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بروجردی: 

تحریم های جدید آمریکا نقض برجام است
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی در واکنش به اعمال تحریم های جدید 
و  است  برجام  نقض  آمریکا  اقدام  داشت:  اظهار  آمریکا 
تحریم اخیر افراد و شرکت های ایران، به دلیل عصبانیت 
واشنگتن از شکست تروریست های مورد حمایتش در 

منطقه است.
عالالدین بروجردی دیروز در گفت و گویی افزود: تحوالت 
شکست  ها  تروریست  و  داد  رخ  سوریه  در  که  مهمی 
تاریخی را در حلب متحمل شدند از یک سو و شکست 

تروریست های داعش در موصل عراق از سوی دیگر، شرایطی را ایجاد کرد که آمریکا دست به تحریم زد.

هوشمندسازی عملیات 
مالی دولت کلید خورد

برنامه تیم ملی تغییر 
نمی کند

روند رو به رشد 
آسیب های اجتماعی 
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مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران از کشــف میادین 
ــف  ــازه کش ــن ت ــت: میادی ــر داد و گف ــت و گاز خب نف
شــده دارای ۲ میلیــارد بشــکه نفــت و ۳۷ تریلیــون متــر 

مکعــب ذخایــر قابــل برداشــت گاز هســتند.

ــان  ــا بی ــور ب ــس جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم مع
اینکــه اقتصــاد کشــور »مردمــی« نیســت، گفــت: 
ــه ایجــاد یــک  ــان تنهــا ب هم اکنــون چشــم امیــد جوان
ــه هیــچ  ــدگاه ب ــن دی ــی کــه ای ــه اســت، درحال کارخان

ــت. ــت نیس ــه درس وج 102

خبرنفت و انرژی
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خبر داد؛

کشف دو میلیارد بشکه 
ذخیره نفت

ستاری: اقتصاد کشور 
»مردمی« نیست

خنده جهان به دستورهای جنجالی ترامپ
در پی صدور حکم قاضی فدرال؛

ممنوعیت ورود دارندگان روادید به ایاالت متحده لغو شد

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
نوبت اول

شهرداری دزفول در نظر دارد از طریق آگهی مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی کادر خدماتی- عمرانی و اداری خود را به صورت 
حجمی با ساعت کار معین به یکی از شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط در رشته و رسته خدماتی که دارای گواهی صالحیت و طرح طبقه بندی مشاغل از اداره کل تعاون و رفاه 
اجتماعی و گواهی ایمنی کار می باشند دعوت بعمل می آید تا در زمانهای اعالم شده جهت دریافت و اخذ اوراق مناقصه به مدیریت امور قراردادهای 

شهرداری دزفول مراجعه فرمایند.
آدرس سایت اینترنتی شهرداری www.dezful.ir می باشد.

- سقف اعتبار برآورد اولیه پروژه بالغ بر 6/270/000/000 ریال می باشد.
- مدت زمان قرارداد: یکسال می باشد.

تعداد نفرات و نیروهای مورد نیاز 40 نفر می باشد.
محل اعتبار پروژه از کد اعتباری شماره 205511 تامین می گردد.

- پرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.
- جهت خرید اسناد مناقصه ارائه فیش واریزی به مبلغ 300/000 ریال به حساب شماره 2118438827916003 نزد بانک انصار شعبه طالقانی الزامی می باشد.
وجه الضمان شرکت در مناقصه یک فقره ضمانت نامه معتبر بانکی به مبلغ 314/000/000 ریال و با اعتبار سه ماهه و یا فیش واریزی بدون قید و شرط 

در وجه شهرداری دزفول به شماره حساب 2118438827916002 نزد بانک انصار شعبه طالقانی می بایست ارائه گردد.
در صورت برنده شدن و زمان انعقاد قرارداد پیمانکار می بایستی ضمانت نامه ای معادل 10 درصد سقف ریالی پیمان را به منظور حسن انجام تعهدات 

در وجه شهرداری دزفول منظور نماید.
اسناد و مدارک الزم جهت شرکت در مناقصه پس از تکمیل توسط پیشنهاد دهندگان باید در 3 پاکت جداگانه بصورت الک و مهر شده بشرح ذیل 
در زمان و وقت اعالم شده تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. پاکت الف: محتوی تضمین شرکت در مناقصه – پاکت ب: محتوی اساسنامه و آخرین 
تغییرات شرکت، رتبه، رشته، رزومه کاری، سوابق، تعداد کارهای مجاز در دست اجرا و گواهی صالحیت اداره کار و گواهی ایمنی پاکت ج: محتوی 

پیشنهاد قیمت و آنالیز برآورد هزینه.
-انعقاد قرارداد و شروع عملیات منوط به تایید شورای اسالمی شهر می باشد.

در صورتیکه به هر دالیلی از طرف کارفرما حقوق کارگران به تعویق بیفتد پیمانکار می بایست توانایی پرداخت حداقل دو ماه حقوق پرسنل تحت پوشش خود را 
داشته و در صورت عدم رعایت این موضوع کارفرما حق فسخ یک جانبه قرارداد را خواهد داشت و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

- فروش اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی تا مورخ 95/11/30 می باشد.
- آخرین مهلت جهت تحویل اوراق و اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 95/12/2 به دبیرخانه شهرداری می باشد.

تاریخ و زمان بازگشایی پاکات مناقصه در ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 95/12/3 در محل شهرداری مرکزی دزفول می باشد.
- حضور مناقصه گران در جلسه کمیسیون بازگشایی پاکات مناقصه بالمانع می باشد.

- در صورت انصراف برندگان اول تا سوم مناقصه، سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط می گردد.
- شهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- آدرس مناقصه گزار: شهرداری دزفول به شماره تلفن: 061-42425011-13
سایر اطالعات و جزئیات معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

روابط عمومی شهرداری دزفول

معاون اول رییس جمهور با اشاره به وجود ۱۹ 
میلیون خودرو در کشور، گفت: حداقل انتظار 
و  تولید  در  الزم  استانداردهای  که  است  این 
نحوه استفاده از خودرو رعایت شود و تکالیفی 
الزم  استانداردهای  رعایت  برای  دولت  که 
تعیین می کند همگی در جهت رعایت حقوق 

شهروندان است.
افتتاح  آیین  در  دیروز  جهانگیری  اسحاق 
)سیمفا(  ایران  فنی  معاینه  یکپارچه  سامانه 
ایام  تبریک  با  شد  انجام  کشور  وزارت  در  که 
پیروزی انقالب اسالمی، گفت: انقالب اسالمی 
به آحاد ملت  انقالبی کم نظیر و متکی  ایران 
و رهبری پیامبر گونه و خردمندانه امام راحل 
به  توسل  بدون  اقشار  همه  حضور  با  و  بود 
روش های خشونت آمیز و صرفاً با اتکا به آرمان 

های بزرگ ملت حاصل شد.
معاون اول رییس جمهور افزود: انقالب اسالمی 
در مقطعی به پیروزی رسید که تبلیغات دنیا 
های  حرکت  دیگر  که  بود  این  زمان  آن  در 
در  و  ندارد  دنیا  در  جایگاهی  دین  به  متکی 
این مقطع انقالب اسالمی متکی بر دین مبین 
ایران توانست  به پیروزی رسید و ملت  اسالم 
در برابر رژیم شاهنشاهی که به تعبیر خودشان 
بهره  آمریکا  حمایت  از  و  بود  منطقه  ژاندارم 
می برد با استفاده از روش های مسالمت آمیز 

انقالب اسالمی را به پیروزی برساند.
وی ادامه داد: امروز پس از گذشت ۳۸ سال از 
انقالب اسالمی، چیزی جز زیبایی و سربلندی 
ملت ایران به چشم نمی خورد و سخنان اخیر 
دولت آمریکا که به تصور خودشان حرف های 
جدید و هشدار گونه می زنند، حرف هایی بی 
سال   ۳۸ در  ایران  ملت  که  چرا  است  ارزش 
که  کرده  تحمل  را  ساله   ۸ جنگی  گذشته، 
همه قدرت ها و امکانات آنها در طرف مقابل 
و تسلیحات پیشرفته  و تجهیزات  بودند  ایران 
در  جنگ  این  و  بود  عراق  ارتش  اختیار  در 
شرایطی انجام شد که ایران تازه دوران انقالب 
را پشت سر گذاشته بود اما ملت ایران با همه 
این مشکالت توانست سربلند و سرافراز از این 
و  تهدیدها  نیز  آن  از  و پس  مقطع عبور کند 
تحریم های دشمنان همواره پابرجا بوده است 

ولی ملت ایران هیچگاه تسلیم نشده است.
حاصل  دستاوردهای  به  اشاره  با  جهانگیری 
شده در دوران پس از انقالب اسالمی تصریح 
کرد: البته همچنان فاصله زیادی با آرمان های 
انقالب اسالمی داریم و اگر موانع، مشکالت و 
تحریم ها نبود، معیشت مردم و اشتغال جوانان 

امروز از وضعیت بهتری برخوردار می بود.
وجود  با  داد:  ادامه  رییس جمهور  اول  معاون 
شده  انجام  بزرگی  کارهای  مشکالت  همه 
کشور  در  دانشجو  میلیون   ۵ حدود  امروز  و 

نظر  از  ایران  و  هستند  تحصیل  مشغول 
مهندسی  های  رشته  التحصیالن  فارغ  تعداد 
و  دارد  قرار  جهان  چهارم  یا  سوم  جایگاه  در 
دانشگاهی  التحصیالن  فارغ  تعداد  این  امروز 
ملت  خدمت  در  سرمایه  و  فرصت  بزرگترین 
ایران هستند تا کشور مسیر توسعه را طی کند.

به  تحریم  دوران  در  ایران  اینکه  بیان  با  وی 
که  نانو  فناوری  بخش  در  که  رسید  ای  نقطه 
جایگاه  در  است،  دنیا  روز  فناوری  مهمترین 
بانک  اخیراً  افزود:  دارد،  قرار  جهان  ششم 
جهانی اعالم کرده است که ایران هجدهمین 
قدرت اقتصادی دنیا است و در گزارش دیگری 
رتبه  در  فناوری  و  علم  تولید  نظر  از  ایران 
و  نظامی  قدرت  نظر  از  و  دارد  قرار  شانزدهم 

دفاعی نیز ایران هفتمین کشور دنیا است.
کشورهای  اینکه  بیان  با  ادامه  در  جهانگیری 
غربی هم نتایج تهدید ملت ایران و هم نتایج 
گفت:  اند،  کرده  تجربه  را  ملت  این  با  تعامل 
اگر با ملت ایران با زبان تعامل و تکریم گفتگو 
و  بنشینند  میز مذاکره  پای  توانند  کنند، می 
تعبیر  به  پیدا کنند که  نتایج خوبی دست  به 
رییس جمهور همه طرف ها در آن سود ببرند.

زمانی  ولی  افزود:  جمهور  رییس  اول  معاون 
که زبان آنها عوض می شود و با تهدید سخن 
هیچ  آنها  برای  که  باشند  مطمئن  گویند  می 
دستاورد و حاصلی نخواهد داشت. ملت ایران 
تنها  نه  ایران  و  است  منطقه  ثبات  گاه  لنگر 
مشکل منطقه نیست بلکه راه حل منطقه است 

و به حل مشکالت کمک می کند.
وی خاطر نشان کرد: اگر مشورت ها و کمک 
های ایران نبود داعش امروز در عراق و سوریه 
حاکم بود و معلوم نبود سایر کشورهای عربی 
چه  امروز  آوردند  بوجود  را  داعش  خود  که 

وضعیتی داشتند.
دکتر جهانگیری با اشاره به اتهامات کشورهای 
ایران  اینکه  بر  مبنی  ایران  ملت  علیه  غربی 
این  داشت:  اظهار  است،  تروریسم  حامی 

اتهامات آنقدر قدیمی و نخ نما شده که گوینده 
که  کشوری  زیرا  بکشد  خجالت  باید  نیز  آن 
تروریست ها  با  مقابله  و  نبرد  صحنه  در  عماًل 
بوده در حقیقت ایران است وگرنه ائتالف های 
خسارت  تروریستی،  های  گروه  علیه  آنها 

چندانی به تروریست ها وارد نکرده است.
معاون اول رییس جمهور افزود: دشمنان ملت 
ایران در حقیقت می خواهند با تهدید ایران، 
قصد  که  اقتصادی  فعاالن  و  گذاران  سرمایه 
و  بترسانند  را  دارند  ایران  در  گذاری  سرمایه 
از این طریق روند کار و توسعه در ایران را با 
مسئولین  و  ملت  وگرنه  کنند،  مواجه  کندی 
ادبانه  بی  حرف های  برای  ارزشی  ایران 

دولتمردان آمریکایی قائل نیستند.
شده  متوجه  خودشان  آنها  کرد:  اضافه  وی 
برای توسعه  برنامه های وسیعی  ایران  اند که 
که  بداند  باید  دنیا  و  دارد  پیش  در  اقتصادی 
یکی از کانون های توسعه که می تواند چرخ 
توسعه دنیا را به حرکت وادار کند، ایران است.
زمانی  چین  کشور  اینکه  بیان  با  جهانگیری 
کانون  و  کرد  می  ایفا  دنیا  در  را  نقش  این 
بزرگی  به  ایران  البته  گفت:  بود،  دنیا  توسعه 
فرصت چین نیست اما وقتی فقط وزارت نفت 
میلیارد دالر  ارزش ۲۲۰  به  ایران طرح هایی 
آماده  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  های  بخش  در 
کم  فرصت  و  اهمیت  دهنده  نشان  کرده، 
عالوه  است.  ایران  در  گذاری  سرمایه  نظیر 
نیز  بزرگ و متعدد دیگری  این طرح های  بر 
خرید  نقل،  و  حمل  هانظیر  بخش  سایر  در 
مختلف  صنایع  و  لوکوموتیو  خرید  هواپیما، 
آماده سرمایه گذاری است. کشورهای دنیا که 
امروز نیازمند کانون توسعه هستند و به دنبال 
سرمایه گذاری در طرح های مختلف اقتصادی 
ایران  در  گذاری  سرمایه  برای  توانند  می  اند 
به عنوان یکی از مهمترین کانون های توسعه 

برنامه ریزی کنند.
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باشد،   بانک گفت که خیال همه راحت  مرتضی 
برجام با آمدن ترامپ به هم نخواهد خورد.

ریاست جمهوری  نهاد  کل  معاون  بانک  مرتضی 
دیروز در نشست شورای اداری فرمانداری تهران 
با گرامیداشت فرا رسیدن سالروز پیروزی انقالب 
و  امام  یار  از  باید  روزها  این  در  گفت:  اسالمی، 
دوست قدیمی رهبری و خدمتگزار مردم آیت ا... 
هاشمی رفسنجانی یاد کنیم که برای رسیدن به 
دستاوردهای انقالب در مقاطع مختلف با وجود 
نامالیمات، ایستاد و مردم نیز در تشییع پیکر این 
عزیز سفر کرده نشان دادند که به خوبی می دانند 
چه کسی خدمت می کند و ثابت کردند که وقتی 

وجود  صادقانه ای  رابطه  مردم  و  خدمتگزار  بین 
عنادها  و  حاشیه ای  مسائل  دیگر  باشد،  داشته 

نمی تواند خللی ایجاد کند. 
که  هستند  آن  مستحق  مردم  افزود:  وی 
خدمتگزاران شان شب و روز و بی منت برای شان 
به  رسیدن  برای  پیش  از  بیش  تا  کنند  تالش 
فعالیت  جامعه  مشکالت  حل  و  انقالب  اهداف 

کرده باشیم. 
از  تقدیر  با  ریاست جمهوری  نهاد  کل  معاون 
توسط  گرفته  صورت  فعالیت های  و  اقدامات 
شهدای  یاد  گرامیداشت  و  تهران  فرمانداری 
داد:  ادامه  پالسکو،  ساختمان  حادثه  آتش نشان 

در  دیگر  پالسکو  حادثه  چون  وقایعی  امیدوارم 
تهران اتفاق نیفتد که برای رسیدن به این هدف 
تعیین شده مشخص  مسیر  یک  در  باید همگی 
دادن  رخ  نگران  دیگر  تا  کنیم  قانونی حرکت  و 

حوادثی از این دست نباشیم. 
بزرگی  شهر  مسئولیت  که  کسانی  افزود:  بانک 
قدرت  باید  می گیرند،  عهده  بر  را  تهران  مانند 
را  پیشنهادات  و  انتقادات  نظرات،  از  استفاده 
داشته باشند که این مهم تا اندازه زیادی توسط 
فرمانداری تهران انجام می شود، اما باید این روند 

با سرعت و همت بیشتری ادامه یابد. 
اد      امه د      ر صفحه 2

جهانگیری:ایرانهفتمینقدرتنظامیودفاعیدردنیااست مرتضیبانک:خیالتانراحت؛برجامبههمنمیخورد
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مسند االمام الهادي، ص 304

کالم  نور
بررسی»تحریمهایجدیدایران«

درمجلس

نائب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی از بررسی »اعمال تحریم های جدید آمریکا علیه 

ایران« در جلسه ویژه این کمیسیون خبر داد.
کمال دهقانی  فیروزآبادی در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما گفت: 
این جلسه پس از اتمام سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه 

یعنی بعد از یوا... ۲۲۲ بهمن برگزار خواهد شد.
وزارت خزانه داری آمریکا اعمال تحریم های جدید علیه ۱۳ شخصیت 

حقیقی و ۱۲ شخصیت حقوقی مرتبط با ایران را اعالم کرد.
وزارت خارجه کشورمان نیز با صدور بیانیه ای این تحریم ها را مغایر 

با روح و متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان  ملل دانست.

بهکارگیریانواعسامانههایراداریوموشکی
بومیدررزمایشسپاه

انواع  سپاه  هوافضای  نیروی  پدافندی  رزمایش  اصلی  مرحله  در 
سامانه های راداری و موشکی بومی و کاماًل ایرانی بکارگیری شد.

به گزارش ایسنا، در مرحله اصلی رزمایش »مدافعان حریم والیت« 
نیروی هوافضای سپاه انواع سامانه های راداری و موشکی که به همت 
متخصصان و دانشمندان توانمند کشورمان طراحی و ساخته شده 

است، بکارگرفته شد.
به نقل از پایگاه اطالع رسانی سپاه، این سامانه ها شامل »سامانه 
موشکی سوم خرداد«، »سامانه موشکی طبس«، »سامانه موشکی 
صیاد ۲« و نیز سامانه ای راداری برد بلند »قدیر«،  سامانه راداری برد 

متوسط »مطلع الفجر« و سامانه راداری »رعد« و »کاوش«، است.
بخشی از ویژگی های سامانه های موشکی و راداری بکارگیری شده 

در رزمایش پدافندی سپاه به این شرح است:
é :سامانه موشکی سوم خرداد

سامانه پدافندی بومی با برد ۷۵ کیلومتر و ارتفاع ۳۰ کیلومتر با 
قابلیت درگیری همزمان با چندین هدف متخاصم با سطح مقطع 
راداری پایین و فناوری مقابله با جنگ الکترونیک با پیشرفته ترین 

تکنولوژی روز دنیا است.
é :سامانه موشکی سوم خرداد

سامانه ای چابک، متحرک و با قابلیت تحرک پذیری بسیار باال است.
é :سامانه موشکی طبس

کیلومتر  ارتفاع ۳۰  و  کیلومتر  برد 6۰  با  بومی  پدافندی  سامانه 
برای مقابله با انواع اهداف متخاصم و مقابله با جنگ الکترونیک با 

تکنولوژی روز دنیا است.
é :سامانه طبس

سامانه ای چابک، متحرک با قابلیت تحرک پذیری باال که قادر به 
رهگیری اهداف و نیز تولید آساناست.

é :2 سامانه موشکی صیاد
سامانه موشکی بومی با برد ۷۵ کیلومتر و ارتفاع ۳۰ کیلومتر با 
قابلیت درگیری همزمان با چندین هدف متخاصم با سطح مقطع 
راداری پایین و پنهان کار است. این سامانه موشکی با قابلیت مقابله 
پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  محققان  دست  به  الکترونیک  جنگ  با 

نیروهای مسلح طراحی و ساخته شده است.
é :رادار برد بلند قدیر

سامانه راداری سه بعدی برد بلند جهت کشف و ردگیری تهدیدات 
هوایی تا برد ۱۱۰۰ کیلومتر است. این سامانه راداری قابلیت کشف 

و ردگیری ریزپرنده ها و اهداف پنهان کار را دارار می باشد.
é :رادار مطلع الفجر

سامانه راداری برد متوسط جهت کشف و ردگیری تهدیدات هوایی 
در برد ۵۰۰ کیلومتر است.

é :سامانه راداری مطلع الفجر
قابلیت کشف و ردگیری انواع هواپیما و پهپاد را دارد.

é :سامانه راداری کاوش
سامانه راداری سه بعدی برد کوتاه جهت کشف و ردگیری تهدیدات 
هوایی در برد ۱۵۰ کیلومتر و ارتفاع پست است. این سامانه راداری 
قابلیت کشف و ردگیری اهداف هوایی ارتفاع پایین و موشک های 

کروز را دارد.

نشستجناحهایمخالفسوریدرآنکارا

آنکارا و مخالفان سوری ضمن توافق درباره عدم مشارکت گروه های 
ضد سوری در مذکرات پیش روی ژنو اعالم کردند با گفتگو درباره 

قانون اساسی سوریه در شرایط فعلی مخالفند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک مسئول ترکیه ای 
عالی رتبه اعالم کرد آنکارا و مخالفان سوری با هرگونه رایزنی در 
شرایط فعلی پیرامون قانون اساسی سوریه یا تقسیمات اداری در این 

کشور در چارچوب مذاکرات صلح مخالفند.
منبع مذکور خاطر نشان کرد: این موضع مخالفان در جریان نشستی 
در وزارت خارجه ترکیه در آنکارا، با حضور نمایندگانی از مخالفان  
سوریه و شورشیان مسلح این کشور و یک مقام عالی رتبه از وزارت 

خارجه ترکیه اتخاذ شد.
با تقسیم سوریه  با مواضع سابق ترکیه که گفته بود  این موضع 
به مناطق فدرالی به ویژه ایجاد حکومت خودگردان برای کردهای 

سوریه در مرز ترکیه مخالف است، همخوانی دارد.
روسیه ماه گذشته میالدی در کنفرانس آستانه پیش نویس قانون 
اما  کرد  توزیع  کنندگان  شرکت  میان  را  سوریه  جدید  اساسی 

مخالفان اعالم کردند با بررسی آن موافق نیستند.
شرکت کنندگان در این نشست اعالم کردند با مشارکت کسانی 
که برای لطمه زدن به وحدت سوریه تالش می کنند در مذاکرات 

ژنو مخالفند.
همچنین در این نشست که با حضور نمایندگان جناح های سیاسی و 
نظامی مخالف سوریه برگزار شد حاضران درباره پرونده های مختلفی 
از جمله گفتگوهیا صلح در ژنو و مکانیسم سه جانبه ایجاد شده 
میان ایران، ترکیه و روسیه در جریان نشست آستانه صحبت کردند.
در نشست مذکور ریاض حجاب، رئیس هیات عالی مذاکره کننده 
مخالفان سوری در ژنو و انس العبده، رئیس ائتالف مخالفان، رئیس 
شورای ملی کردهای سوریه حضور داشتند. قرار است دور جدید 

مذاکرات صلح سوریه در ژنو ۲۰ ماه جاری میالدی برگزار شود.
همزمان برخی منابع گزارش دادند که هیاتی نظامی از مخالفان 
سوری از روسیه خواسته اند مذاکرات ژنو را تا زمان اجرای تعهداتش 

درباره آتش بس و آزادی زندانیان به تاخیر اندازد.
از سوی دیگر دولت روسیه برخی گروه های مخالف را به تالش برای 

ایجاد چالش در روند برگزار ی مذاکرات ژنو متهم کرد.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعالم کرد این مهم 
است که نگذاریم فرصت برای آتش بس و نیز نتایج مذاکرات در 
آستانه از بین برود. اما برخی شاخص ها از تالش برخی مخالفان 

سوری برای تعطیلی کشاندن مذاکرات ژنو وجود دارد.

موافقتمجلسباتغییرزمانثبتنام
ازکاندیداهایانتخاباتشوراها

انتخابات  بر  نظارت  مرکزی  هیأت  رئیس 
شوراهای اسالمی شهر و روستا، اظهار کرد: در 
صورت موافقت شورای نگهبان ۱۲ اسفند زمان 
ثبت نام از کاندیداهای انتخابات شوراها خواهد بود 
و پیش بینی های الزم برای این موضوع صورت 

گرفته است.
محمودی شاه نشین در گفت وگو با ایسنا اظهار 
و در جریان رسیدگی  موافقت مجلس  با  کرد: 
به طرح اصالح قانون انتخابات شوراها بر اساس 
فرمولی پیش بینی شده در بخشی از این طرح و 
در مواد ۹ و ۱۰ آن و همچنین یکی دیگر از مواد 
تصویبی در صحن مجلس شرایط به شکلی شد 
که ثبت نام به ۱۲ اسفند موکول شود و ۱۸ روز 

به عقب برگشت.
وی افزود: پیش بینی های الزم در هیأت مرکزی 
نظارت بر انتخابات شوراها و وزارت کشور برای 
اساس  بر  و  شده  انجام  ثبت نام  زمان  تغییر 
ابالغیه هایی که به هیأت های استانی ارسال شده 
تغییر  برای  پیش بینی ها  که  است  شده  تأکید 
زمان ثبت نام انجام شود و در واقع هماهنگی و 
برنامه ریزی برای ثبت نام در دو زمان اعالم شده از 
قبل و زمان جدید که در صورت موافقت شورای 

نگهبان تغییر می کند، انجام شده است.

بانک:خیالتانراحت؛برجام
بههمنمیخورد

اد      امه از صفحه1
بنده زمانی فرمانده سپاه کرمان  ادامه داد:  بانک 
ما  عملیات  فرمانده  قاسم سلیمانی  و حاج  بودم 
بود،  چند وقت پیش خدمت ایشان بودم و گفت 
که ما هیچ وقت مانند امروز به این شکل و با این 
سهولت امکانات خود را برای بسیج و سپاه و به این 
راحتی از سازمان برنامه و بودجه دریافت نکرده ایم؛ 
بعضی خوشحالند که امروز کسی آمده که می تواند 
برجام را به هم بزند، خیال تان راحت باشد که چنین 
اتفاقی نمی افتد، آقایی که از آمدن ترامپ خوشحال 
هستی، برو و حرف های ترامپ را بشنو که می گوید 
ایران در ماجرای برجام سر ما کاله گذاشته، آیا این 
حرف ها نشان دهنده هنر دیپلماسی ما نیست؟ آیا 

نباید به خودمان افتخار کنیم؟
وی با بیان اینکه مردم دو سرمایه خوب دارند که 
در این دولت هم تقویت شده است، افزود: یکی امید 
است که هر کسی آن را نشانه بگیرد، کاری غلط و 
در حق مردم جفا کرده و دیگری آرامش است که 
دولت به خوبی آن را در کشور ایجاد کرده، اما برخی 
تا قیمت دالر چند روزی تغییر کرد، خوشحال شده 
بودند که دولت ناموفق بوده و نتوانسته کارش را 
درست پیش ببرد، اما دولت به خوبی بازار را کنترل 

کرد. 
پایان  در  ریاست جمهوری  نهاد  کل  معاون 
انتخابات  که  آینده  ماه های  در  کرد:  خاطرنشان 
در پیش است، امیدواریم مردم به صحنه بیایند و 
کسانی که می خواهند جامعه را ناامید کنند، ناامید 
گردانند، چرا که این دولت با مردم است و با مردم 

خواهد ماند.

کاخسفید:آزمایشموشکیایران
نقضمستقیمبرجامنیست

کاخ سفید با بیان این که آزمایش موشکی ایران 
نقض مستقیم برجام نیست، اعالم کرد: تحریم های 
جدید علیه ایران پیش از آنکه دونالد ترامپ به 
ریاست جمهوری برسد، آماده شده بود اما با توجه 

به تحوالت اخیر به حالت فعال در آمد.
به گزارش ایسنا، شان اسپایسر، سخنگوی کاخ 
ام اس ان بی سی  شبکه  با  گفت وگو  در  سفید 
گفت که آزمایش موشکی ایران، نقض مستقیم 
توافق  این  روح  با  ولی  نیست  هسته ای  توافق 

در تضاد است.
وی همچنین در نشست خبری خود در کاخ 
سفید در پاسخ به سوالی درباره زمان طراحی 
تحریم های جدید وضع شده علیه ایران گفت: 
این نوع تحریم ها به سرعت اتفاق نمی افتد اما 
من عقیده دارم که زمان بندی آنها به وضوح 
چند  طی  که  داد  رخ  مواردی  به  واکنش  در 
می دانستیم  ما  بودیم.  آن  شاهد  گذشته  روز 
با  زیرا  بود،  ما  دسترس  در  گزینه ها  این  که 
ما  اما  بودند  گرفته  شکل  فرآیندهایی  طی 
امروز به سرعت و قاطعانه عمل کردیم، چراکه 
زمان مناسبی بود. تحریم ها از قبل آماده شده 
آن  مناسب  زمان  در  جمهور  رییس  و  بودند 

تصمیم گیری کرد.
بنا به گزارش پایگاه خبری کاخ سفید، اسپایسر 
اعالم  گذشته  هفته  اوایل  ما  گفت:  همچنین 
کردیم گام هایی برای مقابله با اقدامات اخیر ایران  
برخواهیم داشت. آمریکا امروز ۲۵ شخص حقیقی و 
حقوقی را تحریم کرد که از برنامه موشک بالستیک 
حمایت  اسالمی  انقالب  قدس  سپاه  و  ایران 

می کردند.
وی با ادعای حمایت ایران از تروریسم افزود: قرار 
دادن این ها در فهرست تحریم در پاسخ به ادامه 
آزمایش  از جمله  ایران  بالستیک  برنامه موشک 
موشک بالستیک آن در ۲۹ ژانویه ۲۰۱۷ و ادامه 

حمایت این کشور از تروریسم بود.

خبر

خبر

سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رییس 
خارجی مجلس شورای اسالمی در واکنش به 
اعمال تحریم های جدید آمریکا اظهار داشت: 
اقدام آمریکا نقض برجام است و تحریم اخیر 
افراد و شرکت های ایران، به دلیل عصبانیت 
مورد  های  تروریست  شکست  از  واشنگتن 

حمایتش در منطقه است.
عالالدین بروجردی دیروز در گفت و گویی 
افزود: تحوالت مهمی که در سوریه رخ داد 
و تروریست ها شکست تاریخی را در حلب 
متحمل شدند از یک سو و شکست تروریست 
های داعش در موصل عراق از سوی دیگر، 
به  دست  آمریکا  که  کرد  ایجاد  را  شرایطی 

تحریم زد.
و  آمریکا  دالر  میلیاردها  گفت:  وی 
همپیمانانش که از تروریست ها حمایت می 
کردند با حضور تاثیرگذاار مستشاری ایران در 
دو کشور سوریه و عراق، بر باد رفت و اکنون 

واشنگتن از این شرایط بسیار عصبانی است.
اعمال  بنابراین  کرد:  تاکید  بروجردی 
تحریم های جدید آمریکا علیه ایران عکس 
در  تروریست ها  شکست  برابر  در  العملی 

اینگونه  بداند  باید  آمریکا  اما  است  منطقه 
فوالدی  اراده  در  تاخیری  ها  تحریم 
تروریسم  با  مبارزه  در  اسالمی  جمهوری 
نخواهد داشت بلکه ایران با عوامل آمریکا و 

انگلیس در منطقه با قاطعیت مقابله خواهد 
از منطقه را  آنها  کرد و اجازه سوءاستفاده 

نخواهیم داد.
نماینده مردم بروجرد در مجلس دهم ادامه 
داد: امروز اقدامات دولت جدید آمریکا در 
که  است  آورده  وجود  به  را  شرایطی  دنیا 
علیه  جهانی  گسترده  العمل  عکس  شاهد 
آمریکا هستیم، این عکس العمل ها دولتی 
این  منزوی شدن  باعث  و  است  مردمی  و 

کشور در آینده نزدیک خواهد شد.
رییس  ملت،  خانه  خبرگزاری  گزارش  به 
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به دستگیری 
اظهار  نیز  آمریکا  در  ایرانی  ساله  کودک ۵ 
در  آمریکا  از ضعف  نشان  رفتار  این  داشت: 
رفتارها  این  و  است  آنها  ملی  امنیت  حفظ 
بیش از اینکه به کشورهای دیگر ضرر بزند به 

خود آمریکا آسیب وارد می کند.

بروجردی: تحریم های جدید آمریکا نقض برجام است

با  معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
بیان اینکه اقتصاد کشور »مردمی« نیست، 
گفت: هم اکنون چشم امید جوانان تنها به 
ایجاد یک کارخانه است، درحالی که این 

دیدگاه به هیچ وجه درست نیست.
افتتاح  آئین  در  دیروز  ستاری  سورنا 
بیان  با  تبریز  دانشگاه  نوآوری  مرکز 
اقتصادی داریم که برایش زحمت  اینکه 
پول  به  ما  داشت:  اظهار  نکشیدیم، 
جیبمان متکی هستیم نه به پول مغزمان 
و امروز نیاز به اقتصادی مبتنی بر اقتصاد 

دودکشی نداریم.
وی افزود: ما اقتصادی داریم که همچون 
زمین فوتبال، چندین نهاد دولتی در حال 
بازی هستند و مردم نیز در این میان فقط 

در حال تماشای آن هستند.
ستاری در ادامه با بیان اینکه اقتصاد کشور 
ما مردمی نیست، ادامه داد: همه منتظر 
هستند تا دولت چندین میلیارد را برای 
افتتاح یک کارخانه صرف کند در حالی 
که در این مورد اشتباه می کنیم چرا که 
گذاری ها  در سرمایه  است  ممکن  دولت 

دچار اشتباه شود.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون چشم امید 
جوانان تنها به ایجاد یک کارخانه است، 

درست  وجه  هیچ  به  دیدگاه  این  گفت: 
نیست چرا که در برخی استان ها همانند 
اصفهان زمانی کارخانجات بزرگی احداث 
تا  بردیم  به کار  را  خود  هنر  تمام  و  شد 
شاخص اشتغال این استان باال رود اما هم 
اکنون این استان جزو سه استان اول در 

زمینه بیکاری است.
رئیس جمهور  علمی  و  فناوری  معاون 
در ادامه با بیان اینکه صادرات مواد خام 
افتخار برای کشور نیست، گفت: ما امسال 
را  برداشت ۳۷۰ تن زعفران  بینی  پیش 
داریم که با این مقدار ۹۵ درصد زعفران 
تنها  آنکه  حال  می کنیم   تأمین  را  دنیا 
پنج درصد درآمد این محصول را داریم به 
عبارتی صادرات ماده خام در دنیا نه معنی 

داشته و نه افتخاری محسوب می شود.
استارت آپ ها  برخی  اینکه  بیان  با  وی 
هزار درصد سود دارند، گفت: به همین 
سرمایه  حال  در  افراد  از  بسیاری  دلیل 
خصوصی  بخش  حوزه  در  گذاری 
هستند. پایه اقتصاد کشور باید جوانانی 
و  خوانده  درس  دانشگاه  در  که  باشند 
اعتماد به نفس الزم را دارند و به همین 
دلیل بیشتر این استارت آپ ها از جوانان 

دانشگاهی تشکیل می شود.

ایجاد  جمهوری  رئیس  اجرایی  معاون   
امید در جامعه را وظیفه اصلی رسانه ها 
دانست و گفت: افراد یا رسانه هایی که 
به ایجاد نا امیدی در جامعه می پردازند، 

بزرگترین خیانت را به ملت می کنند.
محمد شریعتمداری دیروز در آئین آغاز 
به کار خبرگزاری صدا و سیمای مرکز 
انفجار  عصر  را  کنونی  عصر  لرستان، 
اطالعات خواند و افزود: متاسفانه اکنون 
نا  و  یاس  تا  است  تالش  در  قشر  یک 

امیدی را در دل مردم جا کند. 
وی با بیان اینکه اطالعات مثبت و منفی 
زیادی در ذهن مردم وجود دارد، اظهار 
دفاع  باید همچون دوره  ها  کرد: رسانه 
مقدس همراه و پشتیبان انقالب و نظام 

باشند. 
افزود:  جمهوری  رئیس  اجرایی  معاون 
در  خبر  عرصه  در  خوبی  تصمیمات 
کشور اتخاذ شده که در هیچ برهه زمانی 

مانند آن نبوده است. 
اسالمی  جمهوری  دولت  گفت:  وی 
ارتباطات  برای توسعه فضای مربوط به 
و توسعه فیبر نوری تالش زیادی کرده 
فاصله  نقطه مطلوب  تا  ولی هنوز  است 

داریم.

و  رشد  برای  باید  افزود:  شریعتمداری 
پیش  از  بیش  کشور  دوچندان  توسعه 

تالش کنیم. 
وی با تقدیر از اقدامات صدا و سیما از 
اظهار کرد: دولت  مدیریت جدید  زمان 
و  و صدا  دارد  دوش  بر  را  سنگینی  بار 
انعکاس  و  رسانی  اطالع  برای  سیما 
خدمات دولت تالش خوبی داشته است. 

é  برداشته ها  تحریم  شوم  سایه   
شده است 

معاون اجرایی رئیس جمهوری با اشاره 
دولت  در  اقتصادی  رشد  منفی  نرخ  به 
قبل گفت: عامل این رشد منفی تحریم 
دولت  تالش  با  خوشبختانه  که  بود  ها 
ها  تحریم  این  امید سایه شوم  و  تدبیر 

برداشته شده است. 
انباشت  به  توجه  با  اینکه  بیان  با  وی 
مطلوب  نقطه  تا  هنوز  ها  محدودیت 
باید  ساالنه  کرد:  تصریح  داریم،  فاصله 
۷۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شود که 

کار بسیار دشواری است. 
و  میلیون  یک  افزود:  شریعتمداری 
۲۰۰ هزار نفر هر سال به بازار کار وارد 
اشتغالزایی  آنها  برای  باید  که  می شوند 

شود. 

شریعتمداری:ایجادناامیدیدرجامعه
بزرگترینخیانتاست

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید 
تهدایدهای  برابر  در  از خود  دفاع  در  کرد: 

دولتمدارن امریکا کوتاه نمی آییم.
دیروز  خبری  نشست  در  رضایی  محسن 
تهدید  در  ترامپ  دولت  اقدام  به  اشاره  با 
تاثیر آل  این دولت تحت  کشورمان گفت: 
سعود و نتانیاهو وارد چالش بی دلیل و بی 
منطق با کشورمان شده و با لفظ بازی علیه 

ما تحریم هایی را اعالم کرده است.
وارد  توصیه کرد  امریکا  به دولتمردان  وی 
این بازی ها نشوند زیرا ماجراجویی است و 

بدون پاسخ نمی ماند.
رضایی افزود: آل سعود و رژیم صهیونیستی 
قبال صدام را تحریک کردند تا به کشورمان 
شکست  اما  کند  ناامن  را  منطقه  و  حمله 
خورد پس به دولتمردان امریکا توصیه می 

کنیم وارد این ماجرا جویی نشوند.
دبیر  مجمع تشخیص مصلحت نظام  تاکید 
کرد: البته ایران در پی جنگ نیست اما در 

دفاع از خود نیز کوتاه نمی آید.
وی گفت: ما در دفاع از خود و توسعه توان 
دفاعی مان از کسی اجازه نمی گیریم و به 
دولت جدید امریکا توصیه می کنیم که با 

مطالعه گذشته از عقال مشورت بگیرد.
رضایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه 
پاسخ عملی ما به تهدیدات ترامپ چیست 
با  ایران  مسلح  نیروهای  داشت:  اظهار 
را  منطقه  در  تحرکات  همه  کامل  مراقبت 
زیر نظر دارند و رزمایش اخیر بیگانگان در 
مراقبت  با  و  نیز رصد می کنند  را  منطقه 
کامل اطالعات خوبی از رزمایش آنان ثبت 

کرده اند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
نیز  ما  است  یافته  افزایش  آنان  توان  اگر 

آمادگی خود را افزایش داده ایم.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره 
تهدید ترامپ به روی میز بودن همه گزینه 
ها علیه ایران خاطرنشان کرد: امریکایی ها 

بارها این سخن را گفته اند که این حرف 
جدیدی نیست همچنانکه بوش و اوباما نیز 
حرف  نیز  ترامپ  و  گفتند  چنین  پیشتر 

تکراری می زند.
رضایی گفت: آنان از این تهدیدات چیزی 
شرایط  اینکه  جز  آورند  نمی  دست  به 
سرمایه گذاری در منطقه را ناامن می کنند 

و اجازه برقراری صلح را نمی دهند.
نظام   مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر  
دولت  تهدیدات،  نوع  این  داد:  هشدار 
کند  می  متاثر  ما  از  بیش  را  منطقه  های 
و سرمایه گذاری را کاهش می دهد که از 
این منظر ملت های منطقه زیان می بینند.

وی افزود: ما آمادگی دفاع از خود را داریم 
اما این تهدیدات ملت های منطقه را تحت 

تاثیر قرار می دهد.
را  تهدیدات  این  از  امریکا  هدف  رضایی 
تسلیحاتش  فروش  برای  بازاری  یافتن 

دانست، کاری که انگلیسی ها می کنند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح 
کرد: ترامپ به پیمانکار ساختمانی معروف 
است،  دیوارکشی  پی  در  جا  همه  و  است 

را  مکزیک  مرز  در  دیوارکشی  همچنانکه 
در دستور کار قرار داد، اما مطمئن باشید 

دیوارها خیلی زود فرو می پاشد.
رضایی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره 
این احتمال که تعیین نایب رئیس مجمع 
نامه  آیین  در  نظام  مصلحت  تشخیص 
اظهار  شود  گرفته  نظر  در  مجمع  داخلی 
داشت: هنوز تصمیم نداریم که آیین نامه را 
تغییر دهیم منتظریم احکام و فرامین رهبر 
معظم انقالب درباره نحوه اداره و مسئوالن 
مجمع صادر شود آنموقع ممکن است این 

موضوع در جلساتی بررسی شود.
به پرسش دیگری  پاسخ  در  وی همچنین 
امنیتی  مقامات  برخی  تهدیدات  درباره 
امریکا علیه کشورمان مبنی بر اینکه ایران 
خواهد فهمید که جهان بدون کالنتر نیست 
بحران  کند  می  تالش  ترامپ  آقای  گفت: 
آن  بر  و  کند  صادر  را  امریکا  داخلی  های 

سرپوش بگذارد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: 
فکر نمی کنم امریکایی ها با وجود مشکالت 
داخلی بتوانند نقش کالنتر منطقه و جهان 

را ایفا کنند به ویژه اینکه اکنون با افزایش 
فقر و بیکاری مواجهند.

در  بیکاری  و  فقر  کرد:  بینی  پیش  وی 
امریکا در دهه آینده دو برابر شود.

 4۰ به  امریکا  علت  این  به  گفت:  رضایی 
سال پیش بر نمی گردد و دیگر قادر نیست 

نقش کالنتر را داشته باشد.
é  ...برگزاری جلسه به ریاست آیت ا

موحدی کرمانی با مجوز رهبری
از  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
ریاست  به  مجمع  دیروز  جلسه  برگزاری 
رهبر  مجوز  با  کرمانی  موحدی  ا...  آیت 

انقالب اسالمی خبر داد.
نشست  ادامه  در  دیروز  رضایی  محسن 
بررسی  خبری گفت: موضوع جلسه دیروز 
مغایرت مصوبات مجلس شورای اسالمی با 
سیاست های کلی کشور بود که ۲6 مغایرت 

و ۵ عدم انطباق را تشخیص دادیم.
جلسات  در  موضوع  این  ادامه  افزود:  وی 
قبل و بعد از ظهر امروز نیز بررسی می شود 
و احتماال دوشنبه جلسه فوق العاده تشکیل 

خواهد شد.
در  که  ها  مغایرت  این  گفت:  رضایی 
مجمع  ربط  ذی  تخصصی  کمیسیون 
تشکیل داده شده است در این مدت تعیین 
تکلیف می شود و دیدگاه اعضا در نامه ای 

به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: 
شورای نگهبان نیز نتایج بررسی هایش را 
به مجلس شورای اسالمی ارسال می کند 
تا مجلس هم آن را در برنامه خود در نظر 

بگیرد و مواد مربوط را اصالح کند.
وی گفـت: بنـا بـر اعـالم شـورای نگهبان، 
حداکثـر مـدت قانونـی بـرای بررسـی این 
بـه همیـن  اسـت،  تـا دوشـنبه  مصوبـات 
علـت بایـد جلسـات فـوق العـاده برگـزار 
و نتایـج بررسـی هایمـان را بـه ایـن شـورا 

ارسـال کنیـم.

رضایی:دردفاعازخوددربرابرتهدیدهایامریکا،کوتاهنمیآییم

ستاری: 

اقتصادکشور»مردمی«نیست

ــکا  ــه آمری ــور خارج ــام وزارت ام ــک مق ی
دیــروز گفــت: افــراد دارای روایــد معتبــر در 
ــدرال، مجــاز  ــک قاضــی ف اجــرای حکــم ی
خواهنــد بــود بــه خــاک آمریــکا ســفر 

ــد. کنن

بــه گــزارش خبرگــزاری رویتــرز، یــک 
ــا  ــکا ب ــیاتل آمری ــت س ــدرال ایال ــی ف قاض
ــد  ــی دونال ــان اجرای ــی، فرم ــدور حکم ص
ترامــپ رئیــس جمهــوری آمریــکا را دربــاره 
ممنوعیــت مهاجــرت و ورود شــهروندان 

ــاالت  ــه خــاک ای هفــت کشــور مســلمان ب
ــرد.  ــو ک ــده لغ متح

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه آمریــکا 
گفــت کــه ایــن کشــور لغــو موقــت روادیــد 

ــت. ــته اس ــان برداش را از می

در پی صدور حکم قاضی فدرال؛

ممنوعیت ورود 
دارندگان روادید به 

ایاالت متحده لغو شد
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امروز؛دیدارفرستادهویژهپوتینباشمخانی

نماینده ویژه رییس جمهور روسیه در امور سوریه برای دیدار با 
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان به تهران سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از دبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملی، هدف از سفر امروزی الکساندرالورنتیف  به تهران، 
گفتگو و اشتراک مساعی در خصوص تحوالت بحران سوریه پس 
در  کشور  دو  های  رایزنی  تداوم  و  آستانه  اجالس  برگزاری  از 

زمینه پیشبرد ابتکارات مشترک سیاسی و امنیتی است. 
دیدگاههـای  شـمخانی،  بـا  مالقـات  جریـان  در  الورنتیـف 
رییـس جمهـور روسـیه پیرامـون تحوالت جـاری منطقـه ای و 
ضرورتهـای جدیـد در حـوزه توسـعه همکاریهـای همـه جانبـه 
بـرای مقابلـه بـا تروریسـم و پایان دادن بـه بحران سـوریه را به 

وی منعکـس خواهـد کـرد.

پشتیبانیآلمانازبرجام

اقتصادی  بحث  در  ایران  از  آلمان  گفت:  ایران  در  آلمان  سفیر 
حمایت ویژه می کند.

 ۱6 برشتولد  کلور  میکائیل  همدان،  منطقه  ایسنا،  گزارش  به 
 ۷ خورشیدی  نیروگاه  از  نیرو  وزیر  بازدید  حاشیه  در  بهمن 
مگاواتی استان همدان در جمع خبرنگاران، نیروگاه خورشیدی 
آلمان در  از سرمایه گذاری موفق  بسیار خوبی  نمونه  را  همدان 
برجام  توافق نامه  نمونه های  از  پروژه  این  افزود:  و  دانست  ایران 

در ایران است.
آلمان در بحث  و  ایران  در  زمینه های خوبی  اینکه  بیان  با  وی 
به  نیرو  وزیر  از  کرد:  اظهار  دارد،  وجود  تجدیدپذیر  انرژی 
نیروگاه  احداث  زمینه  در  آلمان  با  ایران  خوب  همکاری  علت 
خورشیدی تشکر می کنم چرا که این پروژه بسیار خوب و سریع 

ساخته شد و به بهره برداری رسید.
وی درباره توافق هسته ایی ایران و ۱+۵ هم با بیان اینکه در این 
توافق آلمان تمام تالش خود را برای عقد این قرارداد انجام داد و 
در ادامه نیز آلمان از این توافق صورت گرفته پشتیبانی می کند، 
از  همدان  خورشیدی  نیروگاه  احداث  پروژه  کرد:  خاطرنشان 
ایران در  از  آلمان  و  است  ایران  در  برجام  توافق نامه  نمونه های 

بحث اقتصادی حمایت ویژه می کند.

دعوتآلسعودازنتانیاهوبرایسفربهریاض

با حمایت رئیس جمهور  نتانیاهو  القراء« اذعان کرد که  »ایوب 
آمریکا دعوت نامه ای برای سفر به ریاض دریافت خواهد کرد و 

روابط میان تل آویو و ریاض خوب است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، روند عادی سازی 
روابط میان رژیم صهیونیستی و سعودی ها روز به روز تسریع 

می  شود.
کابینه  وزیران  از  یکی  القراء«  »ایوب  راستا،  همین  در 
صهیونیست ها )از حزب حاکم لیکود( در سخنانی افشا کرد که 
حمایت  با  صهیونیستی  رژیم  وزیر  نخست  نتنیاهو«  »بنیامین 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور جدید آمریکا، به صورت رسمی و 
با هماهنگی با آل سعود از مقامات سعودی دعوت نامه ای را برای 

سفر به ریاض دریافت خواهد کرد.
و  ها  صهیونیست  روابط  عمق  نشانگر  که  سخنانی  در  وی 
خوب  ریاض  و  تل آویو  میان  روابط  که  گفت  است،  سعودی ها 
تصریح  همچنین  است.  ایران  طرفین،  مشترک  نگرانی  و  است 
کرد برخی کشورهای مرتجع عربی که وی آن ها را عرب های 
میانه رو خواند، دیگر برای مسأله فلسطین اهمیتی قائل نیستند.
وزیر صهیونیست در همین راستا افزود: در حال حاضر مسئوالن 
اسرائیلی تالش می کنند تا کنفرانس بین المللی را با مشارکت 
هدف  طریق  بدین  و  کنند  برگزار  میانه رو  عربی  کشورهای 
انعقاد  یعنی  خارجی   سیاست های  حوزه  در  اسرائیل  راهبردی 
توافق های صلح با این کشورها را محقق کنند. پس از دستیابی 
به این اهداف نیز به حل مساله فلسطین بپردازند. زیرا کشورهای 
عربی مذکور مسأله فلسطین را در دستور کار خود قرار نداده اند.

ارایهسهدرخواستبرایتاسیس
صندوقمنطقهایمسکن

تاسیس  برای  ۳درخواست  ارایه  از   بانکی  مسئول  مقام  یک 
گفت:سه  و  خبرداد  مسکن  ای  منطقه  انداز  پس  صندوق 
که  شده  ارائه  مکران  سواحل  و  اصفهان  فارس،  از  درخواست 
اقتصادی شان هستیم.محمدهاشم  بررسی طرح توجیه  درحال 
بت شکن در جمع خبرنگاران افزود: در ۱۰ ماهه ابتدایی سال 
۵۵ هزارمیلیارد ریال برای ساخت و احداث مسکن ازسوی بانک 
مسکن پرداخت شده است که نسبت به مشابه سال قبل ۱۰۰.۱ 
درصد رشد داشته است.وی ادامه داد: برای خرید مسکن  44 
به ۱۰  نسبت  که  یافته  اختصاص  تسهیالت  ریال  میلیارد  هزار 

ماهه سال ۹4 رشد ۸۰ درصدی را تجربه کرده است.

مدلهایمحرومیتزداییدرایرانبررسیمیشود

 ۲۵ زا  محرومیت  های  مدل  بررسی  و  نقد  ملی  همایش  اولین 
بهمن در دانشگاه امیر کبیر برگزار می شود.در این همایش به 
دارای چه وضعیتی است؟  ایران  چهار سوال ۱- محرومیت در 
۲- نسبت میان ایجاد محرومیت و نظام برنامه ریزی مبتنی بر 
توسعه چیست؟ ۳- ریشه های مفهومی محرومیت را در کجا باید 
جستجو کرد؟ و 4- پیشنهاد الگوی پیشرفت اسالمی برای رفع 
محرومیت چیست؟ پاسخ داده می شود.شایان ذکر است که در 
این همایش حجت االسالم علی کشوری، دبیر شورای راهبردی 
الگوی پیشرفت اسالمی و حجت االسالم علی رضا پناهیان مدیر 

مدرسه علمیه دارالحکمه تهران سخنرانی خواهند کرد.

نخستینکشتیاقیانوسشناسی
بهآبانداختهشد

در پنجمین روز از دهه مبارک فجر نخستین 
کشتی اقیانوس شناسی با نام کاوشگر خلیج 
فارس که به دست متخصصان افتخار آفرین 
برای  دفاع  وزارت  دریایی  صنایع  سازمان 
شده  ساخته  و  طراحی  کشور  در  بار  اولین 
در  مراسمی  طی  رسمی  صورت  به  است 
پژوهشگاه  به  و  اندازی  آب  به  عباس  بندر 
وابسته  جوی  علوم  و  شناسی  اقیانوس  ملی 
تحویل  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  به 

داده شد.
به گزارش ایسنا، امیر رستگاری رئیس سازمان 
صنایع دریایی وزارت دفاع در مراسم تحویل 
با  شناسی  اقیانوس  کشتی  نخستین  دهی 
ملی  پژوهشگاه  به  فارس  خلیج  کاوشگر  نام 
اقیانوس شناسی و علوم جوی طی سخنانی 
فجر  مبارک  دهه  ا...  ایام  گرامیداشت  با 
کارآمد  و  زبده  متخصصان  و  مدیران  گفت: 
مسلح  م  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزارت 
کبیر  رهبر  ملکوتی  و  بلند  روح  از  الهام  با 
انقالب اسالمی و در اجرای فرامین حکیمانه 
فرمانده معظم کل قوا برای نخستین بار در 
اقیانوس شناسی  کشور موفق شدند، کشتی 
با قابلیت و توانمندی بسیار باال را مطابق با 

استانداردهای جهانی طراحی و تولید کنند.
دفاع  وزارت  دریایی  صنایع  سازمان  رئیس 
اقیانوس  کشتی  این  ویژگی های  تشریح  در 
اقیانوس شناسی  شناسی اظهار کرد: کشتی 
کاوشگر خلیج فارس با برد عملیاتی ۳ هزار 
دریا،  در  روز   4۰ ماندگاری  دریایی،  مایل 
مانور  قدرت  دارای  دریایی  گره   ۱۵ سرعت 
پذیری بسیار عالی است، سیستم های ارتباط 
 ، CPP ماهواره ای، سیستم رانش پیشرفته
سیستم انتقال داده و سیستم DP در تثبیت 

دینامیکی کشتی مجهز است.
همچنین  شناور  این  کرد:  نشان  خاطر  وی 
و ۲ سرد خانه مجهز  آزمایشگاه  نوع  به سه 
و  داخلی  معتبر  موسسه های  تائیدیه  و 
تحقیقات  در  و  است  کرده  دریافت  خارجی 
زیست  دریا،  شیمی  دریا،  فیزیک  زمینه  در 
شناسی دریا، زمین شناسی، ژئوفیزیک دریا، 
اقلیم  و  اتمسفر  شامل  تخصصی  هواشناسی 

شناسی و نقشه برداری دریا کاربرد دارد.
این  روند ساخت  در  کرد:  تصریح  رستگاری 
تاسیساتی،  مکانیکی،  سامانه   ۸۵ که  شناور 
ناوبری  الکترونیک،  و  برق  رانش،  و  تحرک 
مرکز   ۱۵۰ شده،  تعبیه  آن  در  مخابرات  و 
صنعتی، پژوهشی، دانشگاهی و دانش بنیان و 
نیز سازمان ها و صنایع مختلف وزارت دفاع با 
صرف بیش از سیصد هزار ساعت کار و انجام 
حدود ۱۲ هزار فعالیت اجرایی در ساخت آن 

نقش داشته اند.
دفاع،  وزارت  رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به 
پروژه  این  از  دریایی  صنایع  سازمان  رئیس 
اقتصاد  برجسته  نمادهای  از  یکی  بعنوان 
اعمال  کرد:  اظهار  و  عنوان  مقاومتی 
به  منجر  حوزه  این  در  دشمنان  تحریم های 

خلق این دستاورد مهم ملی گردید.
رستگاری در پایان تقویت روحیه خودباوری و 
خود اتکایی در تالشگران عرصه علم و صنعت 
و  ایجاد  نوین،  فناوری  سازی  بومی  دریایی، 
تقویت شبکه همکاران توانمند در زنجیره ی 
تامین و ساخت زیر سامانه ها، صرفه جویی 
انسانی  نیروی  تربیت  و  زایی  اشتغال  ارزی 
را  مهندسی ساخت  و  در طراحی  متخصص 

از دستاوردهای این پروژه برشمرد.

تظاهراتگستردهضدترامپ
درلندن

معترضان انگلیسی در اعتراض به فرمان ضد 
مهاجرتی اخیر رئیس جمهور امریکا در لندن 

پایتخت انگلیس تظاهرات کردند.
از  نقل  به  صداوسیما  خبرگزاری  گزارش  به 
نفر  هزاران  مباشر،  الجزیره  تلویزیونی  شبکه 
به دعوت سازمان  لندن که  در تظاهرات در 
محکومیت  برای  بشر  حقوق  مدافع  های 
مهاجرت  زمینه  در  ترامپ  دونالد  تصمیمات 

برگزار شده بود، شرکت کردند.
تظاهرکنندگان با سردادن شعارهایی از دولت 
این  به  آوارگان  ورود  از  خواستند  انگلیس 
کشور استقبال کند و در عوض ورود دونالد 

ترامپ را به انگلیس ممنوع اعالم کند. 
شرکت کنندگان در این تظاهرات همچنین 
پالکاردهایی در دست داشتند که دیدار اخیر 
ترزا می نخست وزیر انگلیس با دونالد ترامپ 

را محکوم می کرد. 
همچنین  خود  شعارهای  در  تظاهرکنندگان 
مسلمانان  ضد  را  ترامپ  اخیر  های  تصمیم 

دانستند.
این تظاهرات با وجود بارش باران در لندن، 

با حضور گسترده مردم انگلیس برگزار شد.

خبرخبر

اد      امه از صفحه1
معاون اول رییس جمهور در ادامه سخنان 
خود دو محدودیت اصلی پیش روی توسعه 
کشور را مسائل زیست محیطی و محدودیت 
این محدودیت  و گفت:  برشمرد  منابع آب 
ها در کنار چالش های پیش رو مانند حجم 
نیروی بیکار، کاهش وضعیت معیشتی مردم 
و قدرت اقتصادی ایران که باید ارتقاء پیدا 
کند، ایجاب می کند تا برنامه ریزان کشور با 
تدبیر و دقت برنامه های منسجمی را برای 

توسعه و عبور از موانع تدوین نمایند.
وی با یادآوری اینکه موضوع محیط زیست 
دغدغه  به  امروز  کشور  هوای  آلودگی  و 
تبدیل  اصلی و مشترک مردم و مسئولین 
فعال  دلیل  به  داشت:  اظهار  است،  شده 
بودن سازمان های مردم نهاد در خصوص 
محیط  موضوع  محیطی،  زیست  مسائل 
زیست امروز به موضوع و دغدغه مشترک 
و  شده  تبدیل  کشور  مسئولین  و  مردم 
وقتی که مسائل کشور به موضوع مشترک 
مسئولین و آحاد جامعه تبدیل می شود و 
مردم نیز در حل این مسائل مشارکت می 
کنند، امید بیشتری برای حل مسائل وجود 

خواهد داشت.
جهانگیری با اشاره به سیاست ها و برنامه 
هایی که برای مقاطع مختلف که کشور با 
است،  مواجه  آمیز  هشدار  و  ناسالم  هوای 
مشکالت  این  که  روزها  برخی  در  گفت: 
که  شود  می  اتخاذ  تدابیری  دارد  وجود 
از  المقدور  حتی  سنی  های  گروه  برخی 
تعطیل  مدارس  گاه  و  نشوند  خارج  منزل 
نیز  ترافیکی  های  محدودیت  و  شود  می 
بدین خاطر  اینها  و همه  اعمال می گردد 
جدی  خطرات  با  مردم  سالمت  که  است 

مواجه نشوند.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه 
باید  محیطی  زیست  مسائل  حل  برای 
راهکارهای  و  شود  معطوف  جدی  تمرکز 
علمی دقیق در پیش گرفته شود، تصریح 
کرد: البته برخی شعار می دهند که موضوع 
آلودگی هوا را به ما بسپارید تا ظرف یک 
سال آن را حل کنیم. این گونه اقدامات با 
شعار حل نمی شود و نیازمند کار دقیق و 

مطالعات و اقدامات گسترده است.
درصد   ۸۰ حدود  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
آالیندگی ها به خودروها، موتورسیکلت ها 
و وسایل حمل و نقل مرتبط است، خاطر 
نشان کرد: از این رو باید تمرکز اصلی برای 
مدیریت آلودگی هوا نیز بر همین موضوع 

معطوف شود.
جهانگیری با اشاره به سخنان برخی افراد که 
می گویند وقتی مشکل آلودگی هوا وجود 
شود،  نمی  متوقف  خودرو  تولید  چرا  دارد 
افزود: اینکه هر خانواده ای یک خودرو داشته 
باشد حق طبیعی آنها است و اگر خانواده ای 
برای  نتوانیم  و  باشد  داشته  نیاز  به خودرو 
او تامین کنیم به دور از انصاف است. البته 
باید در تولید خودروها استانداردهای ایمنی 

و زیست محیطی الزم رعایت شود.
وظایف  از  یکی  جمهور  رییس  اول  معاون 
سازمان حفاظت محیط زیست را حراست از 
حقوق آحاد ملت در خصوص مسائل زیست 
راستا  و گفت: در همین  برشمرد  محیطی 
یکی از اقدامات انجام شده از سوی دولت 
این است که معاینه فنی خودروها باید به 
استانداردهای  با  مطابق  و  دقیق  صورت 
به  نیز  ای  الیحه  دولت  و  انجام شود  الزم 
اساس  بر  تا  داده  اسالمی  شورای  مجلس 
خودروها  فنی  معاینه  برای  الزم  زمان  آن 

که هم اکنون پنج سال پس از تولید است 
کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص 
قابلیت ها و عملکرد سامانه یکپارچه معاینه 
فنی ایران )سیمفا( گفت: اقدامات خوبی در 
کشور،  وزارت  و  گرفته  صورت  زمینه  این 
نیروی  و  خصوصی  بخش  ها،  شهرداری 
انتظامی هر کدام سهم مهمی در اجرای این 

برنامه داشتند که باید از آنها تشکر کنیم.
دکتر جهانگیری افزود: این سامانه یکپارچه 
داده های اطالعاتی خوبی را در اختیار قرار 
این اطالعات مورد  می دهد که الزم است 
تحلیل قرار گیرد تا بتوانیم برای برنامه ریزی 

های آینده کشور نیز از آنها استفاده کنیم.
برای  داد:  ادامه  رییس جمهور  اول  معاون 
شهر  کالن  محیطی  زیست  مسائل  حل 
باال  استاندارد  با  بنزین  توزیع  نیازمند  ها 
امروز در همه کالن شهر  هستیم و تقریباً 
می  توزیع   4 یورو  استاندارد  با  بنزین  ها 
شود و با راه اندازی پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس در بندر عباس که فاز نخست آن باید 
به زودی افتتاح شود، ایران قادر خواهد بود 
بنزین مورد نیاز کشور را با استاندارد باال از 

این پاالیشگاه تامین کند.
خارج  ضرورت  بر  تاکید  با  همچنین  وی 
چرخه حمل  از  فرسوده  خودروهای  شدن 
خودروهای  تعداد  متاسفانه  گفت:  نقل  و 
فرسوده در کشور زیاد است و برای حل این 
مورد  همزمان  بطور  روش  دو  باید  مشکل 
استفاده قرار گیرد به گونه ای که استفاده 
آنها  مالکان  برای  فرسوده  خودروهای  از 
مقرون به صرفه نباشد و در کنار این روش 
باید مشوق های مالی و حمایت های بانکی 
را برای کسانی که میخواهند خودرو خود 
را نوسازی کنند در نظر بگیریم زیرا معموالً 
خودروهای فرسوده متعلق به اقشار ضعیف 
جامعه است و دولت باید برای تبدیل این 
خودروها به خودروهای جدید آنها را مورد 

حمایت قرار دهد.
نقل  و  حمل  ناوگان  نوسازی  جهانگیری 
عمومی را از برنامه های اولویت دار دولت 
برای  امید  افزود: دولت تدبیر و  برشمرد و 
نوسازی ۹۰ هزار تاکسی تصمیماتی اتخاذ 
گزارش  اساس  بر  امروز  که  است  کرده 
تاکسی  هزار   4۰ کشور  وزارت  شده  ارائه 
نو سازی شده و در بخش اتوبوس و مینی 

بوس نیز کارهایی آغاز گردیده است.
اینکه  بیان  با  جمهور  رییس  اول  معاون 
آسیب رسانی خودرو های فرسوده فقط در 
گفت:  شود،  نمی  محدود  آالیندگی  بخش 
این خودروها هزینه های دو چندانی برای 
مالکان خود دارند چرا که مصرف سوخت 
کند  می  پیدا  افزایش  برابر  دو  تا  گاه  آنها 
سایر  و  تصادفات  تعمیرات،  های  هزینه  و 

موارد نیز باید مدنظر قرار گیرد.

و  حمل  موضوع  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
دیگر  یکی  بعنوان  همزمان  نیز  ریلی  نقل 
دنبال  امید  و  تدبیر  دولت  های  اولویت  از 
یکی  ریلی  نقل  و  حمل  گفت:  شود،  می 
های  روش  ترین  ایمن  و  ترین  مطمئن  از 
تا  کنیم  تالش  باید  و  است  نقل  و  حمل 
جایی که امکان دارد حمل بار و مسافر را 

به سمت حمل و نقل ریلی هدایت کنیم.
دکتر جهانگیری افزود: در بخش قطار بین 
شهری با اقدامات و برنامه ریزی هایی که 
صورت گرفته، پنج مرکز استان که در حال 
حاضر به راه آهن سراسری متصل نیستند 
راه  به   ۹6 سال  اول  نیمه  تا  باید  حداکثر 

آهن سراسری کشور متصل شوند.
معاون اول رییس جمهور یکی از سیاست 
های مستمر دولت تدبیر و امید را حمایت 
از توسعه قطار شهری به خصوص در کالن 
شهر ها عنوان کرد و گفت: دولت همچنین 
برنامه وسیعی برای قطار حومه شهرها در 
راه و شهرسازی  دستور کار دارد و وزارت 

این برنامه را دنبال می کند.
نقل  و  حمل  ناوگان  نوسازی  افزود:  وی 
کشور و توسعه خطوط ریلی و قطار شهری 
نیازمند سرمایه گذاری فراوان است و این 
سازندگان  برای  مثبتی  عالمت  موضوع 
که  است  کشور  داخل  کنندگان  تولید  و 
بزرگ  بازار  این  از  را  خود  سهم  بتوانند 

کسب نمایند.
برای  ریزی  برنامه  به  اشاره  با  جهانگیری 
از طریق  قطار شهری  واگن  خرید ۲ هزار 
منابع مالی خارجی افزود: در این طرح به 
 ۵۵ که حدود  ریزی شده  برنامه  ای  گونه 
قطعاً  و  باشد  داخلی  تولید  از  باید  درصد 
انتقال دانش فنی که به  با  در مراحل بعد 
و  سازندگان  گرفت،  خواهد  صورت  کشور 
تولید کنندگان داخلی سهم بیشتری را در 

آینده کسب خواهند کرد.
کرد:  تصریح  جمهور  رییس  اول  معاون 
اقتصاد مقاومتی دقیقاً به همین معنا است 
و کسی نباید به دنبال تعریف دیگری برای 
مقاومتی  اقتصاد  باشد.  مقاومتی  اقتصاد 
داخل  های  ظرفیت  همه  از  چگونه  یعنی 

کشور برای توسعه استفاده کنیم.
وی در ادامه به پدیده ریز گردها که باعث 
مشکالتی برای مردم برخی استان ها شده 
دولت  کرد:  نشان  و خاطر  اشاره  نیز  است 
گردها  ریز  مشکل  حل  برای  هایی  برنامه 
دارد  داخلی  منشأ  که  بخشی  در  البته 
که  آن  اصلی  بخش  برای  و  کرده  تدوین 
تا  هستیم  تالش  در  دارد  خارجی  منشأ 
کشورهای  های  دولت  با  مذاکره  طریق  از 

همسایه این معضل را برطرف کنیم.
از  گزارشی  نیز  کشور  وزیر  مراسم  این  در 
روند برنامه ریزی و طراحی سامانه یکپارچه 
در  گفت:  و  کرد  ارائه  ایران  فنی  معاینه 

واحدهای  نخستین   ۹4 سال  ماه  بهمن 
متصل  سامانه  این  به  خودرو  فنی  معاینه 
شدند و امسال نیز 444 واحد معاینه فنی 

به این سامانه متصل خواهد شد.
رحمانی فضلی همچنین گزارشی از برنامه 
خرید ۲۰۰۰  برای  انجام شده  های  ریزی 
 4۰ نوسازی  نیز  و  شهری  قطار  واگن 
ارائه  به  و  کرد  ارائه  تاکسی  دستگاه  هزار 
توضیحاتی در خصوص استمرار این برنامه 

های دولت پرداخت.
این  در  هم  تجارت  و  معدن  صنعت  وزیر 
موتور  استاندارد  بحث  به  اشاره  با  مراسم 
فنی  معاینه  موضوع  و  داخلی  خودروهای 
این  در  موثری  گامهای  گفت:  خودروها 
تمام  امروز  بطوریکه  شده  برداشته  زمینه 
 4 یورو  استاندارد  با  داخلی  خودروهای 
خصوص  در  و  شوند  می  عرضه  بازار  به 
با  تا  شده  تالش  هم  سنگین  خودروهای 
موتورهای  خارجی  کشورهای  مشارکت 

سی ان جی سوز طراحی و تولید شود.
فاینانس  قرارداد  انعقاد  خصوص  در  وی 
خاطرنشان  نیز  شهری  قطار  واگن   ۲۰۰۰
کرد: هدف از این برنامه انتقال دانش فنی 
به کشور، اشتغالزایی و دستیابی به تولیدات 
طرح  این  مناقصه  زودی  به  است.  جدید 
شرکتهای  و  بانکها  با  مذاکراتی  و  برگزار 

بیمه خارجی انجام خواهد شد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز با 
تاکید بر اینکه با نگاه آینده نگر برای توسعه 
ریزی  برنامه  کالنشهرها  در  مترو  خطوط 
شهروندان  زندگی  بهبود  گفت:  کنیم،  می 
وظیفه دولت است و ما همه مساعی خود 
را به کار خواهیم بست تا همه مردم ایران 
هوای  و  آب  از  کالنشهرها  ساکنان  بویژه 

مناسب برخوردار باشند.
در  توضیحاتی  هم  کشور  وزیر  معاون 
خصوص سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران 
دخالت  حذف  گفت:  و  کرد  ارائه  )سیمفا( 
آزمون، حذف  نتایج  ثبت  انسانی در  عامل 
وابستگی به برچسب و امکان جعل، نظارت 
آنالین و تمام وقت بر عملکرد همه مراکز 
و امکان صدور معاینه فنی با درجه کیفی 

متفاوت از قابلیت های سیمفا است.
 ۲۰۰۰ تامین  اهداف  به  همچنین  وی 
خاطر  و  اشاره  شهری  قطار  واگن  دستگاه 
نشان کرد: کاهش آالیندگی،   ایجاد اشتغال، 
کاهش مصرف سوخت، ارتقاء کمی و کیفی 
حمل و نقل عمومی در ۹ کالن شهر کشور، 
انتقال دانش و تکنولوژی و تشکیل زنجیره 
های تولید قطعات و مجموعه ها در داخل 

کشور از جمله اهداف این برنامه است.
در  هم  انتظامی  نیروی  فرمانده  جانشین 
میلیون   ۱۹ وجود  به  اشاره  با  مراسم  این 
سال  در  گفت:  کشور،  در  خودرو  دستگاه 
ماهه   ۱۰ در  خودرو  میلیون   ۱ جاری 
به  نسبت  که  شده  گذاری  شماره  نخست 

سال قبل 4۰ درصد افزایش داشته است.
ساماندهی  امکان  افزود:  مومنی  سردار 
از  استفاده  بدون  و  ترافیک بصورت سنتی 
سیستم های هوشمند دیگر میسر نیست و 
سامانه سیمفا طرحی ضروری و مورد نیاز 
برای کشور بود که بستر و زیر ساخت های 
اقدامات  و  آینده  تصمیمات  برای  خوبی 

جدید فراهم خواهد کرد.
اول رییس  معاون  با حضور  این جلسه  در 
گسترش  سازمان  میان  قراردادی  جمهور 
وزارت  و  )ایدور(  ایران  صنایع  نوسازی 
قطار  واگن  هزار   ۲ فاینانس  برای  کشور 

شهری امضاء شد.

جهانگیری:

ایران هفتمین قدرت نظامی و دفاعی در دنیا است

مدیر عامل بانک مسکن ضمن اعالم آخرین 
مهر شروط  مالی مسکن  تامین  از  گزارش 
امکان استفاده از افزایش وام این پروژه به 

4۰ میلیون تومان را اعالم کرد.
شورای پول و اعتبار در نیمه دی ماه امسال 
اتمام  و  مهر  مسکن  پیشبرد  منظور  به 
این تسهیالت  تمام، سقف  نیمه  واحد های 
را از ۳۰ به 4۰ میلیون تومان افزایش داد.

دیروز  مسکن  بانک  مدیرعامل  که  آنطور 
در نشست خبری خود عنوان کرد افزایش 
۱۰ میلیونی این تسهیالت در اواخر هفته 
این  تمامی شعب  در  و  ابالغ شده  گذشته 

بانک قابل اجراست.
مسکن  میلیونی   4۰ وام  پرداخت  وی 
این  داد:  توضیح  و  را مشروط دانست  مهر 
تکمیل  حال  در  واحدهای  به  تسهیالت 
واحدها  این  اینکه  ضمن  می گیرد،  تعلق 
فروش نرفته و پروژه فعال باشد.   همچنین 
خواهد  مسکن  بانک  با  پرداخت  تشخیص 

بود.
بت شکن برآورد پرداخت وام 4۰ میلیونی 
را برای حدود ۳۹۰ هزار واحد در کل کشور 

عنوان کرد.
اعالم  همچنین  مسکن  بانک  عامل  مدیر 
میلیارد  هزار  از ۵۰  بیش  تاکنون  که  کرد 
تومان بابت تکمیل مسکن مهر تامین مالی 
هزار  و ۳۵۰  میلیون  دو  تا  که  انجام شده 
که  حال  عین  در  میگیرد.  بر  در  را  واحد 

یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد نیز تحویل و 
فروش اقساطی شد. در مجموع برای فروش 
تامین  تومان  میلیارد  هزار  تا ۳۷  اقساطی 

مالی شده است.
معوقات  میزان  به  که  ای  اشاره  در  وی 
بانک مسکن داشت عنوان کرد که همواره 
کمترین معوقات به بانک مسکن اختصاص 
و  جامعه  احاد  آن  مخاطب  که  چرا  دارد 
برگشت  امکان  که  است  خرد  تسهیالت 
آن بسیار باالست، اما در این بین از حدود 
 ۲۱۰۰ بانکی،  معوقات  میلیارد   ۵۸۰۰
ثبت  مهر  بخش مسکن  در  تومان  میلیارد 

شده است.
é  برنامه ای برای افزایش وام صندوق

پس انداز یکم نداریم
مدیرعامل بانک مسکن در ادامه در رابطه 
سقف  افزایش  برای  بانک  این  برنامه  با 
یکم  پس انداز  صندوق  محل  از  تسهیالت 

توضیحاتی ارائه کرد.
موجود  شرایط  به  توجه  با  که  گفت  وی 
صندوق  در  سود  نرخ  تازگی  به  اینکه  و 
پس انداز تک رقمی شده و همچنین سقف 
افزایش داشته  تا ۱6۰ میلیون  تومان  آن 
است، فعال شرایطی برای افزایش سهم و یا 
کاهش سود نداریم و پیش بینی ای در این 

رابطه نیست.
برنامه هایی  حال  این  با  داد:  ادامه  وی 
مرکزی  بانک  به  مسکن  وام های  برای  را 

پیشنهاد داده ایم که باید منتظر آن باشیم. 
کاهش  با  رابطه  در  همچنین  بت شکن 
این  در  که  کرد  عنوان  مسکن  وام  سود 
سود  همچنین  و  سپرده  سود  کاهش  باره 
است  بانکی  شبکه  در  رایج  که  تسهیالت 
می تواند عاملی برای رونق در بخش مسکن 

و تسهیالت آن نیز محسوب شود.
گله از عدم افزایش سرمایه بانک مسکن

بانک  سرمایه  افزایش  موضوع  شکن  بت 
با اشاره به دو  مسکن را نیز مطرح کرد و 
وجود  موضوع  این  برای  که  قانونی  مجوز 

دارد از عدم اجرای آن گله مند شد.
اعالم  مسکن  بانک  مدیرعامل  که  آنطور 
کرد در قانون بودجه امسال حدود ۵۰۰۰ 
میلیارد تومان به منظور افزایش سرمایه این 
بانک از محل فروش دارایی های مازاد راه و 
هنوز  که  شده  گرفته  نظر  در  شهرسازی 
است.  نشده  محقق  آن  از  مرحله ای  هیچ 

این در حالی است که با پایان سال جاری 
اگر اتفاقی نیفتد این قانون به طور خودکار 

دیگر قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
مازاد  از  میلیاردی  هزار   ۱۰ استفاده  اما 
بانک  خارجی  دارایی های  ارزیابی  تجدید 
 ۳۵ تبصره  قالب  در  بود  قرار  که  مرکزی 
به مرحله اجرا برسد،  امسال  قانون بودجه 
مسکن  بانک  سرمایه  افزایش  محل  دیگر 
هم  این  می کند  عنوان  بت شکن  که  است 
هیچ  مجموع  در  و  نشده  اجرایی  هنوز 
نیفتاده  مسکن  بانک  افزایش  برای  اتفاقی 

است.
مازاد  از  استفاده  که  است  حالی  در  این 
تجدید ارزیابی بانک مرکزی موجب تزریق 
نقدی نخواهد شد و تنها فروش اموال مازاد 
وزارت راه و شهرسازی است که عامل ورود 
اتفاق  که  است  مسکن  بانک  به  نقدینگی 

نیفتاد.

سهشرطدریافتوام٤٠میلیونیمسکنمهر
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مفقودی
شایی  شماره  ۷۲و  ۵۱۹ج۲۳ایران  شهربانی  شماره  ۸4با  مدل  پژوپارس  سبز  برگ   
۱۹۳۳۷۱6۷و شماره موتور ۱۲4۸4۲۱۹۱4۳مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
شماره  و  ۷۲-6۲۸ه۱4  شهربانی  شماره  به  مزدا  وانت  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 

شاسی 6۹6۰۳۹۸۸ مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری به شماره شهربانی ۷۲-64۵هـ۲۹ و شماره 

شاسی ۷64۲۷۹۵4 مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو ۲۰6 آریان به شماره پالک ایران ۷۲- ۸۵۷ق۷۲ و 
 NAAP۵۱FEXBJ۳6۹۲۵۳ شماره موتور ۱۵۲۹۰۰۰6۰۷۰ و شماره شاسی

مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر

مفقودی
زانتیا x۲۰۰۰مدل ۱۳۸4   – سیترون  خودروسواری  کمپانی  سند  و  سبز  برگ   
به رنگ نقره ای – متالیک به شماره انتظامی ۷۳۲د۱4ایران 64با شماره شاسی 
فیروزآباد  نام کاظم دهقانی  s۱۵۱۲۲۸4۱۳۲۳۱۱و شماره موتور ۰۰۵۰۷۹66به 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نکا 

آگهی مفقودی
و شماره  ایران ۷۲-۷۷۸ق۱۵  به شماره پالک  نیسان  وانت  سند کمپانی خودرو 

موتور ۰۰۰۲644۳ و شماره شاسی ۰۰C۰۲۳4۱ مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر

مفقودی 
سند مادر و برگ سبز خودرو سواری پراید صبا )جی- تی – ایکس (مدل ۱۳۸۲ به 
رنگ سفید شیری – روغنی به شماره انتظامی ۲۷۲د۱4 ایران 6۹با شماره موتور 
مفقود  مزینی  زینب  نام  s۱4۱۲۲۸۲۱۰۸۹۷۷به  شاسی  شماره  ۰۰۵۵46۷۳و 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نکا  

هیات موضوع  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۵6۰۳۳۱۰۰۹۰۰4۱۵۲ مورخ ۹۵/۹/۲۲ هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
سید احمد حسینی احمد میری فرزند سید محمد بشماره شناسنامه ۳۰ کد ملی 
۵۵۲۹۷۳۱۸۱۳ بصورت ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۲6/6۲ مترمربع مفروز 
و مجزی شده از پالک ۵4۲ فرعی از ۱۵۷ – اصلی قطعه ۲۰ تفکیکی از صورتجلسه 
اصالحی شماره ۱/۹۲44۲- ۹۵/6/۲۰ واقع در صحرای ویان خریداری از مالک رسمی 
آقای اکبر بابا صفری زمانی که در جریان ثبت است و نیز انتقال ملک از وی به 
متقاضی صورت مبایعه عادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 4۹۸۳۵ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۱۱/۲ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/۱۱/۱۷

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالك

هیات موضوع  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
اول/دوم  هیات   ۹۵/۹/۲۳ مورخ   ۱۳۹۵6۰۳۳۱۰۰۹۰۰4۱۹4 شماره  راي  برابر 
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه 
بشماره  خان حسین  فرزند  برانقار  اجاللی  آقاي حسینعلی  متقاضي  بالمعارض 
به  خانه  باب  یک  ششدانگ  بصورت   ۱۵۳۳۷۹۷۵۵۲ ملی  کد   ۲۳ شناسنامه 
مساحت ۱۱۹/۹۸ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۱۹۲ فرعی از ۱۵4 – 
اصلی واقع در حسن آباد خریداری از مالک رسمی آقای اکبر ابراهیمی که سند 
مالکیت وی ذیل ثبت صفحه ۲۸۹ دفتر ۱۰۱۸ صادر و تسلیم نامبرده گردیده 
و نیز انتقال ملک از وی به متقاضی به صورت مبایعه عادی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهي  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  مي  باشند 
تسلیم  تاریخ  از  یکماه  اخذ رسید ظرف مدت  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را 
در  است  بدیهي  نمایند.  تقدیم  قضایي  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. ۵۰۰۲۹ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۱۱/۲ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/۱۱/۱۷

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالك

آگهی مزایده اموال منقول 
پرونده کالسه  دارد در  نظر  بندپی شرقی در  دادگاه عمومی  احکام مدنی  اجرای 
مقدمی  فالح  حسین  آقای  علیه  نجات  علی  دولت  خانم  له  محکوم   ۹۵۰۰۱6
جهت وصول محکوم به یک دستگاه تیلر کشاورزی ۷/۵ قوه اسب و دنباله بند به 
شماره موتور ۰۳۸۹۹۳/۷۵/۰را از طریق مزایده در مورخه ۹۵/۱۲/۰۲ روز دوشنبه 
راس ساعت ۱۱ با قیمت پایه 4۱۰۰۰۰۰۰ ریال بفروش برساند لذا از متقاضیان 
درخواست میشود در مورخه فوق جهت خرید در دفتر اجرای احکام دادگاه بندپی 
شرقی حضور بهم رسانند و در ضمن ده درصد از بها ء فی المجلس و مابقی ظرف 
یکماه اخذ و در صورت انصراف پس از کسر هزینه اجرایی به صندوق دولت ضبط 
خواهد شد و مشتریان میتواند پنج روز قبل از مزایده از اموال مورد مزایده بازدید 

نمایند 
حسین مسلم زاده رییس اجرای احکام بندپی شرقی 

مفقودی
 ۱۳۸۳ مدل  مشکی  رنگ  به   ۱۲۵ هوندا  سیکلت  موتور  مدارک  و  اسناد  کلیه   
جواد  نام سید  به  بدنه ۲۱۱۸۹۱  موتور  و شماره  به شماره شاسی ۸۳۳۰4۹۲۷ 

محمدی منصور کوهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 

وقت رسیدگی ۹۵/۱۲/۱۸ ساعت ۱۰  اختالف   پرونده 4/۱4۹۹/۹۵ حل  کالسه 
محمد   -۱ : خوانده  زند  فریما شجاعی  وکالت  با  کیوان شجاعی   : صبح خواهان 

رودباری ۲- سید حسن ساداتیان 
خواسته : مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال 

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
4 شورای حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا به تجویز ماده ۷۳ قانون 
دادرسی مدنی و حسب تقاضای خواهان یکبار در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار 
بدفتر شورا مراجعه و  تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه  از  تا خوانده  صادر 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گرددچنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود 

فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود 
دبیر شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان بابل 

مفقودی
 سند موتور سیکلت هوندا ۱۲۵ مدل ۱۳۸۷ به شماره پالک ساری ۲4-۵۳۸۸و 
شماره بدنه ۸۷۰۷۰۷۳و شماره موتور ۰۸4۲۳4۳به نام امیر محمد باقری جامخانه 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نکا  

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
شماره  به  علی  حسین  فرزند  صنوبری  نرگس  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
شناسنامه ۱۸ صادره از ساری در مقطع کاردانی پیوسته رشته حسابداری صادره 
از  و  گردیده  مفقود  با شماره ۱۷۸۳۲۰۸۰۰۷6۲  ساری  دانشگاهی سما  واحد  از 
دانشگاه  به  را  تقاضامی شود اصل مدرک  یابنده  از  باشد  اعتبار ساقط می  درجه 
آزاد اسالمی واحد سما ساری به نشانی ساری بلوار امیر مازندرانی – خیابان وصال 

شیرازی – آموزشکده فنی حرفه ای سما ساری ارسال نماید
 نکا 

متن آگهی 
در خصوص دادخواست خانم الهه گدازگر به طرفیت علی پناه نورالهی دائر بر اثبات 
مالکیت و مجهول المکان بودن خوانده جهت رسیدگی مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ راس 
بلوار  آباد واقع در  ساعت ۹ صبح در شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرستان خرم 

شهید پژوهنده روبروی تامین اجتماعی حاضر گردید. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد 
–علیرضا تقی پور. 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له / محکوم لهم : 

۱- حاتم سپهوند فرزند نقی به نشانی :لرستان –خرم آباد  زاغه روستای ده نو میر 
احمدی –منزل سپهوند 

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم : 
۱-کریم لطیفی فرزند ---- به نشانی : لرستان –خرم آباد مجهول المکان 

دادنامه  و شماره  به شماره  مربوطه  اجرای حکم  بموجب درخواست   : به  محکوم 
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   ۹۵۰۹۹۷66۹۳۸۰۰۱6۸ مربوطه 
۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۰۸/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۹۵/۵/۱۷ لغایت تاریخ اجرای حکم 
مطابق شاخص بانک مرکزی صادر و به پرداخت نیم عشر دولتی محکوم میگردد .

مسئول دفتر شهبه شورای حل اختالف شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
)ره( شهرستان خرم آباد – سروگل بارانی بیرانوند. 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له / محکوم لهم : 

انقالب  –خیابان  آباد  –خرم  لرستان   : نشانی  به  فرزند غالم رضا  دادفر  ۱-سجاد 
خیابان کریم منصوری پالک 6۹  

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم : 
۱-مرتضی شاهوردی  فرزند ---- به نشانی : لرستان –خرم آباد –مجهول المکان 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   : به  محکوم 
 ۹۵۰۹۹۷66۹۰۱۰۰۲4۰ مربوطه  دادنامه  شماره  و   ۹۵۱۰۰۹66۹۰۱۰۰۳۷۷
محکوم علیه محکوم است به مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
تاریخ  از  تادیه  بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر  ۳/۱۲۰/۰۰۰ ریال 

واخواست تا یوم االداء در حق محکوم له می باشد. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 
شهرستان خرم آباد – اسماعیل فالح نژاد  

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی معتقدند 
که بهترین راه برای ایجاد اشتغال پایدار مناطق مرزی 
توسعه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و گسترش و حرفه 

ای شدن بازارچه های مرزی است.
خبرگزاری خانه ملت؛ تجارت خارجی نقش قابل 
مالحظه ای در توسعه پایدار دارد. اقتصاددانان اهمیت 
ویژه ای برای تجارت خارجی در روند توسعه مناطق 
مرزی و ملی قائل هستند و از آن به مثابه موتور رشد 
اقتصادی نام می برند. مبادالت منطقه ای در نواحی 
مرزی، هم در جهت توسعه اقتصادی های محلی و 
هم برای توسعه تجارت و همکاری های منطقه ای، 
مفید است.ایجاد بازارچه های مشترک مرزی از شناخته 
شده ترین روش های توسعه مناطق مرزی به شمار می 
رود و امروزه بیشتر کشورهای جهان تالش می کنند 
برای توسعه مناطق مرزی، برقراری عدالت اقتصادی و 
اجتماعی و گسترش همکاری های متقابل منطقه ای، 
اقدام به تأسیس چنین بازارچه هایی نمایند.از اهداف 
اولیه ایجاد بازارچه های مرزی ارتقاء بخشیدن به سطح 
زندگی اقتصادی مردم مرزنشین، ایجاد اشتغال سالم، 
تأمین درآمد مشروع و قانونی برای مرزنشینان و کاهش 

قاچاق بوده است.
کاری که به دلیل صعب العبور و کوهستانی بودن منطقه 
توسط مردانی انجام می شود که به آن ها »کولبر« 
می گویند.کولبران)حمل کنندگان( به افرادی گفته 
می شوند که برای کسب درآمد زندگی خود مجبور به 
حمل اجناسی بین دو طرف خط مرزی روی دوش 
خود می شوند. آن ها بیشتر در استان های آذربایجان 
غربی، کردستان، کرمانشاه مشغول به کولبری هستند و 
از روی ناچاری در قبال دستمزد ناچیز اقدام به حمل و 
ورود کاالی خارجی از نقاط غیررسمی می کنند. بیشتر 
این اجناس تلویزیون، کولر، بخاری، سیگار، الستیک 

خوردرو، پوشاک و منسوجات می باشد.
کولبری در استان های مرزی بیشتر رواج دارد و جزو 
بیشتر  و  کارها محسوب شده  از خطرناکترین  یکی 
تشکیل  میانسال  افراد  و  جوانان  را  کولبر  کارگران 
می دهند که فقط برای امرار معاش روزانه خود به این 

شغل خطرناک روی  آورده اند.
استان های  اقتصادی  توسعه  شاخص های  مقایسه 
مرزی با دیگر مناطق کشور، از وجود نابرابری در امر 
سرمایه گذاری و توجه دولت به این مناطق حکایت دارد 
که باعث شده است اهالی شهرهای مرزی به این شغل 
پرمخاطره روی آورند. یکی از عوامل اصلی گسترش این 
شغل خطرناک،  نبودن فرصت های شغلی- همچنین 
نبود کارخانجات، سیستم سرمایه گذاری در شهرهای 

مرزی و  روی آوردن کارگران به کولبری  است.
حدود ۱6 نفر در نزدیکی روستای بیوران علیا در منطقه 
سرچشمه قره دان از توابع شهرستان سردشت استان 
آذربایجان غربی گرفتار بهمن شده که این حادثه باعث 
مرگ 4 نفر شد  و 6 نفر از آنها را راهی بیمارستان کرد 

تا سفر این گروه از کولبران پایان تلخی داشته باشد.
این در حالی است که مقام معظم رهبری در بسیاری 
از فرمایشات خود به موضوع قاچاق و ضرورت برخورد 
با آن تاکید داشته اند، اما در این باره می گویند:» مراد 
من از قاچاق، فالن کوله بَِر ضعیِف بلوچستانی نیست که 
می رود آن طرف یک چیزی را برمی دارد روی کول 
خودش می آورد این طرف؛ اینها که چیزی نیست، اینها 
اهمیتی ندارد؛ با آنها مبارزه هم نشود اشکالی ندارد بلکه 
من قاچاق های سازمان یافته بزرگ را می گویم؛ ده ها 
کانتینر یا صدها کانتینر اجناس گوناگون قاچاق وارد 

کشور بشود.
 در همین حال؛ نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت با قائل شدن تفاوت 
میان قاچاقچیان دانه درشت و کولبران  تاکید کردند: 
تنها راه عدم اقبال و اقدام جوانان مرزنشین و پدران 
آن ها به کولبری، داشتن شغلی پایدار و آبرومند برای 

گذران زندگی و تامین معیشت خانواده است.
دولت الیحه ساماندهی اقتصاد مرزنشینان را ارائه دهد

بر  بران  به مرگ کوله  اشاره  با  محمدقسیم عثمانی 
اثر سقوط بهمن، گفت: مرگ کولبران حادثه تلخ و 
جانکاهی بود که همگان را بشدت متأثر کرد و دل 
همه را به درد آورد؛ ولی واقعیت این است که  تأسف 
و تسلیت هر چند ممکن است برای موج سواران آب 

داشته باشد، ولی برای کوله بران نان نخواهد 
شد.

وی ادامه داد: باید از این اتفاق تلخ به عنوان 
یک فرصت برای پایان دادن به رنج کوله بری 
عده  یک  سواری  موج  آغاز  نه  کرد؛  استفاده 
خاص. باید برای بهبود معیشت و پایان کوله 
بری مرزنشینان طرحی نو در انداخت و نسخه 
ای بپیچیم که هر روز شاهد چنین اتفاقاتی در 
مرزهای کشور عزیزمان نباشیم. این بار را هم 
تسلیت بگوییم ، روز بعد، هفته بعد و ماه بعد 

را چه باید کرد؟
 نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسالمی، 
با بیان اینکه دولت و مجلس باید برای اشتغال 
در کشور به صورت عام و اشتغال در مناطق 
مرزی به طور خاص، تدبیر مشترکی بیاندیشند، 
یعنی  کشور  امروز  مشکل  بزرگترین  افزود: 
بیکاری اگر به صورت کامل هم حل نشود، باید 
حداقل کم رنگ شود و ادامه شرایط فعلی چه 
در کل کشور و چه در مناطق مرزی، منجر به 
بحران های آتی خواهد شد که به این راحتی 

نمی توان آن را حل و مهار نمود.
 عثمانی با تاکید براینکه دولت باید یک اقدام سریع و 
جدی برای حل این معضل انجام دهد، ادامه داد: باید 
با پرهیز از آمارهای صوری، برای اشتغال درکشور از 
ِخرد جمعی بهره گرفت و به دور از سیاسی کاری و 
سیاست زدگی، تدبیری امیدبخش برای جوانان کشور 
که پتانسیلی عظیم برای رشد و توسعه کشور هستند، 

اندیشیده و اجرا شود.
 وی با بیان اینکه مرز ذاتاً با تهدیدها و فرصت هایی 
به  از فرصت های مرز  باید  یادآور شد:  است،  همراه 
صورت کامل استفاده کرد، تا تهدیدهای آن به حداقل 
برسد و چنانچه از فرصت های مرزی درست استفاده 
نشود، به صورت خودکار تهدیدهای مرزی تشدید شده 
و قّوت می گیرد که الزم است به صورت کارشناسی و 
همه جانبه موضوع مرز، اقتصاد مرز و امنیت مرز مورد 

بررسی و دقت نظر قرار گیرد.
 عثمانی با اشاره به اینکه امنیت مرزها به اقتصاد آن 
وابسته است، افزود: نمی توان اقتصاد مرز را از امنیت 
مرز جدا کرد، ساکنان مرز های کشور، مرزبانان بی 
جیره و مواجبی هستند که با حضور و سکونت خود در 
مرز، یک دژ مستحکم در مقابل بیگانگان ایجاد کرده اند 
و آنان سربازانی هستند که در همه حال و با هر نفس 
شان  در لباس شخصی خود به کشور خدمت می کنند.
 وی ادامه داد: باید پذیرفت که سربازان گرسنه نمی 
توانند مدافعان خوبی برای کشورمان باشند و چه بسا 
ممکن است با لقمه نانی از دست دشمن، دچار انواع 

مسمومیت  شوند.
عثمانی تصریح کرد: وظیفه دولت است که معیشت 
مرزنشینان را به عنوان سربازان مرزدار که در معرض 
آسیب هستند، تأمین کند تا این مردم بتوانند به نقش 
دفاعی و بازدارندگی خود عمل کنند که اگر این مردم 
تأمین معاش شوند، بهترین مرزبان برای کشور خواهند 

بود.
 وی با بیان اینکه در مرزها باید سرمایه گذاری های 
اشتغال زا صورت گیرد، افزود: در عمل این امر تا بحال 
ممکن نشده است و پیشنهاد زیبایی است که چندان 
امیدی به عملیاتی شدن آن نیست. صاحبان سرمایه که 
اکنون در مرکز کشور هم حاضر به انجام سرمایه گذاری 
نیستند آیا حاضرند در نقاط نزدیک به مرز سرمایه 

گذاری کنند؟
 عثمانی ادامه داد: سرمایه گذاران به دنبال این هستند 
را  بذر سرمایه گذاری خود  نقطه،  ترین  امن  در  که 
بکارند چون سرمایه گذاران از لحاظ رفتار اقتصادی، ذاتاً 
محتاط هستند و نگران سرمایه خود هستند و در عمل 
سرمایه گذاران چندانی نمی توان یافت که حاضر به 

سرمایه گذاری در مناطق مرزی شوند.
اساسی،  قانون   44 اصل  موجب  به  شد:  یادآور   وی 

اقتصادی  های  فعالیت  در  گذاری  سرمایه  از  دولت 
غیرحاکمیتی منع شده است و این ممنوعیت به کل 
کشور مربوط می شود و عمالً دولت به صورت مستقیم 
وارد فاز سرمایه گذاری در پروژه های انتفاعی نمی شود.
زیرساخت های  باید  نظر حقیر دولت  به  افزود؛   وی 
توسعه را در مناطق مرزی فراهم نماید و این مناطق که 
از ساخت زیرساخت ها در طول تاریخ، محروم مانده اند 
باید با تبعیض مثبت در مورد این مناطق، یک جهش 
ایجاد کرد تا فاصله شاخصهای زیرساختی این مناطق 

به میانگین کشوری در کوتاه ترین زمان، نزدیک شود.
بخش  نه  وقتی  گفت:  مجلس  رئیسه  هیئت   عضو 
خصوصی و نه بخش دولتی در مناطق مرزی سرمایه 
گذاری نمی کنند باید چاره دیگری اندیشید، یکی از 
منطقی ترین و بهترین راه ها، استفاده از ظرفیت مرزی 

برای تأمین معاش مرزنشینان است.
وی ادامه داد: مجوزهایی که به صورت موردی به افراد 
نورچشمی و صاحب نفوذ داده می شود، می تواند به 
صورت ُخرد به خود مرزنشینان واگذار شود و معاش 
آنان نسبت به وضعیت کوله بری فعلی ارتقا یابد، واردات 
برخی از کاالهای ُمجاز با تعیین سهمیه، بین مرزنشینان 
از  تا مردم مرزنشین در کنار تهدیدها،  تقسیم شود 
فرصت مرزها نیز منتفع شوند؛نه اینکه تهدیدها متوجه 

مردم و فرصت ها متوجه دیگران شود.
 نماینده مردم بوکان در مجلس دهم، ادامه داد: در مرزها 
کسانی هستند که با استفاده از رانت های خاص، مجوز 
ورود چند هزار تُن خشکبار و میوه و امثال آن را می 
گیرند، که اگر همین مقدار واردات بین مردم مرزنشین 
تقسیم شود و این میزان واردات توسط خود مرزنشینان 
انجام گیرد، مشکل معیشت مرزنشینان حل خواهد شد. 
به هرحال باید منافع ظرفیت مرزی و مزیت های مرز به 
مرزنشینان اختصاص یابد نه به رانت خوارانی که از این 
و آن نامه و مجوز می گیرند و بدون تحمل هیچ درد و 

رنجی میلیاردها تومان به جیب می زنند.
 وی یادآور شد: مردم مرزنشین ما با حضور و استقرار 
خود در این مناطق، به سایر نقاط کشور امنیت هدیه 
می کنند و اگر منابع کمکی دولت به این مناطق بیشتر 

باشد، کامالً عادالنه و منصفانه است.
عثمانی با اشاره به اینکه  حتی خواب مردم مرزنشین 
در خانه هایشان به مثابه دیدبانی آنها برای امنیت کشور 
است، افزود: وظیفه دولت است که به این دیدبانان بی 
اجر و مزد، امکانات بیشتری اختصاص دهد و باید کمک 
ویژه به شهرداریها و دهیاریهای مناطق مرزی، پرداخت 
یارانه بیشتر به مرزنشینان و ایجاد ردیف اعتباری خاص 
برای توانمندسازی مناطق مرزی و توسعه آنها صورت 

گیرد.
 وی ادامه داد: پرداخت تسهیالت بدون بهره برای تجارت 
قانونمند مرزنشینان و نیز تقویت بنیه کشاورزی و تأمین 
آب و امکانات الزم برای کشاورزی و دامداری در مناطق 

مرزی از راهکارهای دقیق، علمی و کاربردی است که 
مرزنشینان  مالی کل  و  اقتصادی  تواند وضعیت  می 
کشورمان را تغییر دهد، ولی متأسفانه دولت ها در طول 

تاریخ از این راهکارها چندان بهره ای نگرفته اند.
 عثمانی با بیان اینکه قاچاق کاال بزرگترین مانع در مسیر 
اشتغال و تولید و رونق اقتصادی است، افزود: الزم به 
ذکر است که این کوله بران نیستند که در اقتصاد کشور 
خلل ایجاد می کنند بلکه باندهای مافیایی هستند که 
قطار قطار از مرزها می گذرند و در هر روز معادل کل 
بار یکسال کوله بران کشور را بدون هیچ درد و رنج 
و مجوزی وارد کشور می کنند که باید دستگاه های 
ذیربط برای بستن راه آنها، در عمل اقدامی قاطع انجام 

دهند و تدبیری بیاندیشند.
 وی با تاکید بر اینکه به دلیل داشتن بار مالی، مجلس 
ادامه  کند،  ارائه طرح  به  اقدام  تواند  نمی  رأساً  خود 
داد: این دولت است که باید با بهره گیری از ظرفیت 
کارشناسی ، اقدام به تهیه و پیشنهاد الیحه ساماندهی 
معیشت مرزنشینان کند تا با همکاری مجلس شورای 
اسالمی برای ساماندهی اقتصاد مرزنشینان کشور قانونی 
تصویب شود و با تصویب و اجرای آن از این به بعد شاهد 
کوله بری و حوادث تلخی که معیشت و زندگی کوله 

بران را تهدید می کند،  نباشیم.
عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: 
با تصویب این الیحه در مجلس شورای اسالمی، راهکار 
عملی برای بهبود معیشت مرزنشینان فراهم خواهد شد 
و کوله بران بیش از این مورد استثمار قاچاقچیان کالن 
و سازمان یافته، قرار نمی گیرند و در آینده شاهد مرگ 
پدران و پسران ایران زمین برای کسب نان فرزندانشان 

در مرزها نخواهیم بود.
 ایجاد منطقه آزاد بهترین راهکار برای اشتغال

 کولبران است
رسول خضری با اشاره به مشکالت کولبران و ضرورت 
ایجاد اشتغال پایدار برای مردم مناطق مرزی گفت :ما 
در مناطق مرزی بهترین کاری که می توانیم انجام 
دهیم،برای کولبران این است که بیاییم واقعا از ظرفیت 

های مناطق آزاد استفاده کنیم.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: اعطای مجوز مناطق آزاد تجاری و 
صنعتی به عنوان بهترین راهکاری است که می تواند 
فرصت های شغلی بیشماری را نه تنها برای مرزنشینان 
بلکه برای بقیه استان های دیگر نیز فراهم کند که 

بیایند در مرزها شاغل می شوند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی افزود: 
مثال شهر پیرانشهر با استان اربیل در ارتباط است و 
مرز رسمی دارد و سردشت نیز دارای مرز رسمی با 

سلیمانیه  است.
خضری تصریح کرد: چرا نباید از ظرفیت دو مرزی که 
این همه ظرفیت دارد و  ۹۹ درصدصادرات محور است 

و پتانسیل بسیاری برای جذب سرمایه گذاری 
خارجی دارد استفاده کرد و متاسفانه با این 

موضوع سلیقه ای برخورد می شود.
وی خاطرنشان کرد: من از روز اول و از سال ۹۱ 
که وارد مجلس شدم با توجه به ظرفیت هایی 
که در منطقه وجود دارد؛درخواست منطقه آزاد 

تجاری صنعتی کردم ما به آن توجهی نشد.
کردستان عراق مصرفی ترین بازار 

خاورمیانه است
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس 
شورای اسالمی در ادامه با بیان اینکه هر دو 
شهر پیرانشهر و سردشت بالغ بر ۲4۰ کیلومتر 
عنوان  به  عراق  کردستان  با  مشترک  مرز 
مصرفی ترین بازار خاورمیانه دارد افزود: میزان 
مبادالت آن  از ۱۲ میلیارد دالر در سال نیز 
عبور کرده ؛ که معادل سه برابر مبادالت تجاری 

ایران با کشور آلمان است.
خضری تصریح کرد: چه می خواهیم بهتر از 
این که این منطقه هم نزدیک منطقه مااست 
اشتراکات  دارای  ما هم  با مردم  آنها  و مردم 
ها  این  با  که  بهتر  چه  و  هستند  بسیاری  فرهنگی 
مراودات داشته باشیم. مصرفی ترین بازار هستند.هزینه 
های حمل و نقل بسیار کمی هم می برد و سودآوری 

خوبی برای کشور دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد: ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی می تواند بهترین 
راه برون رفت و راهکار و عالج این چاره باشد در حالی 

که ما بارها این موضوع را گفته و پیگیری کرده ایم.
خضری تصریح کرد: متاسفانه استاندار آذربایجان غربی 
همکاری نمی کند و انگار برای او اهمیتی ندارد،بارها از 
منطقه آزاد ماکو بازدید کرده اما تنها دوبار به صورت 
گذری به منطقه ما آمده است؛در حالیکه سردشت و 
پیرانشهر با توجه به وضعیت استراتژیکی که دارند سوق 
الجیشی است و هر کدام از این شهرها به اهمیت یک 

استان است.
وی تاکید کرد : پس از انسداد مرزها به دلیل آن که نه 
کارخانه ای و نه اشتغالی در مناطق مرزی وجود داشت، 
برای  معیشتی  عدیده  باعث مشکالت  به خود  خود 
مرزنشینان شد؛در حالیکه کوله بری شغل نیست و بیمه 
ندارد و کولبران با حمل بارهای ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلویی در 
مخاطرات جانی هستند و دیه و آینده ای هم ندارند و 
در نتیجه آنها نیازمندحمایت دولت هستند؛چراکه طبق 
اصول ۳، ۲۹ ، 4۳ و ۵۰ قانون اساسی دولت مسئولیت 
سالمت ،شغل و بیمه جامعه را بر عهده دارد از این رو 

دولت باید این افراد را بیمه کند.
اسالمی  شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
خاطرنشان کرد: متاسفانه 4 نفردر سردشت و یک نفر 
در پیرانشهر جان خود را از دست داده و زیر بهمن مانده 
اند که پرداخت دیه به خانواده آن ها باید در سرلوحه 
کار دولت قرار بگیرد؛ما این موضوع را مطرح کرده و از 
طریق مجلس آن را پیگیری می کنیم و به وزارت کار 
و ریاست جهوری نامه نوشته ایم که در این راستا ما را 

یاری کنند.
 برخی تنها با تماس تلفنی درآمدهای میلیاردی 

در مرزها کسب می کنند
جالل محمود زاده درباره وضعیت کنونی کوله برها 
درمناطق مرزی،گفت: متاسفانه کوله برها در  مناطق 
مرزی با نرخ بسیار پایین کاالها را در شرایطی حمل 
می کنند که  حتی نمی توان در این مسیرها  به 
سادگی حرکت کرد،چه برسد به حمل  بار ؛بنابراین 

باید هرچه سریعتر این تبعیض برداشته شود.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسالمی،تصریح 
کرد:برخی درآمدهای میلیاردی را بدون آنکه در مرزها 
حضور داشته باشند کسب می کنند؛اما  از سوی دیگر 
در شهرها و مناطق مرزی جوانانی داریم که به خاطر 
۱۰۰ هزار تومان  در شرایط سرما و گرما محموله 
سنگین را جابجا می کنند و متاسفانه در چند روز  

گذشته  تعدادی ازکوله برهای ما زیر بهمن مدفون 
شدند.

عضو هیئت رییسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع  
نماینده  عنوان  به  ما  اینکه  بیان  با  مجلس  طبیعی 
حق  از  که   خوردیم  قسم  اسالمی  شورای  مجلس 
شود،  دفاع  گیرند  می  قرار  ظلم  مورد  که  افرادی 
یادآورشد: وجدان انسانی  مردم تحت تاتیر وضعیت 
سریعتر   هرچه  باید  و  است  گرفته  قرار  برها  کوله 

وضعیت کوله برها بهبود بخشید شود.
با اشاره به ضرورت اشتغال  عبدالکریم حسین زاده 
پایدار  برای مرزنشینان گفت: در حال حاضر چند 
مصوبه در حوزه های مختلف برای مناطق مرزی وجود 
دارد و طرحی از سوی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
برای توانمندسازی و بازسازی روستاهای جنگ زده 

مرزی در حال اجراست.
شورای  مجلس  در  اشنویه  و  نقده  مردم  نماینده 
زمان  در  مرزی  مناطق  مردم  کرد:  تصریح  اسالمی 
با  و  اند  بوده  سرزمین  این  مرزبان  و  مرزدار  جنگ 
گرفتاری های بسیاری که در مسیر برای آن ها بوجود 

آمده  امروز،با افتخار و سربلندانه ایستاده اند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: ما اگر به دنبال رفع 
مشکالت مردم  مناطق مرزی هستیم؛ باید طرح های 
متعددی را در حوزه اشتغال مرزها را ببینیم و بودجه 
و اعتبارات ویژه برای مناطق مرزی اختصاص دهیم تا 
نرخ بیکاری کاهش یافته و اشتغال پایدار ایجاد شود.

در  اشتغالزایی  های  طرح  اجرای  اینکه  بیان  با  وی 
مناطق مرزی را می توان به صورت پایلوت از کولبرها 
و کسانی که در معرض مخاطرات مرزی قرار دارند، 
آغاز کنیم، افزود:باید برای آن ها واحدهای تولیدی و 
کارگاهی تاسیس کرد و امنیت شغلی آن ها را با بیمه 
تامین اجتماعی تامین و تضمین کرده و از تولیدات 

خود آن ها برای صادرات استفاده کرد.
پایدار  اشتغالزایی  برای  اقدام  با  کرد:  تاکید  وی 
مرزنشینان  به جای اینکه مرز تبدیل به محل تلفات 
جانی آن ها شود؛محل تردد کاال می شود و این نگاه 
بازرگانی و  به مکانی  را تبدیل  واقعی است که مرز 
این  و  کرد  خواهد  ملی  امنیت  تامین  برای  تجاری 
رویکرد با  تامین امنیت مرزها با نگاه امنیتی بسیار 

متفاوت است.
با  اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
تاکید بر اینکه باید به جای نگاه تهدید محور نگاه 
فرصت محور به مرز داشته باشیم، افزود: داشتن این 
نگاه نیازمند سرمایه گذاری است و همین توسعه و 
سرمایه گذاری، امنیت را به دنبال خود دارد و ما به 
صرف سرمایه گذاری در مقام حراست و حفاظت از 
مرزهای خودمان برمی آییم، از این رو تنها راه توسعه 
مناطق مرزی و رسیدگی به معیشت مردم مرزنشین 

سرمایه گذاری در این مناطق است.
حسین زاده همچنین با اشاره به نقش بازارچه های 
خاطرنشان  مرزنشینان  زندگی  وضعیت  در  مرزی 
کرد: متاسفانه بازارچه های مرزی کارکردهای حرفه 
ای ندارد و بیشتر معابر مرزی در این مناطق مسدود 
است که این موضوع مشکالت عدیده ای برای مردم 
ایجاد کرده است. این نماینده مجلس تصریح کرد: 
اگر بدنبال حل این مشکالت هستیم، بازارچه های 
مرزی باید توسعه حرفه ای پیدا کنند و به بازارهای 
کشورهای پیرامون به صورت گسترده وصل شوند و 

برای معابر نیز فکر اساسی شود.
نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شوری اسالمی 
نیز  آزاد  باید مناطق  راستا  این  براینکه در  تاکید  با 
توسعه پیدا کنند، تاکید کرد: متاسفانه ظرفیت مناطق 
آزاد از جمله منطقه آزاد ماکو که در شمال استان 
آذربایجان غربی قرار دارد، رها نشده و محدود است 
در حالی که باید زمینه ای فراهم شود که ازظرفیت 
های منطقه آزاد تمام استان بهره  مند شده و منطقه 

آزاد موجب توسعه استان شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید 
و  بین کشوری  تعامالت  و  رایزنی  مسئله  این  کرد: 
چندکشوری را می طلبد و بهتر است که دولت برای 
ها  استان  به  را  خود  اختیارات  آزاد  مناطق  توسعه 
تفویض کند و استاندار را مامور توسعه مناطق آزاد 

و ساماندهی بازارچه های مرزی کند.

غم نـان در بـرابر جـان کـولبران
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کمبود محسوس پرستار مرد
 در کشور

یک پرستار نمونه در بیمارستان امام حسین )ع( 
زنجان گفت: در حدود دو دهه پیش کمبود چندانی 
از نظر نیروی مرد احساس نمی شدف اما آن ها هم رو 
به بازنشستگی می روند و جامعه کمبود پرستار مرد 

را احساس می کند.
از  تجلیل  آئین  حاشیه  در  اسماعیلی«  »ابراهیم 
پرستاران نمونه بیمارستان امام حسین)ع( زنجان، 
در جمع خبرنگاران با بیان این که حدود ۱۱ سال 
می کند،  فعالیت  مذکور  بیمارستان  در  که  است 
نخست  مرحله  در  نمونه  پرستاران  کرد:  اظهار 
کسانی هستند که به کار خود و هم نوعان شان عشق 

می ورزند.
وی ادامه داد: بیماران بعد از امید به خداوند با رفتار و 
برخورد پرستاران به زندگی دلگرم می شوند. پرستار 
باید عالوه بر اهتمام برای درمان بیمار، روح و روان 
او را نیز لمس کند و همراه او باشد، چون بیمار از 
نظر جسمی به حد کافی درد می کشد و پرستاران 
باید طوری رفتار کنند که حداقل روح بیمار در 
آرامش باشد.اسماعیلی افزود: پرستاران باید از نظر 
به کارشان عالقه داشته  و  باشند  قدر  نیز  علمی 
باشند. البته حرفه پرستاری دومین شغل سخت دنیا 
است و پرستاران با مشکالت زیادی دست و پنجه 
نرم می کنند. به عنوان مثال در کشورهای پیشرفته 
پرستار موظف است که در هفته، ۳6 ساعت کار 
کند، اما در ایران پرستاران باید 44 ساعت در هفته 
کار کنند و با اضافه کاری به ۱۰۰ ساعت در هفته 

می رسد.
از جمله  بیمارانی  متأسفانه  وی خاطرنشان کرد: 
اعصاب و روان از جامعه طرد می شوند در صورتی که 
روحیات بسیار لطیفی دارند. نیاز مردم به پرستاران 
نمی شود،  هرکسی  نصیب  که  است  نعمتی  نیز 
از همین رو باید قدردان باشیم و از بدرفتاری های 

برخی بیماران رنجیده  خاطر نشویم.

بزرگترین فاجعه انسانی قرن
 در کمین پایتخت نشین ها

در حال حاضر از حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
ساختمان در تهران تنها 4 درصد آن ها بازسازی و 
نوسازی می شوند؛ به گفته محققان کشور ۹6 درصد 
تهران  احتمالی  زلزله  زمان  در  موجود  سازه های 

می توانند بزرگترین فاجعه انسانی را پدید آورند.
دکتر فریبرز ناطق الهی، عضو هیات علمی پژوهشگاه 
بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله اظهار کرد: 
بر اساس آمارهای موجود، تهران حدود یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار بنا دارد که 4 درصد از این میزان در هر 
سال یا مورد بازسازی قرار می گیرند و یا دوباره سازی 

می شوند.
وی با بیان اینکه این امر نشان می دهد که بسیاری 
از ساختمان های تهران قدیمی هستند، اظهار کرد: 
بسیاری از این سازه ها مشکل دارند؛ چراکه بیشتر 
این ساختمان ها در دهه های گذشته ساخته شده 
است و چون در آن زمان الزام قانونی برای رعایت 
ضوابط زلزله نبوده است؛ از این رو بیشتر ساختمان ها 
فاقد استانداردهای الزم برای زلزله هستند و یا اگر 

ضوابط رعایت شده باشند، شرایط الزم را ندارند.
ناطق الهی با بیان اینکه این امر نشان دهنده آن 
ساختمان های  از  درصد   ۹6 سال  هر  که  است 
باشند،  سازه ای  مشکل  دارای  می توانند  کشور 
ادامه داد: در حال حاضر تنها 4 درصد از سازه ها 
بازسازی و نوسازی می شوند و از سوی دیگر ما 
استانداردهای  فاقد  از سازه های  زیادی  با حجم 
لرزه ای مواجه هستیم که می تواند در زمان زلزله 
احتمالی تهران بحران ساز در سطح جهانی باشند.

این محقق با بیان اینکه پیش بینی می شود که 
زلزله احتمالی تهران زلزله ای با بزرگای بیش از ۷ 
ریشتر باشد، تاکید کرد: زلزله تهران به بزرگترین 
انسانی در قرن اخیر تبدیل خواهد شد؛  فاجعه 
از این رو باید به سازه ها توجه بیشتری صورت 

داشته باشیم.
گفت:  منجیل  و  رودبار  زلزله  به  اشاره  با  وی 
این زلزله بزرگ، فعالیت هایی در زمینه  از  پس 
سازه ها شروع شد؛ ولی متاسفانه بعد از مدتی به 
تناسب اینکه مساله تبدیل به یک امر سودآور و 
درآمدزا شد، از چارچوب اصلی، خارج و به بازاری 
ادعای  افراد  این  تبدیل شد.  افراد سودجو  برای 
مقاوم سازی سازه ها را داشتند و مشکل کشور در 

این زمینه ابتر ماند.
از زلزله  اینکه پس  با بیان  ناطق، در عین حال 
ایران  در  زلزله شناسی  علم  منجیل  و  رودبار 
در  که  اقداماتی  با  داد:  ادامه  کرد،  پیشرفت 
پژوهشگاه زلزله انجام شد، امروزه ایران در سطح 
جهانی در زمینه زلزله مطرح است و حرف هایی 
نتایج  شدن  تبدیل  تا  ولی  دارد؛  گفتن  برای 
در  اجرایی  الزامات  به  پژوهشگاه  این  تحقیقات 
فاصله  مهندسی  نظام های  و  شهرداری ها  سطح 

زیادی داریم.
بین المللی  پژوهشگاه  علمی  هیات  عضو 
از  تاسف  ابراز  با  زلزله  مهندسی  و  زلزله شناسی 
سازه ها  درباره  را  الزم  دقت  شهرداری ها  اینکه 
تایید  به  شهرداری ها  عموما  شد:  یادآور  ندارند، 
ولی  اکتفا می کنند؛  از سوی مهندسان  نقشه ها 
با توجه به فاجعه ای که در ساختمان پالسکو رخ 
داد، مشاهده می شود که این ادعای شهرداری ها 

صحیح نیست.
ملی  مساله  یک  را  سازه ها  ساخت  نحوه  وی 
دانست و یادآور شد: از این رو الزم است دفاتری 
ولی  ایجاد شود،  بررسی تخصصی سازه ها  برای 
متاسفانه همواره پای افراد سودجو در این مسایل 
باز می شود؛ از این رو نیاز است تا چارچوب های 

مورد نیاز در این زمینه تغییر کند.
ساختمان  یک  از  بازدید  به  نمونه  برای  وی 
گزارش  این  در  کردو  اشاره  دولتی  بلندمرتبه 
به  این ساختمان،  بازدید  از  ایسنا گفت: بعد  به 
ساختمان  این  که  کردم  اعالم  منطقه  شهردار 
این  و  نشد  داده  اثر  ترتیب  ولی  ریخت؛  خواهد 
در حالی است که در صورت ریزش این ساختمان 
عالوه بر از دست رفتن منابع مالی، موجب بروز 

بحرانی همانند فاجعه پالسکو خواهد شد.

استفاده از خمیرمرغ در تولید
 سوسیس و کالباس غیرقانونی است

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر لزوم تشدید نظارت 
سازمان غذا و دارو بر فرآیند تولید سوسیس و کالباس تاکید کرد و گفت: 
به صورت جدی می طلبد سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد نظارتی، نظارت 

بیشتری را بر این امر داشته باشد.
محمدنعیم امینی فرد درباره اظهارات مطرح شده مبنی بر اینکه استفاده از 
خمیرمرغ در تولید کالباس و سوسیس، همبرگر و حتی کباب کوبیده، با 
بیان اینکه ضوابط و استانداردهای تهیه، فرآوری و پخت موادغذایی را وزارت 
بهداشت تعیین می کند، گفت: تمامی استانداردهایی که از سوی سازمان 

غذا و دارو ابالغ می شود مورد تایید است.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسالمی، با یادآوری اینکه قوانین و 
آیین نامه های مشخصی در رابطه با اعمال استاندارد مواد غذایی وجود دارد، 
استفاده از خمیرمرغ را در تولید سوسیس و کالباس غیرقانونی دانست و 
افزود:  استفاده از گوشت دور ریختنی در تولید خمیر مرغ مورد تایید نیست 
و به صورت جدی می طلبد سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد نظارتی، نظارت 

بیشتری را بر این امر داشته باشد.
امینی فرد بر لزوم تشدید نظارت سازمان غذا و دارو بر فرآیند تولید سوسیس 
و کالباس تاکید کرد و گفت: چنانچه استفاده از خمیر مرغ در تولید فرآورده 
های غذایی مانند سوسیس، کالباس و همبرگر از سوی سازمان غذا و دارو 
محرز شود این دستگاه طبق مقررات و ضوابط باید نسبت به پلمب کارخانه 
و همچنین برخورد جدی و قاطع با تولید کنندگان این محصوالت اقدام 

کند.
وی با تشریح عوامل روی آوردن افراد به مصرف فست فودها، افزود: با توسعه 
زندگی شهری استفاده از فست فودها میان مردم رواج پیدا کرده است و 
همچنین ارزان بودن قیمت این فرآورده ها نسبت به سایر مواد غذایی نیز 
مزید بر علت شده در کنار این سیر نزولی میزان سرمایه ای که خانوارها 
طبق آمارهای سازمان برنامه و بودجه در سال های اخیر به سبد مواد غذایی 
اختصاص می دهند از جمله عوامل گرایش افراد به سمت مصرف فست 

فودها است.

اعمال طرح ترافیک و زوج و فرد برای 
موتورسیکلت ها

برای  راهور  پلیس  انتظامی گفت:  نیروی  ترافیک شهری  پلیس  رئیس 
ساماندهی موتورسواران در سطح شهر تمهیداتی را در نظر دارد.

سرهنگ داوود قاسمیان با اشاره به اینکه گسترش سیستم حمل و نقل 
عمومی مانند مترو و اتوبوس ها و خطوط بی.آر.تی و دسترسی آسان 
به این سیستم ها، باعث استفاده کمتر از موتور می شود، افزود: در کنار 
این امر ایجاد محدودیت های شخصی برای موتورسیکلت ها مثل طرح 
ترافیک، طرح زوج و فرد جزو طرح هایی هستند که می توانند به ساماندهی 

موتورسیکلت در سطح شهر کمک کنند. 
رئیس پلیس ترافیک شهری با بیان اینکه ساماندهی مراکز تجاری و اداری 
در نقاط مختلف شهر به کاهش سفرهای درون شهری و استفاده کمتر ار 
موتور سیکلت کمک زیادی می کند، افزود: مراکز اداری و تجاری در هسته 
مرکزی شهر متمرکز شده اند و افرادی که با این مراکز سر و کار دارند،برای 

فرار از ترافیک مجبورند بعضا از موتورسیکلت استفاده کنند.
رئیس پلیس ترافیک شهری پلیس راهور نیروی انتظامی پیش از سهم 
۲6 درصدی موتورسوران در تصادفات منجر به فوت خبر داد و گفت: بعد 
از عابران پیاده، موتورسیلکت ها جزء آسیب پذیرترین تردد کنندگان در 

سطح شهر هستند.
سرهنگ قاسمیان افزود: در ۹ ماهه اول امسال، موتورسیکلت ها در ۲6 

درصد از تصادفات فوتی سهم داشتند.
وی ادامه داد: بیشترین مرگ و میر موتورسوارها در استان های فارس، قم، 

تهران بزرگ، سیستان و بلوچستان و شرق تهران بوده است.
رئیس پلیس ترافیک شهری پلیس راهور ناجا با بیان اینکه حدود ۱۰ 
میلیون دستگاه موتورسیکلت در چرخه ترافیک وجود دارد ، گفت: طبق 
آمار ۹ ماهه امسال بیشترین علل مرگ و میر موتورسوارها، استفاده نکردن از 
کاله ایمنی، رعایت نکردن مقررات راهنمایی و رانندگی و تخطی از سرعت 

مجاز بوده است.

تشکیل هلدینگ بیمارستانی میالد
 با هدف ارتقاء خدمات درمانی

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در جهت تفکیک وظایف خریدار 
و تولید کننده درمان، هلدینگ بیمارستانی تأمین اجتماعی تحت عنوان 

هلدینگ میالد تشکیل می شود. 
به گزار ش پیام زمان، سید تقی نوربخش که برای افتتاح و آغاز عملیات 
چند پروژه بیمه ای و درمانی همزمان با دهه مبارک فجر به استان بوشهر 
سفر کرده است، اظهار داشت: تشکیل هلدینگ بیمارستانی میالد اقدام 
بسیار موثری است که سازمان تأمین اجتماعی در راستای ارتقاء خدمات 

درمانی انجام داده است.
وی ادامه داد: با تشکیل این هلدینگ بیمه شدگان تأمین اجتماعی مثل 
گذشته خواهند توانست به صورت رایگان از خدمات درمانی استفاده کنند 
ولی بیمارستانهای تحت پوشش هلدینگ میالد از بخش درمان سازمان 
تأمین اجتماعی منفک و به صورت هلدینگ اداره خواهند شد و ما از این 

هلدینگ خرید خدمت خواهیم کرد.
نوربخش افزود: با این کار سازمان تأمین اجتماعی این امکان را خواهد 
داشت که بر اساس راهبرد کلی جدا شدن تولید کننده و خریدار خدمات 
درمانی؛ نظارت بهتر و کیفیت بهتر را در خدمات درمانی بیمارستانهای تحت 

پوشش هلدینگ میالد دنبال کند. 

بلندمرتبه سازی  تأثیری
 بر آلودگی هوای تهران دارد؟

رئیس سازمان هواشناسی کشور با تاکید بر تاثیر منفی ساختمان های 
می دهد  نشان  تحقیقات  گفت:  شهری،  هوای  تهویه  در  بلندمرتبه 
ساختمان ها در آلودگی هوا تاثیر دارند، بنابراین در کالنشهرها باید قبل از هر 
نوع بلندمرتبه سازی مطالعات گردش های جوی در سطح شهر انجام شود. 

داود پرهیزکار با اشاره به اینکه در هر محلی یک سری از بادها با عنوان 
بادهای محلی وجود دارد، گفت: این بادها ناشی از شرایط منطقه است. در 
بخش های کوهستانی بادهای محلی که به بادهای کوه دشت و دشت کوه 

مشهور است در طول شبانه روز شکل می گیرند.
وی با بیان اینکه سرعت بادهای محلی پایین است، اظهار کرد: از آنجا که 
این بادها به طور محلی شکل می گیرند، سرعت باالیی ندارند، بنابراین اگر 
ساختمان سازی ها به شکلی باشد که جلوی بادهای محلی را بگیرد؛ بدیهی 

است که در تهویه طبیعی شهر اثر منفی می گذارد.
رئیس سازمان هواشناسی کشور به ایسنا گفت: بادهای کوه به دشت معموال 
در شب هنگام و از سمت کوه به سمت دشت شکل می گیرند؛ اما بادهای 
دشت به کوه در روز شکل گرفته و از سوی دشت به سمت کوه حرکت 
می کنند. از آنجا که تهران منطقه کوهستانی است این جریانات باد در 
این شهر شکل می گیرند و اگر ساختمان سازی های تهران مانع جریان های 

محلی شوند طبیعی است که انباشت آالینده ها را خواهیم داشت.
پرهیزکار با تاکید بر اینکه باید طراحی و چیدمان ساختمان های بلندمرتبه 
به شکلی باشد که روی بادهای محلی اثر منفی نگذارد، گفت: تحقیقات 
ما نشان می دهد که ساختمان ها در آلودگی هوا تاثیر دارند، بنابراین در 
کالنشهرها قبل از هر نوع ساخت و ساز بلندمرتبه نیاز داریم که مطالعات 

گردش های جوی در سطح شهر انجام شود. 

خبرخبر

کارگروه  تشکیل  از  پرورش  و  آموزش  وزیر 
به  بخشیدن  بهبود  هدف  با  معلمان  معیشت 
فرهنگیان  درمانی  و  رفاهی  مسائل  از  برخی 
خبر داد و گفت: در برنامه درازمدت، مدیران 

مدارس باید توسط معلمان انتخاب شوند.
احمدی  فخرالدین  زمان،  پیام  گزارش  به 
و  معاونان  شورای  نشست  در  آشتیانی  دانش 
تهران  پرورش شهر  و  آموزش  مناطق  رؤسای 
با تبریک ایام مبارک دهه فجر با اشاره به این 
عالیه  اهداف  تحقق  مسیر  در  باید  که  مطلب 
داشت:  اظهار  کنیم،  حرکت  انقالب  و  نظام 
است  این  بنده  نظر  مورد  برنامه های  از  یکی 
مختلف  رده های  همکاران  با  نزدیک  از  که 
نظرات  شنیدن  منظور  به  پرورش  و  آموزش 

و پیشنهادهای آنان گفت وگو کنم.
بنده  که  شوم  می  خوشحال  افزود:  وی 
در  کنید  می  احساس  اگر  و  کنید  نقد  را 
آن  دارد،  وجود  ایرادی  تصمیم گیری ها 
نقدها،  این  معتقدم  زیرا  شوید،  متذکر  را 
زد؛  خواهد  رقم  را  بهتری  تصمیم گیری های 
ضمن اینکه باید فضایی را به وجود آوریم که 
دانش آموز بتواند معلم، مدیر و وزیر را نقد کند 

تا به رشد دست یابد.
آنچه  اینکه  بیان  با  آشتیانی  دانش  احمدی 
بینش های  و  نگرش ها  می کند،  اشکال  ایجاد 
است  تربیت  و  تعلیم  نظام  به  نسبت  موجود 
باید داخل  اتفاقات  تغییر کند، گفت:  باید  که 
کالس درس بیفتد، شاید کار سختی باشد که 
حافظه محوری و کلیشه محوری جای خود را 

به آزاد اندیشی، درک صحیح مطالب و نقادی 
بدهد اما این رویکردی است که باید به وقوع 

بپیوندد.
با  دانش آموزان  ارتباط  باید  اینکه  بیان  با  وی 
شود،  برقرار  طبیعت  و  جامعه  خود،  خداوند، 
افزود: برقراری ارتباط دانش آموز با خداوند به 
این معنا نیست که این موضوع صرفاً باید در 
کالس درس دینی انجام شود بلکه تمام فضای 
به  کند؛  حرکت  مسیر  این  در  باید  آموزشی 
ریاضی  معلم  درس  طرح  هدف  دیگر  عبارت 
با  خداوند  با  دانش آموز  ارتباط  برقراری  باید 

ابزار ریاضی باشد.
دیگری  مثال  ذکر  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
طبیعت  با  آموزان  دانش  ارتباط  برقراری  در 

گفت: این ارتباط با تالیف یک کتاب درسی و 
اختصاص دو ساعت آموزشی برقرار نمی شود، 
زیرا تربیت دارای دو مقوله شامل شبه تربیت 
مواد  تنها  تربیت،  شبه  در  که  است  تربیت  و 
در  اما  می یابد  انتقال  دانش آموز  به  درسی 
تبدیل  رفتار  به  یافته  انتقال  دانش  تربیت، 
درسی  ساعات  تمام  در  باید  تفکر  می شود؛ 
در  مربی  یا  معلم  نقش  به  این  و  بیفتد  اتفاق 

کالس درس بستگی دارد.
مسئول  معلمان،  تمام  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کرد:  تأکید  هستند،  دانش آموزان  تربیت 
موضوعات  و  مسائل  که  است  این  معلم  هنر 
اجتماعی را در قالب ماده مورد تدریس خود 
به دانش آموز آموزش دهد، به طور مثال یک 

ارقام،  و  اعداد  قالب  در  باید  ریاضی  معلم 
خود  دانش آموزان  به  را  اجتماعی  موضوعات 
دهد،  رخ  اتفاق  این  اگر  که  دهد  آموزش 

یادگیری عمقی ایجاد خواهد شد.
احمدی دانش آشتیانی با تأکید بر ایجاد تفکر 
ابتدایی،  سیستمی در دانش آموزان از دوران 
از تربیت سخت  عنوان کرد: گرچه این شکل 
و زمان بر است، اما باید به عنوان یک برنامه 
استراتژیک در تربیت دانش آموزان مورد توجه 

قرار گیرد.
بر تکریم معلمان و فرهنگیان و  تأکید  با  وی 
پایبندی به این موضوع در وهله اول ادامه داد: 
این نگاه باید از ستاد به صف، از مدیر به معلم 
و در نهایت از معلم به دانش آموز تسری یابد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به این مطلب 
خود  فعالیت های  در  باید  معلم  و  مدرسه  که 
تنها چیزی  گفت:  باشند،  داشته  عمل  آزادی 
که در این موضوع باید مورد تأکید قرار گیرد، 
به  اختیار  تفویض  موازات  به  که  است  آن 
نقطه هدف و چارچوب سیاست های  مدارس، 

کلی برای آنان تعریف شود.
وزیر آموزش و پرورش برتغییر نگرش فرهنگ 
بازرسی در مدارس تاکید و تصریح کرد: هدف 
و  باشد  مسئله  حل  باید  مدارس،  بازرسی  از 
صورت  صمیمانه  فضایی  در  باید  موضوع  این 

گیرد.
با  معلمان  معیشت  کارگروه  تشکیل  از  وی 
مسائل  از  برخی  به  بخشیدن  بهبود  هدف 

رفاهی و درمانی  فرهنگیان خبر داد.

وزیر آموزش و پرورش:

کارگروه معیشت معلمان تشکیل شد

روند رو به رشد آسیب های اجتماعی 

آسیب  سیمای  گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
اجتماعی در کشور روندی رو به رشد دارد.

به گزارش پیام زمان، انوشیروان محسنی بندپی در جلسه 
شورای اداری شهرستان جوانرود، اظهار کرد: روند رو به 
جهانی  پدیده  یک  عنوان  به  اجتماعی  های  آسیب  رشد 
تنها مختص یک کشور نیست و همه کشورها با آن درگیر 

هستند.
محسنی بندپی با اشاره به حساسیت مقام معظم رهبری 
در یک سال و نیم گذشته  نسبت به موضوع آسیب های 
اجتماعی اظهار کرد: در این مدت سران سه قوه برای ارائه 
در حضور  اجتماعی  های  آسیب  زمینه  در  خود  عملکرد 

ایشان سه مرتبه گزارش ارائه داده اند.
از  رهبری  مقام معظم  ها  دیدار  این  در  داد:  ادامه    وی 
دستگاه های مرتبط با سالمت خواسته اند تا نگاه علمی تر 

و همه جانبه تر به موضوع داشته باشند. 
نهاد  تخصصی ترین  بهزیستی  مجموعه  داد:  ادامه  وی 
سازمان  مهم  راهبرد  و  است  اجتماعی  آسیب  بحث  در 
بهزیستی تالش مستمر  برای جلوگیری از شیوع آسیب 

و معلولیت هاست.
کرد:  تصریح  ادامه  در  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس   
اختالالت  گری  غربال  طرح  انجام  راستای  در  همچنین 
دستگاه  عنوان  به  بهزیستی  نیز  ازدواج  از  قبل  ژنتیکی 
انجام  زمان  است در  این  ما  و تالش  متولی معرفی شده 
و  زندگی  مهارت  های  آموزش  ارائه  با  توافقی  طالق 

فرزندپروری از این پدیده جلوگیری کنیم.

مصرف آب ایرانیان 
3 برابر میانگین مصرف دنیا 

متأسفانه  گفت:  زنجان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
امروز در کشور حدود ۲.۵ تا ۳ برابر متوسط دنیا آب مصرف 
با بیان این که مصرف بیش از   ، می کنیم.»یوسف رضاپور« 
اندازه آب در کشور حاکی از آن است که به شدت نیازمند 
افزود:  هستیم،  آب  مصرف  در  صرفه جویی  فرهنگ  ترویج 
نهادینه کردن مصرف صحیح آب در کشور، همه ماجرا نیست، 
بلکه باید زیرساخت های کاهش مصرف را نیز ایجاد کنیم. از 
طرفی با توجه به این که ۹۰ درصد آب در حوزه کشاورزی به 
مصرف می رسد، باید در این بخش به جد ورود کنیم.وی با 
اشاره به این که از مجموع ۱۷ هزار و ۸۲6 حلقه چاه در استان، 
۷۳6۹ حلقه چاه بدون مجوز شرکت آب منطقه ای زنجان 
نسبت به برداشت آب اقدام کرده و ۱۰ هزار و 4۵۷ حلقه چاه 
نیز دارای مجوز از این شرکت هستند، تصریح کرد: هم اکنون 
حدود ۳۱۲ میلیون مترمکعب آب از چاه های غیرمجاز استان 
زنجان برداشت می شود. هم چنین میزان اضافه  برداشت آب از 

چاه های مجاز نیز ۱۵۲ میلیون مترمکعب است.
این مسئول با یادآوری این که در مجموع ساالنه حدود 464 
میلیون مترمکعب آب بدون مجوز از چاه های مجاز و غیرمجاز 
استان زنجان برداشت می شود، اظهار کرد: کل آب استان 
در   ... و  سطحی  آب های  چشمه ها،  قنوات،  چاه ها،  از  اعم 
حدود یک میلیارد و ۸۷4 میلیون مترمکعب است که از این 
میزان، ساالنه حدود 64 میلیون مترمکعب به صورت غیرمجاز 

برداشت می شود.

مرغ گوشتی آنفلوانزا ندارد

شیوع  گوشتی  مرغ  دهندگان  پرورش  انجمن  رئیس 
آنفلوانزای پرندگان در واحدهای مرغ گوشتی را تکذیب 
کرد و از توزیع جوجه یکروزه با قیمت ۱۷۳۰ تومان میان 

تولیدکنندگان خبر داد.
شیوع  بر  مبنی  شده  مطرح  مباحث  یوسفی  محمد 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در واحدهای مرغ گوشتی، 
مباحثی  در  اظهارداشت:  و  کرد  تکذیب  را  موضوع  این 
مربوط  گوشتی  پسوند  می شود  مطرح  زمینه  این  در  که 
گوشتی؛  مرغ  واحدهای  نه  است  گوشتی  مادر  مرغ  به 
مرغ های مادر گوشتی نیز مرغ هایی تخم گذار هستند اما 
تخم مرغ تجارتی تولید نمی کنند، بلکه تخم مرغ تولیدی 
و  کشی  جوجه  ماشین های  وارد  که  است  نطفه دار  آنها 

سپس تبدیل به جوجه یکروزه می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت قیمت و 
تفاهمی  براساس  اشاره کرد و گفت:  یکروزه  بازار جوجه 
که میان تولیدکنندگان جوجه یکروزه و اتحادیه سراسری 
مرغ داران گوشتی کشور انجام شده، انجمن جوجه یکروزه 
میزان محدودی جوجه یکروزه را به قیمت ۱۷۰۰ تومان  

در اختیار اتحادیه سراسری قرار داده است.
نرخ  با  را  جوجه ها  نیز  اتحادیه  این  داد:  ادامه  یوسفی 
۱۷۳۰ تومان در اختیار اتحادیه های استانی قرار می دهد 
میان  را  یکروزه  جوجه های  هم  مذکور  اتحادیه های  و 

مرغداران استان توزیع می کنند

غذا  سازمان  رئیس  و  بهداشت  وزیر  معاون 
تجهیزات  برخی  تحریم  خصوص  در  دارو  و 
این  تحریم  گفت:  آمریکا  توسط  پزشکی 
تجهیزات به کشور توسط آمریکا یک کار ضد 
کاربرد  تجهیزات  این  اکثر  زیرا  است،  بشری 
کاالها  این  ورود  و  دارند  درمانی  و  تشخیصی 
به خطر  مجوز خاص جز  دریافت  فهرست  به 

انداختن سالمت مردم پیام دیگری ندارد.
دکتر رسول دیناروند با بیان این مطلب افزود: 
به  نیاز  آمریکایی  کاالهای  صادرات  که  این 
دارند،  را  آمریکا  از  اُفک  نام  به  خاصی  مجوز 
داشته  وجود  همواره  و  نیست  جدیدی  چیز 
در سال گذشته  و  پسابرجام  دوران  در  است. 
)۲۰۱6( دولت آمریکا برخی از کاالها را وارد 
مجوز  گرفتن  به  نیازی  که  کرد  فهرستی 
این  از  بسیاری  و  نداشت  اُفک الیسنس  یا 
این  از  دیگر  کاالهای  و  پزشکی  تجهیزات 
حال  در  افزود:  شد.دیناروند  خارج  فهرست 
از  برخی  مجددا  آمریکا  جدید  دولت  حاضر 

تجهیزات پزشکی را که قبال اجازه داده بود که 
صادرات  ایران  به  الیسنس  اُفک  مجوز  بدون 
شود، به فهرستی که نیاز به مجوز خاص دارد، 
برگردانده است. کاری را که حدود یک سال 

فهرست  به  مجددا  بودند،  کرده  آزاد  گذشته 
برگردانده اند. تحریم هایشان 

رئیس سازمان غذا و دارو  با بیان این که قبال 
نیز این تجهیزات و کاالها توسط شرکت های 

ایرانی با دردسر تامین می شد و قاعدتا با این 
می شود،  سخت تر  کار  نیز  جدید  تحریم های 
افزود: ولی این که کشور ما دچار بحران شود، 
اتفاق  قطعا  بیفتد،  خطر  به  مردم  سالمت  یا 

نخواهد افتاد.
ایران قبال نیز سابقه  با بیان این که  دیناروند 
شرکت های  گفت:  است،  داشته  را  تحریم 
مسیرهای  تجهیزات  این  کننده  تامین 

جایگزین را می توانند پیدا کنند.
ضد  کار  یک  کاالها  این  تحریم  گفت:  وی 
کاربرد  تجهیزات  این  اکثر  زیرا  است  بشری 
و  دارد  بیماری ها  برای  درمانی  و  تشخیصی 
مجوز  دریافت  فهرست  به  کاالها  این  ورود 
انداختن  خطر  به  و  مردم  اذیت  جز  خاص، 

سالمت آنان پیام دیگری ندارد.
تاکید کرد که  پایان  در  بهداشت  وزیر  معاون 
مسیرهای  به کشور  تجهیزات  این  ورود  برای 
برای  نگرانی  جای  و  دارد  وجود  جایگزین 

سالمت مردم نخواهد بود. 

رئیس سازمان غذا و دارو:

تحریم تجهیزات پزشکی توسط آمریکا یک کار ضد بشری است

و  قلب  همایش  ششمین  علمی  دبیر 
فناوری های نوین با اشاره به اینکه برخی از 
سکته های مغزی ناشی از بیماری های قلبی 
هستند، گفت: در صورتی که فشار خون باال 
کنترل نشود می تواند سکته مغزی را به دنبال 

داشته باشد.

مسعود اسالمی دبیر علمی ششمین همایش 
قلب و فناوری های نوین و همایش مشترک 
اینکه  بیان  با  اعصاب  و  قلب  و  غدد  و  قلب 
برای ارتقای وضعیت قلب و عروق در کشور 
برای  پیشرفته  کشورهای  که  را  روشی  باید 
بیماری های قلب و عروق طی  از  پیشگیری 

پیش  در  را  کرده اند  طی  گذشته  سال های 
بگیریم، اظهار کرد: کشورهای غربی به ویژه 
بیماری های  کاهش  عرصه  در  اسکاندیناوی 

قلب و عروق موفق بوده اند.
وی با اشاره به اینکه از جمله کارهای موثر در 
کاهش بیماری های قلب و عروق، تشخیص و 
درمان به موقع فشار خون است، اظهار داشت: 
کاهش مصرف چربی  و  نمک  مصرف کمتر 
اشباع که عمدتاً در فست فود ها وجود دارد از 
دیگر کارهای موثر برای کاهش بیماری های 

قلب است.
دخانیات  مصرف  کاهش  همایش  این  دبیر 
کاهش  راستای  در  موثر  موارد  دیگر  از  را 
بیماری های قلبی دانست و تصریح کرد: در 
کشور ما مصرف چربی های اشباع ، استعمال 
دخانیات و عدم کنترل فشار خون  موجب 

افزایش بیماری های قلب و عروق می شود.
و  تشخیصی  پیشرفت های  به  اشاره  با  وی 
تصریح  قلبی  بیماری های  عرصه  در  درمانی 
دچار  بیمار  اگر  که  می دانیم  امروزه  کرد: 
سکته مغزی طی چهار ساعت اول به مراکز 

پیشرفته و مجهز رسانده شود با تزریق داروی 
ضد انعقادی می توان از بروز بسیاری از عوارض 

پیشگیری کرد.
بر  تأکید  با  ایران  آترواسکلروز  انجمن  دبیر 
از  ازای هر یک دقیقه تأخیر پس  به  اینکه 
از  مغزی  سلول  میلیون  دو  مغزی،  سکته 
بین می روند، اظهار کرد: مهم ترین کار برای 
به  بیمار  رساندن  مغزی،  سکته  دچار  فرد 

اورژانس است.
اسالمی در ادامه با اشاره به اینکه برخی از 
سکته های مغزی ناشی از بیماری های قلبی 
صورتی  در  باال  خون  فشار  گفت:  هستند، 
که کنترل نشود می تواند سکته مغزی را به 

دنبال داشته باشد.
ساالنه صدهزار  اینکه  بیان  با  پایان  در  وی 
فوت  عروقی  قلبی  بیماریهای  اثر  بر  نفر 
بیماران  کنترل  کرد:  خاطرنشان  می کنند، 
گروه های  همکاری  با  مغزی  سکته  دچار 
اعصاب،  قلب،  متخصص  جمله  از  مختلف 
راحت تر  بازتوانی  پرستاران  و  فیزیوتراپ 

خواهد بود.

دبیر علمی ششمین همایش قلب و فناوری های نوین اعالم کرد:

مرگ ساالنه 100 هزار نفر بر اثر بیماری های قلبی و عروقی
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دادنامه
پرونده کالسه ۹4۰۹۹۸۸46۰۵۰۰4۸۳شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

جوانرود تصمیم نهایی شماره 
خواهان : آقای کیومرث یارمرادی  فرزند احمد به نشانی کرمانشاه زندان مرکزی 

دیزل آباد
خوانده: آقای سیدمظفر شریفی فرزند سیداحمد به نشانی شهرستان ثالث باباجانی 

خ فاروق اعظم روبه روی راهنمایی و راهنمایی ۰۹۱۸۸۵۷۱۱۹۰
خواسته: صدور حکم ورشکستگی

به  جوانرود  شهرستان  دادگستری  حقوقی  دوم  شعبه   ۹۵/۱۱/۹ خدا.بتاریخ  بنام 
تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل پرونده  امرتحت نظر است مالحضه می گردد 
که نظریه کارشناسی و اصل و پیوست پرونده است علهذا نظر به اوراق ومحتویات 
ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم وصدور رای می 

گردد.
رأی دادگاه

در خصوص دعوای مطروحه ازجانب آقای کیومرث یاراحمدی بطرفیت آقای سید 
مظفر شریفی بخواسته صدور حکم به توقف به شرح دادخواست تقدیمی به این 
به صورت  معامالت  بازار  در  سال  ده  که حدود  است  مدعی  خواهان  که  توضیح 
خریدوفروش لوازم منزل وطال جات فعالیت نموده ودر چند سال اخیر نیز کلیه 
 ۹۳ سال  از  بازار  نوسانات  بعلت  که  است  گردیده  معطوف  طال  درمعامالت  امور 
رسیدگی  تقاضای  تقدیمی  دادخواست  به شرح  لذا  است  ورشکسته شده  بعد  به 
وباتوجه به شرح  اظهارات  اوراق ومحتویات پرونده  به  را داشته است علهذا نظر 
طرفین پرونده که داللت بر احراز رابطه تجاری فی بین طرفین است وارائه تصویر 
دادنامه شماره ۹4۰۹۹۷۸۳۲۵۸۰۰۳۷۷  مورخ ۹4/۵/۵ شعبه ۱۹ دادگاه تجدید 
نظر کرمانشاه ضمیمه دادخواست که مبین صدور قرار عدم  استماع موضوع دعوای 
اعسار خواهان از حیث محکومیت مشار الیه به تحویل وتسلیم تعداد ۳۰۵۰ عدد 
ربع سکه طال وهمچنین نظریه  کارشناسی منتخب مضبوط در پرونده  لذا دادگاه 
خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص وومستند به مواد 4۱۸-4۱۵-4۱۳ 
از قانون تجارت حکم به توقف و ورشکستگی خواهان صادر واعالم می گردد ومقرر 
است تا مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه رسمی وکثیراالنتشار اقدام تا چنانچه 
هر یک از بستانکاران نسبت به مفاد رای  اعتراض دارند ظرف مهلت قانونی طبق 
مقررات اقدام نماید رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس ازابالغ قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه است. 
رئیس شعبه دوم حقوقی  دادگستری  شهرستان جوانرود - احمدی
رونوشت برابربا اصل  اداریست- مدیر دفتر شعبه دوم حقوقی  جوانرود- لطفی

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
آقای ابراهیم بابائی ریحان آبادی فرزند باباجانی  به شرح درخواستی که به شماره 
۹۵-۱/6۳۸ این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
شماره  به  باقر  مشهدی  فرزند  آبادی   ریحان  بابائی  باباجانی  که  داشته  اعالم  و 
خود  دائمی  اقامتگاه  در   ۱۳۹۵/۸/۸ تاریخ  در  گلوگاه  از  صادره   ۵6 شناسنامه 

شهرستان گلوگاه فوت نموده و ورثه/ وراث حیت الفوت وی عبارتند از:
۱- ماه ننه قلی زاده ریحان آبادی ت ت- ش ش- همسر مرحوم

۲- نصراله بابائی ریحان آبادی فرزند باباجانی ت ت ۱۳۳۳/۲/۳۰ش ش ۱ فرزند 
مرحوم

۳- قربانعلی بابائی ریحان آبادی فرزند باباجانی ت ت ۱۳6۷/4/۲۰ ش ش ۵44 
فرزند مرحوم

بابائی ریحان آبادی فرزند باباجانی ت ت ۱۳۵۵/۲/۱ ش ش ۲ فرزند  4-ابراهیم 
مرحوم

۵- باقر بابائی ریحان آبادی فرزند باباجانی ت ت ۱۳6۳/۸/۱ ش ش 4۷۸ فرزند 
مرحوم

6- خواتون بابائی ریحان آبادی فرزند باباجانی ت ت ۱۳۳4/۷/۱۰ ش ش ۱ فرزند 
مرحوم 

۱۳۳۹/6/۱ ش ش  4۵۳  باباجانی ت ت  فرزند  آبادی  ریحان  بابائی  ۷- صغری 
فرزند مرحوم

۸- ام البنین بابائی ریحان آبادی فرزند باباجانی ت ت ۱۳۵۰/۸/۲۹ ش ش 6۸۷ 
فرزند مرحوم

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

گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف گلوگاه م.الف: 95/147

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی

،حسب  جوانرود  دادسرای  بازپرسی  شعبه   )۹4۰۳4۸( کالسه  پرونده  درخصوص 
اتهام  به  عباس(  فرزند  بهرامی  )اقبال  متهمین  علیه   ولدی(  )محمد  شکایت  
)مشارکت در ایراد ضرب وجرح عمدی بدنی( تحت تعقیب میباشد ظرف یک ماه 
از تاریخ نشر این آگهی با توجه  به گزارش مرجع  انتظامی مبنی بر مجهول المکان 
بودن متهم فوق به تجویز ماده )۱۱۵( قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقالب در 
امور کیفری مراتب برای یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار یامحلی آگهی میشود 
که نامبرده ظرف مهلت فوق جهت  اخذ توضیح ودفاع از اتهام خود در این دادسرا 
حاضر شوند وعدم حضور نامبرده موجب رسیدگی غیابی واتخاذ تصمیم خواهد شد.
محمودی–مدیر دفتر شعبه بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب جوانرود

آگهی تحدید حدود اختصاصی        
چون تحدید حدود ششدانگ یک  قطعه باغ پالک ۹۷۰ فرعی از ۷4 اصلی واقع در 
قریه تکیه ناوه شهرستان طالقان جزء حوزه ثبتی  طالقان بنا به علل منعکس در 
پرونده باید به عمل آید در اجرای ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی به استناد رای شماره ۱۳۹۳6۰۳۳۱۰۱۳۰۰۰4۷6 
بنام آقا  علی شیر علیشیری تعیین حدود آن در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخه 
۹۵/۱۲/۱4 در محل به عمل خواهد آمد لذا با انتشار این اگهی از متقاضی و مالکین 
امالک مجاور دعوت می شود تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یافته و هر 
ادعایی نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد اظهار دارند 
و کسانی که به عملیات تعیین حدود اعتراض دارند میتوانند به استناد ماده ۲۰ 
ق ث و در اجرای مواد ۷4 و ۸6 آیین نامه اصالحی قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتجلسه تحدیدی ظرف مدت سی روز اعتراض خودرا کتباً به اداره ثبت اسناد 
باید ظرف مدت سی  نیز  و  نمایند  دریافت  نموده ورسید  ارائه  لقان  امالک طا  و 
روز از تاریخ تسلیم این اعتراض به مراجع ذیصالح قضایی مراجعه و ضمن تقدیم 
دادخواست گواهی آن را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند و در غیر این صورت اقدام 

قانونی بنا به تقاضای ذینع به عمل خواهد آمد. 
تاریخ انتشار روز : یک شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷

رییس ثبت اسناد و امالك طالقان –رسول مالمیر

آگهی مزایده
اجرای احکام حقوقی جوانرود در نظر دارد در خصو ص اجرائیه صادره از شعبه 
دوم دادگاه حقوقی جوانرود موضوع فروش ملک مشاعی)یکدستگاه ساختمان به 
مابین  فی   ۷ احسان  کوی  جوانرود  در  دوطبقه(واقع  مترمربع   ۱۰۷/۰6 مساحت 
محکوم له خانم رعنا بازانی ومحکوم علیه ها آقایان حسن وکریم شهرتین نقدی 
فرزندان محمد وفروش آن از طریق مزایده عمومی جهت استیفای حق محکوم له، 
ملک مورد نظر جهت ارزیابی به کارشناسی ارجاع وارزیابی که قیمت ملک مرقوم 
۱/۸۵۲/۳۷۰/۰۰۰ ریال اعالم گردیده است .ملک مذکور فاقد سندرسمی وپروانه 
ساختمانی می باشد. درهمین راستا در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲6 ساعت ۱۰ صبح در 
محل اجرای احکام حقوقی جوانرود جلسه مزایده برگزار میگردد. قیمت کارشناسی 
قیمت پایه میباشد وبرنده مزایده کسی خواهد بود باالترین قیمت راپیشنهاد نماید.

برنده مزایده می بایستی فی المجلس مبلغ ده درصد مزایده را نقدا پرداخت ومابقی 
طی یکماه پرداخت گردد.درصورت انصراف برنده مزایده و عدم پرداخت در موعد 
مقرر ده درصد پرداختی پس از کسر هزینه های مربوطه به نغع صندوق  دولت 
ضبط خواهد شد.متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند ۵ روز قبل از انجام مزایده 

با هماهنگی این اجرا از ملک مورد نظر بازدید بعمل آورند.
دادورز اجرای احکام حقوقی جوانرود -حسینی 
شهرستان جوانرود –میدان انقالب – ابتدای خیابان شورا

آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه پرونده: ۹۵ /6۸۵ /۱

شعبه اول   شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان: سعداله زارعی فرزند محمدسلیم

خوانده: خاص بانو سلیمانی غفار فرزند قادر 
خواهان فوق داداخواستی با خواسته مطالبه  بطرفیت خوانده خاص بانو سلیمانی 
غفار  فوق تقدیم که به این شعبه ارجاع شده است و برای روز۱۳۹۵/۱۲/۲۱  ساعت 
از  بودن خوانده  بعلت مجهول المکان  لذا  تعیین شده است.  ۹:۳۰ وقت رسیدگی 
طریق این آگهی بوی ابالغ می شود در وقت رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند 

تا روز جلسه به شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
دبیر شعبه اول شورای حل اختالف جوانرود 

آگهی مفقودی
محمدبشماره  صبورفرزندعلی  رفعت  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
مهندسی  ارشدرشته  کارشناسی  درمقطع  ازدزفول  شناسنامه۲۰۰۲۲۲۷۷4۸صادره 
است  ۱۹۰۵4۲۲مفقودگردیده  باشماره  دزفول  ازواحددانشگاهی  صادره  برق-قدرت 
وفاقداعتبارمی باشد.ازیابنده تقاضامی شوداصل مدرک رابه دانشگاه آزاداسالمی واحددزفول 

به نشانی کوی آزادگان-بلواردانشگاه-دانشگاه آزاداسالمی واحددزفول ارسال نماید. 
تاریخ انتشارنوبت اول:۱۳۹۵/۱۱/۱۷
تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۳۹۵/۱۲/۲

تاریخ انتشارنوبت سوم:۱۳۹۵/۱۲/۱۷
شهرستان دزفول

دادنامه
پرونده کالسه   ۹۳۰۹۹۸۲۸۸۲۵۰۰6۵4     شعبه ۱۰4 دادگاه کیفری دو شهرستان 

اسالمشهر ) ۱۰4جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۲۸۸64۰۱۸۱۸ 
شاکی: خانم طاهره ابراهیمی  - فرزند کریم – به نشانی: تهران – بلوار الغدیر – 

کوچه نسترن 4- واحد۲   
متهم: آقای مجید فخرائی – به نشانی: اسالمشهر- ضیاءاباد – مسکن مهر – مهر 

۱6 – بلوک ۱۰- واحد۲- طبقه ۱  
اتهام ها : ۱- ضرب و جرح عمدی  ۲- تهدید   

رای دادگاه 
درخصوص اتهام آقای مجید فخرائی دایربر ایراد ضرب و جرح  عمدی حسب شکایت 
خانم طاهره ابراهیمی  دادگاه با توجه به شرح ومحتویات پرونده – شرح شکایت 
شاکی – گزارش مرجع انتظامی – نظریه پزشکی قانونی – صدور کیفر خواست 
در دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر به شماره ۹۵۱۰4۳۲۸۸۰۰۰۲46۱  وعدم 
ازطریق  واعالم وقت رسیدگی  انتظار کافی  حضور متهم درجلسه دادگاه علیرغم 
به  منتسبه  بزه  موثر  دفاع  عدم  درنتیجه  کثیراالنتشار  ازجراید  دریکی  نشراگهی 
وی محرز ومسلم بوده مستندا به مواد ۲-۱۷-44۸-۷۱4 ازقانون مجازات اسالمی 
کتاب اول و چهارم کلیات دیات  متهم موصوف را به پرداخت نه هزارم دیه کامل 
درحق شاکی  گردن  وقدام   – راست  ساعد   – بینی  پل  کبودی  بابت  انسان  یک 
غیابی  صادره  رای  خواهدبود.   ۱۳۹۵/۰4/۰۲ ان  پرداخت  مهلت  نموده  محکوم  
قطعی  آن  از  وپس  درهمین شعبه  واخواهی  قابل  ابالغ  از  روز پس  وبیست  بوده 

خواهدبود.م/الف ۲4۷۸  
شماره بایگانی شعبه : ۹۵۱۲۷6  

بیاتی – رئیس شعبه 104 کیفری 2 اسالمشهر 

آگهی
فرزند:محمدتقی  بهرامی  پرونده:۱۰۵۰/۱/۹۵ح-خواهان:غالمعباس  کالسه 
صالحی  پالک۵-خوانده:حسین  شقایق  گل  خیابان  طوق  قلعه  ساکن:دزفول 
دادخواستی  خواهان  وجه  المکان-بخواسته:مطالبه  فرزند:علی-مجهول  نسب 
انتقال رسمی سندیک دستگاه خودروپژو4۰۵  به  الزام  بخواسته  بطرفیت خوانده 
بادرج  دزفول  ازدفاتراسنادرسمی  انتظامی۲4ایران۱۱۷و6۱دریکی  مدل۸4بشماره 
که  شوراتسلیم  این  به  خواهان  درحق  ابالغ  کثیراالنتشارجهت  های  درروزنامه 
روزسه  برای  رسیدگی  وقت  قانونی  تشریفات  ازجری  وپس  ثبت  فوق  کالسه  به 
المکان  مجهول  علت  وبه  شوراتعیین  قاضی  شعبه  شنبه۹6/۱/۱۵ساعت۱۰صبح 
تجویزماده۷۳  شوراوبه  ودستورقاضی  خواهان  درخواست  بنابه  خوانده  بودن 
ازجرایدکثیراالنتشارآگهی  دریکی  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه  نشرآگهی  ازتاریخ  میتوانند  شودوخوانده  می 
رسیدگی  مقررباالجهت  ودروقت  رادریافت  وضمائم  دادخواست  ثانی  خودنسخه 

حاضرشوندعدم حضورتصمیم مقتضی اتخاذخواهدشد.
دفترقاضی شورای حل اختالف دزفول-سعادت فرد

آگهی موضوع ماده3قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

نظربه اینکه دراجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 
آقای  ۱۳۹۵/۱۰/۱تصرفات  شماره ۵۵66-۱۳۹۵مورخ  رای  برابر  رسمی  فاقدسند 
کد  فاخردارای  فرزند  آزادگان  ازدشت  ۳۰6صادره  شناسنامه  شماره  سواری  رضا 
۳۱۰/۸۰متر  مساحت  به  ساختمان  یکباب  به  ۱۹۸۸4۰۷4۸6نسبت  شماره  ملی 
اهوازاخبارخروجی  دو  دربخش  ۲6۸4/۱۰واقع  پالک  ازششدانگ  درقسمتی  مربع 
دردفتر۸۳به نام سعید حشوش منجربه صدوررای گردیده برابرماده ۳قانون مزبور 
مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزجهت اطالع عموم آگهی می گردد تاهرکس 
انتشار  ازتاریخ  باشد  داشته  اعتراض  ایشان  ومالکیت  مفروزه  تصرفات  به  نسبت 
اسناد  ثبت  اداره  به  اعتراض خودرامستقیما  دوماه  مدت  به  آگهی  این  اول  نوبت 
مدت  ظرف  است  مکلف  معترض  و  نمایند  دریافت  ورسید  اهوازتسلیم  وامالک 
گواهی  و  تقدیم  قضایی  مقامات  به  دادخواست  اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک 
است درصورت  نمایندبدیهی  تحویل  ثبت محل  اداره  وبه  اخذ  دادخواست  تقدیم 
بصدورسندمالکیت  اقدام  برابرمقررات  ثبت  درموعدمقرراداره  اعتراض  وصول  عدم 

خواهدنمود.شماره م الف:)۵/4۵۳۷( 
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۵/۱۱/۲تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۵/۱۱/۱۷

شیخ زاده-رئیس اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه دواهواز

آگهی ابالغ
آقایان۱- خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  خزعلی  عاتقه  خانم  خواهان 
خرمشهربه  اسنادوامالک  ثبت  روشن۳-اداره  بداقی  محمدمحمودی۲-نمازی 
حقوقی  اول  ازشعبه  صادره  شماره۲۰4/۷6مورخ۱۳۷6/۲/۲۱  رای  نقض  خواسته 
خرمشهرتقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان خرمشهرنموده که جهت 
دراستان  خرمشهرواقع  شهرستان  حقوقی  عمومی  شعبه۱دادگاه  به  رسیدگی 
اداری-دادگستری  خرمشهر-خیابان4۰متری-سایت  خوزستان-شهرستان 
شهرستان خرمشهرارجاع وبه کالسه ۹۵۰۹۹۸6۱4۱۱۰۰۸۷۵)بایگانی۹۵۰۸۷۷(

شده  ۱۱:۰۰تعیین  آن۱۳۹۵/۱۲/۲۲وساعت  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت 
وبه  خواهان  ودرخواست  اول  ردیف  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  است.به 
درامورمدنی  وانقالب  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  تجویزماده۷۳قانون 
می  ازجرایدکثیراالنتشارآگهی  دریکی  نوبت  یک  مراتب  ودستوردادگاه 
شودتامشارالیهم پس ازنشرآگهی واطالع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم 
نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضرگردند.     شماره م.الف)۹/۱۱۲۰(
مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر

آگهی
شماره  دهنو  محمدی  جواد  بنام   ۱۳۸۹ مدل  پارس  پژو  خودرو  مالکیت  سند 
شاسی  شماره   ۱۲4۸۸۳۱۳۰4۱ موتور  شماره    ۱۳ ۵۷۱ ص  ایران  شهربانی4۱ 
NAANo۱GA۹AR646۲۵۹مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

لرستان – نورآباد 

راهنمایی های موثر برای تناسب 
اندام با این نوع مواد غذایی!

برای الغرشدن می توانید از برخی خوراکی ها و 
موادغذایی کمک بگیرید راهنمایی های موثری در 
این زمینه برایتان داریم که می توانند در رسیدن 
اندام موثر باشند زنجبیل، فلفل  شما به تناسب 
قرمز و غالت بسیار مفیدندراهکارهای تغذیه ای 
جالبی در ادامه به شما معرفی خواهیم کرد با ما 

همراه باشید.
رژیم  های غذایی مختلفی برای کاهش وزن توصیه 
شده، اما شاید در کمتر نسخه  ای، مصرف غذای 

تند توصیه شده باشد.
 اما حقیقت ماجرا این است که غذاهای تند به 
ها  توصیه   این  به  کنند.  وزن کمک می   کاهش 

توجه کنید:

1- از ادویه های تند استفاده کنید
برخی از گیاهان دارای مواد بایواکتیوکپسایسین 
هستند که نه تنها مزه  ی آن ها را تند می کند 
بلکه باعث می  شود مصرف انرژی تا ۳ ساعت بعد 

از مصرف ۲ برابر شود.
با  )مکزیکی(  تابسکو  هالنپینو،  قرمز،  فلفل  انواع 
تاثیر بر انتقال دهنده  های عصبی مغز اشتها را نیز 

کنترل می  کنند.
باال  با  که  است  دیگری  مفید  چاشنی  زنجبیل 
بردن دمای بدن و افزایش ۲۰ درصدی متابولیسم 

می تواند در این امر شما را یاری کند.
های  شیرین کننده   از  محصوالت  از  بسیاری  در 
استفاده  کالری  مقدار  کردن  کم  برای  مصنوعی 

می شود.
به  مواد  این  که  کرده اند  ثابت  زیادی  تحقیقات 

افزایش وزن کمک می  کند.
شیرین کننده  های مصنوعی ۷۰۰۰ برابر از شکر 
غدد  بی  حسی  با  که  طبیعی شیرین تر هستند 

چشایی پرخوری را به همراه خواهد داشت. 
با شیرینی  های  را  شیرین کننده  های مصنوعی 

طبیعی چون میوه و شکالت تلخ جایگزین کنید.

2- از مصرف نوشابه بپرهیزید
کالری  و  فروکتوز  کافئین،  از  سرشار  نوشابه 
وزن  افزایش  باعث  تنها  نه  محصول  این  است. 
شده بلکه ریسک ابتال به دیابت را افزایش داده 
و پوسیدگی دندان و تضعیف استخوان  ها را به 
همراه خواهد داشت. حتی نوشابه  های رژیمی نیز 
از شیرین کننده  های مصنوعی استفاده می  کنند. 

باعث  نوشابه  در  موجود  گاز  موارد  این  بر  عالوه 
افزایش حجم شکم خواهد شد.

3- از غالت استفاده کنید
به جای پاستا، نان و آرد از غالتی چون جو دوسر، 

گندم و برنج قهو ه  ای استفاده کنید.
غالت سرشار از فیبر، آنتی اکسیدان و ویتامین 
هستند و برای مدت بیشتری به شمااحساس سیر 

بودن می  دهند.
و  فشار خون  دیابت،  به  ابتال  ریسک   همچنین 

کلسترول باال و چاقی مفرط را می  کاهند.

سالمت و تغذیه

یک زن و شوهر تمام عیار شوید

وقتی صحبت از یک رابطه شاد و تمام عیار می گردد فقط منظور ارتباطی 
عاشقانه و رمانیتک نیست بلکه باید حیات زندگی زناشویی را کامل و همه 
جانبه و با تمام مسئولیتها و حواشی آن در نظر داشت.چند نکته ساده ای 

که به شما کمک می کند یک زن و شوهر تمام عیار شوید.

خودتان باشید و همسرتان را همانطور که هست بپذیرید
یک ارتباط خوب با پذیرش و قبول شرایط ایجاد می شود. همسرتان را وادار 
نکنید که آدم دیگری شود تا دوستش بدارید زیرا او نخواهد توانست. این 

خود باعث پیدایش مشکالت جدید خواهد شد.

همسرتان را از انجام آنچه که انجامش باعث 
خوشحالی و لذت او می شود بازندارید

اگر او به اینکه برخی از اوقات را با دوستانش سپری کند مانع او نشوید، اما 
مطمئن شوید که او جای امنی مراوده دارد. مثال محفلی که در آن انحرافات 

رفتاری و اخالقی رخ می دهد نباشد.
تعادل داشته باشید

علی رغم تمام اختالفها و تفاوتها، شما می توانید کارهای قشنگی کنید 
همانند ماه و خورشید که علی رغم تفاوت شان یک روز خوب را می سازد. 
مانند برگهای مختلف یک درخت که هدف همه شان تولید یک میوه خاص 
و خوشمزه است اختالفها می تواند به پیدایش نتیجه مسحور کننده ای 

ختم شود.
 تو روز مرا می سازی

همسر شما کسی است که روز شما را آغاز می کند و باید کسی باشد که آن 
را به پایان می رساند. تا زمانی که مشکل تان حل نشده نخوابید زیرا این کار 

آن را بدتر و سخت تر می کند.
 

آسان بگیرید
شما همسری دارید که باعث خوشحالی شماست. شما هم باید شوهری 

 باشید که عامل شادمانی او است.
سخت نگیرید

یک همسر خوب همیشه باید مراقب احساسات همسرش باشد. اینکه او 
را از تمام عالیق، سرگرمی ها، دوستان و اقوامش دور کنید به طور کلی 

 غلط است.
همیشه نسبت به هم مشتاق باشید

یکدیگر را ببوسید، بگویید که دوستش دارید. همدیگر را در آغوش بگیرید 
و یا دست هم را بگیرید تا احساس عشق و محبت بین تان زنده باقی بماند.

 
مصالحه و سازش کنید

شنیدن توضیحات همسر خیلی بهتر و ارامبخش تر از نق زدن و غرغر 
کردن است.

هرگز خیانت نکنید
خیانت همه چیز را ویران می کند و از بین می برد. تصور نکنید خیانت لزوما 
برقراری یک رابطه فیزیکی با جنس مخالف است. هر ارتباط ساده و حتی 
غیر حضوری که اگر همسرتان متوجه آن شد باعث کدورت و ناراحتی وی 

می گردد، خیانت اطالق می شود.
وفای به عهد را فراموش نکنید و همیشه قولهایتان را به خاطر داشته باشید.
تا جایی که ممکن است با هم در تماس باشید تا احساس فقدان دیگری 

سراغ تان نیاید.

نکات انتهایی :
برای مردان: خانمها دوست دارند که مورد قدردانی و تشکر قرار گیرند.

برای خانمها: آقایان دوست دارند آنطور که هستند پذیرفته شوند.
منبع: تبیان

گوناگون

در  بارها  و  بارها  ثروت؟  یا  است  بهتر   علم 
از  یکی  در  موضوع،  این  متمادی،  های  سال 
ساعت های زنِگ انشاء خوانده می شد و قریب 
قرائِن  و  دالیل  با  آموزان،  دانش  اکثریِت  به 
مشخص، علم را بر ثروت ترجیح میدادند و ِمن 

بابش تفسیر می آورند.
این موضوع  از  از گذشِت چند دهه  بعد  امروز 
انشاء، شاید دیگر چنین تیتری در کالس های 
و  ُمد  موضوعاِت  و  شود  نمی  مطرح  درس، 
فناوری و تکنولوژی، جایگزیِن اینگونه مطالب 
داشته  صحت  پندار،  این  اگر  که  باشد  شده 
باشد؛ جای هشدار بزرگی است برای دهه های 
های  بایسته  بدون  مدنی  در جامعه  که  بعدی 

اخالقی رشد کنند و به تعالی بیندیشند.
برای جامعه ای که ثروت را ارجح بر هر درک و 
دانشی بداند و کسِب شهرت را در پِی آن ممتاز 
بداند، گران تمام می شود اگر جایی پایی بلغزد 
و بی فرهنگی و بی اخالقی رخ دهد، چرا که 
را  کج  دیواِر  رفته  ثریا  تا  این  توان  نمی  دیگر 

راست نمود.
کودکی،  از  که  جوانانی  به  توان  نمی  دیگر 
های  ضرورت  و  الزامات  از  فرهنگ  و  اخالق 
با  انتظار داشت  نبوده،  اشان  اخالقی  و  درسی 
کیاست و درخوِر مکان و زمان و بحران و حادثه 

و رخداد و پیشامدی برخورد کنند.
وقتی مِن نوعی از درک و فرهنگی برخوردارم 
ولو  پِس عکس های سلفی  را در  که مدرنیته 
پشت حادثه ای چون پالسکو می بینم، دیگر 
چه توقع از کودکی که در کنارم چنین صحنه 

هایی را تماشا می کند.

عادی،  و  عامی  مردم  تمام  رود  نمی  انتظار 
تا  باشند  برخورد  سیاسی  شعور  و  درک  از 
سیاسی-  آداب  با  بتوانند  بحران،  مواقع  در 
اما این توقِع به جایی  اجتماعی برخورد کنند 
است اگر از تمام رسانه ها و مسئولین ذیربط، 

شهری  اجتماعی-  فرهنگی-  های  حوزه  در 
بخواهیم برخورِد مواجهه با چنین رویدادهایی 

از بطن کودکی به افراد آموزش داده شود.
از  اعم  مختلفی  مانورهای  با  کودکانمان  به  ما 
مانور سیل و زلزله، آموزِش برخورد با حوادث 
را می دهیم، اما آموزِش پایه گذارِی اخالق در 

مواقع بحران را نمی دهیم.

اگر به جرس قاطع به سنگین بودِن کفه علم 
در جامعه و ضرورت این موضوع ایمان داشته 

باشیم، نباید اجازه دهیم فاصله و شکافی 
میان دانش و درک و تحقیق و فرهنگ و اخالق 
که همگی زیر چتر علم آموزی معنا می یابد، 

به وجود آید. 
آفرینش و خلقت،  رابطه میان علم و  بپذیریم 
علم و دین، علم و ادب، همگی بر ضرورت علم 
تأکید دارد و به اهمیِت این موضوع اشاره میکند 
و بی تردید منظور از علم و کسِب علم آموزی، 
تحصیالِت  و  مدارس  کتب  و  دروس  خواندن 
آکادمیک نمی باشد و در معنای گسترده تری 

شناسی  معرفت  در  چنانچه  گردد  می  تفسیر 
معموالً علم را مترادف با »معرفت« به کار می 
برند و آن را به »باور صادق موجه« تعریف می 
کنند و گاهی علم به معنای »یقین« در مقابل 

شک، وهم و ظن به کار می رود.
بی شک یادگیرِی معرفت و پایه گذارِی اخالق 
برآن  پیشینیان  هرآنچه  برای  گذاری  ارزش  و 
های  آموخته  الزاماِت  از  کردند،  می  دقت 
امروزی است هرچند این موضوع، این روزها به 
فراموشی سپرده شده و ارزِش بسیاری از آداب 

و معارف از بین رفته است.
عدِم  فلسفی،  مسائل  در  تعمق  رفتِن  بین  از 
کمرنگ  و  مدنی  جامعه  ماَوَقِع  از  علمی  درک 
بسترساِز  تواند  می  دینی،  مفاهیم  شدِن 
مناسبی برای از بین رفتن اخالق و آدابی شود 
که اجتماع را در سراشیبی و اضمحالل بکشاند.
»استاد مطهری با شناسایی قلمرو علم، دین و 
آنها معتقد  از  تبیین رسالت هر یک  و  فلسفه 
و  علمی  شناخت  تعمیق  در  دین  که  است 
و  علم  طرفی  از  و  دارد  مهمی  نقش  فلسفی 
فلسفه در تحکیم باورهای دینی سهم بسزایی 
دارند. در این میان، نه تنها هیچ گونه تفاوتی 
ندارد،  وجود  معرفتی  سیستم  سه  این  میان 
نظام هستی  تبسیق  و  تبیین  در  بلکه هر سه 

مکمل یکدیگرند«.
انتظار میرود با هجمه هایی که در کنار مزایای 
تکنولوژی، عاید جامعه و آینده می شود اجازه 
جدا  فلسفه  و  علم  دین،  رکِن  سه  از  ندهیم 
شویم و اتصاِل مدرنیته را با تمام اخالق و آدابی 
که برای یک اجتماع ضروری است احیا کنیم.

الزاِم پایین بودِن کفه علم در ترازوی جامعه
الهام آمرکاشی

زمانی که فرد احساس کسالت می کند 
یا خستگی زیاد دارد، بخشی از مغز او 

به صورت موضعی به خواب می رود.
به گزارش  فارس، دانشمندان در یک 
مطالعه جدید به این نتیجه رسیدند 
شدید  خستگی  احساس  که  زمانی 
می کنیم یا کسل هستیم، حتی اگر 
کامال بیدار باشیم بخشی از مغز ما به 
طور کامل خوابیده است و در حالت 

غیرفعال به سر می برد.
 دکتر »جِرمی اسالتر« و همکارانش 
در دانشگاه تگزاس در مطالعات جدید 
مغز  نتیجه رسیدند که  این  به  خود 
را  موضعی«  »خواب  می تواند  انسان 
تجربه کند و بر این اساس در طول 
شبانه روز برحسب نحوه فعالیت بدن، 
بخش هایی از مغز می تواند به خواب 

برود یا بیدار شود.
بروز  نحوه  و  موضعی  خواب  میزان 

و  می کند  تغییر  روز  طول  در  آن 
دانشمندان با مطالعات علمی خود به 
این نتیجه رسیدند شدت خستگی که 
انسان در پایان یک روز تجربه می کند، 
می تواند نشان دهد که چه میزان از 

مغز او به خواب رفته است.
در این مطالعه، 6 فرد حضور داشتند 
از  بیش  آنها  از  یک  هر  مغز  به  که 
تا  و  بود  شده  نصب  الکترود   ۱۰۰
سیگنال  و  مغز  فعالیت های  نحوه 
دقت  به  می کند  ارسال  که  هایی 

تحلیل شود.
 محققان در پایان متوجه شدند زمانی 
یا  می کند  کسالت  احساس  فرد  که 
خستگی زیاد دارد، بخشی از مغز او 
می رود  به خواب  موضعی  به صورت 
و به همین خاطر است که در چنین 
شرایطی انسان نمی تواند تحلیل های 

عمیق و درست انجام دهد.

بخشی از مغز انسان در زمان خستگی به خواب می رود 
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درخواستخادمبرایبررسیمجددحضور
کشتیگیرانآمریکاییدرایران

صدور  عدم  مورد  در  آمده  پیش  مسائل  پی  در  خادم  رسول 
 ۲۰۱۷ جهانی  جام  در  آمریکا  ملی  تیم  حضور  برای  روادید 
جوانان،  و  ورزش  وزیر  به  خطاب  نامه ای  در  آزاد،  کشتی 
خواستار بررسی دوباره این موضوع توسط مراجع ذیصالح شد.
به  فدراسیون کشتی  رئیس  نامه  از  بخشی  ایسنا،  گزارش  به 

دکتر سلطانی فر به شرح زیراست:
مسئوالن  بودیم   شاهد  مکرر  طور  به  گذشته،  روز  چند  در 
ملی  تیم  المپیک  قهرمانان  نیز  و  آمریکا  کشتی  فدراسیون 
کشتی آزاد آمریکا، در قالب مصاحبه های متعدد از دولت ایران 
و  غیرانسانی  های  سیاست  به  توجه  بدون  که  نمودند  تقاضا 
غیراخالقی دولت جدید آمریکا، امکان حضور تیم ملی کشتی 
آزاد آمریکا را در ایران فراهم نمایند. دبیر اجرایی فدراسیون 
کشتی آمریکا در بیانیه خود اعالم نمود که ما همواره بعد از 
میان  در  کشتی  مسابقات  در  سیاسی  مسائل  از  فارغ  انقالب 
مردم ایران حضور مطلوب و به یادماندنی داشته ایم و تقاضا 
داریم دولت ایران به دلیل اهمیت رقابتهای جام جهانی کشتی 
آزاد به عنوان یکی از مهم ترین مسابقات دنیای کشتی، اجازه 
بدهند تیم ملی کشتی آزاد آمریکا در جام جهانی در کرمانشاه 
اهمیت در موضع گیری های  باشند.نکته حائز  حضور داشته 
مذکور این بود که عمال فدراسیون کشتی آمریکا و قهرمانان 
در  حضور  برای  ایران  دولت  از  تقاضا  اعالم  با  آن  المپیکی 
مسابقات، سیاست های دولت جدید آمریکا را رد کردند و در 
کنار سایر معترضان جهانی و داخلی کشور امریکا  قرار گرفتند.
کشتی  مدیران  و  قهرمانان  عالقه  ابراز  به  عنایت  با  بنابراین، 
آمریکا مبنی بر حضور در رقابت های جام جهانی ۲۰۱۷ ایران، 
توجه  آنها به جایگاه ویژه مردم ایران در همراهی با کشتی، و 
ناراحتی آنان از سیاست های غیرمنطقی رئیس جمهور خود 
این رویکرد  از  ناشی  و هم چنین فرصت دیپلماسی گسترده 
جدید، لطفا ترتیبی اتخاذ گردد تا در اسرع وقت ممکن موضوع 
سوی   از  مجددا  امریکا،  آزاد  کشتی  ملی  تیم  روادید  صدور 

مراجع ذیصالح مورد بازنگری قرار گیرد.

استارتالسدبرایدیداربااستقاللایران

دیدار  برای  را  خود  تمرین  نخستین  قطر  السد  فوتبال  تیم 
حساس برابر استقالل ایران انجام داد و روز یکشنبه با پروازی 

اختصاصی وارد تهران می شود.
از  یکی  در  الرای،  روزنامه  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
سه  روز  آسیا  قهرمانان  لیگ  پلی آف  بازی های  حساس ترین 
شنبه استقالل در ورزشگاه آزادی از السد قطر پذیرایی خواهد 
کرد. تیم قطری از آمادگی خوبی برخوردار است و با توجه به 
بازیکنان بزرگی که در اختیار دارد شانس باالیی برای صعود 

به دور بعد دارد.
روزنامه الرای قطر نوشت: »السد خود را آماده دیدار حساس 
برابر استقالل می کند و نخستین تمرین آمادگی خود را برای 
این دیدار انجام داد. سرمربی السد تالش می کند تا تیم را از 
شرایط تساوی ناامید کننده برابر الشحانیه خارج کند و تمام 

تمرکز آنها را روی دیدار حساس برابر استقالل بگذارد«.
السد یک شنبه با پروازی اختصاصی راهی تهران خواهد شد و 

همه بازیکنان خود  را در اختیار دارد.
تیم پیروز این بازی باید در مرحله گروهی به مصاف التعاون 

عربستان، لوکوموتیو ازبکستان و االهلی امارات برود.

شکستسنگیناالهلیباپژمانمنتظری

نود دقیقه در ترکیب  را  االهلی در حالی که پژمان منتظری 
به  تن  الریان  برابر  یک  بر  پنج  نتیجه  با  داشت  خود  اصلی 

شکست داد.
قطر  لیگ ستارگان  نوزدهم  هفته  ادامه  در  ایسنا،  گزارش  به 
یک دیدار برگزار شد که در آن االهلی سنگین ترین شکست 
فصل خود را متحمل شد. االهلی که در ورزشگاه خانگی خود 
با نتیجه ۵ بر یک تن به شکست  الریان پذیرایی می کرد،  از 
داد تا بعد از چند نتیجه خوب این بار ناامیدکننده ظاهر شود.
در این دیدار پژمان منتظری در ترکیب اصلی االهلی به میدان 
رفت و ۹۰ دقیقه بازی کرد اما مجتبی جباری که به تازگی به 

فهرست االهلی اضافه شد در فهرست ۱۸ نفره نبود.
حریف  قطر  ستارگان  لیگ  قهرمانی  عنوان  مدافع  الریان، 
که  پیروزی  این  با  و  آسیاست  قهرمانان  لیگ  در  پرسپولیس 
به دست آورد با 4۰ امتیاز در رده سوم قرار گفت. لخویا با 4۹ 
امتیاز در صدر جدول رده بندی جای دارد و السد هم با 44 

امتیاز دوم است.

نیشدوبارهمورینیوبهیورگنکلوپ

سرمربی منچستریونایتد در ادامه طعنه هایی 
در  می زند،  لیورپول  در  همتایش  به  که 
آخرین نشست خبری خود بار دیگر این کار 

را انجام داد.
بعد  ساکرنت،  از  نقل  گزارش  ایسنا  و  به  به  
مورینیو  ژوزه  و  کلوپ  یورگن  درگیری  از 
منچستریونایتد  و  لیورپول  بازی  جریان  در 
بار  چندین  مورینیو  انگلیس،  برتر  لیگ  در 
به  آلمانی  مربی  این  علیه  طعنه  حالت  به 
برابر  از توقف  بعد  او  صحبت پرداخته است. 
با  همیشه  داورها  بود  گفته  هم  سیتی  هال 
کلوپ مهربان هستند و حرکات او را در کنار 

زمین دوست دارند.
کسانی  کرد:  اظهار  زمینه  این  در  مورینیو 
اروپایی  رقابت   هیچ  در  تیمشان  که  هستند 
در  ما  اینکه  حداقل  ولی  ندارد  حضور 
بازی های لیگ اروپا هستیم و به مرحله بعد 

هم راه پیدا کردیم. 
تمرینی  جلسه  آخرین  از  بعد  مورینیو  ژوزه 
تیمش  شرایط  درباره  ابتدا  منچستریونایتد، 
شرایطی  این  و  می زنیم  گل  کم  ما  گفت : 
داشته  قبول  را  آن  خودمان  که  نیست 
باشیم. بازیکنانم را خیلی خوب می شناسم و 
می دانم برخی از بازیکنان به زمان نیاز دارند 
طبیعی  این  و  بگیرند  خو  تیم  شرایط  به  تا 
را کنار  بازیکنانم می خواهم راحتی  از  است. 
بگذارند و برای کسب برد و پیروزی زحمت 
بکشند. این چیزی است که در ذات باشگاه 
منچستریونایتد هم هست و ما باید آن را در 

بازی های خودمان نشان بدهیم.
خرید  و  تابستانی  اهداف  درباره  مورینیو  از 
بازیکن برای یونایتد سوال شد که او در پاسخ 
ولی  هستیم  جدید  بازیکن  دنبال  به  گفت : 
وقتمان را صرف خریدهای نشدنی نمی کنیم. 
اهداف غیر ممکن برای ما در اولویت نیستند. 
چه  تابستانی  بازار  از  که  می داند  باشگاه 
آن  درباره  فوریه  در  اکنون  اگر  می خواهم. 

صحبت کنیم، مسخره است.
سرمربی پرتغالی درباره برنامه فشرده تیمش 
در ماه های پیش رو گفت : از آن دست مربیانی 
کردم.  عادت  فشردگی  چنین  به  که  هستم 
داریم.  حضور  مختلفی  تورنمنت های  در 
تیمم  روی  بر  فشار  این  دارم  دوست  البته 
و  داریم  حضور  اروپا  لیگ  در  حداقل  باشد. 
در جام های دیگر نیز هستیم. ذهنیت من به 
پیروزی و قهرمانی، هیچ وقت تغییری نخواهد 
کرد. حسی در من وجود دارد که هیچ وقت 
از خودم راضی نمی شوم و همیشه از خودم 
من  انگیزه  می خواهم.  را  بیشتری  چیزهای 

برای برد و قهرمانی  از بین نمی رود.
ژوزه مورینیو همچنین تایید کرد فیل جونز 
لسترسیتی  برابر  بازی  مصدومیت  دلیل  به 
نظر  به  که  اتفاقی  است.  داده  دست  از  را 
بایی نیز رخ داده است.  می رسد برای اریک 
منچستریونایتد که به نظر باید برای سهمیه 
لیگ قهرمانان تالش کند و چهار امتیاز هم با 
تیم چهارم جدول فاصله دارد، یکشنبه برابر 
مدافع عنوان قهرمانی یعنی لستر سیتی قرار 
می گیرد که نسبت به فصل قبل افت فاحشی 

داشته است.

پیروزیهامبورگبرابرلورکوزن

نوزدهم  هفته  آغاز  در  زده  بحران  هامبورگ 
بایر  برابر  گل  یک  با  بوندسلیگا  های  رقابت 

لورکوزن به پیروزی رسید.
های  رقابت  نوزدهم  هفته  ایسنا،  گزارش  به 
بوندسلیگا با انجام یک دیدار آغاز شد که در 

آن هامبورگ به مصاف بایر لورکوزن رفت.
این دیدار حساس بود  هامبورگ که میزبان 
بازی را به سود خود به  با یک گل  توانست 
پایان رساند تا با ۱6 امتیاز در رده شانزدهم 
جدول رده بندی قرار گیرد و خطر سقوط را 

هم چنان احساس کند.
در حساس ترین بازی هفته نوزدهم رقابت های 
ورزشگاه  در  دورتموند  بوروسیا  بوندسلیگا 
خانگی خود از الیپزیگ شگفتی ساز پذیرایی 
می کند. در یکی دیگر از دیدارهای حساس 

بایرن مونیخ به مصاف شالکه خواهد رفت.
در  امتیاز  با 4۵  بایرن  بندی  رده  در جدول 
امتیاز  با 4۲  هم  الیپزیگ  و  دارد  قرار  صدر 

دوم است.

شکستمارسیدرلیگفرانسه

رقابت  سوم  و  بیست  هفته  آغاز  در  مارسی 
های لیگ فرانسه با یک گل برابر متز تن به 

شکست داد.
به گزارش ایسنا، هفته بیست و سوم رقابت 
های لیگ فرانسه با انجام یک دیدار آغاز شد.

مارسی  از  خود  خانگی  ورزشگاه  در  که  متز 
پذیرایی کرد توانست پیروزی ارزشمندی را 
به دست آورد و با یک گل حریف خود را از 

پیش رو بردارد.
با ۲6  این پیروزی که به دست آورد  با  متز 
امتیاز موقتا به رده سیزدهم جدول رده بندی 
به  این درحالی است که مارسی  صعود کرد 

رده ششم سقوط کرد.
و  امتیاز   4۹ با  موناکو  بندی  رده  در جدول 
تفاضل گل بهتر نسبت نیس در صدر جدول 
رده بندی جای دارد و پاری سن ژرمن هم با 

46 امتیاز در رده سوم  است.

خبرخبر

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران می گوید از 
فوتبال  فدراسیون  رییس  با  جلسه  آخرین 
تغییر زیادی در وضعیت تیم ملی به وجود 

نیامده است.
با  دیروز  جلسه  از  پس  کی روش  کارلوس 
رییس فدراسیون فوتبال در نشست خبری 
حاضر شد و اظهار کرد: تشکر می کنم که 
جایگاهی  در  من  شد.  برگزار  جلسه  این 
این  جزئیات  درباره  بخواهم  که  نیستم 
خودمان  موقعیت  ما  کنم.  صحبت  جلسه 
آنالیز  االن  به  تا  امارات  اردوی  زمان  از  را 
آماده  برنامه  که  بودم  گفته  قبال  کرده ایم. 
سازی ما بسیار محدود خواهد بود. اما فقط 
تا به  از جلسه اخیر  می توانم بگویم که ما 
به  وضعیت  و  نداشتیم  زیادی  تغییر  امروز 
همان شکل است. من باید بگویم اگر این 
برنامه برای تیم ملی اجرا می شود باید برای 
لیگ  برای  اجرا شود. حتی  هم  ها  باشگاه 
قهرمانان آسیا نباید قطع شود و لیگ باید 

ادامه پیدا کند.
کی روش ادامه داد: افرادی که این شرایط 
را در تیم ملی ایجاد کردند برای آینده این 
تیم مسئول هستند. باز هم تاکید می کنم 
اعتقاد  من  که  نبود  چیزی  برنامه  این  که 
از  شده  گرفته  تصمیم  که  حاال  داشتم 
قوانین فیفا پیروی کنیم قطعا عواقب جدی 
دنبال  به  بازیکنان  و  کادر  از  برخی  برای 
خواهد داشت. با این برنامه تعدادی از آنها 

نمی توانند به تیم ملی ملحق شوند.
او در ادامه گفت: بر خالف آن چه می گویند 
زمانی  و  نمی برم  سر  به  تعطیالت  در  من 
هم که خارج از ایران هستم بازی بازیکنانی 
و  می کنند  بازی  ایران  از  خارج  در  که  را 
تعدادشان هم زیاد است از نزدیک می بینیم 
با  اردوها  برنامه ریزی  برای  همینطور  و 

بازی های تدارکاتی کار می کنم.
را  حرفم  داد:  ادامه  ملی  تیم  سرمربی 
خالصه می گویم، برنامه های تیم ملی تغییر 
انجام  فیفا  قوانین  اساس  بر  و  نمی کند 

خواهد شد.
آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  کی روش 
ملی  تیم  سازی  آماده  برای  برنامه ریزی 
لطمه  ملی  تیم  به  فیفا  روزهای  اساس  بر 
می دانید.  را  من  نظر  شما  گفت:  نمی زند؟ 
کار  چطور  اخیر  سال  شش  در  من  اینکه 
مطمئنم  من  است.  مشخص  کرده ام 
برنامه ای که تا االن داشتیم بهترین برنامه 
در  که  دارند  وجود  کارشناسانی  البته  بود 
می زنند  دیگری  حرف  خودشان  کشور 

ولی به برنامه ما اشکال می گیرند. ما سعی 
همه  تا  بکنیم  را  خودمان  کار  می کنیم 

خوشحال باشند.
تیم  اردوهای  است  قرار  اگر  داد:  ادامه  او 
ملی بر اساس برنامه فیفا باشد باید قوانین 
فیفا هم در خصوص باشگاه اعمال شود و 
به خاطر چهار باشگاه، لیگ تعطیل نشود. 
نمی توان  قطعا  سازی  آماده  برنامه  این  با 
بتوانند  تا  داد  فرصت  جوان  بازیکنان  به 
کسب  تجربه  و  دهند  نشان  را  خودشان 

کنند.
سرمربی تیم ملی فوتبال با بیان اینکه در 
سعیدعزت اللهی،  مثل  بازیکنانی  گذشته 
مهدی ترابی، وحید امیری و رامین رضاییان 
در اردوهای تیم ملی خودشان را نشان داده 
بودند، اظهار کرد: با این برنامه به گذشته 
بازیکنان ۱۲۰  از  برخی  که  گردیم  بر می 
بازی ملی دارند اما برخی بدون بازی ملی 
بعضی  مثل  ما  می گیرند.  قرار  ترکیب  در 
در  که  نیستیم  کرواسی  مانند  کشورها 
جدیدمان  بازیکنان  به  و  بزنیم  اردو  چین 
فرصت بازی تدارکاتی بدهیم. با این برنامه 

بازیکنان جوان فرصت خودنمایی ندارند.
بازیکنان  وضعیت  درباره  کی روش 
پرسپولیس نیز گفت: آنها شرایط متفاوتی 
بزرگی  بسیار  باشگاه  پرسپولیس  دارند. 
است و احترام زیادی برای آنها قائل هستم 
لباس  آنها شبیه رنگ  لباس  چرا که رنگ 
رنگ  این  من  و  است  منچستریونایتد 
دلیل  این  به  من  دارم.  دوست  خیلی  را 
دعوت  اردو  به  را  پرسپولیس  بازیکنان 
نمی کنم که ۳ کیلو بیشتر از حد استاندارد 
وزن دارند و من نمی توانم بازیکنانی را که 
وزن زیادی دارند را دعوت کنم. شما فرض 
کنید می خواهیم مقابل قطر بازی کنیم و 

بازیکن ما سه کلیو وزن اضافه دارد و این 
خوب نیست. من می خواهم جدی صحبت 
کنم. من از سرمربی پرسپولیس شنیدم که 
با  و  می خورند  غذا  زیاد  تیم  این  بازیکنان 
ایهن شرایط آن ها نمی توانند به تیم ملی 

بیایند. 
سرمربی تیم ملی فوتبال واکنش به اینکه 
بازیکنان  از  این است که دعوت  او  منظور 
من  نظر  این  گفت:  نیست  ای  حرفه  چاق 
قائل  آنها  برای  زیادی  احترام  من  نیست. 
هستم اما مربی آنها به من درس داد  که 
آن ها حرفه ای نیستند و چاق می شوند. 
زیادی دارند و چاق هستند و  آن ها وزن 

من نمی توانم از آن ها دعوت کنم.
نمی ترسد  آیا  اینکه  به  واکنش  در  او 
حمله  او  به  مجازی  صفحات  در  هواداران 
و توهین کنند، گفت: آن ها باید به کسانی 
خوبی  شرایط  و  هستند  چاق  که  بگویند 
ندارند.  من هیچ وقت به بازیکنان توهین 
نمی کنم و برای آن ها احترام زیادی قائل 
را  عملکرد  بهترین  همواره  آن ها  هستم. 
داشتند و  حضور آن ها همیشه مثمرثمر 
بوده است اما مربی آن ها نظر دیگری دارد.

کی روش درباره اینکه منظورش از کادرفنی 
تیم ملی که از برنامه جدید تیمش متضرر 
برای  می کنم  تاکید  گفت:  شد  خواهند 
داشت  خواهد  عواقب  ملی  تیم  کادرفنی 
نمی توانیم  و  داریم  محدودی  زمان  چون 
به آن ها آموزش بدهیم. ما در ماه نوامبر با 
سوریه بازی کردیم. تیم ما رده نخست را در 
اختیار دارد و بیشترین امتیاز را کسب کرده 
است. این یک واقعیت است که ما چهار سال 
برترین تیم آسیا بودیم و تقریبا یک سال و 
نیم است که شکستی را تجربه نکرده ایم و 

مردم از این موضوع خوشحال هستند.

شرایطی  در  دسامبر  ماه  در  داد:  ادامه  او 
بهم  برنامه  که  شد  باعث  و  شدیم  مواجه 
بریزد و مجبور شدیم بر اساس قوانین فیفا 
عمل کنیم. این بسیار ساده است. در صلح 
و هماهنگی به فوتبال ایران برگشتیم و از 
سوال  نیست  من  مسئولیت  در  که  چیزی 
نپرسید. از کسانی بپرسید که این جدایی 
با هم  تاج  آقای  به وجود آوردند. من و  را 
کار می کنیم. حداکثر تالش خود را انجام 
برای مشکالت  تا راه حل هایی  می دهیم 
به وجود آمده پیدا کنیم. ما با هم به شکل 

متحد کار می کنیم.
من  که  برنامه ای  داد:  ادامه  روش  کی 
دنبال می کردم برنامه ای بود که برای تیم 
با  دسامبر  ماه  در  بود.  شده  طراحی  ملی 
باعث  افرادی  که  شدیم  مواجه  شرایطی 
تیم ملی شدند.  برنامه های  به هم خوردن 
ما تالش می کنیم راه حلی برای مشکل به 
وجود آمده پیدا کنیم. فعال مسیر مستقیم 
را طی می کنیم چون این تنها راه حل است.

شایعات  درباره  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
با  توافقش  بر  مبنی  اخیر  روز  چند 
به  نمی توانید  شما  گفت:  الجزایری ها، 
تمام اخباری که سایت ها و خبرگزاری ها 
منتشر می کنند اعتماد کنید. اگر بخواهید 
اعتماد کنید طبق این خبر االن من باید در 

تعطیالت باشم )با خنده(.
که  مربیانی  با  اینکه  بیان  با  ادامه  در  او 
فرگوسن  مثل  دارند  ارتباط  او  با  رودررو 
با  من  گفت:  دارد،  خوبی  رابطه  کونته  و 
مطبوعاتی  کنفرانس های  در  که  مربیانی 
خواهند  می  و  می کنند  سرزنش  مرا  تیم 
ببرند  پیش  اعمال  طور  این  با  را  کارشان 
خودم  تالش  حداکثر  من  ندارم.  رابطه ای 
این  ولی  می دهم  انجام  ملی  تیم  برای  را 
را بدانید که برنامه ما در مقابل برنامه های 

قطر، ازبکستان و چین خیلی فرق دارد.
چرا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  روش  کی 
با  برانکو جلسه ای  با  برای رفع اختالفاتش 
او برگزار نمی کند، اظهار کرد: شما درباره 
من  کنید؟  می  صحبت  کونته  و  فرکوسن 
صحبت  کونته  و  فرگوسن  مورد  در  فقط 
صحبت  من  با  بخواهند  آنها  اگر  می کنم. 
جلسه ای  آنها  با  که  آماده ام  من  کنند 
داشته باشم ولی مربیانی که اول با رسانه ها 
من  با  می خواهند  بعد  و  می کنند  صحبت 
با  فقط  من  ندارم.  کاری  شوند  مواجه 
مربیانی که در سطح خودم باشند صحبت 

می کنم.

کی روش: برنامه تیم ملی تغییر نمی کند

والیبال  فدراسیون  رییسه  هیات  نشست 
گزینه  دو  برنامه های  بررسی  برای  امروز 
هدایت تیم   ملی )استویچف و کوالکوویچ( 

برگزار خواهد شد.
استویچف  رادوستین  گزارش  ایسنا،  به  
بلغاری و ایگور کوالکوویچ از مونته نگرو از 
جمله گزینه های نشستن روی نیمکت تیم  
 ملی والیبال بودند که مذاکرات با آنان منجر 

به حضورشان در هفته های اخیر در ایران 
شد تا ضمن آشنایی نزدیک با امکانات و 
ظرفیت های واقعی والیبال ایران برنامه های 

خود را برای هدایت تیم   ملی ارائه کنند.
نشست هیات رییسه فدراسیون والیبال 
دو  این  برنامه های  بررسی  برای  امروز 
مربی برگزار می شود و در صورت انتخاب 
یکی از آنان از سوی هیات رییسه مراحل 
نهایی عقد قرارداد و شروع همکاری آغاز 
فدراسیون  این صورت  می شود. در غیر 
برای  شده  مطرح  گزینه های  دیگر  بار 
مذاکره  وارد  والیبال  تیم   ملی  هدایت 

خواهد شد.
در نشست امروز ، احمد ضیایی، محمود 
افشاردوست، مهدی اسالمی، محمد شریف 
زاده بوشهری، عبدا... جالیر، خسرو ابراهیم، 
زهره  صالحیه،  مسعود  چایچی،  محمود 
میرسپاسی و روسای کمیته ها به ریاست 

محمد رضا داورزنی شرکت می کنند.

جهانـی  فدراسـیون  اعـالم  بـا 
جدیـد  رنکینـگ  کاراتـه، 
فوریـه  مـاه  در  کاراته کاهـا 
اعـالم شـد و سـجاد گنـج زاده با 
ایسـتادن در صـدر رنکینگ وزن 
۸4+ کیلوگـرم بهتریـن جایـگاه 
را در بیـن ورزشـکاران ایرانـی در 

دارد. اختیـار 
بـه  گـزارش  ایسـنا  و  بـه نقـل از  
بـا  کاراتـه،  فدراسـیون  سـایت 
آغـاز ماه فوریـه ۲۰۱۷، رنکینگ 

جدیـد کاراته کاهـا از سـوی فدراسـیون 
جهانـی کاراتـه اعالم شـد کـه امتیازات 
آن تـا پایـان مـاه ژانویه محاسـبه شـده 
اسـت و آخریـن رقابت ایـن مـاه، کاراته 
وان پاریـس بوده اسـت که ایران توسـط 
سـجاد گنـج زاده و طـراوت خاکسـار به 
مـدال طال رسـید و ذبیح اله پورشـیب و 
سـامان حیـدری موفـق به کسـب مدال 

شـدند. برنز 
رنکینـگ  نخسـتین  اعـالم  بـا  امـا 
سـال  در  کاراتـه  جهانـی  فدراسـیون 
حضـور  بـا  زاده  گنـج  سـجاد   ،۲۰۱۷
در صـدر رنکینـگ وزن ۸4+ کیلوگـرم 
بهتریـن جایـگاه را در بیـن ورزشـکاران 
هـم  زاده  گنـچ  از  بعـد  دارد.  ایرانـی 
عباسـعلی  و  پورشـیب  زاده،  مهـدی 
دارنـد. اختیـار  در  را  جایـگاه  بهتریـن 

نخستین رنکینگ جهانی کاراته در سال 2017

سجادگنجزادهدرصدرایستاد

عملکرد  ال کالسیکو  از  پس  بارسلونا  مهاجم 
موجب  اتفاق  این  که  است  داشته  فوق العاده ای 
رئال  برابر  دیدار  از  بعد  او  بگویند  بسیاری  شد 

مادرید از خواب بیدار شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از آس، تاثیر لیونل مسی 
در بارسلونا هر لحظه بیشتر می شود. این موضوع 
نه تنها در گلزنی و پاس گل او دیده می شود بلکه 
پیشرفت بازی مهاجم آرژانتینی نیز آشکار است.

غیبت ژاوی هرناندس، کار مسی را راحت تر کرده 
است. او می تواند هم به عنوان یک مهاجم و هم 
هافبک تهاجمی بازی کند و از همه لحاظ، یک 
برابر  دیدار  در  بارسلونا   ۱۰ شماره  باشد.  گلزن 
اتلتیکومادرید در نیمه نهایی کوپا دل ری، مانع 
از حمله حریف شد و توانست یانیک کاراسکو را 

متوقف کند.
برابر  او  شد.  متحول  ال کالسیکو  از  پس  مسی 
نه  نداد.  ارائه  خوبی  خیلی  نمایش  مادرید  رئال 
دو شوت  تنها  و  کرد  گلزنی  نه  و  داد  پاس گل 
موقعیت  دو  همچنین  زد.  دروازه  سمت  به 
در  او،  مثبت  تنها بخش  و  ایجاد کرد  خطرناک 
دادن پاس های صحیح بود. ۹۱ درصد پاس هایش 

درست بود که موجب شد از این لحاظ، در کنار 
ایوان راکیتیچ قرار بگیرد. پس از این دیدار، مسی 
برای بارسلونا ۱۲ بازی انجام داد. )یک بازی در 
لیگ قهرمانان، 6 اللیگا و پنج کوپا دی ری.( این 
یا  یا گل زده  بازی ها  مهاجم آرژانتینی در همه 
پاس گل داده است. او تنها برابر رئال سوسیداد 
نشد.  کار  این  انجام  به  موفق  ری  دل  کوپا  در 
تک گل بارسا در این بازی از روی نقطه پنالتی 
توسط نیمار به ثمر رسید. ستاره آبی اناری ها در 

این مدت ۱۱ گل و پنج پاس گل داد.
در ادامه به عملکرد مسی در رقابت های مختلف 

اشاره می شود.
é اللیگا

اوساسونا صفر - بارسلونا ۳: مسی دو بار گلزنی 
کرد.

بارسلونا 4 - اسپانیول یک: دو پاس گل و یک 
گل زد.

ویارئال یک - بارسلونا یک : مسی با گلزنی اش 
توانست تیمش را از شکست نجات بدهد، او در 

دقیقه ۹۰ از روی ضربه آزاد گلزنی کرد.
بارسلونا ۵ - الس پالماس صفر : مسی در دقیقه 

۵۲ برای تیمش گلزنی کرد.
ایبار صفر - بارسلونا 4: بازیکن آرژانتینی دومین 

گل بارسا را به ثمر برساند.
رئال بتیس یک - بارسلونا یک: در آخرین بازی 
مهاجم  دادند،  دست  از  امتیاز  آبی اناری ها  که 
آرژانتینی پاس گل داد و لوئیس سوارس توانست 

در دقیقه ۸۹ آن را به گل تبدیل کند.
لیگ قهرمانان اروپا

مسی  صفر:  گالدباخ  مونشن   -  4 بارسلونا 
نخستین گل آبی اناری ها را به ثمر رساند.

é کوپا دل ری
اتلتیک بیلبائو ۲ - بارسلونا یک: او با گلزنی اش 
در دقیقه ۵۲ از روی ضربه آزاد امیدها را برای 

بارسلونا در بازی برگشت زنده کرد.
بارسلونا ۳ - اتلتیک یک: مسی در این بازی نیز 

شوت سرکشی زد.
بارسلونا ۵ - رئال سوسیداد ۲: او گل دوم تیمش 
را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. در ادامه دو 

پاس گل به سوارس و دنیس سوارس داد.
شماره  ستاره   :۲ بارسلونا   - یک  اتلتیکومادرید 
۱۰ بارسا شوت زیبایی را به سمت دروازه قرمز 

و سفیدپوشان روانه کرد و گل دوم تیمش را به 
ثبت رساند.

é مسی به سوی ثبت بهترین رکورد خود
بارسلونا در این فصل ۲۹ بازی رسمی انجام داده 
است. مهاجم آرژانتینی در ۲۳ بازی یا گل زده 
و  گل   ۳۰ تاکنون  یعنی  است،  کرده  گلزنی  یا 

را حفظ  این روند  اگر  ۱۲ پاس گل داده است. 
پایان فصل تعداد گل هایش به 6۰ گل  کند در 
تنها   ۲۰۱۳ سال  از  او  می رساند.  بازی   ۵۸ در 
در یک فصل )۲۰۱۵ـ ۲۰۱4( توانست میانگین 
گلزنی اش را به بیش از یک گل در بازی برساند. 

در آن فصل در ۵۷ بازی ۵۸ گل به ثمر رساند.

الکالسیکو،لیونلمسیراازخواببیدارکرد

در نشست هیات رییسه فدراسیون والیبال

بررسیبرنامههایاستویچفوکوالکوویچ
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گازرسانی به 642 روستای لرستان
 در دولت یازدهم

تعداد  گفت:  لرستان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
و  تدبیر  دولت  ابتدای  از  گازدار شده  روستاهای 

امید در استان تاکنون 64۲ روستا بوده است.
حشمت ا... شمس خرم آبادی در  جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه  یک سری پروژه ها در لرستان تحت 
عنوان اقتصاد مقاومتی)گازرسانی به ۲۵۰ روستا، 
صنعتی  شهرک  و  سنگ  شهرک  به  گازرسانی 
شماره ۳ خرم آباد( مشخص شدند، اظهار کرد: این 
پروژه ها با برش های ملی استانی مشخص شد که 
بنا بود تا خرداد ماه ۹6، ۳۰هزار مشترک جدید 
گاز پذیرش و هدر رفت گاز حداقل به میزان نیم 

درصد کاهش یابد.
باید  براساس تعهدی که داشتیم  ادامه داد:  وی 
تا پایان دی ماه امسال ۱۷ هزار و ۵۰۰ مشترک 
جدید را پذیرش داشته باشیم درحالی که تا موعد 
مقرر تعداد مشترکین به ۲۳هزار و ۹۱ مورد رسید 
و در این راستا ۳۲ درصد از تعهدات خود جلوتر 
بیان  با  لرستان  گاز  شرکت  مدیرعامل  هستیم. 
اینکه در شهرها 6۰درصد و در روستاها ۱۸ درصد 
نسبت به تعهدمان اقدام کردیم، گفت: در تمام 
شهرستان ها به استثنای چگنی و بروجرد نسبت 
به تعهدمان باالتریم و تاکنون ۲۵ هزار و ۵۳ نفر 

از جمعیت روستایی از نعمت گاز بهره مند شدند.
 ۲۰۳ تاکنون  کرد:  اضافه  خرم آبادی  شمس 
روستای استان تحت پوشش گاز قرار گرفتند و 
۲۳ مورد دیگر در دست اجرا هستند که تا پایان 

امسال از نعمت گاز بهره مند می شوند.
وی با اشاره به اینکه از مجموع ۲۵ شهر ۲۳ شهر 
از محل بودجه  افزود:  از نعمت گاز برخوردارند، 
مصوب برای مناطق سردسیر جهت گازرسانی به 

شهر شول آباد اقدام خواهیم کرد.
در  شد:  یادآور  لرستان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
استان ۲۸6۰ روستا وجود دارد که دارای ۱۵۳۰ 
تعداد  این  از  و  هستند  خانوار  باالی ۲۰  خانوار 

۱۲۳۰ خانوار حائز شرایط گازرسانی هستند.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون ۹۵۸ روستا از نعمت 
گاز بهره مند شدند و تا پایان سال ۹6 روستا های 
باالی ۲۰ خانوار حائز شرایط از طریق خط لوله 
گازرسانی می شوند. شمس خرم آبادی تاکید کرد: 
عقب  چگنی  شهرستان  در  گازرسانی  بحث  در 
ماندگی وجود داشت اما اقدامات خوبی انجام شده 
است. وی تعویض ۱۹ هزار کنتور دیافراگمی در 
استان، پلمپ ۲۰ هزار کنتور چپقی و شماره انداز 
برای  پیمان نشت یابی  اجرای  کنتور مشترکین، 
کل استان، اجرای کالبراسیون کنتورهای توربینی  
از جمله اقدامات کاهش هدر رفت گاز را را در 
سال ۹۵ عنوان کرد و افزود: همچنین با کشف 
سه جایگاه CNG متخلف از سرقت ۲.4 میلیون 

متر مکعب گاز جلوگیری شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیالن خبر داد:
انسداد جاده پونل – خلخال تا اردیبهشت سال آینده  

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیالن از بسته بودن جاده 
پونل – خلخال به دلیل خطر کوالک و ریزش بهمن تا اردیبهشت 
سال آینده خبر داد و عنوان کرد:کلیه محورهای گیالن باز است و 

تردد خودروها در آن جریان دارد.
الهیجان،  رشت–  اصلی  محور   ۳ بازگشایی  از  محمدی  آل  ناصر 
این  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  رودبار  رشت–  و  دیلمان  سیاهکل– 
هم  بود.  شده  بسته  یخبندان  و  برف  انباشتگی  دلیل  به  محورها 
زنجیر چرخ  با  و  احتیاط  با  محورها  این  در  تردد خودروها  اکنون 

امکان پذیر است.
از بسته  نقل جاده ای گیالن همچنین  راهداری و حمل  مدیرکل 
بودن جاده پونل– خلخال به دلیل خطر کوالک و ریزش بهمن تا 
اردیبهشت سال آینده خبر داد و عنوان کرد:کلیه محورهای گیالن 

باز است و تردد خودروها در آن جریان دارد.
و  داد  خبر  گیالن  روستایی  و  فرعی  راه   4۰۱ بازگشایی  از  وی 
نکردند  رعایت  را  قوانین  که  رانندگانی  و  کرد:کوالک  خاطرنشان 
کار را برای راهداران بسیار سخت کرد، لذا تالش های اکیپ های 

راهداری برای رفع انسداد ۵4 راه روستایی استان ادامه دارد.

ساخت بزرگترین نیروگاه انرژی خورشیدی
 غرب آسیا در البرز

بزرگترین  ساخت  از  البرز  استان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
نیروگاه انرژی خورشیدی غرب آسیا در استان خبر داد.

درحال  اظهارکرد:  وگویی  درگفت  ناصراسکندری  ایسنا؛  از  نقل  به 
حاضر بیش از یک میلیون و ۲۰۰ مشترک برق در البرز وجود دارد.

وی ادامه داد: ۲6 درصد این مشترکان خانگی، ۱۰ درصد تجاری، 
درصد  هشت  صنعت،  درصد  هشت  خاص،  مشترکان  ۵6درصد 

عمومی و  چهاردرصد نیزکشاورزی هستند.
وی افزود: تا مدتی پیش نصب انشعابات جدید در استان بین 6۰ 
افزایش  و  تالش های صورت گرفته  با  ولی  می برد  زمان  روز   ۷۰ تا 
امکانات و تجهیزات این زمان به کمتر از یک هفته کاهش یافته است.
این مسئول با اشاره به نصب کنتورهای هوشمند در استان توضیح 
این  از  استفاده  با  مشترکین  مصرفی  برق  میزان  اندازه گیری  داد: 

کنتورها به راحتی انجام می شود.
فراگیر  با  امیدواریم  ابرازکرد:  استان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
این کنتورها در همه واحدهای مسکونی، تجاری  شدن طرح نصب 
و صنعتی امکان قرائت از راه دورتا پایان سال ۹۵ برای بیش از ۱۰ 

هزارکنتور فراهم شود.
اسکندری دربخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به ساخت 
نیروگاه انرژی خورشیدی درالبرز افزود: عملیات ساخت این نیروگاه 
توسط یک شرکت آلمانی آغاز شده و با پایان آن بزرگترین نیروگاه 

انرژی خورشیدی غرب آسیا در البرز فعال می شود.
سپیدارک  روستای  به  رسانی  برق  برای  تالش  به  همچنین  وی 
ساوجبالغ توضیح داد: درگذشته اثبات وجود این روستا با ساکنان 
بومی دربازدیدها و تحقیقات میدانی محقق نشد اما اکنون با توجه 
به بررسی های صورت گرفته طرح برق رسانی به این روستا در دستور 

کار قرار دارد.
وی گفت: امید است با جذب اعتبار و امکانات الزم به زودی شاهد 

روشن شدن چراغ ساکنان این روستا باشیم.

خبر خبر

اداره  رئیس  خبرنگارزمان:  امیررضاصادقی- 
مهندسی  شهریار،  اسالمی  وارشاد  فرهنگ 
توسعه  تحقق  در  دخیل  ازعوامل  را  فرهنگی 
پایداردانست وگفت: قطع به یقین توسعه پایدار 
را تجربه نخواهیم کرد مگردرسایه ترسیم نقشه 

راه فرهنگی.
توسعه  معاون  درحضور  که  پناه  عبدالرضاعلی 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  مدیریت  و 
استان تهران و جمعی از خبرنگاران سخن می 
گفت، اظهارداشت: دست یابی به تحول و توسعه 
پایدارمنوط به وجود چشم اندازی روشن و فارغ 

ازشعارهاست.
وی تصریح کرد: دراین مسیر، استفاده حداکثری 
از توان فرهنگی شهرستان شهریار دارای اهمیت 
خاصی بوده و همواره در دستور کارما قرار داشته 

است.
 رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسالمی شهریار در 
ادامه این نشست که با موضوع »اقتصاد مقاومتی، 
ساخت:  خاطرنشان  شد،  برگزار  وعمل«  اقدام 

شواهد دال بر این واقعیت است که شهریار دارای 
گوناگون  های  درحوزه  باالیی  بسیار  پتانسیل 
فرهنگی- هنری است از این روی می توان این 
امتیاز را فرصتی مغتنم دانست تا بااستفاده از آن 

گام های موثری در راستای تحقق توسعه پایدار 
برداشته شود.

بسیاری  حضورعده  به  اشاره  با  پناه  علی 
ازهنرمندان، شعرا و خبرنگاران زبده در شهرستان 

شهریار، تالش برای ایجاد بسترهای تعامل سازنده 
اولویت های  از جمله  را  فرهیخته  اقشار  این  با 
سیاست اداره متبوع شهرستانی برشمرده و افزود: 
پرواضح است پرداختن به دغدغه های دوستان 
هنرمند و خبرنگاران متعهد، زمینه را برای رشد 
و شکوفایی فرهنگی بیش از پیش فراهم خواهد 
ساخت، لذا درصددیم با اختصاص مکانی جهت 
فعالیت های منسجم هنرمندان و خبرنگاران، در 

رفع بخشی از مشکالت آنها سهیم باشیم.
مطبوعات  خانه  دفتر  استقرار  برای  تالش  وی 
شهرستان های استان تهران )شعبه غرب استان( 
در شهرستان شهریار را از دیگر مواردی دانست 
تحقق  مسیر  در  بلندی  گام  آن،  تحقق  با  که 
خواسته های به حق خبرنگاران وسهولت در امور 

آنها برداشته خواهد شد.
توسعه  تحقق  شهریار،  وارشاد  فرهنگ  متولی 
پایدارفرهنگی را درگرو تعامل تنگاتنگ و سازنده 
و  فرهنگ  مجموعه  با  هنرمندان  و  خبرنگاران 

ارشاد اسالمی شهرستان دانست.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهریار تاکید کرد:

مهندسی فرهنگی، عامل تحقق توسعه پایدار

ساری-سامان علیزاده- رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
مازندران گردش مالی مرکبات را در اقتصاد استان سه 

هزار میلیارد تومان اعالم کرد.
دهه  مناسبت  به  خبرنگاران  با  نشست  در  حیدرپور 
مبارک فجر بابیان اینکه جهاد کشاورزی امروز در جبهه 
اقتصادی فعالیت می کند اظهار داشت: این بخش با رشد 
4.۵ درصدی باالترین رشد را در بخش های اقتصادی 

دارا است.
وی به نقش کشاورزی در اقتصاد استان و گردش مالی 
افزود: بخش کشاورزی قوی ترین بخش در استان به 
شمار می رود و به دلیل پشتیبانی های صورت گرفته 
از سوی دولت، اقدامات زیربنایی و خدماتی خوبی در 
سطح استان صورت گرفته و تولید رشد قابل قبولی 

داشته است.
هفت  را  کشاورزی  محصوالت  تولید  پیش بینی  وی 
میلیون تن در سال جاری بیان کرد و گفت: میزان تولید 
محصوالت کشاورزی در استان وضعیت قابل قبولی دارد.
حیدرپور بابیان اینکه برف آذرماه سال جاری خسارت 
بیش از ۹۰۰ میلیارد تومانی به بخش کشاورزی وارد 
کرده است گفت: مرکبات استان سه هزار میلیارد تومان 
اقتصاد استان دارد که هزار میلیارد  گردش مالی در 

تومان دچار خسارت شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران خسارت ناشی 
از یخ زدگی و سرمازدگی را به محصوالت باغی قابل توجه 
دانست و گفت: برای جبران خسارات، تسهیالت و اعتبار 

بالعوض در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران به پروژه های 
دهه فجر اشاره کرد و گفت: 4۳ پروژه با ۳۱۱ میلیارد 
ریال اعتبار در دهه فجر در استان عملیاتی می شود و با 
اجرای این طرح ها بیش از دو هزار و ۹۰۰ خانوار در ۲۹ 

روستا از مزایای آن بهره مند می شوند.
حیدرپور بابیان اینکه ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیالت 
استان  به  خسارت  جبران  برای  درصد   ۱۰ نرخ  با 
درنظرگرفته شده است گفت: از این میزان ۲۰ میلیارد 
تومان برای جبران خسارت محصوالت کیوی در نظر 
گرفته شده است. حجت االسالم سید مجتبی موسوی 
مسئول کمیته روستایی و عشایری ستاد دهه فجر در 
مازندران اظهار داشت: مراسم زنگ انقالب در روستای 
مالکالی محمودآباد، دیدار با خانواده های شهدا و عشایر، 
عطرافشانی مزار شهدا، تجلیل از تولیدکنندگان برتر 

ازجمله برنامه های ستاد دهه فجر به شمار می رود.
از  حفاظت  فجر،  دهه  هدف  مهم ترین  وی 
خرده فرهنگ های روستایی بیان کرد و گفت: مازندران 
درزمینه  فرهنگ بومی خودکفا است و تالش می کنیم 
به  را در چارچوب فرهنگ اسالمی  شادی دهه فجر 

روستاها سوق دهیم.
حجت االسالم موسوی بابیان اینکه 6۰ روحانی زیرنظر 
مجموعه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان 
فعالیت می کنند اظهار داشت: این در حالی است که 

اعتباری برای این مجموعه در نظر گرفته نمی شود.

200 میلیارد تومان تسهیالت؛
 جبران خسارت کشاورزان مازندرانی

مدیر کل سازمان تامین اجتماعی کردستان گفت: قانون بخشودگی جرایم بیمه ای 
کارفرمایان خوش حساب همزمان با سراسر کشور در استان کردستان نیز اجرا می شود.
سید صالح قریشی در جمع خبرنگاران استان در سنندج افزود: این قانون در رابطه با 
کارفرمایانی اجرا می شود که حق بیمه کارگران تحت پوشش خود را به صورت منظم و 
مطابق با قانون به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می کردند اما به دلیل بروز مشکالت 
ناخواسته از جمله حوادث و بالیای طبیعی با مشکل مواجه شده و از پرداخت حق بیمه 
و ایفای تعهدات خود در قبال نیروی کار، بازمانده اند. وی اظهار کرد: در مرحله قبلی 
این قانون، خوش حسابی کارفرمایان برای بهره مندی از بخشودگی جرایم بدهی های 
معوقه براساس پرداخت منظم حق بیمه به مدت ۱6 ماه در طی ۱۸ ماه قبل از بروز 
مشکل مشخص می شد اما قانون جدید شرط پرداخت منظم حق بیمه را از ۱6 ماه به 

چهار ماه کاهش داده است.
قبلی  نامه  ایین  در  همچنین  گفت:  کردستان  اجتماعی  تامین  سازمان  کل  مدیر 
بخشودگی جرایم، کارفرمایان واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی مشمول بودند و در 
ایین نامه جدید کارفرمایان مشاغل خدماتی نیز که بخش عمده کارفرمایان مرتبط با 
سازمان هستند نیز می توانند از این مزایا استفاده کنند. به گفته وی این قانون از ۱۹ 
دی در واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی به مدت سه ماه اغاز شده و کارفرمایان 
می توانند برای پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی خود به شعب تامین اجتماعی استان 

مراجعه کنند.
وی در ادامه به تعداد بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی استان اشاره کرد و افزود: هم 
اکنون بیش از ۲۰6 هزار نفر در سطح استان بیمه شده سازمان تامین اجتماعی هستند 
که از این میزان ۱۰۵ هزار نفر بیمه شده اجباری و مابقی بیمه مشاغل آزاد، زنبورداری، 

کارگران ساختمانی و غیره هستند.
خدابنده لو با بیان اینکه تعداد بیمه شدگان ما در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته رشد ۳.۸ درصدی نشان می دهد گفت: بیشترین افزایش مربوط به بیمه شدگان 

خاص از جمله کارگران ساختمانی و حرف و مشاغل ازاد است.

اجرای قانون بخشودگی جرایم بیمه ای »کارفرمایان 
خوش حساب« در کردستان

آگهي فقدان
آقای حمید کبیر برابر ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
 4۹۹۳ مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است 
مترمربع قطعه 4۷ تفکیکي پالک ۳4۸ فرعی از ۳6۱ اصلی مفروز و مجزی شده 
از اصلي مذکور واقع در اراضی ولد آباد بزرگ جزء حوزه ثبتي ناحیه دو کرج مورد 
ثبت ۷۲۰۸ صفحه  ۹۰ دفتر جلد ۸۰ بنام علیرضا سلیم پور ثبت و صادر گردیده 
به  تهران   ۲۹۸ دفترخانه   ۱۳۹۵/۰۹/۱4 قطعی۱۱۲۱۸۳مورخ  سند  برابر  و  است 
متقاضی منتقل شده است و به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور 
سند مالکیت المثني نموده است، لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحي به ماده 
۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي شود تا چنانچه کسي مدعي 
وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ 
انتشار این آگهي به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به 
این اداره تسلیم نماید بدیهي است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي واصل نشود 
و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثني طبق مقررات به 

متقاضي تسلیم خواهد شد.  44۸ م/الف
ایرج فهیمي رئیس ثبت اسناد و امالك کرج ناحیه دو کرج

متن آگهی 
به خواسته  به طرفیت خوانده حمیدرضا رستاک  دادخواستی  ندری  راضیه  خانم 
جهت  که  نموده  آباد  خرم  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  مهریه  مطالبه 
آباد  خرم  شهرستان  دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  به  رسیدگی 
اجتماعی  تامین  روبروی  پژوهنده  بلوار  انتهای  ولیعصر  آباد خیابان  واقع در خرم 
به کالسه ۹۵۰۹۹۸66۱۰۲۰۰۱۸۸ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  و  ارجاع 
بودن  المکان  به علت مجهول  است  تعیین شده  و ساعت ۱۰:۳۰   ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
بایگان شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مسلم نوروز پور 

متن آگهی 
آقای شکراله بهرامی دادخواستی به طرفیت آقای محمود حسنوندی به خواسته 
اعسار از پرداخت محکوم علیه تقدیم دادگاه نموده به شعبه هفتم دادگاه عمومی 
حقوقی خرم آباد ارجاع گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۱۲/۲4 و راس ساعت 
و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   ۷۳ ماده  تجویز  به  بنا  لذا  باشد  می  صبح   ۰۸:۳۰
مجهول المکان بودن خوانده مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار آگهی 
ثانی دادخواست و  به شعبه مراجعه و نسخه  آگاهی  از  تا خوانده پس  می گردد 
ضمائم را دریافت و در زمان و تاریخ تعیین شده جهت شرکت در جلسه دادگاه 

و دفاع از خود حضور یابد . 
منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – رضا نقی زاده 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خوانده 

کالسه پرونده : ۱/۹۵ش/۱۱۵۵ . وقت رسیدگی :۹۵/۱۲/۱۱ ساعت ۱۱ . خواهان 
: بانک مهر اقتصاد با نماینده حقوقی غزاله نفر . خوانده : جعفر شیرازی – علیرضا 
نموده که جهت  تسلیم  . خواهان دادخواستی  : مطالبه وجه  . خواسته  منصوری 
رسیدگی به حوزه اول شورای حل اختالف ورامین ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
شورا و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دارسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
جرائد کثیراالنتشار آگهی میشود . تا خوانده از تاریخ نشر اخرین اگهی ظرف یکماه 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و  به دفتر حوزه مراجعه و ضمن 
به هم رساند  باال جهت رسیدگی حضور  نماید و در وقت مقرر  ضمائم رادریافت 
چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 

ده روز خواهد بود .
خ / م الف 1279 دبیر حوزه اول شورای حل اختالف ورامین 

ابالغ
احسان  خوانده/متهم  طرفیت  به  دادخواستي  نظری  اله  حجت  خواهان/شاکی 
و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  دادرسی  خسارات  مطالبه  خواسته  به  باللی 
کرج  شهرستان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  فاکتور  بابت  وجه  مطالبه 
 – کرج  شهرستان  اختالف  حل  شورای   6۵ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده 
مجتمع شماره ۵ ) مجتمع ماهدشت ( واقع در ماهدشت – میدان امام خمینی 
به  و  ارجاع   ) ماهدشت  دادسرای  پایین  طبقه   ( بنزین  پمپ  از  بعد  صدمتر   –
کالسه ۹۵۰۹۹۸۲6۹4۲۰۰6۱۷ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ 
المکان بودن خوانده/متهم و  و ساعت ۳۰: ۸ تعیین شده است. به علت مجهول 
هاي  دادگاه  دادرسي  آیین  قانون  ماده۷۳  تجویز  به  و  خواهان/شاکی  درخواست 
عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید 
کثیر االنتشار آگهي مي شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد 
و  دادخواست  دوم  نسخه  کامل خود  نشاني  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد.  46۷ م/الف
مسئول دفتر شعبه 65 شورای حل اختالف مجتمع ماهدشت- رقیه محمدی 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خواندگان

 .  ۱۱/۳۰ ساعت   ۹۵/۱۲/۱۱: رسیدگی  وقت   . ۱/۹۵ش/۱۱۵6   : پرونده  کالسه 
عرب  زهرا   : خوانده   . نفر  غزاله  حقوقی  نماینده  با  اقتصاد  مهر  بانک   : خواهان 
سلمانی – حمیدرضا تبریزی . خواسته : مطالبه وجه . خواهان دادخواستی تسلیم 
نموده که جهت رسیدگی به حوزه اول شورای حل اختالف ورامین ارجاع گردیده 
و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دارسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از جرائد کثیراالنتشار آگهی میشود . تا خوانده از تاریخ نشر اخرین 
اگهی ظرف یکماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم رادریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به 
هم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و 

مدت آن ده روز خواهد بود .
خ / م الف 1278 دبیر حوزه اول شورای حل اختالف ورامین 

آگهي فقدان
آقای حمید کبیر ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است 
که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۵۰۰۳ مترمربع 
قطعه ۵۰ تفکیکي به پالک ۳۵۱ فرعی از ۳6۱ اصلی واقع در اراضی محمدآباد جزء 
حوزه ثبتي ناحیه دو شهرستان کرج مورد ثبت ۱۰۰۷۰ صفحه  ۱46 دفتر جلد 
۱۰۹ بنام علیرضا سلیم پور ثبت و صادر گردیده است و برابر اسناد ۱۱۲۱۸4 مورخ 
۹۵/۰۹/۱4 دفترخانه ۲۹۸ تهران به مالک انتقال که بعلت جابجایی مفقود گردیده 
و درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده است، لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحي به ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي شود تا 
چنانچه کسي مدعي وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهي به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهي است چنانچه ظرف مدت مقرر 
اعتراضي واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت 

المثني طبق مقررات به متقاضي تسلیم خواهد شد. 4۵۳م/الف
ایرج فهیمي رئیس ثبت اسناد و امالك کرج ناحیه دو کرج 

آگهی حصر وراثت     
آقا/ محسن سیف زاده فرزند نصرا... به شماره شناسنامه 4۲۰۰۰۹۵۳۰۰ صادره 
پرور  شا  مرحوم  شادروان  که  داشته  اشعار  چنین  دادخواستی  باتقدیم  ازدلفان 
نوریانی فرزند علی به شماره شناسنامه ۳۵۹ صادره ازدلفان متولد ۰۱/۰۱/ ۱۳4۱ 
در تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ در شهرستان خرم آباد فوت نموده وراث حین الفوت وی 
منحصر است به: ۱-سعید سیف زاده فرزند نصرا... به شماره شناسنامه 4۲۲ متولد 

۱۳6۱ نسبت با متوفی فرزند
۲-مسعود سیف زاده فرزند نصرا... به شماره شناسنامه ۲۷۱۱ متولد ۱۳6۵ نسبت 

با متوفی فرزند
۳-آیت سیف زاده فرزند نصرا... به شماره شناسنامه ۵6۸ متولد ۱۳6۳ نسبت با 

متوفی فرزند
4-سجاد سیف زاده فرزند نصرا... به شماره شناسنامه 4۲۰۰۲۸۷۸۲۳ متولد ۱۳۷۳ 

نسبت با متوفی فرزند
۵-زینب سیف زاده فرزند نصرا... به شماره شناسنامه ۷۱۲۰ متولد ۱۳6۷ نسبت 

با متوفی فرزند
متولد   4۲۰۰۰۹۵۳۰۰ شناسنامه  شماره  به  نصرا...  فرزند  زاده  سیف  6-محسن 

۱۳6۹ نسبت با متوفی فرزند
متولد   4۲۰۰۵6۷۲۳۷ شناسنامه  شماره  به  نصرا...  فرزند  زاده  سیف  ۷-حدیث 

۱۳۷4 نسبت با متوفی فرزند
۸-حامد سیف زاده فرزند نصرا... به شماره شناسنامه 4۲۰۰4۲4۲۸۲ متولد ۱۳۷6 

نسبت با متوفی فرزند
۹-نصرا... سیف زاده فرزند عبداله به شماره شناسنامه ۲۲۷ متولد ۱۳۳۵ نسبت 

با متوفی همسر
طبق نامه مالیات بر ارث شماره   4۲۰۳۳ مورخه  ۷/ ۱۱/ ۱۳۹۵ ارزش ماترک متوفی 
بیش از سی میلیون ریال است فلذا با انجام تشریفات مقدماتی دادخواست مزبور یک 
نوبت در روزنامه های کثیر النتشار اگهی میشود تاهر شخص حقیقی و حقوقی نسبت 
به موضوع اعتراض داشته  یا وصیت نامه ای از متوفی در دست داردظرف حداکثر 
یک ماه}۳۰{ روز پس از انتشار به شورای شعبه ۷ حقوقی دلفان تقدیم دارد واال 
مستندا به مواد ۳6۱ و۳6۲ قانون امور حسبی گواهی حصر وراثت صادر وبه اعتراضات 

خارج ازاین مواعد ترتیب اثر داده نخواهد شد .م الف ۳۹4
 فرهاد گلمحمدی رئیس شورای حل اختالف شعبه چهارحقوقی شهرستان دلفان 

دادنامه 
پرونده کالسه ۹4۰۹۹۸۲۸۸۲6۰۰۸۸۰  شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان 

اسالمشهر ) ۱۰۲جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 
شاکی : آقای تیمور پاشاپور آغچه رود  فرزند فرخ   به نشانی اسالمشهر – گلدسته 

– اول خیابان شهید دستغیب – جنب قصابی – پ۲4 طبقه باال  
متهم :آقای  مهدی شریفی گهر  فرزندحسین   به نشانی  مجهول المکان  

اتهام : خیانت درامانت . تخریب عمدی   
رای دادگاه 

اسالمشهر  شهرستان  وانقالب  عمومی  ازدادسرای  صادره  خواست  کیفر  براساس 
به شماره ۹۵۱۰4۳۲۸۸۰۰۰۲۲۳۱ مورخه ی ۹۵/۷/۱۲ آقای مهدی شریفی گهر 
فرزند حسین ) متواری( متهم است به خیانت درامانت وتخریب ۲۰عدد درب فلزی 
. یک عدد قفل درب . یک عدد آبگرمکن دیواری. هفتاد مترمربع ایرانت سیمانی. 
شکایت  پرونده.  محتویات  به  عنایت  با  پروژکتور؛  عدد  ودو  فلزی  مترقوطی   ۳۵
شاکی . اظهارات مطلعین درمرجع . گزارش مرجع انتظامی وتوصیف ملک شاکی. 
عدم حضور متهم وفقدان هرگونه دفاع از طرف وی . دادگاه بزهکاری وی را محرز 
6۷۷و  ومواد  اسالمی  مجازات  قانون  ۱۹و۱۳4  مواد  به  ومستندا  دانسته  ومسلم 
6۷4 قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ متهم را بابت تخریب عمدی به سه سال حبس 
تعزیری وبابت خیانت درامانت نیز به سه سال حبس تعزیری محکوم می نماید که 
صرفا یکی از مجازات ها در رابطه با وی اجرا خواهدشد. رای صادره غیابی وظرف 
مدت بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی در همین شعبه سپس ظرف بیست روز 
قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد . م/الف ۲4۷6  

شماره بایگانی شعبه : ۹۵۱۱4۹ 
امیر ایاره  – دادرس شعبه 102 دادگاه کیفری 2 اسالمشهر 

دادنامه
پرونده کالسه   ۹4۰۹۹۸۲۸۸۲۳۰۱6۰۵     شعبه ۱۰4 دادگاه کیفری دو شهرستان 

اسالمشهر ) ۱۰4جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۲۸۸64۰۱۸۱4 
شاکی: آقای صمد حاتمی شام اسبی – فرزند بایرام – به نشانی : اسالمشهر – 

مهدیه – کوچه ۳۰ نارنجستان –پالک ۲۹- واحد۲  
متهمین :  ۱- آقای مصطفی ملک پور ۲- آقای مرتضی ملک پور – هردو به نشانی 

: اسالمشهر – میدان نماز – جنب ترمینال – سفره خانه فانوس 
اتهام ها : ۱- ضرب و جرح عمدی  ۲- توهین به اشخاص عادی  

رای دادگاه 
و جرح  ایراد ضرب  بر  دائر  ابوذر  فرزند  پور  ملک  مرتضی  آقای  اتهام  درخصوص 
شرح  به  توجه  با  دادگاه  اسبی  شام  حاتمی  صمد  آقای  شکایت  حسب  عمدی 
نظریه   – انتظامی  مرجع  گزارش   – شاکی  شکایت  شرح   – پرونده  ومحتویات 
پزشکی قانونی – صدور کیفر خواست در دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر به 
شماره ۹۵۱۰4۳۲۸۸۰۰۰۲4۳۹ وعدم حضور متهم درجلسه دادگاه جهت اثبات 
-۱۷-۲ مواد  به  مستندا  بوده  ومسلم  محرز  وی  به  منتسبه  بزه  خود  گناهی  بی 
اول چهارم وپنجم کلیات دیات  ازقانون مجازات اسالمی کتاب   ۷۱4-44۹-44۸
بابت  انسان  یک  کامل  دیه  چهارهزارم  پرداخت  به  را  موصوف  متهم  وتعزیرات 
کبودی لب فوقانی و تورم آن درحق شاکی محکوم می نماید رای صادره غیابی 
قطعی  آن  از  وپس  شعبه  درهمین  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  بوده. 

خواهدبود.م/الف ۲4۷۷    
 شماره بایگانی شعبه : ۹۵۱۲۸۹ 

بیاتی – رئیس شعبه 104 کیفری 2 اسالمشهر

متن آگهی 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب  منتشره  های  آگهی  پیرو 
 ۹۵۰۹۹۷66۱۰۷۰۰۷۳۰ مربوطه  دادنامه  شماره  و   ۹۵۱۰۰۹66۱۰۷۰۱۷۳۲
محکوم علیه خانم فرناز شجاعی چاغروند فرزند فیروز خان محکوم است به انتقال 
و تنظیم سند رسمی شش دانگ یک قطعه زمین تحت پالک ثبتی ۳4۲۳ فرعی 
مورخه  عادی  نامه  مبایعه  به  توجه  با  آباد   خرم   4 بخش  در  واقع  اصلی   ۳ از 
۱۳۸۲/۲/۲6 به نام محکوم لهم و نیز محکوم علیه محکوم است به پرداخت هزینه 
دادرسی به مبلغ ۱/۸۰۲/۰۰۰ ریال که در مرحله اجرای حکم محاسبه می گردد 
در حق محکوم لهم در ضمن به لحاظ غیابی بودن رای صادره جهت اجرای حکم 
مستند به تبصره ۲ ماده ۳۰6 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم لهم باید ضامن 
معتبر یا تامین متناسب بسپارند و پرداخت حق اجرا طبق ماده 6 قانون اجرای 

احکام مدنی به عهده محکوم علیه می باشد .
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
آباد – محمد علی مومنی

احضارمتهم

درپرونده کالسه ۹۵۱۰4۵  این شعبه سیدمهدی هاشمی نژاد فرزند سید عامل 
با عنایت  قرار گرفته است.  وافتراء تحت تعقیب  ازطریق فحاشی  اتهام توهین  به 
به مجهول المکان بودن متهم ودراجرای مقررات ماده ۱۱۵ قانون آئین دادرسی 
ظرف  تا  گردد  می  ابالغ  نامبرده  به  کیفری  درامور  وانقالب  عمومی  های  دادگاه 
مهلت ۳۰ روز از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی دراین شعبه حاضر 
گردد. بدیهی است درصورت عدم حضور . مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل 

خواهد آمد. م/الف ۲4۷۳ 
شماره بایگانی شعبه: ۹۵۱۰4۵ 

دادیار شعبه دادیاری شعبه هشتم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر 
– حمیدرضا ستارپور

مفقودی
اینجانب جواد محمدی دهنو  مالک خودرو پژو پارس   به شماره شهربانی4۱ ایران ۵۷۱ 
ص ۱۳  وشماره بدنه NAANo۱GA۹AR646۲۵۹   شماره موتور۱۲4۸۸۳۱۳۰4۱   
المثنی اسناد مذکور را نموده است.لذا  بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت 
چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور داردظرف ده روز به دفتر حقوقی 
سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید.

بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ظوابط مقرر اقدام خواهد شد. 
لرستان –نورآباد 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له / محکوم لهم : 

۱- مهرداد طوالبی فرزند محمد –بلوار بهارستان –اسبستان غربی –کوچه شهید 
بختیاری آخر کوچه سمت راست آخرین بن بست 

مشخصات محکوم علیه / محکوعلیهم :
۱-عبدالعلی بارانی فرزند جمعه به نشانی :مجهول المکان 

شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   : به  محکوم 
 ۹۵۰۹۹۷66۹۰۱۰۰۳۰۰ مربوطه  دادنامه  شماره  و   ۹۵۱۰۰۹66۹۰۱۰۰6۳۹
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 44/۲۵۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ ۱/۱۹۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 

تاریخ تقدیم دادخواست تا یوم االداء در حق محکوم له می باشد. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 
شهرستان خرم آباد – اسماعیل فالح نژاد

احضارمتهم
درپرونده کالسه ۹۵۰4۰۵  این شعبه سهیل خانزاده به اتهام ایراد جرح عمدی 
متهم  بودن  المکان  مجهول  به  عنایت  با  است.  گرفته  قرار  تعقیب  تحت  باچاقو 
وانقالب  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آئین  قانون   ۱۱۵ ماده  مقررات  ودراجرای 
درامور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت ۳۰ روز از انتشار این آگهی 
جهت دفاع از اتهام انتسابی دراین شعبه حاضر گردد. بدیهی است درصورت عدم 

حضور . مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد. م/الف ۲4۷۵ 
شماره بایگانی شعبه: ۹۵۰4۰۵  

دادیار شعبه دادیاری شعبه هشتم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر 
– حمیدرضا ستارپور
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کاهش 30 درصدی تصادف فوتی
  در جاده های ایالم

وصف  با  گفت:  ایالم  استان  پلیس راه  رئیس 
استان  جاده های  در  تردد  برابری  چند  افزایش 
بنابر  ماهه   ۱۰ طول  در  فوتی  تصادفات  تعداد 
درصدی  کاهش ۳۰  شاهد  قانونی  پزشکی  آمار 

متوفیات تصادفات در جاده ها بوده ایم. 
سرهنگ »محسن ناصری« اظهار کرد: در چند 
سال اخیر  روند تردد از جاده های استان ایالم چند 
برابر افرایش یافته و به تناسب ترددها جاده ها هم 
باید توسعه یابند که اقداماتی درزمینه ی توسعه 
تا  و  نیست  کافی  اما  انجام شده  استان  راه های 

رسیدن به نقطه مطلوب فاصله  داریم.
و  مهران  مرز  از  زائران  تردد  اینکه  بیان  با  وی 
عتبات  به  شدن  مشرف  برای  استان  جاده های 
عالیات و کاروان های راهیان نور چند برابر شده 
و  عراق  بین المللی  مرز  نزدیکی  افزود:  است، 
نزدیکی با کشورهای مسلمان برای تجارت باعث 
تردد  زیاد حمل بار توسط ماشین های سنگین 

نقل وانتقال کاال شده است.
ناصری با اشاره به اینکه علی رغم نامناسب بودن 
جاده های استان، پلیس راه با افرایش نیرو و اجرای 
طرح مدام کنترل  ترافیک و برخورد با تخلفات 
رانندگی توسط مرم  قوانین و مقررات  و رعایت 
در  خوبی  بسیار  ترافیکی  امنیت  است  توانسته 
جاده های استان حاکم کند، تصریح کرد: با وصف 
افزایش تردد در جاده های استان تعداد تصادفات 
فوتی در طول ۱۰ ماه بنا بر آمار پزشکی قانونی 
شاهد کاهش ۳۰ درصدی متوفیات تصادفات در 

جاده ها بوده ایم.
رئیس پلیس راه استان ایالم ادامه داد: در دی ماه 
برای اولین بار درراه های استان در مقایسه با سال 
و  فوتی  تصادفات  کاهش  درصد  گذشته  ۱۰۰ 
طرح  اجرای  راستای  در  و  داشته ایم  جرحی 
زمستانه و خدمتگزاری به مردم و رانندگان ۳4 
تمام  در  نامحسوس  و  محسوس  به صورت  تیم 
راه های مواصالتی استان و گردنه ها حضور دارند 

و امور تحت کنترل دارند.
وی بابیان اینکه تیم های پلیس راه در هنگام بارش 
برف به صورت ۲4 ساعته انجام وظیفه می کنند و از 
تردد خودروهای فاقد زنجیر چرخ جلوگیری شده 
است، افزود: عالوه بر این پلیس راه هماهنگی الزم 
با دیگر دستگاه های امدادی و راهداری برای باز 
نگه داشتن جاده ها و رفع مشکالت جاده ها در ایام 

زمستان انجام می دهد.
ناصری با تأکید بر اینکه مردم همکاری خوبی با 
یخبندان   و  برفی  ایام  در  دارند، گفت:  پلیس راه 
بیش از ۹۰ درصد رانندگان زنجیر چرخ به همراه 
زنجیر  بستن  نحوه ی  آن ها  درصد  اما ۷۰  دارند 
چرخ را بلد نیستند که ضرورت دارد رانندگان قبل 
از حرکت حتماً یک بار تمرین بستن زنجیر چرخ 

را داشته باشند. 

اجرای عملیات پیاده روسازی در سطح شهر اراک
محمدرضا خسروی معاون فنی و عمرانی شهرداری اراک گفت: عملیات 
پیاده روسازی در سطح شهر اراک با استفاده از مرغوب ترین مصالح و با 
هدف ساماندهی معابر و همچنین زیباسازی فضاهای شهری صورت 
پذیرفته است.  وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر ۳۲هزار 

مترمربع پیاده روسازی در سطح مناطق مختلف شهری انجام شده است.
این مسوول اظهار داشت: عملیات بهسازی پیاده روهای شهری همواره در 
دستور کار این حوزه قرار داشته است و هدف از اجرای آن عالوه بر زیبایی 
منظر شهری، افزایش ایمنی در سطح معابر و کمک به بهبود عبور و مرور 

شهری می باشد.
جمله  از  پیاده رو  ساخت  و  بازسازی  عملیات  کرد:  خاطرنشان  وی 
فعالیت های ساالنه شهرداری در سطح مناطق گوناگون شهری است که به  

منظور تسهیل در تردد عابران صورت می پذیرد.

رونمایی از یادمان شهدای دادگستری استان البرز
همزمان با ایام دهه فجر، با حضور رئیس کل دادگستری استان البزز از 

یادمان شهدای دادگستری استان رونمایی شد.
در آیینی که در چهارمین روز ایام دهه فجر برگزار شد؛ با حضور احمد 
فاضلیان رئیس کل دادگستری استان البرز، حاجی رضا شاکرمی دادستان 
عمومی و انقالب مرکز استان، محمدباقر مازنی معاون قضایی رئیس کل و 
تعدادی از روسای دادگستری و دادستان های استان برگزار شد از یادمان 

شهدای دادگستری البرز رونمایی شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز در این آیین با تاکید وظایفی که 
مسئوالن و کارکنان نظام جمهوری اسالمی ایران در حفظ و پاسداری 
خون شهدا دارند تصریح کرد: یادمانی که امروز رونمایی شد سنبل ادای 

دین مجموعه دستگاه قضایی استان البرز به شهداست.
وی افزود: امروز همه وامدار شهدا هستیم و حداقل فعالیت ممکن یادآوری 
آرمانی است که شهدای عزیز برای آن جان خود را فدا کردند تا امروز در 

امنیت بتوانیم خدمت رسانی به مردم را انجام دهیم.
مجموعه  اینکه  به  توجه  با  داد:  توضیح  یادمان  این  درباره  فاضلیان 
دادگستری استان البرز شامل بیش از ۹۰ خانواده شهید است ایجاد این 
یادمان در دستور کار معاونت فرهنگی دادگستری استان قرار گرفت تا 

در مناسبت های مختلف این شهدا به مراجعین و کارکنان معرفی شوند.

برگزاری مسابقات ورزشی آتش نشانان »گرامیداشت 
شهدای پالسکو« در بندر شهید رجایی

به مناسبت دهه مبارک فجر، دومین دوره مسابقات عملیاتی - ورزشی 
آتش نشانان مجتمع بندری شهید رجایی با عنوان گرامیداشت شهدای 

آتش نشان پالسکو برگزار شد.
به گزارش واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان، مراسم افتتاحیه این مسابقات با حضور مسئولین بندر شهید 
رجایی، مدیران شرکت های پیمانکار، مدعوین و ورزشکاران به همراه کادر 
اجرایی مسابقات در محل ایستگاه آتش نشانی مرکزی بندرشهید رجایی 
برگزار شد.  »محمدعلی اصل سعیدی پور« معاون امور بندری و منطقه 
ویژه اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ضمن عرض تبریک ایام دهه 
فجر، حادثه غمبار ساختمان پالسکوی تهران را به خانواده بزرگ آتش 
نشانان تسلیت گفت و به مقام شامخ این شهیدان واالمقام و ایثارگر، ادای 
احترام کرد. وی در ادامه از جایگاه ویژه و اهمیت نقش  آتش نشانان در 
عرصه عملیات بندری که چرخ پویا کننده اقتصاد کشور است، سخن به 

میان آورد و از زحمات تمامی تالشگران این عرصه قدردانی کرد.

خبر خبر

مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی کردستان 
 ۱۰۰ حدود  مجموع  در  جاری  سال  گفت: 
میلیارد ریال اعتبار در حوزه تجهیزات پزشکی 
مراکز درمانی تامین اجتماعی استان اختصاص 

پیدا کرده است.
خبرنگاران  جمع  در  فوالدی  هوشنگ  دکتر 
ریال  میلیارد  میزان 6۵  این  از  افزود:  سنندج 
برای دستگاه »ام آر آی«، بیش از ۱۱ میلیارد 
 ۱4 و  ماموگرافی  های  دستگاه  برای  ریال 
سایر  برای  نیز  ریال  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد 

تجهیزات پزشکی بوده است.
حوزه  این  در  ما  اعتبارات  اینکه  بیان  با  وی 
قابل  جهش  با  گذشته  های  سال  به  نسبت 
 ۹۲ سال  در  گفت:  است،  شده  روبرو  توجهی 
کل اعتبارات ما به ۲ میلیارد ریال نمی رسید و 
در سال ۹۳ این اعتبارات به پنج میلیارد ریال و 
در سال ۹4 به ۲۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی کردستان 
در ادامه به فعالیت های مدیریت درمان استان 

در سال جاری اشاره و اظهار کرد: ما هم اکنون 
ارتقاء اورژانس بیمارستان سنندج را در  بحث 
دستور کار قرار داریم و عملیات عمرانی آن از 

هفته آینده شروع خواهد شد.
وی با بیان اینکه برای این طرح ۲۵ میلیار ریال 

اعتبار مصوب شده است گفت: همچنین طرح 
توسعه بیمارستان سقز در ۲ هزار متر مربع نیز 
قرار گرفته و ۱۵ میلیارد ریال  در دستور کار 
اعتبار نیز برای این بیمارستان دیده شده است.
فوالدی تجهیز بیمارستان های سقز و سنندج 

به دستگاه ماموگرافی را از دیگر فعالیت های 
امروز  افزود:  و  کرد  عنوان  اقدام  دست  در 
ماموگرافی از ضروریات است و باید بیمارستان 
ها مجهز به این دستگاه باشد و تالش می کنیم 
تا پایان سال این دو بیمارستان را به دستگاه 

ماموگرافی مجهز کنیم.
درمان  مدیریت  های  شاخص  به  ادامه  در  وی 
مستقیم استان در ۹ ماهه امسال اشاره کرد و گفت: 
در ۹ ماهه امسال ۱۰ هزار و ۲۸۸ مورد بستری، 
۱۵۷ هزار و ۱6۷ مورد مراجعه پزشکی عمومی، 
۵۵ هزار و ۱6۰ مراجعه به پزشک متخصص، ۹ 
هزار و ۱۸۰ مورد مراجعه به دندانپزشکی و ۲۲۱ 
هزار و ۵۰۷ مورد نیز مراجعات سرپایی در این 
بخش انجام شده است. مدیر درمان سازمان تامین 
اجتماعی کردستان همچنین ارتقای دستگاه های 
رادیولوژی آنالوگ به دیجیتال، تجهیزات سیستم 
نوبت پرداز، تجهیزات سیستم اطالعات بیمارستانی 
و خرید خدمات ورزشی را از دیگر فعالیت های این 

مدیریت عنوان کرد.

مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی کردستان خبر داد:

اختصاص 100 میلیارد ریال اعتبار تجهیزات پزشکی در استان

اصالحیه 
آگهی مزایده اموال غیر منقول به شماره م/الف ۲۰۹۲ درخصوص شماره پرونده 

۱۳۹4۰4۰۰۱۱۰۷۰۰۰۱4۲ مبلغ 6/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال صحیح می باشد. 

احضارمتهم
به  غالمعلی  فرزند  مشهدی  مهدی  آقای  شعبه  این    ۹۵۱۰۵6 کالسه  درپرونده 
اتهام جعل واستفاده از سند مجعول وکالهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته است. 
با عنایت به مجهول المکان بودن متهم ودراجرای مقررات ماده ۱۱۵ قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا 
ظرف مهلت ۳۰ روز از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی دراین شعبه 
حاضر گردد. بدیهی است درصورت عدم حضور . مطابق مقررات رسیدگی غیابی 

بعمل خواهد آمد. م/الف ۲4۷4 
شماره بایگانی شعبه: ۹۵۱۰۵6 

دادیار شعبه دادیاری شعبه هشتم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر 
– حمیدرضا ستارپور

مفقودی
سند مالکیت خودرو سبز )برگ سبز( و سند قطعی محضری به نام آیدین پورایوبی 
شیراز با کدملی ۰۰۱۱۹۰۹۱6۱ و تعدادی وکالتنامه های محضری یک دستگاه 
موتور  و شماره  د ۲۱   ۷۳4 - ایران ۷6  پالک  به شماره  مدل ۸۳  زانتیا  سواری 
۰4۰۷۷۷۸ و شماره شاسی S ۱۵۱۲۲۸۳۱۲۰۷۵۳ ، مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

احضار متهم
نظر به اینکه آقایان حسن قاسمی فرزند علی – سعید عاشوری – فرزاد عاصی – 
بهنام لک  به اتهام توهین وتهدید  ازطرف این بازپرسی تحت تعقیب است وابالغ 
بدینوسیله  است  نگردیده  ممکن  او  اقامت  محل  نبودن  معلوم  بواسطه  احضاریه 
تاظرف  ابالغ  نامبرده  به  آیین دادرسی درامور کیفری  قانون  ماده ۱۷4  دراجرای 
بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب  انتشار آگهی درشعبه چهارم  ازتاریخ  یک ماه 
اسالمشهر جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. درصورت عدم حضور پس 

از یک ماه ازتاریخ انتشار اقدام قانونی معمول خواهد شد. م/الف ۲4۷۲ 
شماره بایگانی شعبه : ۹4۰۹۲۹  

بازپرس شعبه چهارم دادسرای اسالمشهر – احمدیه 

ابالغ
آقای شهریار سهرابی فرزند منصوربه موجب این آگهی به شما ابالغ میگردد در 
تاریخ ۹۵/۱۲/۲۱ ساعت ۱۲ ظهر جهت حضور در جلسه دادگاه شعبه دوم حقوقی 
دلفان موضوع طرح دعوی غالم حمیدوند به خواسته خلع ید در این دادگاه حاضر 

شوید.م الف ۳۹۵
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان 
نورآباد)دلفان( مهدی اکبری دهنو

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

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

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۵6۰۳۳۱۰۵۷۰۰۲۹۷۲مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ هیات اول / دوم 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ناحیه دو تصرفات مالکانه  رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - 
شناسنامه  بشماره  میانه  از  خلیل  فرزند  پاشایی  صادق  آقای  متقاضی  بالمعارض 
۳۹۹4 کد ملی ۵4۵۸۹۲۳۱۲۱ نسبت به یک باب ساختمان به مساحت ۲۰۱/۸۲ 
مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از 44۲ فرعی از ۳6۲ اصلی واقع 
در محمدآباد در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک رسمی رمضانعلی 
واشقانی فراهانی و اعظم شهبازی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 4۱۸ م/الف
تاریخ نشر آگهی نوبت اول ۹۵/۱۱/۲ اریخ نشر آگهی نوبت دوم ۹۵/۱۱/۱۷

رئیس ثبت اسناد و امالك ناحیه 2 کرج - ایرج فهیمی

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی . برابر رای شماره ۱۳۹۵6۰۳۰۱۰6۰۰۱۱۰۱4  
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات 
مالکانه  ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات  فاقد سندرسمی مستقر در واحد 
بالمعارض متقاضی خانم حمدیه پناهی خرم ابادی فرزند علی بشماره شناسنامه 
۵۰۸۹۵ صادره از عراق در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۲۷/6۰ مترمربع 
پالک ۹۱ فرعی از ۱۲ اصلی واقع در قریه خیراباد خریداری از مالک رسمی آقای 
قدم علی خانی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  آگهی می شود  روز  فاصله ۱۵  به 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۱۱/۱۷
تاریخ انتشار نوبت دوم :۹۵/۱۲/۰۲

ث/م الف 924 محمد رحیم پور راینی رئیس ثبت اسناد وامالك ورامین

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی . برابر رای شماره ۱۳۹۵6۰۳۰۱۰6۰۰۰۰۹۱6  
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات 
مالکانه  ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات  فاقد سندرسمی مستقر در واحد 
بالمعارض متقاضی آقای برات ا...  مهر آبادی فرزند نوروز بشماره شناسنامه ۸46 
صادره از بخش داورزن شهرستان سبزوار در یک باب خانه به مساحت ۵6/۲۰ متر 
مربع پالک ۸64 فرعی از ۱۲ اصلی واقع در قریه خیراباد خریداری از مالک رسمی 
خانم ملوک خلیلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۱۱/۱۷
تاریخ انتشار نوبت دوم :۹۵/۱۲/۰۲

ث/م الف 902 محمد رحیم پور راینی رئیس ثبت اسناد وامالك ورامین

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی . برابر رای شماره ۱۳۹۵6۰۳۰۱۰6۰۰۰۱۰۳4  
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات 
مالکانه  ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات  فاقد سندرسمی مستقر در واحد 
بالمعارض متقاضی آقای علی یوسفی دولق فرزند لطفعلی بشماره شناسنامه ۲۵۲۸ 
صادره از در یک باب خانه به مساحت 6۹/۲۵ مترمربع پالک فرعی از ۸ اصلی واقع 
در جعفر اباد خریداری از مالک رسمی اقای / سید محمد حسینی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۱۱/۱۷
تاریخ انتشار نوبت دوم :۹۵/۱۲/۰۲

ث/م الف 903 محمد رحیم پور راینی رئیس ثبت اسناد وامالك ورامین

دادنامه 
)حقوقی(  عمومی  دادگاه  اول  شعبه   ۹۳۰۹۹۸۰۲۰۷۱۰۰4۳۰ کالسه  پرونده 
 .  ۹۵۰۹۹۷۰۲۰۷۱۰۰۹46 شماره  نهایی  تصمیم  ورامین  شهرستان  دادگستری 
نمایندگی  بسیجیان(با  مهر  الحسنه  قرض  )موسسه  اقتصاد  مهر  بانک   : خواهان 
خانم غزاله نفر فرزند جالل به نشانی ورامین – میدان راه اهن – روبه روی تاالر 
آپادانا – بانک مهر اقتصاد ورامین . خواندگان : ۱- فاطمه ابرقوئی مجهول المکان 
خیابان   – ورامین  نشانی  به  فرزند حسن  کنگرلو  بکلو  ئخان  قره  محمد  ۲-آقای 
۱۵ خرداد – کوچه ۱۲ فروردین – کوچه سید امیر –پالک ۲۸ .۳-آقای کریم 
یالوری فرزند حبیب 4-خانم فرحناز تاجیک حصاری فرزند قاسم ۵- آقای رضا 
کاظمی فرزند حسن همگی به نشانی مجهول المکان  . خواسته: مطالبه وجه چک . 
گردشکار : دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید .)رای دادگاه( در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد 
با نمایندگی خانم غزاله نفر به طرفیت ۱- فاطمه ابرقویی به عنوان وام گیرنده و 
۲- محمد قره خان بکلو کنگرلو ۳-کریم یالوری 4-فرحناز تاجیک حصاری ۵-رضا 
ریال   ۲4۵/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  مطالبه  خواسته  به   ، وام  ضامنین  عنوان  به  کاظمی 
محتویات  توجه  با  دادگاه   ، پرداخت  عدم  گواهی  و  کپی مصدق چک  استناد  به 
پرونده ، نظر به اینکه متن  وظهر چک حکایت از اشتغال ذمه خواندگان در حق 
خواهان دارد و نظر به اینکه غیر از خوانده ردیف دوم که اقرار به دین دارد سایر 
خواندگان در جلسات دادرسی حاضر نشده و هیچیک دلیلی درجهت برائت ذمه 
مفاد  و  خواندگان  انتسابی  امضای  اصالت  اینکه  به  نظر  و  اند  ننموده  ارائه  خود 
مندرجات آن مصون از تعرض باقی مانده است ، دادگاه با عنایت به مراتب فوقو 
استصحاب اصل بقای دین ، دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ زیر در حق خواهان مستندا به مواد )۲4۹(

مواد  و  چک  صدور  قانون   )۲( ماده  به  الحاقی  تبصره  و  تجارت  قانون  و)۳۱4( 
 : مینماید  اعالم  و  صادر  مدنی  دادرسی  ایین  )۵۱۹(قانون  )۲(،)۱۹۸(،)۵۱۵(و 
الف- مبلغ ۲4۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته ، ب-مبلغ-۷/4۲۵/۰۰۰ ریال 
در  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   ۱۵۵۰۰۰ و  دادگستری  در  دارسی  هزینه  بابت 
شورای حل اختالف ج- خسارت تاخیر در تادیه بابت اصل خواسته از تاریخ )تقدیم 
دادخواست ( لغایت تاریخ وصول حسب نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی که 
حین اجرا از سوی اجرای احکام محاسبه خواهد شد . رای صادره نسبت به خوانده 
ردیف دوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در 
دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد . و نسبت به سایر خواندگان رای صادره 
غیابی بوده و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس قابل تجدید 

نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد .
خ/ م الف 1251 یاسر دانیالی- دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی . برابر رای شماره ۱۳۹۵6۰۳۰۱۰6۰۰۰46۲6 
– ۱۳۹۵6۰۳۰۱۰6۰۰۰۵4۸۲  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد شیرکوند فرزند ولی 
مساحت ۱6۷/۳۳  به  یکبابخانه  در  تهران  از  صادره  شناسنامه ۱۹۸۸  بشماره  ا... 
مترمربع پالک ۱۳۵۹ فرعی از ۷ اصلی واقع در قریه کاظم آباد خریداری از مالک 
از شیرکوند وراث مرحوم علی کرم  رسمی خانمها زینب و فاطمه شهرت هر دو 
شیرکوند   محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ 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 : ۹۵/۱۱/۰۲
تاریخ انتشار نوبت دوم :۹۵/۱۱/۱۷

ث/م الف 820 محمد رحیم پور راینی رئیس ثبت اسناد وامالك ورامین

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی . برابر رای شماره ۱۳۹۵6۰۳۰۱۰6۰۰۰۹6۱۰ 
– ۱۳۹۵6۰۳۰۱۰6۰۰۰۵4۸۲  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حیدر عرب حلوایی  فرزند 
باب خانه  از ورامین در ششدانگ یک  عبدالعظیم  بشماره شناسنامه ۱۳ صادره 
از ۲  به مساحت ۱۰۰ مترمربع پالک ۹۲ فرعی  اعیانی  بهای ثمنیه  استثنای  به 
اصلی واقع در قریه باغرین خریداری از شهرداری ورامین   محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۱۱/۰۲
تاریخ انتشار نوبت دوم :۹۵/۱۱/۱۷

ث/م الف 856 محمد رحیم پور راینی رئیس ثبت اسناد وامالك ورامین

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی . برابر رای شماره ۱۳۹۵6۰۳۰۱۰6۰۰۱۰4۲4 
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات 
مالکانه  ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات  فاقد سندرسمی مستقر در واحد 
بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم نفری فرزند حسن بشماره شناسنامه ۱64صادره از 
ورامین در ششدانگ / یک قطعه زمین مزروعی / به مساحت ۵۰4۷۲/۲۷ مترمربع 
پالک فرعی از ۷۵ اصلی واقع در قریه شمس اباد ورامین خریداری از مالک رسمی 
علی  و  خداداد  و  عسگر  و  مترمربع   ۱۰۰۰۰ بمقدار  طهماسوند  محمد  مشهدی 
)ملک جاری  مترمربع  بمقدار 4۰4۷۲/۲۷  میرزایی  اصغر همگه شهرت خسروی 
است( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   ۱۵
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 : ۹۵/۱۱/۰۲
تاریخ انتشار نوبت دوم :۹۵/۱۱/۱۷

ث / م الف 838 محمود داوودی : قائم مقام رئیس واحد ثبتی ورامین

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  ۳قانون  ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر   . رسمی  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  ۱۳۹۵6۰۳۰۱۰6۰۰۱۱۱۹۲هیات 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید کمال حسینی فرزند 
سیدجالل بشماره شناسنامه ۱4۰۲ صادره از ورامین در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت ۸۸/۲۳ مترمربع پالک ۵۰ فرعی از 6۷ اصلی واقع در قریه باغخواص 
خریداری از مالک رسمی آقای قدمعلی جباری محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۱۱/۱۷
تاریخ انتشار نوبت دوم :۹۵/۱۲/۰۲

ث/م الف 919 محمد رحیم پور راینی رئیس ثبت اسناد وامالك ورامین

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه 
گفت: توسعه کشت های متراکم و گلخانه ای را 

در استان در برنامه داریم.
راندمان  خبرنگاران  در جمع  خسرو شهبازی 
عنوان  باال  را  ای  گلخانه  محصوالت  تولید 
گلخانه  های  کشت  در   کرد:  خاطرنشان  و 
کشت  برابر  هفت  از  بیش  تولید  راندمان  ای 

معمولی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه 
استان  های  گلخانه  کنونی  سطح  مجموع 
افزود:  و  کرد  اعالم  هکتار   ۳۸.۹ را  کرمانشاه 
استان کرمانشاه چهار دهم درصد گلخانه های 

کشور را در اختیار دارد.
از  را  ای  یگلخانه  ها  کشت  توسعه  شهبازی 
کرد:  تصریح  و  برشمرد  سازمان  های  برنامه 
هکتار   ۱۲6 احداث  اصولی  موافقت  تاکنون 
گلخانه جدید در استان کرمانشاه صادر شده 

است.
حال  در  اینکه  بر  تاکید  با  ادامه  در  شهبازی 
حاضر ساالنه ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی استان 
زیر کشت دیم می روند، اظهار کرد: در مقوله 
کشت دیم با اقداماتی همچون انعقاد قرارداد 
افزایش  ایکاردا، جهت  المللی  بین  با موسسه 
عملکرد در واحد سطح برنامه ریزی شده است.
ارقام جدید و متناسب  از  استفاده  افزود:  وی 
اقلیمی و آب وهوایی هرمنطقه در  با شرایط 

کنار رعایت تناوب زراعی و اصول کشت می 
بخش  عملکرد  افزایش  در  مهمی  نقش  تواند 

کشاورزی داشته باشد.
شهبازی در ادامه سطح برداشت کلزا در استان 
کرمانشاه در سال زراعی گذشته را هزار هکتار 
عنوان کرد و افزود: امسال 4۸۹۰ هکتار کلزا 

در استان کشت شده است.
از  بیش  وابستگی  به  اشاره  با  شهبازی 
۹۰درصدی کشور به واردات دانه های روغنی 
ابراز امیدواری کرد: با توسعه کشت دانه های 

روغنی مثل کلزا وابستگی کشور کمتر شود.
گرفته  انجام  بازدیدهای  در  افزود:  شهبازی 
آسیب  استان  کلزای  مزارع  از  هکتار   46۰۰
ندیده و پیش بینی می شود به همین میزان 

سطح برداشت داشته باشیم.
شهبازی در ادامه با اشاره به توسعه کشتهای 
امسال ۷۷۰۰  کرد:  تصریح  استان،  در  پاییزه 
هکتار از اراضی استان زیر کشت پاییزه نخود 

رفته است.
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
توجه  با  پاییزه  توسعه کشت  افزود:  کرمانشاه 
به خشک سالی ها و کمبود منابع آبی در برنامه 

استان قرار گرفته است.
به گفته شهبازی در سال جاری ۱۳۸۰میلیارد 
تومان به کشاورزان استان بابت خرید تضمینی 

محصوالت کشاورزی پرداخت شده است.

توسعه کشت گلخانه ای؛
 در برنامه سازمان جهادکشاورزی کرمانشاه 

با  کارون  گاز  و  نفت  برداری  بهره  شرکت 
هفتمین  از  ستاره«  »سه  تقدیر  لوح  کسب 
به  نسبت  پیشنهادها،  نظام  ملی  جشنواره 

سال گذشته دو پله صعود کرد. 
رئیس  عمومی،  روابط  خبرنگار  گزارش  به 
سیستم ها و بهره وری شرکت بهره برداری 
پیشنهادهای  نظام  گفت:  کارون  گاز  و  نفت 
مرحله  در  الزم  امتیاز  کسب  با  شرکت  این 
ملی  جشنواره  در  حضور  به  موفق  ارزیابی 
پاس  به    « ستاره  تقدیر »سه  لوح  و کسب 
قدرداني از تعهد و پایبندي این شرکت جهت 
حرکت به سوي تعالي نظام پیشنهادها شد . 
ارزیابی  مرحله    : افزود  نساج،  عبدالرحمن 
اساس  بر  و    جشنواره  ارزیابان  حضور  با 
با  اختصاصي  ارزیابي  مدل  و   RAD منطق 
۷ توانمندساز و یک بخش نتایج انجام شد . 

وی، ادامه داد: ۱۳ سازمان شامل وزارت نیرو، 
منابع آب  مدیریت  تهران، شرکت  شهرداري 
ایران، دانشگاه تهران، دانشگاه شاهد، علم و 
فناوري/  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  فرهنگ، 
شرکت  اسالم،  جهان  علوم  استنادي  پایگاه 
ملي  ایران، شرکت  گاز  ملي  ، شرکت  توانیر 
نفت ایران ، ایران خودرو و سایپا در هفتمین 
جشنواره ملی نظام پیشنهادها حضور داشتند. 
پور  از »مهران همت  افزود: همچنین  نساج، 

انسانی  نیروی  تخصیص  و  تامین  رئیس    «
ها  طرح  متصدی  زاده«  میراب  »اسمعیل  و 
،مقررات و روشهای اداری   شرکت کارون که 
به عنوان ارزیاب در فرآیند جشنواره مشارکت 

داشت تجلیل شد . 
بهره  شرکت  وری  بهره  و  ها  سیستم  رئیس 
اینکه  به  اشاره  با  گاز کارون،  و  نفت  برداری 
این جشنواره در هفته اول بهمن ماه توسط 
یادآور  برگزر گردید،  تهران  دانشگاهی  جهاد 
لوح  نیز  گذشته  سال  کارون،  شرکت  شد: 
و    پیشنهادها  نظام  برتر  مدیرحامي  تقدیر 
گواهینامه چهار ستاره اهتمام به تعالي نظام 
پیشنهادها را از این جشنواره دریافت نموده 

است . 
وی در تشریح فرآیند کاری نظام پیشنهادهای 
شرکت کارون، گفت: پس از دریافت و تغذیه 
ابتدا  افزار، هر پیشنهادها  نرم  پیشنهاد در   
کارگروه هاي  توسط  سپس  و  دبیرخانه  در 
به  گیري  تصمیم  جهت  و  ارزیابي  تخصصي 
غیر  فني/  ارزیاب  ارشد  کارگروه هاي  کمیته/ 

فني ارسال مي گردد. 
پایان  در  پیشنهادها  و  خالقیت  نظام  دبیر 
گفت: همچنین   تصمیمات کالن در کمیته 
گذاري،  سیاست  پیشرفت،  کمیته  اصلي/ 

تصویب و ابالغ مي گردد.

صعود  شرکت نفت و گاز کارون
 در جشنواره ملی نظام پیشنهادها
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خارجی ها میز مذاکره را ترک نکردند

یک مقام مسئول در واکنش به تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، 
گفت: تاکنون شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در پتروشیمی، 

مذاکره با ایران را متوقف نکرده اند. 
علیه  آمریکا  دولت  جدید  تحریم های  تاثیر  درباره  علیمراد  حسین 
با  ایران  تاثیری بر روند مذاکرات  ایران، گفت: تاکنون این تحریم ها 
صنایع  در  گذاری  سرمایه  برای  مند  عالقه  المللی  بین  شرکت های 

پتروشیمی ایران نداشته است.
مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعالم اینکه هم 
اکنون هیچ یک از شرکت های خارجی طرف مذاکره با شرکت ملی 
تصریح  نکرده اند،  نشینی  عقب  گفتگوها  انجام  از  پتروشیمی  صنایع 
کرد: به عنوان نمونه هفته گذشته هیاتی از شرکت توتال فرانسه برای 
نهایی کردن مذاکرات سرمایه گذاری مستقیم در صنعت پتروشیمی 

ایران به تهران سفر کرده بود.
این مقام مسئول با اشاره به مذاکرات انجام گرفته با چندین شرکت 
معتبر بین المللی، اظهار داشت: تاکنون تفاهم نامه هایی با شرکت های 
بزرگ  شرکت  چندین  و  آلمان  باسف  فرانسه،  توتال  انگلیس،  شل 
بین المللی برای انجام سرمایه گذاری مستقیم در صنعت پتروشیمی 

ایران امضا شده است.
انجام  با  زودی  به  می شود  بینی  پیش  کرد:  خاطرنشان  علیمراد، 
نهایی سرمایه  قرارداد  به  نامه ها منجر  تفاهم  این  بیشتر  گفتگوهای 
ایران  پتروشیمی  صنعت  در  خارجی  شرکت های  مستقیم  گذاری 

بشود.
بر اساس این گزارش، »ژان ژاک ماسکونی« نائب رئیس ارشد حوزه 
نهایی کردن سه  با هدف  فرانسه  توتال  آفریقای  خاورمیانه و شمال 
 ۱۱ فاز  توسعه  پتروشیمی،  تنی  هزار   ۳۰۰ مجتمع  ساخت  قرارداد 
پارس جنوبی و میدان نفتی آزادگان هفته گذشته به تهران سفر کرد.
یک  ساخت  قرارداد  کردن  نهایی  گفتگوها،  این  محور  مهمترین 
مجتمع پتروشیمی ۳۰۰ هزار تنی )پلی اتیلن سبک و سنگین خطی( 

در جنوب کشور )احتماال منطقه ویژه اقتصادی پارسیان( است.
سال  ماه  اسفند  فرانسه  توتال  و  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت   
گذشته در پاریس یک تفاهم نامه مشترک برای توسعه همکاری ها 

در صنایع پتروشیمی امضا کردند.
پیشتر  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل  شاهدائی  مرضیه 
پتروشیمی  مجتمع  یک  ساخت  خواستار  توتال  اینکه  بر  تاکید  با 
با  بود:  کرده  اظهار  است،  ایران  در  پلی اتیلن  مختلف  گریدهای 
از  پتروشیمی  ساخت  برای  باید  توتال  شده،  انجام  که  مذاکراتی 
ترکیبی از خوراک گاز اتان و خوراک مایع همچون میعانات گازی یا 

نفتا برای ساخت پتروشیمی اقدام کند.

معافیت صادرات 14 فرآورده 
از دریافت مجوز وزارت نفت

بر اساس بخشنامه گمرک ایران، صادرات ۱4 فرآورده از قبیل پارافین 
نفت  وزارت  مجوز  دریافت  از  کک  و  نفتی  و  صنعتی  روغن های  و 

معاف شد.
بر اساس بخشنامه گمرک ایران، صادرات ۱4 فرآورده از قبیل پارافین 
نفت  وزارت  مجوز  دریافت  از  کک  و  نفتی  و  صنعتی  روغن های  و 

معاف شد.
های  روغن  قبیل  از  محصول   ۱4 ایران،  گمرک  بخشنامه  اساس  بر 
و  و  سبک  های  روغن  معدنی،  مواد  از  حاصل  های  روغن  و  نفتی 
ترانسفور  روغن  معدنی،  پایه  روغن  صنعتی،  روغن  آن،  فراورده های 
ماتور، روغن های نفتی، آخال، وازلین، ژله کابل ،موم پارافین، پارافین 
صادرات  برای  نفت  وزارت  مجوز  دریافت  از  کک،  و  درصدی  هر  با 

معاف شدند.
بر اساس مقررات صادرات و واردات، صادرات اقالم یارانه تنها منوط 

به دریافت مجوز از وزارت نفت است.

آمریکا معادل
 4 کشور عضو اوپک نفت صادر می کند

آمریکا ممکن است در سال ۲۰۱۷ میالدی از چهار تولید کننده اوپک 
بیشتر نفت صادر کند. 

عنوان  به  آمریکا  که  گویند  می  تحلیلگران  گزارش،  این  اساس  بر 
میزان  به  تواند حداقل  می  در جهان  نفت  کننده  بزرگترین مصرف 
میزان  از  بیشتر  رقم  این  کند.  صادر  نفت  روز  در  بشکه  هزار   ۸۰۰
و  اکوادور  قطر،  لیبی،  یعنی  اوپک  عضو  کشور  چهار  نفت  صادرات 

گابن است.
از  انرژی آمریکا، در طول ۱۱ ماه  اداره اطالعات  بر اساس داده های 
سال ۲۰۱6، آمریکا حدود ۵۲۷ هزار بشکه در روز نفت صادر کرده 

است.
یک شرکت مدیریت دارایی گفته است: تولید نفت آمریکا بعد از ۵.6 
درصد افت تولید )به میزان ۸.۸۷ میلیون بشکه در سال ۲۰۱6( به 

۹.۳۷ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
تولید  که  می کنند  بینی  پیش  لیپو  میسون،  ترنر،  نفت  شرکت های 
نفت آمریکا به بیشتر از ۹ میلیون بشکه در روز خواهد رسید درحالی 
که وود مک اینزی رقم کمتر و محافظه کارانه ۸.۷۵ میلیون را پیش 

بینی می کند.
تولید نفت آمریکا بیشتر از انتظار اکثر مردم خواهد بود. آمریکا شانه 
به شانه چین بزرگترین وارد کننده نفت دنیا قرار دارد. این کشور سال 

گذشته روزانه ۷.۸۸ میلیون بشکه نفت خام وارد کرده است.
با این حال توضیح خوبی برای رونق صادرات نفت آمریکا وجود دارد. 
پاالیشگاه های آمریکا برای این طراحی شده اند که نفت با تراکم و 
گوگرد باال که از کانادا و بخش هایی از خاورمیانه و آمریکای شمالی 
پرمیان  حوزه  در  اکثرا  آمریکا  تولید  کنند.رشد  پاالیش  را  آید  می 
تگزاس و مناطق ایگل فورد است که نفت با کیفیت باالتری دارند و 

پاالیشگاه های داخلی آمریکا نمی توانند آنها را پاالیش کنند.
دویودی تحلیلگر مکواری می گوید: اگر آمریکا نتواند نفتی که تولید 
می کند را پاالیش کند مجبور است که آن را صادر کند. بر اساس 
گفته اندی لیپو، رئیس شرکت نفت لیپو که یک شرکت مشاوره واقع 
در هوستون است، اگر اوپک به روند کاهش خودخواسته  ۱.۲ میلیون 
بشکه در روز خود وفادار بماند، بازار می تواند میزان بیشتری از نفت 
بدنبال  التین  آمریکای  و  آسیا  اروپا،  که  چرا  باشد  شاهد  را  آمریکا 

عرضه کنندگان جدیدی خواهند بود.
آمریکا در سال  نفت خام  بر صادرات  همچنین ممنوعیت 4۰ ساله 

۲۰۱۵ برداشته شد.

ایران به دنبال جذب 
سرمایه گذاری اروپا در صنعت 

پتروشیمی است

به  اشاره  با  گزارشی  در  چین  رسمی  خبرگزاری 
گسترش تبادالت تجاری کشورهای اروپایی با ایران 
خاطر نشان کرد که تهران به طور جدی درصدد 
جلب و جذب سرمایه گذاری کشورهای اروپایی در 

صنعت پتروشیمی است.
برای  را  ایران  بازار  که  هوا  ایرنا، شین  گزارش  به 
اروپایی ها و بسیاری از کشورهای دیگر جهان پس از 
برجام بسیار جذاب توصیف کرده از گفت و گوهایی 

میان ایران و اروپایی ها خبر داده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: اکنون ایران در 
حال مذاکره با سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس 
است تا آنها را برای سرمایه گذاری در این صنعت 
ترغیب نماید. بر این اساس گفت وگوهایی میان 
فرانسوی  با شرکت های  ایران  شرکت ملی نفت 
توتال، آلمانی باسف و انگلیسی شل در جریان است.
ساخت نیروگاه های پتروشیمی برای تولید مواد 
مورد نیاز در بازار از جمله اصلی ترین محورهای 
در  اروپایی  هایی  طرف  و  ایران  میان  وگو  گفت 

گزارش این رسانه چینی عنوان شده است.
آنطور که خبرگزاری شین هوا گزارش کرده است؛ 
نمایندگانی از شرکت فرانسوی توتال پیشتر در ایران 
در این باره با مقام های ذی ربط گفت و گوهایی 
کرده اند.از سوی دیگر گفت و گوهایی با طرف های 
انگلیسی و آلمانی در جریان است و همزمان به 
شرکت های آلمانی نفت و گاز گفته شده به دنبال 

سرمایه گذاری در ایران باشند.
شین هوا در مطلب خود که روز شنبه منتشر شد، 
آورده است: شرکت های آلمانی از جمله »باسف« 
در این زمینه پیشنهاد فاینانس ۱۲ میلیارد دالری 
به ایران داده اند.همزمان خبرگزاری رسمی چین 
می نویسد که مسئوالن باسف به ایران سفر کرده و 
برای ساخت نیروگاه پتروشیمی در جنوب این کشور 
را مطرح  فاینانس شش میلیارد دالری  پیشنهاد 
کرده اند.این گزارش می افزاید: ایران یکی از بهترین 
بازارهای رو به رشد جهان می باشد و پس از برجام 
بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی به این بازار 
هجوم آورده اند و نباید فراموش کرد که ایران یکی 

از دارندگان بزرگترین ذخایر نفت و گاز دنیاست.

افغانستان 12.2 میلیون دالر گاز 
مایع از ایران وارد کرده است

سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفت 
از  افغانستان  مایع  گاز  واردات  آمار  مجموع  که 
ایران در سال ۱۳۹۵ تاکنون به دست نیامده، اما 
در چهارماهه اول امسال این کشور به ارزش ۱۲.۲ 

میلیون دالر گاز مایع از ایران وارد کرده است.
مسافر قوقندی اعالم کرد که افغانستان در ربع اول 
امسال ۵۳۹.۲ میلیون دالر از ایران واردات داشته 

که از جمله ۱۲.۲ میلیون گاز مایع وارد شد است.
مواد سوخت و برق افغانستان از کشورهای همسایه 
ایران،  اسالمی  جمهوری  ترکمنستان،  ویژه  به 

ازبکستان و تاجیکستان تامین می شود.
مبادالت تجارتی ایران و افغانستان رو به افزایش 
عالقه  ایرانی  تولیداد  به  این کشور  مردم  و  است 
مندی زیادی دارند، زیرا تولیدات ایرانی بویژه مواد 
غذایی ایران نسبت به مواد غذایی که از پاکستان و 

چین وارد می شود با کیفیت تر است.
قوقندی گفت: افغانستان در سال ۹۳ یک میلیاردو 
4۷۳ میلیون دالر و در سال ۱۳۹4 یک میلیارد 
ایران  اسالمی  جمهوری  با  دالر  میلیون   ۷۷۹ و 
برگزاری  افزود:  داشت.وی  بازرگانی  مبادالت 
نمایشگاه های بازرگانی مشترک ایران و افغانستان 
در شهرهای مهم این کشور در افزایش روند حجم 
مبادالت میان دو کشور نقش داشته است.جمهوری 
اسالمی ایران در سال ۱۳۹۵ نمایشگاه های بازرگانی 
کابل،  در  افغان  تولیدی  با شرکت های  مشترک 
هرات، مزارشریف و قندهار برگزار کرد که در این 
نمایشگاه ها، قراردادهای جدیدی میان بازرگانان دو 
کشور امضا شد.مقام های افغان و ایران در ماه های 
گذشته، گفت و گوهائی را نیز برای توسعه خدمات 
بانکی و اجرائی شدن توافق نامه سه جانبه ایجاد 

داالن بین المللی چابهار انجام داده اند.
»محمد ا... بتاش« وزیر حمل و نقل افغانستان نیز 
اواخر هفته گذشته برای گفت وگو با همتای ایرانی 
خود و دیگر مقامات آن کشور در یک سفر 4 روزه 
با هدف برداشتن موانع اجرای توافق نامه چابهار به 

تهران سفر کرد.

نفت 65 دالری بلند 
پروازانه است

آژانس  نفت  صنعت  و  بازار  بخش   مسئول 
بین المللی انرژی گفت:»پایبندی ۱۰۰ درصدی به 
تعهد کاهش تولید در میان کشورهای تولید کننده 
عضو اوپک دیده نمی شود و بهای 6۵ دالر برای 
نفت کمی بلند پروازی است.« به گزارش مهر به 
نقل از پایگاه خبری »سی ان بی سی«، به گفته 
صنعت  و  بازار  بخش  مسئول  آتکینسون«  »نیل 
نفت آژانس بین المللی انرژی،  علیرغم توافق اخیر 
اوپک مبنی بر کاهش تولید به منظور تقویت بهای 
نفت، انتظار رسیدن قیمت نفت به بشکه ای 6۵ 
دالر در کوتاه مدت یک امر غیر واقع گرایانه است.  
وی تصریح کرد، به نظر من قیمت 6۳ و 6۵ دالر 
برای نفت کمی بلند پروازی است و اگر بهای نفت 
با افزایش قابل توجهی روبرو شود این مسئله می 
تواند به بخش عظیمی از سرمایه گذاری در قسمت 
های مختلف جهان بخصوص تولید کنندگان نفت 
شیل آمریکا آسیب وارد کند.  این در حالی است 
که بر اساس توافق کاهش اوپک که در ماه نوامبر 
سال ۲۰۱6 میالدی منعقد شد، قرار است تولید 
نفت این سازمان در شش ماه نخست سال ۲۰۱۷ 
میالدی ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش یابد و 
برخی از کشورهای غیر اوپک از جمله روسیه در 
دسامبر سال ۲۰۱6 میالدی آمادگی خود را برای 
پیوستن به این توافقنامه اعالم کردند که قرار شد 
روسیه تولید نفت خود را تقریبا 6۰۰ هزار بشکه در 

روز کاهش دهد.  

کوتاه از انرژی نفت در جهان

ــران از  ــت ای ــی نف ــرکت مل ــل ش مدیرعام
کشــف میادیــن نفــت و گاز خبــر داد و 
گفــت: میادیــن تــازه کشــف شــده دارای ۲ 
میلیــارد بشــکه نفــت و ۳۷ تریلیــون متــر 
مکعــب ذخایــر قابــل برداشــت گاز هســتند.

خبــری  نشســت  یــک  در  کاردر  علــی 
در جمــع خبرنــگاران دربــاره جزئیــات 
اکتشــافات جدیــد نفــت و گاز طبیعــی 
ــدان  ــن می ــرا چندی ــت: اخی ــران گف در ای
کوچــک نفــت و گاز در کشــور کشــف 

ــت. ــده اس ش
ــا  ــران ب ــت ای ــی نف ــل شــرکت مل مدیرعام
ــد  ــر جدی ــم ذخای ــه حج ــر اینک ــد ب تاکی
اکتشــاف شــده گازی جدیــد ایــران حــدود 
ــات  ــر اثب ــوت مکعــب ذخای ــون ف 66 تریلی
شــده اســت تصریــح کــرد: بــر ایــن اســاس 
حجــم قابــل برداشــت ایــن ذخایــر حــدود 
ــی  ــرآورد م ــب ب ــوت مکع ــون ف ۳۷ تریلی

شــود.
معــاون وزیــر نفــت بــا اعــالم اینکــه عــالوه 
بــر ایــن حــدود ۱۵ میلیــارد بشــکه ذخایــر 
اثبــات شــده نفــت خــام در کشــور کشــف 
شــده اســت اظهــار داشــت: از ایــن میــزان 
حــدود ۲ میلیــارد بشــکه ذخایــر نفــت 
تــازه اکتشــاف شــده قابــل برداشــت اســت.

ایــن مقــام مســئول کل حجــم ذخایــر 
درجــای نفــت خــام ایــران را بیــش از ۷۱۱ 

ــزود: از  ــرد و اف ــوان ک ــکه عن ــارد بش میلی
ایــن میــزان بالــغ بــر ۱۰۲ میلیــارد بشــکه 

ــوده کــه تاکنــون  ــل برداشــت ب ــر قاب ذخای
حــدود ۷۳ میلیــارد بشــکه نفــت قابــل 

ــت. ــت اس برداش
ذخایــر  حجــم  کل  همچنیــن  کاردور 
 ۸۳6 را  کشــور  مایــع  هیدروکربــوری 
میلیــارد بشــکه عنــوان کــرد و یــادآور شــد: 
ــع  ــوری مای ــر هیدروکرب از کل حجــم ذخای
کشــور ۱۵۷ میلیــارد بشــکه قابــل برداشــت 

ــت. اس
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت حجــم 
ــران  ــی ای ــده گاز طبیع ــات ش ــر اثب ذخای
را ۵۵.۳ میلیــارد مترمکعــب اعــالم کــرد و 
ــت گاز  ــل برداش ــر قاب ــم ذخای ــزود: حج اف
ــت حــدود ۷۰  ــب بازیاف ــا احتســاب ضری ب
ــت. ــب اس ــارد مترمکع ــد، ۳۳.۷ میلی درص

ــان  ــا بی ــه ب ــئول در ادام ــام مس ــن مق ای
اینکــه اگــر مجمــوع ذخایــر هیدروکربــوری 
ــی،  ــام گاز طبیع ــت خ ــامل نف ــران را ش ای
مایعــات و میعانــات گازی را مــورد محاســبه 
قــرار دهیــم حجــم ذخایــر بــه یــک هــزار 
ــی  ــده م ــات ش ــارد بشــکه اثب و ۱4۰ میلی
ــاب  ــا احتس ــزان ب ــن می ــه از ای ــد ک رس
ــدود ۳4۵  ــد ح ــت 4۰ درص ــب بازیاف ضری
میلیــارد بشــکه ذخایــر هیدروکربــوری 

ــت. ــت اس ــل برداش ــور قاب کش
معــاون وزیــر نفــت خاطــر نشــان کــرد: در 
ــل  ــر قاب ــا احتســاب ذخای ــی ب شــرایط فعل
برداشــت ایــران دارنــده بزرگتریــن مجمــوع 

ذخایــر نفــت و گاز جهــان اســت.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خبر داد؛

کشف دو میلیارد بشکه ذخیره نفت
جزئیات اکتشافات جدید نفت و گاز

از  ایران  نفت  ملی  شرکت  تلفیقی  ریزی  برنامه  مدیر 
و  میلیارد   ۷۱۱ به  ایران  درجای  نفت  ذخایر  رسیدن 
۵۳۰ میلیون بشکه خبر داد. کریم زبیدی اظهار داشت: 
با احتساب اکتشاف های جدید و آمار ذخایری که اخیراً 
در شرکت ملی نفت ایران تهیه شده، ذخایر درجای نفت 
خام ایران به ۷۱۱ میلیارد و ۵۳۰ میلیون بشکه رسیده 
است.وی افزود: از این رقم، ۱۰۲ میلیارد و 44۰ میلیون 
بشکه قابل استحصال است و در مجموع ضریب بازیافت 

میادین نفتی ایران ۲4.6۵ درصد است.
این مقام مسئول تصریح کرد:  تا امروز در مجموع ۷۲ 
استحصال  قابل  از ذخایر  بشکه  میلیون  و ۹۵۰  میلیارد 

نفت خام کشور را برداشت کرده ایم.
وی ادامه داد: اگر تمامی هیدروکبور مایع کشور شامل 
ذخایر  بگیریم،  نظر  در  را  گازی  میعانات  و  خام  نفت 
درجای هیدروکربور مایع ما ۸۳6 میلیارد و 4۷۰ میلیون 
بشکه است که از این رقم ۱۵۷ میلیارد و ۲۳۰ میلیون 

هیدروکربور  بازیافت  و ضریب  بوده  برداشت  قابل  بشکه 
مایع کشور ۲۸.۵۸ درصد است.

میلیارد   ۳۳ و  تریلیون   ۵۵ را  ایران  گاز  ذخایر  زبیدی 
از این رقم ۳۳ تریلیون و  مترمکعب اعالم کرد و گفت: 
۷۲۰ میلیارد مترمکعب گاز قابل برداشت است و این رقم 
گازی  میادین  در  ما  بازیافت  که ضریب  دهد  می  نشان 
6۹.6۲ درصد است.مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی 
ذخایر  تمامی  بخواهیم  اگر  کرد:  خاطرنشان  ایران  نفت 
اساس  بر  را  کشور  گازطبیعی  و  گازی  میعانات  نفت، 
میلیارد   ۱۱4۰ مجموع  در  کنیمف  اعالم  بشکه  معادل 
و ۲۰۰ میلیون بشکه ذخایر هیدروکربوری داریم که زا 
این رقم ۳4۵ میلیارد و ۵۲۰ میلیون بشکه قابل برداشت 

است و ضریب بازیافت ما ۳۹.۸۱ درصد خواهد بود.
میلیارد بشکه رقمی است  این رقم ۳4۵.۵۲  افزود:  وی 
که ایران را دارنده بزرگترین ذخایر قابل برداشت نفت و 

گاز جهان کرده است.

ذخایر درجای نفت ایران به
 711 میلیارد بشکه رسید 

باالترین  ایران به  بلومبرگ گزارش داد که تولید نفت  شبکه خبری 
سطح هفت سال گذشته رسیده است.

میالدی   ۲۰۱۷ سال  ژانویه  ماه  در  اوپک  اعضای  ایسنا،  گزارش  به 
روز  در  بشکه  هزار   ۸4۰ را  خود  روزانه  نفت  تولید  درحالی  تولید 
کاهش دادند، که ایران که مجاز است تولید خود را به سطح پیش 
 ۸۰۰ و  میلیون  روزانه سه  ژانویه  ماه  در  گرداند،  باز  تحریم  آغاز  از 
هزار بشکه نفت تولید کرد که باالترین رقم از سال ۲۰۱۰ میالدی 

تا کنون به شمار می آید.
لیبی با تولید روزانه 6۹۰ هزار بشکه در روز، باالترین سطح تولید در 
دو سال اخیر را تجربه کرد. نیجریه نیز تولید روزانه خود را بیش از ۹ 
درصد افزایش داد و به یک میلیون و 64۰ هزار بشکه در روز رساند.
تولید عراق نیز در این دوره، با ۱۲۰ هزار بشکه در روز کاهش رو به 

رو شد و به چهار میلیون و ۵۱۰ هزار بشکه در روز رسید.
بودند، در  تولید مستثنی  از کاهش  اوپک که  اعضای  میان،  این  در 

مجموع ۲۷۰ هزار بشکه به تولید روزانه خود افزودند.

تولید نفت ایران به باالترین 
سطح 7 سال اخیر رسید

وزیر نیرو گفت: ایران تا سال ۲۰۳۰، ۷۵۰۰ 
خواهد  نصب  خورشیدی  نیروگاه  مگاوات 

کرد.
دو  افتتاح  به  اشاره  با  چیت چیان،  حمید 
نیروگاه خورشیدی هفت مگاواتی در همدان 
شروع  پروژه ها  این  امیدواریم  کرد:  اظهار 
در  برق  صنعت  سریع  توسعه  برای  راهی 

کشور باشد.
نیروگاه   ۳ اجرایی  عملیات  آغاز  افزود:  وی 
۷ مگاواتی دیگر و شروع اجرای دومین برج 
خنک کن خشک نیروگاه شهید مفتح همدان 
نشان دهنده توجه عمیق وزارت نیرو و دولت 

به مسائل زیست محیطی است.
وی ساخت نیروگاه های خورشیدی را اقدامی 
نیروگاه های  احداث  گفت:  و  دانست  انسانی 
بلکه  افتصادی  کاری  تنها  نه  خورشیدی 
با اهدافی واالست که میزان  انسانی  اقدامی 
انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش می دهد.

نیروگاه های  اینکه  بیان  با  چیت چیان 
 ۱۰۰۰ باالی  ظرفیت های  با  متعددی 
کرد:  تصریح  دارد،  وجود  کشور  در  مگاوات 
خاص  ویژگی  دو  خورشیدی  نیروگاه های 
ایران  اسالمی  جمهوری  طوریکه  به  دارند 
در راستای ایفای مسئولیت بین المللی، خود 
را موظف کرده تا در کاهش انتشار گازهای 
پاریس  معاهده  در  و  کند  اقدام  گلخانه ای 
مشارکتی  برنامه  داوطلبانه  صورت  به  ایران 
سهم  افزایش  و  کرده  اعالم  را  جدی اش 
انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق یکی از 

این برنامه هاست.
 ،۲۰۳۰ سال  تا  ایران  اینکه  بیان  با  وی 
نصب  خورشیدی  نیروگاه  مگاوات   ۷۵۰۰
گذشته  در  شد:  یادآور  کرد،  خواهد 
یک  کشور  خورشیدی  نیروگاه  بزرگ ترین 
مگاوات ظرفیت داشت اما امروز دو نیروگاه 
۷ مگاواتی وارد مدار شده و به زودی نیروگاه 
سال های  در  و  اصفهان  استان  مگاواتی   ۱۰
ظرفیت های  با  بیشتر  نیروگاه های  آینده 

باالتر به مدار وارد می شود.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: با آهنگی که نصب 
در  دارد،  کشور  در  تجدیدپذیر  نیروگاه های 
امر  این  در  بیشتری  شتاب  شاهد  آینده 
خواهیم بود به طوریکه آنچه در برنامه ششم 
هزار   ۵ تولید  یعنی  شده  تصویب  توسعه 

مگاوات در طول ۵ سال، به خوبی و سرعت 
به این هدف خواهیم رسید.

تصویب خرید تضمینی برق تولید شده از 
انرژی های تجدیدپذیر

وی یکی از موثرترین اقدامات صورت گرفته 
خرید  تصویب  را  امید  و  تدبیر  دولت  در 
انرژی های  از  شده  تولید  برق  تضمینی 
در  مسأله  این  گفت:  و  دانست  تجدیدپذیر 

سطح گسترده ای در حال انجام است.
نیروگاه های  اجرای  ویژگی سوم  چیت چیان 
خورشیدی را سرمایه گذاری خارجی در این 
با  پروژه ها  این  داد:  ادامه  و  دانست  پروژه ها 
سرمایه گذاری خارجی شکل گرفته که برای 

ما بسیار حائز اهمیت است.
وی با بیان اینکه ایران کشوری در حال رشد 
است، عنوان کرد: بنا به فرموده مقام معظم 
رهبری باید در برنامه ششم توسعه به رشد 
ملی  تولید  در  درصد  ساالنه هشت  متوسط 
رشد  این  به  رسیدن  برای  که  یابیم  دست 
مگاوات  هزار   ۵ باید  هر سال  در  کم  دست 

نیروگاه جدید وارد مدار کنیم.
تحقق یک سوم سرمایه گذاری بخش 

خصوصی برای احداث نیروگاه 
برای  توانمندی الزم  کرد: گرچه  تأکید  وی 
ساخت نیروگاه در کشور وجود دارد اما این 
و  بوده  مواجه  سرمایه  محدودیت  با  مسأله 
گذشته  سال   ۱۰-۱۱ طی  اینکه  وجود  با 
مگاوات  هزار   ۳۷ احداث  برای  مجوزهایی 
شده  صادر  خصوصی  بخش  توسط  نیروگاه 
اما امروز تنها ۱۲ هزار مگاوت از این میزان 
مسأله  این  که  گرفته  سرمایه گذاری صورت 
بوده  الزم  مالی  منابع  محدودیت  علت  به 

است.
لوازم  از  یکی  اینکه  بر  تأکید  با  نیرو  وزیر 
دستیابی به رشد تولید ملی پیش بینی شده 
است،  سرمایه  منابع  ششم  برنامه  قانون  در 
توسعه  پنجم  برنامه  قانون  در  کرد:  اظهار 
این موضوع به صراحت مطرح شده بود و در 
برنامه ششم هم تصریح شده که وزارت نیرو 
باید مقدمات سرمایه گذاری داخلی و خارجی 

برای احداث نیروگاه را فراهم کند.
متعددی  کشورهای  از  اینکه  بیان  با  وی 
برای  فاینانس  و  سرمایه گذاری  پیشنهاد 

دریافت  تجدیدشونده  نیروگاه های  احداث 
عملیات  آینده  روزهای  در  گفت:  کرده ایم، 
استان  در  مگاواتی   ۱4۰۰ نیروگاه  اجرایی 
آغاز  خارجی  سرمایه گذاری  با  هرمزگان 

خواهد شد.
تصویب 1500 مگاوات سرمایه گذاری در 

زمینه تولید برق
چیت چیان ادامه داد: همچنین سرمایه گذاران 
سه  سرمایه گذاری  درخواست  خارجی 
میلیارد دالری در تولید برق به ایران داده اند 
قراردادی  و  گرفته  قرار  تصویب  مورد  که 
است  شده  منعقد  مگاوات   ۱۱۰۰ حجم  به 
به زودی  نیز  دیگر  مگاوات   4۰۰ قرارداد  و 
مجموع  در  طوریکه  به  شد  خواهد  منعقد 
زمینه  در  سرمایه گذاری  مگاوات   ۱۵۰۰
تولید برق به تصویب وزارت اقتصاد و دارایی 

رسیده است.
مفتح  شهید  نیروگاه  درباره  ادامه  در  وی 
همدان نیز خاطرنشان کرد: این نیروگاه ۲۵ 
سال پیش احداث شد و در آن زمان مسائل 
مرتبط با محدودیت های منابع آب به قدری 

که امروز ملموس است، شناخته شده نبود.
 ۵۰ گذشته  در  اینکه  به  اشاره  با  نیرو  وزیر 

چاه برای نیروگاه مفتح حفر شده بود، افزود: 
رفتن سفره های  پایین  با  اخیر  در سال های 
آب زیرزمینی، وزارت نیرو تولید برق در این 
برج های  شد  قرار  و  کرد  محدود  را  نیروگاه 
و  شود  تبدیل  به خشک  تر  از  خنک کننده 
بدین ترتیب میزان مصرف آب به ۱۵ درصد 

کاهش یافت.
وی با بیان اینکه دو سال گذشته نخستین 
گفت:  شد،  وارد  مدار  به  خنک کننده  برج 
یکی دیگر از اقداماتی که در راستای کاهش 
مفتح صورت  شهید  نیروگاه  در  آب  مصرف 
تصفیه  از  حاصل  پساب  از  استفاده  گرفت، 
آب های  جای  به  همدان  شهر  فاضالب 
حاضر  حال  در  طوریکه  به  بود  زیرزمینی 
مصرف آب نیروگاه به ۱۰ میلیون مترمکعب 
کاهش یافته است که 6.۵ میلیون مترمکعب 

آن از پساب تأمین می شود.
تمام  ساخته شدن  با  شد:  یادآور  نیرو  وزیر 
آب  مصرف  خشک  خنک کننده  برج های 
یک  به  میلیون   ۱۵ از  مفتح  شهید  نیروگاه 
پساب  و  رسید  خواهد  مترمکعب  میلیون 
دیگر  امور  برای  نیز  همدان  شهر  فاضالب 

مورد اسفاده قرار می گیرد.

نصب 7500 مگاوات نیروگاه خورشیدی تا 13 سال آینده در کشور

ــر اثبــات  مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت حجــم ذخای
ــب  ــارد مترمکع ــران را 55.3 میلی ــی ای ــده گاز طبیع ش
اعــام کــرد و افــزود: حجــم ذخایــر قابــل برداشــت گاز 
بــا احتســاب ضریــب بازیافــت حــدود 70 درصــد، 33.7 

میلیــارد مترمکعــب اســت.
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حمایت دولت نیاز اصلی مردم

* مهرشاد نبی 
کارشناس ارشد 

دولت یازدهم بخصوص با شعار توجه به حقوق 
شهروندی نمی تواند به مساله مسکن بی توجه 
باشد. سیاست گذاری ها باید به سمت خانه دار 

شدن اقشار کم درآمد جامعه باشد. دولت باید توجه داشته باشد که 
تامین حقوق رفاهی اولین شرط توسعه انسانی و تحقق حقوق بشر 
است. حق بر مسکن مناسب و جایگاه آن از حقوق مدنی هر شهروند 
است .مساله مسکن مناسب و تهیه سر پناه برای اقشار مختلف مردم 
دغدغه همه دولتها بوده است و حتی دولتهای نئو لیبرال هم از آن 
فارغ نبوده و نیستند. دولتهای رفاه و دولتهای سوسیال دموکرات هم 
به این مهم توجه کرده اند. مسکن در اسناد بین المللی حقوق بشر 
و نیز در قانون اساسی ایران جایگاه بسیار مهمی دارد و کرارا در بند 
ها و اصول مختلف حق بهره مندی از مسکن مناسب مورد مداقه و 
توجه قرار گرفته است.یکی از طرحها و برنامه های مهمی که از زمان 
رژیم پس  بود  ویژه ای شده  توجه  آن  به  یازدهم  کار دولت  به  آغاز 
انداز و افزایش سقف تسهیالت بوددر راستای آن افزایش تسهیالت 
خرید و ساخت مسکن و وام های ۸۰ و 6۰ میلیون تومانی تدوین 
شد .فرصتی که مردم را در پی استفاده از این طرح ،صاحب خانه و 
بازار مسکن را از رکود خارج می کرد، ولی هنوز آثار ورود این وام 
ها به رونق بازار مسکن مشاهده نشده است .مسئوالن دولتی معتقد 
هستند با بهبود روابط اقتصادی کشور با سایر کشورها و کاهش تورم 
اوضاع مسکن نیز بهتر می شود،چرا که دولت به کاهش تورم کل 
آینده قطعا رخ  بازار مسکن در سال  کشور دل بسته است و رونق 
خواهد داد.اکنون آنچه به عنوان تنها دلیل برای پیشران بودن بخش 
مسکن و ساختمان مطرح می شود، نقش رونق این بخش در تحرک 
بخش های باالدست بازار ساخت و ساز است، به این معنا که با شروع 
فعالیت های ساختمانی و پایان رکود ساخت و ساز به دلیل نیاز این 
مرتبط، چرخ  و شغل های خدماتی  انواع مصالح ساختمانی  به  بازار 
این  با   . افتاد  به حرکت خواهد  از ۳۰۰ رشته صنعتی  بیش  تولید 
حال، برخی کارشناسان بخش مسکن معتقد هستند که با ادامه روند 
رکود، امکان ورشکستگی صنعت ساختمان در سال آینده وجود دارد.

همچنین  فعاالن بازار مسکن بر این باور هستند که به دلیل عمق 
افزایش قیمت مسکن در دوره پیش از رکود عمق رکود هم بیشتر 
شده است و به همان نسبت خروج بازار از رکود نیز سخت تر خواهد 
شد. اما ناگفته نماند که بازار مسکن در طی این سال ها  به دالیل 
مختلف رکود بیشتری را متحمل شد، رکودی که شاید تنها یک سال 
آن پیش بینی می شد.از این رو معضالت حاکم بر رکود مسکن در 
سال های اخیر، به خاطر افزایش های جهشی در امر قیمت و بعد هم 
تجربه رکودهای معنی دار، سوداگری در بخش مسکن زیاد شده است. 
زمانی که شاخص های کالن اقتصادی مانند تورم و رکود در شرایط 
متعادلی قرار ندارند، در نتیجه بازار مسکن نیزمانند سایر بازار های 
اقتصادی  تحت تأثیر قرار می گیرد.برخی  کارشناسان براین باورند 
به دلیل باال بودن سود بانکی، اقساط و شرایط بازپرداخت تسهیالت 
مسکن، و از سوی دیگرسطح درآمدهای مردم، اقساط وام هامنطقی به 
نظر نمی رسدو این روند تاثیررکود را بر بازار پر تالطم مسکن بیشتر 
نشان می دهد .اما متأسفانه تاکنون تالش های دولت نتوانسته رکود 
سنگین حاکم بر این بازار را بشکند، هر چند طبق آخرین آمار ارائه 
شد در دی ماه ،افزایش معامالت مسکن را نشان می دهدولی هنوز 
نمی توان بر ثبات نظم و خروج بازار از رکود مطمئن شد.  حال باید 
دید چرا هنوز این بازار در حال رکود به سر می برد، علت را در کجا 

باید جست وجو کرد؟
 

 کشاورزی
ورود سه کود جدید به سبد مصرفی کشاورزان

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از اضافه شدن سه کود 
ازته به سبد مصرفی کودی کشور خبر داد و گفت: میزان بارندگی 
گذشته ۵۱  سال  به  نسبت  جاری  زراعی  سال  ابتدایی  ماهه   4 در 
سال  پایان  تا  داشت:  اظهار  سیف  است.یزدان  یافته  کاهش  درصد 
برای  کشاورزی  حمایتی  خدمات  شرکت  سهام  صددرصد  جاری 
واگذاری به بخش خصوصی در فرابورس عرضه می شود.وی افزود: 
سهام این شرکت بصورت بلوکی عرضه خواهد شد.سیف با بیان اینکه 
این واگذاری با شرایط ترجیحی بسیار خوبی انجام می شود، اضافه 
کرد: ۱۰ درصد سهام شرکت به صورت پیش پرداخت اخذ می شود و 

مابقی آن به شکل تقسیط  هشت ماهه خواهد بود..
 

 سکه وارز
دالر 3828 تومان شد

در جریان معامالت روزگذشته بازار آزاد، قیمت هر دالر آمریکا ۳۸۲۸ 
تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز، یک میلیون 
و ۱۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان شد.در جریان معامالت بازار آزاد تهران، 
قیمت هر دالر آمریکا ۳۸۲۸ تومان، یورو 4۲۱۱ تومان، پوند 4۸4۸ 
تومان، درهم امارات ۱۰6۹ تومان و لیر ترکیه ۱۰۷۲ تومان است.در 
عین حال، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و 
۱۵6 هزار تومان، تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۱۸۹ هزار 
و ۵۰۰ تومان، نیم سکه 6۲6 هزار تومان، ربع سکه ۳۳۲ هزار تومان 
و سکه یک گرمی ۲۰۹ هزار تومان است.هر اونس طال در بازارهای 
جهانی، ۱۲۲۰ دالر و ۵۰ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱۱4 

هزار و ۳4۸ تومان است.
 

بانک
مشارکت 47 هزار و 250 میلیون ریالی بانک ملی ایران 

در طرح های عام المنفعه
گسترش  و  خود  اجتماعی  مسئولیت  راستای  در  ایران  ملی  بانک 
مشارکت خود در طرح های عام المنفعه از ابتدای سال جاری تا پایان 
دی ماه مبلغ 4۷ هزار و ۲۵۰ میلیون ریال در امور فرهنگی، آموزشی، 

بهداشتی، ورزشی و… مشارکت مالی داشته است.
این مبالغ در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته از محل سهم ۵ 
درصد بودجه امور فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی در ۲۰ استان 

کشور اختصاص یافته است. 
در دست  یا  انجام شده  طرح  در ۲۷۷  مذکور  مبالغ  اساس  این  بر 
اقدام نظیر مدرسه سازی، کمک به ساخت بیمارستان، مساجد، مصلی، 
نمازخانه، بقاع متبرکه، درمانگاه، مرکز نگهداری ایتام و کودکان بی 
سرپرست، احداث شیرخوارگاه، تجهیز کتابخانه، خریداری و اهدای 
چند دستگاه آمبوالنس و آزادی زندانیان جرایم مالی غیر عمد ناشی 

از دیه تخصیص یافته است. 
از مجموع ۲۷ طرح مذکور، ۱۱ طرح به امر مقدس مدرسه سازی در 
مناطق محروم کشور تعلق گرفته است. همچنین ۱۰ هزار و ۷۰۰ 
میلیون ریال از مبلغ مذکور تاکنون برای آزادی زندانیان جرایم مالی 
غیر عمد ناشی از دیه اختصاص یافته که منجر به آزادسازی تعداد 
زیادی از زندانیان سراسر کشور و بازگشت آنها به جمع خانواده های 
خود شده است.   بانک ملی ایران عالوه بر پرداخت تسهیالت ارزان 
قیمت قرض الحسنه نظیر ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان، دانشجویی، 
ودیعه مسکن، رفع احتیاجات ضروری، کارگشایی و ... به متقاضیان 
از محل جذب سپرده های پس انداز مردم، درصدی از این منابع را نیز 
بر اساس قانون و به نیابت از سپرده گذاران برای امور عام المنفعه و 

خیر تخصیص می دهد.

در سال گذشته میالدی رخ داد؛
کاهش 13 درصدی سرمایه گذاری 

مستقیم خارجی در جهان  

سازمان ملل در کنفرانس تخصصی خود تحت 
عنوان تجارت و توسعه اعالم کرد، میزان سرمایه 
گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱6 میالدی 
به دلیل کاهش رشد اقتصادی، ۱۳ درصد کاهش 
سازمان  توسعه  و  تجارت  کنفرانس  یافت.در 
روند  بررسی  آخرین  شد،   اعالم  ملل)آنکتاد(  
سرمایه گذاری جهانی نشان می دهد که میزان 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱6 
رقم یک  به  و  یافت  میالدی ۱۳ درصد کاهش 
عین  در  رسید؛  دالر  میلیارد   ۵۲۰ و  تریلیون 
حال پیش بینی می شود حجم سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی در جهان در سال جاری میالدی 
۱۰ درصد افزیش پیدا کند. علت کاهش سرمایه 
گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱6 میالدی 
به رشد ضعیف اقتصاد جهانی و نیز حجم پایین 
تجارت جهانی باز می گردد که در قسمت های 
مختلف جهان از سهم برابری برخوردار نبوده  و 
این موضوع منجر به تاثیر ناهمگن بر روی فضای 
شود. می  جهان  سرتاسر  در  موجود  اقتصادی 
برآوردها،  میزان سرمایه گذاری مستقیم  طبق 
خارجی در سال ۲۰۱6 میالدی در منطقه اروپا 
باشد؛  با ۲۹ درصد کاهش،  ۳۸۵ میلیون دالر 
 6 رشد  از  شمالی  آمریکای  منطقه  درحالیکه 
درصدی برخوردار بوده و در کشورهای استرالیا 
و ژاپن هم رشد اندکی در سرمایه گذاری مسقتیم 
خارجی دیده می شود.بر پایه این گزارش، سرمایه 
سال  در  توسعه  حال  در  کشورهای  در  گذاری 
۲۰۱6 میالدی ۲۰ درصد کاهش یافت و به 6۰۰ 
میلیارد رسید که این عامل به رشد کند اقتصادی 
و نیز کاهش بهای کاال نسبت داده می شود.در 
این میان کشورهایی که اقتصاد خود را به سمت 
توجه  قابل  رشد  با  اند  داده  تغییر  آزاد  تجارت 
۳۰ درصدی در میزان سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی روبرو شدند که این رقم ۵۲ میلیارد دالر 
برآورد می شود.پیش بینی می شود به علت بهبود 
روند رشد اقتصادی و نیز افزایش بهای کاال، حجم 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۷ 
میالدی از رشد ۱۰ درصدی در مقایسه با سال 

قبل برخوردار شود. 
 

 صنعت
تعرفه واردات کاغذ افزایش نمی یابد

که  است  سالی  دو  کاغذ  واردات  تعرفه  افزایش 
به  است.  کرده  نگران  را  مصرف کننده  نهادهای 
گفته بسیاری از نمایندگان، اتحادیه ها معترض به 
افزایش تعرفه هستند و معتقدند که کیفیت کاغذ 
داخلی مناسب نیست و عالوه بر آن از نظر کمیت 
گزارش  باشد.به  مصرف  جوابگوی  نمی تواند  نیز 
مقوا  و  کاغذ  فروشندگان  اتحادیه  رئیس  ایسنا، 
به ایسنا گفت: این طور که شنیده می شود این 
افزایش تعرفه واردات کاغذ اتفاق نخواهد افتاد و ما 
موافق افزایش تعرفه نبودیم.سید حسین میرباقری 
کاغذ  داخلی  تولید  اظهار کرد:  رابطه  در همین 
کفاف مصرف را نمی دهد و به همین دلیل مجبور 
به واردات هستیم و در این حالت باید تالش کنیم 
کاغذ با قیمت مناسبی به دست مصرف کننده 
برسد. در صورت افزایش قیمت کاغذ، مطبوعات 

اولین ضربه را خواهند خورد.
 

بازار سرمایه
شاخص بورس پس از 589 پله افت،

 به کانال 76 هزار واحدی رسید
شاخص کل بورس در نخستین روز کاری هفته 
با ۵۸۹ واحد افت به کانال ۷6 هزار واحدی عقب 
نشینی کرد و در جایگاه ۷6 هزار و ۸۲۵ واحدی 
شاخص   ، روزگذشته  معامالت  ایستاد.حجم 
کاهش قابل توجهی داشت به گونه ای که بیش 
از ۵۱4 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش یک هزار و 4۲ میلیارد ریال در 4۵ هزار و 
۸6۲ نوبت دادوستد شد. شاخص کل بورس در 
آخرین روز کاری هفته گذشته نیز با اثرگیری از 
بازگشایی نماد بانک تجارت، ۵6۰ واحد افت کرده 
و در جایگاه ۷۷ هزار و 4۱4 واحدی قرار گرفته 
افت  گذشته   روز  در  نیز  فرابورس  بود.شاخص 
۱۰ واحدی داشت به طوری که تا جایگاه ۸۳۹ 

واحدی عقب نشست.
 

 حمل و نقل
 پرواز ایرالین های خارجی 26 درصد 

افزایش یافت
ایرالین های ایرانی در سال ۹4 با انجام ۱6۳ هزار 
درصد   ۵.۹ حدود  رشدی  داخلی،  پرواز  و 4۰۷ 
کردند.براساس  تجربه  سال ۱۳۹۳  به  نسبت  را 
های  شرکت  انجمن  سوی  از  شده  منتشر  آمار 
هواپیمایی، طی سال گذشته شاهد رشد ۵.۹ پرواز 
با ایرالین های ایرانی و افزایش ۲6.۲ درصدی در 
این  که  بودیم  خارجی  های  ایرالین  از  استفاده 
به  هوایی  حوزه  مسئوالن  بیشتر  توجه  موضوع 
تر  پررنگ  حضور  برای  هواپیمایی  های  شرکت 
های  پرواز شرکت  طلبد.  را می  ها  این شرکت 
هواپیمایی ایرانی با جابجایی ۱۸ میلیون و ۲۵۱ 
هزار و 66۷ مسافر در سال گذشته، رشدی حدود 
4.۵ درصد داشت، البته در جابجایی بار داخلی 
کاهش  ایرانی  هواپیمایی  های  شرکت  عملکرد 
حدود 4 درصدی را نشان می دهد. تعداد پروازهای 
بین المللی ایرالین های ایرانی در سال گذشته 
4۵۹۳۱ پرواز بوده که ۲ درصد نسبت به سال ۹۳ 

کاهش داشته است.

یادداشت خبر

بین  امور  در  وشهرسازی  راه  وزیر  مقام  قائم 
شرکت  نمایندگان  اینکه  اعالم  با  الملل 
هواپیماسازی ای.تی.آر)ATR(طی روز های 
پایان  تا  گفت:  آیند،  می  تهران  به  آینده  
هواپیماها  این  از  فروند  چهار  تا  سه  امسال 
اسالمی  هواپیمایی جمهوری  تحویل شرکت 
کاشان  فخریه  شود.اصغر  می  ایر(  ایران   (
از  فروند   ۲۰ خرید  قرارداد  پیش  افزود: 
ای.تی. شرکت  با  نفره  هواپیمای۷۰  این 
اگر  و  شده  منعقد  )فرانسوی-ایتالیایی(  آر 
درباره تامین قطعات موتورهای کانادایی این 
هواپیماها به تفاهم برسیم قرارداد نهایی امضا 

در  وشهرسازی  راه  وزیر  مقام  شود.قائم  می 
برای خرید ۲۰  نهایی  الملل، مبلغ  امور بین 
از این هواپیماها را 4۰۰ میلیون دالر  فروند 
خرید  قرارداد  یادآوری  با  کرد.فخریه  اعالم 
ایرباس  و  ایر  ایران  بین  هواپیما  فروند   ۱۰۰
هواپیماهای  فروند   ۲ کرد،  ابرازامیدواری 
ایرباس ۳۳۰ در اسفندماه امسال وارد ناوگان 
ایران ایر شود.به گزارش ایرنا، نخستین فروند 
از هواپیمای مدل ۳۲۰ با ظرفیت ۱۹۰ نفر، 
اواخر دی ماه امسال در مراسمی در فرودگاه 
ناوگان  وارد  و  تحویل  ایر  ایران  به  مهرآباد 

هوایی هما شد.

مدیره  هیات  عضو  پیش  حالی که چندی  در 
گفته  دستباف  فرش  صادرکننندگان  انجمن 
به دلیل محدودیت  ایرانی  بود که فرش های 
بلوکه  آمریکا در آن کشور  از خاک  صادرات 
این  ایران  فرش  ملی  مرکز  رئیس  شده اند، 
بازگشت  عدم  علت  و  نکرد  تایید  را  موضوع 
گمرکی  عوارض  تعیین  را  ایرانی  فرش های 

دانست.
مانند  آمریکا  اینکه  بیان  با  کارگر  حمید 
صادرات  برای  پایگاهی  که  نیست  آلمان 
را  آمریکا  از  فرش  خروج  عدم  باشد،  مجدد 
وبه  ندانست  اهمیت  دارای  به فرض صحت، 

ایسنا  گفت: وجود فرش های برگشت خورده 
آمریکا  به  از کشور منحصر  در خارج  ایرانی 
نیست و این موضوع به تمام کشورهایی که 
افتاده  اتفاق  دارد،  سنتی  بازار  آن  در  ایران 
آمریکا فرش های  نمی توان گفت که  البته  و 
و  صادرات  یا  است  کرده  بلوکه  را  ایرانی 
ممنوع  کشور  آن  خاک  به  را  آنها  واردات 
از  بخشی  حاال  همین  که  چرا  است،  کرده 
دستباف  فرش  صادراتی  رقم  افزایش  علت 
در حقیقت  و  آمریکاست  به  ایرانی صادرات 
لغو ممنوعیت  به  برجام صراحتا  بند ۲۲  در 
ورود فرش ایرانی به آمریکا اشاره شده است.

فرش ایرانی بلوکه نشده، مشکل از گمرک استتحویل 4هواپیما تا پایان امسال

منابع  هوشمندسازی  پروژه  اقتصاد:  گروه 
دولتی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد 
دولت  اقتصاد  عملیاتی شد.وزارت  مقاومتی 
یازدهم در ۳ گام به اجرایی کردن شفافیت 
از  و  ورزید  مبادرت  دولت  مالی  عملیات 
طریق معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل 
کشور اقدامات مهمی را جهت شفاف کردن 
کرد. اجرایی  فاز  وارد  دولت  مالی  عملیات 
از  گزارش  دوازدهمین  در  اقتصاد  وزارت 
اقدامات  تشریح  به  اقتصادی  اقدام   ۱۰۰
عملیات  سازی  هوشمند  زمینه  در  دولت 

مالی پرداخته است.
اجازه ای  نفتی  زیاد  درآمدهای  با  همزمان 
نهادهای  به  توسعه،  چهارم  برنامه  که 
خود  عامل  بانک  انتخاب  برای  دولتی 
برنامه،  این  اجرای  سال های  طی  می داد، 
شدت  به  دولت  مالی  عملیات  شفافیت 
دلیل  همین  به  پنجم  یافت.برنامه  کاهش 
اصالح  را  خود  اهداف  مهم ترین  از  یکی 
در  که  اتفاقی  گرفت.  نظر  در  رویکرد  این 

نهایت، وزارت اقتصاد دولت یازدهم در ۳ گام 
به اجرایی کردن آن مبادرت ورزید و از طریق 
کشور  کل  خزانه داری  و  مالی  نظارت  معاونت 
عملیات  شفاف کردن  جهت  را  مهمی  اقدامات 
مالی دولت وارد فاز اجرایی کرد.اقدام هایی که 
همکاری  نیازمند  بودن  حاکمیتی  واسطه  به 
و  بود  بانک مرکزی  نهادهای دیگر همچون  با 
داشت.  احتیاج  اراده ای جدی  دلیل  همین  به 
خزانه داری  و  مالی  نظارت  معاونت  نهایت  در 
توانست در وهله اول تعداد حساب های بانکی 
طرح  در  را  کشور  کل  اجرایی  دستگاه های 
ساماندهی حساب های دولتی کاهش دهد، در 
وهله دوم حساب های دولتی که نزد بانک های 
بانک  به  همگی  بودند  شده  افتتاح  مختلف 
مرکزی انتقال یافت و در نهایت طرح حساب 
خزانه داری  که حساب  شد  سبب  خزانه  واحد 
کل و خزانه معین استان ها با یکدیگر تجمیع 
شود.ره آورد این اقدامات در نهایت این خواهد 
نهادهای  حساب  افتتاح  پس  ازین  که  بود 
مختلف صرفا از طریق »خزانه داری کل کشور« 
انجام شده و این حساب ها »صرفا« نزد »بانک 

مرکزی« نگهداری خواهد شد.
رسوب زدایی وجوه در حسابهای دولتی

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران بر اساس 
کشور  بانکي  و  پولي  قانون   ۱۲ ماده  الف  بند 
دولت  بانکدار  عنوان  به  سال۱۳۵۱  مصوب 
به  متعلق  بانکی،  نگه داری حساب های  وظیفه 
دولتی،  شرکت های  و  موسسات  وزارتخانه ها، 
شرکت های  و  دولت  به  وابسته  موسسات 
متعلق  بانکی  حساب های  نیز  و  آن ها  تابعه 
شهرداری  تابعه  موسسات  و  شهرداری ها  به 

و  دستگاه ها  بانکی  عملیات  انجام  همچنین  و 
را  سازمان های مزبور در داخل و خارج کشور 
داراست.اما تعداد زیاد و پراکندگی جغرافیایی 
بانک  ساختاری  تمرکز  و  مختلف،  نهادهای 
و  داده  هم  دست  به  دست  تهران  در  مرکزی 
نگه داری  وظیفه  بانک،  این  که  شدند  باعث 
که  عاملی  بانک های  به  را  حساب ها  این  از 
را در اختیار داشتند،  بانک مرکزی  نمایندگی 
اختیار  با  اما  توسعه  چهارم  کند.برنامه  واگذار 
این  عامل می داد  بانک  تعیین  برای  نهادها  به 
دولتی  غیر  بانک های  که  فراهم کرد  را  زمینه 
نیز وارد گردونه شوند، اتفاقی که کنترل امور را 
از دست خزانه داری کل کشور خارج کرد.یکی 
از مهم ترین آسیب  های شروع این جریان، این 
با رسوب وجوه در حساب های دولتی  بود که 
نزد نظام بانکی، بانک ها قادر بودند این وجوه را 
مانند سایر منابع، به اعطای تسهیالت و ایجاد 
گردش  دیگر  سوی  از  دهند.  تخصیص  اعتبار 
مانده عظیم حساب های دولتی در نظام بانکی، 
بی مهابای  رشد  و  پول  بی رویه  خلق  به  منجر 

نقدینگی و در پی آن تورم شد.
اهمیت پروژه هوشمندسازی

پروژه هوشمندسازی منابع دولتی در راستای 
از  یکی  مقاومتی  اقتصاد  اهداف  به  دستیابی 
خزانه داری  استقرار  با  که  است  برنامه هایی 
دولتی  تمرکز حساب های  راه  از  و  الکترونیک 
در بانک مرکزی عملیاتی می شود.طرح تمرکز 
برای  را  کارهایی  و  ساز  دولتی  حساب های 
حساب  برخط  صورت  به  تا  کرد  فراهم  دولت 
های خود را در تمامی بانک ها مدیریت کند، 
ها  حساب  پراکندگی  به  توجه  با  که  امکانی 

تاکنون برای دولت فراهم نبود و استفاده بهینه 
از منابع دولتی را با مشکل مواجه می ساخت.
پایان  با  و  نهایت  در  بود که  واسطه  به همین 
یافتن برنامه چهارم، تصمیم به متمرکز سازی 
سامانه  و  شد  گرفته  مرکزی  بانک  بانکداری 
بانکداری متمرکز که به اختصار» نسیم« نامیده 
می  شد به همین منظور در نظر گرفته شد.در 
عمل اما، انتقال این حساب ها با بخشنامه بهمن 
ماه سال ۹4 از سوی اسحاق جهانگیری معاون 
مالی  نظارت  معاونت  در  رئیس جمهوری  اول 
کلید  یازدهم،  دولت  کشور  کل  خزانه داری  و 
متناسب  درآمد  وصول  برای  خورد.بسترسازی 
یک حساب  واسطه  به  بودجه ای  ردیف های  با 
رصد  امکان  واریز،  شناسه   مکانیسم  با  واحد 
تمام  براي  مالي  تراکنش هاي  گزارش گیري  و 
خزانه داری کل(،  جمله  )از  دسترسي  سطوح 
دستگاه هاي  پرداخت  حساب هاي  تجمیع 
اجرایي و امکان سنجي استفاده از یک حساب 
اجرایي  براي تمامی  پرداخت هاي دستگاه هاي 
بسترسازی  عملیاتي،  بودجه ریزي  راستاي  در 
برای نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونیکي 
عمومی  وجوه  نقدینگي  مدیریت  و  کنترل  و 
طرح  این  اجرای  دستاوردهای  مهم ترین  از 
در  ابالغیه  این  از  می آید.پس  حساب  به 
اولیه  هماهنگي هاي   ۱۳۹۵ سال  ماه  خرداد 
با ۱۰ دستگاه معرفي شده توسط وزارت امور 
مؤسسه ی  درآمدی  وجوه  وصول  و  اقتصادي 
وزارت  رازی،  سرم سازی  و  واکسن  تحقیقاتی 
انتظامی  ایران، نیروی  امور خارجه، مرکز آمار 
)دو ردیف درآمدی( و وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی )یک ردیف درآمدی( انجام 

شد.به این ترتیب، پروژه بسیار مهم انتقال 
حساب های دولتی به بانک مرکزی با ۱6۵ 
که  پروژه ای  خورد.  کلید  اجرایی،  دستگاه 
و  شفاف سازی  طرح  مهم  بسیار  ابعاد  از 
هوشمند سازی عملیات مالی دولت یا خزانه 

الکترونیک، محسوب می شد.
تعداد حساب های دولتی

لزوم کاهش  این طرح،  از دیگر وجوه  یکی 
سال  بود.در  بانکی  حساب های  »تعداد« 
حساب  فقره  هزار   ۲۵۰ بر  بالغ   ۱۳۹۳
این  داشت.  وجود  کشور  در  دولتی  بانکی 
بانکی  حساب های  تعداد  از  باال  حجم 
در  که  می شد  باعث  اجرایی  دستگاه های 
نقدینگی شفافیت وجود نداشته و در نتیجه 
امکان مدیریت آن دشوار شود.وجود شمار 
غیرضروری  و  راکد  حساب های  از  زیادی 
باعث شده بود که فساد مالی افزایش پیدا 
کرده و زمینه گسترش بروکراسی اداری نیز 
فراهم شود. وزارت اقتصاد دولت یازدهم، با 
هدف هوشمند سازی و شفافسازی عملیات 
این  در  خود  مهم  پروژه   ۳ از  یکی  در  مالی، 
زمینه، دست به کاستن از تعداد این حساب ها 
تعداد  پایان سال ۱۳۹4  به شکلی که در  زد، 
این حساب ها به ۸۳ هزار رسید. با ادامه یافتن 
این رویکرد، تعداد حساب ها در آبان ماه سال 
۱۳۹۵ به 6۹ هزار و معادل ۲۷ درصد حساب ها 
های  روش  از  مهم  رسید.این   ۱۳۹۳ سال  در 
مختلفی از جمله انسداد حساب های سنتی که 
با پیگیری های مستمر مدیریت خزانه داری کل 

کشور به نتیجه رسید، تحقق یافت.
طرح حساب واحد خزانه

طی   ۱۳۹4 سال  ماه  آخرین  از  روز  نخستین 
وزارت  خزانه داری  مدیرکل  سوی  از  نامه ای 
اقتصاد، اولتیماتومی  در زمینه تجمیع حساب 
داده  ها  استان  معین  و خزانه  خزانه داری کل 
حساب های  وجود  که  شد  عنوان  و  شده 
استقرار  با  مغایرت  در  دولتی  نهادهای  سنتی 
است.در   ۱۳۸6 سال  از  متمرکز  حساب های 
این نامه عنوان شد که از ابتدای سال ۱۳۹۵ 
کل  اداره  سوی  از  سنتی  حساب های  کلیه 
امور مالی و خزانه داری معاونت نظارت مالی 
اقتصادی  امور  وزارت  و خزانه داری کل کشور 
معین  خزانه  شد.  خواهد  مسدود  دارایی،  و 
حساب های  تعداد  که  شدند  موظف  استان ها 
کاهش  سرفصل   ۷ به  را  خود  معین  خزانه 
سال  نخست  نیمه  در  اتفاق  این  دهندکه 
۱۳۹۵ عملیاتی شد. به این ترتیب ساماندهی 
تجمیع  سپرده،  به  مربوط  حساب  فقره   ۱6۰
درآمد  حساب های  وجوه  استرداد  حساب های 
معین  خزانه  حساب های  تجمیع  و  هزینه ای 

استان ها به طور کامل انجام شد.

هوشمندسازی عملیات مالی دولت کلید خورد
تجمیع حساب های دستگاه های اجرای در خزانه کل کشور

 ۲۰۱6 سال  دوم  ماهه  سه  در  خودرو  تولید 
از  که  بوده  دستگاه  46.۵میلیون  با  برابر 
است؛در  بوده  برخوردار  درصدی   ۲ رشدی 
این میان چین با سهم ۲۸درصدی، بیشترین 
جهان  کشورهای  بین  در  را  تولید  میزان 
المللی  بین  سازمان  آمار  است.   داشته 
از  حاکی   )OICA( خودرو  تولیدکنندگان 
ماهه  سه  در  تولید خودرو  کل  که  است  آن 
دوم سال ۲۰۱6 برابر با 46.۵ میلیون دستگاه 
سال  دوم  ماهه  سه  با  مقایسه  در  که  بوده 
است. بوده  همراه  رشد  درصد   ۲ با   ۲۰۱۵
منتخب  کشورهای  بین  در  اساس،  این  بر 
بیشترین افزایش تولید در فصل دوم ۲۰۱6 
کشورهای  در  خودرو  تولید  رشد  به  مربوط 
با ۱۲.۲ درصد،  انگلیس  با ۱۳ درصد،  کانادا 
با  اسپانیا  درصد،   ۱۱.۸ با  چک  جمهوری 
بوده و  با ۱۰.۳ درصد  ایتالیا  و  ۱۱.۲ درصد 
به کشورهای  نیز مربوط  تولید  افت  باالترین 
درصد،   ۱۹.۷ با  مالزی  درصد،   ۲۱ با  برزیل 
با ۹.۹ درصد  تایوان  و  با ۱6 درصد   روسیه 
بوده است.حضور جمهوری چک در رده سوم 
بیشترین افزایش تولید با رقمی معادل ۱۱.۸ 
درصد، از آنجا قابل توجه است که اتاق تهران 
هفته گذشته یک هیات تجاری به این کشور 
مذاکرات  از  اخباری  آن  طی  که  کرد  اعزام 
عالقمندی  و  کشور  دو  خودروسازان  جدی 

خودروی  صنعت  در  حضور  برای  چک ها 
می  نشان  کشوری  شد.مقایسه  منتشر  ایران 
در  ۲۸درصد  سهم  با  چین  کشور  که  دهد 
فصل  در  جهان  خودرو  تولیدکنندگان  صدر 
دوم سال ۲۰۱6 قرار داشته است. کشورهای 
 ۱۰ سهم  با  ژاپن  ۱4درصد،  سهم  با  آمریکا 
درصد، آلمان با سهم ۷درصد، جمهوری کره 
و هند با سهم ۵ درصد، مکزیک با سهم ۳.۷ 
رده  در  درصد   ۳.۵ سهم  با  اسپانیا  و  درصد 
های بعدی تولید خودرو در جهان قرار دارند 
که در مجموع، هشت کشور مذکور، بیش از 
را  جهان  در  تولید خودرو  کل  از  درصد   ۷4
تولید  با  نیز  ایران  اند.کشور  داشته  برعهده 
۵6۲هزار دستگاه خودرو در فصل دوم ۲۰۱6 
از رشد ۱.۲ درصد در این فصل در مقایسه با 
فصل مشابه سال ۲.۱۵ برخورداد بوده است. 
در  خودرو  جهانی  تولید  از  کشورمان  سهم 
بوده  درصد   ۱.۲۱ حدود   ۲۰۱6 دوم  فصل 
که نسبت به فصل دوم ۲.۱۵ تغییر چندانی 

نداشته است.
فصل  در  نیز  ترکیه  کشور  در  خودرو  تولید 
دوم ۲۰۱6 حدود ۷۲۵هزار دستگاه بوده که 
با  مقایسه  در  به رشد ۸.۷ درصدی  توجه  با 
فصل مشابه ۲۰۱۵، سهم این کشور از تولید 
بهبود   ۲۰۱6 دوم  فصل  در  خودرو  جهانی 

یافته است.

که  بوده  گونه  این  به  سیاست گذاری ها 
برای  واقعی  خصوصی  بخش  از  متقاضیان 
در  سبحانی   کنند.جعفر  شرکت  مزایده ها 
پاسخ به این پرسش که چه میزان از درآمد 
سازمان خصوصی سازی از محل واگذاری ها تا 
شده  واریز  دولت  خزانه  به  جاری  ماه  بهمن 
است؟ ، اظهار داشت: از رقم ۱6 هزار و ۵۰۰ 
بود  کرده  مجلس تعیین  که  تومانی  میلیارد 
حساب  به  و  محقق  آن  درصد   6۰ تاکنون 

خزانه واریز شد.
بودجه،   در  ما  پیشنهاد  البته  داد:  ادامه  وی 
رقم ۱۳ هزار میلیارد تومان بود که اگر این 
می شد  واقع  قبول  مورد  ما  پیشنهادی  رقم 
مجلس  اما  می کردیم  واریز  آنرا  درصد   ۱۰۰
این  هزینه ها  به  توجه  با  اسالمی  شورای 
رقم را تغییر داد و آن را به ۱6 هزار و ۵۰۰ 
سازمان  رئیس  رساند.مشاور  تومان  میلیارد 
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  خصوصی سازی 
خریداران شرکت های واگذار شده پول آن را 
به  آن  مراحل  آیا  می کنند؟  پرداخت  چگونه 
درستی طی شده است؟ ، گفت: شرکت هایی 
فرابورس  و  بورس  در  قانون  موجب  به  که 
واگذاری  هیات  می شوند،  گذاشته  مزایده  به 
شرایط پرداخت آنها را مصوب می کند و نحوه 
پرداخت ها مشخص می شوند. هیات واگذاری 
درصد   ۵ اولیه  پرداخت  که  می کند  تعیین 

یک  از  اقساط  مابقی  و  باشد  درصد   ۳۰ یا 
سال تا ده سال مشخص می شود.وی با بیان 
بخش  از  را  متقاضیان  واگذاری  هیات  اینکه 
ایلنا  به  می کند،  انتخاب  واقعی  خصوصی 
بوده  گونه  این  به  سیاست گذاری ها   : گفت 
که متقاضیان از بخش خصوصی واقعی برای 

مزایده ها شرکت کنند.
ساله  سه  طی  کرد:  نشان  خاطر  سبحانی 
درصد   ۷۰ یازدهم  دولت  در  و  گذشته 
بوده  واقعی  خصوصی  بخش  به  واگذاری ها 
است. این در حالی است که در دولت گذشته 
مجموع واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی 
بخش  حضور  و  است  بوده  درصد   ۱۸ تنها 
برابرشده   4 مدت  این  در  واقعی  خصوصی 

است.
داد:  ادامه  سازی  خصوصی  سازمان  مشاور 
این  در  دولت  به  خصوصی  بخش  اعتماد 
مدت بیش از قبل شد و در مزایده ها بیش 
از  بخشی  گفت:  می کند.وی  شرکت  قبل  از 
خریداران  برای  آسان  شرایط  و  تسهیالت 
میل  تا  شد  فراهم  واقعی  خصوصی  بخش 
ها  مزایده  در  برای حضور  بیشتری  رغبت  و 
داشته باشد.سبحانی افزود: به عنوان مثال در 
بخش خصوصی  مزایده  متقاضی  که  صورتی 
واقعی باشد تا یک سوم پرداخت را در مدت 

زمان طوالنی تری می تواند بپردازد. 

سازمان بین المللی تولید کنندگان خودرو اعالم کرد؛

تولید خودرو در جهان افزایش یافت
70 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بود؛

واریز 60 درصد درآمد خصوصی سازی به خزانه



از  یکی  پرسش  به  پاسخ  در  حمزه ای  محمد 
خبرنگاران درباره فمنیستی بودن فیلم اظهار کرد: 
رویکرد فمنیستی به تعریف رایج در فیلم نمی بینم 
هر چند که کارکتر در موقعیت های مختلف قرار 
می گیرد و مجبور می شود پا به پای مردان کار کند و 
به نظر برسد نشانه های مردانه دارد. ما چنین نگاهی 
نداشتیم که مردها را سیاه نشان دهیم.نیکی کریمی، 
تهیه کننده فیلم آذر گفت: بعد از ساخت فیلم شیفت 
شب تصمیم گرفتم کسی که می خواهد فیلم اولش 
را بسازد، ساپورت کنم، چون فکر می کنم بچه های 
زیادی هستند که در این زمینه استعداد دارند. من 

عالقه دارم تجربه کنم و درجا نزنم.
 نیکی کریمی در نشست رسانه ای فیلم آذر در برج 
میالد بیان کرد: تولید فیلم آذر یک ماه و نیم طول 
کشید و اواسط آذر ماه تمام شد. خدا را شکر مشکل 

خاصی در تولید نداشتیم.
او همچنین درباره فیلمنامه توضیح داد: قرار بود فیلم 

را با کارگردان دیگری شروع کنیم. یک ماه فرصت 
دادم تا فیلمنامه بازنویسی شود چون مشکل داشت 
اما پایه داستان همانی بود که در فیلم دیدید. تصمیم 
داشتم اگر می خواهم  برای فیلمی سرمایه گذاری کنم 
فیلمنامه آن حرفی برای گفتن داشته باشد. فیلمنامه 

در سینمای ایران جدی گرفته نمی شود.
این بازیگر درباره تحقیقات حقوقی این فیلم نیز بیان 
کرد: وکیلم فیلم را دید و همزمان مسائل حقوقی 
آن را چک کردیم و این موارد به دقت رعایت شد. 
در هر صورت ما درباره مسائل حقوقی فکر کردیم.
کارگردان فیلم آذر نیز ضمن تسلیت درگذشت 
حسن جوهرچی در بخشی از نشست گفت: خانم 
کریمی بنا داشت فیلمی را با یک فیلم اولی کار کند، 
برخی به او معرفی شدند که من هم یکی از آنها بودم 
و بعد از آن که کارهای من را دید و با هم صحبت 
کردیم متوجه شدیم می توانیم با هم همکاری داشته 

باشیم و سپس کار کلید خورد.

مردان را سیاه نمی بینم 

اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند      یشه زمان

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
سردبیر: سعید حیدری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم

چاپ: کارگر 

اوقات شرعی
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به  اشاره  با  نیمروز‹  ›ماجرای  فیلم  کارگردان 
عالقه اش به ساخت فیلم تاریخی گفت: همواره 
کارکردن درباره موضوعات تاریخی برایم جذاب 
بوده است.به گزارش پیام زمان ؛ نشست پرسش 
و پاسخ فیلم سینمایی »ماجرای نیمروز« ساخته 
کارگردان،  حضور  با  مهدویان  محمدحسین 
مهرداد  تهیه کننده،  رضوی  سیدمحمود 
حجازی فر،  هادی  پاکدل،  مهدی  صدیقیان، 
کیانی  لیندا  و  مهران فر  احمد  عزتی،  جواد 
بازیگران، هادی بهروز مدیر فیلمبرداری، حبیب 
خزاعی فر آهنگساز، محسن دارسنج طراح گریم، 
امینی  ابراهیم  و  گر  تدوین  پهلوان زاده  سجاد 
فیلمنامه نویس و بازیگردان با مدیریت محمود 
گبرلو برگزار شد. در ابتدای نشست محمدحسین 
مهدویان که در فیلم قبلی خود نیز قصه ای در 
بستر تاریخی را روایت کرده بود، گفت: یکی از 
عالقه مندی ها من تاریخ و مخصوصا تاریخ معاصر 
است که فکر می کنم سینمای ما حق مطلب 
را به تاریخ ادا نکرده است. به همین دلیل اگر 
شرایط باشد دوست دارم در زمان های تاریخی 
مختلف فیلم بسازم، با اینکه ساخت فیلم تاریخی 
که با مردم ارتباط بگیرد، کار سختی است. هنوز 
مشخص نیست در آینده در چه فضا و ژانری 
این کارگردان درباره ساختار  فیلمسازی کنم. 
منسجم فیلمش اظهار کرد: ما گروهی هستیم 

که سینما را جدی گرفته ایم و برای  ما جزییات 
چیزی که قرار است روی پرده برود، اهمیت دارد 
و از کنار آن ساده نمی گذریم. مهدویان در پاسخ 
به این سئوال که چقدر به دیده شدن فیلمش در 
دیگر کشورها فکر می کند، عنوان کرد: نکته ای 
که وجود دارد این است که سینمای جهان هم 
باید تمایل داشته باشد فیلم ما را ببیند، ما هم 
دوست داریم این اتفاق بیفتد و مشخصا درباره 
را  این  آقای رضوی بحث  با  ابتدا  از  فیلم  این 
داشتیم که با استاندارهای جهانی آن را بسازیم. 

وی ادامه داد: ما می خواستیم فیلم خوب با یک 
قصه داخلی بسازیم و همان طور که ما فیلم های 
کشورهای دیگر را می بینیم و با تاریخ و قصه های 
آن ها آشنا می شویم، امیدوار باشیم آن ها هم فیلم 

ما را ببینند و با تاریخ معاصر ما آشنا شوند. 
امینی  ابراهیم  همراه  به  که  کارگردان  این 
نویسندگی اثر را نیز بر عهده داشته است، درباره 
پژوهش این اثر سینمایی اظهار کرد: با توجه 
به اینکه ما پیش از این هم درباره این تاریخ و 
این فضا تحقیقات و پژوهش هایی را داشتیم، اما 
حضور آقای رضوی که به واسطه فیلم سینمایی 
»سیانور« ارتباطاتی را داشتند، امکان تحقیقات و 
پژوهش های بیشتری هم برای ما به وجود آمد. 

این کارگردان تاکید کرد که پژوهش در این فیلم 
بحث بسیار مهمی بود، چون خودشان در آن 

مقطع زمانی حضور نداشتند و باید همه نکته ها 
را بررسی می کردند. مهدویان با اشاره به اینکه 
در  افراد  برخی  نام های  از  امنیتی  دالیل  به 
فیلم  بیان کرد: در  استفاده نشده است،  فیلم 
کاراکترهایی داشتیم که مابه ازای واقعی آن ها 
حضور دارند و ما از آن ها الهام گرفته ایم و در روند 
داستان تنها دراماتیزه شده اند. مالحظات امنیتی 
با  افراد  این  این جهت است که  از  هم بیشتر 
مشکلی روبرو نشوند. در »ماجرای نیمروز« هادی 
حجازی فر بازیگر نقش حاج احمد متوسلیان در 
فیلم قبلی مهدویان نقش یک مامور عملیاتی 
انتخاب  درباره  کارگردان  این  بازی می کند،  را 
حجازی فر برای این نقش که شباهت هایی به 
با  نیز داشت، توضیح داد: زمانی که  حاج احمد 
آقای امینی در حال نگارش متن بودیم و کاراکتر 

کمال را شکل می دادیم، به این فکر کردیم که 
دارد  حاج احمد  به  زیادی  شباهت های  کمال 
هادی   انتخاب  بهترین  فکر کردیم  و همان جا 
حجازی فر است. البته در فیلم هم نشانه ای را 
برای خودمان گذاشتیم؛ ورود کمال به داستان 
با هلی کوپتری که در منطقه جنگی است، برای 
ما شبیه به این است که حاج احمد از آن داستان 
به این قصه آمده و خلق و خوی خودش را هم 
آورده است.هادی بهروز که مدیر فیلمبرداری این 
اثر سینمایی است، در »ایستاده در غبار« هم با 
مهدویان همکاری داشته و تاکید می کند که با 
توجه به مقطع زمانی که انتخاب کرده بودند، 
تصمیم این بود که باز هم از فیلمبرداری نگاتیو 
انجام دهند که بعد از تجربه های قبلی رسیدن به 

بافت موردنظر برای شان راحت بود. 

مهدویان: دوست دارم فیلم تاریخی بسازم

هنرپیشه  جوهرچی  حسن  مرحوم  پیکر 
سینما و تلویزیون روز یکشنبه از مقابل خانه 
سینما تشییع می شود.به گزارش پیام زمان 
هنرمند  آن  تشییع  مراسم  سینما،  خانه  از 
فقید ۱۷ بهمن ماه ساعت ۹ صبح برگزار می 
شود. وی صبح روزجمعه ۱۵  بهمن ماه در 

بیمارستان امام خمینی)ره( درگذشت.
در  فیل  فیلم  در   6۸ سال  جوهرچی  حسن 
خانه تاریک ظاهر شد و نخستین نقش اول 

کرد  ایفا  برخورد  فیلم  در   ۷۰ سال  را  خود 
سریال  در  بازی  مناسبت  به  وی  اما شهرت 

تلویزیونی در پناه تو بود.
و  او  از  و  بود  تهران  متولد سال ۱۳4۷  وی 
همسرش که چهره پرداز سینما و تلویزیون 

است دو فرزند یادگار مانده است.
آخرین حضور مرحوم جوهرچی در مجموعه 
حال  در  که  بود  میگیریم  آرام  تلویزیونی 

پخش از شبکه دو سیما است. 

ویژه برنامه »کاسب حبیب خدا« که به تقدیر 
از بهترین کسبه مناطق ۲۲گانه شهر تهران 
با  بهمن ماه   ۱۷ یکشنبه  داشت،  اختصاص 
پایان  خود  کار  به  اختتامیه  آیین  برگزاری 
می دهد.به گزارش پیام زمان ، مراسم اختتامیه 
کاسب حبیب خدا با رویکرد انقالب اسالمی، 
جوانان، نهضت علمی و اقتصاد مقاومتی روز 
فرهنگی  مجموعه  در  بهمن   ۱۷ یکشنبه 
»رفاه«  برگزار می شود. حجت االسالم محسن 
کازرونی  رئیس هیئت امنای کمیته امداد و 

فرهنگی  رییس سازمان  محمود صالحی 
این  سخنرانان  تهران  شهرداری  هنری 
مراسم هستند.طرح »کاسب، حبیب خدا« 
از ابتدای سال ۹۵ در سه مرحله به همت 
معاونت فرهنگی سازمان فرهنگی هنری 
اول  مرحله  شد.  برگزار  تهران  شهرداری 
این طرح اجرا در سطح محالت شهر تهران 
شهرداری  هنری  فرهنگی  مناطق  توسط 
تهران و فرهنگسراهای خاص بود. مرحله 
سطح  در  متمرکز  صورت  به  اجرا  دوم 

مناطق بود و سومین مرحله اجرای متمرکز 
کاسب  برنامه  پایانی  آیین  قالب  در  شهری 
حبیب خداست.در این آیین ۲4 نفر از بهترین 
کسبه شهر تهران از صنف های مختلفی چون 
خواربار فروشی، نانوایی، کبابی، خیاطی و ... 
تقدیر می شوند.  عالقه مندان به حضور در این 
برنامه می توانند روز  یکشنبه ۱۷ بهمن ماه 
ساعت ۱4 تا ۱6 به مجموعه فرهنگی رفاه واقع 
در میدان بهارستان، ضلع جنوب شرقی مجلس 

شورای اسالمی، خیابان مردم مراجعه کنند.

مومنی شریف:

 فرهنگ »انتظار« از عوامل پیروزی انقالب 
اسالمی است 

رئیس و مسئوالن حوزه هنری در دیدار با تولیت مسجد مقدس 
فعالیت های  زمینه  در  دوجانبه  همکاری های  درباره  جمکران 
فرهنگی و هنری با موضوع فرهنگ مهدوی و انتظار به گفت وگو 

نشستند.
به گزارش پیام زمان ،محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری در 
حاج  والمسلمین  االسالم  حجت  با  هنری  حوزه  مدیران  نشست 
که  جمکران  مقدس  مسجد  تولیت  رحیمیان  محمدحسن  شیخ 
روز سه شنبه ۱۲ بهمن ماه در محل مسجد جمکران برگزار شد، 
کشور  هنر  و  فرهنگ  کوچک  خدمتگزاران  عنوان  به  کرد:  اظهار 
حضرت  به ویژه  و  جمکران  مقدس  مسجد  با  را  ارتباطمان  باید 
شک  بدون  »انتظار«  کنیم.  بیشتر  انتظار  فرهنگ  و  حجت)عج( 
انتظار در فرهنگ  از مولفه های فرهنگ بزرگ تشییع است.  یکی 
تشیع یک عنصر و نکته  پیش برنده است که در هر شرایطی انسان 
معتقد به انتظار را امیدوار نگاه می دارد و باعث تحرک او می شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه در زندگی مستندات بسیاری برای وجود 
را، حی و حاضر در زندگیمان می بینیم  امام  اینکه  و  آن حضرت 

وجود دارد و این یکی از امتیازات فرهنگ مردم کشورمان است.
رئیس حوزه هنری در آستانه دهه فجر انقالب اسالمی تاکید کرد: 
از عوامل پیروزی انقالب اسالمی می توان به فرهنگ »انتظار« اشاره 
کرد؛ از عوامل تثبیت نظام جمهوری اسالمی نیز، اعتقاد به انتظار 
انقالب  آرمان های  به  رسیدن  بود؛  )عج(  و حضور حضرت حجت 
است  اسالمی  نوین  بزرگ  تمدن  ایجاد  آن  راس  در  که  اسالمی 
آن  ظهور  زمینه ساز  ما  اینکه  و  انتظار  فرهنگ  و  انتظار  با  حتما 

بزرگ باشیم، شدنی  است.
وی همچنین تصریح کرد: به عنوان حوزه هنری، دو وظیفه بزرگ 
تبیین  نخست  داریم.  )عج(  حجت  حضرت  و  انتظار  به  نسبت 
فرهنگ انتظار در جامعه است؛ تبیین صحیح این فرهنگ و زدودن 
نادرستی ها و تلقی های غلط از این فرهنگ پیشرو و مسئله  دیگر 
ترسیم الگوی متناسب با جامعه  مد نظر حضرت حجت )عج( است؛ 

الگویی که می تواند زمینه ساز ظهور آن حضرت باشد.

خبر 

نشان مهر دو وفا نیست در تبسم ُگل 
بنال بلبل بیدل که جای فریاد است

حسد جه می بری ای ُسست نظم بر حافظ
قبول خاطر و لطف سخن خداداد است

امروز با حافظ

حمایت ادامه دار از اصغر فرهادی
 در آمریکا

فیلمنامه نویسان  انجمن  و  بازیگران  انجمن  کارگردانان،  انجمن 
آمریکا ضمن محکوم کردم اقدام بحث برانگیز دونالد ترامپ مبنی 
بر ممنوعیت ورود شهروندان هفت کشور مسلمان به آمریکا، اعالم 

کردند که این اقدام کامال برخالف ایده »برابری فرصت ها«ست.
به نقل از »ایندیا اکسپرس«، اصغر فرهادی چند روز پیش با انتشار 
 ۲۰۱۷ اسکار  مراسم  در  اقدام  این  دلیل  به  کرد  اعالم  بیانیه ای 

شرکت نخواهد کرد.
شانزده هزار کارگردان عضو انجمن کارگردانان آمریکا هستند که 
در بیانیه رسمی خود در همین راستا اعالم کرده اند »داد و ستد 
و  دارد  قرار  تلویزیون  و  سینما  هویت  مرکز  در  هنر«  در  آزادانه 
فرمانی که روز بیست و هفتم ژانویه توسط ترامپ صادر شده است 

کامال با این ایده در تضاد است.
است  معتقد  آمریکا  کارگردانان  است:»انجمن  نوشته  انجمن  این 
که تمام هنرمندان، صرف نظر از ملیت، دین یا جنسیت شان باید 
بتوانند به آمریکا بیایند و آثار هنری شان را نمایش دهند. سیاستی 
که از این موضوع جلوگیری می کند، باید دغدغه تمام کسانی باشد 

که به سینما و هنر اهمیت می دهند.«
 

 رونمایی از آنونس نماینده سینمای ایران 
در برلین

فیلم  بین المللی  برای حضور در جشنواره  فیلم »تمارض«  آنونس 
برلین منتشر شد.

که  آبست  عبد  کارگردانی  به  »تمارض«  سینمایی  فیلم  آنونس 
دوره  شصت وهفتمین  در  ایران  سینمای  نماینده  تنها  امسال 

جشنواره فیلم برلین است، منتشر شد.
و  می شود  آغاز  برلین  فیلم  جشنواره  دیگر،  هفته  یک  از  کمتر 
»تمارض« به عنوان تنها نماینده ایران در بخش »ُفروم« این دوره 
از برلیناله حضور دارد. این بخش از جشنواره ویژه فیلم های تجربی 

با تاکید بر آثار فیلم سازان جوان از سراسر دنیاست.
فیلم »تمارض« که اولین تجربه بلند سینمایی عبد آبست است، 
اسپانیا،  ژاپن،  آمریکا،  فرانسه،  آلمان،  کشورهای  از  فیلم هایی  با 
آرژانتین، دانمارک، کره جنوبی، مکزیک، تونس، گرجستان، هند، 

چین و ... به رقابت می پردازد.
داستان این فیلم درباره سه پسر جوان است که به خانه یک پیرمرد 

می روند.
پرده  روی  برلین  جشنواره  در  مجزا  سانس  پنج  در    »تمارض« 
تماشاگر  سه هزار  از  بیش  سانس ها  این  ظرفیت  مجموع  می رود، 

است.

آن سوی آبها

تنبلی، آدمی را خیالپرست بار می آورد. 
پوسه نه

سخن حکیمانه

ترجمه رمانی از اما هیلی
 در ایران

نشر آموت رمانی از اما هیلی با عنوان »الیزابت گم 
شده است« را روانه بازار کتاب است.

به گزارش مهر؛ نخستین رمان اما هیلی نویسنده 
انگلیسی با عنوان »الیزابت گم شده است« در 

ایران منتشر شد.
این رمان در سال ۲۰۱4 برنده  جایزه  کتاب کاستا، 
داستانی  کتاب  برای  بوک  نشنال  نهایی  نامزد 
محبوب سال و جایزه نویسنده  نوپا، و در سال 
۲۰۱۵ نامزد نهایی جایزه دزموند الیوت شد. این 
رمان همچنین ماه هاست در فهرست پرفروش 
ترین های ساندی تایمز و نیویورک تایمز و آمازون 

قرار دارد.
به  همان جا  بزرگ شده،  لندن  در  هیلی«  »اما 
دانشکده  هنر رفته و اولین مدرک دانشگاهی اش 
را در رشته ی صحافی و کتاب سازی گرفته است.

این رمان داستان زنی با عنوان »ماود« است. ماود، 
فراموشکار است. فنجانی چای درست می کند و 
یادش نمی ماند آن را بنوشد. به فروشگاه می رود 
و فراموش می کند برای چه رفته است. گاهی 
کامال  برایش  یا دخترش هلن  ناآشنا،  خانه اش 

غریبه می شود.
ماود فقط از یک چیز مطمئن است: دوستش 
توی جیبش  یادداشت  است.  الیزابت گم شده 
به او این را می گوید. مهم نیست به او بگویند 
آن قدر درباره اش حرف نزند، قضیه را ول کند، 
ساکت شود؛ ماود ته و تویش را در خواهد آورد 
چون جایی در ذهن آسیب دیده  ماود پاسخ یک 
معمای حل ناشده  هفتاد ساله است. معمایی که 

همه فراموشش کرده اند؛ همه، غیر از ماود...
دکترای  کتاب،  این  مترجم  سعادت«  »شبنم 
مطالعات ترجمه و فرهنگ از دانشگاه منچستر 
دانشگاه  در  حاضر  حال  در  و  دارد  انگلستان 
عالمه طباطبایی مشغول تدریس است. از میان 
آثار متعددی که ترجمه و منتشر کرده می توان 
به رمان »خدمتکار« نوشته   »کاترین استاکت« 
نوشته    مبارزه«  »عطش  پرطرفدار  مجموعه  و 

»سوزان کالینز« اشاره کرد.
»اِما  نوشته    است«  شده  ُگم  »الیزابت  رمان 
هیلی« با ترجمه   »شبنم سعادت« و با خرید حق 
انحصاری انتشار این کتاب در ایران و  در ۳۸4 
صفحه و به قیمت ۲۵۰۰۰ تومان توسط »نشر 

آموت« منتشر شده است.

در بازار کتاب

آنجلینا جولی به سرزنش فرمان ترامپ پرداخت 
و گفت فرمان ممنوعیت ورود شهروندان هفت 
کشور مسلمان به مهاجران آسیب پذیر لطمه 
گرایی  افراط  به  زدن  دامن  موجب  و  می زند 
آنجلینا جولی که  رویترز،  از  نقل  به  می شود. 
اعضای  از   و  ملل  سازمان  سفیر  عنوان  به 
می کند  فعالیت  مهاجران  عالی  کمیسیونری 
ترامپ  از  مستقیم  صورت  به  که  این  بدون 
تایمز  نیویورک  برای  که  متنی  در   ببرد،  نام 
نوشته از عقایدش درباره صلح سخن گفت و 
با آتش یاد  از چنین کارهایی به عنوان بازی 
برنده اسکار که مادر 6 فرزند  بازیگر  کرد.این 
است که همه آنها در سرزمین های پناهندگان 
به دنیا آمده اند گفت آنها به این که شهروند 
آمریکا هستند افتخار می کنند و وی باور دارد 
که نیاز به امنیت ملی برای همه وجود دارد و 
چنین تصمیم گیری هایی باید بر مبنای دلیل و 

حقیقت صورت بگیرد نه بر مبنای ترس.
مطمئن  می خواهم  همچنین  من  افزود:  وی 
باشم همه کودکان مهاجری که برای پناهندگی 
اقدام می کنند شانس این را داشته باشند که 
بتوانند به آمریکا پناه آورند و باید بتوانیم امنیت 
آنها را بدون اینکه درنظر بگیریم شهروند کدام 
افراد بدون  کشور هستند، تامین کنیم و این 
توجه به جغرافیا و مذهب باید بتوانند امنیت 

داشته باشند.
هفت  شهروندان  ترامپ  فرمان  که  حالی  در 
کشور مسلمان را تا ۹۰ روز از ورود به خاک 
آمریکا منع کرده، هالیوودی های متعددی با 
ساله   4۱ کرده اند.جولی  مخالفت  دیدگاه  این 
که یک اسکار افتخاری برای فعالیت های انسان 
دوستانه اش دریافت کرده سال پیش از کمپ 
مهاجران لبنان و یونان بازدید و با خانواده های 

آنها گفتگو کرد.

آنجلینا جولی:

 قانون جدید ترامپ به افراط گرایی دامن می زند
کوتاه از جهان کوتاه از ایران

فیلم نامه  که  این  به  اشاره  با  قاسم خانی  پیمان 
بعدی اش را حمید فرخ نژاد خواهد ساخت، گفت: 
شاید بد نباشد یک جشنواره ای مخصوص فیلم های 

کمدی داشته باشیم.
به  جلف«  بد،  »خوب،  فیلم  بهمن ماه   ۱۵ عصر 
قاسم خانی  پیمان  کارگردانی  تجربه  اولین  عنوان 
در سالن همایش های برج میالد برای اهالی رسانه 
و منتقدان به نمایش درآمد که با استقبال خوبی 
هم روبه رو شد. نشست خبری این فیلم هم ابتدا 
با ادای احترام عوامل فیلم و اهالی رسانه به حسن 
جوهرچی همراه شد که حاضران دقیقه ای را به یاد 
قرائت  به  و  ایستادند  درگذشته  تازه  هنرمند  این 
تولید  درباره  قاسم خانی  پرداختند.پیمان  فاتحه 
بد،  »خوب ،  فیلم  ساخت  گفت:  هم  خود  فیلم 
جلف« یک سال قبل شروع شد که تولید بسیار 
سختی هم داشت چون چهار جلسه فیلم برداری 
داشتیم و فیلمی که باید در تابستان ساخته  می شد 
را در زمستان ساختیم. من به عنوان یک فیلم اولی 
گروه  اما  داشتم  را  خودم  دست وپاچلفتی های 
این فیلم مرا  بودند که در ساخت  با من  همدلی 
یاری کردند.وی با بیان این که هدفش از ساخت 
تجاری  فیلم  و ساخت یک  فیلم دیده شدن  این 
را  خاصی  اقبال  انتظار  گفت:  است،  بوده  خاص 
نداشتم اما به دنبال این بودم که فیلمی بسازم تا 
مردم با آن ارتباط برقرار کنند. البته فیلم های من 

از این خیلی در جشنواره نبوده اند و وقتی  پیش 
آنها  برای  غریبی  و  عجیب  اتفاق  بوده اند  که  هم 
فیلم های کمدی  جایگاه  درباره  است.او  نداده  رخ 
در جشنواره ها گفت: دیده نشدن فیلم های کمدی 
برای من خوشحال کننده  و  نیست  ایران  مختص 
برای سینمای کمدی در کشور  اتفاقی  اگر  است 
ما رخ دهد و افرادی با نگاه های جوان تر وارد این 
جشنواره  یک  نباشد  بد  اصاًل  شاید  شوند  سینما 
کمدی هم داشته باشیم.قاسم خانی درباره پرسشی 
اروتیک  صحنه های  می شد  گفته  که  این  درباره 
در فیلم وجود داشته که پیش از جشنواره دچار 
چنین  گفت:  تعجب  ابراز  با  است،  شده  ممیزی 
چیزی نبوده است بلکه یک سری شوخی هایی بود 
که االن نیست و البته ممیزی ها طوری نبوده که 
به خط داستان لطمه وارد کند. »خوب ، بد، جلف« 

فقط یک کمدی اکشن معمایی است.
اشاره  خنده  با  هم  فرخ نژاد  حمید  باره  این  در 
اروتیک ترین صحنه فیلم همان بود که من  کرد: 
در  درخشانی  سام  و  جمشیدی  پژمان  همراه  به 
داد:  ادامه  همچنین  بودیم.قاسم هانی  جکوزی 
به نظرم نقطه اول فیلمنامه بهتر بود اما در روند 
کارگردانی خودم فکر می کنم جا دارد که کارم بهتر 
شود چون به هر حال مسلط نبودم و اگر حمید 
فرخ نژاد نبود حتی خط فرضی را هم گم می کردم.

درباره  ایران  سینمای  کارگردان  و  فیلم نامه نویس 

کمدی هایی  معموالً  گفت:  نیز  کمدی  فیلم های 
که کار کرده ام مثل مارمولک و طبقه حساس که 
اجتماعی تر بودند استقبال خوبی از آنها شده است 
و شرایط به گونه ای است که کمدی های اجتماعی 
را پرمحتوا می گویند بنابراین با تعریفی که وجود 
دارد احتماالً این فیلم من از نوع بی محتوا خواهد 

بود.
پیمان قاسم خانی همچنین گفت: انتخاب اولم برای 
کارگردانی این فیلم رامبد جوان بود و من خیلی 
االن  این حال  با  کردم.  قبول  را  کار  این  شانسی 
فکر می کنم برای ساخت فیلم اولم این کار انتخاب 
خوبی نبود اما دستگرمی سنگینی بود. برنامه ام این 
بود که فیلم یک هجو سینمایی معماییـ   پوآرویی 

باشد و یک فضای تیمارستانی در آن وجود داشته 
باشد. فیلم بعدی ام که در آینده نزدیک هم ساخته 
نخواهد شد یک کمدی رمانتیک است و قرار است 

حمید فرخ نژاد آن را کارگردانی و تهیه کند.
در این نشست که حمید فرخ نژاد، سام درخشانی، 
مصطفی  و  اسکندری  عبدا...  جمشیدی،  پژمان 
به  چگینی  محسن  داشتند،  حضور  هم  شایسته 
سوالی  به  پاسخ  در  فیلم  این  تهیه کننده  عنوان 
فیلم  این  در  امامی  محمد  سرمایه گذاری  درباره 
گفت: آقای امامی پنجاه درصد در این فیلم شریک 
پرونده  نشدن  تا مشخص  می کنم  فکر  و  هستند 
برای  االن  چون  کنیم  صبر  باید  ایشان  قضایی 

قضاوت زود است.

پیمان قاسم خانی: 

»خوب ، بد، جلف« یک دست گرمی سنگین بود

ایوبی:

از انتخاب فیلم های جشنواره 
راضی هستم

رئیس سازمان سینمایی از عملکرد هیات انتخاب 
جشنواره فیلم فجر اظهار رضایت کرد و نمره ای 

باالتر از خوب به فیلم های امسال داد.
حجت ا... ایوبی درباره پایین بودن کیفیت بعضی 
فیلم های اکران شده در سی وپنجمین جشنواره 
فیلم فجر از نگاه خبرنگاران گفت: معموال چنین 
فیلم هایی در جشنواره وجود دارد اما باید توجه 
داشت که کیفیت بعضی از فیلم ها نیز بسیار 
باالست. وی درباره معیار انتخاب فیلم ها گفت: 
هیات انتخاب توجه ویژه ای به فیلم ها دارد و واقعا 
به مضامین توجه دارند و با توجه به فیلم هایی که 

دیده ام در مجموع از انتخاب آنان راضی هستم.
افزود:  امسال  های جشنواره  فیلم  درباره  ایوبی 
درباره فیلم های امسال نمره ای باالتر از خوب می 
دهم و با توجه به فیلم هایی که تاکنون دیده ام، 
خیلی ذوق زده هستم، چون چندین فیلم خیلی 

خوب دیدم که خوشم آمد. 
رئیس سازمان سینمایی همچنین گفت: نحوه 
خوب  خیلی  فیلم،  و  سینما  به  ها  جوان  نگاه 
و امیدبخش برای آینده است و به آنچه که در 

مراسم افتتاحیه بیان کردم اعتقاد دارم. 
ایوبی با بیان اینکه سینمای امید در جمهوری 
اسالمی ایران تحقق یافته، افزود: جوانان هنرمند، 
فیلم های زیبا و ساده از دفاع مقدس ساخته اند تا 
گوشه هایی از ایثار و شهامت رزمندگان و خانواده 

های معظم شهدا را به نمایش درآورند.

خبر

تقدیر از کاسبان نمونه شهر  پیکر حسن جوهرچی یکشنبه تشییع می شود


