدی تاج 

از جمله اعضای حاضر در ورزشگاه آزادی هستند.

رقابتهای لیگ کشتی باشگاه های کشور؛

اسامی هیات ژوری و داوران قضاوت کننده اعالم شد

لیگ  رقابت های  اول  مرحله  در  کننده  قضاوت  داوران  اسامی 
کشتی باشگاه های کشور اعالم شد.

به گزارش مهر، مرحله اول رقابتهای لیگ باشگاه های کشتی آزاد 
و فرنگی کشور در روزهای 10 و 11 شهریورماه در سالن تختی 

شهر خرم آباد برگزار می شود.
اسامی داوران قضاوت کننده در این رقابت ها به شرح زیر است:

سرپرست فنی و ژوری: اردوان صاحب )خوزستان(
ژوری: عین اله محمدی )تهران( ناصر فروتن )تهران(

داوران درجه یک بین المللی:
1- مسعود رستمی پور )تهران( 2- بهنام شیرمحمدی )تهران( 
3- غالمرضا طاهرخانی )قزوین( 4- اردوان صاحب )خوزستان( 
5- عین ا... محمدی )تهران( 6- ناصر فروتن )تهران( 7- اکبر 
ابراهیم   -9 )بوشهر(  زاده  تقی  کوروش   -8 )زنجان(  نصیری 

کریمی )آذربایجان غربی(
داوران درجه دو بین المللی:

)آذربایجان  میرهاشمی  فرشید  )اردبیل( سید  1- جالل طوقی 
)البرز(  زورمند  مرتضی   -4 )لرستان(  بهرامی  فرید   -3 شرقی( 
بشیرزاده  مهدی   -6 غربی(  )آذربایجان  پناه  یزدان  ابراهیم   -5

)خوزستان( 7- شیرزاد غالمزاده )لرستان(
دوران درجه سه بین المللی:

)البرز(  محمدبیگی  غالمرضا   -2 )گلستان(  حدادی  محمد   -1 
)تهران(  احمدی  خلیل   -4 )کرمانشاه(  شهبازی  مهدی   -3 

5- میالد قالوند )خوزستان( 6- حمیدرضا فرسیابی )تهران(

پیام تشکر رسول خادم از بانک پاسارگاد

رسول خادم رییس فدراسیون کشتی،طی پیامی از حمایت  بانک  
ضمن  نامه  این  کرد.در  قدردانی  کشتی،  ملی  تیم  از  پاسارگاد 
پاسارگاد  بانک  عامل  مدیر  قاسمی  دکتر  از حمایت های  سپاس 
و همکاران این بانک از ورزش ملی کشور،از جانب جامعه بزرگ 
و  آماده سازی  راه  در  پاسارگاد  بانک  از زحمات مجموعه  کشتی 
المپیک  رقابت های  به  فرنگی  و  آزاد  ملی کشتی  تیم های  اعزام 
عزیز  مردم  رضایتمندی  با  خداوند،  لطف  با  که  برزیل   2016
است رسول  کرد.گفتنی  قدردانی  و  تشکر  بود،  کشورمان همراه 
خادم در این نامه آورده است حمایت های ایثارگرانه ی مجموعه  
گرانسنگ بانک  پاسارگاد به عنوان تنها حامی تیم های ملی کشتی، 
در سایه توجهات حضرت علی ابن موسی الرضا)ع( باعث کسب نتایج 
مناسب در رویدادهای برگزار شده از جمله المپیک ریو شده است. 
با تداوم  رییس فدراسیون کشتی در پایان اظهار امیدواری کرد 
امروز  از  بتواند  ایران  بانک پاسارگاد، کشتی  همکاری  و  همراهی 

قدم  های محکم تری برای حضور در المپیک 2020 توکیو بردارد.

سرمربی تیم ملی قطر:

بازیکنان ایران حماسی بازی می کنند
سرمربی تیم ملی فوتبال قطر با بیان اینکه هدفش 
کسب سه امتیاز از بازی با تیم ملی ایران است، 
گفت: تمریناتمان پشت درهای بسته برگزار می شد 

تا دستمان برای حریفان رو نشود.
شرایط  درباره  کارینیو«  »دنیل  مهر،  گزارش  به 
تیم ملی فوتبال قطر قبل از بازی با تیم ایران در 
انتخابی جام جهانی روسیه، گفت:  نهایی  مرحله 
تمرینات بسیار خوبی را انجام دادیم. به نظرم یک 
ماه زمان خوبی برای آماده سازی است. ما در این 
مدت کارهایمان را از جوانب مختلف پیش بردیم. 
خاطر  به  باشگاهی  سرمربیان  از  باید  همچنین 

همکاری با تیم ملی تشکر کنم.
وی افزود: ما چند بازی تدارکاتی هم برگزار کردیم 
که در این بازی ها به سطح خوبی رسیدیم. با اتمام 
مرحله آماده سازی، آماده کسب نتیجه در مسابقات 

رسمی پیش رو هستیم.
سرمربی قطر هدف اصلی این تیم از حضور در ایران 
را کسب پیروزی عنوان کرد و گفت: ما برای کسب 
سه امتیاز به ایران می رویم ولی باید دید چه پیش 
می آید. البته یک امتیاز هم برایمان خوب است ولی 

در مجموع دنبال پیروزی هستیم.
کارینیو در ادامه در پاسخ به این سئوال که چرا 
تمرینات قطر پشت درهای بسته و به طور محرمانه 
برگزار می شده است؟ تاکید کرد: هدفمان این بود 
که در سکوت کار را پیش ببریم و دستمان برای 

حریفان رو نشود.
سرمربی قطر خاطرنشان کرد: ما از تمام حریفانمان 
شناخت داریم از جمله ایران که در اولین مسابقه به 
مصاف آنها می رویم. ایران نسبت به دوره های قبل 
تغییراتی داشته است. از رویارویی با ایران هراسی 
نداریم و با اعتماد به نفس کامل به مصاف این تیم 
تیم  اینکه  ادامه درباره  خواهیم رفت. کارینیو در 
ایران را چطور می بیند، گفت: تیم ایران در بعضی از 
بخشها از جمله قدرت بدنی نسبت به گذشته قوی 
تر شده است. همینطور به صورت کلی بازیکنان 
ایرانی به صورت حماسی بازی می کنند که این هم 
ضعف است و هم قوت. در هر صورت ما به نقاط 

ضعف و قوت ایران آشنا هستیم.

پپ گواردیوال: هنوز بازی های 
منچستریونایتد را ندیده ام

سرمربی تیم فوتبال منچسترسیتی ادعا کرد که 
است،  ندیده  را  منچستریونایتد  بازی های  هنوز 
در حالیکه دو تیم باید در روز 10 سپتامبر )20 

شهریور( در »اولدترافورد« با یکدیگر بازی کنند.
به گزارش مهر، دو باشگاه شهر منچستر در حالی به 
مصاف یکدیگر می روند، که هر سه بازی خود را در 

لیگ با پیروزی پشت سر گذاشته اند.
مورینیو«  »ژوزه  با  رقابتش  که  گواردیوال«  »پپ 
سرمربی یونایتد، دوباره از سر گرفته خواهد شد، 
بازی  هنوز  گفت:  خبرنگاران  به  بازی  این  درباره 
منچستریونایتد را ندیده ام، پس 10 روز زمان دارم 
تا یونایتد و تیم های دیگر را رصد کنم. باید نمایش 
خیره کننده ای ارائه دهیم تا در »اولدترافورد« به 
پیروزی برسیم. جو آنجا را می توانم تصور کنم. 
کنم.  کسب  را  تجربه  این  خواهم  می  مشتاقانه 
امیدوارم بازیکنانمان بدون هیچ مصدومیتی و در 
شکلی ایده آل به تیم برگردند. ما می توانیم پیروز 
شویم. گواردیوال گفت که اگر قبل از تعطیلی لیگ 
)برای بازی های ملی( با منچستریونایتد بازی می 

کرد، خوشحال تر بود.
وی افزود: اگر باید در سه یا چها روز بازی کنیم، 
مشکلی نیست، به آنجا می رویم اما اکنون بازیکنان 
هرگز  روند.  می  کشورشان  ملی  تیمهای  به  ما 

نمی دانیم چه خبر است.

فابرگاس: در چلسی می مانم و 
برای جایگاهم مبارزه می کنم

هافبک اسپانیایی تیم فوتبال چلسی می گوید برای 
به دست آوردن جایگاهش در »استمفوردبریج« می 

ماند و مبارزه می کند.
فصل  این  فابرگاس«  »سسک  مهر،   گزارش  به 
تحت نظر »آنتونیو کونته« فقط 12 دقیقه برای تیم 

چلسی به میدان رفته است.
در این مدت اخبار مختلفی منتشر شد مبنی بر 
اینکه این هافبک 29 ساله از این تیم جدا خواهد 
شد اما فابرگاس با پیامی که بر روی توییتر گذاشت 
به تمامی شایعات پاسخ داد: »برعکس آنچه نوشته 
شده، من و سرمربی روابط خوبی با هم داریم و او 
هرگز به من نگفته که می توانم از این تیم بروم. 
او گفته به من اعتقاد دارد و من هم همین را به 
او گفتم. تا پایان اینجا هستم و مبارزه می کنم و 
بهترین عملکردم را به نمایش می گذارم.« فابرگاس 
از سال 2014 از بارسلونا به چلسی پیوست و تا به 
حال 97 بار با پیرداهن این تیم به میدان رفته است. 

برتری دشوار بارسلونا در زمین بیلبائو

 آبی اناری ها ۶ امتیازی شدند
تیم فوتبال بارسلونا با برتری در زمین بیلبائو مثل 

رئال مادرید امتیازات خود را به عدد 6 رساند.
به گزارش مهر، تیم های فوتبال بیبائو و بارسلونا دیدار 
حساس خود را در هفته دوم رقابتهای اللیگای اسپانیا 
برگزار کردند که طی آن شاگردان انریکه با حساب یک 

بر صفر میزبان خود را شکست داند.
ایوان راکیتیچ در دقیقه 21 روی سانتر زیبای آردا 

توران با ضربه سر برای بارسلونا گلزنی کرد.
بارسلونا با این برد خارج از خانه 6 امتیازی شد ولی 
نتوانست به صدر جدول بازگردد. تیم الس پالماس 
که برابر گرانادا به بردی پرگل دست یافته بود بخاطر 
قرار  بندی  رده  بهتر در صدر جدول  تفاضل گل 

گرفته است.
نتایج دیگر دیدارهای یکشنبه شب:

* الس پالماس 5 - گرانادا یک
* آالوس صفر - خیخون صفر

خبرخبر

با  پرسپولیس  باشگاه  عمومی  مدیرروابط   
رامین  با  همکاری  ادامه  وضعیت  تشریح 
ایوانکوویچ  رضائیان، به خبر جدایی برانکو 
از پرسپولیس هم واکنش نشان داد و گفت: 

سفر برانکو به دوبی چیز جدیدی نیست.
پندار خمارلو درباره آخرین وضعیت رامین 
قطعا  بازیکن  این  آیا  اینکه  و  رضائیان 
یا خیر، گفت: ما  پرسپولیسی خواهد ماند 
دادیم  ساله  سه  دادیم  پیشنهاد  رامین  به 
اینرا  هم  او  که  کند  امضا  را  قراردادش  تا 
پذیرفته است. فقط بحث برانکو و طاهری 
بود که آنها هم صحبت کردند و جمعبندی 

به دست آمد.
شرایطی  آن  به  آن  رامین  اگر  افزود:  وی 
که عنوان کرده بود از جمله امضای قرارداد 
بدون قید و بند با پرسپولیس پایبند باشد 

در تیم خواهد ماند.
در  پرسپولیس  عمومی   روابط  مدیر 
خصوص اینکه با حضور رضائیان نام کدام 
از لیست پرسپولیس خارج خواهد  بازیکن 
موضوع  این  روی  آنقدر  هنوز  گفت:  شد، 
بدهد  رخ  اتفاق  این  باید  است.  نشده  فکر 

که  داریم  هم  را  آسیا  قهرمانان  لیگ  ولی 
یک  است  ممکن  است.  بازتر  دستمان 

بازیکن جایگزین شود.
بداند  می خواهد  برانکو  داد:  ادامه  خمارلو 
از نظر باشگاه اول وضعیت رضائیان چطور 
است و بعد برای لیگ برتر یا لیگ قهرمانان 

آسیا بازیکنان را جابجا کند.
وی همچنیـن درباره سـفر برانکـو به دوبی 

و اینکـه گفتـه مـی شـود وی بـا یـک تیم 
دیگـر مذاکـره کـرده و از پرسـپولیس جدا 
خواهـد شـد، گفـت: ایـن اولیـن بـار نبـود 
کـه برانکـو بـه دوبـی مـی رود. او یـک کار 
شـخصی در دوبـی دارد. قبـل از ایـن هـم 
او هفـت، هشـت مرتبـه به دوبـی رفته بود 
ولـی چون مـی رفت و یـک روز بعد بر می 

گشـت کسـی خبـردار نمی شـد.

مدیر روابط عمومی پرسپولیس که با رادیو 
کرد:  خاطرنشان  کرد،  می  صحبت  جوان 
بهتر است هواداران را به این حواشی نبریم. 
ضمن اینکه برانکو قرارداد دو ساله ای را با 
پرسپولیس بسته است. اگر مربی فکر رفتن 
باشد که اوال قراردادش را تمدید نمی کند 

و ثانیا دو ساله تمدید نمی کند.
خمارلو در خصوص مکان برگزاری بازی با 
تراکتورسازی تبریز هم یادآور شد: من هم 
مطالب  ها  خبرگزاری  طریق  از  شما  مثل 
ما محل  برنامه  پیگیری می کنم. طبق  را 
ما  دانیم.  می  یادگار  ورزشگاه  را  بازی 
میهمان هستیم و مشکلی با مکان برگزاری 

مسابقه نداریم.
بازی  کارت  آیا  اینکه  درباره  پایان  در  وی 
رادوشوویچ دروازه بان خارجی پرسپولیس 
نه.  هنوز  گفت:  خیر،  یا  است  شده  صادر 
ایران یک  فوتبال  ملی  تیم  بازی  به خاطر 
مقدار سر مسئوالن فدراسیون شلوغ است 
رادشوویچ  نیست.  هم  خاصی  مشکل  که 
بازیکن آزاد است و مشکلی برای بازی در 

پرسپولیس ندارد.

ITC دروازه بان خارجی نیامده است؛

واکنش باشگاه پرسپولیس به خبر جدايی برانکو و اعالم وضعیت رضائیان

گل سردار آزمون مهاجم تیم 
روستوف مقابل آژاکس نمونه 
از درجا پریدن  بسیار جالبی 
از  باالتر  که  بود  بازیکن  یک 
حریف  دیده  آموزش  بازیکن 
پرنده  سردار  این  تا  شد  زده 
مقابل  ایران  امید  بیشترین 

قطر باشد.
در  آزمون  سردار  که  گلی 
مرحله پلی آف لیگ قهرمانان 
اروپا با تیم روستوف روسیه به 
آژاکس هلند بزرگ زد، گلی 
بود که 99 درصد بازیکنان فوتبال نمی توانند آن را به ثمر برسانند. سردار در حالتی 
تقریبا ایستاده، درجا روی دو پا بلند شد و مثل اسپک زدن در والیبال با سر توپ را به 
تور دروازه آژاکسی دوخت که یکی از بازیکن سازترین باشگاه های تاریخ دنیاست و در 

مدارس فوتبالش اتفاقا درجا پریدن را حسابی تمرین می کنند.
اما سردار چگونه توانست باالتر از مدافع آموزش دیده آژاکس بپرد و توپ را از روی سر او 

آن هم در حالت درجا به تور برساند؟
é  راز سردار آزمون چیست؟

سردار بچه گنبد است، دیار کورس اسب سواری و البته والیبال. پدر سردار مربی والیبال 
بوده و سردار نه با فوتبال که با والیبال و اسب سواری بزرگ شده است. شاید به همین 
دلیل سردار مثل باد می دود و مثل والیبالیست ها با سر اسپک می زند. فیلم های زیادی 

از سردار در والیبال وجود دارد که در حال اسپک زدن است و اسب سواری در گنبد.
سردار خندان فوتبال ایران را باید یکی از بزرگترین استعدادهای تاریخ فوتبال ایران 
دانست، پسر خنده رو که عاشقانه فوتبال بازی می کند و سرش درد می کند برای رقابت.

 رقابت او با قوچان نژاد و فریادهای هر دو پس از گل هایی که در جام ملت های آسیا 
به ثمر رساندند را به یاد دارید؟ سردار گل می زد، گوچی گل می زد، هیچ کدام هم کم 

نمی آوردند، بی جنبه بازی و قهر هم در کارشان نبود و فقط منتظر فرصت بودند.
گل شاهکار سردار با یک دور چرخش و ضربه بی نقصش به تیم قطر در جام ملتهای آسیا 
همچنان در اذهان ثبت شده و حاال او در روستوف نشان می دهد که از همه تاریخش 
آماده تر هم هست که اگر نبود آنگونه مدافع آژاکس را نابود نمی کرد و یک متر باالتر از 

او سر به آسمان نمی سایید.
آزمون یک دایی است، یک علی کریمی، مردی بادپا، دریبل زن و یک سر زن قهار. شاید 
اگر مهدوی کیا و کریمی و دایی را میکس کنیم معجونی داشته باشیم که اسمش سردار 

آزمون است، بازیکنی که پروازهایش به یاد می ماند و باید این پروازها را به خاطر سپرد.
او با گلی که به آژاکس زد،  امید اول نیروی هوایی ایران در جدال با قطر محسوب 
می شود/ البته که باید نظر کارلوس کی روش را هم دید  اما به هر حال سردار، این 

والیبالیست قهار فقط چند سانتر زیبا الزم دارد تا توپ را آبشار گونه به تور برساند.
این جوان گنبدی را باید سرلوحه قرار داد، پسری که والیبالیست بود و البته فوتبالیستی 
شد که وقتی به آسمان می پرد، انگار چند ثانیه آنجا اقامت می گیرد و علیه جاذبه عمل 
می کند و منتظر می ماند که توپ برسد. به طعنه باید گفت او در آسمانچای قند پهلو کم 

دارد برای خوردن و منتظر توپ ماندن!

المپیک ریو در حالی به پایان رسید که سهم قاره 
تنها  سواری  دوچرخه  مدال های  کسب  در  آسیا 
2 درصد و تنها سه نماینده این قاره از خط پایان 

رقابتهای بخش جاده عبور کردند.
سی  سواری  دوچرخه  رقابتهای  مهر،  گزارش  به 
با  ریودوژانیرو،  المپیک  بازیهای  دوره  یکمین  و 
توزیع 54 مدال در دو بخش زنان و مردان و در 
رشته های جاده استقامت، پیست، بی.ام.ایکس و 
کوهستان به پایان رسید اما سهم قاره آسیا از این 
مدالها تنها یک طالی زنان چین در پیست و اولین 
مدال دوچرخه سوار مالزیایی در تاریخ المپیک در 
کایرین و به رنگ برنز بود. این یعنی اینکه سهم 
قاره آسیا از مدالهای توزیع شده در المپیک 2016 

تنها سه درصد بوده است.
این در حالی بود که بریتانیایی ها به لطف دوچرخه 
سواران زن خود 12 مدال در این رشته صید کردند. 
بدست  مدال  آمریکا 5  و  هلند 6  بریتانیا،  از  بعد 
از کسب این مدالها  آوردند. بریتانیایی ها به غیر 
در بخش پیست رکوردهای جهان و المپیک را نیز 

جابجا کردند.
در بخش مسابقات جاده مردان که رکابزنان ایرانی 
هم حاضر بودند، 63 ورزشکار از 144 رکابزن از خط 
پایان مسیر 241 کیلومتری المپیک ریو گذشتند 
که از بین 10 آسیایی حاضر در این بخش تنها دو 
رکابزن قزاق و تک رکابزن ژاپن نام خود را به عنوان 

نفری که از خط پایان گذر کرده ثبت کرده اند!
برگزاری مسابقات دوچرخه سواری جاده در المپیک 
به سال 1896 برمی گردد و قدمت 24 دوره ای دارد 
و تا االن رقابتهای این رشته ادامه داشته. تایم تریل 
بعد از چند دوره که به صورت تیمی برگزار شد و 
ایران نیز در این بخش حضور داشته است به طور 
رسمی طی 9 دوره از سال 1960 به صورت انفرادی 
دنبال شده است. مسابقات بخش کوهستان از سال 
.ایکس جوان ترین  1996 و طی 6 دوره و بی.ام 
رشته دوچرخه سواری نیز از سال 2008 در المپیک 
و سه دوره برگزار شده است که ایران تاکنون موفق 
به کسب سهمیه در این بخش و همین طور بخش 

پیست نشده است. 
در طی ادوار المپیک 722 مدال در تمامی بخش 
های دوچرخه سواری توزیع شده که سهم زنان 153 
مدال بوده است. در این بین رکابزنان فرانسوی به 
تنهایی 90 مدال کسب کرده اند. ایتالیا و بریتانیا نیز 

دوم و سوم هستند.
در  آوری  مدال  در  آسیایی  کشورهای  سهم  اما 
است.  اندک  بسیار  سواری  دوچرخه  رشته های 
آسیایی ها تنها 15 مدال در مجموع کل مدال های 
این رشته ها بدست آورده اند. یعنی سهم قاره آسیا از 
722 مدال دوچرخه سواری از سال 1896 تاکنون 

تنها دو درصد بوده است!
از بین کشورهای آسیایی تنها قزاقستان که کشوری 
نیمه آسیایی نیمه اروپایی است ، موفق شده توسط 
الکساندر وینوکوو از المپیک 2000 مدال نقره و در 
2012 لندن مدال  طال گرفت تا تنها رکابزنی باشد 
که از بین دوچرخه سواران مرد آسیا بتواند مدال 
طالی المپیک را صید کند. تاکنون هیچ رکابزنی از 
قاره آسیا غیر از این قزاق که در تورهای اروپایی پا 
می زند نتوانسته بر روی سکوی المپیک در بخش 
استقامت یا تایم تریل مردان و زنان بایستد. در کسب 

مدال بخش تایم تریل سهم آسیا صفر بوده است.
در بخش پیست آسیایی ها موفق تر بوده اند. اولین 
مدال طالی کشورهای آسیایی در بخش پیست در 
المپیک 2016 برزیل بدست آمد. چینی ها که 7 
مدال در سابقه المپیکی خود در رشته های دوچرخه 
سواری دارند در این دوره توسط تیم زنان خود و در 
ماده تیم اسپرینت طال گرفتند تا اولین مدال طالی 
دوچرخه سواری کشور خود و آسیا در بخش پیست را 
بدست بیاورند. چینی ها غیر از این مدال در کل ادوار 
المپیک 3 نقره و 3 برنز را در کارنامه کاری خود دارند.

مالزی برای اولین بار توسط رکابزن مرد خود در 
رشته کایرین یک برنز در المپیک 2016 کسب کرده 
تا به جرگه مدال آوران آسیایی بپیوندد. ژاپنی ها هم 
پیش از این یک نقره و 3 برنز و هنگ کنگی ها 
هم یک برنز در المپیک های قبلی بدست آورده اند.

کشـتی فرنگـی ایـران بعد از ثبـت نتایجی 
لنـدن،  المپیـک  در  تاریخـی  و  طالیـی 
نـزول عجیبـی را در المپیـک ریـو رقـم زد 
تـا نشـان دهـد ایـن رشـته برای بازگشـت 
بـه روزهـای اوج، نیاز به آسـیب شناسـی و 

دارد. پوسـت اندازی 
فرنگی  کشتی  ملی  تیم  مهر،  گزارش  به 
المپیک  ترکیب  همان  با  حالی  در  ایران 
قبلی به ریو اعزام شد که شاید کمتر کسی 
باتجربه  و  طالیی  شاگردان  می کرد  فکر 
شوند.  مواجه  نتایجی  چنین  با  بنا  محمد 
البته پرداختن به این بحث، نیاز به اقدامات 
بد نیست  اما  کارشناسی و تخصصی دارد، 
برخی  به  باشیم  داشته  متفاوت  نگاهی 
اتفاقات در بدنه کشتی فرنگی ایران که در 
سه  کسب  به  منجر  لندن   2012 المپیک 
دو  با  ریو   2016 المپیک  در  و  طال  مدال 

مدال برنز به یک نزول تبدیل شد.
تغییر در لیست مردان طالیی المپیک

در  فرنگی  کشتی  مدال  هفت  مجموع  از 
المپیک 2012 لندن، 3 مدال طال به تیم 
ایران رسید و روسیه  با 2 مدال طال و کره 
جنوبی و کوبا هرکدام با یک مدال طال در 
کشورمان  کاران  فرنگی  از  بعد  جایگاهی 
ایستادند. این درحالی است که از مجموع 
کوبا  کشور  ریو،   2016 المپیک  طالی   6
مدال های  جمع  و  داشت  بهتری  عملکرد 
طالی خود را به 2 رساند. روسیه نیز نتایج 
تیم های  و  کرد  تکرار  را  خود  قبل  دوره 
یک  هرکدام  نیز  صربستان  و  ارمنستان 

مدال طال گرفتند. تیم ایران نیز با شکست 
مردان طالیی المپیک قبلی در کسب طال 

ناکام ماند.
é آیا تغییر قوانین به ما ضربه زد؟

کشتی در المپیک 2012 لندن در سه تایم 
2 دقیقه ای برگزار و امتیاز هر تایم جداگانه 
نهایت  در  ترتیب  بدین  می شد.  محسوب 
از  تایم  دو  در  که  بود  برنده  کشتی گیری 
سه تایم پیروز بود. حتی صرف نظر از اینکه 
باخته بود می  با پوئن بیشتر  تایم  در یک 
کند،  و جبران  بازگردد  به کشتی  توانست 
اما قوانین کشتی در المپیک 2016 ریو با 
تغییری بزرگ روبرو شده بود. تغییراتی که 
سرنوشت کشتی را در دو تایم 3 دقیقه ای 
برای  امتیازات  مجموع  و  می کرد  مشخص 

تعیین فرد برنده محسوب می شد.
المپیک  در  کشتی  قوانین  دیگر  سویی  از 
دو  اگر  که  بود  طوری  لندن   2012
نمی  کسب  پوئنی  یکدیگر  از  کشتی گیر 
زمان یک دقیقه  به محض رسیدن  کردند 
در  باید  آبی  کشتی گیر  ابتدا  ثانیه،  سی  و 
 30 قرمز  کشتی گیر  و  می نشست  خاک 
اگر  که  کند  اجرا  فن  تا  داشت  وقت  ثانیه 
اجرا نمی کرد یک پوئن به کشتی گیر آبی 
داده می شد. در تایم دوم نیز اگر دو کشتی 
کشتی  نمی گرفتند،  پوئن  یکدیگر  از  گیر 
بار  این  و  نشست  می  خاک  در  قرمز  گیر 
کشتی گیر آبی باید در عرض سی ثانیه فن 
اجرا می کرد و اگر او هم فن نمی زد، یک 

امتیاز به کشتی گیر قرمز می دادند.

کشتی گیر،  یک  اگر  شرایط  این  در  حاال 
»دفاع در خاک« خوبی داشت، می توانست 
و  ببندد  را  کشتی  بارانداز،  یک  اجرای  به 
کار را به کلینچ برساند تا در نهایت پیروز 
میدان شود که انصافا کشتی فرنگی ایران 
المپیک  در  نحو  بهترین  به  قوانین  این  از 
قبلی به سود خود استفاده کرد.ضمن اینکه 
کار  به  نیازی  اینکه  دلیل  به  گیر  کشتی 
کردن در سرپا نداشت، بدنش کمتر دچار 
افت می شد و عمال کشتی در تایم های دو 
باالیی  آمادگی جسمانی  به  نیاز  دقیقه ای 

نداشت.
از  دیگر خبری  قوانین کشتی  تغییر  با  اما 
نبود.  ریو   2016 المپیک  در  سیستم  این 
فنی  و  جسمانی  آمادگی  عدم  نتیجه  در 
که  آنها  شد  باعث  ایرانی  کشتی گیران 
شده  هماهنگ  قبلی  المپیک  سیستم  با 
کسب  طال  مدال  روش  همین  با  حتی  و 
کرده بودند، حاال در المپیک ریو با شکست 

مواجه شوند.
é دیگر از اجرای فن خبری نبود

بودیم  شاهد  ریو   2016 المپیک  در 
کشتی گیران ایرانی با توجه به اینکه هنوز 

خود را با قوانین منطبق نساخته بودند به 
محض اینکه سر خود را روی سینه حریف 
دریافت  اخطار  داوران  از  می گذاشتند 
نداشتن  دلیل  به  اینکه  ضمن  می کردند 
آمادگی جسمانی الزم کم کار شناخته شده 
و باز اخطار دریافت می کردند که این امر 
در کشتی های سعید عبدولی، امید نوروزی 
و حبیب اله اخالقی باعث شکست آنها شد.

حمید  از  غیر  به  المپیک  در  همچنین 
به  و  شد  ظاهر  و  فنی  بسیار  که  سوریان 
کرد،  اجرا  را  زیبایی  فنون   ناکامی  رغم 
فن  اجرای  نتوانستند  کاران  فرنگی  مابقی 
دیگر  بزرگ  نیز یک مشکل  این  که  کنند 
در  فنی  نظر  از  که  سوریان  حمید  و  بود 
سطح خوبی بود از لحاظ آمادگی جسمانی 

بسیار متزلزل ظاهر شد.
قوانین  با  ایرانی  اگر فرنگی کاران  واقع  در 
بیشتر آشنا بودند و در مسابقات بین المللی 
اگر  حتی  و  بودند  کرده  شرکت  بیشتری 
شرایط بدنی بهتری داشتند و کمی فنی تر 
بودند، در حال و هوای کشتی های المپیک 
عمل  تر  موفق  قطعا  و   ماندند  نمی  قبلی 

می کردند.

دالیل افول کشتی فرنگی از لندن تا ریو
تغییر قانون یا بی برنامگی؟

سه آسیایی از خط پایان گذشتند؛

سهم عجیب دوچرخه سواری آسیا از مدال المپیک؛ فقط 2 درصد!
او در آسمان چای قند پهلو می خورد؛

سردار امید اول ایران مقابل قطر
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مفقودی
کارت دانشجویی اینجانب حامد گوهری انارکی فرزند حسین به شماره دانشجویی 
رشته  شناسی  کار  مقطع  در   1372 ت.ت   1271559323 92122435 ش.ش 
مهندسی صنایع صادره از اصفهان از دانشگاه علم و فناوری مازندران ) بهشهر ( 

مفقود گردیده ، فاقد اعتبار است .
بهشهر 

دادنامه
تاریخ:93/9/29 پرونده کالسه: 2/93ح/161 شماره دادنامه:275

مرجع رسیدگی کننده:  حوزه دوم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه 
خواهان: علی معصومی با وکالت علیرضا شجاعی وپریسا شجاعی: چهاردانگه- ابتدای 

خیابان شهید کریمی- پ 189
خوانده: اسماعیل محمدی : مجهول المکان  خواسته : مطالبه وجه 

گردشکار : خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده باال تقدیم شورا نموده که پس از 
ارجاع به این شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت 
تشریفات آئین دادرسی در وقت فوق العاده / مقرر شورا بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل 
است و با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

انشاء رای می نماید:
)) رای شورا ((

در خصوص  دعوی آقای علی معصومی با وکالت آقای علیرضا شجاعی وخانم پریسا 
شجاعی به طرفیت آقای اسماعیل محمدی به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 
50/000/000 ریال و خسارات تاخیر در تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله، وکالی 
خواهان در ایضاح خواسته موکل خویش اظهار داشتند خوانده مبلغ دو میلیون تومان 
از بابت رسید عادی مورخ 92/8/17 و مبلغ سه میلیون تومان نیر به صورت وجه دستی 
قرض از موکل گرفته است و اینخصوص استناد به استماع شهادت شاهد و سوگند 
خواهان نموده اند، خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نداشت و الیحه ای 
مبنی بر برائت ذمه خویش ارائده و اقامه ننموده است شورا در خصوص خواسته مطالبه 
دومیلیون تومان مستند به رسید عادی را وارد و ثابت دانسته و با استناد به ماده 198 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ یکصد و 
پنجاه هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست )93/5/20( لغایت اجرای حکم و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه راصادر واعالم می نماید و درخصوص خواسته مطالبه سه میلیون تومان نظر به 
اینکه در زمان اجرای قرار ایشان سوگند و استماع شهادت شهوددر اجرای ماده 230 
قانون صدر الذکر شهود خود را حاضر ننموده اند لذا شورا مستندا به ماده 197 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی قرار رد دعوی مطروحه را 
صادر واعالم می نماید، رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل وا 
خواهی در این شورا و پس از انقضای مدت واخواهی ظرف بیست روزدیگر قابل تجدید 

نظر خواهی درمحاکم عمومی بخش چهاردانگه می باشد. م/الف  1123
امامی  قاضی شورای حل اختالف چهاردانگه  

ابالغ
خواهان آقای عبدالرضا گودرزی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمد حسین 
عظیمی حناوردی به خواسته ابطال رای شماره 4456 مورخ 1383/3/26 هیات 
حل اختالف ماده 147 قانون ثبت مقوم به ده میلیون ریال  و 2. تقاضای صدور 
حکم به ابطال سند مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ پالک ثبتی 90 فرعی از 7 
اصلی مفروز ومجزا شده از پالک 12 فرعی از اصلی مذکور واقع در تپه سیف بخش 
12 تهران مقوم به 10 میلیون ریال تقدیم دادگاه عمومی شهرستان چهاردانگه 
نموده که به شماره کالسه 95099829292400049 شعبه دوم حقوقی دادگاه 
بخش چهاردانگه ثبت شده که وقت رسیدگی آن به تاریخ  1395/07/24 و ساعت 
09:30 تعیین گردیده شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و 
در خواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد ان 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم درخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م /الف 1124
شعبه دوم حقوقی دادگاه بخش چهاردانگه 

ابالغ 
به  قربانی  اله  به طرفیت خوانده حجت  پور دادخواستی  خواهان احمد علی علی 
خواسته الزام به فک پالک خودرو تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان بابل نموده 
در  واقع  بابل  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   3 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
استان مازندران شهرستان بابل میدان والیت دادگستری شهرستان بابل کدپستی 
4713658739ارجاع و به کالسه 9809981110300225ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 95/7/13 و ساعت 9:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خو اهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مرتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
مدیر دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل هادی کاظمی حاجی  

آگهی مزايده 
دایره اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد در پرونده اجرایی بکالسه 950663 له 
نامدار پور تقی علیه علی احمدی حسن کال جهت وصول محکوم به و هزینه های 
اجرایی عرصه و اعیان یکدستگاه آپارتمان به مساحت 124/61 واقع در بابل شهرک 
شهید چمران کوچه چمران 12 طبقه اول می باشد که در ساختمان دو طبقه سه 
واحد ی در طبقه اول احداث شده و بقیه السهم از عرصه و مشاعات و مشترکات 
طبق قانون تملک آپارتمانها و ایین نامه اجرایی آن برخوردار می باشد ساختمان ما 
در دو دوم طبقه روی پیلوت سه واحد پاساژ ثبتی و قدمت بیش از 5 سال بنا شده 
است واحد دارای نمای جنوبی رنگ شیشه آلومینومی و سقف شیروانی و دارای دو 
اتاق خواب هال و پذیرایی کف واحد کامل بتنی آشپزخانه اونجا با پوشش کف و 
دیوار سرامیک سرویس کامل بهداشتی پوتین داخل دیوار ها گچ سقف گچ گرمایشیو 
سرمایشی کولر می باشد ملک مورد در رهن بانک قرار دارد که بازداشت نیز می باشد 
متعلق به محکوم علیه را از طریق مزایده در تاریخ 95/7/14 روز چهار شنبه ساعت 
11 صبح در محل دفتر اجرای دادگستری بابل بفروش برساند مزایده از قیمت پایه 
به مبلغ 1/250/000/000 ریال آغاز و به باالترین بهای پیشنهادی واگذار خواهد شد 
برنده مزایده بایستی ده درصد بها را فی المجلس و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه 
پرداخت نماید در صورت انصراف مبلغ پرداختی پس از کسر هزینه مزایده به نفع 
دولت ضبط خواهد شد و کلیه هزینه های انتقال نیز با خریدار میباشد متقاضیان 
میتوانند تا پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از مال مورد مزایده بادید نمایند 
مدیر اجرای دادگستری بابل  

احضار متهم
عباس  و  این شعبه محمد حسینی  پرونده کالسه  9509982929600578  در 
نیسانی به اتهام سرقت مستوجب تعزیر و ورود و اقامت غیرمجاز اتباع بیگانه تحت 
تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان بودن متهم  ودر اجرای مقررات 
ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری نامبرده 
ابالغ میگردد تا ظرف مدت 5 روز از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی 
مقررات  مطابق  عدم حضور،  صورت  در  است  بدیهی  گردد.  حاضر  شعبه  این  در 

رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.  م/الف1069 
منشی دادگاه بخش شعبه 102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه –  بهرام سهرابی زاده 

 دادنامه
کالسه پرونده: 12/173/95    شماره دادنامه: 479- 95/5/10 

خواهان: جواد گرگانی فیروزجاه فرزند حسینعلی 2- حسینعلی گرگانی فیروز جاه 
ف اسحاق آدرس بابل خیابان کشاورز شهرک انقالب ک مسجد منزل گرگانی

خوانده: محمدعلی منصوری مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه

رای قاضی شورا – در خصوص دعوی آقایان جواد گرگانی فیروزجاه ف حسینعلی 2- 
حسینعلی گرگانی فیروزجاه ف اسحاق بطرفیت محمدعلی منصوری دائر بر مطالبه 
وجه بمبلغ 62/000/000 بانضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه خواهان 
بیان میدارد خوانده به موجب رسید عادی مورخه 94/2/1 نهال مرکبات در مرکز 
تکثیر واقع در بابل خریداری نموده که از پرداخت آن استنکاف می ورزد در قبال 
و الیحه  ندارد  در جلسه حضور  قانونی  ابالغ  رغم  علی  نیز  دعوی خواهان خوانده 
ارائه رسید عادی خواسته  با توجه به محتویات پرونده و  ارائه نداده است فلذا  ای 
خواهان را وارد و موجه تشخیص و به استناد مواد 198 و 519 و 515 و 522 قانون 
آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 62/000/000 ریال بانضمام مبلغ 
930/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
95/2/14 لغایت زمان وصول محکوم به صادر و اعالم می گردد. این رای غیابی است 
و در مهلت 20 روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه عمومی حقوقی بابل می باشد.
آگهیقاضی شعبه 12 شورای حل اختالف بابل – خیری زاده سماکوش

شاکی به نام نعمت اله دریکوند شکوائیه ای به طرفیت متهم آرش محمدی فرزند 
بهرام به اتهام ایراد جرح عمدی بوسیله تیراندازی با اسلحه و قدرت نمایی با اسلحه 
و اخالل در نظم و آسایش عمومی و حمل یک قبضه سالح شکاری غیر مجاز و 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم  اسلحه گرم جنگی  نگهداری  و  حمل 
دادگاه کیفری دو شهرستان خرم  به شعبه 101  نموده که جهت رسیدگی  آباد 
انتهای بلوار پژوهنده  آباد )101 جزایی سابق( واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر 
که  گردیده  ثبت  کالسه 9509986611500313  به  و  اجتماعی  تامین  روبروی 
وقت رسیدگی آن 1395/7/14 و ساعت 10:30 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن متهم و درخواست شاکی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود  در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد 
)101جزایی سابق(-اکرم ملكی. 

اداره  کل ثبت اسناد و امالك استان البرز  
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک ساوجبالغ

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده12 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
موضوع  هیات  جلسه   94/12/17-139460331012012054 شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اسداله عسگری فرزند 
رجب به شماره شناسنامه 1645 صادره ازآوج به مساحت 751/6  متر مربع مفروز 
و مجزی شده از پالک 184 اصلی ششدانگ یک باب ساختمان خریداری از سهمی 
تهران دفتر  ایمانعلی خرد رنجبر موضوع سند 51462-49/7/12 دفتر خانه 17 
البرز لذا  48 صفحه 520  واقع در لشگر آباد جزء حوزه ثبتی ساوجبالغ استان 
به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی در روزنامه های 
کثیر االنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و اگهی  می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست خود را به مراجع 
و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  نمایند.بدیهی است در صورت  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 297
اول:  95/5/25 تاریخ انتشار   دوم : 95/6/9 تاریخ انتشار

محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان ساوجبالغ     

متن آگهي
 خواهان/شاکي علیه/متهم  سعید شفیعي به اتهام استفاده از تجهیزات دریافت از 
ماهواره تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان شهرکرد نموده که جهت رسیدگي 
در  سابق(واقع  جزایي   104( شهرکرد  شهرستان  کیفري  دادگاه   104 شعبه  به 
استان چهارمحال و بختیاري-شهرکرد-خیابان آیت ا... کاشاني ارجاع و به کالسه 
9509983811400027ثبت گردیده که وقت رسیدگي آن 1395/07/10وساعت 
المکان بودن خوانده/متهم و درخواست  09:00تعیین شده است.به علت مجهول 
خواهان/شاکي وبه تجویزماده 73قانون آ  یین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب 
در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي 
مي شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضما یم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد.
دادرس دادگاه کیفري شعبه104دادگاه کیفري 2 شهرستان شهرکرد)104 جزایي سابق(- 
مقاره  

آگهي ابالغ
 وقت رسیدگي به متهم

حسب محتویات پرونده کالسه 950463/ 102کیفري در اجراي ماده 341قانون 
صابري  ناصر  آقایان  به  کیفري  امور  در  انقالب  و  عمومي  دادگاه  دادرسي  آیین 
فرزند میرعلي مجهول المکان ابالغ مي شود که در خصوص شکایت آقایان جواد 
امیرپورکوراني فرزندرجبعلي علیه شما دا یر برانتقال مال غیروتخریب جهت دفاع 
درمورد اتهام وارده درتاریخ 1395/07/10 ساعت 10/30 درشعبه  102 کیفري 
تصمیم  حضور  عدم  درصورت  است  بدیهي  حاضرشوید.  شهرکرد  عمومي  دادگاه 

قانوني اتخاذخواهد شد.
دفترشعبه یكصدو دو جزایي دادگاه عمومي شهرکرد

دادنامه
پرونده کالسه: 9209980241601240 شعبه 119  تاریخ رسیدگی 94/10/9- 
نهایی شماره  با هنر تهران تصمیم  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
9409970241601417- خواهان: آقای سید ابوالفضل علوی مقدم  فرزند سید 
محمد با وکالت آقای مرتضی مهدی پور فرزند قاسم  به نشانی:کرج میدان نبوت 
برج نبوت ط دوم واحد سوم - خواندگان:1- آقای احمد توکلی طرقی به نشانی 
مجهول المکان 2- بانک سپه شهرستان نطنز با وکالت آقای امیر امیدی قمی فرزند 
احمد به نشانی تهران خ مطهری –خ فجر خ شهید غفاری پ53 ط 2  3- اداره 
ثبت اسناد و امالک قلهک به نشانی تهران بلوار میر داماد بعد از خ نفت شمالی 
است(2-دستور  مالی  اجرائیه  اجرائیه)موضوع  ابطال  ها:1-  نظرخواسته  تجدید   –
– شماره  رهن  به فک  الزام   -4 است(  مالی  )موضوع سند  3-ابطال سند  موقت 
العاده  تاریخ نهم دی نود و چهار در وقت فوق  صورتمجلس: 9409001614-به 
پرونده کالسه 119-92- امضا کننده  ذیل تشکیل است  بتصدی  دادگاه  جلسه 
1240 تحت نظر است طرفین حضور ندارند دادگاه با عنایت به محتوای پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید.- رای دادگاه   در خصوص دادخواست آقای سید ابوالفضل علوی 
مقدم فرزند سید محمد با وکالت آقای مرتضی مهدی پور به طرفیت 1- آقای احمد 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  نطنز3-  بانک سپه شهرستان  فرزند حسن 2-  توکلی 
قلهک به خواسته 1- ابطال اسناد رهنی شماره 78193 مورخ 85/7/18 و79129 
دفتر اسناد رسمی شماره 7 نطنز مقوم به 51 میلیون ریال 2-الزام خوانده ردیف 
سوم به ابطال اجرائیه ثبتی صادره در خصوص ملک به پالک ثبتی 6063-44و45 
واقع در بخش 11 تهران و فک رهن از آن مقوم به 51 میلیون ریال با احتساب 
خسارات دادرسی. به این شرح که وکیل خواهان بیان داشته: خواهان به موجب 
سند عادی بیع مورخ 84/11/24 ملک فوق الذکر را از آقایان بهادر ربیعی و صالح 
مذکور  فروشندگان  و  است  کرده  خریداری  جبدرقی  احمد  ناهید  خانم  و  امینی 
پس از معامله با خواهان اقدام به واگذاری ملک فروخته شده به خوانده ردیف اول 
کرده و متعاقب آن طی سند رسمی انتقال شماره 5315 مورخ 85/6/25 دفترخانه 
681 تهران سند رسمی ملک به نام خوانده ردیف اول آقای احمد توکلی طرقی 
ثبت وصادر میشود و متعاقب آن آقای احمد توکلی طرقی به موجب اسناد رسمی 
شماره 78193 مورخ 85/7/18 و شماره 79129 دفترخانه شماره 7 نطنز ملک 
فوق الذکر را در رهن بانک سپه قرار داده و به جهت عدم انجام تعهدات بانک سپه 
از طریق اجرای اسناد رسمی نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کرده است به 
این جهت خواهان ابتدا در شعبه 127 دادگاه محترم حقوقی تهران طی پرونده 
کالسه 890810 مبادرت به طرح دعوی جهت ابطال سند رسمی انتقال ملک به 
به موجب دادنامه شماره 900125  آقای احمد توکلی طرقی کرده است که  نام 
آقای احمد  نام  به  انتقال  ابطال سند رسمی  به  مورخ 90/3/21 آن دادگاه حکم 
توکلی طرقی صادر میشود،بنابراین تقاضای محکومیت خواندگان به شرح فوق را 
دارد. نظر به اینکه پس از یک بار رسیدگی در این شعبه با این استدالل که برابر 
پاسخ استعالم ثبتی به شرح برگ 12 پرونده که تصریح داشته ملک فوق الذکر برابر 
سند رسمی انتقال 5315 مورخ 85/6/25 دفتر 681 تهران به آقای احمد توکلی 
ابطال شده است سند  آنچه  الذکر  اخیر  دادنامه  برابر  و  طرقی منتقل شده است 
رسمی انتقال شماره 5-53 میباشد که موضوع از ریاست محترم شعبه 127 دادگاه 
حقوقی تهران استعالم و در پاسخ به شرح برگ 50پرونده تصریح شده به جهت 
اینکه خواهان در برگ دادخواست ابطال سند شماره   5-53 را درخواست کرده 
است بنابراین دادگاه نیز به موجب دادنامه صادره حکم به ابطال سند شماره 53-5 
را صادر کرده است و موضوع از موارد اصالح دادنامه نیست.در نتیجه این دادگاه 
به موجب دادنامه شماره 930925 مورخ 93/7/6 مبادرت به صدور قرار رد دعوی 
خواهان نمود که با تجدیدنظر خواهی خواهان شعبه18 دادگاه محترم تجدیدنظر با 
این استدالل که ذکر اشتباهی شماره سند موجب صدور قرار نیست و دادگاه می 
بایست اقدام به رسیدگی و اتخاذ تصمیم در ماهیت نماید بانقض قرار پرونده جهت 
رسیدگی به این دادگاه ارجاع که با دعوت از طرفین جهت ارائه مستندات که از 
جمله صدور دادنامه اصالحی در شعبه 127 باشد از طرفین فقط خواهان و وکیل 
وی در جلسه مورخ 94/5/24 حاضر و تصریح داشتند که در مهلت مناسب نسبت 
به ارائه دادنامه اصالحی جهت اصالح شماره سند در دانامه مورد استناد از 53-5 
به 5315 اقدام خواهند کرد و علیرغم مهلت تا تاریخ 94/10/9 اقدامی نداشته اند 
و با توجه به تصریح ریاست محترم شعبه 127 به شرح برگ 50 پرونده که ذکر 
شماره سند موضوع حکم ابطال سند بنا به درخواست خواهان در برگ دادخواست 
از موارد صدور دادنامه  شماره 5-53 بوده و همان شماره در حکم آمده و مورد 
اصالحی نیست در نتیجه دادگاه خواسته خواهان را مردود دانسته و مستندا به 
ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطالن دعوی خواهان صادر و اعالم میدارد رای 
صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید 

نظر استان تهران است.
110/62484 رئیس شعبه 119 دادگاه حقوقی تهران- علی نجفی

نرخ بیکاری دانش آموختگان در البرز 
82 درصد 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیوستگی 
اقتصادی گفت و اعالم کرد:  مسائل سیاسی و 
نمی توان از نظر سیاسی از دولت حمایت نکرد 
و از آن انتظار داشت در زمینه اشتغال کارهای 

چشمگیری انجام دهد.
مردم  با  مردمی  دیدار  در  خلیلی  اسماعیل 
روستای بختیار نظرآباد که در مسجد جامع این 
روستا برگزار شد، گفت: امروز مسائل سیاسی و 
اقتصادی به هم پیوستگی زیادی دارد بنابراین 
نمی توان از نظر سیاسی از دولت حمایت نکرد 
و از آن انتظار داشت در زمینه اشتغال کارهای 

چشمگیری انجام دهد.
وی افزود: البرز مشکالت زیادی دارد از همین 
رو نرخ بیکاری دانش آموختگان در البرز به 82 

درصد رسیده است.
وی ادامه داد: با این وجود نرخ کلی اشتغال در 
البرز مثبت است و اسفند سال 92  حدود 37 
شده  اضافه  استان  شاغالن  تعداد  به  نفر  هزار 

است.
خلیلی اضافه شدن این میزان شاغل به شاغالن 
البرز را نشان از اراده ای برای حل مشکل کار در 
البرز عنوان کرد و گفت: البرز شرایط ویژه ای 
دارد به همین دلیل باید همه دست در دست 

هم دهیم تا شرایط بهبود یابد.

افتتاح و بهره برداری از 28 پروژه 
برق رسانی در چهارمحال و بختیاری

استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
چهارمحال و بختیاری گفت: با صرف هزینه ای 
ریال  میلیون   480 و  میلیارد   115 از  بیش 
پروژه های برق رسانی این شرکت در هفته دولت 

افتتاح و به بهره برداری رسید.
با  همزمان  کرد:  اظهار  هاشمی   روزبه  سید   
هفته دولت 28 طرح برق  رسانی با هدف تامین 
شبکه،  تقویت  و  پایداری  مشترکین،  برق 
هفته  در  برق  شبکه های  اصالح  و  بهینه سازی 
دولت در تمامی شهرستان های استان افتتاح و 

به بهره برداری رسید.
دومداره  شبکه  اول  فاز  احداث  افزود:  وی 
تا  شهرکرد   2 شماره  پست  ولت  کیلو   20
فیدر  چهار  احداث  هاشم،  قمربنی  میدان 
فیدر  تکمیل  و   2 شهرکرد  پست  از  خروجی 
روشنایی،  پایه های  احداث  شهرکرد،  پست   6
بهینه سازی شبکه و نصب ترانس و تبدیل سیم 
به کابل جهت افزایش پایداری شبکه و رفع افت 
ولتاژ را از پروژه های قابل افتتاح و بهره برداری 

در شهرستان شهرکرد عنوان کرد.

ارتباط مستقیم دامپزشکی با اقتصاد و سالمت جامعه
در دیدار مدیر کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی با فرماندار دو 
طرف پیرامون مشکالت و کم و کاستی ها در زمینه دام و دامداران به 

بحث و بررسی پرداختند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی، دکتر 
امیر حسین بهداد مدیر کل دامپزشکی استان در سفر به شهرستان 

شبستر با فرماندار این شهرستان دیدار کرد.
مهندس طالب پور فرماندار شهرستان شبستر ضمن خیر مقدم به 
و حضور  ها  تالش  از  همراه،  هیئت  و  استان  دامپزشکی  کل  مدیر 
اکیپ های صحرایی دامپزشکی در روستاها و پوشش واکسیناسیون 
جمعیت دامها در این شهرستان تقدیر و تشکر کرد و افزود: طبق 
مثل معروف که می گوید »قدر عافیت را کسی داند که به مصیبتی 
گرفتار آید« وجود و فعالیت موثر و خوب دامپزشکی استان هم نظر 
نیاید متاسفانه  تا مشکل و بحرانی بوجود  همان عافیتی هست که 
کسی قدر این خدمتگزاران صدیق و سربازان گمنام عرصه بهداشت و 
سالمت جامعه را نمی داند، اما در بحث بیماری دامی اخیر که  کشور 
و استان را درگیر کرده بود به اهمیت و جایگاه مهم دامپزشکی پی 
بردند و برای همه مشخص شد که علی رغم همه کمبود ها در این 
حوزه، دامپزشکی استان با عملکرد قوی خود این بیماری را تحت 
کنترل خود در آورد و با انجام دقیق وظایف خود مانع از شیوع انواع 
بیماری های خطرناک مشترک بین انسان و دام در بین جوامع انسانی 
دیدار گفت: حفظ سرمایه های  این  در  نیز  بهداد  دکتر  می شوند. 
دامی از طریق پیشگیری از بیماری ها و همچنین تامین بهداشت 
و سالمت مردم با نظارت دقیق بر فرآورده های خام دامی از وظایف 
ذاتی دامپزشکی بوده و تحقق شعار دام سالم، غذای سالم، انسان سالم 

نقطه هدف سازمان دامپزشکی کشور می باشد.

بازديد مديرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان 
مرکزي از هیدرو صنعت پاسارگاد 

مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي به همراه معاونان 
و کارشناسان از مجموعه هیدرو صنعت پاسارگاد از تولید کننده هاي 

تخصصي جک هاي هیدرولیک کشور بازدید کرد. 
به گزارش روابط عمومي شرکت شهرک هاي صنعتي استان مرکزي، 
مصطفي آمره در این بازدید که مسئوالن شرکت نیز حضور داشتند 
استفاده به روز از تکنولوژي هاي روز دنیا و بهره مندي از مجموعه 
هاي دانش بنیان را در باال بردن کیفیت و خدمات محصوالت ضروري 

دانست.
وي گفت: این بازدید ها با هدف تاکید بر نگاه درونگر به اقتصاد دانش 
بنیان و حمایت همه جانبه از تولید محصوالت با توان رقابتي و توسعه 

بازار صادرات از تمامي واحدهاي تخصصي صورت مي گیرد.
وي باز شدن فضاي اقتصاد کشور پس از اجراي برجام را خدمت بسیار 
مناسب براي ورود کاالها و خدمات استان مرکزي به خارج از کشور 
دانست و تاکیید کرد: که مدیران بنگاه هاي اقتصادي و صنایع کوچک 
باید با بهره مندي از کارشناسان خبره مرکز خدمات فن آوري و کسب 

و کار در ارتقاي میزان صادرات خود بکوشند.
بازدید، مدیریت شرکت هیدرو صنعت  این  گفتني است در حاشیه 
پاسارگاد ضمن ارائه گزارشي از توانمندي هاي تخصصي مجموعه خود 
در تولید جکهاي سنگین تخصصي هیدرولیک در کشور خواستار توجه 

جدي مسئوالن به رفع مشکالت تولیدي شد.

خبر خبر

مازندران  استانداری  انتظامی  امنیتی  کل  مدیر 
گفت: در دوسال گذشته بیشتر جرایم در مازندران 

با کاهش 25 درصدی مواجه بوده است.
 رضا عنایتی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در 
دنیای امروز تمامی دولت ها و کشورها به امنیت 
توجه ویژه ای دارند و از مهم ترین ارکان آن کشورها 

است.
وی تصریح کرد: در همین راستا به منظور رهایی از 
تهدیدها و تبدیل آن به فرصت، پیشگیری و مقابله 
امنیت  احساس  و همچنین  استان  در  جرائم  با 
برای مردم به گونه ای که میزان اعتماد شهروندان 
سرلوحه  یابد  افزایش  امنیتی  دستگاه های  به 
فعالیت های  اداره کل امنیتی استانداری بوده است.

مازندران  استانداری  انتظامی  امنیتی  کل  مدیر 
افزود: امنیت در عبارت از وضعیتی است که در 
آن نمایندگی دولت از توانایی الزم برای حفظ خود 
و به دست آوردن منافع امنیتی در برابر تهدیدها با 
اتکا به اصل مهم مشروعیت، مقبولیت و رضایت 

عمومی برخوردار باشد.
عنایتی پیشگیری از ناآرامی های عمومی در محیط 
های مختلف، مقابله جدی با تحرکات ضد امنیتی 
قاچاق  یافته،  سازمان  جرائم  گروگانگیری،  مثل 
عمومی  و  اجتماعی  جرایم  از  پیشگیری  سالح، 

جمعی،  دسته  و  فردی  نزاع های  سرقت،  مانند 
کالهبرداری، جعل اسناد، اشرافیت و خنثی سازی 
عملیات روانی از طریق به کارگیری کارشناسان 
کمیسیون های  مستمر  فعالیت های  توانمند، 
اجرای  پرخطر،  های  محله  پاکسازی  تخصصی، 
طرح جامع سامانه هوشمند نظارتی،  بررسی دقیق 
علت های صوری، مادی، فاعلی و غائی جرائم در 
استان از جمله اقدام های مهم و ویژه برای ارتقای 

شاخص های امنیتی در استان اعالم کرد.

استانداری  انتظامی  امنیتی،  اداره کل  کل  مدیر 
اقدام  آینده و در دست  برنامه های  به  مازندران 
اشاره کرد و گفت: کاهش تبعات انتظامی حدود 
20 میلیون گردشگر در استان، بررسی  مشکالت 
فرسایشی جمع آوری و دفن زباله در استان، کنترل 
گروه های  احتمالی  های  فعالیت  کامل  رصد  و 
تکفیری، مشکل امداد و کمبود امکانات در بحث 
آتش سوزی جنگل ها، مقابله با تصرف زمین های 
جنگلی،  محموالت  قاچاق  از  جلوگیری  و  ملی 

مقابله با عوامل بروز گسست های هویتی، اعتقادی 
و ضد ارزشی، مقابله جدی با اراذل و اوباش،  مقابله 
جدی با تهیه و توزیع مشروبات الکلی، بخشی از 

این برنامه ها است. 
وی افزود: همکاری و تعامل در مباحث مربوط به 
حفاظت از منابع آبی،  نظارت بر موسسات مالی،  
ساماندهی کامل محله های پرخطر، همکاری در 
راستای حفظ محیط زیست و برداشت های غیرمجاز 
مصالح از رودخانه ها و ساخت و سازهای غیرمجاز، 
امور مربوط به تشدید حفاظت از اماکن حساس 
مثل بانک ها، ایجاد بسترسازی برای شکل گیری 
رفتار پلیس، سوق دادن پلیس به برخورد تخصصی، 
روانی، عملیاتی و اجتماعی پلیس با جرائم، تقویت 
مراکز مشاوره در راستای نگرش جامعه محوری در 
معاونت اجتماعی انتظامی، برنامه ریزی مناسب 
برای افزایش امنیت مرز دریایی استان، برنامه ریزی 
برای افزایش توانمندسازی مسئوالن و مدیران در 
مواقع بروز بحران و مهارت در تصمیم گیری، ایجاد 
و اجرای طرح جامع انتظامات مسابقات ورزشی و 
تقلیل سطح نارضایتی های اجتماعی با همکاری 
دستگاه های مرتبط از جمله برنامه های آینده این 

اداره کل است.

مدیر کل امنیتی انتظامی استانداری مازندران اعالم کرد:

کاهش 25 درصدی جرايم در مازندران

بهادری- اصفهان-شهردار اصفهان از برنامه ریزی 
برای توسعه روابط ایروان و اصفهان خبر داد و 
گفت: چنانچه این امر تحقق یابد این دو شهر 
می توانند نماد جهانی دیپلماسی شهری باشند.                                  
سفیر  با  دیدار  در  جمالی نژاد  مهدی  دکتر   
ارمنستان با اشاره به اینکه خوشبختانه ارتباط 
ایران و ارمنستان ارتباطی دیرینه و قدیمی است، 
اظهار داشت: این دو کشور اشتراکات فرهنگی، 
تاریخی و سیاسی زیادی دارند.وی با بیان اینکه 
عوامل استراتژیک و فرهنگی می توانند ارتباط 
دیرینه دو کشور ایران و ارمنستان را تثبیت و 
تقویت کنند، افزود: در حال حاضر نیز می توان 
اوج همجواری و مسالمت را در روابط ایران و 
در  اصفهان  شهردار  کرد.  مشاهده  ارمنستان 
ادامه با ارائه گزارش مختصری از وضعیت استان 
اصفهان  استان  ابراز داشت:  اصفهان در کشور 
پس از جدایی استان البرز از تهران صنعتی ترین 
جاذبه  هزار   20 بودن  دارا  با  و  کشور  استان 
تاریخی که دو هزار عدد از این جاذبه ها نیز در 
شهر اصفهان وجود دارد، پرجاذبه ترین استان 

کشور است.
وی به خواهرخواندگی ایران و ارمنستان اشاره 
کرد و افزود: در این تفاهم نامه خواهرخواندگی 

مباحث بسیار زیادی مطرح شده که باید به آنها 
جامه عمل بپوشانیم.

جمالی نژاد با بیان اینکه ضروری است در راستای 
توسعه روابط فرهنگی، آموزشی، گردشگری و 
دانشگاهی کشور ایران و ارمنستان گام برداریم، 
اضافه کرد: از این رو باید با تعامل بیشتر به این 

موضوعات نیز توجه بیشتری داشته باشیم.
وی راه اندازی نمایشگاه صنایع دستی اصفهان در 
مسجد کبود ایروان و همچنین برگزاری هفته 
فرهنگی اصفهان در ایروان را از جمله پیشنهادات 
خود برای توسعه روابط فرهنگی اصفهان و ایروان 
اعالم کرد و افزود: همچنین پیشنهاد می شود که 
تیمی رسانه ای از کشور ارمنستان به اصفهان سفر 
کرده و با تولید مستنداتی از آداب و فرهنگ مردم 
اصفهان، فرهنگ مردمان این شهر را به مردم 

ارمنستان معرفی کنند.
صنعت  توسعه  اینکه  بیان  با  اصفهان  شهردار 
ارمنستان  و  ایران  کشور  دو  بین  گردشگری 
می تواند زمینه ساز رونق اقتصادی دو کشور شود، 
افزود: همچنین باید توجه داشته باشیم که شهر 
اصفهان در حال حاضر عضو سازمان های جهانی 
زیادی است و از این رو ارمنستان می تواند از این 

ظرفیت بهره برداری الزم را داشته باشد.

روابط ايروان و اصفهان نماد ديپلماسی شهری

سنبل آبی که گیاهی زیبا اما دشمن تاالبهای 
گیالن به شمار می رود از تاالب عینک رشت 

پاکسازی شد.  
عملیات  اینکه  بیان  محمدپوربا  قربانعلی 
که  عینک  تاالب  پاکسازی  طرح  اجرایی 
سنبل  مهاجم  گیاه  نمو  و  رشد  واسطه  به 
گرفته  قرار  کامل  نابودی  آستانه  در  آبی 
بسیج  با  جاری  سال  ماه  مرداد  از  بود،گفت: 
های  اجرایی،تشکل  های  دستگاه  همگانی 
گروه  و  ما  آل  ایده  سرزمین  زیستی  محیط 
و  مردمی  داوطلب  های  گروه  سبزکاران، 
تاالب  در  الکان  زندان  مددجویان  از  برخی 
شبانه  تالش  با  و  شد  آغاز  عینک  شهری 
این  هکتاری   11 پهنه  جهادگونه،  و  روزی 

تاالب زیبا پاکسازی شد. 
این زمینه  افزود:بی شک کاری که در   وی 
انجام شد حماسه ای مثال زدنی ست که می 
تواند به عنوان الگویی برای کار مشارکتی در 

سطح کشور و منطقه مطرح شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست گیالن ادامه 
همه  ای  منطقه  اتحادی  با  کار  این  داد:در 
احاد استان از مدیریت کالن استان تا مردم 
عادی کوچه و خیابان،پیر و جوان،محصل و 

دانشجو،همه و همه بدون هیچ چشم داشتی 
و فقط برای نجات محیط زیست استان خود 
این  و  شدند  متحد  یکدیگر  در دست  دست 
پایان  به  زمان  حداقل  در  را  بزرگ  طرح 

رساندند.
محمدپور با اشاره به اینکه به نوبه ی خودم 
حامی  مردمی  های  تشکل  اعضای  همه  از 
محیط زیست بویژه دو گروه مردم نهاد فعال 
در پاکسازی و ارگان های اجرایی و دولتی، 
بخصوص دادستان عمومی و انقالب استان و 
سازمان زندان ها  که  با در اختیار قرار دادن 
تعدادی از مددجویان خود کمک بسیار تاثیر 
گذاری در اجرای این طرح داشتند قدردانی 
کند  روحیه کمک  امیدوارم همین  و  میکنم 
تاالب  پاکسازی  جشن  زودی  به  بتوانیم  تا 

مالسرای شفت را هم برگزار کنیم.
تاالب عینک با وسعت 11 هکتار در حاشیه 
رشت  جوار شهر  در  و  فومن  به  رشت  جاده 
کشاورزی  فصول  در  آن  آب  که  دارد  قرار 
مورد بهره برداری قرار می گیرد و از جاذبه 
های گردشگری شهر رشت است که در سال 
در  آبی  بار حضور سنبل  اولین  برای   1391

آن گزارش شد. 

زيباترين شیطان گیالن از تاالب عینک رانده شد
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مفقودی
 سند کمپانی پراید مدل 84 با شهربانی 518ب88ایران 62 شماره موتور 01155632و 

شماره شاسی s1412284505498 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی وقت رسیدگی 
بدینوسیله آقای جعفر صیادی فرزند.....فعال مجهول المکان با توجه به محتویات 
و  ضرب  به  است  متهم  دادگاه  این  کیفری   2 377/104/95/ک  کالسه  پرونده 
جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت مهدی جهانگیری راد که نظر به تعیین وقت 
رسیدگی به پرونده اتهامی در تاریخ 95/7/3 ساعت 09:30 صبح مراتب در اجرای 
ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی تا 
نامبرده در وقت مقرر در جلسه دادگاه حضور و از اتهام انتسابی خود دفاع نماید 
بدیهی است در صورت عدم حضور نامبرده دادگاه در اجرای ماده 406 قانون صدور 

الذکر اتخاذ تصمیم می نماید. 
مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد –سعید سهرابی چگنی. 

آگهي مزايده
  به اطالع عموم میرساند محکوم علیه آقاي یحیي ظفریان ریگکي فرزند عزیزاله 
محکوم به پرداخت 198796000 مبلغ بابت اصل خواسته درحق محکوم له بهمن 
... گاني با وکالت خانم زهرا هاشمي و مبلغ 9839800 ریال بابت حق االجراي 
به  نامبرده توقیف و  از  اموال ذیل  دولتي درحق صندوق دولت گردیده است که 
لذا چناچه کساني  فروش میرسد  به  مزایده  از طریق  تحویل گردیده که  شخص 
که مایل هستند اموال را از طریق مزایده خریداري نمایند در تاریخ 1395/6/24 
اموال  نمایند  مراجعه  اردل  دادگستري  مدني  احکام  اجراي  به  صبح   10 ساعت 
قیمت  از  درصد  وده  نمایند  ارائه  را  قیمت  باالترین  که  میگیرد  تعلق  کسي  به 
شماره2171291596000  به  دادگستري  سپرده  حساب  به  را  کارشناسي  پایه 
نزد بانک ملي اردل واریز نمایند محل برگزاري مزایده دردادگستري اردل اجراي 
احکام مدني حقوقي میباشد ملک مورد مزایده عبارت است ازیک دستگاه وانت 
نیسان سفید رنگ مدل 1387 داراي شماره موتور 24887290 وشماره شاسي 

22616742 با قیمت پایه کارشناسي 540000000 ریال.
مدیر اجراي احكام مدني حقوقي دادگستري اردل  ـ سید محمد صالحي

رای هیات/نوبت دوم
آگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
139560301060000867 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای منصور رجبی     فرزند مهرعلی 
بشماره شناسنامه 236 در ششدانگ یک باب خانه  مساحت 101/90 متر مربع 
ورامین  پازوکی  بهنام  بخش  درقریه خیرآباد  واقع  اصلی  از 12  پالک 194فرعی 
لذا به   . اقای محمدحسین غالمی محرز گردیده است  از مالک رسمی  خریداری 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/5/25  

تاریخ انتشار نوبت دوم95/6/9
م الف401 محمد رحیم پور راینی ورامین

آگهی
خواهان محمد رضا قلعه  دادخواستی به طرفیت خوانده  حبیب محمد زاده بهروز  
به خواسته مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 501 مجتمع شماره یازده شورای حل اختالف 
شماره  مجتمع  پ22  پشن  کوچه  ولیعصر-  چهارراه  تهران-  در  واقع  شهرتهران 
11شورای حل اختالف استان تهران ارجاع و به کالسه 9509981050100153 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/07/24وساعت 16:00 تعیین شده است.
به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان  وبه تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک 
نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشاراگهی می شودتاخوانده پس ازنشراگهی واطالع 
ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم داخواست 

وضمانم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
110/62499   دبیر شعبه 501 مجتمع شماره یازده شورای حل اختالف
 شهر تهران- عرفان آل طه

آگهی
خواهان امیر ایزد مهیاری  دادخواستی به طرفیت خوانده  مهدی باقری  به خواسته 
تامین خواسته ومطالبه طلب  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 501 مجتمع شماره یازده شورای حل اختالف 
شماره  مجتمع  پ22  پشن  کوچه  ولیعصر-  چهارراه  تهران-  در  واقع  شهرتهران 
11شورای حل اختالف استان تهران ارجاع و به کالسه 9509981050100337 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/07/13وساعت 16:00 تعیین شده است.
به علت مجهول المکان بودن خوانده  ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک 
نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشاراگهی می شودتاخوانده پس ازنشراگهی واطالع 
ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم داخواست 

وضمانم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
110/62495   دبیر شعبه 501 مجتمع شماره یازده شورای حل اختالف

 شهر تهران- عرفان آل طه

آگهي فراخوان عمومي مزايده
مالي  از مقررات  تنظیم بخشي  قانون  براساس ماده 28  البرز   استان  بهزیستي  اداره کل 

دولت مصوب 1380/11/27 و در اجراي ماده 2 آیین نامه اجراي نظام مستندسازي و اطالع رساني 
مزایده و در جهت استفاده بهینه از ساختمانها و مکانهاي بالاستفاده در نظر دارد واحد ذیل واقع در 
اداره بهزیستي شهرستان کرج را از طریق آگهی مزایده عمومي به صورت اجاره به بخش خصوصي 

اعم از شخصي، حقیقي و حقوقي واگذار نماید.
محل مورد اجاره: واحدهاي تجاري )فروشگاه( شیرخوارگاه امام علي )ع( بهزیستي کرج

و  دفتر حقوقي  فرهنگ،  خیابان  تعاون،  بلوار  طالقاني،  میدان  کرج،  مزایده:  اسناد  و  ها  فرم  تحویل  و  توزیع  محل 
معاونت پشتیباني )دبیرخانه کمیته ماده 28( ارائه نمایند.

زمان توزیع اسناد: یک روز پس از چاپ آگهي ها در نوبت دوم به مدت 5 روز
ثانیًا: قرارداد اجاره تا پایان سال جاري تنظیم و منعقد مي گردد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه به مزایده مندرج در اسناد و فرم هاي مربوطه مي باشد.
روابط عمومي اداره کل بهزيستي استان البرز

 نوبت دوم

اداره کل بهزیستي 
استان البرز

توقیف محموله يک میلیاردی سرويس 
آشپزخانه قاچاق در رباط کريم

گروه استان ها - غرب استان تهران فرمانده انتظامی 
شهرستان رباط کریم از توقیف محموله یک میلیارد 

ریالی سرویس آشپزخانه خارجی قاچاق خبر داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس سرهنگ 
گفت:  خبر  این  اعالم  با  پاشاکی«  زاده  »عبداله 
ماموران گشت یگان امداد در پی گشت زنی در 
محورهای اصلی .اتوبان تهران- ساوه به یک دستگاه 
خودروی سنگین با یک نفر سر نشین مشکوک 

شده و به راننده آن دستور ایست دادند.
وی افزود: ماموران انتظامی خودرو را متوقف کرده و 
در بازرسی به عمل آمده از قسمت بار آن موفق به 
کشف 322 عدد سرویس لوازم آشپزخانه خارجی 
قاچاق شده و متهم به نام »الف - ف« را دستگیر 
و جهت بررسی و بازجویی به پلیس آگاهی انتقال 

دادند.
در  شده  دستگیر  متهم  داد:  ادامه  »پاشاکی« 
بازجویی های پلیسی به جرم خود اعتراف کرده و 
در ادامه اذعان داشت کاالی قاچاق کشف شده را 
در یکی از استان های غربی کشور بارگیری کرده 
و قصد انتقال آن ها به تهران بزرگ را داشته که با 

هوشیاری ماموران موفق نشده است. 

بهره برداری از 75 پروژه گازرسانی 
در استان مرکزی 

همزمان با هفته دولت سالجاری بهره برداری از 
37پروژه گازرسانی شهری وروستایی همچنین 38 
پروژه گازرسانی صنعتی در سطح استان مرکزی 

صورت می پذیرد. 
مهندس جواد مهندس مدیر عامل شرکت گاز استان 
مرکزی اعالم کرد،همزمان با هفته دولت 37 پروژه 
همچنین38پروژه  روستایی  و  شهری  گازرسانی 
استان  درسطح  جزء  و  عمده  صنعتی  گازرسانی 

مرکزی مورد بهره برداری قرارمی گیرد. 
جواد مهندس محل اجرا و بهره برداری این پروژه 
ها را در سطح شهرستانهای اراک، تفرش، ساوه، 
زرندیه، فراهان، خمین و شازند عنوان کرد  و در این 
خصوص گفت: اعتبار صرف شده جهت گازرسانی به 
شهرجدید امیرکبیر و روستاهای بهادرستان از توابع 
اراک، کهلوعلیا و گزاوند از توابع تفرش،گرکباغی 
از توابع رازقان، هبران از توابع زرندیه، کال،فردقان 
قارلق،  دره،  گزل  فراهان،  توابع  از  آصف  کسر  و 
و  کندی، سنگستان  و 2خلیفه  فاز 1  شادباغی، 
توابع خمین،  از  نوبران،خورزن  توابع  از  آباد  خرم 
فیزیانه، ده میرقاسم، لوز درپایین، ده عبداله، ده 
علیخان، زاغه اکبر آباد، آقاجکندی، تواندشت علیا، 
خلج علیاباجگیران  و ده سلمان از توابع هندودر 

113میلیارد  و872 میلیون ریال شده است.

افتتاح پنجاهمین جايگاه عرضه  CNG در استان البرز
نفتي  هاي  فرآورده  پخش  ملي  شرکت  عمومي  روایط  گزارش  به 
پنجاهمین  دولت،  هفته  از  روز  ششمین  با  همزمان  البرز  استان 
جایگاه عرضه سوخت CNG استان البرز در سرحد آباد شهرستان 

فردیس افتتاح شد.
جایگاه عرضه سوخت  CNG شهداي سرحد آباد همزمان با افتتاح 
8 باب جایگاه CNG در استان هاي تهران، ارومیه، کرمان، آبادان، 
مشهد، اهواز، اصفهان و کرمانشاه روز یکشنبه هفتم شهریورماه سال 
1395 مصادف با ششمین روز از هفته دولت با حضور معاون مدیر 
طرح CNG شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران، مسؤولین 
شهرستان  در  شهروندان  از  جمعي  و  البرز  استان  در  شرکت  این 

فردیس افتتاح شد.
در این مراسم ابراهیم دژرفتار معاون فني و عملیاتي شرکت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي استان البرز گفت؛ با تخصیص یک دستگاه 
کمپرسور با ظرفیت 2000 متر مکعب در ساعت از سهمیه دولتي، 
جایگاهCNG  شهداي سرحدآباد در زمیني به مساحت 1500 متر 
مربع و هزینه اي معادل 40 میلیارد ریال با سرمایه گذاري بخش 

خصوصي  احداث شده است.
دژرفتار اظهار داشت؛ با افتتاح این جایگاه که مجهز به 4 دیسپنسر 
ایجاد  نفر  ده  حداقل  مستقیم  اشتغال  فرصت  باشد  مي  نازل   8 و 
روز  از سه هزار خودرو در شبانه  بیش  امکان سوختگیري  و  شده 

وجود دارد. 
هاي  فرآورده  پخش  ملي  عملیاتي شرکت  و  فني  معاون  ادامه  در 
 CNG نفتي استان البرز از عرضه روزانه 650 هزار       متر مکعب
در استان البرز خبر داد و افزود با اقدامات و ظرفیت هاي ایجاد شده 
در حال حاضر امکان عرضه این سوخت به مقدار بیش از سه برابر 
تقاضاي فعلي وجود دارد که مي تواند پاسخگوي نیازهاي چند سال 

آینده استان باشد.
و  فعالیت  از 72 ساعت  آباد پس  CNG  شهداي سرحد  جایگاه 
شهروندان  به  سوخترساني  مدار  در  رسماً  احتمالي  مشکالت  رفع 

قرار خواهد گرفت. 

هرمزگان مهیای برگزاری مسابقات سراسری
 قرآن کريم مرحله استانی

پنجشنبه یازدهم شهریورماه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان هرمزگان 
مهیای برگزاری سی و نهمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم می باشد

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف وامور خیریه استان هرمزگان؛ 
حجت االسالم باقرزاده کارشناس علوم قرآنی اداره کل اوقاف استان گفت: 
مرحله استانی سی ونهمین دوره مسابقات استانی حفظ - قرائت - ترتیل- 
اذان دعا خوانی - ابتهال و تواشیح  پنجشنبه مورخ یازدهم شهریورماه با 
حضور داوران اعزامی از سازمان مرکزی اوقاف، داوران استانی و با رقابت 
208 نفراز  خواهران و برادران که مرحله شهرستانی را سپری کرده اند  
برگزار می شود  وی گفت: ایندوره از مسابقات که یک روزه انجام می شود 
در دومکان برادران- حسینیه امامزاده سید مظفر)ع( و خواهران هنرستان 
آیت اله صدر واقع در جنب آموزش و پرورش ناحیه 2بندرعباس برگزار و 
نفرات اول رشته های فوق به مسابقات کشوری که قرار است آبانماه برگزار 

شود راه می یابند
 داوری سی و نهمین دوره مسابقات با حضور دکتر سعید رحمانی و سرکار 
خانم امید آبادی اعزامی از مرکز و 8 نفر داوران استانی همراه با دونفر 

بازرس اعزامی از سازمان اوقاف برگزار می گردد.

خبر خبر

علوم،  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس 
تحقیقات و فناوری گفت: با مشخص شدن تعداد 
دانشجویان متاهل خواستار خوابگاه، برای تامین 
خوابگاه این دانشجویان می توانیم تسهیالتی ارائه 

دهیم.
خوابگاه های  از  بازدید  در  یزدان مهر  ذوالفقار 
این  گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه  دانشجویی 
خوابگاه ها  کمبود  مشکالت  رفع  برای  صندوق 
دانشگاه  به  تعمیر خوابگاه ها  می تواند در زمینه 

محقق اردبیلی مساعدت هایی داشته باشد.
به  متاهل  دانشجویان  معرفی  خواستار  وی 
صندوق رفاه دانشجویان شد و افزود: با مشخص 
شدن تعداد دانشجویان متاهل خواستار خوابگاه، 
می توانیم  دانشجویان  این  خوابگاه  تامین  برای 

تسهیالتی ارائه دهیم.
علوم،  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس 
تحقیقات و فناوری ادامه داد: صندوق وام شهریه 
دانشجویان شبانه را به خوبی پوشش می دهد و 
دانشجویان می توانند از تسهیالت در نظر گرفته 

شده استفاده کنند. گودرز صادقی رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه در استان اردبیل 
حدود 65 هزار نفر دانشجو وجود دارد، گفت: 11 

هزار و 500 نفر از این تعداد در دانشگاه محقق 
اردبیلی مشغول تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه ضریب پوشش تحصیالت دولتی 

دانشگاه  افزود:  است،  پایین  اردبیل  استان  در 
محقق اردبیلی تنها دانشگاه دولتی وزارت علوم، 
استان  در  مادر  دانشگاه  و  فناوری  و  تحقیقات 

اردبیل محسوب می شود.
صادقی با اشاره به اینکه سرانه درآمد مردم استان 
اردبیل نصف سرانه درآمد میانگین کشوری است، 
تصریح کرد: در چنین استانی از 11 هزار و 500 
 10 حدود  اردبیلی  محقق  دانشگاه  دانشجوی 
درصد دانشجویان از خوابگاه ها استفاده می کنند، 
پوشش  دیگر  دانشگاه های  در  که  حالی  در 

خوابگاهی باالتر از این مقدار است. 
ولی رسولی شربیانی معاون اداری و مالی دانشگاه 
محقق  دانشگاه  در  گفت:  نیز  اردبیلی  محقق 
اردبیلی برای حدود 820 نفر دانشجوی پسر و 

900 نفر از دانشجویان دختر خوابگاه داریم.
وی افزود: در این دانشگاه برای دانشجویان پسر 
مقطع کارشناسی روزانه دو ترم و برای دانشجویان 
دختر مقطع کارشناسی روزانه چهار ترم خوابگاه 

ارائه می شود.

تامین خوابگاه دانشجویان متاهل با ارائه تسهیالت

توسعه  معاونت  هرندی-  امینی  اصفهان- 
مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
نظام  تحول  برنامه  انجام  از  حمایت  نقش 
سالمت را در استان اصفهان بر عهده دارد و 
به دنبال این مسأله است تا منابع الزم برنامه 

تحول در حوزه سالمت را فراهم کند.
معاون  یوسفی  علیرضا  دکتر  را  سخنان  این 
توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی 
معاونت  عملکرد  ارزیابی  آئین  در  اصفهان 
ابن  سالن  در  که  منابع  و  مدیریت  توسعه 
گردید  برگزار  پزشکی  علوم  دانشگاه  سینا 
گذشته  سال  طی  در  افزود:  و  نمود  عنوان 
فراوانی  کارهای  جهادی  حرکت  یک  در  و 
منابع  و  مدیریت  توسعه  معاونت  حوزه  در 
انجام شد. که  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
و 120  مترمربع  هزار  از جمله طراحی 140 
هزار مترمربع نوسازی و بازسازی در واحدهای 
بخش  در  یوسفی  است.  دانشگاه  مختلف 
دیگری از سخنان خود اظهار داشت: به برکت 
اجرای برنامه تحول زیرساخت های آی تی در 
سمتی  به  و  یافته  گسترش  گذشته  سال  دو 
می رویم که یک نظام جامع تحت پوشش آی 
تی را انشاءا... داشته باشیم و هم اکنون عالوه 
بر بیمارستان ها، خانه های بهداشتی و سالمت 

روستایی هم با ما در ارتباط هستند.
چهار  صرف  با  اقدام  این  اینکه  اعالم  با  وی 
تصریح  گردیده  میسر  هزینه  تومان  میلیارد 

نمود: انشاءا... با انجام این اقدام تمامی مراکز 
بهداشتی و درمانی این امکان را پیدا می کنند 
پرونده  و  شوند  وصل  اینترنتی  شبکه  به  تا 
استان  شهروندان  تمامی  برای  الکترونیکی 
است.  بزرگی  بسیار  اقدام  که  شود  تشکیل 
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
در  تی  مرکز آی  بر ساخت  تأکید  با  اصفهان 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: با چنگ و 
دندان مصر هستیم تا این مرکز تا پایان امسال 

در دانشگاه ساخته و راه اندازی شود.
توسعه  مرکز  رئیس  برنامه  این  ادامه  در 
مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت، درمان 
سال  سه  طی  در  گفت:  پزشکی  آموزش  و 
آرامش  باعث  مناطق محروم  به  گذشته سفر 
خاطر می شود و هم اکنون بیمارستانی که در 
دارای  شده  ساخته  کشور  نقطه  شرقی ترین 
بیمارستان های  نظیر  امکاناتی  و  تجهیزات 

پایتخت و کالنشهرهاست.
بر  تأکید  با  ساالریان زاده  محمدحسین  دکتر 
اینکه معاونت توسعه مدیریت و منابع در واقع 
معاونت  و  برنامه ریزی  معاونت  دو  از  متشکل 
نظام  تحول  طرح  بحث  افزود:  می باشد  اجرا 
و  بود  مطرح  که  بود  سال  سال های  سالمت 
قبلی  دولت های  از سوی  هم  خوبی  مقدمات 
انجام گرفته بود ولی حرکت بسیجی و جهادی 
در این رابطه در طی یکی دو سال اخیر انجام 

شد و این حرکت بی نظیر بود. 

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشكی اصفهان  اعالم کرد:

120هزار مترمربع نوسازی و بازسازی در دانشگاه
در دومین روز از هفته دولت پروژه هاي آبرساني 
روستایي در شهرستانهاي ایذه و حمیدیه افتتاح 

شدند.
به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب 
روستایي خوزستان مهندس درویشعلي کریمي 
گفت: 3 پروژه آبرساني روستایي در شهرستان 
ایذه و یک پروژه آبرساني روستایي در شهرستان 
حمیدیه افتتاح و کلنگ احداث یک حلقه چاه 
هاني  حلوه  و  خشان  روستاهاي  در  عمیق 

شهرستان شوش به زمین خورد.
روستایي  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
در  آبرساني  هاي  پروژه  اتمام  از  خوزستان 
تاسیسات  بازسازي  ها،  پرچستان  روستاهاي 
تامین آب روستاهاي غریبي ها و تجهیز چاه 
داد.وي  خبر  ایذه  شهرستان  بردبران  عمیق 
17روستاي  آشامیدني  آب  تامین  به  اشاره  با 
شهرستان ایذه بیان کرد: با بهره برداري از این 
پروژه ها جمعیتي بالغ بر 6 هزار 655 نفر از آب 

شرب پایدار و بهداشتي برخودار شدند.
آبفاروستایي  شرکت  مدیره  هیات  رییس 
خوزستان با اشاره به اعتبار هزینه شده در 3 
پروژه آبرساني روستایي در شهرستان ایذه گفت: 
براي  اعتبار  تومان  میلیون  و 520  میلیارد   2

آبرساني به 3 پروژه یاد شده هزینه شده است.
با  خود  سخنان  از  دیگري  بخش  در  کریمي 
به  آبرساني  پروژه   سوم  فاز  افتتاح  به  اشاره 
روستاهاي طراح و رامسه شهرستان حمیدیه 

گفت: این پروژه آب شرب 4 روستاي یالس 1، 
عباس یالس 2 ، عباس یالس 3 و فریسیه با 
جمعیت900 نفر را تامین خواهد کرد.وي ادامه 
افزون بر 1 میلیارد  اعتباري  با  این پروژه  داد: 
تومان به بهره برداري رسیده و براي آبرساني به 
این روستاها 13کیلومتر خط انتقال ظرف مدت 

4 ماه احداث شده است. 
گفتني است حفر چاه عمیق، نصب و راه اندازي 
پمپ، ساخت و نصب تابلو برق، خرید و نصب 
برق،  شبکه  توسعه  کلریناتور،  و  ترانس  کابل، 
خرید  توزیع،  شبکه  و  انتقال  خطوط  احداث 
شیرآالت و اتصاالت، بهسازي چشمه و اتصاالت 
این  در  که  است  اقداماتي  جمله  از  سرچاهي 
پایاني  است.وي در بخش  اجرا شده  ها  پروژه 
احداث  زني  کلنگ  به  اشاره  با  خود  مصاحبه 
شوش  شهرستان  در  عمیق  چاه  حفر  پروژه 
حلوه  و  خشان  روستاهاي  شرب  آب  گفت: 
هاني با برخوداري از 1500 نفر جمعیت از چاه 
قدیمي تامین مي شود که به مرور زمان بلحاظ 
کمي شرایط نامطلوبي پیدا کرده است، به همین 
دلیل حفر یک حلقه چاه عمیق در دستور کار 

قرار گرفت.
روستایي  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
خوزستان افزود: حفر این چاه عمیق در زمیني 
که توسط یک فرد نیکوکار به منظور آبرساني 
به اهالي روستاهاي خشان و حلوه هاني به این 

شرکت اهدا شده است احداث خواهد شد.

بهره برداري از پروژه هاي آبرساني روستايي در شهرستان هاي 
ايذه و حمیديه
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مناقصه عمومی )يک مرحله ای(
 به شماره 95-5/0064

شرکت گاز استان تهران در نظر دارد انجام امور خدمات گازبانی شهرستان فیروزکوه را با مشخصات و شرایط ذیل از 
طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

1-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان تهران
تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش خیابان اراک، ساختمان شماره 160، طبقه چهارم، بلوک 7، امور قراردادها

2-موضوع مناقصه: - انجام امور گازبانی شامل آماده بودن دائمی گازبان، سرکشی دائم از تاسیسات گازرسانی، رنگ 
آمیزی شیرها و قرانت کنتور و... -تهیه موتورسیکلت گازبان و همچنین سوخت و ... 

3-مدت اجرا پروژه: 730 )هفتصد و سی( روز تقویمی می باشد
4-محل اجرا پروژه: در محدوده شهرستان فیروزکوه می باشد

5-نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی/ نقدی به مبلغ 204/747/000 )دویست و چهار میلیون و هفتصد و چهل و هفت 
هزار( ریال می باشد.

6-نماینده دستگاه مناقصه گزار: مدیریت بهره برداری
7-مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1395/06/10 لغایت 1395/06/16 می باشد

8-زمان ارسال پیشنهادات: روز یکشنبه ، مورخ 1395/06/28 می باشد
9-زمان گشایش پیشنهادات: روز دوشنبه مورخ 1395/06/29 می باشد

10-مدت اعتبار پیشنهادات: مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می باشد
11-شرایط متقاضی:

-داشتن مجوز انجام کار از وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی مرتبط با موضوع مناقصه -داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه 
-داشتن حسن سابقه در کارهای قبلی -داشتن توان مالی -ثبت نام و اخذ کد اطالع رسانی مناقصات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
-ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی جهت پیمانهای بیش از ده برابر 

معامالت متوسط الزامی می باشد
متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند 11 فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند، می توانند در مهلت تعیین شده فوق الذکر، جهت 
دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن معرفی نامه و ارائه گواهینامه معتبر و کپی آخرین تغییرات روزنامه رسمی و فیش واریزی به مبلغ 

100000 ریال به حساب جاری به شماره 170332687 بانک تجارت شعبه دکتر مفتح به نام شرکت گاز تهران مراجعه نمایند.
روابط عمومی شرکت گاز استان تهران

متن آگهي
متهم  شهرکرد  دادسراي  بازپرسي  سوم  950197شعبه  کالسه  پرونده  درر 
تحصیل  و  دیگري  تصاویر  انتشار  به  تهدید  اتهامات  به  نادر  فرزند  فرجي  ناصر 
المکان  مجهول  به  توجه  با  لذا  باشد  مي  تعقیب  تحت  نامشروع  طریق  از  مال 
بودن نامبرده طبق ماده 174 قانون آیین دادرسي کیفري به نامبرده ابالغ مي 
گرددجهت تفهیم اتهام ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انتشار آگهي در این شعبه 
حاضر گردد در صورت عدم حضور جلب خواهد شد.درضمن نامبرده حق همراه 

داشتن یک نفر وکیل را دارد.
بازپرس شعبه سوم دادسراي عمومي وانقالب شهرکرد-احمد نیكبخت

متن آگهي 

تاریخ رسیدگي:1395/4/19
مرجع رسیدگي :شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي اردل

خواهان :آقاي کشاورز محمدي دشتکي فرزند گنجعلي به نشاني دشتک-خ حلیمه 
خاتون –منزل کشاورز محمدي

نساء  گل  المکان2-خانم  مجهول  نشاني  به  محمدي  مهناز  1-خانم  خواندگان: 
محمدي  مالک  آقاي   -3 ابوالحسني  منزل خدامنده  نشاني دشتک-  به  محمدي 
دشتک  نشاني  به  شهالمحمدي  4-خانم  محمدي  مالک  منزل  دشتک  نشاني  به 
منزل غالم محمدي 5-خانم توران ابوالحسني فرزند خیبر به نشاني دشتک –خ 
نشاني  به  خاتون جان محمدي  –منزل کشاورز محمدي 6-خانم  خاتون  حلیمه 

دشتک –منزل علیمراد محمدي 
خواسته:تنفیذ صلح نامه )اموال منقول(

تقدیم  باال  خوانده  طرفیت  به  فوق  بخواسته  دادخواستي  گردشکار:خواهان 
دادگستري اردل نموده که پس از ثبت در دفتر کل ثبت شعبه جري گردیده که 
پس از جري تشریفات قانوني در وقت فوق العاده بتصدي امضا کننده ذیل تشکیل 
وبه شرح ذیل  اعالم  دادرسي  پرونده ختم  و محتویات  اوراق  به  باتوجه  است که 

مبادرت بصدور راي مي نماید.
راي دادگاه

در خصوص دادخواست آقاي کشاورز محمدي دشتکي فرزند گنجعلي به طرفیت 
1- خانم توران ابوالحسني فرزند قنبر2-مالک 3-شهال 4-خاتون جان 5-گل نساء 
6-مهناز همگي محمدي به خواسته الزام به تنظیم سند رسمي صلح به انضمام 
دلیل  ارائه  از عدم  نظر  پرونده صرف  و محتویات  اوراق  به  باتوجه  کلیه خسارات 
وراثت و مشخص کردن تعداد ورثه نظر به اینکه صلح اموال ثبت شده مي بایست 
مطابق مقررات به موجب سند رسمي بعمل آید که در ما نحن فیه مورث طرفین 
پرونده اقدام ننموده لذا الزام ورثه آن و جاهت قانوني نداشته و مستندا« به ماده 2 
از قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني قرار عدم استماع 
دعوا صادر و اعالم میگردد .راي صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهي در محاکم محترم تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاري مي 

باشد
دادرس شعبه اول دادگاه عمومي )حقوقي(اردل –محمد محمدي 

آگهي مزايده اموال غیر منقول
به موجب پرونده اجرایي به شماره 950251 محکوم علیه سیاوش دانش و غیره 
محکوم است به فروش یک قطعه باغ در حق محکوم له ناهید خدابنده و غیره نظر 
به اینکه محکوم علیه از پرداخت مبلغ فوق خودداري نموده اموال مشروحه ذیل که 
ارزش آن حسب نظریه کارشناسي به شرح ذیل مي باشد به فروش خواهد رسید.

یک قطعه باغ متعلق به مرحوم حسین دانش واقع در مزرعه دستجرد سامان به 
مساحت 710 متر مربع که شماال به زمین خدابنده شرقا به کانال آب جنوبا به 
خ کشتارگاه محدود مي گردد وداراي یک باب ساختمان به مساحت 68 مترمربع 
انشعابات  باشدملک مذکورداراي  باب پارکینگ به مساحت 40مترمربع مي  ویک 

آب و برق و گازو تلفن ویک حلقه چاه مي باشد
 ارزش کل ملک مبلغ 2/728/500/000 ریال براورد و اعالم مي گردد.

به  مزایده  ازطریق  صبح   9/30 ساعت  راس   1395/06/27 مذکوردرمورخ  ملک 
فروش خواهد رسید هرکس باالترین قیمت راپیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد 
بودشرکت کنندگان درمزایده پنج روز قبل ازمزایده ازطریق مراجعه به دفتراحکام 
ماده  بادرنظرگرفتن  براي عموم  نمایند شرکت  بازدید  ازملک موصوف  توانند  مي 
127 قانون اجراي احکام مدني آزاد است برندگان مزایده مي بایست 10درصدمبلغ 
ازتاریخ  ماه  مهلت حداکثریک  را ظرف  مابقي  و  پرداخت  المجلس  في  را  مزایده 
مذکوربه حساب سپرده نفع دولت ضبط و مزایده مجددا برگزارمیگردد این آگهي 

درمعابرعمومي الصاق خواهدشد.
مدیردفتراجراي احكام دادگاه عمومي سامان ـ  احمدپور

شرکت گاز استان تهران
سهامی خاص

 نوبت دوم

وزارت نفت پیشنهادی را به دولت ارائه کرده که 
بنزین  سوخت  کارت  دولت،  موافقت  صورت  در 
استفاده  اما  شود  می  حذف  مهرماه  ابتدای  از 
به  نسبت  متفاوت  طراحی  با  سوخت  کارت  از 
گازوئیل  خودروهای  گیری  سوخت  در  بنزین، 

سوز ادامه خواهد داشت.
برخی  مخالفت  وجود  با  تسنیم،  گزارش  به 
برخی  اسالمی،  شورای  مجلس  نمایندگان 
نهادهای رسمی چون ستاد  و حتی  کارشناسان 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز با حذف کارت سوخت 
بنزین، وزارت نفت عزم خود را برای حذف کارت 

سوخت بنزین جزم کرده است.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 5 روز پیش 
در جریان ادامه رسیدگی به الیحه اصالح قانون 
تبصره  14  بند ح  با حذف  بودجه سال 1395 
به حفظ کارت  الزام دولت  بودجه 1395  قانون 
یا حذف  این کار، حفظ  با  برداشتند.  را  سوخت 
کارت سوخت به دولت واگذار شده و دولت نیز 

اعتقادی به حفظ آن ندارد.
»عباس کاظمی« مدیرعامل شرکت ملی پاالیش 
اینکه  بیان  با  ایران  نفتی  فرآورده های  و پخش 
بنزین  سوخت  کارت  حذف  برای  نهایی  تصمیم 

با دولت است و هنوز چیزی در این زمینه ابالغ 
کارت  به  نیازی  دیگر  ما  نظر  از  گفت:  نشده 
را در 16  نیاز  این عدم  نداریم و  بنزین  سوخت 

ماه گذشته تست کره ایم.
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
اینکه  وجود  با  افزود:  ایران  نفتی  فرآورده های 
استفاده  برای  الزامی  هیچ  که  است  ماه   16
وجود  عرضه  جایگاه های  در  سوخت  کارت  از 
جایگاه دار  سوخت  کارت  با  مردم  و  ندارد 
رشد  اینکه  وجود  با  و  می کنند  سوخت گیری 
بوده  6 درصد  از  انرژی در کشور بیش  مصرف 

و رشد اقتصادی نیز بیش از 4 درصد گزارش 
شده، رشد مصرف بنزین تنها 3.2 درصد بوده 
مصرف  رشد  که  است  این  معنای  به  این  و 
کنترل  سوخت  کارت  از  استفاده  بدون  بنزین 

است. شده 
دولت  به  را  پیشنهادی  نفت  وزارت  اینرو،  از 
کارت  دولت،  موافقت  صورت  در  که  کرده  ارائه 
ابتدای مهرماه حذف می شود  از  سوخت بنزین 
با طراحی متفاوت  از کارت سوخت  استفاده  اما 
خودروهای  گیری  سوخت  در  بنزین،  به  نسبت 

گازوئیل سوز ادامه خواهد داشت.

امارات دوباره مشتری گاز ايران شد

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز با اشاره به مذاکرات انجام گرفته با 
امارات برای امضای قرارداد فروش گاز، گفت: تا سه سال آینده اولین 

محموله LNG ایران روانه بازار جهانی گاز می شود.
علیرضا کاملی در تشریح برنامه های جدید صادرات گاز طبیعی ایران 
بین المللی  آژانس  بینی   بر اساس پیش   برجام، گفت:  در دوران پسا 
انرژی سهم گاز طبیعی در ترکیب سبد انرژی جهان تا سال 2035 

میالدی به بیش از 26 درصد افزایش می یابد.
برآوردها  اینکه  اعالم  با  ایران  گاز  صادرات  ملی  شرکت  مدیرعامل 
حاکی از ان است که تا دو دهه آینده تداوم توسعه اقتصادی درقاره 
آسیا، تقاضای جهانی برای انرژی را ساالنه به طورمتوسط 4.1 درصد 
افزایش خواهد داد و گاز طبیعی به یکی از پرطرفدارترین و پاک ترین 

سوخت های جهان تبدیل خواهد شد.
موقعیت  با  ایران  فعلی  شرایط  در  اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  این 
غرب  جنوب  منطقه  در  خود  خاص  و  ژئواستراتژیک  و  ژئوپلتیک 
آسیا، به ویژه در خلیج فارس و دریای عمان دارای نقش تأثیرگذاری 
آخرین  اساس  بر  داشت:  اظهار  است،  جهان  گاز  و  نفت  صنایع  در 
برآوردهای انجام گرفته تا سال 2015 میالدی ایران با برخورداری از 
34 تریلیون مترمکعب ذخایر اثبات شده گاز، با بیش از 20 میدان 
در  گاز  ذخایر  مالک  بزرگ ترین  دریا،  و  خشکی  در  مستقل  گازی 

جهان است.
وی با اشاره به برنامه های افزایش تولید گاز در ایران، بیان کرد: تا سه 
سال آینده تولید روزانه گاز طبیعی ایران به بیش از یک میلیارد متر 

مکعب در روز افزایش می یابد.
 15 داشتن  با  ایران  اکنون  هم  اینکه  بر  تاکید  با  همچنین  کاملی 
»تنوع  نام  به  مزیتی  دارای  دریایی  و  خشکی  مرزهای  در  همسایه 
همسایگان« است، تبیین کرد: در واقع تعامالت گازی به دلیل ماهیت 
از  حساس  منطقه  این  در  گاز  صادرات  قراردادهای  بودن  بلندمدت 
جهان، می تواند با تقویت اقتصاد داخلی کشورها و کمک به توسعه با 
بهبود زیرساخت های اقتصادی، همبستگی بیشتر مردم منطقه را به 

همراه داشته باشد.
امارات به جمع مشتریان گاز ایران پیوست

سند  براساس  اینکه  بیان  با  گاز  صادرات  ملی  شرکت   مدیرعامل 
 500 از  بیش  صادرات  برنامه  20ساله،   برنامه  افق  در  انداز  چشم 
میلیون متر مکعب گاز از طریق خط لوله و طرح های ال ان جی در 
دستور کار قرار گرفته است، تاکید کرد: از این رو طرح های صـادرات 
گاز از طریق خط لوله به کشورهای ترکیه و ارمنستان )تهاتر با برق( 
و جمهوری آذربایجان )سوآپ( عملیاتی شده و قراردادهای صادرات 
گاز به پاکستان و عراق امضا و به زودی وارد چرخه عملیاتی می شود.

حاشیه  کشورهای  با  مذاکره  این  بر  عالوه  افزود:  مسئول،  مقام  این 
خلیج فارس شامل کویت و امـارات و پـروژه مـطالعات صـادرات گاز 

بـه عمان از مسیر دریا با مشاور ایرانی در جریان است.

صادرات برق ايران به ترکیه متوقف شد

یک مقام مسئول در وزارت نیرو با اشاره به توقف صادرات برق ایران 
و  کرد  تشریح  را  کشور  این  به  برق  صدور  توقف  دالیل  ترکیه،  به 
صادرات  قطع  و  بوده  پابرجا  ترکیه  به  برق  صادرات  قرارداد  گفت: 

موقتی است.
یک مقام مسئول در وزارت نیرو با تایید توقف صادرات برق ایران به 
ترکیه، گفت: از اواسط فروردین ماه سال جاری تاکنون صادرات برق 

ایران به ترکیه متوقف شده است.
با  کرد:  تصریح  ترکیه،  به  برق  توقف صادرات  تشریح دالیل  در  وی 
توجه به حجم باالی بارش های بهاری در ترکیه، ظرفیت سدهای آب 

این کشور کامل و حتی سرریز شده است.
در  آب  موجودی  افزایش  با  اینکه  بر  تاکید  با  مسئول  مقام  این 
این  برقآبی  نیروگاه های  در  برق  تولید  رفتن  باال  و  ترکیه  سدهای 
کشور درخواست توقف واردات برق از ایران را ارئه کرده است، اظهار 
داشت: قرارداد صادرات برق ایران به ترکیه به قوت خود باقی بوده 

و فسخ نشده است.
از  اینکه هم اکنون بخش خصوصی ترکیه خریدار برق  با اعالم  وی 
ایران است، تاکید کرد: با توجه به کاهش موجودی ذخایر سدهای آب 
ترکیه احتمال از سرگیری صادرات برق ایران به این کشور همسایه تا 

چند هفته آینده وجود دارد.
این مقام مسئول در وزارت نیرو با یادآوری اینکه ایران همواره نسبت 
به تامین برق و انرژی ترکیه پایبند بوده است، خاطرنشان کرد: ترکیه 

از مشتریان سنتی برق ایران به شمار می رود.

قیمت نفت کاهش يافت

قیمت جهانی نفت دیروز پس از رشد قیمت دالر و 
اصرار ایران و عراق برای افزایش میزان تولیدات خود 

یک درصد کاهش پیدا کرد.
به گزارش مهر به نقل از رویترز، نفت برنت دیروز 
در هر بشکه 49.22 دالر معامله شد که 70 سنت 
یعنی 1.4 درصد نسبت به  دیروز کاهش داشت.  
نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت نیز با 75 سنت 
کاهش)1.6 درصد( قیمت 46.89 دالر در هر بشکه 

را تجربه کرد.
در معامالت دیروز بازار نفت، قیمت ها تقریباً کاهشی 
4 درصدی را از زمان اوج قیمتی در ماه اوت نشان 

دادند.
 به گفته معامله گران نفتی، سقوط قیمت این ماده 
به دلیل باال رفتن میزان خروجی و صادرات نفت در 
خاورمیانه و بنادر جنوبی عراق بوده است که درماه 
اوت به طور متوسط 3 میلیون و 205 هزار بشکه 
در روز برآورد می شد. این رقم از سطح متوسط ماه 
ژوئیه باالتر بود. میزان صادرات در ماه ژوئیه به طور 

متوسط 3 میلیون و 202 هزار بشکه بوده است.
معامله گران همچنین خبر دادند که با باالرفتن 
قیمت دالر که نتیجه اظهارات روز جمعه رییس 
فدرال رزرو آمریکا مبنی برافزایش نرخ بهره است، 
قیمت دالر در برابر نفت باال رفته و باعث شده است 
که قدرت خرید کشورهایی که از ارزهای داخلی 
خود برای خرید نفت استفاده می کنند، پایین بیاید.

سازمان  درون  اختالفات  تحلیلگران،  گفته  به 
به خصوص  و  نفت)اوپک(،  تولیدکننده  کشورهای 
اختالفات به وجود آمده بین عربستان سعودی و 
ایران بر سر میزان تولید نفت، قیمت این ماده را 

بیش ازپیش کاهش داده است.

بلومبرگ گزارش داد

عراق مانع اصلی اجرای
 طرح فريز نفتی

در ماه آوریل اصرار عربستان بر لزوم مشارکت ایران 
در طرح فریز نفتی بود که موجب شکست مذاکرات 
فریز شد. اما این بار که این دو کشور تمایل بیشتری 

برای توافق دارند، شاید مانع اصلی عراق باشد.
اوپک  عضو  کشورهای  آوریل  ماه  در  که  زمانی 
و روسیه برای به نتیجه رساندن طرح فریز نفتی 
تشکیل جلسه دادند، این عربستان بود که به بهانه 
حضور نداشتن ایران در این طرح، مذاکرات را به 
شکست کشاند. اما این بار که هر دو کشور ایران 
و عربستان احتماال حاضر به نشان دادن انعطاف 
بیشتری هستند، احتماال مانع اصلی عراق خواهد 

بود.
اعضای اوپک در حال برنامه ریزی برای یک نشست 
غیررسمی در الجزایر برای اواخر ماه سپتامبر هستند 
تا مذاکرات مربوط به احیای طرح فریز نفتی را دنبال 
کنند. در  ماه آوریل، سعودی ها گفتند، تنها در 
ورتی حاضر به محدود کردن تولید خود هستند که 
ایران هم همین کار را انجام دهد. تعجبی نداشت که 
ایران، پس از رهایی از تحریم ها حاضر به محدود 
کردن تولید خود نشود و در پی بازپس گیری سهم 

خود از بازار باشد.
اکنون شرایط تغییر کرده است. تولید نفت عربستان 
افزایش یافته و در ماه گذشته به رقم بی سابقه 
10.67 میلیون بشکه در روز رسیده است. این رقم 
تقریبا 450 هزار بشکه در روز بیشتر از سطح تولید 
ماه ژانویه است که قرار بود تولید در آن سطح فریز 
شود. عربستان ممکن است حداقل به صورت موقت 
با پذیرش 10.67 میلیون بشکه به عنوان سقف 
داخلی  تقاضای  میزان  کند.  موافقت  خود  تولید 
عربستان در ماه سپتامبر به دلیل خنک تر شدن 
یافت. فریز در سطحی  دمای هوا کاهش خواهد 
که به دلیل افزایش فصلی تقاضا، تولید هم افزایش 
یافته، جذاب تر از انجام این کار در فصلی خواهد بود 
که تقاضا پایین است.تولید نفت ایران نیز افزایش 
یافته است. این کشور تلید خود را به نزدیکی سطح 
قبل از تحریم ها رسانده است. تهران قبال گفته بود 
که تا زمانی که تمام تولید قبلی خود را باز نیابد، در 

هیچ طرح فریزی شرکت نخواهد کرد.
در شرایطی که عراق و عربستان همچنان به افزایش 
ایران  که  است  بعید  دهد،  می  ادامه  عرضه خود 
سقف مشخصی را برای تولید خود بپذیرد. اما زمینه 
های مخالفت این کشور با طرح فریز نفتی در حال 

کمرنگ تر شدن است. 

کوتاه از انرژی نفت در جهان

یک مقام مسئول با تشریح شرایط جدید 
ممنوعیت  سوخت،از  جایگاه  احداث 
جایگاه  انفرادی  ساخت  مجوز  صدور 
خبر   CNG و  گازوئیل  بنزین،  جدید 
صرفا  جایگاه سازی  مجوز  گفت:  و  داد 

برای شرکت های برند صادر می شود.
شرایط  تشریح  در  مظلومی  محمدرضا 
در  سوخت  جایگاه های  احداث  جدید 
اجرای  فعلی،  شرایط  در  گفت:  کشور 
ساخت،  منظور  به  »برندینگ«  طرح 
جایگاه های  از  برداری  بهره  و  توسعه 
دستور  در  سوخت  موجود  و  جدید 
بازرگانی  است.مدیر  گرفته  قرار  کار 
نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت 
تعریف  و  شرایط  اینکه  اعالم  با  ایران 
برداری  بهره  و  ساخت  حوزه  در  برند 
شده  ابالغ  سوخت  جایگاه های  از 
ضوابط  اساس  بر  کرد:  تصریح  است، 

شرکت   3 صالحیت  تاکنون  شده  تعیین 
برندینگ  اجرای طرح  به منظور  سرمایه گذار 
بینی  پیش  و  شده  تایید  سوخت  جایگاه های 
 10 مجموع  در  ماه  شهریور  پایان  تا  می شود 
گذاری  سرمایه  و  مشارکت  برای  برند  شرکت 
این حوزه تعیین صالحیت شوند.این مقام  در 
طرح  این  اجرای  با  اینکه  اعالم  با  مسئول 

ساخت جایگاه های جدید سوخت شامل بنزین 
برند  صاحب  های  به شرکت  صرفا  گازوئیل  و 
اظهار  می شود،  واگذار  تایید صالحیت شده  و 
سوی  از  مجوزی  دیگر  اساس  این  بر  داشت: 
فرآورده های  پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت 
نفتی برای ساخت انفرادی و یا شخصی جایگاه 

سوخت در کشور صادر نخواهد شد.
گذاران  سرمایه  تمامی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 

تحت  باید  سوخت  جایگاه  ساخت  منظور  به 
صالحیت  تایید  و  برند  شرکت های  پوشش 
اجرای  کرد:  خاطرنشان  بگیرند،  قرار  شده 
جمله  از  متعددی  مزیت های  برندینگ  طرح 
در  مردم  به  بیشتر  تسهیالت  و  خدمات  ارائه 

جایگاه های سوخت را به همراه دارد.
به گزارش مهر، هم اکنون حدود 6 هزار جایگاه 
تا 3800 جایگاه  سوخت شامل حدود 3700 

 2350 و  گازوئیل  و  بنزین  عرضه 
کشور  در  جی  ان  سی  عرضه  جایگاه 
آغاز شمارش  با  فعال هستند.همزمان 
معکوس اجرای طرح برندینگ، شرکت 
ایران،  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی 
فرآورده های  قیمت  است:  کرده  اعالم 
دیگر  مصوب  نرخ  براساس  نفتی 
جایگاه ها عرضه خواهد شد و این امکان 
وجود دارد که در آینده بنا بر خدماتی 
مشوق هایی  می کنند،  عرضه  که 
شود. گرفته  نظر  در  جایگاه ها  برای 

اردیبهشت  نفت  وزیر  حال  همین  در 
ارزیابی  نحوه  دستورالعمل  امسال  ماه 
معتبر  صالحیت  شرکت های  صاحب 
نفتی  فرآورده های  توزیع  برای  )برند( 
و سی ان جی را برای اجرا به شرکت 
فرآورده های  پخش  و  پاالیش  ملی 
اساس  این  کرد.بر  ابالغ  ایران  نفتی 
شرکت صاحب صالحیت یا برند، وظیفه خرید 
و حمل سوخت از محل انبارهای شرکت ملی 
موقع  به  توزیع  و  نفتی  فرآورده های  پخش 
مسئولیت  پوشش،  تحت  جایگاه های  در  آن 
سی  و  نفتی  فرآورده  عرضه  کیفیت  و  کمیت 
ان جی در هر جایگاه زیر پوشش را با رعایت 

استانداردهای مشخص شده بر عهده دارد.

شرایط جدید ساخت جایگاه سوخت؛

پمپ بنزین سازی در ایران ممنوع شد

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان این که 
هستند،  زمان بر  عمدتا  آب  بخش  پروژه های 
گفت: اگر منابع مالی کافی نیز در اختیار وزارت 
نیرو قرار داشته باشد باز هم اجرای یک پروژه  

آبی حداقل به پنج سال زمان نیاز دارد.
به گفته وی، پروژه های بخش آب از حساسیت 
باالیی برخوردارند، به طوری که در دو دهه اخیر 
حساسیت بخش های زیست محیطی پروژه های 
آب به شدت افزایش یافته و این پروژه ها نیز زیر 
ذره بین سازمان محیط زیست به دقت بازبینی 

می شود.
رحیم میدانی با بیان این که علی رغم این که هر 
سال پروژه هایی در هفته دولت به بهره برداری 
می رسد، در طول سال نیز پروژه هایی افتتاح و 
فعالیت خود را آغاز می کنند، گفت: امسال در 
هفته دولت 225 پروژه با سرمایه 1360 میلیارد 
تومان در بخش آب و فاضالب افتتاح شد که 
شامل دو سد مخزنی با ظرفیت 220 میلیون 
مترمکعب، سه پروژه شبکه آبیاری و زهکشی 
به مساحت 2800 هکتار و افتتاح 212 مجتمع 

آبرسانی روستایی شامل 872 روستا بود.
به گفته وی، عالوه بر این دو تصفیه خانه آب به 
ظرفیت 16 هزار و 400 مترمکعب در شبانه روز 
و شش تصفیه خانه فاضالب به ظرفیت 120 

هزار مترمکعب در شبانه روز افتتاح شد.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان این که 
میلیارد  دو  ظرفیت  به  سد  این 14  بر  عالوه 
مترمکعب در طول سال جاری به بهره برداری 
خصوص  در  کرد:  اظهار  رسید،  خواهد 
مجتمع های روستایی نیز باید گفت که در طول 
سال برنامه تامین آب شرب سالم و بهداشتی 

2.2 میلیون نفر را در نظر گرفته ایم.
میدانی ادامه داد: با این تفاسیر می توان گفت که 
از طریق مجتمع های آبرسانی مشکل تامین آب 
شرب 430 هزار نفر در هفته دولت حل خواهد 
شد و این مساله با وعده وزیر نیرو که حل آب 

شرب روستاها بوده است کامال تطابق دارد.
وی تصریح کرد: اگر منابع مالی کافی در اختیار 
وزارت نیرو قرار داشته باشد، قطعا طی سه سال 
مشکل آب تمام روستاها به طور کامل برطرف 

خواهد شد.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به 
دولت  هفته  در  که  جدیدی  پروژه های  تعداد 
ایجاد شده است، بیان کرد: جمع ارزش ریالی 
پروژه ها در مجموع برای 24 پروژه 325 میلیارد 

تومان تخمین زده شده است.
میدانی با بیان این که برخی از پروژه های وزارت 
نیرو در قالب پروژه های اقتصاد مقاومتی در ستاد 
اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است، گفت: 
طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی 
از جمله این پروژه ها بوده که براساس آن باید 
یک میلیارد مترمکعب از طریق بستر چاه های 
زیرزمینی  آب های  از  برداشت  در  غیرمجاز 

صرفه جویی صورت گیرد.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، تصریح کرد: 
عالوه بر این طبق برنامه ریزی های صورت گرفته 
باید 20 هزار حلقه چاه غیرمجاز باید بسته و 
برقی  50 هزار کنتور هوشمند روی چاه های 
نصب شود که اینها جزو اهم برنامه های اقتصاد 

مقاومتی وزارت نیرو است.
برنامه ریزی های  طبق  این که  بیان  با  میدانی 
صورت گرفته باید دو میلیارد مترمکعب ذخیره 
در سدها و 55 هزار هکتار شبکه مدرن آبیاری 
به  با توجه  ادامه داد:  ایجاد کنیم،  و زهکشی 
این که ایجاد سد و شبکه های آبیاری به شدت 
اشتغالزا هستند، می توان اینگونه استنباط کرد 
که پروژه های آبی ارتباط نزدیکی با سیاست های 

اقتصاد مقاومتی دارد.
با اشاره به مهم دانسته شدن مساله آب  وی 
به دلیل  برنامه ششم توسعه، توضیح داد:  در 
اهمیت ویژه آب در تمام جنبه ها این حوزه جزو 

اولویت های دولت یازدهم شمرده شده است.

مرضیه شاهدایی مدیر عامل شرکت صنایع ملی 
پتروشیمی در نشست خبری که به مناسبت 
هفته دولت برگزار شد، با بیان اینکه بعد از برجام 
مسیر برای توسعه صنعت پتروشیمی و همچنین 
صادرات آن باز شده است، گفت: از سال گذشته 
برای  زیادی  خارجی  سرمایه گذاران  تاکنون 

توسعه این صنعت وارد مذاکره با ما شده اند.
وی افزود: طی سه سال گذشته 15.5 درصد و 
در سال گذشته 7 درصد به لحاظ تولید رشد 
داشته ایم و همچنین میزان صادرات در سه سال 
گذشته 46 درصد و در سال گذشته 12 درصد 

رشد داشته است.
شاه دایی تصریح کرد: اکنون طرح هایی که در 
دست اجرا بوده به مرحله بهره برداری می رسند و 
تعدادی نیز در شرف افتتاح هستند که از جمله 
آنها اینکه پتروشیمی تخت جمشید ، لرستان ، 
ماهشهر ، فاز 2 کاویان در ارومیه ، اوره آمونیاک 
مرو دشت ، اتیلن غرب و پلی اتیلن مهاباد طی 
سال های 95 و 96 به بهره برداری می رسند که 
این تعداد مجموعا 4 میلیون تن به ظرفیت تولید 
کشور اضافه کرده و برای توسعه آنها نیز 2 هزار 

و 200 میلیون یورو سرمایه گذاری شده است.

تا پایان سال 95، 6500 تن به ظرفیت 
تولید کشور اضافه می شود

در سال  غرب  اتیلن  دو  و  یک  فاز  افزود:  وی 
جاری تکمیل و در سرویس قرار می گیرد فاز 
2 پتروشیمی کاویان ، پلی اتیلن کردستان ، فاز 
3 پردیس ، پتروشیمی انتخاب با ظرفیت تولید 
250 هزار تن پلی استایرن ، تولید پلی استایرن 
پلی  همچنین  و  جمشید  تخت  پتروشیمی 
استایرن داالهو مجموعه طرح هایی هستند که 
در سال 95 تکمیل و 2 هزار و 500 به ظرفیت 
تولید اضافه خواهند کرد و به این ترتیب تا پایان 
سال 95 ، 6 هزار و 500 میلیون تن به ظرفیت 
تولید کشور اضافه می شود که در مجموع آنها 4 

هزار و 500 میلیون یورو سرمایه گذاری می شود.
معاون وزیر نفت در ادامه به طرح های پتروشیمی 
یک  فاز  داشت:  اظهار  و  اشاره   96 سال  در 
پتروشیمی بوشهر شامل 3 واحد متانول ، واحد 
الفین ایالم ، متانول کاوه )بزرگترین تولیدکننده 
پتروشیمی صدف   ، جهان(  در سطح  متانول 
از جمله طرح هایی هستند که در سال 96 به 
پایان رسیده و 7 هزار تن به ظرفیت تولید اضافه 
خواهند کرد. برای توسعه این طرح ها نیز 3 هزار 

میلیون یورو سرمایه گذاری خواهد شد.

جزئیات قرارداد با توتال و لینده
وی با اشاره به مذاکرات انجام شده طی ماه های 
گذشته افزود: ما در حال حاضر با شرکت توتال 
و لینده مذاکرات و تفاهم نامه امضا کردیم و در 
آینده نیز دو تفاهم نامه به مرحله اجرا در خواهد 

آمد.
وی افزود: فعالً تفاهم نامه ها یکساله و 14 ماهه 

است و بعد از آن منجر به قرارداد می شود.
پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل 
درباره سقف قرارداد با دو شرکت توتال و لینده 
گفت:  سقف تفاهم نامه با توتال هنوزمشخص 
نشده و این شرکت فقط می خواست در زمینه 
خوراک  ما  که  باشد  مطمئن  خوراک  تامین 
اتان و مایع را معرفی کردیم و همچنین قرار 
شد که طرح و زنجیره تولید را اعالم کنند تا 
تا پایان زنجیره  فیزیبیلیتی و طرح از شروع 

تکمیل تصویب شود.
وی ادامه داد: شرکت لینده نیز با پتروشیمی 
کیان برای اجرای واحد الفین و ادامه زنجیره 
تفاهم نامه امضا کرده و در مرحله فیزیکی است.

شاهدایی درباره تفاهم نامه هایی که قرار است در 
آینده امضا شود گفت: با توجه به شرایط جهانی 
و تا زمانی که تفاهم نامه امضا نشده نمی توانم 
اسم دو شرکتی را که قرار است در آینده با ما 

تفاهم نامه امضا کنند اعالم کنند.

معاون وزیر نیرو:

مشکل آب روستاها سه ساله قابل حل است
مدیر عامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی خبر داد:

امضای تفاهمنامه با توتال و لینده

پیشنهاد وزارت نفت 
برای حذف کارت 
سوخت بنزين 
از اول مهرماه
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قدم های مثبت در بستر اقتصادی ايران
 

سیده فاطمه مقیمی
عضو هیات رییسه اتاق تهران

هنوز یکسال از برداشته شدن تحریم ها نگذشته 
است. دی ماه پارسال بود که تحریم ها لغو شد. باور جامعه جهانی 
که  اند  رسیده  باور  این  به  و  تغییرکرده  ایران  جایگاه  به  نسبت 
را  این  بردارند و من  ایران  با  اقتصادی  توانند قدم های  حداقل می 
مثبت ارزیابی می کنم .چند سال گذشته، ارتباطات ایران با جهان و 
بیشتر کشورهای جهان به صورت مستقیم نبوده ولی حاال این ارتباط 
مستقیم شده است. شاید مسایلی مثل سوئیفت و ارتباط بین المللی 
با بانک های بزرگ مشکالتش حل نشده است، اما حرکت های زیاد 
با اعتبار شده است.  ایرانی دوباره  دیگری شکل گرفته است. هویت 
به هرحال، الحاق با سازمان تجارت جهانی خودش یکی از بزرگترین 
دستاوردهای پسابرجام است. یکسال از شروع برجام می گذرد و آنچه 
مدنظر کارشناسان اقتصادی بود، همراهی دیپلماسی اقتصادی در کنار 
دیپلماسی سیاسی است. حاال بعد از یکسال فعاالن بخش اقتصادی 
برای دیپلماسی اقتصادی تحلیل های متفاوتی دارند. به طور کلی قرار 
نبود بعد از برجام همه چیز یک دفعه تغییر کند و آنچه حائز اهمیت 
است اینکه حاال مسیر تغییرکردن شکل گرفته است.به همین دلیل 
اعتقاد دارم یکسال بعد از اجرای برجام به مقداری باید باور کنیم که 
ارتباط ایران با جهان تغییر کرده است. صحبت های فدریکا موگرینی، 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و و حمایت او از عضویت ایران در 
سازمان تجارت جهانی خودش شاهد این مدعا است .در این چند ماه، 
چندین موضوع همزمان با هم جلو رفته است. چنین تفاهم نامه بزرگی 
اتفاق های جدیدی در حوزه های سیاسی به وجود آورد و یکسری قدم 
های مثبت در بستر اقتصادی ایران ایجاد کرد و این یک گام بزرگ 
بوده است.تمام این شرایط را با شرایط یک سال گذشته ایران قابل 
مقایسه نیست. البته که شاید انتظارات بیشتر از این بوده است، اما 

اقدامات و تغییرات در حال رخ دادن است.
 

 سكه ودالر
سکه يک میلیون و 113 هزار تومان  

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید دوشنبه در بازار، یک 
میلیون و 113 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 110 هزارتومان، 
نیم سکه 570 هزار تومان، ربع سکه 296 هزارتومان و سکه گرمی 
182 هزارتومان اعالم شد.همچنین نرخ هر گرم طالی زرد 18 عیار در 
بازار داخلی 113 هزار و 109 تومان و نرخ هر اونس طال در بازارهای 
جهانی 1318 دالر است.در همین حال، نرخ هر دالر آزاد برای فروش 
3553 تومان، هر یورو را4012 تومان، هر پوند را 4667 تومان، لیر 

ترکیه 1227 و درهم امارات را 971 تومان اعالم کردند
 

 بازار سرمایه
تقويت 32 واحدی شاخص کل بورس

کسالت آور  و  عمق  کم  معامالتی  شاهد  سهام  بازار  معامله گران 
میان  همچنان  جدید  نقدینگی  یافتن  انتظار  در  که  بودند،بازاری 
سفته بازی و بازارگردانی های کورکورانه درجا می زند.شاخص کل قیمت 
و بازده نقدی بورس تهران در پایان معامالت یکشنبه 8 شهریورماه 
95 با افزایش 32 واحدی به رقم 77 هزار و 345 واحد رسید.شاخص 
کل هم وزن نیز با کاهش 19 واحدی روی رقم 14 هزار و 375 واحد 
ایستاد.همچنین شاخص سهام آزاد شناور با افت 29 واحدی عدد 86 
هزار و 166 واحد را به نمایش گذاشت.شاخص بازار اول اما در حالی 
با افزایش 24 واحدی به عدد 54 هزار و 413 واحد دست یافت که 
شاخص بازار دوم با افزایش 60 واحد کاهش عدد 167 هزار و 443 
واحد را تجربه کرد.شاخص کل فرابورس )آیفکس( نیز با افزایش 4 

واحدی به عدد 820 واحد رسید.
 

  پرداخت 2061 میلیارد ريال سود انواع اوراق در مرداد
انواع  سود  ریال  میلیارد   2061 از  بیش  گفت:  سمات  مالی  مدیر 
اوراق درمردادماه امسال به حساب سرمایه گذاران بازار سرمایه واریز 
شد.سیدکیومرث بزرگی نهاد با بیان این مطلب افزود: شرکت سپرده 
گذاری مرکزی ماه گذشته 2061 میلیارد و 719 میلیون ریال سود 
انواع اوراق را به 5314 سرمایه گذار پرداخت کرد.مدیر مالی شرکت 
سپرده گذاری مرکزی اوراق و تسویه وجوه )سمات( اظهار داشت: بر 
این اساس سود اوراق صکوک شرکت چادرملو، نفت پارس، گروه مپنا، 
هواپیمایی ماهان،صنعتی معدنی توسعه ملی، سرمایه گذاری امید، 
مخابرات ایران، خدمات ارتباطی رایتل، قطار مسافربری جوپار، پترو 
امید آسیا، موتور گیربکس و اکسل سلیپا، کاشی پرسپولیس، قاید 
این شرکت ها به مبلغ 208 میلیارد  بصیر به 2288 سرمایه گذار 

ریال پرداخت شد
 

 بانک
افتتاح 3 کتابخانه در اردبیل توسط بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد در راستای ایفای رسالت های اجتماعی خود، در هفته ی 
در  نیر  و  روستای خلیل آباد  در محله ی شهریار،  کتابخانه  دولت، 3 
شهرستان اردبیل افتتاح کرد.به گزارش روابط  عمومی بانک پاسارگاد، 
روحانیت منطقه، خانواده  ائمه جماعت،  با حضور  مراسمی که  طی 
نهاد  مدیرکل  اردبیل،  فرماندار  اردبیل،  استاندار  معاون  شهدا، 
کتابخانه های استان اردبیل، مسئوالن استانداری، جمعی از مسئوالن 
بانک پاسارگاد  ارشد  مدیران  مسئوالن محلی،  شهر،  اسالمی  شورای 
و جمعی از اهالی منطقه برگزار شد، کتابخانه ی  فارابی پاسارگاد در 
محله ی شهریار، کتابخانه ی ابن سینا پاسارگاد در روستای خلیل آباد و 

کتابخانه  ی زکریای رازی پاسارگاد در نیر در استان اردبیل افتتاح شد.
 

 کلنگ زني مدرسه »اقتصادنوين« در تالش گیالن
در راستاي ایفاي مسئولیت اجتماعي کلنگ مدرسه جدید«اقتصادنوین« 
در منطقه قرق تالش استان گیالن طي مراسمي به زمین زده شد.در این 
مراسم که با حضور سرپرست منطقه دو استان هاي بانک اقتصادنوین، 
نماینده سازمان نوسازي مدارس منطقه تالش، نماینده سازمان نوسازي 
مدارس کل کشور و مدیرکل آموزش و پرورش منطقه تالش برگزار 
شد، علي فکر آزاد سرپرست منطقه دو استان هاي بانک اقتصادنوین 
با اشاره به توجه بانک اقتصادنوین به مسئولیت هاي اجتماعي گفت: 
بانک اقتصادنوین در طي دوره فعالیت خود تاکنون توانسته همزمان با 
تاثیرگذاري مطلوب در بازار پولي و مالي کشور در حوزه هاي اجتماعي 
نیز اقدامات موثر و تاثیرگذار بر جاي بگذارد که این اقدامات به عنوان 

الگو در نظام بانکي مورد توجه قرار گرفته است.

تاکید ايران و لبنان بر برقراری 
تجارت ترجیحی 

نشست مشترک مقامات دولتی و تجار و بازرگانان 
ایرانی و لبنانی به ریاست قائم مقام وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت 
ایران با تاکید بر گسترش روابط تجاری، برقراری 
دریایی،  حمل ونقل  توسعه  ترجیحی،  تجارت 
سرمایه گذاری های  و  بانکی  روابط  سرگیری  از 

مشترک برگزار شد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
این  در  خسروتاج  مجتبی  توسعه،  سازمان 
نشست که با حضور وزیر صنایع لبنان و فعاالن 
برای  باید  افزود:  برگزار شد،  اقتصادی دو کشور 
افزایش روابط اقتصادی دو کشور تجارت ترجیحی 

اجرا شود.
وی گفت: بخش خصوصی انتظار دارد مسئوالن 
دولتی زمینه های توسعه همکاری های اقتصادی را 
فراهم کرده و موانع را برطرف کنند؛ ما هم در 
این نشست به دنبال شناسایی و رفع مشکالت 

موجود هستیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه 
حجم تجارت ایران و لبنان در سال های گذشته 
همواره بین 100 تا 150 میلیون دالر بوده است، 
اظهار داشت: رقم فعلی رضایت بخش نیست چرا 
که عالیق و مشترکات زیادی بین دو کشور وجود 
دارد که از طریق آن می توان روابط اقتصادی را 

توسعه داد.
افزایش  عوامل  از  را  ترجیحی  تجارت  خسروتاج 
حجم تجارت تهران و بیروت دانست و خاطرنشان 
کرد: کشور لبنان با بسیاری از کشورهای اروپایی 
و آفریقایی توافقنامه تجارت ترجحی دارد بنابراین 
اگر ما به دنبال توسعه روابط باشیم باید این بستر 
بنگاه های  تا  کنیم  فراهم  کشور  دو  بین  نیز  را 

اقتصادی در یک شرایط رقابتی فعالیت کنند.
وی همچنین افزود: بنابراین یکی از موضوعات که 
در جایگاه دولت های دو کشور باید بررسی شود 
برقراری تجارت ترجیحی است که این موضوع در 
کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و لبنان بررسی 
و لیست کاالهای ترجیحی نیز بایستی بین دو 
به اجرا  امیدواریم به زودی  کشور توافق شود و 

درآید.

نرخ سود وام خانه اولی ها تک رقمی شد
اقساط جديد وام های 80 تا 160 

میلیونی مسکن

مسکن  تسهیالت  سود  نرخ  مجدد  کاهش  با 
وام های  برای  پرداختی  سودهای  پس  این  از 
صندوق پس انداز یکم )خانه اولی ها( تک رقمی 
شرایط  این  در  که  رسد  می  درصد   9.5 به  و 
اختیار  در  قبل  از  ارزانتر  بخش  این  های  وام 
جمهور  گرفت.رئیس  خواهد  قرار  متقاضیان 
در  سود  نرخ  شدن  رقمی  تک  وعده  تحقق  از 
تسهیالت وام مسکن خبر داده است. این اعالم 
روحانی شامل تسهیالت صندوق پس انداز یکم 
بوده و وام های 80 تا 160 میلیون تومانی که 
می شود. شامل  را  دارد  سپرده گذاری  به  نیاز 
در حالی نرخ سود تسهیالت صندوق پس انداز 
کاهش می یابد که از خردادماه سال گذشته که 
با ریزش  تا کنون  راه اندازی شده  این صندوق 
به  بوده  همراه  سود  نرخ  درصدی   4.5 حدود 
درصد   9.5 به  درصد   14 حدود  از  که  طوری 
کاهش  با  قبل  سال  پایان  در  است.  رسیده 
بانک  بانکی به 18 درصد،  نرخ سود در شبکه 
مسکن نیز نرخ سود تسهیالت این بخش را به 
با  امسال  تیرماه  در  بود که  13 درصد رسانده 
به 15  آن  ریزش  و  نرخ سود  در  دوباره  تغییر 
به  نیز  یکم  پس انداز  صندوق  در  سود  درصد، 
به دنبال  این حال  با  یافت.  11 درصد کاهش 
انتقادات نسبت به باال بودن سود وام مسکن و 
مشکالت موجود در پرداخت اقساط و سود کلی 
بت شکن  که  بود  پیش  چندی  تسهیالت  این 
رقمی  تک  وعده   - بانک مسکن  -مدیرعامل 
شدن نرخ سود تسهیالت در صندوق پس انداز 
سود  کاهش  برای  آمادگی  همچنین  و  یکم 
کرد. مطرح  را  اوراق  خرید  محل  از  تسهیالت 
تسهیالت صندوق پس انداز یکم که خاصه خانه 
شود؛  می  پرداخت  دوبخش  در  است  اولی ها 
غیرزوجین  هم  و  زوجین  هم  که  گروهی  اول 
را شامل شده و تسهیالت آن80 میلیون برای 
و  استان ها  مراکز  برای  میلیون   60 تهرانی ها، 
 40 و  جمعیت  نفر  هزار   200 باالی  شهرهای 
میلیون تومان هم برای سایر مناطق است. گروه 
دوم هم زوجین هستند که چندی پیش بانک 
مسکن این تسهیالت را در این سه بخش برای 
زوجین به طور خاص افزایش داد و به ترتیب 
براساس مناطق جغرافیایی به 160، 120 و 80 

میلیون تومان رساند.
 
  

 تولیدو تجارت
افتتاح مرکز مبادله فناوری

 ايران و کره جنوبی
نامه  تفاهمه  امضای  مراسم  در  یزدانی  علی 
شهرک های  و  کوچک  صنایع  سازمان  همکاری 
کره  کوچک  صنایع  سازمان  با  ایران  صنعتی 
جنوبی، اظهار داشت: امروز مرکز مبادله فناوری 
ایران و کره جنوبی افتتاح شد که انتقال دانش 
کره  و  ایران  های  بنگاه  میان  تماس  برقراری  و 
جنوبی از اهداف ایجاد این مرکز بوده است.وی 
با بیان اینکه با انتقال دانش فنی، تعامالت میان 
دو کشور به خصوص بنگاه های سرعت می گیرد، 
کشور  دو  میان  که  تعامالت  با  امیدواریم  افزود: 
وجود دارد، شاهد رشد و حرکت صنایع کوچک 
کشور خودمان باشیم.معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت با اعالم اینکه حجم تجارت میان ایران 
و کره حدود 5 میلیارد دالر است، اظهار داشت: 
هدف گیر ی دو کشور این است که حجم این 
تبادالت را در 10 سال آینده به رقم 25 میلیارد 

دالر برسانند.

یادداشت خبر

وزیر امور اقتصادی و دارایی از جمله مهمترین 
آرامش  کردن  جایگزین  را  دولت  دستاوردهای 
در اقتصاد به جای بی ثباتی و هیجانات گذشته 
 FATF در  عضویت  که  گفت  و  کرد  عنوان 
است. کشور  مردم  سود  به  و  عزت  جهت  در 
علی طیب نیا در مورد اقتصاد کشور با نگاهی 
اجمالی به گذشته افزود: اقتصاد ایران در سال 
ما  است،  بوده  روبرو  با مشکالتی  های گذشته 
می  رنج  تعادل  عدم  از  که  داشتیم  اقتصادی 
گذشته  های  سال  در  کرد:  تصریح  برد.وی 
ایران اعمال  اقتصاد  نادرستی در  سیاست های 
تر  نامتوازن  را  نامتعادل  ساختارهای  و  شد 
کرد. دشمنان که در سال های جنگ تحمیلی 
ایران  به  را  خود  های  سیاست  بودند  نتوانسته 
تحمیل کنند زمانی که متوجه وابستگی ایران 
ما  متوجه  را  خود  های  تحریم  شدند  نفت  به 
کردند.  گسترده ترین تحریم ها علیه ما تحمیل 
شد و در سال 91 رشد اقتصادی ایران به منفی 
در  تورم  ممیز هشت دهم درصد رسید.  شش 
همان سال به 40 درصد و تورم نقطه ای به 45 
درصد رسید.وزیر اقتصاد ادامه داد: ما هر کدام 
از این دو وضعیت را در گذشته به تنهایی تجربه 
کرده ایم، اما ترکیب این دو باهم شرایط بسیار 
متفاوتی را در اقتصاد ایران به وجود آورده بود 
که در آن شرایط با همه هیجانات و التهابات در 
بازارهای ارزی، طال و دارایی روبرو بودیم.  در 
فضای سیاسی هم شرایط مساعد نبود و هر روز 
شاهد اختالفاتی بین قوا بودیم که تنش ها را 

بیشتر می کرد.
لزوم اصالح ساختار اقتصاد

وی با اشاره به کاهش قیمت نفت و تأثیرپذیری 
خاطرنشان  رویداد،  این  از  مختلف  کشورهای 
پول  المللی  بین  صندوق  آمار  اساس  بر  کرد: 
که جدیداً اعالم شده ایران کمترین تأثیر را از 
کاهش قیمت نفت داشته و این به معنای این 
است که ایران نسبت به تکان های خارجی در 
حوزه اقتصادی، آسیب پذیری اش کاهش یافته 
است.طیب نیا افزود: در سه ماهه اول سال 95 
رشد اقتصادی 4.4 درصدی را شاهد بوده ایم که 
از این میزان 2.9 درصد مربوط به بخش صنعت 
ادامه داد: بخش صنعت در سال 94  است.وی 
رشد 0.2 درصدی داشته که در سال 95 میزان 
آن به 4.2 درصد رسیده و هدف رشد اقتصادی 
تا پایان سال، رسیدن به پنج درصد است که به 

نظر قابل دستیابی است.
کاهش قابل توجه شاخص فالکت

فالکت جمع  کرد: شاخص  تأکید  اقتصاد  وزیر 
نرخ بیکاری و تورم است که در سال 92 و 91 
به عدد باالیی رسیده بود، اما با اتخاذ سیاست 
زیادی  میزان  به  شاخص  این  مناسب  های 
کاهش یافته و حتی از متوسط کشور در سال 
های گذشته کمتر شده است.طیب نیا با اشاره 
وضعیت مناسب اقتصاد در زمان فعلی گفت: با 
توجه به گشایش هایی که بعد از مذاکرات هسته 
توانیم  نظر می رسد می  به  است  داده  ای رخ 
خصوص  در  باشیم.وی  کشور  در  رشد  شاهد 
رکود افزود: رکود به وضعیتی گفته می شود که 
منفی  رشد  متوالی  فصل  سه  برای  کشور  یک 
داشته باشد، به طوری که ما در سال 91 و 92 
برای هشت فصل رشد اقتصادی منفی داشتیم.

از رکود خارج شدیم
طیب نیا ادامه داد: در سال 93 ما چهار فصل 
این  و  داشتیم  مثبت  اقتصادی  رشد  متوالی 
معنای  به  این  ایم.  شده  خارج  رکود  از  یعنی 
رسیدن تولید به میزان حداکثر تولید در زمان 

های گذشته نیست. وزیر اقتصاد افزود: در سال 
92درآمدهای دولت 20 درصد کاهش داشت و 
شرایط سال 93 ما را به زمان گذشته برنگردانده 
 1.3 اقتصادی  رشد  به  اشاره  با  نیا  است.طیب 
درصدی کشور در سال 94 افزود: در سال 95 
شاهد رشد اقتصادی 4.4 درصدی بودیم که در 
به  تشویق  جهت  در  دولت  های  سیاست  پی 
تولید و کار بوده است. وی ادامه داد: سیاست 
می  گرفته  نظر  در  رکود  زمان  برای  که  هایی 
شود تشویق تولید کننده به کار است که اثرش 
کندتر در اقتصاد ظاهر می شود اما این در حالی 
است که در حوزه مقابله با تورم، نتایج سریعتر 
ظاهر می شود.طیب نیا با اشاره به کاهش قیمت 
نفت در سال 93 گفت: این اتفاق از لحاظ شدت 
و طول زمان خاص بوده است و تجربه نشان داده 
زمانی که کاهش قیمت نفت رخ می دهد، تورم 
افزایش می یابد اما در سال 93 ما رشد اقتصادی 
علیرغم   94 سال  در  داد:  ادامه  داشتیم.وی  را 
کاهش قیمت نفت، تورم کاهش یافت که این 
نشان از اثربخش بودن سیاست های تولیدی در 
کشور بوده است. وزیر اقتصاد در ادامه افزود: با 
کاهش یافتن قیمت نفت، کشورهای دیگر مثل 
روسیه، آذربایجان، عربستان، ونزوئال و ... دچار 
مشکل شدند اما اقتصاد ایران کاماًل در آرامش 
بود. طیب نیا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اهداف 
اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی به دنبال 
کاهش وابستگی اقتصاد به نفت است.وی ادامه 
داد: در سال 94 سهم بودجه از نفت 31 درصد 
بود و در سال 95امیدواریم در عملکرد به کمتر 
از این میزان برسیم. طیب نیا تأکید کرد: افزایش 
اقتصادی است  تولید نفت عامل مؤثر در رشد 
و این شاخص در تولید ناخالص ملی تأثیرگذار 
است، اما باید بکوشیم آن را کاهش دهیم. وی 
با یادآوری رشد اقتصادی 4.4 درصدی در سال 
این رشد تنها مربوط به حوزه نفت  افزود:   95
تأثیر  تولید هم  و  و در بخش کشاورزی  نبوده 

ما  اقتصاد تصریح کرد: هدف  گرفته است.وزیر 
این است که کاری کنیم که رشد در همه بدنه 
اقتصاد کشور جاری شود و تنها مربوط به یک 
حوزه نشود. طیب نیا در خصوص ملموس نبودن 
رشد اقتصادی در بستر جامعه گفت: وقتی رشد 
از صنایع بزرگ بدست می آید، مردم اثر آن را 
کمتر حس می کنند و امسال تالش کردیم در 
کنار صنایع بزرگ توجه ویژه به صنایع کوچک و 

متوسط داشته باشیم.
هفت هزار واحد تولیدی در معرض 

تعطیلی
وی ادامه داد: هفت هزار واحد کوچک و متوسط 
شناسایی شدند که در وضعیت تعطیل یا نیمه 
تعطیل بودند و این واحدها مشکالت ساختاری 
نداشتند و قابل احیا شدن بودند. طیب نیا گفت: 
سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و 
گمرک مکلف به همکاری با واحدهای شناسایی 
شده شدند و نظام بانکی هم تسهیالت مختلف 
به آنها ارائه کرده است.وی با اشاره به سفرهای 
های  استان  در  افزود:  دولت  هفته  در  استانی 
مختلف شاهد بهبود وضعیت واحدهای تولیدی 
کوچک و متوسط نسبت به گذشته هستیم و می 
توانیم آرامش را در بنگاه های کوچک مشاهده 
کنیم. وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که تا پایان 
سال بتواند بیش از هفت هزار واحد کوچک و 
متوسط را مورد حمایت قرار دهد.طیب نیا در 
خصوص میزان نقدینگی کشور گفت: در حال 
میلیارد  هزار  به حدود 1000  نقدینگی  حاضر 
تومان رسیده که این نقدینگی شامل اسکناس 
و مسکوکات مردم و سپرده های مردم در نظام 
بانکی است. وی با اشاره به نرخ های باالی سود 
بانکی در سال های گذشته افزود: نرخ رشد باالی 
نقدینگی در سال های گذشته به دلیل نرخ سود 
باالست. وزیر اقتصاد در خصوص تغییر ترکیب 
تأکید کرد: در  نقدینگی در سال های گذشته 
سال های اخیر نقش ضریب فزاینده در نقدینگی 

افزایش یافته که این به معنای رشد نظام بانکی 
است و این شاخص می تواند تأثیر خود را در 
آمار  طبق  گفت:  نیا  دهد.طیب  نشان  تولید 
بانک مرکزی، در سه ماهه نخست امسال رشد 
تسهیالت اعطایی نظام بانکی را شاهد بوده ایم 
و با توجه به کاهش تورم، این به معنای قدرت 
خرید تسهیالت نظام بانکی در کشور است. وی 
وظیفه خود  در حال حاضر  بانکی  نظام  افزود: 
را خوب انجام می دهد و باید تسهیالت بانکی 
در این نظام به سمت تولید هدایت شود. وزیر 
اقتصاد تأکید کرد: برنامه عملیاتی جامع در نظام 
و  از جهت گیری  تنظیم شده است که  بانکی 

انحرافات نقدینگی جلوگیری می کند.
لزوم تدوین برنامه های بلندمدت اصالح ساختار 

اقتصاد
طیب نیا تصریح کرد: تسهیالت بانکی باید در 
نیازهای  تولید و همچنین  نیازهای  جهت رفع 
مردم باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: 
باید از فرصت حذف تحریم ها استفاده و برنامه 
را  اقتصادی  ساختاری  اصالح  مدت  بلند  های 
در کشورمان پیاده کنیم.طیب نیا با بیان اینکه 
نفتی و دولتی بودن، دو مشکل و بیماری عمده 
اقتصاد ایران است، افزود: سیاست های ابالغی 
بودن  نفتی  مشکل  برای حل  مقاومتی  اقتصاد 
اصلی  منشاء  که  شده  طراحی  ایران،  اقتصاد 
رکود و رشد پایین اقتصادی در کشورمان است.
وی ادامه داد: برای مشکل دولتی بودن اقتصاد 
ایران، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 
توسط مقام معظم رهبری ابالغ و قانون اجرای 
این سیاست ها توسط مجلس شورای اسالمی 
تصویب و اجرا شد.طیب نیا، هدف از مجموعه 
این سیاست ها را ایجاد بخش خصوصی توانمند 
از  بخشی  کرد:  اضافه  و  بیان  رقابتی  فضای  و 
سیاست های اصل 44 به درستی اجرا نشد و 
به  بنگاه ها، آن هم  مالکیت  واگذاری  به  صرفا 

نحو غیرصحیح پرداخته شد.
فقط 13 درصد واگذاری ها به بخش 

خصوصی بود
اساس  بر  گفت:  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
واگذاری  از  درصد   13 حدود  تنها  برآوردها،  
و  واقعی  خصوصی  بخش  به  شده  انجام  های 
بقیه شبه دولتی بود. وی افزود: آن چه که می 
تواند زمینه را برای رشد و نمو بخش خصوصی 
در اقتصاد ایران فراهم کند محیط کسب و کار 
مناسب است. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: 
مجموعه این اقدامات، نتیجه داده و رتبه ما در 
بهبود فضای کسب و کار از 152 به 118 ارتقاء 

یافت.
رتبه  امیدواری کرد هر سال10  ابراز  نیا  طیب 
میان مدت  و گفت: در دوره  پیدا کنیم  بهبود 
برسیم.وی   70 رتبه  به  تا  کردیم،  برنامه ریزی 
تاکید کرد: اصالح کسب و کار باید به گفتمان 
مقننه،  و  قضائیه  قوای  و  شود  تبدیل  ملی 
شهرداری ها و همه مردم، دستگاه ها و بخش 
باید برای بهبود محیط کسب و کار  خصوصی 

تالش کنند.
جذب 7 میلیارد دالر سرمایه گذاری 

خارجی در سال جاری
اینکه  به  اشاره  با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
سرمایه گذاری مستقیم یکی از راه های سرمایه 
 7 امسال  برای  گفت:  است،  خارجی  گذاری 
برنامه  را  خارجی  گذاری  سرمایه  دالر  میلیارد 
ریزی کرده بودیم که تا امروز حدود 4 میلیارد 
های  حوزه  در  این  و  کردیم  جلب  را  آن  دالر 

غیرنفتی است.

وزیر اقتصاد : از رکود خارج شدیم

کاهش آسیب پذيری اقتصاد کشور

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قرار 

است تا پایان امسال 5400 واحد صنعتی نیمه 
در  باالی 60 درصد  فیزیکی  پیشرفت  با  تمام 
این  افتتاح  با  که  رسد  بهره برداری  به  کشور 
میلیارد  هزار   22 سرمایه گذاری  با  طرح ها 
مستقیم  طور  به  نفر  هزار   90 برای  تومان 

مهریزی  ابویی  می شود.حسین  ایجاد  اشتغال 
معظم  مقام  ابالغیه  سیاست های  کرد:  اظهار 
اینکه  بیان  با  است.وی  راه  نقشه  یک  رهبری 
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی یک پروژه 
سیاست ها،  آن  دل  از  بلکه  نیست  کوتاه مدت 

 120 و  ملی  طرح   60 ملی،  برنامه   12 دولت 
است،  کرده  تعریف  را  مقاومتی  اقتصاد  پروژه 
از  حمایت  و  تولید  اشتغال،  ایجاد  افزود: 
اولویت های  از  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران 

این وزارت است.

تورم  بر کاهش  مرکزی  بانک  تازه ترین گزارش 
امسال  مردادماه  دارد.در  تاکید  تولید  بخش  در 
هر سه شاخص بهای تولید کننده در مقایسه با 
ماه قبل با سرعت کمتری افزایش یافته است. 
این در حالی است که شاخص تا 221.7 ثبت 
شده که نشان دهند تورم ماهانه 0.7 درصدی 
در مرداد است. این رقم تا 0.2 درصد نسبت به 
تورم 0.9 درصدی تیرماه کاهش دارد.همچنین 
تورم ساالنه در ماه قبل نسبت به تیرماه با کاهش 
0.2 درصدی به 3.3 درصد رسید. تورم نقطه به 
نقطه )تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه سال 

قبل( نیز به 2.6 درصد رسیده که از ریزش 0.1 
تغییرات  دارد.بررسی جزئیات  درصدی حکایت 
شاخص بها در بخش های تولیدی نیز نشان می 
دهد که در بخش صنعت تور ماهانه با رشد 0.3 
درصدی همراه بود و از 0.4 به 0.7 درصد افزایش 
یافته در عین حال که تورم نقطه به نقطه حوزه 
ساخت به 1.3 درصد کاهش پیدا کرده است.از 
سویی دیگر باالترین میزان تورم در بخش های 
تولیدی مربوط به آموش با بیش از 21 درصد و 
کمترین آن به حمل و نقل و انبار داری باحدود 

شش درصد است.

افتتاح 5400 واحد صنعتی
 نیمه تمام تا پايان سال

تورم تولید ريخت

همزمان با هفته دولت؛ 
»کلید به کلید« ايران خودرو کلید خورد

 تحویل تاکسي جدید در روز اسقاط خودرو فرسوده 

که  کرده  اجرا  را  طرحي  خودرو  ایران  صنعتي  گروه 
براساس آن رانندگان تاکسي مي توانند در روز اسقاط 

تاکسي فرسوده خود،  تاکسي نو را دریافت کنند.  
برنامه ریزی  ایکوپرس، سازمان مدیریت و   به گزارش 
جایگزینی  و  ناوگان  نوسازی  طرح  اجراي  در  کشور 
به  قراردادي  انعقاد  با  فرسوده  تاکسی  90هزار دستگاه 
عنوان  به  تا  داد  ماموریت  خودرو  ایران  صنعتي  گروه 
جایگزینی  طرح،  این  خودروهای  اصلی  کننده  تامین 

90هزار تاکسی فرسوده را آغاز کند.
دستگاه  90هزار  جایگزینی  و  ناوگان  نوسازی  طرح 
با  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  در  فرسوده  تاکسی 
حضور دکتر محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رونمایی شد 
تا با اجراي این طرح ده ها هزار تاکسي فرسوده از ناوگان 
نقل عمومي خارج شود و گامي مهم در رفع  و  حمل 
بحران آلودگي هوا به ویژه در شهر تهران برداشته شود.

و  ریزي  برنامه  ایران خودرو  گروه صنعتي  آن،  از  پس 
اجراي طرح »کلید به کلید« را با هدف تحویل تاکسي 
نو در هنگام اسقاط خودرو فرسوده آغاز کرد و همزمان 

با هفته دولت به مرحله اجرا رساند.
با اجراي این طرح رانندگان و مالکان تاکسي مي توانند 
تا لحظه دریافت خودرو جدید، تاکسي قبلي خود را در 
اختیار داشته و از آن استفاده کنند. پیش از اجراي طرح 
»کلید به کلید« مراحل دریافت تاکسي جدید از زمان 
اسقاط خودروي فرسوده چندماه طول مي کشید و قطع 
درآمد رانندگان تاکسي،  مشکالتي را براي آنها به وجود 
به صورت  دولت  هفته  با  همزمان  این طرح  آورد.  مي 
کامل به مراحل اجرایي خود رسیده است و تعداد تاکسي 
هاي تحویل داده شده در هفته دولت از مرز یازده هزار 

دستگاه گذشت.
به  کلید  اجراي طرح  براي  ایران خودرو  گروه صنعتي 
کلید، عالوه بر همکاري با مرکز اسقاط خودرو در منطقه 
سراسر  در  دیگر  اسقاط  مرکز  ها  ده  تهران،  کهریزک 
این  با همکاري  تا  فراخوانده  به همکاري  نیز  را  کشور 
مراکز،  تحویل خودرو جدید در همان روز اسقاط تاکسي 

فرسوده انجام شود.

بیان  با  سازی  خصوصی  سازمان  رئیس 
تا  آزاد سازی سهام عدالت  امکان  این که 
ارزش  گفت:  ندارد،  وجود   95 سال  پایان 
میلیارد  هزار   55 عدالت حدود  سهام  روز 

تومان است.
حسینی  پوری  عبداله  اشرف  علی  میر 
جمع  در  سازی  خصوصی  سازمان  رئیس 
سال  پایان  تا  که  این  بیان  با  خبرنگاران 
آزاد سازی سهام عدالت وجود  امکان   95
ندارد، گفت: ارزش روز سهام عدالت حدود 
افزود:  است.وی  تومان  میلیارد  هزار   55
سهام  مورد  در  سازی  خصوصی  سازمان 
نظارت  دوره  در  شده،  واگذار  که  کنترلی 
5 ساله مسؤول است، در غیر این صورت 
به ما ربطی ندارد.رئیس سازمان خصوصی 
سازی با بیان اینکه تنها در برابر سهم های 
دوره  در  شرکت ها  شده  واگذار  کنترلی 
را  بنگاه ها  بر  نظارت  حق  ساله   5 زمانی 
پرداخت  برای  شستا  کرد:  عنوان  دارد، 
آهن  ذوب  در  خود  افتاده  عقب  قسط  دو 

درخواست مهلت کرده است.
ضمن  خصوصی سازی  سازمان  رئیس 
واگذاری  متولی  عملکرد  از  گزارشی  ارائه 
قانون   44 اصل  مشمول  شرکت های 
به  تا  اساسی گفت: طی 15 سال گذشته 
از  اقتصادی  بنگاه  و  شرکت   1111 امروز 
طریق سازمان خصوصی سازی واگذار شده 
که از این تعداد می توان گفت 49 درصد از 
شرکت های مشمول واگذاری فروخته شده 
است.وی افزود: از ابتدای تاسیس سازمان 
خصوصی سازی در خرداد ماه سال 80 تا به 
امروز 11 درصد از کل شرکت های مشمول 
واگذاری از فهرست واگذاری ها کار گذاشته 
از شرکت ها  درصد   11 است. حدود  شده 
یا ورشکسته  شده اند که در  و  تعطیل  نیز 

درصد   71 حدود  گفت،  می توان  مجموع 
خارج شده  واگذاری   فهرست  از  شرکت ها 

است.
حدود 11 درصد از کل بنگاه های 

دولتی  قابلیت واگذاری ندارد
بیان  با  سازی  خصوصی  سازمان  رئیس 
دولتی  بنگاه های  از  درصد  تنها 18  اینکه 
قابل واگذاری شامل 200 شرکت مختلف 
خصوصی  سازمان  واگذاری   فهرست  در 
مجموع  از  کرد:  عنوان  مانده  باقی  سازی 
29 درصد شرکت قابل واگذاری حدود 11 

درصد از کل آن قابلیت واگذاری ندارد.
به  تا  گذشته  سال   15 طی  وی  گفته  به 
امروز حدود 142 هزار میلیارد تومان سهام 
بخش  به  دولتی  دارایی های  مجموع  از 
خصوصی واگذار شده است که از این رقم 
عموم  به  تومان  میلیارد  هزار   82 حدود 
قالب  در  تومان  میلیارد  هزار   30 مردم، 
رد دیون و 30 هزار میلیارد تومان مابقی 
یافته  اختصاص  عدالت  سهام  عنوان  به 

امکان  اینکه  بیان  با  حسینی  است.پوری 
آزادسازی سهام عدالت تا پایان سال جاری 
از نظر تعداد ثبت نام ها  وجود ندارد گفت: 
 49 حدود  عدالت  سهام  دریافت  برای 
سهام  دریافت  مشمول  ایرانی  نفر  میلیون 

عدالت هستند.
سبد  دارایی های  ارزش  حال  عین  در   
و  بورسی  شرکت های  از  اعم  عدالت  سهام 
تومان  میلیارد  هزار   30 حدود  غیربورسی 
شرکت ها  این  درمیان  که  می شود  برآورد 
ایران  دخانیات  جمله  از  واحدها  برخی 
حال  عین  در  هستند.  مواجه   زیاندهی  با 
این  در  نیز  بورسی  دارایی های  از  برخی 
سبد از نسبت قیمت  بر درآمدی 2 الی 5 
مرتبه ای برخوردار هستند.این مقام مسئول 
با اشاره به آخرین وضعیت تسویه مطالبات 
از محل سود  از سهام عدالت گفت:  دولت 
تقسیمی شرکت های حاضر در سبد سهام 
 500 و  هزار   17 حدود  تاکنون  عدالت، 
میلیارد تومان درآمد به خزانه کشور واریز 

شده است.

ارزش روز سهام عدالت 55 هزار میلیارد تومان است

تنها 18 درصد شرکتهای قابل واگذاری مانده اند
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آگهی فراخوان مشارکت در ساخت )یک مرحله ای( 
اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه به نشانی کرمانشاه – بلوار شهید کشوری – مقابل استانداری در نظر دارد نسبت به اجرای کلیه مراحل آماده سازی، طراحی و ساخت پروژه 
مرکز تجاری مهر رازی کرمانشاه با زیربنای تقریبی 14195 متر مربع در یک قطعه زمین تحت مالکیت این اداره کل به مساحت 5914/85 متر مربع واقع در شهرستان کرمانشاه به نشانی کرمانشاه 
– آریا شهر – مسکن مهر رازی، دارای پالک ثبتی 4476 فرعی از 366 اصلی از طریق مشارکت اقدام نماید، بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به سرمایه گذاری و مشارکت در 
این پروژه دارند با معرفی مجری ذیصالح واجد صالحیت، دعوت بعمل می آید که در مهلت مورد اشاره در ذیل در ساعت اداری جهت خرید اسناد فراخوان به اداره پیمان و رسیدگی واقع در نشانی 
فوق الذکر مراجعه و اسناد ذیربط را دریافت و نسبت به تکمیل و تسلیم اسناد و پاکت الک و مهر شده طبق زمان اعالمی در زیر به واحددبیرخانه مزبور به نشانی یاد شده اقدام و رسید اخذ نمایند.
1- مبلغ تضمین شرکت در فراخوان 8/222/000/000 ریال می باشد که بایستی به صورت ضمانتنامه بانکی بنفع این اداره کل یا فیش واریزی به حساب شماره 2173713751008 سیبا بانک 

ملی بنام اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه باشد.
2- مهلت شرکت در فراخوان و دریافت اسناد: از تاریخ 1395/6/11 لغایت 1395/6/15 باستثنای روزهای تعطیل

3- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات )پاکات الف – ب – ج (: حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1395/6/25 
4- تاریخ و محل بازگشایی پیشنهادات: ساعت ده صبح مورخ 1395/6/27 در محل اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه

5- مبلغ کل مشارکت شامل آورده های طرفین: جمعا حدود 164/425/325/000 ریال برآورد می گردد. 
6- مدت اجرای پروژه 24 ماه می باشد.

7- شرکت کنندگان با ارائه درخواست شرکت در فراخوان و کارت شناسایی نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند. 
8- تمام امور جانبی از جمله انجام مطالعات اولیه، تهیه طرح های فاز یک و دو،اخذ مجوزهای الزم )پروانه ساخت و ...( و تاییدیه کلیه هزینه های مربوط به آن و در نهایت سایر هزینه های سرمایه 

گذاری در ساخت و ساز پروژه بر عهده ی شریک بوده و اداره کل راه و شهرسازی هیچگونه تعهد و اعتباری در این قبال ندارد. 
9- عملیات ساخت بایستی با استفاده از فناوری های نوین صورت پذیرد.

10-شرط برنده شدن در مزایده؛ عالوه بر داشتن شرایط درج شده در اسناد مزایده؛ ارائه بیشترین پیشنهاد سهم اداره کل راه و شهرسازی خواهد بود. )درصد واگذاری و متراژ واگذاری(
11-به پیشنهادات فاقد سپرده یا امضاء مشروط یا مخدوش و بطور کلی به اسناد ناقص و پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود. ترتیب اثر داده نخواهد شد. این ادراه کل 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار  است.
12- سایر اطالعات و جزئیات الزم الجرا در اسناد مربوطه درج گردیده است.

)هزینه های درج اگهی به عهده برنده می باشد(
اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه

مرد کهنه کار صنعت آب از 3 سال تالش در آبفا روستایی خوزستان می گوید:

گذری بر عملکرد تالشگران آبفا روستایی خوزستان طی 3 سالی که گذشت

با  همزمان  بادیکناری:  مهدی   - بابل  خبرنگار 
هفت  به  گازرسانی  پروژه  دولت،  هفته  بزرگداشت 
روستای شهرستان بابل با اعتباری بالغ بر 23میلیارد 
و750 میلیون ریال به بهره برداری رسید و از نعمت 
گاز طبیعی بهره مند شدندمحمد اسماعیل ابراهیم 
زاده« مدیرعامل شرکت گاز مازندران در جمع مردم 
روستاهای پاریکال بند پی شرقی اظهار داشت: همه 
ما خادم مردم هستیم و مردم به معنای واقعی کلمه 
ارباب ما هستند که این فرهنگ امروز در شرکت گاز 

مازندران اجرایی شده است
وی با گرامیداشت هفته دولت و شهدای گرانقدر، 
رجایی و باهنر، افزود: خدمات دولت باید به بهترین 
شکل ممکن به مردم منعکس شودابراهیم زاده با 
مدیون  کشور  امروز  آرامش  و  آسایش  اینکه  بیان 
و  سبک  داد:  ادامه  است،  گرانقدر  شهدای  خون 

شیوه زندگی شهیدان گرانقدر به 
ویژه شهید رجایی و شهید باهنر 
باید در زندگی فردی، اجتماعی و 
سازمانی ما مد نظر قرار گیردوی 
با  که  مطلب  این  به  اشاره  با 
 439 ، این 7روستا  به  گازرسانی 
گاز  نعمت  از  روستایی  خانوار 
شد،  خواهند  مند  بهره  طبیعی 
اظهار کرد: برای گازرسانی به این 
اجرا  شبکه  35هزارمتر  روستاها 
روی شبکه  انشعاب  و 600  شده 
گازدار نصب خواهد شدمدیرعامل 

شرکت گاز مازندران ، اطالع رسانی از عملکرد دولت 
را باعث امیدواری مردم و اعتماد آنان به آینده کشور 
دهنده  نشان  که  این خدمات  افزود:  و  کرد  عنوان 

کارآمدی جمهوری اسالمی است در جامعه منعکس 
حاکم  جامعه  در  گذشته  از  بیش  امید  فضای  تا 
ها  اینکه همه دولت  به  اشاره  با  زاده  ابراهیم  شود 
، خاطر  کنند  برای کشور خدمت  اند  کرده  تالش 

نشان کرد : دولت تدبیر و امید 
نیز در این راستا خدماتی را به 
مردم ارائه داده که الزم است به 
اطالع مردم برسد وی افزود: در 
توانست  دولت  اقتصادی  حوزه 
را  مدت سه سال کشور  ظرف 
به  درصد  شش  منفی  رشد  از 
رشد مثبت بیش از چهار درصد 
باعث  مساله  این  که  برساند 
ثبات  ایجاد  و  روانی  آرامش 
قیمت ها شدابراهیم زاده تأکید 

کرد: با وجود مشکالت مالی که تمام دستگاه های 
اداری و حتی دستگاه هایی که فعالیت های عمرانی 
اما شرکت  مواجه هستند،  آن  با  دارند  گسترده ای 
گاز مازندران توانست در چهار ماهه نخست امسال 

46 میلیارد تومان به پیمانکاران پروژه های گازرسانی 
پرداخت کند که رقم قابل مالحظه ای بود گفتنی 
 ، بزچفت   ، ازارسی  روستاهای  روز  این  در  است 
مسک  و  پی  رود  سنگ   ، بلکرون   ، رضا  شاهزاده 
شهرستان بابل از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند

جشن گازرسانی به هفت روستای بابل همزمان با هفته دولت برگزار شد

 نوبت اول


