
زنگنه:

برای تامین گاز طبیعی کمبودی نداریم
ایران و ترکمنستان بر سر صادرات گاز به توافق رسیدند

وزیـر نفـت از توافـق ایـران و ترکمنسـتان بـر سـر صـادرات گاز به ایـران خبر داد و بـا تشـریح جزئیات ایـن توافق گفـت: پیگیـری اختالفـات گازی دو کشـور در داوری 
بین المللـی فعـال منتفی شـده اسـت. 

3

راهکاری برای  
رفع بیکاری

é  حمید دیهیم  
 رییس انجمن اقتصاددان ایران

مطبوعات کاغذي 
همچنان استوار

é باهره حیدري

گور خواب، واژه اي که اين روزها 
به دايره واژگان ما اضافه شد. شايد 
که  بود  سوژه هايي  معدود  جزء 
در فضاي مجازي مثل يک بمب 
فضاي  در  ها  ايراني  شد.  منفجر 
دنياي  از  متفاوت  رفتاري  مجازي 

واقعي و دور از انتظار دارند. 

نگاه روز

یادداشت
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احتمال الکترونیکی شدن 
برخی از صندوق های 

اخذ رای

امروز؛ گفتگوی زنده تلویزیونی رئیس جمهوری
شامگاه  را  مسائل کشور  مهمترين  رييس جمهور، 
امروز در گفتگوی زنده تلويزيونی با مردم ايران در 

ميان می گذارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسيما، معاون ارتباطات 
و اطالع رسانی دفتر رئيس جمهور ضمن اعالم اين 
خبر افزود: حسن روحانی در اين گفتگو مهمترين 
مسائل روز کشور در حوزه های سياسی، اقتصادی، 
و  ای  منطقه  موضوعات  همچنين  و  فرهنگی 

بين المللی را مطرح خواهد کرد.
پرويز اسماعيلی ادامه داد: اين برنامه زنده، شامگاه 

امروز  12 دی، بعد از خبر 21 شبکه اول سيما و راديو سراسری پخش می شود.

تهیه برنامه راهربدی پنج ساله فضای مجازی

از بازار بزرگ دارویی 
دنیا جا مانده ایم

 یارانه افراد نیازمند 
قطع نمی شود
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دولت ها سالهاست از تک نرخی کردن ارز هراس دارند؛

چه زمانی برای 
تک نرخی کردن ارز 

مناسب است؟

گروه اقتصاد: بانک مرکزی در اين شرايط نبايد به فکر تک نرخی 
کردن ارز باشد مگر اينکه منابع الزم برای پاسخگويی به تقاضای 
هر دو ارز دولتی و آزاد را داشته باشد. سيدبهاءالدين حسينی 
اخير  روزهای  ارز در  قيمت  افزايش  هاشمی در خصوص علل 
گفت: واقعيت اين است که بازار ارز همچنان در کشور ما بازاری 
دو نرخی است. در بازار آزاد بدون کمترين تشريفاتی می توان 
خريد و فروش کرد ولی در بازار رسمی که توسط دولت مديريت 

می شود برای معامله بايد از هفت خوان عبورکرد.
وی افزود: »بازار ارز در همه جای دنيا با نوسان و افت و خيز همراه 
است اما در ايران عوامل مختلفی وجود دارند که شدت و دامنه 

اين نوسانات را در مواقع خاص، تقويت می کنند. 

غبارآلود بودن
 7 شهر کشور

 طی چند روز آینده
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 یکشنبه
 12 دی  1395 
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1  Jan 2017  

 د      ور جد      ید       سال سیزد  هم 
 شماره 3391     

 تک شماره 1000 تومان 
 12 صفحه

روزانهم صبح اریان

سخنگوی شورای نگهبان از احتمال الکترونيکی 
شدن برخی از صندوق های اخذ رای خبر داد.

ضمن  خبری  نشست  در  کدخدايی  عباسعلی 
گراميداشت روز 9 دی و تبريک ميالد حضرت 
به  ميالدی  نو  سال  آغاز  و  )ع(  مسيح  عيسی 
مسيحيان در ابتدا گزارشی اجمالی از مصوبات 
بررسی شده توسط شورای نگهبان ارائه کرد و 
گفت: 38 مصوبه از سوی مجلس شورای اسالمی 
داشتيم که 11 مورد عدم مغايرت با شرع و قانون 
اساسی داشت. مصوبات عمدتاً در قالب موافقتنامه 
دوجانبه بين جمهوری اسالمی ايران و کشورهای 

ديگر بود.
اليحه  بررسی  با  رابطه  در  کدخدايی  عباسعلی 
در  کرد:  تصريح  شورا،  اين  در  توسعه  احکام 
بازگشت از مجلس 8 ايراد از سوی شورای نگهبان 
برای مجلس شورای  ايرادات  و  وارد شد  آن  بر 
اسالمی ارسال شد، البته مجلس موارد را اصالح 
کرده و در دستور کار اين هفته شورای نگهبان 

قرار دارد. کدخدايی در ادامه در پاسخ به سوال 
خبرنگاری مبنی بر اينکه اخيراً شاهد اين هستيم 
که توسط برخی تريبون ها به عنوان مثال مجلس 
آيا  بايد فراموش شود.  مطرح می شود که فتنه 
را فراموش  نگهبان هم قصد دارد فتنه  شورای 
کند يا اينکه در احراز صالحيت ها آن را مدنظر 
دارد، گفت: مقام معظم رهبری فرمودند 9 دی 
در تاريخ ماندگار خواهد شد. 9 دی پاسخی به 
حوادث 88 بود. اينها قابل فراموش شدن نيستند. 
در جايی که مالک قانون داشته باشيم، آنها هم 

مدنظر شورای نگهبان خواهد بود.
وی در خصوص موافقتنامه پاريس چنين توضيح 
موضوعات  خصوص  در  پاريس  موافقتنامه  داد: 
جوی و آب وهوا بود، اين موافقتنامه بسيار طويل 
بود که جمهوری اسالمی ايران آن را امضا کرده 
و مراحل تصويب آن در مجلس در جريان است. 
نگهبان  شورای  از سوی  ابهام  يک  و  ايراد  يک 
مطرح شد، بندهای 8 و 9 ماده 4 و بند 11 ماده 

13 به پيوست ها اشاره دارد که ضميمه نبود و 
پيوست ها  که  کرده  درخواست  نگهبان  شورای 
نيست  معلوم  هم   23 ماده  در  و  شود  ارسال 

پيوستی وجود دارد يا خير و دارای ابهام است.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص جلسه اخير 
هيات مرکزی نظارت بر انتخابات، گفت: جلسه ای 
تشکيل شد؛  هيات نظارت 15 استان تعيين شد 
و جلسه ای ديگر خواهيم داشت تا ساير استان ها 

هم تعيين تکليف شوند.
اين عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به 
سواالت خبرنگاری مبنی بر اينکه وزارت کشور در 
خصوص 10 هزار صندوق رای الکترونيکی اعالم 
اين باره  در  نگهبان  شورای  نظر  کرده،  آمادگی 
خصوص  در  شورا  اين  نظر  اينکه  و  چيست؟ 
شفاف سازی حقوق های نجومی که در اين رابطه 
مصوبه ای در مجلس مطرح است، چيست؟ گفت: 
و  داشته ايم  کشور  وزارت  با  خوبی  همکاری  ما 
جلسات کارشناسی مختلفی و همچنين مکاتباتی 

انجام گرفت که اين همکاری ها رو به جلو است.
وی افزود: در خصوص احراز هويت قبالً هم گفته ايم 
که به شرط تأمين شرايط امنيتی، احراز هويت 
وزارت  که  گيرد  تمام شعب صورت  در  می تواند 
کشور در تالش است اين موضوع عملياتی شود. 
در خصوص صندوق های الکترونيکی به جمع بندی 
نهايی نرسيديم، ولی احتمال می دهيم در بعضی 
صندوق ها اين موافقت  انجام دهيم که منوط به 
جلسات کارشناسی و موافقت اعضای شورای نگهبان 
است. برای استفاده از صندوق های الکترونيکی بايد 
شرايط کافی وجود داشته باشد تا انتخابات رياست 

جمهوری را تحت الشعاع قرار ندهد.
اد      امه د      ر صفحه 3

مديرکل پيش بينی و هشدارسريع سازمان هواشناسی 
و  صنعتی  شهرهای  هوای  آينده  روز  سه  طی  گفت: 
مرکزی،  قزوين،  قم،  البرز،  تهران،  نظير  پرجمعيت 

اصفهان و تبريز همچنان غبارآلود خواهد بود.
احد وظيفه در گفت وگو با ايسنا، اظهار کرد: به کودکان،  
سالمندان و بيماران تنفسی توصيه می شود از ترددهای 

غيرضروری در استان های ذکر شده خودداری کنند.
بارش های  ميانی،  تراز  امواج  عبور  به سبب  افزود:  وی 
پراکنده در برخی نقاط استان  واقع در زاگرس مرکزی، 
دامنه های البرز غربی و مرکزی و بخش هايی از شمال 

غرب پيش بينی می شود.
اد      امه د      ر صفحه 5

عباسعلی کدخدایی اعالم کرد: حقوق های نجومی یک خالف بود

احتمال الکترونیکی شدن برخی از صندوق های اخذ رای 

غبارآلود بودن 7 شهر کشور طی چند روز آینده

در پی مصوبه شورايعالی فضای مجازی برای ثبت 
کانال ها و شبکه های اجتماعی دارای بيش از 5 هزار 
عضو، وزارت ارشاد ضرب االجلی يکماهه برای انجام 

اين کار توسط صاحبان آنها تعيين کرد.
سيدمرتضی موسويان رئيس مرکز فناوری اطالعات 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  ديجيتال  رسانه های  و 
اسالمی، اعالم کرد: »با عنايت به بند اول مصوبه 
عالی فضای مجازی  و چهارم شورای  جلسه سی 
مورخ1395/09/06 با موضوع »انتشار انبوه محتوا 
نيز در راستای صيانت  و  اجتماعی  در شبکه های 
دارندگان  معنوی  مالکيت  و  شهروندی  حقوق  از 
الزم  مجازی«،    فضای  در  ديجيتال  محتوای 
است کليۀ صاحبان کانال و خدمات مشابه آن در 
تلگرام  و ساير شبکه های اجتماعی فعال در کشور 
دارند،  کننده  دنبال  يا  عضو   5000 از  بيش  که 
در  ثبت  به  نسبت  ماه  يک  مدت  ظرف  حداکثر 
سامانۀ تعيين شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد 
 www.samandehi.ir به نشانی های  اسالمی 
بديهی  کنند.  اقدام   www.saramad.ir و 
است با توجه به اين مصوبه پس از انقضای مهلت 
مزبور، فعاليت کانال ها و خدمات مشابِه ثبت نشده 

غيرقانونی خواهد بود.«
سيدرضا  امسال  آذرماه   14 می شود،  يادآوری 
و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزير  اميری  صالحی 
با مهر،  عضو شورايعالی فضای مجازی در گفتگو 
از تصميم گيری شورای عالی فضای مجازی، برای 
آنچه او »مديريت شبکه های اجتماعی« ناميد، خبر 
داده بود اما موضوع را تنها در همين حد، رسانه ای 
کرد. يک روز بعد از اين اظهار نظر، مهر سراغ ديگر 
عضو کابينه که در شورای عالی فضای مجازی هم 
عضويت دارد، رفت و محمود واعظی وزير ارتباطات 
اين  از  بيشتری  جزئيات  هم  اطالعات  فناوری  و 

تصميم را بيان کرد.
عالی  آخرين جلسه شورای  در  بود:  واعظی گفته 
فضای مجازی پيشنهادی مطرح شد مبنی بر اينکه 
کسانی که دارای کانال های مختلف در شبکه های 
اجتماعی با تعداد اعضای قابل توجه هستند، بايد 
احراز هويت شوند. اين موضوع به اين دليل است که 
فعاليت های خبری و اطالع رسانی در اين کانال ها 
بايد مورد استناد باشد تا مردم بتوانند به آنها اعتماد 
کنند. بر اين اساس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
مسئول شد تا ظرف مدت يک ماه کميته ای تشکيل 
داده و برای ساماندهی اين شبکه ها آئين نامه تدوين 

کند.
در  انتشار محتوا  اينکه ساماندهی  بيان  با  واعظی 
شبکه های اجتماعی تنها مربوط به کانال های تلگرام 
نمی شود، گفته بود: مقرر شده است در اين آئين نامه 
محتواهای  تمامی  ساماندهی  برای  کاری  و  ساز 
دارای  که  اجتماعی  شبکه های  در  شده  منتشر 
اعضای قابل توجهی هستند، تدوين شود. موضوعی 
که در شورای عالی فضای مجازی مورد بحث قرار 
از  بيش  با  کانال های  ساماندهی  پيشنهاد  گرفت، 
5000 عضو بود، اما مصوبه ای برای اين تعداد ديده 

تا  شد  اين  بر  قرار  و  است  نشده 
کميته ای که از سوی وزارت ارشاد 
تشکيل می شود، در مورد اين رقم و 
جزئيات ديگری از طرح احراز هويت 
و ساماندهی شبکه های اجتماعی و 
کانال های تلگرام تصميم گيری کند.

حدود يک هفته پس از اين اظهارات 
پيگيری  در  در  مهر  آذرماه(،   24(
اين مصوبه، با سيدمرتضی موسويان 
اطالعات  فناوری  مرکز  رئيس 
ورسانه های ديجيتال وزارت فرهنگ 
به  و  کرد  گفتگو  اسالمی  ارشاد  و 
مصوبه  اين  از  بيشتری  جزئيات 

دست يافت.
وی گفته بود: ما از قبل بستری را به 

نام samandehi.ir داشتيم که تا 10 روز ديگر 
فعاليت  آماده  ادمين شبکه های  اعتبار  ثبت  برای 
می شود. البته در حال حاضر اين سامانه برای شبکه 
اجتماعی اينستاگرام آماده شده است. برای شبکه 
اجتماعی تلگرام هم، يک »ربات« در حال نوشتن 
است تا فردی که اظهار می کند کانالی متعلق به 
اوست، ما او را اعتبارسنجی کنيم. ما اصرار داريم 
نکند  مراجعه  فيزيکی  صورت  به  جايی  به  کسی 
تاکيد  شود.  انجام  سامانه  طريق  از  کارها  همه  و 
می کنم که اين کار، به معنای ثبت اعتبار است نه 
صدور مجوز؛ در واقع ما هويت دارنده کانال را ثبت 
می کنيم و از او، زمينه فعاليت کانالش را می پرسيم 

که بعد بتوانيم آن را معرفی کنيم.
رئيس مرکز فناوری اطالعات ورسانه های ديجيتال 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی يادآور شده بود: ما 
در اين خصوص، بحث های تشويقی را هم دنبال 
متفق القول  همه  ذی ربط  دستگاه های  و  می کنيم 
هستند که کانال های برتر را تشويق و حمايت کنيم. 
فضای  شورايعالی  مصوبه  من،  شخص  عقيده  به 
مجازی، يک مصوبه بسيار خوب است اما در اجرای 
آن همه بايد کمک کنند و مهمتر از همه، اين خود 
مردم هستند که بايد به ما کمک کنند. ما کدی به 
نام »شامد« )شناسه الکترونيکی محتوای ديجيتال( 

به کانال تلگرامی ثبت شده می دهيم.
کانال  هر  به  که  شامدی  اينکه  بيان  با  موسويان 
اختصاص می يابد، در واقع يک کد يونيک است که 
کار اعتبارسنجی کانال را انجام خواهد داد، تاکيد 
کرده بود: با اين کد، وقتی شما روی پروفايل کانال 
کليک می کنيد، به سامانه ای که ما تهيه کرده ايم، 
راهنمايی می شويد و آنجا مشخصات دارنده کانال 
را می بينيد. در اين صورت حقوق مالکيت معنوی  
و مادی فردی که زحمتی را در آن کانال می کشد، 

حفظ خواهد شد.
وی با بيان اينکه من انتظار دارم که از اين طرح 
استقبال شود چرا که ما بدون نياز به مراجعه افراد، 
کار ثبت کانال های آنها را انجام می دهيم و اين کار 
به صورت خوداظهاری انجام می شود، در عين حال 
تاکيد کرده بود: اما مطابقی مصوبه شورايعالی فضای 

مجازی، هويت کسانی که 5000 فالوئر در کانال شان 
دارند، الزاماً بايد به ثبت برسد. اما کانال هايی هم که 
کمتر از اين تعداد فالوئر دارند، می توانند کانالشان 
را به ثبت برسانند و هيچگونه مانعی برای اين کار 

وجود ندارد.
اين مقام مسئول در وزارت ارشاد گفته بود: چنانچه 
ادمين های آن دسته از کانال های تلگرامی که 5000 
فالوئر و بيشتر، عضو دارند، کانالشان را ثبت نکنند و 
کد شامد نگيرند، غيرقانونی تلقی خواهند شد. البته 
بحث های سلبی در اين باره و احياناً برخورد با آنها، 
بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  نيست اما به 
هر حال وقتی غيرقانونی تلقی شوند، به معنای اين 
است که ضابطين قضايی اين حق را دارند که جلوی 

فعاليت آنها را بگيرند.
اين  برای  آيا  اين سوال که  به  موسويان در پاسخ 
به گفته شما »احراز هويت دارنده کانال« نيازی به 
دارد؟،  وجود  ارگان خاصی  يا  دستگاه  از  استعالم 
گفته بود: استعالم خاصی صورت نمی گيرد و اين 
کار، فقط يک احراز هويت است و برای اين کار هم، 
ما مشخصات فرد را از سازمان ثبت احوال می گيريم 
و نيز می بايست شماره تلفنی را هم که متعلق به 
خودش است، به ما بدهد تا ما با استعالمی که از 
اپراتور مربوطه و از طريق ديتابيس آن می گيريم، 
برايمان مشخص شود که شماره تلفنی که کانال را 
با آن رجيستر کرده، متعلق به خود آن فرد است. 

همين کفايت می کند.
رئيس مرکز فناوری اطالعات و رسانه های ديجيتال 
در  همچنين  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
پاسخ به اين سوال که با توجه به اينکه در همين 
روزهای اخير و بعد از اعالم مصوبه مربوطه از طريق 
شورايعالی فضای مجازی برخی کانال های تلگرامی 
بارگذاری می کنند مدعی شده اند  در مطالبی که 
از وزارت فرهنگ و ارشاد  که مجوز فعاليتشان را 
تعداد  اين لحظه چه  تا  اسالمی دريافت کرده اند، 
در  بود:  گفته  رسيده اند؟،  ثبت  به  تلگرامی  کانال 
مورد کانال های تلگرامی، ما هنوز فرايند مربوطه را 
آغاز نکرده ايم و همانطور که پيشتر هم گفتم، حدود 

10 روز ديگر اين پروسه آغاز خواهد شد.

ضرب االجل یک ماهه ارشاد برای ثبت کانال های تلگرامی پرکاربر

همین صفحه
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کالم  نور

قراردادهای خود را از بانک ها بگیرید

مشتریان  مدت ها  اینکه  از  بعد  سرانجام 
در  انحرافاتی  ایجاد  به  نسبت  بانک ها 
درخواست های  بروز  یا  و  اولیه  قراردادهای 
جدید از سوی شعب گله مند بوده و در مسیر 
بانک  می شدند،  مواجه  مشکالتی  با  اجرا 
به  مکلف  را  بانک ها  بخشنامه ای  در  مرکزی 
ارائه نسخه ای از قراردادها به مشتریان کرده 

و نسبت به آن تذکر داد.
به گزارش ایسنا، در بین تعامالت بانکی بسیار 
اجرایی  زمان  در  مشتریان  که  می شد  دیده 
شدن قراردادها چه تسهیالت یا موارد دیگر با 
شرایط تازه ای مواجه می شدند که پیش تر از 
سوی بانک به آن ها اعالم نشده بود. به عنوان 
تغییر  یا  و  جدید  ضامن های  گرفتن  مثال 
کسر  مواردی  در  یا  و  وام ها  بازپرداخت  در 
مواردی  از  مشتری  اطالع  بدون  حساب  از 
بود که مشتریان را ناراضی می کرد آنهم در 
شرایطی که از قبل به آنها اطالع داده نشده و 

یا در قرارداد منعقده ذکرنشده بود.
اعالم  مرکزی  بانک  که  است  حالی  در  این 
تاکید کرده  بانک ها  به  کرد در بخش نامه ای 
مواد  از  کامل مشتری  آگاهی  با هدف  است 
امضای  و  انعقاد  از  پس  منعقده  قراردادهای 
ارزش  دارای  که  را  آن  از  نسخه ای  قرارداد، 
اختیار   با سایر نسخ است در  قانونی یکسان 
مشتریان قرار دهد. بر اساس مواد تبصره ماده 
)۲۳( قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 
مصوب بهمن ماه ۱۳۹۰ با موضوع یکنواخت 
و  بانکی  تسهیالت  عقود  فرم های  سازی 
تسهیالتی  قراردادهای  یکنواخت  فرم های 
برخی از عقود و سایر بخش نامه ها، مقرر شده 
است قراردادهای جدید تنها بر اساس نمونه 

قراردادهای مصوب تنظیم و منعقد شود.
اعتباری  موسسات  و  بانک ها  اساس  این  بر 
ضامن  مشتری،  آگاهی  هدف  با  مکلفند 
منعقده  قراردادهای  مفاد  از  گذار  وثیقه  و 
انعقاد و امضای  از  اتخاد و  تمهیدات الزم را 
ارزش  دارای  که  را  آن  از  نسخه ای  قرارداد 
در  است  نسخه ها  سایر  با  یکسان  قانونی 
از این  اختیار این اشخاص قرار دهد. تخلف 
ماده قانونی در شرایطی است که حتی خود 
بانک ها  برخی  در  کرده  اذعان  مرکزی  بانک 
و موسسات اعتباری این مورد به طور کامل 

اجرا نمی شود.

قزاقستان میزبانی از مذاکرات 
سوری را مشروط کرد

صورت  در  فقط  که  کرد  اعالم  قزاقستان   
رعایت توافق های اخیر آتش بس سوریه از 
سوی طرفین حاضر به میزبانی گفت وگوهای 
نمایندگان دولت این کشور و مخالفان است.

به گزارش ایرنا، وزیران خارجه روسیه، ایران 
و ترکیه در نشست اخیر خود در مسکو برای 
پشتیبانی از برگزاری مذاکرات سوری-سوری 

در آستانه پایتخت قزاقستان توافق کردند. 
وزارت  نوشت:  شنبه  روز  ایزوستیا  روزنامه 
فقط  که  کرده  اعالم  قزاقستان  خارجه  امور 
در صورتی میزبانی مذاکرات سوری- سوری 
در آستانه را می پذیرد که طرفین تعهدهای 
امضا شده خود را که از دیروز )جمعه( منجر 
این کشور شده  فراگیر در  آتش  برقراری  به 

است، اجرا کنند.
قزاقستان  روسی،  روزنامه  نوشته  به 
سند  سه  امضای  که  است  کرده  خاطرنشان 
در باره سوریه، شرایط واقعی برای برداشتن 
گام های بعدی در مسیر حل و فصل بحران 

این کشور را فراهم کرده است.
مجموعه  بس،  آتش  برقراری  سندهای 
راهکارهای کنترل آن و بیانیه اعالم آمادگی 
آغاز مذاکرات صلح سوری-سوری در آستانه 
مخالف  گروههای  و  دولت  نمایندگان  بین 

)غیرتروریست( امضا شده است.
آتش بس سوریه شامل گروههای تروریستی 
و  نمی شود  و داعش  النصره  از جمله جبهه 
مبارزه و اقدام های جنگی علیه آنها ادامه دارد.

بس  آتش  برقراری  برای  جدید  های  تالش 
روسیه  ایران،  همگرایی  چارچوب  در  فراگیر 
خارجه  وزیران  گیرد.  می  صورت  ترکیه  و 
پایان  در  مسکو  در  ماه  دی  اول  کشور  سه 
مذاکرات یک روزه خود بر لزوم حل سیاسی 

بحران سوریه تاکید کردند.
تصویب  ای  بیانیه  فشرده  مذاکرات  این  در 
و  داعش  با  مبارزه  برگیرنده  در  که  شد 
برای  جهانی  جامعه  فراخوان  النصره،  جبهه 
همکاری علیه تروریسم، حفظ تمامیت ارضی 
و یکپارچگی سوریه، رد راهکار نظامی برای 
 ۲۲54 قطعنامه  اجرای  کنونی،  بحران  حل 
سازمان ملل، کمک رسانی فراگیر به سوری ها 
از  مردم  آزادانه  نظام خروج  برقراری  لزوم  و 
مناطق درگیری و تحت سلطه تروریست ها 
مذاکرات  برگزاری  از  پشتیبانی  همچنین  و 

سوری-سوری در قزاقستان است.

خبر

کاهش ۱۲درصدی تخلفات ناجا

در  ناجا  کارکنان  جرایم  اینکه  بیان  با  انتظامی  نیروی  فرمانده 
طول سال گذشته ۱۲ درصد کاهش داشته است، گفت: بهترین 
راه برای جلوگیری از فرار سربازان این است که سرباز در شهر 

محل سکونت خود خدمت کند.
هجدهمین  در  دیروز  اشتری  حسین  سردار  مهر،  گزارش  به 
از وقوع جرم استان تهران گفت: در بسیاری  مجمع پیشگیری 
از مواقع موانعی برای سربازان وظیفه پیش می آید که باید این 
موانع را برطرف کنیم تا جرایم در حوزه سربازی کاهش داشته 

باشد.
با اعالم اینکه در طول یک سال گذشته فرار سربازان ۲۲  وی 
افزود: برخی نمی خواهند به دلیل  درصد کاهش داشته است، 
برای  زمینه  باید  بروند.  مرخصی  به  آمد  و  رفت  های  هزینه 
باشند.  نداشته  فرار  انگیزه  آنها  تا  ایجاد شود  مرخصی سربازان 
برگردند  اگر  که  دارد  وجود  برای سربازان  شائبه هم  این  البته 

محاکمه می شوند.
دارد.  همسر  سه  و  فرزند   ۱۰ که  داریم  سربازی  گفت:  اشتری 
حدود ۲۰۰ سرباز با سه تا پنج فرزند نیز وجود دارند. این در 
در  است.  زیاد  ناجا  از  سربازان  فرار  اعالم شده  که  است  حالی 
حالی که برای ارائه این آمار باید عائله مندی آنها را نیز در نظر 
بگیریم. بهترین راه برای جلوگیری از سربازان این است که هر 

سرباز در شهر محل سکونت خود خدمت کند.
فرمانده نیروی انظامی ادامه داد: فرمانده ای که از زیرمجموعه 
خود اطالعی ندارد باید نظارت و اشرافیت خود را افزایش دهد در 

غیر این صورت رفتار او باعث افزایش جرایم می شود.
فتنه گران همچنان توبه نکرده اند

و  کرده  اشاره  دی   ۹ مراسم  به  خود  سخنان  ادامه  در  اشتری 
گفت: ۹ دی حماسه بزرگ مردم کشور است که بعد از هشت 
مناقشات  درگیر  خود  شوم  اهداف  با  را  کشور  گران  فتنه  ماه 
داخلی و خارجی کرده به نظر می رسد که فتنه گران همچنان 
اهداف خود را دارند و توبه نکرده اند ولی مردم ۹ دی سال ۸۸ 
با حضور بی نظیر خود برای بیعت مجدد با رهبر خودشان در 
صحنه حاضر شدند و آن روز، روز تجدید میثاق با رهبر فرزانه 

انقالب بود.
کسی  بر  آن  اهمیت  و  جرایم  ارتکاب  در  پیشگیری  گفت:  وی 
و  پیشگیرانه  اقدامات  گذشته  سالهای  در  نیست.  پوشیده 
ایم.  بوده  جرایم  کاهش  شاهد  و  دادیم  افزایش  را  پیشدستانه 
مطمئنا برخی از جرمها بر اثر جهل افرادی که مرتکب می شوند، 
به وجود می آید. بر این اساس آگاهسازی در نیروی های مسلح 

و نیروهای وظیفه تاثیر زیادی در کاهش جرم دارد.
اشتری به راه اندازی قرارگاه آموزش در سال ۹4 اشاره کرده و 
گفت: در سال ۹4 قرارگاه جهادی تربیت و آموزش را در ناجا 
راه اندازی کردیم و به عنوان اولویت سال ۹4 در سال ۹5 آن 
را به اجرا درآوردیم. با بررسی آمارهای فعالیت های این قرارگاه 

جهادی شاهد کاهش میزان جرایم بودیم.
é ساالنه 3۰ میلیون تماس با ناجا ثبت می شود

خاطر  به  ناجا  کارکنان  از  رضایتمندی  افزایش  گفت:  وی 
آگاه سازی و آموزش هایی بوده است که منجر به کاهش قابل 

توجه در میزان جرایم شده است.
با  را  ارتباط  بیشترین  که  است  سازمانی  ناجا  داد:  ادامه  وی 
به  خدمت  میلیون   ۲۸ حدود  در  چیزی  ساالنه  و  دارد  مردم 
چهار  سال حدود  در  مثال  عنوان  به  کند.  می  ارائه  شهروندان 
میلیون گذرنامه صادر می شود و در حدود ۳۰ میلیون تماس با 
ناجا ثبت می شود. در کنار این حجم باالی مراودات مراجعات 
حضوری به مراکز کالنتری ها و پلیس آگاهی و پلیس راهور را 

نیز درنظر داشت.
اشتری گفت: قرارگاه جهانی صیانت از کارکنان ناجا چند سالی 
است که فعالیت خود را آغاز کرده و خوشبختانه آمارها نشان می 
دهد که این قرارگاه توانسته است به اهدافی که برای آن درنظر 

گرفته بودند نزدیک شود.

سازمان دامپزشکی: ›جذام مرغی‹ نداریم

سازمان دامپزشکی کشور شیوع بیماری جذام مرغی را تکذیب 
زخم  نوعی  طیور  برخی  در  شده  مشاهده  ضایعه  کرد:  اعالم  و 
غیر  نامناسب،  بستر  شرایط  در  که  است  موضعی  و  مکانیکی 
بهداشتی و مرطوب در طیور گوشتی و همچنین نامناسب بودن 
کف قفس در طیور تخم گذار ایجاد می شود و جذام مرغی در 

طیور نداریم.
و  بهداشت  متخصص  غفوری  سیدعلی  ایرنا،  گزارش  به 
ای  شایعه  انتشار  درباره  دامپزشکی  سازمان  طیور  بیماری های 
تحت عنوان ›جذام مرغی‹ در شبکه های مجازی افزود: بیماری 
دیگر  جانداران  در  و  بوده  محدود  آرمادیلو  و  انسان  به  جذام 

ازجمله پرندگان گزارش نشده است.
وی اظهارداشت: ضایعه ای که تصاویر آن در شبکه های مجازی 
منعکس شده، در واقع التهاب، زخم، سوختگی یا آبسه بالشتک 
آن  علمی  نام  و  بوده   Bumble Foot اصطالحا  یا  پا  کف 

Plantar Pododermatitis است.
و  بوده  موضعی  و  مکانیکی  زخم  نوعی  بیماری  این  گفت:  وی 
استافیلوکوکوس  اثر  در  عفونی  یا  و  مزمن  حالت  است  ممکن 

اورئوس بخود بگیرد. 
بهداشتی  غیر  نامناسب،  بستر  در  تولید شده  آمونیاک  غفوری، 
و مرطوب در طیور گوشتی بویژه در زمستان در شرایط تهویه 
ای ضعیف و نامناسب بودن کف قفس در طیور تخمگذار و نیز 
کمبود ویتامین ها به ویژه ویتامین A و بیوتین را از عوامل بروز 

این بیماری در مرغ ها عنوان کرد.
به گفته وی ،پوست ناحیه سینه و بخش خلفی مفصل خرگوشی 
نیز در صورت تماس زیاد با بستر ممکن است دچار عارضه مشابه 

شود.
بنابراین گزارش، به طور اصولی پای طیور گوشتی در کشتارگاه 
مرغ  الشه  بنابراین  و  شده  قطع  خرگوشی  مفصل  باالی  از 

استحصالی بدون پنجه پا است.
غفوری ادامه داد: در هر صورت این ضایعه از نظر صادرکنندگان 
یا مصرف کنندگان داخلی پای مرغ بدلیل ظاهر نامناسب یک 
این  از  و چنین محصوالتی  اورگانولپتیکی محسوب شده  نقص 

نظر واجد شرایط صادرات نیستند.
وی ادامه داد: از لحاظ بهداشتی پا یا سینه دارای این ضایعات 
اگرچه ظاهر بازارپسندی ندارد، اما پس از برداشت عمقی زخم، 

قابل مصرف است.
چند روز اخیر تصاویر ناخوشایندی درباره شیوع بیماری جذام 
را  نگرانی هایی  مرغی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که 

برای مردم ایجاد کرد.

خبر

رییس کمیته هسته ای مجلس از تداوم 
تولید آب سنگین ایران به واسطه برجام 
آب  مازاد  کردن  انبار  گفت:  و  داد  خبر 
سنگین در کشور دیگر ناقض حاکمیت 

بر آن نیست.
مجتبی ذوالنوری با اشاره به فروش 7۰ 
تن آب سنگین در مدت 7 ماه از سوی 
سازمان انرژی اتمی کشور اظهار داشت: 
جمهوری اسالمی در تولید آب سنگین 
که مصارف متعددی دارد توانمند است؛ 
بعد از برجام این روند نه تضعیف شده 

نه متوقف.
قـم در مجلـس دهـم  مـردم  نماینـده 
شـورای اسـالمی بـا بیـان اینکـه ایـران 
نـداده  دسـت  از  را  خـود  توانمنـدی 
اسـت، ادامـه داد: بـه قـوت کار خـود را 
انجـام مـی دهیـم و توافق هسـته ای نه 
تنهـا تاثیر منفـی بر تولید آب سـنگین 
مناسـبی  فضـای  بلکـه  اسـت  نداشـته 
نیـز فراهـم کـرده تـا بتوانیـم در عرصه 

جهانـی ورود کنیـم.
ذوالنوری اضافه کرد: تولید آب سنگین 
داخلی  مصارف  نیاز  از  بیش  کشور  در 

است؛ به این جهت ایران قادر است مازاد 
تولید خود را در بازار جهانی عرضه کند.

بر  که  فضا  این  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
اساس برجام ایجاد شده است، ظرفیت 
ذخیره سازی برای ایران تعریف شده و 
می  عرضه  جهانی  بازار  به  را  آن  مازاد 
جمع  به  توانستیم  ما  بنابراین  کنیم. 
در  ای  هسته  محصوالت  فروشندگان 

جهان بپیوندیم.
وسیاست  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
مازاد  برای  البته  کرد:  تاکید  خارجی 
کردیم؛  می  فکری  باید  نیز  تولید 
بنابراین کشور سومی جهت انبار کردن 
آب سنگین مازاد ایران انتخاب شد و ما 
از آن کشور می توانیم فروش و صادرات 

آب سنگین را دنبال کنیم.
ذوالنوری اظهار داشت: انبار کردن مازاد 
آب سنگین در کشور ثالث به این معنا 
محصول  به  نسبت  اختیاری  که  نیست 
خود نداریم بلکه حاکمیت آن از جمله 
میزان فروش و قیمت گذاری همچنان 
کشور  آن  تنها  و  است  ایران  عهده  بر 

محل انبار ما محسوب می شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
این  اعضای  دیروز  جلسه  از  اسالمی 
کمیسیون با وزیر امور اقتصادی و دارایی و 
رییس کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: 
به  دالر  قیمت  رساندن  به  دولت مصمم 

۳۸۰۰ تومان است.
محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران 
اقتصادی  کمیسیون  دیروز  جلسه  محور 
در  ارز  قیمت  افزایش  عوامل  را  مجلس 
این  اظهارداشت: در  کشور عنوان کرد و 
جلسه علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی 
و دارایی، ولی ا... سیف رییس کل بانک 
مرکز  رییس  جاللی  کاظم  مرکزی، 
پزشکیان  مسعود  مجلس،  های  پژوهش 
و  اسالمی  شورای  مجلس  رییس  نایب 

اعضای این کمیسیون حضور داشتند. 
وی افزود: در این جلسه عوامل افزایش 
از  گرفته  صورت  اقدامات  و  ارز  قیمت 
مورد  بازار  مدیریت  برای  دولت  سوی 

بررسی قرار گرفت.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید 
بر این که برای مدیریت وضع فعلی بازار ارز 
باید در دو بخش حرکت کنیم، خاطرنشان 

کرد: نخست باید اقدامات کوتاه مدت برای 
خروج از شرایط فعلی و همچنین اقدامات 
دراز مدت برای جلوگیری از تکرار تجربه 
افزایش بی سابقه قیمت ارز انجام شود که 
در این جلسه دولت موظف به پیش بردن 

هر دو بخش به شکل موازی شد.
این جلسه  در  کرد:  تصریح  پورابراهیمی 
دولت تاکید داشت که دولت به موضوع 
کنترل بازار ارز وارد شده است و کاهش 
قیمت ها در روزهای آینده ادامه خواهد 

داشت .
در  اقدام  ترین  اصلی  شد:  یادآور  وی 
مدت  دراز  در  ارز  بازار  مدیریت  بخش 
بهره  با  ارز  قیمت  کردن  نرخی  تک 
گیری از سیاست های متنوع اقتصادی 
نظیر پیمان های دو جانبه بین جمهوری 
اسالمی ایران با کشورهای مختلف برای 
تبادل ارزی و انجام معامالت و مراودات 
همچنین  و  محلی  پول  با  اقتصادی 
نحوه  و  بازار  به  ارز  ورود  مدیریت 
های  بخش  به  ارزی  منابع  اختصاص 
اقدامات  در چارچوب  که  است  مختلف 

دراز مدت باید پیگیری شود.

بـا  ملـی  امنیـت  عالـی  شـورای  دبیـر 
یـادآوری تالش های گسـترده و فداکاری 
مـردم، دولـت و ارتـش سـوریه در طـی 
تروریسـم در  فتنـه  بـا  مبـارزه  سـالهای 
ایـن کشـور تاکید کـرد: سـوریه درجنگ 
جهانـی تروریسـم علیه این کشـور پیروز 

است. شـده 
»علی  دیدار  در  دیروز  شمخانی«  »علی 
رئیس  ملی  امنیت  مشاور  مملوک« 
وزیر  المعلم«  »ولید  و  سوریه  جمهور 
این  بیان  ضمن  کشور  این  خارجه  امور 
مطلب ، در خصوص تحوالت مهم سوریه 
های  گروه  با  مبارزه  استمرار  روندهای  و 

تروریستی ، با آنان گفت وگو کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی و هماهنگ 
کننده اقدامات سیاسی، امنیتی و دفاعی 
ایران با سوریه و روسیه بازگشت گروه های 
شروط  پذیرش  و  مذاکره  میز  به  مسلح 
و  دستاوردها  حاصل  را  دولت  بس  آتش 
آزادسازی  ویژه  به  میدانی  های  پیروزی 
با  افزود:  و  دانست  حلب  راهبردی  شهر 
آتش  نقض  و  بدعهدی  سوابق  به  توجه 
بس در گذشته از سوی این گروه ها تنها 
توافقات،  به  مسلحین  پایبندی  ضمانت 
تحرکات  بر  تسلط  و  نظامی  اقتدار  حفظ 

و فعالیت های آنان است.
شمخانی گفت: هر مسیر سیاسی و گفت 
حاکمیت  تضعیف  به  منجر  که  وگویی 
دولت فراگیر و قانونی این کشور بر تمام 
سرزمین سوریه شود و یا بخواهد بخشی 
از سرزمین سوریه را در اختیار گروه های 
تروریستی و یا اشغال نظامی خارجی قرار 
دهد برخالف منافع مردم و تهدیدی برای 

شکست  به  محکوم  و  منطقه  کشورهای 
خواهد بود.

é  و داعش  تروریستهای  با  جنگ 
جبهه النصره در سوریه ادامه خواهد 

داشت
آزادی  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
حلب را نقطه عطفی در تحوالت سیاسی- 
در  قدرت  معادالت  و  سوریه  نظامی 
با  جنگ  شد:  یادآور  و  کرد  ذکر  منطقه 
در  النصره  جبهه  و  داعش  تروریستهای 
گروههای  و  داشت  خواهد  ادامه  سوریه 
مسلحی که ازجبهه تروریسم پیروی نمی 
استفاده  بس  آتش  فرصت  از  باید  کنند 
قانونی  دولت  با  مذاکره  میز  به  و  نموده 

سوریه بازگردند.
تواند  می  که  مسیری  تنها  افزود:  وی 
بازگرداند  سوریه  به  را  امنیت  و  آرامش 

تمرکز  و  تروریسم  با  امان  بی  مبارزه 
برای  سوری-سوری  برگفتگوهای 
منظور  به  ملی  توافقی  به  دستیابی 

برگزاری انتخاباتی فراگیر است
بیان  با  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
بر  حلب  پیروزی  راهبردی  تاثیرگذاری 
و  النصره  جبهه  تروریستهای  شکست 
مسئله  این  گفت؛  ها  آن  حامی  جبهه 
تجزیه  راه  نقشه  سازی  خنثی  ضمن 
منطقه که توسط غربی ها دنبال می شود، 
اثبات کننده امکان پیروزی بر تروریست 
ها به شرط حفظ انسجام و هماهنگی در 

جبهه مقاومت است.
هماهنگ کننده اقدامات سیاسی، امنیتی 
و دفاعی ایران با سوریه و روسیه افزود: اگر 
طرف های مقابل به پشتیبانی های مالی، 
تروریستی  عناصر  از  تسلیحاتی  و  فنی 

خاتمه دهند، طی زمان کوتاهی آرامش به 
منطقه و به تبع آن کشورهای اروپایی نیز 
بازخواهد گشت و به جای سیل آوارگان، 
شاهد  جهانی  میراث  تخریب  و  خشونت 
استقرار امنیت و دستیابی به آرمان محو 

کامل تروریسم خواهیم بود.
é  رژیم صهیونیستی در حال تثبیت

پروژه فلسطین زدایی است
نماینده مقام معظم رهبری ضمن محکوم 
برای  تروریسم  از  ابزاری  استفاده  نمودن 
اهداف سیاسی و منتسب کردن  پیشبرد 
منظور  به  اسالم  حنیف  دین  به  آن 
توسعه اسالم هراسی و ایجاد تفرقه میان 
مسلمانان تصریح کرد: رژیم صهیونیستی 
در سایه اختالفات و بحران امنیتی منطقه 
تثبیت  و  ها  سرکوب  گسترش  درحال 

پروژه فلسطین زدایی است.
é  و تجریه  اجازه  سوریه  دولت 

را  کشور  این  خارجی  نظامی  اشغال 
نخواهند داد

سرلشکر علی مملوک مشاور امنیت ملی 
رئیس جمهور سوریه و ولید المعلم وزیر 
این دیدار  امور خارجه این کشور نیز در 
طی سخنان جداگانه ای با ارائه گزارشی 
از تحوالت میدانی و سیاسی اخیر و فرایند 
توافق آتش بس با معارضان مسلح تاکید 
عناصر داعشی  با  امان  بی  مبارزه  کردند: 
با  مرتبط  های  گروه  و  النصره  جبهه  و 
آنان در کنار پیگیری مسیرهای سیاسی 
ادامه خواهد یافت ودولت و ملت قهرمان 
حضور  تداوم  و  تجزیه  اجازه  سوریه، 
اشغال  یا  کشورو  این  در  ها  تروریست 

نظامی خارجی را نخواهند داد.

شمخانی: سوریه درجنگ جهانی تروریسم علیه این کشور پیروز شده است

نیروهای عراقی با آغاز مرحله دوم عملیات موصل محله القدس 
الثانی را هم آزاد کردند.

اطالع  عربی، بخش  اسپوتنیک  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
رسانی جنگ در ارتش عراق در بیانیه ای اعالم کرد، سازمان 
مبارزه با تروریسم محله القدس الثانی در محور شرقی موصل 
را آزاد کرده و پرچم عراق را روی ساختمان های آن برافراشته 

کرد. المیادین نیز از آزادی کامل محله القدس خبر داده است.
در همین حال، شاکر جودت، رئیس پلیس عراق دیروز گفت 
که حیدر العبادی، فرمانده کل نیروهای مسلح عراق دستور 

تسریع در روند عملیات نظامی در دشت نینوا را داده است.
جودت در مصاحبه با الغد پرس گفت که نیروهای پلیس فدرال 
با حمایت جنگنده های ارتش عراق توانستند مناطق مهمی را 

در جنوب موصل آزاد کنند و ظرف ۱۰ روز گذشته بسیاری 
از داعشی ها از جمله معاونان ابوبکر بغدادی، سرکرده داعش 
کشته شدند. از سوی دیگر، منابع رسانه ای آگاه گزارش دادند 
که جنگنده های بی 5۲ آمریکایی به شدت مزارع حی الحدباء 

در شمال شهر موصل را هدف قرار دادند.
دانشگاه  دندانپزشکی  دانشکده  به  حمله  این  گفتند،  منابع 
نیز کشیده شد و اخباری  الحدباء  موصل در نزدیکی محله 
مبنی بر کشته شدن سرکرده های برجسته داعش مطرح است.

در این راستا سرلشکر عبداالمیر رشید یارا... فرمانده عملیات 
الحدباء  محله  در شمال  العرکوب  منطقه  آزادسازی  از  نینوا 
خبر داده که پرچم عراق را بر فراز ساختمان آن به اهتزاز 

درآورده اند.
وی گفت: نیروهای عراقی در محور شمال این منطقه را آزاد 

کردند.
منابع همچنین تصریح کرده  بودند که درگیری های شدیدی 
در منطقه العرکوب میان نیروهای داعش و نیروهای امنیتی به 
وقوع پیوسته و روند درگیری ها برای ورود به خانه ها در الحدباء 

شدیدتر شده است.
فواد معصوم رئیس جمهوری عراق خواستار تدابیر ارتش و 
نیروهای امنیتی عراق برای نابودی گروهک های تروریستی 

در عراق شد.

آزادسازی کامل محله القدس در شرق موصل
حمله جدید جنگنده های آمریکایی به اهداف غیرنظامی

تداوم تولید آب سنگین ایران

 انبار مازاد تولید در کشور دیگر ناقض 
حاکمیت ما نیست

جلسه کمیسیون اقتصادی با طیب نیا و سیف

دولت مصمم به رساندن قیمت دالر 
به 3800 است

اقدامـات  و  هـا  سیاسـت  کلـی  چارچـوب 
اجتماعـی  هـای  رسـان  پیـام  سـاماندهی 
بـه تصویـب شـورای عالـی فضـای  برخـط 

رسـید. مجـازی 
 در جلسـه شـورای عالـی فضـای مجـازی 
بـه ریاسـت حجـت االسـالم حسـن روحانی 
رییـس جمهـوری، مقرر شـد ظرف سـه ماه 

برنامـه راهبـردی پنـج سـاله فضـای مجازی 
توسـط مرکز ملـی فضای مجـازی تهیه و به 

شـورا ارائه شـود.
در این جلسه که  دیروز برگزار شد، مقرر شد 
مجازی  فضای  ساله  پنج  راهبردی  برنامه  تا 
براساس احکام دوره اول و دوم شورای عالی 
رهبری  معظم  مقام  ابالغیه  مجازی،  فضای 

شامل  نظام  باالدستی  اسناد  همچنین  و 
سیاست های کلی و مطالعات انجام شده در 
جلسات گذشته این شورا تهیه و به شورای 

عالی فضای مجازی ارائه شود.
کلی  چارچوب  جلسه  ادامه  در  همچنین 
سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های 

اجتماعی برخط به تصویب رسید.

تهیه برنامه 

راهربدی پنج ساله 

فضای مجازی
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مطبوعات کاغذي، همچنان استوار
é باهره حیدري

دایره  به  روزها  این  که  اي  واژه  خواب،  گور 
معدود  جزء  شاید  شد.  اضافه  ما  واژگان 
سوژه هایي بود که در فضاي مجازي مثل یک 
بمب منفجر شد. ایراني ها در فضاي مجازي 
رفتاري متفاوت از دنیاي واقعي و دور از انتظار 

دارند. مثال درباره موضوعي مثل وقوع کودتا در ترکیه با وجود اینکه 
نیمه شب بود اولین پیام هاي منتشر شده در فضاي مجازي طنز بود. 
حتي در حادثه تلخ برخورد دو قطار که اخیرا رخ داد انتشار خبر شاید 
چند ساعتي بیشتر طول نکشید و پس از آن جمالت طنز در این 

خصوص نقل محافل شد.
ولي این بار، کاربران شبکه هاي اجتماعي در بهت و حیرت فرو رفتند. 
البته این میزان تاثیرگذاري در فضاي مجازي دالیل متعددي دارد. 
شاید مهم ترین دلیلي که مي توان به آن اشاره کرد انتشار این گزارش 
در رسانه مکتوب بود. این بار رسانه مکتوب بود که توانست به فضاي 
مجازي نفوذ کند و این نشان از اعتبار مطبوعات و مقبولیت رسانه هاي 
مکتوب میان مردم دارد درست خالف باور عده اي که معتقد اند همه 
چیز مجازي شده و رسانه ي مکتوب کارکرد خود را از دست داده است. 
اگر این عکس ها توسط یک خبرنگار آماتور و فقط در فضاي مجازي 

منتشر مي شد شاید کمتر کسي آن ها را باور مي کرد چرا که ...
به  اند  ایراني در شبکه هاي مجازي ساخته  ...  فضایي که کاربران 
شدت آلوده به شایعات و نقل قول هاي نادرست است در نتیجه طیف 
زیادي از مخاطبان ممکن است به محتواي آن اعتماد نکند یا با شک 
به سراغشان بروند. این خود معضلي است که نیاز به کارشناسي دقیق 
دارد و ادامه آن مي تواند به حیات فضاي مجازي لطمه بزند و کارکرد 

آن را بیش از گذشته به سوي غیر رسمي شدن ببرد.
در ماه هاي اخیر و با شدت گرفتن فعالیت شبکه هاي اجتماعي مانند 
تلگرام و اینستاگرام شاهد آن هستیم که عده اي از کارشناسان بر این 
باورند که رسانه هاي مکتوب کم رنگ شده اند و دیگر کارکرد سابق را 
ندارند. گزارش گورخواب ها نمونه تازه اي است تا خط بطالني باشد بر 

این باور نادرست و سطحي.
در حال حاضر افرادي که اهل مطالعه هستند بیشتر دوست دارند 
نسخه کاغذي نشریات و کتاب ها را داشته باشند و بخوانند و نسخه هاي 
الکترونیکي خیلي کنار نمي آیند حداقل براي بلند مدت. این عالقه 
نشان مي دهد که هنوز نشریات چاپي جایگاه خود را بین مخاطبانشان 
دارند و نمي شود به سادگي دیگران را از داشتن نسخه چاپي نشریات 

و کتب منع کرد.
انتخابات مجلس شوراي اسالمي در سال۹4  از تازه ترین رویداد هایي 
بود که فضاي مجازي در آن نقش موثري ایفا کرد. عده اي از کاندیداها 
به دلیل کاهش هزینه ها و دسترسي بیشتر مردم به زعم خودشان از 
رسانه هاي مکتوب کمي فاصله گرفتند و به فضاي مجازي بیش از 
پیش اعتماد کردند و در آخر شاهد نتیجه نه چندان مطلوب در حوزه 
تبلیغات و تبیین برنامه هاي کاندیداها بودیم.  به هر روي نمي شود 
رسمیت رسانه مکتوب را منکر شد. بي شک آنچه که در رسانه مکتوب 
منتشر مي شود بیش از رسانه مجازي بررسي و پردازش شده و براي 

عوام جامعه باور پذیري آن ساده تر است.
باور کنیم که  و  ببریم  بهره  تجربه گذشته  از  رو  است پیش  امید 
همه آنچه که ما به دنبال آن هستیم در یک صفحه چند اینچي 

جمع نمي شود.

با تصویب مجلس؛

الزام دولت به شفافیت در اجرای هدفمندی یارانه ها

مجلس دولت را به ایجاد شفافیت در اجرای قانون هدفمند کردن 
یارانه ها با ارائه جدول جداگانه ، همراه با بودجه های سنواتی، مکلف 

کرد.
نخستین دستور دیروز مجلس شورای اسالمی بررسی یک پیشنهاد 
برنامه  الیحه   4۹ ماده  به  ها  یارانه  کردن  هدفمند  درباره  الحاقی 

ششم توسعه بود. 
پیشنهاد محمد دهقان برای الحاق به ماده 4۹ الیحه به شرح زیر 

بود که با 6۸ درصد رای نمایندگان تصویب شد. 
است  مکلف  دولت  قانون،  اجرای  در  شفافیت  ایجاد  منظور  به 
یارانه  کردن  هدفمند  قانون  با  مرتبط  های  پرداخت  و  دریافت ها 
ها را در جدول جداگانه ای حاوی اقالم زیر همراه با بودجه های 

سنواتی به مجلس شورای اسالمی تقدیم کند: 
هدفمند  قانون  کردن  اجرایی  از  های حاصل  دریافتی  کل   - الف 

کردن یارانه ها 
ب - مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن 

ج - سهم شرکت های تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر 
شرکت 

د - سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها به منظور اختصاص به 
بخش  به  کمک   ، خانوارها  به  نقدی  غیر  و  نقدی  یارانه  پرداخت 
سالمت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تامین اعتبار مربوط 
به اجرای قانون اصالح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۹۰ و قانون 

توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳6۸ 
تبصره ۱- دولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها 
)شماره  عمومی  بودجه  منابع  ردیف  در  ساله  هر  را  دریافتی ها  از 
و  مستقل  های  ردیف  در  را  آن  با  مرتبط  مصارف  و   )۲۱۰۱۰۲

جداگانه در ارقام بودجه عمومی بگنجاند.
تبصره ۲ استفاده از منابع مذکور به هر نحو دیگر در حکم تصرف 

غیر قانونی در اموال عمومی است.
تبصره ۳ - دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر شش 
ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسالمی ارائه نماید . 
هدفمند  های  پرداختی  و  ها  دریافتی  درج  جدول  پیشنهاد  این 
کردن یارانه ها در سنوات برنامه ششم توسعه نیز دارد که بر اساس 

آن دریافتی ها و پرداختی ها مشخص می شود. 
در جریان بررسی این پیشنهاد الحاقی، هادی قوامی عضو کمیسیون 
برنامه بودجه و محاسبات گفت : از سال ۸۹ تا به امروز یعنی از 
هزار  از ۲5۰  بیش  ها  یارانه  کردن  هدفمند  قانون  اجرای  ابتدای 
میلیارد تومان منابع وصول شده ولی در راستای هدف اصلی قانون 

هزینه نشده است.

۲7 شهید در دو عملیات انتحاری در بغداد

دو  در  نفر  دهها  شدن  زخمی  و  نفر   ۲7 شهادت  از  عراقی  منابع 
عملیات انتحاری در مرکز بغداد پایتخت عراق خبر دادند.

عملیات  این  اثر  بر  بغداد؛  از  سیما  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
تروریستی در منطقه تجاری و پرجمعیت السنک در مرکز بغداد، 

۲7 غیر نظامی شهید و دهها  نفر دیگر زخمی  شدند.
گروهک تروریستی داعش مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته 
است. وزارت کشور عراق هنوز شمار دقیق شهدا و زخمی های این 

انفجار را اعالم نکرده  است.
خبرگزاری صدا و سیما گزارش داد وزارت کشور عراق اعالم کرده 

است: دو تروریست در این منطقه کمربند خود را منفجر کردند.

ولید معلم با ظریف دیدار کرد

با محمد جواد  وزیر خارجه سوریه  معلم،  ولید 
ظریف دیدار کرد .

به گزارش ایسنا ، وزیر امور خارجه سوریه با  وزیر 
خارجه کشورمان دیروز در محل این وزارت خانه 

دیدار و رایزنی کرد .
 گفت وگو در مورد آخرین تحوالت سوریه محور 

رایزنی این دو دیپلمات ایرانی و سوری است.

رییس جمهور هشت قانون مصوب 
مجلس را برای اجرا ابالغ کرد

حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی 
رییس جمهوری در نامه های جداگانه به وزارت 
مصوب  قانون  هشت  دارایی،  و  اقتصادی  امور 

مجلس را برای اجرا، ابالغ کرد.
به گزارش ایسنا، »قانون موافقتنامه همکاری های 
و  ایران  اسالمی  بین دولت جمهوری  اقتصادی 
دولت جمهوری چک«، »قانون موافقتنامه تشویق 
از سرمایه گذاری بین دولت  و حمایت متقابل 
جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری متحده 
تانزانیا«، »قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری 
اسالمی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه 
همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی«، 
» قانون موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری 
در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسالمی ایران 
و دولت جمهوری کره«، »قانون موافقتنامه تشویق 
و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری 
بین  موافقتنامه  ژاپن«، »قانون  و  ایران  اسالمی 
دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری 
قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف 
و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های 
بر درآمد به انضمام تشریفات)پروتکل( الحاقی«، 
»قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمی 
منظور  به  اسلواک  جمهوری  دولت  و  ایران 
اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار 
مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد« و »قانون 
موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی 
دولت  و  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  بین 
جمهوری آذربایجان«، هشت قانونی هستند که  
رییس جمهوری آنها را برای اجرا به وزارت امور 

اقتصادی و دارایی ابالغ کرد.

شناسایی مجرم یقه سفید 
در یزد و دستگیری در تهران

رییس حفاظت و اطالعات دادگستری استان یزد 
از دستگیری یک مجرم یقه سفید و کارچاق کن 
حرفه ای که سوژه های خود را از مرکز مدیریت 

می کرد، خبر داد.
به گزارش ایسنا، »غالمعلی دهشیری« در این باره 
افزود: با مراجعه فردی به یکی از شعب دادگاه 
نگهداری  و  حمل  پرونده  پیرامون  یزد  انقالب 
پیگیری  و  موادمخدر  کیلوگرم   ۲۰۰ به  قریب 
وضعیت پرونده، از آنجا که نامبرده هیچ سمتی 
در این پرونده نداشت، مسئله جهت بررسی دقیق 

به حفاظت و اطالعات دادگستری سپرده شد .
انجام  و  دقیق  بررسی  از  پس  داد:  ادامه  وی 
بازجویی های اولیه مشخص شد که فرد مشکوک 
از متهمان در محل دادگاه  به همراه پدر یکی 
انقالب حاضر شده است و قصد داشته در پرونده 

اعمال نفوذ کند.
این مقام قضایی اظهار کرد: این فرد با استفاده از 
سادگی پدر یکی از متهمان زندانی و عقد قرارداد 
در ازای حل و فصل پرونده قضایی آنان خارج از 
سیکل عادی، مبلغ 5۰۰ میلیون ریال درخواست 
امر  ابتدای  کرده و ۲5۰ میلیون ریال را همان 

دریافت کرده است .
وی با اشاره به این که بررسی های اولیه نشان می داد 
که مغز متفکر این کارچاق کنی، فرد دیگری است 
که از پشت قصه این قضیه را مدیریت می کند، 
تصریح کرد: با اعتراف فرد دستگیر شده و بررسی 
ابعاد مختلف و اسناد و مدارک همراه این متهم، 
مشخص شد که فرد دیگری با غصب عنوان یکی 
تهران، قصد  انتظامی قضات  از کارکنان دادگاه 
اعمال نفوذ داشته و تمام این مراحل را نیز بدون 
حضور در یزد و فقط به صورت مدیریت از راه دور 

دنبال می کرده است .
به  پرونده  ارجاع  با   : دهشیری خاطرنشان کرد 
بررسی  و  یزد  دادسرای  بازپرسی  ششم  شعبه 
و  قضایی  نیابت  صدور  با  جرم،  ادله  مجدد 
هماهنگی با حفاظت و اطالعات مرکز، متهم در 

تهران دستگیر و به این مرجع قضایی اعزام شد.
اطالعات  و  حفاظت  تالش  تمام  کرد:  ابراز  وی 
دادگستری استان بر شناسایی افرادی که با غصب 
دغل های  و  دروغ  دیگر  و  اسناد  جعل  عناوین، 
مرسوم با دعوی اعمال نفوذ به غیر حق به دستگاه 
قضایی وارد می شوند است و در این مسیر نیز 
تاکنون موفق بوده است اما شهروندان باید دقت 
خود را در این گونه مسائل بیشتر کنند چرا که 
اگراینچنین مجرمینی از دست قانون و چشمان 
تیز بین حفاظت و اطالعات بگریزند، تنها کسی 
که متضرر خواهد شد همان افرادی هستند که 
توسل به این افراد شیاد و کالهبردار را به پیگیری 

امور خود در چارچوب قانون ترجیح داده اند .
استان  دادگستری  اطالعات  و  حفاظت  رییس 
غیر  به  نفوذ  اعمال  برای  راهکاری  شد:  یادآور 
حق در دستگاه قضایی وجود ندارد و این افراد 
با سرکیسه کردن شهروندان درگیر پرونده های 
قضایی بار دیگری را بر دوش شهروندان و پرونده 
جدیدی را نیز به پرونده های آنان اضافه می کنند 
و اگر در مواردی دستگاه قضایی موفق به شناسایی 
معمول  به طور   ، نگردد  افراد  این  و دستگیری 
شهروندان نیز هرگز نمی توانند ضررهای مادی و 

روانی ناشی از تکیه به این افراد را جبران کنند.

نگاه روزخبر

اد      امه از صفحه1
این  دیگر  سئوال  به  پاسخ  در  کدخدایی 
می کنیم  اظهارنظر  زمانی  گفت:  خبرنگار، 
که مصوبه از سوی مجلس شورای اسالمی 
که  بود  این  اصل  اما  برسد،  ما  دست  به 
و  بود  خالف  یک  نجومی  حقوق های 
امیدواریم دیگر این مسائل را شاهد نباشیم 
و مجلس شورای اسالمی کارهای الزم را در 

این باره انجام دهد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال 
اینکه  با  رابطه  در  خبرنگاران  از  دیگری 
درباره  نگهبان  شورای  که  فراخوانی  آیا 
مورد  بود  داده  انتخابات  کلی  سیاست های 
داد:  پاسخ  خیر،  یا  گرفت  قرار  استقبال 
مرکز  در  که  شد  انجام  خوبی  استقبال 
بررسی  حال  در  نگهبان  شورای  تحقیقات 
است و تا دو هفته آینده نتایج این جلسات 

را اعالم خواهیم کرد.
ایسنا، وی درباره سئوالی دیگر  به گزارش 
مبنی بر اینکه بعضی جبهه ها فعالیت های 
انتخاباتی خود را آغاز کرده اند، آیا فعالیت 
جبهه هایی که بدون مجوز سیاسی هستند 
آغاز  انتخابات  برای  را  خود  فعالیت  و 
کرده اند در رابطه با احراز صالحیت ها مورد 
بررسی شورای نگهبان خواهد بود یا خیر، 
گفت: اگر تبلیغات خالف واقع و زودهنگام 
باشد شورای نگهبان در بررسی صالحیت ها 
وجود  موضوع  ولی  داشت،  خواهد  مدنظر 
باید  کشور  وزارت  را  مجوز  عدم  و  مجوز 

پیگیری کند.
کدخدایی در پاسخ به سئوالی دیگر مبنی 

بر اینکه یکی از اعضای شورای نگهبان در 
شهروندی  حقوق  منشور  انتشار  با  رابطه 
تبلیغات  موضوع  این  که  بوده  معتقد 
در  نگهبان  شورای  نظر  است  انتخاباتی 
تا زمانی  این باره چیست، خاطرنشان کرد: 
یا  مجلس  سوی  از  ما  برای  مصوبه ای  که 
هیات وزیران ارسال نشود فارغ از اظهارنظر 
اما اعضای شورای نگهبان  رسمی هستیم، 
می توانند درباره موضوعات مختلف نظرات 

خود را اعالم کنند.
درباره  نگهبان  شورای  حقوقدان  عضو  این 
انتخابات،  جامع  الیحه  وضعیت  آخرین 
اعالم  دولت  مسئولین  از  برخی  گفت: 
البته  برسانند.  را  آن  می توانند  کرده اند 
مجلس هم درگیر الیحه برنامه ششم است 
و همچنین در حال بررسی بودجه هستند. 
امیدواری که دوستان در مجلس دادند این 

بود که شاید در قالب طرح برخی مسائلی 
که در سیاست های کلی انتخابات آمده به 
عنوان اصالح قانون انتخابات پیشنهاد داده 
برخی  شاید  انجام شود  کار  این  اگر  شود. 

مشکالت قانون انتخابات برطرف شود.
به  پاسخ  در  نگهبان  شورای  سخنگوی 
تأیید  مالک  اینکه  بر  مبنی  دیگری  سوال 
چیست  نگهبان  شورای  صالحیت های 
انتخابات  در  می توانند  هم  زنان  آیا  و 
شورای  گفت:  خیر،  یا  کنند  شرکت 
نگهبان بر اساس قوانین انتخاباتی و قانون 
بررسی  وظیفه  و  می کند  فعالیت  اساسی 
صالحیت ها را بر عهده دارد. همه می توانند 
ثبت نام کنند، ولی در خصوص بحث رجل 
سیاسی هنوز در شورای نگهبان به نتیجه 

نهایی نرسیده ایم.
در  نگهبان  شورای  حقوقدان  عضو  این 

از  اینکه  بر  مبنی  دیگر  سئوالی  به  پاسخ 
تأیید  درباره  نگهبان  شورای  که  آنجایی 
آیا  داده  را  زیادی  هزینه های  صالحیت ها 
نباید شفاف سازی بیشتری در این باره انجام 
صالحیت  بررسی  در  بستگان  آیا  شود، 
هستند،  نگهبان  شورای  نظر  مورد  افراد 
شورای  فکر  به  که  هستسم  ممنون  گفت: 
درباره  نگهبان  شورای  که  هستید  نگهبان 
رسانه ها  از  و  داده  هزینه  صالحیت ها 
اطالع رسانی  این باره  در  که  می خواهیم 
کافی را انجام دهند. اما ما هنوز با توجه به 
سیاست های کلی انتخابات که از سوی مقام 
معظم رهبری ابالغ شده بحث شاخص های 
رجل سیاسی را در دست بررسی داریم تا 
بتوانیم معیارهای شفافی را اعالم کنیم. اما 
موارد  افراد  صالحیت  بررسی  با  رابطه  در 
قانون  در  مگر  است.  افراد  خود  به  مربوط 
آمده  عمل  به  پیگیری  باید  که  شود  ذکر 
باشد. مانند بحث مباشر و سبب در قانون 
مجازات که قانون اجازه دهد بستگان فرد 

هم مورد بررسی قرار گیرند.
در  سئوال  آخرین  به  پاسخ  در  کدخدایی 
رابطه با مشکل حجم عظیمی از ثبت نام های 
وجود  ضرورت  این  داد:  پاسخ  انتخاباتی،  
انتخابات ها سازوکاری  دارد که ما در تمام 
و  بی رویه  ثبت نام  از  که  باشیم  داشته 
در  هم  باید  این  کند.  جلوگیری  بی فایده 
ریاست   انتخابات  هم  شوراها،  انتخابات 
اسالمی  شورای  مجلس  هم  و  جمهوری 
وجود داشته باشد تا از ثبت نام های بی رویه 

از طریق قانون جلوگیری شود.

عباسعلی کدخدایی اعالم کرد: حقوق های نجومی یک خالف بود

احتمال الکترونیکی شدن برخی از صندوق های اخذ رای

آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزیـر 
از  بهداشـت  وزارت  گفـت:  پزشـکی 
بـه  سـالمت  خدمـات  ارائـه  واگـذاری 
بخـش خصوصـی حمایت می کنـد زیرا 
هـم کیفیـت خدمات باال مـی رود و هم 

قیمـت پاییـن مـی آیـد.
حاشیه  در  دیروز  هاشمی  حسن  سید 
علوم  دانشگاههای  روسای  اجالس 
وزارت  در  خبرنگاران  جمع  در  پزشکی 
بهداشت افزود: تصدی خدمات سالمت 
به وسیله وزارت بهداشت باعث می شود 
مدیریت و نظارت با مشکل مواجه شود 
تواند  در حالی که بخش خصوصی می 
ارائه  بهتر  کیفیت  با  را  خدمات  همین 
این  خریدار  باید  نیز  ها  بیمه  و  کند 

خدمات از بخش خصوصی باشند.
ارائه  گفت:  دیالیز  خدمات  باره  در  وی 
های  حوزه  از  یکی  دیالیز  خدمات 
هزینه  که  ماست  کشور  در  دار  مشکل 
های زیادی به کشور تحمیل می کند. 
ما در کشور به پنج هزار تخت دیالیز نیاز 
داریم که نصف آن را در اختیار داریم در 
حالی که منابع الزم را برای خرید این 
دیالیز  جدید  مراکز  ایجاد  و  تجهیزات 
از  باید  حتما  نداریم.بنابراین  اختیار  در 
جبران  برای  خصوصی  بخش  ظرفیت 

این کمبود استفاده کنیم.
منافع  از  مراقبت  ما  وظیفه  گفت:  وی 
مردم و بیماران است و نباید فقط منافع 
نظر  در  را  خدمات  کننده  ارائه  صنف 
بگیریم.البته سازمان های نظارتی هم بر 
کار وزارت بهداشت نظارت می کنند و 

ما متاسفیم که چرا تعداد این سازمان ها 
این قدر زیاد است.

طرح  به  اشاره  با  همچنین  هاشمی 
قوت  با  این طرح  افزود:  تحول سالمت 
منابع  است  قرار  و  است  انجام  در حال 
دولت  از سوی  نیز  آن  ادامه  برای  الزم 
اختیار  در  منابع  این  اگر  و  تامین شود 
هر  از  قبل  گیرد  قرار  بهداشت  وزارت 
و  پزشکان  پرستاران،  مطالبات  کاری 
همکاران شرکتهای دارویی و تجهیزات 

پزشکی پرداخت می شود.
وی با اشاره به نامه ۲4۳ نماینده مجلس 
قدردانی  و  جمهوری  رئیس  به  خطاب 
گفت:  سالمت  تحول  طرح  اجرای  از 
از  مجلس  نمایندگان  اکثریت  حمایت 
این طرح  که  نشان می دهد  این طرح 

در مسیر رفع مشکالت مردم است.
وی افزود: سالمت در کنار امنیت یکی 
خانواده  و  مردم  اصلی  های  دغدغه  از 
در  هم  که  است  الزم  بنابراین  هاست 
بودجه  در  هم  و  ششم  توسعه  برنامه 
برای  نیاز  مورد  اعتبارات  سنواتی  های 
تامین نیازهای سالمت مردم دیده شود.

ادامه داد: تمام سندهای  وزیر بهداشت 
کالن  سیاستهای  جمله  از  باالدستی 
نظام سالمت ابالغی مقام معظم رهبری 
مسیر  در  شد،  ابالغ  پیش  سال  دو  که 
رفع نیازهای سالمت مردم است و باید 
مردم  زندگی  در  ها  برنامه  این  اجرای 
ظهور و بروز داشته باشد و به خصوص 
اقشار  تامین  جهت  در  باید  برنامه  این 

محروم و آسیب پذیر کشور باشد.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا 
با اشاره به روند افزایشی ضریب نفوذ شبکه های 
اجتماعی در کشورمان گفت: یکی از بزرگترین 
تهدیدهایی که بنیان خانواده را نابود می کند 
استفاده نابجا و غیر اصولی از فضای مجازی 

است.
سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی طی 
سخنانی در مراسم اختتامیه جشنواره ورزشی 
خانواده و فرزندان خواهر سپاه پاسداران و در 
مختلف  های  رشته  کنندگان  شرکت  جمع 
ورزشی اظهار داشت: هم اکنون سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی به یک الگو و اسوه برای سایر 
کنونی  امنیت  و  است  شده  تبدیل  کشورها 
و  پاسداران  سپاه  بزرگ  فداکاریهای  حاصل 
سایر نیروهای مسلح خصوصا شهدای عالیقدر و 

جانبازان سر افراز و آزادگان قهرمان است. 
پاسداران،  های  خانواده  امیدواریم  افزود:  وی 
یعنی همسران و فرزندان آنها نیز باعث افتخار و 

سربلندی ایران اسالمی شوند. 
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا 
ادامه داد: یکی از ویژگی های خانواده مطلوب، 
تحکیم روابط عاطفی بین اعضاء خانواده و حاکم 

بودن احترام و اخالق ما بین آنها است. 
مطلوب  خانواده  گفت:  صفوی  سرلشکر 
در  دانش  از  برخوردار  که  است  ای  خانواده 
کنار هوشمندی و خردمندی باشد و آسیب ها 
و تهدیدها و فرصت ها را به خوبی بشناسد و 

نسبت به آنها بی تفاوت نباشد. 
فرماندهی معظم کل  عالی  و مشاور  دستیار 
قوا در تشریح برخی از تهدیدها و فرصت های 
پیش روی خانواده های ایرانی، گفت: یکی از 
بزرگترین تهدیدهایی که بنیان خانواده را نابود 
می کند استفاده نابجا و غیر اصولی از فضای 
مجازی است زیرا افراد خصوصا جوانان در برابر 
انبوهی از از اطالعات فضای مجازی، خصوصا 
شبکه های اجتماعی، با توجه به در دسترس 
و  درست  اطالعات  با  مواجهه  و  گرفتن  قرار 

درست  تشخیص  و  تحلیل  قدرت  نادرست، 
و غلط را از دست می دهند و از سوی دیگر 
اجتماعی  از شبکه های  از حد  استفاده بیش 
و  عاطفی  ارتباطات  سطح  کاهش  به  منجر 
تعامالت کالمی افراد خانواده با یکدیگر می شود 
و متاسفانه افراد خانواده از دستیابی و تالش 
در راستای اهداف اساسی زندگی خود عقب 

می مانند.
وی با اشاره به فعالیت افراد مختلف در شبکه 
افزود:  همراه  تلفن  بر  مبتنی  اجتماعی  های 
واقعیت آن است که حضور مستمر در شبکه 
باعث  همراه  تلفن  بر  مبتنی  اجتماعی  های 
نهایتا  کاهش فعالیت های ذهنی و عقلی و 
باعث از بین رفتن قدرت خالقیت و استقالل 
جوانان می شود، خصوصا اینکه گسترش بهره 
گیری و عدم استفاده مناسب از شبکه های 
درون  ارتباطات  گسست  موجب  اجتماعی 

خانواده می شود. 
سرلشکر صفوی با اشاره به خطر از بین رفتن 
ارتباطات فضای مجازی  در  حریم خصوصی 
تصریح کرد: نفوذ به حریم خصوصی مهمترین 
خطری است که تهدید کننده اغلب کاربران 
افراد  برخی  و  است  اجتماعی  های  شبکه 
خصوصا جوانان باعث فراهم شدن دسترسی 
افراد شیاد با اهداف شیطانی به حریم خصوصی 
خود می شوند و این موضوع به دور از عقل و 
شرع است که خصوصی ترین اطالعات زندگی 
افراد در معرض دید و ارزیابی دیگران قرار گیرد.

مشاور عالی مقام معظم رهبری با اشاره به روند 
افزایشی ضریب نفوذ شبکه های اجتماعی در 
میزان  بیشترین  متاسفانه  گفت:  کشورمان 
مخاطب و زمان بهره برداری برخی از شبکه های 
اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه را کشورمان 
داراست که این میزان به نسبت میانگین افراد 
بهره بردار این شبکه های اجتماعی در سایر 
کشورهای توسعه یافته در سطح بسیار باالیی 

قرار گرفته است. 

سرلشکر صفوی: استفاده غیراصولی فضای 
مجازی از تهدیدات بنیان خانواده است

»حق دسترسی به اطالعات« هفتمین بند 
از منشور حقوق شهروندی است که پس از 
زندگی«،  کیفیت  و  سالمت  حیات،  »حق 
»حق  انسانی«،  برابری  و  کرامت  »حق 
آزادی و امنیت شهروندی«،»حق مشارکت 

اداره شایسته  در تعیین سرنوشت«، »حق 
و  اندیشه  آزادی  »حق  و  تدبیر«  حسن  و 

بیان« آمده است.
منشور  هفتم  بند  در  ایسنا،  گزارش  به 
حقوق شهروندی با عنوان »حق دسترسی 

به اطالعات« چنین آمده است:
به  که  است  شهروندان  حق   -  ۳۰ ماده 
موسسات  در  موجود  عمومی  اطالعات 
ارائه دهنده  خصوصی  موسسات  و  عمومی 
باشند.  داشته  دسترسی  عمومی  خدمات 
انتشار  به  موظف  نهادها  و  دستگاه ها  همه 
و  طبقه بندی شده  غیر  اطالعات  مستمر 

موردنیاز جامعه می باشند.
به  که  است  شهروندان  حق   -  ۳۱ ماده 
اطالعات شخصی خود که توسط اشخاص 
عمومی  خدمات  ارائه دهنده  مؤسسات  و 
دسترسی  می شود  نگهداری  و  جمع آوری 
داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، 

گردند.  اطالعات  این  اصالح  خواستار 
را  افراد  به  مربوط  خصوصی  اطالعات 
نمی توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به  

موجب قانون یا با رضایت خود افراد.
ماده ۳۲ - کودکان حق دارند به اطالعات 
مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند 
غیراخالقی،  محتوای  معرض  در  نباید  و 
خشونت آمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند 
که موجب غلبه ترس یا بروز آسیب جسمی 

یا روانی شود.
دیدگاه های  می توانند  محترم  مخاطبان 
خود را در خصوص این بند از منشور حقوق 
شهروندی در بخش نظرات منعکس کنند.

منشور حقوق شهروندی را بیشتر بشناسیم

حق دسترسی به اطالعات

وزیر بهداشت: سالمت در کنار امنیت یکی 
از دغدغه های اصلی مردم است
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وزیر خارجه ایران، در جدیدترین مقاله خود به بررسی 
گسترش  و  پیدایش  مختلف  ریشه های  و  زمینه ها 
جریان های افراطی و تروریستی و راهکارهای مقابله با 
آن با هدف ریشه کنی جامع این پدیده شوم پرداخته 

است.
متن کامل فارسی این مقاله تفصیلی که با عنوان»چگونه با 
زمینه های گسترش  افراطی گری و تروریسم مقابله کنیم « 
 Iranian review of foreign affoirs  در  مجله

به زبان انگلیسی منتشرشده به شرح زیر است:
چگونه با زمینه های گسترش افراط گری

 و تروریسم مقابله کنیم؟
امروزه درباره چالش سهمگین تروریسم و افراط گری که 
جامعه جهانی با آن روبرو است و هم چنین مبارزه با این 
پدیده و جلوگیری از گسترش و در صورت امکان ریشه 
کنی نهایی آن، بسیار سخن گفته می شود. صرف نظر 
از این که کشورهای مختلف چه موضعی نسبت به این 
دو پدیده دارند  یا جوهره سیاست رسمی کشورهای 
مختلف در قبال آنها چیست، جامعه جهانی با این باور 
مشترک هم داستان است که باید به فوریت به این 
معضالت پرداخت و با مؤثرترین شکل ممکن از دست 
آنها خالصی یافت. در ضرورت برخورد با این چالش 

کمترین تردیدی وجود ندارد.
فراسوی مجادالت پایان ناپذیر رایج میان سیاستمداران، 
افراط گری،  این دو معضل همزاد یعنی تروریسم و 
نتیجه طبیعی ناکارآمدی وضعیت کنونی بین المللی و 
به ویژه تحوالت اخیر است. این دو معضل نه به منطقه 
مشخصی از جهان محدود می شود و نه مختص دین 
و مذهب خاصی است. هم چنین نمی توان تنها در 
محدوده یک منطقه خاص و یا با اتکاء صرف بر سخت 
افزارهای نظامی با آن مقابله کرد. پس از گذشت یک 
و نیم دهه از شکست کامل در مبارزه با تروریسم – 
پس از حادثه یازده سپتامبر- واقعیات ملموس و کریه 
امروزین ما را بر آن می دارد تا با چشمانی کامال باز و 
به دور از توهم و یا خودفریبی این چالش ها را بررسی 

و مطالعه کنیم.
اکنون باید بر همه آشکار شده باشد که مبارزه تأثیرگذار 
و موفق علیه این دو پدیده سرطانی، نیازمند رویکرد 
و  راهبرد چند بخشی است که بیش  و  همه جانبه 
پیش از هر چیز، در گروی درک هوشیارانه از شرایط 
که  است  جهانی ای  و  اقتصادی  فرهنگی،  اجتماعی، 

زمینه ساز این دو پدیده شده اند.
مهار و در نهایت ریشه کن کردن واقعی سازمان های 
افراط گرای تروریستی نیاز مبرم امروز است. اما این 
تنها گام نخست و بخشی از یک تالش بزرگ تر است. 
معضالتی با طبیعت جهانی و ریشه های عمیق، باید به 
درستی فهمیده شوند. عالوه بر این، همکاری حقیقی 

جهانی برای مبارزه با این پدیده ها، ضروری است.
شالوده شکنی پیش انگاشته ها

نابجا،  زنی های  اتهام  و  تحریف ها  نادرست،  تصورات 
بسیار زیادند. از این رو، برای فهم شرایط اجتماعی و 
زمینه های جهانی، ابتدا باید توّهمات نادرست از ذهن ها 
زدوده شوند. رهیافت غالب و رسمی درباره تروریسم، 
چه در ایاالت متحده یا دیگر کشورها، عموماً ساختگی، 
برای مصرف داخلی و یا ابزاری در جهت خط مشی ها 
و اقدامات سیاسی مشخص است. در این صورت، جای 
تعجب نیست که بشنویم مشاور امنیت ملی یکی از 
افراط  سوریه،  معرکه  »در  بگوید:  منطقه  دولت های 
بین  از  را  یکدیگر  سوریه  نظامی  نیروهای  و  گرایان 
خواهند برد.« این خط فکری و سیاسی نشان می دهد 
که چرا و چگونه شرایط به بن بست کنونی رسیده است. 
دیدگاه های سطحی از وضعیت های پیچیده، همراه با 
تعقیب سیاست های کوته نظرانه و خود محور، محکوم 
به شکست هستند. بدون شک، همان گونه که برای 
همگان محسوس است، نه تنها در سوریه، بلکه در هر 
جای دیگر شاهد شکست این نگرش کوتاه بینانه بوده 

ایم.
تصور دیگری نیز باید زدوده شود. برای ما در غرب آسیا، 
آسان است که غرب را به واسطه اقداماتش به عنوان 
مقصر شوربختی های مان سرزنش کنیم. تاریخ این پهنه 
از زمین پر از  شواهدی بر این مدعاست. سایه سنگین 
میراث  که  تفرقه اندازی هایی  و  دیرپا  تلخ  خاطرات 
»طراحی خطوط بر روی شن ها« در جنگ جهانی اول 
و دوره پس از آن است، کماکان در بسیاری از دولت ها و 
جوامع غرب آسیا قربانی می گیرد. همزمان، برای غرب 
نیز بسیار آسان بوده است که انگشت اتهام را به سوی ما 
به عنوان مسلمانان غرب آسیا صرف نظر از اختالف ها، 
مخالفت ها و حتی نزاع های موجود نشانه رود. متهم 
می تواند  دیگری،  از سوی  طرفین  از  یک  هر  کردن 
آسان ترین راه برای انحراف از اصل موضوع باشد. اما 
چنین کاری نه صحیح است و نه راه گشا. چراکه جهان 

امروز ما بسیار پیچیده تر از گذشته شده است.
سومین تصور غلطی که باید رفع شود، اعتقاد به این باور 
است که از یک سو میان دیکتاتوری و تروریسم رابطه 
مستقیمی وجود دارد و از سوی دیگر دموکراسی ها 
از فرط تکرار به  با یکدیگر نمی جنگند؛ عباراتی که 
ظاهر بدیهی و مسلم می نمایند. اگر چه این گزاره ها 
تا حدودی و در مواردی ممکن است درست باشند، 
اما شرایطی که ما با آن ها روبرو هستیم پیچیده تر از 
آن است که چنین گزاره های بسیطی بتوانند به تنهایی 
واقعیات را نشان داده و به شکل مناسبی آنها را تبیین 
کنند. وقتی که می بینیم فردی که در غرب متولد شده 
و تحصیل کرده و در نظام دموکراتیک و جامعه مرفه 
غربی پرورش یافته و به زبان انگلیسی یا فرانسه به 
عنوان زبان مادری خود حرف می زند، سر بریده یک 
انسان بی گناه سوری یا عراقی را به دست گرفته و در 
هوا تکان می دهد و تصویرش در تلویزیون و فضای 
با توجیهات  مجازی منتشر می شود، دیگر نمی توان 
ساده انگارانه پیش گفته، قانع شد، یا اینکه به سرزنش و 
اتهام زنی به طرف دیگر بسنده کرد. امروزه ما شاهدیم 
که کودکانی که در محیط های دموکراتیک پرورش 
یافته اند، به راحتی همسایگان خود و حتی یکدیگر را 
می کشند. در نتیجه دیگر نمی توان به راحتی متقاعد 
شد که چنین قساوت خون باری منحصر به یک دین یا 
اعتقاد مشخصی است، یا اینکه آن را مختص یک نظام 
سیاسی و تربیتی خاص در جوامع غرب آسیا تلقی کرد.

شرایط مؤثر در عرصه جهانی،
 داخلی و منطقه ای

چهره کریه و تلخ وضعیتی که در آن به سر می بریم، 
بسیار اسفناک تر از آن است که صرفا به سرزنش کردن 
یکدیگر بپردازیم. حقیقت این است که اگرچه می توانیم 
اتهامات و سرزنش های بسیاری به یکدیگر بزنیم، اما 
را  یکدیگر  زمین  به  توپ  انداختن  عادت  است  الزم 
کنار بگذاریم. اگر به واقع اراده کرده ایم که این معضل 
را مورد تعمق و بررسی جدی قرار دهیم، باید کار را با 
پرسش هایی ساده اما جدی از این دست آغاز کنیم که 

چه چیزی از یک نوجوان متولد غرب که 
در فرانسه یا دیگر کشورهای اروپایی و 
آمریکای شمالی پرورش یافته، تروریست 
می سازد؟ درست مثل نوجوانی که در 
افغانستان، سوریه، یمن، لیبی، عربستان 
و یا هر کجای دیگری در منطقه ما متولد 
شده است؟ بنابراین همه ما باید از این 
نقطه آغاز کنیم که به تروریسم به عنوان 
یک معضل و مشکل مشترک همگانی 
بنگریم و آن را مشکل ویژه یک منطقه، 

نژاد، دین یا مذهب خاص ندانیم.
فقدان امید

با در نظر گرفتن شرایط تأثیرگذار، امید و 
در واقع فقدان امید، مسئله اصلی است. 
این دقیقاً همان جایی است که فرضیات 
به  را  معضل  این  که  انگارانه ای  ساده 
اجتماعی، کشورهای  سطح منطقه ای، 
توسعه یافته یا درحال توسعه، غربی و یا 
شرقی، مسلمان و یا غیر مسلمان، تقلیل 
می دهد را با خلل مواجه می کند. این امر 
به حقیقتی ثابت و همه گیر تبدیل شده 
و یک نظریه محض و یا حتی تحلیل 
آکادمیک نیست که وجه مشترک تمامی 
کسانی که به دام خشن تروریسم گرفتار 

شده اند آن است که احساس می کنند در جوامع خود، 
و حتی در عرصه جهانی، از احترام محروم هستند و به 
حاشیه رانده شده اند. آنها امیدی به فردای بهتر نداشته 
و هیچ امکان واقعی و عملی برای شکوفایی در شرایط 
اجتماعی انسانی نمی یابند. این وضعیت چه در جوامع 
غربی که درون گرایی و بیگانه هراسی بیش تر در آن 
رواج دارد و چه در منطقه که جوامع، در حال توسعه 
هستند و دولت های حاکم، نمی توانند چنین امکانی را 
برای آنان فراهم کنند؛ صادق است. موج احساسات 
ملی گرایانه که طی سال های اخیر در نتایج انتخابات 
اروپا و آمریکا تجلی یافته تنها می تواند این پدیده را 
تشدید کند. از سوی دیگر در منطقه غرب آسیا، حتی 
با پذیرش تفاوت ها میان جوامع در مورد نحوه برگزاری 
انتخابات به عنوان روش مشارکت مردمی در تعیین 
سرنوشت، صرفا در معدودی از کشورهای غرب آسیا، 
طریق  از  نارضایتی شان  ابراز  امکان  مردم  توده  برای 
صندوق رأی وجود دارد. به واقع صندوق رأی و یا حتی 
تصوری از مفهوم آن، در بسیاری از کشورهای منطقه ما 

وجود خارجی ندارد.
به حاشیه رانده شدن، محرومیت، فقدان احترام

در حالی که در کشورهای غربی، صندوق های رأی به 
طور کلی کارکرد مؤثری دارند، مشکل در روند دیگری 
نهفته است که به صورت خطرناکی در حال تشدید 
است. در نتیجه، وقتی بخش های مهمی از جمعیت که 
به صورت نهادین به حاشیه رانده شده اند، خود را در 
سمت بازنده حس می کنند، و بدتر آنکه می بینند باورها، 
ارزش ها و مقدسات آن ها به صورت منظم در معرض 
حمله است، نباید متعجب شویم که برخی از آن ها 
— که حتما اقلیت ناچیزی از جوامع اسالمی در غرب 
هستند — به روش هایی غیر از اعتراض مسالمت آمیز 
روی می آورند. اخیرا یک سیاستمدار اروپایی در تشریح 
این وضعیت گفت: »در غرب، اگر به سیاه پوستان حمله 
کنید، شما یک نژادپرست هستید؛ اگر به یهودیان حمله 
کنید، شما یک ضد یهود هستید؛ اما اگر به مسلمانان 
استفاده  خود  بیان  آزادی  از حق  شما  کنید،  حمله 
می کنید.« این در واقع تعبیر صریح شرایط واقعی و 
در عین حال مسئله ساز کنونی یعنی، حمله مستقیم به 
وجود و هویت مردم یا جماعتی مشخص است. چنین 
شرایطی منجر به شکل گیری رنجش و خشمی می شود 

که هیچ ارتباطی با هیچ نظام عقیدتی ندارد.
ادبیات غنی موجود در زمینه تجزیه و تحلیل اجتماعی، 
در کنار یافته های به دست آمده از مطالعات موردی 
متعدد در جوامع مختلف - از جمله در مورد خاص 
 — فرانسه  در  اجتماعی چند سال گذشته  ناآرامی 
تصویری نگران کننده از واقعیت به حاشیه راندن و 
بیگانه سازی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع را 
نشان می دهد بنابراین وظیفه ما است که در مسابقه 

بین استیصال و ایجاد امید پیروز شویم.
با کنکاش و تعمق بیشتر در می یابیم که مجموعه ای از 
متغیرهای موثر دیگر هم وجود دارند. برخی از افرادی 
مرتکب  اسالم  نام  به  را  اعمال وحشیانه  بدترین  که 
شده اند، حتی به شریعت اسالمی هم عمل نمی کنند. به 
عنوان مثال، فردی که به خواربار فروشی ویژه یهودیان 
در پاریس وارد شد و شروع به تیراندازی به مردم کرد، 
همراه با دوسِت دختر خود بود، در حالی که می دانیم نه 
تنها یک مسلمان متعصب، بلکه یک مسلمان عامل به 
اعتقادات نیز وارد چنین رابطه ای نمی شود. حمله نیس 
در فرانسهـ  حمله به مردان، زنان، و کودکان با کامیونـ  
نیز توسط فردی انجام شد که به طور مرتب به مشروب 
فروشی می رفت. همان گونه که اکثر مردم می دانند، 
نوشیدن الکل نیز با اصول ایمان سازگار نیست. بنابراین، 
ما در اینجا با یک مشکل اجتماعیـ  فرهنگی و نه یک 
پدیده دینی مواجه هستیم. یک پدیده اجتماعی که با 
حس عمیق محرومیت، بیگانگی و به حاشیه رانده شدن 
در محیطی مرفه و توسعه یافته ایجاد شده و عمالً افراد، 
گروه ها و جوامع را از امنیت، احترام، مشارکت و امید 
محروم می کند. ارتباط میان مسأله هویت و پیامدهای 
نازیبا و غیر قابل قبول خدشه دار کردن آن را به هیچ 
وجه نمی توان نادیده گرفت. این امر یکی از عوامل موثر 
در بروز معضالت پیش گفته است که باید آن را به دقت 

مطالعه و برای آن راهکارهای مناسب اندیشید.
مداخله و گرایش های سلطه گرا

موضوع بعدی برای بررسی، مشکل مزمن و قدیمی 
تهاجم خارجی و اشغال و پیامدهای آن است. اشغال 
هفتاد ساله سرزمین فلسطین مهمترین معضل در این 
رابطه است. این مشکل با مداخالت سیاسی و نظامِی 
سازمان یافته ایاالت متحده آمریکا برای حفظ، تداوم 
و شکل دهی ترتیبات و معماری مورد نظر منطقه ای و 
»نظم نوین جهانی« خود تشدید شده است. هنگامی 
که جورج دبلیو بوش رییس جمهور وقت آمریکا طی 
سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ظهور 
»نظم نوین جهانی« را اعالم کرد، وی در این توهم بود 
که ایاالت متحده آمریکا پیروز جنگ سرد شده است. 
در حالی که در واقع اتحاد جماهیر شوروی تا حد زیادی 
به دلیل پوسیدگی داخلی از هم فرو پاشیده بود. در 
جهان کنونی که بازی با حاصل جمع صفر در آن معنی 
نمی دهد، این غرب نبود که پیروز جنگ سرد شد؛ بلکه 

این شوروی بود که جنگ را باخته بود. اما توهم پیروزی 
غرب و آمریکا موجب شکل گیری ذهنیت و تالش برای 
نهادینه کردن سلطه از طریق مداخالت مکرر نظامی 
شد. این مداخالت نظامی تقریباً یک بار در سال در دوره 
ریاست جمهوری بوش )پدر( و حتی کلینتون روی داد. 
برخی ممکن است عملیات نظامی عمده تقریباً سالیانه 
آمریکا طی دهه ۱۹۹۰ در عراق، تهاجم به سومالی، 
حمله به لیبی، کوزوو و جاهای دیگر در اروپا را در دهه 
اول پس از جنگ سرد فراموش کرده باشند؛ همه این 
عملیات ها بازتابی از تمایل ایاالت متحده آمریکا برای 
استفاده از نیروی نظامی برتر خود در جهت نهادینه 
کردن برتری موقتی اش در نظم جهانی درهم ریخته 

بود.
نیروی  از  آمریکا  متحده  ایاالت  فعال  استفاده  روند 
نظامی در سال ۲۰۰۱ و با غلبه نو محافظه کاران در 
واشنگتن به نقطه اوج خود رسید. تراژدی ۱۱ سپتامبر 
به تهاجم و اشغال تمام عیار افغانستان و سپس حمله 
به عراق و اشغال آن انجامید. تصادفاً، این دو ماجراجویی 
نظامی آمریکا موجب نابودی دو دشمن ایران، یعنی 
طالبان در شرق و رژیم بعث در غرب ایران شد. اما 
برای قضاوت در مورد آن مداخالت، با دیدی آینده نگر 
و در چشم انداز گسترده منطقه ای، باید بگوییم که این 
مداخالت، قمارهای سیاسی فاجعه بار و پرهزینه ای بود 
که به صورت اجتناب ناپذیری موجب بی ثباتی شد و 
همه کنشگران مشروع منطقه را تهدید کرد. در فوریه 
۲۰۰۳، کمی قبل از حمله آمریکا به عراق، زمانی که به 
عنوان سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد 
فعالیت داشتم، در جلسه شورای امنیت اظهار کرئم: 
»با توجه به وضعیت جامعه عراق و کل منطقه، عوامل 
ناشناخته فراوانی وجود دارد و هیچ طرفی نمی تواند آثار 
آنها را بطور دقیق محاسبه و پیش بینی کند. اما یک 
نتیجه تقریباً قطعی است و آن اینکه، این ماجراجویی 
حساب نشده در عراق، به گسترش فوق العاده افراط 
گرایی خواهد انجامید.« این تحلیل بسیاری از همکاران 
من در دیگر کشورهای منطقه بود، هر چند تعداد کمی 
از آن ها تمایل داشتند آن را علناً بیان کنند. این نحوه 
استدالل و پیش بینی نیازمند نبوغ خارق العاده ای نبود 
و صرفاً مبتنی بر محاسبه ساده واقعیت های اساسی 

کنش و واکنش در منطقه ما بود.
قمار  دو  این  که  است  روشن  کامالً  حاضر  حال  در 
شکست خورده ریشه وضعیت های غم انگیز مستمری 
است که امروز در افغانستان، عراق و سوریه شاهد آن 
هستیم. آیا با گذشت پانزده سال از حمله به افغانستان، 
این کشور امروز امن تر از سال ۲۰۰۱ شده است؟ جدای 
از خرسندی ناشی از شکست طالبان، این واقعیت باقی 
است که روح و روان جراحت دیده مردم افغانستان و 
در نتیجه حس عمیق خشم هم چنان جامعه جنگ 
ناامنی  افغانستان را آزار می دهد. تداوم وضعیت  زده 
فقدان  جمله  از  عواملی  با  داخلی،  درگیری های  و 
سرمایه گذاری جدی در اقتصاد افغانستان ممزوج و در 
نتیجه منجر به گسترش اقتصاد مبتنی بر قاچاق مواد 
مخدر شده است. نتیجه نهایی تهاجم خارجی، تداوم 
سیطره خشونت و فعالیت های تروریستی مهار نشده، 
همراه با تجارت و قاچاق بی رقیب مواد مخدر و تأمین 
حجم بسیاری از هروئین جهان بوده که ما در ایران باید 

با آن مقابله کنیم.
شکل گیری  باعث  نیز  عراق  در  نظامی  ماجراجویی 
زنجیره ای از حوادث و اوضاع غیرقابل مهار از جمله 
و  داعش  مانند  تروریستی  گروه های  یورش  و  ظهور 
بی  از خشونت های کامالً  النصره و زنجیره ای  جبهه 
سابقه بی رحمانه و وحشیانه آنها در همسایگی ما شده 
است. نمونه های متعدد اقدامات تروریستی انتحاری در 
سال های اخیر، از جمله به کارگیری نیروهای نوجوان 
حتی ۱4 ساله، به خشم عمیق در میان مردمی اشاره 
اشغال  انقیاد  تحت  تحقیرآمیزی  شکل  به  که  دارد 
خارجی هستند. این وضعیت تنها نتیجه یک تلقین 
از  منزوی  گروهی  مغزی  شستشوی  و  ایدئولوژیک 
متعصبان نیست. بلکه یک پویش سازمان دهی شده، 
برخوردار از منابع مالی فراوان، با استفاده از سیستم های 
ارتباطی نوین و تکنیک های پیشرفته شستشوی مغزی 
گذاران  بمب  از  انبوهی  آموزش  و  جذب  منظور  به 
انتحاری است. اصطالح »جاذبه گروه های تروریستی« 
گیج کننده و برهم زننده ذهن است؛ چنین موضوعی 
درک مشترک ما از جهان مدرن را به چالش می کشد. 
بسیاری از تحلیل گران راجع به حس عمیق ناتوانی 
و خشمی که در ابتدا در مسأله هم چنان حل نشده 
فلسطین ایجاد شد و در دوران اخیر با اشغال خشونت 
آمیز دیگر سرزمین های عرب و مسلمان شکل گرفته 
این  در  ما  واقع،  در  اند.  نوشته  زیادی  است، مطالب 
منطقه محصولی را درو می کنیم که بذر آن را دیگران 
در این سرزمین کاشته اند، و آن درد و رنج ناشی از 
پیامدهای طوالنی مدت »خطوط کشیده شده در شن 

و ماسه« طی یک قرن گذشته است.
ضروری است که از ماجراجویی های نظامی بد فرجام در 
غرب آسیا یک نتیجه گیری گسترده تر ارایه کنیم و آن 
اینکه، دوران هژمونی و سلطه طلبی به سرآمده است. 
تحوالت جهانی در عصر پسا جنگ سرد، به ویژه تعدد 
کنشگران صحنه جهانی، تالش هر یک از قدرت های 

و  مسلط  قدرت  یک  عنوان  به  اقدام  برای  جهانی 
هژمون را غیر ممکن ساخته است، هر چند که این 
قدرت جهانی در توانمندی نظامی، اقتصادی و معنایی 
دارای مزیت های نامتقارن باشد. تنها همین واقعیت که 
کنشگران غیر حکومتی امروزه به کنشگران امنیتی 
مهم و تعیین کننده تبدیل شده اند، یک دلیل مهم برای 
مرگ سلطه طلبی و هژمونی است. چنین گرایش های 
سلطه طلبانه ای بین سال های ۱۹۹۰ و ۲۰۰5 هزینه 
چند تریلیون دالری برای مالیات دهندگان آمریکایی 
و غم و اندوه بسیار و بدبختی و کشتار و ویرانی فراوان 
برای ابنای بشر داشته است. متأسفانه، نتیجه دیگری 
که همچنان ادامه دارد، تحمیل هزینه های سنگین در 
شکل خشونت های افراط گرایانه در منطقه ما و فراتر 
از منطقه است. امیدواریم که احساسات ملی گرایانه 
نابجا این تمایالت فاجعه بار سلطه طلبی را مجّدداً 
نکند؛ هر چند که ممکن است جاذبه طنین  احیاء 
عوامفریبانه این احساسات انتخاب کنندگان را فریب 
دهد. همه کنشگران منطقه ای باید بدانند که همین 
وضعیت در مورد گرایش های سلطه طلبانه منطقه ای 
نیز صادق است. به ویژه در غرب آسیا که پیش از این 
هم هزینه های سنگینی به خاطر تمایالت سلطه طلبانه 
جهانی دیگر قدرت ها پرداخت کرده است. انتظار می رود 
این خصیصه  پذیرش  برای  منطقه  قدرت های  سایر 
اصلی دوران کنونی که همانا ناکارآمدی سلطه گری و 

سلطه پذیری است، با ایران همراه شوند.
عناصر داخلی

چنانچه برای فهم وضعیت جوامعی که دچار درگیری و 
خشونت هستند، صرفاً به عوامل خارجی تمرکز کرده یا 
بر نظریه های توطئه ای اتکا کنیم، راه به صواب نبرده ایم.  
است:  کافی  ما  پیرامون  مشهود  و  مشخص  حقایق 
جوامع در حال توسعه با تهاجم و اشغال دچار شکاف 
مواجه شد،  مانع  با  آن ها  توسعه ای  روندهای  شدند، 
فقر در آن ها در حال گسترش و وخیم تر شدن است، 
پیامدهای منفی فقر برای بافت اجتماعی، مشتمل بر 
بیکاری گسترده و چشم انداز ضعیف برای آینده ای بهتر 
و سالم تر، همگی به محیط اجتماعی ناسالمی اشاره 
دارند که زمینه را برای تولید و تکثیر اشکال مختلف 
و  فزاینده  اجتماعی و خشونت سیاسی  بیماری های 

خودافزا فراهم و بارور می کنند.
ناکارآمدی دولت

مهم ترین عنصر داخلی موزاییک پیچیده پیش روی 
ما، ناکارآمدی سازمان و نظام دولت در پاسخگویی و 
تأمین درخواست بنیادین توده مردم برای برخورداری 
از کرامت است. واقعیت آن است که برخی از شریرترین 
بمب گذاران انتحاری از مرفه ترین جوامع غرب آسیا و 
برخی از خانواده های دارای شرایط نسبتاً خوب آمده 
اند. داستان کامل عوامل حادثه یازده سپتامبر را همه 
می دانیم؛ از ۱۹ نفر عوامل این حادثه، ۱5 نفر از عربستان 
سعودی، ۲ نفر از امارات متحده عربی و یک نفر از مصر 
و لبنان بودند. بنابراین، به نظر می رسد فقر و محرومیت 
نمی تواند همه چیز را توجیه کند. لذا سؤال را این گونه 
مطرح می کنم که چرا افرادی با برخورداری از تمکن 
مالی و رفاه به افرادی با رفتارهای »غیر عقالنی« و در 
حد »جنایت کاران« تبدیل می شوند. برای تحلیلگرانی 
که تالش می کنند موج بی سابقه خشونت های به ظاهر 
بی معنی در منطقه ما را تبیین کنند، دلیل اولیه و 
درونی موضوع، ناکارآمدی تاریخی سازمان و نظام دولت 
در رسیدگی و واکنش مؤثر به تمایالت بنیادین مردم 

خود است.
برابر  توده های محروم در  درک منطق ذاتی شورش 
دستگاه دولتی غیر پاسخگو و ناکارآمد در غرب آسیا 
چندان دشوار نیست؛ شورش علیه تمامیت نظام دولتی 
و ناتوانی نظام دولتی برای رسیدگی به نیازهای اساسی 
و خواسته های مردم ریشه موضوع است. این امر قطعاً 
جهان  کننده  مأیوس  ناتوانی  چارچوب  در  می تواند 
اسالم برای حل و فصل اوضاع فلسطین درک و تجزیه 
و تحلیل شود. اما مسأله صرفاً به این موضوع محدود 
نمی شود. در مورد کاستی های نهادین این جوامع در 
ارتباط با چالش های جاری و کنونی بسیار می توان گفت 
و نوشت، اما این موضوع بحث ما در این نوشتار نیست، 
مگر تا جایی که این مسایل به دو مشکل افراط گرایی و 

تروریسم ارتباط پیدا کنند.
تالش برای انحراف

به  و  موقتاً  افسردگی در جوانان  و  ناامیدی  احساس 
صورت ماهرانه توسط عوام فریبان افراطی و حامیان 
مالی آن ها به شکل خشونت های بی منطق و وحشیانه 
در  ولی  است؛  شده  منحرف  گناه  بی  مردم  علیه 
نهایت این خشم بنیادهای دولت های منطقه را نشانه 
خنثی  برای  دولت ها  برخی  تالش  لذا،  است.  گرفته 
کردن این تهدید داخلی و حیاتی از طریق فرافکنی 
و منحرف کردن خشم اجتماعی به سمت دشمنان 
جعلی خارجی اشتباهی خطرناک است. همانطور که 
پیش تر هم اشاره شد، برخی از دولت های منطقه به 
گرا  افراط  گروه های  مالی  تأمین  و  تسلیح  تحریک، 
مانند داعش و النصره روی آورده اند و از این گروه ها 
برای جنگ های نیابتی در سوریه، عراق و جاهای دیگر 
استفاده می کنند. گرچه این ساده لوحی متوهمانه به 
کشتار صدها هزار نفر انجامیده است ولی یقیناً منجر 

»نابودی  یعنی  »مطلوب شان«  نتیجه  به 
یکدیگر  توسط  گرایان  افراط  و  سوری ها 
در معرکه سوریه« نشده و نخواهد شد. در 
عوض، هیوالهایی ایجاد شده که نه تنها از 
طریق خون ریزی نابود نمی شوند، بلکه در 
واقع با انتشار تصاویر اقدامات خشونت آمیز 
خود به جذب و استخدام مزدوران جدید 
می پردازند. و از هم اکنون، خشم واقعی خود 
را با گزیدن دستانی که آن ها را تغذیه کرده 

و پرورانده اند، نشان داده اند.
ایدئولوژی حذف

عدم  و  بی توجهی  ناکارآمدی،  از  فراتر 
برای  و تالش  دولتی  پاسخ گویی دستگاه 
آن دولت ها، یک  از سوی  تمرکز  انحراف 
تفرقه،  بر  ایدئولوژیک مبتنی  عنصر شبه 
دیگر«  »طرف  حذف  و  طرد  و  نفرت 
وجود دارد. این ایدئولوژی به پیام حقیقی 
کتاب  در  که  گونه  آن   – اسالم  اصیل  و 
قرآن و سنت پیامبر )ص( منعکس شده 
است – هیچ ارتباطی ندارد. متأسفانه، در 
مبتنی  ایدئولوژی  مسلمان،  درون جامعه 
بر مفهوم »تکفیر« یا طرد وجود دارد که 
در تضاد با آموزه های بنیادین قرآنی است. 
گروه های تکفیری شامل القاعده، طالبان، 
داعش، النصره و دیگر گونه های جدید کوچک تر، به 
نفتی  دالرهای  توسط  گشاده دستی  با  و  کامل  طور 
تأمین مالی می شوند که به راحتی قابل ردیابی هستند. 
چنین کاری از طریق شبکه ای از مساجد و مدارس 
مذهبی هم در جوامع مسلمان و هم در جاهای دیگر در 
گستره جهانی اجرا و پیگیری شده است. چنین ترویج 
و نشر گسترده از نفرت در سطح جهانی طی حدود 
چهار دهه گذشته به عنوان اسالم به اصطالح »میانه رو« 
برای مقابله با ایران »رادیکال« به جهان و به ویژه به 
ایاالت متحده آمریکا و متحدان آن، فروخته شده است. 
به عبارت دیگر، این روند نه تنها توسط ایاالت متحده 
آمریکا و متحدان غربی آن تحمل شده، که حتی ترویج 

و حمایت نیز شده است.
از  مردم  تنفر  تشدید  نتیجه  در  این،  وجود  با 
ماجراجویی های نظامی و مداوم ایاالت متحده آمریکا 
در افغانستان و عراق و هم چنین سرخوردگی گسترده 
اقتصادی  اجتماعی،  بست های  بن  خاطر  به  مردم 
و سیاسی داخلی در غرب آسیا و فراسوی آن، تلقی 
انحرافی و تکفیری از اسالم شیوع و گسترش یافت. 
در نتیجه این روند، عوام فریبان این قرائت اشتباه و 
منحرف از اسالم را تزریق کرده و از آن مجموعه ای از 
گروه ها و نیروهای سازمان یافته درست کردند که برخی 
از آن ها توانمندی نظامی قابل توجهی نیز یافته و با 
استخدام بقایای بعثی ها در عراق از یک سو و بهره گیری 
از شبکه ای گسترده برای جذب افراد از میان اقلیت های 
مسلمان به حاشیه رانده شده در غرب اهداف خود را به 
پیش برده اند. روند خود افزای چرخه کنش و واکنش، 
تهدید فوری و قریب الوقوع را به داخل جوامع پیشرفته 
و دموکراتیک کشانده در حالی که دولت مردان آنها 
تصور می کردند در برابر چنین پدیده ای مصون هستند. 
به همین دلیل و تحت این شرایط، معضل چرکینی که 
به نظر برخی تنها با منطقه، شرایط محلی و فرهنگ 
مشخصی پیوند داشت، خود را بر جامعه بین المللی 
به عنوان یک منبع تهدید فعال و گسترده، از شرق 
تا غرب آسیا، شمال آفریقا، اروپا، و حتی شمال امریکا 

تحمیل کرد.
عامل منطقه ای

در  نیز  منطقه ای  عنصر  یک  روشنی  به  امروزه 
خشونت های افراط گرایانه فعلی، به ویژه در عراق و 
سوریه وجود دارد. سقوط صدام حسین و ظهور یک 
دولت منتخب مردمی در عراق نگرانی هایی را در برخی 
از کشورهای منطقه نسبت به تغییر موازنه در غرب 
آسیا به نفع ایران ایجاد کرد که حداقل از دید آنها نیاز 
بود با هر هزینه ای چنین روندی معکوس شود. القاعده 
عراقی، به رهبری الزرقاوی، در یک ازدواج مصلحتی 
با ژنرال های باقی مانده از حزب بعث به رهبری عزت 
ابراهیم الدوری، بی ثباتی و خشونت را در عراق پس 
از صدام دامن زدند. مدتی بعد این ائتالف در شکل 
داعش و گروه های مشابه دیگر ظهور یافت. حمایت 
آشکار برخی کشورهای منطقه ای که اتفاقاً متحدان 
غرب هستند، از این نیروها را نمی توان نادیده گرفت. 
»دوست«،  حکومت های  سقوط  از  بعد  نگرانی  این 
مشخصا در شمال آفریقا و قیام در یمن تشدید و به 
وحشت تبدیل شد. آنچه پس از آن روی داد فراتر از 
عراق رفت و بدبختی و خون ریزی را به بحرین، سوریه 
و یمن کشانده، آماده غرق کردن افغانستان و آسیای 
میانه است. بدون آنکه بخواهیم مسببان یا خطاکاران را 
مشحص کنیم باید بگوییم زنجیره ای از کنش و واکنش، 
در ترکیب با سایر رویدادها و اظهارات خاص  به نفع 
تروریست های افراط گرا شد و خطر تشدید تحوالت و 

حتی منازعه را ایجاد نمود.
در جستجوی راه حل های پایدار

وجود تهدید و ماهیت به ظاهر سخت و محکم آن 
— همان گونه که وضعیت عراق و سوریه به وضوح 
نشان می دهد — منجر به آگاهی رو به رشد جمعی 
در سراسر جهان — هر چند به درجات مختلف — و 
نیز اجماع فزاینده سیاسی بین المللی در زمینه نیاز 
فوری برای مقابله با این پدیده و تهدید شوم شده است. 
ایران که خود قربانی تروریسم از نخستین روزهای آغاز 
انقالب اسالمی است، به ضرورت واکنش قاطع، فراگیر 
و جمعی منطقه ای و بین المللی در برابر این تهدید 
و شرایط تمهید کننده آن باور دارد. ابتکار »گفتگوی 
تمدن ها« که در سال ۱۹۹۸ — قبل از حادثه یازده 
سپتامبر و فراگیر شدن مفهوم »برخورد تمدن ها« در 
میان عموم مردم — توسط ایران پیشنهاد شد و ابتکار 
»جهان علیه خشونت و افراط گری« )WAVE( که 
توسط رییس جمهور روحانی در سال ۲۰۱۳ پیشنهاد 
متحد  ملل  عمومی  مجمع  تأیید  به  دو  هر  و  شد 
رسیده اند، با درک صحیح و به هنگام شرایط اجتماعی، 
فرهنگی و جهانی که منجر به شکل گیری و گسترش 
خشونت افراط گرایانه می شوند، ارائه شدند. موفقیت در 
این زمینه به مشارکت تمام کنشگران، در هر دو سطح 

منطقه ای و بین المللی بستگی دارد.
در بعد منطقه ای، تهاجم صدام حسین علیه ایران در 
شهریور ۱۳5۹ و جنگ تحمیلی پر هزینه ۸ ساله پس 
از آن به همه در منطقه خلیج فارس این درس بزرگ 
را آموخت که نباید وارد یک منازعه نظامی دیگر شوند. 

ایران بسیار امیدوار بود که همسایگانش از جنگ ایران 
و عراق آموخته باشند که هیوالیی که آن ها برای از 
بین بردن یک دشمن جعلی ساخته بودند به کابوس 
خودشان تبدیل شد؛ هر چند که ظاهرا آنها این درس 
را فرا نگرفتند. این جنگ، هم چنین ضرورت ایجاد 
ترتیبات و سازوکارهای امنیت منطقه ای را نشان داد 
و این مهم در بند ۸ قطعنامه 5۹۸ شورای امنیت ملل 
متحد که جنگ ایران و عراق را پایان داد، گنجانده شد 
که همچنان برای ایجاد همکاری های امنیتی منطقه 

ای کارآمد است.
گرچه گروه هایی مانند داعش و شاخه های آن باید به 
طور مؤثری تضعیف شده و شکست داده شوند، ترمیم 
و بازسازی جدی و معنادار صلح و ثبات در غرب آسیا 
و به ویژه منطقه خلیج فارس، به پذیرش مجموعه ای 
از اصول مشترک برای فهم متقابل و همکاری های 

امنیتی منطقه ای و دسته جمعی پیوند خورده است.
تاریخ و نمونه های مشخص در مناطق دیگر — به ویژه 
در اروپا و آسیای جنوب شرقی — به ما می آموزد که 
کشورهای منطقه ای به غلبه بر وضعیت فعلی تفرقه و 
تنش و حرکت جایگزین در مسیر شکل دادن به یک 
سازوکار کارآمد، متعادل و واقع بینانه منطقه ای نیازمند 
هستند؛ سازوکاری که می تواند با یک مجمع گفتگوی 
منطقه ای شروع شود. چنین مجمعی باید مبتنی بر 
اهداف مشترک،  و  کلی شناخته شده  اصول  اساس 
و  ارضی  تمامیت  به حق حاکمیت،  احترام  مشخصاً 
استقالل سیاسی تمام کشورها، تغییرناپذیری مرزهای 
بین المللی، عدم دخالت در امور داخلی دیگران، حل 
و فصل مسالمت آمیز اختالفات، ممنوعیت تهدید یا 
استفاده از زور، و نیز ترویج صلح، ثبات، پیشرفت و رفاه 
در منطقه باشد. چنین مجمعی می تواند به ترویج درک 
و تعامل در سطوح حکومتی، بخش خصوصی و جامعه 
مدنی کمک کند و منجر به توافق در طیف گسترده ای 
از مسایل، از جمله تدابیر اعتماد ساز و امنیت ساز؛ 
مبارزه با تروریسم، افراط گرایی و فرقه گرایی، تضمین 
آزادی کشتیرانی و جریان آزاد نفت و سایر منابع و 

حفاظت از محیط زیست شود.
این مجمع گفتگوی منطقه ای در نهایت می تواند باعث 
توسعه ترتیبات رسمی تر همکاری امنیتی و عدم تجاوز 
نفعان  به ذی  باید  این گفت وگو  که  در حالی  شود. 
نهادی  چارچوب های  شود،  واگذار  منطقه ای  مرتبط 
موجود برای گفت وگو و به ویژه سازمان ملل متحد نیز 
می توانند برای تحقق این هدف استفاده شوند. نقش 
منطقه ای برای سازمان ملل متحد که پیش از این در 
قطعنامه 5۹۸ شورای امنیت پیش بینی شده است، 
می تواند به کاهش دغدغه ها و نگرانی ها، به خصوص نزد 
کشورهای کوچک تر، تمهید تضمین ها و سازوکارهایی 
برای حفظ منافع مشروع جامعه بین المللی و پیوند 
هر گونه گفتگوی منطقه ای با مسایلی که ذاتاً فراتر از 

مرزهای منطقه می روند، کمک کند.
اصالح ادراکی

تفکر و تعمق در دالیل بنیادی وضعیت های مختلف 
در منطقه غرب آسیا — برای مثال در سوریه یا در 
یمن — از جمله چرایی و چگونگی تحول وضعیت های 
جاری، خارج از حیطه بررسی این نوشتار است. با این 
حال، درک دالیل، عوامل و سیاست هایی که به توسعه 
و ظهور این شرایط غم انگیز کمک کرده است، نباید 
دشوار باشد. همان گونه که یک سیاست مدار آمریکایی 
زمانی گفته بود، »هر کسی محق است عقیده ای برای 
خود داشته باشد، اما نمی توان واقعیات را برای خود 
تولید کرد.« واقعیات در معادالت منطقه غیرقابل تردید 
هستند و زمان آن است که همه قبل از تالش برای رفع 

مشکل، بر روی واقعیات توافق کنند.
با بهره مندی از تجربه گذشته و با نگاهی به وضعیت 
برای  متضاد  نگاه  دو  است  الزم  جهانی،  گسترده تر 
بررسی بحران های منطقه ای و بین المللی به طور کامل 
شناسایی و تفکیک شود: ذهنیت با حاصل جمع صفر 
در مقابل ره یافت با حاصل جمع غیر صفر. در دنیای 
جهانی شده که در آن همه چیز از محیط زیست تا 
امنیت جهانی شده، تقریباً غیر ممکن است که به هزینه 
دیگران بتوان دستاوردی داشت. ره یافت های با حاصل 
جمع صفر به برآیندهای با حاصل جمع منفی منجر 
باید بین سناریوی  می شوند. به عبارت بسیار ساده، 
»باخت – باخت« در مقابل سناریوی »برد – برد« یکی 

را انتخاب کرد. هیچ حد وسطی وجود ندارد.
بحرین  و  یمن  منازعه در عراق، سوریه،  نتیجه،  در 
راه حل نظامی ندارد. من نمی توانم با صراحت بیشتر 
بر این موضوع تأکید کنم. این منازعات به راه حل 
سیاسی، مبتنی بر ره یافت با حاصل جمع مثبت نیاز 
دارند که در آن هیچ کنشگر اصیل  – طبیعتاً به غیر 
از کسانی که خشونت افراطی را  هدایت و رهبری 
می کنند – از این فرآیند حذف یا به حاشیه رانده 
نشوند. متأسفانه، چنین حکمی در حرف ساده تر از 
عمل در دنیای واقعی، یا حتی در باور است. با وجود 
این، ممکن است به منطق این حکم پناه ببریم که 
»هر جا که اراده ای باشد، راهی وجود دارد.« تحوالت 
مثبت در لبنان برای انتخاب رییس جمهور جدید، 
و هم  تلخ سیاسی  منازعه  از دو سال طوالنی  پس 
چنین تحول اخیر در سازمان اوپک که در آن تمام 
طرف ها برای رسیدن به یک راه حل دارای منفعت 
متقابل، اختالفات خود را کنار گذاشتند – یا به عبارت 
جلوگیری  بار  فاجعه  کاماًل  برآیند  یک  از  دقیق تر 
کردند - یک درس سیاسی ساده اما مهم را به نمایش 
گذاشت: طرف های ذی نفع، انتظارات حداکثری — 
با حاصل جمع صفر — خود را به نفع یک مصالحه 
کارآمد رها کردند. با نگاهی به موقعیت های دیگر، به 
ویژه در سوریه و یمن، می توان از تجربه مردم لبنان 
آموخت و امیدوار بود که مجموعه روند سیاسی – که 
تعاملی همراه با بده بستان و روندی مستلزم مصالحه 
و فراگیر بودن است – می تواند به کشتار دهشتناک 
جاری پایان دهد. هر چه زودتر در این زمینه اقدام 

کنیم، بهتر است.
با وجود دشواری های هر بحران، همیشه امکان هایی 
برای کاوش و در نهایت رسیدن به نتیجه ای که برای 
همه طرف های درگیر قابل قبول باشد، وجود دارد. 
یا به صورت صریح تر، همیشه راهی برای »رسیدن 
به توافق« وجود دارد. اما برای انجام این کار، تعریف 
مسأله نیازمند بررسی دوباره است. هنگامی که یک 
مسأله از دیدگاه حاصل جمع غیر صفر تعریف شد، 
مهم ترین گام به سوی حل و فصل آن برداشته شده 

است.
 چالش در درجه اول ماهیتی شناختی و ادراکی دارد. 
هنگامی که کنشگران آماده کنارگذاردن پیش داوری 
های خود باشند و متفاوت فکر کنند، سیاست ها و 

اقدامات مناسب نیز به دنبال خواهند بود.
به گزارش ایسنا، ظریف نسخه ی فارسی و انگلیسی این 
مقاله را در صفحه توییتر خود به اشتراک گذاشته است.

نسخه »دکتر ظریف« برای دنیای بدون تروریسم
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دانش آموزان امروز 
باید سواد رسانه ای داشته باشند

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش بر 
تجهیز دانش آموزان به سواد رسانه ای تأکید کرد. 

به گزارش پیام زمان ، علی زرافشان اظهار کرد: کتب 
درسی جدید به نوعی به مطالبه برنامه درسی ملی و 
سند تحول بنیادین پاسخ می دهد تا دانش آموز را 

برای زندگی در جامعه آماده کند.
وی ادامه داد: در کتاب سواد رسانه ای مطالبی مطرح 
شده تا دانش آموز امروز عالوه بر زندگی در دنیای 
حقیقی بتواند وقت بیشتری را در دنیای مجازی 
بگذراند، لذا باید دانش آموز به سواد رسانه ای مجهز 

باشد.
زرافشان افزود: کار سواد رسانه از دوره ابتدایی با 
درس تفکر و پژوهش آغاز شده و اکنون این درس 
به طور خاص در پایه دهم خود را نشان داده است 
یا درس محیط زیست که یکی از چالش های جامعه 

نیز هست، مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش 
بیان کرد: در بحث سالمت که جنبه پیشگیرانه 
دانش  بهداشتی  های  آگاهی  افزایش  برای  دارد، 
آموزان با صرف هزینه کمتر درمان، توجه خاصی 
صورت گرفته و کتب جدید التالیف با این موضوعات 

بسیار ضروری است.
عمومی  روابط  و  رسانی  مرکزاطالع  گزارش  به 
اخیرا  کرد:  تصریح  وی  وپرورش،  آموزش  وزارت 
یک همایش ملی سواد رسانه ای برگزار شد که در 
آن کتاب سواد رسانه ای مورد توجه جدی دست 
اندرکاران سواد رسانه ای کشور قرار گرفت. قسمتی 
از برنامه این همایش نیز به بحث کتاب درسی سواد 

رسانه ای اختصاص یافت.

هشدار؛ 
گل مخدری که در دست جوانان

 می چرخد
به گزارش پیام زمان، ماده مخدر گل،   همان اندازه 
که اسم خوشایندی دارد، ولي یکی از خطرناک ترین 
مواد مخدری است که این روز ها در دست جوان ها 
می چرخد و به اسم یک روانگردان طبیعی خرید 
و فروش می شود. والدین جوانان معموال از اثرات 
حشیش و ماري جوانا خبر دارند؛ ولي گاهاِ گول 
نام این ماده مخدر به ظاهر جدید را مي خورند و 
به تصور اینکه این ماده، مانند اسمش ممکن است 
بي خطر باشد، آگاهي الزم را به نوجوانان و جوانان 
نمي دهند.گیاه شاهدانه ای که به آن »کوش افغان« 
هم گفته می شد، از افغانستان به آمریکا برده شد و 
این شروع پیدایش »گل« بود. با استفاده از کوش 
افغان، ماری جوانای جدیدی کشت شد که خواصی 
آن  به  و  داشت  سنتی  جوانای  ماری  از  متفاوت 

»مدیکال ماری جوانا« گفته می شد. 
ماری جوانا گیاهی است؛ که هم نوع نر آن وجود 
دارد و هم نوع ماده آن؛ نوع نر سه درصد و نوع 
ماده هشت درصد مخدر دارد. اما گیاه جدیدی که 
با تغییرات ژنتیکی تولید شد، دو جنسیتی بود و 
برخالف ماریجوانای طبیعی که گل های کمی دارد، 
بسیار پر گل است. در این گل ها هفت برابر بیشتر 
از ماریجوانا ماده مخدر وجود دارد. آنقدر که اگر از 
کنار آن عبور کنید، یا شب باالی سرتان باشد، دچار 

توهم می شوید.
جوان ها  دست  در  روز ها  این  که  جوانایی  ماری 
می چرخد، »گل« همین ماریجوانای تغییر ژنتیکی 
یافته است. ماده مخدر گل، دارای پتانسیل قویتری 
از ماری جوانا و حشیش در ایجاد توهم و اعتیادآوری 
است و میزان قدرت توهم زایی آن دو تا سه برابر 

بیشتر از ماری جوانای معمولی است.
احساس  می برد،  باال  را  قلب  ضربان  که  مخدری 
دهد  مي  افزایش  را  اشتها  دهد،  مي  بی قراری 
و موجب قرمز شدن چشم ها مي شود و از آنجا 
که این افراد، معموال این ماده را با سیگار و قلیان 
مصرف مي کنند بعد از مدتي، دچار بیماري هاي 

ریوي مي شوند.
»گل« باعث توهم مي شود و یک بار مصرف آن، 
طوري عملکرد مغز را مختل مي کند که زندگي 

بدون آن غیر ممکن مي شود.
گل؛ بخشي هاي مسئول، آرام بخشي مغز را فلج 
مي کند و خودش جایگزین آن مي شود. بنابراین 
با مصرف نکردن گل، فرد دچار اضطراب شدید، 
بی قراری، وحشت زدگی، تپش قلب شدید¬و... 
می شود. یعني اگر ماده یک ساعت دیرتر از موعد به 

آن برسد شروع به پرخاشگري مي کنند .
نشانه  متداول دیگر در این افراد، ابتال به »سندرم 
بی انگیزگی« است. این افراد نسبت به تحوالتی که 
در اجتماع رخ می دهد به شدت بی تفاوت هستند. 
همانطور که شاهد هستیم بعضی ها بعد از مصرف 
این مواد، شروع به رانندگی بی پروا در اتوبان ها 
تاثیر آن ممکن است حوادث  می کنند و تحت 

وحشتناکی را هم رقم بزنند.
متاسفانه، این ماده توسط خانم ها نیز استفاده مي 
شود؛ که دلیل اصلي استفاده از آن همان طرز تفکر 
اشتباه درباره شادي زا بودن این مواد است. مصرف 
این شادي ظرف  بدانند،  باید  این ماده  کنندگان 
مدت کوتاهي به افسردگي و انزوا تبدیل خواهد شد.
اداره آموزش همگاني معاونت اجتماعي فرماندهي 
انتظامي تهران بزرگ در نظر دارد: به صحیح ترین 
مورخ  تا  زیر  سئواالت  به  شهروندان  که  پاسخي 

۹5/۱۲/۱۱ مي دهند، جوایزي اهدا نماید.
۱-علت روي آوردن جوان ها به مصرف مواد مخدر 
گل چیست؟۲-بهترین راهکاري که مي توان جهت 
پیشگیري  از مصرف مواد مخدر »گل« ارایه داد، 
مصرف  به  نسبت  اسالم  دین  چیست؟۳-دیدگاه 
مواد مخدر و روانگردان چیست؟شهروندان عالقمند 
مي توانند با انتخاب یک موضوع، پاسخ هاي خود 
را با رعایت قواره شکلي ) حداکثر در دو صفحه به 
صورت تایپ شده و در صورت استفاده از رفرنس 
منابع به صورت درون متني نوشته شود( به آدرس: 
میدان انقالب، ابتداي خیابان انقالب، خیابان شهید 
منیري جاوید، ساختمان معاونت اجتماعي فاتب 
ارسال نمایند.ذکر نام و نام خانوادگي، سن، شغل، 
تحصیالت و رشته تحصیلي، شماره تماس، آدرس 

منزل الزامي است.

پرداخت تسهیالت 
برای برقی کردن موتورهای بنزینی 

ایده پرداز »سه شنبه های بدون خودرو« از گام مثبت اراک برای بهبود 
وضعیت حمل و نقل پاک و سفرهای سبز خبر داد و گفت: استان مرکزی 
برای اجرای طرح جایگزینی موتورهای بنزینی با موتورها و دوچرخه های 

برقی از سوی وزارت کشور انتخاب شد. 
کرد: طی جلسه ای  اظهار  زیست  محیط  فعال حوزه  بختیاری  محمد 
که صبح روز سه شنبه 7 دی، در فرمانداری اراک، با حضور نمایندگان 
بخشهای مختلف از جمله اداره محیط زیست اراک، سازمان توزیع برق، 
شهرداری، سازمان های مردم نهاد، دانشگاه صنعتی اراک، سازمان برنامه و 
بودجه، سازمان صنعت معدن و تجارت استان برگزار شد، اراک به عنوان 
پایلوت طرح جایگزین کردن موتورسیکلت های بنزینی با موتورسیکلت و 

دوچرخه های برقی انتخاب شد.
طرح  اراک  شهر  محوریت  با  مرکزی  استان  در  شده  قرار  افزود:  وی 
جایگزینی موتورسیکلت های برقی و دوچرخه های برقی برای اولین بار 
اجرایی شود. به دلیل استقرار بزرگترین نیروگاه برقی در اراک، اقدامات 
زیست محیطی اداره توزیع برق این استان، و بخاطر »طرح سه شنبه های 
بدون خودور« که خاستگاه آن اراک بوده، اجرای این طرح به استان 

مرکزی محول شد.
این فعال محیط زیست کشور، با اشاره به اینکه این طرح از سوی وزارت 
کشور مطرح شده است، گفت: شهر مشهد هم نامزد اجرای این طرح 
بوده ولی اراک از سوی وزارت کشور برای اجرای این طرح انتخاب شد. 
قرار است طی این طرح، موتورهای بنزینی از رده خارج شوند و موتورها 
و دوچرخه های برقی جای آن را بگیرند. برای دستیابی به این هدف عالوه 
بر وام ۱۰ میلیون تومانی بدون بهره که از سوی بانک رسالت برای این 
امر در نظر گرفته شده، قرار است یک تا دو میلیون تومان به منظور برقی 

کردن موتورهای بنزینی، کمک مالی به صورت اقساط ارائه شود.
این  از  شهروندان  استقبال  برای  تشویقی  طرح های  به  اشاره  با  وی 
طرح، گفت: طبق توافق دستگاه های مختلف بعد از جانمایی و احداث 
ایستگاه های خاص برای پمپ برق در استان مرکزی، قرار است شارژ 
اختیار شهروندان  در  رایگان  به صورت  برقی  دوچرخه های  و  موتورها 
قرار گیرد. جلسه ای که در فرمانداری اراک برگزار شد اولین جلسه برای 
آماده سازی طرح بود و قرار شده تا پایان سال ۹6 به طور کامل اجرایی 

شود.
بختیاری همچنین در مورد نقش سازمان های مردم نهاد در آماده سازی 
و اجرای طرح جایگزینی موتورهای بنزینی با موتورها و دوچرخه های 
برقی در استان مرکزی، اظهار کرد: تشکل ها همفکری و خوراک ذهنی 
در اختیار دستگاه های متولی طرح قرار می دهند، ما نیز تجربیات خود در 
زمینه اجرای طرح »سه شنبه های بدون خودور« در نقاط مختلف کشور 
را ارائه می دهیم. عالوه بر این مطالعات مربوط به میزان انتشار آلودگی 
دستگاهای مختلف اعم از موتورها و خودروها را در اختیار دستگاه ها 
قرار دادیم. سازمان های مردم نهاد تا پایان اجرایی شدن طرح در کنار 

دستگاه ها هستند.

بیکاری زنان ناشی از
 اعتماد به نفس شغلی پایین آنان است

خانواده،  و  بانوان  امور  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  مشاور 
سیاستگذاری معطوف به جنسیت درراستای بهره گیری از ظرفیت ها و 
پتانسیل های زنان را از مهم ترین عوامل بسترساز درجهت نیل به توسعه 
پایدار در کشور عنوان کرد و گفت: سیاستگذاری معطوف به جنسیت، 
ناظر به مسائل خانواده، زنان و مردان است و اعتقاد داریم تاکنون جامعه 

به توانمندی ها و ظرفیت های زنان توجه نکرده است.
به گزارش پیام زمان ، دکتر وحیده نگین عضو شورای راهبردی کنگره 
زنان موفق ایران با بیان اینکه »استفاده از تمامی ظرفیت های نیروی 
انسانی، بنیان توسعه پایدار را شکل می دهد«، خاطرنشان ساخت: هیچ 
کشور توسعه یافته ای را درجهان نمی توان یافت که در برنامه ریزی ها 
و سیاستگذاری های خود معطوف به جنسیت عمل نکرده باشد و از 
مشارکت فعال و موثر همه افراد جامعه به خصوص زنان بهره نبرده باشد.
به گفته وی، رشد اقتصادی واقعی منوط به آن است که زنان به فرآیند 

توسعه کمک کنند و سهم عادالنه خود را نیز از آن دریافت کنند.
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان و خانواده، سهم 
عادالنه زنان از فرآیند توسعه را در قالب امکانات آموزشی و دسترسی 
به فرصت  های برابر متناسب با ظرفیت های جنسیتی عنوان کرد و 
بی توجهی به توانمندی ها و ظرفیت های زنان را ناشی از ساختار فرهنگی 
کشور توصیف و نسبت به بهبود وضعیت زنان در جامعه ابراز امیدواری 

کرد.
دکتر نگین با تاکید بر استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های زنان در 
بنگاه های اقتصادی؛ شکنندگی اقتصادی کشور را ناشی از فساد موجود 
در اقتصاد توصیف کرد و خاطرنشان ساخت: پاکدامنی اقتصادی ضرورت 
انکارناپذیر کشور است و برای دستیابی به این مهم بسیار اهمیت دارد که 
از ظرفیت ها و پتانسیل های زنان در حوزه اقتصادی و ساختار مدیریتی 

کشور بیشتر بهره ببریم.
وی با بیان اینکه »بنگاه های اقتصادی که مدیریت زنانه دارند و یا از 
نیروی کار زنان به نحو مناسبی بهره می برند از موفقیت بیشتری در 
مقایسه با سایر بنگاه ها برخوردارند«، افزود: پاکدستی زنان و روحیه 
کارجمعی آنان درنهایت منجر به کاهش فساد اقتصادی در بنگاه های 

اقتصادی می شود و رونق آنها را درپی دارد.  
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان و خانواده، با رد این 
فرضیه که باال بودن نرخ بیکاری زنان ناشی از اعتماد به نفس شغلی پایین 
آنان است!، خاطرنشان ساخت: باال بودن نرخ بیکاری زنان نیز ناشی از 
عدم سیاستگذاری معطوف به جنسیت در کشور است که درنهایت منجر 

به نامساعدشدن فضای کسب و کار برای زنان شده است.
به گفته وی، فضای کسب و کار نامساعد برای زنان، منجر به شکل گیری 
اقتصادی مردانه در کشور شده است و همین اقتصاد مردساالر بوده است 

که باورهای سنتی و کلیشه های جنسیتی را رواج داده است.
کرد:  تصریح  زنان،  اجتماعی  ضرورت حضور  بر  تاکید  با  نگین،  دکتر 
نقش  به ضرورت  منفی  نگرش  یعنی  اجتماعی  منفی  عکس العمل های 
اجتماعی زن و ارائه تعریفی مشخص از او و محصور کردن توانمندی 
و  مخالفت ها  برخوردها،  موجب  که  است  اولیه ای  دالیل  از  آنان  های 

ممانعت های حضور اجتماعی زن می شود.
به  خانواده  و  بانوان  امور  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  مشاور 
ضرورت توسعه کارآفرینی در میان زنان اشاره کرد و گفت: ایجاد تفکر 
کارآفرینی و ورود به کسب وکار در میان زنان، خصوصا دانش آموختگان 
تخصصی  رشته  در  که  مهارتی  و  دانش  به  توجه  با  که  دانشگاهی 
دانشگاهی خود فرار گرفته اند و امکانی که برای ایجاد کسب وکار به 
صورت فردی و یا گروهی در رشته تخصصی خود دارند، باعث می شود 
آن ها با بهره گیری از استعدادهای بالقوه خود، افرادی خالق، نوآور و 

کارآفرین شوند و خود را باور کنند.
وی »کارآفرینی« را فرآیندی پیچیده  توصیف کرد و خاطرنشان ساخت: 
عوامل متعدد شخصیتی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... در کارآفرینی 
تاثیرگذار است و شاید همین پیچیدگی و ناهمواری توجیه کننده میزان 

قابل تامل عدم حضور گسترده بانوان در کارآفرینی باشد.
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان و خانواده، درپایان 
با بیان اینکه »انقالب اسالمی ایران نشان داد که زنان می توانند ضمن 
حفظ مسئولیت های خانوادگی و نگهداری حریم خود، در اجتماع هم 
حضوری فعال داشته باشند«، تصریح کرد: اگرچه این حضور درعرصه 
لحاظ  به  اما  بوده،  پررنگ  علمی  و  سیاسی  اجتماعی،  متعدد  های 
اقتصادی و مدیریتی به نظر می رسد که شرایط چندان برای فعالیت 

آنها فراهم نبوده است.

خبر

به  اشاره  با  ایران  داروسازان  انجمن  دبیر 
بازار دارویی دنیا، خواستار توجه  گردش مالی 
سیاستگذاران در برنامه ششم توسعه نسبت به 
گفت:  و  شد  دارویی  صنایع  ارزآوری  پتانسیل 
صنایع  صادراتی،  بازارهای  بر  تمرکز  برای 
در  را  بین المللی  مدیران  جذب  باید  دارویی 

دستور کار قرار دهند.
بازار  به  اشاره  با   ، سجادی  مهدی  سید  دکتر 
در  دارو  هزینه  داشت:  اظهار  جهان  دارویی 
دنیای امروز از مرز ۱۰۰۰ میلیارد دالر گذشته 
این به معنای بروز تغییرات جدید در  است و 
اشاره  با  است.وی  دنیا  دارویی  بازار  ترکیب 
بزرگ  شرکت   ۱5 حدود  که  موضوع  این  به 
دارویی  بازار  از  نیمی  به  نزدیک  دنیا  دارویی 
کرد:  اضافه  دارند،  اختیار  در  را  جهان  سراسر 
مرک، رش،  سانوفی،  فایزر،  نظیر  شرکت هایی 
نوارتیس و ... در صدر بازار دارویی جهان قرار 
شرکت های  از  اثری  هیچ  متاسفانه  و  دارند 
ایرانی حتی در ردیف های بسیار پایین تر وجود 
ندارد.سجادی با بیان اینکه متاسفانه باید گفت 
ایران از بازار بزرگ دارویی دنیا جا مانده است، 

اضافه کرد: داروسازی در همه جای دنیا جزو 
محسوب  استراتژیک  و  بنیان  دانش  صنایع 
که  کشورهایی  آن  برای  توانسته  که  می شود 
اقتصادی  لحاظ  از  اند،  بوده  ارزآوری  بدنبال 
ارزش افزوده باالیی ایجاد کند. ولی در کشور 
جنگ  زمان  از  که  دولتی  هویت  بدلیل  ما 

و  رقابت پذیری  است،  مانده  ارث  به  آن  برای 
سرمایه گذاری در آن جدی گرفته نشده است.

مولکول  یک  تولید  هزینه های  داد:  ادامه  وی 
دارویی جدید بسیار باال است و این موضوع در 
مدیران  ریسک پذیری  ضریب  که  دولتی  نظام 
جدی  دست انداز  یک  به  تبدیل  است،  پایین 

شده  داروسازی  صنایع  توصعه  و  رشد  برای 
ما  کشور  در  هنوز  است:  معتقد  است.سجادی 
صنایع  در  بین المللی  مدیران  جذب  موضوع 
دارویی  دیپلماسی  مسیر  تسهیل  و  دارویی 
درحالی  این  نمی شود.  گرفته  جدی  چندان 
است که طبق آمار، ۱۰ داروی پرفروش اول در 
سراسر دنیا هر یک بیش از 5.5 میلیارد دالر 
درآمد  با  بخواهیم  اگر  یعنی  داشته اند.  فروش 
این  از  هریک  کنیم،  مقایسه  کشورمان  نفتی 
داروها نزدیک به یک پنجم درآمد نفتی حال 
حاضر کشورمان را برای شرکت های خود فراهم 
پتانسیل  به  اشاره  با  پایان  در  ساخته اند.وی 
صنعت دارو و صنایع حاشیه ای آن نظیر چاپ، 
ده ها حرفه  و  توزیع  نقل،  و  بسته بندی، حمل 
مستقیم  غیر  یا  مستقیم  صورت  به  که  دیگر 
با این صنعت در ارتباط هستند، اظهار داشت: 
صنایع دارویی ظرفیت بی نظیری برای تحریک 
اشتغال زایی در سطوح مختلف  سایر صنایع و 
علمی و فنی دارند که می تواند در این مقطع که 
کشور با بحران اشتغال روبرو است، گره گشای 

بسیاری از طرح های اشتغالزایی باشد.

دبیر انجمن داروسازان ایران:

از بازار بزرگ دارویی دنیا جا مانده ایم

کاهش 22 درصدی فرار
 از خدمت سربازی

 ۲۲ کاهش  از  مسلح  نیروهای  قضایی  سازمان  رییس 
درصدی جرم فرار از خدمت خبر داد.

حجت االسالم و المسلمین شکراله بهرامی در هجدهمین 
استان  مسلح  نیروهای  جرم  وقوع  از  پیشگیری  مجمع 
گفت:  شد،  برگزار  ناجا  مرکزی  ستاد  در  که   تهران 
متاسفانه امروز پیشگیری در جامعه ما و قوا آنطور که باید 
و شاید پیگیری نمی شود و بودجه های الزم در جهت این 

موضوع تخصیص پیدا نمی کند.
وی ادامه داد: امروز با افتخار اعالم می کنیم که جرم فرار 
از خدمت علیرغم تمام آسیب ها و تهدیدات فضای مجازی 

و ... ۲۲ درصد کاهش داشته است.
است،  خلقت  اساسی  رکن  انسان  اینکه  بیان  با  بهرامی 
قرآن  مختلف  سوره های  در  متعال  خداوند  اظهارکرد: 
بهایی به انسان می دهد که از همه موجودات بیشتر است.

از سربازی مرخصی  ماه  اینکه جوان سه  اضافه کرد:  وی 
نرود، این ها جوان را سرخورده می کند، ما با جاهای دیگر 
فرق می کنیم و حتی موارد معدود از این دست هم نباید 

وجود داشته باشد.
بر  اینکه  بیان  با  مسلح  نیروهای  قضایی  سازمان  رییس 
ضرورت حمایت دستگاه های مختلف در این حوزه تاکید 
کرد و از اقدامات نیروهای مسلح در کاهش جرایم قدردانی 

کرد.

تدوین الیحه افزایش امنیت زنان

نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکال، از بررسی 
اصالح قوانین مرتبط با زنان خبر داد. 

هما داوودی در جمع خبرنگاران گفت: تاثیر خشونت بر 
زنان بزه دیدگی است. گاهی برخی از خشونت ها عرفی و 

در قالب آداب و رسوم است.
وی افزود: یک نوع دیگر از بزه دیدگی زنان، بزه دیدگی 
به  مربوط  مسئله  این  که  جایی  تا  است.  زنان  ساختاری 

ساختارهای قانون است، سعی بر رفع موانع داریم.
این  گفت:  کودکان،  ازدواج  موضوع  به  اشاره  با  دادوودی 
با  داریم  سعی  که  دارد  قانون  اصالح  به  نیاز  هم  مسئله 
را  مسئله  این  زنان  علیه  خشونت  از  پیشگیری  برگزاری 

دنبال کنیم.
نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکال، ادامه داد: 
الیحه افزایش امنیت زنان در معاونت ریاست جمهوری در 
حال تدوین است و در این الیحه راهکارهای قانونی برای 

اجرای آن دیده شده است.
گفت:  هم  آزاری  همسر  قانونی  پشتوانه  در خصوص  وی 
خیلی خالء قانونی در رابطه با خشونت فیزیکی نداریم با 
این حال موضوع حمایت از زنان در خشونت های فیزیکی 

پیگیری می شود.
و  کشور  از  خروج  کرد: حق طالق، حق  تصریح  داوودی 
از  ساختاری  های  خشونت  خصوص  در  قوانین  بازنمایی 
جمله مواردی است که در همایش پیش رو بحث خواهد 
شد.وی افزود: خشونت کالمی، تعرض جسمانی، خشونت 
رفتاری، خشونت ساختاری از طریق آداب و رسوم هم در 

الیحه افزایش امنیت زنان دیده شده است.

غبارآلود بودن 7 شهر کشور 
طی چند روز آینده

اد      امه از صفحه1
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت: 
روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱۲ و ۱۳ دی این وضعیت در 
از مرکز، دامنه های  زاگرس مرکزی، بخش هایی  دامنه های 
جنوبی البرز مرکزی و شرقی و از اواخر وقت یکشنبه و روز 
که  داد  رخ خواهد  از شمال شرق  بخش هایی  در  دوشنبه 
بارش ها در مناطق واقع در زاگرس مرکزی به ویژه لرستان و 

چهارمحال و بختیاری از شدت بیشتری برخوردار است.
وی در پایان در مورد وضعیت جوی استان تهران طی دو 
روز آینده نیز گفت: آسمان تهران در روز یکشنبه ۱۲ دی 
نیمه ابری و غبارآلود، در بعضی ساعات ابری و بارش پراکنده 
با بیشینه و کمینه دمای ۱5 و 6 درجه سانتیگراد و در روز 
دوشنبه ۱۳ دی قسمتی ابری و غبارآلود، گاهی افزایش ابر و 
وزش باد با بیشینه و کمینه دمای ۱5 و ۱4 درجه سانتیگراد 
سریع  هشدار  و  پیش بینی  مدیرکل  می شود.  پیش بینی 
سنجش  ایستگاه های  داده های  براساس  افزود:  هواشناسی 
آلودگی، در حال حاضر شاخص میانگین کیفیت هوا در تهران 
در حد ناسالم برای گروه های حساس وجود دارد که از ابتدای 

صبح تاکنون روند افزایشی داشته است.
به گفته وظیفه با توجه به پایداری نسبی و نبود وزش باد 
قابل توجه، انتظار می رود اواخر روز با افزایش ترافیک، کمی 
بر غلظت آالینده ها افزوده شود و پتانسیل افزایش آالینده ها تا 

حد ناسالم برای تمام گروه های سنی را داشته باشد.

کشور  بهزیستی  سازمان  اجتماعی  معاون 
گفت: پنج و نیم درصد از دو و نیم میلیون زن 
سرپرست خانواده در کشور -معادل ۱۳7 هزار 
و 5۰۰ نفر- را دخترانی تشکیل می دهند که 

هرگز ازدواج نکرده اند.
حبیب ا... مسعودی فرید افزود: این دختران یا 
سرپرست خانوار خود به صورت تک نفره بوده 
یا اینکه پدر و مادر سالمند یا خواهر و برادری 

دارند که باید از آنان مراقبت کنند.
بیش  آمار،  آخرین  براساس  داشت:  اظهار  وی 
سرپرست  زن  خانواده  میلیون  نیم  و  دو  از 
داریم که از این دو و نیم میلیون ، حدود 7۱ 
درصد آنان به دلیل فوت همسر ، خانواده زن 

سرپرست شده اند.
 ۱۰ حدود  کرد:  خاطرنشان  فرید  مسعودی 
طالق،  دلیل  به  نیز  زنان  این  درصد   ۱۱ تا 
سرپرست خانواده شده اند و حدود ۱۰ تا ۱۱ 
درصد دیگر به دلیل داشتن شوهر از کارافتاده 
و دارای معلولیت ، سرپرستی خانواده خود را 

به عهده گرفته اند.
وی تصریح کرد: برخی زنان سرپرست خانواده 
به  آنان  همسر  اما  هستند  همسر  دارای  نیز 

هست  یا  نیست  آنان  کنار  در  مختلف  دالیل 
گیرد؛  نمی  برعهده  را  خانوار  سرپرستی  اما 
است  ممکن  زنان  این  همسر  موارد  برخی  در 
زندانی یا معتاد باشد یا اینکه خانه را رها کرده 
خانوار  سرپرست  ›زنان  آنان  به  ما  که  باشند 

دارای همسر‹ می گوییم.
کشور  بهزیستی  سازمان  اجتماعی  معاون 

خانوار  میلیون  نیم  و  دو  این  از  شد:  یادآور 
زن  خانوار  هزار   ۱۸۰ حدود   ، سرپرست  زن 

سرپرست، تحت پوشش بهزیستی هستند.
زن  های  خانواده  کرد:  تاکید  فرید  مسعودی 
سرپرست جزو آسیب های اجتماعی محسوب 
جزو  آنان  از  بسیاری  اتفاقا  چراکه  شوند  نمی 
جزو  این  وجود  با  هستند  موفق  های  خانواده 

خاص  توجه  به  نیاز  که  هستند  هایی  گروه 
دارند.

خانواده  شمار  افزایش  کرد:  خاطرنشان  وی 
های زن سرپرست در کشور بطورقطع موضوع 
مهمی است و به هر حال در گروه های خاص 
انجام می  نفر  هستند چون کاری که قبال دو 

داد حاال باید یک نفر انجام دهد.
معاون اجتماعی بهزیستی گفت: ساالنه تعداد 
این زنان افزایش داشته است و شیب آن دارد 
هنوز  اما  دارد  مختلف  دالیل  و  شود  می  زیاد 
شایع ترین علت آن فوت همسر است اما تعداد 
افزایش  خاطر  به  سرپرست  زن  های  خانواده 

طالق نیز در حال افزایش است.
وی در این گزارش به ایرنا گفت : زنان سرپرست 
خانوار ممکن است کمتر زمان رسیدگی به امور 
تربیتی فرزندان خود را داشته باشند یا کودکان 
را باید همراه خود به خیابان بیاورند و کودک 
اینجا  بنابراین در  در معرض آسیب قرار گیرد 
نقش نظام های حمایتی برای زنان سرپرست 
خانوار خیلی مهم است. شاید مشاغل خانگی 
برای این قشر از جامعه خوب باشد یا کارهایی 

که ساعت کمتر اما درآمد بیشتر دارند.

معاون سازمان بهزیستی:

بیش از 137 هزار دختر مجرد، سرپرست خانواده هستند

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ضمن 
تاکید بر آنکه مردم ساکن مناطق حاشیه ای 
مفاد  تشریح  به  نیستند  دو  درجه  شهروند 
الیحه برنامه ششم توسعه که موجب تقویت 
غیر  سکونتگاه های  در  اجتماعی  برنامه های 

رسمی شده است، پرداخت. 
در  کرد:  تاکید  چلک  موسوی  حسن  سید 
راستای تحقق مولفه های سند چشم انداز ایران 

۱4۰4 قرار شد چهاربرنامه توسعه ای در کشور 
تدوین شود که تاکنون دو برنامه) برنامه های 
چهارم و پنجم توسعه( نوشته شده و بخش 
از آنها نیز اجرا شد؛ درحال حاضر نیز  هایی 
توسعه  برنامه  سومین  توسعه،  ششم  برنامه 

کشور در راستای تحقق سند مذکور است.
وی ادامه داد: طبق روال معمول برای تدوین 
هر برنامه متناسب با تحلیل وضعیت موجود 

و آینده، سیاست های کلی نظام توسط مقام 
در  با  برنامه  تا  می شود  ابالغ  رهبری  معظم 
نظر گرفتن این سیاست ها در کنار سایر اسناد 
اهمیت  به  توجه  با  شود.  تدوین  باالدستی 
جمله  از  شهری  ناکارآمد  محالت  به  توجه 
سکونتگاه های غیر رسمی )حاشیه نشینی( در 
سیاست های کلی برنامه ششم توسعه نیز دربند 
اجتماعی»سامان بخشی  امور  بخش  در   4۹
کنترل  و  پیشگیری  و  حاشیه نشین  مناطق 
ناهنجاری های عمومی ناشی از آن« به عنوان 

یکی از سیاست های کلی ابالغ شد.
ایران  اجتماعی  مددکاران  انجمن  رییس 
در  تصریح  این  علیرغم  کرد:  اظهار  ادامه  در 
حاشیه  موضوع  تعیین  و  کلی  های  سیاست 
نشینی به عنوان یکی از موضوعات پنجگانه 
دارای اولویت در پرداختن به حوزه اجتماعی 
که در جلسات مسئوالن عالی کشور اعالم شد 
و طبق اعالم وزیر راه و شهرسازی، جمعیتی 
ناکارآمد  محالت  در  نفر  میلیون  بر ۱۹  بالغ 
شهری سکونت دارند؛ در الیحه برنامه ششم 
توسعه ارسالی از سوی دولت به مجلس شورای 
اسالمی در هر دو مرحله در مجلس قبلی و 
اختصاص  این موضوع  به  فعلی هیچ حکمی 

پیدا نکرده بود.
در  که  درحالیست  این  داد:  ادامه  چلک 

کمیسون تلفیق برنامه ششم در مجلس شورای 
اسالمی در بند»ج« ماده ۹5 با بهره گیری از 
نظرات متخصصان اجتماعی از جمله مددکاران 
اجتماعی و سازمان های اجتماعی، غفلت دولت 

در حوزه اجتماعی این برنامه جبران شد.
خیز  آسیب  نقاط  شناسایی  افزود:   وی 
و  شهری  بافت  در  اجتماعی  بحران زای  و 
حاشـیه شـهرها و تمرکز بخشیدن حمایتهای 
درمانی،  ـ  بهداشتی  خدمات  اجتماعی، 
مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه 
های اشتغال حمایت شده، با اعمال راهبـرد 
مدیریت  سـامانه  و  بخشـی  بـین  همکـاری 
از  یادشده  مناطق  در  اجتماعی  های  آسیب 
جمله مواردی است که مجلس در الیحه برنامه 
ششم نسبت به ورود و تقویت آن ها در متن 

برنامه ششم توسعه اقدام کرد.
به  ایران  اجتماعی  مددکاران  انجمن  رییس 
ایسنا در این باره گفت: بهبود کیفیت زندگی 
ساکنان سکونت گاه های غیررسمی و ترویج 
مهاجرت معکوس از طریق آمایش سرزمین، 
توزیع مناسب جمعیت و منابع، جلوگیری از 
این  در  اجتماعی  و تشدید آسیب های  بروز 
مناطق با ایجاد شغل و سکونتگاهی مناسب در 
روستاها نیز از دیگر مسائل پیگیری شده در 

مجلس شورای اسالمی است.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران:

حاشیه نشین ها شهروند درجه دو نیستند
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آگهی مفقودی
سند کمپانی و شناسنامه مالکیت سواری سایپا پراید جی تی ایکس آی مدل ۸5 
سفید روغنی به شماره پالک 7۲-۳۸6م۹۱ به شماره موتور ۱5۹۹۲۸۲ و شماره 

شاسی Si4۱۲۲۸5۸۸77۸۱ مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

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

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

فاقد سند رسمي
اول/  هیات   ۱۳۹5/۰۹/۱7 مورخ   ۱۳۹56۰۳۳۱۰57۰۰۲۲7۸ شماره  راي  برابر 
فاقد سند  اراضي و ساختمانهاي  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي  دوم موضوع 
مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه  کرج-  ملک  ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در  مستقر  رسمي 
ملی  شناسه   ۱۱۸5۱ ثبت  بشماره  مانیستار  تولیدی  شرکت  متقاضی  بالمعارض 
۱۰۱۰۰464۰74 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱5۲ مترمربع 
پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۱4 فرعی از ۳6۲ اصلی واقع 
در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک رسمی جواد منصوربخت محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

۳۹4 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹5/۱۰/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹5/۱۰/۲7

رئیس ثبت اسناد و امالك ناحیه 2 کرج- ایرج فهیمی

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

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹56۰۳۳۱۰57۰۰۲۲75 مورخ ۱۳۹5/۰۹/۱7 هیات اول/ دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی شرکت تولیدی مانیستار بشماره ثبت ۱۱۸5۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰464۰74 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱5۲ مترمربع پالک فرعی از اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک ۱۱4 فرعی از ۳6۲ اصلی واقع در استان البرز ناحیه دو 
کرج خریداری از مالک رسمی جواد منصوربخت محرز گردیده است. لذا به منظور 
فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي که  به  نوبت  اطالع عموم مراتب در دو 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول  بدیهي است در صورت  نمایند.  تقدیم  قضایي 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۳۹۰ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹5/۱۰/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹5/۱۰/۲7

رئیس ثبت اسناد و امالك ناحیه 2 کرج- ایرج فهیمی

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

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

فاقد سند رسمي
اول/  هیات   ۱۳۹5/۰۹/۱7 مورخ   ۱۳۹56۰۳۳۱۰57۰۰۲۲۸۹ شماره  راي  برابر 
فاقد سند  اراضي و ساختمانهاي  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي  دوم موضوع 
مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه  کرج-  ملک  ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در  مستقر  رسمي 
ملی  شناسه   ۱۱۸5۱ ثبت  بشماره  مانیستار  تولیدی  شرکت  متقاضی  بالمعارض 
 ۱4۲/5 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  به  نسبت   ۱۰۱۰۰464۰74
از  فرعی   ۱۱4 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی  از  فرعی  پالک  مترمربع 
جواد  رسمی  مالک  از  کرج خریداری  دو  ناحیه  البرز  استان  در  واقع  اصلی   ۳6۲
منصوربخت محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. ۳۹۲ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹5/۱۰/۱۲ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹5/۱۰/۲7

رئیس ثبت اسناد و امالك ناحیه 2 کرج- ایرج فهیمی

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

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

فاقد سند رسمي
اول/  هیات   ۱۳۹5/۰۹/۱7 مورخ    ۱۳۹56۰۳۳۱۰57۰۰۲۲76 شماره  راي  برابر 
فاقد سند  اراضي و ساختمانهاي  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي  دوم موضوع 
مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه  کرج-  ملک  ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در  مستقر  رسمي 
ملی  شناسه   ۱۱۸5۱ ثبت  بشماره  مانیستار  تولیدی  شرکت  متقاضی  بالمعارض 
۱۰۱۰۰464۰74 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱5۲ مترمربع 
پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۱4 فرعی از ۳6۲ اصلی واقع 
در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک رسمی جواد منصوربخت محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

۳۹۱ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹5/۱۰/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹5/۱۰/۲7

رئیس ثبت اسناد و امالك ناحیه 2 کرج- ایرج فهیمی

آگهی
خواهان  احمد اسماعیلی با وکالت جمال باشام دادخواستی به طرفیت خوانده علیرضا 
امیر افشاری  به خواسته  مطالبه وجه به میزان ۱6۸74۲۰۰ تومان بابت الباقی وجه 
خسارات وارده به خودرو شماره انتظامی ۹5۳ ع۱6 ایران 7۲ و 7 میلیون تومان بابت 
از هزینه های  اعم  قانونی وارده  انضمام کلیه خسارات  به  افت قیمت همان خودرو 
دادرسی و کارشناسی و منافع قطعی الحصول  تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱47  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید محالتی تهران واقع در تهران بزرگراه شهید محالتی خ ابوذر جنوبی مجتمع 
به کالسه  ۹4۰۹۹۸۲۹۱۰6۰۰۳۸۹ثبت گردیده که وقت  و  ارجاع  شهید محالتی 
رسیدگی آن ۹5/۱۲/۲۳  و ساعت  ۱۰:۳۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 110/116307    منشی دادگاه حقوقی شعبه 147دادگاه عمومی حقوقی محالتی تهران

آگهی
بدمه  نوراله  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  اردستانی  عامریان  محمد  خواهان  
به تنظیم سند رسمی ملک  الزام  و  به خواسته مطالبه خسارت دادرسی  خوش  
مقوم به ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال ارزش منطقه ا ی ملک ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال در خصوص 
دادگاههای عمومی شهرستان  تقدیم  اصلی   از ۱۳۸  فرعی  ثبتی ۱۰56۳  پالک 
به شعبه  ۱47 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  تهران نموده که جهت رسیدگی 
قضایی شهید محالتی تهران واقع در تهران بزرگراه شهید محالتی خ ابوذر جنوبی 
مجتمع شهید محالتی ارجاع و به کالسه ۹5۰۹۹۸۰۲۳۱۲۰۰4۱5 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن  ۹5/۱۱/۳۰ و ساعت ۱۰  تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
 110/86302 منشی دادگاه حقوقی شعبه 147دادگاه عمومی حقوقی محالتی تهران

آگهی
یزدیان    مهدی  وکالت  به   6۱۲6 کد  مشیریه  شعبه  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان 
مالمیر  به طرفیت خواندگان سید حسین مظلومی آل هاشم و علی  دادخواستی 
محکومیت  بر  مبنی  حکم  صدور  چک  وجه  مطالبه  خواسته   به  خانی   اکرم  و 
 ۲۲7۳-۹6۳5۹۹ شماره  به  فقره چک  یک  وجه  پرداخت  به  خواندگان  تضامنی 
به تاریخ۹4/۹/7عهده بانک تجارت به مبلغ ۲4۰۰۰۰۰۰۰ ریال و مطالبه خسارت 
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  دادرسی   خسارت  مطالبه  و  تادیه  تاخیر 
به شعبه  ۱47 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  تهران نموده که جهت رسیدگی 
قضایی شهید محالتی تهران واقع در تهران بزرگراه شهید محالتی خ ابوذر جنوبی 
مجتمع شهید محالتی ارجاع و به کالسه ۹5۰۹۹۸۰۲۳۱۲۰۰۲۹۳ ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن  ۹5/۱۱/۲7 و ساعت  ۹ تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 110/116304 منشی دادگاه حقوقی شعبه 147دادگاه عمومی حقوقی محالتی تهران

مفقودی 
سند کمپانی خودرو سواری پژو 4۰5 جی . ال . ایکس مدل ۱۳75 به رنگ زغالی 
ایران 7۲با شماره موتور ۲5۱74۰۰55۹و  با شماره پالک ۱۲4ه۱5  متالیک    –
شماره شاسی 75۳۰5۰۰4 به نام حسن رنجبر کارکمی مفقود گردیده و از درجه 

 نکا اعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی
چون آقای محمد رضا احمدی آهنگر مالک کامیون بنز ال ۱۹۲۱ مدل ۱۳55 به 
شماره انتظامی ایران6۲-۲۳4ع77 با شماره شاسی ۱4۱75۱۱۲ به شماره موتور 
لذا  است.  نموده  المثنی  سند  صدور  تقاضای  سند  فقدان  علت  به   ۱۰۰۱۱5۳4
چنانچه هرگونه ادعایی در مورد خودروی مذکور وجود دارد ظرف مدت ۱5 روز 
از تاریخ نشر آگهی با دردست داشتن مدارک کافی به دفتر فروش شرکت ایران 

خودرو دیزل واقع در تهران کیلومتر ۸ جاده ساوه مراجعه نمایند.
بابل

اگهی مفقودی
به  روغنی  سفید   ۹۰ مدل  پارس  پژو  سواری  مالکیت  شناسنامه  و  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  و   ۱۲4۹۰۲۸46۲4 موتور  شماره  به  7۲-۲4۸م57  پالک  شماره 

NAAN۰۱CA۹CE۲7۹۰۱7 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

اگهی مفقودی
ایران  انتظامی  شماره  به   ۱۳۸7 مدل  پیکان  وانت  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
شاسی  شماره  به  و   ۱۱4۸7۰۱7۸۸۸ موتور  شماره  به  و  ۸۲-۲6۱د۳5 
گردیده  مفقود  تنکابنی  تبار  قاسم  مجید  نام  به   NAAA46AA6۸G۰۱6۹66

و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی ابالغ 
دادخواست و وقت دادرسی

خواهان حسین ماندنی زاده با وکالت قاسم امیری دادخواستی بطرفیت ۱- محمد 
رضا برآهنگ ۲- هدایت اله سنجیده بخواسته اثبات وقوع بیع تسلیم دادگاه نموده 
که به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر ارجاع و به کالسه ۹۳۰۸۰6 ش 
 ۱۱ ساعت   ۹5/۱۱/۱۳ مورخه  چهارشنبه  روز  جهت  رسیدگی  وقت  و  ثبت   ۲
صبح تعیین گردیده است.علیهذا با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی ازروزنامه های کثیراالنتشار آگهی خوانده می تواند جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و یا آدرس دقیق 
و  غیابأ رسیدگی  دادگاه  اینصورت  غیر  در  نماید  اعالم  اوراق  ابالغ  را جهت  خود 

تصمیم قانونی اتخاذ نمود.
قنبری مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر

تاریخ انتشار:۹5/۱۰/۱۲

آگهی فقدان سند مالکیت
 ششدانگ مغازه پالک ۱۳44۲ فرعی از ۲۰۹۱ اصلی واقع در بخش یک خرم آباد 
آقای کرمرضا امیری برابر وکالتنامه شماره ۸۱۳4۹ مورخ 7۹/7/۱۰ دفتر خانه ۳ 
ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده وارده بشماره ۱۱4/۱/۲۲۰۹7  با  آباد  خرم 
مورخ ۱۳۹5/۱۰/6 اعالم نموده که سند مالکیت ششدانگ مغازه ۱۳44۲ فرعی 
ثبت  ذیل صفحه ۲۸۱ جلد ۳۳۲  آباد  یک خرم  بخش  در  واقع  اصلی  از ۲۰۹۱ 
ماده  یک  تبصره  استناد  به  لذا  گردیده  مفقود  اصالنی  امیر  افشین  بنام   ۲۲5۳۸
انجام  مدعی  هر کسی  تا  آگهی می شود  بدینوسیله  ثبت  قانون  نامه  آئین   ۱۲۰
معامله یا وجود سند مالکیت مزبور در نزد خود می باشد از تاریخ نشر آگهی بمدت 
۱۰ روز اعتراض کتبی خود را به این اداره اعالم در صورت عدم مراجعه و انقضا 
مدت مزبور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد برابر سند رهنی 
۹۳۰۱ مورخ ۸۸/۱۰/۱5 دفتر خانه ۲۰ خرم آباد نزد بانک مسکن در رهن میباشد. 

م الف 4۱45۲5 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

راهکارهایی برای جلوگیری از زود رنجی 

 زمانیکه از کسی رفتار یا صحبت نا خوشایندی میبینم و می شنوم و 
ناراحت میشوم نمی توانم ناراحتی خودم را نشان دهم اما تا مدتها در 

ذهنم باقی می ماند و آزارم میدهد.لطفا راهنمایی بفرمایید.
 پاسخ

شما باید دو تمرین داشته باشید . اول واکنش منعطف تر در رابطه با 
دیگران و دوم مدیریت ذهن خود شما به هر دوی این موارد نیاز دارید 
. همه ما در ارتباطات خود در طول روز ممکن است با ناخواسته هایی 
رفتار ما  میل  طبق  ناخواسته  که  هستند  زیادی  افراد  شویم.   روبرو 
 نمی کنند و یا ایده ال های رفتاری را نمی دانند و ... همان طور که 
خود ما نیز ممکن است دچار این نوع اشتباهات بشویم . لذا همه ما 
باید در ارتباطات متقابل یاد بگیریم تا خواسته هامون رو مطرح کنیم 
و اتفاقا از آن دفاع داشته باشیم. لذا باید تمرین کنید. باید برای آن 
قدم بردارید و بدانید یک شبه قرار نیست تغییری ایجاد شود و به 
مرور شما این مهارت را پیدا می کنید. مهارت جرات مندی به شما 
می آموزد که چطور ضمن ایجاد رابطه عاطفی و با محبت با دیگران 
از خواسته هاتون نیز دفاع کنید. الزم نیست خشونتی داشته باشید 
فقط به کمی قاطعیت نیاز دارید همین. فرض کنید کسی میان حرف 
شما می پرد و آن را نیمه می گذارد شما می توانید به عبارتی محکم 
و قاطع بگویید » ضمن این که تمایل دارم نظر شما را بدانم دوست 

داشتم صحبتم را کامل کنم«
اما در مورد مدیریت ذهن : الزم است شما تمرین های ذهنی و 
به هر کجا که می  تا  باشد  آزاد  نباید  ما  باشید. ذهن  فکری داشته 
خواهد برود و هر موضوعی را که میل دارد مرور نماید . ما باید آن را 
مدیریت کنیم و روی داده ها و ورودی ها غربال گری نماییم . یا به 

آن ها مجوز ادامه می دهیم یا نمی دهیم .
 پس همواره باید مراقب داده های ذهنی مون باشیم . اگر قرار است 
یا  یا بیمار کند و  یا درمانده و  فکری بی دلیل ذهن ما را خسته و 
سمج وار آن را بیازارد و به نتیجه ای هم نرسد مسلما باید غربال شود 
و مجوز ادامه به آن داده نشود لذا روش توقف فکر را توصیه میکنیم . 
روش توقف فکر یعنی اگاهی از افکار و توقف دادن به افکار بی خودی 

و بیمار و بی نتیجه. افکاری که فقط اضطراب ایجاد میکند .
 فقط شما را درگیر میکند و فقط انرژی از شما می گیرد باید از بین 
برود و روشی نیست جز توقف دادن به آن ها. در واقع با این توقف 
شما عادت ذهنی خود را تغییر میدهید و ذهن می آموزد که به چه 
مسایلی بپردازد و چه مسایلی را مورد بی اعتنایی قرار دهد. از طرفی 
ذهن  در   ... یا  و  فرد  منفی  رفتار  یا  و  مساله  یک  تکرار  بدانید  باید 
انباشتگی انرژی منفی را به همراه دارد و احساس نفرت و خشم زیاد 
تولید میکند و هم شما را می آزارد و هم ارتباطاتتون رو خدشه دار 
می کند اگر از جرات مندی فرار میکنید که نکند روزی ارتباطتتون 
رو لطمه بزند این افکار لطمه بزرگ تری به ارتباطات شما وارد می 
کند و از شما فردی خشمگین می سازد و شما را به وسواس های 

فکری و ذهنی مبتال می سازد .
 پس .... ابتدا موقعیت هایی که این افکار را ایجاد میکند بشناسید و 
سپس مدیریت را اعمال نمایید . البته فکر کردن به این که در دفعه 
بعد چه رفتاری داشته باشم مفید است اما فقط در همین حد . و البته 

به شرط این که این فکر کردن به رفتار کردن هم بیانجامد.
منبع: تبیان

گوناگون

به  اعتماد  عدم  و  باوری  بی  طشِت  که  زمانی 
که  آنان  را  صدایش  و  افتاد  زمین  بر  نفِسمان 
اسِب  بر  عنان  شنیدند؛  شنیدند،  می  نباید 
توانستند  و  انداختند  مان  گمراهی  و  جهالت 
از آنچه در کِف دست و فنجانمان نقش بسته، 
فردایی را ببیند که وجود ندارد و پولی را تناول 

کنند که حرام اندر حرام است.
برای  تفکیک  و  تمایز  سرفصِل  تالش!  یا  ادعا 
سعی و کوششی است تا بیخبرانه یا آگاهانه بر 

توسِن عقل بتازیم یا بر مسنِد جهل بنشینیم.
از  سهل،  و  ساده  کلمات  با  و  نرویم  دوری  راه 
در و دیواِر خیابان هایی بگوییم که به هرطرف 
نگاهی بیندازی، شماره فالگیری خودنمایی می 
دلخواه،  شغل  به  را  تو  کند  می  ادعا  که  کند 
در  محبت  هنگفت،  پول  نظر،  مورد  همسر 
خانواده و رفع اختالفات فامیلی و ... راهنمایی 
می کند و راه و چاه را نشانت می دهد و سال 
و ماهش را هم برایت بازگو می کند و دریغ از 
این حقیقت که تو را می کند آدم عروسکی و 
شاهزادهء  روز،  فالن  تا  نشینی  می  که  تخیلی 
پول و جاه و محبت از راه برسد و تو را تا بهشت 

برین همراهی کند.
از  که  بینی  طالع  و  رمالی  و  فالگیری  موضوع 
پیشترها نُقل محافِل خاله زنکی بود و افساِرعوام 
را بر دست گرفته آنها را از چاله به چاه، هدایت 
می کرد؛ این روزها با گسترش فضای مجازی بر 
دِر هر اهل و نااهلی که سواِد استفاده صحیح و 
کاربردی از این تکنولوژی را ندارد، راحت تر با 
کلیک بر آدرِس سایت مورد نظر، افزایش یافته 
و خرد و تعقل و سعی و تالش را از انسان سلب 
کرده و آیه شریف قرآن کریم که می فرمایند: 
»لَیَس لالنساِن ااّل ماَسعی/ برای انسان بهره ای 

فراموشی  به  را  نیست«؛  او  وکوشش  جز سعی 
سپرده است.

ایران با اصطالحی که در نیمهٔ دوم قرن بیستم 
نظر  از  توسعه  نیافته  کشورهای  به  اشاره  در 
خوانده  سوم  جهان  می رفت،  کار  به  اقتصادی 
بدعت  و  خرافه  لحاظ  از  بخواهیم  اگر  که  شد 
در  پیشرفته  کشورهای  سایر  با  نوظهور  های 
هم  صدم  جهان  دهیم،  قرار  قیاس  ترازوی 
خوانده میشویم که اینگونه با در دست گرفتن 
یک فنجان و چند مهره و نخ و نعلبکی، تالش و 

سعی و همِت انسانی را زیر سوال میبریم.
در این مسیر بسیاری از جامعه شناسان و بزرگان، 
ِمن باِب انسان و نحوه زندگی در جامعه و دستیابی 
به هرآنچه درهدف دارد و حتی قضیه قضا و قدر 
و تقدیر نیز کتب مطول نوشته اند و اندر حکایِت 
تالِش بشری و جبر و اختیار، توضیحاتی در حد 
فهم ارائه داده اند که در نهایت، هیچیک انسان را 
به عدم تالش و باور خویشتن راهنمایی نمی کند 
و عمر و گذرگاه ابتدایی آدمی را تنها به فال و دعا 

وابسته نمی داند.
»استاد مطهری در کتاب »انسان و سرنوشت« 
به موضوِع قضا و قدر می پردازد و هرچند این 
به  داند که  متافیزیکی می  را یک مسئله  مهم 
ولی  است  مربوط  ماوراءالطبیعه  و  کلی  فلسفه 
اذعان میکند که این موضوع شایستگی دارد که 
در ردیف مسائل عملی و اجتماعی قرار گیرد. به 
این دلیل که نوع تصویر افراد از قضا و قدر بر 
رفتارهای اجتماعی آنها تأثیرگذار است چرا که 
روحیه و روش کسی که خود را دست بسته و 
بی تأثیر در تعیین سرنوشت می داند با کسی 
که خود را حاکم بر سرنوشت خود می شمارد 

متفاوت است.«

وجهی  به  هم  روانشناسان  نگاه  از  موضوع  این 
نظر  »از  است؛  گرفته  قرار  ارزیابی  مورد  دیگر 
بررسی  به  می توان  هم  شخصیت  روان شناسِی 
فراوانی مکرر خرافات در جامعه پرداخت. یکی 
نام  به  است  عاملی  شخصیتی،  ویژگی های  از 
»کانون مهار« یا »جایگاه کنترل« در افراد. به 
باور و  یا جایگاه کنترل،  طور کلی کانون مهار 
اعتقاد به این امر است که چه وقایع یا اتفاقاتی 
را )که در زندگیتان پیش می آیند، چه خوب و 
چه بد(، حاصل تالش یا عملکرد خود می دانید 
و کدام را نتیجه عمل دیگران یا شانس و اقبال. 
عده ای  گروه می شوند؛  دو  افراد  دیدگاه  این  از 
کانون  دیگران  و  داخلی اند  مهار  کانون  دارای 

مهار خارجی دارند. 
در  که  هرچیزی  مسئول  باشید  معتقد  اگر 

کانون  هستید،  خودتان  داده،  روی  زندگیتان 
زندگیتان  بر  خودتان  و  است  داخلی  مهارتان 
هستید  باور  این  بر  اگر  ولی  دارید؛  کنترل 
شما  زندگی  در  امور  وقوع  مسبب  دیگران  که 

هستند، کانون مهارتان بیرونی است.«
این  به  توان  می  درستی  به  نکات  این  ذکر  با 
تداعی  آنچه هرکس در ذهن  نتیجه رسید که 
می کند و تصویری که از چیزی برای خود می 
سازد و برای دستیابی به آن سعی و تالش می 
کند، تأثیرگذار و محتوم است؛ چرا که ذهن با 
تالش  کرده،  باور  که  آنچه  برای  زیادی  قدرت 
مسیر،  این  در  حاال  شود.  محقق  تا  کند  می 
و  رد  با چند  بین  آینده  قول خود،  به  شیاداِن 
نشان از قوه و چایی که می خوری، برایت نشان 
می دهند آنچه را که باید خودت برایش برنامه 

ریزی کنی و تالش نمایی و افراِد ساده باور هم 
با پرداخت هزینه های زیاد، همت خود را وقِف 
رمالی می کنند و اینجاست که تفاوِت فرهنِگ 

جهان اول و سوم و صدم مشخص می شود.
عقب  و  پیشرفته  کشورهاي  تفاوت  تردید  بی 
مانده در همین قدرت و باورپذیرِی افراد جامعه 
اند در کمترین سال  توانسته  از خود است که 
های پیدایش، به بروز و ظهوِر قدرت دست پیدا 
کنند که پیشرفته بودن را نه در قدمت می دانند 
که در اینصورت مصرباید با ۳هزار سال قدمت 
از کشورهایی چون استرالیا و کانادا با ۱5۰سال 
منابع  میزان  در  نه  میشد؛  تر  پیشرفته  قدمت، 
سوئیس  و  ژاپن  مانند  کشورهایی  که  طبیعی، 
در رده کشورهایی هستند که با سرزمین های 
محدود در گروه کشورهای پیشرفته قرار گرفته 
عقب  کشورهای  که  کاراکتری  تنها  بلکه  اند. 
مانده و پیشرفته را از هم جدا میکند فرهنگ و 
رفتار مردِم آن کشور است که با شالوده و بنیان 
احترام  پذیری-  مسئولیت  اخالق-  هایی چون 
میهن  وحدت-  حس  پذیری-  نظم  قانون-  به 
شده  استوار  و...   تحقیق  و  مطالعه  و  دوستی 
زمان  در گذر  بیشتر  متأسفانه هرچه  که  است 
و تحقیق  با مطالعه  از هرآنچه  قرار می گیریم 
و  میگیریم  فاصله  میشود  همراستا  مشورت  و 
جای  به  که  آوریم  می  روی  هایی  جهالت  به 
خواندن و فهمیدن، به رمالی و نفهمیدن سوق 

پیدا میکند.
نکنید.  اعتماد  جمله  این  به  بگیرم؟«  »فالِتو 
باور و قدرت خود را برای هرآنچه میخواهید به 
دست بیاورید، متمرکز کنید و فراموش نکنید: 
»لَیَس لالنساِن ااّل ماَسعی/ برای انسان بهره ای 

جز سعی وکوشش او نیست«.

و  کننده  تولید  دومین  ترکیه  از  بعد  ایران   
جهان  در  شده  خشک  میوه  کننده  صادر 
میان  یک  تواند  می  شده  خشک  میوه  است. 
وعده مفید باشد. کشمش رایج ترین نوع میوه 

خشک شده است.
میوه های خشک تقریبا تمام محتوای آب آن 
از طریق روش خشک کردن میوه حذف شده 
است. میوه در طی این فرایند منقبض، کوچک 

و پرانرژی می شود.

 میوه خشک شده را می توان برای 
مدت بسیار طوالنی تر از میوه های تازه 

نگهداری کرد
کشمش رایج ترین نوع میوه خشک شده است 
و پس از آن خرما، آلو، انجیر و زردآلو هستند. 
دسترس  در  نیز  های خشک  میوه  انواع  دیگر 
قند  شکل  به  و  شیرین  اوقات  گاهی  هستند 
عبارت  ها  میوه  این  باشد.  می  شده  پوشیده 
سیب  و  موز  اخته،  زغال  آناناس،  انبه،  از   اند 
برای  توان  می  را  شده  خشک  باشد.میوه  می 
تازه  های  میوه  از  تر  طوالنی  بسیار  مدت 
طوالنی  سفرهای  در  ویژه  به  و  کرد  نگهداری 
خشک  میوه  نیست  دسترس  در  یخچال  که 

شده می تواند یک میان وعده مفید باشد.
 

میوه خشک شده دارویی مفید
 برای بدن:

کاهش  را  بیماری  خطر  است  ممکن  کشمش 
دهد. کشمش انگور خشک شده است. خوردن 
کشمش فشار خون را کاهش می دهد، کنترل 
قند را بهبود می بخشد، منجر به افزایش احساس 
سیری می شود و به کاهش خطر ابتال به دیابت 

نوع۲ و بیماری های قلبی کمک می کند.
آلو خشک شده مسهل طبیعی است، آلو ممکن 
سرطان  و  قلبی  بیماری  از  جلوگیری  به  است 
قند  سطح  و  است  غنی  بسیار  آلو  کند،  کمک 
خون را سریع باال نمی برد و همچنین می تواند 

در مبارزه با پوکی استخوان کمک نماید.
و  باشد  مفید  بارداری  در  است  ممکن  خرما 
هفته  چند  در طول  منظم  طور  به  آن  خوردن 
پایانی بارداری ممکن است سبب تسهیل اتساع 
دهانه رحم و همچنین نیاز به کمک در زایمان 
را کاهش می دهد. خرما نتایج امیدوار کننده ای 

در درمان ناباروری در مردان نشان داده است.

باید به میوه خشک شده شکر اضافه کرد؟
شده،  خشک  های  میوه  از  برخی  اینکه  برای 
یا  و  شکر  با  را  انها  شوند  تر  جذاب  و  شیرین 
شربت قبل از خشک شدن پوشش می دهند. 
اضافه می شود  به میوه های خشک که شکر 
میوه شیرین نامیده می شود. قند اضافه شده، 
اثرات  که  است  شده  داده  نشان  بارها  و  بارها 
افزایش خطر  زیرا سبب  دارد  بر سالمت  مضر 
حتی  و  قلبی  های  بیماری  چاقی،  به  ابتال 

سرطان می شود.
 

میوه های خشک شده، حلقه گم شده در 
صادرات:

ایران بعد از ترکیه دومین تولید کننده و صادر 
نیاز  است.  در جهان  میوه خشک شده  کننده 
دلیل  خشک  های  میوه  به  کشورها  برخی 
میوه  تولید  مانع  که  آنهاست  اقلیمی  شرایط 

در کشورشان می شود.
از نیاز  ایران بیش  تولید میوه خشک شده در 

داخل به قصد صادرات است و به همین منظور 
با کشاورزی مکانیزه می توان هم ظرفیت تولید 
را باال برد و هم کیفیت محصوالت را ارتقا داد. 
دولت به تنهایی از عهده صادرات میوه خشک 
بلکه حضور بخش خصوصی  آید  نمی  بر  شده 
در تولید و بسته بندی محصوالت میوه خشک 
شده در کشور می تواند سبب پیروزی ایران از 

دیگر رقبا در بازار شود.

دست به کار شوید و آجیل بخورید! 
در شوش و گیالن و لرستان ما آثار و عالئمی 
از دسترسی انسان های 6 هزار سال پیش به 
خشکبار دیده ایم، انسان های قدیم برای تداوم 
مختلف  فصول  در  شکم  کردن  سیر  و  تغذیه 
سال تأمین می کردند. می توان گفت نه تنها 
در 6 هزار سال پیش بلکه در 6 میلیون سال 
 پیش هم بشر به طرق مختلف غذا را نگه داری

 می کرد.
در فصل زمستان و یخ بستن زمین، نه درختی 
تازه  امکان  کار،  در  ای  میوه  نه  و  بود  سبز 

خوری وجود نداشت و یخچال فریزر هم نبود 
زمستان  در  و  کرد  فریز  را  ها  تازه  بشود  که 
هم تازه خوری داشت، اما در حفریات به طور 
از  به مستنداتی  باستان شناسان  تقریبی همه 
آن  از  انسان  که  برخوردند  شده  خشک  میوه 

بهره می برد.

 آجیل و میوه خشک شده دارای خواص 
ضد سرطانی:

پسته  و  گردو  فندق،  مانند  مغزها  و  آجیل 
ایفا  بدن  سالمتی  تأمین  در  مهمی  نقش 
فاقد  خوراکی  مواد  قبیل  این  کنند.  می 
این  که  گفت  باید  هستند،  غذایی  ارزش 
مواد  پروتین،  از  منابع سرشاری  غذایی  مواد 
معدنی و ویتامین های آنتی اکسیدانی است.
غنی  منابع  مهمترین  از  یکی  مغزها   
برای  مغزی  ریز  این  که  هستند  سلنیوم 
ضروری  بدن  ایمنی  سیستم  سالمت  تأمین 
ضد  خواص  برخی  دارای  چنین  هم  است، 
به سرطان های  ابتال  میزان  و  است  سرطانی 
در   5۰ حدود  در  را  روده  و  ریه  پروستات، 
پیشرفت  از  چنین  هم  دهد.  می  کاهش  صد 
مشکالت  بروز  و  زنان  در  سینه  سرطان 

کند.  می  مردان جلوگیری  در  پروستات 

»فاِلتو بگیرم؟« به این جمله اعتماد نکنید

ميوه خشک شده خوب يا بد؟ 

الهام آمرکاشی
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متن آگهی
عمومی  دادگاه  دوم  ۹5۰۹۹۸6۱۳۰۲۰۰6۲4شعبه  کالسه  پرونده   
شماره  نهایی  تصمیم  ماهشهر  بندر  شهرستان  )حقوقی(دادگستری 
۹5۰۹۹76۱۳۰۲۰۱۱۹۸-خواهان:علی عالی پور فرزند مصطفی قلی با 
وکالت آقای علی لک فرزند ابراهیم به نشانی بندر امام-7۰۰دستگاه-

روبروی مسجد قائم -نواب ۱4-خواندگان۱-خانم شهال حکمت پور فرزند 
محمد۲-آقای سام اردشیر رکنی ۳-خانم نگاراردشیر رکنی همگی به 

نشانی مجهول المکان -خواسته:تنفیذ قرارداد مالی منقول.
رای دادگاه-

ر خصوص دعوی آقای علی عالی پور فرزند مصطفی قلی با و کالت آقای 
علی لک وکیل دادگستری به طرفیت خواندگان۱-خانم شهال حکمت 
پور۲-سام۳-نگارشهرت هردو اردشیر رکنی فرزندان محمد به خواسته 
تنفیذ سند عادی مورخ ۸6/6/۲7مقوم به ۲۰۱۰۰۰۰۰۰ریال ،وکیل به 
شرح دادخواست و صورت جلسه دادگاه خالصه دعوی را چنین مطرح 

نموده موکل به موجب سند عادی پیوست مورخ ۸6/6/۲7یک قطعه زمین 
واقع در بندر ماهشهر منطقه صنعتی پالک ۱/46بخش 6اهواز به شماره 
سندمالکیت۲656۹5به مساحت هزارمترمربع ازمورث خواندگان )مرحوم 
که  جایی  نمایدازآن  راپرداخت  آن  وثمن  محمداردشیررکنی(خریداری 
سندمالکیت خواهان)ملک مسکونی(درقبال اخذیک فقره تسهیالت ازناحیه 
خوانده دروثیقه بانک اقتصادنوین بوده ومشارالیه جهت پرداخت اقساط 
هیچ اقدامی ننمودوازطریق بانک اجراییه صادرودرحال ضبط وثیقه ملک 
مرهونه می باشد،ادعای ملک موردمعامله رامی نمایدلیکن خوانده ادعای 
جعل می نمایدوبه اتهام خیانت درامانت واستفاده ازمهروسفیدامضاعلیه 
کیفری  درشعبه۱۰۲  ازرسیدگی  پس  که  شکایت  اعالم  خواهان 
وی)خواهان(صادروپس  بربرائت  کالسه۹۲۰74۹حکم  بندرامام)ره(به 
ازاعتراض نامبرده )خوانده(دادنامه درشعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظراستان 
۹5/۳/۱۹موردتاییدقرارمی  شماره۹5۰۹۹76۱۱۹۰۰۰۱4۸مورخ  به 
گیرد،اماخوانده دارفانی راوداع می نمایدناگزیربه طرفیت ورثه وی اقامه 

دعوی وتقاضای ورودخواسته رانموده است،حال باعنایت به محتویات 
پرونده باالخص مبایعه نامه عادی استنادی که اوالحکایت ازعقدبیع صحیح 
بین خواهان ومورث خواندگان مرحوم محمداردشیر رکنی دارددرثانی 
برابردادنامه های ذکرشده صحت سندمذکوراحرازگردیده ثالثاخواندگان 
حاضرنشدندودرردخواسته  رسیدگی  درجلسه  قانونی  ابالغ  رغم  علی 
خواهان هیچ دفاعی ننمودندومحتویات پرونده تااین مرحله ازرسیدگی 
وی  ادعای  ذکرشده  داردلهذابابرمراتب  خواهان  ادعای  برصحت  داللت 
واردتشخیص به استنادمواد۱۰-۱4۰-۲۱۹-۲۲۳-۲۲4-۲۲5قانون مدنی 
عادی  نامه  تنفیذوتاییدمبایعه  به  حکم  دادرسی  آیین  وماده۱۹۸قانون 
محسوب  غیابی  مقررات  وفق  صادره  نمایدرای  می  مذکورصادرواعالم 
وظرف بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه وپس ازآن 
ظرف مهلت مقرر قانونی قابل تجدیدنظردرمرکزاستان می باشد.      شماره 

م.الف)۱6/۱۲۱5(
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه ماهشهر-عزیزمرادحسین پور

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای محمود خسروی  فرزند فرج  درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک  ۱۰۸ فرعی از یک اصلی جوانرود 
واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به چمن که از آقای عثمان عزیزی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده پرونده 
رأی  برابر  رسیدگی  از  هیئت پس  و  ارجاع  الذکر  فوق  قانون  موضوع  هیئت  به  و  تشکیل     6۲۰ - تحت کالسه ۹۱  نیز 
۱۳۹56۰۳۱6۰۰7۰۰۱۳۸۳  مورخ ۲6 / ۸ / ۹5 ، حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت ۳۱ / ۱۰۰  متر 
مربع به نام آقای محمود خسروی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان وراث حسین وکیلی می باشد لذا 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهی می شود تا چنان  چه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار 
نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای 

محمود خسروی صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان جوانرود -  نعمت عزیزی

تاریخ انتشار اول ۱۲ /  ۱۰  /  ۱۳۹5  تاریخ انتشار دوم ۲7 /  ۱۰ / ۱۳۹5  

ضرورت حمایت از ورزش در راستای سالمت جامعه 

رئیس فراکسیون محیط زبست و توسعه پایدار مجلس گفت: ورزش 
و محیط زیست بدلیل قرابت هدف در تامین سالمت جامعه باید 

مورد توجه جدی قرار گیرد.
دست  از  تجلیل  مراسم  در  تابش   محمدرضا  ایسنا،  گزارش  به 
اندرکاران تیم فوتبال ساحلی برسام اردکان با اشاره به تاثیرات ورزش 
قهرمانی و همگانی اظهار کرد: این پدیده باعث ارتقای سالمت جامعه 
و کاهش بزه های اجتماعی می شود و در زمانه ای که هجمه های 

فرهنگی گسترش یافته است نیاز به حمایت بیشتری دارد.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور در ادامه به 
پیش بینی احکام مناسب در قانون برنامه برای حمایت از ورزش 
اشاره کرد و گفت: تصویب نهایی و اجرایی شدن این احکام می تواند 

نوید خوبی برای آینده ورزش کشور باشد.
و  ورزش  بخش  در  شهرستان  صنعتی  واحدهای  مشارکت  وی 
حفاظت محیط زیست را ضروری دانست و از همه کارآفرینان و 

سرمایه گذاران خواست تا توجه الزم را داشته باشند.
از  از مدیریت شرکت برسام که نسبت به حمایت  وی همچنین 
ورزش قهرمانی و استعدادیابی در سطح منطقه اقدام نموده است 
قدردانی کرد و خواستار حمایت مسئوالن از واحدهایی شد که برای 

اعتالی شهرستان و ایفای تعهدات اجتماعی شان تالش می کنند.

عالیشاه با پرسپولیسی ها خداحافظی کرد 

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس با حضور در ورزشگاه درفشی فر با 
بازیکنان و اعضای کادرفنی این تیم خداحافظی کرد.

به  گزارش  ایسنا، امید عالیشاه دیروز در محل تمرین تیم فوتبال 
پرسپولیس با اعضای کادرفنی و بازیکنان این تیم خداحافظی کرد 
و رسما از جمع سرخپوشان تهرانی جدا شد تا برای انجام خدمت 

سربازی به یک تیم نظامی برود.

دژاگه؛ نیم فصل دوم در العربی 

ستاره تیم   ملی فوتبال ایران از نیم فصل دوم لیگ ستارگان قطر 
برای العربی به میدان خواهد رفت.

به  گزارش  ایسنا  و  به نقل از الشرق، به نظر می رسد  که اشکان دژاگه 
در نیم فصل دوم لیگ ستارگان قطر برای العربی بازی خواهد کرد.

در  قطر  ستارگان  لیگ  جاری  فصل  نخست  فصل  نیم  در  دژاگه 
فهرست العربی قرار نگرفت این  در حالی است که  او با این تیم 
قرارداد دارد. العربی در غیاب این بازیکن ایرانی عملکرد خوبی از 

خود نشان نداده و صدای اعتراض هواداران این تیم درآمده است.
روزنامه الشرق قطر با چاپ عکسی از دژاگه نوشت که سران باشگاه 
العربی به دنبال جواب کردن یک بازیکن خارجی هستند تا دژاگه را 
دوباره به تیم بر گردانند و این بازیکن ایرانی بتواند از نیم فصل دوم 
پیراهن العربی را بر تن کند. دژاگه با وجود این که در تابستان چند 
پیشنهاد داشت ولی ترجیح داد تا راهی تیم دیگری نشود، چون او با 
العربی قرارداد دارد هر چند که در فهرست این تیم برای نیم فصل 

نخست لیگ ستارگان قطر قرار نگرفت.

آزادکاران آرژانتین در راه ایران

آزادکاران آرژانتینی برای برگزاری یک اردوی مشترک با تیم ملی 
کشتی آزاد، به ایران می آیند. به گزارش ایسنا، فدراسیون کشتی 
این  آزادکاران  بین  مشترک  اردوی  برگزاری  درخواست  آرژانتین 
کشور و تیم ملی کشتی آزاد ایران را به فدراسیون کشتی ارائه داده 
است. با توجه به موافقت فدراسیون کشتی و در صورت موافقت 
شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان، این اردو در روزهای ۱۳ 
بهمن تا 6 اسفندماه با  حضور کشتی گیران اوزان 6۱، 74، ۸4، ۹7 

و ۱۲5 کیلوگرم این کشور برگزار خواهد شد.

سپهرزاد مربی احسان حدادی شد

رکورددار ایران به عنوان مربی احسان حدادی انتخاب شد.
ریو  المپیک ۲۰۱6  از  بعد  که  احسان حدادی  گزارش  ایسنا،  به  
همکاری خود را با کیم بوخونسف قطع کرده بود مربی جدید خود 
را انتخاب کرد. این پرتابگر دیسک ایران که نایب قهرمانی المپیک 
لندن را در کارنامه دارد اعالم کرد که از این پس با هادی سپهرزاد 

تمرینات خود را پیگیری می کند.
دهگانه  و   )55۱5( هفتگانه  ماده های  رکورددار  سپهرزاد  هادی 
)77۲۹ امتیاز( ایران است. او دو مدال طالی قهرمانی آسیا و چهار 

مدال نقره آسیایی را در کارنامه دارد.
حدادی بعد از ناکامی در المپیک ۲۰۱6 ریو و عمل جراحی که روی 
انجام داد تالش می کند در بازی های آسیایی ۲۰۱۸  زانوی خود 

جاکارتا به دوران اوج خود باز گردد.

زنجان قهرمان رقابت های بسکتبال با ویلچر بانوان 

چهارمین دوره رقابت های بسکتبال با ویلچر بانوان با قهرمانی تیم 
زنجان پایان یافت. به گزارش ایسنا، در پایان رقابت های قهرمانی 
کشور بسکتبال با ویلچر بانوان که با حضور 77 ورزشکار و در طی سه 
روز در مجموعه ورزشی ۲۲ بهمن شهر تهران برگزار شد. در پایان 
این رقابت ها تیم زنجان با نتیجه ۳۰ بر ۱7 توانست تیم خراسان 

رضوی را شکست دهد و عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دهد.
در این رقابت ها تیم خراسان رضوی دوم شد و در رده بندی تیم یزد 
با نتیجه ۲5 بر ۱۲ توانست تیم کرمان را مغلوب خود کند و عنوان 

سومی این رقابت ها را از آن خود نماید.
بدین ترتیب پرونده چهارمین دوره رقابت های بسکتبال با ویلچر 
بانوان کشور با قهرمانی زنجان، نایب قهرمانی خراسان رضوی و عنوان 

سومی یزد به پایان رسید.

اختالف مالی انصاری فرد 
با سران المپیاکوس

المپیاکوس  باشگاه  کردند  اعالم  یونانی  رسانه های 
کریم  برای  یورو  هزار  از 6۰۰  بیش  نیست  حاضر 
انصاری فرد هزینه کند که به همین خاطر اختالفی 
4۰۰ هزار یورویی بر سر انتقال این بازیکن به وجود 
بیاید. به  گزارش  ایسنا، به نظر می رسد پیوستن کریم 
انصاری فرد به المپیاکوس رفته رفته رنگ واقعیت به 
خود بگیرد. این انتقال می توانست زودتر از اینها انجام 
شود اما تاکنون به دلیل اختالف نظرها بر سر مسائل 
مالی، پیوستن این بازیکن به المپیاکوس به تعویق 

افتاده است.
یک  است،  کریم  برنامه های  مدیر  که  فاضلی  رضا 
میلیون یورو برای این بازیکن در یک سال درخواست 
باشگاه   موافقت  مورد  که  درخواستی  است؛  کرده 
المپیاکوس قرار نگرفته است و این تیم یونانی که 
هدایت آن را پائولو بنتو بر عهده دارد، حاضر نیست 

بیش از 6۰۰ هزار یورو برای این بازیکن بپردازد.
سران  با  فرد  انصاری  یورویی  هزار   4۰۰ اختالف 
المپیاکوس تاکنون مانع پیوستن مهاجم ایرانی به 
این تیم شده است. باید منتظر باشیم و ببینیم آیا دو 
طرف حاضر به تخفیف دادن هستند تا لژیونر موفق 
ایرانی فوتبال یونان به یکی از موفق ترین تیم های این 

کشور بپیوندد یا خیر.

بولت و بایلز بهترین ورزشکاران 
AIPS سال ۲0۱6 از نگاه

۳۲۸ خبرنگار ورزشی از ۱۱۰ کشور برای انتخاب 
ورزشکاران سال از سوی AIPS رای دانند که در 
این رای گیری یوسین بولت و سیمون بایلز بهترین 

ورزشکاران مرد و زن سال ۲۰۱6 شدند.
رسانه های  بین المللی  انجمن  گزارش  ایسنا،  به  
ورزشی )AIPS( با رای گیری از خبرنگاران ورزشی 
کشورهای مختلف ورزشکاران برتر سال ۲۰۱6 را 

انتخاب کردند و جایزه ای به آنها اختصاص دادند.
بولت ۳۳.4۲ درصد رای ها در بین ورزشکاران مرد 
را کسب کرد و مایکل فلپس در رده دوم قرار گرفت.

یوسین بولت توانست در  المپیک ریو ۲۰۱6 تریپل 
تریپل انجام دهد. او در سه رشته مختلف دوومیدانی 

در سه  المپیک پیاپی مدال طال کسب کرده است.
بولت اولین مردی است که توانسته است رکورد دو 
رشته دوی ۱۰۰ متر و ۲۰۰ متر را در جهان از آن 
امسال در مسابقات  بار  آخرین  برای  او  خود کند. 
قهرمانی جهانی IAAF شرکت می کند و به دنبال 

دوازدهمین قهرمانی خود در این مسابقات است.
بعد از این مسابقات بولت بازنشسته می شود.

امسال از زندگی بولت یک مستند به نام »من بولت 
هستم« منتشر شد که تمامی جنبه های زندگی این 

ورزشکار را نشان می دهد.
بولت ششمین بار است که از سوی AIPS به عنوان 

ورزشکار برتر سال انتخاب می شود.
جایزه بهترین ورزشکار زن سال ۲۰۱6 نیز به سیمون 
بایلز، ژیمناست آمریکایی داده شد. بایلز در  المپیک 

ریو ۲۰۱6 چهار مدال طال کسب کرد.

پیروزي سیچوان 
با ادامه درخشش حدادي

تیم بسکتبال سیچوان در ادامه رقابت هاي لیگ چین 
حریفش را مغلوب کرد.

به گزارش ایسنا، در ادامه رقابت هاي لیگ بسکتبال 
چین تیم هایي که بازیکنان ایراني در اختیار دارند به 
مصاف حریفان رفتند که تنها یاران حامد حدادي 
سیچوان  مسابقات  این  در  بودند.  رقابتشان  برنده 
مدافع عنوان قهرماني که حامد حدادي را در اختیار 
دارد به مصاف تنگشي رفت و ۱۰5 بر ۹۱ به برتري 
رسید. حامد حدادي در این مسابقه نزدیک به ۳6 
دقیقه در میدان بود و کارش را با ۲7 امتیاز، ۱6 
ریباند، 4 پاس منجربه گل، ۳ توپ ربایي و یک بالک 
شات تمام کرد و نقش اصلي در برد تیمش ایفا کرد.

در دیگر مسابقه جیلین در غیاب کامراني که آسیب 
دیده است به مصاف شنژن رفت و با نتیجه ۱۱۰ بر 
۱۰۲ تن به شکست داد. گوانژو نیز به همراه صمد 
نیکخواه بهرامي تن به شکست داد. این تیم به مصاف 
شانگهاي رفت و ۱۰۰ بر ۹۳ مغلوب شد. نیکخواه 
بهرامي در این دیدار ۳۸ دقیقه و 4۸ ثانیه در میدان 
بود و کارش را با ۱۸ امتیاز، ۳ ریباند، 4 پاس منجر به 

گل و ۲ توپ ربایي به پایان رساند.

نخستین میزبانی ایران
 در رقابت های بین المللی گلف

رئیس فدراسیون گلف از نخستین میزبانی ایران در 
رقابت های بین المللی خبر داد و گفت:  این رقابت ها با 
حمایت و موافقت وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون 
در  آینده  سال  ماه  اردیبهشت  گلف،  المللی  بین 

مجموعه ورزشی انقالب تهران برگزار می شود.
کیکاوس سعیدی دیروز درگفت و گو با ایرنا، افزود:  
تاکنون ایران میزبان رقابت های بین المللی نبوده 
است و میزبانی این رقابت ها ضمن معرفی گلف ایران 
به سایر کشورها،  معرف ظرفیت های گردشگری 

کشورمان نیز خواهد بود.
وی ادامه داد:  رقابت های قهرمانی کشور همه ساله 
با عنوان جام صلح و دوستی یادواره »مرحوم شهباز 
حسین پور « پیشکسوتان گلف برگزار می شود و 
امسال نیز اسفندماه برگزار خواهد شد تا سه تیم برتر 
گلف مردان برای حضور در رقابت های بین المللی 

اریبهشت شناسایی شوند.

خبرخبر

قهرمانی  برق آسای  شطرنج  رقابت های 
و  برتر  نفرات  معرفی  با  قطر  در  جهان 
مشخص شدن جایگاه نمایندگان کشورمان 

به پایان رسید.
برق  و  سریع  قهرمانی  شطرنج  رقابتهای 
میزبانی  به  دی   تا ۱۰   6 از  جهان  آسای 
نماینده   6 با  ایران  برگزار شد.  قطر  دوحه 
در این مسابقات حضور پیدا کرد.در بخش 
خادم  سادات  سارا  مسابقات  این  بانوان 
او  بود.  کشورمان  نماینده  تنها  الشریعه 
باخت   ۳ و  برد   5 پایانی  روز  مسابقات  در 
کسب کرد و در مجموع با ۹ امتیاز در رده 

هجدهم ایستاد.
در بخش بانوان آنا موزیچوک از اوکراین که 
در  بود،  شده  قهرمان  نیز  سریع  بخش  در 
بخش برق آسا نیز بر سکوی قهرمانی ایستاد.

ایرانی  باز  شطرنج  پنج  مردان  بخش  در 
شرح  به  آنها  عملکرد  که  داشتند  حضور 

زیر است:
پرهام مقصودلو که در روز نخست 5 امتیاز 

امتیاز  بود، در روز دوم 6.55  کسب کرده 
امتیاز   ۱۱.5 با  مجموع  در  و  کرد  کسب 
نماینده  بهترین  و  ایستاد  چهلم  رده  در 

کشورمان در بخش مردان بود.
احسان قائم مقامی پس از کسب 5.5 امتیاز 
در روز دوم، در مجموع با ۱۱ امتیاز در رده 

چهل و نهم قرار گرفت.
امتیاز در روز  با کسب 5  فیروزجا  علیرضا 
رده  در  امتیاز   ۱۰.5 با  مجموع  در  دوم، 

پنجاه و چهارم قرار گرفت.
پوریا درینی در روز دوم 5 امتیاز گرفت و 
در مجموع با ۹ امتیاز در جایگاه ۹4 قرار 

گرفت.
رودروز  در  امتیاز   4 با کسب  آرین غالمی 
امتیاز در رده ۹۸  با ۸.5  دوم، در مجموع 

ایستاد.

رقابت های شطرنج برق آسای قطر؛

درخشش شطرنج بازان ایرانی در جهان

در حالی که فیفا از برگزاری دیدار ایران 
فوتبال  و مراکش خبر داده، فدراسیون 
این کشور آفریقایی نیز خبر از برگزاری 
بازیکنان  از  متشکل  ملی  تیم  دیدار 
حاضر در لیگ این کشور با بورکینافاسو 

داده است.
برای  دی   ۱۳ ایران  فوتبال  ملی  تیم 
تا  می شود  امارات  راهی  اردو  برگزاری 
بازیکنان  حضور  با  هفته ای  یک  حدود 
را  خود  برنامه های  برتر  لیگ  در  شاغل 

پیش ببرد.
از  این رسانه های خارجی خبر  از  پیش 
برگزاری دیدار تدارکاتی ایران و مراکش 
العین  ورزشگاه  در  ماه  روز ۱7 دی  در 
گذشته  روز  حتی  و  بودند  داده  خبر 
فوتبال ساعت  سایت فدراسیون جهانی 

دقیق این بازی را هم اعالم کرد.
اما در فاصله چند روز مانده به برگزاری 
اردو برخی از رسانه ها خبر از لغو دیدار 
تدارکاتی تیم ملی با مراکش داده اند چرا 

از  فوتبال مراکش  که سایت فدراسیون 
بازیکنان  میان  تدارکاتی  دیدار  انجام 
شاغل در لیگ فوتبال این کشور با تیم 
ملی بورکینافاسو در ۱5 دی خبر داده 
به  توجه  با  هم  ایرانی  رسانه های  و  بود 
این موضوع لغو دیدار تدارکاتی ایران و 

مراکش را محتمل دانستند.
تیم  اردوی  قطعی شدن  با  حال  این  با 
ملی در دبی، به احتمال فراوان تیم ملی 
روز جمعه هفته جاری از ساعت ۱7:۳۰ 

به مصاف تیم ملی مراکش می رود.
تیم ملی مراکش متشکل از ۲۳ بازیکن 
لژیونر است که همه آن ها در لیگ های 
کدام  هیچ  و  می کنند  بازی  دنیا  معتبر 
باشگاهی  لیگ  در  تیم  این  بازیکنان  از 
واقع  در  و  نمی روند  میدان  به  مراکش 
با  این کشور  لیگ  از  ملی متشکل  تیم 
بورکینافاسو بازی کرده است و هنوز هم 
نمی توان دیدار ایران و تیم ملی مراکش 

را لغو شده دانست.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی برخالف 
شورای  ظاهری  حمایت های  و  وعده ها 
تا جام جهانی ۲۰۱7 فرصت  تنها  فنی 
این  در  ماندن  برای  خود  توان  تا  دارد 

سمت را ثابت کند.
کشتی طوفان زده کشتی فرنگی بر خالف 
آنچه تصور می شد ،پس از المپیک ریو هم 
به ساحل آرامش نرسید و تغییر و تحوالت 
مدیریتی نیز نتوانست این رشته بحران زده 
را از موج های سهمگین شایعات و مسایل 

حاشیه ای خارج کند.
علی اشکانی که بعد از محمد بنا، سکان 
هدایت تیم ملی را در دست گرفت، هیچگاه 
فکر نمی کرد حمایت اعضای شورای فنی 
را به این زودی از دست بدهد. این سرمربی 
های  وعده  روی  ای  ویژه  حساب  جوان 
آنچنانی شورای فنی باز کرده بود که به 
او این اجازه می داد تا فرارسیدن بازیهای 
آرام  شرایطی  در  جاکارتا  آسیایی ۲۰۱۸ 
رسیدگی  ملی  تیم  امور  به  دغدغه  بی  و 

کند. اما این فرصت خیلی کوتاه تر از آنچه 
شورای فنی اعالم کرده بود برای او به پایان 
رسید و حتی از گوشه و کنار محافل کشتی 
خبر می رسد، گزینه برکناری زودهنگام 
علی اشکانی هم در دستور کار نشسته های 

آتی شورای فنی قرار دارد!
اشکانی بعد از ناکامی دو ملی پوش اعزامی 
به رقابتهای جهانی اوزان غیر المپیکی در 
مجارستان با انتقادات فراوانی روبرو شد و به 
یکباره در مواجهه با اظهارات تند و نقادانه 
اعضای شورای فنی، خود را تک و تنها دید. 
او حاال به خوبی متوجه شده خبری از آن 
شورای  امیدبخش  و  رویاگونه  های  وعده 
فنی نیست و فقط یک فرصت دیگر برای 
ماندن در راس امور تیم ملی دارد. فرصتی 
رقابت های جام جهانی ۲۰۱7 که  نام  به 
اواخر سال جاری به میزبانی ایران برگزار 
می شود و کسب هر نتیجه ای در این رویداد 
بین المللی، حکم ماندن یا رفتن اشکانی را 

خواهد داشت.

اشکانی تا جام جهانی کشتی فرنگی 
فرصت دارد

سرمربی  سال   ۲6 که  فرگوسن  الکس  سر 
منچستریونایتد بود، دیروز 75 ساله شد.

فرگوسن  الکس  سر  ایسنا،  گزارش  به 
مهم  منچستریونایتد  برای  اندازه ای  به 
فیلم  برای  کورلئونه  ویتو  مثال  که  است 
تنها  فرگوسن  است.  بوده  مهم  پدرخوانده 
که  است  فردی  او  نبود،  سرمربی  یک 
بار  اولین  برای  را  »رییس«  واژه  توانست 
وارد فوتبال کند. سر الکس با هیچ سرمربی 
او چندین سال است  قابل مقایسه نیست. 
که دیگر کنار دیوار آجری یونایتد نیست و 
در خیلی از دیدارها به عنوان تماشاگر و از 
چند متر باالتر، نظاره گر بازی های تیم خود 
است. به نظر می رسد خود فرگوسن نیز به 
خوبی می داند داستان او و منچستریونایتد 

جدایی ناپذیر است.
چندی است دیگر خبری از حرص و جوش 

و  زمین  کنار  در  فرگوسن  خوردن های 
از  خبری  نیست.  او  های  جویدن  آدامس 
آن اعتراض ها و اشاره به ساعت در دقایق 

شد،  مشهور  تایم«  »فرگی  به  که  پایانی 
از  بعد  انگلیس  لیگ  واقع  به  ندارد.  وجود 
دست  از  را  بزرگی  مهره  فرگوسن،  رفتن 

داده است. 
تاریخ  بود که موفق ترین مربی  می ۲۰۱۳ 
غیرمنتظره ای  و  ناگهانی  طرز  به   بریتانیا، 
اعالم  فصل  پایان  در  را  خود  بازنشستگی 
کرد. این خبر بدون هیچ گونه پیش زمینه ی 
پایان  به  مانده  فاصله  دو هفته  خاصی، در 
 4۹ کسب  با  فرگوسن  شد.  اعالم  فصل 
 ۳۸ کسب  و  مربیگری اش،  دوران  در  جام 
جام متعدد با یونایتد، نام خود را در تاریخ 

فوتبال جاودانه کرد.
بزرگترین  از  یکی  توانست  فرگوسن 
یونایتد  در  را  فوتبال  تاریخ  امپراتوری های 
ترین  موفق  به  تبدیل  را  تیم  این  و  ایجاد 
به  را  برتر  لیگ  او  بریتانیا کند.  تاریخ  تیم 
سلطه خود درآورد و با وجود اینکه بیش از 
۲6 سال در یونایتد بود، هنوز هم هواداران 

دوست داشتند او را در کنار زمین ببینند.

به اهمیت ُدن کورلئونه، به بزرگی منچستریونایتد

برگزاری بازی فوتبال ایران و مراکش 
قوت گرفت

رئال مادرید در سالی که گذشت با کسب سه عنوان 
قهرمانی و فقط دو باخت، تحت سرمربیگری زین 
الدین زیدان به سرسخت ترین تیم در تاریخ این 

باشگاه تبدیل شده است.
رئال مادرید به همراه زین الدین زیدان با موفقیت 
سال ۲۰۱6 را به پایان می برد و در طول یک سال 
فقط دو شکست را تجربه کرده است که در تاریخ 

۱۱5 ساله کهکشانی ها بی سابقه بوده است. 
زیدان  الدین  زین  سرمربیگری  با  مادرید  رئال 

تاریخ  تمام  در  تیم  ترین  سرسخت  فرانسوی، 
کهکشانی ها شد.

قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا، سوپرجام اروپا و جام 
باشگاه های جهان عملکرد بی نقص این تیم را در 

سال ۲۰۱6میالدی نشان می دهد. 
آخرین شکست رئال روز 6 آوریل )۱۸ فروردین( در 
دیدار برابر وولفسبورگ در لیگ قهرمانان اروپا بود و 
از آن زمان به بعد هیچ تیمی قادر نبوده است این 
تیم را شکست دهد.  قبل از این دیدار، رئال مادرید 

در دیدار اللیگا برابر اتلتیکو مادرید نیز مغلوب شد، 
ولی کهشکانی ها هرگز در تاریخ ۱۱5 ساله خود در 

یک سال تقویمی، فقط دو باخت نداشته اند. 
فرانسوی  سرمربی  نظیر  رکوردی  مشاهده  برای 
رئال باید به سال ۱۹۳۲ برگردیم. در آن سال رئال 
مادرید در یک سال در سه مسابقه )لیگ اسپانیا 
برابر اسپانیول، شکست در جام حذفی اسپانیا برابر 
دپورتیوو الکرونیا و شکست برابر سویا در تورنمنت 

قهرمانی منطقه ای( مغلوب شد.

شاگردان زیدان 

رسسخت ترین 

تیم در تاریخ

رئال مادرید



8 شهرستان هایکشنبه 12 دی 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3391

فرماندار رودسرخبرداد :
خرید90 هکتار زمین برای  سایت نفت 

سردار جنگل
فرماندار رودسر از برنامه ریزی خرید۹۰ هکتار اراضی 

برای احداث سایت نفت سردارجنگل خبر داد.
امیرجانبازی از آغاز ادامه روند سایت نفتی رودسر 
خبرداد و گفت:برنامه ریزی اجرای عملیات احداث 
سایت پشتیبانی نفت سردار جنگل ادامه پیدا کرد.

وی افزود:پس از تهیه گزارش زیست محیطی که 
با هماهنگی شرکت نفت خزر و اداره کل محیط 
زیست گیالن، باید در اختیار محیط زیست قرار 
گیرد، این سایت در مساحت 5/۲۸ هکتاری ادامه 

خواهد یافت.
ادامه داد: متعاقب پیگیری ها و  فرماندار رودسر 
حمایت های استاندار برنامه ریزی جهت خرید۹۰ 
که  نفت خزر  شرکت  نیاز  مورد  اراضی  از  هکتار 
متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است صورت 

گرفته است.
نهادهای  تملک  در  اراضی  داد:این  ادامه  وی 
حقوقی همچون بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام بوده و اشخاص 
حقیقی نیز توسط وکالی آنان پیگیری می شود 
که هماهنگی های مربوطه توسط شرکت نفت خزر 
صورت گرفته است. جانبازی تصریح کرد:در دولت 
تدبیر و امید 5/۲۸ هکتار از اراضی در تملک سایت 
پشتیبانی سردار جنگل قرار گرفت و اکنون نیز این 
تا  ادامه می یابد  با موازین زیست محیطی  پروژه 
چرخه اقتصادی این استان با نام شهرستان رودسر 
دگرگون شود. وی خاطرنشان کرد:تاکید دولت برای 
اجرای طرح های بزرگ عمرانی بر اساس موازین 
زیست محیطی است و تا طرحی گزارش زیست 
محیطی نداشته باشد کار اجرایی را آغاز نمی کنند 
و این نگاه ویژه دولت به محیط زیست و طبیعت 

است.

تقدیر از عملکرد شرکت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي البرز در مبارزه با قاچاق

به نقل از روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده 
هاي نفتي منطقه البرز، استانداري البرز از همکاري 
با  مبارزه  کمیسیون  با  شرکت  این  همراهي  و 
قاچاق کاال و ارز تقدیر کرد. فتح اله حقیقي معاون 
سیاسي، امنیتي و اجتماعي استانداري البرز با صدور 
تقدیرنامه از همکاري و همراهي شرکت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي منطقه البرز با کمیسیون برنامه 
ریزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز استان البرز در مبارزه با پدیده قاچاق کاال و ارز و 

حمایت از تولید داخل تقدیر کرد.
توزیع  الکترونیکي  سامانه  اندازي  راه  و  طراحي 
نفت سفید به منظور مدیریت توزیع و مصرف این 
فرآورده نفتي با قابلیت اخذ گزارشات کامل و کنترل 
عملیات فروشندگیها، ایجاد سیستم میترینگ انبار 
نفت شهید دولتي کرج و امکان عرضه دقیق تر 
فرآورده به مصرف کنندگان عمده و مجاري عرضه 
سوخت، انجام بازدیدهاي دوره اي و روزانه واحد 
کنترل نظارت، دقت در تخصیص سهمیه مصرف 
کنندگان عمده سوخت توسط واحد سرویسهاي 
صنعتي، انجام بازدیدهاي مشترک واحد کنترل و 
نظارت با عوامل نیروي انتظامي و سازمان تعزیرات 
حکومتي، استفاده مؤثر واحد سامانه هوشمند از نرم 
افزارهاي مربوطه و بازدیدهاي مشترک در جهت 
سازمان  با  همکاري  احتمالي،  تخلفات  شناسائي 
تخصیص  در  استان  هاي  پایانه  و  نقل  و  حمل 
از  برخي  نقل  و  حمل  بخش  نفتگاز  سهمیه 
مهمترین اقدامات شرکت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه البرز در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت 

بوده است.

کشف 88 کیلوگرم تریاک و حشیش
 در عملیات ضربتي پلیس کرمانشاه

کیلویي   ۸۸ محموله  کشف  از  کرمانشاه  استان  انتظامي  فرمانده   
تریاک و حشیش طي یک عملیات ضربتی در شهر کرمانشاه خبر 

داد.
سردار منوچهر امان ا...ي در جمع خبرنگاران، گفت: ماموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر انتظامي استان به دنبال کسب خبری مبني بر 
اینکه افرادی به هویت معلوم، اهل و ساکن استان فارس، در قالب 
یک باند به صورت گسترده در زمینه تهیه و انتقال مواد مخدر از 
شهرهای جنوبي به استان کرمانشاه فعالیت دارند، موضوع در دست 

بررسي قرار گرفت.
وي افزود: مأموران اداره عملیات ویژه این پلیس با اقدامات اطالعاتي 
به  انتقال محموله  مکان  و  زمان  موفق شدند  مراقبتي  و  تعقیب  و 
استان کرمانشاه را شناسایي کنند و محور مورد نظر را تحت کنترل 

نامحسوس قرار دهند.
مقام ارشد انتظامي استان تصریح کرد: طي هماهنگي با مقام قضایی 
سه اکیپ از ماموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر 
استان به محور کرمانشاه- بیستون اعزام شدند و خودروی موردنظر 
شناسایي  بیستون  راه  پلیس  حوالی  در  سرنشین  دو  همراه  به  را 
کردند که طي یک عملیات ضربتي خودرو متوقف و دو متهم نیز 

دستگیر شدند.
امان اللهی گفت: در بازرسي از خودروی قاچاقچیان،  ۱5 بسته مواد 
مخدر از نوع تریاک به وزن تقریبي 55 کیلوگرم با لفافه و ۳۳ بسته 
حشیش به وزن ۳۳ کیلوگرم با لفافه که به طرز ماهرانه اي جاسازي 

شده بود، کشف و ضبط شد.
وي خاطرنشان ساخت: متهمان جهت سیر مراحل قانوني به مراجع 
قضائي تحویل داده شدند، همچنین یک دستگاه خودروي نیسان 

نیز در این زمینه توقیف شد. 
فرمانده انتظامي استان گفت: مبارزه با مواد مخدر از اولویت هاي 
انتظامي در راستاي برقراري نظم و امنیت در  ناجا است و نیروی 
جامعه اي سالم، تمام تالش خود را به کار گرفته است تا گلوگاه 
هاي فساد را شناسایي کند و پیش از هر اقدام خانمان براندازی، 

مجرمان را به دست قانون بسپارد.

ساالنه 2000 تن ماهی در کردستان تولید می شود
کارخانه  گفت:  کردستان  کشاورزی  جهاد  سازمان  شیالت  مدیر 
قزل پروتئین سامی غرب در حال حاضر با تولید ساالنه دو هزار 
مطمئن  پشتیبان  مستقیم   صورت  به  نفر   ۲۳ اشتغالزایی  و  تن 
برای تولید ماهی و آبزیان در سطح استان و کشور بوده و جزو 

موفق ترین صنایع تبدیلی در استان است.
غرب  سامی  پروتئین  قزل  شرکت  از  بازید  در  میرزایی،  رحمان 
به  و  مقاومتی  اقتصاد  راستای  در  که  دهگالن  صنعتی  شهرک 
منظور حمایت از تولیدگنندکان و کارآفرینان برتر بخش شیالت 
صورت گرفت، اظهار کرد: یکی از زنجیره های تکمیلی در چرخه 

تولید قزل آال؛ صنایع تبدیلی و بسته بندی ماهی است.
در  موفق  های  شرکت  از  یکی  کارخانه  این  اینکه   بیان  با  وی 
و  استان  ماهی در سطح  انجماد  و  بسته بندی  زمینه قطعه بندی، 
تن   ۱۲ روزانه  کاری  با ظرفیت  کارخانه  این  افزود:  است،  کشور 
ماهی قزل آال و ظرفیت اسمی ۳۲۰ تن و قابل افزایش بودن این 

ظرفیت تا سه هزار و 5۰۰ تن در سال در حال فعالیت است.
رحمان میرزایی عنوان کرد: این کارخانه در حال حاضر با تولید 
که  مستقیم  به صورت  نفر   ۲۳ اشتغالزایی  و  تن  هزار  دو  ساالنه 
خود پشتیبان مطمئن برای تولید ماهی و آبزیان در سطح استان 

و کشور بوده جزو موفق ترین صنایع تبدیلی در استان است.
دارای  صادرکننده  تنها  مذکور  شرکت  اینکه  عنوان  با  وی 
است،  روسیه  کشور  به  ایران  در  آال  قزل  ماهی  صادرات  مجوز 
نظر  در  خود  آینده  های  برنامه  در  این شرکت  کرد:  خاطرنشان 
به  صادرات  مجوز  اروپائی  استاندارهای  دریافت  ضمن  دارد 

کشورهای اروپایی و عربی را دریافت کند.
میرزایی در پایان یادآور شد: در حال حاضر یکی از صادرکنندگان 
نیز  عراق  کشور  به  بندی شده  بسته  و  بندی  قطعه  ماهی  موفق 

است.

خبر خبر

تخلیه  از  قشم  دریانوردی  و  بنادر  اداره  مدیر 
و بارگیری 4.7 میلیون تن انواع کاالی نفتی 
و غیر نفتی و ترابری بیش از ۱۰ میلیون نفر 

سفر طی نه ماهه سال جاری خبر داد. 
اخبار  و  اطالعات  واحد  خبرنگار  گزارش  به 
دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره  عمومی  روابط 
نشستی  طی  موسوی«  باقر  »سید  هرمزگان، 
بنادر قشم در بخش  بیان گزارش عملکرد  به 
سال  نخست  ماه  نه  طی  مسافر  و  کاال  های 
۹5 پرداخت و اظهار داشت: طی این مدت، 4 
انواع کاالهای  میلیون و ۸۰۳ هزار و ۱۰ تن 

نفتی و غیر نفتی تخلیه و بارگیری شد.
 7۲۰ و   میلیون   4 رقم،  این  از  افزود:  وی 
و  نفتی  غیر  مواد  به  مربوط  تن   ۸۳۰ و  هزار 
نفتی  های  فرآورده  به  تن   ۱۸۰ و  هزار    ۸۲

اختصاص دارد.
ضمن  قشم  دریانوردی  و  بنادر  اداره  مدیر 
اشاره به جابجایی ۱۳۲ هزار و ۲۸4 تن کاالی 
صادراتی و وارداتی از طریق بنادر این جزیره 
ماه جاری،  ابتدای دی  تا  آغاز سال جاری  از 
بر  بالغ  افزود: حجمی  و  آورد  میان  به  سخن 
 5۹ و  صادراتی  کاالی  تن   66۲ و  هزار   7۲

هزار و 66۲ تن محموله های وارداتی طی این 
مدت جابجا شده است.

را  تجاری  های  محموله  این  عمده  موسوی 
مواد  همچون  غیرنفتی  کاالهای  به  مربوط 
اعالم  لوازم خودرو  و  الکتریکی  لوازم  معدنی، 

کرد.
غیرنفتی  کاالهای  کابوتاژ  عملیات  حجم  وی 

در بنادر جزیره قشم را 4 میلیون و 564 هزار 
و 6۱۰ تن اعالم کرد.

دیگری  بخش  در  مسئول همچنین  مقام  این 
ابتدای سال  از  داشت:  اظهار  از سخنان خود 
 ۱57 و  میلیون   ۱۰ ترابری  تاکنون،  جاری 
ثبت  به  قشم  بنادر  در  نفر-سفر   6۸۳ و  هزار 

رسیده است.

المللی  بین  مسافری  خط  عملکرد  به  وی 
خصب- قشم نیز اشاره کرد و افزود: با گذشت 
این خط، یک هزار و  اندازی  راه  از  ماه  پنج  
جابجا  دریایی  مسیر  این  در  مسافر  نفر   ۱۳
شده اند.  مدیر اداره بنادر و دریانوردی قشم 
یک  تاکنون،  جاری  سال  ابتدای  از  گفت: 
خودرو  دستگاه   6۸۲ و  هزار   6۲۲ و  میلیون 
که  شده  انجام  الفت  و  پهل  بنادر  طریق  از 
درصد   6 مشابه سال گذشته  به مدت  نسبت 

رشد داشته است.
این مقام مسئول از تخلیه و بارگیری 6 هزار و 
TEU ۱۰6 کانتینر در نه  ماهه سال جاری 

در بنادر بهمن و کاوه قشم خبر داد.
موسوی در همین رابطه خاطرنشان کرد: طی 
نه ماهه نخست سال جاری، تردد ۲۰۲ هزار 
ثبت  به  قشم  جزیره  به  شناور  فروند   4۸۸ و 
شناور  فروند   ۱۰۸ میزان  این  از  که  رسید 

باالی یک هزار تن بوده است.
پایان  در  قشم  دریانوردی  و  بنادر  اداره  مدیر 
این تعداد، ۱۳۳ هزار و ۱5۸ فروند  از  گفت: 
شناور  فروند   ۳۳۰ و  هزار   6۹ و  باری  شناور 

مسافری بوده است.

جابجایی بیش از یک هزار نفر در مسیر دریایی خصب- قشم

آگهی مخدوشی
 شناسنامه مالکیت خودرو 

به رنگ سفید  ( مدل ۱۳75  )هاچ بک  ام   . پراید دی  برگ سبز خودرو سواری 
روغنی با شماره پالک ۱۳4ب۹۲ ایران ۲۱ با شماره موتور ۰۰۸665۰۱ و شماره 
شاسی s۱44۲۲74۱۱55۲۸به نام علیرضا فتحی نژاد مخدوش گردیده فاقد اعتبار 

است
 نکا 

آگهی مخدوشی
 شناسنامه مالکیت خودرو 

برگ سبز خودرو کامیون باری چوبی ولو مدل ۱۳65 به رنگ زرد روغنی با شماره 
پالک 655ع۱6 ایران ۹۱ با شماره موتور ۰۱۲۰۸7و شماره شاسی ۰5۳۹۸7به نام 

اروج روشن چشم مغانلو مخدوش گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نکا 

مفقودی
بدین وسیله به اطالع می رساند که شناسنامه مالکیت)برگ سبز( خودروی  سواری 
 ۰6477۱۱K۱۲4 مدل ۱۳۹4 به شماره موتور – CNG7PARS XU  پژو تیپ
و شماره شاسی  ۳۸5۰44FH۹CA۲۱NAAN به نام آزاد نظریان  مفقود گردید 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری پژو مدل ۱۳۸5 شماره شهربانی ۸۲-554ج۸۳ شماره 
موتور ۱۲4۸5۰۰۳۱54 شماره شاسی ۱۳۲۲۰۳۰6 بنام حبیب ا... پیر فلک مفقود 

از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی
با شماره کارت  و  ایران 4۳  با شماره پالک ۱7۲ع۳7   کارت هوشمند کامیونت 

۳۰۱۰۹۲4 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشند 
بابل

های  سیاست  راستای  در   بهادری-اصفهان: 
فرهنگ  ترویج  منظور  به  و  مقاومتی  اقتصاد 
در سطح  گاز طبیعی  بهینه  و مصرف  ایمنی 
همیاران  تربیت  و  پرورش  و  آموزش  ادارات 
گاز در مدارس استان اصفهان و انتقال آن به 
پرورش  و  آموزش  و  ، شرکت گاز  خانواده ها 
امضاء  همکاری    توافقنامه  اصفهان  استان 

کردند.
 دامنه اجرای این توافقنامه، ادارات آموزش و 
در ۳سطح  اصفهان  استان  مدارس  و  پرورش 
مدیران مدارس ، مسؤولین خدمات و رابطین 
دانش  و  پرورش  و  آموزش  ادارات  آموزشی 

آموزان مدارس می باشد.
اداره کل آموزش و   به موجب این توافقنامه 
اسامی  لیست  تهیه  به  متعهد  استان  پروش 
و  خدماتی  نیروهای  و  آموزشی  معاونین 
اعالم  و  ها  شهرستان  تفکیک  به  سرایداران 
فضای  تخصیص  همچنین  و  گاز  شرکت  به 

آموزشی مناسب در هر شهرستان گردید.
در این توافقنامه مقررشد؛ برنامه ریزی و اجرای 
آموزش های تخصصی به منظور بازرسی گاز 
شرکت  برای  گواهینامه  صدور  و  مدارس  
کنندگان در گروه های ۸۰  نفره توسط شرکت 
گاز صورت پذیرد و همچنین  این شرکت در 

خصوص اطالع رسانی و آموزش مفاهیم ایمنی 
آموزان  به دانش  بهینه گاز طبیعی  و مصرف 
پایه ششم مدارس با همکاری مدیران مدارس 
و ادارات آموزش و پرورش برنامه ریزی نماید.

برترین  همایش  خصوص  در  ریزی  برنامه 
طبیعی،   گاز  بهینه  مصرف  و  ایمنی  مقاالت 
اجرای   ، ایمنی  هفتگی  های  پیام  تهیه 
جشنواره شعر و سرود و تقدیر از همیاران گاز 
برتر در دهه فجر توسط شرکت گاز استان و 
اطالع رسانی و هماهنگی آنها توسط اداره کل 
آموزش و پرورش و همچنین حمایت از طرح 
های پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش در 
زمینه گاز طبیعی بر اساس نیازهای پژوهشی 
دیگر  از  گاز،  شرکت  سوی  از  شده  اعالم 

توافقاتی بود که در این راستا انجام شد.
گفتنی است، این توافقنامه در آبان ماه  ۱۳۹5  
تهیه و اعتبار آن تا پایان سال تحصیلی ۹6-
۹5  تعیین و توسط مهندس علوی مدیرعامل 
قائدیها  حسن  محمد  و  استان   گاز  شرکت 
اصفهان   استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 

امضاء گردید.
بدیهی است؛ در صورت اخذ نتایج مورد انتظار 
،توافق نامه مذکور در سالهای آتی نیز اجرایی 

خواهد شد.

ترویج فرهنگ ایمنی و مصرف گاز 
در مدارس استان اصفهان

مناطق نفت خیز جنوب و قرارگاه خاتم االنبیاء 
به امضاي تفاهم نامه نزدیک شدند   مدیرعامل 
شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب از امضاي 
تفاهم نامه همکاري این شرکت با قرارگاه خاتم 

االنبیاء در روزهاي آینده خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شرکت ملي مناطق نفت 
خیز جنوب، مهندس بیژن عالي پور این مطلب 
را روز سه شنبه)7 دي ماه( در حاشیه دومین 
نشست با مدیران شرکت تنکو به نمایندگي از 
قرارگاه خاتم االنبیاء در خصوص معرفی مدل 
قراردادی مناطق نفتخیزجنوب اعالم کرد و اظهار 
داشت: این تفاهم نامه )HOA( به منظور انجام 
مطالعات توسعه میادین بر اساس الگوي قراردادي 
مناطق نفت خیز جنوب امضا خواهد شد.   وي 
افزود: در این نشست که در ادامه نشست قبلي 
برگزار شد، اصول و مباني مدل قراردادی مناطق 
نفت خیز جنوب در زمینه هاي مسئولیت کارفرما 
و پیمانکار در طول دوره بهره برداری،  مدل مالی 
و اقتصادی، خطوط ترسیمی تولید قبل و بعد از 
تحویل میدان، چگونگي تضمین سود و پاداش 
برنامه  اهداف  به  دستیابی  ریسک  و  پیمانکار 
توسعه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.   مهندس 
عالي پور گفت: در این نشست به پرسش ها و 
ابهامات شرکت تنکو در خصوص جزئیات مدل 
قراردادي مناطق نفت خیز جنوب پاسخ داده شد 

و مقرر گردید مقدمات امضاي تفاهم نامه طي 
روزهاي آینده فراهم گردد.    مدیرعامل شرکت 
ملي مناطق نفت خیز جنوب تصریح کرد: این 
شرکت در راستاي ماموریتي که از سوي وزارت 
نفت براي توانمندسازي شرکت هاي داخلي دارد، 
بخشي از فعالیت هاي توسعه میادین خود را به 
شرکت هاي صاحب صالحیت داخلي واگذار مي 

کند.
وي خاطر نشان کرد: این توانمندسازي از طریق 
تجربه عملي در توسعه میادین و انتقال دانش فني 
روز از طریق جذب شرکاي خارجي و بکارگیري 
تجارب داخلي فراهم مي گردد.   یاد آور مي شود، 
نخستین جلسه معرفی مدل قراردادی مناطق 
نفتخیزجنوب با شرکت تنکو روز یکشنبه ۲۸ 

آذرماه در تهران برگزار شده بود.   
شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب طی یک ماه 
گذشته و با هدف مطالعه میدان های رگ سفید، 
کرنج، پارسی و شادگان دو تفاهمنامه و قرارداد 
محرمانه با کنسرسیوم پرگس و شرکت شلومبرژه 
امضا کرده است.   الگوی جدید قراردادهای نفتی 
به پیشنهاد شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب و 
موافقت و ابالغ وزیر نفت با مشارکت کارشناسان 
این شرکت تدوین و پس از تصویب در هیئت 
مدیره شرکت ملی نفت ایران به مورد اجرا گذارده 

شده است.   

مناطق نفت خیز جنوب و قرارگاه خاتم االنبیاء

 به امضای تفاهم نامه نزدیک شدند

آگهی فقدان مدرك تحصیلی 
)گواهینامه موقت( نوبت اول

به شماره  فرزند سیدعباس  اینجانب سید علی حسینی  التحصیلی  فارغ  مدرک 
شناسنامه 55۸ صادره از کرج در مقطع کارشناسی علمی کاربردی رشته معماری 
صادره از واحد دانشگاهی بوئین زهرا با شماره 75۱5-۹4/۲/۱4 مفقود گردیده 
است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد بوئین زهرا به نشانی بوئین زهرا – جنب بیمارستان حضرت 

علی ارسال نماید.

جهاد  تحقیقاتی  آموزشی  مجتمع  نخست  فاز 
دانشگاهی چهارمحال و بختیاری با حضور رئیس 

جهاد دانشگاهی کشور افتتاح شد.
وحید خلیلی اردلی ۱۱ در ماه در این آیین اظهار 
کرد: فاز نخست پروژه مجتمع تحقیقاتی، فرهنگی 
شرقی  میرآباد  در  دانشگاهي  جهاد  آموزشی  و 
شهرکرد که ساخت وساز آن از خرداد ۱۳۹۳ آغاز 
شده، دارای ۳65۰ متر مربع قابل استفاده است 
و بر اساس استاندارهای الزم طراحي و اجرا شده، 

افتتاح شد.
فضای  نبود  استان  دانشگاهی  جهاد  رئیس 
فیزیک کافی و بیش از سه دهه اجاره نشینی و 
پراکنده نشینی را از مهم ترین چالش  های جدی 
جهاد دانشگاهی استان دانست و افزود:  با نهایی 
شدن فاز نخست پروژه مجتمع مرکز تحقیقاتی- 
مشکل  این  استان،  دانشگاهی  جهاد  آموزشی 

اساسی برطرف می شود.
وی تاکید کرد: سرانجام پس از گذشت بیش از ۳4 

سال فعالیت جهاد دانشگاهی در استان )از سال 
۱۳6۱ تا ۱۳۸۱ دفتر ضمیمه و از سال ۱۳۸۱ 
به عنوان واحد مستقل استانی( از آسیب شدید 
اجاره دهی  سنگین  بار  تحمل  و  پراکنده نشینی 
آسوده می شود و مراکز متعدد تخّصصی فرهنگی، 

آموزشی و پژوهشی در آن جا استقرار می یابند.
رئیس جهاد دانشگاهی استان خاطرنشان کرد: در 
مرکز استان  دو مرکز آموزشی کوتاه مدت مستقر 
در خیابان شریعتی و خیابان ولی عصر شهرکرد، 

همچنان در همان مکان ها ادامه خدمت خواهند 
بخش  و  کاربردی  علمی_  مرکز  ولی  داشت 
عمده ای از مراکز تحقیقاتی، آموزشی و فرهنگی 

واحد به این مکان جدید  منتقل شده است.
وی با اشاره به اینکه تا کنون دو میلیارد و 6۰۰ 
میلیون تومان برای این پروژه هزینه شده است، 
گفت: با تامین اعتبار به میزان یک میلیارد تومان، 
فاز دوم آن در نیمه دوم سال آینده افتتاح خواهد 

شد.

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

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

فاقد سند رسمي
اول/  هیات   ۱۳۹5/۰۹/۱7 مورخ   ۱۳۹56۰۳۳۱۰57۰۰۲۲77 شماره  راي  برابر 
فاقد سند  اراضي و ساختمانهاي  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي  دوم موضوع 
مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه  کرج-  ملک  ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در  مستقر  رسمي 
ملی  شناسه   ۱۱۸5۱ ثبت  بشماره  مانیستار  تولیدی  شرکت  متقاضی  بالمعارض 
۱۰۱۰۰464۰74 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱5۲ مترمربع 
پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۱4 فرعی از ۳6۲ اصلی واقع 
در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک رسمی جواد منصوربخت محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

۳۹5 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹5/۱۰/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹5/۱۰/۲7

رئیس ثبت اسناد و امالك ناحیه 2 کرج- ایرج فهیمی

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

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

فاقد سند رسمي
اول/  هیات   ۱۳۹5/۰۹/۱7 مورخ   ۱۳۹56۰۳۳۱۰57۰۰۲۲7۹ شماره  راي  برابر 
فاقد سند  اراضي و ساختمانهاي  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي  دوم موضوع 
مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه  کرج-  ملک  ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در  مستقر  رسمي 
ملی  شناسه   ۱۱۸5۱ ثبت  بشماره  مانیستار  تولیدی  شرکت  متقاضی  بالمعارض 
۱۰۱۰۰464۰74 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱5۲ مترمربع 
پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۱4 فرعی از ۳6۲ اصلی واقع 
در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک رسمی جواد منصوربخت محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

۳۹۲ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹5/۱۰/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹5/۱۰/۲7

رئیس ثبت اسناد و امالك ناحیه 2 کرج- ایرج فهیمی

دادنامه
پرونده کالسه ۹5۰۹۹۸۰۲۲۸۱۰۰۳5۳ شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره۹5۰۹۹7۰۲۲۸۱۰۰۸6۲
خواهانها-ژرای درغوکاسیان سنگبارانی فرزند واهان با وکالت نعمت اله شاه قلی 
نژاد فرزند اکبر-ژوزف درعو کاسیان سنگبارانی فرزند واهان با وکالت نسترن شاه 

قلی نژاد فرزند نعمت اله -نعمت اله شاه قلی نژاد فرزند اکبر
درغوکاسیان  -هنریک  واهان  فرزند  سنگبارانی  کاسیان  درغو  خواندگان-سروچ 
-زاره  سروچ  فرزند  سنگبارانی  درغوکاسیان  سروچ-سوان  فرزند  سنگبارانی 

درغوکاسیان سنگبارانی فرزند سروچ 
خواسته -دستور فروش ملک مشاع

گردشکار -خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در 
به  توجه  با  و  است  تشکیل  زیر  کننده  امضا  تصدی  به  دادگاه  العاده  فوق  وقت 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 

نماید 
رای دادگاه -در خصوص درخواست وکیل خواهان به طرفیت خواندگان مبنی بر 
با توجه به تقاضای وکیل  افراز بودن آن  فروش ملک مشاعی به لحاظ غیر قابل 
خواهان ها و نظر به پاسخ استعالم از اداره ثبت اسناد و اکالک به شماره ۳۳۰5۰ 
مورخه ۹5/6/7 که حکایت بر مالکیت مشاعی طرفین دارد و این که تصمیم قطعی 
واحد ثبتی به شماره ۱۹۱۹6 مورخه ۸۸/6/7 داللت بر غیر قابل افراز بودن ملک 
تهران دارد لذا شرایط قانونی الزم جهت پذیرش درخواست مطروحه فراهم بوده 
امالک مشاعی مصوب  فروش  و  افراز  قانون   4 ماده  مقررات  به  استناد  به  دادگاه 
57/۸/۲۲ دستور فروش پالک فوق الذکر را صادر و اعالم می نماید که مطابق مواد 
۹-۱۰ قانون مذکور ملک از طریق اجرای احکام مدنی طبق مقررات قانونی اجرای 
احکام به معرض فروش گذاشته شود و وجوه حاصله پس از کسر هزینه عملیات 

اجرایی بین شرکا به نسبت سهام تقسیم گردد .دستور صادره قطعی است.
110/116299 رئیس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

آگهی
خواهان  شرکت  لبنیاتی کوالک به مدیریت عاملی علیمرادی   دادخواستی به 
و  تادیه  تاخیر  مطالبه خسارت  به خواسته   نژاد   طرفیت خوانده  محمد محمد 
مطالبه وجه بابت و مطالبه خسارت دادرسی و تامین خواسته  تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱4۹  دادگاه عمومی 
حقوقی مجتمع قضایی شهید محالتی تهران واقع در تهران بزرگراه شهید محالتی 
خ ابوذر جنوبی مجتمع شهید محالتی ارجاع و به کالسه۹5۰۹۹۸۰۲۳۱4۰۰5۰۸  
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  ۹5/۱۱/۲4 و ساعت  ۹ تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 110/116318 منشی دادگاه حقوقی شعبه 149دادگاه عمومی حقوقی محالتی تهران

  آگهی
خواهان   مسعود کریمی سحری   دادخواستی به طرفیت خواندگان اکرم السادات 
مجیدی درچه و علی صفاری  به خواسته  تسلیم مبیع تحویل مورد معامله مالی 
غیر منقول نسبت به شش دانگ پالک ثبتی یک فرعی از ۲۸7۳ بخش 7 تهران 
به  الزام  و  ریال  ای ملک 4۳4۱۰۰۰۰  ارزش منطقه  ریال  به 4۳4۰۰۰۰۰  مقوم 
تنظیم سند رسمی ملک الزام خواندگان به انتقال سند شش دانگ یک دستگاه 
ریال   4۳4۱۰۰۰۰ به  مقوم  اصلی   ۲۸7۳ از  فرعی  یک  ثبتی  پالک  به  آپارتمان 
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  ریال   4۳4۱۰۰۰۰ ملک  ای  منطقه  ارزش 
به شعبه  ۱47 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  تهران نموده که جهت رسیدگی 
قضایی شهید محالتی تهران واقع در تهران بزرگراه شهید محالتی خ ابوذر جنوبی 
مجتمع شهید محالتی ارجاع و به کالسه  ۹5۰۹۹۸۰۲۳۱۲۰۰۲77ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن ۹5/۱۱/۲4  و ساعت  ۱۱ تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 110/116315    منشی دادگاه حقوقی شعبه147دادگاه عمومی حقوقی محالتی تهران

اجرائیه 
محکوم له : محمد علی همتی فرزند مهدی 

محکوم علیه: احمد دارایی علی آبادی 
 ۹5۱۰۰۹۰۲۳۱4۰۱75۰ مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به  به:  محکوم 
به  است  محکوم  علیه  محکوم  مربوطه ۹5۰۹۹7۰۲۳۱4۰۰554  دادنامه  و شماره 
پرداخت مبلغ 75۱65۰۰۰۰ ریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ ۲۲67۹5۰۰ ریال 
بابت هزینه دادرسی و ۳۰۲۰۰۰ ریال هزینه خدمات و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای 
نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

اعالم میگردد در حق محکوم له پرداخت نیم عشر بر عهده محکوم علیه می باشد.
110/116317   مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 149 مجتمع قضایی شهید محالتی تهران

آگهی
خواهان  تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وکالت حسین خاقانی  دادخواستی به طرفیت 
خوانده  مجید باقری  به خواسته  مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک یک 
فقره چک به شماره ۱647۳۲ مورخ ۹4/۸/۱6 به مبلغ ۲۱5۰۰۰۰۰۰ ریال قرار 
تامین خواسته بدوا تقاضای صدور تامین خواسته به میزان بها خواسته و اجرای 
تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  م  د  آ  ۱۰7-۱۱۸-ق  مواد  وفق  ابالغ  از  قبل  آن 
شعبه   به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تهران  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
۱47 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید محالتی تهران واقع در تهران 
بزرگراه شهید محالتی خ ابوذر جنوبی مجتمع شهید محالتی ارجاع و به کالسه 
۹5۰۹۹۸۰۲۳۱۲۰۰46۰ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  ۹5/۱۱/۲7 و ساعت  
۱۱ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
 110/116312 منشی دادگاه حقوقی شعبه 147دادگاه عمومی حقوقی محالتی تهران

مجتمع آموزشی تحقیقاتی جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری افتتاح شد
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اشتغال زایی 700 نفر با اجرای پروژه های 
اقتصاد مقاومتی در ایالم

رئیس سازمان بسیج سازندگی ایالم گفت: با انجام 
برای  اشتغال  شرایط  مقاومتی  اقتصاد  طرح های 

7۰۰ نفر از افراد جویای شغل فراهم شده است.
کرد:  اظهار   ، ملک حسینی«  »منصور   سرهنگ 
در  تسهیالت  این  از  ریال  میلیارد   74 تاکنون 
متقاضیان  به  مقاومتی  اقتصاد  طرح  قالب 5۰۳ 
پرداخت شده و تا پایان سال ۱6 میلیارد ریال دیگر 
نیز به دارندگان طرح های خوداشتغالی متقاضی 

دریافت پرداخت می شود.
وی افزود: این طرح ها شامل پرورش آبزیان سرد 
ماکیان  انواع  بومی،  زنبورعسل، مرغ  آبی،  و گرم 
)بلدرچین، شترمرغ، کبک، بوقلمون، اردک، غاز(، 
کشت گیاهان دارویی، دابستی کردن باغات انگور، 
قارچ خوارکی، صنایع تبدیلی و صنایع دستی است.

در  طرح ها  این  کرد:  خاطرنشان  حسینی  ملک 
مناطق محروم استان ایالم به ویژه نقاط روستایی 
اجرایی شد و با انجام این طرح ها شرایط اشتغال 
برای 7۰۰ نفر از افراد جویای شغل فراهم شده است.
وی خاطرنشان کرد: خدمات بسیج سازندگی سپاه 
طرح های  پرداختی،  تسهیالت  میزان  در  استان 
ایجادشده و همچنین میزان اشتغال زایی در مقایسه 
درصدی   ۲۰ چشمگیر  رشد  از  گذشته  سال  با 

برخوردار بوده است

طرح هادی در بیش از 700 روستای 
استان اجرا شد

اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  کل  مدیر 
آذربایجان شرقی اظهار کرد: بنیاد مسکن توانسته 
است با همکاری دهیاران و مردم، روند پیشرفت 
استان  را درسطح  اجرای طرح هادی  و  روستاها 
مسکن  بنیاد  افزود:  باباپور  حافظ  بخشد.  بهبود 
تاکنون توانسته است در کلیه روستاهای باالی ۲۰ 
خانوار استان تقریبا ۱هزار و۹5۰ روستای دارای 
سکنه، تهیه ومطالعه طرح هادی را به اتمام برساند 
ودر7۰۲ روستا اجرای طرح را انجام نموده ومورد 
بهره برداری اهالی محترم روستاهای استان قرارداده 
است. وی افزود: بنیاد مسکن استان عالوه براجرای 
امسال  روستایی،  مسکن  وبهسازی  هادی  طرح 
درمصرف قیر یارانه ای نیز با بهره گیری از مشارکت 
درتبیین  روستاها،  اسالمی  دهیاری ها وشوراهای 
سیاست های بنیاد مسکن گام های اساسی برداشته 
است. باباپور اظهارکرد: بنیاد مسکن از توان و جایگاه 
اجرایی  دستگاه  هیچ  و  است  برخوردار  خاصی 
به اندازه بنیاد مسکن در روستاها حضور ندارد و 
همه مردم در روستاها بنیاد مسکن را می شناسد 
و علیرغم اینکه با کمبود اعتبار روبرو هستیم باز 
با منابع موجود کارها را  هم سعی خواهیم کرد 
مدیریت کرده وبا همکاری و تعامل سایر دستگاه 
های اجرایی، شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر 

روستاها طی سال های آتی خواهیم شد.

توزیع پوستر فرهنگ صرفه جویی در مصرف گاز
 در  استان مرکزی

توزیع  استان مرکزی درپی  با شروع فصل سرد،شرکت گاز  همزمان 
گسترده کتابچه ایمنی درسطح استان که به همت واحدخدمات فنی و 
فروش این شرکت صورت پذیرفت، اقدام به توزیع گسترده پوستر حاوی 
پیامهای ایمنی و ترویج فرهنگ صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی، 

دربین مدارس،مساجد وادارات استان مرکزی نموده است.
رییس روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی در این خصوص گفت 
:با توجه به شروع فصل سرد سال و احساس نیاز و لزوم اطالع رسانی 
مسائل ایمنی و صرفه جویی گاز به مصرف کنندگان گاز طبیعی ،روابط 
عمومی شرکت گاز استان مرکزی اقدام به تهیه و توزیع بیش از پنج 
هزار پوستر تحت عنوان »پیامهای ایمنی و صرفه جویی مصرف گاز« 

را نموده است.
وی هدف از چاپ و توزیع این پوسترها در سطح استان را ترویج و 
توسعه فرهنگ استفاده بهینه ازگاز طبیعی همچنین ارائه راهکارهای 
مهم استفاده ایمن از گاز را به مشترکین گاز طبیعی دانست و در ادامه 
گفت: با عنایت به جایگاه ارزشمند آموزش و پرورش و تاثیر گذاری 
یادگیری و آموزش همچنین  پایین در زمینه  بسیارخوب در سنین 
افزایش سطح آگاهی دانش آموزان در زمینه راهکارهای صرفه جویی 
و نکات ایمنی دراستفاده از گاز طبیعی و وسایل گازسوز، توزیع این 

پوسترها در مدارس می تواند نقش به سزایی در این امر داشته باشد.

راه اندازی فاز اول »ذوب آهن بیستون« تا سال آینده 

مدیرعامل مجتمع جهان فوالد کرمانشاه گفت: فاز اول »ذوب آهن 
بیستون« سال آینده راه اندازی می شود.

آهن  ذوب  پروژه  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  شکری  جهانبخش 
بیستون اظهار کرد: مجوز این واحد صنعتی سال ۸۸ صادر شد، اما 
در این مدت به دلیل تحریم ها و مشکالتی که وجود داشت روند 

اجرای آن به کندی پیش رفت و مدتی متوقف بود.
وی با بیان اینکه از ابتدای امسال و با برداشته شدن تحریم ها دوباره 
کار ساخت این واحد با سرعت از سر گرفته شد، خاطرنشان کرد: 

این پروژه اکنون نزدیک به 5۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
ساخت  کار  اکنون  اینکه  بیان  با  شکری  صنعتی  گروه  مدیرعامل 
و ساز و ورود ماشین آالت همزمان در حال انجام است، یادآوری 
این مجتمع  اول  فاز  راه اندازی  آینده شاهد  روند سال  این  با  کرد: 

خواهیم بود.
رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه افزود: ظرفیت این واحد 
صنعتی 4۰۰ هزار تن در سال است که ۱5۰ هزار تن آن »آهن 

اسفنجی« و ۲5۰ هزار تن  آن »شمش« است.
شکری معتقد است، تولیدات این واحد صنعتی عالوه بر تامین نیاز 
داخلی می تواند بعد صادراتی هم داشته باشد همانگونه که اکنون در 

زمینه صنایع فلزی صادرات داریم.
وی زمان مورد نیاز برای راه اندازی فاز دوم این مجموعه را نیز حدود 

دو سال برآورد کرد.
این  سرمایه گذاری  تمام  کرمانشاه  فوالد  جهان  مجتمع  مدیرعامل 
واحد صنعتی را مربوط به بخش خصوصی دانست که هنوز میزان 

دقیق آن مشخص نیست و با نوسانات نرخ ارز تغییر می کند.
نفر   7۰۰ حدود  نیز  را  بیستون  آهن  ذوب  اشتغالزایی  شکری 
اعالم کرد و ادامه داد: این واحد در جاده هرسین و در کنار سایر 

مجموعه های صنعتی گروه شکری در حال احداث است.

خبر خبر

بهره  از  هرمزگان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
مسکونی  واحد  پانصد  و  هزار  سه  برداری 

همزمان با دهه فجر خبر داد.
شهرسازی  و  راه  عمومی  روابط  گزارش  به 
افزود:  شیری  غالمحسین  مهندس  هرمزگان، 
و  بندرعباس  های  شهرستان  در  واحدها  این 

میناب مورد بهره برداری قرار می گیرد.
قالب  در  مذکور  های  پروژه  ایکه  بیان  با  وی 
مسکن  های  تعاونی  و  جانبه  سه  نامه  تفاهم 
مهر به بهره برداری می رسد، افزود: از مجموع 
مسکن های قابل افتتاح یکهزار و سیصد و نود 
جانبه  سه  نامه  تفاهم  قالب  در  واحد  پنج  و 
تکمیل شده که به متقاضیان تحویل می شود.

یک  و  هشتصد  و  یکهزار  داد،  ادامه  شیری 
به  بندرعباس  در  تعاونی  قالب  در  نیز  واحد 

بهره برداری می رسد.
میناب  در  مهر  مسکن  برداری  بهره  به  وی 
اشاره کرد و افزود: در دهه فجر ۲7۲ در این 

شهرستان مورد بهره برداری قرار میگیرد.
مدیر کل راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد، 
مشکل  بتواند  واحدها  این  از  برداری  بهره 
مرتفع  را  مسکن  متقاضیان  از  زیادی  بخش 

کند.
واحد   77۱ هزارو   ۳۰ تاکنون  است،  گفتنی 
بهره  به  هرمزگان  استان  در  مهر  مسکن 

برداری رسیده است

بهره برداری از 3500 واحد مسکن مهر در هرمزگان

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پیکان مدل ۱۳7۲ به شماره پالک ایران 

6۲-6۳5ج67 و شماره شاسی 7۲4۰6۱۱۸ مفقود گردیده، فاقد اعتبار است.
بهشهر

مفقودی
 برگ سبز پیکان وانت مدل ۹۰ با شماره شهربانی 4۳4ن۹4 ایران 7۲  و شماره موتور 
۱۱4۸۹۰7۰7۰4 و شماره شاسی ۱56۰۲5 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
کالسه  به  دادخواست  شرح  به    4۸6۲۱ شناسنامه  دارای  حالی   مریم  خانم 
نموده و چنین توضیح  این شورا درخواست گواهی حصر وراثت  ۱/۹5/۲۳۳5ش 
داده که شادروان علی کیانی جویباری     به ش ش ۱۰ در تاریخ ۹5/۹/۲۳اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱-متقاضی )همسر متوفی (

۲-صالح کیانی جویباری فرزند قاسمعلی ش ش ۱66۹ صادره از ساری پسر متوفی 
تهران دختر  از  قاسمعلی ش ش ۳۱۳۹ صادره  فرزند  کیانی جویباری  ۳-سمانه 

متوفی 
4-کیا کیانی جویباری فرزند قاسمعلی ش ش ۱6۲4 صادره از ساری پسر متوفی 
5-سپیده کیانی جویباری فرزند قاسمعلی ش ش 77۰6 صادره از جویبار دختر 

متوفی 
دختر  جویبار  از  صادره  ش77۰7  ش  قاسمعلی  فرزند  جویباری  کیانی  6-سحر 

متوفی 
دختر  ساری  از  صادره   ۱۰۰ ش  ش  قاسمعلی  فرزند  جویباری  کیانی  7-سهیال 

متوفی 
پسر  تهران  از  صادره   ۲۱۲۱۳ ش  ش  قاسمعلی  فرزند  جویباری  کیانی  ۸-کاوه 

متوفی 
۹-مطهره توکلی فرزند حبیب اله ش ش ۱474 صادره از جویبار همسر متوفی         
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف ساری – رضی شد م. الف ۹5/7۲۳

آگهی مفقودی
کارت هوشمندراننده باری به شماره۱۱47۸7۲بنام حسن قاسم زاده دهکردی به 
گواهینامه۹۲۱۰۰۸۱6۳۱مفقودگردیده  شماره  4۸۱۹۰6۳۰۲۲دارای  ملی  شماره 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت شهرستان باغملکوازدرجه اعتبارساقط می باشد.
به کالسه  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه ۹۱4   احمدی    اسداله  آقای سید 
۱/۹5/۲۲5۳ش این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان فضه وریجی      به ش ش ۱77 در تاریخ ۹4/۱۲/۹اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱-متقاضی پسر متوفی 

۲-طاوس گودرزی فرزند یوسف ش ش ۱۱ صادره از ساری دختر متوفی 
۳-سیما گودرزی فرزند یوسف ش ش 5۲ صادره از ساری دختر متوفی 

4-سیده فاطمه صغری احدی فرزند سید محمود ش ش ۹5۰ صادره از ساری دختر 
متوفی 

5-سید محمود احمدی فرزند سید آقا ش ش ۳5۸ صادره از ساری همسر متوفی         
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد م. الف ۹5/7۲۱
مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف ساری – رضی 

متن آگهی
خواهان /شاکی محسن رشیدی و حامد ترابی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم 
زینب هادی فر به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه بابت ... تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه 
عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژروهنده –
روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه ۹5۰۹۹۸66۱۰5۰۰6۳۸ ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن ۱۳۹5/۱۱/۳۰ و ساعت ۰۹:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/متهم  و درخواست خواهان /شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – علیرضا تقی پور. 

دادنامه
پرونده کالسه ۹5۰۹۹۸66۱۱۲۰۰475 شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهر خرم 
آباد )۱۰۳ جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹5۰۹۹766۱۳7۰۰۹54 شکات 
الله  کوچه  علیاء  بدرآباد  آباد  نشانی خرم  به  کریم  فرزند  فرزاد سپهوند  :۱-آقای 
سوم حیاط سوم ۲-آقای محمد پاپی فرزند حسین جان به نشانی لرستان –خرم 
آباد –بدرآباد علیا بهرامی –الله بیستم – متهم :آقای محمد بهاری فرزند سرتیپ 

به نشانی لرستان –خرم آباد –اتهام : کالهبرداری به مبلغ شش میلیون تومان 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای محمد بهاری فرزند سرتیپ دائر بر کالهبرداری 
و بردن مبلغ شش میلیون تومان از شکات آقای فرزاد سپهوند و محمد پاپی موضوع 
به  عنایت  با  آباد  خرم  دادسرای   ۹5۱۰4۳66۱۱۰۰۳۲44 شماره  خواست  کیفر 
شکایت شکات مبنی بر اینکه )آقای محمد بهاری )متهم( دفتردار آقای دکتر عبدی 
نماینده مجلس شورای اسالمی شهر خرم آباد بود و با توجه به اینکه مارا از قبل می 
شناخت به ما پیشنهاد داد که وام قرض الحسنه برای ما بگیرد و ما هر کدام مبلغ 
سه میلیون تومان به وی دادیم و بعد به تهران منتقل شد و بعد هم امروز و فردا 
کرد و گفت بیائید تهران تا برای شما وام بگیرم و اخیرا دیگر جواب تلفن ما را نمی 
دهد ( و با توجه به پرینت واریز وجه توسط شکات به حساب متهم و اینکه متهم در 
تمام مراحل تحقیقات حاضر نشده و در جلسه رسیدگی دادگاه نیز علیرغم ابالغ از 
طریق نشر در آگهی حاضر نشده و الیحه ای نیز ارسال نکرده است بنابراین بزهکاری 
وی محرز است لذا مستند به ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء –اختالس و 
کالهبرداری حکم به محکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبلغ 
شش میلیون تومان در حق شکات )هر کدام سه میلیون تومان (و پرداخت مبلغ شش 
میلیون تومان جزایی نقدی در حق دولت صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف بیست 

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

آگهی حصر وراثت
آقای محمدعلی امیری  دارای شناسنامه شماره ۳  به شرح دادخواست به کالسه 
4/5۳۸/۹5   از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده شادروان مرادعلی  امیری  به شناسنامه4۳ در تاریخ  6 / 6 / ۱۳۹5 اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به :
۱.محمدعلی امیری   شماره شناسنامه  ۳    پسر  متوفی

۲. رضا امیری    شماره شناسنامه 6      پسر  متوفی
۳مصطفی امیری    شماره شناسنامه ۳75۱     پسر متوفی 

4 جیران امیری    شماره شناسنامه 5    دختر متوفی
5 فریده امیری    شماره شناسنامه    ۲۲4  دختر  متوفی

6 چینی امیری    شماره شناسنامه   6    دختر متوفی 
7 پروانه امیری   شماره شناسنامه  ۱6     دختر متوفی 

۸ عصمت مرادی    شماره شناسنامه  ۱۰۹   همسر متوفی 
اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هرکسی اعتراض دارد و یا و صیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه چهارم  شورای حل اختالف شهرستان روانسر 

آگهی ابالغ
زاده  عزیزی  نبی  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  مهدیخانی  ناهید  خانم  خواهان 
که  نموده  جوانرود  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  طالق  بخواسته  جاف 
جهت رسیدگی به شعبه دوم حقوقی  جوانرود واقع در استان کرمانشاه ارجاع و 
به کالسه ۹5۰۹۹۸۸46۰5۰۰7۰۹ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن در تاریخ 
المکان  به علت مجهول  تعیین گردیده است  ۱۳۹5/۱۱/۳۰ در ساعت ۱۰ صبح 
بودن خوانده آقای نبی عزیزی زاده جاف و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت 

مقرر فوق در جلسه رسیدگی حاضرگردد./.
منشی شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان جوانرود-ولدی

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه ۹5 / 4/674  شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان 
جوانرود خانم عطیه صفری درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و 
بیان داشته شادروان خانم زهرا عشرتی در تاریخ ۱۸/ 6/ ۱۳۹۳در اقامتگاه دائمی 

خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
۱.عطیه صفری  زایچه: ۱۰۱۸ - ۱۳4۱  کد ملی: 4۹5۹64۰۰۱۲۱ مادر متوفی 

۲.فاروق عمری  زایچه ۱۱- ۱۳64  کد ملی 5۹5۹۹4۳۲۳۹  شوهر متوفی
۳. رضا عشرتی  زایچه: ۲۲۰ – ۱۳6۲  کد ملی:4۹5۹۹۰4۲۱ برادر متوفی

4.رستگار عشرتی زایچه: ۲۳۲۹-۱۳66 کدملی:  4۹5۹۹6۳۱۹۰  برادر متوفی
5.فریده عشرتی زایچه:  ۱۳6۸ کد ملی: ۳۲۲۰۰۲57۹۱  خواهر متوفی
6.زیبا عشرتی  زایچه: ۱۳۸۳  کدملی 4۹5۰۲۹۸۳۹۹  خواهر  متوفی

7.مختار عشرتی  زایچه: ۱۳7۳ کد ملی: 4۹5۰۱۱۲۲۹5  برادر  متوفی
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کسی 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و 
هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود. 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی متهم/ متهمین

امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون   ۱۱5 ماده  استناد  با 
کیفری بدین وسیله به متهم سعدی ویسمرادی فرزند کریم فعاًل مجهول المکان در 
پرونده کالسه ۹5۰۸54  شعبه ۱۰۱ جزایی  دادگاه عمومی جوانرود به اتهام ترک 
انفاق تحت تعقیب می باشند، ابالغ می شود در روز۹5/۱۱/۱۰  ساعت ۹ صبح به 
منظور رسیدگی و دفاع از خود در شعبه ۱۰۱ جزایی دادگاه عمومی جوانرود حاضر 

شوید و اال غیاباً به اتهام شما رسیدگی و حکم صادر خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 101 عمومی جزایی جوانرود- محمدی

آگهی ابالغ دادخواست وضمائم
آقای/ طرفیت  به  فرزندمحمددادخواستی  قدبه  عزیزی  عاطفه  خانم  خواهان 
شوراهای  مجتمع  به  نفقه  مطالبه  خواسته  به  هوشنگ  فرزند  امیربهلولی  خانم 
شنبه  روزیک  وبرای  ثبت  6۲۸/۹5/ش۳  کالسه  وبه  ارجاع  اختالف  حل 
مورخ۱۳۹5/۱۱/۱۰ساعت۹تعیین وقت گردیده وچون خوانده مذکور مجهول المکان 
ماده7۳ازقانون   ودستورشوراومستندابه  خواهان  تقاضای  لذابرحسب  شده  اعالم 
آیین درامورمدنی مراتب فوق یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشاردرج وازخوانده 
فوق الذکر دعوت می شودازتاریخ نشرآگهی به شعبه۳شورای حل اختالف مراجعه 
خودرااعالم  اقامت  محل  آدرس  وضمائم  دادخواستی  ثانی  نسخه  وبادریافت 
تلقی وشوراتصمیم  ابالغ شده  درغیراین صورت مفاددادخواسیت ووقت رسیدگی 

مقتضی اتخاذخواهدنمود.   شماره م.الف)۹/۹45(
رئیس شعبه3شورای حل اختالف خرمشهر-محمودمزرعه

برگ اجرائیه
کالسه پرونده اجرائی: ۹4/5۳5 ش7 

مشخصات محکوم له/محکوم لهم: مدیریت شعب بانک تجارت استان بوشهر
به نشانی : بوشهر خیابان امام خمینی نبش کوچه سیروس

نشانی:  قدرت  فرزند  آرایش  وحید   -۱ علیهم:  علیه/محکوم  محکوم  مشخصات 
مجهول المکان ۲- ناصر امین پورفرزند محمد امین نشانی: مجهول المکان 

محکوم به: به موجب دادنامه شماره ۹4/۲۱۱مورخ ۹5/4/۳ شورای حل اختالف 
شعبه 7 که وفق دادنامه شماره – شعبه- دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر قطعیت 
حاصل کرده حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۳۹/۸۲5/۰7۱ 
ریال که شامل اصل طلب و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ ۹4/7/۱6 )طبق قرارداد 
فی مابین ( می باشد خسارت تاخیر تادیه اصل مطلب که مبلغ ۳4/۲6۰/۸۹4 ریال 
می باشد به ماخذ ۲7 درصد برای هر سال از تاریخ ۹4/7/۱7 تا زمان وصول کامل 
در حق خواهان  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  مبلغ ۱۸5/۰۰۰  پرداخت  اصل طلب 

صادر و اعالم می دارد. 
شورای حل اختالف شعبه 7 بوشهر- حیدر حسین پور 

آگهی حصروراثت
ازماهشهردرخواستی  بشناسنامه۹۱۸۸صادره  پدرعباس  فرزادافشارنام  خانم/آقای 
مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
شهراقامتگاه  ۹5/4/۲۲درشاهین  ماهشهردرتاریخ  خورشیدافشاربشناسنامه۸صادره 
بشماره  عباس  پدر  فرزادافشارنام  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  غیردائمی 
قانونی  تشریفات  باانجام  ماهشهر)پسرمتوفیه(والغیر.اینک  شناسنامه۹۱۸۸صادره 
نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب 
حوزه  اختالف  حل  بشورای  یکماه  ظرف  نشرآگهی  ازتاریخ  نزداوباشد  ازمتوفی 
بجزسری  نامه  صادروهروصیت  گواهی  داردواال  ماهشهرکدیک۱تقدیم  مرکزی 
شماره  است.          اعتبارساقط  ابرازشودازدرجه  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی 

م.الف)۱6/۱۲۱4(
حوزه مرکزی شورای حل اختالف ماهشهرکدیک1

برگ اجرائیه
کالسه پرونده اجرائی: ۹4/5۳5 ش7 

مشخصات محکوم له/محکوم لهم: مدیریت شعب بانک تجارت استان بوشهر
به نشانی : بوشهر خیابان امام خمینی نبش کوچه سیروس

نشانی:  احمد  فرزند  شریفی  شهره   -۱ علیهم:  علیه/محکوم  محکوم  مشخصات 
مجهول المکان ۲- نادر پوالدی فرزند غالمرضا نشانی: مجهول المکان 

محکوم به: به موجب دادنامه شماره ۹4/4۹5مورخ ۹5/4/5 شورای حل اختالف 
شعبه 7 که وفق دادنامه شماره – شعبه- دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر قطعیت 
حاصل کرده حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۱4/7۰6/۱۰4 
ریال که شامل اصل طلب و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ ۹4/۹/۱6 )طبق قرارداد 
فی مابین ( می باشد خسارت تاخیر تادیه اصل مطلب که مبلغ ۱۰/55۳/5۲۸ ریال 
می باشد به ماخذ ۱۸ درصد برای هر سال از تاریخ ۹4/۹/۱7 تا زمان وصول کامل 
در حق خواهان  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  مبلغ ۱۹۰/۰۰۰  پرداخت  اصل طلب 

صادر و اعالم می دارد. 
شورای حل اختالف شعبه 7 بوشهر- حیدر حسین پور 

آگهی مزایده
شهرداری صفادشت در نظر 
شورای   77 جلسه   7 بند  باستناد  دارد 
به فروش تعدادی  محترم اسالمی نسبت 
از  راهسازی  سنگین  آالت  ماشین  از 
لذا  نماید.  اقدام  کتبی  مزایده  طریق 
مزایده  برگه  دریافت  جهت  متقاضیان 
امالک  واحد  به  بیشتر  اطالعات  کسب  و 

مراجعه نمایند.
پایان تحویل مدارک: 95/1۰/29

شهردار صفادشت- محمدعلی کریمی

رئیس کل دادگستری استان البرز، آمار ورودی 
پرونده های اتهامی به دستگاه قضایی استان در 
6 ماهه نخست سال را ۹۰ هزار پرونده با رشد 5 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل عنوان 

کرد.
احمد فاضلیان، رئیس کل دادگستری استان البرز 
در اولین همایش ملی »یافته های نوین در علوم 
انسانی و امنیت اجتماعی« که به همت معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
محل  در  طه  آل  دانشگاه  و  البرز  استان  کل 
دادگستری کل استان البرز برگزار شد برگزاری 
برای  مناسب  فرصتی  را  همایش هایی  چنین 
بهره برداری از نظرات و دیدگاه های شخصیت های 
اتخاذ  برای  حوزوی  و  دانشگاهی  مختلف 
راهکارهای مناسب کاهش آسیب های اجتماعی 

و ارتقاء سطح امنیت در استان دانست.
وی با تشریح شرایط جغرافیایی و جمعیتی حاکم 
بر استان البرز گفت: نرخ رشد جمعیت در البرز 
دو برابر میانگین کشوری است که البته برخالف 
استان های دیگر کشور، این رشد جمعیت ناشی 
از موالید نیست بلکه ناشی از مهاجرت بی رویه به 

این استان است.
به  اشاره  با  البرز  رئیس کل دادگستری استان 
وجود بیش از ۱5 اقامتگاه غیررسمی در کرج، 
از  بسیاری  منشا  حاشیه نشینی  داشت:  اظهار 
جرایم و تخلفات است؛ همچنین وجود مراکز 
تفریحی و تفرجگاه های متعدد در اطراف کرج و 
سایر نقاط استان از یک سو به عنوان یک مزیت 
متاسفانه  دیگر  سویی  از  و  می شود  محسوب 
منشا بسیاری از جرایم مانند زمین خواری، تغییر 
کاربری اراضی کشاورزی، حفر چاه های غیرمجاز 

و جرایم منافی عفت است.

وی نبود زیرساخت های کافی را یکی از مشکالت 
عمده استان دانسته و گفت: استان البرز، مسیر 
ارتباطی ۱5 استان کشور است ولی ضعف شدید 
زیرساختی در همه جای این استان مشهود است. 
فاضلیان افزود: با وجود شرایط ویژه و سخت در 
استان، در سایه اقدامات موثر پیشگیرانه و تعامل 
و همکاری همه متولیان حوزه امنیت، شاخص 
مطلوبی  وضعیت  استان  در  امنیت  احساس 
کاهشی  روند  اخیر، شاهد  دو سال  در  و  دارد 
در بسیاری از جرایم به ویژه جرایم خشن در 

استان بوده ایم.
بیان  با  البرز  استان  قضایی  مقام  عالی ترین 
اینکه برگزاری این همایش ها بیانگر ضرورت و 
اولویت نگرش پیشگیرانه و مبتنی بر آموزش و 
تحقیق بر اقدامات مقابله ای محض در برخورد با 
ناهنجاری های اجتماعی است به اقدامات گسترده 
دادگستری کل استان در این زمینه پرداخت و 
و  شده  انجام  فعالیت های  تنوع  داشت:  اظهار 
اثربخشی آن ها، موجب شد معاونت اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم استان البرز به رتبه برتر 

در کشور دست یابد.
به  اتهامی  پرونده های  ورودی  آمار  فاضلیان 
دستگاه قضایی استان در 6 ماهه نخست سال 
را ۹۰ هزار پرونده با رشد 5 درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال قبل عنوان کرد و اظهار داشت: 
این آمار در مقایسه با رشد ۲7 درصدی ورودی 
سال ۹4 به نسبت سال ۹۳، بیانگر کاهش حجم 

ورودی پرونده های اتهامی است.
این  به  از سراسر کشور  ارسال ۳57 مقاله  وی 
بیانگر  را  اثر   ۲۲6 شدن  برگزیده  و  همایش 
استقبال خوب کارشناسان و دانشگاهیان از این 

همایش عنوان کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز خبر داد:

ورود 90 هزار پرونده اتهامی به دستگاه قضایی 
استان در 6 ماهه نخست سال

وشهرسازی  راه  مدیرکل  بهادری-اصفهان: 
استان اصفهان گفت: یگان حفاظت از اراضی 
اعمال  جهت  وشهرسازی  راه  اجرایی  بازوی 
متخلفین  با  برخورد  و  واحکام  مصوبات 

ومتجاوزین به اراضی ملی است.
یگان  فرمانده  ومعارفه  تکریم  برنامه 
زمین  ملی  سازمان  اراضی  از  حفاظت 
مدیر  غالمی  اله  حجت  ریاست  به  ومسکن 
علی  با حضور  و  استان  وشهرسازی  راه  کل 
ملی  سازمان  منابع  توسعه  مدیرکل  اخالقی 
نژاد  عباس  علی  سرهنگ  و  ومسکن  زمین 
ملی  اراضی  از  حفاظت  یگان  فرماندهی 
راه وشهرسازی  روسای  کلیه  و  این سازمان 

شهرستانها برگزار شد.
وشهرسازی  راه  مدیرکل  غالمی  اله  حجت 
استان با اشاره به آسیب هایی که در بخش 
امالک و حفظ اراضی دولتی در شهرستانها 
به این بخش وارد شده گفت: نیاز به تشکیل 
تا  بوده  نیاز  قبل مورد  از سالهای  یگان  این 
دولتی  اراضی  از  یگان  این  کنار  در  بتوانیم 
المال محسوب می شوند  که به عنوان بیت 

حفاظت نمود.
وحقوقی  امالک  بخش  داشت:در  بیان  وی 
خوشبختانه به صورت هفتگی جلسات هیات 
و  بررسی  موارد  همه  و  تشکیل  نمایندگی 
واگذاری ها به روز شده است. در این بخش 
قضایی  محاکم  در  پرونده   ۲۰۰۰ از  بیش 
موجود است که عمدتا تصرفات، تجاوزات و 
شکایاتی بوده که در بسیاری از آنها از جمله  
یک میلیون و۱۰۰ هزار متر مربع زمین در 
قلعه مروان  به  شرق شهید کشوری معروف 
حاکم  آن  درجریان  کل  اداره  این  که  است 

نیز  مربع  متر  میلیون  یک  از  بیش  و  شده 
در بختیار دشت می باشد که دستور قلع بنا 
اخذ گردیده و با حضور یگان حفاظت حکم 

آن اجرا خواهد شد.
سازمان  انسانی  منابع  مدیرکل  اخالقی  علی 
اقدامات  از  تشکر  ومسکن ضمن  زمین  ملی 
انجام گرفته در حفظ اراضی ملی در استان 
 5۰۰ و  میلیون  یک  حدود  گفت:  اصفهان 
موجود  کشور  در  ملی  اراضی  هکتار  هزار 
ما  استانهای  ترین  از حساس  است که یکی 
چراکه  است  اصفهان  استان  زمینه  این  در 
حفاظت از یک متر زمین در استان اصفهان 
از هکتار ها  تر  ارزش  با  و  تر  بسیار حساس 

زمین در مکانی دیگر است.
یگان  فرمانده  نژاد  عباس  علی  سرهنگ 
زمین  ملی  سازمان  اراضی  از  حفاظت 
ومسکن نیز گفت: یگان  حفاظت از اراضی 
بر اساس دومصوبه قانونی ماده ۲۳۳ قانون 
تشکیل  دستورالعمل  و  توسعه  پنجم  برنامه 
مصوب  اجرایی  دستگاههای  در  یگان 
این  که  شده  تشکیل  رهبری  معظم  مقام 
می  عمل  قضایی  ضابط  عنوان  به  یگان 
و  اجرایی  قدرت  قوانین،  براین  بنا  و  کند 
راه  کنار  در  را  یگان  این  قانونمند  همکاری 
وشهرسازی مضاعف می نماید.  وی با بیان 
همه  وظیفه  ملی  اراضی  از  حفاظت  اینکه 
این  ۱۰۰درصد  است  الزم  افزود:  ماست 
حفاظت  جهت  یگان  فرماندهان  به  اراضی 
از  پایان  در  است  گفتنی  گردد.  تحویل 
تقدیر  احمدی  میر  علی  سرهنگ  خدمات 
فرمانده  عنوان  به  علیان  عبداله  سرهنگ  و 

جدید این یگان معرفی شد.

در معارفه فرمانده یگان حفاظت از اراضی ملی استان اصفهان تاکید شد:

یگان حفاظت از اراضی ملی
بازوی اجرایی  راه و شهرسازی 

 نوبت اول
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تولید گاز در پارس جنوبی 20 درصد
 افزایش یافت

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی از افزایش ۲۰ درصدی برداشت از 
مخزن مشترک پارس جنوبی نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد. 

به گزارش شانا، مسعود حسنی اظهار کرد: ارزش اضافه تولید در ۹ ماه 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.6 میلیارد دالر، معادل ۲۲ هزار 

میلیارد تومان است. 
وی با بیان این که حفاظت از محیط زیست یکی ار مهمترین اهداف در این 
مجتمع است، افزود: برای تحقق اهداف در افق ۱4۰4 مجتمع گاز پارس 
جنوبی در هر سه ماه، اهداف را پایش و برای رفع اشکاالتی که وجود دارد 

برنامه ریزی و رفع اشکال می کند.
حسنی با اشاره به این که مجتمع عظیم گازی پارس جنوبی از سال ۸۲ با 
تامین سه درصد از تولید گاز کشور آغاز به کار کرده است، افزود: هم اکنون 

6۳.7 درصد از تولید گاز کشور در این مجتمع پاالیش و تامین شود.
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی افزود: با پایان عملیات توسعه در پارس 
جنوبی در سال ۹7، میزان تامین گاز در پاالیشگاه های مجتمع گاز پارس 
جنوبی به ۸۰ درصد خواهد رسید که در مجموع 6۰ درصد از سبد انرژی 

کشور در این مجتمع تولید خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، وی ادامه داد:  در 
آینده نزدیک مجتمع گاز پارس جنوبی با تولید پنج میلیون بشکه میعانات 

گازی، به معادل ۲ برابر تولید شرکت بریتیش پترولیوم خواهیم رسید.

حجم بارش های کشور به 51 میلی متر رسید 

بیشترین بارش در 6 حوضه آبریز اصلی کشور مربوط به حوضه آبریز دریای 
خزر با ۱4۳ میلی متر بارش بوده که در مقایسه با سال آبی گذشته ۲7 

درصد و در مقایسه با متوسط 4۸ ساله یک درصد کاهش داشته است. 
شرکت مدیریت منابع آب ایران اعالم کرد: حجم ریزش های جوی از ابتدای 

مهرماه جاری به 5۱ میلی متر رسید.
بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، 

ارتفاع ریزش های جوی از ابتدای مهرماه جاری، به 5۱ میلی متر رسید.
این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره های مشابه درازمدت با 7۱ 
میلی متر، ۲۸ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته با 

۱۰4 میلی متر، 5۱ درصد کاهش نشان می دهد.
این گزارش می افزاید: بیشترین بارش در 6 حوضه آبریز اصلی کشور مربوط 
به حوضه آبریز دریای خزر با ۱4۳ میلی متر بارش بوده که در مقایسه با 
سال آبی گذشته ۲7 درصد و در مقایسه با متوسط 4۸ ساله یک درصد 

کاهش داشته است.
بنابر این گزارش، کمترین میزان بارش نیز در حوضه های شش گانه اصلی 
کشور مربوط به حوضه آبریز مرزی شرق با یک میلی متر بارش ثبت شده 
که در مقایسه با سال آبی گذشته ۹6 درصد و در مقایسه با متوسط 4۸ 

ساله، ۹5 درصد کاهش داشته است.
بیشترین میزان بارش ها در ایستگاه دیناسرا در استان مازندران با 766 
میلی متر و کمترین میزان بارش ها در ایستگاه های چابهار و هوشک سروان 
در سیستان و بلوچستان و جنت آباد جنگل در خراسان رضوی با صفر 

میلی متر به ثبت رسیده است.
 الزم به ذکر است، حجم بارش اول مهر تا پایان ۱۰ دی معادل ۸4 میلیارد 

و 4۹ میلیون مترمکعب است.

مخالفت مجلس با فرمول جدید قیمت گذاری 
خوراک پتروشیمی ها

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی جزئیات الیحه برنامه 
ششم، ماده 5۳ این الیحه در مورد نحوه تعیین قیمت خوراک پتروشیمی ها 

را از متن برنامه ششم حذف کردند.
به گزارش ایسنا، در جلسه علنی صبح دیروز مجلس، ماده 5۳ الیحه برنامه 
ششم در مورد تعیین قیمت خوراک پتروشیمی ها مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.
این ماده، اظهار کرد:  ابتدای بررسی  علی الریجانی رئیس مجلس در 
کسی که می خواهد در حوزه پتروشیمی برنامه ریزی کند باید بداند با 
چه سیاستی مواجه است. در اینجا اختالف نظری بین وزارتخانه های نفت 
و صنعت وجود دارد. وزارت صنعت می گوید که این مزیت نسبی کشور 
است لذا باید آن را ارزان تر بدهیم تا سرمایه گذاری انجام شود. اما وزارت 
نفت و سازمان برنامه می گویند که تعیین قیمت پایین برای خوراک 
پتروشیمی ها درآمد کشور را کاهش می دهد. ما باید راه حلی پیدا کنیم که 
هم از این مزیت نسبتی استفاده شود و تشویق به سرمایه گذاری صورت 
گیرد و به درآمدها فشار نیاید.رئیس مجلس یادآور شد: ماده 5۳ گزارش 
کمیسیون تلفیق برنامه ششم هنوز پخته نیست و بهتر است به کمیسیون 
مربوطه ارجاع شود و در جلسه ای با حضور وزرای نفت و صنعت و سازمان 
برنامه در این زمینه تصمیم گیری شود؛ زیرا وزیر نفت معتقد است که 
وزارت نفت باید در این باره تصمیم بگیرد و وزارت صنایع می گوید این 
موضوع باید به هیأت وزیران ارجاع شود. ما باید این فرمول را تعیین کنیم 

و ریزه کاری در اختیار خود آنها قرار گیرد.
حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم نیز در ادامه 
پیشنهاد حذف ماده 5۳ از متن الیحه برنامه ششم را ارائه کرد و گفت که 
دولت معتقد است این مصوبه ۸۸ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت 
به دنبال خواهد داشت. لذا من به عنوان عضو کمیسیون تلفیق پیشنهاد 
حذف این ماده را دارم زیرا مجلس و نمایندگان مهم تر از صنعت پتروشیمی 
هستند.بیژن زنگنه وزیر نفت نیز در همین رابطه ضمن موافقت با حذف 
ماده مربوط به تعیین خوراک پتروشیمی ها در برنامه ششم، یادآور شد: در 
سال ۹۳ یک قانون دایمی برای نحوه قیمت گذای محصوالت پتروشیمی 
تصویب شد و چارچوبی برای قیمت گذاری تعیین شد. ما نمی توانیم در 
عرض دو سال چند بار قانون را تغییر دهیم. اگر هم کسی قرار باشد اقدام 
به سرمایه گذاری کند با قانون پنج ساله سرمایه گذاری نخواهد کرد. این 
مصوبه با قیمت حداقل 5۰ دالر برای هر بشکه نفت، ۱6 میلیارد دالر بار 
مالی به دولت تحمیل می کند.وزیر نفت یادآور شد: من مسئول بخش 
پتروشیمی هستم و وزیر صنایع قانوناً مسئولیتی در این حوزه ندارد. 
اما اینکه آقای نعمت زاده زمانی مدیر پتروشیمی بوده و عالقه مند است 
در این زمینه اظهار نظر کند بحث دیگری است. اما آیا خدا را خوش 
می آید که ۱6 میلیارد دالر از دهان مردم بگیریم و آن را به جیب یک 

عده بریزیم؟
وی با بیان اینکه هیچ کشوری در منطقه به جز ایران گاز اضافه برای 
فروش ندارد، تأکید کرد: قیمت تمام شده گاز ما غیر از ارزش ذاتی آن 
بیش از ۱۰ سنت در هر متر مکعب است. شرکت های خصوصی هم 
می گویند قیمت فعلی خوراک پتروشیمی خوب است و می تواند باالتر 
هم باشد زیرا در این صورت خصولتی ها نمی توانند وارد این بخش شوند. 
اگر ما بخواهیم به این مصوبه کمیسیون تلفیق رأی بدهیم بهشت مالی 
و پولی برای یک عده درست می شود و منابع دولت هدر می رود. لذا با 
حذف این ماده موافقت کنید.عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون تلفیق 
الیحه برنامه ششم نیز با انتقاد از پیشنهاد حذف حمیدرضا حاجی بابایی، 
گفت: این راه و رسم جدیدی است که رئیس کمیسیون به جای دفاع از 
مصوبات کمیسیون به گونه دیگری عمل می کند.وی افزود: ما چند صنعت 
در کشور داریم؛  زمانی صنعت نساجی را داشتیم که از بین رفت و حاال باید 
تولیدات نساجی کشورهای همسایه را استفاده کنیم. زمانی صنعت لوازم 
خانگی را داشتیم که ارج و آزمایش از بین رفتند و حاال باید مارک های فالن 
و فالن را خرید کنیم. دیگر چه مزیتی برای سرمایه گذاری در کشور داریم؟ 
یک روز می بینیم پتروشیمی را هم از دست داده ایم و چیزی برای دفاع باقی 
نمانده است. چرا با ذهن نمایندگان بازی می کنید و می گویید ۱7 میلیارد 

دالر خسارت وارد می شود؟

تقاضای لهستان برای خرید نفت 
از ایران افزایش یافت 

ایران  از  نفت  خرید  برای  لهستان  تقاضای 
تهران  که  دهد  می  نشان  این  و  یافته  افزایش 
در حال رقابت با روسیه و عربستان در بازار نفت 

این کشور است. 
گفتند  تجاری  منابع  گزارش،  این  اساس   بر 
گروپا  یعنی  لهستان،  پاالیشگاهی  شرکت   ۲
لوتوس و پی کی ان اورلن، هر دو اخیرا مقادیری 
نفت از ایران خریداری کرده اند. لهستان قصد 

دارد به منابع تامین نفت خود تنوع ببخشد.
این  در  اظهارنظر  از  که  توس  لو  گروپا  شرکت 
را  گالنسک  پاالیشگاه  کرده،  خودداری  زمینه 
با ظرفیت پاالیش روزانه ۲۱۰ هزار بشکه نفت 
روسیه  اورالز  نفت  از  عمدتا  که  کند  می  اداره 
استفاده می کند. روسیه یکی از تامین کنندگان 

عمده نفت لهستان است.
این شرکت پیشتر گفته بود پس از دریافت دو 
حال  در  گذشته،  ماه  در  ایران  از  محموله  تک 
از  نفت  خرید  مدت  بلند  قرارداد  یک  بررسی 
شرکت ملی نفت ایران برای تامین نیاز ساالنه 

۱۰.5 میلیون تنی پاالیشگاه گدانسک است.

افزایش 52 درصدی قیمت نفت 
در سال 2016 

قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۱6 افزایش 5۲ 
برنت  نفت  بشکه  هر  و  کرد  تجربه  را  درصدی 
و ۸۲  به 56 دالر  این سال  معامالت  پایان  در 

سنت رسید. 
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، پس از آنکه 
اوپک و تولید کنندگان غیر عضو توافق کرده اند 
که تولید خود را از ابتدای ژانویه ۲۰۱7 کاهش 
دهند، قیمت نفت در آخرین روز معامالت سال 
۲۰۱6 با کاهشی اندک همراه بود، اما بیشترین 
افزایش قیمت ساالنه از سال ۲۰۰۹ تاکنون را 

به ثبت رساند.
افزایش ۲ سکو به تعداد سکوهای حفاری نفت 
متوالی  هفتگی  افزایش  نهمین  که  آمریکا،  در 
ایجاد روند کاهشی در  تعداد سکوها بود عامل 
نفتی  تعداد کل سکوهای حفاری  اما  بود.  بازار 
در پایان سال به 5۲5 سکو رسید که همچنان 
۱۱ سکو کمتر از تعداد سکوهای فعال در سال 

گذشته بود.
نفت  بشکه  هر  قیمت  گزارش،  این  اساس  بر 
برنت در پایان معامالت دیروز با ۳ سنت، معادل 
سنت   ۸۲ و  دالر   56 به  کاهش  درصد   ۰.۰5
پایان  در  نیز  آمریکا  خام  نفت  قیمت  رسید. 
درصد   ۰.۰۹ معادل  سنت،   5 دیروز  معامالت 

کاهش یافت و به 5۳ دالر و 7۲ سنت رسید.
 5۲ میالدی  جاری  سال  در  برنت  نفت  قیمت 
آمریکا  نفت خام  و قیمت  یافت  افزایش  درصد 
کرد  تجربه  را  درصدی   45 حدودا  رشدی  نیز 
سال  از  ساالنه  های  قیمت  رشد  بیشترین  که 
نفت  و  برنت  نفت  قیمت  بود.  تاکنون   ۲۰۰۹
خام آمریکا در سال ۲۰۰۹، به ترتیب 7۸ و 7۱ 

درصد افزایش یافته بود.

سرمایه گذاری چین
 در بخش انرژی پاکستان

شرکت  یک  کرد  اعالم  پاکستان  دولتی  رادیو 
دولتی چین برای احداث خط انتقال برق فشار 
قوی به ظرفیت چهار هزار مگاوات در پاکستان، 
یک و نیم میلیارد دالر سرمایه گذاری می کند.
فشار  برق  انتقال  خط  این  ایرنا،  گزارش  به 
کیلومتر،  هزار  یک  از  بیش  طول  به  قوی 
تا  پنجاب  ایالت  در  الهور  از  برق  انتقال  برای 
 منطقه ›ماتیاری‹ در ایالت جنوبی سند احداث 

می شود. 
قرارداد این طرح در جریان سفر ›محمد یونس 
به  پاکستان  برق  و  آب  سازمان  رئیس  داغا‹ 

پکن، با یک شرکت دولتی چین امضا شد.
سروزیران  حضور  با  قرارداد  این   امضای 
و  بلوچستان  خیبرپختونخوا،  سند،  های  ایالت 

گلگیت بلتستان پاکستان در پکن انجام شد.
برای  است  قرار  ها  چینی  که  جدیدی  طرح 
کنند،  احداث  ماتیاری  تا  الهور  از  برق  انتقال 
بزرگ  طرح  زیرمجموعه  های  طرح  از  یکی 
راهروی اقتصادی چین-پاکستان است و اولین 
خط انتقال برق فشار قوی پاکستان با ظرفیت 

انتقال چهار هزار مگاوات خواهد بود.
چین قراردادهایی به ارزش حدود 5۰ میلیارد 
دالر در ذیل قرارداد احداث طرح بزرگ راهروی 
است.  کرده  امضا  چین-پاکستان  اقتصادی 
احداث خطوط جاده ای، ریلی، خط لوله انتقال 
نیروگاه  احداث  و  برق  انتقال  خطوط  انرژی، 
که  است  هایی  طرح  جمله  از  مختلف   های 
راهروی  طرح  قالب  در  است  قرار  ها  چینی 
پاکستان  خاک  در  چین-پاکستان،  اقتصادی 

احداث کنند.
راهروی  تکمیل  برای  شده  بینی  پیش  زمان 
طول  به  چین-پاکستان،  مشترک  اقتصادی 
و  است   ۲۰۲5 سال  کیلومتر،  هزار  سه  حدود 
مسیر  اقتصادی،  راهروی  این  که  جهت  آن  از 
دسترسی چین به بازارهای خاورمیانه و آبهای 
 ۱۳ دریایی  مسیر  از  را  هند  اقیانوس  جنوب 
کیلومتری  هزار  سه  مسیر  به  کیلومتری،  هزار 
کاهش  گوادر  بندر  و  پاکستان  خاک  طریق  از 
برای  العادهای  فوق  اهمیت  از  دهد،   می 
نیز سعی  پاکستان  و  است  برخوردار  ها  چینی 

دارد حداکثر استفاده را از این فرصت ببرد.
کشورها  دیگر  برخی  و  چین  گذاری  سرمایه 
در  پاکستان،  در  انرژی  در بخش های مختلف 
شرایطی است که دو سال از ضرب االجل تعیین 
ایران-پاکستان  گاز  لوله  خط  قرارداد  در  شده 
می گذرد و پاکستان تا به امروز، هیچ گونه گام 
قبال  در  خود  تعهدات  اجرای  مسیر  در  عملی 

این قرارداد برنداشته است. 

کوتاه از انرژی نفت در جهان

وزیر نفت از توافق ایران و ترکمنستان بر سر 
تشریح  با  و  داد  خبر  ایران  به  گاز  صادرات 
اختالفات  پیگیری  گفت:  توافق  این  جزئیات 
فعال  بین المللی  داوری  در  کشور  دو  گازی 

منتفی شده است. 
به گزارش مهر، بیژن زنگنه در تشریح جزئیات 
توافق گازی ایران و ترکمنستان، گفت: تفاهم 
نامه مشترک گازی بین دو کشور امضا شده و 
قرار است تا دستیابی به توافق نهایی مذاکرات 
بین شرکت ملی گاز ایران و ترکمن گاز ادامه 

یابد.
توافق  اساس  بر  اینکه  اعالم  با  نفت  وزیر 
در  بیشتر  مذاکرات  انجام  با  باید  جانبه  دو 
در  و  گفتگو  اختالف  مورد  موارد  خصوص 
نهایت توافق نهایی بین دو کشور انجام شود، 
در پاسخ به این پرسش مبنی بر احتمال رفتن 
ایران و ترکمنستان به داوری بین المللی برای 
بحث  فعال  کرد:  تصریح  گازی  اختالفات  حل 
داوری بین المللی منتفی بوده و باید دو کشور 
به  اختالفات  و  مشکالت  گفتگوها  طریق  از 

وجود آمده را حل و فصل کنند.

اینکه  بر  تاکید  با  دولت  کابینه  عضو  این 
تمامی  کوتاهی  زمان  مدت  در  امیدواریم 
اختالفات گازی حل شود، در پاسخ به پرسش 
افزایش  برای  کشور  دو  توافق  بر  مبنی  دیگر 
روز  چند  تا  ترکمنستان  از  گاز  واردات  حجم 
باید  توافق،  اساس  بر  داد:  توضیح  هم  آینده 

حجم واردات گاز ایران از ترکمنستان تا چند 
روز آینده افزایش یابد.

هفته  تا چند  اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  این 
از  طبیعی  گاز  واردات  حداکثر  هم  گذشته 
در  مترمکعب  میلیون   ۱۰ حدود  ترکمنستان 
روز بوده است، تاکید کرد: هم اکنون ظرفیت 

میلیون   7۰۰ از  بیش  به  ایران  گاز  تولید 
تکمیل  با  قطعا  و  رسیده  روز  در  مترمکعب 
فازهای باقی مانده پارس جنوبی ظرفیت تولید 
روز  در  مترمکعب  میلیارد  یک  حدود  به  گاز 

می رسد.
زنگنه در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت 
تامین گاز به  توقف واردات گاز مشکلی برای 
ویژه در استان های شمال و شمال شرق کشور 
طبیعی  گاز  واردات  گفت:  خواهد شد؟  ایجاد 
برای  محیطی  زیست  لحاظ  از  ترکمنستان  از 

ایران اهمیت دارد.
امکان  اکنون  هم  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر 
در  کوره  نفت  و  مایع  سوخت  مصرف 
با  کرد:  تاکید  داریم،  را  برق  نیروگاه های 
در  مایع  سوخت  مصرف  طبیعی  گاز  واردات 
که  شده  کم  کشور  شرق  شمال  نیروگاه های 
به  محیطی  زیست  دستاوردهای  موضوع  این 

همراه دارد.
خاطرنشان  پایان  در  دولت  کابینه  عضو  این 
کرد: ایران برای تامین گاز طبیعی هیچ گونه 

محدودیتی و کمبودی ندارد.

زنگنه:

برای تامین گاز طبیعی کمبودی نداریم

مدیر عامل آب منطقه ای تهران؛

آب تهران کفاف 11 میلیون نفر را می دهد 

استان تهران گفت: در  مدیر عامل شرکت آب منطقه ای 
جلسات طرح جامع تهران، شورای شهر و آب و فاضالب 

تهران جمعیت تهران را ۱۱ میلیون پیش بینی کردند.
چه  کفاف  تهران  آبی  منابع  اینکه  درباره  ارتقایی  خسرو 
میزان جمعیت را می دهد، گفت: در شورای عالی معماری 
تهران  شهری  مجموعه  جمعیت   ۸4 سال  شهرسازی  و 
بالغ بر ۱۸ میلیون نفر اعالم  البزر  شامل استان تهران و 
شده بود در حالی که در سرشماری سال ۹۰ شاهد بودیم 

که تنها جمعیت تهران به حدود ۱۳میلیون نفر رسید.
آبی  منابع  به  نیاز  جمعیت  افزایش  کرد:  تصریح  ارتقائی 
جدید دارد که یا باید بتوانیم از پساب تولید شده به داخل 
برگردانیم و در این رابطه تصفیه خانه های خوبی در جنوب 
را به مناطق مرکز و  تهران وجود دارد که می توانیم آب 

جنوب تهران بازگردانیم.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برنامه ریزی می کنیم 
تا جایی که امکان دارد فاضالب منازل جمع آوری شود 
فضای  به  را  پساب  یعنی  نکنیم  خالی  را  تهران  سفره  تا 
تا سطح آب زیرزمینی مناطق ۲۲  شهر اختصاص دهیم 
گانه تهران پایین نرود و خطرات بعدی، فرونشست و سایر 

مشکالت تامین آب پیش نیاید.

مدیرعامل شرکت پاالیش و پخش خبر داد:

برنامه تبدیل پاالیشگاه ها به یورو5 

اواخر  فارس  خلیج  ستاره  یک  فاز  اینکه  بیان  با  کاظمی 
امسال وارد مدار سرویس می شود، گفت: مشکالت مالی 
باعث طوالنی شدن تکمیل ستاره خلیج فارس  و تحریم 

می شود. 
نفتی  های  فرآورده  پخش  و  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
درباره اینکه چه زمانی تمامی پاالیشگاه های کشور تبدیل 
به یورو 4 و 5 می شوند، گفت: با برنامه ای که ما داریم 
قرار است در تمامی پاالیشگاه ها اصالحتی انجام شود تا 

تبدیل به یورو 5 و 4 شوند.
تبدیل  باشیم  داشته  سرمایه  اگر  اینکه  بیان  با  وی 
پاالیشگاه ها 4 سال زمان می برد،  افزود: در حال حاضر 
سال   4 تا  و  شده  شروع  آبادان  پاالیشگاه  اصالحات  کار 

دیگر به پایان می رسد.
خلیج  ستاره  پاالیشگاه  اندازی  راه  زمان  درباره  کاظمی 
پیشرفت  پاالیشگاه  این  یک  فاز  داشت:  اظهار  نیز  فارس 
خوبی دارد، واحد تقطیر آن راه اندازی شده و واحد بنزین 
سازی نیز در حال پیش راه اندازی است که اواخر امسال یا 
اوایل سال آینده وارد مدار سرویس می شود. وی همچنین 
درباره زمان تکمیل نهایی پاالیشگاه خاطرنشان کرد: هنوز 
کامل  برداری  بهره  به  زمانی  چه  تا  که  نیست   مشخص 
می رسد باید بببینیم که برنامه به چه صورت پیش می رود.

20 میلیون خانوار ایرانی به شبکه 
سراسری گاز متصل هستند

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: ۲۰ میلیون 
خانوار ایرانی در یک هزار و 77 شهر و ۲۱ هزار و 6۰۰ 

روستا تاکنون به شبکه سراسری گاز متصل شده اند.
سعید مومنی اظهار کرد: ۱6 میلیون خانوار از این تعداد 
نقاط  در  نیز  خانوار  میلیون  چهار  و  شهری  نقاط  در 

روستایی ساکن هستند.
و  نقاط شهری  نیز ۹۸ درصد  ایالم  استان  افزود: در  وی 
65 درصد روستاها از نعمت گاز بهره مند هستند که در 
 75 به  جاری  سال  پایان  تا  میزان  این  ایالم  روستاهای 
درصد خواهد رسید.مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز ایران 
تاکید کرد: ایران هم اکنون با دارا بودن ۳4 تریلیون متر 
مکعب رتبه نخست دنیا را از نظر در اختیار داشتن ذخائر 
موهبت  این  از  بتوانیم  باید  که  است  کرده  کسب  گازی 
در  بویژه  مردم  به  بیشتر  رسانی  خدمت  برای  خدادادی 
نقاط محروم و دورافتاده استفاده کنیم.مومنی یادآور شد: 
جایگزینی گاز با توجه به پاک بودن آن وهمچنین نداشتن 
آلودگی زیست محیطی به جای سوخت های مایع از مهم 
ترین رویکردهای دولت و نظام در بخش انرژی است و در 
انتقال و شبکه های  این راستا در تالش هستیم خطوط 

توزیع را به اقصی نقاط کشور توسعه دهیم.

معاون شرکت نفت از احتمال توافق دو شرکت 
برای  توتال  و  با شرکت های شل  چینی  نفتی 
توسعه میادین نفتی ایران در غرب کارون خبر 

داد. 
کنار  احتمال  درباره  منوچهری  غالمرضا 
امضای  از  پس  چینی  شرکت های  گذاشتن 
یادآوران  نفتی  میادین  توسعه  نامه  تفاهم  دو 
و آزادگان با شرکت های شل انگلیس و توتال 
فرانسه از دو میدان بزرگ نفتی ایران در غرب 
افزایش ضریب  کارون، گفت: در شرایط فعلی 
آزادگان  و  یادآوران  نفتی  میادین  از  بازیافت 
یکی از برنامه های اولویت دار شرکت ملی نفت 
برای توسعه این دو میدان مشترک نفتی است.
نفت  ملی  شرکت  توسعه  و  مهندسی  معاون 
ضریب  اکنون  هم  اینکه  بر  تاکید  با  ایران 
تا   5.5 حدود  نفتی  میدان  دو  این  بازیافت 
6درصد است، تصریح کرد: برنامه شرکت نفت 
افزایش ضریب بازیافت این دو میدان نفتی به 

حدود ۲۰درصد است.
این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت با بیان 
اینکه برای توسعه این دو میدان نفتی اولویت 
تحقق  امکان  که  بوده  فنی  پیشنهادهای  با 
باالترین ضریب بازیافت از این میادین مشترک 
نفتی را ارائه کنند، اظهار داشت: تاکنون برای 
نامه هایی  تفاهم  نفتی  میدان  دو  این  توسعه 
فرانسه،  توتال  انگلیس،  شل  شرکت های  با 

اینپکس ژاپن، پتروناس مالزی و ... امضا شده 
است.این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش 
شرکت های  گذاشتن  کنار  احتمال  بر  مبنی 
چینی از توسعه فاز دوم میادین نفتی آزادگان 
شمالی و یادآوران هم توضیح داد: شرکت ملی 
شرکت های  با  مذاکراتی  تاکنون  ایران  نفت 
فاز  توسعه  برای  چین   CNPC و  ساینوپک 
دوم آزادگان شمالی و یادآوران انجام داده و به 
دنبال کنار گذاشتن شرکت های چینی نیست.

منوچهری با اشاره به تمایل شرکت های چینی 
با شرکت های  ایجاد شراکت  و  مشارکت  برای 
بزرگ اروپایی همچون شل و توتال، تاکید کرد: 
توسعه  برای  اروپایی ها  و  از مشارکت چینی ها 

میادین نفتی استقبال می کنیم.
نفت  ملی  شرکت  توسعه  و  مهندسی  معاون 
ضریب  ارتقای  دنبال  به  ایران  اینکه  بیان  با 
است،  خود  گازی  و  نفت  میادین  در  بازیافت 
خاطرنشان کرد: اگر این اتفاق با مشارکت چند 

شریک  همراه  به  و  آسیایی  اروپایی،  شرکت 
ایرانی آنها بیافتد قطعا از این مشارکت حمایت 

خواهیم کرد.
مناقصه  اولین  اینکه  بیان  با  منوچهری 
ایران در سال ۲۰۱7 میالدی  بین المللی نفت 
جنوبی  آزادگان  نفتی  میدان  توسعه  برای 
برگزار می شود، گفته است: پیش بینی می شود 
در طول سه ماهه نخست سال آینده میالدی، 
مشارکت  با  نفتی  میدان  این  توسعه  مناقصه 

شرکت های بزرگ بین المللی برگزار شود.
ایران  بر اساس این گزارش، شرکت ملی نفت 
با  محرمانگی  قرارداد  و  نامه  تفاهم  اخیرا 
شرکت های توتال فرانسه و شل انگلیس برای 
نفتی  میادین  دوم  فاز  توسعه  مطالعات  انجام 

آزادگان و یادآوران امضا کرده است.
اظهارات  استناد  به  که  است  درحالی  این 
شرکت  دو  عملکرد  نفت  صنعت  مسئوالن 
فاز  توسعه  در   CNPC و  ساینوپک  چینی 
یادآوران  و  شمالی  آزادگان  نفتی  میدان  اول 
نظرپور سرپرست  است.هادی  بوده  قبول  قابل 
طرح توسعه میدان مشترک نفتی یادآوران در 
شرکت ملی نفت اخیرا با بیان اینکه  ساینوپک 
ایران  در  نفت  بشکه  میلیون   7۰ حدود  چین 
کرده  تولید  یادآوران  نفتی  میدان  توسعه  با  و 
است، گفته است: هم اکنون روزانه نفت ۱۱5 
هزار بشکه نفت از این میدان برداشت می شود.

معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران خبرداد:

احتمال مشارکت نفتی چین، شل و توتال در توسعه میادین نفتی

روند  ادامه  در  ایران  نفت خام سبک  قیمت 
صعودی خود در هفته منتهی به ۲۳ دسامبر 
افزایش بشکه ای 5۲  با ۳۰ سنت  )۳ دی( 

دالر و ۱6 سنت داد و ستد شد.
بر اساس این گزارش، در روزهای پایانی سال 
صعودی  روند  همچنان  نیز  میالدی   ۲۰۱6
قیمت نفت ادامه دارد، در واقع، محرکی که 
با توافق اوپک و غیراوپک برای مدیریت عرضه 
را  نفت  نفت، شکل گرفت، همچنان قیمت 
باال می کشد.البته سرعت رشد قیمت نفت 
که  طوری  به  شده،  کند  اخیر  روزهای  در 
حتی در برخی انواع شاخص نفت خام شاهد 
اندکی افت نیز بوده ایم. بر این اساس در هفته 
منتهی به ۲۳ دسامبر)سوم دی ماه ( از یک 
سو، قیمت نفت سبک ایران ۳۰ سنت رشد 
کرد، اما قیمت نفت خام سنگین ایران چهار 
سنت افت کرده است.به نظر کارشناسان، آغاز 
رسمی اجرای تعهدات کشورهای تولیدکننده 
ژانویه  اول  از  تولید  کاهش  بر  مبنی  نفت 
در  را  دیگری  مثبت  موج  تواند  می   ۲۰۱7
بازارهای جهانی نفت ایجاد کند و نرخ نفت 

را در کانال قیمتی 55 تا 6۰ دالری قرار دهد.
به گزارش مدیریت کل امور اوپک و روابط با 
نفت خام  قیمت  نفت،  وزارت  انرژی  مجامع 
سبک ایران در هفته منتهی به ۲۳ دسامبر 
)۳ دی( با ۳۰ سنت افزایش به 5۲ دالر و ۱6 
سنت برای هر بشکه رسید، میانگین قیمت 
نفت خام سبک ایران از ابتدای امسال تاکنون 
4۰ دالر و ۸4 سنت برای هر بشکه بود.اما، 
قیمت نفت خام سنگین ایران در این دوره 
زمانی، با چهار سنت افت به بشکه ای 5۱ دالر 
و 66 سنت رسید. میانگین قیمت نفت خام 
سنگین ایران نیز از ابتدای امسال تاکنون به 
برای هر بشکه رسید. ۳۸ دالر و ۹6 سنت 
مورد  هفته  در  نیز  اوپک  نفتی  سبد  قیمت 
بررسی، برابر با 5۱ دالر و ۹۹ سنت بود که هر 
بشکه نسبت به هفته پیش از آن، پنج سنت 
افزایش داشت.قیمت نفت خام دبلیو.تی.آی 
آمریکا در هفته منتهی به ۲۳ دسامبر)سوم 
دی( بدون تغییر نسبت به هفته منتهی به ۱6 
دسامبر، بشکه ای 5۱ دالر و ۹۳ سنت خرید 
برنت  شاخص  خام  نفت  شد.بهای  فروش  و 

دریای شمال با 5۰ سنت افزایش، 54 دالر 
و ۱۰ سنت برای هر بشکه معامله شد.قیمت 
نفت خام شاخص دوبی و عمان به ترتیب با 
۱۹ سنت و ۱7 سنت کاهش، بشکه ای 5۲ 
دالر و ۳۳ سنت و 5۳ دالر و ۹6 سنت برای 
هر بشکه معامله شد.کارشناسان پیش بینی 
کرده اند در ایام تعطیالت کریسمس، فعالیت 
پایانه های صادراتی و وارداتی نفت خام  در 
کاهش یابد و این امر منجر به کاهش عرضه 
است  حالی  در  شود.این  بازار  در  خام  نفت 
که اعتصاب کارکنان شرکت نفتی »اکسون 
باعث حداقل ۱۰  نیجریه،  در  فعال  موبیل« 

روز تاخیر در بارگیری نفتخام سبک و شیرین 
نیجریه به مقاصد صادراتی شده است.

عالوه بر این، سرمای هوا در آمریکا و افزایش 
این  در  گرمایشی  های  سوخت  برای  تقاضا 
پاالیشگاه  در  را  برداری  بهره  افزایش  کشور 

های آمریکا به دنبال داشته است. 
بررسی، سطح ذخیره سازی  مورد  در هفته 
نفتخام در آمریکا بر خالف انتظار با افزایش 
روبرو شد و معامله گران فعال در بازار آسیا، 
پیش از فرا رسیدن تعطیالت آغاز سال جدید 
میالدی، به تکمیل سفارشات خرید خود از 

نفت خام های خلیج فارس اقدام کردند.

قیمت نفت ایران همچنان در مسیر صعود
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راهکاری برای  رفع بیکاری

é  حمید دیهیم  
 رییس انجمن اقتصاددان ایران

با اینکه فعالیت بخش خصوصی در کشور چندان 
چشمگیر نیست، اما اشتغال در این بخش نسبت به 

بخش دولتی بیشتر است.
یکی از عوامل اصلی تعیین کننده نرخ بیکاری میزان اشتغال در اقتصاد 
است. طبیعی است میزان اشتغال در اقتصاد نیز به میزان تولید اقتصاد و 
رشد اقتصادی بستگی دارد. هر چه رشد اقتصادی افزایش یابد، میزان 
اشتغال نیز به تبع آن افزایش و در نتیجه نرخ بیکاری کاهش می یابد. در 
این زمینه از مهم ترین سیاست های دولت می توان به سیاست های پولی، 
مالی، ارزی، تجاری و سیاست های حاکم بر بازار نیروی کار اشاره کرد که 
آخرین مورد موضوع مورد بحث ماست. آخرین تصمیم دولت برای بهبود 
وضعیت بیکاری ایجاد 65۰ هزار شغل در سال آینده است که باید دید 
تا چه میزان این گفته تحقق پیدا می کند و تاثیر مثبت بر معضل بیکاری 
می گذارد. بیکار به فردی گفته می شود که جویای کار باشد، اما شغلی 
پیدا نکند. به عبارت دیگر فرض کنید یک فارغ التحصیل دانشگاهی یک 
سال به دنبال کار باشد و کار پیدا نکند، نا امید شده و دیگر به دنبال کار 
نمی رود؛این فرد جزو بیکاران کشور به حساب نمی آید. بنابراین تعریف 
بیکار با تعریفی که مردم دارند، تفاوت دارد. هیچ کشوری نمی تواند نرخ 
بیکاری صفر داشته باشد. حتی اگر به یک نفر ۱۰ شغل پیشنهاد شود، 
باز هم عده ای به علت های مختلف کار نمی کنند. به این وضعیت بیکاری 
طبیعی می گویند که معموال دو درصد است. البته این موضوع به زمانی 
مربوط می شد که در کشورهای پیشرفته تنها مردها مشغول به کار بودند 
و مشارکت زنان در بازار کار کم بود. در حال حاضر چهار تا پنج درصد نرخ 
بیکاری به بیکاری طبیعی مربوط می شود و آمار اعالم شده مبنی بر وجود 
یک میلیون جوان بیکار در کشور مطابق با تعریف بیکار توسط سازمان 
ملل است ولی اکثریت مردم تعداد افراد بیکار در جامعه را بسیار بیشتر از 
این می دانند. با اینکه فعالیت بخش خصوصی در کشور چندان چشمگیر 
نیست، اما اشتغال در این بخش نسبت به بخش دولتی بیشتر است. برای 
مثال فعالیت در بخش کشاورزی به مراتب بیشتر از فعالیت در بخش 
دولتی است. موضوع بیکاری به مراتب حجم بسیار بیشتری از آمار اعالم 
شده دارد، بنابراین وقتی دولت قصد اعالم آمار بیکاران را دارد باید این عدد 
را بر اساس استانداردهای بین المللی اعالم کند. باید توجه داشت تا زمانی 
که دولت بخش خصوصی را تقویت نکند مشکل بیکاری همچنان ادامه 
دارد. معضل بیکاری روز به روز در حال بزرگ شدن است و همانطور که 
می بینیم بیشتر کارخانه های دولتی بیشتر از سه برابر ظرفیت خود نیروی 
کار دارند که این امر باعث ضرر کارخانه ها و نهایتا مانع توسعه آنها می شود. 
از آنجا که دولت تمام امکانات مالی را مصرف می کند، می تواند با تقسیم 
پس اندازهای جامعه بین بخش خصوصی و دولتی شرایط را تا حدودی 
بهبود ببخشد، اما تا زمانی که سیاست های ساختاری جامعه عوض نشود 
این مشکل وجود دارد. درباره وعده ایجاد 65۰ هزار شغل در سال آینده 
باید گفت که ایجاد این میزان شغل با توجه به حجم باالی بیکار در جامعه 
کافی نیست. حل مشکل بیکاری جوانان جز با سرمایه گذاری و تقویت 

بخش خصوصی و تعامل های بین المللی امکان پذیر نیست
 

 کارو رفاه
تجدید طبقه بندی مشاغل هر چهار سال یکبار

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار می گوید: طبقه بندی مشاغل 
باید هر چهار سال یکبار در بنگاه ها تجدید شود تا وضعیت کارگران بر 
اساس آخرین  گروه شغلی، مدرک تحصیلی و سابقه خدمتی مورد اصالح 
قرار گیرد.علی اصالنی بر ضرورت بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل در 
کارگاهها هر چهار سال یکبار تاکید کرد و گفت: طبقه بندی مشاغل 
بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران و نیروهای کار است.وی 
اجرای طبقه بندی مشاغل را در کارگاههای باالی 5۰ نفر الزامی دانست 
و گفت: کارفرمایان موظفند هر چهار سال یکبار طبقه بندی مشاغل را 
تجدید کنند چون نیروهای کاری که با مدرک تحصیلی پایین وارد کارگاه 
شده اند یا گروه شغلی آنها پایین بوده با گذشت سالها ممکن است مدرک 
تحصیلی شان تغییر کرده و گروه شغلی  آنها ارتقا یافته باشد در نتیجه به 
عنوان یک کارگر ماهر و فنی الزم است اصالحاتی در وضعیت پرسنلی 
آنها به وجود آید و کارفرما بر اساس کارایی و شرایط جدید کارگران طرح 

طبقه بندی را هم تغییر بدهد و به روز کند.
 

 کشاورزی
انحصار خرید توتون و تنباکو از کشاورزان شکسته شد

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور از شکسته شدن 
انحصار خرید برگ توتون و تنباکو از کشاورزان خبر داد.علی اصغر رمزی 
از کشاورزان در سال های  تنباکو  و  توتون  برگ  اینکه خرید  بیان  با 
گذشته صرفا از طریق شرکت دخانیات ایران صورت می گرفت، گفت: 
اما در ۳ سال اخیر با توجه به اینکه وظایف حاکمیتی از شرکت دخانیات 
ایران گرفته شد و به وزارت صنعت، معدن و تجارت )مرکز برنامه ریزی 
و نظارت بر دخانیات کشور( واگذار شد، فعاالن اقتصادی می توانند با 
رعایت دستورالعملهای مربوطه اقدام به خرید برگ توتون و تنباکو از 
کشاورزان کنند.وی با اشاره به اینکه حدود ۱۰ فعال اقتصادی در سال 
های اخیر عالوه بر شرکت دخانیات ایران اقدام به خرید برگ توتون و 
تنباکو از کشاورزان کرده اند که بر اثر رقابت ایجاد شده بین خریداران، 
کشاورزان توانسته اند با شرایط بهتر و قیمت های باالتری محصوالت خود 
را بفروشند، افزود: این امر موجب بهبود معیشت کشاورزان و زمینه ساز 

افزایش کشت توتون و تنباکو شده است.
 

 سکه وارز
آخرین قیمت ها از بازار سکه و دالر

در بازار شنبه  قیمت سکه با روند نزولی نسبت به اواخر هفته گذشته به 
یک میلیون و ۱6۰ هزار تومان رسیده و دالر آمریکا ۳۹۹4 تومان عرضه 
می شود.هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز با روند کاهشی حدود ۱۱4 هزار تومان 
فروخته می شود. همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب 6۱۸ و ۳۲6 
هزار تومان قیمت دارند.هر اونس طال برای معامالت در بازارهای جهانی 
نزدیک به ۱۱5۲ دالر داد و ستد می شود.همچنین در بازار ارز یورو 4۲5۰ 
تومان، پوند انگلستان 4۹۰4 تومان و لیر ترکیه ۱۱77 تومان قیمت دارد.

 
اقتصاد کالن

تکلیف بانک مرکزی برای بانکها
بانک مرکزی در بخشنامه ای بانکها را مکلف کرد با هدف آگاهی کامل 
مشتری از مفاد قراردادهای منعقده، پس از انعقاد و امضای آن، نسخه ای 
را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است به مشتری بدهند.

به موجب مفاد تبصره ذیل ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب 
و کار، مصوب ۱6/۱۱/۱۳۹۰ با موضوع یکنواخت سازی فرم های عقود 
تسهیالت بانکی و فرم های یکنواخت قراردادهای تسهیالتی برخی از عقود 
و سایر بخشنامه ها، مقرر شده است قراردادهای جدید صرفاً بر اساس 
نمونه قراردادهای مصوب تنظیم و منعقد شود.به همین منظور بانک ها 
و موسسات اعتباری مکلف شدند باهدف آگاهی کامل مشتری، ضامن 
و وثیقه گذار از مفاد قراردادهای منعقده، تمهیدات الزم را اتخاذ و پس از 
انعقاد و امضای قرارداد، نسخه ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان 
با سایر نسخ است، حسب مورد در اختیار اشخاص ذکر شده قرار دهند.

متاسفانه علیرغم تاکیدات به عمل آمده در این خصوص، بررسی های 
حاکی از آن است که در برخی از بانک ها و موسسات اعتباری این مهم به 
نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته و مفاد مصرح در بخشنامه های مورد 

اشاره به طور کامل رعایت نمی شود.

رییس سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد؛
6 ایرالین جدید مجوز فعالیت گرفتند

رییس سازمان هواپیمایی کشوری،گفت: در ماه های 
گذشته درخواست های بسیاری برای آغاز به کار 
ایرالین های جدید ارائه شده و این سازمان به 5 
تا 6 درخواست مجوز رسمی فعالیت داده است. 
علی عابدزاده اظهار داشت: با توجه به بهبود نسبی 
جایگاه صنعت هوایی ایران پس از اجرایی شدن 
توافق هسته ای، سرمایه گذاران جدیدی در طول 
برای  را  رسمی  درخواست های  گذشته  ماه های 
تاسیس ایرالین های جدید به سازمان هواپیمایی 
کشوری ارائه کرده اند.به گفته وی این سازمان با 
بررسی دقیق این درخواست ها و سنجش شرایط 
آنها با توجه به دستور العمل های موجود، نسبت به 
آغاز به کار این ایرالین ها تصمیم گیری کرده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در ماه های 
ابتدایی  مجوزهای  ایرالین  تا شش  پنج  گذشته 
برای آغاز فعالیت را دریافت کرده اند، این شرکت ها 
با دریافت مجوز، اقدامات ابتدایی خود برای تامین 
هواپیماهای  کردن  وارد  و  خرید  و  الزم  سرمایه 
کرده اند  شروع  را  کشور  هوایی  شبکه  به  جدید 
که نتیجه اقدامات آنها در آینده نزدیک مشخص 
می شود.عابدزاده درباره احتمال صدور مجوز جدید، 
گفت: پس از مجوزهایی که سازمان هواپیمایی در 
ماه های قبل صادر کرده، شرایط در حال ارزیابی 
طبق  شود،  آغاز  شرکت ها  این  فعالیت  تا  است 
قوانین موجود، سازمان درخواست های  و  ضوابط 
رسمی را بررسی می کند و درصورت فراهم بودن 
شرایط به سرمایه گذاران اجازه فعالیت در این حوزه 
کشوری  هواپیمایی  سازمان  می شود.رییس  داده 
ارائه شده، چه  یادآورشد: طبق دستورالعمل های 
ایرالین های جدید و چه شرکت هایی که از گذشته 
در این حوزه فعالیت می کنند، باید به کف کفایت 
با  نیز  را  خود  ناوگان  شرایط  و  برسند  سرمایه 

استانداردها هماهنگ کنند.
 

 واشنگتن پست به نقل از منابع آمریکایی:
ایران 10 میلیارد دالر پول و طال پس 

از توافق هسته ای دریافت کرد
مقامات دولت آمریکا اعالم کردند دولت ایران از 
سال ۲۰۱۳ تاکنون به دلیل کاهش تحریم های 
پس از توافق اولیه هسته ای با آمریکا و قدرت های 
جهانی مجموعا ۱۰ میلیارد دالر به صورت نقدی یا 
در قالب طال دریافت کرده است.روزنامه واشنگتن 
پست به نقل از مقامات دولت آمریکا گزارش داد، 
دولت ایران از سال ۲۰۱۳ تاکنون به دلیل کاهش 
تحریم های پس از توافق اولیه هسته ای با آمریکا 
و قدرت های جهانی مجموعا ۱۰ میلیارد دالر به 
صورت نقدی یا در قالب طال دریافت کرده است.
ارقام گزارش شده، شامل پرداخت یک رقم  این 
۱.4 میلیارد دالری به ایران در فاصله نهایی شدن 
توافق و اجرای آن است که تاکنون اعالم نشده بود.
واشنگتن پست خاطر نشان می سازد که این رقم 
۱۰ میلیارد دالری که ایران دریافت کرده، به دلیل 
محدودیت های اعمال شده، از طریق بانک های 
سنتی در دسترس ایران نبوده است.بر اساس این 
گزارش، دولت آمریکا باید معافیت هایی را برای 
تا  کرده  می  امضا  ایران  نفت  خریدار  کشورهای 
این پول ها سپس به یک کشور دوم در خاورمیانه 
منتقل شوند. از آنجا این پول ها به صورت نقدی 
یا در قالب طال به ایران منتقل گشته است.ایران و 
قدرت های جهانی در جوالی ۲۰۱5 به توافقی در 
زمینه برنامه هسته ای این کشور دست یافتند که 
بر اساس آن بخش هایی از برنامه هسته ای ایران به 
مدت ۱۰ سال تعطیل یا محدود شد. این توافق به 
صورت رسمی از ژانویه ۲۰۱6 اجرایی شد.بر اساس 
این توافق ایران اجازه یافت به بیش از ۱۰۰ میلیارد 
دالر از دارایی های خود در خارج از کشور دسترسی 

پیدا کند.
 

 گوالتوری از عملکرد همره اول 
در خصوص اربعین تقدیر کرد

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با ارسال 
و زحمات چشمگیر  از عملکرد  ای رسمی،  نامه 

همراه اول در اربعین امسال تقدیر کرد.
به گزارش زمان به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت 
ارتباطات سیار ایران، در نامه ای که به امضاء حسین 
مقررات  اعمال  و  نظارت  معاون  جوشقانی  فالح 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال 
شده، رگوالتوری »از زحمات چشمگیر، پیگیری 
های مداوم و همکاری ”همراه اول“ که منجر به ارائه 
خدمات بهتر به زائرین گردید« قدردانی کرده است.
در این نامه خطاب به وحید صدوقی مدیرعامل 
آمده  اول(  ایران)همراه  سیار  ارتباطات  شرکت 
است: »با عنایت به لزوم تأمین ارتباطات پایدار، 
توسعه نقاط ارائه خدمت و افزایش سطح پوشش 
اپراتورهای سیار به منظور بهره مندی خیل عظیم 
مشتاقان اباعبدا... الحسین)ع( از ارتباطات مناسب 
چشمگیر،  زحمات  از  حسینی،  اربعین  ایام  در 
پیگیری های مداوم و همکاری آن شرکت که منجر 
به ارائه خدمات بهتر به زائرین گردید، قدردانی شده 
و امیدواریم که خداوند توفیق خدمتگزاری بیشتر 
و با کیفیت تر به مردم به ویژه در ایام اربعین را به 
همه عنایت کند.« بر اساس این گزارش، تعداد یک 
میلیون و 6۳۰ هزار و ۱۳۹ سیم کارت منحصر به 
فرد همراه اول در بازه زمانی۱۲ آبان تا ۳ آذر، در 
عراق روشن شده است )سیم کارت منحصر بفرد، 
نه تجمعی روزهای مذکور که معیار محاسبه برخی 
اپراتورها بوده است( و ترافیک مکالمات نسبت به 

سال گذشته حدود 5/۲ برابر افزایش داشته است.
در ترافیک دیتا از طریق وای فای اول، از ۲۰ آبان 
تا 5 آذر ماه تعداد کاربران یکتا 67۳ هزار و ۲45 
نفر بوده، در حالیکه در سال قبل، ۱66 هزار و 4۰7 
نفر از این سرویس استفاده کردند. همچنین تعداد 
کل اتصال به شبکه ۲ میلیون و ۹۰۲ هزار و 645 
بار بوده، در حالیکه که در سال گذشته 6۱۱ هزار و 
65۱ بار بوده است. گفتنی است حجم کل ترافیک 
دیتا از طریق وای فای )دانلود و آپلود( 7/۲5 ترابایت 
بوده، درحالی که سال گذشته 6/۱۹ ترابایت مصرف 
شده بود، همچنین در همین بازه زمانی ترافیک 
اینترنت)mobile data( همراه اول در عراق به 

بیش از ۸ ترابایت رسید.

یادداشت خبر

روز  علنی  نشست  در  نوبخت  محمدباقر 
گذشته  مجلس شورای اسالمی، در خصوص 
بانک  ایجاد  بر  مبنی  دهقان  محمد  پیشنهاد 
افراد  به  یارانه  اختصاص  و  اطالعاتی  جامع 
و  بهزیستی  همچون  نهادهایی  پوشش  تحت 
دو  شده  مطرح  پیشنهاد  گفت:  امداد  کمیته 
بخش دارد؛ در بخش نخست بر وزارت تعاون، 
تا  که  می شود  تکلیف  اجتماعی  رفاه  و  کار 
تا  کند  ایجاد  اطالعاتی  پایگاه   ۹6 پایان سال 
هویت و توان اقتصادی افراد مشخص شود و با 
این اقدام شناسنامه ای از تمامی افراد تشکیل 
بودجه کشور  و  برنامه  می شود.رئیس سازمان 
افزود: در بخش دوم پیشنهاد دهقان با توجه 
به ایجاد پایگاه تعیین توان اقتصادی به افراد 
نیازمند  که  حمایتی  نهادهای  پوشش  تحت 
پرداخت  نقدی  یارانه  هستند،  یارانه  دریافت 

می شود.
وی با بیان اینکه اختصاص یارانه نقدی به افراد 

اقتصاد  سیاست های  راستای  در  بضاعت  کم 
یارانه  اختصاص  کرد:  تصریح  است،  مقاومتی 
سیاست های  اجرای  نیازمند،  افراد  به  نقدی 

ایجاد  به  و  کرده  تسریع  را  مقاومتی  اقتصاد 
کمک  تولیدی  فعالیت های  و  تولید  اشتغال، 
نیازمند  که  افرادی  یارانه  قطعا  و  می کند 

هستند قطع نمی شود.
سخنگوی دولت در پایان با بیان اینکه دیروز 
نمایندگان  به  متفاوت  حرف  دو  مجلس  در 
دیوان  و  جنابعالی  از  کرد:  تصریح  شد،  ارائه 
محاسبات درخواست می کنم که گفته شود از 
میلیارد  هزار   4۰ که  تومان  میلیارد  هزار   ۸۰
چه  مابقی  می شود؛  پرداخت  یارانه  تومان 
 4۰ اینکه  بر  مبنی  اظهاراتی  امروز  می شود، 
شد  مطرح  می شود،  چه  تومان  میلیارد  هزار 
مجوزهای  اساس  بر  دادم  توضیح  بنده  که 
قانونی همانند آنچه که باید برای قیر پرداخت 
مجلس  رئیس  از  لذا  می شود؛  توزیع  شود 
دیوان  نظارتی مجلس  نهاد  از  که  دارم  تقاضا 
محاسبات، کمیسیون تخصصی انرژی، اعداد و 
ارقام را که می توان مبنای شکل گیری اذهان 
عمومی شود را بررسی کرده و گزارش آن را 

به مجلس ارائه دهد.

نوبخت: یارانه افراد نیازمند قطع نمی شود

نباید به فکر تک  بانک مرکزی در این شرایط 
نرخی کردن ارز باشد مگر اینکه منابع الزم برای 
پاسخگویی به تقاضای هر دو ارز دولتی و آزاد را 
داشته باشد. سیدبهاءالدین حسینی هاشمی در 
خصوص علل افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر 
گفت: واقعیت این است که بازار ارز همچنان در 
کشور ما بازاری دو نرخی است. در بازار آزاد بدون 
کمترین تشریفاتی می توان خرید و فروش کرد 
مدیریت  دولت  توسط  که  رسمی  بازار  در  ولی 
می شود برای معامله باید از هفت خوان عبورکرد.
وی افزود: »بازار ارز در همه جای دنیا با نوسان و 
افت و خیز همراه است اما در ایران عوامل مختلفی 
وجود دارند که شدت و دامنه این نوسانات را در 
مواقع خاص، تقویت می کنند. ماهیت سوداگرانه 
بازار ارز این امکان را به دالل ها می دهد تا به هر 
بهانه ای مانند مسافرت های ژانویه و بعد از آن عید 
نوروز  یا  ثبت نام دانشگاه های خارجی، قیمت ها 
را دستخوش نوسان کنند و از این نوسان گیری 
جهش های  ریشه یابی  در  این  بر  بنا  سودببرند 
اخیر نرخ ارز در بازار آزاد نباید از عواملی مانند 
مناسبت ها و نوسان گیری های دالل ها غافل بود.
این کارشناس اقتصاد ادامه داد: »جنس ارز تزریقی 
تشدید  برای  دیگری  عامل  ایران،  در  بازار  به 
نوسانات در بازار کشور ما است؛ متاسفانه در کشور 
بازرگانی یعنی  ارز  اینکه مقدار این  با وجود  ما 
بازار از محل صادرات محصوالت  ارز ورودی به 
پتروشمی، کمتر از ۲۰ درصد کل نیاز بازار باشد 
اما همین مقدار، نرخ ارز را تعیین می کند. به همین 
خاطر کاهش یا افزایش مقدار ارز تزریقی به بازار 
لزوما از تغییرات صادرات غیرنفتی تأثیر نمی گیرد 
صادرکنندگان  رفتار  مانند  دیگری  عوامل  و 
مشتقات نفتی در عرضه ارز به بازار مؤثر است. 
از همین رو هم چندی قبل و با آغاز موج اول 
از  بانک مرکزی  رئیس کل  بازار،  در  گرانی دالر 
صادرکنندگان محصوالت پتروشمی خواست تا 

ارز بیشتری را در بازار بفروش برسانند«.
ریشه نوسانات اخیر چیست؟

حسینی هاشمی پس از بیان خصوصیات کلی بازار 
ارز در اقتصاد ایران در تشریح علل نوسانات اخیر 
گفت:« یکی از علل افزایش اخیر قیمت دالر در 
بازار ایران، انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور 
در آمریکا است. پس از انتخاب ترامپ احساس 
ناپایداری و ناامنی در جهان افزایش پیدا کرده 
است و بسیاری از مردم تالش می کنند با تبدیل 
بخشی از دارایی های خود به ارز معتبری مانند 
کنند  حفظ  را  خود  داشته هایشان  ارزش  دالر، 
بنابراین تقاضا برای دالر در بازارهای جهانی باال 

رفت . قیمت آن هم افزایش یافت تا جایی که 
چندی قبل رکورد ۱4 ساله خود را نیز شکست. 
این افزایش جهانی خواه ناخواه بر قیمت دالر در 

ایران نیز اثر گذاشت«.
پتروشیمی ها به دنبال چه هستند؟

مدیرعامل سابق بانک سرمایه با اشاره مجدد به 
جنس غیر بازرگانی ارز تزریقی به بازار کشور در 
تشریح علت بعدی جهش قیمتی اخیر گفت:« پس 
از موج اول افزایش نرخ ارز در بازار، بانک مرکزی از 
شرکت های پتروشمی که بیشترین ارز صادراتی را 
در اختیار دارند، خواست تا ارزها حاصل از صادرات 
را در بازار بفروشند. این شرکت ها به ظاهر خواست 
بانک مرکزی را پذیرفتند اما در عمل اتفاق خاصی 

نیفتاد و ارز تزریقی آن ها افزایشی نیافت«.
مشکالت  از  »یکی  ادامه داد:  حسینی هاشمی 
تمام  که  است  این  ارز  بازار  در  ما  همیشگی 
تولیدی  واحدهای  از  اعم  اقتصادی  بنگاه های 
صادرکننده، بانک ها و برخی شرکت ها که ارز در 
اختیار دارند، تمایلی برای اینکه در مدیریت بازار 
مسئولیتی داشته باشند، ندارند و بیشتر تمایل 
دارند ارز خود را در فصل گرانی وارد بازار کنند 

تا سود بیشتری ببرند«.
دست بانک مرکزی بسته است

وی ادامه داد: اگرچه توزیع کننده انحصاری ارز 
را در اقتصاد ایران باید بانک مرکزی دانست اما 
واقعیت این است که دست بانک مرکزی نیز در 
شرایط فعلی اصال برای مدیریت بازار باز نیست 
مهمترین  است.  مواجه  جدی  کمبودهای  و 
منبع درآمد ارزی ما نفت است و با وجود اینکه 
قیمت نفت مقداری افزایش پیدا کرده است اما 
هنوز این افزایش قیمت آنقدر نیست که دولت و 
بانک مرکزی بتوانند نیاز بازار را با آن تامین کنند.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات افزود:« یکی دیگر 
روابط  برقراری  عدم  بانک مرکزی،  مشکالت  از 
کارگزاری میان بانک های ایران وبا خارج است. به 
همین خاطر تدبیر بانک مرکزی برای سوق دادن 
مردم به بانک ها برای تأمین ارز مورد نیازشان عمال 
بی فایده است چرا که بانک های ما عمال رابطه 
بین المللی ارزی ندارند و تنها ارز در اختیار آن ها 
همان ارزی است که بانک مرکزی میانشان توزیع 
می کند.به گفته حسینی هاشمی »رواج رفتارهای 
سوداگرانه و وجود بیکاران فراوانی که تنها یا شاید 
راحت ترین کار برایشان داللی از هر نوع آن اعم 
از داللی ارزی است، یکی از مشکالت بزرگ بازار 
ایران است. در واقع رکود و نبود شغل مولد به 
خضور  این  است.  افزوده  ارز  دالل های  تعداد 
سوداگرانه  رفتارهای  تشدید  به  عمال  پرتعداد 

دشوارتر  بسیار  را  بازار  مدیریت  که  منجرشده 
کرده است«.

اشتباهات بانک مرکزی
از  دیگری  بخش  در  اقتصاد  کارشناس  این 
اشتباهات  به  خبرآنالین  با  خود  گفت وگوی 
تعیین سیاست های  و  ارز  بازار  در  بانک مرکزی 
ارزی پرداخت و گفت: گذشته از عواملی که خارج 
از اختیار بانک مرکزی است، متأسفانه مسئوالن 
این نهاد هم دچار اشتباهاتی شدند که به تشدید 
مشکالت دامن زده است؛ به عنوان مثال پس از 
و  بازارهای جهانی  در  برای دالر  تقاضا  افزایش 
تقویت آن مقابل ارزهایی مانند یورو، بانک مرکزی 
اعمال  را در داخل  موازنه  تغییر  این  باید  ایران 
می کرد و همان موقع رابطه ریال با دالر را تغییر 
می داد. به عبارت دیگر بانک مرکزی باید به فکر 
توازن قیمت دالر با یورو و پوند می بود چرا که 
قیمت دالر در مقابل یورو و پوند حدود ۱۰ درصد 
تقویت شده بود و ما باید این ۱۰ درصد را که به 
ایران حدود ۳۰۰ تا 4۰۰ تومان می شد در ارز 

مبادله ای اعمال می کردیم.
وی افزود:  فاصله ارز دولتی با ارز آزاد بسیار کم 
شده و به نزدیک ۸۰۰ تومان رسیده است پس 
بانک مرکزی هم نمی تواند ارز دولتی را به قیمت 
خیلی پایین بفروشد در نتیجه متقاضیان هم به 

بازار آزاد مراجعه می کنند.
تکلیف یکسان سازی نرخ ارز چه می شود؟

یکسان سازی  سرنوشت  درباره  حسینی هاشمی 
نرخ ارز هم گفت: »متاسفانه دولت دچار پارادایم 
شده است؛ اگر بخواهد نرخ ارز را یکسان کند باید 
با قیمت واقعی یکسان شود که در حال حاضر 
خیلی باال است و اگر قیمت را در این حد باال 
ببرد، تاثیر مخربی بر اقتصاد خواهدداشت. از سوی 
دیگر اگر ارز را به کرانه پایین نزدیک کند و  با 

قیمت پایین بفروشد، نمی تواند هزینه ها و کسری 
بانک  فکر می کنم  بنابراین  تامین کند  را  خود 
مرکزی باید فعال موضوع تک نرخی کردن ارز را 
کنار بگذارد و ابتدا بازار ارز را سروسامان بدهد.
وی با اشاره به تجربیات برخی کشورهای همسایه 
ایران در کنترل بازار دالر گفت: »در کشورهای 
دیگر وقتی نرخ ارز تغییر می کند، معامالت ارزی 
را متوقف می کنند تا بازار، قیمت را تعیین کند و از 
روز بعد به قیمت بازار، معامالت را از سرمی گیرند. 
در کشور ما هم طبق بخشنامه اخیر بانک مرکزی 
به بانک ها، مالک خرید و فروش، قیمت بازار آزاد 
است بنابراین چه دلیلی دارد که دولت ارز دولتی 

را تقویت کند؟
وی ادامه داد: »من فکر می کنم ارز را زمانی باید 
تک نرخی کرد که فاصله ارز رسمی و غیررسمی 
زیاد شود. تا این فاصله زیاد نشود، اعالم یک نرخ 
صورت  در  ولی  داشت  نخواهد  فایده ای  عمال 
افزایش فاصله و اعالم یک نرخ می توان با تزریق 
ارز به بازار، موقعیت تک نرخی را مدیریت و حفظ 
ارز  تامین  برای  این صورت دولت  کرد. در غیر 
متقاضیان باید ارز رسمی فراوانی عرضه کند و 
تقاضاهای واهی زیادی برای آن ایجاد می شود در 
حالی که هیچ تاثیری هم در بازار آزاد نمی گذارد 
می شود.حسینی  خالی  را  دولت  دست  تنها  و 
هاشمی در پایان گفت: »دولت های ما همواره از 
آثار تورمی تک نرخی کردن ارز هراس دارند که 
البته ترس نابه جایی هم نیست اما واقعیت این 
است که اکنون ارز تاثیر خود را در تورم گذاشته 
می  قیمت گذاری  ارز  با  که  کاالهایی  قیمت  و 
شوند باال رفته است. یعنی ما پیاز را خورده ایم و 
چشممان می سوزد پس االن زمان مناسبی است 
برای اینکه رانت و تقاضا برای ارز ارزان قیمت را 

از بین ببرد تا تقاضاهای واقعی را پاسخ بگوید«.

مبارزه  مرکزی  ستاد  سخنگوی 
کرد:  اعالم  ارز  و  کاال  قاچاق  با 
نسبت  میوه  قاچاق  حجم  گرچه 
کشور  در  آن  مصرف  و  تولید  به 
بسیار ناچیز است، اما با توجه به 
پیامدهای بهداشتی و بیوتروریسم 
قاچاق میوه، اقداماتی در راستای 
طریق  از  آن  رساندن  حداقل  به 
باربری  کارت  کردن  هوشمند 
میوه،  حمل  ماشین های  برای 
ترانزیت میوه و  بر  نظارت بیشتر 
استقرار گمرک در مناطق آزاد در 
دستور کار قرار گرفته است.قاسم 
مجموعه  کرد:  اظهار  خورشیدی 

انجام شده در زمینه ی قاچاق میوه و  اقدامات 
این  تا  تره بار طی سال های گذشته سبب شد 
اقدامات نتیجه بخش باشد و باعث کاهش حجم 
و میزان میوه قاچاق شود که البته به آن قانع 
نیستیم، اما در هفت ماهه امسال بالغ بر ۱5۲۰ 
تن میوه قاچاق به ارزش ۱۱۳ میلیارد ریال کشف 
شده که برای آنها 4۰5 پرونده تشکیل شده و پنج 
باند قاچاق منهدم شده اند.وی افزود: گرچه در 
مقایسه با حجم نیاز و مصرف میوه و محصوالت 
باغی در کشور که به بیش از ۱7 میلیون تن در 
بسیار  شده  وارد  قاچاق  میزان  می رسد  کشور 
ناچیز است اما با همکاری سازمان میادین میوه 
و تره بار شهرداری ها و سازمان حمل ونقل جاده ای 
نظارت بیشتری بر میوه های وارد شده به بازار 
انجام داده ایم و در میدان مرکزی میوه و تره بار 
در صددیم تا با راه اندازی و اجرای طرح هوشمند 
کردن کارت باربری وانت بارها و ماشین های حمل  
و  میوه  حمل ونقل  برای  بارنامه  صدور  و  میوه 
تره بار امکان جابه جایی میوه خارجی قاچاق به 
حداقل برسد.سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز، ادامه داد: برای ترانزیت میوه 
از کشور نیز تمهیداتی اندیشیده شده تا بتوانیم 
از آن طریق نظارت بیشتری بر این روند داشته 

باشیم و از سوی دیگر در صددیم تا با استقرار 
گمرک جمهوری اسالمی ایران در مبادی ورودی 
و خروجی مناطق آزاد نظارت را بر ورود و خروج 
امکان  آزاد  مناطق  از  محصوالت  دیگر  و  میوه 
قاچاق آن را کاهش دهیم تا به گونه ای شرایط 
را کنترل کنیم که محصوالت ورودی به مناطق 
آزاد به سرزمین اصلی قاچاق نشود.خورشیدی 
تصریح کرد: عالوه بر ضرورت های اقتصادی که 
برای مقابله با قاچاق میوه وجود دارد، ضرورت 
دیگر در این زمینه به سالمت میوه های وارداتی 
برمی گردد که براین اساس کاالهای وارداتی در 
این زمینه باید از حیث مسائل قرنطینه ای، نباتی 
و بهداشتی هیچ گونه مشکلی نداشته باشند و 
مساله دیگر نیز به بیوتروریسم باز می گردد، چرا 
که هم اکنون ایران کشوری است که در معرض 
و  دارد  قرار  از سوی دشمنان  زیادی  تهدیدات 
احتمال ورودی عمدی آفاتی که بتوانند سرمایه 
دارد  وجود  دهد،  قرار  تاثیر  تحت  را  کشاورزی 
بنابراین مجموعه ها و دستگاه های متولی مانند 
دارو،  و  غذا  سازمان  کشاورزی،  جهاد  وزارت 
گمرک جمهوری اسالمی ایران و غیره برای مقابله 
و مبارزه با قاچاق میوه و محصوالت کشاورزی باید 
همه تالش خود را به کار بندند و بیش از پیش با 

یکدیگر هماهنگ باشند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال اعالم کرد: انهدام 5 باند قاچاقچی

کشف 1500 تن میوه قاچاق
و  مسکن  راه،  شناسی  زلزله  بخش  رییس 
شهرسازی با بیان این که تهران جزو 5 شهر 
بزرگ دنیا است که خطر زندگی در باال است، 
گفت: زلزله، فروریزش، انفجار لوله های گاز و ... 
از جمله خطراتی است که جان مردم تهران 
درباره  در  بیت اللهی  کند.علی  می  تهدید  را 
اظهار  تهران  شهر  در  اخیر  فروریزش های 
حفاری های  در  مهم  بسیار  موضوع  داشت: 
ادامه  است.وی  مسیر  اطالعات  داشتن  مترو 
انجام  تا عمق ۲۰ متر  داد: حفاری های مترو 
می شود و لوله های آب و خطوط گاز در عمق 
۲ متری است حال اینکه با توجه به گسسته 
بودن خاک تهران در حفاری ها امکان ریزش 
مانند  سطحی  المان های  این  که  دارد  وجود 
لوله های آب و گاز را تحت تاثیر قرار می دهد.
رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، 
 5۱ وجود  به  اشاره  با  شهرسازی  و  مسکن 
نکته مهم  تهران گفت:  قنوات در  هزار حلقه 
این است که رشته قنات های زیادی در تهران 
وجود دارد که 5۱ هزار حلقه آن شناخته شده 
قنات های  است  ممکن  نسبت  همین  به  و 
ناشناخته زیر زمین تهران وجود داشته باشد.
بیت اللهی با بیان اینکه بیش از 6۰۰ کیلومتر 
رشته اصلی قنوات در تهران وجود دارد، گفت: 
این رشته قنوات در اقصی نقاط شهر تهران از 
جنوب تا شمال به صورت رگه های آب وجود 
دارد که در گذشته این رگه های آب به سمت 
باغات هدایت می شده اند.وی افزود: حال جای 
این باغات در تهران را ساختمان ها گرفته اند و 
در این اراضی ساخت و ساز انجام شده است 
در  مانده اند.  باقی  بالتکلیف  قنات ها  این  اما 
جلوی  وقتی  گودبرداری ها  و  ساختمان سازی 
قنات ها  این  این رگه های آب گرفته می شود 
سعی می کنند راه شان را باز کنند و خاک تهران 
هم بسیار گسسته است. بنا بر این این فرآیند 
خاک تهران را ضعیف می کند و می بینیم که 
خیابان های  در  فروریزش  چندین  روزها  این 

تهران رخ داده است.این مقام مسئول با تاکید 
به  فروریزش ها  این  از  بسیاری  اینکه علت  بر 
دلیل آب های زیرسطحی است ،به ایلنا  گفت: 
می شویند  را  خاک  زیرسطحی  آب های  این 
به  که  می کنند  ایجاد  زیرزمینی  حفره های  و 
تدریج این حفره ها بزرگ می شوند و فروریزش 
باعث  که  می رسند  مرحله ای  به  و  می کنند 
تهران  خیابان های  در  عمیق  فروریزش های 
پروژه های  به  اشاره  با  می شوند.بیت اللهی 
متعدد مترو در سطح شهر تهران اظهار داشت: 
به طور قطع اگر بتوانیم تمهیدات و اقدامات 
مهندسی انجام دهیم می توانیم جلوی بسیاری 
از این حوادث و خسارات را بگیریم.وی افزود: 
جلسات  و  داشتیم  مذاکراتی  مترو  شرکت  با 
هم اندیشی برگزار شده است و قرار بر این است 
که کمیته ویژه ای برای حفاری مترو و کمیته 
مدیران  حضور  با  گودبرداری ها  برای  ویژه ای 
و شهرداری  و شهرسازی  راه  تحقیقات  مرکز 
و  گودبرداری ها  به  اشاره  با  شود.وی  تشکیل 
گفت:  تهران  سطح  در  خطرناک  حفاری های 
حفاری های بیش از ۲۰ متر جزو حفاری های 
تهران  شهر  در  اینکه  حال  هستند  خطرناک 
انجام شده  تا عمق 7۰ متر هم  حفاری هایی 
است و بر روی گسل های تهران هم پروژه های 
این چنینی بسیاری انجام شده است که نیاز 
به تمهیدات ویژه دارند.رئیس مرکز تحقیقات 
شرایط  این  با  کرد:  تاکید  شهرسازی  و  راه 
تهران جزو 5 شهر بزرگ دنیا است که خطر 
در  گفت:  است.وی  باال  بسیار  آن  در  زندگی 
دارد  وجود  شهری  بالقوه  مخاطرات  تهران 
تهدید می کند خطر  را  زندگی ساکنانش  که 
بروز زلزله، فروریزش ها ، خطراتی مانند انفجار 
خطوط لوله های گاز، آلودگی هوا ، ریزش بافت 
فرسوده، جان ساکنان تهران را تهدید می کند 
و با توجه به اینکه تراکم جمعیتی در تهران 
باال است ممکن است میزان خسارات و تلفات 

بسیار باال شود.

خطراتی که جان مردم تهران را تهدید می کند؛

تهران جزو 5 شهر خطرناک دنیا

دولت ها سالهاست از تک نرخی کردن ارز هراس دارند؛

چه زمانی برای تک نرخی کردن ارز مناسب است؟
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وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی، معرفی مشهد 
پايتخت  عنوان  به   2017 سال  در  مقدس 
جهان اسالم را فرصت مغتنمی برای معرفی، 
ابعاد  و  رضوی  فرهنگ  تبيين  و  ترويج 
برنامه  گفت:   و  دانست  امام  آن  شخصيتی 
امام  المللی  بين  جشنواره  پانزدهمين  های 

رضا )ع( بايد معطوف به اين مهم باشد.
سيد رضا صالحی اميری روز شنبه در شورای 
فرهنگی  پانزدهمين جشنواره  سياستگذاری 
و هنری و بين المللی امام رضا )ع(، با تاکيد 
اصلی  هدف  بايد  افزايی  معرفت  اينکه  بر 
تبليغاتی  امور  در  هرگز  و  باشد  جشنواره 

مبنا،  و  محور  اگر  کرد:  اظهار  نشويم،  محو 
گم  هدف  يقين  بطور  باشد  افزايی  معرفت 

نخواهد شد.
تصريح  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
کرد: مردم ايران به عنوان مسلمان، شيعه و 
پيرو واقعی ائمه اطهار و اهل بيت )ع( نياز به 
بکارگيری  بايد  ندارند.به گفته وی،  تبليغات 
فرهنگی  ابزارهای  ويژه  به  ها  ظرفيت  همه 
و هنری در تبيين، ترويج و معرفی فرهنگ 
رضوی و اهل بيت )ع( به ويژه اين دوره که 
مشهد به عنوان پايتخت جهان اسالم معرفی 
می شود، با جديديت دنبال و پيگيری شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

مشهد به عنوان پایتخت جهان اسالم معرفی می شود

اولین کنسرت رسمی
 »محمدرضا گلزار«

دو  از حدود  بعد  پاپ  موسيقی  خواننده  گلزار  محمدرضا 
اولين  باألخره  موسيقی،  حوزه  در  حرفه ای  فعاليت  دهه 
کنسرت رسمی خود را با همت موسسه فرهنگی »اکسير 
بندرعباس  تاالر آوينی شهر  تاريخ 21 دی در  نوين« در 

برگزار خواهد کرد.
اين خواننده هفته پيش اعالم کرد که با موسسه فرهنگی 
برای  خانزاده  محمدرضا  مديريت  به  نوين  اکسير  هنری 
رسيده  توافق  به  تهران  در  کنسرتش  اولين  برگزاری 
است که همين خبر گمان ها را به اين سمت می برد که 
را  کنسرت هايش  تور  ديگر،  خواننده های  مانند  به  هم  او 
لحظاتی  گلزار  وجود،  اين  با  زد.  کليد خواهد  پايتخت  از 
که  نوشت:»خوشحالم  خود  اينستاگرام  صفحه  در  پيش 
اولين کنسرت خودم را در کنار هواداران و مردم خون گرم 

بندرعباس شروع می کنم.«
نخستين کنسرت رسمی محمدرضا گلزار در روز سه شنبه 
21 دی ماه در تاالر آوينی شهر بندرعباس برگزار می شود 
و بليت فروشی اين کنسرت نيز از تاريخ پنج شنبه 9 دی از 
رأس ساعت 16 در سايت رسمی موسسه »اکسير نوين« 

به نشانی exirconcert.com آغاز خواهد شد.
محمدرضا گلزار بازيگر مطرح سينما در اواخر دهه 70 وارد 
موسيقی  گروه  در  نوازندگی  و ضمن  موسيقی شد  حرفه 
را  »ريزار«  و  »دارکوب«  موسيقی  گروه های  »آريان«، 
راه اندازی کرد و به همراه گروه »ريزار« در چند کنسرت 

موسيقی نيز به عنوان سرپرست به روی صحنه رفت.

»ناکوک« در سکوت خبری ساخته شد

 فيلم سينمايی »ناکوک« به کارگردانی امير پورکيان در 
سکوت خبری ساخته شد. 

نسخه اوليه فيلم سينمايی »ناکوک« به کارگردانی امير 
امير عابدی  و  پروان  فيلم  تهيه کنندگی خانه  پورکيان و 
که در سکوت خبری ساخته شده است، به دبيرخانه سی 

و پنجمين جشنواره فيلم فجر تحويل داده شد.
امير  اثر  نخستين  و  اجتماعی  درام  يک  »ناکوک«   
متفاوت  با قصه ای  است که  کارگردان  مقام  در  پورکيان 
داده  قرار  مدنظر  را  خانوادگی  مشکالت  از  خاصی  نوع 

است.
در خالصه داستان »ناکوک« آمده است: آرش نوجوانی 
که به تازگی از بند مواد مخدر رها شده است و با مادرش 
برادر  از  که  دوستش  با  کافه ای  در  او  می کند،  زندگی 
که  آرش  پدر  است.  کار  مشغول  است،  نزديک تر  او  به 
مدت ها قبل از ايران متواری شده و در فضای مجازی با 
فرزندش ارتباط برقرار کرده، قرار است به ايران بازگردد 

اما مساله ای جديد و فضای ملتهبی در راه است.
شقايق فراهانی، سعيد شريف، سام حسامی و مهسا عالفر 

بازيگران »ناکوک« هستند.
پورکيان،  امير  کارگردان:  از  عبارتند  »ناکوک«  عوامل 
و  پروان  فيلم  خانه  تهيه کننده:  اصغری،  علی  نويسنده: 
صحنه:  طراح  قيدی،  مرتضی  فيلمبردار:  عابدی،  امير 
آبتين برقی، صدابردار: محمد شاهوردی، صداگذار: حسن 
تدوين:  اطيابی،  الهام  چهره پردازی:  طراح  ابوالصدق، 
موسيقی:  رحمانی،  ايرج  توليد:  مدير  حسينی،  حامد 
شهريار حدادی، مشاور رسانه ای: مريم قربانی نيا و مشاور 

تبليغات و فضای مجازی: سپيده هاشمی.

هانیه توسلی 
در نقش همسر یک سرباز آمریکایی

عاشقانه  »نامه های  نمايش  در  توسلی  هانيه  روزها  اين 
که  آمريکايی  سرباز  يک  همسر  نقش  در  خاورميانه«  از 
برای يافتن همسر خود به افغانستان می رود روی صحنه 

می رود.
»نامه های عاشقانه از خاورميانه« به نويسندگی کيومرث 
مرادی و پوريا آذربايجانی و کارگردانی کيومرث مرادی و 
با حضور طناز طباطبايی، پانته آ پناهی ها و هانيه توسلی 
در مقام بازيگر روايتگر زندگی سه زِن در جستجوی صلح  

و بازمانده از خاکسترهای  جنگ های معاصر است.   
عاشقانه  »نامه های  نمايش  از  در صحنه ای  توسلی  هانيه 

از خاورميانه« 
جميله با بازی طناز طباطبايی بعد از طی راهی طوالنی از 
عراق تا انگلستان در پروسه قوانين مهاجرت انگلستان گير 
کرده است.زيبا با بازی پانته آ پناهی ها دختری افغان است 
که تالش می کند با اجرای پرفورمنسی در انگلستان برای 
خود و دو دختر ديگری که نياز فوری به کمک های پزشکی 
و ويزا برای اقامت دارند، کمک خيرخواهانه جمع کند.و 
آمريکايی  سرباز  يک  همسر  توسلی  هانيه  بازی  با  آنجال 
است که با وجود همه مخالفت ها برای يافتن همسر خود 
به افغانستان می رود تا همسر گم شده اش را پيدا کند.به 
گزارش خبر انالين»نامه های عاشقانه از خاورميانه« تا 26 
آذر هر روز ساعت 19:30 در تماشاخانه تازه تاسيس پاليز 
واقع در خيابان کريمخان، خيابان عضدی جنوبی )آبان(، 

خيابان سپند، پالک 69 روی صحنه می رود.

فیلم محیا

يادها و خاطره ها در زمان امروز يادی می کند از فيلم محيا فيلمی 
اکبر خواجويی ساخته  تهيه کنندگی  و  نويسندگی  کارگردانی،  به 

سال 1386 است.
خالصه فيلم:جاويد دانشجوی پزشکی که از ديدن مردگان و خون 
به شدت هراس دارد،با دختری آشنا ميشود که شرطی نا ممکن را 

برای ازدواج با او ميگذارد و آن شستن 7 مرده است...
ديپلم  فجر  فيلم  دوره جشنواره  و ششمين  بيست  در  فيلم محيا 

افتخار نقش اول مرد را شهاب حسينی کسب کرده است.

دیالوگ به یاد ماندنی این فیلم:
برای  کردیم  عادت  عمره  یه  ما   : حمیدی(  )الهام  محیا 

چیزایی که میخوایمو بهشون نمیرسیم
فاتحه بخونیم . . 

یادها و خاطره ها در زمان .....

آن کس که به دست جام دارد 
 سلطانی جم مدام دارد

آبی که خضر حیات ازو یافت 
 در میکده جو که جام دارد

امروز با حافظ

»عمو فردوس«
 نامزد نوبل بهترین معلم جهان

 

نام  به  را  او  از کودکان دهه هشتاد  بسياری  فردوس حاجيان که 
دريافت  برای  خود  شدن  نامزد  از  می شناسند،  فردوس«  »عمو 

جايزه نوبل بهترين معلم جهان خبر داد.
با گاليه  با »ميزان«  تلويزيون در گفت وگو  اين آموزگار و مجری 
از کم لطفی برخی رسانه ها نسبت به نامزدی وی برای جايزه نوبل 
سوی  از  درستی  به  افتاد  من  برای  که  اتفاقی  متاسفانه  گفت: 
رسانه ها بازنشر نشد و چنين اتفاقی مثل نامزدی جايزه نوبل در آن 

حد که بايد به اطالع مردم نرسيد.
وی درباره نامزدی خود در نوبل امسال افزود: از بين 20 هزار معلم 
بهترين  نوبل  دريافت  اصلی  نامزد  فهرست 50  در  در جهان، من 

معلم قرار گرفتم و اين از سوی مطبوعات به خوبی منتشر نشد.
بی سرپرست  برای کودکان  نوبل  اختصاص جايزه  از  فردوس  عمو 
خبر داد و خاطرنشان کرد: آکادمی نوبل امسال برای برترين معلم 
در  من  است.  گرفته  نظر  در  دالر  ميليون  يک  مبلغ  به  جايزه ای 
از  عمده ای  بخش  شوم،  انتخاب  برتر  معلم  عنوان  به  که  صورتی 
اين جايزه را به کودکان و زنان بی سرپرست اختصاص خواهم داد.

دومین »سرو ایرانی« برای »ژاله آموزگار«
»سرو ايرانی« نخستين جايزه غيردولتی ميراث فرهنگی که توسط 
در  است  شده  تاسيس  فرهنگی  و  علمی  انجمن های  از  تعدادی 
دومين دوره خود، به دکتر »ژاله آموزگار« استاد فرهنگ و زبان 
اساطيری ايران اهداء می شود.جايزه »سرو ايرانی« پس از انتخاب 
دکتر »ژاله آموزگار«،استاد پرتالش و کهنه کار فرهنگ و زبان های 
و  ترويج  برای  فرهنگی  کوشش  عمر  يک  دليل  به  ايران  باستانی 
آموزش زبان ها و اساطير ايرانی، »ميالد وندايی«، کارشناس ارشد 
ميراث  حوزه  در  سال  برتر  جوان  عنوان  به  نيز  را  باستان شناسی 

فرهنگی انتخاب کرد که اين جايزه به او نيز اهداء خواهد شد.
خوی،  شهرستان    1318 آذر   12 متولد  آموزگار«  »ژاله  دکتر 
باستانی  تحصيالت خود را در تبريز و پاريس در رشته زبان های 
ايران به پايان رساند و سال ها به عنوان همکار استاد فقيد دکتر 
درگذشت  از  و پس  پرداخت  علمی  فعاليت های  به  تفضلی  احمد 
او به تدريس و تاليف و ترجمه ادامه داد. از جمله آثار تأليفی او 
پهلوی،  »زبان  اسالم«،  از  پيش  ايران  ادبيات  »تاريخ  به  می توان 

ادبيات و دستور آن« و» تاريخ اساطيری ايران« اشاره کرد.
و  انسان  نخستين  »نمونه های  همچون  کتاب هايی  همچنين 
نخستين شهريار« اثر آرتور کريستن سن، »شناخت اساطير ايران« 
نوشته جان هينلز و »ارداويراف نامه« ويرايش فيليپ ژينيو از آثار 

ترجمه ای اين استاد کهنه کار دانشگاه تهران است.

آن سوی آبها

آدم بزرگ، زورگو نمی گردد، آدم کوچک است 
که پلید و دیو کردار می شود.

 حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

»ماهی ها پرواز می کنند!«
 به بازار نشر می آید

می کنند!«  پرواز  »ماهی ها  داستانی  کتاب 
ترجمه  با  زودی  به  هانت  ماللی  ليندا  نوشته 
پروين علی پور توسط نشر چشمه منتشر و راهی 

بازار نشر می شود.
 به گزارش مهر کتاب داستانی »ماهی ها پرواز  
می کنند!« نوشته ليندا ماللی هانت برای مخاطبان 
نوجوان، به زودی با ترجمه پروين علی پور توسط 

نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر می شود.
ااَلی  که  است  قرار  اين  از  کتاب  اين  داستان 
درس  ششم  کالس  در  که  دختری  نيکرسون 
می خواند، مشکل خواندن دارد. اما هربار که به 
مدرسه  جديدی وارد می شود، با دردسرهايی که 
درست می کند، ناتوانی اش را در خواندن از ديد 
همه پنهان می کند، او از شنيدن لقب ُکندذهن، 
دير آمونه و احمق به تنگ آمده، ولی می ترسد از 
کسی کمک بخواهد. فکر می کند: چه فايده؟ مگر 

خنگی هم درمان دارد؟
مانند  نابغه هايی  آيا  با خود فکر می کند  االی 
ديسنی،  والت  داوينچی،  اديسون،  انيشتن، 
چرچيل و... که در کودکی به آن ها لقب کندذهن، 
او،  مثل  بودند،  داده  غيرخاّلق  و  بی استعداد 
»ديسلکی« يا »خوانش پريشی« نداشتند؟کتاب 
داستان »ماهی ها پرواز می کنند!« برنده  بيش از 
30 جايزه  و افتخار بين المللی از جمله جايزه  
بلورين 2015،  بادبادک  اشنايدر 2016، جايزه  
پرفروش ترين کتاب آمازون در زمينه  ناتوانی ها، 
قلدری،  درباره   نوبل«  اَند  »بارنز  برگزيده   کتاب 
کتاب ماه و کتاب سال به انتخاب آمازون شده 

است.

در بازار کتاب

ششمين  اختتاميه  در  هنری  حوزه  رئيس 
گفت:  انقالب  شعر  المللی  بين  جشنواره 
اميدآفرين،  آرمان ساز،  شعر  انقالب،  شعر 
انقالب  شاعر  و  است  مسئول  و  هدايت گر 
کسی است که به ايام ا... توجه داشته باشد. 
اميری  مرتضی   ، زمان  پيام  گزارش  به 
جشنواره  ششمين  علمی  دبير  اسفندقه 
ابتدای  در  انقالب  شعر  بين المللی 
عصر  که  جشنواره  اين  اختتاميه  مراسم 
برگزار  شيراز  در  دی ماه   8 چهارشنبه 
انقالب  رهبر  از  بايد  اينکه  بيان  با  شد، 
از  کرد:  اظهار  کنم،  سپاسگزاری  شهدا  و 
جشنواره  پيام  و  کردند  لطف  که  جوانانی 
شعر انقالب را دريافت و در آن حضور پيدا 

کردند هم سپاسگزارم.
وی ادامه داد: از شعر سپاسگزارم. اگر چه 
می  وفايی  بی  او  به  گاه  بی  و  گاه  ما  همه 
کنيم، اما باز شعر مهربان است و ما را گرد 
می  يادآوری  ما  به  و  کند  می  جمع  هم 
پاکی  و  طراوت  انقالب،  سرمايه  که  کند 
در  نيز  لبنانی،  شاعر  بزی،  است.شوقی 
لبنان  از جنوب  اينکه  به  اشاره  با  سخنانی 
در  سنگی  هر  گفت:  است،  آمده  ايران  به 
تکيه  مجاهدی  شهيد  به  لبنان،  جنوب 

کشور  اين  در  که  بادی  هر  و  است  داده 
می وزد، عامل سپاس مردم لبنان به ملت 

ايران است.
يوسف)ع(  حضرت  گفت:  همچنين  وی 
ايشان  است،  بوده  مقاومت  زمره  در  نيز 
زاده  زيبا  انسان  که  داد  ياد  ما  به 
زيبا  زندگی  طول  در  بلکه   نمی شود، 
رئيس  شريف،  مومنی  شود.محسن  می 
ضمن  برنامه  اين  ادامه  در  هنری،  حوزه 
مهمانان  و  برگزارکنندگان  از  تشکر 
جشنواره  ششمين  خارجی  و  داخلی 

آثار  کرد:  اظهار  انقالب،  شعر  بين المللی 
طهماسبی)فريد(  قادر  همچون  شاعرانی 
توجه  قابل  انقالب  شعر  شناخت  برای 
ساز،  آرمان  شعر  انقالب،  شعر  است. 
است.  مسئول  و  گر  هدايت  اميدآفرين، 
انقالب  حماسه های  راوی  انقالب  شعر 
افزود:  پايان سخنان خود  در  است.مومنی 
زحمت  که  را  کسانی  می کنيم  ستايش 
منفعت  خاموشی  به  را  حقيقت  بر  فرياد 
هستيد.در  گونه  اين  شما  و  دادند  ترجيح 
از پيش کسوتان شعر  مراسم همچنين  اين 

مردانی،  نصرا...  زنده ياد  همچون  انقالب، 
طهماسبی  قادر  و  سجادی  محمود  سيد 
آمد.قادر  عمل  به  تجليل  و  تقدير 
اشاره  با  سخنانی  در  )فريد(  طهماسبی 
عنوان  کشورمان،  در   88 سال  حوادث  به 
اسالمی  انقالب  در  سختی  روزهای  کرد: 
همه  اما  بود.  بزرگی  حجمه  و  داشتيم 
همچنان  البته  است.  شدنی  حل  اين ها 

باشيم. هوشيار  و  بيدار  بايد 
که  بفهمد  بايد  امروز  شاعر  افزود:  وی 
رسالتش چيست. اين اتحاد گرامی که بين 

شاعران رخ داده نبايد از بين برود.
شعرخوانی  برنامه  اين  بخش های  ديگر  از 
محمود  بزرگی،  ده  احد  شاعرانی همچون 
نيا،  يوسف  فيض،  ناصر  کسبی،  حبيبی 
بود. فرهنگ  راديو  مدير  رحمانيان  صادق 
اللهی  کرم  حماسی  و  شور  پور  سخنرانی 
ديگر  از  نيز  شيراز  هنری  حوزه  رئيس 
اين مراسم  اين مراسم بود.در  بخش های 
نظری،  فاضل  چون  ادبی  های  شخصيت 
عباس  بيدج،  موسی  قزوه،  عليرضا 
شاعران  از  کثيری  جمع  و  محمدی 
عالقه  و  فارس  استان  مسئوالن  جوان، 

داشتند. حضور  ادبيات  به  مندان 

مومنی شریف:

 شعر انقالب آرمان ساز، هدایت گر و مسئول است 

»کارگر ساده نیازمندیم« به 
حوزه هنری رسید

ساده  »کارگر  سينمايی  فيلم  سازندگان 
اين  پخش  برای  هنری  حوزه  با  نيازمنديم« 

فيلم به توافق رسيدند.
فيلم  پروژه،  رسانه ای  مشاور  از  نقل  به 
به  نيازمنديم«  ساده  »کارگر  سينمايی 
هادی،  منوچهر  کارگردانی  و  تهيه کنندگی 
در جشنواره ی فيلم فجر امسال به نمايش در 
می آيد و پس از آن درباره ی اکران عمومی آن 

تصميم گيری خواهد شد.
و  طرح  مجری  عامريان  سيدابراهيم 
درباره ی  سينمايی  فيلم  اين  سرمايه گذار 
گفت:  فيلم  اين  پخش  و  اکران  وضعيت 
پخش  برای  هنری  حوزه ی  با  به تازگی 
پايان  از  بعد  و  رسيده ايم  توافق  به  فيلم 
اکران  زمان  درباره ی  فجر  فيلم  جشنواره ی 
آن تصميم گيری خواهيم کرد. اميدواريم اين 
قشرهای  از  يکی  مشکالت  روايتگر  که  فيلم 
از  خوبی  استقبال  با  است،  جامعه  کم درآمد 

سوی مخاطبان مواجه شود.
صفری،  سيامک  ناصر،  يکتا  پسيانی،  آتيال 
سحر قريشی، فاطمه رستمی، مهران احمدی، 
بهرام افشاری، سيروس همتی، مجيد اصغری، 
طهرانی  رحيمی  روژين  و  محرابی  مهدی 
آرين  خردسال،  هنرمندان  با  همراهی  با 
اسماعيلی و آرميتا اسماعيلی، بازيگران اصلی 

اين فيلم سينمايی هستند.

خبر

فيلم های  فروش  آمار  آخرين  اعالم  با 
»سالم  کمدی  فيلم  دو  اکران  حال  در 
پرفروش ترين ها  »آس وپاس«  و  بمبئی« 
نيز  ديگر  کمدی  يک  هفته  اين  و  شدند 

به چرخه ی اکران اضافه شد.
پخش  دفتر  مدير  بابائيان  داريوش 
سينمايی  فيلم  فروش  فيلم  شکوفا 
کارگردانی  به  بغداد«  در  اصفهانی  »چهار 
تومان  ميليون   54 را  ممتاز  محمدرضا 
از  که  فيلم  اين  گفت:  و  کرد  اعالم 
در  شده  اکران  دی(  )هشتم  چهارشنبه 
 9 و  تهران  سينمای   20 حاضر  حال 

سينمای شهرستانها را در اختيار دارد.
بغداد«  در  اصفهانی  »چهار  کمدی  فيلم 
روايت  را  اصفهانی  خانواده ای  زندگی 
پيش  مشکالت  وجود  با  که  می کند 
همين  و  می شوند  جنگ  درگير  رويشان، 
مسئله برای آنان حواشی مختلفی در پی 

دارد.
نسيم  پخش  دفتر  مدير  خانی  سعيد 
فيلم  اين  گفت:  رقم  اين  اعالم  با  صبا 
اکران  هفته  از چهار  در حال حاضر پس 
سينمای   19 و  تهران  سينمای   16 در 

شهرستانها در حال نمايش است.

»فیلم هندی« ایران از 8 میلیارد گذشت

آمريکايی  باسابقه  بازيگر  تارباک«  »باربارا 
تارباک«  »باربارا  نوشت:  درگذشت.»ورايتی« 
در  بازی  برای  بيشتر  که  آمريکايی  هنرپيشه 
سريال های »بيمارستان عمومی« و »داستان 
آمريکايی« شهرت داشت،   در سن  ترسناک 

74 سالگی در لس آنجلس درگذشت.
نقش »خانم  »بيمارستان عمومی«  در  او که 
 9 سن  از  می کرد،    بازی  را  جکس«  جين 
سالگی با بازی در »سرزمين قصه« وارد عرصه 
هنر شد و در دانشگاه رشته بازيگری را دنبال 

کرد و تا مقطع دکتری ادامه داد.

و  »کاگنی  باربارا«،  »سانتا  »والتون ها«، 
و  چارلی«  »ستاره های  »داالس«،  ليسی«،   
»دختران طاليی« از ديگر کارهای تلويزيونی 

او بودند.
در  و  بود  فعال  هم  »برادوی«  در  »تارباک« 
»ديويد  کارگردانی  به  آبی«  »موتور  تئاتر 

ممت« هنرنمايی کرده بود.
اين زن هنرپيشه در چندين فيلم  سينمايی از 
پستال هايی  »کارت  موآب«،  »داستان  جمله 
هالک  »مرگ  بزرگ«،  »دردسر  کاخ«،  از 
باورنکردنی« و »رفته« ايفای نقش کرده بود.

بازیگر »داستان ترسناک آمریکایی« درگذشت
کوتاه از جهان کوتاه از ایران

جناب آقای 
محمد علی طاهری نژاد

سمت  به  جنابعالی  شایسته  انتصاب 
رییس بانک ملی، شعبه وزارت ارشاد را 
تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون 

شما را از درگاه ایزد منان خواهانیم.
روزنامه زمان-سرپرستی استان تهران


