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هشدار درباره 
افزایش ضایعات نان

پنجه فوالدین سربازان گمنام بر حنجره تروریستها
مرزها تحت  از  و چه درخارج  داخل  در  را چه  ها  تروریست  اطالعات:  وزیر 
نظر داریم و قبل از آنکه بتوانند اقدام تروریستی انجام دهند، پنجه فوالدین 
سربازان گمنام امام زمان )عج( حنجره آنها را فشرده و مجال اقدام تروریستی 

به آنها نداده است.
علوی در حاشیه هفتمین همایش  المسلمین سیدمحمود  و  االسالم  حجت 
در  شد  برگزار  هنری  حوزه  اندیشه  تاالر  در  دیروز  مقاومت«که  نماد  »غزه 
اطالعات  وزارت  امنیتی  اشراف  که  این سوال  به  پاسخ  در  جمع خبرنگاران 
تروریست ها در  اینکه  با وجود   : است، گفت  تروریستی چگونه  تیم های  بر 
اما  اند،  تروریستی شده  های  عملیات  به  موفق  تاکنون  کشورها  از  بسیاری 

الحمد... هنوز نتوانسته اند در ایران موفقیتی داشته باشند. 
وی در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی خود از شرایط کشور در آستانه انتخابات تصریح کرد: طبیعی است که 
در هر مناسبتی چه محرم، چه ماه مبارک رمضان، چه ایام انتخابات، شب های قدر و امثال اینها طرف مقابل 
سعی می کند از دل مشغولی مسئوالن و مردم به این ایام سوءاستفاده کند و البته تاکنون سربازان گمنام امام 

زمان)عج( فرصتی به آنها نداده اند.
علوی همچنین در پاسخ به این سوال که حمایت ایران از نوار غزه که در محرومیت و تحریم همه جانبه قرار 
گرفته است، چگونه خواهد بود، گفت: حمایت ایران از مردم فلسطین تازگی ندارد و تا زمان رسیدن فلسطینیان 
به حقوق حقه خودشان این حمایت ها ادامه خواهد داشت.                                            اد      امه د      ر صفحه 2
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اجباری شدن ارائه گواهی 

غربالگری به دفاتر ازدواج 
به کیانوش رستمی 

رای بدهید
 یک بشکه نفت روی 

آب نداریم

تبعات منفی اقتصادی برای خانوراهای فاقد مسکن

مسکن طی سال های اخـیر قفل شد
الزام حمایت های دولت از نوسازی بافت فرسوده
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نمایندگان از وزارت خارجه خواستند:

علل بی ثمربودن جلسات 
کمیسیون مشترک برجام 

گزارش شود
وزارت  گفتند:  برجام  یکسالگی  به  اشاره  با  نمایندگان مجلس 

امور خارجه کشورمان باید علل بی ثمربودن نشست های 2 گانه 
کمیسیون مشترک برجام در طول 12 ماه گذشته را به مجلس 

شورای اسالمی گزارش کند.
کمیسیون  نشست  برجام،  اجرای  سالگرد  اولین  آستانه  در 
مشترک برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( در تاریخ 10 ژانویه 
2017 به منظور بررسی نگرانی های مطروحه از سوی ایران در 
خصوص نقض برجام توسط آمریکا با تمدید قانون آیسا ، طی 
نامه مورخ 26 آذر ) 16دسامبر( وزیر امور خارجه ایران خطاب 
هماهنگ  عنوان  به  اروپا  اتحادیه  عالی  نماینده  موگرینی  به 
کننده کمیسیون مشترک در وین برگزار و با صدور یک بیانیه 
مطبوعاتی به کار خود پایان داد.                              صفحه 4
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مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به دالیل رشد منفی بخش مسکن گفت: با توجه به تجربه گذشته، استفاده از منابع پر قدرت بانک مرکزی می تواند دارای 
تبعات منفی اقتصادی در میان مدت و بلندمدت برای تمامی خانوارها به خصوص خانوراهای فاقد مسکن باشد.

هیـچ  گفـت:  جمهـور  رئیـس  اول  معـاون 
مسـئله ای از مسـائل پیـش روی جامعـه بدون 
نقـش آفرینـی مثبت و سـازنده رسـانه ها حل 

شـدنی نیسـت.
اسحاق جهانگیری در نخستین جشنواره زن، 
خانواده و رسانه با بیان اینکه هیچ مسئله ای 
از مسائل پیش روی جامعه بدون نقش آفرینی 
نیست،  شدنی  حل  رسانه ها  سازنده  و  مثبت 
اجتماعی،  مشکالت  و  مسائل  همه  در  گفت: 
سیاسی و اقتصادی زمانی می توان این مسائل 
را حل و فصل کرد و به راهکار مناسب رسید 
آفرین  نقش  زمینه  این  در  نیز  ها  رسانه  که 

باشند.
و  ناگهانی  رحلت  جمهور،  رئیس  اول  معاون 
حضرت  سیاست  و  دین  مرد  بزرگ  ناباورانه 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی را به مردم شریف و 
قدر شناس کشور تسلیت گفت و اظهار داشت: 
حضور گسترده و آگاهانه مردم در مراسم های 
با شکوه پیکر  ایشان و تشییع  ارتحال  از  پس 
را  خود  عمر  که  رفسنجانی  هاشمی  ا...  آیت 
برای استقرار انقالب و نظام جمهوری اسالمی 
صرف کرد در تاریخ جمهوری اسالمی کم نظیر 

بود. 
وی افزود:مراسم های ترحیم آیت ا... هاشمی 
های  شهرستان  و  ها  استان  در  رفسنجانی 
مختلف نیز بسیار با شکوه برگزار شده است و 
بر اساس گفته برخی دوستان، این مراسم ها 
فقط با مراسم هایی که برای یادبود امام راحل 
مردم  که  است  مقایسه  قابل  بود  شده  برگزار 
چنین شکوه و عظمتی را بار دیگر نشان دادند.

مراسم  در  مردم  داد:حضور  ادامه  جهانگیری 

ارتحال رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت 
که  دارد  خود  با  متعددی  پیام های  نظام 
برای  الزم  درس های  پیام ها  این  از  امیدوارم 
مردان  که  بزرگی  اهداف  تثبیت  و  استقرار 

بزرگ انقالب در نظر داشتند، گرفته شود.
اینکه تصور  بیان  با  اول رئیس جمهور  معاون 
ارتحال  ایام شاهد ضایعه  این  در  نمی کردیم 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی باشیم، خاطر نشان 
الهی بر این امر تعلق  کرد: هم اکنون مشیت 
گرفت و باید بیشتر به حکمت آن اندیشه و از 
میراث گرانقدری که این شخصیت ممتاز برای 
اقتضائات  و  مسائل  تناسب  به  نهاده  جا  به  ما 

پیش رو بهره بگیریم.
برگزاری جشنواره  از  با قدردانی  ادامه  وی در 
سه  هر  داشت:  اظهار  رسانه  و  خانواده  زن، 
مقوله موجود در عنوان این جشنواره با اندیشه 
و تجربیات مرحوم آیت ا... هاشمی رفسنجانی 

پیوندهای وسیعی داشت و نگاه ایشان به زن 
و نقش او در اجتماع بی تردید یکی از روشن 

بینانه ترین نگاه ها از منظر دین به زن بود. 
معاون اول رییس جمهور افزود: ایشان نه تنها 
و  سیاست  مسائل  به  زنان  ورود  موضوع  در 
اجتماع قائل به کمترین محدودیت نبود بلکه 
بر  غلبه  و  نظری  تنگ  و  تحجر  با  مقابله  در 
در  اسالم  پیشگامان  از  یکی  غلط  های  سنت 

دوره معاصر بود.
هاشمی  ا...  آیت  کرد:  اضافه  جهانگیری  دکتر 
رفسنجانی به توانمندی و نقش زنان در سطوح 
مختلف باور داشت و در این مسیر تا حد امکان 
راهگشا بود و با شجاعت و قاطعیت از نظرات 
بود،  ناب  اسالم  از  برخاسته  که  راحل  امام 
حمایت می کرد تا زن بتواند در جایگاه واقعی 

خود قرار گیرد.
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آژانس استانداردهای غذایی اروپا )EFSA( اعالم 
مواد  از  یکی  دلیل  به  نوتال  صبحانه  کرد شکالت 

تشکیل دهنده اش سرطان زا است
و  صدا  خبرگزاری  الملل  بین  سرویس  گزارش  به 
 )EFSA( اروپا استانداردهای غذایی  سیما،آژانس 
اعالم کرد شکالت صبحانه ی نوتال به دلیل یکی از 

مواد تشکیل دهنده اش سرطان زا است.
به گزارش پایگاه خبری ترا اسپانیا، بر اساس یک 
مطالعه که نتایج آن در روزنامه انگلیسی»دیلی میل« 

به  پالم  روغن  حرارت  افزایش  است،  شده  منتشر 
200 درجه سلسیوس، برای از بین بردن رنگ قرمز 
طبیعی روغن و از بین بردن بوی آن، موجب  تشکیل 

گلیسیدول می شود.
اساس  بر  شده،  اعالم  گزارشات  بر  بنا  همچنین 
 ، است  گرفته  صورت  آمریکا  در  که  تحقیقاتی 
گلیسیدول موجب بروز تومور در بافت های موش 

های آزمایشگاهی شده است.
همچنین الزم به ذکر است اولین گزارشها  در باره ی 
این محصول در ماه می سال گذشته منتشر شدند و 
این خبر دوباره مطرح شده است زیرا فررو، شرکت 
سازنده نوتال از استفاده روغن پالم برای تولید این 

شکالت دفاع کرد.
این شرکت فراورده های قندی با به راه انداختن یک 

کمپین تبلیغاتی برای اطمینان مردم از سالم بودن 
نوتال  توضیح داد که ترکیب فندق و شکالت برای 
بافت روغنی و افزایش ماندگاری اش به روغن پالم 
نیاز دارد.  به گفته وینسنزو تاپال، مدیر خرید شرکت 
فررو، تولید نوتال بدون روغن پالم  می تواند به تولید 
محصول فرعی نامطلوب دیگری منجر شود که یک 

گام به عقب است.
روغن پالم پر استفاده ترین  روغن گیاهی در جهان به 
شمار می رود و یکی از ویژگی های آن قیمت پایین، 

هر تن حدود 800 دالر، می باشد.
فررو ساالنه حدود 185 هزار تن روغن پالم استفاده 
می کند و به همین دلیل استفاده از جایگزین دیگری 
منجر به افزایش هزینه های این شرکت بین 8 تا 22 

میلیون دالر خواهد شد.

این که  بیان  با  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
داریم«  و  داشته  بسیاری  مشکالت  آمریکا  »با 
گفت: برای مقابله بیشتر با بدعهدی های آمریکا 
طراحی کرده ایم و آن ها نیز می دانند که دست 

ایران در این زمینه بسته نیست.
 بهروز کمالوندی با حضور در شبکه خبر درباره 
تعهدات انجام شده از سوی سازمان انرژی اتمی 
در جریان اجرای برجام،  اظهار کرد: مهمترین 
فعالیت های  بود که در  این  برجام  تعهد ما در 
خود  غنی سازی  مقدار  و  سطح  در  هسته ای 
اقداماتی انجام دادیم که موجب کاهش شود و 
اول  ماه های  و  روزها  در  کارها  این  از  بسیاری 

انجام شد.
برجام  ابتدای  روزهای  »در  این که  بیان  با  وی 
از 9 هزار به شش  ایران  سانتریفیوژهای فعال 
مطرح  ادعاهای  رد  با  یافت«،  کاهش  هزار 
ایران،  سانتریفیوژهای  تعداد  درباره  شده 
سوی  از  شده  مطرح  ادعاهای  برخالف  گفت: 
طرف مقابل فقط 9 هزار سانتریفیوژ در مراکز 
تعداد  این  که  می کرد  فعالیت  هسته ای کشور 
هم اکنون نیز وجود دارند اما شش هزارتای آن ها 

مشغول به فعالیت هستند.
در  تولید شده  مواد هسته ای  مبادله  درباره  وی 
کشور، بیان کرد: مواد هسته ای که در داخل کشور 
غنی شده بود در مبادله خوب به خارج منتقل شد. 
آخرین تعهد ما نیز در رابطه با فردو بود که طی 

روزهای اخیر اقدامات مربوطه انجام شد.
داد:  ادامه  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
چندین  در  بود  قرار  فردو  به  مربوط  اقدامات 
فاز انجام شود که در فاز اخیر تعدادی ماشین 
سانتریفیوژ جمع آوری شد و همچنین بخشی 

از تاسیساتی که قرار بود تعمیراتی بر روی آن 
انجام شود، صورت گرفت و دیگر ما امروز تعهد 
اجرا نشده ای نداریم و گزارش مدیرکل آژانس 
نیز موید اجرای تعهدات جمهوری اسالمی ایران 

در برجام است.
وی در ادامه در ارزیابی از عملکرد یک ساله آمریکا 
در اجرای برجام با بیان اینکه تعارض ما با آمریکا 
تعارضی اساسی و ایدئولوژیک و استراتژیک دائم 
است، تاکید کرد: این تلقی که قرار بوده با برجام 
غلطی  تلقی  شود  برطرف  آمریکا  با  ما  مسائل 
است چرا که از ابتدا نیز قرار نبود مشکالت ما 
با آمریکا تماما در برجام حل شود اما با توجه به 
اینکه عمده تحریم ها به ویژه قطعنامه های شورای 
امنیت به بهانه برنامه هسته ای جمهوری اسالمی 
این  با طرف مقابل در  ما  بود  انجام شده  ایران 

زمینه به مذاکره نشستیم.
کمالوندی اظهار کرد: طرف مقابل مدعی بودند 

سالح  دنبال  به  ایران  اسالمی  جمهوری  که 
هسته ای است که این ادعا توسط آژانس بررسی 
از  شده  منتشر  گزارش  اساس  بر  نهایتا  و  شد 

سوی آژانس رفع ابهام مورد نظر انجام شد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: ما در واقع 
که  ثانویه  تحریم های  رفع  دنبال  به  برجام  در 
تحریم برای غیرآمریکایی ها محسوب می شود، 
بودیم چرا که به موجب این تحریم طرف های 
قراردادهای مختلف  ما در  مقابل  غیرآمریکایی 
سوی  از  می کردند  همکاری  ایران  با  چنانچه 
آمریکا تحریم و تنبیه می شدند. در همین راستا 
نوعی مدیریت  ما  روابط  در  آمریکا  در موضوع 
کردن یکی از چند مشکل اصلی بین دو کشور 
صورت گرفت و هیچگاه قرار نبوده و نیست که 
مذاکره  یکدیگر  با  نیز  مختلف  مباحث  در  ما 

کنیم و به توافق دست یابیم.
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با  دیروز  آلمان  اعظم  صدر  مرکل  آنگال 
به  پایبندی  برای  آمریکا  از  درخواست 
همکاری های چندجانبه، گفت: تمایل به سوی 
برای  خطری  گرایانه،  حمایت  های  سیاست 

رفاه مردم به شمار می رود.
به گزارش خبرگزاری رویترز از پرل – ننیگ 
شریک  ترین  مهم  متحده  ایاالت  آلمان،  در 
شعارهای  و  رود  می  شمار  به  آلمان  تجاری 
حمایت گرایانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
منتخب آمریکا، صادرکنندگان آلمان را بزرگ 
نگران  رود،  می  شمار  به  اروپا  اقتصاد  ترین 

کرده است. 
گروه  رئیس   )2017( جاری  سال  در  برلین 
به  را   )20 )جی  جهان  عمده  اقتصادهای   20

عهده دارد و مرکل قصد دارد از این سکو برای 
تضمین ادامه همکاری های چندجانبه استفاده 

کند. 
بلندپایه  اعضای  با  مالقات  از  پس  که  مرکل 
دمکرات  سوسیال  اتحادیه  میانه  راست  حزب 
) سی دی یو( در شهر پرل – ننیگ در غرب 
آلمان سخن می گفت، افزود: همه کشورها در 
منزوی  جای  به  یکدیگر  با  همکاری  صورت 
و  بهتر  مالی  و  اقتصادی  وضع  خود،  کردن 

مطلوب تری خواهند داشت.
این  برای  خوب  نمونه  یک  مرکل،  گفته  به 
مورد، واکنش بین المللی پس از بحران مالی 
جهانی بود که در سال 2008 در ایاالت متحده 

آغاز شد. 

وی افزود: این واکنش، نه بر اساس انزواگرایی، 
بلکه بر اساس همکاری بر پایه قوانین و مقررات 

مشترک از جمله در باره بازارهای مالی بود. 
دونالد  با  مالقات  نخستین  زمان  درباره  وی 
که  آمریکا  منتخب  جمهوری  رئیس  ترامپ 
روز 20 ژانویه )اول بهمن( به قدرت می رسد، 
اجالس  جریان  در  دیدار  این  احتمال  گفت: 
جهان  برتر  اقتصادی  های  قدرت  هفت  گروه 
که در ماه مه در سیسیل ایتالیا برگزار خواهد 
شد و همچنین اجالس ماه ژوئیه گروه 20 به 

میزبانی آلمان، وجود دارد.
آلمان  اقتصاد  کار،  و  گفته صاحبان کسب  به 
ممکن است از سیاست تجاری حمایت گرایانه 

آمریکا آسیب ببیند و رشد آن کاهش یابد.

اسحاق جهانگیری: مسائل کشور بدون نقش سازنده رسانه حل نمی شود

شکالت نوتال سرطان زاست

بهروز کمالوندی: برای مقابله با بدعهدی های آمریکا طراحی های الزم انجام شده است

مرکل : واشنگتن به همکاریهای چند جانبه پایبند باشد
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کالم  نور

رهبر معظم انقالب درباره جایگزینی 
رییس فقید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام تصمیم می گیرند

مصلحت  تشخیص  مجمع  قانون  اساس  بر 
ریاست  مورد  در  تصمیم گیری  هرگونه  نظام 
این مجمع برعهده  مقام معظم رهبری خواهد 

بود.
به گزارش ایسنا،  بر اساس قوانین تاسیس و 
آیین نامه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
این  ریاست  درباره ی  گیری  تصمیم  هرگونه 
بر  از جمله نصب و عزل رئیس مجمع  نهاد 

عهده ی مقام معظم رهبری است.
هاشمی  ا...  آیت  فوت  با  اساس  این  بر 
مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس  رفسنجانی 
تا  آیا  که  گیرند  می  تصمیم  رهبری  نظام، 
رئیس  نائب  با  نهاد  این   ، فعلی  دوره   پایان 
ماه  رئیس جدید حدود یک  یا  و  اداره شود 

زودتر برسر کار بنشیند.
اکبر  آیت ا...  گفتنی است در پی  درگذشت 
مجمع  فقید  رئیس  رفسنجانی،  هاشمی 
مجمع  دوهفتگی  جلسه   مصلحت،  تشخیص 
مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز برگزار 

نشد.

مراسم بزرگداشت 
دکتر علی شریعتمداری برگزار شد

شریعتمداری  علی  دکتر  بزرگداشت  مراسم 
سیاسی،  مختلف  چهره های  حضور  با  امروز 
نور  مسجد  در  کشور  علمی  و  دانشگاهی 

تهران برگزار شد.
دکتر  مراسم،  اینن  در  ایسنا،  گزارش  به 
مخبر  دکتر  کشور،  وزیر  قائم مقام  مقیمی 
فرهنگی،  انقالب  عالی  شورای  دبیر  دزفولی 
جهاد  رئیس  طیبی  حمیدرضا  دکتر 
نماینده  عارف  محمدرضا  دکتر  دانشگاهی، 
حدادعادل  دکتر  اسالمی،  شورای  مجلس 
رئیس فرهنگستان زبان فارسی، دکتر عبدا... 
فرهنگی،  انقالب  عالی  جاسبی عضو شورای 
دکتر محمدرضا فراهانی معاون دانشجویی و 
فرهنگی وزیر بهداشت، دکتر حسین توکلی 
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور، 
اساتید دانشگاه ها و برخی دیگر از چهره های 
حضور  مراسم  این  در  دانشگاهی  و  سیاسی 

داشتند.

نماینده کرج:

انقالب به بلوغ رسیده است

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسالمی 
گفت: سستی مسئوالن در خدمات رسانی به 

مردم باعث ناامیدی آنها از نظام می شود.
مراسم  در  اکبریان  عزیر  ایسنا،  گزارش  به 
مهرویالی  کاشانی  محتشم  تونل  افتتاح 
پروژه های عمرانی در حال  کرج گفت: کرج 
احداث زیادی دارد که اتمام آنها بار زیادی از 

مشکالت مردم بر می دارد.
اخیر  سال های  طی  هرچند  داد:  ادامه  وی 
درآمدهای  آن  تبع  به  و  دولت  درآمدهای 
ولی  داشته  محسوسی  کاهش  شهرداری ها 
در  که  نشده  این  از  مانع  اعتباری  مشکالت 
کرج پروژه های عمرانی تعریف و اجرایی شود.
مثل  پروژه هایی  از  بهره برداری  افزود:  وی 
و  همدلی  از  نشان  کاشانی  محتشم  تونل 

وحدت مسئوالن استان دارد.
مسئوالن  همه  خوشبختانه  کرد:  اظهار  وی 
اجازه  آماده اند و  برای خدمت رسانی  استان 
تحقق  از  مانع  سلیقه ها  اختالف  نمی دهند 

اهداف پیش بینی شده شود.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسالمی 
پیروزی  از  سال   40 حدود  کرد:  تصریح 
انقالب گذشته و شاهد به بلوغ رسیدن نظام 

جمهوری اسالمی ایران هستیم.
اکبریان تاکید کرد: دیگر زمان اختالف نظرها 
به پایان رسیده و مسئوالن باید با خدمت به 

مردم پاسخگوی خون شهدا باشند.
بر  بخواهیم  اگر  گفت:  مجلس  نماینده  این 
فرمایشات  و  راحل  امام  آرمان های  اساس 
مقام معظم رهبری حرکت کنیم باید اختالف 

سلیقه ها راکنار بگذاریم.
وی گفت: مسئوالن نباید از جایگاه خود برای 
مال اندوزی استفاده کنند بلکه باید خدمت 
رسانی به مردم را اولویت خود قرار دهند تا 

هم در این دنیا و هم آخرت رستگار شوند.

خبر

ورود 130 تن اورانیوم به ایران بزودی

رییس سازمان انرژی اتمی گفت:باموافقت اعضای کمیسیون مشترک 
برجام معادل 130 تن اورانیوم بزودی وارد کشور می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، دکترصالحی امروز درمراسم سالگرد 
شهدای هسته ای شهیدان  مصطفی احمدی روشن و رضا قشقایی در 
سایت هسته ای احمدی روشن افزود: پیشترهم حدود 220 تن از این 
مواد وارد کرده بودیم که در مجموع از پس از توافق هسته ای تاکنون 
حدود 350 تن از این مواد دراختیار داریم که با توجه به اینکه ذخایر 
بسیار خوبی محسوب می شود ما را در موقعیت بسیار خوبی قرار می دهد. 
رییس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد:البته ما برای صنعتی شدن 
نیاز به منابع بیشتری داریم به همین علت هم در داخل کشور کار 

اکتشاف و استخراج را با اولویت پیگیری می کنیم. 
وی از ساخت دو نیروگاه هسته ای   خبر داد و کفت:، احداث این دو 
واحد نیروگاهی حدود 10 میلیارد دالر هزینه خواهد داشت. دکترصالحی 
خاطر نشان کرد: با تکمیل این دو واحد، حدود 5 تا 6 درصد از ظرفیت 

تولید برق کشور، از طریق انرژی اتمی تأمین خواهد شد. 
همکاری  تفاهم نامه  انعقاد  از  همچنین  اتمی  انرژی  سازمان  رییس 
سه جانبه بین شهرداری تهران، سازمان انرژی اتمی و وزارت بهداشت 
برای ساخت بزرگ ترین مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی فوق تخصصی 
هسته ای با عنوان والیت خبر داد. دکترصالحی رئیس سازمان انرژی 
نیز حضور داشتند  دراین مراسم که خانوادههای شهدای هسته ای 
خاطرنشان کرد:امروز بعد ار 37 سال  بعد از گذشت تمام  فشارها ، 

تحریم ها، هرروزعزت و اقتدار انقالب اسالمی بیشتر میشود.
و   علی محمدی  های  شهیدان  خانواده  از  مراسم همچنین  این  در 
اوردهایی  نمایشگاه دست  این مراسم  پایان  قشقایی تجلیل شد. در 

هسته ای کشور نیز افتتاح شد

دستگیری 10 دالل ارز

با  احکام،  اجرای  با موضوع  تهران  معاونان دادستانی  نشست شورای 
حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان 
دوایر نظارت زندان ها و قضات اجرای احکام چند ناحیه از دادسرای 

تهران به ریاست دادستان تهران برگزار شد.
به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران ضمن 
امام  دیرین حضرت  یار  رفسنجانی  هاشمی  آیت ا...  ارتحال  تسلیت  
نقش  و  اجتماعی  مسائل  به  رهبری،  معظم  مقام  و  )ره(  خمینی 

دادستان ها در مدیریت مشکالت اجتماعی پرداخت.
جعفری دولت آبادی با اشاره به این که مسائل اجتماعی و امور مرتبط 
با آن گسترده و شامل چند بخش می گردد، در توضیح این بخش ها 
افزود: حوزه های اجتماعی شامل برخی جرائم مانند شرارت ها و سرقت ها 
است که هم جرم و هم آسیب محسوب می شود. از طرفی آسیب ها و 
مشکالت اجتماعی را نیز در بر می گیرد. به عنوان مثال حضور متکدیان 
چهره شهر را نازیبا کرده و به هم می زند؛ کودکان کار و معتادان متجاهر 

آسیب محسوب می شوند و مردم از آن ها رنج می برند.
وی با تاکید مجدد بر گسترده بودن مسائل و مشکالت حوزه اجتماعی، 
عفاف و حجاب و جرایم علیه حوزه اخالق را در دایره این گستره دانست 
و با اشاره به اینکه حوزه اخالق به نوعی به نظم عمومی مرتبط است، به 
عنوان نمونه با اشاره به موضوع ترافیک و آلودگی اظهار کرد: ترافیک و 
آلودگی هوا یک مشکل اجتماعی است که اکثر مردم با آن درگیرند و از 
جمله، سختی رفت و آمد، تاخیر در انجام امور و هزینه های مربوط، بر 

نحوه رفتار مردم تاثیر می گذارد.
دادستان تهران با تصریح به این که آلودگی هوا و معضل ترافیک واجد 
وصف مجرمانه نیست، اما اکثر مردم درگیر آن هستند، افزود: از این رو 

به عنوان یک مشکل اجتماعی قابل بحث و بررسی است.
به گزارش ایسنا و به نقل از دادسرای عمومی و انقالب تهران، جعفری 
دولت آبادی از تشکیل پرونده مربوط به مسائل ارزی در دادسرای پولی- 
بانکی خبر داد و در چگونگی روند قضایی این پرونده اظهار کرد: تا کنون 

10 نفر از دالالن ارز بازداشت شده اند.
و  شهرداری  امالک  واگذاری  پرونده  خصوص  در  تهران  دادستان 
حقوق های نجومی اطالع رسانی نمود و با اعالم این که تا کنون 66 
نفر در پرونده واگذاری امالک و 74 نفر در پرونده حقوق های نجومی 
احضار و از آن ها تحقیق شده است، ابراز امیدواری کرد که هر چه زودتر 

تحقیقات این دو پرونده به اتمام برسد.

کشف شبکه جاسوسی رژیم صهیونیستی در الجزایر

منابع اطالع رسانی در الجزایر از کشف و متالشی شدن باند  بین المللی 
که برای رژیم صهیونیستی فعالیت می کرد، در شهر غردایه در جنوب 

الجزیره  پایتخت الجزایر  خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ، 
این منابع با اعالم این که در این عملیات مقادیری تجهیزات ارتباطاتی 
تصریح  شدند،  بازداشت  تن  و حدود 10  جاسوسی کشف   پیشرفته 
رژیم  جاسوسی  برای  دهد  می  نشان  شده  تجهیزات  کشف  کردند: 
صهیونیستی طرح ریزی شده بود. طبق تحقیقات اولیه اعضای این باند 

 از اتباع کشورهای لیبی ، اتیوپی، مالی ، لیبریا ، غنا و کنیا بوده اند.

صرفه جویی 13 میلیاردی 
در سرمایه ملی با کسب یک دانش فنی

آلومینای  گاما  تولید  فنی  دانش  به کسب  موفق  کشور  پژوهشگران 
نانوساختار با کیفیت مرغوب شدند که از آن برای صنایع نفت، گاز 
به گفته  و  استفاده می شود  و خودروسازی  داروسازی  پتروشیمی،  و 
این محققان با قطع واردات این ماده تاکنون بیش از 13 میلیارد ریال 

صرفه جویی از سرمایه  ملی شده است.
به گزارش ایسنا یکی از مواد پرمصرف در صنایع مختلف کاتالیست ها 
هستند. این مواد با افزایش سرعت واکنش ها زمان رسیدن به محصول 
نهایی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهند. از آنجایی  که ماده  
کاتالیست فرایند تسریع انجام واکنش را با سطح خود انجام می دهد، 
افزایش نسبت سطح به حجم می تواند فعالیت کاتالیست را به میزان 

قابل توجهی افزایش دهد.
کوچک کردن ابعاد کاتالیست در مقیاس نانو و همچنین ایجاد حفرات 
نانویی راه هایی برای افزایش سطح و بهبود عملکرد کاتالیست ها به شمار 

می روند. برای این منظور محققان کشور مطالعاتی را اجرایی کردند.
سعید شجاعی زاده، مجری طرح با تاکید بر اینکه پایه  کاتالیست، 90 
درصد ارزش کاتالیست ها را تشکیل می دهند، گفت: زمانی که پایه  
کاتالیست در کشور موجود نبود، مصرف  کنندگان پایه  کاتالیست نهایی 
را با هر قیمتی و هر کیفیتی از خارج از کشور تأمین می کردند. اما 
با اجرای طرح تولید پایه  کاتالیست در کشور نیاز به تأمین خارجی 
پایه  کاتالیست قطع شد و شرکت های دانش بنیان فعال در این زمینه 
توانستند مقادیر زیادی از کاتالیست های ناهمگن بر پایه  گاما آلومینا را 

تولید و به صنایع ارائه کنند.
وی در ادامه در خصوص مزایای این محصول داخلی تولیدشده نسبت به 
نمونه های مشابه خارجی، اظهار کرد:  تولید داخلی این پایه کاتالیست 
موجب کاهش هزینه ها در صنایع مهم و کاربردی شده و همچنین 
کیفیت این پایه کاتالیست در حد نمونه خارجی است. به عالوه، تغییرات 
پایه  عنوان  به  استفاده  هنگام  در  آن  عملکرد  ارتقای  جهت  خاصی 

کاتالیست اعمال شده است.

خبر

اد      امه از صفحه1
وی با تاکید بر اینکه برجام قرار نبوده که 
کند،  برطرف  را  کشور  اقتصادی  مشکالت 
افزود: باید اقدامی برای رفع موانع در جهت 
به  می شد  انجام  کشور  اقتصادی  توسعه 
همین جهت چنانچه این موضوع را در نظر 
داشته باشیم طبیعتا برجام به اهداف خود 

دست یافته است.
به  مایل  آمریکا  اینکه  بیان  با  کمالوندی 
انجام وظایف خود در برجام نیست، گفت: 
نیز  آمریکا  رییس جمهور  که  همانطور 
پیچ  آنها چنانچه می توانستند  اظهار کرده 
نیز  را  ایران  هسته ای  صنعت  مهره های  و 
باز می کردند چرا که آنها غنی سازی صفر 
را در ایران می خواستند اما امروز جمهوری 
اسالمی ایران توانست خواسته های خود را 

به طرف مقابل تحمیل کند.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه 
آمریکایی ها ممکن است هر کجا که بتوانند 
تاکید  کنند،  فرار  خود  تعهدات  اجرای  از 
آنها  باید به نحوی عمل کنیم که  کرد: ما 

تعهدات خود را تمام و کمال انجام دهند.
ایران  تحریم های  قانون  تمدید  درباره  وی 
اینکه  بر  تاکید  با  آمریکا  سوی  از  )ایسا( 
نقض  اقدام  این  که  است  این  ما  اعتقاد 
کمیسیون  اخیر  مذاکرات  به  است،  برجام 
برجام در این زمینه اشاره کرد و گفت: در 
مذاکرات اخیر ایران مطالب خود را مطرح 
خود  از  دفاع  در  نیز  مقابل  طرف  و  کرد 
مطالبی را بیان کرد که مورد پذیرش ما و 
برخی از کشورها قرار نگرفت. در این زمینه 
این  بخواهند  آنها  باید گفت قطعا چنانچه 
نیز  اسالمی  جمهوری  کنند  اجرا  را  قانون 

هر اقدامی را که بخواهد انجام می دهد.
آیا  این پرسش که  به  پاسخ  کمالوندی در 
طرف های مقابل ایران در کمیسیون برجام 
نقض تعهدات آمریکا را پذیرفتند، با تاکید 
بر اینکه موضع گیری کشورهای مختلف در 
سیاسی  موضع گیری  معموال  موضوع  این 
است، گفت: هیچ کشوری از تفسیر آمریکا 
نیز  برخی همراهی ها  اگرچه  نکرد  حمایت 
با آمریکا وجود داشت اما فضای دوگانه ای 
نهایت  در  بود.  حاکم  اخیر  مذاکرات  در 

به  کرد،  مطرح  آمریکا  که  آنچه  اساس  بر 
نگذارند  که  دادند  قول  دیگر  کشورهای 

اجرای این قانون آثاری داشته باشد.
امکان  حقوقی  نظر  از  اینکه  بیان  با  وی 
دارد،  وجود  نظر  مورد  قانون  از  جلوگیری 
خاطرنشان کرد: از نظر ما اینکه این قانون 
کفایت  تنهایی  به  باشد  نداشته  آثاری 
ببینیم  و  بمانیم  منتظر  باید  اما  نمی کند 
می کند  عمل  خود  قول  به  آمریکا  آیا  که 

یا خیر؟
درباره  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
تفاسیر مختلف از امضا نکردن رییس جمهور 
آمریکا بر سند قانون اخیر اعمال تحریم ها 
علیه ایران، اظهار کرد: این می تواند تفسیر 
دلیل  همین  به  که  باشد  داشته  دوگانه ای 
است که  آنها به دنبال اجرای برجام هستند.

کمالوندی در رابطه با بدعهدی های آمریکا 
آمریکا مشکل  با  قطعا  ما  خاطرنشان کرد: 
بیشتر  مشکالت  برای  و  داریم  و  داشته 
می دانند  نیز  آنها  کرده ایم.  طراحی  نیز 
بسته  دستش  ایران  اسالمی  جمهوری  که 
جمهوری  باشد  قرار  چنانچه  و  نیست 
اسالمی ایران به شرایط قبل باز گردد حتما 
و  می گردد  باز  خود  گذشته  به  سرعت  با 

حتی از آن نیز فراتر می رود.
است  مهم  که  آنچه  کرد:  تاکید  وی 
ساله  چندین  کار  نتیجه  که  است  این 
با  ایران  اسالمی  جمهوری  مذاکرات  در 
که  است  همه  نفع  به  جهانی  قدرت های 

باید حفظ شود و از طرف جمهوری اسالمی 
تعهد  این  اجرای  نحوه  بر  حتما  نیز  ایران 
وجود  نظارت  مختلف  کشورهای  سوی  از 
خواهد داشت و گزارش های مربوطه نیز به 

هیات نظارت ارائه خواهد شد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره اینکه 
جلسه  در  آمریکایی ها  قول  به  می توان  آیا 
اخیر کمیسیون برجام اعتماد کرد، با بیان 
است،  دولت  تصمیم  موضوع  این  اینکه 
امنیت  شورای  توسط  برجام  کرد:  اظهار 
برای  بین المللی  تعهدی  و  شده  تصویب 
دولت محسوب می شود. همانطور که دولت 
جمهوری اسالمی ایران نمی تواند تعهداتی 
داشته باشد و به بهانه تغییر دولت تعهدات 
طرف  در  که  دولتی  هر  ندهد،  انجام  را 
تعهد  باید  نیز حتما  بیاید  کار  روی  مقابل 
برجام را ادامه دهد و چنانچه ادامه ندهد با 

مشکالتی مواجه خواهد شد.
این  از  دیگری  بخش  در  کمالوندی 
اگر  اینکه  بیان  با  تلویزیونی  گفت وگوی 
این  نشود  اجرا  برجام،  به  مربوط  تحوالت 
اظهار  شد،  خواهد  منزوی  که  آمریکاست 
کاری  بتواند  آمریکا  نمی رسد  نظر  به  کرد: 
کند که آسیب های تحریم های قبلی را تکرار 
تحریم ها  آن  گفت  می توان  درواقع  و  کند 

دیگر نمی تواند مثل گذشته تکرار شود.
جمهوری  که  صورتی  در  تنها  افزود:  وی 
مدیریت  درستی  به  را  موضوعات  اسالمی 
است شرایط عوض شود چرا  نکند ممکن 

که در حال حاضر فضا برای طرف مقابل و 
عهدشکنی هایش اصال مناسب نیست.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه 
تحریم ها برای اقتصاد ما مشکل زا بوده است 
آیا می توان  این پرسش که  به  پاسخ  و در 
کرد:  اظهار  یا خیر،  کرد  اعتماد  آمریکا  به 
از همکاران من  یکی  توسط  کتابی که  در 
ایران  بین  ارتباط  موضوع  بود  نوشته شده 
و آمریکا مطرح شده است و در آن جا این 
مساله مطرح می شود که بین ایران و آمریکا 
یک رویارویی دائمی وجود دارد و تجربه ما 
در  ما که کشوری  که  را می گوید  این  نیز 
با آمریکا  ابرقدرت های جهانی هستیم  حد 

مشکالتی خواهیم داشت.
جهانی  سطح  در  ابرقدرت بودن  افزود:  وی 
نیست  اقتصادی  و  نظامی  معنای  به  حتما 
هرچند که ما در این دو زمینه هم به لطف 
انقالب اسالمی جایگاه خوبی داریم اما در 
اسالمی  جمهوری  که  گفت  باید  حال  هر 
که  دارد  قدرتمندی  بسیار  ایدئولوژی 
است.  بوده  آمریکا  با  تقابل  در  گذشته  از 
آمریکا  و  شوروی  بین  تقابل  که  همچنان 
نیز یک تقابل ایدئولوژیک بود اما در آن جا 
پوچ بودن  باعث شکست شوروی شد  آنچه 
می شد  محسوب  کشور  این  ایدئولوژی 
وگرنه توان نظامی و اقتصادی شوروری کم 

از آمریکا نبود.
حاضر  حال  در  اما  داد:  ادامه  کمالوندی 
حوزه  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
است  عیار  تمام  ابرقدرت  یک  ایدئولوژیک 
و به همین دلیل است که کشورهای غربی 
می کوشند با نشان دادن چهره ای از اسالم 
این  ندارد  واقعی  با اسالم  که هیچ نسبتی 

ایدئولوژی را تضعیف کنند.
پایان  در  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
این گفت وگوی تلویزیونی با اشاره به علت 
ایران  به  غرب  اقتصادی  فشارهای  اصلی 
لحاظ  از  می کوشند  غربی ها  اگر  گفت: 
انرژی  حوزه  در  همچنین  و  اقتصادی  
که  است  دلیل  این  به  بیاورند  فشار  اتمی 
و  اسالم  ام القرای جهان  اسالمی  جمهوری 
اما در  نشود  برای کشورهای دیگر  الگویی 

این زمینه موفق نخواهند بود.

بهروز کمالوندی:

برای مقابله با بدعهدی های آمریکا طراحی های الزم انجام شده است

وضعیت  فرمان  آمریکا  جمهور  رئیس 
اضطراری ملی برای ایران و چند کشور دیگر 

را تمدید کرد.
با ارسال  اوباما رییس جمهور آمریکا  باراک 
نامه ای به رئیس مجلس نمایندگان وضعیت 
اضطراری ملی را برای کشورهای ایران، کوبا، 
لیبی، زیمبابوه، ونزوئال و اوکراین برای یک 

سال دیگر تمدید کرد.
اضطراری  وضع  تمدید  درباره  نامه  این  در 
در خصوص ایران آمده است: رییس جمهور 
امریکا در 15 مارس سال 1995 با صدور یک 
فرمان اجرایی، برای ایران وضعیت اضطراری 
ملی صادر کرد تا با اقدامات و سیاست های 
جمهور  رییس  کند.  مقابله  ایران  دولت 
همچنین در ماه مه 1995 با صدور فرمانی 
دیگر تحریم های جامع تری علیه ایران وضع 
رییس  نیز   1997 سال  اوت   19 در  کرد. 
جمهور فرمان های پیشین را مورد تایید قرار 
داد. اوباما در ادامه آورده است: در چهاردهم 
اروپا  اتحادیه  ژوئیه سال 2015 گروه 5+1، 

اقدام  برنامه جامع  بر سر  توافق  به  ایران  و 
مشترک)برجام( دست یافتند تا این موضوع 
را که برنامه هسته ای ایران منحصرا صلح آمیز 
است و صلح آمیز باقی بماند، تضمین کنند. 
برجام در شانزدهم ژانویه سال 2016 پس از 
آن اجرایی شد که آژانس بین المللی انرژی 
که  موضوع  این  گزارشی  انتشار  با  اتمی 
ایران تمامی گام های کلیدی مرتبط با برنامه 
هسته ای اش را برداشته است، راستی آزمایی و 
تایید کرد. وزیر امور خارجه آمریکا این گزارش 
ها را تایید کرد. در نتیجه واشنگتن تحریم های 
مرتبط هسته ای ایران را به این خاطر که این 
کشور به تعهداتش در برجام پایبند بوده، لغو 
کرد اما شماری از تحریم های غیر هسته ای 

همچنان به قوت خود باقی است.
همچنین در این نامه آمده است: از زمان روز 
اجرای توافق، آژانس بین المللی انرژی اتمی 
بارها اقدام به راستی آزمایی کرده و وزیر امور 
خارجه نیز این موضوع را تایید کرده که ایران 
به تعهداتش تحت برجام عمل کرده است. 
را  موضوع  این  همچنان  که  برجام  از  جدا 
که برنامه هسته ای ایران منحصرا صلح آمیز 
باشد تضمین می کند، برخی از سیاست های 
ملی،  امنیت  علیه  ایران  دولت  تهدیدآمیز 
سیاست خارجی  و اقتصادی آمریکا همچنان 
ادامه دارد. از این رو، وضعیت  اضطراری که در 
15 مارس 1995 وضع شده است باید تا پس 
بنابراین  کند.  پیدا  مارس2017ادامه  از 15 
بر اساس تبصره 202 وضعیت های اضطرای 
ملی آمریکا من وضع اضطراری را درخصوص 
ایران برای یک سال دیگر در دستور اجرایی 

12957 تمدید می کنم.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
کویتی  مقامات  اخیر  اظهارات  مورد  در 
شورای  پیام  است  قرار  اینکه  بر  مبنی 
همکاری خلیج فارس را به ایران منتقل 
هیچ  تاکنون  ایران  کرد:  اعالم  کنند، 
گونه پیشنهاد رسمی و مشخصی را در 
کویتی  مقامات  سوی  از  خصوص  این 

دریافت نکرده است.
و  مقامات  اخیر  هفته های  طول  در 
اند  کرده  اعالم  بارها  کویتی  رسانه های 
شورای  از  نمایندگی  به  است  قرار  که 
به  را  پیامی   فارس،  خلیج  همکاری 
قاسمی  بهرام  که  کنند  منتقل  ایران 
در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به سوالی 
این  در  را  پیامی  ایران  آیا  که  مبنی 
کرده  دریافت  کویت  کشور  از  زمینه 
از مجاری  تاکنون  ، گفت: »ایران  است 
تاریخ   و  پیشنهاد  رسمی  و  دیپلماتیک 
دریافت  کویتی  برادران  از  را  مشخصی 

نکرده است.«
این دیپلمات ارشد کشورمان ادامه داد: 
پیشنهادی  هرگونه  دریافت  محض  »به 
را  موضوع  این  ایران  اسالمی  جمهوری 
مورد بررسی قرار می دهد و در مورد آن 

تصمیم گیری می کند.
وی در پاسـخ بـه این سـوال که مقامات 
بـا  تماس هـا  کرده انـد،  اعـالم  کویتـی 
بـرادران ایرانـی برای تعیین یـک تاریخ 
مناسـب بـرای تحویـل پیام کشـورهای 
شـورای همـکاری خلیـج )فـارس( بـه 

افـزود:  اسـت،   انجـام  در حـال  تهـران 
»همانطـور کـه گفتـم هنـوز پیشـنهاد 
مشـخصی از طریق مجـاری دیپلماتیک 
بـرای مـا ارسـال نشـده و ایـن موضـوع 

شـامل زمـان ایـن سـفر نیز اسـت.«

سخنگوی وزارت امور خارجه:

 ایران هنوز پیام مشخصی را از کویت 
دریافت نکرده است

اد      امه از صفحه1
وی افزود: ما بر اساس تعالیم اسالم از مبارزات 
مردم فلسطین برای اعاده استقالل و اعمال اراده 

آنها بر سرنوشت خود حمایت خواهیم کرد.
بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  اطالعات  وزیر 
اینکه نظر جمهوری اسالمی ایران در خصوص 
مشکالت سیاسی و اقتصادی نوار غزه و مردم 
فلسطین چیست؟ گفت: نظام جمهوری اسالمی 
ایران همواره از نوار غزه و مردم مظلوم فلسطین 
حمایت کرده است و خواهد کرد و این راهبرد را تا 
زمان پیروزی کامل فلسطینیان و به دست گرفتن 

حاکمیت سرزمین شان ادامه خواهد داد.
é  رژیم اشغالگری  بر  همواره  باید 

صهیونیستی تاکید شود
حجت االسالم و المسلمین سید محمود علوی 
که  پرچمی  گفت:  در سخنانی  اطالعات،  وزیر 
امام در راه مبارزه با فلسطین برداشت پس از 
ایشان خانم مصطفوی دختر گرامی امام راحل با 

توانمندی این مسئولیت را بر عهده گرفت. 
وی با بیان اینکه آیت ا... هاشمی رفسنجانی نیز 
در این خصوص کتابی نوشته است گفت: ایشان 
همواره بر والیت تاکید داشت و رهبر انقالب را 

مایه آرامش نظام می دانست. 
علوی با اشاره به اینکه باید همواره بر اشغالگری 

کرد:  تصریح  شود  تاکید  قدس  اشغالگر  رژیم 
فلسطین سرزمین بی ملتی نبود و مردمی که از 
گوشه و کنار جهان به آنجا آمدند بدون سرزمین 
سکنی  آنجا  در  فلسطین  غصب  با  اما  نبودند 
گزیدند.  وزیر اطالعات گفت: هدف انگلیس از 
استقرار صهیونیستها در فلسطین طرح استعماری 

و  بود  اسالم  دنیای  کردن  شقه  برای  پلیدی 
استمرار این رژیم با روشی نامشروع تر انجام شد. 
در این همایش همچنین خانم »زهرا مصطفوی« 
رئیس و دبیرکل جمعیت دفاع از ملت فلسطین 
در سخنانی گفت: جمعی که در این همایش 
حضور دارند به مسئله فلسطین و مقاومت مردم 
غزه ایمان و اعتقاد دارند و این بسیار ارزشمند 

است.
والمسلمین  االسالم  حجت  همایش  این  در 
امنای  هیات  عضو  رحیمیان«  حسن  »محمد 
نمایندگان   ، فلسطین  ملت  از  دفاع  جمعیت 
جنبش های فلسطینی حماس و جهاد اسالمی، 
سفرای کشورهای اسالمی و دیگر شخصیت های 

کشوری و لشکری حضور دارند. 
این همایش به مناسبت گرامیداشت جانفشانی 
های مردم غزه در شکست دشمن صهیونیستی 
در جنگ 22 روزه سال 2008 هر ساله به همت 

جمعیت دفاع از ملت فلسطین برگزار می شود.

پنجه فوالدین سربازان گمنام بر حنجره تروریستها

در ادامه سیاست های خصمانه واشنگتن علیه ایران

وضعیت اضطراری ملی آمریکا برای ایران 
تمدید شد

معـاون وزیر امـور خارجـه کویت 
اعـام کـرد کـه کشـورش قـرار 
اسـت پیامـی از کشـورهای عضو 
شـورای همکاری خلیج فـارس را 

بـه ایـران تحویـل دهد.
خالـد جـارا...، معـاون وزیـر امور 
خارجه کویـت گفت کـه تماس ها 
بـا بـرادران ایرانـی بـرای تعییـن 
یک تاریخ مناسـب بـرای تحویل 
پیام کشـورهای شـورای همکاری 
خلیج )فـارس( به تهـران در حال 

اسـت. انجام 
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آگهی مزایده فروش زمین
کاربری تجاری، تجاری )محور مجهز(، مجموعه مسکونی، مسکونی و فرهنگی

مدیریت اجرایی طرح ساماندهی تپه مرادآب کرج در نظر دارد، در اجرای بودجه مصوب 
سال 1395، قطعات تفکیکی با مشخصات ذیل، از پاک ثبتی 171/1 واقع در کرج، مهرشهر، 
بلوار ارم، انتهای بلوار آزادی )اراضی طرح ساماندهی( را با شرایط نقد و اقساط و از طریق 
برگزاری مزایده  عمومی به باالترین پیشنهاد واگذار نماید، لذا متقاضیان می توانند همه روزه بجز ایام تعطیل 
از ساعت 8 الی 14/30 به منظور دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده، به دبیرخانه طرح ساماندهی واقع در 
کرج، عظیمیه، بلوار 45 متری بسیج )کاج(، روبروی مجتمع آموزشی شهید چمران مراجعه و یا برای کسب 
اطاعات بیشتر با شماره تلفن های 7-32518385-026 تماس حاصل نمایند، الزم به ذکر است که آخرین 
مهلت شرکت در مزایده، تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 95/11/9 خواهد بود. ضمنا چنانچه برنده مزایده 
قیمت  احتساب  با  ویژه  از تخفیف  نماید  پرداخت  یکجا  بصورت  را  معامله  مورد  بها  قرارداد،  انعقاد  از  قبل  تا 
کارشناسی نقدی بهره مند خواهد شد، بدیهی است مدیریت طرح ساماندهی در رد یا قبول تمام و یا یکی از 

پیشنهادات مختار است.

ردیف
1
2
3
4

شماره قطعه
22
22
17
26

کاربری
مجموعه مسکونی
مجموعه مسکونی

تجاری )محور مجهز(
تجاری )محور مجهز(

مساحت
4842/85
5669/56
667/41
630/13

قیمت پایه مزایده
36/551/004/809  ریال
44/402/214/071 ریال

13/735/039/531 ریال
14/408/701/731 ریال

لیست قطعات با کاربریهای مجموعه مسکونی و تجاری )محور مجهز( با شرایط 20 درصد نقد مابقی اقساط 36 ماهه

لیست قطعات با کاربری های تجاری با شرایط 25 درصد نقد و مابقی اقساط 36 ماهه

ردیف
5
6
7
8
9
10
11

شماره قطعه
44
46
131
132
280
282
283

کاربری
تجاری
تجاری
تجاری
تجاری
تجاری
تجاری
تجاری

مساحت
506/25
506/25
506/25
506/25
506/25
506/25
506/25

قیمت پایه مزایده
7/100/000/000 ریال
7/100/000/000 ریال
7/100/000/000 ریال
7/100/000/000 ریال
7/100/000/000 ریال
7/100/000/000 ریال
7/100/000/000 ریال

لیست قطعات با کاربری مسکونی و فرهنگی با شرایط 30 درصد نقد و مابقی اقساط 30 ماهه

ردیف
12
13
14
15
16
17

شماره قطعه
12
13
14
15
27
51

کاربری
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی

خدمات )فرهنگی(

مساحت
369/66

420
447/85

450
405/84
1969/43

قیمت پایه مزایده
3/543/823/976 ریال
3/795/015/666 ریال
2/944/740/423 ریال
4/066/088/214 ریال
3/801/230/500 ریال
9/900/000/000 ریال

روابط عمومی طرح ساماندهی تپه مرادآب کرج

آیت ا... هاشمی مخزن االسرار انقالب

سردار  هاشمی  آیت ا...  گفت:  مجلس  رئیسه  هیات  عضو  یک 
اقدامات زیربنایی در نفت و بخش های دیگر  با  سازندگی بود که 

باعث دست آوردهای زیادی برای پیشرفت کشور شدند.
هاشمی  آیت ا...  ارتحال  آیین  در  نعتمی  بهروز  ایسنا،  گزارش  به 
رفسنجانی در حسینیه بیت العباس گچساران افزود: همه مردم ایران 
و مسئوالن، عزادار مخزن االسرار انقالب و رفیق رهبری و فرمانده 

بزرگ هشت سال دفاع مقدس هستیم.
این عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: هرگاه کشور با بحران 
مواجه می شد یک حضور آیت ا... در نماز جمعه و یک سخنرانی، 

حالل آن بحران ها می شد.
نعمتی عنوان کرد: دوران مبارزاتی پیش از پیروزی انقالب اسالمی، 
سال های دفاع مقدس، زمان ریاست جمهوری و دوران مظلومیت 
همه نشان دهنده وفاداری آیت ا... هاشمی رفسنجانی به نظام و ولی 
فقیه  است. وی گفت: آیت ا... هاشمی رفسنجانی از جمله رجال 
سیاسی و بلندمرتبه کشورمان است که سختی های زندان ساواک 

را تجربه کرده بود.
هاشمی  آیت ا...  کرد:  خاطرنشان  مجلس  رئیسه  هیات  عضو  این 
نقش  فرمانده جنگ  عنوان  به  اما  نبود  نظامی  اگرچه  رفسنجانی 

اساسی در دوران جنگ تحمیلی داشت.
وی ادامه داد: کسانی که تا دیروز به هاشمی بد کردند و امروز آب 

توبه بر خود می ریزند بدانند توبه آنان پذیرفتنی نیست.
دلیل  به  اضافه کرد: دوران مظلومیت هاشمی رفسنجانی  نعمتی 
برای  شد  وارسته  عالم  این  حق  در  که  نادرستی  تهمت های 

دوستداران انقالب حزن انگیز و مایه عبرت است.
وی اضافه کرد: این رحلت ناگهانی تجربه ای شد تا بیشتر قدر ذخایر 

ارزشمند انقالب اسالمی را بدانیم.

مسعود سلطانی فر دبیر شورای عالی جوانان شد

رییس جمهوری در اجرای ماده 4 اساسنامه شورای عالی جوانان 
و طی حکمی، »مسعود سلطانی فر« را به عنوان دبیر شورای عالی 

جوانان منصوب کرد.
المسلمین  حسن  و  االسالم  ایسنا، متن حکم حجت  به گزارش 

روحانی به این شرح است:
در اجرای بند )10( ماده )4( اساسنامه شورای عالی جوانان مصوب 
1371.5.6 شورای عالی انقالب فرهنگی، به موجب این حکم به 

عنوان »دبیر شورای عالی جوانان« منصوب می شوید.
توفیق شما را در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانون 
مداری، اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید از خداوند 

بزرگ مسألت دارم.

حضور آمریکا در نشست آستانه در هاله ای از ابهام

با نزدیک شدن به زمان مذاکرات صلح سوریه تحت نظارت روسیه و 
ترکیه در آستانه قزاقستان و همزمان شدن آن با انتصاب دونالد ترامپ 
در پست ریاست جمهوری آمریکا همچنان احتمال مشارکت آمریکا 
در این نشست در هاله ای از ابهام است. این ابهام به واکنش کرملین 
بازمی گردد که گفته است نمی تواند توضیح دهد که آیا از واشنگتن 

برای مشارکت در این نشست دعوت خواهد کرد یا نه.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه اسکای نیوز عربی، وزارت 
خارجه آمریکا روز جمعه مشارکتش در نشست آستانه را که قرار 
است 23 ژانویه برگزار شود، تایید کرد و به دولت ترامپ توصیه کرد 

در آن مشارکت کند.
ترامپ دعوت کرده  تیم  از  روزنامه واشنگتن پست نوشت، روسیه 
در این نشست حضور یابد و این یعنی دور زدن دولت باراک اوباما، 

رئیس جمهوری فعلی آمریکا.
به نوشته این روزنامه، سرگئی کیسلیاک، سفیر روسیه در واشنگتن 
در جریان تماس تلفنی در 28 دسامبر با مایکل فلین، مشاور آتی 
امنیت ملی در کاخ سفید از آمریکا برای حضور در نشست آستانه 

دعوت کرد.
این مسئول در تیم ترامپ به روزنامه گفته هیچ تصمیمی در این 

گفت وگوی تلفنی گرفته نشد.
شون اسپیسر، سخنگوی آینده کاخ سفید نیز روز جمعه به خبرنگاران 
گفت: این تماس تلفنی در روز 28 دسامبر انجام شده است. اما در این 
تماس تلفنی به مسائل لجستیکی مقدمات تماس تلفنی بین والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روسیه و دونالد ترامپ بعد از انتصابش پرداخته 
شد.  اما مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت:  ما هیچ 
دعوتنامه رسمی برای مشارکت در این نشست دریافت نکرده ایم و 

دولت کنونی هیچ اعتراضی به مشارکت در این نشست ندارد.
تونر افزود: هر آن دعوتنامه را دریافت کنیم آن را پاسخ مثبت خواهیم 

داد.
این نشست 23 ژانویه آغاز می شود یعنی در روز اول کاری دولت 

جدید ترامپ.
تونر ادامه داد: ما شرکت مستقیم در این نشست نداریم اما با روسیه 
و ترکیه در ارتباط کامل بودیم و دولت ترامپ را به ادامه تالش ها در 

این زمینه تشویق می کنیم.
مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه نیز تاکید کرده است، روسیه 
بر لزوم مشارکت آمریکا در مذاکرات تاکید دارد و دعوت  برای حضور 
در این نشست به زودی صورت خواهد گرفت و واشنگتن باید در این 

نشست حضور یابد.
اما دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین هر گونه واکنش به احتمال 
مشارکت آمریکا در این کنفرانس را رد کرد و گفت: روسیه می خواهد 
مشارکت گسترده تمامی گروه ها را در حل بحران سوریه شاهد باشد.

استفاده داعش و النصره از سالح های شیمیایی

و جبهه  داعش  کرد:  تاکید  روسیه  امور خارجه  وزارت  سخنگوی 
النصره، از سالح های شیمیایی از جمله گاز سارین و خردل در 

سوریه و عراق استفاده می کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خبرگزاری سوریه سانا، 
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با ابراز نگرانی 
شدید از موارد مکرر استفاده تروریست ها از سالح های شیمیایی در 
خاورمیانه به ویژه در عراق و سوریه اعالم کرد، آنچه به خصوص ما 
را نگران می کند این است که تروریست های داعش و جبهه النصره 
و گروه های وابسته به انان نه فقط از مواد شیمیایی و سمی چون 
کلر ،بلکه از گاز های شیمیایی خردل و سارین نیز در حمالتشان 

استفاده می کنند.
گفتنی است سازمان منع تسلیحات شیمیایی با اشاره به این که 
تیم حقیقت یاب این سازمان ،مدارک و شواهدی دال بر استفاده 
تروریست ها از گاز خردل در حمالتشان در عراق و سوریه بدست 
آورده اند و این که داعش فناوری و دانش الزم را در این خصوص 
دارد و ممکن است در ساخت سالح شیمیایی بکار گیرد، اوایل ماه 
مه درباره اقدام داعش به ساخت سالح های شیمیایی و بکارگیری 

این نوع سالح ها در عراق و سوریه هشدار داده بود.

هشدار درباره افزایش ضایعات 
30 درصدی نان

نایب رئیس اتحادیه نان سنگک درباره افزایش 
ضایعات نان از 5 درصد به 30 درصد هشدار 

داد.
اصغر پابرجا در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما 
با اشاره به اینکه ضایعات 10 تا 20 درصدی 
نان در دهه های اخیر معضل این بخش بوده 
این  آزادپزان  طرح  اجرای  با  افزود:  است، 
ضایعات به 3 تا 5 درصد کاهش یافت اما با 
تصویب قانون حذف حریم صنفی این رقم تا 

30 درصد افزایش می یابد.
افزایش  سبب  را  صنفی  حریم  حذف  وی 
میزانی  به  ها  نانوایی  تعداد  کنترل  غیرقابل 
بیشتر بیشتر از نیاز دانست و گفت : هم اکنون 
بیش از هزار نانوایی با مجوز و بدون مجوز با 
حجم پخت 5 تا 10 کیسه آرد، فعال است که 
در صورت افزایش بیش از این تعداد نانوایی 
ها تعداد مصرف کننده کاهش و ضایعات نان 

پخته شده افزایش خواهد یافت.
پابرجا با اشاره به ارسال نان خشک شده به 
دامداری ها ادامه داد: افزایش تعداد نانوایی ها 
سبب کاهش امکان رقابت و افت کیفیت نان 

خواهد شد.
وی اعالم نشدن نرخ جدید برای نان سنگگ را 
در 2 سال گذشته سبب متضرر شدن نانوایان 
اعالم و تصریح کرد: نانوایان هر سال با افزایش 
هزیته کارگر و هزینه های جاری مواجه هستند 

در حالی که قیمت نان ثابت مانده است.
نایب رئیس اتحادیه نان سنگک گفت : تولید 
از  جدید  نرخ  تعیین  مستلزم  باکیفیت  نان 

سوی دولت برای نان است.
استانداردهای  در  آرد  تولید  به  اشاره  با  وی 
انواع  برای  متفاوت  سبوس  حجم  با  مختلف 
نان  برای  سبوس  درصد   12 نان  افزود:  نان 
تافتون  و  لواش  نان  سنگگ، 15 درصد ویژه 
و 18 درصد و 21 درصد سبوس به باال برای 
انواع دیگر نان است که نانوایان براساس نوع 
درخواست مردم درباره میزان سبوس آرد نان 

را طبخ می کنند.
در  را  آرد  در  مخلوط  سبوس  پابرجا،  اقای 
در جنوب شهر کمتر  و  بیشتر  تهران  شمال 
اعالم کرد و گفت: سبوس ماده غذایی است 

که می تواند در انواع نان اضافه شود.
نایب رئیس اتحادیه نان سنگک تصریح کرد: 
که  است  آردی  نوع  به  توجه  با  نان  کیفیت 

کارخانه ها تحویل نانوایی ها می دهد.

خبرخبر

اد      امه از صفحه1
آیت  نگاه  رئیس جمهور گفت:  اول  معاون 
ا... هاشمی به نهاد خانواده سرشار از صفا، 
صمیمیت و محبت  بود و در عین آزادی به 
رعایت حقوق اعضای خانواده تاکید داشت.

ا... هاشمی  وی با بیان اینکه در نگاه آیت 
موضوعات  خانواده،  مسائل  به  رفسنجانی 
جای خود  در  باید  که  دارد  وجود  فراوانی 
به آن پرداخته شود، تصریح کرد: برخورد 
نگاه  گویای  فرزندانش  و  همسر  با  ایشان 
خالف  وبر  است  ایشان  عمیق  اندیشه  و 
در  سنتی،  های  محیط  در  رایج  فرهنگ 
ا...  آیت  های  گفته  و  ها  نوشته  تمامی 
هاشمی از دیرباز تا کنون، همسر و دختران 
خود را با نام و با سادگی خطاب می کرد و 
همین موضوع باعث شد جامعه نیز آن ها را 
با نام بشناسد و شاید در مورد یک روحانی 
و یک مسئول سطح باالی دیگر این مورد 
مصداق نداشته باشد که عامه مردم نام زن 
و دختران او را بدانند و با همان نام آنها را 

در جامعه خطاب قرار دهند.
خاطرات  در  کرد:  اضافه  جهانگیری  دکتر 
روزانه آیت ا... هاشمی رفسنجانی که جزو 
اسناد مهم انقالب و نظام جمهوری اسالمی 
می  مطالعه  را  خاطرات  این  وقتی  است، 
به مسائل  کنیم، در خاطرات برخی روزها 
در  این  و  شده  اشاره  خانواده  داخل  ساده 
همان  خاطرات  در  بعضاً  که  است  حالی 
مسائل  مهمترین  و  ترین  پیچیده  به  روز 
مهمترین  و  است  شده  اشاره  نیز  سیاسی 
پیام این موضوع این است که یک سیاست 
مدار هر چند هم که بزرگ باشد، نمی تواند 
از مسئله خانواده جدا باشد و حتماً بخش 
عمده ای از زمان روز را با خانواده سپری 

می کند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنان 
خود با اشاره به اینکه نگاه مرحوم آیت ا... 
آن  نقش  و  رسانه   به  رفسنجانی  هاشمی 
بینانه  واقع  از  اخیر یکی  بویژه در سالهای 
در  بود، گفت:  ما  زمان  رویکرد های  ترین 
های  گفته  به  است  کافی  خصوص  این 
نوین  ایشان درباره نقش رسانه های  اخیر 
میزان  باالبردن  در  مجازی  های  شبکه  و 
آگاهی مردم و دفاع از جریان آزاد اطالعات 

مراجعه کنیم.
رفسنجانی  هاشمی  ا...  آیت  افزود:  وی 

هوشمند  مداری  سیاست  متفکر،  عالمی 
فقیهی  رهبری  معظم  مقام  تعبیر  به  و 
را  کنونی  جهان  هم  که  بود  شناس  زمان 
از  به خوبی  به درستی می شناخت و هم 
نقش و اثر گذاری مولفه ها و عناصری که 
محصول این جهان هستند، آگاهی داشت. 
از  دیگری  بخش  در  جهانگیری  دکتر 
نقش  و  اهمیت  به  اشاره  با  خود  سخنان 
اظهار  جامعه  مختلف  ابعاد  در  ها  رسانه 
در  که  تعبیری  با  واقعی  مسائل  داشت: 
رسانه ها از آنها وجود دارد گاهی متفاوت 
است و فاصله دارد به همین دلیل توجه به 
نگرش و افکار عمومی اهمیت فراوانی دارد. 
نمی  داد:  ادامه  جمهور  رئیس  اول  معاون 
توان به دلیل آنکه گاهی تصویر واقعیت و 
آنچه در رسانه ها منعکس می شود با هم 
تفاوت دارد از رسانه ها گریخت. نمی توان 
به رسانه ها بدبین بود بلکه باید کوشید تا 
مختلف  مسائل  از  ها  رسانه  که  تصاویری 
به واقعیت های  جامعه منعکس می کنند 
رسانه  دنیای  نزدیکی  نزدیک شود.  جامعه 
ای شده با دنیای واقعی وقتی میسر است 
که اساس کار و فعالیت رسانه ها مبتنی بر 

گفتگو و چرخش آزاد اطالعات باشد.
زمینه  را  ها  رسانه  رسالت  ترین  مهم  وی 
سازی برای وجود گفتگو در جامعه و کمک 
و  کرد  ارزیابی  اطالعات  آزاد  چرخش  به 
گفت: در این صورت است که شاید بتوانیم 
واقعیت ها و تصاویر منعکس شده در رسانه 

ها را به یکدیگر نزدیک کنیم. 
نباید به  ادامه داد: رسانه  دکتر جهانگیری 
زور  اعمال  و  حقیقت  کتمان  برای  ابزاری 

به  دسترسی  از  را  نبایدآن  و  شود  تبدیل 
را  آن  فعالیت  مسیر  و  کرد  منع  حقیقت 

محدود ساخت.
متاسفانه  گفت:  جمهور  رئیس  اول  معاون 
ابزاری  به  رسانه  تبدیل  و  زدگی  سیاست 
برای محدود کردن جامعه از ادراک درست 
و مسلط کردن افراطی گری و خشونت بر 
رسانه ها، تضییع حقوق اساسی ملت است.

و  اطالعات  به  آزاد  دسترسی  حق  وی 
سرنوشت  تعیین  در  آزاد  مشارکت  حق 
برشمرد و گفت:  اساسی ملت  از حقوق  را 
متاسفانه برخی رسانه ها در سال های اخیر 
بر  مردم  حاکمیت  دنبال  به  دادند  نشان 
جریان  آمدن  کار  روی  و  خود  سرنوشت 
اعتدال و عقالنیت نیستند و راهی بر خالف 

این نقش و رسالت برگزیده اند.
این  شاهد  کرد:  اضافه  جهانگیری  دکتر 
منتقد  های  رسانه  برخی  عملکرد  مدعا 
دولت است که به جای نقد سازنده و نقد 
نوعی  از  و سیاست های دولت،  عملکردها 
عملیات و جنگ روانی بعضاً با سرمایه های 
استفاده  دولت  علیه  المال  بیت  و  عمومی 
می کنند و تالش می کنند دولت و مجلس 
برآمده از رای ملت را در ذهن مردم ناتوان 

و ناکارآمد نشان دهند. 
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: نقش 
ملی و تاریخی رسانه ها در چنین شرایطی 
و  مسائل  فهم  به  عموم  ترغیب  تواند  می 
مصالح ملی و دعوت جامعه به گفتگوهای 
عقالنی به دور از سوء ظن و تنش باشد. ما 
نیازمند آن هستیم که بر سر مسائل ملی 
شکل  سازنده  گفتگوهای  کشور  اساسی  و 

ظن  سوء  یکدیگر  به  آنکه  بدون  بگیرد 
داشته باشیم و در جامعه تنش ایجاد کنیم.

امروز  جهان  در  ایران  اینکه  بیان  با  وی 
خاورمیانه  پرمخاطره  و  ناامن  منطقه  در 
است،  توسعه  به  رو  و  امن  آرام،  کشوری 
حاکمیت  جز  عزمی  دولت  کرد:  تاکید 
قانون، مبارزه با فساد و پیشرفت و توسعه 

کشور ندارد.
دکتر جهانگیری گفت: از همه رسانه های 
امن،  جامعه  که  خواهم  می  دولت  مخالف 
و  آگاه  رهبری  از  برخوردار  و  مقتدر  نظام 
نشان  آشفته  و  ناتوان  ناامن،  را  هوشمند 

ندهند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنان 
از  بزرگی  سهم  اینکه  بر  تاکید  با  خود 
پیشرفت ایران در زمینه های مختلف یقیناً 
بر دوش زنان فرهیخته و فعال کشور است، 
تمدن  و  تاریخ  در  زن  کرد:  نشان  خاطر 
اسالمی و ایرانی ما از جایگاه و مقام باالیی 

برخوردار است. 
در  بزرگ  مردان  نام  هرجا  افزود:  وی 
و سایر عرصه  و سیاست  دین  زمینه های 
در  نیز  بزرگ  زنانی  نام  شود  می  برده  ها 
کنار و دوشادوش آنها آمده است. در تاریخ 
های  اندیشه  و  انقالب  برکت  به  ما  معاصر 
از مشارکت  به سطوح جدیدی  امام راحل 
سیاسی و اجتماعی زنان رسیده ایم و امروز 
در هر عرصه ای از توسعه همه جانبه کشور 
نمی  زنان آن حوزه  به حضور  توجه  بدون 

توان موفق بود.
آموزش،  در  زنان  افزود:  جهانگیری  دکتر 
هنر، ورزش، مدیریت، سیاست، کارآفرینی 
با  نیکوکاری  امور  و  مدنی  های  فعالیت  و 
شتابی حتی بیشتر از شتاب مردان حماسه 
آفرین هستند و حتی در عرصه های جهانی 

برای کشور افتخار کسب می کنند.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه 
رسانه ها می توانند تصویرگران شایسته ای 
باشند،  جامعه  در  زنان  تحرک  و  نقش  از 
و  از حضور  نیز  البته رسانه ها خود  گفت: 
مند  بهره  کشور  در  زنان  معنای  پر  نقش 
بوده اند و شاهد فعالیت موفق زنان روزنامه 

نگار، هنرمند و فعاالن رسانه ای هستند. 
و مسئولین  نظام  دارد همه  افزود: جا  وی 
کشور از شکوفایی زنان اطالع یابند و زمینه 

را برای رشد بیشتر آنان فراهم سازد.

اسحاق جهانگیری:

مسائل کشور بدون نقش سازنده رسانه حل نمی شود

مرکـزی  هیئـت  رئیـس  نایـب 
نظـارت بر پنجمیـن دوره انتخابات 
شـهر و روسـتا یکـی از مهم تریـن 
صالحیـت  بررسـی  مالک هـای 
کاندیداهـای ایـن دوره از انتخابات 
را مرزبنـدی آن هـا بـا فتنـه سـال 

دانسـت.  88
نایـب  کولیونـد  محمدجـواد 
رئیـس هیئـت مرکـزی نظـارت بر 
و  انتخابـات شـهر  دوره  پنجمیـن 
روسـتا در گفت وگـو بـا خبرگزاری 
تسـنیم با اشـاره بـه روند بررسـی 
پنجمیـن  کاندیداهـای  صالحیـت 
دوره انتخابـات شـوراهای شـهر و 
روسـتا، گفـت: یکـی از مهم تریـن 
صالحیـت  بررسـی  مالک هـای 
دوره  پنجمیـن  کاندیداهـای 
انتخابات شـوراهای شـهر و روستا، 
سـال  فتنـه  بـا  آن هـا  مرزبنـدی 
88 و اظهارنظرهـا و عملکردشـان 

ایـن موضـوع اسـت. پیرامـون 
اینکـه اعضـای  وی بـا تأکیـد بـر 
انتخابـات  هیئت هـای نظـارت بـر 
در تمامی شهرسـتان ها بـا دقت از 
ورود افـراد مسـئله دار و نیز فعاالن 
فتنـه  به انتخابات شـوراهای شـهر 
و روسـتا بـه طور جـدی جلوگیری 
می کننـد، افـزود: مـا نمی خواهیـم 
تجربه اولین دوره شـوراهای شـهر 

و روسـتا دوبـاره تکرار شـود.
مرکـزی  هیئـت  رئیـس  نایـب 
نظـارت بر پنجمیـن دوره انتخابات 
کـرد:  اظهـار  روسـتا،  و  شـهر 
فتنه گـران در سـال 88 خسـارات 
مـردم  نظـام،  بـر  جبران ناپذیـری 

و انقـالب وارد کردنـد کـه نبایـد 
ایـن افـراد وارد صحنـه انتخابـات 
و  تصمیم گیـری  حوزه هـای  و 

شـوند. کشـور  تصمیم سـازی 
شـورای  تسـنیم،  گـزارش  بـه 
نگهبـان در جلسـه ششـم مـرداد 
پیشـنهاد  بـا  نهـاد  ایـن  امسـال 
برگـزاری  بـرای  کشـور  وزارت 
و  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
روز  و روسـتا در  شـوراهای شـهر 
آینـده  سـال  اردیبهشـت  ماه   29

کـرد. موافقـت 
بـه  بنـا  کشـور  وزارت  همچنیـن 
مـاه  بـا  خردادمـاه  ایـام  تقـارن 
شـورای  بـه  رمضـان  مبـارک 
نگهبـان پیشـنهاد کـرده بـود کـه 
و  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
زودتـر  روسـتا  و  شـهر  شـوراهای 
از موعـد مقـرر برگـزار شـود کـه 
شـورای نگهبـان بـا این پیشـنهاد 

کـرد. موافقـت 
محمـد  جلسـه ای  در  پیشـتر، 
عنـوان  بـه  شاه نشـین  محمـودی 
رئیـس، محمـد جـواد کولیونـد به 
عنوان نایـب رئیس، فرهـاد تجری 
به عنوان سـخنگو و بهرام پارسایی 
نیـز بـه عنوان دبیـر هیئت مرکزی 
شـوراهای  انتخابـات  بـر  نظـارت 
انتخـاب  روسـتا  و  اسـالمی شـهر 

شـده اند.
سـخنگوی  کدخدایـی  عباسـعلی 
شـورای نگهبـان نیـز پیشـتر گفته 
بود کـه دولت تـالش دارد انتخابات 
بـه  را  روسـتا  و  شـهر  شـوراهای 
صـورت الکترونیـک برگـزار کنـد.

کولیوند:

مرزبندی با »فتنه« مالک بررسی صالحیت 
کاندیداهای انتخابات شوراهاست
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ضرورت ساماندهی زنان کارتن خواب 
در  جامعه

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه 
تشکیل  زنان  را  ها  خواب  کارتن  درصد   10
می دهند، گفت: باید برنامه ریزی را به سمتی 
برد تا از کارتن خوابی جلوگیری شود نه اینکه 
با مطرح کردن موضوعاتی همچون عقیم سازی 

در پی پاک کردن صورت مساله باشیم.
رسول خضری با تاکید بر ضرورت جمع آوری 
افزود:  شهرها،  سطح  از  خواب  کارتن  زنان 
واقعیت آن است که 10 درصد کارتن خواب ها 
را زنان تشکیل می دهند که رقم بسیار باالیی 
نفر  هزار   10 حدود  از  که  معنا  بدان  است 
کارتن خواب، هزار نفر از آنها به زنان اختصاص 

دارد.
مجلس  در  وپیرانشهر  سردشت  مردم  نماینده 
شورای اسالمی با انتقاد از طرح موضوع عقیم 
سازی، ادامه داد: باید برنامه ریزی را به سمتی 
برد تا از کارتن خوابی جلوگیری شود نه اینکه 
هربار با مطرح کردن موضوعاتی همچون عقیم 

سازی در پی پاک کردن صورت مساله باشیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: 
قانون  طبق  و  است  اقدام خالفی  سازی  عقیم 
اساسی هر فردی با رضایت خود اختیاراتی دارد 
جای  به  و  عقیم  را  افراد  توان  نمی  زور  به  و 

اشخاص درباره حقوق آنها تصمیم گیری کرد.
بر  بارها  رهبری  معظم  مقام  شد:  یادآور  وی 
کردند  تاکید  اجتماعی  و  فرهنگی  مسایل 
دولت  های  اولویت  جزو  موضوع  این  باید  که 
این  وجود  با  متاسفانه  گیرد؛  قرار  مجلس  و 
آسیب های  جمعیت  به  سال  هر  اما  تاکیدات 

اجتماعی و معتادان اضافه می شود.
کارتن  زنان  شک  بدون  کرد:  تاکید  خضری 
لحاظ  از  را  سالمی  فرزندان  نمی توانند  خواب 
است  الزم  که  آورند  دنیا  به  روحی  و  جسمی 
نهادهایی همچون بهزیستی و وزارت کشور که 
مستقیما در این زمینه مسئولیت دارند با توان 
بیشتری در زمینه حمایت از این افراد فعالیت 

داشته باشند.
مجلس  در  وپیرانشهر  سردشت  مردم  نماینده 
سازمان های  دیگر  سویی  از  داد:  ادامه  دهم، 
که  دارند  باالیی  بسیار  ظرفیت  نیز  نهاد  مردم 
می توان از این ظرفیت در جمع آوری کارتن 
کشورمان جزو  امروزه  کرد،  استفاده  ها  خواب 
25 کشوری است که در درگیر معضالت مواد 
حوزه،  این  در  طلبد  می  لذا  و  است  مخدر 

مدیریتی یکپارچه داشته باشیم.
شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
ها  خواب  کارتن  ساماندهی  گفت:  اسالمی، 
صورت  در  که  است  پسندیده  بسیار  اقدامی 
را  سالمی  افراد  توان  می  معتادان  بازپروری 
در  نیز  را  هزینه  کنترل  و  داد  جامعه  تحویل 

حوزه سالمت شاهد بود.

تحریم های بانکی بزرگترین مانع 
سرمایه گذاری خارجی در ایران

اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  عضوکمیسیون 
در  خارجی  گذاری  سرمایه  مانع  ترین  اصلی 
کشور را باقی ماندن تحریم های بانکی عنوان 

کرد.
جذب  موانع  به  اشاره  با  خادمی،  ا...  هدایت   
داشتیم  انتظار  گفت:  خارجی  گذاری  سرمایه 
که مذاکرات برجام  به گونه ای رقم بخورد که 
سوئیفت بانک ها آزاد و تبادالت مالی به راحتی 
انجام شود به طوری که  می توانستیم ال سی 
بازکرده و گارانتی و ضمانت نامه های بانکی را 
صادر کرده و کشورهای دیگر نیز می توانستند 
از ال سی هایی که ما برای آن ها باز می کنیم، 

برداشت کنند.
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای 
جزء  سی  ال  کردن  باز  اینکه  بیان  با  اسالمی 
المللی  بین  تجارت  نیاز  مورد  های  حداقل 
جایی  آن  از  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  است، 
که موضوع تحریم های بانکی ایران هنوز حل و 
روشن نشده است، سرمایه گذاران خارجی نمی 

توانند در کشور ما سرمایه گذاری کنند.
 وی افزود: زمانی که سرمایه گذار می خواهد 
ال  باید  کند  منعقد  گذاری  سرمایه  قرارداد 
توانیم  نمی  اما  شود  باز  اسنادی(  سی)اعتبار 
این کار را انجام دهیم و باید ارسال منابع مالی 
انجام شود که چون سوئیفت وجود ندارد بین 
بانک های بزرگ با یکدیگر ارتباط برقرار نمی 
شود که این یکی از موانع اصلی سرمایه گذاری 

خارجی در ایران است.
خادمی تصریح کرد: ایران دارای پتانسیل های 
برای  گذاران  سرمایه  بهشت  و  است  بسیاری 
نگرفته  انجام  کار  چون  است،  گذاری  سرمایه 
عالقه  نیز  ها  خارجی  و  است  فراوان  ایران  در 
مند سرمایه گذاری هستند اما در شرایطی که 

مشکالت تحریم های بانکی مرتفع شود.
مجلس  در  باغملک  و  ایذه  مردم  نماینده 
به  گذار  سرمایه  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای 
می  گذاری  سرمایه  برای  امن  محیط  دنبال 
از  امن  محیط  این  خوشبختانه  افزود:  گردد، 
نظر  از  ولی  دارد  وجود  ایران  در  فیزیکی  نظر 
تحریم  مشکالت  با  مالی  منابع  به  دسترسی 
بانکی روبرو هستیم که بزرگترین مانع سرمایه 

گذاری به شمار می رود.
انرژی مجلس شورای اسالمی  عضو کمیسیون 
از  سال   2 حدود  گذشت  با  کرد:  نشان  خاطر 
اتفاقی  ها  تحریم  لغو  حوزه  در  برجام،  امضای 
نیفتاده است که امیدواریم هر چه سریع تر این 

اتفاق رخ دهد.

ضرورت اجرای کامل پزشک خانواده در طرح تحول 
سالمت 

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس با تاکید بر حمایت همه جانبه 
مجلس از اجرای طرح تحول سالمت، بر ضرورت اجرای کامل پزشک 

خانواده، سیستم ارجاع و پرونده الکترونیکی تاکید کرد.
اجرای  بر  مبنی  شده  مطرح  اظهارات  درخصوص  عابدی  حیدرعلی 
پزشک خانواده در 60 درصد استان ها و روستاهای کشور، گفت: یکی از 
زیرساخت های شبکه بهداشت ودرمان کشور ایجاد خانه های بهداشت 
و مراکز بهداشتی و درمانی کشور است و در حال حاضر نزدیک به  
30 سال است که مسئوالن کشورمان دراین زمینه مشغول به فعالیت 

هستند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه با 
اجرای طرح تحول سالمت، در ایجاد شبکه های بهداشت تسریع شده 
است، افزود: اگرچه سطح اول ارایه خدمات بهداشت و درمان کشور 
خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی روستایی وشهری بوده 
درمراکز  ارجاع  نظام  تحول سالمت  اجرای طرح  از  قبل  تا  اما  است 
بهداشتی و درمانی وجود نداشت که بعد از اجرای طرح تحول مشکل 
رفع شد؛ یعنی بیمار پس از ورود به خانه های بهداشت می تواند به 

پزشک خانواده مراجعه کند.
وی با تاکید بر اجرای پزشک خانواده در سطح یک، گفت: البته قدم 
بعدی دراین خصوص ارجاع به سطح باالتر و پلی کلینیک تخصصی 
پزشک  به  شرایط  دراین  نباید  را  بیمار  عمومی  پزشک  یعنی  است؛ 

عمومی دیگری ارجاع دهد.
عابدی با بیان اینکه پلی کلینیک های تخصصی هم اکنون در حال 
شکل گیری هستند، گفت: امیدواریم که درطی 2 سال آینده پروژه 

پزشک خانواده در کل کشور اجرایی شود.
وی با تایید اجرای پزشک خانواده در 60 درصد استان ها و روستاهای 
کشور، تصریح کرد: اگرچه این طرح در سطح روستاها به خوبی اجرا 
شده اما در مراکز شهری شکل نگرفته که البته تالش ها برای اجرای آن 

در سطح شهرها نیز در دستور کار است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به تصویب ماده ای در برنامه 
ششم توسعه درباره توسعه مراقبت های پرستاری در منزل و تاثیر مثبت 
آن در اجرای پزشک خانواده، افزود: در مصوبه مجلس پیشنهاد شد که 
دولت باید با برنامه ریزی های الزم سیستم مراقبتی برای بیماران مزمن 
را  طراحی کند، یعنی با استفاده از پرستاران، کمک پرستاران، بهیاران 
به اجرای پزشک خانواده به منظور تکمیل حلقه مفقوده طرح تحول 
سالمت کمک کند. وی درباره اظهارات مطرح شده مبنی بر کاهش 
سهم بودجه پزشک خانواده در الیحه بودجه سال 96، تصریح کرد: در 
حال حاضر بررسی الیحه بودجه درکمیسیون تلفیق مراحل اولیه خود 
را می گذراند، ضمن اینکه در طرح تحول سالمت بودجه ها به صورت 
کلی پیش بینی می شود و مسئوالن این وزارتخانه برای بخش های 
مختلف بودجه را تقسیم بندی می کنند بنابراین بعید است که بودجه 

کاهش پیداکرده باشد.
عابدی گفت: اگر سازمان برنامه و بودجه اقدام به کاهش بودجه کرده 
باشد قابل مذاکره بوده و مهم پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان است، اما 
طبق مصوبات برنامه ششم وزارت بهداشت تقویت می شود و برای اجرا 
مشکلی نخواهد داشت، بنابراین از وزارت بهداشت و درمان انتظارمی 
رود که سیستم پزشک خانواده را تکمیل و حلقه های مفقوده مانند 
تکمیل پلی کلینک های تخصصی را در دستور کار  قرار داده و سیستم 

نظام ارجاع را راه اندازی و پرونده الکترونیکی را اجرایی کند.
افزود:  اسالمی،  شورای  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
شرط اصلی کمیسیون بهداشت و درمان در حمایت از طرح تحول 
سالمت، اجرای سیستم پزشک خانواده، سیستم ارجاع و پرونده های 
الکترونیکی است. حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: طرح پزشک خانواده در حدود 60 درصد نقاط کشور 
شامل روستاها، شهرهای زیر 20 هزار نفر، مناطق عشایری و بخشی از 

شهرهای زیر 50 و 100 هزار نفر اجرا شده است.

با مصوبه نمایندگان؛
قیمت سیگار بر روی پاکت های آن درج می شود

نمایندگان مردم در خانه ملت، وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف 
پاکت   روی  بر  درج  برای  انواع سیگار  فروشی  قیمت خرده  اعالم  به 

محصول کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح شنبه مجلس شورای اسالمی در 
جریان بررسی مواد ارجاعی الیحه برنامه ششم توسعه کل کشور با بند 
)ب( و )ج( ماده 88 این الیحه موافقت کردند. این در حالی است که این 

ماده ناظر به مالیات انواع سیگار تولیدی و وارداتی است.
براساس بند )ب( ماده 88 ؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای 

سال 1396 موظف است:
1- قیمت خرده فروشی انواع سیگار و محصوالت دخانی ماخذ محاسبه 
مالیات موضوع این بند را به مراجع ذیربط و برای درج بر روی پاکت 

محصول اعالم نماید.
سیستم  به  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  برخط  دسترسی  امکان   -2
انواع محصوالت دخانی را  اطالعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و 

فراهم نماید.
همچنین بر اساس بند )ج(، مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام 
مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثنای نرخ مضاعف این ماده 
خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این 
ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانه داری کل کشور 

واریز نماید.

سخت گیری دولت در حذف یارانه پردرآمدها 
عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس، دلیل عدم حذف 
یارانه پردرآمدها را سخت گیری دولت و عدم اجرای قانون بودجه 95 
عنوان کرد. مهرداد الهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای 
اسالمی درباره مالک تشخیص پردرآمدها برای حذف یارانه نقدی آنها، 
اظهار کرد: برای تشخیص پر درآمدها و اقشار برخوردار، دولت با این 
قضیه سخت برخورد می کند، در حالی که در قانون بودجه 95 ما برای 

دولت فهرست افرادی که پردرآمد محسوب می شوند را آورده ایم.
آنها مشمول حذف  یارانه  که  افرادی  بودجه 95  قانون  افزود:در  وی 
می شود را نام برده ایم؛ از جمله تجار و مقامات که در قانون تعریف شده 
و همچنین افرادی که درآمد سالیانه آنها بیشتر از 350 میلیون ریال 
باشد. الهوتی خاطرنشان کرد: دولت برای این کار می تواند از وزارت 
اقتصاد و دارایی کمک بگیرد چرا که االن وزارت دارایی ماخذ منابع 
وصولی مالیات را در اختیار دارد و این بانک اطالعاتی کامال مشخص 
است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم با اشاره به اینکه 
دولت می گوید قانون اشکال دارد، گفت:ما نمی گوییم دولت یارانه همه 
قانونی که وضع  از 100 درصد  اگر دولت  بلکه  اقشار را حذف کند، 
کرده ایم 70 درصد آن را که به نظر خودش درست است، اجرا می کرد 
و با این کار به جای 15 هزار میلیارد، 9 هزار میلیارد از منابع را آزاد 

می کرد، باز هم یک گام رو به جلو برداشته بود.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: در شرایطی 
که دولت با کمبود منابع و کسری بودجه روبرو است می توانست به 
جای انتشار اسناد خزانه، بخشی از این کسری را از محل حذف یارانه 

پردرآمدها بدست آورده و جبران کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم در پاسخ به سوالی درباره مخالفت 
دولت با سرکشی از حساب های بانکی افراد برای حذف پردرآمدها به 
عنوان نقض حریم خصوصی، گفت:به نظر من اشکالی ندارد دولت این 
کار را انجام بدهد و قانون نیز این اجازه را به او داده است، ما بعضی از 
مسائل را خیلی سخت می گیریم در حالی که دولت محرم اسرار مردم 
است و قصد دولت انتشار این صورت حساب ها نیست، بلکه بررسی 

آن ها است.

خبرخبر

جلسه  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
اجتماعی  آسیب های  بررسی  گفت:  دیروز 
طی 3 جلسه در محضر مقام معظم رهبری 

مورد کنکاش قرار گرفت.
نوبت  جهانبخش محبی نیا در نشست علنی 
ارجاعی  ماده  95  بررسی  در جریان  دیروز 
در  کشور  کل  توسعه  ششم  برنامه  الیحه 
»در  اینکه  بر  تأکید  با  اساسی  قانون  اخطار 
ناظر به سیاستگذاری  الف ماده 95 که  بند 
در زمینه آسیب های اجتماعی است، نقش 
مجلس به شکل واضحی تضعیف شده است«، 
اجتماعی«،  عالی  »شورای  تشکیل  با  گفت: 
و  برنامه ها  هماهنگی  و  سیاست گذاری 
دستگاه های  تمامی  عملکرد  بر  نظارت 
اجرایی در اختیار این شورا گذاشته می شود 
اما این اقدام با اصل 110 که ناظر به وظایف 
و اختیارات رهبری است و اصل 60 که اشاره 
دارد  دولت  طریق  از  مجریه  قوه  اعمال  به 
از  قضائیه  قوه  اعمال  درباره  که  اصل 57  و 

طریق دادگستری است، مغایرت دارد.
در  دژ  شاهین  و  میاندوآب  مردم  نماینده 
مسئله  داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس 
عالی  شورای  وظایف  تصویب  نگران کننده، 
انقالب  عالی  شورای  توسط  اجتماعی 
فرهنگی است در حالی که این متن مخالف 

صریح اصل 58 قانون اساسی است چرا که 
این اصل می گوید اعمال قوه مقننه از طریق 

مجلس است.
وی با بیان اینکه با وجود نقش مثبت و بسیار 
تأثیرگذار مجلس در نظام جمهوری اسالمی 
در  شوراهاست  برخی  مصوبه  به  نیازی  چه 
انجام  را  خود  وظایف  باید  آنها  که  حالی 
دهند، گفت: باید مراقبت و مواظبت کرد که 
پیدا  گسترش  توسعه طلبی ها  نوع  این  مبادا 

کند و باز هم مشاهده شود.
رئیس مجلس شورای اسالمی با وارد دانستن 

اخطار محبی نیا گفت: مسئله سیاست گذاری 
در اخطار شما درست است چرا که شورای 
در  کند؛  سیاست گذاری  نمی تواند  مذکور 
مجمع  طریق  از  باید  سیاست گذاری  واقع 
تشخیص مصلحت نظام، مجلس و در برخی 
انقالب  عالی  شورای  خود  توسط  موارد 
کل  باید  اینکه  و  بگیرد  صورت  فرهنگی 
می کردند  واگذار  مجلس  به  را  فوق  وظایف 
مورد تأیید است چرا که مسلماً اینگونه بهتر 

بود.
اجتماعی  آسیب های  بررسی  داد:  ادامه  وی 

طی 3 جلسه در محضر مقام معظم رهبری 
مورد کنکاش قرار گرفت و از آنجا که ایشان 
به این موضوعات بسیار حساس بودند وقت 

مناسبی به این بررسی ها اختصاص دادند.
جلسات  این  در  افزود:  الریجانی  دکتر 
بحث های زیادی شد که بخشی از آن بحث ها 
و نظرات رهبری در برنامه ششم آمده ضمن 
این  در  نهاد   30 نمایندگان  تقریباً  آنکه 
رهبری  همچنین  داشتند،  حضور  جلسات 
انتظار اجرای وظایف در خصوص آسیب های 

اجتماعی را از سوی تمامی قوا داشتند.
در  همچنین  داد:  ادامه  مقننه  قوه  رئیس 
عالی  شورای  وظایف  تصویب  جلسات  این 
اجتماعی  سازمان  همچنین  و  اجتماعی 
مورد  فرهنگی،  انقالب  عالی  شورای  در 
البته مهم عملیاتی شدن  قرار گرفت.  بحث 
بحث های صورت گرفته در محضر رهبری در 
این قانون است؛ مثال باید بدانیم می خواهیم 
برای  یا  و  کنیم  چه  خیابانی  کودکان  برای 

کاهش نرخ طالق چه باید کرد.
وی در پایان گفت: به نظرم توصیه های مقام 
معظم رهبری در آن جلسات سبب شده که 
شورا به موضوع ورود کند و به آن بپردازد در 
حالی که می شد از طریق مجلس نیز انجام 

شود.

نمایندگان مجلس با اشاره به یکسالگی برجام 
گفتند: وزارت امور خارجه کشورمان باید علل 
کمیسیون  گانه   2 نشست های  بی ثمربودن 
مشترک برجام در طول 12 ماه گذشته را به 

مجلس شورای اسالمی گزارش کند.
برجام،  اجرای  سالگرد  اولین  آستانه  در 
نشست کمیسیون مشترک برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( در تاریخ 10 ژانویه 2017 
به منظور بررسی نگرانی های مطروحه از سوی 
ایران در خصوص نقض برجام توسط آمریکا با 
تمدید قانون آیسا ، طی نامه مورخ 26 آذر ) 
16دسامبر( وزیر امور خارجه ایران خطاب به 
موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا به عنوان 
هماهنگ کننده کمیسیون مشترک در وین 
برگزار و با صدور یک بیانیه مطبوعاتی به کار 

خود پایان داد.
دومین  این  برجام  شدن  اجرایی  زمان  از 
اساس  بر  مشترک  کمیسیون  که  است  بار 
به  رسیدگی  برای  و  ایران  درخواست 
بدعهدی های آمریکا و اقدامات غیرمنطبق آن 

کشور با مفاد برجام تشکیل جلسه می دهد.
بر  عالوه  مشترک  کمیسیون  نشست  در 
کارگروه  توسط  شده  ارائه  گزارش  بررسی 
کارشناسی،  نمایندگان کشورمان ضمن ارائه 
از بدعهدی های آمریکا در یک سال  شرحی 
اخیر، با ارائه مستندات حقوقی تمدید قانون 
آیسا را مغایر با تعهدات آمریکا در قالب برجام 

دانستند.
با  نشست  این  در  حاضر  آمریکایی  هیات 
تاکید مجدد بر پایبندی کامل این کشور به 
برجام، ضمن اشاره به عدم امضای این مصوبه 

یک  عنوان  به  آمریکا  رئیس جمهور  از سوی 
تصمیم مهم سیاسی و برشمردن یک سلسله 
سوی  از  که  اجرایی  و  حقوقی  اقدامات  از 
دولت این کشور برای بی اثر کردن قانون آیسا 
صورت گرفته است، عنوان کرد که با اقدامات 
انجام شده، هیچ تاثیر عملی بر قانون مزبور 
مترتب نبوده و تصویب این قانون در کنگره 
این  برجامی  تعهدات  برای  مشکلی  آمریکا 

کشور ایجاد نمی کند!!
نمایندگان سایر دولت های عضو کمیسیون نیز 
در ادامه نشست، با جدی قلمداد کردن نگرانی 
ایران، خواستار اقدامات آمریکا در جهت بالاثر 
ماندن این قانون و شفاف سازی کامل در این 
زمینه شدند به گونه ای که هیچ ابهامی نسبت 
به اینکه این قانون اثری بر تجارت و همکاری 

با ایران ندارد، باقی نماند.
بنابراین گزارش همه کشورها بر تعهد کامل 
اقداماتی  از  پرهیز  ضرورت  و  برجام  به  خود 
برجام در بخش  و جامع  موثر  اجرای  به  که 
لغو تحریم ها لطمه وارد آورد، تاکید کرده و 
بر ضرورت بی اثر ماندن قانون آیسا و نیز سایر 
قوانینی که به موجب برجام اجرای آنها باید 

متوقف باشد، پافشاری کردند.
اما اخبار حاشیه ای از سوی برخی رسانه های 
مواردی  پذیرش  بر  مبنی  آمریکا  به  وابسته 
باعث شد که  این نشست  از برجام در  فراتر 
پیگیری  ستاد  رئیس  عراقچی  عباس  سید 
وال استریت  خبر  تکذیب  با  برجام  اجرای 
ژورنال و با اشاره به اینکه کمیسیون مشترک 
برای  ایران  طرح  با  خود  جلسه  پایان  در 
غنی سازی  تاسیسات  از  رسوبات  پاکسازی 

نطنز موافقت کرد، گفت: بر اساس این طرح 
لوله ها  از  که  غنی شده  مواد  رسوبات  تمام 
کیلو   300 شمول  از  می شوند  آورده  بیرون 
ذخایر مواد غنی شده ایران خارج شده و بدین 
ترتیب ایران قادر خواهد بود مواد بیشتری را 

غنی سازی کند.
آمریکای  و  اروپا  معاون  تخت روانچی  مجید 
منظور  به  که  امور خارجه کشورمان  وزارت 
کمیسیون  نشست  ششمین  در  شرکت 
مشترک برجام )برنامه جامع اقدام مشترک( 
به وین سفر کرده پس از پایان این نشست 
آیسا  تصویب  نفس  ما  دید  از  اینکه  بیان  با 
این  در  کرد:  است، خاطرنشان  برجام  مغایر 
زمینه بحثی طوالنی  شد و تمام اعضا تاکید 
عدم  موجب  که  حرکتی  هر  از  که  داشتند 
انجام تعهدات کشورها شود جلوگیری شود و 
در این زمینه تاکید داشتند که باید به سمت 
اجرای کامل و بدون پیش شرط برجام رفت. 
آنها  که  داشت  ادعا  آمریکایی  هیأت  گفت: 
تعهداتشان  که  نمی دهند  اجازه  عمل  در 
که  اختیاراتی  از  استفاده  با  و  نشود  انجام 
اثرگذاری  جلوی  دارد،  آمریکا  رئیس جمهور 

آیسا را می گیرند.
سالگرد  به  اشاره  با  کولیوند  محمدجواد 
اجرایی شدن توافق هسته ای اظهار داشت: 
اسالمی،  جمهوری  ای  هسته  توافق  برجام 
بازه زمانی 10 ساله دارد که می تواند تا 15 
قالب  در  برجام  بنابراین  شود،  تمدید  سال 
برنامه تعریف می شود که ملزوماتی برای آن 

دیده شد.
نماینده مردم کرج و اشتهارد در مجلس دهم 

شورای اسالمی ادامه داد: در باید و نباید های 
شد  می  مربوط  ایران  به  که  بخشی  برجام، 
100 درصد اجرایی شد اما بخشی که باید از 
سوی کشورهای گروه 1+5 اجرایی می شد، با 

کم و کاست هایی عملیاتی شد.
وی گفت: بخش های نفت و انرژی از سوی 
غرب اجرا شد اما در حوزه بانک ها آمریکا به 
ایران نارو زد، همچنین در خصوص لغو تمدید 
با  ایسا  قانون  جمله  از  گذشته  های  تحریم 
و خلف  مواجه شدیم  ها  آمریکایی  بدعهدی 
وعده کرد. در کنگره نیز 99 نفر از دموکرات 
را  قانون  این  تمدید  ها و جمهوری خواه ها 
امضا کردند که حاکی از مخالف با برجام در 

پشت صحنه است.
این نماینده افزود: خلف وعده های آمریکا باید 
برای کشورهای دیگر 1+5 باید درس عبرت 
شود و بدانند اگر می خواهند برای اقدامات 
دیگر با آمریکا همراه و هم مسیر شوند متوجه 

باشند که واشنگتن غیرقابل اعتماد است.
کولیوند تاکید کرد: ایران باید در زمینه برنامه 
های صنعت هسته ای از جمله غنی سازی، 
آب سنگین و اورانیوم بر اساس چارچوب های 
داشته  متقابل  اقدام  برجام  در  شده  تعریف 
ها،  آمریکایی  بدعهدی  به دلیل  برجام  باشد 

ما را به اهدافمان نرساند.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور 
از  داشت:  اظهار  اسالمی  شورای  مجلس  در 
100 به برجام نمره 50 می دهم چرا که 50 
درصد به نفع ایران تمام شد اما در نیمی دیگر 
آن از جمله مسائل مالی با خلف وعده ها و 

ناروهای آمریکا مواجه بودیم.

الریجانی:

تشکیل شورای عالی اجتماعی در محضر رهبری بررسی شد

نمایندگان از وزارت خارجه خواستند:

علل بی ثمربودن جلسات کمیسیون مشترک برجام گزارش شود

با  مجلس،  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
بیان اینکه فرسودگی تجهیزات کمر واحدهای 
تولیدی را می شکند، گفت: دولت باید با ارائه 
تسهیالت مناسب از واحدهای تولیدی حمایت 

کند.
رمضانعلی سبحانی فر با اشاره به تعطیلی برخی 
گفت:ضعف  تولیدی  احدهای  و  ها  کارخانه 
از عوامل مهم  مدیریتی و سوء مدیریت یکی 
تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی است 
ساختار،  طوالنی  زمان  مدت  در  متاسفانه  و 
تجهیزات و ابزارآالت این مجموعه نوسازی نشد، 

که در نهایت ورشکستگی آن را رقم زد.
نماینده مردم سبزوار، جوین، جغتای و خوشاب 
اینکه  بیان  با  اسالمی،  شورای  مجلس  در 
بسیاری از کارخانه ها و واحدهای تولیدی برای 
فرار از تعطیلی باید با مشارکت بخش خصوصی 
اصالح  گذاری،  افزود:سرمایه  شوند،  نوسازی 
ساختار و تزریق منابع از ضروریات اولیه جهت 
حفظ کارخانه ها و واحدهای تولیدی، حمایت از 

تولید ملی و بیکار شدن نیروی کار است.
واردات بیش از حد سبب تعطیلی کارخانه ها و 

بیکاری کارگران می شود
سبحانی فر با اشاره به اینکه واردات بیش از حد 
سبب تعطیلی کارخانه ها و بیکاری کارگران می 
شود، ادامه داد: زمانی کاالیی وارد یک کشور می 
شود که تولید آن کاال در کشور امکانپذیر نبوده 

و یا اینکه هزینه های بسیاری همراه باشد، اما 
متاسفانه وارداتی که امروزه با آن مواجه هستیم 
واردات همه نوع کاال به کشور است و  بازارها را 

کاالهای بی کیفیت خارجی پر کرده است.
اساس  بر  باید  ها  واگذاری  اینکه  بیان  با  وی 
مصوبه مجلس در اجرای اصل 44 انجام شود 
و بانکها از بنگاهداری خارج شوند، یادآور شد: 
و  دوباره  رونق  برای  ها  کارخانه  و  ها  شرکت 
واجد  خریداران  به  باید  تعطیلی  از  جلوگیری 
شرایطی واگذار شود که بتوانند با نوسازی منابع 
و تزریق تفکر مدیریت اصولی این مجموعه ها را 

مدیریت و اداره کنند.
وظیفه دولت حمایت از تولید ملی است

دولت  وظیفه  اینکه  بر  تاکید  با  فر  سبحانی 
حمایت از تولید ملی است، افزود:دولت با ارائه 
تسهیالت مناسب و نرخ بازپرداخت کم باید از 
ورشکستگی  آستانه  در  که  تولیدی  واحدهای 
فروش  بازار  ایجاد  با  و  کرده  هستند، حمایت 
مناسب برای کاالهای تولید داخل به رفع بخشی 

از مشکالت آنها کمک کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
بهترین  داد  اجازه  نباید  تصریح کرد:  اسالمی، 
نامی  تنها  نه  تولیدی کشور که  کارخانه های 
آشنا برای مردم ایران داشته، بلکه در خاورمیانه 
معروف هستند، به دلیل تشدید مشکالت تولید 

تعطیل شوند.

واحدهای تولیدی، زیر بار سنگین فرسودگی تجهیزات

با  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  سخنگوی 
یادآوری مصوبه مجلس در رابطه با کاهش 31 
درصدی حوادث رانندگی تا پایان برنامه ششم، 
گفت: برای تحقق این مهم باید برنامه عملیاتی 

و زیرساختی تعریف شود.
جلیل مختار در مورد مصوبه مجلس در رابطه با 
کاهش 31 درصدی حوادث رانندگی به نسبت 
ششم،  برنامه  پایان  تا  خودرو  هزار  تعداد 10 
افزود: برای تحقق این مهم باید برنامه علمیاتی 
و زیرساختی تعریف شده و همچنین به ارتقای 
شاخص ها باید توجه داشت تا بتوان بر اساس 
فرآیند برنامه ششم حرکت کرد و چنانچه این 
موضوع تنها بر روی کاغذ و در حد برنامه باشد 
هیچ توفیقی در کاهش سوانح رانندگی حاصل 

نخواهد شد.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی، 
با بیان اینکه در جهت کاهش حوادث رانندگی 
خودروها،  استانداردسازی  راستای  در  باید 
جاده ها و آموزش جامع رانندگان گام برداشت، 
ادامه داد: بنابراین تا زمانی که خودروسازان خود 
را مقید به رعایت استانداردها ندانند، رانندگان 
نکات ایمنی را رعایت نکرده و همچنین جاده 
ها بهسازی نشود نمی توان به کاهش حوادث 

رانندگی در کشور هیچ گونه امیدی داشت.
وی با بیان اینکه برای کاهش سوانح رانندگی 
بین  از  را  سوانح  در  موثر  عوامل  تمامی  باید 
برد، تصریح کرد: در بروز سوانح رانندگی نمی 
توان تنها رانندگان را مقصر دانست بلکه باید 
به این موضوع توجه داشت که آیا جاده ها و 
خودروهای ما از استانداردهای الزم برای کاهش 
سوانح برخوردار بوده و در جهت نیل به این مهم 
گام برداشته ایم؟ آیا خودروسازان تاکنون خود 
را مقید به استانداردسازی خودروهای تولیدی 
جهت  در  اندازه  چه  تا  همچنین  و  اند  کرده 
تقویت فرهنگ رانندگی در کشور گام برداشته 

ایم.
این نماینده مردم در مجلس دهم، از برخورد 
و  کرد  انتقاد  رانندگان  با  تعزیری  و  تنبیهی 
پلیس  که  هستیم  گر  نظاره  همیشه  گفت: 
اقدام به جریمه رانندگان می کند بدون اینکه 

به مشکالت فنی خودروها یا آموزش رانندگان 
توجه داشته باشد؛ چرا باید تمامی مشکالت را 

به جامعه و رانندگان سوق دهیم.
مختار با ابراز تاسف از اینکه تاکنون نتوانسته 
ایم نسبت به ارتقای فرهنگ رانندگی در کشور 
گام برداریم بر لزوم توجه به رفع تمامی عوامل 
موثر در سوانح رانندگی تاکید کرد و یادآور شد: 
افزایش نرخ جرائم رانندگی کارایی الزم را در 
کاهش تخلفات رانندگی ندارد هر چند می تواند 
نقش بازدارنده داشته باشد اما کافی نیست و 
رفع  رانندگی  سوانح  کاهش  برای  الزم  شرط 

تمامی عوامل موثر در سوانح است.
وی با یادآوری اینکه استانداردسازی جاده ها و 
خودروها نقش بسیار زیادی در کاهش سوانح 
رانندگی دارد، تصریح کرد: معاونت راهنمایی و 
رانندگی تا چه اندازه روی فاکتور راهنمایی کار 
امر مهم  این  توانسته در  اندازه  تا چه  و  کرده 
موفق باشد؛ آیا راهنمایی رانندگان تنها اعمال 

جرائم بوده و به این موضوع منتهی می شود.
نماینده مردم آبادان در مجلس دهم از برخورد 
نامناسب پلیس با رانندگان انتقاد کرد و ادامه 
داد: یکسری مشاغل وجود دارد که اثرگذاری 
زیادی بر رفتار کودکان داشته و کودکان به آنها 
به عنوان مشاغل آرمانی نگاه می کنند؛ حدود 
10 سال پیش شغل پلیس نزد کودکان جزو 
مشاغل آرمانی به شمار می رفت  اما در حال 
عالیق  گرفته  صورت  های  ارزیابی  با  حاضر 
کودکان نسبت به این شغل کاهش یافته و دلیل 
این است که پلیس نتوانسته برخورد تلطیفی و 
محترمانه نهادینه شده الزم را با مردم داشته 

باشد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شواری 
فرهنگ  گسترش  لزوم  بر  تاکید  با  اسالمی، 
کرد:  تصریح  رانندگی،  تخلفات  از  پیشگیری 
به  کشور  در  رانندگی  سوانح  آمار  متاسفانه 
که  حالی  در  شود  نمی  بیان  و  اعالم  درستی 
اگر آمار دقیقی از کشته های ناشی از سوانح 
رانندگی در دست نداشته باشیم نمی توان در 
و  برداشت  گام  رانندگی  سوانح  کاهش  جهت 

برنامه ریزی کرد.

سوانح رانندگی با جاده هایی بدون ایمنی 



اجتماعییکشنبه 26 دی 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 53400

وروداسلحه
 از کشورهای ناامن همسایه 

اسلحه  :ورود  گفت  ناجا  اگاهی  پلیس  رییس 
کشورهای  بودن  ناایمن  دلیل  به  درکشور 
های  هاطرح  ازاستان  دربرخی  است  همسایه 
تشویقی برای افرادی که سالح خود را تحویل 

میدهند اجرا میشود. 
سالح  میزان  درباره  مقیمی  رضا  محمد  سردار 
گرمی که در دست مردم در سطح کشور است، 
نظر  از  آن  نگهداری  و  گرم  گفت: حمل سالح 
قانون جرم محسوب می شود از این رو افرادی 
می  نگهداری  مخفیانه  را  آن  دارند  سالح  که 
در  اینکه  زمینه  در  آماری  شود  نمی  و  کنند 
دارد،  حال حاضر چقدر سالح در کشور وجود 

ارائه داد. 
منظر  از  هم  اسلحه  فروش  و  خرید  افزود:  وی 
شود.  می  برخورد  آن  با  و  است  جرم  قانونی 
فتا همه وب سایت ها  پلیس  همکاران من در 
فروش  و  خرید  به  اقدام  که  هایی  دی  آی  و 
اینترنتی اسلحه می کنند را رصد کرده و قطعا 

با آن ها برخورد خواهند کرد.
اینکه اکنون  با اعالم  ناجا  رییس پلیس آگاهی 
های  سال  به  نسبت  ها  قتل  کشفیات  میزان 
گذشته باال رفته و کمتر قتلی است که کشف 
سالح  از  استفاده  میزان  افزود:  باشد،  نشده 
است  داشته  افزایش  نیز  ها  قتل  وقوع  در  گرم 
اند در  ما موفق شده  و خوشبختانه کارآگاهان 
مدت زمان بسیار کوتاهی از زمان قتل نسبت به 

شناسایی عامالن قتل موفق عمل کنند.
سردار مقیمی ادامه داد: تهیه اسلحه در کشور 
کشورهای  که  آنجایی  از  اما  نیست  راحت 
همسایه ناامن هستند و اسلحه در این کشورها 
قاچاق  به صورت  بعضا  یافت می شود  وفور  به 
اسلحه ها وارد کشور می شود و در اختیار اشرار 

و افراد قرار می گیرند. 
استان های غربی  و  ناجا در شهرها  افزود:  وی 
طرح های تشویقی را برای تحویل اسلحه هایی 
که در دست مردم است اجرا می کند و افرادی 
گرم  های  اسلحه  تحویل  به  نسبت  شخصا  که 
خودشان به پلیس اقدام می کنند شامل طرح 
های تشویقی می شوند و خوشبختانه فرهنگ 
سازی خوبی در زمینه تحویل اسلحه به پاسگاه 

ها و مقرهای پلیس صورت گرفته است.
تهران،  حاضر  درحال  داد:  ادامه  مقیمی  سردار 
دلیل  به  زاهدان  و  اصفهان  رضوی،  خراسان 
باالبودن میزان جرائم بیشتر مورد توجه پلیس 

قرار دارند.

آمار سقط جنین
 در تهران کاهش یافت

جهت  نفر   1276 جاری  سال  ماه  هشت  در 
دریافت مجوز سقط درمانی )جسمانی( به مراکز 

پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند.
جهت  نفر   1276 جاری  سال  ماه  هشت  در 
دریافت مجوز سقط درمانی )جسمانی( به مراکز 
اند  کرده  مراجعه  تهران  استان  قانونی  پزشکی 
که از این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل)94( که تعداد درخواست برای صدور مجوز 
 2 بود  شده  اعالم  مورد   1303 درمانی  سقط 

درصدکاهش یافته است.
در آبان ماه سال جاری178 مورد جهت دریافت 
مراجعه  کل  اداره  این  به  درمانی  سقط  مجوز 
 4/3 قبل  سال  مشابه  مدت  در  اندکه  کرده 

درصدکاهش یافته است.
شرایط ضروری برای صدور مجوز سقط درمانی 
به تقسیم می شود شرایط مربوط   به دو گروه 
به  مربوط  شرایط  و  جنینی  های  ناهنجاری   
مادر که در مورد  بیماری جدی در  وجود یک 
تشخیص  جنینی،  های  ناهنجاری  و  مشکالت 
ویا  معتبر  ژنتیک  آزمایش  با  ناهنجاری  قطعی 
ها  ناهنجاری  یا  ناهنجاری  معتبر،  سونوگرافی 
موجب حرج مادر شود، رضایت آگاهانه و کتبی 
مادر، سن بارداری کمتر از 19 هفته بر اساس 
مادر  حرج  اینکه  و  معتبر  سریال  سونوگرافی 
توسط 3 متخصص مربوطه تشخیص و به تایید 

پزشکی قانونی برسد، است.

زنان مبتال به مشکالت قلبی 
مادرزادی می توانند باردار شوند

اعالم  جدیدی  گزارش  در  آمریکا  قلب  انجمن 
قلبی  مشکالت  به  مبتال  زنان  اکثر  که  کرد 

مادرزادی می توانند باردار شوند.
زنان  انجمن،  این  جدید  توصیه های  براساس 
مادرزادی  جدِی  قلبی  نارسایی های  به  مبتال 
داشته  موفق  بارداری های  می توانند  معموالً 
بارداری  حین  حاملگی،  از  قبل  باید  اما  باشند 
و همچنین پس از زایمان، تحت نظر مستقیم و 

مداوم پزشکان خود باشند.
و  قلب  متخصص  ابوالُحسن«  »جمیل  دکتر 
انجمن  علمی  بیانیه  این  نویسندگان  از  یکی 
قلب آمریکا می گوید: در گذشته به زنانی که با 
به دنیا  قلبی مادرزادی و پیچیده  نارسایی های 
نمی توانند  هرگز  که  می شد  گفته  بودند  آمده 
اکنون  قدیمی،  توصیه  این  اما  شوند،  دار  بچه 

کامل ترشده است.
پزشکی  مرکز  متخصصان  از  که  ابوالحسن 
لس آنجلس است در این باره می گوید: مطالعات 
در سال های اخیر نشان داده است که وقتی این 
زنان در ارتباط دائمی و تنگاتنگ با تیم پزشکان 
و مراقبان خود قرار می گیرند معموالً می توانند 

بارداری های سالم و موفق داشته باشند.
انجمن  این  بیانیه  در  یونایتدپرس،  گزارش  به 
آمده است: تاثیرات بارداری می تواند تا شش ماه 
این  بنابراین،  و  بماند  باقی  وضع حمل  از  پس 
نیاز خواهند داشت که چکاپ و معاینات  زنان 
تا  انجام دهند  این مدت  در  را  دائمی  و  مرتب 

مشکلی سالمت آنها را تهدید نکند.

اعالم جزئیات بخشودگی جرائم بیمه ای 
کارفرمایان خوش حساب

سازمان تامین اجتماعی، بخشنامه جدید بخشودگی جرائم کارفرمایان 
این سازمان در سراسر کشور  اجرایی  واحدهای  به  را  خوش حساب 

صادر و نحوه اجرای آن را اعالم کرد.
جرائم  بخشودگی  جدید  بخشنامه  اساس  بر  زمان،  پیام  گزارش  به 
کارفرمایان خوش حساب، در صورت پرداخت نقدی و یا تقسیط بدهی 
تا حداکثر یک سال، تمامی جرائم بیمه ای کارفرما بخشیده می شود و 
در صورتی که کارفرمایان تمایل به تقسیط بدهی در اقساط بیشتری 
داشته باشند، بخشی از جرائم آنان متناسب با مدت تقسیط مشمول 

بخشودگی می شود.
از  ماه   18 ظرف  معوقه  بدهی های  پرداخت  درصورت  کارفرمایان 
بخشودگی معادل 85 درصد، درصورت پرداخت ظرف مدت 24 ماه 
از بخشودگی معادل 75 درصد، درصورت پرداخت بدهی های معوقه 
ظرف مدت 30 ماه از بخشودگی معادل 60 درصد و در صورت پرداخت 
بدهی های معوقه حداکثر ظرف مدت 36  ماه نیز از بخشودگی معادل 

50 درصد جرائم مربوطه برخوردار خواهند شد.
قانون بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب از خرداد تا 
شهریور ماه گذشته اجرا شده بود و با توجه به بازخوردهای اخذ شده 
و بررسی های صورت گرفته، پیشنهاد تمدید و تسهیل این قانون به 

مبادی مربوطه ارائه شد.
که  می شود  اجرا  کارفرمایانی  با  رابطه  در  جرائم  بخشودگی  قانون 
مطابق  و  منظم  به صورت  را  پوشش خود  تحت  کارگران  بیمه  حق 
دلیل  به  اما  پرداخت می کردند  اجتماعی  تأمین  به سازمان  قانون  با 
بروز مشکالت ناخواسته از جمله حوادث و بالیای طبیعی، تحریم های 
ظالمانه و نوسانات نرخ ارز با مشکل مواجه شده  و از پرداخت حق بیمه 

و ایفای تعهدات خود در قبال نیروی کار بازمانده اند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، کارفرمایان 
جرائم  بخشودگی  طرح  خصوص  در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
 بیمه ای می توانند به سایت رسمی سازمان تامین اجتماعی به نشانی
 WWW.TAMIN.IR   و یا به شعب این سازمان در سراسر کشور 

مراجعه کنند.

آلودگی سومین عامل موثر 
در مرگ و میر ایرانی ها 

قائم مقام وزیر بهداشت گفت: آلودگی هوا در کشور ساالنه خسارتی 
معادل 30 میلیارد و 500 میلیون دالر دارد. 

ایرج حریرچی  در مورد خسارت آلودگی هوا به کشور گفت: در دنیا 
چهارمین عامل خطر مرگ و میر آلودگی هوا در خانه ها و فضای باز 
است. در کشورهایی مانند ما که دارای درامد متوسط هستیم، آلودگی 
هوا سومین عامل مرگ و میر ایرانی ها است. براساس آمارهای جهانی 
در دنیا از هر 10 مرگ یک مورد منتسب به عامل آلودگی هوا است. 

قابل  تاثیر  ما  میر  و  مرگ  و  زندگی  در  هوا  آلودگی  داد:  ادامه  وی 
توجهی دارد.

بانک جهانی در  براساس آمارهای  قائم مقام وزیر بهداشت،  به گفته 
کشورهای خاورمیانه از جمله ایران 2.5 درصد از تولید ناخالص ملی، 
برابر 30 میلیارد و 500 میلیون دالر به خاطر آلودگی هوا از دست می 
رود و برای مردم هزینه آورده و باعث کاهش طول عمر آنها می شود. 
سخنگوی وزارت بهداشت  در گفتگو با میزان تاکید کرد:هزینه های 
مستقیم آلودگی هوا شامل سرطان،بیماری مزمن تنفسی می گیرند 
و مراجعه شان به بیمارستان برای خودشان و دولت هزینه دارد. اما 
این افراد به دلیل مرگ یا ناتوانی سالهای از دست رفته مرگ دارند که 

همین عامل منجر به دور افتادن آنها از تولید می شود. 

واکنش آموزش و پرورش به تبلیغات 
»دستگاه های موبایل یاب ویژه مدارس«

»قابل توجه مدیران و معاونین مدارس: سری جدید دستگاه موبایل یاب 
ویژه مدارس با قابلیت شناسایی موبایل، تبلت، لپ تاپ و سایر وسایل 
الکترونیکی در حالت روشن و خاموش و همچنین ردیابی اشیاء دیگر 
مانند چاقو، سیگار و لوازم آرایشی و ... آماده ارائه و فروش است«؛ این 

تبلیغ مدتی است در فضای مجازی منتشر می شود.
علی زرافشان درباره قانونی بودن ورود چنین وسایلی به محیط مدارس 
اظهار  به قصد شناسایی وسایل ممنوعه در دست دانش آموزان  ولو 
کرد:  مطابق آیین نامه موجود، دانش آموزان در فضای آموزشی حق 

استفاده از موبایل را ندارند.
وسایلی  چنین  کشف  و  شناسایی  موضوع،   این  کنار  در  افزود:  وی 
همراه دانش آموزان از طریق این دستگاهها نیز با روح تعلیم و تربیت 

تقارن ندارد.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه زمانی 
در مدارس مد شده بود به نام هوشمندسازی، جلوی در ورودی مدارس 
همانند مراکز حساس و فرودگاه ، گیت کار می گذاشتند گفت: به این 
ترتیب وقتی دانش آموزان از گیت عبور می کردند با در دست داشتن 

کارت هوشمند، ساعت حضور و غیابشان به ثبت می رسید.
زرافشان به ایسنا گفت: با این حال در آموزش و پرورش ورود هرنوع 
فناوری به مدارس باید با  روح تعلیم و تربیت و اقتضائات آن مطابقت 
داشته باشد و  نه با سیستم هایی که ممکن است در فضای اداری 
کاربرد داشته باشد.  ورود چنین فناوری هایی به مدارس با اصول تعلیم 

و تربیت مغایرت دارد.

زنان آسیب پذیری
 که از حمایت کمیته خارج می شوند

رئیس کمیته امداد از عنوان شدن پنج نوع آسیب اجتماعی در جلسات 
حرکت  مسیر  آسیب،  پنج  این  اساس  بر  گفت:  و  داد  خبر  رهبری 

مشخص شده و از نظر وزارت کشور، این آسیب ها در اولویت بوده اند.
آسیب های  روی  بر  که  تأکیدی  بیشترین  گفت:  فتاح  سیدپرویز 
که  است  آسیب  مورد   پنج  می شود،  رهبری  جلسات  در  اجتماعی 

شناسایی شده است. 
وی ادامه داد: براساس این پنج آسیب، مسیر حرکت مشخص شده 
و از نظر وزارت کشور، این آسیب ها در اولویت بوده اند، اما به دلیل 
آسیب ها  این  از  نمی توانم  نیستم،  جلسان  این  سخنگوی  من  اینکه 

حرفی بزنم. 
مقوله  پنج  و  نشده  اولویت بندی  آسیب ها  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
یک  آسیب ها  این  تمام  در  امداد  کمیته  گفت:  می شوند،  شامل  را 
معیشت  تأمین  و  دادن  قرار  پوشش  تحت  آن،  و  دارد  مسئولیتی 

خانواده ها است. 
آیا تعداد زنان آسیب پذیر در  اینکه  به  امداد در پاسخ  رئیس کمیته 
امرار  برای  راهی  هر  از  زنان  این  اینکه  گفت:  یافته،  افزایش  جامعه 
معاش استفاده کنند به ما مربوط نمی شود، اما آنهایی که تحت پوشش 
ما هستند، به گونه ای زندگی می کنند که اینگونه نباشند. این افراد 
معموالً آسیب  ندیده اند و چنانچه احتمال آسیب در آنها داده شود، از 

حمایت کمیته امداد خارج می شوند. 
فتاح گفت:  این افراد باید ساماندهی، نگهداری و ارشاد شوند و البته 
برخی از مسائل از حیطه وظایف ما خارج است، اما سعی کرده ایم 
سر و کارمان با مددجویانی باشد که دچار چنین آسیب هایی نشده 

باشند.

خبرخبر

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
یا  درصد   9 حدود  جهان  افسرده های  تعداد 
در  میزان  این  اما  است  درصد   10 به  نزدیک 

کشور 12.6 درصد است.
سید حسن قاضی زاده هاشمی ، در سخنرانی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  تاالر شهدا  در  خود که 
معانی  به  روانی  سالمت  اینکه  بیان  با  اهواز 
از  بیش  کرد:  اظهار  نیست  روانی  اختالل 
دچار  جهان  سراسر  در  نفر  450میلیون 
این رقم روز به روز  مشکالت روانی هستند و 

در حال افزایش است.
جهان  افسرده های  تعداد  کرد:  تصریح  وی 
است  10درصد  به  نزدیک  یا  9درصد  حدود 
که میزان در کشور ما میزان شیوع افسردگی 

12.6درصد است.
با  پزشکی  آموزش  و  بهداشت،درمان  وزیر 
از  ناشی  اختالالت  15درصدی  رشد  به  اشاره 
3درصدی  و  خوابی  کم  و  اضطراب  خستگی، 
شد:  متذکر  خوابی  بی  از  ناشی  اختالالت 
این  به  کمتر  کشورها  و  دولت ها  متاسفانه 
و  مناسب  شرایط  و  دارند  توجه  اختالالت 

مطلوب این بیماران را مهیا کرده اند.
وی با اشاره به زمینه های بیماری های روانی در 
کشور ما گفت: بخشی ازاین بیماری در کشور 
اپارتمانی،  محیط های  ماشینی،  زندگی  به  ما 

مشکالت خانواده ها و...مربوط می شود.
هاشمی تشریح کرد: زمانیکه 25درصد ازدواج ها 
500بیمار  و  2هزار  می شود  منجر  طالق  به 
مبتال به اعتیاد داریم و 11درصد نرخ بیکاری 
و عالوه بر این تبعات ناشی از جنگ تحمیلی 
در استان خوزستان و ایالم باشد به طور حتم 

بیمارهای روانی رشد خواهد کرد.
سوانح  اثر  بر  نفر  18هزار  ساالنه  افزود:  وی 
نفر  200هزار  و  می شوند  کشته  رانندگی 
مجروح و معلول می شوند که از گروه های جوان 

گرفته تا پیر هستند و این به رشد این بیماری 
کمک کرده است.

از  حمایت  اینکه  از  تاسف  ابراز  با  هاشمی 
جانب  از  چه  روان  و  اعصاب  بیماری های 
از جانب دستگاه های مسؤول  خانواده ها و چه 
محدود است ابراز امیدواری کرد: باید بتوان با 
این  اجتماعی  رفاه  برای  مناسب  ریزی  برنامه 

بیماران گام برداریم.
وی با بیان اینکه افتتاح یک هزار تخت اعصاب 
روان در سراسر کشور معادل 20 سال کار است 

عنوان کرد: خوشبختانه یک هزار تخت در کمتر 
از 3سال ساخته و آماده شد.

هاشمی ابراز امیدواری کرد: روزی فرا برسد که 
به جای افتتاح یک هزار تخت،  یک هزار تخت 

را تعطیل کنیم.
وی با بیان اینکه آنچه امروزه شاهد آن هستیم 
مناسب  اجتماعی   برخوردهای  و  رفتارها 
آموزه های دینی ما نیست و این سبب خواهد 

شد نگاه ها آلوده شود.
عوامل  از  بدبینی  و  بدگمانی  گفت:  هاشمی 
اعصاب  بیماری های  بروز  سبب  و  زا  بیماری 
قدرت  و  طلبی  برتری  شود.وی  می  روان  و 
طلبی را از صفات مذموم عنوان کرد و افزود: 
اگر بخواهیم به اهداف مورد نظرمان برسیم و 
خیلی  باشد  خودش  پاالیش  حال  در  جامعه 
برخوردار  سالم  رفتار  از  مسؤوالن  است  مهم 

باشند تا بر جامعه تاثیر بد نگذارند.
از  بسیاری  امروز  اینکه  بیان  با  هاشمی 
کنار  در  دنیا  برجسته  و  موفق  شخصیت های 
برای  کرد:  درخواست  دارند  روانشناس  خود 
وجود  از  آنها  پیش برد  و  کارها  در  موفقیت 

روانشناسان بهره ببریم.
وی متذکر شد: در حال حاضر به 40هزار تخت 
که  نیاز هست  کشور  در  روان  و  روان  اعصاب 
متاسفانه تنها 8هزار تخت آن تامین شده است.

وزیر بهداشت:

میزان شیوع افسردگی در ایران بیش از 12 درصد است

تشخیص پالک مخدوش خودروها با 
دوربین های ویژه

رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  اجرائیات  مرکز  رییس 
کامل  پالک  تشخیص  امکان  که  کرد  اعالم  بزرگ  تهران 
خودروهایی که نسبت به مخدوش کردن پالک اقدام کرده 

باشند نیز وجود دارد. 
ماموران  برخورد  به  اشاره  با   ، جبارزاده  مسعود  سرهنگ 
یا  پالک  کردن  مخدوش  با  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس 
دستکاری در ارقام آن اظهار کرد: ماموران پلیس راهنمایی 
و  محسوس  گشت های  و  ها  تیم  قالب  در  رانندگی  و 
و  فرد  و  زوج  طرح  ورودی  مبادی  اطراف  در  نامحسوس 
ترافیک حضور داشته و با خودروهایی که اقدام به مخدوش 

کردن پالک خود کرده باشند، برخورد خواهند کرد.
وی با بیان اینکه دوربین های کنترل محدوده زوج و فرد و 
طرح ترافیک نیز امکان شناسایی پالک کامل خودروهای 
پالک  تشخیص  امکان  افزود:  دارند،  را  مخدوش  پالک 
یک  دارد؛  وجود  مختلف  روش های  به  خودرو  حقیقی 
روش استفاده از دوربین های مخصوصی است که به وسیله 
مادون قرمز و تجهیزات پیشرفته تصویربرداری کرده و بر 
این اساس پالک خودروهایی که مخدوش یا پوشانده شده 

است شناسایی می شود.
بر  عالوه  پالک  در  تغییر  و  دستکاری  اینکه  بیان  با  وی 
به  نیز  جرم  شود،  می  محسوب  رانندگی  تخلف  اینکه 
حساب می آید، اظهارکرد: مقام قضایی در مورد جرم رخ 
داده تصمیم گرفته و بر اساس مفاد قانون فرد مجرم می 

تواند به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شود.

اجباری شدن ارائه گواهی غربالگری 
به دفاتر ازدواج 

مصوبه ای  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
کلیه متقاضیان ازدواج را مکلف به ارائه گواهی انجام 

غربالگری به دفاتر ازدواج کردند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز و در جریان 
برنامه ششم توسعه ماده  رسیدگی به جزئیات الیحه 
90 این الیحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن 
کلیه متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ازدواج 
دائم، گواهی انجام غربالگری در شبکه های بهداشت و 
از  پر خطر  ازدواج های  شناسایی  منظور  به  را  درمان 
نظر بروز اختالالت ژنتیکی به دفاتر ازدواج ارائه نماید. 
موارد در معرض خطر می تواند به مراکز مشاوره اعم 
از مراکز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت یا مراکز 
مشاوره مورد تایید سازمان بهزیستی ارجاع و چنانچه 
نیاز به آزمایش ژنتیک باشد در چارچوب احکام ماده 

86 همین قانون به مراکز مجاز معرفی می شوند.

کمپ »مرهم« ویژه زنان معتاد
 افتتاح می شود

تهران  شهرداری  اجتماعی  خدمات  سازمان  مدیرعامل 
گفت: اقدامات مربوط به آماده سازی کمپ »مرهم« ویژه 
زنان معتاد خودمعرف را پیگیری می کنیم و امیدواریم در 

بهمن ماه شاهد افتتاح رسمی این مرکز باشیم. 
گونه  هیچ  شهری  مدیریت  اینکه  بیان  با  قدیمی  رضا 
مسئولیتی در قبال کمپ های ماده 16 ندارد و مسئولیت 
با  مبارزه  ستاد  عهده  بر  کامل  طور  به  ها  کمپ  این 
ها،  دستورالعمل  اساس  بر  کرد:  اظهار  است،  مخدر  مواد 
شهرداری تهران باید بخشی از زیرساخت های مربوط به 
نگهداری معتادان را تامین کند که در این خصوص تمامی 
اینکه به دلیل کارایی هر  انجام شد. ضمن  اقدامات الزم 
بهتر چرخه درمان معتادان خودمعرف تالش کردیم  چه 

تا اداره برخی از کمپ های ماده 15 را برعهده بگیریم.
به  مربوط  اقدامات  تازگی  به  راستا  همین  در  افزود:  وی 
در  را  خودمعرف  معتاد  زنان  ویژه  مرهم  کمپ  ساخت 
ماه  بهمن  اول  تا  است  قرار  و  ایم  داده  قرار  کار  دستور 
این مرکز با ظرفیت 80 نفر در منطقه 21 به بهره برداری 

برسد.
افتتاح  از  پس  تا  کردیم  بینی  پیش  کرد:  عنوان  قدیمی 
ظرفیت  تکمیل  دلیل  به  که  مددجویانی  مرکز،  رسمی 
یا کمپ های بهزیستی را  امکان حضور در مرکز چیتگر 

ندارند به این مرکز هدایت شوند.

خانواده  و  زنان  امور  در  جمهور  رییس  معاون 
کنش  در  رسانه ها  تاکنون  گذشته  از  گفت: 
و  داشتند  وجهی  چند  کارکرد  زنان  با  مطابق 
مطالبات  طرح  به  مطمئن  تریبون  یک  مانند 
مصرانه  پیگیری  با  گاهی  که  پرداختند  زنان 

اهالی رسانه، این مطالبات محقق شده است.
جشنواره  نخستین  در  موالوردی  شهیندخت 
اسحاق  حضور  با  که  رسانه  و  خانواده  زن، 
در  جمهور  رییس  اول  معاون  جهانگیری، 
در  زن  هر  افزود:  شد،  برگزار  ملی  کتابخانه 
می بیند  حرمت  که  زمانی  نقشی  و  مقام  هر 
می یابد،  خود  خواسته  همسوی  را  جامعه  و 
خانواده،  و  زنان  مطالبات  می شود.  دلگرم 
مطالبات بنیادینی است که در صد سال اخیر 
از  است.  داشته  تجلی  عمومی  رسانه های  در 
موضوع  به  پرداختن  شاهد  مشروطه  جنبش 
زنان در مطبوعات هستیم و در دهه های 20 تا 
30 برخی از نشریات زنان آگاهی بخشی درباره 
مباحث آنان را دنبال می کنند که این وضعیت 

تا دوران پیروزی انقالب اسالمی ادامه داشت.

نقش آفرینی  و  حضور  با  زنان  کرد:  اضافه  وی 
خود در پیروزی انقالب اسالمی چهره متفاوتی 
در دهه های  آنها  نمایش گذاشتند.  به  از خود 
در  مردان  پای  به  پا  اسالمی  انقالب  مختلف 
دوران دفاع مقدس، توسعه و سازندگی، حضور 
و  سیاسی  فعالیت های  و  عالی  آموزش  در 

اقتصادی تالش کردند.

خانواده  و  زنان  امور  در  جمهور  رییس  معاون 
زنان  به  رسانه ها  در حال حاضر  اینکه  بیان  با 
حال  در  زنان  کرد:  اظهار  می پردازند،  بیشتر 
مانند  عرصه هایی  در  می کنند  تالش  حاضر 

مشارکت سیاسی، گام بردارند.
تصور  حاضر  حال  در  کرد:  تاکید  موالوردی 
زندگی بدون رسانه امکان پذیر نیست و با توجه 
به فراگیر شدن وسایل ارتباط جمعی، اثرپذیری 
افراد از جمله زنان از رسانه ها غیرممکن است.  
رسانه ها  پیام های  معرض  در  خانواده  و  زنان 
با  بنابراین  می کنند،  رشد  و  می شوند  متولد 
راهبردهای  طراحی  و  اولویت ها  تشخیص 
کارآمد و اثربخش ارتباط متقابل زن، خانواده و 
رسانه ها را باید سامان بخشید و چنین ارتباطی 

را ترویج کرد.
در  توجهی  قابل  سهم  زنان  کرد:  تاکید  وی 
اهل  زنان  و  دارند  رسانه ای  فرهنگ  توسعه 
طرح  و  ایده  خلق  به  متعهد  امروزه  رسانه 
کنشی  نوشتن  و  اندیشیدن  هستند.  اندیشه 
برای خود  بسیار  مزیت های  و خالق  اجتماعی 

و دیگری است.
خانواده  و  زنان  امور  در  جمهور  رییس  معاون 
شاغالن  از  نیمی  حاضر  حال  در  کرد:  اضافه 
از  زنان تشکیل می دهند، 40 درصد  را  رسانه 
 25 و  هستند  زن  رسانه ای  مسووالن  مدیران 
برخی  در  می شود.  منتشر  زنان  ویژه  نشریه 
رسانه ها نیز زنان به سمت های باالی مدیریتی 
بر  عالوه  وضعیت  این  که  کردند  پیدا  دست 
روایت  افزایش  موجب  زنان  اشتغال  افزایش 
رسانه ها  در  آنها  مشکالت  به  توجه  و  زنانه 

می شود.
موالوردی اضافه کرد: باید افزایش حضور زنان 
را  عرصه  این  در  آنان  مدیریت  و  رسانه ها  در 

مغتنم شمرد.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در 
جشنواره  نخستین  برگزاری  به  اشاره  با  پایان 
با  جشنواره  این  گفت:  رسانه  و  خانواده  زن، 
و  خانواده  زن،  مفهوم  سه  واکاوی  در  تمرکز 
آنها  به  تحلیلی  رویکرد  بر  تاکید  با  و  رسانه 

برگزار شده است.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده:

رسانه ها تریبونی مطمئن برای طرح مطالبات زنان هستند

از  طیور  آنفلوآنزای  گذشته  ماه های  طی 
طریق پرندگان وحشی به تهران منتقل شد 
دامپزشکی  سازمان  گفته  به  آن  از  پس  و 

رئیس  اما  استان کشور منتشر شد   11 در 
با  بیماری  این  است  معتقد  سازمان  این 
صورت  قرنطینه ای  و  بهداشتی  اقدامات 

گرفته، کنترل و محدود شده است و همه 
و  روستاییان  تا  تولیدکنندگان  از  مردم 
بهداشتی  هشدارهای  باید  مصرف کنندگان 
بگیرند. جدی  را  صادرشده  قرنطینه ای  و 

مهدی خلج ، اظهار کرد: بر اساس آخرین 
بیماری  آمده،  دست  به  اطالعات  و  آمار 
ماه  طی  که  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوآنزای 
به  وحشی  پرندگان  طریق  از  گذشته  های 
شد،  منتقل  شهریار  آن  از  پس  و  مالرد 
تاکنون در 11 استان کشور گسترش پیدا 
و  بهداشتی  کنترل  تحت  همچنان  و  کرده 
دارد. قرار  دامپزشکی  سازمان  قرنطینه ای 

گسترش  و  شیوع  علت  اینکه  بیان  با  وی 
سازمان  اقدامات  وجود  با  بیماری  این 
است،  بیماری  این  ماهیت  دامپزشکی 
حاد  فوق  آنفلوآنزای  بیماری  افزود: 
مانند  اروپایی  کشورهای  در  پرندگان 
سطح  و  سرعت  همین  به  نیز  آلمان 
عنوان  به  کرده  پیدا  شیوع  پراکندگی 
محض  به  امسال  ژانویه  اول  در  مثال 
گسترش  کانون   17 در  فرانسه،  در  شیوع 
همان  در  نیز  مجارستان  در  و  کرد  پیدا 
کرد  آلوده  را  کانون   54 ابتدایی  روزهای 

و  بهداشتی  نکات  باید  روستاییان  اما 
این  بتوانیم  تا  بگیرند  را جدی  قرنطینه ای 

بهتر کنترل کنیم. را هر چه  بیماری 
دامپزشکی،  سازمان  رئیس  گفته  به 
در  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوآنزای  بیماری 
پرورشی  واحدهای  در  وتنها  استان   11
مرغ تخم گذار شیوع پیدا کرده و تا کنون 
در  بیماری  این  شیوع  بر  مبنی  گزارشی 
نداشته  گوشتی  مرغ  پرورشی  واحدهای 

ایم.
سازمان  اطالعیه  آخرین  در  البته 
آنفلوآنزای  بیماری  درباره  دامپزشکی، 
این  که  است  آمده  پرندگان  حاد  فوق 
تهران،  استان   11 در  تاکنون  بیماری 
البرز، قزوین، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، 
مرکزی  قم،  گیالن،  مازندران،  گلستان، 
طیور  وحشی،  پرندگان  در  لرستان  و 
پرورش  صنعتی  واحدهای  یا  و  روستایی 
آزمایشگاهی  تأیید  و  مورد شناسایی  طیور 
ها  استان  از  برخی  در  و  است  گرفته  قرار 
از جمله آذربایجان شرقی، البرز و گلستان 
گذشته  روز   10 طی  بیماری  جدید  موارد 

است. نشده  شناسایی 

رییس سازمان دامپزشکی :

آنفلوآنزای طیور محدود شده است
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مفقودی
 گواهینامه موقت پایان تحصیالت دکترای حرفه ای بنام کسری دباغیان امیری 
فرزند زین العابدین با شماره شناسنامه 337 در رشته دامپزشکی از دانشگاه آزاد 

 بابل گرمسار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 متن آگهی 
در خصوص تجدید نظر خواهی خانم / آقای واحد چهری بطرفیت شما نسبت به 
دادنامه شماره 9509976610101143 صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به شما ابالغ میشود مقتضی است حسب 
ماده 346 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه 
پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا 
به دادگاه تحویل دهید واال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی خرم آباد –کرم رضا هاشمی. 

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 4/701/95  شعبه چهارم شورای حل اختالف  شهرستان 
را  وراثت  حصر  گواهی  صدور  درخواست  مرادی  طال  شیرین  خانم  جوانرود 
در   1395/  8 تاریخ20/  در  مرادی   سلیمان  شادروان  داشته  بیان  و  نموده است. 

اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
1.شیرین طال مرادی   زایچه : 214- 1329  کد ملی: 4959857277   دختر  

متوفی
2.فانوس مرادی    زایچه:  124-1335   کد ملی: 4959819936     دختر متوفی

3. محمد مرادی    زایچه :  1339   کد ملی: 3230437861       پسر  متوفی
4.مختار مرادی    زایچه : 1359    کدملی  :  4959821043     پسر متوفی

5.احمد مرادی      زایچه :  1352    کدملی : 4959649402     پسر  متوفی
6.رضیه مرادی    زایچه : 1339     کدملی: 4959820322    دختر متوفی
7.صاحب مرادی   زایچه : 1340    کدملی : 4959820543    دختر متوفی

8. ثریا مرادی زایچه : 1350   کدملی :4959820829      دختر متوفی
9.پروانه مرادی   زایچه : 1355   کدملی : 4959820837     دختر متوفی

10.ثویبه مرادی    کدملی :1342   کدملی : 4959820551    دختر متوفی
11.خاور فتحی   کدملی : 1318     کدملی : 4959821264    همسر متوفی

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

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

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

خانم حمیده احمدی فرزند مصطفی درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود 
معروف  واقع در بخش 13کرمانشاه  اصلی جوانرود  از یک  از پالک 106فرعی  را 
بویسان جار که از وراث  ولی رستمی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده  
پرونده نیز تحت کالسه  94  –  178  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
 139560316007001398 شماره  رأی  طبق  رسیدگی  از  پس  هیئت  و  ارجاع 
مورخ 26 / 8 / 95 حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت 50 / 80  
متر مربع به نام خانم حمیده احمدی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک 
مزبور آقای احمد عیوضی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 15روز آگهی 
می شود تا چنان چه کسانی که نسبت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار 
نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا 
به دادگاه ارسال گردد، مقرض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره  محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام خانم حمیده احمدی خواهد نمود صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول 11  /  10  / 1395   تاریخ انتشار دوم  26  /   10 / 1395

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

آقای محمدعلی مرادی فرزند عبداله  درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود 
را از پالک فرعی ازیک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به قلعه 
جوانرود که از خانم رعنا اعظمی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده پرونده 
نیز تحت کالسه 92  -  386 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و 
هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره 139560316007001371   مورخ 26  /  
8 / 1395  حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت 17 / 101  متر 
مربع به نام آقای محمدعلی مرادی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
آقایان امین رستمی وغیره  می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی 
می شود تا چنان چه کسانی که نسبت  به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار 
نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا 
به دادگاه ارسال گردد، مقرض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای محمدعلی مرادی  صادر خواهد نمود 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- نعمت عزیزی
تاریخ انتشار اول  11  /  10   /  1395   تاریخ انتشار دوم  26  /  10  /  1395

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

آقای ساالر یعقوبی  فرزند سیف اله   درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود 
را از پالک 148 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف 
به الکه ناو که از آقایان مختار وبختیار یعقوبی خریداری درخواست سند مالکیت 
نموده پرونده نیز تحت کالسه 92   –  484    تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق 
الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی  شماره139560316007001037  
مورخ  24/  7 / 1395 حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت 46 
/144   متر مربع به نام آقای ساالر یعقوبی   صادر نموده است و نام مالکین اولیه 
پالک مزبور آقای حاج احمد میراحمدی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 
15روز آگهی می شود تا چنان چه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره 
تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر 
اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای ساالر یعقوبی صادر 

خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول  11  /  10  /  1395 
تاریخ انتشار دوم  26   /  10  /  1395

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و ضمائم و نسخه ثانی دادخواست

حسب پرونده کالسه 950999  آقای لطیف هاشمی فرزند نصرالدین  دادخواستی 
به خواسته تجویز ازدواج مجدد به طرفیت بیان حسینی برخبارانی فرزند صدرالدین  
مطرح نموده  که با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و اجازه دادگاه و تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به وی ابالغ می شود. و در روز 1395/12/7  
رأس ساعت 9 در جلسه دادگاه حاضر و در غیر این صورت دادگاه برابر محتویات 

پرونده رسیدگی خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 1 حقوقی دادگستری شهرستان جوانرود                                                     

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 139560331009003012  مورخ 95/7/18 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای/ 
خانم فرشته نعمت جو فرزند احمد بشماره شناسنامه 596 کد ملی 0322922194 در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 65/82 مترمربع مفروز و مجزي شده از باقیمانده پالک 
1336 فرعي از 22 - اصلي واقع در کالک خریداري از مالک رسمی آقای/  خانم حسینعلی 
خلج که سند مالکیت وی ذیل ثبت صفحه 280 دفتر 54 شهر ری به نام نامبرده صادر و 
تسلیم شده و و نیز انتقال ملک از وی به متقاضی به صورت سند عادی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تسلیم 
نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 49276 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/10/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/10/26

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

 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 شماره139560331055004632هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اصغر 
فالح دار فرزندعلی رضابشماره شناسنامه 143درششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت177/33مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 612فرعی 69اصلی واقع 
پورصفحه1022دفتر86  کشت  حسنعلی  آقای  رسمی  مالک  از  نظرآبادخریداری 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
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 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت 

صادر خواهد شد.
محمدسلیمانی رییس ثبت اسنادو امالک نظرآباد

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
 139560331009003653 و   139560331009003654 شماره  راي  برابر 
مورخ 95/8/15 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه 
مرادعلی  فرزند  فتوحی  یوسف  آقای  متقاضیان  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  یک 
مالئی  آقازاده  فاطمه  خانم  و   0054329906 ملی  کد   304 شناسنامه  بشماره 
فرزند جبار بشماره شناسنامه 12483 کدملی 0059295856 که سهم هر یک به 
صورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 108/98 مترمربع 
مفروز و مجزي شده از پالک 10268 فرعي از 162- اصلي واقع در کرج خریداري 
از مالک رسمی آقای محرم محرم پور که سند مالکیت وی ذیل ثبت صفحه 267 
دفتر 1151 صادر و تسلیم نامبرده گردیده و نیز انتقال ملک از وی به متقاضی 
به صورت سند عادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تسلیم کنند. 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 49279 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/10/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/10/26

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

نوبت دوم
 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 
قانون  موضوع  اول  شماره139560331055004087هیات  رای  رسمی.برابر  سند 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمودشیخ 
حسنی فرزندالیاس بشماره شناسنامه 1922درششدانگ یک قطعه باغ به استثنای بهای 
اعیان به مساحت27488مترمربع که مقدار106/05مترمربع آن به عنوان حقوق ارتفاعی 
نهردرشمال وجنوب موردتقاضامیباشدمفروز و مجزی شده از پالک 82فرعی 8اصلی واقع 
درگازرسنگ خریداری از مالک رسمی آقای قربانعلی پورفالح صفحه214دفتر94سهم 
خودمتقاضی موضوع سند شماره 13988مورخ 9/4/1388دفترخانه 499تهران محرز 
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 مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

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

با این راهکارها
 از آینده تان پشیمان نمی شوید 

داشته  وجود  متعددی  های  نشیب  و  فراز  ما  همه  زندگی  در  قطعا 
تجربه  هایی که  موارد، شکست  تمام  نگوییم  اگر  موارد،  اغلب  در   و 
معنا  بدان  این  اما  است.  بوده  خودمان  اشتباهات  نتیجه  ایم  کرده 
نیست که باید خود را برای آن اشتباهات مجازات کنیم؛ در حقیقت 

مرور گذشته به ما کمک می کند از اشتباهات خود درس بگیریم.
 با این 5 راهکار به آینده نگاهی مثبت و به دور از پشیمانی داشته 

باشید 
 

1. هیچ چیز را خیلی جدی نگیرید 
پول  هستند.  مهم  مردم  نیست.  بردار  شوخی  زندگی  است،  درست 
زجرکشیدن  شاهد  ندارد  دوست  هیچکس  است.  الزم  زندگی  برای 
با  نتوانیم  تعداد مشکالتی که  اما در عین حال شاید  باشد.  دیگران 
برخورد کنیم خیلی  آن  با  از شوخ طبعی  یا حسی  لب  بر  لبخندی 
سرطان  با  که  بشناسیم  را  افرادی  ما  از  بسیاری  شاید  نباشد.  زیاد 
دست و پنجه نرم می کنند ولی همچنان در هر جمعی که حضور 
می یابند با شوخی ها و خنده های خود جمع را به نشاط می آورند. 
روبرو  با مشکالت جدی  مالی  رکودهای  دوران  در  افراد  از  بسیاری 
شده اند، اما ایمان آنها به آینده به آنها کمک کرده تا طوفان را پشت 
سر بگذارند. در هر اتفاق و رویدادی در زندگی خود به دنبال نشاط، 

عشق و نکته ای برای لبخند زدن بگردید.

2. ذهن جایگاه تفکر است نه احساسات 
اگر نوشته ها و آموزه های دکتر کاپیل گوپتا را دنبال کرده باشید، 
می دانید که او چگونگی رهایی از ذهن و فکر را آموزش می دهد 
که به سعادت و روشنگری ختم می شود. فکر و ذهن شماست که 
منشا اضطراب، نگرانی و ناامیدی است نه قلب شما. از ذهن و مغز 
خود برای یادگیری و نوآوری استفاده کنید. اما در رویارویی با دنیا 
ذهن را خاموش و قلب خود را فعال کنید. خود را از شر دانشی که 
سودی برای شما ندارد خالص کنید و پرسش هایی بپرسید که شما 

را به سمت درک و دانش واقعی هدایت می کنند.

3. تعداد افرادی که با آنها ارتباط عمیق و تنگاتنگی دارید 
را محدود کنید 

افراد  از  زیادی  تعداد  با  که  شناسیم  می  را  اشخاصی  ما  از  خیلی 
فیسبوکی  ارتباطات  و  جوامع  خانواده،  در  با حضور  و  هستند  آشنا 
سطحی  ارتباطات  اما  کنند.  می  قدرت  و  آرامش  احساس  گسترده 
معموال به سرعت پایان می یابند. به دنبال افرادی بگردید که ارزش 
سعی  سپس  و  باشند  داشته  را  تنگاتنگ  و  عمیق  ارتباط  برقراری 

کنید تجربیات مشترک خود با آنها را بسط دهید.

 4. تنها قاضی خود باشید 
نظر بقیه اهمیتی ندارد. درست است، سایرین بطور مداوم در حال 
دوستان.  و  خانواده  سرپرستان،  مشتریان،  هستند؛  شما  ارزیابی 
منافع  نه  گیرد،  می  صورت  خودشان  منافع  اساس  بر  آنها  ارزیابی 
گروهی  و  محیط  سپس  باشید.  موفق  خود  دید  از  باید  شما  شما. 
را پیدا کنید که به آنچه هستید و توانایی های شما اهمیت داده و 

قدردان آن است.

 5. هیچ فرصتی را برای یادگیری از دست ندهید 
تمامی موفقیت ها و شکست هایی که تجربه می کنیم موردی  در 
در  یادگیری  های  فرصت  این  معموال  دارد.  وجود  یادگیری  برای 
گیرد  می  شکل  پشیمانی  معمول  بطور  که  جایی  شکست،  موارد 

بارزتر و مشخص تر هستند.
شما  برای  کار  پایان  و  اتمام  از  بیش  یادگیری  روند  که  زمانی   
که  مانعی  هیچ  که  آموخت  خواهید  بزودی  باشد،  داشته  اهمیت 
توجیه  عنوان  هیچ  به  پشیمانی  و  ندارد  وجود  باشد  عبور  غیرقابل 

نیست. پذیر 

گوناگون

در تمام جوامع مدنی، اعم از پیشرفته یا عقب 
تمدن،  تکنولوژی،  فرهنگی،  لحاظ  از  مانده 
را  کشورها  که  هرآنچه  یا  و  صنعت  و  سرمایه 
صدر  در  افرادی  کند،  می  متمایز  یکدیگر  از 
بخش  کردِن  اداره  مسئوِل  که  دارند  قرار  امور 
بالتبِع آن  و  بزرگی در کشورهستند  یا  کوچک 
کارکنان  تک  تک  وظایِف  شرح  و  درچگونگی 

نظارت دارند.
شرکت های لبنی و هواپیمایی نیز از این دسته 
ایجاد  بدون  یقین،  به  قطع  و  نیستند  خارج 
دو  این  در  آب  از  آب  امری،  هر  در  هماهنگی 

مجموعه تکان نخواهد خورد.
ها  رسانه  تمام  در  خبری  اخیر،  روزهای  در 
جاخوش کرد که تنها جای افسوس دارد برای 
کشوری که با وجود ذخایر انسانی و طبیعی از 
به کودکان  و  یکدیگر، مرزوق می شوند  کیسه 

این آبادبوم هم رحمی نمی کنند.
هواپیماهای  از  یکی  در  مدارس  شیِر  توزیع 
اتفاق  ماه  21دی  شنبه  سه  روز  در  که  کشور 
های  گزاری  سیاست  و  هشدار  جای   افتاد، 
به  نه  که  دارد  مسائل  اینگونه  در  تری  جدی 
از  دوتن  اخراِج  و  ساده  عذرخواهِی  یک  وسیله 
که  یابد  خاتمه  لبنیات  کارخانه  لبنی  کارگران 
که  دهد  می  تشخیص  بالغی  و  عاقل  آدم  هر 
و  فیش  پردازِش  مسئول  که  کارخانه  کارگراِن 
مأمور خرید و فروش کارخانه نیستند که خاطی 

در این موضوع باشند و متحمِل اخراج.
آنچه در اخبار مبنی بر بیانیه شرکت کالبر آمده 
است؛ این شرکت، با بر عهده گرفتن مسئولیت 
از  یکی  در  مدارس  ویژه  شیر  توزیع  حقوقی 
پروازهای هواپیمایی کاسپین، دلیل این کار را 
سهل انگارِی کارگر بارگیری محصول اعالم کرده 
است.ما هم دوست داریم این موضوع را بپذیریم 
و باور کنیم، اما به فرِض صحیح بودِن این امر، 

کارگر بارگیری محصول، به اشتباه بار زده است؛ 
اشتباه  به  هم  کاسپین  هواپیمایی  مسئولین 
هم  اینجا  در  اند؟  گرفته  تحویل  را  محموله 
فرض را به صحِت مطلب می گیریم که مسئوِل 
شرکت هواپیمایی نیز در این امر، سهوا کوتاهی 
کرده و به محموله شیر ویژه توزیع در هواپیما 
که البته در قباِل این توزیع از تک تک مسافراِن 
هواپیما مبلغی برای میزبانی گرفته شده است، با 

قصور و بی توجهی برخورد کرده است.
بازهم جای تأسف است؛ آقا یک راست، شیر با 
جعبه بسته بندِی کارخانه وارد قسمت پذیرایِی 
میهماندار  و  آدم  آنهمه  که!  شود  نمی  هواپیما 
کنار  میزبانی  های  بندی  بسته  برای  و مسئول 

ندیدند  هم  ها  آن  کیک،  و  شکالت  و  چای 
شیرها، مخصوِص توزیع در مدارس است!

حداقل کاش روی یکی از پاکت های شیر را به 
بهانه تاریخ تولید و انقضاء نگاه می کردند؛ آن 
شیر  های  پاکت  این  شدند  می  متوجه  هنگام 

متعلق به مدارس است نه هواپیما.
آن هم نه یکی نه دوتا، 900پاکت از این محموله 
توزیع شده و تازه آقایان متوجه قصوِر کارگران 
و  تعویض  دستوِر  خداروشکر  و  اند  شده  لبنی 
جایگزینی صادر شد و از صبح روز بیست و دوم، 

عملیات جایگزینی صورت پذیرفته است.
دوباره  بگویی  هرچه  موضوع،  و  مقال  این  در 
میرسی  و  میگیری  قرار  تسلسل  دوِر  در  انگار 

نقطه سرخط و تنها تأسف میخوری برای عدِم 
 انصاف و به حق بودن که کمترین خدمتی است

 می توان به این مردم و ملت روا داشت.
و تحریم  شرایط  از  گذر  با  حاضر  عصر   در 

قشر  از  زیادی  عده  که  معیشتی  های   سختی 
با  و  کنند  می  تحمل  جامعه  پائین  به  متوسط 
ناخواه  خواه  یارانه ها؛  هدفمندی  طرح  اجرای 
گنجانده  خانوارها  سفره  در  کمتری  لبنِی  مواد 
می شود و بر طبِق سخناِن مدیرعامل هلدینگ 
صندوق  کشاورزی  و  دارویی  غذایی،  صنایع 
بازنشستگی کشوری، با افت شدید مصرف شیر 
بانک  آمارهای  و  مواجهیم  کشور  در  لبنیات  و 
مرکزی مؤید آن است که نشان می دهد تولید 

کاهش  درصد  از40  بیش  آن  مشتقات  و  شیر 
تأثیر  شیر  مصرف  سرانه  کاهش  در  که  یافته 

گذار بوده است.
کاالها  بعضی  حذِف  وانفساِی  این  در  حاال  و 
این  کودکاِن  برای  دلمان  خانوارها،  سبد  در 
این  سهم  هرآنچه  از  و  سوزد  نمی  هم  جامعه 
نمیگذاریم  و  گذریم  نمی  است،  آموزان  دانش 
این یک پاکت شیر را یک خط در میان نوِش 
جان کنند؛ چرا که با انتقاِد مدیرعامل هلدینگ 
صندوق  کشاورزی  و  دارویی  غذایی،  صنایع 
بازنشستگی کشوری درخصوِص عدم توزیع شیر 
در مدارس؛ پرداخت یارانه شیر در کشور برای 
تامین سالمت جامعه و افزایش مصرف شیر الزم 

است که توسط دولت جدی گرفته نمی شود.
این سخنان، مؤیِد این مطلب است که به دلیِل 
عدم بودجه کافی، شیر توزیعی در مدارس نیز 
با مشکل مواجه است و حاال در این گیرو دار، 
از این اشتباه های اینچنینی نمیتوان به سادگی 
لبنی  کارخانه  مدیرعامل  اگرچه  که  کرد  عبور 
درباره خبر برخی سایت ها مبنی بر توزیع شیر 
توزیع  هواپیمایی  شرکت  یک  در  که  مدارس 
انسانی  شده، توضیح داد و اعالم کرد: »اشتباِه 
پخش کنندگان این محصول، عامل توزیع شیر 
باکری-  اما رضا  است  بوده  مدارس در هواپیما 
ایسنا  به  پاسخ  در  لبنی-  صنفی  انجمن  دبیر 
حتی  تخلف  این  که  کرد  اظهار  زمینه  این  در 
در صورت اتفاقی بودن نیز نمی تواند پذیرفتنی 
باشد و به هیچ وجه نباید از سوی هیچ برندی 
است،  پرورش  و  آموزش  با  قرارداد  تحت  که 
اتفاق بیفتد«. انتظار می رود درایت بیشتری در 
شرکت ها حاکم باشد و در موارد اینچنینی، از 
برای تهیه شیر رایگان،  دانش آموزان نخواهیم 

به هواپیما مراجعه کنند!
elhamamerkashi@ymail.com

دانش آموزان برای تهیه شیر رایگان، به هواپیما مراجعه کنند!
الهام آمرکاشی

سانتی گراد  درجه   1٫5 زمین  اگر  براستی 
به  چطور  خاکی  کره  این  چهره  شود،  گرم تر 
نظر خواهد آمد؟ توافق بلندپروازانه پاریس که 
زیر  درست  را  جهانی  گرمایش  است،  درصدد 
این  در  ریشه  کند،  مهار  سانتی گراد  درجه   2

نگرانی دارد که در بلندمدت سطح آب های آزاد 
افزایش پیدا خواهد کرد و حتی سطح زمین به 
هر چه  است  بدیهی  شد.  خواهد  دگرگون  کلی 
قطب   در  ها  یخ  ذوب  روند  شود،  گرم تر  هوا 
این  برای درک  گرفت.  بیشتری خواهد  شتاب 
موضوع نیازی نیست که از شبیه سازی رایانه ای 
این موضوعی است که هر عقل  استفاده شود، 

سلیمی می پذیرد.
هم  یخی  صفحات  حرارت،  درجه  افزایش  با 
شدن  ذوب  به  شروع  جبران ناپذیری  شکل  به 

خواهند کرد.

 با گرم تر شدن هوا، باید انتظار داشت که دیر 
یا زود بخش اعظم یخچال های کره زمین، آب 
شود.  اقیانوس ها  روانه  آب هایشان  نهایت  در  و 
هم  یخی  صفحات  حرارت،  درجه  افزایش  با 
شدن  ذوب  به  شروع  جبران ناپذیری  شکل  به 
گرم  وقتی  آب  دیگر  طرف  از  کرد.  خواهند 
با  می کند.  اشغال  را  بیشتری  حجم  می شود، 
درازمدت  در  گرمایش  کامل  اثرات  این   وجود 
مشخص خواهد شد؛ یعنی قرن ها یا شاید حتی 
بیش  از آن الزم است که همه اثرات خودشان را 
نشان دهند. تنها در همین حد داشته باشید که 
اگر زمین تنها 2درجه سانتی گراد گرم تر شود، 
بسیاری از نواحی ساحلی پست و جزایر به زیر 
از  همیشه  برای  احتماالً  و  رفت  خواهند  آب 
صفحه گیتی محو خواهند شد. درست به همین 
دلیل بود که جهانیان در پاریس توافق کردند،  
همه تالششان را به کار گیرند و یک قدم دیگر 
جلو بگذارند تا جلوی گرمایش زمین را بگیرند 
و آن را در حد بیش از 1٫5 درجه سانتی گراد 

باالی سطوح پیش صنعتی مهار کنند.
 

زمین از کی گرم شد؟
بدرستی  همیشه  صنعتی  پیش  اصطالح 
به  دارد  اشاره  اما در مجموع  نمی شود،  تعریف 
حدفاصل سال های 1850 تا 1900 که درست 
مرسوم  درجه حرارت  ثبت  نیز  زمان  همان  از 

امروز  تا  بود  کافی  اقلیمی  اطالعات  ثبت  شد. 
درجه  تغییرات  داده ها،  آن  براساس  بتوانیم 
از  دانشمندان  کنیم.  ارزیابی  را  زمین  حرارت 
خطرات  باره  در  نخستین بار  برای   1980 دهه 
تغییر اقلیم هشدار دادند؛ زیرا زمین پیش از آن 
چیزی حدود 0٫4 درجه سانتی گراد گرم شده 
بود. از آن پس روند گرمایش، شتاب گرفت و 
زمین سال به سال افت و خیزهای بسیاری را 
به  کال  اقلیم  تغییر  کلی  روند  اما  کرد،  تجربه 
سمت افزایش درجه حرارت بوده است. تازه ترین 
گرم ترین   2016 سال  می دهد،  نشان  آمارها 
داده های  ثبت  زمان  از  زمین  که  بوده  سالی 
هواشناسی تاکنون تجربه کرده و انتظار می رود، 
باالی  سانتی گراد  درجه   2٫1 رکورد  امسال 
سطوح پیش صنعتی زده شود. با توجه به همه 
اینها فکر می کنید، زمین با افزایش 1٫5 درجه 
به  خود  از  می تواند  سانتی گرادی چه چهره ای 

نمایش بگذارد؟
 اگر زمین تنها 2درجه گرم تر شود، بسیاری از 
نواحی ساحلی پست و جزایر به زیر آب خواهند 

رفت.
 

همه  چیز دگرگون خواهد شد
می توانید کمی به خود دلداری بدهید، زیرا در 
محسوس  اندازه  آن  به  تغییرات  نخست  وهله 
به حساسیت  توجه  با  دانشمندان  بود.  نخواهد 

می دهند،  احتمال  طبیعی  تغییرات  و  اقلیمی 
نخستین سالی که در آن دمای زمین به 1٫5 
صنعتی  پیش  سطوح  باالی  سانتی گراد  درجه 
برسد، احتماالً اواخر همین دهه خواهد بود اما 
این احتمال هم هست که این اتفاق دیرتر رخ 
دهد. به احتمال زیاد پس از آن و با گذشت هر 
سال می بایست رویدادهای آب و هوایی حادی 
را در سراسر کره زمین انتظار داشت. بارندگی  
شدید، خشکسالی و افزایش امواج گرما از جمله 
ساده ترین این اتفاقات هستند، اما به هر شکل 
پیش بینی  که  داشت  نظر  در  باید  هم  را  این 
سختی  بسیار  کار  شکل  هر  به  جوی  وضعیت 

است.
افزایش سطوح آب دریاها و افزایش نرخ انقراض 
به طور قطع از تبعات تغییر اقلیم خواهد بود، 
ذوب  یکباره  یخچال ها  داشت  انتظار  نباید  اما 
به  زیاد چند دهه  احتمال  به  آنها  شوند؛ ذوب 
افزایش  از  ناشی  تاثیرات  انجامید.  درازا خواهد 
دی اکسیدکربن نیز تنها حاصل از اثرات آن به 
عنوان یک گاز گلخانه ای نیست. دی اکسیدکربن 
به طور مستقیم و از طریق افزایش فتوسنتز بر 
نشان  تحقیقات  می گذارد.  تاثیر  گیاهان  رشد 
بیشتر  دی اکسیدکربن  میزان  چقدر  هر  داده، 
شود، گونه های سریع الرشدتر مانند لیاناها سود 
خواهند برد. لیاناها درخت یا بوته نیستند؛ آنها 
با بدنه  چوبی و  شبیه ساقه درخت مو هستند 

دارند  خاک  در  ریشه  که  زیاد  بسیار  ارتفاع  
و  می اندازند  درختان  روی  را  خودشان  و 
بروند  باال  پوشش  تاج  مرز  تا  می توانند  حتی 
افزایش  با درختان بپردازند.  و به رقابت مسلم 
و  پیروز  رقابت،  در  را  آنها  دی اکسیدکربن، 
درختان را مقهور خواهد ساخت. بنابراین باید 
انتظار داشته باشید که با افزایش درجه حرارت 

در آینده چهره زیستگاه ها هم دگرگون شود.
دی اکسیدکربن دریاها را کمتر قلیایی و بیشتر 

اسیدی می کند.
از طرف دیگر، دی اکسیدکربن دریاها را کمتر 
اسیدی شدن  می کند.  اسیدی  بیشتر  و  قلیایی 
ویژه  به  زنده  موجودات  اغلب  برای  نیز  دریاها 
در  که  پالنکتون ها  اشکال  برخی  و  مرجان ها 
بود.  خواهد  مضر  می سازند،  کلسیم  بدنشان 
به طور کل  آبی  معناست که حیات  بدان  این 
افزایش  دیگر  مشکل  یک  کرد.  خواهد  تغییر 
سیستم  در  آشکار  تغییرات  درجه حرارت، 
درجه  افزایش  با  طبیعتا  زیرا  است؛  کشاورزی 
محصوالت  از  بسیاری  پرورش  امکان  حرارت، 
افزایش  بنابراین  داشت.  نخواهد  وجود 
درجه حرارت به این سادگی  که تصور می کنید 
نیست. چهره زمین می تواند دیگر همانی نباشد 

که ما دوست داریم.
 jamejamonline.ir - منبع:   

theconversation.com

گرمایش جهانی 
چه بر سر زمین 

می آورد؟ 
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ساکت: کمپ تیم ملی فوتبال توسعه می یابد

ساخت  بدنبال  گفت:  فوتبال  ملی  های  تیم  سازمان  مدیر 
به  آن  گسترش  و  ملی  های  تیم  درکمپ  جدید  مجموعه های 

کمپی شایسته برای تیم ملی فوتبال هستیم.
فوتبال  فدارسیون  ساختمان  به  ورود  هنگام  ساکت  محمدرضا 
در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه باید کمپ تیم های 
مساله  گیری  پی  درحال  افزود:  تجهیز شود،  این  از  بیش  ملی 
خوبی  جلسات  و  هستیم  دو  شماره  زمین  و  کمپ  ساختمانی 

دراین خصوص برگزار کردیم.
از  ملی  های  تیم  کمپ  گسترش  و  تکمیل  مساله  افزود:  وی 
اولویت های فدراسیون است و امروز تنها به دنبال این کار بودم.
مدیر تیم های ملی فوتبال ایران درباره ادامه بگو و مگو کارلوس 
تیم  سرمربی  ایوانکوویچ  برانکو  و  ملی  تیم  سرمربی  روش  کی 
فوتبال پرسپولیس نیز گفت:  باید واقعیت را بپذیریم. تیم ملی 
مسیر بسیار سختی پیش رو دارد و برای یک اردوی در دبی که 
البته 40 روز قبل به باشگاه ها برگزاری آن را اطالع رسانی کرده 

بودیم، نباید اینگونه جنجال به پا می شد.

استوک سیتی هم مشتری عزت اللهی شد

رسانه های روسی از استوک سیتی نیز به عنوان یکی از مشتریان 
سعید عزت اللهی نام بردند.

روزهای  در  روسیه،  ورزش  رادیو  از  نقل  گزارش  ایسنا  و  به  به  
گذشته زمزمه هایی مبنی بر پیوستن سعید عزت اللهی، هافبک 
دفاعی جوان تیم   ملی فوتبال ایران و فعلی روستوف به باشگاه 

هامبورگ آلمان شنیده شد.
استوک  باشگاه  کرد  اعالم  روسیه  ورزش  رادیو  سایت  بار  این 

سیتی خواهان به خدمت گرفتن سعید عزت اللهی شده است.
باشگاه روستوف هنوز درباره این اتفاق واکنشی نشان نداده است 
و باید ببینیم که تصمیم ستاره جوان ایرانی چیست و کدام تیم 
را به عنوان مقصد آینده خود در مدت یک سال و اندی قبل از 

جام جهانی روسیه انتخاب خواهد کرد.

افتتاح نمایشگاه بین المللی ورزش 
و تجهیزات ورزشی

پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی 
دیروز با حضور سلطانی فر افتتاح شد.

به  گزارش  ایسنا، پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ورزش و 
تجهیزات دیروز با حضور مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش  و جوانان 
آغاز به کار کرد. این نمایشگاه از 25 تا 28 دی ماه در محل دائمی 

نمایشگاه بین المللی تهران از ساعت 8:30 تا 16 برپاست.

بازگشت هافبک آبی پوشان

تهران  استقالل  فوتبال  تیم  دفاعی  هافبک  چشمی«  »روزبه 
دیروز برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا بار دیگر با آبی پوشان 

پایتخت قرارداد همکاری بست.
این هافبک دفاعی استقالل با این تیم قرارداد سه ساله داشت، 
در  برتر  لیگ  شانزدهم  در طول فصل  دلیل مصدومیت،  به  اما 
با  گو  و  گفت  از  پس  نبود. چشمی  استقالل  بازیکنان  فهرست 
»سید رضا افتخاری« مدیر عامل باشگاه استقالل قرارداد جدید 
خود را امضاء کرد تا بتواند آبی پوشان را در رقابت های لیگ 

قهرمانان آسیا همراهی کند.
»چشمی« اسفند ماه سال 94 و در پانزدهمین دوره رقابت های 
لیگ برتر فوتبال در دیدار مقابل پدیده خراسان دچار مصدومیت 
شد. »کریم احمدی« بازیکن تیم فوتبال پدیده در این دیدار با 
تلک روی پای چشمی سبب شد تا وی دچار پارگی رباط صلیبی 

شود و نزدیک به 10 ماه از میادین فوتبال دور بماند.
وی برای اضافه شدن به فهرست بازیکن استقالل جهت حضور 
در لیگ قهرمانان آسیا نیاز داشت تا بار دیگر قرارداد خود را به 

ثبت برساند.

حسن یزدانی در جام تختی کشتی می گیرد

قهرمان المپیک 2016 ریو در رقابت های بین المللی کشتی آزاد 
جام تختی به روی تشک خواهد رفت.

به  گزارش  ایسنا، حسن یزدانی، قهرمان  المپیک 2016 ریو در 
وزن 74 کیلوگرم کشتی آزاد که به تازگی به وزن 86 کیلوگرم 
آمده است، قرار است در رقابت های بین المللی جام تختی برای 
تیم خراسان به مصاف حریفان برود. هم چنین قرار است حسن 

یزدانی پس از جام تختی به تورنمنت پاریس اعزام شود.
رقابت های جام تختی 30 دی و اول بهمن ماه در مشهد برگزار 

می شود.

پیروزی آلکمار در شب درخشان 
جهانبخش

کم  درخشش  با  آلکمار  تیم  ایرانی  هافبک 
نظیر خود و به ثمر رساندن دو گل، موجبات 
برابر  تیمش  بر یک   3 از خانه  برتری خارج 

اگلس در لیگ هلند را فراهم کرد.
هفته  آغازین  دیدار  در  ایرنا،  گزارش  به 
تیم  هلند،  های  باشگاه  لیگ  هجدهم 
که  بود  آلکمار  میزبان  »اگلس«  قعرجدولی 
در نهایت آلکمار با درخشش تحسین بر انگیز 
یک  بر   3 پیروزی  به  جهانبخش«  »علیرضا 

رسید.
»علیرضا جهانبخش« هافبک خوش تکنیک 
تیم ملی ایران در این دیدار در ترکیب اصلی 
گل   69 دقیقه  در  و  داشت  حضور  آلکمار 

نخست تیمش را پایه گذاری کرد.
امشب  دیدر  در  درخشانی  عملکرد  که  وی 
گلزنی  به  موفق  و 93  دقایق 85  در  داشت 
به  پنالی  نقطه  روی  از  او  دوم  گل  که  شد 

دست آمد.
با کارت  همچنین جهانبخش در دقیقه 81 

زرد داور جریمه شد.
خانه،  از  پیروزی خارج  این  با کسب  آلکمار 
31 امتیازی شد و به رتبه چهارم جدول رده 
در  امتیاز   12 با  اگلس  و  کرد  صعود  بندی 
قعر جدولی رده بندی باقی ماند تا همچنان 

گزینه اصلی سقوط باشد.

مندس بهترین مربی والیبال جهان 

خارجی  سایت های  از  یکی  نظرسنجی  در 
گزینه  این  از  پیش  که  مندس  والیبال، 
بود  ایران  والیبال  ملی  تیم  گری  سرمربی 

بهترین مربی شد.
 worldofvolley به گزارش ایسنا، سایت 
در نظرسنجی به انتخاب بهترین مربی سال 
نظرسنجی  این  در  پرداخت.  والیبال   2016
گربیچ  نیکوال  )روسیه(،  آلکنو  والدیمیر 
آنجلو  )برزیل(،  رزنده  برناردو  )صربستان(، 
لورنتزتی )ایتالیا( و مارسلو مندس )آرژانتین( 

کاندیدا بودند.
مندس که یکی از گزینه های سرمربی گری 
باالتر  این نظرسنجی  بود در  ایران  تیم ملی 
قهرمان  تیم  این  همراه  که  برزیلی  رزنده  از 

المپیک شد قرار گرفت.
برزیل است  تیم کروزیروی  مندس سرمربی 
باشگاه های  جام  قهرمان  تیم  این  همراه  که 

جهان شد.
نیکوال گربیچ دوم و سوم  و  رزنده  او  از  بعد 

شدند.
کاندیدا  جالب  اتفاق  هم  بانوان  بخش  در 
که  بود  زن  مربی  یک  و  مرد  مربی   4 بودن 
در نهایت تنها مربی زن کاندیدا یعنی النگ 
پینگ سرمربی تیم ملی والیبال زنان چین به 

عنوان بهترین مربی انتخاب شد.

پرسپولیس مدعی اصلی قهرمانی

پرسپولیس  فوتبال  تیم  پوش  ملی  هافبک 
هستیم  قهرمانی  اصلی  مدعی  گفت:  تهران، 
و در پایان فصل، شادی را به هواداران هدیه 

خواهیم داد.
به گزارش ایرنا، »کمال کامیابی نیا« پس از 
در  سایپا  مقابل  تیمش  صفر  بر  یک  برتری 
ایران  باشگاه های  برتر  لیگ  هفته شانزدهم 
در جمع خبرنگاران، تصریح کرد: دیدار بسیار 
حمایت  با  خوشبختانه  و  داشتیم  سختی 
هواداران به سه امتیاز حساس دست یافتیم.

و  داده  ادامه  را  روند  همین  باید  افزود:  وی 
چراکه  کنیم،  برپا  قهرمانی  جشن  بتوانیم 

شایسته رسیدن به سکوی نخست هستیم.
بازی  خصوص  در  پرسپولیس  هافبک 
به  خود  از  تیم  دو  نفرات  که  ای  درگیرانه 
نمایش گذاشتند، گفت: فوتبال همین است 
و معتقدم داور امروز خیلی سخت گیرانه از 

کارت های خود استفاده می کرد.
که  زردی  کارت  حتی  گفت:  نیا،  کامیابی 
برخورد  چراکه  بود،  اشتباه  کردم  دریافت 
ساده ای رخ داد و داوران باید در دیدارهای 

حساس با دقت بیشتری سوت بزنند.
وی تصریح کرد: سایپا تیم خوبی است و ز 
پیش  دیدارهای  مهمترین  از  یکی  توانستیم 

روی را با برتری به پایان برسانیم.
تیم فوتبال پرسپولیس تهران با کسب برتری 
یک بر صفر در دیدار مقابل سایپا با 35 امتیاز 
فوتبال  برتر  لیگ  بندی  به صدر جدول رده 

باشگاه های ایران، بازگشت.

خبرخبر

از  نقل  به  بلغارستانی  سایت های  از  یکی 
تیم  در  برهانی  نوشت: حضور  بی سی  بی 
برای  تاریخی  اتفاق  شد  باعث  بلغارستانی 

والیبال بانوان ایران رخ بدهد.
والیبال  تیم  به  برهانی  مائده  پیوستن 
اخیر  روزهای  در  بلغارستان  کالب  شومن 
بازتاب های زیادی در رسانه های این کشور 

داشته است.
گزارشی  در   BGVolleball سایت 

نوشت:
به  فیلمی  انتشار  با  سی  بی  بی  سایت 
به  ایران  بانوان  والیبال  تاریخ  انتقال  اولین 

 183 بازیکن  برهانی  مائده  پرداخت.  اروپا 
والیبال  ملی  تیم  ساله   29 و  سانتی متری 
ایران  بانوان  بازیکن  اولین  عنوان  به  ایران 
لژیونر شد و به یک تیم بلغارستانی پیوست.

تیم شومن کالب برای نیم فصل دوم لیگ از 
برهانی کمک گرفت. با این انتقال یک اتفاق 
تاریخی برای والیبال بانوان ایران رخ داد که 
باعث شد بازیکنی از والیبالیست های بانوان 

ایران به خارج از سرزمین مادری برود.
از  »مهمت باشر« سرمربی این تیم پیش 
این بازیکنانی به مانند رادوستین استویچف 

و عثمانی خوآنتورنا را کشف کرده بود.

سایت بلغارستانی به نقل از BBC؛

اتفاق تاریخی برای والیبال بانوان ایران با انتقال برهانی به بلغارستان

در  بـرداری  وزنـه  بـه  منـدان  عالقـه 
انتخـاب بهتریـن وزنـه بردار جهـان، به 

دهنـد. رای  رسـتمی  کیانـوش 
فدراسـیون  رسـانی  اطـالع  پایـگاه 
بهتریـن   )IWF( وزنه بـرداری  جهانـی 
 2016 سـال  زن  و  مـرد  وزنه بـرداران 
جهـان را بـا آرای مـردم سراسـر دنیـا 

کـرد. خواهـد  انتخـاب 
با آغاز سـال جدید میالدی، فدراسـیون 
جهانـی وزنـه بـرداری)IWF( در نظـر 
مسـئوالن،  از  سـنجی  نظـر  بـا  دارد 
رسـانه  اصحـاب  مربیـان،  ورزشـکاران، 
و عالقمنـدان بـه ایـن رشـته ورزشـی 
برتریـن وزنـه بـرداران مـرد و زن جهان 

را انتخـاب و معرفـی کنـد.
بـردار  وزنـه  برتریـن  انتخـاب  صفحـه 
جهـان درسـال 2016 هم اکنـون روی 
وزنـه  جهانـی  فدراسـیون  سـایت  وب 

آدرس: بـه  بـرداری 
 )/2016-http://www.iwf.net/best-lifters(
قـرار گرفتـه کـه عالقمندان مـی توانند 
بـا مراجعـه به این آدرس و یـا کلیک بر 
روی بنـری کـه در صفحه اول وبسـایت 

 فدراسـیون بیـن المللـی وزنـه بـرداری
)www.iwf.net( قـرار گرفتـه در این 

رای گیری شـرکت کنند.
نظـر  ایـن  در  حضـور  بـه  عالقمنـدان 
سـنجی مـی بایسـت روی دایره سـمت 
راسـت عکـس کیانوش رسـتمی کلیک 
کـرده، سـپس با ثبـت مشـخصات خود 
از جملـه اسـم و فامیل، کشـور و ایمیل 

در رای گیـری شـرکت کننـد. 
ضمنـا می بایسـت در قسـمت گذر واژه 
یـا رمـز)Password( عـددی را کـه 
در مسـتطیل بـاالی ایـن بخـش قـرار 

گرفتـه وارد کننـد.
عالقه منـدان تـا 31 ژانویـه 2017 )12 
نظـر  ایـن  در  دارنـد  فرصـت   ) بهمـن 
سـنجی شـرکت کـرده و بـه کیانـوش 
رسـتمی قهرمـان بـا اخـالق کشـورمان 

رای دهنـد.
مـدال  دو  دارای  رسـتمی  کیانـوش 
ارزشـمند المپیـک ) نقـره 2012 لندن 
همچنیـن  و  ریـو(   2016 طـالی  و 
عناویـن متعـدد و ارزشـمند جهانـی و 

اسـت. آسـیایی 

بازیکنانم  سرمربی پرسپولیس گفت: به 
بابت جنگندگی شان مقابل سایپا تبریک 

می گویم.
تمرین  حاشیه  در  ایوانکوویچ  برانکو 
گفت :  خبرنگاران،  جمع  در  و  تیم  این 
و  جنگندگی شان  بابت  بازیکنانم  به 
گذشته  روز  مصاف  در  خوبشان  بازی 
یازدهم  یار  هواداران  گویم.  می  تبریک 
و دوازدهم ما بودند و وقتی که 10 نفره 

شدیم آنها از ما خوب حمایت کردند.
فکر  فوالد  به  امروز  از  داد:  ادامه   او 
همیشه  تیم  این  برابر  بازی  می کنیم. 
بازی  این  برای  باید  است.  بوده  سخت 
فوالد  کنیم.  آماده  را  خود  سختی  به 
یک  عنوان  به  را  خودش  خوبی  به 
منتظر  طبیعتا  است.  کرده  تثبیت  تیم 
بزرگترین  او  هستید،  انصاری  ساسان 
در  البته  بود.  خواهد  ما  برای  خطر 
فقط  نمی تواند  بازیکن  یک  تیمی  هیچ 
بازیکنان خوب  فوالد  و  باشد  تاثیرگذار 
زیادی دارد. باید ببینیم که چه چیزی 
در آن جا در انتظار ما است. ربیع خواه 
و احمدزاده در بازی با فوالد نیستند و 
جاری  هفته   و  لیگ  ادامه  را  امیدواریم 

مشکلی پیش نیاید.
پرسپولیس  اضافه  فوتبال  تیم  سرمربی 
سرعت  خیلی  مدرن  فوتبال  در  کرد: 
مهم است. فوالد به صورت سنتی تیمی 

تهاجمی و سرعتی است. برای این مساله 
باید راه حلی پیدا کنیم. ما بازیکنانی در 
خط دفاع داریم که خوب بازی می کنند 
و از سرعت خوبی هم برخوردار هستند. 
در مقابل سایپا هم دیدیم که حریف جز 
یکی، دو فرصت نتوانست کاری کند. ما 
باید هر روز خودمان را قدرتمندتر کنیم 

تا بتوانیم برابر فوالد به میدان برویم.
برانکو در ادامه و در پاسخ به این سوال 
کفاشیان  که  این  به  راجع   نظرش  که 
فوتبال  تیم   ملی  به  برانکو  نگاه  گفته 
کفاشیان  گفت :  چیست؟  نیست،  ایران 
پرسپولیس  در  کار  در  من  دارد.  حق 
در  را  لذت  بیشترین  می برم.  لذت 
هوادارانمان  با  کار  از  می برم.  تمرینات 
و  می شویم  بهتر  روز  هر  می برم.  لذت 
طاهری  خوب  مدیریت  یمن  به  این 
با  دیگر  نیم  و  سال  یک  من  است. 
پرسپولیس قرارداد دارم. این قرارداد را 
سال پیش تمدید کردم. تکرار می کنم از 
این که در پرسپولیس هستم خوشحال 
این  متوجه  خوب  کفاشیان  هستم. 
است  طبیعی  البته  است.  شده  مساله 
دیگری  مربی  برود،  کی روش  اگر  که 
جای او می آید همانطور که بعد از من 
تیم  به  دیگری  سرمربیان  هم  قطبی  و 
ملی اضافه شدند. البته ممکن هم هست 

کسی نیاید.

برانکو: هر روز بهتر می شویم

یوفا 10 سرمربی برتر تاریخ را معرفی کرد 
که نبود نامی از برخی بزرگان این رشته در 

این فهرست قابل توجه است.
 10 آس،  از  نقل  گزارش  ایسنا  و  به  به  
معرفی  یوفا  توسط  تاریخ  برتر  سرمربی 
تعجب  از سرمربیان  برخی  نبود  که  شدند 
در  گواردیوال  پپ  غیبت  است.  برانگیز 

سرمربی  است.  توجه  قابل  فهرست  این 
حضورش  فصل  چهار  در  منچسترسیتی 
در بارسلونا 14 جام کسب کرد و به همراه 
را  جام  هفت  فصل  سه  در  مونیخ  بایرن 

باالی سر برد.
برایان کالف در نخستین  یوفا  در فهرست 
ناتینگهام  همراه  به  او  دارد.  قرار  جایگاه 

شد  اروپا  قهرمان   1979 سال  در  فارست 
بدون  پیاپی  بازی   40 رکورد  توانست  و 
شکست را به ثبت برساند. پس از او یوهان 
کرویف قرار دارد. یوفا دلیل این انتخاب را 
متحول کردن فوتبال بارسلونا عنوان کرد. 
روشی که تاکنون بارسلونا آن را حفظ کرده 

است.
ویسنته دل بوسکه سرمربی بعدی در این 
فهرست است. دل بوسکه در  عین  سادگی 
به همراه  توانست  و  بود  قدرتمند  روشش، 
افتخارات  مادرید  رئال   و  اسپانیا  تیم   ملی 
را قهرمان  اسپانیا  او  را کسب کند.  مهمی 
 9 مادرید  همراه  به  و  کرد  یورو  و  جهان 
عنوان قهرمانی )دو جام در لیگ قهرمانان 

اروپا( به دست آورد.
الکـس  نـام  سـرمربی،  سـه  ایـن  از  پـس 
فرگوسـن دیـده می شـود. یوفـا او را مربـی 

منچسـتریونایتد  در  تاکتیـک  در  بزرگـی 
عنـوان کـرد. النیـو اررا در رتبه بعـدی قرار 
دارد. پـس از سـرمربی آرژانتینی اودو التک 
قـرارداد. یوفـا او را بـه عنـوان رییـس بایرن 
در دهـه هفتـاد نامیـد. والری لوبانوفسـکی 
بـه خاطـر علـم او در فوتبـال در رتبه هفتم 
ایسـتاد. رینوس میشـل خالق توتال فوتبال 
در جایـگاه بعـدی قـرار دارد. در جایگاه نهم 
ژوزه مورینیو حضور دارد. سـرمربی پرتغالی 
بـه خاطر  خـاص بودنـش در این فهرسـت 
جـای دارد و رتبـه آخـر بـه آریگـو سـاکی 
اختصـاص دارد. او در تحـول فوتبـال ایتالیا 

نقـش مهمی داشـت.
این فهرست نبود بزرگانی مانند میگل  در 
بیل  کاپلو،  فابیو  تراپاتونی،   ، مونیوس 
آنچلوتی  کارلو  آراگونس،  لوییس  شانلکی، 

و یوپ هاینکس قابل توجه است.

رده  میــز،  روی  تنیــس  فدراســیون 
رشــته  ایــن  هــای  بهتریــن  بنــدی 
در بخــش بانــوان را اعــالم کــرد کــه 
ــی  ــکار المپیک ــواری« ورزش ــدا شهس »ن
ــرار  ــت ق ــن فهرس ــدر ای ــان در ص همچن

دارد.
بــا پایــان رقابــت هــای تــور ایرانــی 
بانــوان )جــام نقــش جهــان( در اصفهــان، 
رده بنــدی ملــی بانــوان بــا احتســاب 
پیکارهــا  ایــن  در  بازیکنــان  عملکــرد 

ــد. ــر ش منتش
بــه  توجــه  بــا  اســاس  همیــن  بــر 
ــواری« در  ــدا شهس ــاره »ن ــی دوب قهرمان
ایــن مســابقات، او همچنــان رده نخســت 

ایــن رده بنــدی را در اختیــار دارد.
ــت  ــن رقاب ــه در ای »مهشــید اشــتری« ک

هــا موفــق شــد بــه مرحلــه نیمــه نهایــی 
صعــود کنــد در رتبــه دوم قــرار گرفــت و 

»صبــا صفــری« نیــز بــا صعــود 6 پلــه ای 
در جایــگاه ســوم قــرار گرفــت.

جمعــه  کرمانشــاه  از  شهســواری  نــدا 
ــر  ــر براب ــر صف ــروزی 4 ب ــا پی ــته ب گذش
ــال  ــدران در فین ــری« از مازن ــا صف »صب
دومیــن تــور ایرانــی بانــوان کــه بــا 
ــام  ــا ن ــان و ب ــر در اصفه ــور 50 نف حض
نقــش جهــان برگــزار شــد، بــا اقتــدار بــر 

ــتاد. ــی ایس ــکوی قهرمان س
مــاه  و  ایــن  از  پیــش  شهســواری 
ایرانــی  تــور  اولیــن  فاتــح  گذشــته 
ــاه  ــوان در کرمانش ــز بان ــس روی می تنی

ــز شــده بــود. نی
ــم صامــت ورزشــکار  از ســوی دیگــر مری
توانمنــد و بــا ســابقه ملــی پــوش از 
اشــتری  مهشــید  و  گلســتان  اســتان 
ــه  ــوی ب ــان رض ــته خراس ــوان شایس ج
مقــام ســوم مشــترک دســت یافتنــد.

اعالم 10 سرمربی برتر تاریخ از نظر یوفا

ندا شهسواری همچنان بهترین ورزشکار تنیس روی میز ایران

رای گیری برای بهترین وزنه بردار جهان؛

به کیانوش رستمی رای بدهید
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در سه ماهه سوم امسال انجام شد؛
صدور بیش از 116 تن محصول 

کشاورزی از مرز مهران
 مدیر جهاد کشاورزی مهران از صادرات بیش 
مرز  از  کشاورزی  محصول  تن  هزار   116 از 

بین المللی مهران خبر داد.
صادرات  کرد:  اظهار  عارف«  »حجت  مهندس 
مرزي  بازارچه  طریق  از  کشاورزي  محصوالت 
ماهه سوم سال  در سه  عراق  به کشور  مهران 
کارشناسان  توسط  آنها  گواهی  که  جاری 
با  و  تن   52 و  هزار   116 شده  صادر  قرنطینه 

ارزش ریالی 1160 میلیارد ریال بوده است.
کرد:  اضافه  مهران  کشاورزی  جهاد  مدیر 
بیشترین صادرات مربوط به هندوانه و کمترین 

آنها مربوط به گل هاي زینتی است.
و  دقیق  برنامه ریزی  با  باید  داد:  ادامه  عارف 
تولیدی  کشاورزی  محصوالت  سهم  منسجم تر 

استان در فرآیند صادرات را بیشتر کرد.

416دانش آموز در »دیر« بوشهر
 زیر پوشش خدمات کمیته امداد

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( دیر استان 
بوشهر گفت: 416 دانش آموز در این شهرستان 

زیر پوشش خدمات حمایتی این نهاد هستند
مسلم انیژپورگفت: ازاین مجموع 215 نفر پسر 
آموزان  و 100نفرازدانش  و 201دختر هستند 
آموزشی  ازکالسهای  متوسطه  تحصیلی  مقطع 

کنکور استفاده می کنند.
وی با بیان اینکه هدف کمیته امداد این است 
مادی  مشکالت  بخاطر  آموزی  دانش  هیچ  که 
ادامه  از  تحصیل،  هزینه  تامین  توانایی  عدم  و 
هزینه  تامین  داشت:  اظهار  نماند،  باز  تحصیل 
و  پوشاک  شامل  زندگی،  مایحتاج  و  تحصیل 
نوشت افزار را کمیته امداد و خیران تامین می 

کنند.
همچنین  افزود:  دیر  امداد  کمیته  رئیس 
مند  بهره  نهاد  این  خدمات  از  118دانشجو 
هستند که 75 نفر از آنان در خارج از شهرستان 

و در دانشگاههای مختلف تحصیل می کنند.
تاکنون 800  ابتدای سال جاری  از  وی گفت: 
تحصیلی  های  هزینه  بخش  در  ریال  میلیون 
دیر  امداد  کمیته  پوشش  زیر  افزاد  فرهنگی  و 

هزینه شده است.
انیژپور یادآورشد: پرداخت هزینه های تحصیلی 
دانشجویان  و  آموزان  دانش  به  خدمات  و 
تربیتی  امور  پیگیری  فرهنگی،  کانونهای  در 
وتحصیلی دانش آموزان ودانشجویان، برگزاری 
اردوهای  به  جمعی  اعزام  آموزشی،  کالسهای 
آموزشی، تربیتی و زیارتی از اقداماتی است که 

کمیته امداد امام به این قشر ارائه می کند.

با ارزیابي عملکرد دستگاههاي اجرایي؛

آبفاي البرز رتبه ي »خوب« درسطح استان شد
با اعالم نتایج ارزیابي عملکرد دستگاههاي اجرایي استان درسال 94 
از سوي سازمان برنامه وبودجه،آبفاي البرز از میان 40 دستگاه اجرایي 

موفق به کسب رتبه ي »خوب« شد.
عملکرد  ارزیابي  انجام  با  البرز  آبفاي  عمومي  روابط  گزارش  به 
دستگاههاي اجرایي استان البرز درسال 1394 توسط سازمان برنامه 
وبودجه استان ،نتایج بررسي هاي انجام شده توسط سازمان اداري 
واستخدامي کشور تایید شد وبا احتساب مجموع امتیازهاي شاخص 
هاي»عمومي« و »اختصاصي« و از میان دوسطح»خوب«و»متوسط«، 

آبفاي البرز موفق به کسب رتبه ي»خوب«شد.
نیز 93  مدیرعامل شرکت،  ارزشیابي  نمره ي  گزارش  این  براساس 

بوده است.

قوانین مانع حضور زنان در جامعه اصالح شود
نماینده مردم زنجان و طارم در خانه ملت، گفت: حضور زنان در 
این  مانع  قانونی  اگر  و  است  اجتماعی الزم و ضروری  فعالیت های 
حضور می شود باید اصالح شود.  علی وقف چی، با اشاره به حضور 
خود در همایش زن و رسانه، اظهار کرد: در قوانین جمهوری اسالمی 
ایران به موضوع زنان نیز توجه شده اسمت ولی باید به این نکته نیز 
توجه داشت که ممکن است در برخی موارد خالهایی وجود داشته 

باشد که می توان این موارد را بررسی و به آن توجه کرد.
نیاز است و در زمان  زنان در جامعه یک  وی تصریح کرد: حضور 
جنگ تحمیلی نیز دیدیم که این قشر دوشادوش مردان و در پشت 
که  می دهد  نشان  موضوع  این  و  دادند  ارائه  جبهه ها چه خدماتی 
تا استعدادهای شان  نیاز به حمایت دارند  توانمند بوده و  این قشر 

شکوفا شود.
این نماینده با اشاره به اینکه در قوانین ایران، به زنان نیز توجه شده 
و این گونه نیست که این قشر نادیده گرفته شوند، گفت: شاید در 
باید  این موضوع  به قوانین درست عمل نمی شود که  برخی موارد 

بررسی و در مواردی که تخلفی وجود دارد باید برطرف شود.

 
پلمپ یکی از شرکت های پیمانکار پروژه

 آزاد راه تهران شمال
شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
کرج روز چهارشنبه 22 دی ماه یکی از شرکت های پیمانکار پروژه 
آزاد راه تهران شمال به علت آلودگی محیط زیست ناشی از فعالیت 
تولید  فرآیند  از  حاصل  پساب  و  شکن  سنگ  دستگاه  اصولی  غیر 
شن و ماسه با حکم مرجع قضائی توسط نماینده حقوقی این اداره 

پلمپ شد.
شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس  لشگری  حمیدرضا 
کرج در این خصوص اظهار داشت؛ متاسفانه فاضالب خروجی این 
فعالیت  و  کرج  شده  حفاظت  رودخانه  آب  آلودگی  باعث  شرکت 
انتشار گرد و  از طریق  این واحد  غیر اصولی دستگاه سنگ شکن 
غبار موجب آلودگی هوا گردیده بود و عدم توجه مسئول واحد به 
اخطاریه های صادر شده منجر به پیگیری قضائی پرونده از سوی 
این اداره و توقف فعالیت واحد مذکور تا رفع کامل موارد آلودگی 

گردید.

خبر خبر

فرماندار کرمانشاه از شهرداری های حاشیه شهر 
کرمانشاه خواست تا پیشنهادات خود را برای تدوین 
خط تنسیق ظرف مدت دو هفته به فرمانداری 

تحویل دهند.
فضل ا... رنجبر در جلسه مقابله با ساخت و ساز 
غیر مجاز شهرستان کرمانشاه که در فرمانداری 
برگزار شد، خواستار ایجاد خط تنسیق در مناطق 
حاشیه ای شهر کرمانشاه شد و گفت: ایجاد خط 
نقطه  آخرین  باید  که  معناست  این  به  تنسیق 
محدوده شهر شناسایی شده و اجازه ندهیم ساخت 

و سازها از آن حد فراتر رود.
رنجبر با بیان اینکه خط تنسیق مانعی خواهد بود 
که از این پس اجازه پیشروی و توسعه شهر را به 
متخلفان نخواهد داد، از شهرداری های حاشیه شهر 
کرمانشاه خواست تا پیشنهادات خود را برای تدوین 
خط تنسیق ظرف مدت دو هفته به فرمانداری 

تحویل دهند.
 فرماندار کرمانشاه با اشاره به ساخت و سازهای 
غیرمجاز شهری، از ناامن شدن فضا برای کار در این 
حوزه خبر داد و افزود: با تمام توان در برابر ساخت و 

سازهای غیر مجاز می ایستیم.

رنجبر در ادامه از بخشداران محورهای ورودی و 
خروجی شهر کرمانشاه خواست تا چشمشان را 

نسبت به ساخت وسازها بازتر کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه باید ساخت و سازهای 
غیرمجاز را در نطفه خفه کنیم، گفت: نباید اجازه 
بدهیم ساخت و سازها به مرحله سقف برسند و 

باید قبل از دیوار کشی با آنها برخوردشود، زیرا در 
این صورت نه تنها هزینه های تخریب از بین می رود 
بلکه از هدر رفت سرمایه های مردم نیز جلوگیری 
می شود. رنجبر با اشاره به لزوم وجود یک بانک 
نهادهای  و  ادارت  امالک  خصوص  در  اطالعاتی 
بانک  چنین  وجود  گفت:  کرمانشاه  شهرستان 

موارد  در  سریع  دسترسی  راستای  در  اطالعاتی 
لزوم ضرورت دارد. فرماندار کرمانشاه در ادامه قطعه 
اراضی کشاورزی و تبدیل آنها به ساخت  بندی 
شهرستان  معضالت  از  را  غیرمجاز  سازهای  و 
کرمانشاه برشمرد و از دستگاه های خدمات رسان 
خواست تا از دادن خدمات زیربنایی آب، برق، گاز، 

تلفن و... به این افراد خودداری کنند.
رنجبر با اشاره به اینکه سرمایه داران و پولدارها و 
گردن کلفت ها در مناطق حاشیه شهر اقدام به 
ساخت و ساز غیر مجاز می کنند، گفت: باید این 
تخلفات شناسایی و برجسته شوند تا متمکنان از 

این شرایط به سود خود بهره نبرند.
وی از رسانه ها نیز خواست تا ساخت و سازهای 
غیرمجاز حاشیه شهر را برجسته کرده و از این 
طریق اجازه ندهند سرمایه های کرمانشاه قربانی 

سوءاستفاده  عده ای پولدار شود.
محدوده  در  موجود  باغات  از  کرمانشاه  فرماندار 
شهرستان کرمانشاه به عنوان سرمایه های این شهر 
یاد کرد و گفت: نباید اجازه بدهیم که حتی یک 
متر از باغات محدوده شهرستان کرمانشاه تغییر 

کاربری غیرمجاز داده شود.

فرماندار کرمانشاه:

با تمام توان مقابل ساخت و سازهای غیر مجاز می ایستیم

متن آگهی 
شاکی شکایتی علیه متهمان 1-ابراهیم مدهنی فرزند افراء 2-سجاد مدهنی فرزند 
تقدیم  احشام  مشارکت سرقت  بر  دایر  اتهام  به  افراء  فرزند  مدهنی  افراء 3-ظفر 
دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 106 
دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار 
پژوهنده رویروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 9509986612200773 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/12/02 و ساعت 09:00 تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن متهمین و درخواست شاکی و به تجویز ماده 344 
قانون آیین دادرسی دادگاه کیفری مصوب 1392 و دستور دادگاه کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهمین  پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خودبه 

دادگاه ارائه دهند و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
منشی شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد – توحیدی فر. 

متن آگهی 
مرحوم  فوت  به  توجه  با  شعبه  این   9509986655900214 کالسه  پرونده  در 
عزیز خان حسین پوری بوده توسط 1-هما حسین پوری 2-صدیقه حسین پوری 
ترکه صادر  تحریر  قرار  و  ترکه شده  تحریر  پوری درخواست  اله حسین  3-فضل 
گردیده و برای راس ساعت 09:00 صبح مورخ 1395/12/01 وقت تحریر ترکه 
تعیین شده است لذا بدین وسیله به تمامی ورثه متوفای یاد شده یا نمایندگان 
قانونی و بستانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هر کس که به هر طریق حقی 
بر ترکه متوفی دارد ابالغ می شود در ساعت و تاریخ یاد شده در شعبه 9 شورای 
آباد خیابان  آباد واقع در خرم  امام خمینی شهرستان خرم  حل اختالف مجتمع 
امام میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان جهت شرکت در عملیات تحریر 

ترکه حاضر شوند. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
)ره(شهرستان خرم آباد – سمانه امیدی عبدلی 

اجرائیه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم : 

1-حدیث ظفری مطلق فرزند حسین به نشانی :لرستان –شهرستان خرم آباد –
فلک الدین نبش خبیر پانزدهم موبایل 09391444623 

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم : 
1-مجید محمدی فرزند میرزاحسین به نشانی مجهول المکان 

شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   : به  محکوم 
 9509976610300015 مربوطه  دادنامه  شماره  و   9510096610302225
لغایت   91/5/1 تاریخ  :1-از  نفقه خواهان  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم 
91/12/29 با ماخذ ماهیانه 1/900/000 ریال 2- از تاریخ 92/1/1 لغایت 92/12/29 
با ماخذ ماهیانه 2/300/000 ریال 3-از تاریخ 93/1/1 لغایت 93/12/29 با ماخذ 
ماهیانه 2/600/000 ریال 4-از تاریخ 94/1/1 لغایت 94/10/30 ماهیانه به مبلغ 
2/800/000 ریال و از 94/11/1 لغایت زمان صدور و اجرای حکم ماهیانه مبلغ 
احکام  اجرای  در  که  دولتی  عشر  نیم  و  خواهان  وله  حق  در  ریال   2/800/000

محاسبه و اخذ می شود .
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
آباد – رحمان بازوند. 

متن آگهی 
وجه  مطالبه  خواسته  به  فرد  قاسمی  شهرام  طرفیت  به  یوسفی  حسین  خواهان 
نموده که جهت  آباد  های عمومی شهرستان خرم  دادگاه  تقدیم  فقره چک  یک 
رسیدگی به شعبه 16 شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد 
– خیابان مطهری خیابان شهید گرشاسبی )خیابان جنب کارخانه یخ (ارجاع و به 
کالسه 9509986656600135 ثبت گردیده است که وقت رسیدگی آن به تاریخ 
1395/11/24 ساعت 10:00 صبح تعیین شده است و مفاد دادخواست بدین شرح 
اعالم می گردد که خواهان تقاضای مطالبه مبلغ 63/000/000 ریال )شش میلیون 
و سیصد هزار تومان ( بابت یک فقره چک به شماره 9219/093265-12 عهده 
بانک ملی ایران به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 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 .  

آگهی دادنامه
شماره کالسه پرونده:142/6/95 تاریخ رسیدگی:95/9/29 شماره احکام:228/6/95-

اختالف-خواهان:قاسم  حل  شوراهای  قاضی  رسیدگی:شعبه  مرجع  احکام 
پرویزعسکری-خوانده:داریوش  ش  تل-خیابان  قنبری-آدرس:باغملک-قلعه 
شورا                                                                                                         قاضی  رای  طلب   المکان-خواسته:مطالبه  وغیره-آدرس:مجهول  منجزی 
آقایان1- طرفیت  فرزندمحمدبه  قنبری  قاسم  آقای  دادخواست  درخصوص 
خواندگان  ومحکومیت  الزام  کردبخواسته  نظری  اله  منجزی2-عزت  داریوش 
بصورت تضامنی الباقی طلب به مبلغ60000000 ریال به انضمام هزینه دادرسی 
ومحتویات  اوراق  شورابابررسی  حکم،قاضی  اجرای  تازمان  تاخیرتادیه  وخسارت 
مابین  فی  عادی  وتعهدنامه  تقدیمی  دادخواست  ازجمله شرح  درپرونده  منعکس 
خواهان وخواندگان ودونفرشاهدکه ذیل آن راتصدیق نموده اندوخوانده ردیف اول 
متعهدگردیدکه درتاریخ 95/5/10مبلغ شش میلیون تومان راتحویل دهدودرصورت 
به  مذکورگردیدوباتوجه  مبلغ  پرداخت  متعهدبه  دوم  ردیف  خوانده  تحویل  عدم 
عدم حضورخواندگان وعدم ایرادویااعتراض نسبت به رسید عادی دریدخواهان که 
خواهان  لذادعوای  ایرادقرارگرفته  ازهرگونه  داردومصون  داللت  خواندگان  برذمه 
آیین  مواد522،519،198قانون  ومستندابه  وارددانسته  ازرسیدگی  مرحله  راتااین 
دادرسی مدنی وماده10قانون مدنی حکم برمحکومیت خواندگان بصورت تضامنی 
به پرداخت مبلغ 60000000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ1500000ریال بابت 
دادخواست)95/5/31تازمان  تقدیم  ازتاریخ  تادیه  تاخیر  دادرسی وخسارت  هزینه 
باشددرحق  می  حقوقی  احکام  باواحداجرای  آن  محاسبه  حکم(که  اجرای 
قابل  ازابالغ  ظرف20روزپس  حضوری  صادره  داردرای  می  صادرواعالم  خواهان 
تجدیدنظرخواهی دردادگاه عمومی باغملک خواهدبود.    شماره م.الف)7/95/204(
قاضی شوراهای حل اختالف شهرستان باغملک-بهنام انصاری

آگهی ابالغ
خوانده/متهم  طرفیت  به  دادخواستی  دزفول  شهرداری  خواهان/شاکی 
وشهرسازی  راه  واداره  فخرایی  وسیدعلی  فخرایی  وسیدحسین  مهنازفخرایی 
تقدیم  ثالث  جلب  خواسته  به  فخرایی  وبهشت  سالمتی  ومحسن  دزفول 
به  رسیدگی  جهت  که  نموده  دزفول  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
خوزستان- دراستان  واقع  دزفول  شهرستان  حقوقی  عمومی  شعبه5دادگاه 

دزفول  شهرستان  قانون-دادگستری  دزفول-خیابان15خرداد-خیابان  شهرستان 
رسیدگی  وقت  که  گردیده  کالسه9509986144500507ثبت  وبه  ارجاع 
بودن  المکان  مجهول  علت  است.به  شده  آن1395/11/22وساعت12:00تعیین 
دادرسی  آیین  تجویزماده73قانون  وبه  خواهان/شاکی  ودرخواست  خوانده/متهم 
دادگاه های عمومی وانقالب درامور مدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی 
واطالع  نشرآگهی  از  پس  شودتاخوانده/متهم  می  ازجرایدکثیراالنتشارآگهی 
ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست 

وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه5دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دزفول-سعیدکامیاب فرد

آگهی حصروراثت 
ازاهوازدرخواستی  بشناسنامه39451صادره  پدربلیبل  نام  جنادله  حبیب  آقای 
مرحوم  فرزندم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
تاریخ1394/1/10دراهوازاقامتگاه  خرمشهردر  بشناسنامه186صادره  ناصرجنادله 
متوفی(2- فوق)پدر  مشخصات  با  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  غیردائمی 
متوفی( ازاهواز)مادر  به شماره شناسنامه 361صادره  لطفی  مراونه  خانم کاظمیه 

قانونی  تشریفات  باانجام  ندارد.اینک  دیگری  وارث  متوفی  فوق  نامبردگان  جز  به 
نامه  داردیا وصیت  اعتراض  تاهرکس  نماید  آگهی می  نوبت  مزبوررادریک  مراتب 
داردواال  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی 
گواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه 

اعتبارساقط است. شماره م الف: ) 9/993(
رئیس شورای حل اختالف خرمشهر-سید محمد محمدی 

آگهی مزایده
در پرونده کالسه 950113 اجرای مدنی محکوم علیه هادی فالح محکوم است 
به پرداخت 124 عدد سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته درحق محکوم له 
الهام رضایی ، اذا این اجرا بنا به درخواست محوم لها یک دستگاه اتومبیل پژو 405 
glx  مدل 1378 را توقیف و از طریق مزایده با حضور نماینده اجرای احکام دادگاه 
شهرستان سیمرغ ، تحت شرایط زیر به فروش می رساند ؛ ضمنا اتومبیل مزبور 
به رنگ سبز یشمی بوده و بدنه نیاز به صافکاری و نقاشی و موتور نیاز به تعمیر و 

الستیک نیز پنجاه درصد اج دارد.
1 قیمت کارشناسی شده مبلغ 40/000/000 ریال می باتشد.

2 مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع ، کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند برنده مزایده محسوب می شوند و مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی ، فی 
المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی آن ظرف یک ماه پس از فروش وصوصل می 

شود در غیر اینصورت مبلغ ده درصد ، به نفع دولت ضبط خواهد شد.
3 موعود و زمان فروش روز سه شنبه مورخ 95/11/6 از ساعت 9 صبح الی 11 در 
دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان سیمرغ می باشد و زمان بازدید از یک 

هفته قبل از انتشار آگهی می باشد.
4 کلیه هزینه های فروش به عهده خریدار می باشد. م الف 951097

مزایده اموال ))نوبت اول (( احمدی راد  مدیر دفتر اجرای احکام عمومی شهرستان سیمرغ

هیات حل  پنجم  ازشعبه  ارسالی  نیابت  اجرا  اجرائیه شماره 940136  به موجب 
اختالف اداره کارودراجرای احکام شعبه دوم حقوقی دادگاه بخش چهاردانگه محکوم 
علیه حران راه با مدیریت علی دهبان محکوم به پرداخت مبلغ 3/000/000/000 
مبلغ  وپرداخت  کارگر  سعید  آقای  له  محکوم  ودرحق  خواسته  اصل  بابت  ریال 
با  باشد)  می  دولت  صندوق  درحق  عشردولتی  نیم  بعنوان  ریال   10/000/000
توجه به پرداخت مبلغ 2/454/260/780 ریال درحق سعیدکارگر مبلغ محکوم به 

545/739/220 ریال می باشد( دستگاه بامشخصات ذیل توقیف گردیده
مشخصات دستگاه:  

1-دیزل ژنراتور با قدرت 100 کا وی ای مجهز به موتور دیزل ساخت شرکت کامینز 
شش سیلندر مدل 5.9 با سال ساخت 2010 شماره سریال موتور 87084801  
وشماره سریال ژنراتور پی ال 3606/2 می باشد که با وضعیت ظاهری وشرایط بازار 

مبلغ 150/000/000 ریال کارشناسی گردیده 
2-دستگاه کمپرسور کارگاهی چهارچرخ ساخت شرکت آیرمن کشور ژاپن مدل پی 
دی اس ای ی900 وشماره سریال 4b10233 - 88   سال ساخت حدود 2010 
 t.  مجهز به موتور ژاپنی شرکت  bar  8.5 با کارکرد 1607 ساعت با فشار کاری

radکه به مبلغ 450/000/000 ریال کارشناسی گردیده 
که قرار است در روز پنجشنبه 95/11/07 ساعت 10 الی11 صبح از طریق مزایده 
مبلغ  برسد  بفروش  بخش چهاردانگه  دادگاه  دوم  دفتر شعبه  در  اول  نوبت  برای 
مزایده از قیمت پایه شروع وبه کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته 
خواهدشد. 10 درصد از مبلغ فروخته شده فی المجلس ازبرنده مزایده اخذ ومابقی 
ظرف یک ماه باید به حساب سپرده دادگاه بخش چهاردانگه واریز گردد. در غیر 
الینصورت مبلغ پرداختی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد. عالقمندان جهت 
کسب اطالعات بیشتر حداکثر تا 5روز قبل از مزایده به این دفتر مراجعه نمایند 

.م/الف 2335 
دفتر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه بخش چهاردانگه 

فقدان سند
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
هیئت   1395/09/  30 مورخ    139560301022011290 شماره   رای  برابر 
رسیدگی به اسناد عادی مستقر  در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم 
فاقد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  ماده 3  بر حسب 
سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی اعظم فتوت 
فرید فرزند  حسینعلی به شماره شناسنامه 1357  صادره از کن  نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  97/60 مترمربع قسمتی از پالک 
11 فرعی قطعه ---- تفکیکی از148  اصلی واقع در قریه رباط کریم حوزه ثبتی 
شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی اسماعیل بختیاری محرز گردیده ، لذا به 
منظور اطالع مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
شخص یا  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این  اداره 
تسلیم نموده و پس از اخذ رسید،  تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه گردد بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و در هر حال صدور 

سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. م/الف2093 
تاریخ انتشار نوبت اول:  1395/10/26 
تاریخ انتشار نوبت دوم:11 /1395/11

کفیل اداره  ثبت اسناد رباط کریم  ابوالفضل محمد حسینی 

احضار متهم
) مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست(

اتهام  به  نصیری   شعبه حسین  این  کالسه 9509982986501237  پرونده  در 
فک پلمپ به صورت غیر قانونی تحت تعقیب قرار گرفته است. باعنایت به مجهول 
المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت 30 روز 
از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی 
است در صورت عدم حضور ، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد. 

م / الف 2244 
مدیر دفتر شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بهارستان- حسن 
احمدی 

آگهی ابالغ
شبکه  شاکی  اعالم  حسب  المکان  مجهول  سیفی  اسماعیل  آقای  به  بدینوسیله 
بهداشت  و  حفاظت  تامین  عدم  بر  مبنی  ایشان  شکایت  و  بهارستان  بهداشت 
کارگران وفق ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری در این روزنامه کثیر االنتشار 
درج نموده لذا الزم است جهت 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 2245 
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بهارستان – مومنی 

آگهی احضار متهم
رضایی  1- سمیه  ها  خانم  شعبه  این  پرونده کالسه 950443  در  اینکه  به  نظر 
2- ثریا رضایی به اتهام تهدید به اتهام توهین و تهدید با توجه به شکایت آقایان 
1- محمد خالد رضایی 2- ثریا شجیعی 3- دانش رضایی به وکالت آقای محمد 
می  تعقیب  تحت  دیواندره  شهرستان  قضایی  حوزه  دادسرا  طرف  از  غفاری  رضا 
در شهرستان  نامبرده  اقامت  محل  نبودن  معلوم  واسطه  به  احضاریه  ابالغ  باشند 
دادرسی  آیین  قانون   174 ماده  اجرای  در  وسیله  بدین  نگردیده  ممکن  سنندج 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول 
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان دیواندره جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام 

قانونی معمول خواهد شد. م.الف: 157/679
حبیبی- مدیردفتر شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب دیواندره

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
کالسه  به  دادخواست  شرح  به  عبدالعلی      فرزند  معافی   محمد  نور  آقای 
95/608این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رقیه معافی فرزند لطف اله  به ش ش 274  صادره از ساری     در تاریخ 
95/9/18اقامتگاه دائمی خودمیاندرود   بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 
1-نور محمد معافی فرزند عبدالعلی به ش ش 9 صادره از میاندرود فرزند متوفی 

2-کمال معافی فرزند عبدالعلی به ش ش 5 صادره از میاندرود فرزند متوفی 
3-فاطمه معافی فرزند عبدالعلی به ش ش 54 صادره از ساری فرزند متوفی 

4-ماه بانو معافی فرزند عبدالعلی به ش ش 347 صادره از میاندرود فرزند متوفی 
5-شهربانو معافی فرزند عبدالعلی به ش ش 346 صادره از میاندرود فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد 

شد م. الف 286
آقاجانی قاضی شعبه دوم حکمی شورای حل اختالف میاندرود 

در  سرخه  و  مهدیشهر  سمنان،  مردم  نماینده 
اعتبارات  تخصیص  عدم  از  انتقاد  با  مجلس 
رشد  با  استان  این  گفت:  سمنان،  استان  به 
10درصدی اعتبارات نسبت به سال قبل در رتبه 

سی ام کشوری قرار دارد.
احمد همتی در نشست گفتگوی بین دولت و 
بخش خصوصی استان سمنان، ضمن اشاره به 
اینکه رشد بودجه سال96 استان کمتر از 10 
درصد است، ابراز داشت: این اعتبارات در سال 
رشد  45درصد  94معادل  سال  به  نسبت   95
داشت حال چگونه مسئوالن انتظار دارند با رشد 
کمتر از 10درصد، استان سمنان سال آتی را به 
خیر بگذراند؟ لذا معتقدیم جایگاه سی ام کشور 

برای این استان اصال قابل قبول نیست.
را  اعتبارات  این  کاهش  دلیل  نخستین  وی 
جمعیت استان و دومین آن را عملکرد مسئوالن 
و  بودجه  جدید  سیستم  با  افزود:  و  دانست 
در  همچنان  سمنان  استان  وضعیت  اعتبارات 
دو رتبه آخر کشور باقی خواهد ماند حال آنکه 
شرایط کنونی باید بهبود یافته و اعتبارات افزایش 
یابند تا بتوانیم کارهای عمرانی و اقتصادی را در 

سال آینده صورت دهیم.
عضو خانه ملت با بیان اینکه امروز شماری از 
پروژه های استان سمنان یا رها شده یا اینکه از 
پیشرفت فیزیکی کمی برخوردار هستند، گفت: 

رتبه استان نباید در اعتبارات سال96، در دو پله 
اعتبارات  افزایش  لذا خواهان  باشد  آخر کشور 
هستیم و از مسئوالن اداری نیز تقاضا داریم این 

امر را مورد رسیدگی قرار دهند.
همتی بخش دیگری از سخنان خود را به مقوله 
دالیل اجرایی نشدن برخی معامالت بین المللی 
و صادرات کشور در سال95 و 96 اختصاص داد و 
در این باره گفت: تا زمانی که نظام بانکی ما اصالح 

نشود همه مشکالت پابرجا خواهند ماند.
وی افزود: یکی از دالیل برقرار نشدن ارتباط ایران 
با سایر کشورها نظام بانکی کشور است و این امر 
مورد تصدیق غالب اقتصاد دانان در کشور و بدنه 
دولت نیز قرار دارد اما متاسفانه تا کنون حرکت 

جدی در این باره نشده است.
که  پذیرفت  باید  امروز  داشت:  بیان  همتی 
مشکالت نظام بانکی برای فعالیت اقتصادی هم 
دردسرساز شده و همه جوانب از جمله تولید را 
نیز تحت تاثیر قرار داده که راه حل برون رفت از 

آن همان اصالح ساختار بانکی است.
عضو خانه ملت در خاتمه تصریح کرد: مجموعه 
نمایندگان مردم استان سمنان در مجلس شورای 
اسالمی معتقد هستند تا وقتی هماهنگی بین 
برطرف  ها  نقص  باشد،  نداشته  وجود  بخشی 
نخواهد شد پس باید به سمت ایجاد این فضا در 

کشور و استان مان حرکت کنیم.

اعتبار سمنان رتبه سی ام کشوری  

سمپوزیوم جامعه شناسی و مسائل اجتماعی 
مطرح  شناسان  جامعه  استاندار،  حضور  با 
اردبیل  کشور و پژوهشگران و اساتید استان 

در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
در  اردبیل   استاندار  خدابخش  مجید  دکتر 
این برنامه با اشاره به ضرورت ورود به مساله 
آسیب های اجتماعی گفت: جامعه شناسان از 
اجتماعی  آسیب های  مساله  به  فردی  منظر 
نگاه می کنند و از این طریق دنبال رفع این 

مشکالت هستند.
وی با بیان اینکه به یک سونوگرافی اجتماعی 
نیاز داریم، ادامه داد: باید آسیب های اجتماعی 
را رصد کرده و با رویکرد اجتماعی به دنبال 
رفع آن بود. استاندار اردبیل با اشاره به اینکه 
کشور ما، کشور مذهبی است، تصریح کرد: در 
کشور ما، آرمان ها نقش اساسی ایفا می کنند 

و نمی توان آرمان ها را نادیده گرفت.
وی با بیان اینکه نگاه آرمان گاهی الزم است، 
اضافه کرد: گاهی این نگاه های آرمانی منجر 
به عمل می شود که مدافعان حرم نمونه ای از 

این عمل ها است.
طی  را  تحول  دوره  اینکه  بیان  با  خدابخش 
می کنیم، افزود: دوره گذر از زندگی سنتی 
همین  و  می کنیم  طی  را  مدرن  زندگی  به 

تا  دهد  می  هم  دست  به  دست  گذر  دوره 
برخی موارد پیش بیاید و باید دنبال کاهش 

آسیب های اجتماعی باشیم.
اجتماعی  مسائل  اینکه  به  اشاره  با  استاندار 
آرمان ها  به  میل  راستای  در  اقتصادی  و 
آسیب های  به  باید  آرمانی  نگاه  افزود:  است، 

اجتماعی هم باشد.
دانشکده  رئیس  پور  ابراهیم  حبیب  دکتر 
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی 
گفت: ارتباط دانشگاه با جامعه و دستگاه ها به 
یکی از دغدغه های ما تبدیل شده است در 
حالی که این مساله در غرب حل شده است.

اردبیلی  محقق  دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
دستگاه ها  و  جامعه  با  ارتباط  که  دارد  سعی 
را حفظ و تقویت کند، افزود: تاکنون نزدیک 
دانشگاه محقق  بین  تفاهمنامه همکاری   70
المللی  بین  و  داخلی  با دستگاه های  اردبیلی 
در  تفاهمنامه ها  این  که  است  شده  منعقد 
راستای کاهش شکاف بین دانشگاه و جامعه 

و دستگاه های اجرایی بوده است.
کانون  اندازی  راه  به  اشاره  با  پور  ابراهیم 
ادامه  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  سالمت 
داد: این کانون به منظور کاهش آسیب های 

اجتماعی راه اندازی شده است.

مسایل اجتماعی در اردبیل نیازمند آسیب شناسی
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توریسم صنعتی ظرفیتی بی نظیر 
در گردشگری بوشهر

صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره کل  سرپرست 
به  اشاره  با  بوشهر  استان  گردشگری  و  دستی 
توریسم  گفت:  استان،  صنعتی  باالی  ظرفیت 
صنعتی ظرفیتی بی نظیر در بخش گردشگری 

استان بوشهر محسوب می شود.
بسیار  گام های  داشت:  اظهار  امیرزاده  ناصر 
معرفی  و  شناسایی  راستای  در  مهمی 
صورت  بوشهر  استان  گردشگری  ظرفیت های 
ظرفیت های  که  داریم  تالش  و  است  گرفته 

استان به خوبی معرفی شود.
وی با اشاره به استقرار صنایع عظیمی همچون 
و  بنادر  و  نیروگاه  و  پتروشیمی  و  گاز  و  نفت 
استان،  در  بزرگ  صنایع  دیگر  و  گمرکات 
ظرفیتی  صنعتی  توریسم  کرد:  خاطرنشان 

بی نظیر در گردشگری استان بوشهر است.
صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره کل  سرپرست 
کرد:  اضافه  بوشهر  استان  و گردشگری  دستی 
امروزه گردشگری صنعتی مورد توجه بسیاری 
از گردشگران خارجی و داخلی با عالیق خاص 

است و باید از این ظرفیت استفاده کرد.
از سرمایه گذاران  ویژه  به حمایت  اشاره  با  وی 
بیان  گردشگری،  عرصه  در  خصوصی  بخش 
کرد: امید است بخش خصوصی به نحو مناسبی 
از این پتانسیل برای توسعه گردشگری استان 

استفاده الزم را برد.
نقش  گردشگری  توسعه  داد:  ادامه  امیرزاده 
و  اشتغال  وضعیت  بهبود  در  مهمی  بسیار 
با حضور بخش  امیدواریم  و  ایجاد درآمد دارد 

خصوصی شاهد گشایش در این زمینه باشیم.

افزایش رفع تصرفات اراضی ملی
 در هرمزگان

افزایش  از  هرمزگان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
از  یگان حفاظت  استقرار  از  رفع تصرفات پس 

اراضی ملی در این اداره کل خبر داد.
و  راه  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
غالمحسین  مهندس  هرمزگان،  شهرسازی 
شیری در مراسم ترفیع درجه سرگرد نیکبخت 
فرمانده یگان حفاظت از اراضی ملی در استان 
هرمزگان افزود: از ابتدای امسال 200 میلیارد 
تومان از اراضی ملی رفع تصرف شده است که 
نسبت به سال گذشته 2/5 برابر افزایش یافته 

است.
هایی  ریزی  برنامه  با  کرد،  امیدواری  ابراز  وی 
دولتی  اراضی  ید  خلع  روند  گرفته  که صورت 
و  یافت  خواهد  افزایش  سرعت  با  متصرفان  از 

اراضی در اختیاز دولت قرار خواهد گرفت.
سرهنگ عامریان معاون امنیتی انتظامی یگان 
در  نیز  مسکن  و  زمین  ملی  سازمان  حفاظت 
این مراسم به رفع تصرفات در هرمزگان اشاره 
کرد و گفت: رفع تصرفات در هرمزگان فراتر از 

انتظار بوده است.
اشاره  شهرها  حریم  در  اراضی  از  حفاظت  وی 
ها  زمین  این  از  حفاظت  داشت:  بیان  و.  کرد 
بسیار حیاتی و دارای ارزش است که متصرفان 

چشم به آن دوخته اند.
که  هایی  تالش  با  کرد،  امیدواری  ابراز  وی 
جلوگیری  تصرفات  از  بتوان  گیرد  می  صورت 

کرد.
سردار ملکی فرمانده انتظامی استان هرمزگان 
اشاره  انتظامی  نیروی  های  ماموریت  انواع  به 
های  ماموریت  انتظامی  نیروی  گفت:  و  کرد 
انجام  برای  زیادی  نیروهای  که  دارد  مختلفی 

ماموریت می طلبد.
ورود  با  کنیم  می  تالش  ما  داشت:  بیان  وی 
رفع  میزان  بتوانیم  تصرفات  رفع  موضوع  به 

تصرفات اراضی ملی را افزایش دهیم.
گفتنی است، در پایان مراسم درجه سرهنگی 
در  ملی  اراضی  از  حفاظت  یگان  فرمانده  به 

استان هرمزگان اعطا شد.

درخشش مناطق نفت خیز جنوب در جشنواره
 روابط عمومی های برتر کشور

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت هاي 
برتر کشور، 3  روابط عمومی های  تابع، در چهاردهمین جشنواره 

عنوان برتر را کسب کردند.
به گزارش روابط عمومی، در چهاردهمین جشنواره روابط عمومي 
هاي برتر کشور که  در هتل المپیک تهران برگزار شد رضا طاهري 
رئیس روابط عمومي شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب در بخش 
»کتاب« منتخب هیأت داوران این جشنواره شد و لوح برگزیده را 

کسب کرد.
عمومي  روابط  رسانه  و  تبلیغات  انتشارات،  رئیس  متولي  علمدار 
داوران  هیأت  سوي  از  نیز  جنوب  خیز  نفت  مناطق  ملي  شرکت 
را  عمومي«  روابط  انتشارات  برتر  »کارشناس  جایزه  جشنواره، 

دریافت کرد.
این  برگزیده  لوح  انتشارات«،  و  آنالین  عمومي  »روابط  بخش  در 
جشنواره به ابوذر شجاعي برجوئي رئیس روابط عمومي شرکت بهره 

برداري نفت و گاز مسجدسلیمان اهدا شد.
که  عمومي  روابط  المللي  بین  کنفرانس  سیزدهمین  در  همچنین 
مقاله  شد  برگزار  عمومي  روابط  جشنواره  چهاردهمین  با  همزمان 
بهروز تقي محب رئیس روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت و 
گاز کارون با عنوان »بررسي تاثیر روابط عمومي شرکت ملي مناطق 
نفت خیز جنوب در افزایش سرمایه اجتماعي« جهت چاپ در کتاب 

مجموعه مقاالت کنفرانس مورد تأیید هیأت داوران قرار گرفت.

آرامگاه قیصر روشن شد
پروژه بهینه سازی روشنایی و تامین برق آرامگاه شاعر فقید قیصر 

امین پور در گتوند به انجام رسید.
خوزستان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
مسئوالن  با حضور  که  فقید  شاعر  این  بود  یاد  مراسم  با  همزمان 
روشنایی  و  برق  تامین  کار  برگزار شد  ایشان  دوستداران  و  محلی 
مقبره زنده یاد امین پور انجام شد.در این مراسم که خانواده قیصر 
امین پور نیز حاضر بودند،از  تالش مدیریت برق گتوند برای تامین 

برق و روشنایی آرامگاه این شاعر قدردانی شد.

قطعی آب شرب روستاهای ماکو و بازرگان حل شد
 رئیس آب و فاضالب روستایی ماکو با تالش نیروهای شبکه آب 
و فاضالب روستایی ماکو مشکل قطعی آب شرب روستاهای بخش 

مرکزی و بازرگان حل شد.
حسن زاده  با اعالم این مطلب گفت: طی شکایات اعالم شده توسط 
روستانشینان بابت قطعی چند ساعته آب شرب چند روستا، صبح 
امروز با تالش نیروهای زحمت کش این شبکه مشکل قطعی آب 
شرب روستاهای میالن، سنگر، شاطر و  تازه کند بازرگان با ت در 

چاه روستای سنگر حل شد.
وی افزود: در عملیات های جداگانه ای که صبح امروزتوسط اکیپ 
اتفاقات آب صورت گرفت مشکل خط انتقال روستای یعقوب علی 

کندی  و شبکه آب شرب روستای باغچه جوق نیز رفع شد.
و  ماکو  روستای شهرستان   7 آب شرب  قطعی  ایسنا،  گزارش  به   
با  بود که  این روستاها شده  اعتراض مردمان  بازرگان  زمینه ساز 
های  لوله  انشعابات  و  تعویضپمپ  ازجمله  جداگانه  های  عملیات 

مواصالتی، مشکل اهالی روستاها حل شد.

شهردار بانه خبر داد:
جذب 4 میلیارد تومان تسهیالت برای توسعه طرح 

بازیافت بانه
شهردار بانه از جذب 4 میلیارد تومان تسهیالت برای توسعه طرح 
به  نیز  نشانی  و گفت: یک دستگاه ماشین آتش  داد  بازیافت خبر 

مرکز خدمات و آتش نشانی بانه اضافه خواهد شد.
بابک رستم پور از جذب 4 میلیارد تومان تسهیالت برای توسعه طرح 
بازیافت سهرستان بانه خبر داد و اظهار کرد: جذب این تسهیالت 
در راستای بهتر شدن عملکرد کارخانه بازیافت بانه صورت می گیرد.
وی افزود: بانه دومین شهر استان کردستان است که دارای کارخانه 

بازیافت است.
شهردار بانه ادامه داد: با جذب تسهیالت صورت گرفته کمک شایانی 
به حفظ محیط زیست منطقه و چرخه اکوسیستم طبیعی حواهد 

شد.
وی در ادامه با اشاره به کمبود وسایل حمل و نقل خدمات ایمنی 
استانداری،  با  گرفته  صورت  مذاکرات  با  کرد:  خاطرنشان  بانه،  در 
نقل  و  حمل  ناوگان  وارد  دیگر  نشانی  آتش  ماشین  دستگاه  یک 
مرکز خدمات ایمنی و آتش نشانی بانه می شود که کمک شایانی به 

مدیریت بحران از جمله در آتش سوزی ها خواهد کرد.

خبر خبر

طپنده  قلب  مبارکه  فوالد  اصفهان:  بهادری-   
صنعت فوالد کشور بیست و چهارمین سالروز 
افتتاحیه خود را در حالی پشت سر گذاشت که 
سردار سازندگی کشور )رییس مجمع تشخیص 
رفسنجانی(  هاشمی  آیت اله  نظام  مصلحت 
به  شروع  1371روبان  سال  در  که  مردی 
فعالیت این شرکت به دستش چیده شده بود 

را دیگر در میان خود نداشت.
اولیه  قدم های  همان  در  که  مبارکه  فوالد 
تولید، کمر همت را با اراده ای پوالدینی بسته 
سال  سه  و  بیست  از  بعد  شد  میدان  وارد  و 
بومی  شکنی ها،  رکورد  با  تولید،  بی وقفه  کار 
نیروهای  توانمندی های  از  استفاده  و  سازی  
متخصص توانست پرچم اقتدار کشورمان را در 
به  فوالد جهان  و نشیب صنعت  فراز  پر  جاده 
توسعه ای  اجرای طرح های  با  و  احتزاز درآورد 
جامعه  و  صنعت  همگرایی  اهداف  با  همخوان 
تولید فوالد کشور  از کل  تولید50 درصد  با  و 
نقش محوری را در توسعه صنعتی، اقتصادی و 

اجتماعی کشور به خود اختصاص دهد.
پیتر مارکوس تحلیل گر برجسته فوالد جهان، 
در سال 2016 شرکت فوالد مبارکه را ستاره 

نو ظهور فوالد جهان خواند.
روزهایی که  در  اصفهان  مبارکه  فوالد  شرکت 
کرده  خم  قد  چین  دامپینگ  برابر  در  جهان 
و صدای شکسته شدن صنعت شان تیتر اول 

بسیاری از رسانه های جهان بود توانست با تکیه 
بر یک مدیریت قوی مبتنی بر دانش روز دنیا 
محور  توسعه  و  بنیان  دانش  سازمان  یک  به 

تبدیل شود.
دکتر سبحانی مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه 
تحریم هایشان  اعمال  با  بیگانگان  که  زمانی 
برای شکستن کمر صنعت کشورمان مصمم و 
متعهد شده بودند راهکارهای مدیریتی خود را 
در چهار چوب یک استراتژی  تعریف و تهدیدها 
را تبدیل به فرصت نمود و با ارائه چشم اندازی 
روشن  و با همت پوالد مردان سخت کوش و 
خستگی ناپذیر خود، این شرکت را به بزرگترین 
تولید کننده آهن اسفنجی در جهان با ظرفیت 

12 میلیون تن واحد احیا مستقیم تبدیل نمود.
 85 از  بیش  تولید  خبر  ما  از  بسیاری  شاید 
از  مبارکه  فوالد  محصوالت  انواع  تن  میلیون 
ابتدای بهره برداری تا کنون را در اخبار مختلف 
دیده و از آن گذشته باشیم اما خوب است کمی 
تأمل کنیم و زحمات تمام این عزیزانی که در 
پشت این خط مقدم صنعت با هزاران مشکل 
اقتدار کشور  و  می جنگند و سرافرازی صنعت 
را سبب می شوند را ارج نهیم و به خود ببالیم 
که سربازان گمنامی داریم که در تمام ساعات 
شبانه روز برای تابیدن چرخ صنعت کشور جان 
بهانه  را  نهاده و نمی شودها  بر کف اخالص  را 

قرار نداده اند.

شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگترین تولید 
تولید  ظرفیت  با  جهان  اسفنجی  آهن  کننده 
مستقیم  احیا   12 با  سال  در  تن  میلیون   12
توانسته فوالد جهان را در دستان پوالدین خود 
گفته  واقعی  معنای  به  و  کند  نرم  موم  چون 
اقتصاد  عمل،  و  )اقدام  را  رهبری  معظم  مقام 

مقاومتی( را جامع عمل بپوشاند.
برابر  تاکنون در  گر چه فوالد مبارکه اصفهان 
یادآور  است  الزم  اما  نکرده  سر خم  مشکالت 
پیش  چالش های  به  مسئولین  چنانچه  شویم 
روی این شرکت که در مسیر توسعه های آتی 
این صنعت می باشد توجه ویژه نکنند می تواند 
باعث خسارت های فراوان و مشکالت عدیده ای 

در مدارهای تولید به وجود آورد.
بزرگترین  عنوان  به  اکنون  هم  شرکت  این 
شرکت بورس با 75000 میلیارد ریال سرمایه 
سبحانی  دکتر  گفته  به  است.  کشور  در  ثبتی 
مدیر عامل این شرکت، تأثیر گروه فوالد مبارکه 
در کشور به گونه ای رقم خورده که این مجموعه 
و   GDPناخالص تولید  از  درصدی  یک  سهم 
داخلی  ناخالص  تولید  در  در صدی  پنج  سهم 
است  داده  اختصاص  خود  به  را  صنعت  بخش 
و هم اکنون از نظر گستردگی شبکه مشتریان 
بیش از 1000 کارخانه و کارگاه به طور مستقیم 
از  و3000 کارخانه و کارگاه بطور غیرمستقیم 

محصوالت این شرکت بهره می برند.

فوالد مبارکه ستاره نوظهور فوالد جهان؛ 24 ساله شد

آگهی مفقودی
شماره  به   1395 مدل   CC  125 شباب  موتورسیکلت  سبز  برگ 
تنه  0150N1U407242شماره  موتور   شماره  588/57811به   شهربانی 

N1U   ***150H9531392 مفقودگردیده ، فاقد اعتبار است 
بهشهر 

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری پیکان مدل 1381 شماره شهربانی 82-512ج88 شماره 
رمی  حیدری  ابراهیم  بنام   81543038 شاسی  شماره   11158141134 موتور 

مفقود از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری MVM مدل 1393 به شماره شهربانی 82-249ص85 و شماره 
 NATEBAFB1E1018496 و شماره شاسی MVM472FGE040373 موتور

به نام فاطمه اصغر نژاد مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پیکان به شماره شهربانی 281/82ق33 به 

شماره شاسی 79417358 مفقود گردیده، فاقد اعتبار است.
بهشهر

مفقودی 
ملی  رمدانی کد  لطفی  نام حسن  به شماره 1940823به  راننده  کارت هوشمند 

4999668718مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
نکا 

آگهی مفقودی
به  سفید  رنگ  به  SEمدل 1393   131 تیپ  پراید  سواری  خودروی  سبز  برگ 
شاسی   شماره  5261049و  موتور  شماره  14-651ل98  ایران  انتظامی  شماره 
وازدرجه  گردیده  مفقود  قیم  علیرضا  نام  1111530به   E  412100  NAS

اعتبارساقط می باشد.
 اهواز

آگهی مفقودی
رنگ  1382به  7مدل  ایکس  سواری  کمپانی)فاکتورفروش(خودروسمند  سند 
32908224223و  موتور  شماره  انتظامی34-531ص87و  شماره  به  بژمتالیک 
وازدرجه  مفقود گردیده  پراپری  نام جالل سعیدی  شماره شاسی 82223299به 

اعتبارساقط است.
شهرستان دزفول

آگهی ابالغ

سجاد  شاکی  اعالم  حسب  المکان  مجهول  اکبری  علیرضا  آقای  به  بدینوسیله 
قانون   174 ماده  وفق  مسروقه   مال  برتحصیل  مبنی  ایشان  شکایت  و  موسوی 
آئین دادرسی کیفری در این روزنامه کثیر االنتشار درج نموده لذا الزم است جهت 
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 2248 
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بهارستان – مومنی 

آگهی مزایده اموال منقول – مرتبه اول 
درپرونده ی کالسه 950287/م مطروحه دراجرای احکام مدنی دادگاه چهاردانگه 
که درآن محکوم علیه تولیدی پوشاک پارتی با مدیریت منصورفدایی محکوم است 
به پرداخت 46/216/019 ریال درحق محکوم له رقیه باقر زاده و پرداخت مبلغ 
1/500/000 ریال نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت ودرهمین راستا اموال به 

مشخصات ذیل توقیف وارزیابی کارشناسی گردیده: 
  kingtexlng 1-یکدستگاه ماشین چرخ خیاطی صنعتی میاندوز ساخت شرکت
کشورچین مدل ft6500 -0 -  64m  با شماره سریال تولید 3042481 با موتور 

250 وات کالچ دار بصورت کارکرده 28/000/0000 ریال 
  jack کامپیوتری ساخت شرکت  دور  راسته  ماشین چرخ خیاطی  2-یکدستگاه 
کشورچین مدل hdn - 8992-488  باشماره سریال تولید 130539876 بصورت 

کارکرده 9/000/000 ریال 
3-یک دستگاه ماشین چرخ خیاطی صنعتی راسته دوز معمولی ساخت شرکت 
jack  کشور چین مدل Shirley با شماره تولید 10527776  بصورت کارکرده 

5/000/000 ریال 
که قرار است در روزچهارشنبه 95/11/06 ساعت 11 الی 12 ظهر  از طریق مزایده 
در دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه بفروش برسد مبلغ مزایده از مبلغ  پایه شروع 
از  نماید فروخته خواهدشد. 10 درصد  را پیشنهاد  باالترین قیمت  وبه کسی که 
مبلغ فروخته شده فی المجلس ازبرنده مزایده اخذ ومابقی ظرف یک ماه باید به 
حساب سپرده دادگاه واریز گردد. در غیر اینصورت مبلغ پرداختی به نفع دولت 
ضبط می گردد. عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر حداکثر تا 5روز قبل از 

مزایده به این دفتر مراجعه نمایند .م/الف2336
مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه چهاردانگه – علی نصرتی 

آگهی ابالغ
جهاد  شکایت  حسب  المکان  مجهول  فتحی   غالمحسین  آقای  به  بدینوسیله 
کشاورزی به شماره پرونده 950248 دادگستری بهارستان به اتهام تغییر کاربری 
غیر مجاز اراضی زراعی به شعبه 105 کیفری 2 ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
1396/03/06 ساعت 12:30 تعیین گردیده لذا مراتب وفق ماده 344 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری در این روزنامه آگهی نامبرده 
در جلسه دادگاه رسیدگی حاضر و از خود دفاع نمائید در صورت عدم حضور دادگاه 

وفق قانون غیابا رای خواهد داد. م/ الف 2246 
متصدی امور دفتری شعبه 105 دادگاه کیفری 2 دادگستری  )شعبه 105 دادگاه جزایی 
سابق( 

آگهی ابالغ
محبوبه   .1 شکایت  حسب  المکان  مجهول  محسنی  اعظم  خانم  به  بدینوسیله 
به  بهارستان  دادگستری    950585 پرونده  شماره  به  جعفری  الهه   .2 ابراهیمی 
ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از حادثه کاری به میزان 80 درصد به  اتهام 
شعبه 101 کیفری 2 ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1396/01/26  ساعت 9 
تعیین گردیده لذا مراتب وفق ماده 344 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری در این روزنامه آگهی نامبرده در جلسه دادگاه رسیدگی 
قانون غیابا رای  نمائید در صورت عدم حضور دادگاه وفق  از خود دفاع  و  حاضر 

خواهد داد. م/ الف 2247 
مدیردفتر شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان بهارستان  

آگهی ابالغ
 دادخواست و دعوت بر سیدگی

آقای عمران عمرانی فرزند میرزا دادخواستی به خواسته مطالبه وجه بطرفیت آقای 
التفات سروری فرزند حیدر تقدیم که به این شعبه ارجاع و به کالسه 950127 
باشد حسب دستور  المکان می  ثبت شده چون خوانده مجهول  عمومی حقوفی 
دادگاه طبق ماده 73 قانون ایین دادرسی مدنی مراتب در یک نوبت در یکی از 
به  مراجعه  با  آگهی میشود که خوانده  و  االنتشار محلی درج  روزنامه های کثیر 
دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بهشهر نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در روز سه شنبه مورخه 12/16/ 95 ساعت 8:30 در شعبه سوم دادگاه 
عمومی حقوقی بهشهر حضور بهم رساند واال دادگاه رسیدگیو اقدام قانونی معمول 

خواهد داشت . 
م.الف 950783 مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه حقوقی بهشهر 

آگهی اصالحیه
توضیح اینکه آگهی حصر وراثت هانی سینه سپهر فرزند شعبان به شماره کالسه 
سینه  شعبان  مرحوم   4 صفحه  در  زمان  روزنامه   95/10/18 95-1/591مورخه 
اسمعیل  فرزند  دارد  می  اعالم  بدینوسیله  باشد.  می  اشتباه  سهیل  فرزند  سپهر 

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف گلوگاهصحیح می باشد. م.الف: 95/130

مفقودی
اینجانب  حسین محمدی مالک خودرو به شماره شهربانی 29ایران 574 ل 57 
وشماره بدنه NAAA 46 AA 4 AG 109927  وشماره موتور 11489005680 
بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است .لذا 
چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی 
سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه 
نماید .بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
کرمانشاه

آگهی احضار
و  عمومی  دادسرای  دادیاری  ششم  شعبه   9501091 کالسه  پرونده  موجب  به 
انقالب بوشهر خانم رقیه کامران فرزند حسن که مشخصات بیشتری از مشارالیه 
بهمنیار جمهوری  آقای  اتهام تصرف عدوانی موضوع شکایت  به  در دست نیست 
فرزند رضا تحت تعقیب این واحد قضایی می باشد به نامبرده اخطار و ابالغ می 
گردد که جهت دفاع از بزه انتسابی طی یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی در این 
شعبه حاضر گردد در صورت حاضر گردد در صورت عدو حضور غیابی به موضوع 
این آگهی به تجویز ماده 174 قانون آئین  اتخاذ تصمیم خواهد شد  رسیدگی و 

دادرسی کیفری برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد.
دادیار شعبه ششم دادسرای عمومی و انقالب بوشهر

برگ اجرائیه
کالسه پرونده اجرائی: 95/359 ش7 

مشخصات محکوم له/محکوم لهم: فرهاد عبدالهی فرزند فرج اله به نشانی: بوشهر 
عاشوری کوچه کنار اجرای حضرت امام پالک دوم منزل شخصی

نشانی:  غالمرضا  فرزند  انصاری  کمال  علیهم:  علیه/محکوم  محکوم  مشخصات 
مجهول المکان 

محکوم به: به موجب دادنامه شماره 95/438مورخ 95/7/19 شورای حل اختالف 
شعبه 7 که وفق دادنامه شماره – شعبه- دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر قطعیت 
حاصل کرده حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال به 
عنوان اصل خواسته و مبلغ 1/920/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک تا یوم الوصول طبق شاخص بانک مرکزی که توسط 

اجرای احکاکم محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
تاریخ انتشار : 95/10/26 شورای حل اختالف شعبه 7 بوشهر

حاکم  حساسیت های  تبیین  با  فاضلیان 
اظهار  جرم  وقوع  از  پیشگیری  مقوله  بر 
داشت: در این حوزه باید سه موضوع زمانبر 
منابع  تخصیص  پیشگیری،  فرایند  بودن 
که  رویکرد  این  با  کالن  برنامه ریزی  و  الزم 
شناخت  و  است  آینده  برای  سرمایه گذاری 

پدیده جرم را مدنظر قرار داد.
دادگستری  کل  رئیس  فاضلیان،  احمد 
وقوع  از  پیشگیری  همایش  در  البرز  استان 
در  که  البرز  استان  مسلح  نیروهای  جرم 
البرز  استان  انتظامی  نیروی  فرماندهی  مقر 
مسلح  نیروهای  قضایی  سازمان  شد.  برگزار 
زمینه  در  سازمان ها  پیشروترین  جزو  را 
عنوان  جرم  وقوع  از  پیشگیری  بر  تمرکز 
سازمان  این  در  امروز  آنچه  گفت:  و  کرد 
ثمره  می شود  پیگیری  پیشگیری  قالب  در 
است  کارشناسانه  تالش  دهه  دو  به  نزدیک 
که منجر به نتایج امیدوار کننده ای در حوزه 
نیروهای  ساختار  در  تغییر  و  تصمیم سازی 

مسلح شده است.
شده  اجرا  برنامه  های  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تاثیر  مسلح  نیروهای  جرایم  کاهش  در 
اساس  این  بر  کرد:  اضافه  داشته  محسوسی 
اصل  نیز،  قضایی  سوم  ساله  پنج  برنامه  در 
در  »پیشگیری«  بر  مقدم  »پیش بینی« 
دستور کار قرار گرفته که بیانگر نگاه مترقی 

در این حوزه است. 
مزایای نگاه پیش بینی محور

ادامه  البرز  استان  دادگستری  کل  رئیس 
بینی می تواند  بر پیش  نگاه مبتنی  این  داد: 
اگر  چنانچه  باشد  کارگشا  بسیار  آینده  در 
 20 یا   10 کنونی  شرایط  با  سایبری  فضای 
آمار  با  اکنون  پیش بینی می شد  پیش،  سال 
برای  چالشی  به  آن  در  جرم  وقوع  فزاینده 

دستگاه قضایی و انتظامی تبدیل نمی شد.
وی با برشمردن عواملی که منجر به کاهش 
وقوع جرایم در نیروهای مسلح می شود گفت: 
جذب و گزینش صحیح با آزمون های سخت، 
برخورد  نوع  مناسب،  سازماندهی  آموزش، 
و  زیردست  نیروهای  با  فرماندهان  صحیح 

توجه به معیشت می تواند موثر باشد.
اقدامات پیشگیرانه در دادگستری البرز

اشاره  با  البرز  استان  قضایی  مقام  عالی ترین 
مقوله  به  بیشتر  توجه  بر  مبتنی  رویکرد  به 
به  قضائیه  قوه  در  جرم  وقوع  از  پیشگیری 
اقدامات انجام شده در استان البرز اشاره کرد 
و توضیح داد: استان البرز با توجه فعالیت های 
مثمرثمری که در حوزه پیشگیری داشت در 
دو سال اخیر به عنوان استان برتر در حوزه 
پیشگیری شناخته شده که می توان در این 
انتخاب فعالیت هایی چون ایجاد زمینه برای 
اجرای قانون پیش فروش ساختمان، مشاوره 
پیش از طالق، آموزش قبل از ازدواج )تدبیر 
در  اقدامات  مال خرها،  با  برخورد  زندگی(، 
طرح  و  ارز  و  کاال  قاچاق  با  برخورد  حوزه 

آموزش پیشگیری های رشدمدار اشاره کرد.
پیشگیری های  »آموزش  طرح  درباره  وی 
 9 مشارکت  با  طرح  این  گفت:  مدار«  رشد 
دستگاه اجرایی شده و در آن دانش آموزان 
20 مهارت الزم را آموزش می بینند که اولین 
دوره برای آموزش مربیان کشور به میزبانی 

دادگستری استان البرز برگزار شد.
حاکم  حساسیت های  تبیین  با  فاضلیان 
اظهار  جرم  وقوع  از  پیشگیری  مقوله  بر 
داشت: در این حوزه باید سه موضوع زمانبر 
منابع  تخصیص  پیشگیری،  فرایند  بودن 
که  رویکرد  این  با  کالن  برنامه ریزی  و  الزم 
شناخت  و  است  آینده  برای  سرمایه گذاری 

پدیده جرم را مدنظر قرار داد.
و  دانسته  بشر  همزاد  را  جرم  ادامه  در  وی 
گفت: از همان ابتدا انسان ها تالش کردند به 
ببرند  پی  آن  با  مقابله  راه های  و  منشا جرم 
به  را  مختلفی  منظور روش های  این  برای  و 
کار بردند اما امروز بشر پی برده که جرم یک 
پدیده مرکب و دارای عوامل متعدد درونی و 

بیرونی است.
در  البرز  استان  دادگستری  کل  رئیس 
مقوله  به  ریزان  برنامه  توجه  خواستار  پایان 
برنامه پنج ساله  از وقوع جرم در  پیشگیری 

ششم توسعه کشور شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز تاکید کرد:

سرمایه گذاری در آینده با پیشگیری
 از وقوع جرم

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی چهارمحال 
در  کتابخانه  بهره برداری چهار  از  بختیاری  و 

استان تا پایان سال جاری خبر داد.
انجمن  جلسه  در  مقدم  خلیل   فرهاد 
کتابخانه های عمومی  و نهضت مطالعه استان 
چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: 32 هزار و 
720 نفر عضو کتابخانه های استان هستند که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 26 درصد 

رشد را نشان می دهد.
استان  در  کتابخانه  چهار  بهره برداری  از  وی 
قبل  گفت:  و  داد  خبر  جاری  سال  پایان  تا 
کتابخانه  امید، 35  و  تدبیر  دولت  فعالیت  از 
عمومی در سطح استان وجود داشت و اکنون 
افزایش  کتابخانه   50 به  کتابخانه ها  تعداد 

یافت.
خلیل مقدم افزود: قبل از دولت یازدهم سرانه 
فیزیکی کتابخانه های استان 2.42 متر مربع 
بود و اکنون باالتر از میانگین کشوری معادل 

3.1 متر مربع است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: طبق تفاهم نامه 
کل  اداره  تبلیغات،  سازمان  با  شده  منعقد 
پرورش  و  آموزش  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 
نوجوانان،  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  و 

نیز  اماکن  این  امکانات و فضای  از  مقرر شد 
در راستای افزایش سرانه فیزیکی کتابخانه ها 

استفاده شود.
با  استان  کتابخانه های عمومی  نهاد  مدیرکل 
امانت  آمار  افزایش 12.4 درصدی   به  اشاره 
کتاب در سال جاری، تصریح کرد: آمار امانت 
کتاب سال گذشته 56 هزار و 328 کتاب بود 
و اکنون به 63 هزار و 602 مورد  رسیده و 

این نشانگر پویایی کتابخانه ها است.
استان،  شهدای  معظم  خانواده  با  دیدار  وی 
 12 روز  کتابخانه ها  در  رایگان  عضویت 
بهمن ماه، برپایی نمایشگاه روزنامه کیهان و 
اطالعات، برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی با 
موضوع انقالب اسالمی، برگزاری کنگره ملی 
شعر و برگزاری نشست کتابخوانی در مدارس 
کتابخانه های  نهاد  برنامه های  جمله  از  را 
عمومی استان  در ایام ا... دهه فجر اعالم کرد.
پایان  کتابخانه های عمومی در  نهاد  مدیرکل 
مساعدت  و  همکاری  کرد:   خاطرنشان 
ادارات فرهنگی و شهرداری ها برای نصب بنر 
هزینه  وتأمین  کتابخوانی  مسابقه  تبلیغاتی 

جوایز برگزیدگان الزم است.

بهره برداری از چهار کتابخانه
 در چهارمحال و بختیاری
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ایران بیشترین نفع را از توافق اوپک می برد

نفت  تولید  کاهش  اخیر  نوشت:توافق  روسیه  اسپاتنیک  خبرگزاری 
افزایش 16 درصدی  اوپک و دیگر کشورهای تولیدکننده منجر به 
قیمت نفت از اواخر ماه نوامبر شده است؛ این افزایش قیمت ممکن 

بود بیشتر باشد اگر تولید نفت گسترده ایران نبود. 
ایران  ایسنا، داده های آماری اوپک می گوید: تولید نفت  به گزارش 
ایران در سال  است.  روز رسیده  در  بشکه  میلیون   4 به  نزدیک  به 
2015 به طور متوسط 1.8 میلیون بشکه در روز تولید داشته است، 
زمانی که این کشور تحت فشار تحریم های تحمیلی مرتبط با برنامه 

هسته ای خود بود.
این تحریم ها در ژانویه سال گذشته در پی توافق برنامه جامع اقدام 
پس  آن  از  و  شد  برداشته    5+1 کشورهای  و  ایران  بین  مشترک 
ها  تحریم  زمان  از  قبل  به  را  خود  تولید  سطح  دارد  تمایل  تهران 

بازگرداند.
براساس این گزارش، درآمد نفتی ایران در سال 2016، حدود 90 
تا 3.9  این کشور در حال حاضر 3.7  و  یافته است  افزایش  درصد 
میلیون بشکه در روز تولید نفت دارد. صادرات نفت به 2.5 میلیون 
از  قبل  زمان  از  آن  میزان  که  است  یافته  افزایش  روز  در   بشکه 

تحریم ها هم فراتر رفته است.
اسپاتنیک  به  خاورمیانه  امور  در  انرژی  کارشناس  ساژین،  والدیمر 
است  داده  را  اجازه  این  تهران  به  نفتی  ذخایر  باالی  میزان  گفت: 
که به افزایش سریع صادرات دست یابد. در طول سه ماهه گذشته، 
ایران 13 میلیون بشکه از 30 میلیون بشکه ذخایر نفتی خود را به 

فروش رسانده است.
ماه  اوخر  در  است.  اوپک  نفت  بزرگ  تولیدکننده  سومین  ایران 
را  نفت  کلی  تولید  تا  گرفت  تاریخی  تصمیم  یک  سازمان  نوامبر، 
1.2 میلیون بشکه در روز کاهش دهد؛ یک استثنا وجود داشت که 
آن هم ایران بود. کشوری که اصرار می ورزد بعد از حذف تحریم 
هایی که صادرات نفتش را محدود کرده  بود سهم خود را از بازار 

بازگرداند.
ساژین گفت:تحت شرایط توافق اوپک، ایران قادر خواهد بود تولید 
وجود  با  دهد.  افزایش  بشکه  هزار   90  ،2017 سال  در  را   خود 
نخورده  دست  و  بکر  منابع  ایران  نفتی،  ذخیره  بشکه  ها  میلیون 
وزارت  اخیر  اطالعات  براساس  تازگی کشف کرده است.  به  نیز  ای 
نفت، ایران وجود میزان قابل توجهی از ذخایر نفت شیل در استان 

لرستان را تایید کرده است.

کاهش یک هزار و 845 مگاواتی پیک 
مصرف برق 

و  هزار  با کشورهای همسایه یک  برق  روزانه  مبادالت  روز جمعه   
348 مگاوات گزارش شد، که 681 مگاوات آن صادر و 667 مگاوات 

آن وارد شده است. 
به گزارش ایلنا، آمارها نشان می دهد پیک مصرف برق با ثبت عدد 
با کاهش یک  روز گذشته  به  مقایسه  در  مگاوات  و 698  هزار   30

هزار و 845 مگاواتی روبرو شد.
براساس آمارها پیک شبانه مصرف برق روز جمعه با ثبت عدد 30 
هزار و 698 مگاوات نسبت به روز گذشته یک هزار و 845 مگاوات 

افزایش نشان داد.
همچنین آمارها نشان می دهد پیک مصرف برق در این روز نسبت 

مدت مشابه سال گذشته با کاهش 181 مگاواتی روبرو بوده است.
این گزارش می افزاید؛ در این روز مبادالت روزانه برق با کشورهای 
همسایه یک هزار و 348 مگاوات گزارش شد، که 681 مگاوات آن 

صادر و 667 مگاوات آن وارد شده است.
روز  این  در  نیز  نیروگاهی  ذخیره  است،  این  از  حاکی  گزارش ها 

معادل 11 هزار و 192 مگاوات بوده است.
هزار   4 عدد  ثبت  با  روز  این  در  صنایع  برق  مصرف  است،  گفتنی 
و 119 مگاوات، نسبت به مدت مشابه روز گذشته با افزایش 215 

مگاواتی روبرو شد.

فقط 10 درصد آب های سطحی
 ذخیره می شود

آقالو با اشاره به اینکه در همه ایام  ترسالی و خشکسالی، رقم مصرف 
حالیست  در  این  افزود:  می شود،  عنوان  درصد   91 کشاورزی  آب 
که، رقم مربوط به این دو شرایط ناهمسان، متفاوت و متضاد باید 
متفاوت باشد. نقی آقالو تحلیلگر مسائل آب با بیان اینکه ما در حال 
حاضر با واقعیتی ملموس و غیر قابل انکار به نام کم آبی و کاهش 
مدیریت  گفت:  هستیم،  روبرو  زیرزمینی  آب های  منابع  بار  فاجعه 
و  ظرفیت  اساس  بر  کشور  آبی  منابع  از  برداشت  یعنی  آب  بهینه 
از طریق آمایش سرزمین صورت  این مهم  البته  توان هر منطقه و 

می گیرد که ما تاکنون از آن بی بهره بوده ایم.
در  درخوری  اقدام  هیچ  تاکنون  همچنین  ما  کرد:  تصریح  آقالو 
و  درست  مصرف  و  منابع  از  حفاظت  و  سازی  ذخیره  راستای 
حساب شده نداشته ایم و فقط ده درصد از آب های سطحی کشور 
برنامه  بدون  و  السابق  فی  کما  تقریبا،  بقیه  و  می کنیم  مدیریت  را 

مصرف می شود.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت بهینه آب به روش های مناسب برای 
ذخیره آب در زمان ترسالی و استفاده از آن در مواقع خشکسالی، 
جداسازی آب شرب از غیر شرب، استفاده مجدد از پساب و سیستم 
آن  برای  جدی ای  برنامه  هیچ  ما  که  دارد  نیاز  خشکسالی  پایش 
نداریم که بتوانیم خود را با شرایط محیطی هماهنگ کنیم و برای 

آن چاره ای بیندیشیم.
این تحلیلگر مسائل آب همچنین بیان کرد: برنامه ای مدون نداریم 
اقلیم  تغییر  برخی  به گفته  را که  ایران  آبی در  اصلی کم  که علت 
ضعیف  نیز  سازی  فرهنگ  زمینه  در  کنیم  بررسی  و  تحلیل  باشد، 

عمل کرده ایم.
وی با اشاره به اینکه در همه ایام  ترسالی و خشکسالی، رقم مصرف 
حالیست  در  این  افزود:  می شود،  عنوان  درصد   91 کشاورزی  آب 
که، رقم مربوط به این دو شرایط ناهمسان، متفاوت و متضاد باید 

متفاوت باشد.
میلیون   164 کشور  خاک  از  درصد  یک  فقط  داشت:  اظهار  آقالو 
زمین ها،  بقیه  و  می بیند  باران  متر  میلی   1000 از  بیش  هکتاری، 
کمتر از 500 میلی متر و در دشت ها و کویر ها، این رقم به کمتر از 
بهترین روش های  از  باید  دلیل  به همین  متر می رسد،  میلی   100
آبیاری و مصرف آب استفاده کرد که تاکنون اقدام در خوری صورت 

نگرفته است.

افزایش دو برابری سرمایه 
گذاری در صنعت نفت جهان

و  ها  پروژه  تصویب  میزان  نفتی  های  شرکت 
سرمایه گذاری ها در اکتشاف نفت را برای اولین 
بار در طی 3 سال گذشته بیش از دو برابر افزایش 

خواهند داد. 
موسسه وود مکنزی اعالم کرد، صنعت نفت امسال 
خود را از تبعات بزرگترین کاهش سرمایه گذاری 
در طی یک نسل اخیر رها می سازد و شرکت های 
نفتی میزان تصویب پروژه ها و سرمایه گذاری ها 
در اکتشاف نفت را برای اولین بار در طی 3 سال 

گذشته بیش از دو برابر افزایش خواهند داد.
کرد،  اعالم  گزارشی  در  مشورتی  موسسه  این 
شرکت های نفتی امسال به بیش از 20 میدان 
نفتی و گازی برای توسعه چراغ سبز نشان خواهند 
داد در حالی که این رقم در سال 2016 تنها 9 

مورد بوده است.  
شرکت های حفاری، و در راس آنها تولید کنندگان 
نفت شیل آمریکا نیز پس از دو سال کاهش، میزان 
سرمایه گذاری در اکتشاف نفت جدید و توسعه 
پروژه های موجود را 3 درصد افزایش خواهند داد 

و به 450 میلیارد دالر خواهند رساند.
نیم  و  سال   2 از  پس  نفت  صنعت  انداز  چشم 
کاهش که منجر به ورشکستگی برخی شرکت ها 
و کاهش چندین میلیارد دالری سرمایه گذاری 
انرژی شد،  بزرگ  افت درآمد شرکت های  و  ها 
در حال بهبود است. تولید کنندگان نیز به منظور 
فشار بیشتر بر عرضه کنندگان و کاهش هزینه ها، 
قراردادهای قبلی را مورد مذاکره مجدد قرار داده 

اند.  
این موضوع در کنار افزایش قیمت نفت از زمان 
حال  در  تولید،  کاهش  برای  واپک  توافق  اعالم 

کمک به ترمیم صنعت نفت جهان است.

لیبی تولید نفت خود را 50 هزار 
بشکه در روز افزایش داد

)30نوامبر(  آذرماه   10 توافق  اجرای  با  همزمان 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( برای 
کاهش تولید نفت خام خود در شش ماه نخست 
سال 2017 و اعالم کشورهای مهم این سازمان 
مبنی بر پایبندی به این توافق، لیبی از افزایش 50 

هزار بشکه ای نفت خود خبر داد.
معاون  معیتیق‹  ›احمد  رویترز،  گزارش  به 
تحت حمایت  که  لیبی  ملی  وفاق  دولت  رئیس 
جامعه جهانی قرار دارد، روز جمعه در کنفرانس 
مطبوعاتی در شهر طرابلس گفت: تولید نفت لیبی 
با افزایش 50 هزار بشکه ای، روزانه به 750 هزار 

بشکه خواهد رسید.
با  امروز  کرد:  تصریح  سراج  فایز   معاون 
خویشتن داری و تقارب دیدگاهایمان، توانستیم 
روز  در  بشکه  هزار  به 750  را  خود  نفت  تولید 
برسانیم.خط لوله انتقال نفت در غرب لیبی، پس 
از تعطیلی دو ساله، ماه گذشته بار دیگر بازگشایی 
شد.پیش از آن که خط لوله نفتی از میدان نفتی 
›شراره‹ بازگشایی شود، تولید روزانه نفت لیبی در 
ماه گذشته میالدی، 600 هزار بشکه بود که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته )دسامبر 2015( 300 

هزار بشکه افزایش نشان می دهد.
بندر نفتی زاویه در غرب لیبی روز جمعه و پس از 
قریب به دو سال، بار دیگر شاهد بارگیری اولین 
نفتکش از میدان شراره بود، انتظار می رود که در 
روزهای آینده، دو نفتکش دیگر نیز در این بندر 

نفتی بارگیری کنند.
با وجود افزایش تولید نفت لیبی از سال 2015 
اما  بود،  روز  تنها حدود 300 هزار بشکه در  که 
همچنان فاصل زیادی بین تولید کنونی نفت این 
قذافی  معمر  سرنگونی  از  پیش  دوران  و  کشور 

دیکتاتور لیبی، فاصله بسیار زیادی دارد.
تولید نفت لیبی در دوران پیش از سرنگونی قذافی 
و هرج ومرج سیاسی در این کشور نفت خیز شمال 
آفریقا، روزانه بالغ بر یک میلیون و 600 هزار بشکه 

بود.
کشورهای  سازمان  اعضای  از  یکی  که  لیبی 
صادرکننده نفت )اوپک( به شمار می رود به دلیل 
بحران سیاسی و به دنبال آن اقتصادی و شرایط 
برای  اوپک  آذر   10 توافق  از  کشور،  این  خاص 

کاهش تولید نفت استثنا شده است.
در  )اوپک(  نفت  صادرکننده  کشورهای  سازمان 
نشست رسمی 10 آذرماه )30 نوامبر( در وین برای 
نخستین بار از سال 2008 میالدی،توافق کردند تا 
تولید نفت خام خود را برای کاهش مازاد عرضه 

نفت و باال بردن سطح قیمت ها کاهش دهند.
یک  روزانه  اوپک  است  قرار  توافق،  این  براساس 
میلیون و 200 هزار بشکه از تولید خود را کم کند.

کاهش 3 درصدی قیمت نفت در 
هفته ای که گذشت 

معامالت  پایان  در  برنت  نفت  بشکه  هر  قیمت 
و  دالر   55 به  کاهش  سنت   56 با  روزجمعه 
کاهش با  را  گذشته  هفته  و  رسید  سنت   45 

 حدودا 3 درصدی به پایان برد. 
بر اساس این گزارش، ادامه تردیدها در مورد میزان 
کاهش تولید اوپک موجب شد تا قیمت نفت در 
روز جمعه کاهش یابد و کاهش هفتگی 3 درصدی 
را تجربه کند. نگرانی ها از سالمت اقتصاد چین 
شدید  کاهش  مورد  در  گزارشی  انتشار  از  پس 
صادرات این کشور نیز تاثیری منفی بر احساس 

حاکم بر بازار داشت.
به گفته تجار، آمار بی سابقه واردات نفت چین 
در ماه دسامبر و رسیدن آن به 8.6 میلیون بشکه 
در روز تا حدودی به تقویت قیمت ها کمک کرد، 
اما این آمارها نتوانست نگرانی ها از سالمت کلی 

اقتصاد چین را پنهان نماید.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت 
در پایان معامالت روز جمعه با 56 سنت کاهش 
به 55 دالر و 45 سنت رسید و هفته گذشته را با 

کاهش حدودا 3 درصدی به پایان برد.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

معاون شرکت نفت با بیان اینکه رد صالحیت 
اعالم  ندارد،  صحت  روسیه  نفتی  شرکت های 
شرکت   29 اول  لیست  انتشار  از  پس  کرد: 
لیست  خارجی،به زودی  شده  صالحیت  تایید 
منتشر  شده  صالحیت  تایید  شرکت های  دوم 

می شود. 
غالمرضا منوچهری درباره رد صالحیت برخی 
از شرکت های نفتی روسی توسط شرکت ملی 
نفت ایران، گفت: اخیرا لیستی متشکل از 29 
خارجی  شده  صالحیت  تایید  خارجی  شرکت 
ایتالیا،  آلمان،  اسپانیا،  از  شرکت هایی  شامل 
منتشر   ... و  جنوبی  کره  چین،  ژاپن،  اتریش، 

شده است.
نفت  ملی  شرکت  توسعه  و  مهندسی  معاون 
نام  لیست  این  در  اینکه  بر  تاکید  با   ایران 
دو شرکت روسی لوک اویل و گازپروم روسیه 
وجود داشت، تصریح کرد: به زودی شرکت ملی 
صالحیت  تایید  شرکت های  دوم  لیست  نفت 

شده خارجی را منتشر می کند.
با  نفت  ملی  شرکت  مدیره  هیات  عضو  این 
تعدادی  نام  می شود  بینی  پیش  اینکه  بیان 
قرار  اول  لیست  در  که  روسی  شرکت های  از 
باشد،  داشته  وجود  لیست  این  در  نداشتند 

اظهار داشت: شرکت ملی نفت اخیرا با تعدادی 
از شرکت های روس همچون »زابرژ نفت و تات 
نام  که  امضا کرده  نامه همکاری  تفاهم  نفت« 
این دو شرکت در لیست اول شرکت های تایید 

صالحیت شده نبوده است.
این مقام مسئول، افزود: شرکت هایی که با آنها 
تفاهم نامه امضا کرده ایم، به این معنی بوده که 
شرکت ملی نفت ایران آنها را به عنوان شرکای 

احتمالی خود پذیرفته است.
رد  اینکه  به  اشاره  با  پایان  در  منوچهری 
صحت  روسی  نفتی  شرکت های  صالحیت 
با  همکاری  از  ایران  کرد:  خاطرنشان  ندارد، 
روسیه  معتبر  و  فنآوری  صاحب  شرکت های 
ملی  شرکت  مهر،  گزارش  می کند.به  استقبال 
اجرای  یا  و  توسعه  برای  تاکنون  ایران  نفت 
هفت  با  بازیافت  ضریب  افزایش  طرح های 

و  همکاری  نامه  تفاهم  روسیه  نفتی  شرکت 
مطالعاتی امضا کرده است.

انجام  تفاهمنامه های  تاکنون  اساس  این  بر 
و  آب  تیمور  نفتی  میدان  دو  توسعه  مطالعات 
منصوری با لوک  اویل، دو میدان نفتی آبان و 
پایدار غرب با زابرژ نفت، میدان نفتی دهلران با 
تات  نفت، میادین نفتی چشمه خوش و چنگوله 
آنکه  امضا شده ضمن  با شرکت گازپروم نفت 
برای  ایرانی  شرکت  یک  با  روسیه  نفت  روس 
به  هم  آزادگان  نفتی  میدان  دوم  فاز  توسعه 

توافق رسیده است.
اروپایی  شرکت های  کل  بین  از  رو  این  از 
روسیه  گاز  و  نفت  های  شرکت  آسیایی،  و 
توسعه  بخش  در  را  مشارکت  میزان  باالترین 
باالدستی صنعت نفت و گاز کشور به نام خود 

ثبت کرده اند.
با این وجود در لیستی که اخیرا شرکت ملی 
نفت ایران در قالب 29 شرکت اکتشاف و تولید 
خارجی که منتشر کرده به استثنای گازپروم و 
لوک اویل نامی از سه شرکت روسی تات نفت، 
زابرژنفت و روس نفت به چشم نمی خورد که 
احتمال رد صالحیت این سه شرکت روسی را 

قوت بخشیده است.

واکنش شرکت نفت به رد صالحیت روسها؛

غول های نفت روسیه رد صالحیت نشده اند

پایانه های  شرکت  مدیرعامل 
یک  حتی  اینکه  بیان  با  نفتی 
بشکه نفت ذخیره شده روی آب 
وجود  ایران  نفتی  پایانه های  در 
صادرات  گفت:ظرفیت  ندارد، 
در  کشور  نفتی  پایانه های  از 
خلیج فارس سه برابر شده است. 
سیدپیروز موسوی درباره ادعای 
غربی  رسانه های  از  برخی 
از بیش  سازی  ذخیره  بر   مبنی 
خام  نفت  بشکه  میلیون   13  
در  گفت:  آب،  روی  بر  ایران 
یک  حتی  ایران  فعلی  شرایط 
اطراف  در  آب  روی  نفت  بشکه 
خلیج  در  خود  نفتی  پایانه های 
شرکت  ندارد.مدیرعامل  فارس 
اینکه  اعالم  با  نفتی  پایانه های 

برای  مشکلی  و  بوده  طبیعی  ایران  نفت  صادرات  شرایط 
وجود  فارس  خلیج  در  پایانه ها  از  نفت  صادرات  و  انتقال 
با  مطابق  ایران  نفت  صادرات  حجم  کرد:  تصریح  ندارد، 

سهمیه بندی تعیین شده در اوپک ادامه دارد.
این مقام مسئول همچنین با اشاره به افزایش سه برابری 
ظرفیت و توان صادرات نفت کشور در پایانه نفتی خارگ 
فارس،  خلیج  در  ایران  نفت  ترمینال  بزرگترین  عنوان  به 
پایانه  اسکله های  در  زیرساخت ها  توسعه  با  داشت:  اظهار 
نفتی خارگ هم اکنون توان پهلودهی و جداسازی همزمان 

10 فروند کشتی نفتکش  غول پیکر وجود دارد.
نفتکش  کشتی های  به  پهلودهی  آمادگی  به  اشاره  با  وی 

غول پیکر در اسکله های »آذرپاد« و »تی« پایانه صادرات 
با  گذشته  سال  چند  طول  در  کرد:  تاکید  خارگ،  نفتی 
اجرای پروژه های بازسازی، نوسازی و توسعه زیرساخت ها 
پایانه  اسکله های  در  نفتکش   کشتی های  پهلودهی  توان 

نفتی خارک از 3 فروند به 10 فروند افزایش یافته است.
پایان  در  ایران  نفتی  پایانه های  شرکت  مدیرعامل 
خاطرنشان کرد: در طول یکسال گذشته و با لغو تحریم ها، 
به  ورود  به  اقدام  آسیایی  و  اروپایی  نفتکش  کشتی های 
و  پهلودهی  عملیات  که  کرده  کشور  نفتی  پایانه های 
جداسازی نفتکش ها بدون حادثه ای و با شتاب در عملیات 
ذخیره سازی، پهلودهی، بارگیری و تحویل مشتریان نفتی 

کشور تسهیل شده است.

 یک بشکه نفت روی آب نداریم

 معاون وزیر نیرو با اشاره به برگزاری مناقصه 
جدید برقی ایران، اعالم کرد: به زودی مناقصه 
مگاوات  هزار   18 راندمان  ارتقای  بین المللی 
برگزار  به 40 درصد  از 33  نیروگاهی  ظرفیت 

می شود. 
اکنون  هم  اینکه  بیان  با  فالحتیان  هوشنگ 
طور  به  کشور  موجود  نیروگاه های  راندمان 
برنامه  طول  در  که  است  درصد   37 متوسط 
ششم توسعه باید به بیش از 40 درصد افزایش 
یابد، گفت: به زودی مناقصه طرح های ساخت 
برگزار  کشور  گازی  نیروگاه های  بخار  بخش 

می شود.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با تاکید 
بر اینکه هدف از برگزاری این مناقصه ارتقای 
است،  کشور  برق  موجود  نیروگاه های  راندمان 
تصریح کرد: تا 5 سال آینده راندمان 18 هزار 
به  درصد  از 33  را  گازی  نیروگاه های  مگاوات 

48 درصد باید ارتقا دهیم.
ساخت  برنامه  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 

قالب  در  جدید  نیروگاه  مگاوات  هزار   25
یک برنامه پنج ساله، تصریح کرد: از این رو 
برنامه ریزی کردیم نیروگاه های جدید برق با 
توربین های کالس  با  و  از 58  بیش  راندمان 
هم  افزود:  شود.فالحتیان  احداث   H و   F
اکنون در ردیف 6 تا 7 کشور جهان هستیم 
که قادریم صفر تا صد نیروگاه ها را در داخل 
که  نیروگاه هایی  راندمان  اما  بسازیم  کشور 
که  بوده  درصد   50 حدود  می شوند  احداث 
برای  جدید  فناوری  کردیم  ریزی  برنامه 

منتقل  کشور  به  نیروگاهی  راندمان  ارتقای 
شود.به گفته وی در طول یک تا دو سال اخیر 
مصرف  از  درصد   94 امسال،  اواسط  ویژه  به 
از  و  را گاز تشکیل می داد  نیروگاه ها  سوخت 
در  کم  بسیار  کوره  نفت  و  گازوئیل  سوخت 
نیروگاه ها استفاده شده که با توجه به برودت 
 80 امسال  پایان  تا  کردیم  برنامه ریزی  هوا 
درصد از سوخت نیروگاه ها از گاز تامین کنیم.
سیاست  اینکه  یادآوری  با  نیرو  وزیر  معاون 

وزارت نیرو این است در سال های آینده با در 
مدار قرار گرفتن مراحل جدید تولید گاز، همه 
مصرف نیروگاه های کشور را از گاز تامین کنیم، 
افزایش سهم گاز طبیعی در سبد  تاکید کرد: 
محیط  به  خدمت  نوعی  به  نیروگاهی  سوخت 
شد:  یادآور  مسئول،  مقام  است.این  زیست 
هم اکنون سیاست محدود کننده ای در حوزه 
سوخت گاز وجود ندارد که مانع از فعالیت های 
اما  باشد،  تجارت  و  معدن  صنعت،  مختلف 
ممکن است و مواقع لزوم بخشی از سوخت ها 

جایگزین شود.
وی همچنین با اشاره به قطع گاز ترکمنستان 
به ایران، گفت: گاز وارداتی از ترکمنستان سهم 
با  که  دارد  کشور  گاز  کل  مصرف  در  ناچیزی 
البته  است  جبران  قابل  جویی  صرفه  اندکی 
تهدید  با  باشد  مطلع  باید  هم  ترکمن  طرف 
از  کمتر  گاز  قطع  که  نیستیم  مواجه  جدی 
ترکمنستان  صادراتی  مکعب  متر  میلیون   25
کشور  مصرفی  گاز  تامین  در  تاثیری  ایران  به 

داشته باشد.

جزئیات برگزاری مناقصه بزرگ 
صنعت برق ایران اعالم شد

جانبی  تاسیسات  و  لوله  خط  احداث  مجری 
راه  از  کارون  غرب  میادین  خام  نفت  انتقال 
پایان  تا  کارون  تلمبه خانه غرب  پروژه  اندازی 

سال جاری خبر داد. 
سیروس آقاجری در حاشیه برگزاری سیزدهمین 
کیش ضمن  گاز  و  نفت  المللی  بین  نمایشگاه 
از  را  کارون  غرب  خانه  تلمبه  خبر،  این  اعالم 
جمله نقاط بحرانی و حساس برای انتقال نفت 
صادراتی غرب کارون خواند و گفت: با راه اندازی 
این پروژه روزانه 300 هزار بشکه نفت خام این 
میادین برای صادرات به پایانه های جنوب کشور 

انتقال می یابد.
آقاجری با بیان این که پروژه تلمبه خانه غرب 
ماه گذشته حدود 15 درصد  کارون طی چند 
پیشرفت فیزیکی داشته است، عنوان کرد: عالوه 
و  )مکانیکال  به سایت  ورود کاالهای جدید  بر 
از  و هم  از کشور  از خارج  ابزار دقیق( که هم 
پیشرفت  است،  شده  تامین  داخلی  سازندگان 
قابل تاملی را در بخش اجرایی نظیر فعالیت های 
لوله گذاری، سیویل و محوطه سازی داشته ایم.

وی در خصوص زمان افتتاح تلمبه خانه غرب 
کارون با اشاره به هماهنگی های به عمل آمده 
با وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 
نفت  توسعه  و  مهندسی  شرکت  مدیرعامل  و 

گفت: با وجود این که هنوز تاریخ مشخصی به 
رود  انتظار می  است،  نشده  تعیین  منظور  این 
راه  پروژه  این  ماه سال جاری  اسفند  اواسط  تا 
بشکه  هزار  روزانه  300  انتقال  و  اندازی شود 

نفت خام محقق شود.
حاضر  حال  در  که  این  بر  تاکید  با  آقاجری 
درصد   90 مرز  به  خانه  تلمبه  این  اندازی  راه 
اندازی  راه  کرد:  عنوان  است،  رسیده  پیشرفت 
روزانه 300  انتقال زودهنگام  برای  تلمبه خانه 
هزار بشکه نفت خام یا به عبارتی ترین سنگین 
به طور کامل قابل اجرا است اما برنامه ریزی ها 
انتقال نفت خام ترین سبک طی دو ماه  برای 

نخست سال آتی صورت گرفته است.
جانبی  تاسیسات  و  لوله  خط  احداث  مجری 
انتقال نفت خام میادین غرب کارون در خصوص 
میزان سرمایه اختصاص داده شده به این پروژه 
با بیان این که تا کنون 30 میلیون یورو و حدود 
20 میلیارد تومان هزینه شده است، گفت: این 

با  تنها  و  خارجی  شریک  حضور  بدون  پروژه 
همکاری شرکت ایرانی )رامکو( انجام شده است.

وی با تاکید بر این که پروژه تلمبه خانه شامل 
عنوان  نیست،  جنوبی  آزادگان  میدان  مناقصه 
کرد: در حال حاضر در آستانه برگزاری مناقصه 
افزایش  هدف  با  صالح  ذی  پیمانکاران  برای 
ظرفیت انتقال نفت خام از 300 هزار بشکه به 1 

میلیون بشکه در روز هستیم .
است  قرار  مناقصه  برگزاری  با  افزود:  آقاجری 
2 تلمبه خانه جدید در کنار تلمبه خانه های 
موجود غرب کارون و امیدیه تاسیس شود که 
غرب  از  اینچ  لوله جدید 42  احداث خط  باید 
کارون تا تاسیسات گناوه که فاز 2 انتقال است 
را نیز برای افزایش ظرفیت انتقال نفت خام به 

آن اضافه کنیم.
لوله  خط  احداث  وضعیت  خصوص  در  وی 
گفت:  کارون  غرب  میادین  خام  نفت  انتقال  و 
خام  نفت  است  قرار  ریزی،  برنامه  اساس  بر 

پس  و  ارسال  امیدیه  به  کارون  غرب  از  سبک 
از تحویل به شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
به سمت مبادی صادراتی خارگ منتقل شود؛ 
این در حالی است که نفت سنگین را به صورت 
مستقیم به پایانه های صادراتی ارسال می کنیم.
به  سنگین  خام  نفت  صادرات  افزود:  آقاجری 
صورت مستقیم شامل دو بخش است که بخش 
موجود 300 کیلومتر خط لوله 36 و 32 اینچ 
است که 300 هزار بشکه نفت خام از طریق آن 

به تاسیسات بهرگان منتقل خواهد شد.
وی افزود: در صورت افتتاح همزمان تلمبه خانه 
غرب کارون و امیدیه، از طریق بهرگان صادرات 
از سال آینده آغاز می شود اما بر اساس برنامه 
ریزی شرکت ملی نفت ایران حجم 300 هزار تا 
1 میلیون بشکه نفت خام با تغییر مسیر خط 
لوله در نزدیکی بهرگان توسط یک لوله 42 اینچ 
پس از انتقال به تاسیسات گناوه به پایانه خارگ 

رسانده و صادر می شود.
وی گفت: سرمایه اختصاص یافته برای احداث 
خط لوله 42 اینچ و 2 تلمبه خانه جدید با مدت 
 400 ساله،   2 احداث  شده  بینی  پیش  زمان 
میلیون دالر ارزیابی شده که قرار است از طریق 
منابع داخلی شرکت ملی نفت )SPV( تامین 

می شود. 

آغاز مقدمات ارسال 300 هزار بشکه نفت خام 
به مبادی صادراتی

افزایشی  بازارهای جهانی پس از چند هفته روند  ایران در  قیمت نفت 
سال  نخست  هفته  در  اوپک  غیرعضو  و  عضو  کشورهای  توافق  درپی 

2017، اندکی کاهش یافت.
قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به 6 ژانویه )10 دی ماه( با 
9 سنت کاهش به 53 دالر و 22 سنت برای هر بشکه رسید، میانگین 
قیمت نفت خام سبک ایران از ابتدای امسال تاکنون 53 دالر و 22 سنت 

برای هر بشکه است.
قیمت نفت خام سنگین ایران با 20 سنت کاهش به 52 دالر و 84 سنت 
امسال  ایران  سنگین  خام  نفت  قیمت  میانگین  رسید؛  بشکه  هر  برای 

تاکنون 52 دالر و 64سنت برای هر بشکه بوده است.
قیمت سبد نفتی اوپک نیز در هفته مورد بررسی، به 53 دالر و 9 سنت 
آن، یک یک سنت  از  پیش  هفته  به  نسبت  که  رسید  بشکه  هر  برای 

کاهش نشان می دهد.
به گزارش مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، قیمت نفت 
خام دبلیو تی آی آمریکا در هفته منتهی به 6 ژانویه با 52 سنت کاهش، 

53 دالر و 34 سنت برای هر بشکه معامله شد.
افزایش، 54  با 13 سنت  قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال 
برای هر بشکه معامله شد. قیمت نفت خام شاخص  دالر و 97 سنت 
دوبی و عمان به ترتیب نیز با 79 و 65 سنت افزایش به 54 دالر و 36 

و 54 دالر و 77 سنت برای هر بشکه رسید.
قیمت نفت در هفته نخست امسال میالدی تقریبا با ثبات بود. کاهش 
سطح ذخیره سازی های نفت خام آمریکا در کنار بهبود چشم انداز رشد 
تقویت کننده قیمت  از مهمترین عوامل  پیشرفته  اقتصادی کشورهای 

نفت بود.
اعالم افزایش صادرات نفت عراق برای ماه فوریه و بازنگری صعودی در 
رشد تولید نفت خام آمریکا در سال آینده میالدی از مهمترین عوامل 

تضعیف کننده قیمت در هفته گذشته محسوب می شود.

کاهش قیمت نفت ایران
 در نخستین هفته سال 2017 
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فروش سیمان با LC داخلی؛
تدابیر دولت برای باالبردن مصرف سیمان

اجرای سیستم  با  افزایش مصرف سیمان  از  و شهرسازی  راه  وزیر 
اعتباری خرید این محصول از طریق LC داخلی خبر داد.

عباس آخوندی در سمینار توسعه، طرح و اجرای رویه های بتنی 
گفت: وزارت راه و شهرسازی جلسات متعددی با سازمان برنامه و 
LC داخلی  با  اعتباری خرید سیمان  اجرای سیستم  برای  بودجه 
داشتند و بانک مسکن هم برای همکاری در این طرح اعالم آمادگی 
کرده تا بدین طریق شاهد افزایش مصرف سیمان در کشور باشیم.

آخوندی افزود: وزارت راه و شهرسازی تالش دارد تا با استفاده از 
سیمان در باندهای فرودگاهی، تراورس های راه آهن و جاده ها و 
همچنین افزایش سهم ساختمان های بتنی نسبت به فوالدی، مازاد 
تولید سیمان را مورد استفاده قرار دهد.وی ادامه داد: در دهه 70 
ما با مازاد عرضه سیمان مواجه بودیم و هم اکنون هم این مشکل 
وجود دارد؛ زیرا ما بیش از مصرف داخل و صادرات خارجی سیمان 
تولید می کنیم. با این وجود اظهارات معاون وزیر صنعت، معدن و 
اما و  با  تا سال 1404  تولید سیمان  افزایش میزان  تجارت درباره 
اگرهایی مواجه است.به گفته وزیر راه و شهرسازی، مشکل صنعت 
سیمان و بتن کشور در نظام توزیع و بازرگانی آن خالصه می شود و 
در این زمینه ایران باید از کشورهای دیگر الگوبرداری کند.آخوندی 
اضافه کرد: در برخی از کشورها برای تولید 120 محصول از پایه 
سیمان استفاده می شود، در حالی که در ایران محصوالت محدودی 
از سیمان به دست می آید.وی اظهار داشت: عالوه بر تغییر نحوه 
عرضه سیمان باید به دنبال افزایش تقاضا در کشور باشیم و در این 
زمینه باید بخش بازاریابی صنعت سیمان را فعال تر کنیم و به دنبال 

تولید محصوالت مختلف از سیمان باشیم.
سد،  ریل،  تولید  در  سیمان  اهمیت  به  شهرسازی  و  راه  وزیر 
در  که  است  محصولی  سیمان  گفت:  و  کرد  اشاره  و...  ساختمان 
زندگی مدرن و شهری کاربرد بسیار زیادی دارد و در کشورهای 
پیشرفته هر روز شاهد افزایش محصوالت مختلف با پایه سیمانی 
صنعت  در  هایی  نوآوری  چنین  ایران  در  که  حالی  در  هستیم، 
سیمان کمتر مشاهده می شود و ما به تولید چند ماده اولیه با پایه 
سیمان اکتفا کرده ایم.وی بیان کرد: در ایران عالوه بر اینکه شاهد 
برای  هم  مناسبی  راهکار  هستیم،  سیمان  تولید  انفجاری  افزایش 
محصول  این  فروش  بازاریابی  و  سیمانی  محصوالت  تنوع  افزایش 
که   1370 های  سال  در  کرد:  تصریح  شود.آخوندی  نمی  اجرایی 
تولید  بحران  وقوع  بودیم،  کشور  در  سیمان  تولید  افزایش  شاهد 

سیمان مازاد بر مصرف پیش بینی می شد.
 

 کشاورزی
تزریق گوشت وارداتی بر بازار اثر گذاشت

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی گفت: با ورود شرکت 
پشتیبانی امور دام و عرضه گوشت وارداتی در بازار قیمت گوشت 
کاهش  تومان   2000 اخیر  هفته  طی  کیلو  هر  در  گوسفندی 
گوشت  بازار  وضعیت  آخرین  مورد  در  ملکی  است.علی اصغر  یافته 
گوسفندی گفت: شرکت پشتیبانی امور دام پس از افزایش بی رویه 
گرم  گوشت  عرضه  و  شده  عمل  وارد  گوسفندی،  گوشت  قیمت 
وارداتی را در میادین میوه و تره بار به قیمت کیلویی 31500 تومان 
آغاز کرد.وی اضافه کرد:  همین امر باعث شد تا قیمت شقه گوشت 
گوسفندی از 40 هزار تومان به 38 هزار تومان کاهش یابد، اما این 
روند با توجه به اینکه استان تهران ذخیره دامی ندارد، باید ادامه 
یابد تا در ماه های پایانی سال با افزایش بی رویه قیمت گوشت مواجه 
نکته  این  به  گوسفندی  گوشت  فروشندگان  اتحادیه  نشویم.رئیس 
اشاره کرد که کرایه حمل و نقل برای انتقال دام از استان کردستان 
به تهران یکی از مسائلی است که همواره مورد بحث است، چرا که 
به محض بارش برف، رانندگان طلب کرایه بیشتری برای حمل دام 

به تهران می کنند.
 

 هنوز 13 درصد از مطالبات چایکاران باقی مانده است
مطالبات  درصدی   87 حدود  پرداخت  از  چای  سازمان  رئیس 
چای کاران خبر داد و گفت: مابقی مطالبات نیز به زودی تامین و 
پرداخت می شود و تسهیالت به زراعی و صندوق توسعه چای تاکنون 
 50 درصددیم  امسال  پایان  تا  و  رسیده  تومان  میلیارد  هفت  به 
میلیارد تومان را در این زمینه برای باغداران تامین کنیم.محمدولی 
روزبهان اظهار کرد: تاکنون بالغ بر 202.5 میلیارد تومان از مطالبات 
چایکاران پرداخت شده و فردا نیز 2.5 میلیارد دیگر پرداخت می شود 
که جمعاً به حدود 87 درصد مطالبات چایکاران می رسد و مابقی 
طلب 13 درصدی باغداران نیز به زودی و با دریافت تدریجی سهم 
کارخانه های فرآوری تامین و پرداخت خواهد شد.وی افزود: سرعت 
پرداخت مطالبات چایکاران با توجه به افزایش 60 درصدی تولید 
این محصول به افزایش 70 درصدی درآمد چایکاران، بیشتر از سال 
گذشته بوده است چرا که پارسال مجموع بهای برگ سبز خریداری 
شده از تولیدکنندگان به حدود 137 میلیارد تومان رسید اما امسال 

234 میلیارد تومان برگ سبز چای از چایکاران خریداری شد.
 

 خودرو
پراید،پژو 405 و ام وی ام در پایین ترین رده کیفیت

پژو  تیبا،  پراید،  داخلی،  خودروهای  کیفی  ارزیابی  جدیدترین  در 
لیفان  همچنین  و   550 و   110 ام وی ام  سمند،   ،405 پژو  پارس، 
هزار   90 امسال  آذر  گرفتند.در  قرار  سطح  پایین ترین  در   X60
این  از  درصد  که 99  تولید شد  در کشور  و 297 دستگاه خودرو 
تولیدات به خودروهای گروه سبک و یک درصد دیگر به خودروهای 
در  تولیدی کشور  است.خودروهای  داشته  اختصاص  گروه سنگین 
این ماه شامل 40 مدل خودرو در گروه سبک و 9 مدل در گروه 
سنگین بوده است.در بخش وانت، خودروهای وانت نیسان دوگانه 
سوز و وانت تندر به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تولید خودرو 
را به خود اختصاص داده اند.در بخش سواری، خودروهای پژو 206 و 
گرند ویتارا به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تولید خودرو را در 

این ماه به خود اختصاص دادند.
 

 خودروهای دیزلی باید به فیلتر دوده مجهز شوند
بسته  ماه،  یک  در  تا  شد  مکلف  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
اجرایی تجهیز خودروهای دیزلی در حال تردد به فیلتر دوده را ارائه 
کند. هیات وزیران در مصوبه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت را 
شهرسازی  و  راه  وزارت  کشور،  وزارت  همکاری  با  که  کرد  مکلف 
و سازمان حفاظت محیط زیست، بسته اجرایی تجهیز خودروهای 
دیزلی در حال تردد را به فیلتر دوده ارائه کند. این تصویب نامه با 
امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابالغ شده است

 
 اقتصاد کالن

یارانه 45500 تومانی دی ماه امروز واریز می شود
 45500 نقدی  یارانه  کرد:  اعالم  یارانه ها  هدفمندسازی  سازمان 
واریز  خانوار  سرپرستان  حساب  به  امروزیکشنبه  ماه  دی  تومانی 
و  هفتاد  یارانه ها،  هدفمندسازی  سازمان  اعالم  می شود.براساس 
واریز   95 ماه  دی   26 یکشنبه  خانوار  نقدی  یارانه  مرحله  یکمین 
خواهد شد.براین اساس یارانه نقدی برای هر نفر 45 هزار و 500 
خانوار  سرپرستان  حساب  به  یکشنبه   24 ساعت  که  است  تومان 
قابل  دوشنبه  روز  بامداد  نقدی  یارانه  اساس،  می شود.براین  واریز 

برداشت است.

تقدیر از بانک پارسیان برای گشایش 
اعتبار پاالیشگاه بید بلند2

گشایش  پی  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
اعتباربانک پارسیان و تخصیص تسهیالت صندوق 
توسعه ملی برای اجرا و خروج از رکود پاالیشگاه گاز 
بیدبلند2، طی نامه ای از کورش پرویزیان مدیرعامل 
بانک پارسیان تشکر و قدردانی کرد.به گزارش روابط 
عمومی بانک پارسیان، محمدرضا نعمت زاده برنامه 
ریزی، اجرای به موقع و اثربخش بودن را  از مهم 
ترین مبانی اصلی رشد و توسعه کشور دانست و 
حرکت بانک پارسیان در راستای خروج از رکود 
پاالیشگاه گاز بید بلند2 را تحسین کرد. در این 
تقدیرنامه آمده است،یکی از طرح هایی که مدت 
مدیدی است که اجرا نشده و رکود شدیدی بر آن 
حاکم بوده است، پاالیشگاه گاز بیدبلند2 می باشد 
که خوشبختانه با بذل و ایفای نقش تعیین کننده 
توسط جنابعالی و مجموعه همکاران بانکی عضو 
کنسرسیوم به مرحله ای از پیگیری و تصمیم گیری 
رسیده که تخصیص تسهیالت صندوق توسعه ملی 
و گشایش اعتبار مربوطه نهایی و اجرایی شده است.

 
 بانک سپه فرانکفورت عضو سیستم 

یکپارچه پرداخت یورو در اروپا
شعبه  عضویت  از  سپه  بانک  مدیره  هیأت  عضو 
فرانکفورت بانک سپه در سیستم یکپارچه پرداخت 
یورو در منطقه اروپا و اتصال رسمی آن به سیستم 
مذکور از 18 بهمن سال جاری خبرداد.به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، مصطفی پرتوافکنان 
گفت:پس از پیگیریهای مستمر از 6 ژانویه 2017 
شعبه فرانکفورت بانک سپه به صورت آزمایشی 
به سیستم یکپارچه پرداخت یورو در منطقه اروپا 
)SEPA( متصل و پس از نصب سیستم مذکور 
پرسنل،  کلیه  آموزش  نیز  و  کنترل های الزم  و 
عضویت این شعبه به سیستم یادشده مورد تأیید 
 18 افزود:از  گرفت.وی  قرار  آلمان  مرکزی  بانک 
بهمن ماه سالجاری، شعبه فرانکفورت بانک سپه در 
SEPA فایل رسمی شبکه مذکور به عنوان عضو
 SEPA معرفی خواهد شد.پرتوافکنان گفت:شبکه
جهت  و  کرده  عمل  پایا  و  ساتنا  شبکه  نظیر 
پرداختهای بین بانکی با بیش از 58هزار بانک و 
شعبه عضو در سطح اروپا مورد استفاده قرار می 
گیرد.وی اضافه کرد: مزیت این شبکه نسبت به 
تارگت این است که نیازی به ارسال سوئیفت برای 
انجام پرداختها به بانک مرکزی آلمان را نداشته و 
شعبه فرانکفورت بانک سپه قادر خواهد بود از تاریخ 
اعالم عضویت، کلیه پرداختهای عادی بین بانکی 
در سطح بانکها و شعب عضو را به طور مستقیم و 
بدون دخالت سوئیفت به کلیه بانکهای عضو ارسال 

و یا دریافت کند.
 

 آغاز طرح بخشودگي بانک اقتصادنوین
واحدهاي  از  حمایت  هدف  با  اقتصادنوین  انک 
تولیدي و صنعتي و با درک فضاي حاکم بر اقتصاد 
کشور، طرح بخشودگي جرایم بدهي هاي معوق این 
بانک را اجرا مي کند.به گزارش روابط عمومي بانک 
اقتصادنوین در این طرح که از ابتداي دي ماه جاري 
آغاز و تا پایان سال جاري ادامه خواهد داشت، 6 
درصد جرایم تاخیر تادیه در صورت تسویه کامل 
بدهي به صورت یکجا مورد بخشش قرار خواهد 
گرفت.در طرح بخشودگي جرایم بدهي هاي معوق 
مشتریان  براي  ویژه اي  شرایط  اقتصادنوین  بانک 
داراي بدهي معوق این بانک در نظر گرفته شده 
است، مشتریاني که به هر دلیل نتوانسته اند بدهي 
خود به بانک را در موعد مقرر پرداخت کنند فرصت 
خواهند داشت با شرایط اصلي قرارداد تسهیالتي 

خود، نسبت به تسویه بدهي معوقشان اقدام کنند.
 

 امضای قرارداد واگذاری کارخانه ریسباف 
اصفهان از بانک ملی به وزارت راه

امضای قرارداد واگذاری کارخانه ریسباف اصفهان از 
سوی بانک ملی ایران به وزارت راه و شهرسازی با 
حضور آخوندی وزیر راه و شهرسازی، زرگر استاندار 
اصفهان و حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران 

برگزار شد.
بانک  از روابط عمومی  نقل  به  به گزارش زمان   
ملی ایران، در این جلسه حسین زاده طی سخنانی 
اظهار داشت: بانک ملی ایران در راستای پیشبرد 
امور با نهادها و سازمان های مختلف در قالب امضای 

تفاهم نامه همکاری می نماید. 
وی افزود: بانک ملی ایران براساس تکالیف قانونی 
و  اموال  از  برخی  بر عهده آن گذاشته شده،  که 
امالک خود را واگذار می نماید اما واگذاری کارخانه 
ریسباف اصفهان از لحاظ تاثیرگذاری فرهنگی و 
حفظ میراث این مرز و بوم نیز برای بانک دارای 

اهمیت بوده است. 
پیشنهادات  ما  راه  این  در  داد  ادامه  حسین زاده 
زیادی از موسسات و مراکز مختلفی داشتیم که 
برخی از آنها جنبه تجاری و برخی نیز جنبه های 
ملی، هنری و فرهنگی داشته است، ولی از آنجا که 
دیدگاه و نظر مردم اصفهان برای ما خیلی مهم بود 
ما به درخواست وزارت راه در این زمینه پاسخ مثبت 
دادیم و امیدواریم با امضای توافقنامه و کار خیر و 
خوبی با تأسیس موزه، برای مردم منطقه صورت 
می گیرد بازتاب فرهنگی و ادبی مثبتی برای مردم 

داشته باشد. 
مدیرعامل بانک ملی ایران در پایان از مساعدت های 
و  دارایی  و  اقتصاد  امور  وزیر  طیب نیا  دکتر 
همکاری  های وزارت راه و شهرسازی در به نتیجه 

رسیدن و امضای این توافق قدردانی کرد. 
وزیر راه و شهرسازی در این مراسم گفت: ما نباید 
به همه امور با دید مادی بنگریم. به نظر بنده این 
اقدام باارزش بانک ملی ایران در واگذاری کارخانه 
ریسباف یک انتخاب تاریخی است و فراتر از بحث 

یک پروژه است. 
وی افزود: ما اگر بخواهیم به همه موضوعات به 
نگاه کنیم موضوعات  چشم سود و منافع مادی 
اگر  ولی  می شوند  ارزش  کم  و  کوچک  خیلی 
بخواهیم با عنوان یک کار ارزشی که نتیجه معنوی 
داشته باشد بنگریم، آنگاه کار ما ماندگار می شود. 
ضمن اینکه در زمینه انجام این کارها نیز باید تمام 

موارد قانونی را رعایت کنیم. 

خبر بانک

مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه 
و شهرسازی با اشاره به دالیل رشد منفی بخش 
مسکن گفت: با توجه به تجربه گذشته، استفاده 
از منابع پر قدرت بانک مرکزی می تواند دارای 
تبعات منفی اقتصادی در میان مدت و بلندمدت 
برای تمامی خانوارها به خصوص خانوراهای فاقد 
مسکن باشد.علی چگینی به دالیل منفی بودن 
رشد بخش مسکن اشاره کرد و گفت:  بررسی 
فضای  دلیل  به  که  دهد  می  نشان  شاخص ها 
نامساعد کسب و کار در بسیاری از حوزه های 
اقتصادی و وجود سرکوب مالی طی سال های 
1389 تا 1392، بازار مسکن در این بازه زمانی با 
حجم باالیی از سرمایه گذاری مواجه شد.وی ادامه 
داد:  نتایج این سرمایه گذاری ها با توجه به طول 
دوره ساخت  2 تا 3 ساله پروژه های مسکونی 
در ایران، منجر به ورود حجم باالیی از واحدهای 
مسکونی تکمیل شده به بازار مسکن طی دو سال 
اقتصاد  و  برنامه ریزی  است.مدیرکل  شده  اخیر 
مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: از طرف دیگر 
از  ناشی  دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها  به 
شرایط تحریمی در کشور و همچنین نزولی شدن 
موثر  تقاضای  اخیر،  سال های  طی  ازدواج  روند 
در بازار مسکن تا حدودی با کاهش مواجه شده 
است.چگینی با بیان اینکه این داد ه ها در کنار عدم 
تطابق ویژگی ها و مختصات واحدهای مسکونی 
خانوارهای  اقتصادی  شرایط  با  شده  تکمیل 
متقاضی )به لحاظ مساحت و قیمت و به تبع آن 
ارزش واحدهای مسکونی(، منجر به عدم فروش 
بخشی از واحدهای مسکونی تکمیل شده است، 
گفت: حبس بخش قابل توجهی از منابع مالی 
کشور و سرمایه گذاران در بخش مسکن، انگیزه 
و توان سرمایه گذاران را جهت ورود مجدد در 
بخش مسکن کاسته است.این مقام مسئول ادامه 
اصلی  راهکارهای  از  یکی  فعلی  شرایط  در  داد: 
افزایش ارزش افزوده بخش مسکن، تقویت طرف 
تقاضای این بخش است و با تقویت طرف تقاضا 
و به تبع آن فروش واحدهای مسکونی تکمیل 
ساز  و  ساخت  تدریج  به  رود  می  انتظار  شده، 
هم تقویت شود.وی با اشاره به نیاز ساالنه بازار 
مسکن به میزان عرضه، گفت: باید توجه داشت 
جهت  مسکن،  جامع  طرح  نتایج  حسب  که 

موجود  کمبودهای  و  خانوارهای جدید  پوشش 
نوسازی  و  تخریب  همچنین  و  مسکن  بازار  در 
بافت های فرسوده، بخش مسکن به ساخت ساالنه 
نیاز  مسکونی  واحد  هزار   900 تا   800 حدود 
دارد.چگینی ادامه داد: با توجه به شرایط خاص 
بافت های فرسوده از جمله پوشش همزمان بخش 
قابل توجهی از واحدهای ساخته شده با تقاضای 
موجود در این بافت ها و همچنین لزوم بازسازی 
بافت های فرسوده به دلیل مسائل و مشکالت این 
بافت ها، حتی در شرایط فعلی هم باید ساخت و 
ساز در بافت های فرسوده شهری و روستایی مورد 
حمایت قرار گیرد و در صورت حمایت می توان 
انتظار داشت از این ناحیه نیز ارزش افزوده بخش 
و  برنامه ریزی  یابد.مدیرکل  افزایش  ساختمان 
تاکید  شهرسازی  و  راه  وزارت  مسکن  اقتصاد 
کرد: نکته ای که در این خصوص باید مد نظر 
تحریک  الزم جهت  مالی  منابع  کمبود  داشت، 
ساخت و ساز در بافت های فرسوده و تحریک 
تقاضا در سایر مناطق شهری است. با توجه به 
تجربه گذشته استفاده از منابع پر قدرت بانک 
اقتصادی  تبعات منفی  تواند دارای  مرکزی می 
در میان مدت و بلندمدت برای تمامی خانوارها 
باشد.وی  مسکن  فاقد  خانوراهای  خصوص  به 
افزود: از طرف دیگر دولت هم  با محدودیت های 
بودجه ای شدیدی مواجه است و در گذشته هم 
تامین  جهت  نهادی،  و  ابزاری  های  زیرساخت 

منابع پایدار و ارزان قیمت بخش مسکن ایجاد 
محدودی  گزینه های  با  دولت  بنابراین  نشده، 
جهت تامین منابع مالِی برنامه های ایجاد رونق 
در بخش مسکن مواجه است.چگینی با اشاره به 
الزام حمایت های دولت از نوسازی بافت فرسوده 
گفت:  به دلیل  اینکه امکان استفاده اهرمی از 
منابع بودجه عمومی در بخش مسکن و همچنین 
بر  بخش  این  در  اقتصادی  رونق  مثبت  اثرات 
سایر بخش های اقتصادی، باید بخشی از منابع 
تسهیالت  سود  یارانه  قالب  در  عمومی  بودجه 
تخصیص  فرسوده  بافت های  در  مسکن  ساخت 
یابد.مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت 
راه و شهرسازی با بیان اینکه ابزار مالی دیگری 
که می تواند جهت ایجاد رونق در بخش مسکن 
مورد استفاده قرار گیرد، صندوق پس انداز یکم 
منتشر  اطالعات  آخرین  اساس  بر  گفت:  است، 
شده توسط بانک مسکن، بالغ بر 120 هزار فقره 
حساب در این صندوق توسط متقاضیان افتتاح 
شده که عموم این افتتاحات در ماه های اخیر، 
تسهیالت  سود  نرخ  کاهش  از  بعد  به خصوص 
پذیرفته  از 10 درصد صورت  به کمتر  صندوق 
است.چگینی ادامه داد: متقاضیان می توانند بعد از 
یک سال از زمان افتتاح حساب، متناسب با مبلغ 
سپرده گذاری شده تسهیالت دریافت نمایند. در 
راستای ایجاد رونق در بخش مسکن )با استفاده 
از منابع این صندوق(، می توان با راهکارهایی از 

اقساط  بازگشتی  منابع  از  بخشی  تزریق  جمله 
تسهیالت مسکن مهر به صندوق )جهت تعادل 
بخشی به منابع و مصارف صندوق(، طول دوره 
سپرده گذاری را )حداقل تا زمان ایجاد رونق در 
بخش مسکن(، کوتاه کرد تا منابع بیشتری در 
کوتاه مدت به بخش مسکن تزریق و فعالیت های 

این حوزه با تحریک مواجه شود.
مسکن 4 سال قفل شد

بیان  با  تهران  استان  انبوه سازان  انجمن  عضو 
این که رشد منفی مسکن طی سال های اخیر به 
دلیل ناتوانی دولت است، گفت: به واسطه نبود 
بازار  قیمتی  جهش  خطر  دولت  توسط  برنامه 
مسکن را در آینده تهدید می کند.ایرج رهبر در 
پاسخ به این پرسش که دلیل رشد منفی مسکن 
طی سال های 92، 93، 94 و نیمه نخست امسال 
اخیر بخش  کرد: طی سال های  اظهار  چیست، 
مسکن در رکود به سر برده و به دلیل نبود خرید 
و فروش و عدم انجام معامالت، واحدهای مسکن 
روی دست تولیدکنندگان مانده است.وی با بیان 
این که دولت باید به گونه ای برنامه ریزی می کرد 
که سرمایه گذاری به سمت تولید برود، تصریح 
کرد:  این در حالی است که مسکن طی سال های 
اخیر قفل شده و رشد تولیدی نداشته ایم.وی در 
بیان دالیل رکود مسکن به کاهش قدرت خرید 
مردم، افزایش قیمت ها و نبود طرح و برنامه از 
سوی دولت اشاره کرد و افزود:  مهم ترین دلیل 
رشد منفی مسکن عدم توانمندی دولت است، 
این که دولت برنامه ای برای بخش مسکن نداشته 
با  تهران  استان  انبوه سازان  انجمن  است.عضو 
دولت  جامع  طرح  آمار  اساس  بر  این که  بیان 
یازدهم باید ساالنه یک میلیون واحد مسکونی 
گفت:  شود،  ساخته  تقاضا  به  پاسخگویی  برای 
اگر مطابق این برنامه ساالنه یک میلیون واحد 
مسکونی ساخته می شد هم مردم به یک سر پناه 
می رسیدند و هم این که از بروز اتفاقات ناگوار در 
بازار مسکن جلوگیری به عمل می آمد.ایرج رهبر 
برنامه  با هشدار نسبت به این که به دلیل نبود 
خطر جهش قیمتی در آینده وجود دارد، اظهار 
تاثیرگذار  بخش  می داد  اجازه  نباید  دولت  کرد: 
مسکن که سهم باالیی در اقتصاد کشور دارد به 

چنین وضعیتی گرفتار شود.

تبعات منفی اقتصادی برای تمامی خانوراهای فاقد مسکن

مسـکن طـی سـال های اخـیر قـفل شد

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
ضمن اشاره به سهم 38درصدی بتن در کل 
برنامه،  بودجه عمرانی کشور، گفت: بر اساس 
10درصد  حداقل  باید  آینده  4سال  طی 
جاده های آسفالت کشور با رویه بتن جایگزین 
توسعه،  در سمینار  زاده  شود.محمد شکرچی 
طی  افزود:  بتنی  های  رویه  اجرای  و  طرح 
سالهای گذشته شاهد کاهش مصرف سیمان در 
کشورهای توسعه یافته هستیم اما متاسفانه در 
ایران میزان مصرف سیمان افزایش یافته است.
تولید  در  جدید  های  افزودنی  داد:  ادامه  وی 
تعریف  کاماًل  پیشرفته  کشورهای  در  سیمان 
در  تنها  ایران  در  موضوع  این  اما  است  شده 
چند سال اخیر اجرایی شده است.رئیس مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: در 
حال حاضر به دنبال استفاده از روش BOT در 
ساخت بتن هستیم تا سرمایه گذاران عالوه بر 
مشارکت در ساخت، در زمان بهره برداری نیز 
بخشی از هزینه ها را بپردازند.به گفته شکرچی 
مازاد  سیمان  مصرف  راهکارهای  از  یکی  زاده 
کشور، افزایش سهم ساختمان های بتنی نسبت 
به فلزی است، ضمن اینکه راهکارهایی مانند 
ترمیم رویه کانال های بتنی و گسترش استفاده 
از نیوجرسی هم در جاده ها می تواند راهگشا 
باشد.وی به احداث اولین آزادراه در دنیا در سال 
1913 اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 17 
همچنین  و  متحده  ایاالت  های  راه  از  درصد 
رویه  این کشور  های  فرودگاه  باند  17 درصد 
راه، مسکن  دارند.رئیس مرکز تحقیقات  بتنی 
و شهرسازی با اشاره به فواید استفاده از رویه 
باند فرودگاه ها و راه  بتنی در جاده ها،  های 
آهن گفت: استفاده از رویه های بتنی در راه ها 
می تواند موجب افزایش بازتاب نور از 33 تا 50 
درصد شود که این موضوع کاهش مصرف انرژی 
روشنایی را تا 37 درصد امکان پذیر می سازد.

شکرچی زاده ادامه داد: از دیگر فواید استفاده 

از رویه های بتنی، کاهش مصرف سوخت در 
ایاالت  در  تحقیقی  اساس  بر  و  است  کشور 
های  راه  تمام  که  صورتی  در  آمریکا،  متحده 
این کشور رویه بتنی داشته باشند، 11 میلیون 
گالن بنزین کمتر مصرف می شود.وی ادامه داد: 
در حال حاضر عمر مفید راه های بتنی 40 تا 
تا 15  آسفالتی 10  راه های  و عمر  50 سال 
سال است و می توان گفت عمر مفید روسازی 
بتنی بسیار بیشتر از رویه آسفالتی و حتی گاهی 
اگرچه  افزود:  برابر آن هم می رسد.وی  دو  تا 
اجرای روسازی آسفالتی در جاده ها، فرودگاه 
ها و غیره هزینه کمتری دارد، اما هزینه تعمیر و 
نگهداری رویه های بتنی و همچنین عمر مفید 
باالی این رویه ها، دلیل اصلی استقبال وزارت 
راه و شهرسازی از ساخت جاده های بتنی است.
تولید 120 میلیون تن سیمان در سال 1404

معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
سمینار توسعه، طرح و اجرای رویه های بتنی 
صنعت،  وزارت  هدف گذاری  اساس  بر  گفت: 
معدن و تجارت، قرار است تولید سیمان تا سال 
1404 به 120 میلیون تن در سال برسد و میزان 
صادرات هم به 32میلیون تن افزایش یابد.جعفر 
پایان سال 90،  تا  از سال 80  افزود:  سرقینی 
تولید سیمان از 30 میلیون تن به 75 میلیون 
تن رسیده است و می توان گفت حجم تولید 2.5 
برابر شده است. در واقع رشد تولید سیمان طی 
سالهای اخیر مثبت بوده است.وی اظهارداشت: 
اجرا داریم که 12  74طرح سیمانی در دست 
فیزیکی  پیشرفت  درصد   60 حدود  آن  طرح 
داشته است.به گفته معاون معدنی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، سهم ارزش افزوده سیمان در 
اساس  بر  که  است  درصد   3.5 کشور  صنعت 
برنامه، قرار است تا سال 1404این رقم به 4.5 
درصد افزایش یابد.سرقینی افزود: حجم اشتغال 
در صنعت سیمان 1.5 درصد است که در سال 

1404 این رقم به 2 درصد افزایش می یابد.

آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  رییس 
عملیات  هکتار  میلیون  تصویب 1.2  از  کشور 
مبارزه با ریزگردها و 10 میلیون هکتار آبخیزداری 
در برنامه ششم توسعه خبر داد.خداکرم جاللی 
مقابله  اجرایی  عملیات  هر هکتار  اظهارداشت: 
با ریزگردها حداقل به دو میلیون تومان اعتبار 
نیاز دارد. بر این اساس برای 1.2 میلیون هکتار 
عملیات مباره با ریزگردها حداقل دوهزار و 400 
میلیارد تومان اعتبار نیاز است.وی در پاسخ به 
پرسشی درباره سهم استان خوزستان از سطح 
افزود:  توسعه،  ششم  برنامه  در  شده  تصویب 
عملیات  درصد  تا 10   7 می شود  بینی  پیش 
مبارزه با ریزگردها در استان خوزستان به اجرا 
در آید.جاللی درباره اینکه در طرح های مقابله با 
ریزگردها چه اقداماتی انجام می گیرد؟ گفت: به 
تناسب منشایابی کانون های ریزگردها و عوامل 
ایجاد این شرایط؛ اقدام به نهال کاری، بذرکاری 
و در برخی از مناطق مالچ پاشی خواهد شد.وی 
افزود: در برخی از تاالب های خوزستان که اکنون 
خشک شده از طریق تأمین آب باید اقدام کرد 
نسخه  باید  رها شده  کشاورزی  اراضی  برای  و 
با  وزیر جهاد کشاورزی  پیچید.معاون  جداگانه 
بیان اینکه از ناحیه تاالب های خشک شده کشور 
نزدیک به یک میلیون هکتار بیابان تولید کننده 
گرد و غبار ایجاد شده است، تصریح کرد: خشک 
و  علت خشکسالی  به  کشور  تاالب های  شدن 
قطع حقابه های آن، هشدار بزرگی است و باید به 
حقابه های زیست محیطی توجه کرد.وی مدیریت 
منابع آب کشور را برای مقابله با ریزگردها مهم 
دانست و اظهار داشت: اگر تاالب ها تأمین آب 
نشوند به کانون های گرد و غبار تبدیل خواهند 
در  دام  چرای  مدیریت  بر  ادامه  در  شد.جاللی 
عرصه های منابع طبیعی تاکید و تصریح کرد: 
چرای بی رویه دام در برخی از عرصه های ملی، 
کانون های گرد و غبار ایجاد می کند و با مدیریت 
به  گیاهی  پوشش  کم  هزینه  با  می توان  چرا 
منظورجلوگیری از تشکیل ریزگردها ایجاد کرد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد منشأ 
داخلی و خارجی ریزگردها، اظهار داشت: 10 تا 
15 درصد ریزگردها در کشور منشأ داخلی و 85 
تا 90 درصد آنها منشأ خارجی دارد که بیشتر 
از ناحیه عراق و عربستان سعودی است.رییس 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری افزود: برای 
پوشش کانون های گرد و غبار و رفع این مساله در 
استان خوزستان باید طی دو تا سه برنامه اقدام 
شود.وی ادامه داد: ما وظیفه خود را در زمینه 
تثبیت و مهار کانون های داخلی ریزگردها انجام 
می دهیم، اما در کشور عراق مقابله با این پدیده 
به دلیل شرایط سیاسی و درگیری با داعش، در 
اولویت نیست.جاللی با بیان اینکه در مرز ایالم با 
عراق اقدامات مشترکی آغاز کرده ایم، گفت: در 
این منطقه تولید و تأمین نهال توسط اداره منابع 
طبیعی این استان برای انتقال به عراق و کاشت 
آن در نواحی مرزی در سطح محدود انجام شده 
است.وی تصریح کرد: عربستان سهم عمده ای در 
ایجاد ریزگردها دارد، اما به علت نوع روابط سیاسی 
در حال حاضر طرح مشترکی با این کشور نداریم. 
رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در 
با  مقابله  از طرح 608 هکتاری  بازدید  جریان 
ریزگردها در اهواز درباره اعتبارات خرید مالچ نیز 
گفت: در الیحه بودجه 96 به منظور خرید مالچ 
200 میلیارد تومان اعتبار برای 20 هزار هکتار 
تعیین شده است.وی قیمت باالی مالچ نفتی را 
از مشکالت مربوط به طرح های مالچ پاشی توام 
با نهال کاری در کانون های فرسایش بادی دانست 
و افزود: قیمت کنونی هر لیتر مالچ نفتی 800 
تومان است.جاللی اضافه کرد: در هر هکتار 10 
هزار لیتر مالچ نفتی برای تثبیت تپه های شنی 
پاشیده می شود.وی با بیان اینکه در برنامه اول و 
دوم توسعه، سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری 
برای اجرای طرح های مقابله با گرد و غبار مالچ 
نفتی رایگان از وزارت نفت دریافت می کرد، گفت: 
با رونق بازارهای خارجی برای خرید مالچ نفتی، 

این ماده دور ریختنی قیمت پیدا کرد.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مطرح کرد؛

سهم 38 درصدی بتن در کل بودجه عمرانی کشور
مبارزه با ریزگردها 2هزار و 400 میلیارد تومان 

اعتبار نیاز دارد

پرونده  بازخوانی  با  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
افزایش نرخ دالر طی هفته های گذشته گفت:تعلل 
در تک نرخی کردن ارز در کنار حذف بخشی از 
کاالها از شمول دریافت ارز مبادله ای علت نوسانات 
اخیر نرخ ارز است.محمد الهوتی در خصوص شیوه 
روش های  بستن  کار  به  بدون  ارز  بازار  مدیریت 
دستوری گفت: هیچ زمانی به اندازه وضعیت فعلی، 
ایران از نظر منابع و مصارف ارزی در چنین شرایط 
مثبتی قرار نداشته است؛ چراکه از یکسو بدهی 
ارزی خارجی کشور نزدیک به صفر است و ذخایر 
ارزی ناشی از تحریم ها در خارج از کشور، مبالغ 
قابل توجهی را شامل می شود؛ از سوی دیگر  اگر 
ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی را به عنوان 
این  از  ایران  اکنون  کنیم؛  لحاظ  درآمدی  منابع 
محل ها حدود 76 میلیارد دالر درآمد دارد.رئیس 
اگر  افزود: در مقابل،  ایران  کنفدراسیون صادرات 
مصارف ارزی کشور را هم شامل واردات رسمی، 
غیررسمی و واریز 20 درصد از پول نفت به صندوق 
توسعه ملی بدانیم، آنگاه مصارف ارزی ایران نیز 
چیزی حدود 71 میلیارد دالر خواهد بود؛ بنابراین 
در همین شرایط هم، تراز تجاری ما با شرایط حاضر 
حدود 5 تا شش میلیارد دالر مثبت است؛ لذا در 
هیچ زمانی وضعیت ارزی  کشور چنین نبوده که 
البته به دلیل جهت گیری های کلی و منطقی سه 
سال گذشته دولت یازدهم بوده است.وی تصریح 
کرد: این در شرایطی است که در یکسال گذشته 
با برداشته شدن تحریم ها عالوه بر اینکه فروش 
نفت ایران نسبت به قبل از آن  3 برابر شده؛ قیمت 
بخشی  اکنون  و  یافته  افزایش  نیز  سیاه  طالی 
از نقل و انتقاالت پول نسبت به گذشته راحت تر 

انجام می شود؛ پس اینکه چرا اکنون بازار ارز ایران، 
بهم  نوعی  با  و  بوده  نوسان  و  تحول  دستخوش 
ریختگی مواجه شده، سوالی است که باید به دقت 
به آن پاسخ داد؛ این در حالی است که دولت معتقد 
اینکه   یا  و  بازار اخالل می کنند  است عده ای در 
صادرکنندگان بزرگ، ارز حاصل از صادرات را به 
موقع در بازار عرضه نمی کنند.الهوتی معتقد است 
که همه اینها به مدیریت ارزی کشور برمی گردد؛ 
یعنی اگر دولت و مشخصا بانک مرکزی- به عنوان 
دستگاهی که بر اساس قانون، مدیریت شناور ارز 
شرایط،  پیش بینی  با  بتواند  دارد-  اختیار  در  را 
از  ارز  موقع  به  تزریق  و  منابع الزم  ذخیره سازی 
اینگونه شوکها و هیجان ها جلوگیری کنند، با این 
مشکالت روبرو نخواهیم شد؛ به این معنا که در حال 
حاضر، صادرات ما جوابگوی واردات است و بخشی 
از واردات کشور نیز، از طریق ارز مبادله ای که دولت 
اختصاص می دهد، تامین می شود.وی اظهار داشت: 
سیاست اولیه دولت در رابطه با مدیریت بازار ارز، 
تک نرخی کردن بود که قول های متعددی در این 
رابطه از سوی کابینه یازدهم داده شد و دولتمردان 
به دنبال آن بودند که این سیاست را در بازار عملیاتی 
کنند؛ اما دقیقا در اواسط امسال که همه فعاالن 
اقتصادی و کارشناسان با توجه به فاصله نزدیک 
نرخ ارز آزاد و مبادله ای که به هفت تا ده درصد 
هم رسیده بود؛ پیش بینی می کردند که دولت در 
آینده ای نزدیک، ارز را تک نرخی کند؛ متاسفانه 

تعلل در تک نرخی شدن ارز در کنار حذف بخشی 
از کاالهای مبادالتی از شمول دریافت ارز مبادله ای و 
از همه مهمتر عدم ورود به موقع بانک مرکزی باعث 
شد مجددا سیستم ارزی کشور دستخوش تکانه 
های شدیدی شود و موضوع تک نرخی شدن ارز نیز 
محقق نگردد.به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات 
ایران، از سوی دیگر نیز، پایین نگه داشتن نرخ ارز و 
به نوعی سرکوب قیمت دالر در سه سال گذشته، 
باعث شد که فنر پایین نگه داشته شده ارزی رها 
شود. البته مبنای محاسبه ای که بر طبق آن، منابع 
ارزی حاصله و مصارف آن، اعالم شده، کار مطالعاتی 
مستند معاونت اقتصادی اتاق تهران است که اگر بر 
اساس این محاسبات و قانون برنامه پنجم توسعه، 
نرخ ارز را از اول امسال تا به امروزبا فرمول قانونی 
محاسبه نموده بودند، اکنون قیمت دالر در بازار 
باید حدود 4170 تومان بود؛ بنابراین نرخ ارز کنونی 
حدود 4000 تومانی غیرواقعی و دور از ذهن نبوده و 
یک واقعیت اقتصادی است.وی اظهار داشت: اشکال 
کار آنجا است که طی سه سال گذشته، دولت اجازه 
افزایش منطقی نرخ ارز را نداد و به دلیل همین 
مشکالتی که اشاره شد، عرضه ارز طی ماههای 
بازار را  افزایش یکباره نرخ شده و  گذشته باعت 
طی هفته های گذشته با مشکل مواجه کرد؛ دلیل 
این امر آن بود که دولت پیش بینی الزم را برای 
چنین شرایطی صورت نداده بود و بنابراین، نتوانست 
شرایط را به خوبی مدیریت کند؛ پس همین دلیلی 

شد که انگشت اتهام به سمت صادرکنندگان نشانه 
رفته و بنابراین مجموعه تحرکات دولت، منجر به 
اخیر شود.عضو هیات  بخشنامه دستوری  صدور 
نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران 
خاطرنشان کرد: طی سه دهه گذشته، تقریبا تمامی 
دولتها چنین شرایطی را تجربه کرده اند و متاسفانه 
همه به شکلی عمل کرده اند که دولت کنونی رفتار 
کرده است؛ ولی درهمه دوره ها ، این عملکرد زمانی 
اصالح شد که لطمه زیادی به صادرات کشور و 
صادرکننده واقعی وارد شد.وی تاکید کرد: اکنون 
علیرغم همه بخشنامه ها، کماکان نرخ ارز حدود 
4 هزار تومان باقی مانده است و به نظر میرسد با 
توجه به فاکتورهای اقتصادی و فرمول قانون برنامه 
پنجم توسعه، نرخ 3900 تا 4 هزار تومانی برای دالر 
منطقی و قابل قبولی است؛ اما اگر هیجان ارزی در 
بازار ایجاد شده، باید این انتقاد را به دولت داشت که 
چرا اجازه افزایش مستمر و ماهانه نرخ را نداده تا فنر 
ارزی یکباره رها نشود و بازار با هیجان مواجه نگردد؛ 
به نحوی که نگرانی و عدم ثبات قوانین و تغییرات، 

مجددا به سیستم مدیریتی کشور بازگشته است.
الهوتی گفت: از دولت انتظار می رفت و میرود که 
موضوعات اقتصادی را با عینک اقتصادی بررسی 
کند و از سیاست های دستوری و غیرقابل اجرا 
پرهیز نماید، این در حالی است که تجربه تمام 
دولتهای گذشته در موضوع ارز نشان داده که با 
تاکید و تهدید، امکان کاهش قیمت و تغییر در بازار 
ارز بوجود نخواهد آمد؛ بلکه تدبیر و پذیرش واقعیت 
با همراهی همه فعاالن  اقتصادی است که  های 

اقتصادی میتواند راهگشای مشکالت باشد.

رئیس کنفدراسیون صادرات روایت روزهای سخت ارزی صادرکنندگان

چرا فنرفشرده ارزی یکباره رهاشد؟
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اینکه  بیان  با  اسالمی  ارشاد  و  وزیر فرهنگ 
عدالت و رعایت توازن با عدالت جنسیتی در 
عامالن  زنان  افزود:  شود،  می  برقرار  جامعه 
اصلی توسعه انسانی در جامعه ایران اسالمی 

به شمار می روند.
به گزارش پیام زمان ،سیدرضا صالحی امیری 
در نخستین جشنواره زن، خانواده و رسانه در 
محل کتابخانه ملی افزود: توسعه جز با پیوند 
توسعه انسانی و بهبود کیفیت زندگی انسان 

ها پایدار نمی شود.
اشتغال،  وضعیت  اکنون  کرد:  تصریح  وی 
ایران  زنان  اجتماعی  مشارکت  و  آموزش 

اسالمی از شرایط مطلوبی برخوردار است.
صالحی امیری ادامه داد: نمی توان از تغییر و 
إصالح در جامعه سخن گفت و عامالن اصلی 

آن یعنی زنان را نادیده گرفت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: رسیدن 
به فرهنگ مدارا و وحدت و همبستگی، جز 

با کمک و همراهی زنان امکان پذیر نیست.

الگو در جامعه  ادامه داد: هرگونه تغییر  وی 
ما  و  شود  نمی  میسر  زنان  بر  تکیه  با  جز 
بدون  را  زندگی  سبک  تغییر  توانیم  نمی 
امیری  کنیم.صالحی  مشاهده  زنان  حضور 

خاطرنشان کرد: اگر به دنبال إصالح فرهنگی 
در جامعه هستیم، جز به مدد زیست فرهنگی 
در جامعه نمی توان به این هدف رسید.وی 
افزود: در جامعه ای که در آن فرهنگ حرف 

را  فعالیت خود  رسانه  و  زند  می  را  آن  اول 
فرهنگی  زیست  دهد،  می  انجام  درستی  به 

مهمترین دغدغه آن است.
صالحی امیری، با بیان اینکه نمی شود تنها 
حرف زد و در عمل این نکات را حذف کرد، 
ادامه داد: نمی توان توسعه فرهنگی را بدون 

نیمی از جامعه پیش برد.
و  سازی  ظرفیت  باید  داشت:  اظهار  وی 
شود  فراهم  زنان  برای  حضور  های  فرصت 
زنان  توانمندی  ها،  فرصت  ایجاد  کنار  در  و 
ما  زنان و دختران جوان  باشد که  به حدی 
امکان بهره مندی از این فرصت ها را داشته 
باشند.صالحی امیری ادامه داد: زنان یکی از 
هستند،  و  بوده  ها  رسانه  اصلی  مخاطبان 
برای  فرصتی  جدید،  های  رسانه  وجود 
ظرفیت سازی و استفاده از ظرفیت کم نظیر 
تواند  می  که  است  ای  وسیله  و  است  زنان 
را  اخالق  و  انسانی  توسعه  فرهنگی،  زیست 

توسعه دهد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

توازن با عدالت جنسیتی برقرار می شود

درخواست رضا صادقی
 از مادر کودک رها شده

دوره جشنواره  دومین  و  آغاز سی   در شب  رضا صادقی 
تا برای  از مادر کودک رها شده خواست  موسیقی فجر، 

تحویل گرفتن فرزند خود بازگردد.
جشنواره  دوره  دومین  و  سی  پاپ  بخش  اجراهای 
در  دی ماه   2۴ جمعه  روز   19 ساعت  از  فجر،  موسیقی 
رضا  اجرای  با  تهران  بین المللی  نمایشگاه  میالد  سالن 

صادقی آغاز شد.
صادقی در این اجرا، با اشاره به ماجرای کودک 5 ماهه 
مادر  از  روز گذشته   »ایران« چند  به  موسوم  راهی  سر 
او خواست که برای پس گرفتن کودکش خود را معرفی 
»ایران«  نمادین  شکل  به  شده  پیدا  کودک  )نام  کند. 

گذاشته شده است.(
چندی پیش ویدیویی در شبکه های اجتماعی منتشر شد 
نوشته در خیابان  با یک  نوزاد دختری  که نشان می داد 
است.  رها شده  اصفهان  استان  در  مبارکه  اصفهان شهر 
نیز  صادقی  رضا  ویدئو،  این  گسترده ی  انتشار  دنبال  به 
که  کرد  منتشر  مجازی  شبکه های  در  خود  از  ویدئویی 

در آن گفته بود تمام مخارج این نوزاد را تقبل می کند.
موسیقی  جشنواره  در  خود  اجرای  در  همچنین  صادقی 
فجر با اشاره به این موضوع گفت: از خبرنگاران حاضر در 
این کنسرت می خواهم همانطور که همیشه یار و همراه ما 
بوده اند، در انتشار این سخن من نیز لطف و همت کنند: » 
مادر »ایران«، برگرد. ما همه پشتبان و حامی تو هستیم.«

نگاه حمایتی به صنایع دستی یکی از 
تکالیف سازمان میراث فرهنگی

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  رییس 
خوزستان  استان  سمن های  با  دیدار  در  گردشگری 
به  می توانند  تکالیف  احصای  با  سمن ها  که  کرد  تاکید 

کنند. دولتی کمک  دستگاه های 
استان  سمن های  با  دیدار  در   - رییس جمهور  معاون 
مردم  تشکل های  حضور  اهمیت  به  اشاره  با  خوزستان 
نهاد در فضای کاری کشور گفت: باید جایگاه سمن ها را 
قدر بدانیم؛ چرا که این نهاد قرار است حد فاصل مردم 

باشد. قانونگذار و حاکمیتی  نهادهای  و 
و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  سازمان  رییس 
سمن ها  که  نکته  این  بر  تاکید  ضمن  گردشگری 
وظایفی  حل  در  دولتی  دستگاه های  به  می توانند 
در  مشکالت  حل  برای  افزود:  کنند،  کمک  دارند  که 
سمن ها  شود،  احصا  حوزه  هر  تکالیف  باید  اول  درجه 
را  دستگاه ها  اجرایی  وظایف  از  بخشی  چه  بدانند  باید 
ساختارمند  صورت  به  اگر  و  بگیرند  عهده  بر  می توانند 
دستگاه های  همیار  پیش  از  بیش  می توانند  کنند  عمل 

باشند. دولتی 
معاون رییس  جمهوری نقش سمن ها در توسعه صنایع 
دستی را با اهمیت برشمرد و بیان کرد: نگاه حمایتی به 
تکالیفی است که سازمان میراث  از  صنایع دستی یکی 
باید در حوزه های اجرایی  البته  بر عهده دارد؛  فرهنگی 
نظیر فروش، صادرات و غیره، سمن ها به سازمان میراث 
حاکمیتی  نقش  تنها  سازمان  و  کنند  کمک  فرهنگی 

باشد. داشته 

جشنواره موسیقی فجر با نوازنده 
هندی آغاز شد

اجراهای جشنواره موسیقی فجر با اجرای پرویز شهید 
تار هندی آغاز شد.  نوازنده سی  خان 

سی و دومین جشنواره موسیقی فجر جمعه 2۴ دی با 
اجرای پرویز شهید خان نوازنده سی تار هندی و اکرم 

خان نوازنده طبال در تاالر رودکی آغاز به کار کرد.
به  اشاره  با  برنامه  این  ابتدای  در  خان  شهید  پرویز 
حضورش در ایران برای اولین بار گفت: افتخار بزرگی 
است که در ایران اجرا می کنم. این اولین باری است 
که به ایران سفر کرده ام و سعی می کنم در این اجرا 

را معرفی کنم. از موسیقی هند  ای  گوشه 
نام  تار  سی  من  ساز  کرد:  عنوان  تار  سی  نوازنده  این 
شده  اختراع  امیرخسرو«  »حضرت  توسط  که  دارد 
است. ساز دیگری که در این اجرا سی تار را همراهی 
نوعی  به  واقع  در  ساز  این  دارد.  نام  طبال  کند،  می 
می  زبان  به  ما  را  چیزی  هر  و  ماست  زبان  اجراکننده 

اجرا کنیم. توانیم  این ساز می  با  آوریم 
به  توان  می  کنسرت  این  در  حاضر  های  چهره  از 
عنقا  حامد  نوربخش،  حمیدرضا  پورناظری،  کیخسرو 
هم  که  اجرا  این  کرد.  اشاره  پورناظری  طهمورس  و 
اکنون در حال برگزاری است با استقبال کم مخاطبان 

شد. همراه 

گزارش پیام زمان از نشست رسانه ای فیلم 
کوتاه »دینی رویش«

هادی مقدم دوست گفت: با توجه به اینکه آثار قابل توجهی برای حضور در 
جشنواره فیلم کوتاه »دینی رویش« به دبیرخانه جشنواره رسید و از این میان 

آثاری که بالذات داری کیفیت و استاندارد بودند، انتخاب شدند.
به گزارش خبرنگار پیام زمان، نشست رسانه ای دهمین جشنواره فیلم کوتاه 
»دینی رویش«  با حضور هادی مقدم دوست دبیر هنری جشنواره، سیدجواد 
رفاهی دبیر اجرایی جشنواره و زره ساز قائم مقام دبیر جشنواره و همچنین 

اصحاب رسانه در حوزه هنری برگزار شد.
در ابتدای این نشست سیدجواد رفاهی دبیر اجرایی جشنواره عنوان کرد: 
جشنواره فیلم کوتاه »دینی رویش« در سال 8۴ در مشهد مقدس با همکاری 
حوزه هنری خراسان رضوی پایه گذاری شد و توانست طی چند دوره فیلمسازان 
خوبی را در این عرصه به جامعه هنری کشور معرفی کند که بسیاری از آنها هم  

اکنون نیز در این عرصه فعالیت دارند.
وی در ادامه افزود: مشهد با توجه به فضای معنوی از جایگاه ویژه ای برخوردار 
است که این مکان بهترین فضا برای برگزاری این جشنواره خواهد بود. همه 
دوره ها غیر از دوره نهم این جشنواره در مشهد برگزار شد که آن هم به دلیل 
همکاری نکردن مسئوالن در این استان بوده است. اما در این دوره عالوه بر 
برگزاری جشنواره »دینی رویش« در مشهد دبیرخانه آن نیز به مشهد منتقل 

شد.
هادی مقدم دوست دبیر هنری جشنواره فیلم کوتاه »دینی رویش« عنوان کرد: 
یکی از نکاتی که بسیار مهم است و باید به آن اشاره کنیم تعداد زیاد آثار ارسالی 
به جشنواره است که از این میان آثار خوب و باکیفیتی انتخاب شده اند. طبیعتاً 
وقتی فراخوانی داده می شود تعداد زیادی فیلم به دبیرخانه ارسال می شود اما 
آن چیزی که ما شاهد بودیم این بود که بیشتر آثار فیلم های مستند هستند 

که برای ما هم جالب بود.
وی در ادامه افزود: نکته دیگری که می توان در موردش صحبت کرد کیفیت 
آثاری است که انتخاب شده است این آثار با کیفیت بودند به این معنی که هر 
کدام به خودی خود از استانداردهای الزم فیلم برخوردار بودند. گاهی وقتی 
فیلم هایی به جشنواره ارسال می شود از بین همه فیلم ها تالش می شود که با 
کیفیت ترین آنها به جشنواره راه پیدا کنند و در شرایطی این کیفیت در خود 
فیلم بالذات وجود ندارد بلکه با مقایسه با سایر آثار به این درجه رسیده است 
اما در این دوره فیلم های انتخابی هر کدامشان واقعا فی نفسه از کیفیت خوبی 

برخوردار بوده است.
مقدم دوست در ادامه عنوان کرد:  در بخش  جوانه ها بر اساس رده بندی سنی 
اگر آماری بخواهند بدهند غیر از دهه ۴0 یا 50 بیشترین آثار مربوط به دهه 60 
و 70 بود که در این بین متولدین دهه 80 هم فیلم هایی را به جشنواره ارسال 
کردند.در واقع متولدین دهه 60، 661 فیلم، دهه 70، 185 فیلم و دهه 80، با 
3 فیلم متقاضی حضور در جشنواره بودند. که در نهایت 52 عنوان از  دهه 60 
و 10 عنوان از دهه 70 جزو آثار حاضر شده در بخش جوانه های رویش هستند.
بر پایه این گزارش، در ادامه نشست زرهی قائم مقام دبیر جشنواره با توجه 
به زمان برگزاری جشنواره که 27 دی ماه در سینما هویزه خواهد بود، گفت: 
جشنواره فیلم کوتاه »دینی رویش« در سه سالن مجزا کارش را آغاز می کند 
و ما سالن ها را بر اساس نوع فیلم ها جداسازی کردیم، سالن شماره 3 مربوط 
به آثار داستانی است سالن شماره 5 فیلم های مستند را به نمایش می گذارد و 
سالن شماره ۴ آثار پویانمایی را در معرض مشاهده مخاطبان خواهد گذاشت. 
برای فیلم های کوتاه نیز جلسه نقد و بررسی نخواهیم داشت و این جلسات 
به شکل دیگری برگزار می شود. ما برای استفاده از اوقات فیلمسازان هر روز 
یک نشست تخصصی خواهیم داشت و مباحث مختلف در ارتباط با موضوع 
جشنواره نیز در این میان مطرح خواهد بود کارگاه ها و نشست های تخصصی در 

زمینه های مختلف پذیرای فیلمسازان کوتاه خواهد بود.
وی در ادامه افزود: فراخوانی را در فضای مجازی منتشر کردیم که عالقه مندان 
می توانند نقدهای خود را برای ما ارسال کنند و در نهایت مطالبشان توسط 
داوران و متخصصین مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت که هادی مقدم دوست و 
نصرا... رادش نیز جزو داوران خواهند بود. اختتامیه جشنواره هم در سینما آفریقا 

ساعت 17:30 برگزار خواهد شد.

 خبر 

سنگ و گل را کند از یُمن نظر لعل و عقیق            
هرکه قدر نفس باد یمانی دانست

ای که از دفتر عقل، آیت عشق آموزی            
ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست

امروز با حافظ

همراه  عمل  با  که  زمانی  تا  اندیشیدن 
نباشد , خالقانه نیست . 

استون

سخن حکیمانه

»کفش های آب نباتی« 
دوباره به بازار نشر آمدند

رمان »کفش های آب نباتی« نوشته ژوان هریس 
انتشارات  توسط  صدیقیان  طاهره  ترجمه  با 

کتابسرای تندیس به چاپ دوم رسید.
نباتی«  رمان »کفش های آب  مهر  به گزارش 
نوشته ژوان هریس با ترجمه طاهره صدیقیان 
به تازگی توسط انتشارات کتابسرای تندیس به 
از  اثر دیگری  چاپ دوم رسیده است.این رمان 
نویسنده رمان »شکالت« است که ترجمه اش 
توسط همین ناشر چاپ شده و فیلمی سینمایی 
با اقتباس از آن و بازی ژولیت بینوش و جانی دپ 
ساخته شده است. شکالت سومین رمان اوست 
که در سال 1999 منتشر شده و »کفش های 
آب نباتی« از رمان های متاخر اوست که در سال 
2007 چاپ شده است.در این رمان شخصیت ین 
و دخترانش رزت و آنی در جستجوی گمنامی 
و گوشه ای امن در کوچه های سنگفرش مون 
مارتر هستند. آن ها گرچه خوشحال نیستند ولی 
با آرامش در طبقه باالی مغازه شکالت فروشی 
خود زندگی می کنند. در زندگی این 3 نفر هیچ 
چیز غیرعادی وجود ندارد تا این که زوزی دواللبا، 
بانوی با کفش های آبنباتی وارد زندگی شان می 

شود و زمان تغییر و تحول می رسد...

در بازار کتاب

دانش بنیان  شرکت های  مستندات  تکمیل  فرایند 
مالی  سال  در  مالیاتی  معافیت  از  استفاده  برای 

1395 آغاز شد.
و  شرکت ها  امور  رییس  صاحبکار،  محمد  سید 
علمی وفناوری  معاونت  دانش بنیان  مؤسسات 
فرآیند  شروع  خبر  اعالم  با  ریاست جمهوری 
در  دانش بنیان  شرکت های  مالیاتی  معافیت های 
مؤسسات  و  شرکتها  گفت:   1395 مالی  سال 

روزرسانی  به  درخواست  ارسال  برای  دانش بنیان 
مالیاتی  معافیت  از  استفاده  جهت  خود  اطالعات 
است  الزم   ،1395 مالی  سال  در  قانون   3 ماده 
در  خود  کارتابل  به  ماه  بهمن   5 تاریخ  تا  حداکثر 
دانش بنیان شرکت های  اطالعات  ثبت   سامانه 

)reg.daneshbonyan.ir( مراجعه و اطالعات 
عمومی و کاال و خدمات شرکت خود را در قسمت 

»ثبت اطالعات« تکمیل و به روزرسانی کنند.

با  دانش بنیان  مؤسسات  و  شرکتها  امور  رییس 
فعالیت های  مصادیق  روزرسانی  به  لزوم  بر  تاکید 
کارگروه  در  شده  تایید  شرکتهای  دانش بنیان 
شرکت های  افزود:  دانش بنیان،  شرکتهای  ارزیابی 
در  که  صورتی  در  ارزیابی  کارگروه  تایید  مورد 
ارائه  جدید  خدمت  یا  و  کاال   1395 مالی  سال 
قرارداد  موضوع  یا  و  تجاری  نام  یا  و  نکرده اند 
الزم  است،  نکرده  تغییر  آنها  دانش بنیان  کاالی 

است تنها اطالعات مالی کاالهای قبلی و اطالعات 
مدیریتی شرکت را به روزرسانی کنند و همچنین 
سامانه در  که  را  دانش بنیان  شرکتهای   تعهدنامه 

توسط  است،  موجود   daneshbonyan.ir
عضو  و  )مدیرعامل  شرکت  مجاز  امضای  صاحبان 

هیات مدیره( به امضا رسانند و بارگذاری کنند.
در  دانش بنیان  شرکتهای  ارزیابی  کارگروه  دبیر 
شرکتها  سوی  از  تولیدشده  جدید  کاالهای  مورد 

که مورد ارزیابی قرار نگرفته است، اظهار کرد: این 
شرکت ها باید در مراجعه به کارتابل خود، عالوه بر 
به روزرسانی اطالعات مالی و مدیریتی و بارگذاری 
 ،95 مالی  سال  دانش بنیان  شرکت های  تعهدنامه 
و  لیست کاال  به  را  اطالعات کاال و خدمات جدید 
خدمات فعلی اضافه کنند. در مرحله بعد، اطالعات 
کاالهای  درباره  شرکت  شده  بارگذاری  و  ارسالی 

جدید بررسی خواهد شد.

آغاز فرایند اجرای 

معافیت مالیاتی 

رشکت های دانش بنیان 

در سال مالی 95


