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روزانهم صبح اریان

با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی؛

سی وپنجمین جشنواره 
فیلم فجر آغاز شد

سـی وپنجمیـن جشـنواره فیلـم فجر دیشـب با حضور 
سـید رضـا صالحـی امیـری وزیـر فرهنـگ و ارشـاد 

اسـامی در بـرج میـاد آغاز شـد.

ایجاد 200 هزار 
شغل در سال 

آینده

افزایش صادرات 
فرآورده نفتی 

ایران

راه اندازی مراکز 
نگهداری از 
مادران معتاد
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ظریف: 

جمهوری اسالمی ایران 
قدرتی بالنده است

ــزان ۵۷۰  ــه می ــد ب ــار کم درآم ــکن اقش ــن مس تامی
ــم  ــه شش ــاله برنام ــی ۶ س ــکونی ط ــد مس ــزار واح ه
ــه  ــت و ب ــه هیات دول ــاس مصوب ــر اس ــه ب ــعه ک توس
پیشــنهاد وزارت راه و شهرســازی بــه آن بنیــاد ســپرده 

ــرد. شــده را تشــریح ک

ــار  ــا انتش ــران ب ــتقال ته ــال اس ــم فوتب ــرمربی تی س
ــا  ــه ب ــرد ک ــام ک ــواداران اع ــه ه ــاب ب ــه ای خط نام
ــم فعــا ســکوت  ــن تی ــه شــرایط حســاس ای توجــه ب

ــم. ــی کن م

117

ورزشیاقتصادی

تامین مسکن اقشار کـم 
 درآمـد کـلید می خـورد؟

به خاطر هواداران 
سکوت می کنم

1

روحانی: 
نمی توان 

بین ملت ها 
دیوار کشید

واکنش توئیتری 
روحانی به تصمیم 

بحث برانگیز ترامپ
حسن روحانی با انتشار پیامی در توئیتر 
رئیس جمهور  ترامپ  دونالد  تصمیم  به 
مرز  در  دیوار  ساخت  بر  مبنی  آمریکا 

آمریکا و مکزیک واکنش نشان داد.
در این پیام که به زبان انگلیسی منتشر 

شده نوشته است:
بیایید به فرهنگ همسایگی کمک کنیم 
نه اینکه بین ملت ها دیوار بکشیم. بیایید 
چه  برلین  دیوار  برای  نکنیم  فراموش 

اتفاقی افتاد.

با  دیشب  فجر  فیلم  جشنواره  وپنجمین  سی 
حضور سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و 

ارشاد اسامی در برج میاد آغاز شد.
در آیین افتتاحیه این رویداد سینمایی همچنین 
حجت ا... ایوبی رییس سازمان سینمایی، محمد 
مهدی حیدریان مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسامی و محمد حیدری دبیر جشنواره فیلم فجر 

حضور دارند.
مهدی پاکدل، فریدون جیرانی، همایون ارشادی، 
علی جلیلوند و سارا بهرامی از دیگر سینماگران 

حاضر در این رویداد هستند. 
فعالیت  عمر  یک  از  است  قرار  مراسم  این  در 
شامل  ایران  سینمای  پیشکسوت  چهار  هنری 
فرهاد توحیدی فیلمنامه نویس، تورج منصوری 
مدیر فیلمبرداری، محمد کاسبی بازیگر و سید 
غامرضا موسوی تهیه کننده سینما تجلیل شود.

تبلیغی  اقام  بخش  جوایز  اهدای  و  معرفی 
جشنواره )عکس، پوستر و آنونس( از دیگر بخش 
های آیین افتتاحیه سی وپنجمین جشنواره فیلم 

فجر است.
جشنواره امسال با حضور 44 فیلم در بخش چشم 
انداز سینمای ایران، کار خود را از فردا با نمایش 
آثار در کاخ جشنواره و کاخ مردمی)پردیس ملت( 

شروع خواهد کرد.
در برنامه ریزی امسال برنامه نمایش فیلم ها در 

پردیس ملت و برج میاد طوری طراحی شده که 
بیشتر فیلم هایی که در نیمه اول در برج میاد 
به روی پرده می رود، در برنامه نیمه دوم پردیس 

قرار دارد.
فیلم  روز جشنواره، چهار  نخستین  در  و  امروز 
صادقی،  بهنوش  کارگردانی  به  دیگری«  »خانه 
زاده،  صباغ  کاوه  کارگردانی  به  ایتالیا«  »ایتالیا 
»خانهم به کارگردانی اصغر یوسفی نژاد و »آزاد 
به قید شرط« ساخته حسین شهابی نمایش داده 

خواهد شد.

همچنین در نخستین روز جشنواره، کاخ مردمی 
میزبان اکران چهار فیلم »مادری« به کارگردانی 
رقیه توکلی، »سد معبر« ساخته محسن قرائی، 
و  به کارگردانی مریم دوستی  »دریاچه ماهی« 

»فرش نرگس« ساخته نگار آذربایجانی است.
نمایش فیلم ها در سی وپنجمین جشنواره فیلم 
خواهد  ادامه  ماه  بهمن  چهارشنبه 2۰  تا  فجر 
داشت و روز پنجشنبه 21 بهمن ماه با معرفی 
رویداد  این  مختلف،  های  بخش  برگزیدگان 

سینمایی پایان می یابد.

ادامه پرداخت یارانه نقدی 
در سال آینده

 ، تومان   ۵۰۰ و  هزار   4۵ نقدی  یارانه  پرداخت 
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق الیحه بودجه، 

در سال 139۶، ادامه خواهد داشت.
حضور  با   9۶ بودجه  تلفیق  کمیسیون  جلسه 
رئیس سازمان برنامه و بودجه دیروز برگزار شد.

درآمدی  بررسی بخش  ادامه  در  این کمیسیون 
درباره  الیحه  این   14 تبصره  بودجه  الیحه 

هدفمندی یارانه ها را بررسی کرد.

با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه 9۶  برای سال 
آینده ادامه خواهد داشت.

تحت پوشش  خانوارهای  شد  مقرر  همچنین 
دریافت  بر  عاوه  بهزیستی  و  امداد  کمیته 
درصد  معادل2۰  دیگری  مستمری  یارانه نقدی 

مصوب شورای عالی کار دریافت کنند.

که  نیست  زمانی  امروز  گفت:  جمهور  رییس 
بین ملت ها دیوار کشیده شود؛ یادشان رفته 
است که سالیان پیش دیوار برلین فرو ریخت، 
اگر هم دیواری وجود دارد، باید آن را برداشت.

حجت االسام حسن روحانی در مراسم افتتاحیه 
راهنمایان  جهانی  کنوانسیون  هفدهمین 
نهاوندیان،  حضور  با  که  تهران  گردشگری 
ماوردی، احمدی پور و طالب ریفاعی دبیرکل 
سازمان جهانی گردشگری  برگزار شد، اظهار 
ما  اسامی همواره مردم  ایران  تاریخ  در  کرد: 
در  امروز  ما  آفریدند.  را  بزرگی  های  شگفتی 
آستانه ایامی هستیم که در 38 سال پیش در 
چنین روزهایی مردم ایران انقاب بزرگی را به 
هیچ  بزرگ  انقاب  این  در  رساندند.  پیروزی 
کشور، قدرت و ابرقدرتی پشتیبان مردم نبود.

روحانی همچنین تاکید کرد که مردم ایران با 
بلند خود  آرمان های  به فرهنگ، دین و  اتکا 
انقابی مستقل و بدون وابستگی به قدرت های 

خارجی را به ثمر رساندند.
وی همچنین افزود: یکی از ثمرات این انقاب 

دیگر  یکی  بود،  ما  سرزمین  سیاسی  استقال 
حاکمیت  انقاب  این  بزرگ  دستاوردهای  از 
ملی مردم ما بود، که همه مدیریت بر مبنای 
قرار  آراء  و صندوق  ساالری  مردم  دموکراسی 
گرفت. از دیگر ثمرات مهم انقاب می توان به 

عزت مردم این سرزمین اشاره کرد.
این  از  دیگری  بخش  در  جمهور  رئیس 
کشوری  ایران   کرد:  نشان  خاطر  سخنرانی 
است که بعد از  تجاوز 8 ساله همچنان با اتکا 
اراده استقامت  و ایستادگی خودش بدون  به 
حمایت کشورهای خارجی توانست تجاوز را از 
کشور خودش رفع و دفع کند. همچنین ایران 
استعمارگری  سابقه  هرگز  که  است  کشوری 
وقت  هیچ  ما  کشور  ندارد.  شدن  استعمار  و 
و طی  است  نبوده  دیگری  کشوری  مستعمره 
دهه  ها و قرن گذشته هیچ وقت کشور ما به 

کشور دیگری تجاوز نکرده است.
رئیس جمهور در ادامه همین موضوع تصریح 
کرد: مردم ما هیچ گاه با مساله ای به نام نژاد 
میان  ما  کشور  در  و  نداشتند  خوی  پرستی 

اقوام، ادیان و فرهنگ های مختلف همزیستی 
مسالمت آمیز وجود داشته و دارد. کنار مسجد، 
کلیسا و کنیسه وجود دارد. در پارلمان مان هم 
کنار نمایندگان مسلمان نمایندگان ادیان دیگر 
همچون مسیحی، یهودی و زرتشی وجود دارد. 
همان  دارای  زرتشیان  و  مسیحیان  یهودیان، 
برایشان  کشورها  دیگر  در  که  هستند  آزادی 

وجود دارد.
گفت:  ایران  علمی  جایگاه  بر  تاکید  با  وی 
کشور ایران همواره به عنوان کشوری بوده که 
به دانش جهانی کمک کرده است. طی قرون 
گذشته ایران در علم و دانش پیشگامی داشته 
ذکریا،  چون  دانشمندانی  کتب  هنوز  و  است 
عنوان  به  نصیر  خواجه  و  فارابی  سینا،  بوعلی 
و  بررسی  مورد  جهان  مراکز  در  علمی  کتب 

مطالعه قرار می گیرند.
روحانی افزود: ایران کشوری است که از لحاظ 
با  بسیار  کشورهای  از  یکی  فرهنگی  و  هنری 
سابقه است، نه تنها خودمان به شعرای فارسی 
همسایگانمان  بلکه  کنیم،  می  افتخار  زبانمان 
به  ما  اگر  کنند.  افتخار می  ما  به شعرای  هم 
بزرگمان  شعرای  عنوان  به  سعدی  و  حافظ 
و  موالنا  به  هم  ترکیه  مردم  کنیم  افتخار می 
اقبال الهوری  به  قونیه اش و مردم شبه قاره 

که به پارسی شعر می گوید افتخار می کنند.
وی در ادامه این سخنرانی با بیان اینکه ایران 
در سال های اخیر به جهان نشان داد که کشور 
صلح و دوستی است، اظهار کرد: ما به صلح، 
می کنیم.  افتخار  همزیستی  و  برادری  آشتی، 
دیوار  ها  ملت  بین  که  نیست  زمانی  امروز 
سالیان  که  است  رفته  یادشان  شود.  کشیده 
دیوارهایی  اگر  ریخت.  فرو  برلین  دیوار  پیش 
هم بین ملت ها وجود دارد، باید برداشته شود. 
ادامه در صفحه 2

با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی؛

سی وپنجمین جشنواره فیلم فجر آغاز شد
روحانی: نمی توان بین ملت ها دیوار کشید

وزارت امور خارجه درباره تصمیم تبعیض آمیز دولت 
آمریکا در ایجاد محدودیت سفر به آن کشور بیانیه ای 

صادر کرد.
متن بیانیه وزارت خارجه به شرح ذیل است:

تصمیم دولت ایاالت متحده در ایجاد محدودیت 
برای سفر مسلمانان به آمریکا- هر چند به صورت 
موقت سه ماهه - توهینی آشکار به جهان اسام و 
به ویژه به ملت بزرگ ایران است؛ و علیرغم ادعای 
مقابله با تروریسم و حفظ امنیت مردم آمریکا، به 
عنوان هدیه ای بزرگ به افراطیون و حامیان آنها در 

تاریخ ثبت خواهد شد.  
در شرایطی که جامعه جهانی نیازمند گفتگو و 
تشریک مساعی برای برخورد ریشه ای، فراگیر و 
در  و  است  افراطی گری  و  با خشونت  همه جانبه 

زمانی که مجمع عمومی ملل متحد پیشنهاد رییس 
جمهوری اسامی ایران برای مشارکت جهانی علیه 
خشونت و ترور )WAVE( را با اجماع به تصویب 
رسانده است، اقدام نسنجیده دولت آمریکا، با اعمال 
تبعیض جمعی علیه شهروندان کشورهای اسامی، 
شکاف ها و گسل هایی که افراطیون تروریست برای 
سربازگیری و فریفتن جوانان به حاشیه رانده شده از 
آن استفاده می کنند را عمیق تر می کند و زمینه های 
سوءاستفاده برای ترویج خشونت و افراط را تقویت 
می نماید. به عاوه در این تصمیم،  گزارش های 
نهادهای اطاعاتی و امنیتی آمریکا و اظهارات قبلی 
مسئولین کنونی آمریکا که بر نقش دولت آمریکا و 
متحدین منطقه ای آن در ایجاد و گسترش گروه 
های افراطی همچون داعش تأکید می کردند، به 

فراموشی سپرده شده است.
تصمیم دولت ایاالت متحده با هدف قرار دادن مردم 
ایران و توهین آشکار به تمامی آحاد این ملت بزرگ، 
بی اساس بودن ادعاهای دیرینه ایاالت متحده مبنی 
بر دوستی با مردم علیرغم اختاف با دولت ایران را به 
نمایش گذاشته و نشان از کینه گروهی در حاکمیت 
آمریکا و محافل تأثیرگذار داخلی و خارجی آن نسبت 
به همه ایرانیان در سراسر جهان دارد؛ ایرانیانی که با 
تکیه بر تمدنی کهن و آیینی سرشار از آموزه های 
انسانی، همواره منادی تعامل سازنده و مقاومت در 
برابر سلطه گری، سلطه پذیری و افراط و خشونت 
برابر تروریست های  بوده  اند؛ ملت مقاومی که در 
افراطی ایستاده و خود از نخستین قربانیان تروریسم 
سازمان یافته بوده است؛ مردم بزرگی که نه تنها در 

هیچ یک از عملیات گروه های افراطی تروریستی 
حضور نداشته  اند، بلکه در همه جوامعی که در آن به 
عنوان دانشمند، دانشجو، بازرگان، مهاجر و جهانگرد 
سفر نموده و رحل اقامت افکنده اند، به عنوان یکی 
موفق ترین  و  فرهیخته ترین  قانون  مدارترین،  از 
گروه های قومی و ملی شناخته شده و با رفتار و 
منش شرافت مندانه و صلح جویانه خود نمایندگان 
افتخارآفرینی از فرهنگ و تمدن ایرانی و اسامی، 

در میان سایر ملت ها بوده  اند.
از  پاسداری  برای  ایران  اسامی  جمهوری  دولت 
حرمت و شأن تمامی آحاد ملت بزرگ ایران در 
داخل و خارج از کشور،  با رصد دقیق آثار کوتاه 
و میان مدت تصمیم دولت ایاالت متحده بر اتباع 
ایران، اقدامات متناسب حقوقی، کنسولی و سیاسی 

معمول خواهد داشت و ضمن احترام به مردم آمریکا 
و تمایز میان آنها و سیاست های خصمانه دولت 
ایاالت متحده، برای حمایت از حقوق شهروندان خود 
تا زمان برطرف شدن محدودیت های توهین آمیز 
ایاالت متحده علیه اتباع ایران، اصل عمل متقابل را 
اجرا می نماید. به منظور نظارت بر اجرای این تصمیم 
و اتخاذ تدبیرهای مناسب و منطبق با منافع ملی 
در شرایط ویژه، ساز و کاری با حضور دستگاه های 

ذیربط در وزارت امور خارجه ایجاد شده است.
همزمان به کلیه نمایندگی های سیاسی و کنسولی 
جمهوری اسامی ایران در خارج از کشور دستور 
داده شده است که تسهیات کنسولی جهت کلیه 
اتباع ایرانی که به دلیل این اقدام غیرقانونی دولت 
آمریکا از بازگشت به محل زندگی، کار و تحصیل 

خود محروم می شوند را  با اولویت فراهم نمایند.  
تصمیم اخیر ایاالت متحده شامل توقعاتی غیرقانونی، 
خاف منطق و مغایر با حقوق بین  الملل است که به 
ویژه با توجه به فقدان روابط میان دو کشور نمی تواند 
هیچگونه تأثیری بر نحوه رفتار دولت جمهوری 
اسامی ایران داشته باشد. لذا هرگونه سوءاستفاده 
ایاالت متحده از این وضعیت جهت تطویل اقدامات 
تبعیض آمیز و ایجاد مزاحمت علیه اتباع جمهوری 
اسامی ایران فاقد هرگونه وجه عرفی و قانونی است.

تعلل  ایران همچنین هرگونه  اسامی  جمهوری 
وفق  متحده  ایاالت  بین المللی  تعهدات  نقض  و 
قراردادهای دوجانبه و ترتیبات چندجانبه را به دقت 
بررسی و پیگیری نموده و حق واکنش الزم را برای 

خود محفوظ می دارد.«

بیانیه وزارت خارجه 

در محکومیت

 »اقدام نسنجیده«  

دولت آمریکا

دلیل تعطیلی برخی صنایع 
از نگاه وزیر صنعت؛

به روز رسانی 
مراکز تولیدی 

در اولویت
3
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کالم  نور
ضرورت انطباق برنامه ششم توسعه با 

سیاست های کلی نظام

مصلحت  تشخیص  مجمع  نظارت  کمیسیون  جلسه  پنجمین 
تشکیل  ریاست محسن رضایی  به  ماه  بهمن  نهم  دیروز،  نظام، 

شد.
به گزارش ایسنا، محسن رضایی در ابتدای این جلسه بر ضرورت 
سیاست های  ویژه  به  نظام  کلی  سیاست های  با  برنامه  انطباق 
کلی برنامه و سیاست های اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و افزود: 
عاوه بر رفع مغایرت های برنامه ششم با سیاست های کلی نظام 
که به حذف یا اصاح برخی مواد این برنامه می انجامد، انطباق 
برنامه ششم با سیاست های کلی نظام نیز موضوع مهمی است 
که با هماهنگی دولت و مجلس، راهکارهای الزم برای تحقق آن 

اتخاذ خواهد شد.
بر  این جلسه  در  بررسی  مورد  موارد  به  اشاره  با  وی همچنین 
اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مواد مرتبط با 

آن در برنامه ششم تأکید کرد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به روند آسیب های 
و  اقتصادی  فرهنگی،  های  کنترل  افزایش  کشور،  در  اجتماعی 

اجتماعی را با استفاده از ظرفیت برنامه ششم ضروری خواند.
این جلسه که با حضور  آقایان محمد باقر نوبخت، غامحسین 
محسنی اژیه، سید مرتضی نبوی، محمدرضا باهنر، مجید انصاری، 
داود دانش جعفری، قربانعلی دری نجف آبادی، حمیدرضا حاجی 
احمد  محمدی،  آقا  علی  مظفر،  حسین  واعظی،  حسن  بابایی، 
مصطفی  ایروانی،  جواد  محمد  منتظری،  محمدجعفر  وحیدی، 
میرسلیم، عادل آذر، محمد کاظم بهرامی، داود محمدی و ناصر 
تاکید شد که در صورت اصاح بندهای  سراج برگزار و در آن 
 ،49 ماده  الف  بند   ،۷ ماده   2 بند  الف  قسمت   ،118 ماده  د 
بندهای 2، ۶، 9 و 1۰ ماده 1۰2، مغایرت های آنها برطرف می 
شود. همچنین  انطباق بندهای یک، 2، ۷ و 1۰ ماده 1۰3 با 

سیاست های کلی نظام با اکثریت آرا به تصویب رسید.

سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران 

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص سفر وزیر امور خارجه 
فرانسه به تهران گفت: ژان مارک اِرو در راس یک هیات عالیرتبه 
سیاسی به همراه نمایندگان شرکت های اقتصادی فرانسه عصر 
دوشنبه به منظور یک دیدار رسمی به کشورمان سفر می کند.

جمهوری  خارجه  وزرای  افزود:  قاسمی  بهرام  ایرنا،  گزارش  به 
و  اقتصادی  فرانسه سه شنبه نشست مشترک  و  ایران  اسامی 

تجاری دو کشور را افتتاح خواهند کرد.
وی اضافه کرد: برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو 
کشور در محل وزارت امور خارجه از برنامه های اصلی وزیر امور 
خارجه فرانسه در تهران است؛ احتمال دارد در پایان این نشست 

اسنادی بین دو کشور به امضاء برسد.
بر  داشت: عاوه  اظهار  امور خارجه همچنین  وزارت  سخنگوی 
کشورمان،  خارجه  امور  وزیر  با  جداگانه  جانبه  دو  های  دیدار 
دیدار با رییس جمهوری، رییس مجلس شورای اسامی و چند 
تهران  در  فرانسه  خارجه  امور  وزیر  های  برنامه  از  دیگر  مقام 

خواهد بود. 
قاسمی در پایان در خصوص همراهان سیاسی و اقتصادی وزیر 
شرکت   ۶۰ حدود  نمایندگان  گفت:  نیز  فرانسه  خارجه  امور 
همراهی  تهران  به  سفر  در  را  ارو  مارک  ژان  آقای  فرانسوی، 
خواهند کرد. وی افزود: همچنین مدیران خاورمیانه و آفریقای 
کارآفرینی و  فرانسه، مدیر موسسه های  وزارت خارجه  شمالی 
خارجه،  وزارت  در  ایران  بخش  مسووالن  المللی،  بین  اقتصاد 
رییس هیات همکاری بین المللی اداره کل دارایی دولت فرانسه، 
روسای دفتر اداره کل خزانه، برخی مقامات دولتی و چند تن از 
روزنامه نگاران رسانه های فرانسوی، اِرو را در سفر به کشورمان 

همراهی می کنند.

بازداشت کالهبرداری که وعده تسهیالت می داد

تسهیاتی   ‹ شرکت  تاسیس  با  همسرش  همدستی  با  که  زنی 
اقتصاد سهیل پارس‹ تحت پوشش تسهیات بانکی با کارمزد کم 
اقدام به کاهبرداری و جعل اسناد می کرد، توسط پلیس امنیت 

عمومی ناجا دستگیر شد.
به  مرکزی  بانک  از سوی  نامه ای  ارسال  درپی  ایرنا،  گزارش  به 
پلیس امنیت ناجا، مبنی بر تبلیغات شرکت تسهیاتی › اقتصاد 
سهیل پارس › و انتشار آگهی با عنوان › ارائه وام ۵۰ تا 98۰ 
میلیون تومانی بدون هیچ گونه مجوز قانونی › درمناطق پیروزی، 
این  ماموران  و...؛  شمالی  امیرآباد  آباد،  سعادت  رسالت،  شهدا، 
پلیس تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری اعضای این 

شرکت آغاز کردند.
این  شد  مشخص  پلیس  ازسوی  شده  انجام  های  دربررسی 
شرکت از سال 91 راه اندازی شده و کاهبرداران با نشر آگهی 
با کارمزد کم  بانکی  درسطح شهرتهران تحت عنوان تسهیات 
از قبیل وام کارگشایی، کارآفرینی، جانبازی و...، متقاضیان وام 
از  استفاده  با  شان  فعالیت  دادن  جلوه  قانونی  برای  و  را جذب 
اسناد مجعول و سربرگ سازمان های دولتی، وزارت تعاون و رفاه 
اجتماعی و اعزام به ظاهر نمایندگان بانک ها جهت ارزش گذاری 
اماک متقاضیان از آنان کاهبرداری کرده و برای جلوگیری از 
شناسایی به صورت دوره ای محل فعالیت خود را تغییر می دادند.

محل  شدند  موفق  اطاعاتی  و  فنی  اقدامات  انجام  با  ماموران 
فعالیت اعضای این شرکت را شناسایی کنند و پس از هماهنگی 
ملک  ›سمانه  نام  به  شرکت  این  مدیرعامل  قضائی،  مرجع  با 
محمدی بید هندی‹ و کارکنانش به پلیس امنیت احضار شدند.

هرگونه  منکر  پلیسی  های  دربازجویی  شرکت  مدیرعامل 
بهره  کم  بانکی  تسهیات  قبال  در  شهروندان  از  کاهبرداری 
شد اما کارمندان شرکت در این تحقیقات به جرم خود اعتراف 

کردند.
ویژه  انقاب  و  عمومی  دادسرای  دوم  شعبه  بازپرس  دستور  به 
رسیدگی به جرایم پولی بانکی ناحیه 3۶ تهران، مدیرعامل این 
شرکت و چهار نفر از اعضای آن دستگیر و در بازرسی از منزل 
و مخفیگاه متهمان، مدارک، مستتدات و ادوات جرم کشف شد.

این پرونده بیش از2۰۰ شاکی دارد که از آنها به میزان یک تا 
2۰ میلیون تومان کاهبرداری شده است.

ملک  ›سمانه  متهمان  تصاویر  شعبه،  این  دستوربازپرس  به 
احمد  خیری  ›مهدی  نام  به  همسرش  و  بیدهندی‹  محمدی 
پلیس  لذا  شود؛  منتشرمی  درجراید  پوشش  بدون  آبادی‹ 
از  نحوی  به  مزبور  شرکت  توسط  که  تسهیات  ازمتقاضیان 
آنان کاهبرداری شده خواست به مرجع قضائی مذکور واقع در 

خیابان فاطمی مراجعه کنند.

برگزیت و دولت ترامپ محور مذاکرات 
رهبران اتحادیه اروپا در لیسبون

اروپا  اتحادیه  جنوبی  کشور  هفت  رهبران 
پرتغال  پایتخت  لیسبون  شهر  در  شنبه  روز 
برابر  در  واحدی  موضع  تا  آمدند  گردهم 
رئیس  ترامپ  دونالد  دولت  و  برگزیت 

جمهوری آمریکا اتخاذ کنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ازلیسبون،  این 
میانه  چپ  سیاستمداران  عمدتا  که  رهبران 
مربوط  تمهیدات  نشست  این  در  هستند، 
بحران  با  مقابله  و  اقتصادی  رشد  تقویت  به 

مهاجران را مورد بررسی قرار دادند.
ایتالیا، رئیس جمهوری فرانسه  نخست وزیر 
و دیگر رهبران اروپایی در این نشست حضور 
داشتند. اسپانیا، یونان، قبرس و مالت نیز از 

کشورهای حاضر در این نشست بودند. 
از  قبل  پرتغال  وزیر  نخست  کوستا  آنتونیو 
آغاز این نشست گفت که با توجه به افزایش 
گرایی،  توده  و  گرایی  حمایت  سیاست 
برای  را  فوری  اصاحاتی  باید  اروپا  اتحادیه 
پیشی گرفتن از بحران مشروعیت اقتصادی،  
اجتماعی و سیاسی که این اتحادیه را تضعیف 

می کند، به کار گیرد. 
فرانسه  جمهوری  رئیس  فرانسوااوالند 
مرکل  آنگا  با  وگو  ازگفت  پس  جمعه  روز 
که  داد  هشدار  برلین  در  آلمان  صدراعظم 
دولت دونالد ترامپ مشکاتی را برای مقررات 
حل  برای  ما  توان  همچنین  و  ما  تجاری 
اختافات در سراسر جهان به وجود می آورد. 
نشست لیسبون در ادامه نشست سال گذشته 
برای  آتن برگزار شد. نشست آتن در تاش 
مقابله  برای  قوی  جنوبی  محور  یک  ایجاد 
اروپا  شمال  در  کشورهایی  گرفتن  قدرت  با 

تشکیل شد. 
پرتغال و یونان از کمک های مالی بین المللی 
به ارزش دهها میلیارد یورو در ازای اصاحات 

و ریاضت اقتصادی برخوردار شده اند.
رهبران اتحادیه اروپا همچنین قرار است سه 
فوریه )1۵ بهمن ماه( در مالت گردهم آیند و 
آینده این بلوک بدون حضور انگلیس را مورد 

بحث و بررسی قرار دهند. 
انگلیس دومین اقتصاد بزرگ و ثروتمندترین 

مرکز مالی این اتحادیه محسوب می شود.
جبهه  یک  برقراری  گران،  تحلیل  گفته  به 
واحد در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
کشورهای  زیرا  بود،  خواهد  دشوار  امری 
های  اولویت  از  اتحادیه  این  در جنوب  واقع 
متفاوتی برخوردارند و بسیاری از رهبرانی که 
در نشست لیسبون حضور داشتند، به لحاظ 

سیاسی ضعیف هستند. 
در  اروپا  ارشد  گر  تحلیل  بوسونی  آدریانو 
موسسه اطاعات خصوصی آمریکا موسوم به 
استراتفور گفت: اوالند نامزد انتخابات ریاست 
جمهوری آتی فرانسه نیست و هر وعده ای 
که دهد، احتماال به فراموشی سپرده خواهد 

شد. 
و  است  متزلزل  نیز  ایتالیا  دولت  افزود:  وی 
تقا  دولتش  حفظ  برای  یونان  وزیر  نخست 

می کند.

رونمایی از نماد ناوشکن جماران 
در مشهد

گنجینه  همراه  به  جماران  ناوشکن  نماد 
عرفان شهدای نیروی دریایی در مراسمی با 
حضور دریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی 
رونمایی  مشهد  در  اسامی  جمهوری  ارتش 

شد.
ارتش  دریایی  نیروی  نمایندگی  مدیر 
در  رضوی  خراسان  در  اسامی  جمهوری 
حاشیه این مراسم درخصوص انتخاب ماکت 
به  مشهد،  در  نصب  برای  جماران  ناوشکن 
ناوشکن  ساخت  مراحل  گفت:  خبرنگارایرنا 
جماران به عنوان نخستین ناو ایرانی، در سال 
شد  آغاز  قوا  کل  فرمانده  دستور  به   13۷۶
اسامی  جمهوری  آبهای  در  اینک  همین  و 

مشغول فعالیت است. 
ناخدا مجید رامشینی افزود: خراسان رضوی 
شهید   24 ارتش  دریایی  نیروی  بخش  در 
هدف  با  که  کرده  اسامی  انقاب  تقدیم 
های  خانواده  و  شهدا  این  مقام  پاسداشت 
در  عرفان شهدا  گنجینه  درقالب  امروز  آنان 
میدان هفت آذر در منطقه قاسم آباد، عاوه 
بر رونمایی از نماد ناوشکن جماران، تصاویر 
این شهدا در این میدان نصب و رونمایی شد. 
و  شهدا  های  خانواده  حضور  با  شنبه  ظهر 
امیر دریادار حبیب ا... سیاری فرمانده نیروی 
نماد  از  اسامی  جمهوری  ارتش  دریایی 
در  عرفان شهدا  و گنجینه  ناوشکن جماران 

مشهد رونمایی شد. 
های  خانواده  از  تجلیل  مراسم  در  شرکت 
دیگر  از  ارتش،   دریایی  نیروی  شهدای 
برنامه های سفر امیر دریادار حبیب ا... سیاری 

به مشهد بود.

خبر

خبر

ادامه از صفحه 1
دنیای امروز دنیایی نیست که بین ملت ها 

و سرزمین های دنیا فاصله ایجاد کند.
رئیس جمهور افزود: امروز، روز همسایگی 
فرهنگی  و  علمی  لحاظ  از  که  چرا  است؛ 
بنابراین  ایم،  دیگر همه همسایه هم شده 
فناوری اطاعات و جهانی شدن فاصله ما را 
کمتر کرده است. دیگر کسی نمی تواند با 

جهانی شدن مبارزه کند.
وی در ادامه یادآور شد که از لحاظ تجاری 
کشورهای دنیا باید به هم نزدیک تر شوند. 
به  نه  پیمان های تجاری دنیا  قطع کردن 

اقتصاد و نه به توسعه کمکی نخواهد کرد.
نزدیکی  و  آشتی  گفت:  همچنین  روحانی 
و همزیستی مسالمت آمیز، باید اجرا شود. 
اگر  نیست؛  ها  ملت  بین  فاصله  ایجاد  روز 
می خواهیم به صلح، ثبات و امنیت بیشتر، 
دست پیدا کنیم باید تعامل بین ملت ها را 
بیشتر کرده و مفاهمه را بین مردم کشورها 

افزایش دهیم.
رئیس جمهور با اشاره به جایگاه ایران در 
که  هستیم  ملتی  ما  کرد:  اظهار  منطقه 
با همه  را  تروریسم  افراطی گری، تجاوز و 
هستیم  کشوری  کردیم.  احساس  وجود 
گری  افراطی  های  آتش  اطرافمان  در  که 
و رنج  ما درد  تروریسم شعله می کشد.  و 
درد  بینیم.  می  و  شاهدیم  را  عراق  مردم 
لیبی  و  یمن  پاکستان،  افغانستان،  سوریه، 

هم شاهدیم و هم می بینیم.
وی افزود: خاورمیانه مهد تمدن و گردشگری 
لبنان،  در  گردشگری  و  تمدنی  آثار  است. 
فلسطین، سوریه، عراق افغانستان و آسیای 
مرکزی دیدنی بوده و هست. تروریسم فقط 
جان انسانی را نگرفته و تنها رشد و حرکت 
تمدنی  آثار  بلکه  نساخته،  کند  را  توسعه 
برده است.  از بین  تاریخی را هم  جهانی و 
آثار مهم تمدنی را در عراق سوریه و دیگر 

کشورها مورد هجمه قرار داده است.
وی در همین رابطه ادامه داد: همانطور که 
گرفته شدن جان انسانی قابل جبران نیست 
آثار تمدنی و گردشگری هم  از بین بردن 
قابل جبران نیست. ایران کشوری است که 
برای ثبات در منطقه و حفظ جان مردم از 

همه قدرتش استفاده کرده و می کند.
ارتش  مردم،  ایران،  کمک  اگر  گفت:  وی 
و  دمشق  در  امروز  نبود،  سوریه  و  عراق 
بغداد به جای گروه های تروریستی شاهد 
حاکمیت دولت های تروریستی بودیم. این 
اراده مردم منطقه بود که امروز تروریسم در 

منطقه در حال افول است.

روحانی همچنین اظهار کرد: در هر کجای 
با  مبارزه  برابر  در  ای  آزاده  ملت  اگر  دنیا 
توان  با همه  از ما کمک بخواهد  تروریسم 
به آن ملت مظلوم کمک خواهیم کرد. چرا 
که تروریسم خطر بزرگی برای همه انسان 
گوییم  می  که  است  رو  همین  از  هاست. 

امروز به همدلی بیشتری احتیاج داریم.
در بخش دیگری از این سخنرانی روحانی با 
بیان اینکه توریست و گردشگری پلی میان 
به  زمانی  گردشگری  گفت:  هاست،  ملت 
کمال می رسد که راهنمایان خوب، خوش 
گردشگری  جهان  از  اخاق  خوش  و  بیان 
به خوبی حمایت کنند. شما هستید که با 
بیان و آشنایی به تاریخ زوایای تمدن را بر 
ای گردشگران روشن می کنید. راهنمایان 
صورت  و  ابعاد  که  هستند  گردشگری 
از تمدن  به جا مانده  آثار  های پشت پرده 
گذشتگان را برای گردشگران اگر راهنمایان 
معنوی  و  علمی  مندی  بهره  حتما  نباشند 

گردشگران از آن آثار کم خواهد بود.
گردشگری،   راهنمایان  به  خطاب  روحانی 
گفت: شما به عنوان خادمان تمدن بشریت 
آثار  معرفی  برای  واسطه ای  عنوان  به  و 
جهان به نسل امروز هستید. در واقع شما 
با  بین قرن ها و هزاران سال پیش  واسطه 
اذهان  که  هستید  شما  هستید.  امروزیان 
نسل جوان را به تمدن کهن اجدادهای مان 

روشن می کنید.
از  یکی  که  کرد  خاطرنشان  همچنین  وی 
اهداف بلند ایران با فرهنگ و تمدنی هفت 

هزار ساله پیوند ملت ها به یکدیگر است.
ساح  با  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
کشتار جمعی مخالف هستیم، اظهار کرد: 
هستیم  جنگی  ساح  قربانی  خودمان  ما 
ساح  از  ما  علیه  صدامی  تجاوزگران  و 
حال  این  با  اما  کردند؛  استفاده  شیمیایی 
نرفته  جمعی  کشتار  ساح  سمت  هرگز 
با  مغایر  را  آن  که  چرا  رفت.  نخواهیم  و 

فرهنگ و دین خود می دانیم.
برجام  توافقنامه  به  رابطه  همین  در  وی 
سال های  در طول  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز 
گذشته به یک موفقیت بزرگ با قدرت های 
در  مذاکراتمان  رسیدیم.  جهان  بزرگ 
زمینه هسته ای با جهان بر اساس مفاهمه 
عقیده  ما  گرفت.  صورت  گفت وگو  و 
کوتاهترین،   گفت وگو  و  مفاهمه  که  داریم 
اختافات  راه حل  بهترین  و  کم هزینه ترین 

میان دولت ها است.
روحانی ادامه داد: ما پای میز مذاکره با ۶ 
کشور قدرتمند نشستیم و به توافقی دست 
یافتیم که نه تنها برای ما هفت کشور بلکه 
و  ثبات  امنیت،   آشتی،  جهان  همه  برای 

تعامل به وجود آورد.
راه  برجام  و  هسته ای  توافق  سایه  در  ما 

باز  جهانگردان  از  بیشتر  میزبانی  برای  را 
برای  را  سفره هایمان  برجام  با  ما  کردیم. 

مهمانان و گردشگران خارجی گشودیم.
سال های  طی  خوشبختانه  افزود:  وی 
حسن  با  خارجی  توریست های  گذشته 
نظر به ایران بیش از گذشته زمینه را برای 

حضور گردشگران دیگر مهیا کردند.
ماهه   ۶ در  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
سال  ماهه   ۶ به  نسبت   9۵ سال  نخست 
افزایش  خارجی  گردشگران  آمار  گذشته 
حضور  آمار  طبق  گفت:  است،  یافته 
جهانگردان فرانسوی 1۰4 درصد، جمهوری 
درصد،   43.3 هلند  از  درصد،   ۵3.4 چک 
 3۷.۵ دانمارک  از  درصد،   38.3 سوئیس 
انگلستان  درصد،   33.8 ایتالیا  از  درصد، 
بلژیک  درصد،   33 لهستان  از  درصد،   33
32.3، از اتریش 28 درصد، از اسپانیا 2۷.9 
فناند  از  درصد،   24.4 یونان  از  درصد، 
19.2 درصد، از آلمان 1۶.۶ و از روسیه نیز 

1۶.۶ درصد رشد و افزایش داشته است.
پس  که  می دهد  نشان  این  داد:  ادامه  وی 
مهمانان  روی  به  ایران  دروازه  برجام  از 
ما در همین  خارجی گشوده تر شده است. 
راستا ناوگان هوایی کشورمان را هم اصاح 
و نوسازی خواهیم کرد. ریل ها را نیز نوسازی 
هم  جاده ها  و  اتوبان ها  ساختن  و  می کنیم 
یکی از اهدافمان در این مسیر نوسازی است.

ایرانی،  سنن  و  آداب  به  اشاره  با  روحانی 
تنها  ایران  به  سفر  با  گردشگران  گفت: 
فرهنگ  بلکه  نمی بینند  را  گذشته  آثار 
مشاهده  هم  را  مردم  مهمان دوستی  و 
می کنند. اهمیت گردشگری تنها در حوزه 
حوزه  این  برای  اینکه  کما  نیست  اقتصاد 
کنار  در  اما  دارد؛  زیادی  منفعت های  هم 
و  جهان  فرهنگ  به  گردشگری  اقتصاد، 

انسجام مردم دنیا کمک می کند.
سخنرانی  این  از  دیگی  بخش  در  وی 
کنیم  باید تاش  ما  کرد: همه  خاطرنشان 
راه  در  را  کشورها  زست  محیط  ابتدا  تا 
اگر محیط زیست  گردشگری حفظ کنیم. 
سرمایه های  از  یکی  ببیند  آسیب  کشورها 
بزرگ دنیا آسیب دیده است. پس باید برای 

حفظ محیط زیست سرمایه گذاری کنیم.
رئیس جمهور افزود: دومین تاشمان را بر 
کنیم.  معطوف  باید  فرهنگی  میراث  حفظ 
چرا که میراث فرهنگی هم سرمایه بزرگی 
است. همه ما باید تاش کنیم تا از میراث 
حراست  و  حفاظت  خوبی  به  گذشته مان 
کنیم. میراث گذشته سراسر دنیا برای همه 

ما مهم است.

روحانی: نمی توان بین ملت ها دیوار کشید

صدور  با  ایران  اتمی  انرژی  سازمان 
سانتریفیوژهای  تست  آغاز  از  بیانیه ای 

IR-8 با تزریق گاز UF۶ خبر داد.
به گزارش ایسنا در متن این بیانیه آمده 
هموطنان  اطاع  به  وسیله  بدین  است: 
الهی  الطاف  پرتو  در  می رساند،  گرامی 
مستمر  تاش  و  همت  سایه  در  و 
سازمان  این  متخّصصان  و  دانشمندان 
انقاب  فجر  مبارک  دهه  آستانة  در   ،
اسامی و در راستای ادامه برنامه صلح 
آمیز هسته ای جمهوری اسامی ایران 
توسعه  و  تحقیق  روند  از  مهّمی  مرحله 
سانتریفیوژهای نسل پیشرفته IR-8 با 

تزریق گاز UF۶ آغاز گردید.
توسعه  و  تحقیق  در  مّهم  مرحله  این 
رهنمودهای  راستای  در  غنی سازی 
مقام معظم رهبری مبنی بر ادامه بدون 
محدودیّت تحقیق و توسعه و بر اساس 
حقوق و تعهدات کشورمان در چارچوب 
 ) برجام   ( مشترک  اقدام  جامع  برنامة 

صورت می گیرد.
از  یکی   8-IR سانتریفیوژهای 

طراحی  سانتریفیوژهای  پیشرفته ترین 
دانشمندان  توسط  شده  ساخته  و 
آزمایش های  که  می باشد  کشورمان 
را طی سه سال گذشته  مکانیکی خود 
است.  گذاشته  سر  پشت  موفقیت  با 
حدود  ماشین  این  سازی  غنی  ظرفیت 
سانتریفیوژهای  ظرفیت  برابر  بیست 
اکنون درحال  IR-1 که هم  اول  نسل 

تولید هستند، می باشد.
ایران ضمن عرض  اتمی  انرژی  سازمان 
در  مّهم  تحول  این  مناسبت  به  تبریک 
صنعت هسته ای کشور به پیشگاه مقام 
معظم رهبری، ریاست محترم جمهوری 
تأکید  مجدداً  ایران،  شریف  ملّت  و 
می نماید که فعالیت های تحقیق و توسعه 
در تمامی عرصه های صلح آمیز هسته ای 
برنامه  اساس  بر  غنی سازی  جمله  از 
راکتورهای  انواع سوخت  تولید  صنعتی 
برنامة  چارچوب  در  قدرت  و  تحقیقاتی 
جامع اقدام مشترک )برجام( بدون وقفه 
شده  پیش بینی  برنامه های  اساس  بر  و 

ادامه خواهد یافت.

به  واکنش  در  فرانسه  جمهوری  رئیس 
خود  آمریکایی  همتای  اظهارنظرهای 
تاکید کرد  اروپا،  اتحادیه  درباره مسائل 
ترامپ  به  محکم  پاسخی  باید  اروپا  که 

بدهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از لیسبون، 
در حالی فرانسوا اوالند رئیس جمهوری 
فرانسه قرار است با دونالد ترامپ همتای 
آمریکایی خود تلفنی گفت و گو کند که 

از سیاست های وی انتقاد کرد. 
ترامپ  دونالد  که  هنگامی  گفت:  اوالند 
درباره اروپا ابراز نظر می کند، زمانی که 
وی درباره برگزیت سخن می گوید و آن 
اروپایی  کشورهای  سایر  درخصوص  را 
نیز مطرح می کند، درست زمانی است 
که ما )اروپا( باید به او پاسخی محکم و 

قاطع بگوییم. 
دونالد  اظهارنظرهای  ایرنا،  گزارش  به 
گذشته  روزهای  در  اروپا  درباره  ترامپ 
کشورهای  از  بسیاری  منفی  واکنش  با 

اروپایی مواجه شده است. 
پیشتر  آمریکا  منتخب  رئیس جمهوری 
برای  انگلیس  تصمیم  که  بود  گفته 
خروج از اتحادیه اروپا ›هوشمندانه‹ بوده 

و اوضاع این کشور بعد از برگزیت خیلی 
بهترهم شده و در نهایت بریتانیا از این 

تصمیم بهره خواهد برد.
ترامپ پیشتر به لندن وعده داده بود که 
به محض به قدرت رسیدن، یک توافق  
روابط  تسهیل  برای  بریتانیا  با  تجاری 

اقتصادی میان دو کشور صورت دهد.
اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره ناتو، 
و همچنین سیاست های  اروپا  اتحادیه 
انتقادهای  با  وی،  مهاجرتی  ضد  تند 
اروپایی  کشورهای  از  بسیاری  مقامات 
آلمان  اعظم  آنگا مرکل صدر  از جمله 
سیاست  مسئول  موگرینی  فدریکا  و 

خارجی اتحادیه اروپا روبرو شد.

اوالند: اروپا باید پاسخی محکم به ترامپ بدهد

گفت:  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
تشکیل کمیته های مرزی و امنیتی برای بررسی 
مشکاتی که به مرزهای ایران و پاکستان توسط 
قاچاقچیان مواد مخدر و اشرار تحمیل می شود، 

از توافقهای مقامات دو کشور است.
عاءالدین بروجردی در کنفرانس مطبوعاتی با 
رسانه های پاکستان، با اشاره به  ضرورت همکاری 
های بیشتر میان ایران، پاکستان، چین و روسیه 
تاکید کرد: معتقدیم بین کشورهای مهم منطقه 
به خصوص جمهوری اسامی ایران، پاکستان، 
چین و روسیه همکاری های راهبردی نزدیک 
تری در جهت برقراری صلح و امنیت پایدار در 
شکوفایی  و  مثبت  تحول  همچنین  و  منطقه 

اقتصادی این کشورها باید صورت گیرد.
وی افزود: در جریان سفرم به پاکستان، برخی از 
دوستان پاکستانی در مجلس سنای این کشور 
پیشنهاد همکاری ایران، پاکستان و چین را ارائه 
کردند که مورد استقبال ما است چون ما با هر دو 

کشور روابط راهبردی بسیاری خوبی داریم.
به  توجه  با  که  است  طبیعی  گفت:  بروجردی 
تحوالت مهم منطقه، همکاری های ویژه بین 

صورت  منطقه  در  مهم  کشورهای  از  تعدادی 
گیرد. ما در بحران سوریه حدود دو سال است 
که یک اتاق فکر و عملیات را با همکاری روسیه و 

سوریه و عراق در دمشق و بغداد به صورت موفق 
شکل داده ایم.

وی در خصوص روابط دوستانه ایران و پاکستان 
و  ایران  اسامی  جمهوری  روابط  گفت:  هم 
جمهوری اسامی پاکستان به عنوان دو کشور 
اسامی همسایه از عمق تاریخی برخوردار است. 
دو کشور در دوران سختی ها و جنگ ها یار و یاور 
یکدیگر بوده اند. ما در این سفر در زمینه برداشتن 
گام های جدید در جهت گسترش همکاری های 

خوب میان دو کشور مذاکراتی انجام دادیم.
این نماینده مجلس گفت: اتمام خط لوله گاز به 
عنوان یک پروژه بسیار مهم زیربنایی مورد عنایت 
ویژه هر دو کشور است. ما خط لوله را در بخش 
ایران به ۷۰ کیلومتری مرز پاکستان رسانده ایم 
و انتظار طبیعی این است که با همکاری هر دو 
قرار  برداری  بهره  مورد  بتواند  خط  این  کشور 
بگیرد و بدون تردید در تحول اقتصادی پاکستان 

می تواند یک زیربنای بسیار مناسب باشد.

تشکیل کمیته های مرزی و امنیتی ایران و پاکستان برای کنترل اشرار

 8-IR آغاز تست سانتریفیوژهای
UF6 با تزریق گاز

واکنش توئیتری روحانی به تصمیم بحث برانگیز ترامپ

آمریکا  رئیس جمهور  ترامپ  دونالد  تصمیم  به  توئیتر  در  پیامی  انتشار  با  روحانی  حسن 
مبنی بر ساخت دیوار در مرز آمریکا و مکزیک واکنش نشان داد.

در این پیام که به زبان انگلیسی منتشر شده نوشته است:
بیایید به فرهنگ همسایگی کمک کنیم نه اینکه بین ملت ها دیوار بکشیم. بیایید فراموش 

نکنیم برای دیوار برلین چه اتفاقی افتاد.
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با حکم رئیس جمهور؛

تشکیل هیئت ویژه گزارش ملی بررسی 
حادثه پالسکو

رئیس جمهور، رئیس و اعضای هیئت ویژه گزارش ملی بررسی 
حادثه ساختمان پاسکو را منصوب کرد.

دکتر  از  حکم  این  در  روحانی  آقای   ، صداوسیما  گزارش  به 
محمد تقی احمدی رییس دانشگاه تربیت مدرس خواست تا 
ظرف دو ماه »گزارش ملّی« این حادثه را جهت اطاع مردم 

شریف ایران منتشر کند.
 متن حکم آقای روحانی به این شرح است:

در پی حادثه آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پاسکو در 
مرکز شهر تهران که صحنه ایثار و فداکاری آتش نشانان غیور 
شد و احساسات عمومی مردم ایران را در کمک به آسیب دیدگان 
از  داد؛  نشان  با چالش ها  برخورد  انسجام ملی در  و  و وحدت 
آن نظر که باید همه تدابیر الزم برای پیشگیری از وقوع حوادث 
مشابه اتخاذ شود و توان کشور در مدیریت بحران تقویت گردد؛ 
الزم می دانم، »هیأت ویژه گزارش ملّی بررسی حادثه ساختمان 
پاسکو« به ریاست جناب عالی و عضویت شخصیت های علمی و 
خبره در تخصص های مختلف ذیربط به شرح ذیل تشکیل شود و 
ظرف مدت دو ماه »گزارش ملّی« این حادثه را با »بررسی علل و 
عوامل وقوع آتش  سوزی و فرو ریختن ساختمان«، »نحوه مدیریت 
محیطی حادثه«، »کیفیت هماهنگی دستگاه های مسئول در 
مدیریت بحران«، »راه های پیشگیری از تکرار آن« و »اصاحات 
ساختاری و مدیریتی الزم« ارائه و گزارش دقیقی جهت اطاع 

مردم شریف ایران منتشر کند.
هیئت  این  با  موظفند  ذیربط  مسئوالن  و  ها  دستگاه  همه   

همکاری کرده و اطاعات مربوط را در اختیار بگذارند.
خداوند  از  ملّی  وظیفه  این  ادای  در  را  محترم  هیئت  توفیق 

بزرگ خواستارم.

آغاز ثبت نام کنکور 96 از هفته آینده

مشاور سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر اینکه ثبت 
نام برای شرکت در کنکور سراسری 9۶ از هفته آینده شروع 
می شود گفت: داوطلبان از 19 تا 28 بهمن ماه جاری فرصت 

دارند در این آزمون ثبت نام کنند.
دکتر حسین توکلی در گفت و گو با ایسنا با اعام این مطلب 
اظهار کرد: آزمون سراسری سال 9۶ به منظور پذیرش دانشجو 
حضوری،  نیمه  )شبانه(،  دوم  نوبت  روزانه،  های  دوره  برای 
موسسات  و  ها  دانشگاه  خودگردان  های  پردیس  و  مجازی 
غیرانتفاعی،  دانشگاه های  نور،  پیام  دانشگاه  عالی،  آموزش 
دبیر شهید  تربیت  دانشگاه  و  فرهنگیان  دانشگاه  پردیس های 
رجایی و همچنین کد رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسامی 

برگزار می شود.
آزمون  در  شرکت  برای  نام  ثبت  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
سراسری سال 9۶ از روز سه شنبه 19 بهمن ماه 9۵ از طریق 
نشانی  به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  اینترنتی  شبکه 
بهمن  پنجشنبه 28  روز  در  و  آغاز   www.sanjesh.org

ماه 9۵ پایان می پذیرد.
یک(  )شماره  نام  ثبت  راهنمای  دفترچه  گفت:  توکلی  دکتر 
این  نام  ثبت  اطاعیه  همراه  به   9۶ سال  سراسری  آزمون 
سازمان  سایت  روی  بر  بهمن   18 دوشنبه  روز  از  سازمان 
سنجش قرار داده می شود. بنابراین هر یک از داوطلبان برای 
این  در  دارد  ضرورت   9۶ سال  سراسری  آزمون  در  نام  ثبت 
مهلت به سایت سازمان سنجش مراجعه و ضمن مطالعه دقیق 
دفترچه ثبت نام و اطاعیه منتشره، در صورت واجد شرایط 

بودن نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
آزمون  افزود:  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  عالی  مشاور 
جمعه  و  پانزدهم  پنجشنبه  روزهای  در   9۶ سال  سراسری 
شانزدهم تیرماه 9۶ در حوزه های امتحانی برگزار خواهد شد.

وی گفت: کارت شرکت در آزمون سراسری سال 9۶ تمامی 
 11 یکشنبه  روز  از  گانه  پنج  آزمایشی  های  گروه  داوطلبان 
و  گیرد  می  قرار  سنجش  سازمان  سایت  روی  بر   9۶ تیرماه 
داوطلبان از یکشنبه یازدهم تا چهارشنبه چهاردهم تیرماه با 
مراجعه به سایت سازمان سنجش می توانند نسبت به دریافت 

پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند.
توکلی تاکید کرد: داوطلبانی که در دو یا سه گروه آزمایشی 
کارت  دریافت  به  نسبت  باید  مورد  برحسب  شوند  متقاضی 
شرکت در آزمون گروه های آزمایشی دوم و یا سوم خود اقدام 

کنند.
مشاور عالی سازمان سنجش در پایان خاطر نشان کرد: آزمون 
سراسری سال 9۶ برای تمام گروه های آزمایشی پنج گانه در 
یک مرحله برگزار می شود و در یک جلسه به سئواالت عمومی 
اختصاصی  و  پاسخ می دهند. سئواالت عمومی  اختصاصی  و 
برای تمامی داوطلبان به صورت تستی و چهارگزینه ای خواهد 
پیش  و  دبیرستان  دوره  شده  اعام  کتب  از  سئواالت  و  بود 
دانشگاهی نظام سالی واحدی که در دفترچه شماره یک آزمون 
به عنوان منابع طرح سئوال اعام می شود، طراحی می شود.

ترامپ فرمان ممانعت از ورود ایرانی ها 
به آمریکا را امضا کرد

رییس جمهور آمریکا فرمان منع موقت ورود اتباع چند کشور 
از این اعام کرده بودند  مسلمان را که برخی رسانه ها پیش 

شامل ایران نیز می شود را امضا کرد.
ترامپ  دونالد  بی بی سی،  شبکه  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
رئیس جمهور جدید آمریکا روز جمعه فرمان اجرایی با عنوان 
با  را  اسامی«  تندروی  تروریست های  ورود  از  »جلوگیری 
حضور در وزارت دفاع آمریکا امضا کرد که به موجب آن، ورود 
اتباع هفت کشور مسلمان به خاک آمریکا دست کم به مدت 

9۰ روز ممنوع می شود.
دفاع  وزیر  متیس  جیمز  تحلیف  مراسم  از  پس  که  ترامپ 
آمریکا در محل پنتاگون این فرمان را امضا کرد، در سخنانی 
کوتاه گفت: من تمهیدات جدیدی برای بررسی بیشتر ایجاد 
کردم که تروریست های تندرو را بیرون آمریکا نگه می دارد. ما 

نمی خواهیم آنها اینجا باشند.
در متن این فرمان که چند ساعت پس از امضای آن منتشر 
و  سوریه  و  عراق  وروداتباع  روزه   9۰ تعلیق  است:  آمده  شد، 
و  سودان،  یمن،  لیبی،  ایران،  شامل  که  نگرانی  مورد  نقاط 

سومالی می شود.

واکنش محسن رضایی
 به دیدار ترامپ و ترزا می

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به 
برخی از سخنان نخست وزیر انگلیس در آستانه 

دیدار با رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داد.
صفحه  در  رضایی  محسن  ایسنا،  گزارش  به 

شخصی اینستاگرام خود در این باره نوشت:
با  انگلیس در آستانه دیدار  خانم نخست وزیر 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفته است که ایران 
از تهران تا مدیترانه نفوذ کرده و ما باید در مقابل 

آن از دوستان خود حمایت کنیم.
این حرف ها هرچند بیشتر به کار روحیه دادن به 
دوستان انگلیس از جمله آل سعود آن هم پس 
از شکست های پیاپی در عراق، سوریه و یمن، 
می آید اما در هر حال باید به این خانم گفت 

»ساعت خواب«
ایران نه حاال که از حدود 4۰ سال پیش به این 
سو دل های مردم منطقه را فتح کرده و حال 
تمام در منطقه هستید.  آنکه شما 2۰۰ سال 
مردم از شما متنفر هستند تا جایی که امروز هر 
جا توطئه ای هست مردم بی درنگ به نقشه های 

پنهان در کیف انگلیسی ظنین می شوند.

مصوبه تلفیق بودجه 96 برای 
اشتغال و ازدواج جوانان

یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق الیحه 
بودجه 9۶ از مصوبه دیروز این کمیسیون برای 

اشتغال و ازدواج جوانان خبر داد.
سیده فاطمه حسینی در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: پیش از این در برنامه ششم توسعه مصوب 
بود که یک پنجم منابع ماده 1۰9 )2۷  شده 
صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده( و ماده 88 
)عوارض دخانیات( برای اشتغال و ازدواج جوانان 

هزینه شود.
تلفیق  کمیسیون  امروز  مصوبه  با  افزود:  وی 
بر  شد   پیشنهاد  من  سوی  از  که  بودجه 9۶ 
اساس مصوبه پیشین مجلس در برنامه ششم 
مقرر شد ردیف مستقلی برای معاونت جوانان 
وزارت ورزش و جوانان جهت اشتغال و ازدواج 

جوانان درسال 9۶ پیش بینی شود.

تسلط سوریه بر عین الفیجه 
در حومه دمشق 

ارتش سوریه پس از توافق جدید با شورشیان 
ریف  در  الفیجه«  »عین  شهرک  وارد  مسلح 
دمشق شدو بر چشمه های آبی که منبع بخش 
اعظمی از آب ساکنان پایتخت است تسلط یافت.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت اینترنتی النشره، 
منابع سوری اعام کردند: ارتش سوریه پس از 
عین الفیجه  شهرک  وارد  مسلح  افراد  با  توافق 
بردی« در ریف دمشق شد  در منطقه »وادی 
و پرچم این کشور را بر فراز اولین تأسیسات آبی 

چشمه عین الفیجه برافراشت.
به گفته منابع سوری، تعمیرکاران و مهندسان نیز 
آماده ورود به این شهرک برای تعمیر آسیب های 

وارده به شبکه ها و کانال های آبرسانی هستند.
منطقه وادی بردی که تأمین کننده آب پایتخت 
صحنه  اخیر  هفته  چند  طی  است،  سوریه 
ارتش  و  افراد مسلح  درگیری های شدید میان 

سوریه بوده است.
توافقنامه  بندهای  مهمترین  المیادین  شبکه 
جدید بین هیئت آشتی و افراد مسلح را منتشر 
وادی  روستاهای  است:  شرح  بدین  که  کرد 
بردی منطقه امن اعام شده و آوارگان باید به 
فرد   12۰۰ حدود  اسامی  بازگردند.  منازلشان 
کسانی  و  اوضاعشان  فصل  و  برای حل  مسلح 
که تمایلی به صلح ندارند برای انتقال به ادلب 
تعیین شود. تیم تعمیرکاران چشمه های آب وارد 
عین الفیجه شوند. همچنین ارتش سوریه وارد 
شهرک عین الفیجه شده و پرچم سوریه بر فراز 
تاسیسات چشمه ها برافراشته شود و نیز منطقه 

به طور کامل شاهد آتش بس باشد.

چین پیشتاز رشد در انرژی 
هسته ای طی 20 سال آینده

بنابر آخرین گزارش سازمان جهانی انرژی هسته ای 
انتظار می رود رشد سریع توسعه  هسته ای چین تا 
سال 2۰3۵ حدود سه چهارم از کل رشد هسته ای 

جهان را به خود اختصاص دهد.
حالی  در  گزارش  بنابراین  ایسنا،  گزارش  به 
سال  تا  برابری  دو  رشد  جهانی  اقتصاد  که 
 3۰ حدود  انرژی  به  نیاز  داشت  خواهد   2۰3۵
تولید  همچنین  داشت.  خواهد  افزایش   درصد 
آالینده های کربنی میان سالهای 2۰1۵ تا 2۰3۵ 

حدود 13 درصد افزایش خواهد داشت.
هسته ای  انرژی  تولید  می رود  انتظار  همچنین 

ساالنه 3/2 درصد افزایش یابد.
بنابراین گزارش، ظرفیت انرژی هسته ای در اروپا 
بنا به دلیل مهر و موم کردن تدریجی نیروگاه های 
هسته ای فرسوده و کاهش سرمایه گذاری در این 
بخش کاهش خواهد یافت. انتظار می رود تولید 
سال  به  نسبت  سال2۰3۵  در  هسته ای  انرژی 

2۰1۵ حدود 3۰ درصد کاهش داشته باشد.
همچنین پیش بینی می شود برخی از راکتورهای 
ژاپن تا سال 2۰2۵ فعالیت خود را از سر بگیرند 
اما این کشور سطح ظرفیت انرژی هسته ای خود 
را به پیش از حادثه ی فوکوشیما در سال 2۰11 

افزاش نخواهد داد.
اگر چه ظرفیت تولید انرژی هسته ای چین ساالنه 
تا سال 2۰3۵ ، 11 درصد افزایش خواهد یافت 
حدود سه چهارم از رشد انرژی هسته ای جهان تا 

این سال را به خود اختصاص خواهد  داد.

خبرخبر

اسامی  امور خارجه گفت: جمهوری  وزیر 
ایران قدرتی بالنده است.

خارجه  امور  وزیر  ظریف  جواد  محمد 
مدیران  گردهمایی  در  دیروز  کشورمان 
دستگاههای  و  ها  سازمان  عمومی  روابط 
خارجه  امور  وزارت  میزبانی  به  که  دولتی 
و با حضور اعضای شورای هماهنگی اطاع 
رسانی دولت برگزار شد، در سخنانی عوامل 
قدرت  مؤلفه  مهمترین  را  قدرت  معنایی 
واقعی ایران دانست و اظهار داشت: اصطاح 
قدرِت معنایی، در برابر قدرت مادی است 
و مؤلفه هایی نظیر تکیه بر مردم، مقاومت 
بارز  های  نمونه  طلبی،  استقال  و  آنها 
که  است  قدرت  معنایی  عوامل  بر  تأکید 
را  ایران  اسامی  جمهوری  واقعی  قدرت 

شکل می دهد.
از  مختلف  های  برداشت  به  اشاره  با  وی 
جمهوری  معنایی،  قدرت  و  سخت  قدرت 
درحال  و  بالنده  قدرتی  را  ایران  اسامی 

مراقب  باید  افزود:  و  کرد  توصیف  ظهور 
باشیم تا نفوذ و قدرت ایران که طی بیش از 
سه دهه بر اساس همین مؤلفه های معنایی 
ایجاد و تقویت شده است، حفظ شود و در 
این مسیر دیپلماسی عمومی نقش مهمی 

ایفا می کند.  
عنوان  به  ارتباطات  نقش  به  اشاره  با  وی 
عامل قدرت و نقشی که شبکه های مجازی 
دایره  کنند،  ایفا  مسیر  این  در  می توانند 
امروز  رویدادهای  در  مخاطبان  فراگیری 

افزود: درحال  و  را دایره ای جهانی خواند 
حاضر ارتباطات از انحصار خارج شده است؛ 
مسجد  یک  در  سخنرانی  یک  که  بطوری 
یا در نشستی بین  بانک جهانی و  یا در  و 
مخاطب  انتخاب  به  قادر  دیگر  المللی، 
ما  مخاطب  دنیا  همه  همزمان  و  نیستیم 
رسانی  پیام  وضعیت  مسأله  این  و  هستند 

را حساس کرده است.
رئیـس دسـتگاه دیپلماسـی ضمـن توضیح 
ملـی  منافـع  بـه  توجـه  بـا  حساسـیت ها 
حسـاس  شـرایط  ایـن  گفـت:  کشـورمان 
بـه نحوی اسـت کـه اگرچـه امـکان انتقال 
دیـدگاه را در دایـره ای جهانـی بـه شـما 
مـی دهـد امـا همزمـان، ایـن انتقـال باید 
بـه نحـوی باشـد کـه مخاطبـان گوناگـون 
بتواننـد همـان مفهومـی را کـه مـد نظـر 
شـما اسـت برداشـت کننـد و ایـن نیـاز به 
رعایـت حداقـل هایـی از منافـع و مصالـح 

ملـی دارد و بسـیار حائـز اهمیـت اسـت.

ظریف: جمهوری اسالمی ایران قدرتی بالنده است

سال  که ۵۰  کارخانه ای  می گویند  گاهی 
دلیل  است؛  خوابیده  چرا  بود  برند  پیش 
به روز  را  خود  کارخانه  این  که  است  این 
وزیر  نعمت زاده  است.محمدرضا  نکرده 
صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: باید در 
صنعت خودرو و دیگر صنایع همگام با رشد 
با  کنیم.وی  حرکت  جهان  در  تکنولوژی 
بیان این که گاهی می گویند کارخانه ای که 
۵۰ سال پیش برند بود چرا خوابیده است؟ 
این است که  نشان کرد: دلیل آن  خاطر 
این کارخانه نیامده خودش را به روز کند. 
امروز مردم نمی روند یخچال مدل ۵۰ سال 

پیش را بخرند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این 
تحوالت  با  نیز  صنایع  برخی  البته  که 
نشان  خاطر  شده اند،  همراه  تکنولوژی 
کرد: سال آینده خودروهایی با استاندارد 
یورو ۵ در داخل کشور تولید خواهد شد 
با  جدید  قراردادهای  در  که  گونه ای  به 
خودروهای  تولید  خارجی  خودروسازان 
یورو ۵و یورو ۶ پیش بینی شده است.وزیر 
ایران  ادامه داد:  صنعت، معدن و تجارت 
آلمانی  موسسه  یک  با  قراردادی  خودرو 
و سایپا قراردادی با یک موسسه اتریشی 
سیلند  سه  موتورهای  طراحی  برای 
موتورها  این  کرده اند.  منعقد  کم مصرف 
4۶۰ اسب بخار داشته و مصرف سوخت 
آنها پنج لیتر در 1۰۰ کیلومتر خواهاد بود.
با  از یک سال است که  وی گفت: بیش 

مذاکره  حال  در  دنیا  دیزلی  موتورسازان 
با  سنگین  خودروهای  انشاا...  و  هستیم 

استاندارد یورو ۵ تولید خواهد شد.
ثبت  تیرماه  ابتدای  از  افزود:  نعمت زاده 
موتورسیکلت  انژکتوری  واردات  سفارش 
متوقف شد و به دنبال آن از مهرماه تولید 

موتورسیکلت انژکتوری آغاز شده است.
دستگاه  هزار   1۵ این که  بیان  با  وی 
موتورسیکلت برقی از ابتدای سال جاری 
در کشور مونتاژ شده است، تصریح کرد: 
نیز  برقی  تولید خودروهای  بر آن  عاوه 
است. صنعت  وزارت  اولویت های  جزو 
اظهار  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزیر 
کرد: بعضی وقت ها می گویند خودروهای 
داخلی، این تعداد آدم می کشد در حالی 
که راننده می کشد، چه ربطی به خودرو 
رانندگی  به  حواسش  باید  راننده  دارد؟ 
ادامه  اینگونه نیست.نعمت زاده  اما  باشد، 
داد: در گذشته می گفتند خودروهای پژو 
آتش می گیرند بررسی کردیم معلوم شد 
یک محموله شیلنگ بنزین از خارج وارد 
شده که مقاومت الزم را ندارد، در نتیجه 
لوله باز شده و بنزین آتش می گیرد.وی 
ایرانی  خودروسازان  کرد:  نشان  خاطر 
عیب  حل  برای  فراخوان  انجام  از  واقعا 
که  حالی  در  می کشند  خجالت  خودرو 
اعام کند  است که خودروساز  این هنر 
را  مشکات  این  ما  تولیدی  خودروهای 

داشته بیاورید تا رفع عیب شود.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی 
کشور، از بررسی ساز و کار دریافت 11 
و  انتخابات شوراهای شهر  رای  میلیون 
الکترونیک خبر داد و  روستا به صورت 
گفت: نتیجه بررسی مجلس تا دو هفته 

دیگر مشخص خواهد شد.
محمدجواد کولیوند در گفتگو با مهر، با 
اشاره به وعده سه ماه قبل دولت برای 
ارائه »الیحه جامع انتخابات« به مجلس، 
اظهار داشت: آن زمان گفته شد که طی 
یک ماه و نیم آینده این الیحه به مجلس 

می آید، اما هنوز ارائه نشده است.
وی با بیان اینکه الیحه جامع انتخابات 
1۶۶ ماده دارد، خاطرنشان کرد: با این 
مجلس  اینکه  به  توجه  با  و  وضعیت 
درگیر بودجه 9۶ شده است، این الیحه 

قطعاً به انتخابات سال آینده نمی رسد.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی 
کشور با اشاره به محتوای الیحه جامع 
قوانین  یکپارچه کردن  انتخابات، گفت: 
مربوط به چهار انتخابات شوراها، مجلس، 
رهبری  خبرگان  و  جمهوری  ریاست 
اباغی  کلی  سیاست های  پیش بینی  و 
مسائل  حوزه  در  ویژه  به  انقاب  رهبر 
نیز شفاف تر  و  تبلیغات  و  نامزدها  مالی 
و  بررسی صاحیت ها  کار  و  ساز  شدن 
اعام کتبی دالیل رد صاحیت نامزدها 
به خودشان، از مهمترین بخش های این 

الیحه است.
بر  نظارت  مرکزی  هیأت  رئیس  نایب 
به  اشاره  با  ادامه  در  شوراها  انتخابات 
استانی،  نظارت  هیأت های  شکل گیری 
انتخابات  برای  بخش ها  و  شهرستانی 
اخیر، خاطرنشان  ماه  شوراها طی چند 
برخی  استان ها،  برخی  در  تنها  کرد: 
تشکیل  شهرستانی  نظارت  هیأت های 
تمام  نیز  آنها  کار  زودی  به  که  نشده 

می شود.
کار  بعدی  گام  کرد:  تصریح  کولیوند 
انتخابات  بر  نظارت  مرکزی  هیأت 
شهرستانی  هیأت های  آموزش  شوراها، 

و بخش ها و ناظران سر صندوق هاست، 
چرا که احتمال دارد در برخی حوزه ها 
رأی گیری در انتخابات شوراها به صورت 

الکترونیک انجام شود.
موضوع  این  جزئیات  توضیح  در  وی 
اظهار داشت: وزارت کشور پیش از این 
در  است که می تواند  اعام کرده  ما  به 
 11 روستا  و  شهر  شوراهای  انتخابات 
به  را  رأی  میلیون   4۰ از  رأی  میلیون 
الکترونیک دریافت کند؛ بر این  صورت 
از طرف مجلس   IT تیم  اساس ما یک 
حاضر  حال  در  که  کرده ایم  تعیین 
و  ارزیابی سخت افزار  و  بررسی  مشغول 
نرم افزار ارائه شده از سوی وزارت کشور 

هستند.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی 
کشور با تأکید بر اینکه انجام رأی گیری 
در  است،  شدنی  الکترونیک  صورت  به 
هفته  دو  تا  کرد:  عین حال خاطرنشان 
مجلس   IT تیم  بررسی  نتیجه  دیگر 
وزارت  نرم افزار  و  سخت افزار  روی  بر 
کشور مشخص می شود و با ارائه تاییدیه 
الکترونیکی  کیفیت  و  کمیت  مجلس، 
برگزار شدن انتخابات شوراها نیز معلوم 

خواهد شد.

کولیوند خبر داد: امکان اخذ ۱۱ میلیون 
رای الکترونیک شوراها

قاچاق  با  مبارزه  مرکزی  ستاد  سخنگوی 
کاال و ارز: سربازان گمنام امام زمان )عج( 
ترکیه  از  قاچاق مصنوعات طا  بزرگ  باند 
به داخل کشور را شناسایی و منهدم کردند.

قاسم خورشیدی در مصاحبه با خبرگزاری 
صدا و سیما، با بیان اینکه در این باند 23 
در  نفر   1۶ گفت:  اند  شده  دستگیر  نفر 
استان  در  نفر   ۵ غربی،  آذربایجان  استان 
در  کردستان  استان  در  نفر   2 و  اصفهان 

بازداشت به سر می برند.
استان  در  دستگیرشدگان  افزود:  وی 
اعتراف کردند در یکسال  آذربایجان غربی 
طا  مصنوعات  جاسازی  طریق  از  گذشته 
مرحله   12 طی  مسافربری  اتوبوسهای  در 
مبادرت به واردات 2۵4 کیلو و 4۰۰ گرم 

طا به داخل کشور کرده اند.
قاچاق  با  مبارزه  مرکزی  ستاد  سخنگوی 
محموله  ارزش  اینکه  بیان  با  ارز  و  کاال 
کشف شده 1۵ میلیارد تومان است افزود: 
براساس اعترافات این افراد ، بر روی برخی 
داخلی  کارگاههای  کد  مصنوعات  این  از 
بازار  ایرانی در  ایران حک و بعنوان کاالی 

به فروش می رسیده است.
با  مبارزه  ستاد  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
قاچاق طا  با  مبارزه  در  ارز  و  کاال  قاچاق 
 94 سال  در  که  شود  می  برآورد  گفت: 
حدود 3 میلیارد دالر طا به کشور قاچاق 
ستاد  این  خاطر  همین  به  باشد  شده 
تمهیدات ویژه ای را برای مبارزه با آن در 

نظر دارد.

ارزش  بر  مالیات  دریافت  وی گفت: حذف 
افزوده در صورت ورود موقت طای خام و 
شمش به شرط صادرات، یکی از این موارد 

است که ازجانب دولت اباغ شده است.
از  افزوده  ارزش  اینکه دریافت  بیان  با  وی 
به  محدود  باید  شده  ساخته  طای  خود 
شود  طا  ارزش  کل  نه  و  ساخت  اجرت 
حال  در  ستاد  نیز  رابطه  این  در  گفت: 
رایزنی با دولت است تا پس از تصویب در 
 ، اجرت ساخت  از  این پس فقط  از  دولت 

ارزش افزوده گرفته شود.
قاچاق  با  مبارزه  مرکزی  ستاد  سخنگوی 
مغز  حاوی  تریلر  یک  کشف  از  ارز  و  کاال 
افغانستان در  ، مغز گردو و کشمش  بادام 

استان یزد خبر داد.
یک  محموله  این  گفت:  خورشیدی  قاسم 

میلیارد تومان ارزش داشته است.
بـه  تدریـج  بـه  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
بـازار شـب عیـد نزدیـک مـی شـویم و بـه 
قاچـاق  بـا  مبـارزه  سـتاد  خاطـر  همیـن 
کاال تمهیـدات ویـژه ای را بـرای مبـارزه با 
کاالهـای قاچـاق مـورد نیاز مردم در شـب 
عیـد در نظـر گرفته اسـت گفت: به سـتاد 
کشـاورزی  جهـاد  وزارت  و  بـازار  تنظیـم 
اعـام کردیـم کـه از حـاال برای بازار شـب 

عیـد تمهیـدات الزم را بیندیشـند.
قاچاق  با  مبارزه  مرکزی  ستاد  سخنگوی 
اعام شده  اساس  این  بر  ارز گفت:  و  کاال 
و  شده  برآورد  مردم  تقاضای  که  است 
و در صورت  با آن کاالی داخلی  متناسب 

مبادی  از  خارجی  کاالی  نکردن،  کفایت 
تا زمینه  وارد کشور شود  قانونی  و  رسمی 
بازار شب  قاچاق در  برای جوالن کاالهای 

عید بوجود نیاید.
دستگاه های  همچنین  گفت:  خورشیدی 
کاشف موظف شده اند که کنترلهای خود 
مبادی  در  عید  شب  بازار  تنظیم  برای  را 

ورودی و خروجی کشور شدیدتر کنند.
قاچاق  با  مبارزه  مرکزی  ستاد  سخنگوی 
کاال و ارز گفت: از ابتدای سال آینده همه 
قانونی  وارداتی  و  داخل  تولید  سیگارهای 
رهگیری  و کد  کاال  تولید، شناسه  مبدا  از 

دریافت و سپس وارد بازار خواهد شد.
این ترتیب به  افزود: به  قاسم خورشیدی  
نظر می رسد ورود سیگار قاچاق به کشور 

تا حد زیادی کنترل شود. 
وی گفت : در 9 ماهه امسال یک میلیارد و 
2۵۰ میلیون نخ سیگار قاچاق کشف شده 
است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

3۰۰ درصد رشد نشان می دهد . 

قاچاق  با  مبارزه  مرکزی  ستاد  سخنگوی 
دهد  می  نشان  برآوردها  افزود:  ارز  و  کاال 
که مصرف ساالنه کل کشور ۵۵ میلیارد نخ 
سیگار است که با توجه به برنامه ریزی ها 
بیش  یعنی  نخ  میلیارد   4۵ حدود  امسال 
از 8۰ درصد نیاز از محل تولیدات داخلی 

تامین می شود . 
در  مبارزه  تشدید  به  توجه  با   : گفت  وی 
این بخش انتظار می رود که امسال شاهد 
به  سیگار  قاچاق  حجم  محسوس  کاهش 

داخل کشور باشیم . 
برخی  برای  تقاضا  به  اشاره  با  خورشیدی 
در  سیگار  معروف  تجاری  های  نشان  از 
وارد  زمینه  همین  در  افزود:  کشورمان 
مذاکره و تعامل با وزارت صنعت ، معدن و 
تولید مشترک  امکان  برای بررسی  تجارت 
با این برند ها و یا نحوه واردات  در داخل 
کشور  داخل  به  محصوالت  این  قانونی 
روند  مذاکرات  این  خوشبختانه  و  هستیم 

خوبی را طی می کند.

کشف و انهدام باند قاچاق طال

دلیل تعطیلی برخی صنایع از نگاه وزیر صنعت؛

به روز رسانی مراکز تولیدی در اولویت
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به  اعتباری،  مؤسسات  و  بانک  ها 
عنوان اصلی  ترین تأمین  کنندگان 
منابع مالی خانوارها، می  توانند نقش 
مهمی در تأمین اعتبار تقاضای آنها و 
بالطبع، هدایت الگوی مصرف آنها به 
سمت خرید کاالهای مجاز و تحریم 

خرید کاالهای قاچاق داشته باشند.
قاچاق کاال، در همه کشورهای جهان 
 - اقتصادی  معضل  یک  عنوان  به 
اجتماعی شناخته شده است. پدیدۀ 
ناهنجار قاچاق، یک عامل بازدارنده و 
مشکلی پیچیده و چند بعدی است 

که ریشه  ی آن در حوزه  های ملی و بین  المللی 
نهفته است. مبارزه با قاچاق کاال، نیازمند عزم ملی و 
توجه دقیق به شاخص  های علمی است. تجارب قبلی 
نشان داده که در مبارزه با قاچاق کاال، تدوین قوانین، 
حمایت از تجارت و تولید داخلی ومهم تر از همه، 
هدایت الگوهای مصرف، نقش مؤثری دارند. یکی از 
اصلی  ترین اهرم  های اقتصادی در تأمین منابع مالی 
در جهت دهی به الگوی مصرف، بانک  ها و مؤسسات 
اعتباری هستند که در این مقاله خانم مونا آشتیانی، 
این  نقش  درستی  به  اجتماعی  اقتصاد  کارشناس 
موضوع را در کنترل پدیده قاچاق مورد بررسی قرار 

داده اند.
نقش موثر سیاست های مالی در تصحیح الگوی 

مصرف و کنترل پدیده قاچاق
این  اقتصادی مطرح شده است،  چنانچه در اصول 
عرضه و تقاضا است که دو سمت اصلی هر بازاری را 
شکل می دهند و تا زمانی که تقاضایی وجود نداشته 
باشد، عرضه هم نمی  تواند رشد پیدا کند. در نتیجه 
قاچاق،  محصوالت  عرضه  کنترل  راه  های  از  یکی 
مانند هر محصول دیگری، کنترل تقاضای بازار چنین 
محصوالتی است. درواقع مدیریت بودجه و هزینه و 
مدیریت تقاضا چه در سطح خرد )خانواده ها( و چه 
در سطح کان )سازمان ها و نهادهای دولتی و ملی( 
از جمله عوامل کلیدی در تغییر موفق الگوی مصرف 
است. لذا طراحی سیاست  های مناسب نهادهای مالی 
و اقتصادی مؤثر در این حوزه، از جمله راهکارهای 
کاالهای  مصرف  کاهش  و  کنترل  در  غیرمستقیم 
قاچاق محسوب می  شود.یکی از اصلی ترین اهرم های 
اقتصادی در تأمین منابع مالی، بانک ها و مؤسسات 
اعتباری هستند. سرمایه خرد یا میکروفاینانس، ابزاری 
اثبات شده برای کنترل تقاضا در مقیاس گسترده 

است. 
 این ابزار توانمند، وام  های خرد یا میکروکردیت را در 
اختیار متقاضیان قرار می  دهد تا بتوانند خود را در 
مسیر پاسخگویی به تقاضایشان توانمند سازند. خانواده 
ها برای افزایش مصرف، از درآمد و ثروت خود استفاده 
می کنند و زمانی که دیگر درآمد و ثروتشان کافی 
نباشد، برای رفع نیازهای خود و حفظ یا افزایش سطح 
رفاه خود، قرض می گیرند و به این ترتیب نقدینگی 

 شان افزایش می  یابد. از آنجایی که نقدینگی یکی از 
متغیرهای اساسی در اقتصاد به شمار می رود، کنترل 
و مدیریت صحیح آن، هدایت الگوی مصرف وتقاضا 
را درپی خواهد داشت. بنابراین، تأمین اعتبار و ارائه 
تسهیات از سوی بانک ها، نقش کلیدی در تعیین 

اولویت مصارف خانواده ها دارد.
اعتباری  مؤسسات  و  ها  بانک   راهکارهای  از جمله 
تسهیات  اعطای  خانوارها،  مصارف  مدیریت  برای 
»مشروط« است. به این ترتیب که در چنین طرح 
 هایی، وام گیرندگان، تنها در صورت هزینه کردن 
طرف  مشخص  های  فروشگاه   در  تسهیات  مبالغ 
قرارداد بانک  ها و مؤسسات اعتباری، می توانند از 
بانک  ها  این  بهره  مند شوند. درنتیجه  وام  مزایای 
هستند که مسیر هزینه کرد اعتبارات ملی را مشخص 
می  کنند. بانک ها با درنظر قرار دادن اهمیت حمایت 
و گسترش تولیدات داخلی و همچنین جلوگیری از 
خرید کاالهای قاچاق، امکان خرید از فروشگاه  هایی را 
فراهم می  کنند که استانداردهای ملی را رعایت کرده 
باشند و همسو با اهداف کان اقتصادی و اجتماعی 
کشور عمل کرده باشند. در واقع بانک  ها با اقدامی 
دوسویه، هم از جانب مصرف  کننده و هم از طرف 
کاالهای  نفع مصرف  به  را  کننده، شرایطی  عرضه  
استاندارد تولید داخل فراهم می  آورند. به این صورت که 
هم با ارائه تسهیات »مشروط« به خانوارها، آنها را به 
خرید تولیدات مجاز داخلی تشویق می  کنند و درواقع 
با ایجاد تنگنای مالی آنها را از خرید کاالی قاچاق منع 
می  کنند و از طرف دیگر، با ایجاد بازار رقابتی بین 
عرضه  کنندگان کاالها، آنها را به ارائه محصوالت مجاز 
و مطابق با اصول و قوانین ملی کشور دعوت می کنند.

کالم آخر
بانک  ها و مؤسسات اعتباری، به عنوان اصلی  ترین 
تأمین  کنندگان منابع مالی خانوارها، می  توانند نقش 
مهمی در تأمین اعتبار تقاضای آنها و بالطبع، هدایت 
الگوی مصرف آنها به سمت خرید کاالهای مجاز و 
تحریم خرید کاالهای قاچاق داشته باشد اما متاسفانه 
در حال حاضر شاهد هستیم که وام ها از مدیریت و 
ساماندهی خوبی برخوردار نیست و نتیجه آن است 
که تصور عموم مردم به این سمت سوق یافته است 
که نظام بانکی ما هیچ عزم جدی برای مقابله با کاالی 

قاچاق و خروج ارز از کشور ندارد.

آگهی مفقودی
  KA 24938223 Y سند کمپانی سواری کار نیسان رونیز مدل 1388 به شماره موتور 
به شماره شاسی PTBGNLEMD 22۷۰91۷۵ به رنگ نوک مدادی روشن 
به نام سید رامین سجادی به شماره انتظامی ایران 82-۶41ج23 مفقود گردید، 

از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی ماشین سواری پراید مدل 138۷ شماره شهربانی 82-
بنام   S 824ص9۵ شماره موتور 2۶۷۰8۶1 شماره شاسی 141228۷8۷29۵۰ 

جواد رجب پورشوبی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
-82 ایران  انتظامی  شماره  به   139۰ مدل   SX131 سایپا  سواری  سبز  برگ 
13۵ج22 به شماره موتور 42۷۵188 به شماره شاسی 341229۰9۷3813S  به 

نام سید حسین هاشمی کروئی مفقود گردید، از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
82-۷۵2م۵1  شهربانی  شماره   1389 مدل   4۰۵ پژو  سواری  ماشین  سبز  برگ 
  ۰22۷۶3AE1CA11NAAM شاسی  شماره   124891۰۵۰1۷ موتور  شماره 

بنام سامان رضا زاده کلنگاه مفقود از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

دادنامه
کاسه پرونده: 93/8۰/ ش11     شماره دادنامه:93/4/22-22۰

مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم شورای حل اختاف بهشهر- روبروی بیمارستان مهر
خواهان: رامین مالدار فرزند محمد با وکالت مهدی نوروزی به آدرس: بهشهر خ امام 

جنب بانک ملی مرکزی مجتمع یادگار ط اول
خوانده: رضا نصیری مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه
رای قاضی شورا

آقای رامین مالدار فرزند محمد طی دادخواستی  از  بوکالت  نوروزی  آقای مهدی 
بطرفیت آقای رضا نصیری خواستار مطالبه مبلغ 4۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) باستناد یک 
فقره سند عادی که بامضاء خوانده رسیده و حکایت از اقرار خوانده به بدهکاری 
اش به خواهان داشته( و خسارت تاخیر در تادیه آن مطابق تعهد نامه و حق الوکاله 
وکیل و هزینه دادرسی گردیده است که خوانده علی رغم دعوت ایشان بصورت 
نشر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه ای دال بر برائت ذمه اش و 
رد مستندات ابراری خواهان ارائه ننموده است بدین رو و با عنایت به قاعده فقهی 
اوفو بالعقود دعوی خواهان را وارد دانسته و باستناد مواد 1۰و 219 از قانون مدنی 
مبلغ  تودیع  به  را  خوانده  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  از  مواد 198و۵1۵و۵22  و 
از  تادیه  در  تاخیر  پرداخت خسارت  و  خواسته  اصل  بعنوان  ریال   4۵/۰۰۰/۰۰۰
تاریخ مندرج در تعهد تا یوم االجرا براساس میزان اعامی در برگه تعهد و حق 
و مبلغ  اجرا محاسبه خواهد شد  تعرفه که هر دو در زمان  الوکاله وکیل مطابق 
یکصد و پنجاه هزار ریال از بابت ابطال تمبر هزینه دادرسی له خواهان محکوم و 
اعام می نماید رای صادره غیابی بوده و و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق 
خواهان محکوم و اعام می نماید این رای حضوری و ظرف مهلت 2۰ روز پس از 
اباغ قابل واخواهی در این شورا و آنگاه ظرف مهلت بیست روز شایان تجدید نظر 

در دادگاه عمومی بهشهر است. م.الف: 9۵۰828 
صداقت قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختالف بهشهر

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
خانم سیده بانو طاهری فرزند سید نقی به شرح دادخواستی که به شماره  9۵-
نموده  وراثت  انحصار  گواهی  صدور  درخواست  گردیده   ثبت  شورا  این   8/۶2۶
شماره  به  عبدالمناف  سید  فرزند  خالقی  لیا  سیده  شادروان  که  داشته  اعام  و 
خود  دائمی  اقامتگاه  در   1392/1/2 تاریخ  در  بهشهر  از  صادره   2۵۵ شناسنامه 

شهرستان بهشهر فوت نموده و وراثه/ حین الفوت وی عبارتند از/ عبارتست از:
1- سیده زهرا طاهری فرزند سید نقی ش ش ۶ صادره بهشهر ت ت 1338 دختر 

متوفی
2- سیده گلچهره طاهری فرزند سید نقی ش ش ۵۶4 صادره بهشهر ت ت 133۶ 

دختر متوفی
بانو طاهری فرزند سید نقی ش ش ۶۵۵ صادره بهشهر ت ت 1341  3- سیده 

دختر متوفی
و ال غیر اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه ای ازمتوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا 

مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد. م.الف: 9۵۰831
قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف بهشهر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  139۵۶۰31۶۰۰1۰۰844۵ مورخ 139۵،9،2۰ ورای اصاحی 
قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   139۵،9،3۰ مورخ   139۵۶۰31۶۰۰1۰۰91۵۵
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد 
ناحیه یک  تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی   ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه 
از  بشماره شناسنامه2۰8  صادره  ویسمراد   فرزند  آبادی  باقر  مرادی  علی  اعیان 
کرمانشاه در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 1۰1،2۵متر مربع پاک 
1و۵ اصلی باعرصه موقوفه واقع در خیابان طالقانی محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روزبنام مالک عرصه اداره کل اوقاف 
به  استان کرمانشاه  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  وامور خیریه 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
اعتراض طبق  و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  است در صورت  نمایند.بدیهی 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 139۵،11،1۰
تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۵،11،2۶

جعفرنظری رئیس ثبت اسناد وامالک کرمانشاه

آگهی احضار متهم 
خانم سمیه یزدانی ولشکایی

در پرونده کاسه 94۰۶۰۶ شعبه سوم دادیاری دادسرای شهرستان بهشهر موضوع 
شکایت افروز غفاری با توجه به دالیل موجود در پرونده متهم هستید به مزاحمت 
تلفنی لذا در مهلت یکماه از تاریخ انتشار این آگهی می توانید با حضور در این 
شعبه از دادیاری از خودتان دفاع نمایید در صورت عدم حضور برابر مقررات اتخاذ 

تصمیم می گردد. م.الف: 9۵۰82۵
دادیار شعبه سوم دادیاری دادسرای بهشهر- حسین خانزاده

دادنامه
پرونده کاسه 8۶۰998194۷۷۰۰۰21 شعبه 1۰2 دادگاه کیفری دو شهرستان 

بهشهر )1۰2 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9۵۰99۷194۶9۰139۶ 
شکات: 1- آقای قاسمعلی خواجوی فرزند کرامت به نشانی گلوگاه کمربندی غربی 
روبروی مسجد ابولفضل 2- خانم اله اوانی فرزند قلی به نشانی مازندران – گلوگاه- 
فرزند  خواجوی  فاطمه  خانم   -3 )ع(  ابولفضل  مسجد  روبروی  غربی  کمربندی 

قاسمعلی به نشانی مازندران – گلوگاه کمربندی غربی روبوری مسجد ابولفضل 
نشانی  به  همگی  سیفی  افشین  آقای   -2 موسوی  ولی  سید  آقای   -1 متهمین: 
الیگودرز 3- آقای رحمان محمودی فرزند محمدرضا به نشانی خلیل شهر علمدار 
محله 4- آقای عبداله سلیمی فرزند حسن به نشانی شهرستان بهشهر فراش محله 
کوچه مسجد صاحب الزمان منزل ابکار ۵- خانم صنم خواجوی ۶- آقای کرامت 
کانون  روبروی  گلوگاه خیابان 1۵ خرداد   – مازندران  نشانی  به  خواجوی همگی 
به  همگی  خواجوی  جواد  محمد  آقای   -8 خواجوی  ابولفضل  آقای   -۷ فرهنگی 

نشانی مازندران – گلوگاه کمربندی غربی روبروی مسجد ابوالفضل 
اتهام ها: 1- مشارکت در کاهبرداری پانزده میلیون تومان وجه نقد با ارائه سکه 

های جعلی تاریخی 2- معاونت در کاهبرداری پانزده میلیون تومان وجه نقد 
رای دادگاه- در خصوص اتهام 1- آقایان 1- رحمان محمودی فرزند محمد رضا 
فاقد   – رباط  شهر-  خلیل  ساکن  رشت  اهل  سواد جوشکار  با  متولد 13۵3-   –
سابقه کیفری – متاهل – آزاد با تودیع وثیقه 2- سید ولی موسوی اهل و ساکن 
الیگودرز فاقد سایر مشخصات به علت عدم حضور در دادسرا و دادگاه 3- افشین 
سیفی اهل و ساکن اهل و ساکن الیگودرز فاقد سایر مشخصات به علت عدم حضور 
در دادسرا و دادگاه دائر بر هر سه نفر مشارکت در کاهبرداری به مبلغ یکصد و 
پنجاه میلیون ریال با ارائه سکه های جعلی تاریخی 4- عبداله سلیمی فرزند حسن 
متولد 133۰- باسواد- شیعه – دارای سابقه کیفری – متاهل- راننده – آزاد با 
بر معاونت در کاهبرداری موضوع  – دائر  – اهل و ساکن گلوگاه  معرفی کفیل 
شکایت آقای قاسمعلی خواجوی فرزند کرامت – متولد 13۵1 شغل آزاد – باسواد- 
اهل و ساکن گلوگاه که بعد از فوت وی در سال 1392 )ورثه وی آقایان کرامت 
خواجوی – محمد خواجوی و ابولفضل خواجوی و خانم ها صنم خواجوی- الهه 
اوانی و فاطمه خواجوی( تقاضای تعقیب و مجازات متهمین فوق الذکر را نموده اند 
این دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده – کیفر خواست صادره از سوی 
مرجع  گزارش  الذکر-  فوق  – شکایت شکات  بهشهر  انقاب  و  عمومی  دادسرای 
عدم  و  دادسرا  در  چهارم  و  اول  های  ردیف  متهمین  اعتراف  و  اقرار   – انتظامی 
حضور کلیه متهمین در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری 
قانون  به ماده یک  با استناد  فلذا  را محرز و مسلم دانسته  الذکر  نامبردگان فوق 
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختاس و کاهبرداری متهمین ردیف های اول 
تا سوم را عاوه بر پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق 
دولت جمهوری اسامی ایران محکوم می نماید و متهم ردیف چهارم آقای عبداله 
سلیمی را به یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از اباغ واقعی قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان مازندران می باشد.
م الف 950830 رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو بهشهر

آگهی احضار متهم
خانم آیدا انصاری

در پرونده کاسه 94۰992 شعبه سوم دادیاری دادسرای شهرستان بهشهر موضوع 
شکایت جعفر قلیان با توجه به دالیل موجود در پرونده متهم هستید به توهین از 
طریق پیامک لذا در مهلت یکماه از تاریخ انتشار این آگهی می توانید با حضور در 
این شعبه از دادیاری از خودتان دفاع نمایید در صورت عدم حضور برابر مقررات 

اتخاذ تصمیم می گردد. م.الف: 9۵۰824
دادیار شعبه سوم دادیاری دادسرای بهشهر- حسین خانزاده

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

آقای  حبیب صحرایی  فرزندسان احمد  درخواست رسیدگی به قول نامه عادی 
خود را از پاک 118،4۶2 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه 
و  خریداری  وغیره  فرد  کریمی  حاتم  آقای  از  که  بالوک  بان  زمین  به  معروف 
درخواست سند مالکیت نموده و پرونده نیز تحت کاسه  92-4۶8 تشکیل و به 
هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی  شماره 
/  9۵ حکم به صدور سند مالکیت   ۷ / 139۵۶۰31۶۰۰۷۰۰1۰31  مورخ 24 
یک باب خانه و دکان به مساحت ۵۵ / 2۷۷ متر مربع به نام آقای حبیب صحرایی 
صادر نموده است و نام مالکین اولیه پاک مزبور آقایان اخوان صدیقی و سازمان 
مسکن و شهرسازی کرمانشاه می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی 
می شود تا چنانچه کسانی که نسبت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت 
اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به 
دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای حبیب صحرایی خواهد نمود صدور 

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

تاریخ انتشار اول  2۵ / 1۰ /   139۵
تاریخ انتشار دوم 1۰ / 11/   139۵

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
آگهی اباغ وقت دادرسی وضمائم نسخه ثانی دادخواست 

حسب پرونده کاسه  9۵۰۵8۰ خانم سمیرا محمدی فرزند مظفر دادخواستی به 
خواسته طاق بطرفیت سعدی ویسمرادی فرزند کریم مطرح نموده که با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده واجازه دادگاه وتجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی 
مدنی به وی اباغ میشود ودر روز 139۵/12/1۵ راس ساعت 1۰ در جلسه دادگاه 

حاضر ودر غیر اینصورت دادگاه برابر محتویات پرونده رسیدگی خواهد نمود/
مدیر دفتر شعبه 1 حقوقی دادگستری شهرستان جوانرود

آگهی فقدان سند مالکیت
احتراما شهرداری روانسر حسب درخواست وارده به شماره  139۰/8/29-312۵ 
اثر  بر  13۷روانسر  رسمی  اسناد  دفتر  شده  مصدق  استشهادیه  دوبرگ  به  منضم 
اسباب کشی مدعی فقدان سند مالکیت شماره سریال ۷28۷3۵ مربوط به خود 
تحت پاک 2۵9۰ فرعی از ۵2 اصلی روانسر واقع در بخش 12 کرمانشاه گردیده 
است الزم به ذکر است که سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 
128 متر مربع تحت پاک 2۵9۰ فرعی از ۵2 اصلی روانسر واقع در بخش 12 
کرمانشاه سریال ۷28۷3۵ در مورخه 139۵/۶/29 بنام شهرداری روانسر صادر و 
تسلیم گردیده است ودرقید بازداشت وبیع الشرط نمی باشد لذا مراتب در اجرای 
ماده 12۰ آئین نامه قانون ثبت و تبصره آن در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله ویا وجود سند مالکیت نزد خود هستند از 
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه ی اصل سند 
المثنی سند مالکیت  اینصورت  نمایند در غیر  اداره تسلیم  این  به  مالکیت  کتبا 

پس از انقضای مهلت مقرر قانونی مذکور طبق مقررات صادر وتسلیم خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد وامالک روانسر – کاظمی

تاریخ انتشار   139۵/11/1۰

متن آگهی 
به  موسیوند  محمدحسین  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  خادمی  محمد  خواهان 
خواسته مطالبه وجه سفته ماده 9 تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 شورای حل اختاف مجتمع قدوسی شهرستان 
خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام )ره( میدان عدالت دادگستری کل استان 
لرستان ارجاع و به کاسه 9۵۰998۶۶9۰2۰۰۵۷۵ ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 139۶/1/1۵ روز سه شنبه و ساعت ۰9:3۰ تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب 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 اطاع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
شورای حل اختالف شعبه 2 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد .

آگهی احضار متهم 
دادیاری  نهم  شعبه   9۵1۰4۰۶۶11۰۰۶۰49 شماره  پرونده  محتویات  حسب 
دادسرای عمومی و انقاب شهرستان خرم آباد آقای مسعود حسینی به اتهام ایراد 
جرح عمدی با قمه تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت و به 
تجویز ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری 
مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در 
این شعبه حاضر و اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در مهلت تعیین 

شده تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید. 
دادیار شعبه نهم دادسراعمومی و انقالب شهرستان خرم آباد –یونس آزادپور.

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای نریمان حیدری دارای شناسنامه شماره 19۶به شرح دادخواست به کاسه 
9۵۰23۵ ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که 
شادروان لهراسب حیدری بشناسنامه 48 درتاریخ94/12/21دراقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
1-نریمان حیدری به ش ش 19۶ نسبت فرزند
2-قاسم حیدری به ش ش 131 نسبت فرزند
3-مهران حیدری به ش ش ۵4 نسبت فرزند

4-سجاد حیدری به ش ش ۷۶۷ نسبت فرزند
۵-مهدی حیدری به ش ش ۵۷ نسبت فرزند

۶-مریم حیدری به ش ش 4۶۷۰۰421۵۷ نسبت فرزند
۷-ایران شیروانی به ش ش 3۷83 نسبت همسردائمی

نماید  می  آگهی  یکمرتبه  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
تاهرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف  

یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
شورای حل اختالف شماره 4 فارسان

تنها چند روز از مراسم تحلیف »دونالد ترامپ« به عنوان 
با  وی  که  گذرد  می  آمریکا  جدید  جمهوری  رییس 
اختیارات ویژه سعی در پیاده سازی شعارهای انتخاباتی 

خود در پیوند با مهاجران و پناهندگان دارد.
فرمان منع صدور روادید در حالی شهروندان هفت کشور 
از جمله ایران را از ورود به آمریکا باز می دارد که راه 
بزرگترین رویدادهای  برای شهروندان کشورهایی که 
تروریستی را در ایاالت متحده رقم زده اند، همچنان 

باز است.
گمانه زنی ها در مورد تفاوت رفتار انتخاباتی ترامپ با 
وضعیت عملکرد وی در دوره ریاست جمهوری تاکنون 
اشتباه از آب درآمده است. تا هفته گذشته و پیش از 
ورود ترامپ به کاخ سفید، مردم و صاحبنظران این حوزه 
انتظار فاصله گرفتن رییس جمهوری جدید از شعارهای 
هیجانی دوره رقابت های پرچالش انتخاباتی را داشتند 
اما گویی وعده های انتخاباتی در همان هفته نخست 
با بازنگری و اصاحاتی در سیستم مهاجرتی آمریکا در 
شرف تحقق اند. این بازنگری ابتدا در مورد مکزیک به 
عنوان همسایه جنوبی آمریکا و سپس برخی کشورهای 

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا صورت گرفت.
رییس جمهوری جدید ایاالت متحده پس از مراسم 
را  خود  تلویزیونی  وگوی  گفت  نخستین  تحلیف، 
چهارشنبه ششم بهمن ماه در مقابل دوربین شبکه »ای  
بی  سی نیوز« انجام داد و تاکید کرد کشورهایی که مایل 
هستند برای ما مشکات زیادی ایجاد کنند با محدودیت 
های ویزا مواجه خواهند شد. با این سخنان و همچنین 
پیام توییتری وی در روز قبل از آن )سه شنبه( مشخص 
بود که روی سخن ترامپ به چه گروه ها و کشورهایی 

است. 
 منع صدور روادید سدی
 در برابر تردد مسلمانان

ایجاد تنگناهای بیشتر برای جلوگیری از مهاجرت به 
آمریکا و اخراج مهاجران غیرقانونی از مهمترین وعده 
های انتخاباتی ترامپ به شمار می رفت. او در تشریح 
برنامه های خود طی 1۰۰ روز نخست دوره ریاست 
جمهوری از بیرون راندن 2 میلیون مهاجر غیرقانونی و 
همچنین اجرای حکم زندان برای مهاجرانی که پس از 
اخراج به طور مجدد برمی گردند، سخن به میان آورد. 
اما مشخص بود که وی در قبال اقلیت مسلمان آمریکا، 
رفتاری تبعیض آمیز و سختیگرانه تری در پیش خواهد 
اجرایی  دستورالعمل  همان  یا  اجرایی  فرمان  گرفت. 
ترامپ با عنوان منع صدور روادید و اعطای پناهندگی را 
می توان در این راستا تفسیر کرد؛ فرمانی که گفته می 
شود چهارشنبه گذشته به امضا ترامپ رسیده و آیین 
نامه اجرایی آن از جانب وزارت امنیت داخلی این کشور 

طی روزهای آینده اباغ خواهد شد. 
این دستور ریاست  از  اخیر بخشی  رویترز درروزهای 
جمهوری را انتشار داد که بر پایه آن، شهروندان هفت 
ایران، عراق، سودان، سومالی، لیبی ،  کشور از جمله 
سوریه و یمن اجازه ورود به آمریکا را نخواهند داشت. 

برای  روز(   3۰( موقت  طور  به  ویزا  صدور  همچنین 
شهروندان این کشورها در سفارتخانه های آمریکا ممنوع 
خواهد شد. این مدت یک ماهه در صورت همکاری 
امنیتی  اطاعات  ارایه  در  هفتگانه  نکردن کشورهای 
شد.  خواهد  تمدید  دوباره  آمریکا  به  خود  شهروندان 
افزون بر آن، آمریکا همچنین پذیرش پناهنده از سوریه 
را تا اطاع ثانوی و پذیرش پناهنده از هر کشور دیگری 
را تا 4 ماه )12۰ روز( ممنوع اعام کرد که این بند نیز 

قابل تمدید است.
این  اگر  که  باورند  این  بر  تحلیلگران  و  کارشناسان 
با  که  بسا  چه  شود  اجرا  مرحله  وارد  دستورالعمل 
تمدیدهای پیاپی به رویه ای پایدار تبدیل شود در نتیجه، 
مقابله با آن سودبخش و کارساز نخواهد بود. البته این 
موضوع که چرا پیش نویس این سند قبل از اجرا و انتشار 
از جانب رسانه های گوناگون آمریکا  از طرف دولت، 
همچون رویترز انتشار یافته جای بحث و بررسی دارد. 
اعان دستور پیش از اجرا ممکن است به خاطر ارزیابی 
واکنش های مردم صورت گرفته باشد همان طور که 
مذاکرات محرمانه پشت درهای بسته در گفت وگوهای 
2 ساله هسته ای بارها به خارج درز کرد و از رسانه های 

آمریکایی به ویژه از طریق رویترز انتشار یافت. 
 نگاه گزینشی به مسائل امنیتی

اینکه چرا آمریکا با دستور تازه خود، ایران را به عنوان 
از کشورهای تهدیدساز به جهان معرفی کرده،  یکی 
دست کم برای مردم کشورمان موضوع تازه ای نیست. 
آغاز تحریم و ایجاد تنگنا علیه جمهوری اسامی ایران 
به اواخر دهه ۵۰ خورشیدی و رویداد تسخیر سفارت 
آمریکا در تهران برمی گردد. پس از آن رویداد نه تنها 
روابط دیپلماتیک 2 کشور برای همیشه قطع شد که 
در برهه های مختلف شاهد اعمال فشارهای اقتصادی 
در قالب تحریم علیه جمهوری اسامی بوده ایم؛ تحریم 
های ضدایرانی یکجانبه آمریکا به تدریج پس از مطرح 
شدن موضوع هسته ای ایران سویه دیگر به خود گرفت 

و اجماع جهانی را علیه ایران رقم زد. 

پارسال  تیرماه  در  ای  هسته  توافق  از  پس  چند  هر 
شماری از اشخاص حقیقی و حقوقی از فهرست تحریم 
ها خارج شدند اما هنوز برخی شخصیت های نظامی به 
ویژه فرماندهان سپاه پاسداران، مقام های قضایی و نیز 
مسووالن اجرایی و اقتصادی کشورمان به بهانه هایی 
چون نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم و غیره زیر 

تحریم های غرب با محوریت آمریکا قرار دارند.
تصمیم تازه دولت آمریکا درباره تغییر سیستم مهاجرتی 
اما در نوع خود بی سابقه بوده است چرا که تا پیش از 
این موضوع هیچ گاه قانون یا دستوری مبنی بر منع 
تردد برای شهروندان عادی ایرانی وجود نداشته است. 
در حالی که ترامپ با رونمایی دوباره از حادثه تروریستی 
11 سپتامبر سعی در نشان دادن ایران و ۶ کشور دیگر 
به تحرکات خرابکارانه دارد اما شواهد تاریخی از واقعیتی 
دیگر پرده بر می دارد؛ واقعیتی مبنی بر اینکه متحدان 
هراس  های  اقدام  اصلی  بازیگران  آمریکا،  ای  منطقه 

افکنانه در خاک این کشور بوده اند. 
این کشور که  تروریستی در  رویداد  بزرگترین  بانیان 
یازدهم سپتامبر 2۰۰1 اتفاق افتاد و منجر به کشته 
این هفت  اتباع  از  نه  تن شد،  هزار  شدن حدود سه 
کشور که از شهروندان عربستان سعودی بودند. در آن 
حمله تروریستی اعضای 19 نفری هواپیماربایان شامل 
1۵ عربستانی، 2 اماراتی، یک لبنانی و یک مصری می 
شدند. با نگاهی ساده به این آمار به خوبی مشخص است 
که شهروندان هفت کشور کنونی که در فهرست منع 
صدور روادید قرار گرفته اند، در خلق بزرگترین رویداد 

تروریستی آمریکا جایی نداشته اند. 
در سال 2۰1۵ و اقدامی تروریستی دیگر، 2 تن از اتباع 
پاکستانی ساکن عربستان در سن برناردینوی کالیفرنیا با 
تیراندازی خود 14 تن را کشتند. افزون بر آن، تازه ترین 
اقدام تروریستی در آمریکا سال گذشته میادی از جانب 
»عمر صدیق متین« یک فرد افغانی االصل انجام شد 
که وی با حمله مسلحانه به باشگاه شبانه اورالندو بیش 
از یکصد تن را کشته و زخمی کرد؛ رویدادی که مرگ 

 بارترین تیراندازی در تاریخ آمریکا لقب گرفت. 
طنز تلخ فرمان ترامپ اینجا است که شهروندان هیچ 
همچون  آمریکا  برای  ساز  بحران  کشورهای  از  یک 
عربستان، پاکستان و افغانستان که بزرگترین رویدادهای 
تروریستی را در تاریخ ایاالت متحده به ثبت رسانده اند 

در فهرست ممنوعان ورود به آمریکا قرار ندارند! 
نکته مهمتر این که پیدایش و تقویت گروه های مختلف 
تروریستی حاصل اقدامات زیاده خواهانه و مداخله جویی 
های نظامی آمریکا در آسیا و به ویژه منطقه خاورمیانه 
بوده است چرا که پس از حمله آمریکا به افغانستان در 
سال 2۰۰1 و حمله به عراق در سال 2۰۰3 این گروه 
ها پا به عرصه گذاشتند و امروز تمام جهان را تهدید 

می کنند.
 اعتراض به فرمانی عجوالنه، نسنجیده 

و تبعیض آمیز
از بیستم ژانویه و مراسم تحلیف ترامپ 1۰ روز بیشتر 
نمی گذرد. از همان روز نخست ورود ترامپ به کاخ 
از  موجی  شاهد  جهان  کشور  از ۶۰  بیش  در  سفید 
نارضایتی ها و نگرانی ها علیه اقدام های عجوالنه و 
نسنجیده ترامپ هستیم که زنان طیف اصلی حاضران 
در این تظاهرات را شکل داده اند. پس از آشکار شدن 
تصمیم های مهاجرتی ترامپ، مهاجران، وابستگان آنها و 
همچنین گروه های مدنی حامی مهاجران و پناهندگان 
به این جنبش مدنی ناراضی ملحق شده اند. چه بسا که 
با اجرای آن، اعتراضات در سطح گسترده تر و با خشونت 

بیشتری ادامه یابد. 
و  خواهان  آزادی  شهروندان،  تنها  که،  این  تر  جالب 
نهادهای مدنی نیستند که در گفتار و رفتار از اقدام 
های ترامپ ابراز انزجار کرده اند، استعفای دسته جمعی 
مقامات ارشد وزارت امور خارجه نمونه آشکار نارضایتی 
در درون دستگاه دولتی است. چهارشنبه گذشته پس 
از آشکار شدن سیاست های مهاجرتی دولت جدید، 
امور  »پاتریک کندی« معاون وزیر خارجه آمریکا در 
مدیریت به همراه سه نفر از مقامات ارشد این وزارتخانه 
شامل »جویس آن بار« معاون کندی در امور اداری، 
»میشل باند« معاون کنسولی وی و همچنین »جنتری 
او اسمیت« مدیر دفتر امور ماموریت های خارجی وزارت 

خارجه از سمت خود استعفا کردند. 
و سخن آخر اینکه سیاست مهاجرتی دولت جدید ایاالت 
متحده نه در واقع با هدف کاستن از رویدادهای احتمالی 
تروریستی بلکه با در نظر گرفتن ماحظات سیاسی 
طراحی و تنظیم شده است. حاصل این رویکرد افزایش 
نارضایتی عمومی، تحمیل شرایط دشوار بر مهاجران و 
وابستگان آنها در این کشور و همچنین مخدوش کردن 
چهره آمریکا به عنوان مدعی دموکراسی در جهان است. 
افزون بر آن، اجرای ممنوعیت افراد تحصیل کرده و 
مغزهای متفکر علمی به آمریکا بیش از هر موضوعی 
به واشنگتن آسیب می زند و ایاالت متحده را از جذب 

استعدادهای بی شمار محروم خواهد کرد.

نقش بانک ها و مؤسسات اعتباری درکنترل قاچاق جلوه سیاست یک بام و 2 هوا در فرمان مهاجرتی ترامپ
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پالسکو هشداری
 برای کل تهران 

مریم افصحی راد

روز پنجشنبه سی دی ماه  دل پایتخت سوخت و 
ویران شد، پاسکو ۵4 ساله در عرض چند ساعت 
نیست و نابود شد . تنها دو قدم مانده بود به بهار که 

خزان ماندگار شد.
همه  چیز از یک آتش سوزی به ظاهر کوچک شروع 
شد آتش سوزی که شاید از روی بی دقتی یا سهل 

انگاری رخ داد اما با داغی سنگین به پایان رسید.
رسانه  و  ها  روزنامه  اول  تیتر  و  سوخت  پاسکو 
های ملی و بین المللی شد  در روزگاری نه  چندان  
دورهمین ساختمان قدیمی  نان بسیاری از افراد را 
تأمین می کرد اما اینک ازآن خرابه ای بیش باقی 

نمانده است.
ساختمان پاسکو ۵4ساله با ویرانی خود جان های 
بسیاری را گرفت کودکانی را یتیم و مادرانی را داغ 
دار کرد ، تنها خدا خدا را می شنیدیم؛ که خدا کند 
زنده بمانند! اما  بلندای این ساختمان آسمان خراش 

داغی به بلندای تاریخ داشت .
پاسکو سقوط کرد خبری که در چند ثانیه جهان 
را متحیر کرد !چرا سوخت و چرا سقوط کرد؟ آنچه 
از خبرها شنیدیم و خواندیم متوجه شدیم  که 
ساختمان پاسکو به دلیل فرسوده بودنش چندین 
بار تذکر گرفته بود و آتش سوزی بهانه ای شد که 
عمر این ساختمان در دی ماه9۵ به پایان برسد. 
نه تنها تاش آتشنشانان بی فایده بود متاسفانه 
آتش پاسکو دامن آنها را نیز گرفت که تعدادی از 
آتشنشان ها زیر آوار شهید شدند و نام و یادشان 

همراه جاودانه شد.
اتفاق، حادثه ،بحران و ... هر آن چه بر روی آن نام 
می گذاریم دل پایتخت راسوزاند اما باید پرسید 
ساختمانهای  از  بسیاری  شد؟!  مدیریت  چگونه 
تهران موقعیتی شبیه پاسکو را دارند ساختمان 
های فرسوده و کهنه سازی هستند که در شهر و 
مخصوصا در حاشیه شهر تهران شاهد آنها هستیم. 
آیا پاسکو هشداری نبود برای کلیه این ساختمان 

ها! آیا بحران رخ داده درست مدیریت شد؟ 
تهرانی که امروز از آن حرف می زنیم با  انبوهی از 
معضات دسته و پنجه نرم میکند از آلودگی هوا، 
ترافیکش گرفته تا  ازدحام جمعیت وگسل هایش؛ 
اما حادثه پاسکوهشداری است برای تهران!  امان 
از روزی که  تهران را با یک حادثه پیش بینی نشده 
همچون  زلزله ببینیم واقعا چه میشود؟! خودتان 

پیش بینی کنید...
مدیریت بحران حلقه ی گمشده این اتفاق بود که 
همه را زیر سوال برد از شهردار و مسئولین گرفته تا  
سازمان مدیریت و پیشگیری بحران و....  کدام یک 

پاسخگو بودند؟!
 به امید روزی که جهان را در آرامش ببینیم و کسی 

مسئول پاسخگویی نباشد.

بازنشستگی زنان با 20 سال 
سابقه ضد زن نیست

اینکه  بر  با تأکید  رئیس فراکسیون زنان مجلس 
مصوبه مجلس درباره بازنشستگی پیش از موعد 
زنان با 2۰ سال سابقه کار به معنای کاهش حضور 
آنها در فعالیت های اجتماعی نیست، تأکید کرد که 
در این مصوبه به زنان برای بازنشستگی اختیار داده 
شده است و اجباری برای بازنشستگی پیش از موعد 

آنها نیست.
پروانه سلحشوری در تشریح مصوبه مجلس در برنامه 
ششم توسعه درباره بازنشستگی زنان با 2۰ سال 
سابقه کار به انتقادات برخی از فعاالن زن نسبت 
به این مصوبه اشاره کرد و گفت: این مصوبه به زنان 
اختیار می دهد که در صورت درخواستشان با 2۰ 
سال بازنشسته شوند یعنی درخواست بازنشستگی 
کاماً اختیاری است و هیچ زور و فشاری وجود ندارد 

که آنها باید حتماً با 2۰ سال بازنشسته شوند.
که  کسانی  طبیعتاً  گفت:  ایسنا  به  ادامه  در  وی 
دیگر عاقه مندی به ادامه کار ندارند و به هر دلیلی 
احساس می کنند بهره وری الزم را برای ادامه کار 
نخواهند داشت با این مصوبه می توانند بعد از 2۰ 
سال بازنشسته شوند و جای خود را به نیروی جوان 
تحصیل کرده متقاضی کار دهند که تعداد آنها نیز 
جوان  دختران  تعداد  حاضر  حال  در  نیست.  کم 
تحصیل کرده منتظر کار خیلی زیاد است که حتی 
با مدرک فوق لیسانس و دکترا بیکارند و برای دو 

ساعت حق التدریس تاش های بسیاری می کنند.
نماینده تهران تأکید کرد: طبیعتاً در چنین شرایطی 
جایگزینی نیروی جوان و تحصیل کرده با افرادی 
که خودشان احساس می کنند دیگر بهره وری الزم 
را ندارند رویکرد بسیار مطلوبی است؛ کما اینکه 
یکی از پشتوانه های ما در دادن چنین پیشنهادی 
در مجلس درخواست بسیاری از بانوان بود که در 
مشاغل سخت مشغول کارند و معتقدند که دیگر 
نمی توانند تا 3۰ سال کار کنند و بعد از آن حقوق 
و مزایای بازنشستگی دریافت کنند، درخواست آنها 

بازنشستگی پیش از موعد است.
سلحشوری همچنین با تأکید بر اینکه در اغلب 
کشورها بازنشستگی پیش از موعد وجود دارد، گفت: 
بررسی های  پشتوانه  داشتن  بر  این مصوبه عاوه 
مرکز پژوهش ها از تجربه جهانی نیز برخوردار است 
که نمایندگان با علم به این موارد با این مصوبه 

موافقت کردند.
رئیس فراکسیون زنان در پاسخ به انتقادات برخی 
فعاالن زن مبنی بر خارج شدن زنان از گردونه کار 
با چنین مصوبه ای، گفت: این موضوع به هیچ عنوان 
درست نیست؛ چون این کار با اختیار زنان انجام 
می شود و کسی آنها را مجبور به بازنشستگی پیش 
از موعد نمی کند.وی افزود: از طرف دیگر سوال من 
از فعاالن زن این است که آیا چنین حقی را دارند 
که کسانی که می خواهند زودتر بازنشسته شوند را از 
این کار منع کنند؟ ما باید برای حقوق افراد احترام 
قائل شویم و به کسی که دوست دارد زودتر از بازار 
کار خارج شود چنین اختیاری بدهیم. بهتر است 
فعاالن زن به درخواست تعدادی از زنان مبنی بر 

بازنشستگی پیش از موعد احترام بگذارند.

برپایی نمایشگاه های مدرسه انقالب
 از 12 بهمن در مدارس کشور

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسامی دانش آموزان از برپایی پنجمین دوره 
نمایشگاه های مدرسه انقاب از 12 بهمن در مدارس کشور خبر داد.

به گزارش پیام زمان ، حامد عامتی دبیرکل اتحادیه انجمن های اسامی 
دانش آموزان در نشست خبری که در ساختمان مرکزی این اتحادیه برگزار 
شد، اظهار داشت:  پنجمین دوه نمایشگاه های مدرسه انقاب در 3۵۰۰ 
مدرسه متوسطه دوره دوم دخترانه و پسرانه در 31 استان کشور برگزار 
می شود.وی گفت: در نمایشگاه های مدرسه انقاب، تعدادی از گروه های 
دانش آموزی با انتخاب یکی از محورهای موضوعی مشخص شده، به مطالعه، 
تحقیق و تولید محصوالت نمایشگاهی بر پایه ابتکار دانش آموزی خواهند 
پرداخت و در نهایت هم با افتتاح نمایشگاه ها، دانش آموزان به روایت گری 

درباره موضوع غرفه می پردازند.
عامتی افزود: اهداف این نمایشگاه شامل »ارتقای سطح انگیزه و تعلق 
نوجوانان نسبت به جبهه حق در تقابل تاریخی با جبهه باطل«، »آشناسازی 
نوجوانان با شخصیت و آرمان امام)ره( و مقام معظم رهبری«، »تقویت 
روحیه انقابی و انگیزه دانش آموزان نسبت به پیگیری آرمان های ملی، 
جهانی و تمدنی انقاب اسامی«، »تقویت بیشتر دانش آموزان نسبت به 
هویت اسامی و تقویت ایمان آنها به مبانی اسام و انقاب«، »برانگیختن 
خاقیت و توانمندی دانش آموزان در عرصه های علمی، هنری و اجتماعی« 

و»هم افزایی و همکاری صمیمی بین تشکل های دانش آموزی« است. 
وی سه راهبرد اصلی فعالیت های فرهنگی اتحادیه انجمن های اسامی 
دانش آموزان را »انگیزه بخشی و حساسیت آفرینی«، »بصیرت آفرینی 
و معرفت بخشی« و »رفتارسازی و تجربه آفرینی« عنوان کرد و ادامه 
داد: اهداف برگزاری نمایشگاه های مدرسه انقاب در تحقق دو مأموریت 

تشکیات یعنی نیروسازی و جریان سازی در سطح مدارس است. 
دبیرکل اتحادیه انجمن های اسامی دانش آموزان با بیان اینکه افتتاحیه 
ملی نمایشگاه های مدرسه انقاب فردا در تهران برگزار می شود، اضافه 
کرد: دستورالعمل برگزاری نمایشگاه های مدرسه انقاب همراه با شیوه نامه 
برگزاری از آبان ماه سال جاری به مدارس ارائه شد و این نمایشگاه ها از 12 
بهمن آغاز می شود و تا 22 بهمن ادامه دارد و استان ها می توانند تا پایان 

بهمن ماه، برپایی این نمایشگاه ها را تمدید کنند.
سایت در  بهمن  تا 22  را  خود  نمایشگاه  باید  دانش آموزان  گفت:   وی 

 www.madreseyeenghelab.com ثبت نام کنند و حداکثر تا 
1۵ اسفند گزارش و مستندات برپایی نمایشگاه خود را به مربیان ارائه دهند 

تا مسیر داوری را طی کند.
عامتی، بخش های جشنواره را شامل »قرارگاهی«، »مطالعاتیـ  تحقیقی« 
و »تولید محصول« ذکر کرد و اظهار داشت: نمایشگاه مدرسه انقاب در سه 
محور شامل »دیروز ما«، »امروز ما« و »فردای ما« پیش بینی شده است. 

وی ادامه داد: در محور دیروز ما موضوعات »کارنامه سیاه پهلوی شامل 
بررسی و نمایش فساد اقتصادی، سیاسی، وابستگی، سلطه پذیری دوران 
پهلوی، مصادیق استکبار«، »الگوها و شخصیت های انقابی شامل پرداختن 
به شخصیت، زندگینامه، مبارزات، آثار و اندیشه های امام)ره(، رهبر معظم 
انقاب، شهید مطهری، شهید بهشتی، شهدای ترور، چهره ها، شهدا و 
شخصیت های بومی مؤثر در انقاب اسامی«، » آینه شهر من در انقاب 
شامل سوابق و اقدامات انقابی مردم استان و نقش مردم و شهر خود در 
پیروزی انقاب اسامی« و »نقش دانش آموزان در انقاب و پیشبرد اهداف 
آن شامل روشنگری و حضور در حرکت های انقابی ضد رژیم پهلوی اعم از 

تکثیر و توزیع اعامیه، تظاهرات و اعتصابات« بررسی می شود.
انجمن های اسامی دانش آموزان اضافه کرد: در محور  اتحادیه  دبیرکل 
امروز ما موضوعات »آفتابی از پس آفتاب شامل جایگاه والیت فقیه و نقش 
رهبری در مدیریت انقاب«، »دستاوردهای انقاب اسامی شامل علمی و 
فناوری، فرهنگی،اجتماعی، معنوی)آزادی، بازیابی هویت و عزت، استقال، 
روحیه اعتماد به نفس و شهادت طلبی(«، »استکبار ستیزی شامل مصادیق 
استکبار، دشمن شناسی، شناخت عرصه های نفوذ دشمن و راه های مقابله 
با آن، خیزش های مردمی بیداری اسامی، عرصه های درگیری با استکبار 
بر اساس بیانات رهبر معظم انقاب در دیدار با اعضای اتحادیه انجمن های 
اسامی دانش آموزان« و »نقش دانش آموزان در امروز میهن اسامی شامل 
پیشرفت علمی، اعتماد و امید به آینده، رسالت تشکیات دانش آموزی، 
اقتصاد مقاومتی، مطالبات رهبر معظم انقاب از دانش آموزان بر اساس دیدار 

وصل و در نهایت سبک زندگی« مطرح شده است.
وی ادامه داد: در محور فردای ما موضوعات »فروپاشی نظام سلطه« و 
»حکومت و جامعه نمونه اسامی شامل سیمای حکومت اسامی در عصر 
حضور، تشکیل یک جامعه نمونه اسامی و دولت اسامی جهت ارائه یک 

الگوی موفق به سراسر مردم دنیا« اعام شده است.
عامتی با بیان اینکه در سال جاری در نمایشگاه مدرسه انقاب، دو بخش 
ویژه نیز پیش بینی شده است، گفت: بررسی موضوعات فرمایشات رهبر 
معظم انقاب در دیدار با اعضای اتحادیه انجمن های اسامی دانش آموزان، 
بخش ویژه نمایشگاه های مدرسه انقاب است؛ ضمن اینکه امسال عنوان 
هر  دست اندرکاران  انقاب،  مدرسه  نمایشگاه  پایان  در  که  است  شده 
نمایشگاه، یک گروه سرود دانش آموزی تشکیل دهند و به عبارتی پس از 

پایان نمایشگاه، 3۵۰۰ گروه سرود دانش آموزی هم خواهیم داشت.
وی از تهیه شیوه نامه جداگانه برای دختران دانش آموز در مدرسه انقاب 
خبر داد و اظهار داشت: شیوه نامه نمایشگاه مدرسه انقاب با توجه به 
روحیات و رفتارهای دخترانه بر مبنای الگوی تعالی دختران طراحی و 

برنامه ریزی شده است. 
وی ادامه داد: با توجه به اینکه والدت حضرت زینب)س(با دهه فجر تقارن 
دارد، غرفه رسم عقیله نیز به معرفی شخصیت حضرت زینب)س( می پردازد 

که از بخش های نمایشگاه  مدرسه انقاب است.
عامتی از دیگر برنامه های جنبی جشنواره مدرسه انقاب را نمایشگاه 
فیلم های جشنواره مردمی عمار، معرفی کتاب با توجه به موضوعات غرفه ها، 
مستندسازی و گزارش کار نمایشگاه عنوان کرد و گفت: با شبکه های افق 

و امید هماهنگ شده است که کارهای جذاب دانش آموزی پخش شود.
در  انقاب  مدرسه  نمایشگاه های  دوره  پنجمین  دبیرخانه  افزود:  وی 
و  می شود  اعام  مردادماه  در  برگزیدگان  اسامی  و  است  واقع  کرمان 
اول  اجاس  در  برگزیدگان  از  آینده  سال  ماه  شهریور  دوم  نیمه  در 
کنگره دوازدهم اتحادیه انجمن های اسامی دانش آموزان تجلیل صورت 

می گیرد.

کنگره دوستی ایران و چین برگزار می گردد
معاون ساماندهی امور جوانان به انجمن های دوستی ایران با سایر کشورها 
اشاره کرد و گفت: می توان انجمن دوستی جوانان ایران و چین را نیز در 

دستور کار قرار داد. 
به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش وجوانان محمدرضا رستمی در دیدار 
با معاون وزیر  صنعت، معدن، تجارت و رئیس سازمان زمین شناسی و 
اکتشافات معدنی کشور، در خصوص چهارمین همایش بین المللی علوم 
زمین شناسان جوانان جهان، با ارزشمند توصیف کردن این نشستهای 

تخصصی قول هر گونه مساعدت و همکاری در این خصوص را داد.
معاون ساماندهی امور جوانان نگاه فرهنگی و اجتماعی به بخشهای از 
این کنگره با هدف معرفی دستاوردهای جمهوری اسامی و بهره گیری 
از پتانسیل سازمانهای مردم نهاد را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: 
با توجه به تعداد کثیر کشورهایی که قرار است در این کنگره حضور 
پیدا کنند می توان انجمن دوستی جوانان ایران و چین را فعال کرده 
و در حاشیه کنگره مذکور با برگزاری جشنواره و نمایشگاه و نشستهای 
تخصصی در حوزه فرهنگی و اجتماعی ظرفیت های فرهنگی و تمدنی 
ایران را برای جوانان خارجی ترسیم کرد.یشنهاد دیگر رستمی این بود 
که جوانان متخصص در حوزه علوم زمین نسبت به تشکیل سازمان 
و  ورزش  وزارت  توسط  آن  مجوز  صدور  که  جوانان  نهاد  مردم  های 
نهاد تخصصی در رشته های زمین  جوانان است سازمان های مردم 

شناسی و معدن را فعال کند.

خبریادداشت  

وزیر بهداشت ضمن بیان اینکه جهاد دانشگاهی 
در راستای آبادانی کشور تاسیس شد، دانشگاه 
را موتور اصلی خلق ثروت و استقال آفرینی و 

اشتغال زایی عنوان کرد.
مراسم  در  ماه  بهمن  هاشمی  حسن  دکتر 
در  ملیتروپیک  گیاهی  داروی  از  رونمایی 
دانشگاهی،  جهاد  دارویی  گیاهان  پژوهشکده 
یک  به  منحصر  اسامی  انقاب  اینکه  بیان  با 
کرد:  اظهار  نبود،  خاص  سن  و  گروه  قشر، 
سپاه  دانشگاهیان  از  تعدادی  انقاب  از  پیش 
که  هم  تعدادی  و  سازندگی  جهاد  پاسداران، 
را  دانشگاهی  بودند، جهاد  تدریس  به  مشغول 
تشکیل دادند که هرکدام به فراخور حضور خود 
و بشریت  انقاب، کشور  به  را  خدمات موثری 

ارائه کردند.
با  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
وزارت  در  سازندگی  جهاد  ادغام  به  اشاره 
جهاد کشاورزی و کمیته های انقاب در نیروی 
انتظامی، با بیان اینکه سپاه و جهاد دانشگاهی 
البته به نظر  ادامه دادند، گفت:  مسیر خود را 
ساالر  دیوان  دل  در  دانشگاهی  جهاد  می رسد 
دولت و وزارتخانه های متصدی امر، باید زودتر 
اجازه حذف  اما جوانان  بقیه حذف می شد،  از 

جهاد دانشگاهی را ندادند.
وی تصریح کرد: جهاد دانشگاهی از بابت ریشه 
در  باشد.  خداوند  قدردان  باید  خود  بودن  دار 
همیشه  دوران  خوش  بوی  که  روزهایی  این 
می کنیم  آرزو  شده،  زنده  ما  اذهان  در  جاوید 
جهاد دانشگاهی بیش از پیش در آبادانی کشور 
و آسایش و رفاه مردم سربلندتر ظاهر شود که 
این مساله پس از همت جهاد در گرو حمایت 

دولت و مجلس است.
هاشمی ضمن اشاره به اینکه جهاد در راستای 
نیز  ما  افزود:  شد،  تاسیس  کشور  آبادانی 
همچون امام راحل معتقدیم مبدا تمام تحوالت 
مردم  فرهنگ  در  بنیادی  اثر  و  است  دانشگاه 
دانشگاه،  که  بود  این  بر  قرار  بنابراین  دارد. 

دولت، نظام و سیستم دیوان ساالر انقابی شود.
در  موضوع  این  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
سیستم دیوان ساالر به دلیل عدم انجام اقدامات 
تاش  دولت ها  همه  گفت:  نشد،  محقق  الزم 
خود را کردند اما با همه وجود برای آبادانی و 
تغییر شرایط تاش نکردند. در واقع نتوانستیم 
انقاب را در بدنه جاری کشور آن گونه که حق 
افراد  البته  کنیم.  ساری  و  جاری  بود،  انقاب 
بسیار شریفی داریم، اما از آن طرف نیز درگیر 

گرفتاری هایی نیز هستیم.
وی با اشاره به اینکه انتظار می رفت دانشگاه ها 
شوند،  ثروت  خلق  و  فناوری  کانون  به  تبدیل 
را حفظ  خود  توانست  دانشگاهی  جهاد  گفت: 
کند، اما اگر بیشتر حمایت می شد، می توانست 
فناورکردن  جهت  در  پررنگ تری  نقش 
البته  باشد.  داشته  ثروت  تولید  و  آموزش ها 
انجام  اقدامات خوبی  نامایمات  تمام  علی رغم 
شده است اما اگر حمایت های بیشتری می شد، 

اقدامات موثری نیز انجام می شد.
هاشمی ادامه داد: دانشگاه به عنوان محل علم 
و فناوری و خلق ثروت برای استقال، اشتغال 

و ثروت آفرینی موتور و جوهر اصلی کشور است 
که باید حفظ شود تا به خارج وابسته نباشیم.

نظر من  این  برخی  البته  بهداشت گفت:  وزیر 
دانشگاه  نظر من محیط  به  اما  نمی پذیرند،  را 
یا دچار رخوت شده و یا بیش از اندازه سیاسی 
است. اگر کسی امروز خواستار ارائه خدمت به 
از  باید  است،  مردم  و  آن  ارزش های  و  انقاب 
سیاسی  کند.  خدمت  دانشگاهی  جهاد  جنس 

بودن خوب است؛ اما اولویت اول نیست.
وی افزود: زمانی که اعام می کنیم جوانان باید 
خوب درس بخوانند و به علم و فناوری مجهز 
باشند، می گویند شما با سیاسی شدن دانشگاه 
کشور  آینده  ساختن  پی  در  اگر  مخالفید! 
هستید، باید بدانید که علم و دانش و فناوری 
این کار را می کند. امروز باالترین قدرت »علم« 
می شود  تولید  دانشگاهی  مراکز  در  که  است 
باشگاه  به  تبدیل  ما  دانشگاه های  متاسفانه  اما 

سیاسی شده اند.
هاشمی همچنین در ادامه با بیان اینکه آلزایمر 
یکی از بدترین بیماری ها در کهنسالی است و از 
لحاظ سیاسی نیز بیماری بدی تلقی می شود، 

اظهار کرد: انقاب اسامی موهبت الهی است، 
اما به دلیل اینکه ارزان به دست آمده، ارزش 
کمی برای آن قائل هستیم و جفای زیادی در 

حق انقاب می کنیم.
همه  آن  با  رژیمی  توانستند  مردم  افزود:  وی 
با  را  بین المللی  پشتیبانان  و  نظامی  امکانات 
دست خالی ساقط و انقاب را به بشریت عرضه 
کنند. از این رو حیف است که دچار فراموشی 
به  در  و  کردند  جانفشانی  که  افرادی  و  شویم 
ثمر نشاندن انقاب نقش پررنگی را ایفا کردند، 

فراموش کنیم.
نسیان  دچار  نباید  اینکه  بر  تاکید  با  هاشمی 
فرصت ها  این  که  بدانیم  باید  گفت:  شویم، 
این  شرایطی  هر  در  خداوند  و  نبوده  دائمی 
امکان را در اختیار ما قرار نمی دهد. از این رو 
الزم است از فرصت ها به خوبی استفاده کنیم.

وزیر بهداشت در ادامه با بیان اینکه در دولت 
مورد  در  درصدی   ۷۰ رشد  شاهد  یازدهم 
دولت  در  کرد:  اظهار  بودیم،  دارویی  گیاهان 
یازدهم 14۰۰ پروانه فرآورده طبیعی و سنتی 
صادر شده است، اما این فرآورده ها تنها سهم 4 

درصدی در بازار دارند.
مهمترین  از  یکی  کرد:  تصریح  هاشمی 
این طب  اما  است؛  سنتی  ما طب  میراث های 
طی دو سده گذشته و بخصوص در ۵۰ سال 
افراد  و  است  شده  خارج  خود  مسیر  از  اخیر 
این حوزه شده اند و  کم اطاع و بی اطاع وارد 
همچنین تعداد کمی نیروی آکادمیک در این 

حوزه تربیت شده است.
و  گسترش  اینکه  بر  تاکید  با  بهداشت  وزیر 
توسعه این فرهنگ به نفع کشور است، اظهار 
دانشگاه ها  برای  تهدیدی  سیاست زدگی  کرد: 
است که امیدواریم به تدبیری دست یابیم که 
رویکرد اصلی ما در دانشگاه ها علم و فناوری و 
تولید ثروت باشد و در این راستا با افراد مومن 
و معتقد به مبانی دینی و اصول اساسی انقاب 

کار کنیم.

وزیر بهداشت:

سیاست زدگی تهدیدی برای دانشگاه ها است

متقلبان مرغ رنگ شده را به جای 
گوشت عرضه می کنند

گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  مرجع  آزمایشگاه  مدیرکل 
فرآورده های گوشتی  برخی  متقلبان در  برخی  متاسفانه 
اند به آن معنا که فرآورده  از گوشت مرغ استفاده کرده 
قرمز  به جای گوشت  از رنگ ها  استفاده  با  را  های مرغ 

عرضه می کنند.
داشته  زمینه  این  در  گزارشاتی  کرد:  اظهار  دارابی  بهرام 
ایم، عوارض رنگ ها خیلی خطرناک است. عرضه مرغ به 
جای گوشت با قاطعیت پیگیری شده و با متخلفان در این 

زمینه به شدت برخورد می شود.
وی خاطرنشان کرد: بطور کلی در مواد غذایی مختلف از 

انواع افزودنی ها از جمله رنگ ها استفاده می شود.
غذایی  مواد  در  استفاده شده  های  رنگ  کرد:  تاکید  وی 
حتما باید مورد تائید سازمان غذا و دارو باشند ؛ رنگ های 

صنعتی نباید در مواد غذایی استفاده شوند. 
مدیرکل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو تصریح کرد: 
استفاده از رنگ های افزودنی در مواد غذایی عوارضی از 
جمله بیش فعالی دارد و حتی زمینه بیش فعالی را تشدید 

می کند.
دارابی تصریح کرد: آمار دقیقی از استفاده از رنگ ها در 
مکمل  و  تنقات  در  ها  رنگ  این  اما  نیست  غذایی  مواد 
در  تقلب  بحث  شوند؛  می  بکارگرفته  نیز  بدنسازی  های 

تمام مواد غذایی وجود دارد . 

40هزار فرد فاقد بیمه تامین اجتماعی 
در مراکز درمانی تامین اجتماعی 

بستری شدند

در شش ماه نخست سال جاری، 4۰هزار و 419 نفر فاقد 
اجتماعی  تامین  درمانی  مراکز  در  اجتماعی  تامین  بیمه 

بستری و از خدمات این سازمان برخوردار شدند.
اداره کل روابط عمومی سازمان  از  پیام زمان  به گزارش 
محاسبات  و  آمار  دفتر  اعام  براساس  تأمین اجتماعی، 
در  تأمین اجتماعی،  سازمان  اجتماعی  و  اقتصادی 
درمانی  مراکز  در  نفر   ۵۶ و  هزار   4۶۰ مدت،  همین 
بیمه شدگان  که  شدند  بستری  تأمین اجتماعی  ملکی 
بیشترین  و۶3۷نفر  هزار    419 تعداد  با  تأمین اجتماعی 

آمار بستری شدگان بودند.
 بیمه شدگان بیمه سامت 23 هزار و ۶3۰ نفر، نیروهای 
مسلح 48۷9 نفر، بیماران فاقد بیمه درمانی 8۰21 نفر، 
دیگر  نفر   3۰3 امداد  کمیته  و  نفر   3۵8۶ بیمه ها  سایر 
مراکز  در  درمانی  بیمه های  تفکیک  به  بستری  گروه های 
درمانی تامین اجتماعی در شش ماه نخست سال جاری 

را تشکیل دادند.
سازمان تأمین اجتماعی با در اختیار داشتن ۷۰ بیمارستان، 
دی کلینیک   ۷ و  دندانپزشکی  ومرکز  درمانگاه   3۵2
افراد  سایر  و  سازمان  مستمری بگیران  و  بیمه شدگان  به 

خدمات درمانی ارائه می دهد.

دیوارکشی در برابر پالسکو

خیابان جمهوری پس از 1۰ روز، بازگشایی شد و در مقابل 
قرار  بتونی  دیوارهای  نیز  پاسکو  از  مانده  برجای  ویرانه 
حالی  در  پاسکو  حادثه  آواربرداری  است.عملیات  گرفته 
روزجمعه از ساعت 1۷ به اتمام رسید که در این حادثه 1۶ 
آتش نشان به شهادت رسیدند و پیکر 4 تن از شهروندان 

هم از میان آوارها خارج شد.
مأموران   ، آواربرداری  عملیات  پایان  از  پس  جمعه  شب 
پیاده راه  و  معابر  ترمیم  و  پاکسازی  به  شهری  خدمات 
برای  جمهوری  خیابان  تا  کردند  اقدام  پاسکو  پیرامون 

بازگشایی آماده شود.
خیابان جمهوری پس از 1۰ روز بازگشایی شد و در مقابل 
ویرانه باقی مانده از پاسکو نیز دیوارهای بتونی قرار گرفته 
است و بخشی از خیابان و پیاده راه با فنس و پارچه آبی 

جداسازی شده است.
پنجشنبه  روز  پاسکو  گزارش، حادثه ساختمان  بنابراین 

3۰ دی رخ داد و فرو ریخت.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران از احراز هویت تنها 

3 تن از جانباختگان پاسکو خبر داد.
گونه  هیچ  لحظه  این  تا  اینکه  بیان  با  یزدانی  مجتبی 
هزینه کفن و دفن از 4شهروند جانباخته حادثه پاسکو 
که پیکرشان یافت شده، دریافت نشده است، گفت: بنا بر 
تصمیمات اتخاذ شده خانواده های این افراد می توانند در 
صورت تمایل در هر قطعه ای از بهشت زهرا)س( متوفی 

خود را دفن کنند.

پنج  در  بهزیستی کشور گفت:  رئیس سازمان 
اعتیاد در  به  استان کشور که میزان مبتایان 
مراکز  تاسیس  به  نسبت  بود  زیاد  آن  بانوان 

نگهداری از مادران معتاد اقدام کرده ایم.
نگاه  کرد:  اظهار   ، بندپی  محسنی  انوشیروان 
ما به استان های کم برخوردار، یک نگاه ویژه و 
عدالت محورانه است.وی افزود: کل مددجویان 
میلیون  پنج  بهزیستی  سازمان  هدف  جامعه 
میلیون  یک  شامل  که  است  نفر  هزار  و 2۰۰ 
خانوار  هزار   ۵1۰ و  معلول  نفر  هزار   3۰۰ و 
عنوان  بهزیستی کشور  می شود.رئیس سازمان 
هزار   1۰۰ حدود  کردستان  استان  در  کرد: 
بهزیستی هستند که هفت درصد  نفر مددجو 

جمعیت استان را شامل می شود.
وی ادامه داد: ماده ای را در برنامه ششم توسعه 
مصوب کردیم تا هم مستمری مددجویان این 

که  افرادی  هم  و  کند  پیدا  افزایش  سازمان 
معلولیت های  و  خاص  نیازمندی های  دارای 

شدید هستند از پشت نوبتی خارج شوند.
از  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  بندپی  محسنی 
هزار  اشتغالزایی 33  به  تاکنون  امسال  ابتدای 
 ، کرده ایم  کمک  بهزیستی  مددجویان  از  نفر 
به ایسنا  گفت: در سال گذشته، 3۵۰ میلیارد 
و  یافت  اختصاص  بخش  این  به  اعتبار  تومان 

امسال هم هدفگذاری هایی داشته ایم.
بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  ادامه  در  وی 
مادران  برای  بهزیستی  سازمان  برنامه های 
بانوان در پیشگیری،  معتاد، عنوان کرد: نقش 
و  طاق  همچون  آسیب هایی  کنترل  و  مهار 

اعتیاد بسیار دارای اهمیت است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: طی یک 
بررسی انجام شده از 1۵۰ کودک زیر 1۷ سال 

معتاد، حدود ۷۵ درصد آنها پدر و مادرشان هر 
دو معتاد بودند و 9.3 درصد مادر و 3.۷ درصد 
هم پدرانشان معتاد بود.وی عنوان کرد: نسبت 
معتاد  مادران  برای  نگهداری  مراکز  ایجاد  به 
اقدام کرده ایم و در کنار آن هم مهدکودک هایی 
را برای کودکان آنها درنظر گرفته ایم تا عشق و 
عاقه به فرزند، موجب ترک این معضل شود و 

آنها بتوانند خود را از دام این با نجات دهند.
محسنی بندپی خاطرنشان کرد: در پنج استان 
بانوان  در  اعتیاد  به  مبتایان  میزان  کشور که 
آن زیاد بود نسبت به تاسیس مراکز نگهداری 
از مادران معتاد اقدام کرده ایم و در صورتی که 
در دیگر استان های کشور هم آمار معتادان بانو 

افزایش یابد این مراکز ایجاد می شوند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور خبر داد:

راه اندازی مراکز نگهداری از مادران معتاد

آموزش  و  درمان   ، بهداشت  وزیر  مقام  قائم 
تشخیص  غربالگری  طرح  گفت:  پزشکی 
زودهنگام سرطان های دهانه رحم، پستان و 
روده بزرگ به تدریج در سراسر کشور گسترش 

می یابد.
المللی  بین  کنگره  اولین  در  حریرچی  ایرج 
برای  افزود:  زودهنگام  تشخیص  و  پیشگیری 
غربالگری سرطان در کشور دستورالعملی داریم 
که به تدریج گسترش می یابد ؛ این طرح ابتدا 
در روستاها و حاشیه شهرها ، سپس شهرهای 
کمتر از ۵۰ هزار نفر و بعد شهرهای یکصد هزار 

نفر گسترش خواهد یافت.
غربالگری سرطان های  یادآور شد: طرح  وی 
صورت  به  بزرگ  روده  و  پستان  رحم،  دهانه 
آزمایشی در چهار شهر از جمله نجف آباد، مراغه 

و بافق اجرا شده است.
وی به مردم توصیه کرد که به مراقبان سامت 
مراجعه کنند تا آنها با توجه به سن ، خدمات 
الزم را ارائه داده و در صورت لزوم آنان را ارجاع 
دهند.قائم مقام وزیر بهداشت اظهار داشت: شایع 
ترین سرطان در زنان ، سرطان پستان و شایع 
ترین سرطان در مردان ، سرطان معده بوده و 
بطورکلی شایع ترین سرطان در کشور ، سرطان 
پستان است و سپس سرطان های روده بزرگ، 

پروستات و مثانه قرار دارند.
حریرچی اضافه کرد: سازمان جهانی بهداشت 
توصیه کرده است که در درمان های سرطان از 
روش های جامع مبتنی بر شواهد استفاده شود.
وی تصریح کرد: ساالنه 92 هزار مورد جدید 
سرطان در کشور مشاهده می شود و مانند تمام 

کشورهای دنیا پیش بینی می شود در سال 
های آینده میزان بروز سرطان در ایران افزایش 
یافته و به 1۵۰ هزار مورد جدید در سال برسد.

وی افزود: خبر خوب این است که توانسته ایم 
میزان مرگ و میر به ازای هر 1۰۰ مورد سرطان 

را کاهش داده و کنترل کنیم.
حریرچی گفت: افزایش بروز سرطان در ایران به 
سه علت افزایش سن، عوامل محیطی و سبک 
زندگی و رفتار مردم بازمی گردد؛ از یک سو 
میزان طول عمر در کشور زیاد شده است اما 
از سوی دیگر سرطان بیماری دوران پیری است.

به گفته وی، عوامل محیطی مانند میزان ذرات 
بروز  در  نیز  سوخت  مصرف  و  هوا  در  معلق 

سرطان موثر هستند.
قائم مقام وزیر بهداشت افزود: بخشی از عوامل 
بروز سرطان نیز قابل تغییر بوده و به رفتارهای 
مردم بازمی گردد ؛ متاسفانه بیش از 1۰ درصد 

افراد باالی 1۵ سال سیگار می کشند ؛ قلیان 
بیشتر از سیگار مضر است اما مصرف آن بین 
جوانان و زنان در حال افزایش است؛ برخی مواد 

مخدر مانند تریاک نیز سرطان زا است.
حریرچی افزود: 3۵ درصد مردم ایران فعالیت 
بدنی مناسب ندارند ؛ میزان مصرف سبزی و 
از 9۰  است.بیش  پایین  مردم  بین  تازه  میوه 
درصد مردم بطور مناسب - پنج وعده در روز- 
مصرف سبزی و میوه ندارند. میزان چربی و قند 

خون اغلب افراد باال است.
وی تاکید کرد: باید با برنامه ریزی های الزم 
عوامل خطر بروز سرطان را از بین ببریم و از 
اولیه  باید در مراحل  سوی دیگر این بیماری 
تشخیص داده شود، در همان مراحلی که ضایعه 
تبدیل نشده  به سرطان  اما هنوز  ایجاد شده 
است؛ اگر نیز فردی به سرطان مبتا شد باید 

درمان های موفقیت آمیز داشته باشیم.

طرح غربالگری 3 نوع سرطان در کشور گسترش می یابد
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دادنامه 
پرونده کاسه 9۵۰998۰231۶۰۰381 شعبه 1۵1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید محاتی تهران تصمیم نهایی شماره 9۵۰99۷۰231۶۰۰۶18 
خواهان: آقای کیانوش ستایشی نوری فرزند ارسان 

خوانده: آقای علی اصغر زاده فرزند سبحان
خواسته ها: 1- دستور موقت 2- الزام به فک پاک خودرو 

رای دادگاه 
در خصوص دعوی خواهان کیانوش ستایشی نوری به طرفیت خوانده علی اصغر 
زاده به خواسته فک پاک انتظامی شماره ایران 33- ۵9۵ ه 31 از یک دستگاه 
شده  ارائه  مستندات  اینکه  به  نظر  دادرسی  خسارات  انضمام  به  پیکان  خودرو 
خواهان که از هرگونه ایراد و تعرض خوانده مصون مانده حکایت از فروش خودروی 
مذکور به خوانده دارد و فک و تعویض پاک انتظامی از لوازم و تبعات معرفی و 
قانونی عقد بیع مذکور می باشد و از طرفی پاسخ استعام به عمل آمده از راهور 
ناجا حکایت از ثبت پاک انتظامی مذکور به نام خواهان دارد لذا دعوی خواهان 
مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد 219 و 22۰ قانون مدنی و ماده ۵1۵ 
قانون آئین دادرسی مدنی حکم به فک پاک انتظامی مذکور و تحویل آن به انبار 
مرکز تعویض پاک معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و نیز الزام خوانده 
به پرداخت هزینه دادرسی وفق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعام می 
گردد نظر به اینکه دستور موقت و توقیف فیزیکی خودرو به منزله اجرای حکم 
محسوب می گردد و اجرای حکم قبل از صدور و قطعیت آن صحیح نیست علی 
هذا دادگاه در اجرای مفهوم مخالف ماده 319 و مواد 89 و 84 و 2 و 19۷ قانون 
امور مدنی مصوب سال ۷9 قرار  انقاب در  آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
ابطال دادخواست از جهت دستور موقت توقیف خودرو صادر و اعام می نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ اباغ واقعی قابل واخواهی در این 
دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر 

استان تهران می باشد. 
110/129235 رئیس شعبه 151 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید محالتی تهران

دادنامه 
پرونده کاسه 94۰998۰241۷۰۰944 شعبه 12۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید باهنر تهران تصمیم نهایی شماره 9۵۰99۷۰241۷۰1۰91 
خواهان: آقای بهروز فتحی نژاد فرزند علی 

خواندگان: 1- شهروز اخوان 2- عبداله جمالی فرزند علی  3- بیژن چالشی 
خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 

گردشکار: در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با 
توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور 

رای می نماید. 
رای دادگاه 

بیژن  و  اخوان  شهروز  خوانده  طرفیت  به  نژاد  فتحی  بهروز  آقای  خواهان  دعوی 
چالشی و عبداله جمالی به خواسته صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 
ابرازی از ناحیه  مطالبه طلب به مبلغ 1/2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ نظر به دالیل و مدارک 
در خور  تکذیب  و  تعرض  از هرگونه  گواهان  اظهارات  و  ادعا  و مصونیت  خواهان 
آئین  قانون   ۵14 و   ۵۰۵ و   ۵۰4 مواد  به  مستندا  دادگاه  علیهذا  است  پذیرش 
دادرسی مدنی دعوی خواهان را ثابت تشخیص و رای بر اعسار از پرداخت هزینه 
دادرسی صادر و اعام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از اباغ 

قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر مرکز استان تهران است. 
110/129234 رئیس شعبه 120 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران 

مفقودی 
پاسپورت آقای اسداله عربی فرزند عبدالقیوم به شماره پاسپورت ۶9328 پ مفقود 

گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد . 

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کاسه 4/۷28/9۵  شعبه چهارم شورای حل اختاف شهرستان 
جوانرود آقای  اکبر درویشی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و 
بیان داشته شادروان اسماء صوفی در تاریخ ۵ 1/ ۶ / 138۶ در اقامتگاه دائمی خود 

فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
1.حیدر درویشی  زایچه :      34۰-134۵    کد ملی ۵9۵9۵2۰۰۵2   پسرمتوفی 
2.صالح درویشی زایچه:      ۵۵- 13۵۵       کد ملی: ۵9۵98۶183۶   پسر متوفی
3. اکبر درویشی  زایچه:     4-13۶3    کد ملی: ۵9۵992۶431     پسر متوفی

4.انور درویشی زایچه:    13۶۷    کد ملی:  322۰۰3۷۰21     پسرمتوفی
۵. عمر درویشی  زایچه:     13۶8    کد ملی 322۰۰3۶93۷   پسر متوفی

۶. فریده درویشی  زایچه:   ۵۶-13۵3         کد ملی ۵9۵98۶1844  دخترمتوفی
۷.محترم درویشی  زایچه:    18-13۶۵     کد ملی ۵9۵994۵۰88  دختر متوفی
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کسی 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا اعام نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و 
هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از 

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

 آگهی درخواست افراز 
جهت اخطار واطاع مالکین مشاعی پاک ثبتی 3۰2 فرعی از 3۶ اصلی 

به  زمین  قطعه  یک  مشاعی ششدانگ  ازمالکین  عبدالرزاق  اکرم  خانم  نظرباینکه 
مساحت بیست و شش هزارودویست و نود نه متر وبیست و پنج صدم متر مربع 
یک  دانگ  شش  اعیانی  ثمنیه  استثنای  به  مشاع  مترمربع  هزار  پنجاه  از  مشاع 
قطعه زمین به مساحت دومیلیون ودویست وپنجاه هزار متر مربع به شماره پاک 
ثبت  درذیل  که  تهران   12 بخش  درچهاردانگه  واقع  اصلی   3۶ از  فرعی    3۰2
۵۵13۶ صفحه 19۰ دفترجلد 3۶8 سند مالکیت بشماره چاپی ۰۶43۶3۵ ب 8۵ 
بنامش ثبت وسند صادر گردیده است. واینک خانم اکرم عبدالرزاق احدی ازمالکین 
واعام  رانموده  ثبتی مذکور  از پاک  افراز سهم مشاعی خود  مشاعی درخواست 
داشته به آدرس سایر مالکین مشاعی دسترسی ندارد وبا توجه به اینکه دراجرای 
ماده 3 آیین نامه افراز وفروش اماک مشاع روز دوشنبه مورخه 9۵/11/2۵ راس 
نقشه تصرفات متقاضی  وترسیم  تعیین حدود ومساحت  به  ساعت 9صبح نسبت 
افراز فوق الذکر اقدام خواهد شد فلذا با توجه به عدم دسترسی متقاضی افراز به 
اجرای  نامه  آیین  ماده 1۷  استناد  به  مرقوم  اخطاریه  مشاع  مالکین  سایر  آدرس 
اسناد رسمی یک نوبت جهت اطاع مالکین مشاع پاک مذکور آگهی تا چنانچه 
در  باشند  داشته  اعتراضی  افراز  متقاضی  تصرفات  به  نسبت  اشخاصی  یا  شخص 
درروز تعیین حدود ومساحت درمحل وقوع ملک به آدرس : اسامشهر . چهاردانگه 
. خیابان زارع. کوچه باغبان.باغ دوم حضور بهم رسانیده ودرصورت وجود اعتراض 
مراتب اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک اسامشهر تسلیم نمایند بدیهی 
ادامه  به  نسبت  برابرمقررات  ثبتی  واحد  این  اعتراض  است درصورت عدم وصول 

عملیات رسیدگی اقدام خواهد شد. م/الف 24۰۶ 
سید محسن سادات حسینی – کفیل اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم

کاسه پرونده :  ۷۷۶/22/9۵     وقت رسیدگی 9۵/12/18    ساعت 1۷:3۰ 
خواهان : هادی فندرسکی         خوانده :  علی آرمند     خواسته :  فک پاک 

خواهان دادخواستی تسلیم دفتر کل دادگستری اسامشهر  نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 22 شورای حل اختاف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت 
مجهول المکان بودن خوانده بنا به در خواست خواهان و به تجویز ماده ۷2 قانون آئین 
نامه دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جرایم کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نمائید و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی دراین دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضور دادخواست اباغ شده محسوب 
ودادگاه غیابا اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمنا چنانچه بعد اباغی به وسیله آگهی الزم 

شود فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهدبود.م/ الف 243۰  
مدیر دفتر شعبه 22 شورای حل اختالف اسالمشهر 

دادنامه 
پرونده: 4۷/2/9۵ تاریخ: 9۵/9/1۷                                    کاسه 

1                                        دادنامه:۶33 
مرجع رسیدگی شعبه 2شورای حل اختاف اسامشهر 

خواهان: منصور معطوفی آذر به نشانی اسامشهر باغ فیض ک2۰ پ33 واحد4 
خوانده: یحیی زهره وند وقیصر زهره وند به نشانی مجهول المکان 

موضوع: مطالبه خسارت 
گردشکار: دراین پرونده خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم نموده است 
که شورا با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به صدور 

رای می نماید.  
بطرفیت  یداله  فرزند  آذر  معطوفی  منصور  خواهان  دعوی  درخصوص  شورا:  رای 
خواندگان 1- یحیی  2- قیصر هردو زهره وند به خواسته مطالبه خسارت وارده 
به آسفالت جلوی درب منزل خواهان به مبلغ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام کلیه 
دادخواست  متن  شرح  به  تادیه  وتاخیر  دادرسی  های  وهزینه  قانونی  خسارات 
نظریه  الخصوص  وعلی  پرونده  ومحتویات  دراوراق  ماحظه  با  شورا   . تقدیمی 
رسیدگی  درجلسه  آگهی  اباغ  علیرغم  خواندگان  واینکه  پرونده  ضم  کارشناسی 
حاضر نگشته والیحه دفاعیه ای نیز به شورا ارائه ننموده لذا شورا خواسته خواهان 
را محمول برصحت تشخیص داده وبه استناد مواد1و2 قانون مسئولیت مدنی ومواد 
به  گان  خوانده  محکومیت  به  حکم  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  198و۵19و۵22 
پرداخت مبلغ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته ومبلغ ۶2۵/۰۰۰ ریال از بابت 
هزینه دادرسی وخسارت تاخیر از تاریخ دادخواست مورخه 9۵/۶/9 الی یوم االجرا 
مدت  وظرف  محسوب  غیابی  صادره  رای  نماید  می  واعام  صادر  خواهان  درحق 
2۰ روز پس از تاریخ اباغ قابل واخواهی درهمین شعبه و2۰روز پس از آن قابل 

اعتراض درمحاکم عمومی اسامشهر می باشد. م/الف 2399 
خادمی ممان – قاضی شعبه 2شورای حل اختالف اسالمشهر

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده12 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر رای شماره 139۵۶۰331۰12۰11319  مورخه 139۵/1۰/4  جلسه هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات  ساوجباغ  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
حدیقه صفری حجاز     فرزند گرز علی     به شماره شناسنامه 9398 صادره از همدان 
در ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت 119/44متر مربع از  پاک 4/44۶  
اصلی از سهمی  بسام ناصر زارع  محرز گردیده است لذا به منظوراطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵ روز در روزنامه های کثیر االنتشار و محلی در یک تاریخ 
چاپ و آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۷11

تاریخ انتشار اول :  9۵/11/1۰            تاریخ انتشار دوم  :9۵/11/2۵
 محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ساوجبالغ  

متن آگهی 
بدین وسیله آقای حسین غیاثی مفرد فرزند محمود فعا مجهول المکان می باشد با 
توجه به محتویات پرونده کاسه 9۵۰998۶۶۵۶4۰۰۰۰4 در این شورا به خواسته 
مطالبه نفقه فرزند مشترک )زهرا( و با توجه به اینکه استماع گواهی گواهان در 
تصمیم گیری نهایی پرونده موثر می باشد لذا قرار استماع گواهی گواهان خواهان 
صادر و بدین وسیله به خوانده آقای حسین غیاثی مفرد فرزند محمود اعام می 
استماع گواهی گواهان خواهان مورخ 139۵/12/14  گردد وقت رسیدگی جهت 
ساعت 9 صبح می باشد لذا مراتب در اجرای ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی تا خوانده حسین غیاثی مفرد در 
وقت مذکور جهت استماع گواهی گواهان در این شعبه حضور یابد در صورت عدم 

حضور خوانده پرونده به صورت غیابی در این شعبه رسیدگی خواهد شد. 
دبیر شعبه 14 شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – معصومه حسینی .

دادنامه 
پرونده کاسه 9۵۰998۶۶129۰۰۷21 شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو شهرستان 
 9۵۰99۷۶۶13۵۰12۰۰ شماره  نهایی  تصمیم  سابق(  جزایی   1۰1( آباد  خرم 
شاکی : سعید بیگی پور مطلق فرزند خداداد به نشانی لرستان – الشتر روستای 
مجهول  نشانی  به  حیدر  فرزند  خیرالهی  سعید  :آقای  متهم   – مومن  قلی  نجف 

المکان – اتهام :ورشکستگی به تقصیر 
عامل  مدیر  حیدر  فرزند  خیرالهی  سعید  آقای  اتهام  خصوص  در   : دادگاه  رای 
به  دسترسی  عدم  علت  به  که   ) افاک  کار  )آرین  شکیبا  برج  خرم  شرکت 
نامبرده اطاعات بیش تری از وی در اختیار نمی باشد –دایر بر ورشکستگی به 
عنایت  –با  خداداد  فرزند  مطلق  پور  بیگی  سعید  آقای  شکایت  –موضوع  تقصیر 
اینکه 1-حسب مفاد دادنامه ی شماره ی  به  و نظر  اوراق و محتویات  به جمبع 
94۰99۷۶۶۵۰1۰۰8۶۰ مورخه 1394/8/1۷ شعبه ی اول دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان الشتر –شرکت خرم برج شکیبا )آرین کار افاک ( خوانده ی دعوا بوده و 
به پرداخت وجه چک در حق آقای سعید بیگی پور مطلق )شاکی ( محکوم گردیده 
است و مشتکی عنه شخصا به پرداخت وجهی محکوم نگردیده است 2-صرف مدیر 
عامل بودن متهم در شرکت مذکور به منزله ی تاجر بودن نامبرده نمی باشد و 
حسب مقررات قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمول خود را معامات 
تجارتی قرار داده باشد و مصادیق معامات تجارتی نیز در ماده ی 2 قانون تجارت 
بیان گردیده است که با مداقله ی در اوراق و محتویات پرونده چنین امری )تاجر 
بودن مشتکی عنه ( احراز نمی گردد 3-تکلیف مقرر در ماده ی 413 قانون تجارت 
مربوطه به اشخاصی است که تاجر محسوب می شوند در حالیکه حسب توضیحات 
بند دو تاجر بودن مشتکی عنه محرز نمی باشد 4-حسب مفاد مواد 41۵ و 41۶ 
قانون تجارت ورشکستگی تاجر به حکم محکمه ی بدایت اعام می گردد و محکمه 
تا  نماید در حالیکه چنین حکمی  را معین  تاجر  تاریخ توقف  باید در حکم خود 
کنون از ناحیه محاکم بدوی صادر نگردیده است و ورشکستگی مشتکی عنه )بر 
فرض تاجر بودن وی ( یا شرکت مورد نظر محرز نمی باشد ۵-حسب مفاد ماده ی 
۵42 قانون تجارت چنانچه تاجر مطابق مفاد ماده ی 413 این قانون رفتار نکرده 
رفتار  عدم  صرف  اینکه  نه  شود  اعام  تقصیر  به  ورشکستگی  است  ممکن  باشد 
مطابق مفاد ماده ی 413 قانون تجارت به منزله ی ورشکستگی به تقصیر است 
لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر و نظر به اینکه به صرف محکومیت حقوقی یک 
شرکت نمی توان سهام داران و اعضاء هئیت مدیره و مدیر عامل و ...را ورشکسته 
قلمداد نمود و همچنین با توجه به اینکه وقوع بزه معنونه از ناحیه مشتکی عنه 
محل تردید و شبهه ی این مرجع می باشد و با عنایت به حاکمیت اصل کلی و 
عملی برائت و مستندا به اصل 3۷ قانون اساسی جمهوری اسامی ایران و ماده ی 
12۰ قانون مجازات اسامی مصوب 1392 و ماده ی 4 قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب 1392 با اصاحات و الحاقات بعدی حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعام 
می گردد .رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد – سید مجید همتی. 

دادنامه
پرونده کاسه 9۵۰99838444۰۰232 شورای حل اختاف شماره 4 شهرستان 

شهرکرد تصمیم نهایی شماره 9۵۰99۷38444۰۰۶۷9 
خواهان: آقای عزت ا... امیری فرزند نصراله با وکالت  آقای پژمان حیدری گوجانی 
فرزند هومان به نشانی چهارراه فصیحی خیابان سعدی کوچه 48 مجتمع حقوقی 

کوثرطبقه دوم . خوانده: آقای محمد نادری فرزند رضا به نشانی مجهول المکان. 
خواسته: مطالبه وجه چک .

گردشکار: خواهان درخواستی بخواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که 
دروقت  قانونی  تشریفات  وجری  فوق  بکاسه  وثبت  شورا  این  به  ارجاع  از  پس 
پرونده  محتویات  به  توجه  وبا  است  زیرتشکیل  کننده  امضاء  بتصدی  مقررحوزه 
به  زیرمبادرت  به شرح  و  اعام  را  رسیدگی  اعضاء ختم  کتبی  نظریه  ازاخذ  پس 

صدوررأی می نماید.
»رأی شورا«

درخصوص دادخواست آقای پژمان حیدری گوجانی به وکالت ازآقای عزت ا... امیری 
مبلغ  مطالبه  خواسته  به  رضا  فرزند  نادری  محمد  آقای  طرفیت  به  نصراله  فرزند 
1۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه چک عهده بانک ملت به شماره 23-۷۷42۵9-1۶34 به 
انضمام خسارات دادرسی وخسارات تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تقدیمی؛شورا 
باعنایت به رونوشت مصدق چک، گواهینامه عدم پرداخت ازناحیه بانک محال علیه و 
نظربه اینکه اصل سند تجاری درید دارنده حکایت از مدیونیت صادرکننده وظهوردر 
اشتغال ذمه وی دارد ونظربه عدم حضورخوانده به جهت ارائه دلیل وپرداخت مافی 
ماده 9  به  مستندا  فلذا  دین  واستصحاب  ذمه خوانده  احرازاشتغال  وبا  الذمه خود 
قانون شوراه های حل اختاف مصوب 1394 و مواد 31۰و311و313 ازقانون تجارت 
تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و 
مواد 198و۵19و۵22 ازقانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی 
مصوب 13۷9 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت 
اصل خواسته وپرداخت خسارات تأخیرتادیه ازتاریخ سررسید 139۵/3/1 تا اجرای 
کامل حکم براساس شاخص اعامی ازناحیه بانک مرکزی و پرداخت مبلغ 1۵۰/۰۰۰ 
قانونی درحق  تعرفه  وکیل طبق  الوکاله  وپرداخت حق  دادرسی  هزینه  بابت  ریال 
خواهان صادرواعام می گردد. رأی صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز از تاریخ 
اباغ قابل واخواهی دراین شعبه وظرف مهلت بیست روزدیگرازتاریخ اباغ قابل تجدید 

نظردرمحاکم عمومی حقوقی شهرکرد می باشد./ر  
فاطمه صابری – قاضی شعبه4 شورای حل اختالف شهرکرد

خوراکی های سمی که هر روز می خوریم! 

خوراکی های زیادی در آشپزخانه خود داریم که روزانه می خوریم و 
خیلی هم دوست داریم اما نمی دانیم که آنها سمی هستند.

بزنید که  را خیلی درگیر کنید و حدس  نیست ذهنتان  اصا الزم 
ها  خوراکی  ترین  معمولی  از  باشند  سمی  می توانند  غذاها  کدام 
بادام  مثل  محبوبی  دانه های  تا  گرفته  سیب زمینی  و  سیب  مثل 
درختی.این روزها مسمویت ناشی از مصرف مواد غذایی بسیار کم 
شده چون با پیشرفت علم دیگر انسان ها می دانند که کدام قسمت 

خوراکی ها سالم است حتی اگر هم مصرف شود.
 میزان سم این مواد در آن حجم مصرفی روزانه بسیار کم است و 
باعث مسمومیت و بیماری حاد نمی شود. در این مطلب چند نمونه 

ازخوراکی های سمی که روزانه مصرف می کنیم معرفی می کنم.
 

سیب زمینی سبز
تا به حال متوجه شدید که سیب زمینی که در خانه دارید کم کم 
رنگش تغییر کرده و به سبزی می زند؟ باید بدانید که سیب زمینی 
یا قسمت  و  بریزید  دور  را  آن  باید  یا  و  است  است سمی  که سبز 
نامش  سمی  آلکالوئید  این  بیندازید.  دور  و  ببرید  را  آن  سبزی 
و  تهوع  حالت  مفرط،  خستگی  سردرد،  باعث  که  است  سوالنین 
از  پر  هم  سیب زمینی  نوع  این  برگ های  و  ساقه  می شود.  دلپیچه 

آلکالوئید سمی است.

بادام تلخ
بادام خام که به بادام تلخ مشهور است حاوی مقدار زیادی ماده به 
نام هیدروژن سیاناید که در واقع همان ماده ای است که آلمان نازی 
در اتاق های گاز خفه کننده استفاده کرده . خوردن حتی مقدار خیلی 
افتادن کلیه و مرگ  از کار  ایجاد مشکاتی مثل  از آن موجب   کم 

می شود. در آمریکا فروش بادام تلخ و خام غیرقانونی است.

 برگ ریواس
و  مربا  از  می شود  استفاده  متنوع  و  مختلف  شیوه های  به  ریواس 
جای  غذایی  سبد  در  ساالد  و  خام  صورت  به  تا  گرفته  خورشت 
بیماری و مرگ  باعث  اوگزاالت است که  این گیاه حاوی  می گیرد. 
همین  به  است  موجود  ریواس  برگ  در  اوگزاالت  بیشتر  می شود. 
دلیل بهتر است قبل از پخت آن، برگ های آن را جدا کنید و بعد 
برای  ندارد.  وجود  ریواس  در ساقه  ماده سمی  این  واقع  در  بپزید. 
ریواس  برگ  کیلو  سه  حداقل  بگذارد  تاثیر  سمی  ماده  این  اینکه 

باید خورده شود.

  جوز هندی
جوز هندی یک ادویه پر خاصیت و مقوی است. جوز هندی برای 
برای درمان  و همچنین  توصیه می شود  با شیر  راحت  یک خواب 
خیلی از مشکات سوء هاضمه مفید است. اما مصرف بیش از حد 

آن باعث حالت تهوع، استفراغ، سردرد و سرگیجه می گردد.

 ماهی تن
آنچه که باعث مسمومیت ماهی تن می شود میزان جیوه  ای است که 
ماهی تن جذب می کند. برای کودکان و زنان حامله مصرف ماهی 
ماهی  روزانه  مصرف  حتی  است  ممکن  است.  ممنوع  کلی  به  تن 
تن در ظاهر آسیب جدی به بدن نزند، اما خیلی مهم است که در 

مصرف ماهی تن احتیاط کنیم.
salamati.ir:منبع

تنبل ها بخوانند!

که  این  خب،  هستید؟  “تنبل”  هم  شما  آیا 
تعجب ندارد. همه ما با پیشرفت تکنولوژی تنبل 
شده ایم.اما این موضوع دلیل بر آن نیست که 
این مقاله راه هایی مبنی  ناسالم بمانیم. ما در 
بر تندرستی شما تنبل ها ارائه می دهیم. پس 

با ما همراه شوید.

با خودتان یک بطری آب
 به همراه داشته باشید

و  بخشیده  طراوت  حس  است!  نظیر  بی  آب 
پس  آن  نوشیدن  همچنین  است.  کالری  بی 
سیری  احساس  شما  به  غذایتان  های  وعده   از 
داده  نشان  تحقیقات  آن،  بر  عاوه  دهد.  می 
کسانی که در طول روز آب بیشتری مصرف می 
کنند چربی های بیشتری می سوزانند. بنابراین 
همراه داشتن یک بطری یا قمقمه آب شما را به 

نوشیدن مایل می کند.

غذاهایتان را در ظرف ها و کاسه های 
کوچکتر میل کنید

از  استفاده  با  غذایی  های  وعده  کردن  محدود 
ظرف ها و کاسه های کوچکتر اثرات روانی بر مغز 
انسان دارد.تحقیقات نشان داده است، افرادی که 
بسیار  اند  لبریز کرده  را  یک کاسه کوچک غذا 
راضی تر از افرادی بوده اند که همان مقدار غذا 
را در کاسه های بزرگتری میل کرده اند و حداقل 

نیمی از بشقابتان را پر از سبزیجات کنید.

 قهوه سیاه بنوشید
کافئین  که  است  اکسیدان  آنتی  یک  قهوه 
موجود در آن سلول های چربی بدنتان را برای 

مصرف انرژی بسیج می کند.
کالری  یا  کنید  می  ورزش  شما  که   وقتی 
ابتدا  تا  می سوزانید، بدن شما تاش می کند 

سلول های چربی شناور در آن را بسوزاند.

برای شب خوابیدنتان ساعت تنظیم کنید!
ممکن است گیج کننده به نظر برسد اما حدود 
یک ساعت پیش از خواب شبتان ساعت تنظیم 
ساعت  یک  راس  شود  یادآور  شما  به  تا  کنید 
بخوابید.داشتن خواب کافی برای سالم ماندن و 

بهبود بدنتان مفید است.

 پیش از خواب شب پرده تان را کنار 
بزنید

با کنار زدن پرده ها، هرروز توسط نور خورشید 
یک پیام بیدارباش خواهید داشت.

از آنجا که بدن انسان برنامه ریزی شده تا توسط 
نور خورشید بیدار شود، برای بیدار شدن انگیزه 

مضاعف پیدا خواهد کرد.

سالمت و تغذیهگوناگون

شدن  استانی  امکاناِت  عدم  تمام  با  البرز  استان 
زیادی  های  صحبت  موضوع  این  در  هرآنچه  و 
گفته شد، به استاِن نوپایی بَدل گشت و توقعات 

شهروندان را از استان شدن باالتر بود.
حاال بماند که رضایت شهروندی در استان البرز، تا 
چه حد باال یا پائین است، اما زیر پوست شهر و در 
بطن جامعه، شاهد صحنه ها و اتفاقاتی هستیم که 
انگار هیچ یک از مسئولین استانی، از کوچه پس 
کوچه های شهر عبور نمی کنند و با ماشین های 
هوافضا از خانه، مستقیم وارد محل کار می شوند و 
در اداره هم هیچ یک از مشاورین و معاونین از ماوقِع 
آنچه در شهر و استان می گذرد اطاعاتی برایشان 
بازگو نمی کنند و خاصه به قول نامه های دهه ۶۰، 

گویی همه چی خوب است و هیچ مالی نیست.
دیرگاهی است از استان شدن و روی پا ایستادن 
البرز می گذرد و این موضوع در کنار همجواری 
با پایتخت، می توانست در این بازه زمانی، تبدیل 
به یک جریان رقابتی گردد که به دلیل پتانسیل و 
ظرفیت باالی البرز با تعدد کارخانه های تولیدی-
اقتصادی و شهرک های صنعتی و ... باکمی نظارت 
اجتماعی،  های  آسیب  و  حواشی  از  مراقبت  و 
البرز را در رده باالی استان های ممتاز قرار دهد، 
اما متأسفانه در سال های استان شدن، بیشترین 
معضات اعم از قاچاق، اعتیاد، طاق، آلودگی هوا 
و ... را با جان و دل در استان پذیرا شدیم و حاال 
دوباره نزدیک به ایام عید است و خبرهای نظارتی و 
... در اخبار خودنمایی می کند و غافل از این موضوع 
که استان، تنها در دوماه پایانی نیاز به نظارت و 

رسیدگی ندارد.
معضات زیست محیطی، آسیب های اجتماعی و 
شمارِ باالی قاچاق و ... از عوامل ثابتی هستند که 
در صدر اطاع رسانِی اخبار قرار دارند و حکایت 
همچنان باقی از مرورِ آنچه بارها گفتیم و شنیدیم، 

ادامه دارد...
البرز هرساله رشِد طاق را با جان و دل می پذیرد، 

زیست  مسائل  و  اجتماعی  های  آسیب  افزایِش 
محیطی و ... را از بُن جان قبول می کند و دست رد 
بر سینهء هیچیک از معضات نمی زند و در بطن 
شهر و استان هم رشد تکدی گری و کودکان کار و 
عدم رسیدگی به معابر و خیابان ها، نبود فضای سبِز 
مناسب، کمرنگ بودن تعداد کتابخانه ها و... نیز با 
بی توجهی کامِل مسئولین در اخبار، دیده و شنیده 
می شود و غافل از نکته که این مواردی که تک تک 
در رسانه ها گوشزد می شود، هشدار و زنگ خطری 
برای استان و مسئولین ذیربط محسوب می شود و 

شایسته و در شأِن شهروندان البرزی نیست.
به راستی چرا در این استان، هیچکس از خودش، 

دستگاه و مسئولیتش شروع نمی کند و از حجِم 
هرآنچه باید کاسته شود، کم نمی کند!

البرز دیرگاهی است برای خودش پایتختی شده، 
برای خودش حرف های زیادی برای گفتن دارد، 
درِگلوی شهرمان بسیار سخن های مثبت از کاهش 
نرخ بیکاری، رسیدگی به معضات بیمارستانی، 
... وجود دارد که گوش  و  زنان سرپرست خانوار 
مردمی، منتظر شنیدارش است؛ اما همچنان در 
صدر اخبار آنجه بروز و ظهور می کند، آمار باالی 
مشکات و معضاتی است که نادیده گرفته می 
شوند و جریانی تازه از رسیدگی های مسئولین در 

رفع معایب و کاستی ها دیده نمی شود.

شایستهء البرزی ها نیست در هر منطقه ای، فضای 
سبزی وجود نداشته باشد.

چونان  معابرش  نیست  ها  البرزی  شایستهء 
روستاهای مال رو باشد.

شایستهء البرزی ها نیست در اخبار و آمار فقط 
تکدی گری، دستفروشی،  کار،  کودکان  تعدد  از 

قاچاق، اعتیاد و طاق و... گفته و شنیده شود.
زیر پوست شهرمان؛ زنان سرپرست خانوار، بیماران 
خاص، کودکان کار و هزاران عامل اساسی دیگر در 
کنار بیکاری و خانه به دوشی و هزاران معضل و 
آسیب اجتماعی آنچنان گریبان شهر را گرفته که 
اگر نگاه تیزبین داشته باشیم، برای حل هر یک از 
این مسائل؛ جای ماه ها َدوندگی و سطرها حرف و 

پاسخ، خالی است.
گذرگاه  و  توسعه  درحال  استان  عنوان  به  البرز 
ارتباطی- مواصاتی مابین استان ها و شهرهای 
مختلف، از جمله استان هایی محسوب می شود که 
قشر مهاجرپذیر بیشتری نسبت به سایر استان ها 
دارد و با جمعیت رو به رشدی که در حال گسترش 
رشد  طای  مدال  نیز  گذشته  سال  در  و  دارد 
جمعیت بر گردن البرز افکنده شده، از انسجاِم بومی 
کمتری برخودار است و نگاهی فراتر از نگاه بومی از 
سوی مسؤلین را می طلبد تا از وجود ناهنجاری ها 
جلوگیری شود و مردمان البرزی در سایه امنیت 

واعتدال، بتوانند در سطح شهر تردد نمایند.
آسیب ها و ناهنجاری های شهرمان رو به رشد 
تعدد  و  جوانان  فراغت  محل  و  سبز  فضای   و 
کتابخانه ها و ... رو به کاهش است و در این ترازویی 
کفهء  در  معضات  و  کرده  خود  سهم  البرز  که 
سنگین تری قرار دارند، فردای شهر تماشایی ندارد.
البرزی در هر قسمت و  انتظار میرود مسئولین 
منصبی از خود و دستگاه خود شروع کنند و نرسد 

زمانی که فرونشسِت البرز را به چشم ببینیم.

elhamamerkashi@ymail.com

زیر پوست البرز چه می گذرد!
الهام آمرکاشی

ایجاد  برای  استرالیا  در  فروشی  بستنی  یک 
رنگی اش،  بستنی های  در  بیشتر  جذابیت 
آن ها را به شکل گلبرگ های گل درمی آورد.

بستنی فروشی »خامه ای« در سیدنی استرالیا 
را  سیدنی  بستنی  خوشمزه ترین  اینکه  با 
عنوان  این  تاکنون   2۰12 سال  از  و  دارد 
طعم  این  کنار  در  اما  کرده،  خود  آِن  از  را 

بی نظیر ظاهر متفاوتی هم برای بستنی هایش 
فروشی  بستنی  هیچ  دیگر  که  کرده  طراحی 
با آن ها توان رقابت ندارد. او طرحی را  دیگر 
اگر  قطعا  که  کرده  استفاده  بستنی هایش  در 
کسی برای یک بار این بستنی های خوشرنگ 
دلش  دیگر  بگیرد،  دست  در  را  زیبا  و 

نمی خواهد سراغ اسکوپ هایی معمولی برود!
بیشتر  که  بستنی ها  این  کردن  حاضر  البته 
شبیه یه یک اثر هنری می مانند، زمان زیادی 
خوشحال  را  مردم  کار  این  اما  می گیرد، 
سر  مکان  این  به  دوباره  و  می کند  راضی  و 

می زنند.
در   2۰12 سال  »خامه ای«  بستنی فروشی 

پس  اما  بود،  افتاده  راه  سیدنی  شهر  حومه 
خوشمزه  و  زیبا  بستن های  سرو  مدتی  از 
حتی  حاال  و  بیایند  شهر  مرکز  به  توانستند 
وسط فصل زمستان مشتری های آن ها حاضر 
ُگلی  بستنی  یک  تا  بایستند  در صف  هستند 

زیبا تحویل بگیرند.
با  که  می گویند  بستنی فروشی  این  کارکنان 
اینکه ساختن این گل ها زمان زیادی می برد 
مشتریانی  از  طوالنی  صف  ساعت هایی  در  و 
می خواهند،  شده  داده  شکل  بستنی  که 
می توانند  اینکه  از  اما  می شود،  زیاد 
خوشحال  کنند،  راضی  را  مشتری هایشان 
به گفته آن ها الزم است هر بستنی  هستند. 

زاویه  اساس  بر  و  گلبرگی  صورت  به  را 
بسازند. مشخصی 

این  طعم  کردیم  اشاره  که  همان طور 
محبوبیت  ویژگی های  از  یکی  هم  بستنی ها 
از  را  خود  بستنی  می توانید  شما  آن هاست، 
در  که  کنید  انتخاب  متفاوت  طعم   9۶ میان 
نیز  آسیایی  طعم های  از  بسیاری  آن ها  میان 
تایلندی،  چای  چون  طعم هایی  دارد؛  وجود 
شیر، قند خرما، کنجد سیاه و سفید، شکات 
مشتری ها  از  بعضی  دیگر.  بسیاری  و  سفید 
می پسندند،  بیشتر  را  رنگی  گلبرگ های 
گلشان  همه  می خواهند  دلشان  هم  بعضی ها 

یک رنگ داشته باشد.

»ُگل بستنی « 
خامه ای هم رسید!
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مفقودی
 اصل سند و برگ سبز خودروی سواری پراید جی. تی . ایکس . آی مدل 83 به 
رنگ قرمز روشن – متالیک به شماره پاک 484س44 ایران 11 با شماره موتور 
۰۰8939۷4 و شماره شاسی S141228328۵183به نام اسماعیل ارزنلو مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

اصالحیه 
آگهی اباغ وقت دادرسی از شعبه 1۰ شورای حل اختاف شهرستان بابل که در 
تاریخ 9۵/11/4 با شماره کاسه 1۰/1482/9۵ که در این روزنامه چاپ شد اشتباها 

1۰/1484/9۵ چاپ شده است که در اینجا اصاح می شود

مفقودی
 مجوز نگهداری ساح شکاری نوح ساح 2 مدل کوسه کالیبر 12 با شماره بدنه 
بنام محمد رضا حسینی بیجی کا فرزند میر سلطان با ش ش ۶11   24۷44۷

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل 

دادنامه 

پرونده کاسه 94۰99819221۰۰192 شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو شهرستان 
تنکابن 1۰1 جزایی سابق تصمیم نهایی شماره 9۵۰99۷192۰۷۰۰۷82

:آقای محمود بهرام دخت فرزند محمد علی  به نشانی شهرستان تنکابن  شاکی 
اداره زندان 

متهم : خانم مرضیه زمان فقیری فرزند حسین به نشانی خوزستان -  دزفول کوچه 
شهربانی قدیم پاک 8

اتهام 1- تهدید 2- توهین به اشخاص عادی 
رای دادگاه 

برابر کیفر خواست شماره 9۵1۰431921۷۰۰941مورخه 9۵/۶/۷صادره از ناحیه 
دادسرای عمومی و انقاب شهرستان تنکابن خانم مرضیه زمان فقیری فرزند حسن 
باتهام فحاشی و تهدید از طریق ارسال پیامک موضوع شکایت آقای محمود بهرام 
دخت فرزند محمد علی به شرح اوراق پرونده تحت تعقیب قرار گرفته که دادگاه 
با امکان نظر در محتویات پرونده بخاطر اینکه شاکی خصوصی بشرح صورتمجلس 
را  دادرسی مورخه 9۵/1۰/11 مراتب رضایت منجر و بدون قید و شرط خویش 
نسبت به متهم موصوف اعام نموده و با توجه به قابل گذشت بودن موضوع بزه 
معنوله لذا دادگاه بنا بمراتب فوق الذکر به استناد ماده 1۰4 قانون مجازات اسامی 
سال 92و ناظر به بند ب ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 قرارموقوفی 
تعقیب متهم موصوف صادر و اعام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست 
روز پس از اباغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر در استان مازندران 

ساری می باشد 
رییس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 تنکابن فرزاد ویلکی 

آگهی وقت رسیدگی 
وقت رسیدگی 9۵/12/1۶دوشنبه ساعت 8:3۰ صبح 

خواهان محسن فضلی کلکناری فرزند محمد ساکن میاندرود – گهر باران – چماز 
تپه – منزل پدری 

خوانده رضا حسینی عالم فرزند محمد ساکن مجهول المکان 
موضوع مطالبه وجه 

مرجع رسیدگی کننده 
خواهان به طرفیت خوانده دادخواستی به خواسته مطالبه وجه تقدیم شعبه دوم 
حکمی شورای حل اختاف میاندرود که جهت رسیدگی به شعبه 2 حکمَی شورای 
حل اختاف میاندرودو ارسال به کاسه 9۵/۷19 ثبت گردیده و وقت رسیدگی 
دوشنبه 9۵/12/1۶ساعت 8:3۰ صبح تعیین شده است و به علت عدم شناسایی 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقاب در امور مدنی و دستور کافی مربوطه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
به دادگاه  از مفاد آن  از نشر آگهی و اطاع  تا خوانده پس  االنتشار منتشر  کثیر 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد م. الف 3۰3
دبیر شعبه 2 حکمی شورای حل اختالف میاندرود 

ابالغ
موضوع اباغ وقت دادرسی 

حسین  وکالت  با  داود  فرزند  گرجی  نژاد  ابراهیم  ابراهیم  خواهان  اینکه  به  نظر 
ابراهیم زاده بایی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت محمد رضا مدانلو 
جویباری فرزند مهران در این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی 
به کاسه ۵/991/9۵ ثبت و برای مورخه 9۵/12/18 ساعت 1۰ صبح تعیین وقت 
گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد 
ماده ۷3 قانون آیین  دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر 
االنتشار درج و به خوانده اباغ میگردد که در وقت رسیدگی در شعبه پنجم حاضر 
و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه پنجم 
مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم اباغ شده محسوب و 

اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد 
مدیر دفتر شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی مزایده نوبت اول 
شعبه  اجرایی   93۰3۰3 کاسه  پرونده  در  میرسد  باستحضار  بدینوسیله  احتراما 
اول دادگاه عمومی میاندرود محکوم علیهم عبداله طالبی و حسین و حیدر طالب 
و  قوامین  موسسه  بانک  له  در حق محکوم  مبلغ 13822۵892ریال  پرداخت  به 
مبلغ 4۷۷۰۰۰۰ ریال بعنوان نیم عشر دولتی محکوم گردیده است محکوم علیهم 
تاکنون نسبت به پرداخت دیون خود هیچ اقدامی ننموده است با نوجه به معرفی 
اربعه شماال  به حدود  به مساحت 4۵2/82متر مربع  له یک قطعه زمین  محکوم 
آهنگر ی جنوبا  علی  به خانه سرای  آهنگری شرقا وصل  هادی  زمین  به  متصل 
وصل به کوچه و غربا وصل به کوچه که دارای سابقه ثبتی بوده که سه دانگ مشاع 
از شش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه مسکونی به مساحت فوق الذکر به نام 
خانم رقیه شامیری دارابی فرزند قاسم به پاک ثبتی 8۷۶فرعی از ۵۶ اصلی شماره 
ثبت 48۵13 بخش 4 ثبت میاندرود واقع در دارابکا بنای ملک یک باب خانه یک 
طبقه که همکف آن شامل دو اتاق خواب – هال و پذیرایی – آشپزخانه – حمام 
و سرویس بهداشتی نمای همکف سیمان کاری کف حیاط موزاییک و مابقی کف 
حیاط جلو به صورت باغچه و با ایارنیت سر پوشیده شده است دارای امتیاز آب 
و برق و گاز و تلفن می باشد که وفق نظریه کارشناس منتخب دادگاه قیمت آن 
یک  روز   9۵/12/1۵ مورخه  در  مزایده  طریق  از  و  میباشد  11۰۰۰۰۰۰۰۰ریال 
شنبه از ساعت 1۰ الی 11 صبح بفروش میرسد متقاضیان می توانند پنج روز قبل 
از برگزاری مزایده جهت اطاعات بیشتر به دفتر شعبه اول دادگاه میاندرود مراجعه 
نمایند مزایده از قیمت کارشناسی فوق شروع و برنده آن کسی است که باالترین 
قیمت را قبول کرده باشد از برنده مزایده فی المجلس ده درصد بهای پیشنهادی 
اخذ و بقیه حداکثر یکماه دیگر دریفت خواهد شد برنده باید بقیه مبلغ را بصورت 
کامل پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت سپرده تودیعی پس از کسر هزینه  
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد بدیهی است تحویل مال مورد مزایده تابع 

تشریفات قانونی خواهد بود 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان میاندرود رضایی

داورزنی معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای 
وزارت ورزش 

مسعود سلطانی فر در حکمی با تقدیر از زحمات نصرا... سجادی، محمدرضا 
داورزنی را به عنوان معاون جدید ورزش قهرمانی و حرفه ای منصوب کرد.

به گزارش ایسنا،  داورزنی در چهار استان کردستان ، سمنان ، کرمانشاه 
و خراسان به عنوان مدیر کل تربیت بدنی مدیریت داشته است ، مدیر 
کل هماهنگی امور استانها و مشاور رئیس سازمان ، رئیس فدراسیون 
سوارکاری وچوگان ،مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزش ی صنام وکسب 
عنوان قهرمانی باشگاههای آسیا دررشته والیبال و بسکتبال ،عضویت در 
هیات مدیره بسیج ورزش  کشور ، مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزش ی 
پیکان ، قائم مقام تربیت بدنی سپاه ،مسئول آموزشهای رزمی رزمندگان 
اسام ،مسئول تربیت بدنی سپاه کشوری و تاسیس دانشکده تربیت بدنی 
دانشگاه امام حسین )ع( بخشی از سوابق مدیریتی معاون جدید ورزش  

قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش  و جوانان است.
محمدرضا داورزنی از سال 138۵ رئیس فدراسیون والیبال جمهوری 
اسامی ایران است و عضو هیات رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا و عضو 
دپارتمان لیگ جهانی می باشد. در زمان ریاست وی تیم ملی والیبال 
مردان ایران بعد از ۵2 سال به المپیک راه یافت. همچنین صعود به لیگ 
جهانی والیبال و عملکرد خوب در این بازی ها طی چند سال متوالی 

موجب صعود ایران به رتبه هفتم رده بندی والیبال دنیا شده است.

پایان مسابقات جام خزر با قهرمانی شطرنج باز مجاری

رقابتهای بین المللی شطرنج جام خزر با قهرمانی استاد بزرگ مجاری به 
 A پایان رسید. به گزارش ایسنا، در پایان این رقابت ها و در جدول گروه
که شطرنجبازان دارای ریتینگ بین المللی باالی 2۰۰۰ حضور داشتند، 
فرانس برکس استاد بزرگ شطرنج مجارستان با کسب ۷ امتیاز عنوان 

قهرمانی را کسب کرد.
محمدامین  و  ارمنستان  بزرگ  استاد  سرکیسیان  گابریل  همچنین 
طباطبایی از ایران با کسب ۷ امتیاز و به دلیل پوئن شکنی، به ترتیب در 
مکان های دوم و سوم قرار گرفتند. پویا آیدانی و شاهین لرپری زنگنه از 
ایران و کنستانتین تارلف از اوکراین با کسب شش و نیم امتیاز و به دلیل 

پوئن شکنی، به ترتیب رتبه های چهارم تا ششم را کسب کردند.
در جدول گروه B که شطرنجبازان دارای ریتینگ بین المللی زیر 2۰۰۰ 
حضور داشتند، محمدرضا شیخالی از تهران با کسب 11 امتیاز اول شد، 
جواد ترکمن نژاد از گیان و حمید طهماسبی از فارس نیز با کسب 9 
امتیاز و به دلیل پوئن شکنی ، به ترتیب در مکان های دوم و سوم قرار 
گرفتند. در رقابت های جدول گروه C که بانوان شطرنجباز حضور داشتند 
، ماریا زوبوا از اوکراین عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد، محدثه 
علیجانزاده ، انوشا مهدیان ، گلناز جعفری و نیکی نادرنیا همگی از ایران به 

ترتیب در رتبه های دوم تا پنجم قرار گرفتند.
در پایان رقابت های جدول گروه D نیز که شطرنجبازان زیر 14 سال 
حضور داشتند، امیرمحمد آزادی از البرز با کسب 1۰ امتیاز به مقام 
قهرمانی رسید، رضا مهدوی و درسا محمدابراهیم خان ابری هر دو از 

تهران به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.
در پایان از سوی مسئوالن برگزاری این دوره از رقابت ها ، به شطرنجبازان 
برتر پانزدهمین دوره رقابت های بین المللی جام خزر در جدول های 

مختلف ، ۵9۰ میلیون ریال جایزه نقدی اهداء شد.
پانزدهمین دوره رقابت های شطرنج بین المللی جام خزر ، با حضور بیش 
از 8۰۰ شطرنجباز از ایران و 1۷ کشور خارجی در مجموعه ورزشی یادگار 

امام رشت آغاز شده بود.
عاوه بر حضور شطرنجبازان مطرح ایرانی، شطرنجبازان کشورهای روسیه، 
اسپانیا ، فناند ، انگلستان ، ترکیه ، هلند ، هندوستان ، ترکمنستان ، 
اوکراین ، آمریکا ، جمهوری آذربایجان ،گرجستان ، مجارستان، رومانی ، 
ارمنستان ، عراق و تاجیکستان نیز در پانزدهمین دوره رقابت های شطرنج 

بین المللی جام خزر حضور دارشتند.

اعزام چهار پینگ پنگ باز معلول به اسلواکی

رئیس انجمن تنیس روی میز معلوالن از اعزام چهار ورزشکار تنیس روی 
میز به مسابقات جهانی اسلواکی در اواخر اردیبهشت خبر داد.

مهدی آرمندنیا در گفت وگو با ایسنا، افزود: تیم ملی تنیس روی میز 
معلوالن با 4 ورزشکار برای شرکت در مسابقات جهانی اسلواکی عازم این 

رقابتها خواهد شد.
وی گفت: این مسابقات برای نخستین بار و به صورت تیمی در جهان 
برگزار می شود و 8۰ امتیازی است. ما هم با چهار بازیکن در رده های 
سنی بزرگسال و جوان در این رقابتها که از اواخر اردیبهشت آغاز می شود 

و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت، شرکت خواهیم کرد.
رئیس انجمن تنیس روی میز  خاطرنشان کرد: این مسابقات چون در 
ارتقای رنکینگ بازیکنان در کاس های دهگانه بیشترین تاثیر را دارد، 
سعی می کنیم بهترین نفرات را عازم اسلواکی کنیم تا به نتایج قابل قبولی 

دست پیدا کنیم.
و  بهمن  در  کشور  قهرمانی  مسابقات  برگزاری  از  همچنین  آرمندنیا 
باشگاههای کشور در اسفند خبر داد و افزود: قبل از پایان سال هیچ برنامه 
اردویی برای تیم ملی تنیس روی میز معلوالن پیش بینی نشده است، اما 
در جهت آماده سازی تیم یک مسابقه قهرمان کشوری از 19 تا 24بهمن 
در تهران و مسابقات باشگاههای کشور از اواسط اسفند در نظر گرفتیم تا 
تیم آماده ای را راهی اسلواکی کنیم. البته اردوی تیم ملی تنیس روی میز 
برای شرکت در این رقابت جهانی، از اردیبهشت آغاز و تا قبل از اعزام تیم 

به اسلواکی ادامه خواهد داشت.

هواداران مادرید خواهان
 نیمکت نشینی بنزما

نمایش های  خاطر  به  مادرید  رئال   طرفداران 
ضعیف مهاجم فرانسوی می خواهند او نیمکت 
نشین باشد. به  گزارش  ایسنا، کریم بنزما سال 
مهاجم  این  است.  کرده  شروع  بد  را  جدید 
مقصرهای  از  یکی  هواداران،  توسط  فرانسوی 
سانچس  در  سویا  برابر  مادرید  رئال   شکست 

پیسخوان شناخته می شود.
مغلوب  یک  بر  دو  بازی  آن  در  پوشان  سفید 
در 4۰  شان  ناپذیری  رکورد شکست  و  شدند 
بازی پیاپی شکسته شد. مهاجم فرانسوی سه 
روز بعد در دیدار رفت مرحله یک چهارم نهایی 
کوپا دل ری، برابر سلتاویگو نیز نتوانست دروازه  
خالی را این تیم را باز کند و مادرید یک هفته  

بعد از این رقابت ها حذف شد.
آمار گلزنی بنزما در اللیگا خیلی ضعیف بوده 
تنها یک گل  اخیرش  بازی  در هفت  او  است. 
به ثمر رسانده است. این گل در پیروزی پنج 
بر صفر مادرید برابر گرانادا به ثبت رسید. بنزما 
شد،  تعویض  ماالگا  برابر  دیدار  در  که  زمانی 
توسط تماشاگران هو شد اما زین الدین زیدان 
از هموطنش  بازی  از  در نشست خبری پیش 
حمایت کرد و گفت : بنزما نمی تواند یک توپ 
را در میانه میدان از دست بدهد؟ او نمی تواند در 

تمام بازی کامل باشد.
آس به همین خاطر نظرسنجی در سایت خود 
قرار دارد و از هواداران خواست درباره نیمکت 
نظر  اصلی  ترکیب  در  بنزما  حضور  و  نشینی 
بدهند. در این نظرسنجی، 2۰ هزار و ۵۷۵ نفر 
شرکت کردند و 88 درصد آنها معتقد به نیمکت 

نشینی مهاجم فرانسوی بودند.

سرنا ویلیامز قهرمان تنیس 
اوپن استرالیا 

سرنا ویلیامز تنیسور شماره 2 جای توانست در 
خواهر   2۰1۷ استرالیا  اوپن  مسابقه های  فینال 
این  در  و  دهد  شکست  را  ویلیامز  ونوس  خود 

رقابت ها به قهرمانی برسد.
به گزارش ایسنا، در فینال رقابت های تنیس اوپن 
ویلیامز  سرنا  و  ونوس  بانوان،  بخش  در  استرالیا 
به مصاف هم رفتند که در نهایت سرنا ویلیامز 
توانست با نتیجه 2 بر صفر به پیروزی برسد. نتایج 

دو ست این بازی ۶-4 و ۶-4 بود.
بدین ترتیب سرنا ویلیامز برای بیست و سومین 
بار قهرمان مسابقه های گرند اسلم شد. سرنا برای 
به   2۰1۶ ویمبلدون  رقابت های  در  بار  آخرین 
قهرمانی رسیده بود. ونوس ویلیامز نیز در حال 
حاضر در رده هفدهم رنکینگ جهانی قرار دارد. او 
۷ بار قهرمان گرند اسلم شده که پیروزی های او 

بین سال های 2۰۰۰ تا 2۰۰8 بوده است.

»سوپرمن ایتالیایی« ۳9 ساله شد

جانلوییجی بوفون که یکی از پرافتخارترین دروازه 
بانان ایتالیا و جهان است، 39 ساله شد. به گزارش 
ایتالیایی ها  قول  به  یا  بوفون  جانلوییجی  ایسنا، 
»سوپرمن ایتالیایی« دیروز 39 ساله شد و این در 
حالی است که خیلی از دروازه بان های هم دوره او 
نظیر دیدا، ادوین فان در سار، فابین بارتز، سانتیاگو 
فوتبال  از  لمن،  ینس  و  کان  اولیور  کانیسارس، 
دروازه بان  همچنان  او  ولی  کردند  خداحافظی 
نخست تیم ملی فوتبال ایتالیا و یوونتوس است. 
به احتمال بسیار زیاد او را در جام جهانی 2۰18 

روسیه نیز خواهیم دید.

توقف سپاهان مقابل صنعت نفت 
در نقش جهان

تیم فوتبال سپاهان با توقف برابر حریف آبادانی اش 
فرصت کم کردن فاصله با باالنشینان لیگ برتر 
را از دست داد. به گزارش ایسنا، در ادامه هفته 
ایران دو تیم سپاهان  نوزدهم لیگ برتر فوتبال 
اصفهان و صنعت نفت آبادان در ورزشگاه نقش 
جهان به مصاف هم رفتند که در پایان دو تیم به 

تساوی بدون گل رضایت دادند.
شاگردان ویسی با کسب یک امتیاز 28 امتیازی 

شده و در رتبه پنجم باقی ماندند.

خبرخبر

ویلچر  با  بسکتبال  رقابت های  پایان  در 
قهرمانی جوانان جهان در تایلند، تیم ملی 
عنوان  به  توانست  ژاپن  شکست  با  ایران 

قهرمانی دست پیدا کند.
زیر  جوانان  ویلچر  با  بسکتبال  ملی  تیم 
فینال  دیدار  در  کشورمان  سال   23
قهرمانی جوانان جهان  انتخابی  رقابت های 
که در بانکوک تایلند ، با شکست تیم ژاپن 
رقابت ها  این  قهرمانی  عنوان  به  توانست 

دست پیدا کند.
ملی پوشان کشورمان در مرحله فینال این 
رقابت ها توانستند تیم ژاپن را با نتیجه ۶۷ 
بر ۵1 شکست دهند و قهرمان این رقابت ها 

شناخته شوند.

مقابل  مقدماتی  مرحله ی  در  ایران  تیم 
به  چین  و  استرالیا  هند،  تایلند،  تیم های 
برتری دست یافت و مقابل ژاپن مغلوب شد.
این مسابقات با حضور تیم های ایران، ژاپن، 
استرالیا، چین، تایلند و هند از روز دوشنبه، 
کار  به  دیروز  و  آغاز  بانکوک  در  بهمن   4

خود پایان داد.
و  ژاپن  ایران،  تیم های  ترتیب،  این  به 
استرالیا به عنوان سه تیم نماینده منطقه ی 
قهرمانی  مسابقات  در  اقیانوسیه  و  آسیا 
کانادا  در  آینده  سال  که  جهان  جوانان 

برگزار می شود، شرکت خواهند کرد.
روز سه شنبه،  بامداد  ملی پوشان کشورمان 

12 بهمن به میهن باز خواهند گشت.

با  تهران  استقال  فوتبال  تیم  سرمربی 
اعام  هواداران  به  خطاب  ای  نامه  انتشار 
کرد که با توجه به شرایط حساس این تیم 

فعا سکوت می کنم.
مسائل  خصوص  در  منصوریان  علیرضا 
نامه ای خطاب به هواداران  این تیم  اخیر 
صاحبان  را  آنان  و  کرد  منتشر  استقال 
کرد:  تاکید  و  دانست  باشگاه  این  اصلی 
خدا  از  بعد  که  هستند  افرادی  هواداران 
باعث شدند در فوتبال به جایگاه اجتماعی 

فعلی برسم.
سـرمربی تیـم فوتبال اسـتقال تهـران در 
ادامـه ایـن نامـه آورده اسـت: بعد از بسـته 
شـدن پنجره نقل و انتقاالت از سـوی فیفا 
بـرای اسـتقال مصاحبـه ای انجـام دادم و 
در خصـوص آسـیب هـای حیطـه مدیریت 
طـی چنـد سـال اخیـر و مسـائل مختلـف 
مرتبط با باشـگاه اسـتقال صحبـت کردم. 
در ایـن مصاحبـه اسـمی از هیـچ شـخصی 
نیـاوردم و بـه صورت کلی در مورد مسـائل 
حـوزه حقوقـی و بیـن الملل باشـگاه داری 

امـا  کـردم،  صحبـت  ایـران  فوتبـال  در 
متاسـفانه مصاحبـه هـای حاشـیه سـازی 
طـی چند روز گذشـته از علـی فتح ا... زاده 
انجـام شـد کـه در آسـتانه دیدار حسـاس 
برابـر پیـکان و روزهای نزدیک به مسـابقه 
تعییـن کننـده برابـر السـد و پرسـپولیس 

جای تعجب بسـیار داشـت و باعـث نگرانی 
هـواداران و ایجـاد نـا امنـی روی سـکوها 

گردید. 
ای  مصاحبه  هم  من  نوشت:  ادامه  در  وی 
داده  وعده  که  همانطور  تا  کردم  تنظیم 
بودم، جوابی قاطع و محکم همراه با سند و 

مدرک به ایشان بدهم. اما خانواده ام برای 
اولین بار در حوزه استقال از من خواستند 
استقال می  فرزند مکتب  را  اگر خود  که 
دانم، سکوت کنم. به همین دلیل به خاطر 
منافع استقال و حفظ آرامش تیم در ماه 
مصاحبه  این  انجام  از  بهمن  سخت  بسیار 

منصرف شدم.
آنهایی  کرد:  تاکید  پایان  در  منصوریان 
هستند،  استقال  از  خارج  اکنون  هم  که 
مسئولیتی در قبال هواداران ندارند اما من 
به عنوان سرباز و کارگر استقال و هواداران 
گرامی آن باید همه تمرکز خود را به حفظ 

آرامش تیم اختصاص دهم. 
پس از اینکه فیفا استقال را خرید بازیکن 
منصوریان  علیرضا  کرد  محروم  جدید 
استقال  سابق  مدیران  علیه  را  اظهاراتی 
مطرح کرد که این مساله با واکنش جدی 
منصوریان  شد.  رو  روبه  زاده  ا...  فتح  علی 
نیز پس از اظهارات فتح ا... زاده اعام کرده 
خواهد  شفاف  را  شده  مطرح  مسایل  تمام 

کرد.

تیم ایران قهرمان بسکتبال با ویلچر جوانان شد

منصوریان: به خاطر هواداران سکوت می کنم

به  متوالی  پیروزی  شش  کسب  با  ایران  کای  کاراته  بانوی 
فینال لیگ جهانی )کاراته وان( پاریس راه یافت.

روز  از  کاراته  لیگ جهانی  نخستین مرحله  ایرنا،  به گزارش 
جمعه با حضور بیش از یک هزار و 2۰۰ کاراته کا از ۷8 کشور 
به میزبانی شهر پاریس فرانسه آغاز شده است که نمایندگان 
ایران در بخش کومیته مردان و زنان به مصاف حریفان خود 

رفته اند.
در رقابت های دیروز »طراوت خاکسار« در وزن منهای ۵۵ 
مونته  فرانسه،  اوکراین،  از  حریفانی  برابر  برتری  با  کیلوگرم 
از ژاپن به فینال صعود کرد تا  نگرو، اسپانیا و دو کاراته کا 
اسکاتلند  از  حریفی  مصاف  به  طا  مدال  کسب  برای  امروز 

برود.

به  او  بازگشت  از  علیزاده  کیمیا  فیزیوتراپ  دکتر 
آینده خبر  ماه  تکواندو ظرف 4  رقابت های  صحنه 
داد و گفت: با درمان ایزوکینیتیک )تقویت سریع و 
بهتر عضات اطراف مچ پا( به دنبال این هستیم تا 
هرچه سریع تر کیمیا علیزاده را به صحنه مسابقه ها 

بازگردانیم.
روند  درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  جمهوری  سارا 
درمان کیمیا علیزاده اظهار کرد: برای بهبود هرچه 
علیزاده،  پای  مچ  اطراف  عضات  بهتر  و  سریع تر 
روش درمان )ایزوکینیتیک( را برای او آغاز کردیم 
تا زودتر روند درمانی خود را طی کند و به صحنه 
مسابقه ها بازگردد. این نوع درمان کامًا ایمن است 

و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.
وی گفت: در حال حاضر بعد از انجام آب درمانی، 
کارهای بدنسازی از جمله؛ حرکات درجا زدن را با 
کیمیا علیزاده شروع کردیم و از هفته بعد، دویدن 
و پریدن را آغاز خواهد کرد. هم اکنون او در شرایط 
بسیار خوب و مساعدی به سر می برد و بعد از اتمام 

کارهای دویدن و پریدن تا پایان اسفند، از فروردین 
وارد تمرین های ابتدایی تکواندو خواهد شد.

اواخر  از  و  ماه   4 از  بعد  اینکه  بیان  با  جمهوری 
حرفه ای  تمرین های  می تواند  علیزاده  اردیبهشت، 
درمان  روند  کرد:  خاطرنشان  کند،  آغاز  را  خود 
به طوری که هم اکنون  بود.  انتظار  از  دور  علیزاده 
شرایط  در  و  ندارد  خاصی  مشکل  پا  مچ  نظر  از 
او فاشیا  ایده آل به سر می برد. تنها مشکل کنونی 
کف پاست که با انجام کارهای فیزیوتراپی و ماساژ 
مخصوص کف پا سعی می کنیم این مشکل را نیز 

هرچه سریع تر برطرف کنیم.
پیرامون  پایان  در  علیزاده  کیمیا  فیزیوتراپ  دکتر 
این پرسش که آیا او می تواند در مسابقه های جهانی 
2۰1۷ تکواندو شرکت کند یا خیر؟ افزود: اگر این 
اجازه  شود،  برگزار  آینده  سال  خرداد  رقابت ها 
شرکت در این تورنمنت را ندارد. زیرا از نظر سطح 
تحمل  بتواند  که  نیست  حدی  در  توان  و  قدرت 

چنین رقابت های سنگینی را داشته باشد.

بازگشت کیمیا علیزاده به تکواندو ۴ماه دیگر صعود بانوی کاراته کای ایران 
به فینال لیگ جهانی پاریس



8 شهرستان هایکشنبه 10 بهمن 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3410

اختصاص  12 میلیارد ریال به بیمارستان 
خوانساري اراك

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی گفت: 
12 میلیارد ریال از محل فروش اوراق مشارکت و 
موقوفات به بیمارستان خوانساری اراک اختصاص 

یافت. 
در  حسینی اراکی  سیدمحمد باقر  حجت االسام 
مراسم تودیع و معارفه رئیس اوقاف و امور خیریه 
دلیجان با بیان اینکه استان مرکزی به حمایت 
ترویج  و  آموزشی  زمینه های  در  خیران  بیشتر 
با  داشت:  اظهار  است،  نیازمند  قرآنی  فرهنگ 
حمایت خیران امسال در طرح مهر تحصیلی، 2 
هزار و ۵۰۰ دانش آموز در استان زیرپوشش قرار 
از  این تعداد  گرفتند در حالی که سال گذشته 

حدود 2۰۰ نفر افزایش نیافت.
وی افزود: در بخش دارو و درمان از محل فروش 
ریال  میلیارد   12 موقوفات  و  مشارکت  اوقاف 
برای ساخت  استان  خیران  و  واقفان  با حمایت 
خوانساری  ا...  آیت  بیمارستان  جدید  مجموعه 

اختصاص داده شده است.
مرکزی  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
تصریح کرد: 33۰ خانواده فقیر که تحت حمایت 
هیچ ارگان حمایتی نبودند تحت پوشش سازمان 
اوقاف و امور خیریه قرار گرفتند و به مدت 2 سال 
از کمک های دارویی، تحصیلی و معیشتی بهره مند 

برخوردار می شوند.

ساخت خوابگاه جدید در دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد 

گفت:  شهرکرد  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
ساخت خوابگاه بزرگ دانشجویی از برنامه های 
حوزه دانشجویی این دانشگاه است که حداقل 
دارای 4۰۰ تخت خواهد بود و ساخت و ساز 
آن به زودی آغاز خواهد شد که با ساخت این 
اختیار  در  کامل  و  استاندارد  فضایی  خوابگاه 

دانشجویان قرار خواهد گرفت.
کردن  فعال  به  اشاره  با  هاشم زاده  مرتضی 
پژوهش،  حوزه  در  دانشگاه  این  رشد  مرکز 
فناور،  مرکز   1۶ در حال حاضر   کرد:   اظهار 
بزرگ  مطالعه  یک  و  دانش بنیان  شرکت  سه 
انجام  کارهای  از  نفر   2۵ فعالیت  با  کوهورت 
پزشکی  علوم  دانشگاه  پژوهش  در حوزه  شده 

شهرکرد است.
کشوری  اول  رتبه  کسب  به  اشاره  با  وی 
میان  در  پژوهش  حوزه  در  دانشگاه  این 
برای  امسال  افزود:  سه،  تیپ  دانشگاه های 
بار این دانشگاه موفق به کسب رتبه  13امین 
سه  تیپ  دانشگاه   23 میان  در  کشوری  اول 
شده که از افتخارات دانشگاه محسوب می شود 
و امیدواریم این افتخارات ادامه داشته باشند.

علوفه رساني به حیات وحش مناطق حفاظت شده البرز
شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  )جنوبي(  مرکزی  البرز  شده  حفاظت  منطقه  بانان  محیط  کرج، 
یگان حفاظت اداره کل محیط زیست استان، با مشارکت و همکاري 
فعاالن و دوست داران محیط زیست، اقدام به توزیع علوفه خشک 
این منطقه در محدوده  جهت استفاده حیات وحش)علف خوران( 

وارنگه رود و دیزین نمودند.
شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس  لشگری  حمیدرضا 
در  ساله  همه  داشت:  اظهار  برنامه  این  در  مشارکت  ضمن  کرج  
فصل سرما به دلیل پوشیده شدن ارتفاعات و زیستگاه هاي  منطقه 
حفاظت شده با برف و عدم دسترسي علف خواران بویژه کل و بز 
وحشي به علوفه مرتعي، کار توزیع علوفه به صورت دستي توسط 
محیط بانان در محدوده گذار و تردد این حیوانات صورت می گیرد 
و امسال نیز حدود 1۰ تن علوفه خشک به این منظور تهیه شده 

که به تدریج تا پایان فصل سرما در این منطقه توزیع خواهد شد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از فعاالن در عرصه محیط زیست و دوست 
داران حیات وحش که در این برنامه شرکت کرده بودند افزود: با 
توجه به بارش های اخیر و حرکت گله های کل و بز به ارتفاعات  
شبانه  تاش  با  حیوانات  این  از  مراقبت  ها،  جاده  حاشیه  و  پایین 
روزي محیط بانان انجام مي شود ولي نیازمند همکاري و مساعدت 
مردم بویژه بومیان منطقه جهت عدم آسیب به این حیوانات است.

رئیس  جمعیت هالل احمر جویبار تاکید کرد:
آموزش همگانی کمک های اولیه ؛ 

مانع  ازبروز حوادث 
اینکه  به  اشاره  با  جویبار  شهرستان  احمر  هال  جمعیت  رئیس  
باید عاج واقعه  را قبل از وقوع  حادثه همیشه در کمین است و 
کرد، گفت: با آموزش های همگانی کمک های اولیه ازبروز  حوادث 
بزرگتر گرفته می شود همانند حادثه ساختمان پاسکو که شاهد 
خسارت جانی و مالی در پایتخت بودیم.محمد رضا صابری در گفتگو 
با کمک  اینکه حدود 9۰ درصد مردم کشور  بیان  با  با خبرنگاران 
های اولیه آ شنا  نیستند، اظهارداشت: این آ مار تهدید بزرگی برای 
کشور خواهد بود و خدای ناکرده خسارات جانی و مالی زیادی در 
گوشه و کنار کشور وارد خواهد شد. وی در ادامه به اجرای طرح 
بزرگ خادم با عنوان خانواده آ ماده در مخاطرات در کشور و استان 
اشاره و تصریح کرد: در آینده نزدیک همه خانواده های ایرانی کمک 
های اولیه را به طور همگانی آ موزش خواهند دید و این طرح از 
تا سال 14۰۰ به مدت پنج سال در سراسر کشور اجرا  سالجاری 
با اشاره به اینکه در دهه فجر امسال استارت این  میشود. صابری 
طرح   در شهرستان جویبار زده  خواهد  شد، خاطر نشان ساخت: 
برای هر خانواده دو مربی کار آ موزش را بر عهده خواهند داشت 
ودر ابتدای طرح 3۵۰خانوار از آ موزش چهره به چهره مربیان هال 

احمر برخوردار خواهند شد.
خادم  طرح  در  کرد:  بیان  شهرستان  احمر  هال  جمعیت  رئیس  
امدادگران و مربیان داوطلب در  12 مرحله کار آ موزش را انجام  
برگزار  دیده  موزش  آ  خانوار   3۵۰ این  بین  زمونی   آ  پایان  ودر 
میشود.وی از آ غاز کارهای تبلیغاتی و اطاع رسانی این طرح در 
به  فایل صوتی  :ارسال  داشت  اظهار   دادو  خبر  جویبار  شهرستان 
تلفن ثابت  3۶ هزار خانواده و نصب بنر  و پوستر در سطح شهر از 

مهمترین برنامه های تبلیغاتی این طرح خواهد بود.

خبر خبر

 14۰ گفت:  بوشهر  استان  شیات  مدیرکل 
محل  از  کم بهره  تسهیات  ریال  میلیارد 
طرح   1۶۰ اجرای  برای  کارآفرینی  صندوق 
شیات  حوزه  در  بوشهر  استان  کارآفرینی 

پرداخت می شود. 
عباسعلی زنده بودی در نشست بررسی پرداخت 
حوزه  کارآفرینی  طرح های  به  تسهیات 
اشاره  با  بوشهر  استان  آبزی پروری  و  شیات 
عرصه  این  در  بوشهر  استان  ظرفیت های  به 
و صیادی  حوزه صید  در  بوشهر  استان  گفت: 
به  است  باالیی  ظرفیت  دارای  آبزی پروری  و 
گونه ای که ساالنه افزون بر ۵۰ هزار تن انواع 

آبزیان در استان بوشهر صید و تولید می شود.
کارآفرینی  طرح های  اجرای  به  اشاره  با  وی 
کارآفرینی  طرح های  کرد:  بیان  شیات  حوزه 
برای  بوشهر  استان  آبزیان  و  شیات  بخش 
امید  کارآفرینی  تسهیات صندوق  از  استفاده 

ارائه شد.
مدیرکل شیات استان بوشهر از معرفی 1۶۰ 
امید  کارآفرینی  صندوق  به  کارآفرینی  طرح 

طرح   1۶۰ از  بیش  کرد:  تصریح  و  داد  خبر 
و  شیاتی  صنایع  آبزی پروری،  بخش های  در 
صیادی به صندوق کارآفرینی ارائه شده است.

زنده بودی، طرح مکانیزه پرورش میگو متراکم 
در آبهای لب شور، پرورش ماهی در قفس،تکثیر 
و پرورش ماهیان زینتی را از جمله طرح های 
دانست  تسهیات  دریافت  برای  شده  معرفی 
راه اندازی  و  تجهیز  طرح های  کرد:   تصریح  و 
طرح  شیات،  حراج  بازار  در  آبزیان  فروشگاه 
آبزیان  پرورش ماکروجلبک ها، عرضه مستقیم 
صیادی،کارگاه  تعاونی های  اتحادیه  توسط 
کوچک خشک کردن و نمک سودکردن میگو، 
ایجاد کارگاه تعمیر موتورهای دریایی از دیگر 
طرح های معرفی شده برای دریافت تسهیات 

است.
پیشنهادی  سرمایه  گذاری  اینکه  بیان  با  وی 
در  طرح ها  این  در  تسهیات  دریافت  برای 
است  ریال  میلیارد   14۰ از   بیش  مجموع  
شیات  تفاهم نامه  پی  در  طرح ها  این  افزود: 
ایران و صندوق کارآفرینی امید ارائه شده است.

مدیرکل شیالت استان بوشهر خبرداد: 

 پرداخت 140میلیارد ریال تسهیالت به طرح های آبزی پروری 

مدیر اداره بندر و دریانوردی 
 1۰ طی  کرد:  اعام  کیش 
 3۶۰ از  بیش  اخیر،  ماه 
نفر در جزیره مرجانی  هزار 
خلیج فارس گشت دریایی با 
شناورهای تفریحی را تجربه 
کردند که ۶۰ درصد افزایش 

داشته است.
اطاعات  واحد  گزارش  به 
اداره  روابط عمومی  اخبار  و 
دریانوردی  و  بنادر  کل 

هرمزگان، »محمد جهانشاهی نسب« مجموع 
سال  ابتدای  از  کیش  بندر  به  شناورها  تردد 
و  هزار   1۰ را  جاری  ماه  بهمن  اوایل  تا   9۵
۷34 فروند اعام کرد و افزود: از ابتدای سال 
جاری تاکنون، 49 هزار و ۶44 دستگاه خودرو 
توسط شناورهای لندینگ کرافت در مسیرهای 
دریایی جزیره کیش به چارک و آفتاب جابجا 
شد که افزایشی 24 درصدی در این زمینه به 

ثبت رسید.
وی از ترابری 32۶ هزار و 181 نفر مسافر از 
طریق این بندر سخن به میان آورد و گفت: در 
این زمینه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 

رشد 3 درصدی را شاهد بودیم.
جهانشاهی نسب خاطرنشان کرد: عاوه بر این، 
3۶2 هزار و 313 نفر گشت دریایی با شناورهای 
تفریحی در آب های این جزیره مرجانی را تجربه 

کردند که این بخش از فعالیت های دریایی در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد 

افزایش داشته است.
اشاره  با  کیش  دریانوردی  و  بندر  اداره  مدیر 
به تخلیه و بارگیری یک میلیون و ۶۶8 هزار 
در  نفتی  غیر  و  نفتی  انواع کاالی  تن  و ۵۵3 
بندرگاه این جزیره طی ده ماه گذشته، اظهار 
داشت: از این میزان، یک میلیون و 421 هزار و 
1۷ تن کاالی غیر نفتی و 24۷ هزار و ۵3۶ تن 

کاالی نفتی اختصاص دارد.
وی سهم عملیات مربوط به صادرات غیر نفتی 
در این بندر را رقمی بالغ بر دو هزار و ۶۶4 تن 
و حجم واردات اینگونه کاالها را 4۶ هزار و 22 

تن اعام کرد.
این مقام مسوول در پایان از کابوتاژ یک میلیون 
و 3۷2 هزار و 331 تن کاالی غیر نفتی در این 

بندر خبر داد.

افزایش 60 درصدی گشت های تفریحی دریایی
 در جزیره کیش

اجتماعی  فرهنگی  معاون  بهادری-اصفهان:  
شهرداری اصفهان: محور اصلی برگزار کننده 
خودجوش  های  تشکل  انقاب،  های  جشن 
عناصر  و  بسیج  های  پایگاه  مساجد،  مردمی، 
فرهنگی محات است. برای انعکاس بهتر این 
جشن ها با مشورت های صورت گرفته عنوان 
مشترک »پرچم باالست« برای این جشن ها 
در نظر گرفته شده است تا در همه جشن ها 

این شعار مورد استفاده قرار بگیرد.
مناسبت  به  ساله  همه  اصفهان  شهرداری 
برنامه  و  ها  جشن  فجر  دهه  ایام  فرارسیدن 
گانه   1۵ مناطق  سطح  در  را  متعددی  های 
شکوهمند  ایام  گرامیداشت  برای  شهرداری 

پیروزی انقاب اسامی برگزار می کند.
برپایی جشن های مختلف با محوریت حضور 
و مشارکت هر چه بیشتر شهروندان از جمله 
که  هاست  جشن  این  برپایی  امسال  اهداف 
اجتماعی  فرهنگی  معاون  با  گو  و  گفت  در 

شهرداری اصفهان مطرح شد.
های  برنامه  به  اشاره  با  زاده  قاسم  علی 
اجتماعی  فرهنگی  معاونت  شده  بینی  پیش 
شهرداری اصفهان برای ایام دهه فجر، اظهار 
کرد: پیش از اینکه دستگاه های رسمی دغدغه 
باشند  داشته  را  انقاب  های  برگزاری جشن 
دارند  را  ایام  این  گرامیداشت  دغدغه  مردم 
چراکه این انقاب متعلق به مردم و برای آنها 

است.
وی با بیان اینکه هدف ما در شهرداری در کنار 

برگزار  بهتر  به  برای کمک  قرار گرفتن  مردم 
تصریح  است،  محات  در  ها  جشن  کردن 
کرد: از طریق معاونت های فرهنگی اجتماعی 
مناطق فراخوانی به مناطق مختلف شهرداری 
داده شده است تا بیش از ۵۰۰ جشن و برنامه 

در سطح محات شهر اصفهان اجرا شود.
اصفهان  شهرداری  اجتماعی  فرهنگی  معاون 
جشن  کننده  برگزار  اصلی  محور  داد:  ادامه 
انقاب، تشکل های خودجوش مردمی،  های 
پایگاه های بسیج و عناصر فرهنگی  مساجد، 
محات است. برای انعکاس بهتر این جشن ها 
با مشورت های صورت گرفته عنوان مشترک 
نظر  در  ها  این جشن  برای  باالست«  »پرچم 
گرفته شده است تا در همه جشن ها این شعار 

مورد استفاده قرار بگیرد.
اصفهان  شهرداری  اجتماعی  فرهنگی  معاون 
مشارکت باالی مردم در برگزاری جشن های 
انقاب را پیش بینی کرد و افزود: حضور مردم 
هستند  آنها  خود  متصدی  اینکه  به  توجه  با 
پرشور خواهد بود چراکه تجارب اخیر نیز این 

موضوع را ثابت کرده است.
مهدی سلطان آقایی مدیر هماهنگی معاونین 
اصفهان  مناطق شهرداری  اجتماعی  فرهنگی 
نیز در ادامه با اشاره به برنامه های دهه فجر 
های  ریزی  برنامه  با  کرد:  اظهار  شهرداری، 
از  بیش  فجر  مبارک  دهه  در  گرفته  صورت 
۵۰۰ برنامه اجرایی در سطح مناطق شهرداری 
اصفهان با رویکردهای مختلف برگزار می شود.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان:

تبلور انقالب با شعار»پرچم باالست«

آگهي قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي
 اراضي وساختمان هاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتي شهرستان لردگان

نظر به دستور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده 13 آئین نامه قانون فوق 
الذکر امالکي که در هیئت قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد وامالك لردگان مورد رسیدگي قرار گرفت و راي آن صادر گردید ، 

جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهي مي گردد
امالك واقع در قریه لردگان به شماره پالك ثبتي  یک اصلي جانکي بخش ده ثبتي  و فرعي هاي زیر

7327  –  فرعي آقاي نوروز صابرپور هفت لنگي فرزند محمد نسبت به 67/5 حبه  مشاع از72 حبه  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
274/78 متر مربع مجزي از 658 فرعي واقع درلردگان – طرح سپاه  خریداري شده مع الواسطه از آقایان  کاظمي، اردشیري و نادري
7648  –  فرعي خانم ماه زاده جمالي فرزند نورمحمد  نسبت به دو دانگ  مشاع از  ششدانگ یکدهنه مغازه به مساحت 57/90 متر 
مربع مجزي از 141 و 146  فرعي واقع درلردگان چهارراه قدس – خیابان 17 شهریور  خریداري شده مع الواسطه از آقایان غضنفر و 

حسینعلي سلیمي
7722  –  فرعي آقاي ضرغام محبي  زرین دره فرزند محمدنصیر نسبت به 67/5 حبه  مشاع از72 حبه  ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 238/15 متر مربع مجزي از 658 فرعي واقع درلردگان – طرح سپاه  خریداري شده مع الواسطه از آقاي جمعه کاظمي
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي ، این اگهي نسبت به امالك فوق الذکر 
دردو نوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه هاي کثیراالنتشار و محلي آگهي مي گردد در صورتیکه اشخاص ذي نفع به آراءاعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشارآگهي در شهرها،  و در روستاها از تاریخ الصاق در محل ، تا دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد وامالك لردگان تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومي محل نمایند و گواهي تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد وامالك لردگان تحویل دهد . در این صورت 
اقدامات ثبت ، موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه است .درصورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگرددیا معترض ، گواهي تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومي محل را ارائه نکند اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید . صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول :      10/  11   /1395  تاریخ انتشار نوبت دوم:     25/  11  /1395                                        

رسول تعمیدي - کفیل اداره ثبت اسناد وامالك لردگان

آگهی مفقودی
مدرک فارغ التحصیلی )ریزنمرات ودانشنامه کارشناسی حسابداری( بشماره1۶۰۶/
نام احمدشوش  اهوازمورخ1381/12/۵به  از دانشگاه شهید چمران  ف-ش صادره 
طهماسب فرزندعبدالرضابه شماره شناسنامه224وکدملی1۷۵4۷۶۵۷93مفقودگر

رابه دانشگاه  تقاضامی شود اصل مدارک  باشد.ازیابنده  وفاقداعتبارمی  دیده است 
شهیدچمران اهوازارسال نماید.  تاریخ انتشارنوبت اول:139۵/۷/1۰شنبه

تاریخ انتشارنوبت دوم:139۵/9/1۰   تاریخ انتشارنوبت سوم:139۵/11/1۰
اهواز

آگهی مفقودی
کمپرسی  کامیون  ماشین  مشخصات  کمپانی)سندکمپانی(وکارت  برگ 
انتظامی42-182ع12بشماره  مدل13۵3بشماره  اس3۶/2۶24  ال  بنزتیپ 
قرائی  اصغربلوچ  علی  شاسی1۰94۶918بنام  موتور1۰۰۰4۶18وشماره 

مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط است.
شهرستان دزفول

آگهی حصروراثت
بشناسنامه181۰31۷۷21صادره  پدرراضی  نام  طاهارضاگاهی  مصطفی  آقای 
داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی  ازآبادان 
خرمشهر بشناسنامه1۷9۵۷صادره  مطوری  غانمی  حمیده  مرحوم  مادرم  که 
عبارتنداز1- اش  ورثه  خودفوت  غیردائمی  درتاریخ9۵/8/13دراهوازاقامتگاه 
شناسنامه1۶۵رامهرمز)پسران  بشماره  الذکر2-عباس  فوق  بامشخصات  متقاضی 
بشماره  شناسنامه181۰۰8۵92۶آبادان4-کلثوم  بشماره  3-خدیجه  متوفی( 
ازماهشهر۶-معصومه  شناسنامه۶2۰۷صادره  بشماره  شناسنامه92۷آبادان۵-زینب 
بشماره  طاهارضاگاهی  متوفی(۷-راضی  شناسنامه۷38آبادان)دختران  بشماره 
قانونی  تشریفات  باانجام  شناسنامه1۶۷29خرمشهر)همسرمتوفی(والغیر.اینک 
نامه  داردیاوصیت  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب 
ازمتوفی نزداوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی 
ابرازشودازدرجه  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.     شماره م.الف)9/1۰۷۰(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر

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

اماک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال 139۰/9/2۰  
هیات  از  صادره  مورخ9۵/8/29   134۷۷139۵۶۰3۰1۰۵۷۰ شماره  رای  برابر 
رسیدگی به اسناد عادی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی اماک 
خانم  مالکانه  تصرفات   139۰/9/2۰ مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
گوهرحسینی فرزندصفدر در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به 
مساحت۶۰/۶9متر مربع مفروز از پاک 139۵ فرعی از ۵3 اصلی محرز گردیده و 
برابر محتویات پرونده ثبتی و دفتر اماک مربوطه سند مالکیت ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت18۵۰مترمربع قطعه432تفکیکی به پاک فوق الذکرذیل شماره 
است  وصادرگردیده  ثبت  قلیایی  محمد  بنام  22۷3۰صفحه21۷دفتر1۶۷اماک 
سپس دراجرای ماده14۷مساحت هایی بصورت مفروزمطابق خروجی دفتراماک 
ازطریق هیات رسیدگی به اسناد عادی به غیرمنتقل شده است ازطرفی با توجه به 
اینکه تصرفات متقاضی ازمالکیت محمدقلیایی بوده که مشارالیه در هیات حضور 
نیافته درنتیجه هیات مقرر نموده با اعمال ماده 3 قانون مذکور و نیزماده 13 آئین 
نامه اجرائی آن مصوب 1391/4/2۵ نسبت به صدور سند مالکیت به نام متصرف 
فوق الذکر اقدام شود لذا بدینوسیله مفاد رای صادره به مالم  ونیز اشخاص ذینفع 
جهت اطاع آگهی می گردد تا چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض 
خود را ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به اداره ثبت اسناد واماک 
شهریار تسلیم ورسید آن رادریافت دارند بدیهی است در صورت عدم اعتراض ظرف 
مهلت مقرر این اداره نسبت به صدور سند مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد نمود 
ضمنا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.م.الف:224۰8
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهریار-سید مرتضی موسوی

تاریخ انتشارنوبت اول:139۵/11/1۰
تاریخ انتشارنوبت دوم: 139۵/11/2۵

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

اماک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال 139۰/9/2۰  
برابر رای شماره 139۵۶۰3۰1۰۵۷۰1۵۷۵8 تاریخ 139۵/1۰/12  صادره از هیات 
رسیدگی به اسناد عادی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی اماک 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 139۰/9/2۰ تصرفات مالکانه آقای خیراله 
محمدی فرزند نبی اله بصورت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن 
به مساحت 1۰۵مترمربع قسمتی از پاک194 فرعی از 12 اصلی واقع در شهریار 
محرز گردیده و برابر محتویات پرونده ثبتی و دفتر اماک مربوطه سند مالکیت 
ششدانگ پاک مذکور بنام آقای باقرزند ذیل  ثبت ۷۶1 صفحه  1۵۷دفتر اماک 
جلد۶کاک  ثبت صادروتسلیم شده ومقادیری دراجرای ماده14۷اصاحی قانون 
مقرر  وهیات  نیافته  هیات حضور  در  نامبرده  ووراث  است  غیرواگذارشده  به  ثبت 
مصوب  آن  اجرائی  نامه  آئین   13 ماده  و  مذکور  قانون   3 ماده  اعمال  با  نموده 
1391/4/2۵ نسبت به صدور سند مالکیت به نام متصرف فوق الذکر اقدام شود لذا 
بدینوسیله مفاد رای صادره به نامبرده وبه اشخاص ذینفع جهت اطاع آگهی می 
گردد که چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت 2 
ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به اداره ثبت اسناد واماک شهریار تسلیم ورسید 
دریافت دارند ودر صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر این اداره نسبت به صدور 
سند مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.م.الف:224۰۶
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهریار-سیدمرتضی موسوی

تاریخ انتشارنوبت اول:139۵/11/1۰
تاریخ انتشارنوبت دوم: 139۵/11/2۵

اجرائیه
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم :  سهراب یوسفیان قهفرخی فرزند علی به نشانی 

چهارمحال وبختیاری – شهرکرد.
مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم : افسانه وزیریه لنجانی به نشانی مجهول المکان.

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه : 
 سودابه باقری فرزند محمد جان به نشانی شهرکرد خ بهارستان – خ گل بهارکوچه ۶ 

طبقه سوم      نوع رابطه وکیل /   محکوم له/محکوم لهم: سهراب یوسفیان قهفرخی.
محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9۵1۰۰9384۵2۰۰3۵8 
به  است  محکوم  علیه  محکوم   9۵۰99۷384۵2۰۰39۵ مربوطه  دادنامه  وشماره 
پرداخت مبلغ 19۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت تأخیرتأدیه 
ازتاریخ سررسید تا اجرای کامل حکم براساس شاخص اعامی ازناحیه بانک مرکزی 
وپرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی وپرداخت مبلغ 2/9۰۰/۰۰۰ ریال بایت 
هزینه دادرسی درحق خواهان و پرداخت نیم عشردولتی درحق صندوق دولت جهت 

اجرای حکم.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه :

1-ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

3-مالی معرفی کند که اجرای حکم واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد. چنانچه خود را 
قادربه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقداروقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول،به طورمشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی 
که به هرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحونزد اشخاص ثالث دارد 
وکلیه مطالبات او ازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییردیگر دراموال 
مذکوراز زمان یک سال قبل ازطرع دعوای اعساربه ضمیه دادخواست اعساربه مقام 
قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود .)مواد 8 و3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه ازاعام کامل صورت اموال به منظورفرارازاجرای حکم ، حبس 
تعزیری درجه هفت را در پیدارد .)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2۰ق.م.1 

و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.
۵-انتقال مال به دیگری به هرنحو با انگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هردومجازات می شود.)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی 1394(
۶-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روزارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 

بود.)تبصره 1 ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(
رضائی – دبیر شورای حل اختالف شماره 12شهرستان شهرکرد 

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی . برابر رای شماره 139۵۶۰3۰1۰۶۰۰۰4۶1۷ 
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات 
مالکانه  ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات  فاقد سندرسمی مستقر در واحد 
اباد فرزند یحیی بشماره شناسنامه  بامعارض متقاضی آقای شاپور سیری کاظم 
بابا خانه به مساحت 2۵۶.۵۶ مترمربع پاک 8۵  13۵ صادره از ورامین در یک 
ناصر  و  علی گل حامدی  اقای  رسمی  مالکیت  از  اصلی خریداری  از 1۰3  فرعی 
قلیشورانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
به مدت  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 9۵/1۰/2۵
تاریخ انتشار نوبت دوم :9۵/11/1۰

ث/م الف 852 محمد رحیم پور راینی رئیس ثبت اسناد وامالک ورامین

آگهی ابالغ
خواسته  به  سعیدحسینخانی  خوانده  بطرفیت  دادخواستی  کبرابهمئی  خواهان 
باغ  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  زوجه  درخواست  به  طاق 
حقوقی شهرستان  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  به  رسیدگی  که جهت  نموده  ملک 
ا... خامنه ای-دادگستری  واقع دراستان خوزستان-باغملک-خیابان آیت  باغملک 
که  گردیده  کاسه9۵۰998۶12۷1۰۰۷8۷ثبت  وبه  ارجاع  باغملک  شهرستان 
مجهول  علت  است.به  شده  آن139۵/12/23وساعت1۰:۰۰تعیین  رسیدگی  وقت 
دادرسی  آیین  تجویزماده۷3قانون  وبه  خواهان  ودرخواست  خوانده  بودن  المکان 
دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی 
به  ازمفادآن  واطاع  ازنشرآگهی  پس  شودتاخوانده  می  ازجرایدکثیراالنتشارآگهی 
وضمائم  دادخواست  دوم  خودنسخه  کامل  نشانی  اعام  وضمن  مراجعه  دادگاه 
رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.    شماره م.الف)۷/9۵/22۶(
منشی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری 
شهرستان باغملک-اسحاق شیخ رضایی

اجراییه 
کاسه پرونده: 44۵/23۰۵/9۵ 

محکوم له: زینب کیقبادی 
محکوم علیه: جعفر بابائی و سید محمد سیدی

محکوم به: 
به موجب دادنامه شماره 9۵۰۰۶۵1 مورخ 9۵/۷/2۷ شورای حل اختاف تهران 
حوزه 23۰۵ قطعیت حاصل کرده است رای بر محکومیت خواندگان به پرداخت 
مبلغ نهصد و نود و نه هزار و نهصد و نود و نه ریال )999/999( خوانده ردیف اول 
و نهصد و نود و نه هزار و نهصد و نود و نه ریال )999/999( خوانده ردیف دوم 
بیست و یک میلیون و یکصد و یازده هزار و یکصد و یازده ریال )21/111/111( 
خوانده ردیف سوم بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به میزان تعرفه و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 9۵/۶/2 لغایت زمان پرداخت 
بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعام می نماید. هزینه 

نیم عشر دولتی اقرار می گردد. 
110/129239 رئیس حوزه 2305 مجتمع شماره 24 شورای حل اختالف تهران 

آگهی
خواهان فرهد عسگری دادخواستی به طرفیت خوانده عباس موسوی به خواسته 
مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران واقع در 
تهران- خیابان شهید سپهبد قرنی- تقاطع خیابان سمیه- مجتمع قضایی شهید 
بهشتی ارجاع و به کاسه 9۵۰998۰22۷9۰۰۶22 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 139۵/12/18 و ساعت 11/۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
  110/129238 منشی شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران
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دادستان عمومی و انقالب ساوجبالغ خبر داد:
آزادسازی 28000 متر مربع از اراضی

 کشاورزی چهارباغ
دادستان عمومی و انقاب ساوجباغ از آزادسازی  
28۰۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی تغییر کاربری 

یافته در چهارباغ، خبرداد.
انقاب  و  عمومی  دادستان  جعفری،   حیدر 
این  قلع و قمع در  اجرای عملیات  از  ساوجباغ 
شهرستان خبر داد و گفت: تخریب این مستحدثات 
در راستای تبصره 2 ماده 1۰ قانون حفظ کاربري 
اراضي زراعي و باغ ها در شهرک های فروردین، الهیه 
و فراهانی بخش چهارباغ شهرستان ساوجباغ انجام 

شد.
وی میزان تخریبات را 24 بنا عنوان کرد و توضیح 
نیروی  عوامل  با حضور  که  عملیات  این  در  داد: 
انتظامی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان انجام 
شد، 13۰۰۰ متر مربع دیوارکشی نیز تخریب شد و 
در نتیجه 28۰۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی آزاد 
شد. دادستان عمومی و انقاب ساوجباغ با هشدار 
به متخلفان تصریح کرد: حفظ کاربری اراضی و 
جلوگیری از تصرف اراضی ملی جزو اولویت های 
دستگاه قضایی برای مقابله با تعدی به حقوق عامه 

و بیت المال است. 

خدمات رسانی به 450 نفر

  در جاده های کردستان
مدیر عامل جمعیت هال احمر استان کردستان 
از خدمات رسانی به 4۵۰ نفر در جاده های استان 

کردستان خبر داد.  
حسن خدابنده لو در گفت وگو  با اشاره به آغاز بارش 
برف و کوالک در جاده های استان کردستان از شب 
گذشته، اظهار کرد: در این مدت به 4۵۰ نفر از شب 

گذشته در جاده های کردستان خدمات ارائه شد.
وی با اشاره به اینکه جمعیت هال احمر استان 
کردستان به حادثه دیدگان در جاده های استان 
نیز خدمات ارائه داده است، افزود: به ۵۰ نفر حادثه 
دیده در جاده های استان کردستان خدمات ارائه 

شد.
خدابنده لو عنوان کرد: از شب گذشته تاکنون  1۵۰ 
نفر در راه مانده در جاده های استان اسکان داده 
شده و 2۰۰ بسته غذایی بین آنها توزیع شده است.

وی همچنین از نجات جان 2 نفر کوهنورد بین 
جان  کرد:  بیان  و  داد  خبر  بانه  و  سقز  کوه های 
توسط  نیز  آویهنگ  روستای  در  باردار  مادر  یک 

امدادگران نجات پیدا کرد.
مدیرعامل جمعیت هال احمر استان کردستان 
در ادامه با اشاره به اینکه محور مریوان  - سقز به 
علت سقوط بهمن فعا بسته است، عنوان کرد: تمام 
جاده های استان کردستان باز است و تردد در آن 

انجام می شود.

راه اندازی آنالیزور در تصفیه خانه فاضالب 
بهارستان اصفهان

بهادری-اصفهان: یکدستگاه آنالیزور، اندازه گیری پارامترهای پساب 
این  اندازی گردید.  راه  و  بهارستان نصب  در خروجی تصفیه خانه 
دستگاه توانایی اندازه گیری همزمان ۵ پارامتر را دارا می باشد و می 
تواند این نتایج را به طور مستقیم و همزمان  در سازمان حفاظت 
محیط زیست استان، آزمایشگاه ستاد و آبفا بهارستان نمایش دهد.

پساب  بهترین  دهنده  نشان  آنالیزور  این  نتایج  است  ذکر  شایان 
تصفیه خانه است که در اختیار محیط زیست قرار داده می شود. 
این درحالیست که ارتقا کیفیت پساب یکی از اولویت هایی است که 
در دستور کارشرکت آبفا قرارگرفته است چرا که در سالهای اخیر با 
توجه به کاهش شدید منابع آبی و ازسویی استفاده بهینه آز پساب 
به جای آب تازه دربخش های مختلف همچون صنعت و فضای سبز 
ارتقا کیفیت پساب ضروری به نظر می رسد که خوشبختانه آبفای 
بهرستان در این زمینه اقداماتی همانند نصب و راه اندازی آنالیزور 

درتصفیه خانه فاضاب بهارستان را در دستور کارقرارداد.

بحران کم آبي در کمین 11 شهر هرمزگان  
شهر   3۷ مجموع  از  گفت:  هرمزگان  آبفای  مدیرعامل  مقام  قائم 
به  توجه  با  که  دارند  قرار  آبی  کم  بحران  در  شهر   11 هرمزگان 

تمهیدات ویژه آب مصرفی شهرهای بحرانی تامین می شود.
دارای  هرمزگان  اینکه؛  به  اشاره  با  منصوری«  »جواد  مهندس 
جمعیتی بالغ بر یک میلیون و  ۶۰۰ هزار نفر است، گفت:   این 
شرکت 3۷ شهر با جمعیتي حدود یک میلیون و 1۰۰هزار نفر را 

تحت پوشش خدمات خود دارد.
معادل   برثانیه  لیتر   4۰ هزار  چهار  استان  کل  آبی  نیاز  افزود:  وی 
در  این  و  است  سال  یک  طول  در  آب  مکعب  متر  میلیون   12۷
بر  لیتر   448 و  هزار  سه  آب  تولید  میانگین  امسال  که  حالیست 
ثانیه معادل 1۰9 میلیون متر مکعب بوده که پاسخگو ي نیاز آبي 
استان نبوده و ۶۰۰ لیتر بر ثانیه کمبود آب داریم. قائم مقام مدیر 
عامل آبفای هرمزگان با اشاره به استمرار 1۷ ساله خشکسالی در 
خمیر،  بندرعباس،  شامل؛  شهر   11 حاضر  حال  در  گفت:  استان، 
سردشت،  فرامرزان،  جناح،  بستک،  رویدر،  سیریک،  پایین،  تازیان 
گوهران و گروک از مجموع  3۷ شهر استان در شرایط بحران کم 

آبی قرار دارند.

خبر خبر

پخش  ملي  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
دومین  البرز  منطقه  نفتي  هاي  فرآورده 
با  البرز  منطقه  مدیریت  اندیشي  هم  نشست 
کارکنان انبار نفت شهید دولتي کرج با حضور 
روابط  رییس  و  اداري  و  مالي  معاون  مدیر، 

عمومي برگزارشد.
انساني  منابع  منطقه،  مدیر  توسلي  ابراهیم 
منبع  ترین  محوري  و  ترین  ارزش  با  را 
خدمت  و  سازمان  اهداف  به  دستیابي  براي 
برگزاري  از  هدف  و  دانست  شهروندان  به 
مسؤولین  بیشتر  ارتباط  را  ها  نشست  این 
و  احتمالي  مشکات  از  آگاهي  کارکنان،  با 
براي  آنان  هاي  پیشنهاد  و  نظرات  دریافت 
انجام  فرآیندهاي  و  کار  محیط  شرایط  بهبود 

وظایف دانست. 
نمایندگاني از کارکنان قراردادي و پیمانکاري انبار 
نفت شهید دولتي کرج با طرح مسائل و درخواست 
هاي  مورد نظر از جمله تبدیل وضعیت نیروهاي 
پیمانکار و قراردادي، انعقاد قرارداد بیمه تکمیلي، 
صورت  به  ها  فعالیت  و  وظایف  انجام  امکان 
گردشي از اقدامات انجام شده براي ارتباط مؤثر و 
نزدیک مدیریت با کارکنان و پیگیري مسائل آنان 

تشکر و قدرداني کردند.
در پایان نشست مدیر منطقه با پاسخگویي به 
رسیدگي  بر  کارکنان  مسائل  و  ها  درخواست 
نتیجه  حصول  تا  مطروحه   مسائل  بررسي  و 
ذیربط  واحدهاي  روساي  و  مسؤولین  توسط 

تأکید کرد.

در دومین نشست هم اندیشي با کارکنان انبارنفت کرج مطرح شد:

 نقش محوری نیروهای انسانی در دستیابی به اهداف سازمان

قانون  سه  و  یک  مواد  دستور  به  نظر 
اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین 
وساختمان هاي فاقد سند رسمي و ماده 
امالکي  الذکر  فوق  قانون  نامه  آیین   13
مذکور  قانون  در  مندرج  هیأت  در  که 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك کیار 
و اردل  مورد رسیدگي و رأي آن صادر 
گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل 

آگهي میگردد:
قریه  در  واقع  متقاضیان  امالك   -1
ثبتي633-  پالك  شماره  به  شلمزار 
و  چهارمحال  کیار  مرکزي  بخش  اصلي 

بختیاري
فرزند  شلمزاري  صفي  عباس  آقاي 
به  خانه  یکباب  ششدانگ  خداکرم 
مع  انتقالي  مربع  مساحت151/65متر 

الواسطه از آقاي امیرآقا صمیمي
فرزند  صفي  ا...  حشمت  آقاي 
به  خانه  یکباب  ششدانگ  نظرعلي 
مع  انتقالي  مربع  مساحت212/65متر 

الواسطه از آقاي محمد خلیلیان
نظرعلي  فرزند  صفي  کرامت  آقاي 
به  خانه  یکباب  ششدانگ 
مع  انتقالي  مربع  مساحت175متر 

الواسطه از آقاي محمد خلیلیان
شلمزاري  حمزه  حسین  سلطان  آقاي 
خانه  یکباب  یارمحمد ششدانگ  فرزند 
انتقالي مع  به مساحت409/10متر مربع 

الواسطه از آقاي احمد قلي صمصام
به  ناغان  در  واقع  متقاضیان  امالك   -2
شماره پالك ثبتي2- اصلي بخش ناغان 

کیار چهارمحال و بختیاري
محمد  فرزند  رئیسي  نجفقلي  آقاي   
جواد ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
287/75 متر مربع انتقالي مع الواسطه 

از آقاي ا...مراد برخورداري
فرزند  ناغاني  شیرواني  منوچهر  آقاي 
ساختمان  یکباب  ششدانگ  مهرعلي 
مع  انتقالي  مترمربع   510 مساحت  به 
الواسطه از آقاي لطفعلي شیراني ناغاني

محمد  فرزند  سلیمي  برومند  آقاي 
پالك  رسمي  و  مشاعي  مالک  حسین 
به  خانه  یکباب  ششدانگ  اصلي    -2

مساحت 221/47متر  مربع  
فرزند  اول  جمشیدي  رضا  محمد  آقاي 
به  خانه  یکباب  ششدانگ  علي  امید 
انتقالي  مربع  متر   226/80 مساحت 
آقاي گل محمد سلیمي  از  الواسطه  مع 

ناغاني
فرزند  ناغاني  جمشیدي  مهدي  آقاي 
به  خانه  یکباب  ششدانگ  خدارحم 
انتقالي  مربع  متر   367/40 مساحت 
آقاي گل محمد سلیمي  از  الواسطه  مع 

ناغاني
فرزند  ناغاني  جمشیدي  مجید  آقاي 
به  خانه  یکباب  ششدانگ  خدارحم 

مع  انتقالي  مربع  متر   181/6 مساحت 
سلیمي  محمد  گل  آقاي  از  الواسطه 

ناغاني
آقاي عباس رحیمي ناغاني فرزند کاظم 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
156/2 متر مربع انتقالي مع الواسطه از 

آقاي عبدالباقي دارابي ناغاني
اسکندر  فرزند  ابراهیمي  کورش  آقاي 
مساحت  به  خانه  یکباب  چهاردانگ 
از  الواسطه  مع  انتقالي  مربع  متر   359

آقاي عزت ا... بهرام پور
آقاي محمد رضا شیرواني ناغاني فرزند 
مختار ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
230/68 متر مربع انتقالي مع الواسطه از 

آقاي لطفعلي نامدارپور ناغاني
فرزند  ناغاني  آقاجاني  ا...  روح  آقاي 
یدا... ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
194/84 متر مربع انتقالي مع الواسطه از 

آقاي شیرمحمد شیرواني ناغاني
خانم افسانه فتاحي ناغاني فرزند حسین 
مساحت  به  مغازه   یکباب  ششدانگ 
28/20 متر مربع انتقالي مع الواسطه از 

آقاي عبدالباقي دارابي ناغاني
فرزند  ناغاني  جمشیدي  زیبا  خانم 
به  خانه   یکباب  ششدانگ  آقامراد 
انتقالي  مربع  متر  مساحت273/41 
حسین  علي  آقاي  از  الواسطه  مع 

برخورداري ناغاني

فرزند  ناغاني  فرد  رئیسي  بشري  خانم   
به  خانه  یکباب  ششدانگ  ابراهیم 
مساحت 673/46 متر مربع انتقالي مع 
رئیسي  حسین  علي  آقاي  از  الواسطه 

ناغاني
به  ایران  اسالمي  جمهوري  دولت 
نمایندگي دانشگاه علوم پزشکي استان 
چهارمحال و بختیاري ششدانگ یکباب 
به مساحت 119/32  اورژانس  ساختمان 
آقاي  از  الواسطه  مع  انتقالي  مربع  متر 

علي گدا زماني ناغاني
فرزند  ناغاني  پور  داراب  حمید  آقاي 
کلبعلي ششدانگ یکباب کارگاه نجاري 
انتقالي  مربع  متر   238/42 مساحت  به 
سلیمي  سوارعلي  آقاي  از  الواسطه  مع 

پور ناغاني
ناغاني  مفرد  رئیسي  سهیال  خانم   
خانه  یکباب  ششدانگ  خداکرم  فرزند 
انتقالي  مربع  متر   259/07 مساحت  به 
دارابي  عبدالباقي  آقاي  از  الواسطه  مع 

ناغاني
مزرعه  در  واقع  متقاضیان  3-امالك 
سنگ بزرگ به شماره پالك ثبتي304- 
اصلي)53/2 – اصلي سابق(بخش ناغان 

کیار چهارمحال و بختیاري
دورکي  طاهري  علي  سید  آقاي   
مشاع  دانگ  سه  سیدحاصل  فرزند 
مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  از 

1091/04متر مربع 
4-امالك متقاضیان واقع در امیرآباد به 
اصلي)629- ثبتي632-  پالك  شماره 

کیار  مرکزي  بخش  سابق(    632
چهارمحال و بختیاري

فرزند  دهکردي  غالمیان  ابراهیم  آقاي 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  علي 
به  مرغداري  ساختمان  یکباب 
مع  انتقالي  مربع  متر  مساحت5200 

الواسطه از آقاي علي اسدي امیرآبادي
فرزند  دهکردي  قاسمي  اردشبر  آقاي 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  حسن 
به  مرغداري  ساختمان  یکباب 
مع  انتقالي  مربع  متر  مساحت5200 

الواسطه از آقاي علي اسدي امیرآبادي
5-امالك متقاضیان واقع درقریه تشنیز 
به شماره پالك ثبتي625- اصلي بخش 

مرکزي کیار چهارمحال و بختیاري
فرزند  تشنیزي  شریفي  محمد  آقاي 
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  ا...  عزت 
مربع  متر  به مساحت6100/72  مزروعي 
ا...  صفي  آقایان  از  الواسطه  مع  انتقالي 
محسن  حسیني،سید  شریفي،نورا... 

حسیني و... با حق ابه از چاه مشترك 
تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  بموجب 
هاي  ساختمان  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
به  نسبت  آگهي  این  رسمي  سند  فاقد 
امالك فوق الذکر در دو نوبت به فاصله 

15 روز از طریق روزنامه کثیر االنتشار 
و محلي آگهي و در صورتي که اشخاص 
ذي نفع به آراء صادره اعتراضي داشته 
انتشار  تاریخ  از  ماه  دو  تا  باید  باشند 
تاریخ  از  و  شهرها  در  آگهي  اولین 
الصاق آگهي در روستاها اعتراض خود 
کیار  اسناد شهرستان  ثبت  اداره  به  را 
.معترض  نمایند  اخذ  رسید  و  تسلیم 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  باید 
دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
نماید و گواهي  به دادگاه عمومي محل 
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت کیار 
اقدامات  صورت  این  دهد.در  تحویل 
ثبت، موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه 
مهلت  در  اعتراض  که  است.در صورتي 
معترض،گواهي  یا  نگردد  واصل  قانوني 
عمومي  دادگاه  به  دادخواست  تقدیم 
محل  ثبت  اداره  نکند  ارائه  را  محل 
مي  مالکیت  سند  صدور  به  مبادرت 
از  مانع  مالکیت  سند  صدور  و  نماید 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول :

 یکشنبه 1395/11/10
تاریخ انتشار نوبت دوم :

 دوشنبه  1395/11/25
سید مهدي حسیني ایراني

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك
 شهرستان کیار

آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدین وسیله به محکوم علیه رسول لطفی قره 
شیران که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه 9۵۰9۰8 
صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی تهران در پرونده شماره 9۵۰293 محکوم است 
به تنظیم سند رسمی خودرو به شماره انتظامی 11- ۶41 ع ۵3 در حق خواهان و 
نیم عشر اجرایی در حق دولت. ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت 
به اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایید در غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق 

مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
110/129237 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید بهشتی تهران 

آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدین وسیله به محکوم علیه هومن کوشکنویی 
که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه 9۵۰۶32 صادره 
به  است  محکوم  شماره 9۵۰12۵  پرونده  در  تهران  عمومی  دادگاه   19 شعبه  از 
پرداخت مبلغ 3۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته افزون بر خسارت دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم بر اساس 
نرخ شاخص تورم اعامی بانک مرکزی در حق خواهان و نیم عشر اجرایی در حق 
دولت. ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجراییه 
اقدام نمایید در غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول 

مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
110/129236 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید بهشتی تهران 

آگهی مفقودی
 سندمالکیت وسیله نقلیه کامیون کشنده ولووتیپ اف.اچ12)۶*4(مدل1384برنگ 
شاسی موتور4۶223۶4شماره  بشماره  جمعا9۶تن  ظرفیت  روغنی،به  سفید- 

YV2AN۶۰D9۵T8۵31۰2 بنام عبدا... خنافره فرزندهاشم متولد1342صادره 
182۷9821۰1پاک24- کدملی  شناسنامه294۶بشماره  ازخرمشهربشماره 

32۷ع1۶وسندفروش وسیله نقلیه فوق بامشخصات فوق ومشخصات مالک لیزینگ 
شهرستان شادگانپارسیان مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

آگهی مفقودی
پاک  شماره  به    SQR۷2۰1A2F  -۵3۰ ام.وی.ام  سواری  خودرو  سبز  برگ 
۷2-۶92ق8۶  مدل 139۵ به شماره موتور 8VM484FFFF۰341۵8 و شماره 

شاسی ATGCAVF۵F1۰348۶۰ مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بهشهر

فقدان سند
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
هیئت   139۵/۰9/  22 مورخ   139۵۶۰3۰1۰22۰11۰۵8 شماره   رای  برابر 
رباط  اماک شهرستان  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر   عادی  اسناد  به  رسیدگی 
کریم بر حسب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی محمد  فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید 
بختیاری فرزند باراتعلی به شماره شناسنامه ۶13 صادره از سراب نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۷8/2۷ مترمربع قسمتی از پاک 
1۷2 فرعی قطعه ---- تفکیکی از 149 اصلی واقع در قریه رباط کریم حوزه ثبتی 
به  لذا   ، از مالکیت رسمی رمضانعلی ربیعی محرز گردیده  شهرستان رباط کریم 
منظور اطاع مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
شخص یا  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این  اداره 
تسلیم نموده و پس از اخذ رسید،  تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه گردد بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و در هر حال صدور 

سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. م/الف 2۰9۰
تاریخ انتشار نوبت اول:  139۵/1۰/2۵  تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۵/11/1۰

کفیل اداره  ثبت اسناد رباط کریم  ابوالفضل محمد حسینی 

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

سند رسمی
برابر رای شماره 139۵۶۰3۰1۰۵9۰۰2۰94/92/۵۰۰  مورخ  139۵/۰۶/۰1  هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی اسامشهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای حمداله رحمتی 
فرزند  عباسقلی به شماره شناسنامه 12 صادره ازسراب به شماره ملی 1۶۵2۷۶۵۶11 
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 9۵/۷۰ متر مربع به 
پاک 22۰۰۰ فرعی از4۶ اصلی مفروز و مجزی شده  درقسمتی از پاک 3۰ فرعی 
از اصلی مذکور واقع در قریه موسی آباد بخش 12 تهران خریداری از مالکیت  رسمی  
محمود زاهدی تهرانی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 1۵ 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 اماک اسامشهر 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 2314   
تاریخ انتشار نوبت اول: 139۵/1۰/2۵        تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۵/11/1۰  

کفیل ثبت اسنادوامالک اسالمشهر – سادات حسینی

آگهي قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمان هاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتي کیار بخش ده استان چهارمحال و بختیاري

 نماینده مردم ساری و میاندورود از دستور وزیر 
احداث  اعتبار  پرداخت  برای  شهرسازی  و  راه 

پروژه ساری به تاکام خبرداد.
اخیر  به دیدار  اشاره  با  نژاد  علی اصغر یوسف 
راه و شهرسازی تصریح کرد: در  با وزیر  خود 
این دیدار معاونان وزیر و اعضای شورای اسامی 
شهر و شهردار هوالر ساری نیز حضور داشتند 
که مباحث مختلفی مورد بررسی قرار گرفت 
که مهمترین بحث رسیدگی به وضعیت محور 

ساری- تاکام به سمنان بود.
وی با بیان اینکه در محور ساری تاکام حوادث 
تلخی رخ می دهد که نگرانی و اعتراض مردم را 
در پی دارد، بیان کرد:  در هفته گذشته تصادف 
شدیدی منجر به مرگ شهروندان در این منطقه 
را در پی  اعتراض مردم  امر  این  و  شده است 

داشت.
یوسف نژاد با اشاره به اینکه در این دیدار مقرر 
شد وزیر راه از این منطقه بازدید کند، افزود: 
وزیر دستور داد در این زمینه تامین اعتبار الزم 
صورت گیرد و پس از بازدید نیز درباره فاز بعدی 

نیز تصمیم گیری شود.
تصمیم  که  مسایلی  از  یکی  شد:  یادآور  وی 
گیری شد این بود که با حضور مسئوالن پروژه و 
معاون وزیر در دو هفته آینده بازدیدی از منطقه 
صورت گیرد و حتی مشارکت بخش خصوصی 
در اجرای پروژه برای سرمایه گذاری مطالعه و 
ظرف یک ماه آینده جلسه ای برای نتیجه نهایی 

برقرار می شود.
با  اسامی  شورای  مجلس  رئیسه  هیات  عضو 
اشاره به اینکه در این دیدار شهرداز و شورای 

را  خود  های  دیدگاه  نیز  هوالر  شهر  اسامی 
نسبت به مشکات بیان و همکاری خود را اعام 
کردند، گفت: مسئوالن منطقه اعام کردند که 
در 2۵ کیلومتر نخست تا تاکام به اجرای پروژه 

کمک خواهند کرد.
یوسف نژاد تصریح کرد: مساله دیگر عنوان شده 
در این جلسه درباره پل پنبه چوله و فرح آباد 
که شهرستان میاندورود و ساری را به هم وصل 
می کند بود که تصمیماتی گرفته شد و دستور 
وزیر مبنی بر تامین اعتبار و اجرای سریع پروژه 

در این جلسه اعام شد.
وی افزود: درباره کمربندی ساری نیز قرار شد 
بهمن  منطقه 22  و  کمربندی  از  وزیر  معاون 
وزیر  به  بازدید  و گزارش  داشته  بازدید  ساری 

برای تصمیم گیری نهایی اعام شود.
و  راه  وزیر  اینکه  بیان  با  مجلس  نماینده  این 
بر  نیز تاکید  شهرسازی درباره فرودگاه ساری 
رفع نگرانی ها و مشکات حوزه راه شهرستان 
ساری داشتند، بیان کرد: در این دیدار مشکات 
های  پروژه  مانند  مازندران  مهم  های  راه 

فیروزکوه و هراز نیز مطرح شد.
وی با اشاره به اینکه درباره نگه داری راه های 
روستایی نیز اعتبار خاصی در نظر گرفته شد، 

افزود: درباره
و  ساری  در  ها  راه  داری  نگه  و  روستایی  راه 
میاندرود مسایلی مطرح شد، در این جلسه وزیر 
راه تقریبا به پروژه های ساری و کمربندی جاده 
مطلع  و  داشتند  خوبی  اشرافیت  تاکام  ساری 
بودند و برخی مسایل و موارد گره کار بود که 

دستور دادند مسئوالن بازدید کنند.

دستور وزیر راه و شهرسازی در پرداخت اعتبار
 پروژه ساری-تاکام

با  کرمانشاه  استان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
برای  مختلف  دستگاه های  آمادگی  به  اشاره 
گفت:  استان،  در  کوالک  و  برف  با  مقابله 
به  برق است که  ما قطعی  مهمترین مشکل 
فشار  دکل  دو  و  تیربرق   11۰ سقوط  دلیل 

قوی و نیز شاخ و برگ درختان ایجاد شد.
سنگین  بارش  به  اشاره  با  محمودیان   رضا 
کرد:  اظهار  استان،  مختلف  نقاط  در  برف 
اسام  داالهو،  جمله  از  مناطق  از  برخی  در 
سنقروکلیایی  نقاط  برخی  و  پاوه  آبادغرب، 

حدود نیم متر بارش برف داشتیم.
وی ادامه داد: این شدت بارش مشکاتی هم 
در پی داشت که مهمترین مشکلی که با آن 
مختلف  نقاط  در  برق  قطعی  بودیم  مواجه 

استان بود.
کرمانشاه  استان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
دلیل قطعی برق را شکستن شاخه درختان 
به دلیلی سنگینی برف عنوان کرد که باعث 
شهر  در  خصوصا  نقاط  از  برخی  برق  شد 

کرمانشاه ساعاتی قطع شود.
به گفته این مسئول، همچنین سقوط دو کل 
فشار قوی و همچنین 11۰ تیر برق چوبی و 
سیمانی نیز باعث قطعی برق در نقاطی مانند 

کرمانشاه، اسام آبادغرب، گواور و ... شد.
محمودیان تاکید کرد: به دنبال قطعی برق، 
مواجه  نیز  آب  قطعی  با  نقاط  از  برخی  در 

شدیم.
خاطرنشان  نیز  گاز  فشار  خصوص  در  وی 
فشار  افت  و  قطعی  مشکل  کنون  تا  کرد: 
اما برای دو روز آینده که هوا  گاز نداشتیم، 
شده  اندیشیده  الزم  تدابیر  می شود  سردتر 

است.
کرمانشاه  استان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
گفت: در صورتی که با افت فشار گاز مواجه 
شویم، گاز برخی کارخانجات و ادارات را قطع 

خواهیم کرد.
وضعیت  به  اشاره ای  سپس  محمودیان 
در  کرد:  عنوان  و  داشت  استان  راه های 
چرخ  زنجیر  بدون  تردد  استان  گردنه های 

میسر نیست.
وی از مردم خواست، از تردد غیرضروری در 
در صورت  و  کنند  خودداری  استان  راه های 

لزوم حتما زنجیر چرخ همراه داشته باشند.
اصلی  راه های  اکنون  مسئول،  این  گفته  به 
روستاها  راه  بازگشایی  اما  است،  باز  استان 
بارش  چون  دیگر  سوی  از  و  می برد  زمان 
ادامه دارد دوباره راه روستاها  برف همچنان 

مسدود خواهد شد.
روبی  برف  خصوص  در  مشکلی  گفت:  وی 

راه ها و معابر در سطح استان نداریم.
از  کرمانشاه  استان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
روزهای  برای  دستگاه ها  همه  کامل  آمادگی 
از سه روز  نیز خبر داد و عنوان کرد:  آینده 
اطاعیه هم  و  به دستگاه ها هشدار  نیز  قبل 
از سوی مدیریت بحران کشور و هم از سوی 

هواشناسی استان داده شده بود.
غیرقابل  را  دستگاه ها  کاری  کم  محمودیان 
قبول خواند و افزود: به هر حال در شرایطی 
از  برخی  داشتیم  سنگینی  بارش  چنین  که 
معنای  به  این  اما  است،  طبیعی  مشکات 
با  مرتبط  دستگاه های  کاری  کم  پذیرش 

مدیریت بحران نیست.

مدیرکل مدیریت بحران کرمانشاه خبر داد:

سقوط 110 تیر برق و 2 دکل فشار قوی در پی بارش برف
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موافقت رئیس جمهور با نصب نیروگاه جدید

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با تاکید 
بر اینکه رئیس جمهور با بهسازی و نصب یک نیروگاه جدید به جای 
نیروگاه ری تهران موافقت کرده است،گفت: تامین مالی این نیروگاه 

از طریق فاینانس ژاپنی ها صورت می گیرد.
نیروگاه  اینکه در حال حاضر 3۰۰۰  به  اشاره  با  محسن طرز طلب 
فرسوده با راندمان کمتر از 3۰ درصد و عمر باالی 3۰ سال در کشور 
از  و  تولید  موانع  رفع  قانون   12 ماده  مطابق  می کند،گفت:  فعالیت 
نوسازی  و  بازسازی  انرژی زمینه  مالی صرفه جویی در  منابع  محل 
13 نیروگاه بخاری و یک نیروگاه گازی با استفاده از مصوبه شورای 

اقتصاد فراهم شده است.
وی ادامه داد: تصمیم برای بازسازی نیروگاه های فرسوده انجام شده 
و  گازی  نیروگاه های  بهسازی  و  نوسازی  اجرایی  عملیات  هنوز  اما 
بخاری فرسوده به دلیل نبود تامین مالی آغاز نشده است، بنابراین 
بهتری صورت  با سرعت  عرصه  این  به  ورود  مالی  تامین  به محض 

خواهد گرفت.
نیروگاه  و  مگاواتی ری  نیروگاه 99۰  دو  کرد:  طرزطلب خاطرنشان 
در  است  قرار  پایین  راندمان  دلیل  به  بندرعباس  مگاواتی   12۰۰
جای  به  جدید  نیروگاه  نصب  البته  که  شوند  بهسازی  اول   مرحله 
نیروگاه کنونی ری مورد توافق رئیس جمهوری نیز قرار گرفته است.

*نیروگاه ری کنار گذاشته می شود
مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با اشاره 
گفت:  شود،  می  گذاشته  کنار  و  کرده  تغییر  ری  نیروگاه  اینکه  به 
راندمان نیروگاه ری در حال حاضر 21 درصد است و قرار است از 
طریق فاینانس توسط ژاپنی ها نیروگاه جدیدی نصب شود و راندمان 

آن به ۶۰ درصد برسد.
نیز در حدود  بندرعباس  نیروگاه 12۰۰ مگاواتی  افزود:راندمان  وی 
زیر 3۰ درصد است بنابراین این نیروگاه قرار است بهسازی شود و 
قطعا پس از تامین مالی عملیات اجرایی آن آغاز می شود و راندمان 

نیروگاه افزایش خواهد یافت.
طرزطلب بر لزوم حصول اهداف و وظایف محول به شرکت های تولید 
در زمینه بنگاه داری، ورود به بازار برق، نوسازی و بهسازی نیروگاه ها 
تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های موجود جهت 
احداث نیروگاه های جدید در کشور، شرکت های تولید نیروی برق، 
می توانند بر طبق قانون بخشی از منابع مالی برای احداث نیروگاه را 

به نوسازی و بهسازی نیروگاه های قدیمی اختصاص دهند.

 CO احداث واحد جمع آوری گازهای2 
 در عسلویه 

یک  احداث  از  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  تولید  کنترل  مدیر 
واحد ۷ هزار تنی آمونیاک و یک واحد 9 هزار تنی اوره از محل جمع 

آوری گازهای CO2 مجتمع های پتروشیمی در عسلویه خبر داد.
صنایع  ملی  شرکت  تولید  کنترل  مدیر  زاده  بساق  محمد  علی   
حمایت  و  حفظ  در  شرکت  این  همواره  اینکه  بیان  با  پتروشیمی 
جدید  پروژه  خصوص  در  است،  بوده  پیشگام  زیست  محیط   از 
جمع آوری گازهای co2 در منطقه عسلویه، اظهارکرد: با همکاری 
و مشارکت شرکت های هلدینگ خلیج فارس و نفت و گاز پارسیان، 
با  اوره  تنی  هزار   9 واحد  یک  و  آمونیاک  تنی   ۷3۰۰ واحد  یک 
به  که  شد  خواهد  احداث  عسلویه  دو  فاز  در   co2 گاز  از  استفاده 
طرح  این  کردن  عملیاتی  برای  اروپایی  شرکت  یک  منظور  همین 

ابراز عاقه کرده است.
وی در خصوص هدف از اجرای این طرح،گفت: هدف، تبدیل گازهای 
در  است،  افزوده  ارزش  به  نیتروژن  و  هیدروژن  اکسیدکرین،  دی 
حال حاضر به دنبال تخصیص زمین مناسب برای اجرای این طرح 

هستیم.
بساق زاده با بیان اینکه، واحدها و مجتمع هایی که نسبت به جمع 
ما در  نظر  از  اقدام کنند  و  تمایل  ابراز  تولیدی خود  آوری گازهای 
اولویت هستند، افزود: طرح جمع آوری گاز دی اکسید کربن با تناژ 
4۰ تن در ساعت با خلوص9۰ درصد موجب ایجاد ارزش افزوده شده 
با تناژ باال در خارج از کشور  از آنجایی که این دانش فنی  است و 
وجود ندارد، از دانش فنی داخلی در این طرح استفاده خواهد شد 
و امیدواریم که پژوهشگاه صنعت نفت بتواند در زمینه ایرانی سازی 

این طرح همراه ما باشد.

 حرکت شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی 
روی ریل توسعه

در حضور  برای  شده  صاحیت  تایید  ایرانی  های  شرکت   حرکت 
 OMV تفاهمنامه شرکت  امضای  با  تولید  و  اکتشاف  های  پروژه   

اتریش و شرکت  انرژی دانا شتاب گرفت. 
با امضای  انرژی دانا  OMV اتریش و گروه  به گزارش شانا، شرکت 
توافق کردند همکاری های آتی خود را در پروژه های  تفاهم نامه ای 

توسعه ای میدان های نفتی و گازی در ایران گسترش دهند.
این تفاهم نامه همکاری اول بهمن ماه امسال در محل دفتر مرکزی 
سیدمصطفی  بین  اتریش،  پایتخت  وین  شهر  در   OMV شرکت 
خویی، عضو هیئت مدیره و مدیر بخش اکتشاف و تولید انرژی دانا و 
یوهان پلینینگر، عضو هیئت مدیره و مسئول بخش باالدستی شرکت 

OMV امضا شد.
حضور  با  نفتی  جدید  قراردادهای  اجرای  گزارش،  این  اساس  بر 
شرکت های خارجی تنها در صورتی امکانپذیر است که این شرکت ها 
همکاری با شریک ایرانی را در دستور کار قرار دهند تا شرایط برای 
شرکت های  از  یکی  انرژی دانا  شود.  فراهم  کشور  به  فناوری  انتقال 
در  فعالیت  برای  نفت  وزارت  سوی  از  شده  تایید  صاحیت  ایرانی 

حوزه اکتشاف و تولید است. 
شرکت  پسابرجام،  دوران  به  ایران  ورود  و  تحریم ها  رفع  از  پس 
کشورمان،  غرب  در  میدان  چند  مطالعه  منظور  به  اتریش   OMV
با شرکت ملی نفت ایران تفاهم نامه همکاری امضا کرد. این شرکت 
مطالعات  حوزه  در  نیز  ایران  نفت  ملی  شرکت  اکتشاف  مدیریت  با 
اکتشافی همکاری مشترکی را آغاز کرده است و با تفاهم نامه اخیری 
توسعه  برای  فضا  رسیده،  امضا  به  انرژی دانا  و   OMV بین  که 
در  نیز  بخش  این  تر  پررنگ  حضور  و  بخش خصوصی  فعالیت های 

صنعت نفت کشور بیش از پیش مساعد شده است.

پرو به جمع مشتریان پتروشیمی 
ایران پیوست

چندین  صادرات  به  اشاره  با  مسئول  مقام  یک 
محموله پتروشیمیایی ایزوسیانات به پرو، گفت: 
به  پتروشیمی  محموله های  حمل  مسئولیت 

کشورهای آمریکای جنوبی با خریداران است. 
اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  بستاکیان  کاظم 
ام.  جدید  محصول  آزمایشی  تولید  آغاز  به 
ایزوسیانات(  دی  فنیل  دی  )متیل  آی  دی. 
نخستین  برای  گفت:  کارون،  پتروشیمی  در 
این  تولیدکننده  کشورهای  جمع  به  ایران  بار 

محصول پتروشیمیایی جهان پیوسته است.
اعام  با  کارون  پتروشیمی  بازرگانی  مدیر 
کاهش  با  و  گذشته  سال  یک  طول  در  اینکه 
محصوالت  بین المللی  تحریم های  لغو  سپس  و 
پتروشیمی کارون به ویژه تی دی آی )تولوئن 
دی ایزوسیانات( به بازارهای مختلف جهانی به 
آمریکای جنوبی  اروپایی، آسیایی و حتی  ویژه 
صادر شده است، تصریح کرد: بر این اساس در 
کنار کشورهایی همچون آلبانی، یونان، روسیه، 
ایتالیا و سوئد محصوالت پتروشیمی کارون به 
کشورهای منطقه آمریکای جنوبی همچون پرو 

و اروگوئه هم صادر شده است.
و  تاکنون  امسال  ابتدای  از  مسئول  مقام  این 
کارون  پتروشیمی  محصوالت  مرحله  چند  در 
اقتصادی  پرو صادر شده است، در خصوص  به 
به  پتروشیمی  محصوالت  صادرات  بودن 
منطقه  کشورهای  به  باال  مسافت  بعد  دلیل 
شرایط  در  داشت:  اظهار  جنوبی،  آمریکای 
فعلی محصوالت پتروشیمی درب مجتمع و به 
اصطاح تحویل خریداران می شود و مسئولیت 

حمل محصوالت با شرکت های خریدار است.
کارهای  حاضر  حال  در  اینکه  یادآوری  با  وی 
گمرکی جهت اخذ مجوز جزء وظایف پتروشیمی 
بر  بعد  به  بارگیری  مرحله  از  ولی  بوده  کارون 
عهده خریدار خواهد بود، تاکید کرد: در شرایط 
به  ایزوسیانات  پتروشیمیایی  محصول  فعلی 
صورت بشکه فروخته می شود ولی این موضوع 
به درخواست خریدار بستگی دارد و با توجه به 
صادرات  امکان  کننده،  حمل  های  کشتی  نوع 
به صورت ایزوتانک )کشتی های دارای مخزن( 
هم وجود دارد که به دلیل حذف بشکه در این 

مدل، به خریدار تخفیف خواهیم داد.
حجم  درباره  کارون  پتروشیمی  بازرگانی  مدیر 
پتروشیمی  ایزوسیانات  محصوالت  صادرات 
از  ایزوسیانات  صادرات  داد:  توضیح  هم  کارون 
ابتدای امسال تا 2 ماه پیش حدود ۷۰۰۰ تن 
بود ولی به دلیل نیاز مشتری های داخلی، در دو 

ماه گذشته فروش داخل در اولویت بوده است.
بستاکیان در ادامه با بیان اینکه محصول دیگری 
که در شرکت پتروشیمی کارون تولید و صادرات 
می شود آنیلین است که بزرگترین مشتری آن 
هندی ها هستند، افزود: آنیلین محصول فاز دو 
پتروشیمی کارون بوده و به نوعی خوراک واحد 

MDI  است.
بنابراین  کرد:   خاطرنشان  پایان  وی،در 
به  خیلی  نمی توان  محصول  این  درخصوص 
صورت  به  بیشتر  صادرات  و  کرد  فکر  صادرات 
تاکنون  طوری که  به  شده  انجام  محموله  تک 
تنی داشته  و 1۶  تنی  چند مورد صادرات ۵۰ 
ایم و به تازگی یک شرکت هندی مشتری خرید 

ماهانه 3۰۰ تن آنیلین شده است.

قیمت نفت 
به 55 دالر و 52 سنت رسید 

قیمت نفت برنت در پایان معامات روز جمعه 
 ۵2 و  دالر   ۵۵ به  و  داشت  کاهش  سنت   ۷2

سنت رسید. 
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، پس از آنکه 
در  حفاری  های  فعالیت  که  داد  نشان  آمارها 
نگرانی سرمایه  افزایش است و  آمریکا در حال 
تولید  اثربخشی کاهش  گذاران در مورد میزان 
برانگیخت،  را  کنندگان  تولید  سایر  و  اوپک 

قیمت نفت کاهش یافت.
نفت  بشکه  هر  قیمت  گزارش،  این  اساس  بر 
در  مارس،  ماه  در  تحویل  برای  آمریکا  خام 
معادل  سنت،   ۶1 با  روزجمعه  معامات  پایان 
سنت   1۷ و  دالر   ۵3 به  کاهش  درصد   1.1
رسید. قیمت نفت برنت نیز در پایان معامات 
روزجمعه ۷2 سنت کاهش داشت و به ۵۵ دالر 

و ۵2 سنت رسید.
تعداد  هاگز،  بیکر  موسسه  آمارهای  اساس  بر 
این  در  آمریکا  گاز  و  نفت  حفاری  سکوهای 
در  حفاری  های  شرکت  که  داد  نشان  هفته 
جدید  نفتی  سکوی   1۵ گذشت  که  ای  هفته 
که  اند  کرده  اضافه  خود  های  فعالیت  به  را 
تعداد سکوها  هفتگی  افزایش  دوازدهمین  این 
بدین  رود.  می  شمار  به  گذشته  هفته   13 در 
به  نفت  حفاری  سکوهای  کل  تعداد  ترتیب 
۵۶۶ سکو رسیده که بیشترین تعداد از نوامبر 

2۰1۵ تاکنون است.
»در  گفت:  نفت  بازار  تحلیلگر  واتکینز،  مارک 
ما  و  است  مهم  عامل  یک  عرضه  حاضر  حال 
شاهد هستیم که آمریکا واقعا در حال پر کردن 

شکافی است که اوپک باز کرده است.«
آسیایی  معامات  طی  در  دیروز  نفت  قیمت 
تعطیات سال  آغاز  به دلیل  اما  یافت،  افزایش 
نوی چینی در بخش عمده ای از آسیا از جمله 

چین و سنگاپور حجم معامات پایین بود.
سازمان کشورهای صادر کننده نفت )اوپک( و 
دیگر تولید کنندگان از جمله روسیه توافق کره 
اند که در نیمه نخست امسال تولید خود را به 
میزان حدود 1.8 میلیون بشکه در روز کاهش 

دهند.
 اما تولید نفت آمریکا در حال افزایش است و 
که  بینی کرده  پیش  انرژی  المللی  بین  آژانس 
در سال 2۰1۷  آمریکا  نفت  تولید  رشد  میزان 
تولید  کل  و  باشد  روز  در  بشکه  هزار   32۰ به 
این کشور به طور متوسط 12.8 میلیون بشکه 

در روز باشد.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

معاون وزیر نیرو از امضای 1۰ میلیارد یورو 
ایران  برق در  نیروگاه  احداث  قرارداد جدید 
»یونیت  با شرکت  قرارداد  گفت:  و  داد  خبر 
می شود.  امضا  امسال  پایان  تا  اینترنشنال« 

مهمترین  تشریح  در  دائمی  علیرضا 
پس  برق  صنعت  در  شده  امضا  قراردادهای 
از لغو تحریم ها گفت: تاکنون نزدیک به 1۰ 
برق در  نیروگاه  قرارداد ساخت  یورو  میلیارد 
ایران با شرکت هایی از آلمان، روسیه، چین، 

ژاپن و کره جنوبی امضا شده است.
وزیر  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
تامین  قرارداد  شدن  نهایی  به  اشاره  با  نیرو 
شرکت  با  برق  نیروگاه  احداث  و  توربین 
این  بر  عاوه  کرد:  تصریح  آلمان،  زیمنس 
بین المللی  شرکت  با  هم  نامه ای  تفاهم 
شده  امضا  برق  نیروگاه  ساخت  برای  یونیت 

است.
کنار  در  اینکه  بر  تاکید  با  مسئول  مقام  این 
قراردادهایی  اینترنشنال،  یونیت  زیمنس، 
هم با دو شرکت روسی برای احداث نیروگاه 
برق  موجود  نیروگاه های  بازتوانی  و  جدید 
مجموع  در  داشت:  اظهار  است،  شده  امضا 

برای توسعه و  امضا شده  قراردادهای  ارزش 
حدود  به  کشور  برق  تولید  ظرفیت  افزایش 

می رسد. یورو  میلیارد   1۰
موافقت  بر  مبنی  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
قرارداد  امضای  برای  نظارتی  دستگاه های 
یونیت  شرکت  با  نیروگاه  احداث  نهایی 
می شود  بینی  پیش  کرد:  بیان  اینترنشنال، 

قرارداد  گرفته  انجام  مذاکرات  به  توجه  با 
پایان  تا  بین المللی  شرکت  این  با  نهایی 

امضا شود. برق کشور  امسال در صنعت 
دائمی با تاکید بر اینکه در تمامی قراردادهای 
استفاده  برق دو شرط  نیروگاه جدید  ساخت 
و  سازندگان  سهم  از  درصدی   ۵۰ از  بیش 
و  فنی  دانش  انتقال  و  ایرانی  صنعتگران 

دیده شده  برق  در صنعت  نوین  فنآوری های 
این  از  هم  یونیت  قرارداد  کرد:  تاکید  است، 
با  قرارداد  نبوده و در  دو اصل کلی مستثنی 
تعیین  الزامات  تمامی  بین المللی  این شرکت 

شده رعایت خواهد شد.
وزیر  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
نیرو با بیان اینکه تاکنون از بین شرکت های 
در  را  مشارکت  بیشترین  آلمانی ها  خارجی، 
ساخت و توسعه صنعت برق ایران در دوران 
درباره  کرد:  تاکید  اند،  داشته  پسابرجام 
باید  هم  اینترنشنال  یونیت  شرکت  با  توافق 
نامه  تفاهم  تاکنون  شرکت  این  با  که  گفت 
ایران  بین  قرارداد رسمی  و هنوز  امضا شده 
است. نشده  منعقد  بین المللی  شرکت  این  و 
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  مسئول  مقام  این 
یونیت  شرکت  با  نهایی  قرارداد  امضای  برای 
منافع ملی  و  تمامی مصالح  اینترنشنال قطعا 

در صنعت برق کشور رعایت خواهد شد.
سناریوی   3 تشریح  با  همچنین  دائمی 
گفت:  برق،  و  آب  در صنایع  فاینانس  جذب 
یورو منابع مالی  13.2 میلیارد  برنامه جذب 

خارجی به این روش، در دستور کار است.

معاون چیت چیان خبر داد:

10 میلیارد یورو قرارداد ساخت نیروگاه امضا شد

روزانه  صادرات  افزایش  از  نفت  وزیر  معاون 
فرآورده های نفتی ایران به حدود ۶۰۰ هزار 
بشکه در سال 2۰1۷ میادی خبر داد و گفت: 
ایران  بنزین  در سال جدید میادی صادرات 

آغاز می شود. 
یک مقام آگاه از برنامه بارگیری تانکری های 
اعام کرد،  با رویترز  ایران در مصاحبه  نفتی 
افزایش  با  فوریه  ماه  در  ایران  نفت  صادرات 

روبرو خواهد شد.  
در همین حال صادرات نفت خام و میعانات 
گازی ایران در ماه فوریه سال جاری میادی 
روز  در  بشکه  میلیون   2.2۰ از  بیشتر  کمی 
صادرات  که  است  حالی  در  این  بود؛  خواهد 
نفت ایران در ماه جاری میادی 2.1۶ میلیون 
رقم  کمترین  که  شده  گزارش  روز  در  بشکه 
بعد  به  میادی   2۰1۶ سال  جوالی  ماه  از 

محسوب می شود.  
البته صادرات نفت ایران در ماه سپتامبر سال 
2۰1۶ میادی به 2.۶ میلیون بشکه در روز 

افزایش پیدا کرد.
نفت  وزیر  معاون  کاظمی  عباس  همچنین 
و  خام  نفت  صادرات  »وقتی  گفت:  ایران 
حال  در  ایران  یافته،  کاهش  گازی  میعانات 
توجه  قابل  افزایش  منظور  به  ریزی  برنامه 

در  نفتی  محصوالت  صادرات 
نوسازی  با  میادی  جاری  سال 

پاالیشگاه ها است. «
کاظمی در کنفرانس نفت »توکیو« 
در روز پنجشنبه در مصاحبه ای با 
 2۰1۷ سال  »در  گفت:  رویترز 
میادی صادرات محصوالت نفتی 
ایران را در حدود ۶۰۰ هزار بشکه 
که  کنم  می  بینی  پیش  روز  در 
این محصوالت شامل بنزین، نفت 

کوره و نفت سفید خواهد بود. «
به  ایران  نفت خام  اساس، صادرات  بر همین 
مشتریان  ترین  بزرگ  که  جایی  یعنی  آسیا 
قرار است در ماه  قرار دارند  این کشور  نفتی 
روز  در  بشکه  میلیون   1.۵ تقریبا  به  فوریه 
سه  در  رقم  باالترین  که  کند  پیدا  افزایش 
است  حالی  در  این  بود؛  خواهد  گذشته  ماه 
که صادرات نفت خام ایران در ماه ژانویه سال 
میلیون   1.4۶ از  بیش  کمی  میادی  جاری 

بشکه در روز گزارش شده است.  
طبق گفته این منبع آگاه، صادرات نفت ایران 
به اندونزی هم در ماه فوریه به تقریبا 34 هزار 

بشکه در روز خواهد رسید.
همچنین صادرات نفت ایران به ایتالیا در ماه 
ژانویه در حدود 32 هزار بشکه در روز در حال 
انجام گرفتن است که این رقم برای ماه فوریه 
به 11۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا خواهد 
کرد.  صادرات نفت ایران به اسپانیا هم در ماه 
فوریه به کمی بیش از ۷۰ هزار بشکه در روز 

افزایش پیدا می کند.  
ایران  این گزارش، صادرات نفت خام  پایه  بر 
به ایتالیا و اسپانیا در سال 2۰11 میادی به 
ترتیب ۷ و ۶ درصد کل صادرات نفتی ایران 

را به خود اختصاص داده است.

معاون زنگنه خبر داد:

افزایش صادرات فرآورده نفتی ایران

مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: ما حاضریم 
بنشینیم،  ترکمن گاز  با  مذاکره  میز  پای 
باید  را  شده  زده  ایران  به  که  هایی  خسارت 
ها  پرداخت  و  مطالبات  میزان  و  کنند  قبول 
نیز به طور مشخص روشن شود تا در صورت 
کسب توافق مسیری مشخص در ادامه تجارت 

گازی دو کشور داشته باشیم. 
حمیدرضا عراقی اظهار داشت: شرکت ترکمن 
روزهای  در  ایران  با  که  توافقی  برخاف  گاز 
به قطع گاز  اقدام  پایانی سال 2۰1۶ داشت، 
این  اند که  کرد و خودشان هم متوجه شده 

اقدام به ضررشان بوده است.
با  مجدد  مذاکره  به  حاضر  ما  افزود:  وی 
با  گازی  تجارت  از  و  هستیم  ترکمنی  طرف 
در  همسایه  کشورهای  تمامی  و  کشور  این 
دنبال  به  ما  برای  ملی  منافع  که  شرایطی 
داشته باشد و شرایط برد - برد رقم زده شود 

استقبال می کنیم.
معاون وزیر نفت با اشاره به آغاز فرآیند ارسال 
المللی  بین  داوری  به  ایران  گازی  شکایت 
گفت: ما حاضریم این روند را فعا پی نگیریم 
تا مذاکرات مجدد با ترکمنستان صورت بگیرد 
اما با توجه به اینکه ترکمن ها بدون توجه به 
توافق به امضا رسیده، اقدام به قطع گاز کردند 
ما دیگر آن توافق قبلی را قبول نداریم، چرا 
که آنها زیر توافق زده اند و باید مجدد مذاکره 

شود و به توافقات جدیدی دست پیدا کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: 
ایران همواره نشان داده که  شرکت ملی گاز 
به تعهدات و توافقات بین المللی خود پایبند 
نیز  ترکمنستان  با  گازی  تجارت  در  و  است 
ایران  به  صادراتی  گاز  آنها  اینکه  رغم  علی 
گاز  سوآپ  زمینه  در  ما  کردند،  متوقف  را 
خود  تعهدات  به  آذربایجان،  به  ترکمنستان 

نیز  اکنون  هم  و  ماندیم  پایبند  گذشته  مثل 
فرآیند  روز  در  مترمکعب  میلیون   ۶ روزانه 

سوآپ گاز این کشور انجام می شود.
»در  اینکه  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
ادامه ارسال گاز از سوی ترکمنستان  صورت 
سوخت  مصرف  به  کشور  شمال  نیروگاههای 
حفظ  نظر  از  این  و  آوردند  نمی  روی  مایع 
محیط زیست برای ایران دارای اهمیت بود«، 
خاطرنشان کرد: ما حاضریم پای میز مذاکره 
زده  ایران  به  که  هایی  خسارت  بنشینیم، 
و  مطالبات  میزان  و  کنند  قبول  باید  را  شده 
پرداخت ها نیز به طور مشخص روشن شود تا 
در صورت کسب توافق، مسیری مشخص در 
ادامه تجارت گازی دو کشور در سالهای آینده 

داشته باشیم.
خبرگزاری  جمعه  روز  تسنیم،  گزارش  به 
خارجه  امور  وزارت  از  نقل  به  رویترز 
آماده  کشور  این  که  کرد  اعام  ترکمنستان 
ادامه مذاکرات با ایران پس از قطع عرضه گاز 
به این کشور در ماه جاری میادی است، اما 
همچنین این حق را برای خود قائل است که 
اختاف بر سر پرداخت پول گاز را به داوری 

ببرد.
این وزارتخانه در بیانیه خود گفته که بدهی 
گازی ایران و قطع گاز ارسالی از عمل نکردن 
یا  »بگیر  مقرره  به  ایران  گاز  ملی  شرکت 
گازی  قرارداد  در  که  ناشی می شود  بپرداز« 
این  است.  شده  درج  طرفین  بین  شده  امضا 
در  ترکمنستان  خارجه  امور  وزارت  ادعای 
گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل  که  است  حالی 
طبق  بود  کرده  اعام  گذشته  هفته  ایران 
قرارداد موجود و توافق های به امضا رسیده، 
ترکمن ها به هیچ وجه حق قطع گاز ارسالی 

به ایران را نداشته اند.

عراقی خبر داد:

مذاکره گازی با ترکمن ها با شرایط جدید

آمریکا  قیمت  ارزان  گاز  از  مسئول  مقام  یک 
در  پتروشیمی  توسعه  جدید  تهدید  عنوان  به 
ایران و حتی خاورمیانه یاد کرد و گفت: آمریکا 
با توسعه کانال پاناما صادرات گاز را در دستور 

کار قرار داده است. 
نشست  در  مهدوی  احمد  مهر،  گزارش  به 
با مدیران طرح های در دست اجرای  مشترک 
تکمیل  برای  اینکه  بیان  با  پتروشیمی  صنعت 
پتروشیمی دست  تمام صنعت  نیمه  طرح های 
کم به حدود ۵۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری 
مالی  منابع  از  این حجم  وجود  که  داریم  نیاز 
تاکنون  نیست، گفت:  موجود  داخل کشور  در 
اسامی،  شورای  مجلس  با  متعددی  مذاکرات 
به  بانک مرکزی و وزارت صنعت  وزارت نفت، 
تخصیص  روند  در  و  تسهیل  و  تسریع  منظور 
انجام  پتروشیمی  طرح های  به  مالی  منابع 

گرفته است.
صنعت  کارفرمایی  صنفی  انجمن  دبیرکل 
یک  اساس  بر  اینکه  بر  تاکید  با  پتروشیمی 
قانون  تلفیق  کمیسیون  در  پیشنهادی  الیحه 
برنامه ششم توسعه، دولت مجاز شده است که 
طرح هایی که دارای توجیه اقتصادی هستند و 
به تصویب شورای اقتصاد می رسند را تضمین 
کند، تصریح کرد: در طول چند سال گذشته 

کشور  در  پتروشیمی  صنعت  توسعه  تاکنون 
درجا زده است.

نرخ  متوسط  کرد:  تاکید  مسئول،  مقام  این 
پتروشیمی  صنعت  ظرفیت  افزایش  و  توسعه 
ایران از سال 84 تا 89 حدود 2۰ درصد بوده 
اما این نرخ از سال 89 تا پایان سال گذشته به 

کمتر از 2 درصد کاهش یافته است.
سال   ۵ طول  در  دیگر  عبارت  به  افزود:  وی 
صنعت  ظرفیت  توسعه  تاکنون  گذشته 
پتروشیمی با  رکود روبرو بوده و این درحالی 
است که بر اساس اهداف برنامه ششم توسعه 
باید ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی ایران 
به حدود 13۰ میلیون تن در سال افزایش یابد.
تضامین  وضعیت  بودن  نامشخص  از  مهدوی 
فاینانس،  ویژه  به  خارجی  گذاری های  سرمایه 
بودن  نامتعارف  و  پتروشیمی  جدید  طرح های 
دو  عنوان  به  خوراک  گذاری  قیمت  فرمول 
پتروشیمی  صنعت  توسعه  روی  پیش  چالش 
یاد کرد و یادآور شد: بر اساس اعام کشورهای 
سال  تا  فارس  خلیج  حوزه  جنوبی  حاشیه 
دالر  میلیارد   3۰۰ حدود  میادی   2۰2۵
کشورها  این  پتروشیمی  در صنعت  است  قرار 

سرمایه گذاری انجام شود.
صنعت  کارفرمایی  صنفی  انجمن  کل  دبیر 

به عنوان  آمریکا هم  از شیل گس  پتروشیمی 
صنعت  توسعه  روی  پیش  تهدیدهای  از  یکی 
آمریکا  افزود:  و  کرد  یاد  در کشور  پتروشیمی 
و  گاز  دنبال صادرات  به  پاناما  کانال  توسعه  با 
حتی اتان به کشورهای اروپایی و آسیایی بوده 
زمان  پاناما مدت  کانال  توسعه  با  به طوری که 
حمل گاز از آمریکا به اروپا و آسیا حدود 2۵ 

روز کاهش یافته است.
مهدوی در ادامه با بیان اینکه هم اکنون باید 
یک  با  ایران  پتروشیمی  صنعت  که  کرد  ادعا 
رکود فراگیر در حوزه توسعه و سرمایه گذاری 
قیمت  فرمول  باید  گفت:  است،  شده  روبرو 
گذاری خوراک صنایع پتروشیمی منطقی شود 

یا  و  تخفیف  گرفتن  دنبال  به  پتروشیمی ها  و 
با  متناسب  ها  قیمت  باید  بلکه  نیستند  رانت 
قیمت بازارهای کشورهای رقیب تعریف و اجرا 

شود.
هم  اینکه  بیان  با  پایان  در  مسئول  مقام  این 
از  بیش  به  عربستان  تولید  ظرفیت  اکنون 
است،  یافته  افزایش  سال  در  تن  میلیون   8۵
طرح های  تکمیل  اکنون  هم  کرد:  خاطرنشان 
جدید پتروشیمی با دو دسته مشکات عمومی 
مشکات  این  باید  که  هستند  روبرو  خاص  و 
گفتگوها،  انجام  با  نهایت  در  و  بندی  دسته 
صنعت  توسعه  روی  پیش  توقفگاه های 

پتروشیمی برداشته شود.

گاز آمریکا تهدید جدید توسعه پتروشیمی؛

آمریکا صادرکننده گاز شد

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
با  همکاری  نامه  تفاهم  امضای  به  اشاره  با 
اظهار  پرگس،  کنسرسیوم  و  شلمبرژه  شرکت 
شلمبرژه  شده،  انجام  برنامه ریزی  کرد:براساس 
طرح  ارائه  برای   139۵ سال  اسفندماه  اوایل 
مراجعه  جنوب  نفت خیز  مناطق  به  خود  اولیه 

خواهد کرد.
بیژن عالی پور در مورد انعقاد تفاهم نامه توسعه 
رگ سفید  کرنج،  شادگان،  نفتی  میدان  چهار 
توضیح  هستند،  مخزن   9 شامل  که  پارسی  و 
داد: در زمینه توسعه این چهار میدان تاکنون 
و  شلمبرژه  شرکت های  با  همکاری  تفاهم نامه 

کنسرسیوم پرگس )شرکت ملی نفت فیلیپین 
و چند شرکت فعال اروپایی و آسیایی در امور 

باالدستی صنعت نفت( بسته شده است.
وی در مورد روند پیشرفت کار، اظهار کرد: بعد 
از امضای تفاهم نامه و قرارداد حفظ محرمانگی 
پیش  ماه  یک  حدود  شلمبرژه   شرکت  با 
انجام مطالعات روی  نیاز جهت  اطاعات مورد 
توسط  شادگان  و  پارسی  سفید،  رگ  میادین 
شرکت شلمبرژه دریافت شده است و هم اکنون 
میادین  این  توسعه  تهیه  حال  در  شرکت  این 

است.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، 

شده  انجام  برنامه ریزی  براساس  داد:  ادامه 
 139۵ سال  اسفندماه  اوایل  شلمبرژه  شرکت 
به مناطق نفت خیز  اولیه خود  ارائه طرح  برای 
پیرو  همچنین  کرد.  خواهد  مراجعه  جنوب 
حفظ  قرارداد  و  همکاری  تفاهم نامه  امضاء 
کرنج  میادین  به  مربوط  اطاعات  محرمانگی 
شده  داده  پرگس  کنسرسیوم  به  شادگان   و 
است و این کنسرسیوم در حال حاضر در حال 
براساس  و  است  مخازن  این  مطالعات  تهیه 
سال  پایان  از  قبل  تا  شده  انجام  برنامه ریزی 
139۵ فاز اول پیشرفت طرح پیشنهادی خود 

را جهت توسعه این میادین ارائه می کند.

آغاز همکاری شلمبرژه با مناطق نفت خیز جنوب از اسفند
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رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالک خبر داد؛
رونق نسبی در معامالت مسکن پایتخت

رئیس اتحادیه صنف مشاوران اماک تهران با اعام عدم تاثیر افزایش 
قیمت ارز بر سرمایه گذاری در بخش مسکن از رونق نسبی بازار معامات 
مسکن در تهران خبر داد.حسام عقبایی افزود: در شهر تهران وضعیت بازار 
معامات مسکن بهتر است و در 8 ماهه نخست سال جاری هم وضعیت 
بازار معامات مسکن مسیر صحیحی داشت و با رشد همراه بود ولی در 
ماه های آذر و دی نیز شاهد کاهش 1۰ درصدی حجم معامات بودیم.به 
گفته وی، قیمت ها تا پایان سال جاری تغییر قابل توجهی نخواهد داشت و 
پیش بینی می شود تا پایان سال، ثبات در قیمت وجود داشته باشد.عقبایی 
افزود: در سال آینده هم با توجه به آنکه دو انتخابات مهم یعنی انتخابات 
ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسامی شهر و روستا را داریم بازار 
مسکن تحت تاثیر این دو انتخابات جهشی نخواهد داشت و پیش بینی 
می شود تا پایان بهار سال 9۶ مسکن بازار باثبات نسبی را تجربه کند.این 
مقام مسئول تصریح کرد: در سال آینده هم بازار معامات مسکن مسیر 
رونق را طی می کند زیرا هم اکنون مسیر عبور از رکود را تا حدی طی 
کرده ایم.رئیس اتحادیه صنف مشاوران اماک تهران ادامه داد: از فروردین 
ماه سال جاری تا هم اکنون )دی ماه( همواره شاهد کاهش حجم معامات 
مسکن در کل کشور بودیم و به طور متوسط 3۰ تا 4۵ درصد و در برخی 
از مناطق کشور تا ۵۰ درصد کاهش حجم معامات مسکن را در سطح 
کشور داشتیم.وی در بیان تاثیر افزایش قیمت ارز بر بازار معامات مسکن، 
گفت: شرایط فعلی نشان دهنده آن است که قیمت ارز و افزایش آن تاثیر 
قابل توجهی بر بازار معامات مسکن نخواهد داشت و باعث کاهش ورود 
سرمایه ها نخواهد شد.رئیس اتحادیه صنف مشاوران اماک تهران تاکید 
کرد: خریداران و مستاجران هنگام معامله حتما کد رهگیری دریافت کنند 
زیرا بخش زیادی از تخلفات مسکن که روزانه شاهد آن هستیم چه در 
حوزه خرید و فروش و چه در حوزه اجاره، به عدم دریافت کدرهگیری 
مربوط است بنابراین به همه خریداران و مستاجران توصیه می شود نسبت 

به دریافت کد رهگیری از مشاوران اماک کشور اقدام کنند.
 

 گمرک
تعرفه واردات 8 کاالی اساسی کاهش یافت

گمرک ایران بخش نامه تغییر حقوق ورودی هشت ردیف کاالهای اساسی، 
حساس و ضروری را اباغ کرد.بر اساس تصمیم هیات دولت و اعام این 
مصوبات توسط دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت 
ایران، تعرفه واردات هشت ردیف کاالهای اساسی، حساس و ضروری به 
کشور تغییر کرده است.بر اساس این تغییرات، تعرفه واردات برخی اقام 
کشاورزی اساسی و ضروری نیز کاهش یافته است.همچنین هیات دولت 
در ابتدا حقوق ورودی مصوب برنج سفید را پنج درصد اعام کرده بود 
که یک روز پس از تصویب، با صدور اصاحیه، تعرفه مصوب واردات برنج 

سفید را 2۶ درصد اعام کرد.
 

 بیمه

وظایف بیمه گران در قبال حادثه پالسکو
معاون وزیر اقتصاد گفت: اگر بیمه گران به استانداردهای فنی ساختمان 
و اموال تحت شمول بیمه توجه کرده و جهت رفع آسیب پذیری در 
قبال آتش سوزی نقش فعال ایفا می کردند، از بروز حادثه جلوگیری می 
شد.حسین قضاوی در جلسه معارفه منصور رحیمی باغ ابریشمی  به 
عنوان عضو جدید هیات مدیره بیمه ایران با اشاره به حادثه تاسف بار 
ساختمان پاسکو اظهار داشت: بیمه ها باید به مدیریت پیشگیرانه ریسک، 
توجه بیشتری کنند تا از دامنه خطرات کاسته شده و دیگر شاهد اینگونه 
حوادث دلخراش نباشیم.وی افزود: بنا به مسئولیتی که بیمه گران دارند، 
انسجام فکری همکاران بیمه ای الزم است و آنها همواره می بایست در 
پی راهکاری باشند تا نقش خود را در جهت توسعه بیمه و اقتصاد کشور 

بهتر ایفا کنند
 

 خودرو
محصوالت ایکس 200 جایگزین پراید می شود

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه تا پایان امسال ساینا اتومات 
ایکس 2۰۰  گروه  گفت: محصوالت  می شود،  بازار  وارد  و خودرو 212 
)ساینا، اس پی 1۰۰ و اس پی زیرو( به عنوان جایگزین خودرو پراید در 
نظر گرفته شده اندکه با پراید 2۰ درصد تفاوت قیمت دارند.مهدی جمالی 
در بازید از نمایشگاه خودرو در اصفهان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
2۰ درصد بازار داخلی خودرو کشور پراید است، با بیان اینکه محصوالت 
جدید برای جایگزینی پراید را طراحی کردیم،به ایسنا گفت : در حال حاضر 
نه تنها تقاضا برای خرید پراید در بازار کم نشده است، بلکه امسال تقاضا 
نسبت به سال گذشته نزدیک به 8 درصد افزایش پیدا کرده است و این 
موضوع نشان می دهد این محصول مورد اقبال مردم است.مدیرعامل گروه 
خودروسازی سایپا ادامه داد: تاش می کنیم پراید را ارتقا دهیم، اما در عین 
حال محصوالت جایگزین را نیز طراحی کردیم و به محض اینکه تقاضا به 
سوی محصوالت جدید باشد به صورت جایگزین عمل خواهیم کرد.جمالی 
درباره محصوالت جایگزین پراید گفت: محصوالت گروه ایکس 2۰۰ مانند 
محصول ساینا، اس پی 1۰۰ و اس پی زیرو جایگزین خوبی برای پراید 
هستند و ما بازار را رصد می کنیم که چنانچه در بازار تقاضا برای پراید کاهش 

یافت خودروهای جدید را جایگزین کنیم.
 

 کشاورزی
ارمنستان به ایران گردو صادر می کند

براساس برنامه افزایش ارزش روابط اقتصادی تهران و ایروان که اکنون 
3۰۰ میلیون دالر در سال است، صادرات برخی کاالها از جمله گردو از 
ارمنستان به ایران انجام می شود.آشوت باغداساریان مدیر شرکت آلجو 
ارمنی در نشست همایش تجاری ارمنستان و ایران که با حضور شماری 
از فعاالن اقتصادی دو کشور برگزار شد، اعام کرد: برای صادرات چند 
نوع کاال از جمله گردو و گردوی فرآوری شده به ایران توافق شده است.

به گزارش ایرنا،باغداساریان همچنین با بیان اینکه روابط عالی سیاسی 
بر پیشبرد برنامه ارتقای همکاری های تجاری دو کشور تاثیر مثبت می 
گذارد، گفت، مناسبات بازرگانی در 2۵ سال گذشته یکجانبه بوده و اکنون 
تاش می شود، ارمنستان افزون بر واردات به صادر کننده نیز تبدیل شود 

که ایجاد مناطق آزاد تجاری به این امر کمک خواهد کرد.
 

سکه وارز
دالر 3863 تومان شد

در جریان معامات روزگذشته  بازار آزاد تهران، قیمت هر دالر آمریکا 
38۶3 تومان شد؛ بر این اساس قیمت انواع سکه نیز با ثبات قیمت نسبت 
به آخرین معامات روزهای گذشته همراه شد.در جریان معامات بازار آزاد 
تهران، قیمت هر دالر آمریکا با ۵ تومان افزایش به 38۶3 تومان رسید. 
همچنین هر یورو42۰۵ تومان، پوند 488۶ تومان، درهم امارات 1۰84 
تومان و لیر ترکیه 1۰۵1 تومان است.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و 1۵1 هزار تومان، تمام بهار آزادی 
طرح جدید یک میلیون و 1۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم سکه ۶1۰ هزار 
تومان، ربع سکه 32۷ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز 2۰۶ هزار تومان 
است.قیمت هر اونس طا در بازارهای جهانی 1192 دالر و 3۰ سنت و 

هر گرم طای 18 عیار نیز 113 هزار و 8۶4تومان است.

با مداخالت مقامات عراقی در اجرای  مقررات و ضوابط؛

کاهش تنوع صادراتی ایران به عراق  

عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: 
ابتدایی  ماهه  هشت  در  عراق  به  ایران  صادرات 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ 
کمی شش درصد رشد داشته و اما به لحاظ تنوع 
کاالیی با افت همراه بوده است.جهانبخش سنجابی 
شیرازی اظهار کرد: همیشه برای صادرات به عراق 
با موانع منطقه ای روبرو بوده ایم که علت آن هم 
عاوه بر سیاست ها و مجموع قوانین موجود، بیشتر 
بازارچه ها  فعالیت  استانی عراق در  به مداخات 
برمی گردد.وی ادامه داد: در ماه های اخیر به طور 
مقطعی صادرات مان از برخی مرزها از جمله مرز 
شلمچه با مشکاتی مواجه بوده است. متاسفانه به 
دفعات با این واقعیت روبرو بودیم که صادرات مان 
به عراق با نوسان همراه بوده که عامل اصلی به 
غیر از سیاست های دولت مرکزی عراق، تفسیر 
متفاوت از قانون و مداخات مقامات استانی عراق 
در چگونگی اجرای  مقررات و ضوابط بوده است.
سنجابی شیرازی افزود: بر اساس آمار هشت ماهه 
ابتدایی امسال میزان صادرات ایران به عراق نسبت 
به مدت مشابه تغییر چندان محسوسی نداشته 
است و  به لحاظ کمیت شش درصد رشد داشتیم 
اما به لحاظ ارزش و تنوع کاالیی با کاهش صادرات 
روبرو بوده ایم.عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و 
عراق اضافه کرد: به نظر می رسد از سال آینده به 
دلیل استقرار بیشتر امنیت بتوانیم به شرایط قبل 
از سال 1391 برگردیم و مجددا صادرات کاالهای 

سرمایه ای مان به عراق از سرگرفته شود.
 

 ایرانسلی ها از »فیلیمو« رایگان فیلم 
دانلود کنند  

دریافت  برای  ایرانسل  مشترکان  دیتای  ترافیک 
این  از  از وب سایت »فیلیمو«  ویدئویی  محتوای 

پس به صورت رایگان محاسبه خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی ایرانسل، 
مشترکان سرویس اینترنت همراه و اینترنت نسل 
چهار ثابت )TD-LTE( این اپراتور می توانند در 
»فروشگاه محصوالت صوتی و تصویری سینمای 
محتوای  تمامی  و  شوند  عضو  فیلیمو«  خانگی، 
ترافیک  با  را  وبسایت  این  در  موجود  ویدئویی 

رایگان دریافت کنند.
 3۰۰ تنها  روزانه  است  الزم  ایرانسل  مشترکان 
فیلیمو  وب سایت  در  عضویت  حق  بابت  تومان 
طور  به  رایگان،  دیتای  ترافیک  با  و  پرداخت 

نامحدود فایل های ویدئویی را دریافت کنند.
مشترکان  دسترسی  تسهیل  ضمن  اقدام  این 
هنری،  و  فرهنگی  فاخر  محصوالت  به  ایرانسل 
زمینه گسترش فعالیت تولیدکنندگان محتوا و 

فعاالن این عرصه را فراهم می کند.
امکان  ایران،  دیتای  اپراتور  بزرگترین  ایرانسل، 
 4.۵ و   4  ،3 نسل های  سرویس  از  بهره مندی 
اینترنت همراه را برای مشترکان خود فراهم کرده 
و به عنوان ارائه دهنده گسترده ترین شبکه اینترنت 
فناوری  این   ،)TD-LTE( ثابت  چهار  نسل 
سرویس  این  قدیمی تر  نسل های  جایگزین  را 

)WiMAX( کرده است.

 مسکن
پرداخت تسهیالت 40میلیونی مسکن مهر 

شروع نشده است
معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به اقدام 
تسهیات  درافزایش حجم  مرکزی  بانک  مثبت 
مسکن مهر،گفت: تاخیردر پرداخت این تسهیات 
شرکت  تعهدات  اجرای  در  منفی  می توانداثری 
عمران شهرهای جدیدداشته باشد.محسن نریمان 
درباره نقش افزایش تسهیات بانکی در تکمیل 
اقدام  این  مهرگفت:  به  پردیس،  مهر  مسکن 
کمک ویژه و مستقیمی به متقاضیانی است که 
بودند. مواجه  مشکل  با  آورده خود  پرداخت  در 
نریمان، اظهار داشت: با توجه به اینکه این مبلغ 
از محل تسهیات بانکی پرداخت می شود، سریعتر 
واحدهای  تکمیل  برای  نیاز  مورد  اعتبارات  به 
مسکن مهر می رسیم و تحویل واحدها با سرعت 
امیدواریم  داد:  ادامه  می شود.وی  انجام  بیشتری 
حجم  باافزایش  جدید  شهرهای  عمران  شرکت 
تسهیات از 3۰ به 4۰ میلیون تومان، تعهداتش 
کند.به  عملیاتی  ممکن  زمان  کوتاهترین  در  را 
گفته معاون وزیر راه وشهرسازی، هماهنگی های 
الزم برای پرداخت تسهیات میان شرکت عمران 
شهرهای جدید و بانک مسکن انجام شده و در 
این رایزنی ها، طرح های اولویت دار مسکن مهر 
پروژه هایی که پیشرفت  و  مشخص شده است 

فیزیکی باالتری دارند در اولویت قرار گرفتند.

خریداران و مستاجران مسکن
 نسبت به کد رهگیری اقدام کنند

با  تهران  اماک  مشاوران  صنف  اتحادیه  رئیس 
اعام عدم تاثیر افزایش قیمت ارز بر سرمایه گذاری 
معامات  بازار  نسبی  رونق  از  مسکن  بخش  در 
مسکن در تهران خبر داد و گفت: تخلفات مسکن 
که روزانه شاهد آن هستیم چه در حوزه خرید 
به عدم دریافت  اجاره،  و فروش و چه در حوزه 
رئیس  عقبایی  است.حسام  مربوط  رهگیری  کد 
اتحادیه صنف مشاوران اماک تهران در بیان تاثیر 
افزایش قیمت ارز بر بازار معامات مسکن، گفت: 
شرایط فعلی نشان دهنده آن است که قیمت ارز 
و افزایش آن تاثیر قابل توجهی بر بازار معامات 
ورود  کاهش  وباعث  داشت  نخواهد  مسکن 
سرمایه ها نخواهد شد. در عین حال سبب نخواهد 
شد که سرمایه گذاران بخش مسکن انگیزه پیدا 

کنند تا به بازار ارز بروند.

خبر خبر

تامین مسکن اقشار کم درآمد به میزان ۵۷۰ هزار 
واحد مسکونی طی ۶ ساله برنامه ششم توسعه که 
بر اساس مصوبه هیات دولت و به پیشنهاد وزارت 
راه و شهرسازی به آن بنیاد سپرده شده را تشریح 
و  ابعاد مختلف  کرد.جواد حق شناس در تشریح 
زوایای گوناگون وظیفه ای که برای تامین مسکن 
اقشار کم درآمد از سوی دولت و به پیشنهاد وزارت 
انقاب اسامی  بنیاد مسکن  به  و شهرسازی  راه 
مسکن  تامین  برنامه  گفت:  است،  تفویض شده 
و  مسکن اجتماعی  قالب  دو  در  کم درآمد  اقشار 
مسکن حمایتی به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی 
تهیه شده است که مسئولیت اجرای آن نیز به 
است.معاون  اسامی  انقاب  مسکن  بنیاد  عهده 
با  انقاب اسامی  مسکن  بنیاد  مسکن شهری 
ساختار  دو  در  مسکن اجتماعی  اینکه  به  اشاره 
مسکن استیجاری و پرداخت کمک اجاره و وام 
قرض الحسنه پیش بینی و پان آن نیز آماده شده 
است، افزود: در بخش مسکن اجتماعی، ساخت 
که  دستگاه هایی  توسط  استیجاری  واحدهای 
خانوارهایی را تحت پوشش دارند همچون کمیته 
خیرین  بهزیستی،  سازمان  امام خمینی،  امداد 
نهادهای  همچنین،  می شود.  انجام  مسکن ساز 
دیگر و خصوصی که عاقمندی دارند می توانند در 
این بخش وارد شده و مسکن استیجاری بسازند.
مورد  این  در  زمین  تامین  داد:  ادامه  حق شناس 
صورت  در  که  است  شهرسازی  و  راه  وزارت  با 
فراهم بودن زمین، تسهیاتی در برنامه پیش بینی 
که  متقاضیانی  و  سرمایه گذاران  تا  است  شده 
مبالغ قابل توجهی برای ساخت مسکن استیجاری 
در اختیار دارند در این طرح ورود پیدا کرده و با 
تفاهم نامه ای که به مدت 1۰ سال بین آنها و بنیاد 
واحدهای  می شود  امضا  اسامی  انقاب  مسکن 
مسکونی را تحت نظارت بنیاد بسازندو بخشی از 
آنها را به خانوارهایی که توسط کمیته امداد امام 
گزینش ها  سایر  و  بهزیستی  سازمان  خمینی، 
میزان  بیان  در  دهند.وی  قرار  شناسایی شده اند 
تسهیاتی که برای ساخت مسکنهای استیجاری 
پیش بینی شده است، گفت: بافت های فرسوده 

مصوبه ای دارد که میزان تسهیات در شهرهای 
مختلف را تعیین کرده و در اینجا نیز به همان 
مصوبه استناد شده است. بدین معنا در شهرهای 
کوچک تا4۰ میلیون تومان، در شهرهای میانی ۶۰ 
میلیون تومان و در شهرهای بزرگ و کانشهرها 
است. شده  پیش بینی  تسهیات  میلیون   8۰

این مقام مسئول در بنیاد مسکن انقاب اسامی، 
دولت،  برنامه،  و  پیش بینی ها  طبق  داد:  ادامه 
یا  خصوصی  بخش  اختیار  در  را  مناسب  زمین 
سازمان هایی که عاقمند به مشارکت در این بخش 
مکلف  خصوصی  بخش  و  می دهد  قرار  هستند 
ساخته  مسکونی  واحدهای  درصد   ۶۰ تا  است 
شده در این روش را به صورت ملکی به فروش 
برساند و 4۰درصد باقی مانده را که در تفاهم نامه با 
بنیاد مسکن نیز بر آن تاکید شده است در اختیار 

خانوارهای کم درآمد قرار دهد.
پرداخت کمک اجاره 200 و 400 هزار تومانی 

در شهرهای کوچک و بزرگ
حق شناس افزود: همچنین برای ایجاد تنوع به 
اجرای طرح تامین مسکن اقشار کم درآمد، پیش 
بینی شده است تا بنیاد مسکن، بخشی از کمک 
خانوار  هر  برای  کوچک  شهرهای  در  را  اجاره 
در شهرهای  و  تومان  هزار  تا 2۰۰  بضاعت  کم 
بزرگ تا 4۰۰ هزار تومان تامین کند. همچنین 

بنیاد مسکن  در مواردی که رهن مرسوم است 
تا مبلغ ۷ میلیون تومان وام قرض الحسنه را در 
اختیار هر خانوار کم بضاعت که پیشتر شناسایی 
شده، قرار می دهد.وی شناسایی افراد کم بضاعت 
اجتماعی و  رفاه  و  تعاون، کار  وزارت  برعهده  را 
امداد،  کمیته  همچون  دستگاه هایی  کمک  با 
مسکن  بنیاد  و  مسکن ساز  خیرین  بهزیستی، 
اگر در مواردی خانوارهایی  عنوان کرد و گفت: 
وجود داشته باشند که شناسایی نشده باشند با 
تحقیقات آتی توسط نهادهای عنوان شده مشمول 
دریافت کمک خواهند شد.معاون مسکن شهری 
بنیاد مسکن انقاب اسامی همچنین بخش دیگر 
تامین مسکن  را  اقشار کم درآمد  تامین مسکن 
مسکن  بخش  در  افزود:  و  کرد  عنوان  ملکی 
ملکی، افرادی که تا حدی از توان مالی برخوردار 
هستند می توانند از تسهیاتی که چهارچوب های 
آن مشخص است استفاده کرده و عاوه بر آن از 
حمایت های فنی بنیاد بهره مند شده و ملک خود 
را بسازندو از آن استفاده کنند.حق شناس ادامه 
داد: دستگاه هایی نیز که تمایل به مشارکت در 
تامین مسکن اقشار کم درآمد دارند و افرادی را نیز 
در چهارچوب های  دارند می توانند  تحت پوشش 
تعیین شده در این برنامه مشارکت داشته باشند 
امکانات و تسهیات ساخت مسکن ملکی  از  و 

اینکه ساخت ۷۰  به  اشاره  با  استفاده کنند.وی 
هزار واحد مسکونی اقشارکم درآمد بر اساس برنامه 
پیش بینی شده در دستور کار سال جاری است، 
گفت: اجرای ۷۰ هزار واحد مسکونی در بسته های 
بانک مرکزی،  تا  است  این  مستلزم  مختلف، 
بانک های عامل را مشخص کرده و کمک یارانه نیز 
توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و مصوب 
شود که امیدواریم با حمایتی که همه دستگاه ها 
اجرای طرح مسکن  دارند،  این طرح  اجرای  در 
بیفتد.به  جریان  به  سرعت  به  کم درآمد  اقشار 
گزارش ایسنا ، همچنین بر اساس برنامه برای سال 
های آتی سالیانه ساخت 1۰۰ هزار واحد مسکونی 
در نظر گرفته شده است که تا پایان برنامه ششم 
توسعه این مقدار ۵۷۰هزار واحد مسکونی پیش 
چگونگی  بیان  در  است.حق شناس  شده  بینی 
جاری  سال  در  مسکونی  واحد  هزار  تامین ۷۰ 
توسط بنیاد مسکن با توجه به اینکه تنها 3 ماه تا 
پایان سال وقت باقی است، گفت: این برنامه اواخر 
بهار و اوایل تابستان پیشنهاد و پیگیری شد که 
روند تصویب آن به طول انجامید. در حال حاضر، 
برای تحقق ۷۰ هزار واحد مسکونی هرچقدر که 
امکانات در اختیار قرار بگیرد کار آغاز خواهد شد. 
اگرچه بنیادمسکن آمادگی کامل دارد تا در هر 
با توجه به سابقه ای که در کار  از برنامه ها  یک 
اجرایی ساخت مسکن دارد کار را با سرعت جلو 
ببرد.وی در بیان شناسایی شهرهایی که پایلوت 
سال  در  درآمد  کم  اقشار  مسکن  طرح  اجرای 
جاری و سال های آتی هستند، گفت: بسته های 
مختلف این برنامه از نظر عددی تعیین شده که 
چه تعداد مسکن ملکی و چه تعداد واحد اجاره ای 
باید ساخته شودو پیش بینی های الزم برای آن 
انجام شده است. اجرای این طرح تمامی شهرها 
را در برمی گیرد و قاعدتا شهرهایی که امکانات 
بهتری دارند برنامه در آنجا سریع تر انجام می شود. 
دربارهموضوعاتی نظیر امکانات و واگذاری زمین 
که  است  محل هایی  در  مسکن  ساخت  تمرکز 
قبا لیست کم درآمدهای آنها تعیین شده است. 
منتظریم که دولت امکانات الزم را اعام کند تا ما 

به سرعت برنامه اجرایی را تهیه کنیم.

پرداخت کمک اجاره در شهرهای کوچک و بزرگ؛

تـامین مسـکن اقـشار کـم  درآمـد کـلید می خـورد؟
ابعاد و زوایای مختلف؛ بنیاد مسکن انقالب اسالمی

معاون توسعه و امور تولید سازمان برنامه و بودجه از انجام مقدمات 
اجرای طرح جایگزینی 1۵ هزار دستگاه وانت فرسوده خبر داد.

سیدحمید پورمحمدی در مراسم جایگزینی 4۰ هزار دستگاه 
تاکسی فرسوده اظهار داشت: برای رفع آلودگی هوای کشور باید 
نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده صورت گیرد که در این راستا 
نوسازی 1۵ هزار دستگاه وانت فرسوده را در دست اقدام داریم.

وی تصریح کرد: ۷2۵ هزار تن آالیندگی در تهران ایجاد می شود 
که ۶2۰ هزار تن آن متعلق به آالینده های متحرک است و سهم 
تاکسی ها حدود 1۵ درصد است.به گفته پورمحمدی هر تاکسی 
فرسوده یک تن آالیندگی ایجاد می کند که این میزان در تاکسی 
های نو به 2۰۰ کیلو می رسد.پورمحمدی تأکید کرد: هر تاکسی 
فرسوده که از رده خارج شود، صرفه جویی 3 هزار لیتری را در 
مصرف سوخت به همراه خواهد داشت.وی ادامه داد: با نوسازی 
ناوگان تاکسی های فرسوده 13۵ میلیون لیتر صرفه جویی در 

مصرف سوخت خواهیم داشت.

وزیر کار از پیش بینی ایجاد 2۰۰ هزار شغل در سال آینده از 
طریق اجرای طرح کارورزی فارغ التحصیان خبر داد.

ملی  مسابقات  هفدهمین  اختتامیه  مراسم  در  ربیعی  علی 
کارورزی  مصوبه  توسعه  ششم  برنامه  در  کرد:  اظهار  مهارت 
فارغ التحصیان دانشگاهی را داشتیم که اجرای آن را در سال 
139۶ در دستور کار داریم و پیش بینی کرده ایم که 2۰۰ هزار 
از حقوق و  افزود: بخشی  ایجاد شود. وی  این طریق  از  شغل 
دستمزد فارغ التحصیانی که از طریق این طرح جذب بازار کار 

شوند را دولت و بخشی دیگر را کارفرمایان می پردازند.
ربیعی از ارائه آموزش های مهارتی سیار در روستاها طی سال 
139۵ خبر داد و گفت: متولی ارائه ی این آموزش ها سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای است و تاکنون 2۰۰هزار آموزش مهارتی 
عملیاتی شده و امیدواریم به تعهد 2۵۰ هزار نفر آموزش تا پایان 

سال دست پیدا کنیم.

نفر   9۰۰ و  هزار   1۰ نام  ثبت  از  خودرو  ایران  مدیرعامل   
داد  خبر  تهران  شهر  در  رانی  تاکسی  ناوگان  نوسازی  برای 
را  جایگزین  خودروی  نفر   4۰۰ و  هزار   9 امروز  تا  گفت:  و 

تحویل گرفته اند.
هاشم یکه زارع در مراسم جایگزینی 4۰ هزار دستگاه تاکسی 
فرسوده اظهار داشت: برای اجرای این طرح وام 2۰ میلیون 
تومانی با سود بانکی 23 درصد پرداخت شده که مابه التفاوت 
پرداخت شده  ایران خودرو  از سوی  درصد  تا 23  سود 1۶ 
است.  به گفته وی، تاکنون ۶3 هزار نفر برای شرکت در این 
طرح ثبت نام کرده اند و برای اولین بار مدت زمان تحویل 
خودروی جایگزین از حدود 2 تا 3 ماه به حداکثر یک روز 
 1۰ تا   ۵ حدود  تحویل  داد:  ادامه  زارع  یکه  است.   رسیده 
درصد تاکسی های ثبت نام شده در ایران خودرو در شهرها 

باقی مانده که آنها را نیز تحویل خواهیم داد.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن پدیدار شدن اثرات برجام در بخش معدن را بلندمدت 
دانست و گفت: اگر این اثرات در سال 139۶ در فضای اقتصاد معدن پدیدار نشود، قابل 

قبول نیست.
ناد علی اسماعیلی دهج با بیان اینکه معدن به عنوان یک بخش استراتژیک از حساسیت 
باالیی برخوردار است، گفت: حوزه معدن در اقتصاد ایران بسیار با اهمیت است و بعد از 
حصول برجام بسیاری از شرکت های خارجی هم برای ورود به این بخش تمایل نشان 

دادند.
وی ادامه داد: در زمینه معدن سمینارها و همایش های زیادی برگزار شد که تعداد زیادی 
از شرکت های خارجی از کشورهای مختلف در آن شرکت کردند؛ به طوری که حتی در 
یکی از آنها حدود 2۰۰ شرکت خارجی حضور داشت و آخرین سخنرانی مرحوم آیت ا... 
هاشمی رفسنجانی نیز در آن مراسم صورت گرفت که مجموع اینها نشان از جایگاه باالی 

این حوزه در اقتصاد ایران دارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن با اذعان بر این که هنوزی قراردادی حاصل از برجام 
به مرحله اجرا نرسیده است، به ایسنا گفت : با وجود آنکه هیات های زیادی از شرکت های 
مختلف برای مشارکت در بخش های مختلف معدنی به ایران آمدند، اما هنوز موردی را 
نداریم که بتوان گفت شرکتی ورود کرده و قراردادی به مرحله اجرا درآمده است.وی در 
همین رابطه ادامه داد: اما می شود گفت شرکت ها در حال برآورد بازار و پروژه ها هستند 
و افق روشنی در گسترش همکاری ها وجود دارد؛ به گونه ای که پیش بینی می شود اگر 
مسیر به همین منوال طی شود تا پایان سال آینده می توانیم شاهد همکاری های خوب و 
مفید در این زمینه باشیم، اما اگر بخواهد نمایان شدن اثر برنامه جامع مشترک )برجام( 
میان ایران و کشورهای 1+۵ تا بیش از سال 139۶ به طول بیانجامد قابل قبول نیست، 

چرا که دیگر فایده ای نمی تواند داشته باشد.
میزهای صندوق بیمه فعالیت های معدنی مستقر شد

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت استقرار میزهای صندوق بیمه فعالیت های معدنی در 
دفاتر نظام مهندسی استان ها هم گفت: خوشبختانه هفته گذشته میزهای صندوق بیمه 
فعالیتهای معدنی در استان ها به صورت رسمی مستقر شد و متصدیان میزها استانی 
نیز برای آموزش به تهران فراخوانده شدند که آموزش های الزم را از جانب تیم آموزشی 
صندوق بیمه فعالیت های معدنی دیدند.وی اولویت اول از استقرار این میزها را تکریم 
ارباب رجوع و کم کردن رفت و آمد صاحبان معادن در استان ها برای دریافت تسهیات 
معدنی عنوان کرد، چراکه پیش از این افراد برای دریافت ضمانت نامه و معرفی شدن به 
بانک ها جهت دریافت تسهیات از صندوق بیمه فعالیت های معدنی به تهران مراجعه 
می کردند که با استقرار میزهای این صندوق در هر استان نیاز به رفت و آمد به پایتخت 

تا حدود زیادی کاهش می یابد.

هنوز جنجال تغییر دستورالعمل صرافی ها که از حدود 
سه سال پیش شروع شده بود تمام نشده و صرافان به 
آن رضایت نداده اند که بار دیگر بازنگری و برنامه های 
جدید در دستور کار قرار گرفته است.با این حال چندان 
مشخص نیست که قرار است دستورالعمل فعلی با توجه 
به موج انتقادات و البته پیشنهادات صرافان تغییر کند 
یا این که در شرایط پسابرجام و آن طور که مقامات بانک 
مرکزی اعام کرده اند با محدودیت های تازه ای برای 
صرافی ها همراه باشد. به هر صورت واضح آن است 
که این دستورالعمل جنجالی بار دیگر بازنگری شده و 
باید منتظر اتفاقات تازه ای بود.به گزارش ایسنا، با اعام 
اخیر معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر تاکید بانک 
مرکزی برای ساماندهی صرافی ها تا پایان سال جاری، 
این ابهام پیش آمد که منظور از ساماندهی چیست 
آن هم زمانی که حدود دو سال از اباغ دستورالعمل 
ساماندهی صرافی ها برای تاسیس و فعالیت آنها گذشته 
و در حال اجراست. چندی نگذشت که قائم مقام بانک 
مرکزی توضیحات دیگری در این باره عنوان کرد و 
گفت  که قرار است دستورالعمل را بازنگری کند.در 
اظهارات جهانگیری آمده بود که اقتصاد ایران از زمان 
بعد از تحریم از سوی نظام بانکی به سمت سیستم 
صرافی ها منحرف شده و باید به سمت بانک ها برگردد. 
وی از تخلفاتی در بازار ارز سخن گفته و اعام کرده 
بود که برخی افراد با مراجعه به صرافی ها مبالغ بسیار 
باالیی ارز خرید می کنند که معلوم نیست که با این 
همه اسکناس ارزی قرار است چه کاری انجام شود و یا 
حتی ریال آن را از کجا آوردند.آن طور که کمیجانی، هم 
در توضیح اظهارات معاون اول رئیس جمهوری عنوان 
کرده قرار است دستورالعمل فعالیت صرافی ها متناسب 
با شرایط پسابرجام بررسی شود، اما مشخص آن است 
که به طور حتم فعالیت ارزی این صنف محدودتر از 
قبل خواهد شد، چرا که قائم مقام بانک مرکزی معتقد 
است که صرافی ها باید کارهای خرد ارزی انجام دهند 
مانند تامین ارز مسافرتی و یا حواله هایی با رقم کم 
اما کارهای کان ارزی باید به بانک ها سپرده شود.
در شرایطی در دوران تحریم و محدود شدن فعالیت 
ارزی  بخش  در  ویژه  به  بین الملل  حوزه  در  بانک ها 
صرافی ها نقش پررنگ تری در مراودات بین المللی و 
نقل و انتقاالت ارزی داشتند که اکنون با لغو بخش 
عمده ای از تحریم های بانکی و باز شدن دست بانک ها 
برای گشایش ال سی و یا دسترسی آنها به سوئیفت، 
بانک مرکزی معتقد است که باید فعالیت آنها محدود 
شود، چرا که اکنون بانک ها وارد عمل شده و می توانند 
گشایش اعتبار اسنادی داشته و تعهدات ارزی را انجام 
نیازهای  رفع  انتظار  صرافی ها  از  باید  بنابراین  دهد 
کوتاه مدت مشتریان را داشت و آنها از امور کان جدا 
شوند.موج انتقاد به عملکرد صرافی ها از سوی مقامات 
ارشد در حالی پیش می رود که چندی پیش هم بانک 
مرکزی طی دستورالعملی فعالیت بانک ها در بازار آزاد 
ارز را آزاد اعام و حتی طی اطاعیه ای فعاالن اقتصادی 
را به این سمت تشویق کرد که برای خرید و فروش 

ارز به بانک ها مراجعه کنند. البته هنوز بعد از گذشت 
حدود پنج ماه از این اباغیه بانک ها در مسیر مناسبی 
برای خرید و فروش ارز قرار نگرفتند.این می تواند بخشی 
از موارد مربوط به بازنگری دستورالعمل صرافی ها باشد 
و بخشی دیگر ممکن است اختاف نظرهای موجود 
طی سه سال گذشته را در بر گیرد. زمانی در سال 
1392 بانک مرکزی دستورالعمل »تاسیس فعالیت و 
نظارت بر صرافی ها« را که چند سال از اجرایی شدنش 
می گذشت تغییر داد و به یکباره افزایش سرمایه ای 
بین پنج تا 2۰ میلیارد تومان  برای آنها اعمال کرد. 
هنوز  مجوزشان  که  آنهایی  از  اعم  صرافی ها  تمامی 
مهلت داشت و چه آنهایی که قرار بود تازه تاسیس 
شوند را مشمول این دستورالعمل قرار داد که همین 
در نهایت موجب اختافات گسترده ای بین صرافان و 
بانک مرکزی شد.اما یک سال بعد و در سال 1393 
دستورالعمل بازنگری شد و حدود 1۶ میلیارد تومان 
بانک مرکزی عقب نشینی کرد و سرمایه ها را به دو تا 
چهار میلیارد تومان براساس مناطق شهری کاهش داد. 
این پایان موضوع نبود و با ادامه اعتراضات و شکایات 
صرافی ها به مقامات ارشد دولتی و یا قضایی در نهایت 
دیوان عدالت اداری به این موضوع رای داد که تمامی 
بندهای مربوط به دستورالعمل صرافی ها به ویژه افزایش 
سرمایه آنها مشمول افرادی خواهد شد که مجوز آنها 
به پایان مهلت رسیده و یا این که قرار است تاسیس 
شود. به عبارتی صرافی هایی که دارای مجوز بودند تا 
اتمام زمان آن نیازی به این که خود را با دستورالعمل 
منطبق کنند، نداشتند.در جریان ماجراهای پیش آمده 
برای صرافی ها و حواشی بسیاری که در این مدت طی 
شد چندی پیش بود که کانون صرافان بار دیگر نامه ای 
به بانک مرکزی ارسال و چند مورد را به عنوان نقاط 
ضعف دستورالعمل فعلی اعام کرد. از جمله عطف به 
ماسبق بودن دستورالعمل، مبلغ سرمایه و تعریف دقیقی 
از شرکت صرافی. در عین حال که پیشنهاداتی هم 
مطرح شد که درخواست بازنگری از سوی بانک مرکزی 
را مطرح می کرد. جریانی که باید منتظر بود و دید که 
آیا بانک مرکزی در مسیر بازنگری خود نسبت به آنها 
نیز  تغییری ایجاد خواهد کرد یا خیر؟به هرحال اوضاع 
صرافی ها هنوز ساماندهی نشده، قرار است بار دیگر در 
مسیر ساماندهی قرار گیرد. اتفاقی که می تواند بار دیگر 
حواشی جدیدی را رقم زده و محلی برای اختاف بین 
صرافان و بانک مرکزی باشد. این در حالی است که در 
حال حاضر حدود 4۰۰ صرافی در سامانه بانک مرکزی 
به عنوان صرافان دارای مجوز معرفی شده اند و براساس 
اعام های قبلی که نزدیک به ۷۰۰ صرافی فعال در 
کشور وجود دارد باید گفت که حدود 3۰۰ صرافی دیگر 
در حال حاضر به شرایطی که برای انطباق آنها با ضوابط 
و مقررات تعیین شده رضایت نداده اند و در حال فعالیت 
هستند. صرافانی که شاید داشتن مجوز یا نداشتنش 
برای آنها و مشتریانشان چندان فرقی نداشته باشد، چرا 
که براساس سابقه و پیشینه ای که داشته و مخاطبان به 

آنها اعتماد کرده اند کار خود را پیش می برند.

سایه یکساله برجام بر سر اقتصاد ایران
 

جزئیات تاثیر برجام در بخش معدن
صرافی ها آماده اتفاق تازه باشند

اجرای طرح نوسازی ۱5 هزار وانت فرسودهایجاد 200 هزار شغل در سال آینده6۳ هزار ثبت نام برای جایگزین تاکسی فرسوده 



آگهی مزایده کتبی 
شهرداری باباحیدربه استناد مجوزشماره 150 مورخ 95/3/31 شورای اسالمی 
شهردرنظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه تک کمپرسی بنزمدل 1392 تیپ 

WHLK 1924/42 – 4*2 وضعیت سالم با شرایط ذیل اقدام نماید.
متقاضیان میتوانند پاکات خود را همراه با 5 درصد سپرده از تاریخ       انتشاراین 
پاکات  بازگشایی  و  نمایند  شهرداری  امورمالی  روزتحویل  ده  مدت  به  آگهی 

مزایده 95/11/20 رأس ساعت 10 صبح خواهد بود.
1-شرکت برای عموم آزاد میباشد.

2-شهرداری دررد یا قبول پیشنهادات مختاراست.
3-قیمت پایه طبق نظرکارشناس رسمی دادگستری مبلغ 1/700/000/000 ریال 
می باشد و 5 درصد سپرده 85/000/000 میلیون ریال که می بایست نزد بانک 

ملی به حساب شماره 3100005156003 به نام شهرداری باباحیدر واریزنمایند.
4-کلیه هزینه های مربوط به آگهی، نقل وانتقاالت وغیره به عهده برنده مزایده 

می باشد.
5-درصورت انصراف سپرده نفرات اول تا سوم به نفع شهرداری ضبط خواهد 

شد.
سید قاسم مرتضوی – شهردارباباحیدر
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هفته دوستی ایران و استرالیا با هدف دیپلماسی 
عمومی از طریق هنر، فرهنگ، ورزش و اقتصاد 
در دو شهر ملبورن و سیدنی در اسفند سال 

جاری برگزار می شود. 
به گزارش خبرنگار پیام زمان ، مدیرمسوول 
هفته دوستی ایران و استرالیا در نشست خبری 
زاده  عرب  رسام  وهنری  فرهنگی  موسسه  در 
گفت: این هفته دوستی با هدف معرفی فرهنگ، 
هنر، ورزش و اقتصاد ایران در نمایشگاهی به 

وسعت ۶ هزار متر مربع برگزار خواهد شد.
سعید محمد زاده اکبر در معرفی بخش هنری 
این هفته توضیح داد: اجرای موسیقی سنتی 
توسط شهرام ناظری و اجرای محمدد علیزاده 
و نیز موسیقی نوایی با اجرای محسن شریفان 
و همخوانی دو خواننده جوان پاپ از جمله این 

برنامه ها است.
کنسرت  مشترک  اجرای  به  اشاره  با  وی 
سمفونیک سیدنی با شهرام ناظری در این هفته 
دوستی گفت: همچنین قصد داریم از هنرمندان 
لویس  جمله  از  موسیقی  و  سینما  برجسته 
چکناوران برای حضور در این برنامه دعوت کنیم.
محمد زاده اکبری با بیان اینکه تقریبا 8۵ درصد 
مقیم  ایرانیان  دوستی  هفته  این  مخاطبان  از 
استرالیا هستند، اظهار داشت: پیش بینی این 
این  از  ها  استرالیایی  از  است فقط 1۵ درصد 

برنامه استقبال کنند که با تاش بیشتر قصد 
داریم، این آمار را افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه در کنار این برنامه های فرهنگی 
از شرکت های ایرانی که مواد اولیه خود را از 
استرالیا وارد می کنند دعوت شده، گفت: تا قبل 
از برجام برای وارد کردن 1۰۰ هزار دالر مواد 
از 2۵۰  بالغ  استرالیا متاسفانه مبلغی  از  اولیه 
هزار دالر باید پرداخت می شد که خوشبختانه 
در پسابرجام واسطه ها از بین رفته و در این 
هفته دوستی نیز شرکت های ایرانی می توانند 

مستقیم با طرف استرالیایی ارتباط بگیرند.
این مدیر فرهنگی افزود: هفته فرهنگی ایران و 
استرالیا از هفتم تا دهم اردیبهشت سال 9۶ در 
ملبورن و از 14 تا 1۷ اردیبهشت 9۶ در سیدنی 

برگزار می شود.
فرهنگی  و  علمی  مراودات  از  همچنین  وی 
ایران و استرالیا در این هفته دوستی خبر داد و 
گفت: دانشگاه های تهران، خواجه نصیر طوسی 
و صنعتی شریف در حال برنامه ریزی هستند 
تا در زمان برگزاری این هفته، تبادالت علمی 
ها  استرالیا  با  خوبی  دانشجویی  و  کارشناسی 

داشته باشند.
محمد زاده اکبری به مطرح شدن بحث خواهر 
افزود:  و  اشاره کرد  تهران و ملبورن  خواندگی 
حوزه  در  خوبی  اتفاقات  قرارداد  این  عقد  با 

کردشگری نیز برای ما می افتاد که متاسفانه با 
اتفاقی که در پاسکو روی داد و جریان هایی 
سیاسی که در پی این حادثه مطرح شد، فعا 

خواهرخواندگی تهران و ملبورن قطعی نیست.
وی با بیان اینکه با جذب اسپانسر حتی کمبود 
بودجه در بحث خواهر خواندگی تهران و ملبورن 
با  اتفاق  این  امیدواریم  افزود:  کردیم،  حل  را 

مساعدت مدیران شهری روی دهد.
مدیرمسوول هفته دوستی ایران و استرالیا درباره 
نهادهای نظارتی برای برگزاری این هفته فرهنگی 
در ایران نیز توضیح داد: بخش دیپلماسی و آسیا 
ایران، سازمان  امور خارجه  اقیانوسیه وزارت  و 
فرهنگ و ارتباطات اسامی همچنین سازمان 

میراث فرهنگی و گردشگری نظارت بر اقدامات 
هفته فرهنگی را بر عهده دارند.

برنامه  این  برگزاری  برای  اینکه  بیان  با  وی 
هیچگونه کمک دولتی نداشته ایم، تاکید کرد: 
انجام  را خود  علمی  و  برنامه های هنری  تمام 
داده ایم و اینجا نیز جا دارد از هنرمندان موسیقی 
پاپ کشور که برای دو شب اجرا در استرالیا مبلغ 
های بسیار باالیی را عنوان می کردند که بیشتر 

به شوخی شبیه بود، اعتراض کنم.
محمدزاده اکبری درباره شعار جشنواره مبنی بر 
»8 3۰ 9۰« نیز توضیح داد: در حرف ابجد این 
اعداد به معنی صلح است و از این شعار برای 

هفته دوستی ایران و استرلیا استفاده کرده ایم.

برگزاری هفته دوستی ایران و استرالیا با هدف دیپلماسی عمومی 

انعکاس اعتراض ترانه علیدوستی به 
فرمان نژادپرستانه ترامپ 

روزنامه امریکایی نشریه امریکائی اسکرین اینترنشنال در مقاله 
ای به اعتراض ترانه علیدوستی نسبت به محدودیت ارائه ویزا 

برای ایرانیان پرداخته است.
نشریه آمریکایی اسکرین اینترنشنال در آخرین شماره خود 
گزارش کوتاهی در مورد متنی که ترانه علیدوستی در توییتر 
خود نوشته پرداخته و اعتراض او به فرمان نژاد پرستانه رییس 

جمهور امریکا را منعکس کرده است.
این نشریه در گزارش خود آورده است: ترانه علیدوستی بازیگر 
فروشنده که کاتاندیای بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان شده 
حضور در مراسم اسکار امسال را به دلیل فرمان نژادپرستانه 

ترامپ تحریم کرد.
اسکرین در ادامه گزارش خود آورده است: ترانه علیدوستی در 
توییتر خود نوشت: فرمان ترامپ مبینی بر ممنوعیت صدور 
ویزا برای ایرانیان نژادپرستانه است. من در اعتراض به این 

موضوع در مراسم آکادمی اسکار امسال شرکت نمی کنم.
برای  ویزاها  کلیه  که صدور  کرده  اعام  فرمانی  در  ترامپ 
شهروندان ایرانی و پنج کشور دیگر تا یک ماه به حالت تعویق 
دی آید.این روزنامه به سابقه سه همکاری ترانه علیدوستی با 
اصغر فرهادی در فیلم های »فروشنده«، »درباره الی« و »شهر 
زیبا« اشاره کرده است.نشریه امریکائی اسکرین اینترنیشنال 
همچنین به سخنرانی تند و تیز مریل استریپ در مراسم 

اسکار پرداخته که انتقادات زیادی را به ترامپ کرده بود.

تبیین انقالب اسالمی در سلسله 
نشست های »روز روشنایی«

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از 
برگزاری سلسله نشست های »روز روشنایی« خبر داد.

به گزارش پیام زمان ازرسانه خبری سازمان فرهنگی هنری 
معاون  ناصری پور،  حسن  حجت االسام  تهران،  شهرداری 
فرهنگی سازمان فرهنگی هنری از برگزاری 1۵ ویژه برنامه 
تبیینی به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر خبر داد و گفت: 
سلسله سخنرانی ها و نشست های تبیینی پیرامون انقاب 
اسامی به مناسبت دهه فجر با عنوان »روز روشنایی« در 
مراکز فرهنگی هنری14 منطقه تهران و فرهنگسرای انقاب 

اسامی برگزار می شود.  
وی افزود: این نشست ها با عنوان های »نقش امام خمینی 
)ره( در احیا و اعتای هویت انقابی و اسامی ایرانیان«، 
»جریانات تکفیری در دنیای اسام«، »جایگاه هنر و ادبیات 
اجتماعی  و  فرهنگی  »دستاوردهای  اسامی«،  انقاب  در 
انقاب  شعارهای  »جامعه شناسی  ایران«،  اسامی  انقاب 
اسامی«، »مشارکت مردمی در انقاب اسامی«، »گفتمان 
انقاب اسامی بدیلی در برابر بحران مدرنیته غرب«، »نقش 
زنان در شکل گیری، پیروزی و تداوم انقاب اسامی ایران«، 
»بصیرت و دشمن شناسی؛ وظایف خطیر ملت و دولت«، 
»نقش مساجد در پیروزی انقاب اسامی ایران«، »تبیین 
جامعه«،  اخصاقی  پیشرفت  در  اسامی  انقاب  جایگاه 
انقاب  استمرار  »رمز  فقیه«،  والیت  و  اسامی  »انقاب 
اسامی از دیدگاه مقام معظم رهبری«، »گفتمان فرهنگی 
انقاب و راه های مقابله با تهاجم نرم«، »مهدویت و انقاب 
اسامی« از روز شنبه نهم بهمن ماه تا روز پنجشنبه 21 

بهمن ماه اجرا می شود.  
»روز  نشست های  سلسله  گفت:  ادامه  در  ناصری پور 
روشنایی« به همت مرکز مطالعات سازمان فرهنگی هنری 
مناطق  در  فرهنگسراها  و  می شوند  برپا  تهران  شهرداری 
و   22 ،  2۰ ،1۶ ،1۵ ،14 ،12 ،11 ،8 ،۷ ،4،۵ ،3 ،1،2
فرهنگسرای انقاب اسامی میزبانان این نشست ها هستند.  

»کاظم افرندنیا« درگذشت

در  مغزی  سکته   دلیل  به  که  شاه«  »معمای  بازیگر 
آی سی یو بستری شده بود، درگذشت.

 ۵ سابقه  که  تلویزیون  و  تئاتر  سینما،  بازیگر  »افرندنیا« 
دهه حضور در سینما و تلویزیون را داشت، هفته گذشته 
مغزی«  به خون ریزی  پزشکان »مشکوک  آنچه  دلیل  به 
اعام کرده بودند، راهی بیمارستان شد و صبح روز شنبه 

)9 بهمن( دار فانی را وداع گفت.
تایید کرد و  بازیگر را  این  افرندنیا درگذشت  پسر کاظم 
گفت: پدرم در آی سی یو و در کما به سر می برد و دیروز 
از دنیا رفت. »کاظم افرندنیا« در سریال تاریخی »معمای 
شاه« نقش تیمسار طوفانیان را ایفا کرده است. او بازیگر 
با  آنها  آخرین  که  است  تلویزیونی  فیلم های  از  بسیاری 

عنوان »جدایی« سال 94 ساخته شد.
»افرندنیا« در سریال های »خون بها«، »مسافر زمان« و 

»ستایش 2« بازی کرده است.
وی  شد.  متولد  نائین  در   1324 سال  بازیگر  این 

فارغ التحصیل هنرستان هنرهای زیبا بوده است.
فیلم  در  بازی  با   13۵3 سال  در  را  بازیگری  »افرندنیا« 
وی  کرد.  آغاز  ُمطلبی  سعید  کارگردانی  به  »ناجورها« 
همچنین در  فیلم »سگ کشی« بهرام بیضایی هم ایفای 

نقش کرده بود.

من ترانه 15 سال دارم

یادها و خاطره ها در زمان امروز یادی می کند ازفیلم من 
ترانه 1۵ سال دارم فیلمی از رسول صدرعاملی با بازی ترانه 
برنده  و   138۰ سال  محصول  فیلم  این  است.  علیدوستی 
و  عاملی(  صدر  )رسول  کارگردانی  بهترین  بلورین  سیمرغ 
نقش  بازیگر  بهترین  و  پرتوی(  )کامبوزیا  فیلمنامه  بهترین 
اول زن )ترانه علیدوستی( از بیستمین جشنواره فیلم فجر 
ویژه  برنده جایزه  فیلم  این  برای  است. رسول  صدرعاملی 
هیئت داوران و نامزد جایزه یوزپلنگ طایی جشنواره فیلم 

لوکارنو شد.
خالصه فیلم:

ترانه دختر نوجوانی است که مادرش را در کودکی از دست 
به  ترانه  می برد.  به سر  زندان  در  دالیلی  به  پدرش  و  داده 
زندگی عادی اش ادامه می دهد تا این که پسر پولداری به 
او پیشنهاد ازدواج می دهد. ترانه قبول می کند و ازدواج سر 
می گیرد ولی بعد از مدت کوتاهی پسر ترانه را رها کرده و 
به خارج از کشور می رود. این در حالی است که ترانه از آن 
پسر حامله است و چون فقط بین آنها صیغه ای قرائت شده 
و اسم ترانه در شناسنامه پسر نیست او نمی تواند ثابت کند 
این بچه در شکمش را از آن پسر دارد. در حالی که همه 
به او تهمت می زنند ترانه تاش دیوانه واری را برای اعاده 

حیثیت از خود و بچه اش آغاز می کند...

دیالوگ به یاد ماندنی این فیلم:
ترانه )ترانه علیدوستی(: خدایا دارم می ترکم خیلی 
نفهمیدم   وقت  هیچ  کنی.  کمکم  خواستم  ازت  وقته 
دیگه  که  را  جوریش  چه  کردی.  کمک  جوری  چه 
تنهام  کنم  می  خواهش  ولی  میدونی.  بهتر  خودت 
نزار؛ دیگه وقتی تو خودت همه چی رو میدونی که من 

نباید بترسم ولی می ترسم…

یادها و خاطره ها در زمان .....

َخِم زلف تو دام کفر و دین است 
 ز کار ستان او یک شّمه این است

جمالت معجز حسن است لیکن 
 حدیث غمزه ات ِسحر مبین است

امروز با حافظ

خوشا به حال پیمان منشانی که وجودشان 
به پیرایه پاکی و شرم آراسته شده .

بزرگمهر

سخن حکیمانه

»این هیچ دنباله دار« سر از 
کتابفروشی ها درآورد

مجموعه شعر »این هیچ دنباله دار« سروده فرزاد 
آبادی توسط نشر نیماژ منتشر و راهی بازار نشر 
شد.فرزاد آبادی شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر، 
»این  درباره کتاب جدید خود گفت: مجموعه 
هیچ دنباله دار« به تازگی توسط نشر نیماژ منتشر 

و راهی بازار نشر شده است.
وی افزود: در شعرهایی که در این کتاب چاپ 
شده اند، سعی کرده ام بیشتر به جزئیات زندگی 
نزدیک بشوم و در سرایش آن ها از طنزی تلخ و 
ابعاد مختلف زبانی بهره برده ام. به این ترتیب، فکر 
می کنم نسبت به شعرهای پیشینم، به این شعرها 

عمق بیشتری داده ام.
هیچ  »این  کتاب  گفت:  ادامه  در  شاعر  این 
دنباله دار« با 1۶ شعر در ادامه مجموعه »اندوه 
تحمیلی« ام سروده شده است. طراحی جلد آن 

هم به عهده خالق گرجی بوده است.
آبادی گفت: این کتاب به تازگی با ۵۶ صفحه، 

چاپخانه را ترک کرده است.

در بازار کتاب

»سان«  نشریه  از  سینما  وتلویزوین  فیلم  آکادمی 
به خاطر مقاله ای که درباره کیت میدلتون نوشته، 

انتقاد کرد.
به نقل از هالیوود ریپورتر، بفتا به ادعاهای روزنامه 
این  است.  داده  نشان   واکنش  بریتانیا  »سان« 
مرداک  روپرت  از کمپانی خبری  بخشی  نشریه که 
از کارمندان ارشد  ادعا کرده بود که تعدادی  است، 
بفتا نمی خواهند کیت میدلتون در مراسم ماه آینده 
بفتا شرکت کند چون ممکن است »از احتمال توجه 
نائومی هریس«  و  بانت  امیلی  مثل  ستاره هایی  به 

بکاهد.در مقاله ای که روز سه شنبه منتشر شد، این 
به عنوان رییس  ویلیام  ادعا کرد که پرنس  روزنامه 
بفتا، می خواهد در مراسم امسال شرکت کند چون 
از او انتقاد شد که در مراسم دو سال گذشته شرکت 
او  که  بود  نوشته  همچنین  روزنامه  این  بود.  نکرده 
می خواهد همسرش میدلتون را هم با خود بیاورد. در 
گزارش آمده بود: »اما بعد کارمندان ارشد بفتا گفتند 
که حضور کیت کاما حواس ها را از تمام ستاره های 

فیلمی که آنجا حضور دارند، پرت می کند.«
مطرح  ادعاهای  همه  که  کرد  اعام  بفتا  پاسخ،  در 

بیانیه ای  در  هستند.  »مهمل«  مقاله  این  در  شده 
»این  نوشت:  بفتا  شد،  منتشر  شنبه  سه  روز  که 
مسئله کاما غیرحقیقی است که بفتا گفته رییس 
ما باید حتما تنهایی در مراسم شرکت کند. ما بسیار 
هر  در  سلطنتی  بانوی  به  که  شویم  می  خوشحال 
سالی که می توانند در مراسم شرکت کنند، خوش 

آمد بگوییم.«
مراسـم اهـدای جوایـز بفتـا روز دوازدهـم فوریـه 
در رویـال آلبـرت هـال معـروف شـهر لنـدن برگزار 

می شـود.

حضور کیت میدلتون 
در مراسم بفتا 

خبرساز شد

مراسم اهدای جوایز بخش پوستر، عکس، هویت بصری، 
نمایشنامه نویسی و پژوهش جشنواره سی و پنجم تئاتر 
بین الملی فجر برگزار شد.به مانند برگزاری دیگر مراسم 
فرهنگی این روزها، این مراسم نیز در ابتدا با نام و یاد 

حادثه دیدگان و آتش نشانان پاسکو آغاز شد.
از  سلیمی  رویا  زمان  پیام  خبرنگار  گزازش  به 
دبیر جشنواره در  اسدی  تئاتر فجر؛ سعید  جشنواره 
ابتدا گفت: این مراسم تنها به قصد اهدای جوایز برگزار 
نشده است بلکه پایان این مراسم می بایست به یک 
رویداد اجتماعی و فرهنگی تبدیل شود.وی افزود: پس 
از رخداد غم انگیز ساختمان پاسکو، جشنواره را با یاد 
قهرمانان میهن و شهدای آتش نشانی آغاز کردیم تا به 
کسانی که برای حفظ جان مردم تاش می کنند،عاقه 
خود را نشان دهیم.اسدی با اشاره به موضوعاتی که در 
این دوره از جشنواره حائز اهمیت است، اضافه کرد: 
مسئولیت  مفهوم  اساس  بر  تئاتر  جشنواره  برگزاری 
اجتماعی مهم است. ما در این دوره میزبان عزیزانی 
از انجمن های نابینایان و ناشنوایانی هستیم  که در این 
جمع حضور دارند و در ادامه  هم به خاطر رسیدن به 
همین مفهوم اجتماعی برنامه هایی خواهیم داشت.وی 
درباره تاثیرات نشست هایی که همزمان با جشنواره در 
زمینه دیگر حوزه های هنری برپا شده است، ادامه داد: 
با برگزاری نشست هایی در حوزه های هنری دیگر چون 
گرافیک، پوستر و هویت بصری به انتخاب هنرمندانی 
آثار برگزیدگان را در  تا  امروز مفتخریم  رسیدیم که 
نمایشگاه و چاپ کتاب داشته باشیم.اسدی با اشاره به 
ایجاد بخش نمایشنامه نویسی در جشنواره تئاتر فجر 
افزود: برای جشنواره تولیدات نمایشنامه های ایرانی از 
اهمیت باالیی برخوردار بوده است که آثار برگزیده از 
1۰ اثر انتخاب شده اعام می شوند.دبیر سی و پنجمین 
جشنواره تئاتر فجر همچنین به برگزاری همایش »شهر 
و شهروندی و مسئولیت اجتماعی تئاتر به عنوان یکی 
دیگر از رویکردهای مهم این دوره از جشنواره اشاره 
کرد و در پایان سخنانش افزود: از حضور هنرمندانی 
که با شرکت آثار خود رونقی به جشنواره می دهند و 
داوران که با نکته سنجی این آثار را انتخاب می کنند 
و همچنین از انجمن هنرهای نمایشی و ستاد خبری 

تشکر می کنم.

آرا مسابقه پوستر سی و پنجمین جشنواره بین 
المللی تئاتر فجر

برای  راد«  انتظامی  از»ساقی  تقدیر  با  داوران  هیات 
طراحی پوستر نمایش »اجراگر«، »مهدی دوایی« برای 
طراحی پوستر نمایش »اسکورسیزی«، »زهرا انصاری« 
شور  خدا  »اشک های  نمایش  پوستر  طراحی  برای 
نیست«برگزیدگان خود را به شرح ذیل اعام می دارد: 
رتبه  سوم:»میثم نادری« برای طراحی پوستر مجموع 
آثار، رتبه  دوم: »امیر مصباحی«، برای طراحی پوستر 
نمایش »چه کسی از ویرجینیا وولف می ترسد، رتبه  
اول: »مهدی فاتحی« برای طراحی پوستر مجموع آثار 
و هیأت داوران این بخش، قباد شیوا، مازیار تهرانی و 

مجید کاشانی هستند.

آرا مسابقه عکس تئاتر فجر اعالم شد
از: »حامد ملک پور« برای  هیأت داوران ضمن تقدیر 
از نمایش »می سی سی پی نشسته می میرد«  عکاسی 
از تهران، »حسین اسماعیلی« برای عکاسی از نمایش 
»بی الال )رقص مرگ(« از تهران، »مونا تهرانی موید« 
از  مرگ(«  )رقص  الال  »بی  نمایش  از  عکاسی  برای 
نمایش  از  عکاسی  برای  مطلوبی«  »فرناز  و  تهران 
»پریگرینوس...« از تبریز، برگزیدگان خود را به شرح 
ذیل اعام می دارد: رتبه  سوم: »سیدضیاالدین صفویان« 
تهران،رتبه   از  بالشی«  »مرد  نمایش  از  عکاسی  برای 
»سوء  نمایش  از  عکاسی  برای  بهارعلی«  »پرنا  دوم: 
برای  جاوید«  »فرهاد  اول:  رتبه   و  تهران  از  تفاهم« 
عکاسی از نمایش »می سی سی پی نشسته می میرد« از 
تهران.هیأت داوران این بخش، رضا کیانیان، سیف اله 

صمدیان و عباس کوثری هستند.

جشنواره بین المللی تئاتر فجر در زمان
بهترینهای پوستر، عکس، هویت بصری و پژوهش سال 95


