
رونق بازار مسکن،شاید وقتی دیگر
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بازار مسکن کشور در حالی چهارمین زمستان توام با رکود خود را پشت سر گذاشت که نشانه هایی مبنی بر رونق یا 
خروج از رکود این بخش به چشم نمی خورد.صنعت ساخت و ساز کشور که به طور مستقیم 263 شغل با آن در ارتباط 
بوده و رونق آن سبب رونق این تعداد مشاغل در کشور می شود، در رکودی سنگین و طوالنی قرار دارد و کاهش حجم 
معامالت خرید و فروش و نیز کاهش صدور پروانه های ساخت و ساز حکایت از آن دارد که حداقل در نیمه اول سال 96 
نیز نباید انتظار رونق در بازار مسکن را داشت.عوامل زیادی در ایجاد این رکود دخیل بوده و هستند. عده ای معتقدند 
که ساخت بیش از اندازه مسکن در سال های گذشته باعث عرضه فراوان مسکن شده و متقاضیان خرید مسکن به انتظار 

کاهش بیشتر قیمت ها از خرید امتناع می ورزند.
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روزانهم صبح اریان

نوبخت: جهان با امریکا همراه نیست
ســخگنوی دولــت گفــت: تیــم پیگیــر اقــدام آمریــکا 
در ســرقت 2 میلیــارد دالر امــوال ایــران ، منظــم 
ــزارش  ــت گ ــی و دول ــت مل ــی امنی ــورای عال ــه ش ب
ــر آن نظــارت  می دهــد و رئیــس جمهــور مســتقیم ب

می کنــد.
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روحانی تاکید کرد:

تسریع اشتغال آفرینی با بکارگیری همه ظرفیت ها
مشوق های دولت برای تحرک بخشی به بازار

بهéگزارشéزمان، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان 
اینکه حذف نظام پلکانی فروش گاز به مشترکان خانگی 
برای هشت ماهه نخست سال با مصوبه هیأت دولت انجام 
شده است گفت: تاکنون پیشنهادی برای افزایش قیمت گاز 

برای سال 96 ارائه نشده است.

هموطـن گرامی بیایید امسـال با ترجیـح خرید کاالهای 
بـا کیفیـت ایرانـی بـه جـای کاالهـای خارجـی، گامـی 
هـر چنـد کوچـک، در جهـت کاهـش مشـکل بیـکاری 
اقتصـادی  مشـکالت  کاهـش  و  جوانـان  و  هموطنـان 

کشـورمان برداریـم.
104

گزارشنفت وانرژی

گاز در سال آینده گران 
نمی شود

جای خالی کاالی 
ایرانی در سبد خرید عید

3

برجام با خطر جدی روبرو نیست 
نگذاریم برجام تحت تاثیر تبلیغات قرار گیرد

خاندان محترم حیدری 
با کمال تاسف و تاثر درگذشت عموی گرامیتان را تسلیت 

عرض نموده، برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان 
صبر جزیل آرزومندیم.

پرسنل و همکاران شما در روزنامه پیام زمان 

سخگنوی دولت گفت: تیم پیگیر اقدام آمریکا 
در سرقت 2 میلیارد دالر اموال ایران ، منظم به 
شورای عالی امنیت ملی و دولت گزارش می دهد 

و رئیس جمهور مستقیم بر آن نظارت می کند.
محمد باقر  نوبخت در نشست خبری دیروز  با 
خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  و  رسانه  اصحاب 
 2 سرقت  پیگیری  وضعیت  »آخرین  درباره  ما 
میلیارد دالری اموال مردم ایران از سوی آمریکا« 
افزود: تیمی مامور شدند و این موضوع را تعقیب 

قضایی می کنند.
از همه ظرفیت های  تیم  این  تصریح کرد:  وی 
حقوقی و قانون بین الملل برای استیفای حقوق و 

بازگرداندن این پول استفاده می کند.
نوبخت درباره اینکه آیا پیگیری ها نتیجه ای هم 
به  مرتب  تیم  این  گفت:  یا خیر؟  است  داشته 
دولت و شورای عالی امنیت ملی گزارش می دهد.
وی افزود : تیم پیگیر این موضوع  در دو جلسه 
ارائه  گزارشی  ملی  امنیت  عالی  شورای  قبل 
کردند و سخت پیگیر هستند و تالش می کنند.

éééرا éها éقیمت éافزایش éمجوز éامسال
داشتیمéاماéاینéکارéراéنکردیم

به  پاسخ  و در  ادامه نشست خبری  نوبخت در 
برنامه دولت در  سوال دیگر خبرنگار ما درباره 
حوزه هدفمندی یارانه ها برای سال آینده، ابتدا 
یارانه ها  هدفمندی  قانون  از  گزارشی  ارائه  به 
وجه  دو   ، هدفمندی  درباره  افزود:  و  پرداخت 
دوم  و  هدفمندی  منابع  نخست   ، دارد  وجود 

مصارف آن. 
وی تصریح کرد: منابع هدفمندی در سال جاری 
از محل  ، نخست  تأمین می شود  از دو محل 
انرژی،  و حامل های  ها  فرآورده  قیمت  افزایش 
آنهایی که در ماده 1 ، 2 و 3 قانون هدفمندی 

کمک  محل  از  دوم  و  شد  مشخص  ها  یارانه 
بودجه عمومی به این منابع و درآمدهایی که  از 
افزایش قیمت ها بدست می آید و جمع این دو 

موضوع می شود منابع هدفمندی یارانه ها.
تبصره 14  در  و  در سال جاری  گفت:  نوبخت 
)بودجه(، 48 هزار میلیارد تومان از این دو محل 
پیش بینی شد یعنی آن چیزی که باید از محل 
افزایش قیمت ها حاصل شود و آن چیزی که 
دولت باید از بودجه عمومی روی این رقم بگذارد 
مجلس  که  مصارفی  برای  و  خانوارها  بین  تا 

مشخص کرد توزیع کند.
 ، دولت  کارشناسی  آمار  براساس  افزود:  وی 
 31 امسال  پایان  تا  است  این  ما  بینی  پیش 
افزایش  محل  از  تومان  میلیارد   400 و  هزار 
قیمت ها که از سال 1389 تا به امروز اتفاق 
اضافه  را  چیزی  جاری  سال  در  البته   - افتاد 
نکردیم و آنچه که در سال های گذشته اضافه 
شد - از سه محل 1- شرکت پاالیش و پخش 

محل  از   -2 تومان  میلیارد   200 و  هزار   21
شرکت گاز 8 هزار میلیارد تومان و 3- از محل 
میلیارد   200 و  هزار   2 برق(  )شرکت  توانیر 
تومان حاصل می شود و جمعاً 31 هزار و 400 
میلیارد تومان از محل افزایش قیمت هایی که 
تا االن اتفاق افتاد و این یک منبع است و بقیه 

را باید از بودجه عمومی به آن اضافه کنیم.
هزار   42 فقط  داد:  ادامه  دولت  سخنگوی 
صورت  به  خانوارها  این  به  تومان  میلیارد 
 45( کنیم  می  توزیع  سال  طول  در  ماهانه 
هزار و 500 تومان در هر ماه(. پس به آن 31 
تومان چیزی حدود 10  هزار و 400 میلیارد 
تا 11 هزار میلیارد تومان دیگر باید از مجموعه 
بودجه عمومی اضافه بشود تا فقط بتوانیم بین 
خانوارها تقسیم کنیم و دیگر پولی نمی ماند 
که 30 درصد را به تولید بدهیم و طبق گفته 

قانون 20 درصد آن را دولت بردارد.
2éصفحهéدرéادامه

نوبخت: جهان با امریکا همراه نیست
رئیس جمهور؛ شخصا پیگیر سرقت دو میلیاردی آمریکا از ایران دولت سوریه در پایان نشست دو روزه آستانه این 

نشست را در رسیدن به راهکارهایی برای توقف موقت 
آتش بس »موفق« خواند.

به گزارش ایسنا، بشار جعفری، رئیس هیات دولت 
سوریه در مذاکرات آستانه در پایان این نشست در 
جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: انتظاراتی که از 

این نشست وجود داشت برآورده شده است.
بشار جعفری گفت: در چند روز گذشته شبانه روز 
برای موفقیت نشست تالش کردیم و مذاکرات زیادی 
انجام شد. ما معتقدیم هدف از نشست آستانه توقف 
درگیری ها در مدتی معین بود تا زمینه برای مذاکرات 
هدف  این  به  رسیدن  در  که  شود  فراهم  سیاسی 

نشست آستانه موفق بود.
گروه های  از  سوریه  دولت  نام  به  من  داد:  ادامه  او 
نداشتند  شرکت  آستانه  نشست  در  که  مخالفی 
می خواهم تا در مذاکرات آتی شرکت کنند و برای 

توقف درگیری ها در کشورشان تالش کنند.
او همچنین خطاب به »کشورهای منطقه ای حامی 
تروریسم« نیز خواست تا دست از حمایت تروریست ها 
در سوریه بردارند »اموالشان را برای رفاه ملت هایشان 

و نه دادن به تروریست ها« هزینه کنند.
بشار جعفری درباره التزام گروه های مسلح به مقابله با 
تروریسم و جنگ با داعش و النصره گفت: کشورهای 

ضامن بیانیه پایانی نشست به این مساله تعهد داده اند 
و ما فرض را بر این می گذاریم که شرکت کنندگان در 
نشست آستانه نیز این را اجرا خواهند کرد. ترکیه به 
عنوان یکی از حامیان تروریست ها متعهد شده است 

که این امر را اجرا کند.
وی در ادامه گفت: ما در نشست سوریه برای اولین بار 
با سوری هایی دیدار کردیم که در نشست های مسکو 
1 و 2 و نشست های ژنو دیداری نداشتیم و با متن 
نشست  هدف  بودند.  آمده  خارجی  دستورکارهای 
آستانه تثبیت آتش بس برای مدت معین بود و به 
فضل تالش های ایران و روسیه حاصل شد. من از 

ایران  به خاطر تالش هایش در این نشست تشکر 
می کنم و از انتقادات مخالفان درباره ایران تعجب 
می کنم چرا که ایران یکی از طرف های ضامن در 
مذاکرات آستانه بود و به همراه ترکی و روسیه برای 
موفقیت مذاکرات و تضمین آن تالش کرد و نقش 
مثبتی در رسیدن به سند نهایی این مذاکرات داشت.
درباره ارتباط نشست آستانه با ژنو نیز الجعفری گفت:  
آستانه آستانه است و ژنو ژنو. هر یک از این ها اهدف 
برگزار شده اند.  به دالیل مشخص  و  دارند  را  خود 
هدف ما در آستانه توقف درگیری های خشونت آمیز 

و تثبیت آتش بس بود.

نماینده دمشق: نشست آستانه »موفق« بود
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کالم  نور

ایجاد ۳ مرکز تجاری ایرانی 
در قاره سبز

به گفته مدیرکل دفتر بازرگانی کشورهای اروپا و 
آمریکا و کشورهای مشترک المنافع سازمان توسعه 
تجارت ایران ایجاد سه مرکز تجاری جدید در اروپا 
تا پایان نیمه اول سال 1396 در در دستور کار قرار 

گرفته است.
اعالم  با  ایسنا  با  گفتوگو  در  کودهئی  ابوالفضل 
اینکه ایجاد سه مرکز تجاری جدید در قاره اروپا 
در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: قصد 
داریم سه مرکز تجاری جدید در کشورهای اوکراین، 

ارمنستان و تاجیکستان را ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: ایجاد این مراکز تجاری در کشورهای 
پتانسیلهای  و  تجاری  اساس وضعیت  بر  مسئول 
اقتصادی کشورهای هدف صورت میپذیرد. این مراکز 
میتوانند قدرت بالقوه اقتصادی را به حالت بالفعل 

درآورند و موجب رونق تبادالت تجاری ایران شوند.
مدیرکل دفتر بازرگانی کشورهای اروپا و آمریکا و 
کشورهای مشترکالمنافع سازمان توسعه تجارت 
ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها یک مرکز 
تجاری در آلمان فعالیت میکند، خاطرنشان کرد: 
این مرکز تجاری حدود سه - چهار ماه قبل با حضور 

وزیر صنعت، معدن و تجارت کار خود را آغاز کرد.
به گفته کودهئی ایجاد و فعالیت این مراکز تجاری 
با تالش و همکاری بخش خصوصی انجام میگیرد 
و هدفگذاریها مبنی بر این است که بتوان تعداد این 
مراکز تجاری را افزایش داد، چرا که موجب افزایش 
میزان تبادالت تجاری و همکاریهای اقتصادی میان 

ایران و سایر کشورها خواهد شد.

پیکر مطهر 20 شهید گمنام 
در سنندج تشییع شد

تازه تفحص شده  پیکر پاک و مطهر 20 شهید 
دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی، دیروز، بعد 
از ورود به کشور از طریق مرز باشماق مریوان، بر 
دستان مردم مرزدار و انقالبی شهرستان سنندج 

تشییع شد.
به گزارش ایرنا، کاروان حامل پیکرهای پاک و مطهر 
20 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس، بعد 
از عبور از شهرهای مریوان و سرواباد و روستاهای 
و  انقالبی  مردم  باشکوه  استقبال  مورد  مسیر، 

والیتمدار سنندج قرار گرفت.
در مراسم تشییع پیکر پاک این شهدای گمنام که از 
میدان لشگر سنندج تا مسجد جامع این شهر برگزار 
شد مردم استان کردستان با چشمانی اشکبار و 
سردادن فریادهای شهدا شرمنده ایم، شهدا راهتان 
را ادامه خواهیم داد، حضوری دشمن شکن داشتند.
سرهنگ محمدرضا شرف بیانی مدیرکل بنیاد حفظ 
اثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کردستان 
در گفت و گویی اظهار کرد: پیکر این شهدا برای 
تهران  به  ای‹  ان  ›دی  و  ژنتیکی  آزمایش  انجام 

منتقل می شود.
تازه  پیکر مطهر مفقودین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مناطق  در  تفحص  کمیته  توسط  شده،  تفحص 
عملیاتی کردستان عراق کشف شده است گفت: 
پیکر مطهر 2 شهید تازه تفحص شده در دانشگاه 
آزاد اسالمی قروه و یک شهید نیز در لشکر 22 بیت 

المقدس کردستان تدفین و تشییع خواهند شد.
معنوی  مراسم  برگزاری  بیانی  شرف  سرهنگ 
شبی با شهدا ساعت هفت امشب در مسجد جامع 
سنندج را از برنامه های بنیاد حفظ آثار در راستای 

ارج نهادن به مقام شامخ این شهدا عنوان کرد.
تاکنون 64 شهید گمنام دوران جنگ تحمیلی در 
شهرستان های مختلف استان کردستان دفن و پیکر 
پاک 10 تن از این شهدا در مرکز استان و در شهر 
سنندج تدفین شدند. استان کردستان پنج هزار و 
400 شهید تقدیم انقالب اسالمی کرده است. 12 

یادمان شهدای گمنام در کردستان وجود دارد.

حیدرالعبادی تسلط کامل بر شرق 
موصل را تایید کرد

نیروهای عراقی بعد از بیرون راندن عناصر تکفیری 
داعش از آخرین مقرشان در شرق رود دجله، شرق 

موصل را به طور کامل آزاد کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما نخست وزیر عراق، 
از  را  موصل  شهر  شرقی  بخش  کامل  آزادسازی 
دست گروه تکفیری صهیونیستی داعش تایید کرد. 
به گزارش شبکه تلویزیونی الحدث، حیدر العبادی با 
تایید پس گرفتن کنترل کامل بخش شرقی موصل، 

آن را هدیه ای برای ملت عراق دانست. 
در  مشارکت  سطح  از  دیگر  سوی  از  العبادی 
کنفرانس »گفتگوهای بغداد« استقبال و بر اهمیت 
مسایل و محورهای مطرح شده در این کنفرانس 
که  بود  مهمی  رخداد  کنفرانس  این  کرد.  تاکید 
همزمان با پیروزی هایی که با هماهنگی و مشارکت 

همه نیروهای مسلح به دست آمد، برگزار شد. 
بغداد،  از  به گزارش خبرگزاری رویترز  همچنین 
وزارت دفاع عراق در بیانیه ای در پایگاه اینترنتی 
موفق  عراقی  مسلح  نیروهای  کردند:  اعالم  خود 
شدند بخش شرقی موصل را به طور کامل از اشغال 
تروریست ها آزاد کنند. در این بیانیه آمده است 
نیروهای عراقی خسارت ها و تلفات سنگینی به 
تروریست ها وارد کردند. در خبری دیگر، ژنرال 
عبداالمیر رشید یارا...، از فرماندهان ارتش عراق روز 
سه شنبه اعالم کرد نیروهای ارتش عراق در تدارک 

حمله ای برای بازپس گیری غرب موصل هستند.

خبر

از اجالس آستانه درباره سوریه 
تا وحشیگری داعش در عراق

با  دی میستورا  دیدار  درباره  اخباری  درجه  چند  مدار  در 
از  آمریکا  انتقال سفارت  بررسی  آغاز  جابری انصاری در آستانه، 
حمله   ، اعدام  برای  داعش  جدید  روش های  قدس،  به  تل آویو 
یمنی ها به پایگاه های سعودی و تیراندازی در ایالت تگزاس را 

می خوانید:
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نماینده ویژه دبیرکل سازمان 
ملل متحد در امور سوریه، در ساعات پایانی یکشنبه سوم بهمن 
به اجالس  ایران  اعزامی  اقامت سرپرست هیئت  در هتل محل 
بین المللی آستانه با وی دیدار و گفت وگو کرد.جابری انصاری در 
این دیدار با اشاره به اقدامات و رایزنی های ایران، روسیه و ترکیه 
نقش آفرینی  ضرورت  بر  تاکید  و  آستانه  اجالس  موفقیت  برای 
فعال سازمان ملل در تسهیل گفت وگوهای سوری - سوری اعالم 
کرد: سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه، جایگزین گروه بین المللی 
نیز  میستورا  دی  استفان  نیست.   )ISSG( سوریه  از  حمایت 
بر آمادگی سازمان ملل متحد برای  این دیدار ضمن تاکید  در 
تسهیل گفت وگوهای دولت سوریه و گروه های مسلح این کشور 
بتواند  اجالس  این  که  کرد  امیدواری  ابراز  آستانه،  اجالس  در 
به تحکیم آتش بس و فراهم ساختن زمینه برای حل سیاسی 

بحران سوریه کمک کند.

ééجهانéبرایéجدیéخطرéصهیونیستهاéایéهستهéبرنامه
نماینده ایران در اجالس بین المللی خلع سالح ناکازاکی گفت: 
است.»محمد  کرده  عمل  خود  تعهدات  به  برجام  از  بعد  ایران 
همیشگی  کار  حقایق  دادن  جلوه  افزود:وارونه  دریایی«  حسن 
رژیم صهیونیستی است و این رژیم با در اختیار داشتن صدها 
کالهک هسته ای عالوه بر منطقه، کل جهان را با خطرات جدی 
مواجه کرده است.سرپرست اداره کل امور سیاسی و امنیت بین 
پایبند  بیان موارد مکرر  با  امور خارجه همچنین  المللی وزارت 
نبودن کشورهای هسته ای به تعهدات خود تصریح کرد: متاسفانه 
هنوز کشورهای هسته ای اقدام جدی در زمینه خلع سالح انجام 
نگرفته  درس  هیروشیما  و  ناکازاکی  تلخ  حادثه  از  و  اند  نداده 
اند.وی افزود: دنیا موظف است در ایجاد یک منطقه خاورمیانه 
عاری از سالح هسته ای از طریق اعمال فشار بر اسرائیل وارد 
عمل شود و به تحقق این مهم کمک کند چرا که برنامه های 
هسته ای این رژیم نگرانی جدی جامعه بین المللی و کل دنیا را 
فراهم کرده است.نماینده کشورمان با بیان مبانی نظری اسالمی 
که منجر به صدور فتوای حرمت سالح های هسته ای از سوی 
رهبر معظم انقالب اسالمی شد، افزود: بهترین راه تامین امنیت 
بشریت نابودی کامل این سالح ها است و تا زمانی که حتی یک 
سالح هسته ای در جهان وجود داشته باشد، امکان تکرار حادثه 

تلخ ناکازاکی و هیروشیما وجود دارد.

ééکویتéوéعربستانéباéآمریکاéجدیدéتسلیحاتیéقرارداد
وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد که این کشور تجهیزات دفاعی به 
ارزش یک میلیارد دالر را به عربستان و کویت خواهد فروخت. 
وزارت  کرد:  اعالم  بیانیه ای  در  )پنتاگون(  آمریکا  دفاع  وزارت 
خارجه از کنگره خواهد خواست که براساس قوانین اداری مربوط 
به معامالت سالح با دستیابی عربستان به 10 بالن شناسایی و 
بالن ها  این  کند.  موافقت  بالن ها  این  راه اندازی  برای  تجهیزات 
ساخت شرکت الکهید مارتین هستند.در این بیانیه آمده است: 
از  را  آمریکا  ملی  امنیت  و  اهداف سیاست خارجی  معامله  این 
برای  قدرتی  امنیت هم پیمانی مهم که همچنان  تقویت  طریق 
تقویت  است،  اقتصادی در خاورمیانه  پیشرفت  و  ثبات سیاسی 
خواهد کرد.وزارت دفاع و خارجه آمریکا امیدوار است که کنگره 
نوسازی  و  برای حفظ  ارزش 400 میلیون دالر  به  قراردادی  با 

بالگردهای آپاچی کویت موافقت کند.

ééقدسéبهéآویوéتلéازéآمریکاéسفارتéانتقالéبررسیéآغاز
کرد،  اعالم  کاخ سفید   ، ها  فلسطینی  مخالفت شدید  وجود  با 
بررسی ها برای انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس اشغالی 
داده  را  آن  انتخاباتی وعده  تبلیغات  زمان  در  ترامپ  دونالد  که 
بود، آغاز شده است. شون اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید اظهار 
ترامپ،  دونالد  وعده  اجرای  برای  اولیه  مراحل  در  ما  داشت: 
آمریکا  سفارت  انتقال  زمینه  در  آمریکا  جدید  رئیس جمهوری 
از تل آویو به قدس هستیم.«کالی آن کونوی« یکی از مشاوران 
ارشد ترامپ هم خاطرنشان کرد که رئیس جمهور جدید آمریکا 
عزم خود را برای انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس جزم 

کرده است.

ééمخالفانéاعدامéبرایéداعشéجدیدéهایéروش
یک منبع امنیتی در استان کرکوک عراق اعالم کرد که داعش 
هشت نفر را به روش های وحشیانه  جدیدی در جنوب این استان 
اعدام کرده است.این منبع امنیتی در استان کرکوک عراق اعالم 
کرد: داعش از بولدوزر برای اعدام هفت تن استفاده کرده است 
زیر گرفتند.  بودند،  زنده  را در حالی که  افراد  این  بولدوزرها  و 
بودند که  امنیتی عراق  نیروهای  افراد سابقا جزو  این  از  برخی 
با نیروهای دولتی عراق  داعش آنها را به جاسوسی و همکاری 
متهم کرده است.به گفته این منبع، یکی از تروریست های داعش 
قلب نفر هشتمی را که زنده بود درآورد. این فرد نیز به همکاری 
در  را  جنایت ها  این  داعش  بود.  شده  متهم  دولتی  نیروهای  با 
پایگاه هوایی البکاره نزدیک شهرستان حویجه انجام داده است.
شهرستان حویجه نزدیک کرکوک همچنان تحت کنترل داعش 

است و اوضاع انسانی بسیار وخیمی دارد.

ééسعودیéهایéپایگاهéبهéهاéیمنیéآسایéبرقéحمالت
این  عالی رتبه  افسران  جمله  از  سعودی  رژیم  نظامی  ده ها 
به  جیزان  در  یمنی  نیروهای  برق آسای  عملیات  پی  در  رژیم 
مردمی  و کمیته های  یا زخمی شدند.ارتش  و  هالکت رسیدند 
یمن عملیاتی منحصر به فرد و برق آسا علیه پایگاه های نظامی 
سعودی در جیزان انجام دادند.یک منبع نظامی گفت که ارتش 
و کمیته های مردمی یمن در این عملیات، پادگان استراتژیک 
زبید،  قائم  پایگاه  القمامه،  پایگاه  الحمراء،  التبة  پایگاه  الغاویه، 
پایگاه الشبکه و پایگاه الکرس در جیزان را هدف حمالت خود 
قرار دادند.این منبع گفت که یگان توپخانه ای و موشکی ارتش 
یمن قبل از آغاز این حمله غافلگیر کننده، مستقیما ماشین آالت 
نظامیان سعودی در این پادگان و پایگاه ها را هدف قرار داد و 
اظهار  همچنین  منبع  کرد.این  منهدم  را  آنها  دفاعی  دژه های 
یمن،  مردمی  کمیته های  و  ارتش  حمالت  پی  در  که  داشت 
آنها  سالح  انبار های  و  سعودی  نظامیان  ماشین آالت  از  برخی 
مختلفی  سالح های  شدند  موفق  یمنی  نیروهای  و  شد  منهدم 

را به غنیمت بگیرند.

مدار چند درجه - سیاسی

عالی  شورای  جلسه  در  جمهور  رئیس 
با  را  اشتغال آفرینی  در  تسریع  اشتغال، 

بکارگیری همه ظرفیت ها خواستار شد.
حجت االسالم والمسلمین دکتر روحانی در 
این جلسه که دیروز برگزار شد، با اشاره به 
گزارش ارایه شده در حوزه فناوری اطالعات 
و ارتباطات )آی سی تی(، با تأکید بر ضرورت 
جوانان  اشتغال  برای  مناسب  برنامه ریزی 
گسترش  بر  حوزه،  این  در  بویژه  بانوان،  و 
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در 
دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف از جمله 
آموزش  و  درمان  و  بهداشت  نیرو،  وزارت 

پزشکی و کشاورزی تأکید کرد.
حوزه  کرد:  نشان  خاطر  جمهور  رییس  
و  مهم  بسیار  بخش های  از  آی سی تی 
و  است  اشتغال  حوزه  در  تحول آفرین 
ضرورت دارد همه دستگاه ها دست به دست 
بااستعداد  انسانی  نیروی  از  و  دهند  هم 
ایرانی در این حوزه استفاده بهینه شود تا 
از این طریق بتوان اشتغال متناسبی برای 

جوانان بوجود آورد.
و  کار  تعاون،  وزیر  جلسه،  این  ابتدای  در 
میزان  افزایش  از  گزارشی  اجتماعی،  رفاه 
نرخ مشارکت  نیز  و  اشتغال  زنان در  سهم 
و  مولد  خدمات  خدمات،  بخش  افزایش  و 
همچنین سهم بنگاه های خرد و کوچک در 

جذب نیروی کار ارایه کرد.
اشتغال  افزایش  و  برنامه ها  جلسه  این  در 
در  بویژه  کار  تقاضای  بر  تأکید  با  پایدار 
واقعی  کار  محیط  در  مهارت آموزی  حوزه 
و برنامه اشتغال کارورزی و نیز مشوق های 
دولت برای تحرک بخشی به بازار کار مورد 
بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات 

الزم در این حوزه ها اتخاذ گردید.
از  گزارشی  جلسه  این  در  همچنین 
حوزه  در  اشتغال  برای  دولت  برنامه های 
گردید  ارایه  اطالعات  فناوری  و  آی سی تی 
وزارت  جلسه،  این  مصوبات  براساس  که 

کار  تعاون،  وزارت  همکاری  با  ارتباطات 
ریاست  علمی  معاونت  و  اجتماعی  رفاه  و 
استان ها  کلیه  در  شدند  موظف  جمهوری 
با تأکید بر مناطق محروم اشتغال در حوزه 
آی سی تی را مورد توجه قرار دهند. جذب 
اتصال  ایجاد  و  استان ها  در  سرمایه گذاری 
بین شرکت های ایجاد شده در سطح ملی 
و بین المللی از دیگر مصوبات شورای عالی 

اشتغال در حوزه آی سی تی بود.
براساس گزارش ارایه شده، در 6 ماهه اول 
مطالعه،  مورد  استان های  در  جاری،  سال 
حوزه   در  مناسبی  بسیار  ظرفیت های 

عرضه  موجب  که  شده  ایجاد  آی سی تی، 
بازارهای  در  داخل  تولید  نرم افزارهای 
جهانی و درآمد ارزی شده است. لذا در این 
اشتغال در حوزه  برای  جلسه هدف گذاری 
هزار   120  ،1396 سال  برای  آی سی تی 

اشتغال در نظر گرفته شد.
کاستن  ضرورت  همچنین  جلسه  این  در 
حوزه  در  غیرضروری  قوانین  و  مقررات  از 
وزارت  و  گرفت  قرار  تاکید  مورد  اشتغال 
بررسی  را  موضوع  این  شد،  مکلف  اقتصاد 

و به هیأت دولت گزارش دهد.
کاهش زمان ارایه مجوز برای سرمایه گذاری 
در استان ها، از دیگر موضوعات مطرح شده 
در جلسه شورای عالی اشتغال بود و مقرر 
را  موضوع  این  مربوطه،  دستگاه های  شد 
بررسی و ترتیبی اتخاذ کنند تا مجوز الزم 
در  سرمایه گذاری  تقاضای  برای  قانونی  و 

کوتاه ترین زمان صادر شود.
گردید  مقرر  همچنین  جلسه  این  در 
با همکاری  اشتغال  دبیرخانه شورای عالی 
وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و 
آموزش و پرورش، نسبت به اثربخش بودن 
واحدهای کارآموزی و اتصال آنها به جریان 
کارورزی، بررسی های الزم را انجام داده و 
گزارش آن را در جلسه آینده شورای عالی 

اشتغال ارایه دهند.

روحانی تاکید کرد:

تسریع اشتغال آفرینی با بکارگیری همه ظرفیت ها

هیئت جمهوری اسـالمی ایران به سرپرسـتی 
زهرا پیشـگاهی فرد، مشـاور وزیـر و مدیر کل 
حقوق بشـر و زنـان وزارت امـور خارجه برای 
انجـام دور سـوم رایزنی هـای حقـوق بشـری 
بیـن جمهـوری اسـالمی ایـران و فدراسـیون 

روسـیه وارد مسـکو شد.
بـه گـزارش ایسـنا، نماینـدگان دو کشـور در 
ایـن مذاکـرات دیدگاه هـای خـود را پیرامون 
مسـایل گوناگـون مرتبـط بـا حقوق بشـر در 
و  مطـرح  المللـی  بیـن  و  دوجانبـه  سـطوح 
در خصـوص ارتقـاء همـکاری هـا در مجامـع 

بین المللـی مذاکـره خواهنـد کـرد.
هـر دو کشـور انتقادهـای جـدی به اسـتفاده 
ابـزاری از سـازمان ملل در زمینه حقوق بشـر 
دارنـد. ایـن درحالـی اسـت کـه در خصـوص 
حقـوق اقلیـت ها، خانـواده، بردبـاری مذهبی 
و مبـارزه بـا افـراط گرایـی هـم دیدگاههـای 

دارند. نزدیکـی 
بـه  گذشـته  سـال  گفت وگوهـا  دوم  دور 
میزبانـی کشـورمان در تهـران برگـزار شـد.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی گفت: 
امسال مبلغ 200 میلیارد تومان برای 
تامین خدمات زیربنایی،روبنایی،آماده 
عوارض  پرداخت  معابر،  سازی 
نیاز  مورد  موارد  دیگر  و  ساختمانی 
اختصاص  مهرکشور  مسکن  برای 

یافته است.
قائم  آبادی  مهر  ایسنا،  گزارش  به 
امور مسکن مهر کشور  مقام وزیر در 
تالش  شهرستان  در  گیالن  استان  از 
وضعیت  به  اشاره  با  و  کرد  بازدید 
ساخت مسکن مهر در این شهرستان 
شهرستان  این  مهر  گفت:مسکن 
بصورت سه جانبه یک هزار و   196 
آن  واحد   4۷6 تاکنون  که  بود  واحد 
متقاضیان  تحویل  آنها  همه  و  افتتاح 

شده است.
وی افزود: ۷20 واحد باقیمانده که در 
دهه فجر امسال 40 واحد دیگر آن به 

بهره برداری خواهد رسید.
مسکن  واحدهای  به  همچنین  وی 
مهر خود مالک شهرستان تالش اشاره 
کرد و ادامه داد:از 3 هزار و 41 واحد 

مسکن مهر خود مالک در شهرستان 
اتمام  تالش 3هزار و 38 واحد آن به 

رسیده است.
شهرسازی  و  راه  وزیر  مقام  قائم 
 200 مبلغ  خاطرنشان کرد:امسال 
خدمات  تامین  برای  تومان  میلیارد 
زیربنایی، روبنایی، آماده سازی معابر، 
دیگر  و  ساختمانی  عوارض  پرداخت 
مهر  مسکن  برای  نیاز  مورد  موارد 

کشور اختصاص یافته است.
کرد:حدود  تصریح  مسئول  مقام  این 

گیالن  در  مهر  مسکن  واحد  هزار   8
فیزیکی  پیشرفت  از  که  مانده  باقی 
باالیی برخوردار است و تا پایان دولت 

یازدهم آماده می شود.
مهرآبادی در پایان از افتتاح یک هزار 
استان  در  مهر  مسکن  واحد   380 و 
آستانه،  رشت،  شهرهای  در  گیالن 
تالش، لنگرود، انزلی، لوشان، فومن و 
و  سی  و  نهصد  بر  بالغ  ای  هزینه  با 
دو هزار و 400 میلیون ریال در دهه 

مبارکه فجر امسال خبر داد.

اختصاص 200میلیارد تومان جهت تامین
 خدمات مسکن مهر کشور

1éصفحهéازéادامه
میلیارد  هزار   48 مجلس   افزود:  نوبخت 
تومان سال 95 را که به عنوان درامد ناشی از 
هدفمندی در نظر گرفته بود برای سال آینده 

هم ثابت در نظر گرفت.
وی اضافه کرد: امسال هم مجوز افزایش قیمت 
ها را داشتیم چون تا به حال از محل افزایش 
قیمت ها 31 هزار و 400میلیارد تومان به دست 
آمده است در حالی که دولت تا 48 هزار میلیارد 
تومان می توانست از این محل پول به دست 
بیاورد پس فاصله 31 تا 48 هزار میلیارد تومان 
را امسال دولت می توانست گران کند اما اگر 
گران می کردیم با سیاست مهار تورم مغایرت 

حاصل می شد.
سخنگوی دولت گفت: درست است که با این 
کار پولی به دست ما می آمد اما به همان میزان 
هم قدرت پول ملی ما کاهش پیدا می کرد و به 
همان میزان درآمد خانوارها با تورم کاهش پیدا 
می کرد بنابر این ترجیح دادیم این کار را نکنیم.
وی افزود: سال آینده همین 48 هزار میلیارد 
تومان )درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه 
ها( است اما مصارف آن مشخص نیست و منتظر 

هستیم مجلس مصارفش را نیز مشخص کند.
ééنیستéهمراهéامریکاéباéجهان

محمدباقر نوبخت در پاسخ به این سئوال که به 
نتیجه رسیدن برجام محصول همراهی اروپا با 
ضمانت  چه  حاضر  درحال  است،  بوده  آمریکا 
اجرایی وجود دارد که دولت جدید آمریکا این 
کند؟  اجرا  برجام  مسیر  ادامه  در  را  همراهی 
این مراحل عبور کرده  از  برجام  اجرای  افزود: 

است.
نوبخت افزود: امریکایی ها بارها به صراحت اعالم 
کردند و تصور آنها این بود که دسترسی ایران 
برای  اند و  انداخته  به تاخیر  اتمی  به بمب  را 
این منظور جشن گرفتند در حالی که جمهوری 
اسالمی ایران اصال فعالیت اتمی در جهت بمب 
اتمی نداشت و فعالیت های هسته ای صلح آمیز 

بوده است .
آمیز  صلح  های  فعالیت  امروز  داد:  ادامه  وی 
هسته ای بارها از سوی آژانس انرژی اتمی به 
های  قطعنامه  دیگر  طرف  از  و  رسیده  تایید 
مرتبط با هسته ای لغو شده است؛ اگر چه در 
می  از کشورها  یکی  زمان  آن  در  که  صورتی 

خواست آن را وتو کند، می توانست .
داشت:  اظهار  وبودجه  برنامه  سازمان  رییس 
به  نسبت  بخواهد  امریکا  امروز  که  درصورتی 
موضوع برجام نظر مخالفی داشته باشد، در حال 
حاضر اجماع بین المللی در زمینه صلح آمیز 
بودن فعالیت های هسته ای ایران شکل گرفته و 
قطعنامه ها نیز لغو شده و دنیا قبول دارد که یک 
قرارداد منطقی و درستی را با جمهوری اسالمی 

ایران برقرار کرده است .
نوبخت گفت: در حال حاضر دنیا با امریکا همراه 
نیست و شرایطی که امریکا در گذشته به نوعی 
جمهوری  علیه  بزرگ  های  قدرت  اجماع  از 
اسالمی ایران داشته، امروز برعکس شده است 
صریح  های  نظر  اظهار  در  توان  می  را  این  و 
رییس جمهوری  علیه  فرانسه  ارشد  مسئوالن 

جدید امریکا مشاهده کرد. 
وی افزود: جهان امروز، امریکائی ها را به عنوان 
و  نیست  برخوردار  الزم  ثبات  از  که  کشوری 
تجربه کافی برای حکمرانی ندارد، می شناسد. 
بنابراین باید به ملت بزرگ ایران و مساعدت ها 
تبریک  انقالب  معظم  رهبر  های  راهنمائی  و 
گفت که در فاصله کوتاه، بهره مند شد تا تمام 
قطعنامه های هسته ای ظالمانه علیه کشور را 

لغو کند .

ééé100 éزیر éتسهیالت éجرائم éبخشودگی
میلیونéتومان

این نشست خبری گزارش  ابتدای  نوبخت در 

افزود:  و  کرد  تشریح  را  بانکی  نظام  اصالح 
خوشبختانه آیین نامه اجرایی این گزارش در 
هیئت وزیران تصویب شد و با تصویب آیین نامه 
اجرایی تبصره 25 اصالحیه قانون بودجه امسال، 
45 هزار میلیارد تومان برای تادیه بدهی دولت 
بانک  شش  سرمایه  افزایش  و  بانکی  نظام  به 

دولتی از سوی دولت فراهم شد.
سخنگوی دولت ، تصریح کرد: با این 45 هزار 
میلیارد تومان، قطعاً صورت های مالی بانک های 
تسهیالت  قدرت  و  شد  خواهد  اصالح  دولتی 

دهی بانکها هم افزایش پیدا می کند.
نوبخت ادامه داد: در این آیین نامه اجرایی بانک 
تا به بخشودگی  های عامل اجازه پیدا کردند 
جرایم کسانی که تسهیالت زیر 100 میلیون 
دولت  و  کنند  اقدام  اند،  کرده  دریافت  تومان 
هم موظف شد تا سقف 10 هزار میلیارد تومان 

بخشودگی سود این تسهیالت را متقبل شود.
زیر 100  بنابراین کسانی که  تأکید کرد:  وی 
به  قادر  اآلن  و  اند  گرفته  وام  تومان  میلیون 
پرداخت آن نیستند هم از سوی بانکها به آنها 
جرایمی تعلق گرفت و هم باید سود آن را بدهند 
بنابراین دولت برای اینکه به این افراد کمک کند 
که عمدتاً هم کشاورزان هستند ، مقرر شد اگر 
افراد اصل تسهیالت را به بانکها بپردازند، بانکها 
جریمه آن را ببخشند و سود آن را نیز دولت 

پرداخت می کند.
برای  که  اعتباری  افزود:  دولت  سخنگوی 
پرداخت سود این تسهیالت در نظر گرفته شده، 

10 هزار میلیارد تومان است که از سوی دولت 
پرداخت خواهد شد.

نوبخت گفت: بدین ترتیب کمکی به تادیه بدهی 
های افراد به بانکها می شود، ضمن اینکه با 45 
هزار میلیارد تومان، دولت بدهی های خود را به 
بانکها پرداخت می کند و سود سرمایه بانکهای 

دولتی را هم افزایش می دهد.
وی افزود: این موضوع مربوط به قانون بودجه 
شد،  خواهد  انجام  سال  پایان  تا  و  است   95
بنابراین این اقدام دولت هم صورت مالی بانکها 
را اصالح می کند و هم قدرت تسهیالت دهی 

بانکها را باال می برد.
éééحادثه éدر éباخته éجان éنشانان éآتش

پالسکوéشهیدéخدمتéهستند
رئیس  گزارش  طبق   گفت:  دولت  سخنگوی 
بنیاد شهید، آتش نشانان جان باخته در حادثه 

پالسکو جزو شهدای خدمت هستند.
خبری  نشست  ادامه  در  نوبخت  محمدباقر 
درباره شهید نامیدن آتش نشانانی که در حادثه 
پالسکو جانفشانی کردند ، افزود: آقای شهیدی 
رئیس بنیاد شهید گزارشی در جلسه گذشته 
جزو  اینها  اینکه  بر  مبنی  کردند  ارائه  دولت 
شهدای خدمت هستند و گفتند پیکر پاک آنها 
نیز در کنار مدافعان حرم و شهدای منا دفن 

خواهد شد.
به  نیاز  این موضوع  برای  آیا  اینکه  درباره  وی 
مجوز است؟ تصریح کرد: با گزارشی که آقای 
شهیدی ارائه کردند و از همه مستندات قانونی 

باخبر هستند اینگونه اظهارنظر کردند.
عیدی  درباره   همچنین  دولت  سخنگوی 
از  پس  را  کارمندان  عیدی  گفت:  کارمندان 

تصویب اعالم می کنیم.
سال  در  کارمندان  حقوق  افزایش  درباره  وی 
حدود  حقوق  افزایش  کرد:  تصریح  نیز  آینده 
10 درصد  است چون 140 هزار میلیارد تومان 
میزان اعتبار حقوق و دستمزد است از این جهت 
14 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 96 بیش 
آن 10  برای  که  بینی شد  پیش  سال 95  از 

درصد پرداخت کنیم.
نوبخت ادامه داد: البته این غیر از هزار میلیارد 
تومانی است که در یک ردیف متفرقه برای تعادل 
بخشی و رفع نابرابری در حقوق بازنشستگان در 

الیحه بودجه سال 1396 وجود دارد.

نوبخت: جهان با امریکا همراه نیست
رئیس جمهور؛ شخصا پیگیر سرقت دو میلیاردی آمریکا از ایران

برگزاری دور سوم 
گفت وگوهای حقوق 
بشری ایران و روسیه
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اخبار

رونوشت آگهي حصر وراثت
شرح  به   400۷ شماره  شناسنامه  داراي  عقدا  افخمی  مهدی  آقاي 
گواهي  درخواست  شورا  این  از  9504۷۷/64ح  کالسه  به  دادخواست 
افخمی  شادروان حسین  که  داده  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  حصر 
بدرود  خود  دائمي  اقامتگاه   95/8/22 تاریخ  در   31 بشناسنامه  عقدا 

زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- خانم خدیجه شریفی آشتیانی متولد 1330 فرزند مرتضی به شماره 

شناسنامه 1131 صادره از تهران نسبت همسر متوفی
2- ابوالفضل افخمی عقدا فرزند حسین متولد 135۷ به شماره شناسنامه 

6۷8 صادره ازشمیران نسبت فرزند ذکور متوفی
3- مهدی افخمی عقدا فرزند حسین متولد 1361 به شماره شناسنامه 

400۷ صادره از تهران نسبت فرزند ذکور متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي 
او  نزد  متوفي  از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضي  تا هر کسي  مي¬نماید 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد.
رئیس حوزه 66 شورای حل اختالف ماهدشت

رونق بازار مسکن،شاید وقتی دیگر
ééکریمیéجلیل  

بازار مسکن کشور در حالی چهارمین زمستان توام با رکود خود را پشت سر 
گذاشت که نشانه هایی مبنی بر رونق یا خروج از رکود این بخش به چشم 
نمی خورد.صنعت ساخت و ساز کشور که به طور مستقیم 263 شغل با آن 
در ارتباط بوده و رونق آن سبب رونق این تعداد مشاغل در کشور می شود، 
در رکودی سنگین و طوالنی قرار دارد و کاهش حجم معامالت خرید و 
فروش و نیز کاهش صدور پروانه های ساخت و ساز حکایت از آن دارد که 
حداقل در نیمه اول سال 96 نیز نباید انتظار رونق در بازار مسکن را داشت.
عوامل زیادی در ایجاد این رکود دخیل بوده و هستند. عده ای معتقدند 
که ساخت بیش از اندازه مسکن در سال های گذشته باعث عرضه فراوان 
مسکن شده و متقاضیان خرید مسکن به انتظار کاهش بیشتر قیمت ها 
از خرید امتناع می ورزند. عده ای نیز اعتقاد دارند که کاهش قدرت خرید 
متقاضیان و حباب قیمت مسکن باعث رکود بازار مسکن گردیده است .به 
هر حال نظرات کارشناسی پیرامون این موضوع متفاوت است اما در برنامه 
گفتگوی ویژه خبری که از شبکه دوم سیما پخش شد،4 نفر از کارشناسان 
و مسئولین امر که ارتباط مستقیمی با بخش مسکن دارند، به اظهار نظر 
پرداختند. از آنجا که اظهارات آنها بیان کننده موضوعات مهمی در خصوص 
بازار مسکن کشور بود،خالصه ای از ماحصل آنچه در این گفتگو مطرح شد، 

برای مخاطبان پیام آشنا آمده است:
ééاستéداشتهéکاهشéدرصدé50éتاé40مسکنéمعامالت

رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالک کشور گفت: از ابتدای سال حجم 
معامالت مسکن با کاهش روبرو و این میزان در آذر و دی در مقایسه با 

سال گذشته 50 درصد کاهش یافته است.
حسام عقبایی با بیان اینکه 5۷ هزار و 594 معامله مسکن در دی و 44 
هزار و 42 قرارداد در این زمینه در آذر امسال ثبت شده است،اظهار کرد: 
در ماه های پیش از آذر نیز به طور میانگین هر ماه در مقایسه با سال 
گذشته 40 تا 50 درصد معامالت مسکن کاهش داشته است.البته در 
تهران در هشت ماه نخست امسال حجم معامالت مسکن افزایش یافت اما 
این افزایش در ماه های آذر و دی حدود 10 درصد کاهش یافت. وی با 
اشاره به اینکه از سال 92 تا کنون قیمت مسکن افزایش چندانی نداشته 
است،افزود: اکنون در شهرهای بزرگ قیمت مسکن به ثبات نسبی رسیده 

و زمان مناسبی برای خرید مسکن است.
ééشودéپرداختéتسهیالتéصورتéبهéمسکنéبهایéدرصدé40

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: رکود در بخش مسکن در 
معامالت و ساخت و ساز است.

محمد حسن نژاد با بیان اینکه دلیل افزایش بهای مسکن در سال 89 و 90 
کمبود مسکن در سال های پیش از آن بود ، افزود: با ساخت دو میلیون و 
200 هزار مسکن مهر یعنی معادل 10 درصد مسکن کل کشور برای مردم 

محروم، بازار مسکن رونق گرفت.
وی با تاکید بر اینکه اکنون با پرداخت تسهیالت 20 تا 40 میلیون تومانی 
افتد چرا که دولت سیاست  بازار مسکن نمی  برای رونق  اتفاقی  هیچ 
مشخصی در بخش مسکن ندارد ،اظهار کرد: با توجه به اینکه در دو سال 
اخیر، عرضه مسکن وجود نداشته است ،در صورت ادامه این روند، در دو 

سال آینده با انفجار قیمت مسکن روبه رو خواهیم شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: همه مسئولین ادعا می کنند کار 
ما در حوزه مسکن درست است ،این در حالی است که بسیاری از مردم 
فاقد مسکن هستند چون حریم شهرها کوچک شده ،قیمت زمین افزایش 

یافته و روی بهای تمام شده مسکن تأثیر گذاشته است.
پاسخگوی صاحب خانه شدن  بانکی  تسهیالت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مردم نیست مگر اینکه بهای زمین در بهای تمام شده ساختمان تأثیر 
نداشته باشد،افزود: باید به جای اختصاص 40 میلیون تومان تسهیالت 
خرید مسکن برای کل شهرستان ها، 40 درصد بهای مسکن به صورت 

تسهیالت پرداخت شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: سیاست های پرداخت تسهیالت، 

اشتباه است و نرخ سود این تسهیالت باال و میزان آن بسیار کم است.
حسن نژاد با بیان اینکه قیمت پایین زمانی خوب است که مردم توان 
خرید مسکن را داشته باشند نه اینکه قیمت ها ثابت بماند،خاطر نشان 
کرد: به دولت می گوییم تا بخش مسکن رونق نگیرد اقتصاد کشور رونق 

نخواهد گرفت.
یک کارشناس بازار مسکن نیز گفت: از سال 89 ساخت و ساز زیادی 
در بخش مسکن انجام شد و در آن زمان سوداگری بزرگی در بخش 
مسکن وجود داشت که این افزایش ساخت بیشتر در مناطق مرفه 

کالنشهرها اتفاق افتاد.
بهروز ملکی افزود: در سال 90 به دلیل ساخت و ساز بسیار با یک 
میلیون و 600 هزار واحد مسکن خالی روبه رو شدیم که ارزش آنها 

معادل 180 میلیارد دالر بود.
وی با بیان اینکه در آن مقطع زمانی، امکان افزایش قیمت مسکن 
وجود نداشت، گفت: دولت برای از رکود خارج کردن بازار مسکن، 
مسکن،  قیمت  بودن  باال  دلیل  به  اما  کرد  تحریک  را  تقاضا  بخش 
متقاضیان توان خرید ندارند و سه سال و نیم است قیمت مسکن 
افزایش نیافته است.البته قیمت مسکن در حالی ثابت مانده  که تورم 

55 درصد افزایش یافته است.
ملکی با تاکید بر اینکه رکود در بخش مسکن به دلیل سوداگری در این 
بخش است،ادامه داد: از زمانی که سود تسهیالت بازسازی بافت های 
فرسوده و مسکن اولی ها کاهش یافت، پرداخت وام به متقاضیان افزایش 
یافته است اما زمان انتظار دریافت وام که اکنون یک سال پس از سپرده 

گذاری است، باید کاهش یابد.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن کشور نیز با بیان اینکه نبود 
متقاضی خرید مسکن به دلیل نبود توان خریداران است،گفت: گرفتن 
پروانه ساخت و ساز مسکن شرط افزایش مسکن نیست بلکه ساخت برخی 

پروژه ها ممکن است سال ها طول بکشد.
جمشید برزگر افزود: چطور ممکن است مردم محروم با حقوق یک میلیون 
یا 800 هزار تومان و تسهیالت با سود 18 درصد خانه دار شوند و دولت 
چه کاری برای خانه دار شدن مردم محروم در چهار سال گذشته انجام 

داده است؟
سود  اینکه  بیان  با  کشور  مسکن  سازان  انبوه  سراسری  کانون  رئیس 
بانک جهانی حدود 22 درصد  اساس محاسبات  بر  تسهیالت مسکن 
است،ادامه داد: برای رونق بخش مسکن باید نرخ سود تسهیالت به 10 

درصد کاهش و بازپرداخت تسهیالت به حداقل 15 سال افزایش یابد.

دیدار امیرعبداللهیان و نبیه بری 
در بیروت

در دیدار امیرعبداللهیان با رییس مجلس لبنان، آخرین 
تحوالت منطقه ای، بین المللی و پارلمانی مورد بحث و 

تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، نبیه بری در دیدار دستیار ویژه رئیس 
مجلس در امور بین الملل، نقش سازنده و پیشتاز تهران 

در مبارزه با تروریسم را در منطقه ستود.
وی با اشاره به تاثیر تحوالت سوریه بر امنیت و ثبات 
راه حل  بر  طرف ها  همه  تمرکز  ضرورت  بر  لبنان، 

سیاسی تاکید کرد.
نبیه بری مذاکرات آستانه قزاقستان برای کمک به حل 

سیاسی بحران سوریه را، حائز اهمیت خواند.
همچنین طرفین در این دیدار ضمن مروری بر آخرین 
توجه جدی جهان  بر ضرورت  فلسطین،  تحوالت 

اسالم بر موضوع فلسطین و قدس تاکید کردند.
امیرعبداللهیان ضمن قدردانی از تالش های نبیه بری 
در تکمیل روند سیاسی  و تبریک انتخاب میشل عون 
به عنوان رییس جمهور این کشور، گفت: اطمینان 
داریم با این انتخاب همه لبنانی ها، این کشور  وارد 
مرحله نوینی از ثبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی 
امور  در  مجلس  رییس  ویژه  دستیار  شد.  خواهد 
بین الملل افزود: ما امنیت لبنان را امنیت جمهوری 
اسالمی  و منطقه دانسته، معتقدیم ثبات و امنیت 

لبنان به نفع همه طرف های داخلی و منطقه است
وی نقش تمامی گروه های لبنانی را در حفظ  وحدت 
ملی و ثبات سیاسی کشور و در مبارزه با تروریسم 
تکفیری ستود و آمادگی تهران را برای توسعه همه 
جانبه روابط و همکاری ها و تحکیم روابط پارلمانی 

اعالم داشت.

فاجعه پالسکو نادیده گرفتن 
گوشه ای از حقوق شهروندی

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه فاجعه 
پالسکو به معنای نادیده گرفتن گوشه ای از حقوق 
شهروندی بود گفت: اگر حقوق شهروندی در ساخت 
ساختمان پالسکو رعایت شده بود، این فاجعه پیش 
نمی آمد، پس حقوق شهروندی بستگی به جان و 

زندگی روزمره مردم دارد.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین مجید 
انصاری در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی 
دستگاه های اجرایی که دیروزدر مجموعه فرهنگی 
ورزشی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با اشاره 
به حدیثی از امیرالمونین )ع( در رابطه با حقوق ا... و 
حقوق الناس اظهار کرد: هیچ کس نمی تواند مدعی 
شود که حقوق خداوند را به جا می آورد، در حالی که 
حقوق مردم را زیر پا می گذارد. یعنی هر جا حقوق 
الناس پایمال شود، قطعا حقی از حقوق ا... پایمال شده 

است و رابطه ناگسستنی میان این دو وجود دارد.
وی با بیان اینکه نقطه مشترک معاونت حقوقی ریاست 
جمهوری با معاونت حقوقی دستگاه های اجرایی در 
خصوص تدوین لوایح مورد نیاز است، توضیح داد: 
معاونت حقوقی  نیاز،  مورد  لوایح  تدوین  در مسیر 
ریاست جمهوری آمادگی هر نوع همکاری را دارد تا 
در جلسات مشورتی در نهایت پیش نویس های خوبی 
اجرایی  دستگاه های  حقوقی  معاونت های  سوی  از 

پیشنهاد و ارائه شود.
که  است  این  من  پیشنهاد  افزود:  انصاری  مجید 
مشخصا  اجرایی  دستگاه های  حقوقی  معاونت های 
حقوق  منشور  اجرای  و  پیگیری  رصد،  وظیفه 
عهده  به  را  متبوعشان  دستگاه های  در  شهروندی 
بگیرند، چرا که موضوع حقوق شهروندی بسیار اهمیت 
دارد و حتی می توان گفت انقالب اسالمی برای تامین 

حقوق شهروندی ایجاد شده است.
وی همچنین ضمن عرض تسلیت به مناسبت حادثه 
از  جمعی  شهادت  و  پالسکو  ساختمان  دلخراش 
بهترین خدمت گزاران مردم و درگذشت تعدادی از 
هموطنانمان، افزود: اگر حقوق شهروندی در ساخت 
ساختمان پالسکو رعایت شده بود، این فاجعه پیش 
نمی آمد و در واقع فاجعه پالسکو به معنای نادیده 

گرفتن گوشه ای از حقوق شهروندی است.
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین با اشاره به پایان 
کار این دوره از مجمع تشخیص مصحلت نظام در 2۷ 
اسفند ماه سال جاری و همچنین با اشاره به تقدیم 
الیحه تعرض منافع و نهاد ملی حقوق بشر به رئیس 
از معاونت های حقوقی دستگاه های  جمهور گفت: 
این موضوعات  تا در مورد  دارم  اجرایی درخواست 
نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کنند تا با بررسی ها 

بتوانیم به نتایج مطلوب دست یابیم.

دیوان عالی انگلیس درباره روند 
بریگزیت علیه دولت رای داد

دیوان عالی انگلیس درباره روند خروج این کشور از 
اتحادیه اروپا علیه دولت رای داد و اعالم کرد که دولت 
نمی تواند بدون بحث در پارلمان درباره روند خروج از 

اتحادیه اروپا را آغاز کند.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری بی بی سی، 
دولت محافظه کار ترزا می می خواست بدون بحث در 
پارلمان روند خروج را آغاز کند اما مخالفان می گفتند 

آغاز روند خروج باید به تایید پارلمان برسد.
که  داد  رای  کشور  این  عالی  دادگاه  این  از  پیش 
دولت نمی تواند بدون رای پارلمان ماده 50 پیمان 
لیسبون، مربوط به خروج اعضا را به جریان بیندازد. 
دولت انگلیس در دیوان عالی خواهان تجدید نظر 
درباره این مسئله شد اما با رای دیروز دیوان عالی در 

تجدیدنظرخواهی خود نیز شکست خورد.
در پی صدور این حکم، دفتر نخست وزیر انگلیس با 
صدور بیانیه ای اعالم کرد به تصمیم دیوان عالی بریتانیا 
احترام خواهد گذاشت. با این حال در این بیانیه تاکید 
شد که رای مردم در رفراندوم ژوئن گذشته کامال 
مشخص بود و هیچ چیز نمی تواند آن را تغییر دهد. 
در متن بیانیه دفتر ترزا می آمده است: ما به تصمیم 
دیوان عالی احترام می گذاریم و در کوتاهترین زمان 

اقداماتمان را در پارلمان آغاز می کنیم.
از زمانی که انگلیس رسما به اتحادیه اروپا اعالم کند 
که از این اتحادیه خارج می شود، روندی دو ساله خروج 
آغاز می شود و این کشور می تواند درباره روابط تجاری، 

سیاسی و دفاعی با اتحادیه اروپا مذاکره کند.
پس از همه پرسی ژوئن 2016 و رای اکثریت مردم 
بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، ترزا می جانشین 
دیوید کامرون نخست وزیر مستعفی شد و پس از 
مدتی اعالم کرد که دولتش روند خروج را در ماه 
مارس 201۷ )دو ماه دیگر( آغاز می کند. اما با شکایت 

چند نفر این برنامه دولت با مانع مواجه شد.

یاد د اشتخبر

وزیر امور خارجه یکی از موفقیت های برجام را 
آرام کردن فضای جهانی نسبت به ایران برشمرد 
و گفت: برجام با خطر جدی روبرو نیست به شرط 

اینکه خودمان تالش کنیم آن را حفظ کنیم.
دومین  و  بیست  در  دیروز  محمد جواد ظریف 
نشست اتاق بازرگانی تهران افزود: وقتی آمارها را 
برای تنظیم گزارشی که برای ارائه به مجلس در 
سالگرد برجام باید ارائه می شد، نگاه کردیم، کامال 
مشخص بود که قیمت نفت با شروع تحریم های 

نفتی ایران کاهش پیدا کرد و افزایش نیافت.
وی اضافه کرد: زمانی که ایاالت متحده آمریکا 
سایر  کرد؛  اعمال  را  ایران  نفتی  های  تحریم 
از  کشورها را موظف کرد هر 6 ماه 20 درصد 
خرید نفت ایران را کم کنند و وزارت انرژی آمریکا 
را موظف کرد به مجلس گزارش دهد که این 
تحریم ها باعث افزایش قیمت نفت نشود. بنابراین 
آن ها با برنامه ریزی جدی، تحریم ها را علیه ایران 

تحمیل کردند.
تعامالت  زمینه  در  داد:  ادامه  امور خارجه  وزیر 
بانکی؛ تعداد کارگزاری ها در سال های 89 و 90 
از حدود 6۷0 کارگزاری به طور تدریجی به 50 
کارگزاری کاهش می یابد تا می رسد به مقطعی 
که برجام این روند را متوقف و برعکس می کند. 
بنابراین زمانی طول می کشد که شرایط به حال 

ابتدایی برگردد.
ظریف افزود: اتفاقی که در طول سال های گذشته 
در کشور رخ داده به صورت تدریجی است و کشور 
را از امکانات محروم کرد. در طول این مدت دنیا 
متوقف نشد و به حرکت خود ادامه داد؛ مخصوصا 
بانکی  حوزه  در   2008 مالی  بحران  خاطر  به 
بیشترین تحوالت رخ داد و قوانین جدیدی شکل 
بانکی در همین مدت  قوانین  از  گرفت. خیلی 
اتفاق افتاد که ما بیرون این بازی بودیم و با توجه 
به اینکه تحریم بودیم، نگران هم نبودیم؛ چون 

تاثیری بر ما نداشتند.

وی تاکید کرد: قبل از این تحریم ها، این گونه 
نباشد،  مواجه  مشکلی  هیچ  با  کشور  که  نبود 
تحریم یوترن به دهه 80 و 90 میالدی مربوط 
است و یا تحریم داماتو که این روزها به اسم آیسا 
معروف شده است به دهه 90 میالدی بر می گردد 
که آقای داماتو قانون را به مجلس ارائه کرد و در 
همان زمان هم ما علیه ایاالت متحده آمریکا در 
الهه شکایت کردیم و گفتیم که این مداخله در 

امور خارجی ایران است.
رییس دستگاه دیپلماسی گفت: آنچه که برجام 
توانست انجام دهد این بود که موانع اقتصادی را 
تا حدی که به هسته ای بر می گشت، حذف کرد 
چون ایران به بهانه موضوع هسته ای وارد شورای 
امنیت شده بود و تحریم ها علیه ایران با شدت 
بیشتری اعمال می گردید. درست است که این 
تحریم ها ارتباطی به هسته ای نداشت اما تحریم 

یک فضای بین المللی ایجاد می کند.
اینکه مقررات  از  بیش  تحریم ها  افزود:  ظریف 
باشند، یک نگرانی و فضا است و حاکی از این است 
که طرف مقابل نگران رابطه با شما و آینده ارتباط 

با ایران است. این نگرانی باعث می شود ادعاها و 
فشارهای جدیدی در این فضای نگرانی جای طرح 
پیدا کند. وی ادامه داد: موفقیت برجام در این بود 
که بتواند فضای روانی جهان را در مورد ایران آرام 
کند و به همین دلیل بدخواهان جمهوری اسالمی 
تمام تالششان از قبل از تصویب برجام تا االن این 

است که نگذارند آرامش ایجاد شود.
وزیر امور خارجه اضافه کرد: وقتی تام کاتن به 
رهبران ایران نامه می نویسد که به اوباما اعتماد 
ما نسوخته است، میخواهد  برای  نکنید، دلش 
به دنیا پیام بدهد که آن فضای روانی که برای 
آن هزینه شده بود، کماکان با وجود برجام هم 
ادامه دارد و یا اگر می بینیم که نمایندگان مجلس 
آمریکا بیش از 50 طرح قانونی را به مجلس و 
سنا می برند، بدون اینکه عملیاتی و قانونی شود؛ 
برای این است که می خواهند فضا ایجاد کنند که 
ارتباط با ایران همچون گذشته خطرناک و هزینه 

ساز است.
›هزینه  کثیف  کلمه  دیگر  کرد:  اظهار  ظریف 
سیاسی کار با ایران‹ را نمی گوید؛ مقررات قانونی 

ایران  با  رابطه  مانع است، می گوید در صورت 
حیثیت ما خراب می شود و بیشترین تالش در 

این حوزه برای ایجاد فضای نگرانی است.
وی با بیان اینکه وظیفه ما بعنوان کارگزاران نظام 
اسالمی و کارآفرینان کشور این است که واقعیت 
برجام که فضا را شکسته است، نگذاریم تحت تاثیر 
تبلیغات قرار بگیرد و این امر نیازمند کار و تالش 
است. وزیر امور خارجه ادامه داد: من اگر بلد بودم 
ریسک کنم، در کار کاسبی خانوادگی و تجارت 
می ماندم و حتما می دانید که بدون ریسک و 
خطر امکان پیشرفت وجود ندارد و باید در این 

فضای ایجاد شده وارد شد و از آن استفاده کرد.
به گزارش ایرنا، ظریف با بیان اینکه بعضی ها 
خیال می کنند من بابت برجام شرمنده ام، اتفاقا 
من به برجام افتخار می کنم اما معتقدم نباید 
برجام را هر روز مطرح کرد، گفت: برجام فضایی 
درست کرده که این فضا باید عادی شود. برجام 

جزئی از واقعیات دنیا است. 
وزیر امور خارجه افزود: اینکه ما دعوا کنیم، نمره 
برجام 100 یا 5 است، فایده ای برای دنیا و هیچ 
کسی ندارد، باالخره توافقی بوده است که با 6 
کشور عمده دنیا که سال ها حرف های بی معنی 
زدند و می خواستند کارشان را پیش ببرنند، انجام 
شده و دو طرف مجبور بوده اند نکاتی را بپذیرند و 

اتفاقا آمریکا نکات بیشتری را پذیرفته است.
ظریف با بیان اینکه عده ای در آمریکا معتقد بودند 
ایران یک سانتریفیوژ  و هنوز هم معتقدند که 
نداشته باشد و تا روز آخر معتقد بودند که ایران 
هیچ راکتور آب سنگین نباید داشته باشد و گفته 
بودند که تحریم ها برای آمریکا بزرگترین سرمایه 
است. همه این ها را آمریکا از دست داده است. 
این به این معنی نیست که یک طرف فقط مذاکره 
کرده است اما به هر حال موضوع سر این است که 
برجام فضایی ایجاد کرده و ما باید در این فضا 

فعالیت کنیم.

ظریف: برجام با خطر جدی روبرو نیست 
نگذاریم برجام تحت تاثیر تبلیغات قرار گیرد

دادستان کل کشور گفت: اقتدار 
مدیران و مسئوالن برخاسته از 
قانون است و در این مسیر باید 
از ابزارهای قانونی خود در بهبود 
امور و کاهش مشکالت استفاده 

کنند.
والمسلمین  حجت االسالم 
منتظری دیروز در مراسم تودیع 
دادستانی  اول  معاون  معارفه  و 
کل کشور با اشاره به اینکه »از 
سخت ترین کارها همین بحث 
از  یکی  گفت:  است«  عدالت 

شرایط شرعی و قانونی قاضی این است که عدالت را رعایت کند.
وی با ذکر روایتی از امام صادق )ع( که فرموده اند »باالترین حسرت و اندوه آن 

است که کسانی عدالت را توصیف می کنند، ولی در عمل با آن
مخالفند« تصریح کرد: وقتی آیات و روایات و مطالب مندرج تحت عنوان عدالت 

را می بینیم به سختی و حساسیت کار قضاوت پی می بریم.
دادستان کل کشور افزود: از دستگاه قضایی و مجموعه دیوان عالی و دادستانی 
کل کشور که عالی ترین مرجع قضایی است انتظار می رود بگونه ای عمل کند 

که تاثیرگذاری اش روی بدنه و بخش های دیگر مشخص باشد.
بر  نظارت  قانونی دادستانی کل کشور در مقام  به وظایف  اشاره  با  منتظری 
دادسراها و احقاق حقوق عمومی، عضویت دادستانی کل در شوراهای مختلف 
در کشور را تاثیرگذار دانست و تاکید کرد: تاثیرگذاری ما زمانی بیشتر است 
که در راستای انجام وظایف و تکالیف خود کوتاهی نکنیم و احساس خستگی 

و ماللت به ما دست ندهد.
وی گفت: اقتدار ما برخاسته از قانون است و از این بستر و توانی که قانون در 

اختیار ما قرار داده باید به خوبی استفاده کنیم.
و  مدیران  اختیار  در  قانونی  ابزارهای  وقتی  کرد:  تاکید  کشور  کل  دادستان 
مسئوالن است باید از آن استفاده کنند و طبیعی است که در این راه عده ای 
سنگ اندازی و مانع تراشی کنند، ولی این مدیران و مسئوالن هستند که باید 

موانع را بردارند و یا آن را کاهش دهند.
منتظری در ادامه با تقدیر از زحمات و تالش های 10 ساله حجت االسالم 
والمسلمین مرتضوی مقدم در جایگاه معاون اولی دادستانی کل کشور گفت: از 
زحمات بیش از یک دهه ای جناب آقای مرتضوی مقدم تقدیر و تشکر می کنیم 

و امیدواریم ایشان در ادامه مسیر خدمت رسانی خود موفق باشند.
به  را  والمسلمین محمد مصدق  االسالم  دادستان کل کشور سپس حجت 
عنوان معاون اول جدید دادستان کل کشور معرفی کرد و گفت: امیدواریم 
که حضور ایشان در دادستانی کل نیز موجب کارایی و تاثیرگذاری بیشتر 

این مجموعه شود.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور با تشریح جزئیات سه 
شوک اقتصاد ایران طی سالهای گذشته، سناریوهای 

رشد اقتصادی سال های آینده را تشریح کرد.
مسعود نیلی در همایش سیاست های پولی و چالش 
های بانکداری و تولید گفت: تولید ناخالص داخلی 
سرانه کشور به قیمت ثابت سال 83، نشانگر آن است 
که تا سال 86، روند نسبتا خوبی را شروع کرده بودیم؛ 
به نحوی که رشدهای اقتصادی مناسبی حاکم بود، 
اما از سال 86 به بعد، این روند با کاهش مواجه شده 

است.
آن  از  پس  افزود:  جمهور  رئیس  اقتصادی  مشاور 
اقتصاد وارد دوره رشد پایین شد و نقطه شکست 
کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور از سال 8۷ شروع 
شد. و در سال 91 به رشد منفی رسیدیم. بنابراین این 
روند، ادامه یافت. در عین حال در فاصله سالهای 8۷ 
تا 90 نیز، درآمدهای ارزی کشور 535 میلیارد دالر به 
قیمت ثابت سال 94 بوده است؛ بنابراین مشکل منابع 

وجود نداشته که منجر به کاهش رشد شود.
رشد  این  تحریمها،  مقطع  در  کرد:  تصریح  وی 
اقتصادی حتی منفی هم شد. اما بدون اینکه سرمایه 
گذاری قابل توجهی نیاز داشته باشیم، رشد در سال 
95 و حتی 96 حاصل خواهد شد، اما از سال 96 
به بعد، این مهمترین سوال پیش روی اقتصاد کشور 
است که کدامیک از سناریوها در آینده اقتصاد ایران 
تحقق خواهد یافت؛ یک سناریو این است که مسیری 
را که در سالهای قبل از 8۷ داشتیم، ادامه داده و رشد 
متوسط 5.3 درصد را داشته باشیم. در سال 1404 
کشور را به رشد تولید ناخالص داخلی سرانه 11.5 

درصدی را نیاز دارد که در اقتصاد ما باید رخ دهد.
به گفته نیلی، از سال 96 به بعد رشد خوبی داریم که 
می تواند مساله اشتغال را حل کند و درآمد ما نیز به 
نسبت سالهای قبل در حال افزایش است، ولی شکاف 
درآمدی ماندگاری را هم رقم خواهد زد. اینکه ما چرا 
رشد اقتصادی را حس نمی کنیم، به دلیل کاهش 
سطح درآمد سرانه است که البته به نظر می رسد که 

جبران هم نخواهد شد.
وی اظهار داشت: رشد تولید ناخالص سرانه حدود یک 
درصد و رشد اقتصادی دو تا دو و نیم درصد، بیشتر 
سازگار با مسیری است که ما از سال 8۷ به بعد داشته 

ایم، البته این سناریوی خوبی برای آینده کشور نیست 
و اگر قرار باشد در این مسیر حرکت کنیم برای ما 

مساله ساز خواهد شد. 
مشاور اقتصادی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در 
پانزده سال گذشته کشور با سه شوک مواجه بوده 
است، به این معنا که اولین شوک، وفور درآمدهای 
نفتی است که در دهه 1380 رخ داد و باعث شد 
درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی کشور، طی 
یک دهه 4.۷ برابر رشد داشته است. شوک دوم تحریم 
و اثرات به جای مانده از آن است و البته شوک اخیر 
قیمت نفت در سال 94 نیز که 5۷ درصد درآمدهای 
نفتی کشور را در این سال نسبت به سال قبل از آن 

کاهش داد را هم نباید فراموش کرد.
نیلی ادامه داد:  سه شوک وفور درآمدهای نفتی در 
نیمه دوم دهه 50، در عین حال شوک سیاسی انقالب 
اسالمی و پس از آن جنگ و در نهایت شوک کاهش 
نیز مثل  تا 6۷  قیمت نفت در فاصله سالهای 65 
همین شوک های سه گانه مذکور است. البته شوک 
کاهش قیمت نفت سال 94 هم اکنون در حال جذب 
شدن در اقتصاد است که باید آثار آن و شیوه چگونگی 

جذب آن را نیز بررسی کرد.
وی اظهار داشت: تا قبل از وفور درآمدهای نفتی نیمه 
دهه 50 رشد بدون نفت ما 10 درصد بوده که وقتی 
شوک نفتی اتفاق افتاد، رشد تولید ناخالص داخلی 
کوتاه مدت رخ داد و ما را به شوک دوم هدایت کرد، 
وقتی از سه شوک خارج شدیم، رشد تولید ناخالص 

داخلی را به 3.2 درصد بدون نفت رساند.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور اعالم کرد:

جزئیات سه شوک اقتصاد ایران

خاویر سوالنا در یادداشتی با اشاره به اینکه با روی 
کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا یک دوره جدید 
بی ثباتی و بالتکلیفی آغاز شده است، تاکید کرد:  
اتحادیه اروپا باید مسئولیت حفظ برجام را بپذیرد.
به گزارش ایسنا، خاویر سوالنا مسئول پیشین 
سیاسیت خارجی اتحادیه اروپا در یادداشت خود 
باعنوان » ترامپ« ایران و ثبات در خاورمیانه که 
در پایگاه خبری – تحلیلی پراجکت سیدیکت 

منتشر شده است، نوشت: 
اخیر  سالهای  در  که  است  انگیز  تاسف  بسیار 
توافقات بین الملی کمی حاصل شده است. در 
دورانی که رقابت قدرت های بزرگ از همکاری 
پیشی جسته است، دو استثنا مهم وجود دارد؛ 
توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 و توافق آب 
و هوایی پاریس که این امید را به وجود می آورد  
به  یافته  رسمیت  و  جانبه  پاسخ های چند  که 

چالش های جهانی همچنان ممکن است.
آمریکا  جمهور  رئیس  ترامپ  دونالد  اکنون  اما 
تهدید کرده است که هر دو توافق را لغو کند و 
انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور شکنندگی 
آنها را نشان داده است . اگر آمریکا بخواهد از 
هر یک از این توافق ها کناره گیری کند یا از  
همکاری با آنها سر باز بزند، ضربه ای بزرگ به نظام 
حکومت جهانی خواهد زد که متکی به توافقات 

بین المللی برای حل مشکالت بین المللی است.
برای این که مشخص شود چه چیزی در معرض 
مشترک  اقدام  جامع  برنامه  دارد،  قرار  خطر 
)برجام( که میان ایران، گروه 3+3 و اتحادیه اروپا 
حاصل شد را بررسی کنید. اولین سالگرد اجرای 
برجام تقریبا همزمان ، با تحلیف دونالد ترامپ 
بود، بنابراین ارزشش را دارد که بررسی کنیم اگر 
این توافق از هم بپاشد، چه اتفاقی ممکن است 

روی دهد.
اروپایی ها ابتدا در سال 2003 ، زمانی که حسن 
روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بود، 
درباره  موضوع هسته ای با ایرانی ها تماس گرفتند. 
توافق  یک  به  سال 2004  در  حتی  طرف  دو 
دست یافتند، هر چند که زیاد به طول نینجامید. 
انتخاب  محمود احمدی نژاد در سال 2005 به 
عنوان رئیس جمهور ایران یک نقطه عطف بود. 
در شرایطی که مذاکرات به صورت رسمی ادامه 
می یافت پیشرفت اندکی حاصل می  شد. در این 
حین، برنامه هسته ای ایران به سرعت توسعه پیدا 

می کرد.
روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران در 
سال 2013 به پیروزی رسید. زمانی که وی با 
مذاکره   2003 سال  در  اروپایی  دیپلمات های 
می کرد ایران تنها می توانست غنی سازی کند 

اما 10 سال بعد، ایران هزاران سانتریفیوژ نصب 
کرده بود.

خوشبختانه تالش های دیپلماتیک در طول دو 
انتخاب روحانی، منجر به  از  سال مذاکره پس 

حصول برجام شد.
سوالنا که در سالهای 1995 تا 1999 دبیر کل 
ناتو بوده است، در ادامه نوشت: به طور قطع، در 
آمریکا مخالفت ها با این توافق که بسیاری از آن 
خوششان نمی آمد یا دورنمای مذاکره با ایران را 
دوست نداشتند، وجود داشت. دیگر کشورهای 
خاورمیانه نیز می ترسیدند که این توافق موازنه 
قدرتدر منطقه را بر هم خواهد زد یا منافع آنها را 

به خطر خواهد انداخت.
ارائه  خود  دیدگاه  برای  دلیل  سه  مخالفان 
به  اعتماد نیست و  قابل  ایران هرگز  می دادند، 
تعهداتش عمل نمی کند.  توافق به شکلی غیر 
قابل قبول جایگاه ایران را در منطقه باال می برد 

و این که ایران شایسته آن نیست.
شده  اجرا  برجام  که  سالی  یک  طول  در  اما 
است، ایران به تعهدات خود عمل کرد و آژانس 
قرار  تایید  مورد  را  آن  اتمی  انرژی  بین المللی 
داد. ایران به آژانس اجازه داد تا به سایت هایش 
آنها شود،  وارد  توافق نمی توانست  از  که پیش 

دسترسی پیدا کند و نظارت داشته باشد.

توافق  این  که  بودیم  امیدوار  ما  از  بسیاری 
با  ایران  روابط  افزایش  موجب  ویژه  به 
اتفاق  این  اما  شود  آمریکا  و  همسایگانش 
به  دیپلماتیک  پنجره ای  توافق  این  نیفتاد، 
این فرصت  اما  باز  کرد  ثبات منطقه  سمت 
به هدر نرفت ، جنگ در یمن و سوریه ادامه 
در  نیز  ریاض  و  تهران  روابط  بهبود  و  یافت 
آینده نزدیک بعید به نظر می آید، بعالوه اینکه 
است.  منطقه  در  وجود  ابراز  حال  در  روسیه 
طریق  از  که  توافقی  نیست،  برجام  امامقصر 
مذاکره با هدف منع اشاعه به دست آمد. بااین 
حال، با آغاز یک دوره جدید بالتکلیفی تحت 
مذاکره  طرف های  ترامپ،  جمهوری  ریاست 
کننده اروپایی  باید مسئولیت حفظ برجام را 
بپذیرند و باید برای افزایش ثبات در منطقه 

دست به ابتکار عمل بزنند.
خاویر سوالنا همچنین با بیان اینکه وحشتناک 
تصور  برجام  بدون  را  کنونی  وضعیت  است 
مداخله  باید  مضطرب  عربستان  نوشت:  کرد، 
نظامی در یمن را پایان دهد، هر چند که کار 
انتخابات  یک  است  قرار  ایران  نیست.  آسانی 
ریاست جمهوری برگزار کند. ترکیه به دنبال 
با  همسو  که  است  سوریه  از جنگ  نتیجه ای 

سیاست هایش در قبال کردها باشد. 

خاویرسوالنا: اتحادیه اروپا مسئولیت حفظ برجام را بپذیرد

دادستان کل کشور: اقتدار مدیران و 
مسئوالن برخاسته از قانون است
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که  زمستاني  بارش  بدون  و  سرد  هواي  این  در 
مي  تابستان  آبي  کم  و  آبي  بي  یاد  به  را  آدمي 
آلودگي هوا و  بیرون مي آیم  از خانه که  اندازد، 
و...  معابر  شلوغي  سنگین،  ترافیک  تیره،  آسمان 
تمام  کنار  در  کند.  مي  مشغول  بیشتر  را  فکرم 
مزیت  جمله  از  که  شهري  امکانات  و  امتیازات 
هاي زندگي شهري به حساب مي آید، این موارد 
و بسیاري موارد دیگر مشکالت اولیه و پاي ثابت 

جریان زندگي ما به حساب مي آیند.
 با وجود همه ي این ها شاهد مهاجرت هاي بي 
نامتوازن  توزیع  هستیم.  شهر  به  روستا  از  رویه 
انواع  بروز  موجب  نقاطي  در  امکانات  و  جمعیت 
و اقسام مشکالت و دردهاي اجتماعي مي شود. 
به  روستاها  از  مهاجرت  باعث  عواملي  مجموع 
در  زندگي  شرایط  اگر  که  چرا  شود  مي  شهرها 
دل  به  نیازي  قطعا  بود  مي  فراهم  زادگاهشان 
گاز  برق،  آب،  نبود.نبود  آن  از  اجباري  کندن 
کردن  جواب  رسما  نواحي  از  برخي  در  تلفن  و 

ساکنانش است!
پیشرفت  شاهد  هایي  قسمت  در  نگذریم  از حق 
هستیم.  روستایي  نقاط  برخي  در  اي  گونه  شهر 
غیر  حتي  گاهي  ساکناني  با  مدرن  روستاهایي 
نابودي  موجب  رویه،  بي  هاي  سازي  ویال  بومي. 
شود  مي  روستاها  سنتي  بافت  و  طبیعي  منابع 
اما با این وجود به دلیل امکانات رفاهي که براي 
بومیان آن جا به همراه دارد و تقریبا به نفعشان 
سویشان  از  خاصي  گیري  موضع  شود  مي  تمام 
گوش  به  صدایشان  شاید  یا  و  شود  نمي  دیده 
ساکنان  سفر  و  تفریح  رسد!کل  نمي  شنوایي 
گذراندن  به  شود  مي  ختم  بزرگ  هاي  شهر 
بین  و  تعطیل  ایام  و  درآخرهفته  تعطیالتشان 
دیگربکر  البته  که  روستاها  این  در  التعطیلین 

نیستند.
 طبیعت نزدیک و در دسترس حوالي استان البرز 
است.  زیباي شمال  و  تهران، خطه ي سرسبز  و 
همشهریان عزیزم به گونه اي همیشه عازم سفرند 
ي  کننده  کالفه  ترافیک  در  حاضرند  حتي  که 
جاده ي معروف چالوس ساعت ها بمانند. گرچه 
انتقاد و ایراد طوالني شدن اجراي بزرگراه شمال 

اما  وارد است  اجرایي آن  به مسئولین و مدیران 
به  که  حال  ماست.  ي  همکار  نیازمند  هم  کمي 
این اندازه پایه ي سفر و گردش و تفریح هستیم 
بهتر  ماست،  همراهي  مهیاي  همیشه  ساکمان  و 
است بیشتر روي مقصد سفرمان فکر کنیم و باور 
بدانیم  نیست!  رفتن  شمال  فقط  مسافرت  کنیم 
به خدمت  آماده  نیروهاي همیشه  هم  هر چقدر 
رفع کندي  براي  تالش  در  رانندگي  و  راهنمایي 
و موانع موجود در طول مسیر باشند باز هم یک 
رابطه  یک  روال  این  قطعا  و  ندارد  صدا  دست 
مردم  همراهي  و  کمک  که  است  سویه  دو  ي 
رانندگي  راهنمایي  قوانین  رعایت  طلبد.  مي  را 
است.  تر  ویژه  سفر  طول  در  اما  است  همیشگي 
حفظ سالمت و جان همسفران الزمه ي داشتن 
امرموجب  این  که  است  امن  و  خوب  سفر  یک 

خاطره سازي بسیار خوب در ذهن ها مي شود.
کشور پهناور ما، ایران، داراي جاذبه هاي متعدد 
ماهي  اگر  حتي  ساالنه  است.  تاریخي  و شاخص 
باز  باشد  سفرمان  مقصد  شهرها  از  یکي  بار  یک 
هم درپایان سال،شهر هاي دیگري برایمان باقي 
مي مانند. در واقع سال به آخر مي رسد اما تنوع 
ادامه  همچنان  پذیر  مهمان  شهرهاي  و  سفر 
دارند.در طول سفر به گونه اي باشیم و با طبیعت 

تخریب  به  را  تفریح  نهایت  در  که  کنیم  رفتار 
رفتار  روي  بسیاري  دقت  کودکان  نکنیم.  بدل 
جاي  پا  و  دارند  بزرگترهایشان  کردار  و  گفتار  و 
پاي آن ها مي گذارند. با این اوصاف سعي کنیم 
تا  باشیم  ها  آن  براي  خوبي  راهنماي  و  آموزگار 
باشیم.  داشته  وآگاهي  رشد  به  رو  نسل  و  آینده 
را  خود  از  جلوتر  قدم  چند  و  بودن  اندیش  دور 
دیدن وظیفه هر انسان نوع دوستي است و اینکه 
بدانیم نعمات طبیعي و امکانات شهري فقط براي 
نیز هست. ما  همشهریان  دیگر  و حق  نیست  ما 
مصرف بي رویه ي انواع انرژي، دشمني علني با 

نسلي است که در راه است.
واقع  در  باشیم  قدمشان  هم  و  همراه  بیاییم 
دیگران  بگذاریم  مقابلشان.  نه  باشیم  کنارشان 
سرزمین  این  بکر  و  زیبا  طبیعت  دیدن  از  نیز 
بهره مند شوند. آیندگان صرفا مخاطب خاطرات 
منابع  و گستردگي  و طبیعت  از سفر  ما  شفاهي 
طبیعي نباشند و خود فرصت لمس درختان بلند 
قامت و رنگارنگ جنگل ها را داشته باشند. با هر 
تا به ثمر نشستن  بارطي مراحل  رشد یک دانه 
دهانمان  از  الخالقین  احسن  ا...  تبارک  ذکر  آن، 

نیقتد.
به امید آن روز.

خرید  ترجیح  با  امسال  بیایید  گرامی  هموطن 
کاالهای با کیفیت ایرانی به جای کاالهای خارجی، 
مشکل  کاهش  جهت  در  کوچک،  چند  هر  گامی 
مشکالت  کاهش  و  جوانان  و  هموطنان  بیکاری 

اقتصادی کشورمان برداریم.
عید نوروز یکی از قدیمی ترین و اصلی ترین جشن 
های ایرانیان است که از دیرباز در میان تمام اقوام 
ایرانی دارای جایگاه ویژه بوده و همه ساله همراه با 
بیداری طبیعت با شادی و سرور در سراسر کشور 
برگزار می شود. شور و شوق و آمادگی مردم برای 
مراسم عید، از روزها و شاید هفته ها قبل از سال 
نو، آغاز می شود. در گوشه و کنار شهر، مردم در 
جنب و جوش تدارک ما یحتاج عید هستند. خرید 
مایحتاج عید، طیف وسیعی از کاالها را شامل می 
شود و تقریبا همه مشاغل در این ایام در تکاپوی 
این مقاله  تدارک و عرضه مایحتاج مردم هستند. 
علمی  رباب رحمتی، عضو هیات  توسط خانم  که 
دانشگاه فرهنگیان، به رشته تحریر درآمده است به 
بحث جای خالی کاالی ایرانی در سبد خرید مردم 

می پردازد:
سهم ناچیز تولیدکنندگان داخلی در سبد 

عید مردم
تولید کنندگان داخلی به امید بازار فروش عید، از 
ماهها قبل از سال نو، در حال تولید و فراهم کردن 
کاالهای مختلف، برای ارائه به بازار فروش و مصرف  
کنندگان بوده و با تولید مایحتاج مشتریان، سعی 
در جلب رضایت مشتریان و در نتیجه درآمدزایی 
یک  ایران،  در  عید  شب  فروش  بازار  قطعاً  دارند. 
تولیدکنندگان داخلی  برای  اقتصادی مهم  فرصت 

است.
در راستای این اقدامات و آمادگی تدارکات بازار عید 
که توسط تولیدکنندگان داخلی صورت می گیرد، 
خارجی  کاالهای  قاچاقچیان  و  ها  واسطه  دالالن، 
بخصوص کاالهای بی کیفیت چینی نیز به شدت در 
تکاپو بوده و با در دست گرفتن بخش عمده ی بازار 
دارند.  بازار شب عید  از  را  بیشترین سهم  فروش، 
فرصت  فروش،  بازار  این  از  استفاده  با  این دالالن 
بی  کاالهای  کردن  با سرریز  و  غنیمت شمرده  را 
بازار، از همه سو  کیفیت و ارزان قیمت چینی به 
بازار فروش را در  مصرف کننده را احاطه کرده و 

دست می گیرند.
ما  مصرف  الگوی  و  خرید  رفتار  با  میان  این  در 
بعضاً  و  اجناس خارجی  بر خرید  مبنی  خریداران 
داخلی  بزرگ  و  کوچک  تولیدکنندگان  قاچاق، 
ما  از  از جامعه و شاید خانواده هر یک  که جزئی 
داده  از دست  را  خود  فروش  بازار  بهترین  باشند، 
وارد  و  چینی  تولیدکنندگان  به  بازار  آسانی  به  و 
کنندگان اجناس قاچاق واگذار می شود. در واقع 
ما مصرف کنندگان، با انتخاب کاالهای بی کیفیت 
خارجی  قاچاق  غیراستاندارد  کاالهای  یا  و  چینی 
دارای  اغلب  که  ایرانی  معادل  کاالهای  جای  به 
کیفیت بهتری نسبت به کاالهای چینی و قاچاق 
خارجی هستند، تیشه به دست گرفته و به ریشه 
تولیدکنندگان داخلی می زنیم و نقش مهمی را در 
افزایش بیکاری جوانان کشور و در نتیجه افزایش 

آمار مشکالت جامعه ی خود بر می داریم.
در واقع ما با خرید این کاالها آب به آسیاب تولید 
کنندگان چینی و واسطه ها و قاچاقچیان ریخته 
اندک  های  فرصت  از  را  داخلی  تولیدکنندگان  و 
رشد و توسعه اقتصادی داخلی محروم می کنیم. 
خارجی،  کاالهای  ترجیح  و  مصرف  الگوی  این  با 
به  و  کرده  خارج  کشور  از  را  ارز  دالر  میلیاردها 
بیکاری هموطنان و جوانان خود و افزایش مشکالت 
با  واقع  در  زنیم.  می  دامن  کشورمان  اقتصادی 
کیفیت  بی  و  ارزان  کاالهای  از  عمومی  استقبال 

چینی یا قاچاق، عید را به کام تولیدکنندگان چینی 
و دالالن کاالهای قاچاق و بی کیفیت، شیرین و به 

کام تولیدکنندگان داخلی تلخ می کنیم.
هموطن عزیز کاش امسال قبل از خرید هر کاال، 
چند لحظه به این نکته می اندیشید یم که آیا این 
نوع کاال در کشور من تولید نمی شود؟ آیا می توانم 
یک کاالی ایرانی با کیفیت را جایگزین این کاالی 
چینی نوده و آن را خریداری کنم و گامی کوچک 
کیفیت  با  کاالهای  تولیدکنندگان  از  حمایت  در 
ظاهر  به  رفتارهای  این  حد  چه  تا  بردارم؟  ایرانی 
کشورم  اقتصادی  رونق  به  تواند  می  من  کوچک 

منجر شود؟
کالم آخر

خرید  ترجیح  با  امسال  بیایید  گرامی  هموطن 
کاالهای  جای  به  ایرانی  کیفیت  با  کاالهای 
خارجی، گامی هر چند کوچک، در جهت کاهش 
کاهش  و  جوانان  و  هموطنان  بیکاری  مشکل 
که  چرا  برداریم.  کشورمان  اقتصادی  مشکالت 
نتایج مثبت این کار و نتایج منفی رفتار خالف آن، 
مستقیم به خودمان بر می گردد. بیایید امسال با 
کام  به  را  عید  داخلی،  باکیفیت  کاالهای  ترجیح 
تولیدکنندگانی که برای مشتری داخلی ارزش قائل 
شده و با اشتغال زایی برای فرزندان این آب و خاک 
با کیفیت، به مشتری احترام می  و تولیدکاالهای 

گذارند، شیرین کنیم.

تـفریح را به تـخریب بدل نکنیم
* ثنا فالح سخنگو

جای خالی کاالی ایرانی در سبد خرید عید

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
آگهی مزایده 

به موجب پرونده اجرائی کالسه 9300301 ششدانگ اعیانی آپارتمان تحت پالک 
483 فرعی از 209۷ اصلی بخش یک خرم آباد ذیل ثبت 24805 صفحه 159 
جلد 252 بنام امیر نصر به مساحت 43/88 متر مربع ثبت و صادر و مع الواسطه به 
نامبرده منتقل شده است به آدرس خیابان مطهری نبش کوچه زرگرانی حدود و 
مشخصات شماال بطول 3/95 متر پنجره و روشنایی و دیوار عمارت است به فضای 
کوچه 6 متری شرقا در پنج قسمت اول بطول ۷5 سانتیمتر دیواریست به فضای 
کوچه 6 متری دوم که جنوبی محسوب میگردد بطول 1/10 متر دیواریست به راه 
پله مشاعی سوم بطول 6/50 متر دیواریست مشترک به راه پله مرقوم چهارم که 
پله مشاعی پنجم بطول  راه  به  شمالی است بطول 1/10 متر درب و دیواریست 
قسمت  دو  در  .جنوبا  فرعی  پالک 209۷/126  عمارت  دیوار  به  دیوار  متر   3/20
دوم  فرعی   209۷/388 پالک  دکان  دیوار  به  دیوار  سانتیمتر   5/50 بطول  اول  
غربا  مطهری  خیابان  فضای  به  دیواریست  بالکن  پیشرفتگی  بطول  متر   1 بطول 
بطول 9/30 متر پنجره روشنایی و دیواریست به فضای حریم پیاده رو در خیابان 
پالکهای 209۷/38۷  تحت  دکاکین همکف  با سقف  تفکیک  مورد  مطهری کف 
فرعی و209۷/482 فرعی مشترک بوده محدود است به حدود :طبق سند رهنی 
26324-93/3/19 دفتر خانه 12 خرم آباد در قبال مبلغ پانصد میلیون ریال در 
رهن بانک اقتصاد نوین خرم آباد قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 
دو میلیارد و شصت و دو میلیون و سیصد و شصت هزار ریال ارزیابی شده و پالک 
فوق دارای 43/88 متر مربع اعیانی بصورت آپارتمان در طبقه اول با قدمت حدودا 
18 سال و دارای انشعابات آب و برق و گاز که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف 
مالک می باشد پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 95/12/3 در 
اداره ثبت اسناد خرم آباد واقع در 60 متری مدیریت بلوار شهید فرشاد شفیع پور 
خ 24 متری شهید چمران خیابان شهید جهان آراء از طریق مزایده به فروش می 
رسد .مزایده از مبلغ دو میلیارد و شصت و دو میلیون و سیصد و شصت هزار ریال 
است  ذکر  به  الزم  شود  می  فروخته  نقدا  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع 
پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک 
و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارش شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مستردد و نیم عشر و و حق 
مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده 
روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد ضمنا 

مورد وثیقه بیمه بیمه نمیباشد. م الف 414618 
مسئول اجرای اسناد رسمی خرم آباد – مجید طاری. 

دادنامه 
مجتمع  اختالف  حل  شورای   1 شعبه   95099866901002۷6 کالسه  پرونده 
 95099۷669010055۷ شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  قدوسی 
آباد  – خرم  لرستان  نشانی  به  عودعلی  فرزند  فر  ساکی  اله  فتح  آقای   : خواهان 
–خیابان انقالب اول خیابان بعثت –بهزیستی استان لرستان –کارمند –خوانده 
مجهول  آباد  –خرم  لرستان  نشانی  به  موسی  فرزند  آسا   مهر  محمدرضا  آقای   :

المکان –خواسته : الزام به تنظیم سند خودرو ماده 9 
به تاریخ اول آذر ماه یکهزارو سیصد و نود و پنج در وقت فوق العاده جلسه شعبه 
اول شورای حل اختالف خرم آباد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده 
کالسه 95099866901002۷6 از دفتر واصل و تحت نظر است با توجه به اوراق 
و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت 

به صدور رای می نماید.
رای قاضی :در خصوص دادخواست آقای فتح اله ساکی فر فرزند عودعلی به طرفیت 
آقای محمدرضا مهر آسا فرزند موسی به خواسته الزام به تنظیم انتقال سند رسمی 
یک دستگاه خودرو سواری سمند به شماره انتظامی 31-16۷ ج 64 مقوم به مبلغ 
50/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح خواهان اظهار داشته 
حسب مبابعه نامه عادی فی ما بین مورخ 90/9/1 یک دستگاه خودروی سواری 
از خوانده خریداری نموده ام و کل ثمن  الذکر را  انتظامی فوق  سمند به شماره 
را پرداخت نموده ام ولی مشارالیه علی رغم مراجعات مکرر از انتقال سند خودرو 
به  با تقدیم دادخواست تقاضای محکومیت خوانده  لذا  امتناع می نماید  موصوف 
انتقال سند خودرو را نموده است علی ایحال با توجه به جامع اوراق و محتویات 
بین  ما  فی  عادی  نامه  مبایعه  مصدق  تصویر  تقدیمی  دادخواست  مفاد  پرونده 
90/9/1 که خوانده ذیل آن را امضاء نموده واز  تعرض مصون مانده مکاتبه شماره 
3413/1/4 مورخ 95/8/26 پلیس راهنمایی و رانندگی که مالک خودروی موصوف 
)بدلیل  آگهی  طریق  از  دعوت  رغم  علی  خوانده  اینکه  و  نموده  اعالم  خوانده  را 
مجهول المکان بودن (و ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه ای 
نیز ارسال نداشته و با مالحظه نظریه مشورتی اعضا ء محترم شورا دعوای خواهان 
را وارد تشخیص و به استناد مواد 10-220-222-223-1301 قانون مدنی و مواد 
198-515-519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
مصوب 13۷9 و در اجرای ماده 9 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 1394 حکم 
انتقال سند  الزام خوانده به حضور در یکی از دفتر خانه های اسناد رسمی و  به 
رسمی خودروی سواری سمند به شماره انتظامی 31-16۷ ج 64 و پرداخت هزینه 
دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در این مرجع و سپس بیست روز دیگر 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان خرم آباد می باشد. 
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف خرم آباد – سلمان اسماعیلی .

اگهی مفقودی
اصل سند وانت زامیاد مدل 1392 به شماره پالک ایران ۷2-996ق۷2 و شماره 
اینجانب  نام  به   NAZPL140BD035538۷ موتور 639623 و شماره شاسی

حسن خادملو مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
انژکتوری141مدل 1385به رنگ نقره ای متالیک   شناسنامه خودرو سواری پراید 
،شماره موتور 1650284شماره شاسیS14822851۷0030به نام محمود علی پور،نام 
پدرامراله،بشناسنامه 511و کد ملی 181661۷695مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط 

شهرستان بندرامام خمینی)ره(می باشد.

دادنامه
اسالمی  انقالب  دادگاه  اول  شعبه   9409981292۷010۷0 کالسه  پرونده 

شهرستان بابل تصمیم نهایی شماره
متهم: آقای مهدی محمد علی پور فرزند قدرت ا... با نمایندگی آقای صمد کریمیان 
عرب خیلی فرزند حیدر علی به نشانی مازندران- بابلسر باقر تنگه جنب شرکت 

تعاونی کفاشی دلخواه
اتهام: حمل و نگهداری چهل سانتیگرم تریاک و یک گرم گراس و نیز استعمال 

مواد مخدر
رای دادگاه

اهل و ساکن  اله متولد 1359،  فرزند قدرت  پور  آقای مهدی علی  اتهام  موضوع 
و  گراس  گرم  یک  و  تریاک  سانت  چهل  نگهداری  و  حمل  بر  دایر  آزاد  بابلسر، 
استعمال آن می باشد اما دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی صورتجلسه 
از  صادره  خواست  کیفر  و  مکشوفه  مخدر  مواد  توزین  برگ  و  مخدر  مواد  کشف 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بابلسر و بالتفاوت به اینکه علی رغم انتشار 
آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی اقامه ننموده است و اقاریر صریح و 
ضمنی متهم در تمامی مراحل تحقیق و سایر قراین و امارات موجود در پرونده 
به  دادگاه  بنابراین  است.  مسلم  دادگاه  این  بنظر  باال  متهم  به  انتسابی  های  بزه 
استناد بند 1 ماده5 و19 قانون مبارزه با مواد مخدر متهم موصوف را با احتساب 
ایام بازداشتی نسبت به بزه نگهداری مواد مخدر بپرداخت مبلغ سه میلیون ریال 
بعنوان جریمه نقدی و تحمل 50 ضربه شالق و نسبت به بزه استعمال به مبلغ پنج 
میلیون ریال به عنوان جریمه نقدی و تحمل ۷4 ضربه شالق اعالم می دارد و در 
راستای اعمال ماده 134 قانون مجازات اسالمی تنها مجازات اشد قابل اجرا است 
رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در این شعبه و ظرف همین 

مدت قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد.
رییس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی بابل محمد ابراهیم زاده 

آگهی ابالغ
آگهی  متهم  دادیاری(  پنجم  شعبه)   95099808409006۷1 کالسه  پرونده  در 
توهین  و  نظم  در  اخالل  اتهام  به  عبدالکریم  فرزند  زاده  فاضل  بنام حامد  احضار 
تحت تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای 
مقررات ماده 1۷4 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی انقالب در امور کیفری 
مصوب سال 1392به نامبرده ابالغ می گردد تا در موعد مقرر)30 روز از تاریخ درج 
این آگهی( جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردند بدیهی است در 

صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
مدیر دفتر شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب ایالم

آگهی ابالغ 
بنا به تجویز ماده 115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور کیفری به آقای عزت اله مهدی پور بیرگانی فرزند رحیم فعأل مجهول المکان 
ابالغ می گردد جهت دفاع از اتهام خود دائر بر تصادف در پرونده کالسه 950939 
شعبه 104 کیفری 2 ایالم در جلسه مورخ 1395/12/18 ساعت 9 در این دادگاه 
حاضر در صورت عدم حضور دادگاه راسأ مبادرت به صدور رای غیابی خواهد نمود.
منشی دادگاه کیفری شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم- مصطفی ملکی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
از  صادره  خواست  کیفر  شما حسب  حبیب  فرزند  خانی  قاسم  امیر  محمد  آقای 
دادسرای تنکابن در پرونده کالسه 950633 شعبه 103 کیفری 2 دادگاه تنکابن 
وقت  بودنتان  المکان  بلحاظ مجهول  لذا  باشد  تعقیب کیفری می  اتهام تحت  به 
رسیدگی روز شنبه مورخه 95/12/۷ ساعت 9:30 صبح به شما ابالغ می گردد تا 
در جلسه رسیدگی شرکت نموده و از خود دفاع نمایید در غیر این صورت دادگاه 

غیابی رسیدگی می نماید و رای مقتضی صادر خواهد کرد.
شعبه 103 دادگاه جزایی تنکابن م.الف: 973/95

دادنامه
پرونده کالسه 9409981921800۷50 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان 

تنکابن )101 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 95099۷1920۷00859 
شاکی: ادراه کشاورزی با نمایندگی آقای نیما ساعی جوقان فرزند محمد به نشانی 

شهرستان تنکابن اداره کشاورزی
متهم: آقای حسین قنبرپور به نشانی مجهول المکان

اتهام: تغییر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها
رای دادگاه- بموجب کیفرخواست شماره 9510431921۷00244 مورخه 95/2/2۷ 
صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقالب شهرستان تنکابن آقای حسین قنبرپور 
فعال متواری و مجهول المکان باتهام تغییر کاربری غیرمجاز اراضی باغی با اقدام به 
ساخت یکدستگاه بنای مسکونی در حد تکمیلی به زیربنای هفتاد متر مربع واقع 
در قریه کراکو بشرح اوراق پرونده تحت تعقیب قرار گرفته که با توجه به شکایت 
شاکی خصوصی ادراه جهاد کشاورزی شهرستان تنکابن تحقیقات انجام شده گزارش 
وضعیت تغییر کاربری غیر مجاز صورتجلسه گزارش هیات کارشناسان موضوع تبصره 
3 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوبه ۷4/3/31 و صورتجلسه 
کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغها توسط مامورین اداره متبوع گزارش 
باغی توسط متهم و همچنین عدم  اراضی  انتظامی مبنی بر تغییر کاربری  مرجع 
اثباتی  قرائن و شواهد  به سایر  و مویدا  دادگاه  نامبرده در جلسه رسیدگی  حضور 
مضبوط در پرونده بزهکاریش را محرز دانسته و دادگاه باستناد مواد 1،3،10 قانون 
حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب سال ۷4 با اصالحات بعدی آن و با رعایت بند 
ماده 38 قانون مجازات اسالمی سال 92 بلحاظ فقدان پیشینه کیفری متهم موصوف 
را عالوه بر قلع و قمع بنای احداثی به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی 
بنفع صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه سپس با انقضاء آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 

خواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان مازندران )ساری( می باشد.
م الف: 974/95 رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو تنکابن – ویلکی

دادنامه
صفی  روستای  جوانرود-  محمد-  فرزند  شیخمرادی   یونس  خواهان:آقای 
فعال  عبدالرحمان   فرزند  محمدی   یونس  آقای  خوانده:   09189333202 آباد 
های  وهزینه  تادیه  تاخیر  وخسارت  سفته  وجه  مطالبه   خواسته:  مجهوالمکان  

دادرسی
یونس  آقای  بطرفیت  شیخمرادی   یونس  آقای  دعوای  خصوص  در  شورا:  رأی 
محمدی باخواسته مطالبه پانزده میلیون  ریال نظر به اینکه مستند دعوای سفته 
شماره ۷8622۷)سری ح/1( -۷86226)سری ح/1(-۷86228)سری ح/1( است 
که توسط خوانده صادر گردیده وداللت برتعهد خوانده به پرداخت خواسته درحق 
ارایه  نماید  ایجاب  بعنوان دارنده سفته دارد وخوانده دفاعی که رد دعوا  خواهان 
نداده است لذا به استناد مواد 249و30۷و308 قانون تجارت ومواد 515-198-

اصل  بابت  ریال  میلیون  پانزده  مبلغ  پرداخت  به  مدنی   . د   . آ   . ق  519و522 
از  تادیه  خواسته ومبلغ سیصدو شصت هزار ریال هزینه دادرسی خسارت تاخیر 
تاریخ 93/6/16 لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید رای 
صادره غیابی وظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه می باشد. 
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی ابالغ
در پرونده کالسه 9409980841801290 به شماره بایگانی 941651 این شعبه 
متهم بنام عزیز داراخانی فرزند عبدالمحمد حسب شکایت خانم سارا قاسمی به 
اتهام توهین و تهدید... تحت تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان 
بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده 
ابالغ میگردد تا در موعد مقرر) یک ماه از تاریخ نشر آگهی( جهت دفاع از اتهام 
مطابق  حضور  عدم  صورت  در  است  بدیهی  گردد  حاضر  شعبه  این  در  انتسابی 

مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقالب ایالم- خادمی

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
شرح  به   45/20638۷0861 شماره  شناسنامه  دارای  کالئی  کرمی  عذرا  خانم 
حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  ازاین    10/1486/95 کالسه  به  که  درخواستی 
اله کرمی کالئی به شماره  وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فضل 
شناسنامه 20638063۷3/2 در تاریخ 1393/04/29در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-فریده کرمی کالئی فرزند فضل اله و هاجر خواتون ش ش 693 متولد 1340 

محل تولد بابل دختر متوفی
2-عذرا کرمی کالئی فرزند فضل اله و هاجر خواتون ش ش 45 متولد 1341 محل 

تولد بابل دختر متوفی
3-عالیه کرمی کالئی فرزند فضل اله و هاجر خواتون ش ش 92۷ متولد 134۷ 

محل تولد بابل دختر متوفی
4-نرگس خاتون کرمی کالئی فرزند فضل اله و هاجر خواتون ش ش 926 متولد 

1344 محل تولد بابل دختر متوفی
والغیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می 
باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال 

صادر خواهد شد.
قاضی شعبه 10 شورای حل اختالف بابل

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول 
اجرای احکام مدنی دادگستری بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه 
دو  علیه شامل 1-  اموال محکوم  از  تعدادی  پرونده کالسه 950822  در  اجرائی 
دستگاه کولر اسپیلیت مدل اجنرال و ال جی 24 هزار آکبند دارای پنل و کمپرسور 
مدل  اسپیلیت  کولر  دستگاه  دو   -3 شعله  پنج  گاز  اجاق  دستگاه  2- سه  آکبند 
اجنرال 18 هزار4- چهار سرویس ظروف چدنی 21 پارچه مدل جهان ستاره متعلق 
تاریخ 95/11/23 ساعت 10  را در روز شنبه  نادر شعبانی  آقای  به محکوم علیه 
صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بابل از طریق مزایده بفروش برساند 
کارشناس قیمت کل اموال مزبور را بمبلغ 129/000/000 ریال تعیین نموده است 
که مزایده از قیمت پایه اعالم شده شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته 
خواهد شد برنده مزایده ده درصد مبلغ فی المجلس و باقیمانده را باید ظرف یکماه 
پس از مزایده پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت و یا انصراف از مزایده ده 

درصد اخذ شده در حق دولت ضبط خواهد شد.
اجرای احکام مدنی دادگستری بابل – اصغر آردی

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
پرونده کالسه  دارد در  نظر  بندپی شرقی در  دادگاه عمومی  احکام مدنی  اجرای 
زاده  مصطفی  اکبر  علی  آقای  علیه  ابراهیمی  کریم  آقای  له  محکوم   950091
سماکوش جهت وصول محکوم به یک قطعه زمین بمساحت 898 متر مربع واقع 
در بندپی شرقی روستای سرخی کال با حدود اربعه از شمال به راه عبور عام و از 
شرق به خیابان عام و از جنوب به قطعه شماره 3  خریداری احسان مصطفی زاده و 
از غرب به زمین علیجان مصطفی زاده را از طریق مزایده در مورخه 95/11/25 روز 
دوشنبه راس ساعت 11 صلح با قیمت پایه 449/000/000 ریال بفروش برساند 
اجرای  دفتر  در  فوق جهت خرید  مورخه  در  میشود  درخواست  متقاضیان  از  لذا 
احکام دادگاه بندپی شرقی حضور بهم رسانند و در در ضمن ده درصد از بهاء فی 
المجلس و مابقی ظرف یکماه اخذ و در صورت انصراف پس از کسر هزینه اجرایی 
به صندوق دولت ضبط خواهد شد و مشتریان میتواند پنج روز قبل از مزایده از 

اموال مورد مزایده بازدید نمایند 
حسین مسلم زاده رییس اجرای احکام بندپی شرقی 

دادنامه
پرونده کالسه 9409980840501121 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان 

ایالم تصمیم نهایی شماره 95099۷0842801402 
شاکی: آقای عبدالرضا محسنی فرد فرزند حاجیمراد به نشانی ایالم – بانبرز – خ 

15 خرداد- کوچه شهید شاکرزاده
متهم: خانم زهرا امینی فرزند محمد – مجهول المکان

اتهام ها: 1- تحصیل مال از طریق نامشروع 2- سرقت گوشی تلفن همراه
العاده جلسه شعبه 102 دادگاه  تاریخ 1395/09/09 در وقت فوق  به  گردشکار: 
کیفری دو شهرستان ایالم بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده کالسه 
فوق تحت نظر قرار دارد. دادگاه ختم جلسه و دادرسی را اعالم و اتخاذ تصمیم 

مینماید.
المکان  مجهول  محمد  فرزند  امینی  زهرا  خانم  اتهام  خصوص  در  دادگاه-  رای 
شماره  اصداری  خواست  کیفر  موضوع  نامشروع  طریق  از  مال  تحصیل  بر  دائر 
با  پرونده  محتویات  به  نظر   1395/8/26 مورخه   95104308430843902205
توجه به اینکه شاکی در شکوائیه خود اعالم نموده گوشی ام مفقود شده قبل و االن 
در دست متهم است و از ایشان به علت سرقت شکایت دارم ولی دادسرا موضوع را 
تحصیل مال نامشروع قلمداد نموده که با عمل ارتکابی توصیف شده توسط شاکی 
به  و  ندانسته  را محرز و مسلم  به متهم  انتسابی  بزه  لذا دادگاه  نمیباشد  منطبق 
استناد ماده ی 265 و ماده ی 341 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب 
متهم موصوف را صادر و اعالم می نماید. قرار صادره شده ظرف بیست روز از تاریخ 

ابالغ قابل تجدید نظر استان ایالم است.
دادرس شعبه 102 دادگاه کیفری 2 ایالم – سید کامران هاشمی

اگهی ابالغ 
وقت دادرسی ودادخواست به زهرا معظمی  آشتیانی فرزند ناصر

به  بنیاد مستعفان استان مازندران دادخواستی  اموال وامالک  اداره کل   خواهان 
خواسته صدورحکم  به ابطال اصل تقاضای ثبت خوانده )ابطال رای هیات موضوع 
مالکیت  میزان  به  سند(نسبت  فاقد  های  وساختمان  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون 
تحت پالک 12  به مساحت 80/540مترمربع  زمین  قطعه  در یک  بنیاد  مشاعی 
اصلی مرتع ومزرع کهنه چلندر بخش 3قشالقی حوزه ثبت نوشهر با احتساب کلیه 
به  آشتیانی  زهرامعظمی  طرفیت  به  دادخواست  متن  شرح  به  دادرسی  خسارات 
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی نوشهر تقدیم داشته که به کالسه 950844ثبت 

ووقت رسیدگی به  تاریخ  10/5/95  ساعت 10 صبح تعیین گردیده است .
 با توجه به این که  خوانده فعال مجهول المکان می باشدبنا به تقاضای خواهان 
ودستور دادگاه به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی  مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار  درج می گردد تاخوانده مذکور  با مراجعه به دفتر 
دادگاه   نسخه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر جلسه دادرسی شرکت ویا 
الیحه دفاعیه خود را با تعیین محل اقامت خویش تنظیم وبه دادگاه تقدیم نماید. 

در غیراین صورت دادگاه غیابا رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهدنمود.
منشی شعبه دوم دادگاه حقوقی نوشهر -سمانه خلج
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ضرورت گسترش علم و فرهنگ 
در جهان اسالم توسط آیسسکو

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لزوم 
ایفای نقش سازمان آیسسکو در گسترش علم و 

فرهنگ در جهان اسالم تأکید کرد.
سید حسن قاضی زاده هاشمی در مراسم افتتاحیه 
رسمی مشهد 201۷ در تاالر قدس حرم مطهر 
رضوی به لزوم ایفای نقش سازمان آیسسکو در 
تأکید  اسالم  در جهان  فرهنگ  و  علم  گسترش 
کرد و اظهار داشت: ارتباط نزدیک این سازمان با 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی همراه با بهره گیری 
و  رشد  نقطه  می تواند  مسلمان  دانشمندان  از 

بالندگی مسلمانان در جهان باشد.
معظم  مقام  وطن  مشهد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
من  افتخارات  از  داشت:  اظهار  بوده،  رهبری 
به عنوان یک شهروند این است که موطن من نیز 
این شهر مقدس و نورانی و دوست داشتنی است.

به عنوان  آیسسکو  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
نهادی علمی، فرهنگی و آموزشی وظیفه دارد در 
ایجاد تعامالت فرهنگی میان کشورهای اسالمی 
علوم  و  ارتباطات  آموزش،  افزود:  کند،  تالش 
مختلف از جمله اهداف تشکیل دهنده سازمان 
کشورهای  رشد  در  می تواند  که  بوده  آیسسکو 

اسالمی نقش مهمی ایفا کند.
وظیفه  اینکه  بر  تأکید  با  هاشمی  قاضی زاده 
بسیار  جهانی  صلح  ایجاد  در  مسلمان ها  همه 
سرشار  ما  دینی  تعالیم  کرد:  بیان  دارد  اهمیت 
این،  از صلح، دوستی و برادری بوده و عالوه  بر 
مسلمانان فرزندان پیامبری محسوب می شوند که 
رحمت للعالمین نامیده شده است.وی ادامه داد: 
با رفتارها و اعمال  باید  سخنان پیامبر اسالم را 
در  امروز  متأسفانه  چراکه  کرد  مقایسه  امروزی 
و  القاعده  تکفیری  جریان های  اسالم،  جهان 
داعش، اسالم را تضعیف کرده و چهره ای نامناسب 

از آن به دنیا معرفی کردند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به 
انتخاب اصفهان در سال 2006 به عنوان پایتخت 
فرهنگ اسالمی گفت: حاال پس از سال ها، مشهد 
این افتخار را پیدا کرده تا این عنوان را به دست 
در  بلندی  گام  انتخاب  این  امیدوارم  که  آورد 
راستای معرفی اندیشه های ناب و اصیل اسالمی 

باشد.
گردشگری  اینکه  بیان  با  هاشمی  زاده  قاضی 
در  گردشگری  مهم  شاخه های  از  یکی  مذهبی 
سال  در  داشت:  اظهار  می شود  محسوب  جهان 
به  زائر  میلیون   25 آمارها،  براساس  گذشته، 
مشهد سفر کردند که این امر، جاذبه های دینی 
اینکه  به  با اشاره  این شهر را نشان می دهد.وی 
مشهد در حوزه گردشگری درمانی و سالمت نیز 
دارای جایگاه ویژه ای است، گفت: بسیاری از مردم 
کشورهای منظقه و همسایه برای دریافت خدمات 

درمانی به این شهر سفر می کنند.
قاض  زاده هاشمی با اشاره به سابقه تمدن اسالمی 
بیان کرد: کشور ما با این پیشینه تمدنی درخشان، 
غنی و با تکیه بر گذشته پر بار خویش می تواند 
نقش مؤثرتری در عرصه تولید علم در جهان ایفا 
کند و امیدوارم سال 201۷ سالی سرشار از برکت 
و آرامش برای همه مسلمانان در عرصه زندگی 

فردی و اجتماعی باشد.
وی اضافه کرد: ایران رتبه شانزدهم جهان به دلیل 
رشد علمی و رتبه نخست در منطقه به علت تعداد 
مقاالت ثبت شده در پایگاه های بین المللی را دارد.

ثبت بیش از یک میلیارد رکورد 
اطالعاتی در تأمین اجتماعی

اجتماعی  تأمین  پژوهش  عالی  موسسه  رییس 
یک  نیازمند  اجتماعی،  تامین  سازمان  گفت: 
راهبرد جامع به منظور مدیریت و امنیت داده ها 
باید  و  فیزیکی و مدیریتی است  لحاظ فنی،  به 
در  اطالعات  و  داده ها  تبادل  فضای  در  امنیت 

سازمان تامین اجتماعی برقرار باشد.
به گزارش پیام زمان ، شهرام غفاری در همایش 
تبادل  فضای  امنیت  راهکارهای  و  چالش ها 
اطالعات در حوزه تأمین اجتماعی با بیان اینکه 
اجتماعی  تأمین  سازمان  برای  داده ها  امنیت 
تنوع و  باالیی است، گفت:  اهمیت بسیار  دارای 
تأمین اجتماعی یک علت مهم  تکثر داده ها در 

این اهمیت است.
وی افزود: تصور نمی کنم سازمانی وجود داشته 
باشد تا این میزان تنوع و تکثر داشته باشد و از 

مخاطبان چند ده میلیونی برخوردار باشد.
رییس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با 
بیان اینکه بیش از یک میلیارد رکورد اطالعاتی 
دارد،  اجتماعی وجود  تامین  داده ای در حوزه  و 
گفت: دسترسی ۷0 هزار کارمند به این اطالعات 
نشان دهنده اهمیت داده هاست. در سازمان تامین 
سوابق  از  اعم  بیمه شدگان  اطالعات  اجتماعی 
تحصیلی، بیماری و... ثبت می شود و 1.2 میلیون 
کارفرما و بیش از 13 میلیون بیمه شده به سوابق 
و اطالعات بیمه ای خود دسترسی دارند و جمعیتی 
اروپایی  از چند کشور  که ذکر شد معادل بیش 
بیماری  چون  اطالعاتی  داد:  ادامه  است.غفاری 
است  موجود  داده های  محرمانه ترین  جزو  افراد 
و ما اجازه افشای چنین اطالعاتی را نداریم. در 
واقع می توان گفت داده ها به دو نوع کم اهمیت 
و با اهمیت تقسیم بندی می شوند و برخی از آنها 
برخی مهم هستند که می توانند سرنوشت بیمه 
شده، کارفرما و در نهایت سازمان را تحت تاثیر 

قرار دهند.
اجتماعی  تامین  پژوهش  عالی  موسسه  رییس 
این پیام را می دهد که  اینها  اینکه همه  بیان  با 
سازمان تامین اجتماعی به یک راهبرد جامع برای 
مدیریت و امنیت داده ها به لحاظ فنی، فیزیکی و 
مدیریتی نیاز دارد، گفت: به این طریق امنیت در 
فضای تبادل داده ها برقرار می شود. هر راهبردی 
که اتخاذ می کنیم باید توجه داشته باشیم ضمن 
از داده ها طوری عمل کنیم  حفاظت حداکثری 
که دسترسی به داده ها برای مخاطبان ذی ربط از 
جمله محققان و پژوهشگران نیز به راحتی ممکن 

باشد.

طالق تبعات فردی و اجتماعی دارد
éفردéصباحیéعلیéسرگرد
کارشناسéادارهéآموزشéهمگانی

در تعریف طالق گفته شده است که طالق؛ به جدایی میان زن و مرد اطالق 
می شود؛ موضوعی که به دنبال خود تبعات فردی و اجتماعی بسیاری را 

به دنبال دارد.
طالق؛ هرچند در اسالم حالل شمرده شده است ولی از آن به عنوان 
مغضوب ترین حالل خداوند ، نام برده شده است؛ تا بدانجا که نبی مکرم 
اسالم)ص( در این خصوص، می فرمایند: منفورترین حالل در پیشگاه 
خداوند، طالق است؛ و همچنین فرموده اند: » زن بگیرید و طالق ندهید 
زیرا خداوند مردانی را که مکرر زن بگیرند و زنانی را که مکرر شوهر کنند را 
دوست ندارد« و اینکه« خداوند متعال طالق را دشمن می دارد« و » زشت 
ترین کار حالل نزد خداوند، طالق است« و فرموده اند« ازدواج کنید و طالق 
ندهید؛ زیرا عرش از وقوع طالق می لرزد« و نیز فرموده اند:« بدترین حالل 

نزد خداوند طالق است«.
امام صادق در خصوص طالق فرموده اند: »از چیزهایی که خداوند - عز و 
جل - حالل فرموده هیچ چیز نزد او منفورتر از طالق نیست، خداوند مردی 
را که زیاد زن طالق می دهد و هر زمان زنی را تجربه می کند دشمن می 
دارد«.و نیز فرموده اند: » بدترین خانه نزد خداوند، خانه ای است که به 

واسطه طالق از هم پاشیده می شود«.
اسالم برای آرامش و آزادی انسان ها اهمیت ویژه ای قایل است و علیرغم 
زشتی و منفوریت طالق در این دین، این حق برای زوجین محترم شمرده 
شده است تا از این طریق از مشکالت الینحل و غیر قابل تحمل بعضی از 
زندگی ها خود را رها نمایند هر چند که توصیه موکد اسالم به حفظ حریم 
و حرمت خانواده و خودداری از متارکه و طالق می باشد و آن را به عنوان 

آخرین چاره و راهکار عنوان نموده است.
در همین رابطه امام علی می فرمایند:«ازدواج کنید ولی طالق ندهید زیرا 
عرش الهی از طالق به لرزه در می آید«. و همچنین در مذمت آن امام 
صادق فرموده اند:« هیچ چیز حاللی مانند طالق مبغوض و منفور پیشگاه 

الهی نیست«. 
طالق به زعم خود می تواند آسیب های فراوانی را به دنبال داشته باشد که 
به عنوان نمونه می توان به فرزندان طالق، اشاره کرد؛ که طالق اثرات منفی 
بسیاری را متوجه آنان می سازد اثراتی همچون افسردگی، سرخوردگی، 
اعتیاد و ... که این اثرات منفی در کودکان می تواند بصورت گوشه گیری، 

فرار از خانه، ایجاد رابطه با گروه های ناسالم و ... بروز کند .
خانواده در حقیقت اولین مامن و پناهگاه هر انسانی بشمار می رود که می 
تواند در آینده زندگی آنان نقش تعیین کننده و ویژه ای داشته باشد؛ چرا 
که خانواده؛ مهمترین و اساسی ترین نهادهای مدنی است که وجود هر 
گونه خلل و آسیبی در آن می تواند تاثیرات مخربی را در روحیه و آینده 
فرزندان به دنبال داشته و زمینه انحراف آنان را از قوانین و مقررات اجتماعی 

به همراه داشته باشد.
طالق؛ موجب از هم گسیختگی خانواده ها می شود، چرا که فرزندان به 
حضور و وجود پدر و مادر هر دو احتیاج دارند و در صورت عدم حضور هر 
یک از آنها در خانه و حریم خانواده، یک خالء بزرگ عاطفی برای آنها ایجاد 

می شود که در بسیاری از موارد غیر قابل جبران و ترمیم می باشد.
از دیگر مشکالت و مصائب طالق این است که فرزندی که تا قبل از طالق 
خانواده را تکیه گاه خود فرض می کرده است حاال بعد از طالق شاهد از 

پاشیده شدن آن تکیه گاه  و در نتیجه یاس و نا امیدی او می شود.
همیشه تنها یک مشکل و مساله خاص در طالق مورد نظر نمی باشد 
بلکه همواره زوجها دالیل مختلفی را برای طالق خود بیان می کنند؛ 
دالیلی همچون عدم تفاهم، اختالف طبقاتی، تفاوت های تحصیلی، اعتیاد، 
پرخاشگری و تند خویی، فقر و بیکاری، شبکه های اجتماعی و .... که قابل 

بررسی و کنکاش می باشند.
تحقیقات نشان می دهد که طالق در خانواده هایی که یکی از والدین وجود 
ندارند رشد کودک در جنبه های مختلف اجتماعی، عاطفی و حتی عقلی 
هم با مشکل مواجه خواهد شد و اگر این جدایی و طالق در سالهای اول 
زندگی  فرزندان انجام گیرد تاثیرات نامطلوب آن بیشتر و عمیق تر از مرگ 

یکی از والدین خواهد بود.
معموال بسیاری از کودکان پس از جدایی والدینشان از لحاظ تغذیه ای دچار 
مشکل می شوند و بازی هایشان حاکی از افسردگی آنان دارد و همچنین و 
برخی از آنان دچار کابوس و شب ادراری شده و همواره احساس گناه می 

کنند و از طرفی کمتر لبخند می زنند و بیشتر گریه می کنند.
این اتفاق نا گوار)طالق( خصوصیات حساس دوران بلوغ را شدت می بخشد 
و می تواند موجب بروز تمایالت افراطی در این مرحله از رشد شود و موجب 
پر رنگ شدن احساس رنج و منفی بافی، مقاومت، عدم ایجاد رابطه با سایر 
افراد بخصوص افراد خانواده شود؛ چرا که فقدان هر کدام از والدین مشکالت 
خاص خود را به همراه دارد. به عنوان مثال: نبود پدر می تواند موجب 
کاهش مدیریت در خانه شود و نبود مادر موجب کاهش فضای عاطفی 
خانواده شود . از این رو با وجود این گونه کمبودها فرزندان در بیرون از 
محیط خانه به دنبال جبران خالهای عاطفی و روحی خود هستند که در 
مواردی هم به فرار از خانه، اعتیاد، کارتون خوابی، سرقت و ... منجر می شود.

نمی توان با فضای مجازی 
به شکل صرفًا کنترلی برخورد کرد

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه نمی توان با فضای مجازی دستورالعملی 
و صرفاً کنترلی برخورد کرد، گفت: دانش آموزان باید به شکلی خالق و 
مثبت، فعالیت های علمی و آموزشی خود را با استفاده از این فضا انجام 
دهند.فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش در نهصد و 
چهلمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش اظهار داشت: تمام سعی و 
تالش ما این است که آموزش و پرورش از آموزش محور بودن به تربیت 

محور بودن سوق یابد.
وی با بیان اینکه باید از فضای مجازی استفاده بهینه کنیم، ادامه داد: همه 
باید کمک کنند تا رویکرد جدید آموزش و پرورش را در فضای تعلیم و 
تربیت جا بیندازیم و در این راستا سند تحول بنیادین به خوبی این مسئله 

را  تبیین و مشخص کرده است.
احمدی دانش آشتیانی با تأکید بر اینکه زیرساخت های اجرای مفاد سند 
تحول به خوبی باید فراهم شود، خاطر نشان کرد: دوره ابتدایی مهم ترین 
دوره برای سرمایه گذاری اساسی در آموزش و پرورش است زیرا شاکله 
تربیتی دانش آموزان در این دوره شکل می گیرد؛ به این خاطر باید روی دو 

مقوله کتاب های درسی و تربیت معلم کار بیشتری صورت گیرد.
وی با بیان اینکه نمی توان با فضای مجازی دستورالعملی و صرفاً کنترلی 
برخورد کرد، گفت: دانش آموزان باید به شکلی خالق و مثبت، فعالیت های 

علمی و آموزشی خود را با استفاده از این فضا انجام دهند.

مهلت ثبت نام باسواد شدن تا پایان بهمن ماه

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: مهلت ثبت نام اولیای بیسواد 
دانش آموزان در کالس های سوادآموزی تا پایان بهمن ماه امسال است.

به گزارش پیام زمان به نقل از مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت 
به  باقرزاده رئیس  سازمان نهضت سوادآموزی  آموزش و پرورش، علی 
مهلت ثبت نام والدین بیسواد دانش آموزان در کالس های سوادآموزی تا 
پایان بهمن ماه اشاره کرد و اظهار داشت: 150 هزار نفر از والدین بیسواد 

باقی مانده اند تا در دوره های سوادآموزی شرکت کنند.
مختلف  دوره های  در  نفر  هزار  جاری 81  هفته  تا  اینکه  بیان  با  وی 
سوادآموزی ثبت نام کرده اند، افزود: امیدواریم این پوشش سوادآموزی را 
به 100 هزار نفر تا پایان سال برسانیم و اولیای بیسواد دانش آموزان، از 

سواد بهره مند شوند.
باقرزاده تصریح کرد: آموزش جزو حقوق اولیه شهروندان و رکن اصلی 

توانمندسازی است.

یادداشتخبر

رییــس  و  جمهــوری  رییــس  معــاون 
صنایــع  فرهنگــی  میــراث  ســازمان 
اســت  معتقــد  گردشــگری  و  دســتی 
برجــام پــروژه ایــران هراســی را شکســته 
اســت و بــا رفــع انســداد سیاســی تعامــل 
ایــران و جهــان بــه ویــژه در زمینــه 

گردشــگری رو بــه گســترش اســت.
ــت  ــن نشس ــور در اولی ــدی پ ــرا احم زه
رســانه ای خــود پــس از انتصــاب بــا 
خبرنــگاران داخلــی و خارجــی اظهــار 
کــرد: بیشــترین ثمــره برجــام در ســازمان 

ــت. ــر اس ــوه گ ــی جل ــراث فرهنگ می
در  دنیــا  معتبــر  نشــریات  افــزود:  وی 
ســال 2016 ایــران را بــه عنــوان یکــی از 
ــد و  ــی کردن ــا معرف ــد دنی ــن مقاص برتری
از تمــدن کهــن و تنــوع ســرزمینی ایــران 

ــد. ــد کردن تمجی
احمــدی پــور تاکیــد کــرد: اســتفاده از 
ــی  ــزرگ م ــران ب ــی ای ــت ژئوپلتیک ظرفی
توانــد بــه پــر رنــگ کــردن جایــگاه ایــران 
جهــان  و  منطقــه  کشــورهای  بیــن  در 
ــران در  ــته ای ــت فروکاس ــد و منزل بیانجام
منطقــه جنــوب غربــی آســیا را بازگردانــد.

دســتگاه  وقتــی  داد:  ادامــه  وی 
ــا  ــت ب ــم توانس ــت یازده ــی دول دیپلماس
ــده  ــن پرون ــم تری ــت مه ــر و مدیری تدبی

ــه نتیجــه  ــا را ب ــی و هســته ای دنی حقوق
ــا از  ــا دنی ــا ب ــالت م ــام تعام ــانند نظ برس
ــید  ــی رس ــه پویای ــرا ب ــتم می ــک سیس ی
ــف  ــی بازتعری ــن الملل ــبات بی و در مناس

ــت. ــورت گرف ــی ص اساس
رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی عنــوان 
کــرد: عمــده ســرمایه گــذاری هایــی 
کــه بعــد از برجــام در امــور ســازمان 
ــوط  ــاده مرب ــاق افت ــی اتف ــراث فرهنگ می

کــه  اســت  خارجــی  هیــات   20 بــه 
ــل  ــه هت ــذاری در زمین ــرمایه گ ــرای س ب
ســازی بــه ایــران آمدنــد و در ایــن مــورد 

ــت.  ــوده اس ــتاز ب ــه پیش کشورفرانس
ــرمایه  ــی از س ــت: برخ ــور گف ــدی پ احم
گــذاران کشــور ترکیــه نیــز پیشــنهاد 
ــد  ــران داده ان ــل را در ای ــاخت 10 هت س
ــاه  ــان تفاهــم در اردیبهشــت م کــه از زم
ــا کنــون ایــن مســاله در  ســال گذشــته ت

ــت و در مراحــل بررســی  دســتور کار دول
ــرار دارد. ق

از برجــام وارد  بعــد  تاکیــد کــرد:  وی 
یــک فضــای تعاملــی شــده ایــم بــه ایــن 
شــکل کــه کشــورهایی کــه در مقابــل مــا 
ــای  ــده ه ــون در پرون ــتند اکن ــرار داش ق
ــکو  ــر در یونس ــت اث ــرای ثب ــترک ب مش
ــا  ــروژه هــای م ــا ســرمایه گــذاری در پ ی
اقــدام مــی کننــد و ایــن از دســتاوردهای 

ــام اســت. روشــن برج
معــاون رییــس جمهــوری خاطرنشــان 
بــدون  گــذاری  ســرمایه  هیــچ  کــرد: 
ــع مشــکل  ــی چــون رف ــع دغدغــه های رف
نقــل و انتقــال مالــی ، بازگشــت ســرمایه 
ســرمایه  بــه  حاضــر  دیگــر  مــوارد  و 
ــه  ــدری حوصل ــر ق ــت و اگ ــذاری نیس گ
ــا  ــان ب ــرات م ــار مذاک ــه پرب ــم نتیج کنی
ــار  ــه از آث ــی ک ــذاران خارج ــرمایه گ س
بــارز برجــام اســت را بــه زودی مشــاهده 

ــرد. ــد ک خواهی
ــام  ــد از برج ــه داد: بع ــور ادام ــدی پ احم
ــعه  ــور توس ــه منظ ــا ب ــور دنی ــا 3۷ کش ب
ــم  ــام دادی ــد انج ــو روادی ــگری لغ گردش
و بــه جــز 10 کشــور دنیــا بــا تمــام 
انجــام  زمینــه  در  جهــان  کشــورهای 
ــم. ــر داری ــم نظ ــرودگاه تفاه ــزای ف وی

معاون رییس جمهوری :

برجام، ایران هراسی را شکست
 انسداد سیاسی مانع توسعه گردشگری

مخزن گازوئیل ادعا شده 
در پالسکو شایعه است

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران مواردی را در 
خصوص ساختمان پالسکو اعالم کرد.

احمد مسجد جامعی اظهار کرد: هیچ تولیدی در ساختمان 
ابزار تولیدی چندانی در  پالسکو نبوده و به همین دلیل 
ادعا  گازوئیل  مخزن  است.همچنین  نمانده  باقی  آوار  زیر 
شده در طبقات باال به هیچ وجه صحت ندارد ولی منبع 
آب آتش نشانی و منبع آب شرب در بام ساختمان وجود 

داشته است.
نبوده  افزود:شغل پالستیک فروشی در کل مجموعه  وی 
است.داخل  پالسکو  ساختمان  اسم  که  چند  هر  است 
راهروها و راه پله ها نیز به هیچ وجه انبار کاال نبوده است.

بیان  با  تهران  شهر  شورای  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
بازدید آتش  از  اینکه فقط یک بار شورای ساختمان بعد 
داده اند  فرار  پله  ایجاد  ضرورت  مورد  در  اخطاریه  نشانی 
نماینده  به  ساختمان  شورای  توسط  اخطاریه  گفت:این 
مالک در طبقه چهاردهم ساختمان که دفتر مالک )بنیاد 

مستضعفان است( تحویل داده شده است.
مسجدجامعی ادامه داد: آتش نشانی نیز یک بار در چند 
ماه گذشته بازدید از ساختمان داشته و پس از آن گفته اند 
وضعیت شیر و شلنگ داخل ساختمان که از قبل تعبیه 
شده بود قابل قبول است ولی نقص اصلی را نداشتن راه 

پله اعالم کرده است.

بیش از 300 هزار تن خون
 اهدا کردند

اداره کل انتقال خون استان تهران از اهدای خون توسط 
306 هزارو 194شهروند تهرانی از ابتدای فروردین تا پایان 

دی ماه سالجاری خبر داد.
364هزارو889  تهران،  استان  خون  انتقال  از  گزارش  به 
تن در 10ماهه سال جاری به مراکز اهدای خون مراجعه 
کردند که306 هزارو 194 تن موفق به اهدای خون شدند 
که این آمار نسبت به سال گذشته 9 درصد افزایش داشته 
است.در مدت زمان یاد شده اهداکنندگان مستمر بیش از 
134 هزار تن بودند و پس از آن بیشترین آمار اهدا به اهدا 

کنندگان با سابقه و سپس بار اول اختصاص دارد.
بر اساس این گزارش در دی ماه 38 هزار و 331تن برای 
اهدای خون به مراکز اهدای خون مراجعه کردند که 31 
هزارو 9۷1 تن موفق به اهدای خون شدند که این آمار 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 16درصد رشد داشته 
است.از ابتدای سال تا پایان آذرماه سالجاری یک میلیون 
و 990 هزار و 193 داوطلب اهدای خون در سراسر کشور 
به مراکز انتقال خون مراجعه کرده که یک میلیون و 59۷ 

هزار و 896 نفر موفق به اهدای خون شدند .

نقش موثرمشهد 2017
در شکل گیری گفتمان سازی 

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: نقش 
و جایگاه زنان در رویداد مشهد 201۷ و انتخاب این شهر 
توجه  مورد  باید  اسالم  جهان  فرهنگی  پایتخت  عنوان  به 
افتتاحیه  آیین  حاشیه  در  موالوردی  قرارگیرد.شهیندخت 
رویداد مشهد پایتخت فرهنگی جهان اظهار کرد: جایگاه زنان 
در سطح جوامع اسالمی باید تبیین شود و در کنفرانس ها 
و جلسات مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. وی با 
یادآوری تدارک و تدوین برنامه های مختلف در طول 52 
هفته سال 201۷ گفت: یکی از هفته های این سال به زنان 
اختصاص یافته و این امر به طور یقین می تواند دستاوردهای 
بسیار رزشمندی را در اعتالی جایگاه زنان در بین کشورهای 

اسالمی داشته باشد. 
به عنوان  از سخنانش گفت:  مشهد  وی در بخش دیگری 
نقش  تواند  می   201۷ سال  در  اسالمی  فرهنگ  پایتخت 
های  فرقه  میان  گفتمان سازی  و  گیری  در شکل  موثری 
اسالمی ایفا کند. وی با بیان اینکه مشهد، هم چنین می 
تواند نقش مهمی در شکل گیری وحدت میان جوامع اسالمی 
داشته باشد، اظهار کرد: این شهر به دلیل ظرفیت های بسیار 
زیادی که در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و علمی در اختیار 
دارد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم تعیین و معرفی 
آموزشی)آیسسکو(  و  فرهنگی  علمی،  سازمان  است.  شده 
وابسته به سازمان کنفرانس اسالمی هر ساله سه کشور را از 
حوزه کشورهای آفریقایی، عربی و اسالمی غیرعربی به عنوان 

پایتخت فرهنگ اسالمی انتخاب می کند. 

شورای  مردمی  مشارکت های  کمیته  رییس 
که  دیداری  در  گفت:  تهران  شهر  اسالمی 
گردن  به  را  ِدین  دو  داشتم،  نشانان  آتش  با 
شورا  اعضای  است  الزم  که  گذاشتند  من 
و  سیصد  در  راستگو  کنند.الهه  عملی  را  آن 
ضمن  تهران  شهر  شورای  جلسه  سیزدهمین 
نشانان  آتش  از  تسلیت شهادت جمعی  عرض 
فداکار و تعداد دیگری از هموطنان در حادثه 
ریزش ساختمان پالسکو، به ایثارگری نیروهای 
و گفت:  کرد  اشاره  بدو حادثه  از  نشانی  آتش 
بیش از 200 نفر از آتش نشانان در کنار دیگر 
نیروهای امدادی در سه شیفت کاری سخت و 
نفس گیر به آواربرداری و جستجوی مفقودین 
فراموش  هیچگاه  ایثارگری  این  که  پرداختند 
نخواهد شد.وی با تاکید براینکه حادثه پالسکو 
قطعا  و  نبوده  تهران  شهر  در  حادثه  اولین 
آخرین حادثه نیز نخواهد بود، افزود: مسئولین 
باید عبرت بگیرند و برای دیگر حوادث احتمالی 

و غیر مترقبه برنامه ریزی کنند.
فعالیت  از  و حمایت  افزایی  توان  رییس ستاد 
ادامه  در  تهران  شهر  نهاد  مردم  سازمان های 
به بیانات مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( 

اشاره کرد و افزود: ایشان تاکید کردند که باید 
برقرار  مسئولین  میان  خدمتگذاری  مسابقه 
مورد  پیش  از  بیش  باید  مهم  این  که  باشد 
این  اینکه  بیان  با  گیرد.راستگو  قرار  توجه 
بیدارباش  زنگ  خود،   تلخی  کنار  در  حادثه 
کرد:  تصریح  بود،  مسئولین  از  بسیاری  برای 
قطعا افراد بسیاری در این حادثه مسئول اند و 
باید مورد  اما آنچه  امر کامال محرز است،  این 
توجه قرار گیرد، پاسکاری توپ مسئولیت میان 
دستگاه هاست که تنها پیامد آن ایجاد تشویش 

بیش از بحران ایجاد شده در جامعه است.
مقام  پیام  باید  مسئولین  اینکه  بیان  با  وی 
بار   و  داده  قرار  را فصل الخطاب  معظم رهبری 
نکنند،  تحمیل  جامعه  به  را  جدیدی  روانی 
تاکید کرد: قطعا جلسات کارشناسی علت بروز 

حادثه را مشخص خواهد کرد.
عضو چهارمین دوره شورای اسالمی شهر تهران 

با بیان اینکه الزم است هر سازمان به تناسب 
برنامه ریزی  با  شده  واگذار  تکالیف  و  وظایف 
در  را  احتمالی  حوادث  از  پیشگیری  صحیح 
نقاط  باید  کرد:  تصریح  دهد،  قرار  کار  دستور 
چنین  شاهد  آینده  در  تا  شود  برطرف  ضعف 

وقایع ناگواری نشویم.
شورای  مردمی  مشارکت های  کمیته  رییس 
سه  وقت  که  حالی  در  تهران  شهر  اسالمی 
میکروفون  با  و  بود  شده  تمام  تذکرش  دقیقه 
اینکه  بیان  با  می زد،  فریاد  در صحن  خاموش 
آتش نشانان سوختند تا دیگران نسوزند، افزود: 
از زمان وقوع این حادثه ناگوار تنها واژه ای که 
برکفان  جان  این  برازنده  و  شود  می  شنیده 
است، شهید است و این درحالی است که بنیاد 
شهید به معنای واقعی این عنوان را برای آتش 

نشانان خذف کرد.
ارائه  خصوص  در  شهر  شورای  مصوبه  به  وی 

آتش  ایثارگران  و  باختگان  جان  به  تسهیالت 
به  هنوز  مهم  این  گفت:  و  کرد  اشاره  نشانان 
عملی  اگر  چراکه  نشده  محقق  واقعی  معنای 
شده بود، همسر شهید قانع با وجود یک فرزند 
اکنون با 10 روز حقوق زندگی نمی کرد و این 
نشانان  آتش  یکماه  حقوق  که  است  درحالی 

بسیار ناچیز است.
شورای  مردمی  مشارکت های  کمیته  رییس 
آتش  با  خود  دیدار  به  تهران  شهر  اسالمی 
گفت:  و  کرد  اشاره  ایستگاه ها  از  یکی  نشانان 
آتش نشانان دو دین را به گردن من انداختند 
و آن تصویب الیحه حمایتی درخصوص سختی 
آتش  جانباختگان  شدن  اطالق  شهید  و  کار 
این  شورا  اعضای  امیدوارم  که  است  نشانی 

مطالبه به حق را عملی کنند.
ایثارگر  شهید  اطالق  اینکه  بیان  با  راستگو 
برای  شهر  شورای  اعضای  مطالبه  به  باید 
آتش نشانان تبدیل شود، افزود: شهید خدمت 
از  ایثار و فداکاری نیست و  شایسته این همه 
بنیاد شهید تقاضا دارم که این خواسته را که 
امروز تنها خواست آتش نشانان و اعضای شورا 
نیست و بلکه مطالبه مردم است را عملی کند.

راستگو:

»پالسکو«، زنگ بیدارباش مسووالن است

و  ایدز  کنترل  و  پیشگیری  اداره  رئیس 
بهداشت،  وزارت  آمیزشی  های  بیماری 
به  با توجه  درمان و آموزش پزشکی گفت: 
موارد جدید ابتال به اچ آی وی در سال های 
و  شده  جنسی  طریق  از  انتقال  روند  اخیر 

درصد ابتالی زنان روبه افزایش است.

حاشیه  در  کازرونی  افسر  پروین  دکتر 
نشست منطقه ای هماهنگی نحوه عملیاتی 
کنترل  استراتژیک  برنامه  چهارمین  شدن 
نفر   22۷ و  هزار   33  : گفت  اهواز  در  ایدز 
مبتال به اچ آی وی تا آخر شهریور ماه در 
موارد  این  از  و  است  شده  شناسایی  کشور 

حدود نزدیک به 25 هزار نفر زنده هستند. 
وی افزود: از این تعداد، حدود 68 درصد راه 
انتقال، اعتیاد تزریقی و 18.6 درصد، تماس 

جنسی اعالم شده است. 
کازرونی ادامه داد: در 6 ماه نخست امسال، 
اچ  ویروس  به  ابتال  موارد  تا 41 درصد   40
آی وی )ایدز( از طریق جنسی و 38 درصد 
از طریق اعتیاد تزریقی در کشور اعالم شده 

است. 
و  ایدز  کنترل  و  پیشگیری  اداره  رئیس 
بهداشت،  وزارت  آمیزشی  های  بیماری 
درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: تخمین 
زده شده حدود ۷5 هزار مورد مبتال به اچ 
آی وی در کشوروجود دارد یعنی 30 درصد 
این موارد شناسایی و ۷0 درصد این موارد 

از وضعیت خود بی اطالع هستند. 
این مسئول اظهار کرد: تشخیص زودهنگام، 
بسیار  کمک  مبتال  فرد  درمان  و  مراقبت 
فرد  برای  معمولی  عمر  داشتن  به  زیادی 
حجم  کاهش  با  دیگر  طرف  از  و  کند  می 
ویروس دربدن فرد، از انتقال به دیگران نیز 

جلوگیری می شود. 
کازرونی با اشاره به اینکه برای پیشگیری و 
کنترل اچ آی وی به ویژه در گروه جوانان 
معرض  در  گروههای  عنوان  به  نوجوانان  و 
مورد  باید  اطالع رسانی  و  آموزش   ، آسیب 
قرار گیرد گفت: در آموزش دو اصل  توجه 
یک  از  گیرد  قرار  کار  دستور  در  باید  مهم 
فرزند  های  مهارت  باید  مادر  و  پدر  طرف 
با  چگونه  بدانند  که  بگیرند  فرا  را  پروری 
و  کنند  برخورد  خود  نوجوان  و  کودک 
مهارتهای  جوان  و  نوجوان  دیگر  طرف  از 

زندگی سالم را کسب کند. 
که  صورتی  به  کرد:  اضافه  مسئول  این 
کنترل  را  اضطراب  و  استرس  چگونه  بداند 
کند و مهارت و قاطعیت نه گفتن، افزایش 
را  تصمیم گیری صحیح  و  نفس  به  اعتماد 
های  آسیب  از  را  خود  بتواند  تا  بگیرد  یاد 
اجتماعی که در نهایت به اعتیاد، رفتارهای 
جنسی پرخطر و ابتال به عفونتهای آمیزشی، 
شود،  می  منتهی  وی  آی  اچ  و  هپاتیت 

محافظت کند. 

افزایش ابتال به  اچ آی وی
 ازطریق تماس های جنسی 
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ویتامین B12 از رفع احساس 
خستگی و دادن انرژی به بدن!

که  چرا  است  انرژی  ویتامین   B12 ویتامین 
واقعا به بدن انرژی مضاعفی می دهد. نقش این 
ویتامین در رفع خستگی بدن و سرعت بخشیدن 
به متابولیسم است. گلبول های قرمز خون نیز 
هموگلوبین  هستند.  هموگلوبین  تولید  مسئول 
اکسیژن را از ریه به سرتاسر بدن منتقل می کند.
بسیاری از مردم این ویتامین را در عضله شان 
تزریق می کنند. تزریق در عضله به جذب بهتر 
از  اکثرا  افراد  این  کند.  ویتامین کمک می  این 

احساس خستگی مزمن رنج می برند.
این  تزریق  با  که  معتقدند  افراد  این  از  ای  عده 

ویتامین کاهش وزن داشته اند.
باعث  مستقیم  طور  به  ویتامین  این  تزریق  اما 
باعث  علتی  چه  پس  شود.  نمی  وزن  کاهش 

کاهش وزن این دسته می شود؟
 B12 ویتامین  دارند.  وجود  زیادی  فاکتورهای 
که  می شود  بدن  ساز  و  افزایش سوخت  باعث 
این مساله به نوبه خود باعث کاهش وزن خواهد 
که  هستند  کسانی  معموال  افراد  گونه  این  شد. 
تمایل به حفظ سالمتی و آگاهی از سالمتی بدن 
خود را دارند بنابراین رژیم های گیاه خواری و 
طرفی  از  کنند.  می  رعایت  را  اندام  تناسب  یا 
کوباالمین باعث انرژی بخشیدن به بدن می شود 
و به این افراد انرژی الزم برای ورزش و فعالیت 
غذایی شان  رژیم  و همچنین حفظ  بدنی  های 
را می دهد. همچنین این ویتامین نقش مهمی 
در کاهش استرس و افسردگی دارد، یعنی باعث 
کاهش مواردی که ارتباط زیادی به افزایش وزن 
زیادی که  منفعت های  کنار  دارند می شود.در 
دریافت این ویتامین برای بدن دارد ممکن است 
برخی عوارض جانبی را برای برخی افراد که دارو 
و یا مواد دیگری را همزمان مصرف می کنند و 
به همراه  بدنی خاصی هستند  دارای شرایط  یا 
با  تزریق آن  از  بنابراین حتما قبل  باشد  داشته 

پزشک مشورت کنید.

B12 کمبود ویتامین
برای  جدی  خطر  یک  ویتامین  این  کمبود 
سالمتی به شمار می آید. در حالت طبیعی بدن 
به میزان الزم این ویتامین را جذب می کند اما 
در مواردی مانند بیماری و یا پیری ممکن است 
این ویتامین به درستی جذب بدن نشود و بدن 
کمبود آن را احساس کند. کاهش وزن یکی از 
عالئم کمبود این ویتامین است. در موارد شدید 
تر ممکن است منجر به آسیب دائمی عصبی در 
این  نیز بشود. مقادیر کافی  صورت عدم درمان 
درست  کارکرد  و  سالمتی  حفظ  برای  ویتامین 
بدن بسیار ضروری است و فرد مبتال به کمبود 
تزریق  یا  و  کپسول  دریافت  با   B12 ویتامین 

عضالنی تحت درمان قرار خواهد گرفت.

B12 رژیم غذایی و ویتامین 
زمانی که رژیم غذایی خاصی را دنبال می کنید 
و  دارید  متعادلی  رژیم  که  شوید  مطمئن  باید 
تمامی مواد مغذی مورد نیاز بدنتان از طریق این 
رژیم به بدنتان خواهد رسید. کوباالمین یکی از 
این مواد مغذی است که باید در رژیم غذایی تان 

گنجانده شود.

 سالمت و تغذیه

وسواس در کودکان را جدی بگیرید
بهترین نوع درمان اختالل وسواس در کودکان استفاده از روش های 
را  فرزندان وسواسی  توصیه جدی می شودحتما  است.  رفتاردرمانی 
چند جلسه نزد روان شناس کودک و نوجوان ببرید چرا که درمان 

کودکان دارای روشهای خاص خود است.
بر طبق این روش ها، ابتدا رفتار درمانگر، کودک را تشویق می کند 
تا افکار و آئین های وسواسی خود را به طور دقیق و جزءبه جزء شرح 
دهد، تا او بتواند اجزای کلیدی این رفتارها را شناسایی کند. آن گاه 
از رفتارهای وسواسی اش  انجام دادن کدام یک  از او می پرسد که 
ضروری نیست و آیا می تواند بدون آن که نگران و مضطرب شود، از 

انجام آن بخش از رفتارهایش صرف نظر کند.
در این مرحله درمانگر، ضمن پذیرش حاالت، افکار و رفتار کودک، 
بفهماند که هر فردی ممکن است در مواردی  او  به  سعی می کند 
دالیل  به  که  شود  وسواسی  ذهنی  اشتغاالت  و  رفتار  دچار خشکی 
نامفهومی مدام آن ها را تکرار می کند. هدف او از این کار آن است 
که تا حدود زیادی افکار وسواسی کودک را متزلزل کند تا حدی که 
رفته رفته بتواند گام های موثری برای حذف این گونه رفتارها بردارد.  
گروه دیگری از رفتار درمانگران که روش های خود را بر پایه دیدگاه 
وسواس  اختالل  درمان  برای  نیز  اند  کرده  استوار  درمانی  شناخت 
بیاموزند که چگونه می  ابتدا به کودک  در کودکان سعی می کنند 
تواند احساسات و افکارش را درباره فکر و عملی که انجام می دهد، 
 تغییر دهد. برای مثال، اگر کودکی وسواس دست شستن دارد، از او 
چرب،  آلود،  گل  کند)مثاًل  کثیف  را  هایش  دست  که  خواهند  می 
خمیری، ماسه ای و ...( و سعی کند بدون آن که چندین بار دست 
بازی  انتهای  در  فقط  و  دهد  ادامه  خود  بازی  به  بشوید  را  هایش 
دستش را بشوید. در این روش، تغییر نگرش کودک درباره کثیفی 
و آلودگی مدنظر است و این که او بتواند به خود بقبوالند که خمیر 
بهداشتی درست  مواد  از  که  است  کودکان  برای  بازی  وسیله  نوعی 
دست  بار  چندین  خمیربازی  حین  در  نیست  لزومی  و  است  شده 
هایش را بشوید. روش های درمان رفتاری، زمانی که اعضای خانواده 
هم درگیر حل مشکل شوند، بهترین شیوه درمان محسوب می شود.
طبق نظر روانشناسان و متخصصان علوم رفتاری، کودکانی که برای 
درمان خود از این گونه شیوه ها استفاده می کنند، نیاز به حمایت، 
همکاری و مشارکت تمام اعضای خانواده دارند. در حقیقت، درصد 
زیرا  شود،  می  کم  خیلی  خانواده  همراهی  بدون  کودک   بهبودی 
شیوه های درمان شناختی رفتاری اغلب با قدری اضطراب و نگرانی 
توام هستند که اگر حمایت روانشناس، والدین و اعضای خانواده را 

همراه نداشته باشد، درمان و بهبود کودک را به تاخیر می اندازد.
باید  او   زمانی که کودکی دچار مشکل وسواس می شود، اطرافیان 
ندارد.  تقصیری  و  گناه  کودک  که  باشند  داشته  توجه  نکته  این  به 
وقتی شما  قصد درمان و بهبودی کودک را دارید، باید از هر جهت 
او را مورد حمایت خود قرار دهید. شما باید بتوانید کمترین بهبودی 
قرار  و حمایت خود  تشویق  مورد  را  او  و  دهید  تشخیص  را  کودک 
و  حساس  موضوع  این  به  نسبت  باید  خانواده  اعضای  تمام  دهید. 
هوشیار باشند. آنان باید تا حد امکان شرایط را برای کودک آرام و 
عادی نگه دارند تا او بتواند مشکالت و سختی های درمان را راحت تر 
تحمل کند. خانه ای پرتنش و اضطراب هیچ گاه نمی تواند به کودک 
درمانگری  های  شیوه  از  ناشی  تشویش  و  نگرانی  با  تا  کند  کمک 

مقابله نماید.
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کودکانه

فرزندان در هر محیطی که رشد پیدا می کنند 
 به همان ترتیب و با همان رویه در جامعه عمل 
خانواده  محیط  در  که  رفتاری  هر  و  کنند  می 
بود.  خواهد  تاثیرگذار  نیز  آنان  در  شد  انجام 
آسمونی  دارد.  جامعه  در  مهمی  تاثیر  خانواده 
تاثیرات  مورد  در  مفیدی  مطالب  مقاله  این  در 
کرده  تهیه  خوبان  شما  برای  جامعه  و  خانواده 

است که در ادامه می خوانید.
و  فرهنگ  جامعه،  با  تولد  هنگام  از   انسان 
باید.  انطباق می  ها  آن  و هنجارهای  ها  ارزش 
دسته  دو  به  گذشته  در  گذار  تأثیر  های  نظام 
خانواده و جامعه تقسیم می کردند و بر اساس 
بخش  دو  به  نیز  را  اجتماعی شدن  مراحل  آن 
کردند،  می  بندی  تقسیم  دومین  و  نخستین 
این تشخیص حاصل شده است، که  امروزه  اما 
درون جامعه نیز انسان ها به یک نسبت تحت 
تواند  می  ها  آن  از  دسته  هر  و  نیستند  تاثیر 
در  لذا  و  گیرد  قرار  متفاوت  عوامل  تاثیر  تحت 
می  طی  را  شدن  اجتماعی  مختلفی،  مراحل 
کند، مسیری مثل مدرسه، دانشگاه، محیط کار 
و آموزش و… هر یک به گونه ای می تواند بر 
تاثیر  با جامعه  ها  آن  تطبیق  و  ها  انسان  روی 

گذار باشد.
اول  بر رشد و شخصیت در درجه  موثر  عوامل 
به ان بستگی دارد که اولیا و مربیان چه اهدافی 
پرورش  معیارهای  از  یکی  کنند.  می  دنبال  را 
صحیح در جامعه، سالمت کامل جسمی، روانی، 

فکری و عاطفی و… خانواده های آن است.
انکار  یکدیگر  بر  جامعه  و  فرد  متقابل  تأثیرات 
طور  به  سالم  ی  جامعه  بنابراین  است.  ناپذیر 
است،  سالم  های  خانواده  برگیرنده  در  مسلم 
سالم  فرزندانی  پرورش  با  سالم  های  خانواده 
جامعه  روی  بر  را  سازندگی  و  سالمت  درهای 

می گشایند.
یکی از نیازهای اساسی والدین و معلمان در امر 
تربیت و پرورش اخالقی کودکان، برقراری ارتباط 
سالم با آن هاست، ارتباط صحیح بین پدر و مادر 
و روابط سالم آنان با کودکان اولین و مهمترین 
زمینه ی رشد و پرورش اخالقی نونهاالن است. 
بهترین مالک و معیاری که بر اساس آن تربیت و 
کیفیت پرورش اخالقی کودکان را می توان مورد 
ارزیابی و دقت قرار داد، همان شبکه ی ارتباطی 

اعضای خانواده با یکدیگر است به همین اعتبار 
تعریف  ارتباطی  سیستم  به  امروزه  را  خانواده 
می کنند که سالمت جامعه بازتابی از سالمتی 
ی  جامعه  زیرا  است  خانواده  ارتباطی  سیستم 
سالم بدون روابط سالم درون خانواده ها امکان 

پذیر نیست.
خانواده نخستین آموزشگاه و پرورشگاه انسان و 
انتقال دهنده ی فرهنگ و تمدن در کسب ارزش 
ها و فضائل اخالقی و زمینه ساز تکامل و تحول 
است در یک جمله سعادت و شقاوت جامعه در 
گرو تامین سالمت یا عدم سالمت خانواده است.
ای  خانواده  داشتن  خانواده  تشکیل  از  مهمتر 

سالم، استوار، پاک و عاطفی و داشتن همسری 
و  است  همدرد  و  همراه  و  زبان  هم  و  همدل 
مهمتر از آن داشتن جامعه ای سالم و سعادتمند 

در گرو داشتن یک چنین خانواده ای است.
رود  خیلی  تشکیل  از  پس  که  هایی  خانواده 
ریشه  اختالف،  طوفان  و  پاشند  می  هم  از 
ریزد  می  فرو  را  آن  سقف  و  لرزانده  را  آن  ی 
و  اقوام  و  شوهر  و  زن  میان  آغاز  همان  از  یا 
اثر  در  یا  است  بوده  مسأله  طرف  دو   بستگان 
ی  روحیه  نبودن  ها،  خودخواهی  ها،  لجاجت 
گذشته و ایثار و نادیده گرفت خطاهای کوچک 
و ضعف های ناچیز مسائلی بروز می کند و رفته 
بر  را  عرصه  مشکالت  و  شود  می  بزرگ  رفته 
باعث می  این مطلب  و  زندگی تنگ می سازد 

شود که فرهنگ خودخواهی در جامعه رایج شود 
دیانت رنگ ببازد و تبهکاری افزایش یابد و در 
نتیجه تربیت انسانی، کاری سخت و دشوار می 
شود، اما اگر از آغاز بنای ازدواج، سالم نهاده شود 
این گونه بحران ها یا هرگز و یا دیر سراغ خانواده 

و جامعه می آید.
و متقاباًل ساختار اجتماعی، بافت جامعه، اعتدال 
در  مهم  نقشی  دارای  اجتماعی  اعتدال  عدم  و 
جهت مثبت یا منفی تربیت دارد. در جامعه ای 
با ساختار اجتماعی نابرابر و طبقاتی، تربیت به 

شدت آسیب می پذیرد.
قرار  تحول  و  تغییر  دستخوش  جامعه  اگر 

مخالف ای  تازه  های  روش  اجتماع  در  و   گیرد 
 تربیت های خانوادگی معمول شود، جوانان در 
در  و  گردند  می  مردد  و  دل  دو  تصمیم  اتخاذ 
های  روش  از  پیروی  یا  خانوادگی  رسوم  حفظ 
تازه اجتماعی متحیر می شوند همین ناراحتی 
و عدم اطمینان می تواند باعث تزلزل اخالق و 

اختالل شخصیتشان گردد.
پس دست یابی به جامعه سالم در گرو سالمت 
خانواده و خانواده سالم در گرو برخورداری افراد 
آن از سالمت روانی و داشتن ارتباط مطلوب با 
یکدیگر است و یکی از عوامل موثر در سالمت 
خانواده برقراری ارتباط مطلوب بین نسل ها و 

اجرایی کردن سبک زندگی اسالمی است.
از این روخانواده به عنوان اولین کانونی که فرد 

اسالمی  زندگی  در سبک  می گیرد  قرار  آن  در 
دارای اهمیت شایان توجهی است. اولین تأثیرات 
محیط  از  می کند  دریافت  فرد  که  محیطی 
سایر  از  فرد  تأثیرپذیری  حتی  و  است  خانواده 
محیطها می تواند نشأت گرفته از همین محیط 
خانواده باشد.خانواده پایه گذار بخش مهمی از 
سرنوشت انسان است و در تعیین سبک و خط 
و عملکرد  اخالق، سالمت  آینده،  زندگی  مشی 
فرد در آینده نقش بزرگی بر عهده دارد. عواملی 
 چون شخصیت والدین، سالمت روانی و جسمانی 
داخل  در  شده  اعمال  تربیتی  شیوه های  آنها، 
وضعیت  به  والدین  تحصیالت  و  خانواده، شغل 
سکونت  محل  خانواده،  فرهنگی  و  اقتصادی 
روابط  خانواده،  جمعیت  و  حجم  خانواده، 
در  دیگر  متغیر  بی نهایت  و  خانواده  اجتماعی 
سالمت  فرزند،  شخصیت  دارند،  وجود  خانواده 
تحصیلی،  شغلی،  آینده  او،  جسمانی  و  روانی 
اقتصادی، سازگاری اجتماعی و فرهنگی، تشکیل 

خانواده او و غیره را تحت تاثیر قرار می دهند.
کارهای  و  ساز  از  یکی  اسالم  در  ازدواج  پایه 
منطقی، کاربردی و تعادلی است که برای هدایت 
صحیح و سالم افراد جامعه سفارش شده است. 
و  روابط زن  اینکه  بر  مبنی  اسالم  توصیه های 
پاک  باید  لزوما  زناشویی  از کادر  مرد در خارج 
و بی آالیش باشد، همه و همه برای این است 
خطر  از  خانواده  اساسی  و  بنیادین  کانون  که 
از  اجتماع  و  بماند  محفوظ  و  مصون  فروپاشی 

شادابی و پاکی سالمت الزم برخوردار گردد.
خانواده نهادی است که از یک سو با جامعه ی 
بزرگتر در تعامل است و از سوی دیگر مستقیماً 
با فرد در ارتباط است. اهمیت این نهاد به حدی 
ارکان  از  آنرا  نظران  از صاحب  برخی  که  است 
تحقق  و  آورند  می  حساب  به  جامعه  اساسی 
جامعه ی سالم را در گرو دستیابی با خانواده ی 
سالم می پندارند. و در آخر پیشنهاد می شود که: 
تعهد و تدین اعضای خانواده و رعایت شئونات 
دینی، مذهبی، اعتقادی، اخالقی باعث استحکام 
سالمت  آن  بدنبال  و  شود  می  خانواده  بنیاد 
ربط  نهاد ذی  دارد پس همه  پی  در  را  جامعه 
نهادینه کردن  برای  را  نمایند که شرایط  سعی 
فرهنگ اعتقادی بین خانواده ها و عملی شدن 

سبک زندگی اسالمی مهیا نمایند.

اثر گذاری بیشتر در جامعه و خانواده

کافئین مانع از ورود مواد شیمیایی به خون که 
کند.  می  کمک  شوند،  می  التهاب  بروز  باعث 
از  قهوه و چای،  نوشیدن  اند  محققان دریافته 
طریق کاهش مواد شیمیایی در خون که نقطه 
به  تواند  می  است،  قلبی  بیماری  برای  آغازی 
مردم کمک کند تا زندگی طوالنی تری داشته 

باشند.

قهوه برای طول عمر
به  میتوان  رایج  و  محبوب  های  نوشیدنی  از   
قهوه  گیاه  آسیاب شدهٔ  از  اشاره کرد که  قهوه 
از  و دانه های بوداده حاصل میشود.گیاه قهوه 
اساس  رسید.بر  کشورها  دیگر  به  آفریقا   قاره 
یافته ها،آن دسته افراد که قهوه مصرف میکنند 
عمرشان  قهوه  نکنندگان  مصرف  برابر  در 
تعجب  موضوع  این  و  بود  خواهد  تر  طوالنی 

دانشمندان را برانگیخته است.
که  باورند  این  بر  آمریکایی  دانشمندان  حال 
جواب این مسئله را پیدا کرده اند و آن مربوط 
ورود  از  مانع  است.کافئین  کافئین  عملکرد  به 
التهاب  بروز  باعث  که  خون  به  شیمیایی  مواد 
می شوند، کمک می کند. محققان دریافته اند 
مواد  کاهش  طریق  از  چای،  و  قهوه  نوشیدن 

شیمیایی در خون که نقطه آغازی برای بیماری 
تا  کند  کمک  مردم  به  تواند  می  است،  قلبی 

زندگی طوالنی تری داشته باشند.

خواص قهوه برای طول عمر
استنفورد  دانشگاه  در  محققان  حاضر  حال  در 
باشد  دلیل  همین  به  است  ممکن  معتقدند 
برای استراحت  یا چای  که نوشیدن یک قهوه 
دهنده  تشکیل  مواد  کافئین،  است.  مناسب 
قهوه، چای و برخی از نوشابه های گازدار است 
که مواد شیمیایی در خون را که موجب بروز 
التهاب می شوند، از بین می برد. رگهای خونی 
و  که سفت شوند  دارد  احتمال  بیشتر  ملتهب 

این یک عامل خطر برای بیماری قلبی است.
نقش  چنین  هم  التهاب  محققان،  گفته  به 

دیگر  های  بیماری  از  بسیاری  در  کلیدی 
کمتر  که  افرادی  خون  روی  بر  آزمایش  دارد. 
مواد شیمیایی مرتبط با التهاب داشتند، نشان 
آن  خون  جریان  در  بیشتری  کافئین  که  داد 
که  داد  نشان  بیشتر  تحقیقات  دارد.  وجود   ها 
آن ها، بیش از حد انتظار، نسبت به هم ساالن 

خود، قهوه می نوشند.
در  موجود  شیمیایی  ماده  یک  تئوبرومین، 
اثر  هم  آن  شده  مشخص  که  است  شکالت 
ضدالتهابی دارد.دیوید فورمن از موسسه ایمنی، 
پیوند و عفونت دانشگاه استنفورد گفت: »بیش 
از 90 درصد از تمام بیماری های غیرمسری در 

دوران پیری با التهاب مزمن همراهند.«
اند  داده  نشان  مطالعات  از  »بسیاری  افزود:  او 
که مصرف کافئین با طول عمر در ارتباط است.

فواید قهوه از 
نوشیدنی های محبوب 

و خوشمزه!

آگهی حصر وراثت
ملک  باغ  از  پدرحسین،بشناسنامه489صادره  باردل،نام  حسین  محمد  آقای 
درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که مرحوم 
حسین باردل بشناسنامه 289صادره از باغ ملک در تاریخ 1393/11/3در رامهرمز 
باردل  حسین  محمد  1-متقاضی  عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  دائمیش  اقامتگاه 
1343/6/28صادره  4819538845متولد  ملی  489کد  بشناسنامه  فرزند حسین 
ملی  1465کد  بشناسنامه  حسین  فرزند  باردل  باغملک2-کیامرز  از 
48192439۷۷متولد 1345/6/۷صادره از باغملک 3-عبد الحسین بار دل فرزند 
حسین بشناسنامه 1464کد ملی 4819243969متولد 1338/6/9صادره از ایذه 
4- محمد رضا بار دل فرزند حسین بشناسنامه 509 کد ملی 6009854563متولد 
بار دل فرزند حسین بشناسنامه 925 کد  از دیشموک5- رضا  1353/6/1صادره 
ملی 4819323301متولد 1356/3/4صادره از باغملک 6-غالمرضا بار دل فرزند 
از  1359/2/19صادره  1910916161متولد  ملی  44۷کد  بشناسنامه  حسین 
رامهرمز )پسران متوفی(۷- خاتون باردل فرزند حسین بشناسنامه 1466کد ملی 
از باغملک 8- خاور باردل فرزند حسین  4819243985متولد 1346/8/2صادره 
بشناسنامه 146۷کد ملی 4819243993متولد 134۷/10/3صادره از باغملک9- 
6009854555متولد  کدملی   508 بشناسنامه  حسین  فرزند  باردل  گوهر 
از دهدشت)دختران متوفی(10-بی بی جان برین زاده فرزند  1351/12/1صادره 
از  1319/4/11صادره  1910166626متولد  ملی  166۷۷کد  بشناسنامه  جعفر 
رامهرمز)همسر متوفی(.اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادروهروصیت 
نامه به جزسری و رسمی که بعد ازاین تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

شماره م الف: )12/540(
رئیس شعبه دادگاه عمومی رامهرمز-حسن رئیسی زاده

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم وقت دادرسی

کرم  خدا  کوی  رامهرمز  ساکن  رضا  سید  فرفرزند  تقوی  ا...  حبیب  سید  آقای 
دادخواستی به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 3۷942۷به طرفیت 
سیامک عبدالهی فرزند حسن ساکن مجهول المکان به این شعبه ارجاع و به کالسه 
698/1/95حقوقی ثبت و برای روز 1395/12/۷ساعت9صبح تعیین وقت گردیده 
است و چون خوانده مجهول المکان می باشد به درخواست خواهان تقاضا نموده 
که به وسیله انتشار آگهی دریکی از روزنامه های کثیر االنتشاروفق ماده ۷3قانون 
آیین دادرسی مدنی مصوب 13۷1آگهی شود که ازمفاد دادخواست درروزوساعت 
و  حاضرشود  رسیدگی  جهت  شورا  ودراین  گردد.  مطلع  خوانده  رسیدگی  معین 
درصورت عدم حضور در شورا غیابا رسیدگی و صدورحکم مقتضی را صادرخواهد 

نمود.شماره م الف:)12/543(
قاضی رئیس شورای حل اختالف شعبه رامهرمز-حسن رئیسی زاده

دادنامه
دادگستری کل استان کرمانشاه 

پرونده کالسه 9409988394100048 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر داالهو 
)101 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 95099۷8391300210 

شاکی :1- آقای سید داریوش فرخی فرزند عبداله به نشانی کرند غرب – میدان 
مدرس – جنب مسجد المهدی     2- نماینده دادستان داالهو 

متهم : آقای حجت فتحی ناجی وندی فرزند جهانگیر مجهول المکان 
اتهام ها : 1- خیانت در امانت 

رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای حجت فتحی ناجی وندی فرزند جهاگیر مجهول 
المکان و فاقد مشخصات بیشتر دائر بر خیانت در امانت نسبت به نیسان وانت شماره 
۷84 ب 29 ایران 29 در تاریخ 1394/11/21 موضوع شکایات آقای سید داریوش 
فرخی شاکی اظهار داشته سند خودرو بنام وی می باشد و به متهم اعتماد داشته و 
خودرو فوق را بصورت امانت در اختیار او قرار داده تا در صورت دارا شدن و تمکین 
مالی نسبت به خرید آن اقدام نماید لیکن متهم اقدام به پرداخت ثمن ننموده و 
خودرو را فروخته است دادگاه با توجه به کیفر خواست صادره و نظر به شهادت شهود 
بشرح اوراق 14و15و16 پرونده که شاکی نیسان را در اختیار متهم قرار داده تا ضمن 
کار کردن با آن یک سوم درآمد را برداشته و دو سوم را به شاکی بپردازد و نظر به 
عدم حضور متهم علیرغم ابالغ از طریق جرائد و عدم ارسال الیحه دفاعیه بزهکاری 
متهم را احراز مستنداً به ماده 6۷4 قانون مجازات اسالمی تعزیرات وی را به تحمل 
شش ماه حبس  تعزیری محکوم می نمایند رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز  پس از تقاضای مهلت 

واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر مرکز استان کرمانشاه می باشد. 
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو  شهرستان داالهو   حمید رضا عالئی نژاد

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
آگهی اخطاریه 101 آیین نامه اجرا 

کدملی  و  آباد  خرم   413 شناسنامه  اسد  فرزند  نصر  اسدی  کورش  آقای 
بانک  له  صادره   9400333 کالسه  اجرایی  پرونده  خصوص  در   40۷14509۷5
صادرات و علیه شما طبق گزارش مورخ1395/5/10کارشناس رسمی دادگستری 
ششدانگ پالک 2333 فرعی از پالک 50 اصلی در بخش 4 خرم آباد مورد وثیقه 
سند رهنی شماره 36162 – 1392/10/8 تنظیمی دفتر خانه اسناد رسمی شماره 
6 شهر خرم آباد استان لرستان به مبلغ دومیلیارد و دویست و نود و پنج میلیون 
ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید 
اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه 
به دفتر  ریال  به مبلغ شش میلیون  نظر  بانکی دستمزد کارشناس تجدید  فیش 
این اجرا تسلیم نمایید . ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی 
دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. م الف 414623 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی خرم آباد 

متن آگهی 
آهوقلندری  موسوی  عارفه  سیده  خانم  خواهان  دعوی  خصوص  در  وسیله  بدین 
نظریه  وصول  به  توجه  با  نفقه  مطالبه  بر  مبنی  والیت  علیرضا  آقای  طرفیت  به 
کارشناسی در راستای ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی آقای علیرضا والیت 
دفتر شعبه 14  به   ) آگهی  )نشر  ابالغ  تاریخ  از  هفته  گردد ظرف یک  ابالغ می 
شورای حل اختالف مراجعه و با مالحظه نظریه کارشناسی چنانچه مطلبی داشته 
باشد نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نماید الزم به یاد آوری است پس از انقضا 
مدت یاد شده در صورت آماده بودن پرونده قاضی مربوطه مبادرت به انشاء رای 

خواهد نمود. 
دبیر شعبه 14 شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد –معصومه حسینی. 

متن آگهی 
خواهان خانم شوکت دالوند فرزند علی جان به طرفیت خوانده بنام اسداله دالوند 
به خواسته اثبات زوجیت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی 
به کالسه 95099866103011۷8 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  و  ارجاع 
1395/12/10 و ساعت 10:00 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – غالمی . 

آگهی احضار متهم 
مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست 

دادگاه عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد به موجب کیفر خواست شماره – در 
اتهام  به  آقای محمد علی خدمتی  برای  پرونده شماره 9409986612۷01314 
استفاده از سند مجعول تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1395/12/09 ساعت 10:00 تعیین گردیده 
است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای ماده 
مقررات ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 
مدیر دفتر  شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد 

آگهی فقدان سند مالکیت 
شده  تایید  به  استشهادیه  فقره  دو  استناد  به  داودی  مسعود  آقای  اینکه  به  نظر 
توسط دفتر اسناد رسمی شماره 1 پلدختر مدعی شده که سند مالکیت ششدانگ 
یکباب عمارت مسکونی تحت پالک 984 فرعی از پالک 1 فرعی ازپالک  116  
اصلی واقع در بخش هفت خرم آباد ذیل ثبت 903۷ صفحه 31۷ دفتر جلد 5۷ 
بنام وی ثبت و صادر شده سپس بعلت سهل انگاری )جابجایی( مفقود شده است 
شماره  رهنی  سند  برابر  ضمنا  اند  نموده  المثنی  مالکیت  سند  صدور  تقاضای  و 
8690 مورخ 1380/12/18 دفتر یک پلدختر در قبال مبلغ 91/830/000ریال در 
رهن بانک ملی شعبه پلدختر می باشد.بدینوسیله اعالم می شود هر کس مدعی 
انجام معامله نسبت به مالکیت فوق و وجود اصل سند مالکیت نزد خویش میباشد 
.بایستی از تاریخ نشر این آگهی طی مدت ده روز اعتراض خود را به این اداره ارائه 
و یا با تسلیم سند مالکیت به این اداره رسید دریافت نماید . بدیهی است پس از 
انقضاء مهلت مذکور و عدم اعتراض و عدم ارائه سند مالکیت نسبت به صدور اسناد 

مالکیت بنام آقای مسعود داودی اقدام خواهد شد. 
تاریخ انتشار آگهی :1395/11/6 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد – جهانگیر آزادبخت . 

متن اگهی 
نظر  تجدید  دادگاه  دوازدهم  شعبه   9509986۷10500099 کالسه  پرونده 
دادگستری کل استان لرستان تصمیم نهایی شماره 95099۷661۷500555 –
–ازنا  لرستان  نشانی  به  اسداله  فرزند  مرزبان  اله  عزیز  آقای   : خواه  نظر  تجدید 
بلوار بلوار ولیعصر خ پنجم ک ش خاکباز پ 4 –تجدید نظر خواندگان : 1-آقای 
رضائی  محمد  آقای   -2 المکان  مجهول  نشانی  به  خانعلی  فرزند  یوسفی  یارعلی 
ولی  فروشگاه  روبروی سیلو  ولیعصر  بلوار  –ازنا  :لرستان  نشانی  به  فرزند حشمت 
عصر –تجدید نظر خواسته : تسلیم مبیع )تحویل مورد معامله ( مالی غیر منقول 
رای دادگاه : در خصوص تجدید نظر خواهی عزیز اله مرزبان به طرفیت محمدرضایی 
و یارعلی یوسفی نسبت به دادنامه شماره 544-950 مربوط پرونده کالسه 99-
950 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ازنا که بموجب آن در 
تحویل  به  خواندگان  نظر  تجدید  برالزام  مبنی  خواه  نظر  تجدید  دعوی  خصوص 
متر   385 مساحت  به   1385/1/2۷ مورخه  عادی  قرارداد  موضوع  زمین  کسری 
مربع بلحاظ ملک بصورت معین فروخته شده و خریدار صرفا حق فسخ معامله را 
بموجب ماده 355 قانون مدنی را دارد و دعوی به کیفیت مطروحه را قابل پذیرش 
ندانسته و حکم به بطالن دعوی صادر نموده با عنایت به استدالل دادگاه محترم 
بدوی و اینکه مشارالیه وارد رسیدگی ماهیتی نگردیده صدور حکم مغایر با موازین 
قانونی می باشد دادگاه حکم صادره را قرار تلقی و مستندا به ماده 353 قانون آیین 
دادرسی مدنی ضمن نقض رای صادره  قرار رد دادخواست خواهان مرحله نخستین 

صادر می گردد رای صادره حضوری و قطعی است . 
رئیس شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان لرستان – احمد فالح.

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

فاقد سند رسمی
  1395/0۷/14 مورخ    139560301059002568/92/1014 شماره  رای  برابر 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی فاطمه 
یعقوبی زندرق  فرزندسمیع ا...  به شماره شناسنامه 334 صادره ازخلخال به شماره 
ملی 16385۷99۷0  نسبت به شش دانگ اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی 
و مجزی  مفروز  اصلی  از42  فرعی  به پالک 3530۷   مربع  متر  مساحت 34  به 
شده  درقسمتی از پالک 218 فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه قاسم آباد شاهی 
بخش 12 تهران خریداری از مالک  رسمی  لیال حسینعلی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک اسالمشهر تسلیم نموده و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض،  دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند 

مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف 2261   
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/21       

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/11/06  
کفیل ثبت اسنادوامالک اسالمشهر – سادات حسینی 

رونوشت گواهی حصر وراثت
آقای: علی اصغر فرزانه  به شماره شناسنامه: 252    به شرح دادخواست به کالسه 
۷08/2/95 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رضاعلی فرزانه به 4- م در تاریخ 95/6/2۷ در اقامتگاه دائمی خود واقع 
در نسیم شهر بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن شادروان منحصراست به : 
1- علی اصغر فرزانه            شماره شناسنامه: 252       متولد: 1355       صادره 

از: خدابنده     نسبت با متوفی پسر                  
2- صفی اله  فرزانه            شماره شناسنامه: 288        متولد: 1359       صادره 

از: خدابنده      نسبت با متوفی پسر                  
3- بیت اله  فرزانه            شماره شناسنامه: 5   متولد: 1363       صادره از: 

خدابنده       نسبت با متوفی پسر                  
4- حیدر فرزانه            شماره شناسنامه:43600۷9389     متولد: 1368     

صادره از: خدابنده            نسبت با متوفی پسر     
5- شهین دخت فرزانه         شماره شناسنامه: 241       متولد: 1352       صادره 

از: خدابنده       نسبت با متوفی دختر 
6- مهین دخت فرزانه         شماره شناسنامه: 304     متولد: 1360       صادره 

از: خدابنده       نسبت با متوفی دختر
۷-  سیمین دخت فرزانه         شماره شناسنامه: 33     متولد: 1366         صادره 

از: خدابنده       نسبت با متوفی دختر   
8-  فضه فرزانه         شماره شناسنامه: ۷    متولد: 1364       صادره از: خدابنده       

نسبت با متوفی دختر
9- عزیزه پناهی            شماره شناسنامه: 1۷2            متولد: 1338          صادره 

از : خدابنده       نسبت با متوفی همسر 
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
از تاریخ نشر آگهی  او باشد  تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه ازمتوفی نزد 
ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف/2382 

نقی پور - رییس شعبه دوم شورای حل اختالف بخش بوستان 
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مفقودی
شماره  با  خورشیدی  زرد  رنگ  1381به  1600iمدل  تیپ  پیکان  کمپانی  سند   
شاسی  شماره  11158143624و  موتور  شماره  با   62 ایران  29۷ت48  پالک 
81545426بنام مهدی باباجانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

جویبار 

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز کامیونت ون نیسان 2400 مدل 1385 به شماره انتظامی ایران 
۷2-682ج34 به شماره موتور 313۷32 به شماره شاسی PL 140 EE 0031۷ به نام 

سلمان ناصری صلحدار مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز سواری پژو 405 مدل 1385 به شماره انتظامی ایران 
22-4۷6ل31 به شماره موتور د12485184935 به شماره شاسی 2425۷149 

به نام هادی بهادر نیت مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
شهربانی  شماره  به   ۷ ایکس  سمند  سواری  خودرو  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
ایران69-9۷5ق15و شماره شاسی 81216615 و شماره موتور 3290811۷831 

مفقود فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
سند کمپانی سواری پیکان به شماره شهربانی ایران ۷2-696ق54 و شماره شاسی 

بهشهر۷۷433۷4۷ مفقود فاقد اعتبار است.

آگهی مفقودی
شماره  به  روغنی  سفید   88 مدل  آی   1600 پیکان  وانت  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  و   11488050425 موتور  شماره  به  ۷2-953و26  پالک 

NAAA36AA3AG868104 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

آگهی مفقودی
سند کمپانی و شناسنامه مالکیت سواری پژو 405GLX_TU5 مدل 92 سفید 
روغنی به شماره پالک ۷2-482م۷8 به شماره موتور 139B0024208 و شماره 

شاسی NAAM31FC4DK866659 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو وانت زامیاد به شماره پالک ایران ۷2-996ق۷2 و شماره موتور 
اعتبار  فاقد  و  مفقود    NAZPL140BD035538۷ و شماره شاسی  639623

است.
بهشهر

آگهی مفقودی
جوازاسلحه یک لول ساچمه زنی پنج تیرمدل نیمه خودکاربا کالیبر12و با شماره 
سریال 81۷43-11ساخت ترکیه از اینجانب منصورسروجهانی زاده مفقود گردیده 

 شهرستان دزفولو از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی ابالغ 
بنا به تجویز ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی کیفری به آقای کامیار بازدار فرزند 
عبدا... مجهول المکان به اتهام فروش مال غیر در پرونده کالسه 941128 شعبه 
در  آگهی  این  انتشار  از  یکماه پس  مهلت  ابالغ می شود که ظرف  دادیاری  دوم 
شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ایالم حاضر شوید در صورت عدم 
حضور این مرجع قضایی راسأ به موضوع رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ می نماید.
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب ایالم/ بهنام ملکی

آگهی احضار متهم
آقای احد حاجی پور نظر به اینکه در پرونده کالسه 3/950139د به اتهام تحصیل 
مال مسروقه از طرف این دادسرا تحت تعقیب قرار دارید بدینوسیله در راستای 
ماده 1۷4 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
به شما ابالغ می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه سوم دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب تنکابن جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در 
صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی موضوع رسیدگی و اظهار 

نظر می گردد. م.الف: 9۷8/95
دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان تنکابن- رحیم امینی

آگهی ابالغ 
فرزند  فر  به حسین همتی  کیفری  دادرسی  آیین  قانون  ماده 1۷4  تجویز  به  بنا 
گزارش  حسب  گراز  راس  یک  مجاز  غیر  شکار  اتهام  به  المکان  مجهول  ابراهیم 
محیط زیست در پرونده کالسه 9503۷3 شعبه دوم دادیاری ابالغ می شود که 
ظرف مهلت یکماه پس از انتشار این آگهی در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب ایالم حاضر شوید در صورت عدم حضور این مرجع قضایی راسأ به موضوع 

رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ می نماید.
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب ایالم/ بهنام ملکی

آگهی ابالغ 
بنا به تجویز ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی کیفری به آقای روح اله ناظری نسب 
فرزند میرزا علی مجهول المکان به اتهام توهین از طریق ارسال پیامک در پرونده 
کالسه 94080۷ شعبه دوم دادیاری ابالغ می شود که ظرف مهلت یکماه پس از 
ایالم حاضر  انقالب  و  دادسرای عمومی  دادیاری  آگهی در شعبه دوم  این  انتشار 
شوید در صورت عدم حضور این مرجع قضایی راسأ به موضوع رسیدگی و تصمیم 

قانونی اتخاذ می نماید.
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب ایالم/ بهنام ملکی

آگهی ابالغ 
بنا به تجویز ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی کیفری به کیانوش بختیاری زاده فرزند 
یاری  اتهام کالهبرداری حسب شکایت خانم شیرین  به  المکان،  ا... مجهول  فتح 
زاده در پرونده کالسه 940819 شعبه دوم دادیاری ابالغ می شود که ظرف مهلت 
یکماه پس از انتشار این آگهی در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
ایالم حاضر شوید در صورت عدم حضور این مرجع قضایی راسأ به موضوع رسیدگی 

و تصمیم قانونی اتخاذ می نماید.
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب ایالم/ بهنام ملکی

آگهی احضار متهم
خانم الهه اکبر ادیبی فرزند داوود نظر به اینکه در پرونده کالسه 3/950139 به اتهام سرقت 
گوشی موبایل از طرف این دادسرا تحت تعقیب قرار دارید بدینوسیله در راستای ماده 1۷4 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به شما ابالغ می 
گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و 
انقالب تنکابن جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از 

یک ماه از تاریخ انتشار آگهی موضوع رسیدگی و اظهار نظر گردد.
م الف:979/95 دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان تنکابن- رحیم امینی

آگهی ابالغ 
بنا به تجویز ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی کیفری به قربانعلی ازهری فرزند غالم 
مجهول المکان به اتهام کالهبرداری اینترنتی حسب شکایت کریم رضا پسند در 
پرونده کالسه 950103 شعبه دوم دادیاری ابالغ می شود که ظرف مهلت یکماه 
پس از انتشار این آگهی در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ایالم 
حاضر شوید در صورت عدم حضور این مرجع قضایی راسأ به موضوع رسیدگی و 

تصمیم قانونی اتخاذ می نماید.
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب ایالم/ بهنام ملکی

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
خانم عذرا غفوری زیدی  فرزند علی اکبر     به شرح دادخواست به کالسه 95/68۷ 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عباس دیوار گر فرزند محمد    به ش ش 1689  صادره از زید سفلی     در تاریخ 
95/9/۷اقامتگاه دائمی خودبابل  بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 
1-غنچه دیوار گر فرزند عباس به ش ش 2081005530-0

2-عرفان دیوار گر فرزند عباس به ش ش۷130029889
3-عذرا غفوری فرزند علی اکبر به ش ش 1۷39
4-محمد دیوار گر فرزند عباس به ش ش1330

5-ام لیال حقیقی فرزند علیجان به ش ش 120۷
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 298
قاضی شعبه اول شهری  شورای حل اختالف میاندرود  

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
آقای ابراهیم نجف پور کلکناری فرزند قلی      به شرح دادخواست به کالسه 95/685 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
الهام نجف پور کلکناری فرزند ابراهیم    به ش ش ۷1300۷6143  صادره از ساری      
در تاریخ 95/2/24اقامتگاه دائمی خودبابل  بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 
1-ابراهیم نجف پور کلکناری فرزند قلی به ش ش 15۷ پدر متوفی 
2-میترا ارحمی کلکناری فرزند قربان به ش ش 163 مادر 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 29۷
قاضی شعبه اول شهری  شورای حل اختالف میاندرود  

رونوشت آگهي حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   12 شماره  شناسنامه  داراي  اقالم  نظرعلی  آقاي 
از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح   950615/65
داده که شادروان آقاخان اقالم بشناسنامه 2434 در تاریخ 95/3/10 اقامتگاه دائمي 

خود بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- قزقیت آهنگی  شماره شناسنامه 2569 تاریخ تولد 1301 محل صدور زرندیه 

نسبت همسر متوفی
2- نظرعلی اقدام شماره شناسنامه 12 تاریخ تولد 1329 محل صدور ساوه نسبت 

فرزند ذکور متوفی
3- اسماعیل اقدام شماره شناسنامه 13 تاریخ تولد 1331 محل صدور ساوه نسبت 

فرزند ذکور متوفی
4- آقامعلی اقدام شماره شناسنامه 54 تاریخ تولد 1338 محل صدور ساوه نسبت 

فرزند ذکور متوفی
5- منصور اقدام شماره شناسنامه 55 تاریخ تولد 1339 محل صدور ساوه نسبت 

فرزند ذکور متوفی
6- احمدعلی اقدام شماره شناسنامه 15۷ تاریخ تولد 1344 محل صدور شهریار 

نسبت فرزند ذکور متوفی
اقدام شماره شناسنامه 4 تاریخ تولد 1333 محل صدور ساوه نسبت  ۷- گرجی 

فرزند ذکور متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي¬نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
رئیس حوزه 5 شورای حل اختالف ماهدشت

رونوشت آگهي حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   284 شماره  شناسنامه  داراي  ندری  بهروز  آقاي 
این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح  از   950465/66
داده که شادروان مرحوم بهاره غفوری به شماره ملی  006۷836۷39 در تاریخ 
95/10/21 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به : 
1- بهروز ندری  فرزند حمیدکاظم متولد 1352 به شماره شناسنامه 284 صادره 

از لرستان نسبت همسر  متوفی
 8882 شناسنامه  شماره  به   1336 متولد  اله   نصرت  فرزند  اسکندری  اکرم   -2

صادره از تهران نسبت مادر متوفی
3- احمدرضا ندری فرزند بهروز متولد 13۷۷ به شماره شناسنامه 1۷42۷4814۷ 

صادره از کرج نسبت فرزند ذکور  متوفی
شناسنامه 1۷44881863  به شماره  متولد 1385  بهروز  فرزند  ندری  گالره   -4

صادره از کرج نسبت فرزند اناث  متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي¬نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
رئیس حوزه 66 شورای حل اختالف ماهدشت

رونوشت آگهي حصر وراثت
دادخواست  به شرح  شماره 398002۷554  شناسنامه  داراي  نادری  رشید  آقاي 
به کالسه 950464/66 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ 1386/8/28  نادری بشناسنامه 210 در  توضیح داده که شادروان  عیسی 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته،  زندگي  بدرود  خود  دائمي  اقامتگاه 
به شماره ملی  فرمانعلی متولد 1342  فرزند  :  1- خانم نجیبه نصیری  به  است 

3980166120 صادره از رزن نسبت همسر متوفی
2- آقای رشید نادری فرزند عیسی متولد 1368 به شماره ملی 398002۷554 

صادره از رزن نسبت فرزند ذکور متوفی
3- آقای حمید نادری فرزند عیسی متولد 1362 به شماره شناسنامه 1 صادره از 

رزن نسبت فرزند ذکور متوفی
4- آقای جمشید نادری فرزند عیسی متولد 1366 به شماره شناسنامه 34 صادره 

از رزن نسبت فرزند ذکور متوفی
شناسنامه  شماره  به   13۷0 متولد  عیسی  فرزند  نادری  فهیمه  خانم   -5

3980166139 صادره از کرج نسبت فرزند اناث متوفی
6- فاطمه نادری فرزند عیسی متولد 1364 به شماره شناسنامه ۷ صادره از رزن 

نسبت فرزند ذکور متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي¬نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئیس حوزه 66 شورای حل اختالف ماهدشت

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي اصغرعلی شیرزاده داراي شناسنامه شماره 339 به شرح دادخواست به کالسه 
از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح   950614/65
داده که شادروان  حسین علی شیرزاده شماره ملی 5-006906-436 در تاریخ 
الفوت آن مرحوم  بدرود زندگي گفته، ورثه حین  اقامتگاه دائمي خود   95/10/8

منحصر است به : 
خدابنده  از  صادره   13۷3 متولد   436-033۷58-2 ش¬ش  نصیری  زینب   -1

نسبت همسر متوفی
2- اصغر علی شیرزاده ش¬ش 339 متولد 1351 صادره از خدابنده نسبت پدر 

متوفی
3- قمری ترک ش¬ش 31۷ متولد 1346 صادره از خدابنده نسبت مادر متوفی

کرج  از  صادره   1391 متولد   031  -523۷953 شیرزاده ش¬ش  علی  تمنا   -4
نسبت فرزند اناث متوفی

 اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي¬نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
رئیس حوزه 66 شورای حل اختالف ماهدشت

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم شهناز فرخنده نیک بخت داراي شناسنامه شماره 3223 به شرح دادخواست 
به کالسه 950480/64 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در  بشناسنامه 1۷3  امیر خیز  امضائی  آقا  بیوک  داده که شادروان  توضیح 
الفوت آن مرحوم  بدرود زندگي گفته، ورثه حین  اقامتگاه دائمي خود   95/8/25

منحصر است به : 
به شماره شناسنامه  1- شهناز فرخنده نیک بخت  فرزند فریدون متولد 1330 

3223 صادره از صو معه سرا نسبت همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي¬نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
رئیس حوزه 66 شورای حل اختالف ماهدشت

تالش استقالل برای تخفیف گرفتن از فیفا

بنا به گفته اطرافیان باشگاه استقالل آنها امیدوار هستند تا بتوانند از فیفا 
در محکومیت تخفیف بگیرند و در نهایت بتوانند از تیموریان و جپارف در 

تیمشان استفاده کنند.
به گزارش ایسنا، باشگاه استقالل با کمک وکیل ایتالیایی به دنبال حل 
محرومیتش از پنجره نقل و انتقاالتی است. این باشگاه با وجود اینکه 
باشگاه الشباب، رئال مادرید و بارسلونا پیش تر از سوی فیفا در پنجره نقل 

و انتقاالتی محروم شده اند، امیدوار است تا بتواند رای آنها را برگرداند.
استدالل  از  کرد  خواهند  ارسال  فیفا  به  که  نامه ای  طی  استقاللی ها 
تحریم ها علیه ایران استفاده می کنند و امیدوار هستند تا با تمسک به این 
استدالل با نگاهی اغماضی فیفا روبه رو شوند. به این معنا که فیفا اجازه 
بازی کردن تیموریان و جپارف و چشمی را بدهد ولی استقاللی ها حق 

جذب بازیکن دیگری را نداشته باشند.
در این میان استقاللی ها از اسدی دبیرکل فدراسیون هم خواسته اند تا 
در این زمینه همکاری کند و طی نامه ای به کمیته حل اختالف فیفا 
موجبات حل مسئله را فراهم کنند. آنها در نامه خود قرار است اعالم 
کنند که باشگاه استقالل در کل پول شیحی را پرداخت کرده و تنها برخی 

مشکالت باعث دیرکرد در این مسئله شده است.
با توجه به قوانین فعلی فیفا استقاللی ها نمی توانند از بازیکنانشان استفاده 
کنند و از طرفی ظاهرا فیفا به استقاللی ها گفته که آنها پرونده های زیادی 
داشته اند و به نوعی سابقه خوبی ندارند. با این حال آبی ها امیدوارند این 
مسئله را حل کنند هرچند که اطرفیان این باشگاه هم شانس نهایتا 10 

درصدی برای حل مسئله را برای این باشگاه قائل هستند.
نکته پایانی این ماجرا آنجایی است که تیموریان و جپارف به دلیل بدهی 
باشگاه استقالل نتوانستند کارت بازی خود را دریافت کنند و این مسئله 

مشکل استقاللی ها را دوچندان کرده است.

شاگردان مایدا چیچیچ در راه مالدیو
تیم ملی والیبال بانوان برای حضور در رقابت های والیبال انتخابی قهرمانی 

جهان 6 بهمن به مالدیو می رود.
به گزارش ایسنا،  تیم ملی والیبال بانوان ایران برای حضور در رقابت های 
انتخابی قهرمانی جهان که در مالدیو برگزار می شود بامداد چهارشنبه 

راهی این کشور می شود.
رقابت های انتخابی زنان جهان در منطقه آسیای مرکزی از هشتم تا دهم 
بهمن به میزبانی مالدیو برگزار می شود و تیم ملی والیبال بانوان ایران در 

این رقابت ها به مصاف تیم های نپال و مالدیو می رود.
سودابه باقرپور، شبنم علیخانی، ندا چمالنیان، مائده برهانی، فرزانه زارعی، 
شکوفه صفری، زینب گیوه، فرنوش شیخی، نگار کیانی، فرزانه مرادیان، 
مهسا صابری، مهسا کدخدا، نگین شیرتری و فرانک بابلیان 14 بازیکن 

ایران برای حضور در این رقابت ها هستند.
فاطمه  )سرپرست(،  علیایی  نازلی  سرمربی،  عنوان  به  چیچیچ  مایدا 
عبدالهی )مربی(، ساجده سروش )فیزیوتراپ(، مریم فراتی )آنالیزو( و 
سحر محمد یاری به عنوان ماساژور ملی پوشان ایران را در این رقابت ها 

همراهی می کنند.
آمریکا به عنوان قهرمانی سال 2014، ژاپن میزبان سال 2018 و تیم 
ملی والیبال برزیل به عنوان قهرمان سال 2015 آمریکا جنوبی سه تیمی 
هستند که حضورشان در این رقابت ها قطعی شده است. قاره آسیا عالوه 
بر میزبان، چهار سهمیه دیگر در مسابقه های والیبال قهرمانی جهان دارد 

که تیم ها بر اساس  رقابت های انتخابی مشخص می شوند.

عزت اللهی تا تابستان
 در روستوف می ماند

روستوف  ایرانی  جوان  بازیکن  های  مدیربرنامه 
در  تابستان  تا  حداقل  بازیکن  این  کرد  اعالم 

روستوف خواهد ماند.
اروپایی  خوب  تیم  چند  از  اللهی  عزت  سعید 
پیشنهاد دارد ولی به نظر نمی رسد در پنجره 
نقل و انتقاالت زمستانی راهی تیمی دیگر شود. 
روستوف  تیم  امارات  اردوی  در  بازیکن  این 
حاضر نبود تا زمزمه های جدایی او از تیم بیشتر 
شنیده شود. با این حال او قرار است در دومین 
اردوی آمادگی روستوف که قرار است به زودی 

در ترکیه آغاز شود، حضور پیدا کند.
این  برنامه های  مدیر  که  علی  حجت  مهدی 
او  گفت:  سعید  وضعیت  درباره  است،  بازیکن 
دوست دارد در باشگاه بماند و در حال تدارک 
تیم  با  او  قرارداد  تمدید  برای  هایی  زمینه 
و  بود  خواهد  حاضر  ترکیه  اردوی  در  هستیم. 
در کنار سایر بازیکنان، کار خود را شروع خواهد 
خیلی  زمستانی  انتقاالت  و  نقل  پنجره  کرد. 
کوتاه است و او در این زمان از تیم جدا نخواهد 
شد و حداقل تا تابستان در روستوف خواهد بود. 
درباره  که  اخباری  گفت:  ادامه  در  علی  حجت 
پیشنهاد باشگاه های خارجی از جمله هامبورگ 
تابستان  تا  باید  ندارد.  صحت  می شود،  شنیده 
منتظر بمانیم و ببینیم چه سرنوشتی در انتظار 

این بازیکن است.

صعود فدرر به نیمه نهایی اوپن 
استرالیا

تنیس  مسابقه های  نهایی  چهارم  یک  بازی  در 
اوپن استرالیا راجر فدرر توانست میشا زورف را 

شکست دهد و به نیمه نهایی راه یابد.
نهایی  چهارم  یک  بازی  در  ایسنا،  گزارش  به 
تنیس اوپن استرالیا راجر فدرر به مصاف میشا 
زورف رفت و او را با نتیجه 3 بر صفر شکست 
داد.این بازی در سه ست با نتایج 6-1، ۷-5 و 
6-2 به پایان رسید. زورف در راند چهارم اندی 

ماری را حذف کرده بود.
روبه رو  واورینکا  استن  با  نهایی  نیمه  در  فدرر 
می شود.واورینکا 3 بر صفر سونگا را شکست داد.
ونوس  دیروز  نیز  زنان  انفرادی  مسابقه های  در 
راه  نهایی  نیمه  به  واندوگ  کوکو  و  ویلیامز 
یافتند. این دو تنیسور در نیمه نهایی با یکدیگر 

بازی خواهند کرد.
مردان  نهایی  مسابقه های یک چهارم  در  امروز 
و  بازی می کند  رائونیچ  میلوس  با  نادال  رافائل 

دیمیتروف به مصاف گوفین خواهد رفت. 

خبرخبر

جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی 
برگزار شد و ترکیب اعالمی از سوی کادر فنی 
تیم ملی برای حضور در جام جهانی 201۷ به 

تایید این شورا رسید.
حضور  برای  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  ترکیب 
در رقابت های جام جهانی که قرار است اواخر 
اسفندماه به میزبانی ایران برگزار شود پس از 
جلسه شورای فنی و تایید اسامی معرفی شده 

از سوی کادر فنی تیم ملی اعالم شد.
éééایرانéفرنگیéکشتیéملیéتیمéترکیب

درéجامéجهانیéبهéترتیبéزیرéاست:
مهرداد   - نوربخش  محمد  کیلوگرم:   59  
میان  از  نفر  )دو  حاجی پور  محسن   - مردانی 

3 کشتی گیر(
 - ارسالن  علی   - سوری  امین  کیلوگرم:   66

محمد الیاسی )دو نفر از میان 3 کشتی گیر(
محمدعلی   - بیابانگرد  افشین  کیلوگرم:   ۷1
گرایی – عظیم گرمسیری )دو نفر از میان 3 

کشتی گیر(
۷5 کیلوگرم: سعید عبدولی - رسول گرمسیری 

- پژمان پشتام )دو نفر از میان 3 کشتی گیر(
80 کیلوگرم: یوسف قادریان – رامین طاهری - 

مهدی ابراهیمی )دو نفر از میان 3 کشتی گیر(
 - فالح  مهدی   - نوری  حسین  کیلوگرم:   85

سامان عزیزی )دو نفر از میان 3 کشتی گیر(
 – صالحی زاده  مصطفی  سید  کیلوگرم:   98

علی اکبر حیدری
بهنام   - منجزی  قاسمی  امیر  کیلوگرم:   130
مهدی زاده – شهاب قوره جیلی )دو نفر از میان 

3 کشتی گیر(
2- مربیان مربوطه برای حضور در رقابت های 
سرمربی  سوی  از  فرنگی  کشتی  جهانی  جام 
معرفی و به تأیید اعضای شورای فنی تیم های 
اسماعیل نژاد  حمیدرضا  آقایان  رسید:  ملی 
ذی ربط(  استان  کشتی  هیات  معرفی  )به 
 - سرمربی(  انتخاب  )به  اسفندیاری فر  مهرزاد 

محمدعلی چمیانی )مربی سازنده برتر(
کشتی  ملی  تیم  سرپرست  و  سرمربی   -3
علیاری  مهدی  آقای  تقاضای  درباره  فرنگی 
ملی  تیم  انتخابی  در  حضور  مجوز  اخذ  برای 
نهایت مورد  ارائه کردند که در  را  توضیحاتی 
نگرفت.  قرار  فنی  شورای  اعضای  پذیرش 
نامبرده  سوابق  دلیل  به  شد  مقرر  نهایت  در 
ملی  تیم  انتخاب  در  ایشان  خاص  شرایط  و 
اردوهای تیم  به  المپیک 2016، مشارالیه  در 
ملی دعوت و در تمرینات حضور جدی داشته 

باشند.
ضمنا با توجه به فرآیند انتخاب تیم های ملی 
کادر فنی تیم ملی حداکثر پانزده روز مانده به 
نهایی  ترکیب  معرفی  به  نسبت  رقابت ها  آغاز 

حاضر در جام جهانی اقدام می کند.
در  فرنگی  کشتی  جهانی  جام  رقابت های 
به  اسفندماه   2۷ و   26 روزهای   ،201۷ سال 

میزبانی ایران برگزار می شود.
هم چنین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای 
حضور در جام جهانی کشتی فرنگی، از روز 6 
شماره  کشتی  خانه  بهمن ماه   12 تا  بهمن ماه 

1 برگزار می شود.

آغاز اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از امروز                

ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی در جام جهانی 2017  

به گفته سرمربی تیم ملی پاراتکواندو، این تیم 
سال آینده در مسابقات جهانی لندن شرکت می 
کند و پیش از آن در رقابت های قهرمانی آفریقا، 

اروپا و آیواز حضور خواهد داشت.
پیام خانلرخانی، سرمربی تیم ملی پاراتکواندو 
هدف اصلی از برگزاری اردوهای آماده سازی و 
بازی های تدارکاتی را حضور موفق در رقابتهای 
جهانی لندن و کسب امتیازات الزم برای بازی 
های پارالمپیک توکیو دانست و گفت ترکیب 
رقابتهای  در  از شرکت  پس  اعزامی  ملی  تیم 

تدارکاتی مشخص خواهد شد.
وی تاکید کرد: هدف مهم ما رقابتهای جهانی 
لندن است که اوایل مهرماه سال آینده برگزار 
می شود و قبل از این مسابقات در چند رویداد، 
شرکت خواهیم کرد.این مربی افزود: مسابقات 
قهرمانی آفریقا و اروپا برای باال بردن آمادگی 
و تدارک تیم ملی خوب است و از طرفی باید 
در این رقابتها امتیازات الزم برای کسب سهمیه 

بازی های پارالمپیک توکیو را به دست آوریم.

تشریح  در  پاراتکواندو  ملی  تیم  سرمربی 
داشت:  اظهار  ملی  تیم  تدارکاتی  رقابتهای 
مسابقات قهرمانی آفریقا، قهرمانی اروپا و آیواز، 
سه رویدادی است که سال آینده برگزار خواهد 
شد و اعزام تیم ملی ایران به این مسابقات با 

صالحدید مسئوالن انجام خواهد شد.
در  شرکت  برای  کمی  زمان  داد:  ادامه  وی 
مسابقات قهرمانی آفریقا داریم، چون فروردین 
ماه برگزار می شود و اگر قرار باشد در این رقابتها 
شرکت کنیم باید اردوها را از اول اسفندماه آغاز 
تیم  انتخابی  رقابتهای  درباره  کنیم.خانلرخانی 
ملی گفت: در این مسابقات بازیکنانی که دارای 
رنکینگ و مدال آور هستند شرکت نمی کنند 
و به صورت مستقیم وارد اردو می شوند. برای 
شناسایی افراد جدید و جوان نیز مسابقه انتخابی 

را برگزار می کنیم.
سرمربی تیم ملی پاراتکواندو یادآور شد: ترکیب 
تیم ملی جهت حضور در رقابتهای جهانی لندن 
را باید بعد از رقابتهای تدارکاتی مشخص کنیم. 

حضور تیم ملی پاراتکواندو در مسابقات آفریقا،
 اروپا و جهانی لندن

ابراز  جهان  پارالمپیکی  ورزشکار  ترین  قوی 
امیدواری کرد که به عنوان یکی از نامزدهای 
این  بتواند  الروس  جهانی  جایزه  دریافت 

جایزه را از آن خود و ورزش ایران کند.
سیامند رحمان به همراه پنج ورزشکار دیگر 
به نام های ایهار بوکی، شناگر اهل بالروس، 
عمرا دوراند، دونده اهل کوبا، مارسل هاک، 
شناگر  یاسکو،  صوفی  سوییس،  اهل  دونده 
در  ایتالیا  از  ویو  ماریا  بئاتریس  و  نیوزلندی 
نامزد  به عنوان  ویلچر  با  رشته شمشیربازی 
دریافت جایزه ورزشی جهانی الروس است.

امیدوارم  گفت:  خصوص  این  در  رحمان 
ارزشمند،  جازه  این  شدن  برنده  با  بتوانم 
افتخاری دیگر برای کشور عزیزم ایران رقم 
بزنم. این مراسم در تاریخ 26 بهمن ماه در 
بتوانم  امیدوارم  و  شود  می  برگزار  موناکو 

جایزه الروس را ببرم.
ادامه  پارالمپیکی  سنگین  فوق  بردار  وزنه 
را  خودم  سبک  تمرینات  روزها  این  داد: 

دنبال می کنم تا از شرایط بدنی دور نشوم. 
جهان  قهرمانی  رقابتهای  کنم  می  فکر 
که پس  باشد  رویدادی  اولین  مکزیکوسیتی 
کنم.  شرکت  آن  در  باید  ریو  پارالمپیک  از 
عملکرد  مسابقات  این  در  بتوانم  امیدوارم 

خوبی داشته باشم.
 310 وزنه  مهار  به  اشاره  با  رحمان 
ادامه داد: من  پارالمپیک ریو  کیلوگرمی در 
قول مهار این وزنه را داده بودم و خوشحالم 
بایستم. در پارالمپیک  که توانستم سر قولم 
کیلوگرم  باالی 300  توانستم  لندن هم می 
شد  باعث  ای  کره  بردار  وزنه  اما  بزنم  وزنه 
بدنم سرد شود و در نتیجه نتوانستم به قولم 

عمل کنم.
وی در پایان با اشاره به شهادت آتش نشانان 
در حادثه ساختمان پالسکو، گفت: قهرمانان 
برای  را  خود  جان  که  هستند  آنان  واقعی 
سالمت دیگران به خطر می اندازند. خدا به 

خانواده بازماندگان آنها صبر بدهد.

ابراز امیدواری سیامند رحمان 
برای کسب جایزه جهانی الروس
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قدرشناسی محیط بانان کرجی 
 از آتش نشانان

محیط  حفاظت  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
از  جمعی  و  مسئولین  کرج  شهرستان  زیست 
کارکنان این اداره به مناسبت گرامی داشت یاد و 
خاطره شهدای آتش نشان در حادثه تلخ ساختمان 
پالسکو تهران ضمن حضور در یکی از ایستگاه های 
آتش نشانی شهر کرج با نثار گل و روشن کردن 
شمع یاد و خاطره این شهدا را گرامی داشته و از 

این قشر ایثارگر قدردانی نمودند.

تجهیز 2500 کالس درس برای اسکان 
گردشگران نوروزی در بوشهر 

استان  پرورش  و  آموزش  اسکان  کمیته  رئیس 
بوشهر گفت: برای اسکان مسافران و گردشگران 
نوروزی 2 هزار و 500 کالس درس استان بوشهر 

تجهیز می شود. 
محمد حسن بردبار در نشست بررسی وضعیت 
اسکان  برای  بوشهر  استان  درس  کالس های 
گردشگری  ظرفیت  اینکه  بیان  با  گردشگران 
استان بوشهر جذابیت های فراوانی در این عرصه 
دارد اظهار داشت: این استان با داشتن جاذبه های 
طبیعی و گردشگری  و  وجود آب و هوای مطلوب 
ایام  در  گردشگران  مسافرت  زمینه  طراوت  با  و 

نوروز به این استان را فراهم می کند.
میزبانی  برای  بوشهر   استان  اینکه  بیان  با  وی 
ویژه ای  امکانات  نوروزی  گردشگران  از  مناسب 
فراهم می کند خاطر نشان کرد: آموزش و پرورش 
خدمات  ارائه  در  ظرفیت  تمام  با  بوشهر  استان 
اجرایی  ستاد  مصوبات  اساس  بر  گردشگران  به 

خدمات سفر برنامه ریزی می کند.
استان  پرورش  و  آموزش  اسکان  کمیته  رئیس 
در  گردشگران  اسکان  پایگاه  ایجاد  از  بوشهر 
کالس های درس خبرداد و افزود: در نوروز گذشته  
در  مدرسه  قالب 398  در  و 366کالس  هزار   2
استان بوشهر برای اسکان گردشگران تجهیز شد.

بردبار با بیان اینکه  برای ارائه خدمات به مسافران 
برای  درس  کالس های  نوروز  تعطیالت  ایام  در 
اسکان افزایش می یابد گفت: برای اسکان مسافران 
و 500  هزار   2 از   بیش  نوروزی  گردشگران  و 

کالس درس استان بوشهر تجهیز می شود.
وی با تاکید بر تصویب اعتبارات الزم برای ارائه 
کرد:  تصریح  گردشگران  به  کیفیت  با  خدمات 
اعتبارات این بخش در نوروز گذشته 5 میلیارد 
ریال بود که نسبت به سال ماقبل آن که 3 میلیارد 

ریال بود افزایش 1.۷ برابری داشت.
استان  پرورش  و  آموزش  اسکان  کمیته  رئیس 
می شود  تالش  رو  پیش  نوروز  در  گفت:  بوشهر 
کالس هایی که دارای تجهیزات هوشمند آموزشی 

هستند برای اسکان گردشگران استفاده شود.

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین 
روسیه و آذربایجان غربی  

نمایندگی اتحادیه صید و صیادی ایران در استان آذربایجان غربی افتتاح 
و آغاز به کارکرد.

 به منظور صادرات 50 تن شاه میگوی دراز آب شیرین سد ارس به 
کشور روسیه، تفاهم نامه همکاری مشترکی فی مابین طرف روسی و 
شرکت ارس میگوی ماکو با حضور مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی 
های صید و صیادی کشور و مدیر شیالت و آبزیان آذربایجان غربی 

منعقد شد.
مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی های صید و صیادی کشور در این 
جلسه با ارائه گزارشی در رابطه با وضعیت صید و صیادی در کشور و 
نحوه صادرات آبزیان به کشور روسیه ، حضور صیادان و فعالیت های 

آن ها را در کشور بسیار ارزشمند عنوان کرد.
معصوم فصیح مدیر شیالت و آبزیان آذربایجان غربی نیز در این جلسه 
با اشاره به استعدادها و پتانسیل های موجود استان در رابطه با آبزی 
پروری، خواستار توسعه صادرات انواع آبزیان به ویژه ماهی قزل آال به 
کشور روسیه شد و از کلیه سرمایه گذاران این بخش دعوت نمود که 

نسبت به سرمایه گذاری در این زمینه اقدام نمایند.
وی با بیان اینکه دریاچه پشت سدارس تنها منبع آب شیرین پرورش 
شاه میگوی دراز در کشور است ، اظهارکرد: شاه میگوی دراز آب شیرین 
سد ارس ، پس از عمل آوری و بسته بندی به صورت زنده به کشورهای 
اروپایی از جمله آلمان، اتریش، دانمارک، ایتالیا و فرانسه و کشورهای 
آسیای میانه از قبیل روسیه، ارمنستان و آذربایجان و کشورترکیه صادر 

می شود و از این طریق ارزآوری قابل توجهی عاید کشور می شود.

تولید ساالنه 75 میلیون دز واکسن آنتروتوکسمی
  در موسسه رازی

تحقیقات  موسسه  دامی  بی هوازی  های  واکسن  تولید  بخش  رئیس 
واکسن و سرم سازی رازی گفت: با تولید واکسن آنتروتوکسمی از خروج 

18 میلیون دالر ارز از کشور جلوگیری شده است.
دکتر رضاپیله چیان اظهارکرد: در شش ماه اول امسال 36 میلیون دز 

واکسن آنتروتوکسمی در موسسه رازی تولید شده است.
وی ادامه داد: با تولید این میزان واکسن از خروج بیش از 18 میلیون 

دالر ارز از کشور جلوگیری شده است.
کشور  نیاز  تمام  تولید  توان  حاضر  درحال  رازی  موسسه  افزود:  وی 

درخصوص این واکسن را دارد و دیگر نیاز به واردات آن نیست.
رئیس بخش تولید واکسن های بی هوازی دامی موسسه رازی با اشاره 
به سابقه 65 ساله تولید واکسن آنتروتوکسمی در این موسسه، اظهار 
کرد: این واکسن در دنیا به صورت تک ظرفیتی تا 10 ظرفیتی تولید 

می شود.
دکتر پیله چیان افزود: واکسن آنتروتوکسمی به عنوان واکسن هفت درد 
مطرح بوده و به نوعی چهار واکسن در یک واکسن است و برای بیماری 

های مربوط به دام های کوچک مورد استفاده قرار می گیرد.
رییس موسسه رازی تصریح کرد: در حال حاضر ساالنه ۷5 میلیون دز 
از این واکسن در موسسه رازی تولید می شود و در صورت اعالم نیاز 
سازمان دامپزشکی کشور، این میزان می تواند تا 120 میلیون دز در 

سال افزایش یابد.
رئیس بخش تولید واکسن های بی هوازی دامی موسسه رازی گفت: 
درحال حاضر نیاز کشور به واکسن آنتروتوکسمی ساالنه ۷0 تا ۷5 

میلیون دز است.

خبر خبر

شرکت  کارشناسان  و  مدیران  از  گروهی 
گزاری  سرمایه  شرکت  مجموعه  زیر  های 
از  داشتند،  حضور  ملی  توسعه  گروه  در  که 
مجتمع  همچنین  و  پیشنهادت  نظام  سیستم 

پتروشیمی شازند بازدید کردند.
طی  مجتمع  رئیس  محمد  پور  مهندس 
شازند  پتروشیمی  شرکت  معرفی  به  سخنانی 
بکارگیری  در  شرکت  این  سابقه  همچنین  و 
نظام مشارکت پرداخت. وی گفت: در صورت 
مجموعه،  زیر  های  شرکت  از  هریک  نیاز 
انتقال  و  ارائه  به  حاضر  شازند  پتروشیمی 
به  پیشنهادات  نظام  زمینه  در  خود  تجربیات 
آن ها خواهد بود و همکاری های الزم در این 

زمینه را بعمل خواهد آورد.
در ادامه فدایی و گنجی پور به معرفی بخش 
پرداخته  مشارکت  نظام  فرایند  مختلف  های 
و  سیستم  این  های  ویژگی  و  وخصوصیات 

کردند. تشریح  را  آن  فعالیت  نحوه  همچنین 
کارهای  راه  بررسی  به  همچنین  مسوول  این 

در  سیستم  این  شدن  اجرایی  جهت  موجود 
و  مهمترین  از  یکی  و  پرداخته  مجموعه  یک 

این  پیشرفت  و  موفقیت  عوامل  ترین  کلیدی 
سیستم را حمایت ویژه مدیران ارشد مجموعه 
پتروشیمی  شرکت  عامل  مدیر  از  و  دانسته 
حمایت  خاطر  به  خانی  ولد  مهندس  شازند، 
مشارکت  نظام  سیستم  از  دریغشان  بی  های 

تشکر و قدردانی کردند. 
نظام  سیستم  اگر  کرد:  اشاره  همچنین  وی 
فعال  و  پویا  شازند  پتروشیمی  در  مشارکت 
اسبق،  مدیریت  های  تالش  خاطر  به  است 
مدیریت  همچنین  و  پور  غریب  مهندس 

محترم فعلی ولد خانی است.
که  عزیزانی  از  تن  دو  مراسم  این  ادامه  در 
برتر  پیشنهاد  عنوان  به  آنان  پیشنهادات 
و  خود  پیشنهادات  معرفی  به  شده  شناخته 
پیشنهادات  این  که  اقتصادی  صرفه  و  مزایا 
توضیحاتی  آورده  بعمل  شازند  مجموعه  برای 

ارائه نمودند.

بازدید گروه توسعه ملی از مجتمع پتروشیمی شازند

مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر 
خوزستان از شناسایی مدارس در معرض خطر 
مواد مخدر استان با همکاری اداره کل آموزش 

و پرورش خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، حسین المی زاده در 
جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
برگزار  خوزستان  استانداری  در  که  خوزستان 
شد، اظهار کرد: این دهمین جلسه این شورا 
در سال جاری است و با توجه به تاکیدات رهبر 
مخدر،  مواد  با  مبارزه  کردن  اجرایی  بر  مبنی 
بیشتری  تمرکز  پیشگیری  زمینه  در  امسال 

کرده ایم.
وی با اشاره به نیاز به تجهیزات و نیروی انسانی 
در حوزه مقابله با قاچاق مواد مخدر در استان 
استاندار  دستور  طبق  کرد:  تصریح  خوزستان 
مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  خوزستان، 
و  فعال شده  استان،  در 20 شهرستان  مخدر 
تاکنون کارهای خوبی انجام داده اند. با اداره کل 
آموزش و پرورش خوزستان نیز همکاری های 
خوبی انجام شده و نقشه راه و برنامه ای جهت 
ارایه آموزش های الزم به دانش آموزان تدوین 

شده است.
المی زاده افزود: در این برنامه، مدارسی که در 
دارند،  قرار  مواد مخدر  و آسیب  معرض خطر 
شناسایی شده اند. تاکنون 501 میلیارد تومان 
برای این طرح به آموزش و پرورش اختصاص 
داده ایم و در این طرح مقرر شده مقاطع اول و 

دوم تحت پوشش قرار گیرند.
مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر 

بهزیستی  کل  اداره  با  کرد:  بیان  خوزستان 
خوزستان نیز هماهنگی های خوبی در زمینه 
مساله اعتیاد و آسیب های دیگری مانند طالق 
که ممکن است ناشی از اعتیاد باشد، انجام شده 
تا مشخص شود چه تعداد خانوار تحت پوشش 

بهزیستی به علت اعتیاد، طالق نیز گرفته اند.
وی ادامه داد: در جلسات شورا، بحث HIV و 
هپاتیت و جلوگیری از کشت خشخاش نیز با  

جدیت دنبال می شود.
در  خوبی  کشفیات  اینکه  بیان  با  زاده  المی 
گلوگاه های قاچاق مواد مخدر استان خوزستان 
در سال جاری به ویژه در محورهای خرم آباد – 
اندیمشک و فارس – بهبهان داشته ایم، گفت: 
در دو یا سه ماه اخیر بیش از 2 تن مواد مخدر 
بحث  در  شد.  سوزانده  بهبهان  شهرستان  در 
خرده فروشان و محل های توزیع مواد مخدر نیز 
کارهای خوبی انجام و بیش از 1۷ محل توزیع 
همچنین  شد.  تخریب  استان  در  مخدر  مواد 
در روز گذشته توسط پلیس مواد مخدر، یک 

محموله را در کوی رمضان اهواز کشف کرد.
وی با اشاره به کشف و انهدام بیش از 4 باند 
خوزستان  استان  در  اخیر  ماه  در  مخدر  مواد 
اظهار کرد: از این تعداد دو باند در نوار مرزی 

سوسنگرد کشف شده اند.
مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر 
خوزستان گفت: در بحث مشارکت های عمومی 
ارائه می  ها  به سمن  آموزش هایی  و مردمی 
آموزش  نیز جهت دریافت  و گروه هایی  شود 

های مدنظر به استان فارس اعزام کرده ایم.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خوزستان عنوان کرد:

شناسایی مدارس در معرض خطر مواد مخدر استان

استان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
گرمی  شهرستان  شرب  آب  گفت:  اردبیل 
مغان در کوتاه مدت و بلند مدت تامین شده 

و مشکلی در این زمینه نداریم.
اصغر  اردبیل،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
گرمی  مسئوالن  با  نشست  در  سلیمانزاده 
مغان با بیان این مطلب افزود: طبق بررسی 
آب  از  مترمکعب  میلیون   2.5 شده  انجام 
سد تازه کند برای شرب اختصاص یافته و از 
سایر منابع نیز در قالب پکیج سه جانبه آب 

شرب کل شهرستان پیش بینی شده است.
وی از تدوین سند جامع آب مورد نیاز تمام 
بخش ها در شهرستان گرمی مغان خبر داد 
کشاورزی،  بخش های  همه  تامین  افزود:  و 
صنعتی و شرب در گرمی از طریق سدهای 
در حال احداث و منابع موجود تدوین شده 

و مشکلی در این زمینه نداریم.
استان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
سد  موجود  مشکالت  با  رابطه  در  اردبیل 
تحت  اراضی  تملک  در  شد:  یادآور  عمارت 
آذربایجان  محدوده  در  عمارت  سد  پوشش 
استانی  مسئوالن  با  رایزنی  حال  در  شرقی 

برای خرید به قیمت کارشناسی هستیم.
سد  اجرای  عملیات  آغاز  از  سلیمانزاده 
و  داد  خبر  آینده  ماه های  در  سر  سینه 
افزود: تنها محلی که در سمت بخش موران 
دارد سد  را  بزرگ  احداث سد  امکان  گرمی 
سینه سر است که مطالعاتش به پایان رسیده 

و در سریع ترین زمان به مرحله اجرا خواهد 
رسید.

ادامه فرماندار گرمی  مغان گفت: تکلیف  در 
عمارت  هکتاری سد  هزار   11 پایاب  اجرای 
کشاورزی  جهاد  و  آب  امور  هماهنگی  با 

مشخص شود.
ابراهیم امامی اضافه کرد: از 11 هزار هکتار 
حوزه  در  هکتار  هزار   ۷ عمارت  سد  پایاب 
اقتصادی  رونق  باعث  که  است  مغان  گرمی 

شهرستان می شود.
وی افزود: خرید اراضی زیر پوشش سدهای 
اهالی  هماهنگی  و  تعامل  با  باید  منطقه 
روستاها انجام شود و نباید به واسطه احداث 
در حاشیه  اهالی ساکن  برای  سد مشکالتی 

سد ایجاد شود.
تازه  سد  با  رابطه  در  مغان  گرمی   فرماندار 
کند گفت: در این سد عالوه بر پایاب، تامین 
که  است  مهمی  مباحث  از  یکی  شرب  آب 
و  تصفیه خانه  ایجاد  در  فاضالب  و  آب  باید 
امور آب در بحث واگذاری همکاری الزم را 

داشته باشند.
جهاد  ورود  خواستار  مغان  گرمی   فرماندار 
کشاورزی در اجرای طرح پایاب سد عمارت 
 1200 اردبیل  استان  سهم  گفت:  و  شد 
که  است  نوین  آبیاری  از  تومان  میلیارد 
انتظار می رود سهم گرمی مغان برای آبیاری 
مشخص  شهرستان  اراضی  از  هکتار  هزار   4

شود.

تامین آب شرب گرمی مغان در بلندمدت 
مشکلی ندارد
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آگهی
و  رضائی  مهدی  خوانده   طرفیت  به  دادخواستی  کارزاده  گل  فاطمه  خواهان  
عبدالحسین زاده   به خواسته  مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه مهریه و اعسار 
از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 243 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر 
تهران واقع در تهران  خ شهید مطهری خ میر عماد مجتمع قضایی شهید صدر 
تهران ارجاع و به کالسه  9509982162301102 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
بودن  المکان  به علت مجهول  تعیین شده است  آن  95/12/18 و ساعت   10 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/128705    منشی دادگاه حقوقی شعبه 243دادگاه عمومی حقوقی شهید صدر  تهران

دادنامه
پرونده کالسه 9509980229000818 شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید مدنی تهران تصمیم نهایی شماره 95099۷0229001434
خواهان ها-بهزاد وکیلی ملک لو فرزند بهروز-بهروز نوروز نژاد فرزند عزیز اله 

حمیدرضا  وکالت  با  حاتمی  –داود  محمد  فرزند  زاده  حاجی  خواندگان-محسن 
منصوری فرزند ماشااله 

خواسته –اعتراض به عملیات اجرائی 

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

نماید 
رای دادگاه –در خصوص دعوی بهزاد وکیلی ملک لو و بهروز نوروزنژاد بطرفیت 
محسن حاجی زاده –داود حاتمی با وکالت حمیدرضا منصوری بخواسته اعتراض 
به عملیا ت اجرائی به انضمام هزینه دادرسی نظر به اینکه خواهان ردیف دوم به 
و  بازداشت  و  اند  نموده  را مطرح  ادعای خود  بازداشت  بر  نامه موخر  بیع  استناد 
توقیف ملک قبل از معامله ایشان بوده و لذا ایشان ذینفع در طرح دعوی محسوب 
نمی گردد به استناد بند 10 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی 
با توجه به  نسبت به ایشان صادر و اعالم می گردد در مورد خواهان ردیف اول 
اینکه عقد بیع مورخ 93/4/1 و شش دانگ پالک ثبتی 1158 فرعی از 158 اصلی 
دفتر   94/3/12 مورخ   8431۷ شماره  رسمی  نامه  وکالت  و  نموده  خریداری  را 
خانه 365 تهران نیز تنظیم گردیده است و با توجه به اینکه ثمن معامله بخشی 
به صورت نقدی و بخش دیگر به صورت چک به شماره 80332 عهده بانک ملی 
شعبه تبریز و 286۷65 عهده بانک رفاه کارگران و یک دستگاه وسیله نقلیه پژو 
405 قبل از توقیف و بازداشت پالک ثبتی موصوف پرداخت گردیده است که دالیل 
مذکور داللت بر وقوع عقد بیع و تعلق مالکیت به معترض ثالث اجرایی می باشد 
لذا به لحاظ عدم مالکیت محکوم علیه ردیف اول و مستندا به ماده 14۷ قانون 
و  تشخیص  موافق حق  را  دوم  ردیف  دعوی خواهان  دادگاه  مدنی  احکام  اجرای 
حکم به لغو دستور توقیف پالک ثبتی موصوف صادر و اعالم می نماید رای دادگاه 
حضوری ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم 

تجدیدنظر استان تهران می باشد.
110/128696   رئیس شعبه 30 دادگاه عمومی تهران 

آگهی
به  بان    زنده  به طرفیت خوانده   شبنم  دادخواستی  نژاد   علی جعفر  خواهان  
خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 243 دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی شهید صدر تهران واقع در تهران  خ شهید مطهری خ میر عماد 
مجتمع قضایی شهید صدر تهران ارجاع و به کالسه 9509982162300991  ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن  95/12/18 و ساعت  9:30  تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/128700    منشی دادگاه حقوقی شعبه243 دادگاه عمومی حقوقی شهید صدر  تهران

 حصر واثت 
پروانه قبادی ساکی  به شماره شناسنامه   1614 به شرح دادخواست به کالسه  
چنین  و  نموده  وراثت   حصر  گواهی  درخواست  شعبه  این   از   1418/۷56/95
توضیح داده که شادروان  ایمان شیخ سفلی به شماره شناسنامه 0011485851  
در تاریخ 95/6/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
 پروانه قبادی ساکی ش ش 1614 ت ت 1334 صادره از تهران مادر متوفی

 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده 361 قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/128693 دبیر  شعبه   756  شورای حل اختالف مجتمع شماره15   تهران

مفقودی
گواهی موقت پایان تحصیالت آقای حسین واحد فرزند محمد اسماعیل به شماره 
شناسنامه 310۷1585۷ صادره از کرج 2 متولد 13۷1/05/01 در تاریخ 1392/06/30 
در مقطع کارشناسی ناپیوسته در رشته مهندسی تکنولوژی برق- الکترونیک تحصیل 

نموده، مفقود گردیده و بدین وسیله از درجه اعتبار ساقط می گردد.
موسسه آموزش عالی مرکز غیردولتی – غیر انتفاعی

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
به موجب پرونده اجرائی کالسه 940011۷ له بانک اقتصاد نوین شعبه خرم آباد علیه 
آقای علی فرجی گودرزی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه 182 صادره از خرم آباد 
اعالم می دارد ششدانگ پالک ثبتی 1412۷ فرعی از 2091 اصلی بخش یک خرم آباد 
به مساحت 80/36 متر مربع ذیل ثبت 23804 صفحه 120 دفتر جلد 343 صادر و مع 
الواسطه بنام آقای علی فرجی گودرزی منتقل شده است به آدرس :خرم آباد –خیابان 
انقالب بین جالل آل احمد و ناصر خسرو –ساختمان پزشکان جندی شاپور و محدود 
است به شماال :در دو قسمت اول دیواریست پیشرفتگی بطول 1/15 به فضای معبر 
مجاور دوم دیواریست بطول 8/99 سانتیمتر به فضای ملک مجاور شرقا :دیواریست 
بطول ۷/50سانتیمتر به فضای ملک مجاور –جنوبا : در نه قسمت که قسمت های ششم 
و هفتم آن شرقی قسمتهای دوم و سوم آن غربی است اول دیواریست بطول 3/20 
سانتیمتر به راه پله مشاعی دوم دیواریست بطول ۷5 سانتیمتر به راهرو سوم دیواریست 
بطول ۷5 سانتیمتر به داکت چهارم دیواریست بطول 1/14 سانتیمتر به داکت پنجم 
درب و دیواریست بطول 2/25 سانتیمتر به راهرو ششم دیواریست بطول 1/66 سانتیمتر 
به راهرو هفتم دیوار به دیوار است بطول 2/23 سانتیمتر به آسانسور هشتم دیواریست 
بطول 2/40 سانتیمتر به فضای ملک مجاور نهم دیواریست پیشرفتگی بطول 1/15 
سانتیمتر به فضای معبر مجاور غربا :دیوار و پنجره بصورت پیشرفتگی به فضای خیابان 
بطول 10 متر به فضای معبر مجاور سقف با کف طبقه سه اشتراکی است کف با 
سقف طبقه یک اشتراکی است-پالک مزبور طبق سند رهنی شماره 26166 مورخ 
1392/12/28 و همچنین اقرارنامه شماره 26595 و سند متمم شماره 26959 دفتر 
اسناد رسمی شماره 12 خرم آباد در رهن می باشد در قبال مبلغ 2/000/000/000 
ریال )دو میلیارد ریال ( در رهن بانک اقتصاد نوین شعبه خرم آباد قرار گرفته و طبق 
نظر کارشناس رسمی به مبلغ 4/606/520/000 ریال )چهار میلیاردو ششصد و شش 
میلیون و پانصد و بیست هزار ریال ( ارزیابی شده و پالک فوق یک واحد با کاربری 
تجاری به مساحت 80/36 متر مربع واقع در طبقه دوم ساختمان ۷ طبقه واحد 4 می 
باشد با قدمت حدودا 4 سال و دارای انشعابات آب و برق و گاز که برابر گزارش مامور 
اجرا در تصرف مستاجر می باشد ضمنا پالک فوق الذکر از ساعت 9 الی 12 روز سه 
شنبه مورخه 1395/12/10 در اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد واقع در 60 متری 
بلوار شهید فرشاد شفیع پور خیابان 24 متری شهید چمران خیابان شهید جهان آرا از 
طریق مزایده به فروش می رسد .مزایده از مبلغ 4/606/520/000 ریال کارشناسی شده 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود .الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب و برق –گاز اعم از حق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد 
ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 
ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.در ضمن مورد مزایده تا مورخه 1396/2/23 برابر 
نامه وارده به شماره 36003252 مورخه 1395/9/16 بیمه می باشد. م الف 414619 
مسئول اجرای اسناد رسمی خرم آباد – مجید طاری 

متن آگهی
دو شهر خرم  کیفری  دادگاه  پرونده کالسه 9409986612200182 شعبه 104 
شاکی   95099۷6613800۷۷1 شماره  نهایی  تصمیم  سابق(  جزایی   104( آباد 
نشانی شهرستان خرم  به  فرزند سید علیداد  الغیب  :آقای سید حمید رضا حیات 
آباد خ انقالب خ حافظ روبروی گرمابه رضایی متهم : آقای مصطفی رضایی به نشانی 
شهرستان پلدختر –میدان شهدا رسالت شمالی جنب آژانس 3501 –اتهام :خیانت 

در امانت نسبت به دو فقره چک 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای مصطفی رضایی مجهول المکان دایر بر خیانت 
در امانت نسبت به دو فقره چک به شماره های 422801-421641 موضوع شکایت 
آقای سید حمید رضا حیات الغیب با توجه به اوراق و محتویات پرونده و نظر به 
شکایت شاکی –شهادت شهود و سایر قرائن و امارات موجود النهایه اتهام انتسابی به 
متهم موصوف را محرز دانسته لذا به استناد ماده 6۷4 قانون تعزیرات مصوب 13۷5 
متهم را به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید این رای غیابی محسوب 
و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه سپس ظرف 

مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد. 
رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – بهروز قدمی . 

آگهی احضار متهم
شماره  کیفرخواست  موجب  به  اردبیل  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
کالسه  پرونده  در  مورخ)95/8/9(   )9510430400304344(
)9509980400500150( برای متهم فرید بدری به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی 
و توهین از طریق فحاشی موضوع شکایت جهانبخش نگهدار تقاضای کیفر نموده 
که رسیدگی به موضوع به شعبه 106 دادگاه کیفری اردبیل ارجاع و وقت رسیدگی 
برای مورخه 95/12/15 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول 
المکان بودن و عدم دسترسی به متهم در اجرای مقررات مواد 1۷4 و 406 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام اتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در 

صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
منشی شعبه 106 دادگاه کیفری 2 شهرستان اردبیل- منصور هراسی

رای 
نشانی  به   ) پرند  ) شهر جدید  نهم  شعبه  اختالف  شورای حل  رسیدگی:  مرجع 
شهر جدید پرند- فاز یک – بلوار عالمه طباطبائی – انتهای خیابان البرز – نبش 

خیابان کوهپایه 
خواهان: 1. فریبا سیدی فرزند زمان  2. فاطمه طیبی زاده فرزند مهدی 

محل اقامت: پرند- فاز 5 کوزو – شقایق یک- بلوک آ 3- طبقه ۷ واحد 62 
خوانده: مهدی طیبی زاده نیکوئی فرزند حسین 

محل اقامت مجهول المکان 
موضوع: مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 1390/6/18 لغایت صدور رای نهایی و مقرری 

هرساله با جلب نظر کارشناس و نفقه فرزند مشترک مقوم به یک میلیون تومان 
رای شورا

در خصوص دادخواست خواهان ردیف اول فریبا سیدی فرزند زمان و خواهان ردیف 
دوم فاطمه طیبی زاده فرزند مهدی به طرفیت خوانده آقای مهدی طیبی زاده نیکوئی 
فرزند حسین به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 1390/6/18  لغایت صدور رای 
نهایی و مقرری هر ساله با جلب نظر کارشناس و نفقه فرزند مشترک مقوم به یک 
میلیون تومان خوانده مجهول المکان بوده و در جلسه رسیدگی شورا حضور نیافته و 
الیحه ای ارسال نکرده است و در تاریخ 95/6/25 در روزنامه کسب و کار نشر آگهی 
گردیده است و نظریه کارشناسی مصون از ایراد باقی مانده است و مستندات خواهان 
از طرف خوانده مصون از ایراد و دفاع باقی مانده است و خوانده دلیل و مدرکی مبنی 
بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است و ادعای خواهان محمول بر 
صحت تلقی و مستندا به مواد 1106- 110۷- 1119- 1206- 1204 قانون مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 1. مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار تومان از 
تاریخ 90/6/16 لغایت پایان سال  2. مبلغ سه میلیون و هشتصد و چهل هزارتومان 
بابت نفقه سال 91    3. مبلغ چهار میلیون و دویست هزارتومان بابت نفقه سال 92     
4. مبلغ چهار میلیون و سیصد و بیست هزار تومان بابت نفقه سال 93     5. مبلغ 
چهار میلیون و پانصد و شصت هزار تومان بابت نفقه سال 94    6. ماهیانه مبلغ 
سیصدو نود هزارتومان از تاریخ 95/1/1 لغایت صدور حکم )95/8/9 ( و نفقه فرزند 
مشترک به نامه فاطمه طیبی زاده ماهیانه دویست و نود و پنج هزار تومان از تاریخ 
95/6/14 لغایت آینده به اضافه هزینه کارشناسی و هزینه دادرسی در حق خواهان 
صادر می گردد. رای صادره غیابی می باشد و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در شورای حل اختالف و پس از انقضاء واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم عمومی دادگستری رباط کریم می باشد. م / الف 2149 
قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف شهر جدید پرند 

آگهی
تقاضای صدور حکم گواهی حصر وراثت

خواهان: آقای حسین یوسفی نیا      نام پدر: علی      تاریخ تولد:  1350    شغل: 
کارمند     محل اقامت: نسیم شهر – شهرک مهر- مهرگان 8- پالک 8- واحد 1 
خوانده: وراث مرحومه فاطمه تقی پور سیگارودی –  حسن یوسفی نیا و زینب 

یوسفی نیا 
محل اقامت: نسیم شهر – شهرک مهر- مهرگان 8- پالک 8- واحد 1

خواسته: تقاضای صدور حکم گواهی حصر وراثت 
دالئل و منضمات دادخواست: 1. گواهی وفوت  2. کپی شناسنامه مرحوم  3. کپی 

شناسنامه وراث  4. استشهادیه محضری 5. گواهی مالیات بر ارث 
شرح دادخواست                                    ریاست محترم دادگاه 

احتراما با تقدیم این دادخواست و ضمائم آن به استحضار عالی میرساند مرحوم 
تاریخ  در   106 شناسنامه  شماره  به  عیسی  فرزند  سیگارودی  پور  تقی  فاطمه 
95/10/28 در آخرین اقامتگاه خود در تهران به رحمت ایزدی پیوست حین الفوت 
وی به قید انحصار عبارتند از 1. وراث اناث: خانم زینب یوسفی نیا     2. وراث ذکور: 

1. حسین یوسفی نیا 2. حسن یوسفی نیا 
م/الف 2377 شعبه 15 شورای حل اختالف
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افزایش 16 درصدی صادرات کاال از 
چهارمحال و بختیاری

مدیر گمرک چهارمحال و بختیاری از افزایش 16 
درصدی صادرات کاال از چهارمحال و بختیاری 

طی 10 ماه ابتدای سال جاری خبر داد.
ماهه   10 طی  کرد:  اظهار  دادی  ا...  اسماعیل 
ابتدای  سال جاری 82 میلیون و 898 هزار دالر 
کاال به وزن بیش از 41 هزار تن از گمرک استان 

به خارج از کشور صادر شده است.
وی افزود: عمده کاالهای صادراتی لوازم خانگی، 
بوده  بادام  فلزی و مغز  و  مصنوعات پالستیکی 
که به کشورهای امارات، هند، عراق و افغانستان 

صادر شده است.
ا... دادی با اشاره به اینکه شش درصد از میزان 
کل صادرات استان به بخش کشاورزی اختصاص 
مدت  به  نسبت  صادرات  میزان  گفت:  دارد، 
داشته که  مشابه سال گذشته 16 درصد رشد 
میزان  جاری  سال  پایان  تا  می شود  پیش بینی 

صادرات در بخش کشاورزی افزایش یابد.
 55 جاری  سال  ماهه   10 طی  داد:  ادامه  وی 
از  بیش  به وزن  میلیون و 358 هزار دالر کاال 
هشت هزار تن به گمرک استان وارد شده است.

واردات نسبت  اینکه میزان  به  اشاره  با  ا... دادی 
رشد  درصد   ۷0 گذشته  سال  مشابه  مدت  به 
خط  اولیه  مواد  کرد:  است،خاطرنشان  داشته 
تولید کارخانجات از جمله کاالهای وارد شده به 
گمرک استان بوده که از کشورهای ایتالیا، چین، 

ازبکستان و پاکستان وارد شده است.
 

تردد بیش از 247 هزار وسیله نقلیه 
در محورهای مواصالتی لرستان  

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان 
در  نقلیه  وسیله  هزار   24۷ از  بیش  تردد  از 

محورهای مواصالتی استان خبر داد.
ثبت  تردد  کل  اینکه  بیان  با  زندی فر  علی 
استان در روز گذشته، 250 هزار و ۷19  شده 
تردد  بیشترین  کرد:  اظهار  است،  بوده  مورد 
دورود،   - چاالنچوالن  سه راهی  محورهای  در 
خرم آباد - سه راهی بابازید)پلدختر(،  کوهدشت 

– دوره بوده است.
وی متوسط سرعت وسایل نقلیه در لرستان را 
اضافه کرد:  و  بیان کرد  بر ساعت  کیلومتر   ۷۷
ساعات اوج تردد در محورهای لرستان بین 1۷ 

تا 18 بوده است.
زندی فر ادامه داد: سهم وسایل نقلیه سنگین از 

کل تردد ثبت شده 26 درصد بوده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان 
اظهار کرد: بیشترین میانگین سرعت در محور 
آزادراه پل زال )قلعه نصیر (- خرم آباد )دادآباد( با 

103 کیلومتر برساعت گزارش شده است.

مدیر کل میراث فرهنگي استان مرکزی خبرداد: 
اجرای 60 درصد پروژه بازسازي خانه تاریخي امیر 

کبیر
میراث  کل  مدیر  عمراني،  معاون  همراه  به  مرکزي  استاندار 
از  استان  شهرسازي  و  راه  کل  مدیر  و  اراک  فرماندار  فرهنگي، 
روستاي  در  کبیر  امیر  تاریخي  خانه  بازسازي  و  مرمت  مراحل 

کردند. بازدید  هزاوه 
ارزشمند  به جایگاه  توجه  با  کرد:  بازدیدعنوان  این  در  استاندار 
مرمت  خصوص  در  را  هایي  ریزي  برنامه  میبایست  بنا  این 
و  تاریخي  هاي  جاذبه  از  یکي  تا  باشیم  داشته  بهسازي  و 
گردشگري استان را به بهترین نحو معرفي کرده نمایش دهیم.
گفت:  پرو ژه  این  مطلوب  پیشرفت  به  اشاره  با  زماني  محمود 
پیشرفت  شده،  گرفته  نظر  در  امکانات  و  بودجه  به  توجه  با 
پیش  مصوب  طرح  طبق  کار  انجام  مراحل  و  بوده  مثبت  پروژه 

است. رفته 
استان  گردشگري  و  دستي  صنایع  فرهنگي،  میراث  کل  مدیر 
درصدي   60 پیشرفت  به  اشاره  با  بازدید  این  در  نیز  مرکزي 
پروژه افزود: این اثر در سال 89 در ردیف آثار ملي ثبت شده و 

60 درصدي همراه بوده است. با پیشرفت  امروز  تا 
میلیون   140 مبلغ  امروز  به  تا  اضافه کرد:  سید محمد حسیني 
 250 به  کار  اتمام  براي  اما  شده  هزینه  پرو ژه  این  در  تومان 
میلیون تومان دیگر نیاز داریم تا طبق طرح مصوب تمام برنامه 
هاي مورد نظر را اجرایي کنیم. متاسفانه در سال هاي گذشته 
آسیب  رو  همین  از  شده  انجام  کند  بسیار  پرو ژه  مرمت  روند 
بودجه  و  زمان  رو  همین  از  است  جدي  بنا  به  شده  وارد  هاي 

کند. مي  طبیعي طلب  حالت  به  نسبت  را  بیشتري 
به  طرح  بنایي  زیر  و  سازي  مقاوم  اقدامات  داشت:  اظهار  وي 
باشد  نداشته  وجود  نگراني  بنا  تخریب  بابت  از  تا  رسیده  اتمام 
ساخت  قبیل  از  اقداماتي  کاري،  نازک  و  میاني  مراحل  از  اما 
و محوطه سازي  تاسیسات  درهاي مصوب، کف سازي،  نصب  و 
اجرایي  وقت  اسرع  در  بودجه  تزریق  صورت  در  که  مانده  باقي 

شوند. مي 

رتبه دوم آذربایجان غربی در تولید شکر  
از  آذربایجان  غربی  استان  تجارت  و  رئیس سازمان صنعت، معدن 

تولید 250 هزار تن شکر در استان خبر داد.
به تولید 250  با اشاره  جعفرصادق اسکندری در جمع خبرنگاران 
هزار تن شکر در پنج کارخانه استان آذربایجان غربی تصریح کرد: 
ارزش ریالی شکر تولید شده 830 میلیارد تومان بوده و از رشد 15 

درصدی برخوردار شد.
وی با اشاره به اینکه امسال یک میلیون و ۷22 هزار تن چغندرقند 
در استان خریداری شد اظهار داشت: ارزش ریالی آنها 54۷ میلیارد 
استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  است.  بوده  تومان 
آذربایجان غربی تصریح کرد: از سوی دیگر امسال میزان پرداختی به 

کشاورزان 35۷ میلیارد تومان بوده است.
استان  انبارهای  در  شکر  تن  هزار   60 هم اکنون  افزود:  اسکندری 

آذربایجان غربی وجود دارد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی بیان 
کرد: آذربایجان غربی از نظر تولید، رتبه دوم را پس از استان خراسان 

رضوی از لحاظ تولید شکر در کشور دارا است.

خبر خبر

به گزارش مرکز اطالع رسانی پلیس راهور استان 
سال  ماهه  ده  در  شهری  درون  تصادفات  البرز؛ 

جاری با 6 درصد کاهش مواجه بوده است.
در این گزارش آمده است؛ تصادفات فوتی، جرحی 
و خسارتی استان، نسبت به مدت مشابه سال قبل 

6 درصد کاهش داشته است. 
بنا بر این گزارش؛ باتوجه به کاهش 6 درصدی 
تصادفات  درصدی   34 کاهش  فوتی،  تصادفات 
افزایش  درصد   8 خسارتی  تصادفات  و  جرحی 

داشته است.
علل  ترین  عمده  است؛  آمده  گزارش  این  در 
تصادفات عدم توجه به جلو، عدم رعایت حق تقدم 
و فاصله طولی بوده است. پلیس راهور استان البرز 
در ادامه می افزاید: خوشبختانه با اقدامات ویژه و 
زحمات شبانه روزی ماموران پلیس راهور و دقت 
رانندگان در رعایت قوانین و توصیه های ایمنی 
میزان تصادفات فوتی در دهه ماهه سال ، 6 درصد 

نسبت به مدت مشابه سال قابل کاهش یافت.
برخورد با رانندگان متخلف 

در ده ماهه سال 95
پلیس راهور استان البرز اعالم کرد: در ده ماهه سال 
جاری، با بهره گیری از سیستم های هوشمند و 
به روز مرتبط با سامانه ناجا 648 خودروی دارای 
توقیف و 231  از ده میلیون ریال  خالفی بیش 

راننده نیز به جهت دارا بودن سابقه بیش از 30 نمره 
منفی به مدت سه ماه از رانندگی محروم شدند و به 
منظور حفظ جان شهروندان در معابر 115 راننده 
مست و معتاد شناسایی و به مدت 6 ماه از رانندگی 

محروم شده اند.
توقیف 34909 دستگاه وسیله نقلیه متخلف

 در استان البرز

پلیس راهور استان البرز طی گزارشی اعالم کرد: 
34909 دستگاه وسایط نقلیه متخلف را در ده 
ماهه سال جاری توقیف کرده است که این موضوع 
ترافیکی  انضباط اجتماعی-  برقراری  در راستای 
با  برخورد  با هدف تسهیل در عبور و مرور و  و 
موتورسواران و رانندگان متخلف طرح ارتقا امنیت 
اجتماعی در سطح استان به اجرا گذاشته شده 

نقلیه  وسیله  دستگاه   34909 تعداد  که  است 
متخلف در مجموع را توقیف نموده و از این تعداد 
1۷1۷1 دستگاه خودرو و تعداد 1۷۷38 دستگاه 

موتورسیکلت بوده است.
افزایش 14 درصدی برخورد پلیس راهور استان 

البرز با تخلفات
پلیس  است؛  آمده  گزارش  این  در  همچنین 
راهور استان ده ماهه سال جاری شامل برخورد 
با 210323 نفر راننده حادثه ساز که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 21 درصد افزایش، برخورد 
با40250 نفر از رانندگانی که دارای تخلفات ساکن 
بوده اند نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12 
درصد افزایش، برخورد با 699509 نفر راننده که 
در سایر تخلفات را مرتکب شده اند برخورد شده 
که آن هم نسبت به سال قبل 13 درصد افزایش، 
برخورد با 44۷2 نفر راننده متخلف نیز به دادگاه 
معرفی شده اند که نسبت به مدت مشابه 2۷ درصد 

کاهش داشته است.
همچنین در این گزارش آمده است؛ در مجموع 
1169082 برگ اخطاریه که نسبت به مدت مشابه 
در سال گذشته دارای 13 درصد رشد بوده صادر 
شده است. شایان ذکر است پلیس راهور استان 
البرز در برخورد با تخلفات نسبت به سال گذشته 

14 درصد افزایش داشته است.

کاهش 6 درصدی تصادفات استان البرز در ده ماهه سال جاری

شرکت تعاونی مسکن کارکنان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

éالعادهéفوقéبطورéعادیéعمومیéمجمعéدرéتاéشودéمیéدعوتéشرکتéاینéمحترمéاعضایéکلیهéازéبدینوسیله
éمرکزیéکتابخانهéتئاترéآمفیéمحلéدرé1395/11/19éمورخéشنبهéسهéروزéصبحé10éساعتéراسéکهéدومéنوبت

برگزارéمیéشودéحضورéبهمéرسانید.
éحقéازéاستفادهéتواندéمیéیابدéحضورéفوقéعمومیéمجمعéدرéنتواندéاعضاéازéیکéهرéصورتیکهéدرé-1é:توجه
éوکالتیéآراءéتعداé.کندéواگذارéاالختیارéتامéنمایندهéیکéبهéعمومیéمجمعéدرéرایéاعمالéوéحضورéبرایéراéخود
éنمایندگیéتاییدéصورتéاینéدرéوé.بودéخواهدéرایéیکéتنهاéعضوéغیرéشخصéهرéوéرایéسهéحداکثرéعضوéهر
éاعطایéمتقاضیéعضوéمنظورéبدینé.بودéخواهدéتعاونیéمدیرهéهیاتéاکثریتé/بازرسéامضاءéباéاالختیارéتام
éمدرکéداشتنéدستéدرéباéوéخودéنمایندهéهمراهéبهéآگهیéاینéانتشارéازéروزé7éظرفéحداکثرéبایدéنمایندگی
éهویتéاحرازéازéپسéتاéحاضرéتعاونیéشرکتéدفترéمحلéدرéمعتبرéشناساییéکارتéوéتعاونیéدرéعضویتéموید
éبهéورودéورقهéوéتاییدéمذکورéمقامéتوسطéمربوطهéنمایندگیéبرگهé،نمایندهéاهلیتéوéمتقاضیéعضویتé،طرفین
مجمعéعمومیéبرایéنمایندهéصادرéگردد.é-2éاینéمجمعéعمومیéباéحضورéعدهéحاضرéرسمیتéخواهدéداشت.

دستورéجلسه:
é-3éتعاونیéانحاللéیاéوéجدیدéپروژهéتعریفéخصوصéدرéتصمیمéاتخاذé-2éمدیرهéهیاتéگزارشéاستماعé-1é
éبهéاعضاéدعوتéجایگزینیéوéکثیراالنتشارéروزنامهéحذفé-4éقانونیéنصابéحدéبهéتعاونیéاعضاéتعدادéکاهش

é...éآگهیéنصبéوéاداریéاتوماسیونéطریقéازéمجمع

هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

شرکت تعاونی مصرف کارکنان بیمارستان البرز

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
éجلسهéدرéتاéشودéمیéدعوتéشرکتéاینéمحترمéاعضایéکلیهéازéوسیلهéبدین
éشنبهéیکéروزéظهرéازéبعدé2éساعتéراسéکهéاولéنوبتéالعادهéفوقéعمومیéمجمع
éدرéواقعéالبرزéتخصصیéبیمارستانéتئاترéآمفیéسالنéمحلéدرé95/11/17éمورخ

کرجéباغستانéغربیéبلوارéپرستارéتشکیلéمیéگرددéحضورéبهéهمéرسانید.
éحضورéحقéتواندéمیéنباشدéمیسرéعمومیéمجمعéدرéعضویéحضورéصورتیکهéدر
éاینéدرéنمایدéواگذارéخودéاالختیارéتامéنمایندهéبهéراéخودéسویéازéرایéاعمالéو
éداشتهéاعضاéسایرéازéنامهéوکالتéسهéحداکثرéتواندéمیéشرکتéعضوéهرéصورت

باشدéوéهرéغیرéعضوéنیزéیکéوکالتéنامهéداشتهéباشد.
دستورéجلسه:

طرحéوéتطبیقéوéتصویبéاساسنامهéبراساسéآخرینéاصالحاتéقانونéبخشéتعاون

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف بیمارستان البرز

شرکت تعاونی مصرف کارکنان بیمارستان البرز
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول

éعادیéعمومیéمجمعéجلسهéدرéتاéشودéمیéدعوتéتعاونیéشرکتéمحترمéاعضایéکلیهéازéوسیلهéبدین
éسالنéمحلéدرé95/12/02éمورخéدوشنبهéروزéظهرéازéبعدé3éساعتéراسéکهéاولéنوبتéالعادهéفوقéطورéبه
éگرددéمیéتشکیلéپرستارéبلوارéغربیéباغستانéدرéواقعéکرجéالبرزéتخصصیéبیمارستانéتئاترéآمفی

حضورéبهéهمéرسانید.
éسویéازéرایéاعمالéوéحضورéحقéتواندéمیéنباشدéمیسرéعمومیéمجمعéدرéعضویéحضورéصورتیکهéدر
éحداکثرéتواندéمیéشرکتéعضوéهرéصورتéاینéدرéنمایدéواگذارéخودéاالختیارéتامéنمایندهéبهéراéخود
éکلیهéضمناé.باشدéداشتهéنامهéوکالتéیکéنیزéعضوéغیرéهرéوéباشدéداشتهéاعضاéسایرéازéنامهéوکالتéسه
éمدارکéداشتنéهمراهéباéبایستéمیéهستندéبازرسانéوéمدیرهéهیئتéسمتéعضویتéداوطلبéکهéکسانی

ذیلéبهéمحلéشرکتé)ظرفéمدتéیکéهفتهéازéتاریخéانتشارéآگهی(éمراجعهéنمایند.
éمدرکéفتوکپیéوéاصلé-3éملیéکارتéفتوکپیéوéاصلé-2éشناسنامهéصفحاتéتمامéفتوکپیéوéاصلé-1

تحصیلی
دستورéجلسه:é-1éاستماعéگزارشéهیئتéمدیرهéوéبازرس

1394éسالéمالیéهایéصورتéخصوصéدرéتصمیمéاتخاذéوéرسیدگیé-2
1395éسالéبودجهéتصویبé-3

é-4انتخابéهیئتéمدیرهéوéبازرسé)بهéعلتéاتمامéمدتéخدمت(
é-5اتخاذéتصمیمéدرéخصوصéنحوهéانتشارéآگهیéدعوتéمجامعé)انتخابéروزنامه(

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف بیمارستان البرز

مفقودی
 1389 مدل   8/1 آی  ایکس  ال  جی   405 پژو  سواری  خودرو  شناسایی  کارت   
موتور  شماره  با   ۷2 329ه22ایران  پالک  شماره  به  متالیک  ای  نقره  رنگ  به 
12488360443و شماره شاسی NAAM01CA2AR506016به نام عباسعلی 

رنجبر کارکمی مفقود گردیده و از در جه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

مفقودی
به شماره پالک  ایکس آی 8/1  ال  پژو 405 جی  فاکتور فروش خودرو  و   سند 
668ه16 ایران ۷2 به شماره موتور 12485134۷۷0و شماره شاسی 24234853 

به نام زیور لطف آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

ابالغ
شاکی بیت اله لطفی  خوانده / متهم هوشنگ حسن زاده به خواسته خیانت درامانت 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان بخش چهاردانگه شهرستان اسالمشهرنموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه واقع در بخش چهاردانگه 
ارجاع وبه کالسه 95158۷  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/12/15 و ساعت 
/ متهم و در خواست  المکان بودن خوانده  به علت مجهول  12 تعیین شده است. 
خواهان/ شاکی و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنشار آگهی می 
شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م/الف 2398  
منشی دادگاه بخش شعبه 102دادگاه عمومی بخش چهاردانگه – بهرام سهرابی زاده

آگهی
السادات صمدی دادخواستی به طرفیت خوانده اداره ثبت احوال  خواهان  اعظم 
احوال  ثبت  اداره  الزام   به خواسته   اکرم صمدی  و سیده  کاوندی  –داود  تهران 
جنوب تهران به صدور شناسنامه دادخواستی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 200   دادگاه  خانواده مجتمع قضایی 
شهید مطهری تهران واقع در تهران یافت آباد کوی ولیعصر مجتمع قضایی شهید 
وقت  که  گردیده  95099802159008۷9ثبت  کالسه    به  و  ارجاع  مطهری   
به علت مجهول  است  تعیین شده  و ساعت  10:30   رسیدگی آن 95/12/23  
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
  110/128719 منشی  شعبه 200  دادگاه عمومی حقوقی
 مجتمع قضایی شهید مطهری   تهران

ابالغ 
تبادل لوایح از طریق نشر آگهی 

بدینوسیله به تجدیدنظر خواندگان منیژه –حمیده –همگی عزتی ابالغ می گردد 
دادخواست  تحویل  به  دادگاه  دفتر  در  با حضور  ابالغ  ز  ا  پس  روز  ده  ظرف  که 
تجدیدنظر خواهی و ضمائم هر گونه پاسخی دارند کتبا به دفتر دادگاه اعالم نمایند 

و اال پرونده با همان کیفیت به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد.
110/128713   مدیر دفتر اجرای احکام شعبه 191 دادگاه عمومی تهران

آگهی
خواهان  فیاض واسعی دادخواستی به طرفیت خوانده  احمد تاج میری به خواسته  
مطالبه وجه سفته –تامین خواسته –اعسا ر از پرداخت هزینه دادرسی –مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که جهت 
به شعبه 191   دادگاه  خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری تهران  رسیدگی 
واقع در تهران یافت آباد کوی ولیعصر مجتمع قضایی شهید مطهری   ارجاع و به 
کالسه  950623 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  95/12/22   و ساعت  9:30  
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
  110/128717 منشی دادگاه حقوقی شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید مطهری   تهران

اجرائیه 
محکوم له –رامین دهقان زاده فرزند اسرافیل 

محکوم علیه –غالمرضا نصیری 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب  –به  به  محکوم 
 95099۷0214000666 مربوطه  دادنامه  شماره  و   9510090214002223
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ سیصدو چهل میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت خسارت دادرسی طبق تعرفه در حق محکوم له ضمنا دایره اجرا 
مکلف است خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ چک تا یوم الوصول محاسبه و از خوانده 
وصول و به خواهان ایصال نماید اجرای رای در رابطه با خسارت تاخیر تادیه منوط 
بر ابطال هزینه دادرسی طبق تعرفه است و ضمنا هزینه نیم عشر دولتی در زمان 

اجرای حکم محاسبه خواهد شد.
110/128709   مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 191 دادگاه عمومی شهید مطهری تهران

آگهی حصر وراثت
آقای عبد الرضا مطور، نام پدررزاق، بشناسنامه2000صادره از خرمشهر درخواستی به 
خواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پدرمرحوم فاطمه مطور 
بشناسنامه 1149صادره ازخرمشهر درتاریخ 1395/9/2دربندرامام خمینی فوت ورثه اش 
عبارتنداز 1-متقاضی عبد الرضا مطور فرزند رزاق بشناسنامه2000صادره از خرمشهربه 
عنوان پدر متوفی2-نجیه احمد رویس فرزند عبد االمام بشناسنامه 311۷صادره از 
خرمشهر به عنوان مادرمتوفی و ال غیر.اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررا 
دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشد 
ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادروهروصیت نامه به 

جزسری ورسمی که بعد ازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف بندر امام خمینی)ره(-وحید خندانی

آگهی حصر وراثت
آقای سیف اله یزدانی،نام پدر دهراب،بشناسنامه 1165صادره ازماهشهر درخواستی 
به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که مرحوم دهراب یزدانی 
دائمی  اقامتگاه  1360/6/1۷درماهشهر  درتاریخ  ماهشهر  269صادره  بشناسنامه 
فوت ورثه اش عبارتنداز 1- متقاضی با مشخصات فوق )فرزند متوفی(2- صدری 
ازهندیجان  ۷22صادره  بشناسنامه  ازهندیجان3-جواهر  2۷1صادره  بشناسنامه 
4-اقبال بشناسنامه 910صادره از ماهشهر5-مندنی بشناسنامه 30صادره از هندیجان 
880صادره  بشناسنامه  ۷-خیری  هندیجان  از  865صادره  بشناسنامه  حمیده   -6
ازماهشهر 8- عطا بشناسنامه 302صادره ازماهشهر 9- ملوک بشناسنامه 303صادره 
بشناسنامه  اله  نعمت  ازهندیجان 11-  بشناسنامه 413صادره  ازماهشهر 10-منور 
محمد   -13 ازهندیجان  1369صادره  بشناسنامه  منیژه   -12 ازماهشهر  1صادره 
رضا بشناسنامه 1432صادره از هندیجان 14- حشمت بشناسنامه 12255صادره 
بشناسنامه  یزدانی  متوفی(15-قمر  فرزندان  یزدانی  همگی  )شهرت  ازماهشهر 
120صادره  بشناسنامه  قنواتی  متوفی(16-مدینه  ازهندیجان)همسر  2۷0صادره 
قانونی مراتب مزبوررا  انجام تشریفات  با  ازهندیجان )همسر متوفی(و ال غیر.اینک 
دریک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف حوزه مرکزی ماهشهر 
کد 2 تقدیم دارد واال گواهی صادروهروصیت نامه به جز سری و رسمی که بعد از این 
تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبار ساقط است.شماره م الف:)16/1283(                                           
حوزه مرکزی شورای حل اختالف ماهشهر کد 2

آگهی ابالغ
 افراز قسمتی از پالک 1251/4/14واقع در بخش یک رامهرمز برابر درخواست مورخه 
1395/9/30آقای حمد آلبو فتیله وکیل آقای ایمان جعفری مالک مشاعی پالک 
1251/4/14واقع در بخش یک رامهرمز که سند مالکیت مشاعی 0/28۷1سهم از 
4/۷2۷سهم مشاع از 10سهم ششدانگ پالک مزبور ذیل ثبت ۷620صفحه ۷9دفتر 
جلد 50به نامش صادر و تسلیم شده است.مبنی برافرازسهمی وی که تبدیل به یک 
باب خانه شده است وارده به شماره 16398بر اساس قانون افراز و فروش امالک 
مشاع مصوب آذر ماه 135۷و حسب اعالم متقاضی به دلیل عدم دسترسی به مالکین 
مشاعی پالک 1251/4/14طبق مفاد قانون مزبوربدینوسیله به کلیه مالکین مشاعی 
پالک مرقوم یا ورثه قانونی یا وکیل رسمی یا قیم احتمالی آنها در پالک یاد شده 
ابالغ می گردد که عملیات افراز در تاریخ 1395/11/1۷از ساعت 9صبح تا ساعت 
11انجام می گردد حضوربه هم رسانید . بدیهی است عدم حضور مالکین مشاعی 
ازانجام عملیات افراز نخواهد شدو درصورت اعتراض به عملیات افرازی.مالکین مشاعی 
می توانند ظرف ده روزپس ازابالغ نظریه افرازمشاع منتشره درروزنامه کثیر اال نتشار 
مراتب اعتراض خود را به مقامات محترم قضایی جهت رسیدگی اعالم نمایند.شماره 

م الف: )12/539(  -تاریخ انتشار :1395/11/6
امراله شیری-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رامهرمز

متن آگهی
و  دستینه  خواندگان:سرور  طرفیت  به  دادخواستی  نژادیان  شریده  زهرا  خواهان 
تقدیم  وجه  مطالبه  خواسته  به  بیگلری  اصغر  و  بگلری  مجتبی  و  بگلری  فاطمه 
بندرماهشهر  شهرستان  خمینی  بندرامام  بخش  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی بخش بندر امام خمینی 
منازل  –روبروی  والیت  )ره(-بلوار  خمینی  امام  –بندر  خوزستان  دراستان  واقع 
400واحدی بندرارجاع و به کالسه 950998613240112۷ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1395/12/۷و ساعت 9تعیین شده است به علت مجهل المکان بودن 
خواندگان ودرخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب درامورمدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر 
اال نتشار آگهی می شود تا خواندگان پس ازنشرآگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و دروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی بخش بندر امام خمینی)ره(-رضا فیضی

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم

مطالبه  بخواسته  وکیلی  امید  طرفیت  به  دادخواستی  سلمانوند  فرضعلی  خواهان 
طلب تقدیم که به شعبه قاضی شورای حل اختالف شهرستان باغملک ارجاع و 
به کالسه 95/6-4۷3حثبت و برای روز دوشنبه مورخه 95/12/9ساعت 16تعیین 
تقاضای  برحسب  ،لذا  شده  اعالم  المکان  مجهول  خوانده  چون  و  گردیده  وقت 
خواهان و دستور شورا و مستندا به ماده ۷3از قانون آیین دادرسی دادگاه های 
از  یکی  در  نوبت  یک  فوق  مدنی مصوب 13۷9مراتب  امور  در  انقالب  و  عمومی 
جراید کثیر اال نتشار درج و از خوانده فوق الذکر دعوت می شود که از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت 30 روز به دفتر شورا مراجعه  و با دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم آدرس محل اقامت خود را اعالم در غیر اینصورت مفاد دادخواستو ضمائم 
و  نمود  خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  شورا  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  و 
چنانچه بعدا نیازی به درج آگهی باشد فقط یک نوبتو مدت آن ده روز خواهد بود.   

شماره م الف: )95/224(
قاضی شورای حل اختالف باغملک

شیرانی- اصفهان: نشست خبری هفته نکوداشت 
شاهین شهر با حضور شهردار پرتالش این شهر 
و رییس شورای اسالمی شاهین شهر و همچنین 
اصحاب رسانه استان اصفهان درسالن اجتماعات 

تاالر شیخ بهایی شاهین شهر برگزارشد.
حسین امیری شهردارشاهین شهر دراین جلسه 
ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت جانگداز 
آتش نشانان حادثه پالسکو تهران اظهارداشت: 
شاهین شهر از ششم تا دوازدهم بهمن ماه که به 
» هفته نکوداشت شاهین شهر« نام گزاری شده 
است  همزمان آماده استقبال از دهه فجر و جشن 

انقالب اسالمی ایران می شود.
وی با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های شاهین 
شهرتصریح کرد: شاهین شهر  شهری توسعه 
باال  های  ظرفیت  این  به  توجه  با  و  پذیراست 
و جمعیت رو به رشد این شهر   صالح براین 
داده  اختصاص  آن  نام  به  را  ای  هفته  که  شد 
شود و شاهین شهر را به همه  معرفی کنیم. 
شهردارشاهین شهر با بیان اینکه   با وجود 5 
دانشگاه و بیش از 36 هزاردانش آموز دراین شهر   
دومین شهر باسوادکشور هستیم  گفت: به همین 
دلیل است که مردم از نقاط مختلف کشور دراین 
شهر سکونت پیداکرده اند   وهمین امرباعث شده  

برطرف  شهردر  این  مسئولین  های  تالش  که 
کردن نیاز های شهروندان بیش از پیش افزوده 
اقتصادی  های  جاذبه  به  اشاره  با  امیری  شود. 
شاهین شهر اذعان داشت: شورای اسالمی شهر 
و شهرداری شاهین شهر تا کنون بیش از 1200 
خدماتی   های  درحوزه  گذاری  سرمایه  طرح 
فرهنگی و رفاهی تبیین کرده است که درسال 
جاری   برای 350 میلیارد تومان از این طرح ها 
قرارداد منعقد شده است.وی همچنین از اجرایی 
کردن 120  پروژه در20 ماه گذشته درشهرداری 
شاهین شهرخبرداد وگفت: در دهه فجرامسال نیز 
20 پروژه به ارزش 50 میلیارد تومان در دست 
بهره برداری است.شهردارشاهین شهر   بودجه 
سال 96 شهرداری این شهر را نیز162 میلیارد 
تومان عنوان کرد وافزود: 61 درصد از این بودجه 

عمرانی و 39 درصد نیز جاری بسته شده است.
شورای  رییس  بیدرام  ا...  روح  االسالم  حجت 
اسالمی شاهین شهر نیز دراین نشست خبری 
با اشاره به اینکه در گذشته خصوصیاتی را برای 
شاهین شهر در نظر گرفته بودند که مناسب این 
شهر نبود، اظهار داشت: این در حالی است که با 
توجه به اقدامات صورت گرفته امروز شاهین شهر 

به نام شهر دانش و خالقیت نامیده می شود.

شاهین شهر؛ شهری با دانش وخالقیت
 از دیار نصف جهان

صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره کل  سرپرست 
در  گفت:  بوشهر  استان  گردشگری  و  دستی 
توریستی  و  تفریحی  خدمات  ارائه  راستای 
به  بوشهر  استان  ظرفیت های  با  متناسب 
مسافران نوروزی کمیته گردشگری دریایی در 

استان بوشهر راه  اندازی شد. 
ناصر امیرزاده در نشست برنامه ریزی برای ارائه 
استان  نوروزی  گردشگران  به  رفاهی  خدمات 
بوشهر با بیان اینکه این استان دارای ظرفیت 
باالیی در حوزه گردشگری است، اظهار داشت: 
استان بوشهر دارای ظرفیت های بسیار خوبی 
در حوزه گردشگری است و می تواند به عنوان 

قطب گردشگری کشور تبدیل شود.
را  فارس  خلیج  زیبای  ساحل  و  دریا  وی، 
بوشهر  استان  بی نظیر گردشگری در  ظرفیت 
دانست و گفت: استان بوشهر با داشتن بیش از 
900 کیلومتر مرزدریایی با خلیج فارس دارای 

بیشترین مرز دریایی با این آب راه است.
صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  سرپرست 
بیان  با  بوشهر  استان  گردشگری  و  دستی 
کیفیت  دارای  بوشهر  استان  سواحل  اینکه 
ایجاد  باالیی برای حضور گردشگران و  بسیار 
کرد:  تاکید  است،  گردشگری  زیرساخت های 

استان  در  دریایی  گردشگری  توسعه  برای 
بوشهر  اقدامات مهمی در سواحل این استان 

صورت گرفته است.
دارای  بوشهر  استان  اینکه  بیان  با  امیرزاده 
ظرفیت مهمی برای تبدیل به قطب گردشگری 
افزایش  برای  افزود:  است  کشور  دریایی 
برنامه های گردشگری دریایی طرح های مهمی 
تدوین و اجرایی شده که دفاتر خدمات سفر 
در استان متولی راه اندازی گشت ها و تورهای 

دریایی هستند.
وی با تاکید بر استفاده از شناورهای با ایمنی 
کرد:  خاطرنشان  دریایی  گشت های  برای  باال 
در راستای ارائه خدمات تفریحی و توریستی 
به  بوشهر  استان  ظرفیت های  با  متناسب 
مسافران نوروزی کمیته گردشگری دریایی در 

استان بوشهر راه  اندازی شد.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
اینکه  به  اشاره  با  بوشهر  استان  و گردشگری 
و  گردشگری  مناطق  به  گردشگران  هدایت 
آثارباستانی نیاز به نصب جهت نما است گفت: 
تابلوهای معرفی جاذبه های گردشگری باید در 
نقاط مختلف استان بوشهر نصب شود که نیاز 

به مشارکت دستگاه های ذیربط است.

راه اندازی کمیته گردشگری دریایی در بوشهر 
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دستیابی ایران به خودکفایی 95 درصدی
 در تامین تجهیزات برقی

قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به خودکفایی 95 درصدی کشور در 
تامین تجهیزات برقی، از آمادگی این وزارتخانه برای مشارکت و 

همکاری بیشتر با دانشگاه ها و توسعه پژوهش خبر داد.
ستار محمودی افزود: امروز صنعت برق به همه جنبه های زندگی 
مسائل  در  ریشه  هوایی  و  آب  تغییرات  حتی  و  کرده  ورود  بشر 

انرژی دارد.
برق  صنعت  امنیت  و  ایمنی  اهمیت  مسئول،  مقام  این  گفته  به 
مختلف  تهدیدهای  با  صنعت  این  و  نیست  آن  توسعه  از  کمتر 
سایبری، مشکالت در شبکه های بزرگ، خاموشی های گسترده و 

اهداف نظامی مواجه است.
مگاواتی  هزار   ۷6 از  بیش  شده  نصب  ظرفیت  به  دستیابی  وی 
نیروگاهی را سرمایه ای ملی دانست و گفت: وزارت نیرو وزارتخانه 
و  نیرو  پژوهشگاه  نظیر  ساختارهایی  که  است  محور  پژوهش  ای 

مرکز تحقیقات آب را راه اندازی کرده است. 
وزارتخانه  یک  نیرو  وزارت  کرد:  خاطرنشان  نیرو  وزیر  مقام  قائم 
آموزش محور است که با راه اندازی دانشگاه آب و برق، مراکز علمی 
سراسر  در  مدیریت  آموزش  تخصصی  مرکز  و  متعدد  کاربردی  و 
ایجاد سازمان بهره  با  این راستا گام برداشته، همچنین  کشور در 
وری مستقل به موضوع بهره وری توجه کرده و سازمان انرژی های 

نو را به عنوان وزارتخانه ای نوآور در دستور کار قرار داده است.
مدلسازی  یا  ساخت  به  قادر  نیرو  وزارت  امروز  گفت:  محمودی 
انواع توربین های آبی و آبی کوچک است و می تواند پست های 
کابل،  انواع   ، گازی(  عایق  )دارای  اس  آی.  جی.  ولت  کیلو   63
توربین های گازی 25 مگاواتی و بادی 2.5 مگاواتی، نرم افزارهای 
کنترل پست های فشار قوی، انواع کنتورهای هوشمند و ... را تولید 
تجهیزات  تولید  در  به خودکفایی 95 درصدی  بطور کلی  و  کند 
و  دانشگاه  امروز  اینکه  به  اشاره  با  وی  است.  یافته  دست  برقی 
صنعت برق به یک ادبیات مشترک دست یافته اند، یادآوری کرد: 
امروز دو  و  برخوردارند  توان تحول خوبی  از  دانشگاه های کشور 

طرف به جنبه های مشارکت عملی دست یافته اند.
اصالح  انرژی،  تلفات  کاهش  نو،  های  انرژی  افزود:  محمودی 
مدیریت مصرف، بومی سازی تجهیزات و توسعه تحقیق و نوآوری، 
توسعه نرم افزاری، استاندارد، پیک سایی و مسائل ایمنی، امنیت و 
پدافند غیرعامل از جمله عرصه های موجود همکاری های متقابل 

صنعت برق و دانشگاه است.

۴۳ پروژه زیست محیطی در مناطق نفتخیز 
تعریف شده است

مدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب گفت: 43 پروژه زیست محیطی 
به دستور وزیر نفت در این شرکت تعریف شده است. 

بیژن عالیپور اظهار کرد: برای اینکه گازهای همراه با نفت سوخته 
نشود، پروژه های مختلفی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت 

تعریف کردیم.
وی افزود: به دستور وزیر نفت، 43 پروژه برای رعایت هرچه بیشتر 
مالحظات زیست محیطی تعریف کردیم تا در آینده نزدیک دیگر 

هیچ گازی به فلرهای نفتی نرود.
برای  ها  پروژه  این  داد:  ادامه  جنوب  نفتخیز  مناطق  مدیرعامل 
جمع آوری گازهای همراهی که در فلرها سوخته می شود،  تعریف 

شده اند.
گچساران  در  ها  پروژه  این  از  بخشی  اینکه  به  اشاره  با  عالیپور 
اجرا می شود، تصریح کرد:  اکثریت پروژه ها خاص مناطق نفتی 
کارون،  در  آنها  عمده  نیز  میان  این  از  و  است  خوزستان  حوزه 
مارون و آغاجاری اجرایی می شود. وی خبر داد:  یکی از بزرگترین 
کارهای انجام شده توسط نفت صفر کردن حریم در طرح تفصیلی 
مسجدسلیمان بود. این طرح 25 سال راکد مانده بود ولی ما نسبت 
به صفر کردن حریم اقدام و از آن مقدار اراضی نفت که در منازل 

حدود هفت هزار خانوار بود گذشتیم. 

انتقال گاز ترش از پاالیشگاه نهم پارس جنوبی 
به فاز ١9 پایان یافت

عملیات انتقال روزانه 15 میلیون مترمکعب گاز ترش از پاالیشگاه 
نهم مجتمع گاز پارس جنوبی به فاز 19 با موفقیت به پایان رسید. 
محمدرضا نجفی، رئیس تعمیرات ابزار دقیق پاالیشگاه نهم با اشاره 
به افزایش مصرف گاز در اوج سرمای زمستان و مشکالت به وجود 
آمده در خط انتقال گاز از سکوی دریایی به فاز 19 پارس جنوبی 
گفت: عملیات انتقال گاز ترش از طریق پاالیشگاه نهم به وسیله ی 

خط لوله ی 30 اینچ به طول 3 کیلومتر انجام شد. 
وی افزود: عملیات انتقال گاز در 2 بخش فرایند در داخل سایت 
با  کنترل  اتاق  در  نرم افزاری  و  کنترل  سیستم های  در  فرایند  و 
تالش تیم متخصصان به صورت کامال هماهنگ و منسجم هدایت 
و رهبری شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس 
جنوبی، نجفی با بیان مهمترین اقدام های انجام شده در انجام این 
عملیات مهم از طریق واحد ابزار دقیق پاالیشگاه نهم تصریح کرد: 
عملیات نصب و راه اندازی شیر کنترلی، کابل کشی و کنترل دقیق 

عملیات از مهمترین اقدامات انجام شده است.
حاضر  حال  در  گفت:  نهم  پاالیشگاه  دقیق  ابزار  تعمیرات  رئیس 
عملیات انتقال گاز به فاز 19 با انجام فرآیندهای ایمنی و تمهیدات 

الزم به صورت کامل و پیوسته در مدار تولید قرار دارد.

۳0 درصد از شبکه توزیع برق کشور فرسوده است

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر از فرسوده بودن 30 درصد از شبکه 
توزیع برق کشور خبر داد.

محمودرضا حقی فام اظهار کرد: با وجود اینکه ایران چهاردهمین شبکه 
بزرگ برق رسانی دنیاست اما 30 درصد از طول این شبکه فرسوده شده 
و در بحران های مختلف همچون برف و طوفان با ایجاد خاموشی خساراتی 

مستقیم و غیر مستقیم برای هموطنان ایجاد می کند.
وی افزود: با اعتبارات پیش بینی شده و با اولویت سنجی طرح ها می توان 

کار مقاوم سازی این شبکه را سرعت بخشید.
حقی فام با اشاره به افزایش فعالیت های صنعتی پس از برطرف شدن 
تحریم ها، گفت: هم اکنون شرایط مطلوب برای برق رسانی در بخش های 

خانگی - رفاهی و خدماتی وجود دارد.
وی همچنین در خصوص احتمال افزایش بهای برق مصرفی هموطنان، 
تصریح کرد: در حال حاضر قیمت تمام شده برق با بهای صورتحساب برق 
مصرفی تفاوت دارد و در پایان برنامه ششم قیمت تولید و مصرف با هم 
برابر خواهد شد. با وجود مولفه های فنی و رعایت استانداردها در صنعت 

برق عالوه بر توازن اقتصادی پایدار رضایت مردم هم بیشتر می شود.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر خاطرنشان کرد: کاهش تلفات در 
شبکه های برق کشور، سرعت بخشیدن در واگذاری انشعابات، برقراری 
انضباط مالی و کاهش هزینه ها از جمله اولویت های کاری شرکت توانیر در 

برنامه ششم توسعه است.

  قیمت نفت در 20١٧ 
تا ٧0 دالر می رسد

پایان سال جاری  تا  وزارت نفت عمان اعالم کرد 
میالدی، قیمت نفت به 60 تا ۷0 دالر برای هر بشکه 

خواهد رسید. 
به گزارش رویترز، سالم العوفی، معاون وزیر نفت 
عمان اعالم کرد این کشور پیش بینی می کند که تا 
پایان سال 201۷ میالدی، قیمت نفت در بازه 60 تا 

۷0 دالر برای هر بشکه معامله شود.
وی همچنین اعالم کرد سال 201۷ میالدی، آغاز 

چرخه بازگشت توازن به بازار نفت به شمار می آید.

صادرات نفت ایران به چین 
در سال 20١۶ رکورد زد 

میزان صادرات نفت ایران به چین در سال 2016 
حدود 18 درصد افزایش یافته و به رقم بی سابقه 

624 هزار و 260 بشکه در روز رسیده است. 
بر اساس این گزارش، آمارهای گمرک چین نشان 
های  پاالیشگاه  جانب  از  تقاضا  افزایش  دهد،  می 
غیردولتی چین موجب شده تا روسیه در سال 2016 
با پشت سر گذاشتن عربستان به بزرگترین تامین 

کننده نفت خام این کشور تبدیل شود.
محموله های نفتی ارسالی روسیه به چین در طی 
سال 2016 بیش از یک چهارم افزایش داشته و به 
1.05 میلیون بشکه در روز رسیده است، در حالی 
که میزان صادرات نفت عربستان به چین تنها با 
0.9 درصد رشد نسبت به سال گذشته به 1.02 
است. چین دومین  روز رسیده  در  بشکه  میلیون 
خریدار بزرگ نفت جهان است که سریعترین رشد 
تقاضا برای نفت را در بین کشورهای جهان به خود 

اختصاص داده است.
در حالی که عربستان شرکت های نفت دولتی چین 
را از از ارکان اصلی قراردادهای بلندمدت فروش نفت 
خود محسوب می کند، شرکت های پاالیشگاهی 
خصوصی چین موصوم به تی پات ها که ظرفیت 
کننده  تامین  را  روسیه  دارند،  کمتری  پاالیش 

منعطف تری می بینند.
برای پاالیشگاه های خصوصی چین که برای اولین 
بار در اواخر سال 2015 مجوز واردات نفت را دریافت 
کردند، خرید نفت از بنادر شرقی روسیه آسان تر 
است زیرا این محموله ها حجمی کمتر و فاصله ای 
نزدیک تر نسبت به چین دارند. روسیه احتماال قادر 
خواهد بود این جایگاه را در سال 201۷ نیز حفظ 
کند زیرا در حال توسعه صادرات نفت خود از طریق 
خط لوله شرق سیبری-اقیانوس آرام است. در عین 
حال عربستان قصد دارد بخش عمده ای از اجرای 

توافق کاهش تولید اوپک ا بر عهده بگیرد.
این گزارش همچنین حاکی است، میزان صادرات 
نفت ایران به چین در سال 2016 حدود 18 درصد 
افزایش یافته و به رقم بی سابقه 624 هزار و 260 
بشکه در روز رسیده است. این افزایش ناشی از آغاز 
برداشت شرکت های نفتی چینی از میادینی در 
ایران بوده که این شرکت ها در آنها سرمایه گذاری 
کرده اند. به عالوه، انعقاد قراردادهای خرید نفت نیز 

ر افزایش خرید نفت چین از ایران موثر بوده است.

مذاکره با کره  و صربستان برای 
بازتوانی نیروگاه قدیمی بندرعباس

مطالعاتی صورت گرفته تا نیروگاه بخاری بندرعباس 
در طرح ملی بازتوانی نیروگاههای فرسوده کشور، 
این  طبق  گیرد.  قرار  نوسازی  و  بازسازی  مورد 
مطالعات می توان با کاهش محسوس مصرف ساالنه 
گاز طبیعی در این نیروگاه، تولید برق آنرا به طور 

قابل توجه افزایش داد. 
نیروگاه بخاری بندرعباس که بیش از 35 سال در 
مدار بهره برداری است یکی از نیروگاههای قدیمی 

کشور است که نیاز به بازسازی دارد.
نیروگاه که چهار واحد 320 مگاواتی بخاری  این 
دارد، هم اکنون با راندمان 35 درصدی در مدار بهره 
برداری است و با مصرف ساالنه بالغ بر یک میلیارد 
مترمکعب گاز طبیعی، تولیدی 3 میلیارد و 160 
میلیون کیلووات ساعتی برق در طول یک سال دارد. 
به عبارتی با مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی، 3.1 

کیلووات ساعت برق در این نیروگاه تولید می شود.
مطالعاتی صورت گرفته تا این نیروگاه در طرح ملی 
بازتوانی نیروگاههای فرسوده کشور، مورد بازسازی 
و نوسازی قرار گیرد. طبق این مطالعات می توان با 
کاهش محسوس مصرف ساالنه گاز طبیعی در این 
نیروگاه، تولید برق آنرا بهطور قابل توجه افزایش داد.

هدفگذاری صورت گرفته برای بازتوانی نیروگاه بخاری 
قدیمی بندرعباس، افزایش 20 درصدی راندمان این 
نیروگاه و رساندن راندمان فعلی آن از 35 درصد به 
55 درصد است. برای اینکار برخی تجهیزات فرسوده 
این نیروگاه با تجهیزات جدید جایگزین خواهد شد 
و همچنین اقدام به ساخت واحدهای گازی جدید 
برای تبدیل بخشی از این نیروگاه )بر اساس ظرفیت 

مکانی( به سیکل ترکیبی می شود.
گاز  مصرف  میزان  هدف،  این  تحقق  صورت  در 
طبیعی در این نیروگاه بعد از بازتوانی از مرز یک 
میلیارد مترمکعب در سال به حدود 980 میلیون 
مترمکعب در سال کاهش می یابد و با وجود کاهش 
مصرف سوخت، میزان تولید برق این نیروگاه به 9 
میلیارد و 2۷0 میلیون کیلووات ساعت در سال می 
با کاهش 12 درصدی  عبارتی، همزمان  به  رسد. 
افزایشی  نیروگاه،  این  در  سوخت  ساالنه  مصرف 
حدوداً 200 درصدی در میزان تولید ساالنه برق این 
نیروگاه شاهد هستیم. در نیروگاه بخاری بندرعباس 
بعد از بازتوانی با مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی، به 
جای 3.1 کیلووات ساعت فعلی، حدود 9.4 کیلووات 

ساعت برق تولید می شود.
و  کره ای  های  شرکت  با  مذاکراتی  اخیرا 
بازسازی  امر  در  گذاری  سرمایه  برای  صربستانی 
و بازتوانی نیروگاه بخاری بندرعباس صورت گرفته 
شرکت  مدیرعامل  طرزطلب«  »محسن  است. 
این  در  حرارتی  برق  نیروی  تولید  مادرتخصصی 
خصوص گفت: »مذاکره ای با یک شرکت کره ای 
و صربستانی در خصوص بازسازی این نیروگاه 35 
ساله صورت گرفته که دو طرف در حال بررسی 

نقاط مشترک همکاری هستند.«

خبرخبر

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه 
حذف نظام پلکانی فروش گاز به مشترکان 
با  سال  نخست  ماهه  هشت  برای  خانگی 
مصوبه هیأت دولت انجام شده است گفت: 
افزایش قیمت گاز  تاکنون پیشنهادی برای 

برای سال 96 ارائه نشده است.
در  تغییر  که  مطلب  این  بیان  با  عراقی 
محاسبه گازبها دستور قانونی بوده و شرکت 
گاز در آن نقشی نداشته است اذعان داشت: 
بر اساس برآوردهای انجام گرفته بار مالی 
قبوض گاز مشترکان پله اول و دوم ماهانه 
مشترکان  گاز  و  تومان  هزار  دو  حدود 
تومان  هزار  سه  حدود  چهارم  و  سوم  پله 
بار  یافته است و جهش بی سابقه  افزایش 
به  تنها  نداریم و  مالی قبوض گاز را قبول 
اندازه قیمت دو قرص نان بار مالی قبوض 

گاز افزایش یافته است.
معاون  عراقی  بهéگزارشéزمان، حمیدرضا 
وزیر نفت، صبح دیروز در نشست خبری با 
اصحاب رسانه افزود: طبق تبصره 14 قانون 
بودجه سال 95 محاسبه قیمت پلکانی در 8 
ماهه گرم سال به محاسبه ثابت بهای گاز به 
میزان 150 تومان در هر مترمکعب تبدیل 
شد که این هم برای تأمین پول یارانه نقدی 
ساالنه  ایران  گاز  ملی  که شرکت  چرا  بوده 
موظف به پرداخت8 هزار میلیارد تومان پول 

برای تأمین یارانه نقدی است.
وی در ادامه در خصوص قطع گاز صادراتی 
از ترکمنستان اظهار کرد: اگر ترکمن ها به 
پای میز مذاکره بیایند، حاضریم با آنها دوباره 

مذاکره کنیم. 
ترکمنستان  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر  معاون 
برخالف توافق صورت گرفته و یکباره اقدام 
ضرر  به  گاز  قطع  گفت:  کرد،  گاز  قطع  به 
اکنون  هم  خودشان  و  بوده  ترکمنستان 
فهمیده اند که اقدام به قطع گاز به ضررشان 
تمام می شود، منتها ایران با قطع گاز دیگر 
توافقات قبلی را قبول ندارد و باید دوباره پای 

میز مذاکره بنشینند.
شکایت  ارسال  فرآیند  ما  داد:  ادامه  وی 
ایم  کرده  آغاز  را  المللی  بین  داوری  به 
ترکمن  درخواست  صورت  رد  حاضریم  اما 
به  بار  این  و  بنشینیم  مذاکره  میز  پای  ها 
خسارت  برسیم،  گاز  قیمت  در  فرمولی 
هایی که به ایران زده شده باید قبول کنند 
و میزان مطالبات و پرداخت ها نیز به طور 

مشخص روشن شود.
تصریح  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
فوری  پرداخت  خواستار  ترکمنستان  کرد: 
این  ایران زیربار  1.9 میلیارد دالر شد که 
اساساً  که  کردیم  اعالم  ما  و  نرفت  حرف 
باید  و  نداریم  قبول  را  بدهی  میزان  این 
دو  کارشناسی  در جلسات  مالی  اختالفات 
طرفه بررسی شود که این هم مورد توافق 
زیر  گاز،  قطع  با  آنها  اما  بود  گرفته  قرار 

توافقی زدند که آنرا امضا کرده بودند.
عراقی با بیان اینکه سوآپ گاز ترکمنستان 
به آذربایجان از خاک ایران همچنان به قوت 
خود باقی است، گفت: این سوآپ گاز روزانه 
6 میلیون مترمکعب است و ما نشان دادیم بر 
خالف ترکمنستان، به توافقات و قراردادهای 
بین المللی خود پایبندیم و حاضریم اگر دو 

طرف در کشورهای مبدأ و مقصد توافقاتی در 
افزایش میزان سوآپ داشتند، ما این میزان را 

افزایش دهیم.
وی افزود: از آنجایی که در دو سال اخیر ما 
پیش بینی کرده بودیم شاید ترکمنستان بر 
اساس گذشته، اقدام به بی اخالقی کرده و 
قطع  را  ایران  به  گاز صادراتی  توجیه  بدون 
کند، اجرای پروژه ای 200 میلیون دالری از 
سال گذشته در دستور کار قرار گرفت که این 
پروژه احداث خط لوله گاز دامغان به نکا بود 
تا با احداث این خط، مازندران در تأمین گاز و 
حفظ پایداری فشار شبکه از استانهای مجاور 
خود بی نیاز شده و مستقیماً از مرکز کشور 

گاز خود را دریافت کند.
وی ادامه داد: ما پیش بینی کرده بودیم که با 
شروع سرما با بهره برداری از خط لوله رشت 
- سنگر، هیچ مشکلی در تأمین گاز مازندران 
نداشته باشیم که این خط لوله همانطور که 
پیش بینی شده بود در 15 آذرماه به بهره 
برداری رسید اما سرمای هوا در ابتدای آذرماه 
نیم روز در آمل  برای یک و  از راه رسید و 
و بابل ما دچار قطعی و اشکال در گازرسانی 
شدیم که ضمن عذرخواهی از مردم، در کمتر 
از دو روز این مشکالت برطرف شد و پس از 

آن تا امروز هیچ مشکلی در تأمین گاز شمال 
کشور نداشته ایم.

عراقی از بهره برداری از ایستگاه تقویت فشار 
دشت به عنوان پشتوانه دیگری برای تأمین 
فشار مطلوب گاز استانهای شمالی یاد کرد و 
گفت: با بهره برداری از خط رشت - سنگر و 
ایتشگاه تقویت فشار دشت، نیاز ما در روزهای 
پایانی سال 2016 به گاز ترکمنستان به صفر 
رسید و ما هم در مذاکراتی که با آنها داشتیم 
عنوان کردیم که ما نیازی به گاز شما نداریم 
اما اگر گاز صادراتی به ایران را قطع کنید، 
با سوخت  را  نیروگاهمان  ما مجبوریم چند 
دوم در مدار بهره برداری نگه داریم که این 
قطع گاز از لحاظ آالیندگی هوا برای ما خوب 
نیست و برای شما هم که پولی نمی توانید 

دریافت کنید خوب نیست.
وی ادامه داد: خط لوله نکا به دامغان تیر ماه 
سال آینده به بهره برداری می رسد و بخشی 
قلب  به  گازرسانی  برای  که  ششم  خط  از 
کشور مورد استفاده قرار می گیرد سه شنبه 

هفته آینده توسط وزیر نفت افتتاح می شود.
افتتاح  زمان  خصوص  در  نفت  وزیر  معاون 
گازرسانی به شهر زاهدان گفت: در دهه فجر 
پروژه  و  زاهدان وصل خواهد شد  گاز شهر 
نیز  چابهار  به  ایرانشهر  از  گازرسانی  جدید 

کلنگ زنی خواهد شد.
در سال  ایران  میزبانی  از  مسئول  مقام  این 
2020 از مجموعه پژوهشی شرکت های گاز 
دنیا خبر داد و گفت: پس از برجام اجناس 
مورد استفاده صنعت گاز ارزان تر از گذشته 
به دستمان می رسد و از طرفی ما می توانیم 
محصوالت خود را مانند LPG و گوگرد با 

قیمت مناسب تری به فروش برسانیم.
وی ادامه داد: اولین فاز خط صادرات گاز ایران 
به عراق سه شنبه آینده با حضور وزیر نفت 
ایران افتتاح می شود و ما آماده هستیم که 
برای سال  آینده فاز دوم خط لوله صادراتی به 

عراق را مورد بهره برداری قرار دهیم.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران: 

گاز در سال آینده گران نمی شود
سوآپ گاز ترکمنستان از ایران ادامه دارد

هزار   15 افزایش  از  مسئول  مقام  یک 
بشکه ای ظرفیت تولید نفت ایران با بهره 
برداری از دو مجتمع جدید نمک زدایی 

در مناطق نفت خیز جنوب خبر داد. 
برنامه  تشریح  در  صیدالی  هوشنگ 
افزایش ظرفیت تولید نفت با کیفیت در 
منطقه نفتی گچساران به عنوان یکی از 
هم  گفت:  ایران،  نفت  تولید  قطب های 
این  میادین  از  نفت  تولید  اکثر  اکنون 
استان  چهار  در  که  عملیاتی  منطقه 
خوزستان،  بویراحمد،  و  کهگیلویه 
قرار گرفته اند، صادرات  فارس  و  بوشهر 

به بازارهای جهانی است.
مدیر عامل شرکت نفت و گاز گچساران با 
تاکید بر اینکه هم اکنون اجرای پروژه های 
تولید  کیفیت  بلهبود  و  ظرفیت  افزایش 
در دستور  عملیاتی  منطقه  این  در  نفت 
بر  کرد:  تصریح  است،  گرفته  قرار  کار 
جدید  نمکزدایی  کارخانه  دو  اساس  این 

با ظرفیت فرآورش 165 هزار بشکه نفت 
را  اندازی  راه  پایانی  مراحل  روز  در  خام 

پشت سر می گذارد.
این مقام مسئول افزود: این دو پروژه شامل 
احداث مجتمع نمک زدایی »گچساران 3« 
با ظرفیت 110 هزار بشکه در روز و »بی 
بی حکیمه یک« با ظرفیت 55 هزار بشکه 

در روز است.
این  راه اندازی  با  اینکه  بیان  با  صیدالی 
پروژه ها ظرفیت نفت خام  ایران در مجموع 
افزایش  روز  در  بشکه  هزار   15 حدود 
کرد: ظرفیت سازی  می یابد، خاطرنشان 
کیفیت  بردن  باال  نمکی،  نفت  فرآورش 
نفتی،  ذخایر  از  صیانت  تولیدی،  نفت 
جلوگیری از کاهش خوراک پاالیشگاه ها 
با  محیطی  زیست  مشکالت  رفع  و 
به  زدایی  نمک  واحدهای  پساب  تزریق 
چاهای دفعی از مهم ترین اهداف اجرای 

پروژه های نمک زدایی است.

گفت:  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل 
آزادگان  نفتی  میدان  مناقصه  برگزاری 
برنامه ریزی  نزدیک  ای  آینده  در  جنوبی 
فاز 11  توسعه  قرارداد  است  امید  و  شده 
پارس جنوبی نیز تا پایان امسال یا اوایل 

1396 امضا شود.
درباره  کاردر  علی  نفت،  وزارت  گزارش  به 
احتمال اضافه شدن شرکت های بین المللی 
دیگری برای حضور در مناقصه قراردادهای 
درخواست  فهرست   : افزود  نفتی  جدید 
کنندگان برای مشارکت در مناقصه در هیچ 
نقطه دنیا بسته نمی شود و در این لیست 
دیگر  های  شرکت  شدن  اضافه  امکان  نیز 
پس از ارزیابی های شرکت ملی نفت ایران 

وجود دارد.
وی اضافه کرد: براساس مناقصه میدان نفتی 
آزادگان جنوبی، قرار نیست تمام شرکت های 
فهرست حضور  در  تایید شده  المللی  بین 
پیدا کنند و میزان توانمندی شرکت ها با 

این میدان مورد توجه قرار می گیرد.
میدان  ترین  بزرگ  آزادگان جنوبی  میدان 
کشور  با  که  رود  می  به شمار  ایران  نفتی 

عراق مشترک است. 
چین  نفت  ملی  شرکت  بود   قرار 
)سی.ان.پی.سی( مرحله نخست توسعه این 
میدان را انجام دهد، اما به دلیل تاخیر چند 
ساله و ناتوانی در اجرای طرح، این شرکت 
چینی پس از اخطار وزارت نفت، از حضور 

در میدان آزادگان جنوبی اخراج شد. 
طرف چینی یاد شده، همچنان در توسعه 
میدان آزادگان شمالی مشارکت دارد و حتی 
در نظر است که مرحله دوم آزادگان شمالی 

را نیز در اختیار گیرد. 

پس از اخراج چینی ها از این میدان، توسعه 
آزادگان جنوبی بر عهده شرکت های ایرانی 
این  واگذاری  از  پس  هرچند  گرفت.  قرار 
این  توسعه  ایرانی،  های  شرکت  به  میدان 
فناوری  دلیل  به  اما  گرفت،  شتاب  میدان 
پایین، میزان برداشت نفت از آزادگان جنوبی 

نزدیک به 6 درصد است. 
میدان  کرد:  اعالم  تر  پیش  نفت  وزارت 
آزادگان جنوبی، نخستین میدانی است که 
برای آن، مناقصه بین المللی برگزار می شود. 
کار  درصدی   90 حدود  پیشرفت  کاردر، 
را  نفتی  قراردادهای  نویس  پیش  تنظیم 
این متن در  امیدواریم  یادآور شد و گفت: 

هفته های آتی نهایی شود.
پیشرفت  میزان  درباره  نفت  وزیر  معاون 
توافقنامه اصولی امضا شده به منظور توسعه 
پارس جنوبی، گفت:  گازی  میدان  فاز 11 
ها  مناقصه  اسناد  و  انجام  میدان  مطالعات 
برای پروژه های فرعی آماده شده و روند کار 

از سرعت مطلوبی برخوردار است. 
توافقنامه  این  کرد:  امیدواری  ابراز  وی 
به  آینده  سال  اوایل  یا  و  امسال  پایان  تا 

قرارداد تبدیل شود. 
کاردر درباره نتایج مطالعات حاصل از امضای 
های  تفاهمنامه  و  محرمانگی  قراردادهای 
متعدد با شرکت های بین المللی نیز گفت: 
برخی از این مطالعات آماده و به شرکت ملی 

نفت ایران ارایه شده است.
برجام،  اجرای  از  پس  ایرنا،  گزارش  به 
با  متعددی  مطالعاتی  های  تفاهمنامه 
که  شده  انجام  المللی  بین  های  شرکت 
قرارداد  به  بعدی  های  گام  در  است  قرار 

نهایی تبدیل شوند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت:

مناقصه توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی 
بزودی برگزار می شود

شرکت  توسعه  و  ریزی  برنامه  معاون 
گفت:  کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی 
سالم  و  شرب  آب  از  مندی  بهره  شاخص 
پایان سال 94 به  در روستاهای کشور در 
میزان ۷2 درصد بود که این رقم با تکمیل 
روستای  هزار   3 به  آبرسانی  های  پروژه 

کشور به 80 درصد می رسد. 
علی اصغر قانع معاون برنامه ریزی و توسعه 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور اظهار 
داشت: در آبرسانی به روستاهای کشور به 
عنوان یک طرح ملی در دست انجام است، 
امروز موفق شدیم که آب  تا  در سال 95 
کشور  روستاییان  از  نفر  هزار   850 شرب 
احداث  با  روستا   1600 از  بیش  در  را 

تأسیسات مناسب آبرسانی تأمین کنیم.

وی افزود: در این 1600 روستا دیگر شاهد 
برای  واقع  در  و  نیستیم  تانکر  با  آبرسانی 
در  ثبات  منظور  به  بلندمدت  دوره  یک 

منابع آبی این روستاها اقدام کرده ایم.
شرکت  توسعه  و  ریزی  برنامه  معاون 
با اشاره به  مهندسی آب و فاضالب کشور 
اینکه منابع مالی آبرسانی به این روستاها از 
محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تأمین 
اتخاذ شده،  با تمهیدات  شده است، گفت: 
در الیحه بودجه سال آینده یکهزار و 100 
میلیارد تومان تخصیص مالی به طرح های 
که  گرفته شده  نظر  در  روستایی  آبرسانی 
شورای  مجلس  توجه  حسن  با  امیدواریم 
این  تصویب  شاهد  مهم،  این  به  اسالمی 

ماده از قانون بودجه سال 96 باشیم.

بودن  اجرا  دست  در  از  همچنین  قانع 
احداث تأسیسات آبرسانی به 1400 روستا 
آبرسانی  دار  اولویت  های  طرح  قالب  در 
بینی  پیش  گفت:  و  داد  خبر  روستایی 
پایان  تا  ها  پروژه  این  تکمیل  با  می شود 
امسال، مجموع روستاهایی که به تأسیسات 
سه  به  اند  شده  متصل  شرب  آب  مناسب 

هزار روستا با جمعیت بالغ بر دو میلیون و 
500 هزار نفر برسد.

وی افزود: شاخص بهره مندی از آب شرب 
و سالم در روستاهای کشور در پایان سال 
رقم  این  که  بود  درصد   ۷2 میزان  به   94
هزار   3 به  آبرسانی  های  پروژه  تکمیل  با 

روستای کشور به 80 درصد می رسد.

آبرسانی با تانکر در ١۶00 روستا 
متوقف شد 

با بهره برداری از 2 طرح جدید؛

تولید نفت ایران ١5 هزار بشکه 
افزایش می یابد
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وزیر صنعت خواستار افزایش کیفیت 
خودروهای داخلی شد

در جدیدترین جلسه شورای سیاست گذاری خودرو وزیر صنعت، معدن 
و تجارت از خودروسازان خواست نسبت به افزایش کیفیت خودروهای 
سیاست گذاری  شورای  جلسه  کنند.جدیدترین  اقدام  خود  تولیدی 
اواخر هفته گذشته برگزار  خودرو با حضور محمدرضا نعمت زاده در 
شد.در این جلسه که نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران نیز حضور 
داشتند موضوع کیفیت خودروهای داخلی مطرح و وزیر صنعت، معدن 
کیفیت  افزایش  در جهت  از خودروسازان خواست  باز هم  تجارت  و 
خودروهای تولیدی حرکت کنند.پیش از این نیز در برخی از جلسات 
شورای سیاست گذاری خودرو وزیر صنعت، معدن و تجارت از کیفیت 
پایین خودروهای داخلی انتقاد کرده و خواستار افزایش کیفیت این 
محصوالت شده بود.در جدیدترین جلسه شورای سیاست گذاری خودرو، 
نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران گزارشی از استانداردهای جدید 
خودرویی که در آینده اجرایی خواهد شد، ارائه کردند.بر این اساس 
استانداردهای 55 گانه فعلی خودروهای سواری به ۷۷ استاندارد اجباری 

افزایش خواهد یافت.
 

کشاورزی
احتمال رفع ممنوعیت استفاده از خمیر مرغ

 در فرآورده های گوشتی
دبیر انجمن فرآورده های گوشتی کشور گفت: بررسی آزمایشگاهی 
در  آذر  از 22  غذایی  های  فرآورده  در  مرغ  از خمیر  استفاده  درباره 
سازمان استاندارد شروع شده و احتماال مشکل آن تا پایان سال حل 
خواهد شد.مجید افالکی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر 
مبنی بر اینکه سرانجام بحث استفاده از خمیر مرغ در فرآورده های 
گوشتی به کجا رسید، اظهار داشت: بحث ممنوعیت استفاده از خمیر 
مرغ در فرآورده های گوشتی خیلی طوالنی شده و امیدوار هستیم این 
مساله تا پایان سال جاری حل شود.به گزارش مهر،وی با بیان اینکه 
بررسی های کارشناسانه، علمی و آزمایشگاهی در این زمینه از 22 آذر 
ماه سال جاری در سازمان ملی استاندارد آغاز شده است، گفت: سازمان 
ملی استاندارد، سازمان دامپزشکی و سازمان غذا و دارو نقطه نظرات 
خود را در زمینه تولید و استفاده از این محصول فقط در چارچوب 
کارخانجات فرآورده های گوشتی ارائه کرده اند و این بحث تقریبا دارد 
به نتیجه نهایی می رسد. بنابراین امیدواریم تا پایان سال جاری مساله 

خمیر مرغ به طور کلی حل شود.
 

 تولید بیش از20هزارتن میگو در کشور
از 20هزارتن میگوی در  اینکه بیش  بیان  با  آبزیان  اتحادیه  دبیرکل 
این  افزایش حجم صادرات  از  تولید شده است  سال جاری در کشور 
محصول به روسیه خبر داد.علی اکبر خدایی  با بیان اینکه در سال جاری 
بیش از 20 هزارتن میگو در کشور تولید شده است، اظهارداشت: سال 
گذشته میزان تولید این آبزی در کشور حدود 1۷ هزارتن بوده که 
امسال بیش از 3 هزارتن در این زمینه رشد داشته ایم.وی پیش بینی 
کرد: برای سال آینده حداقل 25 هزارتن میگو در کشور تولید شود.

برآورد  سال جاری  برای  اینکه  بیان  با  ایران  آبزیان  اتحادیه  دبیرکل 
شده بود که بین 18 تا 20 هزارتن میگو در کشور تولید شود، افزود: 

خوشبختانه این امر محقق شد و ما به تولید مورد نظر رسیدیم. 
 

 مناطق آزاد
مزایای چابهار برای سرمایه گذاران خارجی

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره موقعیت های ویژه 
سرمایه گذاری در منطقه آزاد چابهار گفت: چابهار مزیت و موقعیت 
جغرافیایی خوبی به دلیل قرار گرفتن در حوزه کشورهای اقیانوس هند 
را داراست. چابهار می تواند یک بندر آزاد برای کشورهایی که امکان 
حمل و نقل مناسب ندارند، باشد.پنل فرصت های سرمایه گذاری در 
منطقه آزاد چابهار با موضوعات ارائه سیاست های کالن ملی دبیرخانه 
شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سواحل مکران، معرفی 
جایگاه ویژه این منطقه در اقتصاد ملی و ارائه برنامه های توسعه ای، نقش 
 CA CC معرفی شرکت ،D8 سواحل مکران، سرمایه گذاری سازمان
و معرفی شهرک صنعتی ایران و هند، اهداف و سیاست ها با حضور 

سرمایه گذارانی از کشورهای مختلف دنیا برگزار شد...
 

مالیات
مبارزه با جرایم مالیاتي، برنامه مشترک سازمان 

مالیاتي و پلیس آگاهي
مالیاتي کشور در نشست تخصصي روساي  امور  رئیس کل سازمان 
ادارات مبارزه با جرایم اقتصادي پلیس آگاهي استان هاي سراسر کشور 
گفت: مبارزه با جرایم مالیاتي، برنامه و اقدام مشترک دستگاه مالیاتي 

و پلیس آگاهي است.
بهéگزارشéزمانéبهéنقلéازéرسانهéمالیاتيéایران،éاین نشست تخصصي 
با حضور معاون اول قوه قضاییه، وزیر امور اقتصادي و دارایي، رئیس کل 
سازمان امور مالیاتي کشور، رئیس پلیس آگاهي ناجا و روساي ادارات 
مبارزه با جرایم اقتصادي پلیس آگاهي استان هاي سراسر کشور با 
محوریت پلیس، امنیت و اقتصاد مقاومتي در محل ستاد فرماندهي 

ناجا برگزار شد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتي کشور، در این نشست با بیان اینکه 
در حال حاضر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلي در کشور حدود 
با کشورهاي توسعه یافته و پیشرفته  ۷ درصد است که در مقایسه 
رقم پاییني به شمار مي رود، گفت: پیش بیني این نسبت در پایان 
برنامه ششم توسعه 11 درصد است که با اجراي برنامه هایي همچون 
گسترش و منطقي سازي پایه هاي مالیاتي، مبارزه با فرارهاي مالیاتي، 
شفاف سازي اقتصاد و هدفمندسازي معافیت ها مي باید این رقم را 

محقق ساخت. 
تقوي نژاد، معضل فرار مالیاتي را پدیده اي رایج در تمام کشورها اعم 
از توسعه یافته و توسعه نیافته عنوان کرد و گفت: عموما به علت عدم 
اشراف به میزان درآمد افراد و همچنین سوء استفاده از خالهاي قانوني، 
فرار مالیاتي شکل مي گیرد که براي مقابله با آن، باید به سمت شفاف 
سازي اقتصاد و تقویت نظام جامع اطالعات مالیاتي حرکت کنیم. معاون 
وزیر امور اقتصادي و دارایي در خصوص آمار فرار مالیاتي در کشور نیز 
گفت: برآورد ما نشان مي دهد بخشي از اقتصاد کشور قانونا معاف از 
پرداخت مالیات است و بخشي نیز خارج از تور مالیاتي و شناسایي 
نشده است و برآورد مي شود میزان فرار مالیاتي در کشور بین 13 هزار 
میلیارد تومان تا 30 هزار میلیارد تومان است. وي پدیده پولشویي را نیز 
از مصادیق فرار مالیاتي برشمرد و افزود: پدیده پولشویي ماحصل عدم 
شفافیت اطالعات اقتصادي و درآمدي افراد است و براي مقابله با آن باید 

به سمت شفاف شدن اطالعات اقتصادي حرکت کنیم. 
وي خاطر نشان کرد: مواد 2۷2 تا 2۷4 قانون مالیات هاي مستقیم به 
مقوله جرم انگاري پرداخته و به نوعي کاستي ها و ضعف هاي مربوط 
به ضمانت اجرایي قوانین مالیاتي مرتفع شده و براساس ماده 2۷8 این 
قانون، بنا به درخواست سازمان امور مالیاتي کشور و از سوي قوه قضاییه 
در هر استان و منطقه اي که الزم باشد دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتي 
به منظور برخورد با مرتکبان جرایم مالیاتي تشکیل خواهد شد. تقوي 
نژاد در ادامه به پدیده شرکت هاي صوري و فاکتور فروشي اشاره کرد و 
گفت: این پدیده اگر چه در اقتصاد سابقه اي طوالني دارد اما با اجراي 
قانون مالیات بر ارزش افزوده و موضوع اعتبار مالیاتي و برگشت مالیات 
به حلقه هاي ماقبل، فاکتورفروشي تشدید شده و البته سازمان امور 
مالیاتي کشور با همکاري پلیس آگاهي به طور جدي و قاطعانه با این 
شرکت ها برخورد مي کند و تاکنون 1500 شرکت صوري شناسایي و 

در لیست سیاه سازمان قرار گرفته است.

واریز وجوه جوایز سی و هفتمین
 قرعه کشی حساب های پس انداز بانک ملی

وجوه جوایز برندگان سی و هفتمین مرحله قرعه 
کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک 
ملی ایران که اسامی آنها قبال از طریق سایت این 

بانک، اعالم شده بود به حساب های آنها واریز شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
ایران، 95 جایزه 500 میلیون ریالی کمک هزینه 
خودرو  خرید  هزینه  کمک  مسکن، 495  خرید 
داخلی هر یک به ارزش 300 میلیون ریال، 1395 
کمک هزینه ازدواج هر یک به ارزش 100 میلیون 
ریال، 1395 کمک هزینه تحصیلی هر یک به ارزش 
30 میلیون ریال، 2395 کارت خرید صنایع دستی 
و فرش دستباف هریک به ارزش 5 میلیون ریال 
و بیش از 800 هزار فقره جایزه نقدی ۷00 هزار 
ریالی، جوایز این مرحله از قرعه کشی حساب های 

قرض الحسنه پس  انداز بانک ملی ایران بود.

افتتاح دو شعبه جدید بانک پارسیان 
در تبریز و اندیمشک  

با هدف ارایه خدمات بهتر و رضایتمندی مشتریان، 
خود  توسعه شعب  برنامه  درادامه  پارسیان  بانک 
درشهرستان، شعب شهید بهشتی تبریز واندیمشک 
بانک  عمومی  روابط  گزارش  کرد.به  افتتاح  را 
پارسیان،طی مراسمی با حضور مسئولین حوزه و 
شعب، کسبه و تجارمنطقه، شعب شهید بهشتی 
تبریز واندیمشک بانک پارسیان گشایش یافت و 
هم اکنون متنوع ترین و به روزترین محصوالت و 
خدمات بانکی را به هموطنان و مشتریان گرامی ارایه 
می دهند.شعبه اندیمشک بانک پارسیان درخیابان 
امام خمینی، بین خیابان سعیدی و کردوالی شماره 
51۷ و شعبه شهید بهشتی تبریز درخیابان امام 
خمینی، چهارراه شهید بهشتی شماره 459 واقع 

هستند.
 

بانک ملت ، سومین شرکت  برتر ایران
ایران،  صنعتی  مدیریت  سازمان  اعالم  اساس  بر 
بانک ملت عنوان سومین شرکت برتر ایران را در 
رتبه بندی سال 95 به خود اختصاص داد.به گزارش 
روابط عمومی بانک ملت،در این رتبه بندی که بر 
اساس عملکرد سال 94 شرکت ها صورت گرفته 
است، بانک ملت با افزایش میزان فروش خود از 18۷ 
هزار و 236 میلیارد و 100 میلیون ریال در سال 
93 به 241 هزار و 995 میلیارد و 300 میلیون 
ریال در سال 94 افزایش داده و سکوی سوم را در 
بین شرکت های برتر کشور از آن خود کرده است.
بر اساس این گزارش، بانک ملت در شاخص باالترین 
ارزش افزوده هم با تولید 56 هزار و 383 میلیارد 
ریال ارزش افزوده در جایگاه ششم در بین تمامی 
شرکت های برتر ایران قرار گرفته است.رتبه دوم 
در بیشترین دارایی هم دستاورد دیگر بانک ملت بر 
اساس ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی است که بر 
اساس آن بانک ملت با داشتن یک میلیون و ۷81 
هزار و 695 میلیارد ریال، روی سکوی دوم ایستاده 

است.
 

 بانک آینده جزو 20شرکت برتر ایران
بر مبنای بررسی های تخصصی سازمان مدیریت 
آینده در میان 500 شرکت  بانک  ایران  صنعتی 
برتر ایرانی با شش پله صعود به جایگاه هجدهم 
در  بانک ها  بسزای  نقش  به  توجه  یافت.با  ارتقا 
اعتالی اقتصاد کشور،بانک آینده همواره بر تحقق 
این رسالت عظیم تالش نموده و میزان تاثیر گذاری 
خود در رونق بنگاه های اقتصادی را هرساله از طریق 
می  رصد  سازمانی  برون  ارزیابی های  در  شرکت 
نماید.در همین راستا، بهبود شاخص های مورد نظر 
سازمان مدیریت صنعتی یکی از اهداف تعیین شده 
می باشد.بر اساس نتایج اعالم شده در نوزدهمین 
ایران  برتر  های  شرکت  بندی  رتبه  همایش 
)100IMI( که توسط سازمان مدیریت صنعتی در 
روز چهارم بهمن ماه سال جاری برگزار گردید، بانک 
آینده بر اساس معیار های تعیین شده در بین 100 
شرکت برتر ایران، از رتبه بیست و چهار در سال 

گذشته به رتبه هجدهم صعود کرد.
 

 کسب مقام اول بانک های خصوصی 
توسط بانک پارسیان

 در نوزدهمین رتبه بندی صد شرکت برتر، موسوم به
IMI 100، بانک پارسیان برای ششمین سال پیاپی 
درشاخص فروش مقام اول بین بانک های خصوصی، 
مقام سوم در میان تمامی بانک ها و مقام ششم در 
بین صد شرکت برتر را از آن خود کرد. همچنین 
در بین صد شرکت برتر کشور، بانک پارسیان از 
نظر شاخص دارایی در جایگاه پنجم قرار گرفت.در 
همایشی که با حضور مسئوالن کشوری، مدیران 
شرکت های برتر و بزرگ کشور، اصحاب رسانه و 
مدیران کارآفرین در سالن همایش های بین المللی 
صدا و سیما برگزار شد از شرکت های پیشرو و 
برتر کشور تقدیر به عمل آمد. در این همایش، بر 
اساس ارزیابی های به عمل آمده جهت رتبه بندی 
500 شرکت بزرگ کشور، بانک پارسیان به پشتوانه 
اعتماد مشتریان و تالش کارکنان سخت کوش خود 
عالوه بر کسب رتبه برتر از IMI 100  توانست 
همچون چند سال گذشته در میان 10 شرکت برتر 

کشور قرار گیرد.
 

   فناوری وارتباطات
سرانجام افزایش تعرفه های پست

مدیرعامل شرکت ملی پست درباره آخرین وضعیت 
مسترکارت ایرانیان گفت: برای ارائه این خدمات 
مرکزی  بانک  از  تاییدیه ای  داریم  تالش  اکنون 
مراسم  حاشیه  در  مهری  کنیم.حسین  دریافت 
رونمایی از پروژه های پستی پاسخگوی پرسش های 
خبرنگاران شد و درباره سرنوشت مسترکارت ایرانیان 
اظهار کرد: اجرای این طرح با حاشیه های متعدد 
همراه شد و به همین دلیل ما سعی کردیم برای 
اجرا از بانک مرکزی تاییدیه الزم را دریافت کنیم. 
چراکه به هیچ عنوان دوست نداریم در آینده اتفاقی 
رخ دهد که ما شرمنده شهروندان شویم.مدیرعامل 
شرکت پست در عین حال عنوان کرد: البته اکنون به 
صورت محدود این پروژه اجرا می شود اما منتظریم با 
دریافت تاییدیه بانک مرکزی و یا ضمانت یک بانک 

این طرح را به شکل وسیع تری اجرا کنیم.

خبر خبر

ابالغ  از  مرکزی  بانک  کل  رئیس  اقتصاد:  گروه 
بخشنامه بخشودگی جرایم وام های کمتر از صد 
میلیون تومان تا هفته آینده خبر داد و گفت: بخشی 
از کارهای صرافی ها به بانکها منتقل می شود.ولی 
ا... سیف در حاشیه همایش سیاست های پولی و 
چالش های بانکداری و تولید در جمع خبرنگاران 
گفت: به زودی بخشی از کار صرافی های کشور 
می تواند در نظام بانکی انجام شود، به این معنا که 
بخشی از کار صرافی ها به بانکها منتقل خواهد شد، 
این در حالی است که اکنون وضعیت درآمدهای 
ارزی مناسب است.رئیس کل بانک مرکزی افزود: 
بخشودگی جرایم دیرکرد وام های زیر صد میلیون 
تومان هفته گذشته به تصویب رسیده و هنوز به 
نظام بانکی برای اجرا ابالغ نشده است. البته هم 
اکنون در حال تنظیم آیین نامه های آن هستیم 
که تا هفته آینده برای اجرا ابالغ خواهد شد.وی 
همچنین در خصوص نگرانی های سپرده گذاران 
تعاونی کاسپین نیز گفت:هنوز حسابهای تعاونی ها 
به طور کامل به کاسپین منتقل نشده است لذا نمی 
تواند ایفای تعهد کند. البته مدلی که بانک مرکزی 
پیشنهاد کرده بود، این بود که تعاونی ها، دارایی ها 
و بدهی های خود را به هیات مدیره موسسه تازه 
شکل گرفته کاسپین معرفی کنند تا او بتواند به 
تعهدات خود بپردازد.به گفته رئیس شورای پول 
و اعتبار، اینکه گفته می شود پرداخت وجوه به 
سپرده گذاران دیگر تعاونی های ادغام شده قبال 
انجام می شده اما اکنون آن هم متوقف شده است، 
مربوط به یکی از واحدهایی است که ادغام شده و 
بقیه هم باید بیایند. اینکه مردم پیگیری می کنند، 
حقشان است اما باید صبر کنند و اجازه دهند که 
کاسپین همه منابع را تحویل گرفته و سپس به 

ایفای تعهدات بپردازد.
بانکها از نرخ سود تخطی کردند

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه علیرغم اینکه 
اکنون نرخ سود بانکی در اقتصاد واقعی است، اما 
برخی سپرده گذاران ناسپاسی می کنند، گفت: 
بانکها از نرخ سود تخطی کردند.اکبر کمیجانی در 
همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری 
و تولید با بیان اینکه تورم در آذرماه اگرچه با توقف 

همراه بود، اما هشداری است که ما با آن زندگی می 
کنیم، گفت: بانک مرکزی با ارزیابی فعالیت های 
اقتصاد کالن که با ظرفیت های خالی و موجودی 
انبار انباشته در اثر کمبود قدرت خرید و فقدان 
تقاضای کل مواجه است، بر این باور است که باید 
به سمت تامین مالی و استفاده از سرمایه خارجی 
حرکت شود. بر این اساس بانک مرکزی سیاست 
های پولی و اعتباری کوتاه مدت را دنبال می کند 
ولی غافل از تورم هم نیست.قائم مقام بانک مرکزی 
افزود: در این مسائل، 4 سیاست بانک مرکزی به 
کار بسته می شود که اولی انضباط پولی و تقویت 
آن است که البته در رشد نقدینگی نیز خالصه 
نمی شود، پیش شرط این انضباط پولی رعایت 
انضباط مالی از سوی دولت و عدم استفاده از روش 
های غیردستوری در نرخ های سود بانکی است، 
ولی هنوز نتوانستیم این بستر را فراهم کنیم که 
مکانیزم بازار و شرایط رقابتی سالم در تعیین نرخ 
سود اثرگذار باشد.وی تصریح کرد:سیاست های 

اعتباری ما در جهت حمایت از تولید بوده و منابع 
را به سمت فعالیت های اقتصادی هدایت کرده 
و تامین خرد خانوار را هم مدنظر داشته ایم، در 
این میان آمار عملکرد نشانگر آن است که تعداد 
قرض الحسنه های ازدواج که یکی از موضوعات 
چالش برانگیز اقتصاد کالن و ملی کشور است، 
ازدواج  وام  فقره  هزار  که 805  است  آن  نشانگر 
با مبلغ 24 هزار میلیارد ریال ارایه شده است.به 
به 58  نه ماهه سال جاری  گفته کمیجانی، در 
هزار میلیارد ریال وام برای خانوارها رسیده است. 
بنابراین غافل از پرداختن به نیازهای خانوار نبوده 
ایم.وی در خصوص سیاستهای ارزی نیز هدف را 
ثبات در بازار ارز دانست و گفت: اقدامات برای سالم 
سازی صورت گرفته و امید برای یکسان سازی 
فراهم است اما باید شروط را هم فراهم کرد که 
یکی از مهمترین آنها، بهبود در نظام بانکی کشور 
و اتصال به نظام بانکی بین المللی است. بر این 
التزام  که  را  نظارتی  های  سیاست  البته  اساس 
بخشی در بازار پول و عملیاتی کردن سیاستهای 
بین المللی است، نیز فراموش نشده است.قائم مقام 
بانک مرکزی افزود: در راستای انتظام بخشی کالن 
و جزئی در بازار پول و اعتبار نیز در دستور کار بانک 
مرکزی قرار گرفته است. بر این اساس به عنوان یک 
چالش نیز، بانک محور بودن اقتصاد را نیز نباید از 
یاد برد، اگرچه بازار سرمایه نیز در این میان حرکت 
می کند و صندوق های سرمایه گذاری نیز فعال 
شده اند، اما با توجه به رقابت نیمه سالم و نسبتا 
سالمی که در نظام بانکی کشور، به صور مختلف 
بروز پیدا کرده است و بانکها در جذب سپرده ها 
متوسل به پرداخت سودهای باالتری می کنند، 
فرزندان بانکها مبادرت به جذب سرمایه و سرمایه 
گذاری به شکل سپرده گذاری در بانکها با نرخ 
سود سپرده بیشتر می کنند.وی اظهار داشت: از 
میان 168 صندوق سرمایه گذاری، عمده منابع در 
اختیار صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت 
در حد 9۷.6 ارزش آنها است و به دلیل تنگنای 
اعتباری حاکم بر اقتصاد طی سالهای گذشته، سهم 
صندوق های سرمایه گذاری به سمت ارزش باالتر 
در سال 95 افزایش یافته است. سهم بازار سرمایه 
به 19.5 درصد می رسد که اگر سهم صندوق ها 
را کسر کنیم، عمال به جایگاه بزرگی می رسیم که 
85 درصد منابع از سوی بانک مرکزی در تامین 
مالی می رسد.کمیجانی گفت: سهم بازارهای مالی 
خارجی و استفاده از منابع آن، در نقش پایین است 
و امیدواریم در سال بعد از برجام که مقدمات را 
فراهم کردیم، توسعه روابط بانکی ما را به تصویر 
بهتری در سال 95 برساند و شاهد بهبود در این 
بخش باشیم. البته این وضعیت متکی بودن اقتصاد 
به تامین مالی و منابع بانکی، ما را با چرخه معیوبی 
در اینجا مواجه کرده که مطالبات غیرجاری را اگر 
در این چرخه شروع کنیم، با توجه به پیشینه نظام 
بانکی، آنگاه مشکالت بازدهی را بیشتر می کند.
وی افزود: قدرت دسترسی بانکها به منابع جدید 
محدودتر شده و در کنار آن، با تقاضای انباشته و در 
حال جریانی که دائما به سمت نظام بانکی سرازیر 
است، بنابراین بازار سرمایه توانایی پاسخگویی این 
وضعیت را نداشته و عمدتا تقاضا به سمت نظام 
بانکی می آید ولی نظام بانکی برای دستیابی به 
منابعی که بتواند جایگاه خود را حفظ کند، مبادرت 
به رقابت می کند که لزوما سالم هم نیست.قائم 
مقام بانک مرکزی افزود: در کنار نظام بانکی که 
تالش می کند سهم خود را از منابع بیشتر کند، 
متوسل به ابزار نرخ سود می شود و علیرغم ورود 
شورای پولی و اعتبار، اما برخی بانکها لزوما این 
پایبندی را نشان نمی دهند و در کنار آنها حضور 
موسسات اعتباری غیرمجاز نقش آفرینی می کرده 
و اگرچه این موضوع مهار شده، ولی از سوی دیگر 
سلطه سپرده گذار را نیز نباید نادیده گرفت.وی 
تصریح کرد: تا سالهای اخیر همیشه دفاع از حقوق 
سپرده گذاران می کردیم؛ اما در سایه کاهش تورم 

امروز شاهد نرخ سود واقعی مثبت هستیم ولی 
برخی سپرده گذاران بزرگ، ناسپاسی می کنند 
و به جای همراه و همساز کردن خود با کاهش 
تورم، فشار را به دوش سیستم بانکی می گذارند و 
اندکی از سپرده گذاران کوچک نیز بار را بر دوش 
سیستم بانکی، سنگین تر می نمایند و این وضعیت 
رخ  بانکی  سود  نرخ  افزایش  که  می شود  باعث 
دهد و علیرغم اقدامات اتخاذ شده بانک مرکزی 
چسبندگی را در نرخ سود و ورود بانکها را به دنیای 
پرمخاطره مشاهده می نماید.کمیجانی گفت: با 
این وضعیت، بدون شک تنگنای اعتباری در نظام 
بانکی وجود دارد، در عین حال البته ظرفیت های 
خالی نیز مشاهده می شود، پس سیاستهای پولی 
و اعتباری با این اطالعات و آگاهی در حال تالش 
است که از یک سو، سیاستهای خود را به گونه ای 
طراحی کند که تحریک تقاضای کل را ایجاد کرده 
و از سوی دیگر پاسخگوی نیازهای آنی و کوتاه 

مدت اقتصاد در تامین مالی باشد.
بازنگری در دستورالعمل ساماندهی صرافی ها

قائم مقام بانک مرکزی از بازنگری در دستورالعمل 
ساماندهی صرافی ها خبر داد و گفت: اکنون صرافی 
انتقاالت کالن بانکی نیستند.  ها قادر به نقل و 
کمیجانی ددر حاشیه همایش سیاست های پولی 
و چالش های بانکداری وتولید در جمع خبرنگاران 
گفت: دستورالعمل صرافی ها که در سال 93 ابالغ 
شده است،  با فضای کنونی اقتصاد کشور متناسب 
نیست، به همین دلیل این دستورالعمل بازنگری 

خواهد شد.
وی در خصوص ساماندهی صرافی ها نیز گفت: 
در  نیز  نامه  آیین  و  است  جریان  در  ساماندهی 
تا  امیدواریم  که  است  بررسی  و  بازنگری  شرف 
پایان سال نیز نهایی شود، این آیین نامه در دستور 
کار شورای پول و اعتبار قرار دارد تا تصویب شود.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: تحوالتی در عرصه 
آن،  دلیل  یک  تنها  و  گرفته  صورت  اقتصادی 
وضعیت بعد از اجرای برجام است که ورود و فعال 
تر شدن صرافی ها یک دلیل عمده اش به خاطر 
محدودیت هایی در نقل و انتقاالت وجوه است که 
صرافی ها به عنوان نهادهایی عمدتا فعال با نظارت 
بانک مرکزی هستند، این در حالی است که حجم 
فعالیت صرافیها افزایش یافته و باید دستورالعمل 
مرتبط با آن که سال 93 ابالغ شده، مورد بازنگری 
قرار گیرد.وی تصریح کرد: باید از صرافی ها انتظار 
رفع نیازهای کوتاه مدت، مشتریان خرد، مسافران، 
رفع نیازهای آنی را داشته باشیم و صرافی نمی 
تواند نیاز کالن کشور را برطرف کرده و ما داریم 

مقدمات این کار را فراهم می کنیم. از دو ماه قبل 
به بانکها دستورالعمل هایی ابالغ شده و بنابراین به 
مرور که توسعه روابط کارگزاری گسترش می یابد، 
بخش عمده ای از انتقال وجوه از صرافی به سمت 
سیستم بانکی انتقال می یابد.به گفته کمیجانی، 
سیستم بانکی وظیفه اصلی خود را در نقل و انتقال 
وجوه برای رفع نیازهای تولید و تجاری انجام می 
دهد و صرافی ها نیز در سطح بازار خرد و تامین 
نیازهای خرد و آنی را رتق و فتق می کنند.وی آمار 
تعداد گشایش ها و روابط بین بانکی و کارگزاری 

ها با خارجی ها، دائما در حال افزایش اشت. ایجاد 
شعب بانکی خارجی در ایران کاری زمان بر است 
و گاهی تقاضاهایی وارد می شود ولی این تقاضاها 
باید حالت جدی تر نیز به خود بگیرد و مشتریانی 
که می آید، و این امر زمان بر است.قائم مقام بانک 
مرکزی درباره تسعیر ارز و منابع ناشی از آن گفت: 
فعال در قالب همان مصوبه اولیه مجلس ترتیباتی 
در قالب آیین نامه ای که تدارک دیده شده بر 
مبنای 45 هزار میلیارد تومان، تدبیر شده است 
تا وارد فاز اجرایی شود.کمیجانی در پاسخ به این 
سوال که آیا برآورد شما همان ده هزار میلیارد 
تومان در این رابطه است، افزود: خیر این برآورد 
بر اساس لحاظ کردن سیاست یکسان سازی نرخ 
ارز بود،  بنابراین اولویت دیگری اینجا وجود دارد؛ 
اما آن محاسبات کارشناسی است و درست بوده 
ولی آیین نامه ای که تدوین شده، روی میز اجرایی 
ما است و در حال تالش هایی هستیم که این 
موضوع در بخش تولید عملیاتی خواهد شد.وی در 
خصوص زمان آغاز پرداخت تسهیالت به واحدهای 
پالسکو تصریح کرد: رقم مقدماتی اعالم شده ولی 
باید اطالعات مشخص شده و متقاضیان مشخص 
شود، به نحوی که در قالب تعداد متقاضیان و حجم 
نیازی که خواهند داشت، این رقم ممکن است 
سبک و سنگین شده و در هفته های آینده نیز در 

مورد آن تصمیم گیری کرد.

انتقال بخشی از کار صرافی ها به بانکها؛ بزودی

تحول در سیاست های بانکداری
ابالغ بخشودگی جرایم وام های زیر 100 میلیون تومان تا هفته آینده

دست مریزاد کنترل تورم
موسی غنی نژاداز اقتصاددانان برجسته کشور، رشد اقتصادی و توسعه درآمدهای نفتی در یک سال اخیر 
را دستاورد اجرای برجام دانست و تاکید کرد، واقعیت های آماری بیانگر حرکت در مسیر درست در 
اقتصاد کشور است.غنی نژاد اظهار داشت: امسال با رشد اقتصادی قابل توجهی در نیمه نخست امسال 
مواجه شدیم که نتیجه به انجام رسیدن برجام بود. ثمرات آن در درآمدهای نفتی و تجارت خارجی قابل 
مشاهده است که البته مخاطراتی هم دارد و مطئمن هستم مقام های مسوول بر آن اشراف دارند.وی 
افزود: کنترل تورم که از ابتدای دولت یازدهم شروع شده ، تداوم یافته است که این دست مریزاد دارد، 
زیرا سیاستگذاران اقتصادی توانستند تورم وسیع را کنترل و انتظارات را مدیریت کنند.این اقتصاددان 
تاکید کرد: به رغم کاهش تورم، نقدینگی در این سال ها افزایش پیدا کرده که پتانسیل تورمی بوجود 
آورده است. همچنین فشار برای کاهش سود سپرده ها موجب شد تا تغییری در ترکیب نقدینگی ایجاد 
و از سپرده های بلند مدت به سپرده های کوتاه مدت تبدیل شود که می تواند خطر تورمی داشته باشد 

و مقام های دولتی باید به آن پاسخ دهند.

 ساماندهی در جریان است و آیین نامه نیز در 
شرف بازنگری و بررسی است که امیدواریم 
تا پایان سال نیز نهایی شود، این آیین نامه 

در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد تا 
تصویب شود. تحوالتی در عرصه اقتصادی 
صورت گرفته و تنها یک دلیل آن، وضعیت 
بعد از اجرای برجام است که ورود و فعال تر 

شدن صرافی ها یک دلیل عمده اش به خاطر 
محدودیت هایی در نقل و انتقاالت وجوه است 
که صرافی ها به عنوان نهادهایی عمدتا فعال با 

نظارت بانک مرکزی هستند

باید از صرافی ها انتظار رفع نیازهای کوتاه 
مدت، مشتریان خرد، مسافران، رفع نیازهای 
آنی را داشته باشیم و صرافی نمی تواند نیاز 

کالن کشور را برطرف کرده و ما داریم مقدمات 
این کار را فراهم می کنیم. از دو ماه قبل به 

بانکها دستورالعمل هایی ابالغ شده و بنابراین 
به مرور که توسعه روابط کارگزاری گسترش می 

یابد، بخش عمده ای از انتقال وجوه از صرافی 
به سمت سیستم بانکی انتقال می یابد

گروهéتولیدééتجارت:éرئیس اتاق بازرگانی تهران 
با اشاره به دستاوردهای برجام برای اقتصاد کشور 
گفت: اگر برجام اتفاق نمی افتاد، در عرصه اقتصاد 
بودیم.مسعود  متعددی  بحران های  بروز  شاهد 
هیئت  جلسه  دومین  و  بیست  در  خوانساری 
نمایندگان که با حضور محمد جواد ظریف وزیر 
امور خارجه برگزار شد، گفت: متاسفانه در هفته 
ساختمان  فروریختن  و  سوزی  آتش  گذشته 
پالسکو بودیم اما این حادثه به ما نشان می دهد 
که اگر خدایی نکرده زلزله 6 ریشتری در تهران 
بیاید، چه اتفاقی می افتد. این وظیفه مسئوالن و 
ما خواهد بود که تدبیری بیاندیشیم و این بحث 
اهدای  به  اشاره  با  کنیم.وی  دنبال  تر  را جدی 
تندیس امین الضرب به برترین های کارآفرینی 
امین  بنیاد  عنوان  تحت  بنیادی  اظهارداشت: 
الضرب تاسیس شده است تا در سال آینده هم 
این اقدام انجام شود.رئیس اتاق بازرگانی و صنایع 
و معادن تهران با اشاره به عملکرد وزیر امور خارجه 
در دولت یازدهم گفت: همه می دانیم که آقای 
ظریف در وزارت خارجه کاری کردند کارستان 
که افتخاری برای کشور بود و بخش خصوصی 
بیش از دیگران قدر زحمات را می داند زیرا در 
طول سالهای تحریم بخش خصوصی با مشکالت 
زیادی روبرو بود.خوانساری با تاکید بر اینکه چه 
بسا اگر برجام اتفاق نمی افتاد، بحران های زیادی 
را در کشور داشتیم، افزود: در پاسخ به پرسش 
خبرنگاری در مورد برجام گفتم که باید به این فکر 
کنیم که اگر برجام اتفاق نمی افتاد، چه عواقبی 
داشت.وی با اشاره به اینکه در این مدت صادرات 
نفت به 2 برابر افزایش یافت و ارزش افزوده در 
کشور رشد پیدا کرد، افزود: یک بار دیگر از ایشان 
تشکر می کنیم و امیدواریم که این تالش ها ادامه 

پیدا کند تا نتیجه نهایی به ثمر برسد..
خارجی ها به اسم توریست می آیند

 و کاسبی می کنند
نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با ارائه سه 
پیشنهاد به وزارت امور خارجه همراه شد و در 
عین حال یکی از اعضا عنوان کرد: برخی خارجی 
ها که به اسم توریست به ایران می آیند، اقدام به 
کاسبی می کنند.پدرام سلطانی در بیست و دومین 

جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و 
معادن تهران که با حضور محمد جواد ظریف، 
وزیر امور خارجه کشورمان برگزار شد، گفت: باید 
اعتراف کنم که با وجود زحمات زیادی که وزارت 
خارجه برای برجام کشید اما بخش خصوصی و 
دولت به اندازه کافی آماده نبودند. معتقدم شما 

دوی اول را به خوبی انجام دادید اما ادامه این 
مسیر با کندی همراه شد.عضو هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با ارائه سه 
پیشنهاد برای افزایش توسعه روابط خارجی در 
حوزه اقتصاد، اظهار داشت: با توجه به ظرفیت 
اتاق  و  خارجه  وزارت  بین  توان  می  کشور  هر 

ایران یک یا دو حوزه را مشخص کنیم که تمرکز 
سفارتخانه های ما در این حوزه ها باشد به طور 
مثال در سال آینده سفارت ما در نروژ می تواند بر 
موضوع آبزیان، در ایتالیا با موضوع چرم و در سایر 
کشورها با موضوعات دیگر تمرکز کنند.وی افزود: 
این فعالیت ها می تواند با دیدگاه انتقال تجارب 
و  برای جذب سرمایه گذاری  فناوری، تالش  و 
تتالش برای توسعه صادرات انجام گیرد.سلطانی 
با اشاره به اینکه ما آمادگی داریم تا تشکل ها 
را به این مباحث پیوند دهیم، تا هر ساله در دو 
حوزه سفارتخانه ها متمرکز شوند، افزود: همچنین 
از وزارت خارجه درخواست داریم با استفاده از 
ارتباطاتی که دارد برای الحاق ایران به سازمان 
جهانی تجارت اقداماتی را انجام دهد و به نظر می 
رسد وزارت صنعت در این بخش نیاز به کمک 
شما دارد.نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و 
معادن ایران ادامه داد: همچنین استفاده از ظرفیت 
تقویت و تسریع روند  برای  امور خارجه  وزارت 
مذاکرات تجارت آزاد و چند جانبه هم پیشنهاد 

دیگری است که قابلیت پیگیری دارد.
به اسم توریست می آیند و کاسبی می کنند

همچنین در این نشست،  اسدا... عسگراوالدی 
با اشاره به موضوع ارائه روادید در فرودگاه برای 
برخی کشورها از سوی ایران گفت: من یک سوال 
دارم مبنی بر اینکه کشور ایران که به اتباع برخی 
کشورها روادید چند ماهه می دهد، چرا آنها متقابال 
این کار را انجام نمی دهند؟ وی افزود: این افراد 
به عنوان توریست می آیند اما اقدام به کاسبی و 
کارآفرینی می کنند، شما در برخی بازارها مانند 
امین حضور می بینید که اینها مغازه باز کرده اند 
و کاالهای خود را می فروشند.عسگراوالدی در 
همین ارتباط به کشورهای روسیه و قزاقستان 
اشاره کرد و گفت: استدعا دارم اگر قرار است ما به 
اتباع آنها دو تا سه ماه ویزای فرودگاهی بدهیم آنها 
هم باید این کار را انجام دهند در غیر این صورت 
این موضوع قطع شود.وی همچنین با اشاره به 
انجام  برجام گفت: به قول دوستان شما کاری 
دادید کارستان و یادگار برجام به اسم شما به ثبت 
رسید. امیدوارم مابقی اقدامات مرتبط با برجام هم 

به همین شیوه اصالح شود.

بابت برجام شرمنده نیستم، به آن افتخار می کنم
به نظر من برجام با خطر جدی روبه رو نیست به شرط این که خودمان تالش کنیم آن را حفظ کنیم.
ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در جمع تعدادی از تجار و بازرگانان که در اتاق بازرگانی تهران گردهم 
آمده بودند ضمن شنیدن سواالت و صحبت های آنان در سخنانی گفت: اتفاقی که در کشور با برجام رخ 
داد رفع موانعی بود که ایجاد آن چندین سال طول کشید. موانعی که در مسیر تجارت و بازرگانی ایران 
ایجاد شد به یک باره ایجاد نشده بود. بلکه با گذشت زمان و به مرور ایجاد شد.وی ادامه داد: اگر خاطر 
دوستان باشد وقتی اتحادیه اروپا می خواست تحریم های نفتی علیه ایران اعمال کند در ابتدا شش ماه 
به خود فرصت داد. برخی فکر کردند که به ما فرصت داده است در حالی که به خودشان فرصت دادند 
تا از مسیرهای دیگر بتوانند نفت مورد نیازشان را تامین  کند. به همین دلیل شروع تحریم نفتی ایران به 
افزایش قیمت نفت منجر نشد، بلکه به کاهش قیمت نفت منجر شد. من چندی پیش برای تهیه گزارش 
برای مجلس این آمار را بررسی کردم و آمار مشخص می کرد که قیمت نفت در آن مقطع با شروع تحریم 
های نفتی علیه ایران نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه کاهش پیدا کرده است.ظریف در همین ارتباط ادامه 
داد: ایاالت متحده آمریکا وقتی تحریم نفتی ایران را بر سایر کشورها اعمال کرد، آن کشورها را موظف 
کرد که هر شش ماه یکبار 20 درصد از خرید نفتشان از ایران را کاهش دهند و در همان موقع وزارت 

انرژی آمریکا موظف بود به صورت مرتب این گزارش ها در این ارتباط تهیه کند.

خوانساری ؛

برجام راه نجات اقتصاد است



به همت شورای اسالمی شهر و شهرداری قائم 
جانسوز  حادثه  شهدای  یادبود  مراسم  شهر، 
شهر  قائم  جامع  مسجد  در  پالسکو  ساختمان 
و مسئوالن  این شهر  پرشور مردم  با حضور  و 

شهری برگزار شد.
آتش  مأموران  که  را  ای  لحظه  آوری  یاد  با 
خطر  به  با  و  ناپذیر  وصف  تالشی  با  نشانی 
انداختن زندگی خود با تمام وجود برای نجات 
گاه  که  لحظاتی  کنند.  می  تالش  همنوعشان 
صدای ناله را می توان شنید و گاه تنها سکوتی 
مرگبار است لحظاتی که درون هیچ کس آرام 

و قرار نیست.
در این مراسم نماینده محترم مردم مازندران در 
مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه محبوب 
مهندس  شهردار،  رحیمی  شهر،مهندس  قائم 
فرماندار، احمدی رئیس شورا و تنی  محمدی 
از اعضای شورای اسالمی شهر،مسئولین  چند 
شهری، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و مردم 

عزیز قائم شهر حضور داشتند.
احمدی رئیس شورای اسالمی شهر در ابتدای 
این  حاضرین،  به  خیرمقدم  مراسم ضمن  این 
و  رهبری  معظم  مقام  به  را  دردناک  ضایعه 
ملت شریف ایران تسلیت گفت و اظهار داشت: 
می  توفیق  و  معرفت  از  ای  درجه  به  انسانها 
رسند که حاضرند از جان خود بگذرند و جان 

عزیز خود را برای مردمشان فدا کنند.
سر  افراد  این  برای  باید  ما  داشت:  تاکید  وی 
تعظیم فرود آوریم و این ضایعه برای همه ما 
دردناک بوده اما برای همکاران ما در سازمان 
درک  قابل  و  تر  عمیق  دردی  نشانی  آتش 
عزیزان  این  که  دلیل  این  به  بوده  بیشتری 
و  بوده  هایی  صحنه  چنین  شاهد  نزدیک  از 
و  اند  از جان خود گذشته  عاشقانه  و  آگاهانه 

این واقعه برایشان ملموستر است.

احمدی خاطر نشان کرد: پیکرهای زیادی زیر 
خروارها خاک مانده و همه در تالشند که این 

موضوع به سرانجام برسد.
ایشان در ادامه اظهار داشتند: باید عقالنیت را 
در مدیریت خود لحاظ کنیم تا شاهد اینگونه 
نباشیم  بوقوع پیوست  اتفاقاتی که در پالسکو 
و این واقعه به عنوان یکی از تلخ ترین وقایع 

تاریخ ثبت خواهد شد.
بیان  با  معلمی  ا...  آیت  حضرت  ابوشهیدین 
این موضوع که این حادثه تلخ و بسیار ناگوار 
را متاثر نمود.  ایران  الهی است که کل  تقدیر 
اخالص  در طبق  را  آتشنشانها جان خود  این 
قراردادند و قبل از حضور کسبه آن محل در 
آن مکان حاضر شدند. کسیکه در میدان عقل 
باشد  پیشتاز  دیگران  به  خدمت  برای  شرع  و 

مقامش بسیار متعالیست.
ایشان بیان داشتند : عالیترین مقام در محضر 
نشانها  آتش  این  است.  شهادت  مقام  خداوند 

و  دادند  قرار  اخالص  طبق  در  را  خود  جان 
بودند  جدی  تهدید  در  خود  که  شرایطی  در 
مقاومت کرده و تا پای جان ایستادند و این امر 
مورد تمجید و تایید است و باید به خانوادهای 
از  فداکارانه  که  گفت  تبریک  گران  ایثار  این 
در صحنه حضور  غیرتمندانه  و  خود گذشتند 
داشتند و باید گفت کسانیکه در مسیر خدمت 
به مردم دنیا را ترک می کنند در پیشگاه خدا 

دارای عجر و منزلت باالیی می باشند.
به  را  ضایعه  این  معلمی  ا...  آیت  خاتمه  در   
داغدارشان  های  خانواده  انقالب،  رهبر  محضر 

و عزیزان آتش نشان تسلیت عرض نمودند.
رحیمی  مراسم  این  برگزاری  حاشیه  در 
فاجعه  تسلیت  ضمن  نیز  شهر  قائم  شهردار 
های  خانواده  به  پالسکو  ساختمان  غمبار 
شهدای آتش نشان و طلب آمرزش برای روح 
به تمام عزیزان  این عزیزان خاطر نشان کرد: 
حاضر در محل اوار برداری ساختمان پالسکو 
و  میکنم  عرض  نباشید  خسته  و  خداقوت 
آمادگی شهرداری قائم شهر و پرسنل سازمان 
آتش نشانی را برای امدادرسانی به این عزیزان 
توان  در  میکنم هر چه  تاکید  و  میدارم  اعالم 
طبق  در  بزرگواران  این  به  امداد  برای  داریم 

اخالص قرار خواهیم داد.
مردم  حضور  به  توان  می  است  ذکر  شایان 
نیز  بار  این  که  شهر  قائم  صحنه  در  همیشه 
ایثارگران  این  خانواده های  با  همدردی  برای 
در  آنها  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  و  واحترام 
این مراسم حضور پیدا کردند تا به نوعی تسلی 
خاطری برای خانواده های گرانقدرشان باشند 

نیز اشاره کرد.

آگهی فراخوان عمومی  ارزیابی کیفی مناقصه گران
)مناقصه یک مرحه ای(
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éارزیابیéشدهéتکمیلéاسنادéوتحویلéارسالéبهéنسبتé95/11/18é14مورخéحداکثرتاساعتéبایستéمیéمتقاضیان
éتحویلéاسنادیéهیچگونهéفوقéمهلتéازéبعدé.نمایندéاقدامéکلéادارهéاینé2éشمارهéساختمانéدبیرخانهéبهéکیفی

گرفتهéنمیéشود.
éقیمتéپیشنهادéارائهéبهéدعوتéنمایندéکسبéفوقéکیفیéارزیابیéرادرé65éامتیازéحداقلéکهéگرانیéمناقصهéبرای
éبهéمناقصاتéرسانیéاطالعéسایتéبهéبیشترéاطالعاتéکسبéجهتé.آمدéخواهدéبعملéمناقصهéبرندهéتعیینéجهت
éرسیدگیéوéپیمانéادارهé03833330924تلفنéشمارهéیاباéوéمراجعهéhttp://www.iets.mporg.ir éآدرس

تماسéحاصلéنمائید.
اداره کل راه وشهرسازی استان چهارمحال وبختیاری

ردیف

1

2

3

نام پروژه

بهسازی وآسفالت راههای روستایی 
بخش بازفت)شهرستان کوهرنگ(

احداث چهار خطه سه راهی 
پردنجان ـ جونقان

آماده سازی فاز  2 الهیه بروجن

برآورداولیه
)ریال(

46/700/000/000

12/010/285/196

12/096/003/433

مدت پیمان
)ماه (

24

12

24

رشته وحداقل
پایه پیمانکار

5- راه وترابری

5- راه وترابری

5- راه وترابری

 نوبت دوم

به یاد بزرگ مردان عشق و ایثار؛

مراسم گرامیداشت شهدای آتش نشان برگزار شد
 آگهی مناقصه عمومی

éنسبتéاستانیéاعتباراتéمحلéازéداردéنظرéدرéشیرودéشهرداری
éشهرéسطحéآسفالتéوéکانیووéجدولéوéروسازیéپیادهéاجرایéبه
éرتبهéدارایéوéواجدالشرایطéپیمانکارانéکلیهéازéلذاéنمایدéاقدام
éانتشار éاز éروز éسهéمدت éظرفéآید éمی éبعمل éدعوت éسازمانی
éمراجعه éشهرداری éمالی éامور éبه éاسناد éدریافت éجهت éآگهی

نمایند.
امیر جعفر قلی نژاد شهردار شیرود 

اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند      یشه زمان

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
سردبیر: سعید حیدری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم

چاپ: کارگر 

اوقات شرعی
اذان صبح 5/42   طلوع آفتاب 7/09 
اذان ظهر 12/17  اذان مغرب 17/44

دبیر سی وپنجمین جشنواره فیلم فجر با اشاره 
در  ها  اولی  فیلم  موفق  و  به حضور چشمگیر 
جشنواره فیلم فجر گفت: باید بپذیریم سینمایی 
ایران در مرحله پوست اندازی است و هنرمندان 
به  را  آثار مناسبی  جوان در کنار پیشکسوتان 

لحاظ کیفی تولید کرده اند.
به گزارش خبرنگار پیام زمان ؛ »محمد حیدری« 
در نشست خبری سی وپنجمین جشنواره فیلم 
فجر افزود: این آثار در ایام جشنواره برای مردم و 

اهالی رسانه به نمایش گذاشته خواهد شد. 
سال  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
گذشته از هنرمندان در بخش اجرایی جشنواره 
ای  برنامه  چنین  نیز  امسال  آیا  شد،  استفاده 
خواهید داشت، گفت: امسال نیز مجید مظفری 
بهروز  جشنواره،  مردمی  کاخ  مدیر  عنوان  به 
غریب پور به عنوان مدیر کاخ رسانه ای جشنواره 
و مهتاب کرامتی نیز همچون سال گذشته در 

بخش هنری جشنواره کنار ما خواهد بود.
که  فجر  فیلم  جشنواره  وپنجمین  سی  دبیر   
های  ایثارگری  از  یادی  با  را  خود  سخنان 
آتشنشان در حادثه پالسکو آغاز کرده بود، درباره 
مشکالت پیش آمده در سایت سینوگرام برای 
پیش خرید بلیت جشنواره گفت: متأسفانه سامانه 

فروش بلیت کند بود و با مشکل مواجه شدیم.
دلیل  به  دبیر  عنوان  به  کرد:  اضافه  حیدری 
مشکالت پیش آمده در سامانه فروش عذرخواهی 
پیدا  می کنم. متأسفانه در روز نخست مشکل 
کردیم و سرعت سامانه کند بود، اما عالقه مندان 
از روز)سه شنبه(دیروز می توانند بلیت تهیه کنند.
حیدری در بخش دیگری از سخنان خود گفت:  
با توجه به شرایط امروز سینمای ایران باید در 
آن تغییراتی ایجاد می شد که به همین منظور 
مقرر شد که یک بخش را به عنوان چشم انداز در 

جشنواره داشته باشیم.
با اشاره به  دبیر جشنواره فیلم فجر همچنین 
اولی ها حضور  فیلم  افزود:   اولی ها  فیلم   حضور 

و  فجر  فیلم  جشنواره  در  موفقی  و  چشمگیر 
همچنین سینمای ما داشتند، سینمای امروز ما 

با حضور جوان ها پررنگ شده است. 
وی توضیح داد با بحث ها و جلساتی که گذاشته 
شد به این نتیجه رسیدیم که معنی ندارد بخش 
جداگانه برای فیلم اولی ها داشته باشیم و باید از 
حضور فیلم  اولی ها در جشنواره فیلم فجر بدون 
سهمیه بندی استفاده کنیم. در بخش چشم انداز 
نیز مجموعاً 1۷ فیلم اول و دوم را به نمایش 

خواهیم گذاشت.
حیدری با بیان اینکه در بخش هنر و تجربه 80 
فیلم مورد بررسی قرار گرفت، اظهار امیدواری 
کرد که سال آینده هنر و تجربه نیز به فراخوان 

مورد نظر اضافه شود.
دبیر سی وپنجمین جشنواره فیلم فجر ادامه داد: 
با توجه به شرایطی که در برج میالد داشتیم 
سعی می کنیم در آخرین ساعت ها نمایش فیلم 
نداشته باشیم. امسال با تمام وجود تالش کردیم 
اهالی رسانه و منتقدان در مجموعه میالد در 
شرایط خوب آثار را ببینند. همچنین با توجه 
انجام  فیلم  از  بعد  نقد  زمان بندی، جلسات  به 

می شود.
همه  کردیم  تالش  امسال  کرد:  تأکید  وی 
مجموعه ها را به لحاظ کیفیت و آثار متنوع در 

جشنواره داشته باشیم.
حیدری درباره نمایش فیلم »امپراطور جهنم« 
فیلم در  این  نمایش  از  تهیه کننده  انصراف  و 
جشنواره گفت: بطور قاطع بگویم که این فیلم 
به  بنده  و  نشد  پذیرفته  انتخاب  هیات  توسط 
عنوان دبیر جشنواره از اختیارات خود استفاده 
کردم تا فیلم حداقل در بخش چشم انداز انتخاب 

شود و به نمایش درآید. 
دبیر سی وپنجمین جشنواره فیلم فجر با بیان 
پایانی فیلم هنوز آماده  البته 20 دقیقه  اینکه 
نشده بود، افزود: اما نمی دانم چرا تهیه کننده و 
کارگردان این اثر با نمایش آن برای اهالی رسانه 

مخالفت کردند زیرا مردم بهترین نظارت را درباره 
فیلم های جشنوراه انجام داده اند.

وی گفت: اگر جای تهیه کننده این فیلم بودم 
اجازه می دادم تا »امپراطور جهنم« برای مردم 
و اهالی رسانه نمایش داده شود تا قضاوت واقعی 

را آنها انجام دهند.
حیدری همچنین افزود: تولیدات سینمای ایران 
نوع  این  واقع  در  کرده،  پیدا  بسیاری  افزایش 
برگزاری جشنواره دیگر پاسخگوی سینمای ما 

نیست، بنابراین باید فکری در این باره شود.
éزمان éپیام éخبرنگارéبه éپاسخ éدرé éحیدری
éباéدورهéاینéدرéشماéمدیریتéبراینکهéمبنی
éبارهéاینéدرéنظرتانé،بودéروéبهéروéمشکالتی
عملکرد  ام  کرده  تالش  é:داد éپاسخ éچیست
خوبی در برگزاری جشنواره داشته باشم، هر چند 
کار بسیار سختی است، اما با تمام وجود این کار 

را انجام دادم. 
حیدری اضافه کرد: هر کسی عالقه مند است 
بیاید این مسوولیت را تقبل کند، ما تاکنون این 
بار سنگین را به دوش کشیدیم، اگر نمی خواهند 

بگویند تحویل می دهیم.
وی درباره امکان حضور اهالی رسانه در ترکیب 
از  نفر   3 حاضر  حال  در  گفت:  داوران  هیات 
شورای پروانه نمایش و 4 نفر از اهالی سینما را 
داریم و خوشحال می شویم تعداد هیات انتخاب 
افزایش یاید. وی تاکید کرد: از اهالی رسانه نیز به 

عنوان مشاور همواره انتخاب و استفاده کرده ایم. 
وی در پاسخ به این سوال که معموال فیلم هایی 
که در جشنواره نمایش داده می شوند در اکران 
مواجه می شوند،  بسیاری  تغییرات  با  عمومی 
گفت: فیلم هایی که به بخش جشنواره می آیند 
باید کامل باشند اما می پذیریم این روند معیوب 
مورد  نشده  کامل  ها  فیلم  که  است  جشنواره 

ارزیابی قرار می گیرند.
دبیر سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در ادامه 
اضافه کرد: اگر ظرفیت بلیت تکمیل شد و جا 
داشت باز هم ظرفیت را اضافه می کنیم تا در 

اختیار دیگر عالقمندان قرار گیرد.
وی ادامه داد: اتفاقات بزرگتری در جامعه می 
افتد و هیچ فردی عذرخواهی نمی کند اما من 
بازهم بابت مشکل پیش آمده عذرخواهی می 
کنم.دبیر جشنواره فیلم فجر خاطرنشان کرد: 
برخالف صحبت های برخی دوستان که گفته 
بودند امسال سال متوسطی است، سال بسیار 
خوب و پررونقی برای گیشه خواهد بود. امیدوارم 
با همراهی شما، سال آینده سال خوبی را برای 
سینمای ایران رقم بزنیم. کتاب قاب سی و پنجم 
)شامل عکس های داوری شده( نیز منتشر شده 
که به همراه کتاب فیلم شناخت جشنواره در 
روزهای آینده در اختیار اهالی رسانه قرار خواهد 
گرفت.سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر از نهم 

تا 21 بهمن ماه جاری برگزار می شود.

گزارش پیام زمان از نشست رسانه ای جشنواره فیلم فجر؛

سینمای ایران در حال پوست اندازی است

اتوبوس ها دنیای غریبی دارند

ééجالینوسéعارفه

اتوبوس ها دنیای غریبی دارند، هر روز هزاران نفر را می بینند، 
هزاران نفر با دل هایی خسته یا شاید شکسته و در این میان 
باشند.  آنها کالفه  از شلوغی  بینند که شاید  کودکانی را می 
در یکی از همین اتوبوس ها که چندان هم شلوغ نبود، کنار 
پنجره ای غبار گرفته نشسته بودم و فکرم جایی بیرون از آن 
پنجره بود، اما اصال انتظار هجوم موجی از جمعیت، آن هم در 
یک لحظه را نداشتم. آن اتوبوس ناگهان پر شد از آدم هایی که 
ممکن بود، هر کدام داستان جالبی داشته باشند.در آن میان 
کودکی بود ساده دل و زیبا درحال کشف دنیایی غیرازدنیای 
کودکانه خود، او شاید بظاهراز هیچ چیز، اما از چیزها و آدم 
او  داشت.  شکایت  کرد،  نمی  درک  اتوبوس  آن  در  که  هایی 
یک کودک بود که فقط خوبی ها را می دید و افکار منفی و 
احساس نا امیدی مردم آنجا را درک نمی کرد. شاید در آن 
میان بوی نان داغ سنگگ و سبزی تازه لبخندی کوتاه بر روی 
لبان مردم آن جا می آورد ولی چیزی از خستگی نهفته در 
چشم های آن ها کم نمی کرد. ایستگاه ها یکی پس از دیگری 
طی می شدند، تعدادی می رفتند و تعدادی وارد می شدند، 
افرادی با چشمان پرازآرزو و دلهایی مملو از شادی و راز های 
نگفته زندگی. و آن اتوبوس زرد رنگ و پیر با پنجره های غبار 
گرفته اش که دنیا را به گونه ای دیگر به تصویر می کشید، 
تمام این ها را می دید و تمام حرف های مردم را می شنید، 
اما چیزی نمی گفت. چه اشکالی دارد ما هم همانند همان 

کودک دنیا را زیبا ببینیم و ساده بگیریم. 

دل نوشتـه

صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را 
 که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را

شکر فروش که ُعمرش دراز باد چرا 
 تفّقدی نکند طوطی شکر خارا

امروز با حافظ

آدمها را آنگونه بخواهیم که هستند نه آنگونه که 
مي خواهیم . 

حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

چاپ جدید »مسیح کردستان« 
به بازار نشر آمد

چاپ جدید زندگی نامه داستانی شهید محمد 
بروجردی با عنوان »محمد، مسیح کردستان« 
انتشارات  توسط  زاده  ا... محمود  نصرت  نوشته 

روایت فتح منتشر و راهی بازار نشر شد.
روایت  انتشارات  عمومی  ازروابط  گزارشمهر  به 
شهید  داستانی  نامه  زندگی  جدید  چاپ  فتح، 
محمودزاده  ا...  نصرت  نوشته  بروجردی  محمد 
کردستان«  »مسیح  عنوان  با  این  از  پیش  که 
چاپ شده بود، به تازگی با نام »محمد، مسیح 
کردستان« توسط انتشارات روایت فتح منتشر و 

راهی بازار نشر شده است.
این کتاب پیش از این توسط انتشارات ملک اعظم 
به چاپ رسیده بود و از جمله آثار پر مخاطب 
مرتبه  چندین  که  است  مقدس  دفاع  ادبیات 

تجدید چاپ شده است.
محمودزاده این اثر را در قالب زندگینامه داستانی 
این کتاب کامل  نوشته است.  در ۷12 صفحه 
ترین کتاب در طول سال های گذشته درباره 
ابعاد زندگی شهید بروجردی است که به ابعاد 
مختلف جنگ در کردستان و چگونگی پرورش 
افراد شاخص دفاع مقدس توسط شهید بروجردی 
می پردازد و تالش دارد به نحوه مبارزات قبل از 
با کومله ها و  انقالب شهید بروجردی و مبارزه 
دموکرات ها و نحوه جای گرفتن شخصیت شهید 

بروجردی در قلب مردم ُکرد بپردازد.
شیرازی،  صیاد  چون  شهیدی  فرماندهان 
متوسلیان، همت، ناصر کاظمی و کاوه برخی از 
چهره های شاخصی هستند که در اتفاقات این 

کتاب حضور دارند.
مراسم رونمایی کتاب مورد اشاره اواخر بهمن ماه 

برگزار می شود.

در بازار کتاب

 جشنواره بین المللی تئاتر فجر در حالی به 
کار خود ادامه می دهد که کلیت جشنواره 
تحت تاثیر آتش سوزی و ریزش ساختمان 
پالسکو قرار دارد. جمعی از هنرمندان سینما 
و تئاتر با گردهمایی در مجموعه تئاترشهر 
و روشن کردن شمع، به یاد شهدای آتش 
نشان؛ خود را در غم این حادثه سهیم کردند.
در دومین روز جشنواره در بخش آثار صحنه 
رفت.  صحنه  روی  به  نمایشی  اثر  ای، 10 
قاقمان به کارگردانی مرتضی نجفی، جزیره 
به کارگردانی سعید دشتی، پنجگانه خون، 
خور، ملمداس به کارگردانی علیرضا داوری، 
خاطرات هنرپیشه نقش دوم به کارگردانی 
عامر  کارگردانی  به  سلفه   زمانی،  افشین 
ابوالهیل، دوازده به کارگردانی جواد خورشا، 
مستاجر به نویسندگی و کارگردانی ستاره 
کارگردانی  به  ویشی  در  حادثه  امینیان، 
منیژه محامدی، جاودانگی به کارگردانی نیما 
دهقان و خواب زمستانی به کارگردانی لیلی 

عاج به روی صحنه رفتند.
این آثاری مضامین متفاوتی از جمله جنگ، 
توجه  زنان،  اجتماعی  مشکالت  مهاجرت، 

به قصه ها و آثار فلکلور ایرانی را به نمایش 
درآوردند.

جاودانگی 
نیما  کارگردانی  به  »جاودانگی«  نمایش 
دهقان، در سالن سمندریان به روی صحنه 
این  از  متفاوت  اثری  »جاودانگی«  رفت. 
کارگردان را در شکل و فرم اجرا مقابل چشم 
اثری تک  مخاطبین به نمایش می گذارد. 
پرسناژ و بی کالم با بازی قابل قبول فرزین 
صابونی که به مسئله مهاجرت اجباری در 
نتیجه جنگ سوریه اشاره دارد و در این اثر 
حرکت نور، حرکت بدن و موسیقی تکمیل 
به  موسیقی  بودند.  نمایشی  اثر  این  کننده 
نوعی در این اثر از اهمیت بسیار برخوردار 
است و بار مفاهیمی که در قالب دیالوگ بیان 
نشده را بر دوش می کشد. در مجموع می 

توان جاودانگی را از آثار قابل دفاع این روز از 
جشنواره دانست.

خواب زمستانی 
نمایش »خواب زمستانی« به نویسندگی و 

بازی سارا رسول  با  لیلی عاج و  کارگردانی 
نسرین  موسوی،  کیمیا  عباسی،  یلدا  زاده، 
روشنک  شهبازی،  بهارک  زاده،  درخشان 
در  شعبانی  الهام  روشنی،  ساناز  شهبازی، 
»خواب  رفت.  صحنه  روی  به  مولوی  تاالر 
جشنواره  در  این  از  پیش  که  زمستانی« 
تئاتر دانشجویی به اجرا درآمد و مدتی در 
تاالر مولوی نیز روی صحنه بود، حاال برای 
سومین بار در سال 95، مخاطبین جشنواره 
تئاتر فجر را نیز میزبانی کرد. نمایشی سه 
اپیزودی که به موضوعات و آسیبهای زنان 
می پردازد. زنانی که فقر و نابسامانی های 
اجتماعی نقطه مشترکشان است و در نهایت 

مرگ آنها را به کام خود می کشد. 

رادیو تئاتر شین 
نویسندگی  به  تئاتر شین«  نمایش »رادیو 
بازی  با  و  جمال  محمدرضا  کارگردانی  و 
محمد  ایزدی،  محمود  قادرپناه،  مهدی 
ابراهیمی،  مروارید  زندیه،  سعید  امیری، 
یکتا،  شکوه  نظری،  متین  نوری،  هدی 
جمال،  محمدرضا  سکوت،  محمدحسین 

زهرا عزتی در بخش به عالوه فجر در سالن 
رکن الدین خسروی به روی صحنه رفت. 

برنامه  گروه  یک  داستان  شین«  »رادیو 
رادیویی است که با یکدیگر دچار مشکالتی 
قالب  در  مشکالت  این  بیان  و  هستند 
برای مخاطب صورت می  دیالوگهای طنز 
از  دارد  سعی  کارگردان  که  آنچه  پذیرد. 
دل این روایت رادیویی به مخاطب منتقل 
کند، بیان یکی از قصه های قدیمی و ایرانی 
است. در پرده اول دیالوگهای مجری برنامه 
پردازد  می  احمدشاملو  اجمالی  معرفی  به 
و در پرده دوم قصه ای به نام »مردی که 
برای  رادیویی  صورتی  به  را  نداشت«  لب 
نمایش  این  کند.  می  تعریف  مخاطب 
و  طنز  ترکیب  با  دارد  سعی  که  رادیویی 
فکاهی و در برخی از مواقع هجو  و هزل 
بیننده را به خود جلب کند؛ در نهایت اثری 
بی سر و ته را ارائه می کند که نمی توان 
مضمون واحدی از آن دریافت کرد. اثری که 
معیارهای حضور در جشنواره فجر با عنوان 

مهمترین رویداد تئاتر سال را ندارد.

گزارش دومین روز جشنواره بین المللی تئاتر فجر

سایه پالسکو بر تئاتر شهر
رویا سلیمی


