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سخنگوی وزارت امور خارجه:

بحث موشکی به حاکمیت و مردم ایران مربوط است
سخنگوی وزارت امور خارجه، ضمن تبریک ایام دهه فجر انقالب 
اسالمی از انتشارِ لیست تحریم های آمریکایی ها خبر داد و با بیان 
این مطلب که تحول خاصی در روند بازگشایی و تأسیس دفاتر 
زمان،  خبرنگار  به  پاسخ  در  نیفتاده  کانادا  و  ایران  منافع  حفاظت 
درخصوص بازگشایی دفتر کانادا اذعان داشت: تحول خاصی در 
روند بازگشایی دفاتر حفاظت از منافع دو کشور اتفاق نیفتاده و 
هنوز در وضعیت قبلی خود قرار داریم و منتظریم ببینیم که نهایتا 
این وضعیت به کجا خواهد رسید و امیدواریم حاصل این تالش 

ها به نقطه مطلوبی برای مردم دو کشور بینجامد.
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ساخت 2 نیروگاه برق هسته ای، سال آینده

جهانگیری: 

ملت ایران، تهدید را نمی پذیرد
آمریکا بی ادبانه سخن بگوید بازنده است

وزیـر آمـوزش و پـرورش از پرداخـت 2700 میلیـارد 
فخرالدیـن  داد.  خبـر  فرهنگیـان  معوقـات  از  تومـان 
دانـش آشـتیانی بـا اشـاره به اینکـه یکـی از مهمترین 
و  آمـوزش  حـوزه  در  یازدهـم  دولـت  دسـتاوردهای 
پـرورش بـه روز رسـانی معوقـات جامعـه فرهنگیـان 

کشـور اسـت...

مهمتریـن  از  یکـی  بـه  گفـت:  اسـتقالل  سـرمربی 
بازی های اسـتقالل رسـیده ایـم. علیرضـا منصوریان 
برابـر  تیمـش  دیـدار  از  پیـش  خبـری  نشسـت  در 
السـد قطـر گفـت: بـه یکـی از مهمتریـن بازی هـای 

رسـیده ایم.  اسـتقالل 
57

ورزشیاجتماعی

آخرین وضعیت پرداخت 
معوقات فرهنگیان 

 امروز یک روز رویایی 
برای ما خواهد بود

۱2

وزیر فرهنگ و ارشاد:

صنایع دستی و منابع 
فرهنگی را جایگزین 
نفت می کنیم

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه ملت 
ایران، تهدید و ارعاب را نمی پذیرد، گفت: دولت ها 
و افرادی که با زبان تهدید با ملت بزرگ ایران سخن 

بگویند، بازنده اصلی میدان هستند.
اسحاق جهانگیری دیروز در بدو ورود به فرودگاه 
استان خوزستان، در  به  آبادان در سفر دو روزه 
آمریکا  جمهوری  رئیس  اخیر  اقدامات  خصوص 
تعامل  از  ایران  اظهارکرد:  ایران،  ملت  قبال  در 
استقبال می کند اما افرادی که با زبان تهدید یا 
زبان بی ادبانه با ملت ایران صحبت کنند، به طور 

قطع بازنده هستند. 
وی اضافه کرد: آمریکایی ها در این روزها روش بدی 
را انتخاب کردند و امیدواریم از این روش بازگشته و 

راه تعامل را پیش بگیرند. 
جهانگیری با بیان اینکه بین ایران و آمریکا دیوار بی 
اعتمادی بسیار بلندی وجود دارد افزود: آمریکایی ها 
در بسیاری از مسائل ایران نقش داشتند که از ذهن 
ملت ایران پاک نمی شود و امیدواریم که با ملت 

ایران از زبان تکریم استفاده کنند. 
از  دیگری  بخش  در  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
سخنانش با تشریح اهداف سفر به استان خوزستان، 
گفت:توفیق بزرگی بود که در دهه فجر به خوزستان 
انقالب  سفر کنم و الزم می دانم سالروز پیروزی 

اسالمی را به ملت ایران تبریک عرض کنم. 
شهرهای  عنوان  به  خرمشهر  و  آبادان  از  وی 
مقاومت و پایداری یاد کرد و افزود:این دو شهر 
نقاط  پایدارترین  جزو  مقدس  دفاع  دوران  در 

کشور بودند و مقابل تهاجم گسترده رژیم بعثی 
مقاومت کرده و خاطرات زیادی از آن ایام برای 

ملت به جای مانده است. 
های  برنامه  سفر  این  در  داد:  ادامه  جهانگیری 
بهبهان  و  ماهشهر  آبادان،  خرمشهر،  در  مختلفی 
بخش  در  بزرگی  های  طرح  و  شده  دیده  تدارک 
پتروشیمی ،نفت و گاز ، حمل و نقل و نیروگاهی 

آماده شده که به بهره برداری می رسد. 
معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد:در این سفر، 
برنامه  سازمان  معاونان  و  کشاورزی  جهاد  وزیر 
بودجه، و محیط زیست نیز همراه هستند و از چند 
کانون ریزگرد که موجب گرد و غبار و آزار مردم 

خوزستان شده، بازدید می شود. 
از ریزگردها در خارج  البته بخشی  ادامه داد:  وی 
از کشور است که طبق دستور رییس جمهوری، 
دستگاه های مربوطه مسوول مذاکره با طرف های 
مقابل هستند تا بتوانیم این مشکل را ریشه ای حل 
کنیم تا خوزستان که مهم ترین استان کشور و قلب 
توسعه کشور از نظر کشاورزی، صنعت، نفت و گاز 

است، روند رو به توسعه خود را ادامه دهد. 
به گزارش ایرنا محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی، 
حمیدچیت چیان وزیر نیرو و بیژن نامدار زنگنه وزیر 
اول رئیس جمهوری را  این سفر، معاون  نفت در 

همراهی می کنند. 
قرار است در این سفر کشتی کاتاماران زر شرکت 
کشتی سازی اروندان در خرمشهر به آب انداخته 

شود.جهانگیری همچنین قرار است فاز 2 پاالیشگاه 
آبادان را کلنگ زنی کرده و سپس کارخانه تولید 
روغن نوید خلیج فارس در سایت بندر امام خمینی 

)ره( ماهشهر را افتتاح کند. 
افتتاح پتروشیمی های کارون و تخت جمشید و 
بهره برداری از نیروگاه ماهشهر از دیگر برنامه های 
روز نخست سفر 2 روزه معاون اول رییس جمهور به 

استان خوزستان است. 
معاون اول رییس جمهور همچنین قرار است امروز 
از نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان بازدید و آن را به 

بهره برداری برساند. 
بازدید هوایی از طرح 550 هزار هکتاری کشاورزی 
از  یکی  از  بازدید  نیز  و  رهبری  طرح  به  موسوم 
کانون های داخلی ریزگردها در خوزستان از دیگر 

برنامه های جهانگیری در امروز است.

بانک  صدوقی:  شهرام   – اقتصادی  گروه 
هزارمیلیارد   150 از  بیش  معدن  و  صنعت 
در  تسهیالت  تومان(  )15هزارمیلیارد  ریال 
تولید، صنعت، معدن وکشاورزی در10  حوزه 
متوسط  و  کوچک  واحدهای  به  امسال  ماه 
پرداخت کرده است و این بانک در رتبه سوم 

پیام  گزارش  گرفت.به  قرار  تسهیالت  اعطای 
زمان،علی اشرف افخمی روزگذشته در نشست 
خبری به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر با بیان 
در  بانک  این  اقدامات  تشریح  به  فوق  مطلب 
انقالب  پیروزی  سالگرد  هشتمین  و  سی  ایام 
تسهیالت  داد:میزان  ادامه  و  پرداخت  اسالمی 
بخش  این  در  ومعدن  صنعت  بانک  اعطایی 
افزون بر 18 هزار و 500 میلیارد ریال )یکهزار 
و 850 میلیارد تومان( شده و یک هزار و 256 
این منابع  از  تولیدی کوچک و متوسط  واحد 
برخوردار شده اند .به گفته وی،این بانک 12 
درصد کل تسهیالت رونق تولید را به واحدهای 
اینگونه  اغلب  و  کرده  پرداخت  شرایط  واجد 
جذب  به  نسبت  یا  تولیدی  های  مجموعه 
خود  کار  نیروی  یا  و  اقدام  جدید  کار  نیروی 

را حفظ کرده اند.افخمی افزود:واحد بانکداری 
بنگاه های کوچک و متوسط از سال 1393 در 
به  نسبت  و  فعال شده  معدن  و  بانک صنعت 
تولید  رونق  برنامه  قالب  در  تسهیالت  اعطای 
زودتر وارد عمل شده ایم و اکنون نیاز به شکل 
وجود  واحدها  اینگونه  ویژه  بانک  یک  گیری 
دارد.وی با بیان اینکه تامین مالی پروژه های 
است،افزود:  بانک  این  وظیفه  باال  به  متوسط 
واحدهای  مالی  مسایل  به  رسیدگی  بنابراین 
کوچک و متوسط در یک بانک مخصوص باید 
سازماندهی شود.افخمی افزود: 10 ماه گذشته 
بیش از 293 فقره گشایش اعتبار با بانک های 
مسیر  از  یورو  میلیون   785 رقم  به  خارجی 

سوئیفت انجام شده است. 
اد      امه د      ر صفحه 3

جهانگیری: ملت ایران، تهدید را نمی پذیرد
آمریکا بی ادبانه سخن بگوید بازنده است

مدیرعامل بانک صنعت ومعدن اعالم کرد:

پرداخت بیش از150هزار میلیارد ریال تسهیالت به واحدهای صنعتی و کشاورزی

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در 
روز هفتم ایام ا... دهه مبارک فجر، از پنج 

دستاورد رزمی و دفاعی رونمایی کرد.
شامل  دستاورد  پنج  از  مراسم  این  در 
راکت هدایت شونده فجر پنج، سامانه 
سالح دوش پرتاب میثاق سه، نارنجک 

مهمات  همراه  به  میلیمتری  انداز 40 
پیشرفته، سالح انفرادی کالیبر 56/5 و 
ملی  کمری  و سالح  مصاف   ،455/10

رونمایی شد.
در این مراسم وزیر دفاع با گرامیداشت 
ایام ا... دهه فجر گفت: وزارت دفاع در 

مسلح  نیروهای  از  پشتیبانی  راستای 
در حوزه رزم زمینی و پدافند هوایی با 
طراحی و ساخت و راه اندازی خط تولید 
این سامانه ها گام بلند دیگری در تامین 

نیازمندیهای نیروهای مسلح برداشت.
اد      امه د      ر صفحه 2

رونمایی از پنج 
دستاورد رزمی 

و دفاعی
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او روی ویچلر از 
رویاهایش می نویسد...

é  نسترن کیوان پور

شادمان شهر؛ طرحي 
عملي براي افزایش 

کیفیت زندگي
é نسیم کیا دلیري 

دستاوردهای 
انقالب اسالمی 
ایران از منظر 

رهبر معظم انقالب

یادداشت

گزارش

نگاه روز
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کالم  نور

پایان نشست آستانه با توافق
 بر آتش بس سوریه

نمایندگان روسیه، ترکیه و ایران در نشست دیروز 
در آستانه تقریبا با مکانیسم نظارت بر آتش بس در 

سوریه توافق کردند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، 
دیروز  ترکیه  و  روسیه  ایران،  مشترک  کارگروه 
نشستی را در آستانه، پایتخت قزاقستان درباره 
بحران سوریه و آتش بس در این کشور برگزار و 
تا حدود 90 درصد با مکانیسم نظارت بر آتش بس 

در سوریه توافق کردند.
برای  بیشتری  وقت  خواهان  ایران  و  ترکیه 
سوریه  آتش بس  بر  نظارت  درباره  هماهنگی 
هستند. این نشست در سطح کارشناسان برگزار 
شد. اخیرا به دنبال توافق روسیه و ترکیه آتش بس 
میان  آستانه  در  مذاکراتی  و  برقرار  سوریه  در 

طرف های سوری برگزار شد.

کرملین ادعای ضدایرانی ترامپ 
را رد کرد

جمهوری  رئیس  سخنگوی  پسکوف  دیمیتری 
روسیه گفت که کرملین ایران را تروریستی نمی 
رئیس جمهوری  ترامپ  دونالد  مواضع  با  و  داند 

آمریکا در این مورد موافق نیست.
به گزارش ایرنا، پسکوف دیروز در جمع خبرنگاران 
تروریستی  را  ایران  که  ترامپ  اظهارات  باره  در 
خوانده بود، گفت: با چنین موضعی موافق نیستیم.
به گزارش رسانه ها، دونالد ترامپ ادعا کرد ایران 

کشور تروریستی شماره یک است.
نوشت:  پسکوف  از  نقل  به  ایتارتاس  خبرگزاری 
فدراسیون روسیه با ایران روابط و مشارکت خوبی 
دارد و در عرصه های مختلف همکاری می کنیم. 
وی ادامه داد: روسیه روابط و مشارکت در عرصه 
های اقتصادی و بازرگانی با ایران را ارج می نهد و 

امیدواریم که روابط دو کشور توسعه بیابد.
پسکوف در پاسخ به این پرسش که آیا اختالف 
روسیه و آمریکا در قبال ایران ممکن است، مانع 
عادی سازی روابط مسکو و واشنگتن شود، گفت: 
پوشیده نیست که روسیه و آمریکا در مورد برخی 
مسائل منطقه ای و بین المللی مواضع متفاوتی 
دارند، ولی این تفاوت ها نمی تواند مانع ارتباط دو 

کشور و برقراری روابط واقع بینانه شود.

استقرار شبکه های رادیویی در 
مسیر راهپیمایی 22 بهمن

و  قرآن  تهران،  جوان،  ایران،  رادیویی  شبکه های 
 22 راهپیمایی  مسیرهای  در  حضور  با  سالمت 
بهمن، حضور حماسی مردم همیشه در صحنه ایران 

اسالمی را در این رویداد بزرگ پوشش می دهند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی معاونت 
صدا، همزمان با سالروز پیروزی انقالب اسالمی 
تهران،  جوان،  ایران،  رادیویی  شبکه های  ایران، 
درجشن  ایران  ملت  با  همگام  سالمت  و  قرآن 
با شکوه مردم ایران در یوم ا... 22 بهمن، سهیم 
شده و اقدام به برپایی استودیو پخش برنامه زنده 

درمسیر راهپیمایی خواهند کرد.
رادیو ایران با برپایی غرفه در خیابان آزادی - تقاطع 
بهبودی، رادیو تهران با استقرار در خیابان آزادی - 
جنب دانشگاه صنعتی شریف، رادیو جوان با برپایی 
غرفه در خیابان آزادی - بعد از بهبودی - جنب 
استقرار  با  سالمت  رادیو  بهبودی،  مترو  ایستگاه 
در خیابان آزادی - بعد از تقاطع یادگار - جنب 
شهرداری منطقه 10 - نبش کوچه شهید مشعوف 
و رادیو قرآن با برپایی غرفه در خیابان آزادی - ضلع 
جنوب غربی تقاطع نواب، آزادی به اجرای برنامه 
شاد و مفرح برای مخاطبان اقدام کرده و همگام 
با مردم همیشه در صحنه ایران اسالمی راهپیمایی 

بزرگی و ما... 22 بهمن را پاس می دارند.

تظاهرات ضد نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی درلندن

برابر  در  که  تظاهرات  این  در  کنندگان  شرکت 
برگزار  لندن  در  انگلیس  وزیری  نخست  مقر 
ضد  اسرائیل  های  جنایت  پایان  خواستار  شد، 

فلسطینی ها شدند.
با  همزمان  سیما،  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با ترزا 
می نخست وزیر انگلیس، تظاهراتی در اعتراض به 

سفر نتانیاهو به لندن برگزار شد. 
برابر  در  که  تظاهرات  این  در  کنندگان  شرکت 
برگزار  لندن  در  انگلیس  وزیری  نخست  مقر 
ضد  اسرائیل  های  جنایت  پایان  خواستار  شد، 
فلسطینی ها شدند. تظاهرکنندگان استقبال ترزا 
می از بنیامین نتانیاهو همزمان با گسترش شهرک 
را  فلسطین  اشغالی  مناطق  در  اسرائیل  سازی 
محکوم کردند.  صدها نفر از مخالفان سفر نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس، در اعتراض به 
سفر وی به انگلیس و مالقات با ترزا می، نخست 

وزیر انگلیس، دست به تظاهرت زدند.
در این تظاهرات که همزمان با حضور نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی در دفتر ترزا می در برابر دفتر 
نخست وزیر انگلیس در لندن برگزار شد، تظاهر 
کنندگان فریاد می زدند: نتانیاهو جنایتکار جنگی 
است، غزه باید آزاد شود، سفر نتانیاهو به انگلیس 

محکوم است و فلسطین باید آزاد شود.

خبر

رضایی: موشک جواب موشک است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مطلبی تحت عنوان»سیاست 
واقعی« نوشت: موشک جواب موشک است.

به گزارش ایسنا، محسن رضایی در صفحه شخصی اینستاگرام خود 
نوشت: پس از 40 سال معلوم شده است که سریال کلینتون، بوش، 
اوباما و ترامپ در مقابل ایران، سیاست خنده و سیلی است. ایران در 
مقابل خنده آن ها نرمش قهرمانانه و در مقابل سیلی آن ها ندامت را 
برای شان رقم زده است؛ بنابراین وقتی گفت وگوی تمدن ها و برجام 
نرمش موجب  ادامه  باشد،  ترامپ مواجه  و  تهدیدات بوش  با سد 
می شود که آن ها به مراکز هسته ای ایران حمله کنند، چون فکر 
می کنند ما جز خنده و دست مریزاد در چنته دیپلماسی نداریم ولی 
اگر بدانند موشک جواب موشک است جز لفاظی، رجزخوانی و قارت 

پولهای عربستان طرفی نخواهند بست.

ابراز امیدواری انصاری نسبت 
به تهیه قوانین تسهیل کننده اقتصاد مقاومتی

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: ماموریت اصالح قوانین مزاحم 
به معاونت حقوقی رئیس جمهور سپرده شده است تا یا به صورت 
مستقیم و یا به صورت ارائه لوایح به مجلس این قوانین اصالح شود.

حجت االسالم والمسلمین مجید انصاری در مراسم افتتاح سالن 
تولید سیم جوش های زیرپودری و co2 ضمن اشاره به درگذشت 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی گفت: پس از جنگ در کمتر جایی از 
کشور می توان عمران و آبادانی یافت که رد پای ماندگار این مدیر 

بزرگ و مبارز نستوه پیدا نکرد.
انصاری افزود: هر اقدامی که برای عمران صورت گیرد اجرای فرمان 
خداست و به ظهور رساندن صفت خالقیت خداوند است. معاون 
حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: هر گامی که در پژوهش، 

نوآوری، تولید و ... برداشته شود یک عبادت بزرگ است.
وی اضافه کرد: بنابراین نباید تردید کرد که مهندس، کارآفرین، 
کارگر، سرمایه گذار و دیگر عناصر تولید در همه عرصه ها کاری 
عبادی می کنند به خصوص در زمان کنونی که اشتغال یکی از 

مشکالت بزرگ کشور است.
انصاری در ادامه البرز را یکی از استان های مهم اقتصادی عنوان 
البرز می خواهیم مجموعه قوانین مزاحم  کرد و گفت: از استاندار 
کسب و کار و حرکت اقتصاد مقاومتی را جمعبندی و به معاونت 

حقوقی ارسال کند.
وی افزود: ماموریت اصالح قوانین مزاحم به معاونت حقوقی رئیس 
جمهور سپرده شده است تا یا به صورت مستقیم و یا به صورت ارائه 

لوایح به مجلس این قوانین اصالح شود.
بانک،  بیمه،  از جمله  انصاری گفت: در حال حاضر هشت عنوان 
قانون کار، تامین اجتماعی، گمرک و قوانین بر مبنای روانسازی 
در حال اصالح است امیدواریم تا پایان سال مجموعه ای از قوانین 
تسهیل کننده اقتصاد مقاومتی به دولت تقدیم شود که امیدواریم 

مجلس نیز همکاری کند.

اعتراض چین به تحریم های جدید آمریکا علیه ایران

تحریم های  وضع  برای  آمریکا  اقدام  به  چین  خارجه  امور  وزارت 
جدید علیه ایران واکنش نشان داد.

کانگ،  لو  اسپوتنیک،  خبرگزاری  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
سخنگوی وزارت امور خارجه چین دیروز در واکنش به اقدام اخیر 
واشنگتن برای تحریم چند شرکت و شخص به اتهام ارتباط با برنامه 
موشکی ایران، گفت: پکن نسبت به وضع تحریم های جدید از سوی 
شرکت های  شامل  که  ایران  در  موشکی  آزمایش  از  پس  آمریکا 

چینی نیز می شود، معترض است.
وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه فهرستی جدید از تحریم های 
خود علیه ایران به بهانه آزمایش موشکی جدید در این کشور منتشر 

کرد که در آن 13 فرد و 12 شرکت هدف قرار گرفته اند.
امور خارجه چین همچنین گفت که کشورش  وزارت  سخنگوی 
کماکان با هرگونه تحریم یک جانبه، به ویژه آنهایی که کشوری ثالث 

را هدف قرار می دهد، به طور قوی مخالف است.

ارتش یمن: ریاض در تیررس ماست

منابع خبری از اصابت یک فروند موشک دوربرد پیشرفته یمنی به 
پایگاهی نظامی در »المزاحمیه« استان ریاض خبر دادند.

به گزارش ایسنا، پایگاه خبری المصدر با انتشار گزارشی اعالم کرد، 
موشکی که از جانب یمن شلیک شده بود، به پایگاهی نظامی در 

استان ریاض اصابت کرده است.
در همین حال شبکه خبری العالم نیز با انتشار خبری اصابت یک 
موشک پیشرفته شلیک  شده از سوی یمن را تأیید کرد. بر اساس 
فروند  با یک  اعالم کرد که  بیانیه ای  ارتش یمن در  این گزارش، 
موشک بالستیک پیشرفته، پایگاهی نظامی در پایتخت عربستان را 
هدف قرار داده است. این موشک پایگاهی نظامی در المزاحمیه واقع 

در نزدیک ریاض را هدف قرار داده است.
در همین حال، شهروندان عربستان در توییتر از وقوع انفجار بزرگی 

در پایگاه نظامی منطقه المزاحمیه ریاض سخن  خبر می دهند.
پایگاه  به  یمنی  بالستیک  موشک  موفقیت آمیز  اصابت  از  پس 
تأکید  یمن  ارتش  عربستان، یک سخنگوی  ریاض  در  المزاحمیه 
اهداف  یمن،  به  متجاوز  ائتالف  در  کشورهای شرکت کننده  کرد: 

بعدی موشک های ارتش یمن خواهند بود.
سرتیپ عزیز راشد، جانشین سخنگوی ارتش یمن در گفت وگو با 
شبکه العالم، اصابت موشک یمنی به پایگاهی در نزدیکی ریاض را 

مورد تحلیل قرار داد.
اکنون ریاض در تیررس موشک های ما قرار دارد و با وجود محاصره 
یمن،  موشکی  قدرت  نابودی  درباره  متجاوزان  ادعای  و  طوالنی 
اکنون یگان موشکی ارتش از گذشته هم قوی تر شده است. اکنون 
فرودگاه های نظامی در تیررس موشک های ماست و این پاسخی به 
این  ابتدا  ناجوانمردانه سعودی هاست.وی در  وحشی گری و تجاوز 
اتفاق را یک حادثه تاریخی و این روز را روزی تاریخی برای مردم 
یمن دانست و افزود: اکنون ریاض در تیررس موشک های ما قرار 
دارد و با وجود محاصره طوالنی و ادعای متجاوزان درباره نابودی 
قدرت موشکی یمن، اکنون یگان موشکی ارتش از گذشته هم قوی تر 
شده است. اکنون فرودگاه های نظامی در تیررس موشک های ماست 

و این پاسخی به وحشی گری و تجاوز ناجوانمردانه سعودی هاست.
وی در مورد میزان خسارات گفت: جزئیات این حمله و مشخصات موشک 
را صبح به طور دقیق اعالم خواهیم کرد. این موشک بیش از 800 کیلومتر 
برد دارد و قدرت تخریبی آن بسیار بیشتر از موشک برکان 1 است و 

خسارات زیادی خواهد داشت و بازتاب گسترده ای در پی دارد.
راشد در ادامه تأکید کرد: ارتش یمن، موشک های جدیدی تولید 
متجاوز  ائتالف  در  شرکت کننده  کشورهای  آینده  در  که  کرده 
سعودی را هدف قرار خواهد داد و هر دولت متجاوزی که به کشور 
ما تجاوز کرده، هدف قرار خواهند گرفت و در برابر هر هدف و هر 

بندر، هدفی را در آن کشورها مورد حمله قرار خواهیم داد.

خبر

ضمن  خارجه،  امور  وزارت  سخنگوی 
از  اسالمی  انقالب  فجر  دهه  ایام  تبریک 
ها  آمریکایی  های  تحریم  لیست  انتشارِ 
تحول  که  مطلب  این  بیان  با  و  داد  خبر 
تأسیس  و  بازگشایی  روند  در  خاصی 
نیفتاده  کانادا  ایران و  منافع  دفاتر حفاظت 
درخصوص  زمان،  خبرنگار  به  پاسخ  در 
بازگشایی دفتر کانادا اذعان داشت: تحول 
دفاتر حفاظت  بازگشایی  خاصی در روند 
از منافع دو کشور اتفاق نیفتاده و هنوز در 
وضعیت قبلی خود قرار داریم و منتظریم 
ببینیم که نهایتا این وضعیت به کجا خواهد 
رسید و امیدواریم حاصل این تالش ها به 
نقطه مطلوبی برای مردم دو کشور بینجامد.
هفتگی  نشست  در  دیروز  قاسمی  بهرام 
آزمایش  درباره  رسانه  اصحاب  با  با  خود 
موشکی ایران که این روزها در رسانه های 
غربی پیرامون آن علیه کشورمان فضاسازی 
به بحث موشکی  افزود: آنچه  شده است، 
و مسائل داخلی ایران مربوط می شود به 
ما مرتبط است و ما در  مردم و حاکمیت 
تصمیم  خود  مان  مصالح  و  منافع  مورد 
توصیه  و  مشورت  به  نیازی  و  گیریم  می 

دیگران هم نداریم.
آمریکا  جدید  دولت  داد:  ادامه  قاسمی 
این  هنوز  و  دارد  فاصله  کامل  استقرار  تا 
دولت به شکل قابل قبول به وجود نیامده 
را  نقیضی  و  ضد  های  صحبت  و  است 
می  مطرح  آمریکا  جدید  دولت  مقامات 
کنند که برخی از آنها غیردوستانه و حتی 
تهدیدآمیز است که البته ما از این موضوع 

تعجب نمی کنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: ما به 
آنها عادت  ادبیات و حرف های  این نوع 
بدانند  را  این  باید  آنها  البته   و  ایم  کرده 
واقعیات صحنه خود  مناسب  که در زمان 
زمان  بگذاریم  باید  ما  دهد.  می  نشان  را 
جلو برود تا بتوانیم در مورد دولت جدید 
باشیم  داشته  را  مناسبی  تحلیل  آمریکا 
چگونه  عمل  در  آنها  دید  باید  که  چرا 
و  داخلی  مسائل  در خصوص  می خواهند 

بین المللی اقدام کنند.
اقدام  که  سوال  این  به  پاسخ  در  قاسمی 
متقابل ما نسبت به دستور ترامپ مبنی بر 
چه  ایرانی  شخص  و  شرکت   ۲۵ تحریم 
در  ما  آنچه  داشت:  اظهار  باشد،  می تواند 
تعدادی  بتوانیم  که  است  این  داریم   نظر 
از افراد و شرکت های آمریکایی را که در 
برخی  و  القاعده  داعش،  عناصر  به  کمک 
دیگر از گروه های تروریستی و همچنین 
رژیم  کنار  در  فلسطین  مردم  سرکوب 
صهیونیستی دخیل بودند را در یک لیست 
تحریمی قرار بدهیم و این کار در مراحل 
پایانی خود قرار دارد و به زودی آن لیست 

را منتشر و اعالم می کنیم.
پاسخ  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 

به  نسبت  ایران  موضع  که  سوال  این  به 
علیه  انگلیس  وزیر  نخست  اظهارات 
رژیم  های  حمایت  و  اسالمی  جمهوری 
صهیونیستی از آنها و صحبت اخیر نتانیاهو 
اسرائیل،  میان  ائتالفی  تشکیل  بر  مبنی 
چیست،  ایران  برابر  در  آمریکا  و  انگلیس 
این دست  از  بیان کرد: رژیم صهیونیستی 
آرزوها داشته و دارد و امر جدیدی نیست. 
ایران  اسالمی  انقالب  عمر  ابتدای  از  آنها 
را  هایی  تالش  و  داشته  موضع  ما  علیه 
انجام دادند و امروز احساس می کنند یک 
آن  از  خواهند  می  و  دارد  وجود  فرصتی 

استفاده کنند.
و  منطقه  ایران،  شرایط  اینکه  بیان  با  وی 
را  اتفاقی  چنین  دادن  رخ  اجازه  جهان 
رژیم  این خواسته  کرد:  تصریح  نمی دهد، 
صهیونیستی غیرطبیعی نیست و صرفا بیان 
آرزوهای خودشان است و بعید می دانیم 

که بتوانند کاری را از پیش ببرند.
پاسخ  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
به این سوال که موضع ایران درباره اظهار 
خطاب  آمریکا  جمهور  رئیس  معاون  نظر 
در  را  ما  ایران  کرده  ادعا  که  ایران  به 
دفاعی  توان  و  موشکی  مساله  خصوص 
های  حوثی ها  به  کمک  همچنین  و  خود 
کرد:  تصریح  چیست،  نزند  محک  یمن 
که  اقداماتی  خودمان  دفاعی  بحث  در  ما 
کیان  و  منافع  حفظ  برای  بینیم  مصلحت 
کشور انجام می دهیم که مربوط به مردم و 
حاکمیت ملی خودمان است و به دیگران 

مساله  این  در  که  داد  نخواهیم  اجازه  هم 
دخالتی داشته باشند.

وی ادامه داد: جنگ تحمیلی و برخی دیگر 
از  پس  دوران  طول  در  ما  که  حوادث  از 
انقالب اسالمی تجربه کردیم این را به ما 
به دست  را  نباید چشم خود  که  آموخت 
دیگران بدوزیم تا آنها به ما کمکی داشته 
و  هستیم  مستقل  کشوری  ما  بلکه  باشند. 

اتکای مان به مردم مان است.
و  موشکی  بحث  در  اینکه  بیان  با  قاسمی 
و  دخالت  اجازه  ما  دفاعی  مسائل  سایر 
اظهار نظر به دیگران را نمی دهیم، اظهار 
زمان  در  خود  دفاعی  ابزار  از  ما  کرد: 
مناسب و در راستای دفاع از کشور استفاده 

خواهیم کرد.
مساله  جدید  دوران  در  اینکه  بیان  با  وی 
سوریه، اعراب و حوثی های یمن را مطرح 
می کنند، تصریح کرد: یمن کار خودش را 
و  نابخردانه  جنگ  یک  قربانی  و  کند  می 
و  است  عربستان  جانب  از  شده  تحمیل 
تاکنون قربانیان بسیاری هم داده و امروز دیگر 
چیزی از آن کشور نمانده است و مردم یمن 
زندگی بسیار سختی را می گذرانند و البته 

نیازی به کمک ما و دیگران ندارند.
سوءاستفاده  مورد  آنچه  داد:  ادامه  قاسمی 
بدخواهان ایران قرار می گیرد وجود روابط 
کشورهای  و  ایران  میان  عاطفی  عمیق 
و  زبان  قالب  در  که  است  منطقه  مختلف 
مساله  این  و  دارد  و  داشته  وجود  مذهب 
را طوری مطرح می کنند که باعث نگرانی 

تا  شود  ایران  به  نسبت  منطقه  کشورهای 
نقاط  در  که  جنایاتی  از  را  عمومی  افکار 
است  دادن  رخ  حال  در  منطقه  مختلف 

منحرف کند.
تاکید  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
به حوثی های یمن  ما هیچ سالحی  کرد: 
ایران  به  زنی  اتهام  گونه  هر  و  ایم  نداده 
در خصوص این مساله و ارتباط داشتن با 
یمن، حرفی است که ما آن را صریحا و به 

طور جد رد می کنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص 
سفر وزیر خارجه کویت به تهران و پیامی 
که از جانب امیر آن کشور آورده بود، گفت: 
سفر آن مقام کویتی به ایران که حامل پیام 
بود  ایران  جمهور  رئیس  برای  کویت  امیر 
ایران  منافع و مصالح روابط  در چارچوب 
با همه همسایه های خود بوده و ما همواره 
خواستار روابطی متوازن و مطلوب با همه 
همسایه های خود در صورت فراهم بودن 

شرایط بوده و هستیم.
خارجه  وزیر  سفر  در  اینکه  بیان  با  وی 
خصوص  در  طرف  دو  ایران  به  کویت 
مسائل دوجانبه تبادل نظر کردند بیان کرد: 
برخالف آنچه در برخی رسانه ها گفته شد 
این یک سفر میانجی گرانه نبود و عمدتا 
مسائل منطقه ای، بین المللی و دوجانبه را 

در دستور کار داشتیم.
قاسمی در خصوص احتمال سفر عراقچی 
داد:  ادامه  روسیه  به  خارجه  وزیر  معاون 
این سفر روسیه می تواند انجام شود چرا 
آنها در مسائل هسته ای و دیگر  با  ما  که 
مسائل روابط مداومی داریم و روز یکشنبه 
و  بود  تهران  در  پوتین  ویژه  فرستاده  هم 

دیداری با آقای شمخانی داشت.
در  گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
االن  آن  تاریخ  و  عراقچی  سفر  خصوص 
مورد  در  و  بگویم  را  ای  نکته  توانم  نمی 
میان  خوبی  روابط  شود  می  گفته  اینکه 
پوتین و ترامپ وجود دارد باید صبر کرد 
تا ببینیم این روند ارتباطی میان دو کشور 

چگونه خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که در گزارش 
سه ماهه برجام که از طرف وزارت خارجه 
به مجلس ارائه می شود، صراحتا گفته شده 
آقای  نظرهای  اظهار  برخی  نگران  ما  که 
ترامپ هستیم، اظهار داشت: اینکه ترامپ 
می تواند برجام را یک سویه و به راحتی 
نادیده بگیرد تصور می کنم بحث ساده ای 
نباشد چراکه این مذاکرات چند جانبه بوده 
داشته  پی  را در  امنیت  قطعنامه شورای  و 
در  تا  ببینیم  و  کنیم  صبر  باید  ما  و  است 
خصوص  در  آمریکا  جدید  دولت  عمل 
برجام چگونه اقدام خواهد کرد و این راه 
هم می گویم که مذاکره مجدد برجام نه به 
مصلحت آنهاست و نه به مصلحت دیگر 

کشورهای جهان.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

بحث موشکی به حاکمیت و مردم ایران مربوط است
تحول خاصی در بازگشایی دفتر کانادا صورت نگرفته است

ساخت  از  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
2 نیروگاه جدید برق هسته ای از سال 

آینده در بوشهر خبر داد.
به  سفر  در  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
علما  و  مراجع  با  دیدار  حاشیه  در  قم 
گفت:  برجام  دستاوردهای  به  اشاره  با 
قرارداد ساخت 2 نیروگاه جدید با توان 
سال  از  برق  مگاوات  هزار   22 تولید 

آینده در بوشهر آغاز می شود.

آقای صالحی با بیان اینکه اولین 
قسط این قرارداد به مبلغ 185 
میلیون دالر پرداخت شده است 
افزود : ارزش این قرارداد حدود 
است  تومان  میلیارد  هزار   40
که بزرگترین قرارداد صنعتی 2 
سال گذشته محسوب می شود.

اکنون  هم  اینکه  بیان  با  وی 
حال  در  بوشهر  در  راکتور  یک 
زودی  به   : گفت  است  فعالیت 
و  ایرانی  کارشناس  هزاران 
راکتور   2 برای ساخت  خارجی 
جدید در بوشهر فعالیت خود را 

آغاز خواهند کرد.
تامین  درخصوص  صالحی 
گفت:  هم  جدید  نیروگاههای  سوخت 
منعقد  روسیه  کشور  ا  قراردادهاییب 
در  ای  نگرانی  هیچ  و   است  شده 
این  هسته  سوخت  تامین  خصوص 

نیروگاهها نخواهیم داشت.
بیمارسـتان  سـاخت  کار  افـزود:  وی 
هسـته ای نیز بـه مراحل پایانـی نزدیک 

شـده اسـت.

اد      امه از صفحه1
افزود:  دهقان  سردار 
دیروز  که  های  سالح 
تولید  خط  و  رونمایی 
ضمن  شد  افتتاح  آن 
دفاعی  توان  افزایش 
در  مسلح  نیروهای 
و  انفرادی  رزم  حوزه 
تحرک  هوایی  پدافند 
عملیاتی آنها را به نحو 
افزایش  چشمگیری 

می دهد.
اینکه همه  بیان  با  وی 

انبوه  تولید  و  ساخت  طراحی،  مراحل 
دفاع  صنایع  سازمان  در  سامانه  این 
گفت:  است،  گرفته  انجام  دفاع  وزارت 
در  دفاعی  تولید محصوالت  تنوع  امروز 

این سازمان منحصر به فرد است.
 69 رشـد  بـه  اشـاره  بـا  دفـاع  وزیـر 
وزارت  نظامـی  تولیـدات  درصـدی کل 
دفـاع در سـه سـال اخیر گفـت: در این 
دوره زمانـی بیـش از 115 نـوع سـامانه 
و اقـالم جدیـد دفاعی طراحـی، تولید و 

بهـره بـرداری شـده اسـت.
بندی  اولویت  با  گفت:  دهقان  سردار 
رویکرد  با  توسعه  و  تحقیق  های  طرح 
نیاز در سال  فناوری های مورد  توسعه 
های اخیر در مجموع 216 طرح تحقق 

یافته است.
دستاوردهای  این  افزود:  دفاع  وزیر 
فرامین  و  تدابیر  سایه  در  دفاعی  مهم 
با  و  قوا  کل  معظم  فرمانده  حکیمانه 
وجود تحریم های همه جانبه دشمنان 

در حوزه دفاعی شکل گرفته است.

رونمایی از پنج دستاورد رزمی و دفاعی

روزنامه واشنگتن پست در تحلیلی اذعان کرد، رئیس 
جمهور آمریکا در حالی سعی می کند ایران را تحت 
فشار قرار دهدکه این کشور اکنون از هر زمان دیگری 

طی چهل سال گذشته قدرتمندتر است.
روزنامه  این  سیما،  و  خبرگزاری صدا  گزارش  به 
آمریکایی در تحلیلی به قلم لیز اسالی و الوِدی 
ترامپ،  تند دونالد  نوشت: صحبت های  موریس 
ایران موجب جلب  آمریکا، درباره  رئیس جمهور 
دوستانی برای وی در کشورهای عربی می شود اما 
همچنین با خطر بزرگ وقوع جنگ با رقیب آمریکا 
همراه است که اکنون از هر زمان دیگری طی تقریبا 
اسالمی،  جمهوری  تاسیس  زمان  از  سال  چهل 

قدرتمندتر است.
»اخطار« هفته گذشته دولت ترامپ به ایران نشان 
دهنده فاصله زیاد از سیاست های باراک اوباما، رئیس 
جمهور قبلی است که تمرکز وی بر پیشبرد توافق 
هسته ای با ایران، دوره کم نظیری از تنش زدایی 

بین واشنگتن و تهران را نوید داد.
بسیاری در منطقه اکنون بازگشت تنش های عصر 
جرج بوش را پیش بینی می کنند که در آن زمان 
آمریکا و عوامل ایران درگیر جنگ نیابتی در عراق 
بودند، تنش های سنی - شیعه در سراسر منطقه 
باال گرفت و اسرائیل، متحدد آمریکا، درگیر جنگی 

بی رحمانه با حزب ا...، متحد ایران، در لبنان شد.
نیکالس هراس از »مرکز نیوامریکن سکیوریتی« 
گفت: »به منظور مقابله با ایران یا واکنش شدیدتر 
ضد آن، ممکن است خود را درگیر جنگی بیابید که 
به مراتب فراگیرتر و مخرب تر برای اقتصاد جهانی 
است به طوری که بسیاری از متحدان ما یا عموم 

آمریکایی ها تمایلی به تحمل کردن آن ندارند.«
ساخت  توانایی  به  کشور  این  حال  عین  در  اما 
موشکهایی دست یافته است که قادرند پایگاههای 

آمریکا در سراسر غرب آسیا را هدف قرار دهند.
ایران همچنین شبکه ای از متحدانی ایجاد کرده 
است که آن را به قدرتمندترین بازیگر منطقه ای 

تبدیل کرده است.
ایران دهها هزار نیروی وفادار در میان شبه نظامیان 

متحد را تحت فرمان دارد.
هزاران نیروی ایران، نیز که در این عرصه تجربیات 

رزمی مهمی کسب کرده اند، به آنها پیوسته اند.
عبدا... الشمری، دیپلمات سابق عربستان سعودی، 

که از ریاض، پایتخت عربستان، صحبت می کرد، 
ادعا کرد : »ما از حضور ترامپ بسیار خرسندیم. از 
او انتظار داریم با ایرانیان به عنوان تهدیدی برخورد 
کند که موشک تولید و در امور دیگر کشورها مداخله 

می کنند.«
درباره  ترامپ  دولت  نیست  معلوم  دقیقا 
چه  است،  شده  پیچیده  عمیقا  که  وضعیتی 
حضور  تحلیلگران،  گفته  به  اما  کرد.  خواهد 
ایران در سراسر منطقه چنان فراگیر است که 
به سختی می توان گفت هر دولتی در آمریکا 

بتواند به آسانی آنرا به عقب براند . 
دولت ترامپ نگفته است که قصد فسخ توافق هسته 
ای را دارد بلکه، به گفته مقامات آمریکایی، هدف 
مهار فعالیتهایی است که در خارج از حیطه توافق 
قرار دارند، از قبیل برنامه موشکهای بالستیک و آنچه 
که »فعالیتهای بی ثبات کننده« سپاه پاسداران و 

عوامل نیابتی آن نامیده می شود.

زبان تهدید واشنگتن و تنش های غرب آسیا،

اقتدار روز افزون ایران، چالش اصلی آمریکا

ساخت 2 نیروگاه برق هسته ای، سال آینده

قاسمی در پاسخ به زمان؛
تحول خاصی در بازگشایی دفتر کانادا صورت نگرفته است

زمـان،  خبرنـگار  بـه  پاسـخ  در  خارجـه،  امـور  وزارت  سـخنگوی 
درخصـوص بازگشـایی دفتـر کانـادا اذعان داشـت: تحـول خاصی در 
رونـد بازگشـایی دفاتـر حفاظـت از منافع دو کشـور اتفـاق نیفتاده و 
هنـوز در وضعیـت قبلی خود قـرار داریم و منتظریم ببینیـم که نهایتا 
ایـن وضعیت به کجـا خواهد رسـید و امیدواریم حاصل ایـن تالش ها 

بـه نقطـه مطلوبی بـرای مـردم دو کشـور بینجامد.



اد      امه از صفحه1
همچنین یک میلیارد دالر برای صنایع باالدستی 
یافت  اختصاص  در سال گذشته  پارس جنوبی 
شد  جذب  پارسال  آن  دالر  میلیون   500 که 
بینی  پیش  امسال  برای  دالر  میلیون   500 و 
شده است.وی خاطر نشان کرد: پیش از اجرای 
تحریم ها، بانک صنعت و معدن با یکصد بانک 
خارجی رابطه کارگزاری داشت و این امر بدنبال 
تحریم ها قطع شد. پس از گذشت یکسال و 20 
رابطه  خارجی  بانک   71  ، برجام  توافق  از  روز 
اند  کرده  برقرار  بانک  این  با  را  کارگزاری خود 
صورت  اعتبار  گشایش  سوئیفت  طریق  از  که 
می گیرد.به گفته افخمی،پیش از توافق برجام 
از  بیش  ها  چینی  ویژه  به  خارجی  های  بانک 
10 درصد حق الزحمه برای جابجایی پول می 
گرفتند، اما اکنون به کمتر از نیم درصد رسیده 
اقتصادی در این  و در واقع صرفه جویی کالن 
محسوب  ملی  صرفه  و  دارد  دنبال  به  زمینه 

می  معدن  و  صنعت  بانک  می شود.مدیرعامل 
از  را  ایران  سال   10 حدود  ها  تحریم  گوید، 
بازار های بین المللی دور کرد و اکنون با توافق 
برجام زمینه استانداردسازی حسابداری و امکان 
فراهم  پولشویی  با  مبارزه  سازی سیستم  پیاده 
عملیاتی  نظام  بخواهد  بانکی  هر  و  است  شده 
این بانک را کنترل کند، این رابطه متقابل برای 
دارد. وجود  نیز  مزبور  بانک  سیستم  کنترل 

افخمی یادآور شد: اکنون امکان ممیزی متقابل 
فراهم شده  ایرانی  با طرف  خارجی  های  بانک 
یکدیگر  با  اسناد  مبادله  به  نسبت  طرف  دو  و 
و  صنعت  بانک  عامل  کنند.مدیر  می  اقدام 

این  فعلی،  شرایط  براساس  داد:  توضیح  معدن 
ایران  با  خارجی  بزرگ  های  بانک  که  موضوع 
این  با  اما  است،  درست  کنند،  نمی  همراهی 
مختلف  های  بانک  با  ارتباط  برقراری  وجود، 
اعتباری  خطوط  از  و  دارد  قرار  کار  دستور  در 
بانک  گفت:  .افخمی  گرفت  بهره  توان  می  نیز 
میلیون  اعتباری 400  از خط  معدن  و  صنعت 
دالری اگزیم بانک هند برخوردار شده و تاکنون 
اعتبار جذب شده و واحد های  این  70 درصد 
از این خط  اند  نیروگاهی که تامین مالی شده 
برخودار شدند .وی اضافه کرد:اکنون برنامه بهره 
گیری از خط اعتباری 100 میلیون یورویی کره 
جنوبی در برنامه قرار دارد که مصرف آن امسال 
شروع می شود و در واقع این ارتباطات حاصل 
و  صنعت  بانک  .مدیرعامل  است  برجام  توافق 
معدن افزود: بانک صنعت ومعدن در حوزه بین 
المللی سهام بانک تجاری ایران - اروپا را دارد و 
عملکرد این بانک در سال 2016 نشان می دهد 
بیش از دو میلیارد و یکصد میلیون یورو توسط 
این بانک برای شبکه بانکی ایران گشایش اعتبار 
بانک  به  مزبور  بانک  گفت:  .افخمی  است  شده 
بانکی  نخستین  و  شده  متصل  اروپایی  های 
است که در نظام جابجایی پول در اروپا عملکرد 
موفقی داشته است .وی توضیح داد: پول نفت 
شود،  نگهداری  اروپا  در  بخشی  باید  که  ایران 
در این بانک قرار دارد و تاکنون به شکل روان 

انجام شده است.

مدیرعامل بانک صنعت ومعدن اعالم کرد:

پرداخت بیش از150هزار میلیارد ریال تسهیالت به واحدهای صنعتی و کشاورزی
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4- مبلغ تضمین: /127/270/000 ریال بر اساس بخش نامه شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 94/9/22 
5- رتبه و رشته مورد نیاز: 5 آب

6- مدت و محل اجرا: 6 ماه - حومه شهرستان چگنی
7- تاریخ توزیع اسناد مناقصه: 95/11/20 لغایت 95/11/26 

8- آدرس و شماره تلفن جهت تهیه اسناد مناقصه: شرکت های واجد شرایط می توانند جهت دریافت 
اسناد مناقصه به دفتر فنی و امور قراردادهای شرکت آب منطقه ای لرستان مراجعه نمایند. تلفن تماس 

066 - 33240009
9- تاریخ ارسال پیشنهاد: شرکت های محترم می بایست اسناد خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 
مورخ 95/12/7 ساعت 14 به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب منطقه ای لرستان )خرم آباد- 

کیو- بلوار ولی عصر )عج( ( تحویل نمایند.
10- تاریخ بازگشایی پیشنهادها: 95/12/8 راس ساعت 10 صبح

11- رعایت بخش نامه شماره 94/30593 مورخ 94/3/5 و نیز دستورالعمل 69432 مورخ 94/4/30 در 
خصوص ثبت نام شرکت ها در سامانه و نیز کنترل ظرفیت مجاز پیمانکار در این مناقصه الزامی است.

12- پیمانکار می بایست دارای گواهی صالحیت ایمنی از اداره کار استان باشند در غیر این صورت امکان 
هرگونه قرارداد وجود ندارد.

دفتر فنی و امور قرارداهای شرکت آب منطقه ای لرستان

 نوبت اول

او روی ویچلر از رویاهایش می نویسد...
é  نسترن کیوان پور

تصویری که اکثِر ما از معلوالن در ذهن مان 
داریم، فردی گوشه گیر است که به سختی با 
دیگران ارتباط برقرار می کند. فردی که برای 
هر کاری نیاز به کمِک پدر و مادرش دارد. 
معلوالن  وقتی  نیست.  هم  ما  تقصیِر  البته 
حتی یک برنامه ی تلویزیونی کوچک هم در 

طوِل سال ندارند و این قدر کم جلوی دوربین ها هستند، طبیعی ست 
که مردم هم از دغدغه ها و مشکالِت آنان خبر نداشته باشند.

خوِد من تا سه، چهار ساِل پیش، به هیچ وجه از وجوِد این همه معلول 
در استان البرز خبر نداشتم. اما حاال به واسطه ی آشنایی با جامعه ی 
معلوالن البرز و آموزشگاه خیریه ی رعد کرج که رسانه ها شاید تنها 
در روز جهانی معلوالن سراغ شان می روند، با افرادی آشنا شده ام که 
استعدادهای شگرفی دارند و به دور از هرگونه خودنمایی، گوشه ای از 
شهر به زندگی شان ادامه می دهند، به هنرآفرینی مشغول هستند و از 

مسئوالنی گالیه دارند که هرگز آن ها را نمی بینند.
این بار با دختری جوان آشنا شدم که روی ویلچر نشسته بود. چهره ای 
مهربان داشت و خوش سخن بود. باورم نمی شد که پنج کتاب نوشته 
ندارد. اسامی  برای فروِش کتاب هایش  بود که جایی  ناراحت  باشد. 
آن ها را پرسیدم: قهرمان عرصه ی زندگی، تولد دوباره، پرواز بر بال 
عشق، آوای الفاظ حقیقی و سفیران ساحل امید. و چه عناویِن امیدوار 
کننده و زیبایی برای کتاب هایش انتخاب کرده است. کلماتی که پُر از 

عالقه و عشق و اُمید به آینده است.
و  باشد  نویسنده  نمی کردم  گمان  هرگز  بودم ش،  دیده  دور  از  اگر 
چشمانم مدام دنباِل مادری می گشت که برای حرف  زدن یاری اش 
کند. گله مند بود از مسئوالِن که چرا هیچ کمکی برای فروِش کتابش 
به او نمی کنند. او شرایِط خیلی سخت تری نسبت به سایر نویسندگان 

کرج دارد و نیازمند توجه ویژه است.
از داروهایش می پرسم. او باید داروهای بسیاری در ماه مصرف کند 
که تقریبا چهارصد هزار تومان هزینه در پی دارد. او فقط دوست دارد 
بتواند کتاب هایش را بفروشد تا کمک خرجی به خانواده اش باشد که 

در ماه این همه برای قرص و دارو باید هزینه کنند.

امروز؛آغاز ثبت نام کنکور 96 

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر اینکه ثبت نام 
گفت:  می شود  شروع  امروز  از  سراسری 96  آزمون  در  شرکت  برای 
داوطلبان از 19 تا 28 بهمن ماه جاری فرصت دارند برای شرکت در این 

آزمون ثبت نام کنند.
دکتر حسین توکلی در گفت و گو با ایسنا با اعالم این مطلب اظهار 
کرد: آزمون سراسری سال 96 به منظور پذیرش دانشجو برای دوره 
های روزانه، نوبت دوم )شبانه(، نیمه حضوری، مجازی و پردیس های 
نور،  پیام  دانشگاه  عالی،  آموزش  موسسات  و  ها  دانشگاه  خودگردان 
دانشگاه  و  فرهنگیان  دانشگاه  پردیس های  غیرانتفاعی،  دانشگاه های 
تربیت دبیر شهید رجایی و همچنین کد رشته های با آزمون دانشگاه 

آزاد اسالمی برگزار می شود.
وی در ادامه تصریح کرد: ثبت نام برای شرکت در آزمون سراسری سال 
96 از روز سه شنبه 19 بهمن ماه 95 از طریق شبکه اینترنتی سازمان 
سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org آغاز و در 

روز پنجشنبه 28 بهمن ماه 95 پایان می پذیرد.
دکتر توکلی گفت: دفترچه راهنمای ثبت نام )دفترچه شماره 1( آزمون 
سراسری سال 96 به همراه اطالعیه ثبت نام این سازمان نیز روز سه 
شنبه 19 بهمن همزمان با اغاز ثبت نام بر روی سایت سازمان سنجش 
قرار داده می شود. بنابراین هر یک از داوطلبان برای ثبت نام در آزمون 
سراسری سال 96 ضرورت دارد در این مهلت به سایت سازمان سنجش 
مراجعه و ضمن مطالعه دقیق دفترچه ثبت نام و اطالعیه منتشره، در 

صورت واجد شرایط بودن نسبت به ثبت نام اقدام کند.
وی همچنین افزود: آزمون سراسری سال 96 در روزهای پنجشنبه 
پانزدهم و جمعه شانزدهم تیرماه 96 در حوزه های امتحانی سراسر 
کشور برگزار خواهد شد. مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در 
پایان گفت: کارت شرکت در آزمون سراسری سال 96 تمامی داوطلبان 
گروه های آزمایشی پنج گانه از روز یکشنبه 11 تیرماه 96 بر روی 
سایت سازمان سنجش قرار می گیرد و داوطلبان از یکشنبه یازدهم 
تا چهارشنبه چهاردهم تیرماه می توانند با مراجعه به سایت سازمان 

سنجش، نسبت به دریافت پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند.

مذاکرات یان کوبیش با ظریف
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور عراق 

با ظریف دیدار کرد.
به گزارش ایسنا،یان کوبیش نماینده ویژه دبیرکل 
سازمان ملل متحد در امور عراق دیروز با محمد جواد 
ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دیدار 

و گفت و گو کرد.

ورود آخرین محموله کیک زرد 
به کشور 

سخنگوی سازمان انرژی اتمی خبر داد که رئیس 
سازمان انرژی اتمی به همراه تعدادی از مدیران و 
معاونان خود برای دیدار با مراجع و مقامات این شهر 
در چارچوب برنامه های دهه فجر انقالب اسالمی وارد 

قم شد.
به گزارش ایسنا، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی درباره سفر صالحی به قم اظهار کرد: این 
سفر به دعوت استانداری قم و در چارچوب برنامه های 
دهه فجر است و دیدار با نخبگان، مقامات و مراجع 

عالیقدر کشور در دستور کار این سفر قرار دارد.
وی گفت که در ابتدای ورود به قم رییس سازمان 
انرژی اتمی از مرقد مطهر حضرت معصومه )س( 

زیادت می کند.
کمالوندی به ایسنا گفت که هیچ برنامه ای در این سفر 

برای بازدید از سایت فردو وجود ندارد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در ادامه تایید کرد که 
در هفته گذشته سه محموله از چهار محموله کیک 
زرد از روسیه به تهران وارد شده و قرار است آخرین 

محموله امروز به کشور وارد شود.
وی خاطرنشان کرد: ورود 149 تن کیک زرد به کشور 
از تولیدات ما در 10 سال گذشته بیشتر است. در عین 
حال که ما کار استخراج را ادامه می دهیم. با این حال 
از آنجایی که اورانیوم ما نسبت به منابع کشورهای 
میزان  این  است،  کم  اورانیوم  کننده  تولید  عمده 
واردات اورانیوم کمک خوبی به صنعت هسته ای است.

وی همچنین اظهار کرد: اطالعات اولیه را در رابطه با 
واردات این میزان اورانیوم به آژانس بین المللی انرژی 

اتمی اعالم کرده ایم.
تن   360 از  بیش  تاکنون  برجام  اجرای  از  پس 
کشور  به  کشورها  دیگر  و  روسیه  از  اولیه  مواد 

وارد شده است.

نگاه روزخبر

رییس قوه قضاییه رمز بقای انقالب اسالمی را حضور 
مردم در صحنه و استقامت بر آرمان های انقالب 
دانست و با دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی 
22 بهمن گفت: هر بار که حضور مردم در راهپیمایی 
22 بهمن گسترده تر و با شکوه تر بوده، تهدیدهای 
دشمن فروکش کرده و فهمیده اند که ملت ما با فشار 

و ارعاب عقب نشینی نخواهد کرد.
عالی  مسئوالن  جلسه  در  آملی الریجانی  آیت ا... 
فرارسیدن  و  فجر  ا... دهه  ایام  تبریک  با  قضایی، 
سالروز پیروزی انقالب اسالمی، یاد و خاطره امام 
راحل)قدس ا... نفسه الزکیه( و شهدای انقالب را 
گرامی داشت و تصریح کرد: انقالب اسالمی حقیقتاً 
از الطاف و نعمت های بزرگ الهی برای ملت ما بود؛ 
بویژه آن که تقریبا تمام شرق و غرب علیه انقالب و 
نهضت مردم بسیج شده بودند اما ملت عزیز ایران با 
وحدت و انسجام و با رهبری های داهیانه حضرت 
امام)ره( مسیر پر پیچ و خم انقالب را پیمودند و در 

نهایت به پیروزی دست یافتند.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه همگی باید قدردان 
این نعمت الهی باشیم، بر لزوم مطالعه اثرات انقالب 
در منطقه و جهان به صورت مستقل تاکید کرد و 
افزود: تا زمانی که از درون به انقالب نگاه کنیم و 
اثر آن را در منطقه و جهان به صورت مستقل و از 
بیرون مطالعه نکنیم، متوجه تاثیرات عمیق انقالب 
اسالمی نخواهیم شد. به بیان دیگر، کسانی که از 
بیرون نظاره گر انقالب اسالمی هستند بسیار بهتر 
می توانند آثار مهم آن را ببینند و بیان کنند و بر 
همین اساس تاکنون مطالب زیادی در این خصوص 

نگاشته شده است.
راه  اسالمی  انقالب  اینکه  بیان  با  آملی الریجانی 
جدیدی را در جهان مطرح کرد، ادامه داد: سخن 
جدید انقالب اسالمی ایران، نظام سیاسی متکی به 
آرای مردم از یک سو و مبتنی بر ارزش های الهی از 
سوی دیگر بود. پس از فروپاشی شوروی گفته بودند 
که لیبرال دموکراسی پایان تاریخ بشریت است یعنی 
لیبرال دمکراسی بر همه جا حاکم می شود. اما این را 
پیش بینی نکرده بودند که انقالب اسالمی، به کمال 
رسیده و بعنوان یک نظریه سیاسی بدیل در مقابل 

لیبرال دموکراسی، راه خود را ادامه خواهد داد.
رئیس دستگاه قضایی اظهار کرد: در جهانی که نیاز 
به ارزش های معنوی و بازگشت به آموزه های دینی 
احساس می شود، لیبرال دموکراسی حرفی برای 

گفتن ندارد. از سوی دیگر بنیان های اخالقی در 
مغرب زمین دچار فروپاشی شده و برخی وضعیت 
تفکر اخالقی در این کشورها را به نهیلیسم اخالقی یا 
همان پوچ گرایی تعبیر کرده اند. وقتی خدا از مرکز 
توجهات بشر بیرون می رود و انسان جایگزین آن 
می شود طبیعی است که ارزش های الهی و توجه به 

آخرت و حق تعالی رنگ می بازد.
آملی الریجانی، انقالب اسالمی را نقطه بازگشت 
به معنویت و آرای حقیقی مردم توصیف کرد و 
گفت: در بسیاری از کشورها که ادعای حقوق بشر 
و لیبرالیسم دارند، بسیاری از نظام های دموکراتیک 
و ساز و کارهای آنها صوری است و مکانیزم ها را به 
گونه ای طراحی می کنند که مردم مجبور شوند 
بین بد و بدتر، یکی را انتخاب کنند و این آزادی در 

انتخاب نیست.
را  انقالب  دیگر  ثمره  قضایی،  دستگاه  رئیس 
رهایی مردم از فشارها، چپاول ها و زورگویی های 
دیکتاتوری پهلوی دانست و خاطر نشان کرد: انقالب 
اسالمی بر همه این تجاوزها و خیانت ها خط بطالن 
کشید و امروز بالنده تر از قبل با وجود همه تهدیدها، 

تحریم ها و مشکالت راه خود را طی می کند.
آملی الریجانی با بیان اینکه امروز جمهوری اسالمی 
از ارکان معادالت سیاسی و نظامی در منطقه است، 
یادآور شد: اوایل انقالب رسانه های بیگانه هر روز می 
گفتند که امروز یا فردا انقالب شکست می خورد. 
این تبلیغات تا آنجا بود که حضرت امام)ره( نیز در 
اشاره داشتند و حضور  آن  به  فرمایش های خود 
گسترده مردِم همیشه در صحنه را همواره به رخ 

دشمن می کشیدند. بی تردید، رمز پیروزی انقالب 
و ادامه حیات آن، همین وحدت و انسجام مردم و 

استقامت بر آرمان ها است.
رئیس قوه قضاییه رهبری های داهیانه امام راحل 
)ره( و از همه مهمتر نیت الهی و خالص مجاهدان را 
از دیگر ارکان پیروزی انقالب دانست و افزود: استمرار 
مسیر انقالب نیز وابسته به حضور مردم در صحنه، 
استقامت بر آرمان های اصیل انقالب و آموزه های 
امام راحل )ره( و پیروی از خلف صالح ایشان یعنی 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و از همه مهمتر 
اخالص در نیت ها است. از آنجا که این ارکان، بیانگر 
فطرت الهی انقالب است، بقای آن را تضمین و راه 

پیشرفت کشور را باز می کند.
رئیس قوه قضاییه، حضور مردم در صحنه را خنثی 
کننده نفوذ دشمنان و سپر محکمی درمقابل  تالش 
های دشمن برای تخریب نظام و اعمال تحریم ها و 
تهدیدها برشمرد و خاطر نشان کرد: یکی از بزرگ 
ترین تجلیات حضور مردم در صحنه، شرکت در 
راهپیمایی 22 بهمن است. هر بار که این حضور 
با شکوهتر و گسترده تر بوده است، شاهد فروکش 
کردن تهدیدهای دشمن بوده ایم و آنها فهمیده 
اند که ملت ما هرگز با ارعاب و فشار عقب نشینی 

نخواهند کرد.
برای حضور  از مردم  با دعوت  آملی الریجانی 
کرد  امیدواری  ابراز  بهمن،   22 راهپیمایی  در 
که شعارهای محکم مردم در این روز تهدیدات 
و بصیرت  آگاهی  این  و  را خنثی کند  دشمن 
در روز 22 بهمن جلوه با شکوهی از وحدت و 

انسجام ملی را به نمایش بگذارد.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: همه مسئوالن باید 
قدردان حضور مردم باشند و فراموش نکنند که 
آنچه راه خدمت رسانی را برای ما هموار کرده همین 
حضور مردم در صحنه بوده است. قدردانی مسئوالن 
نیز این است که در انجام وظایف و خدمات خود 
کوتاهی نکنند و ما هم به نوبه خود در دستگاه 
قضایی به ملت عزیز اطمینان می دهیم که قوه 
قضاییه همواره تالش های مضاعفی برای حل و 
فصل دعاوی و احقاق حقوق عامه داشته ایم و این 
مسیر را همچنان با وجود حجم باالی پرونده ها و 
کمبود امکانات و نیروی انسانی، با قوت و قدرت ادامه 
خواهیم داد. آملی الریجانی راه قوه قضاییه را در 
رسیدگی به همه پرونده ها بویژه پرونده های کالن و 
ملی، راهی روشن توصیف کرد و گفت: در رسیدگی 
به این قبیل پرونده ها گاهی با موانعی مواجه هستیم 
اما قاطعانه و به دور از تبلیغات رسانه ای، تنها بر مدار 

قانون و شرع حرکت می کنیم.
خدمات  ارایه  به  اشاره  با  قضایی  دستگاه  رئیس 
گسترده از سوی قضات شریف و کارکنان خدوم قوه 
قضاییه و سازمان های تابعه تاکید کرد: هرگز اجازه 
نداده ایم که کمبودهای بسیار زیاد اعم از کمبود 
نیروی انسانی، اعتبارات و امکانات، خلل اساسی در 

رسیدگی به دعاوی مردم و پرونده ها ایجاد کند.
سخنان  از  دیگری  بخش  در  الریجانی  آملی 
از  به تهدیدات اخیر مطرح شده  اشاره  با  خود 
سوی مقامات آمریکایی تصریح کرد: این قبیل 
اظهارات برای ما تازگی ندارد و اگر بنا بود مردم 
ما عقب نشینی کنند، 38 سال در برابر تهدیدات 

و فشارها مقاومت نمی کردند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مردم ما به هیچ وجه 
از آرمان های خود دست بر نخواهند داشت، اظهار 
کرد: »تازه کارها در آمریکا گمان می کنند که این 
تهدیدها اثر گذار است. به هر حال کم کم تجربه به 
دست می آورند و متوجه می شوند که این قبیل 

اظهارات هیچ تاثیری بر ایران ندارد«.
آملی الریجانی با بیان اینکه سیاستمداران، مسئوالن 
و نیروهای مسلح ما با اقتدار مسیر خود را ادامه 
خواهند داد، اقتدار ملی را در گرو وحدت و انسجام 
مردم و مسئوالن دانست و ابراز امیدواری کرد که ایام 
ا... دهه فجر، بستری برای تجلی هر چه بیشتر این 

وحدت و انسجام باشد.

آملی الریجانی تاکید کرد:

خنثی کردن تهدیدهای دشمن با حضور در راهپیمایی 22 بهمن

وزیر اطالعات گفت: امروز همکاری و هماهنگی همه قوای کشور 
تحت هدایت مقام معظم رهبری، امنیتی بی بدیل را برای کشور به 
ارمغان آورده و باید این امنیت را به عنوان نعمتی ارزشمند برای 

مردم حفظ کنیم.
حجت االسالم و المسلمین سید محمود علوی در جلسه شورای 
اداری استان آذربایجان شرقی، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از 
امنیتی که امروز همزمان با صدای انفجارها در کشورهای منطقه، 
بر ایران اسالمی حکمفرماست به برکت همدلی و همراهی مردم 
است و در شرایطی که 80 میلیون ایرانی نسبت به امنیت این آب 

و خاک حساس هستند این امنیت آسیب نمی بیند.

وی با بیان این که »اگر به مردم خدمت کنیم خود آن ها در مقابل 
دشمنان می ایستند«، گفت: اگر امروز دشمن دست تسلیم در برابر 
ملت ایران باال آورده و به خود اجازه نمی دهد که دست از پا خطا 
کند، قطعا سالح ها و جنگ افزارهای پیشرفته و نیروی بازدارنده 
نظامی تاثیرگذار بوده، اما باالتر از آن تاثیر همدلی و همراهی مردم 

است.
وی با بیان این که »قرار گرفتن در موقعیت خدمت به مردم، لطف 
و نعمت الهی است«، افزود: شکر این نعمت، خدمت بی منت و تمام 
معنا به مردم، لبخند زدن به روی مردم و با حسن برخورد، لبخند 

بر لب های مردم نشاندن است.
وزیر اطالعات با تاکید بر این که »باید در برابر مردم زانوی ادب به 
زمین بزنیم«، گفت: نباید ارزش خدمت به مردم را با منت بی اثر 
کنیم، امکانات ما به قدری نیست که با خدمت های مادی بتوانیم 
رضایت کامل مردم را جلب کنیم، اما منابع اخالقی و حسن خلق 

به مردم ظرفیتی پایان ناپذیر است.
وی اظهار داشت: مردم ما هر زمان که انقالب اسالمی به حضور 
و خروش آن ها نیاز داشته سنگ تمام گذاشته اند و ما نیز باید در 

خدمت به آنان سنگ تمام بگذاریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که »سخن گفتن 
از آذربایجان سخت است«، افزود: خطه آذربایجان در عرصه های 
شعر و ادب، آزادگی و استبدادستیزی، علم و فقاهت و رزم و جهاد 

و شهادت همچون گلی خوشبو و خوش رنگ بر سینه ایران اسالمی 
می درخشد.

علوی با گرامی داشت سالروز 22 بهمن؛ روز به ثمر رسیدن مبارزات 
انقالبی مردم ایران، عنوان کرد: همچنین فرارسیدن 29 بهمن را 
که جرقه پیروزی انقالب اسالمی به دست مردان و زنان آذربایجان 

در این روز رقم خورد گرامی می داریم.
وی با بیان این که »انقالب اسالمی، حرکت در دل نومیدی ها و امام 
راحل، قهرمان این حرکت بود«، گفت: امام در سال 41، مبارزه را 
در شرایطی آغاز کرد که هیچ زمینه ای برای مبارزه فراگیر سیاسی 
وجود نداشت و بعد از کودتای 28 مرداد و به حاشیه راندن رهبران 
مبارزات ملی شدن صنعت نفت، هیچ کس پیش بینی نمی کرد که 
پرچم مبارزه ای دیگر بلند شود. در این شرایط کسی تصور نمی کرد 
که آغاز مبارزه از سوی یک مرجع تقلید، پاسخی دریافت کند؛ 
چرا که  دانشگاهیان معقتد بودند که سوسیالیسم تنها راه مبارزه 
است، بازاریان قید مبارزه را زده بودند و روحانیون و سیاسیون هم 
سرخورده شده بودند. امام با فریادهای حق طلبانه خود همه را به 
صحنه آورد و متحد کرد و چیزی نگذشت که مبارزه فراگیر شد و 

سر از حماسه 15 خرداد 42 درآورد.
وی با بیان این که »سال های 56 و 57 هم مبارزه در دل نومیدی 
بود«، افزود: در این سال ها هم گروه های مختلفی مثل فداییان 
خلق و منافقین، به روش مسلحانه روی آورده بودند که با سرکوب 

رژیم مواجه شدند و آمریکا نیز ایران را جزیره ثبات می دانست که 
هیچ خطری نظام سلطنتی آن را تهدید نمی کند.

وزیر اطالعات اظهار داشت: در آن مقطع تاریخی، هر خیزش و 
قیامی برای به نتیجه رسیدن باید متکی به شرق و غرب می بود 
و هیچ حرکت مستقلی امید به پیروزی نداشت؛ اما امام در این 
شرایط پرچم مبارزه دوم را برافراشتند که سرانجام با همراهی مردم 
در 22 بهمن 57 به ثمر نشست. انقالب اسالمی در دل یاس و 
ناامیدی تحلیل گران سیاسی و امیدواری مردم به پیروزی رسید و 

امروز هم تداوم انقالب با امیدواری مردم تضمین می شود.
وی گفت: اگر دولت یازدهم با شعار امید مستقر شده به این خاطر 
است که امیدواری مردم موجب حرکت و نشاط و دفاع از انقالب و 
نظام می شود؛ لذا هرچه برای افزایش امید مردم تالش کنیم تداوم 

انقالب را تضمین کرده ایم.
وی همچنین با اشاره به این که »دهه فجر همیشه برای کشور 
و مردم ما ایام بابرکتی بوده است«، افزود: خدمتگزاران مردم در 
آستانه دهه فجر با عشق و شور خاصی به کارها شتاب می دهند تا 

مردم بتوانند از پروژه ها بهره برداری کنند.
علوی با بیان این که »یخ تحریم ها آرام آرام در حال ذوب شدن 
است«، گفت: هرچند کارها نسبت به دوران تحریم، سهولت یافته 
اما مسووالن اجرایی کشور همچنان با سختی های زیادی مواجه 

هستند که این مشکالت، ارزش کار آنها را دوچندان می کند.

وزیر اطالعات: امنیت بی بدیل کشور باید حفظ شود

 مفقودی
کارت سبز خودروی سواری پراید مدل 1381 صبا جی تی ایکس به رنگ سبز یشمی متالیک به شماره موتور 
00412583 و شماره شاسی S1412281877471 به نام آقای علی هاشمی دیما جانکشی نام پدر هادی شماره 
شناسنامه 230 و شماره ملی 6309594591 به شماره انتظامی 72 – 364 ص 23 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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شادمان شهر مفهومي است بر وزن آرمان شهر که 
ترجمه اي بود از کلمه اتوپیا. اما شادمان شهر نه 
خیال پردازانه است و نه آرماني؛ طرحي است قابل 

اجرا در راستاي افزایش کیفیت زندگي ایراني.
اطالق مي شود که  اي  به جامعه  شادمان شهر 
مردمانش از نشاط اجتماعي برخوردارند، نشاطي 
اجتماعي،  تعلق  زندگي،  از  رضایت  احساس  که 
همبستگي و تعامالت اجتماعي مطلوب را افزایش 
مي دهد. شادمان شهر نه تنها سرشار از شادماني 
نه  پاکیزه است و آدمي در آن  و  زیبا  است، که 
تنها نسبت به گذشته خود گسسته و بریده نیست، 
بلکه امیدوارانه فرداي بهتري را رقم مي زند. در 
چنین فضایي، جامعه پویاست و امید به زندگي 
باال؛ چراکه نشاط اجتماعي کیفیت زندگي افراد 
جامعه را ارتقا مي دهد و به شیوه اي معنادار از 

آسیب هاي اجتماعي مي کاهد.
شادمان شهر زماني به وجود مي آید که شرایط 
اجتماعي، اقتصادي و سیاسي مطلوبي براي افراد 
جامعه فراهم شود به عبارت دیگر؛ آدمي احساس  
رضایت مندي دروني از شرایط مختلف زندگي اش 
داشته باشد. اما این احساس رضایتمندي دروني به 

راحتي در افراد ایجاد نمیشود...
... و براي رسیدن به شادمان شهر باید جنبه هاي 
مختلف روانشناختي، انسان شناختي و ... را مدنظر 
قرار داد. این شادي دروني به مرور به افراد جامعه 
آموخته میشود. به عبارت بهتر افراد شاد بودن و 

نشاط داشتن را یاد میگیرند.
ناگفته پیداست که بخشي از اجرایي کردن چنین 
طرحي برعهده مسئوالن و کارگزاران است. براي 
مثال، جهت آموختن شادي و نشاط به افراد جامعه، 
گروهها و نهادهاي زیادي به ویژه نهادهاي فرهنگي 
که نقش بزرگي در فرهنگسازي و نهادینه کردن 

ارزش ها دارند مسئول هستند. چرا که افزایش 
شادکامي در جامعه مستلزم آموزش و یادگیري 
است و چنین آموزشي مي تواند به شیوه مستقیم 
و یا غیرمستقیم یعني از راه مشاهده رفتار دیگران 
و الگوبرداري از آنان باشد. از سوي دیگر نیاز است 
که فضاي تفریحات سالم درون جامعه مهیا باشد. 
خانه اسباب بازي و امکانات تفریحي براي کودکان، 
سینما، پارک، و فضاهاي ورزشي از جمله امکاناتي 
هستند که استفاده از آنها پویایي، بالندگي رواني و 

شادماني افراد جامعه را میسر مي کند.
به کار  نهادهاي فرهنگي دست  تا زماني که  اما 
شوند و یا امکانات الزم فراهم شوند، ما باید منتظر 
بمانیم؟ و یا مي توانیم در هر جایي که زندگي 
مي کنیم با انتخاب نوع فعالیت روزانه و یا انتخاب 
نوع نگرش، کیفیت زندگي خود و دیگران را تغییر 

دهیم؟
بسیاري از افراد در جامعه امروز ما معتقدند که 
پول و امکانات ارتباط مستقیمي با میزان شادماني 

پول،  که  است  داده  نشان  ها  پژوهش  اما  دارد 
خودروي گران قیمت و امکانات تنها 10 درصد 
در میزان شادماني افراد موثرند و اگر افراد ثروتمند 
شاد هستند، به دلیل متغیرهاي دیگریست. شاید 
تصورش را هم نکنیم اما همان پژوهش ها نشان 
داده اند که 40 درصِد شادماني، تابع انتخاب هاي 
ماست و نوع فعالیت هاي روزانه و یا نوع نگرش که 
توسط خود فرد تعیین مي شود، کیفیت زندگي او 

را تغییر مي دهد.
هر که هستید، هرکجا هستید، در همین لحظه 
فقط یک انتخاب براي شادماني جامعه اي که در 
آن زندگي مي کنید داشته باشید و انتخابتان را 
اجرا کنید . سهم خود را در شادماني زندگي ایفا 
کنید. خود را دست کم نگیرید؛ همین که هستید، 
شدن  تر  شادمان  براي  بودنتان  که  کنید  باور 

زندگي، حیاتي است.
شاد باش و شاد زي
n.kiadeliri@gmail.com

انقالب  معظم  رهبر  بیانات  پژوهش  این  در 
ایران  اسالمی  انقالب  دستاوردهای  درباره 
به  مرتبط  محورهای  سازی،  و شاخص  بررسی 
و  پرسش ها  کانونی،  مؤلفه های  و  گردآوری  آن 
شبهه ها و مصادیق مربوط، استخراج و به استناد 

عین عبارات آورده شده است.
انقالب  معظم  رهبر  بیانات  پژوهش  این  در 
ایران  اسالمی  انقالب  دستاوردهای  درباره 
به  مرتبط  محورهای  سازی،  و شاخص  بررسی 
و  پرسش ها  کانونی،  مؤلفه های  و  گردآوری  آن 
شبهه ها و مصادیق مربوط، استخراج و به استناد 
دیگر  در بخش  است.  آورده شده  عبارات  عین 
تحلیل  زاویه  از  انقالب  معظم  رهبر  بیانات  نیز 

محیطی و آینده نگری بررسی شده است.
انقالب درباره دستاوردهای  بیانات رهبر معظم 
انقالب در دو شاخص مهم و کلی دسته بندی 
شده است که عبارت اند از دستاوردهای داخلی 

انقالب و دستاوردهای خارجی آن.
به  اجمالی  نگاهی  در  و  دیگر  بندی  دسته  در 
انقالب درباره دستاوردهای  بیانات رهبر معظم 
انقالب اسالمی ایران نیز، سه دستاورد کلی به 
دست می  آید: معرفت دینی، معرفت سیاسی و 
معرفت اخالقی. رهبر معظم انقالب در این باره 
کتاب  یک  مثل  را  انقالب  »وقتی  که  معتقدند 
باز کنید، در درون آن، فصول و سطور معرفت 
و  سیاسی  معرفت  دینی،  معرفت  دارد:  وجود 

معرفت اخالقی«.
انقالب،  داخلی  دستاوردهای  شاخص  درباره 
اسالم  محور »حاکمیت  به  انقالب  معظم  رهبر 
و ارزش  های دینی و معنوی با پیروزی انقالب« 
اشاره و تاکید می  کنند، حاکم شدن نظام دین-

مدار و نظام مبتنی بر تعالیم و هدایت اسالمی، 
اسالم  پرچم  اهتزاز  انسان،  کرامت  به  توجه 
زایل  و  کشور  در  قرآنی  جو  ایجاد  کشور،  در 

جمله  از  سیاست  از  دین  جدایی  افسانه  شدن 
دستاوردهای انقالب اسالمی ایران است.

مردم ساالری دینی و حکومت متکی به مردم، 
بی  وضع  از  خروج  و  مردم  مسئولیت  احساس 
استقالل  شدن  نهادینه  آینده،  به  توجهی 
رفع  و  ملی  عزت  کشور،  در  اسالمی  آزادی  و 
تحقیرشدگی تاریخی، اعتماد به نفس ملی و از 
بین رفتن خودکم بینی، افزایش آگاهی سیاسی 
مردم، گسترش کمی و کیفی خدمات به ملت، 
شکل  گیری حرکت  های پرجوش و خودجوش 
و  رشد  و  علمی  انقالب  ایجاد  علمی،  و  دینی 
توسعه علم و فناوری در کشور، ارتقای کمی و 
کیفی حوزه ها و دانشگاه ها، خودباوری علمی، 
گسترش روحیه تحقیق و شکوفایی استعدادهای 
دفاع  رشید  و  بزرگ  سرداران  ظهور  انسانی، 
مقدس، رونق گرفتن رسوم و سنت  های دینی، 
شکل گیری هویت ایرانی – اسالمی، آوردن هنر 
و معارف میان مردم، حکومت انتخابی به جای 

موروثی، فضای انتقاد و تذکر و اصالح به جای 
فضای امنیتی، عدالت محوری، گسترش امید و 
نشاط، یکپارچگی ملت و وحدت مسئوالن و باز 
شدن راه اندیشه از جمله دستاوردهای داخلی 
است که با بررسی مجموعه بیانات رهبر معظم 
اسالمی  انقالب  دستاوردهای  درباره  انقالب 

ایران به دست آمده است.
بررسی  از  که  خارجی  دستاوردهای  جمله  از 
بیانات رهبر معظم انقالب به دست آمده است 
ایران در مسائل عمده  اثرگذاری  از:  اند  عبارت 
منطقه، عزت نفس ایران در دنیا، تاثیرگذاری بر 
برخی انقالب  ها، شکسته شدن هیبت استکبار، 
استقالل  دنیا،  در  اسالم خواهی  امواج  ایجاد 
سیاسی، پیدا کردن جرئت مقابله با قدرت  های 
و  گر  سلطه   کشی  خط  شکستن  هم  در  دنیا، 
و  دنیا  در  دینداری  و  دین  رونق  پذیر،  سلطه 
سخن از عدالت و مظلومیت در منبرهای عظیم 

جهانی.

شادمان شهر؛ طرحي عملي براي افزایش کیفیت زندگيدستاوردهای انقالب اسالمی ایران از منظر رهبر معظم انقالب
* نسیم کیا دلیري
کارشناس ارشد مردم شناسي

دادنامه 
پرونده کالسه 9509986694100136 شعبه 8 شورای حل اختالف مجتمع امام 
خمینی )ره( شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9509976655800223 
خواهان : آقای میرفالح کاظمی اصل فرزند نعمت به نشانی لرستان – خرم آباد 
–کمربندی کوچه ماهیگیران یکم –پالک 32 خواندگان : 1-آقای ماشااله سوزنی 
به نشانی لرستان 2- خانم منیر سوری به نشانی لرستان –خرم آباد –خواسته : 

مطالبه وجه بابت خرید میوه و دیگر اقالم 
العاده جلسه شعبه  بتاریخ یکم آذر ماه یکهزارو سیصدو نود و پنج در وقت فوق 
است  امضاء کننده ذیل تشکیل  به تصدی  آباد  اختالف خرم  هشتم شورای حل 
پرونده کالسه 9509986694100136 از دفتر واصل و تحت نظر است با توجه 
به اوراق و محتویات ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت 

به صدور رای می نماید . 
به  نعمت  فرزند  کاظمی  فالح  میر  آقای  دادخواست  خصوص  در   : قاضی  رای 
مبلغ  مطالبه  خواسته  به  سوری  2-منیر  سوزنی  :1-ماشااله  خواندگان  طرفیت 
انضمام  به  خواسته  اصل  عنوان  به  غذایی  مواد  ثمن  بابت  ریال   6/000/000
به  غذایی  مواد  مقداری  داشته  اظهار  خواهان  توضیح  بدین  دادرسی  هزینه 
خوانده ردیف دوم فروخته که علی رغم مراجعات مکرر از پرداخت ثمن معامله 
به  خواندگان  محکومیت  تقاضای  دادخواست  تقدیم  با  لذا  نماید  می  امتناع 
محتویات  و  اوراق  به  توجه  با  ایحال  علی  است  نموده  را  معامله  ثمن  پرداخت 
ناحیه خواهان که  از  تعرفه شده  تقدیمی گواهی گواه  پرونده مفاد دادخواست 
در جلسه رسیدگی حاضر شده و مطابق با خواسته خواهان شهادت داده است 
اینکه به مجرد وقوع عقد بیع  و سوگند تکمیلی خواهان در جلسه رسیدگی و 
اصل  حاکمیت  به  توجه  با  و  شود  می  ثمن  مالک  بایع  و  مبیع  مالک  مشتری 
آگهی  طریق  از  دعوت  رغم  علی  خواندگان  اینکه  و  دین  بقا  در  استحصاب 
ای  الیحه  و  نشده  حاضر  رسیدگی  جلسه  (در  بودن  المکان  مجهول  )بدلیل 
و  ننموده  ارائه  خود  ذمه  برائت  بر  دال  مدرکی  و  دلیل  و  نداشته  ارسال  نیز 
و  تشخیص  وارد  را  خواهان  دعوای  شورای  اعضاء  مشورتی  نظریه  مالحظه  با 
مستندا به مواد 362 -1257 قانون مدنی و مواد 198-515-519 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379 و در اجرای 
ماده 9 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 1394 حکم به محکومیت خوانده 
مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   6/000/000 مبلغ  پرداخت  به  دوم  ردیف 
بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید  240/000 ریال 
لذا  نداشته  بیع مشارکتی  اینکه در عقد  به  نظر  اول  به خوانده ردیف  و نسبت 
متوجه ایشان نمی باشد و به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قرار رد دعوای 
از  بیست روز پس  اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف  و  خواهان صادر 
نظر  تجدید  قابل  دیگر  روز  بیست  و سپس  مرجع  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ 

خواهی در محاکم عمومی شهرستان خرم آباد می باشد. 

قاضی شورای حل اختالف خرم آباد – سلمان اسماعیلی.  

آگهی مفقودی 
سند مالکیت خودرو مینی بوس بنز کرم رنگ مدل 1363تیپ 309* به شماره 
پالک ایران 68-939ع34 و شماره موتور 33491110092062 و شماره شاسی 
37939150416419 به نام اقای پرویز فعله گری به شماره شناسنامه 1 و کد ملی 

3801603008 صادره از قروه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
 ورامین

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی سواری پیکان مدل 75با شماره پالک 466ج81ایران 
72با شماره موتور 1127447031و شماره شاسی 7446044مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مفقودی
سندکمپانی)فاکتورفروش(ماشین رنوسواری لوگان L90مدل 1388به رنگ سفید 
روغنی به شماره انتظامی 24-641د71به شماره موتور k4MA690D079741و 
مفقود  گودرزی  اکبر  علی  نام  شاسیNAPLSRALD91044290به  شماره 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
 شهرستان دزفول

مفقودی 
شماره  44و  187ب37ایران  شهربانی  82باشماره  مدل  پژوپارس  کمپانی  سند 
درجه  از  و  گردیده  22828214253مفقدر  موتور  شماره  82814005و  شاسی 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مفقودی 
سند،کارت و شناسنامه خودروی پراید به رنگ سفید به شماره پالک 344ج67 
ایران 28 و شماره موتور 3227483 و شماره  شاسیS1412288379548 به نام 

پروانه عبدی مفقود و ار درجه اعتبار ساقط است .
لرستان –کوهدشت  

اگهی مفقودی
برگ سبز ماشین وانت نیسان مدل 1383 به شماره شهربانی ایران 82-231ص62 
و شماره موتور 265455 و شماره شاسی D58090 به نام احمد رضا روائی مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی
خودروی   سبز(  مالکیت)برگ  شناسنامه  که  می رساند  اطالع  به  وسیله  بدین 
کامیونت-ون سیستم نیسان   تیپ 2400  مدل 1385 به  شماره موتور 338593 
و شماره شاسی  028103J به نام برهان سلیمانی مفقود گردید و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
کرمانشاه

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی وانت جیپ به شماره شهربانی 621/62ج26 و به شماره 

شاسی 013485 مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو کامیونت ون نیسان 2400 به شماره شهربانی ایران 72-356ق11 
و شماره موتور 521598 و شماره شاسی NAZPL140T1M229566 مفقود 

و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری جیپ به شماره شهربانی 424/69د22 به 

شماره شاسی PJ515B200774 مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
پالک  شماره  به  فارس  سیکلت  پیشرو   CDI125 سفر  موتورسیکلت  سند  اصل 
ایران 18771-588 و شماره موتور 2810195 و شماره تنه 0084019762 به نام 

اینجانب وحید نمکیشی مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
ابراهیم به  بالی فرزند سید  اینجانب سید علی رضا اسداله زاده  کارت دانشجوئی 
شماره دانشجویی 93124003 و شماره ملی 2050674971 از دانشگاه علم و فن 

آوری مازندران )بهشهر( رشته برق و قدرت مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پیکان به شماره شهربانی 665/82ق27 و 

به شماره شاسی 7843251 مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز موتورسیکلت سفر CDI125 پیشرو سیکلت فارس به شماره پالک ایران 
18771-588 و شماره موتور 2810195 و شماره تنه 0084019762 مفقود و 

فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی وانت نیسان به شماره شهربانی 542/72ب82 و به شماره 

شاسی 067854 مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
سندکمپانی و برگ سبز سواری ریو مدل 1390 به شماره انتظامی ایران 72-366و54 
و به شماره موتور 1109446 و به شماره شاسی NAS610022C1211955 به 

نام محدثه ذبیحی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
انتظامی  شماره  به  و  مدل 1394   LX سواری سمند  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  و   147H0162057 موتور  شماره  و  72-358ج61  ایران 
گردیده  مفقود  بائی  زاده  سهراب  محمد  نام  به   NAACJ1JW9FF515627

و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

دادنامه
پرونده کالسه 9109982670901588 شعبه 113 دادگاه کیفری دو شهرستان 

کرج )113 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9509972615300958
شاکی:

خانم طاهره مرآتی فشی فرزند ایرج با وکالت آقای مجید امیر کمالی فرزند داوود 
به نشانی نظرآباد   خ الغدیر جنوبی   نبش غدیر 2 ساختمان پزشکان آرمیتا طبقه 

6 واحد 12
متهم:

آقای علی اکبر سلیمی فرزند یداله ، مجهول المکان
اتهام: عدم رعایت مقررات ایمنی کار منجر به صدمه بدنی نسبت به حادثه دیده 

)خانم طاهره مرآتی 60 درصد(
رای دادگاه

دادگاه متهم آقای علی اکبر سلیمی، پیمانکار نصب شرکت آسانسور و پله برقی 
اسپادانا را به اتهام عدم رعایت نظامات و مقررات حفاظت و ایمنی در مورد نصب 
آسانسور منجر به صدمه به شاکیه خانم طاهره مرآتی فشی در مورخه 91/7/29 
پرونده  به مجموع محتویات  با عنایت  بدنی غیرعمدی  ایراد صدمه  و تسبیب در 
اظهارنظر  و  قانونی  پزشکی  گواهی  و  شاکیه  شکایت  شرح  شده  انجام  تحقیقات 
کارشناسان و کیفرخواست صادره ضمن احراز و اثبات بزهکاری و نظر به میزان 
از 10  به 60 درصد  درمان  و  اول کمری  مهره  از جهت شکستگی  متهم  تقصیر 
درصد صدم دیه کامل به استناد ماه 647 ق م اسالمی از جهت آسیب های وارده 
به کمر و زانو و استخوان جمعا به 60 درصد از 11 صدم دیه کامل به استناد 59 
ق م اسالمی در حق شاکیه محکوم می نماید تا ظرف مدت دو سال در حق شاکیه 
پرداخت نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در استان البرز 

است.51161 م/الف
رئیس شعبه 113 دادگاه کیفری دو کرج- اکبری ایرج

دادنامه
به تاریخ: 95/11/11                        کالسه:601/2/95                شماره 

دادنامه: 589 
مرجع رسیدگی: شعبه2 شورای حل اختالف اسالمشهر 

خواهان: بهرام رجب نیا     آدرس: اسالمشهر – خ امام موسی کاظم )ع(- عدالت 
13- پ 20- واحد 3و4 

خوانده: پرویز احمدی         آدرس: مجهول المکان 
موضوع: مطالبه وجه 

 گردشکار: در این پرونده خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم نموده است 
که شورا با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به صدور 

رای می نماید./
)) رای شورا ((

احمدی   پرویز  آقای  خوانده  طرفیت  به  نیا  رجب  بهرام  آقای  دعوی  در خصوص 
خسارت  انضمام  به  ریال  میلیون  نود  یکصدو  مبلغ  به  وجه  مطالبه  خواسته  به 
داشتند  اظهار  خواهان  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  تادیه  در  تاخیر  و  دادرسی 
که خوانده متعهد شده بودند که برای همسرم ویزای خارج از کشور تهیه نماید 
به درخواست خوانده به نام ایشان در بانک حکمت ایرانیان افتتاح حساب کردم و 
مبلغ 626/860/000 ریال به حساب ایشان واریز کردم نظر به اینکه خوانده حدود 
مبلغ 43 میلیون تومان از حساب مذکور برداشت کردند ولیکن متعهد خویش عمل 
نکردند لذا در خواست محکومیت خوانده به پرداخت قسمتی از بدهی شان به بنده 
به مبلغ 19 میلیون تومان را دارم خوانده نیز علیرغم ابالغ قانونی در جلسه شورا 
حضور نیافته و الیحه ای نیز ارسال ننموده اند بنابراین شورا با توجه به محتویات 
پرونده و اصول و اسناد ارائه شده از سوی خواهان و استعالم از بانک مربوطه دعوی 
خواهان را وارد دانسته و با استناد به مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ نوزده میلیون تومان به عنوان 
اصل خواسته و به انضمام مبلغ 3/770/000 ریال هزینه دادرسی و تاخیر در تادیه 
از تاریخ دادخواست 95/9/15 لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم 
می دارد رای صادره غیابی وظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
و پس از 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم اسالمشهر می باشد. 

م/ الف 2518
خادمی ممان-  قاضی شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان اسالمشهر

اصالحیه
آگهی ابالغ به شماره 2352 به شماره بایگانی 950288 شعبه 1 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان بهارستان که در تاریخ 4 بهمن سال جاری چاپ شده بود نام 
خوانده اشتباه چاپ شده نام صحیح خوانده محمود برزو می باشد که بدینوسیله 

تصحیح میگردد. 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون
 ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139560324009006956-1395/10/13 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
فرزند  رایانی  عزت  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  بوشهر  ثبتی  واحد 
علی باش به شماره  شناسنامه 12 صادره از بوشهر به شماره ملی 3501214812 
در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 186/84 مترمربع پالک 164فرعی از 2099 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک اصلی11و2099/82 واقع در بخش دو بوشهر 
خریداری از مالک رسمی علیباش رایانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول  قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف:2183 
244973 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر

تاریخ انتشار نوبت اول:1395/11/4
تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/11/19

آگهی
شماره :18346 

تاریخ :95/10/28 
 95/9/30  /139560301022011309 شماره  رای  مفاد  اسناد  به  اینکه  نظربه 
هیت رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط 
کریم بر حسب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد 
سند رسمی منبی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات متقاضی  رضا سلیمی فرزند 
اسد به شماره شناسنامه 5815 صادر از تهران نسبت به ششدانگ یک قطه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 499/30 متر مربع به پالک فرعی مفروز و مجزی شده 
از پالک 108 فرعی قطعه تفکیکی 148 اصلی واقع در قریه رباط کریم حوزه ثبتی 
شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی مهدی بختیاری محرز گردیده لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 10 روز آگهی میشود ،در صورتیکه شخص 
یا شخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه عتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید 
اخذا نماید تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موکول به ارائه حکم قطی دادگاه 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدهی  گردد 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ودر هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود 
تاریخ انتشار نوبت اول 95/11/4 

تاریخ انتشار نوبت دوم 95/11/19  م الف 2147 
کفیل اداره ثبت رباط کریم ابولفظل محمد حسینی 

آگهی اجرائیه
شورای  قاضی  ازشعبه  مورخه95/7/11صادره  دادنامه25/4/95احکام  موجب  به 
حل اختالف باغملک محکوم علیه آقای یعقوب فرهادی فردفرزندخیبرکه مجهول 
خواسته  اصل  بابت  مبلغ180435365ریال  پرداخت  به  محکوم  بوده  المکان 
ومبلغ2500000ریال بابت هزینه دادرسی تازمان اجرای حکم درحق محکوم له 
علیه  لذامحکوم  بوده  المکان  مجهول  که  فرفرزندبخشعلی  عادلی  امیدعلی  آقای 
اجرای  به  ومکلف  ملزم  نشرآگهی  اجرائیه ظرف10روزازتاریخ  ابالغ  مذکورازتاریخ 
ازسوی  مدنی  احکام  اجرای  قانون  طبق  صورت  باشددرغیراین  می  مفاداجرائیه 

اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف اقدام خواهدشد.
شماره م.الف)7/95/246(

بازپرس وقاضی شورای حل اختالف باغملک-بهنام انصاری

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
سید جعفر طیبی به ش ش 1174    به شرح دادخواست به کالسه 1/95/2711 
ش این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سید محمد طیبی     به ش ش 242 در تاریخ 1395/9/14اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-متقاضی )پسر متوفی (

2-سید مرتضی طیبی فرزند سید محمد ش ش 14 صادره از ساری پسر متوفی 
3-سید مصطفی طیبی فرزند سید محمد ش ش 4 صادره از ساری پسر متوفی

دختر  ساری  از  محمد ش ش 14388 صادره  فرزند سید  مریم طیبی  4-سیده 
متوفی

5-سیده ربابه طیبی فرزند سید محمد ش ش 1090 صادره از ساری دختر متوفی
6-سیده خدیجه طیبی فرزند سید محمد ش ش 6 صادره از ساری دختر متوفی

7-زبیده روحی پایین دزائی فرزند علی ش ش یک صادره از ساری همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد 
مسئول دفتر شعبه اول   شورای حل اختالف  ساری 

مفقودی
 برگ سبز خودرو سواری پژو 405جی . ال . ایکس . آی 8/1مدل 1383به رنگ 
مشکی متالیک با شماره پالک 16-631ط12 با شماره موتور 819715و شماره 
شاسی 83035998به مالکیت ابوالفضل اسمعیلی و وکالت رسمی عبدالعلی فضلی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 
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استفاده از ظرفیت گردشگری 
برای افزایش قدرت ملی 

میراث  سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون 
فرهنگی و گردشگری گفت: دولت تدبیر و امید با 
انتخاب مسیر گفت وگو در تالش است از ظرفیت 

گردشگری برای افزایش قدرت ملی استفاده کند.
زهرا احمدی پور دیروز در مراسم افتتاحیه دهمین 
حضور  با  که  گردشگری  بین المللی  نمایشگاه 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و جمعی از سفرا و 
بخش های خصوصی فعال در گردشگری در محل 
نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد، إظهار داشت: 
برگزاری این نمایشگاه نشان می دهد که ما در کشور 

امنی هستیم.
مسیر  انتخاب  با  امید  و  تدبیر  دولت  افزود:  وی 
گفت وگو در تالش است از ظرفیت گردشگری برای 

افزایش قدرت ملی استفاده کند.
رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصریح 
کرد: این عزم جدی در دولت وجود دارد و امنیت و 

صلح پایدار در منطقه فراهم خواهد شد.
احمدی پور گفت: این نمایشگاه تأکید بر این دارد 
که ایران سرزمین تمدن و تنوع است و ما در این 

بستر توانایی داریم گردشگری را تقویت کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد که در آینده ای نه چندان 
دور ایران به عنوان مهم ترین مقصد گردشگری دنیا 

معرفی شود.
مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری کشور هم 

در این مراسم به میهمانان خیر مقدم گفت.
نمایشگاه  دوره  دهمین  موحد  رحمانی  گفته  به 
بین المللی گردشگری در 11 سالن از نمایشگاه بین 

المللی به مدت 4 روز برقرار خواهد بود.

اجرای طرح حیاط پویا 
در 25 هزار مدرسه 

و  آموزش  وزارت  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون 
پرورش با اشاره به اجرای طرح حیاط پویا در 25 
راستای  در  برنامه هایی  کرد:  اظهار  مدرسه  هزار 
توسعه سواد حرکتی و سبک زندگی سالم دانش 

آموزان طراحی و در دست اجرا داریم.
مهرزاد حمیدی اظهار کرد: در حال حاضر 33 هزار 
دبیر تربیت بدنی در زمینه تحقق اهداف آموزشــی 
در  آموزان  دانش  جسمی  و  روانی  بهداشــت  و 

مدارس فعالیت می کنند.
وی افزود: آموزش و اجرای مطلوب درس تربیت 
بدنی در راستای توسعه سواد حرکتی و ســبک 
و  دنبال می شود  آموزان  دانش  در  زندگی سالم 
معاونت تربیــت بدنی و سـالمت وزارت آموزش 
و پرورش بــا درک عمیق از ناهنجاریهای قامتی 
دانش آموزان که ناشی از سبک زندگی غیرفعال، 
کم تحرکی، کم توجهی خانواده ها و سایرنهادهای 

مسئول است فعالیتهایی را ترتیب داده است.
و  آموزش  وزارت  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون 
کیفیت  دوره های  برگزاری  اینکه  بیان  با  پرورش 
در  در سراسر کشور   بدنی  تربیت  بخشی درس 
فعالیتهای  گفت:  است  شده  انجام  راستا  همین 
دبیرخانه ها و گروه های آموزشی درس تربیت بدنی، 
برگزاری جشنواره الگوی برتر تدریس درس تربیت 
قامتی«  »راست  دستورالعمل طرح  ابالغ  و  بدنی 
جهت اجرا در مدارس و کانونهای حرکات اصالحی 
از سال 1392 مدنظر قرار داشته است. در این زمینه 
824 کانون درون مدرسه ای و 320 کانون برون 
مدرسه ای  در سال تحصیلی 1395-1394 مشغول 
فعالیت بوده اند و ارزیابی ساالنه تقریبی 700 هزار 
دانش آموز انجام شده است.حمیدی ادامه داد: عالوه 
تربیت  دوره  برگزاری  مشترک  برنامه های  این  بر 
مدرس حرکات اصالحی به منظور آشنایی با تازه 
و  ترویج  و  اصالحی  علمی درحوزه حرکات  های 
آموزش به سایر معلمان تربیت بدنی طی هماهنگی 
و مکاتبه با سازمانهای داخلی در آموزش و پرورش 
از جمله سازمان نوسازی انجام شده است.وی به 
با  مدرسه ای  درون  ورزشی  المپیادهای  برگزاری 
حضور بیش از چهار میلیون و 500 هزار دانش آموز  
اشاره کرد و گفت: اجرای طرح حیاط پویا نیز در 
25 هزار مدرسه اجرا شد. عالوه بر این شاهد اجرای 
از سه میلیون  با حضور بیش  نرمش صبحگاهی 
تربیت بدنی و سالمت  بودیم.معاون  دانش آموز  
کانونهای  طرح  افزود:  پرورش  و  آموزش  وزارت 
مختلف  رشته های  در  مدرسه ای  درون  ورزشی 
ورزشی نیز از سال گذشته کلید خورد و مدارس 
غالبا در شیفت دوم خود پذیرای دانش آموزان در 
8000 رشته کانون هستند و در سطوح باالتر  به 
کمک معلمان متخصص به کانون های ورزشی برون 
مدرسه ای هدایت می شوند. در تمام این فعالیت ها 
تالش کردیم تا ورزش را به کف حیاط مدارس ببریم 

و فعالیتهای ورزشی را مدرسه محور کنیم.

زنان 6 برابر بیشتر از مردان به 
سرطان مبتال می شوند

محققان انجمن سرطان انگلیس با توجه به روند 
افزایش ابتالی زنان به سرطان، تخمین می زنند تا 
سال 2035، زنان 6 برابر بیشتر از مردان به سرطان 
مبتال شوند.آخرین تحقیقات دانشمندان نشان داده 
است زنان چند برابر بیش از مردان به سرطان دچار 

می شوند که از شیوه زندگی غلط نشأت می گیرد. 
اشتغال زنان و در پی آن بی خوابی های پی در پی در 
حالی که متأهل هستند و فرزندی نیز دارند موجب 
شده است دغدغه فکری زنان افزایش یابد و آنها 

بیش از توانایی خود انرژی بگذارند.
تحمل استرس و فشارهای زیاد در محل کار و از 
دست دادن فرصت برای آشپزی و تهیه غذای سالم 
منجر شده است زنان بیش از مردان در خطر ابتال 
به سرطان قرار بگیرند. چاقی ناشی از بی تحرکی، 
عدم مصرف غذاهای سالم و فشارهای عصبی نیز 
این احتمال را بیش از قبل افزایش می دهد. این 
در حالیست که بعضی از زنان بیش از مردان سیگار 
می کشند؛ تمام این ها باعث می شود زنان در معرض 
سرطان سینه،  تخمدان، کبد و ریه باشند و چندین 

برابر بیش از مردان مبتال شوند. 

طرح بخشودگی جرایم، کمک 
به فعالیت و رونق اقتصادی کارگاه هاست

مدیرکل تامین اجتماعی استان خراسان رضوی گفت: هدف اصلی این 
سازمان از اجرای طرح بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب کمک 

به فعالیت و رونق اقتصادی کارگاه ها و شرکت هاست .
به گزارش پیام زمان از سازمان تامین اجتماعی، محمد قوامی افزود: در 
دوره اول که خردادماه سال جاری این طرح ابالغ شد، 877 درخواست 
از سوی کارفرمایان ثبت شد که مجموع بدهی های آنها 53 میلیارد تومان 

برآورد شد. ا
وی ادامه داد: با ابالغ مجدد این طرح از دی ماه که با اصالحاتی همراه بود، 
تاکنون 273 کارگاه درخواست خود را ثبت کرده اند و مجموع بدهی های 
آنها 71میلیارد و 730 میلیون تومان است که بسیاری از آنها کارگاه هایی 

هستند که در مرحله اول حایز شرایط نشده بودند. 
قوامی گفت: استقبال کارفرمایان از این طرح خوب بوده، اما با توجه به 
مطالبات معوقی که سازمان دارد هنوز ظرفیت های زیادی در این زمینه 
مشاهده می شود و باید شاهد استقبال بیشتری از کارگاه ها و کارفرمایان 
از همان  افزود:  استان خراسان رضوی  تامین اجتماعی  مدیرکل  باشیم. 
لحظه ای که این طرح ابالغ شد، از همه ظرفیت های خود برای اطالع رسانی 
و  برون سازمانی  نهادهای  با  متعدد  برگزاری جلسات  کارفرمایاناز جمله 

تشکل های کارفرمایی بهره بردیم. 

سالمت خون های اهدایی ایران باالتر
 از آمریکاست

مدیرعامل سازمان انتقال خون ضمن تشریح برخی از دستاوردها و اقدامات 
سازمان انتقال خون طی سه سال گذشته، بر لزوم فرهنگ سازی و ساختن 

نسل جدید اهدا کنندگان خون در کشور تاکید کرد.
دکتر علی اکبر پور فتح ا... در نشستی خبری گفت: وظیفه سازمان های 
انتقال خون در دنیا بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی تامین خون 
کافی و سالم است. در زمینه کافی بودن خون باید گفت که این شاخص 
به معنای آن است که دسترسی به خون و فرآورده های خونی فراهم باشد. 
سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده که 150 هزار مرگ مادر در حین 
زایمان یا بارداری به دلیل عدم دسترسی به خون ایجاد می شود. بر این 
اساس با تامین خون کافی می توان از این تعداد مرگ و میر جلوگیری کرد.
وی افزود: شاخص سالمت خون نیز به این معنی است که از سالم بودن 
خون تامین شده اطمینان داشته باشیم که در کشور ما خوشبختانه در هر 
دو مقوله وضعیت بی نظیری داریم و در این شاخص ها همپای کشورهای 
توسعه یافته هستیم؛ به طوریکه در زمینه کفایت خون حدود 27 واحد 
اهدای خون به ازای هر 1000 نفر داریم که ساالنه حدود 2 میلیون و 100 
هزار واحد خون را در بر می گیرد. حال در کشورهای پیشرفته این شاخص 
36 واحد به ازای هر 1000 نفر است که البته روند آن رو به کاهش است 

چرا که دنیا به سمت انتقال خون محافظه کارانه می رود.
پور فتح ا...با بیان اینکه ما معتقدیم میزان اهدای خون مان همان شاخص 
خودکفایی است، گفت: خوشبختانه در سال گذشته کمبودی در زمینه 
خون و فراورده های خونی در مراکز درمانی نداشتیم و از طرفی در سال 
جاری هم شاخص مصرف خون در کشور هیچ گاه از 5 تا 7 برابر مصرف 
روزانه کمتر نبوده است. در عین حال ما برای پاسخ به بحران ها شبکه خون 
سراسر کشور را به صورت روزانه مدیریت می کنیم و همیشه 7 برابر مصرف 

خون و فرآورده های خونی ذخیره خون داریم.
مدیرعامل سازمان انتقال خون ادامه داد: در زمینه سالمت خون نیز برنامه 
پاالیش پالسمای خون را در دست اجرا داریم که بر اساس آن پالسمای 
ایرانی را برای تبدیل به داروهای مشتق از پالسما به خارج از کشور ارسال 

می کنیم و در آنجا این پالسما مورد بررسی قرار می گیرد.
وی افزود: بر این اساس نتایج مربوط به 2.5 میلیون پالسمایی که طی سه 
سال در خارج از کشور تبدیل به محصول شده اند، نشان داده که ما تنها 
دو مورد هپاتیت A، دو مورد HCV، 43 مورد پاراویروس B19 داشتیم 
و هیچ موردی از هپاتیت B در آنها نبوده است. بر اساس این نتایج و در 
مقایسه آنها با سایر کشورها سطح امنیت خون در کشور ما برابر با اتحادیه 

اروپاست و سطح سالمت خون مان هم باالتر از کشور آمریکا بوده است.

مجازات ها هیچ ضربه ای 
به بنیان قاچاقچیان نمی زند 

جانشین فرمانده ناجا گفت: یکی از بزرگترین باراندازهای توقف و بازارهای 
توزیع کاالهای قاچاق در پایتخت است که کیلومترها از مرزهای کشور 
فاصله دارد، باید تالش کنیم که از ورود کاالهای قاچاق به داخل مرزها 

جلوگیری کنیم تا از ورود این اجناس به بازار تهران هم جلوگیری شود.
سردار اسکندر مومنی در همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
در ستاد مرکزی ناجا برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: ناجا در راستای 
برخورد با قاچاق کاال و ارز، قرارگاه مبارزه با قاچاق کاال و ارز را راه اندازی 

کرده که فعالیت این قرارگاه در سال 96 هم ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به دستاوردها و کشفیات امسال ناجا اظهارکرد: کشفیات ما در 

این حوزه نسبت به سال قبل 50 درصد افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه در پرونده های باالی 500 میلیون تومان 107 درصد 
افزایش کشف داشته ایم، گفت: در پرونده های بین 100 تا 500 میلیون 
تومان هم افزایش 74 درصدی داشته ایم. پلیس تمرکز اطالعاتی خوبی 
درباره باندها و مبادی ورودی کاالی قاچاق دارد و مرزها و مبادی ورودی نیز 
رصد می شود.به گفته جانشین فرمانده ناجا، تمرکز پلیس بر مرزهای آبی 
و خاکی است و آمار کشفیات هم نشان می دهد که هدف گذاری پلیس 
درست بوده است.مومنی در پاسخ به سوالی درباره تجهیزات استفاده شده 
در مرزها نیز گفت: با توجه به حجم ورود کاالی قاچاق به کشور و به منظور 
جلوگیری از ورود این کاالها باید از تجهیزات به روز از جمله دستگاه های 
مجهز استفاده شود که عالوه بر بازرسی های دقیق از ترافیک در مرزها نیز 
جلوگیری شود .سردار مومنی ادامه داد: جدا از این فرآیند ورود و خروج 
کاالها نیز باید به صورت هوشمند در بیاید و از کارهای دستی پرهیز شود 

چراکه عامل انسانی احتمال خطا دارد و کار را هم زمانبر می کند.
جانشین فرمانده ناجا ابراز امیدواری کرد که خالءهای قانون مبارزه با کاال و 
ارز برطرف شود.وی اضافه کرد: خالء قانونی که داریم این است که مجازات 
ها هیچ ضربه ای به بنیان قاچاقچیان نمی زند و راههای دور زدن قانون 
وجود دارد .مومنی با بیان اینکه تمرکز ما برای جلوگیری از فعالیت باندهای 
 بزرگ در مرزهاست، اظهارکرد: ساماندهی کولبران هم در این برنامه جا
 می گیرد و امیدواریم که با ساماندهی این موضوع کولبران هم تعیین 

تکلیف شوند.

سرشماری وضعیت سالمت ایرانیان
 

قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: یکی از اقدامات مهم 
طرح تحول سالمت، سرشماری سراسری وضعیت سالمت ایرانیان است که 
در تمام حاشیه شهرها و اغلب شهرهای کوچک تمام شده و اکنون در تهران 

و شهرهای بزرگ در حال اجراست.
بهداشتی،  بزرگ  طرح  این  اجرای  از  هدف  کرد:  اظهار  حریرچی  ایرج 
پیشگیری از بروز بیماری ها به خصوص بیماری های غیر واگیر و ارتقای 
سالمت همه آحاد ایرانیان با ارائه خدمات فعال از سوی وزارت بهداشت 
است.وی گفت: در گذشته خدمات سالمت وزارت بهداشت فقط در روستاها 
به صورت فعال و با مراجعه بهورزان و ماموران وزارت بهداشت انجام می شد 
اما با اجرای این طرح خدمات بهداشتی در شهرها نیز فعال می شود و اگر 
مردم به مراکز و پایگاه های بهداشتی مراجعه نکنند، داوطلبان سالمت و در 

مرحله بعد مراقبان سالمت به در خانه مردم مراجعه می کنند.

خبرخبر

در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
جمع خبرنگاران با بیان اینکه موضوع ناباروری 
که  بود  دولت  این  وعده های  از  دیگر  یکی 
توانستیم در بخش دولتی حمایت 85 درصدی 
هزینه ها را داشته باشیم اما این خدمت ناقص 
است و امیدواریم در دولت بعد به مرحله خوبی 

برسد.
سیدحسن قاضی زاده هاشمی اظهار کرد: طرح 
تحول سالمت که حدود دو سال و نیم از عمر 
آن می گذرد، دستاوردهای نسبی خوبی نیز در 

پی داشته است.
وی ادامه داد: اگرچه معوقات بیمه ها و مطالبات 
ما یک مقدار شیرینی را به کام ارائه دهندگان 
است،  کرده  تلخ  پزشکان  و  پرستاران  خدمت، 
قرار  مردم  اختیار  در  که  از سطح خدمتی  اما 
شاید  و  سرعت  همان  با  و  نشد  کم  می دادند 

کیفیت بهتر خدمات ادامه پیدا می کند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور 
باقی  این است که  خاطرنشان کرد: تصور من 
بعد  دولت  در  باید  را  زنجیره  این  حلقه های 
که  بیاید  در  اجرا  به  ان شاا...  تا  باشیم  شاهد 
اهم آن به دندانپزشکی و مشکالت مردمی در 
حوزه سالمت مربوط می شود که باید رفع شود.
یکی  ناباروری  موضوع  کرد:  تاکید  هاشمی 
دیگر از وعده های این دولت بود که توانستیم 
در بخش دولتی حمایت 85 درصدی هزینه ها 

ناقص است و  این خدمت  اما  باشیم  را داشته 
امیدواریم در دولت بعد به مرحله خوبی برسد.

زیرساخت ها  توسعه  در جهت  کرد:  اضافه  وی 
نیز خیلی خوب کار شد و حدود 21 هزار تخت 
کشور  بیمارستانی  مجموعه  به  بیمارستانی 
بندرگز  شهرستان  در  نیز  امروز  و  کرد  اضافه 
در استان گلستان بیمارستان مجهز و خوبی را 

افتتاح خواهیم کرد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور 
چون  می کنم  فکر  من  کل  در  کرد:  تصریح 
بخشی  هستیم،  فجر  مبارک  دهه  روزهای  در 

امروز  داشتیم  پیش  آرزوهایی که 38 سال  از 
برآورده شده اما بخشی از آن روی زمین است 

که همه باید کمک کنند.
و  نیز همکاری کنند  اگر مردم  هاشمی گفت: 
توجه  پیشگیری  و  بهداشت  موضوع  به  بیشتر 
کنند و می توانیم یک نظام سالمتی را متناسب 
با عیار انقالب اسالمی و سابقه ملت عزیز ایران 

در کشور شاهد باشیم.
وزارت  بیمه ای  مطالبات  خصوص  در  وی 
از هشت هزار میلیاردی  تاکید کرد:  بهداشت، 
که  کرد  تصویب  بیمه ها  برای  مجلس  که 

پرداخت کنند تا امروز یک هزار و 250 میلیارد 
را توانستیم دریافت کنیم و انتظار داریم که در 
به  قولی که  به  توجه  با  پایانی سال  هفته های 
ما دادند، اتفاقات خوبی در این حوزه رخ دهد.

بیمه های دولتی،  بر  اضافه کرد: عالوه  هاشمی 
تامین اجتماعی نیز که حق بیمه را دریافت کرده 
موظف است که در قبال خریدی که انجام داده، 
هزینه را پرداخت کند که در این بعد نیز با توجه 
به اینکه مردم حق بیمه را پرداخت کردند خیلی 
زشت است که از سال گذشته هنوز دانشگاه های 

ما مطالبات داشته باشند.
مطالبات  تنها  مطالبات  این  کرد:  اضافه  وی 
به  ما  که  است  بدهی  بلکه  نیست  دانشگاه 
داریم که شامل کارکنان و کسانی  شرکایمان 
است که به ما امکاناتی دادند و یا پیمانکارانی 
که پروژه ها را اجرایی کردند که باید رد دیون 

انجام شود.
به  که  است  انتظار  کرد:  تاکید  بهداشت  وزیر 
از  و  کنند  عمل  قانون  اساس  بر  خود  وظیفه 
قانون تخطی نکنند و امیدوارم هفته های آینده 

هفته های بهتری در این بخش باشد.
در  خبرنگاری  سوال  به  پاسخ  در  هاشمی 
پرستاران  امیدوارم  گفت:  پرستاران،  خصوص 
پایان  از  قبل  را  مطالباتشان  بتوانند  نیز  عزیز 
سال دریافت کنند به شرطی که بیمه ها بدهی 

خود را پرداخت کنند.

وزیر بهداشت:

حمایت از درمان ناباوری یکی از وعده های دولت بود  

جزییات توزیع »سبد حمایت غذایی« 
بین نیازمندان 

مرحله  توزیع  از  اجتماعی  فاه  ور  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
دوم بسته های حمایت غذایی در میان نیازمندان طی چند 

روز آینده خبر داد.
احمد میدری ، به اعالم جزئیات توزیع بسته های حمایت 
نهادهای  پوشش  تحت  اقشار  و  نیازمندان  ین  غذایی 
پیامکی  جاری  هفته  در  کرد:  اظهار  و  پرداخت  حمایتی 
به مشموالن ارسال می شود تا برای دریافت بن کار های 

حمایت غذایی اقدام کنند.
وی افزود: طرح توزیع بسته های امنیت غذایی از تیر ماه 
سال 93 آغاز و تا کنون هفت مرحله به واجدین شرایط 
ارائه شده است. اکنون برای توزیع مرحله جدید این بسته 

ها منتظر دریافت بودجه از دولت هستیم.
با  معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی 
این  دریافت  مشمول  نفر  میلیون   11 حدود  اینکه  بیان 
بسته ها هستند عنوان کرد: این حمایت در قالب کارت های 
تا  گیرد  قرار می  محروم  خانواده های  اختیار  در  اعتباری 
مشخص  فروشگاه های  و  تعاونی ها  به  مراجعه  با  بتوانند 

شده مواد غذایی مورد نیاز و معین را خریداری کنند.
میدری ادامه داد: ارزش هر بسته  غذایی برای خانوار تک 
نفره در هر مرحله از توزیع بسته حمایت غذایی، سیصد 
هزار ریال، خانوار دو نفره ششصد هزار ریال و خانوارهای 
بیش از دو نفر، به ازای هر نفر اضافی یکصد هزار ریال و 
ریال  هزار  دویست  و  میلیون  یک  حداکثر  خانوار  هر  در 

تعیین شده است.

برگزاری جشنواره ملی ازدواج
 نیمه دوم اسفند ماه 

و  ورزش  وزارت  خانواده  تعالی  و  ازدواج  دفتر  مدیرکل 
دوم  نیمه  در  ازدواج  ملی  جشنواره  برگزاری  از  جوانان 

اسفند ماه سال جاری خبر داد.
برگزاری  خصوص  در  صبحی  ناصر  فارس،  گزارش  به 
جشنواره ملی ازدواج در سال جاری گفت: نیمه دوم اسفند 

ماه جشنواره ملی ازدواج و خانواده برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: قرار بود این جشنواره آذر ماه برگزار شود 
که به دلیل برخی مشکالت امکان پذیر نشد اما برگزاری 
این جشنواره برای نیمه دوم اسفند قطعی شده است و به 
تأخیر نمی افتد.ناصر صبحی مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی 
برگزاری  از  این  از  پیش  و جوانان  ورزش  وزارت  خانواده 
که  بود  داده  خبر  ازدواج  هفته  با  همزمان  جشنواره  این 
گفت »به دلیل استقبال بیش از حد و تقاضاهای متعدد 
متقاضیان قرار شد این جشنواره با تأخیر برگزار شود و با 
توجه به در پیش بودن ماه های محرم و صفر امیدواریم بعد 
از این ایام و در اواخر آذرماه شاهد برگزاری این جشنواره 

باشیم«؛ اما این جشنواره در آذرماه هم برگزار نشد.

سند امنیت زنان در انتظار تصمیم 
سازمان مدیریت

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: جلسه 
سه جانبه ای را با وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه  
برای مشخص کردن وضعیت سند امنیت زنان در روابط 
برنامه  سازمان  تصمیم گیری  منتظر  و  داشتیم  اجتماعی 
سند  این  ابالغ  و  تصویب  نحوه  مرجع،  درباره  بودجه  و 
هستیم.شهیندخت موالوردی ، افزود: متن سند راهبردی 
چراکه  ارایه شد  بودجه  و  برنامه  سازمان  به  زنان  امنیت 
در ماده 227 برنامه پنجم توسعه، مرجع تصویب و ابالغ 
این سند مشخص نشده و تنها به دولت وظیفه تدوین آن 

سپرده شده است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: احتمال 
دارد سازمان مدیریت و برنامه ریزی سند امنیت زنان در 
روابط اجتماعی را به دولت ارائه دهد تا در هیات وزیران 
مصوب شود البته پیشنهاد داده ایم که این سند در ستاد 

ملی زن و خانواده تصویب شود.
وی با بیان اینکه اقدامات زیادی برای تدوین سند امنیت 
زنان انجام شده است، گفت: این سند ابتدا درباره امنیت 
زنان و کودکان در روابط اجتماعی بود که بخش کودکان 

آن جدا و به مرجع ملی حقوق کودک واگذار شد. 
بینی های  پیش  از  یکی  شد:  تصریح  پایان  در  موالوردی 
ما در سند برنامه ششم توسعه اجرایی شدن سند امنیت 
زنان است و دستگاه هایی که در این سند برای آنها تعیین 
آن،  راهبردهای  و  سیاست ها  اساس  بر  باید  شده  تکلیف 

برنامه عملیاتی ارائه دهند. 

 2700 پرداخت  از  پرورش  و  آموزش  وزیر 
میلیارد تومان از معوقات فرهنگیان خبر داد.

فخرالدین دانش آشتیانی با اشاره به اینکه یکی 
در  یازدهم  دولت  دستاوردهای  مهمترین  از 
حوزه آموزش و پرورش به روز رسانی معوقات 
جامعه فرهنگیان کشور است گفت: هنگامی که 
من در وزارتخانه آموزش و پرورش مستقر شدم 
به  تومان  میلیارد  مبلغ 4000  با کمک دولت 
صورت اوراق دریافت کرده و سعی کردیم که 
2700 میلیارد تومان از این مبلغ را با همکاری 
و  نقد کرده  پول  به  تبدیل  اقتصادی  نهادهای 

معوقات همه فرهنگیان را پرداخت کنیم.
خدمت  پاداش  و  معوقات  داد:  ادامه  وی 
بازنشستگان تا پایان سال 94 و  معوقات حق 
و همچنین  آزاد  نیروهای  و  التدریس شاغالن 
پایان  تا  فروردین  از  را  معلمان  سرباز  حقوق 
که  معوقاتی  ایم.  کرده  پرداخت   95 ماه  دی 
دولتی  غیر  مدارس  حمایتی  بسته های  برای 
اگرچه  ایم،  کرده  پرداخت  نیز  را  است  بوده 
آن  پیگیر  که  دارند  مطالباتی  هنوز  فرهنگیان 

ها هم هستیم و امیدواریم بتوانیم قدم هایی را 
در این جهت برداریم.

دولت  در  کرد:  اظهار  پرورش  و  آموزش  وزیر 
قابل  افزایش  معلمان  حقوق  امید  و  تدبیر 
هم  آینده  در  امیدواریم  داشته،  مالحظه ای 
خدمت  فرهیخته  قشر  این  به  بیشتر  بتوانیم 

کنیم.
عدالت  بحث  خصوص  در  آشتیانی  دانش 
و  آموزش  وزارت  دستاوردهای  و  آموزشی 
آموزشی  عدالت  توسعه  حوزه  در  پرورش 
افزایش پوشش تحصیل و فراهم کردن  گفت: 
جمله  از  آموزش  به  همگانی  دسترسی  سطح 
برنامه های وزارتخانه آموزش و پرورش است که 
محروم،  مناطق  در  امر  این  به  دستیابی  برای 
طرح هایی برای جذب تمامی دانش آموزان الزم 
التعلیم و شناسایی و جذب کودکان بازمانده از 

تحصیل با تاکید بر دختران داشته ایم.
خوشبختانه  اینکه  به  اشاره  با  آشتیانی  دانش 
اجرای  از  خوبی  نتایج  امید  و  تدبیر  دولت  در 
این طرح ها داشته ایم  اظهار کرد:  امسال 109 

هزار و 800 نفر از کودکان الزم التعلیم را تحت 
خوشبختانه  و  داده ایم  قرار  تحصیلی  پوشش 
درصد پوشش تحصیلی کشور ایران در مقایسه 
با کشورهای دیگر درصد قابل توجهی است، به 
االن 98.6 درصد  تا  ابتدایی  طوریکه در دوره 
التعلیم  الزم  آموزان  دانش  و  کودکان  تمام  از 
با  امیدواریم  و  داده ایم  قرار  پوشش  تحت  را 
طرح هایی که داریم در کوتاه مدت این رقم را 

به 100 درصد برسانیم.

وی که در یک برنامه رادیویی صحبت می کرد با 
اشاره به اینکه فعالیت هایی داخل مدارس برای 
دانش  اجتماعی  مسئولیت های  و  فکری  رشد 
آموزان در مناطق محروم انجام می شود بیان 
کرد: بعضا در مناطق محروم فضاهای آموزشی 
مناسبی نداریم که امیدواریم با کمک خیرین و 
نهادهای عمومی بتوانیم کمبود فضای آموزشی 
مناسب و ایمن را برای دانش آموزان در مناطق 

محروم برطرف کنیم.

آخرین وضعیت پرداخت معوقات فرهنگیان 

و  خانواده  جمعیت،  سالمت  دفتر  مدیرکل 
جمعیت  درصد  بهداشت 70  وزارت  مدارس 
کشور را بین سنین 15 تا 64 سال عنوان کرد 
و گفت: باید از این فرصت و سن مولد برای 

توسعه پایدار و فرزندآوری استفاده کنیم. 
دکتر محمد اسماعیل مطلق در همایش تبیین 
سیاست های کلی جمعیت مبتنی بر سالمت 
مادر و کودک در رفسنجان اظهار کرد: مقام 
کلی  سیاست های  بند   14 رهبری  معظم 

جمعیت را ابالغ فرمودند که متولی پنج بند 
آن ما هستیم که باید در کشور اجرایی شود.

کلی  سیاست های  اول  بند  در  افزود:  وی 
جمعیت  مانند  جمعیتی  که  آمده  جمعیت 
کنونی می خواهیم که پنجره طالیی جمعیت 
نام گرفته که جمعیتی پویا، بالنده و جوان می 
باشد و این هنگامی امکان پذیر خواهد بود که 
ما نرخ باروری را به بیش از سطح جانشینی 

برسانیم.

این سیاست ها  بند دوم  در  بیان داشت:  وی 
به رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل 
ازدواج،  سن  کاهش  فرزند،  افزایش  خانواده، 
حمایت از زوج های جوان و توانمندسازی آنان 
نسل  تربیت  و  زندگی  هزینه های  تأمین  در 

صالح و کارآمد می باشد.
سیاست های  پنجم  بند  مضمون  افزود:  وی 
کلی جمعیت، ارتقای امید به زندگی، تأمین 
پیشگیری  جمعیت،  سالم  تغذیه  و  سالمت 
اعتیاد، سوانح،  بویژه  اجتماعی  آسیب های  از 

آلودگی های زیست محیطی و بیماری است.
و  خانواده  جمعیت،  سالمت  دفتر  مدیرکل 
این  کرد:  تصریح  بهداشت  وزارت  مدارس 
بندهای سیاست جمعیت به ما مربوط است و 
روی تک تک این کلمات ساعت ها کارشناسان 
تا  کرده اند  کار  کشور  در  بهداشتی  و  علمی 
اینکه  است. ضمن  شده  ایجاد  مجموعه  این 
کارشناسان سالمت کشورهای دیگر نیز اذعان 
کرده اند که این مباحث بهترین مباحث علمی 

در رابطه با جمعیت است.
برای  گفت:  باروری،  نرخ  تعریف  با  مطلق 
پیشگیری از منفی شدن نرخ جمعیت، میزان 
نرخ باروری باید 2.1 باشد. جمعیت شناسان 
معتقدند که اگر میزان باروری زیر 2.1 باشد 

در آینده آن جمعیت آسیب خواهد دید و برای 
آن جمعیت یک تهدید سالمت است. در کشور 
ما در سال 1362 میزان باروری کلی 6.8 بوده 
سال  در  و  آمده  پایین  میزان  این  که  است 

1390 به 1.8 درصد رسیده است.
به گفته وی، جمعیت شناسان کشور معتقدند 
ابالغی  سیاست های  از  بعد  باروری  نرخ  که 
جمعیت به 1.9 رسیده است. در رفسنجان نیز 
این میزان 1.9 درصد بوده که کمتر از میزان 

جایگزینی به شمار می رود.
ازدواج، کاهش  میانگین سن  افزایش  مطلق، 
ازدواج  بین  فاصله  افزایش  ازدواج،  تعداد 
طالق،  افزایش  سوم،  و  دوم  و  اول  فرزند  تا 
فرزندی،  تک  به  تمایل  عاطفی،  های  طالق 
اعتیاد، طالق،  از جمله  آسیب های اجتماعی 
سقط و ناباروری از جمله عوامل کاهش نرخ 

باروری دانست.
و  خانواده  جمعیت،  سالمت  دفتر  مدیرکل 
مدارس وزارت بهداشت از وجود سه میلیون 
در  گفت:  و  داد  خبر  کشور  در  نابارور  زوج 
مناطق محروم و آسیب پذیر 440 هزار زوج 
نابارور داریم که در حال برنامه ریزی برای آنها 
هستیم و بسیاری از داروهای آن تحت پوشش 

بیمه قرار گرفته است.

وجود ۳میلیون زوج نابارور در کشور
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چگونه با دیگران خوش اخالق باشیم؟

راهکارهایی برای خوش اخالقی با دیگران .اینکه همیشه با دیگران 
خوش اخالق باشید، کار راحتی نیست، مخصوصا زمانی که روحیه 
خوبی ندارید یا با فردی که باعث آزارتان می شود، مواجه هستید. 
یا  زدن  لبخند  مثل  کارها  ابتدایی ترین  تا  کنید  تالش  اگر  اما 
احوالپرسی را انجام دهید، می توانید فضایی خوشایند برای خودتان 
و اطرافیان به وجود بیاورید. خوش اخالقی با دیگران نه تنها باعث 
می شود که آنها به شما بیشتر احترام بگذارند، بلکه روزتان زیباتر 
با  را  اطرافیان  با  بهتر  برخورد  برای  راهکارهایی  ادامه  در  می شود! 

هم مرور می کنیم.
بزنید لبخند 

ساده ترین راه برای خوش اخالقی، لبخند زدن است.ساده ترین کار 
برای اینکه فردی خوش اخالق به نظر برسید، لبخند زدن است. 

گفت وگوی کوتاهی داشته باشید
آنها  به  مقابل تان  فرد  می دانید  که  کوچکی  موضوعات  مورد  در 

عالقه دارد، صحبت کنید.

مودب باشید
با  هستید،  مودب  خانواده تان  با  که  اندازه  همان  به  باید  شما 
در  را  صندلی  دو  تنهایی  به  کنید.  برخورد  مودبانه  هم  غریبه ها 
اتوبوس اشغال نکنید، با موبایل تان با صدای بلند صحبت نکنید؛ به 
جای آن، مودب باشید و به دیگران یک صندلی خالی تعارف کنید.

ندهید دشنام 
این کار باعث می شود شما به عنوان فردی بی نزاکت، خشن و بسیار 
شما  که  ببینند  افراد  اگر  شوید.  دیده  دیگران  چشم  به  بداخالق 
دریافت  را  منفی تان  انرژی  می دهید،  دشنام  و  می شوید  عصبانی 

کرده و از شما دور خواهند شد.

کمک کنید
ایجاد حس خوب در خودتان و خوش اخالقی  باعث  کمک کردن 
می شود.بسیار مهم است که وقتی می بینید دیگران نیازمند کمک 

هستند، به آنها پیشنهاد کمک دهید.

نکنید قضاوت 
از  قبل  افراد  قضاوت  نیست،  خوب  قطعا  که  چیزهایی  از  یکی 
شناختن شان است. به افراد فرصت بدهید و فرض کنید آنها خوب 
هستند، مگر اینکه دلیلی برای تان به وجود آید که خالفش به شما 
نه  ببینید،  هستند  که  آنچه  برای  را  افراد  بگیرید  یاد  شود.  ثابت 
اینکه آنها را بر اساس ظاهرشان قضاوت کنید. زمان زیادی می برد 
اما  کنید،  نگاه  نمی شناسید  که  فردی  به  قضاوت  بدون  بتوانید  تا 

قطعا این کار، راهی برای خوش اخالقی است.

1۰قدم به سمت خوش اخال ق شدن
فکر  زندگي تان  از  بخش هایي  به  مثبت.  موارد  برجسته سازي   )1

کنید که خوب پیش مي روند، نه آنهایي که شما را آزار مي دهند.
2( موفقیت هاي گذشته را مرور کنید.

قبل از ایجاد انگیزه در خودتان براي پیشبرد بیشتر امور در آینده، 
آنچه انجام داده اید را به خودتان یادآور شوید.

بر  را  تاثیر  بیشترین  و مذهبي،  دیني  امور  انجام  عبادت کنید.   )3
رهایي از اضطراب و افسردگي دارد.

4( به موزیک گوش دهید.
حاالت  از  خالص شدن  از  بسیاري  شکل هاي  که  این  به  توجه  با 

بد وجود دارد،
موثرترین  و  رایج ترین  از  یکي  موقتي،  به طور  و  حداقل  کار  این 

موارد براي تقویت خلق و خو است.
5( خودتان را درمان کنید.

که  هنگامي  مي توانند  کوچک(  یا  )بزرگ  گذشت ها  و  اغماض ها 
باال بکشند. افتاده اید، شما را  پایین  احساس مي کنید 

آنها موجب مي شوند که شما احساس خاص و ویژه کنید.
خیریه ها،  در  فعالیت  و  داوطلبانه  کارهاي  بشوید.  داوطلب   )6

احساس بهتربودن را به ما مي دهند.
7( ورزش از بهترین راه هاي تغییر حالت بد انسان،

افزایش انرژي و کاهش فشار و استرس است.
8( رفتار شاد داشته باشید.

مشکالت  رفتن  بین  از  موجب  شاد  چهره  داشتن  و  لبخند زدن 
نمي شود

اما به بهبود حالت و خلق کمک مي کند.
دوباره  را  گذشته  نمي توانید  اگرچه  باشد.  آینده  بر  تاکیدتان   )9

بنویسید اما مي توانید از آن درس بگیرید.
تصمیم بگیرید که دفعه بعد، بهتر و سخت تر کار کنید.

خودتان  به  شوید.  قایل  را  حدي  خوردن،  افسوس  براي   )10
بگویید:

امروز صبح درباره خودم احساس تاسف مي کنم
اما امروز بعد از ظهر به زندگي ام توجه خواهم کرد و مسائل صبح 

را کنار مي گذارم.

۱۰ ماده غذایی
 برای تقویت انرژی 

 
در  انرژی  آوردن  دست  به  برای  ما  از  بسیاری 
و  شکر،  کافئین،  مانند  غذایی  مواد  روز  طول 
دیگر گزینه های ناسالم را انتخاب می کنیم، که 
اگرچه به طور کاذب و به سرعت سطح انرژی را 
افزایش می دهند اما به همان سرعت، منجر به 

تخلیه انرژی نیز می شوند.
 در اینجا 10 گزینه آسان و مفید غذایی برای 
انرژی در تمام طول روز پیشنهاد شده  تقویت 

است:
 

غالت سبوس دار: کربوهیدرات ها در سوخت 
گلوکز  که  این  ضمن  دارند  نقش  بدن  ساز  و 
ترکیبات کربوهیدراتی،  از شکستن  تولید شده 
بافت  اختیار  در  خون،  جریان  به  ورود  از  پس 
این  در  گیرد.  می  قرار  بدن  های  سلول  و  ها 
در  موجود  پیچیده  های  کربوهیدرات  میان 
غالت سبوس دار و نان کامل، فرایند هضمشان 
انرژی را پایدارتر نگه  طوالنی تر است و سطح 
می دارند. کربوهیدرات های فراوری شده مانند 
افت  و  انرژی  انفجار سریع  به  منجر  نان سفید 

سریع آن می شوند.
 

کربوهیدرات  به  پروتئین  کردن  اضافه  ماست: 
نگه  پایدارتر  را  انرژی  سطح  و  است   ضروری 
ماست  فنجان  هر  در  یونانی  ماست  دارد.  می 
سنتی حاوی 5 گرم پروتئین است. ماست منبع 
است.  مقوی  صبحانه  یک  داشتن  برای  عالی 
ماست  انواع  از  برخی  چون  کنید  دقت  البته 

حاوی قند اضافه شده هستند.
 

آجیل: آجیل منبع عالی پروتئین، فیبر و مواد 
مغذی و یک میان وعده مفید است. تنها باید در 
نظر داشته باشید که یک چهارم فنجان آجیل 
برای میان وعده کافی است چون کالری بسیار 

باالیی دارد.
 

از  خوبی  منبع  ترکیب  این  ها:  میوه  مخلوط 
مواد  و  ها  ویتامین  سالم،  های  کربوهیدرات 
به  که  است  ث  و  آ  ویتامین  مانند  معدنی 
پیشگیری از عفونت ها و تقویت سیستم ایمنی 
تغذیه  ملی  موسسه  کند.  می  کمک  نیز  بدن 
از  فنجان  دوم  یک  مصرف  به  توصیه  آمریکا 
ترکیب میوه ها در روز برای بزرگساالن می کند. 
مصرف انواع توت ها با ماست و یا ترکیب سیب 
تری  راحت  هضم  هم  وعده  میان  برای  موز  و 
دارد و هم انرژی را در سطح باالتر نگه می دارد.

 
دو  مصرف  تغذیه،  متخصصان  توصیه  ماهی: 
عالی  منبع  ماهی  است.  هفته  در  ماهی  وعده 
اسیدهای  از  و سرشار  بدون چربی  پروتئین  از 
چرب امگا 3 به شمار می رود. غذاهای دریایی از 
جمله ماهی همچنین غنی از مواد معدنی مانند 
آهن هستند که یک جزء هموگلوبین محسوب 
می شود و در حمل انرژی به سراسر بدن موثر 

است.
 

پروتئین  از  مفید، سرشاز  های  دانه  این  لوبیا: 
گیاه  برای  گزینه  بهترین  و  هستند  چرب  کم 
می  محسوب  پروتئین  دریافت  نظر  از  خواران 
شوند. لوبیا همچنین غنی از منیزیوم، کلسیم، 
پتاسیم، و ویتامین های گروه ب است که برای 

متابولیسم سالم مفید هستند.
 

ها،  میوه  کنار  در  رنگ:  تیره  سبزیجات 
هستند؛  مغذی  مواد  از  سرشار  نیز  سبزیجات 
اسفناج،  مانند  رنگ  تیره  سبزیجات  ویژه  به 
چغندر و دیگر گزینه های برگ دار، میزان نیاز 
به ویتامین ث، ویتامین آ، کلسیم، آهن، فیبر و 
پروتئین را در روز تامین می کنند. در واقع یک 
روزانه  نیاز  میزان  از  اسفناج 200 درصد  وعده 

شما به ویتامین آ را تامین می کند.
 

که  شده  زده  تخمین  تیره:   شکالت 
 3.6 حدود  در  متوسط  طور  به  ها  آمریکایی 
کنند.  می  مصرف  هفته  در  شکالت  اونس 
شکالت تیره و کمتر پردازش شده، غنی از آنتی 
داده  نشان  که  است  فالوانول  نام  به  اکسیدانی 
شده به حفظ سالمت قلب کمک می کند. قلب 
سالم به معنای وجود اکسیژن بیشتر در بدن و 

سطح انرژی باالتر است.
 

فیبر  سرشار  و  چرب  کم  نیز  منبع  این  ذرت: 
است و یک میان وعده عالی برای حفظ سطح 

انرژی محسوب می شود.
 

ذخیره  حفظ  برای  گزینه  ترین  راحت  آب: 
انرژی است. چون حتی کم آبی خفیف در بدن 
باید روزانه  انرژی می شود. شما  افت  به  منجر 
های  افزودنی  بدون  مایعات  اونس   8 حداقل 
های  نوشیدنی  کنید.  دریافت  کننده  شیرین 
نمی  نوشابه،  یا  چای  قهوه،  مانند  دار،  کافئین 
توانند کم آبی بدن را در طول روز جبران کنند.

 
نکته: ورزش!

انتخاب گزینه های غذایی مفید برای  با وجود 
مفید  راه  انرژی، ورزش یک  داشتن سطح  نگه 
اعالم  به  بنا  است.  شما  انرژی  تقویت  برای 
در  ورزش  دقیقه  تنها 30  آمریکا،  قلب  انجمن 
طول روز، منجر به ایجاد قدرت و استقامت قلبی 
عروقی می شود و اکسیژن و مواد مغذی مفید 
را به سلول های بدن می رساند ضمن این که 

تضمین کننده بهبود سطح خلق و خو است.
salamatnews.com:منبع

گوناگون سالمت و تغذیه

اصطالح بدچشمی، چشم زخم و چشم خوردن 
اصطالحی است که امروزه در بین مردم زیاد 
شنیده می شود و به آن معتقد هستند و برای 

دفع آن تالش می کنند.
نبودن  یا  بودن  واقعی  باب  در  شهید مطهری 
چشم زخم و تاثیرگذاری آیه »َو اْن یَکاُد...« دو 

مقدمه بیان می کند:
این که چشم زخمی که حقیقت دارد،  اول:   
به این معنای رایج امروز در میان ما باالخص 
در میان طبقه ای که فکر می کنند همه مردم 
چشمشان شور است قطعا نیست. همان کفار 
جاهلیت هم به چنین چیزی قائل نبودند، بلکه 
احیانا  و  دارد  نفر وجود  بودند که یک  معتقد 
نفر  دو  یا  نفر  یک  است  ممکن  شهر  یک  در 
وجود داشته باشند که چنین خاصیتی در نگاه 
که  این شکل  به  قطعا  باشد. پس  آنها  نظر  و 
همه مردم دارای چشم شور هستند و به همه 

مردم به اصطالح نظر می کنند، نیست.
خصلت  چنین  دارای  مردم  بعضی  اگر  دوم:   
الَّذیَن  یَکاُد  اْن  »َو  آیه  آیا  باشند،  خاصیتی  و 
َکَفروا لَُیْزلِقونََک بِابْصاِرِهْم« خاصیت جلوگیری 
مدرکی  به  حاال  تا  ما  دارد؟  را  زخم  از چشم 
که  ایم  نکرده  برخورد  ای(  جمله  )حدیثی، 
داللت کند و بگوید از این آیه برای چشم زخم 

استفاده کنید.
یک  نه،  یا  است  حقیقت  زخم  که چشم  این 
بعضی  در  ولو  است  )حقیقت  است  مسأله 
افراد( و این که این آیه برای دفع چشم زخم 
باشد مسأله دیگری است. چیزی که از طرف 
از  نباید  باشد،  نرسیده  ما  به  ائمه  یا  پیغمبر 
خود بتراشیم. نظر به این که روح مردم برای 
پیش  از  را  ]آن  دارد  آمادگی  چیزی  چنین 
خود ساخته اند.[« )مجموعه آثار استاد شهید 

مطهری، ج 27، ص: 632(
 در نگاه شهید مطهری، چشم زخم حقیقتی 
توضیح  برای  ایشان  البته  تردیدناپذیر.  است 
پذیرش چشم زخم به جسمانی بودن یا روحی 
آن  و  دارند  توجه  مساله  این  بودن  نفسانی  و 
را در چند الیه مختلف بررسی می کنند زیرا 
کشف  جدید  دانشمندان  است  ممکن  مثال 
ای هست  اشعه  ها  برخی چشم  در  که  کنند 
نگاه  یک  با  اگر  دارد، خصوصا  اثرات سوء  که 
در گذشته  این حرف  اگرچه  باشد.  مخصوص 
با پیشرفت  های دور قابل پذیرش نبوده ولی 
را  امر  این  توان  می  راحت  امروزی،  های 

پذیرفت.
نفوس  مساله  چشم،  شعاع  اهمیت  از  باالتر   
است. تاثیر اعمال روحی را حتی در درمان یا 
عدم درمان بیماری ها می توان یافت. بنابراین، 
افکار و نیات و اندیشه های انسان می تواند بر 
بدن او تاثیر بگذارد. هر چه روح قوی تر باشد، 

بدن را بیشتر تحت تاثیر خود قرار می دهد.
نه  که  است  انسان  روان  دو،  این  از  باالتر    
تنها در بدن او موثر است بلکه در یک انسان 
یعنی فکر  باشد  تاثیرگذار  تواند  نیز می  دیگر 
یک انسان می تواند در بدن انسان دیگر تاثیر 
بگذارد. مصداق امروزی این باور، هیپنوتیزم و 
واقعیت های رخ داده در این کار است. هر قدر 
بیشتری  و ضعف  مقاومت کمتر  مقابل  انسان 
می  اثر  او  بر  تر  راحت  دیگران  باشد،  داشته 

گذارند.
این  که  کنند  می  تاکید  ایشان  البته   
نیست  خوب  دیگران  بر  منفی  تاثیرگذاری 
مسائلی  چنین  دچار  هرگز  پاک  های  روح  و 

نخواهند بود.
  

شعارهای خوب برای نصب در خانه ها 
انتخاب کنیم

شعارهای  انتخاب  در  دقت  به  مطهری  شهید 
دهد  می  اهمیت  آن  تاثیرات  و  اسالم  لفظی 
تابلو  دارد.  لفظی  شعار  »اسالم  گوید:  می  و 
ِعْنداَ...ِ  اْکَرَمُکْم  انَّ  بنویسید در خانه خودتان: 
ا...، محّمٌد رسول  ااّل  اله  بنویسید: ال   . اتْقیُکْم 

ا...، علیٌّ ولیُّ ا....
در  را  اسالم  اجتماعی  اصول  تابلوهای     
انّا  الّناُس  ایَُّها  یا  بزنید:  خودتان  های  خانه 

َو  َجَعلْناُکْم ُشعوباً  َو  انْثی  َو  َذَکٍر  ِمْن  َخلَْقناُکْم 
َقبائَِل لَِتعاَرفوا اّن اْکَرَمُکْم ِعْنَدا...ِ اتْقیُکْم. بدهید 
از اینها تابلوهای بسیار عالی بسازند و در خانه 
این  از  هم  اینقدر  کنید.  نصب  خودتان  های 
. اسالم دین  شعارها ما داریم که الی ماشاء اللَّ
ناطق و گویاست، با آدم حرف می زند؛ شمایل 

و تصویر یعنی چه؟!

 بعضی ها می آیند یک چیزهایی انتخاب می 
نیست.  شعار  اما  هست،  قرآن  آیه  که  کنند 
درست است، آیه قرآن همه جا مقدس است، 
اما هر آیه قرآن که شعار نیست. فرض کنید 
بنویسد:  خودش  خانه  در  را  آیه  این  کسی 
ِمائََة  ِمْنُهما  واِحٍد  ُکلَّ  َفاْجلِدوا  الّزانی  َو  الّزانَِیُة 
َجلَْدٍة. هر کس نگاه می کند می گوید مگر این 
خانه، خانه فسق و فجور است؟« )مجموعه آثار 

استاد شهید مطهری، ج 25، ص 386(
یعنی  اسالمی  »شعار  است:  معتقد  ایشان    
آنچه که به وسیله آن وابستگی خودتان را به 
اصول  از  اصل  یک  و  دهید  می  نشان  اسالم 
آثار  )مجموعه  کنید.«  می  اثبات  را  اسالمی 
استاد شهید مطهری، ج 25، ص 386( حال با 
این تعریف باید دید که آیا آیه »َو اْن یَکاُد« در 

دسته شعارهای اسالم قرار می گیرد یا خیر؟

برای جلوگیری از چشم زخم، 
آیةالکرسی را بخوانید

یکی از اشارات لطیف شهید مطهری به همین 
اْن  »َو  آیه  زیاد  بسیار  کاربرد  اتفاقا  و  مقوله 
یَکاُد« است که می گویند: »از شعارهایی که 
می  را  مردم  روحیه  کنند،  می  انتخاب  مردم 
شود شناخت. ما در قرآن آیه زیاد داریم، آیاتی 
که برای شعار قراردادن فوق العاده عالی است، 
جمله های زیادی داریم از پیغمبر و ائمه؛ ولی 
الَّذیَن  یَکاُد  اْن  »َو  آیه  اندازه  به  ای  آیه  هیچ 

نشده  رایج  برای شعار  مردم  میان  در  َکَفروا« 
است.

  آیاتی که انسان هر وقت یکی از آنها را نگاه 
اینها  او یک درس و آموزش است.  برای  کند 
که  ای  خانه  هر  در  ولی  بیند  نمی  انسان  را 
می  را  َکَفروا«  الَّذیَن  یَکاُد  اْن  »َو  آیه  بروید 
نعمت  چنین  خداوند  که  منم  یعنی  بینید، 

 هایی به من داده و تویی که چشم شور داری و
 می خواهی چشم زخم به ما بزنی؛ برای این 
این  باشم  گرفته  را  تو  شور  چشم  جلوی  که 
ام و شاید کمتر  اینجا نصب کرده  تابلو را در 
خانه ای است که چنین چیزی در آن نباشد.« 
 ،27 ج  مطهری،  شهید  استاد  آثار  )مجموعه 

ص: 3 و 632(
بنابراین، الزم است که هم نگاهمان را اصالح 
کنیم و بدانیم که همه افراد دشمن ما نیستند 
ما دچار خشم های شدید  بهروزی  از  و همه 
نمی شوند تا به ما چشم زخم بزنند و از طرف 
دیگر، یادمان باشد که باید آیات دیگر قرآن را 
هم زنده کرد و در خانه ها آویخت تا با هر بار 

نگاه کردن به آنها جانمان تازه شود.
  

راه های عالج سحر و چشم زخم
در پاسخ فرمودند: موارد ذیل را مراعات و عمل 
نمایید: 1- قرآن کوچک همیشه همراه داشته 
باشید. 2- معوذتین ]سوره های مبارکه فلق و 
ناس [ را بخوانید و تکرار نمائید. 3- آیةالکرسی 
را بخوانید و در منزل نصب نمائید. 4- چهار 
قل ]سوره های مبارکه توحید، کافرون، فلق و 
ناس[ را بخوانید و تکرار نمائید، خصوصا وقت 
خواب. 5- در موقع اذان با صدای نسبتا بلند 
اذان بگوئید. 6- روزی 50 آیه از قرآن کریم را 

با صدای نسبتا بلند بخوانید
 حال با توجه به مطالبی که عرض اگر دچار 

سحر شده ایم و یا می خواهیم از آن جلوگیری 
کنیم، منابع دینی دستور العمل هایی را به ما 

داده است:
  دوای آن در مرحله اول صدقه است. شما اگر 
نیت  به  و  بدهید  صدقه  مکرر  هستید  گرفتار 
رفع مشکل 100 بار و 200 بار صدقه بدهید 
الصدقه  چنان که در روایاتی آمده است: »ان 

همانا  الدنیا«  بالیا  من  بلیه  سبعین  لتدفع 
صدقه، هفتاد بال از بالیای دنیا را دور می کند. 

)کافی، ج 4، ص 6(
 ذکر »ماشاَء ا... ال ُقّوه إال با... الَعلّی الَعظیم« 

هم زیاد بگوئید. )به نقل از آیة ا... جاودان(
ا... تعالی علیه _  ا... بهجت _ رضوان   از آیة 
سوال شد که » کسی که سحر شده باشد یا 
دچار چشم زخم شده باشد برای بطالن سحر 
پاسخ  در  کند؟  چه  باید  زخم  چشم  دفع  و 
فرمودند: موارد ذیل را مراعات و عمل نمایید: 
1- قرآن کوچک همیشه همراه داشته باشید. 
2- معوذتین ]سوره های مبارکه فلق و ناس[ 
را  الکرسی  آیة  نمائید. 3-  تکرار  و  بخوانید  را 
بخوانید و در منزل نصب نمائید. 4- چهار قل 
و  فلق  کافرون،  توحید،  مبارکه  های  ]سوره 
ناس[ را بخوانید و تکرار نمائید، خصوصا وقت 
خواب. 5- در موقع اذان با صدای نسبتا بلند 
اذان بگوئید. 6- روزی 50 آیه از قرآن کریم را 

با صدای نسبتا بلند بخوانید.
 

کالم آخر:
مذهبی  عقاید  و  معاد  خدا،  به  ایمان  چه  هر 
محکم تر باشد، اموری مثل چشم زخم در آنجا 
و  کند  می  پیدا  کمتری  ظهور  و  بروز  زمینه 
مربوطه  اصول  و  موارد  این  رعایت  در صورت 
افتاد، دیگر آن  اتفاق  احیانا چشم زخمی  اگر 

شخص مقصر نیست.

راههای پیشگیری از چشم زخم

 به پوست خود گوش دهید و توجه کنید که چه 
چیزهایی در گذشته باعث تحریکش شده است. 
را  داشتید  گذشته  در  که  پوستی  های  واکنش 
تا  گرفته  آرایشی  محصوالت  از  نکنید.  فراموش 
می  موارد  این  همه  کننده  تمیز  شیمیایی  مواد 
از  باشند پس  تاثیر داشته  توانند روی پوستتان 
آنهایی که می دانید برایتان مشکل به وجود می 

آورند فاصله بگیرید.
 از جوش ها، لکه ها، آثار قرمزی و قسمت های 
خشک شده پوست خسته شدید؟ در این مقاله 
شما  به  را  زندگی  سبک  ترفندهای  خواهم  می 
و  آرام  را  خود  حساس  پوست  تا  دهم  آموزش 

تمیز نگه دارید.
   

با دقت دستکش انتخاب کنید 
برای  دستکش  جفت  یک  خواهید  می  اگر 
شستن  برای   – بخرید  ها  دست  از  محافظت 
این  کارهای  دیگر  و  موها  کردن  رنگ  ظروف، 
باشید.  داشته  هوشمندانه  انتخابی   – چنینی 
جنس  با  هایی  دستکش  از  مدت  بلند  استفاده 
کردن  عرق  باعث  توانند  می  نترل  یا  التکس 

پوستی که در آن فضا قرار گرفته شوند.
مشکالت  بروز  باعث  تواند  می  فضایی  چنین   
است  ممکن  شود.   شدید  یا  خفیف  پوستی 
تاول  و  راش  نظیر  مشکالتی  دچار  انگشتانتان 
دستکش،  انتخاب  از  قبل  است  بهتر  شوند.  نیز 

نظر یک متخصص پوست را بپرسید.
 

وارد بازی مقایسه نشوید 
حساسیت پوستی مشکلی نیست که به یک شکل 

باشد، پس مواظب باشید واکنش های پوست خود 
برای  نکنید.  مقایسه  فامیل  یا  دوست  یک  با  را 
ترین  خفیف  با  شما  پوست  است  ممکن  مثال 
مواد شیمیایی تحریک شود در حالی که پوست 
دچار  وایتکس  محلول  با  فقط  دیگر  شخصی 
واکنش می شود. چون پوست دوستتان در برابر 
یک محصول مقاومت می کند دلیل نمی شود که 

پوست شما نیز همینطور باشد.
 

محرک ها را در برابر آلرژن ها بشناسید 
را  همه  وایتکس  مانند  شیمیایی  مواد  برخی 
تحریک  باعث  همیشه  معموال  و  کند  می  اذیت 
هم  موادی  دیگر  طرف  از  اما  شود.  می  پوستی 
تاثیر  تحت  را  افراد  برخی  فقط  که  هستند 
نامند.  می  آلرژن  را  موارد  این  دهند  می  قرار 
نیکل  از  عبارتند  معمول  های  آلرژن  از  برخی 
آتی  معمولی،  عطرهای  ارزان،  جواهرات  در 
های  نگهدارنده  و  نئومایسین  نام  به  بیوتیکی 
به  که  تیمروسول  و  متیلکلروایزوتیازولینون 

صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرند.
که  متیلکلروایزوتیازولینون  شود  می  گفته   
و  آرایشی  لوازم  نگهدارنده  عنوان  به  معموال 
در  نیز  تیمروسول  و  رود  می  کار  به  بهداشتی 
برخی واکسن ها و لنزهای خاص یافت می شود.
دهنده  تشکیل  مواد  باالی  بلند  لیست  از   

بترسید 
افرادی که پوستی حساس دارند باید به مواد تشکیل 
دهنده محصوالت خوب دقت کنند و از محصوالت 
معطر، حاوی صابون و الکل بپرهیزند. این کار کمک 

می کند سالمت پوستشان حفظ شود.
 

مواد آرام کننده مانند پلیفینول های چای سبز، 
بابونه و آلوئه ورا مفید هستند. یک قانون کلی را 
نیز به خاطر بسپارید، هرچه مواد تشکیل دهنده 

یک محصول کمتر باشد بهتر است.
 

در برابر وسوسه شستن با صابون، آب کشی 
و تکرار مقاومت کنید 

بیش  را  خود  صورت  پوست  دارید  تمایل  اگر 
متخصصان  بشویید،  روز  طول  در  مرتبه  یک  از 
را  کار  این  دارند:  شما  برای  ای  توصیه  پوست 
نکنید، روزانه یک مرتبه شستشوی صورت برای 
تثبیت سالمت پوست صورت کافی است و شاید 
تحریک  باعث  مقدار  این  از  بیش  شستشوی 
الیه  فکر  حتی  شود.  تان  پوستی  حساسیت 
باعث  تواند  می  کار  این  نکنید،  هم  را  برداری 

تشدید حساسیت پوستی تان شود.
 

مراقب تحریک کننده ها باشید 
تک تک چیزهایی که در طول روز با آنها تماس 

پیدا می کنید، می توانند به صورت بالقوه باعث 
حس  اگر  شوند.  پوستتان  حساسیت  تشدید 
تان همیشه دچار حساسیت  باالیی  کردید پلک 
است، یکی از احتماالت این است که پوست آن 
منطقه به الک ناخن یا الک پاک کن حساسیت 

دارد.
اینکه  بدون  است  ممکن  موردی  چنین  در   
متوجه الک یا الک پاک کن روی دستتان باشید 
ناحیه چشم را لمس کرده باشید. همین مورد را 
مانند  دیگر  چیزهای  خیلی  مورد  در  توان  می 

خمیردندان یا دهان شویه هم دید.
 

قبل از استفاده بشویید 
اینکه  برای  معموال  لباس  تولید  های  کمپانی 
شکل لباس ها جذاب بماند، در پایان نوعی مواد 
باعث  تواند  می  که  زنند  می  آنها  به  شیمیایی 
تحریک پوست شود. اگر مشکل اگزما یا پوست 
حساس دارید متخصصان توصیه می کنند لباس 

های جدید را قبل از استفاده بشویید.
 

مواد شوینده مناسب پوست خود را پیدا 
کنید 

پوست  مناسب  که  ای  شوینده  مواد  کردن  پیدا 
حساس باشد به کمی آزمون و خطا نیاز دارد. اما 
بهتر است ابتدا به سراغ مواد شوینده ضد حساسیت 

بروید که برای پوست های حساس ساخته شده 
به  از مواد شوینده مایع  اند. همچنین بهتر است 
جای انواع پودری استفاده کنید. مواد شوینده مایع 
پس مانده های کمتری دارد و به همین دلیل کمتر 

تحریک کننده پوست هستند.
 

مناسب نوع پوست خود لباس بپوشید 
پوستی  حساسیت  که  هایی  لباس  پوشیدن  از 
یعنی  این  کنید.  پرهیز  کند  می  تشدید  را  تان 
که  هر چیزی  یا  پشمی  های  لباس  پوشیدن  از 
همچنین  کنید.  پرهیز  بچسبد  تنتان  به  خیلی 
مواظب لباس های دارای کش نیز باشید )مانند 
به  موارد  این  شدن  مالیده  زیر(.  لباس  انواع 
کردن  عرق  با  همراه  اگر  مخصوصا   – پوست 
باشد – می تواند باعث بروز خارش و راش های 

پوستی شود.
 

با یک متخصص مالقات کنید 
دارید،  حساسیت  چیزی  به  کنید  می  فکر  اگر 
برای  نروید.  خودتان  گمان  و  حدس  سراغ  به 
بروید.  پوست  متخصص  یک  دیدن  به  تشخیص 
هرچه بیشتر در معرض چیزهایی که پوستتان را 
حساس می کنند قرار بگیرید، وضعیت پوستتان 

نیز بدتر می شود.
پوست  از  قسمتی  معاینه  با  پوست  متخصص   
به شما می گوید پوستتان دقیقا به چه مواردی 
به  متخصص  این  همچنین  دارد.  حساسیت 
از  خود  پوست  بهبود  برای  گفت  خواهد  شما 
ها  توصیه  این  کنید.  استفاده  هایی  توصیه  چه 
یا  از پوست  برخی محصوالت مراقبت  تواند  می 

تجویز داروهایی خاص باشد.

اگر پوست حساس دارید، بخوانید! 
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آگهی ابالغ
تاریخ  در  فریدی  علی  و  بردی  بیرام  بازیار  آقایان  به  دادرسی  وقت  ابالغ  آگهی 
به خواسته  آقای رحمان منوچهری بطرفیت شما دادخواستی  95/9/29 خواهان 
مطالبه وجه چک تقدیم نموده که به این شعبه ارجاع و به کالسه 950931 ثبت 
و وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخه 1395/12/21 ساعت 15:30 وقت تعیین 
و  خواهان  درخواست  به  و  شما  بودن  المکان  مجهول  علت  به  اینک  است.  شده 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار آگهی و از شما دعوت می شود در جلسه فوق در شعبه 15 شورای 
حل اختالف مجتمع مرکزی حاضر و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 
هرگونه دفاع در مقابل دعوی اقامه شده دارید بنمایید. در غیر اینصورت دادخواست 

ابالغ شده محسوب و شورا اقدام قانونی را معمول خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 15 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل- سعید نجف زاده

ابالغ
خواهان حسین اخوی شکراب دادخواستی به طرفیت خوانده محمد تقی حکیمی 
عابد به خواسته مطالبه وجه چک و تامین خواسته و مطالبه خسارات دادرسی و 
بوستان  تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان بخش  تادیه  تاخیر  مطالبه خسارت 
شهرستان رباط کریم نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی 
میدان  شهر-  نسیم   –  25 کیلومتر   – ساوه  جاده  در  بهارستان  واقع  شهرستان 
شهرستان  دادگستری   – دادگستری  خیابان   – بلوارخیرآباد  ابتدای  تیر-  هفت 
وقت  که  گردیده  ثبت    9509982988200246 کالسه  به  و  ارجاع  بهارستان 
مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   9:30 ساعت  و   1396/03/23 آن  رسیدگی 
المکان بودن خوانده/ متهم و به در خواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم 
پس از نشرآگهی 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. م / الف 2509
متصدی امور دفتری شعبه دوم حقوقی دادگستری  شهرستان بهارستان  

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی 

خواهان : مریم سارانی فرزند امام داد
خوانده : 1- حمید جانی نسب  فرزند: رمضان آدرس: مجهول المکان 

خواسته : نفقه 
نفقه  خواسته  به  فوق  خوانده  بطرفیت  سارانی  مریم  خانم  دادخواست  پیرامون 
به  نسب  جانی  حمید  بنام  اول  ردیف  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی اخطاریه مشارالیه در روزنامه های کثیر 
االانتشار چاپ میگردد تا خوانده ضمن مطالعه کارشناسی صادر یک هفته از تاریخ 
چاپ روزنامه  راس ساعت  8/5 تا 12/5 صبح در شعبه هفتم   شورای حل اختالف 
بهشهر مستقر در خیابان پاسداران روبروی بیمارستان مهر جهت رسیدگی حاضر 
اثباتی حکم صادر خواهد  شود ضمناً در فرض عدم حضور خوانده و کفایت ادله 

شد . 
مدیر دفتر شعبه 7 شورای حل اختالف بهشهر  م. الف 95۰844

آگهی ابالغ
آقایان حسین نجف زاده، حامد ساروکی و هادی قلی نژاد

در پرونده کالسه 9509981947800049 شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی 
حسین  علیه  میری  اکبر  علی  سید  شکایت  موضوع  بهشهر  شهرستان  انقالب  و 
نجف زاده، حامد ساروکی و هادی قلی نژاد دایر بر تهدید و تخریب و ایجاد رعب 
با توجه به دالیل موجود در پرونده در  ایراد صدمه بدنی لذا  به  و وحشت منجر 
مهلت یکماه از تاریخ انتشار این آگهی می توانید با حضور در این شعبه از بازپرسی 
از خود دفاع نمایید در صورت عدم حضور برابر قانون اتخاذ تصمیم می گردد. م 

الف:950849   
عبدالحمید ابراهیمی- بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بهشهر

آگهی موضوع ماده ۳ قانون
 ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139560324009007027-1395/10/15 هیات موضوع قانون 
مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
قدیمی  راضیه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  بوشهر  ثبتی  واحد  در 
فرزند- به شماره شناسنامه 2753 صادره از بوشهر به شماره ملی 3501021501 
در ششدانگ یکبابخانه به مساحت184 مترمربع پالک 20فرعی از 1859 اصلی 
از  بوشهر خریداری  دو  بخش  در  اصلی1859واقع  پالک  از  و مجزی شده  مفروز 
مالک رسمی علی قدیمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف:2173
244973 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر

تاریخ انتشار نوبت اول:1395/11/4
تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/11/19

ابالغ نامه
 نوبت اول   - خوانده

فرهاد  آقای  نمایندگی  به  ورد   پیله  جمالی  اکبر  خواهان    /نماینده  خواهان 
   - رازی  نوشهر-خیابان  -شهرستان  مازندران  -استان  مرادمجیددلیری 

تلفن:09121327844 
نامبرده  -اسامی  شرح  به  دانیال  شهرک  مالکین  خوانده  ونماینده  خوانده     

دردادخواست 
امواج  انارور -روبروی شهرک  به  نوشهر-نرسیده  مازندران   - شهرستان  -استان 

تلفن 
خواسته دعوا  / حق مسکن/بن کارگری/مرخصی استحقاقی /عیدی وپاداش/سنوات 

خدمت/حق بیمه
 زمان جلسه روز 16.  ماه 12     سال 1395    ساعت9:00 

مکان جلسه شعبه:           هیات تشخیص اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی نوشهر 
   نوشهر.      نشانی نوشهر -خیابان رازی -نبش خیابان آیت اله طالقانی -اداره 

تعاون ،کارورفاه اجتماعی نوشهر.   
غالمرضا مافی 

رای دادگاه 
در خصوص دادخواست آقای اصغر یوسفی کمالوند فرزند عالی به طرفیت خانم زهره 
سلیمانی فرزند بهرام بخواسته مطالبه وجه چک بشماره 34-798787-1474 بعهده 
بانک ملت به مبلغ 78/400/000 تومان به انضمام خسارت تاخیر تادیه بشرح پرونده 
بدین توضیح که خواهان اظهار داشته مبلغ فوق الذکر را از خوانده طلب دارم لیکن 
ایشان بدهی خود را پرداخت نمی نماید خوانده نیز علیرغم نشر آگهی جهت حضور در 
دادگاه و رعایت انتظار کافی حضور نیافته و الیحه ای ارسال نکرده است دلیل و مدرکی 
که حاکی از برائت ذمه وی باشد در پرونده نمیباشد لذا با توجه به دادخواست تقدیمی 
اظهارات خواهان –تصویر چک موصوف و گواهینامه عدم پرداخت دادگاه دعوی را وارد 
و ثابت تشخیص به استناد مواد 198 -522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310-
311-313 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 78/400/000 
تومان بعنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت صدور 
حکم و اجرای کامل آن که از سوی بانک مرکزی و بر اساس تغییرات شاخص قیمت 
ها محاسبه و در هنگام وصول کسر خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم مینماید 
در خصوص هزینه دادرسی با توجه به صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در 
موعد اجرای احکام از محل محکوم به کسر و وصول خواهد شد این رای غیابی محسوب 
و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مهلت بیست 

روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان لرستان میباشد. 
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – حمیدرضا احمدیان. 

متن آگهی 
خواهان فرشته حیدری دادخواستی به طرفیت خوانده بهرام حسین پور به خواسته 
مطالبه وجه سفته و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
بلوار  انتهای  ولیعصر  خیابان  آباد  خرم  در  واقع  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 9509986610100328 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/12/21 و ساعت 09:00 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

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

سومی تیمی قهرمانی جهان 
برای یخنوردان ایرانی

تیم ملی یخنوردی ایران توانست به عنوان سومی رنکینگ تیمی لید 
و سرعت قهرمانی جهان فرانسه دست یابد.

یخنوردی  های  رقابت  پایان  در  کوهنوردی،  فدراسیون  گزارش  به 
کشورمان  نفره  پنج  تیم  فرانسه،  شامپانی  شهر  در  جهان  قهرمانی 
برسکوی  کره جنوبی  و  روسیه  از  تیمی پس  مجموع  در  موفق شد 

سوم قرار بگیرد.
همچنین در رقابت های انفرادی این دوره، در ماده سرعت، عناوین 
قهرمانی به روس ها و در ماده لید از آن ورزشکاران کشور کره جنوبی 

شد.
مسعود زینالی، محمدرضا صفدریان، سعید محمودی، زینب موسوی، 

آالله قاسمی اعضای تیم ایران در این دوره از رقابت ها بودند.

اختصاص بودجه ۱۰۰ میلیارد تومانی برای 
ورزش دانشگاهی

 100 بودجه  اختصاص  از  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  معاون 
میلیارد تومانی برای سال آینده در بخش ورزش دانشگاهی خبر داد.

 مجتبی صدیقی، معاون وزیر علوم و رییس سازمان امور دانشجویان 
یونیورسیاد  نهمین  و  بیست  آینده  سال  کرد:  عنوان  سخنانی  طی 
جهانی در پیش است و فدراسیون ورزش دانشگاهی، به طور جدی 
در حال آماده سازی تیم ها در این مسابقات است. ضمن اینکه المپیاد 
ورزش همگانی نیز سال آینده به احتمال فراوان به میزبانی دانشگاه 

تهران برگزار می شود.
مجموعه  و  دانشگاهی  ورزش  میان  خوبی  تعامل  اینکه  بیان  با  وی 
ورزشی کشور وجود دارد، در ادامه اظهار کرد: هیات رییسه فدراسیون 
فرادستگاهی  و  فرادانشگاهی  ترکیب  با  اخیرا  دانشگاهی  ورزش های 
تشکیل شد که امیدوارم این هماهنگی ها باعث ارتقای هر چه بیشتر 

ورزش دانشگاهی شود.
صدیقی با اشاره به اختصاص بودجه جداگانه برای ورزش دانشگاهی 
نیز گفت: با همکاری سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسالمی 
بودجه  برنامه  ذیل  دانشجویی  ورزش  بودجه  آینده  سال  است  قرار 
دانشگاه ها پیش بینی شود و بیش از یکصد میلیارد تومان اعتبار نیز 
برای آن در نظر گرفته شده است. بیشتر این میزان اعتبار به وزارت 

علوم و بخشی هم به وزارت بهداشت تعلق می گیرد.
ورزش  آوران  مدال  از  تجلیل  مراسم  در  کیومرث هاشمی  همچنین 
از  سال  یک  از  پس  که  است  مرسوم  اغلب  کرد:  اظهار  دانشگاهی 
مدال آوران ورزشکار تقدیر شود اما برگزاری این مراسم برای تقدیر 
از مدال آوران سال 95 ورزش دانشگاهی، در حالی که هنوز امسال به 
پایان نرسیده است، نشان دهنده عزم جدی برای حمایت از ورزش 

در دانشگاه هاست.
رییس کمیته ملی المپیک با تبریک موفقیت های ورزش دانشگاهی 
گفت: در مجموعه وزارت علوم، دو ارگان فدراسیون ورزش دانشگاهی 
و اداره کل تربیت بدنی یکی در بخش قهرمانی و دیگری در بخش 
المپیک  ملی  کمیته  هستند.  فعال  دانشگاهی  ورزش  در  همگانی 

همیشه این دو مجموعه را در کنار خود می بیند.
دو  به  المپیک  ملی  کمیته  بار  نخستین  برای  اینکه  بیان  با  وی 
چند  هر  بودجه  دانش آموزی  ورزش  و  دانشگاهی  ورزش  فدراسیون 
سال های  در  ان شاءا...  گفت:  ادامه  در  است،  داده  اختصاص  محدود 
آینده این موضوع تقویت می شود. ضمن اینکه پیشنهاد می کنم عالوه 
بر بودجه 100 میلیارد تومان ورزش دانشگاهی که از طرف دولت قرار 
است سال آینده به این حوزه اختصاص یابد، بودجه ای جداگانه نیز 
برای مسابقات یونیورسیاد جهانی اختصاص داده شود تا شاهد ادامه 

موفقیت های ورزش دانشگاهی در این مسابقات باشیم.

برگزاری دومین فستیوال بوکس نوجوانان

در  اراک  شهر  میزبانی  به  کشور  نوجوانان  بوکس  فستیوال  دومین 
استان مرکزی برگزار خواهد شد.

به گزارش ایسنا، دومین دوره فستیوال بوکس نوجوانان کشور از 9 
اسفند ماه سال جاری به مدت سه روز و به میزبانی شهر اراک در 
استان مرکزی برگزار می شود. در این فستیوال فقط بوکسورهای 14 

تا 15سال به روی رینگ خواهند رفت.
تنها تیم های اول تا دهم مسابقات قهرمانی بوکس نوجوانان کشور 
در سال جاری مجاز به حضور در این فستیوال هستند. این مسابقات 
در 13 وزن و در سه راند دو دقیقه ای با یک دقیقه استراحت بین 

راندها برگزار خواهد شد.

تیموریان به نفت تهران پیوست

تهران  نفت  به  فوتبال  ملی  تیم  اسبق  کاپیتان 
پیوست.آندرانیک تیموریان، کاپیتان اسبق تیم  
 ملی فوتبال که چندی پیش با باشگاه استقالل 
قرارداد خودش را فسخ کرده بود دیروز به طور 
نفت  در  دایی  علی  شاگردان  جمع  به  رسمی 

تهران پیوست.

شکست هیرنفین
 با حضور قوچان نژاد

دقیقه   90 حضور  با  »هیرنفین«  فوتبال  تیم 
ای مهاجم ایرانی خود در دیدار مقابل اوترخت 

متحمل شکست یک بر صفر شد.
 هینرفین که در فصل جاری لیگ باشگاه های 
هلند به نتایج فراتر از انتظاری رسیده است، در 
دیداری  در  مسابقات  این  یکم  و  بیست  هفته 
گل  تک  با  و  بود  »اوترخت«  میهمان  حساس 
دقیقه 25 »آندریاس لودویک« متحمل شکست 

یک بر صفر شد.
لیگ  جاری  فصل  در  که  نژاد«  قوچان  »رضا 
با 12 گل زده در رتبه دوم  باشگاه های هلند 
ترکیب  در  دقیقه   90 دارد  قرار  گلزنان  جدول 
برای  مانعی  نتوانست  و  هیرنفین حضور داشت 

شکست تیمش باشد.
در  هیرنفین  از  الرسن«  »سام  دیدار  این  در 
دقیقه 83 با دریافت دومین کارت زرد خود از 

زمین بازی اخراج شد.
فصل خود  قبول ششمین شکست  با  هیرنفین 
بندی  رده  جدول  پنجم  رتبه  به  امتیاز   33 با 
جایگاه  به  امتیاز  با 34  اوترخت  و  کرد  سقوط 

چهارم رسید.

فرانکفورت به رتبه سوم 
بوندسلیگا رسید

برتری  با  فرانکفورت«  »اینتراخت  فوتبال  تیم 
2 بر صفر مقابل »دارمشتات« به روند مناسب 
خود در بوندسلیگای آلمان تداوم بخشید و به 

رتبه دوم جدول رده بندی صعود کرد.
 شاگردان »نیکو کواچ« سرمربی اهل کرواسی 
دیدار  آخرین  در  فرانکفورت،  اینتراخت  تیم 
آلمان  های  باشگاه  فوتبال  لیگ  نوزدهم  هفته 
در حضور بیش از پنجاه هزار تماشاگر خودی با 
گل های »ماکوتو هاسبه« و »آنته ربیک« برابر 

دارمشتات به پیروزی دست یافتند.
فرانکفورت بر خالف فصول گذشته که همواره 
برای رهایی از سقوط تالش می کرد، در سال 
برجای  خود  از  خوبی  بسیار  عملکرد  جاری 
در جایگاه سوم  امتیاز  با 35  اکنون  و  گذاشته 

قرار دارد.
دارمشتات نیز با قبول این شکست با 9 امتیاز 
بندی  رده  جدول  پایانی  و  هجدهم  رتبه  در 
برای  چندانی  شانس  تا  ماند  باقی  بوندسلیگا 

رهایی از سقوط نداشته باشد.
که  مونیخ«  »بایرن  فوتبال  تیم  در حال حاضر 
با  است  بوندسلیگا  گذشته  فصل  چهار  قهرمان 
46 امتیاز در صدر جدول رده بندی این لیگ 
قرار دارد و الیپزیگ با 42 امتیاز در رتبه دوم 

ایستاده است.
در دیگر ، »آگزبورگ« با حساب 3 بر 2 از سد 
»وردربرمن« گذشت و با 24 امتیاز در رده دهم 

قرار گرفت و وردربرمن 16 امتیازی باقی ماند.

خبر خبر

متوازن  توسعه  گفت:  جوانان  و  ورزش  وزیر 
و  تدبیر  دولت  رویکرد  ورزشی  زیرساخت های 
امید برای اجرای عدالت اجتماعی در راستای 
به  کشور  مختلف  مناطق  مردم  دسترسی 

امکانات ورزشی است.
مسعود سلطانی فر دیروز در جمع ورزشکاران 
در سالن آزادی شهر دو گنبدان مرکز شهرستان 
اشاره  با  احمد  بویر  و  کهگیلویه  در  گچساران 
در  قهرمانی  و  همگانی  ورزش های  اهمیت  به 
به ورزش  اظهار داشت: توجه  اجتماعی  نشاط 
ورزشی  های  هیات  معلوالن،  محروم،  مناطق 
از محورهای تقویت زیرساخت های ورزشی در 

دولت یازدهم است. 
گام  ورزشی  زیرساخت های  ایجاد  گفت:  وی 
نخست برای ترویج ورزش همگانی و درخشش 
فراملی  عرصه های  در  ورزشکار  جوانان  بیشتر 

است. 
سلطانی فر افزود: در برنامه ششم توسعه یک 
بند با همکاری مجلس شورای اسالمی و دولت 
 10 آن  اساس  بر  که  است  رسیده  تصویب  به 

هزار میلیارد ریال به امر ورزش اختصاص داده 
خواهد شد.

کرد:  بیان  ادامه  در  جوانان  و  ورزش  وزیر 
همکاری خوب دولت و مجلس برای حمایت از 
ورزشکاران از برنامه هایی است که چشم انداز 

رفع مشکالت ورزشی در کشور را روشن کرده 
گچساران  شهرستان های  مردم  نماینده  است. 
نیز گفت:  باشت در مجلس شورای اسالمی  و 
کنار  در  قهرمانی  و  همگانی  ورزش  توسعه 

یکدیگر نیازمند نگاه جامع است. 

کنار  در  داشت:  اظهار  تاجگردون  غالمرضا 
و  صحیح  مدیریت  با  ورزشی  فضاهای  توسعه 
استعدادیابی  زمینه  امکانات،  از  بهینه  استفاده 

و ترویج ورزش همگانی در کشور فراهم شود.
میلیارد  هزار  اختصاص هشت  به  اشاره  با  وی 
ورزش  زیرساخت های  تقویت  برای  ریال 
میزان  این  از  که  گفت   ،96 سال  در  استان ها 
و  کهگیلویه  ورزش  برای  ریال  میلیارد   230

بویراحمد در نظر گرفته شده است. 
تاجگردون همچنین از تصویب 6 هزار و 400 
ورزشی  های  هیات  به  اعتبار  ریال  میلیارد 

کشور در بودجه سال آینده خبر داد. 
وی تصریح کرد: 220 میلیارد ریال دیگر برای 
نفت  بودجه  از محل  ورزشی  اجرای 13 طرح 
بهمئی  و  باشت  گچساران،  شهرستان  سه  به 

اختصاص یافته است. 
در  گچساران  نفری  هزار   120 شهرستان 
جنوب غربی کهگیلویه و بویراحمد 20 تیم در 
رقابت های رشته های مختلف ورزشی لیگ های 

کشوری دارد.

وزیر ورزش و جوانان: 

رویکرد دولت توسعه متوازن زیر ساخت های ورزشی است

سرمربی استقالل گفت: به یکی از مهمترین 
بازی های استقالل رسیده ایم.

علیرضا منصوریان در نشست خبری پیش از 
به یکی  السد قطر گفت:  برابر  دیدار تیمش 
رسیده ایم.  استقالل  بازی های  مهمترین  از 
خواهند  زیادی  حرف های  امروز  ما  جوانان 
داشت. از یار دوازدهم مان که تا امروز ما را 
تنها نگذاشته اند می خواهم که ما را حمایت 
باید  است،  حذفی  تک  بازی  چون  کنند. 

باهوش و زیرک باشیم.
السد را می شناسیم.  تیم  ادامه داد: تمام  او 
سعی  داریم.  آنها  از  آنالیز  دقیقه   120
بازی  یک  در  که  است  این  بر  تالشمان  و 
تا  برویم  را  مسیری  فیزیکی،  و  مستحکم 

جشن صعود را بگیریم.
تیمش  اینکه  به  اشاره  با  استقالل  سرمربی 
منکر  گفت:  دهد،  را شکست  السد  می تواند 
نمی شویم  السد  امکانات  و  ستاره های خوب 
استادیومی  در  می کنیم.  بازی  خانه  در  اما 
بازی می کنیم که هواداران نمی نشینند. اگر 
استارت  شوند،  ستاره  ما  جوانان  باشد  قرار 
چهار  سه  ما  بود.  خواهد  امروز  بازی  از  آن 
باتجربه هم داریم که میکس خوبی  بازیکن 
خسته  امروز  ما  تیم  کنند.  می  ایجاد  را 

نمی کند. نشینی  و عقب  نمی شود 
نیم  در  تیمش  خریدهای  درباره  منصوریان 
آیا  اینکه  و  تیموریان  و  جپارف  مثل  فصل 
گفت:  کرده،  فراموش  را  تیمش  محرومیت 
گذشته  زخم های  درباره  نیست  زمانش 
و  ما دو خرید خوب داشتیم  صحبت کنیم. 
یک بازیکن خوبمان داشت برمی گشت. این 
دیگر  ولی  ما کمک می کردند  به  سه خیلی 
به  فقط  ما  نگاه کنیم.  به عقب  نمی خواهیم 
ما  تقدیر  می کنیم.  نگاه  خودمان  اندوخته 
این بود که با این جوانان پیش برویم. شاید 
همین  به  را  خودشان  بتوانند  جوانان  این 

ایران معرفی کنند. دلیل به فوتبال 

السد  با  بازی  در  رحمتی  درباره حضور  وی 
بازی اش  بهترین  امروز  رحمتی  قطعا  گفت: 
بازیکنان  بزرگ،  بازیکنان  می دهد.  انجام  را 
روز  یک  امروز  و  می کنند  جمع  را  جوان 
بازیکنان  سایر  و  رحمتی  برای  رویایی 

بود. خواهد 
تیمش  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  او 
عنوان  نه،  یا  می کند  فکر  پنالتی  به ضربات 
در  داریم.  السد  از  کاملی  آنالیز  ما  کرد: 
احترام می گذارند.  السد خیلی  به  لیگ قطر 
بگیرند.  زرد  کارت  السدی ها  دیده ام  کمتر 
نمی کنیم.  نشینی  فردا عقب  ما  این حال  با 
مثل  بازیکنانی  از  ژاوی،  جز  به  می دانیم 
در  می دانیم  برخوردارند.   ... و  هایدوس 
می شود  سخت  و  هستند  قدرتمند  دفاع 
در  از طرفی  گرفت.  توپ  آنها  مدافعان  بین 
خط حمله هم خیلی قدرتمند هستند. فردا 
نقطه اوجی خواهد بود. تمرکزی روی وقت 
اضافه و پنالتی نداریم و سعی مان این است 

که بازی را در 90 دقیقه ببریم.
داوری ای  کالس  درباره  استقالل  سرمربی 
جلسات  گفت:  شد،  برگزار  تیمش  برای  که 
درباره  بازیکنی  هر  به  و  بوده  باال  ما  فنی 
به  السد  بازیکنان  قدرت  و  ضعف  نقاط 
جلسه ای  دیشب  ایم.  داده  توضیح  بازیکنان 
به  را  خوبی  نکات  که  داشتیم  خسروی  با 
این  سعی مان  کل  در  گفت.  بازیکنان مان 
نگیریم  کم  دست  را  تمرینی  هیچ  که  بود 
می کنم  احساس  باشیم.  داشته  مرور  یک  و 
از  و  هستند  آماده  لحظه  هر  بازیکنان مان 
احساساتشان  روی  خواسته ام  هم  بازیکنان 
باید  هم  ژاوی  درباره  باشند.  داشته  کنترل 
بازیکن  چقدر  او  می دانند  همه  که  بگویم 
برنامه  السد  مهار کل  برای  ما  است.  بزرگی 
را هم می بینیم.  ژاوی  این زمینه  داریم. در 
ما  جوانان  برای  بزرگ  آزمایش  یک  امروز 

بود. خواهد 

منصوریان:

 امروز یک روز رویایی برای ما خواهد بود
نشست  در  والیبال  فدراسیون  رئیسه  هیات 
تیم ملی  به سپردن سکان هدایت  خود رای 

والیبال به ایگور کوالکوویچ داد.
فدراسیون  سرپرست  داورزنی  محمدرضا 
مذاکره  روند  از  گزارشی  نشستی  در  والیبال 
ایران  ملی  تیم  سرمربیگری  نامزدهای  با 
ایگور  و  استویچف  رادوستین  با  مذاکره  و 
در  جهان  والیبال  برتر  مربی  دو  کوالکوویچ 
هر  های  برنامه  و  شرایط  و  کرد  ارائه  تهران 
دو مربی برای هدایت تیم ملی والیبال ایران 

را تشریح کرد.
سپس هر یک از اعضای هیات رئیسه نظرات 
خود را درباره برنامه ها و شرایط هر دو گزینه 
با اهداف چهار ساله والیبال ایران بیان کردند 
و در نهایت هیات رئیسه ایگور کوالکوویچ را 
برای سپردن سکان هدایت تیم ملی والیبال 

ایران انتخاب کرد.
فدراسیون  رئیسه  هیات  مصوبه  اساس  بر 
والیبال، این مربی برای چهار سال به صورت 
 2020 المپیک  پایان  تا  دوساله  دوره  دو 
می  عهده  به  را  ایران  والیبال  مردان  هدایت 
گیرد که در صورت رضایت از عملکرد وی در 
دیگر  پروسه همکاری دو سال  اول،  دو سال 

تمدید می شود.
علی  افشاردوست،  محمود  ضیایی،  احمد 
مهدی  خبر،  خوش  امیر  مونسان،  اصغر 
چایچی،  محمود  جالیر،  عبدا...  اسالمی، 
سعید  حاتمی،  امیدوار  صالحیه،  مسعود 
درخشنده، منوچهر پورحسن، محمود نوری، 
میرسپاسی،  زهره  فرخی،  علی  شوندی،  نادر 
حمید  و  ای  افجه  مرتضی  فرید،  احسان 
فدراسیون  رئیسه  هیات  اعضای  نیا  احمدی 
والیبال بودند که در نشست امروز به ریاست 

محمدرضا داورزنی شرکت کردند.

کوالکوویچ در یک نگاه
»ایگور کوالکوویچ« مربی والیبال اهل مونته 
نگرو است که در سال های 2006 تا 2014 

میالدی هدایت تیم ملی والیبال صربستان را 
مقام چهارمی  به  تیم  این  با  و  بود  دار  عهده 
در  جهان  مردان  قهرمانی  والیبال  مسابقات 

سال 2006 دست یافت.
هیچ  هدایت  حاضر  حال  در  که  کوالکوویچ 
ژوئن  چهارم  متولد  ندارد،  عهده  به  را  تیمی 
1965 میالدی است. این مربی در رقابت های 
ناامیدکننده  عملکرد  جهان   2014 قهرمانی 
تیم   24 میان  در  صربستان  و  داشت  ای 
نهم  عنوان  ها،  رقابت  این  در  کننده  شرکت 
را به دست آورد. او بعد از این نتایج از سمت 

خود کناره گیری کرد.
های  رقابت  در  صربستان  تیم  با  مربی  این 
قهرمانی اروپا،  قهرمانی جهان و لیگ جهانی 
ملی  تیم  است.  شده  مدال  صاحب  والیبال 
این سرمربی  والیبال صربستان تحت هدایت 
 2012 و  پکن   2008 المپیک  های  بازی  به 
لندن راه یافت. او با تیم صربستان 12 مدال 

به دست آورده است.
وبر  خاویر  صربستانی،  استویچف  رادوستین 
دیگر  از  ایتالیایی  بروتو  مائورو  و  آرژانتینی 
ایران  والیبال  ملی  تیم  هدایت  های  گزینه 
به  مربی  این  با  والیبال  فدراسیون  که  بودند 

توافق رسیده است.
روند   2011 سال  از  ایران  والیبال  ملی  تیم 
رشد خود را با خولیو والسکو آرژانتینی آغاز 
این مربی هدایت ملی  تا سال 2013  کرد و 
پوشان ایران را بر عهده داشت تا به درخواست 
رئیس جمهوری آرژانتین به کشورش بازگشت 

و سرمربی راه راه پوشان آرژانتینی شد.
سپس اسلوبودان کواچ به عنوان سرمربی تیم 
چهارمی  که  شد  انتخاب  ایران  والیبال  ملی 
قهرمانی  مسابقات  ششمی  و  جهانی  لیگ 
جهان از جمله افتخارات این مربی با تیم ملی 

والیبال ایران در سال 2014 رقم خورد.
المپیک  های  بازی  انتخابی  در  آن،  از  پس 
لوزانو  رائول  ریو 2016،  المپیک  همچنین  و 

سرمربی تیم ملی والیبال ایران بود.

کوالکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال شد
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گشایش نمایشگاه عرضه محصوالت 
کشاورزی و دامی در آذربایجان غربی  

غربی  آذربایجان  روستائی  تعاون  سازمان  مدیر 
گفت: همزمان با گرامیداشت ایام مبارک دهه فجر، 
نمایشگاه عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی و 
دامی در ارومیه با حضورجمعی از مسئوالن سازمان 

تعاون روستائی استان گشایش یافت.
به  اشاره  با  شهریار حیدری در جمع خبرنگاران 
نمایشگاه های عرضه  برگزاری  از  استقبال مردم 
مستقیم محصوالت کشاورزی و دامی در طی سال 
های گذشته، در دهه فجر امسال نیز همزمان با آغاز 
به کار این نمایشگاه در ارومیه در میاندوآب، اشنویه، 

نقده نیز این نمایشگاهها دایر گردید.
حیدری افزود: در این نمایشگاه که موادغذایی مورد 
نیاز مردم اعم از سیب درختی و پرتقال و حبوبات، 
لبنیات، برنج، مرغ، گوشت قرمز، عسل، ماکارونی،  
سیب زمینی، مواد شوینده با قیمت های مناسب و 
تخفیف 10 الی 15درصدی زیر قیمت بازار عرضه 

شده است.
این نمایشگاه ها با هدف حمایت از تولید کنندگان 
و مصرف کنندگان، تنظیم بازار و حذف واسطه ها 
ترتیب یافته است و کارشناسان بازرگانی سازمان 
خدمات  به  ناظر  مداوم  طور  به  روستائی  تعاون 
رسانی هر چه بهتر در تامین کاالهای مورد نیاز 
مردم هستند. نمایشگاه عرضه مستقیم محصوالت 
ارومیه  روستائی  تعاون  شبکه  دامی  و  کشاورزی 
که در محل سازمان تعاون روستائی ارومیه واقع 
ترتیب  پارک ساعت  روبروی  درخیابان خرمشهر 
یافته است تا 22 بهمن ماه سال جاری همه روزه 
بازدید  برای  عصر  لغایت 20  صبح  ساعت 9  از 

عالقمندان دایر است.

پیاده روی خانوادگی با طعم کتاب
 در روستاهای مریوان

خانواده مریوانی با پیاده روی در روستاهای اطراف 
دریاچه زریوار به دانش آموزان دو روستا کتاب هدیه 

دادند.
حسن بدخشانی کتابدار و فعال فرهنگی مریوانی 
به همراه خانواده خود در روستاهای »ده رتفی« و 
»نی« در حاشیه دریچه زریوار حضور پیدا کردند 

و به دانش آموزان این روستاها کتاب اهدا کردند.
این کتابدار و فعال فرهنگی هدف از این کار را جلب 
توجه عمومی و به کتاب و کتاب خوانی عنوان کرد 
و افزود: توسعه فرهنگی نیاز مبرم جامعه است و 
اساسی  از رکن های  ترویج فرهنگ مطالعه یکی 

توسعه فرهنگی است.
بدخشانی بیان کرد: روستاها نیز همانند شهرها نیاز 
به توجه دارند و با شرایط و امکانات برابر برای آنها 
فراهم شود تا بتوانند نیازهای خود را به ویژه در 

حوزه های فرهنگی رفع کنند.

ظرفیت استان مرکزی  در استفاده انبوه از دوچرخه 
برقی

مدیرعامل  شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: استان مرکزی 
این قابلیت را دارد که به نخستین استفاده کننده انبوه دوچرخه برقی در 

کشور تبدیل شود.
مهندس محمد اله داد در جلسه هم اندیشی استفاده از دوچرخه ها و 
موتورسیکلت های برقی به جای موتورسیکلت های بنزینی در سطح شهر  
وکاهش آلودگی هوا که با حضور مسووالن دستگاه های محیط زیست، 
فرمانداری، سازمان ترافیک وحمل ونقل، دانشگاه ها، نیروی انتظامی و 
سازمان های مردم نهادبرگزار شد، با بیان این مطلب افزود: در فاز اول 
اجرای این طرح می توان با پنج هزار دستگاه نقلیه برقی فعالیت را آغاز 
کرد در صورتی که بسترهای الزم در خصوص جایگزینی موتورسیکلت ها 

و دوچرخه های برقی به جای وسایط نقلیه آلوده کننده هوا فراهم شود.
وی با بیان اینکه استفاده از نیروی برق، آسانتر و در دسترس تر از سوخت 
بنزین است، افزود: پمپ بنزین قابل انتقال و حمل نیست، اما شارژ موتور 

برقی در همه اماکن امکانپذیر بوده  و هزینه کمتری را به دنبال دارد.
مهندس اله داد اظهار کرد: برای شارژ باتری حداکثر 6 الی هفت کیلووات 
ساعت برق مصرف می شود که به لحاظ اقتصادی حدود یک دهم سوخت  
بنزین است، همچنین به لحاظ زیست محیطی و حفظ منابع ملی و نبود 
آلودگی صوتی استفاده از موتورهای برقی به نفع جامعه است. وی با 
اشاره به مزایای استفاده از دوچرخه و موتورهای برقی بیان کرد:  از لحاظ 
مساحت، اراک کوچکترین کالنشهر در سطح کشور است و می تواند به 

عنوان پایلوت برای استفاده از دوچرخه های برقی انتخاب شود.

اجرای طرح های حوزه سالمت با 468 میلیارد تومان 
 در بوشهر 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: در اجرای طرح تحول نظام 
سالمت پروژه های مختلفی با سرمایه گذاری 56.5 میلیارد تومان اجرا 
شد که در این عرصه پروژه هایی با اعتبار 468 میلیارد تومان در استان 

بوشهر اجرا می شود. 
نظام  تحول  طرح  اجرایی  روند  بررسی  نشست  در  رئیسی  علیرضا 
سالمت در استان بوشهر، با بیان اینکه طرح تحول نظام سالمت نقش 
ارتقاء سالمتی مردم داشته  و  مهمی در کاهش هزینه های درمانی 
است، اظهار داشت: دسترسی به خدمات سالمت از جمله هدف های 
و  خدمات  ورود  و  مناسب  توزیع  با  که  است  سالمت  تحول  طرح 
تجهیزات جدید درمانی این هدف بخوبی از جنوب تا شمال استان 

محقق شده است.
وی با اشاره به اجرای پروژه های درمانی در حوزه سالمت افزود: با 
مناطق  در  درمانی  مختلف  پروژه های  سالمت  تحول  طرح  اجرای 
کم برخوردار و محروم استان بوشهر با اعتبار 565 میلیارد ریال اجرا 
اجرای  به  اشاره  با  بوشهر  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  شد. 
اعتبار  با  پروژه هایی  عرصه  این  در  گفت:  اجرا  دست  در  پروژه های 
468 میلیارد تومان در استان بوشهر اجرا می شود. رئیسی با اشاره 
ارتباط  این  در  کرد:  خاطرنشان  بوشهر  استان  درمانی  تجهیزات  به 
با اجرای طرح تحول سالمت بیش از یک هزار و 460 میلیارد ریال 
اینکه  بیان  با  است. وی  بوشهر شده  استان  وارد  پزشکی  تجهیزات 
خدمات گوناگونی درمانی ارائه می شود، تصریح کرد: با اجرای طرح 
تحول سالمت بیمارستان 38 تختخوابی دیلم مجهز به زایشگاه، تخت 
متخصص  با 10  تخصصی  کلینیک  و  عمل  اتاق  سونوگرافی،  ویژه، 

فعال است.

خبر خبر

بهزیستی  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
برنامه های  برگزاری  مناسبت  به  البرز؛  استان 
خود  روز  پنجمین  در  و  فجر   مبارک  دهه 
مراسم جشن پیوند و اهدا جهیزیه به 250 زوج 
از معلولین و مددجویان تحت پوشش اداره کل 
البرز در تاالر پارسا کمالشهر  بهزیستی استان 

کرج برگزارشد.
در این مراسم که به همت خیرین و نیکوکاران 
بهزیستی  مردمی  های  مشارکت  حوزه  نیز  و 
نژاد  بیات  داریوش  شد،  برگزار  البرز  استان 
مدیر کل بهزیستی استان، معاونین حوزه های 
کریمی  بهزیستی،  حمید  کل  اداره  تخصصی 
عضو  کاظم  حاج  استان،  اصناف  اتاق  رییس 
ورزش  کل  مدیر  غفرانی   ، کرج  شهر  شورای 
و جوانان استان، شهردار  کمالشهر و نیز جمع 
کثیری از خیرین و نیکوکاران و عروس و داماد 
در  بهزیستی  اداره  پوشش  تحت  جوان  های 

مراسم حضور داشتند.
فجر  مبارک  دهه  تبریک  ضمن  نژاد  بیات 
بر  پرستار  روز  و  معصومه  حضرت  والدت  و 

ضرورت احساس مسئولیت در سطح استان و 
به راه افتادن جنبش مسئولیت اجتماعی تاکید 

کرد. 
به  استان  بهزیستی  کل  مدیر  مراسم  این  در 
همراه  تعدادی از مسئولین استانی  و خیرین 

از طرح مسابقه همت عالی نیز رونمایی کرد.
جامع  طرح  راستای  در  که  مسابقه  این   
استقبال  با  شد  رونمایی  اجتماعی  مسئولیت 
بی نظیر خیرین و مسئولین استان روبرو شد 
مراسم  در  آن  های  کارت  از  زیادی  شمار  و 

خریداری گردید. 
 بیات نژاد هزینه هر عدد کارت مسابقه همت 
افزود:  و  کرد  عنوان  ریال  هراز   100 را  عالی 
برای  طرح  این  اجرای  از  حاصل  عواید  کلیه 
مسکن،  بخش  در  مددجویان  سازی  توانمند 

اشتغال، درمان و معیشت هزینه خواهد شد.
خیرین  افزود:  ادامه  در  بهزیستی  کل  مدیر 
به  مراجعه  با  توانند  می  صحنه  در  همیشه 
ادارات بهزیستی استان البرز این نهاد حمایتی 
اهداف  تحقق  جهت  در  بیشتر  هرچه  را 
بهزیستی  که  چرا  کنند  حمایت  نوعدوستانه 
با اجرای  البرز همپای سایر نهادهای حمایتی 
طرح های مطالعه شده درصدد ایجاد بسترهای 
مناسب برای تشکیل زندگی آسان برای جوانان 
از خیرین نمونه استان  است. در پایان مراسم 

در بحث جهیزیه نیز تقدیر به آمد.
الزم به ذکر است اقالم ضروری نظیر یخچال، 
لباسشویی، اجاق گاز، فرش، ظرف و پول نقد 
از جمله کمک هایی بود که به تازگی در اختیار 

این زوج ها قرار گرفت.

اداره کل بهزیستی استان البرز برگزار کرد؛

 اهدا جهیزیه به 25۰ زوج معلول و مددجو در استان 

بهادری-اصفهان: طراحی و اجرای خودکارسازی 
و مانیتورینگ دستگاه های هواساز خط نوردگرم 
با استفاده از PLC های زیمنس، توسط کارکنان 
تعمیرات برق این واحد با موفقیت به اتمام رسید.
نهایی  نورد  برق  سامانیان، سرشیفت  هوشنگ 
ها  این دستگاه  اهمیت  در خصوص  نورد گرم 
افزود: سیستمهای هواساز وظیفه خنک کردن 
موتورهای اصلی و فرعی در خط تولید و تابلوهای 
راه انداز آنها را در سالن برق نورد گرم بر عهده 
دارند، از این رو با توجه به شرایط کاری تجهیزات 
برقی خط نورد گرم از جمله موتورهای عظیم 
باالتری در  3/5 مگاواتی که در ظرفیت کاری 
برداری هستند، سیستمهای خنک  بهره  حال 
کاری آنها دارای اهمیت ویژهای هستند و باید 

تحت کنترل باشند.
وی با بیان مشکالت سیستم هواساز کنترلی قدیم 
به کار گرفته شده در سوپروایزری خط نورد گرم 
که مبتنی بر رله- الجیــک بودند و از »رکهای« 
اعالم آالرم بهره میبردند، گفت: این تجهیزات به 
دلیل عدم پشتیبانی الزم از سوی شرکت سازنده 
از رده تولید خارج و فاقد قطعات یدکی بودند، در 
عین حال به دلیل استفاده از کارتهای الکترونیکی 

تعمیرات آنها مقرون به صرفه نبود.
سرشیفت برق نورد نهایی نورد گرم با اشاره به 
اقداماتی که برای حل این مشکالت انجام شد، 

ادامه داد: به همین منظور و به دلـیل اهمیت 
سیستم های هواساز در تجهیزات برقی از جمله 
انجام  از  پس  برق،  سالن  و  درایورها  موتورها، 
بررسیهای کارشناسی توسط کارکنان نورد گرم، 
طراحی و ساخت سیستم جدید در برنامه قرار 

گرفت.
وی در خصوص مراحل اجرای این پروژه تصریح 
کرد: بر این اساس پروژه به دو قسمت اتوماسیون 
و HMI تقسیم شد. قسمت اتوماسیون پروژه 
افزار  نرم  و  زیمنس  PLCهای  از  استفاده  با 
با  نیز  طرح   HMI بخش  و  انجام   PCS7
استفاده از نرم افزار قوی WinCC V7 طراحی 
گردید که قابلیت صدور فرمان، مشاهده وضعیت، 

ثبت و نمایش وقایع و آالرم را دارا است.
سیستم  این  اجرای  مزایای  مورد  در  سامانیان 
یادآوری کرد: سیستم جدید قابلیت نمایش و 
ثبت سایر پارامترها از جمله دمای آب رادیاتورها، 
دمای محیط به منظور پیشگیری از خسارتهای 

احتمالی را دارد.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه نخستین 
اتوماسیون کل سیستمهای  اجرای  گام جهت 
تمام  که  بود  گرم  نورد  سوپروایزری  در  آالرم 
کارکنان  توانمندی  بر  تکیه  با  آن  فعالیتهای 
انتقال  در جهت  تیمی  کار  به صورت  باتجربه 

دانش فنی انجام گرفت.

اجرای موفق اتوماسیون سیستم های هواساز خط نورد 
گرم در فوالد مبارکه

در  ادارات  نقش  و  مقاومتی  »اقتصاد  همایش 
تحقق آن« با حضور مدیرکل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان، فرمانده سپاه امام سجاد)ع(، مدیرکل 
دیوان محاسبات، ناظر گمرکات استان و جمعی 
از بسیجیان ادارات استان هرمزگان به میزبانی 

بندر شهید رجایی برگزار شد.
بسیج  و  ایثارگران  امور  به همت  این همایش 
ستاد  هرمزگان،  دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره 
سجاد  امام  سپاه  و  استان  گمرکات  نظارت 
های  همایش  سالن  در  هرمزگان  استان  )ع( 
ساختمان مرکزی بندر شهید رجایی برگزار شد.
هدف از برگزاری این همایش، بررسی چگونگی 
عملکرد دستگاه های اجرایی در پیروی از منویات 
الزیم  راهبردهای  تبیین  رهبری،  معظم  مقام 
برای تحقق اقتصاد مقاومتی، ایجاد فرهنگ کار 
و مصرف کاالی ایرانی، ایجاد وحدت رویه بین 
دستگاه ها و تبیین نقش عامالن ذیحساب و 
مدیران مالی برای تحقق شعار »اقتصاد مقاومتی، 

اقدام و عمل« عنوان شده است.
و  بنادر  مدیرکل  پور«  عفیفی  مراد  »اله 
اقتصاد  همایش،  این  در  هرمزگان  دریانوردی 
مقاومتی را یک بحث علمی، منطقی و اعتقادی 
دانست و گفت: پیشی گرفتن صادرات بر واردات 
در بندر شهید رجایی نشانگر افزایش تولیدات 
داخلی و همچنین گام نهادن در مسیر تحقق 

اقتصاد مقاومتی است.
وی سیاستگذاری برای اصالح الگوی مصرف و 
پرهیز از تجمل گرایی را از جمله ضرورت های 
تحقق اقتصاد مقاومتی اعالم کرد و افزود: کاهش 
قیمت تمام شده کاال و خدمات از جمله دیگر 
و  اصالح  که  راستاست  این  در  اثرگذار  عوامل 
بهبود فرآیندها در فعالیت های بندری می تواند 

برای دستیابی به این مهم کارگشا باشد.
عفیفی پور بر لزوم بهره گیری از ظرفیت ترانزیت 
با مشارکت دستگاه های مرتبط در بندر شهید 
رجایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و 
در این رابطه بیان داشت: یکی از راه های وابسته 
توسعه  ایران،  به  کشورها  دیگر  اقتصاد  کردن 
ترانزیت است که می توان از این ظرفیت پنهان 

برای تقویت اقتصاد ملی بهره گرفت.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در بخش 
دیگری از اظهاراتش، به بیان پیامدهای مثبت 
اقتصاد مقاومتی در زمینه کاهش بیکاری و به 
دنبال آن کاهش آسیب های اجتماعی پرداخت.
وی با اشاره به نقش سیستم های حمایتی پولی 
غیردولتی  بخش  گفت:  رابطه  این  در  مالی  و 
داخلی و سرمایه گذاران خارجی به دنبال تبدیل 
منابع خود به ثروت و کار هستند که ما باید از 
این فرصت بهره بگیریم تا توان مقاومتی اقتصاد 

کشور تقویت شود.  

برگزاری همایش»اقتصاد مقاومتی« به میزبانی 
بندر شهید رجایی

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به 

 .10:30 ساعت   95/12/24  : رسیدگی  وقت   . :6/95ش/1219  پرونده  کالسه 
خواهان : بانک مهر اقتصاد . خوانده : 1- مهدی رمضانی خلخو 2- محمد سعادتی 
. خواسته : مطالبه طلب . خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به 
حوزه 6 شورای حل اختالف ورامین ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به 
علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دارسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جرائد کثیراالنتشار 
دفتر حوزه  به  یکماه  اگهی ظرف  اخرین  نشر  تاریخ  از  تا خوانده   . میشود  آگهی 
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 1298 دبیر حوزه6  شورای حل اختالف ورامین 

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده ۳ قانون

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی . برابر رای شماره 139560301060010489  
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 شیرازی فرزند اصغر بشماره شناسنامه 197 صادره 
/ به مساحت 81/73 متر مربع پالک 90  از ورامین در ششدانگ یک باب خانه 
 / آقای  از مالک رسمی  باغرین ورامین خریداری  از 2 اصلی واقع در قریه  فرعی 
حسن کاشانی راد  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/11/19    تاریخ انتشار نوبت دوم :95/12/04

ث/م الف 947 محمود داوودی : قائم مقام رئیس واحد ثبتی ورامین

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به 

کالسه پرونده : 6/95ش/1220. وقت رسیدگی : 95/12/24 ساعت 10/45. خواهان 
: بانک مهر اقتصاد . خوانده : یوسف عرب سلمانی –مجتبی خردمندی –محمد 
دادخواستی  خواهان   . طلب  مطالبه   : خواسته   . اردستانی  امیر   – سلمانی  عرب 
ارجاع  ورامین  اختالف  به حوزه 6 شورای حل  نموده که جهت رسیدگی  تسلیم 
به  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  شده  تعیین  رسیدگی  وقت  و  گردیده 
درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دارسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جرائد کثیراالنتشار آگهی میشود . تا خوانده از تاریخ 
نشر اخرین اگهی ظرف یکماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 
حضور به هم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت 

منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .
خ / م الف 1297 دبیر حوزه 6 شورای حل اختالف ورامین 

آگهي فقدان
آقای حمید کبیر برابر وکالت نامه شماره 111866 مورخ 95/08/11 مع الواسطه 
به وکالت از علیرضا سلیم پور  ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم 
نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 3430 مترمربع 
قطعه 6 تفکیکي پالک 912 فرعی از 361 اصلی مفروز و مجزی شده از اصلی مذکور 
واقع در اراضی ولد آباد بزرگ جزء حوزه ثبتي ناحیه دو کرج مورد ثبت 20719 
صفحه  373 دفتر جلد 146 بنام محمود افشارپور ثبت و صادر گردیده است و برابر 
سند قطعی 47490 مورخ 93/02/11 دفترخانه 47 کرج به متقاضی منتقل شده 
است و در اداره ثبت مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده 
است، لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحي به ماده 120 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 می 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 برابر مقررات به متقاضي تسلیم خواهد شد همچنین 
بدلیل منفک شدن این اداره از ناحیه یک کرج مورد ثبت به دفتر 110 صفحه 58 

ذیل ثبت 10148 منتقل و ثبت و صفحه اولیه مسدود گردید. 469م/الف
ایرج فهیمي- رئیس ثبت اسناد و امالک کرج ناحیه دو کرج 

اجرائیه 
محکوم له –اصغر کریمی هومونلو فرزند اکبر

محکوم علیه-محمد حسن سرابندی فرزند اسفندیار 
فرزند  هومونلو  محمودی  له-ابراهیم  محکوم  قانونی  قائم  یا  نماینده  مشخصات 

اسرافیل 
غیابی  دادنامه  به شماره  مربوطه  اجرای حکم  درخواست  موجب  –به  به  محکوم 
تهران  حقوقی  عمومی  دادگاه   146 شعبه  از  صادره   9509970231100788
اسناد  ثبت  رسمی  اسناد  دفاتر  از  یکی  در  به حضور  است  محکوم  علیه  محکوم 
و امالک و انتقال شش دانگ مبیع پالک ثبتی 138/48588 بخش 12 تهران و 
پرداخت مبلغ 1650000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له می باشد نیم عشر دولتی به عهده محکوم 

علیه می باشد.
11۰/133369    مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 146 دادگاه عمومی شهید محالتی تهران 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به 

کالسه پرونده : 6/95ش/1223. وقت رسیدگی : 95/12/24 ساعت 11. خواهان : 
بانک مهر اقتصاد . خوانده : زهرا داوری – مرضیه حسینی زند . خواسته : مطالبه 
طلب . خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه 6 شورای 
حل اختالف ورامین ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دارسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جرائد کثیراالنتشار آگهی میشود . تا 
خوانده از تاریخ نشر اخرین اگهی ظرف یکماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید و در وقت مقرر 
باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم 

شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .
خ / م الف 1299 دبیر حوزه 6 شورای حل اختالف ورامین 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به 

 .11/15 ساعت   95/12/24  : رسیدگی  وقت  6/95ش/1218.   : پرونده  کالسه 
خواهان : بانک مهر اقتصاد . خوانده : مهناز عبدالوندی . سید فضل اله میر محمدی 
. خواسته : مطالبه طلب . خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به 
حوزه 6 شورای حل اختالف ورامین ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به 
علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دارسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جرائد کثیراالنتشار 
دفتر حوزه  به  یکماه  اگهی ظرف  اخرین  نشر  تاریخ  از  تا خوانده   . میشود  آگهی 
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 13۰۰ دبیر حوزه 6 شورای حل اختالف ورامین 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به 

کالسه پرونده : 6/95ش/978. وقت رسیدگی : 95/12/24 ساعت 1100. خواهان 
: بانک مهر اقتصاد . خوانده : نادر حسنی و فرحناز احدی . خواسته : مطالبه طلب 
. خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه ششم  شورای حل 
اختالف ورامین ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
تا   . از جرائد کثیراالنتشار آگهی میشود  نوبت در یکی  دارسی مدنی مراتب یک 
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 1296 دبیر حوزه 6 شورای حل اختالف ورامین 

ابالغ اتهام
سرکار خانم ندا قارونی جعفری- فرزند احمد پرستار پیمانی- 

بیمارستان شهید مدنی استان البرز
اداری  تخلفات  به  رسیدگی  بدوی  هیات  در  شما  پرونده  اینکه  به  نظر 
به علت غیبت  البرز  بهداشتی درمانی  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
آدرس  به  به علت عدم دسترسی  و  میباشد  بررسی  در دست  غیرموجه 
آگهی  نشر  تاریخ  از  که  میگردد  ابالغ  به شما  بدینوسیله  محل سکونت، 
حداکثر به مدت 10 روز فرصت داده خواهد شد تا دفاعیه کتبی خود را 
به همراه مدارک مورد استناد به دفتر هیات واقع در کرج- بلوار طالقانی 
شمالی باالتر از میدان طالقانی شهرک اداری- دانشگاه علوم پزشکی و 
البرز- دفتر هیات رسیدگی به تخلفات اداری  خدمات بهداشتی درمانی 

کارمندان تسلیم نمائید.
بدیهی است پس از انقضای مهلت تعیین شده و عدم مراجعه جهت تسلیم 
به  رسیدگی  قانون  نامه  آئین   18 ماه  طبق  بر  مربوطه  مدارک  و  دفاعیه 

تخلفات اداری کارمندان اقدام خواهد شد. 51122 م/الف
رییس هیات

ابالغ اتهام
جناب آقای دکتر محسن پاکزاد ماسوله- فرزند حسین- متخصص 

داخلی- بیمارستان شهید رجایی- استان البرز
اداری  تخلفات  به  رسیدگی  بدوی  هیات  در  شما  پرونده  اینکه  به  نظر 
به علت غیبت  البرز  بهداشتی درمانی  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
آدرس  به  به علت عدم دسترسی  و  میباشد  بررسی  در دست  غیرموجه 
آگهی  نشر  تاریخ  از  که  میگردد  ابالغ  به شما  بدینوسیله  محل سکونت، 
حداکثر به مدت 10 روز فرصت داده خواهد شد تا دفاعیه کتبی خود را 
به همراه مدارک مورد استناد به دفتر هیات واقع در کرج- بلوار طالقانی 
شمالی باالتر از میدان طالقانی شهرک اداری- دانشگاه علوم پزشکی و 
البرز- دفتر هیات رسیدگی به تخلفات اداری  خدمات بهداشتی درمانی 

کارمندان تسلیم نمائید.
بدیهی است پس از انقضای مهلت تعیین شده و عدم مراجعه جهت تسلیم 
به  رسیدگی  قانون  نامه  آئین   18 ماه  طبق  بر  مربوطه  مدارک  و  دفاعیه 

تخلفات اداری کارمندان اقدام خواهد شد. 51123 م/الف
رییس هیات

دادنامه 
پرونده کالسه 9409986612700511 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان 
 9509976613501197 شماره  نهایی  تصمیم   ) سابق  جزایی   101( آباد  خرم 
شاکی : آقای میالد امیری فرزند بهمن به نشانی لرستان –خرم آباد –دره گرم خ 
:آقای فرید کرمی به نشانی شهرستان  انتهای کوچه –متهم  آبشار ک آبشار 24 

خرم آباد فاقد آدرس –اتهام : ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای فرید کرمی فرزند محسن )به علت متواری بودن 
اطالعات بیش تری از وی در دسترس نمی باشد (دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی 
بوسیله چاقو در مورخه 1394/1/13 در شهرستان خرم آباد موضوع شکایت آقای میالد 
امیری فرزند بهمن اهل و مقیم شهرستان خرم آباد دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و 
محتویات پرونده و دالیل و قرائن و امارات موجود از قبیل :شکایت شاکی –گواهی های 
پزشکی قانونی مورخه های 1394/2/27 و 1395/9/4 که حاکی از ایجاد جراحات در 
اثر اصابت جسم برنده نوک تیز می باشند مفاد اظهارات گواهان تعرفه شده از ناحیه ی 
شاکی به شرح صورتجلسه ی مورخه ی 1394/2/27 که بیانگر صحت ادعای شاکی 
و مجروح شدن وی توسط مشتکی عنه است –مفاد گزارش مورخه ی 1394/1/13 
پلیس 110 که مبین وقوع جرم از ناحیه ی متهم می باشد متواری شدن متهم پس از 
وقوع جرم تا کنون علی رغم اینکه نامبرده و شاکی از اقوام سببی درجه ی یک همدیگر 
می باشند عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی مورخه ی 1395/11/2 این مرجع 
علی رغم نشر آگهی در روزنامه کثیر االنتشار مفاد کیفر خواست صادره از دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد به شماره ی 9510436611003122 مورخه 
ی 1395/7/24 بزهکاری مشارالیه را محرز و مسلم و ثابت تشخیص داده و مستندا به 
تبصره ی ماده ی 614 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375 و مواد 2 و 
18و 19 و 27 و 448 و 449 و 452 و462و 559و 711قانون مجازات اسالمی مصوب 
1392 از حیث جنبه عمومی بزه معنونه حکم برمحکومیت  نامبرده به تحمل یکسال 
حبس تعزیری درجه ی شش و از حیث جنبه ی خصوصی بزه معنونه که همان دیه 
است حکم بر محکومیت وی به پرداخت 1-یک سوم دیه کامل بابت جرح کتف چپ 
که به فضای جنب قفسه ی سینه امتداد یافته است )جائفه( 2-یک درصد از دیه ی 
کامل بابت ارش پارگی قسمت خلفی لوب فوقانی ریه ی چپ 3-چهاردرصد از دیه ی 
کامل بابت ارش انجام عمل جراحی بر روی قفسه ی سینه )تراکوستومی ( و تعبیه ی 
لوله سینه ای در سمت چپ قفسه ی سینه در حق آقای میالد امیری فرزند بهمن 
)شاکی پرونده ( ظرف یکسال قمری از زمان وقوع جنایت صادر و اعالم می گردد رای 
صادره غیابی و مستندا به ماده ی 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با 
اصالحات و الحاقات بعدی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی 
در این دادگاه و پس از انقضاء مهات واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
دادرس شعبه 1۰1 دادگاه کیفری 2 خرم آباد-سید مجید همتی  

آگهی ابالغ
نظربه اینکه حسب پرونده کالسه950509دعوی خانم جمیله هاشمی فرزندفالح 
به  باتوجه  داوری صادرگردیده  امربه  قرارارجاع  غازی  عبدالعزیز هاشمی  بطرفیت 
مدنی  دادرسی  آیین  دستورماده73قانون  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
از جرایدکثیراالنتشاردرج  دریکی  انتشارآگهی  ازطریق  نوبت  داوریک  ابالغ  مراتب 
ومنتشرمی گرددبه خوانده ابالغ می گرددظرف یک هفته ازتاریخ نشرآگهی جهت 
مراتب  درغیراینصورت  خرمشهرمراجعه  حقوقی  دادگاه  دوم  شعبه  داوربه  معرفی 

قانونی اعمال می گردد.      شماره م.الف)9/1130(
منشی شعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-فاطمی سوق

آگهی حصروراثت
پدرسیدسعیدبشناسنامه26921صادره  نام  موسوی  کریمه  بانوسیده 
که  داده  وتوضیح  تقدیم  صدورگواهی حصروراثت  بخواسته  ازخرمشهردرخواستی 
همسرش مرحوم سیدعلی موسوی فردبشناسنامه 2924صادره خرمشهردرتاریخ2

95/9/9درخرمشهراقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی بامشخصات 
ازمشهد  شناسنامه261صادره  فردبشماره  فوق)همسرمتوفی(2-سیدسجادموسوی 
3-سیدفوادموسوی فردبشماره شناسنامه14498صادره ازمشهد4-سیدمحمدحسن 
ذکورمتوفی(5- ازمشهد)فرزندان  1820304833صادره  فردکدملی  موسوی 
ازشادگان)دخترمتوفی(6- 1890524948صادره  فردکدملی  موسوی  زهراسادات 

سیدسلمان موسوی فرد2923صادره ازخرمشهر )پدرمتوفی(.متوفی بجزنامبردگان 
فوق وارث دیگری ندارد.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت 
نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی 
نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم  بدادگاه  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی 
بجزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.    شماره 

م.الف)9/1127(
رئیس شعبه7شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

اجرائیه
اجرائیه  ثبت  شماره  به  مربوط  حکم  اجرای  دادخواست  موجب  به 
 9509970493200546 شماره  با  مربوطه  دادنامه  و   9510090493201148
محکوم علیه آقای امید فهیم محکوم است به پرداخت مبلغ  20/166/000 ریال 
از بابت اصل خواسته و مبلغ 352/490 ریال از بابت هزینه دادرسی و نیز خسارت 
دادخواست 94/11/27  تاریخ  از  فاکتور  و خسارت  از سررسید چک  تادیه  تاخیر 
لغایت اجرای حکم با توجه به نرخ تورم ساالنه بانک مرکزی در حق محکوم له و 
همچنین مبلغ 1/000/000 ریال از بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. 
ضمنا به علت غیابی بودن رای صادره اجرای حکم منوط به رعایت تبصره 2 ماده 

306 قانون آئین دادرسی مدنی خواهد بود.
مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف اردبیل- بهنام عبداللهی

ابالغ
به موجب دادنامه شماره 9509972988100969 و اجراییه صادره به شماره 95-
417 محکوم علیه آقای حسین محمدی محکوم است به پرداخت مبلغ هشت میلیون 
و هفتصد هزارتومان از بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست و هفتاد هزارتومان 
به عنوان هزینه دادرسی حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به میزان پنج 
درصد از ارش محکوم به. لذا به محکوم علیه ابالغ میگردد تا مطابق قانون ظرف مدت 
ده روز با مراجعه به دادگاه نسبت به اجرای به موقع اجرائیه اقدام و ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا صورتی از اموال و دارایی خود ارائه نماید. م / الف 2499
دفتر شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان 
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وجود ۳۳2 کارآفرین زن در لرستان  
منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
در  زن  کارآفرین  گفت: 332  لرستان  استانداری 

لرستان هستند.
مهرداد غضنفری در همایش انقالب اسالمی، زنان 
اظهار  استان،  این  اقتصادی  توسعه  و  کارآفرین 
کرد: 332 کارآفرین زن در لرستان هستند که با 
راه اندازی 600 تعاونی زمینه ایجاد پنج هزار شغل را 

در استان مهیا کرده اند.
وی ادامه داد: دقت زنان در اجرای امور در باالبردن 
کیفیت خدمات و محصوالت موثر بوده و باید زمینه 

مناسب برای حضور بانوان در جامعه فراهم کرد.
غضنفری با اشاره به نقش زنان در رشد و توسعه 
استان  اجرایی  دستگاه های  کرد:  اضافه  لرستان، 
صدور مجوز تولیدی برای حضور بانوان در بخش 
تولید را اولویت کاری خود قرار دهند و سهمی از 
منابع اختصاص یافته به خود را به بخش بانوان 

کارآفرین تخصیص دهند.
منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
استانداری لرستان به حضور 40 درصدی زنان در 
جامعه اشاره کرد و یادآور شد: ایده کارآمد سرمایه 
را به حرکت درمی آورد و زمینه ساز رشد و تعالی 

می شود.
در پایان این همایش از بانوان کارآفرین لرستان 

تجلیل شد.

اشتغال 9۰ نفر از فرزندان شهدا
 و ایثارگران چهارمحال و بختیاری

استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
امسال  ابتدای  از  گفت:  بختیاری  و  چهارمحال 
تاکنون 90 نفر از فرزندان شهدا و جانبازان استان 

در ارگان های مختلف استخدام شده اند.
فریبرز نجفی با اشاره به اینکه یک هزار و 460 نفر 
از فررزندان شهدا و جانبازان در استان جویای کار 
هستند، اظهار کرد: از این تعداد 900 نفر دارای 

تحصیالت دانشگاهی هستند.
از  نفر   90 تاکنون  امسال  ابتدای  از  افزود:  وی 
ارگان های  در  استان  جانبازان  و  شهدا  فرزندان 
در  کرد:  اضافه  نجفی  استخدام شده اند.  مختلف 
صورتیکه شرکت های خصوصی نسبت به بکارگیری 
ایثارگران)فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان باالی 
25 درصد( اقدام کنند طبق ماده  31  قانون جامع 
خدمات رسانی به ایثارگران، بنیادشهید پنج سال 

سهم بیمه کارفرما را پرداخت خواهد کرد.
وی از کاهش مالیات کارفرمایان از طریق احتساب  
ایثارگران  به  پرداختی  حقوق  150درصدی 

جدیداالشتغال به مدت پنج سال خبر داد.
استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
گفت: تفاهم نامه هایی میان بنیاد شهید و شرکت 
شهرک های صنعتی، اداره کار و دفاتر کاریابی جهت 

ایجاد اشتغال برای ایثارگران منعقد شده است.

افزایش 89 درصدی ترانزیت خودرو
 در بندر شهید باهنر

درصدی   89 افزایش  از  باهنر  شهید  بنادرودریانوردی  اداره  مدیر 
جاری  سال  ابتدای  از  بندر  این  در  ترانزیتی  خودروهای  تعداد 

تاکنون خبر داد.
به گزارش واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی اداره کل بنادر و 
دریانوردی استان هرمزگان، محمد محسنی ضمن اعالم این خبر 
خودرواز  وترانزیت  واردات  تقاضای  برجام،  از  پس  داشت:  اظهار 

طریق بندر شهید باهنر به میزان زیادی افزایش یافته است .
وی خاطر نشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون به لحاظ تعداد، 
ترانزیت  بندر  این  از طریق  انواع خودرو  دستگاه  و313  هزار   22
افزایش  درصد   89 گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که  شد 

داشته است.
به  اشاره  با  همچنین  باهنر  شهید  بنادرودریانوردی  اداره  مدیر 
ترانزیتی، خاطرنشان کرد:طی سال جاری،  تناژ خودرو های  آمار 
ترانزیت 33 هزار و 595 تن از اینگونه محموله ها صورت گرفت 

که رشد 85 درصدی در این زمینه به ثبت رسید.
محسنی اظهار داشت: محموله های ترانزیتی خودرو از مبدا بندر 
و کشورهای  داخلی  مقصد  به  باهنر  بندر شهید  از طریق  شارجه 

ترکیه، عراق و ترکمنستان ارسال شده است.

لزوم توسعه فضای سبز در مناطق 
کم برخوردار ارومیه

 
نایب رییس کمسیون سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسالمی 
مناطق  در  پارک  و  سبز  فضای  حداکثر  ایجاد  گفت:  ارومیه  شهر 
از امسال  ارومیه سال آینده بیشتر  پرجعمیت و کم برخورد شهر 

در دستور کار شهرداری قرار می گیرد.
به  با توجه  بیان کرد:  محمدخالد حاتمی در جمع اصحاب رسانه 
با هدف صرفه جویی در میزان مصرف  و  ارومیه  وضعیت دریاچه 
آب به ویژه در پارک ها و فضای سبز سطح شهر ارومیه باید روش 
آبیاری در تمام فضاهای موجود تغییر و از روش غرقابی و آبیاری 

با شلنگ به آبیاری تحت فشار و البته نوع هوشمند تبدیل شود.
وی افزود: این امر می تواند بیش از 70 درصد در مصرف آب صرفه 
جویی نماید که در شرایط فعلی برای ارومیه بسیار با اهمیت است.

به  بیشتر  نیاز  پر جمعیت  و  مناطق محروم  اینکه  بیان  با  حاتمی 
فضای سبز و پارک برای گذراندن اوقات فراغت دارند، اظهار کرد: 
را  ها  وخانواده  منازل  نیاز  از  قسمتی  مناطق  این  در  سبز  فضای 
جبران می کند، که الزم است در سال آینده، ایجاد حداکثر فضای 
وشهید  آباد  اسالم  منطقه  در  بویژه  مناطق  این  در  پارک  و  سبز 

کوهنورد در دستور کار قرار گیرد.
 وی در ادامه مقوله روشنایی معابر را در بحث منظر شهری بسیار 
در  اجباری  و  زیبا  نورپردازی  به  باید  گفت:  و  دانست  اهمیت  پر 

بناهای شهر و خیابانها  نیز توجه اساسی شود.
زمان  کرد:  شب،  نشان  خاطر  ارومیه  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
فراغت بسیاری از شهروندان از کار و تالش است و شاید تنها زمانی 
است که آنان با فراغت بال از منزل بیرون و فرصت پرداختن به 
به  بنابراین الزم است  را دارند  از آن  بردن  محیط شهری و لذت 

این امر با جدیت بیشتری پرداخته شود.

خبر خبر

مریم علی اکبرزاده- خبرنگار پیام زمان: سخنگوی 
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره به 
برنامه ریزی های انجام شده در خصوص مبارزه 
جدی با معضل قاچاق کاال و ارز، از تنگ تر شدن 
حلقه فشار در مبادی ورودی استان تهران خبر 

داد.
قاسم خورشیدی که طی نشستی با خبرنگاران 
و  مقاومتی  اقتصاد  باعنوان  رسانه  و  مطبوعات 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز سخن می گفت، در 
پاسخ به پرسش خبرنگار زمان مبنی بر تمهیدات 
اندیشیده شده برای جلوگیری از ورود و دپوی 
تهران  استان  های  شهرستان  در  قاچاق  کاالی 
که به لحاظ نزدیکی به پایتخت و بازار مصرف، 
مکانی نسبتا سودآور برای قاچاق چیان محسوب 
می شود و از سویی با توجه به اهمیت کنترل 
افزون مبادی اصلی قاچاق به منظور کاهش فشار 
اقداماتی  استان، چه  انتظامی غرب  نیروهای  بر 
صورت گرفته است؟ اظهارداشت: درحال حاضر 
با استفاده از دوربین های نصب شده درمبادی 

قادر  ستاد  این  استان،  های  شهرستان  ورودی 
و  نقلیه سبک  کلیه وسائط  به شناسایی پالک 

به  مربوط  مباحث  گیری  رد  و  باربری  سنگین 
بارنامه و...می باشد لذا در صورت مشاهده هرنوع 

نزدیکترین  به  بالفاصله  مراتب  مشکوک،  مورد 
پاسگاه جاده ای اعالم و نسبت به بررسی وسیله 
نقلیه مشکوک اقدام می شود وهمین امر تا حدود 
بسیاری توانسته است از ورود کاالی قاچاق به این 

شهرستان ها جلوگیری کند.
اندازی سامانه توزین حین  وی همچنین از راه 
حرکت کامیون ها و دیگرخودروهای مشکوک با 
نصب دوربین های WIM خبر داده و افزود: این 
سامانه که هم اکنون در پلیس راه کاشان  نصب 
و فعال است قادر به توزین کلیه خودروها درحین 
حرکت بوده و مراتب مشکوک را بالفاصله گزارش 

می کند.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز از نصب و راه اندازی این سامانه در 35 نقطه 

مختلف کشور تا پایان سال 95 خبر داد. 
الزم به ذکر است در این نشست، معاون فرهنگی 
و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران 

نیز حضور داشتند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در پاسخ به زمان:

 حلقه فشار در ورودی های استان تهران تنگ تر می شود

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
خواهان : مجتبی طهماسبی فرزند اسرافیل

خوانده : 1- فاطمه محمدی  فرزند: ا... قلی آدرس: مجهول المکان 
خواسته : مطالبه وجه 

خواسته  به  فوق  خوانده  بطرفیت  طهماسبی  مجتبی  آقای  دادخواست  پیرامون 
بنام فاطمه  اول     المکان بودن خوانده ردیف  با توجه به مجهول  مطالبه وجه  
محمدی به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی اخطاریه مشارالیه در روزنامه 
های کثیر االانتشار چاپ میگردد تا خوانده ضمن اطالع از دعوی مطروحه در روز  
دوشنبه  مورخ  95/12/23  راس ساعت  10صبح در شعبه اول   شورای حل 
اختالف بهشهر مستقر در خیابان پاسداران روبروی بیمارستان مهر جهت رسیدگی 
اثباتی حکم صادر  ادله  و کفایت  در فرض عدم حضور خوانده  حاضر شود ضمناً 
خواهد شد . همچنین خوانده می تواند قبل از وقت رسیدگی به شورا مراجعه و 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را جهت تدارک دفاع اخذ نماید . 
مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف بهشهر  م. الف 95۰834

آگهی دادنامه
دادگاه بابررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم رسیدگی رااعالم وبشرح ذیل مبادرت 
بصدوررای می نماید.پرونده کالسه9509986141200467شعبه2دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان خرمشهرتصمیم نهایی شماره-خواهان:خانم ساراثابت علی زاده 
دبستان  مقابل  المقدس  خوزستان-خرمشهربلواربیت  نشانی  به  فرزندسیدعلی 
حافظ جنب تعویض روغنی توکل پالک1050-خوانده:آقای امین عیسی پورمعرف 
مهریه-درخصوص  المکان-خواسته:مطالبه  مجهول  نشانی  به  فرزندعبدالکاظم 
عیسی  امین  آقای  بطرفیت  فرزندسیدعلی  زاده  علی  ساراثابت  خانم  دادخواست 
پورمعرف فرزندعبدالکاظم به خواسته مطالبه مهریه اش به میزان150سکه تمام 
بهارآزادی وهزینه دادرسی،دادگاه باتوجه به اوراق پرونده واحرازرابطه زوجیت فی 
دادرسی رسیدگی 95/11/3دادگاه  واینکه خوانده درجلسه  اصحاب دعوی  مابین 
الیحه  ونه  است  حاضرنشده  نشرآگهی  ازطریق  صحیح  قانونی  باوجودابالغ 
است  نکرده  ارائه  اش  ذمه  بربرائت  دلیلی  نمودوخوانده  معرفی  وکیل  ونه  داده 
ازدواج75آبادان  88/11/5دفتررسمی  23822مورخ  شماره  سندنکاحیه  وبالحاظ 
اساس  است،براین  محرزومسجل  اعالمی  مهریه  میزان  خواهان  سجلی  واوراق 
بااستصحاب بقای دین ومستندابه مواد198و515و519قانون آیین دادرسی مدنی 
وتبصره1082قانون مدنی حکم برالزام خوانده به پرداخت مهریه خواهان به میزان 
150سکه تمام بهارآزادی ونیزهزینه دادرسی مقرردرحق خواهان صادرمی نماید.

ضمناخواهان موقتاازپرداخت هزینه دادرسی به دلیل ادعای اعسارمعاف شده است 
ازآن  به  محکوم  استیفای  مزبوررادرحین  هزینه  است  مکلف  احکام  وواحداجرای 
وصول نماید.رای صادره غیابی وظرف بیست روزاز تاریخ ابالغ قابل واخواهی دراین 
دادگاه وسپس ظرف20روزقابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه های تجدیدنظراستان 

خوزستان می باشد.       شماره م.الف)9/1029(
دادرس علی البدل شعبه دوم دادگاه حقوقی خرمشهر-دکترحسن جاللی

متن آگهی 
اله  احتراما در وقت رسیدگی در تاریخ 1395/12/21 ساعت 09:30 بنام حجت 
چگنی به علت مجهول المکان بودن در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار نشر تا 

موعد مقرر در شعبه 6 حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
)ره( شهرستان خرم آباد – سروگل بارانی بیرانوند  

آگهي فقدان
آقای حمید کبیر برابر وکالت نامه شماره 111866 مورخ 95/08/11 مع الواسطه 
به وکالت از علیرضا سلیم پور  ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم 
نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 3751 مترمربع 
قطعه 7 تفکیکي پالک 911 فرعی از 361 اصلی مفروز و مجزی شده از اصلی مذکور 
واقع در اراضی ولد آباد بزرگ جزء حوزه ثبتي ناحیه دو کرج مورد ثبت 20719 
صفحه  373 دفتر جلد 146 بنام محمود افشارپور ثبت و صادر گردیده است و برابر 
سند قطعی 47489 مورخ 93/02/11 دفترخانه 47 کرج به متقاضی منتقل شده 
است و در اداره ثبت مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده 
است، لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحي به ماده 120 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 می 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 برابر مقررات به متقاضي تسلیم خواهد شد همچنین 
بدلیل منفک شدن این اداره از ناحیه یک کرج مورد ثبت به دفتر 67 صفحه 194 

ذیل ثبت 5957 منتقل و ثبت و صفحه اولیه مسدود گردید. 471م/الف
ایرج فهیمي- رئیس ثبت اسناد و امالک کرج ناحیه دو کرج 

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه 950274 این شعبه متهم آقای خلیل قارونی   فرزند موسی   در 
خصوص شکایت اداره برق طالقان و علی اکرم سلیمیان به اتهام استفاده غیر مجاز  
برق و تخریب اموال دولتی تحت تعقیب میباشد. با توجه به مجهول المکان بودن 
متهم و در اجرای ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ میگردد 
تا در مورخ 1396/02/11 ساعت 11 جهت دفاع از اتهام انتسابی با حق به همراه 
داشتن یک نفر وکیل د ادگستری در این شعبه حاضر گردد در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات رسیدگی غیا بی به عمل خواهد امد./
مدیردفتر شعبه 1۰1 کیفری دو طالقان-اسحاقی 

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه 950073 این شعبه متهم آقای امیر میر سعید قاضی  فرزند سید 
امین  در خصوص شکایت آقای منوچهر فرهمند به اتهام سرقت تحت تعقیب میباشد. 
با توجه به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری 
به نامبرده ابالغ میگردد تا در مورخ 1396/02/27 ساعت  11صبح جهت دفاع از اتهام 
انتسابی با حق به همراه داشتن یک نفر وکیل د ادگستری در این شعبه حاضر گردد در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیا بی به عمل خواهد امد./
مدیردفتر شعبه 1۰1 کیفری دو طالقان-اسحاقی 

رونوشت اگهی  حصر وراثت
خانم اکرم بیرامی فرزند صفر   به شماره شناسنامه 7145  به شرح دادخواست به 
کالسه 950905 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ  در   55 شناسنامه  شماره  به  عوضعلی   فرزند  بیرامی  صفر  آقای  که  داده 
بدرود زندگی گفته ورثه حین  اقامتگاه دائمی خود در ساوجبالغ   1395/10/17

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-جعفر بیرامی فرزند صفر به شماره شناسنامه  1912 متولد 1355  صادره از 

تهران  پسر متوفی 
2- فرشید بیرامی فرزند صفر به شماره شناسنامه  2548 متولد 1361  صادره از 

تهران  پسر متوفی 
3-فرشاد بیرامی فرزند صفر به شماره شناسنامه  23447 متولد 1365  صادره از 

تهران  پسر متوفی
از  بیرامی فرزند صفر به شماره شناسنامه  7145متولد 1353  صادره  4-اکرم  

تهران  دختر متوفی
5-فتانه   بیرامی فرزند صفر به شماره شناسنامه  40869متولد 1366  صادره از 

تهران  دختر متوفی
6-توران فیضی فرزند مهمان به شماره شناسنامه  21839متولد 1336  صادره از 

تهران  همسر متوفی
اینک با نجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت، آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف748

رئیس شعبه دوم شورای  حل اختالف هشتگرد 

آگهي فقدان
آقای حمید کبیر برابر وکالت نامه شماره 111866 مورخ 95/08/11 مع الواسطه 
شده  تصدیق  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  پور  ضمن  سلیم  علیرضا  از  وکالت  به 
اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 3751 
مترمربع قطعه 7 تفکیکي پالک 913 فرعی از 361 اصلی مفروز و مجزی شده از 
اصلی مذکور واقع در اراضی ولد آباد بزرگ جزء حوزه ثبتي ناحیه دو کرج مورد 
صادر  و  ثبت  افشارپور  محمود  بنام   146 جلد  دفتر  ثبت 20719 صفحه  373 
گردیده است و برابر سند قطعی 47491 مورخ 1393/02/11 دفترخانه 47 کرج 
به متقاضی منتقل شده است و در اداره ثبت مفقود گردیده و درخواست صدور سند 
مالکیت المثني نموده است، لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحي به ماده 120 
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 می 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 برابر مقررات 
به متقاضي تسلیم خواهد شد همچنین بدلیل منفک شدن این اداره از ناحیه یک 
کرج مورد ثبت به دفتر 110 صفحه 62 ذیل ثبت 10149 منتقل و ثبت و صفحه 

اولیه مسدود گردید. 468م/الف
ایرج فهیمي- رئیس ثبت اسناد و امالک کرج ناحیه دو کرج 

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون

 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

 / اول  هیات   1395/07/229 شماره 139560331057000240مورخ  رای  برابر 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
ناحیه دو تصرفات مالکانه  رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - 
بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل بلوچ فرزند اسحاق از نیشابور بشماره شناسنامه 
82 کد ملی 6449077220 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
153/76مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 986  فرعی 
از 361 اصلی واقع در ولد آباد بزرگ در استان البرز ناحیه دو کرج  خریداری از 
مالک رسمی اسحق بلوچ محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 422 م/الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج - ایرج فهیمی

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به 

 .  10/15 ساعت   95/12/24  : رسیدگی  وقت   . 6/95ش/980   : پرونده  کالسه 
خواهان : بانک مهر اقتصاد . خوانده : محمد رضا محمدی و عباس پور قربانعلی . 
خواسته : . خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه 6 شورای 
حل اختالف ورامین ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دارسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جرائد کثیراالنتشار آگهی میشود . تا 
خوانده از تاریخ نشر اخرین اگهی ظرف یکماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید و در وقت مقرر 
باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم 

شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .
خ / م الف 1295 دبیر حوزه 6  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 5003 مترمربع 
قطعه 34 تفکیکي به پالک 306 فرعی از 361 اصلی واقع در اراضی محمد آباد 
بزرگ جزء حوزه ثبتي ناحیه دو شهرستان کرج مورد ثبت 5960 صفحه  206 
اسناد  برابر  و  است  گردیده  صادر  و  ثبت  پور  سلیم  علیرضا  بنام   67 جلد  دفتر 
علت  به  که  انتقال  مالک  به  تهران   دفترخانه 298   95/09/14 مورخ   112177
است،  نموده  المثني  مالکیت  سند  صدور  درخواست  و  گردیده  مفقود  جابجایی 
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحي به ماده 120 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 می باشد از تاریخ انتشار این آگهي به مدت 
نماید  اداره تسلیم  این  به  مالکیت  ارائه اصل سند  را ضمن  اعتراض خود  ده روز 
بدیهي است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي واصل نشود و یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثني برابر مقررات به متقاضي تسلیم خواهد 

شد. 470م/الف
رئیس ثبت اسناد و امالک کرج ناحیه 2 کرج - ایرج فهیمي

دادنامه
پرونده کالسه 9509980231800417 شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید محالتی تهران تصمیم نهایی شماره 9509970231800848
خواهان-شرکت گروه صنعتی رایا چوب جم با مدیریت ماهان آذرنیا با وکالت مارال 

بیات فرزند حجت اله 
خوانده –قاسم حصومی 
خواسته –دستور موقت 

رای دادگاه –در خصوص درخواست شرکت گروه رایا چوب جم با مدیریت ماهان 
آذرنیا با وکالت مارال بیات بطرفیت قاسم حصومی بخواسته صدور دستور موقت 
مبنی بر توقیف و خروج یک دستگاه روبلند مدل 3200 زد ساخت کمپانی بلژیک 
به شماره سریال 12031506 زد و سپردن آن به حافظ با توجه به محتویات پرونده 
و فوریت موضوع و نظر به اینکه خواهان حسب دستور دادگاه تامین الزم را طی 
فیش شماره 984503 نقدا در صندوق دادگستری تودیع نموده است لذا دادگاه به 
استناد مواد 310-319 قانون آئین دادرسی مدنی دستور موقت مبنی بر توقیف و 
خروج یک دستگاه روبلند مدل 3200 زد ساخت کمپانی بلژیک به شماره سر یال 
12031506 زد و انتقال آن به ادرس تهران جاده قدیم کرج سه راه شهریار بعد از 
کارخانه ایران آسا شهرک صنعتی کلگون خ نهم جنوبی نبش هشتم جنوبی پ7 
و سپردن به حافظ تا تعیین تکلیف نهایی صادر و اعالم می گردد دستور موقت 
صادره پس از ابالغ با تایید رئیس حوزه قضائی قابل اجرا است و به تنهایی قابل 

اعتراض نبوده و همراه باحکم راجع به دعوی اصلی قابل تجدیدنظر می باشد.
11۰/133374    دادرس شعبه 153 دادگاه حقوقی تهران 

آگهی
به  مرادپور   محسن  خوانده    طرفیت  به  دادخواستی  زینعلی  بهرام  خواهان   
تادیه و مطالبه خسارت دادرسی  تاخیر  خواسته  مطالبه وجه و مطالبه خسارت 
شعبه   به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تهران  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
152 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید محالتی تهران واقع در تهران 
بزرگراه شهید محالتی خ ابوذر جنوبی مجتمع شهید محالتی ارجاع و به کالسه 
950479/152  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/2/9  و ساعت  9 تعیین 
شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
 11۰/133372    منشی دادگاه حقوقی شعبه 152دادگاه عمومی حقوقی محالتی تهران

آگهی
افشار و حجت  اله سوری  دادخواستی به طرفیت خوانده  زهرا  خواهان  حجت 
اله ناری نژاد و منا سوری و مریم سوری و غیره به خواسته  الزام به تنظیم سند 
رسمی صلح سرقفلی و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره  تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 152  دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی شهید محالتی تهران واقع در تهران بزرگراه شهید محالتی خ ابوذر 
گردیده  ثبت   950427/152 کالسه  به  و  ارجاع  محالتی  شهید  مجتمع  جنوبی 
که وقت رسیدگی آن 96/2/16  و ساعت  10 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 11۰/133373 منشی دادگاه حقوقی شعبه 152دادگاه عمومی حقوقی محالتی تهران

اجرائیه 
محکوم له –یوسف یوسف زاده جلده باخان فرزند محبعلی 

محکوم علیه –حسن اردستانی فرزند اصغر
محکوم به –به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9509970231700591 محکوم علیه محکوم است به فک پالک شماره 
انتظامی 253د35 ایران 55 و استرداد آن به مرکز شماره گذاری نیروی انتظامی 
ایران و پرداخت مبلغ 792000 ریال بابت هزینه دادرسی در  جمهوری اسالمی 

حق خواهان و همچنین هزینه های اجرائی به عهده محکوم علیه می باشد.
11۰/133371 مدیر دفتر شعبه152 دادگاه عمومی حقوقی شهید محالتی تهران 

در  جمهور  رئیس  معاون  بهادری-اصفهان: 
اصفهان  ی  رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست 
 410 و  هزار   11 ملی  سطح  در  کرد:  اعالم 
واحد تولیدی به طور مستقیم از ستاد تسهیل 

استان ها تسهیالت دریافت کرده اند.
اظهارداشت:  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
برای کمک به واحدهای بحران زده در سطح 
طور  به  تولیدی  واحد   410 و  هزار   11 ملی 
مستقیم از ستاد تسهیل استان ها، 14 هزار و 
359 میلیارد تومان تسهیالت دریافت کردند. 
دکترمحمدباقر نوبخت در پایان سفر به اصفهان 
نشست  در  زرگرپور  رسول  دکتر  همراه  به 
خبری با اصحاب رسانه ی استان اظهارداشت: 
در سفر به اصفهان بیش از هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری انجام شده که منجر به افتتاح 
طرح و پروژه های بسیار مهم در استان شده 

بود که مورد بهره برداری قرار گرفت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه به تشریح این 
پروژه ها پرداخت و تصریح کرد: پروژه هایی 
از جمله به روز کردن خطوط تلفن همراه و 
ارتقا فناوری آنها به 4G و گسترش پوشش 
آن، اتصال خانه ها به شبکه فیبر نوری و در 
مرحله دیگر طرح بازسازی و نوسازی بیش از 
100 کیلومتر خطوط ریلی افتتاح و همچنین 
پروژه تامین گاز مطمئن به خانواده ها و پروژه 
تومان مورد  های صنعتی حدود 40 میلیارد 

زیست  طرح  دو  و  گرفت  قرار  برداری  بهره 
محیطی که استفاده از پساب را برای آبیاری 

فراهم می کرد نیز مورد افتتاح قرار گرفت.
نوبخت تصریح کرد: در جلسه شورای اداری 
عالوه بر فرصتی که برای افتتاح این طرح ها 
داشتیم توانستیم این موضوع را جمع بندی 
توسعه  و  رشد  در  اصفهان  استان  که  کنیم 
در  دولت  است،  داشته  سهمی  چه  کشور 
از 2  مقاومتی  اقتصاد  چارچوب سیاست های 
مسیر، نخست از طریق فعال کردن واحدهای 
تولیدی بخش غیر دولتی و دیگری از طریق 
را  اقتصادی  رشد  دولتی  عمرانی  پروژه های 

دنبال می کند.
معاون رئیس جمهور افزود: برای فعال کردن 
 7500 دولتی  غیر  بخش  تولیدی  واحدهای 
واحد را برنامه ریزی کرده بودیم که 16 هزار 
پرداخت  تسهیالت  ها  آن  به  ریال  میلیارد 
سطح  در  داد:  ادامه  دولت  سخنگوی  کنیم. 
به طور  تولیدی  واحد  و 410  هزار  ملی 11 
مستقیم از ستاد تسهیل استان ها، 14 هزار و 
359 میلیارد تومان تسهیالت دریافت کردند. 
رئیس سازمان برنامه و بودجه به موضوع آب 
در اصفهان اشاره کرد و گفت: در خصوص این 
موضوع نیز تصمیماتی گرفته شده و طرح 9 
استاندار  طرف  از  آب  عالی  شورای  ای  ماده 

اصفهان نیز در حال پیگیری است.

 معاون رییس جمهور در اصفهان:

بیش از ۱۱ هزار واحد تولیدی تسهیالت  دریافت کردند
نظارت  و  بازرسی  معاون 
و  معدن  صنعت،  سازمان 
تجارت استان کرمانشاه گفت: 
ساماندهی دست فروشان در 

ایام نوروز ضروری است.
دومین  در  سجادی  عباس   
جلسه ستاد خدمات سفرهای 
نوروزی که در سالن جلسات 
کرمانشاه  استانداری  تدبیر 
یکی  اظهارکرد:  شد،  برگزار 
کرمانشاه  شهر  معضالت  از 

حضور پرتعداد و پرشمار دستفروشان در نقاط 
مختلف شهر است که چهره خوبی ندارد.

 وی ادامه داد: هرساله در ایام نوروز و به دلیل 
حضور پرشمار گردشگران و مسافرین نوروزی 
در این استان شاهد فعالیت بیشتری از سوی 
به  امر  این  است  نیاز  که  دستفروشان هستیم 

نوعی ساماندهی شود.
 سجادی خاطرنشان کرد: محدوده میدان آزادی 
قرار  محل  که  کرمانشاه  کاشیکاری  خیابان  و 
گرفتن اغلب مهمانپذیرهای شهر است، متاسفانه 
به محل تجمع دستفروشان تبدیل شده و شرایط 
استراحت و آرامش را از مسافرین و گردشگران 

می گیرد.
 این مقام مسئول در سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان کرمانشاه گفت: باید به هر طریق 
ممکن از فعالیت دستفروشان در این محدوده ها 

که در واقع محل اسکان و استراحت گردشگران 
است، جلوگیری شود.

 وی همچنین به کشتار دام زنده در نقاط مختلف 
استان اشاره کرد و افزود: کشتار دام در کنار جاده 
اغلب  در   ... و  آبادغرب  اسالم  روانسر، جوانرود، 
ایام سال و به ویژه ایام نوروز به وضوح دیده می 
شود که قطعا چنین حرکاتی سالمت مردم و 

گردشگران را ممکن است، تهدید کند.
 سجادی اظهارکرد: حتی در موارد متعددی نیز 
دیده شده که در داخل سیاه چادرهای عشایری 
فرهنگی، صنایع  میراث  کل  اداره  مجوز  با  که 
دستی و گردشگری استان در ایام نوروز در نقاط 
گردشگری استان برپا می شود، اقدام به کشتار 

دام و فروش گوشت می شود.
 معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان کرمانشاه گفت: نیاز است که به 

صورت جدی با این موضوع برخورد شود.

لزوم ساماندهی دست فروشان در کرمانشاه
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وزیر نیرو خبر داد:

تصویب 49۰ میلیارد تومان
 برای طرح های بحرانی

وزیر نیرو گفت: از مدت ها قبل با توجه به شرایط بارندگی هفت تا 
با جمع بندی  از مراکز استانها در وضعیت تنش  آبی قرار گرفت که 
انتقال آن به هیات دولت 490 میلیارد  برنامه و  تصمیمات سازمان 
برای  بحرانی  شهرهای  به  رسیدگی  برای   12 و   10 ماده  از  تومان 

وزارت نیرو در نظر گرفته شد.
منابع  این  تخصیص  با  امیدواریم  این که  بیان  با  چیت چیان  حمید 
برطرف  استان ها  این  آبی  منابع  مشکالت  اجرایی  عملیات  انجام  و 
شود، گفت: انتظار می رود که با اجرای برنامه های تدوین شده بتوانیم 

تابستان سال 1396 را بدون دغدغه پشت سر بگذاریم.
وی ادامه داد: آنچه در زمینه ی منابع آبی کشور بدیهی است توجه 
ویژه به کمبود منابع آبی و خشکسالی های پی در پی تبدیل شده، 
بارندگی  شرایط  که  سال هایی  در  بلکه  امسال  تنها  نه  که  به طوری 
مطلوب باشد باید در تمام بخش ها و همه سازمان ها صرفه جویی آب 

مورد توجه قرار بگیرد.
نشود  توجه  آب  صرفه جویی  مساله  به  اگر  کرد:  تصریح  چیت چیان 

قطعا ایران در حوزه تامین منابع آبی دچار مشکل خواهد شد.
وزیر نیرو همچنین در خصوص اقدامات وزارت نیرو برای مسکن مهر، 
اظهار کرد: تصمیمات وزارت نیرو در این زمینه از سال های قبل اتخاذ 
تدوین شده است،  این زمینه  برنامه های کامال مشخصی در  و  شده 
اجرای  اخیر  در سال های  که  مالی موجب شد  منابع  اما محدودیت 

برنامه ها با تاخیر روبه رو شود.
به گفته وی، براساس آخرین تصمیم دولت حدود 800 میلیارد تومان 
از اسناد خزانه اسالمی و 150 میلیارد تومان به صورت نقد در اختیار 
نظر  در  پیش بینی های  براساس  که  گرفت  خواهد  قرار  نیرو  وزارت 

گرفته شده این اعتبارات تا آخر امسال به دست ما خواهد رسید.
چیت چیان ادامه داد: امیدواریم تمام زیرساخت های مسکن مهر با این 
اعتبارات به بهره برداری برسد. همچنین طی روزهای آینده نیز قرار 
از  است تصفیه خانه فاضالب شهر پردیس که جمعیت قابل توجهی 

مسکن مهری ها را پوشش می دهد افتتاح شود.

جذب سرمایه گذاری خارجی
 5 میلیارد دالری در صنعت برق

معاون برق و انرژی وزیر نیرو گفت: تاکنون برای احداث بیش از 10 
هزار مگاوات نیروگاه جدید با طرف های سرمایه گذار خارجی یا تفاهم 
نامه مبادله کرده ایم یا قرارداد بسته ایم، رقم سرمایه گذاری خارجی 

در بخش برق حدود 5 میلیارد دالر است.
به گزارش ایسنا، هوشنگ فالحتیان، معاون برق و انرژی وزیر نیرو 
فضای  در  بویژه  برق  بخش  در  خارجی  گذاری  سرمایه  به  اشاره  با 
پسابرجام، اظهار داشت: فضای پسابرجام فرصت خوبی برای صنعت 
ما  و  است  بوده  خارجی  گذاری  سرمایه  جذب  جهت  کشور  برق 
تاکنون برای احداث بیش از 10 هزار مگاوات نیروگاه جدید با طرف 
 های سرمایه گذار خارجی یا تفاهم نامه مبادله کرده ایم یا قرارداد 

بسته ایم.
برق  بخش  در  خارجی  گذاری  سرمایه  میزان  رقم  کرد:  تأکید  وی 

حدود 5 میلیارد دالر بوده است.

شرکت های آمریکایی امکان حضوردر 
مناقصه های نفتی ایران ندارند

معاون امور بین الملل وزیر نفت درباره تاثیر اقدام ها و تحریم های 
و  اروپایی  های  شرکت  همکاری  و  مذاکرات  روند  بر  آمریکا  جدید 
آسیایی با ایران، تاکید کرد: این اقدام ها تاثیری نداشته است و این 

شرکت ها همچنان به دنبال همکاری هستند.
تمایل  المللی  بین  های  شرکت  کرد:  اضافه  نیا  زمانی  امیرحسین 
ُکند« کارها در داخل کشور  روند »  اما مساله  دارند،  به همکاری 

است.
تاخیر  دالیل  درباره  نفت  وزیر  بازرگانی  و  الملل  بین  امور  معاون 
در اجرای قراردادهای جدید، بیان داشت: ما یک کشور هستیم با 
بنابراین روند اجماع سازی در داخل  جناح های مختلف سیاسی، 

درباره قراردادهای جدید خیلی طول کشید.
زمانی نیا ابراز امیداوری کرد تا یک یا 2 ماه آینده، تحوالت مثبت 
رونق  آن،  تحقق  در صورت  که  آغاز شود  ها  همکاری  و  دهد  رخ 

خوبی در صنعت نفت کشور رخ خواهد داد.
و  ها  طرح  در  آمریکایی  های  شرکت  حضور  امکان  درباره  وی 
مناقصه های نفتی ایران، بیان داشت: بر مبنای تحریم های اولیه 
ایران  در  توانند  نمی  این کشور  نفتی  های  آمریکا، شرکت  کنگره 

کنند. کار 
این  بر  کرد:  اضافه  نفت  وزیر  بازرگانی  و  الملل  بین  امور  معاون 
که  هایی  مناقصه  در  مشارکتی  آمریکایی،  های  شرکت  اساس، 

برگزار می شود، نخواهند داشت.
زمانی نیا یادآور شد: ایران محدودیتی برای این شرکت ها در نظر 
در  را  شرکت  امکان  آمریکا،  قوانین  اساس  بر  بلکه  است،  نگرفته 

ندارند. ایران  مناقصه های نفتی 
اقدام  جامع  )برنامه  برجام  شدن  اجرا  از  پس  ایرنا،  گزارش  به 
نفتی  های  پارسال، شرکت  ماه  در دی  ها  تحریم  لغو  و  مشترک( 
آغاز  را  مذاکراتی  ایران  نفت  صنعت  در  حضور  برای  المللی  بین 
توافقنامه  یا  تفاهمنامه  امضای  به  موارد  برخی  در  که  اند  کرده 

اصولی منجر شده است.
در  ایران  با  نفتی  همکاری  برای  المللی  بین  های  شرکت  تمایل 
حالی است که برخی معتقد بودند به دلیل فشار آمریکا و نگرانی 
از بازگشت تحریم ها، موانع بزرگی در مسیر فعالیت شرکت های 

ایجاد خواهد شد. المللی  نفتی بین 
ترامپ«  »دونالد  تند  اظهارات  برخی  به  توجه  با  این،  از  پیش 
میان  در  هایی  نگرانی  برجام،  توافق  علیه  آمریکا  رییس جمهوری 
شرکت های خارجی درباره همکاری با صنعت نفت ایران ایجاد و 

به تدریج کمرنگ شد.
هفته گذشته ، با وجود اظهارات تند ترامپ، هیاتی نفتی از فرانسه 

به همراه وزیر امور خارجه این کشور به ایران سفر کرد.
صنعت  مسئوالن  با  توتال  شرکت  مدیران  سفر،  این  جریان  در 
نفت ایران از جمله شرکت ملی صنایع پتروشیمی مذاکراتی برای 

اجرای طرح های جدید انجام دادند.
توتال همچنین قرار است در توسعه فاز 11 پارس جنوبی در قالب 

باشد. ایران همکاری داشته  با  المللی  بین  کنسرسیومی 
را  نفت  صنعت  المللی  بین  مناقصه  نخستین  دارد،  نظر  در  ایران 
در  المللی  بین  های  با حضور شرکت  آزادگان  میدان  توسعه  برای 

هفته های پیش رو برگزار کند.

قیمت جهانی نفت به مرز
 57 دالر در هر بشکه رسید

روز  آتی  معامالت  بازار  در  نفت  جهانی  قیمت 
کاهش  نیز  و  دالر  تضعیف  دنبال  به  دوشنبه 

تولید به مرز 57 دالر در هر بشکه رسید. 
روز  آتی  معامالت  بازار  در  نفت  جهانی  قیمت 
ارزش شاخص دالر و  به دلیل کاهش  دوشنبه 
همچنین  و  نفت  برای  تجار  خرید  قدرت  نیز 
اعمال تحریم های جدید  از  افزایش نگرانی ها 
از سوی آمریکا بر روی ایران که بر روی عرضه 
نفت این کشور تاثیر خواهد گذاشت، به مرز 57 

دالر در هر بشکه نزدیک شد.  
نفت  بهای  بیشتر  رشد  که  است  حالی  در  این 
به دلیل افزایش تولید نفت آمریکا و نیز نگرانی 
قرار  الشعاع  واردات نفت چین تحت  از کاهش 

گرفته است.  
به 56  افزایش  با 15 سنت  برنت  نفت   قیمت 
دالر و 96 سنت در هر بشکه رسید ضمن اینکه 
آمریکا  اینترمیدیت  تگزاس  وست  نفت  قیمت 
هم با 18 سنت روند صعودی در برابر 54 دالر و 

یک سنت به ازای هر بشکه معامله شد.  
معامله گران بر این باور هستند که افزایش بهای 
تضعیف  نیز  و  ها  اوپکی  تولید  کاهش  به  نفت 

ارزش دالر بر می گردد.
البته آمار منتشر شده از سوی مقامات آمریکایی 
از افزایش بی سابقه دکل های حفاری نفت این 
 583 به  آنها  مجموع  که  دارد  حکایت  کشور 

دکل فعال حفاری رسیده است.  
برابر  در  دالر  شاخص  ارزش  اساس،  همین  بر 
 4 کنون  تا  ژانویه  اوایل  از  اصلی  ارزهای  سایر 
درصد کاهش یافته که این موضوع نیز بر روی 

افزایش تقاضا نفت تاثیر مثبت گذاشته است.

کاهش بی سابقه صادرات نفت 
از جنوب عراق

کاهش  برای  اوپک  اخیر  توافق  اجرای  با  عراق 
تولید نفت، صادرات نفت از پایانه های جنوبی را 
در ماه ژانویه نسبت به ماه پیش از آن کاهش 

داد. 
همسو با اجرای تعهد عراق برای کاهش تولید 
کشورهای  سازمان  اخیر  توافق  قالب  در  نفت 
پایانه  از  نفت  اوپک  صادرات  نفت  صادرکننده 
های جنوبی این کشور در ماه ژانویه نسبت به 
نقطه اوج آن در ماه دسامبر سال 2016، کمتر 

شد.
صادرات  مجموع  کرد:  اعالم  عراق  نفت  وزارت 
بشکه  هزار   187 با  ژانویه  ماه  در  کشور  این 
کاهش نسبت به ماه پیش از آن به سه میلیون 

و 278 هزار بشکه در روز رسید.
صادرات شرکت نفت جنوب عراق در ماه ژانویه 
و  روز  در  بشکه  هزار   278 و  میلیون  سه  به 
این  این کشور در  صادرات شرکت نفت شمال 

دوره به 45 هزار بشکه در روز می رسید.
جبار اللعیبی، وزیر نفت عراق، پیش از این اعالم 
میالدی،   2016 سال  دسامبر  ماه  در  که  کرد 
بی  رقم  به  کشور  این  جنوب  از  نفت  صادرات 
روز  در  بشکه  هزار   510 و  میلیون  سه  سابقه 

رسیده بود. 

تحریم های ترامپ به برنامه 
پاکستان برای واردات گاز از 

ایران لطمه می زند 

کرد،  اعالم  پاکستان  اقتصادی   دیدبان 
ایران  علیه  آمریکا  دولت  جدید  های  تحریم 
برای  پاکستان  دولت  برنامه  به  است  ممکن 
این  اساس  بر  بزند.  ایران آسیب  از  واردات گاز 
واچ«  اکونومی  »پاکستان  مؤسسه  گزارش، 
)دیدبان اقتصادی پاکستان( اعالم کرد، تحریم 
ممکن  ایران  علیه  آمریکا  دولت  جدید  های 
است به برنامه دولت پاکستان برای واردات گاز 
موشکی  آزمایش  دنبال  بزند.به  آسیب  ایران  از 
های  تحریم  ترامپ  دولت  تهران،  بالستیک 

جدیدی را علیه ایران وضع کرده است.
آمریکا  اقدام  کرد،  اعالم  اقتصادی  موسسه  این 
بین  تجاری  مبادالت  به  تواند  می  همچنین 
منفی  تاثیراتی  و  بزند  آسیب  پاکستان  و  ایران 

بر وضعیت کلی در منطقه بگذارد.
دکتر مرتضی موگال، رئیس موسسه »پاکستان 
های  طرح  باید  پاکستان  گفت،  واچ«  اکونومی 
برای جبران  و  را رها کند  ایران  از  واردات گاز 
کمبود انرژی خود به دنبال منابعی دیگر باشد.

در بیانیه ای که موگال منتشر کرده وی گفته 
بتوانند  پاکستان  و  ایران  اینکه  به  امیدها  که 
کمرنگ  شوند  تبدیل  قوی  تجاری  شرکای  به 
که  گاز  واردات  قرارداد  افزود،  است.وی  شده 
پاکستان  انرژی  بازار  در  انقالبی  توانست  می 
اکنون  و  است  تحریم  تحت  هنوز  آوررد،  پدید 
تحریمی جدید وضع شده و این بدان معناست 

که پاکستان باید منابع جدید را بررسی کند.
موگال در ادامه گفت، مبادالت تجاری دو جانبه 
بین ایران و پاکستان که زمانی به یک میلیارد 
برای  کشور  دو  توافق  رغم  به  رسید  می  دالر 
رساندن ححجم آن به 5 میلیارد دالر، کاهش 

قابل توجهی داشته است.
پاکستان  خصوصی  بخش  و  دولت  افزود،  وی 
تالش هایی را برای تقویت تجارت با ایران آغاز 
کرده بودند، اما اکنون وضعیت منفی شده و این 

مستلزم احتیاط است.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

و  توسعه  طرح  تکمیل  با  گفت:  نفت  وزیر 
تثبیت پاالیشگاه آبادان، این پاالیشگاه از یک 
پاالیشگاه زیان ده به یک پاالیشگاه سودده با 
ظرفیت پاالیش روزانه 360 هزار بشکه تبدیل 

خواهد شد. 
آیین  آستانه  در  زنگنه  بیژن  شانا،  گزارش  به 
ظرفیت  تثبیت  و  توسعه  طرح  زنی  کلنگ 
اکنون  هم  گفت:  آبادان  نفت  پاالیشگاه 
محصوالت پاالیشگاه آبادان ارزش بسیار پایینی 
دارد و 40 درصد نفت خام با ارزش در فرآیند 
پاالیش به نفت کوره تبدیل می شود و با قیمتی 

پایین تر از نفت خام فروخته می شود.
عملیاتی  نظر  از  آبادان  پاالیشگاه  افزود:  وی 
دهی  ضرر  دالر  میلیون   700 تا   600 ساالنه 

دارد.  
وزیر نفت تصریح کرد: بر اساس قرارداد فاز یک 
نفت  پاالیشگاه  تثبیت ظرفیت  و  توسعه  طرح 
و طرف چینی  ایرانی  میان شرکت  که  آبادان 
به ارزش 2 میلیارد و 700 میلیون دالر امضا 
امروز عملیات اجرایی ساخت یک  شده است، 
واحد مدرن با ظرفیت پاالیش روزانه 210 هزار 

بشکه   آغاز می شود.
زنگنه با بیان این که شرکت چینی فاینانس این 
پروژه را بر عهده دارد، گفت: ظرفیت پاالیشی 
210 هزار بشکه ای که قرار است بر اساس این 
قرارداد ایجاد شود با 150 هزار بشکه ظرفیت 
کنونی واحدهای جدید پاالیشگاه آبادان تلفیق 
می شود و در واقع پس از تکمیل این طرح ما 

یک پاالیشگاه مدرن با ظرفیت 360 هزار بشکه   
خواهیم داشت.

وی عنوان کرد: در پاالیشگاه جدید محصوالتی 
و  بنزین  تولید  شد،  خواهد  تولید  کیفیت  با 
سوخت جت افزایش و تولید نفت کوره کاهش 
می یابد، به طوری که پاالیشگاه آبادان از یک 
پاالیشگاه زیان ده به یک پاالیشگاه سوده بدل 
در  کار  حین  در  زیادی  اشتغالزایی  و  می شود 

شهر آبادان ایجاد می شود.
کلنگ آغاز عملیات اجرایی پروژه طرح توسعه 
با  دیروز  آبادان  پاالیشگاه  ظرفیت  تثبیت  و 
رئیس  اول  معاون  جهانگیری،  اسحاق  حضور 

جمهوری به زمین زده  شد.

به گزارش شانا، طرح توسعه و تثبیت ظرفیت 
ظرفیت  تثبیت  هدف  با  آبادان  پاالیشگاه 
پاالیشی پاالیشگاه آبادان، تولید محصوالت بر 
آالینده های  کاهش   ،5 یورو  استاندارد  اساس 
نفت گاز  تولید  درصد  افزایش  زیست محیطی، 
تولید  تولید، کاهش  فناوری  بهبود  با  بنزین  و 
تاسیسات  و  مخازن  جمع آوری  و  نفت کوره 

فرسوده اجرا خواهد شد.
ظرفیت  دارای  اکنون  هم  آبادان  پاالیشگاه 
پاالیش 400 هزار بشکه نفت خام در روز است 
که 250 هزار بشکه از ظرفیت 400 هزار بشکه 
از 70  بیش  با قدمت  تقطیر  واحد  ای در سه 

سال پاالیش می شود.

با توجه به فناوری قدیمی و تجهیزات فرسوده، 
این سه واحد تقطیر دارای بازده بسیار پائین، 
ریسک بسیار زیاد عملیات و هزینه های باالی 
و  ظرفیت  تثبیت  طرح  در  که  است  تعمیرات 
آبادان  پاالیشگاه  فرآورده های  کیفیت  بهبود 
شامل واحد تقطیر 210 هزار بشکه ای در روز 
قدیمی  تقطیر  واحدهای  جایگزین  که  است 

خواهد شد.
تقطیر  واحد  راه اندازی  و  ساخت  به  توجه  با 
 150 ظرفیت  به   1385 سال  در  که  دیگری 
ظرفیت  مجموع  شد،  اندازی  راه  بشکه  هزار 
در  تقطیر جدید  واحد  احداث  از  پاالیش پس 
تثبیت  روز  در   )210+150( بشکه  هزار   360
شد. افزون بر تثبیت ظرفیت پاالیشگاه در 360 
 210 تقطیر  واحد  ساخت  با  که  بشکه  هزار 
هزار بشکه ای میسر می شود همه فرآورده های 
حاصل از پاالیش 360 هزار بشکه نفت خام در 

واحدهای تصفیه هیدروژنی تصفیه می شوند.
پاالیشگاه  بزرگترین  آبادان،  نفت  پاالیشگاه 
ایران است که در شهر آبادان استان خوزستان 
قرار دارد. ساخت این پاالیشگاه در سال 1291 
به پایان رسید و تا آغاز جنگ ایران و عراق در 
سال 1359 بزرگترین پاالیشگاه دنیا با ظرفیت 

تصفیه 628 هزار بشکه در روز بود.
دست  به   1973 سال  تا  پاالیشگاه  این 
این  تا  می شد  اداره  نفتی خارجی  شرکت های 
ایران  نفت  ملی  شرکت  به  سال  این  در  که 

تحویل داده شد.

عملیات اجرایی فاز اول طرح توسعه پاالیشگاه آبادان آغاز شد

پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مسئوالن 
فرآورده های نفتی نسبت به خرید و فروش 
بنزین فله ای و مکمل سوخت در حاشیه 

جایگاه های سوخت کشور هشدار دادند. 
همزمان با رونق خرید و فروش انواع مکمل 
سوخت و یا بنزین های فله ای با قیمت 
پایین تر در حاشیه جایگاه های سوخت به 
ویژه در شهرهای جنوب کشور، شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی نسبت 
به خرید مکمل و یا بنزین فله ای به مردم 

هشدار داد.
عباس کاظمی معاون وزیر نفت با بیان اینکه 
سوخت  جایگاه های  در  مکمل ها  افزودن 
مورد تایید شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی نیست، گفت: مصرف 
کنندگان به هیچ وجه از مکمل های بنزینی 
استفاده نکنند، چرا که اثرات این مکمل ها 
بر روی موتور و محیط زیست مخرب است.

و پخش  پاالیش  ملی  مدیرعامل شرکت 
سازمان  کرد:  تصریح  نفتی،  فرآورده های 

استاندارد و محیط زیست باید مکمل ها 
را جمع آوری کنند، چراکه بسیاری از این 
مکمل ها فلز افزوده شده و به محیط زیست 

آسیب می رساند.
بنزین فله ای نخرید

عبدالصاحب شمخانی مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز هم 
در  که  فله ای  بنزین  خریداری  به  نسبت 
بشکه های پالستیکی در جوار جایگاه های 
استان  برخی شهرهای  و  اهواز  در  بنزین 
خوزستان عرضه می شود، هشدار داده است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه این نوع 
بنزین آلوده بوده و برای خودروها می تواند 
دارندگان  از  کرد:  تصریح  باشد،  خطرساز 
خودروها درخواست می شود از خرید این 
نوع بنزین که به طور قطع دارای مشکل 
کمی و کیفی است، خودداری کنند و با 
که  بنزین  جایگاه های  از  حوصله  قدری 
مستمر  نظارت  تحت  آنها  فرآورده های 
شرکت پخش فراورده های نفتی بوده بنزین 

خریداری کنند.
فروش نفت سفید به نام بنزین

وی افزود: در موارد متعددی مشاهده شده 
که بنزین فله ای که به صورت غیر مجاز 
توسط برخی سودجویان عرضه می شودبا 
نفت سفید مخلوط بوده و خریداران این نوع 

بنزین توجه چندانی به آن ندارند.
شمخانی با بیان اینکه بنزین یورو 4 به رنگ 
اهواز  کالنشهر  جایگاه های  همه  در  سبز 
توزیع می شود، یادآور شد: در بسیاری از 
موارد، بنزین به رنگ قرمز توسط سودجویان 
عرضه می شود که اصوال این نوع بنزین در 
اهواز وجود ندارد و احتمال اینکه این نوع 
بنزین به مواد غیرمجاز مخلوط باشد بسیار 
زیاد است.  این مقام مسئول با بیان اینکه 
عرضه کنندگان غیرمجاز بنزین بدون هیچ 
مزاحمتی به کار خود ادامه می دهند تاکید 
بنزین  خرید  از  شهروندان  چنانچه  کرد: 
غیرمجاز و آلوده خودداری کنند بساط این 

سودجویان خود به خود جمع می شود.

فروش مکمل سوخت ممنوع شد
با سفر »محمد بن حمد الرمحی« وزیر نفت عمان به تهران، 
دور جدید گفتگوهای ایران و عمان برای نهایی کردن قرارداد 

صادرات گاز بین دو کشور آغاز خواهد شد. 
دور جدید مذاکرات ایران و عمان به منظور نهایی کردن مفاد 
تولید  های  در طرح  مشارکت  و  طبیعی  گاز  صادرات  قرارداد 
LNG این کشور عربی از امروز در تهران از سر گرفته می شود.
ایران و »محمد بن  این اساس فردا بیژن زنگنه وزیر نفت  بر 
از  برخی  درباره  تهران  در  عمان  نفت  وزیر  الرمحی«  حمد 
لوله  خط  ساخت  جدید  مسیر  همچون  قراردادی  اختالفات 
و  دیدار  فارس  یا خلیج  و  عمان  دریای  از  گاز طبیعی  انتقال 

گفتگو خواهند کرد.
طرح ساخت خط لوله انتقال گاز ایران به عمان شامل دو قطعه 
به  انشعابی  است  قرار  و  بوده  و دریایی  لوله گاز خشکی  خط 
طول تقریبی 200 کیلومتر از خط لوله هفتم سراسری )خط 
لوله صادرات گاز ایران به پاکستان( از منطقه عسلویه به »کوه 

مبارک« بندرعباس احداث شود.
برنامه  گاز،  انتقال  لوله  مطالعات ساخت خط  آغاز  با  همزمان 
گاز  اندازه گیری  و  فشار  تقویت  تاسیسات  ساخت  برای  ریزی 
 200 قطعه  یک  ساخت  و  بندرعباس  مبارک  کوه  منطقه  در 
کیلومتری برای انتقال گاز از بستر دریای عمان به بندر صحار 

کشور عمان هم در دستور کار قرار گرفته است.
با این وجود هم اکنون امارات متحده عربی به طور رسمی با 
احداث بخشی از خط لوله انتقال گاز طبیعی ایران به عمان از 
محل آب های حاکمیتی خود مخالفت کرده که این تغییر در 
مسیر احداث خط لوله گاز می تواند، اقتصاد این پروژه صادرات 

گاز را در سایه قرار بدهد.
رسمی شرکت  پیشنهاد  از  پس  گذشته  سال  دیگر  از سوی 
برای  جنوبی  کره  گس«  »کو  شرکت  به  ایران  گاز  ملی 
مشارکت در طرح ساخت خط لوله انتقال گاز دریایی ایران 
پروژه  این  در  اخیرا  هم  هلندی  شرکت  یک  پای  عمان،  به 

باز شده است.
از این رو اخیرا شرکت »INTECSEA« هلند برای مشارکت 
در روند ساخت این خط لوله انتقال گاز پیشنهادی رسمی ارائه 
کرده ضمن آنکه این شرکت هلندی پیشتر در ساخت برخی از 
خطوط لوله گاز دریایی فازهای پارس جنوبی مشارکت داشته 
و می تواند در حوزه ارائه برخی از خدمات ویژه فنی و مهندسی 

و انجام مطالعات خاص همکاری داشته باشد.

دور جدید مذاکرات گازی ایران
-عمان امروز آغاز می شود

معاون امور آب و آبفای وزیر نیرو گفت: در سال 
جاری حدود 2 هزار میلیارد تومان به آبرسانی 
روستایی اختصاص یافت و خوشبختانه تاکنون 
خانوار  میلیون  یک  از  بیش  به  توانسته ایم 
روستایی آبرسانی کرده و امیدواریم این عدد تا 

پایان سال به حدود 2.5 میلیون برسد.
رحیم میدانی با اشاره به قرار گرفتن ایران در 
یک اقلیم خشک و نیمه خشک، اظهار داشت: 
ایران کشور کم آبی است و مدیریت منابع آب 
در کشور مستلزم اقدامات سازه ای و غیرسازه 
به  صرفا  دولت  این  در  خوشبختانه  است.  ای 
اقدامات سازه ای در مدیریت بحران آب کشور 
این  بر  زیادی دال  تأکید نشده و موارد بسیار 

امر وجود دارد.
وی افزود: یکی از اقدامات غیر سازه ای موثر در 
این دولت، برگزاری بیش از 20 جلسه شورای 
عالی آب برای تصمیم گیری در مورد مدیریت 
آب کشور است. این در حالی است که پیش از 
این و در 12 سال گذشته این شورا تنها 7 بار 

تشکیل جلسه داده است.
این  مهم  تصمیمات  از  یکی  کرد:  تصریح  وی 
شوراهای  تشکیل  اخیر،  های  سال  در  شورا 
حوضه آبریز کشور برای مشارکت دادن مردم 
در کشور  آب  تخصیص  و  مدیریت مصرف  در 

است.

معاون امور آب و آبفا تأکید کرد: بیش از نصف 
از  مختلف  های  بخش  در  کشور  مصرفی  آب 
منابع آب زیرزمینی تهیه می شود و متأسفانه 
از  ای  رویه  بی  طرز  به  گذشته  های  سال  در 
و  است  شده  برداشت  آب  حیاتی  منابع  این 
این مسأله کمیت و کیفت آب را در برخی از 

مناطق تحت تأثیر قرار داده است.
در  که  است  این  ریزی  برنامه  داد:  ادامه  وی 
طول برنامه ششم توسعه ما بتوانیم بخشی از 
این بیالن منفی آب های زیرزمینی را جبران 
و  تعادل  از  به حدی  را  ها  سفره  این  و  کرده 

پایداری برسانیم.
آب  کنونی  بحران  کرد:  خاطرنشان  میدانی 
درست  اجرای  جهت  ما  همه  برای  عالمتی 
به صورت همه جانبه  و چنانچه  است  وظایف 
خود را برای مواجهه با آن بسیج نکنیم، حیات 

کشور در بسیاری از مناطق به خطر می افتد.
از  دولت  رویکرد  تغییر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
را می  به غیرسازه ای  اقدامات صرفا سازه ای 
آب  بخش  در  بودجه  تخصیص  نحوه  در  توان 
و آبفا مشاهده کرد، گفت: نسبت به سال 92 
آب  بخشی  تعادل  پروژه  به  بودجه  تخصیص 
داشته  رشد  برابر   8 حدود  زیرزمینی  های 
ساماندهی  به  یافته  تخصیص  اعتبار  و   است 
هزار   143 از  بیش  که  کشور  های  رودخانه 

داشته  رشد  برابر   5 از  بیش  هستند  کیلومتر 
است.

در  با حضور  نیرو  وزیر  آبفا  و  آب  امور  معاون 
کرد:  اضافه  خبر  شبکه  امشب«  »تیتر  برنامه 
اعتبار سنجش رفتار سفره های آب زیرزمینی 
بخش  این  در  آب  مصرف  بهتر  مدیریت  برای 

حدود 6 برابر رشد داشته است.
وی با تأکید بر اهمیت سدها برای مدیریت آب 
کشور، اظهار داشت: بالغ بر 300 سد که حدود 
بزرگ  سدهای  جزو  سدها  این  از  عدد   169
از 50  هستند در کشور وجود دارند که بیش 
میلیارد مترمکعب آب را در خود ذخیره کرده 
اند.وی تصریح کرد: اگر این سدها نبودند امروز 
ما قادر به تأمین آب شرب کالنشهرهایی چون 

تهران، مشهد و... نبودیم.
میدانی گفت: در یکی از مصوبات شورای عالی 
موظف  کشاورزی  وزارت  که  شده  تأکید  آب 
ایران  مختلف  مناطق  اقلیم  با  متناسب  است 
به  توجه  با  کند.  تعیین  را  ملی  ِکشت  الگوی 
مصرف باالی آب در کشاورزی تعیین این الگو 
می تواند در مدیریت بهینه آب در این بخش 

بسیار موثر باشد.
وی ادامه داد: 85 درصد از بارندگی های کشور 
تنها در 25 درصد از مساحت کشور اتفاق می 
خیلی  نیز  کشور  اخیر  های  بارندگی  و   افتد 
نمی تواند برای رفع بحران آب موثر باشد. چرا 
این بحران محصول یک شبه نیست و در  که 

توالی زمان اتفاق افتاده است.  

تا پایان سال به 2.5 میلیون روستایی 
آبرسانی می شود

جدید  رکورد  ثبت  به  اشاره  با  مسئول  مقام  یک 
میلیون   536 معادل  خانگی  بخش  در  گاز  مصرف 

واحدهای  از  برخی  گاز  گفت:  روز،  در  مترمکعب 
پتروشیمی موقتا محدود و یا قطع شده است. 

مجید بوجارزاده درباره آخرین وضعیت مصرف گاز 
در بخش خانگی، تجاری و صنایع کشور، گفت: روز 
به  تجاری  و  خانگی  بخش  در  گاز  مصرف  گذشته 
رقم بی سابقه 536 میلیون مترمکعب در روز رسیده 

است.
اینکه  بر  تاکید  با  ایران  سخنگوی شرکت ملی گاز 

عالوه بر این جمعه 15 بهمن ماه مصرف گاز خانگی 
و تجاری به حدود 528.5 میلیون متر مکعب رسید، 
گاز  شرکت  اول  اولویت  اکنون  هم  کرد:  تصریح 

تامین گاز مشترکان خانگی است.
این مقام مسئول با اشاره به اعمال محدودسازی در 
گازرسانی به برخی از واحدهای صنعتی، نیروگاهی 
مشترکان  گاز  تامین  منظور  به  پتروشیمی ها  و 
از  برخی  گاز  اساس  این  بر  کرد:  بیان  خانگی، 

واحدهای پتروشیمی هم محدود شده است.
ملی  شرکت  قرارداد،  اساس  بر  اینکه  اعالم  با  وی 
گاز ایران موظف است که برای 10 ماه سال نسبت 
به تامین خوراک گاز صنایع پتروشیمی اقدام کند، 
برای  قراردادها  این  با  مطابق  این  بر  عالوه  افزود: 
تامین  به  متعهد  سال  گرم  ماه  هشت  زمان  مدت 

سوخت گاز واحدهای پتروشیمی هستیم.
پتروشیمی  مجتمع  گاز  اینکه  بیان  با  بوجارزاده 

خراسان امشب وصل می شود، یادآور شد: از سوی 
گاز  هم  شب  فردا  تا  می شود  بینی  پیش  دیگر 

پتروشیمی کرمانشاه وصل شود.
اینکه  یادآوری  با  ایران  گاز  ملی  سخنگوی شرکت 
حدود  روزانه  متوسط  طور  به  فعلی  شرایط  در 
صنایع  تحویل  طبیعی  گاز  مترمکعب  میلیون   35
پتروشیمی کشور می شود، تاکید کرد: تا چهارشنبه 
 50 حدود  روزانه  متوسط  طور  به  گذشته  هفته 

میلیون مترمکعب گاز تحویل صنایع پتروشیمی 
شده و سوخت و خوراک گاز پتروشیمی ها به طور 

کامل تامین شده است.
روز  اینکه در طول چند  بیان  با  مقام مسئول  این 
گذشته تاکنون با وجود افزایش مصرف خانگی اما 
محدودیتی برای صادرات گاز به ترکیه اعمال نشده 
است، گفت: مطابق با قرارداد، گاز مورد درخواست 

ترکیه توسط ایران تامین شده است.

مصرف 
گازخانگی5۳6میلیون 

مترمکعب شد
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جایگزینی پیام رسان های داخلی؛ تا یک سال دیگر
رییس مرکز ملی فضای مجازی از جایگزینی پیام رسان های داخلی به 
جای خارجی ظرف یک سال آینده خبر داد.سید ابوالحسن فیروزآبادی 
در مراسم افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطالعات با بیان اینکه شبکه ملی 
اطالعات بر اساس اصول انقالب در حال شکل گیری است، افزود: مقام 
معظم رهبری همواره بر راه اندازی شبکه ملی و داشتن شبکه ای با 
مدیریت پایدار و زیرساخت و امنیت ایرانی اکید داشتند و این موضوع 
نیز از مصوبات و اهداف مرکز ملی فضای مجازی بوده است.وی شبکه 
و گفت:  دانست  یازدهم  دولت  موفق ترین دستاورد  را  اطالعات  ملی 
نظامهایی در شبکه ملی اطالعات پیگیری می شود که بحث خودگردانی 
مدیریت، خودمختاری در طراحی فنی، حکمرانی در شبکه، توسعه 
در بلوغ شبکه، بومی سازی فناوری، داشتن رصد متمرکز، شبکه های 
مستقل اختصاصی و مدیریت و مهندسی ترافیک داخلی به نحوی که 
شبکه در هر شرایط خاص کشور به کار خود ادامه دهد از این جمله 

است.
 

 اجرای طرح صیانت کودک و نوجوان
ICT با حمایت وزارت 

 طرح صیانت کودک و نوجوان با حمایت وزارت ارتباطات و آموزش و 
پرورش به صورت پایلوت در برخی مدارس و به زودی برای تمام مدارس 
کشور اجرا خواهد شد.نصراله جهانگرد در مراسم بهره برداری از فاز دوم 
شبکه ملی اطالعات گفت: در حال حاضر در کشور با رشد 70 درصدی 
محتوای خدمات ویدیویی در کشور مواجه هستیم و توسعه این خدمات 
نیز از اهداف شبکه ملی اطالعات است.وی با اشاره به گزارشی که در 
هفته دولت نیز ارایه شده بود، گفت: مقرر بود شبکه ملی اطالعات در 
3 مرحله انجام شود. فاز اول شبکه هفته دولت رونمایی شد و امروز نیز 

مرحله دوم شبکه یعنی فاز رشد افتتاح می شود.
 

 اجرای رجیستری موبایل تا تیر 96
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از احتمال اجرای رجیستری تا تیر ماه 
سال آینده خبر داد.محمود واعظی در حاشیه مراسم راه اندازی فاز دوم 
شبکه ملی اطالعات درباره فرایند رجیستری گوشیهای موبایل گفت: 
با وزارت صنایع و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز هماهنگ کردیم و 
امیدواریم این فرآیند تا تیر ماه اجرایی شود.وی خاطرنشان کرد: مرحله 
پایلوت رجیستری انجام شده و دستگاه های ذی ربط خریداری شده 
است. مسائل سخت افزاری حل شده اما نرم افزار آن هنوز مشکالتی 
دارد که امیدواریم تا تیر ماه 96 به نتیجه برسد.وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات درباره کاهش دو مرتبه تعرفه های اینترنت نیز اظهار کرد: در 
حال مذاکره با سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در باره این 
موضوع هستیم، البته برای اینکه فشار زیادی به شرکت ها وارد نشود 

هنوز این جزییات آن مشخص نیست.
 

 خودرو
وانت های داخلی همچنان بی کیفیت اند!

ماه  دی  در  تولیدی  وانت  مدل  از هشت 
امسال هفت مدل همچنان در پایین ترین 
دارند.شرکت  قرار  ممکن  کیفی  سطح 
اخیرا  ایران  استاندارد  و  کیفیت  بازرسی 
گزارش ارزیابی کیفی وانت های تولیدی در 
دی ماه امسال را منتشر کرد. نکته مهم در 
این گزارش حفظ جایگاه بی کیفیت ترین ها 
از سوی عمده این محصوالت است.براین 

اساس از هشت مدل وانت تولیدی در دی ماه امسال، هفت مدل در 
پایین ترین سطح کیفی ممکن قرار داشته و تنها یک ستاره از پنج 
ستاره کیفی را کسب کرده اند؛ این وانت ها شامل سایپا  151 )محصول 
سایپا(، مزدا تک کابین، کارا تک کابین، مزدا دو کابین و کارا دو کابین 
)محصوالت بهمن موتور(، وانت دیزل زامیاد و وانت نیسان دوگانه سوز 

)محصوالت زامیاد( هستند.
 

 تولید یک اتوبوس متوقف شد
دی ماه امسال تولید یک مدل اتوبوس در خودروسازان داخلی به صفر 
رسید. در این مدت تولید اتوبوس شهری LCK6120G شرکت پیشرو 
دیزل  آسیا با کاهش 100 درصدی همراه بوده و از پنج دستگاه در دی 
ماه سال گذشته به صفر رسید.گذشته از این اتوبوس اما تولید سایر 
اتوبوس های داخلی در شرکت های ایران خودرو دیزل و عقاب افشان با 

افزایش همراه بوده است.
 

 بیمه
سرانه مجموع بیمه ها در ایران ساالنه ۱۰۰دالر است

رئیس کل بیمه مرکزی مجموع سرانه بیمه در ایران را به ازای هر نفر 
صد دالر ذکر کرد و گفت: در برخی کشورهای پیشرفته این رقم از مرز 
هزار دالر برای برخی بیمه ها عبور می کند.عبدالناصر همتی با بیان 
اینکه کنترل و نظارت بیمه های زندگی بسیار مهم تر از سایر رشته های 
بیمه ای است گفت: نگاهی به وضعیت بیمه های عمر در دنیا نشان 
می دهد فعالیت پانزده شرکت اول بیمه ای دنیا در حوزه عمر از 24 تا 
80 میلیارد دالر متغیر است در حالیکه در ایران این کار هنوز به صورت 
جدی شروع نشده است.رئیس کل بیمه مرکزی معضل دوم اقتصاد بعد 
از بانکها را صندوق های بازنشستگی دانست که در حال ورشکستگی 
هستند و نیاز به نظارت دارند.وی تصریح کرد: سرمایه گذاری شرکتهای 
بیمه پاشنه آشیل صنعت است و تقسیم ریسک هم البته بسیار مهم 
است؛ در حالیکه بسیاری از کشورهای در حال توسعه حق بیمه سرانه 
71 دالر است اما ایران کمتر از این رقم است؛ همچنین رقم کل سرانه 
حق بیمه ایرانی ها به 100 دالر می رسد که سهم بیمه زندگی از آن 

14 دالر است. 
 

 کار و تعاون
متقاضیان دریافت بیمه بیکاری پالسکو ۱42۳ نفر شدند

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران 
از مراجعه 1423 نفر از شاغالن ساختمان 
پالسکو برای دریافت بیمه بیکاری تا دیروز 

خبرداد.
حاتم شاکرمی با اشاره به آخرین آمار ثبت 
نام بیکاران ساختمان پالسکو برای دریافت 
هزار  روزیکشنبه   تا  گفت:  بیکاری  بیمه 
ساختمان  در  شاغل  افراد  از  نفر  و 423 

پالسکو برای دریافت بیمه بیکاری به محل ثبت نام مراجعه کردند.وی 
به مهر گفت : از تعداد کل مراجعان برای دریافت بیمه بیکاری، 754 نفر 
دارای کد بیمه بودند و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار داشتند 
که به تناسب سوابق بیمه ای خود مقرری بیمه بیکاری دریافت خواهند 
کرد.مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران ادامه داد: از تعداد هزار و 
423 متقاضی دریافت بیمه بیکاری حادثه پالسکو، تعداد 467 نفر فاقد 
بیمه و 191 نفر نیز دارای بیمه های خویش فرما و اختیاری هستند.

شاکرمی گفت: متاسفانه شایعاتی مطرح می شود که افراد فاقد بیمه 
یا دارای بیمه های اختیاری و خویش فرما از حمایت های بیمه بیکاری 
محروم هستند در صورتی که اگر با بررسی های انجام شده صحت گفتار 
آنها مبنی بر اشتغال در ساختمان پالسکو محرز شود، این متقاضیان 
نیز به استناد مصوبه ششم بهمن ماه هیأت دولت به مدت 4 ماه بیمه 

بیکاری دریافت خواهند کرد.

شروط عجیب برای وام مسکن مهر
مسکن  سازنده  یک 
و  شرط  پردیس  مهر 
مسکن  بانک  شروط 
میلیون   10 وام  برای 
تومانی را نوعی خرید 
و گفت:  دانست  زمان 
می رسد  نظر  به 
مسووالن بانک مسکن 
مایل نیستند پول هنگفتی از بانک خارج شود.ایرج 
رهبر به ایسنا گفت : تمام 80 هزار واحد مسکن مهر 
پردیس که از سال 1391  شروع به ساخت شده  
مشمول وام 40 میلیون تومانی می شود؛ چرا که 
هیچ کدام فروش اقساطی نشده و دارای 70 درصد 
پیشرفت فیزیکی است. لذا شرط داشتن حداقل 
60 درصد پیشرفت فیزیکی را دارند. تنها نگرانی ما 
شرط و شروط اخیر بانک مسکن است که به نظر 
می رسد مسووالن بانک مایل نیستند پول هنگفتی 
از بانک مسکن خارج شود.وی افزود: درست است 
که وام ابالغ شده اما ظاهرا به این راحتی قرار نیست 
به واحدها تعلق بگیرد. بانک مسکن تقریبا با فشار 
وزیر راه و شهرسازی این متمم 10 میلیون تومانی 

را پذیرفت.
 

 سکه وارز
 سکه طرح قدیم ۱9 هزار تومان گران شد

در جریان معامالت بازار آزاد تهران، قیمت سکه 
جدید 9800  طرح  تومان،  هزار  قدیم 19  طرح 
تومان و نیم سکه 5 هزار تومان گران شد، همچنین 
در جریان  رسید.  تومان  به 3848  نرخ دالر هم 
معامالت )دوشنبه( بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با 19 هزار تومان 
افزایش به یک میلیون و 207 هزار تومان، طرح 
جدید با افزایش 9800 تومان به یک میلیون و 175 
هزار تومان، نیم سکه با 5 هزار تومان افزایش 639 
هزار تومان، ربع سکه با 4 هزار تومان افزایش به 
340 هزار تومان و سکه یک گرمی با هزار تومان 
افزایش به 215 هزار تومان رسید.قیمت هر اونس 
طال در بازارهای جهانی 1123 دالر و 20 سنت و 
هر گرم طالی 18 عیار 115 هزار و 341 تومان 
 4260 یورو  تومان،   3848 آمریکا  دالر  است.هر 
 1074 امارات  درهم  تومان،   4868 پوند  تومان، 

تومان و لیر ترکیه نیز 1080 تومان است.
 

 تورم روستایی به 7.۱ درصد رسید
گروه  شاخص 
»خوراکی ها،  عمده 
و  آشامیدنی ها 
دراین  دخانیات« 
 271.8 رقم  به  ماه 
به  نسبت  که  رسید 
درصد   0.4 قبل  ماه 
افزایش نشان می دهد.
شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای 
روستایی کشور در دی ماه سال 1395 حاکی از آن 
است که شاخص کل )بر مبنای 100=1390( در 
دی ماه سال 1395 عدد 249.0 را نشان می دهد که 
نسبت به ماه قبل 0.6 درصد افزایش داشته است.
شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه( 7.1 درصد افزایش یافته که نسبت 
به تورم نقطه به نقطه ماه قبل )7.2 درصد(، 0.1 
واحد درصد کاهش یافته است.بر اساس گزارش 
مرکز آمار ایران، درصد تغییرات شاخص کل در 
دوازده ماه منتهی به دی ماه سال 1395 نسبت 
به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم روستایی(، 7.1 
درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی 
درصد  واحد  درصد(، 0.1   7.2( آذرماه 1395  به 

کاهش یافته است. 

فناوری اطالعات خبر

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است: 
آنچه سبب عقبگرد صندوق های بازنشستگی در 
ایران شده، نگاه سیاسی به این صندوق ها بوده 

است.
فریال مستوفی با ارزیابی وضعیت صندوق های 
متاسفانه  گفت:  کشور،  در  بازنشستگی 
صندوق ها در ایران به ورشکستگی رسیده اند و 
این وضعیت، بازپرداخت حقوق بازنشستگان را 
این وضعیت  با  هم تحت تاثیر قرار داده است. 
از  می توانیم  آیا  که  این سوال مطرح می شود 
آنها انتظار سرمایه گذاری داشته باشیم؟مستوفی 
افزود: در حال حاضر صندوق های بازنشستگی 
و  خروجی  و  هستند  مواجه  منابع  کمبود  با 
ورودی آن ها با یکدیگر برابر نیست و به همین 
دلیل، به بودجه های دولتی وابسته هستند.وی 
پرداخت های  عمده  بخش  درواقع  داد:  ادامه 
عمومی در کشور، صرف پرداخت به صندوق ها 
می شود و روز به روز وابستگی آن ها به منابع 
وضعیت  این  می شود.  بیشتر  و  بیشتر  دولتی 
نیست.مستوفی  تحمل  قابل  صندوق ها  برای 
وضعیت  این  از  خروج  راهکارهای  بررسی  به 

راهکار خروج  به عقیده من  و گفت:  پرداخت 
از این وضعیت، استقالل صندوق ها از وابستگی 
باید وضعیت دخل  به دولت است. درحقیقت 
یک  و  شده  مشخص  صندوق ها  این  خرج  و 
باشند.وی  داشته  غیردولتی  قوی  مدیریت 
تاکید کرد: تجربه ثابت کرده است که مدیریت 
دولتی، تاجر خوبی نیست. درحقیقت صندوق ها 
درحالی موفق خواهند بود که به وسیله مدیران 
باتجربه و متخصص اداره و با حضور نهادهای 
نظارتی عمل کنند تا شفافیت در عملکرد آن ها 
وجود داشته باشد.عضو هیات نمایندگان اتاق 
تهران همچنین به خبرآنالین گفت : ذکر این 
نکته خالی از لطف نیست که این واگذاری های 
مدیریتی باید به بخش خصوصی واقعی باشد 
نه به اصطالح »خصولتی ها«. سرمایه گذاری های 
نه  باشد؛  اقتصادی همراه  توجیه  با  باید  آن ها 
اینکه به صورت دستوری فعالیت کنند.مستوفی 
تنها  نه  فعالیت ها  گونه  این  کرد:  خاطرنشان 
سود ندارد، بلکه ضررهای قابل توجهی همراه 
دارد. جان مایه کالم اینکه از نگاه سیاسی به 

صندوق ها باید پرهیز شود.

اصلی ترین  به  تبدیل  فرانسه   ، برجام   از  پس 
این  است.دبیر  شده  ایران  تجاری  شریک 
برای  شده  تنظیم  برنامه های  آخرین  همایش 
برگزاری این گردهمایی بزرگ خودروسازان را 
تشریح کرد.سلطان قربانی گفت: در تاریخ 24 و 
25 بهمن ماه این همایش در برج میالد برگزار 
خواهد شد و چهارمین سال متوالی است که 
ما این همایش را در کالس بین المللی برگزار 
می کنیم.وی ادامه داد: استراتژی این همایش 
شرکت  وهمکاری  خارجی  سرمایه گذار  جذب 
های ایرانی و خارجی در حوزه خودرو و قطعات 
است ضمن آنکه امسال به صورت تخصصی بر 
پس  خدمات  و  مشتریان  رضایت سنجی  روی 
کرد. خواهیم  برگزار  را  پنل هایی  فروش  از 
قربانی افزود: در نیم روز اول کالس عمومی از 
طریق مسئولین درجه یک کشور به استحضار 
مردم خواهد رسید و معاون اول رئیس جمهور 
سخنران اصلی این همایش است.وی ادامه داد: 
2 هزار کارشناس خودرو و قطعه از 32 کشور 
جهان در این همایش شرکت خواهند کرد و 
9 کارگاه و 6 پنل برگزار خواهد شد همچنین 

بین  ویژه ای  نشست  که  کرده ایم  برنامه ریزی 
برگزار شود.دبیر  و خارجی  ایرانی  قطعه سازان 
ایران  المللی خودروی  چهارمین همایش بین 
دانشگاه های  از  مقاله  امروز 312  به  تا  گفت: 
مختلف داشته ایم که این یک حمایت معنوی 
حوزه  در  مقاله ها  این  است.  همایش  این  از 
فروش  از  پس  خدمات  زنجیره  آسیب شناسی 
نرم  حمایت  و  حوزه  این  در  برند  جایگاه   ،
فروش  از  پس  خدمات  از  فیزیکی  و  افزاری 
شرکت های  حضور  خصوص  در  است.قربانی 
خارجی در این همایش گفت: بزرگترین هیئت 
از فرانسه به ایران می آیند و اعضای آن هیئت 
که شامل قطعه سازان ، خودروسازان و حوزه 
از 100  بیش  است که  افزار خودروسازی  نرم 
نفر هستند. ضمن این که از کشورهایی همچون 
ترکیه،  آلمان، ایتالیا، ژاپن، کره و چین به همراه 
خواهند  سفر  خود  اختصاصی  تجاری  هیئت 
کرد. مدیرعامل پژو و مدیرعامل سیتروئن نیز 
میهمانان ویژه این همایش هستند. با توجه به 
این ترکیب ما بیش از 20 نفر سخنران خارجی 

در این همایش خواهیم داشت.

یک پیشنهاد برای نجات صندوق های بازنشستگی

نگاه سیاسی به صندوق ها نباشد
فرانسوی ها با هیئت 1۰۰ نفره می آیند

حضور ۱۰۰ برند خارجی در همایش خودرویی ایران

رئیس سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه امسال 
کشور  در  بومی  و  مهاجر  های  ملخ  هجوم  با 
مواجه خواهیم بود، گفت: فائو نیز در این زمینه 

به ما هشدار داده است.
امسال  اظهارداشت:   باغستانی  علی  محمد 
بارندگی در جنوب و جنوب شرق که کانون 
وقتی  و  بوده  زیاد  است،  صحرایی  ملخ  های 
بارندگی زیاد باشد ما با تهاجم ملخ ها مواجه 
خواهیم بود.وی با بیان اینکه سطح مبارزه با 
از  بیش  جاری  زراعی  سال  در  ها   ملخ  این 
گفت:  می شود،  بینی  پیش  هزارهکتار   200
ما نیاز به کمک سیستم های پشتیبانی دولتی 
داریم و از آنان برای کنترل این مساله کمک 
می خواهیم.رئیس سازمان حفظ نباتات افزود: 
ملخ های مهاجر که از غرب دریای سرخ شروع 
به حرکت می کنند و وارد عربستان می شوند، 
در حال حاضر در کشور یمن هستند و بعد از 
مناطق  وارد  آنجا  از  و  وارد عمان  این کشور، 
جنوبی کشور ما می شوند؛ بنابراین ما امسال 
هجوم  با  هم  و  بومی  ملخ های  هجوم  با  هم 

ملخ های مهاجر مواجه خواهیم بود.
خواروبار  سازمان  کرد:  تصریح  باغستانی 
که  داده  هشدار  ما  به  هم  )فائو(  کشاورزی 
امسال در این زمینه وضعیت خطرناکی خواهیم 
سالیانه  که  اعتباری  اینکه  بیان  با  داشت.وی 
سازمان بحران استان ها برای مبارزه با ملخ به 

ما اختصاص می دهند، بین چهار تا پنج میلیارد 
اعتبار  این  با  همواره  ما  گفت:  است،  تومان 
قرار  خودمان  کنترل  تحت  را  ملخ  می توانیم 
دهیم اما امسال با توجه به شرایط ویژه ای که 
داریم به حدود دو تا سه میلیارد تومان اعتبار 

بیشتر نیاز داریم.
کنترل 1۰ روزه ملخ آسیایی

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور همچنین با 
اشاره به اینکه سال گذشته 250 هزار هکتار 
مبارزه با جوندگان داشتیم، تصریح کرد: حدود 
108 هزار هکتار در سال زراعی گذشته مبارزه 
با انواع ملخ  داشتیم؛ ضمن اینکه برای اولین بار 
در مناطق شرقی کشور با ملخ آسیایی مواجه 
حدود  طی  توانستیم  خوشبختانه  که  شدیم 
10 روز آن را کنترل کنیم و خسارتی در این 
زمینه به کشور وارد نشد.وی در بخش دیگری از 
سخنان خود به اقدامات این سازمان در مبارزه 
با آفت همگانی، عمومی و خصوصی در سال 
زراعی گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: سال 
از سطح  گذشته ما حدود 23 میلیون هکتار 
پوشش  تحت  را  کشور  باغی  و  زراعی  اراضی 
عملیات مبارزه با آفات قرار دادیم که در این 
زمینه پنج میلیون و 200 هزار هکتار مبارزه با 
آفات، یک میلیون و 800 هزار هکتار مبارزه با 
بیماری ها و 6 میلیون و 600 هزار هکتار مبارزه 

با علف های هرز انجام شد.

فائو به ایران هشدار داد:

خطر هجوم ملخ  به کشور
گزارش ها نشان می دهد که واحدهای تا 5سال 
ساخت با سهم 52.9 درصدی، بیشترین سهم 
خود  به  را  شده  معامله  مسکونی  واحدهای  از 
مرکزی  بانک  داده اند.آخرین گزارش  اختصاص 
حجم  افزایش  از  مسکن،  بازار  وضعیت  درباره 
معامالت مسکن حکایت دارد؛ به طوری که تعداد 
معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 
16 هزار و 749 واحد رسید که در مقایسه با 
ماه مشابه سال قبل، 3.2 درصد رشد را نشان 
نشان  همچنین  مرکزی  بانک  می دهد.گزارش 
می دهد که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 
واحدهای  از  سهم  بیشترین  درصدی،   52.9
مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند. 
واحدهای 6 تا 10 سال ساخت نیز 14.9 درصد، 
11 تا 15 سال ساخت 16.6 درصد، 16 تا 20 
از  بیش  واحدهای  و  درصد   6.7 ساخت  سال 
20سال ساخت 6.2 درصد در معامالت مسکن 
سهم داشتند.به این ترتیب، در دی ماه امسال 8 
هزار و 852 واحد تا 5 سال ساخت، 2 هزار و 
496 واحد 6 تا 10 سال ساخت، 2 هزار و 748 
واحد 11 تا 15 سال ساخت، یک هزار و 440 
واحد 16 تا 20 سال ساخت معامله شده است.
از سوی دیگر، گزارش ها از افزایش قیمت مسکن 
حکایت دارد؛ آمار بانک مرکزی نیز تاییدکننده 
این موضوع است. به طوری که متوسط قیمت 
هر مترمربع مسکن 9.9 درصد نسبت پارسال 

خانه های  قیمت  از  است.گزارش  شده  گران تر 
از آن است که یک  از 100 متر حاکی  کمتر 
واحد آپارتمان 100 متری با عمر 6 سال ساخت 
در تهران پارس، خیابان196 غربی 550 میلیون 
این  مترمربع  هر  قیمت  دارد.  قیمت  تومان 
آپارتمان 5 میلیون و 500 هزار تومان است. در 
تهران پارس، خیابان 138 نیز آپارتمان 93 متری 
است. تومان  هزار  و 900  میلیون  نوساز 585 

بلوار بیژن قیمت هر  همچنین در شمس آباد، 
مترمربع آپارتمان نوساز 5 میلیون تومان است. 
متری 474  آپارتمان 95  یک  منطقه  این  در 
میلیون تومان برای فروش گذاشته شده است. 
در فرمانیه، خیابان مهدی زاده نیز یک آپارتمان 
85 متری با عمر 2 سال ساخت، 637 میلیون و 
500 هزار تومان است.این گزارش نشان می دهد 
در خیابان هروی، حسین آباد یک واحد آپارتمان 
77 متری با عمر 13 سال ساخت 392 میلیون و 
700 هزار تومان برای فروش گذاشته شده است. 
قیمت هر مترمربع این آپارتمان 5 میلیون و 100 
تومان است. در جنت آباد، شاهین شمالی  هزار 
هم یک آپارتمان 80 متری قیمت 440 میلیون 
از  باالتر  نامجو،  خیابان  در  دارد.  قیمت  تومان 
خیابان یزدی یک آپارتمان 81 متری با عمر 6 
سال ساخت هر مترمربع 3 میلیون و 518 هزار 
تومان قیمت دارد. این آپارتمان 285 میلیون 

تومان برای فروش گذاشته شده است.

خانه های کلنگی بیشتر فروش رفتند یا نوسازها؟

اقتصاد جهان  برای  به یک هدف   2020 سال 
است.  شده  تبدیل  مختلف  های  بخش  در 
کشورهایی که حرفی برای گفتن دارند تالش 
این سال بهترین عملکرد خود را  تا  می کنند 
ارائه دهند. سوال اساسی اکنون این است که 
اقتصاد  بزرگترین  سال  این  در  اقتصاد  کدام 
این  به  المللی  بین  نهاد  بود. دو  جهان خواهد 
سوال پاسخ داده اند. همچنین 5 کشور جدید 
وارد  جهان  اقتصادی  های  قدرت  فهرست  به 
می شوند.دو نهاد بین المللی با انتشار گزارشی 
کشورهای چین، آمریکا و آلمان را به ترتیب، 
جهان  اقتصاد  حاضر  حال  صنعتی  قدرت  سه 
صورت گرفته  ارزیابی  براساس  کردند.  معرفی 
این سه کشور موقعیت خود را تا سال 2020 
احتمال  که  تفاوت  این  با  می کنند؛  حفظ  نیز 
دارد.  وجود  آمریکا  و  چین  جایگاه  جابه جایی 
کارخانه ای،  صنایع  در  سرمایه گذاری  جذب 
زیرساخت های  انرژی،  مناسب  چشم انداز 
مناسب و خوشه های صنعتی پشتیبان نوآوری 
از  ماهر  کار  نیروی  از  برخورداری  همچنین  و 
این  قرارگیری  در  که  است  مزیت هایی  جمله 
صنعتی،  کشورهای  برترین  زمره  در  کشورها 
جهان  صنعتی  است.قدرت های  داشته  نقش 
ارزیابی  براساس  معرفی شدند.  افق 2020  در 
کشورهای   2016 سال  در  گرفته  صورت 
کشور  سه  ترتیب  به  آلمان  و  آمریکا  چین، 
لقب  جهان  اقتصاد  حاضر  حال  صنعتی  برتر 
سه سال  طی  می شود  پیش بینی  و  گرفتند 
براساس  کنند.  حفظ  را  خود  موقعیت  آینده 
وجود  احتمال  این  گرفته،  ارزیابی های صورت 
در  آمریکا  و  چین  کشورهای  جایگاه  که  دارد 
افق 2020 جابه جا شود. شورای رقابت پذیری 
با همکاری موسسه تحقیقاتی دیلویت،  آمریکا 
صنایع  رقابت پذیری  مورد  در  گزارشی 
ارزیابی قدرت های  کارخانه ای تهیه کرده و به 
گزارش  این  است.در  پرداخته  جهان  صنعتی 
که  چین  در  ارزان  کار  نیروی  مزیت  کاهش 
افزایش  و  تحصیلکرده  طبقه  رشد  واسطه  به 
از دالیل جابه جایی  یکی  داده  رخ  شهرنشینی 
جایگاه این کشور در لیست قدرت های صنعتی 
دولت  عامل  است.  شده  ذکر   2020 افق  در 
کاهش  و  تولیدی  فناوری های  جذب  با  چین 
»یک  ایده  طریق  از  لجستیکی  هزینه های 
کمربند، یک جاده« در صدد است مزیت های 
این  دارد.براساس  محفوظ  را  خود  هزینه ای 
و  مطالعات  موسسه  سوی  از  که  گزارش 

منتشر  بازرگانی  پژوهش های 
مرتبط  »سیاست های  شده، 
سرمایه گذاری  مالی  تامین  به 
و  فناوری  نوآوری،  و  علم  در 
جمله  از  زیرساخت ها«  توسعه 
این  در  که  است  مزیت هایی 
در  برتری صنعتی چین  گزارش 
اقتصاد جهانی به آن نسبت داده 
شده است. عواملی که در آمریکا 
برتر  کشور  دومین  به عنوان 
صنعتی به »جذب سرمایه گذاری 
در صنایع کارخانه ای، چشم انداز 
انرژی،  زیرساخت های  مناسب 
صنعتی  خوشه های  و  مناسب 
شده  داده  نسبت  پشتیبانی«  و 
است.به گزارش اقتصاد نیوز ،اما 
از  حمایت  و  ماهر  کار  »نیروی 
است  دلیلی  عمده  نوآوری« 
آلمان  گزارش  این  براساس  که 
صنعتی  کشور  سه  میان  در  را 
برتر قرار داده است. در فهرست 
ارزیابی شده »ژاپن، کره جنوبی، 
انگلستان، تایوان، مکزیک، کانادا 
و هند« در میان کشورهای برتر 
اقتصاد  حاضر  حال  صنعتی 
براساس  گرفته اند.  قرار  جهان 

که  است  دلیلی  عمده  »نوآوری«  گزارش  این 
موجب شده تا ژاپن در این ارزیابی در جایگاه 
سهم  کشور  این  درخصوص  گیرد.  قرار  برتر 
باالی صادرات فناورانه به ویژه در زمینه نیمه 
نوآورانه  اقدامات  جمله  از  خودروها  و  رساناها 
کره  ژاپن،  بر  است.عالوه  شده  یاد  کشور  این 
در  توانست  »نوآوری«  دلیل  به  نیز  جنوبی 
گیرد،  قرار  صنعتی  برتر  کشورهای  جدول 
سهم  به  کشور  این  نوآوری  اقدامات  هرچند 
باالی صادرات فناورانه اختصاص داشته است. 
درباره انگلستان نیز همانند ژاپن و کره جنوبی 
میان  این کشور در  تا  »نوآوری« موجب شده 
قدرت های صنعتی قرار گیرد، با این تفاوت که 
هوافضا  صنعت  زمینه  در  کشور  این  نوآوری 
بیانگر  گزارش  است.این  بوده  زیستی  علوم  و 

توانسته  »نوآوری«  با  نیز  تایوان  که  است  آن 
اختصاص  خود  به  را  برتر  کشورهای  جایگاه 
به  کشور  این  نوآوری  که  تفاوت  این  با  دهد، 
سهم باالی صادرات فناورانه و مزیت لجستیکی 
به دلیل مجاورت با چند بندر مهم آسیا صورت 
است  کشوری  دیگر  مکزیک  اما  است.  گرفته 
که در این لیست قرار گرفته است، »مجاورت 
و  کار  نیروی  پایین  هزینه های  آمریکا،  با 
عمده  تجاری«  موافقت نامه   40 از  برخورداری 
دالیلی است که قرارگرفتن در میان کشورهای 
برتر صنعتی به آن نسبت داده شده است.کانادا 
نیز به دلیل »دارا بودن از کمترین تعرفه های 
بخش  در  سرمایه گذاری  مشوق های  و  تجاری 
برتر  کشورهای  جایگاه  در  توانست  صنعت« 
صنعتی قرار گیرد، اما درخصوص هند »مزیت 

از  برخورداری  ای،  هزینه 
حمایت  ماهر،  کار  نیروی 
و  باال  فناوری  با  صنایع  از 
جذب  برای  دولت  مشوق های 
صنایع  در  سرمایه گذاری 
کارخانه ای« موجب شد تا این 
نیز در میان کشورهای  کشور 

برتر صنعتی قرار گیرد.

پیش بینی آینده 
قدرت های صنعتی

بر  عالوه  گزارش  این  در 
برتر  کشورهای  فهرست 
فناوری  نقش  صنعتی 
مجدد  ظهور  در  پیشرفته 
به عنوان  صنعتی  قدرت های 
اثرگذار  اصلی  عوامل  از  یکی 
کشورهای  بازگرداندن  در 
و  ژاپن  آلمان،  آمریکا، 
کشور   10 زمره  به  انگلیس 
عاملی  است.  شده  یاد  برتر 
فناوری های  به کارگیری  که 
تولید  در  اهتمام  و  پیشرفته 
محصوالت پیچیده را به همراه 
در  دیگر  است.از سوی  داشته 
شده  پیش بینی  گزارش  این 
که روند رو به نزول دو کشور برزیل و روسیه 
زمینه  در   BRIC کشورهای  مجموعه های  از 
همچنین  یابد.  ادامه  صنعتی  رقابت پذیری 
و  سیاسی  ناآرامی های  واسطه  به  نیز  هند 
تاخیر در اجرای پروژه های زیرساختی با وقفه 
هرچند  است،  شده  مواجه  اقتصادی  رشد  در 
انتظار می رود جایگاه هند با تکیه بر نرخ رشد 
درصدی(   6 رشد  )نرخ  کشور  این  اقتصادی 
بهبود یابد.در این گزارش به ظهور پنج قدرت 
جدید آسیایی نیز اشاره شده است. کشورهای 
پنج  ویتنام  و  اندونزی  هند،  مالزی،  تایلند، 
طی  می شود  پیش بینی  که  هستند  کشوری 
کشور   15 جمع  به  آینده  سال   15 تا   5
پایین  هزینه  واسطه  به  و  شوند  ملحق  برتر 
ساختار  چابک،  کارخانه ای  صنایع  کار،  نیروی 

جمعیتی مناسب و رشد اقتصادی در قالب یک 
براساس  مجموع  شوند.در  ظاهر  جدید  چین 
سیاست ها  استعداد،  مولفه   12 گزارش  این 
هزینه ای،  مزیت  نوآوری،  زیرساخت های  و 
فیزیکی،  زیرساخت های  انرژی،  سیاست های 
شبکه  کار،  نیروی  بهره وری  قانونی،  چارچوب 
نظام  آموزشی،  زیرساخت های  تامین کنندگان، 
جذابیت  مالیاتی،  و  –تجاری-مالی  اقتصادی 
جمله  از  بهداشت  نظام  و  محلی  بازارهای 
عنوان شده  رقابت پذیری صنعتی  عملکرد های 

است.

وضعیت رقابت پذیری صنعتی در ایران
بیانگر  شده  منتشر  گزارش  دیگر  سوی  از 
کشورهای  میان  در  ایران  نامساعد  وضعیت 
صورت  ارزیابی های  در  است.  صنعتی  برتر 
در  را   67 رتبه  ایران   2016 سال  در  گرفته 
میان کشورهای برتر صنعتی به خود اختصاص 
ترکیه،  کشورهای  رتبه  با  مقایسه  در  که  داد 
تناسب  عدم  گفت  می توان  عربستان  و  مالزی 
مناسب  دسترسی  لحاظ  به  ایران  وضعیت 
نامناسب  رقابت پذیری  و  تولیدی  عوامل  به 
این  در  ایران  تا  شد  موجب  صنعتی  تولید 
در  ایران  نامساعد  جایگاه  گیرد.  قرار  جایگاه 
است  حالی  در  صنعتی  برتر  کشورهای  میان 
کشور  دهمین  ایران  گزارش  این  براساس  که 
غنی به لحاظ ذخایر طبیعی و پنجمین کشور 
است  مهندسی  دانشجویان  تعداد  لحاظ  به 
و  ژاپن  از  باالتر  و  متحده  ایاالت  با  )همتراز 
تایوان( است، با این حال سهم ایران به لحاظ 
درصد   0  /5 از  کمتر  و صادرات جهانی  تولید 
است.در این خصوص سه عامل »سهم ناچیز از 
صادرات  عمده  اتکای  صنعتی،  ستانده  ارزش 
ناچیز  سهم  و  طبیعی  مزیت های  بر  صنعتی 
صنعتی«  صادرات  در  باال  فناوری  با  کاالهای 
برای  را  جایگاه  این  که  است  دالیلی  عمده 
و  کسب  در  مشکالت  است.  زده  رقم  ایران 
به عنوان  که  است  دالیلی  از  دیگر  یکی  کارها 
برشمرده  ایران  اقتصاد  چالش های  مهم ترین 
کمبود  به  می توان  خصوص  این  در  می شود. 
هزینه های  افزایش  مالی،  منابع  به  دسترسی 
ناشی از فرآیندهای زمانبر و هزینه بر گمرکی و 
محدودیت های جذب سرمایه گذاری و فناوری 

اشاره کرد.

در دو گزارش بین المللی مطرح شد: ظهور 5 قدرت صنعتی در سال 2۰2۰

وضعیت رقابت پذیری صنعتی در ایران



اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند      یشه زمان

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
سردبیر: سعید حیدری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم

چاپ: کارگر 

اوقات شرعی
اذان صبح 5/34   طلوع آفتاب 6/59 
اذان ظهر 12/18  اذان مغرب 17/57

اصلی  گفت:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
روابط  و  فرهنگی  دیپلماسی  چهره  ترین 
صنعت  و  توریسم  دروازه  از  ها  ملت  بین 

گردشگری عبور می کند. 
صالحی  سیدرضا  زمان   پیام  گزارش  به 
در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  امیری 
آیین گشایش دهمین نمایشگاه بین المللی 
محل  در  که  وابسته  صنایع  و  گردشگری 
برگزار  المللی  بین  های  نمایشگاه  دائمی 
با تاکید بر این مطلب گفت: میهمانان  شد، 
از  ذهنی  تصویر  دو  نمایشگاه  این  خارجی 
کشور ایران دارند؛ یکی ایران نفتی و دیگری 

ایران فرهنگی.
وی افزود: معتقدیم نفت نمی تواند ما را به 
می  بنابراین  برساند.  پایدار  توسعه  اهداف 
فرهنگی  میراث  و  فرهنگ  بستر  از  توانیم 
را  کشور  فرهنگی  منابع  دستی  صنایع  و 
ارشاد  و  فرهنگ  کنیم.وزیر  نفت  جایگزین 
و  رمز  سرزمین  ایران  داد:  ادامه  اسالمی 

رازهای گوناگون است.
هر  در  میزان  هر  به  گفت:  امیری  صالحی 
نقطه از این سرزمین تالش می شود و کانال 
هایی حفر می شود، به همان میزان هم به 

میراث فرهنگی و تمدنی دست می یابیم.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به 
تمدن ایران در دوره های صفویه، هخامنشی 
این  در  تمدنی  آثار  افزود:  ها  دوره  دیگر  و 
است.  انگیز  شگفت  جهانیان  برای  دوران 
بسیار  تحوالت  شاهد  هخامنشی  دوران  در 
اقتصادی  اجتماعی،  سیاسی،  انسانی،  بزرگ 
و فرهنگی در بیش از دو هزار و پانصد سال 
به  دوران  آن  در  افزود:  هستیم.وی  قبل 
تعبیری 72 ملت با زبان، رنگ، نژاد و مذهب 
در  مرکزی  دولت  و  بیرق  یک  زیر  گوناگون 
کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیزی داشته 
اند.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: ایران 
امن  جهان  سراسر  گردشگران  همه  برای 
ترین  امن  حاضر  حال  در  کشور  این  است. 

نقطه در خاورمیانه است و همه کسانی که 
می  دارند  را  کشور  این  در  حضور  انگیزه 

توانند به راحتی به ایران سفر کنند.
ایران  اقلیمی  و  فرهنگی  تنوع  افزود:  وی 
تمام  برای  شرایط  این  و  است  نظیر  کم 
گردشگران در همه فصول از جذابیت خاصی 
برخوردار است.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
فرهنگی  های  ویژگی  دیگر  از  را  سازگاری 

انسان  ایران دارای  ایرانیان برشمرد و گفت: 
های سازگار، صاحب اخالق و دارای فضیلت، 
به  باز  دیر  از  که  است  انسانیت  و  معرفت 

میهمان نوازی شهره بوده اند. 
وی در پایان تاکید کرد: دولت آقای روحانی 
با تداوم مذاکرات و توافقات در حوزه برجام، 
صنعت  و  توریسم  زمینه  در  الزم  بسترهای 

گردشگری را ایجاد کرده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد:

صنایع دستی و منابع فرهنگی را جایگزین نفت می کنیم

ایوبی به  تماشای فیلم آذر نشست 

نمایش فیلم سینمایی »آذر« اولین ساخته بلند سینمایی 
محمد حمزه ای از 17 بهمن ماه در شهرستان ها آغاز شد. 
اکران فیلم سینمایی »آذر« اولین ساخته بلند سینمایی 
در  ماه  بهمن   17 روز  از  حالی  در  ای  حمزه  محمد 
شهرستان ها آغاز شده که رییس سازمان سینمایی نیز روز 
گذشته 16 بهمن به تماشای این فیلم سینمایی نشست و 

پس از آن با عوامل این فیلم دیدار و گفتگو کرد.
نمایش فیلم سینمایی »آذر« اولین ساخته بلند سینمایی 
روز  از  کریمی  نیکی  کنندگی  تهیه  به  ای  حمزه  محمد 
یکشنبه 17 بهمن ماه در شهرستان ها آغاز شده، این در 
حالی است که اکران این فیلم در سینماهای تهران نیز تا 

پایان جشنواره فجر ادامه دارد.
فرید  آذرنگ،  رضا  حمید  کریمی،  نیکی  فیلم  این  در 
شیرین  نایل،  مهران  مهدوی،  هستی  حسینی،  سجادی 
اقاکاشی، مائده طهماسبی، پریسا هاشم پور، مانیا علیجانی 
و لیال زارع با حضور پژمان جمشیدی و هومن سیدی به 

ایفای نقش می پردازند.

ارتباط بی واسطه هنرمندان و مردم 
در کاخ مردمی

به  اشاره  با  فجر  فیلم  جشنواره  پنجمین  و  سی  دبیر 
ویژگی های کاخ مردمی جشنواره گفت: هنرمندان و اهالی 
از نزدیک در جریان عکس العمل  سینما در کاخ مردمی، 
قرار  ایران  سینمای  جدید  آثار  به  نسبت  مردم  واقعی 

می گیرند.
در  با ستاد خبری جشنواره  در گفت وگو  محمد حیدری 
مورد لزوم وجود کاخ مردمی جشنواره و نقش آن به عنوان 
پل ارتباطی بین هنرمندان و مردم گفت: به نظر می آید 
برنامه کاخ مردمی جشنواره فیلم فجر که از سال گذشته 
اجرایی شد، می تواند طرحی مفید و تأثیرگذار باشد، چون 
می توانند  آنها  و  می بینند  فیلم  هنرمندان  کنار  در  مردم 
عکس العمل واقعی این مخاطبان را ببینند و بفهمند. در 
واقع پیش از این فضایی وجود نداشته که مردم در یک 
فضای متمرکز، در کنار اهالی سینما بنشینند و فیلم های 
شکل  به  آثار  صاحبان  قبال  شاید  ببینند.  را  جشنواره 
جریان  در  و  می زدند  سر  مردمی  سینماهای  به  انفرادی 
که  سینمایی  چنین  اما  می گرفتند  قرار  مردم  واکنش 
ارتباط  با معرفی کامل آنها صورت گیرد و  حضور عوامل 
بدین شکل نزدیک و بی واسطه باشد، وجود نداشته و جای 

چنین فضایی در جشنواره فیلم فجر خالی بوده است.

مریال زارعی در »اسرافیل« 

سومین تیزر فیلم سینمایی »اسرافیل« به کارگردانی آیدا 
اکران  بازی مریال زارعی، در آستانه  بر  با تمرکز  پناهنده 

فیلم در برج میالد منتشر شد.
بازی مریال زارعی ساخته  بر  با تمرکز  فیلم  تیزر  سومین 
شده است. زارعی یکی از بازیگران اصلی »اسرافیل« است 

که نقش متفاوتی را در فیلم ایفا کرده است. 
که  میالد  برج  در  ماه  بهمن  دوشنبه 18  »اسرافیل«روز، 
به عنوان کاخ اصحاب رسانه و منتقدان شناخته می شود، 

نمایش داده خواهد شد.
بلند  فیلم  دومین  »اسرافیل«  گزارش،  این  اساس  بر 
و  چالش ها  درباره  درامی  که  است  پناهنده  سینمایی 
در  می کند.  روایت  را  انسانی  روابط  و  عاطفی  نیازهای 
خالصه داستان »اسرافیل« آمده است: مردی که ماهی را 
دوست داشت بازگشته است. دختری که بهروز را دوست 

دارد باز می گردد... مرده گان زنده می شوند.
پژمان  و  زین العابدین  هدی  زارعی،  مریال  تهرانی،  هدیه 

بازغی بازیگران اصلی این فیلم هستند.

اعتماد به نفس
* عارفه جالینوس

است.  جالبی  چیز  خود، 
همیشه و همه جا همراهمان 
فرار  ان  از  توان  نمی  است 
دروغ  آن  به  توان  نمی  کرد، 
گفت، نمی توان آن را فریب 
داد. تو را می فهمد بی آنکه 
قضاوت کند، به تو گوش می 
دهد بی آنکه حرفی بزند، با او 
هم  باز  او  اما  کنیم  می  دعوا 
سکوت می کند. او تنها کسی 
ای  لحظه  هر  در  که  است 
گوشمان  در  را  دلمان  حرف 

نجوا می کند. اما در لحظاتی از عمرمان سه نفر حضور دارند، من 
با این حال کسانی هستند که به این خود اعتماد  ، خدا و خود. 
ندارند و داِئما او را سرزنش می کنند. هر بار که او را سرزنش کنی، 
چیزی به ما نمی گوید، سکوت می کند اما با این سکوت کم کم 
از ما فاصله می گیرد. هر چه این فاصله بیشتر می شود، ما بیشتر 
گم می شویم، و آنقدر گم می شویم که در یک لحظه متوجه می 

شویم قسمتی از وجود ما دیگر همراهمان نیست. 
خود، مانند فردی خودآگاه می ماند که به آرامی به آدم های اطراف 
خود که معنای واقعی زندگی را نمی دانند نگاه می کند و لبخندی 
تمام وجود درک  با  را  او  لبخند  از  ای  ذره  ما  زند، شاید که  می 
باید  اعتمادی  بفهمیم  تا  کافیست  او  نگاه  از  ای  کنیم. درک ذره 
بین من و خود باشد، که با این اعتماد بتوان زندگی را به گونه ای 
زندگی کرد که در لحظه ی اتمامش حسرت دقایق از دست رفته 
اش را نخوریم. حسرت دقایقی را که در آن ها نفهمیدیم خداوند ما 
را عاشقانه دوست دارد، دقایقی را که در آن ها نفهمیدیم زندگی 

زیباست و زندگی چیزی نیست جز شادی و لبخند و مهربانی.

دلنوشته

سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد
دلبر که در کف او موم است سنگ خارا 

آینه سکندر جام می است بنگر 
تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا

امروز با حافظ

نشست عوامل  »سدمعبر« در برج میالد

عوامل  حضور  با  معبر«  »سد  فیلم  پاسخ  و  پرسش  نشست 
برگزار شد. برج میالد  سازنده در سالن سعدی 

قرایی  حضورمحسن  با  نشست  این  زمان،  پیام  گزارش  به 
باران  کیایی،  محسن   ، کننده  تهیه  کامیار  بهمن  کارگردان، 
مدیر  هدایی  مرتضی  بازیگران،  نژاد  کمالی  علیرضا  کوثری، 
دهقانی  محمود  و  تدوینگر  عبدالوهاب  سپیده  فیلمبرداری، 

برگزار شد. پرداز  چهره 
که  امیدوارم  کرد:  بیان  کامیار  بهمن  نشست  این  ابتدای  در 
را  سختی  فوق العاده  مراحل  فیلم  این  باشید.  راضی  فیلم  از 
شما  و  مردم  رضایت  بود.  سختی  و  پرفشار  روزهای  کرد.  طی 

است. ما  برای  شیرینی  لحظات 
داشته  دوست  را  فیلم  همه  امیدوارم  گفت:  قرایی  محسن 
باشند. از سال 91 به طرح های زیادی فکر کردم، اما به نتیجه 
سدمعبر  مأموران  و  دست فروشان  مسئله   93 سال  در  نرسید. 
برایم جرقه خورد و در اواخر 93 این ایده را با سعید روستایی 

به نوشتن کرد. مطرح کردم و شروع 
نرسید،  به سرانجام  مالی  دلیل عدم حمایت های  به  افزود:  وی 
فیلمنامه  این  را ساختم.  فیلم  این  کامیار  با حمایت  امسال  اما 
این طور  به  بخواهیم  اگر  نوشته شد؛  روز«  و یک  »ابد  از  قبل 
از  دغدغه  و  سفارشی سازی  به  می رسیم  کنیم،  فکر  چیزها 
فیلم  که  نمی کنم  فکر  و  دیدم  خوبی  فیلم های  می رود.  میان 

باشد. زیاد  جنوب شهری 
چندباره  حضور  و  شباهت  درباره  معبر«  »سد  کارگردان 
کارگردان  گفت:  فیلم  این  در  بهداد  حامد  و  کوثری  باران 
است.  مناسب  نقشی  چه  که  می کند  فکر  بازیگر  انتخاب  برای 
به  و  است  متفاوت  فیلم  این  در  کردند  بازی  که  نقش هایی 
من  برای  کردند،  بازی  هم  کنار  در  قبال  اینها  که  موضوع  این 

نیست. مطرح 
کامیار در ادامه گفت: دست فروش کسی است که نظم عمومی 
است.  مردم  همه  به  متعلق  عمومی  معبر  می زند.  هم  بر  را 
ماموران  هستند.  بزهکار  که  دیده ام  را  دستفروشان  از  خیلی 
نفع کسی در  به  ما  و  انجام می دهد  را  شهرداری کار خودش 
که  دادیم  نشان  فیلم  اول  در  را  مأموران  و  نزدیم  حرف  فیلم 
از  را  بعدی  فیلم  من  دیده اند.  آسیب  همه  درگیری  در  حتی 
سدمعبر  مامور  آن  وظیفه  بسازم.  که  می گیرم  پول  شهرداری 
ما  است؛  فیلم  نام  بخاطر  فیلم  علیه  جو  و  بگیرید  نظر  در  را 

نمی کنیم. قضاوت 
کاخ  در  موقع  این  تا  رسانه که  اهالی  از  تشکر  با  باران کوثری 
را پوشش می دهند ، گفت: سکانس آخر خیلی  اخبار  و  هستند 
با  را  سکانس  این  توانستیم  که  خوشحالم  و  آمد  در  خوب 
کار  حاصل  سکانس  این  کنیم.  پیاده  خوبی  به  گروه  همکاری 

بود. همه گروه 
دستمزد  کار  این  از  برابر  دو  من  کرد:  بیان  نیز  کیایی  محسن 
برای  کمالی خوردم.  و  بهداد  از  زیادی  گرفتم چون کتک های 
من باعث افتخار است که با رادان و بهداد کار کرده ام و تالش 

ایفا کنم. را  نقش  بهترین شکل  کردم که 
پیش  در  ما  کرد:  اظهار  فیلمبرداری  مدیر  هدایی  مرتضی 
بازار  به  اول  سکانس  گرفتن  برای  را  زیادی  روزهای  تولید 
تا حد ممکن هماهنگی ها  اسماعیل رفتیم و سعی کردیم  سید 

انجام دهیم. را 
آقای کوثری  فیلم سد معبر هدیه  اسم  ادامه  گفت:  در  قرایی 

از فیلم کم شده است. اما قدری  پایان خوبی داشتیم  است، 
انعکاس  دیدم  را  آنچه  کرد:  بیان  پایان  در  نیز  کمالی  علیرضا 
دادم؛ دست فروشانی که در زیر آفتاب و باران و برف و حتی 
ترجیح  دیگر  درآمدهای  به  را  کار  این  خوردن  سیلی  وجود  با 

می دهند. 

خبر

زنده  قلبش  ضربان  واسطه  به  انسان 
وابسته  خوراک  و  غذا  به  او  نیست،حیات 

نیست،او به لطف خدا زنده است. 
جی پی واسوانی 

سخن حکیمانه

رمان »جنگل« منتشر شد

سیارمنش  ماهان  نوشته  »جنگل«  رمان 
بازار  بوتیمار منتشر و راهی  انتشارات  توسط 

نشر شد. 
به گزارش مهر، رمان »جنگل« نوشته ماهان 
سیارمنش به تازگی توسط انتشارات بوتیمار 

منتشر و راهی بازار نشر شده است.
راوی رمان در ابتدای آن از کتابی می گوید 
که به دستش رسیده و به قلم برادرش نوشته 
شده است. این کتاب، همان چیزی است که 
روبرو  آن  با  »جنگل«  رمان  مطالعه  هنگام 
می شویم. برادر شخصیت راوی که در حال 
خواندن کتابش هستیم، معتقد بوده 33 سال 

پس از تولدش، دنیا تمام می شود...

در بازار کتاب

با  ای  هسته  پزشکی  فجر،مرکز  دهه  بمناسبت 
حضور  معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان 
مازندران ،عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای 
چالوس  ودرمان  بهداشت  ،مدیرشبکه  اسالمی 
ا...  آیت  بیمارستان  در  شهرستانی   ومسووالن 

طالقانی چالوس افتتاح شد. 
مراسم  در  چالوس  بهداشت  شبکه  مدیر 
داشت:  بیان  ای  هسته  پزشکی  مرکز  افتتاحیه 
درایام دهه فجر،نخستین مرکز پزشکی هسته ای 
با تعرفه دولتی برای بیماران به بهره  درچالوس 

برداری رسید.
دکتر حدیث گردگلی تصریح کرد: در این مرکز 
انواع اسکن با تعرفه دولتی برای بیمار انجام می شود.
گردکلی افزود:  دستگاه پیشرفته دوال هد به ارزش 
یک میلیارد و 300 میلیون تومان برای این مرکز 

خریداری شده است.
وی   اظهار کرد: در اسفند 94سال  استارت این 

پروژه  در مساحت 380 متر مربع زده شد.
چالوس   شهرستان  ودرمان  بهداشت  مدیرشبکه 
عنوان داشت: در ابتدای امر مکان فعلی این مرکز 
فرسوده و نامناسب برای اجرای این طرح بود، که  
تا کنون 300 میلیون برای بازسازی آن هزینه شده 

است.
 مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان چالوس 
تاکید کرد: این مرکز  تنها مرکز پزشکی هسته ای 

غرب استان مازندران است.
گردکلی  تصریح کرد: امکاناتی در این مجموعه 
فراهم شد تا سه برابر ظرفیت خدمت رسانی شود 
و دستگاه پیشرفته دوال هد با ارزش یک میلیارد و 

300میلیون تومان خریداری شد.
گردکلی  ضمن قدردانی عنوان کرد: دکتر مرزبان 
متخصص پزشکی هسته ای و نمره اول بورد کشور 
مشغول  مرکز هسته ای  این  در   همکاری  اماده 

فعالیت هستند.
وی گفت: در ابتدا صدور مجوز برای سطح بندی 
داده نمی شد  که با پیگیری زیاد اخذ شد و به 
غرب  بلوک  هسته ای  پزشکی  مرکز  ترتیب  این 
استان واقع در شهرستان چالوس خدماتی برای 
بیمارانی که باید به شهرهای استان می رفتند را 

فراهم می کند.
شهرستان  طالقانی  آیت ا...  بیمارستان  رئیس 
چالوس  گفت: تا ماه های قبل این بیمارستان در 
مورد متخصص مغز و اعصاب کمبود داشت اما 
امروز یک متخصص طرحی و دو قراردادی را اضافه 

کرده و مشکل را برطرف کردیم.
روح ا... کیا تصریح کرد: دو  جراح مغز و اعصاب در  
بیمارستان آیت ا... طالقانی چالوس مشغول فعالیت 
هستند.وی  بیان کرد: اگر چه کمبود متخصص 
یکی از مشکالت عمده بیمارستان است اما بیشتر 

مشکالت این حوزه برطرف شد.
 ICu کیا  با اشاره به افزایش تعداد تخت های بخش
از 12 به 18 تخت اظهار کرد: در حال حاضر در 
صدد پیگیری برای راه اندازی بخش آنژیوگرافی و 
جراحی قلب در این مرکز هستیم که موافقت اولیه 

حاصل شد.
رئیس بیمارستان آیت ا... طالقانی چالوس در مورد 
راه اندازی بخش پزشکی هسته ای در این بیمارستان 
گفت: با توجه به اینکه در گذشته شهروندان برای 
به  هسته ای  پزشکی  به  مربوط  خدمات  انجام 
از روزهای  شهرهای مجاور می رفتند این بخش 
گذشته راه اندازی شد و در آن مواردی مانند اسکن 
قلب، تیروئید، گاما، استخوانی و تشخیص سرطان ها 

و ... با تعرفه دولتی انجام می شود.
وی از انجام خدمات شایسته در بخش انکولوژی که 
دومین بخش  آن در استان مازندران در بیمارستان 
طالقانی چالوس است،  خبر داد و بیان کرد: در 
روزهای نخست راه اندازی بخش بیماران سرطانی 
هشت بیمار مراجعه داشتند که این رقم در حال 
حاضر به 250 بیمار افزایش پیدا کرد که بر اساس 
ادعای بیماران آرامش روحی و روانی خوبی در این 
بخش حاکم است و همچنین بسیاری از بیماران 
از شهرهای دیگر استان مازندران نیز به این مرکز 

مراجعه می کنند.
کیا با بیان اینکه در راستای تأکیدات و منویات 
مقام معظم رهبری مبنی بر شعار اقتصاد مقاومتی 
مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  به دستور 
انجام  کنترل شده  به صورت  اقدامات  از  بسیاری 
برای  مالی  بار  کاهش  برای  افزود:  می شود، 
بیمارستان و هزینه هایی که بر دوش بیمه ها جهت 
انجام اقداماتی مانند آزمایش ها، خرید و داروخانه و 
... سعی می شود تا با کنترل انجام گیرد و به این 

ترتیب بیمه ها نیز متضرر نشوند.

پیشرفت های  و  خدمات  دیگر  به  ادامه  در  وی 
حاصل شده در بیمارستان آیت ا... طالقانی اشاره 
از  بیمارستان  این  افزود: در حال حاضر   و  کرد 
امکانات و نیروهای متخصص باالیی برخوردار است 
و در برخی از مواقع حتی ضریب اشغال نقطه ای به 

110 درصد نیز می رسد .
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این 
مراسم بیان داشت: 14 کلینیک با 14 هزار متر فضا 

در استان مازندران افزایش یافت.
علیرضا مردانشاهی  گفت: 113 تخت ویژه نیز به 

تخت هاي بیمارستاني  در مازندران اضافه شد.
مراجعان  درصد   50 زمانی  اگر   : افزود  وی   
نمایندگان مجلس در مورد تخفیف و کاهش تعرفه 
بیمارستان ها بود امروز دولت و نظام وظیفه خود 

می داند که تخفیفات الزم را اعمال کند.
وی اشاره به اینکه بسته هاي طرح سالمت به بیمار 
رنج مضاعف هزینه مان را نمي دهد، خاطر نشان 
کرد: نظام مکلف به خدمت به مردم است و در 
این راستا  اگر بیماري در بیمارستان دچار مشکلي 
از نظر تجهیزات همانند ام آر آي شد  مسئوالن 

بیمارستان موظف به انتقال بیمار به نقاط مجهزتر 
هستند.

مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
تصریح کرد: امروز ارجاع بیمار به بیرون بیمارستان 

خط قرمز برای نظام سالمت است.
وی خاطر نشان کرد: امروز نظام و دولت بار درمان را 
بر دوش کشید و امکانات و تجهیزات الزم  پزشکی 

دغدغه  مردم را کم کرد.
مردانشاهي از افزایش 113 تخت ویژه به تخت هاي 
بیمارستاني  در مازندران خبر داد و گفت: تعداد 
13 اورژانس بیمارستان هاي استان نیز اصالح شد.

وی با بیان اینکه 14 کلینیک نیز با 14 هزار متر 
به فضاي استان اضافه شد، افزود: ناوگان تجهیزات 
بازسازي  حال  در  نیز  اورژانس  فرسوده  پزشکی 

است.
مردانشاهی با بیان اینکه بیشترین تجهیزات ایران را 
در سال 94 گرفتیم وامروز رضایتمندی مردم برای 
از طرح تحول سالمت بیشتر شد، گفت:  تزریق 
امکانات و تجهیزات رفاهي به بیمارستان هاي استان 
نمایندگان  راستا  این  و  در  در نظر گرفته شد، 
پزشکي  علوم  دانشگاه  رئیس  و  استان  مجلس 

مازندران پي گیري هاي زیادي داشتند. 
وی با بیان اینکه امروز دیگر مردم نباید دردی غیر 
از بیمارداری داشته باشند، افزود: در طرح تحول 

سالمت خدمات ارزنده ای صورت می گیرد.
مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
پزشکی هسته ای را نوعی معجزه پزشکی برشمرد 
و افزود: بدون پزشکی هسته ای 60 درصد درمان و 

درجه بندی سرطان ها غلط از آب در می آید.
استاندارد طالیی برای درمان و تشخیص بیماران 
سرطانی هسته ای است.  عضو کمیسوین تلفیق 
مجلس در این مراسم بیان داشت: راه اندازی بخش 

جراحی قلب در چالوس ضروری است.
قاسم احمدی گفت : چالوس مرکز تروما است و 
بلوک منطقه محسوب می شود، راه اندازی بخش 

جراحی قلب وآ نژیوگرافی یکی ازضروریات منطقه  
است.

وی افزود:امروز می بالیم که انسان های الیقی که 
جهانیان به آنها نیازمندند در این کشور وجود دارند.
که  است  افتخار  مایه  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
بخشی از درمان کشور حاشیه در کشور ما انجام 
می شود، تصریح کرد: دادن فضا به نخبگان خارج از 
جریان های قومی و قبیله ای حاصل این نظام است.

و  چالوس  نوشهر،  شهرستان های  مردم  نماینده 
تأکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  کالردشت 
بر اینکه در این دولت نیز سهم خدمت به حوزه 
افزود:  است،  بیشتر  حوزه ها  سایر  از  سالمت 
خصلت های  از  یکی  که  رادیوتراپی  خوشبختانه 
خوب برای انرژی هسته ای مطرح است و بخشی 
از آن در این بیمارستان عملی شد و نشان داد که 

این علم علم جدیدی است.
از  جمعی  امروز  اینکه  از  خرسندی  ابراز  با  وی 
چالوس و مازندران حاضر شدند و در حوزه بهداشت 
و درمان سرمایه گذاری کنند تا بیماران به شهرهای 
دیگر نروند، افزود: این ویژگی مثبت و خوشایند 
باید توسط بومیان و با حمایت های مردم منطقه و 

مسؤوالن باید اتفاق بیفتد.
احمدی با تأکید بر اینکه حتما باید نیروی بومی 
منطقه جذب شود تا دغدغه اشتغال برطرف شود، 
درمان  بخش  مشکالت  کم  کم  باید  کرد:  بیان 
منطقه را حل کرد چون چالوس مرکز تروما است 
باید  بنابراین  می شود  محسوب  منطقه  بلوک  و 

امکانات الزم را به این سمت سوق داد.
وی در پایان با اشاره به وضعیت درمانی و بهداشتی 
بخش  راه اندازی  گفت:  چالوس  شهرستان  در 
جراحی قلب و آنژیوگرافی و همچنین کلنگ زنی 
مرکز بهداشت و درمان یکی از خواسته های به حق 

مردم شهرستان چالوس است.
فرماندار چالوس بر رفع مشکالت مربوط به درمان 
تاکید کرد و گفت: در توسعه و رفع مشکل درمان 

باید تالش بیشتری انجام دهیم.
محمدناصر زندی ضمن تبریک ایام ا... دهه فجر 
اظهار کرد: این مرکز در آستانه سی و هشتمین 

پیروزی انقالب اسالمی به بهره برداری رسید.
وی با بیان اینکه چالوس چندین برابر جمعیت 
ساکن ساالنه جمعیت شناور میلیونی دارد، تصریح 
کرد: چالوس با توجه به نزدیکی با پایتخت و جاده 
تردد  مسیر  این  از  زیادی  مسافران  که  چالوس 
می کنند، متاسفانه اتفاقات زیادی برای بومیان رخ 

می دهد و باید امادگی داشت.
فرماندار چالوس با بیان اینکه چالوس باید به عنوان 
یک پایلوت در غرب استان مازندران باشد، گفت:    
در توسعه و رفع مشکل درمان باید تالش بیشتری 

انجام دهیم.

در  ایام دهه  فجر:

مرکز پزشکی هسته ای بیمارستان آیت ا... طالقانی چالوس به بهره برداری رسید

نویسی  فیلمنامه  مسابقه  دوره  هفتمین  فراخوان 
کودکان و نوجوانان، با هدف رشد و ارتقاء کیفي آثار 

و نیز شناسایي استعدادهاي جدید)اندیشه های نو(، 
اعالم شد

به گزارش پیام زمان از جشنواره بین المللی فیلم 
های کودکان و نوجوانان و بنابراعالم دبیرخانه این 
جشنواره تمامی فیلمنامه  هایی که برای خردسال، 
کودک و نوجوان باشند، می توانند در این مسابقه 

شرکت کنند. این رویداد در دوگروه حرفه ای و اندیشه  
های نو که شامل فیلم نامه های تالیفی و اقتباسی 
است،  برگزار می شود. بنا به همین گزارش در گروه 
حرفه ای فیلمنامه نویسانی که حداقل یک فیلم 
سینمایی بر اساس فیلمنامه  ی آنها ساخته شده باشد، 
می  توانند در این بخش شرکت کرده و فیلمنامه یا 

فیلمنامه های خود را ارسال کنند. و در گروه اندیشه 
های نو نیز، تمامی کسانی )اعم از فیلمنامه نویسان، 
فارغ التحصیالن دانشگاه، هنرجویان و... ( که تاکنون 
فیلمی بر اساس فیلمنامه  ی آنها ساخته نشده است، 

می توانند شرکت کنند. 
به نفرات اول هر دو گروه پروانه زرین و نفرات دوم 

نقدی  ی   جایزه   همراه  به  تقدیر  لوح  سوم  و 
جشنواره اهدا خواهد شد. همچنین بر اساس موافقت 
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، آثار دریافت کننده 
 ی پروانه  ی زرین که به مرحله ی تولید برسند، از 
امتیاز20 درصد وام حمایتی از فارابی که میزان آن را 

بنیاد تعیین می کند، برخوردارخواهند بود.

فراخوان هفتمین دوره مسابقه 
فیلمنامه نویسی کودکان و نوجوانان 

اعالم شد


