
دادستان کل کشور:

اختالف بین دولت و قوه قضاییه، اختالف دو برادر است
دادسـتان کل کشـور گفـت: اختـاف بین مسـئوالن دولـت و قوه قضاییه خانوادگی اسـت و دشـمن آتش 

بیار معرکه شـده اسـت.
 حجـت االسـام محمدجعفـر منتظـری در جمـع خبرنـگاران بـا تاکیـد بر اختـاف افکنی دشـمن گفت: 
مسـائلی کـه مطـرح می شـود از جنس اختاف خانوادگی اسـت باالخـره دو برادر و دو عضـو یک خانواده 
اختافـی پیـدا کردنـد کـه حـل مـی شـود و امیدواریـم مسـئوالن مانع شـوند که دشـمن از این مسـئله 

کند. اسـتفاده  سوء 

اجرای قانون جدید نظام بانکی از تابستان 96
رییس کمیسـیون اقتصادی مجلس شـورای اسـامی گفت: امیدوارم پس از 33 سـال در تابسـتان سـال 
96 بتوانیـم قانـون جدیـد بانکـی متناسـب بـا رویکـرد فقهی و اسـامی و ظرفیت نظـام بانکـی در دنیا را 

عملیاتـی کنیم.
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تصمیم قطعی برای ساخت 
»پیشران  هسته ای و تأمین 

سوخت آن«
مجمع  استراتژیک  بررسی های  و  تحقیقات  مرکز  رئیس 
تشخیص مصلحت نظام از تصمیم قطعی ایران برای ساخت 

»پیشران  هسته ای و تأمین سوخت آن«خبر داد.

موج جدید پاکسازی  ها ؛

بازداشت بیش از 6 هزار نفر 
در ترکیه

پلیس، یک هزار و 699 کارمند  نیروی  دو هزار و 687 
بهداشت  رسمی وزارت دادگستری، 838 کارمند وزارت 
و صدها کارمند از وزارتخانه های دیگر و همچنین 631 
برکنار  کار  از  دولتی  شورای  عضو  هشت  و  دانشگاهی 

شدند.

خبــرخبــر

معاون اول رئیس جمهور: پیگیری طرح های اقتصاد مقاومتی را رها نمی کنیم

 پیشبرد اقتصاد مقاومتی مشارکت همه را می طلبد
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é  گـروه اجتماعـی:  چند سـالي اسـت تقریبـا اکثریـت مردم بـا عبارت 
فیلترینـگ، آشـنایي پیـدا کرده انـد و گروهـي از فیلترکردن بسـیاري از 
وب گاه ها احسـاس رضایـت دارند و محـدود کردن دسترسـي کاربران به 

یکسـري از درگاه هـاي اینترنتـي را الزم و محتـوم مي دانند.

»فيلتر سايت هاي غير اخالقي«
حرف است يا عمل! 

اینکه  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
مقاومتی  اقتصاد  به  مربوط  پیگیری طرح های 
را رها نمی کنیم، گفت: شتاب اقتصادی کشور 
با پیگیری طرح های اقتصاد مقاومتی و افزایش 

سرمایه گذاری ها محقق می شود.
بررسی  جلسه  نشست  در  جهانگیری  اسحاق 
مرکزی  بانک  در  مقاومتی  اقتصاد  ارزیابی  و 
جلسات  کرد:  تصریح  ایران  اسامی  جمهوری 
اباغ  و  مصوب  های  طرح  پیگیری  و  ارزیابی 
اقتصاد  به دستگاه های دولتی در حوزه  شده 
مقاومتی را برای اجرا دنبال می کنیم تا هدف 
اسامی است دست  ایران  پیشرفت  نهایی که 

یابیم.
وی همچنین گفت در این جلسه که مدیران 
سیستم بانکی هم حضور دارند درباره نوسانات 
صحبت  نیز  گذشته  های  هفته  در  ارز  نرخ 

خواهیم کرد.
رئیس کل  اقای سیف،  گزارش  این  اساس  بر 
به  اشاره  با  نشست  این  در  نیز  مرکزی  بانک 
سیاست های پولی دولت، گزارشی از عملکرد 
بانک مرکزی در حوزه اقتصاد مقاومتی، قوانین 
ثبات بودجه ای و موضوعاتی همچون  بانکی، 

نوسانات نرخ ارز و تورم ارائه کرد.

é  است ملی  موضوعی  مقاومتی  اقتصاد 
و اجرای آن مشارکت همگان را می طلبد

 اسحاق جهانگیری دیروز در جلسه بررسی و 
ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در زمینه پروژه 
اقتصاد  داشت:  اظهار  مقاومتی  اقتصاد  های 
مشکات  از  زیادی  بخش  حال  مقاومتی 
ها  دستگاه  همه  اگر  و  است  کشور  اقتصادی 
و نهادها و آحاد جامعه عزم جدی برای اجرای 
خواهیم  قادر  باشند،  داشته  مقاومتی  اقتصاد 

بود بر مشکات غلبه کنیم.
را  مقاومتی  اقتصاد  جمهور  رئیس  اول  معاون 
برنامه ای برای ایجاد گشایش در اقتصاد ملی، 
بهبود  و  ملی  توسعه  های  ظرفیت  بردن  باال 
وضعیت معیشتی مردم توصیف و خاطرنشان 
کرد: برخی تصور می کنند که اقتصاد مقاومتی 
به معنای تنگ کردن وضعیت زندگی مردم و 
مانعی پیش روی فعالیت های اقتصادی است 
تعیین  نقشی  مقاومتی  اقتصاد  اما در حقیقت 
همه  توسعه  به  دستیابی  در  کارساز  و  کننده 
افقی دارد که برای آینده  به  جانبه و رسیدن 

کشور پیش بینی کرده ایم.
وی بـا بیـان اینکـه اجـرای اقتصـاد مقاومتـی 
یـک موضـوع ملـی اسـت و مشـارکت همـه 
را  شـهروندان  همـه  و  نهادهـا  هـا،  دسـتگاه 

مطالبـه می کنـد افـزود: اگـر همـه در صحنـه 
باشـند اقتصـاد مقاومتـی مـی توانـد محقـق 
اقتصـادی  وضعیـت  در  بـزرگ  اتفـاق  شـود. 
کشـور زمانـی رخ مـی دهـد کـه نظـام و همه 
اجزاء زیرمجموعه آن دغدغه مشـترک داشـته 
باشـند و نخبـگان و عمـوم افراد جامعـه نیز به 

ایـن دغدغـه و نیـاز بـاور داشـته باشـند.
دولت  یک  اگر  کرد:  تصریح  جهانگیری  آقای 
توسعه گرا باشد و جامعه هم در این مسیر با 
دولت همراه و همدل شود، مسائل کشور هر 
قدر هم که بزرگ و پیچیده باشند، می توان 

برای حل این مسائل راهی پیدا کرد. 
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: اگر می 
خواهیم اقتصاد مقاومتی به درستی اجرا شود و 
کشور را به اهداف سند چشم انداز بیست ساله 
را که  نزدیک کند و رشد مستمر 8 درصدی 
یک نیاز قطعی برای کشور است فراهم سازد،  
اقتصاد  سر  بر  تفاهم  و  اجماع  یک  نیازمند 
اعام  شعار  در  توان  نمی  هستیم.  مقاومتی 
کرد که به دنبال اقتصاد مقاومتی هستیم اما 
به محض آنکه تریبونی در اختیار ما قرار می 
گیرد، کاما برخاف شرایطی سخن بگوییم که 

زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی است.
یکی از ویژگی ها و شاخصه های اصلی اقتصاد 
مقاومتی این است که توانسته است همه ارکان 

نظام را در یک جهت قرار دهد
و شاخصه  ها  ویژگی  از  یکی  کرد:  اضافه  وی 
که  است  این  مقاومتی  اقتصاد  اصلی  های 
توانسته است همه ارکان نظام را در یک جهت 
قرار دهد و اگرچه همراهی و انسجام درکشور 
برای تحقق اقتصاد مقاومتی در شرایط خوبی 
همدلی  و  همکاری  نیازمند  اما  دارد،   قرار 

بیشتری در این مسیر هستیم.
همدلی  و  انسجام  به  اشاره  با  جهانگیری 

همگانی که برای شکل گیری برجام در کشور 
به وجود آمد، گفت: شاید برای بسیاری از افراد 
آشنا  با مسائل سیاست خارجی هم  که حتی 
بودند، رسیدن به توافق برجام امری غیرممکن 
وقتی  اما  آمد  می  نظر  به  دسترس  از  دور  و 
رهبر  های  هدایت  با  شد  فراهم  الزم  شرایط 
ازجانب  جدی  برنامه  داشتن  انقاب،  معظم 
حداکثر  استفاده  و  قوا  همه  همراهی  دولت، 
از توان کارشناسی کشور توانستیم بر یکی از 
امیدوارم  غلبه کنیم که  ترین مسائل  پیچیده 
و  همدلی  رویکرد،  این  هم  مسائل  سایر  در 

انسجام در کشور مهیا باشد.
بیان  با  ادامه  در  جمهور  رئیس  اول  معاون 
اینکه هم اکنون در شرایط ویژه ای هستیم و 
تحوالت جهانی و منطقه ای، ابهامات مختلفی 
کرد:  تصریح  دهد،  می  قرار  ما  روی  پیش  را 
نمی توانیم به تحوالت جهانی و منطقه ای بی 
تفاوت باشیم. به لطف خدا کشور ما در شرایط 
فعلی از امنیت و ثبات بسیار خوبی برخوردار 
منطقه  سطح  در  ثبات  و  امنیت  این  و  است 
نیروهای  از  باید  که  است  نظیر  بی  خاورمیانه 

مسلح و امنیتی کشور قدردانی کنیم.
از  ایم  توانسته  خوشبختانه  داد:  ادامه  وی 
شرایط بسیار دشوار تحریم و تهدید عبور کنیم 
و امروز مردم کشور انتظار دارند که با عقانیت 
و اعتدال در عرصه های مختلف تصمیم گیری 
کنیم و در مقطع فعلی باید توجه داشته باشیم 
که هرچه جهان به سمت بی تدبیری می رود، 
ما باید برای حل مسائل خود به سمت اعتدال 
و  اعتدال  این  محور  و  کنیم  حرکت  تدبیر  و 
داخل  در  هم  هماهنگی  و  همدلی  باید  تدبیر 
دولت و هم میان دولت و سایر قوا و نیز میان 

نظام و مردم باشد.
اد      امه د      ر صفحه 2

معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس با بیان 
اولیه سهام  امروز روش جدید عرضه  از  اینکه 
)ثبت سفارش( به کار گرفته می شود، گفت: 
با روش جدید، از رفتارهای هیجانی خریداران 
جلوگیری  جدید،  سهام  اولیه  های  عرضه  در 

می شود.
با  خبری  نشست  در  دیروز  محسنی  بهنام 
تشریح روش »ثبت سفارش« )بوک بیلدینگ( 
که قرار است از امروز به کار گرفته شود، افزود: 
عرضه اولیه به روش بوک بیلدینگ، یک روش 
رود  می  شمار  به  بورس ها  همه  در  استاندارد 
به  اولیه  عرضه  قیمت های  نزدیکی  سبب  و 

قیمت های واقعی سهام می شود.
وی به جزئیات روش جدید اشاره کرد و ادامه 
اعمال  برای  داد: در دوره ثبت سفارش سهام 
برای  دامنه  کف  یا  سفارش  کف  یک  تعهد، 
پنج  از  بیش  نباید  که  دارد  وجود  متعهد  هر 
ثبت سفارش  دوره  در  باشد، همچنین  درصد 
مواردی از قبیل حجم، قیمت سفارش و اسامی 
متقاضیان خرید برای هیچکس قابل دسترسی 

نیست.
معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس یادآور 
شد: در این روش از عرضه  اولیه، امکان یک بار 
بازنگری داده شده  است و می توان دامنه قیمت 

تعیین شده را اصاح کرد.
محسنی ادامه داد: افزود: چنان چه عرضه اولیه 
انجام نشود باید آن را به زمان دیگری موکول 
کرد و کارگزاران موظف هستند در دوره زمانی 
اقدام  ها  سفارش   ثبت  به  نسبت  تعیین شده، 

کنند.
یک  سفارش،  ثبت  روش  در  کرد:  اضافه  وی 

در  است  گرفته شده  نظر  در  دو ساعته  زمان 
حالی که در روش کنونی، همه سفارش ها در 
یک لحظه )حدود یک ثانیه( ثبت می شد که 

مشکاتی را ایجاد می کرد.
فرابورس گفت:  بازار  نظارت  و  معاون عملیات 
ورود  زمانی  اولویت  سفارش،  ثبت  روش  در 
سفارش وجود ندارد و اولویت ها براساس قیمت 
تعیین می شود، اما در روش کنونی یا حراج، 
براساس اولویت زمانی و اولویت قیمتی، خرید 

انجام می شود.
برای  بیان داشت: در روش ثبت سفارش  وی 
هر عرضه، یک مدیر عرضه تعیین خواهد شد 
که براساس وضعیت شرکت، مدیر عرضه باید 
پیش از آن که ثبت سفارش آغاز شود، آنها را 

مشخص کند.
معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس با بیان 
سفارش،  ثبت  روش  مزیت  بزرگ ترین  اینکه 

فراهم شدن امکان ارزیابی سهام است، افزود: 
از مزیت های این روش این است که سفارش 
این  که  نمی شود  داده  نمایش  متقاضیان 
موضوع کمک می کند تا افراد به سمت ارزیابی 

سهام بروند.
شرکت  درصد   10 امروز  اینکه  بیان  با  وی 
شود،  می  عرضه  روش،  این  به  »پاکدیس« 
از  بازار  فعاالن  همه  جدید،  روش  در  گفت: 
معامله گران آناین که در سمت تقاضای عرضه 
اولیه قرار دارند هم  زمان ورود سفارش را انجام 
محدودیتی  پیشین،  روش  مانند  و  می دهند 

برای افراد نخواهد بود.
در دوره های پیشین عرضه اولیه، سهامداران 
عدم  کردند.  می  مطرح  را  جدی  انتقادات 
ناکامی  و  خریداران  همه  به  سهام  اختصاص 
ایرادات روش قبلی  در ثبت سفارش از جمله 

عرضه اولیه بوده است.

دالر،  نرخ  نوسان  گفت:  مسکن  کارشناس  یک 
جذابیت سرمایه گذاری در این بخش را باال برد و 
بازار مسکن که خیلی مایم در حال خارج شدن 

از رکود بود مجددا دچار افت معامات شد.
شهریار شقاقی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
نوسان ارز حالتی را پدید آرده که االن هرکس 
سرمایه ای داشته باشد قصد دارد تبدیل به طا 
و ارز کند. از سوی دیگر مسکن که در یک سال 
اخیر دچار تکان اندکی در افزایش قیمت شده بود 
با باال رفتن نرخ ارز مجددا افت کرد. البته شوک 
قیمتی در بازار مسکن ایجاد نشده است بلکه این 

بازار داشت از خواب بیدار می شد. با این حساب 
حداقل در سال جاری تحولی در بخش مسکن 

ایجاد نخواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر متقاضیان بالقوه بازار 
مسکن دو دسته هستند؛ عده ای که  پول دارند 

و با توجه به پایین بودن بازده سرمایه در بخش 
مسکن پول خود را نگه داشته اند. عده ای دیگر 
پول  اما  دارند  نیاز  مسکونی  منزل  به  که  هم 
ندارند. بنابراین هیچ یک از دو گروه تحرکی در 
بازار مسکن ایجاد نخواهند کرد.    اد      امه د      ر صفحه 2

معاون اول رئیس جمهور: 

پیشبرد اقتصاد مقاومتی مشارکت همه را می طلبد
آغاز به کار روش جدید عرضه سهام در بازار سرمایه

تکان دالر باعث 
ثبات مسکن شد

صفحه 2
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کالم  نور

بررسی پنج بند از سیاست های 
کلی برنامه ششم در مجمع 

تشخیص مصلحت نظام

تشخیص  مجمع  نظارت  کمیسیون  جلسه 
سیاست های  اجرای  ُحسن  بر  نظام  مصلحت 
هاشمی  آیت ا...  ریاست  به  دیروز  کلی، 

رفسنجانی تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این جلسه 
که عالوه بر اکثر اعضای کمیسیون، سخنگوی 
دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای 
رؤسای  قضائیه،  قوه  اول  معاون  اسالمی، 
کمیته های هیأت انطباق حقوق و شاخص های 
نظارت کمیسیون نظارت، رئیس دیوان عدالت 
اداری و رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز 
حضور داشتند، پنج بند از قانون برنامه ی ششم 
توسعه کشور، مصوب مجلس شورای اسالمی از 
حیث انطباق با سیاست های کلی نظام، مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت که مقرر شد، مغایرت 
آنها با سیاست های کلی در دستور کار شورای 

مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد.

فرمانده ناجا: صدور کارت 
ضابطین به نفع مردم است

کارت  صدور  گفت:  انتظامی  نیروی  فرمانده 
ضابطین عام دادگستری به نفع مردم است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سردار سرتیپ 
پاسدار حسین اشتری در مراسم رونمایی کارت 
ضابطین عام دادگستری با تبریک میالد امام 
حسن عسگری )ع( و با تشکر از دادستان کل 
ضابطین  کارت  صدور  پیگیری  برای  کشور 
قضایی افزود: نتیجه متناسب سازی مجموعه 
قوه قضاییه با حوزه های تخصصی ناجا، سرعت 

در کار و افزایش رضامندی را خواهد داشت.
وی با بیان اینکه آموزش ضابطین حتما به نفع 
مردم خواهد بود گفت: شفافیت در پرونده ها، 
اطاله دادرسی و تخصصی شدن  از  جلوگیری 
با  متناسب  قضایی  های  پرونده  به  رسیدگی 
پلیس های تخصصی از جمله برکات صدور این 

کارت است. 
موجب  کار  این  همچنین  افزود:  ناجا  فرمانده 
دانش  مهارت،  افزایش  حقوقی،  دانش  ارتقای 
افزایش کیفی کشف جرم و  به  شغلی، کمک 

آموزش مهارت های رفتاری خواهد شد. 
کیفری  دادرسی  آئین  قانون  ماده 30  به  وی 
جدید اشاره کرد و گفت: صدور کارت به نفع 
این  دیده  آموزش  افراد  که  چرا  است  مردم 

کارت ها را دریافت خواهند کرد.
سردار اشتری افزود: این کار به صورت آزمایشی 
ابتدا در تهران شروع می شود و سپس به کل 

کشور تسری پیدا خواهد کرد.

110کشته و زخمی در انفجار 
اعزاز در شمال سوریه

بر اثر انفجار خودروی بمبگذاری شده در شهر 
اعزاز در شمال استان حلب سوریه شصت نفر 

کشته و پنجاه نفر زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،  شمار تلفات 
انفجار خودروی بمبگذاری شده در شهر اعزاز 
در استان حلب سوریه و نزدیک مرزهای ترکیه، 

به چهل و سه کشته افزایش یافت.
شبکه تلویزیونی الجزیره مباشر هم گزارش داد: 
شده  بمبگذاری  خودروی  انفجار  تلفات  شمار 
در شهر اعزاز در استان حلب سوریه و نزدیک 
مرزهای ترکیه که در کنترل گروه های مسلح 
قرار دارد، به بیست و یک کشته افزایش یافت.

اعتراف آنکارا به اشتباه بودن 
سیاستهایش در سوریه

از جمله  من  ترکیه گفت:  وزیر  نخست  معاون 
که  بودم  معتقد  همیشه  که  هستم  افرادی 
سیاست های آنکارا در قبال سوریه پر از اشتباه بود.
»نعمان  صداوسیما،  خبرگزاری  گزارش  به 
به  ترکیه  وزیر  نخست  معاون  کورتولموش« 
اشتباه بودن سیاست های آنکارا در قبال سوریه 

اذعان کرد.
وبگاه روزنامه حریت نوشت، معاون نخست وزیر 
ترکیه در اظهاراتی گفت: من از جمله افرادی 
هستم که همیشه معتقد بودم که سیاست های 

آنکارا در قبال سوریه پر از اشتباه بود.
کورتولموش با بیان اینکه هر چند نمی توانیم 
نادیده  را  مردمش  علیه  اسد  بشار  اقدامات 
بگیریم،گفت: در حال حاضر تالش داریم تا این 

اشتباه ها را اصالح کنیم.
سال  شش  طول  در  ترکیه  کرد  اعتراف  وی 
گذشته مرزهای خود را به روی عناصر مسلح 
و  نیرو  و  گذاشته  باز  سوریه  به  رفتن  برای 
خاک  طریق  از  نظامی  تجهیزات  و  امکانات 
فرستاده  در سوریه  عناصر مسلح  برای  ترکیه 

شده است.
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دادستان کل کشور:

اختالف بین دولت و قوه قضاییه، اختالف دو برادر است

قوه  و  دولت  مسئوالن  بین  اختالف  گفت:  کشور  کل  دادستان 
قضاییه خانوادگی است و دشمن آتش بیار معرکه شده است.

جمع  در  منتظری  محمدجعفر  االسالم  حجت  مهر،  گزارش  به 
که  مسائلی  گفت:  دشمن  افکنی  اختالف  بر  تاکید  با  خبرنگاران 
مطرح می شود از جنس اختالف خانوادگی است باالخره دو برادر 
شود  می  حل  که  کردند  پیدا  اختالفی  خانواده  یک  عضو  دو  و 
سوء  مسئله  این  از  دشمن  که  شوند  مانع  مسئوالن  امیدواریم  و 

استفاده کند.
وی افزود: مسئله مهمی نیست که روی آن مانور بدهیم.

گفت:  بانکی  بدهکاران  از  تن  دو  بازداشت  در خصوص  منتظری 
بدهکاران بانکی به شدت تحت تعقیب هستند و دادستانی تهران 

با جدیت آن را دنبال می کند.
دادستان کل کشور افزود: این مسائل زمان بر است و خواه ناخواه 
اجرای  است  مهم  ما  برای  آنچه  دارد  نیاز  دقیق  های  بررسی  به 

عدالت است.

باب کورکر: ترامپ برجام را لغو نخواهد کرد

سناتور ارشد آمریکایی با تاکید بر اینکه لغو برجام از سوی دولت 
بحران  یک  ایجاد  باعث  که  بود  خواهد  تندی  سراشیبی  ترامپ 
خواهد شد، گفت: انتظار اتخاذ چنین رویکردی را از سوی دولت 

آینده ندارم.
رئیس  و  خواه  جمهوری  سناتور  کورکر،  باب  ایسنا،  گزارش  به 
پاره  من  نظر  به  گفت:  به خبرنگاران  سنا،  روابط خارجی  کمیته  
اجرای اساسی آن روی  به  ما  افتاد و  اتفاق نخواهد  برجام  کردن 

خواهیم آورد.
وی افزود: به نظر من باید جنبه  احتیاط  در  مورد برجام یعنی 
اجرای کامل آن و قطعنامه های شورای امنیت رعایت شود و اگر 
را  کار  این  ترامپ  دولت  کند،  نقض  را  آن  طرفی  باشد  قرار  هم 
نخواهد کرد. به گفته ی کورکر، واشنگتن یا می تواند  برجام را به 
طور اساسی اجرایی کند یا آن را پاره کند که در این صورت باعث 

ایجاد یک بحران خواهد شد.
باید  صبر کند  ادامه داد: واشنگتن  سناتور ارشد  جمهوری خواه 
و ببیند چه اتفاقی رخ می دهد اگر چه مطمئن باشید طی چند 
سال آینده هیچ اتفاق خاصی در رابطه با توسعه ی هسته ای ایران 

رخ نخواهد داد.
 دونالد  ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، طی کارزار انتخاباتی 
خود بارها اعالم کرد که توافق هسته ای ایران را لغو خواهد کرد؛ 
و  تغییر کرد  انتخابات  روز  به  نزدیکتر شدن  با  او  اگر چه موضع 

اعالم کرد که برجام باید  مورد بازبینی قرار گیرد.
به  واکنش  در  واشنگتن  در  برجام  حامیان  دیگر  و  اوباما  دولت 
تهدیدات ترامپ علیه برجام تاکید کردند که لغو یا هرگونه اقدام 
علیه این توافق بین المللی باعث نگرانی و عصبانی شدن متحدان 
امضاکرده اند  را  توافق  این  که  چین  و  روسیه  و  آمریکا  اروپایی 

خواهد شد.

اجرای قانون جدید نظام بانکی از تابستان 96

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: امیدوارم 
پس از 33 سال در تابستان سال 96 بتوانیم قانون جدید بانکی 
متناسب با رویکرد فقهی و اسالمی و ظرفیت نظام بانکی در دنیا 

را عملیاتی کنیم.
یازدهمین  در  دیروز  پورابراهیمی«  ایسنا، »محمدرضا  گزارش  به 
موجود  شرایط  گفت:  کرمان  استان  برتر  کارآفرینان  جشنواره 
اقتصادی کشور، ضرورت توجه به کارآفرینی را نسبت به گذشته 

بیشتر می کند.
وی با بیان این مطلب که در حوزه علم و فناوری در منطقه مقام 
اول و در دنیا در مقام پانزدهم را به خود اختصاص داده ایم، اظهار 
کرد: بنابراین این جایگاه به عنوان پرورش نیروی انسانی محسوب 

می شود و آثار مثبتی را بر عملکرد فعاالن این بخش می گذارد.
ورود  از  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
شرکت های دانش بنیان به بازار بورس خبر داد و افزود: شرایط 
اقتصادی، معیشت، اشتغال جوانان و همچنین ظرفیت های علمی 

و تخصصی، علم و فناوری توجه به کارآفرینی را الزامی می کند.
وی با اشاره به اینکه ظهور و بروز استعدادها در استان کرمان به 
شکل متفاوتی مطرح است، افزود: با توجه به اینکه استان کرمان 
به  توجه  بنابراین  باشد،  می  کشور  در  مقاومتی  اقتصاد  پایلوت 
مهم  این  به  توجه  و  است  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  کارآفرینی 
می تواند استان کرمان را به عنوان یک استان نمونه کارآفرین در 

کشور مطرح کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی از افزایش 
اختیارات استان ها در برنامه ششم توسعه خبر داد و عنوان کرد: 
باشد،  از مشکالت کشور می  اینکه تمرکزگرایی یکی  به  با توجه 
توانند  می  متناظر  سازمان های  ها،  استان  اختیارات  افزایش  با 

اختیارات را از ستادهای مرکزی بگیرند.
وی مسایل تامین مالی یکی را از دغدغه های اساسی کمیسیون 
رویکرد  با  کارآفرینان  کرد:  تصریح  و  دانست  مجلس  اقتصادی 
دانش و درک صحیح از بازار، ایده پردازی می کنند اما در عمل 
با محدودیت هایی مواجه می شوند که باید اقدامات اساسی برای 
تامین مالی صورت گیرد و بازار سرمایه یکی از مواردی است که 

می تواند در این بخش کمک شایانی کند.
پورابراهیمی خواستار ورود انجمن کارآفرینان استان کرمان در بازار 
سرمایه شد و ابراز کرد: 80 درصد فعاالن اقتصادی و کارآفرینان 
با مشکالت بانکی مواجه می باشند، بطوریکه نظام بانکی مشکل 

اصلی فعاالن اقتصادی می باشد.
وی از وعده هایی که در مجلس نهم داده بود، سخن گفت و اعالم 
کرد:  وعده  تغییر نظام بانکی را در پایان مجلس نهم داده بودیم 
و اکنون در مجلس دهم این موضوع مورد بررسی و پیگیری قرار 
اقتصادی مجلس تصویب  بانکداری در کمیسیون  قانون  و  گرفت 

شد و اکنون وارد جزئیات شده ایم.
گزارش  به  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
و  اشاره  است،  کرده  ارائه  قم  در  تقلید  مراجع  که خدمت  کاری 
ادامه داد: حمایت خوبی از سوی مراجع تقلید، فعاالن اقتصادی و 
توده های مردم داشتیم، بنابراین قانون جدید نظام بانکی را اوایل 

سال آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهیم داد.
 96 سال  تابستان  در  سال   33 از  پس  امیدوارم  کرد:  عنوان  وی 
بتوانیم قانون جدید بانکی متناسب با رویکرد فقهی و اسالمی و 

ظرفیت نظام بانکی در دنیا را عملیاتی کنیم.
حوزه  فعالیت،  لحاظ  از  را  کرمان  بازرگانی  اتاق  پورابراهیمی، 
ماموریت و اقدامات جزی اتاق های برتر کشور دانست و ابراز کرد: 
استاندار کرمان یک فرد اقتصادی می باشد، همچنین نمایندگان 
استان کرمان در راستای توسعه اقتصادی استان گام برداشته اند و 
همه مسئولین استان آمادگی دارند تا کارآفرینان در استان کرمان 

مورد حمایت قرار گیرند.
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اد      امه از صفحه1
جهانگیری با تاکید بر اینکه عزم دولت در 
این است که به مسائل اصلی  مقطع فعلی 
این  ما  تالش  داشت:  اظهار  بپردازد،  مردم 
است که برای اداره صحیح کشور، دولت را 
عین  در  و  داریم  نگه  دور  به  ها  حاشیه  از 
حال بر اجرای دقیق قانون و مقابله با فساد 

پافشاری کنیم. 
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از 
سخنان خود بانک مرکزی را یکی از کلیدی 
ترین دستگاه های اقتصادی کشور برشمرد 
و گفت: هر موضوعی که در دستور کار بانک 
نحو مطلوب  به  اگر  گیرد  قرار می  مرکزی 
به  را  کشور  اقتصاد  تواند  می  شود  انجام 
حرکت وادار کند و در بخش های مختلف 

اقتصادی کشور تحرک ایجاد کند.
وی از عملکرد بانک مرکزی در مقطع فعلی 
کشور  اینکه  کرد:  خاطرنشان  و  قدردانی 
رشد  و  رقمی  تک  تورم  به  است  توانسته 
مرکز  آمار  براساس  درصد   6.4 اقتصادی 
آمار  اساس  بر   7.4 رشد  یا  و  ایران  آمار 
بانک مرکزی دست پیدا کند نشان دهنده 
سیاست های عالمانه ای است که دولت و 
بانک مرکزی در پیش گرفته اند و جا دارد 

از تک تک مدیران این بانک قدردانی کنم.
مرکزی  بانک  محوریت  و  نقش  جهانگیری 
در اقتصاد کشور را بسیار پراهمیت ارزیابی 
کرد و افزود: بانک مرکزی باید از استقالل 
مطلوب برخوردار باشد و باید برای بررسی 
مرکزی  بانک  تا  بگذاریم  وقت  موضوع  این 
شرایط  با  متناسب  استقاللی  از  بتواند 

اقتصادی کشور برخوردار شود.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه 
بانک مرکزی باید در مقطع فعلی بر برخی 
از موضوعات تمرکز ویژه داشته باشد، اظهار 
داشت: یکی از این موضوعات اصالح شبکه 
به صورت  باید  بانکی کشور است که  نظام 
جدی در دستور کار بانک مرکزی باشد و به 
شکل مستمر در این خصوص گزارش دهد تا 
چنانچه برخی موانع خارج از اختیارات بانک 
های  هماهنگی  بتواند  دولت  بود،  مرکزی 

الزم را ایجاد کند.
و  پولی  بازار  بخشی  انتظام  بر  تمرکز  وی 
ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز را از 
دیگر وظایف اصلی بانک مرکزی برشمرد و 
گفت: برای این موضوع اراده ای در باالترین 
سطح کشور و در شورای عالی امنیت ملی 
و نیز ازجانب سران قوای سه گانه به وجود 
آمده است که با موسسات اعتباری غیرمجاز 
در  باید  اعتباری  موسسات  شود.  برخورد 
چارچوب نظام پولی و بانکی کشور فعالیت 

کنند.
بانک  البته  داد:  ادامه  جهانگیری  آقای 
زمینه  این  در  اخیر  های  سال  در  مرکزی 
عملکرد خوب و مثبتی داشته و با اقتدار در 
این زمینه وارد شده و کارنامه قابل قبولی 

داشته است.
معاون اول رئیس جمهور همچنین یکسان 
مهم کشور  از طرح های  را  ارز  نرخ  سازی 

گفت:  و  دانست  مرکزی  بانک  تکالیف  و 
کسی  بر  ارز  بودن  چندنرخی  های  آسیب 
به سمت تک  باید  و حتما  نیست  پوشیده 
نرخی کردن ارز حرکت کنیم. البته در این 
هم  بار  یک  و  موفق  تجربه  بار  یک  زمینه 
تجربه ناموفق در کشور وجود دارد به همین 
دلیل بانک مرکزی باید زمانی این برنامه را 
اجرایی کند که در شرایط مناسبی باشیم و 
از پیامدهای مثبت آن اطمینان داشته باشد.

مدیران  های  گزارش  البته  داد:  ادامه  وی 
مقدمات  که  است  آن  بیانگر  مرکزی  بانک 
ارز فراهم شده  برای تک نرخی کردن  کار 
است و هم اکنون منتظر شکل گیری ارتباط 
مناسب نظام بانکی با بانک های بین المللی 
شرایط  زودتر  هرچه  امیدوارم  که  هستیم 
الزم برای اجرای پروژه تک نرخی کردن ارز 
که در اقتصاد مقاومتی هم بر آن تاکید شده 

است، فراهم شود.
آقای جهانگیری در ادامه با تاکید بر ضرورت 
استفاده از منابع مالی خارجی گفت: اقتصاد 
مالی خارجی در  منابع  از  بتواند  باید  ایران 
اجرای طرح های مهم در بخش های مختلف 
نظیر نفت و گاز، حمل و نقل، صنعت و سایر 
بخش ها که نیازمند سرمایه گذاری است، 

استفاده کند.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه 
باید هرچه سریع تر موانع پیش روی جذب 
منابع مالی خارجی برطرف شود، از وزارت 
مرکزی  بانک  و  دارایی  و  اقتصادی  امور 
خواست جدی تر در این زمینه اقدام کنند 
تا شاهد جذب منابع مالی خارجی بیشتر تا 

پایان سال باشیم.
بانکی  نظام  خوب  اقدامات  از  یکی  وی 
کشور را همراهی و کمک برای فعال کردن 
تامین سرمایه  و  طرح های صنعتی کشور 
کرد  عنوان  تولیدی  واحدهای  گردش  در 
 7000 برای  شد  قرار  که  زمانی  گفت:  و 
سرمایه  فعال  نیمه  و  راکد  تولیدی  واحد 
تامین شود، عده ای تصور می  در گردش 
کردند که این برنامه به شکلی اجرا خواهد 
شد که یا منابع به هدر می رود و یا نظام 
اما  داشت  نخواهد  را  الزم  همراهی  بانکی 
بانکی،  مدیران  گزارش  براساس  امروز 
بیش از 19 هزار واحد تولیدی برای رونق 
بخشیدن به فعالیت های خود بیش از 13 

کرده  دریافت  منابع  تومان  میلیارد  هزار 
رشد  در  موثری  نقش  موضوع  این  که  اند 
اقتصادی سه ماهه دوم امسال داشته است.

آقای جهانگیری اضافه کرد: با توجه به اینکه 
جلسات مربوط به تعیین تکلیف واحدهای 
تولیدی نیمه فعال و راکد و تصمیم گیری 
برای اعطای تسهیالت و سرمایه در گردش به 
آنها در جلسات کارگروه های استانی تعیین 
عامل  های  بانک  به  حال  این  با  شود،  می 
اجازه داده ایم که در صورتی که واحدهای 
تولیدی را بررسی و تشخیص دهند که ادامه 
می  ندارند،  اقتصادی  توجیه  آنها  فعالیت 
توانند از ارائه تسهیالت به این گونه واحدها 
مدیران  بالفاصله  باید  اما  کنند  خودداری 
مربوط را در جریان قرار دهند تا آنها بتوانند 
واحدهای دیگری که توانایی فعالیت مناسب 
اقتصادی را دارند به بانک ها برای دریافت 

تسهیالت معرفی کنند.
نامه  به  اشاره  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
مبنی  وی  به  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
بر عدم همکاری و همراهی الزم بانک های 
گردش  در  سرمایه  تامین  در  خصوصی 
واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال تصریح 
کرد: این موضوع به هیچ عنوان قابل قبول 
نیست به خصوص که مالکان برخی از بانک 
های خصوصی نهادهای عمومی هستند که 
خود را بیش از دیگران طرفدار اجرای اقتصاد 
مقاومتی می دانند، انتظار داریم که در این 

زمینه فعال شوند. 
ارز  موضوع  به  خود  سخنان  ادامه  در  وی 
و  اشاره  نیز  اخیر  ایام  در  آن  نوسانات  و 
خاطرنشان کرد: البته بانک مرکزی از ابتدا 
اعالم کرده بود که در ماه های آذر و دی به 
صورت طبیعی تغییراتی در نرخ ارز به وجود 
المللی  بین  شرایط  و  اتفاقات  آمد.  خواهد 
این  در  نیز  کشور  داخل  سیاسی  فضای  و 

موضوع بی تاثیر نبوده است. 
دارد  اهمیت  آنچه  افزود:  جهانگیری  آقای 
شرایط  کشور  ارزی  شرایط  که  است  این 
بسیار خوبی است و امروز در موضع ضعف 
ارزی نیستیم به گونه ای که تقاضا بر عرضه 
ذخایر  مرکزی  بانک  باشد.  گرفته  فزونی 
ارزی فراوانی دارد و میزان صادرات کشور 
نیز از واردات بیشتر است و حتی صادرات 
غیرنفتی کشور به واردات فزونی دارد و تراز 

آن مثبت است. 
مهم  از  یکی  جمهور  رئیس  اول  معاون 
را  امید  و  تدبیر  دولت  دستاوردهای  ترین 
ثبات اقتصاد کالن و قابل پیش بینی بودن 
عنوان  کشور  اقتصادی  های کالن  شاخص 
این  مردم  و  مسئوالن  انتظار  گفت:  و  کرد 
است که نرخ ارز نوسانات شدید نداشته باشد 
ارز  نرخ  در  درصد   4.5 ساالنه  رشد  وگرنه 
رشدی طبیعی است و کسی به آن اعتراض 

ندارد.
ای  دوره  در  اکنون  هم  داشت:  اظهار  وی 
هستیم که باید برخی فعالیت های اقتصادی 
که در دوران تحریم در بخش هایی خارج از 
نظام اصلی اقتصاد کشور شکل گرفته است 
به جایگاه اصلی خود باز گردد و انتظار داریم 

بانک ها در این زمینه به صحنه بیایند.
آقای جهانگیری همچنین با تاکید بر اینکه 
دالر حاصل از صادرات کاالهای غیرنفتی باید 
به نظام بانکی کشور وارد شود، اظهار داشت: 
دولت برای گشایش صادرات و رونق فعالیت 
بنگاه های اقتصادی پیمان سپاری ارزی را 
از صادرکنندگان  ما  انتظار  لغو کرد و حاال 
به  را  از صادرات  این است که دالر حاصل 

قیمت آزاد به نظام بانکی بفروشند.
ابالغ  به  اشاره  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
بخشنامه اخیر که در آن بر ضرورت فروش 
دالر حاصل از صادرات به نظام بانکی تاکید 
شده است، خاطرنشان کرد: این بخشنامه را 
نخستین بار با عنوان رئیس ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی صادر کردم و این یعنی همه 
موظف به رعایت این بخشنامه هستند و در 
صورت تخطی از آن، با دستگاه های قضایی 

و نظارتی رو به رو خواهند بود.
وی با تاکید بر اینکه صرافی ها نیز باید به 
کار اصلی و متعارف خود بازگردند، افزود: 
ارز  ها  صرافی  از  خواهند  می  که  کسانی 
مقداری  به  باید  آنها  خرید  میزان  بخرند، 
باشد که بانک مرکزی اعالم خواهد کرد و 
اگر کسی می خواهد باالتر از میزان اعالم 
آن  ریالی  منشأ  هم  باید  کند  خرید  شده 
که  باشد  مشخص  باید  هم  و  باشد  معلوم 
است  قرار  راهی  چه  در  را  ارز  مقدار  این 
استفاده کند و اگر کسی مقدار زیادی ارز 
برای چه  نباشد  خریداری کند و مشخص 
منظوری خرید کرده هیئتی سه نفره برای 
بینی شده  پیش  موضوع  این  به  رسیدگی 
پولشویی  مسئوالن  آن  اعضای  که  است 
در وزارتخانه های اطالعات، امور اقتصادی 
این  و  هستند  مرکزی  بانک  و  دارایی  و 
در  که  است  آن  به خاطر  گذاری  سیاست 

بازار ارز کشور اخالل نشود.
سخنان  پایانی  بخش  در  جهانگیری  آقای 
در  که  حواشی  برخی  به  اشاره  با  خود 
بانک  مدیران  و  ارز  نرخ  نوسانات  خصوص 
تمام  در  گفت:  است  شده  ایجاد  مرکزی 
سطوح تصمیم گیری کشور این اطالع وجود 
دست  دوش  بر  سنگینی  بار  چه  که  دارد 
اندرکاران بانک مرکزی است و همه قدردان 

زحمات و تالش های شما هستند.

معاون اول رئیس جمهور: پیگیری طرح های اقتصاد مقاومتی را رها نمی کنیم

 پیشبرد اقتصاد مقاومتی مشارکت همه را می طلبد

از  انتقاداتـی کـه  ارتباطـات دربـاره  وزیـر 
فعالیـت نرم افزارهـای حمـل و نقل صورت 
می گیـرد، گفـت: کسـب و کارهای سـنتی 
گرفتـه  را  تکنولـوژی  جلـوی  نمی تواننـد 
ایجـاد  بـرای کسـب و کارهـای جدیـد  و 

مشـکل کننـد.
حـدود دو سـال از فعالیـت نـرم افزارهـای 
موبایلـی حـوزه حمـل و نقل می گـذرد اما 
بـه تازگـی بـا توجـه بـه افزایش مشـتریان 
مطـرح  متعـددی  انتقـادات  شـیوه،  ایـن 

شـده و در مـواردی حتـی فعالیـت این نرم 
افزارهـا غیرقانونـی خوانده شـده اسـت.

بـه  تازگـی  بـه  نیـز  ارتباطـات  وزیـر 
موضع گیـری در ایـن خصـوص پرداختـه و 
تاکیـد دارد کـه در حوزه کسـب و کارهای 
جدیـد بر ایـن باوریم که وظیفـه دولت آن 
اسـت کـه فضایی ایجـاد کند که عـالوه بر 
آنکـه کسـب و کارهای سـنتی بـه فعالیت 
می پردازنـد شـرایط برای کسـب و کارهای 

جدیـد نیـز مهیا باشـد.

فعالیـت  خصـوص  در  واعظـی  محمـود 
نرم افزارهـای مربـوط بـه حمـل و نقـل نیز 
اظهـار کرد: در گذشـته هم زمانـی که قرار 
بـر راه انـدازی مراکـز خرید بـزرگ در دنیا 
بـود بسـیاری از واحدهـای کوچـک نگران 
بـوده و بـه اعتـراض می پرداختنـد چرا که 
مجموعه هـا  ایـن  ایجـاد  می کردنـد  فکـر 
کسـب و کار آنهـا را متضـرر خواهـد کـرد 
امـا بعدهـا تجربـه ثابـت کـرد که هـر یک 
از آنهـا مشـتریان خـاص خـود را دارنـد به 
ایـن ترتیـب در فضـا رقابـت ایجاد شـده و 

مـردم اسـتفاده بردند.
وی ادامـه داد: حال در زمینـه نرم افزارها و 
ابزارهـای مـدرن نیز همین اتفـاق رخ داده 
اسـت. مـا نمی توانیم ابزارهای مـدرن را در 
اختیار داشـته باشـیم و به سـبک ۲0 سال 
پیـش زندگـی کنیـم. بـر همیـن اسـاس 
در  تکنولوژی هـا  ایـن  از  کـه  اسـت  الزم 
بخش هـای مختلـف از کشـاورزی و صنعت 

گرفتـه تـا سـالمت و ... بهـره بگیریم.
واعظـی در ادامـه بـا تاکیـد بر اینکـه الزم 
بهره گیـری  بـه  بخش هـا  تمـام  در  اسـت 
الکترونیـک فکـر شـود، گفـت:  از فضـای 
اکنون کسـب و کارهای سـنتی نمی توانند 
بـرای کسـب و کارهـای جدیـد مزاحمتـی 

ایجـاد کننـد چـرا کـه اینهـا رقیب کسـب 
و کارهـای سـنتی نبـوده و تنها بـا یکدیگر 

دارند. همـکاری 
برنامـه  یـک  در  کـه  ارتباطـات  وزیـر 
تلویزیونـی صحبـت می کـرد در پاسـخ بـه 
خالءهـای قانونـی کـه در این حـوزه وجود 
دارد نیـز اظهار کرد: مسـاله فضای مجازی 
و خالءهـای قانونـی تنهـا بـه حوزه کسـب 
و کار محـدود نمی شـود. مـا بـه شـدت به 
دنبـال آن هسـتیم که این مـوارد را اصالح 
کنیـم و در چنـد سـال اخیر نیز هـر بار به 
چنیـن نمونـه ای بر خوردیم تـالش کردیم 
مقـررات  تنظیـم  سـازمان های  کمـک  بـا 
طرح هـای  اطالعـات  فنـاوری  و  رادیویـی 
الزم در ایـن زمینـه را تدویـن کـرده و بـه 

ببریم. دولـت 
وی بـا بیـان اینکـه دولـت نیـز در مجموع 
دیـد مثبتی بـه فضای مجـازی دارد، اظهار 
کـه  می دانـد  را  نکتـه  ایـن  دولـت  کـرد: 
تقویـت فضـای مجـازی بـه معنـای ایجـاد 
شـغل و فرصت هـای جدید اسـت به همین 
دلیـل همـواره از ایـن فضا حمایـت کرده و 
اکنـون هـم امیدواریم که مجلـس و دولت 
همکاری هـای الزم را بـرای قانونگذاری در 

ایـن بخـش انجـام دهند.

پاسخ وزیر ارتباطات به منتقدان اسنپ و تاپسی

اد      امه از صفحه1
این کارشناس مسکن با بیان این که برای خارج 
شدن مسکن از رکود باید خرید و فروش اتفاق 
بیفتد، گفت: مردم باید در جیبشان پول برای 
سرمایه گذاران  تا  باشند  داشته  مسکن  خرید 
و  و ساز کنند  به ساخت  اقدام  راحت  با خیال 
مطمئن باشند سود منطقی از این بازار به دست 
می آورند. اما هم اکنون بسیاری از سرمایه گذارانی 

ساز  و  ساخت  به  اقدام  اخیر  سالهای  طی  که 
کرده اند حاضرند واحدهای خود را با قیمت هایی 
این  بفروشند.  تمام شده  قیمت  از  کمتر  حتی 
بودیم  شاهد  قبل  سال های  که  است  حالی  در 

سازندگان بین 30 تا 100 درصد می کردند.
در  بانکی  سود  نرخ  تاثیر  درخصوص  شقاقی 
به 15  بانکی  نرخ  کاهش  گفت:  مسکن  بخش 
اعالم  اعتبار  و  پول  شورای  از سوی  که  درصد 

شد می توانست به رونق مسکن کمک کند اما 
هر طریقی می خواهند سپرده گذار  به  بانک ها 
 ۲۲ سود  که  شاهدیم  و  دارند  نگه  راضی  را 
راغب  مردم  دلیل  همین  به  می دهند،  درصد 
نیستند پول های خود را از بانک بیرون بیاورند. 
اگر سود به صورت واقعی به کمتر از 15 درصد 
مسکن  بخش  در  عده ای  است  ممکن  برسد 

سرمایه گذاری کنند.

تکان دالر باعث 

ثبات مسکن شد
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دیدار هیأت پارلمانی ایران با سیدحسن نصرا...

هیات پارلمانی ایران در ادامه سفر به لبنان با دبیر کل حزب ا... 
لبنان دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش ایسنا، هیأت پارلمانی ایران در ادامه سفر به بیروت 
و  دیدار  لبنان  ا...  دبیر کل حزب  ا...  نصر  با سید حسن  دیروز 

گفت وگو کرد.
تاکنون هیأت پارلمانی در لبنان با رئیس جمهور، رئیس مجلس 

و دبیر کل حزب ا... دیدار و گفت وگو داشته است.
در  و  داشته  سوریه  به  سفری  لبنان  به  سفر  از  قبل  همچنین 
آنجا با رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس مجلس و وزیر خارجه 

سوریه دیدار و گفت وگو کرده است.

پیشنهاد تابش برای حل اختالفات روسای سه قوه

لزوم  بر  اسالمی  شورای  مجلس  امید  فراکسیون  رئیس  نایب 
به  و دستیابی  در جلسات مشترک  قوا  روسای  اختالفات  طرح 

راهکارهای مشخص در این زمینه تأکید کرد.
علل  از  اگر  کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گفت وگو  در  تابش  محمدرضا 
و عوامل وضعی که در کشور وجود دارد و ناشی از سوء تدبیر، 
بگذریم  است  موارد مختلف  و  و مسائل  نظام  بدخواهان  توطئه 
مردم ما نارضایتی های در عرصه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و 
مسائل اجتماعی و معیشتی دارند و اگر احساس کنند مسئولین 

از توجه به آنها غفلت می کنند این امر اثر سوء خواهد داشت.
در  قوا می تواند  و سران  بین مسئولین  نظر  اختالف  افزود:  وی 
هم  جامعه  به  آن  کشاندن  که  چرا  شود  انجام  رسمی  جلسات 
بر مردم و هم بر دستگاه های مختلف و دست اندرکاران خدمت 

رسانی به مردم اثر سوء خواهد داشت.
نماینده مردم اردکان در مجلس یادآور شد: رئیس دستگاه قضا 
چند روز گذشته در سخنانی انتخابات ریاست جمهوری، عملکرد 
زیر سوال  را  ریاست جمهوری  و حساب های  ریاست جمهوری 
بردند و طبیعی است که رئیس قوه مجریه هم پاسخ ایشان را 
اعضای کمیسیون  دیدار  در  روحانی  آقای  اینکه  کما  می دهند. 
برنامه و بودجه مجلس به این موارد پاسخ داد و توئیتی نیز در 
این رابطه منتشر کرد. اما خوب است قبل از اینکه این مسائل 
به ساحت جامعه کشیده شود و ذهن مردم را مشوش و مشغول 

کند در جلسات هماهنگی بین روسای سه قوه مطرح شود.
این نماینده اصالح طلب مجلس اضافه کرد:  طبیعتاً اگر یک طرف 
موضوعی را مطرح کند طرف دیگر الجرم به پاسخگویی است؛ 
زیرا در غیر این صورت انگار که مسائل مطرح شده را پذیرفته 
است اما کاًل پسندیده نیست که این مسائل در ساحت عمومی 

جامعه مطرح شود.
قوه  اضافه کرد: سران سه  امید مجلس  فراکسیون  رئیس  نایب 
بعضاً جلساتی را با یکدیگر دارند و مکانیسم آن نیز مشخص شده 
است. همچنین مقام معظم رهبری می توانند جلساتی را با سران 
قوا برگزار کنند تا اختالفات بین روسای سه قوه در حضور ایشان 
مطرح شود و به راهکاری برای حل آن برسند تا این مسائل زیاد 

در افکار عمومی مطرح نشود.

وزیر دفاع عربستان: با ایران مذاکره نمی کنیم

وزیر دفاع عربستان تأکید کرد که اطمینان دارد مسئوالن آمریکایی 
به راهکار منطقی برای حل قانون »جاستا« دست خواهند یافت.

به گزارش ایسنا، محمد بن سلمان، وزیر دفاع و جانشین ولیعهد 
عربستان در مصاحبه با مجله آمریکایی فارن افرز، مدعی شد: »ایران 
نماینده سه مسئله اصلی در منطقه یعنی ایدئولوژی های بدون مرز، 

بی ثباتی و تروریسم در منطقه است!«
وی در جواب سؤالی درباره آینده روابط ایران و عربستان با طرح 
که  کشوری  با  مذاکره  برای  جایی  »هیچ  گفت:  واهی  ادعاهای 
ایدئولوژی های خود را به دیگر مناطق صادر می کند و در تروریسم 
سهیم است و به نقض حاکمیت دیگر کشورها می پردازد، وجود 
صورت  در  عربستان  ندهد  تغییر  را  خود  روش  ایران  اگر  ندارد. 

همکاری با تهران ضرر خواهد کرد.«
وی از گسترش داعش در عراق و سوریه شدیدا ابراز نگرانی کرد و 
گفت: داعش را می توان از طریق توجه به کشورهای »قدرتمند« 

منطقه مثل مصر، اردن، ترکیه و عربستان شکست داد.
محمد بن سلمان درباره آفریقا نیز گفت: عربستان متعهد شده که 
به مبارزه با تهدید روزافزون تندروی در آفریقا از طریق همکاری 
با نهادهای بین المللی از جمله »یونیسف«، مؤسسه »بیل و ملیندا 

گیتس« کمک کند.
حمالت  معرض  در  مناطق  بیشتر  در  ما  کشور  کرد:  تأکید  وی 
عملیات های  ما  امنیتی  نیروهای  و  گرفت  قرار  تروریستی 
مثل  شهرهایی  در  تروریسم  با  مبارزه  درباره  را  پیش دستانه ای 
جده، الخبر، مکه، ریاض، طائف و ینبع انجام دادند. این درگیری ها 
طوالنی ترین و شدیدترین عملیات ها علیه تروریسم از زمان تأسیس 
عربستان جدید است. عربستان هم پیمان اصلی کمپین »مبارزه با 
تروریسم« جهانی است و منابع مالی و نظامی زیادی را برای حمایت 

از این کمپین اختصاص داده است.
محمد بن سلمان درباره ارتباط دادن وهابیت به تروریسم گفت: ما 
از بدفهمی آمریکایی ها درباره این مسئله بسیار شگفت زده هستیم. 
تندروی ربطی به وهابیت ندارد. اگر وهابیت سه قرن پیش به وجود 

آمده، پس چرا تروریسم اخیرا ظاهر شده است؟
وی درباره روابط آمریکا و عربستان و قانون جاستا )پیگیری نقش 
دارم که  اطمینان  دولت عربستان در قضیه 11 سپتامبر( گفت: 
مسئوالن و قانونگذاران آمریکایی می توانند به راهکار منطقی درباره 
اقتصادی  فرصت های  از  استفاده  بر  ما  یابند.  قانون جاستا دست 
اصلی در طرح ۲030 برای شرکت دادن آمریکا در طرح تحول ملی 
عربستان متمرکز خواهیم شد. ما امیدواریم مذاکرات استراتژیکی 
میان دو کشور از سرگرفته شود؛ مذاکراتی که طی دوره باراک اوباما 
به دالیل نامشخص متوقف شد. شاید دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
منتخب آمریکا آماده چنین مذاکراتی باشد؛ به ویژه اینکه او صراحتا 
اعالم کرده که بیشتر از این از هم پیمانان آمریکا و شرکایش در 

سرتاسر جهان برای تضمین امنیتشان انتظار دارد.

احتمال افزایش سقف بودجه 96

بودجه  الیحه  تلفیق  کمسیون  اول  رئیس  نایب 
سال 1396 از احتمال افزایش ۲ درصدی بودجه 

در سال آینده خبر داد.
رحیم زارع در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما از 
دیدار اعضای این کمیسیون با مسئوالن سازمان 
برنامه و بودجه خبر داد و گفت: احتماال سقف 

بودجه سال آینده، ۲ درصد افزایش یابد.
بودجه  الیحه  تلفیق  کمسیون  اول  رئیس  نایب 
سال 1396 کل کشور در مجلس شورای اسالمی 
افزود: این موضوع در حال بررسی است و نتیجه 

اعالم خواهد شد.
تلفیق  کمیسیون  کرد:  تصریح  همچنین  وی 

بودجه 96 امروز جلسه خواهد داشت.

عناوین روزهای دهۀ فجر 9۵

صدور  با  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای 
اطالعیه ای، عناوین بزرگداشت سی و هشتمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و ایام ا... دهه فجر 
سال 1395 را با شعار محوری »گفتمان انقالب 
اسالمی، زمینه ساز امنیت پایدار و تحقق اقتصاد 

مقاومتی« اعالم کرد.

رونق فیلترشکن ها؛ نخستین پیامد 
محدودسازی شبکه های اجتماعی

گرم شدن بازار انواع و اقسام فیلترشکن ها نخستین 
پیامد محروم سازی مردم از حق دسترسی آزاد به 
اطالعات و محدودسازی شبکه های اجتماعی بود 
و از این رو، منشور حقوق شهروندی به این امر 

توجه ویژه ای کرده است.
کردن  فیلتر  پیش  چندی  تا  ایرنا،  گزارش  به 
سلیقه ای شبکه های اجتماعی و محدود کردن 
دسترسی آزاد مردم به اطالعات مورد نیاز آنچنان 
بود که جست و جو برای فیلترشکن هایی که سر 
از بازار ایران درمی آوردند، یکی از اقدام های ثابت 

بسیاری از کاربران بود. 
و  مجازی  های  شبکه  ای  سلیقه  فیلترسازی 
تارنماها چنان بغرنج بود که حتی برخی کاربران 
دانشگاهی و علمی نیز نمی توانستند به اطالعات 
منتشر شده درباره آخرین پیشرفت ها در زمینه 

تخصصی خود دست یابند.
به  ایران  اینترنت  و سرعت الک پشتی  فیلترها 
گسترش روحیه یاس و ناامیدی بین کاربران دامن 
زده بود؛ تا آنجا که رسیدگی به این وضعیت یکی 
از وعده های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 

سال 139۲ بود. 
با روی کار آمدن دولت یازدهم، »حسن روحانی« 
هفتم  و  بیست  ایران،  اسالمی  رییس جمهوری 
باند  پهنای  از وضع  ماه سال 1393  اردیبهشت 
اینترنت کشور ابراز نارضایتی کرد و گفت: قرار ما 
با وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطالعات این است 
که هرچه زودتر به نسل سوم و چهارم برسیم و 
پهنای باند نه فقط برای خانه ها و تجارتخانه ها 
دست  که  همراهی  های  تلفن  برای  حتی  بلکه 

مردم است، افزایش پیدا کند.
عنوان  به  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 
متولی ارایه خدمات فناوری در این عرصه، برنامه 
افزایش پهنای باند را برای دسترسی بیشتر مردم 
به خدمات، افزایش رفاه و تسهیل در انجام امور را 

در دستور کار قرار داد.
گشتی در صفحه های مجازی متعلق به »محمود 
نیز  اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  واعظی« 
نشان می داد بیشترین خواسته جوانان و مراجعه 
و  فیلترینگ  رفع  ها،  صفحه  این  به  کنندگان 

افزایش سرعت اینترنت است.
باند  پهنای  گرفته  صورت  های  اقدام  با  اکنون 
اینترنت کشور از 6۲4 گیگابیت بر ثانیه به بیش از 
4 هزار گیگابیت بر ثانیه افزایش پیدا کرده و قرار 
است تا پایان امسال به بیش از 10 هزار گیگابایت 

بر ثانیه برسد.
é  تدوین منشور شهروندی؛ پاسخی از

سوی رییس جمهوری 
ای  سلیقه  فیلترسازی  درباره  مردم  های  گالیه 
آنجا  به  تارنماها سرانجام  و  شبکه های مجازی 
شهروندی  حقوق  منشور  تدوین  در  که  رسید 

بخش هایی به این امر اختصاص داده شد.
عنوان  با  شهروندی  حقوق  منشور  هشتم  بند 
دارد  تاکید  مجازی«  فضای  به  دسترسی  »حق 
حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض 
کسب  و  ارتباط  برقراری  و  دسترسی  امکان  از 
اطالعات و دانش در فضای مجازی بهره مند شوند.
تنوع  به  احترام  مانند  اموری  شامل  حق  این 
و  مذهبی  باورهای  و  سنت ها  زبانی،  فرهنگی، 

مراعات موازین اخالقی در فضای مجازی است.
)مانند  محدودیت  هرگونه  ایجاد  همچنین 
فیلترسازی، ارسال پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی 

شبکه( بدون مستند صریح قانونی ممنوع است.
رییس جمهوری اسالمی ایران دوازدهم دی ماه 
از  استفاده  تلویزیونی،  گوی  و  گفت  در  امسال 
فضای مجازی را حق همه مردم ایران دانست و 
گفت: سخت گیری درباره شبکه های اجتماعی 
با  مردم  زندگی  امروز  زیرا  شود؛  کمتر  باید 
شبکه های اجتماعی است. ارتباطات مردم و حتی 

بسیاری از مشاغل در همین زمینه است. 
é فیلترسازی؛ یک راه منسوخ 

کاربران شبکه های اجتماعی و تارنماهای موجود 
در فضای اینترنت با روی آوردن به فیلترشکن ها و 
راه های دیگر فرار از فیلترهای سلیقه ای ها به این 
امر پاسخ می دهند؛ در حالی که می توان به جای 
فیلتر کردن با آموزش استفاده صحیح از شبکه های 
اجتماعی و بهره گیری از روش های نوین مردم را با 

حقوق خود در این زمینه آشنا کرد.
افزون بر آن می توان با فرهنگ سازی و آموزش، 
جامعه را به سوی افزایش بهره وری استفاده از 
اینترنت و کاربرد بیشتر آن در سازندگی کشور 

سوق داد.

خبرخبر

بررسی های  و  تحقیقات  مرکز  رئیس 
مصلحت  تشخیص  مجمع  استراتژیک 
ساخت  برای  ایران  قطعی  تصمیم  از  نظام 
سوخت  تأمین  و  هسته ای  »پیشران  

آن«خبر داد.
مراسم  حاشیه  در  والیتی  اکبر  علی 
از کتاب »اندیشه و عمل داعش«  رونمایی 
سؤال  به  پاسخ  در  تسنیم  خبرگزاری  در 
خبرنگاری درباره نقض عهد آمریکا در برجام 
و دستور رئیس جمهور در خصوص ساخت 
تصمیم  کرد:  تأکید  هسته ای  پیشران های 
و  پیشران های هسته ای  برای ساخت  ایران 
همچنین تأمین سوخت مورد نیاز آن قطعی 

است و آن را حق مسلم خود می دانیم. 
هسته ای  پیشران های  ساخت  گفت:  وی 
برای  هسته ای  کامپکت  موتورهای  یا 
همچنین  و  دریایی  شناورهای  در  کاربرد 
قطعی  تصمیم  آن  مناسب  سوخت  تأمین 
حق  این  و  است  ایران  اسالمی  جمهوری 
ایران است که در حوزه استفاده صلح آمیز 
آمیز  مقاصد صلح  برای  انرژی هسته ای  از 
چنین تصمیمی بگیرد و برای ساخت این 

پیشرانه ها مصمم هستیم. 
اسالمی  بیداری  جهانی  مجمع  دبیرکل 
آینده  به سؤالی درباره  پاسخ  همچنین در 
سفر  همچنین  و  عراق  و  ترکیه  روابط 
نخست وزیر ترکیه به بغداد گفت: ما از هر 
نوع دوستی بین کشورهای منطقه استقبال 
می کنیم و در مقابل از تنش بین ترکیه و 

عراق استقبال نمی کنیم.

والیتی افزود: سعادت ملت های منطقه در 
گرو همکاری های منطقه ای و جلوگیری از 

هرگونه تنش بین همسایگان است.
داخلی  امور  در  نباید  اینکه  بیان  با  وی 
کشورها دخالت کرد گفت: در این صورت 
هر کشوری خود را مجاز به دخالت در امور 
کشورهای دیگر می بیند و نسخه ای برای 
همه کشورها خواهد بود تا در امور داخلی 

سایر کشورها دخالت کند و ما این را تأیید 
نمی کنیم.

تصمیم  ترکیه  دولت  اینکه  افزود:  والیتی 
گرفته است حسن همجواری با عراق را رعایت 
کند و به تمامیت ارضی عراق احترام بگذارد 
قدم مثبتی است و امیدواریم این روابط در 

بین ترکیه و سوریه نیز برقرار شود.
جانبه  سه  نشست  درباره  همچنین  وی 
و  سوریه  درباره  روسیه  و  ترکیه  ایران، 
تغییر مواضع ترکیه در قبال سوریه گفت: 
در این زمینه علت هرچه باشد ما استقبال 
می کنیم که تنش بین همسایگان به رابطه 
نه  و  ترکیه  نه  زیرا  شود،  تبدیل  دوستانه 
سودی  آمده  وجود  به  تنش  از  سوریه 

نخواهند برد.
به  ترکیه  کرد:  امیدواری  ابراز  والیتی 
روزهایی باز گردد که بنا داشت تنش را با 
همسایگان به صفر برساند و ثبات در روابط 
شناختن  به  منوط  سوریه  و  ترکیه  بین 
همچنین  و  متقابل  احترام  و  برابر  حقوق 
یکدیگر  داخلی  امور  در  نکردن  مداخله 

است.

والیتی خبر داد:

تصمیم قطعی برای ساخت »پیشران  هسته ای و تأمین سوخت آن«

سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان 
هیچ نگرانی در آینده ندارد و هر کسی که از 
صندوق بیرون بیاید را به عنوان برنده انتخابات 
خواسته های  مقابل  در  اما  می کند  اعالم 

غیرقانونی مقاومت می کند.
به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در »بیت 
انقالبی  از جوانان  تعدادی  الرضا)ع(« و جمع 
میالد  تهنیت  ضمن  تهران،  مسعودیه  محله 
امام  عسگری علیه السالم؛  با سعادت حضرت 
در تبیین مفهوم »مقاومت و ایستادگی«  در 
و  استقامت  داشت:  اظهار  اسالمی  آموزه های 
پایداری در تجربه بشری، همیشه به عنوان یک 
ارزش شناخته شده است و در آموزه های دینی 
شرط  صحیح؛  مسیر  در  مقاومت  اسالمی،  و 

موفقیت و پیروزی است.
وی ادامه داد: از واژه استقامت و مشتقات آن 
در تعابیر قرآنی و روایات به ّکرات استفاده شده 
و تاریخ زندگی انبیاء، پیامبر اسالم و ائمه هدی 
و  سختی ها  تحمل  از  مشحون  علیهم السالم 
مشقات برای ابالغ و تبلیغ رسالت الهی بوده 

است.
مدیریت  اسالمی؛  انقالب  تاریخ  مرور  با  وی 
امام خمینی )ره( را به عنوان الگویی موفق از 
ثمربخشی پایداری و استقامت در تحقق اهداف 
اسالمی معرفی و تصریح کرد؛  مدیریت حضرت 
امام بر مبنای آگاهی بخشی به مردم در ضرورت 
تشکیل حکومت اسالمی و پایمردی در تحقق 
آن شکل گرفت که نهایتاً نتیجه ای جز پیروزی 

بر حکومت طاغوت نداشت.
مقدس  دفاع  نگهبان  شورای  حقوقدان  عضو 
را نمونه موفق دیگری از مدیریت امام راحل 
برشمرد و اظهار داشت: علی رغم حمایت های 
شرق و غرب از رژیم بعث، مدیریت حضرت امام 
در جنگ تحمیلی به عالوه ایثارگری و جانبازی 
مردم در تقدیم شهدای عزیز، اجازه نداد حتی 
یک وجب از خاک ما کم و ذره ای از حیثیت 

دینی و میهنی ما لکه دار شود.
وی در ادامه  تبیین موضوع استقامت در نظام 
اسالمی با اشاره به تدابیر رهبر انقالب در بحث 
هسته ای و حضور فعال نظام در منطقه تأکید 
معظم  مقام  مقاومت  و  رهنمودها  اگر  کرد: 
رهبری در طول دوران تحریم نبود اکنون ما 
به فناوری هسته ای نرسیده بودیم اگرچه در این 
راه متحمل هزینه هایی همچون شهادت دکتر 

شهریاری  و دکتر علی محمدی  شدیم.
وی  افزود: در قضایای سوریه، عراق و یمن 
بودند  افراد خسته شده  از  برخی  نیز حتی 

چرا  که  می کردند  مطرح  را  سؤال  این  و 
باید به آنجا برویم و مقاومت کنیم. این در 
حالی بود که ما پیشتر شاهد بودیم گروهی 
آرمان های  به  معتقد  و  متدین  انسانهای  از 
از  گرفتن  ایده  با  و  حزب ا...  قالب  در  الهی 
پیروی  همچنین  و  امام  حضرت  استقامت 
توانستند  رهبری،  معظم  مقام  دستورات  از 
را  قدس  اشغالگر  مسلح  دندان  بن  تا  رژیم 

به چالش بکشند.
سخنگوی شورای نگهبان، آزادسازی حلب را 
مرهون تشخیص صحیح و درست رهبر انقالب 
در هدایت و راهبری منطقه عنوان و خاطرنشان 
کرد: امروز کار به جایی رسیده است که وزیر 
خارجه آمریکا اعالم می کند »ما از موضع روسیه 
و ایران درباره سوریه حمایت می کنیم« یا ترکیه 
که خود معبری برای داعش و تروریست ها بود 
در مذاکرات شرکت می کند و این معنایی جز 

پذیرش پیروزی مقاومت در منطقه ندارد.
نهم  خود،  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
ثمره  از  دیگری  موفق  مثال  را   88 دی ماه 
مقاومت دانست و گفت: قرائن و شواهد نشان 
می دهد، دشمن پس از به نتیجه نرسیدن در 
تحمیل جنگ، غائله منافقین و بحث هسته ای، 
بر روی اثربخشی بر انتخابات و اینکه انتخابات 

در ایران سالم نیست، سرمایه گذاری کرد.
این  لوحان  ساده  برخی  متأسفانه  افزود:  وی 
وضعیت را یا متوجه نشدند یا به هر دلیلی از 
آنها تبعیت کردند و شعار کمیته صیانت از آراء و 
تشکیل هیأتی فراقانونی و بدون دخالت شورای 
نگهبان را مطرح کردند. هیأت و کمیته ای که 
مجوز و مصوبه  قانونی برای آن پیش بینی نشده 
بود. اگر سازوکار انتخابات را قبول نداشتند چرا 
تأیید شد، حرفی  موقعی که صالحیت شان 

نزدند؟!
کدخدایی تأکید کرد: شورای نگهبان هیچ نگرانی 
در آینده ندارد و هر کسی که از صندوق بیرون 
بیاید را به عنوان برنده انتخابات اعالم می کند 
اما در مقابل خواسته های غیرقانونی مقاومت 
می کند برای آنکه نظام با کسی شوخی ندارد و 
از هیچ کس هم نمی ترسد. یادمان نمی رود، آن 
آقایی که االن وزیر است نزد مقام معظم رهبری 
در سال 88 اعالم کرد؛ تقلب امکان پذیر نیست 
اما ما در صالحیت فالن کاندیدا تردید داریم. 
خب، این دیگر در صالحیت شما نیست. اگر 
با آن داوطلب مشکل شخصی دارید، ربطی به 
نظام و انتخابات ندارد. نمی شود که یک بام  و دو 
 هوا عمل بکنید. یک جایی قبول بکنید و یک 

جایی کناره گیری بکنید.
وی با بیان این که »این نهاد به ایستادگی خود 
در سال 88 افتخار می کند«، گفت: حرفهایی که 
در آن موقع می زدند، هیچکدام مبنای قانونی و 
صحت نداشت و برخاسته از یک توطئه خارجی 
در  و  فریب خوردند  برخی  متأسفانه  که  بود 
نتیجه خسارت هایی به نظام و مردم وارد شد 
البته جمهوری اسالمی ایران از مسیر صحیح 
و  ایستادگی  یُمن  به  این  و  نشد  خود خارج 
مقاومتی بود که تحت نظارت و هدایت رهبر 

معظم انقالب انجام شد.
وی در بخش پایانی سخنان خود در پاسخ به 
سؤالی درباره مشورت شورای نگهبان با رهبر 
معظم انقالب در فرآیند بررسی صالحیت ها، 
اظهار داشت: شورای نگهبان یک نهاد قانونی 
است که مسیر خود را می رود. البته اگر ایشان 
فرمایشی داشته باشند مثل زمانی که دو نفر 
از کاندیداها )معین و مهرعلیزاده( را در قالب 
حکم حکومتی تأیید کردند و به طور عمومی 

اعالم شد.
کدخدایی در توضیح مصاحبه اخیر خود مبنی 
مستقر،  رئیس جمهور  صالحیت  بررسی  بر 
بحث  دولت،  کار  ارزیابی  بحث  کرد:  تصریح 
دیگری است. من یکی دو نکته در مصاحبه ها 
گفته بودم که ممکن است برخی تعابیر دیگری 
داشته باشند. عرض من این بود که صالحیت 
همه رؤسای جمهور و نمایندگان مجلس در 
مطلب  این  و  شد  خواهد  بررسی  ادوار  همه 
جدیدی نیست و رویه همیشگی شورای نگهبان 

مطابق قانون بوده است
وی در پاسخ به س ؤالی درباره واکنش شورای 
نگهبان به حضور اصالح طلبان فعال در فتنه 
قرار  فشار  تحت  منظور  به  آتی  انتخابات  در 
دادن شورای نگهبان، گفت: فتنه یک شاخص 
برای شورای نگهبان و نظام هست. حضرت آقا 
اخیرا فرمودند که 9دی روزی ماندگار در تاریخ 
است. کسانی که در فتنه حضور مؤثر داشتند 
از شورای نگهبان انتظار نداشته باشند که از 

اختیارات قانونی و خواست مردم کوتاه بیاید.
از  پس  که  نماینده ای  صالحیت  درباره  وی 
دوره نمایندگی به عدم التزام به والیت و نظام 
می رسد، گفت: اگر من به عنوان عضو شورای 
نگهبان، مرتکب جرمی بشوم دیگر نمی توانم 
در شورای نگهبان بمانم و قطعاً در دوره بعد 
من را کنار خواهند گذاشت و این موضوع امری 
بدیهی است. همین موضوع درباره نمایندگان 

نیز صادق است.
نظام  مسئولین  چرا  پرسید،  حضار  از  یکی 
را  انقالب  از  اهداف  و  شده اند  کاخ نشین 

فراموش کردند؟
کدخدایی پاسخ داد: واقعاً یکی از آفت های هر 
با  نظام بحث اشرافی گری است. اشرافی گری 
استفاده از مواهب الهی فرق می کند. کسی مانع 
زندگی مرتب و منظم افراد نیست. حکومت هم 
در همه ادوار تالش می کند رفاهی برای مردم 
فراهم بکند. رفاه به خودی خود بد نیست اما 
اشرافی گری با زندگی مرتب و منظم انسان فرق 
می کند. قطعاً هر جایی که اشرافی گری رخنه 
بکند یک آسیب جدی برای آن نظام سیاسی 

است و باید با آن برخورد شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی 
که  دورانی  در  مردم  وظیفه  اینکه  بر  مبنی 
دولتمردان اهل استقامت نباشند، چه خواهد 
بود؟ اظهار داشت: پیروی از رهنمودهای مقام 
به  توجه  و  در صحنه  رهبری، حضور  معظم 
مصالح نظام در هر جایی از اهم وظایف است. 
مردم در درجه اول، به هر کسی را که تشخیص 
می دهند انسان ناصالحی است و از مسیر انقالب 
دور شده ، رأی ندهند. دومین گام، مطالبه از 
در شورای  ما  از جمله  است.  همه مسئولین 
نگهبان که در مسیر انقالب حرکت کنیم، اگر 
ما هم اشتباه کردیم به ما تذکر بدهید. ما امر به 
معروف را نباید فراموش بکنیم. این موضوع فقط 
بین من و شما به عنوان شهروند مطرح نیست. 
شما هم باید به مسئولین امر به معروف بکنید و 

مطالبتان را بگویید.

از  برخورداری  و  تشکیل  »حق 
منشور  از  بند  دوازدهمین  خانواده« 
حقوق شهروندی است که پس از بند 
»حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و 

آمد« آمده است.
دوازدهم  بند  در  ایسنا،  گزارش  به 
عنوان  با  شهروندی  حقوق  منشور 
از  برخورداری  و  تشکیل  »حق 

خانواده« چنین عنوان شده است:
ماده 51- حق شهروندان است که با 
رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچ گونه 

اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، 
با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند.

از  که  است  شهروندان  حق   -5۲ ماده 
پزشکی  و  مشاوره ای  آموزشی،  امکانات 

الزم در امر ازدواج بهره مند باشند.
ماده 53- حق شهروندان است که از تدابیر 
برای تشکیل، تحکیم،  و حمایت های الزم 
تعالی و ایمن سازی خانواده، تسهیل ازدواج 
مبتنی بر ارزش ها و سنت های دینی و ملی 

برخوردار شوند.
ماده 54- حق همه شهروندان به ویژه زنان 

خشونت  و  تعرض  از  که  است  کودکان  و 
گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط 
باشند  مصون  اجتماعی  و  خانوادگی  های 
امکان  خشونت  نوع  هر  بروز  صورت  در  و 
و  امن  های  مکان  به  آسان  دسترسی 
قضایی جهت  و  درمانی  امدادی،  نهادهای 

احقاق حق خود را داشته باشند.
کـه  اسـت  کـودکان  حـق   -55 مـاده 
صالحیـت دار  سرپرسـتان  و  والدیـن  از 
بهره منـد باشـند. جـدا کـردن کـودکان از 
والدیـن و سرپرسـتان قانونـی آن هـا، صرفاً 

بـر اسـاس قانـون خواهـد بـود.

دو هزار و 687 نیروی پلیس، یک هزار و 699 
کارمند رسمی وزارت دادگستری، 838 کارمند 
وزارت بهداشت و صدها کارمند از وزارتخانه های 
دیگر و همچنین 631 دانشگاهی و هشت عضو 

شورای دولتی از کار برکنار شدند.
درباره  تحقیقات  چارچوب  در  ترکیه  مقامات 
که  حکم  سه  طی  ژوئیه،  نافرجام 15  کودتای 
شامگاه جمعه در روزنامه رسمی منتشر شد، بیش 
از شش هزار نفر را از کار برکنار و دهها موسسه 

را تعطیل کردند.
به موجب این احکام، دو هزار و 687 نیروی پلیس، 
یک هزار و 699 کارمند رسمی وزارت دادگستری، 
838 کارمند وزارت بهداشت و صدها کارمند از 
وزارتخانه های دیگر و همچنین 631 دانشگاهی 

و هشت عضو شورای دولتی از کار برکنار شدند.
در این احکام همچنین آمده است اتباع ترکیه 
که در خارج از کشور به سر می برند، اگر ظرف 
سه ماه پس از دریافت احضاریه مقامات به کشور 

بازنگردند، تابعیتشان سلب خواهد شد.
همچنین بیش از 80  موسسه که به اقدام علیه 

امنیت کشور متهم بودند، تعطیل شد.
این  استانبول،  از  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 
از  پس  العاده  فوق  وضع  چارچوب  در  تدابیر 

کودتای 15 ژوئیه، اتخاذ شده است. 

آنکارا فتح ا... گولن، منتقد دولت ترکیه را که از 
سال 1999 در ایالت پنسیلوانیای آمریکا به سر 
می برد، به سازماندهی کودتای نافرجام 15 ژوئیه 
متهم می کند، کودتایی که طی آن ۲73 تن 

کشته و بیش از دو هزار تن زخمی شدند.
پس از کودتای 15 ژوئیه، مقامات ترکیه دست به 
پاکسازی های گسترده ای در سراسر کشور زدند 
و عالوه بر بازداشت کسانی که در این کودتا دست 
داشتند، برخی از اعضای احزاب طرفدار کردها و 

رسانه ها را نیز بازداشت کردند.
از ماه ژوئیه تاکنون در چارچوب این پاکسازی ها، 
بیش از 41 هزار نفر در این کشور بازداشت و بیش 
از 100 هزار نفر نیز برکنار یا معلق از کار شده اند 
که بیشتر آنها استاد دانشگاه، نیروی پلیس و قاضی 
بوده اند.  این موج بی سابقه بازداشت ها در ترکیه 
نگرانی شدید شرکای غربی آنکارا و سازمان های 

دفاع از حقوق بشر را برانگیخته است.
هفته  که  العاده  فوق  حالت  تمدید  آنها  نظر  از 
گذشته برای سه ماه دیگر اعالم شد، بهانه ای است 

برای سرکوب هر صدای مخالف در این کشور.
اقدامات  این  که  گویند  می  ترکیه  مقامات  اما 
استثنایی برای از بین بردن تهدیدهای تروریستی 
کردستان  کارگران  حزب  و  داعش  جانب  از 

)پ.ک.ک( ضروری است.

منشور حقوق شهروندی را بیشتر بشناسیم

حق تشکیل و برخورداری از خانواده
موج جدید پاکسازی  ها ؛

بازداشت بیش از 6 هزار نفر در ترکیه

کدخدایی:

نظام با کسی شوخی ندارد
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آگهی مفقودی
ایران انتظامی  شماره  به   1390 مدل  مگان  رنو  سواری  کمپانی   سند 
شاسی  شماره  به  و   F4R1771C1۲3890 موتور  شماره  به  8۲-133م5۲ 
مفقود  اطاقسرایی  زاده  سید  رحیم  سید  نام  به   NAPLM050E01015964

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

متن آگهی
اکرم موسوی  / متهم سیده  به طرفیت خوانده  لرستان  / شاکی دانشگاه  خواهان 
خرم  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  کار  اداره  رای  ابطال  خواسته  به  آرا 
آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی 
تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 9509986610800866 ثبت گردیده که وقت 
علت مجهول  به  است  تعیین شده  و ساعت 10:00  آن 1395/1۲/10  رسیدگی 
المکان بودن خوانده سیده اکرم موسوی آرا   و درخواست خواهان /شاکی و به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا 
خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – سعید ولی پور. 

متن آگهی 
خواهان / شاکی شهرام بداق به طرفیت خوانده / متهم ناصر خسروی به خواسته 
مطالبه وجه چک و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
بلوار  انتهای  ولیعصر  خیابان  آباد  خرم  در  واقع  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 9509986610100349 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/11/19 و ساعت10:30 تعیین شده است به 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان /شاکی و به تجویز ماده  علت مجهول 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آئین  قانون   73
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –سید سجاد موسوی.

آگهی حصروراثت
آقای امیدنوری فرنام پدرمهدی بشناسنامه473صادره ازدزفول درخواستی بخواسته 
صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که855/1/95ح مرحوم مهدی نوری 
فوت  دائم  اقامتگاه  درتاریخ85/1/18دردزفول  دزفول  فربشناسنامه50485صادره 
فربشناسنامه1645دزفول3- نوری  ازباال۲-علی  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه 
نوری  متوفی(4-منیژه  فربشناسنامه791دزفول)پسران  محمدنوری 
نوری  بشناسنامه67546دزفول6-زینب  فربشناسنامه4816دزفول5-شهالاورنجن 
فربشناسنامه1۲5۲ دزفول7-مهین نوری فربشناسنامه۲466دزفول8-سهام اورنجن 
کالسه855/1/95ح  متوفی(والغیر.پرونده  بشناسنامه67547دزفول)دختران 
آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  شد.اینک  درشوراثبت 
نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس 
ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی 

که بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه یکم دادگاه عمومی-محمدرضاعبدی دزفولی

متن آگهی
خواهان اسماعیل بهاریان سرناوه دادخواستی به طرفیت خوانده حجت مراد نژاد 
به عملیات ثبتی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم  اعتراض  به خواسته 
آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی 
تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 9509986610700745 ثبت گردیده که وقت 
علت مجهول  به  است  تعیین شده  و ساعت 1۲:00  آن 1395/11/30  رسیدگی 
المکان بودن خوانده/متهم  و درخواست خواهان /شاکی و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – رضا نقی زاده 

آگهی حصروراثت
ازدزفول درخواستی  نیانام پدرماشاءاله بشناسنامه563صادره  بانومعصومه رسالتی 
تقدیم وتوضیح داده که 990/1/95ح مرحوم  بخواسته صدور گواهی حصروراثت 
درتاریخ95/10/7دردزفول  دزفول  57565صادره  نیابشناسنامه  ساکی  محمدعلی 
متوفی(۲- ازباال)زوجه  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائم  اقامتگاه 
نیابشناسنامه  نیابشناسنامه1990588735دزفول3-سونیاساکی  ساکی  مهتاب 
نیابشناسنامه19918173 متوفی(4-محمدساکی  1991۲78896دزفول)دختران 
71دزفول)پسرمتوفی( والغیر.پرونده کالسه990/1/95ح درشوراثبت گردید.اینک 
باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررا دریک نوبت آگهی مینمایدتاهرکس اعتراض 
بدادگاه  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت 
تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم 

ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه یک شوری حل اختالف دزفول

مفقودی
به  روغنی  83مشکی  مدل  آی  ایکس  تی  پراید جی  سواری  مالکیت  شناسنامه   
شاسی  شماره  00949884و  موتور  شماره  8۲به  ۲89ل14ایران  پالک  شماره 

s141۲۲83115077مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
فریدونکنار 

مفقودی 
کارت  شماره  و   11 447ع45ایران  پالک  شماره  به  باری  ولو  هوشمند  کارت 

۲۲۲9870مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
 کارت هوشمند خودرو ایسوزو مدل 91 ظرفیت 5۲00 که قبال یخچال دار بود 
با شماره کارت  ایران 3۲  با شماره پالک 947ع94  داده  کاربری  تعغیر  االن  که 

۲85۲6۲7مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
متالیک مدل 1381  ایکس(به رنگ سبزیشمی  تی.  پراید صبا )جی.  برگ سبز   
موتور 003416۲0و شماره شاسی  ایران 69به شماره  با شماره پالک 61۲ج1۲ 

s141۲۲81806057مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 میاندرود 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت اول 
شماره  به  علی  حسین  فرزند  صنوبری  نرگس  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
شناسنامه 18 صادره از ساری در مقطع کاردانی پیوسته رشته حسابداری صادره 
از  و  گردیده  مفقود  با شماره 1783۲080076۲  ساری  دانشگاهی سما  واحد  از 
دانشگاه  به  را  تقاضامی شود اصل مدرک  یابنده  از  باشد  اعتبار ساقط می  درجه 
آزاد اسالمی واحد سما ساری به نشانی ساری بلوار امیر مازندرانی – خیابان وصال 

شیرازی – آموزشکده فنی حرفه ای سما ساری ارسال نماید
 نکا 

آگهی مزایده 
نوبت دوم  

اجرایی   9500۲6 کالسه  پرونده  در  میرساند  ستحضار  با  بدینوسیله  احتراما 
مبلغ  پرداخت  به  چوپانی  علی  علیه  محکوم  میاندرود  عمومی  دادگاه  اول  شعبه 
659۲75۲14 ریال در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد و مبلغ 31105۲50 ریال 
بعنوان نیم عشر دولتی گردیده است محکوم علیه تاکنون تاکنون نسبت به پرداخت 
دیون خود هیچ اقدامی ننموده است با توجه به معرفی محکوم له یک قطعه زمین 
به مساحت 3700 متر مربع به حدود اربعه شماال به طول 100 متر متصل به باغ 
مرکبات وارثین صفر علی چوپانی شرقا به طول 37 متر وصل 37 وصل به جاده 
بین مزارع جنوبا به طول 100 متر وصل به باغ مرکبات وارثین رجبعلی چوپانیو 
غربا به طول 37 وصل به باغ نادر چوپانی واقع در شهریار کنده  روستای محمود 
آباد معروف به جفت سر که نارنگیژاپنی و قدمت بیشتر از درختان 5 الی 6 ساله 
بوده سیستم آبیاری آن به صورت قطره ایکه وفق نظریه کارشناسمنتخب دادگاه 
مزایده در مورخه 95/11/16  از طریق  و  ریال میباشد  قیمت آن 740000000 
روزشنبه از ساعت 10 الی 11 صبح بفروش میرسد متقاضیان می توانند پنج روز 
قبل از برگزاری مزایده جهت اطالعات بیشتر به دفتر شعبه اول دادگاه میاندرود 
مراجعه نمایند مزایده از قیمت کارشناسی فوق شروع و برنده آن کسی است که 
بهای  المجلس ده درصد  برنده مزایده فی  از  باشد  باالترین قیمت را قبول کرده 
پیشنهادی اخذ و بقیه حداکثر یکماه دیگر دریافت خواهد شد برنده باید بقیه مبلغ 
را بصورت کامل پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت سپرده تودیعی پس از کسر 
هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد بدیهی است تحویل مال مورد مزایده 

تابع تشریفات قانونی خواهد بود م. الف ۲79
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان میاندرود 

آگهی مزایده اموال 
غیر منقول مرحله اول 

اجرای احکام مدنی شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرستان بابل در نظر دارد جهت 
سیر   ۲۲ فروش   940130 کالسه  پرونده  در  اجرایی  هزینه  و  به  محکوم  وصول 
مشلع از 1۲0 سیر از ششدانگ پالک ثبتی فرعی از 15۲7 اصلی بخش 1 بابل 
متعلق به علیرضا رجبی فومشی را در روز سه شنبه تاریخ 95/11/۲ ساعت 11 
صبح در محل دفتر اجرای این شعبه از طریق مزایده بفروش برساند دارای عرصه 
و اعیان یک باب خانه بمساحت عرصه ۲۲3/50 متر مربع دارای یک دستگاه منزل 
مسکونی کف کرسی دار به مساحت 75 متر مربع با اسکلت بنایی و دیوار اجرای 
باشد  امتیاز آب شرب و برق تک فاز و گاز می  با قدمت حدود سی سال دارای 
کارشناس قیمت ۲۲ سیر مشاع 1۲0 سیر مشاع از ششدانگ پالک مزبور را بمبلغ 
1970833038 ریال تعیین نموده است که مزایده از همین قیمت پایه شروع شده 
و به باالترین مبلغ پیشنهادی واگذار میگردد برنده مزایده ده درصد مبلغ را فی 
المجلس و باقیمانده را باید ظرف یکماه پس از مزایده پرداخت نماید و در صورت 
انصراف ده درصد اخذ شده در حق دولت ضبط خواهد شد کل هزینه نقل و انتقال 

سند بعهده خریدار است 
اجرای احکام مدنی شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرستان بابل 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
کالسه  به  دادخواست  شرح  به  خلیل       فرزند  اسرمی  یوسفی  فاطمه  خانم 
داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  95/668این  
از  که شادروان رمضان استادی اسرمی فرزند رحمت   به ش ش 3۲81 صادره 
ساری- روستای اسرم   در تاریخ 95/9/1اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-مینا استادی اسرمی فرزند رمضان به شماره ملی  ۲0803011۲8 دختر متوفی 
۲-مائده استادی اسرمی فرزند رمضان به شماره ملی  ۲08079۲393دختر متوفی 
3-محمد رضا استادی اسرمی فرزند رمضان به شماره ملی  ۲08064913۲پسر 

متوفی  4-فاطمه یوسفی فرزند خلیل به شش41 همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد 

شد م. الف 1013
قاضی شعبه اول  شورای حل اختالف سورک آقاجانی 

دبیرخانه  انتقال  با  مجلس  اقتصادی؛  گروه 
را  مذکور  مناطق  اقتصاد،  وزارت  به  آزاد  مناطق 

ساماندهی و عملکرد آنها را شفاف سازی کرد.
ادامه  در  مجلس  که  بود  پیش  هفته  دو  حدود 
اقتصادی،  توسعه  ششم  برنامه  الیحه  بررسی 
ایران،  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی 
تصویب  به  آن  تبصره  با  را  الیحه  این   ۲7 ماده 
وظایف،  کلیه  ماده  این  اساس  بر  که  رساندند 
مناطق  دبیرخانه  تشکیالت  و  ساختار  اختیارات، 
آزاد با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و ضوابط و 
مقررات مربوطه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی 
منتقل شد و وزیر مربوطه مسئول اجرای قوانین 
مربوط به حوزه مناطق آزاد تجاریـ صنعتی و ویژه 

اقتصادی شد.
صورت  به  آزاد  مناطق  دبیرخانه  این  از  پیش  تا 
وجود  جمهوری  ریاست  زیرمجموعه  در  مستقل 
نمایندگان  و  کارشناسان  از  بسیاری  که  داشت 
مستقلی  امپراتوری  آزاد  مناطق  که  بودند  معتقد 
مجلس  ویژه  به  نظارتی  نهاد  هیچ  به  که  شده 
شفاف  مناطق  این  عملکرد  و  نیست  پاسخگو 

نیست.
که  خود  اولیه  اهداف  از  آزاد  مناطق  متاسفانه 
از  خارج  به  کاالها  و  محصوالت  صادرات  تسهیل 
در  و  دور شده  بود  پایدار  اشتغال  ایجاد  و  کشور 
واقع دروازه ای برای واردات شده است که انتقال 
عملکرد  اقتصاد  وزارت  به  آزاد  مناطق  دبیرخانه 
را  مذکور  وزارتخانه  و  کرده  شفاف  را  نهاد  این 
راستا  همین  در  کند،  می  پاسخگویی  به  ملزم 
خبرگزاری خانه ملت، در گفت وگو با نمایندگان 
دبیرخانه  انتقال  چرایی  اسالمی،  شورای  مجلس 
شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد را جویا 

شده که به شرح زیر است:
 

 لزوم ورود وزیر اقتصاد در حوزه سیاست گذاری 
مناطق آزاد

شورای  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
خانه  خبرگزاری  باخبرنگار  وگو  درگفت  اسالمی 
اختیارات،  انتقال تمامی وظایف،  به  بااشاره  ملت، 
ساختار و تشکیالت دبیرشورای عالی مناطق آزاد 
براساس  دارایی گفت:  و  اقتصادی  امور  وزارت  به 
این مصوبه تمامی ساختار مناطق آزاد حفظ شده 
و تصمیمات در ذیل وزارت اقتصاد و امور دارایی 
اتخاذ می شود و در واقع رییس منطقه آزاد یکی 
از مدیران و معاونان وزارت اقتصاد و امور دارایی 

می شود.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه با این مصوبه 
مجلس بخش زیادی از مشکالت مناطق آزاد رفع 
بخش  حوزه  که  ارتباطی  دلیل  شود،افزود:به  می 
با  بانکی  و  گذاری  تعرفه  نظام  مالیات،  گمرک، 
از  عظمیمی  بخش  توان  دارد،می  اقتصاد  وزارت 
مشکالت را رفع کرد و پاسخگویی را افزایش داده 

و وزیر اقتصاد متولی مناطق آزاد می شود.

انتقال مناطق آزاد به وزارت اقتصاد پاسخگویی به 
مجلس را افزایش می دهد

وظایف،  تمامی  انتقال  با  اینکه  به  اشاره  با  وی 
عالی  دبیرشورای  تشکیالت  و  ساختار  اختیارات، 
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  به  آزاد  مناطق 
سیاست های متوازن در توسعه هدف گذاری می 
شود، ادامه داد:یک وزیر می تواند تمام جهات را 
با هم رصد کند و در همین راستا جهت گیری به 
نیست،  منطقه  یک  معنای  به  آزاد  مناطق  سمت 
بلکه وزیر همزمان تمامی ابعاد را بررسی کرده و 

تصمیم گیری می کند.
وظایف،  تمامی  انتقال  یادآورشد:  پورابراهیمی 
عالی  دبیرشورای  تشکیالت  و  ساختار  اختیارات، 
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  به  آزاد  مناطق 
پاسخگویی مناطق آزاد را بیشتر کرده و همچنین 
می  تر  گسترده  را  آنها  وظایف  و  اختیارات  دایره 

کند.

انتقال مدیریت مناطق آزاد به 
وزارت اقتصاد پررتک شدن نقش 

صادرات
وظایف  دایره  اینکه  بیان  با  وی 
وسیع  حاضر  درحال  اقتصاد  وزارت 
دامنه  آزاد  مناطق  انتقال  با  و  بوده 
تر  وسیع  وزارتخانه  اختیارات 
باید  وزیراقتصاد  افزود:  شود،  می 
کند  اتخاذ  ساختاری  تصمیمات 
پیدا  کاهش  گری  تصدی  حوزه  و 
تشکیل  کوچک  ستادهای  و  کند 
حوزه  در  اقتصاد  وزارت  و  شده 
پهنه  و  شود  وارد  گذاری  سیاست 
ستادهای  به  را  عملیاتی  های 

زیرمجموعه واگذار کند.
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
کرد:آنچه  تصریح  اسالمی،  شورای 
شاهد  آزاد  درمنطقه  تاکنون  که 
نقش  متاسفانه  است که  این  بودیم 
انتقال  با  که  بوده  پررنگ  وارداتی 
اقتصاد  وزارت  به  مناطق  مدیریت 
پررنگ  را  صادراتی  نقش  تواند  می 

تر کند.

 واگذاری مناطق آزاد به وزارت 
اقتصاد تشدید نظارت ها و کاهش تخلفات 

مصوبه  به  اشاره  با  کوچی  رضایی  محمدرضا 
تمامی  واگذاری  درخصوص  مجلس  اخیر 
شورای  تشکیالت  و  ساختار  اختیارات،  وظایف، 
این  با  گفت:  اقتصاد  وزارت  به  آزاد  مناطق  عالی 
شده  بیشتر  آزاد  برمناطق  نظارت  مجلس  مصوبه 
و احتمال بروز تخلف در آن کاهش خواهد یافت.

نماینده مردم جهرم درمجلس شورای اسالمی، با 
بیان اینکه مناطق آزاد تاکنون وظیفه پاسخگویی 
مستقیم به مجلس را نداشتند، افزود: با واگذاری 
وزارت  به  آزاد  مناطق  اختیارات  و  تمامی وظایف 
مجلس  پاسخگوی  شخصه  به  وزیر  اقتصاد 

درخصوص عملکرد این مناطق خواهد بود.

کاهش تخلفات با تشدید نظارت ها 
این نماینده مردم درمجلس دهم، با تاکید براینکه 
کاهش  تخلف  بروز  احتمال  ها  نظارت  تشدید  با 
خواهد یافت، تصریح کرد: با توجه به اینکه برخی 
از مناطق آزاد موجود در کشور در سال های اخیر 
برای  محلی  به  و  دور شده  اصلی خود  رسالت  از 
واردات صرف بدل شده اند؛ باید تشدید نظارت ها 
برای کاهش تخلفات صورت گرفته در این مناطق 

در اولویت قرار بگیرد.
کشور  در  موجود  آزاد  مناطق  اینکه  بیان  با  وی 
باید در مدار تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت کنند، 
گفت: با مصوبه اخیر مجلس رصد عملکرد مناطق 
در  کشور  اقتصادی  وضعیت  بهبود  هدف  با  آزاد 

دستور کار قرار خواهد گرفت.

عملکرد مناطق آزاد زیر ذره بین مجلس
واگذاری  با  براینکه  تاکید  با  کوچی  رضایی 
وزارت  به  آزاد  مناطق  های  مسئولیت  و  وظایف 
بین مجلس  ذره  زیر  آزاد  مناطق  اقتصاد عملکرد 
گرفت،  خواهد  قرار  نظارتی  های  دستگاه  سایر  و 
با  تخلف  بروز  دیگر  صورت  این  در  کرد:  تصریح 
دیده  مسئولی  یا  به شخص  نبودن  پاسخگو  بهانه 

نخواهد شد.
اسالمی،  رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای 

های  مسئولیت  و  وظایف  واگذاری  شد:  یادآور 
مناطق آزاد به وزارت اقتصاد، بسیاری از نواقص و 

مشکالت این مناطق را رفع خواهد کرد.

 مناطق آزاد؛ امپراتوری خودمختار
 با قوانین خاص

انتقال  با اشاره به  سید حسن حسینی شاهرودی 
تشکیالت  و  ساختار  اختیارات،  وظایف،  تمامی 
امور  وزارت  به  آزاد  مناطق  عالی  شورای  دبیر 
خوب  بندهای  از  یکی  گفت:  دارایی  و  اقتصادی 
تصویب  به  ششم  توسعه  برنامه  در  که  قوی  و 
تجاری  آزاد  مناطق  مدیریت  که  بود  این  رسید 
و  شد  سپرده  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  به 
که  بود  این  مصوبه  این  برای  نمایندگان  دالیل 
جمله  از  نظارتی  های  دستگاه  به  مجموعه  این 

نمایندگان پاسخگو نیست.
نماینده مردم شاهرود و میامی درمجلس شورای 
امپراتوری  آزاد  مناطق  اینکه  بیان  اسالمی،با 
ایجاد  خاص  قوانین  با  را  فدرالی  یا  خودمختار 
آزاد  مناطق  مدیریت  انتقال  با  افزود:  اند،  کرده 
به وزارت اقتصاد و امور دارایی، مجلس می تواند 
نظارت دقیق تری به مناطق آزاد داشته و از وزیر 

سوال کند و وزیر موظف به پاسخگویی است.

وضعیت نامناسب مناطق آزاد
حسینی شاهرودی بااشاره به اینکه مصوبه مجلس 
تجارت،  هماهنگی  منظور  به  آزاد  مناطق  درباره 
است،ادامه  گمرکی  و  بانکی  و  تولید،صنعت،پولی 
داد:مناطق آزاد اختالف ها و مغایرت های فراوانی 
با حوزه گمرکی داشته و زمانی که این دو حوزه 
وزیر  گیرند  می  قرار  اقتصاد  وزارت  زیرمجموعه 
حوزه  دو  این  موجود  های  مغایرت  است  موظف 

را رفع کند.
نامناسب  آزاد  مناطق  وضعیت  اینکه  بیان  با  وی 
توان وضعیت  نمی  به سادگی  است،به طوری که 
شد:  یادآور  کرد،  ساماندهی  را  آزاد  مناطق  این 
های  دوره  در  آزاد  مناطق  در  که  عملی  آزادی 
شده  سبب  بوده  امروز  به  تا  گذشته  از  مختلف 
مختلف  های  دولت  خلوت  حیاط  به  آزاد  مناطق 

چشم  از  دور  اقدامات  از  بسیاری  و  شود  تبدیل 
ناظران در این مناطق صورت گرفته است.

مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییسه  هیئت  عضو 
لطمات  آزاد  کرد:مناطق  تصریح  اسالمی،  شورای 
زیادی به حوزه اقتصادی،صنعت و صادرات کشور 
وارد کرده و باید به نوعی اختیار آن به مجموعه 
ای تعلق می گرفت که مجلس از این نهاد گزارش 

خواسته و توضیحات ارائه دهد.
 

نظارت های قاعده مند با واگذاری مناطق آزاد 
به وزارت اقتصاد 

پیش  روز  چند  مصوبه  به  اشاره  با  بدری  صدیف 
وظایف،  تمامی  واگذاری  خصوص  در  مجلس 
عالی  شورای  تشکیالت  و  ساختار  اختیارات، 
مناطق آزاد به وزارت اقتصاد گفت: با این مصوبه 
پاسخگوی وزیر اقتصاد درباره عملکرد مناطق آزاد 

به مجلس و نمایندگان ضروری است.
در  سرعین  و  نمین  نیر،  اردبیل،  مردم  نماینده 
واگذاری  اینکه  بیان  با  اسالمی،  شورای  مجلس 
اقتصاد  به وزارت  وظایف و اختیارات مناطق آزاد 
متاسفانه  افزود:  است،  مثبت  جهات  بیسیاری  از 
مصوبه  این  نتیجه  در  ای  وزارتخانه  فرا  ارتباط 
شاید برای مدتی کاهش یابد که به طور حتم پس 

از مدتی این نیز مرتفع خواهد شد.
بر  تاکید  با  دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
تاکنون  آزاد  مناطق  عملکرد  خصوص  در  اینکه 
تصریح  است،  نبوده  مجلس  پاسخگوی  کسی 
کرد: با این مصوبه مجلس از این پس نمایندگان 
ارتقا  برای  خود  پیشنهادات  و  انتقادات  تواند  می 
مشخص  مسئولی  گوش  به  آزاد  مناطق  عملکرد 

برسانند.

انتقاد از دور شدن برخی مناطق آزاد در ایفای 
رسالت اصلی

بدری با انتقاد از دور شدن برخی از مناطق آزاد 
تراز  شدن  منفی  گفت:  خود،  اصلی  رسالت  از 
صادراتی در برخی از این مناطق نتیجه دور زدن 
قانون است که با مصوبه اخیر مجلس دیگر شاهد 
ها  نظارت  تشدید  به  توجه  با  تخلفاتی  چنین 

نخواهیم بود.
دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
در  اظهارنظرها  برخی  به  اشاره  با 
خصوص کاهش آزادی عمل و قدرت 
واگذاری  با  آزاد  مناطق  اجرایی 
با  کرد:  تصریح  اقتصاد،  وزارت  به 
واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد 
رخ  آن  های  فعالیت  روند  در  خللی 
بر  ها  نظارت  تنها  بلکه  داد،  نخواهد 

آن قاعده مند تر خواهد شد.
تشدید  با  است  امید  داد:  ادامه  وی 
آزاد  مناطق  عملکرد  بر  ها  نظارت 
و  مناطق  این  توسعه  به  توجه 
همچنین رونق صادرات در آن ها در 

مرکز توجه قرار بگیرد.
ثمرات  حتم  طور  به  افزود:  بدری 
واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد 
تا یک دو سال آتی نمایان خواهد شد.
مجلس  عمران  کمیسیون  سخنگوی 
بخش  شد:  یادآور  اسالمی،  شورای 
با  آزاد  مناطق  مشکالت  از  زیادی 
واگذاری  با  رابطه  در  مجلس  مصوبه 
شود  می  رفع  اقتصاد  وزارت  به  آن 
نظام  مالیات،  گمرک،  بخش  زیرا 
تعرفه گذاری و بانکی با وزارت اقتصاد 

ارتباط نزدیکی دارد.

 پاسخگویی وزیر اقتصاد با ساختار
 جدید مناطق آزاد 

تصمیم  به  اشاره  با  نیز  بیگلری  پور  شهباز حسن 
برنامه  الیحه  جزئیات  بررسی  جریان  در  مجلس 
ششم درباره انتقال مدیریت مناطق آزاد به وزارت 
در  پیشنهادی  تلفیق  کمیسیون  گفت:  اقتصاد 
خصوص مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری ارائه 
اما  بود،  مطرح  آن  درباره  نیز  ابهاماتی  که  کرد 
خوشبختانه با رصد خوبی که نمایندگان داشتند، 
برخی از بخش های آن حذف شد و کلیات آن به 

تصویب رسید.
 وی با بیان اینکه از این تاریخ به بعد باید مناطق 
و  اقتصاد  وزرات  نظر  زیر  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
امور دارایی فعالیت کنند، تصریح کرد: در حقیقت 
وزیر اقتصاد باید نسبت به آنچه که در مناطق آزاد 

رخ می دهد، پاسخ گو باشد.
مجلس  در  بردسیر  و  سیرجان  مردم  نماینده 
شورای اسالمی با بیان اینکه با انتقال مناطق آزاد 
به وزار اقتصاد شفاف سازی بیشتری در خصوص 
فعالیت مناطق آزاد صورت می گیرد، خاطرنشان 
آزاد  مناطق  عالی  شورای  دبیرخانه  ساختار  کرد: 
زیر نظر رئیس جمهور اداره می شد که با تصمیم 

مجلس، به وزارت اقتصاد سپرده خواهد شد.
تصمیم  دلیل  کرد:  تاکید  بیگلری  حسن پور 
فاصله  علت  به  آزاد  مناطق  خصوص  در  مجلس 
از  اقتصادی  ویژه  و  تجاری  آزاد  مناطق  گرفتن 
این  ناپذیری و تبدیل شدن  اولیه، نظارت  اهداف 

مناطق به دروازه های واردات کاال به کشور بود.
 

ارائه بیالن کاری مناطق آزاد 
تمامی  انتقال  به  اشاره  با  دهمرده  ا...  حبیب 
دبیر  تشکیالت  و  ساختار  اختیارات،  وظایف، 
شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی 
آزاد  مناطق  اینکه  به  باتوجه  گفت:  دارایی  و 
هیچ  به  بودند  جمهور  رییس  زیرنظر  تاکنون 
نهادی پاسخگو نبودند و گزارشی به مجلس ارائه 
نمی دادند،اما با تصویب قانون مذکور وزیراقتصاد 

بیالن  و  داده  پاسخ  نمایندگان  سواالت  به  باید 
کاری مناطق آزاد را ارائه دهد.

شورای  درمجلس  هیرمند  و  زهک  زابل،  نماینده 
اسالمی با بیان اینکه عده ای معتقدند با تصویب 
قانون مذکور دایره وظایف وزارت اقتصاد گسترده 
شدن  گسترده  از  جلوگیری  شود،افزود:برای  می 
وظایف وزارت اقتصاد می توان مجموعه ای قوی 
اداره  را  آزاد  مناطق  مجموعه  این  که  کرد  ایجاد 

کرده و به مجلس پاسخگو باشند.

مناطق آزاد یکی از نسخه های پیشرفت
 مناطق

دهمرده با اشاره به اینکه مناطق آزاد در دنیا فعال 
مفهوم  و  معنا  داد:  ادامه  است،  افتاده  جا  و  بوده 
یکی  و  است  منطقه  تعالی  و  رشد  آزاد  مناطق 
ایجاد  تواند  می  مناطق  پیشرفت  های  نسخه  از 
مناطق آزاد باشد که زمینه های فعالیت و سرمایه 
پس  و  دهد  گسترش  را  خصوصی  بخش  گذاری 
از آن محصوالت تولیدی به سایرکشورها به ویژه 

کشورهای همسایه صادر شود.
عضوکمیسیون آموزش،تحقیقات و فناوری مجلس 
توانیم  نمی  اگر  کرد:  اسالمی،تصریح  شورای 
فعالیت  های  زمینه  و  ها  زیرساخت  سازوکارها، 
ایجاد  اصل  نباید  کنیم؛  فراهم  را  آزاد  درمناطق 
مناطق آزاد را زیر سوال برده و صورت مساله را 

پاک کنیم، بلکه باید نقاط قوت را تقویت کرد.
مجلس  اخیر  مصوبه  یادآوری  با  بنایی  حمید 
اختیارات  و  ها  مسئولیت  واگذاری  درخصوص 
مناطق آزاد به وزارت اقتصاد،گفت:این مصوبه در 
راستای تشدید نظارت براین مناطق و پاسخگویی 
گرفته  صورت  آن  عملکردهای  با  رابطه  در  وزیر 

است.
نماینده مردم گناباد و بجستان درمجلس شورای 
بیالن  سازی  شفاف  برضرورت  باتاکید  اسالمی 
مجلس  مصوبه  این  با  افزود:  آزاد،  مناطق  کاری 
به  اقتصاد  وزیر  ازسوی  مناطق  این  کاری  بیالن 
مجلس گزارش داده شده و ابهامی در این رابطه 

باقی نخواهد ماند.
درخصوص  اظهارنظرها  برخی  به  اشاره  با  وی 
اقتصاد  گسترده شدن دامنه فعالیت های وزارت 
کرد:  تصریح  آن،  به  آزاد  مناطق  واگذاری  با 
این  های  فعالیت  مصوبه  این  با  طورحتم  به 
آن  رفع  برای  شد،اما  خواهد  بیشتر  وزارتخانه 
اقتصاد  وزارت  دورن  در  مشخصی  سازوکار  باید 

دیده شود.
باز بودن دست مناطق آزاد برای واردات در سال 

های اخیر مشکالت بسیاری را ایجاد کرده است
واردات  قرارگرفتن  محور  از  انتقاد  با  بنایی 
آزاد  مناطق  دست  بازبودن  آزاد،گفت:  درمناطق 
درسال های اخیر مشکالت بسیاری را ایجاد کرده 
از این رو با واگذاری این مناطق به وزارت اقتصاد، 
متوقف  ها  کردن  عمل  ضابطه  بدون  و  آزادانه 

خواهد شد.
تاکید  با  دهم،  درمجلس  مردم  نماینده  این 
اقتصاد  وزارت  به  آزاد  مناطق  انتقال  با  براینکه 
مناطق  فعالیت  بیشتری درخصوص  شفاف سازی 
افزود: معکوس کردن تراز  آزاد صورت می گیرد، 
واردات برای حمایت از تولیدملی باید با واگذاری 
زیرا  بگیرد؛  صورت  اقتصاد  وزارت  به  مناطق  این 
درغیر این صورت وزیر باید پاسخگوی نمایندگان 

باشد.
اسالمی،  شورای  مجلس  عمران  عضوکمیسیون 
مناطق  شدن  تبدیل  و  نظارت  نبود  شد:  یادآور 
آزاد به دروازه های واردات کاال به کشور از دالیل 
مناطق  این  واگذاری  با  نمایندگان  موافقت  عمده 

به وزارت اقتصاد بوده است.
در پایان الزم به ذکر است؛ که انتقال مناطق آزاد 
به وزارت اقتصاد باید عملکرد و فعالیت این مناطق 
را ساماندهی کند و این مناطق را به اهداف اولیه 

تاسیس که صادرات کاال بوده بازگرداند.

با انتقال دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد؛

صادرات کاال به هدف نزدیک می شود
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مزایای  و  حقوق  تکلیف  تعیین 
غیردولتی مدارس  معلمان 

اشاره  با  غیردولتی  مدارس  سازمان  رییس 
غیردولتی  مدارس  موسسان  مشکالت  به 
اظهار  کارکنان  بیمه  حق  پرداخت  برای 
غیردولتی  مدارس  شدن  دائمی  قانون  کرد: 
موسسان را موظف به پوشش بیمه ای و عمل 
مشکالتی  اما  است  کرده  کار  ضوابط  طبق 
حمایت  »صندوق  تشکیل  با  که  دارد  وجود 

شد. خواهد  حل  موسسان«  از 
معلمان  اعتراض  به  واکنش  در  گرد  مرضیه 
مزایا  و  حقوق  پیرامون  غیردولتی  مدارس 
کرد:  اظهار  بیمه  از  برخوردای  عدم  و 
مزایای  و  حقوق  تکلیف  تعیین  خوشبختانه 
غیردولتی،  مدارس  غیررسمی  کارکنان 
مدارس  تاسیس  شدن  دائمی  قانون  در 
شورای  مجلس  در  اخیرا  که  غیردولتی 
آمده  شد،  ابالغ  دولت  به  و  مصوب  اسالمی 

است. گرفته  قرار  تاکید  مورد  و 
وضعیت  صراحتا  قانون  در  افزود:  وی 
بر  و  است  شده  تکلیف  تعیین  کارکنان 
و  کار  قانون  از  باید  موسس  آن  اساس 
مراکز  غیررسمی  کارکنان  برای  آن  ضوابط 
را  خود  پرسنل  و  کند  تبعیت  غیردولتی 

دهند. قرار  بیمه  پوشش  تحت 
توسعه  و  غیردولتی  مدارس  سازمان  رییس 
و  آموزش  وزارت  مردمی  مشارکتهای 
مشکالت  از  یکی  اینکه  بیان  با  پرورش 
بودن  برابر  کارکنان  بیمه  برای  موسسان 
بیمه ای  حق  سهم  با  پرداختی  بیمه ای  سهم 
که برای افراد عادی در حوزه های صنعتی و 
این مسئله  است گفت:  تعیین شده،  تولیدی 
بار  زیر  و  شهریه  افزایش  به روی  منفی  تاثیر 
است. بیمه ای  پوشش  برای  موسسان  نرفتن 
گرد در پایان به ایسنا گفت: به عنوان مثال 
از  آن  استقرار  مجوز  که  داریم  مدرسه ای 
دانش   90 یا   70 نوسازی  سازمان  سوی 
باید کادر  از آنجا که  آموز ذکر شده است و 
سوی  از  و  کنند  تکمیل  را  خود  آموزشی 
هزینه های  و  اجاره  بیمه،  حق  هزینه  دیگر 
افزایش  به  اقدام  بپردازند  را  مدرسه  جاری 
در  شده  دیده  راهکار  کنند.  می  شهریه 
غیردولتی  مدارس  شدن  دائمی  قانون 
موسسان«  از  حمایت  »صندوق  تشکیل 
عملیاتی  را  آن  بتوانیم  امیدوارم  و  است 
حق  از  بخشی  پرداخت  قانون  طبق  تا  کنیم 
از  غیررسمی  کارکنان  و  موسس  سهم  بیمه 

می شود. تامین  صندوق  این  طریق 

پوکی  غربالگری  ورود 
بهداشت حوزه  به  استخوان 

از  بهداشت  وزارت  استئوپروز  اداره  رییس 
و  تشخیص  پیشگیری،  برنامه  برنامه  ورود 
بهداشتی  نظام  به  استخوان  پوکی  درمان 

داد. خبر  کشور  درمانی 
دکتر محبوبه دینی در گفت وگو با ایسنا، در 
دوران  در  بیماری  این  کرد:  اظهار  باره  این 
بروز  سالمندی  در  و  می گیرد  شکل  کودکی 
در  مؤثر  عوامل  مهم ترین  که  چرا  می کند؛ 
از  که  برمی گردد  زندگی  شیوه  به  آن  بروز 
در  بنابراین  می گیرد.  شکل  نوجوانی  دوران 
بیماری،  کنترل  و  پیشگیری  برنامه  یک 
این  بروز  در  مؤثر  مختلف  جنبه های 
زندگی  کیفیت  در  مهمی  نقش  که  بیماری 
داده  قرار  توجه  مورد  دقت  به  باید  دارد، 
درمان  و  تشخیص  پیشگیری،  برنامه  شود. 
این  به  دستیابی  منظور  به  استخوان  پوکی 
نظام شبکه های  در  ادغام  رویکرد  با  و  هدف 
از  پس  که  شده  طراحی  درمانی  بهداشتی 
آزمایشی  صورت  به  آینده  سال  در  تصویب، 

شد. خواهد  اجرا 
را  بیماری  این  بروز  خطر  عوامل  وی 
فامیلی،  سابقه  و  نژاد  جنس،  سن،  افزایش 
فیزیکی  فعالیت  و  سالم  تغذیه  رعایت  عدم 
داد:  ادامه  و  کرد  عنوان  سیگار  مصرف  و 
نوجوانی  سال های  در  که  استخوانی  تراکم 
می رسد،  خود  مقدار  حداکثر  به  وجوانی 
هر  در  سالگی   45 تا  35 سنین  حدود  در 
در  اما  می کند،  کاهش  به  شروع  جنس  دو 
دست  از  دلیل  به  یائسگی،  از  بعد  زنان 
تراکم  کاهش  جنسی،  هورمون های  دادن 
که  صورتی  به  می   شود؛  ایجاد  تشدیدی 
بعداز  سال  هفت  تا  پنج  طی  در  زنان 
استحکام  از  درصد  هفت  تا  پنج  یائسگی، 
می دهند.  دست  از  را  خود  استخوانی 
دو  هر  در  استخوانی  توده  کاهش  سرعت 
 ،BMI مانند  عواملی  تاثیر  تحت  جنس 
اختالالت  حرکتی،  بی  سیگار،  مصرف 
پرکاری  و   D ویتامین  متابولیسم  و  تولید 

است. پاراتیرویید 
به  ابتال  وضعیت  آخرین  درباره  دینی 
و  داد  توضیح  نیز  دنیا  در  استخوان  پوکی 
بین المللی  بنیاد  تخمین  براساس  گفت: 
نفر  میلیون   ۲00 در حال حاضر  استئوپروز، 
بیماری  این  دچار  دنیا  سراسر  در  زنان  از 
یک  پوست  سفید  زن  دو  هر  از  و  هستند 
دچار  خود  زندگی  از  ای  مرحله  در  نفر 
می  استخوان  پوکی  از  ناشی  شکستگی 
زندگی  به  امید  افزایش  به  توجه  با  شود. 
در بیشتر نقاط جهان، زنان حدود یک سوم 
می گذرانند.  منوپوز  از  بعد  را  خود  عمر 
و  زنان  30 درصد  استئوپروز حدود  بنابراین 
8 درصد مردان باالی 50 سال را در جوامع 
سفید  غیر  زنان  است.  کرده  درگیر  غربی 
زنان  از  کمتر  میزان  به  نیز  مردان  و  پوست 
پوکی  به  ابتال  معرض خطر  در  پوست  سفید 

هستند. استخوان 

زنان در آموزش موفق  تر عمل می کنند
مدیرکل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه زنان 
توانمند  زنان  گفت:  بوده  اند،  مردان  از  موفق  تر  آموزش  بخش  در 

سرمایه های جامعه هستند. 
به گزارش پیام زمان، مهناز احمدی افزود: پیشینه تاریخی و تجربه 
نشان می دهد که زنان در بخش آموزش موفق  تر از مردان بوده  اند و 
این امر واقعیتی است که پژوهش  های انجام شده نیز بر آن تأکید دارد.

وی افزود: کنگره زنان موفق ایران به عنوان یک رویداد مهم در حوزه 
مربوط به زنان می تواند بیانگر و موید موفقیت زنان در بخش آموزشی 

نسبت به مردان باشد.
 مدیرکل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: بر اینکه 
در این کنگره زنان موفق ایرانی به عنوان نیمی از جامعه موفقیت های 
خود را در عرصه های متخلف از جمله علمی و مدیریتی به جامعه 

نشان خواهند داد.
و  مخلتف  های  پنل  برگزاری  با  کنگره  این  کرد:  تصریح  احمدی 
همچنین سخنرانی های متعدد محلی برای نمایان سازی توانمندی 
بانوان ایرانی است و همه بانوان باید تالش کنند که فرصت فراهم شده 

را مغتنم شمارند.
وی ادامه داد: زنان نقش بسیار مهمی در آموزش جامعه و در سطح 
اولیه در خانواده خود دارند و به دلیل جایگاه و نقش بارز و مشخصی 
که در تربیت و رشد نسل  های آینده دارند، از مهم ترین عوامل منتقل  
شمار  به  فرهنگی  انگارهای  آفرینش  عبارتی  به  یا  و  فرهنگ  کننده 

می  روند.
 مدیرکل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: 
به واسطه زنان بسیاری از سنت  ها و آموزه  های فرهنگی و اجتماعی و 

آموزشی و فردی پایدار و به نسل بعد منتقل می  شود.
خانواده های  و  است  خانواده  جامعه،  بنیان  کرد:  تصریح  احمدی 
آموزش  دیده، جامعه  ای آموزش  دیده را در پی دارند. از منظری دیگر، 
ارکان توسعه بدانیم بدون در نظر گرفتن زنان که  از  اگر آموزش را 
نیمی از جمعیت کشور هستند، دستیابی به توسعه و آموزش عمومی 

میسر نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه زنان معلمان واقعی جامعه  اند، خاطرنشان کرد: 
آنچه زنان انجام می  دهند، اثر به سزایی بر بیشتر پروژه  های توسعه  ای 
دارد، حتی اگر نقش زنان به روشنی در طراحی و اجرای برنامه  ها در 

نظر گرفته نشده باشد.
احمدی ادامه داد: اینکه زنان مهم ترین نقش را در آموزش و پرورش 
فرزندان جامعه و نسل های آینده دارند، سخنی است که از فرط تکرار 
اولین  انسان ها  که  نیست  پوشیده  کسی  بر  باشد.  شده  بی اثر  شاید 
تأثیرات را از مادر می  گیرند و آنچه او به ایشان می  آموزد، ساختار اصلی 
شخصیت فردای آنها را می  سازد. البته از نقش بی بدیل پدران و مردان 

جامعه نیز نباید غافل بود.
البته  اضافه کرد:  زنان وزارت آموزش و پرورش  امور   مدیرکل دفتر 
پیشینه تاریخی و تجربه نیز نشان می  دهد که زنان در بخش آموزش 

موفق  تر از مردان عمل می کنند.
وی افزود: در واقع انسان ها به طور مستمر در حال آموزش یکدیگر 
هستند و زنان به واسطه نفوذ نقش و جایگاه خود اعتبار بیشتری در 
این زمینه دارند. اما طبیعی است آنها به میزانی که می  آموزند آموزش 
می  دهند و به اندازه ای که امکان رشد و ترقی برایشان فراهم می  شود، 

از کیفیت آموزش  دهی افزون  تری برخوردار می  شوند.
جامعه، ضامن  و  خانواده  اصلی  ارکان  عنوان  به  زنان  گفت:  احمدی 
رشد و پیشرفت هستند. جامعه  ای که روح تعالی، استقالل و اعتماد 
به نفس از دوران کودکی به افراد آن القا می  شود، خودباوری و احیای 

اندیشه  های درونی جزو مشخصه  های بارز آن خواهد شد.
های  همایش  سایر  و  کنگره  این  کرد:  امیدواری  ابراز  پایان  در  وی 
تصمیم  و  مدیران  برای  اجرایی  و  عملیاتی  های  برنامه  بتواند  علمی 
سیاست  های  حوزه  در  زنان  وضعیت  ارتقاء  جهت  در  کشور  گیران 
این  امیدواریم  و  آورد  ارمغان  به  مدیریتی  و  گیری  تصمیم  گذاری، 

مهم محقق شود.

آلودگی هوا تا 35 درصد احتمال بروز سکته 
مغزی را افزایش می دهد

اینکه  به  اشاره  با  بین المللی سکته مغزی  نهمین کنگره  دبیر علمی 
آلودگی هوا تا 35 درصد احتمال بروز سکته مغزی را افزایش می دهد، 
گفت: افزایش آگاهی مردم از عوامل پیشگیرانه سکته مغزی در کاهش 
این بیماری مؤثر است.امیر حجازی در آستانه برگزاری نهمین  آمار 
دستاوردها،  آخرین  داشت:  اظهار  ایران  استروک  المللی  بین  کنگره 
این  در  مغزی  سکته  حوزه  در  درمانی  یافته های  و  علمی  اطالعات 
کنگره مورد بحث و گفت وگو قرار می گیرد و عالوه بر اساتید داخلی، 9 
مهمان خارجی از کشورهایی همچون آمریکا، هند، ترکیه، انگلستان و 
آلمان در کنگره حضور خواهند داشت و حاضرین از سخنرانی های آنها 
بهره مند می شوند.وی با اشاره به اینکه این کنگره از 11 تا 13 اسفند 
به مدت 3 روز در کتابخانه ملی ایران برگزار می شود، افزود: چندین 
برگزار  مدعوین  برای  کنگره  اهداف  راستای  در  نیز  آموزشی  کارگاه 

می شود و عالقه مندان از ارائه آموزش ها بهره مند می شوند.
حجازی اضافه کرد: سکته مغزی تا 10 سال پیش در افراد باالی 60 
سال سومین عامل مرگ و میر بود و 8 سال پیش سازمان بهداشت 
جهانی هشدار داد که اگر تمهیدات الزم را پیش بینی نکنند این عامل 
از  تعدادی  میان  این  در  که  شد  خواهد  میر  و  مرگ  عامل  دومین 
کشورها تالش کرده و سکته مغزی را به پنجمین علت کاهش داده اند.
وی گفت: متأسفانه در ایران نه تنها این عامل جایگاه پایین تری پیدا 
نکرده بلکه بعد از بیماری های قلبی و عروق، دومین عامل مرگ در 
تمام استان های کشور است که این موضوع لزوم افزایش آگاهی مردم 

را در زمینه پیشگیری از سکته مغزی نشان می دهد.

شهرداری تهران سرویس های ایاب و ذهاب 
معلوالن را افزایش دهد 

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور خواستار افزایش تعداد 
سرویس های ایاب و ذهاب افراد دارای معلولیت از شهرداری تهران شد.
حسین نحوی نژاد با بیان آنکه طبق قانون، ایاب و ذهاب هر شهروندی 
که  است  سالی  چند  تهران  شهرداری  و  است  شهرداری ها  عهده  بر 
بخشی از ناوگان حمل و نقل خود را به معلوالن اختصاص داده است 
عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان  از  بخشی  آن  خودروهای  تعداد  گفت: 
شهرداری که به رفت و آمد معلوالن اختصاص یافته، کم است و این 

مساله را بارها به شهرداری تهران اعالم کرده ایم.
وی در ادامه افزود: سازمان بهزیستی توانایی تامین و استقرار خدمات 
نقل  ندارد زیرا حمل و  را  افراد دارای معلولیت  برای  ایاب و ذهاب  
شهری مدیریت منسجم داشته و نمی توانیم جدا از آن، سیستم حمل 

و نقل جدید ایجاد کنیم و اعتبار شرح وظایف آن را هم نداریم.
نحوی نژاد در ادامه خاطرنشان کرد: بهزیستی به بخشی از افراد دارای 
معلولیت شاغل یا در حال تحصیل، هزینه ایاب و ذهاب را می پردازد 
اما خودرویی در اختیار آنان قرار نمی دهد زیرا منطقی نیست و مثل 
آنست که مدعی شویم بهزیستی باید برای معلوالن، بیمارستان ایجاد 
کند.وی در پایان گفت: در حال حاضر یک میلیون و 300 هزار نفر 
از افراد دارای معلولیت در کشور تحت پوشش بهزیستی قرار دارند. 
بسیاری از آنان برای رفتن به سر کار یا محل تحصیل یا دیگر موارد 
با مشکل ایاب و ذهاب مواجه هستند و به دالیل مشکالت جسمی و 

حرکتی باید از خودروهای مناسب سازی شده استفاده کنند.

خبرخبر

ممنوعیت  اینکه  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
و  دولتی  بخش  در  پزشکان  همزمان  فعالیت 
گفت:  است  اساسی  قانون  با  مغایر  خصوصی 
سبب  محروم  مناطق  در  ویژه  به  مسئله  این 
هاشمی  شد.سیدحسن  خواهد  مردم  آسیب 
مرکز  بزرگ ترین  کلنگ زنی  مراسم  در حاشیه 
اظهار  خاورمیانه،  در  سرطان  کنترل  جامع 
با  بهداشت مسئله ای است که  داشت:  موضوع 
حضور مردم کار اصلی آن پیش می رود و نقش 
خیرین در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. 
در بخش درمان نیز صرفا با عمل جراحی، دارو 
بخش  و  نمی شود  حل  مشکالت  آزمایش  و 
است  مطرح  انسانی  حمایت  و  روانی  و  روحی 
که باید حل آن در کنار مردم و کمک خیرین 
انجام شود.وی افزود: اگر چه خیرین در طول 
میلیارد  هزار  بر  بالغ  ساالنه  گذشته  سال  دو 
سرمایه گذاری در بحث سالمت مردم داشته اند 
بنابراین  است،  فزونی  به  رو  مسئله  این  که 
تنگناهایی  به  توجه  با  مردم  و  خیرین  حضور 

که دولت دارد بسیار مغتنم است.
از  ایرانیان  خوشبختانه  گفت:  بهداشت  وزیر 
هم  امروز  و  داشته  خیر  امر  بر  درست  دیرباز 
افتخار می کنیم که عزیزان زیادی در این زمینه 

فعالیت دارند، البته رقم ها مهم نیست بلکه نیت 
آنها بسیار اهمیت دارد.

دارد  امکان  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  هاشمی 
راه اندازی  روز جهت  ام  که  خیریه آی  مؤسسه 
مرکز جامع سرطان اقدام کرده است در آینده 
کرد:  اضافه  شود،  تبدیل  خصوصی  بخش  به 
امکان تغییر رفتار انسان ها همیشه وجود دارد 
از  انسان  دائمی  مراقبت  است  مهم  آنچه  ولی 

خودش است.
بخش  دو  دارای  انسان  واحد  آن  گفت: در  وی 
انسانی و ضدانسانی است و باید آرزو کنیم همه 
را  خیر  نورانی  مسیر  هم  آیندگان  و  خیرین 
ادامه دهند. البته در مورد این خیرین که جهت 
را ه اندازی مرکز جامع سرطان اقدام کرده اند و 
تصورم غیر این است و فکر نمی کنم این مرکز 
از فعالیت خیر تبدیل به بخش خصوصی شود 

چرا که آنقدر کار خیر شیرین است که اعتیاد 
در این حوزه نیز قابل تشویق است.

این  بعید می دانم  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
گفت:  شود،  خصوصی  بخش  به  تبدیل  مرکز 
بهترین ها  برای  انحراف  احتمال  همیشه  البته 
مراقب  خود  باید   انسان  ولی  دارد  وجود  نیز 

رفتار و حتی مراقب اطرافیانش باشد.
بر  مبنی  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  هاشمی 
فعالیت  ممنوعیت  جهت  مجلس  برنامه های 
مطب ها  و  دولتی  بخش  در  پزشکان  همزمان 
اکنون  و  نشده  نهایی  این تصمیم هنوز  گفت:  
نیز بخش هایی از آن در مجلس در حال مطرح 
شدن است البته این موضوع بعد از تصویب در  

مجلس باید به شورای نگهبان برود.
فعالیت  ممنوعیت  معتقدم  ما  کرد:  تأکید  وی 
همزمان پزشکان در بخش خصوصی و مطب ها 
مغایر قانون اساسی و حقوق افراد و شهروندان 
است در عین حال نیز از نظر علمی و تکنیکی 
اجبار  با  ندیده ایم که  دنیا  هم در هیچ کجای 

این مشکل را حل کنند.
دنیا  جای  هیچ  در  اینکه  به  اشاره  با  هاشمی 
حل ها  راه  کرد:  تصریح  نداریم،   قانونی  چنین 

باید علمی باشد نه احساسی.

وزیر بهداشت عنوان کرد:

ممنوعیت پزشکان استخدامی از فعالیت در بخش خصوصی

مالیات سبز در دستور کار دولت
 قرار گرفت 

کاربری  حساب  در  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
توییتری خود نوشت:»سازمان حفاظت محیط زیست طی دو 
سال اخیر با وزارت اقتصاد و دارایی و کمیسیون اقتصاد دولت 
ساعت ها کار کارشناسی و توجیهی داشته تا مالیات سبز در 

دستور کار دولت قرار گرفت.«
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست در حساب کاربری توییتری خود نوشت: »مالیات 
سبز یکی از مؤلفه های اقتصاد سبز است. همین طور بانکداری 
سبز، سبزشدن حساب های ملی و صندوق ملی محیط زیست 
و توجه به ارزیابی زیست محیطی در پروژه ها.« به گفته وی 
مالیات سبز برای جبران ایجاد آالینده ها است، رأی دولت به 
ابقای مالیات سبز در الیحه ارزش افزوده است.هیئت وزیران روز 
چهارشنبه)15 ماه دی( در ادامه بررسی الیحه مالیات بر ارزش 
افزوده که این روزها در دستور کار دولت قرار دارد، مالیاتی را 
به عنوان مالیات سبز تعیین کرد تا واحدهایی که حد مجاز و 
استاندارد محیط زیست را رعایت نمی کنند بر اساس معیارهایی 
نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آالیندگی با نرخ های نیم، یک و 
یک و نیم درصد به ماخذ فروش یا درآمد ارائه خدمات حسب 

مورد مشمول مالیات سبز شوند.
این تصمیم عالوه بر اینکه محیط زیست ما را پاک تر و قابل 
زیست تر می کند به ارتقای استاندارد واحدهای تولیدی ما نیز 
کمک خواهد کرد و انگیزه بیشتری به تولید کنندگان برای 

بهبود محیط زیست می دهد.

محدوده زوج و فرد هم 
در کاهش آلودگی هوا تاثیری ندا شت 

جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در زمان 
آلودگی هوا توسعه طرح ترافیک به محدوده زوج و فرد 

نقش بسزایی ندارد.
راهور  پلیس  رئیس  جانشین  عابدی   حسن  سرهنگ 
خبرنگاران  باشگاه  خبرنگار  با  گفتگو  در  بزرگ  تهران 
ناسالم  جوان اظهار داشت: هوای شهر تهران در شرایط 
تهران  هوای  آلودگی  اضطرار  کمیته  بزودی  و  دارد  قرار 
تشکیل خواهد شد و در خصوص افزایش محدودیت ها 

تصمیم گیری می شود.
به  ترافیک  طرح  محدوده  توسعه  افزود:  ادامه  در  وی 
تاثیری  هوا  آلودگی  زمان  در  فرد  و  زوج  طرح  محدوده 

چندانی در کاهش آلودگی نداشته است.
کرد:  تصریح  بزرگ  تهران  راهور  پلیس  رئیس  جانشین 
به  همچنان  ساز  حادثه  تخلفات  با  پلیس  شبانه  طرح 
قوت خود باقی است و در تعطیالت طرح نیز تشدید می 
شود و با متخلفان برخورد و عالوه بر جریمه، خودروهای 
متخلفانی که همزمان مرتکب ۲ تخلف حادثه ساز شوند 

توقیف می شود.
از  پلیس  شبانه  طرح  گفت:  پایان  در  عابدی  سرهنگ 
عوامل  بامداد   0۲:00 ساعت  تا  و  اجرا   ۲۲:00 ساعت 
بزرگراهی  معابر  در  خودروها  کنترل  به  نسبت  پلیس 

اقدام می کنند.

حذف یارانه افراد پردرآمد به نفع 
کمیته امداد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با حذف خانواده های 
را  شده  آزاد  منابع  یارانه بگیر،  افراد  شمول  از  پردرآمد 
تحت  مددجویان  مستمری  پرداخت  و  توانمندسازی  به 
اختصاص  بهزیستی  سازمان  و  امداد  کمیته  حمایت 

دادند.
دیروزشنبه  علنی   جلسه  ادامه  در  مجلس  نمایندگان 
کمیسیون  گزارش   94 ماده  بررسی  به  ماه  دی   18
آن  و  پرداخته  توسعه  برنامه ششم  الیحه  درباره  تلفیق 

را تصویب کردند.
اجرای  طول  در  است  موظف  دولت  ماده،  این  طبق 
قانون برنامه هر سال حداقل مستمری مددجویان تحت 
بهزیستی  سازمان  و  خمینی  امام  امداد  کمیته  حمایت 
محرومیت  سطح  با  متناسب  موجود  یارانه  بر  عالوه  را 
کار  عالی  شورای  مصوب  دستمزد  حداقل  ۲0درصد 
حذف و  ها  یارانه  هدفمندسازی  منابع  محل  از   و 
بودجه خاص سنواتی   خانواده های پردرآمد در ردیف 

تامین و از طریق سازمانهای مذکور پرداخت نماید.
این مصوبه مجلس با 183 رأی موافق از ۲۲۲ نماینده 

حاضر در جلسه به تصویب رسید.
بر اساس این ماده دولت در عین افزایش توانمندسازی 
دهک های یارانه بگیر موظف به حذف یارانه خانواده های 

پردرآمد شد.

درباره  دستخط  تلویزیونی  برنامه  در  ربیعی 
جامعه  پردرآمد  و  باال  دهک  سه  یارانه  حذف 
اظهار کرد: تعبیری داریم به آن می گوییم دام 
چرخ دنده ای  حالت  یا  است  شده  طی  مسیر 
می چرخانید  را  چرخ دنده  وقتی  یعنی 
ابتدا  از  را  کاری  است.  دشوار  بازگرداندن 
بنیانگذاری می کنید و می توانید این بنیان ها را 

به نحوی بگذارید که موثرتر عمل کند.
پیرامون  زیادی  تحلیل های  کرد:  تصریح  وی 
مسیری  می کنم  فکر  من  دارد.  وجود  یارانه ها 
را  یارانه ها  می توانستیم  ما  نرفت.  درست 
جامعه  به  بگیریم.  بکار  بهتر  فقر  کاهش  در 
نمی توان شوک های یکباره دهیم. چیزی که به 
جامعه داده شد و به آن عادت کرد باید به مرور 

آن را جدا کنید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در باره  اینکه 
در حال حاضر اطالعات سه دهک باالی جامعه 
تقریبا  گفت:  خیر؟  یا  است  شده  آوری  جمع 
شده  آوری  جمع  اطالعات  درصد   80 حدود 
در  که  داشتند  تاکید  رئیس جمهور  البته  و 

اطالعات مالی افراد سرک کشیده نشود.
ربیعی در مورد بیمه نیازمندان گفت: پیش بینی 
ما بین 5 و 7 میلیون نفر بود؛ در حالیکه  وقتی 
بودند؛  نفر  تا 11میلیون  وارد عمل شدیم 10 

همینجا  و  گرفتیم  را  همپوشانی ها  االن  البته 
همپوشانی  دفترچه  هیچ  که  می کنم  اعالم 
تجدید  در  واقع  داشت؛در  نخواهد  وجود  دیگر 
نخواهد  وجود  همپوشانی ها  دیگر  دفترچه 
دفترچه  بگوییم  نمی توانیم  االن  زیرا   داشت 
دیگراین تمدید  موقع  ولی  بدهید   را 

 هم پوشانی ها رخ نخواهد داد.
حاضر  حال  در  آنکه  بیان  با  ادامه  در  ربیعی 
هم  حذف  و  اطالعاتی  های  بانک  به  توجه  با 

افرادی که  از  نفر  پوشانی ها حدود ۲ میلیون 
گفت:  شدند،  حذف  بودند،  همپوشانی  دارای 
همه اینها مشخص شدند و از  11 میلیون به 
9 میلیون نفر رسیدیم و باز هم به شناسایی ها 

ادامه می دهیم.
کاری  پرافتخارترین  آنکه  بیان  ضمن  ربیعی 
افراد  میلیون  ده  همین  بیمه  کردیم  که 
سالمت  تحول  طرح  اصال  گفت:  بود،  نیازمند 
ایرانیان  همه  بود  قرار  و  بود  فقیر  افراد  برای 

ایرانیان  همه  بیمه  بنا  اصال  کنیم.  بیمه  را 
کردیم.  نمی  بیمه  کنید  فرض  اصال  بود؛ 
بود هر کسی  نکرده  تکلیف  برنامه  قانون  مگر 
ما  شود؟  بیمه  است  نیازمند  و  ندارد  دفترچه 
تحول  طرح  شیرینی  و  کردیم  بیمه  را  اینها 
که صاحب  بود  فقیری  آدم های  برای  سالمت 
بیرحمانه  چطور  من  شدند.  سالمت  دفترچه 
چه  برای  کنم.  نمی  من  کنم؟  قطع  را  اینها 
فکر  من  داد:  ادامه  کنیم؟وی  قطع  باید 
بیمه  را  فقرا  باید  شود  باز  دستم  اگر  می کنم 
امسال  همچنین   بکنم.  هم  رایگان  تکمیلی 
توجه  با  سازمان،  دو  هر  در  را  بازنشستگان 
بیمه  بیماری،  فشار  و  بازنشستگی   سن  به 
از جای  نداد  پول  دولت  کردم. حتی  تکمیلی 
دیگر تامین کردم. اینها را بیمه تکمیلی کردم 
شاید این نقد را می پذیرم که به عنوان رئیس 
شورای عالی بیمه اعتماد به گفته ای کردم که 
کارشناسان اعالم کرده و گفتند بار مالی این 
میزان است و خوب محاسبه نکرده بودیم. من 
خطا کردم و اعتراف می کنم و البته بعد از آن 
ما در دولت در هدفمندی گرفتار شدیم. پولی 
یارانه  تا  گذاشتیم  آن  روی  آمد  دست  به  که 
نتوانستیم پولی به  از هدفمندی  را بدهیم. ما 

طرح تحول بدهیم. 

ربیعی:

اگر دستم باز شود فقرا را بیمه تکمیلی رایگان می کنم

خدمات  ارائه  از  کشور  مامایی  انجمن  رییس 
سالمت زنان و مامایی در حاشیه شهرها انتقاد 
و  زنان  سالمت  حاضر  حال  در  گفت:  و  کرد 
مادران باردار در پایگاهها و مراکز جامع سالمت 

بدون متولی است.
ارائه  وضعیت  خصوص  در  خداکرمی  ناهید 
خدمات سالمت زنان در شبکه های بهداشت 

و حاشیه شهرها گفت: گرچه جامعه مامایی 
همواره از این طرح پشتیبانی کرده است، ولی 
در برنامه  وزارت بهداشت که در حاشیه شهرها 
ارائه  آن  و هدف  است  اجرایی شدن  در حال 
خدمات پایه سالمت به ساکنین این مناطق 
است، نحوه ارائه خدمات در حوزه سالمت زنان، 
باروری، دختران و مادران باردار کامال نامشخص 

در  است.وی  زیادی  بسیار  چالشهای  دارای  و 
ادامه به ایسنا گفت: تا یک سال قبل در تمام 
مراکز بهداشتی شهری، واحدی به نام تنظیم 
خانواده و بهداشت مادر و کودک وجود داشت 
و هر زن و کودکی که به این سه واحد مراجعه 
می کرد، بر حسب نیاز می توانست خدمات خود 
را به صورت رایگان از ماما یا کارشناس بهداشت 
خانواده دریافت کند. اما در طرح تحول بهداشت، 
هر سه واحد حذف شدند و عالوه بر پایگاههای 
نیز  مراکز جامع سالمت  به  امر  این  سالمت، 
تسری یافت؛ به طوری که دیگر واحدی به نام 
مامایی، سالمت باروری  یا مادر باردار در مراکز 
بهداشتی تعریف نشده است.خداکرمی همچنین 
بیان کرد: در تمام مدل های ارایه مراقبت های 
بهداشتی اولیه در جهان، همواره ماما به عنوان 
فردی که در سطح یک کلیه خدمات مربوط 
به سالمت باروری، به خصوص مادران باردار را 
ارایه می کند، شناخته شده است. در صورتی 
که نمی دانیم اصرار معاونت بهداشتی بر خلط 
خدمات مورد نیاز مادران باردار با خدمات پایه 
ای سالمت به چه دلیل و بر مبنای کدام مطالعه 

میدانی یا مدل مترقی جهانی است؟
ویژه  صورت  به  باردار  مادران  و  زنان  سالمت 

عقب  یک  را  تغییر  این  شودخداکرمی  دیده 
گرد به طرح بهورزی که شروع آن به قبل از 
انقالب  بازمی گردد و به دلیل کمبود نیروی 
انسانی بهداشت، مامایی و پزشکی طراحی شده 
با طرح چندپیشگی  داد:  ادامه  و  دانست  بود 
مراقب سالمت می تواند شناسایی خانواده ها و 
غربالگری اولیه را انجام دهد و تمام زنان و مادران 
باردار به کارشناس مامایی ارجاع  داده شوند؛ چرا 
که در هر مرکزی ماما در دسترس است و در 
شرایط فعلی کشور باید سالمت زنان و مادران 
 باردار در طرح مراقبت های اولیه به صورت ویژه
 دیده شود.رییس انجمن علمی مامایی تاکید 
از  باید  ماما  طبیعی  زایمان  ترویج  برای  کرد: 
دوران بارداری با مادر همراه باشد. متاسفانه در 
حال حاضر، هرکاردان یا کارشناسی که در مراکز 
پایه سالمت حضور دارد می تواند خدمات مادران 
و زنان را نیز ارائه دهد و این اقدام بی توجهی 
ناخواسته به نیازهای زنان و بی احترامی آشکار 
به زنان باردار است؛ چون می تواند سبب افت 
کیفیت خدمات و بروز عوارض جبران ناپذیر 
نوزادان  و  مادران  میر  و  مرگ  افزایش  وحتی 
شود در هیچ شرایطی نمی توان مادر باردار را 

به مراقب سالمت سپرد.

سالمت زنان در حاشیه شهر متولی ندارد
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آگهی مفقودی
برگ سبز سواری رنو سفید شیری تیپ TONDAR90K4M مدل 139۲ به 
شماره پالک 7۲-374م14 و شماره موتور 100014067RD۲03986 وشماره 
شاسی NAALSRALDDA۲۲7679 به نام آرش طالب زاده مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می گردد.
بابلسر

آگهی مفقودی
و  و شماره شهربانی 55-176ط۲8  پراید مدل 1388  ماشین سواری  برگ سبز 
حلیمه  نام  به   S141۲۲88034967 شاسی  شماره  و   3105463 موتور  شماره 

خاتون نوروزی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

متن آگهی 
خواهان عمار حیدری فر به طرفیت خدارسان بازگیر به خواسته مطالبه یک فقره 
جهت  که  نموده  آباد  خرم  شهرستان  حقوقی  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  سفته 
خرم  در  واقع  آباد  خرم  شهرستان  اختالف  حل  شورای   16 شعبه  به  رسیدگی 
آباد خیابان مطهری خیابان شهید گرشاسبی )خیابان جنب کارخانه یخ (ارجاع و 
تاریخ  به کالسه 950998665660011۲ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن به 
1395/11/۲4 ساعت 09:30 صبح نعییت گردیده است و مفاد دادخواست بدین 
شرح اعالم می گردد که خواهان تقاضای مطالبه مبلغ ۲0/000/000 ریال بابت 
با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر  یک فقره سفته به شماره 697۲96 
تادیه را داشته است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود 
تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد در غیر اینصورت غیابا اتخاذ تصمیم می گردد. 
مسئول دفتر شعبه 16 شورای حل اختالف مجتمع خانواده
 شهرستان خرم آباد – فریده نصرت پور. 

دادنامه 
مجتمع  اختالف  حل  شورای   14 شعبه   9509986696600048 کالسه  پرونده 
خانواده شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره –خواهان: خانم بهارک زمانیان 
فرزند محمد به نشانی لرستان – خرم آباد –خیابان انقالب روبروی ناصر خسرو 
کوچه شهید مرادی پالک ۲3 –خوانده:آقای منصور قادری فرزند اسکندر به نشانی 

مجهول المکان –خواسته: مطالبه نفقه 
به طرفیت  فرزند محمد  زمانیان  بهارک  قاضی شورا:در خصوص دادخواست  رای 
فرزند  نفقه  پرداخت  به  خوانده  الزام  خواسته  به  اسکندر  فرزند  قادری  منصور 
سال  پایان  لغایت   )1395/6/3( دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  متین  بنام  مشترک 
1395 بدین توضیح که خواهان اظهار داشته دو سال می باشد که طالق گرفته 
ام و حضانت فرزندم با من است و منبع درآمدی ندارم و.... و تحت پوشش کمیته 
داشته  را  خوانده  محکومیت  تقاضای  تقدیمی  دادخواست  مطابق  و  هستم  امداد 
است که خوانده علیرغم ابالغ و نششر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده 
نفقه  تعیین  این راستا و جهت  ننموده است که در  ارسال  نیز  ای  است و الیحه 
فرزند مشترک موضوع به احدی کارشناسان رسمی در رشته نفقه ارجاع گردیده 
است که نظریه کارشناس پس از وصول و ابالغ به طرفین مصون از اعتراض مانده 
است فلذا با عنایت به اینکه پرداخت نفقه اوالد بر عهده پدر است و رابطه پدری و 
فرزندی به موجب سند سجلی محرز است و خوانده دلیلی بر عدم اجابت خواسته 
به نظریه  با توجه  ننموده است و  ارائه  رابطه  این  یا عدم تمکن خود در  خواهان 
مشورتی شورا دعوای خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 1196 
-1197-1198 - 1199-1۲06-1۲57 قانون مدنی و مواد 6 و 47 قانون حمایت 
خانواده و بند ج ماده 9 قانون شورای حل اختالف و ماده 198 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه فرزند مشترک بنام متین از تاریخ 
1395/06/03 لغایت 1395/1۲/30 ازقرار ماهیانه به مبلغ ۲/400/000 ریال در 
حق خواهان را صادر و اعالم می نماید.رای صادره غیابی و ظرف ۲0 روز پس از 
ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین مرجع سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی خرم آباد می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف خرم آباد – سعید ساکی.

متن آگهی 
خواهان شیال مرتضی بیگی با وکالت از محمد حاملی به طرفیت سبحان عشرتی به 
خواسته مطالبه سه فقره سفته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 16 شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد واقع در خرم 
آباد خیابان مطهری –خیابان شهید گرشاسبی جنب کارخانه یخ ارجاع و به کالسه 
950998665660010۲ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن به تاریخ 1395/11/۲4 
ساعت 09:00 صبح تعیین شده است  و مفاد دادخواست بدین شرح اعالم می گردد که 
وکیل خواهان تقاضای مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال بابت سه فقره سفته به شماره 
های ۲5۲138- ۲5۲139-۲5۲143 و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
الی یوم صدور حکم قطعی به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل را داشته است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست وکیل 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود 
تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.در غیر اینصورت غیابا اتخاذ تصمیم می گردد. 
مسئول دفتر شعبه 16 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
شهرستان خرم آباد – فریده نصرت پور.   

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
تازه  آقای  به طرفیت خوانده  نظر دادخواستی  فرزند  خواهان خانم سمیرا عبدی 
خان مومنی به خواسته  صدور حکم طالق تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اسالمشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه  عمومی بخش چهاردانگه 
واقع در بخش چهاردانگه ارجاع وبه کالسه بایگانی  950350  ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن به تاریخ1395/11/۲3 و ساعت09:00  صبح تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقالب در امور مدنی و حسب دستور دادگاه 
مراتب یک نویت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه نماید و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نمایدو در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. م/الف ۲۲63
دفتر شعبه اول دادگاه بخش چهاردانگه 

آگهی فروش
به موجب پرونده کالسه 940794اجرایی حقوقی محکوم علیه صفرجعفری محکوم 
است به پرداخت مبلغ 139605640ریال درحق محکوم محکوم له علی مرادپورموالیی 
آرپناهی با توجه به اینکه در این خصوص مقدار1980کیلو گندم ازمحکوم علیه توقیف 
و توسط شرکت آرد جوانه قیمت پایه آن به ترتیب هرکیلو 13000ریال ارزیابی گردیده 
درروز مورخ 95/11/۲از ساعت 10الی 11از طریق مزایده با حضورنماینده دادستان 
عمومی وانقالب شوشتر درمحل اجرای احکام حقوقی این دادگستری به فروش خواهد 
رسید متقاضیان می توانند درجلسه مزایده دروقت و ساعت مقرر فوق حضوریابند مزایده 
از قیمت کارشناسی شروع شده وبه باالترین قیمت پیشنهادی به فروش خواهد رسید 
از برنده مزایده ده درصد قیمت مزایده اخذ خواهد شدوالباقی باید ظرف یک ماه به 
صندوق دادگستری واریز گردد داوطلبان می توانند درصورت تمایل جهت بازدید سه 

روز قبل ازمزایده به اجرای احکام حقوقی مراجعه نمایند.
غالب زاده-مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شوشتر

متن آگهی
خلیفه  خدیجه  خانمهاوآقایان  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  خواهان 
واداره  القاسمی  همگی  شهرت  وفاطمه  حیدرعلی  حسین  وحمزه  نجف 
تقدیم  مالکیت  سند  صدوروتنظیم  به  الزام  خواسته  به  وشهرسازی  مسکن 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  خرمشهرنموده  شهرستان  عمومی  دادگاههای 
خوزستان- دراستان  خرمشهرواقع  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  سوم 

شهرستان  اداری-دادگستری  سایت  متری-  چهل  خرمشهر-خیابان  شهرستان 
وقت  که  گردیده  کالسه950998614130081۲ثبت  وبه  خرمشهرارجاع 
المکان  مجهول  علت  است.به  شده  آن1395/11/۲3ساعت9:30تعیین  رسیدگی 
وفاطمه  وحمزه حسین حیدرعلی  نجف  خلیفه  بنامهای خدیجه  خواندگان  بودن 
شهرت همگی القاسمی ودرخواست خواهان به تجویزماده73قانون آیین دادرسی 
دریکی  نوبت  یک  مراتب  ودستوردادگاه  درامورمدنی  وانقالب  عمومی  دادگاههای 
ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می شودتاخواندگان پس ازنشرآگهی واطالع ازمفادآن به 
دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه دادخواست وضمائم رادریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.    شماره م.الف)9/977(
منشی شعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-محمدغزلی

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
شجاعی   دو  هر  وپریسا  علیرضا  آقای  وکالت  با  کاشفی  مهدی  آقای  خواهان 
منوچهر جعفری  و  رئوف  آقای محمد جعفری  به طرفیت خواندگان  دادخواستی 
رئوف و اکبر زیاری) همگی مجهول المکان ( به خواسته الزام خواندگان به تنظیم 
سند رسمی انتقال ۲00/ دویست مترمربع مشاع ازپالک ثبتی 40/37 بخش 1۲ 
تهران وپرداخت خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اسالمشهر 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه  عمومی بخش چهاردانگه ارجاع وبه 
کالسه بایگانی  95036۲  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن به تاریخ1395/11/۲5 
و ساعت09:30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و 
انقالب در امور مدنی و حسب دستور دادگاه مراتب یک نویت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
شورا مراجعه نماید و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت نمایدو در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م/الف ۲۲6۲
دفتر شعبه اول دادگاه بخش چهاردانگه 

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

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

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139560331057000159مورخ 1395/06/16 هیات اول / دوم 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ناحیه دو تصرفات مالکانه  رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - 
بالمعارض متقاضی آقای قسمت بازکی شهر بجاری فرزند محمد مهدی از رحمت 
آباد بشماره شناسنامه 11 کد ملی ۲659764336 نسبت به ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 13۲/۲0 مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 697 فرعی از 36۲ اصلی واقع در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از 
مالک رسمی عبدالرسول آل مذکور محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  403 م/الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج - ایرج فهیمی  

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

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

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139560331057004118مورخ 1395/04/09 هیات اول / دوم 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ناحیه دو تصرفات مالکانه  رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - 
بالمعارض متقاضی آقای فیض اله چراغی فرزند رشید از بیجار بشماره شناسنامه 
468 کد ملی 378105۲419 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 148/4۲مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
مالک  از  دو کرج خریداری  ناحیه  البرز  استان  در  واقع  اصلی   9 از  فرعی   1449
رسمی نبی خیری محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شد.  408 م/الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج - ایرج فهیمی  

مفقودی
 کارت هوشمند ایسوزو 6تن 798ع97ایران ۲3و شمار ه کارت ۲657538مفقودی 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

علل تیرگی دور چشم و درمان آن 
 

شایع ترین علت بروز این مشکالت وجود رنگدانه بیش از حد در 
ناحیه اطراف چشمان است.این امر خاصیت طبیعی پوست است و 

در میان افراد آسیایی تبار بیشتر شایع است. 
در این افراد به علت نازکی پوست زیر چشمان رنگدانه های موجود 

در پوست مشخص تر است. 
عالوه بر این رگ های خونی زیر چشم ممکن است مانند سایه ای 
کبود زیر چشم نمایان شود. پوست نیز هنگامی که پیر می شود شل 

شده در نتیجه زیر چشمان سایه می افتد. 
توجه داشته باشید قرار گیری در معرض آفتاب این شرایط را بدتر 

می کند زیرا موجب بروز چین و چروک در پوست می شود. 
هنگامی که بیرون می روید حتما از ضد آفتاب با عیار محافظتی 
باال استفاده نمایید به خصوص روی پوست صورت و هنگام روز نیز 

حتما از عینک آفتابی و کاله استفاده کنید. 
در این باره نوعی شرایط خاص وجود دارد که به نام “چشم پاندا” 
معروف است این مشکل با رژیم غذایی نا مناسب، مصرف بیش از 
حد الکل، استعمال دخانیات یا حتی به دلیل بیماری بدتر می شود. 
واکنش های آلرژیک مانند تب یونجه نیز در طول زمان ممکن است 
نیز منجربه  باعث تیرگی نواحی اطراف چشم شود. گرفتگی بینی 
و  رود شده  بینی می  به سوی  از چشم  که  تورم رگ های خونی 

موجب تیرگی پوست می گردد. 
اثر  در  شده  تحریک  چشمان  مستمر  مالش  باشید  داشته  توجه 

حساسیت موجب صدمه به پوست می شود. 
در زنان باردار نیز به دلیل تغییرات هورمونی و افزایش اتساع عروق 
ممکن است پوست زیر چشمان تیره شود زیرا رگ ها از زیر پوست 

نمایان است. 

چند روش بسیار مفید برای از بین بردن سیاهی دور چشم 
به اندازه کافی بخوابید

در حال خواب نیز پوستتان را درمان کنید
از کرم هاي دور چشم محتوي ویتامین K و A استفاده کنید

رژیم غذایي سالم و متعادلي داشته باشید 
سیگار نکشید 

مقدار نمک مصرفي را کاهش دهید

 درمان با خیار:
برشهاي حلقه اي خیار را روزانه روي چشمانتان بگذارید خواهید 
دید پوست از نظر ظاهري باطراوت مي شود. چاي بسته اي مرطوب 
یا یک قطعه یخ را در پارچه نرمي بپیچید و روي چشمانتان بگذارید 
این عمل ورم و تغییر رنگ زیر چشم را کاهش مي دهد. بسته هاي 
چاي یا برشهاي حلقه اي سرد و تازه خیار را 10 تا 15 دقیقه روي 

چشم نگه دارید.
  

روغن بادام و عسل:
دو قاشق غذاخوری روغن بادام را در یک کاسه کوچک با دو قاشق 
غذا خوری عسل مخلوط کنید. این مخلوط را هر شب قبل از خواب  
زیر چشمتان بمالید و صبح آن را بشویید. این مخلوط عالوه بر کم 
برای برطرف کردن چروکهای زیر  رنگ کردن سیاهی دور چشم، 
چشم هم مفید است. همزمان با استفاده از این مخلوط، هر روز 10 
عدد بادام بخورید. بعد از ۲0 روز نتایج این روش را کامال” احساس 

خواهید کرد. 

گوجه فرنگی و لیمو:
تازه و یک دوم قاشق غذا  یک قاشق چایخوری آب گوجه فرنگی 
این  با یک قاشق چایخوری آرد مخلوط کنید.  خوری آب لیمو را 
بمالید و حدود 10 دقیقه صبر  زیر چشمتان  آرامی  به  را  مخلوط 
کنید. بعد از 10 دقیقه، مخلوط را به آرامی با انگشتتان پاک کنید و 
سپس صورتتان را با یک پاک کننده مالیم بشویید و خشک کنید. 
اگر حداقل یک بار در روز این عمل را انجام دهید بعد از چند روز 
نتایج آن محسوس خواهد بود. آب گوجه فرنگی سرشار از ویتامین 

آ، سی و آهن است که همه آنها برای پوست شما مفید هستند. 

عبارت  با  مردم  اکثریت  تقریبا  است  چند سالي 
از  گروهي  و  اند  کرده  پیدا  آشنایي  فیلترینگ، 
فیلترکردن بسیاري از وب گاه ها احساس رضایت 
دارند و محدود کردن دسترسي کاربران به یکسري 

از درگاه هاي اینترنتي را الزم و محتوم میدانند.
به  اینترنتي  کاربران  دسترسي  محدودکردِن 
یکسري از شبکه هاي مجازي و وب گاه ها از نگاِه 
متولیان فرهنگِي هر کشور نگریسته مي شود که 
با درنظرگرفتن شرایطي که بر جامعه حاکم شده 
و سیاست ها و کنترل هایي که در پاره اي مسائل 

باید وجود داشته باشد، اِعمال نظر مي نمایند.
ایران نیز در گروهِ کشورهایي قرار دارد که از بزرگ 
محسوب  درجهان  اینترنت  فیلترکنندگان  ترین 
کارهایي  و  ساز  چه  میان  این  در  و  شود  مي 
گفته  بر  نظر  و  نیست  مقال  این  رویکرِد  نهفته، 
ارتباطات و فناوري اطالعات  هاي واعظي؛ وزیر 
با  نشست  حاشیه  در  چهارشنبه شب  که  است 
فیلترینگ  درباره  تنکابن  در  اقتصادي  فعاالن 
این  بر  دولت  داشت: »سیاست  اظهار  ها  سایت 
بوده که تکلیف و سیاست خود را با مردم روشن 
کند، از این رو سایتهاي غیراخالقي و ضد دیني 
که با نشانه گرفتن افکار جوانان اعتقاداتشان را 
موردحمله قرار داده است، هوشمندانه فیلترینگ 

مي شود«.
اقداِم بسته شدِن سایت هاي غیراخالقي، از جمله 

ساز و کارهاي بایسته اي محسوب مي شود که 
از  برخورد  نوع  این  پذیراي  جامعه  مدتهاست 
سوي دستگاه هاي ذیربط است؛ چرا که تعداد 
کثیري از سایت هاي غیر اخالقي وجود دارد که 
با تأثیِر سوء بر تفکر و نگرش مردم، شاهِد عوارِض 
ملموِس آن در بطن جامعه هستیم و آسیب هاي 
جدي که بر نگرش و برخورد افراد اجتماع باقي 
تصمیم  فرهنگسازي،  نیازمنِد  قطعا  گذاشته، 

گیري و جهت سازي هاي ذهني است.
تمام درگاه هاي مجازي،  فیلتر کردِن  بي شک 
امري محال و ناشدني است و معایب خود را دارا 
بي  کردِن  کن  ریشه  براي  جدي  عزِم  اما  است 
متعدد  هاي  شبکه  طریِق  از  که  هایي  اخالقي 
مجازي در حال بسط و رونق است باید رویکرِد 
اصلي دولت در امور اجتماعي محسوب شود تا 
جلوگیري  نادرست  اطالعات  گسترِش  از  هم 
شایعه  با  که  اشخاصي  گرفتِن  نشانه  هم  گردد، 
و  دارد  ادامه  السابق  کمافي  که  هایي  پراکني 

بیشتر هم شده است، کمرنگ شود.
کردن  فیلتر  و  برخورد  نوع  این  یقین،  به  قطع 
بعضي صفحه ها و شبکه هاي مجازي را نباید به 
ناِم جهان سومي و عدم اختیار و آزادِي بیان و... 
دانست که کشورهایي مانند روسیه و استرالیا نیز 
مسائلي که از نظر اخالقي مشکل دارند را فیلتر 
میکنند؛ چرا که تنها افراد بزرگسال و دانشجویان و 

افرادي که نیاز به استفاده صحیح ازاین فضا دارند 
جزو کاربراِن مجازي نمي باشند و چه بسا کودکان 
و نوجواناني که به تازگي از کاربران عدیدهء وب 
گاه ها به شمار مي آیند و افراد الیعقل که از سر 
بیکاري و عدم مماشات و فرهنگ از این درگاه هاي 
اینترنتي استفاده مي کنند نیز بر شماِر کاربران 
از  با استفاده ناصحیح  اند و گاه  مجازي افزوده 
شبکه هاي اینترنتي، ماَحصلي که براي اجتماع 
بي  و  اخالقي   بي  گسترِش  اند،  گذاشته  باقي 
بندو باري است که تحفهء محتوِم جامعه شده 

است.

وزیر کشور نیز در مردادماه سال جاري با تأکید 
بر اینکه سایت هایي که واقعا مسائل اخالقي در 
آن ها رعایت نمي شود، بدون هیچ مالحظه اي 
مثبت  »اقدامات  اظهارداشت:  شوند،  بسته  باید 
باید  که  است  کم  مجازي  فضاي  در  ایجابي  و 
مند،  عالقه  هاي  گروه  متولي،  هاي  دستگاه 
جوانان و سازمان هاي مردم نهاد در این فضاها 

ورود پیدا کنند.
قائم مقام رییس جمهوري در شوراي اجتماعي 
کشور باذکر این نکته که هیچ کس معتقد نیست 
که با خشونت و سخت گیري مسائل حل شود؛ 

خاطرنشان کرد: اگر ما نسبت به برخي چیزها 
منفعل شویم و عکس العمل نشان ندهیم، وضع 
عنوان  به  آن چه  بدتر مي شود، همه کشورها 
اصول و قوانین است، محکم مي گیرند و وقتي 
تبدیل  اجتماعي  رفتار  به  را  امري  دارند  تصمیم 

کنند براي آن تشویق و جریمه مي گذارند«.
با ذکر هرآنچه گفته شد، بي تردید فضاي حاکم بر 
شبکه هاي مجازي، این روزها با بازارِ داِغ شایعات 
و عدم رعایت اخالق و گسترِش فضاهایي که نیاز 
نیازمند  و...  دارد  سني  شرایط  کردن  محدود  به 
کنترل  براي  تا  است  جدي  تصمیم  و  برخورد 
از این قسمت، کشور  و کاهش آسیب هایي که 
را دچار بحران مي کند؛ کارگروه هاي متخصص 
افزایِش معضالتي  وارد عمل شوند و شاهد عدم 
باشیم که با نگاهِ دقیق و جدي از سوي متولیان 
فرهنگي و شوراي اجتماعي در کشور مي توان 
اکثر معضالت و آسیب هاي اجتماعي را عقیم 

و ناکارآمد کرد.
انتظار مي رود برطرف کردِن معضالِت اجتماعي 
از اولویت هاي کشورمان قرار گیرد که آباداني 
و سالمتِي فکِر افراد جامعه از نیازهاي ضروري 
براي تکامل و اعتالء فرهنگي محسوب مي شود 
شود«،  مي  فیلتر  اخالقي  غیر  هاي  »سایت  و 
باقي نمانَد و جامهء عمل بر این  در حد حرف 

سخن، پوشیده شود.

»فيلتر سايت هاي غير اخالقي«، حرف است يا عمل! 

 سرطان یکی از معضالت بزرگ علم طب است 
از  ناتوان  اگرچه علم قرن حاضر همچنان  که 
پیشگیری قطعی و درمان قطعی بعضی از انواع 
پزشکان  و  دارد  ادامه  ها  تالش  اما  است،  آن 
توانسته اند طول عمر و کیفیت زندگی بیشتر 
مبتالیان به این بیماری را افزایش دهند. نکته 
مهمی که بیش از هر چیزی توجه ها را به خود 
زا و دور  جلب کرده، شناخت عوامل سرطان 

کردن آنها از زندگی بشر است.

شیوه  و  ها  عادت  مهم  عوامل  این  از  یکی   
زندگی نادرست انسان هاست. محققان به این 
درصد   30 تقریبا  که  اند  رسیده  مهم  نتیجه 
های  عادت  در  ریشه  سرطان  موارد  تمامی 
فعالیت  درست،  تغذیه  با  و  دارد  افراد  غذایی 
فیزیکی کافی و داشتن وزن مناسب، می توان 
از یک سوم سرطان های شایع در کشورهای با 
درآمد باال و یک چهارم سرطان های شایع در 

کشورهای با درآمد پایین پیشگیری کرد.
 موسسه تحقیقات سرطان آمریکا به 10 نکته 
با  مرتبط  از سرطان که  برای جلوگیری  مهم 
عادت های غذایی و اصالح شیوه زندگی است، 
اشاره کرده است که در این مطلب به آن می 

پردازیم.
1- وزن خود را متعادل نگه دارید

اضافه وزن یکی از مهم ترین عوامل خطر برای 
سرطان است. چاقی باعث افزایش احتمال ابتال 
به سرطان روده، پستان )بعد از یائسگی(، دیواره 
داخلی رحم یا آندومتر، مری )آدنوکارسینوم(، 
پانکراس، کلیه و احتماال کیسه صفرا می شود. 
بدن  وزن  شاخص  نام  به  دارد  وجود  فرمولی 
)BMI( که افراد می توانند از روی آن متوجه 
شوند وزن متناسبی نسبت به قدشان دارند یا 

نه؟

 در این فرمول اگر شاخص وزن بدن بین 18 
تا ۲5 )برای سفیدپوستان(، باشد، عادی تلقی 
و  نژاد  به سن،  این شاخص  در  ولی  می شود 
عدد  این  کرد.  توجه  باید  نیز  افراد  جنسیت 
ممکن است با توجه به موارد ذکر شده کمی 
انتخاب  گروه  در  فقط  سالم  وزن  کند.  تغییر 
رژیم های غذایی مناسب با انرژی کم و پرهیز 
از نوشیدنی های حاوی شکر و مواد پرچرب و... 
و داشتن فعالیت فیزیکی و ورزش در زندگی 
است. توصیه این است که حتی االمکان الغر 

بمانید ولی کمبود وزن نداشته باشید.
 2- از هر فرصتی برای افزایش فعالیت 

فیزیکی خود استفاده کنید

طور  به  فیزیکی  فعالیت  که  شده  ثابت 
را  روده  سرطان  به  ابتال  خطر  چشمگیری 
کاهش می دهد. حتی احتمال می رود فعالیت 
فیزیکی از سرطان پستان و سرطان رحم بعد 
از یائسگی هم جلوگیری کند. موسسه پژوهش 
یعنی  متعادل  فعالیت  بر  آمریکا  در  سرطان 
حداقل 30 دقیقه پیاده روی، دوچرخه سواری 
باغبانی روزانه تاکید می کند و آن را جزو  یا 
ملزومات زندگی می داند. البته برای افرادی که 

در حال حاضر اضافه وزن دارند این زمان باید 
به 60 دقیقه افزایش پیدا کند. همه افراد باید 
فعالیت های کم تحرک زندگی مثل تماشای 
تلویزیون و نشستن پشت رایانه آن هم ساعت 

های متوالی را محدود کنند.
 مصرف سبزیجات خطر ابتال به سرطان معده 

را کاهش می دهد.
3- از غذاهای گیاهی بیشتر استفاده کنید

مواد غذایی با منشاء گیاهی از بدن در مقابل 
سرطان محافظت می کنند. سبزیجات آلیومی 
)سیر، تره و...( به احتمال زیاد از سرطان معده 
مصرف  کنند.  می  جلوگیری  بزرگ  روده  و 
نای، حلق،  به سرطان دهان،  ابتال  میوه خطر 

مری، ریه و معده را کاهش می دهد. ترکیبات 
)سبزیجات  کاروتینوئیدها  مانند  بیواکتیو 
رنگی(، اسید فولیک ها )سبزیجاتی با برگ سبز 
و خانواده کلم(، گلوکزسینوالت ها )کلم ها( و 
سولفیدهای خانواده آلیوم )سیر و پیاز( را در 

برنامه غذایی خود بگنجانید.
در  سرطان  های  پژوهش  جهانی  موسسه 
آمریکا توصیه می کند حداقل 5 وعده )حدود 
مواد  و  میوه  و  سبزیجات  انواع  از  گرم(   400

غیرنشاسته ای در روز مصرف شود.
 4- مصرف گوشت قرمز و گوشت مزه 

دار شده را محدود کنید
مصرف گوشت قرمز را محدود کنید و از خوردن 
گوشت های سرخ کرده بپرهیزید. مصرف گوشت 
قرمز )گوشت گاو، بره، خوک و اسب( و گوشت 
یا  نمک  با  کنسرو شده  )گوشت  فرآوری شده 
محصوالت گوشتی حاوی مواد نگهدارنده مانند 
قابل  طور  به  و...(  سوسیس  ساالمی،  کالباس، 
توجهی خطر سرطان کولورکتال )روده بزرگ( 
پژوهش  جهانی  موسسه  دهد.  می  افزایش  را 
های جهانی سرطان و موسسه پژوهش سرطان 
آمریکا پیشنهاد می کند مصرف گوشت قرمز را 
به 500 گرم در هفته کاهش دهید. اگر وعده 
های گوشتی متوسط باشد، حدود 5 وعده در 

هفته خواهد شد.
 5- از مصرف غذاها و نوشیدنی هایی 

که باعث افزایش وزن می شوند، 
خودداری کنید

مصرف غذاهای پرانرژی را کمتر کنید. غذاهای 
پرچرب و کم فیبر یا نوشیدنی های حاوی شکر 

زیاد پرانرژی هستند.
 6- دور سیگار و مشروبات الکلی خط بکشید

سیگار و مشروبات الکلی، عامل انواع متنوعی از 
سرطان مانند سرطان دهان، مری، نای، حلق، 
حنجره، پستان )قبل و بعد از یائسگی( و ریه 
هستند و برای پیشگیری از سرطان بهتر است 

دور آنها خط بکشید.
 7- کمتر غذای پرنمک بخورید

مصرف غذاهای پرنمک یا غذاهای فراوری شده 
های  روش  از  برخی  دهید.  کاهش  را  نمک  با 
نگهداری و تهیه غذا روی سرطان زایی آنها تاثیر 
می گذارند. غذاهایی که به وسیله نمک نگهداری 
می شوند، می توانند یکی از عوامل سرطان معده 
جهانی  های  پژوهش  جهانی  موسسه  باشند. 
سرطان و موسسه پژوهش سرطان آمریکا توصیه 
می کنند از مصرف غذاهای نگهداری شده توسط 
نمک یا غذاهای پرنمک پرهیز کنید. میزان مجاز 
مصرف نمک در روز کمتر از 6 گرم نمک )۲.4 

گرم سدیم( است. 
8- خودسرانه مکمل نخورید

از مکمل های غذایی برای پیشگیری از سرطان 
استفاده نکنید. به طور کلی، مکمل های غذایی نه 
تنها نقش بسزایی در جلوگیری از سرطان ندارند. 
بلکه بیشتر مکمل ها باعث سرطان نمی شوند ولی 
بعضی از آنها خطر ابتال به سرطان را نیز افزایش 
می دهند. در حال حاضر استفاده از مکمل های 
غذایی برای جلوگیری از سرطان پیشنهاد نمی 

شود.
 9- تازه مادران از شیردهی غافل نشوند

شیردهی به مدت حداقل 6 ماه بعد از تولد نوزاد به 
همه مادران توصیه می شود چون شیردهی خطر 
سرطان پستان را در زنان کاهش می دهد حتی 
کودکانی که شیر مادر خوار هستند در آینده کمتر 

به سرطان مبتال خواهند شد.
 10- درمان شدگان شیوه زندگی خود را 

اصالح کنند
درمان  اتمام  از  بعد  سرطان  از  یافتگان  نجات 
حتما باید تحت نظر پزشک بمانند و کامال شیوه 
نادرست زندگی شان را تغییر دهند و این 9 نکته 
در مورد پیشگیری از سرطان را که در این مبحث 

ذکر شد، رعایت کنند.
salamat.ir :منبع

بهداشت و سالمت

الهام آمرکاشی

10 فرمان 
ضد سرطان 
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لیگ برتر والیبال؛ 

شرط کادر فنی پارسه برای ادامه همکاری

سرمربی تیم والیبال زنان پارسه تاکید کرد که باشگاه پارسه تهران تا 
کنون هیچ پرداختی به بازیکنان و کادر فنی نداشته است و کادر فنی و 

بازیکنان حاضر به ادامه همکاری با این روند نیستند.
سیما صدیقی دیروز در گفت و گو با ایرنا، گفت: جلسه ای با مسئوالن 
فدراسیون والیبال داشتیم و اعالم کردیم اگر باشگاه پارسه تهران بخشی 
از قرارداد کادر فنی و بازیکنان را پرداخت نکند، دیگر حاضر به همکاری با 
این باشگاه نیستیم و این تصمیم فقط مربوط به تیم والیبال زنان نیست 

زیرا تیم مردان پارسه نیز تصمیمی مشابه گرفته است.
وی تصریح کرد:  در حال حاضر رئیس باشگاه پارسه با سعید درخشنده 
رئیس سازمان لیگ والیبال جلسه ای دارد و نمی دانم چه تصمیمی 
خواهند گرفت،  اما مطمئن هستم در صورتی که شرایط باشگاه پارسه به 
همین منوال ادامه یابد، هیچ یک از دو کادر فنی و بازیکنان تیم های زنان 

و مردان این باشگاه به همکاری خود ادامه نمی دهند.
تیم والیبال زنان پارسه درست یک روز قبل از شروع فصل جدید لیگ برتر 
والیبال زنان شکل گرفت، این تیم پیش از این با نام شرکت گاز ایران در 
رقابت های لیگ برتر با هدایت سیما صدیقی فعالیت می کرد و چند دوره 

متوالی عنوان قهرمانی لیگ برتر را از آن خود کرده بود.

کامرانی فر: عده ای ناجوانمردانه به ترکی حمله کردند

ترکی  محسن  به  گفت:  فوتبال  فدراسیون  داوری  دپارتمان  رییس 
ناجوانمردانه تاختند و ناراحتی زیاد ما به این خاطر است که او از طرف 

برخی دوستان از جامعه داوری لطمه دید.
حسن کامرانی فر در گفت وگو با ایسنا، درباره خداحافظی محسن ترکی 
از داوری، اظهار کرد: اولین بار بود که شرایط کامال آرام و خوبی برای 
داوران فراهم کرده بودیم و به جز یک نفر، همه داوران به خوبی تست ها 
را طی کردند. بعد از آن که ترکی خیلی خوب تست را گذارند، تصمیم 

به خداحافظی گرفت.
او ادامه  داد: ما خیلی تالش کردیم که او را منصرف کنیم، ولی در نهایت 
به تصمیم او احترام گذاشتیم. داور خوبی از ما جدا شد، اما 100 درصد در 

قسمت های دیگر از او استفاده خواهیم کرد.
کامرانی فر درباره دلخوری ترکی از هجمه هایی که در هفته های اخیر علیه 
او صورت گرفت و دلیل اصلی خداحافظی اش شد هم گفت : متاسفانه 
عده ای ناجوانمردانه به ترکی حمله کردند و متاسفانه صحبت هایی مطرح 
کردند که جایی نداشت. دپارتمان داوری حتی پس از تست AFC کامال 
از ترکی حمایت کرد و او هم قضاوت های خیلی خوبی داشت اما کسانی 

که آن صحبت ها را علیه ترکی انجام دادند باید پاسخگو باشند.
رییس دپارتمان داوری همچنین گفت : ناراحتی زیاد ما به خاطر این است 
که بزرگترین سرمایه داوری ما توسط برخی از اعضای جامعه داوری لطمه 

دید و مورد هجمه قرار گرفت.
او درباره دوره داوری برگزار شده در جزیره کیش هم گفت : این دوره با 
سبک جدید و بر اساس دوره های AFC و فیفا برگزار شد. در کالس های 
تئوری تمام اتفاق های رخ داد. در نیم فصل اول لیگ را با روش جدید 
آنالیز کردیم و در قسمت عملی هم تمام شرایط مسابقه فوتبال را فراهم 

کردیم تا داورها روی صحنه ها تصمیم بگیرند.
کامرانی فر ادامه  داد: در پایان از همه داوران تست آمادگی جسمانی 
گرفتیم که جز یک تیم داوری – یک داور و دو کمک داور – سایرین 
بسیار خوب تست را پاس کردند. داوران با تمام وجود در این دوره شرکت 
کردند و شرایط خوبی رقم خورد که امیدوارم نتیجه اش را در نیم فصل 

دوم شاهد باشیم.

شکست عجیب پرسپولیس در دیداری تدارکاتی

تیم فوتبال پرسپولیس در دیداری تدارکاتی مقابل پاراگ متحمل شکست 
عجیب و دور از انتظار سه بر یک شد.

به گزارش ایرنا، تیم فوتبال پرسپولیس تهران، دیروز در راستای برنامه 
های آماده سازی خود در ورزشگاه شهید کاظمی به مصاف تیم دسته 
دومی پاراگ رفت و در نهایت سه بر یک شکست خورد. »علی علیپور« 

تنها گل پرسپولیس را در دقیقه پنجاهم این دیدار به ثمر رساند.
علیرضا بیرانوند، حسین ماهینی، جالل حسینی، رامین رضاییان، محمد 
انصاری، فرشاد احمدزاده، وحید امیری، محسن مسلمان، کمال کامیابی 
نیا، محسن ربیع خواه و مهدی طارمی ترکیب سرخپوشان تهران را در 

نیمه نخست این دیدار تشکیل می دادند.
در نیمه دوم نیز، بوژیدار رادوشوویچ، علی علیپور، حمید طاهرخانی، آرام 
طبع، والدیمیر پریموف، سامان نریمان جهان، رضا کرمالچعب، احسان 

الوان زاده، صادق محرمی، آقایی و پلی یانسکی به میدان رفتند.
از  پرسپولیس  باشگاه  سرپرست  اهری«  اکبر  »علی  و  پروین«  »علی 
تماشاگران ویژه این دیدار بودند. پرسپولیس که قهرمان نیم فصل نخست 
لیگ برتر محسوب می شود، روز جمعه ۲4 دی ماه و در هفته شانزدهم 

این رقابت ها در ورزشگاه آزادی به مصاف سایپا می رود.

احسانی: منصوریان به دوره مربیگری نیاید لیگ 
قهرمانان آسیا را از دست خواهد داد

مسئول کمیته آموزش فدراسیون فوتبال گفت: اگر علیرضا منصوریان 
در کالس مربی گری حرفه ای شرکت نکند و کارت مربی گری دریافت 
نکند، به احتمال زیاد نیمکت مربیگری لیگ قهرمانان آسیا را از دست 

خواهد داد.
دوره ای   6 کالس  با  رابطه  در  ایسنا،  با  گفت وگو  در  احسانی  محمد 
مربی گری حرفه ای که به مدت 10 روز در هتل آکادمی المپیک در حال 
برگزاری است، پیرامون غیبت برخی از مربیان از جمله علیرضا منصوریان، 
فرهاد  کاظمی، فیروز کریمی و حسین فرکی برای شرکت در این دوره 
افزود: حسین فرکی از دو هفته پیش انصراف خود را برای شرکت در این 
دوره از کالس مربی گری اعالم کرده بود و ما فرد دیگری را جایگزین 
وی کردیم. اما سایر مربیان از جمله منصوریان، کریمی و کاظمی هنوز 
تا این لحظه در کالس مربیگری شرکت نکرده اند و اگر تا بعدازظهر اعالم 

آمادگی نکنند، افراد دیگری را جایگزین آن ها خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که وضعیت علیرضا منصوریان در صورتی که 
در این دوره حضور پیدا نکند، برای نشستن روی نیمکت مربی گری در 
لیگ قهرمانان آسیا چگونه خواهد بود، گفت: اگر کارت مربی گری حرفه ای 
خود را از این دوره دریافت نکند، به احتمال زیاد لیگ قهرمانان آسیا را 

از دست خواهد داد.
احسانی همچنین در رابطه با دوره مربیگری حرفه ای اظهار کرد: این دوره 
به مدت یک سال و نیم تا دو سال طول می کشد که دوره اول را با حضور 
مدرسین برجسته فیفا و AFC  با آمادگی جسمانی آغاز کردیم. سعی 
 AFC کردیم در این دوره، اسامی 30 نفر از بهترین مربیان خود را به
معرفی کنیم تا با شرکت در این دوره کارت مربیگری حرفه ای خود را 

دریافت کنند. تمام مدرسان این دوره از مدرسان برجسته دنیا هستند.
مسئول کمیته آموزش فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: هر کرسی 6 
دوره است و هر کس این دوره را از دست بدهد، بعد از دو سال دیگر باید 

در کرسی دیگری شرکت کند.
وی در پایان از حضور گری فیلیپس مدرس آمادگی جسمانی از کشور 
انگلیس در این دوره خبر داد و گفت: ما برای اینکه بتوانیم مربیان خود را 
با علم روز فوتبال دنیا آشنا کنیم، سعی کردیم از مدرسان برجسته جهان 
که اکثر آن ها از کشورهای انگلستان و آلمان هستند، استفاده کنیم. در 
دوره های بعدی نیز کالس های ما براساس تکنیک و تاکتیک خواهد بود.

رونی به رکورد گلزنی بابی چارلتون 
در منچستریونایتد رسید

کاپیتان تیم فوتبال منچستریونایتد با گلزنی در دیدار 
برابر ریدینگ به رکورد گلزنی بابی چارلتون در این 

باشگاه رسید.
و  منچستریونایتد  تیم های  دیدار  ایرنا،  گزارش  به 
ریدینگ در چارچوب سومین دور رقابت های جام 

حذفی فوتبال انگلیس در حال برگزاری است. 
رونی 31 ساله با گلزنی خود در این دیدار، رکورد 
گل های خود را ۲49 گل رساند و با اسطوره شیاطین 

سرخ برابری کرد. 
چارلتون در سال های 1956 تا 1973، 758 بار به 
میدان رفت، در حالیکه رونی که از سال ۲004 از 
تیم اورتون به منچستریونایتد پیوست، 543 مرتبه 

برای این تیم به میدان رفته است.
رونی در ژانویه سال گذشته رکورد ۲37 گل »دنیس 

ال« را پشت سر گذاشت.
را  بازی  العاده ۲37 گل در 409  رکورد خارق  ال 
از خود به جای گذاشت و به همین دلیل به لقب 
»پادشاه« و »المن« که بیشتر هواداران از آن استفاده 

می کنند، شناخته می شود. 
اسپورتس  اسکای  به  اروپایی 1968  جام  قهرمان 
گفت: وقتی رونی به منچستریونایتد پیوست، من 
همان زمان گفتم که اگر وی مصدوم نشود، تمام 

رکوردها را خواهد شکست. 
وی بعد از پنجاهمین گلزنی برای سه شیرها در 
دیدار مقدماتی جام ملت های اروپا )یورو( ۲016 
برابر سوئیس در 18 شهریور )8 سپتامبر( گلزن 
برتر تیم انگلیس شد. این دیدار با برتری ۲ بر صفر 
تیم انگلیس همراه شد.  وی از 119 بازی ملی برای 
کشورش 53 گل به ثمر رسانده و در آستانه رکورد 

پیتر شیلتون با 1۲5 بازی است.

کوالک کهکشانی های مادرید و 
رونمایی از توپ طالی رونالدو

تیم فوتبال رئال مادرید با برتری قاطع پنج بر صفر 
مقابل گرانادا در لیگ فوتبال اسپانیا ضمن تداوم 
صدرنشینی مطلق خود در اللیگا به رکورد 39 بازی 

متوالی بدون شکست رسید.
مادرید که فصل  ایرنا، کهکشانی های  به گزارش 
هفته  در  و  دیروز  کنند،  می  را سپری  درخشانی 
ورزشگاه  در  اسپانیا  های  باشگاه  لیگ  هفدهم 
ارائه  با  و  بوده  گرانادا  میزبان  »سانتیاگوبرنابئو« 
یک نمایش تحسین برانگیز به برتری پنج بر صفر 

رسیدند.
بنزما«،  »کریم  گل،   ۲ »ایسکو«  دیدار،  این  در 
»کریستیانو رونالدو« و »کاسمیرو« هر کدام یک گل 
برای رئال مادرید به ثمر رساندند تا تیم تحت هدایت 
به صدرنشینی  امتیاز  با 40  زیدان«  الدین  »زین 
مقتدرانه خود ادامه دهد. با این اوصاف رئال مادرید 
تعداد دیدارهای بدون شکست خود را به 39 بازی 
متوالی رساند تا با رکورد بارسلونا که با هدایت »پپ 

گواردیوال« ثبت شده بود، برابری کند.
گرانادا نیز در ادامه شکست های متوالی خود با 9 

امتیاز در جایگاه نازل نوزدهم باقی ماند.
رونالدو« که  دیدار، »کریستیانو  این  آغاز  از  پیش 
چندی پیش از سوی مجله معتبر »فرانس فوتبال« 
به عنوان بهترین بازیکن سال ۲016 جهان انتخاب 
شد از توپ طالی خود رونمایی کرد و مورد تشویق 

بی امان هواداران قرار گرفت.

درآمد4میلیارد دالری فیفا
ازجام جهانی48تیمی

در صورت تصویب پیشنهاد برگزاری جام جهانی 
این  از  حاصل  درآمد  تیم،   48 حضور  با  فوتبال 
تورنمنت از 3.54 میلیارد دالر به 4.18 میلیارد دالر 

افزایش می یابد.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری فرانسه به نقل از گزارش 
محرمانه فیفا، نوشت: افزایش تعداد تیم ها در جام 
جهانی از 3۲ به 48 تیم، درآمد حاصل از برگزاری 

این تورنمنت را 640 میلیون دالر افزایش می دهد.
پیشنهاد برگزاری جام جهانی با حضور 48 تیم که 
در 16 گروه سه تیمی به رقابت خواهند پرداخت از 
طرف جیانی اینفانتینو رییس فدراسیون بین المللی 
فوتبال )فیفا( مطرح خواهد شد و در صورت تصویب 
از سال ۲0۲6 اجرایی می شود. درآمد این جام از 
3.54 میلیارد دالر پیش بینی شده برای جام جهانی 

۲018 روسیه به 4.18 میلیارد دالر می رسد.
همچنین، هزینه های ناشی از افزایش تعداد تیم ها 
و تعداد مسابقات )80 مسابقه به جای 64 مسابقه ( 

3۲5 میلیون دالر افزایش خواهد یافت. 
این درحالی است که درآمد حاصل از حق پخش 
تلویزیونی 505 میلیون دالر افزایش می یابد و درآمد 

بازار یابی نیز 370 میلیون دالر بیشتر خواهد شد. 
در کل در مقایسه با جام ۲018، درآمد برگزاری این 
تورنمنت 640 میلیون دالر درآمد بیشتر خواهد شد. 
با این حال برآورده شدن انتظارات برای جام جهانی 
۲018 روسیه با توجه به اینکه دو حامی اصلی این 
جام هنوز جایگزین نشده اند، با چالش هایی روبرو 

شده است. 
اینفانتینو تالش می کند پیشنهاد جدید را در نشست 

روز سه شنبه شورای فیفا در زوریخ تصویب کند. 
برای  انتخاباتی خود  فیفا در جریان کارزار  رئیس 
تصاحب کرسی ریاست نهاد حاکم بر فوتبال جهان از 

جام جهانی 40 تیمی حمایت کرد. 
این پیشنهاد نیز قرار است در این نشست مطرح 
شود. براساس این پیشنهاد، هشت گروه پنج تیمی 
یا 10 گروه چهار تیمی در جام جهانی به رقابت می 

پردازند.
اما پالتینی از جام 48 تیمی حمایت می کند. 
تعداد  همان  و  زمانی  دوره  همان  در  جام  این 
ورزشگاه های جام جهانی ۲018 ) 3۲ روز و در 

1۲ ورزشگاه( برگزار خواهد شد. 
یک  هر  به  یافته  اختصاص  های  سهمیه  میزان 
کنفدراسیون های قاره ای هنوز مشخص نشده است 
و احتماال در نشست روز سه شنبه از اهمیت زیادی 

برخوردار است. 
در جام جهانی 40 تیمی، اروپا یک سهمیه بیشتر 
از 13 سهمیه کنونی خواهد داشت. آفریقا به جای 
پنج تیم، هفت تیم را اعزام می کند و سهمیه آسیا 

نیز از 4.5 به 6 تیم افزایش می یابد. 
زیادی  منتقدان  تیمی   48 گزینه  حال  این  با 

داشته است. 

خبرخبر

لزوم  بر  تاکید  با  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
بانوان گفت: چند  فوتبال  بخش  در  تحول 
نفر برای تصدی سمت سرمربی گری تیم 
ملی فوتبال بانوان انتخاب شده اند ولی این 
موضوع هنوز نهایی نشده است و ما بدنبال 
انتخاب بهترین گزینه برای این مسئولیت 

هستیم.
بانوان  فوتبال  تاج، گفت: در بخش  مهدی 
باید تغییر و تحوالتی صورت بگیرد و این 
کار نیز در فدراسیون فوتبال در حال انجام 

است.
وی تصریح کرد که به زودی گزینه نهایی 
بررسی  با  بانوان  فوتبال  ملی  تیم  هدایت 
مورد  های  گزینه  های  برنامه  و  شرایط 

نظرانتخاب و اعالم می شود.
رئیـس فدراسـیون فوتبـال دربـاره سـقوط 
بانـوان در آخریـن رده بنـدی  تیـم ملـی 

از  زنـان کـه  فوتبـال  تیـم هـای  برتریـن 
سـوی فیفـا اعالم شـد، گفت: ایـن موضوع 
ناشـی از اشـتباه فدراسـیون بیـن المللـی 

جایـگاه  معتقـدم  و  اسـت  بـوده  فوتبـال 
واقعـی فوتبـال بانـوان ایـران چیـزی کـه 

اعـالم شـده نیسـت.

تاج در پاسخ به این سوال که جریانی فاسد 
در گذشته در فوتبال زنان وجود داشت که 
از بازیکنان دوجنسیتی در تیم های فوتبال 
بانوان استفاده می کرد و به نظر می رسد 
این افراد درصدد بازگشت مجدد به صحنه 
هستند،گفت:  کنونی  تحوالت  و  تغییر  در 
موضوع  این  قطع  طور  به  فدراسیون 
چنین  اساسا  کرد؛  خواهد  مدیریت  را 
و  نیست  مطرح  حاضر  درحال  موضوعاتی 
مطرح  موضوعاتی  چنین  نیز  گذشته  در 

نبوده است.
وی ادامه داد: باید توجه داشت، افرادی که 
در گذشته یک بار امتحان خود را پس داده 
بار دیگر در  نباید برای  اند،  و موفق نبوده 
فوتبال زنان به کار گرفته شوند و به همین 
بانوان  بخش  در  کیفی  تحول  ایجاد  دلیل 

الزم است.

تاج: انتخاب سرمربی برای تیم ملی فوتبال بانوان نهایی نشده است

معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مراغه با اشاره به تسریع در روند 
ابتدای  از  این شهرستان گفت:  نفری  هزار  پنج  ورزشگاه  اجرایی ساخت 
دولت تدبیر و امید تاکنون حدود 1۲0 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل این 

ورزشگاه تخصیص یافته و هزینه شده است.
به گزارش ایرنا، ظفر محمدی روز شنبه در حاشیه بازدید از روند اجرایی 
این  ساخت  آغاز  زمان  از  افزود:  مراغه  نفری  هزار  پنج  ورزشگاه  تکمیل 
ورزشگاه در سال 76 تاکنون 150 میلیارد ریال اعتبار از سوی دولت های 
قبلی و فعلی برای تکمیل این طرح ملی هزینه شده که سهم دولت تدبیر 

و امید در این زمینه بیشتر است.
وی با اشاره به پیشرفت 93 درصدی عملیات اجرایی ورزشگاه پنج هزار 
نفری این شهرستان ادامه داد: برای تکمیل این طرح ملی و ورزشی به 79 

میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است.
وی اضافه کرد: با تخصیص 50 میلیارد ریال اعتبار و پرداخت ۲9 میلیارد 
ریال مطالبات پیمانکار این طرح، تا چندماه آینده شاهد تکمیل و بهره 

برداری از این طرح ورزشی در شهرستان خواهیم بود.
محمدی گفت: باتوجه به سردی هوا و بارش برف، عملیات اجرایی در برخی 
از بخش های این ورزشگاه متوقف شده و با مساعد شدن وضعیت هوا، روند 

اجرایی تکمیل این طرح با سرعت مناسبی انجام خواهد شد.
و  برقی  تاسیسات  و  راه دسترسی  ریزی  آسفالت  و  تکمیل  با  افزود:  وی 
مکانیکی و نیز محوطه سازی این ورزشگاه، این طرح ورزشی پس از گذشت 

بیش از 18 سال آماده بهره برداری خواهد شد.
به  دولت  هیات  سفر  جریان  در  انجام شده  های  رایزنی  به  اشاره  با  وی 
آذربایجان شرقی و مراغه در زمینه پیگیری اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل 
این ورزشگاه گفت: با توجه به مذاکرات و مکاتبات انجام شده با وزارت 
ورزش و جوانان، تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل این طرح توسط 

مسئوالن امر ضروری است.
و عملیات  نفری مراغه در سال 76 کنلگ زنی شده  پنج هزار  ورزشگاه 
اجرایی این طرح با پیشرفت فیزیکی 13 درصد درسال 91، متوقف شده 
بود که از سال 9۲ تا کنون پیشرفت فیزیکی آن به 93 درصد رسیده است. 
این طرح در چند مرحله ساخته می شود که مرحله اول آن شامل ساخت 
جایگاه پنج هزار نفری، ایجاد امکانات جانبی، دیوارکشی و محوطه سازی 

است.
شهرستان مراغه با حدود ۲50 هزار نفر جمعیت، در 1۲7 کیلومتری تبریز، 

مرکز آذربایجان شرقی واقع است.

حضور نیافتن »کارلوس کی روش« سرمربی تیم 
ملی فوتبال ایران در کنار ملی پوشان در مسیر 
بازگشت به تهران از اردوی امارات، این شائبه را 
تقویت کرد که »احتماال مرد پرتغالی از هدایت 

تیم ملی فوتبال ایران استعفا داده است«.
این شائبه زمانی قوت گرفت که »علی کفاشیان« 
نایب رئیس فدراسیون فوتبال ساعتی پیش خود 
را در جمع خبرنگاران رساند و جزییاتی از اهداف 

سفر رئیس خود را به امارات رسانه ای کرد.
او در حاشیه کالس مربیگری پیشرفته مربیگری 
حضور  خصوص  در  خبرنگاران  به  تهران  در 
موارد  قطعا  بود:  گفته  امارات  در  تاج«  »مهدی 
دیگری عالوه بر رفع اختالفات میان سرمربی تیم 
ملی و سرمربی یک تیم باشگاهی وجود دارد که 
همه آن ها را باید از مهدی تاج رئیس فدراسیون 

فوتبال بپرسید.
همین اشاره کافی بود تا بیشتر رسانه ها، خبر از 
احتمال جدایی مرد پرتغالی از هدایت تیم ملی 
فوتبال ایران را مطرح کنند، موضوعی که گفته 
می شود »امیر عابدینی« رئیس کمیته بازاریابی 

فدراسیون فوتبال نیز آن را تایید کرده است.
فدراسیون فوتبال تاکنون هیچ واکنشی رسمی 
به شایعه استعفای »کارلوس کی روش« نداشته 
تواند در شرایطی که تیم ملی  این می  است و 
فوتبال ایران خود را برای حضور قدرتمندتر در 
مرحله برگشت رقابت های مقدماتی جام جهانی 
فوتبال  ضرر  به  کند،  می  آماده  روسیه   ۲018

ایران باشد.
که  بود  گفته  به خبرنگاران  کفاشیان همچنین 
»شاید مساله مهمتری بوده که رئیس فدراسیون 

فوتبال را به امارات کشانده است«.
کی روش در طول چند سال حضور در تیم ملی 
فوتبال ایران، بارها تا مرز استعفا پیش رفت و هر 
بار اعالم شد که »او با قدرت به کار خود ادامه 

خواهد داد«.
در  ایران  فوتبال  ملی  تیم  سازی  آماده  اردوی 
ترین  پرمناقشه  از  یکی  عربی  متحده  امارات 
اردوهای آماده سازی بوده است که تاکنون برگزار 
شده است. همزمان با آغاز این اردو در 13 دی 
ماه، سرمربی کروات تیم فوتبال پرسپولیس در 
یک اظهارنظر رسانه ای گفته بود: اگر پرسپولیس 
ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا  و سایر تیم  های 
موفق نشوند و یا حتی پرسپولیس قهرمان لیگ 
برتر نشود، مقصر اصلی کی  روش سرمربی تیم 
ملی فوتبال ایران و سازمان لیگ فوتبال است که 

برنامه  های او را پذیرفته  است. 

همین اظهارنظر کافی بود تا سرمربی تیم ملی 
برون  اردوی  برگزاری  روز  دومین  در  فوتبال 
مرزی، به بازیکنان ملی پوش پرسپولیس تهران 
تهران  به  و  کنند  ترک  را  اردو  تا  دهد  دستور 

بازگردند.
گفته می شود مرد پرتغالی پس از این دستور، 
کرده  تهران  روانه  نیز  را  خود  ایرانی  فنی  کادر 
آنان مجبور به  بود که به دستور »مهدی تاج« 

بازگشت به هتل شدند.
فنی  کادر  نظارت  از  تصویری  هیچ  پس  آن  از 
در  ایران  فوتبال  ملی  تیم  تمرینات  در  ایرانی 

اردوی امارات منتشر نشد.
از پایان  ایران پس  هم اکنون تیم ملی فوتبال 
اما  است،  تهران  به  بازگشت  مسیر  در  اردو، 
البته همراهی  نیست.  آنان  »کی روش« همراه 
نکردن سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در مسیر 
بازگشت ملی پوشان به تنهایی نمی تواند عامل 
استعفای مرد پرتغالی باشد، اما روند طی شده 
در چند روز گذشته آشکارا نشان می دهد که 
شرایط تیم ملی فوتبال ایران بحرانی شده است 
ایران در  نفع حریفان  به  تواند  این فقط می  و 
مرحله برگشت رقابت های مقدماتی جام جهانی 

۲018 روسیه باشد.

نمایش یا واقعیت در فوتبال

 مرد پرتغالی عزم سفر کرد

دبیرکمیته ملی پارالمپیک آمادگی ایران را برای 
میزبانی بازی های زمستانی به رئیس ورزش های 
زمستانی کمیته بین المللی پارالمپیک اعالم کرد.

همزمان با نخستین دوره مسابقات بین المللی 
اسکی معلوالن که به میزبانی ایران در دو پیست 
بین المللی دیزین و دربندسر تهران برگزار می 
و  پارالمپیک  ملی  کمیته  دبیرکل  دیروز  شود، 
دیمیتری الزاروسکی رئیس مسابقات زمستانی 
کمیته بین المللی پارالمپیک در محل کمیته 

دیدار کردند.
در این نشست که درآن عیسی ساوه شمشکی 
و  جانبازان  فدراسیون  اسکی  انجمن  رییس 
معلوالن و »ساندرا دتی تلر« و »کاترینا موگکو« 
دو کالسبند بین المللی از هلند و یونان نیز شرکت 
زمستانی  بازیهای  رئیس  پیشنهادات  داشتند، 
کمیته بین المللی پارالمپیک در راستای توسعه 
ورزش های زمستانی در کشورمان مطرح شد و 
با استقبال مسئوالن ورزش پارالمپیک ایران قرار 

گرفت.
در آغاز این نشست دبیرکل کمیته پارالمپیک 
با اشاره به جامعه بزرگ و سازمان یافته ورزش 
معلوالن، جانبازان، نابینایان و کم بینایان ایران 
عنوان  به  معلول  هزار  بیست  به  نزدیک  گفت:  
در  ورزشی  رشته  بیست  در  فعال  ورزشکار 

کشورمان فعالیت ورزشی دارند.
مسعود اشرفی ادامه داد: دو سال قبل برنامه های 
ورزش اسکی معلوالن در ایران وارد مرحله جدید 

توسعه و پیشرفت شد.
وی با اشاره به اینکه از مسابقات بین المللی اسکی 

استقبال ویژه ای به عمل آمده است، اظهار داشت: 
برگزاری این رقابت ها مرهون تالش های رییس 

کمیته اسکی است.
به گفته وی برای توسعه ورزش های زمستانی 
موانعی موجود است که مهم ترین آن ها زمان 
و  زمستانی  های  ورزش  به  پرداختن  محدود 

تجهیزات پر هزینه آن است.
دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک ادامه داد:  با این 
همه و به رغم تمامی مشکالت، فدراسیون اسکی 
حمایت خوبی از ورزشکاران معلول داشته است 
و با کمک های کمیته بین المللی پارالمپیک به 
ورزش های  به جلو  رو  و حرکت  توسعه  رشد، 
زمستانی باور پیدا کرده و این حرکت هدفمند را 

ادامه می دهیم.
دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک در پایان سخنان 
خود بر آمادگی کمیته برای میزبانی مسابقات 

بین المللی و منطقه ای خبر داد و افزود: خوشحال 
هستم که به کمیته بین المللی پارالمپیک اعالم 
مسابقات  میزبانی  آمادگی  کشورمان  که  نمایم 
از  و  دارد  ایران  در  را  ای  منطقه  و  المللی  بین 
مسابقاتی که در منطقه برگزار می شود، حمایت 
و پشتیبانی می کنیم. اعتقاد کمیته بر آن است 
که این میزبانی ها ظرفیت ایران را در ورزش های 
زمستانی افزایش می دهد و توسعه و پیشرفت 
فراگیر را در ورزش های زمستانی به دنبال خواهد 

داشت.
é  توسعه به  الزاروسکی:  دیمیتری   

ایران  در  زمستانی  ورزشهای  ارتقائ  و 
کمک می کنیم

رئیس ورزش های زمستانی کمیته بین المللی 
پارالمپیک با اظهار رضایت از میزبانی کشورمان در 
اولین دوره مسلبقات بین المللی اسکی معلوالن 

گفت: صادقانه بگویم کاری که در مدت دو سال 
در ایران انجام دادید من در کشورم صربستان در 

مدت پنج سال موفق به اجرا نشدم.
دیمیتری الزاروسکی با اظهار رضایت از امکانات 
دو پیست اسکی بین المللی دیزین و دربندسر 

گفت: پیست دربندسر شرایط میزبانی را دارد.
وی با اشاره به مسابقات ورودی اسکی پارالمپیک 
گفت: در شرایط کنونی اسکی بازان ایران توانایی 
مسابقات  در  را  پارالمپیک  ورودی  دو  کسب 
انتخابی دارند و اگر برنامه ریزی مناسبی برای 
المللی فراهم  حضور پیوسته در مسابقات بین 
شود امکان پیشرفت برای ورزشکاران رشته های 

زمستانی وجود دارد.
الزاروسکی در ادامه افزود: سال آینده فدراسیون 
های  قاره  بازان  اسکی  میزبان  اسکی  جهانی 
مختلف در کمپ آلمان می باشد و سال آینده 
آمادگی حضور سه اسکی باز ایران برای شرکت 
در کمپ تمرینی و مسابقات را خواهیم داشت. 
سهمیه کشورهای آسیایی به سه کشور ایران، 

ارمنستان و لبنان اختصاص یافته است.
وی با اشاره به برگزاری مسابقات اسکی پارالمپیک 
گفت: مسابقات کره جنوبی و ایتالیا دو فرصت 
استثنایی برای اسکی بازان ایران و کسب سهمیه 
پارالمپیک است. در شرایط کنونی ایران حداقل 
چهار اسکی باز را دارد که پتانسیل کسب سهمیه 
ورودی پارالمپیک را دارد و در سازمان ورزش های 
زمستانی کمیته بین المللی پارالمپیک آمادگی 
حمایت از برنامه های ایران را برای رسیدن به 

اهداف توسعه ای و پیشرفت داریم.

اعالم آمادگی ایران برای میزبانی بازی های زمستانی پارالمپیک

تخصیص120میلیارد ریالی دولت 
تدبیر برای تکمیل ورزشگاه مراغه
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تکذیب شایعه استعفای معاون سیاسی 
امنیتی استانداری کرمانشاه

مدیر روابط عمومی استانداری کرمانشاه گفت: 
شایعه استعفای معاون سیاسی امنیتی استانداری 

را قویا تکذیب می کنم.
جلسه  در  مهر  عظیمی  اصغر  ایسنا؛  از  نقل  به 
استان  های  عمومی  روابط  هماهنگی  شورای 
کرمانشاه اظهار کرد: بیماری و کسالت دکتر شاه 
حسینی)معاون سیاسی امنیتی استانداری( باعث 
بر  مبنی  استان  سطح  در  شایعات  برخی  شده 

استعفای او مطرح شود.
وی ادامه داد:  آقای شاه حسینی از ناحیه گردن 
دچار آرتروز شدید هستند و به سفارش موکد 
پزشکان باید به مدت یک هفته استراحت مطلق 

داشته باشد.
سیاسی  معاون  کرد:  خاطرنشان  مهر  عظیمی 
محل  در  رو  پیش  هفته  در  استانداری  امنیتی 
کار خود حاضر نیستند، اما بحث استعفا به هیچ 

وجه صحت ندارد.
عمومی  روابط  مسوول  عنوان  به  افزود:  وی 
استانداری کرمانشاه شایعه استعفا معاون سیاسی 
امنیتی استانداری کرمانشاه را قویا تکذیب می 

کنم

فعالیت 950 مرکز نیکوکاری در کشور
 

و  مردمی  های  شبکه  هماهنگی  مدیرکل 
به  کشور  امداد  کمیته  المنفعه  عام  مؤسسات 
اینکه هم اکنون 950 مرکز نیکوکاری در کشور 
فعال هستند افزود:هماهنگی و تعامل گسترده 
به  حمایتی  نهادهای  و  خیریه  مؤسسات  با  تر 
ظرفیت  از  گیری  بهره  و  تجربه  تبادل  منظور 
مردمی و خیران برای شناسایی و رفع نیازهای 

محرومان مورد تاکید است.
بهمن دستاری نخستین گردهمایی هیات های 
بیان  با  گیالن  استان  نیکوکاری  مراکز  عامل 
و  نیکوکاری  مراکز  گیری  شکل  نحوه  اینکه 
با  مراکز  این  طریق  از  خدمات  ارائه  چگونگی 
اظهار  گیرد  می  قرار  بررسی  مورد  علمی  نگاه 
کرد:طبق اساسنامه کمیته امداد یکی از وظایف 
مهم این نهاد شناسایی نیازهای مادی و معنوی 
بسترهای  نیکوکاری  مراکز  و  است  محرومان 
الزم را برای مشارکت همگانی در جهت کاهش 

فقر فراهم آورده است.
 950 اکنون  هم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
هستند  فعال  کشور  در  نیکوکاری  مرکز 
افزود:هماهنگی و تعامل گسترده تر با مؤسسات 
تبادل  منظور  به  حمایتی  نهادهای  و  خیریه 
تجربه و بهره گیری از ظرفیت مردمی و خیران 
نیازهای محرومان مورد  رفع  و  برای شناسایی 

تاکید است.

رئیس بسیج رسانه اصفهان:
رسانه های استان جریان ساز هستند

بهادری-اصفهان: جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری 
استان اصفهان با عنوان ›ابوذر‹ با معرفی نفرات برتر این مسابقه، در 
سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی اصفهان با هدف تبیین نقش مهم و 
تاثیرگذار رسانه در آگاهی بخشی به قشرهای مختلف مردم از اخبار و 
واقعیت  های موجود در جامعه و همچنین بزرگداشت خانواده شهدای 

مدافع حرم برگزار شد.
رئیس سازمان بسیج رسانه استان اصفهان گفت: جنس جریان رسانه 
استان اصفهان از جنس فرهیختگی و جریان ساز است و ما از این بابت 

به خود می بالیم.
وی در آئین اختتامیه جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها)ابوذر( اظهار 
کرد: نخستین دوره از این جشنواره با توجه به ضرورت هایی که برای 
رقابت سالم در حوزه انقالب اسالمی احساس شد، در استان اصفهان 
برگزار شد افزود: 5۲ شرکت کننده 380 اثر خود را در قالب یادداشت 
تحلیلی- تبیینی، گزارش خبری - تحلیلی، عکس، تیتر و مصاحبه با 
موضوعات امر به معروف و نهی از منکر، ترویج فرهنگ نماز، حجاب 
و  رسانه ها  نقش  شهادت،  و  ایثار  اسالمی،  انقالب  گفتمان  عفاف،  و 
فضای مجازی)آسیب شناسی، فرصت ها و چالش ها(، استکبارستیزی و 
دشمن شناسی و اقتصاد مقاومتی مختلف به این جشنواره ارسال کردند 
که هیأت داوران متشکل از پیشکسوتان رسانه استان اصفهان این آثار 
را مورد بررسی قرار دادند؛ همه شرکت کنندگان در این جشنواره الیق 
تقدیر هستند اما 13 اثر به عنوان برترین آثار از لحاظ کمی و کیفی 

مورد تجلیل قرار خواهند گرفت. 
حجت االسالم علی صغیراعضو شورای قشر بسیج رسانه استان اصفهان 
نیز در آئین اختتامیه جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها )ابوذر( اظهار 

کرد: رسانه همواره چشم بیدار و مغز هوشیار جامعه است.
وی افزود: انقالب اسالمی بزرگترین هدیه ای است که خداوند متعال 
در قرن اخیر به مردم ایران عطا کرد، انقالبی که به برکت خون شهدا 
شکل گرفت و مسؤولیت مضاعفی را برای اصحاب رسانه، خبرنگاران و 

روزنامه نگاران ایجاد کرد.

آغاز تور رکاب زنی خلیج فارس از بندر امام خمینی)ره( 
تیمی مرکب از دوچرخه سواران کشور، تور رکاب زنی خلیج فارس را 
با هدف صیانت از نام کهن و تاریخی خلیج فارس و پاسداشت زمین و 

هوای پاک از بندر امام خمینی)ره( آغاز کردند. 
به گزارش روابط عمومی، معاون اداری و مالی و نائب رئیس کمیته 
ورزش اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ضمن اعالم این 
خبر اظهار داشت: طی آیینی با حضور جمعی از مسئولین این اداره کل، 
سرپرست هیأت دوچرخه سواری منطقه و انجمن های مردم نهاد حامی 
این تور، تیم دوچرخه سواری، رکاب زنی خود را در حاشیه ی سواحل 
خلیج فارس از این مجتمع بزرگ بندری که در شمالی ترین نقطه ی 

خلیج فارس واقع شده، آغاز نمودند.
سید علی سیاوش در ادامه افزود: در این آیین، سرپرست هیأت دوچرخه 
سواری، جمعی از نمایندگان انجمن های مردم نهاد حامی و ورزشکاران 
ادارات مختلف بندرامام خمینی )ره( در  از همکاری  دوچرخه سوار، 
برگزاری این مراسم تشکر کرده و در تبیین اهداف خود از برگزاری این 
تور، به ترغیب و تشویق مردم برای ورزش و حفظ تندرستی و صیانت از 
نام خلیج همیشه فارس اشاره نمودند. همچنین در ادامه ی این مراسم  
به نشانه ی حفظ و حراست از گونه های گیاهی بومی جنوب کشور، دو 

اصله نهال مثمر به مسئولین این اداره کل تقدیم گردید.

خبر خبر

تعاون،کارورفاه  کل  مدیر  خلیلي  مهندس 
جلسه  سومین  در  البرز  استان  اجتماعي 
شورای راهبردی نظام تحول اداري این اداره 
هاي  برنامه  درصد   80 از  بیش  تحقق  از  کل 
وزارت  برته  سامانه  در  کل  اداره  این  ابالغي 
تعاون،کارورفاه اجتماعي در نه ماهه سالجاري 

خبر داد.
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز، مهندس 
خلیلي درجلسه شورای راهبردی  نظام تحول 
با حضور دبیران واعضای  اداره کل که  اداري 
سالن  در  اداری  تحول  پنجگانه  های  کمیته 
گردیددر خصوص  برگزار  کل  اداره  کنفرانس 
اهمیت کمیته های تحول اداری اظهار داشت: 
کل  اداره  در  اداري  تحول  نظام  هاي  کمیته 
و  فکر  اتاق  حقیقت  در  اجرایي  ودستگاههاي 
ایده هستند و بایداز درون آنها فکر و خالقیت 
و راهکارهای سازنده جهت بهبود و تحول در 
کار  گردش  در  سهولت  و  اداری  فرآیندهای 
بالندگی  به  منجر  و  گردیده  صادر  مراجعان 
آن  نتیجه  که  گردد  کل   اداره  این  رشد  و 
دستگاه  خدمات  از  رجوع  ارباب  رضایتمندی 

خواهد بود.
فعالیتهاي  رصد  و  خودارزیابي  گفت:  وي  
ما  دائمي  برنامه های  از  یکی  زیرمجموعه 
به حداقل  را  ها  بتوانیم  کاستي  تا  باشد  مي 
بهبود  جهت  در  را  الزم  اصالحات  و  رسانده 
اداري  کاروفرآیندهاي  گردش  تسهیل  امورو 
مردم   به  مطلوب  رساني  خدمات  منظور  به 

انجام دهیم.
وی شورای راهبردی نظام تحول اداري اداره کل 
تعاون کارورفاه اجتماعی را متشکل از 5 کمیته 

وبیان  نموده  اعالم  فرعي  کمیته  یک  و  اصلي 
داشت: کمیته ساختار و فناوری هاي مدیریتي، 
دولت  توسعه  کمیته  انسانی،  سرمایه  کمیته 
سالمت  کمیته  هوشمندسازی،  و  الکترونیک 
مدیریت  و  مردم  حقوق  از  صیانت  و  اداری 
اداري  تحول  اصالي  هاي  زکمیته  ا  عملکرد 
پیشنهادات  نظام  کمیته  و  راهبردي  درشوراي 

نیز از کمیته های ذیل این شورا هستند.
تحقق  از  همچنین   خلیلی  مهندس 
متبوع  وزارت  ابالغی  های  برنامه  80درصدی 
داد  خبر  سالجاری  در9ماهه  برته  سامانه  در 
ماهه  نه  در  است  توانسته  کل  اداره  وگفت: 
این  وهمکاران  مسئولین  تالش  با  سالجاري 
عمومي  شاخصهاي  از  درصد   80 کل  اداره 
واختصاصي و برنامه هاي ابالغي وزارت متبوع 
اجرا  با  هستیم  صدد  ودر  سازد  محقق  را 
اقدام   دست  در  وطرحهاي  ها  برنامه  وتکمیل 

میزان  از  بیش  سال،  پایان  تا  کل  اداره  این 
سامانه  در  شده  تعیین  هاي  برنامه  ابالغي 
را  عملکرد(  و  برنامه  مدیریت  برته)سامانه 
تحقق بخشیده و مستندات آن را جمع آوری 

وبه وزارت متبوع ارائه نماییم.
جلسه  در  اجتماعی  تعاون،کاروفاه  کل  مدیر 
اداره کل  مدیریت  توسعه  و  راهبردی  شورای 
برپویایی بیشترکمیته های تخصصی  تاکید  با 
اداره کل وحضور فعال اعضا درتحقق مصوبات 
اظهار داشت: خروجی کمیته های   ها  کمیته 
فرآیندهای  تغییر  به  منجر  باید  اداری  تحول 
خدمت رسانی دراداره کل و رضایت ملموس 
وکلیه  گردد  خدمات  ارائه  در  مراجعان 
اعضاي کمیته ها باید درزمینه احصا و بهبود 
تسهیل  وراهکارهاي  ها  ایده  ارائه  و  فرآیندها 
در  را  فعالي  نقش  اداري  فرآیندهاي  در  گر 
کمیته ها ایفا وگزارش دهي نمایند. مهندس 

اداری  های سالمت  کمیته  فعالیتهای  خلیلی 
وصیانت از حقوق مردم و نظام پیشنهادات را 

در تحول اداری بسیار مثمر ثمر خواند.
مهم  بسیار  اقدامات  اعالم  با  همچنین  وي 
تسهیل  جهت  سالجاري  در  کل  اداره  این 
راه  کرد:  نشان  خاطر  دراستان  مراجعان  کار 
اندازي سامانه الکترونیکي مقرري بیمه بیکاري 
غیر  امور  واگذاري  راستاي  در  ها  کاریابي  در 
در  ها  کاریابي  به  بیکاري  بیمه  حاکمیتي 
کمترین زمان ممکن جهت متقاضیان در محل 
ونیز  استان  تعاونیهاي  پاالیش  آنان،  زندگي 
در  استان  دانشگاهي  پژوهشگران  از  استفاده 
خصوص شناسایي وآسیب شناسي تعاوني هاي 
فعال وغیر فعال استان و اقدام در جهت انحالل 
آموزش،  استان،  در  فعال  غیر  تعاوني   1۲00
فعال  تعاونیهاي  توانمند سازي  و  برنامه ریزي 
واشتغال  اقتصاد  رونق  در جهت  شده  پاالیش 
در  کل  اداره  این  مهم  اقدامات  از  استان 

سالجاري بوده است که محقق گردید.
آموزشي  اقدامات  همچنین   خلیلي  مهندس 
وترویجي بخش تعاون با استفاده از ظرفیت صدا 
وسیماي استان، تفکیک ادارات اجرایي و تسهیل 
بخشهاي  در  مردم  به  رساني  خدمت  فرآیند 
تقسیم  به  باتوجه  وتعاون  کار  روابط  مختلف 
پاسخگویي  کرج،  اي  منطقه  ادارات  در  وظایف 
و راهنمایي به بیش از  10 هزار درخواستهاي 
مردمي ارجاع شده به اداره کل در سفر ریاست 
فعالیت  کلیه  اجراي  نیز  و  استان  به  جمهوري 
هاي مرتبط با اشتغال مانند اجراي طرح تکاپودر 
استان  اشتغال  ظرفیتهاي  شناسایي  خصوص 
وسایر اقدامات فرهنگي ورفاهي را از دیگر اقدامات 

مهم این اداره برشمرد.

مدیر کل تعاون،کارورفاه اجتماعي استان البرز خبرداد:

تحقق بیش از 80 درصد برنامه هاي ابالغي

 آگهی ابالغ وقت دادرسی 
کالسه پرونده: 95/ش116۲/6. وقت رسیدگی: 95/11/۲4 ساعت 0900 خواهان: 
نقی  علی  بهجت  فیض،  برزین  نوری،  مالکیان  مرتضی  خوانده:  اذر.  کیانی  بهزاد 
سمنانی. خواسته: تنظیم و انتقال سند خودرو. خواهان دادخواستی تسلیم نموده 
که جهت رسیدگی به حوزه 6 شورای حل اختالف ورامین ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دارسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از جرائد کثیراالنتشار آگهی میشود. تا خوانده از تاریخ نشر اخرین اگهی ظرف 
یکماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم رادریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند 
چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 

ده روز خواهد بود.
خ / م الف 1149 دبیر حوزه 6 شورای حل اختالف ورامین

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی

خواهان مرضیه خروس بحری دادخواستی به خواسته طالق به طرفیت حسن چنگی 
فرزند اصغر تقدیم نموده که به شعبه اول خانواده ارجاع و در تاریخ 1395/11/۲6 
ساعت 10/30 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده به تجویز ماده 73 قانون آئیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالنتشار آگهی میشود 
تا خوانده پس از اطالع به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ضمائم 

درخواست خواهان را دریافت نمایید.
مدیر دفتر شعبه اول خانواده بوشهر- احسانی

 رونوشت نظریه اگهی حصر وراثت
خانم حوری عیسی زاده عطائی دارای شناسنامه شماره ۲81 به شرح دادخواست به 
کالسه 1/95ش/1647 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عیسی عیسی زاده عطائی بشناسنامه 353 متولد 1330 
در تاریخ 95/05/۲6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- متقاضی فوق الذکر خانم حوری عیسی زاده عطائی نام 
پدر عیسی شماره شناسنامه ۲81 متولد 135۲ ۲- خانم فاطمه عیسی زاده عطائی 
نام پدر عیسی شماره شناسنامه ۲545۲ متولد 1367 3- خانم لیال عیسی زاده 
عطائی نام پدر عیسی شماره شناسنامه 1 متولد 1354 4- خانم منیژه عیسی زاده 
عطائی نام پدر عیسی شماره شناسنامه 1 متولد 1359 5- خانم طوبی کهنگی نام 
پدر اسدا... شماره شناسنامه 65 متولد 133۲. اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی 
درخواست مذبور را یکمرتبه اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیت 
نامه از متوفی دارا می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد.
خ / م الف 1133 رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین

آگهی ابالغ
 مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال 1390/9/۲0  
برابر رای شماره 139560301057015785 مورخه95/10/13   صادره از هیات 
رسیدگی به اسناد عادی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی امالک 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/۲0 تصرفات مالکانه آقای بهرام 
ماشین چی فرزند یداله، ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن باستثنای 
ثمن اعیانی به مساحت 451/۲۲مترمربع قسمتی  از پالک 141 فرعی از 49 اصلی 
واقع درشهرستان شهریار محرز گردیده و برابر محتویات پرونده ثبتی مربوطه سه 
دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه باغ بمساحت 4153مترمربع بشماره141فرعی  
اصالحی از49اصلی واقع درعلیشاه عوض ذیل ثبت 88483صفحه۲71دفترامالک 
نیزدراجرای  نام محمود زارعی ثبت و صادرگردیده است سپس مقادیری  664به 
ایشان ازسهم محمود  ماده147وبصورت مشاعی به غیرواگذارشده است ومالکیت 
اعمال ماده 3  با  نموده  نیافته وهیات مقرر  وایشان در هیات حضور  زارعی است 
قانون مذکور و ماده 13 آئین نامه اجرائی آن مصوب 1391/4/۲5 نسبت به صدور 
سند مالکیت به نام متصرف فوق الذکر اقدام شود لذا بدینوسیله مفاد رای صادره 
نامبرده وبه اشخاص ذینفع جهت اطالع آگهی می گردد که چنانچه به مفاد  به 
رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک شهریار تسلیم ورسید دریافت دارند ودر صورت 
عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر این اداره نسبت به صدور سند مالکیت برابر مقررات 
اقدام خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بود.م.الف:۲1799
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهریار-سیدمرتضی موسوی

تاریخ انتشارنوبت اول:1395/10/19 تاریخ انتشارنوبت دوم: 1395/11/4

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی. برابر رای شماره 139560301060004037 
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات 
مالکانه  ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات  فاقد سندرسمی مستقر در واحد 
بالمعارض متقاضی آقای علی اصغر احدی کندوانی فرزند یعقوب بشماره شناسنامه 
مترمربع  به مساحت 61/65  باب خانه  تهران در ششدانگ یک  از  ۲513 صادره 
پالک 1 فرعی از 6۲ اصلی واقع در ورامین خریداری از مالک رسمی آقای/محمد 
اردستانی )ملک جاری است(  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/10/04
تاریخ انتشار نوبت دوم:95/10/19

توضیحات: به دلیل انصراف کارشناس مربوطه کارشناس مجدد تعین شد.
ث/م الف 789 محمد رحیم پور راینی رئیس ثبت اسناد وامالک ورامین

هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده 3قانون
 و ماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی.برابر رای شماره13956033105500۲750هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
بالمعارض متقاضی خانم سوسن  مالکانه  نظرآباد تصرفات  ثبت ملک  ثبتی حوزه 
عشقی پورنوافرزند بخشعلی بشماره شناسنامه 983در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت114/44مفروز و مجزی شده  ازپالک 75اصلی واقع درجعفرآباد قلعه 
آذری خریداری از مالک رسمی آقای محمدباقرپور منفردمحرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود رابه 
انقضای مدت مذکور و عدم  نمایند.بدیهی است در صورت  مراجع قضایی تقدیم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمدسلیمانی رییس ثبت اسنادو امالک نظرآباد

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی. برابر رای شماره 139560301060007896 
ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات 
تصرفات  ورامین  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  سندرسمی  فاقد  های 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد رضا عاشق فرزند حسین بشماره شناسنامه 
881صادره از ری در ششدانگ یک باب خانه / به مساحت 78/45 متر مربع پالک 
89 فرعی از 103 اصلی واقع در قریه ده شریفا ورامین خریداری از مالک رسمی 
رحیم و امیر و جواد علیدوستی و خانم منور فتحی اصالتا و وکالتا از طرف زهرا 
علیدوستی و ورثه لطف اله و کریم علیدوستی )ملک جاری است(  محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/10/04
تاریخ انتشار نوبت دوم:95/10/19

ث/م الف 800 محمد رحیم پور راینی رئیس ثبت اسناد وامالک ورامین

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای سیدشکراله حسینی عباس آبادی ضمن تسلیم دوبرگ استشهادیه تصدیق 
شده اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی 
ومساحت 148/35مترمربع قطعه ۲تفکیکی بشماره91۲8فرعی از —اصلی مفروز 
از پالک_فرعی واقع در اراضی نظرآبادجز حوزه ثبتی شهرستان نظرآباد مورد ثبت 
4۲79صفحه185دفترجلد۲9امالک به نام زهراکارگربرزی ثبت وصادر گردیده وبرابر 
منتقل  متقاضی  شماره78761—80/1۲/11دفترخانه۲6هشتگردبه  قطعی  سند 
شده و بموجب سند رسمی شماره۲۲168—91/9/۲7دفترخانه45ماهشهردر رهن 
صندوق مهر امام رضامیباشد بعلت سهل انگاری مفقود گردیده و درخواست سند 
المثنی نموده است.لذامراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده1۲0آیین نامه 
قانون ثبت دریک نوبت آگهی می شود تاچنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارایه سندمالکیت به این اداره تسلیم تا وفق 
مقررات عمل گردد.بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و 
المثنی طبق مقررات به  ارایه نگردد سندمالکیت  یا درصورت اعتراض اصل سند 

متقاضی تسلیم خواهد شد.

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

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

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 13956033105700۲495مورخ 1395/09/30 هیات اول / دوم 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ناحیه دو تصرفات مالکانه  رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - 
بالمعارض متقاضی آقای شیراله رحیمی یانبالغ فرزند سیف علی بشماره شناسنامه 
4 در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 51/60 مترمربع مفروز و مجزی شده 
از 988 فرعی از 361 اصلی واقع در ولدآباد بزرگ خریداری مع الواسطه از مالک 
رسمی علی اکبر امان آبادی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  40۲ م/الف
 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج

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

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

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139560331057000160مورخ 1395/06/16 هیات اول / دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم ربابه شیدائی خرفکامی فرزند نصرت بشماره شناسنامه 19 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 13۲/۲0 مترمربع مفروز و 
مجزی شده از 697 فرعی از 36۲ اصلی واقع در محمدآباد خریداری مع الواسطه از 
مالک رسمی عبدالرسول آل مذکور محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  401 م/الف
 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج  

ابالغ
مشخصات ابالغ شونده حقیقي:

۲- نام خانوادگي:   1- نام: عباسعلی   
3- نام پدر: میرزاعلی  یوسفی پور 

5- کد ملی: -     4- کد پستی: -   
6- نشاني: البرز – کرج ماهدشت خ ب بی سکینه خ ش نیاسری بن بست ش صفر 

مشهدی پ 4۲ منزل فاطمه قره داغی 
7- منطقه شهرداری:  -

تاریخ حضور: 1395/11/۲3 شنبه ساعت: 9
محل حضور: ماهدشت – میدان امام خمینی – صدمتر بعد از پمپ بنزین ) طبقه 

پایین دادسرای ماهدشت ( 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  شما  طرفیت  به  منوچهری  مهناز  دعوی  خصوص  در 

رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.  405م/الف
منشی شعبه 66 شورای حل اختالف کرج – مجتمع شماره 5 ) مجتمع ماهدشت ( فرشته صفری

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

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

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 13956033105700۲49۲مورخ 1395/09/30 هیات اول / دوم 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ناحیه دو تصرفات مالکانه  رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - 
بالمعارض متقاضی آقای محرمعلی عباسی محمدی فرزند اسالم بشماره شناسنامه 
به  باب ساختمان  یک  به ششدانگ  نسبت  ملی 0030799767  73031 شماره 
مساحت ۲4۲/5 مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 97 
فرعی از 36۲ اصلی واقع در استان البرزی ناحیه دو کرج خریداری از مالک محمد 
تقی دانش گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار  آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.  404 م/الف
 رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج - ایرج فهیمی

آگهی ابالغ 
وقت جلسه شعبه اول دادیاری دادسرای شهرستان بهارستان 

اروجعلی  شاکی  اعالم  حسب  المکان  مجهول  فروتن  رامین  آقای  به  بدینوسیله 
مسرور و شکایت ایشان مبنی بر ضرب و جرح عمدی وفق ماده 174 قانون آئین 
جهت  است  الزم  لذا  نموده  درج  کثیراالنتشار  روزنامه  این  در  کیفری  دادرسی 
رسیدگی در جلسه یکماه پس از تاریخ نشر آگهی حاضر و از خود دفاع نمائید واال 

وفق مقررات غیابا رسیدگی و اعالم نظر خواهد نمود. م / الف ۲۲13 
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بهارستان – مومنی

آگهی مفقودی 
برگ سبز سواری سایپا 131SE مدل 1393 به شماره انتظامی ایران 8۲-964ص81 
و به شماره موتور 513۲875 و به شماره شاسی NAS411100E10350۲۲ به 

نام جعفر ملک تبار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی ابالغ مفاد اجرائیه
نظربه اینکه به موجب دادنامه شماره 197-95/7/17صادره ازشعبه دوشورای حل 
اختالف خرمشهر موضوع دعوی الزام به انتقال سند خودروبه طرفیت آقای حمید 
قطعی  سند  انتقال  به  الزام  به  محکوم  رحیمی  بهزاد  علیه،آقای  محکوم  فوالدی 
خودرو پراید به شماره 894ط97ایران 14دردفترخانه اسناد رسمی و پرداخت یک 
میلیون وسیصدوبیست هزارریال به عنوان هزینه دادرسی گردیده فلذا نسبت به 
درج مفاد اجرائیه دریکی ازروزنامه های کثیراال نتشاراقدام تاچنانچه محکوم علیه 
قانونی دراین مرجع حاضرشود.  دارد ظرف مهلت  اعتراض  به مفاداجرائیه  نسبت 

شماره م الف:)9/969(
رئیس شعبه دو شورای حل اختالف خرمشهر

 با حکم استاندار بهروز اکرمی به عنوان رئیس 
علی  استان،  انتخابات  ستاد  اجرایی  هیات 
کمیته  رئیس  و  ستاد  عضو  عنوان  به  رئوفی 
هرمزگان،  انتخابات  ستاد  پشتیبانی  و  مالی 
امنیت  کمیته  رئیس  و  عضو  کناری  عزیزا... 
پاکدامن عضو  علیرضا  استان،  انتخابات  ستاد 
و دبیر ستاد، اصغر جهانگیری عضو و رئیس 
انتخاب  استان  انتخابات  کمیته حقوقی ستاد 

شدند.
همچنین رضا پوربابایی عضو و رئیس کمیته 
حراست و استعالمات، مهرداد یزدانی عضو و 
رئیس کمیته فناوری اطالعات، منصور یساسی 
ُمنفرد عضو و مسئول کمیته اطالع رسانی و 
فرزاد افشاری نژاد عضو ستاد انتخابات استان 

منصوب شدند.
رئیس ستاد انتخابات ریاست جمهوری، میان 
شهر  اسالمی  شوراهای  و  مجلس  ای  دوره 

با  نشست  در  دوشنبه  درهرمزگان  روستا  و 
خبرنگاران درپاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا در 
الکترونیک گفت:  انتخابات  برگزاری  خصوص 
دستی  صورت  به  هرمزگان  در  گیری  رای 
ریزی  برنامه  براساس  و  شد  خواهد  انجام 
های  هزینه  کاهش  برای  گرفته  های صورت 
فرآیند   ۲4 از  فرآیند   ۲4 انتخابات  برگزاری 
انتخابات به صورت الکترونیک و برخط انجام 

می شود.
اکرمی یاد آور شد: هرمزگان در سال 96 شاهد 
برگزاری سه انتخابات شامل دوازدهمین دوره 
ریاست جمهوری، میاندوره ای مجلس شورای 
انتخابات  و  استان  غرب  حوزه  در  اسالمی 
گفته  به  بود.  خواهد  روستا  و  شهر  شوراهای 

و  اصلی  اعضای  تعداد  قانون  براساس  وی، 
ذخیره شوراهای اسالمی شهر و روستا بر اساس 
نتایج رسمی آخرین سرشماری عمومی نفوس 
و مسکن که توسط مرکز آمار ایران اعالم شده 

باشد تعیین می شود.
شهرهای  در  اساس  این  بر  کرد:  اضافه  وی 
اصلی  عضو  نفر   5 جمعیت  نفر  هزار   50 تا 
هزار   ۲00 تا   50 جایگزین،  نفر  سه  و  سه 
نفر جمعیت 7 نفر عضو اصلی و 5 نفر عضو 
جایگزین، ۲00 هزار تا 500 هزار نفر جمعیت 
9 عضو اصلی و 6 عضو جایگزین انتخاب می 
شود که بندرعباس در این رده قرار می گیرد.
کرد:  بیان  هرمزگان  انتخابات  ستاد  رئیس 
بین  شهرهای  در  اساس  این  بر  همچنین 

500 تا یک میلیون نفر جمعیت نیز 11 عضو 
اصلی و 7 عضو جایگزین برای شوراهای شهر 

انتخاب می شوند.
وی ابراز داشت: در انتخابات شوراهای اسالمی 
 5 شورای   36 جدید  اعضاء  روستا  و  شهر 
شهری،  نفره   7 شورای  یک  شهری،  نفره 
یک شورای 9 نفره شهری، یک هزار و ۲17 
 5 شورای   1۲1 و  روستایی  نفره  سه  شورای 

نفره روستایی مشخص می شوند.
اکرمی یادآور شد: پیش بینی تعداد شعب اخذ 
هیات  وظایف  از  این  ولی  گرفته  رای صورت 
اجرایی بوده و باید تا زمان تشکیل و تصمیم 

هیات های اجرایی منتظر ماند.
کننده  متمایز  وجه  کرد:  نشان  خاطر  وی 
مردمی  ها  کشور  سایر  و  ایران  در  انتخابات 
بودن برگزاری آن بوده و بار اصلی انتخابات بر 

دوش مردم قرار دارد.

انتصاب اعضای هیات اجرایی ستاد انتخابات در هرمزگان 
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رشد ارائه خدمات در صنعت آب و 
GIS فاضالب با

استان  شهری  فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت 
در  خدمات رسانی  ارائه  رشد  گفت:  مرکزی 
پذیر  با  GISامکان  فاضالب  و  آب  شرکت های 
اس  ای  کرد:جی  تصریح  خلیلی  مهندس  است. 
)GIS( ابزاری مهم و بسیار کاربردی می باشدکه 
در عرصه های مختلف برنامه ریزی توسعه، مدیریت 
منابع و مطالعات علمی و پژوهشی جهان راه یافته و 
کاربردهای وسیعی را به جوامع علمی معرفی کرده 

است.
وی ادامه داد:افزایش جمعیت در کشور و تامین 
نیازهای مردم عالوه بر امکانات، نیاز به یک تفکر 
سیستمی، جامع و بهینه درمدیریت را ایجاب می 
کندوهر ارگانی بر حسب وظیفه خود باید از آن 
بهره بگیرد، جهت دستیابی به این منظور، مجبور 
به استفاده از پیشرفته ترین روشهای نوین علمی و 

فنی در مدیریت می باشیم.
استان  شهری  فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت 
مرکزی بااشاره به اینکه ازسیستم GIS می توان در 
صنایع مختلف بهره برد،افزود: پیشرفت GIS در 
صنعت آب و فاضالب نقش بسزایی در ارائه خدمات 
به دنبال دارد. مهندس خلیلی بیان کرد: استفاده از 
اطالعات و آمار فنی جهت طراحی اجزاء مختلف 
طرح های آبرسانی و فاضالب، استفاده از وضعیت 
موجود شبکه جهت طرح های اصالح و بازسازی 
شبکه،  تهیه نقشه به صورت مکانیزه از تأسیسات به 
عنوان قسمتی از سیستم مدیریت تعمیر و نگهداری 
و به روز کردن اطالعات وآمادگی در برابر حوادث 
و برنامه ریزی جهت انجام عکس العمل سریع در 
GISدر  کاربردهای  جمله  از  فوق العاده  شرایط 

صنعت آب و فاضالب می باشد.

اختصاص مشوق صادراتی برای مرکبات 
مازندران

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: برای 
صادرات مرکبات و کیوی حدود صد میلیارد تومان 

مشوق صادراتی از سوی دولت مصوب شد.
دالور حیدرپور درباره مرکبات و کیوی باغداران با 
اشاره به اینکه پس از یخبندان دستور داده شد 
تا مرکبات یخ زده و صنعتی و کیوی را خریداری 
کنند، اظهار کرد: تاکنون حدود 8000 تن کیوی 
ارومیه،  آبگیری خراسان رضوی،  کارخانه های  به 
شاهرود و کارخانه آبگیری در نوشهر صادر شد که 
این مراکز آنها را به پوره، آب میوه و کنسانتره کیوی 
تبدیل می کنند و روزانه نیز 500 تا 600 تن کیوی 

به این مراکز ارسال می شود.
 100 حدود  کیوی  و  مرکبات  برای  افزود:  وی 
میلیارد تومان مشوق صادراتی، مصوب و همچنین 
برای صادرات لبنیات نیز مشوق حدود ۲00 میلیارد 

تومانی صادر شد.

مدیرعامل آبفا اصفهان:
در سطح کشور، اصفهان تنها شهری است که دارای خانه 

فرهنگ آب می باشد
بهادری-اصفهان: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در 
جلسه ای که با حضور معصوم زاده معاون سیما مرکز اصفهان، طباطبایی 
معاون صدا، هنرمند مدیر تولید سیما و کاظمیان مدیر تولید صدا مرکز 
اصفهان برگزار شد گفت: درحال حاضر مدیریت مصرف یکی از مؤلفه های 
مهم وزارت نیرو و به تبع آن شرکت آبفا استان اصفهان قلمداد می شود 
و بر این اساس رسانه ملی می تواند در امر فرهنگ سازی مصرف صحیح 

آب این شرکت خدماتی را یاری کند.
مصرف  صحیح  فرهنگ  کردن  نهادینه  افزود:  امینی  هاشم  مهندس 
امریست که طی سالیان سال تالش و کوشش در میان اقشار مختلف 
جامعه محقق می شود در واقع فرهنگ سازی کاریست که باید مستمر 
و درازمدت دنبال شود و بر این اساس انتظار می رود صداوسیما مانند 
همیشه و بیش از پیش با شرکت آبفا در جهت ترویج مصرف بهینه آب و 
تنویر افکار عمومی به منظور چگونگی تأمین آب شرب در مواقع حساس و 
بحرانی که بر اثر بروز سیالب، خشکسالی و سایر بالیای طبیعی و حوادث 
غیرمترقبه به وقوع می پیوندد  همکاری الزم را داشته باشند. مدیرعامل 
شرکت آبفا استان اصفهان گفت: هم اکنون در سطح استان 3۲5 ایستگاه 
فشارسنج و در شهر اصفهان 133 ایستگاه فشارسنج به صورت آنالین 
استقرار یافته تا از لحاظ کمی و کیفی آب مورد نیاز مشترکین رصد شود 

تا آب عادالنه میان مردم توزیع گردد.
وی اعالم کرد: درچند سال اخیر صداوسیما با تهیه و ساخت برنامه های 
مختلف همانند جاری حیات، قطره، دانایی، اون باالها، درج زیرنویس و 
نیز در برنامه های اصفهان امروز، بازتاب، گفتگوی هفته همکاری الزم 
را با شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به منظور مصرف صحیح آب 
داشته اند. وی در ادامه به تأسیس خانه فرهنگ آب در اصفهان اشاره کرد 
و اعالم داشت: در سطح کشور، اصفهان تنها شهری است که دارای خانه 
فرهنگ آب می باشد و در این محل به قشرهای مختلف مردم به ویژه 
کودکان و دانش آموزان، مربیان مهدهای کودک، و معلم های مقاطع 
مختلف تحصیلی روشهای مصرف بهینه آب توسط کارشناسان آموزش 
داده می شود که این مسئله هم بی تأثیر در مصرف بهینه آب نمی باشد. 
در پایان این نشست از عوامل و دست اندرکاران برنامه رادیویی جاری 

حیات نیز قدردانی شد.

موردی از آنفلوانزای مرغی در کردستان مشاهده نشد  
مدیرکل دامپزشکی استان کردستان گفت: با توجه به حساسیت موضوع 
از بیماری  بررسی های صورت گرفته که خوشبختانه هیچ نمونه ایی 
آنفلوانزای پرندگان در کردستان مشاهده نشده و استان عاری از هرگونه 

بیماری جزام مرغی و آنفلوانزای پرندگان است.
دکتر مجتبی ورمقانی در جریان بازدید اصحاب رسانه استان از کشتارگاه 
بالداران غرب با اشاره به اینکه شایعه جزام مرغ و آنفوالنزای طیور کذب 
است، اظهار کرد: با توجه به حساسیت موضوع  بررسی های صورت گرفته 
که خوشبختانه هیچ نمونه ایی از بیماری آنفلوانزای پرندگان در استان 
کردستان مشاهده نشده است و کردستان عاری از هرگونه بیماری جزام 

مرغی و آنفلوانزای پرندگان است.
وی با اشاره به اینکه مردم از استفاده از مصرف مرغ زنده خودداری کنند، 
افزود: سالمت غذایی درگرو تولید باکیفیت است و در راستای ایجاد امنیت 
خاطر مصرف کننده گان عالوه بر رعایت نکات بهداشتی، ذبح شرعی در  
کشتارگاه های استان کردستان با نظارت منظم و مستقیم دامپزشکی 

انجام می شود.

خبر خبر

خانی نژاد – خبرنگار زمان؛ »پروژه بزرگ 
به  باغستان  گردشگری  و  تفریحی  دهکده 
مساحت 1000 هکتار در ارتفاعات  شمال 
این  است.  گردیده  واقع  کرج  شهر  غرب 
جاده  به  شمال  و  شرق  سمت  از  مجموعه 
تفرجی آتشگاه و از سمت جنوب به مناطق 
مسکونی باغستان غربی و از سمت غرب به 
پادگان سپاه محدود می گردد. این منطقه 
از  بسیاری  در  و  بوده  کوهستانی  کامال 
نواحی آن شاهد بیرون زدگی های سنگی 

و اراضی پر شیب می باشد«.
با  بزرگراه همت  بودن  به همجوار  توجه  با 
دیگر  از  مسافران  تردد  همچنین  و  پروژه 
در  شود  می  بینی  پیش  کشور  استانهای 
کارکردی  پروژه  این  نزدیک  ای  آینده 
فراستانی داشته  به همین مناسبت جمعی 
از خبرنگاران استان البرز به همراه شهردار، 

اعضای  برخی  و  پارکها  سازمان  مدیرعامل 
دهکده  این  از  بازدید  به  کرج  شهر  شورای 

تفریحی و گردشگری در باغستان پرداختند.
بازدید از پیشرفت این پروژه با حضور شهردار 
کرج به همراه مدیر کل محیط زیست استان 
کرج،  شهرستان  زیست  محیط  رئیس  البرز، 
و   6 مناطق  شهرداران  شهردار،  مقام  قائم 
این  از  بازدید  در  کرج  شهردار  شد؛  انجام   7
از  محدوده  اجرایی  عملیات  گفت:  مجموعه 
سال 1394 به طور جدی و مدون آغاز شده 

اقدامات عمرانی و جنگلکاری است.
های  شاخصه  از  یکی  افزود:  ترکاشوند  علی 
توسعه شهر، افزایش سرانه های فضای سبز و 
محیط های تفریحی و گردشگری است که این 
منطقه با وجود اراضی وسیع پتانسیل خوبی را 
اراضی  این  از آنجایی که  ایجاد خواهد کرد و 
در محدوده شهر کرج بوده با توجه به آلودگی 
و کمبود سرانه فضای سبز تالش کردیم  هوا 
از طرف مسکن و شهرسازی  را  اراضی  این  تا 

دریافت کنیم.
وی اقدامات انجام شده را در تاریخ شهرداری 
کرج بی سابقه دانست و گفت: اگر در بدست 
آوردن اراضی دیر اقدام می کردیم با وجود دو 
وجود  با  آینده  در  منطقه کرج  این  در  معدن 
ریزگردها با مشکل مواجه می شد که در آینده 
ای نزدیک کرج دوباره نفس خواهد کشید. از 
طرفی با کمک کلیه مسووالن شهر این مشکل 
به 1000  به جای 100 هکتار  و  برطرف شد 

هکتار افزایش یافت.
دو  ای  الیحه  با  کرد:  عنوان  کرج  شهردار 
فوریتی که در صحن علنی شورای شهر مطرح 
و  رسید  تصویب  به  دقیقه  پنج  از  کمتر  شد، 
و  انتقادات  دل  و  جان  با  تا   ایم  آماده  حال 

پیشنهادات شما را پذیرا باشیم.

سبز  فضای  و  پارکها  سازمان  عامل  مدیر 
گفت:  بازدید  ادامه  در  نیز  کرج  شهرداری 
اقدامات انجام شده تاکنون شامل: کاشت 130 
هزار اصله  در وسعت جنگلکاری ۲30 هکتار، 
احداث 30 کیلومتر جاده دسترسی به جنگل، 
بهره گیری از مشاوره اساتید برجسته دانشگاه 
تهران در راستای انتخاب گونه های مقاوم به 
منطقه،  محیطی  شرایط  با  سازگار  و  آبی  کم 
جهت  دلمبر  و  اشتراکی  قنات  آب  انتقال 

آبیاری اراضی جنگلکاری شده  می باشد.
زین العابدینی از دیگر اقدامات در حال انجام 
هزار   60 حفر  افزود:  و  برشمرد  نیز  را  آتی  و 
)از  کنون  تا  هکتار   400 مساحت  در  چاله 
هزار   80 احداث  چاله(،  هزار   160 مجموع 
با  هکتار   400 مساحت  در  تراس  مربع  متر 
وجلوگیری  سطحی  آبهای  آوری  جمع  هدف 
و  برآورد  آب،  رفت  هدر  و  خاک  فرسایش  از 
نیازسنجی تعداد درختان قابل کاشت در پروژه 
400 هکتاری )حدود 160 هزار درخت(، حفر 
در  تراس  مربع  متر   7000 و  چاله   5000
انجام  اقدامات  دیگر  از  برغان  جاده  حاشیه 

شده و در حال انجام می باشد.
دست   در  های  برنامه  دیگر  از  مسوول  این 
اقدام در جهت توسعه و عمران را این چنین 
توسعه  و  عمرانی  اقدامات  گفت:  و  کرد  ذکر 
آب بند  احداث  شامل  کنون  تا  شده  انجام 
کوهستان،  ایستگاه  تکمیل  و  احداث  خاکی، 
احداث پل و جاده ورودی آتشگاه می باشد.  

محوطه  فضاسازی  به  اشاره  با  العابدینی  زین 
انداز ورودی دهکده توریستی  اطراف و جشم 
توضیح داد: احداث آبشار و محوطه فضاسازی 
محوطه اطراف آن به عنوان چشم انداز ورودی 
احداث مسیر  معلولین،  احداث مسیر  دهکده، 
دوچرخه است که در آینده نیز برنامه هایی در 

دست اقدام است.

اینکه  بیان  با  العابدینی  زین  محمدرضا 
استاندارد سرانه فضای سبزدر کرج می بایست 
18 متر مربع باشد، عنوان کرد: اکنون سرانه 
فضای سبز این کالنشهر 13متر مربع است که 
به  مترمربع   ۲ شمالی  سبز  کمربند  احداث  با 
این سرانه افزوده شده است و افزایش ساالنه 
یک متر مربع سرانه فضای سبز از اولویت های 

این سازمان به شمار می رود.
این مسوول با اشاره به برنامه های آتی عنوان 
استانداردهای  با  ها  پروژه  که  آنجایی  از  کرد: 
نور  پردیس  احداث  شوند  می  ساخته  الزم 
احداث  کودک،  پارک  احداث  شهدا(،  )باغ 
مجموعه زمین های ورزشی)والیبال و فوتبال و 
تنیس(، احداث ساختمان دو طبقه )نمازخانه 
و کتابخانه( و احداث پل کابلی معلق نفررو به 

طول 70 متر از دیگر اقدامات آتی می باشد.
سبز  فضای  و  پارکها  سازمان  عامل  مدیر 
آب  مدیریت  خصوص  در  کرج  شهرداری 
با  گو  و  گفت  در  آبی  کم  بحران  به  توجه  با 
اقدامات  کرد:  نشان  خاطر  زمان  خبرنگار 
انجام شده تا کنون  در راستای مدیریت آب 
مطالعه و شناسایی و استحصال آب به میزان 
و  قنوات  )شامل  روز   در  مکعب  متر   1100
انتقال آب  چشمه های منطقه(، اجرای  خط 
فاز 1 )از نهر دلمبر به جنگکاری( به طول 8 
از  آب  ثقلی  توزیع  شبکه  اجرای  کیلومتر، 
 15 طول  به  باالدست  در  شده  نصب  مخازن 
بحران  این  به  توجه  با  که  باشد  می  کیلومتر 
متفاوت  نیز  منطقه  این  گیاهی  پوشش  نوع 
از  استفاده  جهت  الزم  استانداردهای  و  بوده 
است  کمتری  آب  نیازمند  که  گیاهی  پوشش 

در این منطقه بکار می رود.
پروژه  تکمیل  اقدامات  دیگر  از  ادامه  در  وی 
برد و  نام  را  باغستان  تورییستی و گردشگری 
گفت: یکی از برنامه های آتی در خصوص رفع 

پروژه  در  آن  گیری  بکار  و  آبی  بحران کم 
کنونی اجرای سامانه های ذخیره آب باران 
در فصل بارندگی برای فصول آبیاری توسط 
سازمان پارکها است که در دستور کار قرار 

دارد.
وی همچنین در خصوص استفاده از انرژی 
باغستان  گردشگری  پروژه  در  پاک  های 
اصله   7 اندازی  راه  و  نصب  داد:  توضیح 
جهت  خورشید  و  باد  هیبرید  سیستم 
اندازی  راه  و  صب  آبگیر،  روشنایی  تامین 
1۲0 اصله پایه چراغ خورشیدی به همراه 
 LED یک پنل 100 وات و چراغ 30 وات
در پارک کوهستان و مسیر منتهی به سه 
سیستم  اندازی  راه  و  نصب  چشمه،  راه 
خورشیدی به قدرت 1500 وات  )6 عدد 
تامین  جهت  وات(   ۲50 خورشیدی  پنل 
پروژه  این  در  نیز  بهداشتی  سرویس  برق 

بکار رفته است.
محمدرضا زین العابدینی در تکمیل توضیحات 
سیستم  اندازی  راه  و  نصب  افزود:  خود 
پایه  اصله   75 همراه  به  خورشیدی  روشنایی 
کوتاه 3 متری جهت پروژه پل باغستان، نصب 
قابلیت  با  خورشیدی  آفتابگردان  گل  سازه 
تامین برق ۲5 آمپر جهت تامین برق سیستم 
از  نمازخانه  و  کتابخانه  ساختمان  روشنایی 
بکارگیری و تکمیل و  اقدامات آتی در  دیگر  
استفاده از انرژی های پاک در این پروژه می 

باشد.
این بازدید که با مسافتی حدود 30 کیلومتر با 
راه های کوهستانی و درختان کاشته شده در 
چاله هایی که به همین منظور حفر شده بود 

به پایان رسید.
در  شده  انجام  اقدامات  است  ذکر  شایان 

مجموع شامل: 
 130 کنون:  تا  شده  کاشته  نهال  تعداد  -کل 

هزار اصله 
-وسعت جنگلکاری تا کنون 400 هکتار که تا 
اسفند ماه سال جاری در هفته درختکاری به 

بهره برداری می رسد.
-احداث 30 کیلومتر جاده دسترسی جنگلی

- اختصاص و تبدیل یک هزار هکتار زمین در 
شمال کرج به کمربند سبز که تا کنون 400 
کوهستان،  ایستگاه  جنگلکاری،  به  آن  هکتار 

آبشار و پردیس نور تبدیل شده است. 
- اختصاص 500 هکتار فضای سبز در بودجه 

سال آینده شهرداری 
سال  اعتبار  تومان  میلیارد   13 اختصاص   -
میلیارد   10 و  سبز  فضای  پروژه  این  برای 
تومان آن به درختکاری و مابقی برای احداث 
ایستگاه کوهستان، آبشار، پردیس نور و غیره 

می باشد.

با پیشرفت فیزیکی دهکده تفریحی- گردشگری باغستان؛

»کـرج« نـفس خـواهد کـشید

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

مراجعه نمایند.
پایان تحویل مدارک: 95/10/29

شهردار صفادشت- محمدعلی کریمی

 نوبت  دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 13956030107800۲646 مورخ 95/5/۲6 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  تهران  آباد  یافت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در 
متقاضي خانم زهرا طالبی فرزند طوغان بشماره شناسنامه ۲366 صادره از تهران 
در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 43/50 مترمربع 
از پالک  از ۲ اصلی مفروز و مجزی شده  از پالک 1۲904 فرعی  در قسمتی 
16۲9 فرعی از ۲ اصلی قطعه ۲۲ واقع در بخش 1۲ تهران خریداري از مالک 
رسمي آقایان علی اکبر و میر صادق حسینی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 49۲89  م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول: 95/10/4  تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/10/19
توضیحات:نام پدر متقاضی طوغان صحیح است که به اشتباه طوفان ثبت گردیده 

است.
غالمرضا غضنفری- رئیس ثبت اسناد و امالک

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )95-50( 
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد  مناقصه ای را،  با شرایط ذیل  برگزار نماید.

داوطلبان واجد شرایط دارای شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی می توانند از زمان درج اولین نوبت آگهی با ارائه معرفی نامه کتبی 
در ساعات اداری ) شنبه تا سه شنبه  7-16 و چهارشنبه ها  7-15 ( به دفتر امور قرار داد ها واقع در کرمان - بلوار 22 بهمن – حد 
فاصل سه راه ادیب با چهار راه  شعبانیه- شرکت گاز استان کرمان  جهت اعالم آمادگی مراجعه و اسناد ارزیابی کیفی را دریافت و 
با توجه به مفاد آن مدارک مورد نیاز  را  تهیه،  تنظیم و تکمیل و حداکثر تا  14  روز تقویمی پس از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی 
به،  دبیرخانه کمیته فنی و بازرگانی / هیئت انتخاب مشاور ) اتاق 105 ( تسلیم نمایند. بدیهی است توزیع اسناد مناقصه منوط به 
ارزیابی کیفی مناقصه گران توسط کمیته فـــنـی و بازرگانی می باشد.)نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی / رسید 
بانکی ( متقاضیان می بایست جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت www.nigc-kerman.ir و پایگاه اطالع رسانی مناقصات 

http://iets.mporg.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام در سایت پایگاه اطالع رسانی مناقصات اقدام نمایند. ذکر نوبت های چاپ الزامی می باشد.

اجرائیه
نشانی:  به  حمزه    سید  فرزند  موسوی    مصطفی   سید  له:  محکوم  مشخصات 

حکیمیه تهرانپارس کوی دانشگاه امام حسین ) ع ( فاز یک رضوان 6 پ150  
مشخصات محکوم علیه:  احسان قنائیان  فرزند رضا  مجهول المکان 

محکوم به: به موجب دادنامه شماره114  مورخ 95/4/۲3  شورای حل اختالف 
چهاردانگه  حوزه 1حقوقی 

 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 16/850/000 ریال اصل خواسته پرداخت 
مبلغ 35۲/750 ریال هزینه دادرسی خسارت تاخیرتادیه خواسته ازتاریخ 95/1/۲5 
تا زمان وصول بر اساس شاخص های تورم اعالمی ازسوی بانک مرکزی پرداخت 

مبلغ 860/138 نیم عشر بابت حق صندوق دولت 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 

1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد.
۲-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

3-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه 
ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و 
پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید 
یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از 
مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.
4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به مواردی 
و   79/1/۲1 مصوب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون  از 
همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377  که 
ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است. توجه نموده وبه آن عمل نماید. م/الف ۲۲58
شعبه 1 شورای حل اختالف حوزه قضائی چهاردانگه  

ابالغ
قربان  آقای  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
شماره  دادنامه  وفق  چون  گردد  می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  وحیدی 
شهرستان  دادگستری  حقوقی  اول  شعبه  از  صادره     940997۲988100151
نود  و  دویست  مبلغ  پرداخت  به  محکوم   930989 شماره  پرونده  در  بهارستان 
میلیون ریال از بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید لغایت 
اجرای حکم مطابق با شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له آقای داود نجاری 
و نیم عشر به میزان پنج در صد ارزش محکوم به دولتی شده اید ظرف ده روز از 
انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمائید در غیر 
هزینه  با  مطالبات  وصول  به  نسبت  مقررات  طبق  احکام  اجرای  دایره  اینصورت 

اجرایی اقدام خواهد نمود. م /الف ۲۲۲4
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان بهارستان – جواد مهرجو 

دادنامه
در خصوص ارجاع امر کارشناسی محوله به اینجانب در خصوص پرونده کالسه ی 
95-6-43۲ آن شعبه محترم موضوع دادخواست تقدیمی خانم سکینه هزار خانی 
فرزند شکراله به طرفیت آقای اسداله ایلخانی فرزند اکبر به خواسته مطالبه نفقه 
ایام معوقه، اینجانبه کارشناس منتخب در اجرای وظیفه محوله ضمن حضور در 
دفتر شعبه و مطالعه پرونده و بررسی اوراق و محتویات و اسناد موجود در پرونده 
و مذاکره حضوری با خواهان پرونده به استحضار حضرتعالی میرساند. نامبردگان 
ثبت  رسمی  دفترخانه  در   ۲784 ترتیب  شماره  به  نکاحیه  سند  موجب  به  فوق 
ازدواج به شماره 18 حوزه ثبت تفرش در تاریخ 1376/5/19 به عقد دائم هم در 
امده اند و همسر شرعی و قانونی یکدیگر میباشند و زوجه اظهار میدارد همسرشان 
از تاریخ 87/1/1 هیچگونه نفقه ای به ایشان پرداخت نکرده است و موجب عسر 
وحرج وتنگدستی آنها گردیده است لذا با توجه به عرف و عادت محل زندگی و 
شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی و میزان نفقه خانم 
افسانه زارعی آغبالغ از تاریخ 87/1/1 لغایت پایان سال ماهیانه مبلغ 1/600/000 
از  و  ریال  مبلغ 1/800/000  ماهیانه  پایان سال  لغایت  تاریخ 88/1/1  از  و  ریال 
تاریخ 89/1/1 ماهیانه مبلغ ۲/000/000 ریال و ازتاریخ 90/1/1 لغایت پایان سال 
ماهیانه مبلغ ۲/۲00/000 ریال و از تاریخ 91/1/1 لغایت پایان سال 91 ماهیانه 
پایان سال مبلغ ۲/500/000  لغایت  از تاریخ 9۲/1/1  مبلغ ۲/400/000 ریال و 
ریال و از تاریخ 93/1/1 لغایت پایان سال ماهیانه مبلغ ۲/700/000 ریال و از تاریخ 
94/1/1 لغایت پایان سال ۲/900/000 ریال و از تاریخ  95/1/1 لغایت صدور حکم 

ماهیانه مبلغ 3/00/000 هزارتومان تعیین و اعالم میگردد. م / الف ۲۲01
 شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان بهارستان –  کارشناس نفقه و امور خانوادگی 

آگهی
نظر به پرونده مطرح رسیدگی متهم: شهرام محمدخانی  فرزند: اصغر با پرونده کالسه 
فوق الذکر به اتهام: سرقت از طرف این دادسرا تحت تعقیب هستند و ابالغ احضاریه 
بواسطه معلوم نبودن محل اقامت آنها ممکن نگردیده بدین وسیله در اجرای ماده 
174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی در شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 5 شهرستان کرج 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود و در صورت عدم حضور پس از یک ماه 

از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.  406 م/الف
دادیار شعبه ی 34 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ی 5 کرج – فقیه نصیری 

آگهی ابالغ نظریه 
کارشناس کالسه اجرایی 94000۲4 

بدینوسیله به خانم آفاق جهانی سرتنگ فرزند حسین به شماره شناسنامه 11۲0 
بدهکار کالسه اجرایی 94000۲4 ابالغ میگردد که برابر نظریه کارشناس رسمی 
دادگستری بشماره 95/105۲ مورخ 95/10/04 ملک مورد رهن بنام آفاق جهانی 
مبلغ  به  دوبیران  روستای   – ایوان  در  واقع  اصلی  پالک ۲00/5965  به  سرتنگ 
444/780/000 ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی مذکور معترض 
به  آگهی  انتشار  تاریخ  از  روز  پنج  مدت  را ظرف  کتبی خود  اعتراض  باشید  می 
ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ ۲/000/000 ریال به 
واحد اجرای این اداره تسلیم نمایید ضمنا اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش 

بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک ایوان- عنایت رستمی

آگهی ابالغ 
مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال 1390/9/۲0  
از هیات  برابر رای شماره 139560301057015161 مورخه95/10/6   صادره 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  عادی  اسناد  به  رسیدگی 
مالکانه  تصرفات   1390/9/۲0 مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  امالک 
در  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  عزیز،  فرزند  عارف   بهمن  آقای 
شهرستان  در  واقع  اصلی   50 از  فرعی   4۲ پالک  138مترمربع  مساحت  به  آن 
یک  ششدانگ   مربوطه  ثبتی  پرونده  محتویات  برابر  و  گردیده  محرز  شهریار 
ذیل  از50اصلی  اصالحی  بشماره4۲فرعی  بمساحت۲535مترمربع  باغ  قطعه 
وصادرگردیده  ثبت  پرویزی  اقدس  نام  ثبت87368صفحه۲۲1دفترامالک458به 
است سپس مورد ثبت بموجب سند شماره۲1611مورخه75/8/1دفتر30شهریاربه 
داریوش خزائی انتقال یافته است.مقادیری نیزدراجرای ماده 147به غیرواگذارشده 
حسین  به  اجرائی  انتقال  بموجب  ثبت  ازمورد  مشاع  ومقدار138مترمربع  است 
صفرزاده انتقال یافته است وایشان در هیات حضور نیافته اند وهیات مقرر نموده 
با اعمال ماده 3 قانون مذکور و ماده 13 آئین نامه اجرائی آن مصوب 1391/4/۲5 
نسبت به صدور سند مالکیت به نام متصرف فوق الذکر اقدام شود لذا بدینوسیله 
مفاد رای صادره به نامبرده وبه اشخاص ذینفع جهت اطالع آگهی می گردد که 
چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک شهریار تسلیم ورسید دریافت دارند 
ودر صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر این اداره نسبت به صدور سند مالکیت 
برابر مقررات اقدام خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود.م.الف:۲1800
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهریار-سید مرتضی موسوی

تاریخ انتشارنوبت اول:1395/10/19
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1395/11/4

آگهی مزایده 
کالسه 950664  اجرایی  پرونده  راستای  در  دارد  نظر  در  جوانرود  احکام  اجرای 
فی مابین خانم آمنه محمدی منفرد وآقای محمد سارایی بخواسته مطالبه مهریه 
در حق   ۲9 ایران   43 366ل  شماره  به   90 ال  سواری  خودروی  توقیف  به  نظر 
خانم آمنه محمدی منفرد لهذا خودروی مذکور توسط کارشناس رسمی ارزیابی 
گردیده است نظریه کارشناسی بطرفین ابالغ ومصون از تعرض مانده است قیمت 
خودروی مذکور 300/000/000 ریال میباشد معادل سی میلیون تومان می باشد 
به همین منظور مزایده عمومی در تاریخ 1395/11/۲4 راس ساعت 10 صبح در 
محل اجرای احکام حقوقی جوانرود برگزار می گردد قیمت کارشناسی قیمت پایه 
میباشد وبرنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. برنده 
مزایده براساس ماده 1۲9 قانون اجرای احکام مدنی فی المجلس باید ده درصد 
را نقدا پرداخت ومابقی طی یکماه پرداخت گردد در صورت انصراف برنده مزایده 
نفردوم بعنوان برنده انتخاب وده درصد پرداختی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد 
شد.متقاضیان می توانند پنج روز قبل از انجام مزایده باهماهنگی این اجرا  ازخودرو 

مذکور بازدید بعمل آورند.
دادورز اجرای احکام حقوقی جوانرود - حسینی  

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

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

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 13956033105700۲496مورخ 1395/09/30 هیات اول / دوم 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ناحیه دو تصرفات مالکانه  رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - 
بالمعارض متقاضی آقای پرویز ارجمند فرزند حسینقلی بشماره شناسنامه ۲85 در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 109/57 مترمربع مفروز و مجزی شده از 
191 فرعی از 36۲ اصلی واقع در محمدآباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 
محمد آهویی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شد.   407 م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان کرمان

)سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان  تاریخ انتشار نوبت اول:   95/10/19                تاریخ انتشار نوبت دوم:  95/10/22

ردیف

1

کد فراخوان

1/471/522

موضوع

تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی 
و خدمات  امداد رسانی در شهرستان های زرند، راور، 

کوهبنان و نواحی تابعه

تعداد 
مرحله

یک

تعداد 
نوبت

دو

شماره مجوز

1395.4303

مدت زمان 
اجرا    )روز(

365  روز

مبلغ تضمین)ریال(

1/056/921/350

 نوبت اول
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افزایش خوراک 10 تا 15 درصد از 
پتروشیمی مجتمع های 

افزایش  از  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  تولید  کنترل  مدیرکل 
خوراک برخی از مجتمع های پتروشیمی خبر داد و گفت: با توجه 
از  درصد   15 تا   10 جاری  سال  در  گاز  با  همراه  نفت  به صادرات 

مجتمع های پتروشیمی افزایش خوراک داشتند.
روسای  اجالس  هشتمین  و  چهل  در  زاده  بساق  محمد  علی 
مدیر  و  رئیس   60 حضور  با  که  کشور  پتروشیمی  های  مجتمع 
های  مجتمع  در  فلر  حذف  درمورد  شد،  برگزار  پتروشیمی  حوزه 
پتروشیمی  اظهار کرد: از موادی که به عنوان مواد آلوده کننده دود 
می شوند با برنامه ریزی دقیق می توان سود باالیی به دست آورد.

وی  با تاکید بر تعامل خوب شرکت های پتروشیمی افزود: در حوزه 
HSE تعامل بسیار خوبی بین شرکت های پتروشیمی وجود دارد.

به  اشاره  با  پتروشیمی  صنایع  ملی  تولید شرکت  کنترل  کل  مدیر 
حل شدن مشکل خوراک پتروشیمی ها در سال اینده خاطر نشان 
اما در  به خوراک است  ما مربوط  تولید  از عدم  زیادی  کرد: مقدار 
سال آینده مشکل ما دیگر خوراک نخواهد بود. همچنین با توجه به 
صادرات نفت همراه با گاز در سال جاری 10 تا 15 درصد از مجتمع 

های پتروشیمی افزایش خوراک داشتند.

خروج 200 شهر از لیست شهرهای درگیر 
تنش آبی

برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور  معاون 
اعتبار  آینده  سال  برای  دولت  در  شده  اتخاذ  تمهیدات  با  گفت: 
1100 میلیارد تومان به طرح های آبرسانی روستایی اختصاص داده 

شده است.
اعتبارات  از  استفاده  با  جاری  سال  کرد:  اظهار  قانع  اصغر  علی 
صندوق توسعه ملی، آب شرب بیش از 1600 روستا با جمعیت بالغ 

بر 850 هزار نفر تأمین شده است.
روستا  هزار  سه  به  امسال  پایان  تا  می شود  بینی  پیش  افزود:  وی 

جمعیت با بالغ بر دو میلیون و 500 هزار نفر آبرسانی شود.
برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور  معاون 
گفت: باتوجه به اینکه میزان بارندگی ها در سال جاری پایین بوده 
است تمهیداتی برای شهرهایی که با  تنش آبی مواجه هستند در 

نظر گرفته شده است تا مشکالت کمتری داشته باشند.
سال  در  گرفته  صورت  تمهیدات  اساس  بر  کرد:  خاطرنشان  قانع 
شهر   300 به  بودند  آبی  تنش  درگیر  که  شهری   500 از  گذشته، 
کاهش یافته  و تالش می کنیم در تابستان امسال این تعداد شهر 

کمتر شود.

حجم بارش های کشور به 53 میلی متر رسید

 17 روز جمعه  تا  جاری  مهرماه  ابتدای  از  ریزش های جوی  ارتفاع 
دی ماه، به 53 میلی متر رسید.

میانگین  به  نسبت  بارندگی  مقدار  این  گزارش،  این  اساس  بر 
دوره های مشابه درازمدت، 80 میلی متر 34 درصد کاهش و نسبت 
به دوره مشابه سال آبی گذشته، 1۲0 میلی متر 56 درصد کاهش 

را نشان می دهد.
حوضه  به  مربوط  کشور  اصلی  آبریز  حوضه   6 در  بارش  بیشترین 
آبریز دریای خزر با 145 میلی متر بارش بوده که در مقایسه با سال 
آبی گذشته 30 درصد و در مقایسه با متوسط 48 ساله، 3 درصد 

کاهش داشته است.
کشور  اصلی  شش گانه  حوضه های  در  نیز  بارش  میزان  کمترین 
بارش ثبت شده  با 4 میلی متر  آبریز مرزی شرق  به حوضه  مربوط 
که در مقایسه با سال آبی گذشته 88 درصد و در مقایسه با متوسط 

48 ساله، 83 درصد کاهش داشته است.
آمارهای وزارت نیرو نشان می دهد که بیشترین میزان بارش ها در 
کمترین  و  میلی متر   768 با  مازندران  استان  در  دیناسرا  ایستگاه 
میزان بارش ها در ایستگاه های چابهار و هوشک سروان در سیستان 
به  با صفر میلی متر  آباد ریگان بم درکرمان  بلوچستان و رحمت  و 

ثبت رسیده است.
و میلیارد   87 معادل  دی   17 پایان  تا  مهر  اول  بارش   حجم 

 345 میلیون مترمکعب است.

وضعیت گاز در استان های شمالی 
مطلوب است

از  هفته  یک  گذشت  با  گفت:  گاز  انتقال  9عملیات  منطقه  مدیر 
قطع گاز ازسوی شرکت ترکمن گاز، با اقدام های انجام شده اکنون 

وضعیت فشار گاز در استان های شمالی کشور مطلوب است.
رسول داودی نژاد افزود: با تغییراتی که در سامانه و تجهیزات لوله 
و ایستگاههای گاز استان گلستان و گیالن بوجود آمده است، روزانه 

۲میلیون مترمکعب گاز به سمت مازندران تقویت شد.
بیشتر  همکاری  کرد  تاکید  گاز  انتقال  عملیات   9 منطقه  مدیر 
و  صنعتی  واحدهای  و  جی  ان  سی  سوخت  های  جایگاه  مدیران 
می  این شرکت سبب  زمان هشدار  در  های شمالی  استان  تولیدی 

شود تا گاز مشترکان خانگی قطع نشود.
سوخت  تامین  در  شده  اتخاذ  تدابیر  به  توجه  با  گفت:  نژاد  داودی 
و  شمالی  های  استان  تولیدی  و  صنعتی  واحدهای  برای  فسیلی 
مدیریت و صرفه جویی عموم مردم، کمبود روزانه حدود 10میلیون 

متر مکعب گاز ارسالی از کشور ترکمنستان قابل جبران است. 
وی با بیان اینکه تامین گاز مشترکان خانگی اولویت نخست شرکت 
ملی گاز ایران است، افزود: استان های شمالی در ۲ماه آینده باید به 

هشدارهای شرکت منطقه 9 عملیات گاز توجه جدی داشته باشند.
وی با بیان این نکته که مازندران در انتهای خط لوله گاز قرار دارد، 
ترکمنستان،  گاز  ترکمن  شرکت  سوی  از  گاز  شدن  قطع  با  گفت: 
دغدغه کمبود گاز خانگی امری جدی اما در عین حال قابل برطرف 

شدن است.

متوسط مصرف روزانه گاز در استان مازندران با 215 هزار 
مشترک 22تا 26میلون متر مکعب است

اندازی  راه  به  اشاره  با  کشور  گاز  انتقال  9عملیات  منطقه  مدیر 
ایستگاه تقویت فشارگاز رشت - سنگر در استان گیالن و ایستگاه 
به  توجه خوبی  بیان داشت: دولت  استان گلستان،  میامی  دشت - 

طرح های پشتیبانی از گاز استان مازندران کرده است.
اشاره  - کیاسر - ساری  دامغان  گاز  انتقال  لوله  پروژه خط  به  وی 
برابر  اخیر چندین  ۲هفته  در  پروژه  این  انجام  گفت:سرعت  و  کرد 

شده است.
داودی نژاد تصریح کرد:با بهره برداری از این طرح، عالوه بر مرتفع 
شدن مشکل افت فشار و قطعی گاز استان های شمالی، نیازی به 

واردات گاز از کشور ترکمنستان نداریم.
بر اساس آمار رسمی،تاکنون 70 کیلومتر از خطوط 170 کیلومتری 
کیلومتر   100 برای  و  شد  گذاری  لوله  پروژه  این  گاز  انتقال  خط 

بعدی نیز لوله مورد نیاز تامین و به محل پروژه انتقال یافت.
هزار  حدود  درساری  مستقر  گاز  انتقال  9عملیات  منطقه  شرکت 
گیالن  آستارا  تا  گلستان  شادگان  دشت  از  را  گاز  لوله  کیلومتر 

زیرپوشش دارد.

رکورد فروش نفت ایران به 
ایتالیا شکسته شد

نفت  بشکه  هزار   ۲30 روزانه  صادرات  با  ایران 
به ایتالیا رکورد فروش نفت به این کشور عضو 

اتحادیه اروپا را شکست. 
ایران با امضای دو قرارداد فروش نفت با شرکت 
های انی و ساراس ایتالیا، نوامبر امسال رکورد 
جدیدی برای صادرات نفت خام به ایتالیا را به 

ثبت رساند.
انرژی  مجامع  با  ارتباط  و  اوپک  امور  مدیریت 
ایران، اعالم کرد: حجم صادرات نفت خام ایران 
به ایتالیا در ماه نوامبر سال ۲016 میالدی به 
این  از ۲30 هزار بشکه در روز رسیده و  بیش 
فروش  حجم  اکتبر،  ماه  در  که  است  درحالی 
نفت ایران به شرکت های نفتی ایتالیایی حدود 

160 هزار بشکه در روز بوده است.
در شرایط فعلی شرکت ملی نفت ایران قراردادی 
برای فروش روزانه 60 تا 65 هزار بشکه نفت با 
ساراس ایتالیا و قرارداد فروش روزانه 100 هزار 

بشکه نفت به انی ایتالیا امضا کرده است.
و  بازاریابی  در  مدیر  معاون  کرامتی،  صفرعلی 
ملی  شرکت  بین الملل  امور  خام  نفت  عملیات 
نفت ایران اخیرا با تأئید امضای قرارداد یکساله 
بر  گفت:  ایتالیا  انی  شرکت  با  نفت  فروش 
اساس توافق انجام گرفته 14.5 درصد از ارزش 
ایتالیایی  شرکت  این  به  صادراتی  محموله های 
بابت تسویه سرمایه گذاری های انجام گرفته در 
فاز یک و دو میدان نفتی دارخوین خواهد بود.

این مقام مسئول در شرکت ملی نفت همچنین 
تأکید کرد: 85.5 درصد ارزش محموله های نفت 
صادراتی ایران به انی ایتالیا هم به صورت نقد 

دریافت خواهد شد.

کویت تولید نفت را در ماه 
ژانویه کاهش داد

اعضای رسمی کشورهای صادرکننده  از  کویت 
نفت )اوپک(، برای پایبندی به توافق ۲0 آذرماه 
در وین که براساس آن مقرر شد،  اعضای اوپک 
نفت  تولید  دهند،  کاهش  را  نفت  تولید  میزان 

خود در ماه ژانویه را کاهش داد.
گفت  کویتی  مسئول  یک  رویترز،  گزارش  به 
به  ژانویه  در  را  خود  نفت  تولید  کشورش  که 
داد  کاهش  روز  در  بشکه   707 و  میلیون   ۲
کشورهای  سازمان  توافق  مورد  سطح  به  تا 

صادرکننده نفت )اوپک( برسد.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( در 
نفت  که  کردند  توافق  وین  در  گذشته  آذرماه 
خود را به میزان یک میلیون و ۲00 هزار بشکه 
با  نیز که  در روز کاهش دهند.در نشست وین 
کشورهای تولیدکننده نفت خارج از اوپک مانند 
این کشورها  تا  مقرر شد  برگزاری شد،  روسیه 
بازارهای  به  توازن  بازگشت  برای  روزانه  نیز 
را کاهش  نفت خود  از  بشکه  نفتی، 600 هزار 

دهند.

قیمت جهانی نفت افزایش یافت 

معامالت  پایان  در  برنت  نفت  بشکه  هر  قیمت 
روزجمعه ۲1 سنت، افزایش یافت و به 57 دالر 

و 10 سنت رسید. 
جمعه  روز  نفت  قیمت  گزارش،  این  اساس  بر 
افزایش یافت و در پایان معامالت هفتگی رشد 
در  ها  تردید  افزایش  و  تقویت دالر  اما  داشت، 
کاهش  توافق  به  اوپک  اعضای  پایبندی  مورد 

تولید موجب شد تا رشد قیمت محدود باشد.
نفت  بشکه  هر  قیمت  گزارش،  این  اساس  بر 
روز جمعه ۲1 سنت،  معامالت  پایان  در  برنت 
افزایش یافت و به 57 دالر و 10 سنت رسید. 
دیروز قیمت نفت برنت بین 56 دالر و ۲8 سنت 
و 57 دالر و 47 سنت در نوسان بود. قیمت نفت 

برنت برای دومین هفته متوالی افزایش یافت.
معامالت  پایان  در  نیز  آمریکا  خام  نفت  قیمت 
دالر   53 به  و  یافت  افزایش  سنت   ۲3 جمعه 
و 99 سنت رسید. نفت خام آمریکا دیروز بین 
53 دالر و 3۲ سنت و 54 دالر و 3۲ سنت در 
نوسان بود. قیمت نفت خام آمریکا برای سومین 

هفته متوالی افزایش داشت.
گفت:  نفت  بازار  تحلیلگر  کلیف،  وان  هانس 
سرمایه  دارد...  وجود  بازار  در  زیادی  »نوسان 
بازار  مدت  بلند  روند  کنند  می  فکر  گذاران 
افزایش چند دالری  از  اما پس  است،  افزایشی 

قیمت، آنها افدام به برداشت سود می کنند.«
کار  بازار  آمارهای  انتشار  از  پس  دالر  شاخص 
های  استخدام  روند  داد  می  نشان  که  آمریکا 
افزایش  میزان دستمزدها  اما  جدید کند شده، 
انتشار گزارش  با رشد همراه بود.  داشته است، 
بازار کار آمریکا احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره 
را  میالدی  جاری  سال  در  رزرو  فدرال  توسط 

تقویت کرد.
نفت  شدن  گرانتر  موجب  دالر  ارزش  تقویت 

برای دارندگان سایر ارزها می شود.
کنندگان  تولید  از  کویت  و  ابوظبی  عربستان، 
کردن  کند  از  هایی  نشانه  خاورمیانه  در  نفت 
معنای  به  که  اند  داده  بروز  خود  نفت  تولید 
تولید  کاهش  توافق  به  کشورها  این  پایبندی 

ایت.
شرکت  هاگز،  بیکر  موسسه  گزارش  اساس  بر 
دهمین  برای  هفته  این  آمریکایی  انرژی  های 
نفتی  حفاری  سکوهای  تعداد  متوالی  هفته 
که  رساندند  سکو   5۲9 به  و  دادند  افزایش  را 

بیشترین تعداد از دسامبر ۲015 تاکنون بود.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

برای نخستین بار در صنعت نفت، شرکت ملی 
نفت ایران و یک شرکت معتبر آرژانتینی برای 
توسعه میادین نفت و گاز قرارداد همکاری امضا 

می کنند. 
یکصد سال  از  بیش  در طول  مهر،  گزارش  به 
تاکنون  نفت کشف شده  ایران  در  که  گذشته 
مهمترین همکاری ایران با یک شرکت منطقه 
آمریکای جنوبی مربوط به »پتروبراس« بوده به 
دهه  یک  حدود  برزیلی  شرکت  این  طوری که 
قبل در بلوک اکتشافی تفتان در خلیج فارس با 

شرکت ملی نفت ایران همکاری می کرد.
بر این اساس برای نخستین بار در صنعت نفت، 
معتبر  شرکت  یک  و  ایران  نفت  ملی  شرکت 
را  گفتگوهایی  پترول  پالس  نام  به  آرژانتینی 
از  قرارداد توسعه یکی  نهایی کردن  به منظور 

میادین نفت کشور آغاز کرده اند.
نهایی  توافق  صورت  در  می شود  بینی  پیش 
بین دو طرف، به زودی اولین قرارداد همکاری 
قالب کنسرسیومی  در  یا  و  به صورت مستقل 
با  اروپایی  شرکت  چند  از  متشکل  بین المللی 

این شرکت آرژانتینی امضا شود.
مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل  عالی پور  بیژن 
نفت خیز جنوب با تایید مذاکرات انجام گرفته 

طرح  در  مشارکت  برای  آرژانتینی  شرکت  با 
توسعه و یا افزایش ضریب بازیافت در میادین 
نفتی مناطق نفت خیز جنوب، گفت: در صورت 
با  قراردادی  جدید  مدل  چارچوب  در  توافق، 
امضا  همکاری  قرارداد  آرژانتینی  شرکت  این 

می شود.
هفته  ایران  نفت  ملی  شرکت  این  بر  عالوه 
لیست  حالی  در  اطالعیه ای  انتشار  با  گذشته 

۲9 شرکت تایید صالحیت شده برای همکاری 
با بخش باالدستی صنعت نفت کشور را منتشر 
»پالس  شرکت  نام  لیست  این  در  که  کرد 

پترول« آرژانتین هم به چشم می خورد.
کار  و  کسب  توسعه  مدیر  ورمال«  »باتیستا 
با  پیشتر  هم  آرژانتین  پترول  پالس  شرکت 
اشاره به آمادگی برای سرمایه گذاری در بخش 
دوران  در  ایران  گاز  و  نفت  صنعت  باالدستی 

پسابرجام، گفته بود: چشم انداز سرمایه گذاری 
اقتصادی  بلندمدت  در  ایران  نفت  صنعت  در 

است.
به اساس این گزارش، شرکت »پالس پترول« 
بزرگترین تولیدکننده گاز و محصوالت گازی در 
آرژانتین بوده که این شرکت عالوه بر آرژانتین 
جنوبی  آمریکای  منطقه  کشورهای  سایر  در 
همچون  بین المللی  کنسرسیوم های  قالب  در 
سرمایه گذاری  و  مشارکت  سابقه  از  هم  پرو 

برخوردار است.
پیش بینی می شود اولین مشارکت آرژانتینی ها 
در یکی از میادین نفتی حوزه مناطق نفت خیز 
جنوب به عنوان قطب و تولید نفت ایران رقم 

بخورد.
از این رو شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
چهار  قراردادی  چارچوب  اساس  دارد  قصد 
میدان پارسی، کرنج، رگ سفید و شادگان را 
مشتمل بر 9 مخزن، توسعه دهد. این 9 مخزن 
در  خامی  و  پابده  آسماری،  مخزن  سه  شامل 
بنگستان و  میدان کرنج، سه مخزن آسماری، 
خامی در میدان رگ سفید، مخزن آسماری در 
میدان پارسی و ۲ مخزن آسماری و بنگستان 

در میدان شادگان است.

آغاز مذاکرت ایران و غول گاز آرژانتین؛

آرژانتینی ها شریک ایران شدند

اندازی  راه  از  مسئول  مقام  یک 
فرآورده  انتقال  لوله  خط  نخستین 
ایران خبر داد و  نفتی جنوب شرق 
گفت: هدف از ساخت این خط لوله 
چابهار  برق  نیروگاه  سوخت  تامین 

است. 
به اشاره  با  عاطفی   مهدی 
افتتاح خط  و  رسمی  برداری  بهره   
لوله 14 اینچ انبار نفت سردار شهید 
شوشتری به نیروگاه سیکل ترکیبی 
لوله  خط  اولین  این  گفت:  چابهار، 
انتقال فرآورده نفتی در جنوب شرق 

ایران است.
فرآورده های  پخش  شرکت  مدیر 
اینکه  اعالم  با  چابهار  منطقه  نفتی 
کیلومتر  به طول ۲0  لوله  این خط 
از انبار نفت شهید شوشتری چابهار 
نیاز  مورد  گازوئیل  و  می شود  آغاز 
را   چابهار  ترکیبی  سیکل  نیروگاه 
راه  با  کرد:  تصریح  می کند،  تامین 
از تردد  نفتی،  لوله  این خط  اندازی 
نفتکش  دستگاه   100 حدود  روزانه 

جاده پیما جلوگیری می شود.

کاهش  افزود:  مسئول  مقام  این 
و  درون شهری  جاده ای  حوادث 
عملیات  در  تداوم  شهری،  برون 
برق  قطع  کاهش  و  سوخت رسانی 
و حذف آثار مخرب زیست محیطی 
حمل  احتمالی  حوادث  از  ناشی 
مهمترین  از  را  کامیون  با  سوخت 
دستاوردهای اجرای این طرح نفتی 

است.
خط  این  طریق  از  کرد:  تاکید  وی 
لوله نفتی هر ساعت 400 مترمکعب 
نیروگاه  به  وقفه،  بدون  گازوئیل 

چابهار ارسال می شود.
عاطفی با اشاره به سرمایه گذاری های 
منطقه  در  گرفته  انجام  عظیم 
چابهار، بیان کرد: این خط لوله که 
با هدف تحول اقتصادی و توسعه ای 
برق  پایدار  تامین  با  شده،  احداث 
به  سوخت رسانی  طریق  از  منطقه 
در  مهمی  نقش  چابهار  نیروگاه 
نیاز  مورد  زیرساخت های  تامین 
سرمایه گذاری در چابهار ایفا خواهد 

کرد.

اولین خط لوله نفت در جنوب شرق 
ایران به بهره برداری رسید

توافق  از  استفاده  با  ایران  گفتند،  صنعتی  منابع 
کاهش  از  را  کشور  این  که  اوپک  تولید  کاهش 
مستثنی کرده، بیش از 13 میلیون بشکه نفتی را 
کرده  تانکرها ذخیره  در  و  دریا  روی  بر  مدتها  که 

بود به فروش رسانده است. 
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، منابع صنعتی 
تولید  کاهش  توافق  از  استفاده  با  ایران  گفتند، 
کرده،  مستثنی  کاهش  از  را  کشور  این  که  اوپک 
بر  مدتها  که  را  نفتی  بشکه  میلیون   13 از  بیش 
روی دریا و در تانکرها ذخیره کرده بود به فروش 
تقریبا  تهران  گذشته،  ماه   3 طی  است.در  رسانده 
و  کرده  ذخیره  دریا  روی  بر  که  را  نفتی  از  نیمی 
مشغول  را  کشور  این  تانکرهای  از  زیادی  تعداد 

کرده بود به فروش رسانده است.
رویترز،  تامسون  موسسه  آمارهای  اساس  بر 
کرده  ذخیره  دریا  روی  بر  ایران  که  نفتی  مقدار 
به  اکتبر  ماه  ابتدای  در  بشکه  میلیون   ۲9.6 از 
از  قبل  است.  یافته  کاهش  بشکه  میلیون   16.4
شده،  ذخیره  نفت  میزان  توجه  قابل  کاهش  این 
 ۲016 سال  در  ایران  شده  ذخیره  نفت  میزان 
تغییر چندانی را شاهد نبود و در ابتدای این سال 

۲9.7 میلیون بشکه بود.
به گفته دو منبع رصد کننده رفت و آمد تانکرها، 
ایران حدود 1۲  در حال حاضر نفت فروش نرفته 
تا 14 تانکر از حدود 60 تانکر ناوگان دریایی این 
در  رقم  این  که  حالی  در  کرده،  اشغال  را  کشور 

فصل تابستان حدود 30 تانکر بوده است.
آمده  دست  به  اطالعات  و  آگاه  منابع  های  گفته 
اخیر  ماه های  در  فروخته شده  نفت  است،  حاکی 
کره  و  هند  چین،  جمله  از  آسیایی  مشتریان  به 
و  ایتالیا  جمله  از  اروپایی  کشورهای  و  جنوبی 
فرانسه ارسال شده است. مشخص نیست که کدام 

شرکت ها این محموله ها را خریداری کرده اند.
ایران  گفتند،  نفت  صنعت  در  دیگری  منابع 

آمده  پدیده  فرصت  از  استفاده  دنبال  به  همچنین 
برای ورود به بازارهای جدید در اروپا از جمله در 
و  مرکزی  اروپای  دیگر کشورهای  و  بالتیک  حوزه 
اما این منابع نگفتند که آیا نفتی به  شرقی است، 

این مناطق صادر شده است یا نه.
باره  این  در  نظری  اظهار  ایران  نفت  ملی  شرکت 
که  ایران  نفتکش  ملی  شرکت  است.  نداده  انجام 
اختیار  در  را  ایران  تانکری  ناوگان  عمده  بخشی 

دارد نیز اظهار نظری در این باره نکرده است.
تهران در ماه نوامبر توانست از توافق کاهش تولید 
که  کند  پیدا  را  حق  این  و  شود  مستثنی  اوپک 
افزایش  را  خود  نفت  تولید  محدودی  میزان  به 
اوپک  عضو  کشورهای  توافق،  این  اساس  بر  دهد. 
 1.۲ را  خود  نفت  روزانه  تولید  اند  شده  مستثنی 

دهند. کاهش  بشکه  میلیون 
که  کرده  استدالل  آمیزی  موفقیت  به شکل  ایران 
به  غرب  های  تحریم  لغو  از  پس  که  آنجایی  از 
از  رفته خود  ازدست  بازیابی سهم  در حال  آرامی 
تولید  زمینه  در  نباید محدودیتی  است،  نفت  بازار 

باشد. داشته 
 ۲017 سال  آغاز  از  پیش  تا  اوپک  توافق  هرچند 
اجرایی نشده بود، اما منابع صنعتی گفتند، تهران 
از پیش از آغاز ماه ژانویه، ارائه تخفیف های قابل 
از فرصت  تا  را آغاز کرده  نفتی  توجه به مشتریان 
به  نفت  بیشتر  فروش  برای  اوپک  تولید  کاهش 
پر  دنبال  به  زمستان  آستانه  در  که  خریدارانی 

کردن ذخایرخ ود هستند استفاده کند.
ایران تاسیسات تانکری کافی بر روی خشکی برای 
دلیل  همین  به  و  ندارد  خود  نفت  سازی  ذخیره 
تانکرهای  از  خود  نرفته  فروش  نفت  ذخیره  برای 
منابع رصد کننده  استفاده می کند.  نفتکش خود 
که چه  نیست  گفتند، مشخص  تانکرها  و شد  آمد 
میعانات  دریا  روی  بر  شده  ذخیره  نفت  از  مقدار 

بوده است.

ایران 13 میلیون بشکه نفت ذخیره شده 
خود بر روی دریا را فروخت 

اروندان،  گاز  و  نفت  شرکت  مشترک  نشست 
برخی  و  نفت  توسعه  و  مهندسی  شرکت 
پیمانکاران توسعه ای با حضور مدیران عامل و 
جمعی از مدیران ارشد این شرکت ها، پیرامون 
بررسی و رفع موانع موجود در نحوه تحویل و 
تحول طرح های یاران شمالی، آزادگان شمالی 
و یادآوران در دفتر شرکت نفت و گاز اروندان 
برگزار شد. سلطان کمالی، مدیر عامل شرکت 
نفت و گاز اروندان در ابتدای این جلسه بیان 
افزایش  که  نیست  پوشیده  هیچکس  بر  کرد: 
کارون  غرب  میادین  در  برجام  از  بعد  تولید 
بزرگ  شرکت  سه  همدلی  و  حضور  بدون 
اروندان  گاز  و  نفت  نفت،  توسعه  و  مهندسی 
است  نبوده  عملی  جنوب  خیز  نفت  مناطق  و 
این سه شرکت،  وقفه  و تالش و همکاری بی 
کارون  غرب  در  نفت  تولید  افزایش  موجب 
این  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  است.وی  شده 
اروندان  میان شرکت  الخصوص  علی  همکاری 
شرکت  تولید  سقف  تا  شده  باعث  متن  و 

روز  در  بشکه  هزار   400 حدود  به  اروندان 
میزان  جاری  سال  پایان  تا  امیدواریم  و  برسد 
شرکت  این  سرپرستی  تحت  میادین  از  تولید 
به مرز 450 هزار بشکه افزایش یابد.مدیر عامل 
تمام  کرد:  تصریح  اروندان  گاز  و  نفت  شرکت 
دلیل  به  تا  گیریم  می  کار  به  را  خود  تالش 
اهمیت و جایگاهی که میادین مشترک دارند، 
زمان ممکن  در کمترین  آنها  تحول  و  تحویل 
صورت پذیرد.کمالی توسعه میادین مشترک را 
پیشرفتی عظیم به نفع مصالح کشور دانست و 
یادآور شد: گماردن مدیران جوان و متخصص 
نشان  مشترک  میادین  این  مدیریت  برای 
دهنده آن است که شرکت اروندان تالش دارد 
تا با حضور نیروهایی پویا و شاداب، پروژه را با 

سرعت هر چه بیشتر به اتمام برساند.
زاده،  نورالدین شهنازی  نشست،  این  ادامه  در 
نفت،  توسعه  و  مهندسی  شرکت  عامل  مدیر 
نتیجه مطلوب برداشت نفت را مرهون نگرش 
متن  و  اروندان  دو شرکت  همدلی  و  مشترک 

برداری  بهره  حضور  همواره  افزود:  و  برشمرد 
همفکر، باعث تسهیل در تمامی امور می شود و 
جای بسی خوشحالی است که شرکت اروندان 
بنای تعامل سازنده را داشته و توانستیم منافع 

مشترک را در اسرع وقت تامین کنیم.

اظهار  خود  سخنان  پایان  در  زاده  شهنازی 
کرد: با نگاهی عمیق به این موضوع که هر دو 
ایران  نفت  ملی  شرکت  مجموعه  زیر  شرکت 
کلیه  بهینه  انجام  برای  تعاملی  دیدگاه  است، 

جوانب کار قوت می گیرد.

آخرین وضعیت طرح های یاران شمالی، یادآوران و آزادگان شمالی بررسی شد 

نرخ مصرف انرژی در ایران 14 برابر ژاپن و 
4.4 برابر مصرف جهانی است که طبق اعالم 
مسئوالن برقی این نرخ به اقتصاد کشور فشار 
می آورد و باعث به خطر افتادن امنیت انرژی 

و سالمت محیط زیست می شود.
به گزارش ایسنا، درحالی که باال رفتن مصرف 
میزان  نیست،  رفاه  منزله   به  لزوما  انرژی 
مصرف انرژی در کشورهای خاورمیانه نسبت 
تجربه  را  باالیی  رشد  جهانی  متوسط  به 
می کند، از آمارهای موجود در این عرصه می 
توان نتیجه گرفت که با وجود رشد مصرف 
به  صنعتی  کشورهای  در  الکتریکی  انرژی 
بهره وری  توسعه،  در حال  نسبت کشورهای 
انرژی در این کشورها در حال افزایش است.

ادامه این روند باعث به خطر افتادن توسعه 

کشور می شود و به گفته محمودرضا حقی فام، 
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر اگر با 
المللی  بین  پروتکل های  امضای  به  توجه 
را  انرژی  مصرف  نتواند  ایران  زیست  محیط 
جریمه های  پرداخت  به  ناچار  کند  مدیریت 

بین المللی خواهیم شد.
وی معتقد است که مدیریت صحیح مصرف با 
تسهیل ورود بازیگران خصوصی شبکه برق و 
مدیریت بار برای افزایش ضریب بار و مدیریت 
رساندن  حداقل  به  در  می تواند  شبکه  موثر 
عوامل کاهش بهره وری انرژی و فعال سازی 
برق،  بخش مصرف در مدیریت شبکه های 
مشترکین،  خدمات  توسعه  تلفات،  کاهش 
آسیب  کاهش  فروش،  و  خرید  بازار  توسعه 

پذیری شبکه و...  کمک کند.

وی با بیان اینکه برنامه ما این است که 50 
درصد انرژی تحت کنترل هوشمند را تا پیک 
سال بعد مدیریت کنیم و تالش بر این است 
که 450 هزار کنتور دیماندی در کل کشور 
نصب کنیم، گفت:امیدوارم تا بتوانیم به زودی 
از منابع موجود در کنترل مصرف بهره بگیریم 
به عنوان یک فرهنگ  را  و مدیریت مصرف 

غالب در جامعه رواج دهیم.
از شاخص های توسعه یافتگی کشورها،  یکی 
بر همین اساس  انرژی است.  میزان مصرف 
در  شبکه  توسعه  در  کشور  ارقام  و  اعداد 
بخش بار و اقالم مطلوب است، اما بهره وری 
و بازدهی  تاسیسات و مصرف جای کار دارد 
چراکه در سال 1384 کل انرژی عرضه شده 
به نسبت نفت خام 1.۲ میلیارد بشکه معادل 
نفت خام بوده که این مقدار  در سال 139۲ 

به 1.7 رسیده است.
صنعت  در  که  ارقامی  و  اعداد  کلی  به طور 

و  نمی رسد  به نظر  خوب  دارد  وجود  برق 
مسووالن صنعت برق نیز از این اعداد ابراز 
مدیر  به گفته  که  تاجایی  کرده اند؛  نگرانی  
عامل توانیر اگر اوضاع به همین روال پیش 
تولید  انرژی  کل  باید   1404 سال  در  برود 

شده را در داخل کشور مصرف کنیم.
 وی معتقد است که میزان شدت انرژی در 
بخش کشاورزی، خانگی، عمومی و تجاری 
به ترتیب 3.۲، 1.6، 1.8 و 1.5 برابر متوسط 
زیبنده  اصال  اعداد  این  که  است  جهانی 

صنعت برق ایران نیست.
نیرو  وزارت  رایزنی های  به  اشاره  با  کردی 
الگوی  اصالح  وزارت صنعت در خصوص  با 
در  صنعت   38 گفت:  صنایع  در  مصرف 
کشور ملزم به رعایت اصالح الگوی مصرف 
شده  اند؛ همچنین در مرحله ی بعد نیز قرار 
و  مسکونی  ساختمان های  سراغ  به  است 

غیرمسکونی برویم.

نرخ مصرف انرژی در ایران 14 برابر ژاپن
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مرکز آمار:
رشد اقتصادی شش ماهه نخست سال 6.5 درصد شد

محصول ناخالص داخلی در شش ماهه نخست سال جاری به رقم 
بدون  ریال  میلیارد   316334 و  نفت  با  ریال  میلیارد   331861
محصول  درصدی   6.5 رشد  از  حاکی  که  رسیده  نفت  احتساب 
محصول  ایران  آمار  مرکز  اطالعات  اساس  است.بر  داخلی  ناخالص 
ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1376 در شش ماهه نخست 
 316334 و  نفت  با  ریال  میلیارد   331861 رقم  به  جاری  سال 
رقم  که  حالی  در  است،  رسیده  نفت  احتساب  بدون  ریال  میلیارد 
ریال  میلیارد   311558 نفت  با  قبل  سال  مشابه  مدت  در  مذکور 
 6.5 رشد  از  نشان  که  بوده  ریال  میلیارد   30۲68۲ نفت  بدون  و 
اول سال 1395  ماهه  در شش  داخلی  ناخالص  درصدی محصول 
سال  تابستان  و  بهار  در  که  می دهند  نشان  آمارها  دارد.همچنین 
جاری رشته فعالیت های گروه کشاورزی 5.9، گروه صنعت 9.1 و 
رشد  قبل،  سال  مشابه  دوره   به  نسبت  درصد   5.0 خدمات  گروه 
داشته است. رشد گروه صنعت عمدتاً ناشی از افزایش صادرات نفت 
خام و گاز طبیعی بوده است.محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در 
انجام می شود  قالب 15 بخش اصلی متشکل از 4۲ رشته فعالیت 
و  زراعت  بخش های  زیر  شامل  کشاورزی  گروه  اساس  این  بر  که 
باغداری، دامداری، جنگل داری و ماهیگیری، گروه صنعت شامل زیر 
بخش های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، 
گروه  و  است  ساختمان  و  طبیعی  گاز  و  برق  آب،  تأمین  صنعت، 
خدمات شامل زیر بخش های عمده فروشی و خرده فروشی، هتل و 
رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، واسطه گری های مالی، مستغالت، 

امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری و سایر خدمات است.
 

کشاورزی
قیمت گوشت کاهش می یابد

ثابت  گاو  و  گوساله  قیمت  اینکه  بیان  با  دامداران  اتحادیه  رییس 
بوده است و گران شدن گوشت آن جای تعجب دارد، گفت: قیمت 
گوسفند کمی افزایش داشته است که پیش بینی می شود با عرضه 
نعمتی  یابد.حسین  کاهش  گوسفند  گوشت  قیمت   بازار،  به  الشه 
درباره افزایش قیمت دام زنده، گفت: طی این چند روز قیمت دام 
اما  است،  رسیده  تومان  و 500  هزار   16 تا   16 کیلویی  به  سبک 
تومان  هزار  و حدود 11  است  نداشته  افزایش  دام سنگین  قیمت 
است ولی جای تعجب است که در سطح فروشگاه ها قیمت گوشت 
این سوال که  به  یافته است.وی در پاسخ  افزایش  گاو گوساله هم 
دلیل افزایش قیمت دام سبک چه بوده است؟به ایسنا  اظهار کرد: 
موجودی دام سبک در بازار کم بود که باعث افزایش قیمت آن شد 
اما نکته قابل توجه این است که تا این حد نباید گران می شد.  همه 
می دانند که با قیمت گوسفند زنده 16 هزار تومانی قیمت الشه 

گوسفند باید حدود سی و اندی تومان به فروش می رسید.
 

 معدن
آغاز مطالعات جدید در حوزه آب های کارستی

اکتشافات معدنی کشور مطالعات آب های  و  سازمان زمین شناسی 
کارستی را با استفاده از روش های نوین ژئوفیزیکی در دستور کار 

قرار داده است.
به گزارش سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مسعود 
مرسلی با بیان این مطلب گفت: با توجه به نیاز شدید و روزافزون 
کشور به آب و نیز با توجه به برداشت و مصرف بیش از حد آن دچار 
زمین  نشست  آن  بارز  نمونه  که  شده ایم  زیست محیطی  مشکالت 
در نقاط مختلف کشور است که سازمان زمین شناسی و اکتشافات 
معدنی کشور مطالعاتی فراتر از مطالعات معمول در زمینه منابع آب 
زیرزمینی به ویژه آب های کارستی از حدود ۲ سال پیش از دیدگاه 
زمین شناسی این منابع، آغاز کرده تا کمکی به حل مشکل کشور در 

زمینه کمبود آب شرب شود.
اکتشافات  و  زمین شناسی  سازمان  کارستی  آب های  پروژه  مجری 
بر مطالعات معمول، مطالعات صحرایی  افزود: عالوه  معدنی کشور 
زمین شناسی،  مطالعات  شامل  وسیعی  صحرایی  عملیات  و 
کشور  سطح  در  غیره  و  مهندسی  زمین شناسی  هیدروژئولوژی، 
صورت گرفت که نتایج امید بخشی از آن حاصل شدکه در مقیاس 
ناحیه ای بیش از 183 هزار کیلومترمربع از مساحت کشور مستعد 
 30 قالب  در  که  شدند  داده  تشخیص  کارستی  آب های  تشکیل 

حوضه آبریز درجه یک قابل مطالعه است.
 

 بازار سرمایه
ثبت معامالت 7 هزار و 311 میلیارد ریالی 

در بورس کاال  
ماه، شاهد  به 16 دی  تاالر محصوالت کشاورزی در هفته منتهی 
معامله ۲9 هزار و ۲73 تن انواع کاال به ارزش حدود 34۲ میلیارد 
نیز 18 هزار و 754 تن ذرت دامی، 118  تاالر  این  بود؛ در  ریال 
تن جو دامی، 5 هزار و 500 تن گندم، یک هزار تن برنج وارداتی، 
100تن شکر سفید، و 3 هزار و 800 تن روغن خام معامله شد.طی 
و  هزار   398 حدود  ماه(،  دی   16 به  منتهی  )هفته  گذشته  هفته 
7۲۲ تن انواع کاال به ارزش نزدیک به 7هزار و 311 میلیارد ریال 
در بورس کاالی ایران مورد دادوستد قرار گرفت. طی هفته مذکور 
در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی، 140 هزار و ۲5 تن انواع کاال 
با ارزشی نزدیک به 3 هزار و 373 میلیارد ریال معامله شد. براین 
اساس 13۲هزار و 65 تن انواع فوالد، 4 هزار و 330 تن آلومینیوم، 
3 هزار 510 تن مس، 1۲0 تن کنسانتره مولیبدن و 3 کیلوگرم طال 
در این تاالر خریداری شد.این گزارش همچنین حاکی است، در دو 
بخش داخلی و صادراتی تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی، ۲۲9 
هزار و 403 تن انواع کاال به ارزش بیش از 3 هزار و 594 میلیارد 
ریال به فروش رسید؛ در این تاالر، 84 هزار و ۲60 تن انواع قیر، 
40 هزار و 355 تن مواد پلیمری، 57 هزار و 500 تن وکیوم باتوم، 
۲3 هزار تن لوب کات، 15 هزار و 168 تن مواد شیمیایی، 6 هزار و 
4۲0 تن گوگرد، 100 تن عایق رطوبتی و ۲ هزار و 500 تن سالپس 

واکس و 100 تن آرگون معامله شد.
 

 حمل ونقل
سفارش های بوئینگ به کمترین رقم طی 6سال رسید

تعداد سفارشات بزرگ ترین سازنده هواپیمای جهان در سال ۲016 
میالدی به کمترین رقم در 6 سال اخیر رسید.به گزارش رویترز، 
 ۲016 سال  در  کرد،  اعالم  آمریکا  بوئینگ  هواپیماسازی  شرکت 
به  باربری  و  مسافربری  هواپیمای جت  فروند  تعداد 748  میالدی 
این  سفارشات  اما  داده  تحویل  جهان  سراسر  در  خود  مشتریان 
دالرثبت  میلیارد   94 ارزش  به  هواپیما  فروند   668 تعداد  شرکت 
از سال ۲010 میالدی به بعد بعنوان کمترین رقم برای  شده که 

بزرگ ترین شرکت هواپیماسازی جهان محسوب می شود.
کاهش  اصلی  علت  بازار،  گران  تحلیل  گفته  به  حال  همین  در 
سوی  از  جت  هواپیمای  خرید  نزولی  روند  به  بوئینگ  سفارشات 
بزرگ  هواپیماهای  مدل  میان  این  در  که  بازمی گردد  ها  ایرالین 
پهن بدنه در مقایسه با نمونه های جدید به کمترین میزان از سال 
۲014 میالدی رسیده است؛ ضمن اینکه تقویت دالر آمریکا موجب 
افزایش فشار بر روی فروش هواپیماهای بوئینگ و از طرفی دیگر 
افزایش سود برای شرکت ایرباس فرانسه شده است.بر همین اساس 
پیش بینی می شود تولید هواپیماهای پهن بدنه 777 بوئینگ در 

سال جاری میالدی تا 40 درصد کاهش داشته باشد.

فعالیت چند واردکننده خودرو
 متوقف شد 

چند  فعالیت  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
شرکت واردکننده خودرو از جمله واردکنندگان 
اوپل، هوندا، اشکودا، ب. ام. و، سئات و آئودی را 
متوقف کرد.این شرکت ها به دلیل اینکه تاکنون 
نمایندگی  مجوز  اخذ  به  نسبت  نتوانسته اند 
تولیدکننده  خارجی  خودروسازان  ار  مستقیم 
ادامه  از  کنند،  اقدام  خودرویی  برندهای  این 
برخی  گذشته  شدند.سال های  منع  فعالیت  
واردات  نمایندگی  مجوز  داخلی  شرکت های 
خودروهای خارجی را نه از خودروساز خارجی 
اخذ  واسطه  شرکت های  از  بلکه  برند  صاحب 
کرده اند که سال گذشته با اجرایی شدن برجام، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت از این شرکت ها 
با  مذاکره  به  نسبت  زودتر  چه  هر  خواست 
کسب  و  برند  صاحب  خارجی  خودروسازان 
نمایندگی مستقیم اقدام کنند، زیرا در غیر این 
باطل خواهد شد.به  آنها  فعالیت  مجوز  صورت 
مرکز  رییس  امسال  ماه  آبان   16 آن  دنبال 
زیرمجموعه های  )از  ایران  بازرگانان  و  اصناف 
نامه ای  در  تجارت(  و  معدن  صنعت،  وزارت 
سازمان  واردات  و  صادرات  مقررات  دفتر  به 
واسطه  با  که  شرکت هایی  نام  تجارت  توسعه 
محصوالت  واردات  نمایندگی  اخذ  به  اقدام 
کرد  ابالغ  و  اعالم  را  کرده اند  خودرویی  گروه 
برای  فعالیت صادره  ماه گواهی  آذر  از 18  که 
این شرکت ها ابطال خواهد شد، اما پس از آن 
رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران خبر داد 
که تا اطالع ثانوی این مهلت تمدید شده است.

 
 مسکن

پرونده مسکن مهر 10 استان 
اولویت دار به سال 96 موکول شد

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن 
استان   10 کل  مدیران  با  نشست  در  مهر 
مسکن  پرونده  براینکه  تأکید  با  اولویت دار 
 96 سال  اردیبهشت  تا  استان   10 این  مهر 
تکمیل  حاضر  حال  در  گفت:  شود  بسته  باید 
دولت  اصلی  اولویت های  از  یکی  مهر  مسکن 
یازدهم به شمار می رود که برای تحقق آن باید 
همه بخش ها فعال شده و به وظایف خود عمل 
کنند چرا که منافع مردم در پیشبرد این پروژه 
اصغری  احمد  ایسنا،  گزارش  است.به  دخیل 
مهرآبادی در نشست با مدیران کل 10 استان 
با  مهر  مسکن  سایت  تکمیل  جهت  اولویت دار 
به  نسبت  جمهور  رئیس  اخیر  تأکید  به  اشاره 
بدون  اعالم کرد:  پروژه ها  اتمام هرچه سریعتر 
گسترده  تالش  نیازمند  وعده  این  تحقق  شک 
در  است.  استانداران  خصوصا  دستگاه ها  همه 
تمامی  در  مسکن  شورای  جلسات  راستا  این 
شامل  اولویت دار  استان   10 ویژه  به  استان ها 
یزد، اردبیل، ایالم، زنجان، مرکزی، سیستان و 
و  قم، چهارمحال  بلوچستان، خراسان جنوبی، 
بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد که پروژه های 
آن ها در شرف اتمام است باید به صورت منظم 
و به ریاست استانداران محترم هر هفته برگزار 
و مسائل و مشکالت پیش رو مورد بررسی قرار 
گیرد.مهرآبادی در ادامه جلسه با اشاره به این 
را  وعده حجت  این  با  رئیس جمهور  که  نکته 
است  کرده  تمام  ذی ربط  دستگاه های  همه  با 
مربوط  دستگاه های  اگر  من  اعتقاد  به  گفت: 
با  همگی  )که  دولت  مصوبات  و  کرده  کمک 
پیگیری های وزارت راه و شهرسازی به تصویب 
تمامی  می توانیم  شود  محقق  است(  رسیده 
و  متقاضی  فاقد  واحدهای  از  غیر  به  پروژه ها 

مشکل دار را تا پایان دولت به پایان برسانیم.
 

بانک
پرداخت تسهیالت ازدواج به بیش از 
134 هزار نفر توسط بانک ملی ایران

پایان  تا   95 سال  ابتدای  از  ایران  ملی  بانک 
تسهیالت  فقره  هزار   567 به  نزدیک  آبان ماه 
قرض الحسنه به ارزش بیش از 16 هزار و 81 

میلیارد ریال پرداخت کرده است.
به گزارش زمان به نقل از روابط  عمومی بانک 
بانک مبلغی  این  ایران، طی مدت مذکور  ملی 
به تعداد  حدود 10 هزار و 700 میلیارد ریال 
قرض الحسنه  تسهیالت  نفر  و ۲۲1  هزار   134

ازدواج پرداخت کرده است. 
بر ۲ هزار و  بالغ  همچنین ظرف مدت مذکور 
ریال تسهیالت کارگشایی، بیش  556 میلیارد 
بخش  در  ریال  میلیارد   ۲83 و  هزار  یک  از 
خمینی)ره(،  امام  امداد  کمیته  اشتغال زایی 
یک  و حدود  بنیاد شهید  و  بهزیستی  سازمان 
هزار و 175 میلیارد ریال جهت رفع احتیاجات 
تسهیالت  و....(  دانشجویان  درمان،  ضروری) 

پرداخت شده است.

خبر خبر

برای  بازار  تنظیم  ستاد  مجوز  صدور  از  پس 
جهاد  وزیر  معاون  مازاد،  گندم  صادرات 
محصول  این  صادرات  آغاز  از  کشاورزی 
قیمت  به  آن  بورسی  عرضه  با  استراتژیک 
گفت:  و  داد  خبر  تومان   710 کیلویی  پایه 
تن  میلیون  سه  صادرات  برای  مجوز  گرچه 
گندم و آرد صادر شده اما به نظر می رسد تا 
بتوانیم  را  تولید  مازاد  تن  میلیون  دو  حدود 

کنیم. صادر 
علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی 
اظهار کرد: امروز 60 هزار تن انواع گندم دروم 
و معمولی در بورس کاال به قیمت پایه کیلویی 
710 تومان عرضه شد که تا پیش از ظهر امروز 
حدود 8000 تن مبادله شد و به نظر می رسد 
استقبال خوبی از عرضه بورسی گندم شود.وی 
 710 کیلویی  گندم  پایه  قیمت  اینکه  بیان  با 
این  رقابت  شکل گیری  از  پس  و  است  تومان 
کرد،  خواهد  پیدا  افزایش  تدریج  به  قیمت 
گندم خود  تحویل  به محض  افزود: خریداران 
می توانند آن را به آرد تبدیل و به کشورهای 

هیچ  زمینه  این  در  که  کنند  صادر  مختلف 
محدودیتی وجود ندارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: با توجه 

به میزان تولید حدود 14 میلیون تنی و خرید 
تضمینی حدود 11.5 میلیون تنی انواع گندم 
دروم و معمولی از کشاورزان، نیاز به صادرات 

مازاد این محصول برای تنظیم بازار و ارزآوری 
الزم  مجوزهای  آن  از  پس  و  احساس  کشور 

دریافت شد.
هدف  با  معمولی  و  دروم  گندم  عرضه  قنبری 
صادرات در بورس کاال طی روزهای آینده نیز 
بسیاری  مشتریان  گفت:  داشت،  خواهد  ادامه 
به  توجه  با  که  دارد  وجود  ایرانی  گندم  برای 
روزهای باقیمانده از سال جاری به نظر می رسد 
بتوانیم حدود دو میلیون تن از گندم مازاد را به 

کشورهای مختلف صادر کنیم.
ایسنا، همچنین روز گذشته روابط  به گزارش 
ایران  کاالی  بورس  الملل  بین  امور  و  عمومی 
اعالم کرد: طی روز شنبه عالوه بر عرضه های 
به  نسبت  دولتی  بازرگانی  شرکت  شده،  ذکر 
جهت  خوراکی  گندم  تن  هزار   ۲3 عرضه 
مصارف کارخانههای آرد به منظور تامین نیاز 
واحد خبازی آزادپز، نان های صنعتی حجیم و 
نیمه حجیم، صنوف و صنایع غیر نان از قبیل 
صنعت ماکارونی، بیسکوییت، کیک و کلوچه،  

شیرینی پزی و نشاسته سازی اقدام می کند.

آغاز صادرات گندم؛

صـادرات 2 مـیلیون تـن تا پـایان سـال

درخواست  و  مرکزی  بانک  ازابالغیه  بعد 
موردنیاز  ارز  تأمین  برای  افتصادی  ازفعاالن 
به صورت  کار  اکنون  بانکی،  از سیستم  خود 
رسمی آغاز شده و بانک ها یکی پس از دیگری 
می کنند.بعد  اعالم  را  ارزی  معامالت  شرایط 
از تالطمات ارزی و وضعیت ناخوشایندی که 
داد،  رخ  ارز  بازار  در  گذشته  هفته های  طی 
بخشنامه ای  در  تا  شد  آن  بر  مرکزی  بانک 

را  اقتصادی  فعاالن  نیاز  مورد  ارز  تأمین  بار 
از بازار آزاد به دوش بانک ها بگذارد و نرخ ها 
بانک ها  اساس  همین  کند.بر  مدیریت  را 
ضوابط  و  شرایط  دیگری  از  پس  یکی  نیز 

کرده  اعالم  ارز  فروش  و  خرید  برای  را  خود 
در  میان  این  زده اند.در  کلید  عماًل  را  کار  و 
دستورالعملی که برخی بانک ها در این زمینه 
فراهم  پی  در  شده  عنوان  اند،  کرده  اعالم 

نرخ  به  ارز  خرید  و  تخصیص  امکان  آمدن 
واردات کاال  بابت  بانک مرکزی  از سوی  آزاد 
ضوابط  ارزی،  مقررات  مجموعه  چارچوب  در 
و نحوه تخصیص و خرید ارز با این روش به 
تمامی واحدهای ذیربط بانک ابالغ شده است.
برای  زمان  کوتاه ترین  در  مشتریان می توانند 
ابزارهای  قالب  در  آن  کارسازی  و  ارز  خرید 

متداول بانکی اقدام کنند.

خرید و فروش ارز آزاد در بانک ها رسمًا کلید خورد

و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  سابق  رئیس 
ایران،  اقتصادی  ساختار  نقد  با  ایران  معادن 
را  ساختار  این  اصالح  برای  مانع  مهمترین 
دانست.محسن  دولت  مالی  عظیم  قدرت 
جالل پور در کانال تلگرامی خود به موضوع 
به  پرداخت.  ایران  اقتصاد  ساختار  اصالح 
اقتصاد  ساختاری  اصالح  آنچه  وی  گفته 
ایران را با مشکل روبه رو ساخته است، تعداد 
عائله  تعداد  گرچه  زیرا  نیست.  دولت  عائله 
و  جمعیت  با  نسبتی  هیچ  ایران  دولت  در 
ساختار  اصالح  مانع  اما  ندارد،  سرانه  تولید 
را باید درجای دیگر جست وجو کرد. به نظر 
می رسد آنچه این اصالح را با مشکل مواجه 
ساخته، قدرت مالی عظیمی است که به این 
تعیین کننده ای در اجتماع  بوروکراسی نقش 

داده است.
ارقام  و  اعداد  با  مساله  اهمیت  آنکه  برای 
استخراج  رقم  به  است  کافی  شود  دیده 
انرژی فسیلی و مقایسه آن با تولید ناخالص 
شود.  توجه  بودجه ای  ارقام  و  کشور  داخلی 
فسیلی  انرژی  از  نفت  وزارت  برداشت  حجم 
بشکه  میلیون   8.6 معادل  حاضر  حال  در 
شامل  عدد  این  است.  خام  نفت  روز  در 
طبیعی  گاز  روز  در  مترمکعب  میلیون   750
تولید  و  روز(  در  بشکه  میلیون   4.6 )معادل 
خام  نفت  بشکه  میلیون   4 از  بیش  اندکی 

 1396 سال  بودجه ای  قیمت های  به  است. 
که هر بشکه نفت 55 دالر و هر دالر 3300 
این  ارزش  است،  شده  پیش بینی  تومان 
برداشت بیش از 170 میلیارد دالر یا متجاوز 
از 560 هزار میلیارد تومان است. این حجم 
یک  در  نسلی  فرا  فسیلی  ذخایر  از  برداشت 
سال معادل 1.75 برابر بودجه کل کشور )که 
برای سال 95 مبلغ 3۲0 هزار میلیارد تومان 
در  مبلغ  این  تقسیم  است.قدرت  می شود( 
تشکیل  را  بودجه  آن که  چه  جامعه،  سطح 
 ۲40 )یعنی  آن  مازاد  بخش  چه  و  می دهد 
یارانه های  به صورت  که  تومان(  میلیارد  هزار 
صنایع  و  جامعه  مرفه  اقشار  بین  در  مخفی 
دولت  میلیونی  چند  بدنه  سوی  از  انرژی بر 
کالفی  در  را  کشور  می یابد،  تخصیص 
سردرگم گرفتار کرده که پایه آن را سه ضلع 
سیاست گذاری  دولت،  ناکارآمد  و  فربه  بدنه 
می دهد.  تشکیل  نابجا  مصرف  و  ناصحیح 
ازسوی  تولیدشده  افزوده  ارزش  آنکه  برای 
به  نگاهی  بکشیم  چالش  به  را  دولت  بدنه 
رابطه GDP و سهم برداشت انرژی فسیلی 
جهانی  بانک  آمار  طبق  می اندازیم.  آن  از 
 ۲015 سال  در  ایران  داخلی  ناخالص  تولید 
شده  گزارش  دالر  میلیارد   400  )94-95(
در  انرژی  قیمت  که  فعلی  شرایط  در  است. 
پایین ترین حد خود در 10 سال اخیر است 

انرژی فسیلی )170 میلیارد  برداشت  میزان 
را  کشور   GDP درصد   43 واقع  در  دالر( 
تشکیل می دهد که این عدد برای کشورهایی 
 35 و   ۲5 ترتیب  به  نیجریه  و  ونزوئال  نظیر 

درصد است )طبق اطالعات سایت اوپک(.
برای آنکه اثر مخرب بزرگی دولت بر اقتصاد 
دوره  با  را  حاضر  وضع  شود،  نمایان  ایران 
دهه  در  ایران  و صنعتی  اقتصادی  شکوفایی 
برداشت  دوره  آن  در  می کنیم.  مقایسه   40
دهه  در  و   GDP درصد   17 فسیلی  منابع 
ایران  اقتصاد  نفت  قیمت  افزایش  با  50که 
فساد  آن  پی  در  و  دورقمی  تورم  سوی  به 
سوق داده شد، برداشت انرژی فسیلی به 37 

درصد افزایش یافت.
درصدی   43 سهم  حاضر  حال  در  آنکه  حال 
منابعی  سایر  و  مالیات ها  احتساب  با  فعلی 
که جهت توزیع در اختیار دیوان ساالر آن و 
بدنه عائله دولت قرار دارد، بیش از 50 درصد 
GDP است. درآمد مالیاتی دولت در سال 95 
حدود 90 هزار میلیارد تومان است که تقریبا 
معادل رقم جبران خدمات کارکنان دولت در 
بودجه 96 است. به عبارت دیگر هیچ جزئی از 
مالیات وصولی صرف توسعه اقتصادی کشور یا 
مخارج عمرانی و آبادانی نمی شود. جدا از هر 
مساله دیگری این درآمدها به جز بوروکراسی 

دولتی چیزی به دولت نمی افزاید.

جالل پور موانع اصالح ساختار اقتصاد ایران را تشریح کرد:

مانع بزرگ؛ قدرت عظیم مالی دولت

ضرورت  بر  تاکید  با  مرکزی  بانک  رئیس کل 
نهاد  عنوان  گفت:به  بانک  این  استقالل 
و  ثبات  نهادینه کردن  برای  پولی  سیاستگذار 
آرامش در اقتصاد مستقل باشیم تا در زمان 
برون نوسان های مقطعی، دچار شوک نشویم.
در  سیف  ولی ا...  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
با حضور معاون  اقتصاد مقاومتی که  نشست 
برگزار  مرکزی  بانک  در  رئیس جمهوری  اول 
شد، گفت: وضعیت خاص اقتصاد ایران در دو 
اصولی  رویکردهای  نشدن  اتخاذ  اخیر،  دهه 
در اداره کشور و دشواری های مضاعف ناشی 
رهبر  تا  شد  سبب  ظالمانه  تحریم های  از 
بکارگیری  با   1389 سال  در  انقالب  معظم 
اتخاذ  خواستار  مقاومتی  اقتصاد  کلیدواژه 
شیوه ای خاص در هدایت فضای اقتصاد کالن 
کشور شوند؛  این در حالی است که در این 
شیوه، بر بکارگیری همه ظرفیت های داخلی 
مادی و معنوی اعم از ذخایر سرشار طبیعی 
و نیروی عظیم انسانی، مزیت های تولید ملی 
و تالش برای ارتقای درون زایی، برون گرایی، 
عدالت  و  دانش بنیان  اقتصاد  مردمی بودن، 
محوری به عنوان پایه های ایجاد اقتصادی که 
در شرایط تحریم و تشدید فشارهای خارجی 
باشد،  کشور  شکوفایی  و  رشد  متضمن  نیز 

تاکید شده است.

سند  ابالغ  افزود:  مرکزی  بانک  رئیس کل 
سوی  از  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های 
رهبر معظم انقالب در بهمن ماه سال 139۲ 
همه جانبه  و  عمیق  نگاه  تجلی  می توان  را 
ایشان برای افزایش مقاومت اقتصاد کشور در 
برابر آسیب ها و تهدیدهای گوناگون دانست؛ 
این در حالی است که در بحث اقتصاد کالن 
همه کشورها، یکی از کارکردهای مهم بانک 
مرکزی ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد است 
شکوفایی  و  رشد  برای  الزم  شرط  خود  که 

اقتصاد به شمار می رود.
وی تصریح کرد: به همین دلیل نیز دشمنان 
تحریم  اخیر،  سال های  اقتصادی  جنگ  در 
بانک مرکزی را مورد توجه جدی قرار دادند و 
از این نگاه می توان این بانک را یکی از اجزای 
اصلی اقتصاد مقاومتی در کشور برشمرد؛ بر 
این اساس از سال 1389 که موضوع اقتصاد 
مطرح  انقالب  معظم  رهبر  توسط  مقاومتی 
شد، مطالعات نظری در بانک مرکزی در این 
از ابالغ سند سیاست  زمینه آغاز شد و پس 
های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه سال 
در  مقاومتی  اقتصاد  کمیته  بالفاصله   ،139۲
در  گسترده  مطالعات  و  تشکیل  بانک  این 
زمینه اقتصاد مقاومتی و تبیین دقیق مفاهیم 

و ابعاد آن صورت گرفت.

شرط الزم برای رشد و شکوفایی اقتصاد؛

تاکید سیف بر استقالل بانک مرکزی

مالیاتی،  امور  سازمان  کل  رئیس  گفته  به 
در حوزه افزایش منابع با محدودیت هایی 
سمت  به  باید  رو  این  از  هستیم  مواجه 
حرکت  اقتصادی  کارایی  درجه  افزایش 

کنیم.
نژاد  تقوی  کامل  سید  زمان،  گزارش  به 
دیروز 18 دی ماه در دیدار با کارکنان امور 
تحریم  کرد:  اظهار  کرمان  استان  مالیاتی 
داشت،  کشور  اقتصاد  برای  متعددی  آثار 
ما  که  بود  این  آن  پیامدهای  از  یکی  ولی 
را متوجه یک اصل مهم کرد و به ما نشان 
افزایش  حوزه  در  اقتصادی  مصاف  در  داد 
و  هستیم  مواجه  محدودیت هایی  با  منابع 
نمی توانیم منابع مالی کشور را بیش از این 
افزایش دهیم از طرف دیگر قادر به کاهش 
باید  رو  این  از  نیستیم  کشور  هزینه های 
اقتصادی  کارایی  درجه  افزایش  سمت  به 

حرکت کنیم.
وی با اشاره به اینکه افزایش درجه کارایی 
از طریق ایجاد شفافیت و مبارزه با مفاسد 
درون زا  منابع  تامین  همچنین  و  اقتصادی 
سازمان  به  نگاه  افزود:  شود،  می  محقق 
امور مالیاتی و نقش ویژه آن به عنوان یک 
از  ویژه  کارکرد  دو  با  حاکمیتی  دستگاه 
اهمیت بیشتری برخوردار می شود نخست 

خوشبختانه  که  دولت  مالی  منابع  تامین 
نشان از موفقیت در این حوزه دارد و سپس 
به  منجر  که  است  مالیاتی  حسابرسی های 
ایجاد شفافیت اقتصادی در بخش دولتی و 

خصوصی می شود.
تقوی نژاد بیان کرد: باید یکبار دیگر عالوه 
می شده  انجام  گذشته  در  که  کارهایی  بر 
فروش  های  صندوق  الیحه  رصد  مانند 
سازمان،  سازمانی  ساختار  درمجلس، 
اجرای طرح جامع  انسانی،  نیروی  ساختار 
مالیاتی و... از نزدیک به صدا و نظرات دو 
گروه  یکی  شود  توجه  مخاطبین  از  گروه 
صدای  آن  از  مهمتر  و  مالیاتی  مودیان 

همکاران و انتقادات آنها.
کشور  مالیاتی  امور  سازمان  کل  رئیس 
ساختمان،  خوب،  قانون  اگر  کرد:  تصریح 
طرح جامع و ساختار سازمانی مناسب باشد 
اما نیروی انسانی قوی، عالقمند، دلسوز و 
از  باتعصب به کار نداشته باشیم هیچ یک 

برنامه ها به سرانجام نمی رسد.
مسائلی  دیدار  این  در  شود:  می  یادآوری 
ساالری،  شایسته  عدم  از  انتقاد  همچون 
وضعیت  آمارها،  درخواست  وضعیت 
سوی  از  و...  قراردادی  نیروهای  نامناسب 

کارکنان مطرح شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی عنوان کرد:

حرکت به سمت افزایش درجه کارایی اقتصادی
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کرد:  تاکید  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
همه معاونت های سینمایی، فرهنگی، هنری 
باید  وزارتخانه،  این  به  وابسته  موسسات  و 
بخشی از فعالیت خود را در سال 96 به قرآن 

و عترت اختصاص دهند. 
به گزارش پیام زمان به نقل از مرکز روابط 
و  فرهنگ  وزارت  رسانی  اطاع  و  عمومی 
امیری  صالحی  سیدرضا  اسامی،  ارشاد 
معاونت  از  بازدید  در  دیماه   18 شنبه  روز 
عترت و قرآن این وزارتخانه، گفت: قرآن نور 
است و هرکس به آن نزدیک شود در شعاع 
در  قرآن  وجود  می گیرد.  قرار  آن  روشنایی 
منازل یک باور درونی است که خانواده ها در 
حضور شعاع آن احساس آرامش و اطمینان 

می کنند.
این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه 
برای اینکه بتوانیم از وضعیت موجود به نقطه 
استراتژی  تدوین  آن  الزمه  برسیم،  مطلوب 
میان مدت و بلندمدت است،   افزود: یکی از 
راهکارهای حل مشکات این است که همه 
نهادها و سازمان های قرآنی ادغام شده و در 
قالب یک ساختار یکپارچه قرار بگیرند، زیرا 
از آسیب های کنونی وجود تشکل های  یکی 

موازی است.

مسیر  این  در  که  نکته  این  بر  تاکید  با  وی 
انسجام یکی از مقوله های مورد توجه است، 
باید همه اعضای یک سیستم در  ادامه داد: 
استراتژی  در  و  کند  حرکت  واحد  جهتی 
تبیین  نیازمند  باشد.    مشهود  انسجام  آن 
گفتمان مطلوب قرآنی در جمهوری اسامی 

هستیم.
از سخنان  دیگری  بخش  در  امیری  صالحی 
خود افزود: باید همه معاونت های سینمایی، 
فرهنگی، هنری و موسسات وابسته در سال 
96 بخشی از فعالیت خود را به قرآن و عترت 
اختصاص دهند یعنی باید فیلم، تئاتر، شعر، 

گرافیک و همه حوزه های هنر در سال جدید 
برنامه های قرآنی خود را اعام کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی ادامه داد: برای 
نیاز  جامعه  در  قرآنی  فرهنگ  شدن  فراگیر 
فرهنگ  اصحاب  با  مشترکی  جلسات  است 
هستند،  این حوزه  به  مند  عاقه  که  هنر  و 
تولیدات  به  آنان  همفکری  با  و  شود  برگزار 

مطلوب برسیم.
با تاکید بر اختصاص بخشی  صالحی امیری 
فعالیت های  به  فرهنگ  حوزه  یارانه های  از 
یارانه های  اختصاص  در  باید  افزود:  قرآنی، 
توجه  مورد  قرآنی  حوزه  تقویت   ،96 سال 

ویژه قرار بگیرد. حوزه فعالیت قرآنی در 31 
و  شهر   30 و  هزار  روستا،  هزار   60 استان، 
این  باید  رو  این  از  است،  شهرستان   ٤٥0
فعالیت در اقصی نقاط کشور محسوس شود.

در  اساسی  گذاری  سرمایه  به  اشاره  با  وی 
حوزه کودک و نوجوان گفت: اگر قرار است 
جامعه  در  پاک  فطرتی  آینده  سال   10 در 
داشته باشیم، باید در حوزه کودک و نوجوان 
سرمایه گذاری کرد تا فرزندانی تربیت شوند 
که در آینده صاحبان کشور و انقاب باشند.

به گفته صالحی امیری، کانون های کودک و 
موضوعات  به  نسبت  باید  کشور  در  نوجوان 
قرآنی اهتمام بیشتری داشته باشند تا نسل 
جدید به فعالیت در این حوزه ترغیب شوند.

شکوه  با  برگزاری  بر  همچنین  وی 
گفت:  و  کرد  تاکید  قرآنی  جشنواره های 
جشنواره ها نماد معاونت قرآن و عترت وزارت 
بنابراین  هستند،  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ 

باید پرچم آن همواره برافراشته باشد.
محمدرضا  االسام  حجت  نشست  این  در 
وزارت  عترت  و  قرآن  معاونت  حشمتی 
فرهنگ و ارشاد اسامی و جمعی از مدیران 
برخی  به  و  داشتند  حضور  معاونت  آن 

مشکات این حوزه پرداختند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید کرد؛

اختصاص بخشی از یارانه های حوزه فرهنگ به فعالیت های قرآنی

انتخاب درست داوران به افزایش 
کیفیت جشنواره کمک  می کند

درستی  انداز  چشم  باید  که  است  معتقد  دلخواه  مسعود 
داشته  وجود  مختلف  های  بخش  در  داوران  انتخاب  در 
جشنواره  کیفیت  افزایش  به  درست  انتخاب  این  و  باشد 

کمک می کند.
به گزارش پیام زمان،این هنرمند تئاتر در گفتگو با روابط 
عمومی سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با 
ادامه داد: هیچ  اشاره به اجرای نمایش ها در طول سال 
ایرادی ندارد در بخش بین الملل شاهد اجرای آثاری باشیم 
نمایشی،  آثار  این  چون  شده اند  اجرا  سال  طول  در  که 
ماهم  برای  و  گذرانده اند  سر  از  را  خطاهایشان  و  آزمون 

که آنها را ندیده ایم از جذابیت باالیی برخوردار هستند. 
در  دبیران  گذاری  تاثیر  به  اشاره  با  دانشگاه  مدرس  این 
کرد:  یادآوری  فجر  تئاتر  جشنواره  برگزاری  از  دوره  هر 
جشنواره تئاتر فجر به دلیل نبود دبیران ثابت، مسیر ممتد 
و چشم انداز مشخصی را در سال های برگزاری خود طی 

نکرده که پیامدهایش را در این سال ها دیده ایم.
کارگردان نمایش »بیگانه« درباره انتخاب داوران جشنواره 
نیز گفت: دراین سال ها انتخاب داوران جشنواره هم روند 
خوبی  داوران  دوره ای  در  است.  نکرده  طی  را  مشخصی 
عکس  دوره ای  در  و  می شوند  انتخاب  آثار  قضاوت  برای 
بهتر  چشم انداز  برای  می بایست  که  می گیرد  صورت  آن 

جشنواره، تمهیداتی در این راستا صورت بگیرد.

حضور »دلبری« در صحنه بین المللی 

فیلم سینمایی »دلبری« محصول سازمان سینمایی حوزه 
جشنواره  پانزدهمین  در  مهر  سیمای  موسسه  و  هنری 

بین المللی فیلم »داکا« بنگادش نمایش داده می شود.
به گزارش  پیام ز مان از روابط عمومی سازمان سینمایی 
حوزه هنری، فیلم سینمایی »دلبری« به کارگردانی سید 
جال اشکذری محصول سازمان سینمایی حوزه هنری و 
بین المللی  پانزدهمین جشنواره  در  مهر  سیمای  موسسه 
نمایش  به  معنوی  فیلم های  بخش  در  »داکا«  فیلم 
جشنواره  این  در  ایران  سینمای  امسال  آمد.  درخواهد 

حضور پررنگی دارد.
در خاصه داستان »دلبری« آمده است: »امشب عروسی 
، دوتامون خوشحالیم… من نباید اون حرف ها  امیرحسیِنِ
رو می زدم. فقط بهم بگو چرا چهار بار چشمُت باز و بسته 

کردی … منظور خاصی داشتی میثم؟«
غزالی، محمدرضا  پسیانی، عباس  آتیا  قاضیانی،  هنگامه 
بازیگران  عطاران  مهدی  و  هاشمی  مهسا  شیرخانلو، 

»دلبری« هستند.
دی   23 از  »داکا«  فیلم  بین المللی  جشنواره  پانزدهمین 
ماه الی 1 بهمن ماه در شهر داکا پایتخت کشور بنگادش 

برگزار خواهد شد.

کهن ترین »موزائیک« دنیا 
در موزه ی ملی ایران

هنر  به  متعلق  معتقدند  می بینند،  موزائیک  »وقتی 
کهن ترین  معتقدیم  که  حالی  در  است،  بیزانس  دوره ی 
ملی  موزه  در  امروز  دنیا،  در  موزائیک  از صنعت  مدرک 
ایران وجود دارد، شیئی تاریخی متعلق به ایران باستان 

و با ریشه ی ایرانی.«
از  تاریخچه ای  اینترنت  در  بخواهید  که  کلمه ای  هر  با 
آخر  دست  آورید،  دست  به  دنیا  در  را  موزائیک«  »هنر 
یونان« برخورد  یا  بیزانس در رم  به کلماتی مانند »هنر 
تدریس  حال  در  هنر  تاریخ  کتاب های  حتی  می کنید. 
صحه  نکته  این  بر  نیز  ایران  معتبر  دانشگاه های  در 
در  موزائیک  یک  به  هیچ کس  که  حالی  در  می گذارند، 
شرقی  جنوب  بخش های  در  میاد  از  پیش  سوم  هزاره 

ایران برخورد نکرده است.
موزائیک«  »کهن ترین  معتقدند،  ایرانی  باستان شناسان 
در  امسال  همین  که  جایی  است،  لوت  بیابان  به  متعلق 
اثری  به ثبت رسید،  یونسکو هم  فهرست میراث جهانی 
متعلق به هزاره سوم پیش از میاد، نه موزائیکی از دوره 

بیزانس و متعلق به دوهزار سال پیش!
به گزارش ایسنا شاید بتوان گفت که ادای دیِن موزه ی 
خیر  سبِب  لوت«  »بیابان  جهانی  ثبت  برای  ایران  ملی 
شد تا کهن ترین موزائیک دوره ی باستان، در معرض دید 

قرار گیرد.

فیلم پرسه در مه

یادها و خاطره ها در زمان امروز یادی می کند ازفیلم پرسه درمه 
دومین فیلم سینمایی بهرام توکلی وساخت سال 1388 است.

خاصه فیلم:
با رویا  ازدواج  از  نوازنده ی پیانو است، پس  امین که آهنگ ساز و 
آنان  زندگی  که  می شود  روبه رو  زیادی  مشکات  با  تئاتر،  بازیگر 
می کند،  رها  را  کارش  که  جایی  تا  می دهد  قرار  تحت الشعاع  را 

همسرش را از دست می دهد و دچار وضعیت نامتعادلی می شود.
دیالوگ به یاد ماندنی این فیلم:امین )شهاب حسینی(: من آوازای 
معدنچیا رو ضبط میکردم. روزی چن ساعت باهاشون بودم، آدمای 
عجیبی بودن، حرف زدن باهاشون آرومم می کرد… نمی فهمیدم 
چرا انقدر ساده از همه چی راضین… ازشون عکس میگرفتم. تو 
همشون  بود.  قضیه  ظاهر  فقط  این  ولی  زدن.  می  لبخند  عکس 
پشت اون صورتای خندون سیاه، ارواح درب و داغونو زجر کشیده 
و خسته ای رو مخفی کرده بودن که حتی خودشونم می ترسیدن 

باهاش روبرو بشن…

یادها و خاطره ها در زمان.....

صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد
ور نه اندیشه این کار فراموشش باد

آن که یک جرعه می از دست تواند دادن
دست با شاهد مقصود در آغوشش باد

امروز با حافظ

دولت فرانسه برای حضور مردم
 در کتابخانه ها فراخوان داد

وزارت فرهنگ فرانسه از مردم این کشور خواست تا در 17 ژانویه 

»شب  فرهنگی  برنامه های  اجرای  در  مشارکت  هدف  با   2017
فرانسه  شهرهای  دیگر  و  پاریس  کتابخانه های  در  کتابخوانی«، 
حضور پیدا کنند.وزارت فرهنگ و ارتباطات فرانسه در نظر دارد روز 
17 ژانویه 2017 )برابر با 28 دی ماه( اولین دوره شب کتابخوانی 
را با همکاری شبکه رادیو فرانس برگزار کند. طبق برنامه های پیش 
این روز تمام کتابخانه های پاریس موظف هستند  بینی شده، در 

درهای خود را به روی عموم عاقمندان باز کنند.
به همین مناسبت وزارت فرهنگ فرانسه فراخوانی را برای برگزاری 
تا  این شب فرهنگی در ماه دسامبر اعام کرده بود  هر چه بهتر 
همزمان با امکان حضور تمامی عاقمندان در کتابخانه های سراسر 
فرانسه، رویدادهایی فرهنگی نیز جهت برگزاری هر چه بهتر شب 

کتابخوانی، در این برنامه، پیش بینی شود.
وزارت  از شب کتابخوانی در سال 2017،  اولین دور  به مناسبت 
به  است  کرده  دعوت  مردم  عموم  از  فرانسه  ارتباطات  و  فرهنگ 
سرمایه های  از  و  زده  سر  خود  اقامت  محل  شهر  کتابخانه های 
موجود در این فضاهای علمی فرهنگی بازدید کنند و همچنین در 
کنفرانس ها، کارگاه ها، نشست های معرفی تازه های کتاب و گفتگو 

با نویسندگان، تصویرگران و راویان داستان حضور به هم رسانند.

هنرمند ایتالیایی به ایران می آیید

ارکستر سمفونیک تهران و پائولو اولمی رهبر ارکستر جوانان اروپا 
در اولین همکاری مشترک خود کنسرتی را در چارچوب برگزاری 

جشنواره موسیقی فجر برگزار می کنند.
با  خود  مشترک  همکاری  تازه ترین  در  تهران  سمفونیک  ارکستر 
مجموعه های بین المللی، همراه با پائولو اولمی موزیسین برجسته 
در  ماه  دی   30 پنجشنبه  اروپا  جوانان  ارکستر  رهبر  و  ایتالیایی 
چارچوب برگزاری سی و دومین جشنواره موسیقی فجر کنسرتی 
را با حمایت بنیاد فرهنگی هنری رودکی و ستاد جشنواره موسیقی 

فجر در تاالر وحدت اجرا می کند.
پائولو اولمی رهبر ارکستر جوانان اروپا از جمله هنرمندان صاحب 
نامی است که در دوران کودکی نوازندگی پیانو را زیر نظر استادانی 
چون موسیمو پرادال و فرانکوفرارا آموخته است. او رهبری ارکستر 
اغلب  در  بعد  به   1986 سال  از  و  کرده  آغاز   1979 سال  از  را 
ارکستر پرداخته است.  به رهبری  اپرای دنیا  و  تاالرهای کنسرت 
توسط  خود  المللی  بین  های  فعالیت  جریان  در  هنرمند  این 
استاتوسفر«  »بایریشر  اپرای  با  همکاری  برای  سوالیش  ولفگانگ 
مونیخ دعوت شد که در این مجموعه به توفیقات زیادی هم دست 
پیدا کرد. پائولو اولمی بعدها موفق به دریافت جایزه »پییر لویجی 
از  سال  اپرای  بهترین  وجایزه  فرانسه  منتقدان  جامعه  از  پیزی« 

تولیدات برجسته اپرایی ویلیام تل و تئاتر شانزه لیزه پاریس شد.

آن سوی آبها

دام  خداست.  نعمت  اینکه  از  غیر  زیبایی 
شیطان نیز هست. 

فردریش نیچه

سخن حکیمانه

انتشار رمانی که نویسنده اش 
نمی خواهد شناخته شود

رمانی از النا فرانته از مرموزترین نویسندگان 
نابغه  دوست   « عنوان  با  ایتالیا  معاصر  قرن 

من« در ایران ترجمه و منتشر شد.
نابغه  »دوست  مهر،رمان  خبرنگار  گزارش  به 
من« نوشته النا فرانته و با ترجمه سارا عصاره 

از سوی نشر نفیر منتشر شد.
النا فرانته نام مستعاری است که نویسنده این 
رمان برای پنهان ماندن نام خود انتخاب کرده 
آشکار  وی  اصلی  هویت  نیز  تاکنون  و  است 
زمان  در   1991 سال  در  وی  است.  نشده 
انتشار نخستین رمانش، در نامه ای که در این 
زمینه به ناشر خود عنوان کرد: فکر می کنم 
به  دیگر  شوند  نوشته  اینکه  از  بعد  کتاب ها  
نویسنده شان نیازی ندارند و اگر حرفی برای 
یا  دیر  را  خود  خواننده  باشند،  داشته  گفتن 

زود پیدا می کنند.
است  داستانی  من«  نابغه  »دوست  رمان 
خانواده  چند  میان  در  که  پرشخصیت 
سال  در  رمان  این  می رود.  پیش  ایتالیایی 
2012 در ایتالیا منتشر شد و همزان با انشتار 
آن جنجال های زیادی درباره شخصیت واقعی 
نویسنده آن و نیز رابطه مالی وی با ناشرش 
منتشر شد که بیش از هر چیز نشان دهنده 
کشف  برای  ایتالیایی  روزنامه نگاران  تاش 

معمای شخصیت این نویسنده بوده است.

در بازار کتاب

فیلم داستانی بلند »پاریس تهران« به نویسندگی 
و کارگردانی کاوه اویسی در بخش مسابقه اصلی 
پانزدهمین جشنواره بین المللی داکا – بنگادش 

به رقابت می پردازد. 
فیلم داستانی بلند »پاریس تهران« به نویسندگی 
و کارگردانی کاوه اویسی در بخش مسابقه اصلی 
پانزدهمین جشنواره بین المللی داکا – بنگادش 
به رقابت با دیگر آثار بخش مسابقه این جشنواره 
می پردازد.مرجان علیزاده  مدیریت پخش بین 

المللی این فیلم را برعهده دارد.
ایرانی  آیدا دختر  درباره  فیلم  این  داستان 
سال ها  از  بعد  که  است  پاریس  مقیم 
برای انجام کاری که به عقیده بسیاری از 
اطرافیانش کمی متهورانه به نظر می رسد 
به  و در پی رسیدن  بازمی گردد  ایران  به 
خواسته اش با مشکات و مصائب فراوانی 

روبرو می شود.
موحد  آزاده  پیکانو،  نسترن  فیلم،  این  در 
گلی،  پیمان  عزیزی،  ابراهیم  بشیری، 
سارا  اردوبادی،  میاد  نجفی،  محمدرضا 
اطهری، سامرند معروفی، رحمان پوالدیان، 
امیرمحمد شریف، راستین فراهانی و مهران 

آتشزای ایفای نقش می کنند.
جشنواره داکا از تاریخ 12 تا 20 ژانویه در 
به   آن  در  که  شود  می  برگزار   بنگادش 
تم هایی چون بهترین فیلم، بهترین تماشاگر 
و بهترین جامعه در بخش های مسابقه فیلم 
های آسیایی و استرالیایی، فیلم های گذشته، 

سینمای جهان، سینمای کودک، زنان فیلمساز، 
فیلم های کوتاه و مستقل، فیلم های معنوی به 
نمایش آثار برگزیده فیلم های سینمایی 2016 

می پردازد.
در روزهای 13 و 1٤ ژانویه نیز کنفرانس بین 
المللی سینمای زن با موضوع »فیلم درباره زنان« 
ورکشاپ  هفتمین  همچنین  شود.  می  برگزار 
تخصصی فیلمسازی به مدت 10 روز در کنار 

فستیوال برگزار می شود.

»پاریس تهران« به داکا می رود

مارگوت رابی بازیگر هالیوودی بطور مخفیانه 
و به دور از هرگونه هیاهو در استرالیا ازدواج 
کرده و کسی هم از این موضوع با خبر نشده 

است تا این که خودش آن را فاش کرد.
بازیگر  رابی  پایش،مارگوت  گزارش  به 
مدتش  طوالنی  نامزد  با  هالیوودی  زیباروی 
در  شده  غیرفاش  مکان  یک  در  اکرلی  تام 
بازیگر  این  کرد  ازدواج  بایرون،استرالیا  خلیج 
ازدواج  مراسم  برگزاری  برای  ساله   26
و  زادگاهش سفر کرد  به کشور  پنهانی خود 
اکرلی  شد.تام  دیده  گلدکاست  فرودگاه  در 
دستیار کارگردانی است که اولین بار در سال 
جنگ  مضمون  با  فیلمی  صحنه  در   2013
جهانی دومبه نام “Suite Francaise” با 
مارگوت رابی آشنا شد و از ژوئن سال 201٤ 

در موارد متعدد در کنار هم دیده شدند.

داخل  از  را  تصاویری  اکرلی  تام  برادر  جیمز 
این مراسم پنهانی در شبکه اجتماعی منتشر 
نیز  هایی  عکس  بودکه  درحالی  این  و  کرد 
به  نیز  رابی  مارگوت  برادر  کامرون  سوی  از 
اشتراک گذاشته شد.برطبق گزارش ها مراسم 
نفر مهمان  رابی حدود ٥0  مارگوت  عروسی 
ساعت  از  دوشنبه  روز  مراسم  این  و  داشت 

٤بعد از ظهر شروع شده بود.
مراسم عقد آنها در زیر یک چادر بسیار بزرگ 
ملک  یک  در  پوستی  سرخ  سبک  به  سفید 
بسیار لوکس درپس کرانه های خلیج بایرون 
نیک صالحی جشن  به گزارش  و  برگزار شد 
داشت. ادامه  شب   11 ساعت  حدود  تا  آنها 
محل برگزاری جشن عروسی به شدت مخفی 
نگاه داشته شده بود تا حدی که مهمانان نیز 
اطاع دقیقی از محلبرگزاری مراسم نداشتند.

ازدواج پنهانی و بی سروصدای مارگو رابی
کوتاه از جهان کوتاه از ایران

خبرگزاری ایسنا: دبیر جشنواره ی فیلم فجر جمعه 
17 دی ماه در موزه سینما برای نخستین بار برخاف 
روال معمول سال های قبل این رویداد هنری، در یک 
نشست حاضر شد تا اسامی فیلم ها را اعام کند.
در ابتدای این نشست،محمد حیدری اسامی هیات 

انتخاب را بطور رسمی اعام کرد.
او از سیدضیاءهاشمی،محمدعلی حسین نژاد،نرگس 
حجت االسام  و  کرمی  افروغ،حسین  آبیار،عماد 

مرقاتی به عنوان اعضاء هیات انتخاب نام برد.
در ادامه محمد حیدری؛ اسامی 28 فیلم منتخب 
بخش سودای سیمرغ )بخش رقابتی( جشنواره ی 

فیلم فجر را بدین شرح معرفی کرد:
 »کارگر ساده نیازمندیم« به کارگردانی منوچهر 
هادی- »مادری« به کارگردانی رقیه توکلی- »ایتالیا 

به  »انزوا«  به کارگردانی کاوه صباغ زاده-  ایتالیا « 
کارگردانی مرتضی علی عباس میرزایی- »نگار« به 
کارگردانی رامبد جوان -»سدمعبر« به کارگردانی 
کارگردانی  به  ناتمام«  قرائی-»چراغ های  محسن 
کارگردانی  به  »ماه گرفتگی«  سلطانی-  مصطفی 
به  به خصوص«  روز  »یک  اطیابی-  سیدمسعود 
کارگردانی همایون اسعدیان-»کمدی انسانی« به 
به  »ویایی ها«  کریم-  هادی  محمد  کارگردانی 
کارگردانی منیره قیدی- »گشت2« سعید سهیلی- 
کرم پور- »رگ خواب«  مهدی  دیوانه«  و  »سوفی 
حمید نعمت اله- »پشت دروازه بهشت« علی نوری 
اسکویی-»اسرافیل« آیدا پناهنده-»فراری« علیرضا 
داودنژاد-»ماجرای نیمروز« محمد حسین مهدویان-
جلیلوند-»سارا  وحید  امضا«  بدون  تاریخ،  »بدون 

و آیدا« مازیار میری - »زیر سقف دودی« پوران 
-»پشت  جیرانی  فریدون  »خفگی«  درخشنده- 
»آذر«   - جوزانی  جعفری  مسعود  سکوت«  دیوار 
به کارگردانی محمد حمزه ای - »قاتل اهلی« به 
کارگردانی مسعود کیمیایی- »تابستان داغ ابراهیم« 
ابراهیم ایرج زاده - »21 روز بعد« سید محمدرضا 

خردمندان- »شماره 17 سهیا« محمود غفاری
فیلم های بخش  اسامی  از معرفی  ادامه پس  در 

کرد:  بیان  فجر  فیلم  جشنواره  دبیر  رقابتی، 
در  انتخاب  هیات  که  فیلمی   9٤ مجموع  از 
در  آنچه  طبق  است،  دیده  گذشته  روز   ٤٥
چشم انداز  بخش  آثار  بود،  شده  ذکر  فراخوان 
تاکید  که  شده اند  مشخص  ایران،  سینمای 
از  می کنم نهایتا شامل ٤٤ فیلم خواهند بود و 
بخش سودای سیمرغ  برای  فیلم  بین، 28   این 

)رقابتی ( معرفی می شوند.

اسامی فیلم های جشنواره فجر اعالم شد

هنر هنرمندان ارمنی روایتی 
از تاریخ ایران است 

ایرانی  پیشگامان  آثار  نمایشگاه  آیین گشایش 
با سخنرانی رییس سازمان  ارمنی هنر معاصر 
و  تهران  ارامنه  اعظم  اسقف  هنری،  فرهنگی 
نماینده ارامنه در مجلس شورای اسامی و تقدیر 
از چهار هنرمند پیشکسوت ارمنی برگزار شد.به 
پیشگامان  آثار  نمایشگاه  زمان،  پیام  گزارش 
ایرانی ارمنی هنر معاصر ایران با عنوان »دیدار« 
با مشارکت موزه آرداک مانوکیان روز جمعه 17 
دی ماه با حضور محمود صاحی، رییس، امیر 
عبدالحسینی، معاون هنری و مهدی محمدی 
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
گشایش  مریم  نگارخانه  در  هنری  فرهنگی 
ارامنه  اعظم  اسقف  سرکیسیان،  سبوه  یافت. 
تهران، کارن خانلری، نماینده ارامنه در مجلس 
شورای اسامی، واروژ آوانسیان، آرتور هاکوپیان 
و روبرت بگلریان، نماینده سابق مجلس شورای 
بودند.   مراسم  این  در  حاضران  دیگر  اسامی 
محمود صاحی، رییس سازمان فرهنگی هنری 
میاد  مناسبت  به  تبریک  با  تهران  شهرداری 
امام حسن عکسری )ع( و حضرت عیسی )ع( 
نگارخانه  ارمنی حاضر در  به هنرمندان  گفت: 
خیر مقدم می گویم. دوست داشتم این مراسم 
دلیل  به  اما  برگزار شود،  بزرگ تری  فضای  در 
میاد  با  همزمانی  و  کلیسا  به  اینجا  نزدیکی 
حضرت مسیح، نگارخانه مریم را انتخاب کردیم.  
وی افزود: هنرمندان ارمنی با هنرشان تاریخ ایران 
را روایت می کنند. من بین هم وطنان از هر قوم 
و قبیله ای جدایی نمی بینم، ما در سخت ترین 
شرایط مانند جنگ تحمیلی در کنار هم جنگیدیم 
و تعدادی از شهدای دفاع مقدس هم ارمنی بودند. 

خبر


