
سخنگوی وزارت امور خارجه: 

مناقشه گازی با ترکمنستان سیاسی نیست
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این مطلب که امیدواریم برجام بتواند تأثیرش را در وضعیت اقتصادی 
و زندگی مردم بگذارد، گفت: هر جا که ما احساس کنیم نقض برجام از سوی مقابل به وجود آمده است، 
را  کارهایی  توانیم  ها می  و چه در سایر بخش  فردو  در  است، چه  باز  اقدامات مشخص  برای  ما  دست 
انجام دهیم و البته تا همان حدی که جناب رئیس جمهور در این خصوص بیان کردند، کافی است و ما 
امیدواریم این موضوع برجام بتواند راه خود را به درستی ادامه دهد و تأثیرش را در وضعیت اقتصادی و 

زندگی مردم بگذارد.

»ایران ساخت« تجلی اقتصاد نخبگان

»جامعه ایرانی از دیرباز تاکنون با هوشمندی و خالقیت مأنوس بوده و با اتکا به ارزش های دینی و انقالبی برای 
رشد و پیشرفت کشور تالش کرده است. دهه چهارم انقالب اسالمی دهه پیشرفت و عدالت است و اقتصاد 
مقاومتی یگانه رهیافت اقتصادی برای تعالی کشور ترسیم  شده است. اقتصاد دانش بنیان با تکیه  بر هوش ایرانی، 
تولید ثروت از حوزه علم و فناوری را هدف قرار داده است تا حرکت نخبگانی کشور در مسیر اقتصاد مقاومتی 

رهنمون گردد. 
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رهبر معظم انقالب:

اقتصاد مقاومتی یک اندیشه
 تجربه شده در دنیا است

10

اقـتصاد را وارد منـازعات 
سـیاسی نـکنند

اینکه  بیان  با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  اقتصاد:  گروه 
قطعاً دستیابی به رشد های باالی اقتصادی شدنی است به 
شرط آنکه منازعات انتخاباتی و اهداف سیاسی را وارد این 
اهداف نکنیم، از گروه های سیاسی خواهش کرد اقتصاد را 

وارد منازعات سیاسی نکنند.

به تعهد خود برای حفظ توافق 
هسته ای ادامه می دهیم

هسته ای  توافق  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
ایران و گروه 1+5 را حاصل یک دیپلماسی موثر توصیف 
کرد و گفت: در سال 2017 نیز به تعهد خود برای حفظ 

این توافق ادامه می دهیم.

خبراقتصادی

مشروح گفت وگوی تلویزیونی روحانی با مردم:

 به شرایط اقتصادی کشور 
امیدوار هستیم

فیش های حقوقی تنها مربوط به دولت نیست

2 11۵ ۳

رئیس جمهور تصریح کرد: همه آنچه در زمینه برجام 
می خواستیم، چه در موضوع انرژی هسته ای و چه در 
سایر موضوعات عملیاتی شده است و فقط در بخش 

بانکی است که همچنان مواردی وجود دارد.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی شامگاه 
با  تلویزیونی  یکشنبه 12 دی در گفت و گوی زنده 
مردم، ضمن تبریک سال نو میالدی، والدت حضرت 
مسیح و میالد امام حسن عسکری )ع( در پاسخ به 
میزان  افزایش  و  بیکاری  زمینه حجم  در  پرسشی 
اشتغال در کشور اظهار کرد: مساله اشتغال مهم ترین 
مسئله کشور است. در میان همه مسائلی که حائز 
اهمیت است، اشتغال مهم ترین مسئله است و بیکاری 

می تواند معضلی بسیار بزرگ برای جامعه ما باشد.
وی افزود: بسیار نگران کننده است که در خانواده ای 
یک یا دو یا سه جوان بیکار وجود داشته باشد. یک 
جوان 20 تا ۳0 ساله که توان مالی برای ازدواج و 
شروع زندگی ندارد و علت آن نیز عمدتا نبود اشتغال 
است برای جامعه ما بسیار حیاتی است و باید برای 

افزایش اشتغال برنامه مشخصی داشته باشیم.
محصل  جمعیت  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
افزایش  گذشته  سال  چند  طول  در  دانشگاهی 
جمعیت  کرد:  تصریح  است،  داشته  گیری  چشم 
محصل دانشگاهی ما از دو میلیون و 200 هزار نفر 
درسال گذشته امروز به ۴ میلیون و ۸00 هزار نفر 
رسیده است و هر روز نیز جمع قابل توجهی به فارغ 
التحصیالن ما اضافه می شود و در کنار آن ها کسانی 
هم هستند که به دانشگاه نمی روند و آن ها هم به 

اشتغال نیازمندند.
آمار اشتغال در چند سال گذشته آمار نسبتا خوبی 

بوده است
روحانی با تاکید بر اینکه آمار اشتغال در چند سال 
گذشته آمار نسبتا خوبی بوده است، اظهار کرد: اگر از 
سال ۸5 تا ۹0 به آمارها نگاه کنیم اشتغال خالص و 
ثابت ما یکنواخت است و حدود 1۴ هزار شغل ثابت 
هر ساله ایجاد شده و در عین حال موضوع بیکاری نیز 
تراکم بیشتری یافته است و امروز کسانی که متولد 
دهه ۶0 یا اوایل 70 هستند نیاز به اشتغال دارند اما 
ما در دو سال گذشته آمار نسبتا خوبی برای اشتغال 

داشته ایم که به تدریج این آمار بهتر نیز شده است.
ایران  از جمعیت  نفر  میلیون  امروز 2۳  افزود:  وی 
دارای شغل است و این میزان از 21 میلیون و ۳00 
هزار نفر در دو سال گذشته امروز به 2۳ میلیون نفر 
رسیده است. البته هرساله نیز حدود یک میلیون و 
200 هزار نفر خواستار شغل هستند که این میزان از 
تابستان پارسال تا تابستان امسال را در بر می گیرد و 
این در شرایطی است که اشتغال زایی در مدت مشابه 
حدود 700 هزار نفر بوده است و سال گذشته نیز این 

میزان در رقمی مشابه قرار داشته است.
دهه  طول  در  که  کشورهایی  داد:  ادامه  روحانی 
گذشته به طور متوسط توانسته اند ۶00 هزار شغل 
ایجاد کنند تنها 5 کشور بوده اند و آمار 700 هزار 
شغل که در دو سال اخیر ایجاد شده است رقم بسیار 
باالیی است اما در این میان حدود سالی یک میلیون 
نفر نیز به جمعیت نیازمند به شغل اضافه می شود، 
بنابراین اگر ما سالی 700 هزار شغل ایجاد کنیم 

بازهم ۳00 هزار نفر به بیکاران اضافه می شود.
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه ما برای رسیدن 
کرد:  اظهار  داریم،  فاصله  اشتغال  خوب  آمار  به 
قوا  همه  دهیم  افزایش  را  اشتغال  می خواهیم  اگر 
باید دست به دست هم دهند و علت اصلی اینکه 
می گوییم سرمایه گذاری خارجی باید انجام شود، 
این است که بحث اشتغال مطرح است و برای ایجاد 

اشتغال نیازمند سرمایه هستیم.
یکی از راه های ایجاد اشتغال  فضای مجازی است

وی با بیان اینکه یکی از راه های ایجاد اشتغال  همان 
امروز  ارتباطات  وزارت  گفت:  است،  مجازی  فضای 
 ICT از طریق اعالم کرده است، 100 هزار شغل 
در کشور به وجود آمده که البته برای این کار باید 
فضای مجازی ما متناسب باشد و پهنای باند آماده ای 

داشته باشیم.
روحانی تاکید کرد: امروز خانواده های ما زندگی شان 
با شبکه های اجتماعی مرتبط شده است که البته این 
موضوع خود می تواند برای ما سرمایه ای باشد و در 
هر حال همه باید کمک بکنیم که اشتغالمان رو به 
افزایش باشد و اگر کسی به ملزومات آن صدمه بزند، 

به اشتغال کشور صدمه زده است.

روحانی در ادامه گفت وگوی تلویزیونی خود با مردم 
با بیان اینکه از حرکت به سمت اشتغال خوشحال 
جویای  افراد  با  که  فاصله ای  خاطر  به  ولی  هستم 
کار داریم، نگرانم، ادامه داد: اینکه در سال ۳00 الی 
۴00 هزار نفر بدون شغل به جمعیت بیکاران قابل 
مالحظه ای که از گذشته وجود داشته اضافه می شود، 

بسیار نگران کننده است.
وی افزود: رشد ما در اقتصاد خوب بوده اما متاسفانه 
بیکاری ما افزایش یافته است و اقتصاد ما به اندازه ای 
که توانسته اشتغال ایجاد کند، نتوانسته به اندازه کافی 

کسانی را که جویای کار هستند جذب بازار کنند.
درباره  جمهور  رئیس  از  برنامه  مجری  ادامه  در 
اینکه شرایط  بر  اظهارات برخی کارشناسان مبنی 
اقتصادی کشور شبیه به شرایط رکود است، پرسید 
که در پاسخ روحانی خاطر نشان کرد: همانطور که در 
پیام نوروزی امسال به مردم اعالم کردیم، برای سال 
1۳۹5 رشد 5 درصدی را هدف گذاری کرده ایم. در 
همین راستا نیز آمار ماه های اولیه سال نشان می داد 
که ما به سمت این رشد خواهیم رفت. از طرفی دیگر 
در بخش های مختلف اقتصاد از جمله بخش نفت و 
گاز و میعانات گازی و همچنین کشاورزی شاهد رشد 

بوده ایم.
وی ادامه داد: ستاد اقتصاد مقاومتی نیز از ابتدای سال 
تالش کرده تا تسهیالت بانکی را در اختیار واحدهای 
صنعتی کوچک و متوسط قرار دهد و بر اساس آماری 
که امروز وجود دارد، حدود 17 هزار از این واحدها از 

تسهیالت بانکی استفاده کرده اند.
رئیس جمهور با اشاره به افزایش رشد صادرات نفتی 
و غیرنفتی در سه ماهه نخست امسال در مقایسه 
و  نفتی  صادرات  نرخ  کرد:  اظهار  گذشته،  سال  با 
غیرنفتی در سه ماهه نخست با رشدی حدود ۴. 5 
درصد مواجه بوده که ما انتظار داشتیم در سه ماهه 
دوم نیز این رشد افزایش یابد. در همین راستا، امروز 
طبق محاسبات بانک مرکزی رشد شش ماه سال 
1۳۹5، 7. ۴ درصد و بر اساس محاسبات مرکز آمار 

۶. ۴ درصد است.
با بیان اینکه دو مرجع مرکز آمار و بانک  روحانی 
اعالم  و  بررسی  را  اقتصادی  رشد  نرخ  مرکزی 
می کنند، خاطرنشان کرد: تفاوت سال پایه محاسباتی 
و همچنین برخی آیتم هایی که از سوی این دو مرجع 
بررسی می شود دلیل تفاوت محاسبات این دو است 
که بر اساس اعالمی که به این دو مرجع شده باید 
تا پایان امسال، سالی واحد برای سال پایه خود قرار 

دهند تا اختالفات در محاسبات و آمار کاهش یابد.
وی در ادامه به جزئیات آمار منتشر شده از سوی 
مرکز آمار اشاره و اظهار کرد: بر اساس اعالم مرکز آمار 
در شش ماهه نخست سال در بخش کشاورزی شاهد 
5. ۹ درصد رشد بوده ایم. امسال حدود 1۴ هزار و 
700 میلیارد تومان معادل 11. 5 میلیون تن گندم 
بخش  در  رشد  است.  خریداری شده  کشاورزان  از 

کشاورزی را کشاورزان به خوبی احساس می کنند.
اد      امه د      ر صفحه 3

مشروح گفت وگوی تلویزیونی روحانی با مردم:

 به شرایط اقتصادی کشور امیدوار هستیم

این  بیان  با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
را  تأثیرش  بتواند  برجام  امیدواریم  که  مطلب 
بگذارد،  مردم  زندگی  و  اقتصادی  وضعیت  در 
گفت: هر جا که ما احساس کنیم نقض برجام 
از سوی مقابل به وجود آمده است، دست ما 
باز است، چه در فردو  اقدامات مشخص  برای 
کارهایی  توانیم  می  ها  بخش  سایر  در  چه  و 
که  حدی  همان  تا  البته  و  دهیم  انجام  را 
بیان  خصوص  این  در  جمهور  رئیس  جناب 
کردند، کافی است و ما امیدواریم این موضوع 
برجام بتواند راه خود را به درستی ادامه دهد 
زندگی  و  اقتصادی  وضعیت  در  را  تأثیرش  و 

مردم بگذارد.
سخنگوی  قاسمی  بهرام  زمان،  گزارش  به 
وزارت امور خارجه کشورمان دیروز در نشست 
هفتگی خود با اصحاب رسانه تشریح کرد: ما 
عربستان  دولت  از  ای  نامه  دعوت  گونه  هیچ 
چنین  و  ایم  نکرده  دریافت  امسال  حج  برای 
دعوت نامه ای وجود خارجی ندارد و کماکان 

در وضعیت سابق با ریاض به سر می بریم. 
آینده  سال  حج  درباره  کرد:  تاکید  قاسمی 
شرایط  به  توجه  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
ایرانی  حجاج  امنیت  و  عزت  حفظ  و  موجود 

تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.
در  همچنین  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
برای  ایران  برنامه  و  آزادسازی حلب  خصوص 
بحث  داشت:  اظهار  منطقه  در  زدایی  تنش 
حلب به جاهای خوبی رسیده و تا حد زیادی 
و  ثبات  شاهد  امیدواریم  و  شد  سازی  پاک 

امنیت در حلب و دیگر نقاط سوریه باشیم.
نقش  و  حلب   بس  آتش  خصوص  در  وی 
سه  نشست  گفت:  نیز  مسأله  این  در  ایران 
یکی  که  داشت  مهمی  ثمرات  مسکو  جانبه 
که  بود  مهمی  کشور  سه  هماهنگی  آنها  از 
بار  و  داشتند  سوریه  مسأله  در  اساسی  نقش 
دیگر تأکید می کنیم که تنها راهی که جهت 
خروج بحران سوریه قابل تصور است دستیابی 
به تفاهمات سیاسی است که ما این مسأله را 
نشست مسکو  در  و  کردیم   دنبال  به جدیت 
هم در خصوص آتش بس در سوریه و کمک  
برای یافتن راه حل سیاسی به یک جمع بندی 
به  را  نقش  این  بتوانیم  امیدواریم  و  رسیدیم 
اندازه ای که الزم است در سوریه ایفا کنیم و 

تالش های خود را در این راستا ادامه دهیم.
قاسمی در پاسخ به خبرنگاری که مدعی بود 

خارجه   وزارت  اقدامات  علیه  هایی  خبرسازی 
می  صورت  کشور  های  رسانه  در  ظریف  و 
است  دموکراتیک  کشوری  ایران  گفت:  گیرد، 
آزادانه  توانند  می  فکری  مختلف  جریانات  و 
مباحث و مواضع خودشان را بیان کنند. البته 
دنبال  به  که  ای  عده  را  جریانات  برخی  باید 
و  دولت  دستاوردهای  دادن  جلوه  مخدوش 

نظام هستند تفکیک کنیم.
داشت:  اظهار  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
به  نسبت  را  خود  مواضع  خارجه  امور  وزارت 
این اقدامات پیشتر بیان کرده که در سایت این 
وزارتخانه قابل دسترسی است و روابط عمومی 
را در خصوص  هایی  پاسخ  نیز  وزارت خارجه 
اتهامات مطرح شده بیان کرده که دیگر نیازی 

به توضیح بیشتر در این مورد نمی بینم.
اد      امه د      ر صفحه 2

سخنگوی وزارت امور خارجه: 

امیدواریم برجام در وضعیت اقتصادی مردم اثر بگذارد
مناقشه گازی با ترکمنستان سیاسی نیست

ثبت  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
سفارش واردات تمام خودروهای سواری 
وارداتی را متوقف کرد. به این ترتیب تا 
اطالع ثانوی واردات خودروهای خارجی 

ممنوع است.
طبق  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
قانون لیست خودروهای مجاز برای ورود 
به کشور را همواره در سایت »ثبتارش« 

منتشر و به روزسانی می کند.
این  به روزرسانی های  آخرین  از  یکی  در 
سایت در اوایل ماه جاری، ثبت سفارش 
در  مونتاژی  آمریکایی  غیر  خودروهای 
آمریکا ممنوع و لیست خودروهای مربوطه 

از سایت ثبت سفارش حذف شده بود.
اما نگاهی به این سایت در روز دوشنبه 

تمام  سفارش  ثبت  که  می دهد  نشان 
خودروهای سواری وارداتی متوقف شده و 
نام تمام خودروهای سواری وارداتی مجاز 
برای ورود به کشور از لیست مربوطه حذف 

شده است.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  اگرچه 
تاکنون اطالع رسانی رسمی در این رابطه 
نداشته است، اما شنیده می شود که دلیل 
این موضوع دستورالعمل ابالغی از سوی 
معاون اول رئیس جمهوری به دستگاه های 
و  واردات  ساماندهی  راستای  در  اجرایی 

بازار ارز بوده است.
صنعت،  وزارت  از  دستورالعمل  این  در 
معدن و تجارت خواسته شده که از واردات 
خودرو و دیگر کاالهای سرمایه ای با دوام 

از سوی شرکت هایی که فاقد نمایندگی 
فروش هستند،  از  و خدمات پس  مجاز 

جلوگیری کند.
این  با  این شرایط گفته می شود که  در 
خودرو  واردات  پس  این  از  دستورالعمل 
تنها  دوام  با  کاالهای سرمایه ای  دیگر  و 
اخذ  به  موفق  که  شرکت هایی  سوی  از 
نمایندگی رسمی و مستقیم خودروسازان 
و دیگر شرکت های خارجی شده اند، مجاز 
خواهد بود و اقدام صورت گرفته در توقف 
ثبت سفارش تمام خودروهای وارداتی نیز 
این  فرایند  تغییرات الزم در  ایجاد  برای 
سایت برای جلوگیری از ثبت سفارش از 
سوی شرکت های فاقد نمایندگی رسمی 

و مستقیم، صورت گرفته است.

ثبت 

سفارش متام 

خودروهای 

وارداتی 

متوقف شد

صفحه 3

همین صفحه

صفحه 2
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کالم  نور

تعیین اعضای هیات های نظارت 
بر انتخابات ریاست جمهوری

اعضای  تعیین  از  نگهبان  شورای  سخنگوی 
هیات های نظارت استانی در سراسر کشور در 

جلسه دیروز این هیات خبر داد.
به  کدخدایی  عباسعلی  ایرنا  گزارش  به 
برگزاری دومین جلسه این هیات اشاره کرد و 
گفت: دومین جلسه هیات مرکزی نظارت بر 
انتخابات ریاست  جمهوری دوازدهم با موضوع 
تعیین اعضای هیئت های 16 استان باقیمانده 

کشور برگزار شد.
وی از تعیین اعضای هیات های نظارت استانی 
در سراسر کشور در جلسه دیروز این هیات 
خبر داد و افزود: اعضای هیات های نظارت در 
15 استان در جلسه هفته گذشته این هیات 
انتخاب شدند که در جلسه دیروز اعضای 16 
استان باقیمانده نیز مشخص شدند که بدین 
ترتیب، اعضای هیات های نظارت استانی در 

سراسر کشور انتخاب شدند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان، 
انتخابات  بر  نظارت  سخنگوی هیات مرکزی 
هیات های  کرد:  تصریح  ریاست جمهوری 96 
نظارت استانی دارای 5 عضو هستند که پس 
و  رییس  جلسه،  اولین  در  اعضا،  انتخاب  از 

سخنگوی آن انتخاب می شود.
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 
و  شهر  اسالمی  شوراهای  دوره  پنجمین  و 
 )1396( آینده  سال  اردیبهشت   29 روستا 

برگزار می شود.

میانگین مشارکت در انتخابات 
ایران ۶۳درصد

اینکه  بیان  با  وزارت کشور  مدیرکل سیاسی 
انتخابات، دغدغه و  برای میزان مشارکت در 
مشکلی وجود ندارد گفت:میزان مشارکت در 
این  که  است  درصد   63 کشورمان  انتخابات 
بیشتر  اروپایی  کشورهای  برخی  از  میزان 

است.
به گزارش مهر، محمد امین رضازاده مدیرکل 
نشست  در  دیروز  کشور  وزارت  سیاسی 
حقوق  موضوع  با  که  استانداران  سراسری 
شهروندی در وزارت کشور برگزار شد، گفت: 
بسیاری از مشکالت اجتماعی، رانت ها و فساد 
ناشی از انتصاب یک فرد ناشایست در بحث 

مدیریتی است.
انتخابات را مورد  باال در  وی بحث مشارکت 
باال، قدرت  افزود: مشارکت  و  قرار داد  توجه 
مشارکت  میانگین  است.  کشور  سیاسی  نرم 
مقایسه  در  و  بوده  درصد   63 ما  کشور  در 
جمله  از  پیشرفته  کشورهای  از  بسیاری  با 
فرانسه باال بوده است؛ ما دغدغه مشارکت باال 

نداریم، اما در این زمینه باید تالش کنیم.
کرد:  تصریح  کشور  وزارت  سیاسی  مدیرکل 
یک  مشارکت ها  در  اقلیت ها  و  اقوام  حضور 
جهت  این  از  و  است  کشور  برای  فرصت 

مشارکت مهم است.
جمهوری  ریاست  انتخابات  افزود:  رضازاده 
می  سیاسی  رخداد  یک  و  دارد  ملی  گستره 
تواند تأثیر مهمی در این موضوع داشته باشد؛ 
لذا رخدادها همواره باید رصد و مدیریت شود.
وی در رابطه با بررسی صالحیت ها گفت: در 

بررسی صالحیت ها دقت و قانون مهم است.
بر  تاکید  با  کشور  وزارت  سیاسی  مدیرکل 
تقویت نهادهای مدنی برای حضور مردم در 
مهم  آینده  انتخابات  گفت:  انتخابات  صحنه 
آن  بهتر  هرچه  برگزاری  برای  باید  و  است 

تالش کنیم.

خبر

اد      امه از صفحه1
سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص مناقشه 
ایجاد شده میان ایران و ترکمنستان بر سر قطع 
گاز از طرف ترکمن ها، توضیح داد: بحث همکاری 
گاز مساله  ترکمنستان در موضوع  با  ایران  های 
گردد  بازمی   13۷5 سال  به  و  نیست  جدیدی 
نقطه  یک  به  مجددا  آن هم  از  و 1۰ سال پس 
خاصی از همکاری ها رسیدیم  که طرف ترکمن 
تحت  هم  ما  و  داد  افزایش  را  خود  های  قیمت 

شرایطی آن را پذیرفتیم.
و  بود  جریان  در  مابین  فی  مذاکرات  گفت:  وی 
حالت  دو  به  که  بود  مطرح  مساله  این  ما  برای 
ادامه  ها  روند همکاری  بدبینانه  یا  و  خوشبینانه 
داشته باشد و یا اینکه به دالیل مختلف همکاری 
شرکت  و  نفت  وزارت  بنابراین  نباشد.  پایدار  ها 
الزم  تمهیدات  بدبینانه  وضعیت  برای  ایران  گاز 
ما  شمالی  شهرهای  در  و  بودند  اندیشیده  را 

تمهیدات مقتضی اجرایی شده است.
مساله یک  این  کنم  فکر می  داد:  ادامه  قاسمی 
گاز  دو شرکت  بین  که  است  فنی  و  مالی  بحث 

با  امیدواریم  و  دارد  وجود  ترکمنستان  و  ایران 
شکل  به  خود  همسایه  کشور  با  بتوانیم  درایت 

مرضی الطرفین به تفاهم الزم برسیم.
به  پاسخ  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
خود  سخنان  در  جمهور  رئیس  که  سوال  این 
فردو  در  ایران  پایانی  تعهدات  انجام  درخصوص 
تعهدات  داریم  اصرار  ما  چرا  گفت،  را  نکاتی 
که طرف  در صورتی  دهیم  انجام  کامل  را  خود 
مقابل همچنان بدعهدی هایی را انجام می دهد؟ 
کننده  نقض  که  ایم  کرده  اعالم  بارها  ما  گفت: 
به  بتوانیم  که  جایی  تا  و  بود  نخواهیم  برجام 
همه تعهدات بین المللی خود به عنوان کشوری 
تعهدات  خصوص  در  و  هستیم  پایبند  مستقل 
طرف های مقابل هم همانگونه که جناب رئیس 
جمهور گفتند، بخش زیادی از این تعهدات انجام 
شده و شاید در بخش بانکی با مشکالتی مواجه 
و  ها  بدعهدی  به  آن  از  بخشی  البته  که  باشیم 
کارشکنی ها بر می گردد و برخی موارد دیگر آن 
آنها را ندارم به موارد دیگری  بازکردن  که قصد 

ارجاع داده می شود.

تعدادی  با  فیزیکی  برخورد  درخصوص  وی 
گفت:  هم  استرالیا  در  ایرانی  پناهندگان  از 
مدتهاست که ما با طرف استرالیایی تماس هایی 
را داریم و تاکنون طرح های مختلفی درخصوص 
یا اخیراً  از گذشته و  پناهندگان مطرح بوده که 
از  اند و طرف استرالیایی هم  به آن کشور رفته 
مدتها پیش به این امر واقف شده است که بخشی 
از آن پناهندگان که چه قانونی و چه غیرقانونی 
به آن کشور سفر کرده اند، لزوماً سیاسی نیستند 
و عده ای از آنها پناهندگان اقتصادی و اجتماعی 
هستند که به دنبال مدینه فاضله و زندگی بهتر 
از جان خودشان گذشتند و ریسک باالیی را برای 

سفر پذیرفتند.
قاسمی در ادامه افزود: به هر حال دولت استرالیا 
بازگرداندن آنها را دارد و ما نیز گفتیم که  قصد 
مشکلی در این خصوص نداریم؛ منوط به اینکه آن 
افراد پس از اثبات هویت ایرانی بودنشان، با اراده 
و تمایل خود و نه از روی اجبار، به ایران بازگردند.

صهیونیستی  ضد  قطعنامه  خصوص  در  وی 
ملل  سازمان  امنیت  شورای  در  شده  تصویب 

اظهارکرد: این مسئله گام مثبتی بود و در جهان 
و  شد  می  محسوب  بینی  پیش  قابل  غیر  امری 
البته ما نیز از آن قطعنامه استقبال کردیم و هر 
گامی که بتواند آن رژیم را تحت فشار قرار دهد تا 
از اقدامات ددمنشانه خود دست بکشد و یا ظلم 
مورد  بکاهد،  فلسطین  مردم  بر  را  خود  ستم  و 

حمایت و استقبال ایران است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: امیدواریم 
این اقدام یک شروعی باشد که رژیم صهیونیستی 
را به جایی که باید برود، هدایت کند و آن رژیم 
را از کار خالف انسانی شهرک سازی ها بازدارد و 
گام های بیشتری را در عرصه بین المللی در این 
خصوص شاهد باشیم تا احقاق بخشی از حقوق 

همه فلسطینیان را در آینده ببینیم.
وی در خصوص اقدامات برخی واسطه گران برای 
صدور ویزا در مقابل سفارتخانه های خارجی در 
تهران گفت: ما به جد پیگیر این موضوع هستیم 
و  هشدارها  این  مقاطعی  در  کنیم  می  سعی  و 
آگاهی های الزم را به مردم بدهیم که دچار این 
های  هزینه  و  نشوند  قاچاق  و  مافیایی  باندهای 

گزاف و اضافی نپردازند.
با  کرد:  تصریح  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
صحبت  خصوص  این  در  ها  سفارتخانه  برخی 
و  ایم  داده  آنها  به  را  الزم  هشدارهای  و  کردیم 
آنها هم استدالل های خودشان را داشتند. نهایتاً 
امیدواریم که بتوانیم با همکاری مردم و مشارکت 

سفارتخانه ها بر این مشکل فائق آییم.
در  ترکیه  و  میان  روابط  آینده  درخصوص  وی 
با  را  روابط خوبی  ما  میالدی گفت:  سال جدید 
و  آشکار  و  داریم  و  داشته  خود  همسایه  کشور 
برقرار است و در  ما  ارتباطات خوبی میان  نهان 
نشست مسکو گفتگوهای سه جانبه خوبی میان 

ما، ترکیه و روسیه وجود داشت و آنکارا پذیرفت 
را  خود  نگاه  و  دهد  تغییر  را  خودش  مواضع  تا 

نسبت به سوریه بهتر کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه افزود: فکر 
و  بود  دار خواهد  ادامه  ما  رایزنی های  می کنم 
کشور  دو  که  باشد  سالی   2۰1۷ سال  امیدوارم 
همسایه که از اشتراکات زیادی هم برخوردارند، 
بتوانند همپوشانی ها و اشتراکات خود را افزایش 
نمی  ولی من  را کاهش دهند  اختالفات خود  و 
سیاسی،  روابط  سطح  اینکه  درخصوص  توانم 
اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور در سال پیش 

رو چگونه خواهد بود، پیشگویی داشته باشم.

سخنگوی وزارت امور خارجه: 

امیدواریم برجام در وضعیت اقتصادی مردم اثر بگذارد

ارائه چهارمین گزارش برجامی 
وزارت خارجه به مجلس

امور  وزارت  گفت:  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
 2۷ ، برجام  از روند اجرای  را  خارجه چهارمین گزارش خود 

دی ماه تقدیم این کمیسیون خواهد کرد.
و  صدا  خبرگزاری  با  مصاحبه  در  حسینی  نقوی  سیدحسین 
سیما افزود: طبق قانون، هر سه ماه یک بار باید وزارت امور 
خارجه گزارشی از روند اجرای برجام به کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس ارائه کند و این کمیسیون نیز هر 
شش ماه یک بار گزارش خود را به صحن علنی مجلس ارائه 

می کند.
ماهه  سه  گزارش  سومین  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  وی 
وزارت امور خارجه از روند اجرای برجام در موعد مقرر تحویل 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شده است و 
چهارمین گزارش این وزارتخانه از روند اجرای برجام 2۷ دی 
امنیت  با سالروز اجرای برجام تقدیم کمیسیون  ماه همزمان 

ملی و سیاست خارجی مجلس خواهد شد.
نقوی حسینی گفت: تهیه دومین گزارش شش ماهه کمیسیون 
برجام  اجرای  روند  از  و سیاست خارجی مجلس  ملی  امنیت 
آغاز شده و کمیته هسته ای این کمیسیون که مسئول تهیه 
شروع  را  بازدیدها  برخی  ازجمله  خود  اقدامات  است  گزارش 

کرده است.
وی افزود: همچنین گزارش دستگاه ها از روند اجرای برجام 
برای تهیه دومین گزارش شش ماهه کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس را باید دریافت کنیم و نشست های 

مشترکی نیز در این خصوص برگزار خواهد شد.
مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
گزارش شش  دومین  باید  که  آنجا  از  گفت:  اسالمی  شورای 
ماهه  سه  گزارش  چهارمین  دربرگیرنده  کمیسیون  این  ماهه 
وزارت امور خارجه نیز باشد بنابراین ارائه گزارش ما به صحن 

علنی مقداری با تأخیر انجام خواهد شد.

سهم ۲۰ درصدی کشاورزی در اشتغال زایی

وزیـر جهـاد کشـاورزی با بیـان اینکه سـهم بخش کشـاورزی 
در اشـتغال زایی کشـور حـدود 2۰ درصد اسـت، گفـت: عمده 
مشـکالت بخـش کشـاورزی مربـوط بـه دوران بعـد از تولیـد 

اسـت. محصوالت 
بـه گـزارش مهـر، محمـود حجتـی در حاشـیه جشـنواره ملی 
کشـاورزی ایـران و تجلیل از نمونه های ملی بخش کشـاورزی 
در جمـع خبرنـگاران با بیان اینکه سـهم بخش کشـاورزی در 
فضـای اشـتغال کشـور حـدود 1۸ تـا 2۰ درصد اسـت، گفت: 
ضمـن اینکـه بـر اسـاس گـزارش هـای بانـک مرکـزی بخش 
کشـاورزی بیـش از 3۴ درصـد در فعالیـت هـای اقتصـادی و 

کسـب و کار کشـور نقـش آفرینی کرده اسـت.
بخـش کشـاورزی  نمونـه  تولیدکننـدگان  بـه  اشـاره  بـا  وی 
افـزود: مـا در ایـن دوره تولیدکننـده ای داشـتیم که در بخش 
چغندرقنـد 16۰ تـن در هـر هکتـار تولیـد کـرده در حالیکـه 
متوسـط تولیـد ملـی مـا در ایـن زمینـه در حـال حاضـر 5۰ 

اسـت. تن 
وزیـر جهـاد کشـاورزی تصریـح کـرد: کشـاورزان نمونـه ایـن 
اعتمـاد را بـرای مـا ایجاد کـرده اند که مـی توانیم بـا افزایش 
بهـره وری آب از مصـرف زیـاد ایـن منبـع اساسـی جلوگیری 

کنیـم و تولیـد را افزایـش دهیم.
حجتـی بـا بیـان اینکه طی سـال های اخیـر راندمـان آبیاری 
از حـدود 3۸ درصـد بـه حدود ۴۴ درصد افزایش یافته اسـت، 
گفـت: بـه ازای افزایـش هـر درصـد بهـره وری مـا مـی توانیم 
۸۰۰ میلیـون متـر مکعـب آب در یکسـال صرفه جویـی کنیم.

در  را  بخـش  ایـن  مشـکل   عمـده  کشـاورزی  جهـاد  وزیـر 
زنجیـره تولیـد و بعد از تولیـد محصوالت عنوان کـرد و افزود: 
تجربیـات جهانـی نشـان می دهـد خـود تولیدکننـدگان باید 
در ایـن زمینـه آمادگـی پیدا کننـد و در میدان حضور داشـته 
باشـند. البتـه در برخـی نقـاط نیـز ما شـاهد این هسـتیم که 

کمابیـش این اتفـاق رخ داده اسـت.
وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه نـرخ هـای خریـد تضمینی 
محصـوالت کشـاورزی چـه زمانی اعـالم خواهد شـد و وزارت 
جهـاد بـرای کنترل قیمت گوشـت در بـازار چـه تمهیداتی را 

در نظـر گرفتـه اسـت، سـکوت کرد.
در اولیـن جشـنواره ملـی کشـاورزی ایـران و سـی و یکمیـن 
دوره انتخـاب معرفـی و تجلیـل از نمونـه هـای ملـی بخـش 
کشـاورزی از 11۸ محقـق و کشـاورز نمونـه در زمینـه هـای 

مختلـف کشـاورزی تقدیـر بـه عمـل آمد.

خبر

تشکیل  به  اشاره  با  کشور  کل  دادستان 
کمیته اقتصادی و حمایت قضایی سرمایه 
گذاری در دادستانی گفت: هر جا فسادی 
و از ناحیه هر کسی باشد، مطمئن باشید 

پیگیری می کنیم.
محمد  المسلمین  و  االسالم  حجت 
اتاق  کاری  صبحانه  در  منتظری  جعفر 
بازرگانی با بیان اینکه بخشی از مطالبات 
اقتصادی از جمله تشکیل کمیته  فعاالن 
سرمایه  قضایی  حمایت  و  اقتصادی 
گذاری، قابل پیگری است، گفت: معاونت 
کمیته  این  تشکیل  دادستانی  اقتصادی 
بازرگانی  اتاق  با  تعامل  و  همکاری  در  را 
بر  اینکه  ضمن  کرد  خواهد  پیگیری 
خواهد  اشراف  استانی  های  کمیته  سایر 
اقتصادی  های  بخش  در  البته  داشت 
به  که  شود  داده  مشورت  قضات  به  باید 
 ، اقتصادی  مسایل  های  پیچیدگی  علت 
قضات ضمن حفظ استقالل می توانند از 
و سپس  استفاده  خبره  و  امین  مشاوران 

تصمیم گیری کنند.
وی اضافه کرد: متاسفانه بخش اقتصادی 
فاصله  قانون مدنی  از  اقتصادی  فعاالن  و 
گرفتند که بخشی از مشکالت موجود در 
بخش اقتصادی به همین امر مرتبط است.

کاری  حوزه  در  اینکه  بیان  با  منتظری 
خودم هم به آسیب شناسی و نقد معتقدم 
و  بخش  هر  در  شناسی  آسیب  افزود: 
پیشرفت  برای  محکمی  پایه  تشکیالتی، 
امور است اما باید دید اینکه خود شخص 
معاون یا عده ای بادمجان دور قاب چین 
تعریف و تمجید کنند آیا موجب پیشرفت 

کار می شود؟ 
وی اضافه کرد: یکی از وجوه علم اقتصاد، 
شناسایی آسیبها و عوامل ضربه زننده به 
بخش  در  ویژه  به  متاسفانه  اما  است  آن 
اقتصادی آسیب شناسی ها را انجام نمی 

دهیم.
دادستان کل کشور با بیان اینکه بخشی 
از مشکالت فعاالن اقتصادی باید ازجانب 
برای  باید  افزود:  شود  حل  قضاییه  قوه 
اگر  و  کنید  گری  مطالبه  مشکالت  حل 
دهید  ادامه  نگرفتید  جواب  دوبار  تا  یک 
، مشکالت  ها  باپیگری  باشید  و مطمئن 
حل خواهد شد البته بخشی از مشکالت 
فقه  شناخت  عدم  از  ناشی  اقتصادی 

تجارت است.
یکی  داد:  ادامه  منتظری  االسالم  حجت 
از کارهای اتاق بازرگانی باید تقویت پایه 
دانش اقتصادی اعضایش باشد که این امر 

به نفع جامعه و اقتصاد است.
وی افزود: در محافل گوناگون از مسئوالن 
اما  زیاد شنیدیم  فساد  درباره  مقامات،  و 
فساد آنقدر زیاد نیست که جامعه را دچار 

وحشت کند.
بخش  اینکه  بیان  با  کشور  کل  دادستان 
عمده از فساد در جامعه ناشی از عملکرد 
خود ماهاست گفت: وقتی فساد در جایی 
مفسدان  به  فقط  آن  تبعات  کند  نفوذ 
کل  گیر  دامن  بلکه  شود  نمی  محدود 
اینکه فساد حتی  جامعه می شود ضمن 
دستگاه  و  بازار  جامعه،  در  کم  مقدار  به 

قضایی، سّم مهلک است.
منتظری افزود: چرا همیشه دستگاهها و 
ادارت را به فساد متهم می کنید درحالی 
گذار  تاثیر  فساد  در  خصوصی  بخش  که 
کارمان  ندهیم  پول  تا  گویند  می  است؟ 
رشوه  تا  گفت  باید  اما  نمی شود  درست 
دهنده نباشد رشوه گیرنده ای هم نخواهد 
بود ، همین که می گویید اگر پول ندهیم 
فساد  به  کمک  شود  نمی  حل  کارمان 

است.
فعاالن  به  خطاب  کشور  کل  دادستان 
هرجا  گفت:  بازرگانی  اتاق  اقتصادی 
بنده  به  و  سازی  مستند  دیدید  فسادی 

از  فساد  باشید  مطمئن  کنید  گزارش 
خواهیم  پیگیری  باشد  کسی  هر  ناحیه 

کرد.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی و اتاق 
توسعه  و  رشد  ارکان  از  یکی  بازرگانی 
کشور است افزود: با تمام توان در خدمت 
و  کشور  اقتصادی  شرایط  ارتقای  و  رشد 
بود.  خواهیم  مقاومتی  اقتصاد  ویژه  به 
حتی اگر این حلقه اقتصاد مقاومتی یک 
آمادگی  باشد،  باریک  و  نازک  هم  مقدار 
بر  و  کرده  تقویت  را  حلقه  این  که  دارم 
اساس موازین شرعی و قانونی هر کمکی 
که برآید انجام دهم و با توجه به وظایف 

قانونی کوتاه نخواهم آمد. 
های  پرونده  گفت:  کشور  کل  دادستان 
پدیده  مانند  اقتصادی  استفاده  سوء 
الحجج  ثامن  اعتباری  موسسه  یا  شاندیز 
اما  است  کرده  گرفتار  را  زیادی  افراد 
و  عده  و  امکانات  قضاییه،  قوه  متاسفانه 

ُعده کافی را در اختیار ندارد.

انقالب  ا... خامنه ای رهبر معظم  حضرت آیت 
اسالمی دیروز با جمعی از نخبگان و مدال آوران 
علمی دانشگاه صنعتی شریف دیدار کردند و 
از سوی  مدال های کسب شده  دیدار،  این  در 
نخبگان در مسابقات و المپیادهای کشوری و 
جهانی به رهبر معظم انقالب اسالمی اهدا شد.

رهبر انقالب اسالمی، دیدار با جمعی از نخبگان 
پنجره ای  شدن  باز  را،  کشور  علمی  جوان 
تازه، و  باغ دلگشا و ورود هوای  به سوی یک 
فروزان تر شدن امیدها به تحقق اهداف واالی 
من  گفتند:  و  کردند  توصیف  کشور،  و  نظام 
شکرگزار خداوند متعال به سبب وجود جوانهای 
خوب، صالح و نخبه کشور هستم و این جوانان 
نیز باید شکرگزار نعمت نخبگی و ظرفیت ها و 

استعدادهای باالی خود باشند.
حضرت آیت ا... خامنه ای مطالب مطرح شده از 
جانب نخبگان علمی را مطالبی پخته، صحیح، 
دقیق و منطبق با آرمانها خواندند و تأکید کردند: 
هسته های نخبگی که همچون گلخانه هایی در 
سراسر کشور پراکنده هستند، قطعاً آینده کشور 
را سرشار از عطر علم و تجربه و استعداد و تدین 

و انقالبی گری خواهند کرد.
ایشان با اشاره به فراگیر شدن گفتمان تولید 
علم در کشور و پدیدار شدن نتایج عملی آن، 
افزودند: تالش و حرکت علمی در کشور به هیچ 
وجه نباید ُکند یا متوقف شود بلکه باید با شتاب 

بیشتری ادامه یابد.
رهبر انقالب اسالمی مدال های نخبگان علمی 
را بسیار با ارزش و نماد استعداد درونی و هویت 
واالی این جوانان دانستند و خاطرنشان کردند: 
ارزش معنوی این مدال ها بسیار باالتر از ارزش 
مادی آن است و به همین دلیل من مدال های 
اهدایی جوانان نخبه را  با کمال میل و با افتخار 
می پذیرم اما بعد به خود آنان باز خواهم گرداند.
حضرت آیت ا... خامنه ای، موضوِع تعهد دینی 
بسیار مهم  را در کنار تالش علمی  انقالبی  و 
ارزیابی و تأکید کردند: پیشرفت علمی به تنهایی 
یک ملت و کشور را سعادتمند نخواهد کرد بلکه 
واالی  آرمانهای  با  علمی  همراه شدن حرکت 
معنوی و انقالبی، زمینه ساز به سامان رسیدن 
برای منطقه و  الگو شدن آن  و  مسائل کشور 

دنیای اسالم و جهان خواهد بود.

سستی های  و  کمبودها  شکافها،  دلیل  ایشان 
کنونی بنیان تمدن غرب را با وجود پیشرفت های 
فراوان مادی آن، نبود معنویت و آرمانهای الهی 
دانستند و گفتند: انحراف های گوناگون فکری، 
عملی و اخالقی، متالشی شدن بنیان خانواده، 
خشونت روزافزون، فساد اخالقی و خودکشی ها 
در جوامع غربی به ویژه آمریکا، ناشی از همین 
موضوع است، برخی از متفکرین و اندیشمندان 
آمریکایی صراحتاً به این شکافها و آسیب ها و 

نبود اخالق، اذعان می کنند.
با اشاره به خشونت های  انقالب اسالمی  رهبر 
به وسیله  کشتار  و  امریکا  جامعه  در  روزافزون 
در  اسلحه  رواج  و  آدمکشی  افزودند:  سالح، 
شده  تبدیل  جدی  مشکل  یک  به  آمریکا 
است که عالج آن، توقف استفاده از سالح در 
مافیای  سلطه  دلیل  به  اما  است  مردم  میان 
هیأت  آمریکا،  در  اسلحه سازی  کمپانی های 
کردن  غیرقانونی  جرأت  کشور  این  حاکمه 

استفاده از سالح را ندارد.
به  جدی  »اهتمام  خامنه ای،  ا...  آیت  حضرت 
آرمانهای دینی و الهی و تعهد انقالبی« را الزمه 
پیشرفت واقعی کشور دانستند و تأکید کردند: 
این موضوع باید در همه عرصه های کشور اعم 
و  کشور  اداره  علمی،  کار  سیاست،  اقتصاد،  از 

گزینش مدیران مورد توجه ویژه قرار گیرد.
کشور  پیشرفت  برای  عامل  سومین  ایشان 
انقالب«  ایستادگی در راه دین و  را، »ثبات و 

بزرگ  کارهای  انجام  گفتند:  و  برشمردند 
همچون پیروزی انقالب اسالمی و یا موفقیت 
با  مقابله  در ۸ سال دفاع مقدس و همچنین 
فشارها و تعارض ها علیه نظام اسالمی، به دلیل 
و  قدم  ثبات  دارای  که  است  بوده  انسانهایی 
ایستادگی بودند و در مسیر دین و انقالب دچار 
انحراف و تزلزل نشدند و از افراد متزلزل در راه 

دین و انقالب باید حذر و پرهیز کرد.
جهادی«  »حضور  اسالمی،  انقالب  رهبر 
میدانهای  خصوصاً  گوناگون،  عرصه های  در 
از دیگر عوامل  تأثیرگذار برای آینده کشور را 
اقدام  افزودند:  و  دانستند  پیشرفت  و  موفقیت 
مقابل  در  نشدن  خسته  معنای  به  جهادی 
سختی ها و موانع، و ایمان به مسیر و حرکت 

براساس فکر و منطق است.
حضرت آیت ا... خامنه ای نسل جوان کنونی را 
اول  از نسل  تواناتر، آگاه تر و هوشمندتر  بسیار 
انقالب برشمردند و با اشاره به جنبش دانشجویی 
تأکید کردند: جنبش دانشجویی به معنای حرکت 
جهادی در مسیر و در خدمت آرمانهای انقالب 

است و نه بر ضد آرمانها سخن گفتن.
رهبر انقالب اسالمی گفتند: من جوانهای مؤمن 
و انقالبی را بسیار دوست دارم و از آنها، در هر 
کجا باشند پشتیبانی می کنم و وظیفه رؤسا و 
مسئولین دانشگاهها و وزرای مربوطه، حمایت 
مضاعف از جوانان مؤمن و انقالبی در دانشگاهها 

است.

از  یکی  سخنان  به  اشاره  با  همچنین  ایشان 
دانشجویان نخبه درخصوص ایجاد شرایط الزم 
برای بانوان نخبه خاطرنشان کردند: مسئوالن 
دانشگاهها باید تسهیالت و شرایطی را فراهم 
کنند که زنان دانشجو و محقق، عالوه بر انجام 
کارهای علمی خود، بتوانند وظیفه همسرداری 
و نگهداری از فرزندان را نیز انجام دهند و مجبور 

به کنار گذاشتن مسیر علمی خود نشوند.
ا... خامنه ای به سخنان یکی از  حضرت آیت 
نخبگان علمی درخصوص اقتصاد مقاومتی اشاره 
اندیشه  اقتصاد مقاومتی یک  کردند و گفتند: 
تجربه شده در دنیا است و فقط اختصاص به 

ما ندارد.
ایشان چگونگی بهره برداری از اقتصاد مقاومتی 
را منوط به اهداف کشورها دانستند و افزودند: 
جدای از نحوه جهت گیری و بهره برداری، این 
برابر  اقتصاد مقاومتی کشور را در  موضوع که 
بدخواهانه  از  اعم  جهانی  گوناگون  های  تکانه 
یا غیربدخواهانه، حفظ خواهد کرد یک اصل 

پذیرفته شده است.
رهبر انقالب اسالمی دلیل پیشرفتهای علمی و 
صنعتی امریکا در یکصد و پنجاه سال گذشته 
و  دانستند  مقاومتی  اقتصاد  بکارگیری  را، 
خاطرنشان کردند: البته امریکایی ها این اندیشه 
را در جهت مادی گری و پول به کار گرفتند اما 
همین تجربه پذیرفته شده جهانی را می توان با 

جهت گیری متعالی تری به کار گرفت.
حضرت آیت ا... خامنه ای، امکانات و ظرفیت 
های طبیعی کشور را بسیار متنوع و گسترده 
و البته ناشناخته خواندند و تأکید کردند: وجود 
چنین ظرفیت هایی یک اقبال بلند برای نسل 
جوان است که با بهره گیری از آنها، کشور را به 

پیشرفت همزمان مادی و معنوی برسانند.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، فتوحی 
رئیس دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به نقش 
برجسته این دانشگاه در پیروزی انقالب اسالمی، 
دفاع مقدس و اقتدار و شکوفایی علمی کشور 
برنامه های  و  دستاوردها  از  گزارشی  بیان  با  و 
دانشگاه صنعتی شریف گفت: دانشگاه صنعتی 
شریف تالش دارد در پیشرفت و ارتقای علمی 
حل  در  مشارکت  و  کشور  درون زای  و  پایدار 

مسائل ملی، نقش موثر داشته باشد.

رهبر معظم انقالب:

اقتصاد مقاومتی یک اندیشه تجربه شده در دنیا است
از افراد متزلزل در راه دین و انقالب باید پرهیز کرد

دادستان کل کشور:

فساد مربوط به هر شخصی باشد پیگیری می کنیم
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مسکن تنها یک سرپناه ساده نیست!
é اسداله نقدي

مسکن تنها یک سرپناه ساده نیست بلکه معرف منزلت افراد، شاخص 
دارائي و نیز بیانگر سبک زندگي خانوار نیز است. در طول سالیان 
گذشته تولید، توزیع و تهیه مسکن در شهرهاي ایران دستخوش 
تغییرات بسیاري شده است. در شهر همدان این تحوالت چشمگیرتر 
بوده است و به دلیل نبود فرصتهاي سرمایهگذاري در دیگر عرصهها 
بخش مسکن یکي از فعالترین حوزههاي سرمایهگذاري و فعالیت 

بوده است.
امروزه به دالیل متعددي از جمله کمبود زمین، مهاجرپذیري زیاد، 
نزدیکي نسبي به تهران، آب و هواي خوب و »جایگاه زمین و ملک 
در فرهنگ شهروندان همداني«...، قیمت زمین و امالک شهري در 
همدان با شهرهایي چون تهران برابري میکند. شکل تولید مسکن 
و کارکرد و کاربریهاي آن نیز بشدت متحول شده است. شناخت 
رضایت از مسکن به مدیران و طراحان کمک میکند تا با آگاهي از 
میزان رضایت مردم از مسکن  و محیط مسکوني  شان گام  هایي در 
جهت بهبود کیفیت زندگي افراد بردارند. در بیشتر مطالعات مربوط 
به رضایتمندي سکونتي بیش از حد بر عوامل کالبدي توّجه شده 
و به سایر عوامل مخصوصاً عوامل اجتماعي آن گونه که باید توجه 

نشده است.
نتایج این پژوهش بازگوي آن است که همبستگي مثبت و ضعیفي 
بین مدت  اقامت و رضایتمندي افراد از مسکن شان وجود دارد و 
این فرضیه تأیید شد. افرادي که مدت زیادي در یک محله ساکن 
هستند با گذشت زمان یک نوع عالقه و تعلق خاص نسبت به محلّه 
پیدا مي کنند و همین امر باعث مي شود رضایت از مسکن بیشتري 
داشته  باشند و ترک محله برایشان سخت باشد. این نتایج با نظریه 

کاساردا و جانویتز)19۷۴( همخواني دارد.
همچنین یافته ها نشان داد روابط همسایگي بر رضایت از مسکن 
افراد مؤثر است بدین معني که زماني که همسایه خوب و مناسب 
باشد انسان حّتي اگر در خانه نامناسب یا محقر هم زندگي کند 
در  زندگي  برعکس  یا  و  تلقي مي شود  ارزشمند  آنجا  در  زندگي 
کنار همسایگان نامناسب و پر سر و صدا موجب نارضایتي از مسکن 
مي شود حّتي اگر خود خانه همچون قصر باشد. این نتایج با یافته 

کلکسي و برکوز)2۰۰5( مطابقت دارد.
سخن آخر آنکه عوامل اجتماعي تأثیر مهمي بر امر رضایت از مسکن 
شهروندان همداني دارد از این رو طراحان و معماران )سازندگان( شورا 
و شهرداري و راه و شهرسازي) مدیران شهري( و مردم و شهروندان 
)بهره برداران( میتوانند با اقداماتي همچون بازنگري در قوانین مالک و 
مستأجر در مقیاس محلي و ملي، تنظیم قوانین اجاره بلند مدت)مثاًل 
5 ساله و بیشتر(ارتقا کالبدي و اجتماعي محالت فرودست شهري 
براي نگهداشت جمعیت بومي از طریق بهسازي و بازآفریني پایدار 
شهري، تشکیل گروه ها و نهادهاي محله اي براي تقویت تعلق و 
مشارکت اجتماعي در محلّه و نیز کمک به ثبات جمعیتي محالت، 
ایجاد فضاهاي سبز داراي قرارگاه هاي رفتاري و برقراري تعامالت 
اجتماعي در محالتي که تراکم باالیي از واحدهاي مسکوني را دارند، 
الزام اختصاص فضاي مشترک)البي( در ساختمان هایي که بیش از 
1۰ واحد دارند در جهت تقویت روابط همسایگي به نظر الرم است و 
نهایتا اینکه کنترل و مراقبت همسایه  ها از محلّه و کاهش آسیب هاي 

اجتماعي مي تواند نقش مهمي را ایفا کنند.

»ایران ساخت« تجلی اقتصاد نخبگان

فرهنگی  ملی  به جشنواره  پیامی  در  و سیما  رئیس سازمان صدا 
اقتصاد  ساز  گفتمان  را  جشنواره  این  ساخت«  »ایران  هنری  و 
دانش بنیان در زیست بوم هنری و فرهنگی کشور و تجلی اقتصاد 

نخبگانی عنوان کرد.
مأنوس  و خالقیت  با هوشمندی  تاکنون  دیرباز  از  ایرانی  »جامعه 
بوده و با اتکا به ارزش های دینی و انقالبی برای رشد و پیشرفت 
کشور تالش کرده است. دهه چهارم انقالب اسالمی دهه پیشرفت 
و عدالت است و اقتصاد مقاومتی یگانه رهیافت اقتصادی برای تعالی 
کشور ترسیم  شده است. اقتصاد دانش بنیان با تکیه  بر هوش ایرانی، 
تولید ثروت از حوزه علم و فناوری را هدف قرار داده است تا حرکت 

نخبگانی کشور در مسیر اقتصاد مقاومتی رهنمون گردد. 
رسانه ملی در دوره جدید فعالیت خود با محور قرار دادن شعار رسانه 
توسعه محور و پیشرفت مدار تالش می کند ضمن حمایت از دانش 
و فناوری مزیت های علمی فناوری و دانش بنیان کشور را نیز معرفی 

و از جریان نخبگی کشور حمایت نماید.
تولد جشنواره ملی ایران ساخت با رویکرد فرهنگی و هنری تابستان 
امسال در نشست مشترک مدیران رسانه ملی و معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری عینیت یافت و رسانه ملی با درک تأکیدات 
و منویات رهبر معظم انقالب در حوزه اقتصاد مقاومتی حمایت از 

تولیدات دانش بنیان را بیش از گذشته در دستور کار قرار داد.
»ایران ساخت«درآغاز راه است و گفتمان سازی اقتصاد دانش بنیان 

را در زیست بوم هنری و فرهنگی کشور پی می گیرد.
این جشنواره عرصه ای را مهیا کرده که گوی بلورین آن بین نخبگان 
دانش بنیان و هنرمندان خوش ذوق در گردش است. جشنواره ایران 
ساخت تولیدات ملی را در سرای شرکت های دانش بنیان ملی فروزان تر 

می کند و بدون شک رسانه ملی در این مسیر یار و همراه است.«
»جریان  اهداف  با  ساخت«  هنری»ایران  فرهنگی  ملی  جشنواره 
سازی و تولید محتوا برای فضای مجازی مرتبط با چرخه تجاری 
از خدمات و  بنیان«، »حمایت  دانش  اقتصاد  و  سازی، کارآفرینی 
بی رویه  واردات  »ساماندهی  ایران«،  ساخت  بنیان  دانش  تولیدات 
و ارج نهادن به کاالها و محصوالت ایرانی با کیفیت« و همچنین 
»کمک به برجسته سازی )نشان تجاری( کاالهای مرغوب ایرانی«، 
در بخش ادبیات، هنرهای تجسمی، رسانه های دیداری و شنیداری، 
رسانه های دیجیتال و ایده بازار به همت ستاد توسعه فرهنگ علم، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری، دبیر کلی پرویز 
کرمی و با شعار »فناوری ایرانی، کسب وکار ایرانی« از 15  تا 1۸ 
دی  شاهد نمایش آثار برگزیده در خانه هنرمندان ایران خواهد بود.

عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر درباره جشنواره ملی فرهنگی 
  www.iransaakht.ir وب سایت  به  ساخت«  »ایران  هنری 

مراجعه کنند.

8۳ شهید و زخمی در انفجار شهرک صدر بغداد

انفجار خودروی بمب گذاری شده در میدان 55 شهرک صدر بغداد 
پایتخت عراق، 33 شهید و 5۰ زخمی بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، 
برخی منابع گزارش دادند شمار قربانیان انفجار در شهرک صدر واقع 

در شرق بغداد به 33 شهید و حدود 5۰ زخمی افزایش یافت.
عامل انفجار، تروریست انتحاری سوار بر خودروی پر از مواد منفجره 

بوده است.
وی به عنوان شخصی برای به کارگیری یک کارگر به میدان کارگری 

آمده و پس از تجمع کارگران، خودرو را منفجر می کند.

امیرعبداللهیان: نگرانی ها 
در مورد سوریه باقی است

های  نگرانی  گفت:  مجلس  رئیس  ویژه  دستیار 
در  آرامش  و  ثبات  برقراری  برای  همچنان  جدی 
سوریه وجود دارد، تضمین الزم باید از اراده جهانی 
و بازیگران جهانی و کنش گران اصلی در این موضوع 

گرفته شود.
در جمع  امیرعبداللهیان  مهر، حسین  گزارش  به 
به  امورخارجه سوریه  خبرنگاران درباره سفر وزیر 
آتش  از  حمایت  در  که  ای  قطعنامه  گفت:  ایران 
بس در سوریه صادر شد یک اقدام موثر در راستای 
تکمیل روند سیاسی و کمک به مبارزه با تروریسم در 

سوریه به شمار می رود.
وی با بیان اینکه نفس این حرکت قابل تمجید است، 
تصریح کرد: نقش روسیه و همراهی ترکیه دراین 
مسئله بسیار مهم و به مقدار زیادی می تواند تعیین 
کننده باشد اما اوال اگر اراده جدی بین المللی در 
ورای این مسئله وجود نداشته باشد، می شود از عدم 
تضمین صحبت کرد. ثانیا آمریکایی ها علی رغم 
اینکه قطعنامه را وتو نکردند هنوز نقش شان در بازی 
با کارت تروریسم نقش دوگانه و پاردوکسیال است، 
لذا یکی از عوامل عدم تضمین رفتار آمریکا است 
که همواره نشان داده اند که بدعهدی می کنند و 
رفتار حساب شده و سنجیده ای را هیچگاه در مبارزه 
با تروریسم اتخاذ نکرده اند که در راستای مصالح 
منطقه باشد و عمدتا منافع خود را در نظر می گیرند.

وی افزود:  در عین حال باید به این مجموعه نگرانی 
ها رفتار غیرسازنده عربستان و برخی از دوستان این 
کشور در منطقه را اضافه کرد، لذا به نظر می آید 
که ضمن اینکه اقدامی خوب و شروع خوبی است، 
اما برای تضمین بیشتر برای اجرای این قطعنامه، 

نیازمند اقدامات زیاد بعدی هستیم.
الملل  بین  امور  در  مجلس  رئیس  ویژه  دستیار 
همچنین درباره نشست قزاقستان نیز اظهار داشت:  
را  این نشست یک سری مقدماتی  طبیعی است 
داشته است و مقدمه اول آن پیروزی بر تروریستها 
در حلب است که خود یک گام مهمی به شمار می 
رود و از این منظر باید به مردم و دولت سوریه تبریک 

گفت.
وی ادامه داد: مقدمه دوم این مسئله آتش بس است 
که قطعنامه سازمان ملل هم از آن حمایت کرده 
و این موارد بستری را فراهم کرده است که بتوان 
نشستی را در قزاقستان برگزار کرد و گام های جدی 
تری را برای تحقق راهکار سیاسی در سوریه دنبال 

کرد.
امیرعبداللهیان تصریح کرد: شخصا فکر می کنم 
این گام ها، گام های امید بخشی است اما نگرانی 
های جدی همچنان برای برقراری ثبات و آرامش 
در سوریه وجود دارد که تضمین الزم باید از اراده 
جهانی و بازیگران جهانی و کنش گران اصلی در این 

موضوع گرفته شود.
وی همچنین درباره اوضاع آینده یمن پس از شکست 
تروریست ها در منطقه گفت: تحوالت سوریه قطعا 
اثر مثبتی بر اوضاع یمن خواهد داشت اما نکته مهم 
این است که تجاوز سعودی ها به یمن باعث شد که 
تروریست بویژه در جنوب یمن به صورت فزاینده ای 
افزایش پیدا کند و نکته مهم وقابل توجه این است 
که هرگونه موفقیت در راه حل سیاسی در سوریه در 
دو موضوع مبارزه با تروریسم و تقویت روند سیاسی 
می تواند به عنوان یک الگو مورد توجه کنشگران 
راه حل  بر  تمرکز  برای  المللی  بین  و  ای  منطقه 

سیاسی در یمن قرار گیرد.

افتتاح خط تولید مهمات کالیبر کوچک
خط تولید مهمات کالیبر کوچک در سازمان صنایع 
دفاع وزارت دفاع با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی 

نیروهای مسلح به بهره برداری رسید.
سردار حسین دهقان در مراسم افتتاح این خط تولید 
گفت: خط تولید مهمات کالیبر کوچک به منظور  
آمایش صنعتی صنایع دفاعی، به روز آوری خطوط 
تولیدی و افزایش ظرفیت تولیدات دفاعی به بهره 

برداری رسید.
وی افزود: با بهره برداری از این خط تولیدی با تامین 
به مهمات  نیروهای مسلح   نیازمندی های  تمام 
کالیبر کوچک، ظرفیت تولید این مهمات به 2 برابر 

افزایش یافت و زمینه صادرات آن نیز فراهم شد.
وزیر دفاع با بیان اینکه این خط تولید در کمتر 
از یک سال راه اندازی شده است گفت: مهمات 
استانداردهای جهانی  با  لحاظ کیفیت  به  تولید 

برابری می کند.
کارکنان  و  متخصصان  مدیران،  از  دهقان  سردار 
سازمان صنایع دفاع که با همت بلند و عزمی راسخ 
در مسیرخودکفایی و افزایش اقتدار دفاعی گام بر می 

دارند قدردانی کرد.

بنیاد بیل گیتس به دنبال مبارزه 
با اچ آی وی

بنیاد بیل و ملیندا گیتس بخشی از سرمایه خود را 
صرف راه اندازی برنامه ای کردند که به واسطه آن 
بتوان احتمال ابتال به اچ آی وی را در افراد کاهش داد.
به گزارش ایسنا به نقل از انگجت، آنها در حدود 1۴۰ 
میلیون دالر از سرمایه خود را در یک برنامه به نام 
)Intarcia( »اینتارسیا« صرف کردند که هدف آن 
ایجاد یک ایمپلنت پمپی زیرپوستی بوده که یک 
از داروهای ضد اچ .آی .وی را در یک  جریان ثابت 

دوره شش یا 12 ماه به بدن می رساند.
برای  برنامه همچنین یک پمپ هدفمند  این  در 

درمان دیابت نوع 2 نیز وجود دارد.
 Intarciaمراحل اداری و قانونی خود را طی کرده 

و در ماه نوامبر تجاری سازی شده است.
بنابراین اگر همه چیز طبق برنامه ریزی پیش برود به 

زودی شاهد این فناوری خواهیم بود.
این ایمپلنت جدید در صورت دستیابی به موفقیت 
جنوب  کشورهای  مانند  مکانهایی  در  می تواند 
یک  اچ آی وی  ویروس  آن  در  که  آفریقا،  صحرای 

مشکل جدی باقی مانده موثر واقع شود.
و  داشته  کمی  بسیار  قیمت  درمانی  روش  این 
همچنین می تواند نگرانی این مردم درباره مسئله 

هزینه های درمانی را برطرف کند.

یادداشتخبر

اد      امه از صفحه1
رئیس جمهور با بیان اینکه در بخش گردشگری 
نیز شاهد رشد بوده ایم که برای فعاالن گرشگری 
ملموس است، افزود: در بخش تولیدات صنعتی 
با ۴. 1 درصد و در بخش خدمات با ۴. ۸ درصد 
رشد طی شش ماهه نخست سال جاری مواجه 
بوده ایم. در بخش نفت نیز نرخ رشد 2. ۷ درصد 

اعالم شده است.
روحانی با اشاره به پیش بینی بانک جهانی برای 
تحقق رشد باالی 6 درصد برای ایران در سال 
جاری تاکید کرد: مجموعا رشدی که تا کنون 
طی 6 ماهه نخست تحقق یافته است، نرخ بسیار 
خوبی است و با توجه به شرایط منطقه ای حتما 
تا پایان سال رشد بیش از انچه که هدف گذاری 

کرده ایم تحقق خواهد یافت.
در ادامه این گفت وگو مجری برنامه با اشاره به 
درباره  کارشناسان  برخی  تردید  و  نگرانی  ابراز 
این  درباره  جمهور  رئیس  از  رشد  نرخ  تداوم 
روحانی  که  کرد  مطرح  پرسش هایی  نگرانی ها 
در پاسخ با تاکید بر اینکه معتقد به تداوم رشد 
اقتصادی هستیم، خاطر نشان کرد: برای سال 
آینده به کار و تالش بیشتری نیاز داریم چرا که 
باید عالوه بر جذب سرمایه، فضای کار مناسب را 

نیز فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه در بعضی بخش ها در آینده نرخ 
رشد به اندازه نرخ فعلی نخواهیم بود، اظهار کرد: 
در بخش هایی مانند بخش نفت، رشد به سرعت 
فعلی نخواهد بود. در همین راستا دولت چیزی 
حدود 1 میلیارد دالر هزینه کرد تا تولید نفت که 
در سال گذشته چیزی حدود یک میلیون بشکه 
در روز بود، با تالش مهندسان و کارگران نفتی به 

باالی 2. 2 میلیون بشکه برسد.
بر  ادامه رشد  اینکه  بر  تاکید  با  رئیس جمهور 
اساس محاسبات و پیش بینی های انجام شده 
قطعی است، به تغییرات نرخ رشد در سال های 
اخیر اشاره و خاطرنشان کرد: در نخستین سالی 
که دولت توانست نرخ رشد اقتصادی را محاسبه 
کند این رشد 3 درصد بود. این در حالی است که 
در سال 1392 با نرخ منفی 1. 9 درصدی مواجه 
بودیم. رشد سال گذشته خیلی مناسب نبود اما 
سال جاری به دلیل انکه بعد از برجام فضا برای 
رشد صادرات نفتی و غیرنفتی فراهم شده است، 

شاهد رشد مناسبی خواهیم بود.
روحانی با اشاره به میزان صادرات غیرنفتی در 
سال جاری خاطرنشان کرد: در 9 ماهه نخست 
1395 میزان صادرات غیرنفتی حدود 31 میلیارد 
دالر اعالم شده است که این میزان در مقایسه با 
سال گذشته با 1۰ درصد رشد مواجه بوده است.

نرخ  هم  که  آنجایی  از  کرد:  خاطرنشان  وی 
صادرات نفتی و هم نرخ صادرات غیرنفتی عدد 
خوبی است به شرایط اقتصادی کشور امیدوار 

هستیم.
روحانی در ادامه گفت وگوی تلویزیونی خود با 

بیان اینکه قیمت ارز به سمت افزایش حرکت 
نخواهد کرد، گفت: مردم ما مطمئن باشند که 
و  می کند  حرکت  تعادل  سمت  به  ارز  قیمت 
افزایش نخواهد یافت. وی افزود: ما همیشه نرخ 
ارز را ثابت نگه داشته ایم تا مردم به آینده امید 
داشته باشند اما قیمت دالر نسبت به سایر ارزها 
در ابتدای سال تا امروز بیش از 6. 2 درصد رشد 
داشته است و به طور طبیعی در ایران هم این 
رشد خود را نشان داده است. همچنان که در 

سال های گذشته هم این اتفاق افتاده است.
اینکه نرخ ارز حتما  با تاکید بر  رئیس جمهور 
متعادل خواهد شد، گفت: ما تالش می کنیم با 
رونق اقتصادی که وجود دارد این تعادل را به 
کاهش  را  تورم  رشد  همچنین  و  آوریم  وجود 
رقمی  تورم یک  آینده  و سال  امسال  تا  دهیم 
باشد. به مردم نیز قول می دهم که در سال آینده 

دارای رشد اقتصادی باشیم.
روحانی با بیان اینکه هنوز نرخ مشخصی برای 
مطرح  دولت  در  اقتصادی  رشد  بینی  پیش 
در  بینی هایی  پیش  کرد:  اظهار  است،  نشده 
زمینه رشد اقتصادی وجود دارد که امیدواریم تا 
پایان امسال در این زمینه قولی به مردم بدهیم 
رشد  که  همانطور  و  نشویم  شرمنده شان  که 
اقتصادی بهتری پیدا می کنیم، امیدواریم رشد 

سرمایه گذاری در ایران نیز بیشتر شود.
که  تعهداتی  دربرابر  ما  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در برجام داریم، به خوبی عمل خواهیم کرد، 
برجام  از  ما  تعهدات  از  آخرین قسمت  گفت: 
که مربوط به فردو است را در سالگرد امضای 
برجام در 2۷ دیماه امسال نهایی خواهیم کرد 
برجام  زمینه  در  که  کشورهایی  امیدواریم  و 
به  کامل  طور  به  نیز  هستند  قرارداد  طرف 

تعهدات خود عمل کنند.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نتیجه برجام به 
نفع همه است، ادامه داد: همه شاهد نتیجه ای 
بهتر در سال آینده خواهیم شد و به این نتیجه 

می رسیم که برجام به نفع همه است.
میان  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  روحانی 

وزاری اقتصادی دولت دعوایی وجود دارد، اظهار 
وجود  دعوایی  هیچ  اقتصادی  وزرای  بین  کرد: 
ندارد اما ممکن است رسانه های ما از اظهارات 
مختلف وزرای ما وجود دعوا را برداشت کنند اما 
تنها اختالف کارشناسی میان وزرا وجود دارد که 
اگر در جایی این اختالفات تند شود، من حتما 
ورود پیدا می کنم و این وظیفه رئیس جمهور 
اختالفات  اما  دهد  انجام  را  کار  این  که  است 
آن  از  فراتر  و چیزی  است  کارشناسی طبیعی 

وجود ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش که موضع دولت در 
برابر نوسانات ارزی اخیر چیست، اظهار کرد: ما 
موضوع  که  وقتی  داشته ایم  که  محاسباتی  در 
نرخ ارز مطرح شد بر روی ارقام کنونی آن تاکید 
نداشتیم و بودجه سال آینده را که البته در آن به 
این موضوع که نرخ ارز بر چه مبنایی خواهد بود 
اشاره نمی شود. نرخ دالر را 33۰۰ تومان در نظر 
گرفته ایم که البته باید بگویم نرخ ارز فعلی نرخ 
قطعی نیست و کاهش پیدا خواهد کرد چرا که 
برای دولت ثبات بازار از همه چیز مهم تر است و 
ما می کوشیم که بازار را قابل پیش بینی بسازیم 

و دولت نیز به دنبال افزایش قیمت ارز نیست.
گفت وگوی  پایانی  بخش  در  جمهوری  رئیس 
پرسشی  به  پاسخ  در  مردم،  با  خود  تلویزیونی 
در زمینه موضع رسمی دولت درباره فیش های 
حقوق  اگر  کرد:  اظهار  نامتعارف،  حقوقی 
عادالنه ای  غیر  یا  منصفانه  غیر  غیرمتعارف، 
پرداخت شده و می خواهیم این مشکل را حل 
کنیم، راه حلی دارد و باید آن راه حل را دنبال 
کنیم که در این زمینه گام های بزرگی توسط 
از  بخواهیم  اگر  اما  است؛  شده  برداشته  دولت 
این موضوع استفاده تبلیغاتی کنیم، می توان این 

موضوع را مدام ادامه داد.
وی افزود: خوشبختانه در میان دولت و در بین 
کارمندان شاغل و بازنشسته دولتی که خانواده ای 
5 میلیونی هستند و 9۷ هزار مدیر در بین آنان 
دیده می شود، 39۷ نفر توسط دیوان محاسبات 
به عنوان کسانی که حقوق نامتعارف گرفته اند، 

معرفی شدند و در بررسی های اخیر مشخص شد 
که این میزان 3۰۰ نفر است اما به هرحال دولت 
بالفاصله در مصوبه ای مشخص کرد که میزان 
حقوق دریافتی کارکنان دولت چه مقدار باشد و 
به تمام کسانی که حقوقی بیشتر از حد معمول 
گرفته بودند نیز اعالم شد، مبالغ اضافی را پس 

دهند.
روحانی ادامه داد: مسئله شفافیت باید موردتوجه 
قرار گیرد و ما می خواهیم در این زمینه الیحه ای 
را تقدیم مجلس کنیم تا همه دستگاه ها مکلف 
اعالم  را  خود  دریافتی  میزان حقوق  که  شوند 
کنند. البته در این زمینه ماده ای هم در مجلس 
تصویب شده است که از قوه مقننه تشکر می کنم 
چرا که ما باید همه چیز را شفاف کنیم. در این 
زمینه دولت پیش قدم بوده و سایر قوا عقب تر از 

دولت هستند.
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه موضوع فیش های 
حقوقی نامتعارف تنها مربوط به دولت نیست، گفت: 
بقیه دستگاه ها هم با موضوع حقوق نامتعارف مواجه 
هستند و حتی برخی نهادهای انقالبی هم با این 
مساله مواجه اند. البته اکثر کسانی که در مجموعه 
کرده  دریافت  نامتعارف  حقوق  دولت  کارمندان 
بودند، مبالغ اضافی را بازپس داده اند، به غیر از یکی 

دو نفر که در زندان هستند.
حقوق  موضوع  در  کسی  اگر  داد:  ادامه  وی 
نامتعارف جرمی مرتکب شده است، قوه قضائیه 
باید آن را پیگیری کند و گرنه دیوان محاسبات 
پیگیری  را  نامتعارف  حقوق  موضوع  کلیت 
می کند. از سایر دوستان هم می خواهم که این 

موضوع را انتخاباتی و جناحی نکنند.
موضوع  به  دولت  اینکه  بر  تاکید  با  روحانی 
مبارزه با فساد، توجه جدی دارد، اظهار کرد: اگر 
اجتماعی مان  می خواهیم معضالت و مشکالت 
حل شود باید با فساد مبارزه کنیم و دست به 
دست هم دهیم تا با شفاف سازی این موضوع 
را پیگیری و مشخص کنیم که افراد سیاسی و 

اقتصادی چه مقدار حقوق دریافت می کنند.
رئیس جمهوری با بیان اینکه باید تصدی گری 
کاهش  اقتصادی  مختلف  بخش های  در  دولت 
در  دولت  تصدی گری  از  باید  گفت:  یابد، 
بخش های مختلف اقتصادی کاسته شود و فضا 
برای خصوصی سازی و نه خصولتی  سازی، فراهم 
شود چرا که اگر به دنبال خصولتی سازی باشیم 
در واقع دولت در ظاهر وارد خصوصی سازی و با 

قدرت بیشتری وارد اقتصاد می شود.
وی در بخش دیگری از این گفت وگوی تلویزیونی 
این پرسش که مو ضع دولت در  به  پاسخ  در 
برابر کاهش قدرت خرید مردم در بخش مسکن 
چیست، اظهار کرد: دولت در موضوع مسکن مهر 
بسیار دچار زحمت شد چرا که بسیاری از این 
آپارتمان ها در شرایطی به مردم تحویل داده شده 
بود که نه آب، نه برق، نه گاز داشت و نه راهسازی 

مناسبی برای این شهرک ها انجام شده بود.

مشروح گفت وگوی تلویزیونی روحانی با مردم:

 به شرایط اقتصادی کشور امیدوار هستیم
فیش های حقوقی تنها مربوط به دولت نیست

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
قدرت پوشالی آمریکا در هم شکسته شده 

است و جایگاه گذشته خود را ندارد.
مراسم  در  هرندی   صفار  محمدحسین 
خاتم  مسجد  در  بصیرت  دهه  گرامیداشت 
االنبیاء در منطقه پردیسان قم، افزود: کشور 
آمریکا که بعد از جنگ جهانی دوم یک قدرت 
برتر در جهان شناخته می شد دیگر آن قدرت 
گذشته خود را ندارد و ابهت خود را از دست 
داده است. وی تصریح کرد: آمریکا و قدرت 
های جهانی به واسطه جریان مقاومت اسالمی 
دیگر قدرتی ندارند چرا که می دانند توطئه 
هایشان با روحیه مقاومت و ایستادگی مردم 
جهان عملیاتی نمی شود. صفار هرندی بیان 
کرد: از این رو باید فرهنگ و تفکر مقاومت 
تقویت شود تا دشمنان راهی به جا نبرند و 

قادر به اجرای نقشه های شوم خود نباشند.

وی اظهار کرد:حضور آمریکا در منطقه، امنیت 
و  عراق  جمله  از  کشورها  از  بسیاری  در  را 
افغانستان از میان برده است هر چند دیگر آن 
قدرت نظامی گذشته خود را ندارد و بسیاری 
از شاخص های قدرت خود را در سطح جهان 
داده است. عضو مجمع تشخیص  از دست 
مصلحت نظام بیان کرد: آمریکا برای سرکوب 
داعش نیز از آن چنان قدرتی برخودار نیست 
و ائتالف اش در منطقه نیز کارساز نبود و 

نتوانست تهدیدات داعش را سرکوب نماید.
وی گفت:آمریکا که خود را مهد دموکراسی 
که  کند  می  تنزل  وضعیتی  به  خواند  می 
وزیر خارجه اش اعالم می کند که از سخنان 
سخیف نامزدهای انتخاباتی شان و رسوایی 

های آنان خجالت زده است.
صفارهرندی عنوان کرد:ما با تکیه بر چنین 
و  اقتصادی  اهداف  به  توانیم  نمی  کشوری 
سیاسی دست پیدا کنیم بلکه با اعتماد به 
توانمندی های داخلی و پیروی از والیت فقیه 
و تقویت بصیرت قادر خواهیم بود فتنه ها را 

در هم شکسته و به توسعه دست یابیم.
وی با اشاره به فتنه ۸۸ تصریح کرد: برخی از 
جریان های داخلی و خارجی تالش داشتند 
با ایجاد فتنه به اهداف شوم خود در براندازی 
نظام دست یابند اما به واسطه رهنمودهای 
رهبرمعظم انقالب و اتحاد ملت و حماسه 9 

دی آتش فتنه خاموش شد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توافق 
هسته ای ایران و گروه 1+5 را حاصل یک 
در  گفت:  و  کرد  توصیف  موثر  دیپلماسی 
سال 2۰1۷ نیز به تعهد خود برای حفظ این 

توافق ادامه می دهیم.
فدریکا موگرینی، مسئول خارجی اتحادیه 
)میالدی(  نو  سال  آغاز  مناسبت  به  اروپا 
با  خود  وبسایت   در  یادداشتی  انتشار  با 
 2۰1۷ سال  در  که  چیزی    12« عنوان 
مسائلی  تشریح  به  است«  همراه  ما  با  
پرداخت که در  سال جدید  باید  به آنها 
اروپا   اتحادیه  خارجی  سیاست  عرصه  در 

رسیدگی شود.
با  یادداشت خود  از   موگرینی در  بخشی 
گروه 5+1  و  ایران  ای  هسته  توافق  اشاره 
نوشت: در جریان مذاکرت با ایران، اغلب به 
ما می گفتند که شما هرگز نمی توانید به این 
توافق دست یابید. زمانی  که ما توافق هسته 
ای را امضا کردیم، مخالفان باز هم گفتند 
که توافق به جایی نخواهد رسید اما اکنون 

می بینیم که این توافق موثر بوده است.
وی ادامه داد: در ژانویه 2۰16 ما با محمد 
جواد ظریف وزیر امور  خارجه در وین برای 
اولین بار اطمینان  حاصل  کردیم که تمام 
طرف ها توافق را که ژویئه 2۰15 حاصل 
کنون  تا  زمان   آن  از   کردند.  اجرا  شد، 
ما به طور مرتب با یکدیگر یعنی اتحادیه 

اروپا  که همچنان به تضمین توافق ادامه 
روسیه، چین،  آمریکا،  ایران،  با  می دهد، 
همکاری  ودر  آلمان  و  فرانسه  انگلیس، 
اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  با  نزدیک 
همه  تعهدات  اجرای  تا  کرده ایم   دیدار  

طرف ها را راستی آزمایی  کنیم.
اروپا   اتحادیه   خارجی  سیاست  مسئول 
این  کرد:  تاکید   یادداشت   این  ادامه  در 
دهد  می   نتیجه  که  است   دیپلماسی 
و  بر مسائل حل نشده غلبه می کند. این  
دیپلماسی است که فرصت های جدید برای 
امنیت  برای  و  ما  ما، شهروندان   دشمنان 
منطقه مان ایجاد می کند. ما در سال جدید  
نیز عزم و تعهد خود را برای ادامه این مسیر 
به همراه می آوریم تا یک توافق تاریخی که 
امنیت همگان را تامین می کند را کماکان 

حفظ کنیم.

موگرینی: به تعهد خود برای حفظ توافق 
هسته ای ادامه می دهیم

از منشور  بند  »حق حریم خصوصی« نهمین 
»حق  بند  از  پس  که  است  شهروندی  حقوق 

دسترسی به فضای مجازی« آمده است.
در بند نهم منشور حقوق شهروندی با عنوان 
»حق حریم خصوصی« چنین عنوان شده است:
حریم  که  است  شهروند  هر  حق   -  36 ماده 
خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، 
اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از 
تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.
پردازش،  گردآوری،  تفتیش،   -  3۷ ماده 
بکارگیری و افشای نامه ها اعم از الکترونیکی و 
غیرالکترونیکی، اطالعات و داده های شخصی و 
نیز سایر مراسالت پستی و ارتباطات از راه دور 
نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی سیم و ارتباطات 
اینترنتی خصوصی و مانند این ها ممنوع است، 

مگر به موجب قانون.
ماده 3۸ - گردآوری و انتشار اطالعات خصوصی 
شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا به  حکم قانون 

ممنوع است.
ماده 39 - حق شهروندان است که از اطالعات 
اشخاص  و  دستگاه ها  نزد  که  آن ها  شخصی 
حراست  و  حفاظت  است،  حقوقی  و  حقیقی 
اطالعات  افشای  و  دادن  قرار  اختیار  در  شود. 
لزوم  در صورت  و  است  ممنوع  افراد  شخصی 
صالح  اداری  و  قضایی  نهادهای  درخواست  به 
منحصراً در اختیار آن ها قرار می گیرد. هیچ مقام 
و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، 
اطالعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار 

داده یا آن ها را افشا کند.
بدنی  تفتیش  و  بازرسی  گونه  هر   - ماده ۴۰ 

باید با رعایت قوانین، احترام الزم و با استفاده 
از روش ها و ابزار غیر اهانت آمیز و غیر آزاردهنده 
اقدامات  و  آزمایش ها  همچنین  شود.  انجام 
پزشکی اجباری بدون مجوز قانونی ممنوع است.
ماده ۴1 -کنترل های صوتی و تصویری خالف 
عمومی،  اماکن  کار،  محیط های  در  قانون 
فروشگاه ها و سایر محیط های ارائه خدمت به 

عموم، ممنوع است.
ماده ۴2 - حق شهروندان است که حرمت و 
حریم خصوصی آن ها در رسانه ها و تریبون ها 
و  افراد  حرمت  نقض  صورت  در  شود.  رعایت 
طبق  مرتکبین  معنوی،  یا  مادی  ضرر  ایجاد 
جبران  به  موظف  و  مسئول  قانونی  مقررات 

خسارت می باشند.

منشور حقوق شهروندی را بیشتر بشناسیم

حق حریم خصوصی

صفار هرندی: قدرت پوشالی آمریکا
 در هم شکسته شده است
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نشست کمیسیون صنایع با نعمت زاده 
برای بررسی افزایش قیمت خودرو

وزیر  با  نشست  از  مجلس،  معادن  و  صنایع  کمیسیون  سخنگوی 
جدید  قراردادهای  و  خودرو  قیمت  افزایش  بررسی  برای  صنعت 

خودرویی خبر داد.
سعید باستانی، با اشاره به افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر 
افزایش  موضوع  تجارت  و  وزیر صنعت،معدن  با  نشستی  در  گفت: 
قراردادهای  داخلی،  خودروهای  فروش  نحوه  و  خودرو  قیمت 
بررسی  ثالث  برند کشور  با  آمریکایی  خودرویی،واردات خودروهای 

می شود.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسالمی،افزود:امروز 
ممنوع  را  خودروها  واردات  صنعت  وزارت  گویا  که  شده  مشخص 
کرده است،لذا این موضوع از »نعمت زاده« پیگیری و بررسی می 

شود.
باستانی با بیان اینکه نگاه خودروسازان در قراردادهای جدید باید 
قیمتی  های  ِرنج  در  تولید  در  تنوع  داد:  باشد،ادامه  نگاه صادراتی 
متفاوت و کیفیت باال می تواند در توسعه بازارهای صادراتی و رقابت 

پذیری و همچنین افزایش تیراژ تولید نقش موثری داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی،بابیان 
زاده«  »نعمت  با  نشست  در  خودرویی  مسایل  از  ای  بسته  اینکه 
بررسی می شود، تصریح کرد: نتایج این نشست درخصوص چگونگی 
واردات  و  خودرو  قیمت  خودرویی،افزایش  قراردادهای  انعقاد 

خودروهای آمریکایی با برند کشور ثالث اعالم می شود.

نشست مدیرعامل شرکت گاز برای بررسی
 بدعهدی ترکمن ها

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، از نشست کمیسیون متبوعش 
ترکمنستان  بدعهدی  بررسی  برای  ایران  گاز  مدیرعامل شرکت  با 

خبرداد.
به  ترکمنستان  گاز  صادرات  قطع  به  بااشاره  خانی،  قره  اسدا... 
ایران  گاز  و مدیرعامل  وزیرنفت  معاون  مقرر شده که  ایران گفت: 
توضیحاتی ارائه دهد که باتوجه به مذاکراتی که صورت گرفته؛چرا 
ترکمنستان به تعهدات خود پایبند نبوده و بی اخالقی قطع گاز را 

عملیاتی کرده است.
نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسالمی،با بیان اینکه 
قطع گاز ترکمنستان به ایران نشان داد که این کشور در قراردادها 
و تعهدات کشور قابل اعتمادی نیست،افزود:ایران سال های طوالنی 
این  نباید  کشور  این  و  کرده  می  کشور  وارد  گاز  ترکمنستان  از 
گونه به صادرات گاز توجه می کرد که در فصل سرما و در مضیقه 
اهداف خود را پیاده می کرد و این اقدام ترکمنستان غیرحرفه ای 

و غیراخالقی بود.
کشور  با  ایران  شمال  ترکمن  شهروندان  داد:  ادامه  خانی  قره 
ترکمنستان مشترکات نژادی، قومی و فرهنگی دارند و شاید مردم 
ترکمن استان گلستان از قطع صادرات گاز در مضیقه قرار گیرند و 
این موضوع ایران را به این نقطه می رساند که نباید روی انتقال گاز 

ترکمنستان حساب بازکند.
تولید  و  گازی  منابع  عظیم  حجم  این  با  ایران  اینکه  بیان  با  وی 
گاز نباید بیش از این با ترکمنستان وارد مذاکره شود، یادآور شد: 
جایگاه و منزلت مردم ایران نباید برای افزایش صادرات گاز شکسته 
شود و با مدیریت مصرف بخش های محتمل، افت فشار را تجربه 
نکنند و در شرایط کنونی مصرف پایین آورده شده و ذخیره برای 

ایام سرد صورت گیرد.
قره خانی با اشاره به اینکه شرکت ملی گاز خط لوله انتقال گاز از 
پارچین به سمنان و سرخس را برای تقویت خط لوله شمال دنبال 
می کند، افزود: خط لوله دوم که انتقال گاز از خط لوله دامغان به 
ساری و نکاء است که اگر این دو خط تا سال آتی با اقدامات مناسب 
پیمانکار مورد بهره برداری قرار گیرد، سال آینده ایران نیازمند گاز 

ترکمنستان نیست.
وی با بیان اینکه ترکمنستان میلیاردها دالر از قطع صادرات گاز به 
ایران دچار ضرر و زیان می شود،ادامه داد:بدعهدی های ترکمنستان 
در حافظه تاریخی مردم ایران باقی می ماند،همانگونه که در حافظه 
تاریخی مردم ترکمنستان کمک های ایران در زمان استفالل این 

کشور باقی مانده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، با اشاره به اینکه 
بدعهدی ترکمنستان سایر مراودات و تبادالت را تحت الشعاع قرار 
گاز  شرکت  مدیرعامل  از  انرژی  کرد:کمیسیون  تصریح  دهد،  می 
دعوت می کند که گزارشی از مذاکرات با ترکمنستان ارائه دهد و 
این شرکت را ملزم می کند که تمهیدات الزم را برای تامین گاز 

شمال در حال حاضر و آینده اتخاذ کند.

محیط زیست و وزارت بهداشت زنگ 
خطر آلودگی هوا را به صدا درآورند

نایب رئیس مجمع نمایندگان استان تهران گفت: 
سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت 
باید زنگ خطر آلودگی هوا را به صدا درآورده و 
حقوق شهروندان را از دستگاه های مسئول مطالبه 

کنند.
هوا  آلودگی  اینکه  از  انتقاد  با  نجفی  محمدرضا 
معضلی است که شهروندان تهران سال ها است 
با آن مواجه هستند، گفت: با وجودی که به طور 
مداوم و مکرر از این معضل سخن گفته می شود 
اما متاسفانه کمتر شاهد به کارگیری اقدامات عملی 

مناسب از سوی دستگاه های مسئول بوده ایم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و 
پردیس در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه 
تاکنون هیچ گونه اقدام شایسته و در خوری که 
تهران  هوای  آلودگی  کاهش  در  ماندگاری  آثار 
داشته باشد انجام نشده است، تصریح کرد: در واقع 
آلودگی هوا مجموعه وظایفی  در بحث مدیریت 
را  وظایف  این  باید  که  است  عهده شهرداری  بر 
به سرانجام برساند. این نماینده مردم در مجلس 
دهم، با یادآوری اینکه برای مدیریت آلودگی هوای 
کرد،  رفع  را  آلودگی  در  موثر  عوامل  باید  تهران 
افزود: برای کاهش آلودگی هوا باید بهبود کیفیت 
و  ها  اتوبوس  ها،  تاکسی  مانند  خودروها  تمامی 
دیگر خودروها را مورد توجه قرار داد و تدابیری به 
کار گرفته شود تا خودروها با راندمان و بهره وری 
بهتری از سوخت استفاده کنند تا کمتر آلودگی 

ایجاد کنند.
 وی تردد خودروهای فرسوده به ویژه در ناوگان 
حمل و نقل عمومی را در تشدید آلودگی هوای 
تهران موثر دانست و بر لزوم منع تولید، تردد و 
واردات موتورسیکلت های کاربراتوری تاکید کرد و 
ادامه داد:  وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به این 
موضوع توجه داشته و به وظیفه خود در قبال تامین 

سالمت شهروندان عمل کند.
تولید  در  استانداردها  رعایت  ضرورت  بر  نجفی 
سوخت تاکید کرد وگفت: برای مدیریت آلودگی 
هوای تهران باید بهبود کیفیت سوخت، خودروها 
و موتورسیکلت ها از سوی وزارت نفت و صنعت، 
معدن و تجارت مورد توجه قرار بگیرد و باید آگاه 
باشند که اگر به این موضوع توجه نکنند نسبت به 
جان و مال مردم مسئول بوده و باید در پیشگاه 

مردم و خداوند پاسخگو باشند.
در  تهران  استان  نمایندگان  مجمع  رئیس  نایب 
مجلس دهم، با بیان اینکه رفع آلودگی هوای تهران 
باشد، تصریح کرد:  باید دغدغه جدی شهرداری 
درگیر شدن با مسائل بی اهمیت و پرداختن به 
ظواهر و حاشیه ها مخل حال ضرورت های روز 
جامعه و شهروندان تهران است و باید از آن پرهیز 
کرد؛ به طور قطع شهرداری باید با همکاری وزارت 
صنعت و نفت گام های جدی در جهت رفع آلودگی 
هوای تهران برداشته و نسبت به انجام وظایف خود 
تعلل و مسامحه ای نداشته باشد زیرا این موضوع با 

جان و مال شهروندان در ارتباط است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با یادآوری اینکه 
سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی باید زنگ خطر آلودگی هوا 
را به صدا درآورند و حقوق شهروندان را از دستگاه 
های مسئول مطالبه کنند، افزود: مردم نباید تاوان 
بی مسئولیتی عده ای را بدهند و سالمت آنها به 
دلیل بی توجهی دستگاه ها در معرض تهدید قرار 
گیرد؛ وزارت بهداشت و محیط زیست باید نسبت 

به سالمت شهروندان حساس باشند. 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و 
تهران در مجلس دهم،  با تاکید بر اینکه مجمع 
بر  را  نظارتی خود  بعد  تهران  استان  نمایندگان 
دستگاه های متولی آلودگی هوای تهران افزایش 
می دهد، تصریح کرد: انتظار می رود با این اقدام 
بتوان آسیب های ناشی از آلودگی هوا را کاهش 

داد.

خبرخبر

نمایندگان مردم در خانه ملت ضمن رأی به متوقف 
کردن احداث مسکن مهر جدید، بانک مسکن را 
نسبت به تامین باقیمانده تعهدات خود و تامین 

منابع مورد نیاز مسکن مهر موظف کردند.
در  نمایندگان  ملت،  خانه  خبرگزاری  از  نقل  به 
نشست علنی مجلس شورای اسالمی در جریان 
بررسی الیحه برنامه ششم توسعه با بند ج و د ماده 
۷3 این الیحه در رابطه با استقرار سیستم یکپارچه 
اطالعات مکانی به منظور تحقق پذیری طرح های 

توسعه شهری و روستایی موافقت کردند.
در صدر ماده ۷3 الیحه برنامه ششم توسعه آمده 
قانون  چارچوب  در  است  موظف  دولت  است: 
مسکن  عرضه  و  تولید  از  حمایت  و  ساماندهی 

اقدامات زیر را انجام دهد:
بنابراین گزارش در بند ج این الیحه آمده است: 
بانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقیمانده 
تعهدات خود و تأمین منابع مورد نیاز مسکن مهر 
بدون تعهد احداث واحدهای جدید با تشخیص 

وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.
همچنین در بند )د( ماده ۷3 آمده است: وزارت 
راه و شهرسازی با رعایت وظایف و اختیارات سایر 
دستگاه ها و ایجاد تشکیالت جدید و استفاده از 
امکانات سایر دستگاه ها مکلف است در راستای 
تحقق پذیری طرحهای توسعه و عمران شهری و 
روستایی، آمایش و کنترل تخلفات، انضباط شهری 
و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سیستم 
یکپارچه اطالعات مکانی و تأمین زیرساخت های 
مورد نیاز آن و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک 
گذاری داده های مکانی توسط کلیه دستگاههای 
مرتبط اقدام نماید. این حکم ناقض و ناسخ هیچ 

یک از قوانین نیست.
بنابراین گزارش نمایندگان با الحاق یک تبصره به 
بند د ماده ۷3 موافقت کردند که در این تبصره 
آمده است: در ماده 1۸ قانون ساماندهی و حمایت 
از عرضه مسکن عبارت »برنامه پنجم« به »برنامه 
ششم« تغییر می یابد و منابع مورد نیاز بندهای این 

ماده از این محل، قابل تأمین است.
این گزارش می افزاید: نمایندگان با اصل ماده ۷3 
این الیحه با 15۴ رأی موافق، 2 رأی مخالف و 
۴ رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در 

جلسه موافقت کردند.
سیاست های دو پهلو برای ارائه وام ساخت

تسهیالت دهی برای ایجاد رونق در بازار مسکن 
این روزها سیاست متداول دولت شده که ایرادات 
بسیاری بر آن همچون باال بودن نرخ سود بانکی 
و همچنین متناسب نبودن رقم این تسهیالت با 

مناطق مختلف کشور وارد است.
بازار مسکن که این روزها تالطم های بسیاری را به 
خود دیده هر روز با سیاست گذاری جدیدی مسیر 
متفاوتی را طی می کند به گونه ای که هر روز 
مردم برای خانه دار شدن باید به دنبال جدیدترین 

راه حل باشند.
ارایه تسهیالت خرید،نوسازی و همچنین پرداخت 
وام به انبوسازان بخشی از سیاست گذاری هایی 
اعمالی است که هر کدام تبعات منحصر به فرد 

خود را بر بازار داشته است.
چندی پیش بانک مسکن از طرح جدید خود برای 
پرداخت وام های 5۰ تا 13۰ میلیون تومانی ساخت 
مسکن به ازای هر واحد مسکونی برای انبوه سازان 
رونمایی کرد.هرچند پیش از این نیز سازندگان 
مسکن مشمول دریافت تسهیالت بانکی بوده اند، 
اما در این طرح انبوه سازان بدون سپرده گذاری و با 
سود دوران مشارکت 1۸ درصدی می توانند ازاین 

تسهیالت بهره مند شوند.
سپرده گذاری  بدون  وام  پرداخت  طرح  دراین 
ساخت در سه سطح سنتی،صنعتی و فناوری های 
نوین به انبوه سازان پرداخت می شود. انبوه سازان 
به عنوان سازندگان واجد شرایط دریافت وام ساخت 
بدون سپرده بانک مسکن، متناسب با حجم طرح 
اخذ  برای  مختلف  زمانی  دوره های  از  می توانند 

تسهیالت مشارکت استفاده کنند.
حال در پی این تصمیم اخیر بانک مسکن موج 

جدید پیشنهادات و انتقادات به راه افتاده که به زعم 
بسیاری از کارشناسان امر از جمله نمایندگان سود 
باالی این تسهیالت و همچنین متناسب نبودن 
سقف این وام با مناطق مختلف کشور از معایب 

این طرح است.
برخی  با  وگو  گفت  در  ملت  خانه  خبرگزاری 
نمایندگان به بررسی مصوبه اخیر بانک مسکن و 
آینده بازار مسکن در نتیجه این تصمیم پرداخته 

که متن آن را در ذیل می خوانید:
حمایت از انبوه سازان باید با کاهش نرخ سود 

تسهیالت اعطایی صورت بگیرد
محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به مصوبه اخیر 
بانک مسکن برای ارایه تسهیالت به انبوه سازان، 
گفت: این تصمیم می تواند تاثیرات خوبی بر بازار 
مسکن از حیث افزایش ساخت و ساز و ایجاد تعادل 

قیمتی در بازار داشته باشد.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسالمی، 
با بیان اینکه ارایه تسهیالت باید با درنظرگرفتن 
شرایط فعلی اقتصاد کشور صورت بگیرد، افزود:رقم 
تسهیالت باید متناسب با قیمت زمین و مسکن در 
کالن شهرها و روستاها و شهرستان ها متغیر باشد.

بازار مسکن نیازمند ورود ضربتی دولت برای 
ساماندهی

وی با انتقاد از نرخ باالی سود تسهیالت بانکی، 
تصریح کود: با نرخ سود 1۸ درصد خانه دارشدن یا 

انبوه سازی ممکن نخواهد بود.
این نماینده مردم درمجلس دهم،با اشاره به پیش 
شرط هایی برای خروج بازار مسکن از رکود،تاکید 
کرد: برای خروج بازار مسکن از رکود باید افزایش 
تعادل قیمتی صورت  ایجاد  برای  ساخت و ساز 

بگیرد.
برای  مشخصی  برنامه  باید  اینکه  بیان  با  وی 
ساماندهی بازار مسکن تدوین و اجرا شود، افزود: 
با شرایط فعلی بازار مسکن هر روز حجم اجاره 
نشینی در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم بیشتر 

خواهد شد.
رضایی کوچی از تالش کمیسیون عمران مجلس 
برای کمک به دولت برای ساماندهی بازار مسکن 
خبر داد و تصریح کرد: بازار مسکن باید با سیاست 
های حمایتی به سمت بهبود وضعیت سوق داده 

شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، 
یادآور شد: دولت باید برای ایجاد تعادل در بحث 

قیمت مسکن سیاستهای مشخصی را دنبال کند.
بدری:تالش کمیسیون عمران برای کاهش نرخ 

سود تسهیالت مسکن
صدیف بدری با یادآوری تصمیم اخیر بانک مسکن 
درخصوص ارایه تسهیالت به انبوه سازان، گفت: 
ارایه تسهیالت به انبوه سازان تصمیم مفیدی است 
که می تواند درصورت عملیاتی شدن رکود فعلی 

موجود در بازار مسکن را کاهش دهد.
نماینده مردم اردبیل،نیر،نمین و سرعین درمجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه بازارمسکن نیازمند 
اتخاذ تدابیری منسجم برای ساماندهی است، افزود: 
با شرایط فعلی این بازار امکان خانه دارشدن مردم 

هر روز کمتر می شود.
وی با تاکید براینکه دولت باید یارانه ای برای بخش 

مسکن با هدف ساماندهی آن درنظر بگیرد،تصریح 
کرد: تسهیالت دهی فعلی در بحث مسکن با نرخ 

سودهای بسیار باال کارایی زیادی نخواهد داشت.
تسهیالت مسکن متناسب با مناطق مختلف کشور 

ارایه شود
این نماینده مردم در مجلس دهم،با بیان اینکه 
باید تسهیالت متناسب با مناطق مختلف کشور 
تا  به طور حتم تسهیالت 5۰  ارایه شود، گفت: 
13۰ میلیون تومانی در کالنشهری همچون تهران 

کارایی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: دولت باید همسو با نیازهای کالن 
شهرها و شهرستانهای کشور به اتخاذ تصمیم هایی 

برای ساماندهی بازار مسکن اقدام کند.
شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  سخنگوی 
در  عمران مجلس  اسالمی،یادآور شد:کمیسیون 
تالش برای برگزاری جلسه ای با مسئوالن حوزه 
اسرع وقت  بازار در  این  برای ساماندهی  مسکن 

است.
 کوسه غراوی:سود باالی تسهیالت رونقی در بازار 

مسکن ایجاد نمی کند
شهرام کوسه غراوی با اشاره به تصمیم اخیر بانک 
مسکن برای پرداخت تسهیالت 5۰ تا 13۰ میلیون 
با  اقدام  این  انبوه سازان،گفت:هرچند  به  تومانی 
هدف کاهش رکود در بازار مسکن بوده،اما با توجه 
به تورم و نرخ های حبابی قیمت نمی تواند مثمر 

ثمر باشد.
نماینده مردم کالله،مینودشت،مراوه تپه و گالیکش 
در مجلس شورای اسالمی با تاکید براینکه باید 
کالنشهرها  برای  مسکن  تسهیالت  رقم  افزایش 
در  حاضر  بگیرد،افزود:درحال  قرار  دستورکار  در 
 13۰ تسهیالت  با  تهران  همچون  کالنشهری 

میلیون تومانی انبوه سازی رخ نخواهد داد.
تدابیر ویژه ای باید برای بهبود وضعیت مسکن و 

خروج آن از رکود اتخاذ شود
وی با بیان اینکه باید برای بهبود وضعیت مسکن و 
خروج آن از رکود تدابیر ویژه ای اتخاذ شود، تصریح 
کرد:سیاست تسهیالت دهی هرچند مفید است؛اما 
ارایه  با مناطق مختلف کشور  تناسب  اگر بدون 
نشود،نمی تواند رشدی در بحث صنعت ساختمان 

را رقم بزند.
این نماینده مردم درمجلس دهم،با انتقاد از نرخ 
باالی سود تسهیالت بانکی،گفت: درحال حاضر 
رقم 1۸  سازان  انبوه  به  تسهیالت  اعطای  برای 
درصد سود درنظر گرفته شده که این برای ایجاد 
تحول در صنعت ساختمان خود مانع بزرگی است.
رونق ساخت و ساز در بحث مسکن به ایجاد تعادل 

در عرضه و تقاضا کمک می کند
کوسه غراوی با تاکید براینکه رونق ساخت و ساز 
در بحث مسکن به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا 
کمک خواهد کرد،افزود:هراقدامی که بتواند حباب 
قیمتی مسکن را بشکند؛باید مورد حمایت واقع 

شود.
عضوکمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی،با 
سیاست  باید  وشهرسازی  راه  وزارت  اینکه  بیان 
مشخصی در بحث کاهش رکود در بخش مسکن 
ارایه کند،تصریح کرد:ارایه تسهیالت بدون در نظر 
گرفتن میزان کارایی آن نمی تواند کمکی به مردم 

کند.
تسهیالت دهی به انبوه سازان با کاهش نرخ سود و 

افزایش سقف وام همراه شود
اخیر  تصمیم  یادآوری  با  افتخاری  محمدمهدی 
 13۰ تا   5۰ تسهیالت  ارایه  برای  مسکن  بانک 
میلیون تومانی با سود 1۸ درصد به انبوه سازان 
گفت: این تصمیم تغییری در وضعیت بازار مسکن 

ایجاد نخواهد کرد.
شورای  درمجلس  شفت  و  فومن  مردم  نماینده 
در  تسهیالت  سقف  براینکه  تاکید  با  اسالمی، 
کالنشهری همچون تهران باید افزایش یاید، تصریح 
کرد:در کالنشهری همچون تهران با این تسهیالت 

خرید خانه یا انبوه سازی ممکن نیست.
وی با بیان اینکه تسهیالت دهی در بحث مسکن 
باید با درنظرگرفتن شرایط منطقه ای و قیمت های 
نامتعارف در نظر بگیرد، افزود: موفق شدن سیاست 
ها در حوزه مسکن منوط به درنظرگرفتن رکود 

فعلی و شرایط کلی حاکم بر جامعه است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید براینکه 
باید مسکن از حیطه کاالی سرمایه ای به کاالی 
که  صورتی  در  کرد:  تاکید  شود،  بدل  مصرفی 
سیاست گذاری در بحث مسکن به درستی باشد 

می تواند به ساماندهی این بازار امیدوار بود.
اسالمی  عضو کمیسیون عمران مجلس شورای 
یادآور شد:بررسی وضعیت بازار مسکن و همچنین 
سیاست های کلی در بحث تسهیالت دهی در 

کمیسیون عمران مجلس انجام خواهد شد.
بنایی: سیاست تسهیالت دهی به انبوه سازان با نرخ 

باالی سود وام بی اثر می شود
حمید بنایی بااشاره به تصمیم اخیر بانک مسکن 
برای ارایه تسهیالت 5۰ تا 13۰ میلیون تومانی 
به انبوه سازان،گفت:ارایه این نوع تسهیالت شاید 
در برخی شهرهای کوچک و شهرستان ها کارایی 
اثر  تواند  نمی  شهرها  کالن  در  باشد،اما  داشته 

گذاری داشته باشد.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای 
اسالمی،باتاکید برضرورت تسهیل شرایط ساخت و 
ساز در کشور،افزود:ارایه تسهیالت ارزان در بحث 
مسکن نخستین گام برای ساماندهی این بازار است.
تسهیالت  سود  باالی  نرخ  از  انتقاد  با  وی 
تسهیالت  سیاست  کرد:هرچند  مسکن،تصریح 
دهی راهکار مناسبی برای تسهیل خانه دار کردن 
مردم است اما نرخ باالی سود وام ها اثرگذاری این 

سیاست را کاهش داده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه 
افزایش ساخت و ساز درکشور می تواند انباشت 
تقاضا در بحث مسکن را کاهش دهد،گفت:حمایت 
از انبوه ساز با ارایه مشوق های الزم می تواند رکود 

فعلی حاکم بر بازار مسکن را درمان کند.
وضعیت  بهبود  زمینه  در  داد:دولت  ادامه  بنایی 
مسکن باید برنامه مشخصی داشته باشد و با بررسی 
نتایج آتی سیاست گذاری های خود بهبود وضعیت 

بازار را پیگیری کند.
اسالمی،  شورای  مجلس  عمران  عضوکمیسیون 
یادآور شد: کمیسیون عمران مجلس برای بهبود 
وضعیت بازار مسکن جلسات بسیاری با مسئوالن 
امر برگزار کرده و به طور حتم در راستای تصمیم 
اخیر بانک مسکن درخصوص تسهیالت دهی به 
انبوه سازان نیز به بررسی تبعات اجرای این تصمیم 
خواهد پرداخت.محمدهاشم بت شکن در نشست 
خبری خود برنامه های بانک مسکن در سال جدید 

برای پرداخت تسهیالت مسکن را تشریح کرد.
ساخت  وام  پرداخت  از  مسکن  بانک  مدیرعامل 
مسکن بدون سپرده به متقاضیان ساخت مسکن 
خبرداد و گفت: بر اساس مصوبه هیئت مدیره بانک 
که  انبوه سازی  شرکت های  و  سازندگان  مسکن 
اقدام به ساخت مسکن با تکنولوژی جدید کنند 
تسهیالت ساخت مسکن بدون سپرده انجام خواهد 
شد، بنابراین اگر سازنده ها تکنولوژی را وارد ساخت 
و ساز کنند که موجب صرفه جویی در انرژی شود 
تا سقف 15۰ میلیون تومان نیز تسهیالت پرداخت 

می شود.

احداث مسکن مهر جدید متوقف شد

اخطاریه 
پیرو رای مرجع محترم قضایی مبنی بر طالق خانم ندا شفاف بدینوسیله به همسر 
وی آقای رضا دهباشی فرزند حسین اخطار میشود که حداکثر ظرف مدت یک 
هفته از تاریخ انتشار این آگهی جهت اجرای صیغه طالق به دفتر طالق 5 خرم آباد 

واقع در خیابان انقالب بین کوچه 6 و ۷ آراسته مراجعه نماید .
سردفتر: حشمت اله عبدی علمی – دفتر طالق شماره 5 خرم آباد 

آگهی مفقودی
مجوز حمل سالح ساچمه زنی تک لول ته پر کوسه به کالیبر 12 و شماره سالح ۰۰۰۸9۷56 
ساخت کشور روسیه و همچنین مجوز حمل سالح گلوله زنی 5 تیر گلنگدنی کالیبر ۷/92 به 
شماره سالح ت 2۴356 سااخت ایران هر دو به نام اینجانب کاظم بدری گراوند فرزند قیطاس 
بگ به شماره شناسنامه 111۴2 متولد 13۴1 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
لرستان -کوهدشت

اگهی مفقودی
 برگ سبز خودرو سواری هاچ بک لیفان به شماره پالک 1۴-۴۸3م39 و شماره موتور 
 NAKSG۴529FB1۰۰۸۰۷ و شماره شاسی LF۴۷9Q2 - B215۰5۰۰3۴5

بهشهرمفقود و فاقد اعتبار است.

آگهی ابالغ 
دادخواست و وقت دادرسی 

امین  بطرفیت  دادخواستی  شهیدزاده  مهدی  وکالت  با  صفری  منوچهر  خواهان 
ذاکری فرزند ابراهیم بخواسته مطالبه تسلیم دادگاه نموده که به شعبه دوم دادگاه 
عمومی حقوقی بوشهر ارجاع و به کالسه 95۰۴6۰ ش 2 ثبت و وقت رسیدگی 
است. گردیده  تعیین  صبح   1۰ ساعت   95/11/2۷ مورخه  چهارشنبه  روز  جهت 
علیهذا با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و دستور 
یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷3 ماده  تجویز  و  دادگاه 
ثانی  نسخه  دریافت  جهت  تواند  می  خوانده  آگهی  کثیرالنتشار  های  روزنامه  از 
دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و یا آدرس دقیق خود را جهت ابالغ 
اوراق اعالم نماید در غیر اینصورت دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف: 2065 مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر- قنبری

آگهی حصر وراثت
آقای غالم اعظم پور  دارای شناسنامه شماره323۰۰۷۰3۸۰به شرح دادخواست به 
کالسه 2/۴۰5/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده شادروان شازی اسدی خلکی به شناسنامه 32526۷۴۷93 در تاریخ  25 / 9 / 

1395 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به :
پور   شماره ملی   323۰۰۷۰3۸۰    متولد 13۴9/1/1    نسبت  اعظم  1.غالم 

همسرمتوفی
2.آریا اعظم پور    شماره ملی 596۰121۷۷۸    متولد 2۴ / 9 /13۸۸    نسبت پسر 

متوفی 
3.بهروز اعظم پور    شماره ملی ۴95۰13۴55۸     متولد ۴ / 9 / 13۷۴   نسبت 

پسر متوفی 
۴.هدیه اعظم پور      شماره ملی   ۴95۰1۷2662    متولد 16 / 9 /13۷۷       نسبت 

دختر متوفی
5.شیدا اعظم پور    شماره ملی ۴95۰1۰6۴91      متولد 1۷ / 1۰ / 13۷2    نسبت 

دختر متوفی 
6.ربابه اسدی خلکی     شماره ملی 3252۷2۸۷3۷     متولد 2 / 1 /132۴     نسبت 

مادر 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 دوم  شورای حل اختالف شهرستان روانسر -خرمی

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست به آقای فاروق عظیمی نظر آبادی 

ساکن:فعال مجهول المکان
به  شما  بطرفیت  مطالبه  خواسته  به  دادخواستی  راد  محمدمحمدی  ملک  آقای 
شورای حل اختالف مجتمع امام)ره( کرمانشاه تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع 
وبه کالسه 3۰،۷33،95 ثبت و جهت رسیدگی مورخه 95،11،2۰ ساعت 9 صبح 
تعیین وقت گردیده چون اقامتگاه شما نامعلوم است.علیهذا حسب تقاضای خواهان 
و دستور شورا مستندا به ماده ۷3قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی واز شما دعوت می شود جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست وضمائم به این دفتر مراجعه ودر وقت مقرربرای رسیدگی در این 

شعبه حاضرشویددر صورت عدم حضور تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد گردید.
 تا خوانده ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی  به دفتر شورا مراجعه وضمن اعالم 
نشانی کامل نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید و در وقت رسیدگی 

حضور یابد.واال شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
دفتر شعبه 30 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره(کرمانشاه

آگهی مزایده
داریوش  آقای  فوق  کالسه  اجرائی  پرونده  موجب  به 
روانسر  ساکن   ۴۰31۸ ش  ش  عبداله  فرزند  ویسی 
آقای طاهر ویسی  با وکالت  قلعه کهنه  روستای کره 
ساکن  احمد  فرزند  خسروقهرمانی  )بدهکار(وآقای 
اجرای  گزارش  برابر  که  کهنه  قلعه  روستای  روانسر 
فوت  اجراییه  ابالغ  از  پس  نامبرده  کرمانشاه  ثبت 
باتوجه به نشر آگهی به ورثه  وادامه عملیات اجرایی 
)راهن( متوفی  همسر  مهری  ملک  خانم  مدیون 

میدان  به  نرسیده  سنندج  جاده  کرمانشاه  ساکن 
کوچه  شهریار  استاد  خیابان  معلم  شهرک  آناهیتا 
محمد  فرزند  احمدپور  حسین  آقای   5۰ پالک  نهم 
نیایش  زمین شهری  روانسر  مراد ش ش 1۷ ساکن 
2 )راهن( بموجب سند رهنی به شماره ۴۴9۷ مورخه 
روانسر   ۷6 رسمی  اسناد  دفتر  تنظیمی   13۸۷/۴/5
مبلغ 5۷12۰۰۰۰۰۰ریال بابت اصل طلب که تا تاریخ 
روانسر  شعبه  ملی  بانک  به  گردیده  محاسبه  مزایده 
دولتی  عشر  نیم  بابت  ریال   2۷136162۷ ومبلغ 
صدور  به  باتوجه  میباشند  بدهکار  دولت  صندوق  به 
اجرایه وابالغ آن به مدیونین وعدم استیفای طلب در 
کره  اصلی  ثبتی ۷۷  پالک  دانگ  از شش  دین  ازای 
قلعه کهنه واقع در روانسر بخش 12 کرمانشاه محل 
۷۰۰۰مترمربع  مساحت  به  مرغداری  طرح  اجرای 
کلیه  وهمچنین  آن  در  احداثی  انضمام ساختمان  به 
مالکیت  به  وانشعابات  تاسیسات  و  آالت  ماشین 
رسمی  کارشناس  گزارش  برابر  که  ویسی  داریوش 
آقای عبدالمجید مصطفایی به شماره یک سیار مورخه 
ارزیابی  33۷۰6۰۰۰۰۰۰ریال  مبلغ  به   1395/2/31
وتاسیسات  آالت  ماشین  کلیه  وهمچنین  گردیده 
فاز  سه  برق  انشعاب  یک  شامل  که  مرغداری  داخل 
به قدرت 25 کیلو وات شامل امتیاز تجهیزات اندازه 
کشی  کابل  اصلی  برق  تابلو  ماتور  ترانسفور  گیری 
وابسته  وتجهیزات  داخلی  توزیع  سیستم  ارت  وچاه 
سیلندر  کمنز6  ساخت  ژنراتور  دیزل  دستگاه  ویک 

انشعاب  یک  دارای  متعلقات  وکلیه  سوخت  بامخزن 
آب بقطر 1/5 اینج باکنتور ومتعلقات منابع آب لوله 
با  بامشعل  هیتر  دستگاه  وچهار  خط  وطول  کشی 
آسیاب  ویکدستگاه  متعلقات  وسابر  کانال کشی  تابلو 
میکسر وباالبر مربوطه به همراه یک دستگاه ماشیت 
ودارای  مربوطه  بخار  ودیگ  دام  تولید خوراک  پلیت 
12 دستگاه هواکش 12۰*12۰ ودانخوری وآبخوری 
که  دارو  اضالط  وتانک  سوز  الشه  وکوره  وسمپاشی 
قاسمی  احمد  آقای  رسمی  کارشناس  گزارش  برابر 
نژاد به شماره 95/1۰225/25 مورخه 1395/2/6 به 
وهمچنین  گردیده  ارزیابی  6۸۰۰۰۰۰۰۰ریال  مبلغ 
از 52  فرعی  از ۴  فرعی  ثبتی 699  ششدانگ پالک 
گرمخانی واقع در روانسر بخش 12 کرمانشاه به شماره 
ثبت 1122 صحفه 132 دفتر 12/۷ به مالکیت آقای 
حسین احمد پور در آدرس روانسر زمین شهری کوی 
نیایش 2 که ملک فوق عرصه واعیان مساحت عرصه 
16۰ متر مربع واعیانی 1۴۰ متر مربع با طاق ضربی 
پالستر  ونمای  فلزی  پنجره  بر  بار  ودایوار  آهن  وتیر 
وقدمت ساخت 2۸ سال میباشد دارای امتیازات آب 
وبرق وگاز ومحوطه که برابر گزارش کارشناس رسمی 
آقای نورالدین پیرخضری به شماره یک سیار مورخه 
ارزیابی  ریال   1۴3۰۰۰۰۰۰۰ مبلغ  به   1395/2/6
به  ساختمان  بکباب  ششدانگ  وهمچنین  گردیده 
 1۴5 از  فرعی   2 از  فرعی   1۰5 ثبتی  پالک  شماره 
قهرمانی  مالکیت خسرو  به  ثبت 3۸2۸6  ذیل  اصلی 
سنندج  جاده  کرمانشاه  آدرس  در  فوق  ساختمان 
نرسیده به میدان آناهیتا شهرک معلم خیابان استاد 
آجری  ساختمان  که   5۰ پالک  نهم  کوچه  شهریار 
برق وگاز  و  امتیازات آب  دارای  با سقف طاق ضربی 
باسقف  آجری  ساختمان  نوع  سازی  ومحوطه  وتلفن 
با  جنوبی  بصورت  مذکور  ساختمان  که  ضربی  طاق 
نمای سنگی دریک طبقه وزیر زمین با قدمت 25 سال 
کف آشپزخانه سرامیک ودیوارها نیز تا ارتفاع 2 متری 
کاشیکاری ومابقی نیز نقاشی ودارای کابینت آشپزخانه 

پارکینگ  وطبقه  بوده  آلومینیومی  وپنجره  ودرب 
36مترمربع میباشد که برابر گزارش کارشناس رسمی 
مورخه   95/2۰5 شماره  به  کهراری  گودرز  آقای 
ارزیابی  162۰۷۰۰۰۰۰ریال  مبلغ  به   1395/2/5
گردید است که برابر گزارش مامور اجرا امالک فوق 
 9 از ساعت  فوق  پالک  میباشند،  مالکین  تصرف  در 
اداره  در   1395/11/6 مورخ  چهارشنبه  روز   12 الی 
اداری  مجتمع  روانسر  در  واقع  وامالک  اسناد  ثبت 
طبقه اول ازطریق مزایده حضوری به فروش میرسد 
مزایده هرکدام از امالک ازقیمت پایه که برابر گزارش 
کارشناسان رسمی ارزیابی گردیده شروع وبه باالترین 
قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود .الزم به ذکر 
،گاز،اعم  آب  به  مربوط  های  بدهی  پرداخت  است 
ازحق انشعاب ویا حق اشتراک ومصرف درصورتی که 
مورد مزایده دارای آنها باشد ونیز بدهی های مالیاتی 
وعوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم ازاینکه 
عهده  باشدبه  نشده  یا  شده  معلوم  آن  قطعی  رقم 
،وجوه  مازاد  ونیز درصورت وجود  است  مزایده  برنده 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
اصالحی   ۴۰ ماده  وطبق  شد  مستردخواهد  مزایده 
االجرا  الزم  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  آیین 
برعهده  دولتی  ونیمعشر  حفاظت  حق  های  هزینه 
برنده مزایده است وبااستناد ماده126 اصالحی آیین 
متعلقات  باکلیه  مذکور  امالک  چنانچه  اجرا  نامه 
دریافت  با  امالک  نکند  پیدا  مزایده خریدار  درجلسه 
نیمعشر دولتی وحق حراج به مبلغی که مزایده از آن 
التفاوت قیمت به   شروع میشود پس از دریافت مابه 
بستانکار واگذارمیشود ضمنا هیچ کدام از امالک فوق 
بیمه نمیباشند ونیمعشر وحق مزایده نقدا وصول می 
گردد وچنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد،مزایده 
روز اداری بعد از تعطیلی درهمان ساعت ومکان مقرر 

برگزار خواهد شد 
تاریخ انتشار  1۴ / 1۰ /1395 

رئیس ثبت اسناد وامالک روانسر – کاظمی 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند 
/ ۷ / 9۴  هیات  برابر رای شماره 13956۰316۰۴6۰۰۰۰۰۷  مورخ 5  رسمی 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در حوضه ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حیدر کاکائی به شماره شناسنامه 15۴ صادره از روانسر کدملی 33۴۰9۰2151 
عادی خریداری خود وصدور سند  قولنامه  به  ابراهیم درخواست رسیدگی  فرزند 
مالکیت نموده است که پرونده نیز تحت کالسه ۸۴ / 91 تشکیل وبه هیات موضوع 
قانون فوق الذکر ارجاع وهیات پس از رسیدگی برابر رای فوق مستندا به ماده 3 
قانون وماده 13 آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت ششدانگ یک 
باب خانه را به مساحت 62 -/ 1۴9 مترمربع به نام آقای حیدر کاکائی از پالک 
فرعی از52  اصلی گرمخانی واقع در بخش 12 کرمانشاه )معروف به گرمخانی (

واقع در روانسر میدان زمین شهری خریداری از حسن ملکی مع الواسطه از آقای 
عباس گویری وکیومرث گویری مالک اولیه می باشد صادر نموده است لذا مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود تا چنان چه کسانی که نسبت  صدور 
سند مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم ورسید دریافت نمایند دارند تا به 
دادگاه صالحه ارسال گردد،لذا معترض باید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت  
انقضای مدت مذکوروعدم  وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود 
 یداله کاظمی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان روانسر

تاریخ انتشار ا ول  1۴ / 1۰  / 1395  تاریخ انتشار دوم 29  /  1۰  /  1395
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مهم ترین مشکل ترافیک تهران 
نبود مدیریت واحد است

رییس کمیته عمران شورای اسالمی شهر تهران با 
اعالم این که مهم ترین مشکل ترافیک پایتخت که 
حل آن را دشوار کرده، نبود مدیریت واحد است، 
و  خودرو  گذاری  شماره  و  تولید  وقتی  تا  گفت: 
موتورسیکلت زیر نظر یک بخش و توسعه حمل و 
نقل عمومی زیر نظر بخش دیگری است و در عین 
حال، همه بخش ها در افزایش ترافیک    مؤثرند، 

این مشکل حل نمی شود.
افزود:  شاکری  اقبال  دکتر  زمان  پیام  گزارش  به 
برای اتخاذ تصمیمات درست در هر مورد، باید یک 
مدیریت یکپارچه، تصمیم گیری کند تا همه عوامل 
با یکدیگر هماهنگ شوند اما در حال حاضر پلیس، 
شهرداری و دولت هر یک نظری جداگانه و بعضاً 

متفاوت از یکدیگر برای حل مشکل ترافیک دارند.
وی با اشاره به این که تا زمانی که یک مدیریت واحد 
برای موضوع ترافیک ایجاد نشود، ارائه راه حل برای 
مشکل ترافیک تهران دشوار است، اظهار کرد: به 
عنوان مثال، شورای شهر تا کنون دو بار مصوبه ای 
را گذرانده که به موجب آن در تهران، تا خودروی 
فرسوده ای از چرخه خارج نشده، نباید خودروی 
جدیدی پالک شود، در حالی که این مصوبه در 

مرحله اجرا متوقف شده است.
دکتر اقبال شاکری با بیان لزوم احداث زیرساخت 
های حمل و نقل عمومی به اندازه کافی، تصریح 
کرد: باید کمیته مشترکی با حضور مدیریت شهری، 
پلیس راهور و دولت تشکیل شود و چند محور 
اساسی در تهران مورد بررسی قرار گیرد که محور 
نخست، نحوه پالک کردن و ورود خودروهای جدید 
به شهر و محور دوم، سهم مدیریت شهری در توسعه 

حمل و نقل عمومی است.
وی با اشاره به این که محور دوم، موضوعی است 
که مورد نقد بسیاری قرار دارد و باید هر چه سریع 
تر تعیین تکلیف شود، اظهار کرد: با توجه به این 
که در حال حاضر، یک سوم از کل بودجه 1۸ هزار 
نقل  و  به حمل  تهران  تومانی شهرداری  میلیارد 
عمومی اختصاص پیدا کرده، باید مشخص شود که 
کمبود ناوگان اتوبوسرانی و ناوگان مترو توسط چه 

دستگاهی باید تأمین شود.
 دکتر اقبال شاکری با بیان این که محور سوم، سایر 
طرح ها از جمله توسعه سیستم های نرم افزاری 
ترافیکی،  انضباط  و  نظم  ایجاد  ترافیک،  مدیریت 
فرهنگ  و  مردم  رانندگی  رفتار  بهبود  و  اصالح 
ترافیک و مدیریت ترافیک ساکن و تأمین پارکینگ 
مورد نیاز را شامل می شود، اظهار کرد: به کار بستن 
راهکارهایی که در محور سوم می گنجد، نه تنها در 
کنترل ترافیک که در کاهش آلودگی هوا نیز مؤثرند.
رییس کمیته عمران شورای اسالمی شهر تهران 
در پایان با تأکید بر این که بهترین گزینه برای 
کاهش حجم ترافیک، توسعه حمل و نقل عمومی 
با محوریت مترو است، خاطرنشان کرد: هر گونه 
بازدارندگی و محدودیتی که اِعمال می شود، باید 
جایگزینی نیز برای آن پیش بینی شده باشد و تا 
وقتی زیرساخت های حمل و نقل عمومی تکمیل 
نشود، انجام اقدامات بازدارنده و اِعمال محدودیت 
صرفاً بر میزان مسائل و مشکالت ترافیکی موجود 

اضافه می کند.

شناسایی 194 سایت و شبکه های 
اجتماعی قمارباز

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی 
گفت: 132 نفر در رابطه فعالیت های شرط بندی و 
قمار بازی اینترنتی در تحقیقات کارشناسان پلیس 

فتا استان شناسایی و دستگیر شدند.
سرگرد مصطفی نوروزی در این خصوص اظهار کرد: 
پلیس فتا استان برابر با مسئولیت سازمانی در ایجاد 
امنیت و کاهش مخاطرات فضای مجازی با جدیت 
به دنبال شناسایی  فعالیت های مجرمانه است، تا این 
فضا را از وجود مجرمین و فعالیت های مجرمانه پاک 
نماید. وی افزود: در پایش های انجام شده توسط 
کارشناسان پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان در 
طرحی یک ماهه، موفق شدند 19۴ سایت، وبالگ 
و صفحه اجتماعی را که در زمینه شرط بندی و 

قماربازی آنالین فعالیت می کردند شناسایی کنند.
 وی تصریح کرد:  در این راستا 132 گرداننده این 
شرط بندی های اینترنتی شناسایی و با پرونده های 
تشکیلی به مراجع قضایی در استان و یا برای سیر 
مراحل قانونی به پلیس فتا در دیگر استان ها ارجاع 
نوروزی  فتا،  پلیس  سایت  گزارش  براساس  شد. 
افزود: برابر با قانون و با توجه به آموزه های دین مبین 
اسالم، قماربازی و شرط بندی در فضای واقعی و 

مجازی حرام و به لحاظ قانونی جرم تلقی می شود.

پلیس برای راهنماهای
 خانم استثناء قائل شد

ایرانگردی  راهنمایان  جامعه  هیات مدیره  رییس 
و جهانگردی از توافق با پلیس اطالعات و امنیت 
عمومی ناجا برای حل مشکل راهنمایان خانم در 

استفاده از وسایل نقلیه عمومی خبر داد.
مسعود عبداللهی با اشاره به جلساتی که در راستای 
برقراری تعامل با سازمان های مختلف به منظور حل 
مشکالت تورها و راهنمایان تور از یک سال پیش 
آغاز شده، به ایسنا گفت: در یک سال گذشته با ناجا 
برای حل مشکالت تورها جلسه های متعددی برگزار 
شده که طبق آخرین توافق صورت گرفته با پلیس 
اطالعات و امنیت عمومی ناجا، دستورالعملی مبنی 
بر مستثنی کردن بانوان راهنما از طرح ممنوعیت 
نقلیه  وسایل  دوم  و  اول  صندلی های  از  استفاده 

عمومی )اتوبوس ها(، صادر شده است.
ممنوعیت  دستورالعمل  اجرای  کرد:  اظهار  وی 
استفاده ی بانوان از صندلی های ردیف اول و دوم 
وسایل نقلیه عمومی، تا کنون چالش های زیادی را 
برای بانوان راهنما و رانندگان وسایل نقلیه تورهای 
گردشگری ایجاد کرده بود که عالوه بر تعلیق موقت 
سبب  نیز  خارجی  گردشگران  برخی  برای  تور، 

سوءتفاهم شده بود.

نهمین جشنواره مداد کمرنگ با حضور رسانه ها  

نهمین جشنواره مداد کم رنگ با حضور نشریات و رسانه های دانش آموزی 
در دو مرحله قرارگاهی و مدرسه ای از سوی اتحادیه انجمن های اسالمی 

دانش آموزان برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پیام زمان،نهمین جشنواره مداد کم 
رنگ با حضور نشریات و رسانه های دانش آموزی در دو مرحله قرارگاهی و 
مدرسه ای از سوی اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان با هدف آشنایی 
دانش آموزان با اهداف، آرمان ها و دستاوردهای انقالب اسالمی، آشنایی 
دانش آموزان با منویات و مطالبات رهبرفرزانه انقالب از افسران جنگ نرم، 
آشنایی دانش آموزان با سبک زندگی اسالمی و مسائل روز، وسعت بخشیدن 

به افق دید دانش آموز در چشم انداز فردای ایران برگزار می شود.
نهمین دوره جشنواره مداد کمرنگ در بخش های آثار برتر، نشریات برتر و 
بخش ویژه و در چهار قالب »مداد ادبی«، »مداد هنری«، »مداد کاغذی« و 

»مداد مجازی« برگزار می شود.
قالب های در نظر گرفته شده برای بخش مداد ادبی شامل؛ تیتر و خبر، 
مصاحبه، گزارش، سرمقاله و یادداشت، مقاله، شعر، داستانک و طنز و برای 
بخش مداد هنری؛ پوستر، اینفوگرافیک، کاریکاتور، گرافیک و صفحه آرایی، 
در بخش مداد کاغذی؛ نشریه مجلد، نشریه دیواری، نشریه تک برگی، 

بروشور و مداد مجازی نرم افزار موبایل، پادکست، چند رسانه ای است.

بخش ویژه: افسران جوان جنگ نرم
بخش ویژه این دوره از جشنواره با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در 
دیدار با اعضای انجمن های اسالمی دانش آموزان، با موضوع »افسران جوان 

جنگ نرم« و در قالب تولید اینفوگرافیک در نظر گرفته شده است.

»سبک زندگی اسالمی«
از محورهای این جشنواره »سبک زندگی اسالمی« با موضوعات؛ زندگی 
نامه شخصیت های قرآنی، علمی، اجتماعی، علما، زندگی با کالم وحی 
)زندگی به سبک قرآن(، اصالح نرم افزار زندگی )مدیریت زندگی مجازی و 
حقیقی(، امر به معروف؛ واجب فراموش شده، زندگی مؤمنانه )رابطه انسان 
و خدا، راه های رسیدن به سعادت و شقاوت، زیبایی های زندگی مؤمنانه( و 

آداب اسالمی است.

»آرمان های انقالب« 
قالب  در  را  خود  آثار  دانش آموزان  نیز  انقالب«  »آرمان های  محور  در 
موضوعات؛ ایران هسته ای، پیشرفت های علمی و فناوری کشور و آرامش 
ملی در سایه امنیت فراملی و در محور »مهدویت و انتظار« با موضوعات؛ 
والیت فقیه، ویژگی های منتظران واقعی و انتظار فعال و راهگشای فرج و 
ظهور و در محور »اقتصاد مقاومتی« با موضوعات؛ نقش آفرینی تشکل های 
دانش آموزی ، مردمی و رسانه ها در تولید ملی، الگو های تولید ملی، دسترنج 

ایرانی، شکوفایی فردای ایران ارسال کردند.
دانش آموزان از 13 آبان تا 13 آذر ماه سال جاری نسبت به ثبت نام در این 
جشنواره اقدام نمودند ، همچنین دانش آموزان تا 1۰ اسفندماه سال جاری، 
فرصت دارند تا آثار خود را به مربی مربوطه تحویل دهند تا مربی این آثار را 
به دفتر اتحادیه و دبیرخانه جشنواره ارسال کنند و تاکنون بیش از 33۰۰ 

آثار به دفاتر اتحادیه و دبیرخانه جشنواره مداد کمرنگ رسیده است 

زنانه شدن آسیب های اجتماعی

رئیس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمانهای مردم نهاد شهر 
از اشتغال و کارآفرینی به عنوان مهمترین مطالبه به حق زنان  تهران 
سرپرست خانوار یادکرد و گفت: درآمد ناچیز ناشی از اشتغال کاذب، امروز 
این گروه از زنان را در ردیف فقیرترین افشار جامعه قرار داده و از آنجا که 
ریشه بسیاری از آسیبهای اجتماعی در فقر بوده زنانه شدن آسیبها را می 

توان مرتبط با این امر دانست.
الهه راستگو عضوکمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسالمی شهر تهران 
از زنان سرپرست خانوار به عنوان آسیب پذیر ترین اقشار جامعه یاد کرد 
و اظهارداشت:  اگرچه کودکان کار و افراد کارتن خواب نیز  از مصادیق 
بارزآسیب و نیازمند توجه جامعه و مسئولین به شمار می روند اما نگاه ریشه 
ای به وضعیت زنان سرپرست خانوار و بررسی علل وقوع این پدیده بیانگر 
آنست افزایش طالق بیش از فوت همسران از نقش برجسته تری برخوردار 
بوده و درصورت برنامه ریزی صحیح برای این گروه آسیب دیده با پدیده 
هایی نظیر کارتن خوابی ، کودکان کار، ارتکاب برخی جرایم و دیگر آسیب 
های ناخواسته از سوی این زنان و فرزندان آنها  و البته  ریشه دار در برخی 

کم کاری های صورت گرفته مواجه نخواهیم بود.
وی با بیان اینکه موضوعات  مرتبط با زنان سرپرست خانوار سبب شده تا 
امروز  وضعیت این افراد به عنوان مسئله اجتماعی مورد توجه قرارگیرد 
افزود: بی توجهی مسئولین به این مسئله تنها تعمیق آسیبهای اجتماعی  و 

بحرانی شدن شرایط را موجب خواهد شد.
رییس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمانهای مردم نهاد شهر 
از اشتغال و کارآفرینی به عنوان مهمترین مطالبه به حق زنان  تهران 
سرپرست خانوار  یادکرد و گفت:  درآمد ناچیز ناشی از اشتغال کاذب، امروز 
این گروه از زنان را در ردیف فقیر ترین افشار جامعه  قرار داده و از آنجا که 
ریشه بسیاری از آسیبهای اجتماعی در فقر بوده زنانه شدن آسیبها را می 

توان مرتبط با این امر دانست.
راستگو از دستفروشی، سبزی پاک کنی و کارگری در منازل و برخی 
کارگاههای تولیدی و مستعد آسیب اجتماعی به عنوان فرصت های شغلی 
این افرد یاد کرد و گفت: این درحالی است که در قانون اساسی تاکید ویژه 
ای به حمایت از زنان و ایجاد بیمه خاص  برای بیوگان و زنان سالخورده و 

بی سرپرست شده است.

واگذاری مجوز مدرسه غیردولتی بدون
 انجام مراحل قانونی خالف است

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی آموزش و پرورش 
گفت: طبق ماده ۷ آیین نامه اجرایی استقرار مدارس غیردولتی، هیچ گونه 
اجازه برای واگذاری مجوز تأسیس مدرسه به هیچ مؤسسی داده نشده و این 

موضوع باید طی فرایند قانونی انجام شود.
مرضیه ُگرد رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی وزارت 
آموزش و پرورش در خصوص ماجرای فروش یک مدرسه غیردولتی در 
کرج  به فارس گفت: متوجه شدیم فردی علی رغم وجود مراحل قانونی، 

به درج آگهی درباره فروش مدرسه غیردولتی اقدام کرده است. 
بود؛ یک  اقدام کرده  آگهی  نوع  به پخش دو  فرد  این  داد:  ادامه  وی 
نوع مربوط به فروش و واگذاری مدرسه و آگهی دوم مربوط به جذب 

سرمایه گذار بوده است.
ُگرد افزود: طبق ماده ۷ آیین نامه اجرایی استقرار مدارس غیردولتی، 
هیچ گونه اجازه برای واگذاری مجوز تأسیس مدرسه به هیچ مؤسسی 
داده نشده است و یقیناً اگر هر مؤسسی بدون هماهنگی وزارت آموزش 
از سوی شورای  فرد  این  اقدام کند، هم مجوز  این کار  به  پرورش  و 
نظارت مرکزی باطل می شود و هم کسی که از این مجوز استفاده کرده 
است.وی با تأکید بر اینکه واگذاری مجوز مدارس غیردولتی به فرد دیگر 
بدون طی مراحل قانونی خالف است، گفت: ممکن است یک مؤسس 
در حین فعالیت به هر دلیلی امکان فعالیت مدرسه داری را نداشته باشد 

که قانونگذار، در این راستا شرایطی را معین کرده است.
توقف  تقاضای  افزود: مؤسس می تواند  معاون وزیر آموزش و پرورش 
فعالیت حتی یک ساله داشته باشد و در خصوص وضعیت ملک توسط 

آموزش و پرورش طبق شرایط کاربری تصمیم گیری می شود.
مادام العمر  باشد،  آموزشی  کاربری  مدرسه  ملک  اگر  داد:  ادامه  وی 
آموزشی باقی خواهند ماند و آموزش و پرورش یا رأساً مدرسه را اداره 

می کند و یا اینکه به مؤسسان واجد شرایط واگذار می کند. 

خبرخبر

 وزیر رفاه از افزایش یارانه 36 هزار سالمند در 
کشور خبر داد و گفت: یارانه این افراد برابر با 

36۰ تا ۴۰۰ هزار تومان افزایش می یابد.
علی ربیعی در جریان بازدید از کلیسای ارامنه 
به  گفت:  میالدی  نو  سال  آغاز  مناسبت  به 
سالمندان  نگهداری  مرکز  از  نمادین  صورت 
ارامنه و این کلیسا بازدید کرده ایم تا در جشن 
نظام  نظر  از  بگوییم  و  باشیم  شریک  نو  سال 
سایر  و  مسیحی  هموطنان  دولت،  و  ایران 
در  و  هستند  ایرانی ها  سایر  همانند  اقلیت ها 

اولویت برنامه ریزی ما قرار دارند.
ارامنه  با  ما  قبلی  افزود: همبستگی دینی  وی 
است  کرده  ایجاد  خوبی  فرهنگی  ظرفیت 
ساله   ۴۰۰ کلیسای  از  اکنون  که  طوری  به 
ساله   11۰ قدمت  با  ارامنه  بانوان  خیریه  و 
همبستگی  این  نشانه های  و  کرده ایم  بازدید 

را می بینیم.
سالمندان  نگهداری  مورد  در  رفاه  وزیر 
ایران  در  سالمندی  اینکه  به  توجه  با  گفت:  
در  سالمندی  پنجره  و  می رود  گسترش  روبه 
آینده ای نه چندان دور وسعت می یابد پزشک 

سالمند کم داریم و پوشش درمان سالمندان 
تدبیری  باید  و  نیست  آنها  جمعیت  اندازه  به 

بیندیشیم.
وی تأکید کرد: هدف ما این است که سالمندان 
در  شوند.  حمایت  آنجا  و  بمانند  خانواده  در 
به  اقتصادی  حمایت های  و  برنامه ها  نتیجه 
نحوی باشد که سالمند در کنار خانواده خود 

زندگی کند.
ربیعی ادامه داد: همچنین در برنامه های خود 
ارائه وسایل کمک توانبخشی را به خانواده های 
این سالمندان داریم و برای 36 هزار سالمندی 
مستمری  می شوند  نگهداری  ما  مراکز  در  که 
افزایش  تومان  هزار  تا ۴۰۰   36۰ معادل  آنها 

می یابد.
وی با اشاره به اجرای غربالگری آلزایمر گفت: 
این برنامه را از تهران آغاز کرده ایم و در همه 
استان ها به تدریج پس از اجرای پایلوت آن و 

برآورد هزینه ها اجرا می کنیم.
وی گفت: طبق برنامه ششم توسعه 2۰ درصد 
ما  پوشش  تحت  گروه های  دستمزد  حداقل 
افزایش  هستند  و...  سالمندان  و  معلوالن  که 

می یابد.
نوبت  پشت  افراد  همچنین  افزود:  ربیعی 
تحت  برنامه  این  طبق  نیز  مستمری بگیر 
پوشش قرار می گیرند و حمایت های ما در ارائه 
وسایل کمک توانبخشی افزایش می یابد. ردیفی 
نیز برای ارائه برخی از این وسایل مانند اندام 

مصنوعی اختصاص داده ایم.
وی همچنین از بهینه سازی وضعیت سالمندان 
ارامنه خبر داد و گفت: یارانه مددجویان ارامنه 

را تقویت می کنیم.
در  تبعیض هایی  است  ممکن  افزود:  ربیعی 
ما  سیاست گذاری  از  ناشی  اما  باشد  فرهنگ 

نیست و نظام جمهوری اسالمی ایران و دولت 
پیگیری  را  عادالنه  رفتار  که  سیاست هایی 
می کند، دارد و تالش شده که ایران را سرزمین 

همه آنها بداند.
وی افزود: ساخت فرهنگی جمعیت ایران بین 
مسلمان و ارامنه بیانگر نوعی مسالمت باالیی 
ما  ندارد  دولت ها  سیاست   به  ربطی  و  است 
مجلس  نمایندگان  در  را  مسالمت  این  حتی 
ابراهیمی  ادیان  که  ما  بنابراین  می بینیم.  هم 
را دنبال می کنیم یک هدف داریم و آن کاهش 
درد و رنج زندگی مردم، ارمغان صلح و ایجاد 

زندگی آسوده تر برای انسان ها است.

وزیر رفاه خبر داد:

افزایش یارانه سالمندان

رشد نسبی طالق به ازدواج کنترل 
شده است

مدیرکل دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارت رفاه گفت: 
 6 رشد   93 سال  به  نسبت   9۴ سال  در  طالق  میزان 
در  این شاخص  رشد  حالیکه  در  است،  داشته  درصدی 
بوده  درصد   12 از  بیش   92 سال  به  نسبت   93 سال 
است. روزبه کردونی اظهار داشت: در سال 9۴ به ازای 
هر 1۰۰ ازدواج در کشور 2۴ طالق ثبت شده که نسبت 
به سال 93 رشد 6 درصد را نشان می دهد، در حالیکه 
رشد این شاخص در سال 1393 نسبت به سال 1392 
بیش از 12 درصد بوده است که این امر بیانگر این است 
که میزان رشد نسبت طالق به ازدواج در کشور کنترل 

شده است.
وی در خصوص وضعیت تغییرات نسبت طالق به ازدواج 
در استان های کشور توضیح داد و گفت: در استان ها 
کاهش  ازدواج  به  نسبت طالق  و سمنان  فارس  تهران، 
یافته است، به نحوی که در سال 9۴ نسبت به سال 93 
موضوع  این  ایم.  بوده  نسبت  این  منفی  رشد  شاهد  ما 
نشان دهنده آن است که استان تهران اگرچه در سال 
کرده  تجربه  نسبت طالق  را  رشد  میزان  بیشترین   ،93
است اما در سال 9۴ با رشد منفی ۷ درصد مواجه شده 
است.وی افزود: در تهران حدود ۸ درصد کاهش در آمار 
طالق و ۰.3 درصد کاهش در امر ازدواج را شاهد بوده 
ایم. میزان کاهش نسبت طالق در این استان حدود ۷.5 

درصد بوده است.

پایتخت نشینان سم »تنفس« می کنند

بیان  با  تهران  زیست شورای شهر  محیط  کمیته  رئیس 
روز  و  حال  و  تهران  کالنشهر  روزهای  این  هوای  اینکه 
مختلف  سازمان های  روزانه  گزارش های  با  شهروندان 
اضطرار  کمیته  قالب  در  که  دستگاه هایی  تصمیمات  و 
آلودگی هوا گرفته می شود متفاوت است، گفت: حداکثر 
انجام  هوا  آلودگی  بهبود  برای  دستگاه ها  که  کاری 
می دهند این است که محدوده طرح ترافیک را به وسعت 

طرح زوج و فرد توسعه می دهند!
خطوط  تهران  هوای  آلودگی  کرد:  تأکید  حقانی  محمد 
قرمز آلودگی را در نوردیده و پایداری آالیندگی موجب 

ایجاد شرایط اسف باری شده است.
وی با اشاره به اینکه واقعیت این است که این روزها هوای 
تهران و 1۰ شهر کشور در وضعیت اسف ناکی قرار دارند، 
جمعیت  میلیون  سه  تهران،  جمعیت  میلیون   9 گفت: 
میلیون  هفت  و  تهران  اطراف  شهرک های  و  شهرها 
جمعیت 1۰ شهر کشور به جای استنشاق اکسیژن سم 
تنفس می کنند و بیشترین آثار تنفس سموم موجود در 
هوای آلوده نیز متوجه سالمندان، نوزادان، بانوان باردار و 

افراد دارای بیماری های قلبی و ریوی است.
حقانی با بیان اینکه شهروندان کشور به لطف باد و باران 
گاهی به جای آسمان سربی رنگ آبی آسمان را می بینند، 
افزود: شهروندان ساکن در شهرها و شهرک های اطراف 
تهران از جمله اسالمشهر، نسیم شهر، شهر قدس و ... نیز 

تحت تاثیر آلودگی هوای پایتخت قرار دارند.

توجه ویژه به بیماران خاص 
دربودجه 96

تدوین  در  گفت:  دهم  مجلس  بهداشت  کمیسون  عضو 
و  خاص  های  بیماری  بنیاد  کمک  با   96 بودجه  الیحه 
پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  همچنین 
بیماری های خاص و رفع مشکالت بیماران خاص مورد 
توجه قرار می گیرد.علی نوبخت در همایش کمیته های 
استانی بیماریهای خاص افزود: در روزهای آینده جلساتی 
کمیسیون  بهداشت،  وزارت  خاص،  بیماریهای  بنیاد  با 
اجتماعی مجلس برگزار می کنیم و به مسائل و مشکالت 
این بیماران می پردازیم.وی در خصوص تامین داروهای 
بیماران خاص گفت: با تصویب مجلس مقرر شد فارموکوپه 
نظام دارویی بازنگری شود و بیماران از داروهای به روز 
مالی  های  محدودیت  به  اشاره  با  کنند.نوبخت  استفاده 
و  مردمی  های  کمک  از  که  است  الزم  گفت:  دولت، 
نیز  مردمی  وجوهات  از  حتی  و  نهاد  مردم  سازمانهای 
برای تامین داروها استفاده کنیم.عضو کمیسیون بهداشت 
با تصویب مجلس وکمک دولت مقرر  ادامه داد:  مجلس 
سالمت  بیمه  بدهی  از  تومان  میلیارد  هزار  هشت  شد 
پرداخت شود تا حدی از مشکل تامین دارو برطرف شود.

دیالیزی  بیماران  مشکل  خصوص  در  همچنین  توبخت 
خیریه  واحدهای  کمک  با  بهداشت  وزارت  اظهارکرد: 
درنظرگرفته  دیالیز  کیفیت  بردن  باال  برای  هایی  برنامه 

است که کمیسیون بهداشت نیز برآن نظارت دارد.
گفت:  نمایندگان  پایین  سنی  میانگین  به  اشاره  با  وی 
کردن  برطرف  برای  را  خود  تالش  تمام  دهم  مجلس 

مشکالت بیماران خاص به کارمی گیرد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: 
زنان در معرض خشونت های خانگی و دختران 
ترک  را  خانه  دلیل  هر  به  که  زنانی  یا  فراری 
کرده و در خیابان سرگردان شده اند می توانند 

با شماره تلفن 123 تماس بگیرند.
مردم  کرد:  اظهار  فرید  مسعودی  اله  حبیب 
اتفاقی  اگر  آنگاه  بشناسند  را   123 بیشتر  هر 
برای زنی بیفتد از آسیب های اجتماعی بعدی 
جلوگیری خواهد شد زیرا در آن صورت آن زن 

می تواند به مراکز امن مراجعه کند.
وی تصریح کرد:بارها دیده ایم که زنی به هر 
دلیلی با شوهرش دعوایش می شود یا شوهر 
او را از خانه بیرون می کند یا از ترس جانش 
خانه را ترک می کند و در خیابان سرگردان 
است؛ اگر این زن بداند که شماره 123 هست 
آسیب  هزار  و  باشد  خیابان  در  اینکه  بجای 
دیگر برای او ایجاد شود می تواند در خانه امن 

اسکان یابد.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: 

، مطمئن  با 123  تماس  زنان در صورت  این 
آنان  نهاد حمایتی پشت  خواهند شد که یک 

و  الزم  شرایط  تواند  می  برآن  عالوه  و  هست 
مساعد برگشت به خانواده را ایجاد کند. 

امور اجتماعی سازمان بهزیستی اظهار  معاون 
خانه  از  خشونت  دلیل  به  زنی  اگر  داشت: 
بیرون آمده یا دختری از خانه فرار کرده ، اگر 
خانواده بداند که این زن یا دختر بطورمثال در 
بهزیستی بوده است پذیرش دوباره او در خانه 
خیلی راحت تر از زمانی است که آنان شب را 
کرده  سپری  دیگر  جای  یا  پارک  خیابان،  در 
برای  بهزیستی  حمایتی  خدمات  معرفی  اند. 

خانواده فایده چندجانبه دارد. 
مسعودی فرید در پایان به ایرنا گفت : 1۸ خانه 
امن در سراسر کشور برای زنانی که در معرض 

خشونت قرار گرفته اند، وجود دارد. 
گذشته  سال  امن  خانه   1۸ در  وی،  گفته  به 
خانگی  خشونت  خاطر  به  زن   5۰۰ و  یکهزار 

پذیرش شده است.

معاون سازمان بهزیستی کشور اعالم کرد:

123 راه نجات دختران فراری و زنان در معرض خشونت

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن اعالم 
خبر افزایش 1۰ درصدی مرگ و میر ناشی از 
مواد مخدر در هشت ماهه اول امسال نسبت به 
مدت مشابه سال قبل تاکید کرد: آمار چندان 
افزایش نیافته است اما موضوع نگران کننده آن 
است که مسمومیت حاد از طرقی چون تزریق، 
مصرف بیش از حد مواد، حمل مواد در شکم و 

پاره شدن آن افزایش یافته است. 
با اصحاب  افشار در نشست خبری خود  پرویز 
رسانه به فعالیت های انجام شده در سال جاری 
در راستای اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر 
و مشارکت نهادها و دستگاه های مختلف در این 
فعال  NGOهای  شمار  گفت:  و  پرداخت  امر 
مواد مخدر از 23۷1 مورد به 2365 مورد رسیده 

است.
دستگاه های  با  نامه  شیوه  تنظیم  افزود:  وی 
کارآفرینی،  طرح   6۷9 از  حمایت  مختلف، 
استان  در  توانمندسازی  نشست  برگزاری ۷13 
ها  مشارک  زمینه  در  که  است  اقداماتی  از  ها 
انجام شده است. همچنین میزان کمک مردم در 
حاشیه شهرها به معتادان بهبود یافته و خانواده 
قابل  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  آنها 
قیاس نیست و نشان دهنده افزایش حساسیت 
مردم است اما باید بیشتر در این زمینه کار کنیم.

ابراز نگرانی از مرگ ومیرهای ناشی از اوردوز 
بین المللی  به شاخص های  اشاره  افشار  ضمن 
افزود: حداکثر سهم مرگ و میر ناشی از مواد 

مخدر در موارد حاد چون اوردوز حدود 3۰ درصد 
باید باشد و در مناطقی که وضعیت بسیار بد است 
حداکثر 5۰ درصد است اما در کشور ما حدود 63 

درصد است و باید این آمار کاهش یابد.
بر اساس آمار هشت ماهه امسال  به گفته وی 
16۰5 نفر بر اثر مواد مخدر جان خود را از دست 

داده اند که 153 نفر زن و مابقی مرد بوده اند.
عقیم سازی معتادان متجاهر به صالح نیست

درباره  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  سخنگوی 
اظهاراتی مبنی بر عقیم سازی معتادان متجاهر 
و کارتن خواب ها گفت: مواضع رسمی ستاد را 
در قالب هماهنگی دستگاه ها اعالم می کنیم و اگر 
کارشناس یا مسوولی عقیده ای داشته باشد به 
معنای نظر رسمی نیست. عقیم سازی نه از نظر 
شرعی و نه قانونی و اخالقی به صالح نیست و 

افراد حق زندگی و زادوولد دارند.
افشار ادامه داد: اگر فرد پرخطری موقت از وسایل 
پیشگیری چون ایمپلنت های شش ماهه استفاده 
کند، قابل قبول است چون برگشت پذیر است 
و بستگی به شرایط فرد دارد و به عنوان مثال 
قابل  بیماری  دارای  معتادی  زن  است  ممکن 
انتقال چوت هپاتیت و ایدز به فرزند باشد که آن 
هم به صورت موردی بر اساس رای کمیسیون 
های مربوطه انجام می شود. درباره آمار نوزادان 
معتادان زن متجاهر نیز باید گفت که نوزاد متولد 
شده از مادر معتاد چه متجاهر باشد و چه نباشد 
در بیمارستان ها دنبال می شود و آمارهای اعالم 

و  اعالم می شود  آماری است که  شده، مجموع 
احتماال بخشی از آنها متجاهر بوده اند.
درد گورخوابهای نصیرآباد اعتیاد نبود 

افشار درباره آمار متناقض از معتادان جمع آوری 
شده از گورستان نصیرآباد گفت: از مرکز اخوان 
بازدید داشتیم از مجموع آنها که در گورستان 
مابقی  و  آمده  اخوان  به  نفر  یک  فقط  بودند 
متجاهر واقعی نبودند و بخش قابل توجهی به 
گرمخانه ها رفته اند که نشان می دهد درد اصلی 

آنها اعتیاد نبوده است.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین به 
اعالم آمار کشفیات مواد مخدر در 9 ماهه نخست 
امسال پرداخت و گفت: 53۸ تن مواد مخدر در 
9 ماهه اول امسال کشف شده و شاهد افزایش 
دست  به  آمارهای  بودیم.  کشفیات  درصدی   ۸
آمده نشان می دهد تریاک با ۴2۴ تن بیشترین 
سهم مواد مخدر مکشوفه را به خود اختصاص 

داده است.
وی افزود : این در حالی است که کشف ۸۸ تن 
حشیش و ۸ تن مرفین نشان از افزایش 2۰ و ۴۸ 
درصدی این مواد دارد و در مقابل کشف 139۸ 
کیلوگرم شیشه حاکی از کاهش 5 درصدی این 
مواد  البته کشفیات سایر  است که  ماده مخدر 
مخدر نیز از قبیل گل و ماری جوانا با کاهش ۸1 

درصدی همراه بوده است.

تغییر دوباره الگوی مصرف مواد مخدر از 
شیشه به سوی ماری جوانا و گل 

الگوی  تغییر  از  حاکی  آمارهای  داد:  ادامه  وی 
مصرف است و با کاهش تولید شیشه در کشور 
الگوی  تغییر  شاهد  ماده  این  قیمت  افزایش  و 
به  مصرف  الگوی  و  هستیم  کشور  در  مصرف 

سمت و سوی مصرف ماری جوانا و گل تغییر 
مسیر داده که البته به سمت مواد کم خطرتر بوده 

است.
افشار با بیان اینکه بیشترین سهم دستگاه های 
است گفت:  انتظامی  نیروی  آن  از  مواد  کاشف 
9۰ درصد مواد مکشوفه توسط نیروی انتظامی، 
۷ درصد توسط وزارت اطالعات و 3 درصد توسط 

بسیج انجام گرفته است.
 

بنا نداریم کمپ ترک اعتیاد دانش آموزی 
ایجاد کنیم 

وی درباره اظهارات متناقض پیرامون راه اندازی 
دانش  اعتیاد  ترک  کمپ های  و  درمان  مراکز 
آموزی و تصمیم ستاد برای شناسایی و درمان 
جمعیت معتاد دانش آموزی گفت: برنامه یا مرکز 
خاصی برای دانش آموزان چه به صورت بستری 
و چه سرپایی نداریم. آمار دانش آموزان معتاد 
بسیار حداقلی است و سازوکار درنظرگرفته شده 
از سوی ما و وزارت آموزش و پرورش غربالگری 
و مدیریت موردی و مشاوره برای دانش آموزان 

پرخطر است که شناسایی می شوند.
معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه از 
میان این افراد تعداد قلیلی ممکن است نیاز به 
درمان داشته باشند ادامه داد: اینها به آن دسته 
از مراکز ما که تخصص و تبحر بیشتری دارند 
و از روانشناسان قوی و آموزش دیده برخوردار 
هستند ارجاع می شوند. ما مرکز درمان اعتیاد 
دانش آموزی نداریم و بنا نداریم چنین مراکزی 

ایجاد کنیم.
به گفته وی مراکز بهاران نیز مراکز توانمند سازی 
معتادان بهبود یافته ویژه زنان و مردان است و 

برای نوجوانان زیر 1۷ سال راه اندازی نمی شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر:

درد گورخوابهای نصیرآباد اعتیاد نبود
تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از شیشه به سوی ماری جوانا و گل
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آگهی درخواست گواهی حصروراثت
خانم عصمت قدوسی نیا فرزند علی به شرح درخواستی که به کالسه 95/5۸۸  ازاین شعبه 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و اعالم داشته که محمد علی 
جر فرزند اله بخش به شماره شناسنامه ۸95 صادره از سرخس در تاریخ 93/11/12 در 
اقامتگاه دائمی خود شهرستان میاندرود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
عبارتند از: 1-اله بخش جر فرزند برات به ش ش 11۸ ت ت 1333/1/3 پدر متوفی 

صادره از سرخس
2-فاطمه قدوسی نیا فرزند جانی به ش ملی ۰۸1۰313۰5۷ ت ت 133۷/2/9 مادر 

متوفی صادره از سرخس
3-عصمت قدوسی نیا فرزند علی به ش ش 3۸ ت ت 1362/1۰/1 همسر متوفی صادره 

از سرخس
۴-حدیثه جر فرزند محمد علی به ش ملی ۰۸1۰392313 ت ت 13۸6/1۰/23 فرزند 

متوفی صادره از سرخس
5-مهدیه جر فرزند محمد علی به ش ملی ۰۸1۰392313 ت ت 13۸6/1۰/23 فرزند 

متوفی صادره از سرخس
والغیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار 

آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال صادر خواهد شد.
م الف: 269 قاضی شعبه 2 شورای حل اختالف میاندرود

آگهی ابالغ اجرائیه
پرونده کالسه:139۴۰۴۰15۰9۷۰۰۰1۷1/1

 ۴5۰۰3۰55۷2 ملی  شماره  به  رمضان  فرزند  شورابی  محمد  آقای   -1 به  بدینوسیله 
شماره  به  خداداد  فرند  فاضلیان  صفر  2-آقای  1۰2)بدهکار(  شناسنامه  شماره  و 
ملی  شماره  به  الکه  فرزند  کوالبندی  محمد  نور  آقای   -3 2۸1)ضامن(  شناسنامه 
فرزند خسرو  اسدی  اله  شناسنامه 53۸1)ضامن( ۴- شمس  و شماره   ۴5۰۰3۸959۸
اجرائی کالسه  پرونده  به شماره ملی 63۴9۷39۴۴2 و شماره شناسنامه 1۸۷)ضامن( 
139۴۰۴۰15۰9۷۰۰۰1۷1/1 که برابر گزارش مامور ابالغ اداره پست آدرس شما جهت 
ابالغ اوراق اجرائی مورد شناسائی واقع نگردیده است ابالغ می گردد که برابر قرار داد 
مبلغ  ایالم  ملی  بانک  و  شورابی  محمد  بین   13۸6/۰۴/2۴ مورخ   ۸5۰13666 شماره 
116/923/۰۰۰ ریال)صدو شانزده میلیون و نهصد و بیست و سه هزار ریال( تا روز صدور 
اجرائیه بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه، بستانکار درخواست صدور اجرائیه 
نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد 
لذا طبق ماده 1۸ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ میگردد از تاریخ انتشار 
این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیر االنتشار درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه 

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ایالمشما تعقیب خواهد شد.

آگهی مزایده
اجراییه کالسه  پرونده  در خصو ص  دارد  نظر  در  جوانرود  احکام حقوقی  اجرای 
95۰626 فی مابین آقای صابربهرامی محکوم له وآقای لطف اله فتحی محکوم علیه 
بخواسته مطالبه با توجه به توقیف اموال محکوم علیه که یک قطعه زمین کشاورزی 
به مساحت 2۷5۸2/۸۴۴ متر مربع )به مقدار تقریبی دو هکتار ( پالک 1۴ فرعی 
از 2۴ اصلی گردک بخش سیزده کرمانشاه حوزه ثبتی جوانرود بنام آقای لطف اله 
فتحی ، لهذا ملک توقیفی توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و ارزش آن 
33۰/99۴/12۸ ریال معادل سی و سه میلیون و نودونه هزارو چهارصدو دوازده 
تومان تعیین گردیده است .کارشناسی بطرفین ابالغ و مصون از اعتراض مانده است 
ملک مذکور معارضی ندارد بدین جهت ملک فوق در تاریخ 1395/11/2۰ ساعت 
مدنی  احکام  اجرای  محل  در  عمومی  مزایده  طریق  از  چهارشنبه  روز  صبح   1۰
جوانرود بفروش میرسد . قیمت اولیه کارشناسی قیمت پایه میباشد و برنده مزایده 
کسی خواهد بود که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید . برنده مزایده فی المجلس 
برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی باید ده درصد مبلغ پیشنهادی را واریز 
نماید و مابقی طی یک ماه پرداخت گردد. در صورت انصراف برنده مزایده نفر دوم 
نفع صندوق دولت ضبط خواهد  به  واریزی  ده درصد  مبلغ  و  انتخاب  بجای وی 
شد. متقاضیان میتوانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در اجرای احکام مدنی و 

هماهنگی با این اجرا از ملک مورد نظر بازدید بعمل آورند .
دادورز اجرای احکام حقوقی جوانرود -حسینی 

اگهی ابالغ اجرائیه
قرارداد بانکی موضوع کالسه اجرائی 9۴۰۰1۷۸ ایالم

بدینوسیله به: آقایان غضبان ملک نژاد فرزند علی به شماره ملی ۴۷2۰5۸5566، 
 -3  ،۴5۰۰۸9۰۴۸3 ملی  شماره  به  امران  فرزند  قادری  ابوالحسن   -2
عبدالصاحب محمد حسینی فرزند علی حیدر به شماره ملی 63۴99۰15۷6، 
۴- ناصر محمدی مقدم فرزند علی به شماره ملی ۴5۰۰۰۷2969- ضامنین 
پرونده اجرائی کالسه فوق ساکن ایالم ابالغ می شود که بانک ملی ایالم به 
استناد قرارداد بانکی شماره ۸6999 مورخ 13۸6/۰5/۰2 جهت وصول مبلغ 
26۷/۸۴۰/6۰۰ ریال تا تاریخ 139۴/۰۴/۰۷ به انضمام خسارت تاخیر متعلقه 
و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9۴۰۰1۷۸ در این اداره تشکیل شده 
و طبق گزارش مامور ابالغ اداره پست، محل اقامت شما به شرح متن سند 
شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 1۸ آئین نامه اجرا مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار اگهی می شود 
و چنانچه ظرف ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد 

یافت.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ایالم

با منابع گیاهی غنی از کلسیم 
آشنا شوید 

 زمانی که در مورد غذاهای غنی از کلسیم فکر 
اولین  لبنی  محصوالت  و  شیر  شاید  می کنید، 
می کند.  خطور  ذهنتان  به  که  است  چیزی 
سالم  استخوان هایی  داشتن  برای  شیر  اگرچه 
 2۸۰ حاوی  شیر  فنجان  است)یک  ضروری 
نمی توان  همیشه  اما  است(  کلسیم  گرم  میلی 
از لبنیات استفاده کرد. در این مقاله قصد داریم 
حاوی  که  کنیم  معرفی  را  گیاهی  غذای   1۰

کلسیم است:
 

کلم بوک چوی:
پیمانه کلم بوک چوی  ازای نصف  به  کلسیم: 

۷9 میلی گرم
ساقه های سبز یا سفید این کلم زمانی که پخته 
از  کلم سرشار  این  باقی می ماند.  ترد  نیز  شود 
کلسیم، ویتامین C و آنتی اکسیدان است. بوک 

چوی در غذاهای آسیایی زیاد دیده می شود.
 

برگ چغندر
کلسیم: به ازای نصف پیمانه چغندر پخته ۸2 

میلی گرم
متراکمش  ریشه  خاطر  به  معموال  چغندر 
طعم  نیز  آن  برگ های  اما  است  شده  شناخته 
همچون  مغذی  مواد  از  سرشار  و  دارد  خوبی 
کلسیم و ترکیباتی همچون بتائین است که به 

جریان بهتر خون کمک می کند.
 

بادام:
کلسیم:به ازای 2۸ گرم از بادام ۸2 میلی گرم 

کلسیم وجود دارد.
پروتئین،  از  سرشار  بادام  آجیل ها،  میان  در 
روغن های سالم، ویتامین B و سایر مواد معدنی 
همچون کلسیم است. بادامی که در روغن سالم 
خام  بادام  از  بیشتری  کلسیم  شده  داده  تفت 
را روی  بادام برش خورده  دارد. شما می توانید 

ساالد و سایر مواد غذایی بریزید.
 

لوبیا چیتی:
کلسیم: به ازای نصف پیمانه لوبیا چیتی پخته 

شده ۸6 میلی گرم
فوالت،  پروتئین،  از  خوبی  منبع  چیتی  لوبیا 
فیبر و مواد معدنی همچون کلسیم است. شما 
و  در ساالدها  پخته  به صورت  را  آن  می توانید 

غذاهای خود به کار ببرید.
  

کلم:
شده  پخته  کلم  پیمانه  نصف  ازی  به  کلسیم: 

9۰ میلی گرم
در  موجود  کلم های  سایر  همانند  نیز  کلم  این 
این خانواده، می تواند کلسیم، آنتی اکسیدان و 
افراد  رژیم غذایی  به  را  نیاز  ویتامین های مورد 

اضافه کند.
 

لوبیای سفید:
سفید  لوبیای  پیمانه  نصف  ازی  به  کلسیم: 

پخته شده 96 میلی گرم
این لوبیاها را می توان به راحتی در رژیم غذایی 
کلسیم  پروتئین،  حاوی  سفید  لوبیای  گنجاند. 
سوپ،  در  را  آن  می توانید  است.شما  فیبر  و 

ساندویچ یا سایر غذاها استفاده کنید.
 ریشه تارو:

کلسیم: به ازای نصف پیمانه ریشه تاروی پخته 
شده 1۰2 میلی گرم

و  است  سفید  زمینی  سیب  شبیه  تارو  ریشه 
کلسیم بسیار زیادی دارد.

 
لوبیای چشم بلبلی:

کلسیم: به ازی نصف پیمانه لوبیای پخته شده 
1۰6 میلی گرم

این لوبیا نیز می تواند منبع خوبی برای کلسیم 
هویج،  همراه  به  را  آن  می توانید  شما  باشد. 

کرفس، پیاز و سیر تفت دهید.
 

گیاه سلمه تره:
پخته  تره  پیمانه سلمه  نصف  ازی  به  کلسیم: 

شده 11۴ میلی گرم
این گیاه طعم خوبی دارد و سرشار از کلسیم و 
پروتئین و نیز ویتامین A و C است. سلمه تره 
جزو هشت علف هرزی است که می توان آن را 

مصرف کرد.
 

میوه کاکتوس:
کلسیم: به ازای یک دوم پیمانه 122 میلی گرم

زمانی که پخته شود طعم خوبی خواهد داشت. 
شما می توانید آن را به صورت نواری با مربعی 
استفاده کنید.  تاکوهای خود  برش دهید و در 
منیزیم  همچون  بسیار  معدنی  مواد  گیاه  این 
کمک  خون  قند  تنظیم  به  و  دارد  کلسیم  و 

می کند.

اردیبهشت سالمتوتغذیه روز سی ام  اسالمی،  انقالب  معظم  رهبر 
1393، سیاست های کلی جمعیت را به رؤسای قوای 
سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ 
کردند. در بند یکم و دوم این سیاست ها بر »افزایش 
افزایش  و  خانواده  تشکیل  »ترویج  و  باروری«  نرخ 
پورحسین،  رضا  دکتر  است.  شده  تأکید  فرزند« 
دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده ی روانشناسی 
و علوم تربیتی دانشگاه تهران در این مقاله به تبیین 
نیاز خانواده به چندفرزندی از زاویه ی تربیت فرزند 

پرداخته است:
 

کودک در کنار همسال خود بهتر تربیت 
می شود

خیلی از پدرها و مادرها به مشاوران و روان شناسان 
مراجعه می کنند و از تربیت فرزندانشان اظهار ناتوانی 
می کنند. این مسأله شامل آدم های باسواد و تحصیل 
کرده هم هست. توصیه ی همیشگی ما به این پدرها 
و مادرها تنظیم کردن تربیت کودکشان با همسال 
خودش است. این کار باعث یک تربیت خودبه خودی 
که  خانواده هایی  متأسفانه  می شود.  کودکان  در 
کودکشان در خانه از ارتباط با یک همسال برخوردار 
با همساالن  تنها در مهدکودک  نهایت  نیست و در 
خود ارتباط دارد و این ارتباط هم تحت یک انضباط 
و  ارتجالی  حالت  آن  عماًل  دارد،  قرار  آموزشگاهی 

خودبه خودی در تربیت کودک به وجود نمی آید.
فرزندان  شدن  بزرگ  وضع  گذشته  دهه های  در 
طوری بود که بچه با دیگر بچه ها که بازی می کرد، 
گاهی  و  می دادند  هولش  گاهی  بازی  حین  در 
و  می شد  درگیر  دیگری  با  گاهی  می داد.  هول  او 
او درگیر می شد. همین برخوردها  با  گاهی دیگری 
تنظیم  تربیتی  نظر  از  را  او  واکنش ها  و  کنش ها  و 
و  باشد  بهتر  که  کند  باید عمل  که چگونه  می کرد 

چگونه باید رفتار خود و دیگران را اصالح کند.
این که شرایط امروز ما کمتر اجازه ی این تربیت را 
می دهد، یک بحث ثانوی است که باید برای آن فکر 
کنیم. اما نباید اصل این تربیت و کارکردهای آن را 
نادیده بگیریم. ما خانواده های بسیاری را دیده ایم که 
شش هفت بچه داشتند که همه شان موفق هستند. 
که  اردبیل  در  است  مادری  آن  نمونه های  از  یکی 
همسرش شهید شده و این خانم که سواد خواندن و 
نوشتن هم ندارد، شش فرزند را به نحوی تربیت کرده 
که همه شان تحصیالت باال و موقعیت های اجتماعی 
خوبی دارند. آیا این اتفاق، یک اتفاق تصادفی بوده 
است؟ امکان ندارد. چطور ممکن است که یک زن 
و  کردنش  تربیت  نوع  سواد،  بدون  و  شوهر  بدون 
سبک زندگی اش به گونه ای بوده که بچه هایش همه 
و چه بسا در  دارند؟  قرار  باالی تحصیلی  در سطوح 
که  بودند  هم  شوهری  و  زن  مادر،  این  همسایگی 
فرزند  تربیت تک  در  اما  داشتند،  باالیی  تحصیالت 

خودشان هم درمانده اند.
شما اگر یک بررسی پیمایشی انجام دهید، می بینید 

مادرانی که بچه های بیشتری دارند، به لحاظ تربیت 
دارند،  بچه  دو  یا  یک  که  مادرانی  از  فرزندانشان 
که  می زنند  خودشان  بین  هم  مثالی  راحت ترند. 

بچه ی دوم و سوم دیگر خودش بزرگ می شود.
 

مهدکودک و مدرسه جایگزین
 »خانه« نمی شوند

ما اگر بتوانیم شرایط و اقتضائات به گونه ای شود که 
با همساالن خود و در کنار آن ها  فرزندان در خانه 
بزرگ شوند، تنظیم تربیتی بهتر اتفاق می افتد. این 
پیوست  است،  شده  ثابت  علمی  نظر  از  که  مسأله 
فرهنگی سیاست جمعیتی جدید کشور است. اگرچه 
مهدکودک و مدرسه، چنین فضایی را برای تنظیم 
تربیتی کودکان فراهم می کنند، اما تحت تأثیر بودن 
انضباط سازمانی معموالً  و  از ساختار  این محیط ها 
چهارچوب های  در  که  کودکی  شرایط  با  متناسب 
سازمانی نمی گنجد نیست. به همین دلیل بچه ها در 
چنین محیط هایی به نحو گلخانه ای تربیت می شوند. 
بچه ها  که  است  آن محیطی  تربیت  محیط  بهترین 
ابعاد  تمام  در  و  سفر  خوردن،  غذا  خواب،  هنگام 

زندگی در آن محیط زندگی کنند.
البته در گذشته، بچه ها غیر از فضای خانه در فضای 

بیرون خانه شامل کوچه و محله هم به یک تنظیم 
تربیتی می رسیدند. این تنظیم تربیتی در فضاهایی 
مانند هیئات محله هم وجود داشت و اتفاقات خوب 
محلی  هیئت  می افتاد.  جمع ها  همین  در  تربیتی 
جایی است که بزرگ ترهای محل از اطراف می آیند و 
در آن شرکت می کنند و بچه ها در چنین جمع هایی 
می گویند  آن که  برخالف  می شوند.  محلی  تنظیم 
هیئت یک محیط بی انضباطی است، بهترین انضباط 
نانوشته که  انضباطی  اما  دارد،  را در درون خودش 
اگرچه  است.  کودکان  تربیت  برای  خوبی  محل 
فرهنگ  و  وارداتی  و  جدید  شهرسازی های  در 
شهرنشینی کنونی، این فضای بیرون از خانه تقریباً 

از بین رفته یا در حال از بین رفتن است.
 

شعار »فرزند کمتر، زندگی بهتر«
 پیوست تربیتی نداشت

و  شعار  این  می کنم  فکر  دارم  که  است  مدتی  من 
سیاست »فرزند کمتر، زندگی بهتر« پیوست تربیتی 
نداشته است و به پیامدهای تربیتی آن توجه نشده 
بنای  چون  و  داشته  اقتصادی  پیوست  یک  است. 
به  می گذاشتند،  اقتصادی  محاسبات  بر  را  اصلی 

مسائل بهداشت روان و به تربیت توجه نشده است.

به نظرم از این به بعد الزم است که ما برای طرح های 
بهداشت  »پیوست  حتماً  می کنیم،  اجرا  که  بزرگی 
روان« هم در نظر بگیریم. اگر بخواهیم این پیوست 
متخصصین  که  است  این  الزمه اش  کنیم  رایج  را 
و  سیاست گذاری  در  باید  تربیت  و  تعلیم  علمای  و 
این  از  و  شوند  داده  دخالت  کالن  برنامه ریزی های 
افراد خواسته شود تا برای طرح های بزرگ پیوست 

تربیتی تهیه کنند.
 

تصور غلط »هر بچه یک اتاق«
فرزندانشان  مسائل  به  نسبت  خانواده ها  از  بسیاری 
صالح  به  که  کاری  هر  حاضرند  و  هستند  حساس 
دلیل  به  وقتی  اما  دهند،  انجام  است  فرزندانشان 
انگاره های شرایط کنونی مانند این که هر بچه با یک 
انگیزه های  دیگر  دلیل  به  و  است  تعریف شده  اتاق 
اقتصادی از فرزنددار شدن که به تربیت فرزندشان 
به  من  وقتی  می کنند.  خودداری  می کند  کمک 
بعضی مراجعین خودم می گویم بچه ی دوم بیاورید، 
در مقابل من چیزی نمی گویند، ولی وقتی می  روند 
با خودشان می گویند پس فضای خانه مان را چه کار 
اجتماعی  انگاره های  و  اقتصادی  انگیزه های  کنیم؟ 
عقیدتی  لحاظ  به  ما  که  حالی  در  است.  تأثیرگذار 

ما  مردم  اگر  است.  رزاق  خداوند  نداریم.  مشکلی 
بدانند که تربیت فرزندان در کنار هم و با همساالن، 
برطرف  را  فرزندشان  تربیتی  مشکالت  از  بسیاری 
می کند، حاضرند حتی مشکالت اقتصادی را تحمل 
کنند تا فرزندشان از نظر بهداشت روان و تربیت در 

وضعیت بهتری قرار داشته باشد.
در شرایط کنونی جامعه هر بچه با یک اتاق تعریف 
می شود. وقتی می گوییم چهار بچه یعنی باید چهار 
اتاق داشته باشیم! در حالی که دو تا اتاق برای چهار 
در  بچه ها  که  فضایی  از  بسیاری  است.  کافی  بچه 
و  نشیمن  اتاق  در  می شوند  بزرگ  و  دارند  قرار  آن 
نمی آید  پیش  هم  از طرفی مشکلی  است.  پذیرایی 
که در موقع خواب چند بچه در یک اتاق بخوابند؛ 

تازه در این شرایط به هم نزدیک تر هم می شوند.
 

فرزندآوری، تولید یک ثروت روانی
سرمایه ی  یک  تولید  فرزندآوری،  فواید  جمله  از 
در  که  انسان  اصلی  نیازهای  از  یکی  است.  روانی 
گرفته،  قرار  تأکید  مورد  روانشناسی  مکاتب  همه ی 
»احساس مولد بودن« است. احساس مولد بودن به 
انسان آرامش می دهد. البته یکی از پروژه های مولد 
تألیف  اقتصادی،  بودن فرزندآوری است؛ کارآفرینی 
انسان  به  می تواند  کدام  هر  مقاله،  نگارش  و  کتاب 
طول  در  که  آن چه  اما  بدهد.  بودن  مولد  احساس 
می دهد،  آرامش  او  به  و  است  انسان  همراه  زندگی 
احساس  وضعیت  این  در  انسان  است.  فرزند  تولید 
حظ  یک  بودن  مولد  دیگر  آثار  نمی کند.  بی پناهی 
کنار  در  فرزند  مانند  ولی  می دهد  انسان  به  فردی 
انسان نمی ماند.از منظر دیگر با وجود فرزندان بیشتر 
در خانواده، آرامش روانی افراد بیشتر می شود و این 
است.  تأثیرگذار  استحکام خانواده  در  روانی  آرامش 
خانواده ها  این که  در  است  مهمی  عامل  بچه   وجود 
و  روانشناختی  نکته ی  یک  شوند.  جمع  هم  دور 
جامعه شناختی در این مسأله وجود دارد و آن این که 
فرزندی  تک  وضعیت  این  از  که  بگیریم  فرض  ما 
شرایط  این  در  بگذرد.  سالی   1۰ ما  فرزندی  دو  و 
دیگر بسیاری از واژه هایی که ما در محیط خانوادگی 
خارجی  وجود  ما  فرزندان  برای  می کنیم،  استفاده 
مفهوم  »خواهر«  و  »برادر«  دیگر  داشت.  نخواهند 
مفهوم  یک  تنها  و  ندارند  ما  فرزندان  برای  عینی 
برای  نسل،  از گذشت یک  بود. پس  لغوی خواهند 
مفاهیم خاله، دایی، عمو و عمه و فرزندان آن ها هم 
چنین اتفاقی می افتد. در واقع کسانی که اشخاص به 
آن ها منتسب می شوند کمتر خواهد شد. در حالی 
هر چقدر تعداد افراد منتسب به افراد بیشتر باشد، 
آرامش آن ها در زندگی بیشتر است. یعنی احساس 
و  هستیم  دیگران  برای  کردن  اتکا  قابل  ما  این که 
آرامش  انسان  به  داریم  اتکا  دیگران  به  ما  این که 

می دهد. این یک اصل روانشناختی است.
 نویسنده : دکتر رضا پورحسین
منبع: سایت راه برتر

آسیب های زندگی تک فرزندی

۱. سر دادن عصب
پذیری  انعطاف  بهبود  و  افزایش  باعث  حرکت   این 
کشش  باشید.  اعصاب  کشش  مواظب  اما  می  شود 
اعصاب ممکن است باعث ایجاد احساس سوزش در 
آن ها شود. هرچه حرکت بدون آزادانه و بدون درد 

انجام شود بهتر است.
الف( برای انجام حرکت پشت به زمین دراز بکشید. 
پای راست از زانو 9۰ درجه خم  و کف پا بر روی 
زمین باشد. پای چپ را از زیر زانو با دو دست گرفته 
و به داخل بدن بکشید تا کف پا از زمین جدا و ران 
عمود بر زمین باشد. سپس پای چپ را به آرامی به 
سمت باال ببرید تا ساق پا عمود بر زمین شود. در 
به  پا  کف  و  خم  باید  کمی  مقدار  زانو  حرکت  اوج 
سمت سقف اتاق باشد. بعد از کمی مکث ساق پا را 
به وضعیت اول برگردانید. توجه کنید در کل حرکت 
پای راست و ران پای چپ ثابت هستند. این حرکت 
را به آرامی برای هر پا 1۰ بار انجام دهید. در این 

حرکت نباید عضالت همسترینگ را کش دهید.
ب( روش دیگری برای انجام این حرکت وجود دارد. 
به حالت حرکت قبل روی زمین دراز بکشید. کف 
پای راست بر روی زمین و پای چپ را با دست  ها از 
زیر زانو بگیرید و به طرف بدن بکشید. پای چپ را 
راست کرده که عمود بر زمین قرار بگیرد، هر چند 
باید زانو کمی خمیده باشد. اکنون در اوج حرکت با 
انگشتان پا به سمت سقف اتاق اشاره کنید. این عمل 
باعث می  شود تا کل پا در یک خط قرار بگیرد. بعد 
از کمی مکث انگشتان پا را پایین آورده تا به سمت 
دیوار پشت سر اشاره کنند. این حرکت را به آرامی 

برای هر دو پا تکرار کنید.

2. کشش عضالت پیریفورمیس
عضله  کنار  از  افراد  اکثر  برای  سیاتیک  عصب 
پیریفورمیس عبور می  کند. حتی دیده شده است 
شده  رد  عضله  میان  از  عصب  این  افراد  برخی  در 

است. اگر این عضله دچار اسپاسم شود ممکن است 
بر عصب تأثیر گذاشته و موجب درد سیاتیک شود. 
عضله  کشش  کار  بهترین  شرایط  این  از  فرار  برای 

پیریفورمیس و تقویت عضالت دیگر در لگن است.
پاها  و کف  زانوها خم  بکشید.  دراز  زمین  به  پشت 
زانوی  روی  از  را  راست  پای  باشند.  زمین  روی  بر 
از  را  زانوی راست  با کمک دست  چپ عبور دهید. 
بدن دور کنید. پای راست باید شل و آرام باشد. در 
زانوی پای چپ قفل  از زیر  را  این حالت دست  ها 
کرده و پای چپ را به داخل بدن بکشید. این حرکت 
باعث کشش و چرخش لگن می  شود. این حرکت را 
با کشش  های 3۰ تا 6۰ ثانیه  ای برای 5 بار در هر 

دو پا انجام دهید.

3. حلزون
به سمت چپ بدن دراز بکشید. پاها را از زانو تا زاویه 
دست  و  سر  زیر  چپ  دست  کنید.  خم  درجه   9۰
به  بتوانید  تا  باشند  زمین  روی  بر  بدن  جلو  راست 
راحتی تعادل خود را حفظ کنید. مچ پاها و زانوها 
زانوی  این حالت  در  باشند.  روی هم  بر  دقیقاً  باید 
بگیرد.  فاصله  زانوی چپ  از  تا  کرده  بلند  را  راست 
تا به زانو دیگر  سپس به آرامی زانو را پایین ببرید 
برسد. این حرکت را حداقل 2۰ تکرار در سه ست 

برای هر پا انجام دهید.
برای چالش بیشتر می  توانید یک کش پهن را در 
قسمت ران پاها ببندید تا فشار بیشتری بر عضالت 

وارد شود.

۴. حشره مرده
درد  بازتوانی  فرایند  مهم  بخش  های  از  یکی 
سیاتیک، افزایش استواری تنه است. حرکت حشره 
استواری  و  قدرت  افزایش  برای  عالی  ورزشی  مرده 
تنه است. پشت به زمین دراز بکشید. هر دو دست 
را صاف و مستقیم باالی سر و عمود بر زمین نگه 

دارید. پاها را از لگن و زانو خم کرده و باال نگه دارید 
درجه   9۰ ها  ران  و  لگن  بین  زاویه  که  طوری  به 
این  انجام  برای  باشد.  زانوها هم 9۰ درجه  زاویه  و 
حرکت، دست و پای مخالف را باید همزمان جابجا 
کنید یعنی دست را به عقب و پشت سر برده و پا را 
از لگن و زانو صاف کرده و به پایین و جلو بدن ببرید. 

این حرکت باید با دست و پای مخالف انجام شود.
5. سگ پرنده

حرکت سگ پرنده کنترل تنه را از طریق به چالش 
کشیدن بدن بوسیله استوار نگه داشتن آن بر روی 
و  شانه  می¬ دهد.  افزایش  مخالف  پای  و  دست 
کنید. دست  باید در یک خط مستقیم کنترل  تنه 

در  را  آنها  و  کنید  بلند  زمین  از  را  مخالف  پای  و 
هوا صاف کنید تا موازی زمین شوند. دست و پا را 
به وضعیت اول برگردانید و حرکت را دست و پای 
 1۰ سمت  هر  برای  را  حرکت  کنید.  تکرار  مخالف 

تکرار انجام دهید.

6. باال آوردن زانو
بنشینید طوری  بلند  تخت  یا  یک صندلی  روی  بر 
پشت  و  باشد  داشته  فاصله  زمین  از  پاها  کف  که 
و تنه کاماًل صاف و در یک راستا باشند. پای چپ 
را از زانو راست کنید تا ساق و کف پا به سمت باال 
بیاید. وقتی ساق پا موازی زمین شد گردن و سر را 

به سمت عقب ببرید. چند ثانیه کوتاه مکث کرده و 
پا و سر را به وضعیت اول برگردانید و گردن را جلو 

ببرید. این حرکت باید آرام و با تمرکز انجام شود.

۷. خم کردن تنه
بر روی زمین روبروی یک دیوار بنشینید. کف پاها 
را به دیوار بچسبانید. زانوها و تنه صاف باشند. دست 
حرکت  انجام  برای  کنید.  قالب  گردن  پشت  را  ها 
گردن را به سمت جلو خم کنید تا احساس کشش 
در ناحیه گردن، ستون فقرات، پشت و گردن ایجاد 
شود. در این حالت سه ثانیه مکث کرده و به وضعیت 

اول برگردید. این حرکت را 1۰ بار تکرار کنید.

بهترین تمرینات برای کاهش درد سیاتیک
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آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه ۴/6۷9/95  شعبه چهارم شورای حل اختالف جوانرودخانم 
داشته  بیان  و  نموده است.  را  وراثت  گواهی حصر  درخواست صدور  سلیمی  لیمو 
شادروان کاکاعبداله زارعی در تاریخ 5 / 1۰ / 1395 در اقامتگاه دائمی خود فوت 

نموده و ورثه اش عبارتند از:
1.لیمو سلیمی زایچه :۸25-1351 کد ملی 323۰۴321۰1  همسر متوفی 

2.عمر زارعی زایچه: 13۸۰ کد ملی: ۴95۰199۸۸9 پسر متوفی
3. مهتاب زارعی زایچه: 225-135۰ کد ملی: 59596۷۴۴6۷  دختر متوفی

۴.روناک زارعی زایچه: 226-1352 کد ملی: 59596۷۴۴۸3  دخترمتوفی
5. بدری زارعی زایچه: 51۴-135۴ کد ملی ۴959۷۸3۷۸۸  دختر متوفی

6. حفصه زارعی زایچه: 1- 136۴ کد ملی ۴95999222۰ دخترمتوفی
۷.حالو زارعی زایچه: 515-135۷ کد ملی ۴959۷۸3۷96 دختر متوفی

۸.دلنیا زارعی زایچه: 13۸2 کد ملی ۴95۰22۴2۰۴ دختر متوفی 
9.ژینا زارعی زایچه 13۸6 کد ملی ۴95۰266۸1۰ دختر متوفی 

1۰.آیدا زارعی زایچه :139۰ کدملی ۴95۰33۴۴25 دختر 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.-رمضانی 

آگهی ابالغ
نظر به اینکه جواد ساداتی و اعظم امیری به اتهام ورود به عنف و توهین به شماره 
پرونده 95۰169 از طرف این بازپرسی تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 115 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب با درج در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به 
نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه بازپرسی دادسرای 
میاندرود جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس 

از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.
صابر- بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان میاندرود م.الف: 2۷0

آگهی مزایده مال غیر منقول
صغری  خانم  له  بابلسر  حقوفی  اول  شعبه   9۴۰222 کالسه  پرونده  خصوص  در 
با وکالت خانم علیزاده علیه خانم شهین میرزایی وغیره ورثه مرحوم  باقری فرد 
علیرضا میرزایی که مال مورث محکوم علیهم به شرح ذیل توقیف گردیده مورد 
مزایده یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 955 متر مربع شماره پالک 
اربعه، شماال بطول های  با حدود  بابلسر  از۴ اصلی بخش 12 ثبت  2۸۸۰ فرعی 
1/6۴ و ۴/23 درب و دیوار به خیابان دوم بطولهای ۴/2۰ و 1۷/9۰ متر به متصرفی 
متر   2۴ بطول  جنوبا  کوچه،  به  متر   1۷/۷۴ و   2۴/95 بطولهای  شرقا  میرزایی، 
متصرفی  به  دیواریست  متر   3۷/25 بطول  غربا  میرزائی،  متصرفی  به  دیواریست 
رضائی ذیل ثبت 3۰1۸۷ ص 1۰9 دفتر جلد 196 بنام آقای علیرضا میرزائی واقع 
در قریه میرود- کوچه شهید برهمه ای که در زمین مذکور ساختمانی به مساحت 
تقریبی 1۰۰ متر مربع با قدمت بیش از 3۰ سال دارای امتیازات برق و گاز که 
توسط کارشناس ارزیابی به مبلغ پایه 2/1۰1/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت گذاری گردید 
که در تاریخ 95/11/13 روز چهارشنبه ساعت 1۰ الی 11 صبح مزایده بصورت 
حضوری در دفتر اجرای شعبه اول حقوقی بابلسر بفروش خواهد رسید کسانیکه 
باالترین قیمت را با توجه به نظریه کارشناس پرداخت نماید برنده مزایده خواهد 
بود. برنده مزایده باید 1۰ درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس واریز و مابقی 
ثمن معامله را حداکثر ظرف یکماه پرداخت نماید. طالبین می توانند 5 روز قبل از 
برگزاری مزایده به دفتر مراجعه تا مورد مزایده به آنان ارائه گردد. در صورت برنده 
شدن در مزایده و پرداخت 1۰درصد وجه چنانچه ظرف یکماه مابقی وجه پرداخت 

نگردد وجه 1۰درصد واریزی به حساب دادگستری منظور خواهد شد.
دفتر اجرای شعبه اول حقوقی بابلسر

 آگهی ابالغ
در پرونده به شماره کالسه 1۰2/951۰5۴ بدینوسیله به آقای محمد نوری فرزند علی 
اصغر فعال مجهول المکان ابالغ می گردد که خانم سکینه آرین پور شکایتی علیه 
شما دایر بر تحصیل مال نامشروع یک عدد گوشی تقدیم این دادگاه نموده که به 
تاریخ 1395/11/16 ساعت 1۰:3۰ صبح تعیین وقت رسیدگی گردید، در اجرای مواد 
1۸۰-115 قانون آیین دادرسی کیفری حسب دستور دادگاه مراتب در یک نوبت آگهی 
می شود که جهت رسیدگی در موعد فوق الذکر در این دادگاه حاضر شوید در غیر این 

صورت دادگاه طبق مقررات قانونی نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
منشی دادگاه ۱02 کیفری 2جویبار م.الف:۱029

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 9513۷۸ این شعبه آقای برات یوسفی پاکزاد فرزند  گل محمد 
انفاق حسب شکایت خانم فاطمه سپرده تحت تعقیب قرار گرفته  اتهام ترک  به 
است با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 1۷۴ قانون 
ابالغ می  نامبرده  به  امور کیفری  انقالب در  و  آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
گردد تا ظرف مهلت یک ماه پس از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات دستور 

بعمل خواهد آمد.
م الف: ۱026 دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جویبار 

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم / اقای سیاوش یونسی کوتنائی دارای شناسنامه شماره 1 به شرح درخواست 
به کالسه 6/95.9۷6  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 1395/2/5 تاریخ  در   125 بشناسنامه  پور  علی  بهناز  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به :
1 سیاوش یونسی کوتنائی به ش ش 1 همسر متوفی

2 بهاره یونسی کوتنائی به ش ش 23۸۰ دختر متوفی
3سعید یونسی کوتنائی ش ش 93۴2 پسر متوفی

۴ سعیده یونسی کوتنائی ش ش 93۴1 دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد
رئیس شعبه ششم دادگاه قائمشهر م الف 95۱035

دادنامه
دادگستری کل استان مازندران محکوم مینماید رای صادره برای متهم ردیف اول 
حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در یکی از محاکم 
تجدید نظر استان مازندران میباشد و در مورد متهم ردیف دوم غیابی است و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر 

بعد از آن قابل تجدیدنظر در یکی از محاکم تجدیدنظر استان مازندران میباشد.
م الف: ۱028 رئیس شعبه ۱02 دادگاه عمومی کیفری دو شهرستان جویبار 

آگهی حصروراثت
آقای محمودنورالدین زاده نام پدرمحمدبشناسنامه232صادره ازدزفول درخواستی 
مرحوم  که966/1/95ح  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
درتاریخ95/۴/13دردزفول  دزفول  صادره  بشناسنامه1۰۷  زاده  صغرانورالدین 
ازباال)پسرمتوفیه(2-محسن  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائم  اقامتگاه 
بشناسنامه۴15  دزفولی  زاده  بشناسنامه۸دزفول3-عذرانورالدین  زاده  نورالدین 
متوفیه(والغیر. بشناسنامه6۴211دزفول)دختران  زاده  نورالدین  دزفول۴-مرضیه 
قانونی  باانجام تشریفات  پرونده کالسه 966/1/95ح درشوراثبت شده است.اینک 
نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب 
داردواالگواهی  تقدیم  بدادگاه  ماه  یک  نشرآگهی ظرف  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف دزفول

متن آگهی 
خواهان صادق مالزیری دادخواستی به طرفیت خوانده امیر حسین فرج الهی به 
خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی 
به کالسه 95۰99۸661۰۴۰۰۴۷۸ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  و  ارجاع 
بودن  المکان  علت مجهول  به  است  تعیین شده  و ساعت 11:15   1395/11/16
خوانده/متهم  و درخواست خواهان /شاکی و به تجویز ماده ۷3 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 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم  به دادگاه مراجعه و ضمن  از مفاد آن  اطالع 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
خرم آباد – مظفر پذیرش. 

دیدار ایران برابر مراکش لغو شد
فدراسیون فوتبال مراکش از لغو دیدار دوستانه برابر ایران خبر داد و تاکید 

کرد که به زودی تیم دیگری جایگزین ایران خواهد شد.
به  گزارش  ایسنا، قرار بود که تیم   ملی فوتبال ایران در دیداری دوستانه روز 
جمعه به مصاف مراکش برود که خود را آماده حضور در جام ملت های 
آفریقا می کند اما فدراسیون فوتبال مراکش از لغو این دیدار دوستانه خبر 
داد و نوشت: این دیدار به خاطر دالیل لوجستیکی لغو شد و برگزار نخواهد 
شد. فدراسیون مراکش اعالم کرده که به زودی تیم دیگری جایگزین تیم 

ملی ایران خواهد شد تا یک دیدار دوستانه را در امارات برگزار کنیم.
پیش از این رسانه های مراکشی نوشته بودند که امارات با حضور تماشاگران 
ایرانی و مراکشی در این دیدار دوستانه مخالف است، این  در حالی است که 
مقامات فدراسیون و تیم ملی ایران ایران اصرار داشتند که این دیدار باید در 

حضور تماشاگران برگزار شود و به همین دلیل این بازی لغو شد.
تیم   ملی فوتبال مراکش خود را آماده جام ملت های آفریقا می کند که قرار 

است به 1۴ ژانویه به میزبانی گابن برگزار شود.

اعزام حسن یزدانی و کمیل قاسمی به تورنمنت پاریس

آزادکاران شاخص ایران به تورنمنت فرانسه که قرار است 9 و 1۰ بهمن ماه 
در پاریس برگزار شود اعزام خواهند شد. به گزارش ایسنا، تورنمنت کشتی 
آزاد فرانسه طی روزهای 9 و 1۰ بهمن ماه در پاریس برگزار می شود و قرار 

است 5 آزادکار ایران در این تورنمنت به روی تشک بروند.
حسن یزدانی که دارنده مدال طالی المپیک ریو 2۰16 است و کمیل 
قاسمی دارنده مدال نقره این رقابت ها، پیمان بیابانی و حسین شهبازی، 
دارنده مدال های طالی جوانان جهان، به همراه امیررضا امیری نفر سوم 

جوانان جهان قرار است به این تورنمنت اعزام شوند.

توقف فروش امتیاز باشگاه نساجی قائمشهر
غالمرضا بهروان از توقف فروش امتیاز باشگاه نساجی قائمشهر خبر داد.

به گزارش ایسنا، رییس هیئت فوتبال استان مازندران پیرامون فروش باشگاه 
نساجی مازندران اظهار کرد: مدتی است که مالک باشگاه تیم نساجی، آقای 
پرهام، گله داشتند و می گفتند که دیگر تیمداری نمی کنند. جلسات 
متعددی با ایشان داشتیم و از مقامات مختلف مانند استاندار، مدیر کل 
و غیره جلسات و بحث های زیادی در این رابطه مطرح شد و چند خریدار 
هم آمدند. به هر حال ایشان هشت سال زحمت کشیدند ولی با وجود همه 
صحبت ها ایشان گفتند دیگر انگیزه کافی ندارند. حتی برای فروش باشگاه 
مبایعه نامه نیز نوشته شد و قرار شد که آقای پرهام به مازندران بیاید تا 

مبایعه نامه را امضا کند.
بهروان درباره رسانه ای نشدن اسم خریدار اصلی باشگاه نساجی بیان کرد: 
ما دیروز صبح متوجه اسم خریدار شدیم ولی موضوع را پیگیری نکردیم 
چون آقای پرهام گفت که خودش تیمداری می کند که جای خوشحالی 
دارد. امروز در جلسه ای که با ایشان داشتیم قول داد که محکم به تیمداری 
ادامه دهد و تا فردا ظهر حداقل ۴۰ درصد از قرارداد بازیکنان و کادر فنی را 
پرداخت نماید. البته وی خواسته هایی هم دارد که از جمله آنها قطعه زمینی 

با کاربری ورزشی و همچنین اعطای تسهیالت است.
وی در گفت وگو با رادیو ورزش در ادامه افزود: ما به عنوان هیئت فوتبال 
وظیفه نظارتی داریم مگر اینکه دوستان از ما مشورت بخواهند. طبق قانون 
مالک باشگاه خریدار را انتخاب می کند و استعالم هایی از هیئت فوتبال 
گرفته می شود. هر نقل و انتقاالتی باید با تایید هیئت فوتبال استان و اداره 

کل ورزش استان برسد وگرنه موضوعیت قانونی ندارد.

بازگشت قایقران المپیکی به اردو
عادل مجللی بعد از چند ماه باالخره وارد اردوی تیم ملی شد.

بوشهر  در  ایران  کانوی  قایقرانی  ملی  تیم  اردوی  ایسنا،  گزارش  به 
را  خود  تمرینات  اقلیمی  الیاس  نظر  زیر  ملی پوشان  و  شده  برگزار 
ادامه می دهند که در جریان این مرحله از اردو عادل مجللی قایقران 
را  باالخره به جمع ملی پوشان اضافه شد و تمریناتش  المپیکی هم 

آغاز کرد.
مجللی بعد از المپیک ریو درگیر برخی کارهای شخصی اش بود و در 
تمرینات تیم ملی شرکت نمی کرد. او حتی در قهرمانی کشور و لیگ هم 
حاضر نبود و با هماهنگی کادرفنی فعالیت های شخصی اش را انجام می داد 

که باالخره وارد تمرینات شد.
شاهو ناصری از کردستان، عادل مجللی از گلستان، دامون صادقی، معراج 
محمدزاده، کیا اسکندانی و هومن کریمی از تهران، علی اجاقی از کرمانشاه 
و سهیل نوروزنژاد از گیالن نفرات اعزامی به اردوی بوشهر بودند که عادل 

مجللی از گلستان نیز به آنها اضافه شده است.

تغییر در کادر مدیریتی باشگاه استقالل
معاون اجرایی باشگاه باشگاه استقالل تهران با تصمیم مدیرعامل این باشگاه 

از سمت خود برکنار شد.
به گزارش ایرنا، » محسن خدایی« معاون اجرایی باشگاه استقالل تهران که 
در لیگ پانزدهم و نیم فصل شانزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال به عنوان 
معاون اجرایی در جمع آبی پوشان پایتخت فعالیت می کرد، با تصمیم » 

رضا افتخاری« مدیر عامل باشگاه از سمتش برکنار شد.
یک مقام آگاه در باشگاه استقالل در گفت و گو با ایرنا، برکناری خدایی از 

سمت معاونت اجرایی باشگاه را تایید کرد.

واکنش تند ابراهیموویچ 
به منتقدان خود

با  منچستریونایتد  فوتبال  تیم  سوئدی  مهاجم 
عصبانیت به منتقدانی که توانایی های او را مورد 

تردید قرار داده اند، پاسخ داد.
به گزارش ایرنا، زالتان ابراهیموویچ مدعی است بعد از 
کنار آمدن با زندگی در لیگ برتر انگلیس، منتقدان 

خود را ساکت کرده است.
تابستان  در  سوئد،  فوتبال  ساله   35 اسطوره 
جاری به عنوان بازیکن آزاد از پاری سن ژرمن به 
منچستریونایتد پیوست. از آن موقع سواالتی در باره 
توانایی این مهاجم در لیگ برتر انگلیس مطرح شده 

است.
ابراهیموویچ در فصل جاری عملکرد فوق العاده ای 
در تیم خوزه مورینیو داشته و در مجموع 1۷ گل 
به ثمر رسانده که 12 گل آن در لیگ برتر انگلیس 
بوده است.  ابراهیموویچ در این باره به روزنامه های 
انگلیسی گفت:  این انتقادات به من انرژی زیادی می 
این  برای  آنها  زیادی می گیرم چون  انرژی  دهد. 
انتقادها پول می گیرند و من برای بازی کردن پول 
می گیرم و از آن لذت می برم. من سال فوق العاده 
ای داشتم. در پاری سن ژرمن کار من شگفت انگیز 
بود و به منچستریونایتد آمدم و شش ماه اول کارم 

در اینجا عالی بوده است. 
ابراهیموویچ ادامه داد:  من به لیگ برتر انگلیس آمدم. 
همه فکر می کردند که امکان ندارد، ولی مثل همیشه 
آنها را ساکت کردم. من خیلی خوشحال هستم و 
احساس خوبی دارم. نمی دانم تا چند سال دیگر بازی 

خواهم کرد، ولی از بازی کردن لذت می برم. 

»هری کین« نخستین گلزن لیگ 
فوتبال جزیره

از خانه  تاتنهام در حالی دیدار خارج  تیم فوتبال 
مقابل واتفورد را با برتری ۴ بر یک به پایان رساند 
که »هری کین« نام خود را به عنوان نخستین گلزن 

سال 2۰1۷ میالدی در لیگ برتر جزیره ثبت کرد.
به گزارش ایرنا، در ادامه دیدارهای هفته نوزدهم لیگ 
برتر باشگاه های انگلیس، واتفورد میزبان تاتنهام بود 
که این دیدار با برتری قاطع سفیدپوشان تاتنهام به 

پایان رسید.
سال  دیدار  نخستین  حالی  در  تاتنهام  و  واتفورد 
2۰1۷ میالدی لیگ برتر باشگاه های انگلیس را 
برگزار کردند که »هری کین« مهاجم ملی پوش 
تاتنهام با گلزنی در دقیقه 26، نخستین گل سال 

جدید لیگ فوتبال جزیره را به نام خود ثبت کرد.
در این دیدار، »هری کین« و »دله علی« هر کدام 
دو گل برای تاتنهام به ثمر رساندند. »یونس کابل« 
نیز تنها گل میزبان را درون دروازه تاتنهام جای داد.

توانست  »پوچتینو«  سرمربیگری  با  تاتنهام 
از  باالتر  و  رسانده  به 39  را  خود  امتیازات  جمع 

منچسترسیتی در رتبه سوم قرار گرفت.

تمجید ونگر از شروع 
پیروزمندانه آرسنال

سرمربی توپچی ها بعد از دیدار برابر کریستال پاالس 
از شروع پیروزمندانه شاگردانش دراولین دیدار سال 

جدید میالدی ابراز خشنودی کرد.
تیم  ساکرنت،  خبری  تارنمای  از  ایرنا  گزارش  به 
فوتبال آرسنال موفق شد با 2 گل از سد کریستال 
پاالس گذر کند و به مکان سوم جدول لیگ برتر 
انگلیس صعود کرد. اولیوبه ژیرو و ایوبی گل های این 
دیدار را به ثمر رساندند.  ایوبی 2۰ ساله که در قلب 
حمالت آرسنال قرار داشت و به جای مسعود اوزیل 
بیمار به میدان رفت، دومین گل این دیدار را در 
دقیقه 56 به ثمر رساند. این اولین بازی او در ترکیب 

اصلی تیم در لیگ برتر انگلیس بود.
ایوبی سه گل در این فصل به ثمر رسانده است و 
ونگر گفت که این توانایی او می تواند پیشرفت کند.

ونگر در این باره گفت:  فکر می کنم که او خیلی 
خوب بازی کرد. توانایی های او برای یک بازیکن 
جوان فوق العاده است.  وی افزود:  گلزنی همیشه 
یک علم است. وقتی یک بازیکن گلزنی را در تمرین 
در  او  زند.  می  گل  هم  بازی  در  کند،  می  شروع 
تمرینات گلزنی را شروع کرده است. من مطمئنم 

که در مسابقات هم گلزنی خواهد کرد. 

خبرخبر

اینکه  از  خوشحالی  ابراز  با  رحمان  سیامند 
به   2۰16 پارالمپیک  برتر  رویداد  پنجمین 
نام وی ثبت شده است، اظهار داشت: کسی 
انتظار نداشت رکورد 31۰ کیلوگرم را ثبت 

کنم.
قوی ترین وزنه بردار معلول جهان گفت: در 
بازی های پارالمپیک 2۰12 لندن قول داده 
بودم که رکوردشکنی کنم، اما در آن مسابقات 
به خاطر ورزشکار کره ای و سرد شدن بدنم 
خطا گرفتند و نتوانستم وزنه 3۰۰ کیلوگرمی 
را مهار کنم. از آنجایی که وزنه ورزشکار کره ای 
را خطا اعالم کردند و وی نیز به رای داوران 
اعتراض و درخواست بازبینی داد، حدود 2۰ 
دقیقه از زمانم را به این دلیل از دست دادم  
و چون وزنه برداری رشته سنگینی است بدن 

ورزشکار نباید سرد شود.
اینکه حرکت  دلیل  به  افزود: همچنین  وی 
چهارم من با حرکت سوم فاصله داشت اجازه 

ندادند این حرکت را انجام دهم و وزنه بزنم. 
در نهایت نتوانستم به خواسته ام برسم اگرچه 

مدال طال را کسب کردم.
دارنده دو طالی پارالمپیک اظهار داشت: همه 

منتظر بودند که رکوردشکنی کنم و من با 
تصمیم کادر فنی وزنه 3۰۰ کیلوگرمی را در 
مسابقات دیگر باالی سر نبردم و آن را برای 
به  که  داشتم  نگه  ریو  پارالمپیک  بازی های 

لطف خدا و دعای خیر مردم توانستم باالتر 
از 3۰۰ را هم مهار کنم.

با  جهان  معلول  بردار  وزنه  قوی ترین 
برگزاری  مسئوالن  که  مطلب  این  بیان 
به  را  کیلوگرم   31۰ وزنه  نداشتند  انتظار 
انتظار  این  شاید  داد:  ادامه  برسانم،  ثبت 
نام  به  را  کیلوگرم   31۰ که  نداشتند  را 
زحمتی  و  خدا  لطف  اما  کنم.  ثبت  خودم 
که کشیده بودم باعث شد این کار را انجام 
اردوها و زحمات مربیانم هم  البته  و  دهم 
نقش داشت تا رکوردی که مدنظرم بود و 

حتی بیشتر از آن را به ثبت برسانم.
وزنه بردار پرافتخار جهان در پایان پیرامون 
بازی های  گفت:  خود  آتی  های  برنامه 
پاراآسیایی جاکارتا و پارالمپیک توکیو مهم 
و  داریم  پیش  در  که  است  مسابقاتی  ترین 
در حال حاضر نیز اگر اعالم کنند تمریناتم 

را شروع می کنم.

دختر  نوجوانان  والیبال  ملی  تیم  سرمربی 
ایران با بیان اینکه بازیکنان خوبی در اختیار 
داریم، گفت: نتایج دیدارهای دوستانه نگران 
ابتدای راه  ایران در  کننده نیست زیرا تیم 
است و نیاز به تالش بیشتری برای موفقیت 

دارد.
مایدا چیچیچ پس از دیدار تدارکاتی تیم ملی 
نوجوانان دختر ایران با قهرمان دانشگاه های 
آمریکا در اردوی برون مرزی اسلوونی افزود: 
تیم آمریکا از نظر سنی دو سال برزگتر از 
بازیکنان ایران بود و بازیکنان این تیم تجربه 

سالها بازی در کنار یکدیگر را نیز داشتند.
ایران  نوجوانان  ملی  تیم  اینکه  بیان  با  وی 
یک ماه پیش تشکیل شده است و نمی توان 
از بازیکنانش انتظار بیشتری داشته باشیم، 
دیدار  چهار  در  ایران  تیم  عملکرد  گفت: 
تدارکاتی برگزار شده مناسب بوده است زیرا 
تازه این بازیکنان والیبال حرفه ای را شروع 
کرده اند و هنوز در حال تمرین پایه های 

والیبال هستند.
دختر  نوجوانان  والیبال  ملی  تیم  سرمربی 
ایران تصریح کرد: ملی پوشان ایران انگیزه 
این  و  دارند  یادگیری  و  بازی  برای  زیادی 

نکته بسیار مهمی برای پیشرفت است. من 
در تمرینات شاهد هستم که بازیکنان با تمام 

توان تالش می کنند.
وی مهمترین نیاز تیم ایران را تجربه بیشتر 
دانست و گفت: بازی با آمریکا در نخستین 
ایران  تیم  امیدوارم  و  بود  سال 2۰1۷  روز 
در ادامه این سال روند خوبی داشته  و در 
مسابقات قهرمانی دختران زیر 1۸ سال آسیا 

نیز حضور شایسته ای داشته باشد.

مسئولین  از  قدردانی  با  پایان  در  مایدا 
فدراسیون والیبال به ویژه توجه خاص دکتر 
داورزنی رئیس فدراسیون به والیبال بانوان 
گفت: اردوی برون مرزی اسلوونی برای تیم 
نوجوانان تجربه بسیار خوبی است و حتما در 
عملکرد این تیم در مسابقات پیش رو تاثیر 

مثبتی خواهد داشت.
تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران خود 
را برای حضور شایسته در یازدهمین دوره 

مسابقات قهرمانی زیر 1۸ سال آسیا که از 
شهر  در  جاری  سال  اسفندماه   22 تا   1۴
می  برگزار  چین  کشور  کینگ«  »چونگ 

شود، آماده می کند.
گذشته  هفته  شنبه  سه  روز  از  تیم  این 
تمرینات آماده سازی خود را در اردوی برون 
مرزی اسلوونی آغاز کرده است که این اردو 

به مدت 11 روز ادامه خواهد داشت.
زهرا زهدی، زهرا صالحی، زهرا کریمی، زهرا 
فیض اله پور، بیتا اعالئی، زهرا خان محمدی، 
سپیده  ساالری،  مهرنوش  نیا،  بهرامی  بهار 
یاری،  اله  غزاله  عنایت،  فاطمه  مقصودی، 
سلیمی  بهار  آیتک سالمت،  حبیبی،  مریم 
بازیکنان  افشاریان  و شیوا  آشفته  منا  زاده، 

حاضر در اردوی برون مرزی هستند.
فاطمه  سرمربی،  عنوان  به  چیچیچ  مایدا 
عبدالهی، نازنین فتح اله پور و مهسا آراسته 
)فیزیوتراپ(،  لو  حبیب  اکرم  )مربیان(، 
فراتی  مریم  )ماساژور(،  محمدیاری  سحر 
عنوان  به  علیایی  نازلی  و  )آنالیزور( 
ملی  تیم  فنی  کادر  اعضای  سرپرست 
اردوی  در  ایران  دختر  نوجوانان  والیبال 

برون مرزی اسلوونی هستند.

سیامند رحمان: انتظار نداشتند رکورد 31۰ کیلوگرم را ثبت کنم

مایدا: نتایج دیدارهای دوستانه نگران کننده نیست

»فرناندز خیمنز« مربی کوبایی که گزینه 
اصلی هدایت تیم ملی بوکس ایران است٬ 

وارد تهران شد.
سابقه  که  کوبایی  ساله   5۷ مربی  این 
مربیگری تیم ملی اندونزی را در کارنامه 
دارد٬ دیروز از طریق فرودگاه امام خمینی 
وارد تهران شد و مورد استقبال مسئوالن 

فدراسیون بوکس کشورمان قرار گرفت.
خیمنز که از مربیان دو ستاره بوکس جهان 
است مذاکرات اولیه را با فدراسیون ایران 

انجام داده و به توافقات ابتدایی دست یافته 
است. او در صورت توافق نهایی با مسئوالن 
فدراسیون بوکس٬ هدایت تیم کشورمان 
کشورهای  های  بازی  در  حضور  برای  را 
اسالمی که اردیبهشت ماه سال آینده در 
باکو جمهوری آذربایجان برگزار می شود 

برعهده می گیرد.
تمرینات تیم ملی بوکس ایران از 1۰ دی 
ماه تحت نظر اصغر اشرفی، علیرضا استکی 

و علی مظاهری آغاز شده است.

از  شده  اعالم  رنکینگ  جدیدترین  در 
سوی فدراسیون تیراندازی الهه احمدی 
در  قبل  ماه  همچون  باقری  حسین  و 

جایگاه هفتم تفنگ بادی قرار دارند.
اولین رنکینگ تیراندازی در سال جدید 
جهانی  فدراسیون  سوی  از  میالدی 
تیراندازی اعالم شد که در این رنکینگ 
بهترین  باقری  حسین  و  احمدی  الهه 
جایگاه را در بین نمایندگان ایران دارند.

مکان  در  قبل  ماه  همچون  احمدی 
قرار  زنان  متر   1۰ بادی  تفنگ  هفتم 
دارد. همچنین نجمه خدمتی در جایگاه 

هفدهم این ماده است.
مردان حسین  متر  بادی 1۰  تفنگ  در 
علیرضا  است.  هفتم  مکان  در  باقری 
داوود آبادی و پوریا نوروزیان به ترتیب 
در جایگاه 39 و ۴۰ تفنگ بادی مردان 

هستند.
نجمه  زنان  وضعیت  سه  تفنگ  در   
خود  آن  از  را  جایگاه  بهترین  خدمتی 

قرار  سیزدهم  مکان  در  و  است  کرده 
دارد مه لقا جام بزرگ در این بخش در 

جایگاه شانزدهم است.
در  هریجانی  الهام  تپانچه  رشته  در 
و  گرفنه  جای  دوم  و  چهل  جایگاه 
و  چهل  مکان  در  الهی  سبقت  گلنوش 

نهم است.
سبقت  گلنوش  نیز  متر   25 تپانچه  در 
اللهی در مکان پنجاه و نهم قرار گرفته 

است.

اولین رنکینگ تیراندازی در سال جدید میالدی مربی کوبایی بوکس وارد تهران شد
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مجمع عمومی
نوبت دوم

کشاورزی  کارهای  نظام صنفی  عمومی  مجمع  تشکیل  آگهی 
شهرستان مالرد.

زمان: راس ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 95/10/30
شورای  ساختمان  اجتماعات  سالن  صفادشت،  مالرد،  مکان: 

شهر صفادشت
دستورجلسه:

- گزارش ترازنامه مالی و ارائه آن به نظام صنفی استان تهران
هیئت مدیره نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان مالرد 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
آگهی ابالغ وقت دادرسی به آقای محسن عیدی در تاریخ 95/9/۷ خواهان آقای فرهاد 
مهدوی کوهساره بطرفیت شما دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم نموده 
که به این شعبه ارجاع و به کالسه 95۰69۷ ثبت و وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه 
مورخه 95/11/2۰ ساعت 9 تعیین وقت شده است. اینک به علت مجهول المکان 
بودن شما و به درخواست خواهان و تجویز ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی و از شما دعوت میشود در جلسه 
فوق در شعبه 2۸ شورای حل اختالف مجتمع مرکزی حاضر و نسخه ثانی دادخواست 
در  بنمایید  دارید؛  اقامه شده  دعوی  مقابل  در  دفاع  هرگونه  و  دریافت  را  و ضمائم 
غیراینصورت دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا اقدام قانونی را معمول خواهد نمود.

شورای حل اختالف شهرستان اردبیل 

آگهی فقدان اسنادمالکیت
ازطرف  وکالت  به  یزدی  فرحنازجاللی  خانم 
طبق  مقیدی  غالمرضاعظیمی  آقای 
دفتر39مشهدبموجب  وکالتنامه۸3/6/31-3391۴ 
دردفتراسنادرسمی  شده  گواهی  استشهادمحلی  برگ 
به  سندمالکیت  که  است  شماره223خرمشهرمدعی 
مشاع  دانگ  نیم  به  مسلسل6۷۸1۰۸مربوط  شماره 
ازششدانگ پالک266بخش دوناحیه6خرمشهرموردثبت 
بموجب سندقطعی  شماره213صفحه35۸دفترجلد2که 
دفترخانه به وی منتقل شده است وبعلت سهل انگاری 
است  نموده  صدورسندمالکیت  ودرخواست  مفقودشده 
قانون  نامه  ماده12۰آیین  تبصره1اصالحی  لذادراجرای 
معامله  انجام  مدعی  که  تاهرکس  اعالم  مراتب  ثبت 
باشدازتاریخ  مذکوردرنزدخودمی  سندمالکیت  ویاوجود 
خودراکتباو  مدت1۰روزاعتراض  ظرف  انتشارآگهی 
این  به  ویاسندخریداری  سندمالکیت  اصل  ارائه  ضمن 
المثنی  سندمالکیت  نمایدودرغیراینصورت  اعالم  اداره 
وازدرجه  مفقودشده  صادرواسنادمالکیت  مالک  نام  به 

اعتبارساقط خواهدشد. شماره م.الف)9/95۰(
احمدی زاده-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک خرمشهر

متن آگهی 
سید  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  میرزاده   کاظم  شاکی   / خواهان 
تقدیم  ملک  رسمی  سند  تنظیم  به  الزام  خواسته  به  غرب  بصیری  صفاالدین 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
آباد  آباد واقع در خرم  چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه  انتهای  خیابان ولیعصر 
و   1395/11/23 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9۴۰99۸661۰۴۰۰۸۰5
و  خوانده/متهم   بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  تعیین شده  ساعت 11:15 
درخواست خواهان /شاکی و به تجویز ماده ۷3 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –مظفر پذیرش 

رای دادگاه
پرونده کالسه 95۰99۸۰۴۰32۰۰۰۰5 شعبه 1۰6 دادگاه کیفری دو شهر اردبیل 

)1۰6 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 95۰99۷۰۴۰32۰۰9۸9 
شاکی: آقای داریوش عظیمی ساریخان بگلو فرزند نوروز به نشانی اردبیل- خ حافظ 

کوی پست پالک 16 واحد اول
متهم: خانم عاطفه جهان تیغ فرزند محمد به نشانی سیستان و بلوچستان- زابل- 

بسیج 2- 53515 
اتهام: مزاحمت تلفنی

در خصوص اتهام انتسابی به خانم عاطفه جهانتبغ فرزند محمد، دایر بر مزاحمت 
عظیمی  داریوش  آقای  به  نسبت   ۰9۰1365۰۸35 شماره  کارت  سیم  از  تلفنی 
فرزند نوروز دارنده سیم کارت شماره ۰9123۴91۸25، دادگاه با عنایت به جمیع 
اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی خصوصی، پاسخ استعالم از شرکت خدمات 
ارتباطی ایرانسل و مالحظه پرینت ریز مکالمات تلفنی شماره همراه ایرانسل مذکور، 
عدم حضور متهمه جهت دفاع از اتهام انتسابی در دادگاه با وصف ابالغ قانونی و 
سایر قرائن و امارات، بزهکاری نامبرده در نظر دادگاه محرز تشخیص و به استناد 
ماده 6۴1 قانون مجازات اسالمی مصوب 13۷5 با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول 
برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت شش میلیون 
ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رای صادره غیابی و 

ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.
رئیس شعبه ۱06 دادگاه کیفری دو اردبیل- مدحی

متن آگهی 
پرونده کالسه 95۰99۸6612۴۰۰۴61 شعبه 1۰۴ دادگاه کیفری دو شهر خرم 
نهایی شماره 95۰99۷6613۸۰۰661 شاکی  ( تصمیم  آباد )1۰۴ جزایی سابق 
 – آباد  – خرم  لرستان  نشانی  به  فرزند حسنعلی  زیری  مال  مراد  آقای محمد   :
نشانی  به  یگانه  مرادی  محمد  :آقای  –متهم   1۰ افالک  سفلی  تلوری  روستای 
لرستان –خرم آباد  شهرک قدس ک شهید علی داودی –اتهام :خیانت در امانت 

نسبت به 3 فقره سفته 
رای دادگاه :در خصوص اتهام آقای محمد مرادی یگانه فرزند عباس دایر بر خیانت 
در امانت )سه فقره سفته به شماره های ۷6۴9۸۴ – 3۴93۷۸- 3۴93۷۷ موضوع 
پرونده و نظر  اوراق و محتویات  به  با توجه  آقای محمد مراد مال زیری  شکایت 
به شکایت شاکی تصویر مصدق واخواست نامه های سفته های مذکور –شهادت 
شهود و سایر قرائن و امارات موجود النهایه اتهام انتسابی به متهم موصوف را محرز 
دانسته لذا به استناد ماده 6۷۴ قانون تعزیرات مصوب 13۷5 متهم را شش ماه 
حبس تعزیری محکوم می نماید این رای غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه سپس ظرف مهلت بیست روز قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه ۱0۴ دادگاه کیفری 2 خرم آباد – بهروز قدمی .

آگهی احضار متهم 
به  نشین  راد 2-علی خوش  اقبال  نیک  متهمین 1-اکبر  به  وقت رسیدگی  ابالغ 
اتهام خیانت در امانت نسبت به چهل و هشت تن مواد پتروشیمی که فعال مجهول 
المکان و متواری می باشد ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر این آگهی 
جهت رسیدگی در شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم 

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

آگهي قانون تعیین تکلیف
 وضعیت ثبتي اراضي وساختمان هاي فاقد سندرسمي حوزه ثبتي اردل
    نظر به دستور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مصوب 1390/9/20 امالك متقاضیاني که در هیأت موضوع ماده یک قانون 
تصرفات   و  رسیدگي  مورد  اردل  شهرستان  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور 

مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأي الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهي میگردد:
1-امالك متقاضیان واقع در قریه اردل به شماره پالك ثبتي 113- اصلي چهارمحال و بختیاري بخش ده و فرعي 

هاي ذیل :
  2509- فرعي آقاي ارسالن رئیسي اردلي ششدانگ یک باب خانه به مساحت 397/96 متر مربع خریداري شده 

مع الواسطه از آقاي جمشید خلیلي اردلي .
  3740- فرعي آقاي حسن فکوري سرموري ششدانگ یک باب خانه به مساحت 125/28 متر مربع خریداري 

شده مع الواسطه از آقاي امراله اسدي اردلي.
2- امالك متقاضیان واقع در قریه سرچاه به شماره پالك ثبتي 175- اصلي چهار محال و بختیاري بخش ده  و 

فرعي هاي ذیل : 
به  فشار  تقلیل  ایستگاه  ساختمان  یکباب  ششدانگ  بختیاري  و  چهارمحال  استان  گاز  شرکت  385-فرعي   

مساحت 106 متر مربع خریداري شده مع الواسطه از آقاي امیرقلي خسرویان. 
3- امالك متقاضیان واقع در قریه ریگک به شماره پالك ثبتي 187- اصلي چهار محال و بختیاري بخش ده  و 

فرعي هاي ذیل : 
6-فرعي آقاي نوذر ظفریان ششدانگ یکباب ساختمان گاوداري به مساحت 824/21 متر مربع خریداري شده 

مع الواسطه از آقاي بیگلر ظفریان ریگکي. 
4- امالك متقاضیان واقع در مزرعه سرداب رستم آباد به شماره پالك ثبتي 241- اصلي چهار محال و بختیاري 

بخش ده  و فرعي هاي ذیل : 
به  نسبت  خاص(  10860714693)سهامي  ملي  شناسه  و   2935 ثبت  شماره  به  کسري  پویان  شرکت  2-فرعي 
مربع  متر  به مساحت 7622/55  ماهي  تاسیسات شیالت  کارگاه  یکباب  از 65 سهم ششدانگ  مشاع  6 سهم 

خریداري شده مع الواسطه از آقاي داراب خان افسر چغاخوري. 
بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده 13 آیین نامه 
مربوطه این آگهي در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیر االنتشار و محلي آگهي تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آراي اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار آگهي نوبت اول و در روستا ها از تاریخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند 
.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي محل نماید و 
گواهي تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اردل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه است و در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد یا معترض،گواهي 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي محل را ارائه نکند اداره ثبت اسناد و امالك مبادرت به صدور سند مالکیت 

مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول   : سه شنبه ۱395/۱0/۱۴  تاریخ انتشار نوبت دوم  : چهارشنبه  ۱395/۱0/29 

علي رحیمي پردنجاني
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اردل

))شهروندان محترم حوزه ثبتي شهرستان اردل خواهشمند است جهت تعویض اسناد مالکیت دفترچه اي خود به 
سند مالکیت حدنگار)تک برگ( به اداره ثبت اسناد و امالك محل خود مراجعه نمائید (( تلفن 038-34342304

آگهی مفقودی
پالک  شماره  13۸۸به  مدل  روغنی  آبی  رنگ  نیسان  ون،سیستم  کامیونت  سند 
2۴-9۷5ه1۸شماره موتور ۴۸۷63۴و شماره شاسیNAZPL1۴۰TIL19۷112به 
شادگان  از  1۸9۰۷25129صادره  بشناسنامه  رسیل  فرزند  خضیراوی  طالب  نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 شهرستان باغملک

ساختمان شهربانی سابق بابلسر موزه 
می شود

اسماعیل فالح - خبرنگار زمان: در جلسه واگذاری 
خانم  با حضور  که  کتابخانه  احداث  برای  زمین 
استان،  های  کتابخانه  امور  کل  مدیر  پور  ولی 
رنجبر  مهندس  بابلسر،  فرماندار  اسد  علی  سید 
شهردار و حسین زاده رئیس شورای شهر بابلسر 
و دیگر مسئولین مربوطه در امور شهری برگزار 
شد. فرماندار بابلسر ضمن قدردانی از شورای شهر 
وشهردار بابلسر گفت: 1۴۰۰ متر مربع زمین از 
سوی شورای شهر و شهرداری بابلسر برای احداث 
کتابخانه اختصاص داده شد که پس از برگزاری 
مناقصه کلنگ عملیات اجرائی آن در نیمه دوم 
و  کشوری  مسئولین  حضور  با  سالجاری  دیماه 

استانی آغاز خواهد شد.
فرماندار بابلسر مهمترین راهبردها و برنامه های 
صحیح فرهنگی را رواج فرهنگ کتاب خوانی و 
مطالعه عنوان کرد و احداث کتابخانه در شهرستان 
را یک ضرورت دانست و برای احداث وتکمیل این 
پروژه خواستار مشارکت و بهره گیری از کمک 
این  توسعه  و  ساخت  جهت  در  خیران  های 

کتابخانه شد.
رئیس  زاده  این جلسه مسلم حسین  ادامه  در   
شورای شهر بابلسر از تبدیل ساختمان شهربانی 
سابق به موزه خبر داد و افزود: با مالک این بنای 
تاریخی مذاکره و تفاهم نامه ای به امضا رسید که 
با اخذ مجوز از سوی میراث فرهنگی و گردشگری 
بزودی ساختمان باز سازی وبه موزه تبدیل خواهد 

شد .

 ساماندهی تردد و حمل و نقل دریایی 
در خارك

بخشدار ویژه خارک گفت: تردد و حمل و نقل 
دریایی در جزیره خارگ ساماندهی می شود.

محمود رضایی اظهار داشت: تردد و حمل و نقل 
دریایی یکی از مهمترین دغدغه های دولت تدبیر 
و امید در جزیره خارگ است که تاکنون جلسات 
متعددی در این زمینه برگزار شده است و تا حدود 

زیادی به اهداف مد نظر دست یافته ایم.
وی افزود: زمان ورود و خروج لندیکرافت ها یکی 
که طی  بود  اهالی جزیره خارک  دغدغه های  از 
مصوبه ای به مالکان لندیکرافت ها اعالم شده است 
از  از گناوه 1۰ صبح و خروج  که ساعت خروج 

خارگ 19 و 3۰ دقیقه باشد.
رضایی تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که مالکان 
لندیکرافت ها مد نظر داشتند تسهیل در حرکت 
بود که با همکاری گمرک خارک مقرر شد یک نفر 
از پرسنل گمرک برای انجام امور گمرکی و کاپوتاژ 

در محل اسکله مروارید خارک مستقر شود.
این  شد:  یادآور  پایان  در  خارک  ویژه  بخشدار 

مصوبات از روز 1۸ دی الزم االجرا است.

پایش آالینده های واحدهای صنعتی کمالشهر
به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج؛ 
جلسه ای که در محل دفتر شورای اسالمی شهر کمالشهر و با حضور 
اعضای این شورا، شهردار کمالشهر، جمعی از معتمدین محلی و رئیس 
و  معضالت  برگزار شد،  کرج  زیست شهرستان  محیط  اداره حفاظت 
مشکالت زیست محیطی حریم و محدوده شهر کمالشهر شامل آلودگی 
ناشی از جاری شدن پساب غسالخانه بهشت سکینه و آلودگی واحدهای 
صنعتی و صنفی مستقر در حریم شهر و عدم وجود اقدامات فرهنگی و 
آموزشی در حوزه محیط زیست در این شهر مطرح و راهکارهای الزم 

بررسی گردید.
حمیدرضا لشگری معاون مدیر کل و رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان کرج در این جلسه ضمن تشکر از پیگیری شورای شهر کمالشهر 
و برگزاری این جلسه در خصوص پساب غسالخانه بهشت سکینه اظهار 
داشت: در بازدید قبل از جلسه از آرامستان های شهرداری کرج مشخص 
شد؛ تصفیه خانه این غسالخانه در حال احداث است که در دهه اول بهمن 

ماه افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.
از آنجائیکه ما به دنبال آن هستیم که شهرهای  افزود:  ادامه  وی در 
شهرستان کرج از نظر آلودگی تحت الشعاع کالن شهر کرج قرار نگرفته 
و معضالت زیست محیطی آن به سرعت پیگیری و مرتفع شود، لذا در 
این جلسه مقرر گردید، کلیه واحدهای آالینده صنعتی و صنفی در گشت 
مشترکی با شهرداری کمالشهر مورد پایش قرار گرفته و الزامات قانونی به 

آنها ابالغ شده و از ادامه آلودگی جلوگیری شود.    
آالینده  واحدهای  از  اخذ شده  آالیندگی  عوارض  به  اشاره  وی ضمن 
صنعتی نیز گفت: عوارض اخذ شده واحد های صنعتی مستقر در کمالشهر 
می بایست در راستای بهبود وضعیت محیط زیست حریم و محدوده این 
شهر هزینه شود و ارتقاء فرهنگ زیست محیطی در سطح مدارس شهر 
از طریق کارشناسان اداره با همکاری شهرداری آغاز خواهد شد. وی در 
پایان از شهرداری کمالشهر درخواست نمود با استفاده از روش های نوین 
اطالع رسانی، مسائل و مشکالت زیست محیطی را به اطالع شهروندان 
کمالشهر رسانده و در زمینه رفتار صحیح شهروندان، فرهنگ سازی نماید.

آبفاي هرمزگان؛ اولین شرکت دارنده استاندارد 
ISO2۰۰۰۰  در وزارت نیرو

ایراني  شرکت  هشتمین  عنوان  به  هرمزگان،  فاضالب  و  آب  شرکت 
و اولین شرکت زیرمجموعه وزارت نیرو موفق به  دریافت گواهینامه

ISO2۰۰۰۰:2۰11 از موسسه IMQ ایتالیا شد.
 ISO2۰۰۰۰ مدیرعامل آبفاي هرمزگان در این باره گفت: استاندارد 
به عنوان یکي از دستاوردهاي استقرار سیستم مدیریت خدمات فناوري 
اطالعات در این شرکت بوده که با هدف بهبود خدمات فناوري اطالعات 

و تمرکز بر رضایت مشتریان محقق شده است.
امین قصمي افزود: همچنین این استاندارد کارآمدترین چارچوب بین 
المللي براي کنترل و مدیریت سرویس ها و زیرساخت هاي فناوري 
اطالعات است که  از سوي بسیاري از کشورهاي پیشرفته دنیا یک الزام 
ملي و صنفي محسوب مي شود. مدیرعامل آبفاي استان در ادامه به دیگر 
دستاوردهاي استقرار سیستم مدیریت خدمات فناوري اطالعات اشاره کرد 
و گفت: استقرار این سیستم در راستاي همسو سازي راهبردهاي فناوري 
با راهبرد هاي کسب و کار، تعیین و تدوین شاخص هاي اندازه گیري، 
ایجادفرآیندهاي جدید و اصالح فرآیندهاي، بهبود فرآیندهاي فناوري 
اطالعات، فراهم شدن فرهنگ سازماني مشتري مداري براي کارکنان و 
کمک در همسویي تامین کنندگان با اهداف مشخص شده ارائه خدمات 

به مشتریان است.

خبر خبر

با  کردستان  دانشگاه  دانشجویی  امور  معاون 
فضای  سرانه  افزایش  حال  در  اینکه  به  اشاره 
سرانه  گفت:  هستیم،  دانشگاه  در  خوابگاهی 
خوابگاه دانشجویی در کشور 12.5 درصد و در 

استان کردستان 1۰.1 درصد است.
سلیمانی، معاون دانشجویی دانشگاه کردستان 
اظهار  گروهی  رسانه های  خبرنگاران  جمع  در 
از  کرد: دانشگاه کردستان در چند سال اخیر 
داشته  را  خوبی  های  پیشرفت  علمی  لحاظ 
رشد  با  متناسب  علمی  توسعه  و  پیشرفت  و 

دانشجویی است.
ایجاد  بر  توسعه  پنجم  برنامه  در  افزود:  وی 
خوابگاه های خودگران و واگذاری آن به بخش 
خصوصی تاکید شده و قانون خوابگاه سازی در 

کشور نیز ممنوع شده است.
کرد:  اعالم  کردستان  دانشگاه  آموزشی  معاون 
دانشگاه ها  سایر  برخالف  کردستان  دانشگاه 
1۰۰ درصد دانشجویان دختر و پسر را اسکان 
سالن  دارای  ما  های  خوابگاه  تمامی  و  داده 

مطالعه است.
بر  کردستان  دانشگاه  در  کرد:  عنوان  وی 
خالف سایر دانشگاه  ها، دانشجویان چهار سال 
بیشتری  تراکم  با  در خوابگاه  را  تحصیل خود 

می گذرانند.

سلیمانی عنوان کرد: از لحاظ کیفیت در زمره 
دانشگاه  گفت:  بوده  کشور  برتر  های  استان 
کردستان رتبه 2۴ دانشگاه های کشور را دارا 

بوده است.
وی اعالم کرد: در دانشگاه کردستان بر خالف 
سال  چهار  دانشجویان  ها،  دانشگاه  سایر 
بیشتری  تراکم  با  در خوابگاه  را  تحصیل خود 

می گذرانند.

معاون آموزشی دانشگاه کردستان در ادامه این 
میلیون  چهار  تعداد  به  اشاره  با  ادامه  نشست 
این  از  گفت:  کشور  در  دانشجو  هزار   ۸۰۰ و 
های  دانشگاه  در  درصد   13 دانشجو  تعداد 
غیر  های  دانشگاه  در  نیز  درصد  و ۸۷  دولتی 
دولتی مشغول به تحصیل هستند.مشکلی که 
قانون بومی گزینی ایجاد می کند این است که 
فردی که در دانشگاه استان های محروم کشور 

دانشگاه  در  اش  قبولی  امکان  کرده  تحصیل 
های بزرگ کشور بسیار کم است.

عادل سی وسه مرده افزود: بومی گزینی قانونی 
نظر  مورد  اهداف  به  اما  است  مجلس  مصوب 
در  طرح  این  اکنون  هم  و  نکرده  پیدا  دست 
حذف  یا  و  تعلیق  با  که  شده  مطرح  مجلس 

شود.
این  از  دانشگاه کردستان  داد: سهم  ادامه  وی 
لحاظ  این  از  و  بوده  درصد   2 دانشجو  میزان 
اگر  و  هستیم  کشور  آخر  استان  سه  جزو 
برای  را  فضا  بیاوریم  پایین  را  خود  ظرفیت 
سایر دانشگاه های دولتی کشور باز کرده ایم و 

استان آخر کشور خواهیم شد.
سی و سه مرده با بیان اینکه دانشگاه کردستان 
از لحاظ کیفیت در زمره استان های برتر کشور 
بوده عنوان کرد: کیفیت این دانشگاه با دانشگاه 
های اقلیم عراق قابل مقایسه نیست و کیفیت 

ما بسیار باالتر است.
دانشگاه  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
کردستان براساس توانایی های علمی در میان 
کل دانشگاه های کشور رتبه 2۴ را دارد افزود: 
های  دانشگاه  بندی  رتبه  براساس  همچنین 
جهان اسالم در ایران، دانشگاه کردستان رتبه 

بیست و پنجم را دارد.

سرانه خوابگاه دانشجویی کردستان کمتر از دیگر نقاط کشور 

منطقه  پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس 
و  ملی1  کمپین  اجرای  از  بوشهر  بردخون 
2 و 3 غذای سالم در مدارس بردخون خبر 

داد.
غذای  برگزاری  حاشیه  در  محمودی  ظهیر 
الهدی صدر بردخون  سالم در دبستان بنت 
نیازهای  از  یکی  خوردن  غذا  داشت:  اظهار 
مهمترین  که  است  افراد  همیشگی  و  ذاتی 
محسوب  عمر  طول  و  زندگی  بقای  عامل 
می شود و همه موجودات زنده برای حفظ 
حیات خود برای تهیه غذا تالش می کنند.

اصول  اساس  بر  که  ای  تغذیه  افزود:  وی 
بدن  نیازهای  گرفتن  نظر  در  با  و  علمی 
می  انسان  حفظ سالمت  باعث  شود  تنظیم 
شود و در صورتی که غیر از این عمل شود 
موجب اختالل در عملکرد سیستم های بدن 
می شود و قوای جسمی و روانی بدن انسان 

از بین می رود.
محمودی اضافه کرد: ارتباط مستقیمی بین 
های  بیماری  به  ابتال  و  افراد  غذایی  رژیم 
قلبی عروقی وجود دارد که با تنظیم برنامه 
توان  می  مصرف،  نحوه  اصالح  و  غذایی 

را  خون  گردش  دستگاه  و  قلب  سالمتی 
حفظ و بهبود بخشید.

وی اضافه وزن، چاقی، میزان باالی کلسترول 
بد خون، دیابت و پرفشاری خون را از عوامل 
و  دانست  عروقی  قلبی-  های  بیماری  خطر 
مواد  مصرف  و  زندگی  شیوه  تغییر  با  گفت: 
زندگی  عوارض  و  ها  بیماری  سالم  غذایی 

قابل کنترل و درمان است.
منطقه  پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس 
بردخون ادامه داد: دانش آموزان می توانند 
در زمینه تغییر شیوه های غذایی و استفاده 
از غذاهای بدون خطر در خانواده ها فرهنگ 
نقش  باره  این  در  مدارس  که  کنند  سازی 
ویژه و حساسی دارند و بر همین اساس در 
و  غذا  های  جشنواره  سال  مختلف  اوقات 
اولیا  و  فرهنگیان  مشارکت  با  سالم  صبحانه 

در مدارس بردخون برگزار می شود.
در  سالمت  سفیران  برنامه  این  با  همزمان 
دریافت  را  خود  ابالغ  و  معرفی  مدارس 
زمینه  در  آموزان  دانش  میان  در  تا  کردند 
سالم  غذای  از  استفاده  سازی  فرهنگ 

کنند. فعالیت 

اجرای کمپین ملی غذای سالم
قائم مقام شرکت توزیع نیروی برق خوزستان  در مدارس بردخون

گفت از مجموع این طرح ها تاکنون 1۷ روستای 
با اجرای  استان برق دار شده و امیدواریم که 

کامل طرح ها، سایر روستاها نیز برقدار شوند.
برقرسانی  در  شده  انجام  های  تالش  وی   
توزیع  شرکت  افتخارات  از  یکی  را  روستایی 
برق خوزستان دانست و افزود: در سال گذشته 
تعداد  محروم،  ۴۷روستای  به  برقرسانی  با 
روستاهای برقدار شده استان به رقم 3 هزار و 
29۴ روستا با جعیتی بالغ بر 1۸3 هزار خانوار 
رسید و بدین ترتیب شرکت توزیع نیروی برق 
خوزستان در جایگاه سوم کشور در برق رسانی 

روستایی قرار گرفت.
معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت با اشاره 
به دشواری های موجود در برق رسانی روستایی 
برق  بزرگ  های  چالش  از  یکی  داشت:  اظهار 
گرفتن  قرار  خوزستان،  در  روستایی  رسانی 
در  استان  روستاهای  از  توجهی  قابل  بخش 
کمربند کوهستانی و سلسله کوه های بلند و 
سربه فلک کشده زاگرس می باشد، سخت گذر 
بودن مسیرها و نبودن جاده های دسترسی برای 
انتقال تجهیزات، یکی از موانع اصلی در اجرای 

طرح برقرسانی به روستاهای استان است.
کارکنان سخت کوش شرکت برای غبله بر این 

مانع بزرگ، تاکنون با احداث جاده و یا حمل 
به  و  انسانی  نیروی  با  ها  و دستگاه  تجهیزات 

کمک چهارپایان، بر این مانع غلبه نموده اند.
کریمی افزایش درصدی تعداد روستاهای برقدار 
شده در سال 139۴ نسبت به سال 1393 را از 
توجه جدی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان 
برای عملیات برقرسانی روستایی دانست و گفت: 
این افزایش عملکرد در حالی بود که به دلیل 
وجود آثار تحریم ها و محدودیت های مالی در 
منابع اعتباری طرح ها، با مشکالت فراوانی در 
تامین تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز روبرو 

بودیم.
شرکت  این  جایگاه  مدیره،  هیات  عضو  این 
و  شد  یادآور  را  کشور  برق  صنعت  در 
که  آمارهای  طبق  ساخت:  خاطرنشان 
های  فعالیت  خصوص  در  توانیر  شرکت 
شرکت های توزیع برق، رتبه نخست مصرف 
برق، رتبه نخست  سالیانه خانگی مشترکین 
دوم  رتبه  شبکه،  ترانسفورماتورهای  تعداد 
ظرفیت  و  شبکه  بار  پیک  برق،  فروش  در 
فشار  شبکه  طول  در  سوم  رتبه  و  منصوبه 
برق  توزیع  به شرکت  متعلق  کشور  متوسط 
خوزستان بوده که حاکی از وسعت کارهای 

انجام شده در استان است.

اجرای 5۰ طرح برق رسانی در روستاهای خوزستان
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آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاوني مسکن صنف موسسات اتومبیل کرایه کرج

با توجه به عدم حصول حد نصاب قانوني، جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول در 
تاریخ 95/10/7 رسمیت پیدا نکرد.

بدینوسیله از کلیه اعضا محترم شرکت تعاوني مسکن صنف موسسات اتومبیل کرایه 
کرج می رساند دعوت مي شود تا در مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم این تعاوني 
که در روز یک شنبه مورخ 95/11/3 راس ساعت 15 در سالن اجتماعات اداره تعاون 
از  باالتر  بعد میدان طالقانی  - خ طالقانی شمالی  به آدرس: کرج  اجتماعی  رفاه  و  کار 

دادگستری طبقه اول اداره کار و رفاه اجتماعی برگزار مي گردد حضور بهم رسانند.
تعاوني  شرکت  اعضا  کل  یک(   + )نصف  حضور  با  مجمع  این  شود  مي  یادآوري  ضمنا 
رسمیت مي یابد و تصمیماتي که در آن اتخاذ مي شود براي کلیه اعضا )اعم از غائب و 

مخالف( نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

مهر و امضا هیئت مدیره1- طرح و تصویب ماده 6 اساسنامه )آدرس جدید دفتر(

آگهي دعوت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
شرکت تعاونی مسکن صنف موسسات اتومبیل کرایه کرج

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضا محترم شرکت تعاوني مسکن صنف موسسات اتومبیل کرایه 
کرج می رساند، مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت اول این تعاونی در تاریخ 95/10/7 
بعلت عدم حصول حد نصاب الزم رسمیت نیافت. لذا مجددا از کلیه اعضا دعوت می شود تا 
در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم این شرکت تعاونی که راس ساعت 14 روز 
یکشنبه مورخ 95/11/3 در محل سالن اجتماعات اداره کار به آدرس: کرج- خ طالقانی شمالی 
بعد میدان طالقانی باالتر از دادگستری طبقه اول اداره کل کار و رفاه اجتماعی برگزار می گردد، 

حضور بهم رسانند.
یادآوري میشود: -در صورتیکه حضور عضوي در مجمع میسر نباشد میتواند حق حضور و اعمال 
راي از سوي خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در این صورت هیچ کس نمي تواند 
نمایدنگي بیش از 3 عضو را بپذیرد و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد داشت. اضافه می 

شود برگه هاي نمایندگي مزبور با امضا اکثریت هیات مدیره و بازرس تعاوني معتبر خواهد بود.
-این مجمع با حضور عده حاضر رسمیت یافته و مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط 

قانونی برای کلیه اعضا اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه: 1-طرح و تصویب صورتهاي مالي سال 1394 ترازنامه.

2-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال 1395
3- طرح و تصویب حقوق پیشنهادی مدیرعامل توسط هیات مدیره.

4- طرح و تصویب سهام پروژه تجاری محمدشهر به اعضاء  اولیه در پروژه.
مهر و امضا هیئت مدیره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاوني خدمات حمل و نقل متحد کرج به شماره ثبت 1۰661

بدینوسیله از کلیه اعضا محترم این شرکت دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده نوبت اول که راس ساعت 10 روز جمعه مورخ  1395/11/15 در نشانی 
کرج جاده شهریار - بعد از سه راه انبار نفت- شهرك وحدت- خیابان پاسگاه- خیابان 
تعمیرگاهی  مجتمع  رودخانه-  حاشیه  خاکی  جاده  از  بعد  خیابان  انتهای   - فیروزآبادی 

اتوبوسرانی برگزار می گردد. حضور بهمرسانند.
توانند  می  یابند  حضور  فوق  مجمع  در  نتواند  اعضا  از  یک  هر  صورتیکه  در   -1 توجه 
تام  نماینده  به یک  اعمال رای در مجمع عمومی  برای حضور و  را  از حق خود  استفاده 
االختیار واگذار کند تعداد آرا وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو 
تنها یک رای خواهد بود. و در این صورت تایید نمایندگی تام االختیار با امضا اکثریت 
هیات مدیره تعاونی خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر 
ظرف 29 روز از انتشار این آگهی به همراه نماینده خود و با در دست داشتن مدرك موید 
عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از 
احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، برگه نمایندگی مربوطه توسط 
اعضای  نماینده صادر گردد. 2-  برای  به مجمع عمومی  و ورقه ورود  تایید  مقام مذکور 
از  موظفند  دارند  را  تعاونی  بازرسان  و  مدیره  هیات  سمت  کاندیداتوری  درخواست  که 
تاریخ انتشار آگهی دعوت حداکثر به مدت یک هفته )7 روز( فرم درخواست را تکمیل و 
مدارك موردنیاز )کپی شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت، مدرك تحصیلی و دو 
قطعه عکس 4* 3 را آماده و جهت ثبت نام در ایام اداری به دفتر تعاونی مراجعه نمایند. 
3- این مجمع عمومی با حضور حداقل نصف بعالوه یک کل اعضا رسمیت خواهد داشت.

دستور جلسه: 1-گزارش هیات مدیره و بازرسان 2-طرح و تصویب بیالن مالی 1394
3-طرح و تصویب بودجه سال جاری 4-انتخاب بازرسان

هیات مدیره
مفقودی

 کارت هوشمند ایسوزو6تن با شماره شهربانی 619ع۸9ایران 22با شماره کارت2۸۸66۴3مفقودگردیده و از 
 بابلدرجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی
و  153ب۷6   -62 ایران  پالک  شماره  به  نیسان  ون  کامیونت  خودرو  سبز  برگ 
شماره موتور ۰۰1۷۸25۸ و شماره شاسی ۰۰C۸2163 مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
اراضی وساختمان های فاقد  نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی   و ماده 13 آیین 
  /   11  / برابر رای شماره 13926۰316۰۰۷۰۰39۴2  مورخ 21   سند رسمی 
92  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در حوضه ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض 
از روانسر فرزند  به شماره شناسنامه 2۴33  صادره  آقای حیدر مرادی  متقاضی 
علی کدملی 5969۴913۷3  درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خریداری خود 
وصدور سند مالکیت نموده است که پرونده نیز تحت کالسه 336  / 91 تشکیل 
وبه هیات موضوع قانون فوق الذکر ارجاع وهیات پس از رسیدگی برابر رای فوق 
مستندا به ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت 
ششدانگ یکدستگاه ساختمان و حیاط متصل به آن را به مساحت -۷3  / 156  
مترمربع به نام آقای حیدر مرادی از از پالک ... فرعی از53  اصلی روانسر واقع در 
بخش 12 کرمانشاه )معروف به صالح آباد (واقع در روانسر صالح آباد کوچه آسو 6  
خریداری از آقای علیرضا فتاحی و مع الواسطه از زارع صاحب نسق حسین فیضی 
می باشد صادر نموده است لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود 
تا چنان چه کسانی که نسبت  صدور سند مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره 
باید  معترض  گردد،لذا  ارسال  صالحه  دادگاه  به  تا  نمایند  دریافت  ورسید  تسلیم 
ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
انقضای مدت مذکوروعدم  وصول اعتراض  تقدیم نمایند بدیهی است درصورت  
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود 
 یداله کاظمی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان روانسر

تاریخ انتشار ا ول  1۴ / 1۰  / 1395  تاریخ انتشار دوم 29  /  1۰  /  1395

آگهی ابالغ
نظر به اینکه جمشید عظیمی فرزند غضنفر به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر 
ابالغ احضاریه  بازپرس تحت تعقیب است و  از طرف  به شماره پرونده 95۰۰۷6 
اجرای  در  بدینوسیله  است  نگردیده  او ممکن  اقامت  نبودن محل  معلوم  بواسطه 
های  روزنامه  از  یکی  در  درج  با  مراتب  کیفری  دادرسی  آئین  قانون   115 ماده 
کثیراالنتشار به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار در شعبه بازپرسی 
دادسرای میاندرود جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود و در صورت عدم 

حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی محمول خواهد شد.
م الف: 2۷۱    بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان میاندرود

آگهی حصر وراثت
گواهی  صدور  بخواسته  ازخرمشهردرخواستی  21۴96صادره  پدر:ناصربشناسنامه  ،نام  غالب  ال  نرگس  بانو 
بشناسنامه 2۰1۴صادره  زاده  بغالنی  نژاد  مرحوم حسنیه شعب  مادرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت 
ازآبادان درتاریخ 13۸۸/9/2درآبادان اقامتگاه موقت خود فوت ورثه اش عبارتنداز 1- متقاضی با مشخصات فوق 
الذکر2-مکیه ال غالب بشناسنامه 1۰۸6خرمشهر3-زینه ال غالب بشناسنامه6۸9خرمشهر۴-امینه ال غالب 
والغیر. متوفی(  بشناسنامه2خرمشهر)پسر  غالب  ال  متوفی(و5-راشد  2۴۰12خرمشهر)دختران  بشناسنامه 
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت 
نامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادروهروصیت نامه 

به جزسری ورسمی که بعد ازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف :)9/9۴۸(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک  قطعه زمین مزروعی دیمی زار  پالک 3۴۰5 
ثبتی  قریه زیدشت   شهرستان طالقان جزء حوزه  واقع در  اصلی  از 33  فرعی  
طالقان بنا به علل منعکس در پرونده باید به عمل آید در اجزای ماده 13 ائین نامه 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به استناد رای شماره 
تعیین  شکرالهی   کوروش  بنام   1395/5/2 مورخه   13956۰331۰13۰۰1۰۷2
به عمل  در محل  مورخه 1395/11/9  روز شنبه  در ساعت 1۰ صبح  آن  حدود 
خواهد آمد.لذا با انتشار این آگهی از متقاضی و مالکین امالک مجاور دعوت می 
شود تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یافته و هر ادعایی نسبت به حدود 
و حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد اظهار دارند و کسانی که به عملیات 
تعیین حدود اعتراض دارند میتوانند به استناد ماده 2۰ ق ث و در اجرای مواد ۷۴ 
تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدیدی ظرف  از  نامه اصالحی قانون ثبت  و ۸6 آیین 
مدت سی روز اعتراض خودرا کتباً به اداره ثبت اسناد و امالک طا لقان ارائه نموده 
ورسید دریافت نمایند و نیز باید ظرف مدت سی روز از تاریخ تسلیم این اعتراض 
به مراجع ذیصالح قضایی مراجعه و ضمن تقدیم دادخواست گواهی آن را اخذ و 
به این اداره تسلیم نمایند و در غیر این صورت اقدام قانونی بنا به تقاضای ذینع به 

عمل خواهد آمد./ تاریخ انتشار روز :  سه شنبه مورخه 1395/1۰/1۴
رسول مالمیرـ رئیس ثبت اسناد وامالک طالقان

آگهی
خواهان :غالمحسین  رستمی با وکالت میثم خداوردیان به آدرس:هشتگرد-خ امام –

ابتدای خ شهید خوئینی ها –ساختمان جوادی –ط2
خوانده :ناصر فایزی مقدم به آدرس:نظرآباد – فرهنگیان -فرهنگ 3- سمت چپ –درب 

اخر –ط اول  خواسته :مطالبه 
رای شورا در خصوص دادخواست  آقای غالمحسین رستمی به طرفیت آقای ناصر فایزی 
مقدم به خواسته مطالبه وجه 2 فقره چک به شماره های 1( ۷۴9۷۷1 تاریخ 9۴/9/15 و 
2(۷۴9۷66 تاریخ 9۴/۷/2۰ به میلغ ۴/5۰۰/۰۰۰ ریال عهده بانک انصار و خسارت تاخیر 
و تادیه و هزینه دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و گواهی 
عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه شورا خواسته خواهان را وارد و ثابت دانسته و به 
استناد مواد 31۰ و 313 قانون تجارت و 2 قانون چک و مواد 19۸ و 519 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۴/5۰۰/۰۰۰ ریال بابت  اصل 
خواسته  و مبلغ 1/225/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق 
نرخ مصوب در حق خواهان صادر می نماید .حکم صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در شورا و ظرف بیست روز پس از ان قابل اعتراض در محاکم حقوقی 

شهرستان نظر آباد می باشد .
قاضی شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان نظر آباد .سهرابی 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
آگهی ابالغ وقت دادرسی به آقای مهدی ایران نژاد فرزند فرج اله در تاریخ 95/9/۷ 
خواهان آقای فرهاد مهدوی کوهساره بطرفیت شما دادخواستی به خواسته مطالبه 
وجه چک تقدیم نموده که به این شعبه ارجاع و به کالسه 95۰69۷ ثبت و وقت 
رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخه 95/11/2۰ ساعت 9 تعیین وقت شده است. 
اینک به علت مجهول المکان بودن شما و به درخواست خواهان و تجویز ماده ۷3 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
از شما دعوت میشود در جلسه فوق در شعبه 2۸ شورای حل اختالف  آگهی و 
مجتمع مرکزی حاضر و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و هرگونه دفاع 
در مقابل دعوی اقامه شده دارید؛ بنمایید در غیراینصورت دادخواست ابالغ شده 

محسوب و شورا اقدام قانونی را معمول خواهد نمود.
شورای حل اختالف شهرستان اردبیل 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دزفول

برابر ماده 1۴قانون ثبت تحدید حدوداختصاصی شهرستان دزفول مربوط به بخش 
سه دزفول را رسیدگی نموده و به شرح ذیل آگهی می نماید:

امالک واقع دربخش سه دزفول 
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  فرزندحسن  راد  حکیمی  رضا  1295-محمد  پالک 
فتح  ۴5متری  جاده  زیربند  دراراضی  واقع  1۷1/32مترمربع  مساحت  محصوربه 

المبین
تحدید حدود پالک فوق ازروزسه شنبه )1395/11/5(لغایت همان روزازساعت۸صبح 
درمحل شروع وبه عمل می آیدلذا وفق ماده 1۴قانون ثبت به صاحبان ومجاورین 
به شماره های فوق الذکر اعالم می شود که درساعت و روزمقرردرآگهی حضوربه 
دروقت  آنها  قانونی  نماینده  یا  و  فوق  های  پالک  مالکین  وچنانچه  رسانند  هم 
مقررحاضرنشوند برابرماده 15قانون ثبت عملیات تحدید حدود اظهار شده ازطرف 
مجاورین انجام ودرغیراینصورت ازنوبت تحدید خارج می شوندو چنانچه مجاورین 
پالک های فوق اعتراض داشته باشند بایستی از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا حداکثر )3۰(روزاعتراض خود را به این اداره تسلیم داشته ورسید دریافت دارند 
وظرف مدت یک ماه پس از تسلیم داشته ورسید دریافت دارند وظرف یک ماه پس 
ازتسلیم اعتراض خود اقدام به تقدیم دادخواست به مرجع صالحه قضایی محل نمایند.  
شماره م الف: )1۷۸(-تاریخ انتشار :1395/1۰/1۴                                                    
امیر تفرقی-رئیس ثبت اسناد و امالک دزفول

متن آگهی 
شاکی امین بیرانوند شکوائیه ای به طرفیت متهم به نام رامین امیری فرزند محمد 
تقدیم  ریال  میلیون  پنج  مبلغ  به  نامشروع  طریق  از  مال  تحصیل  نام  به  حسن 
دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1۰1 
دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )1۰1 جزایی سابق ( واقع در خرم آباد –

بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه  انتهای  خیابان ولیعصر 
و   1395/11/2۷ آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   95۰99۸66112۰۰۴6۴
ساعت ۰۸:3۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم  و درخواست 
شاکی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد
 )۱0۱ جزایی سابق ( – اکرم ملکی.

واریز حق بیمه مددجویان استان مرکزی  
به حساب سازمان تامین اجتماعی

طی سال جاری تا کنون بیمه اجتماعی  پنج هزار 
نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان 

مرکزی به حساب تامین اجتماعی واریز شد.
با   پرداخت حق بیمه مددجویان تحت حمایت 
از  بیمه  مزایای  از  مددجویان  برخورداری  هدف 
افتادگی   از کار  و   بازنشستگی  جمله مستمری، 

انجام می شود.
مجید مشهدی،  معاون حمایت و سالمت کمیته 
امداد استان با بیان اینکه برنامه های کمیته امداد 
در سالهای اخیر روند تحولی داشته است، گفت: از 
فعالیتهای جدید کمیته امداد که با  رویکرد توانمند 
سازی  انجام شده معرفی زنان سرپرست خانوار و 
مجریان طرح های خودکفایی به سازمان تامین 

اجتماعی و پرداخت حق بیمه برای آنها است.
وی افزود : هدف از این اقدام پرداخت حق بیمه 
مددجویان تحت حمایت وبرخورداری مددجویان از 
مزایای بیمه از جمله مستمری، بازنشستگی و  از 
کار افتادگی  است. وی از پرداخت حق بیمه پنج 
هزار نفر  از زنان سرپرست خانوار شهری و مجریان 
این  برای   : گفت  و  داد  خبر  اشتغال  های  طرح 
منظور در سال جاری تا کنون مبلغ 3۸ میلیاردو 

123 میلیون و ۸۷2 هزار ریال  هزینه شده است.
از  یکی  مددجویان  سالمتی  اینکه  بیان  با  وی 
مهم ترین سیاست های کمیته امداد است، تصریح 
کرد: بهره مند شدن از خدمات بیمه اجتماعی گام 
بلندی برای توانمندی و خوداتکایی مددجویان تحت 
حمایت است و با هدف تامین امنیت اقتصادی برای 
آینده زنان سرپرست خانوار و مجریان طرح های 

خودکفایی اجرایی می شود.

حفاظت از قوهای تاالب جوکندان  
محفاظت  شدت  به  جوکندان  تاالب  قوهای 
توسط  که   زخمی  قوی  قطعه  یک  می شوند. 
دوست داران حیات وحش و محیط زیست به اداره 
تالش تحویل  حفاظت محیط زیست شهرستان 
شده که پس از مدتی نگهداری و تیمار در واحد 
محیط بانی جوکندان و فراهم شدن زمینه بازگشت 

به طبیعت در تاالب جوکندان رها سازی شد.
حفاظت از این پرنده های ارزشمند افزایش یافته 
اردکیان، که غازها و  تیره  از  پرنده ای  قو  است. 
پرنده  است.این  می گیرد،  بر  در  نیز  را  اردکها 
دارای جثه بزرگتری نسبت به دیگر اعضای این 
خانواده است و از بزرگ ترین و زیباترین پرندگان 
آبزی جهان به شمار می رود این پرندگان مانند 
دیگر اعضای خانواده اردکیان گیاهخوار هستند 
گاه  آن ها  می کنند  تغذیه  آبزی  گیاهان  از  و 
موجودات ریز زیرآبی و به ندرت ماهی ها را نیز 

می خورند.

 فعالیت 7۰ کمپ ترك اعتیاد در مازندران 
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران از فعالیت ۷۰ کمپ 

ترک اعتیاد در استان خبر داد. 
علی اصغر میرزائی در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر در سالن اجتماعات 
فرمانداری بابلسر گفت: هم اکنون ۴۰2 معتاد بی خانمان استان در کمپ 
قاجار خیل ساری نگهداری می شوند که این مکان برابر ماده 16 که 
ترک اعتیاد در آن رایگان و اجباری می باشد محل نگهداری معتادان 

متجاهر است.
میرزائی همچنین از فعالیت ۷۰ کمپ ترک اعتیاد در استان خبر داد و 
افزود: اگر چه مازندران در جمع 1۰ استان پر خطر به لحاظ تعداد افراد 
معتاد و پدیده اعتیاد قرار ندارد ،ولی برای جلو گیری از این پدیده شوم 

همه دستگاههای اجرای و مردم باید ورود جدی تری داشته باشند. 
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گفت: مازندران به علت 
گردشگر پذیری، به خصوص در شهرهای ساحلی با خطر روز افزون اعتیاد 
و توذیع مواد مخدر مواجه است و مقابله با این وضعیت نیازمند تالش 
همگانی می باشد و برای مقابله با اعتیاد بهتیرین و موفق ترین راه حساس 
کردن جامعه است، برای اینکه تجربه ثابت کرده در هر جای که مردم و 
خیرین برای رفع نواقص ورود پیدا کردند اثرات بسیار مثبت و امیدوار 
کننده داشته است . وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود افزود:  
در صدد هستیم با همکاری استانداری مازندران بسته های تشویقی را 
برای روستاهائی که در کاهش اعتیاد تالش کرده اند در نظر بگیریم چرا 

که معتقدیم این امر بسیار اتر بخش خواهد بود.
در ادامه این جلسه سید علی اسد فرماندار بابلسر ضمن ارائه گزارش 
ابتدای سال  از   : با مواد مخدر شهرستان گفت  عملکرد ستاد مبارزه 
جاری تا کنون 211 کیلو گرم مواد مخدر اعم از سنتی و صنعتی در این 
شهرستان کشف و ضبط شد که از این میزان 9۰ کیلو گرم توسط نیروی 

انتظامی و 121 کیلو گرم از سوی سربازان امام زمان )عج ( کشف شد.
 اسد همچنین از دستگیری ۷۰۰ نفر معتاد و بی خانمان طی سال جاری 
در بابلسر خبر داد و گفت: از این تعداد 3۰ نفر به کمپ ترک اعتیاد 
اجباری در قاجار خیل ساری و بقیه به سه کمپ شهرستان انتقال داده 

شدند.

فعالیت 8۰ درصد از واحدهای صنعتی درکرمانشاه  
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه از فعال بودن ۸۰ 

درصد واحدهای صنعتی استان  خبر داد.
نعمت ا... حقیقی با اشاره به وجود 1۰۰5 واحد صنعتی دارای پروانه 
بهره برداری در استان کرمانشاه، گفت: با توجه به سیاست های اقتصاد 
مقاومتی، قانون رفع موانع تولید و برنامه های خروج از رکود دولت تدبیر 

و امید، نسبت به شناسایی واحدهای تعطیل استان اقدام کردیم.
وی از شناسایی 2۴۰ واحد صنعتی کامال تعطیل در کرمانشاه خبر 
داد و افزود: نبود سرمایه در گردش، مستهلک شدن ماشین آالت و 
خطوط تولید، نبود بازار فروش، اختالف شرکا و .... از علل رکود این 
واحدهای صنعتی بوده است.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان کرمانشاه تاکید کرد: با توجه به برگزاری مستمر جلسات ستاد 
تسهیل و رفع مشکل واحدهای تولیدی، از ابتدای امسال تاکنون 33 
این  گفته  به  است.  برگشته  استان  اقتصاد  چرخه  به  صنعتی  واحد 
مسئول، اشتغالزایی این واحدها 913 نفر و سرمایه گذاری آنها 1۷۰ 

میلیارد تومان بوده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه ادامه تاکید کرد: 
با این شرایط ۸۰درصد واحدهای تولیدی و صنعتی استان فعال هستند 

و تنها 2۰درصد از واحدهای تولیدی و صنعتی استان غیرفعال است.

خبر خبر

گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
 91 در  رسمی  غیر  سکونت گاه های 
این  شهر کشور شناسایی شده که در 
دارند  نفر سکونت  میلیون   11 مناطق 

و زندگی می کنند. 
محمدسعید ایزدی با بیان اینکه توجه 
غیر  سکونت گاه های  زیرساخت های  به 
اظهار  است  اولویت ها  از  یکی  رسمی 
داشت: یکی از اولویت های اصلی توجه 
به مناطق حاشیه ای و سکونت گاه های 
رابطه  این  در  که  است  غیررسمی 
استانی  و  ملی  سند  تدوین  ضمن 

طرح های مهمی اجرا شده است.
غیر  اینکه سکونت گاه های  بیان  با  وی 
شناسایی  کشور  شهر   91 در  رسمی 
این  در  کرد:  نشان  خاطر  است  شده 
هزار   53 دارای  که  سکونت گاهها 
نفر  میلیون   11 است  مساحت  هکتار 

زندگی می کنند.
تخصصی  مادر  شرکت  مدیرعامل 

این  اینکه  بیان  با  شهرها  بهسازی  و  عمران 
عدیده ای  مشکالت  دارای  سکونت گاهها 
این  مشکالت  حل  کرد:  تاکید  هستند 

به مسائل  توجه  اولویت   5 سکونت  گاهها جزو 
اجتماعی است که به وزارت راه و شهرسازی 

ابالغ شده است.
اولویت نخست   5 اینکه  بیان  با  ایزدی 
شورای  سوی  از  اجتماعی  مسائل 
کار  افزود:  است  شده  ابالغ  اجتماعی 
نخست تهیه برنامه و تعیین محدوده ها 

برای اجرایی شدن برنامه است.
برنامه های  تعیین  اینکه  بیان  با  وی 
پروژه ها  دیگر  از  ذیربط  دستگاه های 
 13۷ امسال  کرد:  نشان  خاطر  است 
پروژه در محدوده سکونت گاه های غیر 

رسمی اجرا و تکمیل شده است.
بیان  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
مدرسه،  درمانگاه،  ساخت  اینکه 
زیرسازی  و  بنایی  زیر  خدمات  ارائه 
است  اولویت  در  غیرر سمی  بافت های 
افزود: 1۴۷ طرح دیگر در این عرصه ها 
در حال اجرا است که روند اجرایی آن 

مطلوب است.
در  زیرساختی  طرح های  افزود:  ایزدی 
56 محله بافت ها و سکونت گاه های غیر 

رسمی شهرهای کشور اجرا شده است.

11 میلیون نفر در سکونت گاه های غیر رسمی زندگی می کنند

انتقاد  با  البرز  استان  دادگستری  کل  رئیس 
از اهمال کاری در زمینه جلوگیری از ساخت 
این  با  برخورد  تشدید  از  غیرمجاز  ساز  و 
پدیده خبر داد و اظهار داشت: فساد در نظام 
اداری مربوط به ساخت و ساز غیرمجاز کامال 

مشهود است.
احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان 
با  البرز  استان  سردفتران  همایش  در  البرز 
اشاره به  نقش مهم واحدهای ثبتی و دفاتر 
اسناد رسمی در قضازدایی و بهداشت روانی، 
وجود یک نظام ثبتی فراگیر و مدرن را نشانه 
یک جامعه پویا و پیشرفته دانست و تصریح 
وضوح  به  کشور  ثبتی  نظام  در  اخالل  کرد: 
و  لمس  قابل  قضایی  پرونده های  افزایش  در 

مشاهده است.
بر  خدا  حق  از  مهم تر  حق الناس  افزود:  وی 
حافظ  دفتریاران  و  سردفتران  و  است  مردم 
با  و  هستند  مختلف  ابعاد  در  مردم  حقوق 
جانبه  همه  توسعه  چشم انداز  سند  به  توجه 
به  دستیابی  برای  ضرورت ها  از  یکی  کشور، 
نهادهای  به  مردم  اعتماد  سند،  این  اهداف 

حاکمیتی و مدنی است.
تاکید  با  البرز  استان  قضایی  مقام  عالی ترین 
مردم  مالکیت  و  اقتصادی  امنیت  اینکه  بر 

مدنی  و  حاکمیتی  نهادهای  توسط  باید 
سردفتری  نظام  داد:  توضیح  شود،  تضمین 
و  حقوقی  امنیت  برقراری  در  خطیری  نقش 
اقتصادی دارد و بنابراین یکی از اقداماتی که 
در زمینه فرهنگ سازی در حوزه سند رسمی 
رسمی  سند  مزایای  بیان  بگیرد  انجام  باید 
به  تشویق  همگان  تا  است  فرصتی  هر  در 

بهره مندی از مزایای سند رسمی شوند.
وی با اشاره به اینکه ریشه های امنیت حقوقی 
در حوزه سند رسمی بر دو محور حمایت های 
و  فنی  استحکام  و  رسمی  اسناد  از  قانونی 
علمی اسناد رسمی استوار است. اظهار داشت: 
جمله  از  مختلف  مقررات  در  حمایت ها  این 
قانون مدنی، قانون ثبت اسناد و امالک، قانون 
اجرای احکام مدنی به وضوح دیده می شوند.

که  حمایت ها  دیگر  از  کرد:  اضافه  فاضلیان 
این  اعتبار  است  رسمی  سند  مزایای  جزو 
امکان  و عدم  ثالث  اشخاص  به  اسناد نسبت 
است.  رسمی  سند  به  نسبت  انکار  و  تردید 
در اسناد عادی بار اثبات سند به عهده اقامه 
خودی  به  رسمی  سند  اما  است  آن  کننده 
هم  ادعای جعل  اگر  است حتی  معتبر  خود 
نیست  سند  مفاد  اجرای  مانع  بگیرد  صورت 

مگر مجعول بودن آن ثابت شود.

تشدید برخورد قضایی با مسئوالن متخلف

 در ساخت وسازهای غیرمجاز البرز

هرمزگان  استان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
وضعیت  ارزیابی  منظور  به  طرحی  اجرای  از 
شرکت های پایانه دار بندر شهید رجایی و معرفی 
با توجه به شاخص مشتری  شرکت های برتر 

مداری تا پایان سال 95 خبر داد.
به گزارش واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی 
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، »اله مراد 
عفیفی پور« در این رابطه اظهار داشت: با توجه 
مشتری مداری  به  مربوط  مباحث  اهمیت  به 
دریایی  حمل ونقل  صنعت  امروز  دنیای  در 
جهان و همچنین با توجه به اینکه حدود 9۰ 
بارگیری،  تخلیه،  عملیات  فعالیت های  درصد 
انبارداری کاال و کانتینر در بندر شهید رجایی به 
شرکت های بخش خصوصی فعال واگذار شده، 
ضرورت مانیتورینگ و ارزیابی این شرکت ها از 
پیش  از  بیش   )CRM( مشتری مداری  منظر 

احساس می شود. 
وی هدف از اجرای این طرح را ارتقاء سطح کیفی 
و کمی خدمات ارائه شده از طرف شرکت های 
کاال،  صاحبان  به  رجایی  شهید  بندر  در  فعال 
شرکت های  رانندگان،  کشتیرانی،  شرکت های 
لجستیکی و فورواردری، مشتریان و ارباب رجوع 
عنوان کرد و گفت: با کاهش هزینه ها و افزایش 
سرعت کار، شاهد رضایت مندی و رفاه بیشتر 

مشتریان و ارباب رجوع در بندر شهید رجایی 
باشیم.

ارزیابی  که  مطلب  این  بیان  ضمن  عفیفی پور 
شرکت ها در 5 شاخص کلی انجام می شود، 
افزود: خدمات رفاهی و بهداشتی، چگونگی اخذ 
و پاسخگویی به نظرات، پیشنهادها و انتقادات 
مشتریان، چگونگی اطالع رسانی قوانین و مقررات، 
آموزش   ارایه  شفاف سازی،  و  کاری  فرایندهای 
به کارکنان شرکت در خصوص نحوه تعامل با 
مشتریان و اصالح سیستم  و فرآیندها به نحوی 
که حداقل مراحل بروکراسی و کاغذبازی اداری را 
داشته باشد، از جمله این شاخص ها محسوب می 
شود. مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان 
خاطرنشان کرد: در این راستا فهرست استانداردی 
تهیه شده و کارگروهی از کارشناسان و مسئولین 
بندر، شرکت های ترمینال اپراتور بندر را ارزیابی 

می  کنند. 
وی اضافه کرد: تا پایان سال 1395، طی مراسمی 
سه شرکت برتر معیار مشتری مداری معرفی و به 

آن ها لوح تقدیر اعطا ء می شود.
عفیفی پور در پایان ابراز امیداوری کرد، این طرح 
پس از کسب تجربه الزم در بزرگترین بندر تجاری 
ایران و با هماهنگی سازمان بنادر و دریانوردی در 

سایر بنادر ایران نیز اجرا شود.

تجلیل از شرکت های مشتری مدار پایانه  دار

 در بندر شهید رجایی
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با  مجلس  انرژی  کمیسیون  موافقت 
سوخت کارت  حفظ 

به  این کمیسیون  رأی  به  اشاره  با  انرژی مجلس  عضو کمیسیون 
اکنون منتظر بررسی  2۰ روز قبل گفت:  حفظ کارت سوخت در 

علنی هستیم. در صحن  این طرح 
کارت سوخت  بررسی حفظ  اینکه  به  اشاره  با  ا... خادمی  هدایت 
گرفت،  صورت  قبل  روز   2۰ حدود  مجلس  انرژی  کمیسیون  در 
بررسی  از  پس  مجلس  انرژی  کمیسیون  اعضای  اکثریت  گفت: 
به حفظ  رای  و  کرده  موافقت  کارت سوخت  حفظ  با  کارشناسی 

دادند. کارت سوخت 
به  تنها  اما حفظ کارت سوخت  داد:  ادامه  انرژی  عضو کمیسیون 
باید در صحن مجلس رای  انرژی بستگی ندارد و  رای کمیسیون 
گیری شود که ما نیز منتظریم این طرح هرچه سریعتر در صحن 

گیرد. قرار  بررسی  مورد  مجلس  علنی 

برای  المللی  بین  شرکت   29 صالحیت  تایید 
نفتی قراردادهای جدید  در  حضور 

شرکت ملی نفت ایران از میان متقاضیان حضور در مناقصه های 
باالدستی نفت و گاز، صالحیت 29 شرکت اکتشاف و تولید نفت 

تایید کرد. و گاز خارجی را 
پروژه های  از  برای شماری  دارد  نظر  ایران در  نفت  شرکت ملی 
برگزار  مناقصه  دوره  در چند  ایران،  گاز  و  نفت  تولید  و  اکتشاف 
پی- اند  )یی  تولید  و  اکتشاف  های  شرکت  از  رو،  این  از  کند. 
فرآیند  در  کرد  دعوت  شرایط  واجد  و  معتبر  خارجی   )E&P

کنند. شرکت  صالحیت  ارزیابی 
اسناد ارزیابی صالحیت و اطالعات مرتبط مانند شیوه ها، معیار و 
رویه های ارزیابی از بیست و ششم مهرماه امسال )هفدهم اکتبر( 

قرار گرفت. ایران  نفت  تارنمای رسمی شرکت ملی  در 
یک  دسامبر(  چهارم   ( آذرماه  چهاردهم  تا  باید  متقاضیان 
به همراه  را  آن  با  مرتبط  اطالعات  و  نیاز  مورد  مدارک  از  نسخه 

فرستادند. می  الکترونیکی  فایل های 
قراردادهای  مناقصات  دبیرخانه  گزارش،  این  اساس  بر 
اطالعات  دریافت  از  پس  گاز  و  نفت   باالدستی 
نام  و مستندات،  ارزیابی مدارک  و  متقاضی  شرکت های خارجی 

اعالم کرد. را  تایید صالحیت شده خارجی  29 شرکت 
مالزی،  نروژ،  ایتالیا،  فرانسه،  آلمان،  از  معتبری  های  شرکت  نام 
اسپانیا،  انگلیس،  هلند،  لهستان،  ژاپن،  تایلند،  اتریش،  روسیه، 

چین و... در این فهرست به چشم می خورد.
شرکت  با  متعددی  های  تفاهمنامه  تاکنون  ایرنا،  گزارش  به 
کشور  گاز  و  نفت  های  میدان  توسعه  برای  المللی  بین  های 
المللی  بین  مناقصه  نخستین  است  قرار  اما  رسیده  امضا  به 
آزادگان  نفتی  میدان  توسعه  برای  آتی  ماه های  در  نفت  صنعت 

شود. برگزار 

9۰ درصد گازهای همراه نفت   
مهار می شود برنامه ششم  پایان  تا   

درصد   9۰ کردند،  مصوب  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
پایان  تا  نفتی  میدان های  کلیه  در  و مشعل  تولید  گازهای همراه 

کنترل شود.  و  مهار  توسعه، جمع آوری،  برنامه ششم 
مجلس  دی ماه   12 روزیکشنبه،  علنی  نشست  در  نمایندگان 
و  تلفیق  کمیسیون  گزارش  بررسی  جریان  در  اسالمی  شورای 
الف  بند  با  کشور  کل  توسعه  ششم  برنامه  الیحه  با  ارتباط  در 
 5 و  مخالف  رای   15 موافق،  رای   1۴5 با  الیحه  این   59 ماده 
موافقت  جلسه  در  حاضر  نماینده   222 مجموع  از  ممتنع  رای 

کردند.
است  مکلف  دولت  است:  آمده  الیحه  این   59 ماده  الف  بند  در 
برداری  بهره  و  کنترل  مهار،  جمع آوری،  طرح های  کلیه  که 
نفتی  میدان های  کلیه  در  مشعل  و  تولید  همراه  گازهای  از 
عادالنه  نرخ  تعیین  و  تسهیل  با  را  نفت  صنعت  تاسیسات  و 
این  تصویب  تاریخ  از  ماه  آن ها ظرف مدت حداکثر سه  خوراک 
واگذار  تعاونی  و  خصوصی  بخش  به  فراخوان  طریق  از  قانون 
حداقل  توسعه،  ششم  برنامه  پایان  تا  که  گونه ای  به   کند، 

باشد. شده  کنترل  و  مهار  مشعل  گازهای  درصد   9۰

ایران رکورددار فروش نفت 
در بزرگترین بازار جهان

مدیریت امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی وزارت نفت ایران با انتشار 
گزارشی درباره وضع صادرات نفت ایران به چین، اعالم کرده است: با 
فروش روزانه ۷۷۷ هزار بشکه نفت خام سبک و سنگین ایران به چین 
در اکتبر سال 2۰16 میالدی، صادرات نفت ایران به بزرگترین بازار نفت 
جهان افزایش حدود دو برابری در مقایسه با مدت مشابه پارسال داشته 
افزایشی  با  ایران اکتبر امسال  است. بر این اساس، حجم فروش نفت 
حدود ۴3۷ هزار بشکه ای به ۷۷۷ هزار بشکه در روز رسیده و ایران پس 
از روسیه، عربستان و عراق با در اختیار گرفتن حدود 1۰ درصد بازار نفت 
چین، به چهارمین تامین کننده نفت این کشور بزرگ آسیایی تبدیل 
شده است. نکته قابل توجه درباره حجم صادرات نفت ایران به چین 
آن است که در طول یک  سال گذشته تاکنون، ایران با ثبت افزایش 
۴3۷ هزار بشکه ای در عمل بیشترین مقدار فروش نفت به چین در میان 
کل کشورهای رقیب همچون عربستان، روسیه و عراق را داشته است. 
در شرایط کنونی، روسیه بزرگترین صادرکننده نفت به چین بوده؛ به 
طوری که اکتبر امسال، حجم فروش نفت این کشور به چین با افزایش 
حدود 31۴ هزار بشکه ای، به حدود یک میلیون و 121 هزار بشکه در روز 
رسیده است. همزمان با افزایش صادرات نفت ایران و روسیه به چینی ها؛ 
اما فروش نفت عربستان در بزرگترین بازار نفت جهان اکتبر امسال در 
مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهشی حدود سه هزار بشکه ای داشته و 

به حدود 9۴۰ هزار بشکه در روز رسیده است. 
عراق به عنوان سومین تامین کننده نفت چین پس از روسیه و عربستان 
هم، روزهای پر فروغی برای تصاحب بازار نفت چین داشته؛ به طوری که 
حجم فروش نفت عراقی ها به چین، اکتبر امسال با افزایش 331 هزار 
به خود  را  ایران  از  پس  نفت  فروش  افزایش  میزان  باالترین  بشکه ای 
اختصاص داده است. هم اکنون عراق با صادرات روزانه ۸۷9 هزار بشکه ای 
نفت به چین، سومین تامین کننده نفت این کشور آسیایی است.پس از 
این چهار کشور، آنگوال و عمان به ترتیب با صادرات 5۸۰ هزار و 53۰ هزار 
بشکه نفت خام به چین به ترتیب پنجمین و ششمین صادرکننده بزرگ 
نفت به چین بوده؛ اما حجم صادرات نفت این دو کشور اکتبر امسال در 
مقایسه با پارسال به ترتیب با کاهشی روزانه حدود 2۸۰ و 1۴2 هزار 

بشکه ای همراه بوده است. 
ونزوئال هم به عنوان یکی دیگر از کشورهای عضو اوپک فعال در بازار نفت 
چین، هر چند هم اکنون حدود 25۴ هزار بشکه نفت به چین صادر می کند؛ 
اما حجم صادرات نفت این کشور در مقایسه با پارسال کاهشی حدود 93 
هزار بشکه در روز را تجربه می کند. در مجموع هم اکنون روسیه حدود 16 
درصد، عربستان سعودی 1۴ درصد، عراق 1۰.1 درصد، ایران 9.9 درصد، 
آنگوال ۸.5 درصد، عمان ۷.۷ درصد و ونزوئال حدود 3.۷ درصد از بازار نفت 

چین را در اختیار دارند.

جزئیات کشف ذخایر جدید شیل 
گاز در ایران

یک مقام مسئول در شرکت نفت از کشف ذخایر 
شیل گاز در مناطق اکتشاف شده  در غرب کشور 
خبر داد و گفت: در بلوک های اکتشافی لرستان 
رسیده  اثبات  به  گازی  شیل های  منابع  وجود 

است. 
محمود حاجیان درباره آخرین وضعیت اکتشافات 
ذخایر نامتعارف نفت و گاز در ایران، گفت: اجرای 
شیل های  مطالعه  و  شناسایی  پژوهشی  طرح 
گازی به عنوان منابع هیدروکربوری نامتعارف در 
لرستان در دو سازند گرو و سر گلو در  منطقه 

حوضه زاگرس آغاز شده است.
اکتشاف  مدیریت  فناوری  و  پژوهش  رئیس 
شرکت ملی نفت با اعالم اینکه این پژوهش که از 
سوی پژوهشگاه صنعت نفت برای نخستین بار در 
ایران انجام می شود به طور قطع نتایج ارزنده ای 
به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: اجرای طرح 
منطقه  گازی  شیل های  مطالعات  و  شناسایی 
لرستان در چهار فاز طراحی شده و هم اکنون فاز 
دوم این طرح مطالعاتی در دست اجراست ضمن 
محدوده  در  گازی  منابع شیل های  وجود  اینکه 

مورد مطالعه به اثبات رسیده است.
به گفته این مقام مسئول فاز دوم طرح پژوهشی 
منطقه  گازی  شیل های  مطالعه  و  شناسایی 
لرستان در دو سازند گرو و سرگلو حوضه زاگرس 

هم اکنون حدود 6۰ درصد پیشرفت دارد.
وی میزان پیشرفت فیزیکی پژوهشی شناسایی 
و ارزیابی منابع شیل گازی در سازندهای رسوبی 
ناحیه  در  زیرین  کرتاسه  تا  میانی  ژوراسیک 
یادآور  لرستان را حدود 66 درصد اعالم کرد و 
منابع  ارزیابی  و  شناسایی  پژوهشی  پروژه  شد: 
میانی  ژوراسیک  رسوبی  سازند  در  گازی  شیل 
دو  در  هم  لرستان  ناحیه  در  زیرین  کرتاسه  تا 
 فاز و به مدت ۴2 ماه تعریف شده که بر اساس

به  سال 96  مهرماه  شده،  انجام  بینی ها  پیش   
پایان می رسد.

افزایش صادرات محصوالت 
پتروشیمی ایران به 2۰ میلیون تن

صنایع  ملی  شرکت  توسعه  و  برنامه ریزی  مدیر 
محصوالت  صادرات  کرد،  اعالم  پتروشیمی 
پتروشیمی ایران تا پایان امسال به 2۰ میلیون 

تن می رسد.
روند  ها،  تحریم  رفع  با  گزارش،  این  اساس  بر 
توسعه صنعت پتروشیمی و صادرات تسهیل شده 
است به طوری که آمارها از رشد تولید و صادرات 

در ماه های اخیر حکایت دارد.
به  نسبت  نفت  قیمت  افت  دلیل  به  چند  هر 
پتروشیمی  ارزش صادرات محصوالت  پارسال، 
رفته  باال  صادرات  حجم  اما  یافته،  کاهش 
روی  به  نیز  جدیدی  بازارهای  همچنین  و 
محصوالت پتروشیمی ایران گشوده شده است.
مدیر  علوی  فرناز  نفت،  وزارت  گزارش  به 
صنایع  ملی  شرکت  توسعه  و  برنامه ریزی 
صنعت  عملکرد  تشریح  با  پتروشیمی 
پتروشیمی و اشاره به به روند افزایشی ظرفیت 
تا سال جاری  این رقم  اعالم کرد  نصب شده، 

به 6۴ میلیون تن رسیده است.
تولید صنعت  این که پارسال کل  با اعالم  وی 
بود،  تن  میلیون   ۴6.5 حدود  پتروشیمی 
محصوالت  تولید  امسال  ماه  هفت  در  افزود: 
پتروشیمی 29 میلیون تن بوده و برآورد ما از 
مقدار تولید تا پایان امسال 5۰ تا 51 میلیون 

تن است.
مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع 
را  داخلی  عرضه  و  صادرات  میزان  پتروشیمی 
در هفت ماه امسال به ترتیب 11.6 میلیون تن 

و ۸.5 میلیون تن اعالم کرد.
پتروشیمی  محصوالت  صادرات  ارزش  علوی، 
میلیارد دالر   9.6 میزان  به  را در سال 139۴ 
اعالم کرد و گفت: تا پایان مهرماه امسال ۴.۸ 
می توان  که  داشتیم  صادرات  دالر  میلیارد 
انتظار داشت این رقم تا پایان امسال به حدود 

9 میلیارد دالر برسد.
صنعت  محصوالت  ارزش  که  این  بیان  با  وی 
تحوالت  و  خوراک  قیمت  از  متاثر  پتروشیمی 
بازار انرژی است، گفت: از اواسط سال 2۰1۴ 
با کاهش قیمت روبه رو بوده ایم و قیمت نفتا به 
بازارهای  در  اتیلن  تولید  اصلی  عنوان خوراک 
نفت  قیمت  با  همسو  روندی  نیز،  بین المللی 
بوده  رو  به  رو  قیمتی  کاهش  با  و  داشته  خام 

است.
فروش  قیمت  میانگین  اساس،  این  بر 
محصوالت پتروشیمی از سال 139۰ تا 139۴ 
با روند کاهشی روبه رو بوده و قیمت محصوالت 
در  محصوالت  فروش  و  درصد   5۰ صادراتی 
رو  روبه  کاهش  درصد   ۴۰ با  داخلی  بازارهای 

بوده است.
تا   2۰ مقطع  این  در  نیز  پلیمری  محصوالت 
55 درصد و محصوالت پایه و شیمیایی مانند 
 55 تا   ۴۰ حدود  با  گالیکول  اتیلن  و  متانول 

درصد کاهش قیمت روبه رو بوده اند.
مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع 
شیمیایی  کودهای  قیمت  گفت:  پتروشیمی 
حدود 53 درصد، خوراک و سوخت حدود 66 
درصد، گروه محصوالت آروماتیک حدود 3۰ تا 
یافته است و نشان می دهد  53 درصد کاهش 
محصوالت  فروش  روی  انرژی  بازار  تغییرات 

پتروشیمی تاثیر مستقیم دارد.
پنج سال  در  روند صنعت  این که  بیان  با  وی 
به  هزینه ها  نسبی  افزایش  بیانگر  گذشته 
محصوالت  جهانی  قیمت  کاهش  تورم،  دلیل 
پتروشیمی و افزایش نسبی قیمت خوراک های 
گازی بوده است، گفت: در این مقطع با وجود 
درآمدها  کل  از  سود  سهم  هزینه ها،  افزایش 
حدود   139۰ سال  به  نسبت   139۴ سال  در 
سه درصد افزایش داشته و بیش از ۸۰ درصد 
کل سود صنعت متعلق به 13 شرکت مصرف 

کننده انواع خوراک گاز بوده است.

کوتاهازانرژی خبر

نفت  وزیر  ویژه  از دستورات  نفت  وزیر  معاون 
به منظور تامین پایدار و مطمئن سوخت مایع 
نیروگاه ها و صنایع شمال شرق کشور پس از 
ایران خبر  به  ترکمنستان  گاز  توقف صادرات 

داد. 
گاز  صادرات  توقف  درباره  کاظمی  عباس 
با  نفت  وزیر  گفت:  ایران،  به  ترکمنستان 
و  پایدار  تامین  خواستار  دستوراتی  صدور 
مطمئن سوخت مایع مورد نیاز تمامی صنایع 
با  کشور  شرق  شمال  و  شمال  نیروگاه های  و 
شده  ترکمنستان  گاز  صادرات  قطع  به  توجه 

است.
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
اکنون  هم  اینکه  اعالم  با  نفتی  فرآورده های 
حرارتی  سوخت های  استراتژیک  ذخایر  حجم 
ایران به ویژه گازوئیل و نفت کوره در مقایسه 
با مدت مشابه پارسال با افزایش قابل توجهی 
گونه  هیچ  کرد:  تصریح  است،  شده  همراه 
سوخت  پایدار  توزیع  و  تامین  برای  نگرانی 

مایع نیروگاه های کشور وجود ندارد.
معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه هم اکنون از 
سه مسیر خط لوله، نفتکش های جاده پیما و 
ریلی امکان توزیع سوخت در شمال و شمال 

شرق کشور وجود دارد، اظهار داشت: از سوی 
دیگر نسبت به مدت مشابه پارسال تولید گاز 
صرفه جویی  با  و  یافته  افزایش  ایران  طبیعی 
مشکلی  هیچ  قطعا  گاز  مصرف  در  مردم 

نخواهیم داشت.
هماهنگی های  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
انجام شده بین شرکت ملی پخش فرآورده های 

نفت  مخابرات  و  لوله  خطوط  شرکت  و  نفتی 
ایران، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی موجود 
انبارهای نفت کشور از نظر ذخایر سوخت های 

حرارتی در شرایط مطلوبی قرار دارد.
به گزارش مهر، شرکت ترکمن گاز ترکمنستان 
روز  از ظهر  پیش  از  برانگیز  اقدامی سوال  در 
یکشنبه 12 دی ماه 95 صادرات گاز طبیعی 

جریان  وجود  این  با  کرد.  متوقف  را  ایران  به 
کشور  دو  بین  کماکان  طبیعی  گاز  سوآپ 

برقرار است.
حدود  روازنه  صادرات  چند  هر  اساس  این  بر 
ترکمنستان  گاز  مکعبی  متر  میلیون   1۰
متوقف شده اما هم اکنون روزانه حدود ۴ تا 5 
میلیون متر مکعب گاز در قالب قرارداد سوآپ 

بین دو کشور تبادل می شود.
از سوی دیگر صادرات گاز طبیعی ترکمنستان 
به ایران در حالی از پیش از ظهر امروز متوقف 
شده که جمعه هفته گذشته مسئوالن شرکت 
ایران و ترکمن گاز ترکمنستان یک  ملی گاز 
و  تبادل  ادامه  منظور  به  نامه همکاری  تفاهم 

صادرات گاز بین دو کشور امضا کرده بودند
برای  نگرانی  ایران  اینکه  بیان  با  زنگنه  بیژن 
توقف  صورت  در  خود  نیاز  مورد  گاز  تامین 
بود  کرده  تاکید  ندارد  ترکمنستان  از  واردات 
دلیل  به  صرفا  ترکمنستان  از  گاز  واردات 
و  داشته  اهمیت  ایران  برای  محیطی  زیست 
مصرف  جای  به  کشور  این  از  گاز  واردات  با 
سوخت مایع در نیروگاه های شمال شرق گاز 

طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد.

معاون وزیر نفت خبر داد:

دستورات ویژه زنگنه پس از توقف صادرات گاز ترکمنستان

از  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
با  کمیسیون  این  ویژه  نشست  برگزاری 
واردات  پیرامون قطع  نفت  وزارت  مسئوالن 

گاز از ترکمنستان خبر داد. 
واردات  قطع  به  اشاره  با  قره خانی  اسدا… 
براساس  گفت:  ایران  به  ترکمنستان  گاز 
است  قرار  شده،  انجام  برنامه ریزی های 
نفت  وزارت  مسئوالن  با  ویژه ای  نشست 
قطع  ابعاد  بررسی  پیرامون  گاز  شرکت  و 
داشته  ایران  به  ترکمنستان  گاز  واردات 
و  نفت  وزارت  اینکه  بیان  با  باشیم.وی 
خرید  قبال  در  تعهداتش  به  ایرانی  ظرف 
گاز از ترکمنستان پایبند بوده است، افزود: 
ترکمنستان در قرارداد صادرات گاز به ایران 
است  باج خواهی  دنبال  به  و  کرده  بدعهدی 
کمیسیون  ویژه  جلسه  در  موضوع  این  که 

انرژی مجلس با مسئوالن وزارت نفت مورد 
کمیسیون  سخنگوی  می گیرد.  قرار  بررسی 
انرژی مجلس، اضافه کرد: هنوز زمان دقیق 
قطع  پیرامون  کمیسیون  این  ویژه  نشست 
مشخص  ایران  به  ترکمنستان  گاز  صادرات 
برای  نشست  این  وق  اسرع  در  اما  نیست، 

حل و فصل موضوع برگزار می شود.
وزارت  گاز  مدیرکل  کرد:  اظهار  قره خانی 
شهرهای  از  را  بازدیدهایی  تاکنون  نفت 
برای  شمالی کشور داشته و تمهیدات الزم 
از قطع احتمالی گاز مدنظر قرار  جلوگیری 
نمایندگان استان  از  داده شده است.جمعی 
نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در  مازندران 
نسبت  نفت  وزیر  زنگنه  بیژن  به  نامه ای  در 
شهرهای  در  طبیعی  گاز  احتمالی  قطع  به 

شمالی کشور ابراز نگرانی کرده اند.

قطع واردات گاز از ترکمنستان موضوع نشست 
»مجلسی «ها با »نفتی« ها

بیان  با  ایران  گاز  ملی  شرکت  سخنگوی 
شمال  گاز  تامین  در  مشکلی  که  این 
ترکمن ها  متاسفانه  گفت:  نداریم  کشور 
تعطیالت  به  و  کردند  قطع  را  ایران  گاز 
به  صادراتی  گاز  که  امروز  از  و  رفتند 
با  تماسی  امکان  هیچ  شده  قطع  ایران 

نداشته ایم.  آنها 
مجید بوجارزاده در خصوص قطع ناگهانی 
داشت:  اظهار  ترکمنستان  از  گاز  واردات 
ایران  بین  مذاکراتی  گذشته  روزهای  طی 
با  و  بود  گرفته  صورت  ترکمنستان  و 
ترکمن گاز  شرکت  مدیران  که  این  وجود 
به  که  مطالباتی  سریع  دریافت  خواستار 
افزایش  در  آنها  نامعقول  خواسته  دلیل 
بود،  گذشته  سال های  به  مربوط  قیمت ها 
مبالغ  که  بود  شده  توافق  اما  داشتند؛ 

درخواستی  آنها پس از بررسی های بیشتر 
و در دراز مدت پرداخت شود. 

گرفته  صورت  توافق  علی رغم  افزود:  وی 
ایران  به  صادراتی  گاز  امروز  ترکمن ها 
به  و  کردند  قطع  ناگهانی  طور  به  را 
آنها  که  این  دلیل  به  و  رفتند  تعطیالت 
کار  سر  بر  و  برده  سر  به  تعطیالت  در 
آنها  با  تماسی  امکان  هیچ  نیستند  خود 
گاز  ملی  شرکت  سخنگوی  نداشته ایم. 
ایران در پاسخ به این که آیا قطع یکباره 
گاز  تامین  ترکمنستان،  از  وارداتی  گاز 
می کند،  اختالل  دچار  را  کشور  شمال  
شمال  گاز  تامین  در  مشکلی  هیچ  گفت: 
اقدامی  ترکمن ها  کار  اما  نداریم،  ایران 
جای  سر  در  باید  که  بوده  اخالقی  غیر 

خود مورد بحث و بررسی قرار گیرد. 

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران 

مشکلی در تامین گاز شمال نداریم

روند  ادامه  در  جنوبی  یاران  مشترک  میدان 
افزایش تولید نفت در میدان های غرب کارون، 
امسال به تولید می رسد و برداشت روزانه 1۰ 
هزار بشکه نفت از این میدان محقق می شود. 

همایون کاظمینی، مجری طرح توسعه میدان 
یاران جنوبی در شرکت مهندسی و توسعه نفت 
)متن( در این ارتباط گفت: هم اکنون عملیات 
حفاری 1۸ حلقه چاه پایان یافته و از این میان، 
عملیات نصب رشته تکمیلی 15 حلقه چاه هم 

نهایی شده است.
میدان یاران به 2 بخش یاران شمالی و جنوبی 
تقسیم شده است و با حدود 2 میلیارد بشکه 
عراق  مجنون  میدان  با  درجا  نفت  ذخیره 
اساس  بر  میدان  این  توسعه  است.  مشترک 
مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران در 
تیرماه سال 92 به شرکت مهندسی و توسعه 

نفت )متن( سپرده شد.
طبق مصوبه اولیه، هدف از توسعه یاران جنوبی 
تولید 5۰ تا 6۰ هزار بشکه نفت در روز و 6۰ 

حلقه   3۰ حفاری  با  گاز  مکعب  فوت  میلیون 
چاه بود؛ این در حالی است که روزآمد کردن 
اطالعات این میدان در سال 9۴ نشان داد الیه 
برای  مناسبی  ظرفیت  جنوبی  یاران  فهلیان 

تولید ندارد.
براین  داد:  توضیح  این باره  در  کاظمینی 
شده  هدف گذاری  نفت  تولید  میزان  اساس، 
بشکه  هزار   25 به  جنوبی  یاران  میدان  در 
به  جدید  اطالعات  با  و  یافت  کاهش  روز  در 
دست آمده، برنامه ریزی های توسعه میدان نیز 
تغییر کرد. پیش از این همه برنامه ها بر اساس 
تولید روزانه 5۰ تا 6۰ هزار بشکه تدوین شده 
براین  هم  حفاری ها  و  کاری  بسته های  و  بود 
این  در  تاخیر  دالیل  درباره  بود.وی  اساس 
طرح توسعه ای گفت: از آنجا که یاران جنوبی 
با منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران توسعه 
می یابد، در ابتدا با مشکل تامین مالی مواجه 
بودیم اما این مشکل رفع شد. نداشتن اطالعات 
از  نیز  برنامه ریزی  در  تغییر  و  از مخزن  دقیق 

دیگر دالیل تاخیر در فرایند توسعه این میدان 
برداشت  بوده است.کاظمینی خاطرنشان کرد: 
امسال  یاران جنوبی  میدان  از  نفت  زودهنگام 

آغاز می شود.
توسعه ای  طرح های  نخست  فاز  امسال 

شمالی«  »آزادگان  و  »یادآوران«  میدان های 
به  شمالی«  »یاران  میدان  توسعه  طرح  و 
میدان  از  برداشت  آغاز  و  رسید  بهره برداری 
»یاران جنوبی«، گام دیگری در مسیر افزایش 

تولید در غرب کارون است

برداشت نفت از میدان مشترك یاران جنوبی امسال آغاز می شود

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: 
دوستی،  استقالل،  درودزن،  زاینده رود،  پنج سد 
شمیل و نیان در شرایط قرمز منابع آبی قرار دارند.
محمد حاج رسولی ها دیروز در نشستی خبری با 
بیان این که پنج سد در کل کشور از شرایط حساس 
در زمینه ی ذخیره منابع آبی قرار دارند، اظهار کرد: 
در سد استقالل، شمیل و نیان که تامین کننده آب 
بندرعباس هستند میزان ذخیره آبی 26 میلیون 
مترمکعب عنوان شده و این درحالی است که در 
سال گذشته ذخیره این دو سد بیش از 66 میلیون 

مترمکعب بوده است.
وی در خصوص سد درودزن که تامین کننده آب 
شرب شیراز است نیز گفت: در حال حاضر ذخیره 
آب این سد 3۴5 میلیون مترمکعب تخمین زده 
سد ۴۴۰  این  گذشته  سال  که  حالی  در  شده 

میلیون مترمکعب ذخیره آبی داشته است.
مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه 
داد: سد زاینده رود نیز در سال جاری 225 میلیون 
مترمکعب و سد دوستی نیز در امسال 26۰ میلیون 
مترمکعب ذخیره آبی دارد، در حالی که این دو سد 
به ترتیب در سال گذشته 2۴۰ میلیون مترمکعب 
و 356 میلیون مترمکعب ذخیره آبی داشته است.

بارندگی ها،  وضعیت  به  اشاره  با  حاج رسولی ها 
امروز 51  تا  آمار  آخرین  براساس  کرد:  تصریح 

میلی متر بارندگی در سطح کشور صورت گرفته 
که در سال گذشته که 1۰۷ میلی متر ثبت شده 

بود، شاهد 52 میلی متر کاهش بوده ایم.
میزان  ارومیه  دریاچه  حوزه  در  داد:  ادامه  وی 
بارش ها نسبت به درازمدت چهار درصد افزایش 
داشته اما در حوزه مرزی شرق کشور شاهد 95 
در  همچنین  بوده ایم.  بارندگی ها  کاهش  درصد 
حوزه خلیج فارس و دریای عمان میزان بارش ها 
نسبت به درازمدت 3۷ درصد و در حوزه فالت 

مرکزی نیز 3۴ درصد کاهش داشته است.
مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره 
به جریان های سطحی کشور، اظهار کرد: میزان 
ورودی آب به سدها در سال جاری پنج میلیارد و 
96۰ میلیون مترمکعب تخمین زده که نسبت به 

سال گذشته 3۴ درصد کاهش داشته است.
حاج رسولی ها با بیان این که این در شرایطی است 
که با توجه به نیاز مسائل کشاورزی میزان خروجی 
از سدها 21 درصد افزایش داشته است، عنوان کرد: 
در مجموع ذخیره سدهای کشور 23 میلیارد و 3۰۰ 
میلیون مترمکعب تخمین زده شده که نسبت به 

سال گذشته 9 درصد افزایش داشته است.
به گفته وی، به لحاظ میزان بارندگی در ۴۸ سال 
اخیر رتبه بارندگی در شرایط فعلی ۴2 ثبت شده و 
باید گفت که امسال دهمین سالی است که میزان 

بارندگی از سطح میانگین پایین تر بوده است.
در  ایران  آب  منابع  مدیریت  شرکت  مدیرعامل 
خصوص وضعیت سدهای پنج گانه تهران، اظهار 
کرد: تاکنون ذخیره سدهای پنج گانه تهران 151 
میلیون مترمکعب ثبت شده که نسبت به سال 

گذشته 29 درصد کاهش داشته است.
تملک  طرح های  این که  بیان  با  حاج رسولی ها 
اعتبارات به شرکت مدیریت منابع آب ایران به 
تملک  طرح های  و  جاری  اعتبارات  بخش  دو 
 6۰ تاکنون  داد:  ادامه  می شود،  تقسیم  دارایی 
درصد اعتبارات جاری تخصیص یافته اما در حوزه 

طرح های تملک دارایی تاکنون دریافتی نداشتیم.
آب  منابع  مدیریت  اعتبارات شرکت  میزان  وی 
را در سال 1396 معادل سال گذشته دانست و 
افزود: حدود 3۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای سال 
1396 شرکت در نظر گرفته شده که بیشتر این 

اعتبارات نیز سمت وسوی غیرسازه ای دارد.
به گفته مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، 
براساس ابالغیه ای که برای آب قابل برنامه ریزی 
برنامه ششم کل آب  پایان  تا  باید  تعریف شده 
قابل برنامه ریزی به حدود ۸۰ میلیارد مترمکعب 
برسد که حدود ۴۰ میلیارد راه آب های سطحی 
و ۴۰ میلیارد دیگر را آب های زیرزمینی تشکیل 
می دهند به عبارت دیگر باید تا انتهای برنامه ششم 
شده  برنامه ریزی  آب  از  مترمکعب  میلیارد   11
کاهش یابد که حاج رسولی ها با بیان این که سهم 
محیط زیست از منابع آبی در الیحه برنامه پنج 
ساله ششم توسعه کشور 1۰.۸ میلیارد مترمکعب 
در نظر گرفته شده است، گفت: احیای تاالب های 

بحرانی از همین محل میسر می شود.
وی در خصوص آخرین وضعیت انتقال آب خزر به 
سمنان، تصریح کرد: تا زمانی که تاییدیه محیط 
زیستی این طرح گرفته نشود به هیچ عنوان این 

طرح اجرایی نخواهد شد.
مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان 
این که در تمام استان ها طرح تعادل بخشی با اعتبار 
مصوب ۴۰۰ میلیارد تومان آغاز شده است، ادامه 
و 15۰  نشده  دریافت  وجهی  هیچ  تاکنون  داد: 
میلیارد تومان از طریق منابع داخلی شرکت برای 

این طرح هزینه شده است.

5 سد در شرایط قرمز آبی
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خانه دار کردن اقشار ضعیف جامعه در ابهام

* محمدرضا رضایی کوچی 

رئیس کمیسیون عمران مجلس

با توجه به اینکه دولت برنامه مشخصی برای 
خانه دار کردن اقشار ضعیف جامعه ندارد توقف 
این طرح به صالح نیست.با توجه به اینکه طرح 
»مسکن مهر« برای کمک به اقشار آسیب پذیر 

جامعه مصوب شده بود توقف آن بی برنامگی درحوزه مسکن را در 
پی خواهد داشت. دولت برنامه مشخصی در حوزه تامین مسکن اقشار 
متوسط و ضعیف جامعه ندارد، با توقف ساخت »مسکن مهر« دغدغه 
های بسیاری برای خانه دارشدن مردم ایجاد خواهد شد. نمی توان 
مشکالت موجود در طرح مسکن مهر انکار کرد، دولت به جای پاک 
بپردازد.درخصوص  آن  مشکالت  رفع  به  مسئله،باید  صورت  کردن 
این  توقف  با  بدانیم  شود؛باید  متوقف  مهر  مسکن  ساخت  اینکه 
طرح تامین مسکن برای بسیاری از اقشار جامعه با توجه به انباشت 
درخواست ها در حوزه خرید خانه سخت خواهد شد.کمیسیون عمران 
مجلس همیشه در راستای رفع دغدغه های مردم در جهت تامین 
مسکن فعال بوده است، اکنون نیز برای کمک به تامین مسکن اقشار 
آسیب پذیر این کمیسیون با تدوین طرحی جلوی توقف طرح مسکن 
مهر را خواهد گرفت.با توجه به روشن نبودن سازوکار طرح »مسکن 
اجتماعی«، آینده درخشانی برای آن متصور نبوده از این رو ادامه طرح 

»مسکن مهر« به صالح است.
 

 ارتباطات
نسل های آینده تلفن همراه در راه است

امروز  اطالعات گفت:  توسعه شبکه ملی  به  اشاره  با  ارتباطات  وزیر 
شاهد آن هستیم که شبکه ملی اطالعات وارد عرصه های جدیدی 
شده است و امروز در این حوزه بیش از 1۰۰ هزار شغل در کشور 
ایجاد شده است.محمود واعظی در همایش بانکداری الکترونیک که 
در مرکز همایشهای برج میالد برگزار شد، اظهار کرد: دولت یازدهم 
معتقد است نه فقط اقتصاد بلکه همه بخشها باید به صورت متوازن 

رشد کنند.
 در همین راستا اعتقاد ما بر این است که اگر ICT در خدمت این 
بخشها قرار گیرد رشد و توسعه با سرعت بیشتری محقق می شود.
 ICT وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به آماری از توسعه
در نقاط مختلف جهان گفت: هم اکنون تعداد کاربران اینترنت از 3.5 
میلیارد عبور کرده و ضریب باند پهن سیار به 5۰ درصد رسیده است. 
افزایش  نفر  از ۷ میلیارد  به بیش  تلفن همراه  همچنین مشترکین 
 ICT یافته اند.وی افزود: در گذشته اینگونه بیان می شد که در حوزه
هر 6 ماه یک بار یک تحول رخ می دهد که امروز اعتقاد ما بر این 
است که جدای از بحث سرعت تحوالت این تحوالت می تواند در حوزه 

خدمات ورود پیدا کند.
 

 به نرخ رشد اقتصادی 7.4 دهم درصدی بانک مرکزی 
باید اعتماد داشت

رئیس کمیسیون الیحه برنامه ششم توسعه گفت: منظور رئیس کل 
اقتصادی ۷.۴ دهم درصدی بهبود  از اعالم نرخ رشد  بانک مرکزی 

فروش نفت و انتقال ارزهای بلوکه شده به داخل کشور است.
نفت  فروش  افزایش سهم  ایسنا گفت:  به  بابایی  حمیدرضا حاجی 
ایران در بازارهای جهانی و افزایش نرخ نفت در این بازار و انتقال 
تولید  رشد  در  را  خود  اثر  کشور  داخل  به  نفتی  ارزی  درآمدهای 
این شاخص مهم  تاثیر درآمدهای نفتی در  ناحیه  از  ناخالص ملی 
به  افزود:  مجلس  در  همدان  مردم  است.نماینده  گذاشته  نفتی 
اما کارشناسان  اعتماد داشت،  باید  بانک مرکزی  آمارهای دولت و 
اقتصادی هم تحلیل هایی دارند.وی ادامه داد: هرگونه تغییر شاخص 
مردم  زندگی  و  اقتصاد  عرصه  در  باید  متغیرها  و  اقتصاد کالن  در 

ظهور و بروز داشته باشد.
است  این  درصدی  دهم   ۷.۴ اقتصادی  رشد  نرخ  مفهوم  و  معنا   
تورم،  قیمت ها،  عمومی  سطح  اشتغال،  تولید،  شاخص های  که 
سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب و کار و معیشت مردم در جهت 
این است که به طور ملموس  اما واقعیت  مثبت تغییر جهت دهد، 
تغییری در شاخص های مذکور نداشته ایم.حاجی بابایی متذکر شد: 
وضعیت اقتصادی و معیشتی عموم خانواده ها نسبت به شش ماه قبل 

تغییر مثبتی نداشته است.
 

 بانک
امکان اتصال مشتریان بانک ملت

 به سامانه پیوند بانک مرکزی
 به استناد دستورالعمل بانک  مرکزی جمهوری اسالمی ایران و با 
 ،USSD هدف افزایش ضریب امنیت تراکنش ها در سامانه های
از ابتدای دی ماه سال جاری، امکان اتصال به سامانه پیوند از سوی 
بانک ملت فراهم شد.به گزارش روابط عمومی بانک ملت،در صورت 
از    USSDاز خدمات سامانه های بهره مندی  به  تمایل مشتریان 
طریق کارت های این بانک )اکسس کارت و کارت اعتباری(، باید 
نسبت به ثبت شماره تلفن همراه و شماره کارت بانکی خویش در 

سامانه پیوند از طریق این بانک اقدام کنند.
بر اساس این گزارش، هم اکنون جهت رفاه حال مشتریان، امکان 
گیری  شماره  طریق  از  مزبور  سامانه  در  ملت  بانکی  کارت  ثبت 
#3*5*۷*۷12*یا #۷53*۷12* فراهم شده است.بر این اساس، 
ثبت  پیام »  و دریافت  به ثبت کارت  انجام مراحل مربوط  از  پس 
کارت با موفقیت انجام شد »در زمان استفاده از خدمات سامانه های

نبوده و پس  بانکی  به ورود مجدد شماره کارت  نیازی   ،USSD
ثبت  بانکی  کارت های  پایانی  رقم   ۴ خدمت،  درخواست  ارسال  از 
شده در سامانه پیوند به مشتری نمایش داده می شود تا نسبت به 

پرداخت وجه از کارت بانکی دلخواه خویش اقدام کند.

صندوق بین المللی پول گزارش داد:
صعود 8 پله ای ایران  در رده بندی بیکارترین 

کشورهای جهان طی 2 سال گذشته
صعودی  به  اشاره  با  پول  المللی  بین  صندوق 
سال   2 طی  ایران  در  بیکاری  وضعیت  بودن 
 ۸ سال   2 طی  کشور  این  کرد  اعالم  گذشته 
کشورهای جهان  بیکارترین  بندی  رده  در  پله 

باال رفته است. 
صندوق بین المللی پول در انتشار آمار بیکاری 
کشورهای جهان، از روند صعودی نرخ بیکاری 
در ایران طی دو سال گذشته خبر داده است.
المللی  بین  نهاد  این  برآوردهای  اساس  بر 
بالغ  در سال 2۰1۴  که  ایران  در  بیکاری  نرخ 
به   2۰15 سال  در  است  بوده  درصد   1۰.6 بر 
1۰.۸ درصد و در سال 2۰16 به 11.2۸ درصد 

افزایش یافته است.
در مقایسه با سایر کشورها نیز وضعیت اشتغال 
این کشور طی دو  بدتر شده است و  ایران  در 
سال ۸ پله در رده بندی بیکارترین کشورهای 
جهان باال رفته است.در سال 2۰1۴ ایران از نظر 
بیکاری  اساس  بر  جهان  کشورهای  بندی  رده 
در رتبه 31 قرار داشته اما در سال 2۰15 در 
جایگاه 23  در  و طی سال 2۰16  جایگاه 25 
قرار گرفته است. بر این اساس در سال 2۰16 
تنها 22 کشور در جهان از نظر اشتغال وضعیت 
بدتری نسبت به ایران داشته اند که عبارتند از 
آفریقای جنوبی، مقدونیه، بوسنی و هرزگووین، 
ونزوئال،  صربستان،  اسپانیا،  سودان،  یونان، 
تونس،  باهاماس،  کرواسی،  آلبانی،  ارمنستان، 
نیجریه،  سائوتومه،  مصر،  جامائیکا،  قبرس، 

پورتوریکو، سورینام، بلز و ایتالیا.
کمتری  بیکاری  نرخ  که  کشورهایی  جمله  از 
با  ترکیه  از  عبارتند  اند  ایران داشته  به  نسبت 
بیکاری  با  مراکش  درصدی،   1۰.1۷ بیکاری 
 9 بیکاری  با  عاج  ساح  درصدی،   1۰.15
درصدی، سن مارینو با بیکاری ۷.33 درصدی، 
شیلی با بیکاری ۷.6 درصدی، پرو با بیکاری 6 
درصدی، سریالنکا با بیکاری ۴.۰5 درصدی و 

ترینیداد و توباگو با بیکاری ۴ درصدی.
 

اقتصاد کالن
رشد35درصدی وصولی مالیات

 بر ارزش افزوده
امور  سازمان  افزوده  ارزش  بر  مالیات  معاون 
مالیاتی کشور از رشد 35درصدی وصول مالیات 
بر ارزش افزوده در نه ماهه امسال نسبت به دوره 

مشابه سال قبل خبر داد.
نرخ  ماندن  ثابت  به  اشاره  با  مسیحی  محمد 
در سال 1395، گفت:  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
قبل  سال  به  نسبت  نرخ  افزایش  عدم  علیرغم 
ارزش  بر  مالیات  وصولی  مطلوب  رشد  شاهد 

افزوده بوده ایم.
و  مالیات  استرداد  خصوص  در  همچنین  وی 
استرداد  کرد:  عنوان  افزوده،  ارزش  عوارض 
مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادر کنندگان 
در هشت ماهه امسال نسبت به دوره مشابه ۴۷ 

درصد رشد داشته است.
اینکه  بیان  با  افزوده  ارزش  بر  مالیات  معاون 
نظام  در  مهمی  نقش  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
بودجه کشور ایفا می کند، تصریح کرد: در حال 
با احتساب میزان عوارض وصولی، سهم  حاضر 
درآمدهای  مجموع  ۴۸درصد  معادل  منبع  این 
از  یکی  کرد:  است.مسیحی خاطرنشان  مالیاتی 
کارکردهای اصلی نظام مالیات بر ارزش افزوده 
ایجاد شفافیت اقتصادی در طول زنجیره ایجاد 
های  و شناسایی شرکت  است  اقتصادی  ارزش 
صوری و کاغذی که از سال های گذشته نقش 
از  یکی  اند  داشته  کشور  اقتصاد  در  ناصوابی 

مصادیق با اهمیت آن به شمار می رود.

 سکه وارز
نوسان دالر؛ سکه باز هم گران شد

بازار آزاد تهران، قیمت هر  در جریان معامالت 
و در  تومان  قیمتی 3۸66  آمریکا در کف  دالر 
سقف آن 3۸۰۷ تومان بود، این در حالی است 
که سکه طرح جدید هم ۷۷۰۰ تومان گران شد. 
علیرغم اینکه روز یکشنبه  دالر ۸2 تومان ارزان 
شده بود، اما روزگذشته  نوسان قیمت در محدود 
به  می خورد،  چشم  به  تومان   39۰۰ تا   3۸۰۰
نحوی که قیمت هر دالر آمریکا در کف قیمتی 
تومان  تومان و در سقف قیمتی 39۰۷   3۸66
بود.بر این اساس، هر یورو با 1۷ تومان افزایش 
۴21۷ تومان، پوند با 16 تومان افزایش ۴۸3۴ 
تومان، درهم امارات با 9 تومان افزایش 1۰93 
 1163 افزایش  تومان   9 با  ترکیه  لیر  و  تومان 

تومان است.
با  آزادی طرح جدید  بهار  تمام  هر قطعه سکه 
افزایش، به قیمت یک میلیون و  ۷۷۰۰ تومان 
153 هزار و ۷۰۰ تومان، طرح قدیم با 6 هزار 
تومان کاهش به یک میلیون و 12۴ هزار تومان، 
ربع سکه با سه هزار تومان افزایش به 32۰ هزار 
تومان، نیم سکه با هزار تومان افزایش 6۰5 هزار 
تومان و سکه یک گرمی با دو هزار تومان افزایش 

2۰۴ هزار تومان است.
هر اونس طال در بازارهای جهانی 1151 دالر و 
9۰ سنت و هر گرم طالی 1۸ عیار نیز 112 هزار 

و ۸۴9 تومان است.
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گروه اقتصاد: وزیر امور اقتصادی و دارایی با 
باالی  اینکه قطعاً دستیابی به رشد های  بیان 
منازعات  آنکه  به شرط  است  اقتصادی شدنی 
انتخاباتی و اهداف سیاسی را وارد این اهداف 
کرد  خواهش  سیاسی  های  گروه  از  نکنیم، 
نکنند.علی  سیاسی  منازعات  وارد  را  اقتصاد 
طیب نیا در ششمین همایش ساالنه بانکداری 
وضعیت  به  پرداخت  های  نظام  و  الکترونیک 
اقتصادی ایران اشاره و تصریح کرد: در صورت 
گسیخته  افسار  رشد  برای  جویی  چاره  عدم 
تورم و نهادینه شدن رکود اقتصادی در هشت 
فصل متوالی که در سال 92 به اوج رسیده بود 
عالوه بر فشار به دهک های متوسط و پایین 
و  محیط کسب  در  اخالل جدی  ایجاد  زمینه 
فراهم   را  اقتصادی  و  تولیدی  واحدهای  کار 
دولت  شرایط  این  در  داد:  ادامه  کرد.وی  می 
با درک صحیح شرایط اقتصادی وقت، بازگشت 
ثابت و ارامش را در دستور کار خود قرار داد 
های  شاخص  به  االن  که  شد  این  ماحصل  و 
مطلوب اقتصادی با وجود سختی های فراوان 
رسید.طیب نیا ضمن اشاره به دستیابی به تورم 
تک رقمی در سال جاری، گفت: در فصل اول 
سالجاری شاهد دستیابی به رشد 5.۴ درصدی 
تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل بودیم 
ضمن آنکه در فصل دوم تولید ناخالص داخلی 
 9.2 معادل   9۴ تابستان  با  قیاس  در  کشور 

ماهه  شش  مجموع  است.  داشته  رشد  درصد 
اول 95 با 9۴ نشان می دهد رشد ۷.۴ درصد 
بوده است.وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح 
کرد: رشد اقتصادی که هم اکنون به آن دست 
یافته ایم، در نتیجه گشایش های منتظره در 
بود.  بینی  پیش  قابل  نفت  صادرات  و  تولید 
البته بخش نفت در دستیابی به این رشد موثر 
بود ولی سایر بخش ها نیز در این رشد نقش 
چند  از  بعد  صنعت  اند.رشد  کرده  ایفا  مهمی 
بهبود  نیز  رکود مثبت شده و رشد کشاورزی 
یافته است.به گفته طیب نیا، پیش بینی روند 
ها از عملکرد نیمه دوم نشان میدهد که اقتصاد 
ایران در سال 95 شاهد رشد اقتصادی باالتر از 
البته  بود.  خواهد  رقمی  تک  تورم  و  درصد   5
است. موفقیت  این  استمرار  مهم  دولت  برای 
اقتصاد  دهیم  اجازه  نباید  اینکه  بیان  با  وی 
رکود  و  باال  تورم  و  ثباتی  بی  دچار  مجدد 
شدید شود، افزود: مهم است که رشد های باال 
اشتغال  و  گرا  صادرات  تورم  کنترل  با  همراه 
زا باشد.طیب نیا گفت: قضاوت درباره عملکرد 
از جمله  هایی  نیازمند مالحظه  دولت  و  ملت 
محدودیت ها، گذشته های تاریخی و عملکرد 
سایر کشورهاست. در نظر بگیریم اقتصاد ایران 
در سال های قبل با شدیدترین تحریم ها مواجه 
بوده است و همزمان یکی از شدیدترین مقاطع 
است.وزیر  کرده  تجربه  را  نفت  قیمت  کاهش 
امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر مجدد رشد 
های منفی اقتصادی را در سال های 91 و 92 
کشورهای  سایر  عملکرد  اگر  و  بیاوریم  یاد  به 
است  آنزمان  کنیم  مرور  را  نفت  صادرکننده 
که می توان به درستی عملکرد ملت و دولت 
ایران را بررسی کرد.وی ادامه داد: اقتصاد ایران 
به شرایط کم نظیری دست یافته و این نشان 
کامال  ششم  برنامه  اقتصادی  اهداف  میدهد 
دست یافتنی است.طیب نیا با طرح این پرسش 

راضی  مردم  اشتغال  و  مردم  معیشت  از  که 
ملت  است.  منفی  من  پاسخ  گفت:  هستیم؟ 
ما شایسته این شرایط نیست. اگر همه با هم 
باشیم و از پتانسیل های موجود بهتر استفاده 
کرده و هم دلی و هم زبانی را پیشه کنیم قطعا 
اقتصادی شدنی  باالی  های  رشد  به  دستیابی 
است به شرط آنکه منازعات انتخاباتی و اهداف 
و  نکنیم. خاشعانه  اهداف  این  وارد  را  سیاسی 
می  خواهش  سیاسی  های  جناج  از  خاضعانه 
ایران  ارتقای  با ملت و در راستای  کنم همراه 
اسالمی تالش کنیم.به گفته وی، چالش های 
کنونی نظام بانکی تحول و اصالح در این نظام 
را به گذرگاه حساس در پیشرفت اقتصاد کشور 
تبدیل کرده است البته دولت یازدهم از ابتدا به 
این مهم توجه کرده و به بازیابی نظام بانکی و 
نقش آن در پیشرفت اقتصاد واقف بود ولی این 
ادامه  است.وی  مناسبی  نیازمند سیاستگذاری 
داد: در حال حاضر بیش از ۴5 درصد از منابع 
نظام بانکی از چرخه خلق اعتبارات خارج شده 
بدهی  و  غیرجاری  های  دارایی  انباشت  است. 
که  است  مشکالت  از  ای  زنجیره  دولت  های 
اجازه نمی دهد نظام بانکی به تقاضاهای باالی 
با  متناسب  عرضه  و  کافی  پاسخ  تسهیالت 
تقاضا داشته باشد.وزیر امور اقتصادی و دارایی 
اگر چه حجم بدهی های دولت نسبت  گفت: 
به قبل بسیار افزایش یافته است ولی هنوز در 
پایین  با سایر کشورهای جهان بسیار  مقایسه 
نیست  مشکل  ها  بدهی  باالی  حجم  است. 
بلکه مشکل نابسمانی بدهی های دولت است.
این  منظم  برگزاری  گفت:  ادامه  در  طیب نیا 
همایش باعث شده است که همایش به محلی 
برای تبادل نظر کارشناسان درباره آثار تحول 
ارتباطات  فناوری  بر  مبتنی  بانکداری  نظام 
تبدیل شود. در سند چشم انداز 1۴۰۴ از ایران 
به عنوان جایگاه اول منطقه از لحاظ اقتصادی، 
فناوری و تولید یاد شده است. سیستم بانکی 
در  اقتصادی  نظام  ابزارهای  مهمترین  از  یکی 
جایگاه بین المللی است. چرا که بخش مهمی 
کشور  بانکی  سیستم  برعهده  مالی  تامین  از 
است.وی افزود: برای ایفای این وظیفه سیستم 
به  نوین  فناوریهای  از  استفاده  با  باید  بانکی 
مرکز ثقلی در منطقه تبدیل شده و از طریق 
به  بانکهای خارجی  با  تعامل  و  جذب سرمایه 
اهداف ترسیم شده در سند چشم انداز 1۴۰۴ 
به  اشاره  با  همچنین  کند.طیب نیا  پیدا  دست 
سیاستهای اقتصاد مقاومتی، گفت: نظام بانکی 
مالی  تامین  منبع  مهمترین  عنوان  به  کشور 
صنایع رسالت سنگینی را در اجرای سیاستهای 

اقتصاد مقاومتی برعهده دارد.
نوین سازی نظام بانکی

 9 بند  در  همچنین  گفت:  اقتصاد  وزیر 
بر  رهبری  معظم  مقام  ابالغی  سیاستهای 
از  حمایت  در  پیشگامی  و  اقتصاد  در  ثبات 
بخش واقعی تولید تاکید شده است.وی ادامه 
کشور  بانکی  نظام  در  اصالح  اصلی  رکن  داد: 
نوین سازی نظام بانکی است و این تحول باید با 
استفاده از فناوریهای پیشرفته حوزه ارتباطات 
و فناوری اطالعات انجام گیرد.طیب نیا با اشاره 

به مشکالت دولت برای پیاده سازی برنامه های 
برنامه هایی  و  اهداف  تحقق  گفت:  اقتصادی 
انجام شده  پیش بینی شده دولت در شرایطی 
که با حجم باالیی از مشکالت به جای مانده از 
ظالمانه  تحریمهای  کنار  در  گذشته  دوره های 
افزود:  اقتصاد  بوده ایم.وزیر  مواجه  سلطه  نظام 
اقتصادی،  فعاالن  به  دولت  بدهی  باالی  حجم 
قرار  مضیقه  و  اقتصادی  تنگنای  در  را  دولت 
برای  عدم چاره جویی  در صورت  و  است  داده 
نهادینه شدن رکود  تورم و  این معضلها، رشد 
وارد  بر  عالوه  می توانست  پیاپی  فصل   ۸ در 
زمینه  جامعه  پایین  دهکهای  بر  فشار  شدن 
کار  و  کسب  فضای  در  جدی  اخالل  ایجاد 
دولت  دلیل  همین  به  کند.  فراهم  را  کشور 
مهار رکود و تورم و بازگشت آرامش به فضای 
اقتصاد را در دستور کار خود قرار داد و ماحصل 
مطلوب  شاخصهای  به  دستیابی  سیاستها  این 

اقتصادی بوده است.
مشکل نابسامان بودن بدهی ها

وزیر اقتصاد با بیان اینکه بدهیها مشکل اصلی 
بودن  نابسامان  مشکل  بلکه  نیست  دولت 
بدهیها است، گفت: برای ساماندهی بدهیهای 
دولت بازار بدهی تشکیل شده است که به این 
بدهی  پرداخت  برای  جدیدی  ظرفیت  وسیله 
افزود:  ایجاد می شود.وی  بانکی  نظام  به  دولت 
در این راستا باید دو نکته مد نظر قرار گیرد؛ 
تامین مالی دولت  افزایش  با  این سیاست  اوال 
از طریق بازار بدهی منجر به افزایش نرخ سود 
اوراق  طریق  از  دولت  مالی  تامین  ثانیا  نشود، 
بخش  برای  مالی  تامین  سبب سخت تر شدن 
یک  در  دولت  گفت:  نگردد.طیب نیا  خصوصی 
بانکی دو  با هدف تقویت نظام  اقدام زیربنایی 
قانون را در حوزه پولی و بانکی در کمیسیونهای 
می کند.وی  پیگیری  دولت  هیئت  تخصصی 
در  شرعی  ابهامات  از  پاره ای  زدودن  افزود:  
عملیات  تا  می شود  باعث  مرکزی  بانک  قانون 
بانکی کشور از پشتوانه باالتر شرعی برخوردار 
گردد.وزیر اقتصاد گفت: انتظار می رود در حوزه 
غیرمتشکل  بازار  بازار،  ساماندهی  و  شفافیت 
بلندی  قدمهای  قانون  دو  این  تدوین  با  پولی 
برداشته شود. در قانون بانک مرکزی اختیاراتی 
به بانک مرکزی داده می شود که بر اساس آن 
قدرت  از  متخلف  مالی  موسسات  با  برخورد 
بیشتری برخوردار می شود و همچنین افزایش 
سرمایه بانکها را در چارچوب قوانین مختلف از 
خواهد  قرار  توجه  مورد  سالیانه  بودجه  جمله 
بر  نظارت  به  اشاره  با  پایان  در  گرفت.طیب نیا 
یکی  مالی  نظارت  کرد:  تاکید  مالی  بازارهای 
عملکرد  از  اطمینان  اصول  پیشرفتهای  از 
صحیح نظام مالی کشور است. در همین راستا 
مقررات گذاری و نظارت بر حسن اجرای آنها از 
زمینه  این  توجه دولت در  نقاط کلیدی مورد 

می باشد
ارزانی دالر ادامه دارد

ارزانی  پیام  دیگر  بار  مرکزی  بانک  رئیس کل 
برای قیمت دالر را تکرار کرد و از ادامه روند 
در  گفت.به  سخن  آینده  روزهای  در  نزولی 
روزهای گذشته چندین بار از سوی رئیس کل 

بانک مرکزی اعالم شده است که روند نزولی 
قیمت دالر در بازار ادامه داشته و به وضعیت 
که  است  حالی  در  این  رسید.  خواهد  باثباتی 
قیمت ها از حدود ۴2۰۰ تومان در اواخر هفته 
گذشته تاکنون تا حدود 39۰۰ تومان و حتی 
بانک  کل  است.رئیس  یافته  کاهش  کمتر 
تاکید داشته قیمت دالر در  مرکزی که اخیرا 
روند نزولی قرار دارد و ادامه خواهد داشت، بار 
تاکید کرد و در همایش  این موضوع  بر  دیگر 
بانکداری الکترونیک یادآور شد که قیمت دالر 
به روند نزولی ادامه می دهد و ارزان تر خواهد 
رئیس  عنوان  به  سیف  که  بود  پیامی  شد.این 
کل بانک مرکزی و فرد تاثیرگذار در بازار ارز 
برای فعاالن اقتصادی داشت که خود می تواند 
و  باشد  بازار  در  تاثیرگذاری  برای  سینگالی 
قیمت ها را مجدد تحت تاثیر قرار دهد.وی البته 
واردات  برای  مرکزی  بانک  اخیر  بخشنامه  به 
کاال و گشایش ال سی نیز اشاره داشت و در 
اینگونه  کرد.سیف  شفاف سازی  موارد  برخی 
با بخشنامه گشایش  رابطه  داد که در  توضیح 
وجود  برداشت هایی  سوء  اسنادی  اعتبارات 
بخشنامه  اصل  است که  در حالی  این  داشت، 
از این قرار است که در لحظه گشایش اعتبار 
یک فرد واردکننده باید 1۰ درصد مبلغ ریالی 
را بر اساس نرخ 36۰۰ تومانی دالر به صورت 
اعتبار  گشایش کننده  بانک  به  علی الحساب 
وجه  بتواند  اسناد  مبادله  لحظه  در  تا  بپردازد 

را تسویه کند.
مبنای تسویه حساب با واردکننده

دو  میان  این  در  کرد  عنوان  وی  که  طور  آن 
از  یک  هر  که  معنا  این  به  دارد  وجود  نرخ 
در  دالر  قیمت  و  تومان   36۰۰ یعنی  نرخ  دو 
زمان تسویه کمتر باشد، مبنای تسویه حساب 
زمان  اگر  گرفت.  خواهد  قرار  واردکننده  با 
بانک  کل  نباشد.رئیس  بیشتر  ماه  یک  از  آن 
بانک  از جمله مهم ترین دستاوردهای  مرکزی 
توسعه  را  اطالعات  فناوری  زمینه   در  مرکزی 
)شاپرک(،  کشور  الکترونیکی  پرداخت  شبکه 
توسعه  )نماد(،  داده  امنیت  مدیریت  نظام 
اعتباری )مکنا(  نظارت  و  سامانه مرکز کنترل 
و همچنین طراحی و پیاده سازی سامانه صدور 
یکپارچه الکترونیکی دسته چک )صیاد( عنوان 
سامانه  راه اندازی  به  حال  عین  در  کرد.وی 
الکترونیکی  مبادالت  سامانه  یعنی  چکاوک 
چک اشاره داشت و با وجود این که این طرح را 
ارتقاء عوامل امنیتی و استانداردسازی طراحی 

و چاپ دسته چک دانست، اما این را هم گفت 
که مکانیزه نبودن فرآیند پذیرش چک در این 
سامانه هزینه های باالیی به همراه داشته است. 
از این رو بانک مرکزی با هدف رفع این مشکل 
حضور  سامانه  پیاده سازی  و  طراحی  حال  در 
صیاد  یعنی  چک  دسته  الکترونیکی  یکپارچه 

است.
استاندارد  همچنین  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
چک  دسته  امنیتی  ضریب  افزایش  و  سازی 
از  را  دنیا  روز  استانداردهای  از  بهره گیری  با 
در  که  و گفت  دانست  اهداف صیاد  مهم ترین 
نتیجه اجرای آن مدت زمان عملیات تصدیگری 
به طور محسوسی کاهش می یابد. درعین حال 
که ورود اطالعات در فرم های واگذاری چک در 
سامانه چکاوک با دقت بیشتر و میزان خطای 

کمتری انجام خواهد شد.

خواهش وزیر اقتصاد از سیاسیون؛

اقـتصاد را وارد منـازعات سـیاسی نـکنند
* طیب نیا : از معیشت مردم راضی نیستم                       * سیف : ادامه روند نزولی قیمت دالر

ملت ما شایسته این شرایط نیست. 
اگر همه با هم باشیم و از پتانسیل های 
موجود بهتر استفاده کرده و هم دلی و 
هم زبانی را پیشه کنیم قطعا دستیابی 

به رشد های باالی اقتصادی شدنی 
است به شرط آنکه منازعات انتخاباتی 

و اهداف سیاسی را وارد این اهداف 
نکنیم.

حجم باالی بدهی دولت به فعاالن 
اقتصادی، دولت را در تنگنای اقتصادی 

و مضیقه قرار داده است و در صورت 
عدم چاره جویی برای این معضلها، رشد 
تورم و نهادینه شدن رکود در 8 فصل 
پیاپی می توانست عالوه بر وارد شدن 
فشار بر دهکهای پایین جامعه زمینه 
ایجاد اخالل جدی در فضای کسب و 

کار کشور را فراهم کند. 

صادرکنندگان  اتحادیه  رییس  نایب 
پوست، ساالمبور و چرم ضمن انتقاد 
از دستورالعمل جدید ارزی اظهار کرد: 
از این ابالغیه بوی پیمان سپاری می آید 
و  واقعی  خصوصی  بخش  مطمئنا  و 
این موضوع لطمه  از  صادراتی کشور 

می بینند.
سعید شادکام درباره شرایط جدیدی 
برای  مرکزی  بانک  است  قرار  که 
واردکنندگان در نظر گیرد تا با دالر 

36۰۰ تومان گشایش ال سی داشته باشند و 
نیز تکلیف بانک مرکزی تا پایان اسفندماه سال 
جاری مبنی بر خریداری ارز حاصل از صادرات 
محصوالت عمده صادراتی، به ایسنا گفت : در 
فرآیند تولید هیچ حمایتی از سوی دولت چه در 
ارتباط با وام های کم بهره و چه در ارتباط با نرخ 
ترجیحی صورت نمی گیرد؛ بنابراین اگر قرار باشد 
ارز را با نرخ دستوری به بانک مرکزی بفروشیم 

اقدامی غلط است.
وی ادامه داد: به نظر می رسد در این دستورالعمل 
بیش از هر نهاد دیگری باید بر نهادهای دولتی 
و خصولتی و نیز پتروشیمی ها و واحدهای نفتی 
واقعی  خصوصی  بخش  که  چرا  کرد،  نظارت 
مشکلی با این قضیه ندارد اما مساله مهم این 
است که پتروشیمی ها، دولتی ها و نفتی ها حاضر 
به فروش ارز خود نیستند و در نهایت این بخش 
همه  می بیند.چرا  لطمه  که  است  خصوصی 
هزینه های بخش خصوصی آزاد حساب شود اما 
ارز صادرات نرخ ثابت داشته باشد؟نایب رییس 
اتحادیه صادرکنندگان پوست، ساالمبور و چرم 
ایران در ادامه با بیان این که دستورالعمل اخیر 
راه گشا نیست، خاطر نشان کرد: به نظر می رسد 
اگر هدف از این قضیه جلوگیری از دو نرخی بودن 

است باید این مجوز صادر شود تا هر کسی هرچه 
می خواهد وارد کند و در نهایت نرخ ارز مبادله ای 

برداشته شود. 
در نهایت این قیمت محصوالت است که خودش 
را در بحث عرضه و تقاضا تعدیل می کند و اگر قرار 
است دولت نقش حاکمیتی و نظارتی داشته باشد 
باید لیست کاالهای استراتژیک جدا و مدیریت 
خاصی در مورد آنها انجام شود و مابقی کاالها 
در فضای بگیروببند قرار نداشته باشند.شادکام 
را  ارز  بازار  قهریه  نیروی  با  می خواهند  افزود: 
مدیریت کنند، اما باید بدانند که از این قضیه بوی 
یارانه های سوختی،  پیمان سپاری می آید. همه 
انرژی و غیره توسط بخش تولید و صادرات به 
صورت آزاد خریداری می شود و باید ارزی را که 
با مصیبت به دست آورده با نرخ ثابتی به بانک 

مرکزی بفروشد.
وی با اشاره به این که اگر صادرکننده 1۰۰ هزار 
دالر اخذ کرده باید این رقم را با نرخ ثابتی به 
فروش برساند، در حالی که در حال حاضر با تورم 
حدود 9 درصدی در جامعه روبرو هستیم و قیمت 

تمام شده روز به روز افزایش می یابد.
صادرکنندگان تنها می توانستند با افزایش نرخ ارز، 
هزینه های خود را پوشش دهند اما با این اقدام 

دچار مشکل خواهد شد.

منابع پیش بینی شده  از محل 
 1395 سال  بودجه  قانون  در 
صادرات  از  حمایت  برای 
اعتباری معادل 12۰  غیرنفتی 
یافته  تخصیص  تومان  میلیارد 
یارانه  عنوان  به  زودی  به  که 
واحدهای  به  تسهیالت  سود 
تولیدات  اولویت  با  تولیدی 

صادراتی پرداخت خواهد شد.
توسعه  از  حمایت  بسته 
صادرات غیرنفتی در خردادماه 
سال جاری از سوی معاون اول 

رییس جمهور ابالغ شد تا در قالب حمایت 
از توسعه صادرات غیرنفتی و در چارچوب 
و  ملی  اقتصاد  برون گرایی  پیشبرد  برنامه  
تحقق اهداف توسعه صادراتی سال 1395 
شده  پیش بینی  منابع  گرفت.  قرار  مدنظر 
صندوق  منابع  شامل  دستورالعمل  این  در 
توسعه ملی، منابع بودجه ای و منابع بانکی 

است.
ماده 3  در  نظر گرفته شده  در  اعتبار  کل 
معادل  غیرنفتی  صادرات  از  حمایت  بسته 
درصد   3۰ که  است  تومان  میلیارد   ۴۰۰
تومان  میلیارد   12۰ معادل  رقم  این  از 
تخصیص یافته تا به زودی پرداخت آن در 

دستور کار قرار گیرد.
تسهیالت  سود  یارانه  عنوان  به  رقم  این 
تولیدات  اولویت  با  تولیدی  واحدهای  به 
خدمات  شرکت های  جمله  از  صادراتی 
منظم  خطوط  برقراری  مهندسی،   – فنی 

توسعه  آموزشی،  مبانی  دریایی،  و  هوایی 
از  بخشی  و  نمایشگاه ها  در  حضور  برند، 
هزینه های زیرساخت های تجاری تخصیص 

یافته است.
صندوق  اعتبارات  محل  از  این  بر  عالوه 
تومان  میلیارد   2۰۰۰ که  ملی  توسعه 
بهره  با  تومان  میلیارد   3۰۰ تاکنون  بوده 
16 درصد پرداخت شده و صندوق توسعه 
تومان  میلیارد   1۷۰۰ است  مدعی  ملی 
سپرده گذاری  بانک   12 در  را  باقی مانده 
بهره  با  که  بوده  این  بر  قرار  و  است  کرده 

11 درصد در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
نکته قابل تامل این است که علی رغم ادعای 
صندوق توسعه ملی مبنی بر سپرده گذاری 
1۷۰۰ میلیارد تومانی در بانک ها مشخص 
پرداخت ها  این  دلیل  چه  به  که  نیست 
نشده  عملیاتی  مربوطه  بانک    12 توسط 
صادرکنندگان  دست  به  مذکور  مبالغ  و 

نرسیده است.

خبر خوش برای تولیدکنندگان صادراتیبوی پیمان سپاری ارزی می آید



آگهی مناقصه   
 نوبت اول 

شهرداری پاوه به استناد موافقتنامه های سال 1395 .در نظر دارد اجرای پروژه  
ذیل را از محل اعتبارات طرح تملک دارائیهای سرمایه ای به مناقصه بگذارد .

لذا ازکلیه شرکتهای دارای صالحیت که مایل به شرکت در این مناقصه میباشند دعوت به عمل 
می آید که از روز سه شنبه مورخ 95/10/14 تاپایان وقت اداری روزپنجشنبه مورخ 95/10/23 
در ساعات اداری غیر از ایام تعطیل جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد ذیحسابی شهرداری 
پاوه واقع در میدان شهداء-خیابان امام محمد غزالی مراجعه واسناد مربوطه را پس از تکمیل تا 
پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95/11/4 به واحد حراست تحویل  یا جهت کسب اطالعات 

بیشترباشماره تلفن 08346122891 داخلی 26  تماس حاصل نمایند:

شرایط:
1-برآورد  پروژه براساسه فهرست بهای راه وباند وفرودگاه سال 1395 می باشد. 

2-حداقل پایه مورد نیاز پایه 5 رشته راه یا ابنیه می باشد .
3-سایر اطالعات وجزئیات مربوطه به معامله در اسناد مناقصه طبق قانون برگزاری مناقصات 

مندرج است.
4-پیشنهادات بایستی بطور صریح وروشن وبدون الک گرفتگی وخط خوردگی در پاکت باشند. 
نفع  به  ترتیب  به  آنان  وتضمین  سپرده  شوند  منصرف  هرگاه  مناقصه  ودوم  اول  5-برندگان 

شهرداری ضبط خواهد شد.
6-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است . 

7-هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
8-آگهی درپایگاه اطالع رسانی شهرداری پاوه به نشانی www.pavehcitv.ir  قابل رویت 

ودستیابی می باشد
9-پیشنهادات واصله در روز سه شنبه مورخ 95/11/5 در جلسه کمیسیون معامالت شهرداری 

راس ساعت 15 در محل شهرداری پاوه مفتوح می گردند.
روابط عمومی شهرداری پاوه

ردیف

1

شرح پروژه 

احداث معبرارتباطی سه راهی 
ارشاد به خیابان شهید چمران

مبلغ اعتبار مصوب)ریال(

2/8۶0/000/000

مبلغ سپرده )ریال(

14/۳00/000

شهرداری پاوه

اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند      یشه زمان

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
سردبیر: سعید حیدری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم

چاپ: کارگر 

اوقات شرعی
اذان صبح 5/45   طلوع آفتاب 7/14 
اذان ظهر 12/09  اذان مغرب 17/24

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، برنامه »مشهد 
را  اسالم«  جهان  فرهنگی  پایتخت   ،2017
فرصتی برای تعالی و توسعه فرهنگ کشور و 
همچنین معرفی و ترویج فرهنگ رضوی به 

جهانیان دانست.
به گزارش پیام زمان از مرکز روابط عمومی 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  رسانی  اطالع  و 
امیری در مراسم  اسالمی  سیدرضا صالحی 
نواختن زنگ آغاز برنامه های »مشهد 2017، 
پایتخت فرهنگی جهان اسالم« در دبیرستان 
فردوسی شهر مشهد، ضمن تبریک این روز 
با  باشکوه و  را روزی زیبا،  امروز  به همگان، 
و جهان  اسالمی  ایران  برای مشهد،  عظمت 

اسالم توصیف کرد.
پایتخت  عنوان  به  مشهد  انتخاب  وی، 
را   2017 سال  در  اسالم  جهان  فرهنگی 
گفت:  و  ندانست  جهانی  توصیه  و  تصادفی 

مشهد،  هویت  و  مصشهدالرضاست  مشهد، 
هویت ما و هویت اهل بیت)ع( است. 

امروز  افزود:  اسالمی  وارشاد  فرهنگ  وزیر 
ایران  هویت  تا  کنیم  می  برگزار  را  جشنی 

اسالمی را به رخ جهانیان بکشیم. 
بن  علی  حضور  داد:  ادامه  امیری  صالحی 
مقدس  را  ایران  سرزمین  الرضا)ع(،  موسی 
پایتخت  افتخار  امروز  آن،  بدنبال  و  کرده 
فرهنگی جهان اسالم نصیب مشهد شده و در 
آینده نه چندان دور مشهد به عنوان پایتخت 

دایمی فرهنگی جهان اسالم خواهد شد.
دنیای  در  افزود:  یازدهم  دولت  کابینه  عضو 
امروز  و...  پر خشونت تکفیری ها، سلفی ها 
از بلندای مشهد مقدس، پیام صلح، برادری، 
زندگی مسالمت آمیز، اخوت برخاسته و در 

دنیا شنیده می شود. 
بار  مشهد  مکتب  امیری،  صالحی  گفته  به 

دیگر هویت خود را بازیابی می کند و انسانها 
نوین  تمدن  درخشش  شاهد  دیگر  یکبار 

اسالم خواهند بود. 
جشنواره  سیاستگذاری  شورای  رئیس 
رضا)ع(  امام  هنری  و  فرهنگی  المللی  بین 
خاطرنشان کرد: همزمانی آغاز برنامه »مشهد 
با  اسالم«  جهان  فرهنگی  پایتخت   ،2017
جشن میالد حضرت مسیح)ع( که پرچمدار 
صلح و دوستی و همزیستی در دنیا بود را به 

فال نیک و مبارک می پنداریم. 
این  کرد  امیدواری  ابراز  امیری  صالحی 
حرکت که از اکنون آغاز شده هر روز پرثمرتر 

و درخشان تر ظاهر شود.
های  برنامه  آغاز  زنگ  نواختن  مراسم  در 
جهان  فرهنگی  پایتخت   ،2017 »مشهد 
شورای  مجلس  نمایندگان  استاندار،  اسالم« 
اسالمی و جمعی از مسووالن استانی و محلی 

حضور داشتند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی عنوان کرد:

»مشهد 2017« پایتخت فرهنگی جهان اسالم

فقط یک رای تا بازگشت الواح 
هخامنشی به کشور

پایانی  روزهای  به  هخامنشی  الواح  بازگرداندن  فرآیند 
خود نزدیک می شود، روندی که برای بازگشت این اشیاء 
دیگر  رای  یک  فقط  و  است  بازگشت  غیرقابل  شده  طی 
مرکز  از  نقل  داریم.به  فاصله  تاریخی  اشیاء  این  ورود  تا 
فرهنگی،  میراث  سازمان  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط 
اموال  و  موزه ها  امور  مدیرکل  کارگر«،  »محمدرضا 
منقول تاریخی گفت: فرآیندی که برای بازگرداندن الواح 
فقط یک  و  است  بازگشت  غیرقابل  هخامنشی طی شده 

رای دیگر تا بازگشت این اشیاء به کشور باقیمانده است.
از  تاریخی  اشیاء  قاچاق  بیان کرد: محموله های  »کارگر« 
قضایی  مراجع  است  ممکن  دو طریق شناسایی می شود، 
کشورهایی که اشیاء به آنجا قاچاق شده این محموله ها را 
شناسایی کند یا احتمال دارد پلیس بین الملل )اینترپل( 
کنند،  اشیاء  این  شناسایی  به  اقدام  کشورها  گمرک  و 
کشورها  از  بسیاری  عضویت  به  توجه  با  صورت  هر  در 
به  کشورها  الزام  بر  مبنی  یونسکو  کنوانسیون 1۹70  در 
بازگرداندن اشیاء تاریخی قاچاق به کشورهای صاحب آثار، 
کشف  با  تاریخی  اشیاء  محموله های  بازگرداندن  پیگیری 

این آثار در کشورها آغاز می شود.

برگزاری  جشنواره فیلم فجر
 در تمام استان ها

همزمان  برپایی  به  اشاره  با  سینمایی  سازمان  رئیس 
گفت:  کشور،  استان های  در  فجر  فیلم  جشنواره 
جشن  فجر،  فیلم  جشنواره  امسال  که  امیدوارم 
ایوبی  باشد.حجت اله  ایران  مردم  سینمایی  باشکوه 
خبری  ستاد  با  گفت وگو  در  سینمایی  سازمان  رئیس 
مطالبات  مهمترین  جمله  از  گفت:  فجر  فیلم  جشنواره 
در  که  است  این  کشور  استان های  خواسته های  و 
مبارک  دهه  در  که  کشور  فرهنگی  رویداد  مهم ترین 

باشند. سهیم  می شود،  برگزار  فجر 
سال  در  که  است  خوشحالی  جای  برایم  افزود:  وی 
اول دولت تدبیر و امید جشنواره فجر را در سی نقطه 
این  پایانی  سال  در  هم  امسال  و  کنیم  برگزار  کشور 
را  فجر  فیلم  جشنواره  که  داریم  را  این  افتخار  دولت 
گفت:  کنیم.ایوبی  برگزار  استان ها  تمام  در  همزمان 
باشکوه  امسال جشنواره فیلم فجر، جشن  امیدوارم که 
سی  فیلم های  اکران  باشد.برنامه  ایران  مردم  سینمایی 
به  استان ها  مراکز  در  فجر  فیلم  جشنواره  پنجمین  و 
مدت ده روز از تارخ 1۶ تا 2۶ بهمن ماه درنظر گرفته 

است. شده 

حضور ایران در چهار نمایشگاه جهانی 
صنایع دستی 

دستی  صنایع  معاونت  بازرگانی  و  صادرات  مدیرکل 
دهلی  خارجی  های  نمایشگاه  در  شرکت  گفت:  کشور 
آلمان  مونیخ  و  عمان  مسقط  اسپانیا،  فیتور  هند،  نو 
ماهه  سه  در  معاونت  این  های  برنامه  مهمترین  از 
دوشنبه  روز  محمودیان  است.پویا  جاری  سال  پایانی 
معاونان صنایع دستی  پانزدهمین همایش سراسری  در 
عرضه  برای  هماهنگی  و  ریزی  برنامه  افزود:  کشور 
های  نمایشگاه  در  ایران  های  توانمندی  و  محصوالت 
برای صادرات  اهمیت خاصی  از  از کشور همواره  خارج 

کشور برخوردار است.
و  اسپانیا  فیتور  نو هند،  نمایشگاه دهلی  داد:  ادامه  وی 
مسقط عمان در دی و بهمن و نمایشگاه هنرهای دستی 
مونیخ آلمان از 1۸ تا 2۴ اسفند سال جاری برگزار می 
و  رویدادها  برگزاری  در  کرد:  تاکید  شود.محمودیان 
در  مشارکت  نیز  کشور  داخل  تجاری  های  نمایشگاه 
داخلی(،  دکوراسیون  و  میدکس)معماری  نمایشگاه 
هایی  نمایشگاه  و  روستاییان،  های  توانمندی  نمایشگاه 
از  مرکزی،  فارس،  کرمان،  خوزستان،  های  استان  در 

برنامه های پبش رو مهم است.

فیلم یک عاشقانه ساده

یادها و خاطره ها در زمان امروز یادی می کند از فیلم یک عاشقانه 
امیر عربی  نویسندگی  و  به کارگردانی سامان مقدم  فیلمی  ساده 

ساختهٔ سال 1۳۹0 است.
ساله  خیلی  من  خانم…  مهرانفر(:گندم  )احمد  کرامت 
یا  شما  گذاشتم  پیش  پا  وقتم  هر  میخوام.  رو  شما  خاطر 
بهانه بیکاریمو گرفتین یا اینکه چرا سربازی نرفتم.به خدا 
قسم ما سربازی نرفته مرد شدیم.با اینکه معاف شدم ولی 
میخرم.میرم  به جون  رو  دو سال  این  بخوای،رنج  اگه شما 
منطقه محروم.میرم لب مرز.میرم هرجا که شما بگی خدمت 
می کنم ولی مشکل ایناست؟! شما حتی یه بار وقتی دارم 
باهاتون صحبت میکنم سرتونو باال نمیگیرید تا به چشمای 
من نگاه کنید.برای همینه که میگم اینا بهانست.شما دلت با 
من باشه،قبول کن با من زیر یه سقف بیای،به همین ساعت 
انتظارشو  که شما  بشم  عزیز قسم می خورم همون مردی 
بابام  و منال  به مال  داری.کار میکنم زحمت میکشم،کاری 

ندارم.

یادها و خاطره ها در زمان .....

روزه یک سو شد و عید آمد و دل ها برخاست 
 ِمی ز ُخمخانه به جوش آمد و می باید خواست

نوبت زهد فروشان گران جان بگذشت 
 وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست

امروز با حافظ

فصلی متفاوت
é عارفه جالینوس

با  توام  سال  از  ماه  سه 
شادی،  و  برف  و  سرما 
آن  شادی  که  فصلی 
نمی  بزرگ  و  کوچک 
زمین  که  فصلی  شناسد. 
یک  سفیدش  رنگ  با  را 
ها  آدم  و  کند  می  دست 
سخت  روزگار  این  در  را 
باری دیگر گرد هم جمع 

می کند. فصلی که اولین شبش با گرمی خنده های دیگران 
شروع می شود. فصلی که اضطراب خرابی آدم برفی که ساعت 
ها برای بنا کردنش زمان گذاشته شده است را به همراه دارد. 
برف  از  پوشیده  های  خیابان  در  که  سال  از  روزهایی  تنها 
گلوله  پرتاب  از  برند  می  لذت  که  هایی  آدم  از  است  پر  آن 
های برفی به سمت یکدیگر. تنها فصلی که در آن میلیاردها 
قطره ریز آب، هر یک با شکلی منحصر به فرد زمین را می 
پوشانند. فصلی که سرمای آن همه را به محفل گرم خانواده 
می کشاند،تا فرصتی باشد برای ما آدم ها تا مانند زمان های 
فراموش شده بار دیگر دور هم جمع شویم. هر چند که وصف 
فصل  این  اما  گنجد،  نمی  کلمات  در  زمستان  های  زیبایی 
چیزی را به ارمغان می آورد که شاید کم تر به آن توجه شود 
در این فصل، گرمی خنده بچه ها و کسانی که از غلتیدن میان 

برف ها لذت می برند، می ارزد به سرمای سوزناکش.

لهستان 8۶ هزار اثر نقاشی مشهور جهان را 
خریداری کرد

 ۸۶ شمال  هنری  مجموعه   یک  لهستان  فرهنگ  وزارت 
هزار اثر از نقاشانی چون لئوناردو داوینچی، رامبرانت و پیر 

آگوست رنوآر را به مبلغ 105 میلیون دالر خرید.
آناتولی، وزارت فرهنگ لهستان یکی  به نقل از خبرگزاری 
از مشهورترین مجموعه های هنری جهان شامل ۸۶۶ هزار 
اثر از نقاشان بزرگی چون لئوناردو داوینچی، رامبرانت و پیر 

آگوست رنوآر را به مبلغ 105 میلیون دالر خریداری کرد.
عالوه بر این مجموعه هنری که در موزه زاتورسکی در شهر 
کل  شود،  می  نگهداری  لهستان  جنوب  در  واقع  کراکوف 
حقوق 250 هزار نسخه خطی و اسناد تاریخی نیز به دولت 

لهستان واگذار شده است.
آدم کارول زاتورسکی، یکی از شخصیت های مشهور و صاحب 
مجموعه هنری مذکور پس از پذیرفتن مبلغ پیشنهاد شده 
به وی از سوی دولت لهستان، با پیوتر گلینسکی معاون وزیر 
فرهنگ این کشور به توافق رسید و آن را به قیمتی بسیار 

پایین تر از ارزش واقعی خود به دولت فروخت.
او گفته است که با اختیار خود قیمت پیشنهاد شده برای 
را  لهستان  دولت  توسط  بها  گران  هنری  مجموعه  این 
پذیرفته و فکر می کند آثار مذکور را اهدا کرده و کار بزرگی 

را انجام داده است.

دلنوشتـه

خوشبخت کسی است که در او مهر و دوستی 
آشیانه دارد. 

حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

معجزه وجود دارد

دکتر  نوشته  دارد«  وجود  »معجزه  کتاب 
از  زاهدی  زهره  ترجمه  با  ال  وایس  برایان 
سوی نشر آینده درخشان به تازگی وارد بازار 

کتاب شده  است.
اثر  دارد«  وجود  »معجزه  مهر  گزارش  به 
برایان  از  است.  وایس  ال  برایان  دکتر  جدید 
دارد«  حقیقت  عشق  »تنها  کتاب های  وایس 
به  بسیار«  زندگی های  بسیار  »استادان  و 
بسیار  »استادان  که  شده اند  ترجمه  فارسی 
لیست  در  در سال 2010  بسیار  زندگی های 
قرار  تایمز  نیویورک  پرفروش  کتاب های 
به  درمانی  گذشته  از  ال وایس  برایان  گرفت. 
عنوان روشی برای معالجه ی بیماران استفاده 
می کند و نتایج درمان بر روی تعداد زیادی از 
بیماران را در کتاب جدیدش به نام »معجزه 

وجود دارد« آورده است.

در بازار کتاب

در سال  داخلی  و محصوالت خوب  هالیوودی  فیلم های  مدد  به  فرانسه  آفیس  باکس 
201۶ سالی پررونق را پشت سر گذاشت.

 به نقل از ورایتی، بازار سینمای فرانسه در سال 201۶ دومین سال  پررونق خود را 
در نیم قرن اخیر تجربه کرد و مرکز بررسی های این کشور با اعالم این خبر گزارش 
فروش این سال را اعالم کرد. این گزارش با بررسی همه فیلم ها از هر ملیتی که در 
این کشور روی پرده رفته به دست آمده و نشان دهنده تماشاچی 21۳ میلیون نفری 
است که ۳.۶ درصد باالتر از 2015 و کمی پایین تر از شمار 217 میلیون نفری مربوط 

به سال 2011 است.
هنوز برای آمار فروش رقمی ارایه نشده که طبق سنت هر سال در ماه می منتشر خواهد 
شد، اما پیش بینی فروش 1.۴ تا 1.5 میلیارد دالری برای باکس آفیس سال 201۶ این 

کشور شده است.   
این آمار در دیگر بازارهای اروپایی نیز تکرار شده و دیگر کشورهای اروپایی نیز در سال 
201۶ شاهد رشد فروش خود بوده اند.  این در حالی است که از فیلم هایی چون »جنگ 
ستارگان 7«، »مینیون ها« و »ژوراسیک پارک« 2015 در سال 201۶ خبری نبود. با 
این حال ترکیبی از فیلم های قوی هالیوودی و ساخت فیلم ها موفق کمدی فرانسوی 

موجب فروش درخشان سینمای این کشور شد.

سال خوب سینما در فرانس
کوتاه از جهان

سید امیر سیدزاده تهیه کننده »سهیال« با اعالم اینکه هیات انتخاب فجر این فیلم را 
دیده است از دریافت پروانه نمایش این فیلم سینمایی خبر داد.

فیلم   آخرین وضعیت  درباره  مهر  با  تهیه کننده سینما در گفتگو  امیر سیدزاده  سید 
فیلم  این  فنی  مراحل  تمام  گفت:  غفاری  محمود  کارگردانی  به  »سهیال«  سینمایی 
سینمایی به پایان رسیده است و چندی پیش هم نسخه نهایی آن را تحویل دبیرخانه 
سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر دادیم و طبق اطالعات من این فیلم مورد بازبینی 
هیات انتخاب و مورد توجه آنها قرار گرفته است.وی افزود: زیرنویسی انگلیسی »سهیال« 
هم به پایان رسیده است، با توجه به اینکه چندی پیش آنکه لویکه نماینده جشنواره 
»برلین« به ایران آمد ما این زیرنویس را برای فیلم انجام دادیم و او این فیلم را مورد 

بازبینی قرار داد.

هیات انتخاب فجر »سهیال« را دیده است
کوتاه از ایران


