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و دستگیری  از شناسایی  دادستان کل کشور 
داد  خبر  کشور  در  داعش  عناصر  از  شماری 
بیشتری  اطالعات  آینده  روزهای  در  گفت:  و 
های  داعشی  این  های  توطئه  درخصوص 
قرار  مردم  اختیار  در  تروریستی  و  تکفیری 

خواهد گرفت.
محمدجعفـر  والمسـلمین  االسـالم  حجـت 
منتظـری دیـروز در اجتماع بـزرگ راهپیمایی 
بـه  اشـاره  بـدون  کاشـان  مـردم  بهمـن   22
شـمار ایـن افـراد، اظهار کـرد: این افـراد قصد 
توطئه هایـی در آئیـن های راهپیمایـی یوم ا... 

22 بهمـن داشـتند.
کـه  کسـانی  از  انتقـاد  بـا  همچنیـن  وی 
نیازمنـد  خودمـان  مـا  وقتـی  می گوینـد 
هسـتیم چـرا بـه کشـورهای یمـن، سـوریه و 
عـراق کمـک مـی کنیـد، گفـت: بـا اشـراف و 
اطالعاتـی کـه مـا در دسـت داریـم، داعـش 

اسـت. داشـته  برنامـه  ایـران  بـرای 
دادسـتان کل کشـور همچنیـن از افـرادی که 
مقالـه،  نوشـتن  یـا  و  بـا سـخنرانی، مطالـب 
جایـگاه رفیـع والیـت فقیـه را زیـر سـوال می 

انتقـاد کرد. برنـد، 
وی افزود: چند روز قبل آقایی در یک مناظره 

در شهر مشهد، حرفهای بسیار نامربوطی بیان 
والیت  جایگاه  تضعیف  آن  خروجی  که  کرده 

فقیه بوده است.
منتظری تصریح کرد: اگر انقالب، والیت فقیه 
جرأت  کی  تو،  که  نبود  اسالمی  جمهوری  و 
می کردی در دانشگاه بنشینی و این حرفها را 
بزنی. چرا قدر این نعمت را نمی دانی؟ جواب 

خدا را چه می دهی؟
وی همچنین با اشاره به روایتی که سند آن را 
بسیار محکم دانست، گفت: کسی که حکم و 
دستور یک فقیه جامع الشرایط و فقیه حاکم 
امام  حکم  که  است  آن  همانند  کند،  رد  را 
سبحان  خداوند  حکم  همان  که  معصوم )ع( 

است را رد کرده است.

اسالمی  جمهوری  ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده 
ایران تصریح کرد: هراسی از این تهدیدات نداریم، 
توجه نمی کنیم، بلکه دشمن را می شناسیم و با 
استکبار  مقابل  در  کلمه  وحدت  با  و  همبستگی 

ایستادگی می کنیم.
سخنرانی  در  سیاری  ا...  حبیب  دریادار  امیر 
راهپیمایی 22 بهمن در تبریز، با بیان اینکه سالگرد 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران را خدمت 
همه ی مردم انقالبی ایران تبریک می گویم، اظهار 
کرد: از حضور پرشور مردم تبریز در راهپیمایی 22 
بهمن، نهایت سپاس و قدردانی را دارم. شما امروز 
اقتدار  انقالب هستید،  یاور  و  یار  ثابت کردید که 
انقالب را نمایش می دهید، پشتیبان انقالب هستید، 
در مقابل هر تهدیدی می ایستید، یاوه گویی های 
همه کسانی که علیه انقالب ما حرف می زنند را به 
فنا می فرستید، انقالبی هستید و امروز ثابت کردید 

که در خط انقالب حرکت می کنید.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در 
 22 راهپیمایی  در  مردم  پرشور  حضور  خصوص 
بهمن ماه، گفت: ویژگی مردم غیور و انقالبی تبریز، 
با هر تجهیزاتی  ایستادگی در مقابل هر دشمنی 
است، احسنت به شما به خاطر حضور باشکوه در 
راهپیمایی و لبیک گویی به فرمایشات رهبری، بنده 

از شما تشکر می کنم.

استکبار،  با  مقابله  برای  ما  اینکه  بیان  با  سیاری 
الّذله«  نیز »هیهات من  ما  و  شعار  انقالب کرده 
است، خاطرنشان کرد: شما امروز این شعار را سر 

دادید.
وی بیان کرد: استکبار به معانی خود بزرگ بینی، 
حق دیگران را خوردن، جلوی پیشرفت دیگران را 
گرفتن، رفتار منافقانه، دروغ گویی و منافع دیگران 
را نادیده گرفتن است؛ انقالب ما ضد استکبار است، 
بدانید که تمامی این ویژگی های استکبار در رژیم 

پهلوی و توسط طاغوت اول و دوم در کشور ما اجرا 
می شد، رژیم پهلوی دست نشانده استکبار بوده و 
هدفش پیاده کردن خاصیت های استکبار در ایران و 
دادن منافع کشورمان به بیگانگان بود، اینان ملت ما 
را سر سپرده کرده و به همه چیز ما توهین کردند؛ 
اما انقالب اسالمی ایران تمام ویژگی های استکبار را 

زیر پا می گذارد.
وی با بیان اینکه رژیم پهلوی نوکر گوش به فرمان 
تمام  استکبار  زمان  آن  در  گفت:  بود،  استکبار 
یعنی  خود  نشانده  دست  توسط  را  تصمیماتش 
شاه خائن در ایران پیاده می کرد، مردم ما در این 
شرایط علیه حاکمانی که در اختبار استکبار بودند، 
انقالب کردند، جا دارد درود بفرستیم به روح پرفتوح 
حضرت امام خمینی )ره(، معمار کبیر انقالب که با 
دست خالی ولی با تکیه بر مردم و آموزه های دینی 
دادند.  شکل  را  ایران  اسالمی  شکوهمند  انقالب 
انقالب اسالمی در کمال ناباوری جهانیان به پیروزی 

رسید.
اسالمی  جمهوری  ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده 
ایران خاطرنشان کرد: کسی فکر هم نمی کرد که 
چنین توانمندی در ملت قهرمان ایران وجود داشته 
باشد که کمر شاه را با آن همه تجهیزات، امکانات و 
پشتیبانی های استکبار بشکند و انقالب اسالمی به 

پیروزی برسد.

رادیویی:  مقررات  تنظیم  سازمان  معاون 
بی  همراه  تلفن  های  کارت  سیم  همه 
امروز  تا  که  ناقص  هویت  دارای  و  هویت 
تکلیف آنها روشن نشود، به طور کامل قطع 

خواهند شد.
بـا  گفتگـو  در  جوشـقانی  فـالح  حسـین 
خبرگـزاری صداوسـیما گفـت: از ابتـدای 
دی گذشـته در شـبکه تلفن همراه کشـور  
6  میلیـون سـیم کارت بـی هویـت یـا بـا 
هویـت ناقـص داشـتیم کـه در ایـن مدت 
مالـکان سـه و نیـم میلیون نفر بـا مراجعه 
بـه مراکـز مخابراتی مـدارک مـورد نیاز را 

کردند. تکمیـل 
وی گفت: هم اکنون دو و نیم میلیون سیم 
کارت تلفن همراه وجود دارد که بی هویت 
آنها  ناقص هستند و همه  یا دارای هویت 

یکطرفه شده است.
با اشاره به  معاون سازمان تنظیم مقررات 
برای  متعدد  و  بموقع  های  رسانی  اطالع 
هویت  بی  کارتهای  سیم  تکلیف  تعیین 
درصد   80 نیز  گذشته  روزهای  در  افزود: 
سیم کارتهای بی هویت یا با هویت ناقص 
قطع کامل شده اند و در امروز نیز تمام آنها 

قطع کامل خواهند شد.

فالح درباره طوالنی شدن مدت قطع کامل 
سیم کارت های بی هویت توضیح داد: با 
دلیل  به  کارتها  سیم  از  تعدادی  مالکان 
سیم  مالک  فوت  نظیر  مالحظات  برخی 
این مهلت  اما  کارت تا حدودی مدارا شد 

در دو روز آینده به پایان می رسد.
بی  های  کارت  سیم  میزان  درباره  وی 
اپراتورهای  فاقد هویت کامل در  یا  هویت 
مختلف نیز تصریح کرد: از میان دو و نیم 
یک  شرایط  این  با  کارت  سیم  میلیون 
میلیون و 300 هزار سیم کارت متعلق به 
همراه اول و یک میلیون و 200 هزار سیم 

کارت نیز متعلق به ایرانسل است.
سیم  مالکیت  وضعیت  درباره  فالح 
مالکیت  گفت:  نیز  شده  قطع  کارت های 
قطع  کامل  طور  به  که  کارت هایی  سیم 

این  مالکان  و  نمی شود  سلب  است  شده 
سیم کارتها می توانند با مراجعه به مراکز 
سیم  نوع  این  هویتی  نواقص  رفع  و  مجاز 

کارت ها را مجددا فعال کنند.
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کالم  نور
از حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن 

تا شگفتی رسانه های خارجی

راهپیمایی 22  اخباری درباره حماسه حضور در  در مدار چند درجه 
بهمن، سخنان روحانی در مسیر راهپیمایی، پوشش شبکه های خارجی 
از راهپیمایی 22 بهمن و شگفتی رسانه های عرب زبان از حضور پرشور 

مردم را می خوانید:
é جلوه ای دیگر از حماسه حضور در راهپیمایی 22 بهمن

راهپیمایی یوم ا... 22 بهمن سی و هشتمین سالروز پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی ساعت 9 با حضور اقشار مختلف مردم در تهران و بیش از 
پنج هزار نقطه کشور برگزار شد.مردم انقالبی، شهید پرور والیتمدار ایران 
اسالمی با حضور گسترده خود در مراسم راهپیمایی 22بهمن از دیروز در 
10 مسیر تعیین شده شروع و گروه های مختلف مردم از این نقاط به خیل 
عظیم راهپیمایان در میدان آزادی تهران پیوستند.ساعت 9:45 دقیقه 
مراسم رسمی در میدان آزادی با انجام جلوه  های ویژه،  سقوط چتربازان 
نیروهای مسلح و انجام عملیات نمایش هوایی،  اجرای سرود، مداحی اهل 
بیت )ع( و سخنرانی رییس  جمهوری و قرائت قطع  نامه سراسری ادامه 
یافت.مراسم گلباران مردم توسط بالگردهای ارتش جمهوری اسالمی 
ایران نیز در پایان این مراسم انجام شد.مراسم 22 بهمن که سخنران 
آن در تهران حجت  االسالم والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری 
اسالمی ایران است، نیم ساعت مانده به اذان ظهر پایان یافت.بیش از 6هزار 
خبرنگار، عکاس و فیلمبردار از رسانه های داخلی و خارجی مراسم 22 

بهمن را در سراسر کشور پوشش میدهند.

é تکذیب خبر کشف محموله انفجاری در جنوب شرق کشور
در پی انتشار خبر کشف و خنثی سازی محموله انفجاری در یکی از 
شهرهای جنوب شرق کشور در فضای مجازی قرارگاه منطقه ای قدس 

جنوب شرق نیروی زمینی سپاه با انتشار بیانیه ای آن را تکذیب کرد.
روابط عمومی قرارگاه منطقه ای قدس جنوب شرق نیروی زمینی سپاه 
روز جمعه در این بیانیه خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر کشف 
و خنثی سازی محموله انفجاری در یکی از شهرهای جنوب شرق کشور 

را تکذیب کرد.
در این بیانیه آمده است: عواملی که اقدام به تولید و انتشار اکاذیب کرده 
و تالش دارند امنیت جنوب شرق را تحت الشعاع قرار دهند و احساس نا 
امنی ایجاد کنند بدانند که نشر اکاذیب قطعا پیگرد قانونی خواهد داشت.

این بیانیه می افزاید: راهپیمایی 22 بهمن در امنیت کامل در فضای وحدت 
آمیز در شهرهای جنوب شرق کشور برگزار شد و هیچ مورد نا امنی رخ 

نداده است.

é  آسوشـتیدپرس: حضور میلیونی ایرانیـان درراهپیمایی
بهمن  22

خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس روز جمعه اعالم کرد، با وجود سرمای 
شدید، مردم سراسر ایران در راهپیمایی بزرگداشت سی و هشتمین 
اعالم  کردند.آسوشیتدپرس  شرکت  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد 
کرد، درحالی که ›دونالد ترامپ‹ وارد جنگ لفظی با ایران شده است، 
شرکت کنندگان در راهپیمایی تهران مانند همیشه شعار مرگ بر آمریکا 
و اسرائیل سر دادند. آسوشتیدپرس نوشت: تصاویر پخش شده از تلویزیون 
دولتی ایران نشان می دهد، مردم تهران و سایر شهرهای ایران با وجود 
سرمای زیر صفر درجه در راهپیمایی بزگداشت 22 بهمن حضور دارند.

این خبرگزاری افزود: ›حسن روحانی‹ رئیس جمهوری ایران در میدان 
آزادی در جمع راهپیمایی کنندگان سخنرانی کرد.22 بهمن 1357)11 
فوریه 1979( نماد پیروزی انقالب اسالمی تحت رهبری امام خمینی)ره( 

و سرنگونی حکومت محمدرضا پهلوی است.

é پخش زنده راهپیمایی 22 بهمن از شبکه سی ان ان
شبکه تلویزیونی آمریکایی ›سی ان ان‹ دقایقی پیش اقدام به پخش 
مستقیم تصاویر راهپیمایی مراسم یوم ا... 22 بهمن در تهران کرد.سی ان 
ان روزجمعه با پخش این تصاویر گزارش داد: ایران سالروز انقالب را جشن 
می گیرد و انتظار می رود شعارهای تندی علیه آمریکا و دونالد ترامپ 
رییس جمهوری آمریکا داده شود.سی ان ان در این باره با ›فردریک پلتن‹ 

خبرنگار خود در تهران به گفت و گو پرداخت.

é شگفتی رسانه های عرب زبان از حضور پرشور مردم
راهپیمایی عظیم مردم ایران توسط رسانه های عرب زبان پوشش 
و حماسه حضور گسترده مردم انقالب در این رسانه ها بازتاب داده 
شد.در همین راستا، پایگاه لبنانی العهد نوشت: راهپیمایی میلیونی 
مردم ایران به مناسبت پیروزی انقالب اسالمی در تهران و شهرهای 
آورده  ادامه  در  العهد  است.پایگاه  شده  آغاز  کشور  این  مختلف 
پیروزی  مناسبت  به  گسترده  های  راهپیمایی  در  ها  ایرانی  است: 
انقالب، به اظهارات »ترامپ« )رئیس جمهور آمریکا( پاسخ دادند.

شبکه لبنانی المنار نیز در خبری اعالم کرد که به مناسبت سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی، میلیون ها نفر از مردم ایران در شهرهای 
مختلف راهپیمایی کردند.شبکه ُکردی روداو نیز در گزارشی از آغاز 
خبر  اسالمی  انقالب  سالگرد  در  ایران  مردم  میلیونی  راهپیمایی 
الغدیر عراق هم اعالم کرد: در سی و هشتمین سالگرد  داد.شبکه 
دیگر  و  تهران  در  میلیونی  راهپیمایی  اسالمی،  انقالب  پیروزی 
شهرهای ایران برگزار شد.شبکه سوریا الوطن نیز در این باره عنوان 
کرد: در سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران، راهپیمایی گسترده 
ای در تهران برگزار شد. همچنین سردار »سلیمانی« )فرمانده سپاه 

قدس ایران( نیز در این راهپیمایی حضور یافت.

وزیر امور خارجه:

مردم ایران در برابر تهدید و 
توهین دولت آمریکا ایستادند

ظریف در توییتی به حضور پرتعداد مردم ایران 
برای مقابله با تهدیدهای آمریکا اشاره کرد.

امور  وزیر  توئیت  متن  در  ایسنا،  گزارش  به 
پیروزی  روز  در  است:  آمده  خارجه کشورمان 
انقالب، مردم ایران با حضور گسترده خود در 
برابر تهدید و توهین دولت آمریکا ایستادند و 
ممنوعیت  با  آمریکا  مرم  مخالفت  از  همزمان 

سفر مسلمانان قدردانی کردند.

آغاز سومین نشست سوریه 
27 بهمن در آستانه

که  کرد  اعالم  روسیه  خارجه  امور  وزارت   
راهبرد  ادامه  قالب  در  نشست سوریه  سومین 
در  آینده  چهارشنبه  آنکارا،  و  تهران  مسکو، 

آستانه پایتخت قزاقستان برگزار می شود.
به گزارش ایرنا، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت 
امور خارجه روسیه در جمع خبرنگاران گفت 
روزه  دو  نشست  سومین  آغاز  مقدمات  که 

سوری آستانه فراهم می شود.
به اعالم روز جمعه وزارت خارجه روسیه،  بنا 
زاخارووا خاطرنشان کرد: مذاکرات آستانه جدا 
از روند کلی حل و فصل سیاسی مسائل سوریه 
انجام نمی گیرد و این بخش از تالش ها، اقدام 
این  اوضاع  فصل  و  حل  برای  مشترکی  های 

کشور در مسیر سیاسی است.
گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه هم 
گفت که نشست آستانه عرصه بیشتری را برای 

مذاکرات سوری به وجود آورد. 
گاتیلوف افزود: مذاکرات آستانه جایگزین روند 
ژنو نمی شود و این موضوع نیز در بیانیه پایانی 
نشست  در  ترکیه  و  روسیه  ایران،  نمایندگان 
قرار  تاکید  مورد  قزاقستان  پایتخت  نخست 

گرفت.
و  چهارم  روزهای  آستانه  چندجانبه  مذاکرات 
پنجم بهمن ماه به ابتکار ایران، روسیه و ترکیه 
با حضور نمایندگان دولت و گروههای مسلح 
بار نمایندگان دولت  اولین  برای  برگزار شد و 
معارضان  نمایندگان  با  رودرو  سوریه  قانونی 

مسلح مذاکره کردند.
روسیه،  کارشناسی  های  هیات  پیش  هفته 
ایران، ترکیه و نمایندگان سازمان ملل نشست 
دوم را در آستانه برگزار کردند که در آن اجرای 
توافق های مربوط به برقراری آتش بس، ساز 
اعتمادساز  تدابیر  و  آن  بر  موثر  نظارت  کار  و 

بررسی شد.
با  ماه  دی   10 از  کنونی  فراگیر  بس  آتش 
کشور  سه  ترکیه  و  روسیه  ایران،  طراحی 
در  که  شده  برقرار  آستانه  مذاکرات  پشتیبان 
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل نیز مورد 

تائید قرار گرفته است.

اردوغان الیحه اصالحات قانون 
اساسی را تایید کرد

دفتر ریاست جمهور ترکیه اعالم کرد، اردوغان 
الیحه اصالحات قانون اساسی که راه را برای 
این کشور  ریاست جمهوری در  نظام  استقرار 
هموار می کند، تایید کرده است و در عین حال 
معاون نخست وزیر ترکیه نیز گفته، همه پرسی 
بر سر این بسته اصطالحات احتماال در تاریخ 

16 آوریل برگزار شود.
خبرگزاری  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
رئیس  اردوغان  طیب  رجب  آسوشیتدپرس، 
جمهور ترکیه گفته است، این اصالحات باعث 
به وجود آمدن ثبات در زمان پر آشوب فعلی در 
ترکیه خواهد شد و جلوی بازگشت این کشور 
به ائتالف های سیاسی شکننده سابق را خواهد 
نگران  او  دولت  مخالفان  حال  این  با  گرفت. 
هستند با نظام ریاست جمهوری، ترکیه گرفتار 

حکومت استبدادی شود.
در یک بیانیه مختصر که در وبسایت ریاست 
که  است  آمده،  شده  منتشر  ترکیه  جمهوری 
نزد  اردوغان  از سوی  تایید  از  بعد  الیحه  این 
دفتر نخست وزیر ترکیه فرستاده شده تا انتشار 
عمومی پیدا کرده و در معرض همه پرسی قرار 

بگیرد.
نومان کورتولموش، معاون نخست وزیر ترکیه 
رویترز  به  مصاحبه ای  در  حال  همین  در  نیز 
را  الیحه  این  رئیس جمهور  که  اکنون  گفت: 
تایید کرده، نگاه ها به کمیته عالی انتخابات در 
ترکیه )YSK( دوخته شده است و این کمیته 
احتماال اعالم خواهد کرد که 16 آوریل زمان 
خواهد  همه پرسی  این  برگزاری  برای  مناسب 

بود.
ماه گذشته میالدی پارلمان ترکیه بعد از کسب 
حداقل  که  نماینده  از 330  بیش  مثبت  رای 
آرای الزم بود، این الحیه را تصویب کرد تا آن 

را در فرآیند برگزاری همه پرسی قرار دهد.
اگر در همه پرسی به این الیحه رای مثبت داده 
شود، راه برای اردوغان به منظور باقی ماندن در 

قدرت تا سال 2029 هموار خواهد شد.

خبر

مدار چند درجه- سیاسی

رئیس جمهور کشورمان با تاکید بر اینکه هر 
کس سیاه نمایی می کند، انقالبی نیست، گفت: 
با پیروی از مقام معظم رهبری در پی اجماع، 

آشتی و انسجام ملی هستیم.
در  روحانی  المسلمین حسن  و  حجت االسالم 
سخنرانی مراسم 22 بهمن گفت:  انقالب اسالمی 
فراز و نشیب طی سی و هشت سال گذشته فراز 
و نشیب های فراوانی دیده و فرزندان دلیر خود 
را از دست داده است اما ملت ایران همچنان در 

پی آرمان های انقالب می رود و می دود.
آیت ا...  )ره(  خمینی  امام  امروز  افزود:  وی 
طالقانی، شهید مطهری، شهید بهشتی، آیت ا... 
در  بزرگان  از  بسیاری  و  رفسنجانی  هاشمی 
میان ما نیستند. زنان و مردان بی توقعی که در 
سراسر این کشور در شهر و روستا حماسه های 
بزرگ آفریدند و به دامن دعوت حق پیوستند. 
اما دغدغه ما همان دغدغه های سی و هشت 

سال پیش است.
دغدغه  ما  دغدغه  کرد:  نشان  خاطر  روحانی 
حاکمیت  آزادی،  عدالت،  معنویت،  پیشرفت، 
کامل  تحقق  ما  دغدغه  کالم  یک  در  و  ملی 
جمهوریت و اسالمیت است. همان راهی که در 
38 سال گذشته تاکنون ادامه دادیم و باید با گام 
های بلند تا رسیدن به اهداف نهایی ادامه دهیم.
انقالب  اینکه  بیان  با  کشورمان  رئیس جمهور 
اسالمی ما نقطه عطف مهم کشور است، ادامه 
و  زده  استبداد  کشور  تاریخ   57 انقالب  داد: 
استعمار زده را از وابستگی به بیگانگان و آمریکا 
آزاد کرد و سرنوشت ملت در اختیار ملت قرار 

گرفت.
وی یادآور شد: مردم، شما کدام انقالب را سراغ 
دارید که دو ماه از پیروزی آن نگذشته باشد و 
مردم برای یک رفراندوم مهم پای صندوق رای 
دعوت شده باشند، شما کدام انقالب را سراغ 
دارید که 47 روز بعد از پیروزی آن به فرمان امام 
)ره( مردم در صف های طوالنی پای صندوق 
آرا رفته و به جمهوری اسالمی رای داده باشند. 
کدام انقالب را سراغ دارید که در یک سالگی اش 
صاحب قانون اساسی شده و در سال اول انقالب 

مردم پنج بار پای صندوق آرا رفته باشند؟
را  انقالب  کدام  کرد:   تاکید  روحانی همچنین 
سراغ دارید که همه مسئولین بلندپایه آن به 
طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط آرای مردم 
انتخاب شده باشند؟ انقالب اسالمی انقالب همه 
مذاهب، اقوام و اقشار ایرانی است. همه مردم، 
همه نسل ها و جوانان و نوجوانان امروز در انقالب 
اسالمی و تثبیت و ادامه این راه همانند جوانان 
سال 57 با نشاط و ایثار این راه را ادامه می دهند. 
رئیس جمهور کشورمان ادامه داد: همه آن ها که 
امروز به نام اعتالی ایران با صداقت میراث دار 
اسالم و ایران بوده و خواهان پیشرفت و توسعه 
این سرزمین هستند، میراث داران واقعی انقالب 
افتخار  خود  بودن  انقالبی  به  و  هستند  نیز 
می کنند. انقالب ما تنها در حافظه تاریخی ملت 
ما نیست بلکه این انقالب در سراسر زندگی در 
فرهنگ، سیاست، اقتصاد و در همه جای زندگی 

فردی و جمعی ما حضور دارد.
وی خاطر نشان کرد: من به عنوان فردی که 
به عنوان یک سرباز از روز اول و از سال 1341 
و آغاز نهضت اسالمی در تمام فراز و فرودهای 
انقالب اسالمی حضور داشته و در کنار معمار 
که  گویم  می  صراحت  به  بودم  انقالب  فقید 
منش، بینش و روش انقالبی، منش، بینش و 
روشی برای جذب بیشتر اذهان و افراد به سمت 

انقالب است.
روحانی تاکید کرد: انقالبی بودن یعنی پویایی 
بیشتر، آزادگی بیشتر و انقالبی بودن با تنگ 
اندیشی مناسبتی ندارد. امروز روزی است که 
باید انقالب اسالمی مان را بیش از هر زمان دیگر 
تثبیت کنیم و به آن تکامل ببخشیم. امروز روز 
ثبت جمهوریت،  اسالمیت، حقوق اساسی ملت 
ایران و احقاق حقوق شهروندی تک تک افراد 

این ملت است.
رئیس جمهور کشورمان افزود: امروز روز کرامت 
همه مردم این سرزمین است. امروز روزی است 
که همه باید احساس برابری در برابر قانون داشته 

باشند. این جناح، آن جناح، جوان و پیر، مدیر 
و غیر مدیر باید در یک راستا حرکت کنند و 
زمانی انقالب به اهداف بلند خود رسیده که همه 
ملت در برابر قانون برابر باشند و امتیازخواهی و 

ویژه خواهی در کشور رخت بر بندد.
روحانی یادآور شد:  وقتی انقالب به قله رسیده 
کمال  منزل  سر  به  یکدیگر  به  ما  اعتماد  که 
رسیده باشد و حق امید ملت ما نسبت به آینده 
و  شود  بیشتر  روز  به  روز  انقالب  و  نظام  این 
تکلیف ما در برابر  انقالب راستگویی، درست 
راه  برابر ملت است.  پاسخگویی در  و  کرداری 
باز  باید  برای توسعه،  تعالی و پیشرفت کشور 
باشد و تکلیفمان در برابر انقالب این است که از 
ملت و مردم رفع نگرانی کنیم و معیشت مردم را 
برای زندگی راحت تر فراهم آوریم. در عین حال 
نخبگان و فعاالن حوزه های فرهنگی و سیاسی 

نیز باید به طور کامل احساس امنیت کنند.
از  بعد  انقالب  این  وی همچنین تصریح کرد: 
پیروزی راه های سخت و دشواری را طی کرده و 
از امواج ترور در سال های اولیه پیروزی و از انواع 
تجاوز و جنگ با فداکاری مردم رهانیده شده و 
شهیدان وجانبازان پرافتخار ما و همه ایثارگران 
انقالب قطعا سرمایه های بزرگ ملی هستند که 
باید قدر آن ها را بدانیم و برای خانواده آن ها سر 
تعظیم فرود می آوریم. به جهانیان نیز اعالم می 

کنیم که راه ما راه ایثارگران و شهیدان است.
انقالب،  از مسیر  اینکه ما  بر  تاکید  با  روحانی 
امام )ره( و رهبری در هیچ شرایطی دست بر 
نمی داریم، افزود: ملت ما هرگز در پیش و خم 
با  مسیر خودرا  و  راه  انقالب  این  های سخت 
رهنمودهای رهبری گم نکرده اند و مشکالت را 
پشت سر گذاشتند. در عرصه بین المللی شرایط 
جنگ را به صلح تبدیل کردیم و اقتصاد ما در 
حال گذار از رکود و بی رونقی به سمت پیشرفت 

است.
حال  در  شد:  یادآور  کشورمان  رئیس جمهور 
حاضر تورم مهار شده و زیرساخت ها در عرصه 
های مختلف روز به روز با قدم های استوار رو 
به پیشرفت و تعالی می رود و در همه این سی 
و هشت سال بعد از انقالب مسیر افتخارآمیزی 
برای ما طی شده است. ما در تمام این سالها 
برای دفاع از حقوق خود همگی پشت سر مقام 
معظم رهبری ایستادگی کردیم و نتایج بلندی 

به دست آوردیم.
وی تاکید کرد: امروز همه دنیا حق هسته ای ما 
را پذیرفتند و خوشحالیم که صنعت هسته ای 
کشور محصوالت خود را به دنیا صادر می کند. 
ما آب سنگین تولیدی دانشمندان جوان عزیز 
این کشور را به آمریکا و روسیه صادر کردیم و به 
کشورهای دیگر نیز صادر می کنیم. در راکتور 
اراک نیز به بازطراحی جدیدی دست یافتیم و 

مدرن تر از گذشته بازسازی می شود.
روحانی خاطر نشان کرد: در زمینه سانتریفیوژ 
نیز به مدرن ترین سانتریفیوژ یعنی سانتریفیوژ 
پیش  سال  سه  کردیم.  پیدا  دست   IR8
اقتصاد  گردش  کنار  در  گفتیم  می  وقتی 
سانتریفیوژهای ما نیز باید بچرخند، فکر نمی 
کردیم بتوانیم به سانتریفیوژ IR-8 برسیم و در 
هفته گذشته در راستای ادامه برنامه صلح آمیز 
هسته ای مرحله مهمی از روند تحقیق و توسعه 
سانتریفیوژهای نسل پیشرفته IR-8 با تزریق 

گاز UF6 آغاز شد.

در  ما  کرد:  تصریح  همچنین  رئیس جمهور 
گذشته نمی توانستیم  کیک زرد وارد کنیم. اما 
اکنون بیش از 350 تن اورانیوم و کیک زرد در 
عرض این چندماه اخیر وارد کشور کرده ایم. از 
سویی در سال گذشته یک میلیون و 200 هزار 
بشکه نفت و میعانات گازی صادر می شد اما 
امروز 2 میلیون و 800 هزار بشکه صادر می شود 
یعنی بیش از دو برابر نسبت به یک سال پیش.

وی تاکید کرد: بدخواهان خارج نشین که مدام 
القاء می کنند که ما در این سی و هشت سال 
به سمت پس رفت و عقب ماندگی حرکت کرده 
اپک  در  ما  کنند.  توجه  آمار  این  به  باید  ایم 
توانستیم حق ملت ایران برای تولید و صادرات 
نفت را با دیپلماسی موفق نفتی پس بگیریم. از 
سویی یک میلیارد و 700 میلیون دالر از اموال 
کشور از بانک های آمریکایی بازپس گرفته شد.

آمریکا  خیانت  برابر  در  ما  داد:  ادامه  روحانی 
نسبت به ملت ایران که در دادگاه های ساختگی 
خود در دهه هشتاد اموال ما ضبط کرده بود 
ایستادیم و شکایت خود را در هفته های گذشته 
در دادگاه الهه ثبت کردیم و تا دستیابی به حق 

خود از پای نمی نشینیم.
رئیس جمهور کشورمان همچنین بیان کرد: ما 
در طول سه سال و نیم گذشته به همت شما 
اقتصادی  توانستیم رشد  کارآفرینان  و  جوانان 
منفی 8/6 را به مثبت 4/7 تبدیل کنیم و تورم 
از  دادیم.  به 8 درصد کاهش  از 40 درصد  را 
سویی برای اولین بار در 38 سال گذشته تراز 
مثبت  را  غیرنفتی  واردات  و  صادرات  تجاری 
کردیم. در سال 94 صادرات غیرنفتی ما بیش 
از 900 میلیون دالر افزایش داشته و ما به تراز 
مثبت تجاری دست یافتیم. در سال جاری نیز 

صادرات غیرنفتی به واردات پیشی می گیرد.
روحانی در ادامه با تاکید بر اینکه اتکا به نفت 
در بودجه سال آینده کاهش یافته، افزود: این 
بر آن  موضوعی است که مقام معظم رهبری 
نفت 32 درصد  به  اتکا  اکنون  داشتند.  تاکید 
است در حالی که پیش از روی کار  آمدن این 
دولت 44 درصد بوده است و راه ما در راستای 

اهداف انقالب اسالمی به درستی طی می شود.
وی تصریح کرد: اکنون در شرایطی قرار داریم 
که تا انتهای کار دولت یازدهم برای اولین بار در 
پارس جنوبی برداشت گاز ما از برداشت کشور 
قطر پیشی می گیرد. در حالیکه آن ها پیش از 
این گاهی دو تا دو ونیم برابر برداشت بیشتری از 
منبع مشترکمان داشتند. از سویی تا پایان کار 

دولت، یازده فاز به بهره برداری خواهد رسید.
دولت  در  شد:  یادآور  کشورمان  رئیس جمهور 
قبل 240 میلیون مترمکعب از پارس جنوبی 
میلیون   500 امروز  اما  شد  می  برداشت 
تا  ان شاء ا...  و  می شود  برداشت  مترمکعب 
پایان دولت یازدهم این مقدار به 560 میلیون 
ملت  افتخار  این  که  رسید  خواهد  مترمکعب 

بزرگ ما است.
مهم  طرح   9 افتتاح  از  همچنین  روحانی 
پتروشیمی تا پایان سال جاری و 7 طرح تا پایان 
کار دولت یازدهم خبر داد و افزود:  تولید ما در 
پتروشیمی 14 درصد افزایش پیدا کرده است. 
آن ها که در گوشه و کنار هستند و با بوق خود 
مدام القا می کنند که جمهوری اسالمی ایران 
پیشرفتی ندارد بدانند که اکنون کشور ما در 
بسیاری از حوزه ها جز ده کشور برتر دنیا است.

هیچ  حاضر  حال  در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
اینکه  مگر  نیست  خانواری  بیست  روستای 
دارای برق باشد و تا پایان کار این دولت تمام 
روستاهای ده خانوار نیز به این امکان می رسند. 
لوله های گاز ما نیز به زاهدان رسیده و مردم 
نعمت  این  از  به زودی  بلوچستان  و  سیستان 

برخوردار می شوند.
رئیس جمهور کشورمان همچنین به پیشرفت 
کشور در عرصه کشاورزی، صادرات گندم، حمل 
و نقل، ناوگان هوایی و ریلی کشور اشاره کرد و 
افزود:  در حال حاضر 765 هزار واحد مسکن 
مهر کامل و به مردم تحویل داده شده و خدمات 
جانبی اعم از مدرسه،  درمانگاه و کالنتری نیز 
کار  پایان  تا  که  است  شده  تعبیه  آن ها  برای 

دولت 845 هزار واحد تکمیل می شود.
در  جهان  و  منطقه  در  ایران  رتبه  به  روحانی 
برخی حوزه های اقتصادی و صنعتی اشاره کرد 
اول،  رتبه  برق،  ما در حال حاضر در  و گفت:  
داریم  را  جهان  در  چهاردهم  رتبه  منطقه  در 
از سویی رتبه دوم جهان در تربیت مهندسی، 
رتبه سه در رشد علمی و  رتبه پنجم در ایجاد 
اینکه  رغم  علی  ایم.  کرده  کسب  را  اشتغال 
بیکاری همچنان معضل بزرگی در کشور ماست. 
در فناوری نانو نیز رتبه ششم و در توان دفاعی 

رتبه هفتم هستیم.
یازدهم  دولت  کار  ابتدای  از  کرد:   تاکید  وی 
تاکنون تولید سالح های سبک ما 15 برابر شده 
و اقالم مهم و استراتژیک و راهبردی ما در دولت 
یازدهم به اندازه 1 /4 برابر ده سال گذشته است.

راه  هنوز  شد:  یادآور  کشورمان  رئیس جمهور 
های زیادی برای رفتن وجود دارد و ما می دانیم 
باید دست به دست هم دهیم و با فساد و ویژه 
خواری ها بجنگیم. تا فساد هست پیشرفت مورد 
انتظار ممکن نیست و هنوز مشکالت اجتماعی، 
حاشیه نشینی، طالق فراوان،  بیکاری و فقر در 
کشور وجود دارد و به این معنا است که باید با 

مدیریت جهادی راه خود را ادامه دهیم.
روحانی همچنین اظهار کرد: مردم بدانند راه 
به  اعتماد  و  اخالق  انسجام،  اتحاد،  پیشرفت، 
یکدیگر، کمک به دولت و وحدت قوای سه گانه 
است که به حمد... اکنون رابطه خوبی بین قوای 
سه گانه و سایر نیروها و مدافعان این سرزمین، 

مدافعان حرم و مقدسات وجود دارد.
سیاه  کسی  هر  بدانیم  همه  کرد:   تاکید  وی 
نمایی می کند انقالبی نیست. هر کس به فکر 
دو قطبی کردن جامعه و به دنبال تنش گری 
است،   انقالبی نیست. معیار انقالب ما خط امام 
)ره( و راه امام و خط رهبری، قانون اساسی است 
و سلیقه ها نباید معیار قرار گیرد. جناح بندی ها 

و منافع شخصی نباید معیار باشد.
در  کرد:  نشان  خاطر  کشورمان  رئیس جمهور 
منطقه ما بعضی از تازه کاران قدرت را دست 
گرفتند. در دنیا و آمریکا نیز بعضی از تازه کاران 
باید  آن ها  همه  و  اند  نشسته  قدرت  راس  در 
با احترام  و تکریم  ایران  بدانند در برابر ملت 
حرف بزنند این ملت در برابر تهدید پاسخ قاطع 
می دهد. کسی که دولت و نیروهای ما را تهدید 
ایستادگی  آخر  تا  ما  آگاه  ملت  بداند  می کند 
خواهد کرد و هوشیاری و خردمندی خود را در 
بزنگاه های تاریخی به خوبی نشان داده است که 
نمونه آن تشییع آیت ا... هاشمی بود که مردم 
هوشمندی، بیداری و آگاهی خود را نشان دادند 
و ما در برابر این ملت سر تعظیم فرود می آوریم 

که علی رغم برخی نامالیمات اهل وفا بودند.
روحانی همچنین گفت:  مردم در برابر هرگونه 
تهدید، نابخردگی و آتش افروزی با قدرت و خرد 
خواهد ایستاد. ما به دنبال تنش و تشنج در دنیا 
نیستیم اما در برابر زور و تهدید می ایستیم و 
همه جناح ها و اقشار مردم در مقابل این موضوع 

یکی هستند.
وی در پایان با تاکید بر اینکه زبان گویای ملت 
ایران صندوق رای است، اظهار کرد: ما در پی 
و  هستیم  مستقل  و  آباد  آزاد،  ایرانی  ساختن 
با  پیروی از مقام معظم رهبری در پی اجماع، 
آشتی و انسجام ملی هستیم. آینده ما به حول 

قوه الهی آینده ای پرامید خواهد بود.

روحانی در مراسم 22 بهمن:

 در پی آشتی و انسجام ملی هستیم
مقابلخیانتهایآمریکامیایستیم

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان این که »یکی از 
مشکالت کنونی حوزه تولید، پیچیدگی امور دیوانی 
است«، گفت: قطعا برای توسعه اقتصادی و حمایت از 
تولید، امور دیوانی کشور باید اصالح و این امور تسهیل 

شوند.
دو  سفر  در  الریجانی  علی  دکتر  ایسنا،  گزارش  به 
روزه به استان کرمان، دیروز، 22 بهمن ماه در مراسم 
بهره برداری از کارخانه نورد 500 هزار تنی بردسیر با 
اشاره به اهمیت حوزه صنعت به ویژه صنایع زیربنایی 
مانند فوالد و مس اظهار داشت: خوشبختانه حرکت 
خوبی در حوزه صنایع زیربنایی و صنایع پایین دست 

آغاز شده است.
ارزشمندی  ایران دارای معادن بسیار  ادامه داد:  وی 
است و در این حوزه عقل حکم می کند که به جای 
خام فروشی، محصوالت و فرآورده های آن به فروش 
برسد، حال یکی از بخش های امیدوارکننده کشور 

اینگونه صنایع زیربنایی است.
اصلی  هدف  و  اولویت  کنونی  شرایط  در  افزود:  وی 
کشور، حمایت از صنایع و تولید باید باشد و در این 
حوزه کاهش بگومگوهای سیاسی و پرداختن به متن 
اصلی توسعه کشور دارای اهمیت است و قطعا اینگونه 
اقدامات ماندگار خواهد بود البته خوشبختانه استان 
که  است  پرتالشی  و  فعال  نمایندگان  دارای  کرمان 

قطعا آن ها پشتیبان آبادانی استان خواهند بود.
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: آمارها نشان 
می دهد که امروز ما در شرایط و مسیر خوبی گام 
برمی داریم این در حالی است که در سال های 90، 
91 و 92 کشور در شرایط سخت قرار داشت و نرخ 
رشد در آن زمان منفی شده بود حال این مسائل برای 
کشوری که دارای منابع بسیار و نیروی متخصص است 
بسیار آزاردهنده بود اما خوشبختانه مسیر تغییر کرده 

و امروز رشد صنعتی کشور حدود 3.5 درصد است.
وی تصریح کرد: در کل رشد کشور در تمام ابعاد خوب 
و مثبت بوده هر چند بخشی از این آمارها به خاطر 
اقدامات صورت گرفته در حوزه نفت و گاز است اما 
روند کار مثبت بوده و امیدوارکننده است و در این 

عرصه باید تالش بیشتری کرد.
وی افزود: فضای بین المللی تائید کننده این است که 
ما در مسیر مثبت و خوبی در حال حرکت هستیم 
و مسیر جمعی بین المللی به سمتی است که رفتار 
معقول و سنجیده ایران در گفت وگوها را پشتیبانی 
از این مسیر حداکثر استفاده  باید  می کند و قطعا 

را کرد.
الریجانی ادامه داد: براساس آمارها در شرایط کنونی 
حدود 9 میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی در کشور 
صورت گرفته که براساس آمار وزیر صنعت 5 میلیارد 

دالر آن مربوط به بخش صنعت است حال استاندار 
کرمان نیز اعالم کرد که حدود 3 میلیارد دالر از این 
اعتبارات در استان کرمان جذب شده است از این رو 
با توجه به این آمارها، استان ها و مقامات آن ها باید 
تمام تالش خود را برای توسعه و آبادانی مناطق انجام 

دهند.
وی گفت: رویکرد تمام مقامات کشور باید در جهت 
توسعه اقتصادی ایران باشد و حتی در برنامه ششم 
را  دیگر  در کشورهای  ایران  توسعه مجلس سفرای 
موظف کرده که در جهت دیپلماسی اقتصادی عمل 
کنند از این رو امروز مسئله مهم برای کشور، بهبود 
شرایط اقتصادی و حمایت از تولید است و بقیه امور 

در درجات پایین تری قرار دارند.
یک  از  کرمان  استاندار  خوشبختانه  داد:  ادامه  وی 
تیزهوشی خوبی برخوردار است و طرح های خوبی 
را برای آبادانی استان تدوین کرده به طور مثال استان 
کرمان را به چند بخش تقسیم کرده و شرکت های 
این  که  کرده  مناطق  این  آبادانی  مسئول  را  بزرگ 
اقدامات ابتکار خوب و مثبتی است و فکر می کنم که 
این رویکرد تلقی خوبی باشد که از موسسات بزرگ 
برای تحقق اقتصاد مقاومتی در استان ها استفاده شود.
تولید کشور  از بخش  به حمایت  اشاره  با  الریجانی 
برنامه  در  کشاورزی  و  صنعت  حوزه  در  ویژه  به 

برنامه، ظرفیت  این  توسعه گفت: مجلس در  ششم 
ای  سازنده  حرکت  تا  کرده  ایجاد  را  جدیدی  های 
در این عرصه صورت گیرد البته شرایط هنوز کمی 
سخت است و باید برخی گره ها را از جلوی تولید و 

کارآفرینان برداشت.
وی با اشاره به تنزل رتبه ایران در حوزه رقابت پذیری 
و بهبود فضای کسب و کار تصریح کرد: کاهش رتبه 
ایران با وجود تمام ظرفیت های کشور به ویژه وجود 
نیروی متخصص و نخبه و ظرفیت های موجود در 
معادن و حوزه نفت و گاز نشان می دهد که مشکلی 
در این عرصه وجود دارد از این رو به نظر من یکی از 
مشکالت این حوزه در شرایط کنونی پیچیده بودن 

امور دیوانی است.

افزود: متاسفانه به علت وجود دستورالعمل ها،  وی 
برای  کارآفرین  جوانان  پیچیده،  و  گوناگون  قوانین 
پیشبرد طرح های خود در سازمان های دولتی باید 
کفش آهنین به پا کنند از این رو یکی از مهم ترین 
کارها در شرایط کنونی این است که قوانین مزاحم را 
از جلوی پای تولید برداریم و در این عرصه باید بخش 
های دولتی کوچک و چابک شده و فرصت به تولید 

داده شود.
همه  به  داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
افرادی که ظرفیت های الزم و مناسب را برای توسعه 
تولید در خود می بینند، توصیه می کنم که زمان را در 
استخدام خود قرار دهند و جهشی تازه را آغاز کنند و 
قطعا مجلس و دولت از این اقدامات حمایت می کند.

الریجانی: فضای بین المللی تائیدکننده حرکت رو به رشد ایران است
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مسئوالن درسیاست خارجی 
موضع هم سطح اتخاذ کنند

é محمد پورقربان
مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل بین المللی

مدتی است که دونالد ترامپ، تاجر معروف آمریکایی، به عنوان رئیس 
جمهور آمریکا انتخاب شده است و در این مدت کوتاه مخالفین بسیاری 

چه در داخل و چه در خارج از مرزهای آمریکا پیدا کرده است.
عده ای از مردم آمریکا هنوز وی را به عنوان رئیس جمهور خود نپذیرفته 
اند و او را که تنها با تکیه بر آرای الکترال به عنوان رییس جمهور انتخاب 
شده است را منتخب خود نمی دانند. وضعیتی که شاید در طول سالهای 

گذشته بی سابقه بوده است.
انتخاباتی  های  فعالیت  زمان  و  دور  چندان  نه  گذشته  به  نگاهی  با 
کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا و مشاهده نطقهای ترامپ در می 
یابیم که وی سعی دارد تمامی مواردی را که به مردم وعده داده است را 
بدون در نظر گرفتن زمینه ها و بسترهای آن و به صورت کامال ناشیانه 
و خارج از عرف سیاسی جامه عمل بپوشاند و در طی مدت اندکی که 
بر مسند نشسته است اخراج مهاجران مکزیکی، ایجاد دیوار حائل بین 
آمریکا و مکزیک، لغو برخی دستورات دولت قبل، جلوگیری از ورود اتباع 
7 کشور مسلمان، طرح خروج از سازمان ملل و افزایش تحریمها بر علیه 

ایران را ابالغ کرده است.
در این میان شاید عملکرد و اظهارات او در قبال توافقنامه برنامه جامع 
اقدام مشترک یا همان برجام بیشتر مورد توجه جامعه بین الملل و 

مسئوالن کشورمان قرار گیرد.
توافقی که هنوز منافع و مضار آن در داخل و خارج مورد اختالف است 
و تفاسیر مختلفی از نقض و پایبندی به آن ارائه می شود و علیرغم فهم 
نادرست ترامپ از آن،  توافقی دوطرفه نبوده و 6 کشور مستقل آن را با 

ایران به امضاء رسانده اند.
نکته حائز اهمیت در رفتار دونالد ترامپ این است که گرچه او مدت اندکی 
است در جریان سیاست وارد شده و شاید تجربه فعالیت سیاسی در این 
سطح را نداشته باشد اما در همین مدت کوتاه فهمیده یا به او فهمانده اند 
که باید جلوی ایران را گرفت و هر موضوعی را که به ایران مربوط است 

را برجسته کرد.
با وجود سابقه طوالنی از نفوذ صهیونیسم و کشورهای ثروتمند عربی 
منطقه در اتخاذ سیاستهای آمریکا، بی تجربگی ترامپ و وضعیت موجود 
ایران در  غرب آسیا و همچنین روند رو به رشد نفوذ و تاثیر گذاری 
سیاستهای منطقه ای و بین المللی بعید نیست که از ترامپ به عنوان آلت 
دستی برای به راه انداختن آشوب و تقابالت نظامی در منطقه بهره ببرند 

اقدامی که به نظر میرسد زمینه آن در ترامپ وجود داشته باشد.
در این میان سکوت دولت مردان کشورمان نیز جای تامل دارد. تجربه 
نشان داده است هرکجا که یک قدم به عقب برداشته ایم دشمن چند 

قدم پیش آمده است.
مسئوالن سیاست خارجی کشورمان بهتر است با اتخاذ مواضع هم سطح و 
پاسخهای مناسب به زیاده گویی های اخیر دولت آمریکا، قبل از موضع گیری 

مقام معظم رهبری، از عزت و شرافت ملت و کشورمان دفاع کنند.

روسیه اجرای برجام را رهبری می کند

سفیر روسیه در سازمان ملل اعالم کرد که روسیه پنج کشور دیگر عضو 
برجام را در اجرای آن رهبری می کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از اسپوتنیک، والدیمر ورنکوف، سفیر روسیه 
بهبود  زمینه  در  که  بگویم  افتخار  با  می توانم  گفت:  ملل  سازمان  در 
اجرای برجام، روسیه رهبر قطعی است. وی افزود: متخصصان روس، کار 
زمان بری را در کمک به ایران برای تغییر کاربری نیروگاه غنی سازی فوردو 

و تولید ایزوتوپ های پایدار صرف می کنند.
وی افزود: ما به آژانس بین المللی  انرژی اتمی )LAEA( برای تهیه 
مقدمات کار بازرسان آژانس برای کار در ایران کمک می کنیم. همچنین 
تصمیم  همچنین  و  برجام  چارچوب  راستای  در  دیگر  اقدامات  انجام 

کمیسیون مشترک نیز محتمل است.
ایران و کشورهای گروه 1+5 در جوالی سال 2015 به توافق برجام مبنی 
بر محدود سازی برنامه هسته ای ایران در ازای برداشته شدن تحریم ها 

امضا کردند.

گفت وگو موگرینی و تیلرسون در مورد برجام

اتحادیه اروپا اعالم کرد که فدریکا موگرینی با رکس تیلرسون دیدار کرده 
و به » تفصیل« در مورد مسائلی از جمله توافق هسته ای ایران، روسیه 

و اوکراین گفت وگو کردند.
از رویترز فدریکا موگرینی مسئول سیاست  ایسنا، به نقل  به گزارش 
خارجی اتحادیه اروپا، پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید نخستین بار 

است که به آمریکا سفر کرده است.
بنابر گفته یک مقام کاخ سفید، موگرینی همچنین روز پنجشنبه با مایکل 

فلین مشاور امنیت ملی ترامپ نیز دیدار کرده است.
موگرینی در بیانیه ای اعالم کرد که او از دیدار با تیلرسون وزیر امور خارجه 
آمریکا خرسند است و اینکه دو طرف در مورد »مسائل مختلفی که با آن 

روبرو هستیم« گفت وگو کرده است.
دو طرف در مورد مسائل مختلفی همچون چالش مقابله با تروریسم، کار 
بر تقویت دفاع در اروپا، رابطه با روسیه، توافق هسته ای ایران و بحران های 

سوریه و اوکراین گفت وگو کردند.
فدریکا موگرینی در سال 2015 به گفت وگوهای دستیابی به توافق هسته 
ای کمک کرد. توافق هسته ای ایران در جوالی 2015 میان ایران و شش 

قدرت برتر جهان حاصل شد.
این در حالی است که دونالد ترامپ، برجام را یک توافق بد دانسته است.

همچنین مایک پنس، معاون ترامپ نیز با ادعای اینکه آزمایش موشکی 
بالستیک اخیر ایران نقض برجام است گفت که ترامپ ظرف چند روز 

آینده تصمیم خود در مورد برجام را اتخاذ خواهد کرد.
محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد که تقویت توان 
دفاعی ایران به هیچ وجه ربطی به برجام ندارد و نقض آن محسوب 

نمی شود.

جهانگیری: مردم به آرمان های 
انقالب عالقه مندند

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد که پیام مردم 
به دشمنان این است که پای نظام ایستاده اند و از 
آرمان های آن دفاع می کنند و به هیچ وجه از نظامشان 

کوتاه نخواهند آمد.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس 
جمهور در حاشیه حضور در مراسم سی و هشتمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با بیان این مطلب ، با 
تاکید بر اینکه مردم انقالب و نظام خود را دوست دارند، 
اظهار کرد: مردم در مراسم راهپیمایی 22 بهمن  نشان 
داده اند که به آرمان هایی که داشتند و با آن انقالب 
کردند ، آرمان هایی که امام)ره( بر آن پافشاری داشت و 
همچنین مقام معظم بر آنها تاکید کردند،عالقه مندند.

وی اظهار کرد: مردم عالقه مندند که آن آرمانها که در 
راسش استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی است، در 
کشور مستقر شود و روز به روز به پایداری آن آرمان ها 

کمک ویژه کنند.
معاون اول رییس جمهور خاطر نشان کرد: در مقاطعی 
که دشمنان در مقابل جمهوری اسالمی مطالب و 
رویکردهای جدیدی می گویند و پیش می گیرند، 
مردم احساس می کنند برای اینکه به آنها پیام روشنی 
بفرستند، به صحنه بیایند و با حضورشان در صحنه 
هم پیام به دشمنان و هم به مسوالن کشور می دهند.

در  مردم  حضور  پیام های  به  اشاره  با  جهانگیری 
راهپیمایی 22 بهمن اظهار کرد: پیام مردم به مسئوالن 
کار و تالش بیشتر و حل مشکالت مردم و پیش برد 
اهداف نظام است. همچنین پیام آن ها به دشمنان 
اینست که پای نظام ایستاده اند و از آرمان های آن دفاع 
می کنند و به هیچ وجه از نظامشان کوتاه نخواهند آمد.

برگزاری راهپیمایی 22 بهمن 
در ایمنی کامل

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر 
تهران از برگزاری راهپیمایی 22بهمن در ایمنی کامل 

خبر داد.
سید جالل ملکی در گفت وگو با ایسنا، در این باره گفت: 
از ساعاتی پیش از شروع رسمی مراسم راهپیمایی بیش 
از 380 آتش نشان در مسیرهای مختلف راهپیمایی 
برای تأمین ایمنی راهپیمایان تهرانی مستقر شده و 
استقرار آنان تا پایان  راهپیمایی و تخلیه کامل جمعیت 
نیز ادامه داشت.  هم چنین تمامی 123 ایستگاه آتش 
نشانی موجود در سطح پایتخت و 18 گروه امداد و 

نجات این سازمان نیز در آماده باش کامل بودند.
وی با بیان اینکه خوشبختانه راهپیمایی 22 بهمن 
امسال در ایمنی کامل برگزار شد، ادامه داد:  امسال هیچ 
مورد ماموریت توسط آتش نشانی در مسیر راهپیمایی 
و مربوط به راهپیمایی انجام نشد. سخنگوی سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از همکاری 

خوب شهروندان با ماموران آتش نشانی قدردانی کرد.
شمار زیادی از شهروندان در طول مسیرهای راهپیمایی 
با آتش نشانان مستقر در محل به خاطر شهادت 16 تن 
از همکارانشان در حادثه پالسکو ابراز همدردی کردند.

افتتاحیه »ضدترامپ« جشنواره برلین
شصت وهفتمین جشنواره فیلم برلین 2017 در حالی 
افتتاح شد که جو ضدترامپ و فضای سیاسی در این 

مراسم موج می زد.
افتتاحیه  شب  نوشت:  »ورایتی«  ایسنا،  گزارش  به 
جشنواره فیلم برلین از همان ابتدا و پهن شدن فرش 
قرمز در دمای زیر صفر درجه، با کنایه ها و اشاره های 
سیاسی آغاز شد؛ »کلودیا راث« سیاستمدار حزب سبز 
و نایب رییس مجلس آلمان با لباسی مشکی رنگ که 
روی آن کلمه » Unpresidented«  نوشته شده 

بود، روی فرش آمد.
در  ترامپ«  »دونالد  امالیی  غلط  یادآور  کلمه  این 
به جای »  اشتباه  به  بود که  توییت هایش  از  یکی 
Unprecedented« )به معنای بی سابقه(،  این 

کلمه را نوشته بود و سوژه رسانه ها شد.
طی مراسم »آنکه انگلکه« کمدین آلمانی گفت که 
از میهمانان بین المللی سوالی دارد: »شما اینجا برای 
شرکت در جشنواره آمده اید؟ یا اینکه یک نفر دارد 
شما را از وطن تان دور می کند؟« این شوخی طعنه آمیز 
»انگلکه« که به قانون جدید »ترامپ« اشاره داشت، 
با خنده شدید حضار مواجه شد. طبق قانون موقتی 
که رییس جمهور آمریکا وضع کرده، تبعه هفت کشور 
مسلمان ایران،  عراق، سوریه، لیبی، سودان، یمن و 
سومالی حتی با وجود داشتن کارت سبز هم اجازه 

ورود به خاک ایاالت متحده آمریکا را ندارند.
این بازیگر سپس به داوران جشنواره خوش آمد گفت 
و اشاره کرد که »مریل استریپ« سال گذشته رییس 
هیات داوران این رویداد مهم سینمایی بوده است. 
»انگلکه« ادامه داد: »کار »استریپ« خوب بود، اما ما 
بعدا از طریق توییتر فهمیدیم که از کسی خوشمان 
آمده که »او را در هالیوود زیادی بزرگ کرده اند«. 

دوباره او را اینجا نمی آوریم.«
توییتری  پاسخ  به  برمی گردد  »انگلکه«  کنایه  این 
که  استریپ«،  »مریل  اعتراض های  به  »ترامپ« 
رییس جمهور آمریکا در آن بازیگر برنده اسکار را فردی 

خوانده بود که در هالیوود زیادی بزرگش کرده اند.
از دیگر شوخی های سیاسی این هنرپیشه آلمانی، اشاره 
به فیلم »تونی اردمان« بود که گفت: »این فیلم درباره 
مرد مسنی با موهای عجیب و غریب است که رابطه 
مشکل داری با دخترش دارد؛  درست همان که آمریکا 

عاشقش است.«
پس از آن،  »مونیکا گروترز« مسئول فرهنگ و رسانه 
آلمانی و »میشل مولر« شهردار برلین درباره صنعت 
داخلی فیلم صحبت کردند. »گروترز« به نقل قولی از 
»جان اف. کندی« رییس جمهور اسبق آمریکا که گفته 
بود »ایش بین برلینر« )من برلینی هستم(، اشاره کرد و 
به مهمانان خارجی خوش آمد گفت. او همچنین گفت 

که برلین همیشه به یاد »کندی« است.
»مولر« در ادامه اظهار کرد: »پس از سقوط دیوار برلین، 
ما گفتیم دیگر هرگز اجازه نمی دهیم دیواری مردم را از 

هم جدا کند. حاال بیش از همیشه این را می گوییم.«
امسال فیلم هایی با تم سیاسی بخش قابل توجهی از آثار 
فستیوال برلین را به خود اختصاص داده اند،  فیلم هایی 
که یا به زندگی مهاجران و بی خانمان ها پرداخته اند و یا 
به روی کار آمدن افراط گرایان حزب  راست. حتی فیلم 
»جنگو« که آغازگر جشنواره امسال بود، هم موضوعی 
سیاسی داشت. فیلم »اتین کومار« داستان زندگی 
»جنگو راین هارت« گیتاریست و آهنگساز بلژیکی را 
روایت می کند که جزو اقلیت هاست و در زمان جنگ 
جهانی دوم از دست نیروهای نازی به فرانسه می گریزد. 

نگاه روزخبر

گفت:  تهران  جمعه  نماز  موقت  خطیب 
آمریکا و دشمنان انقالب اسالمی نه فقط با 

ایران که با اصل اسالم مشکل دارند.
ا... امامی کاشانی در خطبه های این  آیت 
هفته نماز جمعه تهران افزود: باید نگاه کرد 

و دید که دنیا به ایران چه نظری دارد.
وی افزود: رییس جمهور جدید آمریکا ورود 
اتباع 7 کشور اسالمی رابه این کشور منع 
عقب  دادگاه  حکم  با  اینکه  ولو  کند  می 
نشینی می کند اما این موضوع نشان می 
با  ستیز  اسرائیل؛  و  آمریکا  بحث  که  دهد 

اسالم است.
وی گفت:  اگر ما با آمریکا نمی سازیم، بقیه 
این 7 کشور که با آمریکا مشکلی نداشتند،  
آن  است  اسالم  هرجا  پیداست  این  بر  بنا 
اسالم هم  نام  با  البته  تقابل می کنند،  ها 
مشکل ندارند بلکه با حقیقت اسالم مشکل 

دارند.
اصل  در  افزود:  تهران  موقت  جمعه  امام 
ملت  ثروت  و  اقتصاد  سرنوشت،  اسالم، 
دشمنان  اما  است  ها  ملت  خود  دست  ها 
امور  سرنوشت  خواهند  می  مستکبران  و 
مسلمانان را دست گیرند و جوامع اسالمی 
تربیت  خواهند،  می  خود  که  طور  ان  را 

کنند.
امامی کاشانی گفت: آمریکایی ها  ا...  آیت 
گویند  می  اما  کنند  می  تربیت  را  داعش 
ما دشمن تروریسم هستیم، مردم عراق و 
بمباران  بهانه سرکوب داعش  به  را  سوریه 
می  مرتکب  جنایت  همه  این  و  کنند  می 

شوند.
وی با تاکید ضرورت دشمن شناسی افزود: 
باید  داشت  تاکید  راحل  امام  که  آنطور 
دشمن را شناخت و ملت نیز باید بر همین 

راهی  همان  این  دهد،  مسیر  ادامه  خط 
سلیقه  تعدد  است  ممکن  اگرچه  که  است 
را  را  ان  کلمه  وحدت  با  باید  اما  باشد  ها 

ادامه دهیم.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به جنایت 
حاکمان عربستان در یمن گفت: این اوضاع 
از  گروهی  که  است  ای  ضالمانه  احوال  و 
ظالمان در حق مردم مظلوم منطقه بویژه 
این  حالی  در  و  دارند  می  روا  یمن  مردم 
و  ها  قدرت  که  افتد  می  اتفاق  جنایات 
این  عامالن  جهانی  بشری  حقوق  مجامع 
بشر  حقوق  ناقضان  فهرست  از  را  جنایات 

خارج کرده اند.
وی با تاکید بر حفظ وحدت کلمه و اتحاد 
ملی افزود: در قرآن تاکید شده است که در 
اختالف  در  کنید،  ها صبر  سلیقه  اختالف 
و همدیگر  نزدیک شوید  به هم  ها  سلیقه 

را تحمل کنید.
امام جمعه موقت تهران همچنین با تبریک 
انقالب  پیروزی  سالروز  هشتمین  و  سی 

حضور  برای  مردم  از  قدردانی  و  اسالمی 
در راهپیمایی 22 بهمن گفت: از مردم در 
توجه  با  که  دارم  ویژه  تشکر  کشور  غرب 
به بارش برف و باران در راهپیمایی حضور 
انتظامی  نیروهای  از  و  داشتند  گسترده 
که در سراسر کشور به وظایف خود عمل 

کردند هم قدردانی می کنم.
é  خداوند به  توکل  با  نظام  پیروزی 

استمرار دارد
گفت:  تهران  جمعه  نماز  موقت  خطیب 
استمرار  خداند  به  توکل  با  نظام  پیروزی 

دارد.
آیت ا... امامی کاشانی در ادامه بحث های 
شرایطی  در  هود  حضرت  گفت:  قرانی 
برابر قوم عاد قرار گرفت که ان ها از نظر 
ساختمان های محکم، از نظر جسمی قوی، 
علیه  ریزی  برنامه  در  و  موفق  در سیاست 

نبوت، بسیار منظم و بی نظیر بودند.
عاد،  قوم  برابر  در  هود  افزود: حضرت  وی 
خدا را وکیل قرار داد و به مردم می گوید 

بر خدا تکیه می کنم که هم پروردگار من 
و هم پروردگار شماست.

حضرت  گفت:  تهران  جمعه  نماز  خطیب 
امام حسین)ع( در مسیر کربال نه به چپ 
نگاه می کرد و نه به راست و می فرمود راه 
من مستقیم است و تمام وجودش تکیه به 

خدا بود.
امام خمینی  افزود:  کاشانی  امامی  ا...  ایت 
)ره( وقتی آبادان در حصر بود دستور داد 
که حصر را بشکنید و جوانان ما جنگیدند 
آزادی  از  بعد  راحل  امام  و  دادند  خون  و 
آبادان گفت خدا آبادان را آزاد کرد و معنی 
ان، این است که شما زحمت کشیدید ولی 
این  خداوند علل و عوامل را فراهم کرد و 

زحمت را خداوند به نتیجه رساند.
خطیب نماز جمعه تهران گفت: ما هم باید 
در  و  میز  پشت  در  باشیم،  داشته  توکل 
کارهای اداری و تقنینی و رفتن به مجلس 
و نشستن پشت میز قضا، خدا را می دیدیم 
و در کار اجرایی دولت خدا را می دیدیدیم 
و اگر خدا را می دیدیم همانگونه که امام 
)ره( دید و جوانانی که خون دادند، دیدند و 

انقالب پیروز شد.
متوکل  ما  که  است  وقت  ان  افزود:  وی 
هستیم و انقالب را نگهداشته ایم و اخرت 

خود را تامین کرده ایم.
ایت ا... امامی کاشانی افزود: اگر مسئوالن 
مسامحه  دارند،  قرار  که  موقعیتی  در 
و  سیاسی  و  اجرایی  مسائل  به  نکردند، 
اقتصادی و فرهنگی کشور رسیدگی کردند 
و دست اندرکاران به وظایف خود در قبال 
مردم عمل کردند و احساس تعهد کردند، 
به خدا توکل کرده  اینصورت است که  در 

اند.

آیت ا... امامی کاشانی:

مشکل آمریکا و دشمنان با اصل اسالم است

همه  که  این  بیان  با  اطالعات  وزیر 
توطئه های دشمنان علیه کشورمان برمال 
و سرکوب شده است، گفت: هیچ قدرتی 
ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  نمی تواند 

دست از پا خطا کند.
سیدمحمود علوی پس از پایان راهپیمایی 
شهرستان  مردم  جمع  در  بهمن   22
ایران  به  نظامی  حمله  اسالمشهرگزینه 
تاکید  و  توصیف  میز  روی  شعار  یک  را 
و هوشیاری سربازان  عنایت خدا  با  کرد: 
گمنام امام زمام)عج( در وزارت اطالعات 
نهادها، هر توطئه ای که  و همراهی همه 
دشمنان بخواهند به وسیله آن به کشور 
ما آسیب برساند و امنیت کشور را برهم 
شده  وسرکوب  برمال  خدا  به لطف  بزنند، 

است. 
وی با اشاره به تالش های دشمنان برای 
کار  این  کشورمان،  در  دوقطبی   ایجاد 
در  کرد:  تصریح  و  دانست  بی نتیجه  را 
شرایطی که دشمن سعی دارد در جامعه 
ما شکاف و دوقطبی ایجاد کند، مردم و 
همه ارکان نظام با وحدت در زیر پرچم 
والیت فقیه برای عّزت و سربلندی نظام 
مقدس جمهوری اسالمی تالش می کنند.
الگوی  ایران را  علوی، جمهوری اسالمی 
ملت های مسلمان جهان در مسیر مبارزه 
این که  به  اشاره  با  و  دانست  استکبار  با 
تمام  با  خود  مسیر  در  اسالمی  انقالب 
کرد:  خاطرنشان  می رود،  پیش  توان 
فرسنگ ها  امروز  ایران  اسالمی  انقالب 
از مواضعش پیش رفته و خطوط دشمن 
و  ُمهر ضعف  شده  باعث  و  زده  برهم  را 

زبونی بر پیشانی دشمنان اسالم و انقالب 
بنشیند.

بارز  های  ویژگی  ادامه  در  اطالعات  وزیر 
انقالب اسالمی مردم ایران را مورد توجه 
قرار داد و با اشاره به دستاوردهای عظیم 
ابتکار  و  اقدام  با  کرد:  تاکید  انقالب،   این 
فرزندان هوشمند ایران  در همه عرصه ها 
فرهنگی،  علمی،  عرصه های  همچون 
در  بلندی  قدم های  صنعتی،  و  سیاسی 
مسیر رشد انقالب اسالمی برداشته شده 
است و به همین دلیل دشمنان با وجود 
جزات  ایران،  اطراف  کشورهای  به  حمله 
درباره کشور  نظامی  گزینه  مطرح کردن 

ما را ندارند.
همچنین  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
وجوه تمایز انقالب اسالمی ایران با سایر 
اظهار  و  برشمرد  را  جهان  انقالب های 
با خود  ما چیزی  اسالمی  انقالب  داشت: 
داشت که در دنیا انقالبی با این خصوصیات 
سراغ نداریم؛ یکی از خصوصیات انقالب ما 
این بود که از دل یأس و نامیدی برآمد، 
یعنی در شرایطی که اوضاع سیاسی نشان 
نمی داد ممکن است یک انقالب و نهضت 

پا بگیرد، انقالب اسالمی آغاز شد.
زمانی  و 42  در سال های 41  افزود:  وی 
قیام  برای  را  خود  وظیفه  راحل  امام  که 
شرایط  داد،  تشخیص  طاغوت  برابر  در 
کسانی  و  نبود  آماده  مبارزه  برای  کشور 
میدان می آمدند  به  مبارزه  برای  باید  که 
مانند روحانیون، بازاریان و دانشگاهیان در 

عرصه حضور نداشتند.
در  خمینی)ره(  امام  کرد:  تصریح  علوی 
به  را  روحانیون  سختی  شرایط  چنین 
صحنه آوردند، دانشجویان را با خود همراه 
بین  ایجاد وحدت  با  را  بازاریان  و  کردند 
میدان  به  کسبه  و  مذهبی  هیئت های 

کشانده و امید را در دل ها زنده کردند.
وزیر اطالعات در پایان ،22 بهمن را یادآور 
ایران  مسلمان  ملت  حماسه آفرینی های 
دانست و گفت: این روز، خاطره پیروزی 
بهمن 57 و برافراشته شدن پرچم انقالب 
و  راحل  امام  والیت  و  رهبری  با  اسالمی 
اذهان  در  را  مردم  شهیدپرور  پایمردی 

تداعی می کند.

مشاور رهبر معظم انقالب در گفتگو با یک رسانه 
برای  ایران  اسالمی  آمادگی جمهوری  از  غربی 

مقابله با فشارهای آمریکا خبر داد.
به گزارش مهر، »علی اکبر والیتی« در گفتگو 
با فرانس 24 گفت: ما به تهدیدات آمریکا عادت 
نیست.  ما  نگرانی  مایه  تهدیدات  این  و  داریم 
فرانس 24 از تهدیدات اخیر آمریکا علیه ایران با 
توجه به روی کار آمدن دونالد ترامپ و احتمال 
»قرار دادن سپاه پاسداران انقالب اسالمی« در 
لیست تروریستی آمریکا سوال کرد و  علی اکبر 
والیتی گفت: »ما به این تهدیدات آمریکا عادت 
داریم و این تهدیدات مایه نگرانی ما نیست. عالوه 
بر این باید گفت که آقای ترامپ همان مسیر 
و خط روسای جمهور آمریکا در قبال ایران از 
زمان پیروزی انقالب اسالمی را در پیش گرفته 
به  تا  اسالمی  انقالب  زمان  از  آنها  است. همه 
حال، رویکرد منفی اتخاذ کرده اند. او)ترامپ( 
دقیقا مانند آنها است منتهی فرق آقای ترامپ 
با دیگران این است که آنها به یک نوعی پشت 
تحریمها  این  نگران  ما  میکردند.  عمل  پرده 
نیستیم برای اینکه با اتکا به اقتصاد مقاومتی 
که توسط رهبر انقالب مطرح شده، میتوانیم بر 
همه مشکالت فائق آییم. ما با توجه به ثروت 
غنی و فرهنگ متعالی کشورمان میتوانیم با این 
تهدیدات مواجه شویم. کنگره آمریکا یا سنا و 
مجلس نمایندگان آمریکا انگار کار دیگری ندارند 
جز اینکه طرحی جدیدی علیه ایران بیاورند. این 
چنین طرحهایی در زندگی ما تاثیری ندارد. بنای 
ما بر این است که روی پای خودمان باشیم و 
بایستیم. ما آمادگی داریم با هر کشوری بر اساس 
احترام متقابل روابط داشته باشیم البته آمریکا و 
اسرائیل از این امر مستثنی هستند. کارهایی که 
آقای ترامپ انجام داده، مانع از این نشده که دیگر 
کشورهیا غربی روابطشان را با ما توسعه دهند از 
جمله فرانسه که اخیرا وزیر خارجه فرانسه در 

صدر هیات بزرگی از ایران دیدن کرد«.
درباره  رهبری  معظم  مقام  الملل  بین  مشاور 
تنش های میان ایران و آمریکا بواسطه اظهارات 
دو نالد ترامپ گفت: ترامپ متخصص حرف زدن 
متناقض است. او امروز یک چیزی میگوید و فردا 
برعکسش را میگوید. نکته دیگر اینکه به نظر 
میسد آقای ترامپ بنا ندارد برای خودش دوستی 
باقی بگذارد چه در داخل آمریکا و چه در خارج از 
آمریکا. از جمله درباره اتحادیه اروپا که گفته این 
اتحادیه به درد نمیخورد و فاجعه است و اینکه 
فرانسه و آلمان باید همانند انگلیس از اتحادیه اروپا 
خارج شده و در نتیجه اتحادیه از هم بپاشد. نسبت 

به ناتو هم منتقد است و معتقد است که باید 
منحل بشود. علیه ژاپن و چین سخن گفته است. 
سخت است که کشوری را پیدا کرد که دونالد 
ترامپ با آنها وارد مناقشه نشده است. او با همه 
درگیری دارد مگر با برخی استثنائات. همچنین 
معلوم نیست که موضعی که امروز میگیرد فردا 
همان موضع را حفظ کند لذا مردم دنیا دارند 
عادت میکنند که به حرفهایی گوش بدهند بدون 

اینکه انظار عمل به آن گفته ها را داشته باشند.
خبرنگار فرانسوی در ادامه از آزمایشهای موشک 
بالستیک ایران و اینکه واشنگتن اینگونه اقدامات 
را »تحریک آمیز« خوانده، سوال کرد و پرسید 

هدف تهران از این اقدامات چیست؟
تقویت  آزمایشات  این  از  هدف  گفت:  والیتی 
توان دفاعی ایران است و ما بنا نداریم با تهدید 
آقای ترامپ برنامه دفاعی خود را کنار بگذاریم 
بنیه دفاعی  تقویت  ما در حوزه  برنامه های  و 
موشکی ما طبق برنامه از پیش تعیین شده به 
پیش خواهد رفت. همان کاری که فرانسویها در 
تقویت توان نظامی شان انجام میدهند، ما هم 
همان کار را میکنیم. ما بریا تقویت توان دفاعی 
خودمان از هیچ کسی از جمله آقای ترامپ اجازه 
نمیخواهیم. ما به یاد داریم در زمان ژنرال دوگل، 
فرانسه خارج از ان پی تی، کارهای هسته ای 
خودش را پیش برد تا به بمب هسته ای رسید. ما 
به دنبال بمب هسته ای نیستیم و این کار طبق 
فتوای مقام معظم رهبری در ایران، ممنوع شده 
است. البته ما در استفاده از توان مسالمت آمیز 
هسته ای مان و تقویت توان موشکی مان حتما 
تردید نمیکنیم بلکه بر عزممان خواهیم افزود چه 

آقای ترامژ خوشش بیایید یا نیاید.
در ادامه مصاحبه از شعارهای کارزار انتخاباتی 
دونالد ترامپ درباره پاره کردن توافق هسته ای 

ایران و گروه 1+5 سوال شد.
مشاور رهبر معظم انقالب جواب داد: برجام را آقای 
ترامپ اگر بر هم بزند، خود غربیها ضرر خواهند 
کرد. برای اینکه سایر اعضای 5+1 یعنی انگلیس، 
آلمان و فرانسه مخالف بر هم زدن آن هستند. 
بر قطعنامه شورای  اینکه برجام مبتنی  ضمن 
امنیت سازمان ملل است و اگر بخواهند آن را برهم 
بزنند باید دوباره آن را در شورای امنیت سازمان 
ملل مطرح کنند که قطعا دیگر اعضای دائم شورای 
امنیت یعنی چین و روسیه و فرانسه این موضوع را 
نخواهند پذیرفت. آقای ترامپ مانند تاجر و بازرگان 
اقدام میکند. او فکر میکند که مدیریت کشور و 
سیاست، مانند معامله کردن است. اگر او به این 

رفتار ادامه دهد، قطعا شکست خواهد خورد.

والیتی در گفتگو با فرانس 2۴؛

آماده مقابله با فشارهای آمریکا هستیم

از  بازدید  در  وتجارت  معدن  صنعت،  ویر  معاون 
تاکید  اصفهان  شرق  صنعتی  نواحی  و  ها  شهرک 
افتصادی و رفع موانع  کرد: اهتمام دولت بر رونق 

تولید جدی است.
و  کوچک  صنایع  سازمان  مدیرعامل  یزدانی  علی 
ایام  گرامیداشت  ضمن  کشور  صنعتی  شهرکهای 
دهه فجر انقالب اسالمی، خطاب به صنعتگران، به 
تالش  و  تولید  موانع  رفع  بر  دولت  جدی  اهتمام 
برای رونق اقتصادی در دولت تدبیر و امید سخن 
نهادهای  های  تمام ظرفیت  از  باید  افزود:  و  گفت 
سرمایه  مشکالت  رفع  برای  خصوصی  و  دولتی 
مناطق  در  بویژه  صنعتی  های  شهرک  در  گذاران 

محروم بهره گرفت.
صدد  در  دولت  اکنون  هم   : داشت  اظهار  یزدانی 
بتواند  از طریق آن  نامه ای است که  تدوین آیین 
بنگاههای تولیدی که در مناطق کمتر توسعه یافته 

هستند از معافیت ها و بسته های تشویقی بیشتری 
بهره گیرند.

نشان  خاطر  وتجارت  معدن   ، وزیرصنعت  معاون 
همراهی  و  افزایی  هم  با  تا  کنیم  می  تالش  کرد: 
ناحیه های  و  بانکها و سرمایه گذاران در شهرکها 
صنعتی و همچنین وضع قوانین و مقررات حمایتی، 
ایجاد  کار  و  کسب  فضای  بهبود  ارتقا  در  سهمی 

کنیم.
عدم  و  اصفهان  شرق  استراتژیک  منطقه  به  وی 
نعمت  از  کشاورزان  بویژه  منطقه  این  برخورداری 
وزارت  گفت:  و  کرد  اشاره  کشاورزی  برای  آب 
صنعت معدن و تجارت با همکاری سایر دستگاهها 
با َوضع قوانین حمایتی، از بخش خصوصی حمایت 

همه جانبه خواهد داشت.
به  اشاره  با  یزدانی  ؛  عمومی  روابط  گزارش  بنابر 
مشکالت آبی موجود در حوزه شرق اصفهان گفت: 

گونه  هیچ  گذاران،  سرمایه  از  حمایت  هدف  با 
افزایش قیمتی در این گونه نواحی نخواهیم داشت 
چرا که سازمان به دنبال انتفاع از این گونه مناطق 
نبوده و با تمامی سرمایه گذاران آمادگی همکاری 

کامل را داریم.
وی افزود : با تفویض اختیاری که در سال آینده به 
هیئت مدیره استانی خواهد شد ، انتظار می رود با 
همکاری همه دستگاه های زیربط ایجاد این ناحیه 

در این بخش جرقویه سفلی سرعت بگیرد.
یزدانی همچنین به طرح این سازمان جهت حمایت 
از توسعه خوشه سنگهای نیمه قیمتی و پوشاک در 
کل کشور گفت: با حمایت معاونت توسعه روستایی 
و مناطق محروم ریاست جمهوری این طرح آماده 
شده و پیش بینی می شود بیش از 200 هزار نفر 

اشتغال در این بخش ایجاد شود.
اول  فاز  زنی  کلنگ  آیین  پایان  در  همچنین 

قرمز  بندی گوشت  و بسته  تولیدات دامی  زنجیره 
نمایندگان  و  یزدانی  علی  با حضور  رود  بن  بخش 
اسالمی،فرماندار  شورای  مجلس  در  اصفهان  مردم 

و  روستایی  امور  کل  مدیر  و  اصفهان  شهرستان 
صنعتی  شهرک  در  اصفهان  استانداری  شوراهای 

ورزنه انجام شد.

تمرکز دولت بر رونق افتصادی و رفع موانع تولید

وزیر اطالعات: هیچ قدرتی نمی تواند 
دست از پا خطا کند
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دادنامه

پرونده کالسه 9509983822300198 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان 
شهرکرد)103جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9509973811301377

چهارمحال  نشانی  به  جمال  سید  فرزند  ستاررضوی  سید  آقای  شاکی: 
بانک  روبروی  رضوی  فروشی  مصالح  امام  باباحیدرخ   – فارسان  وبختیاری– 

انصار.
متهم:آقای سلیمان کریمی فرزند محمد به نشانی تهران خیابان کارگرشمالی 

کوچه ی محمد حسن وغالمرضا اکبری پالک 20    اتهام: کالهبرداری
رأی دادگاه

درخصوص اتهام سلیمان کریمی فرزند محمد صدیق،27 ساله، دائربرکالهبرداری 
ستاررضوی  سید  شکایت  موضوع  19814851ریال،  مبلغ  به  رایانه  با  مرتبط 
فرزند سید جمال، با التفات به کیفرخواست صادره ازدادسرای عمومی و انقالب 
شهرکرد، شکایت شاکی، مالحظه ی پرینت حساب شاکی،اظهارات گواه،عدم 
حضورمتهم دردادسرا و دادگاه وسایر قرائن وامارات موجود درپرونده که تماما 
را  نامبرده  ومجرمیت  بوده  متهم  به  اتهام  درتوجه  وجدانی  واقناع  علم  مفید 
محرز و مسلم تشخیص میدهد؛ فلذا مستندا به مادهی 13 قانون جرائم رایانه 
به تحمل  الذکردر حق شاکی،  به مبلغ فوق  به رد مال  ای، ضمن صدورحکم 
نماید.رأی صادره غیابی و ظرف  مهلت  تعزیری محکوم می  پنج سال حبس 
انقضاء مهلت  از  ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی درهمین دادگاه وپس  بیست روز 
نظراستان  نظردرمحاکم تجدید  قابل تجدید  روز  بیست  واخواهی ظرف مهلت 

چهارمحال وبختیاری می باشد.ل
حمیدرضا اسکندری – رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری دوشهرستان شهرکرد

آگهیمزایدهاموالغیرمنقولدرنوبتدوم

به موجب نیابت شماره 93/95 صادره ازشعبه دادسرای عمومی وانقالب ورامین ونظربه 
عدم انجام تعهد آقای جهانگیرقنبری فرزندعلی پناه مبنی برعدم معرفی محکوم علیه 
رضا زینلی که دراین خصوص یک باب منزل مسکونی واقع درلردگان- روستای کهیان 
تحت پالک شماره 300 فرعی از 68 – اصلی به شماره ثبت 11000 صفحه 388 دفتر 
67 بخش 10 که شش دانگ آن ازطریق اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان لردگان با 
شماره 139305814005002039 مورخ 1393/11/4 بازداشت که ارزیابی آن شامل 
عرصه به متراژ 481/44 مترمربع به عبارت هرمتر مربع 1/200/000 ریال وبا جمع 
کل 577/728/000 ریال، طبقه همکف با متراژ186 مترمربع به ارزش هرمترمربع 
3/500/000ریال وجمع کل 651/000/000 ریال وزیرزمین به متراژ 82 مترمربع به 
ارزش هر مترمربع 3/500/000ریال با جمع کل 287/000/000ریال ومحوطه سازی به 
مبلغ150/000/000ریال  وامتیازات آب، برق ،گاز وتلفن به ارزش 150/000/000 ریال 
برآورد می شود؛ارزش شش دانگ ساختمان مذکور اعم ازعرصه وعیان با توجه به اوصاف 
فوق به مبلغ 1/680/728/000 ریال که توسط خبره محلی قیمت گذاری ومصون 
ازاعتراض باقیمانده وبه شرح فوق توصیف اجمالی شده است. لذا مقررگردیده ساختمان 
موصوف در روز شنبه مورخ 1395/12/21 رأس ساعت 9 الی 10 صبح درمحل اجرای 
احکام کیفری لردگان با انجام مزایده عمومی وحضوری به فروش برسد. قیمت پایه 
ازبهای ارزش یابی شده شروع وبه کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته 
خواهد شد؛ وفق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی 10درصد مبلغ پیشنهادی بایستی 
فی المجلس توسط برنده مزایده به حساب سپرده واریز وفیش آنرا به دفتراجرا تحویل 
گردد؛ خریدار می تواند  حداکثر یکماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن 
معامله اقدام نماید درغیراینصورت مبلغ واریزی اولیه با کسر هزینه های مربوطه به نفع 
صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید می گردد. شرکت برای عموم به استثنای افراد ذکر 
شده درماده 127 قانون اجرای احکام مدنی آزاد ومتقاضیان شرکت در مزایده می توانند 
5 روز قبل از موعود مقرر به این اجرا مراجعه تا اقدامات الزم جهت بازدید ساختمان 
مذکورانجام پذیرد. هزینه های مربوط به تشریفات و برگزاری این مزایده همگی برعهده 

محکوم علیه می باشد./
مهدی عسگری – دادستان عمومی وانقالب شهرستان لردگان

آگهیدرخواستگواهیحصروراثت

 95/2710 کالسه  به  درخواست  شرح  به   529 شناسنامه  دارای  مدانلو  عبدا... 
/1ش از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان شعبان مدانلو به ش ش 18482 در تاریخ 95/6/24  اقامتگاه دائمی 

خودبدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1-متقاضی پسر متوفی 

2-محمد علی مدانلو فرزند شعبان ش ش 212 صادره از ساری پسر متوفی 
3- خیر النساءمدانلو فرزند شعبان ش ش 42 صادره از ساری دختر متوفی

4- کبری مدانلو فرزند شعبان ش ش 745 صادره از ساری دختر متوفی 
5-فریده مدانلو فرزند شعبان ش ش 448 صادره از بهشهر دختر متوفی 
6-سودابه مدانلو فرزند شعبان ش ش 270 صادره از ساری دختر متوفی 
7-مهناز مدانلو فرزند شعبان ش ش 1727 صادره از ساری دختر متوفی 
8-فرحناز مدانلو فرزند شعبان ش ش 67 صادره از بهشهر  دختر متوفی 
9-صغری مدانلو فرزند شعبان ش ش 121 صادره از ساری دختر متوفی 

10-فاطمه مدانلو فرزند شعبان ش ش 518 صادره از ساری دختر متوفی 
11-زهرامدانلو فرزند شعبان ش ش 253 صادره از ساری دختر متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شدم. الف 806
مسئول دفتر حوزه اول شورای حل اختالف ساری 

متنآگهی

درپرونده شمارگان:9309983829800536 آقایان: یوسف جوانبخت فرزند سرتیپ، 
مسلم جوانبخت فرزند اسکندر، رامین شهریاری فرزند مهربان، مجید باقری فرزند احمد 
قلی و عارف نامداری فرزند فتاح متهم به سرقت شبانه مقرون به آزارازمنزل می باشند.

نظربه اینکه آقایان : یوسف جوانبخت فرزند سرتیپ،مسلم جوانبخت فرزند اسکندرو 
رامین شهریاری فرزند مهربان متواری هستند با توجه به صدور قراررسیدگی غیابی 
دراجرای تبصره ی 1 ماده ی 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وقت 
رسیدگی برای روزسه شنبه مورخه ی 1396/1/29 ساعت 08/30 صبح تعیین گردیده 
است. مقرراست جهت دفاع ازاتهام انتسابی درشعبه ی اول دادگاه کیفری یک شهرکرد 

حاضرودرصورت عدم حضوردادگاه به صورت غیابی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
سید علی جزایری فارسانی – مستشار شعبه ی اول دادگاه کیفری یک شهرکرد

آگهیابالغ650576

زاده  باباجان  امین  عاملی  مدیر  به  صنعت  مازیار  شرکن  شاکی   / خواهان 
به  خانی  سانی  محمدرضا  خوانده/متهم  طرفیت  به  دادخواستی  صورتی 
نموده  بابل  عمومی شهرستان شهرستان  دادگاه  تقدیم  وجه  مطالبه  خواسته 
واقع  بابل  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   8 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
در بابل ارجاع و به کالسه950576 ثبت و وقت رسیدگی آن 1396/03/01 
فوق  بودن خوانده  المکان  به علت مجهول  است.  تعیین شده   11:30 ساعت 
الذکر و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های 
انتشار  از  پس  /متهم  خوانده  تا  شود  می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی 
کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر شود.
مدیر شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی بابل – پور جعفر

آگهیاحضارمتهم

حسب محتویات پرونده شماره 95/341714/50105/12 شعبه نهم دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد آقای شیرولی بیرانوند فرزند شیر علی به اتهام جعل 
و استفاده از سند مجعول تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت و 
به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این 
شعبه حاضر و اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در مهلت تعیین شده 

تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید. 
دادیار شعبه نهم دادسرا عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – یونس آزاد پور .

آگهیابالغاجرائیهکالسه:9500260

بنشانی  محسن  فرزند  کالنترزاده  حسین  محمد  سید  آقای  به  بدینوسیله 
بدهکارپرونده   38 پالک  یاس  کوچه  سعدی  خیابان  کاروان  شهرک  شهریار 
گردد  می  ابالغ  نگردیده  شناخته  آدرس  برابرگزارش  که   9500260 کالسه 
مبلغ  سامان  وبانک  شما  بین   89/11/30-93866 بشماره  برابرسندرهنی  که 
783/998/963 ریال تا تاریخ 95/7/14 بدهکارمی باشید که براثرعدم پرداخت 
اجرائیه  قانونی  ازتشریفات  پس  نموده  اجرائیه  صدور  بستانکاردرخواست  وجه 
نامه  آئین   18 ماده  طبق  لذا  باشد  می  مطرح  اجراء  دراین  فوق  صادروبکالسه 
اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد ازتاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
گردد  ومنتشرمی  درروزنامه چاپ  نوبت  یک  فقط  است  اجرائیه محسوب  ابالغ 
ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ودرغیراینصورت بدون 

انتشارآگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد
.م.الف:22893

   مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهریار

متنآگهی

ذوالفقار  آقای  شکایت  حسب  شمارگان:9309983822400187  درپرونده 
رسولی پور فرزند کهزاد علیه آقایان: رامین رئیسی،مصطفی رضوی،محمدعلی 
به  نقلیه،توهین  ی  وسیله  با  ربایی  آدم  به  متهم  به  داوودی  ومحمد  بهرامی 

مأمورین دولت،شرب خمرمی باشند.
به  توجه  با  بوده  متواری  افراسیاب  فرزند  داوودی  محمد  آقای  اینکه  نظربه 
آیین  قانون   394 ی  ماده   1 ی  تبصره  دراجرای  غیابی  قراررسیدگی  صدور 
دادرسی کیفری مصوب 1392 وقت رسیدگی برای روز یک شنبه مورخه ی 
1396/01/27 ساعت 08/30 صبح تعیین گردیده است. مقرراست جهت دفاع 
یک شهرکرد حاضرودرصورت  کیفری  دادگاه  اول  درشعبه ی  انتسابی  ازاتهام 

عدم حضوردادگاه به صورت غیابی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
حیدرحسنی – مستشار شعبه ی اول دادگاه کیفری یک شهرکرد

آگهیاحضارمتهم

درپرونده کالسه 950779 این شعبه آقای حسن قائدی فرزند حسین و رحمان قائدی 
فرزند شیرعلی به اتهام معامله به قصد فرارازدین وتبانی برای تضییع حق دیگری تحت 
تعقیب قرارگرفته است باعنایت به مجهول المکان بودن متهم ودراجرای مقررات ماده 
174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری مصوب 1392 به 
نامبرده ابالغ  می گردد تا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشرآگهی به شعبه ی سوم 
دادیاری دادسرای عمومی وانقالب شهرکرد مراجعه وازاتهام انتسابی به خود دفاع نماید. 
ضمنا نامبرده حق دارند یک نفر وکیل به همراه داشته باشند. بدیهی است درصورت عدم 

حضورمطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
دفتر شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب شهرکرد

آگهیمفقودی

سند کمپانی سمند رنگ بژ مدل 1382 به شماره پالک 72-742م59و شماره بدنه 
82236262 و شماره موتور 32908222875 به نام قاسم قاسم پور مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط می گردد و مالک متعهد گردیده هر گونه بزه و سوء استفاده را برعهده 

خواهد گرفت.
بابلسر

مفقودی

انتظامی  شماره  به   1391 مدل  پارس  پژو  سواری  سبز  برگ   
شاسی  شماره  12490232831و  موتور  شماره  72به  ایران  799ط58 
از  و  گردیده  مفقود  قربانی  کلثوم  نام  NAAN01CA4CE276591به 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهیمفقودی
برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پیکان شماره شهربانی 688/62ب96 به 

شماره شاسی 0077450845 مفقود گردیده، فاقد اعتبار است.
بهشهر

مفقودی
 برگ سبز سواری پژو 206 آریان مدل 1390 به شماره انتظامی 544ط48ایران 72 به 
شماره موتور 14190039588 و شماره شاسی NAAP31EG0BJ248155به نام 

جهاندار مهدوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهیمفقودی
برگ سبز و شناسنامه خودرو وانت بار دو در شماره پالک 72-443و51 به شماره 
شاسی EG412845 و شماره موتور 118P0123397 به نام حسین بهجتی مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط میباشد و مالک هر گونه بزه و سوء استفاده را بعهده میگیرد.
بابلسر

در پایان راهپیمایی یوم ا... 22 بهمن قطعنامه ای در 13 
بند قرائت شد که در آن تاکید شده است: ملت انقالبی و 
بصیر ایران اسالمی امریکا را همچنان دشمن شماره یک 

خود می داند.
متن کامل این قطعنامه به این شرح است:

شکر و سپاس بی پایان خدای سبحان را که ملت شریف 
»رهبری«های  و  والیت  و  »اسالم«  نعمت  از  را  ایران 
حکیمانه و پیامبرگونه حضرت امام راحل  )رضوان ا... 
تعالی علیه( و خلف صالح و شایسته ایشان حضرت امام 
خامنه ای )مد ظله العالی( برخوردار ساخت تا در پرتو 
انقالب اسالمی و اندیشه الهی و منیع پیر روشن ضمیر 
جماران، ایران و ایرانی به عنوان پرچمدار احیای » تمدن 
اسالمی« و زندگی در سایه اسالم الگوی نجات بخش 
توجه  مورد  مدرن«  »جاهلیت  عصر  در  بشری  جامعه 

جهانیان قرار گیرد.
اینک در لحظات شورانگیز و شعورآفرین سالگرد پیروزی 
انقالب شکوهمند اسالمی و طلیعه ی سی و نهمین 
بهار عزت و آزادی و در شرایطی که طنین »مقاومت« 
و »استکبار ستیزی« ملت ایران و پیش روندگی انقالب 
اسالمی و استحکام نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، 
به مثابه یک نظام » قدرتمند«، » پیشرو« و »الگو«، بیش 
از هر مقطع تاریخی دیگر فروپاشی حاکمیت مستکبران 
و استقرار »حکومت جهانی مستضعفین« بر زمین را نوید 
باشکوه،  می دهد، ما شرکت کنندگان در راه پیمایی 
سراسری و دشمن شکن 22 بهمن ماه که در تقارن با ایام 
سوگواری و شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا 
)سالم ا... علیها( اهمیت معناداری یافته است، مواضع خود 
را با بانگ رسای توحیدی »ا... اکبر« و » خامنه ای رهبر« 

به جهانیان اعالم می داریم:
1- امت مومن و والیت مدار ایران، ضمن تجدید بیعت 
و میثاق استوار با آرمان های بلند بنیانگذار جمهوری 
اسالمی ایران، تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( را رمز موفقیت و تضمین پیش روندگی 
انقالب اسالمی دانسته و بر پایبندی و اعتقاد به اصل 
ماندگار و مترقی » والیت فقیه« به عنوان مبنای اساسی 

عزت و اقتدار ایران اسالمی تاکید می نماید.
2- ملت آگاه و رشید ایران اسالمی ، حفظ نظام اسالمی 

و اعتالی آن را بزرگترین معروف زمان و تضعیف این نظام 
دینی و مردمی را بزرگترین منکر زمان تلقی نموده و با 
تأسی به وصایای جاودان حضرت امام )ره( و رهنمودهای 
حکیمانه رهبر معظم انقالب اسالمی، ترویج روحیه و 
اندیشه انقالبی گری، پایبندی به مبانی و ارزش های 
اساسی اسالم و انقالب و حفظ همبستگی و »وحدت 
ملی« را تکلیف شرعی آحاد مردم، مسئولین و جناح های 
وفادار به انقالب و رکن رکین موفقیت ها و پیروزی های 
ملت ایران دانسته و هرگونه اقدام و عمل تفرقه افکنانه را 

شدیدا محکوم می نماید.
3- ملت انقالبی و دشمن شناس ایران اسالمی، ضمن 
بی اعتمادی مطلق به قدرت های سلطه گر و در راس 
آنها آمریکای جنایتکار، خشم و اعتراض خود را نسبت 
به بدعهدی ها و نقض مفاد توافقنامه »برجام« توسط » 
آمریکا« ابراز داشته و با محکوم کردن تالش های کاخ 

سفید برای وضع تحریم های جدید و ایجاد موج »اسالم 
ستیزی« و »ایران هراسی« با همراهی ارتجاع منطقه؛ از 
دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسالمی و هیأت 
نظارت بر اجرای برجام، می خواهد تا با اتخاذ مواضع 
قاطعانه و راه کارهای پیشگیرانه موثر، مقابله به مثل 

شجاعانه را در دستور کار قرار دهند.
4- ما مردم مقاوم و متحد ایران اسالمی، حفظ یکپارچگی 
و تمامیت ارضی سوریه، یمن و عراق و سایر کشورهای 
منطقه را تامین کننده امنیت و صلح پایدار دانسته و 
هرگونه اقدام در راستای تهدید امنیت ملی کشورهای 
منطقه و ایجاد تنش و بی ثباتی توسط استکبار جهانی و 

مرتجعین وابسته را شدیدا محکوم می نماییم.
5- مردم مسلمان و فهیم ایران، ضمن حمایت از جریان 
سیال »مقاومت اسالمی« منطقه، استمرار ظلم، تبعیض، 
محاصره، تحریم، اشغال اراضی و تجاوز به حقوق مسلمانان 

در هر نقطه از جهان بویژه جنایتهای آل سعود و آل 
خلیفه در یمن و بحرین را که با طراحی وحمایت آمریکا، 
انگلیس، رژیم صهیونیستی و ارتجاع منطقه صورت می 
پذیرد  محکوم نموده و با ابراز انزجار و مخالفت با ترویج 
خشونت، افراط گری، نفرت پراکنی و تروریسم در جهان، 
هرگونه کمک و حمایت از جریان های تکفیری تروریستی 
را دامن زدن به درگیری های میان امت اسالمی و کمک 
به پیشبرد سیاست های تجاوزگرانه و اشغالگرانه رژیم نژاد 
پرست صهیونیستی دانسته و بر تعیین سرنوشت ملت ها 
توسط خود آنان به عنوان اصلی ترین راه برقراری صلح و 

آرامش در منطقه تاکید می نماید.
6- ما مردم موحد و متحد ایران، با تاکید بر ضرورت 
اهتمام به وحدت و یکپارچگی صفوف امت اسالمی و 
تالش برای پایان دادن به اختالفات موجود، فلسطین 
را همچنان موضوع محوری جهان اسالم و مقاومت را 
تنها راه دست یابی ملت مظلوم فلسطین به حقوق خود 
دانسته و خواستار به کارگرفتن همه ظرفیت ها و امکانات 
جهان اسالم برای یاری رساندن به ملت مظلوم فلسطین 
و گروه های مبارز فلسطینی برای آزادی سرزمین های 

اشغالی از چنگ رژیم غاصب صهیونیستی می باشیم.
7- ما شرکت کنندگان در این راهپیمایی باشکوه، با اعتقاد 
به تحقق وعده الهی و اطمینان به این مهم که ماهیت ضد 
انسانی، نژاد پرستانه و تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی در 
نهایت منجر به نابودی و اضمحالل این رژیم جنایتکار 
خواهد شد. تالش برخی رژیم های وابسته به استکبار 
جهانی برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را 
که ارمغانی جز رسوایی و ناامنی برای آنها در بر ندارد  

محکوم می نماییم.
8- ملت انقالبی و بصیر ایران اسالمی »امریکا« را همچنان 
»دشمن شماره یک« خود دانسته و با تاسی به منویات و 

هشدارهای مقام معظم رهبری )مدظله العالی( برای جهاد 
کبیر و مقابله با راهبرد رخنه و نفوذ دشمن در ارکان نظام 
و تضعیف اراده ملی، تالش ها و اقدامات نهادهای امنیتی 
و اطالعاتی در تحقق یافتن امنیت ملی ممتاز در کشور و 
منطقه پرآشوب فعلی را مورد تحسین قرار داده و آمادگی 
خود را برای رویارویی عاشورایی برابر هر تهدید احتمالی 

اعالم می دارد.
و  مقاومتی  اقتصاد  ایران،  سرافراز  و  رشید  ملت   -9
تالش همه جانبه برای اقدام و عمل به آن را نسخه 
نجات بخش کشور برای عبور موفق و افتخارآمیز از 
دیکتاتوری  و  سلطه  نظام  ظالمانه  تحریم های  دام 
کارگزاران  و  مسئولین  از  و  دانسته  اقتصادی  مدرن 
کشور می خواهد با اتکال به خدای متعال و اعتماد 
به ظرفیت های سرنوشت ساز درونی و جوانان خالق 
و کارآفرین، نهادینه سازی رویکرد مدیریت جهادی 
تولید ملی و تقویت ساخت  انقالبی در صحنه ی  و 
با  هوشمندانه  و  داده  قرار  کار  دستور  در  را  درونی 
برای تسلط  امید دشمن  مسدود نمودن روزنه های 
بر اقتصاد ایران اسالمی و وابسته ساختن آن، اهداف 
با شکست  را  آنان  فریبکارانه  و شیوه های  شیطانی 

مواجه سازند.
10- امت غیور و غیرتمند ایران اسالمی، ضمن تاکید بر 
اصل غیرقابل مصالحه و مذاکره بودن امنیت جمهوری 
اسالمی ایران، اقتدار موشکی را نماد قدرت بازدارندگی ، 
تضمین امنیت ملی و خط قرمز دفاعی خود، و تداوم روند 
قدرت افزایی و ارتقای توان موشکی و توسعه توانمندی 
های دفاعی را حق مردم ایران براساس حقوق بین الملل و 
منشور ملل متحد دانسته و هرگونه مداخله در این زمینه 
را نقض قواعد آمره حقوق بین الملل و خارج از صالحیت 

هر کشور و نهادی می داند.

11- ملت وفادار و فداکار ایران اسالمی، با قدردانی از 
مسئوالن نظام، قوای سه گانه و همه کسانی که مجاهدانه 
و خالصانه در تالش برای خدمت به انقالب و میهن عزیز 
هستند و تاکید بر ضرورت مسئولیت پذیری مدیران و 
پاسخگویی صادقانه به مطالبات مردم- به ویژه قشر جوان 
آینده ساز کشور- در زمینه اشتغال و معیشت از همه 
محترم می خواهد همت  دولت  بخصوص  ها  دستگاه 
جهادی و قاطعیت انقالبی را دستور کار خود قرار داده و با 
کوتاه کردن دست غارتگران بیت المال و مسدود نمودن 
روزنه های تبعیض و رانت خواری و ناکام گذاردن توطئه 
دشمن در ایجاد فضای یاس و ناامیدی، ضمن دوری از 
شعارزدگی، برای ارتقا و بهبود شرایط اقتصادی کشور گام 

های عملی، عینی و موثر بردارند.
با  اسالمی،  ایران  پرور  شهید  و  مجاهد  ملت   -12
گرامیداشت یاد و خاطره حماسه آفرینی های شهیدان 
گرانقدر انقالب اسالمی و رادمردان دفاع مقدس و مدافع 
ایثارگر حادثه  حرم و همچنین آتش نشانان فداکار و 
ساختمان پالسکو، تکریم و تجلیل جانبازان، ایثارگران و 
خانواده های معظم آنان را وظیفه دائمی خود دانسته و از 
مسئوالن و دستگاه های مختلف می خواهد با برافراشته 
نگه داشتن پرچم ایمان، جهاد و مقاومت در حاکم ساختن 

فرهنگ ایثار و شهادت، از هیچ تالشی دریغ ننمایند.
با  ایران،  شناس  موقعیت  و  هوشیار  ملت   -13
جمهوری  ریاست  آینده  انتخابات  اهمیت  از  آگاهی 
کارآمد  الگوی  را  انتخابات  شهر،  اسالمی  شورای  و 
تاکید  با  و  دانسته  کشور  در  دینی  ساالری  مردم 
و  ها  توطئه  برابر  همگانی  هوشمندی  ضرورت  بر 
ترفندهای فریبنده و پیچیده دشمن حضور حماسی 
و مشارکت گسترده خود در انتخابات اردیبهشت ماه 
انقالب اسالمی و تقویت  با  سال 96 را تجدید عهد 
اقتدار و صالبت ملت و نظام دانسته و از داوطلبین 
محترم می خواهد با رعایت تقوای سیاسی و موازین 
قانونی و تعمیق فضای همدلی و  شرعی، اخالقی و 
برادری، زمینه برگزاری انتخاباتی حداکثری، پرشور 
و  خارجی  دشمنان  و  ساخته  فراهم  را  انقالبی  و 
بدخواهان داخلی را در رسیدن به اهداف شوم خود 

ناامید سازند.

فجر 95؛ حماسه ایران انقالبی

قطعنامه پایانی؛ آمریکا همچنان دشمن شماره یک

بهره برداری دولت از طرح های مختلف در دهه فجر 
انقالب اسالمی حکایت از آن دارد که کاهش شکاف 
رفاهی مناطق محروم کشور در مقایسه با سایر استان ها 

اولویت اصلی دولت تدبیر و امید است.
دولت یازدهم در سه سال و اندی گذشته بیش از 30 
سفر به استان های مختلف کشور با پیگیری جدی 

طرح ها برای عملیاتی شدن آنها داشت.
هر چند که پیش از این و در دولت های نهم و دهم، 
سفرهای استانی به شکل ویژه ای و بسیار پرشمارتر 
برآیند کلی  اما  پیگیری می شد  از شیوه کنونی آن 
بدون  عمرانی  ی  پروژه  هزاران  ،تصویب  سفرها  آن 
کارشناسی و مبتنی بر تصمیم های هیجانی و احساسی 
بود که موجب شد تا پروژه های ناتمام در سطح ملی 

به یک مشکل اساسی برای دولت یازدهم تبدیل شود.
»حسن روحانی« رییس جمهوری از نخستین ماه های 
دولت یازدهم، نخست شیوه این سفرها را تغییر داد و 
کاستی های هر استان را پیش شرط کلنگ زنی پروژه 
های های استانی قرار داد. در این سفرها اعضای هیات 
دولت نیازهای خاص هر استان و میزان شاخص های 

توسعه منطقه را ارزیابی کرده و نسبت به کلنگ زنی 
پروژه های مختلف اقدام کردند.

از عمر  از سه سال و چند ماه  با گذشت بیش  حال 
دولت تدبیر و آغاز بهره برداری از طرح های مختلف 
آن  شاهد   ، بنایی  زیر  و  درمانی  فرهنگی،  اقتصادی، 
هستیم برخالف ادعای بسیاری از منتقدان، نگاه دولت 
تدبیر و امید به مناطق محروم کشور ویژه بوده و هدف 
آن کاهش شکاف رفاهی مردم مناطق محروم نسبت به 
سایر نقاط کشور است . رییس جمهوری و بیش از 10 
نفر از وزیران کابینه در دهه فجر انقالب اسالمی به نقاط 
مختلف کشور سفرهای داشتند.  روحانی همزمان با آغاز 
دهه فجر انقالب اسالمی برای افتتاح چند پروژه مهم 
صنعتی و تولیدی دراستان البرز، وارد این استان شد. 3 
پروژه بزرگ صنعتی شامل افتتاح خط تولید »فروکتوز«، 
»گلوگز« و »گلوتن ذرت« و فاز توسعه ذخیره سازی 
و نگهداری غالت در سیلو همزمان به حضور رییس 

جمهوری در استان ها به بهره برداری رسید. 
وزیران،  از  زیادی  شمار  جمهوری  رییس  بر  افزون 
معاونین و مدیران ارشد دولت تدبیر و امید نیز با سفر 

به استان های مختلف ضمن دیدار با مردم طرح های 
فراوانی به بهره برداری رساندند. 

»عباس اخوندی« وزیر راه و شهرسازی، »محمد رضا 
نعمت زاده« وزیر صنعت، معدن و تجارت،»سید حسن 
قاضی زاده هاشمی« وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، »سید محمد علوی« وزیر اطالعات، »محمود 
فضلی«  رحمانی  »عبدالرضا  ارتباطات،  وزیر  واعظی« 
وزیر کشور و » فخرالدین احمدی دانش آشتیانی« وزیر 
آموزش و پرورش از جمله اعضای کابینه دولت تدبیر و 

امید بود که به استان های مختلف کشور سفر کردند. 
استان های محروم اولویت اول طرح های استانی 

هر چند منتقدان در سه سال گذشته تالش کردند تا 
این ذهنیت ایجاد کنند که دولت یازدهم نسبت به دولت 
های های گذشته کمتر به مناطق محروم توجه دارد اما 
راه اندازی و بهره برداری از طرح های مختلف در روزهای 
دهه فجر انقالب اسالمی حکایت از آن دارد که دولت 
تدبیر و امید در سه سال گذشته برنامه ویژه ای برای 

توسعه همه جانبه مناطق محروم داشته است. 
نگاه آماری به طرح های های دولت تدبیر و امید حکایت 

از آن دارد که در 10 روز گذشته بیشترین بهره برداری 
طرح های ناتمام، مربوط به استان هایی بوده که از لحاظ 

شاخص های توسعه در سطح پایینی قرار دارند. 
که  هایی  استان  از  یکی  عنوان  به  کردستان  استان 
میانگین شاخص توسعه در آن پایین تر از میانگین 
کشوری است در دهه فجر شاهد بهره برداری از یک 
هزار و 328 طرح در حوزه های مختلف بود. این طرح ها 
در حوزه های ورزش، کشاورزی، درمان، راه و شهرسازی 
و خدمات عمومی بوده که گام مهی در توسعه همه 
جانبه این استان محسوب شود.  پس از آن ، خراسان 
شمالی به عنوان یکی از مناطق کمتر توسعه یافته کشور 
از لحاظ شاخص های توسعه ، در دهه فجر شاهد افتتاح 

نزدیک به یک هزار پروژه در زمینه های مختلف بود .
وزارتخانه های راه و شهرسازی، نیرو، بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و وزرش و امور جوانان 
دارای بیشترین فراوانی طرح را در این استان از آن خود 
کردند ، استان های همدان با 929 طرح، گیالن 734 
طرح، آذربایجان غربی476 و استان لرستان با 239 طرح 

در جایگاه های بعدی قرار دارند. 

é  سالمت و مسکن اولویت طرح های دولت
در  شکوفایی  بستر  شدن  فراهم  و  زدایی  محرومیت 
مناطق محروم کشور یکی از مهمترین سیاست های 
از  از سه سال  با گذشت بیش  دولت یازدهم است و 
روی کار آمدن این دولت اتفاقات خوبی در این راستا در 

مناطق مرزی و محروم افتاده است.
سالمت که به عنوان یکی از مهمترین شاخصه های 
رفاهی یک کشور در دولت تدبیر و امید جایگاه ویژه ای 
پیدا کرد، در شمار طرح هایی قرار گرفت که بیشترین 
میزان فراوانی در بهره برداری از طرح ویژه در مناطق 
محروم داشت.  در ایام دهه فجر انقالب افزون بر بخش 

درمان وزارت راه و شهرسازی نیز یکی از فعال ترین 
وزارتخانه ها در راه اندازی طرح های مختلف بود. بعد از 
این وزارتخانه جهاد کشاورزی، ورزش و امور جوانان، نیرو 
و صنعت، معدن و تجارت نیز طرح های فراوانی در دهه 
فجر انقالب افتتاح کردند.  الزم به ذکر است که بیشتر 
طرح های افتتاح شده در دهه فجردر جریان سفر رییس 
جمهوری یا وزیران و معاونان وی در سه سال گذشته 
کلنگ زنی شده بود. این سرعت عمل دولت در بهره 
برداری از طرح های عمرانی، رفاهی و درمانی، نشان از 
آن دارد که این طرح ها حاصل تالش و برنامه ریزی 

دولت تدبیر و امید در سه سال گذشته است.

نگاهی به طرح های افتتاح شده دولت در دهه فجر؛

محرومیت زدایی راهبرد اصلی پروژه های استانی دولت 
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80 درصد طالق ها در پنج سال اول رخ می دهد

 رئیس سازمان بهزیستی گفت: طبق بررسی ها، 80 درصد طالق ها در 
پنج سال اول زندگی رخ می دهد و این موضوع از آماده نبودن زوجین 

برای تشکیل زندگی حکایت دارد.
انوشیروان محسنی بندپی افزود: ظرفیت نقدپذیری در افراد جوان و برای 
تشکیل زندگی در مقایسه با سال های گذشته بسیار کاهش یافته است که 
سازمان بهزیستی تالش دارد با اجرای برنامه هایی این مهم را ارتقا دهد. 

وی اظهارکرد: بر این اساس این سازمان با همکاری وزارت آموزش و 
پرورش طرحی با عنوان › نظام مراقبت های اجتماعی دانش آموزان › با 

همکاری پنج دستگاه دیگر اجرا می کند. 
ارتقای  بحث  کودکی  دوران  از  طرح  این  در  افزود:  بندپی  محسنی 
مراقبت های اجتماعی در دستور کار قرار می گیرد و عالوه بر آن مداخالت 

بهنگام و مشاوره های الزم نیز ارائه خواهد شد. 
رئیس سازمان بهزیستی گفت: در مناطق حاشیه نشین کشور عالوه بر 
احداث پایگاه خدمات اجتماعی، یک وعده غذای گرم نیز در مهدهای 

کودک این مناطق سرو می شود. 
وی بیان کرد: افراد ساکن در مناطق حاشیه نشین به لحاظ اقتصادی و 
جسمی آسیب پذیر هستند و باید اقداماتی از سوی دستگاه های متولی 

در این خصوص انجام گیرد. 
این مسئول با اشاره به فعالیت 2 هزار کمپ اعتیاد در کشور گفت: تالش 
می شود مراکز دچار مشکل در مناطق پرخطر و نیازمند نیز با اعمال 

شاخص هایی به فعالیت خود ادامه دهند. 
وی ابراز کرد: تا کنون از فعالیت 400 کمپ اعتیاد غیر مجاز در کشور 
جلوگیری شده است و در صورت دریافت گزارش هایی مبنی بر نبود 

استانداردها، اقدامات الزم انجام می شود. 
رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: بر این اساس امسال در مراکز 
نگهداری، حدود 12 هزار معتاد پذیرش شده اند و برای اولین بار نیز مرکز 
نگهداری اقامتی کودکان زیر 17 سال به صورت نمونه در سیستان و 

بلوچستان برای دختران و پسران راه اندازی شده است. 
به گفته وی، اعتیاد در زنان شیوع یافته است که باید نسبت به کنترل آن 
اقدام شود و عالوه بر آن باید از زنانه شدن آسیب های اجتماعی جلوگیری 

و آن را کنترل کرد.

خون  بازی دختران؛ آسیبی جدید

دکترمجید ابهری  آسیب شناس و متخصص علوم رفتاری گسترش 
اینترنت و افزایش کاربران آن، مخصوصا در بین نوجوانان و جوانان بدون 
بسترسازی فکری و فرهنگی موجب ورود آسیب های مختلف از فضای 
مجازی به زندگی حقیقی می شود و در این میان، نوجوانان و جوانان 
به عنوان آسیب پذیرترین اقشار اجتماعی در معرض خطر سرایت این 

ویروس های فرهنگی و اجتماعی است.
دکتر ابهری جدیدترین آسیب این فضا خون بازی و خون خوری بین 
نوجوانان، مخصوصا دختران به خبر آنالین گفت: متاسفانه باال رفتن سطح 
خشونت در جامعه هم سو با گرفتاری های مختلف والدین که مانع از 
روابط نزدیک و صمیمانه با فرزندان می شود، بستر سرایت این عوارض را 

آسان تر کرده و تقویت می نماید.
دختران نوجوان بین سنین 13 تا 18 سال با ایجاد خراش و زخم در بدن 
خود، مخصوصا دست هایشان و نگاه کردن به خون و حتی گاهی اوقات 
خوردن آن! به نوعی از آرامش عصبی می رسد. که این حالت کاذب ناشی 
از رشد پرخاشگری به دلیل روابط سرد خانوادگی، تحقیر بوده که در 
سنین بلوغ در قالب درگیری های لفظی، گریه های ممتد، سکوت و انزوا 

خود را نشان می دهد. 
نماد این حرکت ناشایست فردی فاسد به نام مرلین که خواننده غربی 
است ، می باشد که اساسا دارای تعادل روانی و عقلی نیست. وی در روی 
صحنه اجرا و در مقابل چشم تماشاچیان، ضمن خون بازی خون خود را 
می خورد و تماشاچیان که اکثریت آنها نوجوان و جوان هستند از اون 

پیروی می کنند. 
صحنه های دلخراش این گونه حرکات در فضای مجازی در گروه های 
مختلف در دسترس فرزندان ما قرار می گیرد. دختران جوان به خاطر غرور 
کاذب و عقب نماندن از دوستان اقدام به خودزنی و خون بازی می کنند 
که با تکرار آنها سطح خشونت، پرخاشگری و قصاوت قلبی در آنها به طرز 

چشمگیری رشد می یابد.
خانواده ها باید با ایجاد روابط صمیمانه با فرزندان و صرف وقت برای آنها 
مخصوصا در دوران بلوغ اجازه ندهند فرزندان آنها با کاستی های عاطفی 
مواجه شوند. همچنین نهادهای آموزشی و فرهنگی مخصوصا آموزش و 
پرورش باید با برگزاری جلسات مشاوره و روشنگری، خال آموزش های 
خانوادگی را پر کند. بر اساس اظهارات یکی از مسئولین برای هر 15 دانش 
آموزان یک مشاور در مدارس حضور دارد که با چند ساعت در هفته قادر 
به انجام کارهای موثر نخواهد بود. استفاده از روانشناسان و مشاوران در 
مدارس، آموزش های ضروری برای کاربرد فضای مجازی در رسانه ها به 
ویژه صدا و سیما توسعه فضای نشاط و شادی اجتماعی به خصوص برای 
دختران جوان و نوجوان اهرم های اصلی در کوتاه مدت برای پیشگیری از 

رشد این فاجعه و توسعه آن است.

رتبه بندی شرکت های تعاونی کلید خورد

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون از اجرای طرح رتبه 
بندی شرکت های تعاونی از 15 اسفند خبرداد و گفت: در فاز نخست 

اجرای طرح، 500 شرکت تعاونی رتبه بندی می شوند.
مهدی حسین نژاد در گفتگو با مهر، با اشاره به اینکه صندوق ضمانت 
سرمایه گذاری تعاون بزرگترین صندوق ضمانتی و حمایتی در خاورمیانه 
است گفت: با استناد به اصل 44 قاون اساسی مبنی بر حمایت دولت 
از تشکیل و توسعه تعاونی ها با روش هایی چون تخفیف مالیاتی و ارائه 
تسهیالت اعتباری، این صندوق ضمن تضمین معامالت، انواع ضمانت 
نامه ها از جمله اعتباری، گمرکی، ُحسن انجام کار و شرکت در مناقصه 

و مزایده را برای تعاونی ها صادر می کند.
وی با بیان اینکه 70 درصد پرتفوی صندوق به شرکت های تعاونی  و 30 
درصد آن نیز به شرکت های غیرتعاونی، کارآفرینی، شرکت های دانش 
بنیان و طرح های کوچک اختصاص می یابد، گفت: در بخش ضمانت 
نامه های اعتباری برای تسهیالت تا سقف 500 میلیون تومان تا 100 

درصد مبلغ تسهیالت، توسط صندوق ضمانت می شود.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون افزود: در تسهیالت 
باالی 500 میلیون تومان نیز برای مناطق کمتر توسعه یافته تا 80 
درصد اصل و سود تسهیالت و برای مناطق توسعه یافته تا 70 درصد 

اصل و سود تسهیالت توسط تضمین می شود.
حسین نژاد، از آغاز طرح رتبه بندی شرکت های تعاونی از 15 اسفند 
خبرداد و گفت: در فاز اول شرکت های تعاونی و در فاز بعدی شرکت های 

غیر تعاونی رتبه بندی خواهند شد.
وی با تشریح جزئیات طرح رتبه بندی شرکت های تعاونی گفت: این 
رتبه بندی کامال اختیاری است اما صندوق ضمانت سرمایه گذاری، از 
زمان اجرای این طرح، خدمات خود را فقط به شرکت هایی ارائه می دهد 

که در طرح رتبه بندی شرکت کنند.
حسین نژاد با اشاره به فعالیت حدود 110 هزار تعاونی در سطح کشور 
و چگونگی رتبه بندی آنها افزود: در زمان آغاز طرح، در مرحله اول با 
همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 500 شرکت تعاونی رتبه 
بندی می شوند و هر سه ماه یکبار رتبه شرکت ها تجدید نظر و تغییرات 
احتمالی اعمال می شود. سپس در مراحل بعدی شرکت هایی که اعالم 

آمادگی کنند مشمول طرح خواهند شد.

ثبت اطالعات 54 میلیون ایرانی 
در سامانه سیب وزارت بهداشت

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: تا کنون 
اطالعات 54 میلیون نفر از مردم در سامانه سیب 
دیگر  سامانه  دو  در  دیگر  نفر  میلیون  و شش 

بهداشتی در استان های کشور ثبت شده است.
پنجمین  و  بیست  در  سیاری  اکبر  علی  دکتر 
های  دانشکده  و  ها  دانشگاه  روسای  اجالس 
علوم پزشکی کشور در بندرعباس، خاطرنشان 
کرد: ساالنه حدود 50 تا 70 هزار نوزاد در کشور 
بر اثر اختالالت ژنتیکی که منجر به اختالالت 
متابولیک و معلولیت خواهد شد،  یا  آناتومیک 
قابل  آنها  از  درصد   50 که  شوند  می  متولد 

پیشگیری است.
ملی  سند  اجرای  اهمیت  بر  تاکید  ضمن  وی 
غیرواگیر در  بیماری های  و کنترل  پیشگیری 
کشور، گفت: خوشبختانه زنجان به عنوان یکی 
از استانهای نمونه توانسته است که این برنامه را 
در تمامی شهرها اجرا کند و تا کنون برای 48 
هزار نفر خطرسنجی انجام شده که بر اساس آن 
عوامل خطر بروز بیماری های غیرواگیر به عنوان 
عامل 76 درصد از مرگ و میر مردم، مشخص می 
شود. سیاری از روسای دانشگاه ها و دانشکده های 
علوم پزشکی خواست تا سامانه یکپارچه سالمت 
های  بیماری  کنترل  و  پیشگیری  ملی  و سند 
به طور جدی در دستور کار خود  را  غیرواگیر 
قرار دهند. وی با اشاره به فرایند تدوین برنامه 
عملیاتی سال 96، به مقایسه آماری برنامه ها در 
سال 95 و 96 و اهداف کمی و کیفی آن، رئوس 
برنامه های اولویت دار معاونت بهداشتی در سال 

آینده پرداخت.
در  آینده  سال  برای  کرد:  خاطرنشان  سیاری 
تدوین  عملیاتی  برنامه   215 بهداشت  معاونت 
برای  باید  پزشکی  علوم  دانشگاه های  و  شده 
و  مشخص  برنامه های  اهداف،  این  به  رسیدن 

دقیقی داشته باشند.
بنابر اعالم وب دا، معاون بهداشت وزارت بهداشت 
در پایان، از نظم و انضباط به عنوان پایه و اساس 

پیشبرد اهداف و برنامه های عملیاتی یاد کرد.

متوسط آموزش هر معلم در سال 
آینده 70 ساعت خواهد بود

رئیس مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و فناوری 
افزایش  از  پرورش  و  آموزش  وزارت  اطالعات 
برگزاری دوره های ضمن خدمت فرهنگیان در 
سال آینده خبر داد و گفت: در تالش هستیم تا 
هر معلم به طور متوسط 70 ساعت آموزش در 

سال داشته باشد.
ریزی  برنامه  مرکز  رئیس  چهاربند  اسفندیار 
نیروی انسانی و فناوری اطالعات وزارت آموزش 
و پرورش  در خصوص دوره های ضمن خدمت 
فرهنگیان به فارس گفت: امسال سقف حضور 
فرهنگیان در دوره های ضمن خدمت 26 میلیون 

نفر ساعت بود.
جاری  سال  در  اینکه  به  توجه  با  افزود:  وی 
ضرورت داشت دوره های بیشتری برای معلمان 
برگزار شود، لذا تاکنون 45 میلیون نفر ساعت 
نشان  که  کرده ایم  برگزار  خدمت  ضمن  دوره 
آن  از  بیشتر  ساعت  نفر  میلیون   19 می دهد 

چیزی که باید برگزار می شد، انجام دادیم.
چهاربند با اشاره به افزایش آموزش معلمان در 
سال آینده، خاطرنشان کرد: امیدواریم تا در سال 
آینده زمان آموزش ضمن خدمت فرهنگیان را 
به 75 میلیون نفر ساعت برسانیم تا هر معلم به 
طور متوسط بتواند 70 ساعت از آموزش ضمن 
خدمت بهره مند شود. وی تصریح کرد: در تالش 
افزایش دوره های ضمن خدمت  هستیم ضمن 
برای فرهنگیان، دوره های آموزشی الکترونیکی را 
هم افزایش دهیم، ضمن اینکه توجه به برگزاری 
با  هنرستان ها  دبیران  برای  آموزشی  دور های 

توجه به داشتن کارگاه ها، ضروری است.

ایران یکی از کشورهای پیشتاز در 
تولید داروهای بیماران خاص است

ملی  بنیاد  فرهنگی  برنامه ریزی  دفتر  مدیرکل 
نخبگان گفت: ایران یکی از کشورهای پیشتاز در 

تولید داروهای بیماران خاص است.
منصور انبیاء  در مراسم تجلیل از افتخارآفرینان 
و  تعلیم  داشت:  اظهار  رضوی  خراسان  علمی 
ویژه ای  اهمیت  از  )ع(  اهل بیت  نظر  از  تربیت 
مفاخر  و  مردم  عالوه بر این،  و  است  برخوردار 
خراسان به منویات ائمه اطهار )ع( در خصوص 
فعالیت در عرصه های علمی جامه عمل پوشاندند.

و  مفاخر  همه  بی تردید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دانشمندان خراسان در سنین کم به کسب علوم 
مختلف با همراهی معلمان پرداختند گفت: در 
این راستا امام خمینی )ره( معلمان را همچون 
پروردگار  را  اول  معلم  ایشان  برشمردند،  انبیاء 
عنوان کردند که این امر اهمیت نقش معلمان را 
اعالم می کند.  مدیرکل دفتر برنامه ریزی فرهنگی 
اینکه  عالوه بر  امروز  افزود:  نخبگان  ملی  بنیاد 
ایران یکی از کشورهای پیشتاز در عرصه تولید 
داروهای خاص است، در عرصه های مختلف نیز 

پیشرفت های بسیاری دارد.
وی دانش آموزان را عامل توسعه کشور برشمرد 
و اضافه کرد: اینکه برخی از افراد معتقدند، بیشتر 
جوانان فارغ التحصیل بیکار هستند این امر تفکر 
شیطانی بوده و نتیجه ای جز ناامیدی در کشور را 
ندارد درحالی که باید روح امید را در جامعه دمید.

انبیاء سرمایه های جغرافیایی را متعلق به مردم 
به ویژه نسل جوان برشمرد و بیان کرد: امیدوارم 
زمینه الزم برای فراهم شدن امکانات برای ارتقای 

دانش آموزان ایجاد شود. 

خبرخبر

وزیـر بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی 
تحریم هـای  بـه  دولـت  اینکـه  بیـان  بـا 
ظالمانـه هسـته ای علیه مردم ایـران خاتمه 
داد،گفـت: دولـت در اقدامـی مهـم موفـق 
شـد تولیـد و صـادرات نفـت را بـه سـطح 
پیـش از تحریم ها برسـاند و دسـتاوردهای 

هسـته ای را حفـظ کنـد.
جمع  در  هاشمی  قاضی زاده  دکتر حسن   
اینکه  بیان  با  بندرعباسی،  نمازگزاران 
موفقیت های دولت تدبیر و امید در حوزه 
بهداشت و درمان با اعتماد مردم به دولت، 
همکاری ارکان مختلف کشور و پشتیبانی 
است،  آمده  دست  به  رهبری  معظم  مقام 
اظهار کرد: 11 میلیون نفر به طور رایگان 
زیر پوشش بیمه سالمت قرار دارند و هزینه 
به  دولتی  بیمارستان های  در  بستری  های 

شدت کاهش یافته است.
وی در تشریح موفقیت های دولت در عرصه 
در  دوم  رتبه  کسب  کرد:  تصریح  جهانی 
مهندسی،  التحصیالن  فارغ  تعداد  سرانه 
رتبه سوم در میزان رشد علمی کشور، رتبه 
پنجم در ایجاد اشتغال با 700 هزار شغل، 
توان  هفتم  رتبه  نانو،  فناوری  ششم  رتبه 

فناوری  در  یازدهم  رتبه  نظامی،  قدرت  و 
هوافضا و رتبه چهارم در فناوری هسته ای 
در مقیاس جهانی، گنجینه های موفقیت و 

ارزشمند کشور هستند.
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
با بیان اینکه دولت به تحریم های ظالمانه 
داد،  خاتمه  ایران  مردم  علیه  هسته ای 
موفق  مهم  اقدامی  در  دولت  کرد:  تصریح 
سطح  به  را  نفت  صادرات  و  تولید  شد 

دستاوردهای  و  برساند  ها  تحریم  از  پیش 
هسته ای را حفظ کند.

قاضی زاده هاشمی با اشاره به اینکه دولت 
به بحران اقتصادی و رکود تورمی بی سابقه 
پایان داد، اضافه کرد: دولت، رشد اقتصادی 
منفی 6.8 درصدی در سال 91 را به مثبت 
7.4 درصد در شش ماهه نخست سال 95 
رساند و تورم 40 درصدی در سال 92 را 
ماه سال 95  از 9 درصد در دی  به کمتر 

رساند.
افزود:  برجام  مثبت  آثار  به  اشاره  با  وی 
بزرگ  های  قدرت  بین  شد  موجب  برجام 
با  هراسی  ایران  طرح  و  فاصله  تندروها  و 

شکست روبرو شود.
که  هرچند  افزود:  هاشمی  زاده  قاضی 
تا  ولی  شدیم  خارج  رکود  از  حدودی  تا 
رسیدن به شرایط مطلوب فاصله زیادی در 

پیش داریم.
نظام  گسترده  خدمات  به  اشاره  با  وی 
اکنون  کرد:  خاطرنشان  کشور  در  سالمت 
 3 از  کمتر  روستاها  در  بستری  خدمات 
درصد و در شهرها کمتر از 6 درصد است 
که این موضوع نشان دهنده موفقیت نظام 

سالمت در کشور است.
سال  سه  در  اینکه  بیان  با  هداشت  وزیر 
تومان  میلیارد   250 از  بیش  گذشته 
هرمزگان  درمان  و  بهداشت  بخش  در 
تخت  هزار  کمبود  به  اشاره  با  شد،  هزینه 
آینده  در  گفت:  هرمزگان،  در  بیمارستانی 
ای نزدیک 3 بیمارستان مجهز در هرمزگان 
ساخته و 150 طرح بهداشتی و درمانی نیز 

اجرا می شود.

وزیر بهداشت: 

برجام طرح ایران هراسی را با شکست روبرو کرد

وزیر علوم از تحصیل 52 هزار دانشجوی خارجی 
در کشور خبر داد و گفت: با راه اندازی طرح سامانه 
خارج  و  داخل  دانشجویان  تمامی  دانشجویی، 
می توانند به صورت الکترونیکی خدمات خود را 

دریافت کنند.
به گزارش پیام زمان، دکتر محمد فرهادی در 
از طرح سامانه دانشجویی که   مراسم رونمایی 
اظهار کرد:  برگزار شد،  در سازمان دانشجویان 
براساس اسناد باالدستی دولت باید الکترونیک 
زمینه مستثنی  این  در  نیز  علوم  وزارت  باشد. 
نبوده و در زمینه های مختلف خدمات الکترونیکی 
ارائه می دهد. در واقع این خدمات از اوایل دولت 

تدبیر و امید شروع و انجام امور کارها به سرعت 
پیش رفت.

استقرار  راستای  در  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
سال  را  امسال  علوم  وزارت  الکترونیک،  دولت 
در  و  کرد  نام گذاری  الکترونیک  دولت  استقرار 
شده  انجام  کارهایی  نیز  مختلف  زمینه های 
ماه  به طوری که در حوزه آموزش چند  است 
پیش سامانه الکترونیک مستقر شد و بسیاری از 

اطالعات به صورت الکترونیک ارائه می شود.
فعالیت های  کرد:  تاکید  همچنین  علوم  وزیر 
معاونت اداری مالی وزارت علوم نیز به صورت 
سازمان  همچنین  و  می شود  ارائه  الکترونیکی 

سنجش آموزش کشور و سازمان امور دانشجویان 
حوزه  رجوع ترین  ارباب   پر  از  یکی  عنوان  به 
وزارت علوم توانست خدمات خود را به صورت 

الکترونیکی ارائه بدهد.
فرهادی  با اشاره به تحصیل 52 هزار دانشجوی 
مجموع  با  کرد:  خاطرنشان  کشور  در  خارجی 
هزار   52 حدود  جامعه المصطفی  دانشجویان 
که  دارد  وجود  کشور  در  خارجی  دانشجوی 
همه این دانشجویان به گونه ای با سازمان امور 
با  خوشبختانه  که  هستند  مرتبط  دانشجویان 
راه اندازی سامانه فوق عالوه بر اینکه ارائه خدمات 
به این افراد آسان تر می شود نوعی نظام جامع 
اطالعات را نیز در حوزه آموزش می توانیم داشته 

باشیم.
دکتر محمد فرهادی در حاشیه مراسم این  در 
جمع خبرنگاران توضیحی درخصوص اعتراض 
 2030 سند  به  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
اظهار کرد: 2030 سند نیست بلکه یک بیانیه 
است که براساس این سند آموزش برای همه در 
مرحله دوم قرار دارد و یونسکو از سال 2000 تا 
2015 آن را مطرح کرده بود و عنوان سال های 

2015 تا 2030 را آموزش کیفی همگانی برای 
همه و در همه جا نام نهاده بود.

وی در ادامه تصریح کرد: البته نامگذاری فوق این 
طور نیست که صرفاً آموزش سوادی باشد در واقع 
2030 در قالب بیانیه به وزرای آموزش و پرورش 
اعالم و کار آن شروع شد. یک سال پیش نیز 
در کره جنوبی در این زمینه بحث کردند و وزیر 
آموزش و پرورش در خصوص آن گفته بود که در 

قالب اسناد خودمان انجام خواهیم داد.
وزیر علوم همچنین تاکید کرد: در مجمع عمومی 
یونسکو که چند ماه پیش برگزار شد قرار شد 
کشورها  و  شود  ابالغ  کشورها  همه  به   2030
برنامه های عملی خود را ارائه دهند. البته هیچ 
وزیری آن را امضا نکرده و این یک معاهده نیست 
بلکه تفاهمی است که کشورها در صورت تمایل 

و براساس توان خود از آن استفاده خواهد کرد.
به گفته وی، به طور کلی 2030 برای کشورها 
خود  توان  براساس  دولت  اما  نیست  تعهدآور 
دبیرخانه ای را در این زمینه در وزارت آموزش و 
پرورش مستقر کرد. من قسم می خورم که آن 

را امضا نکردم و مغایرت های آن را نیز نمی دانم.

همزمان با ایام ا... دهه مبارک فجر و با حضور 
عضو  اجتماعی،  تأمین  سازمان  مدیرعامل 
مجلس  نماینده  و  نگهبان  شورای  حقوقدان 
همچنین  و  تهران  فرماندار  رهبری،  خبرگان 
اولین  اجتماعی،  تأمین  سازمان  ارشد  مدیران 
در  خطی  شتابدهنده  رادیوتراپی  دستگاه 
بیمارستان تأمین اجتماعی شهید دکتر فیاض 

بخش به بهره برداری رسید.
به گزارش پیام زمان، دکتر سیدتقی نوربخش، 
مراسم  در  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
بهره برداری رسمی از این دستگاه گفت: امروز 
در ایّام ا... دهه مبارک فجر گام دیگری در جریان 
درمان بیماران سرطانی برداشته می شود و شاهد 
خواهیم بود جهت درمان و رفع آالم بیمه شدگان 

قدم هایی برداشته می شود.
دکتر نوربخش افزود: اگر ساالنه 90 هزار نفر به 

بیماران سرطانی کشور افزوده شود، حدود نیمی 
تامین اجتماعی هستند که  بیمه شده  آنها  از 

حدود 40 هزار نفر می شوند.
وی ادامه داد: به همین دلیل ساالنه حدود 20 
هزار نفر نیازمند دستگاه رادیوتراپی هستند که 
10 درصد خدمات آنها توسط این دستگاه جدید 

انجام می شود.
دکتر نوربخش با اشاره به تحریم های سابق و 
جدید آمریکا علیه ملت ایران که با هدف اخالل 
در ارائه خدمات درمانی صورت می گیرد، گفت: 
این تحریم ها چهره واقعی حقوق بشر آمریکایی 
برای  کبالت  تحویل  از  حتی  و  داد  نشان  را 
رادیوگرافی بیماران سرطانی جلوگیری کردند و 
اخیراً ورود دستگاههای تصویر برداری را ممنوع 

کرده اند.
اما  گفت:  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 

در سه تا چهار سال اخیر به برکت برجام برای 
تجهیز مراکز درمانی اقدامات گسترده ای انجام 

شده است.
وی اضافه کرد: ما با کشورهای اروپایی مراودات 
خوبی داریم و این تحریم های اخیر آمریکا خللی 
در خدمات تشخیصی و درمانی بیماران به وجود 

نمی آورد.
دکترنوربخش در عین حال گفت که رادیوتراپی 
سرطانی  بیماران  برای  مغفول  اجزای  از  یکی 
است که گسترش زیادی در کشور ندارد اما به 
برکت انقالب اسالمی در یکی از بیمارستان های 

تهران این دستگاه فعالیت دارد. وی اظهار داشت: 
اما امکان گسترش آن تاکنون وجود نداشت و 
امروز یکی از پیشرفته ترین دستگاه ها در این 

بیمارستان به بهره برداری رسید.
تحول  طرح  اجرای  به  ادامه  در  دکترنوربخش 
سالمت در کشور اشاره کرد و گفت: با اجرای 
این طرح هزینه از جیب مردم کاهش یافت و هم 
سطح ارتقای نظام خدمات درمانی افزایش یافت.

وی اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی نیز با 
این طرح همراهی کرد و به عنوان اصلی ترین 

منابع تامین کننده طرح است.

توضیح وزیر علوم درباره یک سند:

سند 2030 برای کشورها تعهدآور نیست

نور بخش: طرح تحول سالمت کاهش 
پرداختی از جیب مردم را به همراه داشت

اجتماعی  بیمه  صندوق  مدیرعامل  مقام  قائم 
از  بیمه ای  امور  در  عشایر  و  روستاییان  کشاورزان، 
مستمری  ساالنه  مستمری  درصدی   10 افزایش 
بگیران این صندوق خبر داد و گفت: عیدی مستمری 

بگیران صندوق نیز 300 هزار تومان است.
مبنای  کرد:  اظهار  باره  این  در  فیروزی  صمدا... 
سال  ابتدای  از  بگیران  مستمری  مستمری  افزایش 
95  است، بنابراین مابه التفاوت افزایش 10 درصدی 
محسوب  بگیران  مستمری  معوقات  جزو  که  حقوق 

می شود به صورت یکجا در دی ماه واریز شد.
از  ناشی  ماهه   9 معوقات  پرداخت  با  افزود:  وی 
بگیران  مستمری  به  بدهی  اکنون  حقوق،  افزایش 
نداریم و از این ماه حقوق آنها با اعمال  10 درصد 

افزایش واریز می شود.
به گفته قائم مقام مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی 
بیمه ای،  امور  در  عشایر  و  روستاییان  کشاورزان، 
خانوار  سرپرست  که  بازماندگان  تمامی  مستمری 
و  باشند  شده  فوت   94 سال  روز  آخرین  تا  آنها 
بیمه شدگانی که بر اساس رای کمیسیون پزشکی تا 
همین روز از کار افتاده کلی شناخته شده باشند، بر 
اساس تصمیم هیئت مدیره صندوق بیمه اجتماعی 
افزایش  درصد  عشایر  10  و  روستائیان  کشاورزان، 

یافته است.
 فیروزی همچنین از تصویب عیدی 300 هزار تومانی 

برای مستمری بگیران این صندوق اعالم کرد.

اظهار  رئیس جمهوری  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
کرد: تنها راه و گزینه غلبه بر مشکالت و چالش های 
بزرگ درونی و تهدیدات بیرونی انسجام و همبستگی 

ملی است.
خانواده  و  زنان  امور  معاون  موالوردی  شهیندخت 
رئیس جمهور در حاشیه راهپیمایی سی و هشتمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با حضور  در جمع 
هشتمین  و  سی  در  امروز  کرد:  اظهار  خبرنگاران 
سالگرد انقالب اسالمی ملت و کشور ایران با همان 
انسجام ، همبستگی و اخالص و استقالل و آزادی که 
برای آن خون داده اند و همچنین برای جهانی عاری 

از خشونت و نفرت پراکنی به خیابان های آمده اند.
منادیان  ایران  مردم  امروز  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
، خاطر  اسالمی هستند  انقالب  آرمانهای  و  شعارها 
نشان کرد: ثابت شده است زبان تهدید و خط و نشان 
کشیدن دیگر جواب نمی دهد و دوران تهدید ملت ها 
سپری شده است. وی اظهار کرد: آنچه که امروز در 
جامعه بین المللی حکمفرماست اصل برابری و احترام 

متقابل به یکدیگر است.
گیری  شکل  لزوم  بر  تاکید  با  ادامه  در  موالوردی 
وحدت و آشتی ملی در کشور گفت:  هر ساله در ایام 
اسالمی شاهد شکل گیری  انقالب  پیروزی  سالگرد 
ملی  منافع  محور  حول  ملی  همبستگی  و  انسجام 
هستیم. در همین راستا امیدواریم که در همه ایام 

شاهد چنین وضعیتی باشیم.

فرهنگیان  عیدی  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
پرداخت  ماه  بهمن  در  دولت  کارمندان  همانند 

می شود. 
دانش آشتیانی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع 
خبرنگاران درباره مطالبات معوق فرهنگیان نیز، اظهار 
کرد: 2700 میلیارد تومان بابت مطالبات فرهنگیان 
پرداخت کرده ایم که شامل پاداش بازنشستگان تا سال 
یا  94 هم می شود. همچنین حقوق حق التدریس ها 
سرباز معلم ها را هم پرداخت کرده ایم اما بخش دیگری 

از مطالبات فرهنگیان باقی مانده است. 
وی در مورد زمان پرداخت پاداش بازنشستگان سال 
حال  در  بودجه  و  برنامه  سازمان  با  افزود:  نیز   95
پیدا  موضوع  این  برای حل  راهی  تا  رایزنی هستیم 
دیده  بودجه  ردیف  در  مساله  این  متاسفانه  کنیم. 

نشده بود. 
وضعیت  آخرین  مورد  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
صندوق ذخیره فرهنگیان تصریح کرد: ما مدیرعامل 
دادیم. کمیته  تغییر  را  این صندوق  مدیره  هیات  و 
ذخیره  صندوق  در  هم  مجلس  تفحص  و  تحقیق 
گزارش  این  تهیه  برای  و  فرهنگیان مستقر هستند 
تا  ما  برای  مساله  داریم.  را  همکاری  کمال  آنها  با 
حدودی روشن است. کسانی که وام ها را گرفته اند در 
بازداشتند. تعداد شرکت هایی که وام گرفته اند خیلی 
زیاد است اما پشت این شرکت ها چهار نفر هستند و 

این شرکت ها صوری هستند. 

واریز »عیدی« مستمری بگیران 
صندوق کشاورزان با حقوق بهمن

موالوردی: انسجام و همبستگی ملی تنها 
راه مبارزه با تهدیدات بیرونی است 

عیدی فرهنگیان بهمن ماه 
پرداخت می شود
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آگهی مناقصه 

نظر  در  صفادشت  شهرداری 
دارد به استناد بند 5 جلسه 88 
شورای اسالمی شهر نسبت به احداث تکمیل 
فاز اول پارکینگ طبقاتی از طریق مناقصه 
دارای  متقاضیان  لذا  نماید.  اقدام  عمومی 
پیمان جهت کسب  شرایط احراز صالحیت 
واحد  به  مناقصه  برگه  دریافت  و  اطالعات 

کارپردازی مراجعه نمائید.
مبلغ مناقصه: 80/000/000/000 ریال

پایان مهلت تحویل مدارک: 95/12/11

شهردار صفادشت- محمد علی کریمی

تجدید آگهی مناقصه

در  صفادشت  شهرداری 
 9 بند  استناد  به  دارد  نظر 
نسبت  شهر  اسالمی  شورای   75 جلسه 
از  پذیرائی  تاالر  تاسیسات  اجرای  به 
نماید.  اقدام  عمومی  مناقصه  طریق 
احراز  شرایط  دارای  متقاضیان  لذا 
صالحیت پیمان جهت کسب اطالعات 
واحد  به  مناقصه  برگه  دریافت  و 

کارپردازی مراجعه نمائید.
مبلغ مناقصه: 50/000/000/000 ریال

پایان تحویل مدارک: 95/12/11
شهردار صفادشت- محمد علی کریمی

آگهی مشارکت 

در  صفادشت  شهرداری 
نظر دارد به استناد بند 5 
جلسه 90 شورای اسالمی شهر نسبت 
به جذب سرمایه گذار از طریق بخش 
خصوصی به منظور حفظ و نگهداری 
و تکمیل مجموعه حیات وحش اقدام 
کسب  جهت  متقاضیان  لذا  نماید. 
اطالعات و دریافت برگه مشارکت به 

واحد کارپردازی مراجعه نمائید.
پایان مهلت تحویل مدارک: 95/12/11

شهردار صفادشت- محمد علی کریمی

دادنامه
پرونده کالسه 9509986656300136 شعبه 13 شورای حل اختالف مجتمع 
 9509976656300254 شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  خانواده 
مژگان  خانم  وکالت  با  اله  نصرت  فرزند  آرپادرسی  جودی  اکبر  :آقای  خواهان 
ویدافر فرزند علی به نشانی لرستان – خرم آباد –گلدشت شرقی جنب دادسرا – 
خوانده :آقای سعید نظری فرزند یارحسین به نشانی مجهول المکان –خواسته 

:مطالبه وجه چک 
رای قاضی شورا : درخصوص دادخواست مژگان ویدافر به وکالت از اکبر جودی 
فرزند نصرت اله به طرفیت سعید نظری فرزند یارحسین به خواسته مطالبه مبلغ 
146 میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بابت یک فقره چک 
عهده بانک ملت به شماره 67511357 بدین شرح که وکیل خواهان بیان داشته 
خوانده مبلغ مندرج در چک را به موکل بدهکار می باشد و مطابق دادخواست 
تقدیمی تقاضای محکومیت خوانده را داشته است که خوانده علیرغم ابالغ و نشر 
آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه ای نیز ارسال ننموده است فلذا 
با عنایت به وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده دارد و عدم ارائه دلیلی از سوی خوانده بر برائت ذمه خویش 
و نظریه مشورتی شورا دعوای خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 
310-311-312 قانون تجارت و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره الحاقی آن و 
مواد 198-519 قانون آیین دادرسی مدنی و بند الف ماده 9 قانون شورای حل 
اختالف حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یکصد و چهل و شش میلیون ریال 
به عنوان اصل خواسته و پرداخت 3/770/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل وفق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک )1395/7/20( لغایت 
وصول آن وفق شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان را صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از ابالغ واقعی قابل واخواهی در 
همین مرجع سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی 

حقوقی خرم آباد می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف خرم آباد – سعید ساکی .  

آگهیمزایده

 مال غیر منقول نوبت دوم
اجرای احکام مدنی دادگستری بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه اجرائی 
در پرونده کالسه 950423 یکدانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب منزل 
مسکونی فاقد پالک ثبتی به مساحت 78 متر مربع واقع در بابل جاده گنج افروز کوچه 
جمال جنب نانوائی متعلق به محکوم علیه آقای مهدی غریب را در روز سه شنبه تاریخ 
95/12/10 ساعت 10 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بابل از طریق مزایده 
بفروش برساند منزل مسکونی کلنگی بوده و قابلیت سکونت ندارد کارشناس قیمت  
یکدانگ مشاع عرصه و اعیان منزل مسکونی مزبور را بمبلغ 33/800/000 ریال تعیین 
نموده است که مزایده از قیمت پایه اعالم شده شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی 
فروخته خواهد شد. برنده مزایده ده درصد مبلغ را فی المجلس و باقیمانده را باید ظرف 
یکماه پس از مزایده پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت و یا انصراف از مزایده ده 

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

آگهیمزایدهاموالمنقول

دایره اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایی بکالسه 
اموال  یکسری  پور  مهدی  مصطفی  بطرفیت  و  نژاد  ابراهیم  فائزه  953289له 
منقول بشرح یک دستگاه سواری پژوsdtu5 206مدل 1386 به رنگ خاکستری 
و الستیک جلو حدود 1/6 الستیک عقب حدود 1/30آج داشته فاقد باطری نیاز 
به صافکاری و نقاشی مجدد می باشد متعلق به محکوم علیه را از طریق مزایده 
بتاریخ 95/12/19 روز سه شنبه ساعت 11 صبح در محل دفتر اجرای اداگستری 
بفروش برساند مزایده از قیمت پایه 180/000/000 ریال شروع و به باالترین 
و  المجلس  را فی  بها  برنده مزایده ده درصد  واگذار میگردد  قیمت پیشنهادی 
مابقی را ظرف مهلت یکماه پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت مبلغ واریزی 
پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط خواهد  شد ضمنا محل نگهداری 

اموال به آدرس خوانده واقع در بابل پارکینگ ولی عصر 
مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل جبیب پور 

متنآگهی
خواهان علی علی زاده دادخواستی به طرفیت خوانده وحید کردعلیوند به خواسته 
مطالبه 5 فقره وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 16 شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد واقع در خرم 
آباد –خیابان مطهری خیابان شهید گرشاسبی )خیابان جنب کارخانه یخ (ارجاع 
و به کالسه 9509986656600123 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن به تاریخ 
1395/12/23 ساعت 09:00 صبح تعیین شده است و مفاد دادخواست بدین شرح 
اعالم می گردد که خواهان تقاضای مطالبه مبلغ 179/190/000 ریال بابت 5 فقره چک 
به شماره 640274 به مبلغ 37/000/000 ریال و 640275 به مبلغ 40/000/000 
ریال و 640276 به مبلغ 40/000/000 ریال و 460290 به مبلغ 22/500/000 ریال 
و 640289 به مبلغ 39/690/000 ریال بعهده بانک رفاه کارگران با احتساب هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1395/08/06 لغایت اجرای حکم را داشته است 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 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 پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.در 

صورت عدم حضور خوانده غیابا اتخاذ تصمیم می گردد. 
مسئول دفتر شعبه 16 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد – فریده 
نصرت پور. 

هیاتموضوع

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی.برابر رای شماره139560331055004435هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
باب  بشماره شناسنامه 1444درششدانگ یک  فرزندصفرعلی  ماهرو گرمان   خانم 
ساختمان به مساحت227/90مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 36اصلی واقع صالح 
آبادخریداری از مالک رسمی آقای عطااله کوه فرصفحه177دفتر277 محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود رابه 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

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

سرقت  بر  دایر  اتهام  به  مجید  فرزند  بیرانوند  وحید  متهم  علیه  شکایتی  شاکی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
آباد  واقع در خرم   ) آباد )106 جزایی سابق  دادگاه کیفری دو شهر خرم   106
خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 
9509986613000366 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/12/02 ساعت 
و  بیرانوند  متهم وحید  بودن  المکان  به علت مجهول  است  تعیین شده   09:30
درخواست شاکی و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی دادگاه کیفری مصوب 
1392 و دستور دادگاه کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود به دادگاه ارائه دهند و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردند.
منشی شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )106 جزایی سابق ( .

آگهیابالغ

 اجرائیه کالسه:9500287
بدینوسیله به بهرام آقا محمدی بنشانی شهریار میدان حافظ کوچه رهگذر پالک 25 
بدهکارپرونده کالسه 9500287 که برابرگزارش مامورآدرس شناخته نگردیده ابالغ می 
گردد که برابرسندرهنی بشماره 96828-92/10/18 تنظیمی دفترخانه 20 شهریاربین 
شما وبانک سامان مبلغ771/044/431 ریال تا تاریخ 95/7/15 بدهکارمی باشید که 
براثرعدم پرداخت وجه بستانکاردرخواست صدور اجرائیه نموده پس ازتشریفات قانونی 
اجرائیه صادروبکالسه فوق دراین اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد ازتاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت درروزنامه چاپ ومنتشرمی گردد ظرف مدت 
ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ودرغیراینصورت بدون انتشارآگهی دیگری 

عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.م.الف:22894
  مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهریار-صادق بیکی

متنآگهی
ارجاسب  فرزند  مرادیان  کامران  آقای:  درپرونده شمارگان:9309983829800538 
به  توجه  با  باشد.  می  متواری  نقلیه  ی  وسیله  با  ربائی  درآدم  مشارکت  به  متهم 
صدورقراررسیدگی غیابی دراجرای تبصره ی 1 ماده ی 394 قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب 1392 وقت رسیدگی برای روزیک شنبه مورخه ی 1396/01/20 
ساعت 08/30 صبح تعیین گردیده است. مقرراست جهت دفاع ازاتهام انتسابی درشعبه 
ی اول دادگاه کیفری یک شهرکرد حاضرودرصورت عدم حضوردادگاه به صورت غیابی 

اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
عبدالعلی خدابخشی شملزاری– مستشاردادگاه تجدید نظراستان ماموردرشعبه ی اول 
دادگاه کیفری یک شهرکرد 

آگهیابالغدادخواستوقترسیدگی

خواهان شریفه رسولی  فرزند محمد   دادخواستی به طرفیت خوانده نایبعلی ذبیحی 
فرزند حسن  به خواسته طالق به شماره 951809 ثبت و برای مورخ 96/1/16  ساعت 
8:30  وقت رسیدگی تعیین گردیده و چون نامبرده مجهول المکان اعالم شده لذا بر 
حسب تقاضای خواهان و دستور دادگاه  و مستندا به ماده 73 از قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی وانقالب در امور مدنی مراتب فوق یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار درج و ضمنا تا قبل از طول وقت رسیدگی میتواند به دبیرخانه شورا مراجعه 
و بادریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آدرس محل اقامت خودرا اعالم نماید در 
صورت عدم حضور شورا  مطابق مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م/ الف 
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وقتی عصبانی و نگران هستیم چی بخوریم؟
اغلب افراد بعد از یک روز سخت و دشوار، ترجیح می دهند یک وعده غذایی 
یا میان وعده ای را بخورند که آنها را آرام کند، مانند کلوچه ها، چیپس 
سیب زمینی، بیسکوئیت و غیره به عنوان مثال افراد وقتی جشن می گیرند 
کیک می خورند و وقتی ناراحت می شوند، اغلب شکالت را ترجیح می 
دهند. مشکلی که در این جا به وجود می آید این است که به همان سرعتی 
که مزه این خوراکی ها در دهان فرد از بین می رود، اندازه دور کمر وی نیز 

از بین خواهد رفت به ویژه اگر این غذاها مملو از قند و چربی نیز باشند. 
خوراکی های مملو از قند و چربی موجب می شوند که سطح قند خون به 
سرعت باال رود و برای جبران این حالت در بدن، انسولین به سرعت ترشح 
شده و در نتیجه قند خون خیلی سریع تر از آن پایین می آید. به همین 
دلیل است که وقتی غذایی را می خورید که شیرین است، بعد از مدت 
کوتاهی احساس گرسنگی بیشتری می کنید و به این ترتیب در واقع فرد 
در یک سیکل معیوب قرار می گیرد. با این حال تحقیقات علمی نشان می 
دهد که افراد می توانند وضع روحی - روانی خود را با غذاها بهبود ببخشند.

é  وقتی غمگین هستیم از چه غذاهایی استفاده کنیم؟
دارای  انتخاب شود که  زمانی که غمگین هستیم غذاهایی  است  بهتر 
اسیدهای چرب امگا 3 و ویتامین د زیادی باشند. تحقیقات نشان می 
دهد که این مواد می توانند افسردگی را تخفیف دهند و موجب آرامش 

فرد شوند. 
برای دریافت اسید های چرب امگا 3 بذر کتان گزینه بسیار خوبیست. عالوه 
بر منابع گیاهی برای تامین ویتامین D بهترین منبع تامین کننده آن نور 
خورشید است بطوری که 10 تا 20 دقیقه ماندن در زیر نور آفتاب، نیاز 

روزانه بدن انسان به این ویتامین را تامین می کند. 
é  مواد غذایی موثر در کاهش استرس

یک رژیم غذایی گیاهی و متعادل و تمرین تنفس عمیق، ساده ترین و به 
صرفه ترین روش های کنترل استرس است. 

رژیم  به  هنوز  اگر  و  دهید  کاهش  را  خود  استرس  خواهید  می  اگر 
گیاهخواری روی نیاوردید اولین و مهم ترین کاری که باید انجام بدهید 
حذف کلیه غذاهای حیوانی اعم از انواع گوشت و لبنیات و تخم مرغ است.

اگر بفکر نجات زندگی دیگر موجودات یا حفظ محیط زیست ونجات کره 
زمین نیستید الاقل به فکر نجات جان خود باشید! امروزه نقش غذا های 
حیوانی در ایجاد انواع بیماری ها از جمله انواع سرطان ها، سکته ها و ... 

کامال ثابت شده است. 
افزایش میزان پروتئین در غذاهای مصرفی سبب افزایش هیجان و استرس 

می شود. 
é  وقتی عصبانی هستیم چه بخوریم!؟

همچنین زمانی که عصبانی هستید نیز می توانید این حالت را با پتاسیم 
از بین ببرید. پتاسیم، الکترولیتی است که به کاهش فشار خون کمک می 
کند. موز، ذرت، سیب زمینی و لوبیا سفید از منابع خوب این ماده معدنی 

هستند.
é تغذیه مناسب هنگام عصبانی شدن

همچنین زمانی که عصبانی هستید نیز می توانید این حالت را با سیب با 
کره ای بادام زمینی استفاده کنید اینها به نگهداری سطح قند و انرژی شما 

به منظور متعادل بودن در طول روز کمک می کند. 
é  وقتی نگران هستیم چه بخوریم!؟

همچنین زمانی که نگران هستید می توانید ماهی آزاد بخورید ماهی قزا 
آال به دلیل دارا بودن امگا 3 به رفع نگرانی و دلواپسی شما کمک می کند. 

é  وقتی بی حال هستیم چه بخوریم!؟
همچنین زمانی که بی حال هستید می توانید موادغذایی مانند فوالت مانند 

اسفناج را در موادغذایی تان قرار دهید تا تمرکزتان را باال ببرد. 

شغل مشترک چه تأثیری 
بر رابطه همسران دارد؟ 

نوع ارتباط کاری با همسر می تواند باعث بهبود رابطه 
اینکه  بزند .  آسیب  رابطه  به  است  ممکن  یا  باشد 
با همسرتان در یک محیط کار کنید و او یکی از 
همکارانتان باشد جالب و هیجان انگیز است اما با 
توجه به تصویری که از خودتان در کار ارائه می دهید 
خواه تصویر خوب یا بدی باشد روی رابطه شما و 
همسرتان تأثیر دارد و نوع ارتباط کاری شما با شریک 
زندگی تان می تواند باعث بهبود رابطه باشد یا ممکن 

است به رابطه آسیب بزند.
اگر با هم همکار هستید به این چند نکته برای حفظ 

کیفیت رابطه توجه کنید:
é  مسأله کار و رابطه را از هم جدا کنید

ارتباط شما باهم در محیط کار و در زندگی خانوادگی 
دو مسأله متفاوت هستند. به همین ترتیب رفتار 
شما نیز با همسرتان در این دو محیط متفاوت است.

آنچه در رابطه عاطفی وجود دارد نباید در محیط 
کار تأثیری داشته باشد.اگر در خانه سر هر موضوع 
داشته اید،  و جروبحثی  اختالف  زناشویی  مشترک 
کاری تان کنید همچنین  وارد مسائل  را  آن  نباید 
عواطف و احساسات شما نباید کیفیت انجام کاری را 

که به عهده شماست تحت تأثیر قرار بدهد.
é  فردیت تان را از دست ندهید

زمانی که زن وشوهر همکاری نزدیکی در محیط 
به سختی می توانند هویت و شخصیت  کار دارند 
مستقل خود را حفظ کنند. راهکارهای زیادی برای 
حفط فردیت هرکدام از شما وجود دارد و شما باید 
با توجه به نوع باید راه حفظ هویت خودتان را پیدا 
کنید. توانایی گرفتن تصمیم های شخصی و داشتن 
ایده های مجزا و حذف وابستگی  در تصمیم گیری ها 

می تواند راهکاری برای شما باشد..
é  فضای کار را از هم جدا کنید

خصوصی  حریم  و  هویت  حفظ  راههای  از  یکی 
جداکردن محیط کار از همسرتان است. خوب است 
اتاق کار و فضای تان از همسرتان جدا باشد. حتی 
اگرهردو در خانه کار می کنید زمان و مکان کار را تا 
جایی که برایتان امکان دارد از هم جدا کنید.زمانی که 
هردو روی یک موضوع کار می کنید نیز باید فضای 
کاری هرکدام از شما جدا باشد.مدارک، اسناد، وسایل 
مورد نیاز برای کار را از هم جدا کنید،حتی اگر الزم 
است برنامه های کاری را با نامه به هم اطالع بدهید و 

واسطه ای برای کار مشترک داشته باشید.
é  کار در بخش ها و محیط های مجزا

اگر کار شما مشترک و بسیار نزدیک به هم است 
در امور هم دخالت نکنید. تا زمانی که همسرتان از 
شما مشاوره به عنوان یک همکار نخواسته است در 
امور کاری اش دخالت نکنید. اگر احساس می کنید 
نمی توانید مداخله نکنید در بخش های متفاوت کار 
کنید.شرکت یا مؤسسه می تواند کارهای متفاوتی را 

به شما پیشنهاد بدهد.

سالمت و تغذیهگوناگون

 سازمان بهداشت جهانی می گوید: شواهد قوی 
در دست است که نشان می دهد، کسانی که با 
پیر شدن، نگاه منفی به خودشان دارند، با این نگاه 
عمر خودشان را کوتاه می کنند. پس هیچگاه از 

افزایش سن و سالمندی نترسید.
 تحقیقات نشان می دهد، افراد باالی 50 سال 
که به افزایش سن خود با دید مثبت نگاه می 
کنند و آن را یک تجربه شیرین می دانند، به طور 
متوسط 5.7 سال بیشتر از افرادی که چنین طرز 
فکری ندارند، زندگی می کنند. حال اگر پیری را 
بیماری متابولیسم در نظر بگیریم، چندان شگفت 
انگیز نخواهد بود اگر بگوییم سوختی که به بدن 
می رسد بر طول عمر انسان اثری غیرقابل انکار 
خواهد داشت. مدارک مستدلی نشان می دهد، 
ورزش کردن و فعالیت های بدنی بر کند کردن 
روند نشانه های پیری در بدن اثر غیرقابل انکار 
وارد دهه شصت زندگی  اما چطور وقتی  دارد. 
نداشته  واهمه  پیری  و  سن  افزایش  از  شدیم 

باشیم؟
بسیاری از افراد در دهه های شصت یا باالتر 
برای  ای  بهانه  عنوان  به  خود  سن  از  اغلب 
اجتماعی نبودن استفاده می کنند و با اشاره 
به فعالیت های مختلف آنها را مختص نسل 
نیست.  چنین  قطعا  که  دانند  می  تر  جوان 
بروز  خطر  عامل  تنهایی،  به  سن  افزایش 
افسردگی به حساب نمی آید ولی تنها ماندن 
آنها و دور شدن از فرزندان عاملی مهم برای 

بروز افسردگی است وگرنه سن بهانه است.
بیشتری  اگر می خواهید طول عمر  بنابراین   
شروع  فکرتان  طرز  از  نخست  باشید،  داشته 
کنید. درست اندیشیدن در زندگی، عالوه بر این 
که ممکن است برای شما دستاوردهای بسیار 
مطلوبی داشته باشد، در افزایش طول عمر شما 

نیز موثر است.

é  از چه می ترسیم؟
شوید  می  پیر  وقتی  چیست؟  از  ما  ترس  اما 
بدنتان دچار تحوالتی می شود. پوست صورت و 
دست هایتان شل شده و چروک برمی دارد. زنان 
دیگر قادر به بچه دار شدن نیستند. اما دیگر از 

چه واهمه داریم؟
 خیلی وقت ها می ترسیم که هرچه که پیرتر 
شویم شانس کمتری برای عاشق شدن داشته 
باشیم. یا ممکن است ما عاشق کسی شویم اما 
طرف مقابل به خاطر پیر بودن ما تمایلی به ما 
نداشته باشد. اینجا 8 راه معرفی می کنیم که 
به شما کمک می کند دیدگاهی مثبت و عالی 

نسبت به پیر شدن پیدا کنید.
é  جمع های دوستانه را گسترش دهید

هرچه پیرتر می شویم، اینکه برای کسی مهم 
باشیم و حداقل با یک نفر احساس ارتباط عمیق 
کنیم هم مهمتر می شود. این افراد چه خانواده 
و چه دوستانتان باشند، اگر بطور مداوم با آنها در 
تماس باشید، مرتب به آنها تلفن کنید و با آنها 
بیرون بروید، دیگر برایشان مهم نخواهد بود که 
ظاهرتان چه شکلی باشد و آنچه در عمق وجود 

شماست برای آنها مهم می شود.
é  از مریض شدن نترسید

همه ما می دانیم که دنبال کردن یک رژیم غذایی 
سالم از میان همه گروه های غذایی بدنمان را 
تقویت کرده و از بروز بیماری ها جلوگیری می 
نظر  از  هم  نیز  منظم  و  مناسب  ورزش  کند. 
جسمی و هم فکری به ما انرژی می دهد. اما 
از  یا  باشید  ایدآل  دنبال سالمت  نکنید  سعی 

مریض شدن بترسید.
حواس تان به هوش تان باشد 

با مطالعه زیاد و خوب گوش دادن می توانیم با 
افراد و نظرات مختلفی آشنا شویم. زندگی درونی 
ما تقویت شده و با کنجکاوی و نظم، یادگیری، 
پذیرش، و ساخت چیزهای تازه گذشته مان را 

بهتر درک می کند.
é  خالقیت تان را تقویت کنید

زیبایی جهان، قدرت  با  برقرار کردن  ارتباط  با 
خالقیت و ساخت چیزهای جدید و پیدا کردن 
راه حلهای تازه را در خودمان آزمایش می کنیم. 
چه در هنر باشد، چه در باغبانی، چوب بری و یا 
در ارتباطاتمان، حس می کنیم چیزی قوی تر ما 

را سرشار می کند، از ذهن و فکرمان می گذرد و 
جهان را و خودمان را غنی تر و زیباتر می سازد.

é  از طبیعت لذت ببرید
وقتی راه می روید، کوه نوردی می کنید، یا کنار 
عمیق  نفس  کنید،  استراحت می  دریا  ساحل 
بکشید و به زیبایی جنگل ها، کوه ها، و دریاچه ها 
با  ارتباطی  سالها چنین  با گذشت  کنید.  فکر 
طبیعت حس ارتباط با چیزی ماندگار، جادویی 

و آرامش بخش به ما می دهد.
é  میراث تان را جا بگذارید

وقتی به این فکر می کنم که چطور می توانم به 
بهترین صورت وقتم را بگذرانم، آنچه که از من 
پس از مرگم باقی می ماند اهمیت زیادی برایم 
پیدا می کند. به همین خاطر است که خوب است 
بیشترین زمان تان را با بچه هایتان بگذرانید و تا 
می توانید با آنها خوش باشید. با این کار خوبی 
درون شما در آنها هم ریشه می دواند و آنها هم تا 

آخر عمر با آن زندگی می کنند.
é نکته آخر

چند قدم قبل از سالمندی آنجا که کمی حال و 
هوای افزایش سن سراغ تان میاید و غریبه ها پدر 
جان و مادرجان صدایتان می کنند، درست در 
کوچه و پس کوچه همان حوالی، پنجره ای زیبا 
به زندگی بگشایید و دوستی هایتان را گسترش 
دهید. اصال می دانید دهه پنجاه زندگی به فکر 
حساب پس اندازی به نام دوستی باشید و خیال 
تان راحت باشد، درصد سودش زیاد است. درست  
نرسیده به دهه شصت و هفتاد زندگی شادی 
های زندگی را تکرار کنید و نگذارید آنها کمرنگ 
شود. یادتان باشد سرمایه فرهنگی جامعه شما 
هستید و فرزندان امروز نیازمندند تا زندگی را 
شما برایشان سرمشق کنید و دعا کنید سالمندی 

خوبی داشته باشند.
منبع: تبیان

از افزایش سن و سالمندی نترسید 

و  غذا  سازمان  تحقیقات حالل  مرکز  رئیس 
افزایش  و  زمان  گذشت  با  کرد:  اعالم  دارو 
علوم بشر دالیل حرام اعالم شدن برخی مواد 
غذایی در دین اسالم شناخته شده و خواهد 

شد. 
غذا  سازمان  حالل  تحقیقات  مرکز  رئیس   
حرام  و  حالل  موضوع  اینکه  بیان  با  دارو  و 
برخی  در  فقط  و  دارد  ادیان وجود  در همه 
جزئیات با هم تفاوت دارند، اظهار کرد:دین 
به  ادیان  دیگر  از  باالتر  سطحی  در  اسالم 

موضوع حالل توجه داشته است و حتی مواد 
غذایی که برای انسان ضرر دارند را نیز حرام 
اعالم کرده و انسان را به مصرف موارد حالل 

و سالم توصیه کرده است.
غذا  سازمان  حالل  تحقیقات  مرکز  رئیس   
افزایش  و  زمان  گذشت  داد:با  ادامه  دارو  و 
علوم بشر دالیل حرام اعالم شدن برخی مواد 
غذایی در دین اسالم شناخته شده و خواهد 

شد.
 ایشان همچنان عنوان کرد:با توجه به تولید 

به  آن  ارسال  و  دنیا  سراسر  در  غذایی  مواد 
دیگر کشورها ضرورت دارد تا برای شناخت 
و آگاهی مردم از حلیت مواد غذایی از نشان 
حالل استفاده شود و این نشان در بسیاری از 

کشورهای دنیا شناخته شده است .
 رئیس مرکز تحقیقات حالل سازمان غذا و 
دارو خاطرنشان کرد: ما در زمینه کارشناسی 
کشورهای  از  بسیاری  از  حالل  محصوالت 
دنیا باالتر هستیم ولی دراین زمینه نیازمند 

کار علمی بیشتری هستیم.

چرا برخی 
خوردنی ها 

حرام هستند
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فستیوال بین المللی بوشهر با حضور قایقرانان اروپایی

بوشهر در دهه اول اسفند میزبان فستیوال بین المللی رشته های 
قایقرانی  است که ورزشکاران خارجی هم در آن شرکت می کنند.

به گزارش ایسنا،  هیات قایقرانی استان بوشهر فستیوال ورزش های 
فستیوال  این  در  است  قرار  و  می کند  برگزار  را  استان  این  آبی 
ورزشکارانی در رشته های کانو کانادایی، کایاک، تورینگ و دراگون 
بوت حضور پیدا کنند که تا کنون قایقران هایی از امارات و اسپانیا 
اعالم  فستیوال  این  در  برای حضور  ایرانی  ملی پوشان  همراه  به 
به  اسفند  هفتم  و  ششم  پنجم،  فستیوال  این  کرده اند.  آمادگی 
میزبانی بوشهر برگزار می شود و ورزشکاران از سوم و چهارم این 
در  را  مسابقاتشان  پنجم  از  و  می شوند  مسابقات  وارد محل  ماه 

بخش ها و مسافت های مختلف آغاز می کنند.

ساحل عاج گزینه جدید برای کارلوس کی روش

نشریه معتبر فرانسوی خبر داد تیم ملی ساحل عاج کارلوس کی 
روش را به عنوان یکی از گزینه های خود مدنظر قرار داده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از فرانس فوتبال، تیم ملی ساحل عاج در 
رقابت های جام ملت های آفریقا نمایش بدی داشت و در همان 
دور نخست از این رقابت ها کنار رفت تا مدافع عنوان قهرمانی 
خیلی زود با جام وداع کند. همین باعث شد تا میشائیل دوسویر 

سرمربی ساحل عاج نیز از کار برکنار شود.
فدراسیون فوتبال ساحل عاج به دنبال جذب مربی جدیدی است 
تا در رقابت های انتخابی جام جهانی روسیه روی نیمکت مربیگری 
این کشور بنشیند. در همین راستا یکی از گزینه هایی که سران 
فوتبال ساحل عاج مدنظر قرار دادند کارلوس کی روش سرمربی 
فعلی تیم ملی ایران است که قبال در آفریقا جنوبی کار کرده است.
آفریقای  ملی  تیم  از گزینه های  یکی  البته کی روش همچنان 
جنوبی نیز هست و این دو کشور آفریقایی مربی پرتغالی ایران را 
جزو گزینه های مربیگری خود معرفی کردند. کی روش چندی 
پیش از دوران حضور خود در تیم ملی آفریقای جنوبی و احتمال 
بازگشت به فوتبال این کشور صحبت کرد و همین باعث شد تا 

گمانه زنی ها درباره حضور این مربی در قاره آفریقا بیشتر شود.

شکست بسکتبالیست های ایران برابر ژاپن

تیم ملی بسکتبال ایران در اولین دیدار دوستانه اش برابر ژاپن تن 
به شکست داد. به گزارش ایسنا، تیم ملی بسکتبال ایران که برای 
برگزاری دو دیدار دوستانه راهی ژاپن شده است در اولین دیدار 
خود دیروز به مصاف این تیم رفت و با نتیجه 85 بر 74 تن به 
شکست داد. ملی پوشان ایران امروز نیز یک دیدار با ژاپن خواهند 

داشت و سپس به کشور بازخواهند گشت.
روزبه ارغوان، محمد جمشیدی، ارسالن کاظمی، سجاد مشایخی، 
منجی،  ساالر  فروتن،  صالح  دلیرزهان،  وحید  یخچالی،  بهنام 
و  پورکاوه  شایان  پور،  خندان  امیرحسین  آذری،  امیرحسین 

امیرحسین رضایی فر نفرات اعزامی به ژاپن هستند.

اعزام تیم ملی بیلیارد به رقابت های غرب آسیا

بیلیاردی غرب  ایران راهی رقابت های ورزش های  ملی پوشان 
آسیا می شوند.

بولینگ،  از روابط عمومی فدراسیون  نقل  به  و  ایسنا  به گزارش 
بیلیاردی  ورزش های  مسابقات  دوره  هفتمین  بولس،  و  بیلیارد 
قهرمانی غرب آسیا 23 تا 28 بهمن ماه به میزبانی اردن برگزار 
می شود. تیم ملی ایران متشکل از سعید ابولسانی، علی روشنی کیا  
در رشته های های اسنوکر انفرادی 15 توپ ، اسنوکر 15 توپ 
تیمی و اسنوکر شش توپ  و آرمین محمودی  در رشته های ، ایت 
بال انفرادی ، ناین بال انفرادی و ناین بال دوبل شرکت خواهند 
کرد.سعید ابولسانی در رشته ناین بال تیمی )دوبل( بعنوان بازیکن  
را  خود  تیمی  هم  رشته  این  در  محمودی  آرمین  کنار  در  دوم 
همراهی می کند. در این دوره از رقابت ها کشورهای اردن، امارات، 
بحرین، ایران، عربستان، سوریه، عراق،عمان، فلسطین، قطر، لبنان 

و یمن دعوت شده اند.

قهرمانی میرزایی در دسته فوق سنگین ایران

مهدی میرزایی توانست عنوان نخست دسته فوق سنگین قهرمانی 
ایران را به دست اورد.

به  گزارش  ایسنا، در آخرین روز از مسابقات وزنه برداری قهرمانی 
ایران، وزنه برداران اوزان 105 و فوق سنگین به رقابت پرداختند.

در پایان مهدی میرزایی توانست عنوان نخست فوق سنگین را 
به دست آورد. تیم تهران نیز عنوان نخست را در بخش تیمی به 

دست آورد. 
دسته 105 کیلوگرم

1- محمدرضا غنی لو)تهران(:372 کیلوگرم 
2- میالد رهبری نژاد)خوزستان(: 367 کیلوگرم

3- عماد باقری)تهران(: 366 کیلوگرم
دسته 105+ کیلوگرم

1- مهدی میرزایی)ایالم(:405 کیلوگرم
2- محسن دادرس)اردبیل(:391 کیلوگرم

3- غالمرضا اصغرخواه )گیالن(:384 کیلوگرم

حضور پررنگ ورزشی ها 
در راهپیمایی 22 بهمن

ایران  آوران  نام  و  قهرمانان  ورزشکاران، 
دیروز در راهپیمایی سی و هشتمین سالگرد 
خیل  به  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی 
اقتدار  دیگر  بار  و  پیوستند  عظیم  جمعیت 

ملی را به نمایش گذاشتند.
به گزارش ایرنا، در دقایق آغازین این مراسم 
خیابان های  شد،  آغاز  صبح   9 ساعت  از  که 
و  انقالبی  مردم  میزبان  راهپیمایی  مسیر 

همیشه در صحنه بود. 
ورزشکاران،  پیشکسوتان،  گسترده  حضور 
هواداران، مدیران و کارکنان نهادهای ورزشی 
و باشگاه های کشور و مسئوالن ورزشی در 
گذشته  های  سال  همانند  راهپیمایی  این 
کنار  در  قشر  این  حضور  بیانگر  و  چشمگیر 

مردم در این حماسه سیاسی و ملی است.
مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به 
همراه معاونین این وزارت خانه در راهپیمایی 
و  ورزش  وزیر  کردند.  شرکت  بهمن   22
و  ارتباطات  وزیر  واعظی  همراه  به  جوانان 
نیز در غرفه وزارت ورزش  فناوری اطالعات 

و جوانان در مسیر راهپیمایی حضور یافت.
کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک، 
ناصر پورعلی فرد رئیس فدراسیون بدنسازی 
و پرورش اندام، محمود افشاردوست دبیرکل 
نایب  خراسانی  بیژن  والیبال،  فدراسیون 
مازیار  کارگری،  ورزش  فدراسیون  رئیس 
ورزش  وزارت  عمومی  روابط  رئیس  ناظمی 
و  مسئولین  از  دیگری  بسیاری  و  جوانان  و 
ورزشکاران از دیگر شرکت کنندگان در این 

راهپیمایی هستند.
رئیس  معاون  صالحی  اکبر  علی  همچنین 
در  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  و  جمهوری 
غرفه  به  سری  بهمن   22 راهپیمایی  مسیر 
وزارت ورزش و جوانان در مسیر راهپیمایی زد.

جوانان  و  ورزش  وزارت  غرفه  مقابل  در 
تهران،  بهمن   22 راهپیمایی  مسیر  در 
ورزشکاران رشته مختلف نیز نمایشی از توان 

خود ارائه کردند. 
جامعه ورزش ایران حضور در این راهپیمایی 
آرمان های  با  همراهی  و  حمایت  در  را 
انقالب  معظم  رهبر  و  راحل  امام  همیشگی 
 38 این  طول  در  که  کردند  اعالم  اسالمی 
انقالب اسالمی به پیروزی رسیده است،  که 
ایران  سربلندی  و  امنیت  شاهد  همواره 

اسالمی هستیم.
را  سرافرازی  این  حال  عین  در  ورزشکاران 
مدیون شهیدان و خانواده های آنها و جانبازان 

و ایثارگران می دانند.

20بازیکن پرسپولیس برای داربی 

نام  پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربی 
20بازیکن را بری حضور در اردوی پیش از 

دیدار برابر استقالل اعالم کرد.
به گزارش ایسنا، برانکو ایوانکویچ 20بازیکن 
را برای حضور در اردوی پیش از دیدار برابر 

استقالل را انتخاب کرد.
بر همین اساس پرسپولیس با علیرضا بیرانوند، 
رادوشوویچ، ابوالفضل درویش وند، سید جالل 
ماهینی،  حسین  رضائیان،  رامین  حسینی، 
محسن  انصاری،  محمد  خواه،  ربیع  محسن 
مسلمان، سروش رفیعی، وحید امیری، علی 
طارمی،  مهدی  پریموف،  والدیمیر  علیپور، 
فرشاد احمدزاده، صادق محرمی، الکسی پلی 
یانسکی، حمیدرضا طاهرخانی، شهاب کرمی 

و سامان نریمان جهان به اردو خواهد رفت.

پیروزی بزرگ ماشین سازی 
برابر سپاهان

از سد  با سه گل  ماشین سازی  فوتبال  تیم 
سپاهان گذشت.

و  سپاهان  فوتبال  تیم  دو  گزارش  ایسنا،  به  
لیگ  یکم  و  بیست  هفته   در  سازی  ماشین 
جهان  نقش  ورزشگاه  در  ایران  فوتبال  برتر 
پایان  در  که  رفتند  هم  مصاف  به  اصفهان 
میزبان  گل  سه  با  کاظمی  فرهاد  شاگردان 
خود را شکست دادند تا دومین پیروزی فصل 

خود را کسب کنند.
گل های ماشین سازی را در این دیدار حسین 
ابراهیمی در  دقیقه 37، امین قاسمی نژاد در 
 دقیقه 49 و پیام صادقیان در  دقیقه 79 از روی 
نقطه پنالتی  به ثمر رساندند. ماشین سازی با 
رده  در  اما  شد،  امتیازی   13 پیروزی  این 

شانزدهم جدول رده بندی باقی  ماند.
شاگردان ویسی نیز با 28 امتیاز در رتبه نهم 

جدول رده بندی قرار گرفتند.

پیروزی بانک سرمایه 
در لیگ برتر والیبال

هفته هشتم لیگ برتر والیبال با برتری یانک 
سرمایه آغاز شد. به  گزارش  ایسنا، هفته هشتم 
لیگ برتر والیبال با برگزاری دو دیدار آغاز شد.

در اولین دیدار بانک سرمایه به مصاف سایپا 
رفت و در نهایت با نتیجه سه بر یک برابر پیروز 

شد تا روند پیروزی های خود را ادامه دهد.
خانه  در  تبریز  هم شهرداری  بازی  دیگر  در 
نهایت  در  اما  بود  شیراز  مهر  پارس  پذیرای 

سه بر صفر برابر میهمانش مغلوب شد.

خبرخبر

ایـران در مـاده مدیسـون قهرمانـی آسـیا 
مسـابقات  ایـران  تیـم  و  شـد  پنجـم 
دوچرخه سـواری پیسـت قهرمانـی آسـیا را 

بـا 2 مـدال طال و 3 نقـره به پایان رسـاند.
دوچرخـه  مسـابقات  مـاده  آخریـن  در 
مهـدی  آسـیا،  قهرمانـی  پیسـت  سـواری 

رجبـی و علـی خادمی در مدیسـون رکاب 
رده  در  پایـان  در  ایـران  تیـم  کـه  زدنـد 

قـرار گرفـت. پنجـم 
سواری  دوچرخه  مسابقات  ترتیب  این  به 
پیست قهرمانی آسیا به پایان رسید  و تیم 
و  این دوره صاحب 2 مدال طال  در  ایران 

3 نقره شد.
é مدال آوران طال

1- محمد دانشور در 1 کیلومتر تایم تریل
اسکرچ  در  جمشیدیان  حسین  امیر   -2

جوانان
é مدال آوران نقره

1- محمد دانشور، علی عسگری و حسنعلی 
ورپشتی در تیم اسپرینت

2- محمد رجبلو در اسکرچ
اومنیوم  در  جمشیدیان  حسین  امیر   -3

جوانان

é  در رکابزنـان  بانـوان  چهارمـی 
آسـیا قهرمانـی  مدیسـون 

تیم بانوان ایران در ماده مدیسون قهرمانی 
آسیا چهارم شد.

در آخرین روز از مسابقات دوچرخه سواری 
پیست قهرمانی آسیا، بانوان رکابزن ایران در 
ماده های کایرین و مدیسون پا به رکاب شدند 
که  فاطمه هداوند و ریحانه طالبی در ماده 
کایرین به رقابت پرداختند.  هداوند و طالبی 
مجدد  شانس  راهی  مقدماتی  مرحله  از  که 
شده بودند، در مرحله شانس مجدد هر دو 
در یک گروه قرار داشتند که هداوند  چهارم و 
طالبی پنجم شد. بنابراین دو رکابزن ایران  به 

مرحله دوم ماده کایرین نرسیدند.
در  نیز  عبدالهی  فروزان  و  باستی  پرستو 
در  که  پرداختند  رقابت  به  مدیسون  ماده 

پایان تیم ایران در رده چهارم قرار گرفت.

پایان کار رکابزنان ایران در مسابقات پیست قهرمانی آسیا 
چهارمی بانوان رکابزنان ایران در مدیسون 

در جدیدترین رده بندی برترین فرنگی کاران 
جهان، قاسم رضایی با قرار گرفتن در جایگاه 
سوم وزن 98 کیلوگرم کماکان بهترین جایگاه 

را در میان فرنگی کاران ایران دارد.
در  جهان  فرنگی کاران  برترین  رده بندی 
از سال 2017 میالدی  ماه  پایان نخستین 
شد  اعالم  کشتی  جهانی  اتحادیه  سوی  از 
در  که  عبدولی  سعید  و  رضایی  قاسم  که 
المپیک ریو به مدال برنز رسیدند، کماکان 
بهترین  دارای  ایران  فرنگی کاران  میان  در 
جایگاه هستند و به ترتیب در رده سوم وزن 
98 کیلوگرم و رده چهارم وزن 75 کیلوگرم 

برترین فرنگی کاران جهان قرار گرفتند.
رده بندی برترین فرنگی کاران جهان در پایان 

ماه ژانویه 2017 به ترتیب زیر است:
é :وزن 59 کیلوگرم

1.  اسماعیل بوررو مولینا، قهرمان المپیک ریو 
)کوبا( 2. شینوبو اوتا، نایب قهرمان المپیک 
ریو )ژاپن( 3. استیگ آندره برگ، نفر سوم  
المپیک)نروژ( 14.محسن حاجی پور،قهرمان 

گرندپری پاریس)ایران(
é :وزن 66 کیلوگرم

 2016 المپیک  قهرمان  استفانک،  داور   .1
نایب  آروتونیان،  میگران   .2 )صربستان( 
رسول   .3 )ارمنستان(  المپیک  قهرمان 

چونایف، نفر سوم المپیک )آذربایجان(
جام  قهرمان  زیدوند،  مهدی   .12

پیتالسینسکی )ایران(
é :وزن 71 کیلوگرم

جهان  قهرمان  کورپاسی،  بالینت   .1
)مجارستان( 2. دانیل کاتاراگا، نایب قهرمان 

جهان )مولداوی(
3. حسن علی یف، نفر سوم جهان )آذربایجان(

7. افشین بیابانگرد، قهرمان آسیا )ایران(
é :وزن 75 کیلوگرم

1. رومن والسوف، قهرمان المپیک )روسیه(
المپیک  قهرمان  نایب  مادسن،  مارک   .2

)دانمارک(
)کره  المپیک  سوم  نفر  وو،  هیون  کیم   .3

جنوبی(
4. سعید عبدولی، نفر سوم المپیک )ایران(

é :وزن 80 کیلوگرم
1. رمضان آپاچارایف، قهرمان جهان )روسیه(

2. اصالن آتم، نایب قهرمان جهان )ترکیه(
3. الزلو زابو، نفر سوم جهان )مجارستان(

8. رامین طاهری، قهرمان گرندپری پاریس 
)ایران(

é :وزن 85 کیلوگرم
1. داوید چاکوتادزه، قهرمان المپیک )روسیه(

المپیک  قهرمان   نایب  بلنیوک،  ژان   .2
)اوکراین(

3. دنیس کودال، نفر سوم المپیک )آلمان(
المپیک  هفتم   نفر  اخالقی،  ا...  حبیب   .7

2016 )ایران(
é :وزن 98 کیلوگرم

المپیک  قهرمان  الکسانیان،  آرتور   .1
)ارمنستان(

2. یاسمانی کابررا، نایب قهرمان المپیک )کوبا( 
3. قاسم رضایی، نفر سوم المپیک )ایران(

9.مهدی علیاری، قهرمان جام پیتالسینسکی 
)ایران(

é :وزن 130 کیلوگرم
1. میجاین لوپز، قهرمان المپیک )کوبا(

2. رضا کایالپ، نفر دوم المپیک )ترکیه(
المپیک  سوم  نفر  سیمینوف،  سرگئی   .3
سوم  شریعتی،نفر  4.صباح  )روسیه( 

المپیک)کشتی گیر ایرانی االصل آذربایجان(
گرندپری  منجزی،قهرمان  قاسمی  18.امیر 

پاریس)ایران(.

استقالل  دیدار  آماری  جالب  نکات  از 
نکته  این  به  می توان  پرسپولیس  و 
رکورد  دو  روشن  حسن  که  کرد  اشاره 
گلزن  جوانترین  و  بازیکن  جوانترین 

داربی ها را در اختیار دارد.
و  استقالل  تیم های  ایسنا،  گزارش  به 
چارچوب  در  یکشنبه  روز  پرسپولیس 
به  ایران  فوتبال  برتر  لیگ  رقابت های 
مصاف هم می روند. این دیدار که ساعت 
زیادی  حساسیت  از  می شود  آغاز   15
برای دو تیم برخوردار است. در آستانه 
داربی 84 نگاهی داریم به آمارهای این 

دیدار.
غالمرضا  داربی :  بازیکن  مسن ترین 
در  روز   24 و  سن  سال   39 با  عنایتی 
داربی 80 )این دیدار را پرسپولیس یک 

بر صفر برد(
جوان ترین بازیکن داربی:  حسن روشن 
با 17 سال و 9 ماه در داربی دهم )این 

دیدار را استقالل دو بر صفر برد(
با  باقری  کریم  داربی :  گلزن  مسن ترین 
35 سال و 348 روز در داربی 63 )این 

دیدار را پرسپولیس 2 بر یک برد(
روشن  حسن  داربی:  گلزن  جوان ترین 
 14 داربی  در  روز   358 و  سال   18 با 

)استقالل یک بر صفر پیروز شد(

 11 جباری  علی  کاپیتانی:  رکورددار 
بازی

بیشترین گل زده: صفر ایرانپاک 7 گل
بیشترین بازی در داربی: علی پروین با 

20 بازی
 7 در  ترکی  محسن  قضاوت:  بیشترین 

بازی
علی  شکست:  بی  سرمربی  بیشترین 

پروین در 19 بازی
بیشترین گل زده در یک سال: استقالل 
در سال 90 برابر پرسپولیس 10 گل زد.

بیشترین تماشاگر: داربی روز 15 مهرماه 
از  بیش  تقریبی  حضور  با   1362 سال 
با تک  120 هزار تماشاگر که استقالل 

گل مظلومی پیروز بازی شد.
سریع ترین گل: علی سامره در ثانیه 48 
در داربی 53 )بازی با تساوی یک بر یک 

به پایان رسید(
شریفات  اسماعیل  گل:  دیرهنگام ترین 
در دقیقه 107 در داربی 73 )استقالل 

با حساب سه بر صفر پیروز شد(
پرتکرارترین نتیجه: تساوی بدون گل با 

19 بار تکرار
دوازدهم.  داربی  پیروزی:  ترین  قاطع 
استقالل  سد  از  گل   6 با  پرسپولیس 

گذشت.

تمام آمارهای جالب داربی های پایتخت

با برگزاری اولین مرحله مسابقات انتخابی 
 20 نهایت  در  زنان،  تکواندوی  ملی  تیم 
هوگوپوش توانستند جواز حضور در اردوی 

تیم ملی را کسب کنند.

رقابت های 109 تکواندوکار زن برای ورود 
حضور  منظور  به  و  ملی  تیم   اردوی  به 
همبستگی  مسابقات  دوره  چهارمین  در 
کشورهای اسالمی و بیست و سومین دوره 

مسابقات قهرمانی جهان 2017، در هشت 
وزن برگزار و در پایان نفرات اول و دوم به 
همراه منتخبین کادر فنی جواز حضور در 

اردوی تیم ملی را به دست آوردند.
اسامی این نفرات به شرح ذیل است:

و  اخوان  کیانا  کیلوگرم(:   -46( اول  وزن 
فاطمه مداحی

و  کیانی  ناهید  کیلوگرم(:   -49( دوم  وزن 
سودابه پورصادقی

ندرخانلو  بهاره  کیلوگرم(:   -53( وزن سوم 
و فاطمه اموری

وزن چهارم )57- کیلوگرم(: طیبه پارسا و 
مهسا جدی

و  بابالو  مبینا  کیلوگرم(:   -62( پنجم  وزن 
حنانه همتی

وزن ششم )67- کیلوگرم(: هانیه اخالقی و 
نیلوفر محمودی

ملیکا  کیلوگرم(:   -73( هفتم  وزن 
میرحسینی و نفیسه مخلصی

زهرا  کیلوگرم(:   +73( هشتم  وزن 
پوراسماعیل و فاطمه امینی

منتخبین کادرفنی: ساجده فرامرزی، پریسا 
جوادی، فاطمه مصطفایی و اکرم خدابنده

اردوی تیم ملی از دوشنبه )25 بهمن  ماه( 
آغاز  تکواندو  فدراسیون  جهانی  مرکز  در 

می شود.

دعوت 20 تکواندوکار به تیم ملی زنان

قاسم رضایی برترین فرنگی کار ایران 
در رده بندی جهانی

رد  با  کاستا  دیگو  که  است  باور  این  بر  چلسی  صدرنشین  تیم  سرمربی 
پیشنهاد چینی ها در چلسی باقی خواهد ماند.

از گاردین، چندی است که پیشنهاد چینی ها  نقل  به  ایسنا و  به گزارش 
به دیگو کاستا به تیتر یک محافل ورزشی تبدیل شده است و عنوان شده 
باشگاه های چینی حاضر هستند 85 میلیون پوند برای این بازیکن پرداخت 
اسپانیایی تیمش گفت: دیگو  آنتونیو کونته درباره وضعیت مهاجم  کنند.  
را  او چلسی  است.  و خوشحال  راضی  لندن  در  از حضور  و  ماند  می  ما  با 
برای کسب  ما  به  دارد  دوست  او  است.  ساده  خیلی  موضوع  دارد.  دوست 
عنوان قهرمانی در لیگ کمک کند و می خواهد در کنار تیم باشد و من از 
بابت حضور او کامال مطمئن هستم.  خریدهای بازیکنان اروپایی از طرف 
تیم های چینی همچنان ادامه دارد و آخرین بازیکنی که تاکنون راهی این 
لیگ پرستاره شده است، هرنانس بازیکن برزیلی یوونتوس بوده است. خیلی 
از تیم ها می ترسند ستاره های خودشان را از دست بدهند و پیشنهادهای 
اغواکننده چینی ها باعث شود تا بازیکنان خود را در میانه بازیهای اروپایی از 
دست بدهند.  کونته نیز به انتقاد از پرداخت های کالن از طرف باشگاه های 
چینی پرداخت و گفت: ارقامی که چینی ها به بازیکنان پیشنهاد می دهند 

دیوانه کننده است. خیلی سخت است که بتوان این پیشنهادها را رد کرد.

کاپیتان بایرن مونیخ درباره دلیل اصلی خداحافظی خود از مستطیل سبز 
بعد از پایان فصل سخن به میان آورد.

به  گزارش  ایسنا  و  به نقل از DPA، کاپیتان بایرن مونیخ تصمیم عجیبی 
گرفت که باعث شوکه شدن هواداران این تیم شد. او در حالی همچنان در 
اوج به سر می برد  و 33 سال سن دارد اعالم کرد که بعد از پایان فصل از 

فوتبال خداحافظی خواهد کرد.
کاپیتان بایرن درباره دلیل خداحافظی  خود از بایرن سخن به میان آورد و 
گفت :  می خواهم توضیحاتی درباره دلیل خداحافظی خود از فوتبال در پایان 
فصل دهم. به  عنوان کاپیتان بایرن برای من بسیار مهم است که در بهترین 
شرایط خود به میدان روم. احساس می کنم که فصل بعد بازیکن خوب و 
خداحافظی  فوتبال  از  خاطر  همین  به  و  بود  نخواهم  بایرن  برای  مفیدی 

می کنم.
او ادامه  داد: من به غیر از دو سالی که بایرن را ترک کردم و به اشتوتگارت 
رفتم، از یازده سالگی در بایرن مونیخ هستم و در تیم مورد عالقه خود بازی 
می کنم. به شما بگویم که بعد از کمی استراحت دوباره به بایرن بر خواهم 
گشت. می خواهم کمی دور از فوتبال باشم تا بهتر درباره آینده خود تصمیم 

بگیرم.

ساشا کایندرد، شناگر پارالمپیکی بریتانیا که 
هفت بار قهرمان پارالمپیک شده است، اعالم 

بازنشستگی کرد.
به  گزارش  ایسنا، کایندرد 39 ساله یکی از 
بهترین شناگران پارالمپیک نسل خود بود. 
او در شش دوره پارالمپیک شرکت کرده و 
از سال 1994 در مسابقات قهرمانی جهان 
او به صورت کلی 13  حضور داشته است. 

مدال پارالمپیک دارد. کایندرد 62 مدال در مسابقات بزرگ دارد.
کایندرد بعد از اعالم بازنشستگی خود گفت : بعد از یک تصمیم گیری سخت و طوالنی 
به این نتیجه  رسیدم که باید چه کار کنم پایان دهم. من در سن یازده سالگی شنا را 
یاد گرفتم و در سن 16 سالگی شرکت در مسابقات جهانی را آغاز کردم. بعد از ریو بر 
ادامه کارم تمرکز کرده بودم اما در ماه های اخیر احساس کردم که از نظر فیزیکی و 
ذهنی آماده نیستم. این که تصمیم به پایان کار بگیرم خیلی سخت است به خصوص 
وقتی که ورزش جزئی از زندگی ما باشد. این که کارم را با گرفتن مدال طال و رکورد 
شکنی به پایان رسانده باشم بسیار لذت بخش است. در حال  حاضر منتظر فصل دیگر 

زندگی ام هستم و می خواهم زمانم را با دخترم بگذارنم.

بازنشستگی دارنده هفت طالی پارالمپیکتوضیحات الم درباره خداحافظی عجیب خوداطمینان کونته از ماندن کاستا در چلسی
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برگزاری جشن بزرگ انقالب 
مرکز توانبخشی  باور در نوشهر

نوشهر- شهرزاد نظری؛  بمناسبت دهه فجر، جشن 
بزرگ انقالب مرکز توانبخشی حرفه آموزی باور نوشهر 
با حضورمسووالن شهرستانی در سالن اداره فرهنگ 

وارشاد اسالمی نوشهربرگزارشد.
گفتگوی  در  نوشهر  شهرستان  بهزیستی  رییس 
اختصاصی به خبرنگار زمان گفت: در ایام دهه فجر 
برنامه های متنوعی از سوی اداره بهزیستی شهرستان 
نوشهر انجام شده است. جوادبسطامی تصریح کرد:از 
کودکان،  رالی  برگزاری  به  میتوان  ها  برنامه  جمله 
توانبخشی  مرکز  انقالب  بزرگ  جشن  برگزاری 
نمایشگاه  افتتاحیه  در  بهزیستی  فعال  باور،حضور 
وخانواده،  زنان  توانمندیهای  و  کارآفرینی  اشتغال، 
بازدید نوگل ها مهدآتیه از اداره بهزیستی،گرامیداشت 
یاد و خاطره شهید نیازی به مناسبت ایام دهه فجر، 
در  معلولین  افتتاح مسکن  با شهدا،  میثاق  تجدید 
ایام دهه فجر از مهمترین برنامه های شاخص اداره 

بهزیستی شهرستان نوشهر است.
وی افزود:مرکز توانبخشی باور از سال 1389در غرب 

استان  شروع به فعالیت کرده است.
بسطامی ادامه داد: با مدیریت خانم علیخانی در مرکز 
توانبخشی باور،  دختران کم توان جسمی حرکتی، 
ذهنی، کم بینا، ناشنوا، از آموزش های توانبخشی  
کاردرمانی، فیزیوتراپی، گفتار درمانی، مشاوره و روان 
شناسی بهره مند می شوند. وی در خاتمه یادآورشد: 
مرکز توانبخشی حرفه آموزی باور در دهه فجرامسال 
با اجرای   برنامه های  موسیقی،تئاتر، سرود حضور 
پررنگ وفعال داشتند. فرماندارشهرستان نوشهر در 
برپایی این جشن بزرگ عنوان کرد: مرکز توانبخشی 
باور با برخورداری از پرسنل پرتالش و با استفاده از 
تجربیات فراوان، خدمات ارزشمند به جامعه هدف 
بهزیستی ارایه می دهد. دکتر شادمان تصریح کرد: 
این مرکز همانند سایر اقشار جامعه در برپایی جشن 
بزرگ انقالب در سطح شهرستان نوشهر سهیم بوده 

است.
وی افزود: مرکز توانبخشی باور می تواند با تالش 
شهرستان  سطح  در  سازنده  خدمات  منشا  بیشتر 
برنامه  انقالب   بزرگ  باشد.گفتنی است در جشن 
های متنوع نمایش، سرود، تئاتر ، طنز توسط مرکز 

توانبخشی باور به اجرادرآمد.

با حضور فرماندار پارسیان انجام شد؛

بهره برداري از پروژه اصالح و بازسازي شبکه 
آب کوشکنار

با حضور »محمد رادمهر« فرماندار پارسیان، پروژه اصالح ، بازسازي و 
توسعه شبکه آب کوشکنار به بهره برداري رسید.

به گزارش روابط عمومي آب و فاضالب استان، »سلمان افروشه« مدیر 
امور آبفاي پارسیان در این باره گفت: این پروژه با خط انتقالي به طول 
سه کیلومتر و با اعتباري برابر 4 میلیارد و 500 میلیون ریال اجرایي 
 5 تا   2 کاهش  را  پروژه  این  اجراي  از  است.وي همچنین هدف  شده 
درصدي هدررفت آب در شهر کوشکنار عنوان کرد و گفت: پروژه اصالح 
اتفاقات باال صورت گرفته  با  و بازسازیشبکه آب این شهر در مناطقي 
به طوري که این بازسازي شامل تعویض و استاندارد سازي 70 فقره 

انشعاب فرسوده بوده است.  
افروشه در پایان افزود: در حال حاضر تامین آب شهر کوشکنار از طریق 
خط محرم با ظرفیت 27 تا 30 لیتر بر ثانیه انجام مي شود و کمبود 

آب نداریم. 

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل:
سهم صنعت در اقتصاد اردبیل

 6 درصد است
 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: سهم بخش 
صنعت در اقتصاد استان اردبیل 6 درصد است که این میزان به طور 
مراسم  در  هم  عاملی  حامد  سید  است.  درصد   11 کشور  در  متوسط 
اردبیل  معارفه مدیر عامل جدید شرکت شهرک هاس صنعتی استان 
اظهار کرد: دوران صنعتی شدن در استان اردبیل عمرش کوتاه است و 
ما از مزایای سرمایه گذاری های دولتی در دهه 60 و 70 بی بهره بودیم 
و امروز باید از ظرفیت سرمایه گذاران برای توسعه صنعتی این استان 
که می تواند محور اشتغال و رونق همه جانبه باشد باید بهره بگیریم.وی 
با بیان اینکه در سه سال دولت تدبیر و امید اقدامات خوبی در استان 
اردبیل در حمایت از بخش صنعت انجام شده است افزود: به رغم آنکه 
ما در این مدت سخت ترین شرایط اقتصادی را پشت سر گذاشتیم اما 
عالقمندی مردم به تولید و سرمایه گذاری بیش از 25 درصد افزایش 
یافته است.این مسئول از افزایش 50 درصدی صدور جواز صنعتی در 
استان در سه سال اخیر خبر داد و گفت: با تدبیر دولت یازدهم در کمک 
بدهی  برگشتی،  چک  لحاظ  بدون  آنها  رونق  و  تولیدی  واحدهای  به 
به  تسهیالت جدید  پرداخت  بانک شاهد  و  مالیات  ها،  بیمه  به  معوق 
واحدهای تولیدی و صنعتی هستیم.عاملی با اشاره به اینکه سال گذشته 
23 میلیارد تومان و امسال 133 میلیارد تومان در حمایت از 107 واحد 
صنعتی پرداخت شده است ادامه داد: یکی از مشکالت اساسی ما برخی 
بانک  بانکی است که به رغم تصویب دولت برخی  مقاومت های نظام 

ها به ایجاد شرایط سهل در حمایت از تولید کنندگان تن نمی دهند.
وی از شکل گیری کمیته نظارت در بازدید از واحدهای دریافت کننده 
افزود: در 66 مورد مراجعه به این  تسهیالت رونق تولید اشاره کرد و 
بودیم  شاهد  را  تسهیالت  پرداخت  در  انحراف  مورد   10 تنها  واحدها 
در حالی که در 26 واحد اشتغال جدید به تعداد 311 مورد و تثبیت 

اشتغال به تعداد 3 هزار و 400 نفر اتفاق افتاده است.
تمام  کرد:  خاطرنشان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
تالش ما با همراهی شهرک های صنعتی بر این است تا چراغ تولید، 
صنعت و کارآفرینی در این استان روشن مانده و بتوانیم با حمایت همه 

جانبه فعاالن این عرصه را مورد حمایت جدی قرار دهیم.

خبر خبر

بهره برداری از پروژه های آبرسانی بندپی غربی 
بابل با حضور استاندار مازندران آغاز شد.

مدیر  بادیکناری؛   مهدی  زمان-  پیام  خبرنگار 
در  مازندران  روستایی  فاصالب  و  آب   عامل 
مراسم افتتاحیه پروژه آب رسانی روستای چاک 
سر  شهرستان بابل، یکی از برکات انقالب اسالمی 
را  آب رسانی به روستاهای دور دست اعالم کرد 
و گفت: آب رسانی به روستاهای چاکسر  ازجمله 
این پروژه ها بوده که شامل شش روستای اسبو، 
شرباشن  بن  رفع،  کتی،  نرگس  چوسر،  کمل، 
جلیرود است و با احداث مخازن زمینی به حجم 
کلی 600 متر و لوله گذاری خط انتقال به طول 
15 کیلومتر بهسازی یک دهنه چشمه، احداث 

20 باب حوضچه فشارشکن به اجرا در آمد.
از  بخشی  کرد:  خاطرنشان  عبدالهی  مجید 
مجتمع  یک  فاز  شامل  مجتمعی  پروژه ها  این 
یک  فاز  بهشهر،  نژاد  هاشمی  شهید  آب رسانی 
مرکزی  ایستگاه  و  والمده  آب رسانی  مجتمع 
مجتمع شهید اسفندیاری نکا، فاز یک مجتمع 

آب رسانی  مجتمع  ساری،  آباد  خزر  آب رسانی 
و  پهناب  درکاسر  آب رسانی  مجتمع  گلیرد، 
یک  فاز  جویبار،  چپکرود  آب رسانی  مجتمع 
مجتمع  و  باالتجن  شهدای  آب رسانی  مجتمع 
آب رسانی شهرودکال قائمشهر، مجتمع آب رسانی 
امیرکال و مجتمع آب رسانی مته کاًل، پاشاکال و 
آهنکرکال  آب رسانی  مجتمع  سوادکوه،  لوالک 
مجتمع  یک  فاز  همچنین  شمالی  سوادکوه 
آب رسانی چاسرکا و مجتمع آب رسانی معلم کاًل 
بابل، مجتمع آب رسانی سید محله بابلسر، مجتمع 
آب رسانی پاشاکال دابو و مجتمع آب رسانی کته 
شمالی  دابوی  آب رسانی  مجتمع  آمل،  پشت 
محمودآباد، مجتمع آب رسانی خاچک- مجتمع 
آب رسانی شرق نوشهر و مجتمع آب رسانی سما و 

سرکا چالوس است.
وی ادامه داد: پروژه های تک روستایی نیز شامل 
آب رسانی سنگیابسر و خورشید کاًل گلوگاه، قره 
رسکت،  خارخون،  ده،  کهنه  الیرد،  بهشهر،  تپه 
قائمشهر،  کالگرمحله  ساری،  )بندرج(  امادکال 

سوادکوه  فرامرزکال  سوادکوه،  خرج  همچنین 
شمالی، آبگرم، چمه بن آمل و تشبندان است.

روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
این  فیزیکی  مشخصات  به  اشاره  با  مازندران 
پروژه   35 برداری  بهره  به  برای  گفت:  پروژه ها 
کیلومتر  انتقال،430  خطوط  کیلومتر   133
مکعب  متر   600 و  هزار  هشت  توزیع،  شبکه 
مخازن زمینی و هوایی،30 واحد ایستگاه پمپاژ، 

9 دستگاه دیزل ژنراتور همچنین حفر 10 حلقه 
چاه و بهسازی 5 دهنه چشمه اجرا شده است.

گفتنی است عملیات اجرایی )کلنگ زنی( مجتمع 
آب رسانی روستایی بازار محله شهرستان تنکابن 
با بهره مندی 432 خانوار با اعتبار شش میلیارد 
ریال نیز آغاز شد و شامل 16 کیلومتر خط انتقال، 
احداث مخزن زمینی 300 متر مکعبی و بهسازی 

یک دهنه چشمه است.

به مناسبت دهه فجر انجام شد؛

 بهره برداری از 3۵ پروژه آبرسانی در مازندران

اول تصفیه خانه  عملیات تکمیل مدول)بخش( 
با  ریال  میلیارد   32 اعتبار  با  کرج  فاضالب 

ظرفیت 140 هزار نفر آغاز شد.
اجراي  دفتر  مدیر  رمضاني  ابوالقاسم  مهندس 
با  فاضالب  تصفیه  و  آوري  جمع  طرحهاي 
تصفیه  اول  مدول  داشت:  اظهار  خبر  این  بیان 
نفر  هزار   280 ظرفیت  با  کرج  فاضالب  خانه 
بهره  به  ظرفیت  درصد   50 با   1386 سال  از 
برداري رسید و اکنون به دنبال توسعه شبکه و 
انشعابهاي فاضالب در سطح کرج بزرگ و لزوم 
تکمیل و بهره برداري از 50 درصد باقي مانده 
ي تصفیه خانه عملیات احداث نیم مدول دوم 

از مدول اول این تصفیه خانه آغاز شده است.

وي افزود: این عملیات شامل تکمیل دو دستگاه 
الگون که از سال 86 خاک برداري و بتن ریزي 
اکنون  هم  و  بود  شده  انجام  آن  ي  ها  دیوار 
و  کني  بوته  و  سطحي  برداري  خاک  عملیات 
که  شده  تکمیل  ها  الگون  بتني  دیواره  ترمیم 
پس از شن ریزي و الیه کوبي و استحکام بستر 
الگونها، عملیات نصب عایق هاي ژئوتکستایل و 

ژئو ممبران آغاز خواهد شد.
مهندس رمضاني ظرفیت این نیم مدول را 140 
هزار نفر ذکر کرد و گفت:در اوایل سال 96  این 
نیز  کرج  فاضالب  خانه  تصفیه  از  جدید  بخش 
پساب  کیفیت  و  شود  مي  برداري  بهره  آماده 

خروجي آن به مراتب بهبود خواهد یافت.

تکمیل بخش اول تصفیه خانه فاضالب کرج آغاز شد

استان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  مدیر 
کتبی  آزمون  کرد:  عنوان  مرکزی 
کریم  قرآن  حفظ  رویداد  بزرگترین 
بهمن   28 صبح   11 تا   9 ساعت 
برگزار استان  سراسر  در  جاری   ماه 

شود. می   
باقرحسینی  سیدمحمد  االسالم  حجت 
خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل  اراکی 
از  خبری  نشست  در  مرکزی  استان 
بزرگترین  دوره  پنجمین  برگزاری 
در  کشور  کریم  قرآن  حفظ  رویداد 
توجه  با  گفت:  و  خبرداد  استان  این 
تکالیف  و  انقالب  معظم  رهبر  تاکید  به 
هفت  خیریه،  امور  و  اوقاف  سازمان 
قرآن  دوستداران  از  نفر   902 و  هزار 
امسال  ماه  اسفند  هشتم  و  بیست  کریم 
یکدیگر  با  استان  این  متبرکه  بقای  در 

پردازند. می  رقابت  به 
آزمون  افزود:  حسینی  االسالم  حجت 
بهمن   20 تا   16 نیز آزمون  این  شفاهی 

شد. برگزار  امسال  ماه 
استان  در  مربی   70 داد:  ادامه  وی 
شفاهی  دوره  در  برگزاری  برای  مرکزی 
هستند.  فعالیت  به  مشغول  آزمون  این 
سال  در  سهمیه  این  داشت:  براز  ا وی 

سال  نفر،   640 و  هزار  چهار   1391
سال  نفر،   390 و  هزار  پنج   1392
سال  نفر،   380 و  هزار  شش   1393
سال  و  نفر   660 و  هزار  شش   1394

است. بوده  نفر   700 و  هزار   7  1395
استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
طول  در  نفر  هزار   32 افزود:  مرکزی 
قرآن  حفظ  رویداد  بزرگترین  دوره  پنج 
کرده  شرکت  استان  این  از  کشور  کریم 
را  آنان  از  نفر   799 و  هزار   14 که  اند 
را  آنان  نفر   992 و  هزار   17 و  زنان 

اند. داده  تشکیل  مردان 
هزار  پنج  گفت:  حسینی  االسالم  حجت 
این  در  کنندگان  شرکت  از  نفر   910 و 
سال،   12 تا   7 بین  سنین  در  ها  دوره 
 13 بین  سنین  در  نفر   233 و  هزار  پنج 
باالی  سنین  در  آنان  بقیه  و  سال   18 تا 

است. بوده  سال   19
اولویت  از  را  قرآنی  مراکز  افزایش  وی، 
خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره  های 
برای  گفت:  و  کرد  عنوان  مرکزی  استان 
جمهوری  کریم  قرآن  مسابقات  میزبانی 
باید  استان  این  در   97 سال  اسالمی، 
کمک  با  فعالیت  این  های  ساخت  زیر 
شود.  فراهم  استان  در  ها  دستگاه  سایر 

بزرگترین رویداد حفظ قرآن کریم در استان مرکزی

آگهي دعوت مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاوني حمل و نقل متحد کرج به شماره ثبت 10661

عمومی  مجمع  در  تا  می شود  این شرکت دعوت  محترم  اعضا  کلیه  از  بدینوسیله   95/11/15 مورخه  اول  نوبت  مجمع  نصاب  به عدم حد  باتوجه 
نفت-  انبار  راه  از سه  بعد  نشانی کرج شهریار  1395/12/13 در  10 صبح روز جمعه مورخه  نوبت دوم که راس ساعت  العاده  به طور فوق  عادی 
اتوبوسرانان  تعمیرگاهی  مجتمع  رودخانه-  حاشیه  خاکی  جاده  از  بعد  خیابان  انتهای  آبادی-  فیروز  خیابان  پاسگاه-  خیابان  وحدت-  شهرک 

رسانند. بهم  برگزار می گردد حضور  بخش خصوصی 
توجه 1- در صورتیکه هر یک از اعضا نتواند در مجمع فوق حضور یابند می توانند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع 
بود  خواهد  رای  یک  تنها  عضو  غیر  شخص  هر  و  رای  سه  حداکثر  عضو  هر  وکالتی  آرا  تعداد  کند  واگذار  االختیار  تام  نماینده  یک  به  عمومی 
نمایندگی  اعطای  متقاضی  عضو  منظور  بدین  بود.  خواهد  تعاونی  مدیره  هیات  اکثریت  امضا  با  االختیار  تام  نمایندگی  تایید  صورت  این  در  و 
تعاونی و کارت شناسایی  با در دست داشتن مدرک موید عضویت در  و  نماینده خود  به همراه  این آگهی  انتشار  از  1۴ روز  باید حداکثر ظرف 
مقام  توسط  مربوطه  نمایندگی  برگه  نماینده  اهلیت  و  متقاضی  احراز هویت طرفین عضویت  از  پس  تا  تعاونی حاضر  دفتر شرکت  محل  در  معتبر 

تعداد اعضا رسمیت خواهد داشت. با حضور هر  این مجمع عمومی   -2 نماینده صادر گردد.  برای  به مجمع عمومی  تایید و ورقه ورود  مذکور 
جلسه: دستور 

1-گزارش هیات مدیره و بازرسان    2-طرح و تصویب بیالن مالی 139۴   3-طرح و تصویب بودجه سال جاری   ۴-انتخابات بازرسان
هیات مدیره

آگهیمزایده
به موجب رای شماره 940530   وکالسه پرونده 940530  اجرای احکام مدنی  
دادگستری شهرستان بهارستان محکوم علیه  آقای محمد علی دبیری  محکوم است به 
پرداخت 1/100/000/000 ریال و خسارات دادرسی   در حق محکوم له آقای حمید 
رضا اخوان  و مبلغ یک بیستم ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت  که 
اموال محکوم علیه حسب در خواست محکوم له توقیف و توسط کارشناس منتخب 
دادگاه ارزیابی گردیده است که قرار مزایده اموال توقیفی ذیل به تاریخ 95/12/16 روز 
دو شنبه ساعت 12 الی 13 ظهر در محل مزایده به نشانی نسیم شهر میدان هفت تیر 
دادگستری شهرستان بهارستان دفتراجرای احکام مدنی برگزار می گردد علیهذا افرادی 
که مایل به شرکت در مزایده می باشند می توانند در تاریخ فوق الذکر مراجعه و فرد یا 
افرادی که باالترین قیمت را پیشنهاد دهند به عنوان برنده مزایده شناخته خواهند شد: 

مشخصات و قیمت پایه اموال توقیفی مورد مزایده : 
یک باب ملک تجاری واقع در نسیم شهر- میدان هفت تیر- خ 20 متری بوستان – بعد 
از پارک ) بوستان شهریار ( فاقد پالک حدودا 100 متر مربع به ابعاد 5*20 در سمت 
جنوب ساختمان با کاربری پاساژ تجاری و فرهنگی طبقه همکف و کف مغازه موصوف 
سرامیک باسقف مدل گچ بری، نمای سنگ ساختمان کامپوزیت و دارای انشعابات برق 
مجزا و آب و گاز مشترک ، ارزش هر متر مربع 7/500/000 تومان که در مجموع به 

مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون تومان برآورد می گردد. 
توضیح اینکه ده درصد پیشنهادی نقدا از برنده مزایده اخذ ونامبرده مکلف است ظرف 
یکماه ازتاریخ مزایده باقیمانده ثمن مورد معامله رابه صندوق دولت تودیع نماید در 
غیراینصورت ده درصد وصول شده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 
شد متقاضیان می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند تاترتیب 

بازدید آنان از محل مزایده داده شود. م/ الف 2505 
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان  بهارستان 

متنآگهی
پرونده کالسه 9509986610600557 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9509976610601032 – خواهان :آقای 
علی راد فرزند عیدی با وکالت آقای کیانوش جمشیدیان حیدر فرزند یداله به نشانی 
استان لرستان – شهرستان خرم آباد –نبش پل شهدا سمت چپ ساختمان باران طبقه 
اول پالک 1 موبایل 09124381124 –خوانده : آقای علی حسین رضایی فرزند شاه 

حسین به نشانی مجهول المکان –خواسته : اعسار از پرداخت محکوم به 
رای دادگاه : در خصوص دعوی آقای علی راد فرزند عیدی با وکالت آقای کیانوش 
جمشیدیان بطرفیت آقای علی حسین رضایی فرزند شاه حسین بخواسته اعسار از 
پرداخت محکوم به دادنامه شماره 242/87 صادره در پرونده کالسه 95/6/87 شعبه 6 
حقوقی خرم آباد دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی خواهان 
و ضمائم پیوست استشهادیه ضمیمه پرونده و نظر به اینکه شهود خواهان جملگی بر 
عدم تمکن مالی خواهان در پرداخت محکوم به گواهی داده و توجها به اینکه خوانده 
نیز علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه حاضر نشده و دفاعی ارائه نداده و تا کنون نیز مالی 
از وی جهت توقیف و وصول محکوم به معرفی نکرده فلذا دادگاه دعوی اعسار خواهان 
از پرداخت یکجای محکوم به را وارد دانسته با توجه به تقاضای وی در پرداخت بنحو 
اقساط با استناد به ماده11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حکم به اعسار خواهان 
از پرداخت یکجای محکوم به و پرداخت آن بنحو اقساط هر ماه پانصدهزار تومان تا 
استهالک کامل محکوم به صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای آن ظرف مدت بیست 

روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – قوام آذر همایون  

آگهیمزایده

 اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9401318
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در 
طبقه اول به مساحت 113/82 مترمربع که مقدار 4/50 آن بالکن مسقف است قطعه 
اول به پالک ثبتی 146/8167 بانضمام پارکینگ اول به مساحت 12/5 مترمربع و انباری 
اول به مساحت 1/56 مترمربع ذیل صفحه 125 دفتر 210/1 ثبت و سند مالکیت بنام 
علی یزدان خواه صادر گردیده سپس برابر سند 19624- 92/1/24 دفترخانه 70 کرج 
به فرخ ملکی منتقل شده است، طبق سند رهنی شماره 92/1/24-19625 دفترخانه 
70 کرج در رهن بانک اقتصاد نوین قرار گرفته است. محل وقوع ملک: کرج شاهین ویال 

میدان باهنر بلوار رجائی کوچه اسدآبادی پالک 61 طبقه اول باالی پارکینگ
حدود اربعه: شماال: پنجره و دیوار به حیاطت خلوت. شرقا دیوار به قطعه 77 سابق، 
جنوبا پنجره و دیوار نرده بالکن به حیاط، غربا دیوار به قطعه دوم سابق کف و سقف 
مشترک است. حدود اربعه انباری: شماال درب و دیوار به راه پله، شرقا دیوار مشترک با 
انباری 2، جنوبا درب و دیوار به راهرو، غربا دیوار به قطعه 2 سابق، حدود اربعه پارکینگ: 
شماال شرقا جنوبا به راهرو و راه پله، غربا دیوار به قطعه دوم سابق. نظریه کارشناسی: 
در وضع موجود آپارتمان مورد کارشناسی به مساحت 113/82 مترمربع واقع در طبقه 
اول جز ساختمان چهار طبقه شامل طبقه همکف جهت پارکینگ و انباری و طبقات 
اول و دوم و سوم بصورت آپارتمان مسکونی تک واحدی می باشد که اسکلت آن فلزی، 
نما سنگ، سقف تیرچه و بلوک و فاقد آسانسور می باشد که عمر ساختمان حدود 15 
سال و سیستم گرمایش آن بخاری گازی و سرمایش آن کولر می باشد، آپارتمان دو 
خوابه دارای هال و پذیرایی و سرویس بهداشتی است که کف آن موزائیک و دیوارها 
کاغذ دیواری است که کنتور برق آن جدا و دارای آب و گاز مشترک می باشد. و طبق 
نظر کارشناس رسمی به مبلغ 1/250/000/000 ریال ارزیابی شده، پالک فوق از ساعت 
9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 95/12/11 در اداره اجرای اسناد رسمی کرج واقع در 
میدان آزادگان ابتدای خیابان مطهری از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از 
مبلغ 1/250/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می 
شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 
یا نشده باشد  به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و 
حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده 
روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. طبق اعالم 
بستانکار پالک فوق تا تاریخ 96/4/14 دارای اعتبار بیمه نزد شرکت بیمه نوین می 

باشد.51217 م/الف   تاریخ انتشار: 95/11/23
معاون واحد اجرای اسناد رسمی کرج- معصومه قاسمی

متنآگهی

پرونده کالسه 9509986610500432 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9509976610501011 – خواهان: شرکت 
سهامی بیمه ایران با نمایندگی آقای مهدی فرد محمدی به نشانی خرم آباد – میدان 
حضرت امام خمینی )ره(نبش کوچه شهید فتح الهی – خوانده : آقای فضل ا... خادمی به 
نشانی لرستان لرستان – قاضی آباد خ سوم پ 37 –خواسته :مطالبه طلب –رای دادگاه 
: در خصوص شرکت سهامی بیمه ایران با نمایندگی حقوقی آقای مهدی فرد محمدی 
به طرفیت آقای فضل ا... خادمی فرزند قاسم علی به خواسته مطالبه مبلغ 76/864/371 
ریال به انضمام جمیع خسارات دادرسی و حق الوکاله نماینده حقوقی و خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ 85/2/25 لغایت اجرای کامل حکم با عنایت به جامع محتویات 
پرونده دادخواست تقدیمی تصویر قرارداد رهنی شماره 35396  مورخه 1380/7/29 
تنظیمی دفتر خانه اسناد رسمی شماره 382 شهرستان تهران که به موجب آن خوانده 
به عنوان بدهکار سند رسمی مکلف به باز پرداخت تسهیالت اخذ شده از بانک ملت 
بابت خرید خودرو گردیده و به موجب سند رهنی مذکور ماده 2 شرکت بیمه اعتباری 
بیمه ایران متعهد به پرداخت اقساط بدهی های بانک از خوانده گردیده و حسب سند 
رسمی شماره 42918 مورخه 1385/1/7 تنظیمی دفتر خانه اسناد رسمی شماره 382 
شهرستان تهران بانک ملت تمامی حقوق خود ناشی از سند رهنی فوق الذکر را پس 
از دریافت مطالبات خود به مبلغ 76/864/371 ریال از بیمه ایران به شرکت بیمه ایران 
صلح نموده فلذا با توجه به اینکه شرکت بیمه قائم مقام بانک ملت در وصول مطالبات 
تادیه از خوانده می باشد و خوانده دفاعیاتی دال بر رد ادعای خواهان یا برائت ذمه خود 
به عمل نیاورده دعوی خواهان را وارد و مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد 
198و 502و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 292 از قانون مدنی حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 76/864/371 ربال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 2/460/931 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 4/611/862 ریال بابت 
حق الوکاله نماینده حقوقی که در صورت قطعیت دادنامه در مرحله بدوی 60 درصد 
آن محاسبه و وصول می گردد و پرداخت خسارات تاخیر تادیه اصل خواسته از تاریخ 
تقدیم دادخواست لغایت اجرای کامل دادنامه توسط اجرای احکام محاسبه و وصول 
خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم می گردد  رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد و پس از آن ظرف بیست روز قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد و در خصوص خواسته 
خواهان مبنی بر مطالبه خسارات تاخیر تادیه از مورخه 1385/2/25 لغایت زمان  تقدیم 
دادخواست با عنایت به اینکه خواهان دلیل و مدرکی دال برمطالبه طلب از مدیون قبل 
از تقدیم دادخواست ارائه نگردیده فلذا دعوی خواهان از نظر دادگاه غیر وارد تشخیص 
و مستندا به ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و 
اعالم می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی 

در محاکم تجدید نظر استان لرستان میباشد. 
رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد –حجت ا... سلیمیان . 

آگهیتحدید

حدود اختصاصی عرصه قسمتی ازپالک یک اصلی بخش سه رامهرمز
نظرباینکه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 
کمالی  مفروزی سیاوش  وتصرفات  مالکیت  رامهرمز  مستقردرثبت  فاقدسندرسمی 
پورفرزند کریم خون دارای کد ملی4819450050بشناسنامه 1596باغملک را برابررای 
شماره 139560317005001847مورخه95/5/2تائید نموده وآگهی های ماده 3قانون 
تعیین تکلیف انتشار یافته لذا تحدید حدودپالک موصوف بنام مشارالیه تحت عنوان 
دو دانگ ازعرصه ششدانگ یکبابخانه به مساحت229/92مترمربع به آدرس رامهرمز 
استناد  ساعت9الی12ظهربه  مورخه95/12/22از  ولیعصر)عج(درروزیکشنبه  خیابان 
ماده14قانون ثبت انجام میگیرد.لذا بدینوسیله به موجب این آگهی بمالکین یامجاورین 
برداری  ونقشه  تحدیدحدود  عملیات  گرددکه  اخطارمی  ارتفاقی  حقوق  وصاحبان 
درساعت وروزمقرردرآگهی انجام وشروع خواهد شدواعتراض نسبت به حدودیاحقوق 
ارتفاقی با توجه به ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدحدودبه مدت 
30روز پذیرفته خواهدشد.شماره م الف:)12/563( –تاریخ انتشار:1395/11/23                                                                 
شیری-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان رامهرمز

آگهیمادهسه
 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقایان رضا عزیزی فرزندان  عبدالعزیز درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک185 فرعی از 109 از  1  اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به قلعه 
جوانرود  که از آقایان  اخوان فخری وراث محمدصالح فتحی  خریداری و درخواست سند 
مالکیت نموده و پرونده نیز تحت کالسه 95- 25  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق 
الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی139560316007001632  مورخ 22/ 
10 / 1395حکم  به صدور سند مالکیت ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 29 
متر مربع به نام آقای رضاعزیزی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبورآقایان 
اخوان فخری  می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود تا چنان چه 
کسانی که نسبت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه  ارسال گردد، معترض باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره  محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای 
مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقایان رضا عزیزی صادر 

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

تاریخ انتشار اول  23   /   11  /  1395   تاریخ انتشار دوم  8  /  12  /  1395 

آگهیدادنامه
خواسته به این شرح است خواهان یک واحدآپارتمان با پالک1فرعی از3348اصلی 
بخش یک شوشتراز خوانده ردیف پنجم)ایرج امامی(خریده است و آقای ایرج امامی 
وکیل ازطرف مالک بوده است و خانم صغری غالم حیدر وآقای رحمان حاجی پورمالک 
رسمی پالک هرکدام سه دانگ مشاع می باشند آقای رحمان حاجی پور شوشتری با 
وکالت نامه واقرارنامه ثبتی سهم خود رابه آقای محمد رضا حسین زاده پوستی )خوانده 
ردیف دوم(انتقال داده وایشان نیز به ایرج امامی منتقل کرده است و خانم صغری غالم 
حیدرهم سهم خود رابا وکالتنامه و تعهد نامه به ایرج امامی واگذارکرده است خواهان 
دادخواست خود را نسبت به ایرج امامی مسترد کرده است لذا دراین خصوص مستندا به 
بند ب ماده107از قانون آیین دادرسی مدنی قراررددعوی صادرواعالم می شوداین رای 
حضوری ظرف بیست روزپس ازابالغ قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظراستان خوزستان 
است ولی درخصوص سایر خواندگان وخواسته ها که تقاضای رسیدگی شده است 
دادگاه با توجه به اینکه مالکین رسمی ملک اقدام به دادن حق فروش ملک خود به 
آقای ایرج امامی کرده اند ونامبرده هم مطابق قراردادعادی استنادی ملک را به خواهان 
فروخته است وایراد وانکاری نسبت به عقد بیع به دادگاه ارایه نشده است مستندا به 
ماده10ازقانون مدنی و ماده 220ازهمان قانون و مواد 515و519از قانون آیین دادرسی 
مدنی آقای رحمان حاجی پورشوشتری وخانم صغری غالم حیدربه انتقال سند رسمی 
ملک به نام خواهان و پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل درحق خواهان محکوم 
می شوند این رای غیابی ظرف بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین شعبه سپس 

ظرف بیست روزقابل تجدید نظردردادگاه تجدید نظراستان خوزستان است. 
رئیس شعبه سوم حقوقی شوشتر-مصطفی محمدی

آگهیمزایدهاموالمنقول

دایره اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایی بکالسه 
952643 له بانک سینا با وکالت خانم فالحت بیشه علیه 1- داود باباپور 2- تقی 
باباپور جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی 1- یک باب مغازه به مساحت 
با دیوار بلوکی و درب وردوی فلزی شیشه خور با حفاظ به  17/50 متر مربع 
آدرس جاده قدیم آمل به بابل – باال درویش خاک دارای پالک ثبتی 337 فرعی 
به ارزش 85/000/000 ریال 2- شش  باباپور  به آقای داود  از 2 اصلی متعلق 
دانگ یک مغازه به مساحت 18/05 متر مربع با دیوار بلوکی و درب ورودی فلزی 
شیشه خور با حفاظ به آدرس  باال درویش خاک دارای سند پالک ثبتی 329 
فرعی از 2 اصلی بخش 10 متعلق به آقای تقی باباپور به ارزش 100/000/000 
ریال متعلق به محکوم علیه را از طریق مزایده بتاریخ 95/12/17 روز سه شنبه 
ساعت 11 صبح در محل دفتر اجرای دادگستری بفروش برساند مزایده از قیمت 
پایه به مبلغ مذکور در فوق  ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار 
میگردد برنده مزایده ده درصد بها را فی المجلس و مابقی را ظرف مهلت یکماه 
پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت مبلغ واریزی پس از کسر هزینه مزایده 
بنفع دولت ضبط خواهد  شد و کلیه هزینه های انتقال نیز با خریدار میباشد 
متقاضیان میتوانند تا پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از مال مورد مزایده 

بازدید نمایند 
مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل جبیب پور 
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شرکت  پاالیش  شرکت  بهادری-اصفهان- 
استراتژیک  صنایع  از  اصفهان  نفت  پاالیش 
درصد   20 حدود  تأمین  با  که  بوده  کشور 
در  اساسي  نقش  کشورمان  نیاز  مورد  سوخت 
ایفا  اسالمي  جمهوري  مقدس  نظام  به  خدمت 
قانون   50 اصل  مطابق   این شرکت  نماید.  مي 
اجرایي  نامه  آیین  و  اسالمي  جمهوري  اساسي 
ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه 
اجرایي مصوبه 27241 هیئت محترم وزیران در 
صنعتي  واحدهاي  خروجي  استاندارد  با  ارتباط 
مشمول،  محیطي  زیست  استانداردهاي  کلیه 
و  نموده  رعایت  کامل  طور  به  را  فوق  مصوبات 
با تعریف و اجرا نمودن پروژه هاي عظیم زیست 
نمودن  سوز  گاز  شامل  هوا  پخش  در  محیطي 
کوره هاي پاالیشگاه و نصب مشعل هاي جدید 
Enviromix ، بهینه کردن مصرف سوخت و 
الیه  دوستدار  گازهاي  کردن  جایگزین   ، انرژي 
سرمایش،  و  حریق  اطفاء  هاي  سیستم  در  ازن 
نمودن  دوجداره   خورشیدي،  سلهاي  نصب 
مصرف  کاهش  هدف  با  مخازن  شناور  سقف 
زیست  پروژه  ده ها  اجراي  فسیلي.  سوخت هاي 
 online آناالیزرهاي  نصب  با  و  دیگر  محیطي 
بر روي خروجي دودکشها و طرح خود اظهاري 
بخش  در  محیطي  زیست  استانداردهاي  کلیه 
سازمان  دائمي  پایش  با  و  نموده  اجرا  را  هوا 
تاکنون  وکشور  استان  زیست  محیط  حفاظت 

هیچ گونه عدم انطباقي نداشته است .
این شرکت در بخش آب مطابق مصوبه 18241 
نامه  )آئین  وزیران  هیئت   73/03/16 مورخ 
و  نصب  با  آبها(  آلودگي  از  جلوگیري  اجرایي 
راه اندازي پیشرفته ترین تصفیه خانه و تصفیه 
را  حاصله   پساب هاي  کلیه  صنعتي  فاضالبهاي 
مورد استفاده مجدد )بازچرخاني( قرار داده و با 

نصب و احداث واحدهاي RO، حتي پسآب هاي 
تصفیه  را  سازي  بخار  فرآیند  از  حاصل  نمکي 
کامل نموده  و مجدداً با بازچرخاني، از پسابهاي 
مي  استفاده  فرآیند  در  تصفیه  از  پس  مذکور 
هاي  هزینه  علیرغم  صنعتي  واحد  این  نماید. 
و  اندازي  راه  و  نصب  بخش  در  گزاف  بسیار 
بهره برداري براي اولین بار در کشور بین کلیه 
اصفهان  پاالیشگاه  در  پاالیشگاهي  واحدهاي 
این صنعت  افتخار  از سندهاي  و  اجرا گردیده  
و  حفظ  و  صنعتي  فاضالب هاي  بازچرخاني  در 
صیانت از محیط زیست مي باشد. در این زمینه 
مکرر  پایش  و  خوداظهاري  طرح  اجراي  با  نیز 
استان  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  توسط 
این  در  موجود  انطباق هاي  عدم  کلیه  کشور  و 
راه  و  اجرا  با  نیز  اخیرا  و  نموده  رفع  را  زمینه 
و  استحصال  درجهت   RO5 واحد   اندازي 
مجدد  استفاده  و  نمکي  آبهاي  بازچرخاني 

استاندارد  آخرین  مطابق  فوق  پسآب هاي  از 
حفظ  زمینه  در  اساسي  اقدامات  دنیا  روز  هاي 
است.  داده  انجام  زیست  محیط  از  صیانت  و 
در  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  همچنین 
محترم  هیئت   18241 مصوبه  اجراي  راستاي 
وزیران و بر اساس رسالت قانوني خود با تعریف 
و اجراي چندین  پروژه زیست محیطي دیگر در 
راستاي کاهش مصرف منابع آب شرب قدمهاي 
زیست  محیط  از  صیانت  و  حفظ  در  اساسي 
آنها  از  برخي  است.  برداشته  منطقه  و  کشور 
مترمکعب   40 حدود  کامل  تصفیه  از  عبارتند 
آن  از  استفاده  و  بهداشتي  فاضالب  ساعت  در 
و  غرقابي  آبیاري  روش  حذف  سبز،  فضاي  در 
جایگزین نمودن آبیاري تحت فشار و قطره اي، 
کاهش  و  کنترل  الکترونیکي  نصب سیستم هاي 
تصفیه  پسآب  انتقال  پروژه  اجراي  آب،  مصرف 
و  فوق  پسآب  از  واستفاده  شهر  شاهین  برنامه ریزي براي نصب مجهزترین تصفیه خانه خانه 

از  استفاده  و  دنیا  روز  استانداردهاي  مطابق  ها 
آن به جهت مصارف صنعتي.

مدیریت  قانون  با  مطابق  پسماند  بخش  در 
اجراي  نامه  )آئین   88482 مصوبه  و  پسماند 
در  تولیدي  پسماندهاي  کلیه  پسماند(  مدیریت 
برنامه  اجراي  با  و  گردیده  مدیریت  پاالیشگاه 
تفکیک  و  بندي  طبقه  طرح  مختلف،   هاي 
بعضا  پسماندهاي  و  پذیرفته  صورت  پسماندها 
مفاد  اساس  بر  اسکارل  هاي  روغن  شامل  ویژه 
سازمان  کامل  نظارت  تحت  بازل  کنوانسیون 
محیط زیست به واحدهاي معرفي شده از طرف 
همچنین  است.  گردیده  تحویل  مذکور  سازمان 
در چند سال گذشته  با ابداع روش  NES که 
براي اولین بار در بین پاالیشگاهها در پاالیشگاه 
لجن  تشکیل  از  است  گردیده  اجرایي  اصفهان 
مخازن  در  ویژه  پسماند  عنوان  به  نفتي  هاي 

اقتصادي  بر صرفه  عالوه  که  گردیده  جلوگیري 
و استفاده مجدد در فرآیند از ایجاد پسماندهاي 
ویژه در حجم بسیار باال به طور کامل پیشگیري 
شده و از تشکیل پسماند در مبدا جلوگیري مي 
تعریف  با  پسماند  بخش  در  همچنین  و  گردد 
زیست  گوناگون  هاي  پروژه  نمودن  اجرایي  و 
حتي  و  عادي  ویژه  پسماندهاي  کلیه  محیطي 

درمانگاهي نیز مدیریت مي گردد.
این شرکت در راستاي مصوبه 44952 ،37454 
هیئت محترم وزیران و مصوبه شماره 20/5/2803 
توسعه  و  ریزي  برنامه  شوراي   92/12/16 مورخ 
کنترل  جامع  برنامه  خصوص  در  اصفهان  استان 
کیفي هواي کالنشهر اصفهان و با عنایت به برنامه 
ریزي کامل دقیق و فني وعلمي و تخصصي و در 
شرایطي که مدیریت و پرسنل متخصص، خدوم 
و زحمتکش این مجموعه عظیم نفتي. راهبردي 
ترین صنعت استراتژیک کشور را اداره مي نمایند 

در  رهبري  معظم  مقام  منویات  به  عنایت  با 
پیچیده  بومي سازي  با  مقاومتي  اقتصاد  پیشبرد 
ترین کاتالیست پاالیشي دنیا مربوط به واحدهاي 
تنها  آن  تولید  این،   از  قبل  تا  که  سازي  بنزین 
در انحصار دو شرکت بزرگ آمریکایي و فرانسوي 
بود و علیرغم تحریم هاي ظالمانه استکبار جهاني 
وعدم حضور نمایندگان سازندگان  همچنین عدم 
وبهره  ي  انداز  راه  با  نیاز  مورد  اطالعات  ارسال 
برداري از مجتمع بنزین سازي و تولید روزانه 8 
میلیون لیتر بنزین یورو 4 سهم بسزایي در کاهش 
آلودگي کالنشهر اصفهان و کشور ایفا نموده است 
و در حال حاضر در راستاي برنامه جامع کنترل 
در  فعال  بسیار  مشارکت  اصفهان  هواي  کیفي 
کارگروههاي مرتبط با این برنامه شامل کارگروه 
سوخت و بهینه سازي انرژي، کارگروه حمل و نقل 
و فرهنگ و جامعه و ... همراستا با اهداف سازمان 
بنزین یورو 4 و حدود 2  تولید  با  محیط زیست 
میلیون لیتر گازوئیل یورو 4 رسالت اساسي زیست 
منصه  به  امکانات  توان  تمام  با  را  خود  محیطي 
ظهور رسانده که کلیه مستندات آن در سازمان 
قابل  ذیربط  ارگانهاي  و  زیست  محیط  حفاظت 
پیگیري است و انشا... با اجراي پروژه بهینه سازي 
و بهبود فرآیند کلیه محصوالت بنزین و گازوئیل 
تولیدي با آخرین استاندارد روز دنیا یورو 5 تولید 

خواهد شد.
با عنایت به تکالیف قانوني که بر عهده دستگاههاي 
گیري  اندازه  شده  داده  قرار  نظارتي  و  اجرایي 
بر عهده  آالینده هاي زیست محیطي در صنایع 
سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته که این 
سازمان نیز با بازرسي هاي دوره اي و پایش هاي 
مکرر شبانه روزي به صورت بسیار سخت گیرانه تر 
از حتي استانداردهاي تعریف شده، صنایع  ازجمله 

پاالیشگاهها را پایش مي نماید.

رویکرد فعالیت هاي شرکت پاالیش نفت اصفهان زیست محیطي است

مراسم  در  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت،  معاون 
صنعتی  شهرکهای  شرکت  مدیرعامل  معارفه 
طرح  حال حاضر  در  کرد:  اعالم  اردبیل  استان 
دراین  و  شده  اجرا  جدیت  با  کشور  در  رونق 

بازاریابی  زمینه  که  تولیدی  واحدهای  به  زمینه 
می شود. ارائه  تسهیالت  دارند  مناسب 

مراسم  این  در  یزدانی  علی  مهندس 
به  گذاران   سرمایه  ترغیب  با  اظهارداشت:  
کشور  صنعتی  نواحی   و  شهرکها  در  حضور 
و  اقتصادی  توسعه  در  بزرگی  گام  می توان 

برداشت. کشور  اشتغال 
84 هزار و  اینکه در حال حاضر  به  اشاره  با  وی 
فعالیت  کشور  در  ومتوسط  کوچک  بنگاه   500
بنگاه ها  این  اینکه  برای  باید  افزود:  می کنند، 
مدیریت  باشند  داشته  سزایی  به  تاثیرگذاری 

داد. قرار  کار  مبنای  را  بازاریابی 

داد:  ادامه  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
با فروش نفت و مالیات توسعه نمی یابد و  کشور 
اساسی  و  الزم  اقدامات  زمینه  این  در  دارد  نیاز 
استفاده  که  شود  انجام  کشور  توسعه   برای 
بنگاه های  و  خصوصی  بخش  ظرفیت های  از 

شود. واقع  موثر  بسیار  می تواند  اقتصاد 
تحقق  راستای  در  کرد:  تصریح  یزدانی  مهندس 
رهبری  معظم  مقام  منویات  و  مقاومتی  اقتصاد 
ما  و  است  شده  تشکیل  مقاومتی  اقتصاد  ستاد 
و  تولیدی  واحدهای  تک  تک  هستیم  موظف 
را  کشور  صنعتی  نواحی  و  شهرکها  در  صنعتی 
واحدها  این  مشکالت  برای حل  و  کرده  کنترل 

دهیم. انجام  را  اساسی  راهکارهای 
در  اساسی  اقدامات  از  یکی  کرد:  اظهار  وی 
عرصه  در  حضور  صنعتی  نواحی  و  شهر کها 
مدیران  باید  که  است  الکترونیکی  تجارت 
ویژه ای  توجه  امر  این  به  صنعتی  واحدهای 

. باشند  داشته 
ادامه  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
امر  یک  نیز  کار  و  کسب  فضای  بهبود   : داد 
بنگاه های  راه اندازی  با  باید  که  است  ضروری 
اشتغال  و  کار  و  کسب  فضای  بتوانیم  کوچک 
نیازمند  امر  این  که  بخشیم  رونق  کشور  در  را 

است. هدفمند  و  سازنده  برنامه ریزی 

بهبود فضای کسب و کار 
یک امر ضروری است

دادنامه

مجتمع  اختالف  حل  شورای  شعبه 66  کالسه 9409982694300212   پرونده 
ماهدشت تصمیم نهایی شماره 9409972694300277

خواهان : آقای اکبر جداخانی فرزند سعادتقلی به نشانی شهرستان کرج ماهدشت بلوار 
امام آزادگان 6 پ 228

خوانده : آقای فرزاد منصور بخت به نشانی شهرستان کرج ماهدشت بلوار امام خ خدایار 
خان بحر خیابان کارگاه لوازم الکتریکی 

خواسته ها : 1- مطالبه خسارات دادرسی 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خطارت 
تاخیر تادیه             گردشگار – 

گردشکار – خواهان درخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این حوزه و ثبت بکالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده حوزه 
بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه در محتویات پرونده پس از شور و تبادل 

نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
» رای قاضی شورا «

در خصوص دعوی اکبر جداخانی به طرفیت فرزاد منصوربخت به خواسته ی مطالبه 
مبلغ چهل میلیون ریال استناد یک فقره چک به شماره 139802 عهده  ی حساب 
جاری شماره 12028000485/06 بانک سپه شعبه ماهدشت و گواهی عدم پرداخت 
شماره¬ی 1629001340 مورخ 94/6/28 بانک محل علیه به انضمام هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر در تادیه، نظر به اینکه مستندات مذکور بر اشتغال ذمه ی  خوانده به 
میزان خواسته داللت نموده و نامبرده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه مقرر شورا حضور 
نیافته و اقدام به معرفی وکیل یا ارسال الیحه ننموده و نسبت به دعوی و مستندات 
آن برابر یا اعتراض بعمل نیاورده است. لذا قاضی شورا با استصحاب بقای دین خواسته 
خواهان را صائب و موجه تشخیص داده و به استناد مواد 313 و 314 از قانون تجارت 
و مواد 198 و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و نیز پرداخت یکصد و هفتاد هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ 1394/6/28 لغایت زمان اجرای حکم به اخذ شاخص ساالنه بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی در حق خواهان صادر و اعالم می¬نماید رای صادر شده غیابی است و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از آن ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان کرج می باشد.  500م/الف 

قاضی شعبه 66 شورای حل اختالف ماهدشت – محمدحسین راجی

آگهیوقتاجرایقرارتحریرترکه

بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواست بهرام طهماسبی و غیره به طرفیت قباد 
طهماسبی قرار تحریر ترکه مرحوم قدرت اله طهماسبی فرزند سردارخان به تاریخ وفات 
1394/8/11 طی شماره 1/412/95/ش در شعبه یک شورای حل اختالف بیران شهر 
صادر و وقت اجرای قرار ساعت 10 صبح مورخ 96/1/15 تعیین گردیده است لذا از ورثه 
یا نمایندگان قانونی آنها بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر 
ترکه متوفی دارند دعوت می شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان 
بیران شهر به آدرس –بیران شهر –جنب درمانگاه شهید قاسم بیرانوند حاضر شوند عدم 

حضور مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود. 
وکیل پرونده :سجاد خسروی به شماره پروانه 479 

شعبه یک شورای حل اختالف بیران شهر – سیف اله دهقان نژاد .

هیاتموضوع

 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان¬های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139460301057023019مورخ 94/09/25 هیات اول / دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان¬های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
شهربانو یاقمورلی فرزند حسین بشماره شناسنامه 219 در ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 160/89 مترمربع مفروز و مجزی شده از 1931 فرعی از 9 
اصلی واقع در مردآباد خریداری از مالک رسمی مصطفی گروسی 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. 501 م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج

آگهیاحضارمتهم

زهرا  خانم  شکایت  خصوص  در   9510406611013997 کالسه  پرونده  در 
سلیمانی علیه خانم مریم ظفری فرزند هوشنگ به اتهام عدم اجرای رای هیات 
حل اختالف اداره کار به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز 
ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 مراتب در روزنامه آگهی تا 
دادسرای  دادیاری  چهارم  شعبه  در  آگهی  نشر  تاریخ  از  روز   30 مدت  ظرف 
عمومی و انقالب خرم آباد واقع در گلدشت شرقی خیابان ایران زمین نرسیده 
انتسابی  اتهام  از  و  انقالب حاضر  و  به میدان آرش کمانگیر دادسرای عمومی 
به  دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده 

عمل می آید. 
دادیار شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد –اصغر مرادیان 

متنآگهی
پیرو آگهی های قبلی با توجه به اینکه خواهان حامد کشوری فرزند سعید دادخواست 
اعسار از هزینه دادرسی تقدیم این دادگاه نموده که طی دادنامه شماره 95/001561 
مورخ 1395/11/11 حکم به اعسار موقت از هزینه دادرسی صادر و اعالم گردیده فلذا 
ظرف 20 روز پس از نشر آگهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان 

لرستان می باشد در غیر اینصورت دادنامه صادره  قطیت می یابد . 
مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –حمید 

گوهری سراب .

متنآگهی

خواهان آقای سیاوش صفی خانی فرزند تقی دادخواستی بطرفیت خوانده چنگیز نادمی 
فرزند شکرعلی بخواسته الزام به ایفای تعهد تحویل مورد قرارداد یک قطعه زمین تقدیم 
دادگاه های عمومی و انقالب خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ششم دادگاه 
عمومی خرم آباد واقع در خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی 
ارجاع و به کالسه 9509986610600251 ثبت گردیده که وقت رسیدگی بتاریخ 
1395/12/24 ساعت 10 صبح تعیین گردیده 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.
مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – حمید بازوند. 

مفقودی

موتور  با شماره  ایران 82  با شماره شهربانی 181ص 74  رانا مدل 93  برگ سبز 
163b0002419و شماره شاسی 040309مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد
 بابل

آگهي دعوت مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاوني مسکن شماره 2 کانون کارگران بازنشستگان و مستمري بگیران سازمان تامین اجتماعي کرج

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن شماره 2 کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی کرج )نوبت دوم( در روز دوشنبه 
مورخ 1395/12/09 ساعت 10 صبح در محل پروژه در حال ساخت تعاونی مسکن شماره 2 کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی کرج واقع در 
شهر جدید هشتگرد، فاز 7، قطعه 64 برگزار می گردد. از کلیه داوطلبان اعضای شرکت تعاونی دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور 

بهم رسانند.
یادآوری میشود:1- در صورتي که حضور عضوي در مجمع عمومي میسر نباشد حق حضور و اعمال راي از سوي خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در اینصورت هیچ 
کس نمیتواند نمایندگي بیش از سه عضو را بپذیرد. و هر شخص غیر عضو تنها یک راي خواهد داشت. اضافه مي شود برگه هاي نماینده هاي مذبور با امضاي اکثریت هیات مدیره و 
بازرس تعاوني معتبر خواهد بود بدین منظور عضو متقاضي براي اعطاي نمایندگي باید حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار این آگهي به همراه نماینده خود با در دست داشتن 
مدارک موید عضویت در تعاوني و کارت شناسایي معتبر در محل دفتر تعاوني حاضر و پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضي و اهلیت نماینده، برگه نمایندگي مربوطه توسط 

مقام مذکور تائید و برگه ورود به مجمع عمومي براي نمایده صادر گردد.
2- اعضای که تمایل به کاندیداتوری هیات مدیره / بازرسان را دارند درخواست کتبی )فرم مشخصات( حداکثر ظرف مدت )7( روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی 
به همراه داشتن مدارک الزم )کپی صفحات شناسنامه- مدرک تحصیلی، تخصصی و تجربی، کارت ملی، کارت پایان خدمت )آقایان( و 2 قطعه عکس( در به دفتر تحویل 
نمایند.3- این مجمع با هر تعداد از اعضا شرکت رسمیت یافته و مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضا اعم از حاضر و غائب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:1-استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان     2-طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1394   3-طرح و تصویب بودجه سال 1395 و تعیین خط و مشی آتی تعاونی

4-طرح و تصویب و تغییرات اعضا و سرمایه تعاونی     5-انتخابات اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان
هیات مدیره
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تراز آب دریاچه ارومیه 30 سانتی متر باالتر از نرمال

وزیر نیرو گفت: طی 12 سال گذشته تراز آب دریاچه ارومیه ساالنه 
40 سانتیمتر پایین رفته بود اما با اقدامات انجام شده در سه سال 
گذشته تراز آب دریاچه 30 سانتیمتر باالتر از حد نرمال قرار گرفت.
حمید چیت چیان با اشاره به تبعات کاهش قیمت نفت در کشورهای 
منطقه اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای منطقه با کاهش قیمت 
نفت در سال های اخیر با کاهش ارزش پول ملی مواجه شدند و حتی 
در برخی از آنها ما با افزایش 12.5 برابری قیمت برق مواجه شدند.

وی افزود: اما خوشبختانه به دلیل توان اقتصادی باالی کشور، ما با 
کمترین صدمات روبه رو بودیم. چیت چیان تصریح کرد: در سه سال 
گذشته 21 سد به بهره برداری رسیده که ظرفیت مخازن آنها برابر با 

4 میلیارد مترمکعب بوده است.
وزیر نیرو ادامه داد: در طول دولت یازدهم 7 هزار مگاوات نیروگاه 
احداث شده و در یک سال گذشته بیش از 1900 مگاوات نیروگاه 

جدید وارد شبکه شده است.
وی تاکید کرد: کاهش تلفات شبکه برق در سه سال گذشته 4.5 
درصد بوده که معادل ساخت یک نیروگاه 2500 مگاواتی در کشور 
است. وزیر نیرو با اشاره به اقدامات انجام شده درباره دریاچه ارومیه 
 40 ساالنه  ارومیه  دریاچه  آب  تراز  گذشته  سال   12 طی  گفت: 
سانتیمتر پایین رفته بود اما خوشبختانه با اقدامات انجام شده در سه 
سال گذشته تراز آب دریاچه نه تنها تثبیت شد بلکه 30 سانتیمتر 

باالتر از حد نرمال قرار گرفت.
وزیر نیرو با اشاره به آب رسانی روستایی در کشور گفت: در دهه فجر 
امسال حدود یک هزار و 375 روستای جدید با جمعیت بیش از یک 

میلیون نفر آب رسانی شده اند.

اجازه واردات بنزین به بخش خصوصی داده شد

معاون وزیر نفت گفت: برندهایی که اقدام به تأسیس و یا در اختیار 
گرفتن جایگاه های عرضه بنزین کرده اند، اجازه واردات بنزین هم 

دارند، ولی قیمت عرضه بنزین وارداتی همان قیمت تکلیفی است.
عباس کاظمی با اشاره به اینکه سه سال است که در قانون بودجه 
اما  به بخش خصوصی اجازه داده شده است که بنزین وارد کند، 
هنوز این کار را انجام نداده اند، گفت: وارد کردن بنزین به این معنا 
به  را  وارداتی  بنزین  به هر قیمتی که بخواهند  بتوانند  نیست که 

فروش رسانند.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ادامه داد: 
قیمت بنزین در ایران تکلیفی است و برندهایی که تقاضا دارند، بنزین 
جایگاه خود را وارد و عرضه کنند، باید اوال بنزین را واردکنند که با 
استانداردهای تکلیفی هم خوانی داشته باشد و در ثانی نمی توانند به 

هرقیمتی که می خواهند بنزین را عرضه کنند.
این مقام مسئول تصریح کرد: استنباط من این است اگر برندها کار 
خود را آغاز کنند و این مبحث را توسعه دهند، در نهایت می توانند 
به آن برند واقعی نیز برسند که مثال بنزین پاالیشگاه ستاره خلیج 

فارس و یا پاالیشگاه اراک و یا بنزین سنگاپور را عرضه کنند.
به طور کامل تشکیل شود، در  برند  اگر  کاظمی خاطرنشان کرد: 
آینده می تواند به قیمت واقعی عرضه بنزین نیز منجر شود، اما در 

آینده این اتفاق رخ خواهد داد.

کارخانه تولید روغن ایرانول در آبادان
 به بهره برداری می رسد

مدیرعامل شرکت نفت ایرانول گفت: بازسازی کامل کارخانه تولید 
روغن ایرانول آبادان پس از 36 سال همزمان با سوم خرداد سال 

آینده به بهره برداری می رسد.
عیسی اسحاقی در جلسه شورای مدیران شرکت نفت ایرانول آبادان 
گفت: فاز اول بازسازی کارخانه تولید روغن ایرانول آبادان پس از 
35 سال در سوم خرداد امسال آغاز و فاز دوم و بازسازی کامل در 
سوم خرداد سال آینده به بهره برداری می رسد و تولید انواع روانکار 

،روغن دریایی ، موتوری، دیزلی و صنعتی انجام می شود.
وی تصریح کرد: با توجه به تعطیلی تولید روغن در آبادان به دلیل 
برنامه  گذشته  سال  از  آن  تخریب  و  سال 59  در  تحمیلی  جنگ 

بازسازی پاالیشگاه، بلندینگ روغن پرکنی در بریم آغاز شد.
وی کاهش خام فروشی، ارزش افزوده بیشتر ، پایگاه مناسب برای 
صادرات و داشتن انبار مناسب و کاهش قیمت تمام شده محصوالت 

به دلیل منطقه آزاد بودن را از مهمترین مزایای این کار دانست.
وی همچنین از موافقت هیات مدیره شرکت نفت ایرانول برای تولید 
روغن گروه 2 و 3 برای اولین بار با جذب سرمایه گذار خارجی در 
آبادان خبر داد و گفت: این سرمایه گذاران هفته آینده برای انجام 
مذاکره نهایی به ایران می آیند. اسحاقی همچنین از تصویب هیات 
مدیره ایرانول از موافقت تولید روغن دریایی در آبادان با مشارکت 
شرکت کشتیرانی، شرکت ملی نفتکش و یک شرکت معتبر در تولید 
روغن های دریایی خبر داد و گفت: ان شاء ا... در سال آینده کارهای 
اجرایی آن آغاز می شود. وی تصریح کرد: در سالی که به عنوان سال 
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام گذاری شده، طی 10 ماه گذشته 

خام فروشی در شرکت نفت ایرانول 25 درصد کاهش یافته است.
ایرانول  پاالیشگاه  تولید روغن  بازسازی  از روند  اسحاقی همچنین 

آبادان و از پایانه در حال ساخت ایرانول در ماهشهر بازدید کرد.
با ظرفیت  ایرانول در ماهشهر  پایانه صادراتی  افزود: به زودی  وی 
مخازن 25 هزار تنی افتتاح می شود که با بهره برداری از این پایانه 
می توان ظرفیت ذخیره سازی محصوالت صادراتی را به 2 تا 3 ماه 

افزایش داد و سود مناسبی نصیب شرکت کرد.

عالقمندی کره جنوبی 
برای واردات ال ان جی از ایران 

مدیر شرکت کوگاس کره جنوبی گفت این شرکت 
ممکن است در نهایت بدون هرگونه محدودیتی یا 
گنجاندن شرایطی قراردادی که خریداران احتمالی 
فروش مجدد محموله ها را محدود سازد، هم از 

امریکا و هم از ایران ال ان جی وارد کند. 
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، لی سئونگ هون، 
مدیرعامل شرکت کوگاس کره جنوبی ضمن ابراز 
عالقمندی نسبت به مشارکت در پروژه های گاز 
شیل امریکا گفت: »فشار تجاری آمریکا )بر کره 
جنوبی( احتماال افزایش خواهد یافت، اما سرمایه 
گذاری های گازی در آمریکا می تواند به عنوان 

ابزاری در برابر این فشارهای تجاری به کار بیاید.«
با  را  قراردادی   2012 سال  در  کوگاس  شرکت 
 2.8 ساالنه  خرید  برای  چنیر  آمریکایی  شرکت 
میلیون تن ال ان جی از این شرکت به مدت 20 
سال به امضا رساند. این قرارداد از امسال اجرایی می 
شود. لی گفت، اولین محموله در قالب این قرارداد 

تابستان امسال به کره جنوبی می رسد.
لی گفت، این شرکت ممکن است در نهایت بدون 
هرگونه محدودیتی یا گنجاندن شرایطی قراردادی 
که خریداران احتمالی فروش مجدد محموله ها را 
محدود سازد، هم از امریکا و هم از ایران ال ان جی 

وارد کند.
مدیر این شرکت دولتی کره ای که دومین خریدار 
»وقتی  گفت:  است  جهان  در  ان جی  ال  بزرگ 
نمی  آنها  بازار می شود،  وارد  عرضه های جدید 
توانند درخواست محدود شدن مقصد های خرید 
را مطرح کنند... ما می توانیم ننیاز خود را از منابعی 
تامین کنیم که هیچ محدودیتی برای ما در نظر 

نگرفته باشد.«
ایران به رغم برخورداری از بزرگترین ذخایر گازی 
جهان، دارای تاسیسات صادرات ال ان جی نیست، 
از این رو، ارسال ال ان جی ایران به کره جنوبی 
نیازمند سرمایه گذاری گسترده اس و توسعه آنن 

ممکن است سال ها طول بکشد.

ایندین اویل روزانه ۱00 هزار 
بشکه نفت از ایران وارد می کند 

شرکت ایندین اویل، بزرگترین شرکت پاالیشگاهی 
هند روزانه 100 هزار بشکه در روز نفت از ایران 

وارد می کند. 
اویل،  ایندین  شرکت  گزارش،  این  اساس  بر 
بزرگترین شرکت پاالیشگاهی هند قراردادی برای 
خرید روزانه 100 هزار بشکه در روز نفت از ایران در 

سال مالی 17-2016 دارد.
این شرکت انتظار داردظرفیت پاالیش نفت خامش 
به رغم عملیات تعمیرات در برخی پاالیشگاه ها، در 

سال 18-2017 افزایش یابد.
رئیس این شرکت گفت که فعالیت با ظرفیت باالی 
یکی از پاالیشگاه های شرکت در ساحل شرقی 
تاثیر عملیات تعمیرات در دیگر پاالیشگاه  هند، 
را خنثی خواهد کرد. سانجیو سینگ گفت،  ها 
شرکت ایندین اویل که بیش از یک سوم از ظرفیت 
پاالیشگاهی 4.6 میلیون بشکه ای هند را به خود 
اختصاص داده، احتماال در سال مالی ای که از ماه 
آوریل آغاز می شود، روزانه 1.4 میلیون بشکه نفت 
پاالیش خواهد کرد. این رقم در سال مالی جاری به 

1.34 تا 1.35 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
 ،2016-17 سال  برای  اویل  ایندین  شرکت 
قراردادی برای خرید روزانه 114 هزار بشکه نفت از 
شرکت سعودی آرامکو دارد. این شرکت همچنین 
100 هزار بشکه در روز از ایران و 100 هزار بشکه 
از کویت خریداری خواهد کرد. این شرکت هندی 
قراردادی نیز برای خرید روزانه 50 هزار بشکه نفت 

از امارات بسته است.

قیمت نفت در تابستان به 70 دالر 
می رسد

یکی از مدیران ارشد بانک آمریکا-مریل لینچ اعالم 
کرد قیمت شاخص نفت خام برنت در فصل تابستان 

سال آینده به 70 دالر برای هر بشکه می رسد. 
برانسیسکو  بلومبرگ،  خبری  شبکه  گزارش  به 
بانک  در  مشتقات  و  کاال  پژوهش  مدیر  بالنش، 
از  یکی  انرژی  کرد:  اعالم  لینچ  آمریکا-مریل 

اولویت های اصلی دولت جدید آمریکاست.
در  آمریکا  جدید  دولت  رویکرد  به  اشاره  با  وی 
تسهیل تولید نفت و همچنین بازنگری در مالیات ها، 
به فعالیت های این بخش در این کشور رونق خواهد 
بخشید. این کارشناس اعالم کرد: با وجود تأثیر 
مثبت افزایش قیمت نفت و تسهیل مقررات تولید، 
عرضه نفت در آمریکا تقویت می شود، اما تولید 
این کشور نمی تواند کار زیادی برای کمک به رشد 
تقاضا انجام دهد. با این همه، بالنش اعالم کرد که 
بانک آمریکا-مریل لینچ، نسبت به رشد قیمت نفت 

در کوتاه مدت خوشبین است.
وی گفت: با ورود به تابستان، قیمت تک محموله 
نفت خام برنت به 70 دالر برای هر بشکه می رسد 
و احتمال می رود قیمت نفت خام شاخص دابیلو 
تی آی نیز 2 دالر کمتر از آن باشد و این مسئله بر 
شرایط فصلی تابستان، محدودیت های وضع شده 
واکنش  و همچنین  روسیه،  و  اوپک  تولید  برای 
محدود تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا در نیمه 

نخست سال جاری میالدی، مبتنی خواهد بود.
کارشناس یاد شده هشدار داد که از نیمه دوم سال 
جاری میالدی عواملی همچون افزایش تولید نفت 
شیل آمریکا، کاهش پایبندی اعضای اوپک به توافق 
و همچنین افت فصلی تقاضای نفت سبب خواهد 
شد قیمت نفت به حدود 60 دالر برای هر بشکه 

کاهش یابد.
مدت،  بلند  در  که  کرد  اعالم  همچنین  بالنش 
قوی  چندان  نفت  قیمت  رشد  استمرار  احتمال 
نیست و برای پیش بینی روند حرکت قیمت ها، گاز 

طبیعی عامل اصلی تعیین کننده خواهد بود.
به گفته وی، نمی توان امیدوار بود که در بلند مدت، 
قیمت نفت از 60 تا 65 دالر برای هر بشکه فراتر رود.

کوتاه از انرژینفت درجهان

وزیر نفت با بیان اینکه سال آینده با احتساب 
تثبیت قیمت نفت 55 دالری، درآمد نفتی 
ایران به 50 میلیارد دالر می رسد از افتتاح 
پنج فاز پارس جنوبی توسط رئیس جمهوری 

در اسفندماه امسال خبر داد. 
زنده  برنامه  یک  در  زنگنه  نامدار  بیژن 
اینکه  بیان  با  خبر  شبکه  در  تلویزیونی 
اسفندماه امسال، 5 فاز جدید پارس جنوبی 
به  و 21  فازهای 17، 18، 19، 20  شامل 
افتتاح  رئیس جمهور  توسط  رسمی  طور 
بهره برداری  با  مجموع  در  گفت:  می شوند، 
کامل از این 5 فاز جدید پارس جنوبی، به 
طور متوسط روزانه 150 میلیون مترمکعب 
گاز طبیعی و 250 هزار بشکه میعانات گازی 

به ظرفیت تولید کشور افزوده می شود.
با  مجموع  در  اینکه  بر  تأکید  با  نفت  وزیر 
پارس  جدید  فاز   5 این  از  بهره برداری 
به  مترمکعب  میلیارد  ساالنه 150  جنوبی، 
ایران اضافه خواهد شد،  ظرفیت تولید گاز 
تصریح کرد: ارزش محصوالت تولیدی این 5 
فاز پارس جنوبی حدود 10 میلیارد دالر در 

سال برآورد می شود.
پروژه  رسمی  افتتاح  از  کابینه  عضو  این 
گازرسانی به زاهدان تا دهم اسفندماه امسال 
توسط رئیس جمهور خبر داد و افزود: دهم 
زاهدان  در  گاز  مشعل  امسال،  اسفندماه 

روشن خواهد شد.
هم اکنون  اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  این 
به  زاهدان  به  گاز  انتقال  لوله  خط  ساخت 
پایان رسیده و مراحل تست و راه اندازی خط 
انجام است، گفت: در شرایط  لوله در حال 
از  کشور  جمعیت  درصد   90 حدود  فعلی، 

نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.
وی با بیان اینکه حدود چهار میلیارد دالر 
به  گازرسانی  طرح های  اجرای  برای  اعتبار 
یادآور شد:  است،  پیش بینی شده  روستاها 
این حجم عظیم سرمایه گذاری با جایگزین 

کردن گاز طبیعی به جای فرآورده های نفتی 
جبران خواهد شد.

é  50 به  ایران  نفتی  درآمد  افزایش 
میلیارد دالر

زنگنه در ادامه با بیان اینکه در طول چهار 
روزانه  صادرات  حجم  تاکنون،  گذشته  ماه 
به حدود  ایران  گازی  میعانات  و  خام  نفت 
دو میلیون و 800 هزار بشکه در روز افزایش 
در  ماه  اسفند  پایان  تا  گفت:  است،  یافته 
صادرات  از  حاصل  امسال  درآمد  مجموع، 
به حدود 40  گازی کشور  میعانات  و  نفت 
این  کل  اما  می یابد؛  افزایش  دالر  میلیارد 
و  نمی شود  وصول  امسال  پایان  تا  مبلغ 

اواسط سال آینده وصول خواهد شد.
وزیر نفت همچنین با اعالم اینکه سال آینده 
با پیش فرض تثبیت قیمت نفت در محدوده 
55 دالر، درآمد حاصل از صادرات نفت خام و 
میعانات گازی ایران به 50 میلیارد دالر افزایش 
می یابد، افزود: هم اکنون اکثر مشتریان سنتی 
یا  و  از سرگیری  به  نسبت  آسیا،  و  اروپا  در 

افزایش خرید نفت از ایران اقدام کرده اند.
به  اشاره  با  ادامه  در  مسئول  مقام  این 
دالر  میلیارد  برای جذب 130  برنامه ریزی 

خارجی  و  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
یکی  کرد:  تصریح  ایران،  نفت  صنعت  در 
در  سرمایه گذاری  اولویت های  مهمترین  از 
بخش باالدستی صنعت نفت، افزایش ضریب 
بازیافت از مخازن بوده؛ به طوری که اگر از 
مجموع 700 میلیارد بشکه ذخایر نفت خام 
افزایش  بازیافت  ضریب  درصد  یک  کشور، 
حجم  به  دالر  میلیارد   350 حدود  یابد، 

سرمایه های نفتی کشور افزوده می شود.
به گفته این عضو کابینه، هم اکنون متوسط 
 30 حدود  ایران  نفتی  مخازن  بازیافت 

درصد است.
é  ازسرگیری برای  مذاکرات  آغاز 

سوآپ نفتی ایران
هم اکنون  اینکه  بیان  با  همچنین  زنگنه 
گفت:  است،  متوقف  کشور  نفت  سوآپ 
مختلف  و شرکت های  با کشورها  مذاکرات 
در حوزه دریای خزر برای ازسرگیری سوآپ 

نفت خام ایران آغاز شده است.
وی با اعالم اینکه پس از توقف سوآپ نفت، 
برای  ایران  از  که  شرکت هایی  و  کشورها 
سوآپ نفت استفاده می کردند، سایر مسیرها 
در  شد:  یادآور  کرده اند،  ایران  جایگزین  را 

سفری که به تازگی به همراه رئیس جمهوری 
این  رئیس جمهور  با  داشتیم،  قزاقستان  به 
کشور برای ازسرگیری سوآپ نفت مذاکراتی 

انجام شده است.
اینکه هم اکنون حدود 500  با اعالم  زنگنه 
تأسیسات  و  لوله  خط  ظرفیت  بشکه  هزار 
برای ازسرگیری سوآپ نفت خام در شمال 
با  کرد:  تصریح  است،  شده  ایجاد  کشور 
انجام سوآپ، عماًل ایران می تواند به میزان 
بیشتری، سهم نفت خود را در بازار افزایش 
خام  نفت  واردات  با  که  طوری  به  دهد؛ 
آن  معوض  خزر،  دریای  حاشیه  کشورهای 
تحویل  خلیج فارس  در  خام  نفت  طریق  از 

مشتریان می شود.
é  نفت پاالیشگاه  ساخت  جزئیات 

آبادان
وزیر نفت همچنین درباره نوسازی پاالیشگاه 
این  هم اکنون  داد:  توضیح  هم  آبادان  نفت 
پاالیشگاه از ظرفیت تولید 400 هزار بشکه 
نفت خام برخوردار بوده، اما به دلیل قدیمی 
و فرسوده بودن تأسیسات و تجهیزات، ساالنه 

حدود 700 میلیون دالر ضرر می دهد.
با چین  توافق  به  اشاره  با  این عضو کابینه 
میلیارد   2.7 حدود  فاینانس  تأمین  برای 
ساخت  از  پاالیشگاهی،  پروژه  این  دالری 
این پاالیشگاه مدرن 210 هزار بشکه ای خبر 
این، 150 هزار  بر  تأکید کرد: عالوه  و  داد 
بشکه از واحدهای موجود پاالیشگاه آبادان 
که کمتر فرسوده  شده اند هم، به این ظرفیت 

پاالیشی اضافه خواهند شد.
تنی  میلیون   9 افزایش  به  اشاره  با  زنگنه 
ایران  پتروشیمی  تولید محصوالت  ظرفیت 
در طول دو سال گذشته تاکنون، خاطرنشان 
کرد: ارزش محصوالت قابل فروش طرح های 
جدید پتروشیمی که افتتاح شده و یا آماده 
افتتاح هستند، ساالنه حدود 6 میلیون دالر 

برآورد می شود.

زنگنه از افتتاح 5فاز پارس جنوبی توسط روحانی خبر داد:

افزایش درآمد نفت ایران به۵0میلیارد دالر

سال گذشته در راستای احداث خط سوم 
برق فشار قوی از جمله ایران- ارمنستان، 
اقدامات مختلف مانند واردات تجهیزات، 
و  ریزی  بتن  دکل ها،  فونداسیون  حفر 

مونتاژ دکل ها به انجام شد.
هاروتونیان،  هرایر  ایسنا،  گزارش  به 
وزارت  اعتباری  برنامه های  رئیس بخش 
طبیعی  منابع  و  انرژی  زیرساخت های 
ارمنستان گفت: در مناطق مختلف حدود 
احداث،  دستیابی  مسیر  کیلومتر   100
مطالعات مهندسی و زمین شناسی 121 
انجام و فونداسیون 59 دکل حفر  دکل 
شده و از این تعداد 39 دکل بتون ریزی 

و شش دکل مونتاژ شده است.

دکل  احداث 706  مکان یابی  فعالیتهای 
 3-LSD های  آلم  و  رسیده  اتمام  به 
برای 384 دکل وارد و انبار شده و سازه 
های فلزی 13 دکل هم وارد شده است. 
فشار  برق  سوم  خط  احداث  همچنین 
سهامی  شرکت  ارمنستان،  ایران-  قوی 
 15 ارمنستان،  قوی  فشار  برق  خاص 
و دولتی و 23  زمین شهری- روستایی 

زمین خصوصی خریداری کرده است.
پیمانکاری اصلی پروژه احداث خط سوم 
برق فشار قوی ایران- ارمنستان شرکت 
کننده  تامین  با  و  بوده  »صانیر«  ایرانی 
بودجه اجرای این پروژه هم بانک توسعه 

صادرات ایران است.

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران 
از افتتاح پروژه افزایش 10 میلیون بشکه 
ای ظرفیت ذخیره سازی نفت ایران در 

منطقه خلیج فارس خبر داد. 
افتتاح  به  اشاره  با  موسوی  سیدپیروز 
رسمی پروژه ذخیره سازی نفت خام در 
گناوه، گفت: با حضور حبیب ا... بیطرف، 
نفت،  وزیر  پژوهشی  و  مهندسی  معاون 
بشکه  میلیون   10 سازی  ذخیره  پروژه 
ظرفیت جدید نفت خام به طور رسمی 

افتتاح شد.
مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران 
با اعالم اینکه با بهره برداری از این 10 
ذخیره  ظرفیت  مخزن،  بشکه  میلیون 

میلیون   38 به  ایران  خام  نفت  سازی 
این  کرد:  تصریح  یافت،  افزایش  بشکه 
و  نصب  ساخت،  طراحی،  شامل  پروژه 
یک  مخزن  دستگاه  هشت  اندازی  راه 
میلیون بشکه ای، دو دستگاه مخزن 500 
هزار بشکه ای و چهار مخزن 250 هزار 

بشکه ای ذخیره سازی نفت خام است.
این مقام مسئول اظهار داشت: کل حجم 
 750 نفتی  پروژه  این  گذاری  سرمایه 
میلیارد تومان است که با بهره برداری از 
این مخازن جدید، عمال قدرت چانه زنی 
شرکت ملی نفت ایران برای بازاریابی و 
فروش نفت خام کشور هم افزایش یافته 

است.

ذخیره سازی نفت ایران ۱0 میلیون بشکه 
افزایش یافت

طرح  جزئیات  تشریح  با  مسئول  مقام  یک 
گازرسانی به برخی از نیروگاه های برق ایران 
اولین طرح  اجرای  به روش CNG، گفت: 
آغاز   CNG روش  به  نیروگاه ها  گازرسانی 

شده است. 
طرح  جزئیات  تشریح  در  مومنی  سعید 
گازرسانی به برخی از نیروگاه های برق ایران 
اولین طرح  اجرای  به روش CNG، گفت: 
گازرسانی به نیروگاه ها به روش CNG در 

نیروگاه برق چابهار آغاز شده است.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اعالم 
نیروگاه  به  گازرسانی  پروژه  اجرای  با  اینکه 
چابهار از طریق CNG بدون ساخت خطوط 
لوله به طور متوسط روزانه 2 تا 2.5 میلیون 
واحد  این  تحویل  طبیعی  گاز  مترمکعب 

نیروگاهی در جنوب شرق ایران خواهد شد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در روش 
گازرسانی به نیروگاه ها از مسیر CNG گاز 
طبیعی پس از فشرده سازی از طریق تریلرها 
گازی  )ایستگاه های  تغدیه  ایستگاه های  به 
به اصطالح مادر و دختر( انجام خواهد شد، 
اظهار داشت: در این روش جدید در اطراف 
نیروگاه ها مخازن ویزه ذخیره سازی گاز پیش 

بینی شده است.
مومنی با اعالم اینکه این پروژه با مشارکت 
در  بار  نخستین  برای  و  خصوصی  بخش 
صنعت گاز ایران انجام می شود، خاطرنشان 
کنار  در  روش  این  از  استفاده  با  کرد: 
طراحی،  هزینه  در  نیروگاه ها  گاز  تامین 
گاز  لوله  خطوط  از  بهره برداری  و  ساخت 

توجهی حاصل  قابل  مالی  هم صرفه جویی 
خواهد شد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور 
هم پیشتر در جلسه شورای اقتصاد با تاکید بر 

استفاده از روش CNG به منظور گازرسانی 
به مناطق دور افتاده کشور، گفته است: این 
این  مردم  تا  است  مناسبی  فرصت  روش 

مناطق از نعمت گاز طبیعی برخوردار شوند.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از افزایش 7.5 
میلیون تنی محصوالت این صنعت در دوران فعالیت 

دولت یازدهم خبر داد. 
  به گزارش شانا، مرضیه شاهدایی به دستاوردهای 
دولت یازدهم و پسابرجام در صنعت پتروشیمی اشاره 
و اظهار کرد: روند توسعه این صنعت در سال های 84 

تا 94 با وجود تحریم ها متوقف نشد.
با  پتروشیمی  نصب شده صنعت  رشد ظرفیت  وی 
احتساب طرح های جدیدی که تا پایان امسال به بهره 
برداری می رسند را در دولت یازدهم 16 درصد اعالم 
کرد و گفت: ظرفیت نصب شده این صنعت از 55.7 
میلیون تن در پایان سال 91 به 64.1 میلیون تن تا 

پایان سال 95 رسیده است.
در  پتروشیمی  مقدار صادرات محصوالت  شاهدایی، 
سال 91 را 15.8 میلیون تن اعالم و افزود: براساس 
صادرات 18.8 میلیون تنی در  سال 94، پیش بینی 
به 20.2  سال  پایان  تا  می شود صادرات محصوالت 
میلیون تن برسد؛ ارزش صادرات محصوالت 21 درصد 
کاهش به دلیل تأثیرپذیری این محصوالت از کاهش 

قیمت نفت است.
معاون وزیر نفت با اشاره به این که صنعت پتروشیمی 
ایران از سال 92 تا 94 با وجود تحریم ها، سهم خود را 
در ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی در خاورمیانه 

کرده  حفظ  جدید  واحدهای  اندازی  راه  با  جهان  و 
به  پتروشیمی  ارزش محصوالت  است، تصریح کرد: 
دلیل تأثیرپذیری از کاهش قیمت نفت کاهش یافت 

اما حجم صادرات افزایش یافت.
دولت  در  پتروشیمی  که 20 طرح  این  بیان  با  وی 
یازدهم به بهره برداری رسیده است، اظهار کرد: افتتاح 
این طرح ها سبب افزایش 7.5 میلیون تنی ظرفیت 

تولید صنعت پتروشیمی کشور شده است.
شاهدایی با اشاره به طرح های پتروشیمی که براساس 
برنامه  برای سال 95  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
ریزی شده بودند، گفت: چهار طرح برای هفته های 
ابتدایی اسفند ماه آماده افتتاح هستند؛ فاز 3 پردیس، 
متانول کاوه و پتروشیمی کردستان نیز در مرحله راه 
اندازی و پیش راه اندازی هستند که تا پایان سال به 

ظرفیت صنعت افزوده می شوند.
é راه اندازی خط لوله اتیلن غرب تا پایان سال

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، خط 
لوله اتیلن غرب کشور از مهم ترین طرح هایی دانست 

که امسال در مراحل پایانی قرار دارد.
وی افزود: این خط به طور کامل از عسلویه تا مهاباد 
اجرا شده است و 2 ایستگاه کمپرسور نیز در حال راه 
اندازی هستند که کل خط تا پایان سال 95 از عسلویه 

تا میاندوآب و مهاباد تکمیل و راه اندازی می شود.
به گفته وی، صنعت پتروشیمی برای تکمیل زنجیره 
نو و سرمایه ای  به فناوری های  ارزش به طور قطع 
حدود 55 میلیارد دالر نیاز دارد که باید از سرمایه 

گذارها و یا فاینانس های خارجی استفاده کرد.
صنعت  در  فعال  طرح های  داد:  ادامه  شاهدایی 
پتروشیمی 50 طرح با ظرفیت 41.3 میلیون تن در 
سال است که به سرمایه گذاری 23 میلیارد دالر به 
اضافه 239 هزار میلیارد ریال برای تکمیل آنها نیاز 
است تا به ظرفیت تولید ساالنه 100 میلیون تن در 5 

سال آینده برسیم.
é  صنعت ششم  برنامه  در  طرح   30 تعریف 

پتروشیمی
باره  در  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل 

نقشه راه برنامه ششم صنعت پتروشیمی ادامه داد: 
30 طرح با برآورد سرمایه گذاری حدود 40 میلیارد 
دالر در این برنامه در نظر گرفته شده که شامل 25 
طرح پتروشیمی و پنج طرح باالدستی تأمین کننده 

خوراک است.
وی افزود: 22 طرح نیز با ظرفیت کل 37.1 میلیون 
تن در سال نیز در برنامه هفتم صنعت پتروشیمی قرار 

داده شده است.
شاهدایی به آثار اجرای برجام در صنعت پتروشیمی 
پتروشیمی  ملی صنایع  کرد: شرکت  اظهار  و  اشاره 
مذاکرات زیادی با شرکت های معتبر جهانی به منظور 
سرمایه گذاری، انتقال فناوری های نو، تأمین و ساخت 
تجهیزات، کاتالیست و مواد شیمیایی داشته است و 
توانسته بخشی از بازارهای صادراتی از جمله کشورهای 
اروپایی و آمریکای جنوبی را که در سال های گذشته 
از دست داده بود، احیا کند و همچنین شرایط حمل 
الملل برای  و نقل، بیمه و تسهیالت در روابط بین 

صادرات بهبود یافت است.

به گفته وی، کاهش قیمت تمام شده اجرای طرح ها 
انتقال  و تولید، دسترسی به دانش فنی روز جهان، 
دانش فنی و دسترسی به منابع اطالعات روزآمد بازار و 
اقتصاد دنیا نیز با اجرایی شدن برجام صورت پذیرفت.

معاون وزیر نفت گفت: صنعت پتروشیمی به دلیل نیاز 
به فناوری های روزآمد و سرمایه باال وابسته به روابط 

بین الملل و سیاسی خوب با کشورهای جهان است.
é  دالری میلیارد   4,6 تا   4 گذاری  سرمایه 

باسف آلمان در پتروشیمی ایران
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به مذاکراتی 
که در پسابرجام در زمینه صنعت پتروشیمی انجام 
توتال  شرکت های  افزود:  و  کرد  اشاره  است  شده 
ژاپن،  میتسویی  آلمان،  باسف  آلمان،  لینده  فرانسه، 
و  جنوبی  کره  هیوسانگ  ژاپن،  سوجیتز  سرکوبه، 
شرکت انگلیسی-هلندی شل از شرکت های  عالقه مند 
به سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران هستند.

شاهدایی ادامه داد: شرکت باسف در مرحله بررسی 
فنی و برآورد اقتصادی یک طرح چهار تا 4.6 میلیارد 

دالری پتروشیمی با یک شریک ایرانی است.
معاون وزیر نفت همچنین از مذاکرات شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی با بانک ها و موسسه های بین المللی 
اروپایی و ژاپنی برای تسهیل تأمین مالی و فاینانس 

طرح ها خبر داد.

نیروگاه های برق ایران CNG سوز می شوند

  با بهره برداری از 20طرح پتروشیمی در دولت؛

  ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی ایران 7,5 میلیون تن افزایش یافت

آخرین وضعیت احداث خط سوم برق 
فشار قوی ایران - ارمنستان
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راه اندازی دو محصول دیگر در بانک ملت 
 بانک ملت همزمان با دهه مبارک فجر دو محصول دیگر خود را رونمایی 
کرد تا جمع محصوالت رونمایی شده در چند روز اخیر به عدد 4 برسد.به 
گزارش روابط عمومی بانک ملت، سامانه جمع سپاری مالی)فاندینو( و پایانه 
فروش اختصاصی صنوف، دو محصول جدیدی است که با حضور مدیرعامل 
و جمعی از مدیران ارشد بانک ملت به صورت رسمی رونمایی شد.جمع 
سپاری مالی، جمع آوری پول )سرمایه( الزم برای انجام یک هدف، با اتکا 
به کمک های معموالً کوچک اما در تعداد زیاد است و در این مدل، صاحب 
پروژه از طریق مبالغ پرداختی از سوی مشارکت کنندگان و سرمایه گذاران 
تامین مالی شده و نسبت به انجام /تکمیل پروژه اقدام می کند.بر این اساس، 
پلتفرم جمع سپاری شامل چند مدل است که در مدل اهدا، مشارکت 
کنندگان، انتظاری برای بازگشت وجه، سود، یا هیچ چیز دیگر ندارند.پایانه 
فروش اختصاصی صنوف هم کیوسکی ویژه پذیرندگان خاص نظیر رستوران 
ها، فست فودها، فوت کورت ها،بیمارستان ها و مراکز درمانی و ... است که 
مشتریان به جای ماندن در صف، نسبت به ارائه سفارش خود از طریق این 
پایانه ها و پرداخت وجه آن اقدام می کنند و در زمان مورد انتظار، خدمت 
خود را دریافت می کنند.طرح راه اندازی این دستگاه ها در فاز نخست در 
تهران و پنج استان دیگر به صورت پایلوت اجرا می شود و سپس این طرح 
در دیگر استان ها نیز عملیاتی خواهد شد.دکتر اخالقی،مدیرعامل بانک ملت 
در مراسم رونمایی از این دو محصول اظهار داشت: یکی از شاخص های 
محوری بانک برای تدوین استراتژی و پیگیری اهداف برنامه ها، شاخص 
نسبت درآمدهای کارمزدی به کل درآمدهای بانک است که استراتژی بانک 
افزایش این نسبت است و در تالش است تا همچون بانک های بین المللی از 
بابت فروش خدمات خود درآمد کسب کند.وی با تاکید بر لزوم کسب سود 
متناسب با حجم سرمایه گذاری های انجام شده، ادامه داد: تولید محصوالت 
جدید در بانک ملت نشان دهنده ظرفیت های زیاد نظام بانکی کشور است 
که مقدمه ای برای بسیاری از گشایش های بین المللی خواهد بود.وی با 
بیان این نکته که مردم از بانک ملت بیش از این انتظار دارند، تاکید کرد: 
باید به صورت مستمر به فکر ارتقای سطح خدمات باشیم و از تمامی فرصت 
های موجود به نحو بهینه استفاده کنیم.به گفته وی، بانک ملت تا پایان ماه 
بهمن عالوه بر این محصوالت، از شش محصول جدید دیگر نیز رونمایی 

خواهد کرد.

تقدیرانجمن آلزایمرایران از بانک پارسیان

مدیرعامل انجمن الزایمر ایران با ارسال نامه ای به مدیرعامل بانک از 
حمایت بانک پارسیان در تکمیل و تجهیزساختمان )پروژه( مرکز درمانی 
و توانبخشی ویژه بیماران آلزایمر تقدیرکرد.در بخشی از متن این نامه 
آمده است به موجب تفاهم نامه ای که پیش از این باهدف بهبود کیفیت 
زندگی افراد مبتال به آلزایمر امضا شد، بانک پارسیان با اختصاص مبلغ 10 
میلیارد ریال درکمک مالی بابت تکمیل و تجهیزساختمان )پروژه( مرکز 
درمانی و توانبخشی ویژه بیماران آلزایمر مشارکت داشت.بنابر این گزارش، 
بانک پارسیان افتخار دارد که به عنوان پیشگام نظام بانکي در ایفای نقش 
مسئولیت اجتماعی خود با اهتمام ویژه به حمایت از انجمن های حمایتی و 
همچنین موضوع قرض الحسنه در پرداخت انواع تسهیالت در زمینههایي 
مانند ازدواج و تهیه جهیزیه، امور خیرخواهانه و عام المنفعه، کارآفرینی، 
ساخت آموزشگاه ها، درمان بیماری ها و… اقدامات ارزنده ای داشته است.

برگزاری کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی
 با رویکرد توسعه در دانشگاه خاتم

انجمن مدیریت ایران » کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه 
» را در تاریخ 27 بهمن ماه 1395 در محل دانشگاه خاتم با حمایت بیش 
از 50 سازمان بزرگ دولتی و خصوصی، دانشگاه ها و انجمن های معتبر و  
با حضور جمع کثیری از مدیران ارشد کشور برگزار خواهد کرد. در این 
کنفرانس که با مجوز » سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور » اجرا می شود، 
پروفسور دانیل دنیسون به صورت ویژه سخنرانی خواهند کرد، همچنین در 
پایان کنفرانس از سازمان های برتر که در حوزه مسئولیت اجتماعی فعالیت 
می کنند، تقدیر به عمل آمده و به شرکت های برگزیده تندیس اهداء خواهد 
شد. گفتنی است برای حضور در این کنفرانس، 30 درصد تخفیف ویژه در 
نظر گرفته شده است و عالقمندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطالعات 

بیشتر با تلفن های 88827878 و 88824886 تماس حاصل کنند.  

آمادگی بانک سپه برای حمایت از طرح های 
اقتصادی در کرمانشاه 

رفع معضل بیکاری استان کرمانشاه در گرو توجه به  واحدهای تولیدی 
کوچک و متوسط است.مدیرعامل بانک سپه ضمن تأکید بر فراهم کردن 
از  تولیدی کوچک و متوسط  فعالیت واحدهای  برای  شرایط مطلوب 
آمادگی بانک سپه برای حمایت از طرح های مختلف اقتصادی خبر داد.

به  گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، محمدکاظم چقازردی که به  
همراه ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی برای افتتاح و بازید از چند 
پروژه به  استان کرمانشاه سفر کرده بود در شورای اداری این استان ضمن 
اعالم مطلب فوق یادآور شد: رفع محرومیت های ناشی از هشت سال دفاع 

مقدس توجه ویژه مسئوالن کشور به  استان کرمانشاه را می طلبد.
استان  اصلی  اولویت های  از  یکی  را  اشتغالزایی  سپه  بانک  مدیرعامل 
کرمانشاه برشمرد و تصریح کرد: راه حل این معضل در گرو توجه ویژه به  
واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است؛ چون با رونق تولید به  توسعه 
اقتصادی استان هم کمک خواهد شد. رئیس هیأت مدیره بانک سپه با 
اشاره به  خارج شدن بانک سپه از تحریم، شرایط فعلی این بانک را مناسب 
توصیف کرد و اظهار داشت: در حال حاضر شعب خارج از کشور بانک سپه 
عملیاتی شده و ما آماده ایم به  واسطه دسترسی به  بازارهای بین المللی، 

خدمات بانکی مطلوب تری به  فعاالن اقتصادی ارائه دهیم.

مشارکت بانک آینده در 90 طرح واحدهای تولیدی
در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و با توجه به اولویت های دولت 
و بانک مرکزی ج.ا.ایران مبنی بر اولویت واحدهای تولیدی کوچک و 
متوسط )SME.s(، بانک آینده،از ابتدای سال جاری، موفق شده است؛ 
در 90 طرح مشارکت نموده و مبلغ 1003 )یکهزار و سه( میلیارد ریال 
به این گونه واحدها در سراسر کشور پرداخت نماید.ضمناً،میزان طرح های 
مصوب تا تاریخ 1395/11/15، بالغ بر 1407 )یکهزار و چهارصد و هفت( 

میلیارد ریال بوده که به تدریج در حال پرداخت می باشد.

معدن

تعطیلی چند معدن بزرگ در مشهد
برخی معادن بزرگ سنگ های تزئینی در مشهد با ایرادات زیست محیطی 
تعطیل شدند.با توجه به اخبار رسیده، سه معدن که در استان خراسان رضوی 
که از قدمت باال و ذخایر مناسب از سنگ های گرانیتی و تزئینی برخوردار بودند، 
به علت ایراداتی که سازمان محیط زیست به آنها وارد کرده بود، فعالیت خود را 
متوقف کردند.جواد غیور عاملی  عضو هیات مدیره خانه معدن استان خراسان 
رضوی با اشاره به این موضوع به ایسنا گفت: تعطیلی این معادن  ایرادهای 
قانونی دارد و درست نیست. ضمن اینکه این سه معدن بزرگ سنگ تزئینی در 
جنوب مشهد هر کدام حدود 300 نفر اشتغال ایجاد کرده بودند که با تعطیلی 
این واحدها، این افراد نیز در حال حاضر بیکار هستند.این عضو هیات مدیره 
خانه معدن استان خراسان رضوی از برگزاری جلسه ای با صاحبان این معادن 
در هفته آینده خبر داد و گفت طی این نشست، مشکالت این واحدها دقیق تر 

بررسی و نسبت به برطرف کردن آن اقدام خواهد شد.

لزوم کاهش فاصله بین عرضه و 
تقاضا در بازار مسکن

é صدیف بدری
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس

برای  مختلفی  راهکارهای 
داللی  بازار  رونق  از  جلوگیری 
وجود  مسکن  دربخش  کاذب 
اخذ  به  توان  می  که  دارد 
مالیات از خانه های خالی اشاره داشت .در اخذ مالیات 
به  شود  رعایت  مالحظاتی  باید  خالی  خانه های  از 
دلیل اینکه بطور مثال برخی از مالکان و انبوه سازان 
به دلیل رکود فعلی در بازار مسکن حاضرند حتی 
آپارتمان های ساخته شده را به قیمت بهای تمام شده 
به فروش برسانند تا بتوانند بدهی ها خود را به بانک و 
یا فروشندگان مصالح ساختمانی پرداخت کنند.برخی 
از مالکان واحدهای مسکونی خالی، تعمدا و صرفا برای 
افزایش قیمت خانه در آینده، از فروش یا اجاره واحد 
مسکونی خود طفره می روند.اگر ساالنه 900 هزار 
واحد مسکونی در کشور ساخته نشود، در سال های 
آتی بازار مسکن با بحران مواجه می شود، البته قدرت 
خرید مردم کاهش یافته و نمی توانند مسکن مورد 
نیاز خود را تهیه کنند.برای ساماندهی وضعیت بازا 
رمسکن در وهله اول نیاز است تا بانک اطالعاتی جامع 
از ساختمان ها و امالک در اختیار سازمان امور مالیاتی 
قرار گیردو بایداین بانک  سالیانه ممیزی شود.برای 
شناسایی خانه های خالی،سازمان امور مالیاتی باید از 
اطالعات شهرداری ها و سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور استفاده کند، لذا باید هماهنگی بین دستگاهی 
ایجاد شود تا سازمان امور مالیاتی بتواند بانک اطالعاتی 
جامعی برای شناسایی خانه های خالی تهیه کند.هر 
ساله باید وضعیت خانه های خالی توسط سازمان امور 
مالیاتی بررسی شود و متناسب با آن قوانین وضع شده 
و به تبع آن مالیات از خانه های خالی اخذ شود.بانک 
جامع اطالعاتی نباشد،قانون دریافت مالیات از خانه 
های خالی از سکنه روی کاغذ می ماند.اگر بانک جامع 
اطالعاتی نباشد،قانون دریافت مالیات از خانه های 
خالی ابتر و روی کاغذ می ماند.ساالنه باید یک میلیون 
واحد مسکونی در کشور ساخته شود تا نیاز جدید 
مسکن در کشور تامین شود،اما در سال های اخیر 
فاصله ای بین عرضه و تقاضا به دلیل رکود اقتصادی 
و ساخت و ساز در کشور ایجاد شده است.دولت باید 
فاصله بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن را کاهش دهد.

اگر ساالنه 900 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته 
نشود، در سال های آتی بازار مسکن با بحران مواجه می 
شود، البته قدرت خرید مردم کاهش یافته و نمی توانند 
مسکن مورد نیاز خود را تهیه کنند.از سوی دیگر نیاز 
است تسهیالت با نرخ سود کم برای خرید مسکن به 
مردم ارائه شودبرخی از ساختمان سازها به دلیل اینکه 
مالیاتی پرداخت نمی کنند، واحدهای مسکونی خود را 
خالی نگاه می دارند، لذا باید با اخذ مالیات از این واحدها 

انگیزه نفروختن واحدها را کاهش داد.
 

 سکه وارز

افزایش ۱0 هزار تومانی نرخ نیم 
و ربع سکه

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران به تشریح وضعیت 
بازار داخلی و جهانی طال و سکه پرداخت و عنوان 
کرد که قیمت قطعات کوچک سکه به دلیل باال 
رفتن تقاضای آن ها روند صعود پیدا کرده است.

محمد کشتی آرای اظهار کرد: در هفته گذشته قیمت 
جهانی طال سیر صعودی پیدا کرد و در این مدت 23 
دالر افزایش قیمت داشت.وی درباره دالیل افزایش 
قیمت جهانی طال توضیح داد: این افزایش قیمت 
به دلیل کاهش قیمت دالر و از طرفی هم به دلیل 
باال رفتن قیمت نفت رخ داده است. طبیعتا هر زمان 
که ارزش دالر کاهش پیدا می کند قیمت نفت و 
طال روند افزایشی پیدا می کند.رئیس اتحادیه طال 
و جواهر افزود: همچنین در این هفته شاخص های 
جهانی چندان مثبت و قابل توجه نبود و باعث افت 
ارزش دالر شد که در نتیجه آن هر اونس طال 23 
دالر افزایش قیمت پیدا کرد.کشتی آرای همچنین 
داخلی سکه و طال گفت: در  بازار  درباره وضعیت 
بازار داخلی به نسبت آنچه در بازار جهانی اتفاق افتاد، 
افزایش قیمت نداشتیم اما هفته گذشته که یک هفته 
قبل از ایام فاطمیه بود، تقاضا برای خرید سکه به 
ویژه در قطعات کوچک تر افزایش پیدا کرد که باعث 
افزایش قیمت این قطعات به نسبت قیمت سکه تمام 
بهار شد.وی ادامه داد: به عنوان مثال در هفته گذشته 
قیمت نیم سکه و ربع سکه 10 هزار تومان افزایش 
پیدا کرد و این در حالی است که سکه تمام بهار طرح 
جدید فقط 3000 تومان افزایش قیمت داشت که 
این میزان افزایش قیمت سکه تمام بهار تحت تاثیر 
قیمت جهانی بوده است.رئیس اتحادیه طال و جواهر 
اضافه کرد: به همین ترتیب نیز قیمت هر گرم طالی 
18 عیار در بازار داخلی با توجه به افزایش 23 دالری 
قیمت جهانی در بازار جهانی، حدود 800 تومان در 

هفته گذشته افزایش پیدا کرده است.
 

صنعت

سایپا، »هپکو« را تکمیل می کند
اینکه  بیان  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
گفت:  است،  پیچیده  و  خاص  هپکو  مشکالت 
مقرر شده ساپیا سریعا این شرکت را تکمیل کند 
تولید  فرآیند  آغاز  آینده شاهد  اوایل سال  در  و 
آن باشیم.محمدرضا نعمت زاده طی سفر خود به 
مقاومتی  اقتصاد  ستاد  در جلسه  مرکزی  استان 
با  است  امید  کرد:  اظهار  مرکزی  استانداری  در 
تالش دست اندرکاران شاهد افتتاحیه های متعدد 
در صنایع ملی و صنایع کوچک و متوسط باشیم.

وی ارزیابی خود از پیشبرد سیاست های اقتصاد 
و  دانست  مثبت  را  مرکزی  استان  در  مقاومتی 
تالش های  با  مرکزی  استاندار  کرد:  تصریح 
شبانه روزی خود پیگیر مسائل و مشکالت استان 
است و مخصوصا نسبت به مسئله شرکت هپکو 
دغدغه بسیار دارد.نعمت زاده با بیان اینکه مسئله 
است،  پیگیری  در حال  وزارت صنعت  در  هپکو 
است  پیچیده  و  خاص  هپکو  مشکالت  گفت: 
ویژه  جلسه ای  طی  شرکت  این  با  رابطه  در  و 
با  است  امید  که  شده  ارائه  دولت  به  گزارشی 
آخرین مزایده ای که در سازمان خصوصی سازی 
اتفاق افتاده، گروهی که اهلیت دارند مدیریت و 

مالکیت این شرکت را در دست گیرند.

بانکیادداشت

گروه خودرو : اگر پیش از اجرایي شدن برجام 
جداي چند محصول سنتي تولید داخل، بخش 
چیني ها  دست  در  داخل  تولید  خودرو  عمده 
بود،  اي ها  کره  در دست  آن  وارداتي  بخش  و 
تبدیل  براي  را  خود  اسب  فرانسوي ها  اکنون 
شدن به یک بازیگر اصلي بازار خودرو ایران هم 
در بخش تولید داخل و هم در بخش خودرو 
فرانسوي  اند.خودروسازان  کرده  زین  وارداتي 
در حالي در پسابرجام بیشترین سهم از تیراژ 
صنعت خودرو کشور را در اختیار خواهند داشت 
که از همین حاال در بازار خودروهاي وارداتي 
پژو،  آغاز کرده اند.  را  نزدیک  رقابتي  نیز  ایران 
به عنوان سه خودروساز بزرگ  رنو و سیتروئن 
فرانسه، هر کدام قرارداد و تفاهم نامه اي جداگانه 
با طرف هاي داخلي امضا کرده و به تدریج فعالیت 
خود را در ایران آغاز خواهند کرد.هرچند قطعا 
بازار  در  خودروسازان  این  میان  اصلي  رقابت 
ایران، به محصوالت تولیدي شان معطوف خواهد 
شد، با این حال آنها در بازار وارداتي هاي کشور 
نیز قصد حضوري گسترده و رقابت با یکدیگر 
و البته باسایر برندهاي خارجي را دارند. جرقه 
زده اند،  رنویي ها  حاضر  حال  در  را  رقابت  این 
چه آنکه همین چندي پیش محصول لوکس 
و  رونمایي  ایران  در  را  تالیسمان  نام  به  خود 
در  آنها  محصوالت  سبد  تا  کردند  بازار  روانه 
ایران یکي از کاملترین سبدها خودرویي باشد.
البته فعال واردات محصوالت رنو به ایران توسط 
یک شرکت خصوصي انجام مي شود و شاید در 
آینده و به واسطه قوانین وزارت صنعت، معدن 
در  شرکت  این  محصوالت  ورود  تجارت،  و 
یعني سازمان  رنو و شریک داخلي اش  اختیار 
بگیرد.  قرار  )ایدرو(  ایران  نوسازي  و  گسترش 
هرچه هست، در مقابل حاال پژویي ها نیز قصد 
را در  یعني مدل 508  تالیسمان  دارند رقیب 
بازار ایران عرضه کرده و عمال با هموطن خود 
رقابت  وارد  ایران  وارداتي  خودروهاي  بازار  در 
مستقیم شوند. پژو و ایران خودرو زمستان سال 
گذشته قرارداد همکاري مشترک امضا کرده و 
بر این اساس، محصوالت وارداتي پژو نیز ازسوي 
ایران خودرو روانه بازار داخل خواهد شد.اما از 
رنو و پژو که بگذریم، از آن سو، دیگر خودروساز 
فرانسوي یعني سیتروئن نیز با مشارکت سایپا، 
در سال آینده محصولي لوکس به نام C6 را 
روانه بازار خواهد کرد تا به رقابت با رنو و پژو 
بپردازد. ایران(  وارداتي  خودروهاي  بازار  )در 

به این جمع البته مي توان دي اس )DS( را 
محصوالت  که  خودروسازي  کرد،  اضافه  نیز 
از  و  تولید مي کند  را  – سیتروئن  پژو  لوکس 
سال گذشته رسما وارد بازار ایران شده است.
هرچند دي اس محصوالتي با قیمت باال تولید 
مي کند، با این حال احتماال در حوزه خودروهاي 
بازار  در  رقابت  وارد  با هموطنان خود  لوکس، 

ایران خواهد شد.
é  تمرکز خودروسازان بر برند و کشوري

خاص
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
و  الزامات  چنانچه   : اسالمي مي گوید  شوراي 
توان  از  براستفاده  مبني  نمایندگان  انتظارات 
انتقال تکنولوژي محقق نشود، قطعا  و  داخلي 
مجلس و کمیسیون صنایع و معادن این موضوع 
را پیگیري مي کنند وخودروسازان باید پاسخگوي 
آن باشند.داریوش اسماعیلي اظهار داشت : بي 
این  در  خارجي  گذاران  سرمایه  حضور  تردید 
در  منطقي  جریاني  عنوان  به  مي تواند  شرایط 

صنعت خودرو ایران مفید و موثر واقع شود.
گذاري  سرمایه  افزایش  با   : کرد  تصریح  وي 
خارجي و جهت گیري آن در بخش هاي تحقیق و 
توسعه انتظار مي رود شاهد افزایش طراحي پلت 
فرم هاي جدید در صنعت خودرو ایران باشیم.
وي تاکید کرد : مسلما هر گونه سرمایه گذاري 
خارجي در صنعت خودرو ایران مي تواند جریان 
موثري را در صنعت خودرو ایران ایجاد نماید.

وي همچنین با توجه به قرارداد خودروسازان با 
برخي از شرکتهاي خارجي تصریح کرد : البته 
یا  و  بر کشور  تمرکز خودروسازان  تمام  اینکه 
برندي خاص به نظر جریان معقول و منطقي 

مجلس  در  و خرامه  نیست.نماینده سروستان 
صنعت  خوب  روابط  امکان  به  اشاره  با  دهم 
خودرو ایران با سایر خودروسازان برتر جهاني 
تاکید کرد : البته جریان سرمایه گذاري خارجي 
باید صرفا با هدف افزایش سهم تولید خودرو 
باشد. کشور  به  تکنولوژي  وانتقال  داخل  در 
وزارت  خصوص  به  دولت   : افزود  اسماعیلي 
در  داخل  تولید  اینکه  براي  معدن  و  صنعت 
مقابل جریان حضور شرکتهاي خارجي آسیبي 
جدي نبیند باید داخلي سازي و ساخت قطعات 
باالترین  به  را  کشور  در  را  جدید  خودروهاي 
 : کرد  تصریح  دهد.وي  افزایش  ممکن  سطح 
قطعا براي دستیابي به این هدف ضرورت دارد 
تا شرکت هاي قطعه ساز داخلي با خودروسازان 
چه  هر  تا  داشته  مشترک  فعالیت  خارجي 
شوند. المللي  بین  رقابت  عرصه  وارد  سریعتر 

وي همچنین با وجود اهمیت سرمایه گذاري 
به عنوان یکي از نیازهاي مهم صنعت خودرو و 
قطعه سازي ایران تاکید کرد : بي شک مهم تر 
از سرمایه گذاري خارجي، خصوصي سازي در 

صنعت خودرو ایران امر الزم و ضروري است.
é سایه انحصار بر قطعه سازي ایران

یک فعال در صنعت قطعه سازي کشور معتقد 
است که امروز با نگاه دقیق به شرایط و تجزیه و 
تحلیل فرایند فعلي تولید مي توان مسیر توسعه 
و پیشرفت در صنعت خودرو و قطعه سازي را 
 : اکبر جوانروح اظهار داشت  هموار نمود.علي 
در  پیشرفت  و  توسعه  مسیر  در  البته حرکت 
صنعت قطعه سازي نیازمند بازسازي و نوسازي 
ماشین آالت در واحدهاي قطعه سازي است.
و خرید  باالي طراحي  به هزینه  توجه  با  وي 

با  قطعات  تولید  براي  پیشرفته  آالت  ماشین 
کیفیت در کشور ، تصریح کرد : انتظار مي رود 
براي بازسازي این صنعت دولت تسهیالت ارزان 
قیمتي در اختیار تولید کنندگان داخلي قرار 
دهد تا صنعت قطعه سازي ایران با تامین منابع 
نماید.وي  را طي  توسعه  و  رشد  ،مسیر  کافي 
تصریح کرد : قطعا با وجود صنعت قطعه سازي 
توانمند و به روز است که خوروسازي ایران قادر 
خودروسازي  در  مناسبي  جایگاه  دستیابي  به 
دنیا خواهد بود.وي همچنین به اهمیت حضور 
سرمایه گذاران و مشارکت با همتایان خارجي 
در توسعه صنعت قطعه سازي کشور پرداخت 
گذاران  سرمایه  موثر  نقش  وجود  با  افزود:  و 
خارجي در جریان تولید قطعه سازان، اما قطعا 
نمي توان نقش حمایت دولتي را در این روند 
قطعه  صنعت  در  فعال  دانست.این  تاثیر  بي 
سازي کشور تاکید کرد : خوشبختانه هم اکنون 
بواسطه  داخلي  سازان  قطعه  مهمي از  بخش 
تولید  توان  از  خارجي  شرکتهاي  با  مشارکت 
در تراز جهاني برخوردارند.جوانروح همچنین به 
توانمندي بخش زیادي از قطعه سازان داخلي 
مطرح  انتقادات  وجود  با   : گفت  و  کرد  اشاره 
تولید  توانایي  داخلي  سازان  قطعه  اکثر  امروز 
قطعات بسیاري از برندهاي برتر جهاني را دارند 
چنانچه پیش بیني مي شود با حضور اغلب آنها 
در جریان تولید محصوالت جدید و تمرکز بر 
افزایش داخلي سازي و کاهش هزینه تولید ، 
فضاي رقابت مناسبي با محصوالت خارجي در 
کشور فراهم گردد.وي در ادامه با ابراز نگراني از 
وضعیت موجود در صنعت قطعه سازي خاطر 
نشان کرد : متاسفانه در شرایط کنوني ، بیم 
به  ایران  سازي  قطعه  صنعت  که  مي رود  آن 
تدریج انحصاري شود.وي همچنین به جریان 
قراردادهاي  در  سازان  قطعه  از  برخي  حذف 
جدید خودرویي پرداخت و گفت : البته قطعه 
سازان کوچک و ضعیف مدت زیادي است که 
به واقع از چرخه تامین و تولید خودروسازان 
حذف شده اند.وي با اشاره طرح موضوع ادغام 
و تجمیع قطعه سازان که در راستاي افزایش 
توانمندي قطعه سازان اظهار داشت : متاسفانه 
سازي  قطعه  صنعت  در  همواره  ادغام  جریان 
با هدف حدف قطعه سازان کوچک است که 
عنوان مي شود جریاني که در دنیا کامال تعریفي 
توانمند سازي  با هدف  و صرفا  دارد  متفاوتي 

قطعه سازان کوچک صورت مي گیرد.

قطعه سازان داخلی در پیچ وخم  واردات  قطعه
تلنگربهتولیدخودروبامهمانانجدید

ارتباطی  خدمات  شرکت  جدید  پروژه های 
و  ارتباطات  وزیر  با حضور  مراسمی  در  ایرانسل 
فناوری اطالعات در ساختمان مرکزی ایرانسل به 

 بهره برداری رسید.
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ایرانسل، در این مراسم پروژه های ایرانسل در فاز 
دوم شبکه ملی اطالعات، تلویزیون تعاملی ایرانسل 
بیست  هزارمین   ،)IPTV-VOD-OTT(
استاندارد  شبکه  نخستین  پهن باند،   node
پروتکل  تجاری  فاز   ،)NB-IoT( اشیا  اینترنت 
 )NFC( فاز تجاری سامانه پرداخت همراه ،IPv6
به   )Cloud( ایرانسل  ابری  رایانش  خدمات  و 

بهره برداری رسیدند.
همچنین نخستین مودم نسل 4.5 اینترنت همراه 
با حداکثر سرعت 300 مگابیت بر ثانیه رونمایی 
شد و اپراتورهای مجازی طرف قرارداد با ایرانسل 
معرفی شدند. به عالوه سامانه حمایت از محتوای 
داخلی، سامانه پرداخت از حساب کاربری و سامانه 
احراز هویت نیز از جمله خدمات ایرانسل بودند که 
با هدف توسعه کسب و کار دیجیتال معرفی شدند.

ضمن  خود  سخنان  در  دزفولی  قلمبر  علیرضا 
معظم  مقام  تأکیدات  به  فجر  دهه  ایام  تبریک 
رهبری در حوزه فضای مجازی اشاره کرد و با اشاره 
به این که بیش از دو سال از فعالیت ایرانسل در 
زمینه نسل چهار اینترنت ثابت و همراه نمی گذرد 
تاکید کرد که ایرانسل هم اکنون موفق شده 150 

شهر را تحت پوشش شبکه نسل 4.5 قرار دهد.
مدیرعامل ایرانسل در ادامه صحبت های خود به 
مصرف روزانه ترافیک دیتا اشاره کرد و گفت: در 
حال حاضر 1700 ترابایت ترافیک به شکل روزانه 
در شبکه ایرانسل مورد استفاده قرار می گیرد و 

مصرف دیتا در شبکه ایرانسل 15 برابر و ترافیک 
روزانه 30 برابر شده است و در مجموع می توان 
گفت که حدود یک سوم از کل پهنای باند کشور 

به ایرانسل اختصاص یافته است.
دزفولی همچنین عنوان کرد بر اساس اقداماتی که 
طی سال های اخیر در این اپراتور صورت گرفته 
تا  اینترنتی  فایل های  ارسال  تأخیرها در  کاهش 
حدود 20 برابر بوده و سرعت تجربه شده در زمینه 

اینترنت رشدی 100 برابری داشته است.
از  دیگری  بخش  در  ایرانسل  شرکت  مدیرعامل 
بانکی  تراکنش های  بحث  به  خود  صحبت های 
اشاره کرد و گفت در حوزه زیرساخت های پرداخت 
همراه تراکنش های ما از سال 94 تا 95 با رشدی 
بیست درصدی مواجه بود که اگر ارزش تراکنش ها 
را در نظر بگیریم نرخ این رشد به 60 درصد خواهد 

رسید.
é  نگرانی های ایرانسل  ارتباطات:  وزیر 

دسترسی به شبکه را کم کرده است
همچنین محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری 
در  ایرانسل  اقدامات  از  مراسم  این  در  اطالعات 
تقدیر  همراه  چهارم  نسل  شبکه  خدمات  حوزه 
کرده و گفت بخشی از نگرانی های ما در شبکه 
ملی اطالعات به بحث دسترسی مربوط می شد 
که اکنون ایرانسل با فراهم کردن امکان دسترسی 
به خدمات نسل چهار در 150 شهر تا حد قابل 

توجهی نگرانی های این حوزه را کم کرده است.

وی ادامه داد ما در گذشته نیز همواره تأکید کرده 
بودیم که در شبکه ملی اطالعات بخش هایی که 
مربوط به زیرساخت می شود را فراهم کرده ایم و 
هیچ نگرانی در این باره وجود ندارد اما نگرانی های 
ما در حوزه دسترسی وجود داشت که اکنون با این 
اقدامات نگرانی های بخش دسترسی نیز برطرف 
شده است. واعظی با اشاره به سیر صعودی مصرف 
دیتا در ماه های گذشته عنوان کرد این موضوع 
گویای آن است که در میان مردم آمادگی استفاده 
از فناوری های نوین وجود دارد و تاکنون ما تاخیر 
داشته ایم و بستر و امکانات الزم را با تأخیر در کشور 
فراهم کرده ایم، از این به بعد نیز هرچه سریعتر در 
این حوزه ها اقدام شود از سوی مردم زمینه استفاده 

از خدمات نسل های باالتر وجود خواهد داشت.
همکاری  بحث  به  حال  عین  در  ارتباطات  وزیر 
اپراتورها با شرکت های مختلف اشاره کرد و گفت 
ایرانسل متهم می شد که به شریک  در گذشته 
گرم  پشت   MTN شرکت  یعنی  خود  خارجی 
است و کمتر وارد فرایند بومی سازی می شود اما 
طی یک سال گذشته شاهد بودیم که این اپراتور 
در این حوزه نیز اقدامات متعددی انجام داده است 
که حتی این موضوع با توجه به آنکه سود شرکت 
را افزایش می دهد برای شریک خارجی نیز دارای 

جذابیت است.
واعظی در ادامه با اشاره به تالش برای راه اندازی 
دولت همراه اظهار کرد: در گذشته بر روی این 

بود  شده  انجام  بسیاری  فعالیت های  موضوع 
دولت  دیگر  هفته  چند  تا  امیدواریم  اکنون  اما 
الکترونیک راه اندازی شود تا در گام بعد به بحث 
این بستر مردم  از طریق  و  برسیم  دولت همراه 
بتوانند نیازهای خود را با در اختیار داشتن تلفن 

همراه تامین کنند.
وزیر ارتباطات با توجه به فعالیت های ایرانسل در 
حوزه IoT و اینترنت اشیا در ادامه گفت: اکنون 
این  باید در  این سمت می رود و ما هم  به  دنیا 
حوزه تالش بیشتری داشته باشیم و به استقبال 
این تحوالت برویم. واعظی افزود: اپراتورهای موبایل 
نیز تاکنون پیگیری های مختلفی در این زمینه 
رقم  دنیا  در  که  داشت  توجه  باید  اما  داشته اند 
سرمایه گذاری در این حوزه بسیار باالست و ما هم 
باید در این حوزه وارد عمل شویم. وی همچنین 
یادآور شد: حتی با گام برداشتن به این سمت، 
شرایطی ایجاد می شود که به تدریج مردم بدانند 
چگونه می توان استفاده بهتری از مباحث تعرفه ای 

داشت.
وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه بهتر آن است که 
اپراتورها در انجام امور مختلف با شرکت های متعدد 
همکاری داشته باشند، تاکید کرد: ما به دنبال آن 
هستیم که به سرعت خانواده ICT ایران بزرگ 
شود. البته زمانی در ابتدای دولت یازدهم سود بازار 
ICT نیز حدود 17 تا 18 هزار میلیارد تومان بود 
اما اکنون این رقم به حدود 40 هزار میلیارد تومان 
رسیده است. واعظی ادامه داد: با این وجود اصال 
از این رقم راضی نیستم و اعتقاد دارم با توجه به 
جمعیت کشور، اقبال مردم و نوع سرمایه گذاری و 
هزینه های حوزه باید قطعا هدف ما بازار 120 هزار 

میلیارد تومانی باشد.

در مراسمی با حضور وزیر ارتباطات؛

پروژه های جدید ایرانسل راه اندازی شد

مدیرعامل شرکت ریلی با بیان این که با بستن قراردادهای 
رسمی با واگن سازان داخلی ناوگان ریلی با سرعت بیشتری 
به  جدید  واگن  شش  شدن  اضافه  از  شد  خواهد  نوسازی 
ناوگان کشور تا پیش از پایان سال جاری و تعطیالت نوروز 
خبرنگاران  جمع  در  جهانبخش  داد.غالمرضا  خبر   1396
گذشته  ماه های  طول  کرد:در  اظهار  مطلب،  این  بیان  با 
یکی  با  واگن جدید  برای ساخت 37  که  قراردادی  اجرای 
مرحله  به  گرفته  صورت  داخلی  واگن ساز  شرکت های  از 
باقی مانده  عدد   9 تنها  واگن ها  این  از  و  است  رسیده  اجرا 
شود.به  وارد  سیر  خط  به  نزدیک  آینده  در  امیدواریم  که 
پایان  از  پیش  تا  عدد  واگن شش  تعداد  این  از  وی،  گفته 
سال به ناوگان اضافه می شود تا در ایام نوروز ظرفیت شبکه 
ریلی کشور افزایش پیدا کند.این فعال عرصه ریلی با بیان 

واردات  برای  الزم  مجوزهای  شدن  صادر  وجود  با  این که 
خارجی  شرکت های  از  خرید  برای  مذاکره ای  هیچ  واگن 
انجام نشده است، تصریح کرد: با وجود آنکه قیمت واردات 
بسیار  داخل  در  شده  ساخته  نمونه های  با  قیاس  در  واگن 
تالش  داخل  تولید  از  حمایت  منظور  به  اما  است  ارزان تر 
تا  نگیرد  با طرف های خارجی صورت  شده هیچ مذاکره ای 
صنایع داخلی تمام توان خود را در این عرصه به کار ببندد.
جهانبخش همچنین با برنامه ریزی های صورت گرفته برای 
مدیریت بخشی از سفرهای نوروزی کاروان های راهیان نور، 
ایام روزانه دو رام قطار در نظر گرفته  این  اظهار کرد: برای 
شده که هر یک از آنها با واگن های 9 تا 13 عدد مسافران 
را از تهران به اهواز و بالعکس منتقل می کنند.به گفته وی با 
توجه به سیاست های در نظر گرفته شده در این حوزه ثبت 

نام سفر ریلی راهیان نور به شکل گروهی صورت می گیرد 
تمام  با  قطارها  این  متقاضیان  آمادگی  اعالم  صورت  در  و 

ظرفیت در ایام نوروز مسافران را جابه جا خواهند کرد.

مدیر عامل یک شرکت ریلی: واردات واگن نداریم

وارد شدن ۶ واگن جدید به ناوگان تا نوروز 9۶

وزیر راه و شهرسازی با بیان این که در برخی نقاط 
شهری کشور با پدیده »بد مسکنی« مواجهیم، گفت: 
باید به سمت ارتقاء کیفیت زندگی مردم حرکت 
کنیم.عباس آخوندی در جلسه بررسی مسائل حوزه 
راه و شهرسازی استان کرمانشاه، با بیان اینکه در 
بسیاری حوزه ها دچار عدم تعادل شده ایم، اظهار کرد: 
به عنوان نمونه 10 درصد جمعیت ایران در تهران 
زندگی می کنند و 50 درصد جمیعت کشور در 

کالن شهرها ساکنند که این یک عدم تعادل پیچیده 
جمعیتی است که منجر به معضالت زیستی، ترافیکی 
و ... شده است.وی با بیان این که این عدم تعادل در 
حوزه های فرهنگی و اجتماعی نیز دیده می شود، به 
دالیل آن پرداخت و گفت: در فرایند توسعه گرفتار 
فناوری و تکنولوژی شده و فکر کرده ایم تکنولوژی 
می تواند همه مشکالت ما را رفع کند. به نوعی اصالت 
خود را از دست داده ایم.آخوندی با بیان این که باید 

به اندیشه ایران شهری خودمان برگردیم و بر مبنای 
عدل رفتار کنیم، گفت: باید یک بازآفرینی شهری 
صورت بگیرد و ارتقاء کیفیت زندگی شهری را داشته 
باشیم.وی با ذکر آماری از واحدهای مسکونی خالی 
در کشور، گفت: سال 85 حدود 600 هزار و سال 90 
حدود یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونی خالی 
در کشور داشتیم و مطمئنا آمار سال 95 که ارائه 

شود، این تعداد بیشتر شده است.

 پدیده 
»بد مسکنی« 

در کشور



چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن 

هامنا بزرگ بودن است.  )امرسون(

کتاب زنده باد کودکی 
به کتاب فروشی ها رسید

کوه  مرتضي  نوشته  کودکي«  باد  »زنده  کتاب 
مسکن به همت انتشارات آزگار به چاپ رسید.

به گزارش گروه فرهنگی پیام زمان، کتاب زنده باد 
کودکي که در ستایش دوران کودکي و استفاده از 
فرصت و لحظات در سراسر طول دوران زندگي مي 
باشد و مخاطب آن عموم مردم و تمامي رده هاي 

سني مي باشند.
در قسمتي از این کتاب آمده است : ما انسان ها 
گاهی  که  هستیم  شدن  بزرگ  مشغول  آنقدر 
فراموش می کنیم که باید کودکی کنیم تا بزرگ 
تا آخر عمر حس  نه جای خالی ا ش  شویم وگر 
می شود، روزگار؛ کودکی ا  ت را می گیرد و در بزرگی 
با یک جفت چشم گریان و کوله باری از غم تنهایت 
می گذارد و به قصاص گناه کودکی که نکرده ای 
در بزرگسالی سنگسارت می کند؛ فی الواقع خلقت 
انسان طوریست که روز به روز بر غم هایش افزوده 
می شود؛ تا سرانجام با کوله باری از غم ترک دنیا 
می کند، این است حکایت دنیایی که ما به آن دل 
اول هفته گذشته  در چاپ  کتاب  این  بسته ایم. 
در 5 فصل و 90 صفحه در قطع جیبي توسط 
انتشارات آزگار روانه بازار کتاب شد و قیمت آن ده 
هزار تومان است. کتاب فرهنگ واژگان سینمایي و 
کتاب وظایف عوامل تولید  فیلم دو کتاب دیگر این 
نویسنده نیز توسط انتشارات آزگار تا پایان امسال 

به چاپ خواهد رسید.
به  میتوانند  کتاب  این  تهیه  به  مندان  عالقه 
کتابفروشي هاي مجاز در سراسر کشور مراجعه 
کرده و یا عدد 1 را به شماره 10002000404040 
پیامک نموده و یا با شماره 35346408 -011 

دفتر انتشارات تماس حاصل فرمایند.

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 

اوقاتشرعی
اذانصبح5/30طلوعآفتاب6/55
اذانظهر12/19اذانمغرب18/01

در دنیای کتاب

سخن حکیمانه

همزمان با ایام ا... ده مبارک فجر 11 طرح عمرانی 
و خدماتی در شهرداری قائمشهر با اعتباری بالغ بر 
که  گردید  زنی  کلنگ  و  افتتاح  ریال  میلیارد   260
شامل افتتاح ایستگاه اتش نشانی، مجموعه ورزشی 
چمن مصنوعی زمین فوتبال کوچکسرا، نصب و بهره 
برداری از بزرگترین پرچم ایستاده استان مازندران 
غیر  تقاطع  اجرایی  عملیات  آغاز  عدد،   4 تعداد  به 
پارک  سیاهرود،  پارک  مهدوی،  شهید  همسطح 
پل  دخانیات،  زیرگذر  سمنادشت،  پارک   ، یزدانی 
سواره رو شهید عباس رو و دوربرگردان های خیابان 
با حضور  که  است  بوده  مازندرانی  صالجی  ا...  آیت 
حجت االسالم و المسلمین علی معلمی، نمایندگان 
و  شهر  شورای  اعضای  قائمشهر،  انتخابیه  حوزه 

شهردار قائمشهر برگزار شد.

  بهره برداری از ایستگاه 5 اتش نشانی
 )شهدای آتش نشان( 

همزمان  شهر،  اسالمی  شورای  رئیس  احمدی، 
خاطره  و  یاد   ، فجر  مبارک  دهه  از  روز  نهمین  با 
امام شهدای گرانقدر و همچنین شهدای پالسکو و 
شهدای آتشنشانی که جان خود را فدای هم نوعان 

خود کرده اند را گرامی داشت.
وی اظهار داشت:  از جمله نگاه هایی که در مدیریت 
و حاکمیت نظام می باشد این است که بتوانیم در 
کنونی کشور،  به شرایط  توجه  با  و  وضعیت حاضر 
روحیه جهادی و مدیریت جهادی را پیاده کنیم، در 
این شرایط است فعل خواستن محقق خواهد شد و 
آنچه را که امروز شاهد آن هستیم تجلی فرمایشات 

گرانقدر مقام معظم رهبری است. 
رئیس شورای شهر قائمشهر خاطر نشان کرد و گفت  
ایستگاه  احداث  پروژه  ماه  از 2  که در عرض کمتر 
آتش نشانی کلنگ خورده و به بهره برداری رسیده 

است .
احمدی اضافه کرد :  موقعیت و اهمیت مکانی این 
پروژه   2 مجاورت  در  که  است  گونه  بدین  پروژه 
از  و  دارد  قرار  پزشکان  ساختمان  و  نگین  تجاری 
نیز  دولتی  های  دستگاه  و  نساجی  کارخانه  جهتی 

د همجواری این ایستگاه واقع شده اند.
فوریتهای  مانند  آتشنشانی  ایستگاه  افزود:  وی 
این   ، است  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  پزشکی 
ایستگاه نشان دهنده درایت و تدبیری است در پس 
آن نهفته و باید بخاط ایجاد این شرایط و واقع شدن 
آتش  سازمان  و  شهردار  از  مکانی  موقعیت  این  در 

نشانی تشکر نمود. 
در خصوص  ادامه  در  قائمشهر  شهر  شورای  رئیس 
خرید کارخانه نساجی شماره 1 خاطر نشان کرد ، 
و گفت :  این پروژه در مدت زمانی  3 ماهه که با 
تالش شهردار و همکاران در شهرداری با شرکت در  

یک مزایده عمومی در تهران خریداری شد  و آورد 
بزرگی برای شهر و شهروندان ما محسوب می شود.

توجه  با  این کارخانه  داد:  موقعیت  ادامه  احمدی   
به وجود آن در مرکز شهر فضای تقریبی 6 هکتاری 
بخش  اگر  است،  برخوردار  زیادی  بسیار  اهمیت  از 
شاهد  ما  قطعا  میگرفت  را  پروژه  این  خصوصی 
ساخت و سازهای تجاری و غیره در آن می شدیم 
اما با خریداری کردن این کارخانه توسط شهرداری و 
با توجه به درایت و مدیریتی که شهردار قائم شهر به 
خرج داده اند این کارخانه برای مردم خریداری شد 
و  امیدواریم شاهد امکانات رفاهی برای شهروندان 
باشیم و شاهد عالیقاپوی دیگری در این مکان برای 

مردم باشیم.
بلندشان  همت  بخاطر  شهردار  از  خاتمه  در  ایشان 
اند تشکر  این مدت کشیده  و همه زحماتی که در 
نساجی  خرید  داشتند  اظهار  و  نمودند  قدردانی  وقفه و  بی  تالشهای  و  زحمات  بر  است  زرینی  برگ 

پرسنل زحمتکش شهرداری  و  روزی شما  و شبانه 
ارادت قلبی شما پرسنل  این تالشها نشان دهند  و 

شهرداری به مردم است.
نصرا... دریابیگی عضو شورای شهر قائمشهر درادامه  
مخلصانه  و  مدبرانه  و  صادقانه  دلسوزانه  زحمات  از 
تشکر  شهر  قائم  شهرداری  غریبانه  و  مظلومانه  و 
مالی  شرایط  و  مقطع   این  در  چون  گفت:  و  کرد 
و به دلیل اینکه منابع مالی شهرداری ها بسیار کم 
است، شهردار علم سازندگی را بدوش کشیده اند و 
با دستان خالی،  مظلومانه مشغول به کار هستند و 

به ایشان  دست مریزاد گفتند. 
وی با بیان این موضوع که چشم همه مردم شهر  به  
کارخانه نساجی قائم شهر بود، افزود:  در مازندارن 
همه خصوصی سازی تبدیل به ویرانه ای شد اما در 
این برهه با هم نشینی و مشورت  با تمام مسئولین  
شهری و اعضای محترم شورای شهر و شهردار که 

خود کارگر است و خود رئیس شورای اسالمی کار 
شهرداری قائم  شهر است با هماهنگی دلسوزانه و 
فرماندار و 2  قائم شهر  امام جمعه محترم  صادقانه 
توجه  با  و  اسالمی  شورای  مجلس  محترم  نماینده 
از استوانه های  قانون اساسی که یکی  به اصل 44 
و  پافشاری کرده  این مسئله  بر  قوانین کشور است 
نگذاشته اند این کارخانه به دست ثروتمندان بیفتدو 

برای مردم خریداری شد.
کارکنان  و  کارگران  با  را  خود  صحبت  خاتمه  در 
:امروز  داشتند  بیان  و  نمودند   1 شماره  نساجی 
اسالمی  شورای  و  شهردار  شخص  شما  کارفرمای 
شهر نیست کارفرمای شما مردم شریف ومتدین این 
کار،  تا  رود  می  شما  از  انتظار  این  و  هستند  شهر 
تالش، ایثار، تولید، اشتغال  را سرلوحه کار خود قرار 
دهید و با امید به اینکه این کارخانه برندی شناخته 
شود در سراسر کشور.. امیدواریم کارخانه نساجی به 
جایی برسد که هم در آن تولید و هم ایجاد اشغال 

و  پویا  و  سازنده  و  آباد  شهری  شاهد   ما  تا  شود 
خوشحال باشیم.

الزم به ذکر است رحیمی با اشاره به این موضع که 
شهرداری قائم شهر اولین شهرداری بوده که در کل 
شهدای  نام  به  را  نشانی  آتش  ایستگاه  یک  کشور 
آتش نشان ساختمان نامگذاری  و مورد بهره برداری 

قرار داده است. 
وی در خاتمه از همکاری صمیمانه مردم با شهرداری 
تشکر و قدر دانی نمود و اظهار داشت:  فرصتهایی 
وجود دارد تا بتوانیم در راستای اهدافمان وکاهش 
خطرات و حوادث، خدمات ارزنده ای را به شهروندان 
عزیز ارائه نماییم ودر حد توان با همکاری مسئولین 

دلسوز شهرستان تالش خواهیم کرد.
 بهره برداری از بزرگترین پرچم ایستاده 

استان مازندران و 3 پرچم دیگر در سطح شهر
برافراشتن  که  گفت  قائمشهر  شهر  شورای  رئیس 
و  وجود  در  را  مسئله  این  اسالمی  پرچم جمهوری 
جانمان تداعی می کند که تنها راه اینکه ما بتوانیم 
و  کلمه  وحدت  باشیم  داشته  را  خدمت  بهترین 
همبستگی و اتحاد است و به لباس و جایگاه نیست.  
وی مدت زمان اجرای این طرح را 2 ماه دانست و 
گفت:  این طرح با هزینه ایی بالغ بر 3 میلیارد ریال 
در میدان امام و مبادی ورودی و خروجی شهر راه 

اندازی شده است.

 بهره برداری از چمن مصنوعی زمین فوتبال 
کوچکسرا

فوتبال  زمین  مصنوعی  چمن  از  برداری  بهره 
کوچکسرا با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد ریال و درذ 
رسیده  برداری  بهره  به  ماه   12 اجرای  زمان  مدت 

است.

کلنگ زنی و افتتاح 11 طرح عمرانی و خدماتی در شهرداری قائمشهر 

تا رس زلف تو در دست نسیم افتاده است 

دل سودا زده از غّصه دو نیم افتاده است

چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است

لیکن این هست که این نسخه سقیم افتاده است

وزیرفرهنگ وارشاد اسالمی:

کوبیدن بر طبل تفرقه خیانت است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت که هرکسی بر طبل تفرقه بکوبد به 
آرمان های نظام جمهوری اسالمی خیانت کرده است.

به گزارش پیام زمان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، دکترسیدرضا 
صالحی امیری در راهپیمایی 22 بهمن در اجتماع مردم ساری در مصلی 
امام خمینی )ره( این شهر وحدت را عامل بنیادین انقالب دانست و افزود : 

امروز همه ما زیر چتر رهبری نظام جمهوری اسالمی قرار داریم.
وی اضافه کرد: وجود رهبری فرزانه و فرهیخته، وفاداری مردم دین مدار، 
خون پاک شهدا و وحدت و یکپارچگی از دالیل روشن ماندگاری و تداوم 

انقالب ایران اسالمی است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه امروز قوای سه گانه همگرا با 
آرمان های انقالب هستند، اظهار داشت: همه قوا با تمام قدرت در خدمت 
ملت هستند. وی با بیان اینکه بایدباور کنیم که تنها با یک تفکر ، حزب 
و قوا نمی توان کشور را اداره کرد، گفت: اعتماد و رضایت مردم از دیگر 

دالیل ماندگاری نظام است.
وی خدمت به مردم را خدمت به نظام و انقالب دانست و اظهار داشت: 

ناامید کردن مردم خیانت به نظام و ملت است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه امروز ایران با صدای بلند در دنیا 
سخن می گوید، گفت: دنیای تحقیر، تحریم و تهدید به سر آمده است 
و امروز با حضور میلیونی جمعیت ایران در تمام صحنه های سیاسی و 

اجتماعی با صدای بلند با دنیا سخن می گوییم.
وی اظهار داشت: انقالب اسالمی بر خالف دیگر انقالب های دنیا با حداقل 
خشونت و خون ریزی و با تصرف قلوب مردم بوجود آمده است و امام 

راحل گل در لوله های تفنگ نیروهای مسلح گذاشته بود.
وی انقالب ایران را انقالب فرهنگی قرن دانست و گفت: انقالب اسالمی 
پس از 38 سال از پیروزی بدون انحراف و تغییر مسیر در حفظ آرمان ها 
و ارزشهای خود پایبند است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاکید بر این 
نکته که نیازمند حرکت توسعه در کشور هستیم، گفت: دولت درسخت 

ترین شرائط اقتصادی کشور را در سه سال اخیر اداره کرده است.
صالحی امیری با بیان اینکه درآمد دولت از نفت نسبت به دولت های نهم 
ودهم به یک پنجم کاهش یافته است، ادامه داد: دولت در چنین شرائطی 

توانسته کشور را در وضعیت مطلوب اقتصادی قرار بدهد. 
وی با بیان اینکه درآمد نفتی امسال دولت به 23میلیارد دالر می رسد، 
گفت: البته منکر کاستی ها و کمبودها نیستیم. وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی بابت کمبود ها و کاستی ها از طرف دولت روحانی خطاب به مردم 
مازندران پوزش خواست و گفت: اما باور داشته باشیم که مشکالت کشور 
زیاد و درآمد ها اندک است. وی ادامه داد: ساالنه یک میلیون و 200هزار 
متقاضی شغل درکشور وجود دارد که دولت فقط توانایی ایجاد 700هزار 
شغل را دارد ونشانه این است که هر سال 500هزار نفر به بیکاران اضافه 
می شوند. صالحی امیری با بیان اینکه دولت سال 96 را سال جهش 
اقتصاد ملی تعریف و برنامه ریزی کرده است، گفت: برجام کشور را در 

مسیر توسعه قرار داده است .
وی گفت: پس از 60 سال فعالیت اوپک با مدیریت دولت یازدهم ایران 
توانسته با اجرایی کردن کاهش تولید، قیمت نفت اوپک را افزایش بدهد.

وی یکی دیگر از موفقیت های وزارت نفت دولت یازدهم را برداشت انرژی 
گاز در مناطق مشترک این انرژی با کشور همسایه اعالم کرد و گفت: تا 
پایان سال آینده بر خالف سه دهه گذشته برداشت از منابع مشترک گازی 

توسط ایران از کشور همسایه پیشی خواهد گرفت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه توجه به سالمت جامعه از 
دیگر موفقیت های دولت یازدهم است ،گفت: 10میلیون نفر بیمه سالمت 
شدند. صالحی امیری با بیان اینکه تمام تالش دولت برای رونق اقتصادی 
و باال رفتن معیشت مردم است، گفت: این یک استراتژی برای دولت 
تعریف شده است. وی گفت: دولت با مردم صادق است و معتقد است که 

با همکاری همه به ویژه مردم می تواند به موفقیت و اهداف خود برسد.

اختتامیه سی و پنجمین دوره جشنواره  فیلم فجر 
با یاد عزیزان از دست رفته سیما و تلویزیون  شروع 
شد .در این مراسم  دو وزیر خارجه و کار از کابینه 
دولت یازدهم به همراه دستیار ویژه رییس جمهور 

در مراسم حضور داشتند.
به گزارش خبرنگار پیام زمان، محمد حیدری 
دبیر سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در این 
مراسم  متنی را بدین شرح خواند: »این سینما 
ماهیت ارادت به مخاطب دارد و خوشحالیم که 
دعوا بر سر انتخاب و داوری است، چون در این 
فضا می توانیم بر سر موضوعات فرهنگی جدل 
داشته باشیم. چقدر خوشحالیم که در مملکتی 
به دور  و  آرام  فضایی  زندگی می کنیم که در 
جدل های  فرصت  امروز،  دنیای  ناامنی های  از 
فرهنگی را داریم که این ذات انقالب ماست که 
یک انقالب فرهنگی در حوزه فکر و اندیشه است. 
خوشحالیم که می دانیم در چه شرایطی زندگی 
می کنیم، دغدغه ها و دشواری های اقتصادی را 
باور داریم خوشحالیم و باورمان است که سینمای 
ایران به این مضامین توجه جدی دارد، گیرم به 
افراط و خطا ولی نشانی هایمان در سینما امید 
می فشارد  را  مردم  دست  ایران  سینمای  است. 
و بر آن بوسه می زند. برای ما خادمان فرهنگ 
خوشحال کننده است که در خدمت این فرهنگ 

هستیم. سینمای ایران پلی برای فاصله هاست 
مرهمی برای زخم هاست. هنرمندان سینمای 
ایران بوسه می شوند بر زخم ها . مرحبا به این 
شکوه و مرحبا به این بزرگی و خوشحالیم در 
خدمت سینمای باشکوه ایران هستیم. جشنواره 
فیلم فجر مهم ترین و پرتالش ترین واقعه فرهنگی 
بعد از انقالب است که معرف فرهنگ اسالمی 
است.  خودش  آن  از  آموزش  و  سرمایه  است. 
بیایید مهربان تر باشیم. افتخار می کنیم که تولید 
آرمان های مان برای مردم عزیز است و این سینما 
برای مردم موجودیت دارد، بیایید با سینما، این 

سرمایه بزرگ فاصله ها را کم کنیم«
é سیمرغ بر شانه چه کسانی نشست؟

گرفت  تعلق  عکس  بهترین  بلورین  سیمرغ 
عکس  مجموعه  برای  شجاعی  امیرحسین  به 
های فیلم رگ خواب- سیمرغ بلورین بهترین 
امیدواری  ایمان  به   تعلق گرفت  چهره پردازی 
بهترین  بلورین  دودی-سیمرغ  زیرسقف  برای 
جلوه های بصری تعلق گرفت به  مهدی قاسمی 
برای ویالیی ها- سیمرغ بلورین بهترین جلوه های 
ویژه میدانی تعلق گرفت به  آرش آقابیک برای 
خصوص-  به  روز  یک  و  خواب  رگ  خفه گی، 
سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه و لباس 
تعلق گرفت به بهزاد جعفری طادی برای ماجرای 

نیمروز -سیمرغ بلورین بهترین صدابرداری تعلق 
گرفت به پرویز آبنار برای فراری- سیمرغ بلورین 
بهترین صداگذاری تعلق گرفت به  سیدعلیرضا 
علویان برای بدون تاریخ، بدون امضاء- سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر مکمل مرد تعلق گرفت 
،بدون  تاریخ  بدون  برای  محمدزاده  نوید  به 
مکمل  بازیگر  بهترین  بلورین  سیمرغ  امضاء- 
برای ویالیی  ثریا قاسمی  به   تعلق گرفت  زن 
ها- سیمرغ بلورین بهترین موسیقی تعلق گرفت 
به  کریستف رضاعی برای نگار-سیمرغ بلورین 
بهترین تدوین تعلق گرفت به سهراب خسروی 
بهترین  بلورین  سیمرغ  داغ-  تابستان  برای 
بهمنش  هومن  به   گرفت  تعلق  فیلمبرداری 
برای تابستان داغ- سیمرغ بلورین بازیگر نقش 
اول مرد تعلق گرفت به  محسن تنابنده برای 
فراری- سیمرغ بلورین بازیگر نقش اول زن تعلق 

دودی  سقف  زیر  برای  زارعی  مریال  به  گرفت 
قیدی  منیر  برای رگ خواب-   لیال حاتمی  و 
سیمرغ بلورین  استعداد درخشان)بهترین فیلم 
اول(  جشنواره را برای »ویالیی ها« دریافت کرد- 
سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه تعلق گرفت به  
بلورین  سیمرغ  فراری-  برای  پرتوی  کامبوزیا 
ویژه هیئت داوران به علیرضا داودنژاد برای فیلم 
فراری-  سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره 
سی و پنجم به سیدمحمود رضوی برای ماجرای 
نگاه  از  فیلم  بهترین  بلورین  سیمرغ  نیمروز- 
نگاه  فیلم  بهترین  زرین  سیمرغ  و  تماشاگران 
برای  رضوی  به سیدمحمود  گرفت  تعلق  ملی 
فیلم ماجرای نیمروز..... اختتامیه جشنواره سی 
و پنجمین جشنواره فیلم فجر با تمام خوبیهابش 
شب 21 بهمن ماه به پایان رسید و سیمرغ ها 

هریک بر شانه  یکی از هنرمندان نشست.

     ماجرای نیمروز بهترین فیلم شد

سیمرغ در دستان حاتمی،زارعی و تنابنده

با پردیس تئاتر تهران با حضور شهردار تهران، 
از  جمعی  و  هنری  فرهنگی  سازمان  رییس 
تجلیل  با  همراه  تئاتر  پیشکسوت  هنرمندان 
از چهره های برجسته هنر نمایش  به صورت 

رسمی گشایش یافت.
رسمی  گشایش  آیین  زمان،  پیام  گزارش  به 
پردیس تئاتر تهران روز سه شنبه 19 بهمن ماه با 
حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران، محمود 
صالحی رییس سازمان فرهنگی هنری، جمعی 
گوناگون  برنامه های  اجرای  با  و  هنرمندان  از 

نمایشی برگزار شد. 
صالحی: افتخار می کنیم که این مجموعه در 

جنوب شهر ساخته شد
فرهنگی  سازمان  رییس  صالحی،  محمود 
با  که  بود  مراسم  سخنران  نخستین  هنری 
گرامی داشتن یاد هنرمندانی که در سال 95 
ما را ترک کردند، گفت: به شهردار محترم و 

هنردوست تهران خیر مقدم عرض می کنم که 
یک مدیر جهادی و الیق است. دکتر قالیباف از 
وقتی شهردار شدند، شاهد رشد تعداد سالن های 
سینما و تئاتر بوده ایم و تمام این خدمات به 

مردم بزرگ ایران تقدیم می شود.
وی افزود: چند شب است که در این سالن ها 
نمایش اجرا می شود، اما افتتاح رسمی آن را 
تهران  تئاتر  پردیس  می دهیم.  انجام  امشب 
فرهنگی  و  اجتماعی  امور  معاونت  کمک  با 
ایازی، حجت االسالم  آقای  و  تهران  شهرداری 
مدیران  سایر  و  جعفری  مهندس  امرودی، 
شامل  و  است  شده  ساخته  تهران  شهرداری 
10سالن از جمله سالن اصلی با ظرفیت 800 

نفر است. 
صالحی با اشاره به نامگذاری سالن های پردیس 
گفت:  پیشکسوت  هنرمندان  نام  به  تئاتر 
سالن های نمایش به نام هنرمندان پیشکسوت 
تئاتر، داوود رشیدی، علی نصیریان، محمدعلی 
کشاورز، جمشید مشایخی و محمود استادمحمد 
نامگذاری شده است. افتخار می کنیم که این 
مجموعه در جنوب شهر ساخته شد و فاصله 
جنوب و شمال تهران کاهش پیدا کرد. امیدوارم 
بتوانیم ایستگاه مترو هم در نزدیکی پردیس 
تئاتر تهران داشته باشیم تا مردم بتوانند راحت تر 
به اینجا بیایند. این پیشنهاد داده شده و مقدمات 

آن در حال انجام است.

رییس سازمان سینمایی اعالم کرد انتخاب دبیر سی و 
ششمین جشنواره فیلم فجر حق دولت بعد است.

حجت ا... ایوبی رییس سازمان سینمایی پس از برگزاری مراسم 
اختتامیه سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر در جمع 
خبرنگاران درباره حواشی پیش آمده گفت: فکر می کنم روی 

سن اهالی سینما پاسخ همه حاشیه ها را به شیوایی دادند.
وی افزود: به هر حال هیچ جشنواره ای بدون حاشیه نیست و 
این موضوع هم که دو بانوی بزرگ سینمای ایران دو سیمرغ 

گرفته اند به نظرم اصال حاشیه نیست.
رییس سازمان سینمایی در پاسخ مبنی بر اینکه دبیر سی و 
ششمین دوره جشنواره فیلم فجر چه کسی است، گفت: آقای 
حیدری کماکان دبیرخانه را هدایت می کند، اما انتخاب دبیر 
دوره بعدی حق دولت بعدی است. با توجه به اینکه دبیرخانه 
جشنواره فیلم فجر دایمی شده است محمد حیدری  در 
دبیرخانه مستقر است تا دبیر دوره بعدی توسط دولت بعدی 
مشخص شود. رییس سازمان سینمایی در ادامه درباره اینکه 
در اواخر روزهای دوران مدیریت خود است، عنوان کرد: هروقت 
انرژیم تمام شود دوستان سینماگر به قدری انرژی می دهند 

که می توانم 15 سال دیگر برای این سینما بدوم.
ایوبی در پایان درباره ثبت صورت جلسه هیات داوران بیان 
کرد: این پیشنهاد خوبی است که حتما آن را بررسی می کنیم.

»ساالر عقیلی« خواننده در مراسم افتتاحیه نخستین 
جشنواره فیلم »عصر« که در شهر آنکارا برگزار می شود، 

کنسرت زنده اجرا می کند.

به گزارش پیام زمان از روابط عمومی جشنواره، این خواننده 
محبوب روز یکشنبه یکم اسفند در آیین افتتاحیه جشنواره 

فیلم »عصر« به صورت زنده کنسرت برگزار می کند.
گفتنی است ساالر عقیلی در آیین اختتامیه نیز به صورت 

زنده کنسرت  اجرا  خواهد کرد.
در این جشنواره که با حمایت شرکت هولدینگ »عصر« برگزار 
می شود، فیلم هایی چون »ایتالیا ایتالیا« )مهدی صباغ زاده(، 
»برف« )مهدی رحمانی(، »جامه دران« )حمیدرضا قطبی(، 
»360 درجه« )سام قریبیان(، »خشکسالی و دروغ« )پدرام 
علیزاده(، »عادت نمی کنیم« )ابراهیم ابراهیمان(، »کفشهایم 
کو« )کیومرث پوراحمد(، »سالم بمبئی« )قربان محمدپور(، 
)داود خیام(،  اله حجازی(، »ماحی«  )روح  »مرگ ماهی« 
)رضا  »النتوری«  عبدالوهاب(،  )محسن  آمدن«  دنیا  »به 
درمیشیان(، »قندون جهیزیه« )علی مالقلی پور(، »آرایش 
غلیظ« )حمید نعمت اله( و »جاودانگی« )مهدی فرد قادری( 

و »نیم« )بهمن کامیار( به رقابت خواهند پرداخت.
نخستین جشنواره فیلم »عصر« از یکم تا سوم اسفند ماه 

سال جاری در شهر آنکار، ترکیه  برگزار خواهد شد

هوتن شکیبا بازیگری که به گفته  خود از تلویزیون فاصله 
گرفته بود، معتقد است: »لیسانسه ها«ی سروش صحت 

توانسته  است او را راضی نگه دارد.
در سریال سروش صحت سه جوان لیسانسه نقش های اصلی 
را بر عهده دارند که هر کدام با مشکالتی دست و پنجه 
نرم می کنند. هوتن شکیبا نیز ایفاگر نقش حبیب است که 
به تازگی تحصیل در دانشگاه را به پایان رسانده و قصد ازدواج 
دارد، اما مشکالتی در انتخاب همسر دارد. دوستانش سعی 
می کنند در این امر به او کمک می کنند، اما هر بار مشکالت 
با بازی جدید و گریم  جدیدی اتفاق می افتد. این بازیگر 

متفاوتش توانست با مخاطبان ارتباط برقرار کند.
شکیبا در گفت وگو با ایسنا درباره  دوری اش از تلویزیون گفت: 
پیش از این گزیده کار می کردم، یک زمانی تئاتر کار می کردم 
و گهگاهی هم سینما و بنا به دالیلی از تلویزیون فاصله گرفته 

بودم.
این بازیگر در پایان درباره  بازخورد این مجموعه اظهار کرد: 
راضی هستم و سریال بهتر از آن چیزی که فکر می کردم 
شده است. خوشبختانه استقبال مردم هم خیلی خوب بوده 
و با رضایت درباره کار حرف می زنم. البته این نگرانی را هم 
داشتم و هنوز دارم که اگر اولین کارم را در تلویزیون با کمدی 

شروع کنم، به عنوان بازیگر کمدی شناخته شوم .

انتخاب دبیرفیلم فجر 3۶ 
حق دولت بعد است

اجرای »ساالر عقیلی« 
در جشنو اره فیلم »عصر«

هوتن شکیبا: نگرانم به عنوان بازیگر 
کمدی شناخته شوم
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امروز با حافظ

حضور شهردار تهران و هنرمندان

پردیس تئاتر تهران 
به صورت رسمی 
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