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در سال آینده

ظریف:

 دوران سلطه گرایی ابرقدرت ها سپری شده است

امور خارجه کشورمان در سخنرانی خود درجمع  وزیر 
دانشجویان و اساتید دانشگاه پکن به ارائه یک بحث نظری 
در مورد مقتضیات و الزامات دوران گذر، الزامات جهانی 
شدن، روابط ایران و چین، چگونگی مبارزه با تروریسم 
ابتدای  در  ظریف  محمدجواد  پرداخت.  افراط گرای  و 
سخنانش در این جمع دانشگاهی و آکادمیک گفت: از 
این که در چین هستیم خوشحالم، کشوری که اکنون ما 
با آنها همکاری راهبردی مشترک داریم همان طور که در 
دیدار روسای دو کشور در تهران بر ان تاکید شد ما تاریخی 
مشترک عمیقی بین دو کشور داریم و اکنون نیز به سمت نزدیکی بیشتر پیش می رویم. وی ادامه داد: امروز نیز قصد من 
این است که درباره این که چگونه آینده را بسازیم صحبت کنم. می خواهم درباره  مرحله گذاری صحبت کنم  که  امروز در 
دنیا در حال اتفاق است، تغییرات جاری است و به همین دلیل ما اسم آن را مرحله گذار گذاشته ایم؛  چراکه دیگر دوران 
قدیم گذشته است. وی تاکید کرد :چالش های فراوانی مقابل ماست؛ از محیط زیست گرفته تا افراط گرایی و تروریسم و 

چین به عنوان یک بازیگر مهم، نقش فعالی در این دوران گذار دارد.

امیدوارم ناکامی 
المپیک ریو را 

جبران کنیم

جزئیات ارائه 
تسهیالت خروج از 

رکود به تولید
11
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واگذارِی صادرات فرآورده های 
نفتی به بخش خصوصی

حفـظ  بـا  تـا  داد  خبـر  دولـت  آمادگـِی  از  ریاحـی  منصـور 
نقـش حاکمیتـی، صـادرات فـرآورده هـای نفتـی را بـه بخش 
پخـش  ملـی  شـرکت  مدیرعامـل  کنـد.  واگـذار  خصوصـی 
فـرآورده هـای نفتـی ایـران بـا تاکیـد بـر اینکـه دوره تصـدی 
گـری دولـت در صنعت CNG بـه پایان رسـیده و هم اکنون 
زمـان ورود حداکثـری بخـش خصوصی و بـازار در این صنعت 

اسـتراتژیک اسـت...

افزایش جرایم رایانه ای و 
شبکه های اجتماعی ضداخالقی
دادستان کل کشور از افزایش جرایم رایانه ای و فعالیت های 
شبکه  های اجتماعی ضداخالقی و ضددینی در فضای مجازی 
نشست  در  منتظری  والمسلمین  االسالم  حجت  داد.  خبر 
تخصصی پی جویی موثر و کارآمد جرایم سایبری با گالیه شدید 
از کوتاهی های مسئوالن و دست اندرکاران فضای مجازی گفت: 
آلودگی های اخالقی و دینی فضای مجازی امروز کشور فقط به 

علت کوتاهی های ما مسئوالن است.
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خانی نژاد - خبرنگار زمان؛ علی الریجانی در خصوص 
بازپس گیری حقوق های نجومی برخی مدیران عملکرد 

دیوان محاسبات را مثبت ارزیابی کرد.
به  که  نشستی  در  اسالمی   شورای  مجلس  رییس 
مناسبت روز مجلس برگزار شد به سواالت خبرنگاران 

پاسخ گفت.
علی الریجانی که از زمان تشکیل مجلس دهم در اولین 
نشست با خبرنگاران در سالن مجلس حضور یافت، در 
ابتدا به نقش مدرس در تحول بنیادین و سرنوشت کشور 
اشاره و از 16 آذر روز دانشجو به نیکی یاد کرد و گفت: 
مدرس فردی تاثیر گذار در کشور بود و از طرفی در 
چنین روزی نیز  باید از نقش ممتاز دانشجویان و تاثیر 
آنها در کشور حمایت کرد و امیدواریم سلوک سیاسی 

دانشجویان همچنان ادامه پیدا کند.
مسائل  خصوص  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
بسیاری به پرسش خبرنگاران پاسخ گفت که می توان 
به دریافت حقوق نجومی برخی مدیران، پرونده بابک 
زنجانی، یمن ومسائل پیرامون آن، آمریکا و بدعهدی ها، 

برجام و... اشاره کرد.
علی الریجانی در خصوص دریافت حقوق های نجومی 
برخی مدیران رده باال و برگشت آن به خزانه و یا عکس 
العملی که در قبال این افراد باید نشان داد گفت: انجام 
این کار بسیار طاقت فرسا بود و در این رابطه دو سه 
سنخ کار الزم است. در وهله اول باید جلوی این کار 
گرفته شود که پیشنهاد قانونی در مجلس مطرح شد، اما 
چون به دلیل برخی ایرادات رأی نیاورد اکنون پیشنهاد 
دیگری در مجلس مطرح است. بخش دیگر شناسایی 
افراد بود که این وجوه دریافتی و حقوق های نجومی را 
دریافت کردند که این کار را دیوان محاسبات انجام داد 
و این بررسی را در همه بخش های کشور یعنی دولت، 
قوه قضائیه، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، نیروهای مسلح و حتی دستگاه های زیر 

نظر رهبری انجام داد.
وی با تأکید کرد: گزارش دیوان محاسبات کامل بود. 
طبق این گزارش از بین حدود ۳7۸ نفر خارج از عرف 
مبالغی را دریافت کردند. اول باید معلوم می شد که با چه 
وضعیتی روبرو هستیم. گام بعدی این بود که این افراد 
دو قسمت هستند. یک قسمت آنهایی هستند که در 
صورت ظاهری قانونی این حقوق ها را گرفته اند که باید 
این حقوق ها را برگردانند و دیوان محاسبات می تواند این 
کار را انجام دهد و این کار انجام شد. چند نفری باقی 
ماندند که از این نگاه دیوان محاسبات موفق عمل کرده 

و پولها به بیت المال برگشت داده شد.
الریجانی افزود: حدود 10 تا 12 نفر از این افراد باقی 
مانده اند که نام آنها به دادگاه معرفی شده تا به تخلفات 

این افراد متخلف رسیدگی شود.
تصمیم گیری درباره برنامه ششم توسعه 

در روزهای آینده
رئیس مجلس شورای اسالمی در رابطه با بودجه سال 
۹6 و اینکه آیا این بودجه براساس برنامه ششم توسعه 
یا برنامه پنجم توسعه تصویب خواهد شد گفت: تالش 
ما این است که برنامه ششم توسعه در روزهای آینده 
وارد صحن مجلس و در مورد آن تصمیم گیری شود. 
قرارمان این است که کمیسیون تلفیق در این هفته با 
جلسات صبح، بعدازظهر و شب این مسأله را به نتیجه 
برساند. اگر اینطور باشد علی القاعده می رسیم؛ به عالوه 

تا روند بررسی بودجه طی شود که ابتدا زمانی است که 
نماینده ها پیشنهادات خود را به کمیسیون تلفیق ارائه 

دهند و بعد هم کمیسیون تلفیق سه هفته زمان دارد.
اولویت حل مسائل کشوری 

الریجانی در پاسخ خبرنگار در خصوص اختالف نظر سه 
قوا در دوره کنونی گفت: صحبت هایی با رئیس قوه 
قضاییه داشته ام، اما فضا به این تندی که شما گفتید 
نیست. آنقدر فضا را تیره و تار نبینیم بخصوص در شرایط 
فعلی که  صحنه بین المللی مشکالتی را در حوزه اقتصاد 
ایجاد کرده و دهن همه مارا به خود مشغول کرده، حتما 
اولویت ما اینگونه درگیری ها نیست. توصیه ما هم در 
مجلس و هم در قوه قضائیه این است که فضا را تسهیل 
کرده چرا که اولویت بندی برای مسائل کشور داریم و 
تالشمان همین بوده و گفت وگوهایی نیز صورت گرفته 
که به آرامشی برسند چرا که شرایط باید برای کارهای 

اساسی قرار گیرد.
بابک زنجانی اگر همکاری می کرد

به این روز نمی افتاد
رئیس مجلس در پاسخ به سوالی در خصوص روشن 
نبودن ابعاد پرونده بابک زنجانی نیز گفت: اینکه گفته 
می شود تاحدودی ابعاد پرونده روشن نیست، من بعید 
می دانم که اینطور باشد. سیر بررسی های حقوقی در 
سیستم حقوقی ما مقداری زمان بر است. به هر حال این 
مسأله زمان می برد و باید از خودشان دفاع کنند. این با 

توجه به روند کار، امر غیرمترقبه ای نیست.
ابعاد این مسأله تا حد زیادی روشن شده، می ماند یک 
مسأله که آیا این پول با این روش برمی گردد یا نه! اگر 
همکاری می کرد که به این روز نمی افتاد، باید همکاری 
می کرد، اما این کار را نکرد بنابراین نظام نمی تواند 

معطل یک نفر بماند.
از دولت جدید یمن حمایت می کنیم

در ادامه خبرنگاری از رئیس مجلس پرسید، با توجه به 
روی کارآمدن دولت جدید در یمن برای انصارا... شاهد 
دولت دیگری به ریاست منصور هادی مورد حمایت 
عربستان هستیم. آیا جمهوری اسالمی دولت یمن را 
به رسمیت می شناسد و حمایت های مالی و سیاسی 

خواهد کرد؟
الریجانی در پاسخ گفت: دولت جدید تشکیل شده در 
یمن فقط مربوط به حوثی ها نیست و احزاب دیگری 
همچون حزب علی عبدا... صالح هستند که نقش جدی 
دارند. به نظر می رسد آنها از مشروعیت و مقبولیتی 
برخوردار هستند؛ به اضافه اینکه منصور هادی با رفتاری 

که در حمایت از بمباران های کشور توسط سعودی کرد، 
پایگاه مردمی خود را از دست داد. لذا جایگاهی است که 
مردم به آن تمسک کرده اند و ما به رای مردم اعتماد 

داریم که این مسیر می تواند موفق باشد.
وی ادامه داد: اما این که مساله یمن با تاسیس این دولت 
حل می شود بعید می دانم. موضوع یمن به خاطر رفتار 
گستاخانه و غیر قانونی توسط سعودی ها به هم ریخته 
شده و مشکالت اقتصادی و نظامی و سیاسی زیادی 
دارد. بنابراین این به هم ریختگی در کل منطقه وجود 

دارد یک وجه آن در یمن است
به گفته وی، عوامل محرک و مزاحم در منطقه که باعث 
تروریستی در منطقه شده است که  ایجاد مشکالت 
گوشه ای از آن را در یمن در برگرفته است. لذا بعید است 
این مشکل به سادگی حل شود، البته یک سنگر برای 
حل مساله است. امیدواریم این دولت بتواند موفق باشد و 
ما هم حمایت می کنیم که توفیقاتی برای حل مشکالت 

مردم یمن به دست آورده و گام های اساسی بردارند.
برجام توافقی بین المللی 

خبرنگاری از رئیس مجلس پرسید با توجه به تصمیمات 
سنا و کنگره آمریکا در مورد تمدید تحریم های ایران 
اجرای مصوبه  بر  رئیس جمهور  و  مقامات کشورمان 
موضوع  به  گذشته  روز  شما  داشتند.  تاکید  مجلس 
از  منظور  آیا  کردید،  اشاره  هسته ای  شورای  تشکیل 
این شورای هسته ای کمیته نظارت بر اجرای برجام و 

یا شورای دیگری است؟
الریجانی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری 
مبنی بر اینکه لغو برجام توسط آمریکا می تواند موجب 
ایجاد شکاف بین آمریکا و 1+۵ شود گفت: این که این 
دسته بندی را به وجود می آوریم تا حدی بستگی به 
رفتار ما هم دارد. این موضوعی است که باید با حوصله 

رسیدگی شود، ولی چندین راهکار وجود دارد.
وی در مورد مواضع چین نیز خاطرنشان کرد:  وزیر 
خارجه چین در سفر آقای ظریف اظهار نظر روشنی 
کرد و روس ها هم با ما همکاری دارند. از طرف دیگر 
توافق هسته ای بین ایران و آمریکا نیست بلکه یک 
سازمان  امنیت  درشورای  و  است  بین المللی  توافق 
بین دو  نیست که  ملل تصویب شده است. چیزی 
دیگرانی  بخورد،   بهم  این صورت  به  و  باشد  کشور 
هم هستند  و ساز و کارهایی وجود دارد که مزاحم 

آنها خواهد شد.
ادامه در صفحه 4

طرح جدید مجلس برای مقابله با حقوق های نجومی

رئیس مجلس: دیوان محاسبات موفق عمل کرد

وزیر امور اقتصادی و دارایی از ارائه طرح آزادسازی 
سهام عدالت خبر داد و گفت که این طرح به مجلس 
ارسال شده و پس از نظر نهایی مقام معظم رهبری 

آزادسازی آن صورت می گیرد.
علی طیب نیا در حاشیه مراسم افتتاح بیستمین 
مرکزی  سپرده گذاری  شرکت های  عمومی  مجمع 
آسیا و اقیانوسیه در جمع خبرنگاران درباره آزادسازی 
سهام عدالت توضیح داد: ما طرح مان را در این زمینه 

ارائه داده ایم که باید در مجلس مصوب شود.
وی در ادامه در پاسخ این پرسش که آیا این طرح 
به امضای رئیس جمهوری خواهد رسید، گفت: این 
امر بستگی به نظر مقام معظم رهبری خواهد داشت.

همچنین طیب نیا در این مراسم به چشم اندازهای 
اشاره کرد و گفت: در  برجام  از  ایران پس  اقتصاد 
اقتصاد کالن، در حالیکه رشد اقتصادی سال 1۳۹1 
ایران برابر منفی ۵.۸ درصد و سال 1۳۹2 برابر منفی 
2.2 درصد بوده است، پس از برجام تولید ناخالص 
داخلی کشور در ۳ ماهه اول 1۳۹۵ در مقایسه با 
نشان  را  رشد  درصد  قبل، ۴.۴  سال  مشابه  مدت 
می دهد که سرآغازی برای بهار اقتصادی ایران است.

تورم  نرخ  حالی  در  تورم،  زمینه  در  داد:  ادامه  وی 
کشور در 12 ماهه منتهی به مهرماه 1۳۹۵ به 7.۹ 
درصد رسیده است که در دوره مشابه سال قبل برابر 
1۳.۳ درصد و سال پیش از آن برابر ۳6.2 درصد 
بوده است. این نشان از تغییرات شگرف در ساختار 
کالن اقتصادی ایران بوده که زمینه را برای امنیت 
بیشتر سرمایه گذاران خارجی و تولیدکنندگان داخلی 
فراهم آورده است. به گفته وی در زمینه نرخ ارز، از 
مرداد ماه سال 1۳۹2 که مصادف با آغاز به کار دولت 
فعلی است تا آبان ماه 1۳۹۵، ارز رسمی کشور بسیار 
با ثبات عمل کرده و با تغییر اندکی از 2۴۸0 تومان 
به ۳17۵ تومان رسیده است که خود مبین آرامش و 
ثبات کافی در بازار ارز ایران است. مورد بسیار مهمی 

که همه سرمایه گذاران و تحلیلگران بدان واقفند.
طیب نیا همچنین آمار و ارقام پیرامون جایگاه کشور 
ایران در منطقه خاورمیانه را مد نظر قرار داد و گفت: 
ایران دارای رتبه اول ذخایر گازی خاورمیانه و رتبه 
ذخایر  اول  رتبه  صاحب  است،  نفتی  ذخایر  دوم 
معدنی است و از لحاظ GDP رتبه سوم منطقه و از 
حیث جمعیت رتبه دوم را داراست. جمعیت جوان و 
تحصیل کرده ایرانی درصد باالیی از جمعیت کشور 
را تشکیل داده اند که خود نشان از آماده بودن زیر 

ساخت های الزم در بسیاری از موارد است.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: امروز ایران به بزرگترین بازار 
نوظهورِ نه تنها خاورمیانه بلکه جهان تبدیل شده 
است که عالوه بر دارا بودن منابع طبیعی و ذخایر 
ذکر شده به لحاظ منابع انسانی و نیروی تحصیلکرده 
و متخصص نیز سرآمد است. پس از برجام ایران به 
کشوری با کمترین ریسک های سیاسی و کشوری 
تبدیل شده که موید تبدیل آن به قدرت اقتصادی 

نوظهور است.

وی به پتانسیل های اقتصادی ایران در زمینه صنایع و 
زیرساخت های موجود آن اشاره کرد و گفت: صنعت 
نفت، گاز و پتروشیمی، ایران دارای ۹ درصد از ذخایر 
نفت جهان و 1۸ درصد از ذخایر گازی دنیاست که 
از این حیث یکی از بزرگترین بازیگران انرژی جهان 
است، از حیث ذخایر گازی ایران رتبه دوم دنیا و به 
لحاظ ذخایر نفتی رتبه سوم را داراست که نشان از 
عظمت و ظرفیت این صنعت استراتژیک در ایران 
است. پتروشیمی های ما ظرفیت تولید ساالنه 60 
میلیون تن محصوالت پتروشیمی را دارا هستند که 

نیاز بسیاری از بازارهای جهانی را تامین می کنند.
ایران  داد: در صنعت خودروسازی،  ادامه  نیا  طیب 
با تولید بیش از 1.2 درصد از کل خودروهای دنیا 
رتبه 1۸ ام را از حیث تعداد تولیدات داراست. این 
صنعت به تنهایی بیش از ۳ درصد از GDP کشور را 
میسازد. در صنعت فلزات اساسی و معادن، کشور ما 
دارای ذخایر تخمین زده شده ای بالغ بر ۴۳ میلیارد 
تن و 700 میلیارد دالر است، نیروی کاری موجود در 
این صنعت بالغ بر 600 هزار نفر محاسبه شده اند، 
رتبه دوم جهان به لحاظ ذخایر مس و دهم دنیا به 
لحاظ سنگ آهن هستیم که منابع استراتژیک دنیای 
امروز محسوب می شوند. در صنعت سیمان با تولید 
بیش از 1.۸ درصد از کل تولیدات دنیا رتبه چهارم را 
در اختیار داریم، صنعت داروسازی ایران با دارا بودن 
طیف وسیعی از مواد اولیه، محصوالت متنوع و سابقه 
70 ساله در تولید دارو امروز به عنوان یکی از قطب 
های دارویی منطقه و جهان مشغول به فعالیت است.

وزیر اقتصاد مشوق های قانونی، مالیاتی و منطقه ای 
را از جمله گوشه ای از سیاست های تشویقی در نظر 
گرفته شده برای سرمایه گذاران خارجی عنوان کرد.

پرداخت  قانونی  های  مشوق  تشریح  به  نیا  طیب 
و گفت: فرایند کوتاه و سریع درخواست پذیرش و 
تصویب سرمایه های خارجی و تصمیم گیـری نسبت 
به درخــواست های سرمایه گـــذاران خــارجی و 
برخورداری سرمایه گذاران خارجی از رفتار مشابه و 
برابر با سرمایه گذاران داخلی و برخورداری سرمایه 
تسهیالت  و  حمایت ها  حقوق،  از  خارجی  گذاران 
و  قوانین  در  که  داخلی  سرمایه گذاران  با  یکسان 

استانداردهای بین المللی تحت عنوان »رفتار عادالنه« 
عنوان شده است. تضمین پرداخت غرامت در صورت 
ملی شدن و سلب مالکیت همانند استانداردهای بین 
المللی سرمایه گذاری خارجی، انتقــال آزادانــه اصل 
سرمایه و منافع ناشی از سرمایه گذاری در کشور 
بصورت ارز و یا کاال، تضمین جبران زیان ناشی از 
ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی در 
ترتیبـــات  به روش  سرمایه گذاری های خارجــی 
قراردادی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت از 

جمله این مشوق هاست.
وی امکان ارجاع اختالفات سرمایه گذاری به مراجع 
اقامت سه ساله  روادید  ارائه تسهیالت  بین المللی، 
مدیران،  خارجی،  سرمایه گذاران  برای  ایران  در 
کارشناسان و بستگان درجه یک آنها و امکان تمدید 
آن، امکان سرمایه گذاری خارجی بصورت صد در 
صد در طرح های سرمایه گذاری، عدم محدودیت در 
حجم و درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی را نیز 

از مواد دیگر این مشوق برشمرد.
وزیر اقتصاد به معافیت مالیاتی اشاره کرد و گفت: 
۸0 درصد درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر 
در مناطق توسعه یافته به مدت چهار سال از مالیات 
معاف است. 100 درصد درآمد واحدهای تولیدی و 
معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 
10 سال مشمول مالیات نخواهد بود. سرمایه گذاری 
مجدد شرکتهای تعاونی و خصوصی با هدف توسعه، 
بازسازی و تکمیل واحد صنعتی و معدنی موجود از 
۵0 درصد مالیات متعلقه معاف خواهد بود و کلیه 
شرکتهای پذیرفته شده در بورس که نقل و انتقال 
سهام آنها از طریق کارگزار بورس انجام می گیرد 

معادل 10 درصد از مالیات آنها بخشوده می شود.
طیب نیا جذب سرمایه گذاران خارجی به مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی را یکی از مهم ترین اهداف برشمرد و 
توضیح داد:  در مناطق آزاد تجاری- صنعتی در ایران 
که عبارتند از؛ کیش، قشم، چابهار، انزلی، ارس، اروند 
و ماکو معافیت  مالیاتی به مدت 20 سال از تاریخ بهره 
برداری، امکان سرمایه گذاری خارجی به هر میزان 
و بدون محدودیت و لغو روادید و سهولت در صدور 
مجوز ورود اقامت خارجیان در نظر گرفته شده است.

چشم انداز روشن اقتصادی ایران پس از برجام
آزادسازی سهام عدالت در انتظار نظر نهایی مقام معظم رهبری

روحانی: در مقابل خطر همه ما بسیجی هستیم

تردیدی نداریم که 
آمریکا دشمن ما است

صفحه 2 

چشم انداز روشن اقتصادی ایران پس از برجام
همین صفحهآزادسازی سهام عدالت در انتظار نظر نهایی مقام معظم رهبری
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کالم  نور

شناسایی و دستگیری 25 گروه 
تروریستی و انتحاری در اربعین

امسال  اربعین  مراسم  در  گفت:  کشور  وزیر 
 ، گسترده  امنیتی  و  اطالعاتی  کار  یک  با 
انتحاری  عملیاتی  و  تروریستی  گروه   20
دیگر  تروریستی  گروه   5 و  دفع  و  شناسایی 

دستگیر شدند.
فضلی  رحمانی  عبدالرضا  ایرنا،  گزارش  به 
ستاد  جلسه  هشتمین  و  بیست  در  دیروز 
با  کشور  وزارت  در  حسینی  اربعین  مرکزی 
و  ها  فرصت  و  ضعف  و  قوت  نقاط  بررسی 
تهدیدها، برای هر چه باشکوه تر برگزار شدن 

این مراسم در سال های آینده تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه مراسم اربعین حسینی 
لزوم  بر  تاکید  با  شود  برگزار  مردمی  باید 
در  گفت:   ، اربعین  دائمی  دبیرخانه  تشکیل 

مراسم اربعین کل نظام پای کار بود.
ریزی،  برنامه  ارزیابی  با  فضلی  رحمانی 
مدیریت و ساماندهی زایران اربعین حسینی، 
ها،  وزارتخانه  تمام  هماهنگی  و  همکاری  از 
نهادهای  و  دولتی  و  اجرایی  های  سازمان 

عمومی کشور قدردانی کرد.
وی افزود: مراسم اربعین باید مردمی برگزار 
شود زیرا اساس کار، مردم هستند و حمایت 
فقط باید تسهیل کننده امور مرتبط با سفر 

زایران باشد.

برنار کزنوو نخست وزیر فرانسه شد

کزنوو‹  ›برنار  انتصاب  از  ان  ان  سی 
)Bernard Cazeneuve( وزیر کشور 
فرانسه به نخست وزیری این کشور خبر داد.

به  کزنوو  افزود:  فوری  خبری  در  این شبکه 
برای  شد،که  منصوب  والس‹  ›مانوئل  جای 
جمهوری  ریاست  انتخابات  کارزار  به  ورود 
2017 فرانسه، از سمت نخست وزیری کناره 

گرفت.
فرانسه،  وزیر مستعفی  نخست  والس  مانوئل 
خود را در فهرست نامزدان ریاست جمهوری 
انتخابات 2017 فرانسه از حزب سوسیالیست 

قرار داده است.
فرانسوا اوالند رئیس جمهوری کنونی فرانسه 
که خود از همین حزب است، اعالم کرد برای 
نامزد ریاست جمهوری آتی  بار دوم خود را 

فرانسه نخواهد کرد.
این زمینه نوشت:  خبرگزاری فرانسه نیز در 
دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعالم کرد که 
اوالند استعفای مانوئل والس را پذیرفته است.

این خبرگزاری افزود: در بیانیه ای که توسط 
باره  این  در  فرانسه  جمهوری  ریاست  دفتر 
جمهوری  ›رئیس  است  آمده  یافت،  انتشار 
منصوب  وزیر  نخست  بعنوان  را  کزنوو  برنار 
جدیدی  کابینه  تا  خواست  وی  از  و  کرد 

تشکیل دهد.
شب  دوشنبه  والس  مانوئل  ایرنا  گزارش  به 
در میان هوادارانش در جنوب پاریس، رسما 
جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد  را  خود 

2017 فرانسه معرفی کرد.
وی در منطقه ›ایوری‹ درجنوب پاریس گفت 
›من نامزد انتخابات ریاست جمهوری هستم. 
رسما نامه استعفای خود را از سمت نخست 
مقدماتی  انتخابات  در  نامزدی  برای  وزیری 
برگزار  ژانویه  ماه  در  حزب سوسیالیست که 

می شود، ارائه خواهم کرد.
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در آوریل 

2017 برگزار می شود.
سوسیالیست های حاکم که در نظرسنجی ها 
عقب  افراطی  راست  و  جمهوریخواهان  از 
انتخابات  برگزاری  تکاپوی  در  اند،  افتاده 
 )1395 )دی   2017 ژانویه  در  حزبی  درون 
آینده  انتخابات  در  خود  نامزد  معرفی  برای 

هستند. 
جمعه  روز  که  نظرسنجی  نتایج  اساس  بر 
فرانسوی  دهندگان  رای  اکثر  شد،  منتشر 
کنونی  وزیر  نخست  والس  مانوئل  مایلند 
نامزد حزب سوسیالیست در انتخابات ریاست 

جمهوری سال آینده )2017( باشد.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، از 
تصمیم این کمیسیون برای ارائه مجوز افزایش قیمت 

حاملهای انرژی در سال آینده خبر داد.
به گزارش مهر، محمدرضا تابش با اشاره به جلسه 
اظهار  توسعه  برنامه ششم  تلفیق  کمیسیون  دیروز 
برنامه  تلفیق  کمیسیون  جلسات  ادامه  در  داشت: 

ششم توسعه کشور؛ این کمیسیون به دولت اجازه 
داد تا قیمت آب، گاز و حاملهای انرژی را درسال 9۶ 
افزایش دهد و منابع حاصل را در اجرای هدفمندسازی 
یارانه ها، صرف پرداخت یارانه نقدی،حمایت ازصادرات 

غیرنفتی و کاهش آلودگی هوا کند.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بر این باور است  که بنا 
به گواهی عملکردها در سال 9۴ ، درآمد حاصله از 
محل افزایش قیمتها جمعا، سی و دو هزار و ششصد 
میلیارد تومان بوده است که از محل  پاالیش وپخش 
به میزان۴/22هزار میلیارد، گاز ۸ هزارمیلیارد و برق 
2/2هزارمیلیارد است. وی تصریح کرد: امسال درآمد 
وصولی برق را برای کمک به اجرای طرحهای این 
پیش  بنابراین  گردانند  برمی  نیرو  وزارت  به  حوزه 
بینی می شود درآمدهای امسال به بیست و نه هزار 

و دویست میلیارد تومان محدود شود.
تنها  داشت:  عنوان  نیز  ها  هزینه  درخصوص  تابش 
بگیران  یارانه  به  یارانه  مبلغ  همین  پرداخت  برای 
درسال9۶ به ۴1هزار میلیارد تومان اعتبارنیاز است 
یعنی حدود12هزار میلیارد تومان اضافه تر از عواید 

حاصله خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
آمارها  این  طبق  آمده  پیش  وضعیت  درخصوص 
گفت: دولت با کمک های اعطایی،سقف درآمدها را 
به ۴۸ هزارمیلیارد تومان خواهد رساند. با این اتفاق 
اگر ۴1 هزارمیلیارد یارانه نقدی را کم کنیم 7 هزار 
میلیارد تومان باقی می ماند که باید مجموعا به بخش 
سالمت،جایزه صادراتی،تقویت حمل ونقل وبهسازی 

ناوگان فرسوده اختصاص یابد.

افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده

خبر
رئیس جمهور، با بیان اینکه تردیدی نداریم که آمریکا 
هیئت  درجلسه  فردا  گفت:  ماست،  دشمن  و  خصم 
نظارت بر برجام واکنش ایران را به اقدام آمریکا اعالم 

خواهیم کرد.
حجت االسالم حسن روحانی به مناسبت روز دانشجو 
که در دانشگاه تهران حضور یافته بود، گفت: درود و 
سالم بر آن پیر روشن ضمیر و هادی ما امام عزیز و 
بزرگوار، درود و سالم بر مرحوم آیت ا... طالقانی و شهید 
بازرگان،  مهندس  بهشتی،  شهید  مطهری،  عزیزمان 
دکتر علی شریعتی و همه بزرگانی چون شهید باهنر، 
مفتح و آنهایی که از همین دانشگاه ها به جبهه مبارزه 
شهید  همت ها،  شهید  شتافتند؛  متجاوزین  برابر  در 
بابایی ها و همه  باکری ها، شهید زین الدین ها، شهید 
آنهایی که از دانشگاه و از دانشگاه تهران در جبهه های 

مبارزه ایستادگی و مقاومت کردند.
و  دانشگاهیان  همه  بر  من  و سالم  درود  افزود:  وی 
اساتیدی که در این سه سال و نیم از دولت تدبیر و 
امید حمایت کردند. از همه ملت بزرگ ایران، از رهبر 
انقالب، حوزه های علمیه و همه مردم تشکر می کنم، 
چرا که آنچه که دستاورد ما بوده، جایی بوده که همه با 
هم بودیم، اجماع همواره کارساز بود و گره ها را از روی 

پیش ما باز کرد.
رئیس جمهور تصریح کرد: همه سخنانی که طیف های 
مختلف دانشجویی بیان کردند و من استفاده کردم، با 
لحن های مختلف، همه اش زیبا بود. زیبایی دانشگاه به 

زبان باز گویا و زبان نقاد است.
تهران  دانشگاه  سراسر  که  روزی  آن  افزود:  روحانی 
تبدیل می شد به شعار علیه استکبار و استعمار، چقدر 
زیبا بود. دانشگاه همواره پیشران و پیشتاز بوده است؛ 
حق  دانشگاه  هم  و  مردم  هم  علمیه،  حوزه  همانند 

بزرگی به گردن دارند.
é انقالبِی پیشمان نمی شناسم

وی با تاکید بر اینکه انقالب ما به سادگی به دست 
از سال  که  بزرگی  انقالبی  است، گفت: هیچ  نیامده 
۴1 در کنار هم ایستادند، پشت سر امام )ره( مبارزه 
کردند، انقالب را به پیروزی رساندند، انقالب را استقرار 
بخشیدند، در برابر تجاوز بیگانگان ایستادگی کردند و 
در برابر تحریم مقاومت کردند، من انقالبِی پشیمان را 

نمی شناسم.
و  فخر  اسالمی،  انقالب  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور 
افتخار ماست، گفت: همان گونه که ما به ایران عزیز 

و سربلند خود افتخار می کنیم.
روحانی ادامه داد: هیچ ضرورتی در عصر حاضر و مقطع 
فعلی برای ما مهمتر از امید در میان مردم و اعتماد 
نیست. شما بدانید اگر امید به آینده از بین رفت، ما 
دیگر سرمایه ای نخواهیم داشت. هر چه کشور ما خوب 
باشد و موفقیت به دست آورده باشیم، با نقطه مطلوب 
فاصله داریم. ما از یک فرهنگ استبدادی و استعماری 
گذر کرده ایم و می خواهیم به یک فرهنگ محمدی 

)ص( و علوی برسیم.
وی با بیان اینکه بخش بزرگی از مسیر را پیموده ایم 
و بخشی از راه نیز باقی مانده است، گفت: اینکه رهبر 
انقالب تاکید می کنند بر انقالبی ماندن و انقالبی بودن، 
معنی اش آن است که کار تمام نشده است. انقالب 
یعنی تحول بزرگ در جامعه برای آرمان های بزرگ و 

بلند یک ملت عزت خواه و عدالت جو.
اهداف  همه  به  هنوز  ما  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور 
اهداف  از  خیلی  به  البته  گفت:  نرسیده ایم،  انقالب 
انقالب نیز دست یافته ایم، ِکی این آزادی بود که یک 
دانشجو بیاید در برابر رئیس اجرایی کشور آنچه را که 
می فهمد، الزم و مصلحت می داند را با صراحت لهجه و 
بدون اینکه دغدغه  و لکنت زبان داشته باشد، صریح و 

آزاد بیان کند؛ پس ما به اهدافی دست یافته ایم.
é  ،مگر می گذاریم که آمریکا برجام را پاره کند

مگر ملت ما می گذارد
رئیس جمهور ادامه داد: در خصوص انتخابات آمریکا 
نه  گوید  می  همچنان  که  بود  کشوری  تنها  ایران 
در  نفر  یک  حاال  غمزده،  نه  و  است  خوشحال شده 
آمریکا انتخاب شده است و برنامه های او هم در آینده 
اعالم خواهد شد و ما  مسیر خودمان ادامه می دهیم. 
او خیلی چیزها دلش می خواهد، ممکن است  بله، 
بخواهد  دلش  کند،  تضعیف  را  برجام  بخواهد  دلش 
برجام را پاره کند مگر ملت ما گذارد. آمریکا نمی تواند 
تاثیرگذار بر اراده ما باشد. نمی تواند در استقامت و 

ایستادگیمان تاثیر گذار باشد.
وی افزود: نمونه آن را در جنگ تحمیلی دیدیم که 
همه آمدند پشت سر بعثی های عراق، شرق و غرب، 
اروپا و آمریکا، شوروی سابق، کشورهای مرتجع منطقه، 
همه آمدند و مگر نبود اینکه در میانه های جنگ شرق 
و غرب هواپیماهای مختلفی را به صدام دادند و خیلی 
دیگر از تجهیزات جنگی و ابزار شیمیایی را از همین 

اروپا به صدام تحویل دادند.
وی با بیان اینکه با همه حمایت هایی که از عراق در 
دوران جنگ می شد، ما توانستیم موفق شویم، افزود: 
ما چطور در این جنگ پیروز شدیم، ما با اجماع و اتحاد 

در برابر توطئه های بزرگ به پیروزی رسیدیم.
روحانی اظهارکرد: همین دانشگاه های شریف و تهران 

امسال شهید ستاری ها،  و متخصصین کشورمان و 
بابائی ها، اینها به ما کمک کردند که در این جنگ 
نابرابر بتوانیم به پیروزی برسیم. در عملیات والفجر ۸ 
بیشترین هواپیماهای عراقی را نابود کردیم تا جایی که 
آمریکا و شوروی اعالم کردند که یک کشور خارجی 
دارد به ایران کمک می کند. در حالی که هیچ کشوری 

به ما کمک نمی کرد.
رئیس جمهور اظهارکرد: همین دانشجویان، اساتید، 
صاحبنظران ما، تالش ها و استقامت های ما و امید 
به آینده ای که در ما بود، باعث موفقیت ها و پیروزی 

های ما شد.
ارتش  قهرمان، سپاه دالور،  بسیج  اینکه  بیان  با  وی 
قدرتمند، نیروی انتظامی عشایر و مردم همه در کنار 
همه  دانشجو،  کارگر،  آموز،  دانش  گفت:  بودند،  هم 
مردم به میدان آمدند و ما توانستیم آن پیروزی را به 

دست آوریم.
روحانی اظهارداشت: ما از مشکالت متعددی تا به حال 
عبور کرده ایم و به امید خدا ملت ما با هدایت رهبری 
و اجماع نظر، دیگر مشکالت را هم پشت سر خواهد 

گذاشت.
رئیس جمهور گفت: به اعتراف همه کشورها، حتی 
دشمنان سرسخت ما، هیچ کشوری نبوده که بتواند 
در برابر قدرتهای بزرگ جهانی از حقوق ملت خودش 
دو سال، سه سال، دفاع کند و پرونده خود را از شورای 
امنیت سازمان ملل خارج کند که البته همه اینها بحث 

جناح و حزب خاصی نیست.
اظهار  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  رئیس جمهور 
داشت: ما هیچ قدمی در مسئله برجام برنداشتیم، مگر 
آنکه با مقام معظم رهبری مشورت کردیم و جلسه 
گذاشتیم. نامه های مکتوبی که ایشان خطاب به بنده 
داده اند و دستوری که بنده روی این نامه ها نوشته ام، 
موجود است. هیچ نامه ای نبوده که ایشان بنویسند، 

مگر اینکه بنده دستور اجرای کامل بدهم.
وی تصریح کرد: مبنای ما این بوده است که دستورات 

ایشان را کامل اجرا کنیم.
روحانی اظهار داشت: ایشان روزی دستوراتی دادند که 
بنده گفتم مشکل است. ایشان گفتند توکل کنید به 
خدا. من تیم مذاکره کننده را به تهران فراخواندم و 

گفتم نظر مقام معظم رهبری این است.
رئیس جمهور ادامه داد: تیم مذاکره کننده اعالم کردند 
اگر این طور است، ما می رویم و مذاکرات تمام می شود، 
مدتی صحبت کردیم و بنده به تیم مذاکره کننده گفتم 
به خدا توکل کنید، ما از این مشکل عبور خواهیم کرد؛ 

تردید نکنید. آن نکات به حول و قوه الهی اجرا شد.
وی خاطرنشان کرد: آنچه باعث شد این مشکل حل 

شود، امید به آینده و اجماع در کنار هم بود.
روحانی افزود: آمریکایی ها و صهیونیست ها می خواستند 
ایران هراسی را در جهان راه بیندازند. بدین معنا که 
به  اروپا و جامعه جهانی خطرناک است؛  برای  ایران 
همین دلیل پرونده ایران را ذیل فصل 7 شورای امنیت 
بردند. بدین معنا که ایران صلح و آرامش جهان را به 

خطر انداخته است.
رئیس جمهور ادامه داد: هدف از مذاکرات این بود که ما 
به دنیا بگوییم آمریکا و صهیونیست دروغ می گویند و 
اگر خطری وجود دارد، از سوی آمریکا و صهیونیست ها، 

جهان را تهدید می کند.
شد،  تجزیه  شوروی  که  روزی  آن  کرد:  تصریح  وی 
فرصتی بود که اداره کشورهای کوچِک تجزیه  شده 
را در دست بگیریم، آن روزی که عراق به هم ریخت، 
فرصت حمله به عراق بود که ما سوءاستفاده کنیم؛ 
اما آیا ما سوءاستفاده کردیم؟ ملت و کشور ما، ملت 

متجاوز نیست.
é در مقابل خطر همه ما بسیجی هستیم

داشته  اگر کسی چشم طمع  داشت:  اظهار  روحانی 
باشد، ملت ما با قاطعیت می ایستد، اگر روزی خطر 
باشد، همه ملت ما بسیجی هستند. بسیج یک گروه 
خاص نیست. بر مبنای اصل 51 قانون اساسی، دولت 
موظف است همه افراد ملت را آموزش نظامی دهد تا 

در موقع تهدید، از کشور دفاع کنند.
وی با تأکید بر اینکه همه ملت ما بسیجی هستند، 
آن  کند،  تهدید  را  کشور  خطری  روزی  اگر  گفت: 
وقت حزب و جناح نمی شناسیم و از کشور خود دفاع 

خواهیم کرد.
از  ناشی  ما  افتخار  تمام  کرد:  تأکید  رئیس جمهور 
یکپارچگی ماست، هر جا انشقاق پیدا کنیم، قدرت ما 

تضعیف می شود.
é همه باید تحمل مان را باال ببریم

روحانی با تأکید بر اینکه همه باید تحمل مان را باال 
ببریم، گفت: از بنده که خادم شما هستم تا همه حضار 
جلسه، باید تحمل مان را باال ببریم، سلیقه های ما یکی 
نیست اما اهداف و آرمان های ما در حفظ نظام، حفظ 
تمامیت ارضی و تبعیت از مقام معظم رهبری یکی 
است. مگر می شود فردی انقالبی باشد و از کشور دفاع 

نکند.
وی تصریح کرد: باید انقالبی باشیم، به این معنا که 
مسیری که از سال ۴1 آغاز کردیم، سال 57 به پیروزی 
به نظام جمهوری اسالمی رأی  رسیدیم و سال 5۸ 

دادیم را ادامه بدهیم.
و  استقامت  اخالق،  داشت:  اظهار  رئیس جمهور 

ایستادگی جزو انقالب ماست.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در خود 
سازمان ملل، در همان شورای امنیتی که گفته بود، 
ایران تهدید جهانی است، همان شورای امنیت گفت 
باید در زمینه فعالیت صلح آمیز هسته ای، همه کشورها 
ایران کمک کنند و در قطعنامه 2231 این  باید به 

موضوع به صراحت آمده است.
نبودیم،  هم  با  همه  اگر  کرد:  تأکید  رئیس جمهور 
در  ما  قدرت  برسیم.  پیروزی  این  به  نمی توانستیم 
مذاکره با دیگران از ملت نشأت می گیرد، اگر دنیا بداند 
این رئیس جمهوری که دارد با اینها صحبت می کند، 
حمایت  او  از  ملت  همه  و  است  ملت  کل  نماینده 
می کنند، با قدرت می تواند با طرف مقابل صحبت کند. 
با یک  ندارد، خودش هست  بداند که حامی  اگر  اما 
حزب و یک گروه، خب معلوم است نمی تواند حرفش 

را به کرسی بنشاند.
جناحی  مسئله  هسته ای،  مسئله  اینکه  بیان  با  وی 
نیست، گفت: ما در این حرکت ملی و بزرگ آمدیم 
کاری کردیم که فعالیت هسته ای ما در ایران که آنان 
می گفتند خالف قانون و خالف قطعنامه است، امروز 
به جایی رساندیم که به راحتی کیک زرد از خارج وارد 

کشور می کنیم.
انقالب یک گرم کیک زرد  از  بعد  ما  افزود:  روحانی 
نتوانستیم وارد کشور کنیم. البته در داخل، معادنی 
داریم و می توانیم کیک زرد تولید کنیم، البته محدود 
است. در توافقی که یکی، دو هفته پیش صورت گرفت 
قرار است 900 تن کیک زرد وارد کشور کنیم و این 

موفقیت بزرگ برای انرژی هسته ای ماست.
رئیس جمهور تصریح کرد: زمانی به ما می گفتند آب 
سنگین تولید می کنیم و خالف قانون است، امروز ما 
داریم آب سنگین به دنیا می فروشیم؛ محموله اول را به 

آمریکا فروختیم و محموله دوم را به روسیه.
وی ادامه داد: در مسئله راکتور اراک، مدیفای خواهد 
شد. البته اینها را باید آقای دکتر صالحی توضیح داد. 
ما هنوز در مسیر راه هستیم و چارچوب رآکتور آینده 
اراک مورد توافق قرار گرفته و دارد اجرایی و عملیاتی 

می شود.
را  آنان  خواسته های  ایران  اگر  گفت:  روحانی 
می پذیرفت، خسارت بی شماری برایمان به بار می آورد، 
 IR۸ اما ما به تحقیق و توسعه خود ادامه می دهیم و
ما هم اکنون دارد کار می کند؛ بعد از برجام اولین کاری 

که کردیم تزریق به IR۸ بود.
که  می گیریم  فرض  کرد:  خاطرنشان  رئیس جمهور 
تحریم تََرک برنداشته است. من از شما می پرسم االن 
در شرایطی که هستیم، آیا آزاد هستیم که نفت مان را 
بفروشیم؟ در این مقطع وزیر نفت ما کار بسیار مهمی 
در اجالس اوپک کرد و درواقع حقمان را پس گرفتیم.
وی با بیان اینکه ما امروز می توانیم دو میلیون و 300 
هزار بشکه نفت تولید کنیم، گفت: امروز که کشور 
می تواند طبق اراده خودش هر مقدار که نظام مصلحت 
می داند، تولید کند و به هر کشوری که دوست دارد 

صادر کند.
روحانی ادامه داد: امروز تمام دوستان ما از کشورهای 
آفریقایی، آسیایی گرفته تا آمریکای التین از برجام 
رضایت دارند چرا که می توانند با ما مراوده اقتصادی 
داشته باشند و من می توانم بگویم در مسئله تحریم، 
جز در مسئله بانکی، بقیه تحریم ها به طور کامل و صد 

درصد برداشته شده است.
é  و دشمن آمریکا خصم  که  نداریم  تردیدی 

ماست
گفت:  بانکی  تحریم های  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
دنیا کار  بانک های کوچک و متوسط در  با  امروز  ما 
می کنیم. یک تعداد بانک هایی هستند که می ترسند، 
البته این نکته، نکته درستی است. طرف ما ۶ کشور 
هستند، بعضی  از آنها با ما دوست هستند، با بعضی از 
آنها رابطه نسبتاً خوب داریم و آمریکا که جزء این 5+1 
است، خصم و دشمن ماست و ما تردیدی نسبت به 

این مسئله نداریم.
é  تصویب قانون داماتو نقض فاحش و صریح

برجام است
بتوانند  که  جایی  تا  آمریکایی ها  کرد:  تأکید  وی 
مقاومت  باید  ما  لذا  بیاورند،  فشار  ما  به  می خواهند 
و ایستادگی کنیم و باید راه حلش را پیدا کنیم. آنها 
ممکن است تخلف کنند و تخلف هم می کنند که مورد 
اخیرش همین قانون داماتو است که برخالف برجام 

دارند انجام می دهند.
روحانی ادامه داد: اگر این قانون اجرایی شود، نقض 
فاحش و صریح برجام است و با عکس العمل بسیار تند 

ما مواجه خواهد شد.
روحانی گفت: تردید نکنید در نقض برجام همه یک 
صدا خواهیم بود و اختالف نظری میان دولت و مجلس 
نداریم ،  همه قوا زیر نظر رهبری فعالیت می کنند. 
همین قانون تصویب شده در کنگره و سنا را اگر رئیس 
جمهور آمریکا امضا کند و بعد تعلیق کند حتی این 
مقدار هم ما تخلف برجام می دانیم و در برابر آن عکس 

العمل  نشان خواهیم داد.
رئیس جمهور با بیان اینکه اصل نقد خیلی خوب است 
اما باید به جمالت بکار برده شده دقت کرد که درست 
و صحیح باشند، اظهار داشت: همه می دانیم که دروغ 

حرام است و هیچ صحبتی نباید غیرواقعی باشد.
امیدش  دولت  شود  می  گفته  اینکه  گفت:  روحانی 
ما  آیا  نبود  برجامی  که  سال 92  در  بود،  برجام  به 
نتوانستیم تورم را پائین بیاوریم. پایان 92 و اول 93 
تورم ۴5 درصد به 35 درصد کاهش پیدا کرد و ما قول 
دادیم که به 25 درصد می رسد و نهایتا به 15 درصد 
کاهش دادیم. این کاهش تورم محسوب می شود یا نه.
وی افزود: بعد از آن قول دادیم که تالش می کنیم 
تا سال 9۶ تورم را تک رقمی کنیم که برخی اساتید 
انتقاد کردند که این کار شدنی نیست؛ اما ما از خرداد 
کشور  در  را  رقمی  تک  تورم  توانستیم  جاری  سال 
دولت  ابتدای  از  که  است  روندی  این  باشیم.  داشته 
شروع شده است و ما باید در نظر داشته باشیم که 
کارهای یکدیگر را تخطئه نکنیم و اگر کسی کار خوبی 
کرد باید با انصاف و با اخالق به او بگوییم که می شود 

این کار را هم کرد که نتیجه بهتری داشته باشد.
روحانی با بیان اینکه ما سال گذشته صادرات غیرنفتی 
مان بر واردات پیشی گرفت، خاطرنشان کرد: رهبری 
هم در سخنرانی عید امسال فرمودند که این دستاورد 

خوبی است که دولت انجام داده است.
وی گفت: برخی می گویند بیکاری و رکود، بله این 
حرف صحیح است. در سالهای 91 و 92 که رشد ما 
حدود 9 درصد منفی بود و در سال 93 رشد اقتصادی 
ما 3 درصد شد. در سال 9۴ به خاطر کاهش قیمت 
نفت دچار تنگنای شدیدی شدیم و در آن شرایط تمام 
استفاده  ذخایرشان  از  نفت  کننده  تولید  کشورهای 
را  کار  این  همه  کویت  و  عربستان  روسیه،  کردند. 
کردند. ایران در سالهای 9۴ و 95، 20 درصد از منابع 
نفتی خود را به صندوق توسعه ریخت، اقتصاد مقاومتی 
معنایش این است که اقتصاد را جوری بسازیم که در 
شرایط سخت بتوانیم راه اقتصادی خود را پیش ببریم.
رئیس جمهور ادامه داد: در سفری که چند ماه پیش 
به ونزوئال داشتم آنها گفتند که حدود ۴00 درصد تورم 
در کشورشان دارند و سفارت ما در آن کشور گفت که 
تورم آنها 700 درصد است. به هر حال این میزان از 
تورم به خاطر همان شرایط سخت اقتصادی ناشی از 
کاهش قیمت نفت است که گفتم. ما در این شرایط 
رشد اقتصادی داشتیم، این را ببینید یعنی امید به 

آینده اصل است.
امید  بخواهد  که  آنچه  هر  یا  رسانه  افزود:  روحانی 
مردم را بگیرد بدبختی ما ادامه پیدا می کند که این 
قبول  داریم،  مشکل  ما  است.  نظام  و  انقالب  خالف 
داریم مسئله بیکاری در کشور وجود دارد اما دولت 
هر سال بیش از 700 هزار شغل جدید ایجاد کرده 
است و ورودی بکار خیلی بیشتری از این میزان است. 
بنابراین، اینطور می شود که ضمن ایجاد شغل، آمار 

بیکاری هم باال می رود.
وی تصریح کرد: 5 تا 7 سال قبل را ببینید. اشتغال 
خالص ما تقریبا صفر بوده است. خوب ما قدم خوبی در 
مسیر اشتغال برداشتیم ولی فاصله داریم. کارجویان ما 
یک میلیون و 200 هزار نفر هستند که ۶5 درصد از 
آنها را خانوم ها تشکیل می دهند، حاال در این شرایط 
چکار باید کرد. خواهشی که دارم از همه دانشجویان، 
اساتید و دیگران این است که بدانید دولت به تنهایی 
نمی تواند کارها را پیش ببرد یعنی هیچ دولتی نمی 

تواند این کار را کند.
اینکه کل بودجه کشور 320  بیان  با  رئیس جمهور 
هزار میلیارد تومان است و بودجه عمرانی امسال نیز 
۶2 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است، اظهار 
داشت: اینها رقم های خاصی در برابر بزرگی کشور 
ایران نیست و دولت هم از این به بعد باید انتظام گر، 

هدایت کننده و ناظر باشد.
روحانی ادامه داد: هر چه که بگوییم اوضاع خراب است 
سرمایه دار فرار می کند. ما باید سرمایه گذار خارجی 
جذب کنیم. خوب دولت توانش محدود است. بخش 
خصوصی ما، ایرانیان داخل و خارج از کشور همه باید 

بیایند و ما نیاز به تکنولوژی و سرمایه داریم.
وی با بیان اینکه آلودگی هوا داریم چرا که تکنولوژی 
مناسب در اختیار نداریم، گفت: برای آنکه آلودگی از 
بین برود نیاز به تکنولوژی داریم وگرنه هر زمان که 
وارونگی هوا را داشته باشیم به این مشکل برخواهیم 
خورد و تعطیلی مدارس و این قبیل کارها هم درمان 

اساسی این مشکل نیست.
روحانی با بیان اینکه مسئله فاضالب مشکل بزرگی 
باید  نزدیک دریا هستند، گفت:  شهرهایی است که 
برای محیط زیست و ریل نیز سرمایه گذاری کنیم. 
برای این موضوعات 10 هزار میلیارد تومان اختصاص 

داده ایم.
é با بیان احسن از دولت انتقاد کنید

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دانشگاه باید نقاد باشد، 
اظهار داشت: باید از ما انتقاد کنید، با بیان احسن این 
کار را انجام دهید. از بقیه قوا هم از نظر من اشکالی 
ندارد، انتقاد کنید. نقد حق شماست، دانشجو باید نقاد 

باشد.
وی ادامه داد: حال و هوای دانشجویی را می دانم یکی 
از ویژگی های دانشجویی نقد است، اما باید به ما راه 
حل نیز بدهید. توسعه علم، دانش و فناوری بارش بر 

دوش شماست.
روحانی با بیان اینکه در بخش علم و فناوری وضعیت 
کشور خوب و روبه پیشرفت است، گفت: درآمد شرکت 
های دانش بنیان سال گذشته 15 هزار میلیارد تومان 

بود و امسال به 20 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
رئیس جمهور با تاکید براینکه توسعه علم و دانش فقط با 
ارائه مقاله امکان پذیر نیست، افزود: حرف و حدیث هایی 
که در مورد مقاالت وجود دارد را کاری ندارم، اما توسعه 
علم و دانش فقط با ارائه مقاله امکان پذیر نیست. باید 
علم و فناوری تجاری سازی شود. در این زمینه بیشترین 

کمک را دانشگاه ها می توانند انجام دهند.
وی با تاکید بر لزوم وحدت و آرامش از دانشجویان 
خواست در انتقادات لحن هایشان را آرام تر کنند و 
گفت: از رئیس جمهور انتقاد کنید اشکال ندارد، اما 
آرمان بزرگ همه ما توسعه ایران اسالمی است که در 

چشم انداز توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
گفت:  دانشجویان  به  خطاب  پایان  در  هم  روحانی 
نکاتی که فرمودید به وزرای علوم و بهداشت و آموزش 

پزشکی تذکر می دهم.

روحانی:

تردیدی نداریم که آمریکا دشمن ما است
در مقابل خطر همه ما بسیجی هستیم

سخنگوی کاخ سفید با ادعای این که 
تمدید قانون تحریم های ایران نقض 
برجام نیست، گفت که رئیس جمهور 

آمریکا قصد دارد آن را امضا کند.
ارنست  جاش  ایسنا،  گزارش  به 
نشست  در  سفید  کاخ  سخنگوی 
خبری روز دوشنبه خود در پاسخ به 
سوالی درباره اظهارات حسن روحانی 
گفته  که  کشورمان  جمهور  رییس 
رییس جمهور  اوباما،  باراک  اگر  بود 
را  ایران  تحریم های  تمدید  آمریکا 
به  قاطع  پاسخی  تهران  کند،  امضا 
آن خواهد داد، مدعی شد: از زمانی 

که این قانون در کنگره مورد بحث 
و بررسی قرار گرفته است، گفته ایم 
اقدام  جامع  برنامه  با  تداخل  در  که 
به  ما  و  نیست  )برجام(  مشترک 
کنگره  اگر  که  بودیم  گفته  روشنی 
قانونی تصویب کند که این توافق را 
این صورت خالف  در  تضعیف کند، 
برجام خواهد بود و رییس جمهور آن 

را وتو خواهد کرد.
بـر اسـاس گـزارش پایـگاه اینترنتی 
کاخ سـفید، ارنسـت افـزود: باتوجـه 
بـه حمایـت کنگـره از ایـن توافـق، 
پشـتیبانی سیاسـی کافـی نیز وجود 

داشـت تـا رییس جمهـور بتواند این 
وعده خـود را حفظ کنـد. از آنجایی 
کـه ایـن مصوبـه توافـق را تضعیـف 

نمی کنـد و برخـالف برجام نیسـت، 
را  آن  دارد  قصـد  جمهـور  رئیـس 

کند. امضـا 

کاخ سفید: تمدید تحریم های ایران نقض برجام نیست

امروز برگزار می شود؛

نشست کمیته نظارت بر اجرای برجام به ریاست روحانی
نشسـت کمیته نظـارت بر اجـرای برجام به ریاسـت حسـن روحانی، رییس جمهـور امروز 

چهارشـنبه برگزار می شـود.
 بـر اسـاس اعـالم رییس جمهور این نشسـت بـا هدف بررسـی رونـد تحـوالت در اجرای 
برجـام به ویـژه موضوع تصویـب طرح تمدیـد تحریم های ایران از سـوی سـنای آمریکا و 
بررسـی واکنش هـای احتمالی ایـران در صـورت اجرایی شـدن این قانون روز چهارشـنبه 

می شـود. برگزار 
اعضـای هیـات نظارت بر اجرای برجام  آقایان حجت االسـالم والمسـلمین حسـن روحانی، 
علـی  الریجانـی، محمدجواد ظریف، حسـین دهقـان، علی شـمخانی، علی اکبـر صالحی، 
سـعید جلیلـی و علی اکبـر والیتـی هسـتند. هم چنیـن دریابـان علـی شـمخانی، دبیـر 
شـورای عالـی امنیـت ملی، هم زمـان دبیر این هیأت اسـت و وظیفـه اطالع رسـانی و ارایه 

گزارش هـای مربوطه بـا ایشـان و هیات نظارت اسـت.



دادستان کل کشور از افزایش جرایم رایانه ای و 
فعالیت های شبکه های اجتماعی ضداخالقی و 

ضددینی در فضای مجازی خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین منتظری در نشست 
تخصصی پی جویی موثر و کارآمد جرایم سایبری 
با گالیه شدید از کوتاهی های مسئوالن و دست 
های  آلودگی  گفت:  مجازی  فضای  اندرکاران 
اخالقی و دینی فضای مجازی امروز کشور فقط به 

علت کوتاهی های ما مسئوالن است.
وی با اشاره به اینکه برخی اعتقاد دارند که باید این 
فضا آزادانه به کار خود ادامه دهد، افزود: این چه 
آزادی است و چه آزادی خواهی است که نوامیس، 
مال، اقتصاد و بانک های خود را در اختیار دشمن 
بگذاریم. منتظری گفت: این آزادی نیست بلکه این 
کمال اسارت است واقعا در روز قیامت چگونه می 

خواهیم جواب خدا را بدهیم؟ 
دادستان کل کشور، پلیس فتا، وزارت ارتباطات، 
وزارت فرهنگ و ارشاد و دولت را نجات غریق های 
فضای آلوده و گرداب های مهلک فضای مجازی 
توصیف کرد و افزود: بیایید به داد جوان هایی که 
در این گرداب ها غرق شده اند برسیم و چرا در این 

زمینه کوتاهی می کنیم؟
اهتمام  و  کردن  کوتاهی  از  کشور  کل  دادستان 
نداشتن مسئوالن مربوط برای مدیریت، ساماندهی 
و تامین امنیت فضای مجازی در کشور به شدت 

انتقاد کرد .
 حجت االسالم والمسلمین منتظری در نشست 
تخصصی پی جویی موثر و کارآمد جرایم سایبری 
گفت: گرچه استفاده از فضای مجازی امروزه از 
ضروریات زندگی است و نباید آن را نادیده گرفت 
اما این کمال بی خردی است که این فضا را بدون 

هیچ کنترل، نظارت و مدیریتی رها کنیم.
وی افزود: متاسفانه امروز دشمن با سوارشدن به 
مرکب این فناوری جدید و با استفاده از این بستر 

آماده همه ارزش های ما را مورد هدف قرار داده و 
بجای اینکه فضای مجازی ، فضای انسان سازی 
باشد متاسفانه فضای حیوان سازی و نشر مسائل 

منافی عفت، اخالق و فرهنگ بیگانه است.  
از  انتقاد  با  والمسلمین منتظری  حجت االسالم 
برای ساماندهی فضای  که  فعلی  و  دولت سابق 
مجازی اهتمام نداشته اند و ندارند گفت: این کم 
کاری را به بهانه نبود زیرساخت های الزم توجیه 
می کنند. وی با مثال زدن جمعیت یک میلیارد 
مجازی  فضای  بشدت  که  میلیونی چین  و۴00 
کشورش را ساماندهی، کنترل و مدیریت می کند 
افزود: چین اختیار این فضا را با تمام قوا بدست 
گرفته، برخی از شبکه ها و موتورهای جستجو را 
کامالً بسته و البته در فضای مدیریت شده از این 
فناوری به روز استفاده می کند به رغم اینکه همان 

گونه که می دانید کشوری مذهبی هم نیست.
حجت االسالم و المسلمین منتظری گفت: شورای 
عالی فضای مجازی، دست اندرکاران و همه و همه 
باید این فضا را مدیریت کنند و نگذارند به ناگاه 

سیلی بنیان کن تمام ارزش ها و مسائل اخالقی 
جامعه اسالمی ما را از جا برکند.

وی با اشاره به اینکه دشمن در پی ترویج ارتباطات 
غیر اخالقی حتی در میان اعضای خانواده در کشور 
ماست افزود: آیا نباید با همه توان به مقابله با این 
سالح مخرب رفت؟. حجت االسالم والمسلمین 
در  بهداشت  وزیر  که  همانگونه  گفت:  منتظری 
مجلس و دولت تالش مضاعف  می کند  برای 
سالمت بهداشت و جلوگیری از بیماری ها اعتبار 
الزم جذب می کند آیا ما باید اجازه بدهیم میکروب 
های کشنده ، اخالق ، انسانیت، شرافت و کرامت 
انسانی ما را از بین ببرد. وی افزود: کجای این کار 
منطقی است که ما دریچه های فردی و اجتماعی 

زندگی خود را به روی دشمن باز بگذاریم؟ 
حجت االسالم والمسلمین منتظری الزمه تامین 
امنیت و سالمت فضای مجازی را حرکت درجهت 
استقالل این فضا دانست و گفت: همانگونه که 
را  کشور  های  جاده  و  هواپیماها  پرواز  اختیار 
دردست داریم باید اختیار این فضا را نیز در دست 

بگیریم. وی با انتقاد از دست اندرکاران بویژه اعضای 
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فضای سایبری 
افزود: از اینکه آقایان وزرا عضو این کارگروه هستند 
اما درجلسات یا حضور ندارند یا به موضوعات دیگر 

می پردازند، سخت گله مندم .
حجت االسالم و المسلمین منتظری گفت: تنها 
پلیس فتا عضو ثابت و فعال این کارگروه است و 
اینجانب به وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات که البته 
کمی از وزارت ارشاد بهتر است نمره خوب نمی 
دهم. وی خطاب به دستگاه های اجرایی افزود: چرا 
برای شبکه های ضد اخالق و دین تصمیم نمی 

گیرید و کوتاهی می کنید.
حجت االسالم و المسلمین منتظری گفت: کوتاهی 
شماست که موجب افزایش جرایم سایبری ، شبکه 
های ضد اخالق ، ضد دین و انتشار فضای  آلوده در 
این کشور شده است؛ براستی روز قیامت جلو شما 
را خواهند گرفت. وی افزود: این چه آزادی و چه 
آزادی خواهی است که نوامیس، مال ، اقتصاد، بانک 
ها و همه چیزمان را در اختیار دشمن بگذاریم؛ این 

آزادی نیست بلکه کمال اسارت است.
حجت االسالم و المسلمین منتظری گفت: پلیس 
فتا، وزارت ارتباطات ، وزارت ارشاد و دولت محترم 
در این فضای آلوده و گردآب های مهلک همچون 
نجات غریقی هستند که باید به داد جوانهایی که در 
این گرداب ها غرق و گرفتار شده اند؛ برسند؛ پس 

چرا کوتاهی می کنید؟ .
رایانه  ویژه جرایم  اختصاص شعب  و  تامین  وی 
ای در همه شهرها، ایجاد معاونت فضای مجازی 
در مراکز استانها ، تعیین گروه بازرسی برای ارائه 
کنندگان خدمات اینترنتی در دادسراها، برگزاری 
دوره های آموزشی جرایم رایانه ای ، پیشگیری 
ارتکاب جرایم سایبری و پاالیش دقیق  از وقوع 
اقدامات  مهمترین  از  را  جرایم  این  محتوای 

دادستانی کل کشور در این زمینه برشمرد.
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همه را ترامپ برد

* سعید شفیعیان

ایاالت  توی  که  نفری  هزار  ده  چند  حاال 
متحده در سوراخ سیاست هستند متوجه می 
شوند که ما هشت سال چه کشیدیم. اصال 
چیز خوبی نبود. درست مثل شخص ترامپ 

پیشاهنگی  دوران  عکس  و  دامادی  زفاف  شب  از  ها  مناظره  توی 
می  خانوم  سرکار  ادکلن  مارک  و  برند  آخرین  و  طرف  همشیره 
یا  گفتم  کتش!!  بغل  جیب  سراغ  برد  را  دستش  یکدفعه  گفت! 
موسی خدا کند عکس همسر طرف را از جیب خودش در نیاورد 
جریان  مخصوصا  دارد.  تعصب  »بیل«  روی  خیلی  »هیالری«  که 
کلینتون  بیل  جناب  فرمانداری  دوران  و  دانشجوئی  دوران  دوست 
توی ایالت »اوکنیاوا« بگذریم! تفاوت البته کمی هست. تفاوت این 
بود که طرف حداقل وقتی پیروز میدان شد دست برداشت و آمد 
و گفت همه آن حرفها الف رقابت و دعوا بوده و آشتی آشتی! بریم 

تو کشتی!
 باور کنید هیچکس باور نمی کرد جناب »ترامپ« اینقدر زود به 
چهارچوب های تعیین شده برگردد ظاهرا همه آن حرفها و شعارها 
مصرف انتخاباتی داشت و حاال که جناب پریزیدنت رفت پشت میز 
کارش باید تقویم کار را در بیاورد تا گام به گام طبق نقشه راه تعیین 
شده پیش برود چون چیزی که مشخص است این است که ایاالت 
متحده در مقابل مردم خود متعهد است و روسای جمهور آن در 
هر شرایطی به مالیات دهندگان متعهد هستن تا بهترین شرایط را 
برای زندگی و رفاه مردم آماده نمایند برای همین مالیات دهندگان 
آمریکا که همه مردم آن هستند و کمتر کسی می تواند از قالب 
مالیات بگریزد کاری به سیاست ندارند. دقیقا برعکس ما که به همه 
فقط  امریکائی  مالیات دهندگان  زنیم  سوراخهای سیاست سر می 

رفاه می خواهند و بس!
 حاال رئیس جمهوری آمده که هر چند در دوران تبلیغاتی و رقابت با 
»هیالری« بعضی حرکت های دور از شأن داشت ولی حاال که رئیس 
جمهور شده حتما در قالب خواهد آمد؛ برعکس »ترامپ« ما که از 
همه شروع کرد تا به آب رسید و از آب سرد به خس و خاشاک و نهایتا 
هاله نور را تجربه کرد و بعد از عروج بزرگ یازده روز به جلسه رفت 
تا تازه به حقیقتی چون اسفندیار برسد و دست در دست هم بدون 

مرخصی ساعتی به جائی برود که جمعیت زیاد بود ولی منتظر ...!

دانشجویان پرچمداران آزاد اندیشی 
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به اینکه 
دانشجویان پرچمداران آزاد اندیشی، استکبارستیزی، عدالت خواهی 
استقالل  گفت:  هستند،  آن  حقیقی  مفهوم  در  خواهی  استقالل  و 
پیوسته  هم  به  مفاهیم  از  متنوعی  آرایه  ما  دانشجویان  منطق  در 

استقالل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است.
به گزارش ایسنا، سردار حسین سالمی در کنگره شهدای دانشجویی 
پیشران  نقش  ما  انقالب  در  قشر  دو  اینکه  بیان  با  گلستان  استان 
قشر  اولین  کرد:  اظهار  داشتند،  را  انقالبی  بزرگ  حرکت  این  در 
دیگری  و  راحل  امام  آنها  راس  در  و  مقام  واال  و  معظم  روحانیون 

دانشجویان بودند.
وی اضافه کرد: دانشجویان به عنوان پیشگامان این انقالب بزرگ، 
نقش برجسته و درخشانی در تحقق انقالب داشتند. بعد از پیروزی 
انقالب در تاریخ 22 بهمن 57 ماه، در ترسیم سیمای ملی اقتدار ما 

نقش خود را ایفا کردند.
داد:  ادامه  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
دانشجویان ما به همراه سردار شهید تهرانی مقدم توانستند موشک 
بالستیک را که با سرعت چند برابر سرعت صوت وارد زمین می شود 
و به دقت 100 درصد به محل مورد نظر برخورد می کند و همچنین 
موشکی را که ناوهای در حال حرکت را  با دقت 100 درصد مورد 

اصابت قرار دهد،  تولید کنند.
سالمی عنوان کرد: امروز شاهدیم که فارغ التحصیالن دانشگاه های 
 3000 سرنشین  بدون  می تواند  که  کردند  تولید  را  پهبادی  ما 
کیلومتر را بپیماید و توانایی عکس و فیلم برداری و پرتاب موشک و 

راکت را دارد و در ادامه همین 3000 کیلومتر را برگردد.
وی به پیشرفت های دانشجویان  در زمینه های دانش و فناوری نیز 
اشاره کرد و گفت: امروز دانشجویان ما توانستند به دنیای ریز اتم 
نفوذ کنند و ملت ایران را در زمره کشورهای دارای فناوری هسته ای 
قرار دهند. همچنین در زمینه فناوری بیو و نانو حرف های زیادی را 

به عنوان ایران شکوهمند در جهان می زنند.
به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
نرم  جنگ  افسران  را  دانشجویان  که  رهبری  معظم  مقام  سخن 
جدید در فضای تقابل راهبردی نظام سلطه با انقالب اسالمی ایران 
انگاشتند، تصریح کرد: این کالم به عنوان بخشی از هویت دانشجوی 
آزاد اندیش امروز ماست و این تنها حقیقتی در ذهن و کالم نیست، 

بلکه واقعیتی بر روی زمین است.
سالمی در ادامه با بیان اینکه انقالب شکوهمند اسالمی ما بعثتی از 
اسالم و شبیه ترین واقعه به بعثت اولیه اسالم بود، اظهار کرد: در 
آن زمان پیامبر اسالم)ص( با طلوع دادن خورشید اسالم از افق مکه 
با جاهلیت اوال مبارزه کرد تا مسلمانان به آگاهی، آزادی و تحقق 
نیز مبارزه ای  امروز ما  انقالب  یابند.  ارزشهای متعالی اسالم دست 
برای محو جاهلیت مدرن و میدانی برای از بین بردن تاثیر مبارزه با 
اندیشه های ویرانگر و مخرب و فرهنگ مبتذل غرب بود. این دو یک 
پدیده برای آزادی،  نجات و بازگشت ملسمانان به هویت از دست 
رفته خود بودند. وی خاطرنشان کرد: منطق انقالب ما این بود که 
چرا جهان اسالم با بیش از یک میلیارد و 300 میلیون انسان، دارا 
بودن بیش از 50 درصد از ذخایر انرژی جهان، با داشتن عظیم ترین 
و راهبردی ترین موقعیت های ژئوپولوتیک جهانی و فرهنگ غنی از 

هر کشوری در جهان عقب مانده تر باشند.
اینکه  بیان  با  انقالب اسالمی  پاسداران  فرمانده کل سپاه  جانشین 
کرده  اعالم  کفار  از  تبعیت  را  مسلمانان  ماندگی  عقب  راز  قرآن 
است، افزود: انقالب ما برای ایمان به خدا و کفر به  طاغوت آمد تا 
مسلمانان راه رشد و تعالی خود را بازیابند. اندیشه های الهام بخش 
ولی فقیه در هر دوره ای از انقالب موجب جریان یابی اندیشه شفاف 

و ناب اسالمی در ساحت ذهن و قلب مسلمانان شد.
سیاسی،  تحوالت  وارد  انقالب  که  زمانی  از  کرد:  تاکید  سالمی 
اجتماعی و فرهنگی جامعه ما شد، در این مقابله سخت که دامنه ها 
و مقیاس آن جهانی بوده است تا به امروز درخشان ترین صفحات 

تاریخ اسالم و ایران را میبینیم.

تایید ارسال نامه محرمانه پوتین
 به روحانی

روسیه ارسال نامه محرمانه به ایران را تایید کرد.
کاخ  مطبوعاتی  سخنگوی  پسکوف،  دمیتری 
کرملین گفت: اخبار مربوط به ارسال پیام والدیمیر 
روحانی  حسن  به  روسیه  رییس جمهور  پوتین، 

همتای ایرانی خود صحت دارد.
او در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر این که 
این نامه در خصوص مسایل امنیتی و همکاری های 
و  است  محرمانه  نامه  موضوع  گفت:  است  نفتی 

نمی توانم در خصوص آن اظهار نظر کنم.
هم  ایران  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  پیش تر 

ارسال پیام رییس جمهور روسیه را تایید کرده بود.
رییس جمهور  ویژه  نماینده  الورنتیف،  الکساندر 
روسیه با هدف نزدیکی مواضع روسیه و ایران در 
مسایل مهم بین المللی به این کشور سفر کرد و با 

مقامات عالی رتبه ایران رایزنی کرد.

ادعای بی اساس عربستان علیه ایران
عربستان مدعی شد: ایران تالش کرد که حمله 
موشکی حوثی ها به مکه مکرمه را تکذیب کند اما 

موفق نشد.
به گزارش  خبرگزاری حضرموت، سفارت عربستان 
تالش  ایران  رسانه های  که  شد  مدعی  آنکارا  در 
کردند حمله موشکی  حوثی ها به مکه مکرمه را 
تکذیب کنند اما موفق نشدند و ایران تا به امروز نیز 
از حوثی ها حمایت تسلیحاتی می کند و باعث ایجاد 

تنش و ناآرامی در منطقه شده است.
این سفارت در ادامه مدعی شد که حوثی ها و ایران 

به مقدسات مسلمانان حرمتی قائل نیستند.
این در حالی است که خود ائتالف عربستان بیش از 
یک سال است تمامی مناطق و مراکز یمن را هدف 
حمالت متجاوزانه خود قرار داده  حمالتی که به 

کشته شدن هزاران یمنی منجر شده است.

گفت وگوی اوباما با ترامپ درباره
  توافق هسته ای

اوباما  باراک  که  گفت  آمریکا  خارجه  امور  وزیر 
درباره ی توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 با دونالد 
ترامپ صحبت کرده و خواستار حفظ آن شده است.
به گزارش  خبرگزاری رویترز، جان کری، وزیر امور 
خارجه آمریکا بار دیگر از توافق هسته ای ایران و 
این  میان  گذشته  سال  تابستان  که   5+1 گروه 
کشورها حاصل شد، دفاع کرد و بر خالف دونالد  
ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا که این توافق 
را یک فاجعه و بدترین توافق ممکن خوانده بود، 
گفت که توافق هسته ای جهان را امن تر کرده است.
کری افزود: منطقه امن تر است و آمریکا و آلمان 
امن تر شده اند . اروپا و اسراییل امن تر و جهان نیز 
امن تر است و این بستگی به تمامی ما دارد که آن 

را زنده نگه داریم.
وی در ادامه گفت که باراک اوباما رئیس جمهور 
آمریکا با دونالد ترامپ درباره  این توافق گفت وگو 

کرده است.

رییس سنای برزیل برکنار شد
دیوان عالی برزیل رنان کال هیروس، رییس سنای 
این کشور را از ریاست سنا برکنار کرد. دلیل این کار 

اختالس و فساد مالی اعالم شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سناتور خورخه ویانا از 
حزب چپ کارگر به جای کال هیروس جایگزین می 

شود که مخالف کاهش هزینه ها است.
تصویب  از  پس  سنا  رییس  هیروس،  کال  رنان 
بود که  اعالم کرده  اقتصادی  ریاضت  اولیه طرح 
اصالحات در قانون اساسی برای کنترل هزینه های 
عمومی کشور الزم و بنیادین است. اما چندی قبل، 
دادگاه عالی برزیل اعالم کرد،  وی به اتهام اختالس 

دادگاهی می شود.
اتهام اختالس علیه رنان کالیروس، رییس سنای 
برزیل جدیدترین تهدید سیاسی برای دولت بی 

ثبات میشل تامر، رییس جمهوری برزیل است.
قضات دادگاه عالی برزیل پس از اعالم جرم از سوی 
دادستان های این کشور علیه رییس سنای برزیل، 

اعالم کردند که وی به زودی دادگاهی می شود.
قاضی مارکو اورلیو دو ملو بر اساس رای دادگاه عالی 
با استناد بر اینکه هر فردی که علیه وی اعالم جرم 
شده است، نمی تواند در ریاست سنا قرار گیرد، وی 
را برکنار کرد. ریاست سنا در کنار ریاست پارلمان 

سمت های مهم قوه مقننه در برزیل است.
باره  این  در  نظر  اظهار  هرگونه  از  کال هیروس 
خودداری و اعالم کرده است تا زمانی که از تصمیم 
دیوان عالی به طور کامل مطلع نشود، اظهار نظر 

نخواهد کرد.
رسوایی فساد در دولت تامر به بی ثباتی سیاسی در 
این کشور و عدم موفقیت در بهبود اوضاع اقتصادی 

در برزیل دامن زده است.

اختصاص 2هزار میلیارد ریال به فناوری فضایی
دولت به موضوع فناوری فضایی در بودجه سال 9۶ 
مبلغی حدود 2 هزار میلیارد ریال اختصاص داد. این 
درحالی است که فناوری فضایی در الیحه بودجه 
سال 95 بیش از 2 هزار و ۴00 میلیارد ریال اعتبار 

دریافت کرد.
فناوری فضایی در بودجه پیشنهادی سال 9۶ که 
از سوی دولت به مجلس ارائه شده حدود 2 هزار 
میلیارد ریال ردیف اعتبار دارد که کاهش بودجه را 
نسبت به سال 95 نشان می دهد. چرا که در سال 
95 فناوری فضایی بیش از 2 هزار و ۴00 میلیارد 
ریال اعتبار دریافت کرد که این مبلغ عالوه بر هزینه 
کرد سازمان فضایی و مرکز ملی فضایی، به توسعه 

کاربردهای فضایی نیز اختصاص یافت.
بخش  چند  در  دولت  امسال،  بودجه  الیحه  در 
مربوط به مرکز ملی فضایی، سازمان فضایی ایران، 
پژوهشگاه فضایی و پژوهشگاه هوافضا، بودجه های 
مجزا برای حوزه فناوری فضایی پیش بینی کرده 

است.
به  ارتباطات  وزارت  بودجه  از محل  اساس  براین 
ایران مبلغ 1۴3 میلیارد ریال و  سازمان فضایی 
به پژوهشگاه فضایی ایران یکهزار و 25۸ میلیارد 

و 5۶0 میلیون ریال اختصاص می یابد.

یادداشتخبر

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
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سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي / خانم حسن عباسیان فرزند مهدی 
بشماره شناسنامه ۴392 کد ملی 03202772۸3 بصورت ششدانگ یک باب خانه به مساحت 255 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 3۶13 
فرعي )پالک فوق برابر بخشنامه شماره 23511 به پالک 50۸9۴ فرعی اصالح شد( از 1۶2 اصلي واقع در کرج خریداري از مالک رسمي آقاي مهدی 
عباسیان که سند مالکیت وی ذیل ثبت صفحه 2۸9 دفتر 1151 بنام نامبرده صادر و تسلیم گردیده و نیز انتقال ملک از وی به متقاضی به صورت سند 
عادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تسلیم کنند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۴۸223  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/9/2 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/9/17

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالك

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
و  اراضي  ثبتي  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول/ دوم موضوع  مورخ 1395/07/0۸ هیات  راي شماره 1395۶0331011002509  برابر 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض آقاي اکبر علی نژاد بشناسنامه 
شماره ۴9۶ صادره از هشترود فرزند یداله در ششدانگ قطعه زمین با بناي احداثي در آن باستثنا بهای ثمن عرصه و اعیان به مساحت 
۶5/52 مترمربع مفروز از پالک شماره 193 فرعي از 170 اصلي واقع در البرز با خریداری از حاجی خاتون سمواتی و با مالکیت مالک اولیه 
مهین ترابی میباشد تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 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. ۴7۸70  م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/01  
تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/09/17 

عباسعلي شوش پاشا- كفیل اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه سه كرج

مجلس  اخیر  مصوبه  به  ایران  احتمالی  واکنش 
سنای امریکا، موضوعی نیست که بتوان با پیش 

بینی بیان کرد.
علی اکبر والیتی در نشست خبری که به مناسبت 
برگزاری کنفرانس امنیتی  تهران دیروز در مرکز 
تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت 
نظام برگزار شد، با اشاره به مواضع اخیر مسئوالن 
عهدشکنی  به  واکنش  در  کشور  رتبه  عالی 
آمریکایی ها، افزود: باید دید کدام کار به مصلحت 

کشور است.
بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام  تاکیدات  به  وی 
تمدید  با  آمریکا  سوی  از  برجام  صریح  نقض 
تحریم های ده ساله اشاره کرد و گفت: در هیات 
نظارت بر اجرای برجام همگی اتفاق نظر داریم 
که در صورت امضای مصوبه سنا توسط رئیس 
جمهور امریکا، قطعا پاسخ جمهوری اسالمی ایران 

مقتضی، روشن و محکم خواهد بود.
مجمع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رئیس 
برگزاری  به  اشاره  با  نظام  مصلحت  تشخیص 
کنفرانس امنیتی تهران در یکشنبه هفته آینده، 
گفت: بررسی تحوالت غرب آسیا و نقش ایران 
در منطقه از  مهمترین محورهای این کنفرانس 

کرد:  تصریح  والیتی  اکبر  علی  است.  امنیتی 
کنفرانس امنیتی تهران  یکشنبه، 21 آذر ماه از  
ساعت ۸ صبح  تا 17 بعد از ظهر در سالن اجالس 

سران  برگزار می شود.
رئیس  الریجانی،  دکتر  کرد:  نشان  خاطر  وی 
این  افتتاحیه  سخنران  اسالمی  شورای  مجلس 

کنفرانس امنیتی خواهد بود.

والیتی با اشاره به مدیریت خود بر پنلی با عنوان 
ایران و نظم نوظهور منطقه ای غرب آسیا در این 
و  تحقیقاتی  مرکز   12 حدود  گفت:  کنفرانس، 
بزرگ از جمله مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست 
مجمع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  جمهوری، 
تشخیص مصلحت نظام، مرکز پژوهشهای مجلس 
و دفتر مطالعات وزارت امور خارجه برای برگزاری 

این کنفرانس امنیتی همکاری کرده اند.
وی افزود: مهمانان خارجی نیز در سطحی خوب 
و  از صاحبنظران و اندیشمندان حوزه غرب آسیا 

و بین الملل خواهند بود.
والیتی همچنین در خصوص سایر سخنرانان این 
کنفرانس یک روزه تصریح کرد: بنده و چند تن 
از مسئوالن داخلی در کنفرانس تهران سخنرانی 
خواهیم داشت. والیتی خاطر نشان کرد: شناخت 
منطقه و ارائه تحلیل دقیق آن، تولید و تقویت 
ادبیات فکر و ایده، مشارکت در تصمیم سازی، 
موجه سازی- اجماع سازی  و همچنین آینده 
پژوهی نظم امنیتی غرب آسیا  از جمله اهدف 

برگزاری این کنفرانس است.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص 
اندیشمندان  باید  حتما  گفت:  نظام  مصلحت 
منطقه ای  برای تامین امنیت آینده غرب آسیا و 
لزوم بازسازی و شکل گیری ساختارهای همکاری 

ها با یکدیگر هم اندیشی داشته باشند.
والیتی خاطر نشان کرد: بدون همکاری منطقه 
و  منطقه  کشورهای  امنیت  تامین  امکان  ای 
ایستادگی در مقابل تجاوزات و زیاده خواهی های 

آمریکا و رژیم صهیونیستی دشوار خواهد بود.

والیتی: 

هیات نظارت بر اجرای برجام درباره اقدام آمریکا تصمیم می گیرد

امور خارجه کشورمان در سخنرانی خود  وزیر 
درجمع دانشجویان و اساتید دانشگاه پکن به ارائه 
یک بحث نظری در مورد مقتضیات و الزامات 
دوران گذر، الزامات جهانی شدن، روابط ایران و 
چین، چگونگی مبارزه با تروریسم و افراط گرای 
پرداخت. محمدجواد ظریف در ابتدای سخنانش 
از  گفت:  آکادمیک  و  دانشگاهی  این جمع  در 
کشوری  خوشحالم،  هستیم  چین  در  که  این 
که اکنون ما با آنها همکاری راهبردی مشترک 
داریم همان طور که در دیدار روسای دو کشور 
در تهران بر ان تاکید شد ما تاریخی مشترک 
عمیقی بین دو کشور داریم و اکنون نیز به سمت 
نزدیکی بیشتر پیش می رویم. وی ادامه داد: امروز 
نیز قصد من این است که درباره این که چگونه 
آینده را بسازیم صحبت کنم. می خواهم درباره  
مرحله گذاری صحبت کنم  که  امروز در دنیا 
در حال اتفاق است، تغییرات جاری است و به 
همین دلیل ما اسم آن را مرحله گذار گذاشته ایم؛  
چراکه دیگر دوران قدیم گذشته است. وی تاکید 
کرد :چالش های فراوانی مقابل ماست؛ از محیط 
زیست گرفته تا افراط گرایی و تروریسم و چین 
این  فعالی در  بازیگر مهم، نقش  به عنوان یک 
دوران گذار دارد. این دیپلمات ارشد کشورمان 
تصور  شوروی  فروپاشی  از  :بعد  کرد  تصریح 
اشتباهی در غربی ها وجود داشت  که این یک 
پیروزی برای غرب بود و طبق این برداشت آمریکا 
تالش داشت که خود را به عنوان تنها ابرقدرت 
جهانی مطرح سازد آن ها در این راستا در اشغال 
کشورهایی مانند عراق و افغانستان تالش کردند 
نهادینه  را در میان جهانیان  ابرقدرتی  این  که 

سازند.
او تا کید کرد: من این را به عنوان شعار نمی گویم 

اما دوران سلطه گرایی برگرفته از این برداشت 
اشتباه سپری شده است. ظریف گفت: کشورها 
اما  داشتند  قدرت  کردن  انحصاری  به  عادت 
در اوایل قرن بیست و یکم این وضعیت تغییر 
در  بخصوص  را  انحصارها  این  دولت ها  کردو 
زمینه اقتصادی و بعد از آن در دیگر زمینه های 
آموزشی از دست دادند و ما امروز شاهد هستیم 
که بازیگران غیردولتی نقش های دولت ها را به 
در  کشورمان  خارجه  امور  گرفته اند.وزیر  نوعی 
بخواهیم  اگر  افزود:  سخنانش  از  دیگر  بخشی 
توضیح دهیم علت افراط گرایی و تروریسم در 
دلیل  اما  دارد  فراوانی  دالیل  چیست  کشورها 
اصلی آن ها حس تنفر، ناامیدی و نارضایتی است 
که اشغالگری برای ملت ها به همراه داشته است.

برداشت  این  من  اعتقاد  به  کرد:  تاکید  وی 
سلطه گرایی بر فرضیات غلطی استوار است که 
یکی از آن ها این است که شما می توانید برنده 
باشید در صورتی که دیگران بازنده باشد یا این 
که شما می توانید همه چیز را به دست آورید 
اگر دیگران همه چیز را از دست بدهند. ظریف 
ادامه داد: این برداشت غلط می تواند به نتایج غلط 
منجر شود. بزودی مردم جهان به این درک می 
رسند که این تصورات غلط به هیچ جا نخواهد 
رسید. این دیپلمات مطرح کشورمان در عرصه 
بین المللی ادامه داد: آیا می توان گفت که آمریکا 
امن تر  عراق  افغانستان  اشغال  به خاطر  اکنون 
است؟ آیا ناامنی در یک منطقه و یک کشور به 
امنیت در کشور دیگر ختم شود؟ شاهد هستیم 
که این گونه نیست. درباره محیط زیست نیز وضع 
همین طور است. باید جور دیگر فکر کرد باید به 
این نتیجه رسید که به قیمت ناامنی جای دیگر 

نمی توان به امنیت رسید.

جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی 
به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

قدردانی  با  جلسه  این  در  جهانگیری  اسحاق 
در  تهران  دادستانی  و  قضاییه  قوه  عملکرد  از 
خصوص پرونده بابک زنجانی، گفت: قوه قضاییه 
وقت زیادی برای این پرونده صرف کرد و در این 
مسیر مهمترین اولویت دستگاه قضایی کشور، 

استرداد وجوه و اموال بیت المال بوده است.
معاون اول رییس جمهور افزود: در پرونده بابک 
زنجانی مهمترین اولویت دولت و قوه قضائیه این 
است که اموال و دارایی های بیت المال باز پس 
گرفته شود اما متاسفانه متهم این پرونده در برابر 
قانون تمرد می کند و تا کنون همکاری الزم را با 

دستگاه قضایی کشور انجام نداده است.
وی همچنین با اشاره به سخنان نائب رییس اول 
مجلس شورای اسالمی مبنی بر ضرورت روشن 
شدن ابعاد پشت پرده پرونده بابک زنجانی تصریح 
کرد: باید مشخص شود که چه افراد و مقاماتی 
اموال  و  کرده  سیستم  وارد  را  زنجانی  بابک 
بیت المال را به دست او سپرده اند. حتما باید 
رسیدگی به پرونده این افراد نیز در قوه قضاییه 

دنبال شود.
جهانگیری همچنین با اشاره به دستور کار این 
جلسه مبنی بر بررسی مشکالت وزارت نفت در 
تملک اموال و امالک بابک زنجانی در مناطق 
آزاد کیش و قشم در ازای بدهی های او به این 
وزارتخانه، خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از 
وزارت نفت، دادستانی تهران و دبیرخانه ستاد 
هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شد و گفت: 
این  تملک  نحوه  درخصوص  کارگروه  این  در 
داراییها تصمیم گیری و راهکارهای الزم در این 

خصوص بررسی شود.
وی همچنین با اشاره به اتفاقاتی که در صندوق 
ذخیره فرهنگیان به وقوع پیوست، گفت: این 
صندوق متعلق به یک میلیون و نهصد هزار نفر از 
فرهنگیان عزیز کشور است و هدف دولت و قوه 
قضاییه در این پرونده این است که سرمایه های 
فرهنگیان عضو این صندوق احیاء شده و آسیبی 

به دارایی و اموال آنها وارد نشود.
جهانگیری با اشاره به گزارش دبیرخانه ستاد در 
خصوص درخواست برخی بدهکاران کالن بانکی 
برای دریافت تسهیالت خاطرنشان کرد: به منظور 
احقاق حقوق بیت المال، بانک ها باید در صورت 
سوی  از  جدید  تسهیالت  دریافت  درخواست 
بدهکاران کالن بانکی که پرونده آنان مشخص 
و در ستاد مطرح شده است، مراتب را به کارگروه 
فراقوه ای مطالبات معوق بانکی اعالم کنند تا پس 
از بررسی و در صورت موافقت این کارگروه، بانک 
های عامل مجاز به پرداخت تسهیالت جدید در 
راستای رونق تولید و کسب و کار و جلوگیری از 

تعطیلی واحدهای تولیدی خواهند بود.
در این جلسه گزارشی از سوی دبیرخانه ستاد 
هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص 
اقدامات صورت گرفته راجع به ضوابط ترانزیت 
ارز و ارز همراه مسافر ارایه شد و اعالم گردید که 
براساس تصمیمات اتخاذ شده کسانی که قصد 
داشته باشند بیش از میزان تعیین شده ارز وارد 
کشور کنند، باید بر اساس ضوابط ابالغی اقدام 
نموده و در صورت تایید مرجع ذیربط و قطعی 
شدن اینکه این پول ها منشأ درستی دارند، امکان 

ورود این میزان ارز به کشور میسر خواهد شد.

ظریف:

 دوران سلطه گرایی ابرقدرت ها سپری شده است
جهانگیری:

 باید ابعاد پنهان پرونده بابک زنجانی آشکار شود

انتقاد از كوتاهی مسئوالن در زمینه مدیریت فضای مجازی؛

افزایش جرایم رایانه ای و شبکه های اجتماعی ضداخالقی
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استیضا ح مطرح نیست
خبرنگار دیگری در رابطه با شفافیت علت لغو برخی از 
استیضاح ها توسط رئیس مجلس را مورد پرسش قرار 
داد که الریجانی گفت:  استیضاح به معنی واضح کردن 
یک موضوع است. به همین دلیل هم ابتدا به کمیسیون 
می رود و کمیسیون ها نظرشان را می دهند. اگر به نتیجه 

برسد بحث استیضاح در آنجا تمام می شود.
رئیس مجلس ادامه داد: بعضی وقت ها استیضاح در این 
مسیر تمام می شود و بعضی وقت ها تمام نمی شود، در 
مورد اخیر چون خود دولت تغییراتی را داد استیضاح 
مطرح نشد، این مساله ساز و کار دارد چیز پنهانی در 
آن وجود ندارد؛  در حال حاضر هم در مورد استیضاحی 
که این روزها مطرح می شود هم وقت زیادی از دولت 
باقی نمانده و اگر شرایط دیگری بود مطرح می شد. اما 
در این شرایط هم مطرح می شود. منظور شما چیست؟ 
کسی که استیضاح می کند باید از خود دفاع کرده و 
این  غیر  در  بگوید. چون  به طور شفاف  را  مهارتش 

صورت استیضاح مطرح نمی شود.
برجام نیاز به فرصت چند ساله داشت

سوال دیگری که از رئیس مجلس مطرح شد؛ این بود 
که آیا برجام تفسیر و تعبیری است که خبرگزاری های 
آمریکایی و اروپایی نوشته اند یا رسانه های ایرانی برجام 
را تعبیر و تفسیر می کنند. الریجانی در پاسخ به این 
با دقت بیشتری  سوال متذکر شد: اگر بعضی جاها 
در   نمی کرد.  پیدا  متنوع  تفسیرهای  می شد  نوشته 
هر توافقی باید به فکر زمان اختالفش هم باشیم. اگر 
چنانچه برجام در مدت زمان بیشتر از یک سال و اندی 
مورد بحث وگفت و گو قرار می گرفت خالهای موجود 

را نداشت.
وضعیت  با  رابطه  در  را  سوالی  نیز  دیگر  خبرنگاری 
فلسطین در منطقه مطرح کرد که رئیس مجلس در 
پاسخ گفت: رژیم صهیونیستی بیشترین استفاده را از 
شرایط به هم ریختگی منطقه می برد. متاسفانه برخی 
از کشورهای منطقه هم در این مسیر کار می کنند. در 
شرایط فعلی، شرایط برای پیگیری آرمان های مردم 
فلسطین سخت شده است. ما قطعا موضوع فلسطین 

را در کنفرانس ها پیگیری می کنیم.
سرانجام  مناقشات  کرد:  امیدواری  ابراز  الریجانی 
مثل  ما  شود.  دنبال  مذاکرات  و  کند  پیدا  بهتری 
گذشته حمایت می کنیم اما دیگران را هم باید همراه 
کرد. شرایط نسبت به چند ماه گذشته بهتر شده و 

آرام آرام به مسیر بهتری می رود.
فضا و شرایط كشور آرام است

خبرنگار دیگری نیز در رابطه با لغو سخنرانی رئیس 
مجلس در مجلس دهم و  سخنرانی آزادانه نواب رئیس 
مجلس نهم سوالی را مطرح کرد که رئیس مجلس در 
پاسخ گفت: فکر نمی کنم در این دوره جدید هیچ کدام 
به اندازه من لنگه کفش و مهر خورده باشند؛ نسبت به 

گذشته شرایط آرام تری داریم.
قوه قضاییه پیگیر امالك شهرداری است

وی در خصوص پیگیری امالک شهرداری نیز گفت: 
یک جا این کار درست نبود و می توانست راه معقول تری 
داشته باشد. من مثل شما این حس را ندارم که توطئه 
شده باشد؛ ممکن است سیاسیون از این مساله استفاده 
کنند. در مورد مساله ی فساد هم بیرقی افراشته شده؛ 
که  بود  این  ما  وظیفه  نجومی  حقوق های  مورد  در 

پیگیری کنیم. حتی اگر یک نفر هم تخلف کند مهم 
است و باید جلوی مدیر متخلف گرفته شود. در مورد 
امالک شهرداری هم قوه قضاییه در حال پیگیری است.
رئیس مجلس متذکر شد: کار حکومت این است که 
باید خارج از دسته بندی های سیاسی این موضوعات 
معلوم  این قضیه  برای  بیرق گرفتن  دنبال کنیم.  را 
نیست دردی را دوا کند ولی حساس بودن مهم است. 
دانشجوها  هم اگر حساس هستند قضیه باید محترم 
باشد. همه باید برای رفع نگرانی حساس باشند. ما به 
دنبال این هستیم که اگر فشاری پیدا کردیم از طریق 

کمیسیون اصل 90 و دیوان محاسبات پیگیری کنیم.
سهم اندك پروژه های عمرانی و تداوم ركود

رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سوال دیگری 
درباره تداوم رکود و بحران اشتغال در کشور، گفت: ابتدا 
باید تصویر روشن تری از فضای اقتصادی کشور را در 
نظر بگیریم و توقعات را متناسب با آن طرح کنیم؛ 90 
درصد بودجه کشور صرف امور جاری و حقوق و مزایا 
می شود که نمی توان آن را حذف کرد. یک هزار میلیارد 
تومان از بودجه کشور می ماند برای فعالیت های عمرانی 
که همین میزان اندک علت عدم ورود به فعالیت های 
عمرانی و تداوم رکود است؛ اگر راه  حل دیگری وجود 

دارد باید ارائه شود؛ چه می شود کرد؟
الریجانی گفت: اولین کار عملیاتی کردن سیاست های 
اقتصاد مقاومتی است که بر مبنای رونق تولید و سرعت 
و تسهیل صادرات قرار دارد. یکی از کارهایی که می شد 
انجام داد این بود که کارهای عمرانی کشور را که دولت 
مستمراً بودجه آن را حمل می کند، به مردم بدهیم که 

در این صورت نقدینگی از کشور جمع می شد.
رئیس مجلس شورای با تأکید بر اینکه دولت باید در 
زمینه واگذاری کارهای عمرانی به مردم سریع تر عمل 
می کرد، گفت:  تا دولت دستورالعمل ها را صادر کرده و 
ابالغ کند، طول کشید؛ در حقیقت تصمیم گیری درباره 
واگذاری امور عمرانی به مردم صورت گرفته بود، اما باید 

سریع تر اجرا می شد.
مشکالت  حل  و  شناسایی  لزوم  بر  مجلس  رئیس 
بنگاه های اقتصادی به ویژه بنگاه های کوچک تصریح 
کرد و با اشاره به راه اندازی ستادی با نظر رهبری در 
این باره که مقرر می کرد 7 الی ۸ هزار بنگاه  اقتصادی 
این تصمیم  راه اندازی شود، خاطرنشان کرد:  مجدداً 
درستی بود و ما هم در مجلس به آن کمک کردیم، اما 

بانک ها هنوز اعتبارات الزم را اختصاص نداده اند.
رفع ركود با حمایت از سرمایه گذار 

الریجانی با اشاره به تصویب قوانینی همچون قانون رفع 
موانع تولید در مجلس جهت فراهم سازی زمینه های 
حل  و  رکود  رفع  هدف  با  کشور  در  سرمایه گذاری 
بحران اشتغال گفت:  گفت وگوهایی نیز صورت گرفته 
که سرمایه گذاری در حوزه های نفت و گاز صورت گیرد. 
ممکن است ایراد شما این باشد که دولت باید با سرعت 
بیشتری کار می کرد؛ من نفی نمی کنم که دولت باید 
سرعت بیشتری به خرج دهد و تالش ما هم در بررسی 

برنامه ششم توسعه همین است.
رئیس مجلس شورای اسالمی به ضرورت توجه به حوزه 
معادن اکتشاف نشده و مورد بهره برداری قرار نگرفته در 

الیحه برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: درباره 
مواد  برنامه ششم  در  نیز  مشارکت بخش خصوصی 
خوبی به تصویب رسیده است، همچنین در حوزه آب 
و ارتباط بین دانشگاه و صنعت. بررسی نقض برجام در 

شورای نظارت و مکاری آمریکا.
رئیس مجلس در پاسخ گفت: منظور همان شورای 
نظارت بر برجام است. ما هنوز تأکید داریم که قانون 
مصوب مجلس به خصوص در بند هفت شرایط مقابله 
با این موارد را پیش بینی کرده لذا خالء تصمیم گیری از 
لحاظ تحریم ها نداریم. اینکه این سازوکارها چه زمان و 

چگونه انجام شود در آن شورا باید بررسی کرد.
الریجانی ادامه داد: اما ذهن شما را به این مسأله متمرکز 
یک  دادند  انجام  آمریکایی ها  که  کاری  که  می کنم 
مکاری است. آنها می خواهند چکشی بر سر این ملت 
داشته باشند تا هر وقت الزم بود از آن استفاده کنند. ما 
نمی توانیم این چکش را تحمل کنیم، بنابراین روی این 

موضوع فکر می شود و این شورا تصمیم گیری می کند.
از  خبرنگاری گفت که مقام معظم رهبری در یکی 
سخنرانی های اخیرشان بخشی از مشکالت فعلی در 
برجام را ناشی از عجله در مذاکرات هسته ای دانستند، 
دلیل این عجله چه بود؟ آیا تیم هسته ای از سوی گروه 
1+5 برای پایان سریع تر مذاکرات تحت فشار بود یا 
در داخل فشارهایی بر مذاکره کنندگان وجود داشت؟ 

راهکار را شما در شرایط فعلی چه می دانید؟
رئیس مجلس در پاسخ گفت: در مسیر مذاکرات اینطور 
نیست که حتماً مذاکره انجام شود و باید زمان هایی 
گذاشته شود. در این مذاکرات زمان ها به موقع گذاشته 
نمی شد و به همین دلیل مجبور بودند در هر نشستی 
که می گذارند یک گام جلو روند. خیلی از مواقع هم به 
بن بست هایی رسیدند یا مسیر اشکال داشت و در شورای 
هسته ای بحث می شد و بعد اصالح مسیر می شد و رفع 
می شد. ولی در کل اگر ساماندهی بیشتری بود و فرصت 
و مجال بیشتری در این قضیه وجود داشت می توانست 
سازوکار بهتری داشته باشد. اینکه این پروژه ظرف یک 
سال و نیم جمع شد کار ساده ای نبود چرا که ابعاد 
ناشی از این موضوع که 10-12 سال درگیر بوده باید 

زمانی حل می شد. لذا اگر زمان چهار، پنج ساله بود بهتر 
می شد تصمیم گیری کرد.

وی افزود: تالش این آقایان این بود که زودتر به نتیجه 
برسند تا شرایط را تغییر دهند، به همین دلیل برخی 
بررسی  که  زمان  همان  در  است.  برجام  در  ابهامات 
می شد این نکات مورد اشاره بود که اینها ممکن است 
محل تفسیرهای متنوعی شود. مثل همین موضوع که 
اکنون که محل نزاع است یعنی اقدامی که کنگره و 
مجلس نمایندگان و سنا در تمدید تحریم ها انجام دادند 

نقض برجام محسوب می شود.
که  مذاکراتی  در  که  است  یادم  زمان  آن  افزود:  وی 
انجام می دادند بحث بود که اگر این قانون تمام شود و 
آمریکایی ها بخواهند تمدید کنند به معنای نقض برجام 
است. هیأت آمریکایی این را قبول نمی کرد و مخالف 
بودند و می گفتند این امتداد قانون قبلی است و قانون 
جدید تلقی نمی شود. حال اینکه تمدید این تحریم به 

معنای قانون جدید محسوب می شود.
الریجانی افزود: همان زمان یادم است که آقای ظریف 
ایرانی هاست و این  با  از کری گفت که حق  به نقل 
اروپاییها  از  موضوع نقض برجام است. نظرات برخی 
هم متفاوت است و تفاسیر مختلفی دارند. پس این 
ابهام است و باید به صراحت در برجام ذکر می شد. این 
موضوع محل تفسیر متنوعی است. ما می گوییم خالف 
برجام است و  آنها می گویند که ادامه مصوبه قبلی است 
و نقض برجام نیست. لذا اگر فرصت بیشتری وجود 
داشت این تنازعات به وجود نمی آمد. رئیس مجلس در 
مورد راهکار این موضوع ، گفت: در خود برجام راهکاری 
است که اگر یکی از طرفین مذاکره کننده برجام را نقض 
کرد به شورای کارشناسی می تواند اعتراض کند بعد به 
شورای امنیت فرستاده شود. راه های دیگری نیز وجود 
دارد ولی به طور کلی تصمیم مجلس نمایندگان آمریکا 
کار ایذایی است و حرف های حاشیه ای هم زده شده 
است. ممکن است از این چالش ها داشته باشیم. ما باید 

راه های دیگری غیر از مسیر موجود پیدا کنیم.
واكنش ایران به نقض برجام

در  شده  گفته  پرسید  مجلس  رئیس  از  خبرنگاری 

ایران  صورت نقض برجام واکنش جمهوری اسالمی 
قاطع و شدید خواهد بود. این قاطع و شدید بودن به 
چه معناست و آیا گزینه های جدیدی روی میز است. 
سخنگوی کاخ سفید گفته که این تحریم ها به خاطر 
ایران و مسائل منطقه در حمایت از  برنامه موشکی 
سوریه، لبنان و فلسطین است. آیا با این اوصاف شاهد 

تنش زیادی در آینده بین ایران و آمریکا خواهیم بود؟
روشنی  قضاوت  نمی توان  گفت:  پاسخ  در  الریجانی 
داشت؛ چون این رفتار موذیانه هنوز به ترامپ نرسیده 
و آقای فعلی انجام داده و به ریش او از قبل می بندند. 

بنابراین نمی توان درباره آینده قضاوت کرد.
موضوعات  آمریکا  بعدی  جمهور  رئیس  افزود:  وی 
چین،  همچون  بین الملل  سطح  در  متنوعی 
سرمایه گذاری منطقه ای، ناتو، امنیت منطقه، رابطه با 
مکزیک و آمریکا و مسائل داخلی این کشور مطرح کرده 
درباره موضوع  و نظرات متنوعی داشته است. ضمناً 
هسته ای نیز توافق ایران با آمریکایی ها را بد خوانده 
چون معتقد است ایران سر آمریکایی ها کاله گذاشته 
است. اما اینکه می خواهد چطور در آینده رفتار کند 

هنوز چیزی مشخص نیست.
ترامپ خاطرنشان  رفتار  در خصوص  رئیس مجلس 
کرد: ترامپ در مورد مسائل منطقه عاقالنه تر حرف زده، 
گفته دلیلی ندارد آمریکا ۶000 میلیارد در منطقه خرج 
کند و 5000 آمریکایی کشته شوند و حاصل آن معلوم 
نباشد یا در مورد داعش حرف روشنی زده که از این 
لحاظ عقلش بیشتر از فعلی هاست. حال اینکه در آینده 
بخواهند این حرف ها را عمل کنند معلوم نیست چون 
با یک تیم مواجه هستیم حرفها زده می شود اما مهم 

عملکرد است.
ایران لنگرگاهی برای امنیت منطقه

الریجانی با بیان اینکه در مسأله هسته ای راهکارهایی 
تمدید  موضوع  در  گفت:  دارد،  وجود  مقابله  برای 
بلند  را  چکشی  آنها  است.  ایذایی  بحث  تحریم ها 
به  راجع  دارد. حرف هایی  راه  حل  آنهم  که  کرده اند 
برنامه موشکی و نیروهای مسلح زدند اما ما تنها در 
موضوع هسته ای توافق کردیم. در قانون گفتیم دولت 
باید بنیه دفاعی را تقویت کند و در زمینه موشکی 
استعداد جمهوری اسالمی باال رود. همچنین درباره 
در  ما  افزود:  وی  نیز سرمایه گذاری شود.  پیشران ها 
آمریکایی ها  چرا  که  داریم  حرف  هسته ای  مسأله 
خودشان را جلو انداخته و به داعش کمک می کنند. 
داشتن سالح های مدرن در دست داعش چه توجیهی 
دارد. آمریکایی ها به آشفتگی در منطقه دامن می زنند 
حال اینکه ما در منطقه لنگرگاهی برای امنیت منطقه 
ایجاد  وقتی در عراق مشکل  به طوری که  هستیم. 
می شود و داعش شهرها را گرفت چه کسی کمک کرد؟ 
الریجانی خاطرنشان کرد: در مورد مسأله مقاومت نیز 
وقتی اسرائیل لبنان را تهدید کرد ما حمایت کردیم. 
باید هم این کار را می کردیم. کشورهایی که خودشان 
را به خواب زدند باید پاسخ دهند. ما از سر احساس 

مسئولیت این کار را کردیم.
با  رابطه  به سوال خبرنگار دیگری در  پاسخ  وی در 
حساب های قوه قضاییه گفت: آن طور که وزیر اقتصاد 

بررسی و اعالم کرده و به من هم گفته است این است 
که بررسی شده و این حساب ها متعلق به قوه قضاییه 
است. این که کسی دنبال چیز دیگری می گردد، ما 

کاری به آن نداریم؛ مرجع وزیر اقتصاد است.
شهرداری از بودجه عمرانی با آلودگی هوا

 مقابله كند
درباره  خبرنگاری  سوال  به  پاسخ  در  مجلس  رئیس 
راهکارهای مقابله با آلودگی هوا و لزوم تعیین تکلیف 
الیحه هوای پاک،  گفت: کار بررسی الیحه هوای پاک 
در مراحل نهایی است. بنده خودم دو جلسه گذاشتم 
آنها یک سری  از مسئوالن مربوطه دعوت کردم.  و 
مالحظاتی داشتند ولی به طور کلی در الیحه هوای 
پاک بسیاری از نگرانی ها رفع شده است؛ مثل اینکه 
کارخانه های آالینده چطور از شهر خارج شده و سامان 

پیدا کنند و چگونه مشکل آلودگی هوا حل شود.
وی افزود: از طرف دیگر قانون فعلی علیرغم ضعف هایی 
وجود دارد. در دولت قبل باید دو میلیارد دالر از صندوق 
اختصاص می یافت که این اتفاق نیفتاد و تخلف شد. 
دولت فعلی نیز کمک هایی کرده اما یک سری مسائل 
است.  کار  پای  یک  هم  شهرداری  خود  البته  دارد. 
بودجه عمرانی شهرداری بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان 
است که سال گذشته تخصیص هم پیدا کرد. الیحه 
هوای پاک در مراحل نهایی است و در برنامه توسعه 
نیز تصمیماتی گرفته شده و در بودجه 9۶ نیز هم فکر 
می کنیم. اما شهرداری تهران می تواند بخش مهمی 
طریق  از  می تواند  را  تهران  هوای  آلودگی  مسأله  از 
بودجه عمرانی حل کند و تخفیفات الزم را بدهد؛ البته 
شهرداری برای مترو کار خوب و تشویق های اساسی 
کرده که امیدواریم بتواند در موضوع آلودگی هوا نیز 
کمک کند. رئیس مجلس خاطرنشان کرد: به طور کلی 
بودجه عمرانی کشور ضعیف است و در کشور کمبود 

داریم که امیدواریم رفع شود.
این  سوال  آخرین  عنوان  به  الریجانی  از  خبرنگاری 
در  شما  توضیحات  علیرغم  پرسید:  خبری  نشست 
با حقوق های  مقابله  برای  انجام شده  اقدامات  مورد 
نجومی نکته سوال برانگیز این است که چرا رهبری 
چندی پیش با صراحت گالیه کردند که در ماجرای 
است.  نشده  داده  پاسخ  ابهامات  نجومی  حقوق های 
شما اشکال کار را در کجا می دانید. رئیس مجلس در 
پاسخ گفت: سرعت عمل توقع حضرت آقا است. یک 
بار ایشان به من فرمودند باید پول های گزاف برگردانده 
شود که توقع درست و سنجیده ای است. در این رابطه 
در وهله اول ما باید می فهمیدیم در کجای کار قرار 
رسانه ها  در  متفاوتی  رقم های  ابتدا  در  چون  داریم 
منتشر می شد و برخی تیری در تاریکی می انداختند 
و هر کسی موردی را مطرح می کرد و حتی در مراکز 
نظارتی نیز بحث شامل و کاملی وجود نداشت. پس 
بود که مشخص شد  این موضوع  اولین کار بررسی 
حدود 37۸ نفر حقوق و تسهیالت زیاد گرفته اند که 
ماه گذشته  دو  داد: ظرف  ادامه  وی  برگردانند.  باید 
دیوان محاسبات وقت گذاشت و گزارشی ارائه داد که 
حقوق نامتعارف گرفته بودند . وی در پایان گفت: توقع 
رهبری این بود که روال با سرعت بیشتری انجام شود 
تا پیگیری ها به اطالع عموم برسد. دیوان محاسبات 
این کار را کرد و پیگیری های الزم را انجام داد. تا حد 
زیادی کار پیش رفته و فقط 10، 12 نفر باقی مانده اند 

که از سوی دیوان به دادگاه معرفی شده اند.

آگهی مفقودی
کارت مشخصات وسیله نقلیه به شماره پالک 2۴-39۶ع12به نام نعیمه سعیدی 
نسب به شماره کد ملی 1۸200۸1532صادره از خرمشهر فرزند عوید وسیله نقلیه 
کامیون کشنده ولووان 12به رنگ زرد-قرمز-معمولی مدل 13۶9به شماره موتور 
0093۶9و شماره شاسی 000۸53مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

 شادگان

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی پراید مدل ۸۸ با شماره شهربانی ۸2۸ص7۴ ایران ۸2 
با شماره موتور 2۸91105و شماره شاسی S1۴222۸۸0۶7505 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز پژو سواری هاچ بک تیپ Tu320۶ مدل 13۸7 به شماره پالک 99-2۶9ص13 
و شماره موتور 1۴1۸700030۴ و شماره شاسی 002127J5۸ED03NAAP  بنام 

بابلسرانسیه ویژه مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی
سند کمپانی و شناسنامه مالکیت سواری ام و ام تیپ 110 مدل 13۸۸ پالک ۶2-3۴2ج72 
و شماره موتور MVM 372 FG 901129۶  وشماره شاسی IR ۸۸21101091۶ بنام 

اعظم بابازاده سورکی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابلسر

آگهی مفقودی
مدرک کاردانی ئانشگاه فنی آزاد اسالمی واحد قائمشهر رشته کاردانی فنی کارهای 
 ۸9۴0۴012 دانشجویی  شماره   ۴9۸0057۸۶1 ملی  شماره  ساختمان  عمومی 

بابلسرمعدل کل 1۴/7۶ بنام علی آخوند نتاج بابلی مفقود گردیده است.

آگهی مفقودی
شماره   139۴ مدل    BESTURNB  50  F فاو  سواری  خودرو  سبز  برگ 
شاسی  شماره   CA  ۴  GD موتور 5021۶0۸  شماره   ۴2 ه   2۶9-72  شهربانی 

NAGS ۸ CE 22 FA 7032۶9  مفقود گردیده فاقد درجه اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
شهربانی  شماره  به  رنگ  خاکستری   2 تیپ   20۶ پژو  سواری  خودرو  سبز  برگ 
55-1۸۴و15 شماره موتور 130۸503۴۴75 و شماره شاسی 10۸53۶00 مفقود 

گردیده،فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی 
به  نفتی  آبی  رنگ  به   13۸۴ مدل   2000 مزدا  کابین  دو  وانت  کمپانی  سند 
ایران ۸2-113ج۴1 به شماره موتور ۴۸۸121 به شماره شاسی  انتظامی   شماره 
درجه  از  گردیده  مفقود  علیزاده  بختیار  نام  به    NAG  0۸  NPED  ۴0۴22

اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  حسن  فرزند  اسکندری  رضا  محمد  آقای 
7/95/۶۸۴ این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
اعالم داشته که مرحوم حسن اسکندری فرزند دین محمد به شماره شناسنامه یک 
صادره از بهشهر در تاریخ 95/7/3 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فوت نموده و 

ورثه/ وراث حیت الفوت وی عبارتند از/عبارتست از:
1- خانم هاجر ابراهیم زاده فرزند محمد 2۶1 132۶ نسبت همسر متوفی

2- خانم منور اسکندری فرزند حسن ۶79 13۴9 نسبت فرزند دختر
3- خانم بتول اسکندری فرزند حسن 21 1353نسبت فرزند دختر 

۴-خانم شهربانو اسکندری قره تپه فرزند حسن ۴۴7 13۴2نسبت فرزند دختر
5- آقای محمدرضا اسکندری قره تپه فرزند حسن ۴۴۸ 13۴۴ نسبت فرزند پسر 

۶- آقای مهدی اسکندری فرزند حسن ۶۸0 1351 نسبت فرزند پسر
والغیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست 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 صادر خواهد شد.
م.الف- 950672 قاضی شعبه هفتم علی كیانی شورای حل اختالف بهشهر

متن آگهی
 ، ، محمود  داود  به طرفیت خواندگان  دادخواستی  نصیری  خواهان ملک حسین 
احمد ،معصومه ، طاهره ، توران  به خواسته تنفیذ صلحنامه تقدیم دادگاه های 
عمومی  دادگاه  اول  شعبه  به  رسیدگی  که جهت  نموده  اردل  شهرستان  عمومی 
بختیاری-  و  چهارمحال  استان  در  واقع  اردل  شهرستان  دادگستری  )حقوقی( 
9۴099۸3۸1۶10007۶ثبت  کالسه  به  و  ارجاع  شهداء  بلوار  اردل-  شهرستان 
و ساعت  واستماع گواهی گواهان  آن 1395/10/19  گردیده که وقت رسیدگی 
11/30صبح وقت رسیدگی تعیین شده است. به علت مجهوال المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب درامور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می شود تاخوانده پس از نشر آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضائم رادریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان اردل- جهانبازی

آگهی حصروراثت
به  دادخواست  شرح  به   12 شماره  شناسنامه  دارای  صالحی  ملک  مرتضی  آقای 
و  نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  5۶7/95  ش1س  کالسه 
شماره  بشناسنامه  ایلبگی  موسوی  سیمین  شادروان  که  داده  توضیح  چنین 
1درتاریخ 1395/07/2۶ازاقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصراست به:
1-میسر نادری شورابی فرزند الیاس به شماره ملی ۴۶209355۴9مادر متوفیه

2-مرتضی ملک صالحی فرزند ایرج به شماره ملی ۴۶232۴1۶53فرزند ذکور
3-مصطفی ملک صالحی فرزند ایرج به شماره ملی ۴۶101۶02۶9فرزند ذکور

۴-شهالملک صالحی فرزند ایرج به شماره ملی۴۶23529۴05فرزند اناث
5-سهیال ملک صالحی فرزند ایرج به شماره ملی۴۶23۶۴1775فرزند اناث

۶-شادی ملک صالحی فرزند ایرج به شماره ملی۴۶10۴۴2752فرزنداناث و الغیر
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت اگهی می نماید  با  اینک 
تاهرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد او باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد واالگواهی صادرخواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان صولت سلطانی 

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم سکینه یزدری ضمن  تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
است که سند مالکیت تک برگی ششدانگ   یک قطعه زمین   به مساحت  10۶2.9 
از 3۶7 اصلی  مفروز و مجزی شده  متر مربع به شماره  پالک  117۶۸ فرعی 
از 53  فرعی قطعه 33 تفکیکی  جزءحوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ مورد ثبت 
1050۴7 صفحه 15۸ دفتر امالک 907 به نام  نامبرده ثبت وصادر  گردیده و به 
علت  سهل انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده 
است . لذا مراتب به استناد تبصره  یک اصال حی به ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت 
ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق 

مقررات عمل گردد. م/الف 573
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ساوجبالغ

متن آگهی
خواهان طوطی طاهری اردلی دادخواستی به طرفیت خوانده جمشیدخسروی سرچاهی  
به خواسته طالق  به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اردل نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان اردل 
واقع در استان چهارمحال و بختیاری- شهرستان اردل- بلوار شهداء ارجاع و به کالسه 
95099۸3۸1۶100291ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/10/29 و ساعت 
11/30 تعیین شده است. به علت مجهوال المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
به تجویز ماده 73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامور مدنی ودستور 
دادگاه مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تاخوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان اردل- فاطمه 
جهانبازی گوجانی

آگهی فقدان سند مالکیت
نظربه اینکه آقای عزیزقلی محمدی  فرزند مهراب به شماره شناسنامه202وکدملی 
شماره ۴۶۸953۴59۴با ارائه دوبرگ استشهادیه محلی گواهی شده اعالم نموده که 
سند مالکیت به شماره مسلسل953۶55ب/90 مربوط به ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت25۸/۴۶مترمربع واقع درشهرک محمدیه تحت پالک ۸5/10۴ – شهرستان 
اردل/ ناحیه میانکوه بخش ده استان چهارمحال وبختیاری که درصفحه 73 – دفتر 
امالک جلد۴0 – ذیل ثبت شماره 711۸ که به نام نامبرده ثبت و سند مالکیت 

صادرشده، مفقود گردیده است.
نحوه گم شده یاازبین رفتن: دراثرسهل انگاری ازبین رفته و درخواست صدورالمثنی 
سند مالکیت نموده اند که طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 – آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله)غیرازآنچه دراین آگهی 
ذکرشده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد ازتاریخ انتشاراین 
آگهی به مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند  مالکیت و سند معامله، تسلیم نمایند تا مراتب صورت مجلس واصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. واگر ظرف مهلت  مقرر اعتراض نرسد یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادروبه متقاضی تسلیم خواهد شد.
علی رحیمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان اردل

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

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

فاقد سند رسمی
هیات  جلسه    95/  ۸/17 مورخه   1395۶033101200903۴ شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی حسین ابراهیم 
پور بزرگ    فرزند قربان  به شماره شناسنامه 1۴۸0صادره ازرشت  در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۶7/70  متر مربع  پالک ۴/۴۴۶ از   سهمی عباس 
نخبه زعیم  محرز   گردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز در روزنامه های کثیر االنتشار و محلی در یک تاریخ چاپ و 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
درخواست 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. 

م/الف 5۴۶
   تاریخ انتشار اول :  95/9/2  تاریخ انتشار دوم  :95/9/17

محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان ساوجبالغ  

آگهی
خواهان  :عباس قلی پور .خوانده:امراله ملکی.موضوع :مطالبه .تاریخ 1395/9/1۴ .شعبه 

:اول .پرونده 175/1/95 
رای شورا 

در خصوص دادخواست آقای عباس قلی پور فرزند حسن علی به طرفیت آقای امراله 
ملکی به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال طبق فیشهای واریزی با احتساب کلیه 
خسارات قانونی  دادرسی با بررسی و نگرش در جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به 
فیش های ارائه شده انتقالی از حساب خواهان به حساب خوانده و استعالم به عمل امده از 
پست بانک ملک آباد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ وقت از طریق نشر آگهی در جلسه شورا 
حاضر نشده و الیحه ای نیز تقدیم شورا نکرده است لذا خواسته خواهان را وارد تسخیص 
و با استناد به ماده 19۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ پنجاه میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ هفتصد و پنج هزار ریال به عنوان 
هزینه دادرسی  درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضا مهلت مذکور ظرف بیست روز 

قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم عمومی هشتگرد می باشد.م/الف 570
قاضی شورا حل اختالف ملک اباد 

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه 95099۸29۸۶7009۴۴ این شعبه سهراب بدلی و شاه رضا میرزائی 
به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر حوادث کار تحت تعقیب قرارگرفته است. 
باعنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تاظرف مهلت 30 
روز از انتشار این آگهی جهت تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و همچنین ابالغ نظریه هیت 
کارشناسی سه نفره در این شعبه حاضر گردند. بدیهی است در صورت عدم حضور ایشان 

مطابق مقررات رسیدگی بعمل خواهد آمد. م / الف 1971 
منشی شعبه بازپرسی شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بهارستان- فاطمه بابا زاده

آگهی احضار متهم 
با توجه به اینکه در پرونده کالسه 9۴099۸۶۶1210097۸7  آقای امیر سپهوند 
بازپرسی  اول  شعبه  سوی  از  ای   رایانه  کالهبرداری  اتهام  به  عباس  میر  فرزند 
دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد تحت تعقیب کیفری میباشد و به علت معلوم 
ممکن  نامبردگان  به  )احضاریه(  قضایی  اوراق  ابالغ  اقامت  محل  آدرس  نبودن 
نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 17۴ ق آ د ک به متهمان ذکر شده ابالغ 
بازپرسی دادسرای  اول  انتشار آگهی در شعبه  از  ماه  تا ظرف مدت یک  میگردد 
واقع  آباد  خرم  انقالب  و  عمومی  دادسرای  آدرس  به  آباد  خرم  انقالب  و  عمومی 
جهت  کمانگیر  آرش  میدان  به  نرسیده  زمین  ایران  خیابان  شرقی  گلدشت  در 
پاسخگویی به اتهام اعالم شده حاضر گردند در صورت عدم حضور پس از یک ماه 

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

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 
آگهی اخطار ماده 87 

از  صادره   275 شناسنامه  شماره  به  رضا  صید  فرزند  الوار  پور  عزیز  حامد  آقای 
گاوکش پیرو آگهی شماره 902 مورخ 1395/9/1 منتشر در روزنامه تجارت بدین 
وسیله به اطالع شما میرساند که مازاد دوم پالک ثبتی 2۸۸۸ فرعی از 5 اصلی 
بخش ۴ خرم آباد ملک متعلق به شما در قبال طلب  خانم ساناز بیرانوند در قبال 
مبلغ 2/51۸/500/000 ریال اصل طلب و مبلغ 125/925/000 ریال بابت حقوق 
اخطار  بشما  مراتب  اجرای  نامه  آئین  ماده ۸7  لذا طبق  بازداشت گردیده  دولتی 
میشود ضمنا هر گونه نقل و انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع 

است و ترتیب اثر داده نمی شود. 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی خرم آباد- مجید طاری

متن آگهی
خدارسان  آقای  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
دادنامه  وفق  چون  گردد  می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  بازگیر 
شماره  پرونده  در   ۸ شعبه  از  صادره   950997۶۶55۸0001۴ شماره 
انتقال  و  اسناد رسمی  به حضور در دفتر خانه  95099۸۶۶9۴100131 محکوم 
سند رسمی خودرو سواری پراید 1۴1 به شماره انتظامی 211-31 ب ۶1و پرداخت 
و پرداخت مبلغ 1/215/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له آقای 
فیروز چنانی و نیم عشر دولتی شده اسد ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت 
اجرای  دایره  اینصورت  غیر  در  نمایید  اقدام  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  نسبت  دارید 
احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 8 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 
شهرستان خرم آباد – خدیجه تركارانی 

آگهی احضار متهم 
با توجه به اینکه در پرونده کالسه 9510۴0۶۶11009۶۶1 آقای عارف عربان فرزند 
محمد به اتهام کالهبرداری از سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم 
آباد تحت تعقیب کیفری میباشد و به علت معلوم نبودن آدرس محل اقامت ابالغ اوراق 
قضایی )احضاریه( به نامبردگان ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 17۴ ق 
آ د ک به متهمان ذکر شده ابالغ میگردد تا ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهی در شعبه 
اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد به آدرس دادسرای عمومی و انقالب 
خرم آباد واقع در گلدشت شرقی خیابان ایران زمین نرسیده به میدان آرش کمانگیر 
جهت پاسخگویی به اتهام اعالم شده حاضر گردند در صورت عدم حضور پس از یک ماه 

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

طرح جدید مجلس برای مقابله با حقوق های نجومی

رئیس مجلس: دیوان محاسبات موفق عمل کرد
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کالهبرداري کاری بر پایه فریب
* سرهنگ امیر فراستی 
معاون اجتماعی فرماندهی 
انتظامی تهران بزرگ
که  است  جرمي  کالهبرداری 
در اثر تحوالت اجتماعي ایجاد 
و از جرایم عمومي محسوب مي 

شود؛ یعنی  در صورت گذشت شاکي، تعقیب یا 
اجراي حکم متوقف نمي گردد و حکم صادره اجرا 
خواهد شد. در این صورت جامعه به عنوان مدعی 
عمومی وارد عمل شده و فرد کالهبردار را به تحمل 
مجازات محکوم خواهد کرد، زیرا چنین فردی عالوه 
بر اینکه موجب ورود خسارت و ضرر مادی و معنوی 
به افراد می شود؛ امنیت عمومی جامعه را بر هم می 
زند و جامعه دچار ضرر مادی و معنوی خواهد شد.

با نگاهی اجمالی و بررسی پرونده ها و شیوه های 
کالهبرداری، می توان جرم کالهبرداري را به دو 
دسته اینترنتي و غیر اینترنتي تقسیم کرد. محیط 
انجام کالهبرداری در دو شیوه گفته شده فرق می 
کند ولی فرد کالهبردار برای رسیدن به نیت خود، 
یک پروسه متقلبانه، را ترسیم کرده و سعی می کند 
که فرایند متقلبانه خود را از طریق صحنه سازي و 

مانورهای متقلبانه به پیش ببرد.
هر چند هر فردی که خوش برخورد و خوش پوش 
و دارای ظاهری آراسته باشد کالهبردار نیست. ولی 
غالباً افراد  کالهبردار خوش پوش و داراي ظاهري 
آراسته، ولخرج و خوش برخورد هستند و  براي 
رسیدن به اهداف خود، حرص و طمع افراد دیگر را 
برانگیخته و با دادن وعده هاي مالي آنها را اغفال مي 
کنند. این افراد درجه ریسک پذیری طرف مقابل 
خود را باال برده و به حدي حرفه اي برخورد مي 
کنند که امکان تفکر و تجزیه و تحلیل را از طرف 
مقابل خود مي گیرند؛ در این حالت کافی است که 

فرد کمی غفلت یا طمع کند. 
در بین فریب خوردگان این گونه جرایم، همه اقشار 
جامعه را می توان دید و این موضوع مختص به گروه 
و یا قشر خاصي نیست. چه بسا افراد تحصیل کرده 
با موقعیت اجتماعي مناسب هم طعمه سود جویان 
قرار می گیرند.به عنوان نمونه چندي پیش فردي 
با انتساب خود به دفتر یکي از مسئوالن بلند پایه 
مملکتي با حضور در مساجد و اماکن مذهبي خود 
را نماینده دفتر ایشان معرفي کرده و اعالم داشته که 
مي تواند براي افراد بیکار و جویاي کار در سازمان 
هاي دولتي شغل ایجاد نماید. وي توانسته بود مبلغ 
باالیي از چندین نفر کالهبرداري نموده و پس از 

گذشت مدتي متواري شده است.
این نمونه مبین این موضوع است که هرگز نباید 
به راحتي تحت تأثیر عناوین و اسامي استفاده شده 
توسط افراد ناشناس قرار بگیریم. چرا که از جمله 
خصایص کالهبرداري خوش پوشي و خوش زباني 
است و انجام مانورهاي متقلبانه مانند داشتن پست 
و مقام، داشتن ملک و سرمایه فراوان و یا داشتن 
موقعیت اجتماعي خاص و اینکه      مي توانند 
تأثیر دروغ را تحت  مقابل خود  راحتي طرف   به 

 پردازي هاي خود قرار دهند.

افـکار مردساالرانه  خواهان 
تداوم  نقش سنتی زنان هستند!

به گزارش پیام زمان، ویدا آزادمشاور امور بانوان 
کرد:  اظهار   حکمتی  تعزیرات  سازمان  رئیس 
نشان دهنده   توسعه،  پنج ساله  برنامه های  بررسی 
است  موضوع  این  بـه  مـسئوالن  مـثبت   توجه  
زیرا در  هر  برنامه  نـسبت  به  بـرنامه  پیشین  توجه 
ثمربخش  بسیار  و سهم  زنان،نیازها  به  بیشتری 
خاطرنشان  کرده اند.وی  توسعه  فرآیند  در  آنان 
کرد: هنوز هم بعضی افراد و گـروه های صـاحب 
قدرت بـه دلیـل افـکار مردساالرانه  خواهان تداوم  
نقش سنتی زنان بـوده اند و بـا ایجاد مانع،تالش 
با  زنان  چند  هر  دارند.؛  زنان  کردن  محدود  در 
مـشارکت در سـطوح گوناگون آموزشی و کسب 
مهارت های الزم  تـالش  کرده اند میزان بهره مندی  

حقوق خـود را افـزایش دهند.
مشاور امور بانوان رئیس سازمان تعزیرات حکومتی 
از ورود  گفت: بدیهی اسـت کـه دیگر نمی توان 
زنان بـه زمـینه های مدیریتی وسیاسی جلوگیری 
نارضایتی ها،آثار  افزایش  از   غیر   به  زیرا  کرد 
نامطلوب اجتماعی،فرهنگی برجای خواهد گذاشت 
و بـا بـازماندن کشور از توسعه،در سطح جهانی 
تاکیدکرد:  کاست.وی  خـواهد  ایـران  اعتبار  از 
هر چند زمان بسیاری سپری شده، اما هنوز هم 
مـی توان دربـاره راهبردهای موجود توسعه و به  
کارگیری زنان  در فرایند توسعه  با  توجه به نیازهای 
کشور واهمیت آن در سطح جهانی،در ارزش های 
اجتماعی و فرهنگی  جامعه تجدید نظر کرد و با 
های مناسب برای تأمین مـنافع  اتخاذ سیاست 
بـیشتر افراد جامعه)نه فقط منافع یک  گروه  ویژه(و 
تغییر و تحکیم ساختار مناسب اجتماعی،فرهنگی 

و اقتصادی اقدام کرد.
ایشان بیان داشتند: باید زمینه های توانمند کردن 
فعالیت  بـرای  مـطمئن  فضای  ایجاد  با  را  زنان 
های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان، بیش از 
پیش فراهم کرد و با  برطرف  کردن  موانع فرهنگی 
و تغییر قوانین،زمینه  دستیابی  آنان  به  برابری و 
عدالت فراهم شود؛ تا ایشان بتوانند به طور کامل 
جـانبه ی  هـمه  های  سیاست گذاری  فرآیند  در 
زندگی خـانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و 
فرهنگی  مشارکت  کنند  زیرا توجه نکردن به مسائل 
توسعه،  از  دورماندن  و  کشور   به   زیان  جز  زنان 
ابراز امیدواری کرد:  نتیجه ای نخواهد داشت.آزاد 
که برگزاری رویداد بزرگ کنگره زنان موفق ایران 
بتواند تعادل سازی میان ساختار قدرت در بین دو 
جنس در دستگاه های اجرایی به واسطه تبعیض 
جنسیتی حاکم بر ساختار قدرت کمک نماید اما 
باید بیان کرد بخش عمده ای از تبعیض جنسیتی 
موجود در ایران به دلیل عدم نادیده گرفتن برخی 
ویژگی های فیزیولوؤیکی زنان است که مردان با 
قبول این تفاوت های جنسیتی است که می توانند 
عدالت را در میان دو جنس برقرار نمایند و با ارائه 
راهکارهای تخصصی و مؤثر معضالت در این حوزه 

را برای بانوان متخصص هموار نماید .

دالر باال رفت...
é فرزانه ابراهیم زاده

دالر باال رفت، شمارش نقدینگی دالالن دالر 
به اوج خود رسید ،برخی تجار نگران و برخی 
افزایش قیمت خوشحال ،جمالتی است  از 
که بارها در زمان رشد قیمت ارز شنیده می 
شود .اما این تنها یک روی سکه است، روی 
دیگر سکه ، طیف گسترده ای از اقشار اسیب 
پذیز وکم درامد را به خود اختصاص می دهد 
سناریوی افزایش قیمت کاالهای اساسی و 

غیر اساسی با اوج گرفتن قیمت دالر است .
خانواده هایی که در تامین نیازهای اولیه و ضروری خود با مشکالت 

مالی دست وپنجه نرم می کنند.
کارگران فصلی، بازنشستگان، زنان سرپرست خانواروبسیاری از بیکاران 

که ناگهان خود را در معرض توفان تازه ای از تورم می بینند.
قلبشان بیشتر به درد می اید انگار اگر کور سوی امیدی برای اینده ای 
بهتر بود درحال خاموشی است.دراین بین خانواده هایی که  بیماری 
در منزل دارند مخصوصا بیماران خاص، با شنیدن این جمله احساس 
درماندگی بیشتری میکنند، زیرا هربار با شنیدن این دست عبارات از 

رسانه ها اثرات ان را با تمام وجود در زندگی خود لمس می کنند.
ای کاش چنین عبارتی از ادبیات ما رخت بر می بست زیرا شنیدنش 
حتی برای جوانانی که پر از شورو نشاط وامیدند و در استانه ازدواج یا 
مدت چندانی نیست که پایه های زندگی خود را بنا کرده اند بسیار تلخ 

ودلهره اور است. 
به راستی که یک عبارت ساده چگونه می تواند یک دهک اقتصادی را 
به راحتی یک پله پایین کشیده یا امیدهایی رانا امید وزندگی را به کام 

مردم تلخ تر سازد.

تدوین سند اشتغال پایدار برای حمایت 
از زنان سرپرست خانوار

تدوین  به  اشاره  با  و خانواده  زنان  امور  در  رئیس جمهوری  معاون 
گفت:  خانوار،  سرپرست  زنان  از  حمایت  برای  پایدار  اشتغال  سند 
زنان سرپرست خانوار در مناطق کمتر توسعه یافته، مخاطبان اصلی 

این سند هستند.
ادارات  بانوان  امور  مشاوران  نشست  در  موالوردی  شهیندخت 
آذربایجان غربی که در محل استانداری برگزار شد، افزود: این سند 
تحول آفرین در بخش زنان در انتظار تصویب شورای عالی اشتغال 

است. 
اعتیاد،  از  یافته  بهبود  زنان  مانند  موضوعاتی  دولت  داد:  ادامه  وی 
زنان  برای  تسهیالت  ایجاد  و  خانوار  سرپرست  زنان  توانمندسازی 
 2 راستا  این  در  و  داده  قرار  خود  های  اقدام  صدر  در  را  شاغل 
زنان  از  حمایت  و  یافته  بهبود  زنان  از  اجتماعی  حمایت  کارگروه 
سرپرست خانوار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده 

است. 
 17 اجتماعی  های  آسیب  درخصوص  اینکه  بیان  با  موالوردی 
کارگروه تشکیل شده ، گفت: تاکنون ۴5 موافقت نامه و ۸0 طرح 

نیز اجرا شده است. 
افزود:  از تهیه اطلس جامع وضعیت زنان خبر داد و  وی همچنین 
تشکیل  زنان  اجتماعی  های  آسیب  بررسی  درخصوص  اطلس  این 

شده است. 
این  و گفت:  اشاره کرد  زنان  امنیت  تامین  به الیحه  وی همچنین 
الیحه برای صیانت از زنان در برابر خشونت تهیه شده و امید می 

رود بزودی به تصویب برسد. 
اجرای  برای  نیز  ریال  میلیارد   200 افزود:  جمهوری  رئیس  معاون 

طرح های کارآفرینی در حوزه زنان اختصاص یافته است. 
برای  ریزی  برنامه  نیز  غربی  آذربایجان  استاندار  زنان  امور  مشاور 
بیمه  زنان روستایی،  آگاه سازی  امنیت جسمی دختران روستایی، 
زنان سرپرست خانوار روستایی و تخصیص اعتبار برای فعالیت های 
ورزشی زنان را از جمله برنامه ها و خواسته های امور زنان و خانواده 

استانداری برای بهبود زندگی زنان استان عنوان کرد. 
این  در  زن  شهید   950 وجود  به  توجه  با  داد:  ادامه  تاجفر  شهال 
استان، ضروری است برای ثبت و ضبط خاطره رشادت رزمندگان و 

شهدای زن اعتباری اختصاص یابد. 
مرکز  ایجاد  زایمان،  و  زنان  تخصصی  فوق  و  تخصصی  مرکز  ایجاد 
تمامی  در  اجتماعی  اورژانس  اندازی  راه  بانوان،  سرطان  جامع 
جمله  از  مدیریتی  های  پست  در  زنان  حضور  و  استان  شهرهای 
خواسته های اصلی مشاوران بانوان ادارات و سازمان های آذربایجان 

غربی در نشست با معاون رئیس جمهوری بود. 

کاراکارت؛ ویژه بازنشستگان و مستمری 
بگیران تأمین اجتماعی 

معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی گفت: کاراکارت 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  از  جدید  خدمتی 
رفاه  بانک  اجتماعی،  تأمین  سازمان  همکاری  با  که  است 
عالی  کانون  پاسارگاد،  الکترونیک  پرداخت  کارگران، شرکت 
از  کثیری  جمع  و  اجتماعی  تامین  سازمان  بازنشستگان 
اجرا  مرحله  به  خدماتی  مراکز  و  ای  زنجیره  های  فروشگاه 

رسیده است.
به گزارش پیام زمان اداره کل روابط عمومی سازمان تامین 
از  طرح  این  اجرای  داشت:  اظهار  اردالن  رحیم  اجتماعی، 
از  نفر  هزار   ۴0۴ برای  تاکنون  و  شروع  گذشته  سال  اواخر 
اجتماعی  تأمین  سازمان  بازنشستگان  و  بگیران  مستمری 

کاراکارت صادر شده است.
اجتماعی  تامین  بگیران  مستمری  و  بازنشستگان  افزود:  وی 
اقساط  بصورت  را  خود  نیاز  مورد  و خدمات  کاال  توانند  می 

12 ماهه و حداکثر با کارمزد 12 درصد خریداری نمایند.
وی ادامه داد: افزایش قدرت خرید جامعه هدف، بهبود فضای 
کسب و کار و افزایش سطح اشتغال از اهداف بسیار مهم این 

طرح است.
اردالن تصریح کرد: با عنایت به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و 
و موفقیت های حاصله،  وزیران  تأکید هیأت  اجتماعی،  رفاه 
تمامی  به  )کاراکارت(  خدمات  و  کاال  خرید  اعتباری  کارت 
کارکنان موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری تعلق 

خواهد گرفت.
وی دامنه عرضه کاال و خدمات بسیار متنوع و گسترده، عدم 
استفاده از منابع دولتی، دریافت کاراکارت بدون ضامن و اخذ 
وثایق سنگین، موجودی کارت به نسبت چهار برابر میانگین 
اقساط  پرداخت  گذشته،  سال  در  متقاضی  مزایای  و  حقوق 
کارمزد  متقاضی،  حقوق  محل  از  خودکار  بصورت  ماهه   12
ماهانه )حداقل 1 درصد و حداکثر 12 درصد(، قابلیت شارژ 
مجدد، شروع پرداخت اقساط صرفاً پس از اولین خرید در ماه 
بعد و گسترش روز افزون مراکز فروش کاال و عرضه خدمات 

را از مهمترین مزایای کاراکارت برشمرد.

یادداشت

از  بخشی  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
نامه  تفاهم  یک  فهرست طبق  این  هزینه های 
تأمین  رفاه  وزارت  و  بیمه گر  سازمان های  با 
را  هزینه ها  از  بخشی  همچنین  می شود، 
که  مقداری  و  می کند  تامین  بهداشت  وزارت 
مشخص  نیز  می شود  پرداخت  مردم  جیب  از 
است.در سال 95 میزان پرداختی مردم در این 
فهرست حدود 12 درصد بوده است و این در 
از  )قبل  در سال 92  رقم  این  که  است  حالی   
تفاهمنامه مذکور( و در دولت قبلی ۴5 درصد 

بوده است.
رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو در 
انجمن بسیج  حاشیه دومین همایش کشوری 
صحرایی  بیمارستان  در  که  کشور  داروسازان 
امام حسین)ع( آبادان، برگزار شد، اظهار کرد: 
در حال حاضر حمایت هایی در زمینه بیماران 
خاص در حال انجام است که فهرست 300 قلم 

دارو را در این باره مشخص کرده ایم.
نفر در کشور  ادامه داد: حدود 500 هزار  وی 
برای  که  داروهای خاص هستند  این  مخاطب 
آنها حدود یک سوم )30 درصد( بودجه دارویی 

کشور هزینه می شود.
رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: بخشی 
از هزینه های این فهرست طبق یک تفاهم نامه 
تأمین  رفاه  وزارت  و  بیمه گر  سازمان های  با 

می شود، همچنین بخشی از هزینه ها را وزارت 
بهداشت تامین می کند و مقداری که از جیب 

مردم پرداخت می شود نیز مشخص است.
میزان   95 سال  در  کرد:  عنوان  دیناروند، 
 12 حدود  فهرست  این  در  مردم  پرداختی 
درصد بوده است و این در حالی   است که این 
رقم در سال 92 )قبل از تفاهمنامه مذکور( و 

در دولت قبلی ۴5 درصد بوده است.
وی افزود: میزان پرداختی بیماران را به شکل 
بسیار محسوسی کاهش داده ایم و اعتبارش نیز 

تامین شده است.
این  اعتبار  کرد:  تاکید  بهداشت  وزیر  معاون 
تفاهم نامه حدود یک هزار و 500 میلیارد تومان 
پرداختی  به حجم  توجه  با  این  بر  بنا  و  است 
میزان  بیمه گر،  و سازمان های  بهداشت  وزارت 
مبلغ  از کل  درصد  مردم حدود 10  پرداختی 

یعنی چیزی حدود ۴00 میلیارد تومان است.
بیماران  اکثر  ما  نظر  به  کرد:  عنوان  دیناروند، 
البته گاهی  و  را دریافت می کنند  این پوشش 
پیش می آید که پزشکی دارویی را که خارج از 

فهرست دارویی کشور را برای بیمار تجویز کند 
که این هزینه های سنگینی را برای بیمار در بر 
مابه التفاوت،  پرداخت هزینه  تقبل  این  و  دارد 

اغلب نارضایتی ایجاد می کند.
داد:  ادامه  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
توانمندی ها  چارچوب  در  که  حمایت هایی 
واقعا  است  انجام  حال  در  امکانات  و 
در  خوشبختانه  و  است  خوبی   حمایت های 
پیش بینی  موضوع  این  نیز   9۶ سال  بودجه 
به  بودجه  الیحه  تقدیم  به  توجه  با  و  شده 
تصویب  با  و  جمهوری  رئیس  توسط  مجلس 
در مجلس ما برای سال آینده نیز دغدغه ای 

داشت. نخواهیم  بیماران  این  برای 
اقدامات  محوریت  کرد:  تصریح  دیناروند، 
بهداشت،  وزارت  در  گذشته  سال  سه  در  ما 
کاهش  و  بیماران  داخلی،  تولید  از  حمایت 
نتایج  که  بوده  بیماران  درمانی  هزینه های 

بر داشته است. نیز در  خوبی 
در  شد:  یادآور  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
بازار  در  ما  داخلی  تولید  سهم   95 سال 
 97 و  ارزشی  نظر  از  درصد   70 به  دارویی 
در  این  و  است  رسیده  کمی  نظر  از  درصد 
 ۶0  92 سال  در  رقم  این  که  است  حالی  
نظر  از  درصد   95 و  ارزشی  نظر  از  درصد 

است. بوده  کمی 

رئیس سازمان غذا و دارو:

پرداختی 45 درصدی ازجیب مردم به 12 درصد رسید

تاکید سردار اشتری
  بر تعامل قوه قضائیه و پلیس 

به  باید  را  مجازی  فضای  گفت:  انتظامی  نیروی  فرمانده 
گونه ای امن کنیم تا سوء استفاده و تخلفات کاهش یابد، 
مصادیق  کمیسیون  جلسات  در  مصوباتی  منظور  این  به 
موارد  و  مطرح  کشور  کل  دادستان  ریاست  به  مجرمانه 

پیگیری خواهد شد.
پی  نشست  دومین  حاشیه  در  اشتری  حسین  سردار 
جویی موثر و کارآمد جرایم سایبری در جمع خبرنگاران 
افزود: از وظایف قوه قضائیه، دادستانی و پلیس برخورد 
با کسانی است که به حریم خصوصی کاربران ورود می 

یابند. 
وی تصریح کرد: البته کاربران و مردم باید توجه داشته 
استفاده می  اجتماعی  های  در شبکه  هر چه  که  باشند 
کنند احتمال دارد دیگران هم از آن فضا استفاده کنند 
براین اساس باید نهایت احتیاط را در استفاده از فضای 

مجازی داشته باشند. 
اشتری با اشاره به نشست تخصصی قوه قضاییه و پلیس 
در  قضات  گفت:  شد،  برگزار  دادستان  حضور  با  که  فتا 
پلیس  با  را  الزم  همکاری  زمینه  این  در  کشور  سراسر 
انجام می دهند و تعامل خوبی در این حوزه بین این دو 

نهاد برقرار است. 
و  تعامل  افزایش  را  امروز  نشست  برگزاری  از  وی هدف 
پیشگیری  راستای  در  که  راهکارهایی  ارائه  و  همکاری 
با  امیدواریم  گفت:  و  کرد  عنوان  دارد  وجود  جرایم  از 
برگزاری چنین نشست های تخصصی، مشکالت موجود 

برطرف شود.

ضرورت تربیت 20 میلیون 
سفیر سالمت در کشور

بهداشت،  وزارت  سالمت  ارتقا  و  آموزش  دفتر  مدیرکل 
توسعه  و  ترویج  برای  گفت:  پزشکی  آموزش  و  درمان 
آگاهیها و سالمت خانواده های ایرانی تربیت 20 میلیون 

سفیر سالمت در سطح کشور الزم است.
سالم  ازدواج  آموزشی  ›همایش  در  رفیعی  شهرام  دکتر   
با حضور مدیران  نیازسنجی سالمت جامعه‹ در مشهد  و 
سالمت  ارتقا  و  آموزش  مسئول  کارشناسان  و  گروه 
دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور افزود: تالش شده 
تربیت سفیران  و  برنامه خودمراقبتی  اجرای  با  در کشور 
سالمت شاهد ترویج و توسعه سالمت در خانواده ها باشیم 
لذا انتظار می رود در هر خانواده ایرانی یک سفیر سالمت 

وجود داشته باشد. 
اصول  رعایت  ضمن  سالمت  سفیران  داد:  ادامه  وی 
زمینه  در  را  اصول  این  خود  سالمت  تامین  و  بهداشتی 
های مختلف به دیگر اعضای خانواده آموزش می دهند. به 
این ترتیب سیران سالمت تندرستی کل اعضای خانواده 
را در پیشگیری از ابتال به بیماریهای واگیردار و غیر واگیر 

تامین می کنند. 
بهداشت  وزارت  سالمت  ارتقا  و  آموزش  دفتر  مدیرکل 
توسعه  و  پیشرفت  اصلی  پایه  سالم  انسانی  نیروی  گفت: 
کشور است و البته در نظامی که محور بر درمان قرار داده 

شده توسعه این رویکرد قدری مشکل اما شدنی است. 
وی افزود: تاکنون یک میلیون و 500 هزار سفیر سالمت 
تربیت مراقبتی‹  خود  ›طرح  قالب  در  کشور  سطح   در 

 شده اند. 

راه اندازی صدای مشاور  
در منطقه 7 تهران

شهردار منطقه 7 از راه اندازی صدای مشاور در این منطقه 
با  با همکاری سازمان بهزیستی شهر تهران و کل کشور 
کل  مردم  به  روانشناسی  تخصصی  مشاورات  انجام  هدف 

کشور خبر داد.
این  اعالم  با  دکتر سعید طلوعی   ، زمان  پیام  گزارش  به 
مشاوره  برای  مرکزی  مشاور  صدای  مرکز  افزود:  مطلب 
با  که  است  کشور  کل  به  ژنتیکی  و  حضوری  تلفنی، 
همکاری اداره بهزیستی شهر تهران به صورت شبانه روزی 

در منطقه 7 راه اندازی می شود.
در  مشاوره  لزوم  و  اهمیت  به  توجه  با  کرد:   تصریح  وی 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارتقاء سالمت روانی 
اجتماعی آحاد مردم و جامعه هدف مرکز جامع، خدمات 
خدمات  ارائه  به  مختلف  تخصصی  سطوح  در  مشاوره 

خواهد پرداخت.
شهردار منطقه 7 با اشاره به حضور کارشناسان مجرب در 
این مرکز، عنوان کرد: این مرکز با تجهیز اتاق های مناسب 
جهت مشاوره پزشکی و ژنتیک، مشاوره روانشناختی، اتاق 
و سوپروایزری در  آموزش مشاوران  و  درمانی  های گروه 
سطح استان در توانمندسازی و پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی و معلولیت ها نقش موثری را می تواند داشته 

باشد.
وی در پایان تاکید کرد: ارائه مشاوره تلفنی سالهاست که 
به  ارائه خدمات ویژه  اما  اندازی شده است  راه  در کشور 
مردم کل کشور به صورت شبانه روزی برای اولین بار در 

منطقه 7 اجرا خواهد شد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از ذخیره 
پزشکی  ژنتیک  بانک  در  ژنی خبرنگاران  فایل 
کارکنان  ژنتیک  فایل  گفت:  و  خبرداد  قانونی 
مشاغل آسیب پذیر همچون رانندگان، خلبانان 
و خبرنگاران در بانک ژنتیک ذخیره می شود تا 
در زمان بروز حوادث بتوان اقدامات سریعتری 

انجام داد.
احمد شجاعی در نشست خبری که در ارتباط 
هویت  تعیین  مراحل  یافتن  پایان  موضوع  با 
جانباختگان حوادث انفجار حله عراق و تصادف 
ریلی قطار سمنان برگزار شد، اظهارداشت: در 
صدد هستیم که بانک ژنتیک پزشکی قانونی را 
تا  کنیم  کامل  را  آن  اطالعات  و  دهیم  توسعه 
در زمان بروز حوادث بتوان با سرعت بیشتری 

نمونه های اجساد را شناسایی کرد.
ژنی  فایل  ذخیره  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
مجرمین را در کشور آغاز کرده و در گام های 
آسیب پذیر  مشاغل  کارکنان  ژنی  فایل  بعدی 
همچون خلبانان، رانندگان و خبرنگاران در این 

بانک ذخیره خواهد شد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اضافه کرد: 
در 7 ماهه نخست سال جاری نیز 10 هزار و 
از  را  رانندگی جان خود  در حوادث  نفر   257

مدت  با  مقایسه  با  آمار  این  که  داده اند  دست 
مشابه سال قبل که آمار تلفات 10 هزار و 5۴2 

نفر بود 2.7 درصد کاهش یافته است.
شجاعی عنوان کرد: 7 هزار و 9۸2 نفر از کشته 

شدگان تصادفات مرد و 2 هزار و 275 نفر زن 
بوده اند همچنین در این مدت ۶ هزار و ۶۴5 
نفر در مسیرهای برون شهری و 2 هزار و ۸1۶ 
نفر در محورهای درون شهری جان خود را از 

دست داده اند.
کشور  قانونی  پزشکی  سازمان  رئیس 
خاطرنشان کرد: در 7 ماهه امسال و براساس 
خراسان  فارس،  استان های  موجود،  آمارهای 
ایالم،  استان های  و  بیشترین  تهران  و  رضوی 
جنوبی  خراسان  و  بویراحمد  و  کهگیلویه 
خود  به  را  رانندگی  تلفات  آمار  کمترین 

اختصاص داده اند.
و  هزار   209 مدت  این  در  کرد:  تصریح  وی 
به  و  مصدوم  رانندگی  حوادث  در  نفر   ۶5۶
از  که  کرده اند  مراجعه  قانونی  پزشکی  مراکز 
این تعداد 1۴9 هزار و ۸۶1 نفر مرد و 59 هزار 
و 795 نفر زن بوده اند که به طور کلی می توان 
مشابه  مدت  به  نسبت  مصدومان  آمار  گفت 

سال قبل رشد 7.۴ درصدی داشته  است.

ذخیره فایل ژنی خبرنگاران در بانک ژنتیک پزشکی قانونی

رئیس پلیس فتا با اشاره به این مطلب که جرائم 
اینترنتی موبایل پایه در رصد پلیس فتاست، گفت: 
امروز ۶۶ درصد جرائم در تلگرام و 20 درصد در 

اینستاگرام رخ می دهد.
سردار هادیان فر در جمع خبرنگاران درباره مصوبه 
جدید دولت برای کانال های بیش از 5 هزار نفر 
معاونین  تخصصی  نشست  دومین  این  گفت: 
دادستان ها و بازرسین پلیس فتا کشور است که 
طی دو روز در پلیس فتا برگزار میشود امیدواریم 

این جلسات منتج به نتایج بیشتر و بهتر شود.
وی گفت: اینکه کانال های بیش از 5 هزار عضو 
وزارت  نیست  دولت  مصوبه  شوند  ساماندهی 
ارشاد کانال هایی که بیش از 5 هزار عضو دارد 
ساماندهی کند شاید در ده روز اینده سایتی که 
وزارت ارشاد برای ساماندهی تاسیس کرده فعال 
شود. ادمین کانال باید خودش را معرفی کند که 

احراز هویت شود.
هادیان فر گفت: در کشور بیش از 1۶0 میلیون 
سیم کارت داریم 30 میلیون یا تشابه اسمی بود 
یا مجهول الهویه بود 20 میلیون ساماندهی شده 
10 میلیون در حال بررسی است تخلفات برخی 

از اپراتورها برای واگذاری تعداد زیادی سیم کارت 
به یک نفر و فعال سازی انها تخلف بوده و باید 
با ان برخورد شود در ادامه مصوبه شورای عالی 
باید وزارت ارشاد ضوابطی را برای فعالیت کانال ها 
انجام دهد در ابن مصوبه مقرر شده پلیس فتا با 
نگرش جرایم اقتصادی و اجتماعی در این زمینه 

ورود کند.
وی گفت: طرح های پلیس فتا در سراسر کشور 
انجام میشود ضمانت اجرایی این طرح باید انجام 
کنند  زیادی کسب می  درامد  که  افرادی  شود. 
ضوابط  است  طبیعی  کنند  می  نام  ثبت  حتما 
وزارت ارشاد تدوین کرده ما با افرادی که ثبت نام 

نمی کنند برخورد می کنیم.
رئیس پلیس فتا گفت: کانال ها و نرم افزار تلگرام 
در رصد پلیس فتاست و با همکاری که با تلگرام و 
سرور های آن داریم فعالیت های کانال های مجرم 

فیلتر می شود.
وی تصریح کرد: از 152 پیلم رسان در دنیا 52 
پیام رسان فعال هستند 30 تا در ایران باید فیلتر 
بشوند امروز در شبکه های اجتماعی موبایل پایه 
۶۶ درصد جرایم مان در تلگرام اتفاق می افتد 20 

درصد هم در اینستا و در واتس اپ کمتر از دو 
درصد جرایم داریم.

در  دسترسی  سرور  باید  گفت:  هادیانفر  سردار 
اختیار ما باشد تلگرام و واتس اپ و اینستاگرام 
در اختیار ما نیست تمایلی به دسترسی دادن به 
ایران نیست و در شورای عالی فضای مجازی به 
آنها فرصت داده ایم که امیدواریم تا سال اینده از 

ظرفیت های بومی خودمان استفاده کنیم.
رئیس پلیس فتا گفت: امسال ۶0 درصد جرایم 
فضای مجازی به برواشت های غیر مجاز برمی 
به  پرونده ها  این  از  از ۸۶ درصد  گردد و بیش 

نتیجه رسیده است.
وی اضافه کرد: آخرین پرونده در تهران بوده که 

هکر اطالعات بانکی ۸00 مشتری بانک را هک 
حال  در  فعال  و  بود  خصوصی  بانک  بود  کرده 
آنها  با  بانک  کارمندان  آیا  که  هستیم  بررسی 

همکاری داشتند یا نه.
هادیانفر ادامه داد: یک باند قماربازی آن الین هم 
منهدم شد که 23 میلیارد تومان کالهبرداری و 
را  کانال  تا حاال 3 هزار 323  بازی داشت  قمار 
در حوزه قمار بازی شناسایی شده اند در داخل و 
خارج 2۴۸ پرونده قضایی تشکیل شده و 1۸۴ نفر 
دستگیر شده اند و پول ها بلوکه شده است رسانه 
باید با پلیس فتا بیشتر فعالیت کنند بانک ها چرا 
که ایم  زده  نامه  دهند  می  درگاه  قماربازها   به 

 درگاه های اینترنتی نظام مند بشود

رئیس پلیس فتا در جمع خبرنگاران خبر داد:

 متالشی شدن باند قماربازی اینترنتی

نگاه روز
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آگهی مفقودی
فروش(خودرو  کمپانی)سند  مالکیت(برگ  )شناسنامه  سبز  برگ 
و  متالیک  ای  نقره  رنگ  1395به  پژوسواریCNG-۴05GLX-XU7مدل 
موتور 12۴K0۸۴۸۶00و شماره  ایران 3۴-7۴9ص92به شماره  انتظامی  شماره 
از  و  گردیده  مفقود  وحیدیان  ندا  نام  شاسی NAAM11VE9GK۴5۸779به 

درجه اعتبار ساقط است.
 دزفول

آگهی مفقودی
سند خودروی سواری پیکان وانت تیپ 1۶00Iمدل 1390به رنگ سفید صدفی-

روغنی به شماره انتظامی ایران 3۴- ۶2۸د1۶به شماره موتور 11۴900۸10۸0و 
فرزند  نصاری کوت  نام حسین  شماره شاسی NAAA3۶AA3CG2۶۶30۶به 
ملی 19۴022۴۶0۸محل صدورماهشهر  کد  ،بشناسنامه 19۴022۴۶0۸و  رجب 

وکد پستی ۶3591۴5137مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
 شهرستان هندیجان

آگهی مزایده
به در  بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم  اجرای شعبه هفتم دادگاه حقوقی 
از 2۴0 سیر یک قطعه زمین  به فروش 19 سیر مشاع  پرونده 950050 نسبت 
به مساحت حدودا 250 متر مربع فاقد پالک ثبتی متعلق به محکوم علیه یاسر 
صبا در تاریخ 95/09/25 ساعت 11 صبح در محل شعبه 7 دادگاه حقوقی بابل 
از طریق مزایده حضوری با حضور نماینده دادستان اقدام نماید کارشناس ارزش 
از 2۴0 سیر زمین واقع در  از سیر مشاع ۴0 سهم محکوم علیه  19 سیر مشاع 
از شمال به زمین پیوندیان شرقا به خیابان  بابل- جاده بهنمیر روستای آغوزبن 
اصلی و باغ قربانیان بمبلغ 1۶۶250000 ریال برآورد نموده است مزایده از قیمت 
پایه کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین  قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار 
خواهد شد طالبین خرید می تواند پنج روز قبل از برگزاری مزایده جهت بازدید از 
ملک به دفتر شعبه هفتم مراجعه نمایند تا ترتیب بازدید از ملک داده شود مستندا 
به ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی برنده مزایده باید 10درصد مبلغ خرید را 
فی المجلس و ما بقی را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نمایند و در صورت انصراف 

برنده مزایده مبلغ واریز شده اولیه در حق دولت ضبط خواهد شد.
دفتر شعبه اجرای احكام شعبه 7 اجرای احكام مدنی دادگاههای عمومی)حقوقی( 

شهرستان بابل

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به حسین آخوند پور فرزند عزیزاله

خواهان شاکی سید ظهور حسینی ولو کالئی دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم 
دادگاه  تقدیم  بابت...  وجه  مطالبه  خواسته  به  پور  آخوند  حسین  و  باغبانی  محمد 
های عمومی شهرستان شهرستان بابل نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه 
میدان  بابل-  شهرستان  مازندران-  استان  در  واقع  بابل  شهرستان  حقوقی  عمومی 
کالسه  به  و  ارجاع  کدپستی: ۴713۶5۸739  بابل-  شهرستان  دادگستری  والیت- 
9۴099۸1110101002 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن در تاریخ 1395/11/09 
بودن خوانده/ متهم و  المکان  به علت مجهول  تعیین شده است.  و ساعت 09:30 
درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
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. استان مازندران- شهرستان بابل- میدان والیت 

– دادگستری شهرستان بابل- کد پستی:۴713۶5۸739
منشی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل- سارا قلمی اصفهانی

گواهی نشرآگهی 
کالسه  به  تقدیمی  دادخواست  شرح  به  فتاح  فرزند  کاجی  احمدیان  علی  آقای 
۴25/95 ش ح1اردل درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان الهام محمدی کاجی فرزند نوربخش ش ش107متولد 13۶3سرانجام 
درتاریخ9۴/10/20دارفانی را بدرود گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست 

به:
1-امیرعلی احمدیان کاجی فرزند علی به ش ملی۴۶۸0۴229۶3)پسرمتوفی(

2-امیرمحمداحمدیان کاجی فرزند علی به ش ملی ۴۶۸03۸۶517)پسرمتوفی(
3-نوربخش محمدی کاجی فرزند حسنعلی به ش ملی۴۶۸9713391)پدرمتوفی(
۴-گل آغا محمدی کاجی فرزند نادعلی به ش ملی ۴۶۸929۸270)مادرمتوفی(

۴۶۸930910۸)همسردائمی  ملی  ش  به  فتاح  فرزند  کاجی  احمدیان  5-علی 
متوفی(والغیر.

پس از تشریفات قانونی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشاردریک نوبت آگهی شود 
ازتاریخ نشرآگهی  باشد  او  ازمتوفی نزد  نامه ای  یا وصیت  تاهرکس اعتراض دارد 

ظرف یک ماه به شورا ارائه واال گواهی صادر خواهدشد.
قنبری ـ دبیر شورای حل اختالف شعبه حكمی اردل

آگهی مزایده نوبت اول 
احتراما بدینوسیله باستحضار میرساند در پرونده کالسه 9۴01۴5مدنی شعبه دوم 
مورخ   93099719۸۴2001۴۸ شماره  دادنامه  مطابق  میاندرود  عمومی  دادگاه 
93/3/31 صادره از شعبه دوم عمومی شهرستان میاندرود محکوم علیه یداله فامیلیان 
ورثه مرحوم صبح گل  له  ریال در حق محکوم  مبلغ 110/۴۸7/72۸  پرداخت  به 
امیریان )معصومه فامیلیان و غیره ( و مبلغ 5/313/۶3۶ ریال بعنوان نیم عشر دولتی 
محکوم گردیده است محکوم علیه تاکنون نسبت به پرداخت دیون خود هیچ اقدامی 
ننموده است با توجه به معرفی محکوم له ملک واقع در شهر سورک نرسیده به پل 
هوایی نکا چوب جاده معروف به جاده سیمرغ نرسیده به ایستگاه راه آهن روبروی 
باغ حسن زاده ملک موصوف بمساحت 755/75 متر مربع می باشد که حدود اربعه 
آن برابر با شماال : بطول 35 متر فنسی است متصل به متصرفی آقای بابازاده جنوبا 
بطول 35 متر مربع متصل به متصرفی آقای عبدالرضا فامیلیان شرقا بطول 21/۶0متر 
فنسی است متصل به متصرفی آقای یزدانی غربا بطول 21/۶0متر فنسی است متصل 
به کوچه شش متری فاقد هر گونه اعیانی و بصورت باغ هلو تقریبا نه ساله می باشد 
که البه الی آن درختان کوچک هلو و چند عدد نهال مرکبات کشت شده است در 
زمین مذکور یک چاه و امتیاز برق وجود دارد که بصورت شریکی با آقای عبدالرضا 
فامیلیان برای کل زمین می باشد ارزش باغ هلوی تعرفه شده با توجه به موقعیت 
مکانی ابعاد قواره مشخصات مساحت مضنه متعارف در منطقه و احاظ نمودن جمیع 
جهات با توجه به نظریه کارشناسی از قرار متر مربعی 520/000 ریال که در مجموعه 
قیمت ملک 392/990/000ریال میباشد و از طریق مزایده در مورخه 95/10/27 روز 
دوشنبه از ساعت 10 الی 11 صبح بفروش میرسد متقاضیان می توانند پنج روز قبل 
از برگزاری مزایده جهت اطالعات بیشتر به دفتر شعبه اول دادگاه میاندرود مراجعه 
نمایند مزایده از قیمت کارشناسی فوق شروع و برنده آن کسی است که باالترین 
قیمت را قبول کرده باشد از برنده مزایده فی المجلس ده درصد بهای پیشنهادی اخذ 
و بقیه حداکثر یکماه دیگر در یافت خواهد شد برنده باید بقیه مبلغ را بصورت کامل 
پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده 
به نفع دولت ضبط خواهد شد بدیهی است تحویل مال مورد مزایده تابع تشریفات 

قانونی خواهد بود م. الف 239
مدیر دفتر شعبه دوم اجرایی دادگاه عمومی شهرستان میاندرود عسكری دانش 

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم سکینه یزدری با  تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است 
که سند مالکیت ششدانگ  عرصه و اعیان یک قطعه زمین   به مساحت  11۶5/5 
شهرستان  ثبتی  جزءحوزه  اصلی    3۶7 از  117۶7فرعی  شماره    به  مربع  متر 
نامبرده  نام   به   907 امالک  دفتر   1۶2 صفحه   1050۴۸ ثبت  مورد  ساوجبالغ 
ثبت و سند بشماره چاپی 939052 صادر و به علت  سهل انگاری مفقود گردیده 
و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است . لذا مراتب به استناد تبصره  
یک اصال حی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا 
چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه 

اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. م/الف 572
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ساوجبالغ

آگهی احضار متهم 
علی  فرزند  داودی  این شعبه مهدی  پرونده کالسه 95099۸1295100359  در 
کرم به اتهام مشارکت در سرقت 9 کیسه برنج تحت تعقیب قرار گرفته است با 
عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 17۴ قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا 
ظرف مهلت 30 روز از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه 
بعمل  رسیدگی  مقررات  حضورمطابق  عدم  صورت  در  است  بدیهی  گردد  حاضر 

خواهد آمد م. الف 100۸ 
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جویبار – مهدی بی نیاز 

آگهی موضوع ماده 3قانون
 و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  های  ،هیات  هیات  صادره  آراء  برابر 
اهواز  یک  ناحیه  ثبتی  درواحد  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  وساختمان  اراضی 
اطالع  منظور  به  لذا  است  محرزگردیده  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات 
اشخاص  روزآگهی می شود درصورتیکه  پانزده  فاصله  به  دردونوبت  مراتب  عموم 
باشندمیتوانندازتاریخ  داشته  اعتراضی  متقاضی  صدورسندمالکیت  به  نسبت 
وپس  تسلیم  اداره  این  خودرابه  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین 
ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع 
وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  درصورت  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضائی 
مانع  مالکیت  صادرخواهدشد.ضمناصدورسند  سندمالکیت  مقررات  طبق  اعتراض 
ازمراجعه متضرربه دادگاه نخواهدبود.ردیف1:خانم مزینه مجدم فرزندحسن بشماره 
ساختمان  باب  ملی1752117999دریک  شماره  ازاهوازبه  شناسنامه232صادره 
ازپالک۶7/53بخش۴اهوازخریداری شده  مترمربع درقسمتی  به مساحت25۴/7۶ 
ارائه  طی  رسمی(که  سالمی)مالک  اقبال  و  مسعودحزبیان  آقایان  سهمی  موضوع 
وکالتنامه رسمی وقولنامه های عادی به متقاضی انتقال یافته محرزگردیده است.

ردیف2:خانم مزینه مجدم فرزندحسن بشماره شناسنامه232صادره ازاهوازبه شماره 
درقسمتی  مساحت2۶0/79مترمربع  به  ساختمان  باب  ملی1752117999دریک 
مسعودحزبیان  آقایان  سهمی  موضوع  شده  ۶7/53بخش۴اهوازخریداری  ازپالک 
وقولنامه های عادی  ارائه وکالتنامه رسمی  واقبال سالمی)مالک رسمی( که طی 
به متقاضی انتقال یافته محرزگردیده است.          شماره م.الف)5/3۴52( تاریخ 

انتشارنوبت اول:دوشنبه95/9/1 تاریخ انتشارنوبت دوم:چهارشنبه95/9/17
اسفندیاری نیا-رئیس اداره ثبت اسنادوامالك ناحیه یک اهواز

متن آگهی
خواهان /شاکی سید محمد علی میرمرعشی دادخواستی به طرفیت خوانده /متهم 
صغری غالم حیدر و ایرج امامی ورحمان حاجی پور شوشتری و محمد رضا حسین 
زاده پوستی و ابراهیم راد پویا به خواسته تنفیذ قولنامه و الزام به انتقال سند تقدیم 
رسیدگی  جهت  که  نموده  را  شوشتر  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
– دراستان خوزستان  واقع  به شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شوشتر 

شهرستان  –دادگستری  آزاد  دانشگاه  به  نو-نرسیده  –شوشتر  شوشتر  شهرستان 
شوشترارجاع و به کالسه 95099۸۶1۶۶۶00313ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/10/1۸و ساعت 12:30)جهت اسماع شهادت شهود خواهان(تعیین شده 
المکان بودن خوانده /متهم و درخواست خواهان/شاکی و  .به علت مجهول  است 
انقالب درامورمدنی  و  دادگاه های عمومی  آیین دادرسی  تجویزماده 73قانون  به 
تا  االنتشار آگهی می شود  ازجراید کثیر  نوبت دریکی  مراتب یک  ودستوردادگاه 
خوانده /متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
مقررفوق  ودروقت  دریافت  را  و ضمائم  دادخواست  دوم  نسخه  کامل خود  نشانی 

جهت رسیدگی حاضر گردد.                    
منشی شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شوشتر –میترا حسنكی

دادنامه
کالسه پرونده: 17۶/۴/95          شماره دادنامه: 359-95   

مرجع رسیدگی کننده:  شورای حل اختالف بخش بوستان حوزه چهارم 
خواهان: علی هاشمی       ساکن: نسیم شهر- خ امام خمینی- جنب ایستگاه 2 

پالک ۴97 دفتر بیمه ایران 
خوانده: مجید نعمتی                ساکن: مجهول المکان 

خواسته: مطالبه طلب 
گردشگار: پس از ارجاع پرونده به شورای حل اختالف شعبه چهارم و ثبت آن و 
را  پرونده ختم رسیدگی  بررسی محتویات  با  قاضی شورا  قانونی  تشریفات  جری 

اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:
)) رای قاضی شورا ((

در خصوص دادخواست آقای علی هاشمی فرزند حسن بطرفیت آقای مجید نعمتی 
احتساب هزینه دادرسی و  با  ریال  به مبلغ 3/922/۸50   بخواسته مطالبه طلب 
ابرازی از ناحیه  خسات تاخیر تادیه ، شورا با عنایت به محتویات پرونده مدارک 
خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته خواهان را دارد باتوجه 
الیحه  ارسال  عدم  و  شورا  در جلسه  قانونی  ابالغ  علیرغم  خوانده  عدم حضور  به 
قانون   11 ماده  به  مستندا  و  دانسته  به صحت  مقرون  را  خواهان  دعوی  دفاعیه 
شورای حل اختالف و مواد 19۸و 1301 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت 3/922/۸50 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 320/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و نیز پرداخت تاخیر تادیه برابر شاخص بانک مرکزی ازتاریخ سر رسید 
لغایت اجرای کامل دادنامه در حق خواهان صادر و اعالم میدارد. رای صادر شده 
غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه پس 
ازآن قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان بهارستان می باشد. م 

/ الف 19۶1 
گراوندی – قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف بهارستان 

احضار متهم
خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
  ----  9510۸3/102 کالسه  پرونده  در    9510۴32۸۸00020۸9 شماره 
9۴099۸2۸۸2۶009۴۶  درمورد اتهام امیرجمالی فرزند محمودجمالی پا قلعه به 
اتهام نگهداری سرنیزه  تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه  1395/11/03 ساعت 0۸:30  تعیین گردیده 
به متهم  ودر اجرای  المکان بودن و عدم دسترسی  به مجهول  با عنایت  است.  
مقررات مواد 115و 1۸0  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی بعمل خواهد آمد.م/الف1915  
شماره بایگانی شعبه : 9510۸3

منشی شعبه 102 دادگاه كیفری 2دادگستری شهرستان اسالمشهر
)شعبه 102 دادگاه جزایی سابق( 

تمرکز بر رنگ ها و درمان آن در زندگی
با چشم بسته مقابل یک منبع نور قوي مثل یک نقطه نوراني قرار 

بگیرید .
در هواي آزاد تا جایي که براي چشمها ضرر ندارد در کمال آرامش 
وارد چشم  پلکها  بین  از  براحتي  نور  قراربگیرید،  نوري  منبع  مقابل 

میشود.
بعد از مدتي جلوي چشم نور قرمز خیره کننده اي میبینید، سعي 
کنید با اراده رنگ قرمز جلوي چشم را به رنگهاي زرد ، سبز یا آبي 
تغییر دهید یا برعکس، قرمز را به بنفش، آبي، سبز و زرد تغییر دهید.
کرده  تمرکز  زرد  و  نارنجي  قرمز،  چون  گرم  رنگهاي  روي  بر  وقتي 
رنگهاي سردي چون  با  اما  باز میشوند  از هم  براحتي  پلکها  باشید، 

فیروزه اي، آبي و بنفش احساس میکنید پلکها سنگین شده اند.
این تمرین را با رنگهاي دلخواه خود انجام دهید؛ رنگهایي که بر آنها 
تمرکز مي کنید باید خالص و شفاف باشند تا تاثیر شان بیشتر شود و 

از رنگهایي که سیاه و سفید در آنها باشد استفاده نکنید.
خیلي  و  بکشید  نفس  منظم  و  راحت  تمرین  دادن  انجام  موقع  در 
در  دوبار  تنها  را  رنگ  دایره  روي  تمرکز  تمرین  اگر  باشید  طبیعي 
هفته و هر بار بمدت ده تا پانزده دقیقه انجام دهید، خیلي زود بر 
افکارتان مسلط خواهید شد، به عالوه این تمرین کمکي است تا شما 

به سالمت روحي ، رواني و جسمي پایدار برسید.
تمرکز بررنگها، به ویژه در هنگام ابتال به بیماري، یا وقتي که قصد 
دارید عضوي از بدن را تقویت کنید، توصیه میشود؛ بعنوان مثال براي 
درمان افسردگي و احساس تنهایي، تمرکز بر رنگهاي گرم، نشاط آور 

خواهد بود.
نارنجي بعنوان نقطه عطف گرماي طیف نور، احساس گرماي شدیدي 
را  درماني  رنگ  میگیرید  تصمیم  وقتي  آورد  مي  پدید  انسان  در  را 
باشید که تطابق رنگ  نکته توجه داشته  این  به  باید  انتخاب کنید، 

انتخابي با رنگ لباستان بر روند درمان تاثیر میگذارد.
رنگ لباس بخصوص تاثیر بسیار زیادي بر درمان دارد، چون بدن در 
تا  امواج رنگها مقاومت میکند و مدتي طوالني طول میکشد  مقابل 
با آنها ارتباط برقرار کنید، پس پوشیدن لباس همرنگ با رنگ مورد 

آزمایش در تسریع ایجاد ارتباط مؤثر است.
غیر  و  به طور مستقیم  میکنید،  انتخاب  لباس  براي  که  هایي  رنگ 

مستقیم بر رفتار شما تاثیر مي گذارد.
با آنها  از یک طرف بر رفتار شما و از طرف دیگر بر رفتار افرادیکه 
واکنش  دارد،  لباستان  رنگي که  با  آنها مطابق  زیرا  میکنید  برخورد 

نشان میدهند.
مثاًل همه میدانیم رنگ سیاه ناخواسته انسان را از محیط اطراف جدا 
میکند، چون درخشش رنگ سیاه حاکي از انزواي مطلق است و سیاه 

نمایانگر مرز مطلقي است که در فراسوي آن زندگي متوقف میشود.
به کساني که در برقرار کردن ارتباط با دیگران مشکل دارند، توصیه 

میشود تون هاي رنگ زرد را در لباسهایشان انتخاب کنند. 
رنگهایي که در محیط زندگي و کار ما هستند نه فقط از راه دیدن 

بلکه به واسطه امواجي که از خود ساطع میکنند برما اثر میگذارند.
رنگي چه  به  نگاهمان  آخرین  و  اولین  ها  شب  و  ها  صبح  که   این 

نگاه  آبي  به رنگ  اگر موقع خواب  افتد، بسیار مهم است مثاًل   مي 
کنیم امواج رنگ آبي، اثر آرام بخشي برما میگذارد.

شیر سرد بهتر است یا گرم ؟

رنج  گوارشی  مشکالت  از  که   افرادی 
می برند،بهتر است شیر را ولرم در وعده صبحانه 
مصرف کنند و از آنجایی که شیر مزاج سردی 
میل  و سپس  گرم  ابتدا  را  آن  است  بهتر  دارد 

کرد.
فسفر که برای بسیاری از واکنش های شیمیایی 
بدن و فعال کردن آنزیم ها الزم است و در رشد 
امالح  میان  در  دارد،  دخالت  بافتی  ترمیم  و 
آن،  از  غیر  به  و  داشته  در شیر حضور  موجود 
بازی  و  اسیدی  تنظیم  پتاسیم که در  و  سدیم 
با  کنند،  می  ایفا  نقش  بدن  های  سلول  بودن 

خوردن شیر دریافت می شوند.
یک متخصص تغذیه گفت:شیر سرشار از امالح 
و ویتامین های مختلفی است که به خاطر وجود 
مواد تشکیل دهنده و کلسیم باالی آن نوشیدنی 
بسیار سالم و مقوی در جهت تقویت و استحکام 
فرد  دندانهای  همچنین  و  بدن  های  استخوان 

مصرف کننده است.
با مصرف روزانه و منظم شیر می توان از ابتال 
به بیماری هایی همچون دیابت نوع دوم، سکته 
مغزی و بیماری های قلبی_ عروقی و کلسترول 

بد خون جلوگیری کرد.
سرد  شیر  مزاج  اینکه  بیان  با  متخصص  این 
از  برای  امالحش  خاطر  به  افزود:شیر  است، 
بین بردن چین و چروک پوست و جوان ماندن 
تناسب  و  برای الغری  پوست صورتو همچنین 
اندام بسیار مفید و سودمند است، به طوری که 
این ماده غذایی را می توان جایگزین وعده شام 

نمود تا از چاقی رها شویم.

خواص شگفت انگیز شیر

وی همچنان ادامه داد: مصرف مداوم و با برنامه 
سازی،  استخوان  عضالت،  کشش  سبب  شیر 

مقاومت لثه و آرام بخش است.
با ریشه قوی  و همچنین برای داشتن موهایی 
و ناخن های سالم و غیرشکننده مصرف شیر را 

باید در سرلوحه کار خود قرار داد.
شیر باعث سم کشی میکروب های روده بزرگ، 

معده و سیستم گوارشی بدن می شود.
حاوی  شیر  گفت:  پایان  در  متخصص  این 
به  استو  کلسیم  و   3 امگا  هایی چون  ویتامین 
عنوان یک نوشیدنی در وعده صبحانه به تقویت 

حافظه و انرژی بدن کمک شایانی می کند.
مشکالت  از  که  افرادی  افزود:  پایان  در  وی 
ولرم  را  شیر  است  برند،بهتر  می  رنج  گوارشی 
در وعده صبحانه مصرف کنند و از آنجایی که 
ابتدا  را  آن  است  بهتر  دارد  سردی  مزاج  شیر 
بین  از  برای  کرد.همچنین،  میل  و سپس  گرم 
بردن باکتری های موجود در شیر )تب مالت( 
 20 مدت  به  را  آن  کنند  می  توصیه  پزشکان 

دقیقه بجوشانید.

بعد از کودتای 2۸ مرداد 1332، رژیم وابسته سالمت و تغذیه
پهلوی که توانسته بود با کمک اربابان امریکایی 
تا برآمد  درصدد  گردد،  باز  قدرت  اریکه   بر 

اما  کند،  تثبیت  را  خود  حکومت  های  پایه   
غافل از اینکه مقاومت مردم بطور کامل از بین 

انزجار  ایران در اولین فرصت خشم و  نرفته و 
معاون  داد.نیکسون  خواهد  نشان  را  خویش 
راهی   ،1332 سال  در  امریکا  جمهور  رئیس 
نتیجه  تا  آمد  او می  ایران گردید. در حقیقت 
سرمایه گذاری بیست و یک میلیون دالری را 
که سازمان جاسوسی امریکا سیاه در راه کودتا 
از  بود،  هزینه کرده  دولت مصدق  و سرنگونی 
نزدیک مشاهده کند. ملت در حال افسردگی و 
از نفاق و تفرقه ای که استبداد توانسته بود در 
میان او ایجاد کند، ناراحت بود.رهبری نهضت 

مردم  اعتراض  صدای  رساندن  قصد  مقاومت، 
و  لندن  تالش  و  داشت  جهانیان  گوش  به  را 
جلوه  مشروع  با  خواست  می  که  را  واشنگتن 
را  نظر خود  مورد  امتیازات  کودتا،  رژیم  دادن 
در محیط آرام بدست آورد، خنثی کند. اجرای 

به عهده کمیته هماهنگی دانشگاه  برنامه  این 
تهران واگذار شده بود.

تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران، به عنوان 
جدید  کاردار  رایت،  دنیس  ورود  به  اعتراض 
آذر   1۴ روز  از  ایران،  در  انگلیس  سفارت 
1332، آ غاز گردید. دانشجویان دانشکده های 
پزشکی،  دندان  علوم  سیاسی،  علوم  و  حقوق 
های  دانشکده  در  داروسازی  پزشکی،  فنی، 
برپا  کودتا  رژیم  علیه  پرشوری  تظاهرات  خود 
کردند. رژیم پهلوی که به خوبی از خشم ملت 
و خصوصا دانشجویان نسبت به خود و اربابان 

متوجه  قوا  تمام  با  بود،  آگاه  پیش  از  امریکا 
دانشگاه شد.

دانشگاه  از  خارج  به  تظاهرات  آذر   15 روز 
کشیده شد و ماموران انتظامی، در زد و خورد 
با دانشجویان، شماری را مجروح و گروهی را 

آذر   1۶ روز  صبح  کردند.  زندانی  و  دستگیر 
پهلوی  رژیم  مسلح  دندان  تا  گارد   ،1332
تا  شد  دانشگاه  صحن  وارد  بار  اولین  برای 
یکی  کند.در  خفه  گلو  در  را  مخالفان  فریاد 
تن  چند  فنی،  دانشکده  درس  کالسهای  از 
ماموران  حضور  به  اعتراض  در  دانشجویان  از 
به  را  آنها  دانشگاه،  صحن  در  شاه  رژیم  گارد 
تا  مسخره می گیرند و همین بهانه کافی بود 
وارد کالس درس شوند و با ایجاد جو رعب و 
وحشت، محیط را برای بهره برداری و گرفتن 
ماموران  سازند.  آماده  دانشجویان  چشم  زهر 

گارد با حمله به دانشجویان بی پناه سه تن از 
آنان را به شهادت می رسانند.

حادثه 1۶ آذر 1332، بعنوان یک روز )مقاومت 
شد.  ثبت  تهران  دانشگاه  تاریخ  در  تاریخی( 
رژیم  کوشش  رغم  به  ساله  همه  پس،  آن  از 
دیگر  و  تهران  دانشگاه  دانشجویان  ساواک،  و 
تظاهراتی  و  مراسم  ایران  سراسر  دانشگاههای 

به یاد شهیدان آن روز برپا می کردند.

حادثه با  ابطه  ر  در  چمران   شهید 
 16 آذر می گوید:

وقایع آن روز چنان در نظرم مجسم است که 
گویی همه را به چشم می بینم، صدای رگبار 
سکوت  اندازد،  می  طنین  گوشم  در  مسلسل 
آه  لرزاند،  می  را  بدنم  رگبار،  از  بعد  موحش 
بلند و ناله جانگداز مجروحین را در میان این 
سکوت دردناک می شنوم. دانشکده فنی خون 
آلود را در آن روز و روزهای بعد به رای العین 

می بینم........
به  امریکا  جمهور  رئیس  معاون  نیکسون 
نتیجه بیست و یک میلیون  تا  آید  ایران می 
خصوصیت  ببیند.»  را  کودتا  خرج  دالر 
با تحرک  این است که  دانشجویان در  بالقوه 
تغییر  را  فضا  خود  فهم  و  استنباط  گرایش، 
امروز  تضمین  در  اصلی  شرط  دهند.«  می 
از  او  برخورداری  میزان  دانشجو  فردای  و 
ما  دانشگاه  التحصیل  فارغ  است.  معنویات 
و  وفادار  خود  میهن  و  کشور  به  نسبت  باید 
ها  انسان  با  عطوفت  و  رافت  با  باشد.  متعهد 
برخورد کند و تنها در اندیشه پر کردن جیب 
هدف،  این  به  رسیدن  برای  و  نباشد  خود 
و  دعا  و  ذکر  لذات  چشیدن  و  خدا  با  انس 
تضرع اجتناب ناپذیر است و این هدیه بزرگ 
به  باید  اسالمی  های  انجمن  و  ها  تشکل  را 

کنند.« تقدیم  دانشجویان 

روز 
دانشجو  
در یک 

نگاه

موفق  زنان  ملی  کنگره  خبری  واحد  گزارش  به 
ایران،ویدا آزاد بیان کرد: بررسی برنامه های پنج ساله 
بـه  مـسئوالن  مـثبت   توجه   نشان دهنده   توسعه، 
به   نـسبت   برنامه   هر   در   زیرا  است  موضوع  این 
بـرنامه  پیشین  توجه بیشتری به زنان،نیازها و سهم 

بسیار ثمربخش آنان در فرآیند توسعه کرده اند.
و  افراد  بعضی  هم  هنوز  کرد:  خاطرنشان  وی 
افـکار  دلیـل  بـه  قدرت  صـاحب  گـروه های 
زنان  سنتی  نقش  تداوم   خواهان  مردساالرانه  
بـوده اند و بـا ایجاد مانع،تالش در محدود کردن 
زنان دارند.؛ هر چند زنان با مـشارکت در سـطوح 
گوناگون آموزشی و کسب مهارت های الزم  تـالش  
کرده اند میزان بهره مندی  حقوق خـود را افـزایش 

دهند.
مشاور امور بانوان رئیس سازمان تعزیرات حکومتی 
ورود  از  نمی توان  دیگر  کـه  اسـت  بدیهی  گفت: 
زنان بـه زمـینه های مدیریتی وسیاسی جلوگیری 
کرد زیرا به غیر  از  افزایش نارضایتی ها،آثار نامطلوب 
بـا  و  گذاشت  خواهد  برجای  اجتماعی،فرهنگی 
بـازماندن کشور از توسعه،در سطح جهانی از اعتبار 

ایـران خـواهد کاست.
وی تاکیدکرد: هر چند زمان بسیاری سپری شده، 
اما هنوز هم مـی توان دربـاره راهبردهای موجود 
توسعه و به  کارگیری زنان  در فرایند توسعه  با  توجه 
به نیازهای کشور واهمیت آن در سطح جهانی،در 
تجدید  جامعه  فرهنگی   و  اجتماعی  ارزش های 
برای  مناسب  سیاست های  اتخاذ  با  و  کرد  نظر 
تأمین مـنافع بـیشتر افراد جامعه)نه فقط منافع 

یک  گروه  ویژه(و تغییر و تحکیم ساختار مناسب 
اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی اقدام کرد.

ایشان بیان داشتند: باید زمینه های توانمند کردن 
زنان را با ایجاد فضای مـطمئن بـرای فعالیت های 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان، بیش از پیش 
فراهم کرد و با  برطرف  کردن  موانع فرهنگی و تغییر 
عدالت  و  برابری  به   آنان   دستیابی   قوانین،زمینه  
در  کامل  طور  به  بتوانند  ایشان  تا  شود؛  فراهم 
فرآیند سیاست گذاری های هـمه-جـانبه ی زندگی 
خـانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی  
زنان  به مسائل  نکردن  زیرا توجه  مشارکت  کنند  
جز زیان به  کشور  و دورماندن از توسعه، نتیجه ای 

نخواهد داشت.
آزاد ابراز امیدواری کرد: که برگزاری رویداد بزرگ 
کنگره زنان موفق ایران بتواند تعادل سازی میان 
ساختار قدرت در بین دو جنس در دستگاه های 
اجرایی به واسطه تبعیض جنسیتی حاکم بر ساختار 
قدرت کمک نماید اما باید بیان کرد بخش عمده 
ای از تبعیض جنسیتی موجود در ایران به دلیل 
عدم نادیده گرفتن برخی ویژگی های فیزیولوؤیکی 
های  تفاوت  این  قبول  با  مردان  که  است  زنان 
جنسیتی است که می توانند عدالت را در میان دو 
جنس برقرار نمایند و با ارائه راهکارهای تخصصی و 
مؤثر معضالت در این حوزه را برای بانوان متخصص 
هموار نماید . همچنین اظهار نمودند: برای تحقق 
باور سوق  این  به سوی  نیز  را  باید مردان  اهداف 
دهیم که زنان توانایی ها و قابلیت هایی همسو با آنان 
دارند و با قبول این مهم بخش اعظم راه طی شده و 

ما به مقصد خود نزدیکتر خواهیم شد.
آزاد افزود: امروزه  تمامی صاحب نظران و مسئوالن 
توسعه  سطح  رسیده اندکه  نتیجه  این  به  اجرایی 
گـروه های  شاخص های کیفیت  از  تابعی  کشورها 
میان،گروه  این  در  آنهاست.؛  جمعیتی  گـوناگون 
از  آنان  ویژگی های  دلیل   به   زنان  جمعیتی 
نظرتوانایی ها، مسئولیت ها و به طورکلی کارکردهایی 
که در تسریع فرایند توسعه کشور می تواند به عهده 
داشته باشد؛ قابل توجه است.  ایشان ادامه دادند: 
جوامع  همه جانبه   توسعه   روند   حاضر  حـال  در  
درزمینه های اقتصادی،فرهنگی،سیاسی و اجتماعی 
بیانگر نیازمندی مشارکت کامل زنان  و فراهم آمدن 
بالقوه  توانایی های  تبدیل  برای  الزم  فرصت های 
آنها به کارکردهای بالفعل  و بهره مندی  جامعه از 

این توانایی هاست.
ایران  موفق  زنان  کنگره  هماهنگی  کمیته  عضو 
افزود: متأسفانه تبعیض  جنسی، بسیاری  از  زنـان 
محروم  استعداهایشان  شکوفایی  و  رشـد  از  را 
توسعه  و  رشد  به  دستیابی  از   را   کشور  و  کرده 
همه جانبه باز داشته است. اعمال تـبعیض نـاروا 
بر مبنای جنس و نادیده گرفتن حقوق زنان که 
و  استعدادها   پایـمالی  شخصیت،حیثیت،  موجب  
توانایی های زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور 
به  رسمیت  تا نقش زنان در  فرایند  توسعه   شده 
مشکالتی  بـا  راسـتا  ایـن  در  و  نشود  شناخته 
مسئوالن   از   بعضی  آینده نگری  نقصان  مانند 
نیازمندی های  تبدیل   گفت:  وی  شود.  مواجه 
زندگی  و  فـعالیت ها  عرصه  در  زنان  بالقوه 

ایجاد   سیاسی،نیازمند  و  اجتماعی،اقتصادی 
تحول  و  زنان  به  اجتماعی  نگرش   در  دگرگونی  
تفکر حاکم بر نظام برنامه ریزی و سـیاستگذاری 
کـالن کـشور  است. عضو شورای راهبردی کنگره 
زنان  مشارکت  میزان  افزود:  ایران  موفق  زنان 
و  اقتصادی،اجتماعی   گوناگون  فعالیت های  در 
هـمه   تـوسعه   مهم  شاخص های  از  که  سیاسی 
برای  ملل   سازمان   توجه   مورد  اسـت،  جانبه  
این  کشورهاست.؛  توسعه یافتگی   درجه  تعیین 
انـسانی  تـوسعه  گزارش  مبنای   بر  شاخص ها 
است  پایین  بسیار  ایران  در  متحد  ملل  سازمان 
که  نشان دهنده  ناکافی بودن توجه  برنامه ریزان و 

مسئوالن کشور  به  ایـن  مـوضوع  است
پژوهشگران  و  مندان  عالقه  افزود:  همچنین  وی 
گرامی می توانند با توجه به محورهای کنگره از 
آفرینی  نقش  روی  پیش  موانع  شناسایی  جمله 
مدیریتی بانوان در دستگاه اجرایی، بررسی موانع 
فرهنگی و اجتماعی در عدم حضور بانوان کشور در 
بخش های مدیریتی، شناسایی راهکارهایی جهت 
مدیریتی،  های  بخش  در  بانوان  حضور  افزایش 
شناسایی فرصت و تهدیدها در عرصه حضور بانوان 
در بخش های مدیریتی و...، مقاالت خود را برای 
اینترنتی پایگاه  طریق  از  کنگره  این  در  شرکت 
کنگره،  دبیرخانه  به   www.topwomeni.ir
اطالعات  کسب  برای  مندان  نمایند.عالقه  ارسال 
کنگره  اینترنتی  پایگاه  به  توانند  می  تکمیلی 
مراجعه و یا با شماره های ۴-33۶99093-021و 

9-3۶۶2131۸-021 تماس حاصل نمایند.

بررسی موانع عدم حضور بانوان در کنگره زنان موفق ایران

 رنگ درمانی
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حمایت سایپا از فرکی 
مدیرعامل باشگاه سایپا می گوید حسین فرکی در نتایج بد تیمش 

مقصر نبوده است.
رضا درویش درباره نپذیرفتن استعفای حسین فرکی از سرمربی گری 
سایپا اظهار کرد: پس از شکست تیم ما مقابل استقالل خوزستان، 
آقای فرکی پیش من آمد و گفت دیگر نمی توانم در سایپا کار کنم. 
او استعفایش را به من داد و گفت بهتر است با کنار رفتنش شرایط 
فرد  مدیره  هیات  اعضای  شاید  داشت  اعتقاد  زیرا  یابد  بهبود  تیم 
دیگری را در نظر دارند که می تواند به سایپا کمک کند اما در نهایت 
هم من استعفای او را در جلسه هیات مدیره مطرح کردم و تمام 
اعضای هیات مدیره به اتفاق آرا خواستار بازگشت فرکی به تمرین ها 

شدند و گفتند استعفای او را نمی پذیرند.
وی افزود: حسین فرکی با استعفایش می خواست دست هیات مدیره 
و ما را در اتخاذ تصمیمات مختلف باز بگذارد زیرا او به هیچ عنوان 
مسائل مالی و دیگر شرایط برایش اهمیت ندارد و فقط می خواهد 
سایپا موفق شود. البته ما هم به توانایی های فنی فرکی اعتقاد کامل 

داریم.
درویش تصریح کرد: در همین بازی آخر ما ۶ بازیکن اصلی تیم به 
دلیل مصدومیت و محرومیت در کنار تیم ما نبودند. شما از یک تیم 
دیگر عملکرد  تیم  آن  بگیرید  را  اصلی اش  بازیکن  دو  اگر  معمولی 
عملکردی  به  توجه  با  می کنم  فکر  من  داشت.  نخواهد  را  سابقش 
که در هفته های اخیر داشتیم حسین فرکی در نتایج بد تیم مقصر 
نبوده است. در همین بازی آخر آنقدر فشار و استرس روی بازیکنان 
زیاد بود که شکوری روی یک اشتباه درون محوطه جریمه مرتکب 
نتوانست فرصت  ادامه هم مهاجم جوان ما  پنالتی شد. در  خطای 

گلزنی را به گل تبدیل کند.
درویش در ادامه خاطرنشان کرد: ما تا آخر فصل با قدرت از آقای 
فرکی حمایت می کنیم و مطمئن هستیم که تیم ما از این وضعیت 
خارج می شود. ان شاءا... این هفته با برد مقابل صنعت نفت آبادان 

روند بردهای ما شروع می شود.

دیدار مدعیان لیگ برتر هندبال در هفته پنجم
هفته پنجم لیگ برتر هندبال امروز 17 آذرماه با پنج دیدار پیگیری 
و  گچساران  گاز  و  نفت  صدرنشیِن  و  مدعی  تیم  دو  و  شود  می 

شهرداری کاشان به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
به گزارش ایسنا، هفته پنجم لیگ برتر هندبال امروز با پنج دیدار در 
شهرهای کرمان، اصفهان، کاشان، مرودشت و تهران برگزار می شود. 
در اولین دیدار دو تیم مدعی و صدرنشین نفت و گاز گچساران و 
شهرداری کاشان در کاشان به دیدار یکدیگر خواهند رفت. صنعت 
مس کرمان میزبان بیتا سبزوار است و فوالد مبارکه سپاهان در خانه 

به مصاف هپکو اراک خواهد رفت. 
ارتش که  نیروی زمینی  بافق و  تیم توسعه و عمران  همچنین دو 
هر دو 2 امتیازی هستند در تهران به مصاف یکدیگر می روند. نوین 
قطره مرودشت نیز میزبان شهرداری ارومیه است که با برد در خانه 

می تواند جایگاه خود را در جدول لیگ برتر ارتقا بخشد.

آغازنشست هیات رئیسه فدراسیون جهانی والیبال

رئیسه  هیات  اجالس  حاشیه  در  ایران  والیبال  فدراسیون  رئیس 
گفت  و  دیدار  روسیه  و  لهستان  فدراسیونهای  روسای  با   FIVB

وگو کرد.
نشست هیات رئیسه فدراسیون جهانی والیبال )FIVB( آغاز شد 
و به مدت دو روز ادامه دارد. محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون 
والیبال  فدراسیون  روسای  با  اجالس  این  در حاشیه  ایران  والیبال 

کشورهای روسیه و لهستان دیدار و گفت وگو کرد.
یکی از محورهای مورد بحث در این دیدار انتخاب سرمربی برای تیم 
های ملی والیبال سه کشور بود که روسای فدراسیون های لهستان 

و روسیه نیز اعالم کردند هنوز سرمربی خود را انتخاب نکردند.
رئیس فدراسیون والیبال لهستان در این دیدار از بروتو، استویچف و 
دیجورجی به عنوان گزینه های مدنظر برای هدایت تیم ملی والیبال 
مردان لهستان نام برد و تاکید کرد هنوز تصمیم گیری نهایی در این 

مورد انجام نشده است.
از  گزارشی  ارائه   ،FIVB مختلف  های  کمیته  روسای  انتخاب 
هشت  در  والیبال  جهانی  فدراسیون  عملکرد  قوت  و  ضعف  نقاط 
سال گذشته )200۸ تا 201۶(، گزارش مالی هشت سال گذشته، 
انداز FIVB تا سال 202۴، بررسی مقررات عمومی  برنامه چشم 
و قوانین مسابقات، پروسه انتخاب تیم های شرکت کننده در جام 
قهرمانی قاره ها سال 2017 و تعیین زمان و مکان نشست آینده 
هیات رئیسه فدراسیون جهانی والیبال از محورهای نشست دو روزه 

FIVB در لوزان سوئیس است.

اجرای قوانین جدید داوری در بوکس جوانان جهان
رقابت های بوکس جوانان جهان با جدیدترین قوانین داوری برگزار 
شد و از این پس این قوانین در تمام رقابت های بین المللی الزم 

االجرا خواهد بود.
اجرا  بوکس جوانان جهان  رقابت های  قانون جدید داوری در  سه 
این  به  المللی  بین  های  رقابت  تمام  این پس  از  است  قرار  و  شد 

شکل برگزار شود.
این قوانین به شرح زیر می باشد:

1( رای هر 5 داور کنار برای اعالم بوکسور پیروز در هر راند اعمال 
خواهد شد. پیش از این تنها رای سه داور با انتخاب کامپیوتر مورد 

تایید قرار می گرفت.
فدراسیون  تایید  مورد  دیگر  )کاغذی(  دستی  امتیازدهی  نحوه   )2
جهانی بوکس )آیبا( نخواهد بود و تمام رقابت های رسمی باید از 

طریق سیستم داوری قضاوت شود.
3( نتایج هر راند درسالن رقابت ها و اینترنت )حتی سایت رسمی 
آیبا( اعالم نمی شود و تنها در پایان سه راند، بوکسور برنده معرفی 

خواهد شد.

ناکامی دختران نوجوان ایران در تیراندازی آسیا
نمایندگان  سکونشینی  با  نوجوان  بانوان  بادی  تفنگ  فینال  اولین 

کشور چین به پایان رسید.
مسابقات  آسیا  بادی  های  سالح  تیراندازی  های  رقابت  ادامه  در 
با حضور 20 تیرانداز آسیایی دنبال شد که  بادی نوجوانان  تفنگ 

تیم ایران با قرار گرفتن در جایگاه پنجم به کار خود پایان داد.
نازنین زهرا جعفری، متینه فتحی راد،  با ترکیب  ایران  نمایندگان 
رقابتها  این  در  صالحی  فاطمه  و  زاده  کرم  فاطمه  سلیمی،  مربم 

حضور داشتند.
در بخش تیمی،  چین، بنگالدش و قزاقستان صاحبان مدال طال، 
نقره و برنز شدند. همچنین در بخش انفرادی نمایندگان کشور چین 

سکوهای مدال را به نام خود ثبت کردند.
در این بخش فاطمه کرم زاده تنها نماینده ایران در فینال با قرار 
گیری در جایگاه ششم آسیا و باالتر از نماینده کشور بنگالدش به 

کار خود پایان داد.

افزایش21 درصدی بودجه
 وزارت ورزش 

برنامه  سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون 
و  فر  های سلطانی  پیگیری  با  گفت:  بودجه  و 
تاکید رئیس جمهور، بهترین رشد را در بودجه 

سال 9۶ وزارت ورزش و جوانان داشته است.
محمد باقر نوبخت اظهار کرد: با شروع به کار 
در  فر  سلطانی  آقای  مثل  انرژی  پر  وزیر  یک 
وزارت ورزش و جوانان، منابعی که برای سال 
یک  شد  گرفته  نظر  در  وزارتخانه  این   9۶
از  حتی  و  گذشته  سنوات  از  متفاوت  افزایش 

وزارتخانه های دیگر داشته است.
وی افزود: در حالی که کل بودجه دولت در سال 
اعتبارات  کرد،  پیدا  رشد  درصد   10 فقط   9۶
وزارت ورزش و جوانان را با پیگیری های آقای 
سلطانی فر و تاکید رئیس جمهور برای کمک 

به ورزش و جوانان، 21 درصد افزایش دادیم.
معاون رئیس با تاکید بر این که در بودجه سال 
را بخش ورزش و جوانان  بهترین رشد   139۶
ویژه  به  و  است گفت: در بخش ورزش  داشته 
برای بازی های آسیایی 201۸ جاکارتا با برنامه 
ریزی هایی که آقای سلطانی فر و تاکیدی که 
به ورزش و جوانان  برای کمک  رئیس جمهور 

داشتند این بودجه افزایش پیدا کرد.
دولت  کمک  که  این  بیان  با  دولت  سخنگوی 
محدود  فقط  جوانان  و  ورزش  وزیر  پیگیری  و 
آقای  در حوزه جوانان  نیست گفت:  ورزش  به 
آینده  سال  در  که  داشت  تاکید  فر  سلطانی 
برای همه استان ها خانه جوانان تاسیس شود 
میلیارد  از 50  بیش  موضوع هم  این  برای  که 
در  ها  خانه  این  کردن  فعال  برای  فقط  تومان 
نظر گرفتیم که در حقیقت این خانه ها پاتوق 

جوانان خواهد شد.
وی با بیان این مطلب که دکتر گودرزی وزیر 
سابق ورزش و جوانان نیز فرد دانشمند و فعالی 
فر  سلطانی  آقای  حال  هر  به  کرد:  عنوان  بود 
دولت  هم  و  آمده  انرژی  جدید  دنیای  یک  با 
مصمم است و هم سازمان برنامه و بودجه که 
از برنامه های ایشان حمایت کنند. خود آقای 
سلطانی فر هم پیگیر تقویت اعتبارات این دو 
به  ای  شایسته  نحو  به  بتواند  تا  است  حوزه 

ورزش و جوانان خدمت کند.

موافقت عربستان با برگزاری بازی 
در خاک عراق

فدراسیون فوتبال عربستان اعالم کرده است که 
مشکلی برای بازی در خاک عراق ندارد.

که  مدت هاست  فوتبال  المللی  بین  فدراسیون 
عراق  خاک  در  المللی  بین  بازی های  برگزاری 
را به دلیل ناامنی و جنگ در این کشور ممنوع 

کرده است.
را  خود  تالش  نهایت  عراق  فوتبال  فدراسیون 
به کار گرفته بود تا فیفا را متقاعد به برگزاری 
بازی در عراق کند اما هنوز رسما موافقتی در 

این زمینه اعالم نشده است.
بازی  برگزاری  با  دارند  چند کشور عربی قصد 
این کشور زمینه را  با عراق در خاک  دوستانه 
برای لغو بازی در عراق مهیا کنند. فدراسیون 
اعالم  اظهارنظر  تازه ترین  در  نیز  عراق  فوتبال 
کرد که عربستان تاکید کرده که مشکلی برای 

برگزاری بازی دوستانه در خاک عراق ندارد.
این اقدام فدراسیون فوتبال عربستان در حالی 
کرده  تاکید  این  از  پیش  سعودی ها  که  است 
بودند که در انتخابی جام جهانی 201۸ روسیه 
حاضر نیستند نه در خاک عراق و نه در ایران 

برابر عراق به میدان بروند.
انتخابی جام جهانی  تیم ملی فوتبال عراق در 
به دست  کننده ای  ناامید  نتایج  روسیه   201۸
آورده و در 5 بازی نخست خود تنها 3 امتیاز 
که  است  درحالی  این  است،  کرده  کسب 
عربستان با 10 امتیاز در صدر جدول رده بندی 

جای دارد.
بر  دو  پیروزی  با  با عربستان  عراق  دیدار رفت 
یک سعودی ها به پایان رسید و دیدار برگشت 

به میزبانی عربستان برگزار خواهد شد.

مدیرعامل ماشین سازی استعفا کرد
مدیرعامل باشگاه ماشین سازی تبریز در حالی 
جدید  گزینه  شدن  مطرح  به  که  کرد  استعفا 

خارجی از سوی هیات مدیره معترض بود.
میرمعصوم سهرابی از سمت خود استعفا کرد.

حامد نجفی قائم مقام باشگاه که خود نیز استعفا 
کرده بود، در این باره به ایسنا گفت: وقتی به دو 
گزینه نهایی رسیدیم، آقایان در هیات مدیره به 
یکباره دیدند گزینه جدید باب میل شان نیست 
و مربی خارجی را مطرح کردند. آن ها پیشنهاد 
دادند رودولفو را سرمربی ماشین سازی کنیم در 
حالی که شهردار تبریز دستور داده گزینه های 

خارجی کنار گذاشته شود.
وی افزود: برای اینکه شرمنده هواداران نباشم، 
وقتی  استعفا کردم. سهرابی هم  از جلسه  بعد 
در  هم  او  می شود،  تحمیل  او  به  نظرات  دید 
شفاهی  صورت  به  را  استعفایش  جلسه  پایان 
اعالم کرد اما آقایان گفتند استعفایت را جلسه 
کنیم.  بررسی  تا  بیاور  کتبی  صورت  به  بعدی 
سهرابی هم استعفایش را تحویل شهردار تبریز 

داد.

خبرخبر

مسعود حجی زواره امیدوار است که با کسب 
نتیجه در جام جهانی و رقابت های گرند پری 

ناکامی المپیک در تکواندو جبران شود.
اردوهای تیم ملی و  ملی پوش تکواندو، درباره 
جهانی  جام  و  پری  گرند  رقابت های  به  اعزام 
اظهار کرد: اردوهای خیلی خوب و منسجمی 
موفقیت  با  امیدوارم  و  گذاشتیم  سر  پشت  را 
برگردیم. این مسابقه ها استارتی برای المپیک 
2020 خواهد بود. تیم خوبی هم داریم و فکر 
می کنم با این کادر فنی بتوانیم در جام جهانی 

نیز نتیجه خوبی بگیریم.
وی ادامه داد: تمرین های منظمی را پشت سر 
ناکامی  نتیجه،  کسب  با  امیدوارم  و  گذاشتیم 
المپیک را به دست فراموشی بسپاریم. من به 
مطلق  استراحت  نیز  المپیک  از  بعد  شخصه 
نداشتم و تمرین های شخصی خود را پیگیری 
کرده ام و در حال حاضر در آمادگی خوبی به 

سر می برم.
آزادانی  نصر  درخصوص  جهان  طالی  دارنده 

ایران  بزرگ  قهرمانان  از  یکی  وی  کرد:  اظهار 
نظرم  به  و  به کادر فنی ملحق شده  است که 
در کنار مقانلو، زوج خوبی را تشکیل داده اند. 
نصر بازیکن بسیار خوبی بوده است و تجربیات 

زیادی در اختیار ما قرار داده است.
کرد:  اظهار  نیز  رقبا  درخصوص  زواره  حجی 
در  همیشه  و  داریم  خوبی  خیلی  حریفان 
در  هستند.  حاضر  دنیا  بهترین های  گرندپری 

حضور  دنیا  برتر  تیم   ۸ تنها  نیز  جهانی  جام 
اما من  است  بسیار سخت  ما  برای  کار  دارند. 

مطمئنم این تیم نتیجه خوبی می گیرد.
پرداخت  عدم  به  اشاره  با  تکواندو  ملی پوش 
سال  از  ما  کرد:  اظهار  جهان  قهرمانی  پاداش 
هم  هنوز  شدیم،  جهان  قهرمان  که  گذشته 
نزدیک  نکرده ایم.  دریافت  را  خود  پاداش های 
به دو سال از این جریان می گذرد. انگیزه های 
ما همین جوایز است. همه توجه ها به فوتبال و 
والیبال است. در حالی که رشته تکواندو جزو 

مدال آورترین رشته های ایران است.
وی ادامه داد: به نظرم زحمات ما نادیده گرفته 
شده است. قهرمان جهان شدیم اما هیچ اتفاقی 
نباید فقط  نتیجه نگرفته،  این تیم کم  نیفتاد. 
المپیک را نگاه کرد. ما مثل فوتبالیست ها در 
به  که  نداریم  نجومی  قراردادهای  برتر  لیگ 
پاداش ها اهمیت ندهیم. همین پاداش ها برای 
ما مهم است و زندگی خیلی از ورزشکاران با 

همین پول ها سپری می شود.

حجی  زواره: 

امیدوارم ناکامی المپیک ریو را جبران کنیم

کاپیتان تیم ملی والیبال بانوان معتقد است تیم 
ایران در  اصلی  بنگالدش حریفان  و  های هند 
آسیا  منطقه  انتخابی  مسابقات  نخست  مرحله 
اینکه  بیان  با  گیوه«  »زینب  هستند.  مرکزی 
تیم ملی به تمرینات بیشتری نیاز دارد، اظهار 
داشت: برای شرکت در مسابقات انتخابی جهان 
در منطقه آسیای مرکزی که به میزبانی هند 
برگزار می شود، تمرینات نسبتا خوبی داشتیم، اما 

فرصت زیادی نداریم و مدت تمرینات کم است.
تمرین در  نیم  و  وی تصریح کرد: یک ساعت 
هر جلسه به نطر من کم است و نیاز به ساعت 

تمرینی بیشتری داریم.
کاپیتان تیم ملی والیبال بانوان گفت : هر چه به 
زمان مسابقه نزدیک می شویم، بایستی زمان 
تمرینات نیز بیشتر شود که امیدواریم این اتفاق 
بیافتد، چون پیش از این تمرینات بیشتری را 

انجام می دادیم. گیوه گفت: حریف سرسخت 
ایران در این دوره از رقابت ها تیم هند به عنوان 
یکی از مدعیان صعود به مرحله ی بعد است. 
بنگالدش هم حریف سرسختی است که امیدوارم 

با قهرمانی در این گروه به دور بعد صعود کنیم.
مسابقات والیبال زنان انتخابی قاره آسیا در دو 
برگزار می شود که در مرحله نخست،  مرحله 
رقابت ها در پنج گروه پیگیری می شود و تیم 
های قهرمان این پنج گروه به همراه پنج تیم برتر 
قاره آسیا در مرحله نهایی در دو گروه به مصاف 

یکدیگر می روند.
در مرحله نخست و در گروه آسیای مرکزی چهار 
تیم هند، مالدیو، ایران و بنگالدش از 2۶ آذرماه در 
کشور هند به مصاف یکدیگر می روند تا قهرمان 
این رقابت ها به مرحله دوم رقابت های انتخابی 

آسیا صعود کند.

بهداد سلیمی وزنه بردار دسته فوق سنگین 
ایران و دارنده مدال طالی بازی های المپیک 
لندن گفت: خاطرات المپیک 201۶ ریو برایم 

تبدیل به کابوس شده است.
وی دیروز در حاشیه تمرینات تیم ملی وزنه 
افزود:  خبرنگاران  با  وگو  گفت  در  برداری 
زمانی که مردم من را در اماکن های مختلف 
می بیند و موضوع المپیک ریو را یادآوری می 
کنند، خاطرات تلخ آن روزها برای من زنده 
می شود و آن خاطرات تلخ هیچگاه از زندگی 

من پاک نخواهد شد.
باره  در  ایران  فوق سنگین  دسته  بردار  وزنه 
تغییر نسل مربیان وزنه برداری گفت: سجاد 
انوشیروانی، وحید ربیعی و نواب نصیر شالل 
هر سه از افرادی هستند که چندین سال با 
آنها  از  ام و شناخت کافی  آنها زندگی کرده 
و  نسل  تغییر  یک  که  هستم  مطمئن  دارم. 
اندیشه در سبک مربیگری وزنه برداری ایران 

نیاز بود که فدراسیون آن را انجام داد.
دارنده دو مدال طالی قهرمانی جهان اظهار 
گیرم  می  نیک  فال  به  را  اتفاق  این  داشت: 
و تابع تصمیمات فدراسیون هستم و در این 
افزایش  را  خود  تعامالت  سطح  باید  مسیر 
دهیم و از نظرات منتقدان و پیشکسوتان نیز 

بهره بگیریم.

سلیمی در باره روند آغاز تمرینات خود گفت: 
تمرینات  نشوم،  بدنی  افت  دچار  اینکه  برای 
خود را از مدتی پیش به صورت انفرادی آغاز 
وزنه  ملی  تیم  جدید  اردوی  در  و  ام  کرده 

برداری نیز شرکت کردم.
های  رقابت  در  من شرکت  هدف  گفت:  وی 
اواخر  از  و  است  آسیا   2017 سال  قهرمانی 
خود  دارم  فرصت   9۶ آذر  تا  ماه  اردبیهشت 
در  2017جهان  قهرمانی  مسابقات  برای  را 

آمریکا آماده کنم.
وزنه بردار دسته فوق دسنگین ایران افزود: در 
پیش  کار سختی  آمریکا  های جهانی  رقابت 
برداران  وزنه  از  جدیدی  نسل  زیرا  دارم،  رو 
روسیه  و  ارمنستان  گرجستان،  کشورهای 

حضور دارند و باید تالش زیادی کرد.
گفت:  زانوی خود  مصدومیت  درباره  سلیمی 
از ناحیه  پس از عمل جراحی مشکل حادی 
های  بازی  در  اما  نشد،  ایجاد  رباط  و  زانو 
المپیک فشار زیادی به آن وارد کردم و باید 
مراقب باشم، به همین دلیل همواره تحت نظر 

پزشک هستم.
نخستین اردوی تیم ملی وزنه برداری پس از 
المپیک ریو از 12 آذر ماه در مجموعه ورزشی 
آزادی تهران آغاز شد و تا 20روز دیگر ادامه 

دارد.

بهداد سلیمی: 

با کابوس المپیک ریو زندگی می کنم

تیم ملی فوتسال ایران در دیداری دوستانه با 
نتیجه ۶ بر ۴ از سد روسیه، نایب قهرمان جام 

جهانی کلمبیا گذشت.
تیم های ملی فوتسال ایران و روسیه در اولین 
برابر  هندبال  سالن  در  خود  دوستانه  دیدار 

یکدیگر قرار گرفتند.
جام  در  که  الشریعه  ناظم  محمد  شاگردان 
روسیه  برابر  شکست  قبول  با  کلمبیا  جهانی 
بودند،  بازمانده  ها  رقابت  فینال  به  رسیدن  از 
تهران  در  روسیه  شکست  برای  باالیی  انگیزه 

داشتند و بازی را هجومی آغاز کردند.
تیم ایران موفق شد نیمه نخست این مسابقه 

را با نتیجه 3 بر 2 به نفع خود به پایان برساند. 
گل های ایران را در این نیمه حسین طیبی، 
به ثمر  علی اصغر حسن زاده و مهدی جاوید 

رساندند.
با شروع نیمه دوم، روسیه سعی در به تساوی 
خوب،  بازی  اما  داشت،  بازی  این  کشاندن 
ها  فوتسالیست  یکدست  و  منسجم  هماهنگ، 
همراه  ایران  برتری  با  دیدار  این  تا  شد  باعث 
شود و در نهایت ایران با نتیجه ۶ بر ۴ از سد 

روسیه گذشت.
گل های ایران در نیمه دوم را محمدرضا سنگ 
به  و حسین طیبی  اسماعیلی  احمد  ثمر رساندند.سفیدی، 

پیش از این دیدار نیز تیم فوتسال امید ایران 
پیروز   2 بر   ۴ نتیجه  با  روسیه  امید  تیم  برابر 

شده بود.

»آنتونیو کونته« سرمربی فعلی چلسی و سابق 
یوونتوس و تیم ملی ایتالیا با سیستم 3-5-2 
کارشناسان  از  بسیاری  که  خود  عالقه  مورد 
فوتبال امروز دنیا، آنرا منسوخ می دانند، فوتبال 

اروپا را مقهور تفکرات فنی خود کرده است.
تاریخ  طول  در  همواره  ایتالیایی  مربیان 
تاثیرگذاری زیادی در فوتبال جهان داشته اند. 
»فابیو  تراپاتونی«،  »جیوانی  ساچی«،  »آریگو 
و  بیرزوت«  »انزو  لیپی«،  »مارچلو  کاپلو«، 
»آزگلوی ویچینی« بزرگانی هستند که روزهای 
درخشانی را برای تیم ملی ایتالیا و باشگاه های 

نامدار این کشور رقم زده اند.
پس از چند سال رکود در پرورش مربیان بزرگ، 
»آنتونیو کونته« هافبک دفاعی سال های دور 
یوونتوس و تیم ملی ایتالیا که البته در دوران 
بازیکنی در بین بزرگان فوتبال جهان و ایتالیا 
جایگاه چندان مهمی نداشت با سیستم 3-5-2 
که از سوی او با ایجاد تغییراتی از یک سیستم 
سنتی به روشی مدرن تبدیل شده است، همه را 

مقهور مهارت های فنی خود کرد.
»آنتونیو کونته« کار مربیگری اش را در سال 
2005 به عنوان کمک مربی تیم سیه نا آغاز 
کرد و پس از آن هدایت تیم های آرتزو، باری، 
سال  در  تا  داشت  عهده  را  نا  سیه  و  آتاالنتا 
2011 به خانه خود در ورزشگاه المپیک تورین 
بازگشته و سرمربی یوونتوس، پرافتخارترترین 

باشگاه کشور چکمه ای شود.
یوونتوس در سال 2011 در بحران دست و پا 
می زد و پس از قطعی شدن جرائم در تعیین 
نتایج فوتبال به دسته بی سقوط کرد و خیلی 

زود دوباره به سطح اول فوتبال ایتالیا بازگشت.
برعهده  را  تیمی  هدایت  کونته«  »آنتونیو 
گرفت که زیر سایه موفقیت های آث میالن و 
اینترمیالن در سری آ و لیگ قهرمانان اروپا بود، 
اما این مربی جوان با تفکرات تاکتیکی خود به 

یکه تازی تیم های شهر میالن پایان داد.
»بانوی پیر تورین« با روش تاکتیکی این مربی 
خالق سه سال متوالی فاتح لیگ شد و دو جام 

قهرمانی سوپر جام را باالی سر برد.
کونته که به سیطره مربیان قدیمی ایتالیا چون 
...پایان  و  آنجلوتی«  »کارلو  رانیری«،  »کلودیو 
داده بود سرانجام به آرزوی کودکی خود رسید 
و هدایت تیم ملی ایتالیا که به الجوردی پوشان 
که  برعهده گرفت  مقطعی  در  را  دارد  شهرت 
خیلی ها معتقد بودند بدترین و بی استعدادترین 

تیم ملی این کشور به کونته رسیده است.
تیمی که دیگر »آندره آ پیرلو« مغر متفکر میانه 
میدانش را به دلیل خداحافظی از دست داده بود 
و با بازیکنانی پابه سن گذاشته، حتی توان مقابله 

با تیم های متوسط قاره سبز را نداشت.
ایتالیا تحت هدایت این مربی جوان، به راحتی 
جواز حضور در یورو 201۶ را کسب کرد. این 
و  یورو  نهایی  مرحله  در  داشتنی  دوست  تیم 
در نخستین گام برابر بلژیک یکی از تیم های 
در  و  ایستاد  قهرمانی  مدعیان  از  و  پرستاره 
حالیکه خیلی ها بلژیک را برنده می دانستند، 
ایتالیا با ارائه یک بازی منطقی و حساب شده دو 

بر صفر پیروز شد.
آبی های اروپا تا مرحله یک چهارم نهایی پیش 
رفته و مقابل آلمان قهرمان جهان صف آرایی 
در  گلی  دقیقه   120 در  که  دیداری  کردند. 
برنداشت، اما »یواخیم لو« و شاگردانش در تیم 
آلمان در طول بازی اسیر تاکتیک های کونته 

بودند.
هرچند ایتالیا با بی دقتی عجیب »سیمونه زازا« 
در ضربات پنالتی شکست خورد، اما مردم ایتالیا 

تیم ملی خود را ستایش می کردند.
دالرهای »رومن آبراموویچ« مالک متمول باشگاه 
چلسی سبب شد تا مربی ۴۶ ساله و پرهیجان 
ایتالیایی در ادامه دوران مربیگری حرفه ای خود 

راهی ورزشگاه »استمفورد بریج« شود.
چلسی که با هزینه های گزاف »خوزه مورینیو«  
در فصل گذشته ناکام مطلق بود تا مرد پرادعای 
آمدن  با  شود  اخراج  فصل  میانه  در  پرتغالی 
کونته و فلسفه او حاال یکه تاز بی رقیب لیگ 

برتر جزیره است.

وزیر  پژوهش  و  آموزشی  فرهنگی،  معاون 
یادواره  دومین  آئین  در  جوانان  و  ورزش 
پانصد شهید تکواندو ایران و مراسم تجلیل 
مدافع  تکواندوکار  شهید   15 خانواده  از 
رقابت  عرصه  در  تنها  افتخار  گفت:  حرم، 
از  معنویت  به  رسیدن  در  تالش  و  نیست 

باالیی برخوردار است. اهمیت 
با  ماندگار«  »قهرمان  عنوان  با  مراسم  این 
حضور خانواده شهدای مدافع حرم تکواندو، 
ورزش  وزیر  معاون  احمدی«  »عبدالحمید 
رئیس  پوالدگر«  »سیدمحمد  جوانان،  و 
تکواندو، »داود آذرنوش« رئیس  فدراسیون 
از  جمعی  و  ورزشکاران  بسیج  سازمان 
مسئولین ورزشی و فرهنگی کشور در خانه 

برگزار شد. تکواندو 
پخش  از  پس  و  مراسم  این  ابتدای  در 
تالوت  ایران،  اسالمی  ملی جمهوری  سرود 
مراسم  اولین  کلیپ  پخش  و  کریم  قرآن 
رئیس  تکواندو،  شهید  پانصد  یادواره 
گویی  آمد  تکواندو ضمن خوش  فدراسیون 
رهبر  فرمایش  »طبق  گفت:  حاضرین،  به 

افتخار هستند«. مایه  انقالب، شهدا  معظم 
این عصر دین گریزی  افزود: »آنان در  وی 
این  و  شدند  آسمانی  و  کنده  دل  دنیا  از 
مایه غرور  واقعا شهامت می خواهد.  موضوع 
از شهدای مدافع  افتخار است که جمعی  و 
و  هستند  تکواندو  بزرگ  خانواده  از  حرم 
قهرمانان  برای  بزرگی  نمونه  و  اسوه  قطعا 
هستند  آیندگان  و  ما  برای  راهی  چراغ  و 
باورها  اسالم  دشمنان  که  عصر  این  در  تا 
راست  راه  از  اند،  داده  قرار  هدف  مورد  را 

نشویم.« خارج 
بیت،  اهل  شاعر  صابرخراسانی  شعرخوانی 
سرداران  از  دربندی  امیر  گویی  خاطره 
حاج  سرایی  مدیحه  و  مقدس  دفاع  دوران 
این  های  برنامه  دیگر  از  طاهری  حنیف 

بود. مراسم 

وزیر  آموزش  و  فرهنگی  معاون  ادامه،  در 
را  »خدا  داشت:  اظهار  جوانان،  و  ورزش 
از  نمایندگی  به  توانستم  امروز  که  شاکرم 
حضور  بزرگی  جمع  چنین  در  ورزش  وزیر 
پیدا کرده و خانواده شهدای دفاع مقدس و 
مدافع حرم را زیارت کنم و از جانب ایشان 
فدراسیون  رئیس  پوالدگر  سیدمحمد  از 
ارزش های  به  توجه  در  پیشرو  که  تکواندو 

اخالقی و فرهنگی است، تشکر می کنم«.
فضای  که  شاکریم  را  »خدا  داد:  ادامه  وی 
معنوی  ارزش های  به  متبرک  کشور  ورزش 
محلی  در  و  است  )ع(  بیت  اهل  نام  و 
می شود،  برگزار  ورزشی  مسابقات  که 
و  باشکوه  مراسم  چنین  برگزاری  شاهد 
مراسمی  سومین  این  هستیم.  ارزشمندی 
و  است  شهیدان  نام  به  متبرک  که  است 
ورزش  حوزه  می شود.  برگزار  محل  این  در 
دارای افتخاراتی زیادی است که در میادین 
اما افتخارات جامعه  ورزشی کسب می کند، 
رقابت های  صحنه  به  محدود  تنها  ورزش 
نیز  معنوی  زمینه های  در  و  نیست  ورزشی 

می کند«. افتخارآفرینی 
در ادامه اجرای سرود از سوی گروه »نسیم 
قدیر« صورت گرفته و در پایان این مراسم 
تکواندوکار  گرانقدر  شهدای  خانواده  از  نیز 

مدافع حرم تجلیل و قدردانی بعمل آمد.
کاظمی،  عبدالمهدی  دهقانی نیا،  هاشم 
داوود  هلیسایی،  روزبه  کاظمی نیا،  وحید 
علی  محرم  علیزاده،  امیررضا  مرادخانی، 
سیدجواد  زارع،  عبدالصالح  مرادخانی، 
علیرضا  مشتاقی،  حسین  امرائی،  اسدی 
رجایی  حسن  جمشیدی،  علی  بریری، 
شهید   15 بشیری  محمدحسین  و  فر 
خانواده  از  که  بودند  حرم  تکواندوکارمدافع 
این عزیزان در دومین یادواره پانصد شهید 

تجلیل شد. تکواندو کشور 

فوتبال اروپا مقهور
 سیستم 2-5-3 آنتونیو کونته

معاون وزیر ورزش:

 افتخار تنها در عرصه رقابت نیست

كاپیتان تیم ملی والیبال بانوان:

هند و بنگالدش رقبای 
اصلی ایران در مسابقات 

انتخابی هستند

پیروزی پرگل تیم ملی فوتسال ایران برابر روسیه



8 شهرستان هاچهارشنبه 17 آذر 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3375

مفقودی 
شهربانی  شماره  با   1392 مدل  وانت  پیکان  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  11۴F00۴5۶17و  موتور  شماره  ۸2با  317ص۴۸ایران 
NAAA3۶AA۶DG293۸0۸مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

بابل 

آگهی تحدیدحدوداختصاصی
 قسمتی ازپالک39اصلی بخش سه رامهرمز-رامشیر

نظرباینکه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرثبت رامهرمزمالکیت وتصرفات مفروزی محمدرضامنیعی 
فرزندعبدالرحمان رابرابررای شماره1395۶0317005002۴21مورخه95/۶/۶تائی
لذاتحدیدحدودپالک  انتشاریافته  تکلیف  تعیین  ماده3قانون  های  وآگهی  دنموده 
یکباب  عرصه  دانگ  وسه  اعیان  ششدانگ  عنوان  تحت  مشارالیه  بنام  موصوف 
ابوعلیمه  رامشیرروستای  آدرس  به  بمساحت۴900مترمربع  گاوداری  ساختمان 
استنادماده1۴قانون  مورخه95/10/21ازساعت9الی12ظهربه  شنبه  درروزسه 
یامجاورین  بمالکین  آگهی  این  موجب  به  میگیرد.لذابدینوسیله  انجام  ثبت 
ونقشه  تحدیدحدود  عملیات  گرددکه  اخطارمی  ارتفاقی  حقوق  وصاحبان 
به  نسبت  خواهدشدواعتراض  وشروع  انجام  وروزمقرردرآگهی  درساعت  برداری 
صورتمجلس  تنظیم  ازتاریخ  ثبت  ماده20قانون  به  باتوجه  ارتفاقی  حدودیاحقوق 
م.الف)12/۴۴0(                                                                       شماره  خواهدشد.     تحدیدحدودبمدت30روزپذیرفته 

تاریخ انتشار:95/9/17
شیری-رئیس ثبت اسنادوامالك شهرستان رامهرمز

آگهی مزایده 
به  عنایتی کوکنده  میثم  علیه سید  اجراک محکوم  پرونده کالسه 950219/  در 
پرداخت 31/5 درصد دیه محکوم گردیده لذا بنا به درخواست  محکوم له اموال 
محکوم علیه را جهت تامین آن توفیف و از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان 
و مدیر اجرای احکام کیفری دادسرای شهرستان جویبار تحت شرایط زیر بفروش 
کاره  نیمه  اعیانی  انضمام  به  زمین  قطعه  مزایده یک  مورد  مال  می رساند ضمنا 
مسکونی احداثی در آن به مساحت تقریبی ۸00 متر مربع واقع در محدوده جویبار 

روستای مومنده میباشد 
1-قیمت کارشناسی شده به مبلغ 7۸0/000/000 ریال می باشد 

2-مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع و کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند برنده مزایده محسوب و مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از 

برنده اخذ و مابقی آن ظرف یکماه پس از فروش وصول می گردد 
3-موعد و زمان فروش روز دوشنبه 95/10/13 ساعت 12 ظهر در دفتر اجرای 

احکام کیفری دادسرای جویبار می باشد 
(م.  هشتم  شعبانی  )شهید  کوچه صدف  کوکنده  روستای  جویبار   : زمین  آدرس 

الف 1009
مدیر دفتر اجرای احكام كیفری دادسرای جویبار 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
محمد تقی اکبری کشتلی فرزند بِیژن  به شرح دادخواست به کالسه 13/1207/95 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
بیژن اکبری کشتلی فرزند محمد تقی          بشناسنامه  ۴9-20۶370۶115صادره 
از بابل  در تاریخ 95/۶/1۶اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 
متولد  بابل  از  2۴2۸صادره  ش  ش  به  حسین  فرزند  کشتلی  اسدنیا  1-شهربانو 

1350 همسر متوفی 
2- محمد تقی اکبری کشتلی فرزند بیژن به ش ش 2050270011 صادره از بابل 

متولد 1370 پسر متوفی 
بابل  از  صادره  ش2050521۶50  ش  به  بیژن  فرزند  کشتلی  اکبری  مائده   -3

متولد1372 دختر 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 13 شورای حل اختالف بابل 

آگهی موضوع ماده3
وماده13آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی اداره ثبت اسنادوامالك اهواز
وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  اینکه  نظربه 
شماره300۴3۸1-1395مورخ1395/7/2۸- رای  برابر  فاقدسندرسمی  های 

شناسنامه125۴2صادره  بشماره  فرزندیبار  عبدالزهراسالمی  آقای/خانم  تصرفات 
مساحت  به  ساختمان  یکباب  به  ازاهوازکدملی17529۴23۸۸نسبت 
دواهوازاخبارخروجی  پالک2۶90/3بخش  ازششدانگ  قسمتی  23۴/32مترمربع 
گردیده  منجربصدوررای  خدادادی  علی  حاج  35بنام  دفتر59صفحه23الی 
عموم  اطالع  روزجهت  پانزده  فاصله  به  دردونوبت  مزبورمراتب  لذابرابرماده3قانون 
آگهی می گرددتاهرکس نسبت به تصرفات مفروززه ومالکیت ایشان اعتراض داشته 
باشدازتاریخ انتشارنوبت اول این آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرامستقیمابه اداره 
ظرف  است  مکلف  نمایندومعترض  ورسیددریافت  اهوازتسلیم  اسنادوامالک  ثبت 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضائی تقدیم وگواهی 
درصورت  است  نمایند.بدیهی  تحویل  محل  ثبت  اداره  اخذوبه  دادخواست  تقدیم 
عدم وصول اعتراض درموعدمقرراداره ثبت برابر مقررات اقدام بصدورسندمالکیت 
خواهدنمود.     شماره م.الف)5/3502(                               تاریخ انتشارنوبت 

اول:1395/9/2 تاریخ انتشارنوبت دوم:1395/9/17
نصرت ا...-كفیل اداره ثبت اسنادوامالك ناحیه2اهواز

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 قسمتی از پالک چهار اصلی بخش دو رامهرمز

نظر به اینکه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
بندار  اکبر  مفروزی  تصرفات  و  مالکیت  رامهرمز  مستقردرثبت  رسمی  سند  فاقد 
فرزند اصغر را برابر رای شماره 1395۶0317005000۸12مورخه 95/2/2۶تائید 
نموده و آگهی های ماده 3قانون تعیین تکلیف انتشار یافته لذا تحدید حدود پالک 
موصوف بنام مشار الیه تحت عنوان ششدانگ یکبابخانه به مساحت 235/2۶متر 
مربع به آدرس رامهرمز پشت سپاه قدیم جنب مدرسه شهید امیری خیابان شهید 
نادر ممبینی در روز چهارشنبه مورخه 95/10/15از ساعت 9 الی 12ظهر به استناد 
ماده 1۴قانون ثبت انجام می گیرد.لذا بدینوسیله به موجب این آگهی بمالکین یا 
مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی اخطار می گردد که عملیات تحدید حدود و 
انجام و شروع خواهد شد و اعتراض  نقشه برداری در ساعت و روز مقرردرآگهی 
نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی با توجه به ماده 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
الف:  م  پذیرفته خواهد شد.  شماره  به مدت 30روز  تحدید حدود  صورتمجلس 

)12/۴3۴( تاریخ انتشار :1395/9/17
باغدار-كفیل ثبت اسنادو امالك شهرستان رامهرمز

دادنامه 
تاریخ :9۴/10/2۶                                             کالسه پرونده: ۶۶۶/2/9۴                    

دادنامه: ۸0۴ 
مرجع رسیدگی شعبه 2شورای حل اختالف اسالمشهر

خواهان: اقدس جمشیدی  اسالمشهر خ کاشانی  خ رضوان   پ11 
خوانده: مهدی پژوه مجهول المکان 

موضوع: مطالبه نفقه 
گرشکار: در این پرونده خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم نموده است 
که دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به صدور 

رای می نماید. 
رای شورا 

درخصوص دعوی خواهان خانم اقدس جمشیدی به طرفیت خوانده آقای مهدی پژوه 
وبه خواسته مطالبه نفقه فرزند مشترک ازتاریخ 9۴/9/1 لغایت صدور حکم وماهیانه 
مبلغ سیصدهزارتومان با احتساب هزینه دادرسی با عنایت به محتویات پرونده وبا 
استناد به فتوکپی مصدق سند طالق نامه عادی که حکایت ازرابطه زوجیت سابق بین 
خواهان وخوانده دارد تقاضای نفقه فرزند مشترک را نموده ودرجلسه رسیدگی شورا 
اعالم داشته خوانده همسر سابق اینجانب بوده وازتاریخ 9۴/9/1 تا کنون نفقه فرزند 
مشترک را پرداخت نکرده است  لذا نسبت به آینده وماهیانه مبلغ دویست هزارتومان 
را خواستارم خوانده نیز علی رغم ابالغ درجلسه شورا حضورنیافته والیجه ای نیز 
ارسال ننموده است علیهذا شورا با توجه به اینکه ادعای خواهان ازهرگونه ایرادی 
مصون مانده وبا استناد به ماده 1199 قانون مدنی و515 قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده ) زوج ( به پرداخت نفقه آینده فرزند مشترک ازتاریخ 
دادخواست 9۴/9/2  ماهیانه مبلغ دویست هزارتومان همچنین با احتساب هزینه 
دادرسی درحق خواهان صادر واعالم می دارد رای صادره غیابی وظرف مهلت 20روز 
پس ازابالغ قابل واخواهی دراین شعبه وپس از آن قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم 

محترم اسالمشهرمی باشد. م/الف 19۸0 
خادمی ممان – قاضی شعبه 2شورای حل اختالف اسالمشهر 

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك لرستان

آگهی
آقایان شهرام و عیسی شهرت هر دو حسین بیگی احتراما بازگشت به درخواست 
شما وارده به شماره 11۴..111517 مورخه 1395/۶/3 به طرفیت سایر مالکین 
بر  مبنی  آباد  خرم  یک  بخش  اصلی   195۴ پالک  از  فرعی   2۶3 پالک  مشاعی 
تقاضای افراز میزان مالکیت مشاعی بانک ملت با توجه به گزارش نماینده و نقشه 
بردار این واحد شماره  11۴/1/19۶۴۶ مورخه 1395/9/۴ و مساحت پالک مرقوم 
)۶۸/۴9 متر مربع( و تعدد مالکین پالک مزبور و برابر مواد 5 و ۶ ایین نامه قانون 
مالکین  سایر  و  شما  به  و  صادر  افراز  عدم  گواهی  مشاعی  امالک  فروش  و  افراز 
مشاعی به انضمام نقشه ملک ابالغ می گردد و چنانچه هر یک از مالکان به گواهی 
صادره اعتراض داشته باشند برابر ماده 2 آیین نامه قانون افراز می تواند ظرف 10 
افراز به مراجع ذیصالح قضایی مراجعه نمایند. م  ابالغ گواهی عدم  تاریخ  از  روز 

الف ۴1۴۴59
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد – محمد علی ابراهیمی. 

دادنامه
کالسه پرونده: 17۶/۴/95          شماره دادنامه: 3۶0-95      

مرجع رسیدگی کننده:  شورای حل اختالف بخش بوستان حوزه چهارم 
خواهان: علی هاشمی       ساکن: نسیم شهر- خ امام خمینی- جنب ایستگاه 2 

پالک ۴97 دفتر بیمه ایران 
خوانده: کریم قلی نیا    ساکن: مجهول المکان 

خواسته: مطالبه طلب 
گردشگار: پس از ارجاع پرونده به شورای حل اختالف شعبه چهارم و ثبت آن و 
را  پرونده ختم رسیدگی  بررسی محتویات  با  قاضی شورا  قانونی  تشریفات  جری 

اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:
)) رای قاضی شورا ((

در خصوص دادخواست آقای علی هاشمی فرزند حسن بطرفیت آقای کریم قلی نیا 
بخواسته مطالبه طلب به مبلغ 3/۴00/000 ریال با احتساب هزینه دادرسی و خسات 
تاخیر تادیه ، شورا با عنایت به محتویات پرونده مدارک ابرازی از ناحیه خواهان که 
حکایت از اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته خواهان را دارد باتوجه به عدم حضور 
خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه شورا و عدم ارسال الیحه دفاعیه دعوی خواهان 
را مقرون به صحت دانسته و مستندا به ماده 11 قانون شورای حل اختالف و مواد 
19۸و 1301 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 3/۴00/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 320/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت تاخیر 
تادیه برابر شاخص بانک مرکزی ازتاریخ سر رسید لغایت اجرای کامل دادنامه در حق 
خواهان صادر و اعالم میدارد. رای صادر شده غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه پس ازآن قابل تجدید نظرخواهی در محاکم 

عمومی شهرستان بهارستان می باشد. م / الف 19۶1 
گراوندی – قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف بهارستان

دادنامه 
دادگستری شهرستان جوانرود

شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
نشانی  به  کرمانشاه  استان  ملت  بانک  از  وکالت  به  قادری  نگین  خواهان:خانم 

کرمانشاه چهاراه بسیج -مدیریت حقوقی شعب بانک ملت استان کرمانشاه 
خواندگان:آقای فرهاد صادقی فرزند عباس  2.آقای علی احمدی فرزند علی احمد 

3. آقای توفیق احمدی همگی مجهول المکان 
خواسته: مطالبه مبلغ 22/177/۸۸۴  ریال بابت اصل بدهی و مبلغ 3/9۶7/5۶9 
ریال بابت جریمه تأخیر به ماخذ12 درصد وفق نرخ مندرج در ماده قرارداد جمعا تا 
تاریخ  1395/1/15  به مبلغ ۴53/ 1۴5/ 2۶ تاریخ یوم االداء کل طلب بانک روزانه 

مبلغ 291/ 7 ریال به انضمام هزینه های دادرسی  و حق الوکاله وکیل 
رأی شورا

در خصوص دادخواست خانم نگین قادری  به وکالت از بانک ملت استان کرمانشاه 
به طرفیت خواندگان 1. آقای فرهاد صادقی  2. علی احمدی 3. توفیق احمدی به 
بابت  مبلغ 3/9۶7/5۶9  به  بدهی  اصل  ریال  مبلغ 22/177/۸۸۴  مطالبه  خواسته 
جریمه تاخیر تایدیه به ماخذ 12 درصد وفق نرخ مندرج در ماده قرارداد جمعا تا 
تاریخ 15/ 1395/1 به مبلغ 2۶/1۴5/۴53 ریال تا یوم االداء کل طلب بانک روزانه 
مبلغ 7/291 ریال به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل با این توضیح 
که خواهان در درخواست تقدیمی بیان داشته اند بانک ملت شعبه جوانرود به خوانده 
بازپرداخت  به  مشارالیه  که  نموده  پرداخت  تسهیالت  صادقی(  )فرهاد  اول  ردیف 
تعهدات  برخالف  نامبرده  لکن  گردیده  مقرر  سررسیدهای  در  مذکور  تسهیالت 
قراردادهای خود در سررسیدهای مقرراز پرداخت دیون متعلقه استنکاف نموده که 
جمع کل بدهی ایشان تا تاریخ 1395/1/15 مبلغ 2۶/1۴5/۴53 ریال می باشد لذا 
بنابه مراتب وفق ماده 7 قانون تسهیل اعطایی تسهیالت بانکی تقاضای رسیدگی 
پرداخت 22/177/۸۸۴  به  خواندگان  تضامنی  محکومیت  بر  مبنی  حکم  و صدور 
ریال بابت اصل بدهی و مبلغ 3/9۶7/5۶9ریال بابت خسارات تاخیر تایدیه تا تاریخ 
1395/1/15 و از این تاریخ تا یوم االداء روزانه مبلغ 7/291 ریال به ماخذ 12 درصد 
وکیل  الوکاله  و حق  دادرسی  هزینه های  و  قرارداد  ماده 12  در  مندرج  نرخ  وفق 
اوراق و محتویات پرونده و قراردادهای منعقده فی مابین  به  با عنایت  را دارد که 
خواهان و خواندگان و تعهدنامه پیوستی و دیگر محتویات پرونده و با توجه به اینکه 
خواندگاه علی رغم و درج اخطاریه در روزنامه محلی در جلسه حاضر نگردیده اند 
لذا مستند به مواد 19۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و 125۸ قانون مدنی حکم به 
محکومیت خواندگان به پرداخت اصل تسهیالت دریافتی و خسارات تاخیر تادیه تا 
تاریخ 1395/1/15 و پرداخت مبلغ مندرج در ماده 12 قرارداد از تاریخ 1395/1/15 
تایوم االداء احتساب هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر می گردد :رای 
صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

برگ اجرائیه 
مشخصات محکوم له/محکوم لهم

:بوشهر-  نشانی  پدر:محمدعلی   نام  خانوادگی:بحرانی   نام  1-نام:محمد    
همراه  تلفن  واحد7   23 پالک  کوچه  انتهای   2۸ بوستان  کوچه  سنگی  خیابان 

09173137251
مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم

1-نام:محمد حسن   نام خانوادگی:کیوانی راد   نام پدر:-  نشانی:مجهول المکان
2-نام:فرهاد     نام خانوادگی:کیوانی راد      نام پدر:محمدحسن    نشانی :مجهول 

المکان 
محکوم به:

مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
9509977710500559 جکم بر محکومیت خوانده )فرهاد کیوانی راد(بپرداخت 
مبلغ دویست و هفتاد و یک میلیون و نهصد و هشتاد و سه هزار و چهارصد و 
یازده ریال بابت اصل خواسته همچنین پرداخت هزینه دادرسی و تعرفه خدمات 
قضایی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
مرکزی  شاخص  براساس  حکم  اجرای  لغایت   9۴/10/1 دادخواست  تقدیم  تاریخ 
خواهان  حق  در  است  محاسبه  به  مکلف  اجرا  دایره  که  ایران  اسالمی  جمهوری 
صادر و در مورد خوانده )محمد حسن کیوانی راد(حکم به بیحقی صادر شد و نیم 

عشر در حق دولت 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه

1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی(2- 
و  وحکم  اجرا  که  کند  معرفی  مالی  بدهد3-  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی 
اجراییه  اجرای مفاد  به  قادر  را  .چنانچه خود  باشد  از آن میسر  به  استیفامحکوم 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
به  بر میزان وجوه نقدی که  اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات 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 اعسار به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت 
خودداری   -۴)139۴ مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   3 و   ۸ شود)مواد  می 
حکم،حبس  اجرای  از  فرار  منظور  به  اموال  صورت  کامل  اعالم  از  علیه  محکوم 
ماده  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون   3۴ دارد)ماده  پی  در  را  هفت  درجه  تعزیری 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴(5-انتقال مال  ا و ماده 1۶   . 20 ق.م 
به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
نقدی  جزای  با  درجه شش  تعزیری  مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت 
اجرای  نحوه  قانون  مجازات می شود)ماده 21  دو  هر  یا  به  نصف محکوم  معادل 
محکومیت مالی 139۴(۶-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 محوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی 139۴(
مدیر دفتر شعبه پنجم حقوقی  بوشهر نیک كار

تاریخ انتشار: 95/9/17

رسیدگی به پرونده  100 میلیاردی
 در کرج با 3متهم

احکام مربوط به سه متهم که با عناوین مختلف 
اقدام به کالهبرداری بیش از 100 میلیارد ریال از 

۶0 نفر کرده بودند تا پایان آذر صادر می شود.
صادق حسنوند، رئیس شعبه 112 دادگاه کیفری 
2 شهرستان کرج با اشاره به رسیدگی به پرونده 
100 میلیارد ریالی در این شعبه گفت: این پرونده 
از سال 1392 گشوده شده و آخرین دفاعیات از 
متهمان هفته قبل) 7 آذر( اخذ و حکم مربوطه تا 

پایان آذرماه صادر خواهد  شد.
وی افزود: متهمان سه نفر هستند که متهم ردیف 
قضایی،  احکام  اتهامات جعل  با  »رضا-الف«  اول 
جعل اسناد، کالهبرداری و استفاده از سند مجعول؛ 
متهم ردیف دوم »مهدی- ح« که وکیل نیز بوده 
در  معاونت  نامشروع،  مال  تحصیل  اتهامات  با 
کالهبرداری و پرداخت رشوه به مقام قضایی؛ متهم 
ردیف سوم »علی اکبر- ع« با اتهامات مشارکت در 
کالهبرداری، جعل اسناد و استفاده از سند مجعول 
روبه رو هستند. رئیس شعبه 112 دادگاه کیفری 2 
کرج درباره نحوه بازداشت متهمان توضیح داد: این 
افراد در سال 92 توسط اداره کل اطالعات غرب 
استان تهران شناسایی و پس از فراخوان داده شد 
در تهران، مالرد و کرج تعداد ۶0 نفر اقدام به طرح 
شکایت کردند که تاکنون رضایت 30 نفر از شاکیان 

توسط متهمان جلب شده است.

طرح »هرمز؛ اولین شهر بدون قبض 
کاغذي آب« اجرایي شد

مدیرعامل آبفاي هرمزگان از اجراي طرح »هرمز؛ 
آذرماه  در  آب«  کاغذي  قبض  بدون  شهر  اولین 
امسال خبر داد و گفت:  این طرح در راستاي تحقق 
طرح هوشمند سازی جزیره هرمز و با هدف حذف 
مراجعه حضوري مامورین قرائت و قبوض کاغذي 

اجرایي شده است.
»امین قصمي« در این رابطه افزود: در این طرح با 
واگذاري قرائت کنتور به خود مشترکین ،شهروندان 
جزیره هرمز مي توانند صرفا با ارسال یک پیامک 
شامل رقم مصرفی * کد اشتراک به سامانه پیامکي 
3000۴122، صورت حساب مصرفي خود شامل 
شناسه قبض،شناسه پرداخت و آب بهاء خود را 
دریافت نموده و نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.

به گفته وي؛ شهروندان مي توانند از طریق سامانه 
پایانه   ،)ATM(عابربانک دستگاه   ،1522 تلفني 
هاي فروشگاهي pos، همراه بانک و یا وب سایت 
شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان نسبت به 

پرداخت قبوض اقدام نمایند.
قصمي گفت: همچنین صرفه جویی در وقت و 
هزینه های نیروی انسانی، افزایش میزان اطمینان 
مشترکین از مبلغ قبض و تحقق رضایت مندی  
آنان از نحوه ارائه خدمات از دیگر اهداف اجراي این 

طرح بوده است.

توسعه زیرساخت هاي شهري با ترویج فرهنگ مالیاتي
شهردار سفید دشت، ترویج فرهنگ مالیاتي و عملکرد مناسب نظام 
مالیاتي را عامل مهم و کلیدي در کمک به شهرداري ها براي توسعه 
زیرساخت هاي شهري دانست. به گزارش روابط عمومي اداره کل امور 
مالیاتي استان چهارمحال و بختیاري، حسین ایزدي در نشست مشترک 
با مدیر کل امور مالیاتي استان افزود: پرداخت مالیات از سوي مؤدیان، 
کمک بزرگي در احداث و تکمیل پروژه هاي نیمه تمام عمراني است و به 
تحقق توسعه زیرساخت هاي شهري کمک شایاني مي کند. ایزدي افزود: 
امید است بتوانیم با پرداخت به موقع مالیات از سوي فعالین اقتصادي و 
مودیان گامي بلند در جهت توسعه همه جانبه استان از جمله زیرساخت 
هاي شهري برداریم. وي در پایان خواستار بازنگري در قانون تقسیم 
مالیات بر ارزش افزوده و افزایش سهم شهرداریهاي استان از این منبع 
درآمدي شد. مدیر کل امور مالیاتي استان نیز، از اجرایي شدن طرح 
جامع مالیاتي تا پایان سال در استان خبر داد و افزود: با جرایي شدن 
این طرح ملي که بزرگترین طرح اقتصادي کشور مي باشد گامي بلند در 
جهت تحقق عدالت مالیاتي برداشته مي شود. بیگدلي در ادامه با اشاره 
به ارتباط وتعامالت مناسب و دوسویه اداره کل امور مالیاتي با شهرداري 
هاي استان؛ اختصاص سه درصد از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها 
را گامي بلند در جهت شکوفایي و توسعه زیرساخت هاي شهري دانست. 
وي ادامه داد: بهره مندي از یک نظام مالیاتي مطلوب یکي از پیشنیازهاي 
ضروري براي رسیدن به توسعه اقتصادي پایدار مي باشد که براي رسیدن 
به این منظور باید فرهنگ پرداخت مالیات را در جامعه نهادینه ساخت. 
وي گفت: با فرهنگ سازي مالیاتي صحیح مي توان شهروندان را از نقش 
مالیات در توسعه کشور و توزیع عادالنه ثروت و درآمد در جامعه آگاه نمود. 
بیگدلي تصریح کرد: فرهنگ سازي مالیاتي یکي از اولویت هاي اداره کل 
امور مالیاتي استان و یک ضرورت براي اقتصاد کشور است که براي تحقق 

عزم ملي و همگاني را مي طلبد.

کمیته امداد بوشهر  از دستگاه های برتر در بحث سالمت اداری 
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر گفت: کمیته امداد جزو 10 دستگاه 
برتر در بحث سالمت اداری است. احمد لطفی با اشاره به اینکه بازرسی 
از سازمان ها امری ضروری است، گفت: همه فعالیت ها و اقدامات کمیته 
وحسابرسی  نظارت  مورد  مداوم  طور  به  مختلف  بخش های  در  امداد 
قرار می گیرد. وی با بیان اینکه بازرسی نامحسوس در سطح استان و 
شهرستان مرتبا انجام می شود، خاطر نشان کرد: به منظور رسیدگی به 
مشکالت و پاسخ به موقع به شکایات مردمی 2 مرحله در سال، فعالیت ها 
و عملکرد همکاران در امداد به صورت ویژه مورد بازرسی قرار می گیرد و 

سامانه ای برای این منظور هم ایجاد شده است.
وی قانون مداری و قانون گرایی در کمیته امداد را یک اصل دانست و بیان 
کرد: کمیته امداد یک نهاد ارزشی است و مستقیماً زیر نظر مقام معظم 

رهبری به مردم نیازمند خدمت رسانی می کند.
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر قانون مداری و خدمت خالصانه به 
جامعه هدف را یک اصل دانست و اظهار داشت: کمیته امداد یک نهاد 
ارزشی است و مستقیما توسط دفتر مقام معظم رهبری نظارت و کنترل 
می شود. وی با بیان اینکه کنترل و نظارت بر هر سازمان باعث تعالی در 
بحث ارائه خدمات بیشتر به خدمات گیرندگان، شایسته ساالری، پویایی 
و نشاط سازمان می شود، گفت: کمیته امداد در بحث خدمات رسانی و 

سالمت اداری جزء دستگاه های برتر است.
لطفی تصریح کرد: سیاست امداد در امر بازرسی و نظارت، بحث خود 
کنترلی است و حوزه بازرسی عاملی برای ارائه خدمت مطلوب برای جامعه 

هدف است.

خبر خبر

استاندار  زمان:معاون  خبرنگار  امیررضاصادقی- 
ازبهبود  ری  ویژه  شهرستان  فرماندار  و  تهران 
کیفیت آب شرب مردم باقرشهر در ایام دهه فجرو 

تا پایان امسال خبر داد .
با خبرنگاران و  ا...جمالی پور در گفتگو  هدایت 
باقرشهرضمن  شهرداری  عمومی  روابط  مسؤل 
اغلب  تحقق  شاهد  امروز  افزود:  خبر  این  اعالم 
وعده هایی هستیم که در بدو تصدی مسؤلیت 
فرمانداری ویژه ری خود را نسبت به آنها متعهد 
می دانستیم و ارتقای کیفیت آب از آن جمله قول 
هایی بود که با مساعدت پرودگارعملی می شود.

شهردار باقرشهر نیز درخصوص پروژه آب شرب 
باقرشهر، گفت : تامین ، تقویت و افزایش حجم 
آبدهی باقرشهر یکی از دغدغه های اصلی ماست 
بردو  بالغ  رقمی  تاکنون حدود  راستا  این  در  و 
میلیارد تومان صرف شده تا آب باقرشهر به کام 

مردم گواراتر شود.
درخور  همراهی  یادآوری  با  فرج  استاد  سعید 
به آب  پروژه های مربوط  با  فرماندار ری  توجه 
باقرشهرخاطرنشان ساخت : با تامین و پرداخت 
دو میلیارد تومان دیگر، به زودی حجم مناسبی 
از آب تهران وارد شبکه آبرسانی باقرشهر خواهد 

شد.
الزم به ذکر است برای انجام و تکمیل این پروژه، 
درمجموع  پنج میلیارد تومان اعتبارالزم است که 
تا امروز دومیلیارد تومان از آن توسط شهرداری 
باقرشهر پرداخت شده و دو میلیارد دیگر نیز تا 
دستگاه  همین  توسط  جاری  سال  ماه  بهمن 
اجرایی تامین خواهد شد ضمن اینکه فرمانداری 
میلیارد  یک  پرداخت  نیز  ری  شهرستان  ویژه 
تومان باقی مانده را از محل اعتبارات شهرستانی 

تقبل کرده است.

معاون استاندار تهران خبر داد : 

بهبود کیفیت آب شرب باقرشهر در دهه فجر 

تبلیغات  دفتر  رییس  شیرانی-اصفهان: 
خبری  درنشست  اصفهان  استان  اسالمی 
جشنواره  شعر »یک قاصدک، یک ایده«  که  
برای  شعر  زبان  از  استفاده  ترویج  منظور  به 
با مفاهیم قرآنی در اصفهان  ارتباط کودکان 
آغازجریان  کرد:نقطه  عنوان  شد  برگزار 
،شکل  فرهنگی  صنایع  درعرصه  سازی 
وجود  ایده  که  زمانی  وتا  است  ایده  گیری 
نداشته باشد،طرح نمونه برای تولید محصول 
به  موضوع  وهمین  داشت  فراگیرنخواهیم 
عنوان نقطه آغازین برای  برگزاری جشنواره 

ایده های قرآنی مدنظر بوده است.
اینکه  بیان  با  محمدقطبی  االسالم  حجت 
تقسیم  دسته  سه  به  توان  می  را  ایده ها 
کرد، افزود: ایده های بهبود بخش به منظور 
های  ایده  دیگر،  محصوالت  کسری های  رفع 
تغییر بخش به منظور ایجاد زاویه جدید در 
به  نسبت  که  تاسیسی  ایده های  و  تولیدات 
بقیه محصوالت تولیدات ابداعی و نوآورانه را 
مدنظر دارد سه دسته ایده های بیان شده را 

شامل می شود.
علمیه  حوزه  اسالمی  تبلیغات  دفتر  رییس   
قم در استان اصفهان با بیان اینکه ایده های 
که  داریم  کشور  در  را  قرآنی  زیبای  بسیار 
تبدیل  محصول  و  طرح  به  را  آنها  میتوانیم 
خوانی  مکتب  سیستم  داشت:  بیان  کنیم، 
قرآنی ما شاهکار شفاهی است که می توانیم 
آن را در قالب میراث ناملموس مانند تعزیه، 

نوروز و غیره ثبت کنیم.

این  در  شرکت  برای  اینکه  بیان  با  وی 
جشنواره محدودیت سنی، جنسی و تحصیلی 
پس  ایده ها  این  کرد:  تصریح  نیست،  مطرح 
از جمع آوری در یک فرآیند علمی داوری و 
ایده های دارای قابلیت مجزا می شوند و یک 
یا  به شکل حضوری  ایده پروری  دوره کوتاه 
داده  آموزش  به شرکت کنندگان  غیرضروری 

می شود.
علمیه  حوزه  اسالمی  تبلیغات  دفتر  رییس 
قم در استان اصفهان با بیان اینکه ایده باید 
کرد:  تصریح  باشد،  انجام  قابل  و  نوآورانه  نو، 
بدین ترتیب پس از آموزش افراد ایده خود را 
بازنویسی می کنند و در ادامه پس از انتخاب 
ایده های برتر از ایده پردازان در قالب هدایایی 
تقدیر می شود، این افراد مورد حمایت مادی 
مراکز  به  و  می گیرند  قرار  ایده  تولید  برای 

مرتبط معرفی می شوند.
وی اضافه کرد: همچنین اگر فردی خود قادر 
فرآیندهایی  به سه روش  نبود  ایده  تولید  به 
بین  ارتباط  سرمایه  جذب  مانند  مرسوم 
شرکت های تولیدی و ایده پرداز و فروش ایده 

از وی حمایت می شود.
ایده های  کرد:  تاکید  قطبی  حجت االسالم   
قرآنی در قالب های آموزشی، کمک آموزشی، 
تزئینات  سرگرمی،  بازی،  اسباب  و  بازی 
نرم  فروش  و  عرضه  سیستم های  هدایا،  و 
و  فرهنگی  آزمایش  وب،  تحت  افزارهایی 
و  بومی  بازی  انیمیشن،  مناسک،  و  آیین ها 

محلی و غیره می تواند مطرح باشد.

برگزاری جشنواره شعرقرآنی کودک ونوجوان
 در اصفهان

استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
با نیت  ازدواج  مرکزی گفت: تقویت وقف 
جوانان از مهم ترین نیازهای اوقاف و امور 

خیریه استان است.
با  حسینی اراکی  باقر  سید  حجت االسالم 
فرهنگ  ترویج  بر  رسانه ها  تاثیر  به  اشاره 
وقف اظهار داشت: نهادینه سازی فرهنگ 
امر  این  به  عمومی  اقبال  افزایش  و  وقف 
رسانه ها  توانمند  به کارگیری دست های  با 
ممکن است و این قشر می تواند با انتشار 
خبری کوچک وقف ها و حسنات بسیاری 

را ایجاد کند.
مرکزی  استان  اوقاف  اداره کل  افزود:  وی 
ذرت،  تن   500 و  هزار   5 میزان  به  توانسته 
گندم،  تن   500 و  هزار  جو،  تن  هزار  دو 
چغندر قند، کلزا و گیاهان دارویی در بخش 
کشاورزی تولید کند، همچنین تامین روزانه 
12 تن شیر مصرفی استن مرکزی نیز تسوط 

این اداره کل انجام می شود.
استان مرکزی  امور خیریه  و  اوقاف  مدیرکل 
حد  در  می توانند  افراد  تمامی  کرد:  تصریح 
این  از  هم  رسانه  قشر  و  باشند  واقف  توان 
آیت ا...  مثال  به طور  نیست،  مستثنی  مهم 
طالب  تربیت  وقف  را  خود  وقت  قاضی زاده 

برای جامعه کرده است.
حسینی اراکی ادامه داد: اصحاب رسانه باید از 
وضعیت موقوفات اطالع  دقیق داشته باشند 
بسیار موثر  اوقاف  دایره  و  ارتباط رسانه  زیرا 
واقع شده است و ما باید همواره بسیجی گونه 

احیای  و  امر  این  شدن  نهادینه  راستای  در 
سنت الهی بکوشیم.

مرکزی  استان  امور خیریه  و  اوقاف  مدیرکل 
سنت  یک  عنوان  به  وقف  کرد:  خاطرنشان 
حسنه محسوب می شود که مردم باید در این 

مشارکت ماندگار شرکت داشته باشند.
مرکزی  استان  امور خیریه  و  اوقاف  مدیرکل 
قلم  با  می تواند  رسانه  هر  کرد:  تصریح 
راستای  در  اقدام  این  با  و  باشد  واقف  خود 
شود،  واقع  موثر  فرهنگ  این  نهادینه سازی 
موقوفات  برابر  در  موظفند  وقف  مسئوالن 

امینانه برخورد کنند.
تا  موظفند  اوقاف  مسئوالن  داد:  اوامه  وی 
فرد  خواسته  اساس  بر  را  اعطایی  موقوفات 
برآورده  شرایط  اگر  و  کنند  استفاده  واقف 
مورد  نبود  محیا  واقف  فرد  خواسته  کردن 
وقفی غریب به نیت واقف صرف شود، نظارت 
هدف  با  موقوفات  صرف  راستای  در  دقیقی 

واقف انجام می شود.

مدیركل اوقاف استان مركزی تاكید كرد:

تقویت وقف با نیت  ازدواج جوانان مهم ترین نیازهای اوقاف استان
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گزارش شش ماهه اول سال 95
 )طبق ماده 71 بخشنامه بودجه سازمان شهرداری ها(

شهرداری اراك
معاونت برنامه ریزی و توسعه

محمد ابراهیم عباسی -   شهردار اراک

آگهی وقت رسیدگی 
با  المکان  فعال مجهول  مراد  فرزند سبز  اله چناری صدری  روح  آقای  بدینوسیله 
متهم  دادگاه  این  کیفری   2 ۶13/10۴/95/ک  کالسه  پرونده  محتویات  به  توجه 
وقت  تعیین  به  نظر  که  )قمه(  عمدی  جرح  و  ضرب  ایراد  در  مشارکت  به  است 
در  مراتب  تاریخ 95/10/1۸ ساعت 0۸:30 صبح  در  اتهامی  پرونده  به  رسیدگی 
اجرای ماده 3۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیر االنتشار 
آگهی تا نامبرده در وقت مقرردر جلسه دادگاه حضور و از اتهام انتسابی خود دفاع 
نماید بدیهی است در صورت عدم حضور نامبرده دادگاه در اجرای ماده ۴0۶ قانون 

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

رای دادگاه
سید  فرزند  بجانب  حق  باقر  محمد  سید  آقای  خواهان  دادخواست  خصوص  در 
به خواسته  فرزند شکراله  ندافی  رامین خیری  آقای  به طرفیت خوانده  ابوالقاسم 
مطالبه مبلغ 33۴/250/000 ریال بابت مطالبه وجه چک به انضمام هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت صدور حکم و اجرای کامل 
آن به شرح جلسه دادرسی نظر به محتویات پرونده و مالحظه می گردد اظهارات 
خواهان در جلسه رسیدگی و با عنایت به اینکه خوانده علیرغم ابالغ اخطاریه به 
نحو قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه ای نیز ارسال ننموده و دلیل و 
مدرکی که حکایت از برائت ذمه خویش در مقابل ادعای خواهان باشد اقامه و ابراز 
ننموده و اینکه اصل بر بقاء دین بود مگر خالف آن به اثبات برسد بنابراین دادگاه 
با عنایت به جمیع مراتب پیش گفته دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به 
مواد 19۸ و 502 و 503 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 33۴/250/000 ریال به عنوان 
اصل خواسته و مبلغ 9/95۸/750 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به 
میزان تعرفه قانونی ریال برای مرحله بدوی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
سفته لغایت یوم صدور حکم و اجرای کامل آن بر اساس تغییرات شاخص قیمت 
ها که از سوی بانک مرکزی تعیین و در زمان وصول محاسبه می گردد در حق 
خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز پس از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه بوده و سپس ظرف مدت 20 روز دیگر قابل 

تجدید نظر خواهی نزد محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد. 
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – حمید رضا احمدیان

آگهی ابالغ
خواهان/ شاکی حسن نصیرایی موزیرجی به طرفیت خوانده/ متهم منوچهر بابایی 
کامران  و  ایقانی  پوریا  و  ایقانی  و ساقی  و محمد صالح صادقی  ایقانی  و سیاوش 
و  ید  خلع  و  منقول(  غیر  مالکیت)مالی  اثبات  خواسته  به  ایقانی  ساغر  و  ایقانی 
الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان  شهرستان 
بابل نموده که جهت رسیدگی به شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل 
دادگستری شهرستان  میدان والیت-  بابل-  مازندران- شهرستان  استان  در  واقع 
ثبت  به کالسه 93099۸11109012۶0  و  ارجاع  بابل کدپستی:۴713۶5۸739 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/11/0۶ و ساعت 09:00 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان  بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 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.
مدیر دفتر شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل- ذبیح اله نژاد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون  ماده 115و1۸0  تجویز  به  بنا 
پرونده کالسه  در  اتهام خود  از  دفاع  قریشی جهت  متهم جوهر  کیفری  امور  در 
دادگاه  این  در  مورخ 95/11/9 ساعت 10 صبح  در جلسه  39۴/95 شعبه 101 
حاضر در صورت عدم حضور دادگاه راسا مبادرت به صدور رای غیابی خواهد بود. 
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه  كیفری 2ایالم- احمد بیگی

آگهی ابالغ
خواهان یوسف اسمعیل نتاج- یونس اسماعیل نتاج به طرفیت مریم بیگم میرزا 
بابایی به خواسته دستور فروش ملک مشاع و تحویل سهم حاصله از فروش، تقدیم 
دادگاه های عمومی حقوقی شهرستان شهرستان بابل نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل واقع در بابل ارجاع و به کالسه 
علت  به  است.   11:15 ساعت   9۶/01/30 آن  رسیدگی  وقت  و  ثبت   950۶39
مجهول المکان بودن خوانده فوق الذکر و درخواست خواهانها و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده یک هفته 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به  دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود جهت رسیدگی حاضرشوند.
منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون  ماده 115و1۸0  تجویز  به  بنا 
پرونده کالسه  اتهام خود در  از  امور کیفری متهم حیدر سارویی جهت دفاع  در 
۶۴1/95 شعبه 101 در جلسه مورخ 95/10/29 ساعت 11 در این دادگاه حاضر 

در صورت عدم حضور، دادگاه راسا مبادرت به صدور رای غیابی خواهد بود. 
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه  كیفری 2ایالم- احمد بیگی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بنا به تجویز ماده 115و1۸0 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
اتهام خود در  از  امور کیفری متهم تقی عزیز زاده فرزندعبدالحسین جهت دفاع 
در  95/11/9 ساعت9/30  مورخ  در جلسه  پرونده کالسه 1113/9۴ شعبه 101 
این دادگاه حاضر در صورت عدم حضور دادگاه راسا مبادرت به صدور رای غیابی 

خواهد بود. 
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه  كیفری 2ایالم- احمد بیگی

برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم

1- نام: یوسف نام خانوادگی: انصاری نام پدر:هادی  نشانی: ایالم م 22 بهمن روبرو 
بانک ملت دفتر وکالت 

2- بانک ملی به مدیریت عباس کریمی- نشانی: ایالم بلوار شهید بهشتی
مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم

1- سیامک صفرصیفی نام پدرعبدالحمید
محکوم به:

                         9110090۸۴3۴00779 شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
و شماره دادنامه مربوطه  محکوم علیهم بصورت تضامنی محکومند به 1- پرداخت 
و  دادرسی  و 2-پرداخت خسارت  اصل خواسته  بابت  ریال  مبلغ 000/000/37۶ 
3- پرداخت خسارت تاخیر تادیه مطابق قرار داد در حق محکوم له و ۴- پرداخت 

مبلغ 000/۸00/1۸ ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت
محکوم علیهم بصورت تضامنی مکلفند از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.
2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا و حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف ده روز صورت جمع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت 
مذکور مجرم شود که قادر به اجرای احکام حکم و پرداخت محکوم به بوده اید 
از  واقع  یا صورت خالف  نکنید  را معرفی  اموال خود  پرداخت  فراردر  برای  لیکن 
دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسرباشد به 

مجازات حبس از ۶1 تا ۶ ماه محکوم خواهد شد.
۴- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 3۴اجرای احکام مدنی میباشد به قانون 
اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/79 و همچنین مفاد 

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 10 آبان 1377 توجه نمائید.
منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری ایالم

 آگهی ابالغ اجرائیه
 کالسه:13950۴015097000251/1

بدینوسیله به 1- آقای بهاءالدین زاهدی فرزند یداله به شماره ملی ۴500۶92207 
و شماره شناسنامه 197)ضامن( 2-آقای سجاد حاتمی فرزند علی عباس به شماره 
ملی ۴50110۸0۸۸ و شماره شناسنامه 101۴)ضامن( 3-آقای محمد امین عبدی 
فرزند عبدالرسول به شماره ملی ۴529779971 و شماره شناسنامه 1۴21)ضامن( 
پرونده اجرائی کالسه 13950۴015097000251/1 که برابر گزارش مأمور ابالغ 
اداره پست آدرس شما جهت ابالغ اوراق اجرائی مورد شناسائی واقع نگردیده ابالغ 
بین   1390/07/2۶ مورخ  شماره 900۴9۴5055۴   داد  قرار  برابر  که  گردد  می 
عباس نادری و پست بانک استان ایالم مبلغ 122/19۶/1۸۸ ریال )یکصد و بیست 
و دو میلیون و صد و نود و شش هزار و صد و هشتاد و هشت ریال( بدهکار می 
باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه توسط بدهکار بستانکار درخواست صدور اجرائیه 
نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می 
باشد. لذا طبق ماده 1۸ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از 
تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات 

اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ایالم

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

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

فاقد سند رسمی 
تعیین  قانون  موضوع  اول  1395۶031۶002001300هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  خانم  تاجماه بفحم  
فرزند عابد به شماره شناسنامه 5۸7صادره از رباط در یک باب ساختمان مسکونی 
به مساحت 10۴،99 متر مربع پالک 2۶۴1 فرعی  از 1 اصلی واقع در اسالم آباد 
نامه عادی  ابومسلم خراسانی کوچه شهدای چهارم  شامل مبایعه  غرب  خیابان 
وعدم دسترسی به مالک محرزگردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
اخذ رسید، ظرف  از  تسلیم و پس  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو 
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 : 1395،09،17
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395،10،۴

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالك شهرستان اسالم آباد غرب

آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه پرونده 1/557/95

شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان :اسماعیل کریمی  فرزند محمد 

خوانده :مادح مرادی – فرزند امین 
خواهان فوق دادخواستی با خواسته فسخ معامله بطرفیت مادح مرادی فوق  تقدیم 
وقت    9 ساعت   1395/10/29 روز   برای  و  است  شده  ارجاع  شعبه  این  به  که 
این  از طریق  بودن خوانده  بعلت مجهول المکان  لذا  تعیین شده است   رسیدگی 
آگهی به وی 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.
دبیر شعبه اول  شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

احضار متهم 
آقای  شکایت  حسب  دادیاری  این   95099۸۸۴۶5۴00327 کالسه  پرونده  در 
عبدا... قیطولی وند علیه آقای سیروان محمدی فرزند سلیم به اتهام ایراد صدمه 
بدنی عمدی و توهین می باشد .نظر به اینکه متهم فوق مجهول المکان میباشد 
بدین وسیله به تجویز ماده 17۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور کیفری به نامبرده ابالغ میگردد تا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی 
جهت رسیدگی و دفاع از اتهام انتسابی در این دادیاری حاضر شود.در غیر اینصورت 

طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد .
صفرخانی-دادیارشعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جوانرود 

شهردار گندمان: 
فرهنگ سازي مالیاتي به عمران و 

آباداني شهر رونق مي بخشد
شهردار گندمان در دیدار با مدیرکل امور مالیاتي 
استان گفت: فرهنگ سازي مالیاتي و آگاه سازي 
شهروندان با مقوله مالیات، کمک بزرگي به عمران 
و آباداني شهري و توسعه زیرساخت هاي اقتصادي 
کشور مي کند. به گزارش روابط عمومي اداره کل 
روح  بختیاري،  و  استان چهارمحال  مالیاتي  امور 
ا... عظیمي در نشست مشترک با مدیر کل امور 
مالیاتي استان افزود: تخصیص سه درصد از مالیات 
بر ارزش افزوده به شهرداري ها کمک بزرگي به 
اماکن و تجهیزات شهري مي  توسعه و نوسازي 
نماید. عظیمي با تاکید بر اهمیت فرهنگ سازي 
مالیاتي و نهادینه کردن فرهنگ پرداخت مالیات 
در جامعه؛ درآمدهاي مالیاتي را بهترین و سالم 
ترین منابع درآمدي جهت نیل به اهداف اقتصادي 
گندمان  شهردار  دانست.  جامعه  در  اجتماعي  و 
گندمان  شهرداري  مجموعه  آمادگي  از  ادامه  در 
در همراهي با اداره کل امور مالیاتي استان جهت 
نهادینه سازي فرهنگ مالیات در جامعه خبر داد. 
مدیر کل امور مالیاتي استان نیز، مالیات را عامل 
براي  اضافي  تقاضاي  با  مقابله  جهت  در  موثري 
کاالهاي مصرفي، کاهش شکاف بین درآمدهاي 
طبقات ثروتمند و طبقات فقیر، اصالح کننده روند 
سرمایه گذاري در اقتصاد و تحقق عدالت اقتصادي 

در جامعه دانست. 

خسارت 34 میلیارد تومانی بارش 
برف پاییزی به مرکبات بهشهر

مدیر جهاد کشاورزی بهشهر از خسارت 3۴ میلیارد 
تومانی بارش برف و بروز سرما به باغات مرکبات 

شهرستان خبر داد.
خلیل حقیقی اظهار کرد: خسارت ناشی از بارش 
برف و بروز سرما طی بررسی و بازدید میدانی به 
عمل آمده از باغات مرکبات شهرستان بهشهر بالغ 

بر 3۴ میلیارد تومان ارزیابی شده است.
وی افزود: سطح باغات مرکبات از انواع پرتقال و 
نارنگی در سطح شهرستان بهشهر بالغ بر 5300 
هکتار با میزان تولید 122 هزار تن در سال است. 
71 هزار تن پرتقال و 51 هزار تن نارنگی برداشت 
می شود. حقیقی خاطرنشان کرد: پیش از بارش 
بهشهر  شهرستان  مرکبات  از  تن  هزار  برف 3۶ 
بارش برف و بروز سرما  برداشت شد و در زمان 
۸۶ هزار تن مرکبات برداشت نشده شامل ۶۶ هزار 
تن پرتقال و 20 هزار تن نارنگی در سطح باغات 
شهرستان وجود داشت. میزان خسارت برآورد شده 
تا ۴0 درصد میوه برداشت نشده ارزیابی شده است.
مدیر جهاد کشاورزی بهشهر گفت: از ۶۶ هزار تن 
پرتقال برداشت نشده باغات شهرستان در هنگام 
بارش برف 20 درصد یخ زده، 50 درصد کاهش 
کیفیت داشته و 30 درصد قابلیت ذخیره سازی 

دارد.

توزیع 871 میلیون لیتر از فراورده های نفتی
 در استان مرکزی

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه استان مرکزی از توزیع 
۸71 میلیون لیتر از انواع فراورده های نفتی در سطح استان مرکزی در 

طول ۸ماهه اول سال 95خبر داد.
مهندس عبدا... گیتی منش میزان توزیع بنزین موتور را 33۸میلیون و 
۸7۴ هزار لیتر ذکر کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 5درصد 
رشد نشان می دهد . وی علت افزایش ان را افزایش مسافرتهای نوروزی در 
مقایسه با سال گذشته، افزایش تولید خودروهای جدید و ساخت جایگاه 

های جدید دانست. 
 در ادامه ایشان به توزیع نفت سفید اشاره کرد و گفت: در طول ۸ماهه 
اول سال 95جمعا ۶میلیون از این فراورده در سطح استان توزیع که در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2۴درصد کاهش نشان می دهد وی علت 

این کاهش را گاز کشی برخی از روستاها دانست. 
مدیر منطقه استان مرکزی به نفتگاز توزیع شده در سطح استان مرکزی 
اشاره کرد و گفت: در طول ۸ماهه اول سال 95حدود ۴93میلیون و 
577هزار لیتر از این فراورده در سطح استان توزیع شده است که در 

مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 2درصد کاهش نشان می دهد.
وی در خصوص نفتگاز نیروگاهی گفت: در سال جاری مجموعا 2۸میلیون 
55۶هزار لیتر توزیع که در مقایسه با دوره مشابه قبل 71درصد کاهش 
نشان می دهد. وی علت این کاهش را تبدیل سوخت نیرو گاه ها به گاز  
می داند. گیتی منش میزان مصرف نفتکوره در طول ۸ماهه اول سال 95را 
3میلیون و ۶۸۴هزار لیتر ذکر کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
59درصد کاهش نشان می دهد وی علت این کاهش را تبدیل سوخت 

مصرف کنندگان این بخش و استفاده از گاز طبیعی می داند .
در نهایت این مسول میزان نفتکوره نیروگاهی در سال 95را صفر می داند 
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 100درصد کاهش نشان می دهد 
علت این کاهش تبدیل سوخت نیرو گاهها از نفتکوره به گاز است که 

میتواند در بهبود فرایندهای زیست محیطی موثر باشد . 

پایان بیستمین جشنواره سراسري فرهنگي ورزشي 
ایثارگران شرکت ملي گاز پارس جنوبی

رئیس روابط کار، مددکاري اجتماعي و امور ایثارگران مجتمع گاز پارس 
جنوبي از افتخارآفریني جانبازان و ایثارگران این مجتمع در بیستمین 

جشنواره فرهنگي ورزشي ایثارگران شرکت ملي گاز خبر داد.
علي اکبر قره بیگلو، رئیس روابط کار، مددکاري اجتماعي و امور ایثارگران 
مجتمع افزود: این جشنواره در هفت رشته ي ورزشي، فوتسال، شنا، تنیس 
روي میز، دارت، تیراندازي، پرتاب وزنه و شطرنج از تاریخ یکم لغایت هشتم 

اذرماه در شهر اصفهان برگزار شد.
وي با بیان درخشش ورزشکاران ایثارگر مجتمع گفت: جانبازان و ایثارگران 
مجتمع با آمادگي کامل در این مسابقات با سایر شرکت کنندگان به رقابت 
پرداختند و در نهایت آقایان مرتضي نصیري در رشته ی شنا و سید شهریار 
پویان در رشته ي تیراندازي به مقام اول دست یافتند و مدال خوش رنگ 

طال را در این دو رشته به گردن آویختند. 
قره بیگلو در ادامه با اشاره به مهمترین هدف از برگزاري این مسابقات 
عنوان داشت: هدف از برگزاري این جشنواره، تأسي به رهنمودهاي مقام 
معظم رهبري در راستاي توجه ویژه به قشر ایثارگر، ارتقاي روحیه و 
سالمتي کارکنان جانباز، آشنایي بیشتر ایثارگران با یکدیگر و تحکیم 
اخوت و همبستگي عزیزان، تقویت باورهاي معنوي و حضور پرصالبت در 

عرصه هاي سازماني مي باشد.

خبر خبر

نفتي  هاي  فرآورده  پخش  ملي  شرکت  مدیر 
استان البرز وضعیت جایگاه هاي عرضه سوخت 
ارزیابي  استان مطلوب  این  را در  سي ان جي 
کرد و مصرف بهینه گاز در بخش هاي مختلف 
را بهترین راهکار براي به حداقل رساندن توقف 
عملیات و تعطیلي جایگاه هاي عرضه سوخت 

سي ان جي در فصل سرما دانست.
عرضه  هاي  جایگاه  وضعیت  توسلي  ابراهیم 
سوخت سي ان جي را در این استان مطلوب 
باب  و گفت: در حال حاضر 50  ارزیابي کرد 
فشرده  طبیعي  گاز  سوخت  عرضه  جایگاه 
)CNG( مجهز به ۶0  دستگاه کمپرسور در 
مدار سوخترساني استان البرز قرار دارند  که 
جایگاه  این  سوخت  عرضه  قابلیت  و  ظرفیت 
فعلي مي  تقاضاي  میزان  برابر  دو  از  بیش  ها 

باشد. 
توسلي با اشاره به راه اندازي  یک باب جایگاه 
سي ان جي  در آینده نزدیک در محدوده شهر 
میزان  افزود:  کرج  توابع شهرستان  از  گرمدره 
فروش گاز در جایگاه هاي سي ان جي استان 
بیش  ابتدایي سال جاري  ماه  البرز طي هفت 

از 12۴ میلیون متر مکعب بوده که به همین 
میزان در مصرف بنزین)لیتر( صرفه جویي شده 

است.
وي احداث و توسعه جایگاه هاي عرضه سوخت 
سي ان جي در کالنشهر کرج را یکي از اولویت 
نفتي  هاي  فرآورده  پخش  ملي  شرکت  هاي 
سوخت  این  جایگزیني  هدف  با  البرز  استان 
ایجاد  هوا،  آلودگي  کاهش  و   بنزین  با  پاک 

تسهیالت ویژه و حق انتخاب براي شهروندان 
عنوان کرد.

حفظ  منظور  به  داشت:  اظهار  همچنین  وي   
ایمني  بویژه  سوختگیري  استاندارد  شرایط 
مراجعین، عملکرد جایگاه هاي  سي ان جي از 
طریق کارشناسان شرکت ملي پخش فرآورده 
اداره  بازرسي  البرز و عوامل  نفتي استان  هاي 
قرار  پایش   و  ارزیابي  بازدید،  مورد  استاندارد 

مي گیرند.
افراد  آشنایي  و  توانمندسازي  توسلي  ابراهیم 
جایگاه  بویژه  سوخت  هاي  جایگاه  در  شاغل 
ایمني  مقررات  و  اصول  با  جي  ان  سي  هاي 
از  در راستاي خدمترساني مطلوب و ایمن را 
اولویت هاي دیگر شرکت ملي پخش فرآورده 
گفت  و  کرد  معرفي  البرز  استان  نفتي  هاي 
جهت  جاري  سال  ماه  مهر  پایان  تا  ابتدا  از 
تحت  سوخت  عرضه  هاي  جایگاه  پرسنل 
کالس  ساعت  نفر  هزار   2 از  بیش  پوشش 
مهمترین  توسلي  است.  شده  برگزار  آموزشي 
ان  سي  هاي  جایگاه  تعطیلي  و  توقف  علت 
جي در فصل سرما را  افت فشار گاز ناشي از 
اعالم  خانگي  بخش  در  بویژه  مصرف  افزایش 
این  بهینه  مصرف  و  مدیریت  با  گفت  و  کرد 
سوخت پاک در بخش هاي مختلف مي توان 
را در فصل پیش  ها  تعطیلي جایگاه  و  توقف 

رو به حداقل رساند.
از مجموع 50  جایگاه عرضه سوخت سي ان 
جي استان البرز  3۴  باب تک منظوره و 1۶ 

باب دومنظوره مي باشند.  

توزیع  سی ان جی در جایگاه های استان البرز با مصرف بهینه گاز

بهادری-اصفهان: سمینار بین المللی حفاظت 
تا   20 معماری  به  وابسته  تزئینات  مرمت  و 
22 آذرماه جاری در اصفهان برگزار می شود. 
دانشگاههای  با  تعامل  هدف  با  سمینار  این 
و  کیفی  سطح  ارتقا   ، مرمت  حوزه  در  برتر 
دانش اساتید و دانشجویان بر اساس آخرین 
تزیئنی  و حفاظت سطوح  مرمت  های  یافته 
و آشنایی دانشجویان، اساتید و صاحب نظران 
حوزه مرمت با آخرین تجهیزات و تکنولوژی 
های مرمت نما و پاکسازی جداره های شهری 
برگزار می شود. سمینار بین المللی حفاظت 
و مرمت تزیینات وابسته به معماری با حضور 
دانشگاه  از  دانشگاه  استاد  و  متخصص   17
های ساپی ینزا، پادوا و پلی تکنیک میالن از 
ایتالیا و متخصصین حفاظت و مرمت  کشور 
ابنیه تاریخی ایتالیا و نیز تعدادی از استادان 
در  کشور  سراسر  از  ایران  معماری  و  مرمت 
محل های ذکر شده برگزار خواهد شد. این 
با  و  اصفهان  هنر  دانشگاه  سوی  از  برنامه 
ملل  و خانه  اصفهان شناسی  مرکز  همکاری 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، 
اتاق  اصفهان،  استانداری  خورشید،  عمارت 
کشاورزی  و  معادن  و  صنایع  بازرگانی، 
اصفهان، شهرداری اصفهان، سازمان نوسازی 
نقش  جهانی  مجموعه  پایگاه  بهسازی،  و 

صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  جهان، 
علمی  وانجمن  اصفهان  وگردشگری  دستی 
مرمت واحیای بافت های تاریخی برگزار می 
شهر  و  راه  وزیر  معاون  حناچی  دکتر  شود. 
میراث  سازمان  معاون  طالبیان  دکتر  سازی، 
و گردشگری کشور،  فرهنِگی، صنایع دستی 
اصفهان،  محترم  شهردار  نژاد  جمالی  دکتر 
دکتر نادی مسئول امور دانشجویان و بورسیه 
مهندس  خارجه،  امور  وزارت  کشور  های 
رئیس  کیانی  دکتر  مجلس،  نماینده  بختیار 
دانشگاه هنر اصفهان، دکتر اله یاری مدیر کل 
میراث فرهنگی استان اصفهان دکتر محمدی 
ایتالیا،  بازرگانی  اتاق  رئیس  شهردار،  معاون 
یکی از اعضای کنسول ایتالیا، از مهمانان این 
برنامه هستند. افتتاحیه این سمینار 20 آذر 
سالن  همایش های  در محل  ساعت 9 صبح، 
اتاق بازرگانی اصفهان و همایش در روزهای 
کتابخانه  اجتماعات  سالن  در  آذر   22 و   21
شود.  می  برگزار  اصفهان  شهرداری  مرکزی 
شرکت  به  دوره  پایان  در  است؛  گفتنی 
کنندگان گواهی بین المللی ارائه خواهد شد 
برای  نام  ثبت  فضا،  به محدودیت  توجه  با  و 
الزامی بوده که عالقه  حضور در این سمینار 
مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر 

با شماره 3۶25۶019 تماس حاصل کنند.

برگزاری سمینار بین المللی حفاظت و مرمت تزئینات 
وابسته به معماری در اصفهان

خبرنگار پیام زمان - احمدی: فرماندار فریدونکنار 
گفت: برنامه جامع ورزش همگانی دستگاه های 

اجرایی باید در این شهرستان تدوین شود.
نشست  نخستین  در  منفردی  حسین  دکتر 
شورای توسعه ورزش همگانی در سالن اجتماعات 
فرمانداری فریدونکنار اظهار کرد: افتخارآفرینی 
ورزشکاران فریدونکنار در میادین ملی و فراملی 
برنامه ریزی  از  برانگیز بوده که ناشی  تحسین 

درست در حوزه ورزش شهرستان است.
ورزش های  هیأت  جدید  مسؤول  افزود:  وی 
همگانی باید برای رشد و توسعه ورزش در منطقه 

برنامه ریزی و تالش کند.
برنامه ریزی  اینکه  بیان  با  فریدونکنار  فرماندار 
کرد:  تصریح  است،  موفقیت  و  پیشرفت  الزمه 
هنوز نتوانستیم پیوند ساختارمندی بین ورزش 

همگانی و قهرمانی ایجاد کنیم.
منفردی با اشاره به اینکه استعدادهای ورزشی 
بیان کرد: نشست  است،  فراوان  فریدونکنار  در 
آسیب شناسی از چرایی عدم پیوند ساختارمند 

ورزش همگانی و قهرمانی باید برگزار شود.
وی چاق بودن مازندرانی ها نسبت به میانگین 
امور  در  نادرست  مدیریت  از  ناشی  را  کشوری 
ورزش شهرستان و استان دانست و خاطرنشان 
و  تاخیری  چنین  با  جلسه  این  اینکه  از  کرد: 
برای نخستین بار است که در سال جدید برگزار 

می شود گله مند هستیم.

منفردی ادامه داد: اداره ورزش و جوانان و هیآت 
ورزش های همگانی باید به گونه ای برنامه ریزی 
کند تا از این پس جلسات شورای توسعه ورزش 
برگزار  ماهانه  صورت  به  شهرستان  همگانی 
شود و ورزش کارکنان و کارمندان با همکاری 
دستگاه های اجرایی در مجتمع ورزشی معرفت 
انجام شود. فرماندار فریدونکنار با تاکید بر اینکه 
برنامه جامع ورزش همگانی دستگاه های اجرایی 
باید در این شهرستان تدوین شود، اظهار کرد: 
در  همگانی  ورزش  اجرای  بر چگونگی  نظارت 
انجام  فریدونکنار  فرمانداری  طرف  از  ادارات 
می شود. منفردی گفت: با توجه به لزوم ترویج 
فرهنگ ورزش همگانی باید در دهه فجر امسال 
جشنواره مسابقات ورزشی در دو بخش جداگانه 
برای کارمندان دستگاه های اجرایی و عموم مردم 

برگزار شود.
منفردی فرماندار فریدونکنار و عالیشان معاون 
مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در پایان اولین 
نشست شورای توسعه ورزش همگانی شهرستان 
از  هدایایی  و  تقدیر  لوح  اهدای  با  فریدونکنار 
نوجوانان  وزنه برداری  قهرمان  مویدی  محمد 
آسیا، کوثر آقاجانی و مریم همایونی نفرهای دوم 
گرجستان،  کاراته  بین المللی  مسابقات  سوم  و 
اسماعیل زاده مربی وزنه برداری شهرستان و فرج ا... 
مهدیدخت مدیر شورای ورزش روستایی دهفری 

فریدونکنار تجلیل کردند.

فرماندار فریدونكنار تاكید كرد:

لزوم تدوین برنامه جامع ورزش همگانی در ادارات شهرستان



10 نفت و انرژیچهارشنبه 17 آذر 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3375

 کشورهای عرب صادر کننده نفت گرد
 هم می آیند

آخرین  بررسی  برای  جاری  هفته  نفت  صادرکننده  عرب  کشورهای 
تحوالت بازار نفت و تصمیمات اتخاذ شده از سوی سازمان اوپک در 

قاهره گرد هم می آیند .
روزهای  نفت  صادرکننده  عرب  کشورهای  سازمان  اجرایی  کمیته 
برگزار  قاهره  در  را  نشستی  کویت  ریاست  به  دسامبر  نهم  و  هشتم 
خواهد کرد و پیرامون اجرای توافق نفتی اوپک میان اعضا مبنی بر 

کاهش حجم تولید نفت خود گفتگو می کنند.
کویت پیش از این به عنوان رئیس شورای اجرایی سازمان کشورهای 
کرده  اعالم  نفتی  توافق  از  را  خود  حمایت  نفت  کننده  صادر  عرب 
سازمان  نفت کشورهای عضو  وزیران   . بود  دانسته  تاریخی  را  آن  و 
با  خود  گذشته  روز  نشست  در  اوپک(  نفت)  صادرکننده  کشورهای 
این سازمان به میزان یک میلیون و 200  کاهش سقف تولید نفت 

هزار بشکه در روز موافقت کردند.
اعضای اوپک در یکصد و هفتاد و یکمین نشست این سازمان برای 
نفت خام  تولید  کاهش  بر سر  میالدی  از سال 200۸  بار  نخستین 
خود به اجماع رسیدند و توانستند توافق الجزایر را اجرایی کنند. بر 
اساس توافق مقدماتی )2۸ سپتامبر، هفتم مهرماه( الجزیره، قرار بود 
تا 33 میلیون بشکه  سطح تولید اوپک به 32 میلیون و 500 هزار 

در روز محدود شود.
اعضای اوپک در وین توافق کردند به مدت ۶ ماه از اول سال 2017 
تولید خود  از سطح  بشکه  میلیون و 200 هزار  روزانه یک  میالدی 
به 32 میلیون و 500 هزار بشکه  را  تولید  بکاهند و مجموع سقف 
در روز برسانند و این منوط به همکاری کشورهای غیرعضو اوپک و 

کاستن روزانه ۶00 هزار بشکه نفت از تولیدشان است. 
وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو اوپک همچنین با تولید روزانه 
سه میلیون و 900 هزار بشکه نفت خام ایران موافقت کردند. اعضای 
ثابت  اتخاذ شد،  انگیزه سیاسی  از  دور  به  با تصمیم خود که  اوپک 
کردند هنوز در شرایط سخت می توانند تصمیم های مهمی بگیرند 
و نقش مهمی در بازار انرژی جهان بازی کنند. پیش بینی ها حاکی 
از آن است که قیمت نفت با این تصمیم اوپک به محدوده 50 تا 55 

دالر برای هر بشکه می رسد.

توصیه به برقراری تفاهم گازی با قطر

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید، باید با کشور قطر در 
منافع  رفتن  تاراج  به  مانع  تا  برسیم  تفاهم  به  میدان های مشترک 

کشور به سود دیگران شویم.
سیدمصطفی میرسلیم افزود: اکنون سود اصلی را در تجارت گاز، سایر 

کشورها می برند.
وی گفت: ایران در برخورداری از گاز طبیعی دارای مزیت است که 

باید استفاده از آن در بخش های مختلف توسعه یابد.
و فشرده(  جی)گازطبیعی  ان  سی  المللی  بین  همایش   رئیس 
 سوخت های جایگزین افزود: اگر گسترش استفاده از گازطبیعی به 

عنوان سوخت نبود، امروز تهران در آلودگی مدفون شده بود.
وی ادامه داد: اکنون ۸0 درصد آلودگی هوای شهرهای بزرگ مربوط 

به بخش ترابری است که از بنزین و گازوییل استفاده می کنند.
تنها 13  ترابری  ناوگان  به عنوان سوخت  گاز  میرسلیم گفت: سهم 
باید  گاز  از  برخورداری  در  به مزیت کشور  توجه  با  است که  درصد 

میزان استفاده از آن افزایش یابد.
وی افزود: بر اساس برنامه ریزی ها باید تاکنون بیش از 2.3 میلیون 
خودروی پایه گازیوز تولید می شد اما تنها 1۴0 هزار خودروی پایه 

گاز سوز تولید شده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: بیش از سه میلیون 
خودروی گازسوزی که در کشور تردد دارند، تبدیلی هستند که در 

کارگاه ها انجام شده است.

واگذاری جایگاه های سوخت 
کار اشتباهی است

واگذاری  به  نسبت  شدت  به  سوخت  جایگاه داران  اتحادیه  رئیس 
را  اقدام  این  و  کرد  انتقاد  خصوصی  بخش  به  سوخت  جایگاه های 

اشتباه دانست.
اعظم  نیز قسمت  اینکه در حال حاضر  بیان  با  بیژن حاج محمدرضا 
جایگاه ها در اختیار بخش خصوصی است، افزود: در گذشته جایگاه ها 
به صورت اجاره در اختیار بخش خصوصی قرار می گرفت اما در این 

مناقصه مالکیت هم به بخش خصوصی واگذار می شود.
اشتباه  را  خصوصی  بخش  به  سوخت  جایگاه ها  واگذاری  ادامه  وی 
که  درحالی  جایگاه ها  این  میلیاردی  معامله  کرد:  اظهار  و  دانست 
امکان تغییر کاربری  آن ها وجود ندارد، تغییری در کیفیت جایگاه 
با کشور  از  خارج  از  یا  کشور   داخل  از  افرادی  نمی کند.   ایجاد 
 پول های زیاد می آیند و فکر می کنند از این نمد کالهی هم برای 
آن ها دوخته می شود و نمی دانند قسمت اعظم جایگاه ها ورشکسته 
با مقام معظم رهبری  هستند. در مورد وضعیت جایگاه ها مکاتباتی 
و رییس جمهور انجام داده ایم. از سوی دیگر برند سازی جایگاه ها را 

هم مطرح کردند که این مساله مالکیت ما را هم زیر سوال می برد.
وجود  ضرورت  اینکه  بیان  با  سوخت  جایگاه داران  اتحادیه  رییس 
گذشته  در  گفت:  گیرد،  قرار  بررسی  مورد  باید  جایگاه های شرکتی 
ضرورت وجود جایگاه ها این بود که اگر مورد خاصی از نظر سیاسی 
در جایگاه اختصاصی پیش آمد دست شرکت نفت خالی نباشد و قادر 
باشد با جایگاه هایی که در مالکیت خود دارد کشور را از حالت رکود 
و سکون خارج کند. البته حتما معتقد هستند که مشکلی پیش نمی 
آید که جایگاه ها را واگذار می کنند، حتی برای ساخت جایگاه جدید 

هم ورورد نکرده اند.
جایگاه های  واگذاری  می شود  گفته  اینکه  درمورد  محمدرضا  حاج 
سوخت به بخش خصوصی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی صورت 
می گیرد، گفت: نفت در این قانون مستثنی است زیرا وجه سیاسی 
آن به وجه اقتصادی اش چیره است. از سوی دیگر به خریدار جایگاه 

اجازه داده نمی شود به کار دیگری مشغول شود.
در  می شود  دفن  میلیاردها سرمایه  جایگاه   با خرید  داد:  ادامه  وی 
به  خریدار  نمی شد.  فروخته  داشت  بهره ای  جایگاه ها  اگر  که  حالی 
به  اما  کند  می  خریداری  را  جایگاه  رسد  می  سود  به  که  این  امید 
نتایج دلخواه نمی رسد و اعتراض می کند. برای جلوگیری از نارضایتی 
خریداران نیز برندسازی را مطرح کردند. مگر جایگاه سوخت کت و 
شلوار است که برند داشته باشد؟ برند برای جنس به کار برده می 
شود، برای جنسی که کیفیت متفاوت داشته باشد درحالی که کیفیت 

بنزینی که در کشور استفاده می شود یکسان است.
به  افراد  کرد:  تاکید  پایان  در  سوخت  جایگاه داران  اتحادیه  رییس 
ابعاد سیاسی واگذاری جایگاه های سوخت به بخش خصوصی توجه 
نمی کنند. جایگاه شرکتی تاسیس شد به این منظور تاسیس شد که 

در کوران مشکالت جایگاه قرار بگیرد.

قیمت جهانی نفت کاهش یافت 

برای  روسیه  و  اوپک  توافق  رغم  به  که  در حالی 
کاهش تولید، تولید تقریبا در همه مناطق عمده 
صادر کننده نفت افزایش یافته، و این نگرانی تقویت 
شده که مازاد عرضه موجب در بازار ممکن است در 
سال 2017 نیز ادامه پیدا کند، قیمت نفت دیروز 

کاهش داشت. 
قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با 19 سنت، معادل 
0.3 درصد کاهش نسبت به رقم پایانی روز دوشنبه، 

به 5۴ دالر و 75 سنت رسید.
قیمت نفت خام آمریکا نیز 32 سنت، معادل 0.۶ 
درصد کاهش داشت و به 51 دالر و ۴7 سنت رسید.
تجار گفتند، کاهش قیمت ها به دلیل افزایش تولید 

اوپک و روسیه در ماه نوامبر بوده است.
بر اساس تحقیقی که دیروز منتشر شد، تولید نفت 
اوپک در ماه نوامبر به 3۴.19 میلیون بشکه در روز 
رسیده که بیشتر از 33.۸2 میلیون بشکه ماه اکتبر 
بوده و رکورد باالترین میزان تلوید این سازمان را بار 

دیگر جابجا کرده است.
روسیه نیز روز جمعه اعالم کرد که متوسط تولیدش 
در ماه نوامبر به 11.21 میلیون بشکه در روز رسیده 
که در طی حدود 30 سال گذشته بی سابقه است.

این بدان معناست که اوپک و روسیه به تنهایی 
تقریبا نیمی از کل تقاضای جهانی نفت را تامین می 
کنند. تقاضای جهانی برای نفت اندکی باالتر از 95 

میلیون بشکه در روز است.
این اخبار تنها چند روز پس از آن منتشر می شود 
که اوپک و روسیه توافق کردند که تولید خود را 
در سال 2017 کاهش دهند. انتشار خبر این توافق 
قیمت نفت را بیش از 10 درصد افزایش داده است.

در اقدامی دیگر که نشان دهنده تداوم جنگ بر 
سر سهم بیشتر از بازار به خصوص در آسیاست، 
شرکت آرامکوی عربستان قیمت نفت سبک خود 
برای ماه ژانویه در بازار آسیا را 1.20 دالر نسبت به 

ماه دسامبر کاهش داده است.
اما تحلیلگران گفتند، بعید است قیمت نفت به سطح 

قبل از توافق هفته گذشته اوپک برگردد.

روسیه کاهش تولید نفت را از 
اسفند آغاز می کند

کرد:  اعالم  روسیه  ترنس نفت  شرکت  مدیرعامل 
احتمال می رود روسیه از ماه مارس 2017 میالدی 

)اسفندماه( برنامه کاهش تولید نفت را آغاز کند.
به گزارش ایسنا، نیکوالی توکارف گفت: با توجه به 
توافق حاصل شده میان اعضای سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( و تولیدکنندگان غیر عضو 
این سازمان برای کاهش سطح تولید، احتمال می 
رود روسیه کاهش سطح تولید نفت خام را از ماه 

مارس سال آینده میالدی آغاز کند.
وی گفت: تا جایی که اطالع دارم و با توجه به توافق 
این کشور با اعضای اوپک قرار است از ماه مارس 
2017 میالدی این برنامه در روسیه عملیاتی شود.

الکساندر نواک، وزیر انرژی این کشور، پیش تر گفته 
بود که روسیه حاضر است روزانه با 300 هزار بشکه 
کاهش از سطح تولید خود، مقدار آن را در سال 

نزدیک به 15 میلیون تن برساند.
اعضای اوپک هفته گذشته توافق کردند که برای 
کاهش عرضه مازاد نفت در بازارهای جهانی، تولید 
یک  میالدی   2017 سال  آغاز  از  را  خود  روزانه 
میلیون و 200 هزار بشکه کاهش دهند و مجموع 
آن را به رقم 32 میلیون و 500 هزار بشکه در روز 

برسانند.
این سازمان امیدوار است کشورهای غیر عضو این 
سازمان نیز در مجموع تولید خود را ۶00 هزار بشکه 

در روز کاهش دهند.

تولید نفت ایران 40 هزار بشکه 
در روز افزایش یافت 

ایران که بر اساس توافق 30 نوامبر اجازه یافته تولید 
را  تولیدش  نوامبر  ماه  در  دهد،  افزایش  را   خود 

۴0 هزار بشکه بیشتر کرده است. 
نشان  رویترز  تحقیق  نتایج  تسنیم،  گزارش   به 
می دهد تولید نفت اوپک در یک ماهه منتهی 
به توافق این سازمان یعنی در ماه نوامبر به دلیل 
افزایش صادرات عراق و دو کشور معاف از توافق 
یعنی نیجریه  لیبی باز هم رکورد شکسته است.

و  آمارهای کشتیرانی  اساس  بر  تحقیق که  این 
تهیه  صنعتی  منابع  از  آمده  دست  به  اطالعات 
شده نشان می دهد که عرضه نفت اوپک در ماه 
نوامبر به 3۴.19 میلیون بشکه در روز رسیده در 
حالی که این رقم در ماه اکتبر 33.۸2 میلیون 

بشکه بوده است.
به دنبال توافق هفته گذشته اوپک برای کاهش 
تولید خود و امیداوری به کاهش مازاد عرضه در 
به  دوشنبه  روز  برنت  نفت  قیمت  آینده،  سال 
باالی 55 دالر رسید. قیمت ها همچنان نسبت 
به اواسط سال 201۴، 50 درصد کاهش نشان 

می دهد.
بر اساس این تحقیق، اوپک در ماه نوامبر روزانه 
 32.50 سقف  از  بیشتر  بشکه  میلیون   1.۶9
گذشته  هفته  نشست  در  که  ای  بشکه  میلیون 
 32.50 سقف  است.  کرده  تولید  شد  تعیین 
میلیون بشکه قرار است از ژانویه 2017 رعایت 

شود.
استثنای  به  نوامبر  ماه  در  اوپک  نفت  عرضه 
میلیون   33.23 اندونزی،  و  گابن  کشورهای 
بشکه در روز بوده که باالترین رقم ثبت شده در 
آمارهای رویترز از سال 1997 تاکنون است. در 
نشست هفته گذشته، عضویت اندونزی در اوپک 

مجددا به حالت تعلیق در آمد.
این گزارش حاکی است ایران که بر اساس توافق 
30 نوامبر اجازه یافته تولید خود را افزایش دهد، در 
ماه نوامبر تولیدش را ۴0 هزار بشکه بیشتر کرده 
است. تولید نفت عراق نیز به رقم بی سابقه ۴.۶2 

میلیون بشکه رسیده است.
در میان کشورهایی که کاهش تولید داشته اند، 
از  بعد  استفاده داخلی  به دلیل کاهش  عربستان 
سپری شدن فصل گرما، بیشترین کاهش تولید را 

شاهد بوده است.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
بنزین  قیمت  اینکه  بیان  با  نفتی  فرآورده های 
درمورد  نمی کند،  پیدا  افزایش  در سال جدید 
حفظ یا حذف کارت سوخت نیز گفت: درمورد 

کارت سوخت منتظر تصمیم مجلس هستیم.
عباس کاظمی در مورد مذاکره با شرکت های 
ها  پاالیشگاه  توسعه  و  ساخت  برای  خارجی 
تمایل  اظهار  زیادی  های  شرکت  داد:  توضیح 
تومان  میلیارد  سه  تا  دو  نیازمند  که  می کنند 
مذاکرات  در  پیشرفت خوبی  اما  است  سرمایه 
که  آبادان  پاالیشگاه  کارهای  و  شده  حاصل 

دولتی بود در حال آغاز است.
قیمت  افزایش  مورد  در  نفت  وزیر  معاون 
داد:  توضیح   9۶ سال  بودجه  الیحه  در  بنزین 
پنج درصدی که در بودجه ذکر شده هر سال 
اما از محصول برداشته می شود،   وجود دارد و 
 قیمت ها ثابت می ماند. فکر نمی کنم افزایش 
هم  قبل  های  سال  زیرا  باشیم  داشته  قیمت 

همین روال وجود داشت.
کاظمی در ادامه درمورد اصالح سامانه سوخت 
اظهار کرد: اگر بخواهیم سامانه را اصالح کنیم 
به ۴0 تا ۸0 میلیارد تومان سرمایه نیاز است. 

ما در مورد عرضه بنزین با توجه به پروژه ستاره 
خلیج فارس نگرانی نداریم.

هستند  نگران  دوستان  برخی  داد:  ادامه  وی 
تضمین  هر صورت  در  را  عرضه  امنیت  ما  اما 
سوز  گاز  طرح  از  نفت  وزیر  می کنیم.معاون 
این  گفت:  و  داد  خبر  سیکلت ها  موتور  کردن 
طرح در مرحله مطالعه قرار دارد و با همکاری 
مجموعه های صنعت CNG می تواند عملیاتی 

شود. 
کاظمی با اشاره به اینکه وزارت نفت به دنبال 
نوسازی ۶ پاالیشگاه کشور با هزینه 1۴ میلیارد 
دالر است، گفت: فاینانس مورد نیاز این طرح 
تأمین شده و از فردا نوسازی پاالیشگاه آبادان 
 ۴ یورو  استاندارد  با  بنزین  تولید  منظور  به 
آغاز خواهد شد.وی ادامه داد: بازرسی ادواری 
سیلندرهای گاز باید در دستور کار سریع قرار 
گیرد تا شاهد انفجار این سیلندرها در هنگام 

سوخت گیری نباشیم.
معاون وزیر نفت از طرح گاز سوز کردن موتور 
سیکلت ها خبر داد و گفت: این طرح در مرحله 
مجموعه های  همکاری  با  و  دارد  قرار  مطالعه 

صنعت CNG می تواند عملیاتی شود.

پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
احتمال  درباره  همچنین  نفتی  فرآورده های 
گازوئیل  قیمت  درصدی   50 تا   30 افزایش 
برای سال آینده هم تصریح کرد: شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی پیشنهادی 
از  و  نکرده  ارائه  گازوئیل  قیمت  افزایش  برای 
افزایش قیمت این فرآورده نفتی اطالعی ندارم.

حذف  احتمال  درخصوِص  همچنین  وی 
فعاًل  کرد:  بیان  بنزین  هوشمند  کارت های 
عرضه کارتی بنزین ادامه دارد و برنامه ای برای 
ابالغ نشده  حذف کارت های هوشمند سوخت 
از  اینکه  بر  تاکید  با  مسئول  مقام  است.این 
خردادماه سال گذشته تاکنون عرضه بنزین به 

صورت تک نرخی انجام شده است و عماًل مردم 
بنزین  خرید  برای  خود  شخصی  کارتهای  از 
استفاده نمی کنند یادآور شد: در حال حاضر 
صرفاً  سوخت  جایگاه های  در  بنزین  عرضه 
عماًل  و  می شود  انجام  داران  جایگاه  کارت  با 
کارت هوشمند سوخت جایگاه داران نقش یک 

سوئیچ را بازی می کند.
برنامه  به  اشاره  با  همچنین  مسئول  مقام  این 
سوخت  هوشمند  سامانه  بهسازی  و  اصالح 
گفت: بر این اساس پروژه ای به ارزش حدود 
اجرای  با  که  شده  تعریف  تومان  میلیارد   ۸0
آن بهسازی و اصالح سامانه هوشمند سوخت 

انجام می شود.

معاون وزیر نفت:

بنزین گران نمی شود

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: اکنون ما 
رتبه اول ذخایر گاز در جهان راداریم و تا چند وقت 

قبل این جایگاه در اختیار روسیه بود.
در  نیروگاه   ۸۶ هم اکنون  کرد:  اظهار  مومنی  سعید 
که  استفاده می کنند  گاز  از  استان های کشور  سطح 

این یک نعمت بزرگ است.
اینکه  بیان  با  ایران  مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز 
و  داریم  را  جهان  در  گاز  ذخایر  اول  رتبه  ما  اکنون 
تا چند وقت قبل این جایگاه در اختیار روسیه بود، 
گفت: در حال حاضر بیش از هزار و ۸0 شهر کشور از 

نعمت گاز برخوردار هستند.
نعمت  از  برخوردار  خانوارهای  به شمار  اشاره  با  وی 
میلیون   20 اکنون  کرد:  تصریح  استان  در  گاز 
مصرف کننده گاز در کشور بوده که از این تعداد 1۶ 
میلیون خانوار شهری و چهار میلیون خانوار روستایی 

هستند.
گازرسانی  شبکه  توسعه  اینکه  یادآوری  با  مؤمنی   
از  نشان  گاز  از  روستاها  و  شهرها  برخورداری  و 
برنامه ریزی و تالش برای توسعه شبکه دارد، تصریح 
کرد: مردم ما باید از خدمات گاز در کنار صرفه جویی 

لذت ببرند.
از  ما  استفاده  وضعیت  اکنون  داشت:  بیان  وی 
مباحث  به  باید  و  است  استانداردها  مافوق  گاز 
مصرف  تا  کرد  توجه  ساختمان  ملی  استانداردهای 

کاهش یابد.
یادآوری  با  ایران  گاز  ملی  شرکت  گازرسانی  مدیر 
نمی کنیم،  استفاده  خوب  الهی  نعمت  از  ما  اینکه 
گفت: لذا می بایست به سمتی رفت تا از این نعمت 

الهی به خوبی استفاده شود.

با   1۸B سکوی  گاز  ارسال  و  تولید    
به  مکعب  فوت  میلیون   500 ظرفیت 
پاالیشگاه فازهای 17 و 1۸ پارس جنوبی 

آغاز شد. 
مجری  بویری،  حسن  شانا،  گزارش  به    
اعالم  با  پارس جنوبی  و 1۸  فازهای 17 
سکو،  این  از  بهره برداری  گفت:  خبر  این 
مجموع برداشت بخش فراساحل این فازها 
را به حدود ۴3 میلیون متر مکعب در روز 

افزایش می دهد.
بویری اعالم کرد: با استفاده از گاز سکوی 
و  اتان  تن   500 حدود  روزانه   ،1۸B
تولید  به  گازی  میعانات  بشکه  هزار   20

محصوالت این فازها افزوده می شود.
وی با اشاره به این که سکوی 1۸B پارس 
بود،  شده  نصب  امسال  مردادماه  جنوبی 
عنوان کرد: انتقال گاز از سکوی 1۸B با 
خط لوله 32 اینچ به پاالیشگاه این فازها 
درون  دریایی  لوله  خط  تکمیل  از  پس 

میدانی این سکو صورت گرفته است.
به گفته بویری، برداشت گاز از این سکو 
در حالی آغاز شده که عملیات هوک آپ، 
ماه   2 آن،  راه اندازی  و  راه اندازی  پیش 
و  رسیده  پایان  به  نصب  عملیات  از  پس 
در انتظار تکمیل خط لوله دریایی درون 
 1۸A 1۸ به سکویB میدانی از سکوی

بوده است.
سکوی 1۸B پارس جنوبی پس از ۶2 روز 
کاری با ثبت رکوردی جدید در عملیات 
و  سکو  با  چاه  سازی  )یکپارچه  هوک آپ 

اتصاالت(، سوم آبان ماه امسال راه اندازی 
متخصصان  تالش  با  سکو  این  بود.  شده 
مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل 
بندر  صنعتی  یارد  در  )ایزوایکو(  ایران 

عباس ساخته شده است.
جنوبی  پارس   1۸ و   17 فازهای  مجری 
گفت: از زمان شروع راه اندازی مرحله ای 
میلیارد   12،5 حدود  تاکنون،  فازها  این 
بشکه  میلیون   9،5 گاز،  مکعب  متر 
و  اتان  تن  هزار   2۶0 گازی،  میعانات 
حدود 300 هزار تن پروپان و بوتان تولید 

شده است.
)دومین   17B سکوی  نیز  27مهرماه 
فازهای  سکوی  آخرین  اقماری،  عرشه 
17 و 1۸ پارس جنوبی( پس از عملیات 
و  بارگیری  عباس  بندر  یارد  در  ساخت، 
این  فراساحل  موقعیت  به  انتقال  آماده 

فاز ها شد.

بویری افزود: این سکو آماده نصب شده اما 
اکنون منتظر شرایط مطلوب آب و هوایی 

برای قرار گرفتن بر روی جکت است.
اوایل  تا  این سکو  بینی شده است  پیش 
اسفندماه امسال با ظرفیت 500 میلیون 

فوت مکعب به بهره برداری برسد.
روزانه  حاضر  درحال  بویری،  گفته  به 
۴0 میلیون متر مکعب گاز در پاالیشگاه 
به  و  سازی  شیرین   1۸ و   17 فازهای 
شبکه سراسری ارسال می شود که از این 
میان 30 میلیون متر مکعب از سکوهای 
متر  میلیون   12 حدود  و   1۸A و   17
دریافت  و ۸   7  ،۶ فازهای  از  مکعب هم 

می شود.
با نصب و راه اندازی سکوی 17B، پروژه 
به طور  جنوبی  پارس   1۸ و   17 فازهای 
با ظرفیت طراحی شده در مدار  کامل و 

قرار می گیرد. 

مدیر گازرسانی شركت ملی گاز ایران:

ایران رتبه اول ذخایر گاِز 
جهان را در اختیار دارد

  با ظرفیت 500 میلیون فوت مكعب؛

  برداشت گاز از سکوی 18B پارس جنوبی آغاز شد

با  تا  آمادگِی دولت خبر داد  از  منصور ریاحی 
های  فرآورده  صادرات  حاکمیتی،  نقش  حفظ 

نفتی را به بخش خصوصی واگذار کند. 
های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
نفتی ایران با تاکید بر اینکه دوره تصدی گری 
دولت در صنعت CNG به پایان رسیده و هم 
اکنون زمان ورود حداکثری بخش خصوصی و 
تصریح  است،  استراتژیک  این صنعت  در  بازار 
کرد: یکی از سیاست های جدید برای توسعه 
صنعت CNG کاهش فضای انحصاری و ایجاد 
با کاهش تصدی گری دولت و  رقابتی  بازاری 
صنعت  در  خصوصی  بخش  مشارکت  افزایش 

CNG است.
با تاکید بر اینکه هم اکنون  این مقام مسئول 
را  افول خود  به  رو  بلوغ  CNG دوره  صنعت 
پشت سر می گذارد و توسعه این صنعت پاک 
با تهدیدهای متعددی همراه شده است، تاکید 
توسعه  روی  پیش  تهدیدهای  از  یکی  کرد: 
سبد  سازی  متنوع  کشور،  در   CNG صنعت 
سوخت خودروها است به طوری که هم اکنون 
سهم  افزایش  برای  متعددی  های  سیاست 

سبد  در   CNG کنار  در   LNG و   LPG
سوخت مطرح است.

ایجاد ضرورت  به  اشاره  با   ریاحی 
منظور  به  خصوصی  بخش  های  کنسرسیوم   
کشور   CNG صنعت  در  مشارکت  افزایش 
یادآور شد: عالوه بر ایجاد کنسرسیوم، شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی هم به نمایندگی 
از دولت طرح برندسازی در صنعت CNG را 

آغاز کرده است.
های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
نفتی ایران در ادامه با اشاره به ضرورت تغییرات 
ویژه  به  و  دولت  بدنه  در  ساختاری  اساسی 
ورود  برای  نفتی  های  فرآورده  پخش  شرکت 
بخش خصوصی به یک فضای رقابتی کسب و 
کار، سوخت و فرآورده های نفتی، تبیین کرد: 
هم اکنون همزمان با آغاز تغییرات ساختاری، 

در  تغییرات  اعمال  منظور  به  اساسی  تحوالت 
و  ها  استراتژی  فرآیندها،  و  اهداف  ماموریت، 
خطوط تجاری شرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی کلید خورده است.
تغییر  اعمال  از  هدف  اینکه  بیان  با  وی 
ملی  در شرکت  مرحله  به  مرحله  ساختارهای 
ایجاد  منظور  به  نفتی  های  فرآورده  پخش 
و  توزیع  تامین،  حوزه  در  رقابتی  فضای  یک 
کرد:  تاکید  است،  نفتی  های  فرآورده  فروش 
واگذاری  اجرا،  دست  در  های  برنامه  از  یکی 
بخش  به  نفتی  های  فرآورده  صادرات  فرآیند 

خصوصی است.
وزیر  دستورات  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
و  توزیع  عرضه،  واگذاری،  بر  مبنی  نفت 
به  نفتی  های  فرآورده  صادرات  فرآیند  حتی 
بخش خصوصی واجد شرایط گفت: بر اساس 
و  نظارتی  نقش  صرفاً  دولت  استراتژی  این 
انتقال فرآورده های  از  حاکمیتی دارد و پس 
نفت،  انبارهای  در  آن  سازی  ذخیره  و  نفتی 
فرآیند صادرات فرآورده های مختلف نفتی به 

بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

واگذارِی صادرات فرآورده های نفتی به بخش خصوصی

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: تالش 
می کنیم در 10 سال آینده 7500 مگاوات برق با 

استفاده از انرژی های تجدیدپذیر تولید کنیم.
هوشنگ فالحتیان افزود:هم اکنون 95 درصد برق 
کشور از سوخت های فسیلی و فقط 5 درصد از 
طریق سدها تامین می شود؛ این مقدار با توجه به 
آلودگی سوخت های فسیلی و محدودیت های بین 
المللی، مناسب کشور نیست و باید به سمت تولید 
نیروی برق با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 

حرکت کنیم.
وی گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی 
مناسب کشور فعالیت های بسیاری برای استفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر در کشور انجام می شود که 
امیدواریم در زمان کوتاه تری به اهداف تعریف شده 
برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در تولید 

برق برسیم.

فناوری  و  علمی  معاونت  فناوری  توسعه  معاون 
ریاست جمهوری نیز در این کنفرانس گفت: تولید 
مقاالت علمی و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 

در کشور ما همگون نیست و فاصله بسیاری دارد.
برای  شده  وضع  قوانین  به  اشاره  با  وطنی  علی 
تاسیس  و  تجدیدپذیر  های  انرژی  از  استفاده 
صندوق نوآوری برای حمایت از شرکت های دانش 
بنیان اظهار امیدواری کرد که بتوان در زمان کوتاه 
برق  تولید  برای  تجدیدپذیر  های  انرژی  از  تری 

استفاده کرد.
وی با بیان اینکه 2 هزار و ۸00 شرکت دانش بنیان 
داریم و بخش عمده ای از آنها در حوزه انرژی های 
تجدیدپذیر فعال هستند، گفت:دولت مصمم است 
با حمایت از این شرکت ها اقتصاد جدیدی را بنیان 

گذارد که جای خام فروشی نفت را بگیرد.
وطنی افزود:دولت تصمیم دارد سهم فروش نفت را 

به 20 درصد برساند اقتصاد باید مبتنی برنفت نبوده 
بلکه باید متکی به آن باشد.

فناوری  و  علمی  معاونت  فناوری  توسعه  معاون 
ریاست جمهوری خاطر نشان کرد که شرکت های 
دانش بنیان نقش راهبردی دراقتصاد دانش بنیان 
دارند و ایران آماده همکاری با شرکت های خارجی 
برای استفاده از ظرفیت انرژی های تجدپذیر ایران 

و انتقال فناوری آن است.
کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیرایران با 
حضور هیات هایی از 23 کشور دنیا همچون آلمان، 

چین، بلغارستان، فرانسه، سوییس، ایتالیا، کانادا 
و انگلیس با رویکرد زمینه سازی سرمایه گذاری 
خارجی در این حوزه از دیروز 1۶ آذرماه و به مدت 

3 روز برگزار می شود.
تخصصی  های  پنل  روزه  سه  کنفرانس  این  در 
موضوعات مختلفی بررسی وکشورهای موفق در 
این حوزه همچون آلمان و اسپانیا از تجارب خود 
خواهند گفت همچنین کارگاه های مختلفی با 
حضور اساتید برجسته این حوزه در زمینه انتقال 

فناوری برگزار می شود.

تولید 7500 مگاوات برق در 10 سال آینده 
با انرژی های تجدیدپذیر
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الزم وملزومات بودجه
 

* پدرام سلطاني
  نایب رییس اتاق ایران

 اینکه دولت بودجه سال 9۶ را با افزایش 11 
درصدی نسبت به سال 95 در بودجه گنجانده، 

در بدو امر حاکی از تالشی است که برای انضباط بیشتر مالی در دولت 
صورت گرفته است. اما این رقم را باید مقداری کالبدشکافی کرد و 
از درون آن اطالعات تفصیلی را استخراج و برمبنای آن قضاوت کرد. 
در ترتیب هزینه های دولت آنچه به چشم می خورد این است که با 
وجود افزایش 11درصدی در بعضی بخش ها افزایش هزینه ها بیشتر 
و در برخی کمتر از متوسط بوده است.در بخش تملک دارایی های 
سرمایه یی که بخش مهمی نیز به شمار می رود و به عبارتی بودجه 
عمرانی دولت را تشکیل می دهد که صرف پروژه های زیربنایی، تکمیل 
طرح های نیمه تمام و پرداخت بدهی های معوق دولت به پیمانکاران 
می تواند بشود، میزان افزایش 9 درصد دیده شده است، یعنی کمتر 
از متوسط افزایش کل بودجه و این بخش نشان می دهد که دولت 
واقعی  تخصیص  ما  اگر  البته  است.  کرده  هدف گذاری  محتاطانه تر 
بودجه عمرانی را در سال 95 مبنا قرار دهیم و آن را با رقم سال 9۶ 
بودجه مقایسه کنیم، اعداد تغییر قابل توجهی پیدا می کنند. از بودجه 
عمرانی سال 95 برآورد ها و گمانه زنی هایی که تاکنون به عمل آمده، 
تاکنون  بودجه  تخصیص  درصد  الی ۴0  حداکثر 30  که  است  این 
عملیاتی شده و در این بخش در سال 95 با کسری فاحشی رو به رو 
خواهیم شد. بدون شک مقایسه عملکرد 95 با الیحه بودجه 9۶ تغییر 
قابل توجهی را هویدا خواهد کرد. در بخش تملک دارایی های مالی 
که عموما خرید اوراق مشارکت و اوراق خزانه واگذار شده است هم، 
یک انقباض 10 درصدی دیده می شود. یعنی دولت پیش بینی کرده 
که در سال 9۶ طبیعتا میزانی از بدهی هایی که در قالب اوراق خزانه 
یا مشارکت دارد بازپرداخت کند و این میزان بازپرداخت را 10درصد 
کمتر از سال 95 در نظر گرفته است.  اما اگر از بخش مصارف بگذریم 
و به بخش درآمدها بپردازیم، در این بخش یک افزایش ۴۶ درصدی 
را در واگذاری های دارایی های سرمایه یی مالحظه می کنیم. این بخش 
که عموما به خصوصی سازی و واگذاری شرکت ها و سهام های دولت 
البته به دلیل  اختصاص دارد، بسیار بلندپروازانه تنظیم شده است. 
درخصوص  قضاوت  نیست،  مشخص  واگذاری  این  جزئیات  اینکه 
اما اگر به عملکرد واگذاری ها در سال  آن کمی مشکل خواهد بود 
بدون  یا چند سال گذشته مراجعه کنیم، مشاهده می کنیم  جاری 
انجام  استثنا در همه سنوات هدف گذاری دولت واقع بینانه نبوده و 
خصوصی سازی بسیار کمتر از ارقام درنظر گرفته شده در بودجه است. 
معلوم نیست چرا دولت این سرفصل را مرتبا با ارقام غیرواقع بینانه 
لحاظ می کند و مجلس هم توجه الزم را به این موضوع نمی کند و 
نظارت الزم از سوی مجلس در سال های گذشته بر عملی شدن این 
بخش از بودجه )واگذاری متناسب شرکت های دولتی با بودجه( اتفاق 
نیفتاده است.همچنین در سرفصل واگذاری دارایی های مالی کاهشی 
این  از  این رویکرد دولت هم حاکی  2۴ درصدی مشاهده می شود. 
موضوع است که دولت براساس تجربه انتشار این اوراق در سال 95 و 
سال 9۴ که نتوانست به میزان مقرر در بودجه عمل کند، برای سال 
متاسفانه  اگرچه  است.  گرفته  درنظر  واقع بینانه تر  را  میزان  این   9۶
سرمایه یی  دارایی های  تملک  و  مالی  دارایی های  واگذاری  سرجمع 
حتی با فرض اینکه بخواهد کال به پرداخت بدهی های معوق دولت 
اختصاص پیدا کند، باز رقمی در حد 10 درصد از بدهی های دولت 
نیست و معلوم نیست دولت در زمینه پرداخت و مدیریت بدهی های 
دیگر  سوی  کند.از  اتخاذ  را  سازوکاری  چه  می خواهد  خود  انبوه 
افزایش  است.  کرده  تجربه  را  باالیی  رشد  امسال  نفتی  درآمدهای 
درآمدهای  تحقق  به  یا  انحراف  کاهش  به  طبیعتا  نفتی  درآمدهای 
پیش بینی شده از جانب نفت در بودجه، کمک کند. بخشی که در 
دو سال گذشته همواره باعث کسری بودجه دولت شده و امسال این 
کسری می تواند عمال وجود نداشته باشد. اما اینکه درآمدهای نفتی 
مشخصا مصروف تخصیص بودجه عمرانی شود، در عمل چنین اتفاقی 
نمی افتد، چراکه اصوال اولویت دولت در هر سال روی بودجه جاری 
است و سپس بودجه عمرانی. بنابراین به شرطی که دولت در سایر 
منابع درآمدی اش نقصان نداشته باشد، می توان امیدوار بود که میزان 
تخصیص بودجه عمرانی افزایش پیدا کند و به رقم مقرر در بودجه 
نزدیک شود. ولی اگر در سایر منابع درآمدی نقصان وجود داشته باشد 
بدون شک این نقصان در حد 100درصدی یا درصد بسیار باالیی به 
تخصیص بودجه های عمرانی منتقل می شود و موجب کاهش منابع 
مالیاتی که دولت در الیحه  میزان  این بخش خواهد شد.همچنین 
بودجه مقرر کرده رشد قریب به 10 درصدی دارد و برنامه دولت برای 
وصول مالیات اعم از انواع مالیات های مستقیم، غیرمستقیم و مالیات 
بر واردات این است. شاید این بخش هم به نظر برسد که کم و بیش 
با نرخ تورم و میزان رشد اقتصادی در سال 95 تناسب دارد، اما مهم تر 
از این موضوع رویکرد مالیاتی دولت در سال آینده خواهد بود. بخش 
خصوصی همواره این نگرانی را ابراز کرده که در شرایطی که اقتصاد 
کشور و به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط وضعیت باثبات و رو به 
رشدی را ندارند، فشارهای مالیاتی روی آنها نباید افزایش پیدا کند. 
این میزان افزایش به شرطی می تواند محقق شود و همین طور باعث 
فشار بیشتر در بخش تولید نشود که دولت در اجرای قوانینی که اخیرا 
به تصویب رسیده و دست دولت را در اخذ مالیات از بخش پنهان 
اقتصاد و موسسات عمومی غیردولتی باز کرده است، قاطع باشد.  اگر 
رویکرد دولت در افزایش مالیات به سمت این باشد که میزان افزایش 
درنظر گرفته شده برای سال 9۶ را حتی االمکان از طریق محل های 
جدید وصول کند، اقدام بسیار پسندیده یی است و می تواند نگرانی را 
که همیشه در بخش خصوصی وجود دارد، مرتفع کند. اما حداقل در 
سال 95 رویکرد قاطعی برای رجوع به آن بخش ها و وصول مالیات 
از آنها را شاهد نبودیم. با وجود اینکه تا پایان سال حدود 20 ماه از 
ابالغ قانون اصالح قانون مالیات های مستقیم می گذرد و سازمان امور 
مالیاتی موظف است که طرح جامع مالیاتی را اجرایی کند هنوز اخبار 
امیدوارکننده یی مبنی بر اجرایی شدن این طرح به صورت کامل و 
فراگیر منتشر نشده است. بر این اساس دولت سه سال به موجب 
قانون فرصت دارد که طرح جامع مالیاتی را اجرا کند، این در حالی 
است که تا پایان امسال 20 ماه از این فرصت گذشته و عمال سال 
9۶ سال پایانی مهلت دولت برای اجرای این طرح است. انتظار بخش 
خصوصی و فعاالن اقتصادی شفاف از دولت این است که به اجرای 
این طرح سرعت ببخشند. این طرح هم به دولت در وصول بیشتر 
مالیات بدون فشار بر بخش مولد اقتصاد کمک می کند و هم به عدالت 
اقتصاد کشور  در  به شفافیت  و هم  تازه یی می بخشد  رنگ  مالیاتی 
کمک می کند.  مشخص نیست چرا در این بخش تعلل می شود و 
رابطه وجود دارد، دولت  این  اگر مشکالتی در  این است که  انتظار 
صراحتا با فعاالن اقتصادی و مردم در میان بگذارد. چون این موضوع 
یکی از مهم ترین اقداماتی است که دولت می تواند انجام دهد و گامی 

در مسیر شفافیت و سالمت بیشتر اقتصادی کشور به شمار می رود.
 

سكه و ارز
دالر 3900 تومان شد  

فروخته می شود  تومان  اندک، 3900  با کاهش  آمریکا  بازار دالر  در 
و سکه تمام طرح قدیم نیز با ثبات قیمت، یک میلیون و 13۶ هزار 
تومان است. هر گرم طالی 1۸ عیار نزدیک به 113 هزار تومان قیمت 
دارد. همچنین نیم سکه و ربع سکه 59۶ و 310هزار تومان معامله 
می شوند.اونس جهانی طال نیز برای معامالت در بازارهای جهانی نزدیک 

به 1173 دالر داد و ستد می شود.
در بازار ارز نیز یورو ۴235 تومان، پوند انگلستان  ۴933 تومان و لیر 

ترکیه 1150 تومان فروخته می شوند. 

آمادگی برای صادرات  3 میلیون تن گندم
معاون وزیر کشاورزی اعالم کرد که گندم مورد 
نیاز برای تامین نان صنعتی به سنتی کشور به 
صورت کامل از محل تولید داخلی تامین شده و 
هیچ نیازی به واردات نداریم، بلکه درصدد صادرات 
به کشورهای مختلف هستیم.علی  ایرانی  گندم 
قنبری ، مدیرعامل شرکت بازرگانی داخلی  در 
حاشیه افتتاح نمایشگاه نان بین المللی تهران اعالم 
کرد: امسال بالغ بر 1۴.5 میلیون تن گندم تولید 
شد که 11.5 میلیون تن آن را به صورت تضمینی 
تاریخ  در  بی نظیر  رکوردی  و  کردیم  خریداری 
کشاورزی ایران به حساب می آید و هیچ مشکلی 
برای تامین آرد صنعت نان و صنایع وابسته به 
آمادگی صادرات  افزود: هم اکنون  نداریم.وی  آن 
به  معمولی  و  دروم  گندم  انواع  تن  میلیون  سه 
کشورهای مختلف وجود دارد و خریدار نیز برای 
این محصول از کشورهای مختلف وجود دارد که 
نشان دهنده کیفیت باالی گندم تولیدی در کشور 
است.معاون وزیر کشاورزی با بیان این که گندم 
مورد نیاز خبازی ها به صورت کامل تامین شده و 
هیچ نیازی به واردات این محصول نداریم، گفت: 
یکی از برنامه های دولت افزایش کیفیت تولید نان 
در کشور از نظر شرایط بهداشتی و ارتقای گلوتن 
راستا  این  در  که  است  مردم  مصرفی  نان های 
اقدامات الزم انجام شده و میزان پروتئین و گلوتن 
در حد استاندارد وجود دارد.قنبری اظهار کرد: در 
راستای افزایش کیفیت تولید نان در کشور به نظر 
در کشور که  نان  تولید  می رسد صنعتی  کردن 
می تواند با ذائقه مردم ایران بیشتر سازگار باشد 
و از نظر بهداشت و سالمت مناسب است می تواند 
جایگاه مناسبی در کشور برای تولید نان به وجود 
آورد.وی همچنین در خصوص اجرای طرح نان 
صنعتی و دلیل عدم موفقیت کامل آن در کشور، 
اظهار کرد: یکی از دالیل عدم موفقیت تولید نان 
صنعتی در کشور ذائقه و تمایل مردم برای مصرف 
نان سنتی است؛ گرچه نان سنتی هم می تواند 
از نظر سالمت در سبد مصرفی  جایگاه ویژه ای 
خانوار داشته باشد اما به نظر می رسد برای تقویت 
جایگاه نان صنعتی باید اعتبارات سرمایه گذاری 
بیشتری در این زمینه صورت گیرد و با تبلیغات 
بیشتر مزایای این محصول برای مصرف کنندگان 
این در حالی است که هم اکنون  روشن تر شود. 
نان های  به  مردم  مصرفی  نان  از  درصد  هفت 

صنعتی اختصاص دارد.
 

 مسكن
14هزار خانوار محروم صاحب

 مسکن می شوند
روزگذشته  روسای بنیاد مسکن و ستاد اجرای 
فرمان امام )ره( تفاهم نامه ای برای احداث 1۴ هزار 
کردند.تفاهم نامه  امضاء  محرومین  مسکن  واحد 
احداث 1۴ هزار واحد مسکن محرومین در مناطق 
کمتر توسعه یافته سراسر کشور با اعتباری بالغ 
بنیاد  روسای  امضای  به  تومان  میلیارد  بر 350 
مسکن انقالب اسالمی و ستاد اجرای فرمان امام 
استان  در 1۸  آن  )ره( رسید که طبق  خمینی 
مسکن  هزار  مرور 1۴  به  سال 1397  تا  کشور 
تکمیل و در اختیار واجدین شرایط قرار می گیرد. 
هر یک  از این واحدهای مسکونی حدود25 تا 
که 1۸.5  دارد  بر  در  هزینه  تومان  میلیون   30
میلیون تومان تسهیالت آن توسط بنیاد مسکن 
پرداخت می شود. حدود 3.5 میلیون تومان کمک 
بالعوض از سوی ستاد اجرای فرمان امام خمینی 
)ره( پرداخت می شود و مابقی از طریق منابع مالی 

بنیاد مسکن خواهد بود.
 

 كشاورزی
صادرات 380 میلیون دالری 

محصوالت شیالتی
در  اینکه  بیان  با  وزیر جهاد کشاورزی  معاون 
سال جاری بیش از 3۸0 میلیون دالر صادرات 
در  گفت:  داشت،  خواهیم  شیالتی  محصوالت 
 150 بخش شیالت  تجاری  تراز  گذشته  سال 
درصد مثبت بوده است.حسن صالحی در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه سال گذشته صادرات 
محصوالت شیالتی از کشور 350 میلیون دالر 
میلیون  این محصوالت 150  واردات  میزان  و 
دالر بوده است، اظهار داشت: بر این اساس ما 
مقابل  در  صادرات  افزایش  دالر  میلیون   200
شیالتی  بخش  تجاری  تراز  و  داشتیم  واردات 
کرد:  اضافه  است.وی  بوده  مثبت  درصد   150
به  اقدام  شیالتی،  محصوالت  تولید  کنار  در 
نکته  اما  می شود،  نیز  محصوالت  این  واردات 
بخش  این  در  تجاری  تراز  که  است  این  مهم 

مثبت است.
 

 بازار سرمایه
بازار سرمایه ایران یکی از جذاب ترین 

بازارهای دنیا برای سرمایه گذاری

تالش  اینکه  بیان  با  بورس  سازمان  رئیس 
سرمایه گذاران  ورود  زیرساخت های  تا  می شود 
سرمایه  بازار  زیرا  شود  آماده  ایران  به  خارجی 
که  گفت  دنیاست  بازارهای  جذابترین  ایران 
ایران پس از برجام وارد مرحله تازه ای از حیات 
رئیس  محمدی  است.شاپور  شده  اقتصادی اش 
خیلی  گفت:  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان 
نخبگانی  جمع  در  امروز  که  هستم  خوشحال 
چون شما حاضر شده ام و از شما تشکر می کنم 
که برای مجمع عمومی سالیانه ACG این بار 

کشور ایران را انتخاب کرده اید.
عواید  نشست  این  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
بیاورد  ارمغان  به  برای کلیه اعضا  بسیار خوبی 
حاضرین  جمعی  خرد  با  ها  تصمیم  بهترین  و 
داد:  ادامه  بورس  سازمان  شود.رئیس  اتخاذ 
و   ACG دبیرخانه  از  می دانم  الزم  اینجا  در 
اوراق  مرکزی  سپرده گذاری  شرکت  همچنین 
زحمات  بابت  ایران  وجوه  تسویه  و  بهادار 
بسیاری که از مدت ها قبل برای برگزاری هرچه 
بهتر این مجمع عمومی کشیده اند به نوبه خود 

قدردانی کنم.

یادداشت خبر

تازگی طرحی در هیات دولت مطرح شده  به 
تواند  اجرا شدن می  و  تصویب  در صورت  که 
بازار خودرو های وارداتی را دستخوش تغییر و 
تحول اساسی کند. این طرح که دستورالعمل 
با  همکاری  نحوه  و  خودرو  واردات  ضوابط  و 
شرکت های خودروساز خارجی نام دارد توسط 
وزارت صنعت معدن و تجارت تهیه شده است.
تنها  بگیرد  قرار  موافق  مورد  طرح  این  اگر 
که  دارند  را  کشور  به  ورود  حق  خودروهایی 
سرمایه  ایران  در  آنها  کننده  تولید  شرکت 
از  بسیاری  ترتیب  این  به  باشد.  کرده  گذاری 
حال  در  که  آسیایی  و  اروپایی  خودروسازان 
حضور  ایران  بازار  در  محصوالتشان  حاضر 
خودرو  بازار  از  توجهی  قابل  سهم  و  دارد 
حذف  واردات  چرخه  از  دارند  هم  را  وارداتی 
گذاری  سرمایه  به  اقدام  آنکه  مگر  شوند  می 
در  واردات  برای  گذاری  سرمایه  شرط  کنند. 
حالی در این دستورالعمل ذکر شده که هنوز 
برای  هم  مستقیم  نمایندگی  اعطای  موضوع 
بسیاری از خودروسازان حل نشده و محصوالت 
وارداتی بازار از کشورهای ثالث و به صورت غیر 
مستقیم وارد کشور می شوند.به نظر می رسد که 
وزارت صنعت با توجه به بی میلی خودروسازان 
ایران  در  سرمایه گذاری  برای  ژاپنی  و  کره ای 
این در شرایطی  را وضع کرده  مقررات جدید 
است که تولید کنندگان این کشور سهم باالیی 
داده اند.  اختصاص  خود  به  وارداتی ها  بازار  در 
قید  عالوه بر  وزارتخانه  این  جدید  مقررات  اما 
بندهای  حاوی  وارد کنندگان  سرمایه گذاری 

دیگری نیز است؛ به طوری که وزارت صنعت در 
طرح پیشنهادی خود همچنین عنوان کرده که 
تمامی واردکنندگان خودرو ملزم به دارا بودن 

نمایندگی از شرکت مادر هستند. 
موضوعی که بعد از اجرایی شدن برجام همواره 
و  است  شده  تاکید  آن  بر  وزارتخانه  سوی  از 
برای  نیز  واردکننده  شرکت های  نهایی  مهلت 

دریافت نمایندگی از شرکت اصلی هجدم ماه 
جاری در نظر گرفته شده است.بند دیگری که 
وزارتخانه در این طرح به آن اشاره کرده این 
است که شرکت های خارجی فقط می توانند با 
تولیدی  یا  تجاری  قرارداد  داخلی  یک شرکت 

داشته باشند. 
در صورتی که  شده  تاکید  نیز  بین  این  در 

با  قرارداد  انعقاد  طریق  از  خودرو  واردکننده 
تولید  به  از تولیدکنندگان داخلی نسبت  یکی 
درصد   50 معادل  می تواند  کند،  اقدام  خودرو 
ارزش تولیدات داخلی خود به واردات بپردازد.
ارتباط  می رسد  به نظر  که  دیگری  بند  در 
اساسی با بند دوم دارد آمده است که واردات 
داخلی  تولید  برند  همان  از  سواری  خودروی 
صرفا باید از طریق شرکت تولیدکننده داخلی 
شرکت  اینکه  مگر  بگیرد.  صورت  برند  همان 
تولیدکننده داخلی عدم تمایل خود را مبنی بر 
واردات اعالم کند.بنابر آنچه که در طرح وزارت 
صنعت با عنوان »دستورالعمل و ضوابط جدید 
واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت های 
شرکت های  است،  آمده  خارجی«  خودروساز 
داخلی  شرکت  یک  با  می توانند  فقط  خارجی 
قرارداد تجاری یا تولیدی داشته باشند. براین 
همکاری  به  ملزم  خارجی  شرکت های  اساس، 
هستند؛  واردات  و  تولید  برای  شرکت  یک  با 
به عنوان مثال، چون شرکت پژو قرارداد تولید 
مشترک خود را با شرکت ایران خودرو به امضا 
این  وارداتی  بنابراین محصوالت  رسانده است؛ 
کشور  به  خودرو  ایران  توسط  باید  نیز  برند 
فقط  خارجی  شرکت  چراکه  بگیرد؛  صورت 
قرارداد  ایرانی  داخلی  شرکت  یک  با  می تواند 
اساس  این  بر  باشد.  داشته  تولیدی  یا  تجاری 
با  تنها  همکاری  به  ملزم  خارجی  خودروساز 
به نظر  که  موضوعی  است.  ایرانی  شرکت  یک 
تولیدکنندگان  به سمت  را  ترازو  می رسد کفه 

داخلی سنگین کرده است.

وزارت صنعت  با ارائه طرحی به هیات دولت خواستار شد؛

واردات خودرو تنها به شرط سرمایه گذاری شرکت مادر

روند  که  کرد  اعالم  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
نزولی کاهش نرخ ارز در سه ماهه پایانی سال با 
توجه به عرضه بیشتر ارز محصوالت پتروشیمی 
خواهد  شدت  مرکزی  بانک  خود  همچنین  و 
گرفت.ولی اله سیف گفت: به هرحال صادرکننده 
محصوالت پتروشیمی و محصوالت غیرنفتی از 
عوامل موثر در عرضه ارز بازار به حساب می روند. 
ارز  از زمان عرضه  بانک مرکزی  باید  این رو  از 
آنها و همچنین میزان آن مطلع باشد تا بتواند 
هرگونه کمبودی در این رابطه را جبران کند.
وی ادامه داد: از سال قبل مذاکراتی با مدیران و 
تولیدکنندگان پتروشیمی داشته و بر این اساس 
طبق زمانبندی انجام شده عمدتا برنامه های آنها 
اعالم و عرضه انجام شد، اما با توجه به این که 

جلسات  در  داشت،  وجود  مغایرت هایی  گاها 
اخیر و برقراری نظم در این مورد تاکید شده 
است. با این حال ما هیچ اصراری نداریم که آنها 
مازاد بر توان خود بخواهند کمبودهای ارزی را 
جبران کنند.رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: 
با توجه به این که در پایان سال میالدی باید با 
طرف های خارجی تسویه شده و از سویی دیگر 
تقاضای ارز برای سفرها باال می رود حتی یک 
عدم تعادل اندک می تواند مشکل ساز شده و بازار 
را دچار نوسان کند، اما با این حال در سه ماهه 
پایانی سال روند نزولی آغاز می شود، چرا که ارز 
ناشی از صادرات محصوالت پتروشیمی بیشتر از 
گذشته عرضه شده و بانک مرکزی نیز در این 

باره اقدام خواهد کرد.

از  انتقاد  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
بی  چک  میلیون   12 تا   10 ساالنه  صدور 
تجارت  نامه  تفاهم  امضای  گفت:   ، محل 
ترجیحی با گروه اوراسیا در حال انجام است. 
اهمیت  به  اشاره  با  زاده  نعمت  محمدرضا 
مدیریت در بخش صنایع، گفت: در سال های 
قبل از انقالب با کمک چندتن از مدیران بخش 
صنعت، مرکز آموزش مدیریت تشکیل دادیم 
این مرکز در بیش از ۴0 سال گذشته به تربیت 

مدیران برای عرصه صنعت کشور پرداخت.
نیاز به  از همان زمان هم  اینکه  بیان  با  وی 
شد،  می  احساس  مدیران  آموزش  و  تربیت 

شورای  متاسفانه  انقالب  اوایل  در  افزود: 
در  که  کرد  تعطیل  را  مرکز  این  فرهنگی 
موضوع  این  با  شدت  به  هم  زمان  همان 
نیاز  ما  که  بودم  معتقد  زیرا  کردم  مخالفت 

به تربیت مدیران داریم.
اینکه  بیان  با  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت، 
دادیم،  تشکیل  را  کاورزی  مرکز  آن  از  پس 
این  در  مدیران  از  بسیاری  داشت:  اظهار 
های  سال  در  ما  زیرا  دیدند  آموزش  مرکز 
ابتدایی انقالب هزاران مدیر را از دست داده 
بودیم که با این راهکار باید جوانان را برای 

امر مدیریت آموزش می دادیم.

انتقاد از افزایش صدورچک بی محلوعده سیف برای ارزانی دالر در سه ماه پایانی سال

قیمت چند مدل خودرووارداتی  باال رفت
بر  ایسنا،  گزارش  است.به  یافته  افزایش  بازار  در  وارداتی  قیمت چند مدل خودروی  هفته  این 
این اساس قیمت یاریس هاچ بک یک میلیون تومان،   تویوتا RAV۴ دو میلیون تومان، کمری 
هیبرید دو میلیون تومان، لکسوس فول دو میلیون تومان و بنز E250 نیز معادل پنج میلیون 
تومان افزایش یافته است.قیمت باقی خودروهای وارداتی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این 

خودروها در هفته گذشته نداشته است.

قائم مقام وزیر صنعت در امور تولید با اشاره 
در  تومان  میلیارد  هزار   12 تاکنون  اینکه  به 
بسته خروج از رکود به تولید اختصاص یافته 
پروانه  امسال 3009واحد جدید  است، گفت: 
بهره برداری گرفتند.رضا رحمانی در نشستی 
خبری با بیان اینکه از مجموع 1۶هزار میلیارد 
تومان اختصاص یافته به این طرح تاکنون  12 
هزار میلیارد تومان پرداخت شده است، گفت: 
واحد   13 و  هزار   9 واحدها  این  مجموع  از 
سامانه  در  فرآیند  طی  با  متوسط  و  کوچک 
وزارتخانه به این ۶ هزار و 500 میلیارد تومان 
تسهیالت دست یافتند و ۸ هزار و 57۶ واحد 
و  هزار  که 5  بودند  ها  بانک  از مشتریان  نیز 
500 میلیارد تومان تسهیالت دریافت کردند.
وی با اشاره به اینکه مهمترین اقدام ما برای 
بخشی  اثر  و  ارزیابی  و  پایش  تولید،  رونق 
اجرای درست این طرح است که در ماه های 
افزود:  دهد،  می  نشان  را  خود  بیشتر  آینده 
طرح رونق تولید یکی از 7 پروژه و ماموریت 
فرماندهی  ستاد  سوی  از  شده  ابالغ  کشوری 
اقتصاد مقاومتی است و عالوه بر این، کنترل 
واردات و تشویق صادرات، افزایش 10 میلیارد 
زنجیره  تکمیل  امسال،  برای  صادرات  دالری 
صنایع  صادراتی  توان  ارتقای  و  مس  و  فوالد 
در  های  طرح  ازدیگر  نیز  متوسط  و  کوچک 
دست اقدام این وزارتخانه است.قائم مقام وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در امر تولید با اعالم 
اینکه وزارت صنعت را به این طرح ها محدود 
های  برنامه  ذیل  که  اقدامی  هر  و  ایم  نکرده 
اقتصاد مقاومتی و خروج از رکود باشد پیگیری 
می کنیم، اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن 
و تجارت 3 میلیون واحد صنفی و 100 هزار 
نفر  میلیون   7 با  را  معدنی  و  صنعتی  واحد 
با  دارد.رحمانی  خود  پوشش  تحت  اشتغال 
اشاره به اینکه سال قبل راهبردها برای تقویت 
و  روز رسانی  به  امروز  و  رونمایی  این بخشها 
کامل شد، گفت: این در حالی است که آمایش 
سرزمین هم در سال جاری به این موارد اضافه 
می شود و در این زمینه هم صنایع منتخب و 

هم اولویتهای  استانی را مشخص کردیم.وی با 
بیان اینکه با اقدامات  صورت گرفته در آینده 
قطب های مختلف صنعت در کشور شکل می 
تقویت شوند  باید  اینکه چه صنایعی  و  گیرد 
صنایع  از  حمایت  افزود:  شود،  می  مشخص 
انقالب  رهبر  تاکیدات  از  متوسط  و  کوچک 
فرمایشات  سازی  پیاده  جهت  در  که  است  
رهبر انقالب چندین برنامه را عملیاتی کردیم 
که ارتقای توان صادراتی این صنایع از جمله 
آنهاست.قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت 
ها   SME اینکه  به  اشاره  با  تولید  امور  در 
دیدند،  تحریم  دوران  در  را  آسیب  بیشترین 
گفت: براساس مطالعات بانک جهانی بیشترین 
مشکل این واحدها مشکالت تامین مالی بوده 
است که امروزه خوشبختانه یک شبکه منسجم 
در این راستا شکل گرفته و واحدهای  متوسط 
و کوچکی که در دوره گذشته آسب دیده اند،  
تسهیالت  از  توانند  می  فرایندی  طی  امروز 
مالی بهره مند شوند.رحمانی با بیان اینکه در 
۶ ماهه امسال 150 هزار نفر افزایش اشتغال 
افزود: مصرف برق  در بخش صنعت داشتیم، 
واحدهای صنعتی در این مدت بطور میانگین 
۴ تا 5 درصد افزایش داشته است ضمن آنکه 
تقاضای حمل بار هم افزایش نشان می دهد.
وی این موارد را نشانی از رونق تولید نسبت به 
سال گذشته دانست و گفت: امسال در 7 ماهه 
صادر  برداری  بهره  پروانه  واحد   3009 برای 
شده است در حالیکه این رقم در سال گذشته 
27۶7 پروانه بوده است که رشد ۸.7 درصدی 
را نشان می دهد.قائم مقام وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در امور تولید ادامه داد: امسال 15 
هزار میلیارد تومان برای این واحدها سرمایه 
گذاری شد که این رقم در سال گذشته 7۶00 
میلیارد تومان بوده است.رحمانی با بیان اینکه 
در  اشتغالزایی  نفر   507 و  هزار   ۴5 امسال 
رقم  این  حالیکه  در  انجام شد  بخش صنعت 
در سال گذشته 37 هزار نفر بود، اظهارداشت: 
در واقع امسال 22 درصد به نرخ اشتغال بخش 

صنعت افزوده شده است.

عضو  علوی  سیدمحسن 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
ضمن تاکید بر برنامه ریزی های 
مدیریت  تقویت  برای  مجلس 
توسعه  زمینه  در  گفت:  شهری، 
شهری زیرساخت های اقتصادی 
در اولویت قرار دارد.وی با تاکید 
سیستم  حمایت  ضرورت  بر 
شهری،  توسعه  از  کشور  بانکی 
گفت: سیستم بانکی باید با عبور 
سمت  به  داری  بنگاه  رویکرد  از 
عمل به مسئولیت های اجتماعی 
به ویژه در حوزه شهری حرکت 
کند.علوی  تاکید  کرد: در کنار 

رسیدگی به مدیریت شهری در کالنشهرها باید 
نگاه ویژه ای هم به شهرهای کوچک و متوسط 

داشت.
فقدان نگاه اقتصادی

مجلس  نماینده  نژاد  طباطبایی  صادق  سید 
شورای اسالمی نیز با اشاره به اینکه متاسفانه 
مدیریت شهری و چالش های مبتال به آن به 
ویژه در شهرهای کوچک مورد توجه قرار نمی 
گیرد، گفت: رشد روز افزون شهرنشینی از یک 
سو و فقدان رویکردهای علمی و جامع در حوزه 
اقتصادی سبب  ابعاد  ویژه  به  مدیریت شهری 
با معضالت جدی  ها  اغلب شهرداری  تا  شده 
اقتصادی روبه رو شوند و حتی در برخی موارد 
عمال به سمت ورشکستگی حرکت کنند.وی با 
تاکید بر اینکه فقدان نگاه اقتصادی باعث شده 
تا موضوعات فرهنگی نیز عمال مورد غفلت و بی 
توجهی در حوزه شهری قرار گیرد، گفت: شهرها 
از سوی دیگر  و  تولید فرهنگ هستند  کانون 
ناهنجاری ها نیز در بستر شهری ظهور و بروز 
پیدا می کنند و به نظر من بخشی از ناهنجاری 
هایی فرهنگی و اجتماعی جامعه امروز نتیجه 

بی توجهی به مدیریت فرهنگی شهرهاست.
فرصت تا تهدیدهای افزایش جمعیت 

پورزرندی با اشاره به اینکه آمارها نشان می دهد 

که ما با یک جهش در رشد شهری در کشورهای 
در حال توسعه روبه رو هستیم، افزود: آفریقا و 
آسیا در سه دهه آینده تقریبا همه افزایش رشد 
شهرنشینی جهانی را به خود اختصاص خواهند 
داد به طوری که این برآورد وجود دارد که از 2.5  
میلیاردنفری که طی سه دهه آینده به جمعیت 
جهانی اضافه می شود بیش از 90 درصد از آنها 
افریقا باشند. رئیس  ساکن مناطقی از آسیا و 
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر 
رشد  گذشته  دهه  چند  طی  نیز  ایران  اینکه 
فزاینده جمعیت شهرنشین را تجربه کرده است، 
ایران در  خاطرنشان کرد: جمعیت شهرنشین 
سال 1335 بالغ بر 31 درصد بوده که این رقم 
در سال 90 به 71 درصد رسیده و برآوردها نیز 
نشان می دهد امروز ما از 73 درصد شهرنشین 
نیز عبور کردیم.وی با بیان اینکه این جمعیت 
عظیم شهری از یک سو فرصت و از یک سو 
تهدید به حساب می آید، گفت: به نظر می رسد 
در مسیر توسعه شهری که به تعبیر دقیق تر 
بهبود کیفیت زندگی شهروندان است تاکنون به 
جنبه های اقتصادی کمتر توجه شده است.در 
این زمینه گفت: در زمینه مدیریت هزینه و به 
ویژه مدیریت درآمدی شهرها با چالش مواجه 
هستند و سیستم مالی کشور نیز توجه چندانی 

به پروژه های عمرانی شهری نداشته است.

قائم مقام وزیر صنعت اعالم كرد :

جزئیات ارائه تسهیالت خروج از رکود به تولید
با افزایش جمعیت مطرح شد:

غفلت از چالش های اقتصادی شهرهای کوچک

کاهش شدید قیمت اوراق وام مسکن اکنون باعث 
شده تا قیمت خرید امتیاز وام مسکن 110 میلیونی 
در میانه آذر ماه 30 درصد ارزانتر از تابستان باشد. در 
عین حال بررسی ها نشان می دهند که اوراق وام 
مسکن به مانند سپری در برابر سفته بازی ها نیز عمل 
کرده و از این طریق در کاهش قیمت مسکن موثر 
بوده است.این کاهش قیمت در حالی رخ داده است 
که خریداران واقعی با صف تقاضا نیز رو به رو نمی 
شوند. هزینه دریافت وام بدون سپرده خرید آپارتمان، 
پس از سقوط دامنه دار قیمت هر فقره اوراق 500 
هزار تومانی تسهیالت مسکن،وارد »کف قیمتی« 
شد. روند تغییرات ماهانه متوسط قیمت اوراق وام 
خرید مسکن در حالی کماکان در سراشیبی ریزش 
قرار دارد که دامنه نرخ رشد منفی قیمت اوراق که 
از ابتدای شهریور ماه آغاز شده بود،هم اکنون به میانه 
آذرماه نیز کشیده شده است. عقبگرد دامنه دار قیمت 
اوراق تسهیالت مسکن در حال حاضر هزینه خرید 
امتیاز وام بدون سپرده خرید آپارتمان برای متقاضیان 
مصرفی را به میزان 22 درصد در مقایسه با میانگین 
قیمت اوراق در مرداد ماه کاهش داده است؛ طوری 

که آن دسته از متقاضیانی که طی ماه های پیش رو 
تا پایان سال عزم قطعی برای خرید مسکن دارند، 
می توانند از هم اکنون برای خرید اوراق تسهیالت 
اقدام کنند.متوسط قیمت هر فقره اوراق 500 هزار 
تومانی تسهیالت مسکن از ابتدای آذرماه در حالی 
به سطح پاییز سال گذشته نزدیک شدکه عقبگرد 
هزینه دریافت وام بدون سپرده مسکن برای چهارمین 
ماه متوالی ادامه دارد. میانگین قیمت هر فقره انواع 
حسب  بر  مسکن  سپرده  بدون  تسهیالت  اوراق 
»تاریخ انتشار« و »مدت زمان اعتبار برای مصرف 
اوراق«،در روزهای اخیر بین 73 هزار و 500 تا 7۴ 
هزار و 500 تومان در نوسان بود طوری که میانگین 
قیمت هر فقره اوراق 500 هزار تومانی وام مسکن 
از ابتدای آذرماه تاکنون به طور متوسط به سطح 7۴ 
هزار تومان رسید. هرفقره اوراق تسهیالت مسکن از 
زمان انتشار به مدت دو سال تاریخ مصرف دارد و اگر 
در طول 2۴ ماه از زمان انتشار تبدیل به وام مسکن 

انواع اوراق تسهیالت  نشود، باطل می شود. قیمت 
مسکن بسته به زمان انتشار و مدت زمان باقی مانده 
از اعتبار آن، در بازار رسمی مبادله اوراق متفاوت است؛ 
به طوری که اوراق جدیدتر با چند درصد اختالف 
قیمت،گران تر از اوراقی هستند که مدت کمتری تا 
زمان سررسید و ابطال آنها باقی مانده است. سطح 
7۴ هزار تومانی میانگین قیمت هر فقره اوراق در نیمه 
اول آذرماه پایین ترین سطح قیمتی اوراق از ابتدای 
امسال تاکنون محسوب می شود؛ این میزان تقریبا با 
متوسط قیمت هر فقره اوراق تسهیالت مسکن در 
مدت مشابه سال گذشته-پاییز9۴-هم سطح است.

میانگین قیمت هر فقره اوراق تسهیالت خرید مسکن 
آذرماه پارسال 72 هزار تومان بود که تنها معادل 3 
درصد کمتر از میانگین قیمت اوراق در 15 روز اول 
آذرماه امسال است. قیمت هر فقره اوراق 500 هزار 
تومانی تسهیالت مسکن در حال حاضر نسبت به 
اوج جهش قیمت اوراق در تابستان امسال،30 درصد 

ارزان تر شده است. سطح فعلی قیمت اوراق در حال 
حاضر در مقایسه با میانگین قیمت اوراق در مردادماه 
-95 هزار تومان-نیز 22 درصد کاهش یافته است. 
تابستان امسال، به دنبال شوک ایجاد شده ناشی از 
کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، بخشی از منابع 
حساب سپرده »ممتاز« که منابع آن پشتوانه انتشار 
اوراق وام مسکن است از این حساب خارج شد که 
همین موضوع منجر به کاهش ناگهانی سطح انتشار 
اوراق جدید و در نتیجه جهش قیمت اوراق تسهیالت 
مسکن تحت تاثیر رشد تقاضای خرید آپارتمان در 
اوراق تسهیالت مسکن در حال  تابستان شد.بازار 
حاضر به واسطه سقوط 30 درصدی قیمت اوراق 
در مقایسه با نقطه اوج قیمت اوراق در میانه تابستان 
امسال، از هر حیث برای پاسخ به تقاضای مصرفی 
فعلی، موجود در بازار مسکن، مناسب ارزیابی می شود. 
این در حالی است که به واسطه آنکه حجم تقاضای 
سفته بازی در بازار مبادله رسمی اوراق به حد صفر 
رسیده است، هم اکنون بازار اوراق به طور کامل در 
اختیار تقاضای مصرفی-متقاضیان دریافت وام برای 

خرید مسکن-قرار دارد.

در مدت زمان چهار ماه اتفاق افتاد:

کاهش 30 درصدی قیمت اوراق وام مسکن
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روایت  کنار  در  شاه«  »معمای  داستانی  قصه 
تاریخ،  شاید جرقه و تلنگری باشد برای رفتن به 
سمت مطالعات تاریخی گذشته که برای زندگی 

نیز مفید خواهد بود.
به گزارش حوزه سینما گروه فرهنگی پیام زمان  
عبدالرضا اکبری بازیگر نقش سرلشگر فضل ا... 
در  نقش  ایفای  »معمای شاه«  زاهدی سریال 
»معمای شاه« را تجربه ای متفاوت عنوان کرد 
و افزود: در »معمای شاه« بیشتر شخصیت های 
نیز  من  و  شوند  می  مرور  ایران  معاصر  تاریخ 
در نقش »سرلشگر فضل ا... زادهدی« در این 

مجموعه حضور دارم. 
این بازیگر در رابطه با شخصیت سرلشگر فضل 
زاهدی  سرلشگر  کرد:  خاطرنشان  زاهدی  ا... 
تاریخ معاصر  از شخصیت های شناخته شده 
زندگی  از  مختلفی  های  برهه  که  است  ایران 
این شخصیت از جمله نقش وی در کودتای 2۸ 
مرداد و همچنین دوران نخست وزیری اش به 
نمایش گذاشته می شود، عمده ترین داستان این 

سریال مربوط به خاندان سلطنتی است. 
این  نقش  ایفای  برای  اینکه  بیان  با  اکبری 
شخصیت و برای آشنایی و نزدیک شدن به نقش 
سرلشگر فضل ا... زاهدی بیشتر کتاب هایی که 
شخصیت وی در آن مرور شده است را مطالعه 

کردم و از منابعی که محمدرضا ورزی کارگردان 
ضمن  بردم.  بهره  گذاشتند،  اختیارم  در  کار 
اینکه دیدن تصاویر مربوط به این شخصیت و 
همچنین سخنرانی وی بعد از برکناری دولت 
ایفا  بهتر  برای  من  به  زیادی  کمک  مصدق 

کردن نقشم کرد. 
وی با اشاره به اینکه پیش از »معمای شاه« در 
چند اثر تاریخی ایفای نقش داشته است تصریح 
کرد: باید بگویم که »معمای شاه« برایم تجربه ای 
متفاوت را در فیلم های تاریخی به همراه داشت. 
اکبری ادامه داد: حضور در سریال های تاریخی 
موجب می شود که یک هنرپیشه وقت بیشتری 
را صرف تحقیق و مطالعه کند و از سوی دیگر 
فیلم های تاریخی یکی از فیلم هایی است که 
به  دارند،  دوست  خیلی  را  آن  تماشای  مردم 
همین علت به عنوان یک بازیگر عالقه زیادی 
برای حضور در این نوع از فیلم ها را دارم. وی 
گفت: کار با محمد رضا ورزی تجربه و حس 
شیرینی را برایم به همراه داشته است. اکبری 
به  پرداختن  این مجموعه  ویژگی  عنوان کرد: 
تاریخ معاصر است،  یعنی از اواخر دوران قاجار 
شروع و تا سالهای 1۳۵7 و وقوع انقالب را به 
تصویر می کشد. در دوران پنجاه ساله سلطنت 
پهلوی  اتفاقات سرنوشت ساز زیادی رخ داده و 

انسان های زیادی در این دوران آمده و رفته اند 
و همین اتفاقات فراوان برای بینندگان جذاب 
خواهد بود چرا که هر کسی باید از این رویدادها 
مطلع بوده و دیدن و تصویری شدن این وقایع 
بود.  برخوردار خواهند  بهتری  تأثیر گذاری  از 
وی اظهار داشت: کار در سریال های تاریخی 
باید  که  خاطر  این  به  است.  سخت  خیلی 
گذشته  به  زمان  شده،   آماده  لوکیشن های 
برگشته و شبیه سازی های تمام شخصیتها به 
شکل درست صورت بگیرد. در کنار این موارد 
به جذابیت  و  بوده  دیدنی  حضور حرفه ای ها 
کار کمک می کنند. حضور بازیگران و ایفای 
نقش های تاریخ به دانش و معرفت آنها کمک 
کرده و در کل حرکت خوبی است. وی بیان 
داستان در سریال »معمای شاه«  کرد: قصه 

و  سرگرمی  برای  هم  تاریخ،   روایت  کنار  در 
هم برای باال بردن سطح آگاهی است و شاید 
این موضوع جرقه و تلنگری باشد برای رفتن 
برای  تاریخی گذشته که  به سمت مطالعات 

زندگی نیز مفید خواهد بود. 
اکبری گفت: به طور حتم کار در این سریال 
است.  شده  دنبال  زیادی  دقت  و  وسواس  با 
حضور  کار  این  در  که  لحظاتی  در  حداقل 
مشاهده  کار  در  را  ظرافت  و  دقت  داشته ام 

کرده ام. 
وی ادامه داد: بخش زیادی از باورپذیری یک 
نقش به تالش و ابتکار و قوه تخیل بازیگر و 
راه  این  از  واقع  در  می شود.  مربوط  کارگردان 
می توانیم نشان دهیم چه اتفاقات و برخوردهایی 

در سیر تاریخ معاصر به وقوع پیوسته است. 

عبدالرضا اکبری:

»معمای شاه« تلنگری برای مطالعه تاریخ است

یک کیلو بال مگس در سینما حقیقت

زندانیان  با محوریت  بال مگس«  مستند ۳0 دقیقه ای »یک کیلو 
ایران  فیلم مستند  المللی  بین  مهریه در دهمین جشنواره  بدهکار 
به نمایش در می آید.این مستند با همکاری ستاد دیه کشور تولید 
شده است.فیلمساز در این اثر تالش دارد ضمن گفت وگو با شماری 
محکوم مالی ناشی از قبول مهریه های نامعقول به آسیب شناسی این 
مهریه های  با مطرح ساختن  و  بپردازد  در کشور  غیربومی  فرهنگ 
غیراسالمی ، عواقب تلخ اجتماعی و فردی این قبیل تعهدات را بیان 
کند.رضا سبحانی، کارگردان سینمای ایران در آخرین کار سینمایی 
خود با عنوان »رژیم طالیی« نیز با دستمایه قرار دادن مهریه های 
در  سعی  کشور  نام آشنای  هنرمندان  از  بهره گیری  ضمن  نامعقول 

ترسیم نتایج سوء این پدیده در بین برخی از زوج ها داشت. 
رضا  کارگردانی  و  تهیه کنندگی  به  مگس«  بال  کیلو  »یک  مستند 
از  آزادروش  آریا  تصویربرداری  و  اسحاقی  آرش  تدوین  سبحانی، 
تجربی  و  مستند  سینمای  گسترش  مرکز  امسال  تولیدات  جمله 
است که در بخش »مسابقه ملی« دهمین دوره جشنواره بین المللی 
 ۳0 فیلم  این  می توانند  دارد.عالقه مندان  شرکت  سینماحقیقت 
دقیقه ای را امروز سه شنبه )16 آذر ماه( راس ساعت 1۴ در سالن 

۴ پردیس چارسو واقع در در خیابان جمهوری به تماشا بنشینند.
ایران  مستند  فیلم های  بین المللی  جشنواره  دوره   دهمین 
»سینماحقیقت« از 1۴ تا 21 آذر ماه در پردیس سینمایی چارسو 

در حال برگزاری است .

سهیال گلستانی با »کالغ« به 
تئاترشهر می آید 

گلستانی  سهیال  و  کاشی  اسماعیل  مرتضی 
همبازی  نژاد  زندی  سمانه  اثر  جدیدترین  در 

شدند.
مرتضی  نمایش،  عمومی  روابط  از  نقل  به 
اسماعیل کاشی و سهیال گلستانی در نمایش 
»کالغ« به کارگردانی سمانه زندی نژاد و تهیه 

کنندگی بابک قهرمانی حضور دارند. 
ترجمه  و  نوشته دیوید هروئر  نمایش که  این 
سالن  در  ماه  آذر   22 از  است  رهبانی  وحید 
صحنه  روی  به  شهر  تئاتر  مجموعه  چهارسو 

می رود. 
از دیگر عوامل این نمایش می توان به محمد 
طراح  میرحمیدی  شیما  تولید،  مدیر  قدس 
صحنه و لباس، طراح نور صبا کسمایی، کاوه 
طراح  زرجویان  صادق  صدا،  طراح  ستاری 
سرنی،  لیال  گریم  طراح  بروشور،  و  پوستر 
مهدی آشنا عکاس و روح اله زندی فرد مدیر 
اجرا، مشاور رسانه ای و تبلیغات اشاره کرد.  

برنامه  و  دستیار  عبدی  مجید  همچنین 
گروه  طهماسبی  نوشین  و  برادران  الهه  ریز، 
صحنه  مدیر  دهنو  مهرشاد  و  کارگردانی 

هستند.

چاپ شش عنوان کتاب علمی و نمایشنامه   
 

شورای علمی و پژوهشی بیست و سومین جشنواره بین المللی 
تئاتر کودک و نوجوان با همکاری انتشارات نمایش شش عنوان 
این  برگزاری  مناسبت  به  را  منتخب  نمایشنامه  و  علمی  کتاب 

رویداد هنری همزمان با جشنواره منتشر خواهد کرد.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی بیست و سومین جشنواره 
بر  تئاتر  »تأثیر  ،کتاب های  نوجوان  و  کودک  تئاتر  المللی  بین 
پرورش  خالقیت کودک و نوجوان« تألیف مسرور نعمت اللهی 
، »جستاری در باب پرفورمنس برای کودکان« نوشته مرتضی 
سعیدیان، »تئاتر اوراند هریس« نوشته اوراند هریس و ترجمه 
سیدحسین فدایی حسین، »تئاتر ابداعی و مشارکتی«  نوشته 
»زندگی  حسین،  فدایی  سیدحسین  ترجمه  بیکاترکیس  تینا 
مجموعه  و  اکبرلو  منوچهر  نوشته  بان«  باغچه  جبار  آثار  و 
در  جشنواره  دوره  چند  منتخب  آثار  »هفت پرده«  نمایشنامه 
ایام برگزاری این رویداد هنری با حضور مسئولین و هنرمندان 

رونمایی می شود. 
نوجوان  و  کودک  تئاتر  بین المللی  جشنواره  سومین  و  بیست 
دبیری  با  تئاتر کشور  رویدادهای  باسابقه ترین  از  یکی  به عنوان 
شهرام کرمی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی همدان 
و اداره کل هنرهای نمایشی و مشارکت استانداری و نهادهای 
حضور  با  آذرماه    27 تا   22 همدان  شهر  هنری  و  فرهنگی 

گروه های ایرانی و خارجی برگزار می شود.

مروری بر خاطرات شهید اکبر شهبازی 
و شهید محمد حسینی نژاد 

هوا طوفانی شده بود و اکبر نوجوان که  سه کیلومتر راه خانه تا 
مدرسه را هر روز با پای پیاده می رفت در میان گرد وخاک وطوفان 
برد ولی موج گرد  پناه  به گوشه دیوارکاهگلی پوسیده ای  شدید 

وخاک تن  نحیف او را شالق می زد .
پدر سراسیمه و با پای پیاده به راه افتاد سه ساعت بعد اکبر را در 
از  تا گردن در خاک فرو رفته و تنها دستهایش بیرون  حالی که 
خاک بود پیدا کرد .او را در اغوش کشید وغبار از تنش زدود آن 

موقع اکبر عزیز دوازده ساله و کالس پنجم بود .
شب چهارمین روز از دیماه شصت وپنج  تن رشید اکبر تا گردن 
در میان آب رودخانه اروند فرو رفته  ولی او مردانه واستوار به سوی 
دشمن شنا می کرد . رگبار گلوله دشمن به سویش سرازیر شد و 

اکبر دالور در میان امواج ناپدید شد .
اغوش گرفت که  در  را در حالی  اکبرش  پیکر  بعد   پدر ده سال 

جسم رشیدش اقتدا به علی اکبر امام حسین کرده بود 

یادها و خاطره ها در زمان .....

روزه یک سو شد و عید آمد و دل ها برخاست
ِمی ز ُخمخانه به جوش آمد و می باید خواست

نوبت زهد فروشان گران جان بگذشت 
 وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست

امروز با حافظ

فیلم کوتاه 
»بی حوا« به جشنواره »جیپور« راه یافت

فیلم کوتاه »بی حوا« به کارگردانی کمیل روحانی به بخش مسابقه 
جشنواره »جیپور« هند راه یافت.

بین المللی  جشنواره های  معتبرترین  از  یکی  »جیپور«  جشنواره 
فیلم کشور هند محسوب می شود که پیش تر پرویز پرستویی در 
این جشنواره برای بازی در فیلم های سینمایی »امروز« و »مهمان 
عسگرپور  محمدمهدی  و  میرکریمی  رضا  کارگردانی  به  داریم« 
برای  نیز  بیات  ساره  و  کرد  دریافت  را  مرد  بازیگر  بهترین  جایزه 
بازی در فیلم »فصل فراموشی فریبا« جایزه بهترین بازیگر زن را 

دریافت کرده بود.
به  را  زنی  و  مرد  پریشانی های  و  تنهایی ها  »بی حوا«  کوتاه  فیلم 
زندگی  یکدیگر  خیال  با  شکلی  به  کدام  هر  که  می کشد  تصویر 
کرده و می کنند و از این فراق در عذاب و رنج به سر می برند و ... .

جایزه جشنواره »12 ماه« به
 »خداحافظی طوالنی« رسید

»خداحافظی طوالنی« در جشنواره »12 ماه« برنده جایزه بهترین 
فیلم بلند داستانی شد.

به گزارش پیام زمان به نقل از بنیاد سینمایی فارابی، »خداحافظی 
طوالنی« به کارگردانی فرزاد موتمن در جشنواره »12 ماه« برنده 

جایزه بهترین فیلم بلند داستانی شد.  
در جشنواره »12 ماه« که به شکل آنالین توسط شرکتی در کشور 
رومانی سازماندهی می شود، »خداحافظی طوالنی« جایزه بهترین 

فیلم بلند داستانی را در دوره ماه نوامبر 2016 از آن خود کرد.
کره  »بوسان«  المللی  بین  های  جشنواره  در  تاکنون  فیلم  این 
عمان«،  »ظفار  هند،  »بنگلور«  اسپانیا،  آسیا«  »کاسا  جنوبی، 
تاجیکستان  »دیدار«  و  ایتالیا  امروز«  »مذهب  هند،  الیتز«  »آل 
و همینطور جشنواره های ایرانی فیلم در استرالیا و کانادا حضور 
داشته و لوح تقدیر بخش مسابقه فیلم های بلند در جشنواره فیلم 

»مذهب امروز« را نیز کسب کرده است.
»شیفت  و  موتمن  فرزاد  ساخته  طوالنی«  »خداحافظی  فیلم   2
سینمایی  بنیاد  کنندگی  پخش  به  کریمی  نیکی  ساخته  شب« 

فارابی در این دوره از جشنواره »12 ماه« حضور داشتند.

قرارداد اکران »غیرمجاز«
 در اروپا و آمریکا و استرالیا بسته شد

کنندگی  تهیه  به  »غیرمجاز«  سینمایی  فیلم  المللی  بین  پخش 
محمد حسین عامری پویا و کارگردانی حسن یکتاپناه به شرکت 

پارسیان فیلم در لندن رسید.
فیلم سینمایی »غیرمجاز« درحال حاضر در نوبت اکران قرار دارد، 
به  کشور  سینماهای  در  جاری  سال  پایان  تا  فراوان  احتمال  به 
اثر  این  المللی  بین  پخش  هم  طرفی  از  و  آمد  درخواهد  نمایش 
سینمایی در قاره اروپا و آمریکا و استرالیا توسط شرکت بین المللی 
فیلم  المللی  بین  پخش  حاضر  حال  در  که  لندن  فیلم  پارسیان 

»سالم بمبئی« را بر عهده دارد، انجام خواهد شد.
یافتن  پی  در  که  است  داستان دختر جوانی  روایتگر  »غیرمجاز« 
نامزد خود به تهران می آید و در این راه با نامالیماتی روبه رو می 

شود که توقع آن را ندارد.
فیلم سینمایی »غیرمجاز« یک اثر دغدغه مند اجتماعی است که 
در اردیبهشت ماه ۹۴ فیلمبرداری آن به پایان رسید و وارد مراحل 
تدوین و فنی شد. پخش این فیلم سینمایی از طریق دفتر رسانه 
فیلمسازان به مدیریت حبیب اسماعیلی انجام خواهد شد و طبق 
برنامه ریزی های صورت گرفته این فیلم به احتمال فراوان در فصل 

زمستان امسال مهمان مخاطبان هنر هفتم خواهد بود.

آن سوی آبها

دادگر  دانایان  روی  بر  را  هنر  درهای  خداوند 
گشوده است . 

حکیم فردوسی توسی

سخن حکیمانه

»گیله مرد« برای هشتمین بار 
وارد بازار نشر شد

بزرگ  نوشته  مرد«  »گیله  داستان  مجموعه 
هشتم  چاپ  به  نگاه  انتشارات  توسط  علوی 

رسید.
به گزارش مهرنقل از روابط عمومی انتشارات 
نوشته  مرد«  »گیله  داستان  مجموعه  نگاه، 
نگاه  انتشارات  توسط  تازگی  به  علوی  بزرگ 
به چاپ هشتم رسیده است. این کتاب چند 
داستان کوتاه از بزرگ علوی را در بر می گیرد 

که »گیله مرد« یکی از آن هاست.
در گیله مرد موضوع چندان ارتباطی به خلق 
وخوی شخصیت گیله مرد ندارد. حتی طوفان 
نامناسب  و  نمناک  و  بارانی  هوای  و  جنگل 
جانشین کیفیت روانی گیله مرد شده است. 
نقطه  و  است  رئالیستی  اساسا  داستان  زیرا 
مرد  گیله  است،  بیرونی  واقعیت  عزیمت 
باالجبار و در موقعیتی ناخواسته درگیر ماجرا 
شده درحالیکه دوست دارد در همان جنگل و 
خانه روستایی اش زندگی کند اما اتفاقاتی در 
روستاها مثل بهره مالکانه گرفتن از روستا و 
حاکم شدن مالک او را به ناگزیر در موقعیت 
حساس قرار می دهد که او را وادار به داخل 
به  منجر  نهایتا  که  کند  می  ماجرا  در  شدن 

کشته شدنش می شود.
چاپ هشتم کتاب »گیله مرد« با قیمت 1۴0 

هزار ریال منتشر شده است.

در بازار کتاب

نمایش »کاغذ پاره ها« به کارگردانی امیرمحمد 
انصافی با بهره  گیری از شیوه های نمایش ایرانی 
و  کودک  تئاتر  جشنواره  سومین  و  بیست  در 

نوجوان اجرا می شود.
به گزارش خبرنگار حوزه تئاتر پیام زمان  داستان 
این نمایش که متن آن نوشته زهرا مریدی است، 
درباره دخترکی است که قدر کاغذها را نمی داند 
و شخصیتی به نام عمو قصه گو که شاهد رفتار 
این دختر بچه با کاغذهاست، به او نشان می دهد 
کاغذ زباله نیست ولی دخترک متوجه نمی شود 
او را به  نام آقای مچاله  و شخصیت دیگری به 

درخت تبدیل می کند و...
این نمایش با استفاده از تکنیک نمایش ایرانی و 
با بهره گیری از عروسک های نمایشی و موسیقی 
از جشنواره  دوره  این  بخش خردسال  در  زنده 

تئاتر کودک و نوجوان به صحنه خواهد رفت.
امیرمحمد انصافی کارگردان این نمایش درباره 
تئاتر  در  گفت:  خردسال  تئاتر  ویژگی های 
خردسال باید مطالب را به صورت ساده و روان 
آموزش داد. به همین دلیل ما هم در نمایش مان 
که یک اثر آموزشی است، مطالب را خیلی ساده 
به مخاطبان مان آموزش می دهیم و از یکسری 
می کنیم.  استفاده  ساده  نقاشی های  و  ابزارها 
و  پرسش  فضای  نمایش  این  در  اینکه  ضمن 

پاسخ هم با کودکان ایجاد می کنیم. 
مریدی  زهرا  کنار  در  این  از  پیش  که  او 
نمایش های دیگری را برای رده سنی خردسال 
اجرا کرده است، ادامه داد:  در تمام آن اجراها 
واکنش بچه ها را می دیدم و برایم بسیار جالب 
اجرای  کنند  تصور  افراد  از  بسیار  شاید  بود. 

نمایش خردسال کار آسانی است درحالیکه واقعا 
دشوار است چون باید مطالب را طوری آموزش 
دهیم که قابل فهم باشد همچنانکه باید روحیات 

این رده سنی را در نظر بگیریم. 
رده  برای  نمایشش  جاذبه های  درباره  انصافی 
با  کرده ایم  تالش  داد:  توضیح  خردسال  سنی 

عروسک های فانتزی، رنگ های شاد، لباس های 
ایجاد  بصری  جذابیت های  پوش،  تن  و  رنگی 
در  رنگی  مدادهای  اینها  تمام  کنار  در  و  کنیم 

ابعاد بزرگ داریم. 
عوامل اجرایی این نمایش به شرح زیر هستند: 

امیر محمد  : زهرا مریدی، کارگردان:  نویسنده 
سجاد  کاشفی،  شیرین   : بازیگران  انصافی، 
بهره مند، آرین ناصری مهر، امیرمحمد انصافی، 
قاسمی،  زهره  دبیری،  سارا  عروسک:  ساخت 
مریدی،  زهرا  و  دبیری  سارا   : صحنه  طراح 
موسیقی: آرمان اهورا، امیرحسین انصافی، امیر 

محمد انصافی.
بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک 
و نوجوان همدان با دبیری شهرام کرمی بیست 

و دوم تا بیست و هفتم آذر ماه برگزار می شود.

در بخش تئاتر خردساالن ؛

کاغذ پاره ها و دخترکی که به درخت تبدیل می شود

»A157« جایزه جشنواره 
فرانسه را کسب کرد

بهروز  ساخته   »A1۵7« مستند  فیلم 
داوران جشنواره  ویژه هیات  نورانی پور جایزه 
فیلم »سینیه دو نویی« فرانسه را از آن خود 

کرد.
 »A1۵7« به گزارش پیام زمان ،  فیلم مستند
تولیدات  از  نورانی پور  بهروز  کارگردانی  به 
سازمان  به  وابسته  سوره«  مستند  »مرکز 
ویژه  جایزه  برنده  هنری  حوزه  سینمایی 
 )The Signes Award( داوران  هیات 
دو  »سینیه  جشنواره  دوره  چهاردهمین 
)امضاهای   )Signes de Nuit( نویی« 
شب( شد. این جایزه برای بیانی شگفت انگیز 
از جنبه های دردناک و ملموس واقعیت به این 

فیلم اهدا شده است.
در متن هیات داوران بین الملل چهاردهمین 
دوره جشنواره »سینیه دو نویی« آمده است: 
»این مستند برای راهی که برگزیده تا جنگ 
را بدون نمایش دادن خود جنگ و با استفاده 
داستانشان  بیان  که  دختری  سه  داستان  از 
بسیار دشوار اما ناگزیر از شنیده شدن است، 
نشان دهد مفتخر به دریافت این جایزه شده 
است.«مستند »A1۵7« تاکنون جوایز بسیاری 
را در داخل کشور از جمله جشنواره فیلم فجر، 
مقاومت، سینما حقیقت و ... کسب نموده است.
 Signes( »جشنواره فیلم »سینیه دو نویی
de Nuit( از ۴ الی 1۴ آذرماه امسال در شهر 

پاریس کشور فرانسه برگزار شد.

خبر

به  آذربایجانی  نگار  سینمایی  اثر  آخرین 
و  سی  در  سرشت  صباغ  سحر  تهیه کنندگی 
پنجمین جشنواره فیلم فجر رونمایی خواهد 

شد.
نگاهی  با  نرگس«  »فصل  رسیده،  گزارش  به 
از  را  امیدبخش  ای  قصه  انسان دوستانه، 
منطقه  شمالی ترین  تا  نقطه  جنوبی ترین 
پایتخت به شیوه ای متفاوت به تصویر کشیده 

است.
پروانه نمایش این فیلم مهر ماه  1۳۹۵ صادر 
تیزر  طراحی  ایوبی  حسن  اکنون  هم  و  شد 
و سیروس سلیمی طراحی پوستر فیلم را به 

عهده گرفته اند.
از  پس  را  نرگس«  »فصل  آذربایجانی  نگار 
چهار  و  رو«  به  رو  های  »آیینه  فیلم  ساخت 
سال دوری از سینما، سال گذشته در منطقه 

سعادت آباد تهران کلید زد.
ریما رامین فر، یکتا ناصر، امیر آقایی، پژمان 
هدایتی،  محمدرضا  ایرانی،  شایسته  بازغی، 
و…،  اسماعیلی  شیرین  میرزاآقایی،  صالح 
شبنم  معرفی  با  خیراندیش،  گوهر  حضور  با 
و  ایلیا نصرالهی  بازیگران کودک  گودرزی  و 
فیلم  این  اصلی  بازیگران  حقانی  صدرا  امیر 

هستند.

»فصل نرگس« در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

پیش از این که فیلم »روگ یک« به نمایش 
از  بار  اولین  برای  تا  موفق شد  دیزنی  درآید 
مرز فروش ۴ میلیارد دالر در بازار جهانی )به 

جز بازار داخلی آمریکا( عبور کند.
باری  دومین  این  دیلی،  اسکرین  از  نقل  به 
موفق  استودیو  یک  تاریخ  طول  در  که  است 
جهانی  بازار  در  موقعیتی  چنین  کسب  به 

می شود.
و  شگفت انگیز  »جانوران  فیلم  حال  عین  در 
زیستگاه های آن ها« به فروش سحرآمیزش در 
 60.۴ فروش  با  و  می دهد  ادامه  جهانی  بازار 
میلیون دالر دیگر در طول هفته اخیر موفق 

شد تا در 67 بازار جهانی در مجموع ۴2۴.۴ 
احتساب  با  برساند.  فروش  به  دالر  میلیون 
در  فیلم  این  دالری  میلیون   1۸۳.۵ فروش 
بازار آمریکا می توان دریافت این فیلم از مرز 

600 میلیون دالری نیز عبور کرده است.
این فیلم که در فضای هری پاتری می گذرد 
در این هفته 1۵.۵ میلیون دالر دیگر در چین 
فروخت و در دو هفته آمار فروشش را در چین 
به 72.۵ میلیون دالر رساند. در ژاپن نیز این 
فیلم در دومین آخر هفته نمایشش با فروش 
6 میلیون دالر در هفته دوم مجموع فروشش 

را به 2۸.6 میلیون دالر رساند.

دیزنی از مرز ۴میلیارد دالر در بازار جهانی گذشت
کوتاه از جهان کوتاه از ایران


