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نبود ابزارهای مالی
 در بـازار ارز

é محمدرضا پورابراهیمی
رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس  

به بهانه سفر رئیس جمهور به البرز

نه اين قدر سياه، نه 
آن قدر سفيد!

é نسترن کیوان پور

وقتی نان به قیمت 
جان به دست می آید

é الهام آمرکاشی

سبک زندگی

نگاه روز

يادداشت
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پيشروی نيروهای عراقی در 
محور جنوبی موصل

شهرک راهبردی الشوره آزاد شد

اتاق جنگ عراق دیروز اعالم کرد که  مرکز اطالع رسانی 
نیروهای عراقی شهرک الشوره واقع در جنوب موصل را به 

طور کامل آزاد کردند.

انتقاد از اشرافی گری و 
تجمل گرایی مسووالن

الریجانی: 

اگر همه ملت پشت دولت باشد موفق می شویم
رییس مجلس شورای اسالمی گفت: اگر همه ملت پشت 
دولت روی یک موضوع متمرکز شویم می توانیم موفق شویم 

اما اگر شعاری عمل کنیم، موفق نخواهیم شد.
علی الریجانی دیروز در مراسم افتتاحیه اجالس ملی 2300 
شهید شهرستان خمینی شهر، اظهار کرد: یکی از مسائل 
مهمی که دشمن برای ضربه زدن به ایران روی آن تمرکز 
کرده است بحث فرهنگی است. آنها قصد دارند اراده های 
حقیقی ملت ایران را متزلزل کنند و بیشتر سعی می کنند این 

کار را از طریق رسانه های خود دنبال کنند. 
رییس مجلس شورای اسالمی افزود: یکی دیگر از حربه های 

آنان به وجود آوردن شرایط بحران اقتصادی است. تحریم بخشی از مشکالت ایران بود. آنها می خواهند مشکل بیکاری را در 
ایران افزایش دهند چون که می دانند اگر جمعیت 80 میلیونی ایران فعال حقیقی شود، برای آنان زیانبار خواهد بود، دشمن 

نمی خواهد انرژی جوانان ما به تولید تبدیل شود. 

 فروش نفت با تخفیف 
ویژه نداریم

واردات پرتقال و 
نارنگی مشروط شد

روحانی تاکید کرد:

پایداری برجام در گرو عمل طرف مقابل به همه تعهدات
ظريف: ايران آماده همکاری های نزديکتر با اتحاديه اروپا است
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تداوم رشد اقتصادی 
تا پايان سال

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی از تــداوم رشــد اقتصادی 
تــا پایــان امســال خبــرداد و گفــت: آثــار تدریجــی رشــد 

اقتصــادی نمایــان خواهد شــد.

آغاز مراحل مقدماتی تبيين 
»تعريف رجل سياسی«

عباسعلی کدخدایی در نشستی با خبرنگاران به تشریح آخرین 
مصوبات شورای نگهبان پرداخت و افزود: طرح انتزاع کمیته ملی 
پارالمپیک از کمیته ملی المپیک ازجمله مصوبات این شورا بود 

که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

خبرخبر
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رییـس جمهـوری در دیـدار مسـوول سیاسـت خارجی اتحادیه اروپا، توافق هسـته ای ایـران و 1+5 را پایـه ای محکم و الگویی مناسـب برای گسـترش همکاری های طرفین 
و حـل مشـکالت بین المللـی دانسـت و بـا تأکید بر اجـرای کامل تعهـدات متقابل، گفت: پایبنـدی کامل به اجـرا و ایفای تعهـدات و پایداری برجام از سـوی طـرف مقابل، 

سـبب جلب اعتمـاد عمومی خواهد شـد.

به  خبرنگاران  با  نشستی  در  کدخدایی  عباسعلی 
تشریح آخرین مصوبات شورای نگهبان پرداخت و 
افزود: طرح انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته 
ملی المپیک ازجمله مصوبات این شورا بود که مغایر 

با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
بیمه  صندوق  تأسیس  الیحه  کرد:  تصریح  وی 
حوادث طبیعی نیز از جمله موارد بررسی شده در 

شورا بود که مغایر با شرع و قانون شناخته شد.
کدخدایی اظهار داشت: اطالق ماده یک این الیحه 
ساختمان هاست  کردن  بیمه  به  مردم  الزام  که 
خالف موازین شرع شناخته شد و به دلیل نداشتن 
ضابطه های روشن و متناسب و مشخص نبودن سقف 

مبلغ حق بیمه ، مغایر قانون تشخیص داده شد.
همچنین  داد:  ادامه  نگهبان  شورای  سخنگوی 
موضوع ماده پنج مبنی بر »به صفر رسیدن سهم 
دولت ظرف مدت 10 سال« مغایر اصل 29 قانون 

اساسی است.
به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  کدخدایی 
معظم  رهبر  ابالغی  انتخابات  کلی  های  سیاست 
انقالب اشاره کرد و گفت: قرار است از کلیه استادان 
دانشگاه، حوزه های علمیه، حقوقدانان، صاحبنظران 
و اندیشمندان علوم سیاسی دعوت شود و خواهش 
ما این است که نظرات خود را به صورت علمی- 

پژوهشی برای شورای نگهبان ارسال کنند.
سخنگوی شورای نگهبان از آغاز مراحل مقدماتی 
برای تبیین معیارهای »تعریف رجل سیاسی« از 

سوی مرکز تحقیقات این شورا خبر داد.
عباسعلی کدخدایی در نشست هفتگی با اصحاب 
رسانه درباره استفساریه اخیر مجلس در مورد ماده 
انتخابات مجلس افزود: این استفساریه  52 قانون 
پیشتر یک مرحله به شورای نگهبان ارسال شد ولی 
اعضای شورا به آن ایراد وارد دانستند و همچنین به 

خاطر ابهاماتی که داشت به مجلس اعاده شد.
را  استفساریه  این  مجلس  اخیراً  وی تصریح کرد: 

اصالح و به شورای نگهبان ارسال کرده است ولی 
چون هنوز در دستور کار ما قرار ندارد نمی توانم 

نسبت به مصوبه اظهار نظر کنم.
آنچه  داشت:  اظهار  نگهبان  شورای  سخنگوی 
قبل  تا  اینکه  است  بوده  نگهبان  رویه شورای  که 
به  نسبت  مجلس(  )در  ها  اعتبارنامه  تصویب  از 
صالحیت ها هم اعالم نظر می کرده  و طبیعتاً این 

نظر همچنان باقی است.
کدخدایی در ادامه گفت: ما با سیاست های کلی 
انتخابات مواجه هستیم و تا زمانی که بخش مربوط 
قوانین  و  مجلس  در  اسالمی  شورای  مجلس  به 
رویه  نشود،  تصویب  ها  سیاست  این  بر  مبتنی 
قوانین  وقت  هر  ولی  داشت  ادامه خواهد  گذشته 
قوانین  آن  اساس  بر  نگهبان  شورای  تصویب شد 

انجام وظیفه خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از برخی رسانه 
اخیر  ناصحیح مصاحبه های  انعکاس  به دلیل  ها 
برخی اعضای شورای نگهبان و خوب تبیین نشدن 
آن گله کرد و افزود: رسانه ها باید به تبیین خوب و 

انعکاس خوب مواضع شورای نگهبان کمک کنند.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: آنچه که ما 
گفتیم اینکه چنین خألهایی وجود داشت و سیاست 
های کلی انتخابات این خألها را پر کرده و اآلن هم 
بر عهده مجلس شورای اسالمی است که قانون وضع 
کند و شورای نگهبان بر اساس قوانین مجلس انجام 

وظیفه خواهد کرد.
شد  گفته  که  حالی  در  داد:  ادامه  کدخدایی 
شورای نگهبان می خواهد اعمال نظارت کند و 
نظارتش را برای چهار سال آینده تسری بدهد و 
این گونه مسائل. برخی افراد نیز بدون تأمل اعالم 

نظر می کنند.
درباره  فقط  نظر  اعالم  گفتیم  ما  آنچه  وی گفت: 
اصل سیاست های کلی انتخابات بود و طبیعتاً آنچه 
که مربوط به مجلس شورای اسالمی است که با 

همکاری دولت قانون وضع کند، تابع قانون است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه سخنانش به جزء 
پنج بند 10 سیاست های کلی انتخابات اشاره کرد 
و افزود: این جزء بر عهده شورای نگهبان نهاده شده 
است. کدخدایی درباره تعریف رجل سیاسی اظهار 
داشت: این مورد به همان جزء پنج بند 10 سیاست 
های کلی انتخابات مربوط است که ناظر به شرایط 
چهار  درباره  اساسی  قانون  اصل 115  در  مندرج 
شرط رجل سیاسی- مذهبی و مدیر و مدبر بودن 
است که از سوی رهبر معظم انقالب بر آن تأکید 

شده تا شورای نگهبان معیارها را تعیین کند.
شورای  جلسات  در  را  مقدماتی  بحث  افزود:  وی 
نگهبان داشتیم و قرار شد دعوتی انجام شود که 
از سوی روابط عمومی شورای نگهبان اعالمیه ای 
دلسوزان،  کلیه  اینکه  بر  مبنی  شد  خواهد  صادر 
صاحبنظران،  حوزه،  اساتید  و  دانشگاه  اساتید 
اندیشمندان حوزه سیاسی و فعاالن سیاسی که در 
این حوزه نظری دارند نظراتشان را به صورت کار 

علمی و پژوهشی به ما ارسال کنند.
نگهبان  شورای  عمومی  روابط  گفت:  کدخدایی 
اطالعیه ای منتشر خواهد کرد و در آن اطالعیه 
تلفن، آدرس ایمیل و سایر آدرس ها را در اختیار 

مردم قرار خواهد داد.
را در شورای  این موضوع  قرار شد  داد:  ادامه  وی 
از  استفاده  با  معیارها  و  کنیم  بررسی  نگهبان 
نظرات کارشناسان به خوبی تبیین شود و پس از 
آن در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و در حال 
نگهبان  از دوستان مرکز تحقیقات شورای  حاضر 
درخواست کردیم که کارهای اولیه نسبت به بررسی 
این شرایط را  انجام دهند و این کار شروع شده 
است ولی طبیعتاً منتظر هستیم که نظرات مردم و 
صاحبنظران در حوزه های علوم سیاسی را بشنویم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه آیا تعریف 
رجل سیاسی به انتخابات سال آینده خواهد رسید؟ 
گفت: نمی توانم درباره پیش بینی ها چیزی بگویم.
سخنگوی شورای نگهبان از آغاز مراحل مقدماتی 
برای تبیین معیارهای »تعریف رجل سیاسی« از 

سوی مرکز تحقیقات این شورا خبر داد.
عباسعلی کدخدایی در نشست هفتگی با اصحاب 
رسانه درباره استفساریه اخیر مجلس در مورد ماده 
انتخابات مجلس افزود: این استفساریه  52 قانون 
پیشتر یک مرحله به شورای نگهبان ارسال شد ولی 
اعضای شورا به آن ایراد وارد دانستند و همچنین به 

خاطر ابهاماتی که داشت به مجلس اعاده شد.
را  استفساریه  این  مجلس  اخیراً  وی تصریح کرد: 
اصالح و به شورای نگهبان ارسال کرده است ولی 
چون هنوز در دستور کار ما قرار ندارد نمی توانم 

نسبت به مصوبه اظهار نظر کنم.
اد      امه د      ر صفحه 3

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد:

آغاز مراحل مقدماتی تبيين »تعريف رجل سياسی«
چگونگی »نظارت بر نمايندگان« منوط به نظر مجلس است

رشد  تداوم  از  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
آثار  گفت:  و  خبرداد  امسال  پایان  تا  اقتصادی 

تدریجی رشد اقتصادی نمایان خواهد شد.
علی طیب نیا گفت: با سیاست هایی که در ساختار 
اقتصادی ابالغ می شود، به رشدی پایدار دست 
پیدا خواهیم کرد که سبب عزت و بهبود مردم 
به  باید  رشد  این  منافع  البته  می شود؛  کشور 
صورت عادالنه میان مردم توزیع شود و با تکیه 
بر صنایع دانش بنیان و فناوری های نوین باشد؛   
باید تعامل  این رشد  نیز در  اینکه مردم  ضمن 
از امکانات داخلی  با بهره گیری  داشته باشند و 
اقتصاد  ظرفیت های  از  و  بوده  برون گرا  کشور، 

بین الملل بهره گیرند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: طراحی برنامه 
عملیاتی برای اقتصاد مقاومتی نخستین بار در 
اقتصاد ایران اجرا می شود، برنامه ای که با اهداف 
کلی آغاز شده و به اهداف کمی می رسد تا بدانیم 
در هر مقطع، به چه نتایجی باید برسیم که در این 
باره اقدامات و عملیات مشخصی را برای آن نیز 

پیش بینی کرده ایم.
وی تصریح کرد: ساز و کار اجرایی برای تحقق 
طرح پیش بینی شده است و به صورت منظم این 
برنامه در کمیته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
این  راستای  در  انحرافی  اگر  تا  می شود  پایش 
انحرافات  از  رهایی  برای  زمینه  داد  رخ  مسائل 

برشی  برنامه،  این  تحقق  در  البته  شود؛  فراهم 
استانی وجود دارد که در عین حال استان ها با 
توجه به شرایط خاص خودشان پروژه های ویژه 

استان خود را نیز داشته باشند.
طیب نیا با بیان اینکه از زمانی که ستاد اقتصاد 
مقاومتی تشکیل شد به صورت مستمر پروژه ها 
نظارت می شود، گفت: برای آنکه بتوانیم طرح ها و 
برنامه را به خوبی نظارت و هدایت کنیم، تصمیم 
گرفته شد تا استان های کشور میان وزرا تقسیم 
شود و هر یک از وزرا مسئولیت یک الی دو استان 
را بر عهده گیرند که استان اصفهان و سمنان بر 

عهده وزارت اقتصاد سپرده شد.
نخستین سال پس  امسال  ادامه گفت:  در  وی 
معظم  رهبر  که  است  سالی  و  تحریم ها  لغو  از 
انقالب به نام »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« 
عمومی  وفاق  و خوشبختانه  کرده اند  نامگذاری 
در میان سیاست های قوا و حاکمیت ایجاد شده 
است، ضمن اینکهسیاست های اقتصاد مقاومتی 
برای حل مشکالت اقتصادی، بلندمدت است و 
با اجرای اصالحات ساختاری می توان در جهتی 

حرکت کرد که مشکالت مردم حل شود.
اد      امه د      ر صفحه 2

طيب نيا عنوان کرد؛

تداوم رشد اقتصادی تا پايان سال

پيش فروش غيرقانونی خودرو در 10 هزار دفتر زيرزمينی
صفحه 3
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صفحه 2

صفحه 2
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کالم  نور

تکذیب نامزدی ایران برای 
عضویت درشورای حقوق بشر

وزارت امور خارجه اخبار برخی سایتها درخصوص 
نامزدی ایران برای عضویت در شورای حقوق بشر 

سازمان ملل را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روابط عمومی 
وزارت امورخارجه اعالم کرد: برخالف برخی اخبار 
منتشره در برخی سایت ها و شبکه های مجازی، 
جمهوری اسالمی ایران نامزد عضویت در شورای 
حقوق بشر سازمان ملل متحد نبوده است بنابراین 

عدم رای آوردن ایران صحت ندارد.

تاکید دومرجع بر مقابله با 
فرقه های انحرافی

 آیات عظام حسین مظاهری و ناصر مکارم شیرازی 
از مراجع تقلید بر برنامه ریزی حوزه های علمیه 
برای مقابله با فرقه های انحرافی و ضرورت مواجهه 

فکری با این فرقه ها تاکید کردند.
به گزارش ایرنا، این 2 مرجع تقلید همچنین ترویج 
علمی و فرهنگی معارف واالی اهل بیت عصمت و 

طهارت )ع ( را خواستار شدند. 
آیت  ا... مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید روز 
جمعه با حضور در منزل آیت  ا... حسین مظاهری 
از مراجع عظام تقلید و رئیس حوزه علمیه اصفهان 

با وی دیدار و گفت وگو کرد.
ا... مکارم شیرازی در این دیدار بر ضرورت  آیت  
اهتمام هرچه بیشتر به ارتقای ابعاد علمی و معنوی 
روحانیت و توجه هرچه بیشتر به فقه سنتی و 
عنوان  به  شناس  زمان  و  آگاه  مجتهدان  تربیت 
سرمایه  ها و ذخائر آینده حوزه های علمیه تاکید 
کرد.  وی با یادآوری پیشینه درخشان حوزه علمیه 
اصفهان از اهتمام و مجاهدت آیت  ا... مظاهری در 
احیا و رونق بخشیدن به این حوزه بزرگ تجلیل 
کرد. آیت  ا... مظاهری رئیس حوزه علمیه اصفهان 
نیز با تشکر از حضور و اظهار محبت آیت  ا... مکارم 
شیرازی و تجلیل از جایگاه ممتاز و تأثیرگذار ایشان 
بر حوزه های علمیه و جهان اسالم، برای طول عمر 

همراه با سالمت و عزت ایشان دعا کرد.

برگزاری رزمایش عاشورا درتهران

فرمانده یگان های ویژه ناجا گفت: رزمایش عاشورا 
با حضور ۱۰ هزار نفری نیروهای یگان ویژه به مدت 
چهار روز در پایتخت با هدف نمایش توانمندی و 

اقتدار کارکنان این یگان برگزار می شود.
به گزارش مهر ، سردارحسن کرمی گفت: تثبیت 
رویکرد اجتماعی، ارتقاء امنیت اجتماعی و ناامید 
کردن دشمنان، سه هدف مهم یگان های ویژه ناجا 
در سراسر کشور بوده تا از این طریق بتواند گام 
مؤثری در پیشبرد اهداف خود برداشته و از سوی 
دیگر چهره مثبتی از نیروی انتظامی را به نمایش 
بگذارد. وی خاطرنشان کرد: با رویکرد اجتماعی 
در یگان های ویژه ناجا، ضمن اتصال و برقراری 
ارتباط با آحاد جامعه، به دنبال افزایش توان خود 
با بهره گیری از مؤلفه های قدرت که مهمترین 
آن، مردم است، هستیم. فرمانده پلیس ویژه کشور 
ادامه داد: توانمندی و قابلیت های یگان ویژه که در 
برنامه های مختلف، در معرض قضاوت و نمایش 
گذاشته می شود در واقع به نمایش گذاشتن چهره 

اجتماعی این نهاد است.
سردار کرمی ادامه داد: هدف یگان ویژه از حضور در 
مدارس سراسر کشور و اجرای بخشی از توانمندی ها، 
عالوه بر برقراری تعامل با اقشار فرهنگی جامعه در 
راستای ارتقاء سطح آمادگی جسمانی و آموزش 
کارکنان است، که طبق گزارشات واصله از مسئوالن 
مربوطه، این امر به خوبی مورد اجرا قرار گرفته و از 

سوی آنها قابل تحسین است.
از  بخشی  گذاشتن  نمایش  به  داشت:  بیان  وی 
توانمندی های یگان ویژه و پخش آن از طریق 
بازتاب  قطعاً  ایران،  اسالمی  جمهوری  سیمای 
گسترده ای خواهد داشت که در هفته ناجا ، شاهد 

آن بودیم.
فرمانده یگان های ویژه ناجا تصریح کرد: حضور با 
انگیزه نیروهای این یگان در هفته ناجا، هفته دفاع 
مقدس و مراسم عزاداری در دهه اول ماه محرم، 
در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر 
ارائه تصویر مثبت از نیروی انتظامی در بین مردم 
بوده که به مرحله اجرا درآمد. وی تشریح کرد: 
شهروندان با مشاهده توانمندی ها و قابلیت های 
پلیس در سراسر کشور، قطعاً احساس امیدواری 
انتظامی  ارشد  مقام  این  کنند.  می  آرامش  و 
در  کارکنان  دقت  و  مهارت  کرد:  خاطرنشان 
چگونگی اجرای رزمایش های مختلف، بی تردید 
دشمنان نظام را از انجام نقشه هایشان، باز داشته و 

یأس را در وجود آنها رواج خواهد کرد.
کرمی ادامه داد: به نمایش گذاشتن توانمندی های 
یگان ویژه در سراسر کشور و پخش از رسانه ها، 
برنامه حاشیه ای نیست بلکه برنامه ای اصلی است 
که دستاوردهای زیادی برای این نهاد ارزشمند به 

همراه خواهد داشت.
افزود:  رو،  پیش  های  مأموریت  به  اشاره  با  وی 
خدمت رسانی به زائران حضرت امام حسین)ع( 
در کنگره بزرگ اربعین از توفیقات الهی بوده که 

با اعتقاد کامل در اجرای آن اقدام خواهیم کرد.

خبر

البرز آخرین مقصد رئیس جمهور در سفرهای استانی

اسـتاندار البرز بـا بیان اینکـه تاریخ دقیق سـفر رئیس 
جمهـور بـه اسـتان البـرز بـه عنـوان آخریـن اسـتان 
مشـخص نیسـت گفت: این سـفر ظرف چنـد روز آینده 

انجـام خواهد شـد.
به گزارش ایسنا، سید حمید طهایی در پنجمین جلسه شورای 
استانداری  در  آبان  هشتم  دیروز  که  البرز  استان  ریزی  برنامه 
البرز برگزار شد، ضمن گرامیداشت سالروز شهادت شهید حسین 
استان  کشور،  سینه  بر  شهید  این  افتخار  مدال  گفت:  فهمیده 

البرز و شهر کرج آویخته شده است.
طهایی در ادامه به برنامه سفر رئیس جمهور به البرز به عنوان 
این سفر  قطعی  تاریخ  هنوز  افزود:  و  کرد  اشاره  استان  آخرین 
انجام خواهد  آینده  این سفر طی چند روز  اما  مشخص نیست 

شد.
وی بر لزوم آمادگی همه دستگاه ها برای این سفر تاکید کرد و 
گفت: دیدار چهره به چهره رئیس جمهور با مردم  و گشایش های 

اجرایی از دستاوردهای این سفر است.
ارائه  برای  البرز را فرصت خوبی  به  البرز سفر روحانی  استاندار 
سفرهای  در  معموال  گفت:  و  کرد  عنوان  توسعه ای  پیشنهادات 
تخصیص  ها  استان  به  میلیارد  هزار  تا 9۰۰  بین 7۰۰  استانی 

داده می شود.
با وزارت خانه های متبوع تاکید  وی بر لزوم هماهنگی مدیران 
کرد و گفت: در چند روز باقیمانده تا سفر این هماهنگی ها باید 

نهایی شود.

اشتغال و تولید دغدغه همه ارکان نظام است

مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اشتغال و تولید را 
دغدغه همه ارکان نظام عنوان کرد و گفت: نقش بازار سرمایه 
در حوزه اقتصاد ایران قابل توجه است و دولت نیز برای افزایش 

این نقش آمادگی دارد.
بازار  سهم  اکنون  هم  گفت:  ندیمی«  »ابوذر  ایرنا،  گزارش  به 
سرمایه در اقتصاد ایران اندکی بیش از 2۰ درصد است که البته 
این ظرفیت در بورس وجود دارد که تا 5۰ درصد افزایش یابد و 

خود را به بازار پول نزدیک کند.
این نماینده سابق مجلس افزود: در قانون برنامه این فرصت به 
مدیران بازار سرمایه داده شده است که بورس را بر اساس ایده 
محوری و پروژه گرایی، مدیریت کنند، به نحوی که هم کارآفرین 
مورد حمایت باشد و هم سهم بازار سرمایه در اقتصاد کالن و 

تامین مالی پروژه ها افزایش یابد.
اقدام  جامع  برنامه  از  پس  مثبت  فضای  از  استقبال  با  وی 
مشترک)برجام( و سفرهای هیات های سرمایه گذار خارجی به 
با جهان خارج  ایران  ارتباط  کلی هرگونه  به طور  کشور گفت: 
به آن  بیشتر  ما  اقتصاد و صنعت  اروپای غربی که  به خصوص 
وابسته است، می تواند هم بر بازار سرمایه و هم بر اقتصاد کالن 

ما اثرگذار باشد و فضای کسب و کار را متحول کند.
این تحوالت می  افزود:  برنامه ریزی  و  مشاور سازمان مدیریت 
قراردادهای  انعقاد  مثبت،  روانی  فضای  ایجاد  طریق  از  تواند 
جدید، رفع کامل موانع بانکی و سرمایه گذاری های مشترک، 
اجرای پروژه ها در زمان کوتاه تر و همچنین کاهش هزینه ها 

محقق شود.
قدرت  تقویت  برای  را  مجلس  و  دولت  همکاری  ندیمی 
به  توجه  با  افزود:  و  دانست  ضروری  ها  بانک  دهی  تسهیالت 
اینکه اقتصاد کشور همچنان »بانک محور« است و بانک ها نیز 
با محدودیت هایی در تسهیالت دهی به بخش تولید مواجه اند، 

باید این مشکالت بر طرف شود.
گفت:  در کشور  نقدینگی  فعلی گردش  فرآیند  از  انتقاد  با  وی 
است،  در سال  بار  تا 4۰  دنیا حداقل 3۰  در  نقدینگی  گردش 

حال آنکه در کشور ما یکی دوبار بیشتر نیست. 
مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی از نمایندگان مجلس نیز 
خواست برای گشایش اقتصاد کشور با تقویت قوانین کارآمد و 

حذف مقررات مزاحم به دولت کمک کنند.

ناوگروه 44 نیروی دریایی در تانزانیا پهلو گرفت

ناوگروه 44 نیروی دریایی راهبردی ارتش صبح امروز در بندر 
دارالسالم کشور تانزانیا پهلوگرفت.

بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از پایـگاه خبـری نیـروی دریایـی، 
ناوگـروه 44 نیـروی دریایـی ارتـش متشـکل از ناوشـکن الونـد 
و ناوپشـتیبانی بوشـهر کـه اواسـط مهـر ماه سـال جـاری راهی 
آب هـای آزاد در خلیـج عـدن و تنگـه اسـتراتژیک باب المنـدب 
شـد، ضمـن برقـراری امنیـت کشـتی هـای تجـاری و نفتکـش 
دریایـی،  دزدان  تهدیـد  مـورد  هـای  محـدوده  در  کشـورمان 
صبـح امـروز  در راسـتای تحکیـم روابـط دوسـتانه و ارتباطـات 
دیپلماسـی مـا بیـن کشـور هـای جمهـوری اسـالمی ایـران و 
تانزانیـا و نیـز توسـعه تعامـالت دریایی دو کشـور با هـدف ابالغ 

پیـام صلـح و دوسـتی در بنـدر دارالسـالم پهلـو گرفـت.
ناوگروه 44 نیروی دریایی ارتش، به مدت 3 روز در کشور تانزانیا 
اقامت داشته و در ادامه این کشور را به مقصد آفریقای جنوبی 

ترک خواهد کرد.
پیش از این ناوگروه 3۰ و 38 نیروی دریایی ارتش نیز در تانزانیا 

پهلو گرفته اند.

حمله تروریستی به کاروان عزاداران در بغداد

فرمانـده عملیـات بغـداد گـزارش داد کـه یـک عامـل انتحـاری 
خـود را در میـان کاروان عـزاداران حسـینی در بغـداد منفجـر 

. د کر
بـه نوشـته پایـگاه خبری السـومریه نیـوز، این منبع افـزود: یک 
عامـل انتحـاری دیروز )شـنبه( به عـزاداران حسـینی در منطقه 

پـل ›جابـر ابن حیـان‹ در بغـداد حمله کرد.
براسـاس ایـن گـزارش در ایـن حملـه شـماری کشـته و زخمی 

شـده انـد، امـا هنـوز آمـار دقیق اعالم نشـده اسـت.
و  انفجـار  شـاهد  بارهـا  گذشـته  روزهـای  در  عـراق  پایتخـت 
حمـالت تروریسـتی بـوده که تلفات انسـانی در بین شـهروندان 

بیگنـاه بـه دنبال داشـته اسـت.
پایـگاه  آخریـن  کـه  موصـل  عملیـات  آغـاز  بـا  همزمـان 
حمـالت  گـروه  ایـن  اسـت  عـراق  در  داعـش  تروریسـت های 
تروریسـتی خـود را بـه نواحـی مختلـف عـراق بخصـوص بغداد 

اسـت. داده  افزایـش  را 
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مسوول  دیدار  در  جمهوری  رییس 
توافق  اروپا،  اتحادیه  سیاست خارجی 
و  محکم  پایه ای  را   5+۱ و  ایران  هسته ای 
الگویی مناسب برای گسترش همکاری های 
بین المللی دانست  طرفین و حل مشکالت 
و با تأکید بر اجرای کامل تعهدات متقابل، 
گفت: پایبندی کامل به اجرا و ایفای تعهدات 
و پایداری برجام از سوی طرف مقابل، سبب 

جلب اعتماد عمومی خواهد شد.
حسن  دکتر  والمسلمین  حجت االسالم 
موگرینی  فدریکا  دیدار  در  دیروز  روحانی 
اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  اظهارداشت: 
تعهدات خود  به همه  برجام  توافق  اجرای 
پایداری  برای  دارد  انتظار  و  بوده  پایبند 
و  اصول  همه  به  نیز  مقابل  طرف  برجام، 

تعهدات خود به طور کامل عمل کند.
 روحانی با اشاره به اینکه ایران و اتحادیه 
عنوان  به  ها  همکاری  گسترش  با  اروپا 
شرکای بزرگ تجاری و اقتصادی در منطقه 
کرد:  نشان  خاطر  آمد،  خواهند  شمار  به 
ایران با دارا بودن منابع غنی انرژی می تواند 
در بلند مدت امنیت انرژی را تأمین کرده 
و با استفاده از ظرفیت های خود در زمینه 
راه آهن و حمل و نقل جاده ای و هوایی به 
یک مسیر ترانزیتی مطمئن میان شمال و 

شرق آسیا با اروپا تبدیل شود.
رییس  جمهوری همچنین با اشاره به وجود 
نیروی انسانی تحصیلکرده و موقعیت ایران 
نفری  میلیون   4۰۰ بازاری  مرکزیت  در 
مناسبات  توسعه  ضرورت  بر  منطقه،  در 
تجاری، اقتصادی، علمی، فرهنگی، فناوری 
و گردشگری ایران و اتحادیه اروپا تأکید کرد.

 روحانی با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی 
تامین  راستای  در  و  برجام  از  پس  ایران 
با  جامع  همکاری  آماده  مشترک،  منافع 
 ، است  زمینه ها  تمامی  در  اروپا  اتحادیه 
اظهار امیدواری کرد: ایران و اتحادیه اروپا 
بتوانند از ظرفیت ها و فرصتی که امروز در 
اختیار دارند، در راستای توسعه همکاری ها 
و  کرده  استفاده  مشترک  منافع  تأمین  و 

تحرکی در روابط فی مابین ایجاد کنند.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه امروز در 
منطقه کشورهایی هستند که مردم ساالری 
نام  به  و  نکرده  تجربه  را  آزاد  انتخابات  و 
می کنند  اعمال  را  سختگیری هایی  اسالم، 
شهروندان  حقوق  و  انسانی  اصول  با  که 
گفت:  است،  تعارض  در  زنان  بویژه حقوق 
جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد تا در 
راستای ترویج حقوق شهروندی در جوامع 

با  را  گسترده ای  همکاری های  منطقه، 
اتحادیه اروپا داشته باشد.

امروز  اینکه  به  اشاره  با  جمهوری  رییس 
هرگونه حمایت از تروریسم به معنای امید 
جهان  و  منطقه  در  تروریست ها  به  دادن 
است، گفت: اگر اتحادیه اروپا به هر دلیل 
مایل به استفاده از حضور نظامی خود برای 
نیست،  منطقه  در  تروریست ها  با  برخورد 
استفاده از قدرت سیاسی برای اعمال فشار 

قطع  و  تروریست ها  منطقه ای  حامیان  به 
در  توجهی  قابل  اثرات  آنان  به  کمک ها 
مبارزه با تروریسم بر جای خواهد گذاشت.

اقدامات  باید  اینکه  به  اشاره  با  روحانی 
عنوان  به  را  عراق  و  سوریه  در  تروریستی 
بدانیم،  جهان  همه  برای  بزرگ  خطری 
افزود: اگر به طور جدی با تروریست ها در 
منطقه مبارزه نشود، در آینده شاهد چند 
و  منطقه  در  تروریستی  حکومت  و  دولت 
شمال آفریقا خواهیم بود که در آن صورت 

مبارزه با آنها بسیار دشوار می باشد.
سوریه  در  اصلی  اولویت  جمهوری  رییس  
و  دانست  تروریسم  با  مبارزه  را  عراق  و 
خاطر نشان کرد: برقراری امنیت، مبارزه با 
و  ارضی  تمامیت  یکپارچگی،  تروریست ها، 
تأمین آینده سوریه تنها با رأی و نظر مردم 

برای ما حائز اهمیت است.
روحانی با تأکید بر ضرورت همکاری ایران 
مشکالت  حل  راستای  در  اروپا  اتحادیه  و 
به  رسیدن  در  تسریع  برای  منطقه ای 
بدانند  باید  همه  گفت:  منطقه،  در  امنیت 
حل مسأله سوریه راه حل نظامی نداشته و 
باید با روش های سیاسی حل و فصل شود 
که در این راستا فعال شدن بیشتر اتحادیه 
آرامش  و  امنیت  ایجاد  راستای  در  اروپا 
منطقه  کشورهای  همکاری  با  سوریه  در 

تأثیرگذار خواهد بود.
رییس  جمهوری همچنین با اشاره به اوضاع 
نابسامان مردم و آوارگان در سوریه و یمن 
کشورها  همه  تالش   گسترش  ضرورت  بر 
انسان دوستانه  کمک های  رساندن  برای 
آنان  به  دارو  و  پوشاک  غذا،  آب،  از جمله 

تأکید کرد.
موگرینی مسوول سیاست خارجی  فدریکا 
با اشاره به  اروپا نیز در این دیدار  اتحادیه 
فضای   5+۱ و  ایران  توافق هسته ای  اینکه 
مناسب را برای توسعه همکاری های متقابل 
اروپا  اتحادیه  گفت:  است،  آورده  بوجود 
متعهد به اجرای تعهدات برجام و مصمم به 
گسترش همکاری های اقتصادی با ایران در 

راستای تأمین منافع مشترک است.

روحانی تاکید کرد:

پایداری برجام در گرو عمل طرف مقابل به همه تعهدات

اد      امه از صفحه1
این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: با برخی 
مشکالت ساختاری مزمن طی 4۰ سال گذشته 
و  نفتی  مورد   2 به  می توان  که  بوده ایم  مواجه 
عین  در  کرد؛  اشاره  ایران  اقتصاد  بودن  دولتی 
حال سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با 
هدف مقابله با اقتصاد دولتی طراحی شده و برای 
مشکالت نفتی بودن اقتصاد کشور سیاست های 
اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده است که با 
اجرای این سیاست ها زمینه برای دخالت بخش 

خصوصی فراهم شود.
این  با  نظام  کلی  سیاست های   : گفت  طیب نیا 
عالی ترین  تصویب  به  و  شده  طراحی  هدف 
نوسانات  جلوی  تا  است  رسیده  نظام  مقام 
و  دولت  تغییر  با  که  بگیرد  را  سیاست گذاری 
ما  و  نکند  پیدا  تغییر  سیاست ها  درونی  شرایط 
نیز سعی داریم با اجرای صحیح این سیاست ها 

به حل مشکالت اقتصادی برسیم.
بسیار  اخیر  دوره  در  کردن  کار  داد:  ادامه  وی 
ویژه ای  شرایط  با  اینکه  دلیل  به  است،  سخت 
بر  را  تحریم ها  گسترده ترین  و  هستیم  مواجه 
ما تحمیل کردند، دشمنان زمانی که در جنگ 
جنگ  به  نگرفتند  نتیجه  ما  مقابل  تحمیلی 
با  راستا  این  در  که  شدند  متوسل  اقتصادی 

بودیم؛  مواجه  نفت  قیمت  کاهش  شدیدترین 
که  حال  عین  در  تحریم  شرایط  اینکه  ضمن 
مشکالت و هزینه هایی را به بار آورد منافعی را 
نیز برای ما داشت که این منافع شناخت ضعف ها 
و نقاط آسیب پذیر بود تا بتوانیم به سمت اقتصاد 

مقامتی در برابر مشکالت خارجی برویم.
طیب  نیا خاطرنشان کرد: بر اساس سخنان مقام 
این سمت حرکت کردیم که  به  معظم رهبری، 
از  غیر  به  معتبری  ارزهای  با  را  خود  مبادالت 
کشورهای  از  بسیاری  با  و  دهیم  صورت  دالر 
مانند  پول ها  دیگر  با  تا  داریم  تفاهم نامه  جهان 
یورو مبادله کنیم و در واقع نقش دالر به حداقل 
رسیده است؛ در مبارزه با پولشویی نیز در مسیر 
قاچاق،  و  فساد  با  ما  کرده ایم؛  عمل  شفافیت 
معتقدیم  و  می کنیم  مبارزه  اختالس  و  رشوه 
بهترین شیوه مقابله با مشکالت اقتصادی مبارزه 

با پولشویی است.
و  شفافیت  فساد،  نقطه ضعف  کرد:  تصریح  وی 
ارتقا شفافیت در نظام اقتصادی کشور است، به 
قوانین  و  قواعد  تا  هستیم  مصمم  دلیل  همین 
مرتبط با پولشویی را در نظام جاری کنیم؛  ما 
زمانی که با تحریم مواجه شدیم 2 سال متوالی 
دیگر  طرفی  از  داشتیم،  منفی  اقتصادی  رشد 
ناخالص داخلی  تولید  از  نیز کاهش درآمد ملی 
درصدی   2۰ کاهش  سبب  که  بوده  شدیدتر 
 45 تورم  با  مسائل  این  که  شد  مردم  درآمد 
که  است  حالی  در  این  شد،  رو  به  رو  درصدی 
می دانیم یکی از آثار تورم، تشدید نابرابری است.

 5 امسال  اول  ماهه  سه  در  افزود:  اقتصاد  وزیر 
روند  این  و  داشته ایم  اقتصادی  رشد  درصد 
صورت  به  که  می کند  پیدا  ادامه  سال  پایان  تا 
زمستان  از  می شود؛  مشخص  آن  آثار  تدریجی 
بخش ها  همه  در  اقتصادی  رشد  گذشته  سال 
به   2.9 رشد  درصد   5.5 از  البته  شده،  مثبت 

تولیدات غیر نفتی مربوط است.

پیشروی نیروهای عراقی در محور 
جنوبی موصل

شهرک راهبردی الشوره آزاد شد
 

اتاق  اطالع رسانی  مرکز 
جنگ عراق دیروز اعالم 
نیروهای عراقی  کرد که 
در  واقع  الشوره  شهرک 
جنوب موصل را به طور 

کامل آزاد کردند.
رسانی  اطالع  مرکز 
افزود:  عراق  جنگ  اتاق 
با  عراقی  نیروهای 
آزادسازی شهرک الشوره 

از چهار محور به هم رسیدند.
بر اساس گزارش های رسیده، جنگنده های ائتالف نیز با بمباران این 

منطقه ده ها تن از تروریست ها را به هالکت رساندند.
شهرک الشوره در محور قیاره در جنوب موصل واقع است و نیروهای 
عراقی بامداد امروز ورود به بخش الشوره را که بزرگترین بخش استان 

نینوا به شمار می رود، آغاز کردند.
نیروهای نظامی و امنیتی عراق با آزاد سازی الشوره عمال خود را به 
شهر حمام العلیل در 2۰ کیلومتری جنوب موصل می رسانند و حقله 
محاصره را بر عناصر تروریستی داعش در داخل شهر موصل تنگ تر 

می کنند.
از طرف دیگر تشکیالت الحشد الشعبی که از بامداد دیروز عملیات 
خود را از منطقه ›سن الذبان‹ در جنوب غربی موصل آغاز کرد اعالم 
کرد که تا کنون ده روستا را در این منطقه از عناصر داعش پاکسازی 

کرده است.
عملیات آزاد سازی موصل از اولین ساعات روز دوشنبه 26 مهر ماه آغاز 
شده و نیروهای عراقی مواضع تروریست های داعش را با آتش سنگین 
توپخانه در محورهای شمالی و جنوبی هدف قرار دادند و نیروهای 

واکنش سریع نیز به شش کیلومتری جنوب این شهر رسیده اند. 
انتظار می رود این عملیات که با مشارکت حدود 3۰ هزار نیروی 
دولتی و مبارزان قبایل سنی و پیشمرگه ها هفته ها یا حتی ماه ها 
تا هشت هزار داعشی در  بیانجامد. گفته می شود چهار  به طول 

موصل مستقر هستند.

رئیس سازمان حج و زیارت کشور: 6۰۰ هزار 
نفر تاکنون در سامانه سماح ثبت نام کرده اند و 

ویزای تردد برای آنها صادر شده است.
مدیرکل  معارفه  و  تودیع  مراسم  در  اوحدی 
در  افزود:  البرز  استان  زیارت  و  حج  سازمان 
روزهای گذشته برخی از باندهای کالهبرداری 
با صدور مجوزهای جعلی سعی در صادرکردن 
ساالر  و  سید  زائرین  برای  غیرقانونی  ویزای 
شهیدان کرده بودند که با تالش پلیس فتا و 

دستگاه قضایی دستگیر شدند.
قانونی و رسمی  تنها کانال  وی تصریح کرد: 
روی  پیاده  مراسم  ویزای  صدور  برای  کشور 
و  حج  رسمی  دفاتر  و  سماح  سامانه  اربعین 

زیارت است.

برای  شده  صادر  تردد  ویزای  افزود:  اوحدی 
مراسم پیاده روی اربعین حسینی تنها 2۰ روز 
اربعین  اعتبار دارد و کلیه کمیته های ستاد 
حسینی تا پنج روز بعد از مراسم اربعین در 
فعالیت  کربال  به  منتهی  مسیرهای  و  مرزها 

خواهند کرد.
وی با اشاره به روند رو به رشد شرکت کنندگان 
در این مراسم باشکوه در سالهای گذشته گفت: 
پیش بینی می شود 2 میلیون زائر ایرانی در 

مراسم اربعین حسینی شرکت کنند.
در این مراسم عباس دمیرچی به عنوان مدیرکل 
جدید سازمان حج و زیارت استان البرز معرفی 
البرز در  استان  از  پارسال  نفر  شد.  ۱4 هزار 

مراسم با شکوه اربعین حسینی شرکت کردند.

24 آبان؛ آخرین مهلت برای ثبت نام زائران اربعین

طیب نیا عنوان کرد؛

تداوم رشد اقتصادی تا پایان سال

ظریف در دیدار موگرینی:

ایران آماده همکاری های نزدیکتر با اتحادیه اروپا است

وزیـر امـور خارجـه کشـورمان در دیدار بـا فدریـکا موگرینی ضمن اسـتقبال از 
نقـش سـازنده اتحادیـه اروپا در بحران سـوریه، آمادگـی ایران را بـرای همکاری 

نزدیـک تر بـا اتحادیـه اروپا اعـام کرد.
 فدریـکا موگرینی هماهنگ کننده سیاسـت خارجـی اتحادیه اروپا کـه به تهران 
سـفر کرده اسـت، دیـروز بـا محمد جـواد ظریـف وزیر امـور خارجـه جمهوری 

اسـامی ایران دیـدار و گفتگو کرد. 
طرفیـن در ایـن دیـدار در خصـوص روابـط دوجانبـه ایـران و اتحادیـه اروپـا و 
تحـوالت منطقـه به ویـژه بحران جـاری در سـوریه و راههای پایان بخشـیدن به 

آن بـا نـگاه بـه آینده گفـت و گـو و رایزنـی کردند.  
ظریـف در این دیـدار ضمن اسـتقبال از نقـش سـازنده اتحادیه اروپـا در بحران 
سـوریه، آمادگی جمهوری اسـامی ایـران را برای همـکاری نزدیکتر بـا اتحادیه 

کرد. اعـام  اروپا 
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به بهانه سفر رئیس جمهور به البرز

نه این قدر سیاه، نه آن قدر سفید!
é نسترن کیوان پور

نزدیک به یک ماه است که زمزمه هاي سفر 
رئیس جمهور به استان البرز به گوش مي رسد 
و از هفته ي گذشته، اقداماِت دولتي و مردمي 
ي  جامه  روحاني،  از  ویژه  استقباِل  منظورِ  به 
رسمي تري به تن کرده است اما هنوز هیچ کدام 
از برنامه هاي این سفِر یک روزه به طور کامل 

مشخص نیست و جلسات و اقداماتي که در این خصوص صورت مي گیرد، 
نشان از اقدامات جسته و گریخته و در برخي موارد موازي در این حوزه دارد.
یکي از نشست هاي مربوطه که روز چهارشنبه، پنجم آبان ماه برگزار شد، 
اولین جلسه ي ستاد مردمي استقبال از رئیس جمهور بود.  البته این که 
اولین جلسه ي ستاد با اصحاب رسانه در قالب کمیته ي اطالع رساني و 
روابط عمومي تشکیل شده بود جاي امیدواري دارد اما تدوین برنامه هاي 
استقبال و ابالِغ وظایف به کمیته هاي تعیین شده در فاصله اي کمتر از دو 

هفته مانده به سفر، اقدامي دیرهنگام به نظر مي رسد.
البرز جدا از اینکه همیشه یدک کِش لقِب استاني با تنوع قومیتي بوده است، 
تفکر و ایده ها و نظرات مختلف را نیز دروِن خود داشته است که گاه به 

اختالف نظرهایي مي انجامد
... که ممکن است خروجي اش براي استان مناسب نباشد. این جمع اضداد 
و نظرات متناقض جزئي از البرز است که از آن ُگریزي نیست اما در آستانه 
ي سفر رئیس جمهور به البرز شایسته بود که از مدت زماني بسیار پیش تر، 
این موضوعات حل و فصل مي شد تا به یک جامعیت در این خصوص دست 
یابیم و همه ي اقشار در قالب ستاد مردمي، فراتر از هر نوع جناح سیاسي یا 
دیدگاه هایي که آن ها را از یکدیگر متفاوت مي سازد به مشکالت و معضالت 

استان، و مطالبات و ارائه راهکار براي ارتقاي آن مي پرداختند.
در هفته هاي گذشته تشکل هاي مختلفي اعالم آمادگي جذب مردم براي 
همکاري و یاري در حوزه ي استقبال کرده اند و برنامه هاي خود را در 
این خصوص ارائه داده اند و گاه برخي از افراد به سیاه نمایي فراتر از واقِع 
مشکالت و معضالِت استان پرداخته اند و برخي دیگر نیز چنان ظرفیت هاي 
استان و اتفاقاِت خوشایندي که تاکنون رقم خورده برجسته کرده اند که 
انگار نگیِن ایران البرز است و بس. عالوه بر تالش هاي صورت گرفته در هر 
دو دوسته که بسیار تازه مي نماید و کامال جدا از مسائِل جناحي است، خام 
بودن برنامه ها و عدم اطالع رساني صحیح و دقیق از چگونگي این سفر و 
اهداِف هر کدام از گروه ها از تشکیل ستاد استقبال چنان احساس مي شود 

که دورنمایي ذهني ما از حضور رئیس جمهور در البرز نگران کننده است.
علیرغم تشکیل جلسات متعدد استانداري با مدیران ادارات مختلف و پیگیري 
پروژه هاي قابل افتتاح و برنامه هاي ضروري براي توسعه استان، البرزي ها 
هنوز به اتفاق نظر در خصوص چگونگي انتقاِل مطالباِت خود به روحاني 
نرسیده اند. البرز به دلیل نزدیکي به پایتخت خالِف آن چه به نظر مي آید، 
همواره یکي از محروم ترین استان ها در جلب توجِه مسئوالن کشور داشته 
است و این نگراني وجود دارد که در سفِر یک روزه ي رئیس جمهور نتوان 
آن طور که شایسته است تمام ظرفیت هاي مطلوب و مشکالت نامطلوِب 
استان را بیان کرد و در عیِن حال بسیاري از شهروندان و مسئوالن این سفر 
را روزنه اي مي پندارند تا دغدغه هاي خود را در راستاي پیشرفت و عبور 

از موانعي که مدت هاست بر توسعه ي استان سایه افکنده، نشان دهند.
با این حال حتي فضایي براي اصحاب رسانه به عنوان زبان گویاي مردم در 
انعکاِس مشکالت و مطالبه از ریاست جمهوري هنوز در نظر گرفته نشده 
است و جز جلسه اي که با حضور تعداِد اندکي از خبرنگاران تشکیل شد، 
هنوز نشستي در قالِب هم اندیشي و تدوین برنامه ها برگزار نشده است که 
با توجه به فرصِت کِم باقیمانده سبب شده  هماهنگي و انسجامي در این 

میان به چشم نخورد.
این در حالي است که همیشه هنگاِم سفِر مسئوالن عالي رتبه ي کشوري در 
البرز، بي اعتنایي مسئوالن استان به اصحاِب رسانه سبِب گله مندي شده که 
حتي مجالي براي گفتگو یا پرسش و پاسخي ساده اندیشیده نشده و بعضا 
دعوت گزینشي تعداد انگشت شماري از خبرنگاران، فرصِت یاري خواهي 
البرزي ها از مسئوالن کشوري را از بین برده است، اما این بار عالي ترن مقام 
دولت در استان حضور مي یابد و انتظارها از مسئوالِن استاني و مسئوالِن 

ستادهاي مردمي بسیار فراتر از گذشته است.
مسئوالن ستادهاي دولتي و خودجوش مردمي مدام از شهروندان به ویژه 
اصحاب رسانه مي خواهند که مشارکت همه جانبه اي در ستاد استقبال 
از کاروان تدبیر و امید داشته باشند اما مشکل این جاست که جز جلسه 
ي یادشده آن هم دو هفته مانده به سفر، هنوز جلسه ي دیگري تشکیل 
نشده است تا با هم اندیشي تخصصي اصحاب رسانه بتوان چارچوبي مدون 
وضعیِت ویژه ي البرز را بازشناساند تا این سفر به سرنوشِت سفرهاي دیگري 

که نتیجه ي خاص و قابل اعتنایي در پي نداشته است، محکوم نشود.
فرصت بسیار کوتاه است و بیاِن مشکالت، معضالت و هم چنین ظرفیت 
هاي باالي استان که غالبا مغفول است، زماني فراتر از یک روز مي طلبد و 
دغدغه ي البرزنشینان این است که هم چهره اي زیبا و قدرتمند به نمایش 
گذاشته شود و هم توجه ویژه اي که جوان ترین استان کشور مي طلبد و بي 
اعتنایي ها طي ادوار گذشته زندگي مردم را در برخي نقاط محروِم آن فلج 

کرده است، به البرز معطوف شود.
حال که برخي به سیاه نمایي مشغول هستند و مي خواهند مشکالت را 
فراتر از واقع جلوه دهند و برخي نیز موفقیت هاي استان را در بوق و کرنا 
کرده اند و از هرگونه سیاهي عاري مي دانند، نیاز به نگاهي واقع گرایانه 
است تا بتوان البرز را به طورِ واقعي معرفي کرد با تماِم زیبایي ها  و با تماِم 
مشکالتي که گاه َگردي از سیاهي بر سفیدي هایش مي پاشد و آن را کمي 

خاکستري کرده است.

الوروف: سوریه نیازمند »طرح مارشال« است
وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد: سوریه نیازمند یک طرح »مارشال« 

مشابه توافقنامه غرب برای کمک به آلمان پس از جنگ جهانی دوم است.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اینترفاکس، سرگئی الوروف، وزیر 
امور خارجه روسیه این بیانیه را بعد از نشستش با ولید معلم و جواد ظریف، 

همتاهای سوری و ایرانی خود منتشر کرد.
وی در این بیانیه با اشاره به نیاز سوریه به چنین طرحی اعالم کرد اعمال 
تحریم های غیرقانونی علیه سوریه به ضرر مردم این کشور است و بحران 

سوریه تنها با راهکار سیاسی حل و فصل می شود.
طرح مارشال که با نام جورج مارشال، وزیر خارجه پیشین آمریکا نامگذاری 
شده شامل برنامه های کمکی آمریکا به اروپای غربی بعد از جنگ جهانی دوم 

بود که در سال ۱947 و با هدف بازسازی اقتصاد اروپا ارائه شد.
الوروف همچنین ادعاها درباره اینکه جنگنده های روسی مسئول حمله به 
مدرسه ای در استان ادلب هستند تکذیب کرد؛ حمله ای که به گفته یونیسف 
جان 2۰ کودک و شش معلم را گرفته است. همچنین الوروف گفت که 

کشورش ظرف ۱۰ روز گذشته حمله هوایی به حلب نداشته است.
را  این حمله هوایی  پنجشنبه گزارش ها در خصوص  روز  ارتش روسیه 
»ساختگی« دانست. مسکو به تصاویر منتشر شده در رسانه ها که در آن 
میزهای دانش آموزان سالم در کنار یک دیواری قرار گرفته بودند، اشاره کرد 
و گفت: در هر حمله  هوایی این میزها خرد و متالشی می شدند چه برسد 
به چنین حمله ای که احتماال خسارت های سنگین تری را باعث شده است.

پس از این نشست سه جانبه در مسکو وزرای امور خارجه روسیه، سوریه و 
ایران اعالم کردند که کشورهایشان با تشکیل مبارزات در سوریه موافقند.

ولید معلم، در این نشست سه جانبه گفت: نیروهای بشار اسد، رئیس 
جمهور سوریه کنترل کامل شهر جنگ زده حلب را بر عهده خواهند 
گرفت. ما حلب را از دست مخالفان سوری آزاد خواهیم کرد و آن را 

مجددا متحد خواهیم ساخت. 
اظهارت وی پس از آن مطرح شد که مخالفان سوریه حمله گسترده ای 
را به نیروهای دولت دمشق در حلب با هدف شکستن محاصره نیروهای 

اسد آغاز کردند.

موگرینی دومین بار با ظریف دیدار کرد؛

استقبال از نقش سازنده اروپا 
در بحران سوریه

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از گفتگو 
امور خارجه  به وزارت  با رئیس جمهور، بالفاصله 
برگشت و دومین بار طی دیروز با وزیر امور خارجه 

ایران دیدار و رایزنی کرد.
رئیس دستگاه دیپلماسی در این دیدار با استقبال از 
نقش سازنده اتحادیه اروپا در بحران سوریه، آمادگی 
جمهوری اسالمی ایران را برای همکاری نزدیک تر با 

اتحادیه اروپا اعالم کرد.
در این دور از مذاکرات که با ناهار کاری همراه بود، 
در خصوص لزوم کمک های انساندوستانه به مردم 
سوریه، مبارزه با گروههای تروریستی و بررسی راه 
حل های سیاسی به تفصیل گفتگو و تبادل نظر شد.

و  ایران  اسالمی  جمهوری  روابط  درباره  گفتگو 
اتحادیه اروپا از دیگر محورهای مذاکرات هماهنگ 
مقامات  با  اتحادیه  این  خارجی  سیاست  کننده 

کشورمان اعالم شده است.

خطر انحراف اذهان از توجه به 
تهدید رژیم صهیونیستی

دبیر شورای عالی امنیت ملی با حضور در جلسه 
تشریح  ضمن  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه 
دستاوردهای حاصل از اقدامات سیاسی، اطالعاتی، 
امنیتی و دفاعی به سواالت اعضاء حاضر در جلسه 

پاسخ گفت.
شمخانی  علی  صداوسیما،  خبرگزاری  گزارش  به 
در این جلسه با تشریح تهدیدات حاصل از توسعه 
تروریسم تکفیری و تفکرات افراطی که موجب ارایه 
چهره ای غیر واقعی از اسالم وشکل گیری جریان 
اسالم هراسی شده است اظهار داشت: خنثی سازی 
پشتوانه  با  شک  بدون  که  خطرناک  توطئه  این 
امریکایی  و  اطالعاتی صهیونیستی  سرویس های 
نظامی  مقابله  با  تنها  است  یافته  توسعه  و  ایجاد 

محقق نخواهد شد.
وی افزود: تبیین ریشه های انحرافی تفکر تکفیری 
و  نداشته  اسالم  حنیف  دین  با  نسبتی  هیچ  که 
خاستگاه آن وهابیت است نیازمند تالش بیش از 

پیش علما و حوزه های علمیه است.
خطر  به  اشاره  با  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
انحراف اذهان جهان اسالم از توجه به تهدید رژیم 
صهیونیستی و جایگزین شدن درگیری های داخلی 
میان مسلمانان به جای آن افزود: متاسفانه در سایه 
امنیت  اسالمی  کشورهای  مرزهای  خونین شدن 
یافته  ای  مالحظه  قابل  ارتقاء  صهیونیستی  رژیم 
است. وی تهدیدهای ناشی از نارسایی های اقتصادی 
را واقعی و رفع آن را در گرو جهادی ملی برای تحقق 
اظهار  و  کرد  عنوان  مقاومتی  اقتصاد  راهبردهای 
داشت: حمایت مستمر از کارآفرینان واقعی ،سرمایه 
گزاران و اصحاب تولید و اشتغال زایی و مقابله بدون 
تنازل با فسادو رفع موانع قانونی و تصنعی تولید در 
ردیف ضرورت هایی است که برای عبور از شرایط 

موجود باید مورد توجه قرار گیرد.

دموکراسی آمریکایی 
با چاشنی تقلب و بداخالقی

ترامِپ جمهوری خواه و ستاد انتخاباتی وی چند 
وقتی است که بحث تقلب در انتخابات امریکا را 
مطرح کرده اند و دائم برای آن تاکید می کند؛ هدف 
کامال  تقلب  بحث  راه اندازی  از  جمهوری خواهان 
روشن است. به گزارش صداوسیما؛خط ممتد تقلب 
در انتخابات آمریکا از نظر ستاد ترامپ در یک سوی 
آن رسانه های متقلب و دروغگو و در سوی دیگر 

ستاد انتخاباتی کلینتون قرار دارد. 
ترامپ در مناظره سوم می گوید: »من یک نتیجه 
روشن در انتخابات را خواهم پذیرفت اما این حق را 
هم برای خود محفوظ می دانم که علیه یک نتیجه 

مشکوک به اعتراض حقوقی متوسل شوم.«
کلینتون در پاسخ تصریح می کند: »این وحشتناکه! 
ترامپ هر زمان که احساس می کند اوضاع به نفع او 
نیست مدعی می شود که علیه او تقلب شده است.«

موضوع تقلب در انتخابات درحالی مطرح شده است 
که کمتر از 2 هفته دیگر انتخابات امریکا برگزار 
می شود. ترامپ از« تقلب بزرگ در امریکا« خبر 
انتخاباتی  سیستم  ترامپ،  ادعای  این  است.  داده 
امریکا را که مدعی سرآمد بودن دموکراسی خود در 

جهان است، به شدت زیر سوال برده است. 
ترامپ در میتینگ تبلیغاتی خود می گوید: »تقلب 
آنها  باشید،  داشته  یاد  به  را  انتخابات  در  بزرگ 
می خواهند نتایج انتخابات را در حوزه های رای گیری 
از شهرها فاسد  دستکاری کنند چرا که بسیاری 
هستند و رای دهنده تقلبی هم هنوز بسیار رایج 
است.«  وی ادامه می دهد: »تقریبا 24 میلیون نفر 
یعنی یک نفر از هر 8 نفری که برای رای دادن ثبت 
نام می کنند واجد شرایط رای دادن نیستند همین 
االن بیش از ۱.8 میلیون نفر که فوت شده اند برای 

نام نویسی ثبت نام کرده اند.«
این اظهارات با واکنش های متفاوتی در امریکا مواجه 
شده است. مقامات امریکایی هر یک با دستپاچگی 
در اعالم مواضع، سعی می کنند سیستم انتخاباتی 

امریکا را از هرگونه شائبه تقلب مبرا کنند.
جو بایدن، معاون رئیس جمهور امریکا می گوید: 
»چیزهایی که ترامپ می گوید و کارهایی که انجام 
می دهد قطعا خطری واقعی برای فرایند انتخابات 
دموکراتیک است؛ ترامپ نه تنها مشروعیت انتخابات 
بلکه مشروعیت دموکراسی نظام امریکا را هم زیر 
منازعات  این  دار  و  گیر  در  است.«  برده  سوال 
انتخاباتی رودی جولیانی مشاور انتخاباتی ترامپ نیز 
در مصاحبه با سی ان ان از تجربه شخصی خود در 

انتخابات شهرداری ها صحبت می کند.
وی می گوید: وقتی در سال ۱989 نامزد شهرداری 
نیویورک بودم بعضی ها 8 تا ۱۰ بار رای داده بودند، 
ایالت  از شهر کمدن در  اتوبوس  با  را  چون مردم 

نیوجرسی به آنجا می آوردند تا رای دهند.
امریکا،  انتخابات  در  تقلب  موضوع  دار  و  گیر  در 
روسیه فرصت حمله را مغتنم می شمرد و پیشنهاد 
نظارت بر انتخابات امریکا در مناطقی مانند تگزاس و 

اوکالهاما را می دهد.

نگاه روزخبر

همه  اگر  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
ملت پشت دولت روی یک موضوع متمرکز شویم 
می توانیم موفق شویم اما اگر شعاری عمل کنیم، 

موفق نخواهیم شد.
علی الریجانی دیروز در مراسم افتتاحیه اجالس 
ملی 23۰۰ شهید شهرستان خمینی شهر، اظهار 
کرد: یکی از مسائل مهمی که دشمن برای ضربه 
بحث  است  کرده  تمرکز  آن  روی  ایران  به  زدن 
فرهنگی است. آنها قصد دارند اراده های حقیقی 
ملت ایران را متزلزل کنند و بیشتر سعی می کنند 

این کار را از طریق رسانه های خود دنبال کنند. 
رییس مجلس شورای اسالمی افزود: یکی دیگر 
از حربه های آنان به وجود آوردن شرایط بحران 
اقتصادی است. تحریم بخشی از مشکالت ایران 
ایران  بیکاری را در  آنها می خواهند مشکل  بود. 
افزایش دهند چون که می دانند اگر جمعیت 8۰ 
میلیونی ایران فعال حقیقی شود، برای آنان زیانبار 
خواهد بود، دشمن نمی خواهد انرژی جوانان ما به 

تولید تبدیل شود. 
با توجه به این مسائل در  الریجانی اضافه کرد: 
مجلس تأکید کرده ایم که باید به بودجه فرهنگی 
توجه ویژه شود چرا که سست کردن فرهنگ دینی 
کشور مشکل ایجاد می کند، لذا باید توجه داشته 
باشیم که جوانان را با فرهنگ دینی آشنا کنیم تا 

دشمن به اهداف خود نرسد. 
وی تصریح کرد: خانواده ها اولین سنگری هستند 
که باید مراقب فرزندان خود باشند. بنابراین مقابله با 
توطئه های دشمن نیاز به یک همت عمومی دارد. 

مقایسه  به  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
وضعیت دفاعی کشور با زمان جنگ تحمیلی 
به  نسبت  ما  دفاعی  اوضاع  گفت:  و  پرداخت 
است.  کرده  پیشرفت  بسیار  تحمیلی  جنگ 
نمی گذاشت  صدر  بنی  زمان  آن  در  البته 
نیروهای حزب الهی وارد جبهه شوند به همین 
دلیل امام او را از فرماندهی کل قوا عزل کرد تا 

نیروهای حزب الهی وارد جبهه شوند. 
الریجانی افزود: بنابراین وضعیت دفاعی ما خیلی 
تغییر کرده است و افراد با تجربه در آن زیاد شده اند. 
اما باید بدانیم که پیشرفت دفاعی ایران به این معنا 
نیست که دیگر کشورها ساکن مانده باشند. بدون 
شک برای دیگران هم تحول دفاعی ایجاد شده 
است. کشورهای منطقه در خرید تجهیزات مدرن 
کارهای زیادی کرده اند اما موضوع مهم این است 
که ما باید بدانیم که در بحث دفاعی همیشه باید 
مقتدر باشیم، به همین دلیل بودجه بخش دفاعی 

را تقویت کرده ایم. 

باید  اقتصادی  بخش  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
باشیم. دشمن به  تولید داشته  به  توجه خاصی 
ایران است، همانطور که  اقتصادی  انزوای  دنبال 
رهبری فرمودند اقتصاد مقاومتی راه نجات اقتصاد 
هسته ای  بحث  درخصوص  دشمن  است.  ایران 
تحریم های اقتصادی زیادی را بر ایران تحمیل کرد 

اما ما به زانو درنیامدیم. 
رییس مجلس شورای اسالمی گفت: باید از بنیه 
اقتصادی درونی خود حداکثر استفاده را ببریم تا 
این فشارها تأثیری نداشته باشد. یکی از راه های 
استفاده از بنیه اقتصادی درونی، فراهم کردن زمینه 
سرمایه گذاری در بخش تولید است. در مجلس به 
دنبال تسهیل فضای کسب و کار در کشور هستیم، 
بنابراین اگر همه ملت پشت دولت روی یک موضوع 
متمرکز شویم می توانیم موفق شویم اما اگر شعاری 

عمل کنیم، موفق نخواهیم شد. 
الریجانی اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد 
زاینده. اقتصاد تولیدی و صادراتی از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است و باید زمینه های سرمایه گذاری در 

تمام بخش های تولید فراهم شود. 
وی افزود: زمینه های سرمایه گذاری در شهرستان 
خمینی شهر نیز باید فراهم شود. بدون شک شهر 
شهیدپرور خمینی شهر مشکالت اقتصادی زیادی 
دارد بنابراین شرایط تولید در این شهرستان نیز باید 

مهیا شود. 
رییس مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: در برنامه 
ششم توسعه این مشکالت را دسته بندی کرده ایم. 
در این برنامه روی مسأله آب تمرکز کرده ایم و باید 
دورنمای آن را مشخص کنیم. آب یک موضوع 
راهبردی برای ایران است و در برنامه ششم روی 

مصرف بهینه آن کار می شود. 

الریجانی گفت: بخش دیگری که بسیار اهمیت 
دارد، استقالل ایران در تولید محصوالت استراتژیک 
کشاورزی است که در برنامه ششم توسعه تأکید 
زیادی روی آن شده است. در بخش کشاورزی 
محصوالت  در  که  دارد  وجود  جدی  بحث  یک 
استراتژیک به خودکفایی برسیم. برای مثال هم 
اکنون یک میلیون تن برنج در کشور کم داریم و 

باید این میزان را وارد کنیم. 
وی ادامه داد: بحث صادرات نیز باید جدی گرفته 
شود و کشور در این زمینه باید قوی تر عمل کند 
چرا که عقل حکم می کند از بازار پررونق صادرات 

به خوبی بهره بریم. 
رییس مجلس شورای اسالمی یادآور شد: یکی از 
مقوله های مهم که باید به آن توجه ویژه شود آن 
است که رابطه دانشگاه و تولید را درست طراحی 
کنیم اما متأسفانه هم اکنون این نیاز به خوبی 
گازی  و  نفتی  نمی شود. چون یک کشور  حس 
هستیم پول هر بخش را جدا تصویب می کنیم و 
به آن بخش می دهیم به همین دلیل این بخش 
ها به یکدیگر نیازی احساس نمی کنند پس باید دو 
بخش دانشگاه و تولید را به یکدیگر نیازمند کنیم. 

الریجانی اضافه کرد: در مجلس روی طرح هایی کار 
می کنیم که اگر دانشگاه ها طرحی را قبول کردند، 
معاف از مالیات باشند بنابراین در برخی از بخش ها 
ممکن است فشار را شاهد باشیم اما باید به سمت 
پژوهش پیش رویم. جوانان دانشگاهی باید توان 

خود را روی حل تولید کشور بگذارند. 
افزود: شاید در  اهمیت مبحث شهادت،  وی در 
اسالم کمتر موضوعی داریم که به اندازه شهادت 
بر اجتماع تأثیرگذار باشد. در معرفت اسالمی هیچ 
موضوعی به اهمیت توحید نیست و درجه فهم 

مسلمانان از توحید در واقع باالترین مرتبه درک 
است. 

رییس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: بنابراین 
فهم موضوع توحید مهم است، به همین دلیل در 
صدر اسالم تالش برای این بود که مردم خوب 
توحید را بفهمند. اما در سبک زندگی، آنچه که بین 
رفتار انسان سعادتمند و غیر سعادتمند فرق ایجاد 

می کند آمادگی برای جهاد و شهادت است. 
الریجانی با بیان اینکه آمادگی برای ظهور حضرت 
مهدی )عج( به معنای آمادگی برای جهاد است، 
گفت: از نظر فکری و سبک زندگی زمانی که یک 
باشد، در واقع  برای قیام آن حضرت  آماده  فرد 
خود را برای جهاد و شهادت آماده کرده است. در 
صدر اسالم چه در زمان حضرت رسول و چه در 
زمان حکومت امام علی )ع( شاهد وقوع جنگ های 

زیادی بودیم. 
وی در همین خصوص اضافه کرد: این جنگها در 
واقع برای این رخ داد که زندگی واقعی مسلمانان 
را به نمایش بگذارد. آن کسانی که آماده جهاد 
باشند، خداوند لباس ذلت بر تن آنها نخواهد کرد. 
آمادگی برای شهادت در سبک زندگی اجتماعی 
یک رکن است، بنابراین عزت مندی در گرو این 

مبحث مهم است. 
رییس مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: این 
شرایطی بود که اسالم در برابر بشریت قرار داد و 
این امر باعث فتوحات شد. زمانی حکومت اسالمی 
تا دروازه های فرانسه پیش رفت چرا که همین دو 
خصوصیت مجاهدت و توحید را مسلمانان با خود 
داشتند اما زمانی که از توحید و مجاهدت فاصله 

گرفتند، همه چیز عوض شد. 
الریجانی ادامه داد: در واقع قیام عاشورا به همین 
دلیل رخ داد که حاکمان از توحید فاصله گرفته 
بودند و به سبک سلطنتی زندگی می کردند بنابراین 
امام حسین )ع( قیام کرد تا توحید را دوباره زنده 

کند. 
وی افزود: انقالب اسالمی که امام پیشرو آن بود 
نهادینه  دو رکن توحید و شهادت را در جامعه 
به  نامه ای  شوروی  حکومت  اواخر  در  امام  کرد. 
گورباچف نوشت و ما می بینیم که سبک نامه امام 

به گورباچف تماماً توحیدی است. 
تمام  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
را  توحید  مقوله  که  بود  این  بر  امام  تالش 
بزرگ  عارف  همین  کند.  نهادینه  جامعه  در 
وقتی جنگ شد فرمود من بازوان پاسداران را 
می بوسم، چرا که امام فکر مجاهدانه داشتند و 

همین امر ما را باید به فکر فرو برد. 

الریجانی: اگر همه ملت پشت دولت باشد موفق می شویم

جانشین فرمانده کل سپاه: گزینه 
نظامی دشمن یک داستان باطل  
و خیال واهی است و این قدرت 
به  والیت فقیه  بر  تکیه  سایه  در 

دست آمد.
یادواره  در  سردار حسین سالمی 
۱۰2 شهید شهر کوشک خمینی 
نبودند،  شهدا  اگر  گفت:  شهر 
کوچه ها، خیابان ها و بیابان های ما 
تحت اشغال مستکبران عالم بود و از 
کرامت و شرافت دیگر خبری نبود.

سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
پاسداران انقالب اسالمی افزود: صدای شکستن استخوان های دشمنان اسالم 
شنیده می شود و ثبات قدم در میدان بیداری کشورهای اسالمی به برکت خون 
شهیدان انقالب اسالمی ایران است که این هم در سایه ارادتمندی به والیت و 

ثبات قدم در حریم والیت حاصل شده است.
فتنه انگیزی،  و گفت:  برشمرد  باالترین دستاورد خون شهیدان  را  امنیت  وی 
سیاست های ویرانگر، جنگ افروزی، تحریم و محاصره، منزوی سازی و عملیات 

روانی تماماً توطئه های دشمنان را در این مدت خنثی کرده است.
سردار سالمی افزود: امروز دنیای اسالم بیدار شده و نهضت حضرت اباعبدا...)ع( 
نیز فراگیر شده و منطق عاشورا در حال حرکت و یزیدیان زمان در حال افسردگی 
و پژمرده شدن در طول حیات خود هستند و این نتیجه جاری شدن فرهنگ 

جهاد و شهادت از نسل دفاع مقدس است.
وی با اشاره به نقش پررنگ رهبر معظم انقالب در ادامه مسیر حرکت انقالب 
اسالمی، گفت: علم این انقالب در دوران پیچیده ترین فتنه های تاریخ با حکمت 
و منطق الهی به دست نایب برحق حضرت ولی عصر)عج( قرار دارد که با تکیه 
اقتدار و عزت امت اسالمی را بر دوش کشیده و  بر منطق حسین)ع(، پرچم 

شکست های پی درپی جبهه استکبار همه مدیون والیت فقیه است.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به قدرت ایران در 
منطقه و جهان گفت: انقالب اسالمی ایران ائتالف ابرقدرت های جهان را در هم 
شکست و امروز در زمره پیشرفته ترین کشورهای جهان موشک هایش هر جایی را 
که اراده کنند به آتش می کشند و برد پهبادهایش تا هزاران کیلومتر است و امروز 

هیچ تهدیدی این سرزمین را به مخاطره نمی اندازد.
سردار سالمی حضرت امام را هویت بخش حقیقی اسالمی و ملی این نظام و ملت 
برشمرد و گفت: حضرت امام مکتب عاشورا و فضائل عاشورایی را در متن حیات 
اجتماعی و سیاسی جامعه جاری کرد و مسیر تاریخ بشر را در عصر جدید با 

استفاده از فضائل عاشورا تغییر داد.
شهرکوشک از توابع شهرستان خمینی شهر دارای یک شهید مدافع حرم است.

اد      امه از صفحه1
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: آنچه که رویه 
تصویب  از  قبل  تا  اینکه  است  بوده  نگهبان  شورای 
اعتبارنامه ها )در مجلس( نسبت به صالحیت ها هم 
اعالم نظر می کرده  و طبیعتاً این نظر همچنان باقی 
است. کدخدایی در ادامه گفت: ما با سیاست های کلی 
انتخابات مواجه هستیم و تا زمانی که بخش مربوط به 
مجلس شورای اسالمی در مجلس و قوانین مبتنی بر 
این سیاست ها تصویب نشود، رویه گذشته ادامه خواهد 
داشت ولی هر وقت قوانین تصویب شد شورای نگهبان 

بر اساس آن قوانین انجام وظیفه خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از برخی رسانه 
ها به دلیل انعکاس ناصحیح مصاحبه های اخیر برخی 
اعضای شورای نگهبان و خوب تبیین نشدن آن گله کرد 
و افزود: رسانه ها باید به تبیین خوب و انعکاس خوب 

مواضع شورای نگهبان کمک کنند.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: آنچه که ما گفتیم 
اینکه چنین خألهایی وجود داشت و سیاست های کلی 
انتخابات این خألها را پر کرده و اآلن هم بر عهده مجلس 
شورای اسالمی است که قانون وضع کند و شورای 
نگهبان بر اساس قوانین مجلس انجام وظیفه خواهد 
کرد. کدخدایی ادامه داد: در حالی که گفته شد شورای 
نگهبان می خواهد اعمال نظارت کند و نظارتش را برای 
چهار سال آینده تسری بدهد و این گونه مسائل. برخی 

افراد نیز بدون تأمل اعالم نظر می کنند.
وی گفت: آنچه ما گفتیم اعالم نظر فقط درباره اصل 
سیاست های کلی انتخابات بود و طبیعتاً آنچه که مربوط 
به مجلس شورای اسالمی است که با همکاری دولت 

قانون وضع کند، تابع قانون است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه سخنانش به جزء پنج 
بند ۱۰ سیاست های کلی انتخابات اشاره کرد و افزود: 

این جزء بر عهده شورای نگهبان نهاده شده است.
کدخدایی درباره تعریف رجل سیاسی اظهار داشت: 
این مورد به همان جزء پنج بند ۱۰ سیاست های کلی 
انتخابات مربوط است که ناظر به شرایط مندرج در اصل 
۱۱5 قانون اساسی درباره چهار شرط رجل سیاسی- 
مذهبی و مدیر و مدبر بودن است که از سوی رهبر 
معظم انقالب بر آن تأکید شده تا شورای نگهبان معیارها 

را تعیین کند.
وی افزود: بحث مقدماتی را در جلسات شورای نگهبان 
داشتیم و قرار شد دعوتی انجام شود که از سوی روابط 
عمومی شورای نگهبان اعالمیه ای صادر خواهد شد 
مبنی بر اینکه کلیه دلسوزان، اساتید دانشگاه و اساتید 
حوزه، صاحبنظران، اندیشمندان حوزه سیاسی و فعاالن 
سیاسی که در این حوزه نظری دارند نظراتشان را به 

صورت کار علمی و پژوهشی به ما ارسال کنند.
کدخدایی گفت: روابط عمومی شورای نگهبان اطالعیه 
ای منتشر خواهد کرد و در آن اطالعیه تلفن، آدرس 
ایمیل و سایر آدرس ها را در اختیار مردم قرار خواهد 
داد. وی ادامه داد: قرار شد این موضوع را در شورای 
نگهبان بررسی کنیم و معیارها با استفاده از نظرات 
کارشناسان به خوبی تبیین شود و پس از آن در اختیار 
مردم قرار خواهد گرفت و در حال حاضر از دوستان 
مرکز تحقیقات شورای نگهبان درخواست کردیم که 
کارهای اولیه نسبت به بررسی این شرایط را  انجام 
دهند و این کار شروع شده است ولی طبیعتاً منتظر 
هستیم که نظرات مردم و صاحبنظران در حوزه های 

علوم سیاسی را بشنویم.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه آیا تعریف رجل 
سیاسی به انتخابات سال آینده خواهد رسید؟ گفت: 

نمی توانم درباره پیش بینی ها چیزی بگویم.
وی درباره نظارت بر نمایندگان افزود: درباره »نظارت بر 
عملکرد نمایندگان مجلس در طول 4 سال« یا »نظارت 
بر استمرار شرایط نمایندگی« خأل قانونی وجود داشت 

و بررسی نشده بود.

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد:

آغاز مراحل مقدماتی تبیین »تعریف رجل سیاسی«

پیش  از  فروشندگان خودرو  اتحادیه  رئیس 
فروش غیر قانونی خودرو در ۱۰ هزار دفتر 

زیرزمینی خبر داد.
سعید موتمنی در گفتگوی اختصاصی با صدا 
و سیما با اشاره به اینکه پیش فروش خودرو 
فعالیتی غیرقانونی است ، افزود: در این روش، 
فروش خودرو بر روی کاغذ انجام می شود که 
هیچ ضمانت اجرایی ندارد و در زمان تحویل 
؛مصرف کننده را با مشکالت مواجه می کند.

یک  قراردادهای  تنظیم  به  اشاره  با  وی 
طرفه برای پیش فروش خودرو تصریح کرد: 
شرکتهای پیش فروش کننده باید از سوی 
موسسه یا بانک ضمانت شوند که در کشور ما 

این رویه انجام نمی شود.

شکایت  خودرو  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
خریداران به مراجع قضایی و دریافت پول از 
این روش را نتیجه اعتماد نادرست به شرکت 
های پیش فروش کننده دانست و گفت: با 
دریافت  بودن  الزامی  قانون  تصویب  وجود 
مجوز فعالیت در این زمینه از فروردین امسال 
برای شرکتهای پیش فروش کننده، هیچ یک 
دارای  شرکتهای  حتی  و  ها  شرکت  این  از 
پروانه کسب نیز برای دریافت مجوز مراجعه 

نکرده است.
موتمنی با اشاره به پلمپ 3۰۰ شرکت غیر 
فعالیت  داد:  ادامه  گذشته  ماه  در 3  قانونی 
این شرکت های زیرزمینی از شکل جزئی تا 

واردکنندگان بزرگ را شامل می شود.

پیش فروش غیرقانونی خودرو در 10 هزار دفتر زیرزمینی

سردارسالمی: 

گزینه نظامی دشمن خیالی واهی است
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قاچاق برنج چمدانی نیست
نماینده مردم آستانه اشرفیه درمجلس با تاکید 
برلزوم توجه به قاچاق برنج از مبادی قانونی به 
کشور،گفت:قاچاق برنج چمدانی و با کوله پشتی 
سالمت  نخست  درگام  قاچاق  برنج  و  نیست 

شهروندان را به خطر می اندازد.
محمدحسین قربانی درباره وضعیت سرانه مصرف 
برنج، گفت:اگر متوسط آمار سرانه اعالم شده برنج  
برای  درسال  مصرف  سرانه  کیلو   36 برطبق  را 
هرنفر درنظر بگیریم،نزدیک به یک میلیون تن 

نیاز به واردات برنج داریم.
شورای  درمجلس  اشرفیه  آستانه  مردم  نماینده 
اسالمی با بیان اینکه ما اگر سرانه هر ایرانی را 
در سال  در حدود 34 کیلو برای هر نفر درنظر 
بگیریم،تقریبا نیاز  به 8۰۰ هزار تن  واردات در  
سال داریم،گفت: اگر سرانه مصرف برنج  را برای 
ایرانی 38 کیلو در سال  بگیریم ،در حدود  هر 
یک میلیون و 2۰۰ هزارتن نیاز  به واردات  برنج  
در  سال داریم،این آمار میان وزارت کشاورزی و 

وزارت صنعت و معدن تجارت متفاوت  است.
وی با بیان اینکه تولید برنج برطبق سالها متفاوت  
است،تصریح کرد:امسال به علت آفت های فراوان 
و بارش های سنگین که بویژه درمنطقه گیالن 
بوقوع پیوست؛برنج از منظر کمیت تولید25 تا 3۰ 

درصد کاهش پیدا  کرد.
تولید  تن  میلیون   2 ما  داد:زمانیکه  ادامه   وی 
داریم،اما درمقابل  25  درصد کاهش تولید برنج 
داریم،بدیهی است که دولت باید کسری برنج را 
با واردات جبران کند؛زیرا ما با این اوصاف 5۰۰ 

هزارتن کاهش تولید برنج  خواهیم داشت.
با  را  داخلی  کار  ،برنج  برنج  قربانی،افزود:قاچاق 
این  و  است  کرده  روبرو  ای  عدیده  مشکالت 
درحالی است که  هیچ تضمینی برای سالمتی 
برنج های قاچاق وجود ندارد؛زیرا این محصوالت 
شوند،بنابراین  می  کشور  وارد  غربالگری  بدون 
سالمت شهروندان در این زمینه به خطر می افتد.
عضوهئیت رییسه کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس با بیان اینکه قاچاق برنج چمدانی و با کوله 
پشتی نیست،یادآورشد:برنج قاچاق در گام نخست 

سالمت شهروندان را به خطر می اندازد.

صداو سیما نباید به بهانه درآمدزایی، 
تبلیغات خالف واقع پخش کند

مجلس  در  سرخس  و  فریمان  مردم  نماینده 
شورای اسالمی معتقد است صداو سیما نباید به 
بهانه درآمدزایی، هر کاالی بی کیفیت یا هر ماده 

غذایی غیراستانداردی را تبلیغ کند.
سیداحسان قاضی زاده هاشمی با اشاره به اهمیت 
به سالمت مردم گفت: الزم است  و توجه ویژه 
صداو سیما به جای منافع مادی یا درآمد حاصل از 
آگهی بازرگانی، سالمت مردم )چه در حوزه غذایی 
و چه در حوزه بهداشتی، آرایشی( را در اولویت و 

مورد توجه قرار بدهد.
صدا  بر  نظارت  شورای  در  مجلس  ناظر  عضو 
و  سیما  افزود: مشکل صداو سیما این است که 
بخش عمده ای از درآمد خود را از محل کسب 
آگهی های بازرگانی در نظر گرفته است و شورای 
نوعی  باید  را  موضوع  صداو سیما  بر  نظارت 
پوشش دهد که هم حوزه سالمت مد نظر قرار 
گیرد و هم این نباشد که این سازمان به بهانه 
درآمدزایی، هر کاالی بی کیفیت  یا هر مواد غذایی 
غیراستانداردی را که خالف واقع است تبلیغ کند؛ 
به عنوان مثال تبلیغات در حوزه مواد بهداشتی 
که برای جلوگیری از چاقی، الغری و یا ریزش مو 
و... انجام می شود و خالف واقع هستند، نباید در 
رسانه ای که مخاطب چند ده میلیون نفری دارد، 

تبلیغ شوند.
بر  نظارت  شورای  پیش بینی  داد:  ادامه  وی 
صداو سیما برای الیحه برنامه ششم، این است که 
محل درآمدهای صداو سیما از بودجه عمومی باید 
متناسب با نرخ افزایش درآمدهای عمومی دولت 
باشد و همیشه سهم بودجه دولت بیشتر از سهم 
جذب آگهی ها باشد تا بتواند تا حدی بار و فشار 

مالی را از حوزه آگهی های بازرگانی کاهش دهد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
با تاکید براینکه سالمت مردم محور بسیار مهمی 
است، گفت: نمی توان هر پیام بازرگانی یا هر آگهی 
را از صداو سیما پخش کرد زیرا مهمترین سرمایه 
صداو سیما اعتماد مخاطبان آن است و اگر این 
اعتماد خدشه دار شود، طبعا آثار روانی و سوئی 

خواهد داشت.

تمدید تحریم های ۱۹۹۶ آمریکا علیه ایران؛ بازی 
سیاسی و خالف برجام 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه تمدید و تجدید تحریم های گذشته خالف برجام است، 
کاری  سیاسی  ایران  علیه  آمریکا  های ۱996  تحریم  تمدید  گفت: 

است.
حشمت ا... فالحت پیشه با اشاره به احتمال تمدید تحریم های سال 
۱996 آمریکا علیه ایران در بخش انرژی اظهار داشت: تمدید و تجدید 
تحریم های گذشته خالف برجام است، بازی سیاسی است که آمریکا 
برجام  را خالف  رویه  این  اسالمی  را شکل می دهد، جمهوری  آن 

می داند.
شورای  دهم  مجلس  در  داالهو  و  غرب  آباد  اسالم  مردم  نماینده 
اسالمی، ادامه داد: کنگره آمریکا در شرایطی به دنبال تمدید تحریم 
های گذشته است که شاهد موج مثبت در اروپا در قبال ایران هستیم، 
به نظر می رسد تمدید تحریم ۱996 تنها به انزوای آمریکا می انجامد.

وی گفت: البته نباید فراموش کرد که سخن از احتمال تمدید تحریم 
هایی که تاریخ انقضای آنها فرا رسیده تحت تاثیر فضای انتخاباتی در 
آمریکا است، آمریکا چنین سیاستی را با هدف انتخاباتی و البی گری 

مطرح می کند.
فالحت پیشه تاکید کرد: اما آنچه که برای ایران اهمیت دارد، رویه 

ها آمریکا با بهانه های انتخاباتی که منجر به نقض برجام می شود.
این نماینده با بیان اینکه رویه آمریکا و اروپا در قبال اجرای برجام 
متفاوت و متضاد است، گفت: آمریکا همیشه در مقابل ایران مملو از 
تضاد است، اما هدف اول جمهوری اسالمی در مذاکرات هسته ای 

شکاف در دیواره برجام بود که محقق شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشت: ایران باید با آمریکا جدا از برجام رفتار کند و رفتارهای 
ضد ایرانی و تالش آمریکا برای نقض برجام را به حساب اروپا و کل 

برجام در نظر نگیرد.
به نقل ازخانه ملت، منابعی در کاخ سفید می گویند مجلس نمایندگان 
جدید«  شروط  بدون  »تمدید  به  دادن  رای  برای  را  خود  آمریکا 
تحریم های درحال انقضای ایاالت متحده علیه ایران آماده می کند و 
کاخ سفید نیز قصد دارد با کنار کشیدن خود، اجازه دهد این الیحه 

به یک قانون تبدیل شود.

ورشکستگی واحدهای پتروشیمی با محاسبه نرخ
 خوراک مایع با دالر آزاد

خوراک  نرخ  محاسبه  اینکه  بیان  با  مجلس  انرژی  عضوکمیسیون 
مایع با دالر آزاد ورشکستگی واحدهای پتروشیمی را درپی خواهد 
داشت، گفت:کمیسیون انرژی با هرگونه تخلف در تعیین نرخ خوراک 

پتروشیمی ها برخورد می کند.
حسن بهرام نیا با اشاره به دستورالعمل جدید شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی ایران مبنی بر اینکه نرخ خوراک مایع 
واحدهای پتروشیمی به جای ارز مبادله ای با نرخ دالر آزاد محاسبه 
می شود،گفت:باید نگاهی همه جانبه به دستورالعمل مذکور داشت،به 
گونه ای شرکت پاالیش و پخش در زمان تعیین نرخ باید وضعیت 
معیشت،درآمد و میزان مصرف مردم و همچنین سود و فایده سرمایه 
گذار در پتروشیمی ها را محاسبه کند،که نگاه یکسویه تاثیر خود را به 

صورت مستقیم و غیرمستقیم در جامعه نشان می دهد.
نماینده مردم نهاوند درمجلس شورای اسالمی،با بیان اینکه محاسبه 
محصوالت  قیمت  افزایش  سبب  آزاد  دالر  با  مایع  خوراک  نرخ 
آرایشی،بهداشتی و صنعتی می شود،افزود:اگر واحدهای نظارتی اجازه 
افزایش قیمت محصوالت را ندهند،محاسبه نرخ خوراک مایع با دالر 

آزاد ورشکستگی واحدهای پتروشیمی را در پی خواهد داشت.
بهرام نیا با تاکید براینکه آزادسازی نرخ فرآورده های نفتی نیازمند 
تصمیمات کارشناسانه است،ادامه داد: مجلس و کمیسیون انرژی در 
صورت نیاز ،دستورالعمل جدید شرکت ملی پاالیش و پخش فرآرورده 
های نفتی ایران مبنی براینکه نرخ خوراک مایع واحدهای پتروشیمی 
به جای ارز مبادله ای با نرخ دالر آزاد محاسبه شود را بررسی کرده و 
تذکرات الزم را دراین خصوص به شرکت ملی پاالیش می دهد و از 

مسئوالن شرکت توضیحات الزم را اخذ می کنند.
وی با بیان اینکه عالوه برهزینه تولید و نرخ خوراک باید درصد سودی 
برای واحدهای پتروشیمی ها در نظر گرفته شود،یادآور شد:تعیین 
هرگونه قیمت و یا دستورالعملی برای واحدهای پتروشیمی باید با 
هماهنگی و نشست با مدیرعامالن و سرمایه گذاران واحدهای مذکور 
انجام شود،تا قیمتی عادالنه تعیین شود و هرگونه تخلف دراین زمینه 

با برخورد و ورود کمیسیون انرژی مجلس مواجه خواهد شد.
باید  اینکه  بیان  اسالمی،با  شورای  مجلس  انرژی  عضوکمیسیون 
سازوکار مناسبی برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها وجود داشته 
ها  پتروشیمی  بخش  در  گذار  سرمایه  که  :زمانی  کرد  باشد،تصریح 
سرمایه گذاری می کند،منتظر بازگشت سود و سرمایه خود است که 
اگر این وضعیت ادامه پیدا کند،سرمایه گذار انگیزه کافی برای ادامه 
فعالیت نداشته و سرمایه خود را در بخش پتروشیمی وارد نمی کند.

امتناع عراق از فریز؛ قیمت نفت را افزایش می دهد
از فریز  امتناع عراق  انرژی مجلس شورای اسالمی  عضو کمیسیون 

نفتی را موجب باالرفتن قیمت نفت عنوان کرد.
شدن  معاف  برای  عراق  درخواست  به  اشاره  با  خادمی  ا...  هدایت 
تولید  فریز  توافق  دورنمای  افتادن  خطر  به  و  تولید  کاهش  از 
نفتی  فریز  و  تولید  عراق سقف  اوپک،گفت:اگر کشورهایی همچون 
را نپذیرند،به نفع ایران نیست؛چراکه در آن زمان ما سهم درستی در 

بازار نخواهیم داشت.
تصمیم  از  پس  بازار  در  عربستان  وضعیت  درخصوص  وی 
عراق،گفت:عربستان از تصمیم عراق ضرر چندانی نمی کند،هرچند 
که  تصمیم این کشور موجب شد 5۰ درصد از درآمدهای این کشور با 
افت شدیدی مواجه شود؛چراکه دیگر ظرفیت ادامه فریز نفتی را ندارد 
،اما با توجه به تولید و منابع مالی که دراختیار دارد،نتیجه و عواقب 

این تصمیم به نفع ریاض خواهد بود.
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسالمی با تاکید براینکه 
تنها راه ثبات بازار نفت بازگشتن اوپک به مسئولیتی است که برای آن 
تعریف شده است،خاطرنشان کرد: قراربود اوپک بازار را کنترل و سقفی 
برای هریک از تولیدکننده ها مشخص کند،به نحوی که هم نیاز بازار 
تامین شود و هم بتواند تولید کشورها را توسعه دهد و تولید صیانتی 
داشته باشد تا کشورها بتوانند برای تولید خود برنامه ریزی داشته باشند.

عضوکمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی،تصریح کرد:نمی شود 
کشوری بگوید سقف وجود ندارد و برای تولید بیشتر سرمایه گذاری 
کند؛اما به یکباره برای آن سقف قرار دهد و در نهایت،سود چنین 
تصمیمی را خریداران نفت می برند و تولیدکنندگان و به خصوص 
اوپک متضرر خواهند شد. گفتنی است؛مقامات نفتی عراق اظهار کرده 
اند نمی خواهند تولیدشان را که در حال حاضر به 4.77 میلیون بشکه 
در روز می رسد،کاهش دهند.این خطر وجود دارد که امتناع عراق 
تولیدکنندگان خواستار معافیت مشابه شوند.پیش  باعث شود،سایر 
بینی می شود موضع اخیر عراق قیمت نفت را تحت فشار قرار دهد.

اعضای اوپک قرار است 3۰ نوامبر)۱۰آذر( برای مذاکره درباره سهمیه 
تولید در وین مذاکره کنند با این همه بسیاری از ناظران بازار با توجه 
به سابقه بد بعضی از اعضای این سازمان در رعایت سهمیه تعیین 

شده، نسبت به اجرایی شدن توافق فریز تولید تردید دارند.
با این حال؛ بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران اجرای طرح »فریز« را 
تحریم جدید نفتی در دوره پساتحریم دانسته و می گوید: با اجرای 
طرح فریز نفتی برخی کشورها می خواهند بار دیگر حجم صادرات 

نفت ایران را به دوران تحریم بازگردانند.

خبرخبر

به  از  انتقاد  با  ملت  در خانه  مردم  نمایندگان 
مشاغل  در  غیرمجاز  بیگانه  اتباع  کارگیری 
قشر  این  اشتغال  ساماندهی  لزوم  بر  کشور 
کارفرمایان  با  جدی  برخورد  و  شناسایی  و 

متخلف تاکید کردند.
به  هرگونه  قانون  براساس  که  وجودی  با 
در  مجوز  فاقد  خارجی  اتباع  کارگیری 
واحدهای کارگاهی ممنوع است و کارفرمایان 
متخلف برابر قانون از یک تا 9۰ روز حبس و 
پرداخت چند برابر دستمزد یک کارگر جریمه 
نظارت مسئوالن  زیر سایه عدم  اما  می شوند 
اتباع  کارگیری  به  شاهد  همچنان  ربط  ذی 
هستیم  کارفرمایان  سوی  از  غیرمجاز  بیگانه 
در حالی که طبق اظهارات نمایندگان مجلس 
میلیون ها نیروی بیکار در کشور وجود دارد و 
در حال حاضر معضل بیکاری مهمترین مساله 

کشور است.
موضوع اشتغال اتباع بیگانه از جمله موضوعاتی 
است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم می 
تواند تاثیر بسزائی در مباحث اقتصادی کشور 
داشته باشد و به همین دلیل بحث ساماندهی 
از سوی  اخیر  این قشر در سال های  اشتغال 
به صورت جدی مطرح شده  دولت  و  مجلس 

است.
از  انتقاد  با  مجلس  در  مردم  نمایندگان 
اتباع  توسط  شغلی  های  فرصت  اشغال  اینکه 
غیرمجاز موجب تشدید بیکاری در کشور می 
شود بر لزوم ساماندهی اتباع بیگانه و همچنین  
به  غیرمجاز  بیگانه  اتباع  ورود  از  جلوگیری 

کشور تاکید کردند.
عزیزی:انتقاد از اشغال مشاغل ساختمانی از 

سوی اتباع بیگانه
اجتماعی  کمیسیون  عضو  عزیزی،  عبدالرضا 
مجلس از به کارگیری اتباع بیگانه در مشاغل 
که  حالی  در  افزود:  و  کرد  انتقاد  ساختمانی 
بر  حاکم  رکود  دلیل  به  ساختمانی  کارگران 
و  ندارند  مناسبی  معیشتی  وضعیت  کشور 
بیکار  نیروی  ها  میلیون  کشور  در  همچنین 
عدم  سایه  زیر  کارفرمایان  برخی  دارد  وجود 
به  اقدام  راحتی  به  نظارت مسئوالن ذی ربط 
پروانه  بدون  بیگانه غیرمجاز  اتباع  بکارگیری  

کار در مشاغل ساختمانی می کنند.
شورای  مجلس  در  شیروان  مردم  نماینده 
اسالمی، با تاکید بر اینکه در  تمامی مشاغل 
بکارگیری نیروی کار ایرانی بر نیروی خارجی 
اولویت دارد، تصریح کرد: در حالی در برخی 
غیررسمی  صورت  به  افغان  اتباع  ها  مجموعه 
با  برخوردی  هیچ  که  هستند  کار  به  مشغول 
کارفرمایان متخلف صورت نمی گیرد در حالی 
کارت  بدون  بیگانه  اتباع  کارگیری  به  که 
موضوع  حتم  طور  به  است؛  جرم  اشتغال 
ها  مجموعه  برخی  در  بیگانه  اتباع  بکارگیری 

را در کمیسیون اجتماعی پیگیری می کنیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم، بی توجهی 
به قوانین موجود را در بکارگیری اتباع بیگانه 
غیرمجاز در مشاغل ساختمانی موثر دانست و 
گفت: اجرای قوانین باید جدی گرفته شود و 
متخلف  کارفرمایان  با  جدی  و  قاطع  برخورد 

صورت بگیرد.
اتباع بیگانه در مشاغل ساختمانی  وی حضور 
داخلی  کار  نیروی  برای  جدی  تهدیدی  را 
در  قوانین  محکم  اجرای  لزوم  بر  و  دانست 
زمینه بکارگیری اتباع بیگانه مجاز و غیرمجاز 
درکشور تاکید کرد و افزود: اگر با کارفرمایانی 
غیرمجاز  بیگانه  اتباع  بکارگیری  به  اقدام  که 
صورت  قاطع  و  جدی  برخورد  کنند  می 
بگیرد و همچنین مردم را در بحث شناسایی 
تخلفات  کنیم  سهیم  متخلف  کارفرمایان 

کارفرمایان در این زمینه کاهش می یابد.
شورای  مجلس  در  شیروان  مردم  نماینده 
در  را  شهروندان  باید  است:  معتقد  اسالمی، 
متخلفی  کارفرمایان  شناسایی  قوانین  اجرای 
غیرمجاز  بیگانه  اتباع  بکارگیری  به  اقدام  که 
می کنند دخیل کنیم و برای شناسایی راحت 
تر و بهتر متخلفان درصدی از میزان جرائم را 

جهت تشویق آنها اختصاص دهیم.
شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
در  بیگانه  اتباع  ساماندهی  لزوم  بر  اسالمی، 
کشور تاکید کرد و گفت: در حالی که صدها  
مشکل و آسیب از ناحیه اتباع بیگانه به کشور 
تحمیل می شود همچنان نسبت به ساماندهی 

اتباع بیگانه بی توجهی می شود.
 ساعی: تصاحب مشاغل کشور از سوی اتباع 

بیگانه غیرمجاز قابل توجیه نیست
زهرا ساعی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
بیگانه  اتباع  بکارگیری  اینکه  بیان  با  نیز، 
های  فرصت  رفتن  دست  از  موجب  غیرمجاز 
شغلی جوانان کشور می شود، گفت: البته در 
اما  نیست  بحثی  مجاز  بیگانه  اتباع  با  رابطه 
مشاغل  در  غیرمجاز  بیگانه  اتباع  بکارگیری 
کشور بدون کارت اشتغال جرم است و باید با 
دستگاه ها و کارفرمایانی که اقدام به بکارگیری 

این افراد می کنند با جدیت برخورد کرد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس 
تمامی  در  اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی،  شورای 
ساختمانی  مشاغل  ویژه  به  کشور  مشاغل 
نیروی کار ایرانی بر نیروی کار خارجی برتری 
و اولویت دارد، تصریح کرد: با توجه به شیوع 
معضل بیکاری در دهه اخیر بهتر است اولویت 
اشتغال در مشاغل کشور با نیروی کار داخلی 
باشد و اتباع بیگانه از سوی دستگاه های ذی 

ربط شناسایی شوند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه 
مشاغل  در  غیرمجاز  بیگانه  اتباع  بکارگیری 
متوجه  را  زیادی  های  آسیب  و  تبعات  کشور 
با  همجواری  داد:   ادامه  کرد،  خواهد  کشور 
کشور افغانستان مدیریت این موضوع را بسیار 
سخت کرده و عالوه بر این مرزهای کشور هم 

به درستی کنترل و مدیریت نمی شود.
وی افزود: هر چند اتباع بیگانه غیرمجاز بارها 
از  و  شناسایی  ربط  ذی  های  دستگاه  توسط 
به  مجددا  متاسفانه  اما  اند  اخراج شده  کشور 
صورت قاچاق به کشور ورود و زمینه را برای 
می  مهیا  کشور  در  زیادی  های  آسیب  بروز 

کنند.
در  اسکو  و  آذرشهر  تبریز،  مردم  نماینده 
مشاغل  تصاحب  از  اسالمی،  شورای  مجلس 
انتقاد  غیرمجاز  بیگانه  اتباع  سوی  از  کشور 
و  بیگانه  اتباع  ساماندهی  لوایح  گفت:  و  کرد 
در  کمیسیون  در  کار  قانون  اصالح  همچنین 
حال بررسی و پیگیری است و در کمیته های 
امیدواریم  که  است  بررسی  در حال  تخصصی 
در این باره به راه حل منطقی و درست دست 
یابیم تا بتوان نسبت به ساماندهی اتباع بیگانه 

در کشور اقدام کرد.
شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
اتباع  کارگیری  به  البته  داد:  ادامه  اسالمی، 
صورت  به  کشور  مشاغل  در  غیرمجاز  بیگانه 
و  بررسی  حال  در  کمیسیون  در  جداگانه 

پیگیری است.
بابایی صالح: اشغال فرصت های شغلی توسط 
اتباع غیرمجاز موجب تشدید بیکاری می شود

رئیسه  هیات  عضو  صالح،  بابایی  روح ا... 
با بیان اینکه  کمیسیون اجتماعی مجلس هم 
تهدیدی  غیرمجاز  خارجی  اتباع  بکارگیری 
تصریح  است،  داخلی  کار  نیروی  برای  جدی 
اول  اولویت  اشتغال  مساله  که  حالی  در  کرد: 
بکارگیری  با  نباید  کارفرمایان  است  کشور 
کارگران  حق  غیرمجاز  خارجی  کار  نیروی 

داخلی را تضییع کنند.
شورای  مجلس  در  زهرا  بوئین  مردم  نماینده 
خارجی  اتباع  شناسایی  لزوم  بر  اسالمی، 
غیرمجاز در کشور تاکید کرد وگفت: البته اگر 
نیروی کار داخلی از عهده انجام برخی مشاغل 

سخت نمی آیند ضرورت دارد چنین کارهایی 
اقامت  نیروی کار خارجی که دارای کارت  به 
است واگذار شود بنابراین واگذاری مشاغل به 
نیروی کار خارجی غیرمجاز غیرقانونی است و 

باید با کارفرمایان به شدت برخورد کرد.
درباره  دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
برخی اظهارنظرها در رابطه با بکارگیری اتباع 
بیگانه غیرمجاز در شهرداری تهران، گفت: به 
نهاد  یک  عنوان  به  شهرداری  رسد  می  نظر 
عمومی چنین اقدامی را انجام ندهد و به طور 
کار  پروانه  و  کارت  دارای  کارگران  این  حتم 

هستند.
صورت  در  اینکه  بر  تاکید  با  صالح  بابایی 
بیگانه  اتباع  بکارگیری  موضوع  بودن  قطعی 
به  این دستگاه  با  باید  در شهرداری  غیرمجاز 
شدت برخورد کرد، تصریح کرد: در صورتی که 
صحت و سقم این موضوع تایید شود می طلبد 
نه تنها با این دستگاه بلکه با تمامی ارگان ها 
خارجی  اتباع  بکارگیری  با  که  پیمانکارانی  و 
غیرمجاز حق نیروی کار داخلی را تضییع می 

کنند برخورد قاطع و جدی داشته باشیم.
شغلی  های  فرصت  اشغال  اینکه  بیان  با  وی 
بیکاری  تشدید  موجب  غیرمجاز  اتباع  توسط 
شده و آسیب های فراوان زیادی را برای کشور 
اشتغال  کرد:  تصریح  داشت،  به همراه خواهد 
داخلی  مشاغل  در  غیرمجاز  بیگانه  اتباع 
موجبات آسیب به بازار کار کشور و همچنین 
از دست رفتن فرصت های شغلی را فراهم می 

کند.
تاکید  با  دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
بر اینکه اغلب مسئوالن اجرایی از تردد اتباع 
بیگانه غیرمجاز در کشور مطلع هستند، تصریح 
کرد: از آنجایی که اتباع بیگانه غیرمجاز عالوه 
امنیتی  فرصت های شغلی مشکالت  اشغال  بر 
و اجتماعی زیادی را در کشور رقم خواهند زد 
بنابراین به صورت جدی نیاز است اداره اتباع 
بیگانه هر استان با همکاری نیروی انتظامی و 
دیگر دستگاه های اجرایی با اتخاذ راهکارهای 
جلوگیری  کشور  به  افراد  این  ورود  از  ویژه 

کنند.
شورای  مجلس  در  زهرا  بوئین  مردم  نماینده 
بیگانه  اتباع  برخی  اینکه  از  انتقاد  با  اسالمی، 
غیرمجاز به طور مداوم در حال تردد به کشور 
به  باید  ربط  هستند، گفت: دستگاه های ذی 
در  بیگانه  اتباع  اقامت  کارت  مداوم  صورت 
ورود  از  و  دهند  قرار  بررسی  مورد  را  کشور 
اتباع بیگانه غیرمجاز به کشور جلوگیری کنند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس 
شورای اسالمی، بر لزوم برخورد قاطع و جدی 
اتباع  بکارگیری  به  اقدام  که  کارفرمایانی  با 
تاکید کرد و گفت:  بیگانه غیرمجاز می کنند 
بیگانه غیرمجاز  اتباع  بکارگیری  با  کارفرمایان 
از یک سو حق آنها را تضییع و از سویی حق 
از بین می برند و عالوه  نیروی کار داخلی را 
امنیتی،  مشکالت  انواع  بروز  موجب  این  بر 

اجتماعی و بهداشتی در کشور می شوند.
گل زری فرخنده بخش

فرصت های شغلی در تصاحب اتباع غیرقانونی

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس 
شورای اسالمی گفت: جمهوری اسالمی ایران در چند 
سال اخیر حسن نیت خود در تمام موضوعات و موارد 
به همگان ثابت کرده است، حال نوبت کشورهای 
غربی است که با تغییر رویکرد و اصالح نگاه خود، 

زمینه تعامل را فراهم کنند.
جهانبخش محبی نیا  با اشاره اقدام اتحادیه اروپا برای 
آزادسازی اموال بانک صادرات، گفت: اقدام اخیر این 
اتحادیه را می توان مثبت و سازنده ارزیابی کرد، به 
شرطی که این روند در ماه های آینده نیز ادامه داشته 
باشد. نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در 
مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: روابط ایران و اروپا 
از گذشته بسیار خوب و رو به رشد بود، اما این روابط 
به علت اعمال تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران، 
بسیار ضعیف و کم رنگ شد، حال با اجرای توافق 
هسته این روابط و تعامالت در حال ترمیم است، اما 
به علت برخی رویکردهای کشورهای اروپایی این روند 
بسیار کند است. وی افزود: البته عملکرد کشورهای 
به آمریکا در اجرای تعهداتشان در  اروپایی نسبت 
توقع  اما  است،  بوده  بهتر  بسیار  ای  هسته  توافق 

اقدامات  از  بیشتر  بسیار  اروپا  از  اسالمی  جمهوری 
کنونی آن ها است. محبی نیا گفت: به طور حتم هر 
گامی که از سوی اروپایی ها در اجرای برجام برداشته 
شود، به همان میزان روابط ایران و کشورهای اروپایی 
بهتر از گذشته می شود. این نماینده مردم در مجلس 
دهم، ادامه داد: در چند سال اخیر با اعمال تحریم ها 
علیه ایران، کشورهای اروپایی از نظر اقتصادی دچار 
آسیب های بسیاری شدند و این مسئله موجب شده 
که اروپا شوق و آمادگی بیشتری برای رفع تحریم ها 
و انجام تعامالت اقتصادی با جمهوری اسالمی داشته 
باشد. وی افزود: به طور حتم جمهوری اسالمی ایران 
در چند سال اخیر حسن نیت خود در تمام موضوعات 
نوبت  حال  است،  کرده  ثابت  همگان  به  موارد  و 
کشورهای غربی است که با تغییر رویکرد و اصالح 

نگاه خود، زمینه تعامل را فراهم کنند.
اروپا،  اتحادیه  مقررات  اجرای  شورای  تصمیم  با 
مقرره ای که در سال 2۰۱2 تصویب و موجب مسدود 
شدن دارایی های بانک صادرات ایران شده بود، اصالح 
و نام بانک صادرات ایران و شعبه لندن این بانک، از 

فهرست موسسات مشمول این مقرره حذف شد.

رفع تحریم های بانکی، تالش اروپا برای اعتمادسازی با ایران

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی 
مجلس با انتقاد از تک بعدی عمل کردن 
مسئوالن درحوزه مواد مخدر، گفت : نگاه 
درکاهش  معتاد  به  مجرمیت  و  ارعابی 

اعتیاد نقشی ندارد.
یحیی کمالی پور با اشاره به اینکه در اصل 
موضوع مبارزه با مواد مخدر اشکاالت و 
به  گفت:  دارد،  وجود  بسیاری  مشکالت 
مشکالت  ترین  مهم  از  یکی  حتم  طور 
مدیریت  مخدر  مواد  با  مبارزه  حوزه  در 
مصرف است،  تا زمانی که درتمامی حوزه 
های مواد مخدر به برخورد فیزیکی توجه 
مصرف   کاهش  به  توان  نمی  شود  می 

مواد مخدر و مدیریت آن امید داشت.
در  عنبرآباد  و  جیرفت  مردم  نماینده 
اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس 
مصرف مواد مخدر و افزایش معتادان در 
جامعه یک معضل اجتماعی قابل توجه 
است، افزود: تا زمانی که به این موضوع 
به عنوان یک معضل و آسیب اجتماعی 
بزرگ نگاه نشود نمی توان برای درمان 
معتادان راهکار اساسی و ماندگار ارایه داد 
اعالم  آمارهای  طبق  حاضر  درحال  زیرا 
 4 تا   3.5 بین  مسئوالن  سوی  از  شده 

میلیون نفر معتاد در کشور وجود دارد.
وی با انتقاد از نادیده گرفتن این تعداد 
از افراد معتاد از سوی نهادهای متولی و 
بهداشتی، تاکید کرد: مشکل اصلی این 
است که نگاه مسئوالن به مواد مخدر و 
مصرف آن نگاه ارعابی است و طبق این 
صحنه  از  باید  مجرم  و  معتاد  فرد  نگاه 
جامعه حذف شود، بنابراین تا زمانی که 
نگاه حذفی درجامعه وجود داشته باشد 
درجامعه  معتادان  بهبودی  به  امیدی 

وجود نیست.
با  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
تاکید بر اینکه اعتیاد باید به عنوان یک 
بیماری درجامعه شناخته شود، گفت: به 
همان میزان که برای یک بیمار در ابعاد 
برنامه ریزی  درمانی  مراکز  در  مختلف 
و  درمان  دربخش  سرمایه گذاری  و 
پیشگیری می شود، باید به همان میزان 
و  خواسته  که  جامعه  از  افرادی  به  هم 
ناخواسته گرفتار اعتیاد شدند توجه شود؛ 
صاحبنظران  عقیده  به  دیگر  سوی  از 
بهزیستی  مانند  کننده  عمل  نهادهای 
دراین  درمان  و  بهداشت  وزارت  و حتی 

حوزه جدی ورود کنند.

دربرخی  اینکه  به  اشاره  با  پور  کمالی 
منسجم  درمانگاه های  کشور  استان های 
اعتیاد  درمان  و  ترک  برای  دارای مجوز 
درحال  متاسفانه  افزود:  ندارد،  وجود 
حاضر هر فردی بدون نظارت برای خود 
و  کرده  اندازی  راه  اعتیاد  ترک  کمپ 
مشخص نیست که در داخل این مراکز 
بنابراین  می گیرد،  صورت  اقداماتی  چه 
از  ناشی  فوت  افزایشی  آمار  اکنون  هم 
گیر  گریبان  مخدر  مواد  مصرف  سوء 

جامعه شده است.
دستگاه  و  دولت  براینکه  تاکید  با  وی 
قضایی باید برای مدیریت مصرف درحوزه 
دهند،  انجام  موثر  اقدامات  مخدر  مواد 
یک  عنوان  به  باید  اعتیاد  کرد:  تصریح 
بیماری قلمداد شود، هرچند که درحال 
حاضر به این موضوع هیچ توجهی نمی 

شود.
کمالی پور با انتقاد ازاینکه نهادهای ذی 
ربط تنها به ارایه آمار از میزان اعتیاد و 
مصرف مواد مخدر اکتفا می کنند، گفت: 
متاسفانه درحوزه عمل هیچ ابتکار عملی 
این  با  مقابله  برای  مسئوالن  سوی  از 
عدم  بنابراین  شود،  نمی  ارایه  موضوع 
مبارزه   برای  وجود عزم جدی مسئوالن 
که  شده  باعث  اعتیاد  و  مخدر  مواد  با 
گرفته  را  مسئوالن  گریبان  روزمرگی 
و  علت  کشف  دنبال  به  فردی  هیچ  و 

برخورد با علل افزایش اعتیاد نیست.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی 
اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس 
ستاد مبارزه با مواد مخدر تک بعدی عمل 
می کند، افزود: این عمل تنها معطوف به 
برخورد فیزیکی، دستگیری و تحویل به 
است  درحالی  این  است،  قضایی  مراجع 
این  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  که 
به  که  داشته  مسئولیت  ها  ده  زمینه 
می  که  نمی کند  توجه  آنها  از  بسیاری 
ایجاد  و  معتادان   ساماندهی  به  توان 
به  آنها  بازگرداندن  برای  الزم  بسترهای 

جامعه اشاره کرد.
به نقل از خانه ملت، پزشکی قانونی اعالم 
کرد در نیمه اول سال جاری یک هزار و 
6۰5 تن به دلیل سوءمصرف مواد مخدر 
دادند،  دست  از  را  خود  جان  کشور  در 
این شمار در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته با تلفات اعتیاد یک هزار و 47۱ 

تن 9.۱ درصد بیشتر شده است.

انتقاد از نگاه تک بعدی مسئوالن 
درحوزه موادمخدر

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید )دو مرحله ای(
به شماره درخواست )۹200205( شماره مناقصه )۱027/ ج ن / ۹5(

 F&G شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در نظر دارد خرید قطعات یدکی سیستم
موردنیازخود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا مناقصه گران می توانند با 
رعایت نکات درج شده در سایتهای gsogpc . nisoc .ir  )شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران– بخش 
مزایده و مناقصه و HTTP//IETS.MPORG.IR )پایگاه ملی مناقصات( نسبت به دریافت و تکمیل اسناد 
ارزیابی کیفی، مطابق برنامه زمانبندی شده ذیل اقدام و مدارک مربوطه را به آدرس: گچساران- شرکت بهره 

برداری نفت و گاز گچساران دبیرخانه کمیسیون مناقصات اتاق 24 ارسال نمایند.
آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی 95/09/03

تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی 95/09/07
الزم به ذکر است برنامه زمان بندی و تحویل اسناد مناقصه پس از ارزیابی کیفی برای شرکتهائی که حداقل 
نمره اعام شده را کسب نمایند طی دعوت نامه اطاع رسانی خواهد شد در ضمن ارائه تصویر برابر با اصل 
ارائه 25درصد پیش  الزامی بوده و امکان  آخرین تغییرات صاحبان امضا مجاز درج شده در روزنامه رسمی 

پرداخت مقدور نمی باشد.شماره مجوز 3217 و 1395
روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران 

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران 

)سهامی خاص(

 نوبت دوم
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توزیع کتاب پدافند غیرعامل 
در مدارس

مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش از تهیه و 
توزیع ۱35 هزار جلد کتاب برای مدارس متوسطه 
اول، ۱35 هزار جلد کتاب برای متوسطه دوم، 5۰ 
هزار جلد کتاب برای دبیران متوسطه و 2۰ هزار 
موضوع  با  دانش آموزان  اولیای  برای  کتاب  جلد 

پدافند غیرعامل خبر داد.
مراسم  در  فاضل  محمد  زمان،  پیام  گزارش  به 
پدافند  کتاب های  و  راهبردی  سند  از  رونمایی 
غیرعامل با بیان اینکه آموزش و پرورش می تواند 
در همه ابعاد نقش آفرینی کند، گفت: اگر بخواهیم 
به صورت  را  آموزشی  و  کنیم  ترویج  را  فرهنگی 
فراگیر ارائه دهیم، چاره ای نداریم جز اینکه به نهاد 

آموزش و پرورش روی بیاوریم.
باید مورد توجه مسووالن  افزود: این موضوع  وی 
پرورش  و  آموزش  در  و  بگیرد  قرار  کشور 
سرمایه گذاری کند تا کشور در همه زمینه ها مصون 
شود.مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش با تاکید 
همه  در  مهمی  نقش  غیرعامل  پدافند  اینکه  بر 
کشورها در مصون سازی و ایجاد امنیت دارد و این 
مهم امروز در آموزش و پرورش ایران مورد توجه قرار 
گرفته است، گفت: امروز شاهد هستیم همه نهادها و 
دستگاه های دست اندرکار پدافند غیرعامل به کمک 
ما آمده اند و امید است با تعمیق این فرهنگ گام 
مهمی در مصون سازی و ایجاد امنیت کشور برداریم.

فاضل با اشاره به تالش برای تحقق شعار پدافند 
آماده  کتاب  هزاران جلد   : کرد  تصریح  غیرعامل 
با  مرتبط  آموزش  دوره های  در  نفر  هزار  و 2۰۰ 
پدافند غیرعامل شرکت کرده اند. میلیون ها بروشور 
در اختیار مدارس قرار گرفته و خدمات فرهنگی و 

هنری مختلفی ترتیب داده شده است.
مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش ادامه داد: 
بیش از ۱35 هزار جلد کتاب برای متوسطه اول، 
۱35 هزار جلد کتاب برای متوسطه دوم، 5۰ هزار 
جلد کتاب برای دبیران متوسطه و 2۰ هزار جلد 
با کمک سازمان  اولیای دانش آموزان  برای  کتاب 
پدافند غیرعامل تهیه و توزیع شده است و ما پیگیر 

هستیم که این منابع مورد استفاده قرار بگیرد.
در این مراسم از سند راهبردی و کتاب های پدافند 

غیرعامل رونمایی شد.

الیحه سمن ها به مجلس نرفت

حفاظت  سازمان  مردمی  مشارکت های  مدیرکل 
اشاره  با  سمن ها،  الیحه  مورد  در  زیست  محیط 
که الیحه سمن ها  داد  تشخیص  دولت  اینکه  به 
احتیاجی ندارد که برای تصویب به مجلس برود، 
قالب  در  را  الیحه  این  دولت  همین  برای  گفت: 
آئین نامه در شهریور ماه ابالغ کرد و در حال حاضر 

بر اساس مقررات جدید در دست اجرا قرار دارد.
محمد درویش اظهار کرد: برخی سمن های محیط 
زیستی به این آئین نامه جدید تشکل های مردم نهاد 
ایراداتی دارند که در حال بررسی این ایرادات هستیم. 
بعد از جمع بندی ایرادات را به دولت می فرستیم تا در 
نسخه بعدی ایرادات نیز برطرف شود.  در این آیین 
نامه، نهادی با عنوان »شورای ملی توسعه و حمایت 
از تشکل ها« در سه سطح ملی، استانی و شهرستان 
کشور،  وزارت  در  آن  دبیرخانه  و  گرفته  شکل 
استانداری ها و فرمانداری ها خواهد بود.وی افزود: 
تمامی تشکل ها از جمله تشکل های محیط زیستی 
باید طی دو سال آینده، اقدام به تطبیق وضعیت 
خود با این آئین نامه کنند. آئین نامه موجود موجب 
تسهیل در ثبت سمن ها برای فعالیت می شود چرا 
که تقاضای ایجاد تشکل های محلی توسط سه نفر 
و از طریق بخشداری ها به سهولت امکانپذیر است.
حفاظت  سازمان  مردمی  مشارکت های  مدیرکل 
محیط زیست در ادامه در مورد منشور سمن های 
محیط زیستی اظهار کرد: منشور سمن های محیط 
زیستی را سازمان حفاظت محیط زیست و دفتر 
مشارکت های مردمی منتشر کرده است،  هدف این 
منشور این بود که یک قانون اساسی برای سمن ها 
باشد تا بدانند که اصوال یک سمن محیط زیستی 
به چه معناست؟ و چگونه می تواند استقالل مالی 
داشته باشد و چطور می تواند به مقام مشورتی در 
سازمان ملل تبدیل شود و چگونه می تواند در منطقه 

فعالیت خود وزن اجتماعی اش را افزایش دهد.

مشاغل پراسترس
 عمر را کوتاه می کنند

بر اساس مطالعه جدیدی که در نشریه »روانشناسی 
با  پراسترس  مشاغل  رسیده،  چاپ  به  فردی« 
اختیاراِت شغلِی محدود، منجر به کاهش طول عمر 
کارمندان می شود.کار کردن در مشاغل پرتنش و به 
ویژه در شرایطی که کارفرما حق مدیریت و کنترل 
را از کارمندان خود سلب می کند و اختیاراِت شغلی 
آنها را محدود می سازد نه تنها بسیار خسته کننده 
و طاقت فرساست بلکه این استرس دائمی می تواند 

حتی منجر به کاهش طول عمر کارمندان شود.
افزایش اختیارات شغلِی کارکنان حتی در مشاغل 
کار،  نیروی  و  پرسنل  برای  می تواند  پرتنش 
انگیزه بخش و مفید باشد. »اریک گونزالز – مول« 
در  سازمانی«  رفتار  و  انسانی  »منابع  استادیار 
ایندیانای  دانشگاه  در   Kelley تجارت  دانشکده 
در  ما  گفت:  مقاله  این  ارشد  نویسنده  و  آمریکا 
این مطالعه دریافتیم افراد در مشاغل پراسترس با 
اختیاراِت محدود در مقایسه با کارمندانی که کنترل 
و اختیارات بیشتری در شغل خود دارند در سنین 
پایینتر و جوانتر می میرند.به گزارش یونایتدپرس، 
متخصصان در این مطالعه همچنین دریافتند که 
برعکس این وضعیت نیز صادق است یعنی احتمال 
مرگ زودرس در کارمنداِن مشاغل پراسترسی که 
کنترل و مدیریت باالیی بر شغل خود دارند تا 34 
معتقدند  می کند.متخصصان  پیدا  کاهش  درصد 
و  سخت  مشاغل  در  که  کارگرانی  و  کارمندان 
استرس زا کار می کنند و در عین حال آزادی بسیار 
اندکی در پیشبرد امور شغلی خود دارند در نهایت 
به دلیل عدم رضایت از شرایط کاری، به رفتارهای 
ناسالم نظیر استعمال سیگار، بی تحرکی و تغذیه 

ناسالم روی می آورند.

تقدیر به پاس راه اندازی
 باشگاه ضد صهیونیسم 

از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با اهدای لوح »اقدام« از اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانش آموزان به عنوان نهاد  برگزیده حوزه فضای مجازی 

و استکبارستیزی تقدیر شد.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی و امور بین الملل دفترمرکزی اتحادیه 
تسخیر  به سوی  »پیش  همایش  در  دانش آموزان،  اسالمی  انجمن های 
النه های مجازی استکبار« که در شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی برگزار 

شد از برگزیدگان حوزه فضای مجازی و استکبارستیزی تقدیر شد. 
جبهه  با  مواجهه  در  که  اسالمی  انقالب  جریانهای  همایش  این  در 
استکبارستیزی در فضای مجازی تاثیرگذار بوده اند شناسایی و به آنها »لوح 
اقدام در فضای مجازی« به  خاطر فعالیت تاثیرگذار در فضای مجازی اهدا 
شدو در نگاه کلی هدف از این طرح بیداری اجتماعی است که حساسیتها را 

نسبت به بحث النه های جاسوسی مجازی استکبار افزایش یابد.
برگزاری مسابقات و جشنواره ها در سطوح ملی و بین المللی، برگزاری 
کارگاه ها و سلسله همایش های جهان بدون صهیونیسم، تولید محصوالت 
فرهنگی و هنری با موضوع جهان بدون صهیونیسم و با محوریت تولیدات 
دانش آموزی، برپایی نمایشگاه های مدرسه ای، شهری، استانی و بین  المللی، 
تجمعات دانش آموزی و ایجاد کمپین های ضد اسرائیلی در سطح ملی 
و بین المللی و ایجاد فضای تولید فکر و ایده های نو در چگونگی مبارزه 
جهانی با صهیونیسم از جمله فعالیت های باشگاه بین المللی دانش آموزان 

ضد صهونیسم است.
جهان   در  استکبارستیزی  روحیه  حفظ  و  ایجاد  است  ذکر  به  الزم 
برای  متمایز  بستری  و  زمینه  ایجاد  مستمر،  صورت  به  دانش آموزی 
بدون  جهان  کامل  تحقق  تا  دانش آموزی،  های  فعالیت  ساماندهی 
ضد  جدید  برنامه های  و  محصوالت  از  حمایت  و  تولید  صهیونیسم، 
ارتباط  جهت  بستری  ایجاد  آموزی،   دانش  جامعه  در  صهیونیستی 
بیداری  با محوریت  بین المللی  و  تعامل دانش آموزان در سطح ملی  و 
اسالمی، نقش آفرینی و ایجاد ظرفیت در استفاده از توانایی های بالقوه ی 
دانش آموزان جهان در مبارزه با استکبار جهانی و ایجاد بستری مفید و 
سازنده با محوریت گفتگو و گفتگوسازی در راستای افزایش و بهینه  سازی 
اطالعات دانش آموزان جهان بر ضد صهیونیسم غاصب از جمله اهداف 

تاسیس باشگاه بین المللی ضد صهیونیسم است.

درخواست حدود 40 هزار کارفرما
 برای بخشودگی جرائم

مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی گفت: 39هزار و 696 
کارفرمای کارگاه های تولیدی، صنعتی و معدنی در کشور متقاضی بهره 

مندی از طرح بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حسابند.
به پیام زمان  از تامین اجتماعی، مهرداد قریب،افزود: طرح بخشودگی جرائم 
کارفرمایان خوش حساب از نیمه اول امسال تا 27 شهریورماه به اجرا درآمد 
که طبق آن کارگاه های مشمول این آئین نامه از بخشودگی جرائمی به 

میزان 5۰ تا ۱۰۰ درصد برخوردار می شوند.
قریب ادامه داد:کارفرمایان با پرداخت بدهی بیمه ای طی ۱2 ماه از ۱۰۰ 
درصد، ۱8 ماه 85 درصد، 24 ماه 75 درصد، 3۰ ماه 6۰ درصد و 36 ماه 

5۰ درصد بخشودگی برخوردار می شوند.
وی اظهار کرد: تامین اجتماعی در اجرای سیاست های کالن اقتصاد 
مقاومتی، بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید ملی در سال 
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل به استناد آئین نامه اجرایی ماده ۱3قانون 
حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور 

اقدام به اجرای طرح بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب کرد.
وی حمایت از کارفرمایان و تولیدکنندگان را از برنامه های این سازمان 
دانست و گفت: اجرای بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب در 

راستای تقویت واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی انجام شده است.
وی ادامه داد: اکنون چنانچه کارگاه های مشمول به طور غیر ارادی با 
بروز حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش 
سوزی غیرعمدی ، زلزله، آثار مالی تحریم های اقتصادی و نوسانات 
ارزی ، داشته باشند ، می توانند ظرف مدت سه ماه از وقوع این دالیل، 

اسناد و مدارک الزم را به شعب تامین اجتماعی ارائه کنند.
افزود: همچنین  اجتماعی  تامین  بیمه سازمان  درآمد حق  مدیر کل 
کارگاه های تهیه بخش عمده مواد اولیه و قطعات و لوازم مورد استفاده 
آنان که بر اساس ارز خارجی خدماتشان صورت گرفته باشد و طی دوره 
مشخص منجر به تعطیلی موقت یا رکود فعالیت یا نیمه فعال شدن آنها 

شده است، می توانند از این بخشودگی جرائم استفاده کنند.
از  سازمان  این  طلب  میزان  اجتماعی،  تامین  سازمان  آمار  براساس 
اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب یک میلیون کارگاه 8۰ هزار میلیارد 

ریال است.

آفت هالل احمر؛
 تبدیل شدن به سازمان دولتی است

در  شاخص ها  از  یکی  اینکه  بر  تاکید  با  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
اثربخشی، میزان استفاده از ظرفیت ها است، افزود: ما وارث و صاحب یک 
نهاد خوشنام هستیم که خودش یک ظرفیت اجتماعی است و به تبع آن 

تمام فعالیت هایش هم سرمایه اجتماعی است.
 دکتر سید امیرمحسن ضیائی در جلسه شورای معاونین که در استان 
زنجان برگزار شد با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین برنامه های جمعیت 
هالل احمر برنامه ۱۰ ساله توسعه است، خاطر نشان کرد: برنامه پنج ساله 
اول جمعیت تا آخر آذر ماه جاری به تصویب می رسد و از سال 96 اجرایی 

می شود و راه هالل احمر را در پنج سال بعد مشخص می کند.
تهیه سند  برای  از همه ظرفیت های سازمانی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
راهبردی استفاده شده است، افزود: در حال حاضر راهبردهای سازمانی به 
تصویب شورای عالی رسیده و مشخص شده است که در ۱۰ سال آینده 
همه سطوح جمعیت اعم از امداد و نجات، جوانان، داوطلبان، درمان و 
توانبخشی، بین الملل و ... قرار است کجا باشیم. این سند باید بعنوان یک 
گفتمان در همه ارکان و سطوح جمعیت ورود کند تا همه بدانند برنامه و 

هدف هالل احمر چیست.
ضیائی با اشاره به اینکه با اجرایی شدن سند برنامه از ابتدای سال 96 
و تاکید بر اینکه هیچ موضوع و برنامه ای در جمعیت نیست که متصل 
به یک نشانه از برنامه نباشد، افزود: سند پنج ساله هم راهنمای درون 
سیستم است که بدانیم قرار است چه کاری را انجام دهیم و هم انتظارات 
دیگران را براساس برنامه، مشخص می کند و ما را از روزمرگی نجات 

می دهد.
ضیائی تبدیل جمعیت هالل احمر را به یک ارگان دولتی یا شبه دولتی، 
انحراف از معیارها و موجب خسران برشمرد و خاطر نشان کرد: هنر ما 
استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های مردمی برای خدمت به خود مردم 
است. تجربه نشان داده اگر مردم و ظرفیت مردمی به صحنه بیایند، 
معجزه رخ می دهد و در حال نیز یکی از معیارهایی سرمایه اجتماعی، 
خود مردم هستند و نمونه شاخص آن حضرت امام خمینی)ره( بود که 
مردم )و در واقع ظرفیت مردمی(را به صحنه آورد و انقالب شکوهمند 

اسالمی را رقم زد.
وی با تاکید بر اینکه یکی از شاخص ها در اثربخشی میزان استفاده از 
ظرفیت ها است، افزود: ما وارث و صاحب یک نهاد خوشنام هستیم که 
خودش یک ظرفیت اجتماعی است و به تبع آن تمام فعالیت ها هم؛ 
سرمایه اجتماعی است و الزم است شاخص های عملکردی را هم ارزیابی 
کنیم که چقدر بر جامعه تاثیر گذار بوده ایم؟ چقدر جامعه را آماده کرده ایم؟ 
چقدر جوانان را جذب کرده ایم و چقدر توانسته ایم از این ظرفیت ها برای 

خدمت به مردم استفاده کنیم.

خبر

در  تهران  دادستانی  نشست  پنجمین 
موضوع  با  اجتماعی  آسیب های  حوزه  
ساجدی  سردار  حضور  با  حجاب،  و  عفاف 
معاونان  برخی  تهران،  پلیس  فرمانده  نیا 
پلیس  فرماندهان  از  تعدادی  دادستان، 
های  دستگاه  نمایندگان  و  ناجا  اخالقی 
برگزار  تهران  دادستان  ریاست  به  اجرایی، 

شد.
عفاف  حوزه  در  موفقیت  تهران  دادستان 
نکات  برخی  به  توجه  مستلزم  را  و حجاب 
دانست که اولین آن توجه به نقش خانواده 

است.

تحکیم خانواده  سیاست  اهمیت 
تشکیل  اینکه  اظهار  با  دولتآبادی  جعفری 
باید  که  است  مرحلهای  نخستین  خانواده 
به آن توجه شود، اظهار کرد: این ضرورت 
بستر  در  انسان ها  که  است  جهت  آن  از 

خانواده رشد و پرورش می یابند.
از  را  خانواده  تحکیم  سیاست  تحقق  وی 
آسان  صحیح،  ازدواج  محور  سه  طریق 
مشکالت  برخی  و  کرد  تبیین  پایدار  و 
موجود را در این سه مقوله تشخیص داد و 
افزود: امروزه ازدواج ها آسان رخ نمی دهد؛ 
شکل  صحیح  و  سنجیده  ازدواج ها  برخی 
پایدار  خانواده ای  چنین  لذا  و  نمی گیرد 
مدعی  برخی  که  نحوی  به  بود؛  نخواهد 
از ازدواج ها به طالق  شده اند تعداد زیادی 

می انجامد. 
دادستان  تاکید  مورد  که  دیگری  نکته 
تهران قرار گرفت، نقش آموزش و پرورش 

در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بود. 
از  بعد  کرد:  اظهار  زمینه  این  در  وی 
می تواند  که  نهادی  مهم ترین  خانواده، 
کند،  نهادینه  را  حجاب  و  عفاف  مساله 
در  امیدواریم  است،  پرورش  و  آموزش 
جدید،  وزیر  معرفی  از  پس  و  جدید  دوره 
به بحث عفاف و حجاب در پیش دبستان، 
دبستان  و دبیرستان  مورد توجه قرار گیرد.

انتقاد از مصرف گرایی و تجمل گرایی 

انتقاد از مصرف گرایی و  با  دادستان تهران 
تجمل گرایی، برون رفت از چنین آسیبی را 
منوط به توجه به نقش جامعه در تربیت و 

دانست. انسانها  پرورش 
به  دستگاه ها  نقش  دولت آبادی  جعفری 
موضوع  در  فرهنگ  حوزه   فعاالن  ویژه 
خواند  بی بدیل  نقشی  را،  حجاب  و  عفاف 
با خاطرنشان کردن این امر که عفاف و  و 
ریشه ای  اقدامات  و  برنامه  مستلزم  حجاب 
دستگاه های  نقش  به  است،  مداوم   و 
و  کرده  اشاره  موضوع  این  در  فرهنگی 
و  دستگاه   36 آمارها،  برخی  طبق  افزود: 
تومان  میلیارد  هزار   6 به  قریب  سازمان 

بودجه برای امور فرهنگی در اختیار دارند.

تاثیر عملکرد مسووالن بر رفتار مردم 
به  عامل،  آخرین  عنوان  به  جعفری 
کرد  اشاره  مسووالن  رفتار  آثار  و  نقش 
عملکرد  اینکه  از  اطمینان  ابراز  با  و 
و  رفتار  تغییر  موجب  مسووالن  مناسب 
دیدگاه مردم خواهد شد، گفت: بخشی از 
از جمله  مشکالت کنونی در همه حوزه ها 
رفتار  به  فرهنگی،  و  اقتصادی  سیاسی، 

می گردد. بر  مسووالن 
مسووالن  برخی  که  این  از  انتقاد  با  وی 
اشرافی گری،  منش  گرفتن  پیش  در  با 
حضور  و  همراهی  با  که  کرده اند  فراموش 
افزود:  رسیده اند،  منصب  و  مقام  به  مردم 
رفتار و عملکرد مسؤولین در نگرش مردم 

به موضوع عفاف و حجاب موثر است.

دستگیری دو متهم مروج فساد و 
جنسی ابتذال 

از  جلسه  این  در  تهران  دادستان 
در  فعال  و  سابقهدار  متهم  یک  دستگیری 
از  چنین  هم  و  مختلط  و  غیرمجاز  ماساژ 
دستگیری یک متهم مروج فساد خبر داد. 
به  مناسب  تامین  قرار  صدور  با  متهمان 
زندان معرفی شده اند. هر دو متهم سابقه 
ترویج  زمینه  در  غیرقانونی  فعالیتهای 

فساد و ابتذال جنسی داشته اند.

دادستان تهران عنوان کرد: انتقاد از اشرافی گری و تجمل گرایی مسووالن
دستگیری ۲متهم مروج فساد وابتذال جنسی

کاهش چشم گیر هپاتیت میان 
اهداکنندگان خون

جدیدترین  طبق  گفت:  خون  انتقال  سازمان  سخنگوی 
آمار سازمان انتقال خون در ایران، هپاتیت B و هپاتیت 
واحد  هزار  هر ۱۰  از  مورد  و چهار  به ۱2  ترتیب  به   C
اهدای خون جمع آوری شده در سال 94 رسیده است و 
آمار ویروس HIV نیز در طی ۱۰ سال گذشته در اهدا 
کنندگان خون سراسر کشور، سه مورد در هر ۱۰۰ هزار 

واحد خون اهدایی بوده است.
دکتر بشیر حاجی بیگی با بیان اینکه طی ۱۰ سال گذشته 
از ۰.6  اهدا کنندگان خون  B در جامعه  شیوع هپاتیت 
درصد به کمتر از ۰.۱2 درصد و هپاتیت C از ۰.۱5 به 
۰.۰4 درصد تا پایان سال 94 رسیده است، گفت: این در 
حالیست که شیوع هپاتیت B در جامعه عادی بیش از دو 
درصد و در مورد هپاتیت C بین ۰.5 تا ۰.7 درصد است.
ادامه داد: در عین حال در سراسر جهان  حاجی بیگی 
و   B ویروسی  هپاتیت های  به  مبتال  نفر  میلیون   4۰۰
که طبق جدیدترین  درحالیست  این  و  دارند  وجود   C
B  به ۱2  آمار سازمان انتقال خون در ایران، هپاتیت 
مورد از هر ۱۰ هزار واحد اهدا خون جمع آوری شده 
C این آمار به چهار مورد در هر ۱۰  و درباره هپاتیت 
اهدایی جمع آوری شده در سال 94   هزار واحد خون 

رسیده است.

جراحی قلب کودکان 
توسط پزشکان بین المللی 

رئیس بیمارستان شهید لواسانی گفت: برای نخستین بار 
این  در  بین المللی  پزشکان  توسط  قلب کودکان  جراحی 

بیمارستان انجام می شود.
جراحان  از  گروهی  اظهارداشت:  جمالیان  علی  سید 
بین المللی قلب با ملیت های مختلف که مورد تائید انجمن 
در  باال  تجربه  ودارای  هستند  نیز  ایران  قلب  جراحان 
وارد  اطالعات  تبادل  برای  کودکان هستند  قلب  جراحی 
کشورمان شده اند و از ۱۰ تا 2۱ آبان در بیمارستان شهید 
اعمال  به عنوان مشاور  ابرانی  با حضور پزشکان  لواسانی 

جراحی قلب کودکان را انجام می دهند.
انجام  پزشکی  خیریه   بنیاد  توسط  اقدام  این  افزود:  وی 
شده است و کودکانی که دارای بیماری قلبی هستند و 
خانواده آنها بضاعت الزم را برای درمان ندارند توسط این 
پزشکان  البته  می گیرند.  قرار  درمان  مورد  جراحی  تیم 
ایرانی نیز در کنار این پزشکان برای تبادل اطالعات قرار 

می گیرند.
این  خدمات  گفت:  لواسانی  شهید  بیمارستان  رئیس 
کاماًل  اجتماعی  تأمین  شدگان  بیمه  برای  بیمارستان 
رایگان است و در این مدت افرادی که تحت پوشش بیمه 
در  پزشکی  خیریه  توسط  نیز  نیستند  اجتماعی  تأمین 

بیمارستان شهید لواسانی درمان می شوند.

 هشدار پلیس 
درخصوص تلفن های هوشمند

 
سرپرست اداره جرم یابی پلیس فتا گفت: سازنده »اپل آی 
دی« می تواند به تمامی اطالعات IOS از طریق شبکه ابری 

)ICLOUD( دسترسی داشته باشد. 
اینکه   به  اشاره  با  کیانی  حمید  ،سرگرد  مهر  گزارش  به 
بسیاری از دارندگان گوشی های هوشمند، اطالعات چندانی 
درباره نحوه کارکرد آن ندارند گفت: این افراد در پی خریدن 
یک گوشی هوشمند با سیستم عامل IOS یا خرید اپل 
معرض  در  را  خود  فروشنده،  از   )APPEL ID( آی دی 
تهدیدهایی قرار می دهند. متاسفانه عالوه بر ایجاد یک بازار 
برخی دفاتر  از سوی  اپل آی دی  کاذب در خصوص فروش 
خدماتی و تعمیراتی گوشی یا فروشندگان گوشی های آیفون، 
شاهد آن هستیم که برخی از این افراد در گام بعدی اقدام به 
جاسوسی یا باج خواهی از خریداران می کنند. سرگرد حمید 
کیانی با اشاره به این که برای استفاده از نرم افزارها و امکانات 
آی پد، آی مک، مک بوک، آی پاد و آیفون که سیستم عامل 
IOSدارند نیازمند داشتن یک حساب کاربری فعال اپل یا 
همان اپل آی دی هستیم، افزود: این امر باعث شده تا برخی 
فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات IOS از نداشتن آگاهی 
و اطالعات خریداران سوءاستفاده کرده و برای ساخت یک 
اپل آی دی رایگان رقم های چند ۱۰ هزار تا صد هزار تومان 

از خریداران دریافت کنند.

بیان  با  مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران 
تبدیل  با  می توانند  پرورش  و  آموزش  اینکه 
مفاهیم مرتبط با دفاع و امنیت، گفتمان پدافند 
غیرعامل را در جامعه شکل دهند، گفت: آموزش 
کننده  تبیین  و  فرهنگ ساز  نهاد  پرورش  و 
مفاهیم دفاعی است.به گزارش پیام زمان، علیرضا 
راهبردی  سند  از  رونمایی  مراسم  در  کمره ای 
مدرسه  در  که  غیرعامل  پدافند  کتاب های  و 
اینکه  بیان  با  برگزار شد،  تهران  نورعلی  شاهد 
این مراسم با مشارکت سپاه پاسداران، سازمان 
امداد و نجات، قرارگاه ثارا...، بسیج دانش آموزی، 
نیروی  راهور،  پلیس  هالل احمر،  آتش نشانی، 
انتظامی و نیروی زمینی ارتش ترتیب داده شده 
است، گفت: پدافند غیرعامل یا دفاع غیرنظامی 
همزاد بشر بوده است، زیرا تهدید و خطر همواره 

همراه بشر است.
وی افزود: آموزش و پرورش از دو منظر مخاطب 
پدافند غیرعامل هستند. نخست به عنوان یک 
دستگاه که دارای امکانات مختلف است و باید 
برای حفظ امنیت خود را مجهز کند و از این 
منظر  ندارد.  دستگاه ها  سایر  با  تفاوتی  جهت 
نهاد  یک  پرورش  و  آموزش  که  است  این  دوم 
مفاهیم  تبیین کننده  باید  و  است  فرهنگ ساز 

باشد.مدیرکل آموزش و پرورش شهر  دفاعی 
تهران با بیان اینکه آموزش و پرورش با تبدیل 
مفاهیم مرتبط با دفاع و امنیت، می تواند گفتمان 
پدافند غیرعامل را در جامعه شکل دهد، گفت: 
باورهای  تا  می کند  تالش  پرورش  و  آموزش 
دانش آموزان را در مقوله دفاع غیرنظامی و امنیت 

شکل دهد.
شکل  دو  به  پرورش  و  آموزش  افزود:  کمره ای 
اینکه  نخست  می کند؛  باورها  تقویت  به  اقدام 
توانمندی هایی  چه  از  بدانند  دانش آموزان 
برخوردارند و خود را دست کم نگیرند و دیگر 
آنکه تالش کنند که نقاط ضعف و قوت دیگران 
را شناسایی کرده و در مواقع لزوم درست عمل 
کنند.مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با 
بیان اینکه دفاع غیرعامل امری متغیر و پویاست ، 
گفت: سیستم های حمله متعدد هستند و جامعه 
باید با معرفتی عمیق و سعی فعاالنه در پدافند 
غیرعامل در برابر این حمالت از خود دفاع کند. 
بهترین نهاد برای معرفت افزایی نهاد آموزش و 
پرورش است و باید گفتمان پدافند غیرعامل را 
شکل دهد. زمانی که احساس امنیت باال رفت، 
قادر خواهیم بود خود را در برابر تهدیدات دشمن 

حفظ کنیم.

مدیر کل آموزش و پرورش تهران مطرح کرد:

آموزش و پرورش نهاد فرهنگ ساز و 
تبیین کننده مفاهیم دفاعی

کنفرانس  اولین  اجرایی  و  علمی  کمیته  عضو 
سرطان غرب آسیا با بیان اینکه شایع ترین نوع 
نقش  است،  معده  سرطان  ایران،  در  سرطان 
در  را  محیطی  آلودگی های  و  محیطی  عوامل 

بروز این بیماری بسیار موثر دانست.
به گز ارش ییام زمان ،دکتر ناصر پارسا گفت: 
و  همجوار  کشورهای  که  است  بار  اولین  این 
کنفرانسی  ایران  با محوریت  آسیا  ناحیه غرب 
تحت عنوان اولین کنفرانس سرطان غرب آسیا 
سرطان  با  مناسب  و  هماهنگ  برخورد  برای 
فعالیت  این  می رود  انتظار  و  می کنند  برگزار 
عرصه  در  بین المللی  سخنرانان  با  منطقه ای 
آنکولوژی نقطه عطفی برای هماهنگی اقدامات 
تحقیقاتی، آموزشی و درمانی مشترک در این 

منطقه باشد.
افزود: در محیط زیست حدود ۱۰۰ هزار  وی 
هزار  که  شده  شناسایی  شیمیایی  ماده  نوع 
نفتی،  مانند مشتقات  است؛  آن سرطان زا  نوع 
مواد شیمیایی موجود در رنگ ها و آفت کش ها 
آنها  مصرف  از  پرهیز  که  الکلی  مشروبات  و 
عدم  با  می توانند  و  است  انسان ها  اختیار  در 

مصرف این مواد عوامل سرطان زا را از خود دور 
عوامل  کنترل  با  مطالعات،  نتایج  طبق  کنند. 
سرطان ها  بروز  از  درصد   4۰ تا  می توان  خطر 
پیشگیری  خصوص  در  کرد.پارسا  پیشگیری 

و  کرد  اشاره  معده  سرطان  به  سرطان ها،  از 
درصد   8۰ که  پیلوری  هلیکوباکتری  گفت: 
ایران  و  در خاورمیانه  به خصوص  افراد جهان 
به دلیل مصرف زیاد سبزیجات در معده خود 

اما به راحتی  دارند، سبب زخم معده می شود 
که  صورتی  در  داد:  ادامه  می شود.وی  درمان 
این باکتری طی یک سال درمان نشود، سبب 
آسیب دیواره معده می شود و می تواند سرطان 

معده را به دنبال داشته باشد.
کنفرانس  اولین  اجرایی  و  علمی  کمیته  عضو 
در  سرطان ها  شایع ترین  آسیا،  غرب  سرطان 
زنان را به ترتیب سرطان پستان، روده بزرگ، 
معده، مری، ریه، تخمدان و خون و شایع ترین 
سرطان ها در مردان را به ترتیب معده، مثانه، 
پروستات، روده بزرگ، ریه و مری عنوان کرد.

کنفرانس  نخستین  عمومی  روابط  اعالم  بنار 
بر  تاکید  ضمن  پارسا  آسیا،  غرب  سرطان 
کرد:  خاطرنشان  سرطان  بروز  از  پیشگیری 
به  تشخیص  صورت  در  سرطان ها  درصد   5۰
موقع درمان می شوند و فرد می تواند طول عمر 

طبیعی داشته باشد.
تا   27 از  آسیا  غرب  سرطان  کنفرانس  اولین 
و  داخلی  متخصصان  حضور  با  ماه  آبان   29
برگزار  تهران  در  کشور   ۱5 از  متخصصانی 

می شود.

عوامل محیطی شایع ترین عامل سرطان معده در ایران
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اگهی مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پیکان مدل ۱376 به شماره شهر بانی 

72-728ب87 شماره شاسی 76462597 مفقود گردیده ، فاقد اعتبار است 
بهشهر 

آگهی مفقو دی
موتور  و شماره  به شماره شهربانی 72-996ق72  زامیاد  وانت  برگ سبز خودرو 
639623 و شماره شاسی NAZPL ۱4۰ BD ۰355387مفقود گردیده ، فاقد 

اعتبار است 
بهشهر

آگهی مفقودی 
شهربانی  شماره  به   ۱39۰ ۱25مدل   CDIنامی موتورسیکلت  سبز  برگ 
تنه  ۱56شماره   FMINBEA  ۰25585 موتور  شماره   587/39773 

NBE ***۱25 A 9۰32786مفقود گردیده ، فاقد اعتبار است 
بهشهر 

آگهی مفقودی 
انتظامی  شماره  به   ۱39۱ مدل  پارس  پژو  سواری  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
شاسی  شماره   ۰۰6989۰K۱24 موتور  شماره  به   ۱6 ق   8۱8/72 ایران 
مفقود  موزونی  وله  اسمعیلی  حسین  نام  به   ۱55678CK9VA2۱NAAN

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .
بابل 

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو 2۰6 به شماره شهر بانی 72-592ق76و شماره موتور 
۱4۱86۰28347 و شماره شاسی 2۱524۰4۰ مفقود گردیده ، فاقد اعتبار است 

بهشهر 

آگهی مفقودی 
ایران 82/  انتظامی  به شماره  ریو مدل ۱386  برگ سبز سواری  و  سند کمپانی 
موتور  شماره  به   6۱۰۰227۱۱29574NAS شاسی  شماره  به   95 389ص 
۱۰27763 به نام محمد علی اکبری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است 

بابل 

آگهی مفقودی 
برگ سبز سواری پراید مدل ۱387 شماره شهربانی ۱6۱ج27/ 82 شماره موتور 
اصل  شاکری  نامدار  نام  به    S  ۱4۱2287523۱49 شاسی  شماره   2564۱9۰

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است .
بابل 

ابالغیه
فرزند  جبارنصیری  خوانده  بطرفیت  دادخواستی  احمدی  شهال  خانم  خواهان 
مصطفی به خواسته طالق تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان جوانرود نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه دوم حقوقی شهرستان جوانرود واقع در استان کرمانشاه 
ارجاع و به کالسه 95۰998846۰5۰۰55۰ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
درتاریخ۱395/9/23 و ساعت ۱۰ صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده آقای جبار نصیری و درخواست خواهان 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 روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
و آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان جوانرود-ولدی

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

فاقد سند رسمی 
موضوع  هیات  ۱3956۰324۰۰9۰۰469۱مورخ۱395/6/۱6  بشماره  رای  برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
بردبار  سمیه  خانم  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  ثبتی  واحد  در  مستقر 
ملی  شماره  به  ورامین  از  صادره  شناسنامه۱5۱8  بشماره  عبدالحسن  فرزند 
35۰۰985459 را درششدانگ یک باب خانه به مساحت77متر مربع پالک ۱۰5۰ 
فرعی از 6۱9 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 6۱9/2 واقع در بخش دو بوشهر 
. لذا به  خریداری از مالک رسمی آقای محمد محسنی زاده محرز گردیده است 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی مذکور اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.58۱6۰5
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/7/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/8/9

م الف 1454 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر- سهراب خواجه

آگهی ابالغ
 دادخواست وعوت برسیدگی 

تعاونی اعتبا رامید جلین با وکالت عارف سفیدیان دادخواستی به خواسته مطالبه 
وجه محکومیت تضامنی خواندگان بطرفیت آقایان و خانمها ۱- مسلم یال 2- میثم 
باقری خلیلی 3- مجید باقری خلیلی 4- معصومه سرافراز 5- سمانه قلندری گل 
خندانی تقدیم که به این شعبه ارجاع و به کالسه 95۰۰77 عمومی حقوقی ثبت 
شده چون احد از خواندگان بنام خانم سمانه قلندری گل خندانی فرزند عبداله 
مجهوال المکان می باشدحسب دستور دادگاه طبق ماده73 قانون ایین دادرسی 
مدنی مراتب در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االانتشار محلی درج و آگهی 
بهشهر  عمومی حقوقی  دادگاه  دفتر شعبه سوم  به  مراجعه  با  که خوانده  میشود 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را در یافت و در روز یک شنبه مورخه 95/۱۱/24 
اال  و  بهم رساند  بهشهر حضور  ساعت ۱2 در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی 

دادگاه رسیدگی واقدام قانونی معمول خواهد داشت . 
باطبی مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه حقوقی بهشهر  م.الف 950576 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده 4/245/95

شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان منصورشفیعی فرزند محمد

خوانده ابوالفضل عسکری-محفوظ خوسه-رستگارخدامرادی
خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه

بطرفیت خوانده ابوالفضل عسکری-محفوظ خوسه-رستگارخدامرادی
تقدیم که به این شعبه ارجاع شده است و برای تاریخ ۱395/9/۱3 ساعت۱۰/3۰

وقت رسیدگی تعیین شده است لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این 
آگهی بوی ابالغ می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده میتواند 

تا روز جلسه به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
مسئول دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

درخواست گواهی حصروراثت
خانم  / خانم آسیه احمدی علمدار محلی فرزند مسلم   به شرح درخواستی که به 
شماره 7/95/626این شورا ثبت گردیده در خواست صدور گواهی انحصار وراثت 
نموده و اعالم  داشته که مرحومه آمنه خزائی علمدارمحلی فرزند قربان به شماره 
شناسنامه ۱۰ صادره ازگلوگاه و علمدارمحله  در تاریخ ۱394/9/23 در اقامتگاه 
دائمی خود شهرستان  -  فوت نموده وورثه / وارث حین الفوت و ی عبارتند از / 

عبارتست از :  
  ۱3 ابوالقاسم  ش.ش   فرزند  محلی  علمدار  احمدی  مسلم  خانوادگی  نام  ۱-نام 

تاریخ تولد ۱3۱8 صادره از علمدارمحله   نسبت با متوفی همسر 
2-نام نام خانوادگی علی اصغر علمدارمحلی فرزند مسلم ش.ش  ۱8  تاریخ تولد 

۱359 صادره از بهشهر  نسبت با متوفی فرزند پسر  
3-نام نام خانوادگی مرتضی احمدی علمدارمحلی  فرزند مسلم ش.ش.575  تاریخ 

تولد ۱35۱ صادره از بهشهر نسبت با متوفی فرزند پسر  
4- نام نام خانوادگی مرضیه احمدی علمدار محلی فرزند مسلم شماره شناسنامه 

537 ت.ت  ۱348 صادره از گلوگاه نسبت بامتوفی فرزند دختر 
5- نام نام خانوادگی  آسیه احمدی علمدار محلی فرزند مسلم به شماره شناسنامه 

579۰۱۱54۱۱  تاریخ تولد ۱35۰صادره از بهشهر نسبت با متوفی فرزند دختر 
6- نام نام خانوادگی حدیثه احمدی علمدار محلی فرزند مسلم به شماره شناسنامه 
5799925963  تاریخ تولد ۱363صادره از علمدارمحله نسبت با متوفی فرزنددختر 
والغیر ،اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می 
باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال 

گواهی صادر خواهد شد .
علی کیانی  قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف بهشهر  م.الف 950577

آگهی حصر وراثت 
شرح  به   ۱337 متولد   2۰۱53 شماره  شناسنامه  دارنده  ناصری  خانجان  آقای 
گواهی  درخواست  شورا  این  از  به کالسه 9۱۰9986735۱۰۰۰385  دادخواست 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صمد ناصری دارنده شناسنامه 
شماره ۰ متولد ۱368 در تاریخ 95/6/۱7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به :
۱-نسیم نوروزی دارنده شناسنامه شماره ۰ متولد ۱373 همسر

2-گل دوستی ناصری دارنده شناسنامه شماره  68۱ متولد ۱343 مادر 
3-خانجان ناصری دارنده شناسنامه شماره 2۰۱53 متولد ۱337 پدر 

آگهی می  نوبت  در یک  را   مزبور  مقدماتی درخواست  تشریفات  انجام  با  اینک 
از  از متوفی نزد او می باشد  نماید تا هر کس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای 
تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. 
رئیس شعبه یک شورای اختالف شهرستان خرم آباد – مهرشاد حیدروند

متن آگهی 
شاکی خانم فاطمه اندیشه فرزند شکراله شکواییه ای به طرفیت متهم آقای حمزه 
محمدی فرزند یداله به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی با 
وصف نداشتن گواهینامه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان خرم آباد نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه ۱۰5 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )۱۰5 جزایی سابق( 
اجتماعی  تامین  روبروی  پژوهنده  بلوار  انتهای  ولیعصر  آباد خیابان  واقع در خرم 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  به کالسه 95۰99866۱98۰۰63۱  و  ارجاع 
۱395/9/2۰ و ساعت ۱۰:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم 
و درخواست شاکی و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری 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. 
رئیس دادگاه کیفری شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )105 جزایی سابق(- 
پرویر پور هادی.

متن آگهی 

خواهان آذر رحیمی دادخواستی به طرفیت خوانده شیدا رحیم پور و تاج ملوک 
رضائی و شهال رحیم پور و فاطمه رحیم پور و شبنم رحیم پور به خواسته تحریر 
رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  ترکه 
آباد  خرم  شهرستان  )ره(  خمینی  امام  مجتمع  اختالف  حل  شورای   7 شعبه  به 
کالسه  به  و  ارجاع  لرستان  استان  کل  دادگستری  عدالت  میدان  امام  خیابان 
95۰99866557۰۰۰94 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱395/9/۱6 و ساعت 
اختالف  حل  شورای  .....در  مرحوم  ترکه  تحریر  قرار   . است  شده  تعیین   ۱۱:۰۰
شهرستان خرم آباد شعبه 7 صادر و وقت اجرای قرار روز یکشنبه مورخ ۱395/9/7 
ساعت ۱۱:۰۰ صبح تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
انقالب  و  دادگاه های عمومی  آئین دادرسی  قانون  ماده 73  به تجویز  و  خواهان 
از جراید کثیر االنتشار  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی  در 
آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
قانونی  نماینده  یا  ورثه  از  لذا  و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
آنها –بستانکاران و مدیدونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی 
دارند دعوت می شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان خرم 
آباد –میدان عدالت ساختمان دادگستری کل حاضر شوند عدم حضور مدیونین 

مانع اجرای قرار نخواهد بود. 
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 7 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 
شهرستان خرم آباد –محسن چگنی. 

آگهی موضوع ماده 3
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   ۱3 ماده  و  قانون   

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
موضوع  هیات  ۱3956۰324۰۰9۰۰3724مورخ۱395/5/۱7  بشماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فرشته اعتمادی خواه فرزند 
از ورامین به شماره ملی ۰42۱۰57475  اله بشماره شناسنامه472 صادره  عین 
را درششدانگ یک باب خانه به مساحت۱52متر مربع پالک 44 فرعی از 3395 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 3395 واقع در بخش دو بوشهر خریداری از 
مالک رسمی آقای محمود رستمیان محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی مذکور اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.244973
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/7/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/8/9
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با  کنونی  جامعه  در 
اقتصادی-  درگیریهای  و  مشکالت  افزایش 
اجتماعی که هر خانواده با آن دست به گریبان 
است، گویا برای بسیاری از واژه ها دیگر وقت 
و جایی نمی مانَد که کسی برایش فکر کند و 
دنبال راه چاره باشد و دیدن بسیاری صحنه ها 
در طول روز، شاید دِل کمتری از ما را به درد 
آَوَرد و قریب به اکثریتمان به راحتی از دیدن 
بسیار از وقایعی که دور و برمان اتفاق می افتد 

با کوچکترین تألم و تأملی عبور می کنیم.
فقر و کودکان خیابانی از آن دست، صحنه ها 
و واژه هایی است، که می توان گفت: دیرگاهی 
اهمیت  از  و  شود  می  دقت  برآن  کمتر  است 

چندانی برخوردار نیست.
اما عمِق مسأله وقتی نمود پیدا می کند که این 
تاریک  و  از معمول، سرد  روزها که هوا زودتر 
می شود، کودکی چندسانتی که هنوز سنش 
به دوران مدرسه هم نرسیده، با قامتی نحیف 
که البالی ماشین های پشت چراغ قرمز، گم 
می شود را می بینی که در حال تکدی گری 

یا کار است.
باشد  فال دستش  بسته  چند  کند  نمی  فرقی 
یا چند شاخه گل؛ کودکی است که کار کردن 
را بلد نیست و البالی شاخه های گلی که بر 
دست دارد گم می شود و اگر حواست نباشد 
و حواسش نباشد، در ازدحام و ترافیک، میان 
تاریکی دیده نمی شود و چه بسا اتومبیلی او را 
نبیند و باعث به وجود آمدِن اتفاقی ناگوار شود.
در این میان که این مسأله، یک مقوله ی ناامن 
عواملی  باشد،  می  کم  سن  با  کودکان  برای 
چون: اعتیاد و آزار و اذیت های جسمی روحی 
برایشان  برد، که آسیبی جدی  یاد  از  نباید  را 
محسوب می شود و با آمارهای متعدد و البته 
متناقضی هم که در این زمینه دیده و شنیده 

فقر  قربانِی  که  کودکانی  بسیار  چه  شود؛  می 
خانواده ای می شوند که خود نیز برای متولد 
شدن در آن خانواده، نقش و تصمیمی نداشتند 
و گویا به جبر باید ادامه دهنده ی راهی باشند 

که از ابتدا، مقصدش مشخص است.
خیابانی  و  کار  کودکان  از  نفر  چند   مگر 
می توانند عزم راسخ خود را جزم کنند، برای 

دوش  بر  باید  تنهایی  به  که  ای  آتیه  ساختِن 
میان،  این  در  مگر  کنند؟  ترمیمش  و  بکشند 
جنس آدمی از چوب و سنگ است که در برابر 
نامالیماتی همچون؛ تغذیه نامناسب، محرومیت 
از سوادآموزی و شرایط اقتصادِی سخت، که هر 
روز از در و دیوار شهر، می بیند و می شنود؛ بی 
تفاوت باشد و بر آن هدف و اسطوره ای که در 

ضمیر خویش، پنهان کرده، فائق آید؟
قطع به یقین، حمایت و دلگرمی الزم است تا 
بتوانند با مشکالت راحت تر کنار بیایند و یک 
تنه به جنگ معضالت نروند که در این میان، 

مانند  شود  می  شنیده  اخبار  در  که  سخنانی 
این کودکان،  رفاه اجتماعی و پوشش بیمه ای 
که  باشد  مباهاتی  و  دلگرمی  مایه  تواند  می 
هوشی  گوِش  حوزه،  این  در  ذیربط  مسئولین 
انجام  برای  بایسته  هایی  قدم  و  شنیدن  برای 
بتوانند در ماه، چندین  اموری دارند که شاید 
نفر از کودکان خیابانی را پناه و پوشش دهند 

و اگر به آن جامه عمل پوشانده شود، چه بسا 
از مشکالت جلوگیری  بروز بسیاری  از  بتوانند 

کنند.
عنوان  به  که  کودک  حقوق  کنوانسیون  طبق 
و  می شود  شناخته  حقوقی  سند  معتبرترین 
کنوانسیون  این  به   ۱372 سال  از  نیز  ایران 
ملحق شد، هر فرد شاغل زیر ۱8 سال، کودک 
در  نباید  افراد  این  و  شود  می  محسوب  کار 

مشاغل سخت به کار گرفته شوند.
اما به وضوح می بینم کودکانی که در خیابان 
پرسه می زنند و مشغول کار می باشند، گاهی 

به  قطع  امروزه  و  ندارند  سال   5،4 از  بیش 
مانند  عفونی  بیماری های  از  بسیاری  با  یقین، 
ایدز و هپاتیت نیز این کودکان درگیر هستند 
و تهدید سالمِت روحی و جسمی؛ اولین ناامنی 
و معضلی است که به صورت اپیدمی در حال 
باشد؛  می  کودکان  این  کمین  در  و  گسترش 
مانند  نیز  آمار  یکسری  وقتی  الخصوص  علی 
سخنان قائم مقام وزیر رفاه در امور بین الملل 
که عنوان کرد: روزانه ۱8 هزار کودک به دالیلی 
که عمدتا هم قابل پیشگیری هستند جان خود 
را از دست می دهند؛ در اخبار، خودنمایی می 
کند؛ جامعه هدف در این قشر را بیشتر آسیب 
پذیر می نماید و بی جهت نیست اگر بگوییم: 
برای این کودکان، نان به قیمت جان به دست 

می آید.
این  در  که  عواملی  از  دیگر  یکی  حقیقت  در 
آن  به  توجهی  کمتر  و  است  تأثیرگذار  زمینه 
این  در  ذیربط  نهادهای  پاسکاری  شود،  می 
موضوع می باشد. متولی و رسیدگی به کودکان 
خیابانی و کار را چند دستگاه بر عهده گرفته 
و  بهزیستی  واگذاری  با  اوقات،  گاهی  که  اند 
شهرداری یا نهادها و تشکل های غیر دولتی به 
دیگر نهاِد متولی، ریشه این معضل، به طور جد 
خشکانده نمی شود و ترمیمی برایش در نظر 

گرفته نمی شود.
طرف  از  سیار  های  کانکس  دادِن  قرار  شاید 
به  نسبت  مشخص  دستگاهی  یا  و  نهاد 
توانمندسازی  و  پذیرش  جذب ،  شناسایی ، 
ابتدایی و مؤثر  بتواند قدمی  کودکان خیابانی 
مراکز  تمام  در  اگر  که  باشد  مسیر  این  در 
بتوان  چندماه  عرض  در  شود،  عملی  استانها 
در کمرنگ کردِن این معضل و آسیِب شهری 

اقدام کرد.
elhamamerkashi@ymail.com 

توصیه هایی برای نحوه رفتار
در مکانهای عمومی

در  مهم  بسیار  ای  مسئله   احترام  و  ادب  حفظ 
مکان های عمومی مثل پارک ها، موزه  ها، رستوران ها، 
سواحل دریا و از این قبیل است. زمانی که در یک 
مکان عمومی هستید، قوانین و رفتارهای خاصی را 

باید رعایت کنید تا به مشکل برنخورید. 
نگاه مردم همیشه به اطرافیان خودشان است. دیدن 
کسی که غیرمحترمانه رفتار می کند و کسی که 
دیگران را از باال به پایین برانداز می کند چندان جالب 
نیست. اگر شما هم جزء این لیست هستید، سعی 

کنید نکات زیر را رعایت کنید.
وقتی می خواهید به موزه، تئاتر، و یک مکان عمومی 
بروید باید قوانین آنجا را رعایت کنید. فقط کارهایی را 

انجام دهید که آنجا مجاز باشد. 
مکان را با آشغال و مواد غیرقابل بازیافت کثیف نکنید. 

زباله ها را در سطل های آماده  شده بیندازید.
با زبان و ادبیاتی درست و مناسب مکان های عمومی 
صحبت کنید. کسانیکه که نمی شناسید را مسخره 

نکنید.
همه عالقه  ای به شنیدن صداهای بلندی که در 
اطرافشان شنیده می شود را ندارند. به خاطر داشته 
باشید که موزیک خود را با صدای مالیم پخش کنید.
با نادیده گرفتن آرامش دیگران  آرامش محیط را 
برهم نزنید.ادرار کردن در مکان های عمومی عملی 

غیرقابل قبول است.
موقع بازدید از مکان های عمومی بدنتان باید تمیز و 
پاکیزه باشد. از عطرهای بسیار قوی و تند که ممکن 

است دیگران به آن حساس باشند استفاده نکنید.
بدون اجازه دیگران از آنها عکس نگیرید.

از نوشیدن مشروب یا سیگار کشیدن در مکان های 
عمومی خودداری کنید.

مکان های عمومی شامل ایستگاه اتوبوس و مترو و 
قطار هم می شود. رفتار شما باید در این مکان ها هم 
بامالحظه و احترام باشد و مشکلی را برای دیگران 
ایجاد نکنید. وسایلتان را نزدیک خودتان نگه دارید و 

راه دیگران را با آنها نبندید.
رفتار در رستوران شامل رفتار شما پشت میز غذا 
می شود که اهمیت زیادی دارد. غذا را آرام و بدون 
صدا بخورید. یادتان باشد که از گارسنی که کمکتان 

کرده است تشکر کنید. میز را کثیف نکنید.
اگر در کتابخانه هستید، کتابتان را به آرامی بخوانید. 

موبایلتان را هم خاموش کنید.
در مکان های مقدسی مثل مسجد، کلیسا، معبد و از 
این قبیل با نهایت احترام رفتار کنید. اینها مکان هایی 
فرهنگی هستیند که افراد برای رسیدن به آرامش 
درونی به آن پناه می برند. به آرامی وارد شوید و با ادب 

و احترام رفتار کنید.
اگر مزاحمتی برای کسی ایجاد کرده اید 

عذرخواهی کنید.
به دیگران هم فرصت دهید.

اگر تصمیم دارید با فرزندانتان جایی بروید، با آنها 
باشید. اجازه ندهید آنها برای خودشان راه بروند و 
برای دیگران مزاحمت ایجاد کنند. آنها را کنترل کنید.
وقتی جایی را ترک می کنید، آن ناحیه را تمیز کنید.

در مورد رفتار در مکان های عمومی ایده های مختلفی 
درمورد درست و غلط بودن رفتارها وجود دارد. قوانین 
اجتماعی در مکان های عمومی معموالً در اکثر مناطق 

یکسان است.

تک فرزندی چه مشکالتی را به دنبال دارد؟

اکثر قصه های زندگی، قصه تک فرزندی هم بدون سراشیبی  مثل 
از آب و ِگل در  نبود. وقتی بچه هایی که تک فرزند خانواده بودند 
آمدند و یا به سراغ زندگی خودشان رفتند، خیلی از مسائل ناشی از 
اشاره  زیر  مورد  به چند  مسائل  این  از جمله  کردند.  آن خودنمایی 

می کنیم: 
 شکنندگی

برادری  یا  خواهر  اینکه  دلیل  به  بودند،  فرزند  تک  که  هایی  بچه 
با  کنند  تجربه  و  تمرین  او  با  را  سالم  کردن  رقابت  که  نداشتند 
شدند.  رو  روبه  زندگی  های  واقعیت  پذیرش  زمینه  در  مشکالتی 
بودند،  نشنیده  گل  از  کمتر  گاه  هیچ  والدینشان  زبان  از  که  آنها  
با کوچکترین تشری می شکستند و پا پس می کشیدند. در حالی 
می  درک  بهتر  را  رقیب  داشتن  داشتند،  برادری  یا  خواهر  اگر  که 
کردند و بهتر از عهده موقعیت هایی که مستلزم رقابت و پا فشاری 

هستند بر می آمدند.
بچه هایی که تک فرزند بودند،نمی توانستند رقابت کردن سالم را با 

تمرین و تجربه کنند
 

فرصت کمتر برای همدلی
در  بتوانند  فرزندان  تا  کند  می  کمک  داشتن  برادر  و   خواهر 
موقعیت های مختلف خودشان را جای دیگری بگذارند و از منظر او 
به اتفاقات نگاه کنند. بچه ای که خواهر و برادر ندارد نسبت به بچه 
ای که یک یا چند خواهر و برادر دارد، فرصت کمتری برای همدلی 

کردن و گذاشتن خودش به جای دیگران پیدا می کند. 

شادابی کمتر
بچه هایی که تک فرزند هستند، در مهمانی و پارک و سفر مجبورند 
با بزرگترها دمخور باشند. در نتیجه نمی توانند با همساالنشان ارتباط 
کافی برقرار کنند و این مسئله باعث می شود که افراد کمتری را در 
زندگی برای شوخی کردن، بازی کردن، و حتی صحبت کردن داشته 
اینها باعث می شود که بچه های تک فرزند نسبت به  باشند. همه 
بچه هایی که چند فرزندی هستند، احساس تنهایی بیشتر و احساس 

شادکامی کمتری داشته باشند. 

زیر ذره بین بودن
 بچه هایی  که تک فرزند هستند، در مرکز توجه والدین قرار دارند و 
هر رفتار آنها توسط والدین پایش می شود. این توجه زیاد باعث می 
کنند،  زندگی  اضطراب  جور  یک  با  همیشه  ها  بچه  این  که  شود 
اضطراِب اینکه نکند آن کسی نباشند که والدینشان انتظار دارند. 
به عالوه خود والدین هم از این قضیه اذیت می شوند چرا که مدام 
آن هم  باشند،  فرزندشان  نگران  بینند که  را مجبور می  خودشان 

نه یک نگرانی معمولی، بلکه یک اضطراب آزار دهنده. 

پس یعنی تک فرزندی هیچ جنبه مثبتی ندارد؟ 
نیست  معنی  این  به  فرزندی  تک  معایب  درباره  کردن  صحبت 
و  لوس  آنها  همه  یا  بود  نخواهند  موفقی  افراد  فرزندها  تک  که 
نسبت  که  هستند  زیادی  فرزندهای  تک  شد.  خواهند  پرورده  ناز 
در  آب  از  هم  تر  اجتماعی  و  تر  فرزندی خالق  های چند  بچه  به 
آمده اند. اما مسئله ای که وجود دارد این است که ما ببینیم در 
او  از  را  چیزهایی  چه  دهیم  می  فرزندمان  به  که  چیزهایی  برابر 

گیریم. می 
گرچه  که  کنید  توجه  هستید،  فرزندی  تک  طرفدار  هم  شما  اگر 
ممکن است به فرزندتان آسایش بیشتر، تحصیل در مدرسه بهتر، 
دیگر  چیزهای  خیلی  و  بیشتر،  متفرقه  های  بهتر، کالس  دانشگاه 
داشتن  گرفت:  خواهید  او  از  را  مهم  خیلی  چیز  یک  ولی  بدهید 
خواهر و برادرانی که امروز و فردا پشت و پناه او باشند. واقعاً آیا 
داشتن بهترین امکانات و رتبه های علمی و شغلی به تحمل یک 

لحظه تنهایی و احساس نداشتن یک پشتوانه امن می ارزد؟  
منبع: تبیان

کودکانهگوناگون وقتی نان به قیمت جان به دست می آید

که  هستند  فیبر  از  سرشار  ها  کربوهیدرات 
ورزش  هنگام  خصوص  به  انرژی  تولید  برای 
الزم اند. حذف کربوهیدرات ها از برنامه رژیم 
کمک  وزن  کاهش  به  مدت  دراز  برای   غذایی 
 می کند.اما در نهایت اشتیاق بدن به آن ها سبب
از  بیش  به خوردن  دوباره شروع  تا   می شود 

حد آن ها کنید.
غالت:

با سیری طوالنی  کامل  غذایی  ماده ی  غالت 
مدت است که قبل از انجام تمرینات در سالن 
نیست  الزم  و  نمود  مصرف  توان  می  ورزشی 

خودتان را از آن محروم کنید.
ذرت بو داده:

هر فنجان ذرت بو داده 3۰درصد کالری دارد و 
به علت دارا بودن فیبر باال به عنوان یک میان 

وعده بازدارنده اشتها استفاده می شود.

 
موز سبز:

به موز رسیده دارای نشاسته  موز سبز نسبت 
مقاوم تری است که این نوع نسبت به نشاسته 
خالص و قند خالص در موز رسیده دیرتر هضم 

می شود.
 

نخود بو داده:
این نوع نخود لذیذ تر و مورد پسند تر است. 
اما مانند انواع دیگر حبوبات چون عدس و لوبیا 
و  است  پروتئین  و  کربوهیدرات  فیبر  از  غنی 
برخالف چیپس دارای کالری پایین، بدون قند 

و چربی اضافه است.
 

سیب زمینی پخته با کلم بروکلی :
کم  شده  فرآوری  پنیر  با  پخته  زمینی  سیب 

محسوب  عصرانه  یک  بروکلی  کلم  و  چرب 
عالوه  به  کلم  و  زمینی  سیب  فیبر  شود.  می 
پروتئین پنیر باعث می شود تا شما انرژی الزم 

را از یک کربوهیدرات دریافت کنید و دیگر به  
یک نوشابه قوی بعد از غذا احتیاجی نخواهید 

داشت.

میان وعده هایی برای کاهش وزن!

الهام آمرکاشی
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کسب مدال برنز پیست آسیا به نام اسکیت ایران

برای نخستین بار در تاریخ رقابت های اسکیت آسیا، تیم ملی امدادی 
مردان ایران در بخش پیست موفق به کسب عنوان سومی شد.

به گزارش ایسنا، ملی پوشان اسکیت ایران در ماده  3 هزار متر 
امدادی در رده سنی بزرگساالن موفق شدند برای نخستین بار ایران 
را در این بخش صاحب مدال کنند. محمد صالحی، پوریا قاسم پور و 
فرشید شایان تیم امدادی ایران را در این ماده تشکیل می دادند. تیم 

های کره جنوبی و چین نیز در این ماده اول و دوم شدند.  
 ۱3 کشور مطرح اسکیت از قاره آسیا در رقابت های رولر اسپورت 

آسیا حضور داشتند.

واکنش نایب رئیس بانوان به مهاجرت ژیمناست ها

نایب رییس بانوان فدراسیون ژیمناستیک معتقد است ژیمناست ها 
در ایران آینده و پشتوانه ای ندارند و وقتی می بینند به آنها بها داده 
نمی شود، اگر راهی پیدا کنند ترجیح می دهند که بروند و در خارج 

از ایران فعالیت کنند.
جمیله سروری در گفت وگو با ایسنا، در مورد رفتن مژگان تاجیک، 
گفت : بیشتر از سه، چهار ماهی است که مژگان تاجیک به سوئد 
رفته است. او سال ها  قهرمان تیم   ملی بود و سال ها به عنوان مربی 
بسیار خوبی در این رشته فعالیت می کرد و باعث تاسف است که او 
را از دست دادیم. او مثل این که در یکی از سالن های سوئد فعالیت 
می کند. نایب رییس بانوان فدراسیون ژیمناستیک در پاسخ به این 
پرسش که چرا قهرمانان ژیمناستیک از ایران می روند، گفت :  واقعا 
نمی دانم چرا، اما خب، شاید اینجا نه آینده ای در این ورزش دارند 
و نه پشتوانه. این  در حالی است که باید یک عمر خود ورزش کنند، 
قهرمان شوند و در نهایت به مربیگری بپردازند. آن هم با حقوق 

خیلی خیلی کم.  
او ادامه  داد: با خطراتی که در این رشته مربیان سر و کار دارند و 
آسیب هایی که در این رشته در طی این چند سال اتفاق افتاده، 
این مربیان هستند که مسئول و موظف به پاسخگویی در مورد آنها 
هستند. وقتی به آنها بها داده نمی شود، اگر راهی پیدا کنند ترجیح 

می دهند که بروند و در خارج از ایران فعالیت کنند.
سروری خاطر نشان کرد: در سه، چهار سال اخیر خیلی از خانم ها و 
آقایان این رشته از ایران رفته اند. مربی بسیار خوب دیگری به نام سارا 
خسروی به همراه همسرش محمد رمضانپور نیز از ایران رفتند که 
خود می دانید محمد رمضانپور از قهرمانان  و عضو تیم   ملی ما بودند.
چندی پیش مژگان خدادای و امین ارباب قهرمانان ژیمناستیک 
ایران به خارج از کشور مهاجرت کردند. مژگان خدادادی قهرمان و 
مربی ژیمناستیک ایران به سوئد و امین ارباب قهرمان ژیمناستیک 
و ثبتکننده حرکات نوین در فدراسیون جهانی ژیمناستیک نیز به 

آمریکا مهاجرت کرده اند.

افتتاح دبیرخانه دائمی اشتغال و کارآفرینی در ورزش 

همزمان با مراسم اختتامیه دومین دوره تربیت مدرس کارآفرینی در 
ورزش، دبیرخانه دبیرخانه دائمی اشتغال و کارآفرینی حوزه ورزش 

افتتاح شد.
به گزارش ایسنا، در این مراسم که با حضور دکتر احمدی معاون 
فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان و دکتر محمد 
مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، تفاهم 
نامه همکاری های مشترک وزارت ورزش و جوانان و دانشگاه شهید 
بهشتی در حوزه اشتغال و کارآفرینی امضا و پس از مبادله، دبیرخانه 

دائمی اشتغال و کارآفرینی رسماً فعالیت خود را آغاز کرد.
احمدی در این مراسم با اشاره به ضرورت توجه هر چه بیشتر به 
مسئله اشتغال دانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی 
افزود: برای سال های متمادی دانشگاه ها صرفاً معلمین ورزش تربیت 
کردند، این در حالی است که نیازهای اساسی ورزش کشور تغییر 
کرده و ضروری است رویکرد نظام آموزشی در این زمینه تغییر یابد.
وی به آمار تقریبی بیش از ۱2۰۰۰ فارغ التخصیل بیکار حوزه ورزش 
اشاره و اظهارکرد: وزارت ورزش و جوانان نباید نسبت به این آمار 
نگران کننده بی تفاوت باشد. راه اندازی کارگروه اشتغال و کارآفرینی 
و همچنین امضای تفاهم نامه همکاری با دانشگاه شهید بهشتی در 

راستای پاسخ به همین نگرانی هاست.
معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان در ادامه 
از تداوم برگزاری دوره های آموزشی اشتغال و کارآفرینی خبر داد و 
اظهار امیدواری کرد؛ عالوه بر دبیرخانه دائمی اشتغال و کارآفرینی 
در ورزش، به زودی مرکز رشد و فناوری شرکت های دانش بنیان 

ورزشی نیز با حمایت وزارت ورزش و جوانان راه اندازی شود.

پیروانی: اگر اشتباهی صورت گرفت تقصیر من بود

سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان می گوید، اگر در بازی با عربستان 
اشتباهی هم صورت گرفته باشد، او مقصر است.

امیرحسین پیروانی درباره موفقیت تیم ملی جوانان ایران در مسابقات 
قهرمانی فوتبال آسیا، اظهار کرد: با توجه به اینکه از قبل تیم ما در 
سید چهار قرار داشت، گروهمان سخت شد. با قطر، ژاپن و یمن 
هم گروه شدیم. در بازی نخست بعد از ده یاره شدن مقابل قطر، 
کار برای ما سخت شد اما به بازی برگشتیم و همین موضوع موجب 

خودباوری در تیم ما شد.
با  با ژاپن بازی سختی داشتیم که مساوی شدیم.  او اضافه کرد: 
ازبکستان  مقابل  در  بعد صعود کردیم.  به دور  یمن هم  شکست 
کارمان سخت بود چرا که برنده به جام جهانی صعود می کرد. با 
بازیکنان و کادر فنی جلسات متعدد داشتیم. با تمرکز باال به این 

بازی رفتیم. خوشحالم که مردم ایران خوشحال شدند.
پیروانی درباره بازی با تیم ملی عربستان که منجر به حذف ایران 
شد، گفت: باید یک عذرخواهی از مردم ایران بکنم. باید واقعیت ها 
را گفت. ما دو هافبک دفاعی خوبمان را نداشتیم. سلطانی مهر و 
نورافکن مصدوم بودند که سلطانی مهر به بازی نرسید و نورافکن هم 
به کمک پزشکان در بازی حاضر شد. نیما طاهری هم به دلیل دو 
اخطاره شدن در بازی حاضر نشد. ما مثلث وسط زمین را از دست 
دادیم. او افزود: تجربه بازیکنان جانشین کم بود. هر چند معتقدم داور 
به اشتباه برای عربستان پنالتی گرفت. فوتبال غیر قابل پیش بینی 
است و در این بازی گل خوردیم و گل زدیم. اتفاقی بود که افتاد. 
بعد از صعود به جام جهانی انگیزه بازیکنان کم شد و بر اساس اتفاق 

حذف شدیم.
سـرمربی تیـم ملـی فوتبـال جوانـان اضافـه کـرد: اگـر خطایی 
صـورت گرفتـه من مقصر هسـتم. چیـزی از ارزش بازیکنانم کم 
نشـد. آن هـا بسـیار خـوب ظاهر شـدند و در خـارج از ایـران به 

جـام جهانـی صعـود کردند.
پیروانی درباره ادامه همکاری اش با فدراسیون فوتبال نیز اظهار کرد: 
تا آخر آبان با تیم قرارداد دارم و اگر صالح دانستند در خدمت تیم 

هستم. من هم عالقه مند به همکاری هستم.

گلبال ایران جایگاه جهانی خود را 
حفظ کرد

گلبـال مـردان ایـران در تازه تریـن رده بندی 
نابینایـان  ورزش  المللـی  بیـن  فدراسـیون 
)IBSA( جایـگاه سـومی خـود را حفظ کرد.
 بـه گـزارش ایسـنا، در تـازه تریـن رده بندی 
جایـگاه  در  همچنـان  برزیـل  شـده،  اعـالم 
نخسـت قرار دارد و پـس از آن لیتوانی و ایران 
ایسـتاده انـد. چیـن و ترکیـه هـم بـه ترتیب 

پشـت سـر ایـران قـرار مـی گیرند.
نکتـه قابـل توجـه در رده بنـدی اعالم شـده، 
ارتقـای سـه پلـه ای آمریـکا از نهـم به ششـم 
اسـت. آمریـکا اکنون باالتـر از سـوئد، فنالند، 

کانـادا و جمهـوری چـک قـرار گرفته اسـت.
در بخـش زنـان نیز باز هـم برزیـل در جایگاه 
نخسـت قـرار دارد. چیـن، ترکیـه،  آمریـکا، 
ژاپـن، روسـیه و کانـادا هـم در رده هـای دوم 

تـا هفتـم قـرار دارند.
تیـم هـای گلبـال ایـران در پانزدهمیـن دوره 
بـازی هـای پارالمپیک ریـو حضور نداشـتند.

کشتی فرنگی جوانان ایران 
قهرمان شد

رقابـت هـای بین المللی کشـتی آزاد و فرنگی 
جوانـان جـام شـاهد بـا قهرمانـی تیـم ملـی 
کشـتی فرنگـی و نایـب قهرمانـی تیـم ملـی 

کشـتی آزاد پایـان یافـت.
بـه گـزارش ایسـنا، در پایان رقابـت های بین 
المللـی کشـتی جوانـان جـام شـاهد کـه بـا 
حضـور ۱2 کشـور در خانه کشـتی شـماره 2 
تهـران برگـزار شـد، تیـم ملی کشـتی فرنگی 
جوانـان ایـران با برتـری 5 بر 3 مقابل روسـیه 
بـه عنـوان قهرمانـی رسـید و ایـران توسـعه 
نیـز سـوم شـد. در کشـتی آزاد نیز تیـم ملی 
بـر 2 مقابـل  بـا شکسـت 6  ایـران  جوانـان 
روسـیه بـه عنـوان نایب قهرمانی دسـت یافت 

و ایـران B نیز سـوم شـد.

درخشش فوتسالیست ایرانی 
در لیگ لبنان

الیـاس براتـی بـا درخشـش در لیـگ لبنـان 
دومیـن گلـزن تیمـش نـام گرفـت.

به گـزارش ایسـنا،  الیاس براتـی بازیکن فصل 
پیـش تیـم میثـاق تهـران کـه در تیـم بانـک 
بیـروت لبنـان تـوپ مـی زنـد، بـا بـه ثمـر 
رسـاندن 6 گل در رده سـوم گلزنـان لیـگ 
جـای گرفتـه و دومیـن گلـزن بانـک بیـروت 
نیـز هسـت. علـی طنیش هـم تیمـی براتی با 

هشـت گل، بهتریـن گلـزن رقابت هاسـت.
بانـک بیروت بـا ۱5 امتیاز صدرنشـین جدول 
رده بنـدی اسـت و بـا اختـالف 6 امتیـازی با 

تیـم دوم،  قهرمـان نیم فصل شـده اسـت.

شروع قدرتمندانه مدعیان 
در لیگ برتر بسکتبال

پتروشـیمی، نفت آبادان و شـهرداری کاشـان 
برنده هـای هفته نخسـت لیگ برتر بسـکتبال 

بودند.
لیـگ  دوره  نوزدهمیـن  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
برتـر بسـکتبال بـا سـه دیـدار در شـهرهای 
تبریـز، اراک و آبـادان آغـاز شـد کـه در ایـن 
هفتـه پتروشـیمی مدافـع عنـوان قهرمانی در 
اصلی ترین مسـابقه به مصاف شـهرداری اراک 
رفـت و توانسـت در ایـن دیدار خـارج از خانه 
بـا نتیجـه 76 بـر 69 بـه برتـری رسـید و در 
اولیـن مسـابقه حسـاس خـود در ایـن فصـل 
پیروز میدان بود. در دیگر مسـابقه شـهرداری 
کاشـان در تبریـز بـه مصـاف شـهرداری ایـن 
شـهر رفـت و توانسـت میزبـان خـود را 84 بر 
8۰ شکسـت دهـد و اولیـن بـردش را در ایـن 

فصـل به دسـت بیـاورد.
تبریزی هـا کـه امسـال با مهـران حاتمی لیگ 
را شـروع کرده انـد بـا ایـن شکسـت خانگـی 
نشـان دادنـد کـه شـاید در ایـن فصـل هـم 

شـرایط خوبی نداشـته باشـند.
در آخریـن دیـدار ایـن هفتـه هم نفـت آبادان 
نایـب قهرمـان فصـل گذشـته لیـگ میزبـان 
سـولهAS شـیراز بـود و بـا نتیجـه 88 بر 67 
بـه پیـروزی رسـید. دیـدار تیم های دانشـگاه 
آزاد برابـر نیـروی زمینـی و شـیمیدر برابـر 

شـهرداری گـرگان بـه ۱۱ آذر موکـول شـد.

قطر میزبان جدید وزنه برداری 
جام باشگاه های آسیا

با انصراف چین، میزبانی مسابقات وزنه برداری 
جام باشگاه های آسیا به قطر سپرده شد.

بود  قرار  که  شرایطی  در  ایسنا،  ش  گزار  به 
آسیا  باشگاههای  جام  برداری  وزنه  رقابتهای 
انصراف  با  برگزار شود،  اوایل آذرماه در چین 
چین، عالوه بر میزبان،  زمان برگزاری مسابقات 
نیز تغییر کرد. به این ترتیب جام باشگاه های 
وزنه برداری آسیا به میزبانی قطر  از تاریخ ۱4 
تا ۱8 دسامبر )24 تا 28 آذرماه( در شهر دوحه 

پایتخت این کشور برگزار خواهد شد.
دو تیم ذوب آهن اصفهان و شرکت ملی حفاری 
اهواز نمایندگان وزنه برداری ایران در این دوره 

از رقابتها هستند.

خبرخبر

تیــم شــهرداری ارومیــه تــاش مــی 
ــر  ــگ برت ــوم لی ــه س ــد در هفت کن
والیبــال اولیــن بــرد خــود را در 

ــاورد. ــت بی ــه دس ــگ ب لی
هفته سوم لیگ برتر والیبال ایران ازساعت 
بانک  تیم  دیدار  برگزاری  با  امروز   ۱5:3۰
سرمایه با شهرداری اراک در خانه والیبال 

آغاز می شود.
برابر  خود  اول  بازی  دو  سرمایه  بانک 
تیم های شهرداری تبریز و شهرداری ارومیه 
را با پیروزی پشت گذاشته و با 6 امتیاز در 
رده دوم جدول قرار دارد. شهرداری اراک 

نیز با دو باخت و یک امتیاز دهم است.
تیم صدرنشین پارسه تهران  نیز در ساری 
به مصاف سازمان عمران شهرداری ساری 
می رود. ساری در بازی اول برابر همشهری 
خود کاله به پیروزی رسید اما در بازی دوم 

اردکان  خاتم  برابر  جنجالی  بازی  یک  در 
یزد شکست خورد.

تیم  دو  را  سوم  هفته  بازی  ترین  مهم 

شهرداری ارومیه و کاله مازندران در تبریز 
برگزار می کنند. ارومیه ای ها در دو بازی 
اول خود برابر پیکان و بانک سرمایه مغلوب 

با سرمربی گری  و تالش می کنند  شدند 
لیبومیر تراویسا اولین برد و امتیاز خود را 
در لیگ به دست بیاورند. شهرداری ارومیه 
قرار  جدول  یازدهم  رده  در  امتیاز  بدون 

دارد.
شـاگردان بهـروز عطایـی در تیـم کاله نیز 
در هفتـه دوم برابـر پیـکان و در حالـی که 
در آسـتانه بـرد برابـر این تیم بـود بازی را 
واگـذار کـرد تـا از دو بـازی یـک امتیـاز را 

به دسـت بیـاورد.
این بازی ساعت ۱7 در سالن غدیر ارومیه 

انجام می شود.
پیکان  میان  هم  هفته  این  بازی  آخرین 
تهران و خاتم اردکان یزد در خانه والیبال و 

ساعت ۱7:3۰ برگزار می شود.
این دو تیم با 5 امتیاز در رده های سوم و 

چهارم جدول رده بندی لیگ قرار دارند.

شاگردان تراویسا به دنبال اولین برد در لیگ برتر والیبال

دارنـده مـدال برنـز جهان با بیـان اینکه 
سـال  جهانـی  مسـابقات  بـه  نسـبت 
گذشـته بـا تجربه تر شـده اسـت، تاکید 
کـرد: قطعا بـرای خوشـرنگ ترین مدال 

به مجارسـتان مـی روم.
یوسـف قادریـان دربـاره پیـروزی مقابـل 
محمـد فـالح و رامین طاهـری و انتخاب 
نماینـده وزن 8۰ کیلوگـرم  بـه عنـوان 
مسـابقات  در  ایـران  فرنگـی  کشـتی 
جهانـی گفـت: طاهـری و فالح هـر دو از 
کشـتی گیران بسـیار خوب ایران هستند 
امـا خـدا را شـکر بـا توجـه بـه تمرینات 
خوبـی کـه برای حضـور در ایـن رقابت ها 
پشـت سـر گذاشـته بـودم توانسـتم بـه 
موفقیـت برسـم و صاحـب دوبنـده تیـم 

ملـی در مسـابقات جهانـی شـوم.
دارنـده مـدال برنزجهـان با بیـان اینکه 
داشـته  دنـده آسـیب دیدگی  ناحیـه  از 
و بـا آمپـول کشـتی گرفتـه اسـت، بـه 
شـناخت خوب از طاهری و فالح اشـاره 
بـا یکدیگـر  اردوهـا  افـزود: در  و  کـرد 
تمریـن می کنیـم و شـناخت خوبـی از 
یکدیگر داشـتیم. شـاید همیـن موضوع 
باعـث نزدیـک شـدن و حسـاس شـدن 
مسـابقات شـد. در مجموع کشـتی های 
بـه  کـه  خوشـحالم  و  گرفتـم  سـختی 
هدفـم رسـیدم. بایـد بیشـتر از این هـا 
تمریـن کنـم تا بـا آمادگی بیشـتری به 

مسـابقات جهانـی بـروم.
وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه برای 
بدسـت آوردن چـه مدالی به مسـابقات 
بـرای  قطعـا  گفـت:  مـی رود  جهانـی 
مجارسـتان  بـه  مـدال  خوشـرنگ ترین 
مـی روم. سـال گذشـته در الس وگاس 
بـه مدال برنز رسـیدم اما امسـال تالش 
می کنـم بـه مـدال طـال برسـم. بـرای 
دومین سـال اسـت کـه در بزرگسـاالن 

بـه میـدان مـی روم و نسـبت بـه سـال 
گذشـته بـا تجربه تـر شـده ام و همیـن 
انگیـزه  بـا  می کنـد  کمکـم  موضـوع 

بیشـتری روی تشـک بـروم.
قادریـان دربـاره قانـون جدیـد کشـتی 
گفـت:  آن  از  خـاک  حـذف  و  فرنگـی 
کشـتی گیرانی کـه تـوان فیزیکی باالیی 
داشـته باشـند و بتوانند در طول مبارزه 
بـدون وقفـه حملـه کنند در ایـن قانون 
موفق تـر خواهنـد بـود. فکـر می کنم در 
ایـن قانـون کار بـرای مـن بهتـر از قبل 
باشـد و بتوانـم بـه موفقیـت بیشـتری 
برسـم. البتـه در ایـن مسـابقات شـاهد 
اجـرای فن نبودیـم چرا کـه از همدیگر 
شـناخت زیـادی داشـتیم و همیـن امر 
کار را بـرای اجـرای فـن سـخت کـرده 

. بود
فرنگـی  کشـتی  برنـز  مـدال  دارنـده 
جهـان دربـاره احتمـال تغییـر وزنـش 
بـا توجـه به عملکـرد ضعیفـش در وزن 
85 کیلوگـرم انتخابـی تیـم ملـی بـرای 
المپیـک گفـت: حضـور در  حضـور در 
المپیـک آرزوی هر کشـتی گیری اسـت 
و بـه همیـن دلیـل قبـل از المپیـک به 
یـک وزن باالتـر رفتـم اما بـه هیچ وجه 
نبـودم  برخـوردار  مطلـوب  آمادگـی  از 
می کـردم  تمریـن  خانـه  در  کـه  چـرا 
و اردوی تیـم ملـی تعطیـل شـده بـود.

فعـال تصمیمـی بـرای تغییـر وزن ندارم 
کشـتی  وزن  همیـن  در  می خواهـم  و 

. م بگیر
فنـی  کادر  در  تغییـرات  دربـاره  وی 
تیـم ملـی نیـز گفـت: کادر فنی بسـیار 
خوبـی در تیـم ملـی داریـم. اشـکانی از 
کشـتی گیران فنی و بسـیار خـوب بوده 
و بـدون شـک می توانـد بـه تیـم ملـی 

کند. کمـک 

کیلوگــرم   +84 وزن  نماینــده 
شکســت  بــا  ایــران  مــردان 
ــدال  ــود، م ــی خ ــف مراکش حری
ــی را  ــای جهان ــت ه ــای رقاب ط

ــت. ــردن آویخ ــر گ ب
در بیسـت و سـومین دوره رقابـت های 
قهرمانـی جهـان کاراتـه، سـجاد گنـج 
زاده در روز نخسـِت رقابـت های جهانی 
از  حریفانـی  شکسـت  از  پـس  کاراتـه 
ولـز، تونس، کرواسـی، ماکائو و بوسـنی 
راهـی فینـال شـد و دیـروز در رقابـت 
فینـال بـا حریـف مراکشـی، کـه مـدال 
طـالی امیـد هـای جهـان را در کارنامه 
داشـت، رو در رو شـد و در نهایـت بـا 
شکسـت حریـف مراکشـی طـالی وزن 

84+ کیلوگـرم را از آن خـود کـرد.
ایـن مسـابقه در وقت قانونی به تسـاوی 
رسـید و در هانتـی بـا رای داوران گنـج 

زاده پیروز مسـابقه شـد.
گنـج زاده  سـال 2۰۱4 در رقابـت های 
را کسـب  نقـره  مـدال  آلمـان  جهانـی 

بود. کـرده 
در ادامـه رقابـت هـای جهانـی کاراتـه، 
ذبیـح ا... پورشـیب کاپیتـان تیـم ملـی 
کاراتـه دیـروز در دیـدار رده بنـدی بـا 
شکسـت سـه بر صفر حریـف ونزوئالیی 

بـر سـکوی سـوم جهـان ایسـتاد.
 پورشـیب در روز نخسـت رقابـت هـا 
ابتـدا حریفـی از ایرلنـد را شکسـت داد 
و در دور بعـد مقابـل الجزایـر بـه برتری 
رسـید امـا در دور سـوم مقابـل آراگای 
ژاپنـی تن بـه شکسـت داد و در جدول 
شـانس مجـدد بـا شکسـت حریفانی از 
مکزیـک و بـالروس به دیـدار رده بندی 

رسید.
é  حمیــده عباســعلی بر ســکوی

ســوم کاراتــه جهان ایســتاد

حمیده عباسـعلی در دیـدار رده بنده با 
شکسـت حریفی از کرواسـی مـدال برنز 

را کسـب کرد.
در ادامـه رقابـت هـای جهانـی کاراتـه، 
بانـوان  کیلوگـرم   +68 وزن  نماینـده 
حریـف  مقابـل  بنـدی  رده  دیـدار  در 
شکسـت  بـا  و  گرفـت  قـرار  کرواسـی 
حریـف خـود مـدال برنـز را بـر گـردن 

آویخـت.
کاراتـه  امیـد  تنهـا  عباسـعلی  حمیـده 
بانوان، با شکسـت حریفانی از دانمارک، 
کلمبیـا و آمریـکا، در نیمه نهایـی مقابل 
بـه  و  ژاپنـی شکسـت خـورد  یوکوسـا 

دیـدار رده بنـدی راه یافتـه بـود.
قهرمانـی  هـای  رقابـت  در  عباسـعلی 
جهـان سـال 2۰۱4 آلمـان مـدال نقره 
را بـرای کاراتـه بانـوان بـه دسـت آورده 
بـود و بـا کسـب مـدال برنز تنهـا بانوی 
کومیتـه کای ایرانـی اسـت کـه در دو 
حضـور خـود در رقابـت هـای جهانـی 

موفـق بـه کسـب مـدال شـده اسـت.
é  پدیــده کاراتــه ایــران ســومین

برنــز جهــان را کســب کــرد
در ادامـه رقابـت هـای جهانـی کاراتـه، 
علـی اصغـر آسـیابری دیـروز در دیـدار 
رده بنـدی مقابـل حریـف هلنـدی قرار 
یـک  بـر  چهـار  پیـروزی  بـا  و  گرفـت 
را  برنـز  مـدال  خـود  حریـف  مقابـل 

کسـب کـرد.
ــتین  ــه نخس ــران ک ــه ای ــده کارات پدی
هــای  رقابــت  در  را  خــود  حضــور 
روز  در  کــرد  مــی  تجربــه  جهانــی 
بــا  جهانــی  رقابت هــای  نخســِت 
ــدا، اتریــش،  شکســت حریفانــی از روآن
اکــوادور، اســلوونی در نیمــه نهایــی 
مغلــوب آقایــف از آذربایجــان شــده 

ــود. ب

رقابت های کاراته قهرمانی جهان - اتریش

گنج زاده قهرمان کاراته جهان شد

ایـران  فوتبـال  ملـی  تیـم  کاپیتـان 
کشـورمان  صدرنشـینی  وجـود  بـا 
مقدماتـی  رقابت هـای  ای  گـروه  در 
جـام جهانـی 2018 پـس از پیـروزی 
بـه  جنوبـی،  کـره  برابـر  تاثیرگـذار 
هـم تیمی های خـود هشـدار داد که 
تمرکـز خـود را بـر روی بـازی بعدی 

مقابـل سـوریه بگذارنـد.
بـه گـزارش ایرنا به نقل از تارنمای رسـمی 
ای اف سـی، تیـم ملـی فوتبـال ایـران روز 
25 آبـان در کواالالمپـور پایتخـت مالـزی 

بـه مصاف سـوریه مـی رود. 
بـا وجود برتری سـه دوره قهرمان آسـیا در 
دیـدار مقابـل کـره جنوبـی، سـردار آزمون 
تنهـا گل ایـن دیـدار را به ثمر رسـاند. تیم 
ایـران پـس از چهـار بـرد و بـا ۱۰ امتیاز و 
یـک امتیـاز اختـالف نسـبت به ازبکسـتان 
صدرنشـین گـروه ای در آخریـن مرحلـه 

مقدماتـی جـام جهانی 2۰۱8 اسـت. 
اشـکان دژاگـه که در باشـگاه قطـری توپ 
مـی زنـد، در گفت و گو با تارنمای رسـمی 

کنفدراسـیون فوتبال آسـیا گفـت: فکر می 
کنـم دو بـازی دشـوار مقابـل ازبکسـتان و 
کـره جنوبـی داشـتیم، امـا بایـد مرحله به 
مرحلـه فکـر کنیـم. بـازی بعـدی مقابـل 

سـوریه بـازی سـختی خواهد اسـت. 
دژاگـه به علت مصدومیـت در دیدار مقابل 

ازبکسـتان در تاشکند حضور نداشت.

آسـانی  حریـف  سـوریه  تیـم  گفـت:  وی 
نیسـت و مـا بایـد تمرکـز خـود را بـه بازی 
بعـدی معطـوف کنیـم و امیدوار باشـیم که 
مـی توانیـم همـان بـازی را که مقابـل کره 
جنوبی به نمایش گذاشـتیم، مقابل سـوریه 
هـم ارائـه کنیم. فکـر می کنـم در موقعیت 
خوبـی قـرار داریـم ، امـا هنـوز بـازی هـا و 

امتیازهـای زیـادی در پیـش داریم. 
سـوریه از چهار بـازی اول خـود، فقط یک 
بـرد مقابـل تیـم چیـن در قعـر گـروه ای 

تصاحـب کرده اسـت. 
کـی  کارلـوس  شـاگردان  کـه  درصورتـی 
روش همـان آمادگـی مقابـل کـره جنوبی 
را بـه نمایش بگذارند، شکسـت تیـم ایران 

دشـوار خواهـد بود. 
ورزشـگاه  در  پیـروزی  درمـورد  دژاگـه 
آزادی گفـت: فکـر مـی کنـم از دقیقه اول 
تـا آخـر خـوب بـازی کردیـم. بـازی برای 
کـره جنوبـی مقابـل ایران همیشـه دشـوار 
بـوده اسـت، چرا کـه مـا همانند یـک تیم 
و منسـجم بـازی مـی کنیم و این بـازی را 
بـاز هـم مقابل کره نشـان دادیم. از کسـب 
سـه امتیـاز ایـن دیدار خشـنود هسـتیم. 

وی گفـت: تیم ما بازیکنان جوان بسـیاری 
دارد و فقـط نیـاز بـه کمـی تجربه بیشـتر 
داریـم. امـا نهایت تالش خـود را به کار می 
گیریـم و فکـر مـی کنـم نسـبت بـه اولین 

بـازی پیشـرفت زیادی کـرده ایم.

دژاگه: سوریه حریف آسانی نیست، نباید دستکم گرفته شود

قادریان: 

برای طالی جهان به مجارستان می روم
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افتتاح و کلنگ زنی 4 طرح 
آب و فاضالب در استان مرکزی

استان  به  امید  و  تدبیر  کاروان  سفر  با  همزمان 
مرکزي سه طرح آب و فاضالب در شهر های اراک 
و تفرش افتتاح و یک طرح فاضالب در شهر خمین 

کلنگ زنی شد.
طرح ارتقاء تصفیه خانه فاضالب تفرش همزمان با 
سفر کاروان تدبیر و امید به استان مرکزي از طریق 
ویدئو کنفرانس توسط دکتر حسن روحاني رئیس 
جمهور و مهندس حمید چیت چیان وزیر نیرو و به 
صورت حضوري توسط سلطانی فر معاون رییس 
جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع 
دستی و گردشگری کشور ، علی میرزایی فرماندار 
تفرش و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی با 
اعتباری بالغ بر ۱2۰میلیارد ریال به بهره برداری 

رسید.
   بهره برداری از فاضالب کوی علي ابن ابي طالب 
)ع( به عنوان یکي از مناطق سنگي شهر اراک با 
اجراي 66 کیلومتر شبکه جمع آوري و خطوط 
انتقال و نصب  ۱۰576 فقره انشعاب فاضالب با 
اعتباری بالغ بر 2۱۰ میلیارد ریال و بهره برداری از 
نیروگاه برق آبی در شهر اراک  وکلنگ زنی طرح 
ساخت  مدول تصفیه خانه فاضالب شهر خمین از 
جمله دیگر طرح هایی بود که در این سفر مورد 

بهره برداری قرار گرفت.

پیش بینی تولید 2۱ هزار تن عسل
 در آذربایجان غربی

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از 
پیش بینی تولید 2۱ هزار تن عسل در استان خبر 
داد. اسمعیل کریم زاده در جمع خبرنگاران گفت: 
بر اساس آخرین آمارگیری انجام گرفته در سال 94، 
استان با داشتن بیش از یک میلیون کندوی مدرن و 
بومی و با تولید 27 درصد عسل کشور چندین سال 
متوالی مقام نخست کشوری را به خود اختصاص 
داده است و امسال نیز پیش بینی می شود بیش از 
2۱ هزار تن عسل از زنبورستانهای استان برداشت 
شود. وی اضافه کرد: آذربایجان غربی اولین استان 
دارای زنجیره های تولید عسل در کشور است که 
به لحاظ داشتن منابع الیزال الهی و شرایط آب و 
هوایی مناسب وجود مراتع و منابع غنی سرشار از 
شهد و گرده یکی از قطب های مهم برای پرورش 

زنبورعسل در سطح کشور به شمار می آید.
کریم زاده افزود: حداقل سه شرکت در استان به 
عنوان زنجیره تولید عسل با دارا بودن تعداد قابل 
مالحظه کندوی زنبورعسل، کارخانه بسته بندی و 
فروشگاه های متعدد عرضه محصوالت تولیدی از 

زنبورعسل فعالیت می کنند.
وی ادامه داد: آذربایجان غربی ساالنه با صادرات یک 
هزارو 5۰۰ تن از این داروی شفابخش به کشورهای 
همسایه ، شرق آسیا ، چین ، کویت و امارت بیش از 

6 میلیون دالر ارز عاید کشور می کند.

احیا آب انبارها در مراتع بوشهر 
اداره کل  بوشهر گفت:  استان  آبخیزداری  و  منابع طبیعی  مدیرکل 
منابع طبیعی استان بوشهر ساخت و احیا آب انبارها در 7 هزار هکتار 

مراتع استان بوشهر طراحی کرده است. 
استان  به  عشایر  قشالقی  کوچ  بررسی  نشست  در  مهاجری  سهیل 
بوشهر با بیان اینکه خشکسالی ها و عوامل غیرطبیعی سبب ضعیف 
شدن مراتع شده است، اظهار داشت: خشکسالی ها در سالهای اخیر 
چرای بی رویه و عوامل غیرطبیعی سبب ضعیف شدن مراتع  و زمینه 

بیابانی شدن مراتع فراهم کرده است.
وی مساحت مراتع استان بوشهر را یک میلیون و ۱4۰ هزار هکتار 
دانست و تصریح کرد: دو میلیون و 5۰۰ هزار واحد دامی در استان 
بوشهر جوابگوی بخشی دام ها  استان  بوشهر وجود دارد که مراتع  

است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر با بیان اینکه 4۰ 
درصد مراتع استان بوشهر در اختیار عشایر است، افزود: 64۰ هزار 
هکتار  مراتع استان بوشهر که 4۰ درصد کل مراتع است در اختیار 

عشایر برای تعلیف دام ها قرار دارد.
از یک درصد مراتع درجه یک، 3۱ درصد  اینکه کمتر  بیان  با  وی 
افزود: دام های عشایر و  فقیر هستند،  و  مابقی درجه 3  و  درجه 2 
با توجه به  روستائیان  بیشترین استفاده کننده از مراتع هستند و 
استقرار عشایر در 7 ماه از سال در مراتع  بیش از چند برابر ظرفیت 

از مراتع بهره برداری می شود.
مهاجری با تاکید بر همکاری و مشارکت عمومی مردم و مرتع داران 
برای جلوگیری از تخریب مراتع استان بوشهر تصریح کرد:  در صورت 
تخصیص اعتبار بذرکاری ۱45 هکتار از مراتع استان بوشهر در دستور 

کار اداره کل منابع طبیعی این استان قرار می گیرد.
وی با اشاره به اینکه برای تقویت مراتع بندهای خاکی اجرا شده است، 
گفت:  اداره کل منابع طبیعی استان بوشهر ساخت و احیا آب انبارها 

در 7 هزار هکتار مراتع استان بوشهر طراحی کرده است.
مدیرکل منابع طبیعی استان بوشهر با اشاره به اینکه عشایر از ۱5 آبان 
کوچ قشالقی خود را به استان بوشهر آغاز می کنند، تصریح کرد:  اداره 
کل منابع طبیعی با مشارکت اداره کل امور عشایر این استان اقدامات 
الزم برای ورود عشایر به  مناطق قشالقی استان بوشهر فراهم می کند.

۹۹ درصد خانوار شهری آذربایجان غربی
 از نعمت گاز بهره مند هستند

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر بیش از 
787 هزار و 5۰۰ مشترک در استان اذربایجان غربی به شبکه گاز 

طبیعی کشور متصل هستند
منصور صادقیان در جمع اصحاب رسانه با اعالم این خبر افزود: از 
استان  این  ایجاد  در  اشتراک جدید  تاکنون ۱8 هزار  ابتدای سال 

ایجاد شده است. 
 وی به نصب انشعابات گاز در این استان نیز اشاره کرد و اظهار داشت 
: در 7 ماه گذشته بیش از ۱۱ هزار انشعاب جدید اجرا شده است که 
با این عملیات انشعابات نصب شده در این استان تاکنون نزدیک به 

358 هزار انشعاب گاز طبیعی رسیده است. 
صادقیان گفت : از ابتدای سال 95 تاکنون به 76 روستا گازرسانی 
صورت گرفته است وعملیات گاز رسانی به 4۱3 روستا نیز در حال 
اجراست که با بهره برداری از پروژه های گازرسانی  روستاهای در 
دست اجرا، درصد خانوار روستایی بهره مند ازگاز طبیعی به 6۱ درصد 
می رسد که 99 درصد خانوار شهری آذربایجان غربی از نعمت گاز 

طبیعی بهره مند هستند.

خبر خبر

احمد فاضلیان، رئیس کل دادگستری استان البرز 
حضور  با  که  استان  قضایی  شورای  نشست  در 
و  استان  قضایی  دستگاه  مدیران کل  و  معاونان 
البرز  استان  قانون  پزشکی  اداره کل  میزبانی  به 
برگزار شد با اشاره به گزارش هایی که مدیران کل 
ادارات تابعه دادگستری و دادستانی مرکز استان از 
عملکرد 6 ماهه خود ارائه دادند، کمبود امکانات 
را بخشی از واقعیت های موجود استان دانست که 
با مجموعه قضایی و دستگاه های تابعه آن عجین 
شده است و گفت: ولی با این وجود خدمات رسانی 
این دستگاه ها بدون خدشه و با حداکثر ظرفیت و 
بیش از توان نیروی انسانی و تجهیزاتی در حال 

انجام است.
وی افزود: استان البرز در برهه ای حیاتی و تاریخی 
قرار گرفته است و تنها در این مقطع است که 
مختلف،  دستگاه های  مضاعف  همت  و  تالش 
می تواند آینده ای امیدوار کننده و کم دغدغه پیش 

روی نسل آینده قرار دهد.
رعایت حقوق مردم

بر  تاکید  با  البرز  استان  قضایی  مقام  عالی ترین 
مختلف  بخشهای  در  رسانی  اطالع  ضرورت 
دستگاه قضایی متذکر شد: مردم باید در جریان 
این خدمات قرار بگیرند چون بسیاری از خدماتی 
که انجام می شود به دلیل ضعف یا کم توجهی به 
استان  مردم  اطالع  به  کمتر  اطالع رسانی  مقوله 

رسیده می شود.

دیگری  مقوله  هر  بر  ارجح  را  مردم  حقوق  وی 
دانست و تصریح کرد: اگر در جایی این حقوق به 
نحوی تضییع شده است باید در سریع ترین زمان 
و به شکل کامل احقاق شود؛ در این زمینه هیچ 
مصلحتی پذیرفتنی نیست و نباید حتی برای حفظ 

جایگاه، مسئولی چشم بر روی تخلفات ببندد.
فاضلیان با تقدیر از اقدامات انجام شده در دادسرای 
عمومی و انقالب مرکز استان در حوزه برخورد با 
ناهنجاریها اظهار داشت: امیدواریم این اقدامات هم 
در دادسرای مرکز استان و هم در سایر دادسراها 
ادامه یابد تا شاهد برچیده شدن هر نوع ناهنجاری 

در استان البرز باشیم.
معضالت اتباع بیگانه

بخش دیگر اظهارات فاضلیان در این نشست به 
موضوع اتباع بیگانه و معضالتی که توسط آن ها در 
استان ایجاد شده اختصاص داشت که وی در این 
رابطه گفت: اتباع بیگانه غیرمجاز، منشا بسیاری از 
مشکالت و جرایم کشور هستند و بر اساس آمار 
بیشتر جرایم خشن در استان توسط این طبقه 
انجام می شود. رئیس کل دادگستری استان البرز 
به موضوع ورود دستگاه قضایی در حوزه اقتصاد 
مقاومتی نیز اشاره کرده و توضیح داد: تا قبل از 

سال 94، کمیته ای تحت عنوان حمایت قضایی از 
سرمایه گذاری در البرز وجود نداشت ولی ایجاد آن 
را به جد پیگیر شدم که اکنون ثمرات آن در حال 

به بار نشستن است.
وی اضافه کرد: دادستان مرکز استان به عنوان دبیر 
این کمیته، جلسات متعددی را در هفته برگزار 
می کند و با وجود اینکه تقریبا یک سال از فعال 
شدن این کمیته می گذرد ولی تاثیرات این کمیته 
در زمینه کارگشایی و حل مشکالت سرمایه گذاران 
به میزانی بوده است که هر هفته حجم زیادی از 

درخواست ها به دبیرخانه آن ارسال می شود.
حمایت از شرکت های دانش بنیان

عالی ترین مقام قضایی استان تصریح کرد: کمیته 
حمایت قضایی از سرمایه گذاری، منشا تحوالت 
بزرگی در استان بوده و هدف آن به هیچ عنوان 
زیر سئوال بردن عملکرد دستگاه های متولی در 
این حوزه نیست بلکه تنها هدف، حمایت از ایجاد 
اشتغال و رفع موانع سرمایه گذاری مشروع به طرق 

قانونی در استان است.
وضعیت  ساماندهی  ضرورت  بر  پایان  در  وی 
در  موجود  موانع  رفع  و  دانش بنیان  شرکت های 
اظهار داشت:  و  تاکید کرد  این شرکت ها  مسیر 
کمیته حمایت قضایی از این شرکت ها به شکلی 
ویژه حمایت می کند ولی در کنار آن کارگروهی را 
تشکیل خواهیم داد تا از سوء استفاده های احتمالی 

تحت عنوان دانش بنیان جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان البرز مطرح کرد:

اتباع بیگانه غیرمجاز، منشا بسیاری از جرایم در کشور

اگهی مفقودی 
بانی   پیکان مدل ۱378به شماره شهر  و سند کمپانی خودرو سواری  برگ سبز 

72- 547ط24 شماره شاسی 784۱5922مفقود گردیده ، فاقد اعتبار است 
بهشهر 

اگهی مفقودی
شماره  و  72-996ق72  پالک  شماره  NIB24Zبه  زامیادتیپ  وانت  سند  اصل 
 ، گردیده  ۰355387BD۱4۰NAZPLمفقود  شاسی  وشماره   639623 موتور 

فاقد اعتبار است 
بهشهر

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

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

فاقد سند رسمي
اول/  مورخ ۱395/۰6/۰3 هیات  راي شماره ۱3956۰33۱۰57۰۰۰۰2۱  برابر 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه دو تصرفات مالکانه 
بشماره شناسنامه 3۰7 کد  فرزند عسگر  کلیان  نصیری  احمد  آقاي  بالمعارض 
ملی ۱532268483 صادره از کاغذ کنان نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت ۱۰3/94 مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
584 فرعی از 36۱ اصلی واقع در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک 
اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  نصرآبادی  سلیمانیان  حسین  رسمی 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 47۰52  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:95/7/24 تاریخ انتشار نوبت دوم:95/8/9

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه ۲ کرج- ایرج فهیمی

نمایشگاه آثار بومی- محلی با موضوعیت )عکس و 
مردم شناسی(، با حضور مهندس رحیمی شهردار 
جوان قائم شهر، مهندس جعفر احمدی ریاست 
محترم شورای شهر، اعضای محترم شورای اسالمی 
شهر و مدیران شهری در قائم شهر آغار به کار کرد. 
مهمترین  اینکه  بر  تاکید  با  رحیمی  مهندس 
هویت و میراث گرانبهای هر جامعه حفظ آثار 
و هنرهای بومی آن است؛ وی همچنین اذعان 
داشت: پیشرفت و ترقی انسان ها در ابعاد مختلف 
از تکالیفی است که از نظر عقلی و برهانی برای 
همه انسان ها امری است الزم و اجتناب ناپذیر  و 
همه انسان ها باید در مسیر زندگی  در راستای 

حفظ فرهنگ، آداب و رسوم  و هنرهای قدیمی 
حرکت نمایند. وی ابراز داشت: باید این نمایشگاه 
ها باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا از نظر 
فرهنگی در حوزه ی گردشگری نیز تأثیرگذار 
باشد و هدف از برگزاری چنین نمایشگاه های 
همچنین  و  محلی  بومی–  فرهنگ  اشاعه  را، 
جلوگیری از بروز آسیب های ناشی از فضایهای 
گردشگری و خرده فرهنگ ها، عنوان داشتند. 
گفتنی است؛ این نمایشگاه به مدت یک هفته تا 
۱4 آبان ماه به صورت همه روزه و در ساختمان 
میراث فرهنگی قائم شهر واقع در خیابان مدرس 

برقرار می باشد.

 در افتتاحیه نمایشگاه بومی- محلی مازندران مطرح شد:

حفظ آثار و هنرهای بومی، هویت جامعه
استاندار کردستان گفت: زیرساخت های ورزشی 
در کردستان ضعیف است و باید به مرور زمان آنها 

را از راه جذب اسپانسر تقویت کنیم.
روسای  با  نشست  در  زاهدی،  عبدالمحمد 
هیات های ورزشی استان اظهار کرد: در آغاز بکار 
دولت یازدهم بالغ بر 7 هزار میلیارد تومان پروژه 
نیمه تمام در استان داشتیم که هم اکنون این 
رقم به 9 هزار میلیارد تومان رسیده است. وی 
با اشاره به اینکه پروژه های با پیشرفت فیزیکی 
اعتبار  تخصیص  اولویت  در  درصد   8۰ باالی 
هستند، افزود: اگر بخواهیم اتمام همه پروژه ها را 
در دستور کار قرار دهیم عمال به نتیجه مطلوب 
نخواهیم رسید چرا که اتمام همه پروژه ها کاری 

بسیار زمان بر است.
استاندار کردستان به پروژه سالن شش هزار نفری 
22 گوالن سنندج اشاره و عنوان کرد: متاسفانه 
این سالن سرپوشیده در گذشته بدون آنکه تملک 
شود ساخت آن شروع شد که مالک اصلی آن با 
شکایتی که داشت جلوی ادامه کار را گرفت و 
مبلغ 6 میلیارد تومان از بودجه این ورزشگاه برای 

خرید ملک صرف شد.
وی با ابراز امیدواری از اینکه در سال 96 پروژه 
سالن 6 هزاری 22 گوالن به بهره برداری برسد، 

زیرساخت های ورزشی در کردستان  ذکر کرد: 
ضعیف است و باید به مرور زمان آنها را از راه 

جذب اسپانسر تقویت کنیم.
زاهدی بیان کرد: متاسفانه کارخانه های تولیدی 
استان در وضعیت مناسبی نیستند و قدرت الزم 
برای اسپانسری یک تیم ورزشی را ندارند که این 

مسئله برای ورزش کردستان یک درد است.
وی با اشاره به اینکه اشتغال قهرمانان باید در 
اولویت قرار گیرد، عنوان کرد: باید کار گروهی 
برای  اجتماعی  آسیب های  کاهش  راستای  در 
ورزشکاران انجام شود تا این قشر دچار مشکل 

نشوند.
استاندار کردستان به ورزش همگانی و قهرمانی 
اشاره کرد و گفت: هر دو بحث در ورزش الزامی 
است و نشاط اجتماعی را به همراه دارد و ورزش 
قهرمانی نیز عزت ملی و امنیت را به همراه خواهد 

داشت.
وی در پایان با اشاره به اینکه ورزش قهرمانی افکار 
عمومی کشور را تغییر می دهد، از صدا و سیمای 
برنامه های  مستقیم  پخش  خواست  کردستان 
ورزشی هیأت ها را با هزینه کمتری انجام دهد 
تا با پخش آنها عالقه مندان بیشتری به سمت 

ورزش جلب شود.

زیرساخت های ورزشی در کردستان ضعیف است

آگهی فروش 
کامیون FM9تک باری کارکرد 1600 با موتور سالم اتاق 

60٪به قیمت 185 میلیون تومان بفروش میر سد.
 شماره تماس 09111194223

ابالغ 
در پرونده به شماره کالسه ۱۰2/95۰794 بدینوسیله به آقای عباس جامه بزرگ  
فرزند فعال مجهول المکان ابالغ می گردد که آقای پژمان شیر علی پور  شکایتی 
تاریخ  به  که  نموده  دادگاه  این  تقدیم  نامشروع   مال  تحصیل  بر  دایر  شما  علیه 
95/9/۱3 ساعت ۱۰:3۰ صبح تعیین وقت رسیدگی گردید در اجرای مواد ۱8۰-

۱۱5 قانون آیین دادرسی کیفری حسب دستور دادگاه مراتب در یک نوبت آگهی 
می شود که جهت رسیدگی در موعد فوق الذکر در این دادگاه حاضر شوید در 
غیر این صورت دادذگاه طبق مقررات قانونی نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود م. الف 992
منشی دادگاه 10۲ کیفری ۲ شهرستان جویبار – محمد شیر دل  

آگهی 
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای میثم اسدی فعال مجهول المکان ابالغ می 
شود شکایت علیه شما دائر بر سرقت پالک موتور سیکلت  و تمرد و مخدوش نمودن 
شماره شاسی و موتور سیکلت بموجب دادنامه شماره 95۰997۱2938۰۰779 
در پرونده کالسه 95۰462بتحمل دو سال حبس تعزیری بابت بزه تمرد نسبت به 
مامور دولت بوسیله تهدید با اسحله سرد چاقو و دو سال حبس تعزیری و هفتاد 
و چهار ضربه شالق تعزیری بابت بزه سرقت پالک موتور سیکلت و یکسال حبس 
اعالم  و  صادر  موتور  شماره  و  شاسی  شماره  نمودن  مخدوش  بزه  بابت  تعزیری 
از مجازاتهای مذکور که مجازات دو سال حبس و هفتاد و  میگردد بدیهی است 
چهار ضربه شالق تعزیری بزه سرقت پالک می باشد قابل اجرا است و اگر مجازات 
اشد به یکی از علل قانون تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود مجازات اشد 
بعدی اجرا می شود رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 

در دادگاه تجدید نظر استان مازندران می باشد م. الف 995
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری ۲ شهرستان جویبار – مهدیزاده 

آگهی احضار متهم 
به  ساالر چکودریه   محمد  آقای  این شعبه  پرونده 95۰998۱2955۰۰9۱9  در 
اتهام ترک انفاق بر حسب شکایت مریم بارانی  تحت تعقیب قرار گرفته است با 
عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده ۱74 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد 
انتسابی در این شعبه  اتهام  از  انتشار آگهی جهت دفاع  از تاریخ  تاظرف یک ماه 
بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی  حاضر گردد 

صادر خواهد شد 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جویبار م. الف 991

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
مهرنوش حرمتی پور خانه  دارای ش ش 2225 ملی 2۰646965۱2    به شرح 
دادخواست به کالسه۱۰/۱۱2۰/95این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان ناصر حرمتی پور به ش ش 9۱6با شماره ملی 
ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  93/5/4اقامتگاه  تاریخ  در   2۰62655479

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱-آرش حرمتی پور فرزند ناصر و مریم ش ش 2۰5۰266626 متولد ۱37۰ محل 

تولد بابل پسر متوفی 
2-مهرنوش حرمتی پور فرزند ناصر و مریم ش ش 355 متولد ۱36۰ محل تولد 

بابل دختر متوفی 
ناصر و مریم ش ش 3225 متولد ۱365 محل تولد  3-مهسا حرمتی پور فرزند 

بابل دختر متوفی 
4-مریم آهنگری بابلی فرزند حسین و ایران با ش ش 355 متولد ۱34۱ همسر 

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 خواهد 

شد 
قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف بابل 

دادنامه 
پرونده کالسه 94۰998۱2956۰۰64۰ شعبه ۱۰2 دادگاه کیفری دو شهرستان 

جویبار ۱۰2 جزایی سابق تصمیم نهایی شماره 94۰997۱2939۰۱۰۰6
شاکی خانم مژده طاهرنژاد بابلی فرزند مرتضی به نشانی شهرستان جویبار خیابان 
شهید دهقان منزل شخصی متهم سید اسماعیل حسینی بیزکی فرزند حسن به 

نشانی شهرستان جویبار کوچه شهید دهقان منزل شخصی 
اتهام ترک انفاق 

رای دادگاه 
در خصوص اتهام سید اسماعیل حسینی بیزکی فرزند حسن متواری دایر بر ترک 
نامبرده اظهارات  با توجه به شکایت  بابلی  نژاد  نفاق همسر ش خانم مژده طاهر 
متهم  اینکه  و  دادستان  ناحیه  از  صادره  کیفر خواست  دادسرا  در  ایشان  گواهان 
مذکور متواری و علیرغم اخطار از طریق نشر آگهی حاضر نشده و نسبت به اتهام 
مذکور دفاعی به عمل نیاورده است علیهذا بدین نحو بزهکاری اش محرز است به 
استناد ماده 52 قانون حمایت خانواده مصوب ۱39۱/۱2/۱ مشارالیه را به تحمل 
یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره تجدید نظر در یکی از محاکم 

تجدید نظر استان مازندران می باشد 
رییس شعبه 10۲ دادگاه کیفری ۲ جویبار سید محمد اسداله پور 

آگهی 
در پرونده 95۰998۱295۰۰۰435 این شعبه آقای میالد ملکیان فرزند احمد به 
اتهام سرقت گوشی تلفن همراه تحت تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول 
المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده ۱74 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تاظرف یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی صادر خواهد شد 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جویبار م. الف 990

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
کالسه  به  دادخواست  شرح  به  محمد     فرزند  خانه   جام  بالویی  اکبر  آقای 
95/5۰7این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سیده فاطمه باغبانیان   فرزند سید علی اصغر بشناسنامه  773صادره از 
ساری در تاریخ 95/3/۱۱اقامتگاه دائمی خود شهرستان میاندرود – سورک   بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
به ش ملی 2۰9333425  فرزند محمد ت ت ۱337  بالویی جام خانه   ۱-اکبر 

صادره از ساری همسر  متوفی 
2-محمد مهدی بالویی فرزند اکبر  ت ت ۱358 به ش ش 3۱66 صادره از ساری 

فرزند متوفی
3-علی بالویی جام خانه  فرزند اکبر  ت ت ۱367 به ش ش 879 صادره از ساری 

فرزند متوفی
4-سمانه بالویی جامخانه   فرزند اکبر  ت ت ۱36۱ به ش ش 2۰92۱74789 

صادره از ساری فرزند 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 خواهد 

شد م. الف 2۰7
آقاجانی قاضی شعبه دوم حکمی  شورای حل اختالف سورک 

ابالغ 
خانجانی  هادی  آقای  به  بدینوسیله   ۱۰2/95۰79۰ کالسه  شماره  به  پرونده  در 
فرزند عباسعلی فعال مجهول المکان ابالغ می گردد که خانم زهرا صادقی شکایتی 
علیه شما دایر بر ترک انفاق تقدیم این دادگاه نموده که به تاریخ 95/9/7 ساعت 
۱۰:3۰ صبح تعیین وقت رسیدگی گردید در اجرای مواد ۱8۰-۱۱5 قانون آیین 
دادرسی کیفری حسب دستور دادگاه مراتب در یک نوبت آگهی می شود که جهت 
رسیدگی در موعد فوق الذکر در این دادگاه حاضر شوید در غیر این صورت دادذگاه 

طبق مقررات قانونی نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم خواهد نمود م. الف 993
منشی دادگاه 10۲ کیفری ۲ شهرستان جویبار – محمد شیر دل  

آگهی مزایده اموال منقول – نوبت دوم 
احکام  اجرای  متمرکز  شعبه   95۰۱52 کالسه  اجرایی  پرونده  در  اینکه  به  نظر 
مدنی محکوم علیه آقای عزت اله بابایی کچپی فرزند محمد رضا به پرداخت مبلغ 
با وکالت محمد مهدوی  ۱8۰/3۱۱/۰۰۰ ریال در حق محکوم له نرگس نصیری 
و همچنین مبلغ 8/25۰/۰۰۰ ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق دولت محکوم 
گردید ه و محکوم له در جهت ادای طلب خود یک دستگاه خودروی نیسان ابی 
رنگ بشماره 599ه2۱ ایران 72 مدل 73 که آثار پوسیدگی در قسمت بار و درب 
جلو و اتاق راننده مشهود بوده و تمام رنگ و فاقد سپر عقب و فاقد شیشه درب 
جلو و دارای ترک خوردگی شیشه جلو در سمت راست بوده و بدلیل در اختیار 
نبودن سوئیچ خودرو بازدید فنی مقدور نگردیده و برابر اعالم شفاهی وکیل خواهان 
خودرو فوق الذکر قابل حرکت نبوده و توسط جرثقیل به پارکینگ منتقل گردیده و 
نیاز به بازدید فنی توسط تعمیر گاه مجاز دارد و برابر اعالم مالک خودرو دارای بیمه 
نامه جدید که حداقل ده ماه اعتبار داشته می باشد و موتور وسیله نقلیه تازه تعمیر 
می باشد و مشکل فنی خاصی نمی باشد را تعرفه نموده که خودرو ی موصوف از 
ناحیه کارشناس رسمی به مبلغ 6۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است با عنایت 
به اینکه نظریه ارزیاب در مهلت مقرر قانونی مورد اعتراض قرار نگرفته است لذا 
خودروی مذکور در روز شنبه مورخ 95/8/22 راس ساعت ۱۰ صبح از طریق مزایده 
به فروش میرسد متقاضیان میتوانند جهت اطالع بیشتر پنج روز قبل از برگزاری 
مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری نکا محل برگزاری مزایده مراجعه 
نمایند مزایده از قیمت پایه شروع و برنده آن کسی خواهد بود که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید ضمنا ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
دریافت خواهد شد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر یک ماهه بقیه بها 
مال را نپردازد ده درصد پرداختی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 

خواهد شد م. الف 95۱6۰
ذوالفقاری – دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستنری نکا 

برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم

۱-جعفر ناهیدپور نام پدر نقی نشانی البرز- کرج – فردیس کانال غربی بلوار 45 
متری امام نبش نسترن غربی ک شهید محمود شجاعی پ 4۱ واحد 2

مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم
۱-رجبعلی نکاحی نام پدر ابراهیم نشانی- 

محکوم به:
دادنامه  شماره  و   5۱۰۰3۰۱ شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
مربوطه 95۰9972695۱۰۰2۱۱ محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ پنج 
میلیون و سیصد هزارتومان اصل خواسته بانضمام 88۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی 

در حق محکوم له و همچنین پرداخت نیم عشر دولتی
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 
2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبت او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود  اعسار به مقام قضائی 
)مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(. 4- خودداری محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2۰ ق.م.ا و ماده 
۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو 
با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به 
یاهر دو مجازات می شود. )ماده 2۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(. 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 
مالی ۱394(.   اجرای محکومیت  نحوه  قانون  ماده 3  )تبصره ۱  بود.  علیه خواهد 

47522 م/الف
مسئول دفتر شعبه سی و پنج شورای حل اختالف کرج- زارع

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول
 انجمن صنفی کارگری گچ کاران استان البرز

اولین مجمع عمومی انجمن صنفی گچ کاران استان البرز 95/9/4 
کرج  نشانی  به  آفتاب  مجتمع  محل  در   18 ساعت  دوشنبه  روز 
تامین   1 شعبه  جنب  مطهری  خیابان  ابتدای  آزادگان  میدان 
اجتماعی برگزار میگردد. از کلیه اعضا مربوطه دعوت بعمل می 

آید در جلسه مذکور شرکت نمایند.
دستور جلسه:

1-گزارش بازرسی
2-گزارش مالی بیان )بیان 1 سال(

3-تصویب هزینه های اجاس
4-تعیین بودجه 96-95

هیئت مدیره انجمن گچ کاران استان البرز5-انتخاب بازرس
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انتصاب  معاون فرهنگی- اجتماعی 
دانشگاه شهرکرد

با صدور حکمي از سوي دکتر شامحمدي رئیس 
دانشگاه شهرکرد، معاون فرهنگی- اجتماعی این 

دانشگاه منصوب شد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شهرکرد، با صدور 
حکمي از سوي دکترشامحمدي رئیس دانشگاه 
شهرکرد، دکتر حمیدرضا عزیزی، عضو هیات علمي 
دانشکده دامپزشکی این دانشگاه، به عنوان معاون 
فرهنگی- اجتماعی دانشگاه شهرکرد منصوب شد.

دکتر شامحمدي در حکم انتصاب ایشان، خواستار 
توجه و اهتمام به ارتقاء سطح فرهنگي دانشگاه، 
انساني،  و  اسالمي  ارزشهاي  گسترش  و  بسط 
تعامل سازنده و فعال با نهاد نمایندگي مقام معظم 
رهبري در دانشگاه، دانشجویان، کارکنان، اعضاي 
محترم هیأت علمي و مدیریت فرهنگي استان، 
دانشجویان  فعال  مشارکت  زمینه  نمودن  فراهم 
و جدي  مستمر  نظارت  فرهنگي،  برنامههاي  در 
بر فعالیتهاي حوزه تحت پوشش اعم از کانونهاي 
جلب  دانشجویي،  اسالمي  تشکلهاي  و  فرهنگي 
هیأت  از  اعم  دانشگاهي  همکاران  مشارکت 
علمي و کارکنان در برنامههاي فرهنگي، رعایت 
صرفهجویي و پرهیز از اسراف، تقویت نظم و انضباط 
و قانونمندي، صبر و بردباري در انجام وظایف وانجام 
تمام فعالیتهاي قانونی محوله شد و این موارد را 

 متضمن موفقیت دکتر عزیزی دانست.
دیدار مدیرعامل برق منطقه ای 

خوزستان با خانواده شهید تقوی فر
به  خوزستان  ای  منطقه  برق  مدیرعامل شرکت 
همراه تعدادی از مدیران  و کارکنان این شرکت با 
خانواده  سردار سرتیب شهید سید حمید تقوی فر 

از شهدای مدافع حرم دیدار کرد.
محمد دشت بزرگ رییس هیئت مدیره ومدیرعامل 
شرکت با حضور در منزل سردار شهید حمید تقوی 
با خانواده وی دیدارو   ، فراز شهدای مدافع حرم 
دیدار گفت: خوشبخت  این  در  گفتگو کرد. وی 
هستیم که استان خوزستان وشهر اهواز خاستگاه 
بزرگوارسردار  وشهید  بوده  حرم  مدافع  شهدای 
سیدحمید تقوی فر بعنوان پنجمین شهید مدافع 
حرم در اهوازبعنوان یکی از عباد صالح خداوند است.
وی افزود : این شهید عزیز به تاسی از عموی سادات 
، حضرت ابوالفضل العباس )ع(که خود شهید مدافع 
اهل بیت وحرم می باشد در این راه گام برداشته و 

باعث سرفرازی همه ما گردیده است .
دشت بزرگ اظهار داشت : به فرموده مقام معظم 
رهبری اکنون این آسایش و امنیتی که در کشور 
مانند  بزرگوارنی  رشادتهای  مرهون  دارد  وجود 
مدافعین و شهدای حرم است و چه بسی اگر این 
از خود گذشتگی ها و رشادتها نبود می بایست در 
کش  قداره  دشمن  با  خودمان  جغرافیایی  حوزه 
بعنوان خط  این شهدا  و   داعش می جنگیدیم 
شکنان ، خود مسیرجهاد در راه خدا را انتخاب کرده 

و حماسه آفرین شدند.

آغاز عملیات اجرایی شهرک صنعتی صنایع پایین 
دستی پتروشیمی در خمین 

شهرک  ساخت  اجرایی  عملیات  زاده  نعمت  مهندس  حضور  با 
صنعتی پایین دستی درخمین آغاز شد. 

تامین  است  قرار  و  دارد  مساحت  هکتار   95 صنعتی  شهرک  این 
و  پتروشیمی  های  مجتمع  تجهیزات  و  اولیه  مواد  ی  کننده 

پاالیشگاهی منطقه باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم آغاز این عملیات اجرایی 
با اشاره به آثار مثبت ایجاد شهرک های صنعتی در کشور پس از 
کشور  در  اکنون  هم  صنعتی  شهرک   75۰ گفت:  اسالمی  انقالب 
وجود دارد و برای رفع موانع و مشکالت پیش روی این شهرک ها 

بیش از پیش تالش خواهیم کرد.
هکتار   ۱۰۰۰ از  بیش  خمین  صنعتی  شهرک  اینکه  بیان  با  وی 
ارتقا  بالقوه ای برای توسعه ی صنعتی و  مساحت دارد و ظرفیت 
شهرک  این  های  ویژگی  از  یکی  افزود:  دارد  وجود  آن  در  تولید 
استفاده از مزایای مناطق کم تر برخوردار از جمله معافیت مالیاتی 

است
مهندس محمدرضا نعمت زاده از همه ی مدیران و دست اندرکاران 
تمام  تا  خواست  پتروشیمی  دستی  پایین  ساخت شهرک صنعتی 
تالش خود را برای دعوت از سرمایه گذاران و ساخت سریع تر این 

شهر ک ها بکار گیرند.

در هفت ماهه نخست سال صورت گرفت؛
کاهش  8 درصدی تصادفات استان البرز

تصادفات  البرز،  استان  پلیس  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
درونشهری هفت ماهه سال جاری، اعم از فوتی، جرحی و خسارتی 
داشته  کاهش  درصد   8 قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  استان، 

است. 
این مرکز اعالم کرد: باتوجه به کاهش 2 درصدی تصادفات فوتی، 
3۰ درصدی تصادفات جرحی کاهش و تصادفات خسارتی 7 درصد 

افزایش یافت.
تصادفات  علل  ترین  عمده  است؛   آمده  گزارش  این  در  همچنین 
عدم توجه به جلو، عدم رعایت حق تقدم و فاصله طولی بوده است 
که خوشبختانه با اقدامات ویژه زحمات شبانه روزی ماموران پلیس 
ایمنی  های  توصیه  و  قوانین  رعایت  در  رانندگان  دقت  و  راهور 
به  نسبت  درصد   8 سال،  اول  ماهه  دو  در  فوتی  تصادفات  میزان 
مدت مشابه سال قبل کاهش یافت. مراتب جهت آگاهی و اطالع 

رسانی اعالم می گردد.
برخورد با رانندگان متخلف در هفت ماهه سال 95

ماهه  اعالم کرد: در هفت  البرز  استان  پلیس  اطالع رسانی  پایگاه 
با  به روز مرتبط  از سیستم های هوشمند و  بابهره گیری  امسال، 
ریال  میلیون  ده  از  بیش  خالفی  دارای  خودرو   ۱۱5 ناجا  سامانه 
توقیف و 78 راننده نیز به جهت دارا بودن سابقه بیش از 3۰ نمره 
منفی به مدت سه ماه از رانندگی محروم شدند و به منظور حفظ 
جان شهروندان در معابر 48 راننده مست و معتاد شناسایی و به 
و  آگاهی  جهت  مراتب  اند.  شده  محروم  رانندگی  از  ماه   6 مدت 

اطالع رسانی اعالم می گردد.

خبر خبر

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری پراید صبا مدل ۱383 به شماره انتظامی ایران ۱65/82ج24 به 
شماره شاسی ۰۰962۰9۰ به شماره شاسی S ۱4۱2283342637 به نام عادل 

ذبیحی اوشیبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .
بابل 

 رای دادگاه
شاکی: آقای حمید خدائی فرزند صمد شاکی، به نشانی اردبیل- خیابان دادگستری- 

روبروی اداره ثبت اسناد- ساختمان وکالی راد- طبقه اول
2- آقای محمد موسی زاده فرزند جواد شاکی، با نمایندگی و وکالت آقای حمید 
خدائی فرزند صمد به نشانی اردبیل- خیابان دادگستری- روبروی اداره ثبت اسناد- 

ساختمان وکالی راد- طبقه اول
اتهام ها: ۱- تهدید 2- توهین به اشخاص عادی

در خصوص اتهام آقای هرمز خلیفه فرزند رستمعلی )فاقد اطالعات تکمیلی به لحاظ 
عدم حضور در دادسرا و دادگاه علیرغم انتشار آگهی( دایر بر توهین و تهدید موضوع 
شکایت آقای حمید خدایی به وکالت از آقای محمد موسی زاده فرزند جواد نظر به 
شکایت شاکی و اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده در دادسرا و استعالم 
انجام شده از مخابرات و پرینت تلفنی موجود در پرونده صورت مجلس متن پیامکها 
ارسالی از طرف متهم کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اردبیل و سایر 
قرائن و امارات موجود بزه انتسابی از ناحیه مشارالیه محرز و مسلم است لذا دادگاه 
به استناد مواد 6۰8 و 669 قانون مجازات اسالمی مصوب ۱392 حکم بر محکومیت 
متهم موصوف از جهت اتهام توهین به یک میلیون ریال جزای نقدی و از جهت 
اتهام تهدید به 74 ضربه شالق تعزیری صادر و اعالم می نماید وفق ماده ۱34 قانون 
مجازات اسالمی مصوب ۱392 مجازات اشد در مورد متهم موصوف اجراء خواهد شد. 
رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع 
می باشد. پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز پس از ابالغ دادنامه قابل 

تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اردبیل می باشد.
دادرس شعبه 108 دادگاه عمومی و جزائی اردبیل- رهبری حق

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

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

فاقد سند رسمی 
تعیین  قانون  موضوع  اول  ۱3956۰3۱6۰۰2۰۰2456هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای داود سالمیان 
فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه ۱2دریک باب ساختمان مسکونی به مساحت 
۱26،98 متر مربع پالک 2657 فرعی از ۱اصلی واقع در اسالم آباد غرب شهرک 
ولیعصرکه شمل مبایعه نامه عادی واستقرار ملک درسهم مالکین وزارعین طبق 
قانون اصالح ارضی وعدم دسترسی به ملک اولیه محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف 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 : ۱395،۰8،۰9
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱395،۰8،26

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

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

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

سند رسمی 
برابر رای شماره ۱3956۰3۱6۰۰2۰۰2398هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
فرزند  محمدی  ناهید  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباد  اسالم  ملک 
محمودرضا به شماره شناسنامه ۱92 دریک باب ساختمان مسکونی به مساحت ۱84 
متر مربع پالک 2۱9 فرعی از 3 اصلی واقع در اسالم آباد غرب خیابان شهید چمران 
کوچه شهید صادقی کوچه دانش 2 شامل مبایعه نامه عادی واستقرار در سهم زارعین 
ومالکین طبق قانون اصالح ارضی وعدم دسترسی به مالک اولیه محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف 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 : ۱395،۰8،۰9 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱395،۰8،26

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

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

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

فاقد سند رسمی 
تعیین  قانون  موضوع  اول  ۱3956۰3۱6۰۰2۰۰2434هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
ابراهیم  آقای  متقاضی   بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباد  اسالم  ملک  ثبت  حوزه 
آبادغرب در یک  از اسالم  احمدی فرزند مراد به شماره شناسنامه ۱۰62 صادره 
باب ساختمان مسکونی به مساحت ۱69،۰4 مترمربع در پالک 7 فرعی از ۱ اصلی 
واقع در اسالم آباد جنب بیمارستان خیابان شهید صادقی شامل مبایعه نامه عادی 
وعدم دسترسی به مالک اولیه محرزگردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
به  فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به  نوبت  در دو 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
اعتراض طبق  و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  است در صورت  نمایند.بدیهی 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱395،۰8،۰9
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱395،۰8،26

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

آگهی صدور سند
نظر به اینکه به استناد مفاد رای شماره ۱3956۰3۰۱۰22۰۰6946 )95/6/۱4( 
هیئت رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط 
کریم بر حسب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی  آقای  تاکید  بر  فاقد سند رسمی مبنی 
سرخوش هاشمی  فرزند  بیرام  به شماره شناسنامه  یک  صادره از خلخال  نسبت 
با بنای احداثی به مساحت  82/۱2 متر مربع به  به ششدانگ یک قطعه زمین  
پالک فرعی مفروز و مجزی شده از پالک  2۱۱6 فرعی قطعه – تفکیکی از ۱6۰ 
اصلی واقع در قریه رباط کریم  حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی 
علی اکبر ملکی حرز گردیده .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱5 روز آگهی میشود .در صورتیکه شخص یا 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 رسید اخذ نماید تا به دادگاه صالحه احاله 
و اقدامات موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه گردد. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
و در حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود 

. م/الف ۱39۱
تاریخ انتشار نوبت اول 95/7/24
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/8/9 

کفیل اداره ثبت اسناد رباط کریم ابوالفضل محمد حسینی 

متن اگهی 
حقوقی  عمومی  دادگاه  ششم  شعبه   94۰99866۱۰6۰۰۰95 کالسه  پرونده 
 95۰99766۱۰6۰۰49۱ شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
خرم  شهرستان  نشانی  به  ناصرعلی  فرزند  اکباتان  رحیمی  مریم  خانم   : خواهان 
: ۱-آقای  –خواندگان  –فاز یک کیو کوچه هنر 8 منزل رحیمی پالک 82  آباد 
امیر کریمی فرزند ناصر به نشانی خرم آباد –فاز یک کیو کوچه هنر 9 کدپستی 
به  امیری  امین  آقای  نمایندگی  با  امالک  و  اسناد  ثبت  2-اداره   68۱5737797
نشانی لرستان –خرم آباد  خ 6۰ خ چمران خ جهان آرا اداره کل  ثبت اسناد و 

امالک لرستان – خواسته :اعتراض به عدم افراز 
علی  ناصر  فرزند  اکباتان  رحیمی  مریم  خانم  دعوی  خصوص  در   : دادگاه  رای 
حقوقی  نمایندگی  با  آباد  خرم  شهرستان  امالک  و  اسناد  ثبت  ۱-اداره  بطرفیت 
به تصمیم  اعتراض  ناصر بخواسته  امیر کریمی فرزند  آقای علی رحیمی 2-آقای 
واحد ثبتی خرم آباد مبنی بر عدم افراز قسمتی از پالک ثبتی شماره ۱839 اصلی 
بخش دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی خواهان و 
ضمائم پیوست احراز مالکیت مشاعی خواهان و نظر به اینکه دادگاه جهت احراز 
واقع و قابل افراز بودن یا نبودن ملک مشاعی قرار ارجاع امر به کارشناس صادر 
و کارشناس منتخب دادگاه ملک مذکور را قابل افراز بین مالکین مشاعی دانسته 
که وصول نظریه کارشناس به طرفین ابالغ و اعتراضی به نظریه مذکور نشده فلذا 
دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته با استناد به ماده 2 قانون افراز و فروش امالک 
مشاعی ضمن فسخ تصمیم واحد ثبتی مبنی بر عدم قابلیت افراز از پالک صدر 
الذکر حکم به الزام ثبت اسناد و امالک خرم آباد به افراز پالک مذکور برابر مقررات 
قانونی صادر و اعالم می گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل 

تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – قوام آذر همایون 

آگهی موضوع ماده3
و ماده۱3آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی اداره ثبت اسناد و امالک اهواز
نظربه اینکه دراجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 
آقای  3۰۰37۱۱-۱395-۱395/6/24-تصرفات  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد 
ازامور  شناسنامه2۱576صادره  شماره  محمدجعفربه  فرزندسید  سیدمحمدامام 
خارجه عراق کد ملی47229۰4۱2۱نسبت به یک باب ساختمان به مساحت7۰متر 
ازمالکیت  اهواز خروجی  دو  از ششدانگ پالک 262۰/۱574بخش  مربع قسمتی 
برابرماده3قانون مزبورمراتب  لذا  محمد مهدی دولتی منجر به صدوررای گردیده 
دردونوبت به فاصله پانزده روزجهت اطالع عموم آگهی می گرددتا هرکس نسبت 
به تصرفات مفروزه ومالکیت ایشان اعتراض  داشته باشد از تاریخ انتشارنوبت اول 
این آگهی بمدت دوماه اعتراض خود رامستقیمابه اداره ثبت اسناد و امالک اهواز 
ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  نمایندومعترض  دریافت  ورسید  تسلیم 
دادخواست  تقدیم  وگواهی  تقدیم  قضائی  مقامات  به  دادخواست  اعتراض  تسلیم 
اخذوبه اداره ثبت محل تحویل نمایند بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض 
درموعدمقرراداره ثبت برابرمقررات اقدام به صدورسند مالکیت خواهد نمود.شماره 

م الف:)5/3۱۱3( 
تاریخ انتشارنوبت اول:۱395/8/9-تاریخ انتشارنوبت دوم:۱395/8/24

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اهواز-شیخ زاده

متن آگهی 
خواهان / شاکی صادق رحمتی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم لیال لطفی  
به خواسته اذن در ازدواج تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان خرم آباد نموده که 
اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم  به شعبه  جهت رسیدگی 
آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی 
به کالسه95۰99866۱۰۱۰۰427  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  و  ارجاع 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   ۰9:۰۰ ساعت  و   ۱395/9/۱3
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – سیاوش بیرانوند. 

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

فاقد سند رسمی 
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱3956۰3۱3۰۱۰۰۰2۰8۰ شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد نیک نژاد 
فرزند رسول بشماره شناسنامه 3۱6 صادره از بوکان در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت ۱5۰ متر مربع پالک 4698 فرعی از ۱۱4 – اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک باقیمانده ۱۱4 – اصلی واقع در بخش ۱7 شهرستان بوکان خریداری از 
 . الواسطه محرز گردیده است  مالک رسمی آقای محمدسعید صوفی عباسی مع 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکین متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمود زاده – رییس ثبت اسناد و امالک بوکان

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱395/۰7/24
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱395/۰8/۰9

آگهی ابالغ 
دادخواست وقت رسیدگی

عباس  طرفیت  به  دادخواستی  قادر   فرزند  آباد  رجل  شمسی  ابراهیم   : خواهان 
اختالف  تقدیم شعبه 4شورای حل  به خواسته مطالبه وجه   فرزند حسن  سلک 
شهرستان بهارستان  نموده که به کالسه 4۰۰/4/95 ثبت شده برای روز سه شنبه 
مورخ 95/9/9 ساعت ۱6  وقت رسیدگی تعیین گردیده وچون نامبرده  مجهول 
المکان اعالم شده لذا برحسب تقاضای خواهان و دستور شورا ومستندا  به ماده 
73 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب درامور مدنی  مراتب فوق 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار درج وضمنا تا قبل از طول وقت رسیدگی 
میتواند به دبیرخانه شورا مراجعه وبا دریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم آدرس 
تصمیم  مقررات  مطابق  شورا  حضور  عدم  درصورت  نماید  اعالم  خودرا  سکونت 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
رئیس شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان بهارستان  

آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یک قطعه باغ آبی بمساحت 53873 متر مربع 
پالک 3 فرعی از 38 اصلی واقع در بخش 2۱ مهاباد بنام آقای محمد خضری در 
اجرای رای هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به 
قانون   ۱4 ماده  برابر   ۱395/۰۱/۱4 مورخه   ۱3956۰3۱3۰۰7۰۰۰۱38 شماره 
ثبت در روز دوشنبه مورخه ۱395/۰9/۰۱ تحدید حدود به عمل می آید. لذا بدین 
از مجاورین و صاحبان حقوق دعوت می شود که در روز تعیین شده در  وسیله 
محل حاضر و در صورتیکه اعتراضی به حدود و حقوق ارتفاقی داشته  باشند از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت سی روز اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک مهاباد تسلیم و رسید دریافت نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض و 
دریافت رسید لغایت سی روز به مرجع ذیصالح قضایی مراجعه و نسبت به تنظیم 
و  اخذ  از دادگاه  را  تقدیم دادخواست  نمایند و گواهی  اقدام  اعتراض  دادخواست 
ظرف مهلت مقرر یک ماهه به اداره ثبت اسناد و امالک مهاباد ارائه نمایند . در غیر 
اینصورت چنانچه متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی به دادگاه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و ارائه نمایند بدون توجه به اعتراض مطابق مقررات 

سند مالکیت بنام متقاضی ثبت صادر خواهد شد.
صذیق رنجبر – کفیل ثبت اسناد و امالک شهرستان مهاباد

تاریخ انتشار : روز یکشنبه ۱395/۰8/۰9

دادنامه
خواهان: خانم مریم صائب مقدم    فرزند  شریف به نشانی نسیم شهر حصارک خ 

رجایی ۱۰ متری نبوت پ ۱۱7 
خوانده: آقای علیرضا موسوی زاده  به نشانی مجهول المکان 

 خواسته : حضانت 
)) رای دادگاه ((

درخصوص دادخواست خانم مریم صائب مقدم  فرزند شریف یطرفیت آقای علیرضا 
متولد  مائده  بنام  مشترک  فرزند  حضانت  خواسته  به  فرامرز  فرزند  زاده  موسوی 
۱392/۰8/۰3 دادگاه پس از احراز رابطه ی فرزندی و ابوبنی بین کودک وطرفین 
با  خواسته  بابت  از  آن  وظهر  خواهان  شناسنامه  مصدق  فتوکپی  بداللت  پرونده 
عنایت به اظهارات خواهان و اینکه خوانده علیرغم ابالغ جلسه دادگاه حاضرنشده 
موجه  را  خواهان  ادعای  دادگاه  لذا  است  ننموده  ارسال  نیز  ای  الیحه  و  است 
تشخیص و مستندا به مواد ۱۱68و۱۱69 قانون مدنی حضانت فرزند مشترک بنام 
مائده را به خواهان واگذار می کند رای صادره غیابی و ظرف مدت 2۰ روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف 2۰ روز پس از آن قابل تجدید نظر 

دردادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد . شماره ۱7۰2 
قیاسی – رئیس شعبه چهارم حقوقی دادگستری بهارستان 

در نشست مشترک مدیرکل بنادر و دریانوردی 
آزاد اسالمی  با رییس دانشگاه  استان هرمزگان 
و  علمی  همکاری   توسعه  لزوم  بر  بندرعباس، 

آموزشی بین این دو مجموعه تأکید شد.  
در این نشست که به میزبانی بندر شهید رجایی 
صورت گرفت، »ابراهیم ایدنی« مدیرکل بنادر و 
دریانوردی استان هرمزگان با اشاره به حجم باالی 
سرمایه گذاری های انجام شده در بزرگترین بندر 
جغرافیایی،  ممتاز  موقعیت  گفت:  ایران  تجاری 
دسترسی به آب های آزاد جهان، اتصال به شبکه 
بین المللی راه آهن، برخورداری از تجهیزات مدرن 
بندری و دریایی و همجواری با مناطق آزاد قشم 
و کیش و بنادر حوزه خلیج فارس از جمله ویژگی 
به دروازه  را  بندر شهید رجایی  هایی است که 
طالیی ایران در کریدور شمال و جنوب تبدیل 

کرده است.
وی افزود: این بندر عالوه بر نقش آفرینی فعال در 
تجارت جهانی، می تواند کانونی مهم برای توسعه 
آموزشی های تخصصی دریایی و بندری کشور 

نیز قرار گیرد.  
دکتر »مهدی باقری« رییس دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد بندرعباس نیز در این دیدار از جایگاه مهم 
بنادر در تعامالت اقتصادی سخن به میان آورد و 
افزود: بندر شهید رجایی به عنوان دروازه طالیی 
برای  مناسب  فرصتی  منطقه  و  کشور  اقتصاد 
فراهم  را  بین الملل  اقتصادی و تجارت  مراودات 
ها  توانمندی  به  اشاره  ضمن  وی  است.  آورده 

و جایگاه استراتژیک این بندر، افزود: بر همین 
اساس قصد داریم تا با شناخت توانمندی های این 
بندر برای توسعه همکاری های علمی و آموزشی 

برنامه ریزی کنیم.
الزم به ذکر است، در پایان این نشست، طرفین 
با اشاره به نقش و جایگاه ملی و فرا ملی بندر 

نیروی  آموزش  و  تربیت  لزوم  و  رجایی  شهید 
موافقت  آن  در  مجرب  و  تخصص  انسانی 
کردند که کمیته ای فنی و آموزشی مرکب از 
و  مطالعات  انجام  زمینه  در  نمایندگان طرفین 
نیاز سنجی آموزشی اقدام نمایند. همچنین پس 
از نهایی شدن نتایج این کمیته، تفاهم نامه ای 
مشترک به منظور اخذ مجوز جهت تسهیل در 
پذیرش و جذب پرسنل اداره کل و شرکتهای 
فعال در بندر شهید رجایی در مقاطع تحصیلی 
تکمیلی)کارشناسی  تحصیالت  و  کارشناسی 
هایی  رشته  در  و  تخصصی(  دکتری  و  ارشد 
و  کشتی  مهندسی  دریایی،  بندری،  تخصصی 
سال  ..... طی  و  دریانوردی  ملوانی،  کشتیرانی، 

جاری منعقد شود.
الزم به ذکر است، پیش از برگزاری این نشست، 
ارشد  کارشناسی  مقطع  دانشجویان  از  جمعی 
اسکله های  از   )EBA( هرمزگان  دانشگاه 
و  نفتی  منظوره  چند  های  اسکله  کانتینری، 
تجهیزات بندری و دریایی مجتمع بندری شهید 
رجایی بازدید کردند و از نزدیک در جریان فعالیت 

های این بندر قرار گرفتند.

توسعه همکاری  علمی و آموزشی اداره کل بنادر هرمزگان با دانشگاه آزاد اسالمی 

مدیرکل زندان های کردستان، محدودیت منابع مالی 
را یکی از مهم ترین دغدغه های انجمن های حمایت از 
زندانیان کردستان دانست و گفت: در حال حاضر 9۰۰ 
از  انجمن های حمایت  پوشش  تحت  نیازمند  خانواده 

زندانیان استان هستند.
اسحاق ابراهیمی در گردهمایی مدیران عامل انجمن های 
حمایت زندانیان استان که با هدف هم اندیشی پیرامون 
بهبود وضعیت این مراکز حمایتی برگزار شد، اظهار کرد: 
آنان کاری  نیازمند  به زندانیان و خانواده های  خدمت 
حساس و در عین حال بسیار دارای ثواب نزد خداوند 

است.
یک  اما  جامعه  در  ناخوشایند  پدیده ای  را  زندان  وی 
اگر  افزود:  ضرورت و واقعیت اجتماعی قلمداد کرد و 
زندان و پدیده حبس از بُعد فرهنگی و اجتماعی مورد 
بررسی قرار گیرد، این موضوع پدیده ای ناخوشایند به 
حساب خواهد آمد اما در آن سوی قضیه باید به این نکته 
مهم نیز توجه داشت که وجود زندان برای جامعه با توجه 
به اهداف زندانبانی اسالمی که همان »اصالح و تربیت 
افراد به خطا رفته جامعه می باشد« یک ضرورت بوده 
و اگر از این منظر نیز به این واقعیت اجتماعی نگریسته 

شود، قطعا وجود زندان در جامعه را خواهیم پذیرفت. 
مدیرکل زندان های کردستان به آسیب های پیش روی 
خانواده زندانیان نیز اشاره و عنوان کرد: خانواده زندانیان 
اما  می برند  سر  به  زندان ها  از حصار  خارج  در  گرچه 
آسیب  خانواده های  این  فراوانی  اجتماعی  حصارهای 

پذیر را تهدید می کند که با تالش و تعامل بسیار خوب 
میان مسئوالن زندان ها با انجمن های حمایت از زندانیان، 
خیرین و سایر موسسات و مراکز حمایتی، طی چند سال 
گذشته اقدامات مثمرثمری در جهت به حداقل رساندن 
آسیب های اجتماعی پیش روی این خانواده ها صورت 

گرفته است. 
وی مشکالت اقتصادی، فرهنگی و آموزشی را از جمله 
خانواده  گریبانگیر  که  دانست  معضالتی  مهم ترین 
زندانیان است و در این باره گفت: خوشبختانه با تالش ها 
و اقدامات دلسوزانه مدیران عامل انجمن های حمایت 
زندانیان شاهد بهبود دیدگاه مردم نسبت به خانواده های 
زندانیان هستیم و در این راستا باید توجه داشت که 
زمانی شاهد دستیابی به موضوع مهم »اصل فردی بودن 

مجازات« خواهیم بود.
از مهم ترین  یکی  را  مالی  منابع  ابراهیمی محدودیت 
از زندانیان کردستان  انجمن های حمایت  دغدغه های 
خانواده   9۰۰ حاضر  حال  در  کرد:  بیان  و  دانست 
نیازمند تحت پوشش انجمن های حمایت از زندانیان 
استان هستند که این رقم ضمن اینکه بیانگر وضعیت 
بد اقتصادی خانواده های زندانیان است، لزوم توجه به 
افزایش و جذب هرچه بیشتر منابع مالی در جهت ارتقاء 

جایگاه انجمن ها را دوچندان می کند. 
الزم به ذکر است که در پایان این گردهمایی، از مدیران 
عامل انجمن های حمایت از زندانیان استان با اهدای لوح 

سپاس قدردانی به عمل آمد. 

۹00 خانواده نیازمند، تحت پوشش انجمن های 
فالح: حمایت از زندانیان کردستان اسماعیل   - بابلسر  خبرنگار 

قلی  اسماعیل  محمد  االسالم  حجت 
پور در جلسه شورای اداری شهرستان 
ضمن تبریک به مناسبت هفته تربیت 
تا  خواست  بابلسر  مسئوالن  از  بدنی 
واقعی  جایگاه  به  بابلسر  کنند  تالش 
ورزش  و  برسد  ورزش  عرصه  در  خود 
را در سبد زندگی همه شهروندان قرار 

دهند .
عدم  یا  موفقیت  به  دستیابی  ایشان 
موفقیت افراد ربطی به خوش شانسی 
یا بد شانسی خود فرد ندارد عنوان کرد 
: افرادی موفقترند که در زندگی برنامه 
ریزی داشته باشند و برنامه و هدف از 

عوامل موفقیت افراد می باشد .
امام جمعه بابلسر گفت : مسئولیت در 
نظام جمهوری اسالمی ایران امانتیست 
که به دست مسئوالن سپرده شده که 
اگر امانت دار خوبی نباشیم و نتوانیم 
دهیم  ارائه  مردم  به  خوبی  خدمت 

خیانت کرده ایم .
ایشان همچنین در رابطه با سرشماری 
تاکید  با  جاری  سال  ومسکن  نفوس 
در  واقعی  و  درست  آمار  ارایه  بر 
درست  آمار  اگر   : افزود  سرشماری 
برنامه  توانیم  نمی  باشیم  نداشته 

ریزی اصولی و درستی داشته باشیم و 
شاکلید مدیریت و برنامه ریزی بستگی 
برای  ما  کشور  و  دارد  درست  آمار  به 
باید  درست  و  اصولی  ریزی  برنامه 

برنامه درست داشته باشد .
را  مازندران  دانشگاه  وجود  پور  قلی 
کشور  شمال  علمی  قطب  عنوان  به 
کرد  نشان  خاطر  برشمردو  بابلسر  در 
: از ظرفیت بلقوه دانشگاه مازندران به 
کشور  شمال  در  مادر  دانشگاه  عنوان 
وحدت  و  کرد  استفاده  خوبی  به  باید 
و همدلی بین مسئوالن را برای هرچه 
خواستار  بابلسر  شهرستان  شدن  بهتر 
شد و گفت ، شهرستان بابلسر را باید 
تبدیل  اسالمی  گردشگری  قطب  به 
کنیم . وی همچنین در کنار مسئولیت 
خود به عنوان امام جمعه گفت : آماده 
همکاری در کارهای فرهنگی و اجرائی 
و  ادارات  از  سرزده  بازدید  و  هستم 
برنامه  جمله  از  را  آنها  عملکرد  برسی 
های خود می دانم و هدف ما از بازدید 
بلکه  نیست  کسی  گیری  مچ  سرزده 
عرصه  در  که  هستیم  آن  دنبال  به 
سطح  در  خوبی  اقدامات  مدیریت 

شهرستان انجام گیرد.

بابلسر به قطب گردشگری اسالمی تبدیل شود
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جای قوانین سختگیرانه
 در بحران آب خالی است

اینکه  به  اشاره  با  تهران  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مقام  قائم 
وجود  کشور  در  آب  بحرانی  شرایط  با  متناسب  سختگیرانه  قوانین 
و  محکم  قانون  یک  غرق آبی  آبیاری  تعطیل شدن  گفت:برای  ندارد 

سختگیرانه الزم است.
علیرضا نوذری پور در پاسخ به این سئوال که آیا مصرف 3۰ هزار لیتر 
آب در ثانیه در تهران در حد استاندارد است،گفت: در دنیا مصرف 
آب شرب هر نفر در شبانه روز ۱3۰ تا ۱5۰ لیتر است، اما مصرف آب 
شرب مردم تهران که در حال حاضر 3۰ هزار لیتر در ثانیه است را 
اگر نسبت به جمعیت 8 میلیون نفری در نظر بگیریم، برای هر نفر 

243 لیتر در شبانه روز می شود.
قوانین سختگیرانه در آب الزامی است

الزامی  با شرایط برای ما نیز  افزود: قوانین سختگیرانه متناسب  وی 
در  می تواند  تجهیزات  از  استفاده  و  فرهنگ سازی  کنار  در  که  است 
کاهش مصرف آب کمک بزرگی به شرایط موجود کشور داشته باشد. 
اینکه اگر  با اشاره به  قائم مقام شرکت آب و فاضالب استان تهران 
اقتصاد آب درست شود، می توان به خوبی در استفاده تجهیزات کاهنده 
مصرف آب مانور کرد، گفت: قوانین سختگیرانه مطابق و متناسب با 
شرایط کشور وجود ندارد و وقتی در کشور سرانه تجدیدپذیر به زیر 
دوره ای شود که  وارد  باید  یافت،  در سال کاهش  مترمکعب   ۱5۰۰

قوانین سختگیرانه ای متناسب با خشکسالی داشته باشیم.
آبیاری قطره ای باید تعطیل شود

وی افزود: باید ضوابط سختی گذاشته شود تا به عنوان مثال آبیاری 
و  محکم  قانون  یک  موضوع  این  برای  که  کنیم  تعطیل  را  غرق آبی 

سختگیرانه الزم است. 
محصوالت  از  برخی  تولید  باید  اینکه  ضمن  داد:  ادامه  پور  نوذر 
می شود  مصرف  ها  آن  تولید  برای  هم  زیادی  آب  که  غیرضرور 
ممنوع شود، بنابراین کاالهایی که آب بری زیاد دارند و برای کشور 
استراتژیک نیستند، چون در شرایط کنونی، کشور با بحران آب مواجه 
است پس توجیهی برای تولید ندارند و تولید این کاالها باید کاهش 

و در حد ضرور باشد. 

نقشه راه ۱404 صنعت برق تدوین شد

2۰ساله  انداز  چشم  سند  با  متناسب  برق  صنعت   ۱4۰4 راه  نقشه 
کشور طراحی شده، و در آن مشخص شد که در هر شاخص صنعت 

برق باید در سال ۱4۰4 هجری شمسی به کجا برسد.
میزان  کشورها،  توسعه یافتگی  از شاخص های  یکی  ایسنا،  به گزارش 
ارقام کشور در توسعه  انرژی است. بر همین اساس اعداد و  مصرف 
شبکه در بخش بار و اقالم مطلوب تعیین شده، اما بهره وری و بازدهی  
نیروگاه های  وضعیت  همچنین  دارد.  کار  جای  مصرف  و  تاسیسات 
با  نیروگاه ها  از  مگاوات   3۰۰۰ از  بیش  و  نیست  خوب  نیز  کشور 
از رده خارج می شدند  تا کنون  باید  اینکه  5۰ سال سابقه علی رغم 
همچنان در مدار تولید هستند که همین موضوع نیز موجب کاهش 

راندمان و افزایش مصرف شده است.
به همین دلیل وضعیت صنعت برق کشور به صورتی پیش بینی شده 
که اگر اوضاع به همین روال پیش برود در سال ۱4۰4 باید کل انرژی 

تولید شده در داخل کشور مصرف شود.
بیش  ظرفیت  به  دستیابی  هدف  ۱4۰4به  راه  سند  اساس  برهمین 
انرژی  تلفات  کاهش  نیروگاهی،  شده  نصب  مگاواتی  هزار  یکصد  از 
به هشت درصد، متوسط بازدهی 42 درصدی نیروگاه ها و افزایش 
سالیانه سه تا پنج هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر، 

از جمله شاخص های مطرح شده در سال هدف تبیین شده است.
در نقشه راه صنعت برق، چارچوب های اصلی و خطوط کالن صنعت 
برق در 7 محور و در قالب موضوعات استراتژیک مدنظر قرار گرفت 
و تدوین شد. این هفت محور شامل، زیرساخت، قابلیت اطمینان و 
ذی  با  ارتباط  و   )DSM( تقاضا  مدیریت  برق،  های  شبکه  کارایی 
نفعان، محیط زیست، ایمنی و بهداشت حرفه ای، اقتصاد برق، سبد 

بهینه تولید و کاهش تلفات برق تدوین شده است.
با توجه به اصالح ساختار صنعت برق و تشکیل شرکت مادر تخصصی 
محور  به  مربوط  شده  تدوین  اطالعات  حرارتی،  برق  نیروی  تولید 
»سبد بهینه تولید« جهت استفاده بهینه و بهره مندی الزم به همراه 
سایر اطالعات احصاء شده محورهای عمومی مرتبط با شرکت تولید 

نیروی برق حرارتی به طور همزمان به این شرکت ارسال می شود.

جزئیات کامل ترکیب صادرات؛

 پتروشیمی همچنان صدرنشین

طی شش ماهه نخست امسال 59 هزار و ۱32 تن کاالی غیرنفتی با 
احتساب میعانات گازی به ارزش 2۱ هزار و 7۰6 میلیون دالر صادر 
شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 25.5 درصد از لحاظ وزن و 

شش درصد از نظر ارزشی افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، صادرات کاال و میعانات گازی طی شش ماهه نخست 
سال جاری 59 هزار و ۱32 تن وزن و 2۱ هزار و 7۰6 میلیون دالر 
این رقم در شش ماهه نخست سال گذشته  ارزش داشته است که 
معادل 47 هزار و ۱3۱ تن وزن و 2۰ هزار و 478 میلیون دالر ارزش 
رشد  درصد  و شش  وزنی  رشد  درصد   25.5 دهنده  نشان  که  بوده 

ارزشی است.
طی شش ماهه نخست سال جاری صادرات میعانات گازی در شش 
ماهه نخست سال جاری 89۰۱ تن معادل 3496 میلیون دالر ارزش 
بوده که در این بخش طی مدت مشابه سال قبل 92۱۰ تن صادرات 

به ارزش 4۰۱۱ میلیون دالر داشته ایم.
صادرات در بخش پتروشیمی در شش ماهه نخست سال جاری ۱8 
هزار و 7۱9 تن وزن و 8698 میلیون دالر ارزش داشته که این رقم 
در سال گذشته معادل ۱2 هزار و ۱95 تن وزن و 7۱28 میلیون 
ماهه  شش  در  صادرات  صنعت  بخش  است.در  داشته  ارزش  دالر 
نخست سال ۱6 هزار و 626 تن وزن و 726۱ میلیون دالر ارزش 
داشته که در مدت مشابه سال قبل این رقم معادل ۱5 هزار و 369 
و  فرش  بخش  است.در  بوده  ارزش  دالر  میلیون   7۱62 و  وزن  تن 
صنایع دستی میزان صادرات در شش ماه نخست سال جاری چهار 
تن وزن و ۱47 میلیون دالر ارزش داشته است که در شش ماهه 
نخست سال گذشته دارای پنج تن وزن و ۱32 میلیون دالر ارزش 
ماهه نخست  این در بخش کشاورزی در شش  بر  است.عالوه  بوده 
سال جاری 2۰57 تن صادرات داشته ایم که ارزش آن معادل ۱528 
میلیون دالر بوده  است که در مدتص مشابه سال گذشته ۱794 تن 

وزن و ۱636 میلیون دالر به خود اختصاص داده است.
میزان صادرات در بخش معدن نیز در شش ماهه نخست سال جاری 
ارزش  میلیون دالر  معادل 576  که  بوده  وزن  تن  و 825  هزار   ۱2
صادرات  تن   8558 گذشته  سال  مشابه  مدت  در  بخش  این  است. 

داشته که ارزش آن 4۰9 میلیون دالر بوده است.
صادرات میعانات گازی در شش ماهه نخست سال ۱395 در قیاس 
با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی سه درصد و از لحاظ ارزشی 
نیز  پتروشیمی  محصوالت  صادرات  است.  داشته  کاهش  درصد   ۱3
 22 با  ارزشی  لحاظ  از  و  درصد   53 وزنی  لحاظ  از  مدت  این  طی 
درصد افزایش روبه رو بوده است.به استثنای این دو بخش عمده، سایر  
کاالهای صادراتی حدود 9.5 میلیون دالر به عبارتی حدود 44 درصد 
سهم از ارزش کل صادرات و 3۱.5 میلیون تن معادل 53 درصد سهم 

وزنی را به خود اختصاص داده اند.

نسبت به ماه مشابه در ۲015؛

صادرات نفت ایران به آسیا بیش 
از ۹0 درصد افزایش یافت

ماه  در  ایران  اسالمی  جمهوری  نفت  صادرات 
اوت )مهر - آبان ( به کشورهای آسیایی نسبت 
 92 بر  بالغ   )  2۰۱5  ( پارسال  مشابه  ماه  به 

درصد افزایش نشان می دهد.
لغو تحریم های ایران و تالش های این وزارتخانه 
ایران  تا سهم  موجب شد  بازار،  بازستانی  برای 
در بازار آسیا به روزهای پیش از تحریم نزدیک 

شود.
یک  حداکثر  تحریم،  روزهای  در  که  ایران 
فروخته  خود  مشتریان  به  نفت  بشکه  میلیون 
از دو میلیون و 5۰۰  اکنون سهمی بیش  بود، 
هزار بشکه ای از بازار نفت را به خود اختصاص 
بزرگترین  همچنان  آسیایی  کشورهای  و  داده 

مشتریان نفت ایران محسوب می شوند.
نفت  مقصد 63درصد  آمارها،  آخرین  اساس  بر 
به   آن  از  که  است  آسیایی  کشورهای  ایران 
 عنوان قطب بزرگ مصرف کننده نفت جهان نام 
می برند و همه کشورها تالش دارند سهمی قابل 

توجه از این بازار را به خود اختصاص دهند.
ایران پس از تحریم ها با پیگیری و تالش خود 
آورد،  دست  به  را  حداکثری  سهم  شد،  موفق 
ماه  در  آسیایی  کشورهای  به  صادرات  رشد  و 
از این  اوت نسبت به ماه مشابه پارسال حاکی 

امر است.
به گزارش ایرنا، اکنون سهم ایران از بازار آسیا، 
بیش از یک میلیون و 6۰۰ هزار بشکه در روز 
 )marubeni( است و شرکت ژاپنی ماروبنی
در  ایران  نفتای  و  نفت  از خریداران سنتی  نیز 

سال 2۰۱2 است.
شرکت ژاپنی یاد شده به دلیل تحریم ها واردات 
خود را کاهش داده بود و اعالم کرد که تمایل 

دارد همکاری خود را با ایران افزایش دهد.

قیمت های هفتگی نفت 4 درصد 
کاهش یافت

هفتگی  قیمت  کرد،  اعالم  رویترز  خبرگزاری 
جاری  هفته  در  آمریکا  و  اروپا  پایه  های  نفت 
کاهش  درصد   4.2 و  چهار  ترتیب  به  میالدی 

یافت.
بر اساس این گزارش، پس از آنکه کمیته بررسی 
صادرکننده  کشورهای  سازمان  تولید  سهمیه 
نفت )اوپک( روزجمعه بدون نتیجه به کار خود 
اند پی( 5۰۰  S&P)اس  و شاخص  داد  پایان 
پیدا کرد، قیمت  نیز کاهش  آمریکا  بازار سهام 
نفت خام دیروز به کمترین سطح خود در تقریبا 

چهار هفته گذشته تنزل یافت.
اعالم  پی  در  آمریکا  پی 5۰۰  اند  اس  شاخص 
بر  مبنی  آی(  بی  )اف  آمریکا  فدرال  پلیس 
»هیالری  استفاده  موضوع  مجدد  بررسی 
از  آمریکا  جمهوری  ریاست  نامزد  کلینتون« 
اطالعات  دریافت  برای  خود  شخصی  سرور 

محرمانه، کاهش پیدا کرد.
درصد   2.۱ جمعه  روز  نفت  آتی  های  قیمت 
غیر  تولیدکنندگان  از  که  برزیل  یافت.  کاهش 
کشورهای  گردهمایی  در  دیروز  است،  اوپک 
برگزار  وین  در  که  )اوپک(  نفت  صادرکننده 
که  اوپک  زیرا  کرد.  خواهد  شرکت  شود،  می 
می  تولید  را  جهان  نفت  درصد   4۰ حدود  در 
کند خواستار همکاری کشورهای غیراوپک برای 

مهار تولید نفت است. 
برزیل به دیگر صادرکنندگان نفت غیر اوپک از 

جمله روسیه می پیوندد. 
قیمت های آتی نفت خام در شرایطی که امکان 
نشست  در  اوپک  تولید  کاهش  توافق  اجرای 
مورد  سازمان  این  آبان(   8 اکتبر،   29( دیروز 
تردید قرار دارد، حول و حوش قیمت 5۰ دالر 

در هر بشکه در نوسان است. 
آیین  در  اوپک  دبیرکل  بارکیندو«  »محمد 
شروع به کار کمیته بررسی سهمیه های تولید 
که سعی می کند اختالف ها را در مورد سهمیه 
مورد  در  بازارها  گفت:  کند،  حل  اعضا  تولید 
نتیجه مذاکرات این کمیته در میان مدت و بلند 

مدت دیدگاه های متفاوتی خواهد داشت.
وی، پس از اینکه عراق درخواست کرد از اجرای 
برنامه کاهش تولید اوپک معاف باشد از اعضای 
اوپک خواست در مورد سهمیه تولید با یکدیگر 

کنار بیایند. 

رویترز:

اعضای اوپک برای کاهش تولید 
به توافق نرسیدند

اعضای سازمان  داد:  رویترز گزارش  خبرگزاری 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( در نشست 
تولید  کاهش  برای  توافق  به  خود،  جمعه  روز 

نفت دست نیافتند.
تاریخ  در  است  قرار  اوپک   کارشناسان 
آتی  نشست  آغاز  از  پیش  آذر(  نوامبر)5   25
وزیران این سازمان که در تاریخ 3۰ نوامبر در 

وین برگزار خواهد شد، با یکدیگر دیدار کنند.
با  شنبه  روز  همچنین  اوپک  کارشناسان 
نمایندگان کشورهای تولید کننده خارج اوپک 
برای  آنها  مشارکت  خواستار  سازمان  این  که 

کاهش تولیداست، تشکیل جلسه خواهند داد.
یک منبع آگاه در اوپک با بیان اینکه روز شنبه 
ادامه  را  اوپک  خارج  تولیدکنندگان  با  نشست 
با  ایران  مخالفت  به  توجه  گفت:با  داد  خواهیم 
تثبیت سطح تولید، امروز به توافق کامل در این 
که  کرد  امیدواری  ابراز  نیافتیم.وی  دست  باره 
سهمیه هر یک از کشورهای تولید کننده نفت 

در نشست روز 25 نوامبر مشخص شود.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( ماه 
گذشته در الجزایر توافق کردند که سقف تولید 
خود را به حدود 32 میلیون و 5۰۰ هزار بشکه 

تا 33 میلیون بشکه در روز کاهش دهند. 

کوتاه از انرژی نفت در جهان

با  نفت  شرکت  بین الملل  امور   مدیر 
برانگیز  جنجال  قرارداد  درباره  سازی  شفاف 
ویتول  به  ایران  نفتی  فرآورده  و  نفت  فروش 
سوئیس، هرگونه فروش نفت با تخفیف ویژه به 

سوئیسی ها را رد کرد. 
فروش  جزئیات  درباره  قمصری  سیدمحسن 
نفت خام و فرآورده های نفتی به شرکت ویتول 
هیچ  ایران  نفت  ملی  شرکت  گفت:  سوئیس، 
گونه قرارداد بلند مدتی برای فروش نفت خام 
ویتول سوئیس  با شرکت  گازی  میعانات  یا  و 

امضا نکرده است.
مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت با تاکید 
ویتول سوئیس  به  ایران  نفت  اینکه فروش  بر 
محموله  تک  قراردادهای  قالب  در  صرفا 
خام  نفت  بر  عالوه  کرد:  تصریح  است،  بوده 
محموله های فرآورده نفتی همچون گازوئیل و 
نفت کوره هم به این شرکت سوئیسی فروخته 

شده است.
این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران 
بر فروش فرآورده  به پرسشی مبنی  در پاسخ 
نفتی به ویژه نفت کوره با تخفیف ویژه به وتول 
سایر  و  ویتویل  شرکت  به  داشت:  اظهار  هم 
خریداران خارجی هیچ گونه تخفیف خارج از 
های  فرآورده  و  خام  نفت  فروش  برای  عرفی 

نفتی داده نمی شود.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه نفت خام 
روز  قیمت  اساس  بر  صرفا  نفتی  فرآورده  و 
سوی  از  کرد:  بیان  می شود،  فروخته  بازار 
به  شده  فروخته  نفتی  فرآورده  پول  دیگر 
پرداخت  پیش  صورت  به  سوئیس  ویتول 

می شود. دریافت 
قمصری همچنین در پاسخ به پرسش دیگری 
از  دالری  میلیارد  یک  وام  دریافت  بر  مبنی 
دار  تخفیف  فروش  قالب  در  سوئیس  ویتول 
فرآورده نفتی هم توضیح داد: بحث دریافت وام 
ویتول سوئیس  از شرکت  میلیارد دالری  یک 

در جریان نیست.
با بیان  مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت 
از  به دلیل برخی  این شرکت سوئیسی  اینکه 
محدودیت ها در بازگشایی ال سی، پول حاصل 
صورت  به  را  ایران  از  نفتی  فرآورده  خرید  از 
»پیش پرداخت«  می پردازد، خاطرنشان کرد: 
صورت  به  شده  فروخته  محموله های  تمامی 
که  بوده  محموله(  )تک  اسپات  قراردادهای 
دریافت  پرداخت  پیش  صورت  به  آن  منابع 

شده است.
آن  از  که  سوئیس  ویتول  مهر،  گزارش  به 
و  نفت  تاجران  بزرگترین  از  یکی  عنوان  به 

افزایش  از  پیش  تا  می شود  یاد  جهان  بنزین 
شرکت های  از  یکی  بین المللی  تحریم های 
خریدار نفت کوره و نفت خام کشور بوده که 
در کنار خرید طالی سیاه، یکی از فروشندگان 

بنزین به ایران هم بوده است.
از  یکی  همچنین  سوئیسی  شرکت  این 
شرکت هایی بود که در طول یک دهه گذشته 
حاشیه  کشورهای  خام  نفت  سوآپ  به  اقدام 
دریای خزر از مسیر ایران به بازارهای جهانی 
به  توجه  با  می شود  بینی  پیش  که  بود  کرده 
لغو تحریم ها بار دیگر قراردادی با شرکت ملی 
از سرگیری سوآپ نفت خام  برای  ایران  نفت 

امضا کند.

دو  کنار  در  گلنکور  شرکت  دیگر،  سوی  از 
شرکت دیگر سوئیسی به نام ویتول و ترافیگورا 
دولت  در  ویژه  به  و  تحریم ها  اعمال  از  پیش 
هشتم یکی از بزرگترین صادرکنندگان بنزین 
 35 روزانه حدود  به طوری که  بودند  ایران  به 
سه  این  توسط  کشور  وارداتی  بنزین  درصد 

شرکت سوئیسی تامین شده بود.
با  ایران  نفت  صنعت  مدیران  گفتگوهای 
مسئوالن ویتول سوئیس در حالی در طول سه 
سال گذشته تاکنون انجام شده است که این 
شرکت سوئیسی از اسفند ماه ۱388 به دلیل 
فشارهای اتحادیه اروپا، فروش بنزین به ایران 

را متوقف کرده بود.

پیش فروش نفت ایران به سوئیسی ها؛

 فروش نفت با تخفیف ویژه نداریم

با  چابهار  نیروگاه  به  گازرسانی  طرح 
تصویب در شورای اقتصاد و همکاری بخش 

خصوصی کلید خورد. 
محمود آستانه، مشاور وزیر نفت در امور گاز 
با  بزرگ  طرح  این  گفت:  طرح  این  درباره 
همکاری بخش خصوصی در دستور کار قرار 
گرفته و پیمانکار پروژه هم اکنون در منطقه 

مشغول به کار است.
 مشاور وزیر نفت در امور گاز افزود: در قالب 
از طریق  نیروگاه چابهار  این طرح، خوراک 

مخزن های سی ان جی تامین می شود.
نیروگاه  به  گازرسانی  که  این  بیان  با  وی   
استان  در  کار  و  کسب  رونق  سبب  چابهار 
اظهار  شود،  می  بلوچستان  و  سیستان 
جایگزینی  بر  افزون  طرح  این  اجرای  کرد: 
گاز با سوخت های مایع و صرفه جویی ها 
اقتصادی سبب ایجاد اشتغال و رونق استان 

نیز می شود.

های  هزینه  تمام  که  این  بیان  با  آستانه   
خصوصی  بخش  برعهده  طرح  این  اجرای 
قرارداد، شرکت  براساس  کرد:  عنوان  است، 
به  که  گازی  مترمکعب  هر  ازای  در  گاز 
مبلغ  شود  می  تحویل  چابهار  نیروگاه 
می  پرداخت  پروژه  پیمانکار  به  مشخصی 

کند.
 وی با بیان این که افزایش حجم تحویل گاز 
تاکید  است،  نفع هر دوطرف  به  نیروگاه  به 
جویی  صرفه  مایع،  آزادسازی سوخت  کرد: 
جمله  از  زیست  محیط  حفظ  و  اقتصادی 

مزایای اجرای این طرح به شمار می رود.
 طرح نیروگاه چابهار شامل دو واحد گازی 
به ظرفیت ۱57٫5 مگاوات )در مجموع 3۱5 
مگاوات( در شرایط ایزو )ISO( بوده که در 
آن از دو واحد توربین گاز V94.2 استفاده 
شده است. این نیروگاه در کیلومتر ۱5 جاده 

چابهار – ایرانشهر واقع شده است.

پاالیشگاه  سازی  شیرین  ردیف  دومین   
پایان  تا  جنوبی  پارس   2۱ و   2۰ فازهای 

آبان ماه به بهره برداری می رسد. 
و   2۰ فازهای  سرپرست  عبادی،  علیرضا   
2۱ پارس جنوبی درباره راه اندازی ردیف 
فازها  این  پاالیشگاه  سازی  شیرین  دوم 
واحدهای  نصب  حال  در  هم اکنون  گفت: 
داریم  انتظار  و  هستیم  بخش  این  مختلف 
 2۱ فاز  سکوی  اندازی  راه  با  همزمان 
به  هم  گازی  ردیف  این  جنوبی،  پارس 

بهره برداری برسد. 
 2۰ فازهای  پاالیشگاهی  ردیف  نخستین 
با  امسال  مردادماه   9 پارس جنوبی   2۱ و 
دریافت گاز ترش فازهای 6، 7 و 8 پارس 

جنوبی راه اندازی شد. 
 2۱ و   2۰ فازهای  توسعه  طرح  سرپرست 
پارس جنوبی ظرفیت برداشت گاز سکوی 
فاز 2۱ را یک میلیارد فوت مکعب در روز 

اعالم کرد و افزود: این سکو تا پایان آبان  
ماه راه اندازی می شود. 

شدن  نهایی  با  کرد:  تصریح  عبادی 
 2۱ و   2۰ فازهای  توسعه  طرح  اجرای 
میلیون   5۰ روزانه  تولید  جنوبی،  پارس 
شبکه  به  تزریق  برای  گاز  مترمکعب 
 77 روزانه  صادرات  و  تولید  سراسری، 
یک  ساالنه  گازی،  میعانات  بشکه  هزار 
گوگرد  تن   4۰۰ و  مایع  گاز  تن  میلیون 
تن  میلیون  یک  ساالنه  تولید  همچنین  و 
واحدهای  خوراک  تامین  منظور  به  اتان 

یافت. خواهد  تحقق  پتروشیمی 
هزار   2 سکوی  ماه(  آبان  )سوم  دوشنبه 
که  جنوبی  پارس   2۰ فاز  تنی   6۰۰ و 
مانند سکوی فاز 2۱ ظرفیت برداشت یک 
میلیارد فوت مکعب گاز را در روز دارد، از 
یارد شرکت تاسیسات دریایی در خرمشهر 

بارگیری شد. 

   طرح گازرسانی به نیروگاه چابهار از طریق
 سی ان جی کلید خورد

دومین ردیف شیرین سازی پاالیشگاه فازهای
 20 و 2۱ به بهره برداری می رسد

نفتی  فرآورده های  پخش  شرکت  مدیرعامل 
برای  برنامه ای  امسال  پایان  تا  قطعا  گفت: 
مشکل  اگر  و  نداریم  بنزین  قیمت  افزایش 
کنترلی  راهکارهای  باید  باشد  جدی  قاچاق 

دیگری برای آن پیدا کنیم.
منصور ریاحی در پاسخ به پرسشی درباره دلیل 
افزایش قابل توجه مصرف بنزین  در استان های 
می توانیم  کاری  هر  باید  داشت:  اظهار  مرزی 

بکنیم تا از جذابیت قاچاق کم کنیم.
بیشتر  فرآورده  قاچاق  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
در بخش نفت گاز انجام می شود، گفت: البته 
عنوان  به  اما  است  ممکن  هم  بنزین  قاچاق 
مثال ما مصرف سراوان را چک کردیم و متوجه 

شدیم کال ۱۰۰ هزار لیتر به مصرف روزانه این 
منطقه اضافه شده است که رقم قابل توجهی 

نیست.
فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
بنزین  که  ندارم  قبول  من  کرد:  تصریح  نفتی 
قاچاق شدن  توجهی در حال  قابل  به صورت 
نجیبی  سوخت  سوخت،  این  چون  است 

کمتر  و  دارد  زیادی  ایمنی  نیست،مشکالت 
کسی ممکن است به سمت آن برود.

تقریبا  بنزین  قیمت  عالوه  به  داد:  ادامه  وی 
صرفه قاچاق را از بین می برد چون به 85 تا 
است.  رسیده  فارس  خلیج  قیمت  درصد   9۰
البته باید دید قاچاق از کجا انجام می شود اما 

قاچاق بنزین بسیار بسیار اندک است.

امسال  پایان  تا  قطعا  داشت:  اظهار  ریاحی 
مشکل  اگر  و  نداریم  را  قیمت  افزایش  برنامه 
کنترل  راهکارهای  باید  باشد  جدی  قاچاق 
این  جمله  از  که  کنیم  پیدا  آن  برای  دیگری 
در  سیاست گذاری  به  می توان  سیاست ها 
الگوی  یک  ایجاد  قیمت گذاری، سهمیه بندی، 
خاص در مناطق مرزی و امثال آن اشاره کرد.

مصارف  کل  میانگین  ما  گفت:  پایان  در  وی 
کشور را در شارژ کارت سوخت بررسی کردیم 
و متوجه شدیم که بیشترین مصرف 35۰ لیتر 
بوده است و احتماال تالش می کنیم شارژ کارت 
سوخت را کاهش دهیم و به 3۰۰ لیتر برسانیم 

که در مناطق مرزی هم تاثیرگذار است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش:

شارژ ماهانه کارت سوخت به 300 لیتر کاهش می یابد

طرح  اجرای  سر  بر  اوپک  با  عراق  ناکوک  ساز 
فریز نفتی و تبلیغ رسانه های غربی بر سر پروژه 
سقوط  به  منجر  نفتی،  فریز  احتمالی  شکست 

دوباره قیمت طالی سیاه در بازار شد. 
تغییر و تحوالت  این گزارش، تمامی  بر اساس 
بازار نشانه هایی از افزایش قیمت نفت خام بوده 
اما بهای طالی سیاه به جای افزایش بار دیگر 

روندی کاهشی را در پیش گرفته است.
بر این اساس در معامالت منتهی به 2۱ اکتبر 
قیمت اکثر شاخص های معتبر نفت خام در بازار 
جهانی با کاهش قیمت همراه بوده است؛ احتمال 
شکست مذاکرات »فریز نفتی« مهمترین عامل 
ارزان شدن بهای طالی سیاه در بازار به شمار 

می رود.
در این بین هر چند به نظر می رسید که مذاکرات 
عربستان  و  روسیه  انرژی  وزرای  گفتگوهای  و 
سعودی به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان نفت 
اوپک و غیر عضو اوپک می تواند گره کوره فریز 
عدم  و  عراق  ناکوک  ساز  اما  کند  باز  را  نفتی 
همراهی این کشور برای اجرای طرح فریز نفتی 
عاملی برای کاهش قیمت نفت در بازار شده است.
روز  ساعته   ۱۱ به  نزدیک  مذاکرات  رو  این  از 
گذشته کارشناسان کشورهای عضو اوپک در وین 
هم برای تعیین سهمیه تولید نفت کشورها ناکام 
مانده تا عمال بازار منتظر نشست 25 نوامبر برای 
تعیین تکلیف پروژه جنجالی و پر حرف و حدیث 

»فریز نفتی« بماند.
درباره  اظهارنظر  هنوز  درحالی  دیگر  سوی  از 
شکست یا پیروزی طرح فریز نفتی زود به نظر 

می رسد اما برخی از رسانه های غربی در جهت 
سر  بر  تبلیغ  پروژه  کنندگان  مصرف  منافع 

شکست این طرح نفتی را کلید زده اند.
سقوط قیمت نفت ایران آغاز شد

با این وجود مدیریت امور اوپک و ارتباط با مجامع 
انتشار  با  آبان  هشتم  شنبه  امروز  ایران  انرژی 
گزارشی از کاهش دوباره قیمت نفت خام ایران 
در بازار در معامالت منتهی به 2۱ اکتبر خبر داده 
خام  نفت  بشکه  هر  قیمت  مدت،  این  است.در 
سبک صادراتی ایران تا 2۱ اکتبر امسال با 22 
سنت کاهش در محدوده 48 دالر و 44 سنت 
معامله شده است.البته این کاهش قیمت مشمول 
بهای هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران 
هم شده و قیمت هر بشکه نفت سنگین با ثبت 
 44 و  دالر   47 محدوده  در  کاهش  سنت   ۱7
سنت داد و ستد شده تا بشکه های نفت ایران 
فعال عطای قیمت 5۰ دالر را به لقایش بسپارند.

از سوی دیگر متوسط قیمت فروش هر بشکه نفت 
خام سبک صادراتی ایران از ابتدای سال 2۰۱6 
تاکنون حدود 39 دالر و 52 سنت و  میالدی 
متوسط قیمت هر بشکه نفت خام سنگین کشور 
هم حدود 37 دالر و 43 سنت بوده که حدود 
۱۰ تا ۱2 دالر با متوسط قیمت 5۰ دالری سال 

2۰۱5 میالدی ارزان تر به فروش می رسد.
کاهش قیمت سبد نفتی اوپک

به گزارش مهر، در معامالت منتهی به 2۱ اکتبر 
هشت  با  اوپک  نفتی  سبد  قیمت  هم  امسال 
سنت کاهش به بشکه ای 48 دالر و 42 سنت 
پنج  با  آمریکا  وست تگزاس  نفت  قیمت  رسید، 

و  دالر  بشکه ای 5۰  محدوده   در  کاهش  سنت 
57 سنت، بهای هر بشکه نفت خام برنت دریای 
شمال با 2۱ سنت افزایش در محدوده 5۰ دالر 
و 5۱ سنت داد و ستد شده است.عالوه بر این، 
با 29  قیمت هر بشکه شاخص نفت خام دبی 
سنت کاهش در محدوده 49 دالر و 76 سنت و 
بهای هر بشکه شاخص نفت عمان با چهار سنت 
کاهش در محدوده 49 دالر و 76 سنت در بازار 

جهانی معامله شده است.
سقوط ذخایر آمریکا هم نفت را گران 

نکرد
یکی از مهمترین معیارهای نوسان قیمت طالی 
سیاه در بازار به ویژه در طول چند هفته گذشته 
حجم ذخیره سازی نفت خام در ایاالت متحده 
آمریکا بوده که با کاهش حجم ذخایر قیمت نفت 
افزایشی دست کم چند سنتی را تجربه می کرد.

هزار  و 25۰  میلیون  پنج  کاهش  وجود  این  با 
بشکه ای حجم ذخیره سازی نفت خام و تجربه 
به  منجر  آمریکا  نفت  ذخیره  کاهش  ششمین 

افزایش بهای طالی سیاه در بازار نشد.

بر این اساس تا 2۱ اکتبر امسال حجم ذخیره 
سازی نفت خام آمریکا به 468 میلیون بشکه 
کاهش یافته که کاهش حجم واردات نفت عامل 

این سقوط ذخایر نفتی آمریکا به شمار می رود.
ای  بشکه  میلیون  کاهش ۱.3  از  این  بر  عالوه 
ذخیره سازی فرآورده های نفتی در اروپا، افزایش 
تقاضای فصلی به ویژه برای سوخت های حرارتی 
در نیمکره شمالی زمین به ویژه اروپا، کاهش نرخ 
از  نفت  انتقال  برای  نفتکش  کشتی های  کرایه 
غرب آفریقا به آمریکای شمالی و افزایش تقاضا 
در این بازار، افزایش تقاضا برای نفت کوره و در 
نهایت افزایش تعداد مشتریان نفت ترش در اروپا 
را هم باید از دیگر عوامل تقویت کننده بازار نفت 

عنوان کرد.
نشانه های  ثبت  وچود  با  که  است  درحالی  این 
اما  بازار  در  سیاه  طالی  قیمت  افزایش  متعدد 
به دلیل باال گرفتن اختالفات در بین برخی از 
کشورهای عضو اوپک بر سر فریز نفتی، قیمت ها 
بار  تا  می دهند  را  اختالفات  این  تاوان  کماکان 
سقوط  سراشیبی  در  سیاه  طالی  بهای  دیگر 

قیمت ها قرار بگیرد. 

حسرت 50 دالر بر دل بشکه های نفت ماند؛

سقوط قیمت نفت ایران آغاز شد
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نبود ابزارهای مالی در بازار ارز

محمدرضا پورابراهیمی
رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس    
ارز تک نرخی طی سال های  عدم اجرای وعده 
اخیرخسارات جدی بر اقتصاد خواهد داشت .ارز دو 
نرخی موجب اتالف منابع ملی است و دولت باید در 

راستای مقابله با این موضوع تک نرخی شدن ارز را به جد پیگیری کند. 
یکی از موضوعات مهم اجرای سیاست های مربوط به تکرا نرخی کردن ارز 
است.وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی هر سال وعده تک نرخی شدن 
ارز را به مجلس می دهند اما عملی نمی شود، ابتدای سال 92 دولت اعالم 
کرد که در نیمه اول سیاست های تک نرخی شدن نرخ ارز اعمال خواهد 
شد. پس از مدتی اعالم کردند نیمه دوم سال 92، مجددا وعده دادند نیمه 
اول سال93 و همین طور وعده ها تا سال 95 ادامه یافت وهنوز این مهم 
اتفاق نیفتاده است .تک نرخی شدن ارز را ضرورتی مهم در اقتصاد کشور 
است  امروز در ظاهر نرخ ارز ترجیحی است اما مردم هزینه ارز آزاد را می 
پردازند. سایه دالر باید از روی اقتصاد ایران برداشته شود و به جای آن می 
توانیم از معامله چندجانبه استفاده کنیم چرا که تک نرخی بودن ارزنیز 
یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. در حوزه سرمایه گذاری بعد از برجام 
تسهیالتی انجام شده است. اما این تسهیالت نیز شرایط خاصی دارد، برای 
پیشرفت اقتصادی مضامین، نوسانات نرخ ارز و تبادالت دالری باید مدیریت 
شوند.تفاوت میان نرخ ارز آزاد و ارز ترجیحی ساالنه میلیاردها تومان رانت 
در میان دالالن ایجاد می کند و منفعتی برای مردم و اقتصاد کشور ندارد.

دلیلی برای استمرار سیاست ارز دو نرخی وجود ندارد.قبال برای نقل و انتقال 
ارز با مشکالتی مواجه بودیم اما پس از توافق بر اساس اعالم دولت تحریم 
ها باید برداشته شده و با اجرای تعهدات جمهوری اسالمی ایران طرف 
غربی هم نقل و انتقال ارز را آزاد کرده است.در توافق هسته ای طرف غربی 
تعهد داده است نقل و انتقال ارز را آزاد کند. به گونه ای که دولت بتواند 
به راحتی عملیات ارزی را در کشور هدایت کند.علل لزوم حرکت سریع 
دولت به سمت اجرای سیاست های ارز تک نرخی  است .رانت ناشی از ارز 
دو نرخی، قدرت دولت برای مدیریت بازار ارز پس از توافق، تعادل منابع 
و مصارف ارزی در ترازنامه بازرگانی کشور ایجاب می کند .دغدغه دولت 
در خصوص افزایش قیمت ارز در بازار در صورت اجرای سیاست های ارز 
تک نرخی را نمی توان نادید ه گرفت دولت از طریق راه اندازی بورس ارز 
می تواند با ابزارهایی که در اختیار دارد معامالت ارزی را مدیریت کند.ایجاد 
ابزارهای مالی مرتبط با بازار ارز اقدامی است که در اقتصاد تمام کشورها 

انجام می شود اما دولت یازدهم از استفاده از این ابزارها اجتناب می کند.
 

 بازار سرمایه     
پرش ۱04۱ واحدی شاخص بورس

شاخص بورس در جریان دادوستدهای بازار سرمایه با رشد ۱۰4۱ واحدی، 
به ارتفاع 8۰ هزار واحد صعود کرد.در جریان معامالت روزگذشته بازار 
سرمایه تعداد ۱237میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 277میلیارد تومان 
در 83 هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با ثبت افزایش 
۱۰4۱واحدی در ارتفاع 8۰هزار و 34۰واحد قرار گرفت. شاخص های اصلی 
بازار سرمایه هم روز متعادل و مثبتی را پشت سر گذاشتند به طوری که 
ـ ارزشی( 367واحد، کل )هموزن( ۱33واحد، قیمت  شاخص قیمت )وزنیـ 
)هموزن( ۱۰6واحد، آزاد شناور ۱24۰واحد و شاخص بازار اول و دوم به 
ترتیب 984 و 758 واحد رشد کردند.بر اساس این گزارش؛ در بازارهای 
فرابورس ایران هم با معامله 42۱میلیون ورقه به ارزش ۱37میلیارد تومان 
در 29هزار نوبت، آیفکس ۱۰ واحد رشد کرد و در ارتفاع 839واحد قرار 

گرفت.
 

 فناوری و ارتباطات
مشارکت بخش خصوصی در واردات اینترنت 

با حفظ کنترل حاکمیتی
دبیر کمیته فناوری اطالعات و ارتباطات مجلس گفت: در جلسه اخیر 
کمیسیون صنایع با وزارت ارتباطات، نمایندگان اعالم کردند که امکان 
مشارکت بخش خصوصی در واردات پهنای باند به کشور با حفظ کنترل 
حاکمیتی وجود دارد.رمضانعلی سبحانی فر با تشریح جزئیات جلسه اخیر 
کمیسیون صنایع مجلس با وزارت ارتباطات اظهار داشت: در این جلسه بر 
ضرورت رقابتی شدن واردات پهنای باند در کشور تاکید شد.دبیر کمیته 
فناوری اطالعات و ارتباطات مجلس افزود: نمایندگان مجلس به وزارت 
ارتباطات اعالم کردند که امکان مشارکت بخش خصوصی در واردات پهنای 
باند به کشور با حفظ کنترل حاکمیتی وجود دارد.وی با تاکید بر اینکه 
معتقدیم که در رقابتی شدن واردات پهنای باند امکان اعمال کنترل های 
حاکمیت وجود دارد، توضیح داد: حاکمیت می تواند با اعمال شرایطی 
همچنان کنترل، نظارت و پاالیش را در گت وی )دروازه ورودی اینترنت( 

برعهده بگیرند.
 صنعت 

صنعت بازیافت نیازمند به روز شدن
تاکید بر این که دولت باید به بخش خصوصی نشان بدهد صنعت بازیافت 
سودآور است.این صنعت در ایران نیازمند به روزآوری دانش و استفاده از 
فناوری های نوین است.یک کارشناس به مهر گفت: صنعت بازیافت در ایران 
نیازمند به روزآوری دانش این حوزه و استفاده از فناوری های نوین است.

حمیدرضا پناهنده تشریح کرد: در همه جای دنیا صنایع موظفند که برای 
پسماند خودشان چاره اندیشی کنند ولی در کشورما اگرچه در این زمینه 
قانون هم داریم اما چیزی که الزام آور باشد نیست و به این ترتیب صنایع 
هم پسماندی مازاد بر آن چه در شهرها تولید می شود به معضالت محیط 
زیست اضافه می کنند.وی نیاز به پیشرفت علمی در صنعت بازیافت را 
مساله دیگر پیش روی کشور دانست و گفت: متاسفانه از لحاظ ماشین آالت 

و فناوری نوین بازیافت مدیریت شهری کار خاصی انجام نداده است.
 تولید و بازرگانی 

تجهیز 200 هزار واحد صنفی به صندوق مکانیزه فروش
تا پایان سال جاری تعداد 2۰۰ هزار واحد صنفی متقاضی، به صندوق های 
مکانیزه فروش تجهیز خواهند شد و در صورتی که متقاضیان بیش از 
این تعداد باشند این رقم تا سقف 5۰۰ هزار صندوق مکانیزه فروش قابل 
افزایش است.در صورتی که تعداد متقاضیان صندوق های مکانیزه فروش 
بیش از 2۰۰ هزار واحد صنفی در کشور باشد فرآیند تامین، آماده سازی، 
 راه اندازی، نصب و تجهیز واحدهای صنفی متقاضی تا سقف ۱5 هزار 

صندوق مکانیزه فروش تا پایان سال جاری در دستور کار قرار می گیرد.
 

 چینی ها بازار قراضه ایرانی را ترک کردند!
اطالعات گمرک ایران نشان می دهد که در شش ماهه نخست سال جاری 
357 تن قراضه آهن و مس و فوالد به کشورهای مختلف صادر شده و چین 
نیز از فهرست مشتریان قراضه ایران حذف شده است.قراضه آهن، فوالد و 
سرب یکی از اقالم صادراتی ایران به کشورهای مختلف است. اطالعات 
گمرک ایران نشان می دهد در شش ماهه نخست سال جاری 357 تن 
معادل 369 میلیون تومان قراضه از ایران به کشورهای مختلف صادر شده 

است.
خودرو

افزایش قیمت چند خودروی وارداتی
هفته جاری قیمت چند مدل خودروی وارداتی در بازار افزایش یافته است. 
این هفته قیمت النترا یک میلیون تومان، سراتو یک میلیون تومان، تویوتا 
RAV4 معادل یک میلیون تومان و کمری هیبرید نیز دو میلیون تومان 
افزایش یافته است.قیمت باقی خودروهای وارداتی در بازار تغییر خاصی 

نسبت به نرخ این محصوالت در هفته گذشته نداشته است

بدون کمک دولت امکانپذیرنیست
دوشرط موفقیت موسسات پس انداز 

منطقه ای مسکن
درامورحسابداری،  وشهرسازی  وزیرراه  مشاور 
سپرده گذاری از سوی مردم و میزان نرخ سود وام ها 
را دو عامل مهم در تداوم مسیر کاری موسسات پس 
انداز و تسهیالت منطقه ای مسکن دانست.غالمرضا 
سالمی افزود: این موسسات دربسیاری نقاط جهان 
بازتاب خوبی داشته اما به دلیل وجود بیماری های 
اقتصادی، بدون کمک دولت امکانپذیرنیست.وی 
وام  کننده  ارائه  و  انداز  موسسات پس  داد:  ادامه 
از جنگ جهانی دوم در کشورهای  مسکن پس 
پیشرفته با هدف تجمیع پس انداز مردم و ارائه کمک 
هزینه خرید مسکن به اقشار کم درآمد ایجاد شدند و 
نوعی تعاونی اعتباری به شمار می رفتند.مشاور وزیر 
راه و شهرسازی، اظهار داشت: این موسسات پیش 
از انقالب در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای 
دیگر با مدیریت بانک رهنی سابق ایجاد شدند، 
تعداد زیادی از این موسسات در تهران و تعدادی 
تحت عنوان موسسات منطقه ای در سایر مناطق 
تأسیس و شروع به کار کردند که پس از انقالب 
تمامی آن ها در بانک مسکن فعلی ادغام و فعالیت 
خود را آغاز کردند.سالمی درباره اهمیت نرخ سود 
و سپرده گذاری در ادامه فعالیت موسسات منطقه 
ای مسکن بیان کرد: با این سیستم و بدون کمک 
دولتی اگر سپرده گذاری از سوی متقاضیان کم شود 
پرداخت وام به تعویق افتاده و از سویی دیگر اگر 
نرخ بهره وام بسیار باال باشد، اقساط پرداختی نیز 
زیاد شده و از عهده اقشار هدف خارج می شود.این 
مقام مسئول با بیان این مطلب که مردم می توانند از 
محل پس اندازهای خود در این موسسات به صورت 
تجمیعی وام بگیرند، گفت: این نوع فعالیت اقتصادی 
تا زمانی مؤثر خواهد بود که استقبال خوبی از آن 
شده و سپرده گذاری از سوی مردم انجام شود در 
غیر این صورت باید تا جمع شدن اقساط و رسیدن 
به حد نصاب صبر شود که امری غیرقابل قبول از 

سوی متقاضیان خواهد بود.

ـ برد استراتژی برد 
  اساس روابط تهران و وین

توسعه  سازمان  رییس  و  وزیر صنعت  قائم  مقام 
و  تجاری  روابط  توسعه  لزوم  بر  تاکید  با  تجارت 
اقتصادی ایران و اتریش، گفت: باید فضای تجاری 
دو کشور بر استراتژی برد- برد استوار باشد با این 
نگاه هر دو طرف از منافع ارتباط با هم برخوردار 

خواهند شد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سازمان توسعه تجارت، مجتبی خسروتاج در 
دیدار با »کارل هاینس ُکُپف« رییس دوم پارلمان 
جمهوری اتریش، ضمن بیان این مطلب، گفت: 
کالنی  سیاست  اتریش  و  ایران  همکاری  توسعه 
با  اتریش  جمهوری  رییس  مالقات  در  که  است 
مقام معظم رهبری بر آن تاکید شده به همین 
دلیل ما مصمم به بهبود تراز تجاریمان با اتریش 
هستیم و تمام تالش خود را در این راستا برای 
ایجاد فضای مناسب تجاری و همکاری همه نهادها 
انجام می دهیم. وی با تاکید بر اینکه باید توازن 
به  ایران  تجاری دو کشور حفظ شود و صادرات 
اکنون  یابد، خاطرنشان کرد:  افزایش  اتریش هم 
نگاه اصلی کشور ما بر توسعه همکاری های فنی و 
تکنولوژیکی است؛ ما در بخش تولید موفق شده ایم 
سرمایه گذاری های زیادی را انجام بدهیم اما اکنون 
نیاز به ارتقای فنی و دانش تکنولوژیکی تولیداتمان 
داریم؛ از شرکت های اتریشی می خواهیم که در این 

زمینه در ایران فعالیت کنند.
خسروتاج مروری هم بر روابط کنونی ایران و اتریش 
کرد و افزود: هم اکنون همکاری های دو کشور در 
بخش دانشگاهی و تکنولوژی  های موثر در حال 
انجام و پیشرفت است؛ امیدوارم در زمینه صنعت 

توریسم هم این روابط بیش از پیش توسعه یابد.

بانک
پرداخت 270هزار فقره تسهیالت 

قرض الحسنه توسط  بانک کارگشایی
در آستانه ۱۰ آبان ماه نودمین سالروز تأسیس بانک 
طی  ایران  ملی  بانک  عمومی  روابط  کارگشایی، 
خبری اعالم کرد: در شش ماهه اول سال ۱395 
جهت رفع نیازهای خرد و فوری مالی مردم در قبال 
ترهین طال آالت، حدود 27۰ هزار فقره تسهیالت 
 8۱5 و  هزار  یک  حدود  ارزش  به  قرض الحسنه 

میلیارد ریال پرداخت کرد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک 
ملی ایران، نگاهی اجمالی به فعالیت های بانک 
کارگشایی نشانگر تالش برای رفع نیازهای خرد و 
فوری مالی مشتریان است.  براساس این گزارش، 
طالی  گرم   72 هر  ترهین  ازای  در  متقاضیان 
۱7 یا ۱8 عیار مبلغ ۱۰ میلیون ریال تسهیالت 
دیگر  عبارت  به  می کنند.  دریافت  قرض الحسنه 
مشتریان در قبال ترهین ۱44 گرم طالی ۱7 یا ۱8 
عیار، مبلغ 2۰ میلیون ریال به ازای هر فرد تسهیالت 

قرض الحسنه با سررسید یکساله دریافت می کنند. 
 سکه و ارز

قیمت سکه باز هم باال رفت
قیمت سکه تمام  بهار آزادی طرح جدید با ۱۱۰۰ 
تومان، نیم سکه با ۱۰۰۰ تومان و سکه یک گرمی 
با 2 هزار تومان افزایش مواجه شد، در عین حال 
دالر ارزان شد، ولی قیمت یورو باال رفت.روزگذشته 
در بازار آزاد تهران باز هم قیمت سکه باال رفت. 
بر این اساس سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 
افزایش ۱۱۰۰ تومانی به یک میلیون و ۱۱۰ هزار 
و 7۰۰ تومان، نیم سکه با افزایش ۱۰۰۰ تومانی به 
56۰ هزار تومان و سکه یک گرمی با افزایش دو 
هزار تومانی به ۱87 هزار تومان رسید، اما سکه تمام 
بهار آزادی طرح قدیم و ربع سکه با ثبات قیمت، به 
ترتیب به نرخ یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و 297 
هزار تومان مواجه شد.هر اونس طال در بازارهای 
جهانی ۱275 دالر و 7۰ سنت و هر گرم طالی 
۱8 عیار ۱۱۱ هزار و 65۰ تومان است.قیمت هر 
دالر با کاهش یک تومانی به 36۱8 تومان، یورو با 
افزایش 25 تومانی به 3986 تومان، پوند با کاهش 
9۰ تومانی به 4435 تومان، درهم امارات با افزایش 
یک تومانی به 989 تومان و لیر ترکیه با کاهش 6 

تومانی به ۱۱86 تومان رسید.

یادداشت خبر

گروه اقتصاد : بررسی آمار تجاری ایران در 7 ماهه 
ابتدای امسال گویای آن است که بازهم با احتساب 
تولیدات نفتی مانند گاز مایع و میعانات گازی، آمار 

صادرات غیرنفتی با رشد همراه شده است.
آمار 7 ماهه صادرات تجارت ایران گویای تغییراتی 
در روند تجارت ایران با کشورهای دیگر و رشد 
صادرات در این مدت است. بنابر آمار گمرک در 
این مدت صادرات غیرنفتی با 4.34 درصد افزایش 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 24 میلیارد 
و 657 میلیون دالر رسید در حالیکه این رقم در 
سال گذشته 23 میلیارد و 633 میلیون دالر بود.اما 
تحلیل این آمار نشان می دهد که بازهم گاز مایع 
و میعانات گازی جزو کاالهای صادراتی غیرنفتی 
محسوب شده و در آمار تجاری ایران آورده شده 
است. به گزارش مهر ، براین اساس، میعانات گازی 
با 4 میلیارد و 5۰ میلیون دالر عمده ترین کاالی 
صادراتی کشورمان در این مدت بود که ۱6.43 
درصد از کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص 
داده است.همچنین گازهای طبیعی مایع شده نیز 
با یک میلیارد و 952 میلیون دالر در رتبه بعدی 
قرار دارد و پس از آن به ترتیب گازهای نفتی و 
با 888  مایع شده  هیدروکربورهای گازی شکل 
میلیون دالر، روغن های سبک و فرآورده ها به جز 
بنزین با 828 میلیون دالر و پروپان مایع شده با 
694 میلیون دالر قرار دارند.بنابراین میعانات گازی 
و گاز مایع، سهم 6 میلیارد و 2 میلیون دالری را از 
رقم کل صادرات به خود اختصاص داده اند که با کم 
کردن این رقم از کل صادرات، آمارهای صادراتی به 

۱8 میلیارد و 655 میلیون دالر می رسد.
افزایش ۲5 درصدی واردات از آلمان

همچنین در این مدت ارزش واردات ایران نسبت 
به سال گذشته تقریبا ثابت بوده است، اما بررسی 
کشورهایی که طرف تجاری ایران بوده اند نشان 
تغییر  این کشورها در حال  می دهد که ترکیب 
نسبی  شدن  برداشته  از  پس  که  بطوری  است، 
از کشورهای آسیایی در  ایران  واردات  تحریم ها، 
حال کاهش و تجارت با اروپا در حال افزایش است.
امارات، کره و ترکیه  این آمار، هنوز چین،  بنابر 
بزرگترین شرکای تجاری ایران هستند اما واردات 
از چین 5.54 درصد و ازکره ۱3.54 درصد کمتر 
شده است در حالی که در همین دوره واردات از 
آلمان 25 درصد افزایش یافته است.در واقع افزایش 
واردات ایران از آلمان بیانگر این است که بازار ایران 
تمایل بیشتری به اجناس با کیفیت آلمانی دارد 
و ترجیح می دهد که نیاز خود را هرچند گران تر 
از اروپا تهیه کند. هرچند که آمار نشان می دهد 
ایران یک پنجم کل صادارت  به  آلمان  صادرات 
چین به ایران بوده است اما افزایش جهشی این 
رقم بیانگر تجارت بیشتر ایران با این کشور است.
براین اساس، کشور آلمان گوی سبقت  را از سایر 
کشورهای اروپایی مانند فرانسه، ایتالیا و انگلیس 
این کشور  ربوده است، بطوری که رقم صادرات 
به ایران در 7 ماهه ابتدای امسال به یک میلیارد 
و 275 میلیون دالر رسیده است . این نکته حائز 
اهمیت است که عمده کاالهای آلمانی که به ایران 
صادر می شود، صنعتی هستند بنابراین این آمارها 
می تواند گویای رشد صنعت و تکنولوژی ایران در 
سال های آینده باشد.این در حالی است که عمده 
واردات ایران در سال های گذشته از کشور چین، 
است  می شده  زیادی  مصرفی  کاالهای  شامل 
بطوری که حتی حبوبات و سایر اقالم هم از این 

کشور به ایران وارد می شد.

  ترانزیت کاالهای غیرنفتی کاهش یافت
حجم  بنادر،  سازمان  منتشرشده  آمار  براساس   
صادرات نفتی بنادر طی هفت ماهه ابتدایی سال95 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 97.5 درصدی 
 ۱۰.3، هم  غیرنفتی  کاالهای  واردات  و  افزایش 
درصد کاهش یافته است.بررسی عملکرد بنادر در 
هفت ماهه ابتدایی سال 95 و مقایسه آن نسبت به 
مدت مشابه سال 94 نشان می دهد که صادرات 
کاالهای نفتی و غیرنفتی به ترتیب  97.5 و 26.3 
درصد افزایش و واردات کاالهای نفتی 46.9 درصد 
و کاالهای غیرنفتی۱۰.3 درصد کاهش یافته است، 
به عبارت دیگر، صادرات کاال در سال جاری رشد 
غیرنفتی  کاالهای  واردات  زمینه  در  اما  داشته؛ 
شاهد کاهش بوده ایم.بر این اساس، میزان صادرات 
کاالهای غیرنفتی از بنادر کشور طی هفت ماهه 
گذشته 26 میلیون و 999 هزار و 4۱5 تن بوده؛ 
در حالی که در سال 94، حجم صادرات حدود 2۱ 
میلیون و 378 هزار و ۱42 تن بوده و صادرات 
کاالهای غیرنفتی رشد 26.3 درصدی داشته است، 
نگاهی به صادرات کاالهای نفتی نسبت به مشابه 
سال گذشته نیز نشان از رشد، 97.5 درصدی دارد.

حجم واردات کاالهای غیرنفتی از بنادر، در سال 
95، ۱7 میلیون و 996 هزار و 549 تن بوده که 
این رقم در سال قبل، 2۰ میلیون و 6۱ هزار و 468 
تن ثبت شده، در واقع میزان واردات از بنادر طی 
7 ماهه گذشته نسبت به مشابه سال قبل، کاهش 
۱۰.3 درصدی داشته، ضمن اینکه واردات کاالهای 
نفتی هم در سال 95 نسبت به 94، حدود 46.9 
درصد رشد داشته است.ترانزیت کاال در بنادر، طی 
هفت ماهه گذشته نسبت به مدت مشابه سال 94، 
کاهش 2 درصدی را تجربه کرده؛ یعنی در سال 95، 
معادل 2 میلیون و 648 هزار و 779 تن تزانزیت 
کاال داشته ایم که در سال 94، این رقم حدود  2 
میلیون و 7۰3 هزار و 95۱ تن بوده است، بنابراین 
خوبی  وضعیت  هم  غیرنفتی  کاالهای  ترانزیت 

نداشته و افت 7۰.4 درصدی را نسبت به مشابه 
سال قبل داشته است.تخلیه و بارگیری کاالهای 
غیرنفتی طی 7 ماهه ابتدایی سال 95 نسبت به 
سال گذشته، افزایش 6.5 درصدی داشته است، در 
سال 94 میزان تخلیه و بارگیری، 5۰ میلیون و 
2۱8 هزار و 86۱ تن بوده؛ اما در سال 95 این 
رقم به 53 میلیون و 47۰ هزار و 5۱3 تن رسیده 
است؛ ضمن اینکه تخلیه و بارگیری کاالهای نفتی 
در سال 95 نسبت به سال قبل، معادل 8.6 درصد 
افزایش یافته است.گزارش سازمان بنادر همچنین 
از کاهش حجم شناورهای باالی هزار تن نسبت 
به سال قبل خبر داده و عدد 5.2 درصدی را ثبت 
کرده؛ اماحجم شناورهای زیر هزار تن، 4.2 درصد 
افزایش داشته است.در عین حال، کل مسافرانی که 
طی هفت ماهه گذشته از بنادر ایران خارج شده اند، 
4 میلیون و 736 هزار و 558 نفر بوده اند که باتوجه 
به رقم سال گذشته یعنی 5 میلیون و ۱82 هزار و 
3۰8 نفر، شاهد کاهش 8.6 درصدی بوده ایم.تعداد 
افرادی که به بنادر کشور وارد شده اند در این مدت، 
4 میلیون و 759 هزار و 53۱ نفر بوده  است که این 
رقم در سال گذشته، 5 میلیون و ۱54 هزار و 282 
نفر به ثبت رسیده که نشانگر کاهش 7.7 درصدی 

ورود مسافران به کشور است.
اگر صنایع همت کنند...

یک استاد دانشگاه می گوید سال ۱395 می توان 
سال جبران عقب ماندگی ها و بهبود اوضاع اقتصادی 
کشور دانست و این وضعیت در سال ۱396 هم 
می تواند ادامه داشته باشد به شرط اینکه صنایع 
داخلی کاالی خود را بهبود بخشیده و زمینه را 
فراهم کنند تا مشتریان در جریان مبارزه دولت با 
واردات کاال و کاالی قاچاق بتوانند کاالهای تولید 

داخلی را جایگزین کنند.
آلبرت بغزیان در پاسخ به این سوال که آیا رشد 
اقتصادی 4.4 درصدی مرکز آمار و 5.3 درصدی 
بانک مرکزی صحت دارد؟ اظهار کرد: ارقام ذکر شده 
قابل اعتماد هستند و شکی نداریم نهادهای متولی 
جمع آوری و انتشار آمار ارقام صحیحی را درباره 
شاخص های اقتصادی ارائه می کنند.وی افزود: از 
سوی دیگر در نظر داشته  باشیم که رشد اقتصادی 
کشور 2۰ درصد اعالم نشده است که محلی برای 
شک وجود داشته باشد. به رشد اقتصادی چهار و 
پنج درصدی برای سال جاری قابل پیش بینی بود 
به این دلیل به رشد فعلی جبران عقب  ماندگی های 
دوره های قبل نیز محسوب می شود.این اقتصاددان 
ادامه داد: اگر وضعیت رشد اقتصادی در سال جاری 
را مشاهده کنیم می بینیم که بخش مهمی از این 
رشد به دلیل رشد بخش نفت و فرآورده های نفتی 

محقق شده است و در بخش مصرف نیز وضعیت 
مصرف کمی نسبت به گذشته عادی تر شده است 
و بازار نیز نسبت به سال قبل با ثبات تر شده و مردم 
وارد خرید شده اند.او درباره رشد بخش نفت چنین 
توضیح داد: اکنون تولید و صادرات در بخش نفت 
و محصوالت پتروشیمی افزایش یافته است. از این 
جهت می توان گفت رشد به جهت کمی رخ داده 
است اگر بتوانیم تولیدات خود را با کیفیت تر ارائه 
کنیم، به رشد کیفی نیز دست خواهیم یافت. به 
هر حال به نظر من در شرایط پسابرجام افزایش 
تولید و صادرات نفت قابل انتظار بود و به تبع آن 
می توانستیم پیش بینی کنیم که تا پایان امسال 
به رشد حدود 5.5 درصد خواهیم رسید.او درباره 
رشد اقتصادی امسال و تاثیر آن در اشتغال توضیح 
داد: به نظر من با توجه به اینکه بخشی از رشد 
به دلیل افزایش تولید و فروش نفت محقق شده 
است نمی توان انتظار داشت که این رشد اقتصادی 
به صورت مستقیم در اشتغال تاثیر گذار باشد، چرا 
که اکنون رشد اقتصادی بخش نفت اشتغال مورد 
نیاز خود را با توجه به رکود سال گذشته دارد و 
از همان نیروها می تواند استفاده کند، ضمن اینکه 
و  می خواهد  تخصص  و  تکنولوژی  نفت   بخش 
به  رکود  مواقع  در  که  کاری  نیروهای  معموال 
جمعیت بیکار اضافه می شوند نیروهایی هستند که 
از تخصص و مهارت  برخوردار نبوده و یا به بیانی 
غیر ماهر و فصلی هستند و در شرایط رکود کنار 
گذاشته می شود. در نتیجه این موضوع مشمول 
شاغالن بخش نفت نیست.او افزود: بنابراین رشد 
بخش نفت به خودی خود نمی تواند اشتغال ایجاد 
کند، بلکه اشتغال ایجاد شده از رشد بخش نفت در 
تقاضای مشتقه مراحل بعد رخ خواهد داد. به این 
ترتیب که فروش نفت منابع مورد نیاز صنایع را 
تامین کرده و ارز مورد نیاز در بخشی که نیازمندیم 
وارد می شود، کارخانه  و کارگاه تاسیس می شود، 
ولی در نظر داشته باشید که این موضوع زمان بر 
است.او افزود: در مرحله کنونی شاید بتوانیم تولید 
را افزایش دهیم، ولی باید تولید کننده قانع شود که 
رشد اقتصادی که تجربه می کنند مانا و پایدار است 
وگرنه ترجیح می دهد که نیاز خود به نیروی کار را 
با افزایش شیفت کاری و ... تامین کند.استاد اقتصاد 
دانشگاه تهران درباره اینکه دولت چگونه می تواند 
رشد اقتصادی به وجود آمده را حفظ کند، اظهار 
کرد: اگر کنترل قیمت ها صورت بگیرد و به شوک 
قیمتی برنخوریم و همچنین با شوک ارزی مواجه 
نشویم با توجه به رشد جمعیتی که داریم و از سوی 
دیگر با توجه به رشد اقتصادی چهار و پنج درصدی 
که وارد اقتصاد شده و تقاضا ایجاد می کند، میتوانیم 
انتظار داشته باشیم که رشد اقتصادی در سال بعد 
هم زیاد شود ولی در بحث اشتغال تا سرمایه گذاری 
جدید داخلی و خارجی صورت نگیرد، نباید انتظار 
ولی  باشیم،  داشته  اشتغال  وضعیت  شدن  بهتر 
به طور کلی به نظر من سال ۱395 سال خوبی 
برای اقتصاد ما و جبران عقب ماندگی ها خواهد 
بود.او افزود: اگر در سال ۱396 هم همین روند 
سرمایه گذاری در بخش نفت و افزایش کیفیت 
کاال و مبارزه دولت با ورادات و قاچاق کاال ادامه 
دار باشد تقاضا در بخش داخلی متمرکز شده و 
می توان انتظار بهبود بیشتر در اقتصاد را داشته 
باشیم. با در نظر گرفتن این نکته که اکنون نوبت 
صنایع داخلی است که کیفیت کاالی خود را بهبود 
داده تا مشتریان بتوانند کاالهای آنان را جایگزین 

نمونه های وارداتی کنند.

آلمان گوی سبقت واردات را ربود

صادرات 24.7 میلیارد دالری

اینکه  بر  تاکید  با  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
اقتصادی  بخش  یک  عنوان  به  سالمت  حوزه 
به سرمایه گذاری برای رشد و توسعه نیاز دارد، 
الگوی پیشنهادی بانک مرکزی در این زمینه را 
با مشارکت شبکه  واسط  تشکیل یک شرکت 

بانکی خواند.
وی ادامه داد: توسعه ظرفیت خدمات بیمارستانی 
به دو روش سنتی با اتکا به بودجه دولت و روش 
دیگر توسط بخش خصوصی و با حمایت بانک ها به 
معنای تامین مالی و اعطای تسهیالت در این حوزه، 

دست یافتنی است؛ اگرچه مدل واسطی به معنای 
حضور بخش خصوصی و حمایت های مالی دولت 

نیز میان این دو روش می تواند مدنظر قرار گیرد.
وی با تاکید بر مشارکت بانک ها در تامین مالی 
پروژه های بیمارستانی به صورت سندیکایی تاکید 
کرد: هر بانک به جای اینکه خود متولی انجام 
پروژه ها شود، بهتر است با روش سندیکایی عمل 
شود و با انتخاب یک بانک به عنوان رهبر سندیکا، 
چند بانک در پروژه های سالمت و درمان وارد شوند؛ 
با این روش پروژه ها، پیشرفت بهتری خواهد داشت.

نامه ای به وزیر صنعت اعالم  وزیر جهاد طی 
کرد: از ۱5 اردیبهشت تا ۱5 شهریور ماه سال 
آینده به کسانی که سه کیلو پرتقال یا نارنگی 
صادر کنند، اجازه واردات یک کیلوپرتقال یا 

نارنگی داده می شود.
یک منبع آگاه از ارسال این نامه خبر داد و 
مرکبات  تولید  وضعیت  امسال  اینکه  بیان  با 
تولید  مازاد  کشور  و  است  مطلوب  بسیار 
تازگی  به   : گفت  مهر  به  دارد،  مرکبات 
وزیر  به  نامه ای  طی  کشاورزی  جهاد  وزیر 

به  که  کرده  اعالم  تجارت  و  معدن  صنعت، 
حاضر  حال  در  بتوانند  که  صادرکنندگانی 
کشور  از  را  نارنگی  یا  پرتقال  کیلوگرم  سه 
تا  اردیبهشت  از ۱5  آینده  صادر کنند، سال 
۱5 شهریور ماه  اجازه واردات یک کیلوگرم 
پرتقال داده خواهد شد.به گفته این مقام آگاه، 
این اقدام در راستای سیاست بازار در مقابل 
نیز  این  از  پیش  که  شد  خواهد  انجام  بازار 
واردات میوه موز به صادرات سیب درختی از 

کشور مشروط شده بود.

واردات پرتقال و نارنگی مشروط شدبانک ها در حوزه سالمت و درمان مشارکت می کنند

میزان صادرات کاالهای غیرنفتی از 
بنادر کشور طی هفت ماهه گذشته 26 
میلیون و 999 هزار و 415 تن بوده؛ در 

حالی که در سال 94، حجم صادرات 
حدود 21 میلیون و 378 هزار و 142 
تن بوده و صادرات کاالهای غیرنفتی 

رشد 26.3 درصدی داشته است، 
نگاهی به صادرات کاالهای نفتی نسبت 

به مشابه سال گذشته نیز نشان از 
رشد، 97.5 درصدی دارد.

گروه  کاالهای  نرخ  گذشته  یکسال  طی 
لبنیات 3.5 درصد، تخم مرغ 9.7 درصد، 
درصد،    2۱.4 حبوب  درصد،   45.7 برنج 
قرمز  تازه ۱۱ درصد، گوشت  میوه های 
۱۰ درصد، گوشت مرغ 2 درصد،  قند و 
و  درصد  درصد، چای ۱7.8  شکر 4۰.8 
روغن نباتی نیز 7 درصد افزایش داشته 
است. بررسی تغییرات قیمت ها در هفته 
هفته  به  نسبت   95.۰7.3۰ به  منتهی 
در  دهد  می  نشان  نیز  قبل  سال  مشابه 
این مدت نرخ کاالهای گروه لبنیات 3.5 
درصد، تخم مرغ 9.7 درصد، برنج 45.7 
های  میوه  درصد،    2۱.4 حبوب  درصد، 
تازه ۱۱ درصد، گوشت قرمز ۱۰ درصد، 
گوشت مرغ 2 درصد،  قند و شکر 4۰.8 
درصد، چای ۱7.8 درصد و روغن نباتی 
نیز 7 درصد افزایش داشته است.گفتنی 
است از بین ۱۱ گروه کاالیی طی یک ماه 
گذشته قیمت 6 گروه افزایش و 5 گروه 
کاهش یافته است.در هفته مورد گزارش، 
در گروه لبنیات قیمت پنیر غیرپاستوریزه 
درصد   ۰.2 معادل  قبل  هفته  به  نسبت 
کاهش یافت. بهای سایر اقالم این گروه 
بدون تغییر بود و قیمت تخم مرغ معادل 
ای  شانه  و  اشت  کاهش  درصد   5.7
می  فروش  ریال  الی ۱۰۰۰۰۰   8۰۰۰۰
بهای  برنج  گروه  در  هفته  این  رفت.در 
برنج داخله درجه یک معادل یک درصد 
کاهش ولی قیمت برنج داخله درجه دو 
3.7 درصد افزایش یافت. در گروه حبوب 

بهای لوبیا چشم بلبلی و لوبیا سفید ثابت 
بود. قیمت لوبیاچیتی معادل ۱.3 درصد 
گروه  این  اقالم  سایر  بهای  ولی  کاهش 
افزایش  درصد   ۰.6 تا  درصد   ۰.2 بین 
داشت.بر پایه این گزارش،  در هفته مورد 
شهرداری  نظر  زیر  میادین  در  بررسی 
کیوی عرضه نمی شد و پرتقال درجه یک 
اقالم  و خربزه عرضه کمی داشت. سایر 
میوه و سبزی تازه که تعدادی از انها از 
نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی 
ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان 
میادین میوه و تره بار عرضه می شد.میوه 
و  میوه  اقالم  شهر  سطح  های  فروشی 
در  نمودند که  را عرضه می  تازه  سبزی 
گروه میوه های تازه قیمت سیب قرمرز 
و  درصد   3 نارنگی  درصد،   ۱.8 معادل 
گالبی 7.9 درصد کاهش ولی بهای سایر 
اقالم این گروه بین ۱.۱ درصد تا ۱8.5 
درصد افزایش یافت. در گروه سبزی های 
تازه قیمت تمام اقالم این گروه بین ۰.9 
یافت.در  افزایش  درصد   26.۱ تا  درصد 
هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند 
و  گاو  تازه  گوشت  و  درصد   ۰.9 معادل 
قیمت  ولی  افزایش  درصد   ۰.8 گوساله 
گوشت مرغ 7.۱ درصد کاهش یافت.در 
بهای شکر معادل ۱.7 درصد  این هفته 
کاهش ولی قیمت قند ۰.2 درصد، چای 
جامد  نباتی  روغن  درصد،    ۱.۱ خارجی 
۰.۱ درصد و روغن نباتی مایع ۰.6 درصد 

افزایش داشت.

طی یکسال گذشته آمار ها نشان می دهد

گرانی 2 تا 45 درصدی کاالهای اساسی

بر اساس اعالم مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده 
زراعت، باغداری و دامداری سنتی در فصل بهار امسال 
نسبت به فصل قبل 29.۱6 درصد و نسبت به فصل 
مشابه سال قبل، 2.65 درصد افزایش را نشان می دهد. 
آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشانگر آن است که 
شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری 
سنتی در فصل بهار امسال نسبت به فصل قبل 29.۱6 
درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل، 2.65 درصد 
افزایش را نشان می دهد. این در شرایطی است که 
درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز 
نسبت به مدت مشابه سال قبل)نرخ تورم ساالنه( 
در  غالت  گروه  است.شاخص  درصد   ۱.98 با  برابر 
فصل بهار 95 برابر با 244.85 است که نسبت به 
فصل قبل ۱۰.87 درصد افزایش یافته است. میزان 
تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به 
دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( 4.65 درصد 
افزایش را نشان می دهد.شاخص گروه سبزیجات در 
به  با 236.76 است که نسبت  برابر  بهار 95  فصل 
فصل قبل 47.65 درصد افزایش یافته است، میزان 

تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به 
دوره مشابه سال قبل)نرخ تورم ساالنه( 5.۰5 درصد 
و  میوه ها  گروه  می دهد.شاخص  نشان  را  کاهش 
میوه های آجیلی در فصل بهار 95 برابر با 3۰۰.۰2 
است که نسبت به فصل قبل8.4۱ درصد افزایش یافته 
است، میزان تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری 
ساالنه(  تورم  قبل)نرخ  سال  مشابه  دوره  به  نسبت 
۰.88 درصد کاهش را نشان می دهد.شاخص گروه 
موادخام طبقه بندی نشده در فصل بهار 95 برابر با 
۱78.76 است که نسبت به فصل قبل۱8.9۰ درصد 
افزایش یافته است، میزان تغییرات چهارفصل منتهی 
به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل)نرخ 
تورم ساالنه( 8.۰9 درصد افزایش را نشان می دهد.
شاخص گروه حیوانات و محصوالت حیوانی نشده در 
فصل بهار 95 برابر با 2۱4.33 است که نسبت به فصل 
قبل2۱.53 درصد افزایش یافته است، میزان تغییرات 
چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه 
سال قبل)نرخ تورم ساالنه( 3.53 درصد افزایش را 

نشان می دهد.

افزایش تورم زراعی؛

شاخص نرخ سبزیجات در بهار50 درصد افزایش یافت
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اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  سرپرست 
نرم  جنگ  حوزه  در  فرهنگی  پدافند  گفت: 
برای مقابله با تهدیدات دشمنان باید تقویت 

شود.
عباس صالحی  ،سید  زمان  پیام  گزارش  به 
رویکرد  با  غیرعامل  »پدافند  همایش  در 
یعنی  غیرعامل  پدافند  افزود:  فرهنگی« 
تهدید  گونه  هر  برابر  در  داشتن  آمادگی 
باید  اساس  این  بر  و  دشمنان،  سوی  از 
مفاهیم  از  اعم  فرهنگی  های  زیرساخت 
که  را  انسانی  و  ای  سرمایه  و  تاریخی 
فرهنگی  های  زیرساخت  مهم  منابع  از 
پدافند  گفت:  کرد.وی  حفاظت  هستند، 
شده  واقع  نرم  جنگ  مقابل  در  فرهنگی 
بدنبال  نرم  جنگ  در  ایی  شبکه  تنوع  و 
فرهنگی  تاریخی  هویت  و  مفاهیم  تخریب 

ملت ها است.
در  کشور  پدافند  حوزه  داد:  ادامه  صالحی 

فعال  بسیار  دشمنان  نرم  جنگ  با  مقابله 
است و پدافند فرهنگی در حوزه جنگ نرم 
فضای  و  رسانه  دانش،  دین،  های  حوزه  در 
از  زندگی  سبک  و  ادبیات  و  هنر  مجازی، 

اهمیت باالیی برخوردار است.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  سرپرست 
تهدید  معرض  در  غیرعامل  پدافند  گفت: 
بودن یا ترسیدن نیست بلکه به معنای آماده 
اقتصادی،  نظامی،  تهدیدات  است،  بودن 
سایبری و فرهنگی در نقش پدافند غیرعامل 
به خصوص در حوزه فرهنگ باید بسیار مورد 

توجه قرار گیرد.
وی گفت: پدافند غیرعامل در کشورها طی 
دهه اخیر با ادبیات خاصی بیان شده و اکنون 
نیازمند آن هستم با ادبیات سازی و گسترش 
و  غیرعامل  پدافند  بیان  به  نسبت  مفاهیم 

تحقق اهداف آن تالش کنیم.
اسالمی  وارشاد  فرهنگ  وزارت  سرپرست 

 86 سال  از  غیرعامل  پدافند  سازمان  گفت: 
تاکنون فعالیت های خوبی انجام داده است. 
صالحی افزود: امروز دانش بشری در حوزه 
فرهنگسازی به قدری زیاد شده که برآیند 
آنها در اختیار جنگ نرم قرار دارد، از این 
حوزه  در  فرهنگی  پدافند  است  الزم  رو 
جنگ نرم برای مقابله با تهدیدات دشمنان 

با  غیرعامل  »پدافند  شود.همایش  تقویت 
علی  سردار  حضور  با  فرهنگی«  رویکرد 
اصغر زارعی جانشین ریس سازمان پدافند 
غیرعامل و جمعی از معاونان و مدیران این 
سازمان و مسووالن وزارت فرهنگ و ارشاد 
وزارتخانه  این  سینمایی  سالن  در  اسالمی 

برگزار شد. 

صالحی تاکید کرد:

ضرورت تقویت پدافند فرهنگی در حوزه جنگ نرم

دانیال حکیمی
 به »هست و نیست« پیوست

بازی در مجموعه  برای  لرستانی  عارف  و  دانیال حکیمی 
تلویزیونی »هست و نیست« به کارگردانی محمدرضا آهنج 

قرارداد بستند.
محسن شایانفر - تهیه کننده مجموعه »هست و نیست« 
تازگی دانیال حکیمی و عارف  به  این زمینه گفت:  - در 
حکیمی  بستند.  قرارداد  سریال  در  بازی  برای  لرستانی 
کرد.  بازی خواهند  را  حامد  نقش  لرستانی  و  ناصر  نقش 
این انتخاب در حالی است که امین تارخ، شقایق فراهانی 
و بهاره افشاری اولین بازیگرانی بودند که وارد این پروژه 

شدند و انتخاب بازیگران همچنان ادامه دارد.
اسدی، علی  توسط ساناز  فیلمنامه سریال  افزود:  شایانفر 
اکبر حیدری و رافعه رستمی به سرپرستی علی حدادی 
تولیدی  بازنویسی  آهنج  نظر  با  اکنون  و هم  نوشته شده 
آن در حال انجام است و با توجه به پیش تولید همز مان 

پروژه پس از بازنویسی وارد تولید خواهد شد.
»هست و نیست« داستان احمد و ناصر را روایت می کند 
که دوستی آن ها به سال های کودکی در محله  سرچشمه  
تهران بازمی گردد و آنها بعداً به واسطه  ازدواج با دو خواهر 
با هم فامیل شده اند. اما کم کم راهشان از هم جدا شده؛ 
مالی،  پیشرفت  به  ناپذیرش  سیری   میل  دلیل  به  ناصر 
قانون  بوده  الزم  جا  هر  که  است  ثروتمندی  مرد  اکنون 
و اخالق را زیر پا گذاشته است. احمد، اما برخالف ناصر، 
زندگی معمولی و سالمی برای خود و خانواده اش ساخته 

است و....

»فروشنده« فیلم برگزیده
 تماشاگران در فستیوال بمبئی

فیلم »فروشنده« به عنوان بهترین فیلم از نگاه تماشاگران 
هجدهمین فستیوال فیلم بمبئی انتخاب شد.

هفتمین  »فروشنده«،  فیلم  عمومی  روابط  گزارش  به 
ساخته اصغر فرهادی،در این دوره از فستیوال فیلم بمبئی 
اکران  اسکار  به  ارائه شده  برگزیده ی  فیلم های  بخش  در 
بلیت های نمایش آن،در مدتی بسیار کوتاه فروش  شد و 

رفت.
»فیلم  عنوان  به  »فروشنده«  جایزه  سومین  جایزه،  این 
و  آمستردام   فستیوال  از  پس  تماشاگران«  برگزیده 

اوالن باتور  به حساب  می آید.
پیش از این، »فروشنده« عالوه بر جوایز بهترین فیلمنامه 
فیلم  بهترین  کن،جایزه  فستیوال  مرد  بازیگر  بهترین  و 
فستیوال مونیخ و هوگوی نقره ای از فستیوال شیکاگو را 

هم از آن خود کرده بود.
اکتبر  هفتم  و  بیست  تا  بیستم  از  بمبئی  فیلم  فستیوال 
)بیست و نهم مهر تا ششم آبان ماه( در هندوستان برگزار 

شد.

»آذر« با نیکی کریمی 
در تهران کلید خورد

فیلم سینمایی »آذر« به کارگردانی محمد حمزه ای روز 
هفتم آبان ماه در تهران کلید خورد.فیلم سینمایی »آذر« 
نیکی  کنندگی  تهیه  و  ای  حمزه  محمد  کارگردانی  به 

کریمی =روزهفتم آبان ماه در تهران کلید خورد.
است  ای  محمد حمزه  سینمایی  بلند  فیلم  اولین  »آذر« 
که فیلمنامه آن توسط احسان بیگلری با همکاری پریسا 
فیلم  این  تهیه کنندگی  و  آمده  نگارش در  به  پور  هاشم 
ایران  سینمای  بازیگر  و  کارگردان  کریمی  نیکی  برعهده 
است. کریمی که ساخت سه اثر را در کارنامه خود در مقام 
کارگردانی دارد، پیش از این تهیه کنندگی »شیف شب« 

آخرین فیلمش را برعهده داشته است.
»آذر«  اصلی  بازیگران  آذرنگ  و حمیدرضا  کریمی  نیکی 
هستند که برای اولین بار قرار است در یک فیلم سینمایی 
به  توجه  با  البته  بپردازند.  نقش  ایفای  به  یکدیگر  مقابل 
ویژگی های شخصیت اصلی فیلم »آذر« باید منتظر ورود 

یک کاراکتر زن جدید در سینمای ایران باشیم.
از  بیش  در  تاکنون  »آذر«  کارگردان  ای  حمزه  محمد 
کارگردان  دستیار  عنوان  به  تلویزیون  سریال  و  فیلم   30
ساخت  همچنین  وی  است.  داشته  حضور  ریز  برنامه  و 
خود  کارنامه  در  را  ویدیویی  بلند  و  کوتاه  فیلم  چندین 
بین  جشنواره  از  مختلفی  جوایز  آثار  این  برای  که  دارد 
المللی فیلم کوتاه تهران، جشنواره فیلم »رشد«، جشنواره 

»یاس« و جشنواره کودک و نوجوان دریافت کرده است.

رانندگی با سرعت بیشتر 
از ۸0 کیلومتر ممنوع!

شهید  ازسردار  کند  می  یادی  امروز  زمان  در  ها  خاطره  و  یادها 
مهدی باکری

دستور داده بود هیچ کس حق ندارد با سرعت بیشتراز 80 کیلومتر 
براند

یک شب داشتم می آمدم . 
یکی کنار جاده دست تکان داد

نگه داشتم سوار شد.
باهم حرف میزدیم

راست  نروید...  تند  داده  دستور  لشگرتون  فرمانده  میگن   : گفت 
میگن ؟

گفتم : فرمانده گفته ؟ وزدم دنده چهار .
اینم به سالمتی فرمانده باحالمون !

مسیرمان تا نزدیک واحدمان یکی بود .
پیاده که شد دیدم خیلی تحویلش میگیرند

گفتم :تو کی هستی ؟ 
لبخندی زد و گفت : همان که به افتخارش زدی دنده چهار...!!

تقدیم به روح بلند سردار شهید مهدی باکری

یادها و خاطره ها در زمان .....

شب ظلمت و بیابان به کجا توان رسیدن       
 مگر آنکه شمع رویت به رهم چراغ دارد

من و شمع صبحگاهی سزد اَر به هم بگرییم             
 که بسوختیم و از ما بُت ما فراغ دارد

امروز با حافظ

دومین حضور جهانی 
»نیمه شب اتفاق افتاد« در لندن

تینا  کارگردانی  به  افتاد«  اتفاق  شب  »نیمه  سینمایی  فیلم 
پاکروان در دومین حضور بین المللی خود در جشنواره فیلم های 

ایرانی لندن به نمایش درمی آید.
از  28  طبق اعالم روابط مشاور رسانه ای فیلم، این جشنواره 
اکتبر تا 2 نوامبر ) ۷ الی 12 آبان( در لندن برگزار می شود و 

فیلم جدید تینا پاکروان در آن نمایش داده می شود.
نامتعارف  عشق های  داستان  افتاد«  اتفاق  شب  »نیمه  فیلم 
امیرحسین  مشارکت  با  پاکروان  تینا  و  عزاست  تا  عروسی  از 
فیلم  این  بین المللی  پخش  است.  کرده  تهیه  را  آن  عبداللهی 
پخش  مدیریت  که  است  موسوی  نگین  عهده  بر  سینمایی 

بین الملل فیلمیران را بر عهده دارد.
پسیانی،  آتیال  اندیش،  خیر  گوهر  نونهالی،  رویا  بهداد،  حامد 
 ، امینی  کریم  رازانی،  سینا  اسکویی،  رابعه  اسکندی،  ستاره 
فرناز زوفا، دینا آبرون، علی تاجیک، محمد فیروز بخت، مهراب 

رضایی و شقایق فراهانی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

عذرخواهی نویسنده اسرائیلی 
بابت تعرض به خبرنگار

شاویت«  »آری  جنسی  تعرض  جریان  شدن  رسانه ای  از  پس 
نویسنده و روزنامه نگار مشهور اسرائیلی به یک خبرنگار،  او مجبور 

شد عذرخواهی کند.
»گاردین« نوشت: انتشار خبر رسوایی های اخالقی »دونالد ترامپ« 
ساله اش  دو  راز  از  پرده  خبرنگار،  برین«  »َدنِیله  تا  شد  انگیزه ای 
ـ یکی  را درباره تعرض جنسی »آری شاویت«  مقاله ای  و  بردارد 
از سرشناس ترین نویسندگان اسرائیلی ـ  منتشر کند. »شاویت« 
شکست های  و  پیروزی ها  من:  موعود  »سرزمین  کتاب  نویسنده 
معرفی  تایمز«  »نیویویورک  آثار  پرفروش ترین  از  که  اسرائیل« 
شده است، سال 201۴ طی یک تور کتاب در لس آنجلس، خانم 
اتاق  به  مصاحبه  بهانه  به  برین«  »دنیله  نام  به  را  روزنامه نگاری 

هتلش می کشاند و با اصرار سعی می کند به او نزدیک شود.
درآورده،  نگارش  به  اخیرا  زن  این  که  گزارشی  رسانه ای شدن  با 
نویسنده متعرض عذرخواهی خود را اعالم کرده است. »شاویت« 
همچنین اخیرا اعالم کرده فعالیت های روزنامه نگاری خود را فعال 

متوقف کرده است.

آن سوی آبها

سخن بدون پشتوانه ، یعنی گزاف گویی . 
ارد بزرگ

سخن حکیمانه

»ققنوس پرده های خاموش« 
در بازار نشر پرواز کرد

نوشته  خاموش«  پرده های  »ققنوس  رمان 
حسینی  پارسا 
انتشارات  توسط 
هیال منتشر و راهی 

بازار نشر شد.
»ققنوس  رمان 
خاموش«  پرده های 
پارسا  نوشته 
تازگی  به  حسینی 
انتشارات  توسط 

هیال منتشر و راهی بازار نشر شده است.
و  است  شده  نوشته  فصل   6 در  رمان  این 
رخ  انقالب  از  پیش  در سال های  آن  داستان 

می دهد.
حتی  می کند  فرق  چیز  همه  میله  »پشت 
زندگی  اسم  به  تعریفی  اینجا  از  خارج  اگر 
این  از  بیرون  اگر  باشی.  ندیده  و  شنیده  را 
خراب آباد فکر می کردی در قفسی، فقط فکر 
کرده بودی! چرا که میله معنای آزادی را در 
ا.  را...  میله  معنای  آزادی  و  پرورد  می  خود 
یا: چراغ بودن نفت می خواهد و زبانه ای برای 
شعله کشیدن. که اولی را در دل دفن شدگان 
باید یافت و دومی را در لب خاموش شدگان 
زنده. هر آتش چراغی که آتش فروزان نیست 
این  با  باوران.  درد  هر خاکستری خاکستر  و 
همه چراغی باش از دل خفتگان به خاموشی 
فراموش  اجبار  به  خاطرات  از  خاکستری  و 
ای  مجله  و  بود  پیرمردی  تنها  یا:  شوندگان. 
و رگبار کلماتی، آن هم آن گونه با حرارت و 
بی تاخیر، درست مثل گدازه های آتشفشانی 
که فوران می کرد و به صخره های بی خبر 
اش،  یکباره  جوشش  از  بعد  و  غلتید  می 
شیونی  و  ناله  با  و  سرید  می  کناری  به  آرام 
می  خود  خاکستر  به  امان  بی  خودسوزی  از 
می  را  خود  حرارت  که  حالی  در  و  نشست 
فشاند، سوز و وسوسه ی داغی اش را تا ابد به 
گرده ی صخره ها بار می داد! طاهر صورتش 
داغ شد و... و. آقا دو یا سه بار دیگر آن بیت 
را تکرار کرد: آنگه ز دردهای درونیش مست... 

ت.«
این جمالتی است که فصل دوم رمان با آن ها 
زندان  سلول  دیوار  روی  و  می شود  شروع 
نوشته شده اند. شخصیت اصلی این رمان مرد 
جوانی به نام طاهر است که به دلیل رخ دادن 

اتفاقاتی به زندان می افتد و ...
 990 شمارگان  صفحه،   1۷6 با  کتاب  این 
ریال منتشر شده  قیمت 110 هزار  و  نسخه 

است.

در بازار کتاب

دریافت  با  شارمین«  و  »من  فیلم سینمایی 
پروانه نمایش اواخر پاییز اکران می شود.

به  شارمین«  و  »من  سینمایی  فیلم 
پروانه  صدور  با  شیرمرز  بیژن  کارگردانی 
نمایش اواخر پاییز به نمایش عمومی درمی 
این فیلم را برعهده  آید. شکوفا فیلم پخش 
در  روزها  این  نیز  آن  های  آنونس  و  گرفته 

حال ساخت است.
ویشکا آسایش، پژمان بازغی، سحر قریشی، 
ناصرنصیر،  رامین  شاهرخ شاهی،  نیما 
زهره  پور،  تقی  آتش  جعفری،  محمود 
نادری،  فریبا  مهیمن،  پوراندخت  حمیدی، 
مجید  و  خیراندیش  گوهر  پارسا،  نیلوفر 
سینمایی  فیلم  این  اصلی  بازیگران  صالحی 

هستند.

»من و شارمین« مضمونی اجتماعی دارد و 
را  تینا  نام  به  جوانی  دختر  زندگی  داستان 
روایت می کند که پیشگویی های عمه خود 

را باور دارد. . . .
را  فیلم  این  تهیه کنندگی  صمدزاده  یوسف 
پروژه  اصلی  عوامل  سایر  و  گرفته  برعهده 
بشیری،  آمنه  طرح:  مجری  از:  عبارتند 
بیژن  محمودی،  امیرشایان  سرمایه گذاران: 
احمدی،  احمد  فیلمبرداری:  مدیر  شیرمرز، 
مدیر صدابرداری: بابک اخوان، طراح صحنه 
نوید  آهنگساز:  صمدزاده،  افسانه  لباس:  و 
طبیبی،  مهرنوش  گریم:  طراح  زمردیان، 
حمید  برنامه ریز:  و  کارگردان  اول  دستیار 
و  گمرکی  غالمرضا  تولید:  مدیران  همتی، 
فریبا سادات خلیلی، عکاس: حسن شجاعی.

اکران »من و شارمین«در اواخر پاییز

با  می توانند  کاپریو  دی  دوستداران 
در  محبوبشان  بازیگر  با  پوند   5 پرداخت 

بخورند. ادینبورگ شام 
جدید  رقابتی  آسوشیتدپرس،  از  نقل  به 
در  می تواند  آن  برنده  که  افتاده  راه  به 
جایزه  برنده  کاپریو  دی  با  ادینبورگ 
عین  در  بپردازد.  شام   صرف  به  اسکار 
رقابت  این  در  کنندگان  شرکت  حال 
پول شان  که  باشند  مطمئن  می توانند 
صرف کمک به افراد بی خانمان می شود.

می تواند  شود  رقابت  این  برنده  که  کسی 
جرج  هتل  در  شام  وقت  تا  شب  سر  از 
یک  بپردازد.  گفتگو  به  کاپریو  دی  با 
راه آهن  با  اسکاتلند  به  یک  درجه  سفر 

»راکس«  در  خرید  امکان  و  اسکاتنلد 
این  امکانات  دیگر  از  نیز  جرج  خیابان 

رقابت برای فرد برنده خواهد بود.
پوندی   5 هزینه ای  با  امکانات  این  همه 
بابت  این  از  پولی که  و  ممکن خواهد شد 
افراد  برای  غذا  خرید  صرف  شود  می  جع 
پناهگاه های  به  که  شد  خواهد  بی خانمانی 
بی خانمان های ادینبورگ مراجعه می کنند.

جرج  حضور  با  برنامه  این  پیش  سال 
 2015 نوامبر  در  او  و  شد  برگزار  کلونی 
از  حمایت  برای  برنامه ای  چنین   در 
به  هم  بعد  او  کرد.  شرکت  بی خانمان ها 
رفت  ادینبورگ  در  فروشی  ساندویچ  یک 

و با کارکنان آنجا سلفی گرفت.

هم غذا شدن با دی کاپریو در قبال پرداخت پنج پوند!
کوتاه از جهان کوتاه از ایران

این  گفت:  آخته«  »دل  نمایش  کارگردان 
مذهبی  های  نمایش  دیگر  همچون  نمایش، 
ندارد.  تماشاگران  احساسات  تحریک  بر  اصرار 

بلکه به اندیشه و خرد تماشاگر می پردازد. 
در  آخته«  نمایش »دل  کارگردان  جالل خباز 
گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری حوزه هنری 
با بیان این که داستان این نمایش در روز ششم 
پیش  چندی  کرد:  اظهار  می گذرد،  محرم  ماه 
کتابی می خواندم که در آن حرکت امام حسین 
به سمت کربال و وقایع قیام ایشان را به شکل 
اثر  از این  روز شمار نقل کرده بود. در بخشی 
به روز ششم محرم رسیدم و خواندم که در این 

روز ، بازار آهنگران کوفه، رونق بسیار داشت.
وی ادامه داد: این جمله برایم بسیار تاثیرگذار 
 ، اتفاق  این  از  می توان  کردم  احساس  و  بود 
نمایشی تولید کرد. داستان نمایش »دل آخته« 
نیز بر همین مبنا در کارگاه  آهنگری می گذرد 
و شخصیتی به نام »ابا افیف« در این کارگاه در 

جنگ  برای  سپر  و  شمشیر  سازی  آماده  حال 
است. قصه این نمایش به مبارزه و رو در رویی 

دو برادر همچون هابیل و قابیل می پردازد.

خباز با تاکید بر این که قرار نیست در نمایش 
بخوانیم،  روضه  مخاطب  برای  آخته«  »دل 
عنوان کرد: این نمایش، همچون دیگر نمایش 

احساسات  تحریک  بر  اصرار  مذهبی  های 
خرد  و  اندیشه  به  بلکه  ندارد.  تماشاگران 
تماشاگر می پردازد و تماشاگر تنها باید انتخاب 

کند که هابیل یا قابیل باشد.
نمایشنامه  داشت:  اظهار  تئاتر  کارگردان  این 
نگارش  به  جسور  محسن  توسط  آخته«  »دل 
در آمده است و دیالوگ های شعرگونه از ویژگی 
های این نمایشنامه است. تماشاگر برای درک 
عمیق این دیالوگ ها باید مطالعات و سطحی 
از آگاهی ادبی و تاریخی را داشته باشد. تالش 
داشتیم تا در عین حال که دیالوگ ها آرکائیک 
پذیر  باور  و  روان  ها  بازی  اما  است،  سخت  و 

باشند.
حسین  بحرالعلومی،  سعید  است  گفتنی 
به  نقوی  رسول  و  بهارلو  مسعود  میرزائیان، 
عنوان بازیگر در نمایش »دل  آخته« به ایفای 

نقش خواهند پرداخت.

نمایش »دل آخته« برای مخاطب روضه نمی خواند 

»دعوتنامه«
 به صداگذاری رسید

سینمایی  فیلم  تدوین  گفت:  فرید  مهرداد   
به  دارم  عهده  بر  خودم  که  را  »دعوتنامه« 
سینمایی  اینفیلم  صداگذاری  رسیدم.  پایان 

نیز بر عهده حسین قورچیان است.
مهرداد فرید در گفت وگو با فارس در ارتباط 
آخرین  در  شده  انجام  مراحل  آخرین  با 
ساخته اش با عنوان »دعوتنامه« گفت: تدوین 
این فیلم سینمایی را که خودم بر عهده دارم 
سینمایی  فیلم  صداگذاری  رسیدم.  پایان  به 
قورچیان  حسین  عهده  بر  نیز  »دعوتنامه« 

است.
از  زیادی  درصد  افزود:  ادامه  در  وی 
در  »دعوتنامه«  سینمایی  فیلم  فیلمبرداری 
آنچه  از  نیز  انجام شده است. من هم  مشهد 
که اتفاق افتاده راضی هستم و امیدوارم اولین 
پنجم  و  سی  جشنواره  در  فیلم  این  نمایش 
خوبی  بازخورد  های  شاهد  و  باشد  فجر  فیلم 

باشیم.
درمانده  شخص  زندگی  روایتگر  »دعوتنامه« 
و  کند  می  زندگی  مشهد  در  که  است  ای 
امام رضا  زایران حرم  از  این است که  کارش 
)ع( دزدی کند و از طریق آن زندگی بگذراند 
داستان  قضیه  این  مالباختگان  نهایت  در  اما 

های فیلم را رقم می زنند.

خبر


