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میزان جریمه نقدی مشموالن غایب مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی میزان جریمه نقدی 
مشموالن غایب خدمت وظیفه عمومی را برای دریافت 

کارت پایان خدمت در سال 96 مشخص کردند.
نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی در جلسـه علنی 
دیـروز و در ادامـه بررسـی جزییـات بخـش درآمـدی 
الیحـه بودجـه سـال 96، جزء ب تبصـره 11 را مصوب 

کردند.
تمامی  می شود  داده  اجازه  دولت  به  اساس  این  بر 
هشت  از  بیش  که  عمومی  وظیفه  خدمت  مشموالن 
زمان  مدت  جریمه  پرداخت  با  را  دارند  غیبت   سال 
غیبت به  صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال 1396 

تسویه می شود، معاف کند.
معافیت هـای  اعطـای  از  حاصـل  درآمدهـای  تمـام 

مشـموالن مذکـور بـه حسـاب درآمد عمومی کشـور موضـوع ردیف 150128 نـزد خزانه  داری کل کشـور 
می شـود. واریـز 

اد      امه د      ر همین صفحه

بیانیه مشترک 
نامزدهای اسکار 

خارجی 2017

توقف تولید
 پژو۴0۵ و پراید

ایران 2۴ میلیون 
بشکه میعانات گازی 

صادر کرد

121110
2

تصویب طرح حمایت از شبکه های اجتماعی داخلی

 حمایت میلیاردی از پیام رسان های بخش خصوصی
وزیرارشاد:شبکههایاجتماعیرابهرسمیتمیشناسیم

عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی با تشریح پیامدهای 
در  اشتغال  برای  کار  نیروی  ورودی  روند  تشریح  به  بیکاری، 
دهه های گذشته و سال های آینده و تبعات آن بر بازار کار 
از  زمانی  مختلف  مقاطع  در  هر چند  بیکاری  پرداخت.پدیده 
آسیب های جدی اقتصاد به شمار می رفت، اما این پدیده با اعمال 
سیاست هایی چون توسعه آموزش عالی طی سال های اخیر، 

تشدید گردید...

اعتیاد  درمان  و  پیشگیری  و  توسعه  مرکز  رئیس  گفته  به 
برقرار  تماس های  به  اشاره  ضمن  کشور  بهزیستی  سازمان 
مصرف  با  مرتبط  تماس های  گفت:  اعتیاد  ملی  با خط  شده 
محرک »شیشه« همچنان در صدر بوده و پس از آن »تریاک« 
و »هروئین« در رتبه های دوم و سوم تماس های مرتبط با این 

سامانه قرار گرفتند.
11۵

اجتماعیاقتصادی
موج بلند جمعیت۳۶میلیونی جوان  براشتغال

 به ساحل بازار کار رسید؛ 

پـیامدهـای بـیکاری!

با تشریح آخرین آمارهای خط ملی اعتیاد اعالم شد

»شیشه« همچنان در صدر 
تماس ها با خط اعتیاد

2

روحانی:

رشد اقتصادی کشور
باالی ۶ درصد است

12

جمهوری اسالمی ایران 
وزارت راه و شهرسازی

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
اداره کل راهداری و حمل و نقل و جاده ای استان بوشهر

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
 شماره 95/95/11

از  برداری  بهره  و  اندازی  ،راه  خرید،نصب  پروژه  دارد  نظر  در  بوشهر  استان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل   اداره 
سامانه های ثبت تخلفات سرعت و پالک را براساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در جدول ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی  

دو مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

اصالحیه
آگهی چاپ شده در روز شنبه مورخ 7 اسفند ماه 1395 روزنامه 
پیام زمان صفحه اول به شماره نشریه 3429  سازمان پارکها و 

فضای سبز شهرداری کرج »تجدید مزایده عمومی« با کد آگهی 
42- 95 در خصوص اجاره عرصه جهت احداث، نصب و راه اندازی 
شهربازی بزرگساالن می باشد که بدین وسیله اصالح می گردد. 

1 – زمان و محل توزیع اسناد:از تاریخ 95/12/10 لغایت 95/12/18 )به آدرس http://iets.mporg.irویا دبیرخانه اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای(

2 – آخرین مهلت تحویل مدارک تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 96/1/7 می باشد و از زمان مقرر به بعد هیچ گونه پیشنهادی قابل قبول 
نیست و ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3 – نشانی محل تسلیم مدارک:بوشهر – چهارراه کشتیرانی – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر– دبیرخانه اداره کل )امور 
اداری(

4- مدت اعتبار پیشنهادات تا مورخ 96/4/8 باشد
5 – جلسه بازگشایی پاکات مرحله نخست جلسه بازگشایی پاکات مناقصه روز سه شنبه 96/1/8 راس ساعت 10 صبح در محل دفتر مدیریت 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد .مرحله دوم جلسه مناقصه 
)بازگشایی پاکات ج( روز چهارشنبه مورخ 96/1/16 راس ساعت 10 صبح در دفتر مدیریت برگزار می گردد ضمنأ حضور نماینده مناقصه گران با 

ارائه معرفی نامه کتبی بالمانع است.
6 – میزان تضمین شرکت در مناقصه 344/010/000 می باشد که صرفأ می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی تهیه و در پاکت )الف( تحویل گردد.

7 – سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 3-07733331281 واحد مدیریت راهها تماس حاصل نموده و یا با پایگاه ملی 

اطالع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایند.
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر

تاریخ انتشار نوبت اول:95/12/8    تاریخ انتشار نوبت دوم:95/12/9

ردیف

1

موضوع مناقصه

خرید،نصب ،راه 
اندازی و بهره برداری 

از سامانه های ثبت 
تخلفات سرعت و پالک

محل اجرا

1-محور ساحلی
 )بوشهر – دیر(

2-محمور سه راه 
طاهری به جم

مدت
 اجرای کار

6 ماه

برآورد اولیه 
)ریال(

6/880/200/000

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال(

3۴۴/010/000

مناقصه عمومی

دو مرحله ای

رتبه و رشته مورد نیاز

زمینه فعالیت شرکت 
باید در ارتباط با 

تجهیزات حمل و نقل 
هوشمند جاده ای 

)ITS(

 نوبت اول

رییس سازمان انرژی اتمی از خرید حدود هزار 
قزاقستان  از  نزدیک  آینده  در  زرد  کیک  تن 
خبر داد و گفت که 300 تن از این مقدار قرار 
مجددا  و  شود  تبدیل   uf6 به  ایران  در  است 
این  ترتیب  این  به  فروخته شود  قزاقستان  به 
جمع  به  ایران  که  بود  خواهد  بار  اولین  برای 
کشورهای فروشنده UF6  در دنیا می پیوندد.

ایران بعد از اجرای برجام در حوزه فروش آب 
سنگین اراک، حدود ۷0 تن آب سنگین را به 

کشورهای آمریکا و روسیه فروخت.
که  ایسنا  با  خود  گفت وگوی  در  صالحی 

شد،  انجام  خبرگزاری  این  از  بازدید  ضمن 
تولید  به  را   1-IR سانتریفیوژهای  تولید 
از  نسل  این  تولید  و گفت  کرد  تشبیه  پیکان 
سانتریفیوژ را کنار گذاشته ایم، اما در انبار هنوز 

از این پیکان ها زیاد داریم.
برخی  از  انتقاد  در  اتمی  انرژی  سازمان  رییس 
و  مذاکرات هسته ای  در جریان  او  با  برخوردها 
توهین ها و اتهامات اظهار کرد که بعضی ها فقط به 
خاطر منافع حزبی هر حرفی را می زنند. نمی دانم 

این ها با خانواده شان چطور رفتار می کنند.
اد      امه د      ر صفحه 2

 اد      امه از همین صفحه
کارت  صدور  برای  غایب  مشموالن  جریمه  میزان 

معافیت نظام وظیفه به شرح زیر می باشد:
دیپلم  ریال،   100.000.000 زیردیپلم 
دیپلم200.000.000  فوق  ریال،   150.000.000
فوق  ریال،  لیسانس250.000.000  ریال، 
عمومی  دکترای  لیسانس300.000.000ریال، 
دکترای  ریال،  پزشکی350.000.000  علوم 
ریال،  پزشکی400.000.000  غیرعلوم  تخصصی 
و  پزشکی  علوم  رشته های  تخصصی  دکترای 

باالتر500.000.000 ریال.
همچنین در جزء 1 بند ب تبصره 11 نیز مصوب شد 
که به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده  

درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش 
از شش ماه، یک  سال محسوب می  شود.

نمایندگان مجلس در ج زء 2 بند ب تبصره 11 نیز 
مصوب کردند که برای مشموالن متأهل، پنج درصد 

و برای مشموالن دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند، 
پنج درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر می شود.

همچنین نمایندگان مجلس الحاقی 3 را برای بررسی 
بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند که در آن آمده 
قانون  ماده)45(  مشمول  ایثارگران  فرزندان  است:  
خدمت وظیفه عمومی مشروط به عدم غیبت آنها و 
نیز انجام خدمت وظیفه عمومی پدر ایثارگر آنان با هر 
مقطع تحصیلی، مشمول ردیف اول جدول با اعمال 

پنجاه درصد تخفیف می شوند.
کردند  مصوب  نیز  را   4 الحاقی  جزء  نمایندگان 
کمیته  پوشش  تحت  مشموالن  اساس  این  بر  که 
امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی از پنجاه 

درصدتخفیف بهره مند می شوند.3

صالحی:اگربرجامنبودشرایطسختترمیشد میزانجریمهنقدیمشموالنغایبمشخصشد

2 و3
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نهج البالغه

کالم  نور
صالحی:اگربرجامنبودشرایطسختترمیشد

اد      امه از صفحه1
 متاسفانه این نوع رفتارها ناشی از برخی مشکالت اخالقی و فرهنگی 
است. وی گفت که معتقدم در هر حال ولو در غضب باید ادب را رعایت 
کرد. معاون رییس جمهور درباره اجرای برجام و گذشت یک سال از این 
توافق تاکید کرد که منصفانه و صادقانه باید گفت که اگر برجام نبود به 

طور قطع شرایط سخت تری داشتیم.
صالحی با اشاره به این مطلب که غرب به دنبال تحریم  های فلج کننده 
ایران  کرد:  خاطرنشان  نشد  موفق  اما  درآورد  پای  از  را  ایران  تا  بود 
ظرفیت های زیادی دارد و اگر آنها )غرب( بخواهند با تحریم ایران را 
آزمایش کند، حوصله شان را سر می بریم و به آنها توصیه می کنیم ایران 

را با صبرش آزمایش نکنند.
که  با درخواست هایی  ارتباط  در  این گفت وگو،  در  علی اکبر صالحی 
تاکنون از سوی ایران در کانال خرید در چارچوب کمیسیون مشترک 
برجام مطرح و به آن پاسخ داده شده است، با بیان این  نکته که یکی از 
درخواست های ما خرید کیک زرد از چند کشور بوده است، گفت: دو 
هفته قبل آخرین محموله از محموله حدود 149 تنی کیک زردی که 
از روسیه خریداری کردیم وارد کشور شد که با محاسبه 234 تن کیک 
زردی که قبال در ازای اورانیوم غنی شده وارد کشور شد، االن مجموع 
ذخایر کیک زرد وارد شده به ایران در یک سال اخیر به حدود 382 

تن می رسد.
رییس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این  پرسش که برخی مقامات 
سازمان انرژی اتمی میزان کیک زردی که در ازای اورانیوم غنی شده به 
ایران آمده است را کمتر از این مقدار اعالم می کنند، تصریح کرد: این 
تفاوت در این است که اگر یک محموله حدود 200 تنی اورانیوم را بر 
مبنای اورانیوم خالص محاسبه کنیم، همان حدود 200 تن می شود، اما 
اگر آن را بر اساس کیک زرد محاسبه کنیم، حدود 234 تن می شود و 
تفاوت ارقامی که گفته می شود به این دلیل است. ضریب تبدیل در این 

رابطه حدود 1018 است.
é  انتظار در  قزاقستان  از  زرد  کیک  تن   950 خرید 

موافقت انگلیس
وی در ادامه از درخواست دیگر ایران برای خرید کیک زرد از قزاقستان 
به میزان 950 تن و انعقاد قرارداد با این کشور خبر داد و اظهار کرد: 
این درخواست به دبیرخانه کمیسیون مشترک برجام ارجاع شده است.

صالحی ادامه داد: این توافق قرار است طی سه سال اجرایی شود که 
حدود 650 تن آن به طور مستقیم و در دو محموله طی دو سال وارد 
 UF6 کشور می شود و 300 تن آن در سال سوم به ایران وارد و به گاز
ازای  به قزاقستان تحویل داده می شود که در  تبدیل شده و مجدداً 

تبدیل این مواد، هزینه آن به ایران پرداخت می شود.
وی گفت: پنج کشور عضو گروه 1+5 به طور کتبی موافقت خود را به 
دبیرخانه کمیسیون مشترک برجام  که نماینده اتحادیه اروپا در گروه 
1+5 مسئول آن است، اعالم کرده اند، اما انگلیس در آخرین لحظه با 
توجه به انتخابات آمریکا و مسایل خاورمیانه نظرش را تغییر داد. در 
عین حال ما منتظریم تا انگلیس نظر نهایی و کتبی خود را اعالم کند.

é  در سال 96 تولیدات کیک زرد در ایران چندین برابر
می شود

رییس سازمان انرژی اتمی در ادامه این گفت وگو با اشاره به تدابیر اتخاذ 
شده جهت اکتشاف و استخراج اورانیوم در ایران با بیان این  نکته که »با 
توجه به اجرای عملیات اکتشاف هوایی که تاکنون انجام شده است، به 
نتایج بسیار خوبی در این زمینه رسیده  ایم« افزود: می توانم بگویم که 
در سال 96 تولیدات کیک زرد در ایران چندین برابر می شود و انشاءا... 

شاهد جهش در این حوزه خواهیم بود.
وی ادامه داد: با توجه به اقدامات سازمان انرژی اتمی در حوزه استخراج 
و تبدیل اورانیوم به کیک زرد در کارخانه اردکان یزد، پیشرفت های 
خوبی داشته ایم و االن نقاط امیدبخش زیادی که منبع اورانیوم خام 
هستند را مشخص کرده ایم. تاکنون بیش از 60 درصد ایران از طریق 
اجرای عملیات اکتشاف هوایی رصد شده است که با تکمیل این روند، 
در تأمین نیازهای داخلی به خوداتکایی انشاءا... خواهیم رسید؛ تأکید 

می  کنم خوداتکایی و نه الزاماً خودکفایی.

خیزچینیهابرایساختمانسازیدرایران

از 40 شرکت چینی فعال در عرصه ساخت و ساز در  حضور بیش 
نمایشگاه بین المللی تهران نشان از نیم نگاه صنعت ساختمان این کشور 

برای حضور در بازار پسابرجامی ایران دارد.
و  سازه  نما،  بین المللی  نمایشگاه  چهارمین  در  خارجی  شرکت   5۷
تکنولوژی های نوین صنعت ساختمان )ایران بیلدکس( که طی روزهای 
ششم تا نهم اسفندماه در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می 
شود حضور یافته اند که از این تعداد بیش از 40 شرکت چینی هستند 
و عنوان می کنند با توجه به احتمال رونق بخش مسکن آمادگی دارند 
در زمینه های فروش محصوالت، مهندسی و تبادل تکنولوژی با ایران 
فعالیت کنند.صنعت ساختمان چین یکی از 11 بخش مهم خدمات 
250 میلیون نفری این کشور است. چینی ها در صنعت ساختمان 
پیشرفت قابل توجهی داشته اند و در زمینه های فروش محصوالت و 
صادرات خدمات مهندسی، بسیاری از بازارهای جهان را قبضه کرده اند. 
با این حال به نظر می رسد فروشندگان کاالها و مهندسان ساختمانی 
چین برای ورود به بازار ایران با رقبای ایرانی مواجهند که در سالهای 
اخیر حرفهایی برای گفتن دارند. ایران هم اکنون در زمینه صادرات کاال 
و خدمات ساختمانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق، سوریه، 
افغانستان و کشورهای آسیای میانه فعالیت دارد و کاالهای ایرانی در 

عرصه های جهانی قابل رقابت هستند.
داران  است.غرفه  کرده  مشکل  چینی  شرکتهای  برای  را  کار  این   
چینی که در اولین روز با تعداد بازدیدهای کم مواجه شدند بیان 
کردند که فعال نمی توانند برآوردی از بازار ایران داشته باشند و روند 
پیشرفت کارشان در ایران قدم به قدم خواهد بود. بعضی شرکتهای 
حاضر در نمایشگاه امید چندانی به بازار ایران ندارند. اما برخی دیگر 
تبادل  و  کاال  فروش  دوسویه  فرآیند  در  حاضرند  کنند  می  عنوان 
دوسویه تکنولوژی با ایران همکاری کنند.یک مرد میانسال چینی 
که در زمینه تولید ورقه های آلومینیومی فعالیت دارد، می گوید 
استیل،  های  ورقه  تولیدکننده  های  کمپانی  در  سال  از 20  بیش 
میلگرد و شمش استیل کار کرده است، درباره نمایشگاه ایران گفت: 
احساس می کنم ایران توان این را دارد که محصوالت ما وارد این 
کشور شود. می دانیم بازار مسکن در ایران فعال در رکود قرار دارد؛ 
زیرا قبل از اینکه به ایران بیاییم از برخی افراد راجع به بازار ایران 
درخواست  ایران  در  ها  مشتری  سری  یک  اینکه  و  کردیم  سوال 
محصوالت ما را داشتند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم بازار ایران 
را امتحان کنیم.او درخصوص برنامه های آینده اش در ایران اظهار 
کرد که با توجه به اینکه امروز اولین روز نمایشگاه است من هنوز 
توانم در  تا چه حد می  اینکه بدانم فعالیتم را  برای  ایده ای  هیچ 
ایران گسترش بدهم ندارم ولی روند پیشرفت ما قدم به قدم است 
و اگر ببینیم که در این بازار موفق هستیم شاید به ادامه فعالیت 
ترغیب شویم.خانم »چا وز هو« نیز که در زمینه ساخت ماکتهای 
ایرانی فعالیت می کند، درخصوص نمایشگاه ایران بیلدکس به ایسنا 
نداشتیم  را  زیادی  جمعیتی  انتظار  اول  روز  در  طبیعتا  که  گفت 
نمایشگاه  به  بیشتری  افراد  بعد  روزهای  امیدواریم  دلیل  به همین 
به  را  خود  کاالهای  است  بهتر  من  باشد  کم  استقبال  اگر  بیایند. 
صورت مستقیم به ایران عرضه کنیم، تا اینکه بخواهیم آنها را در 

معرض نمایش قرار دهیم.

راهکاردولتبرایرفعمشکل
»پولهایکثیف«

قانون  نبود  از  که  مسئوالنی  همه  خالف  بر  اما 
و حدود هزینه کرد  تعیین حد  برای  مشخصی 
تبلیغاتی کاندیداها شکایت دارند، انصاری تأکید 
دارد، در قانون انتخاباتی فعلی یکسری مقرراتی 
برای نظارت وجود دارد و از این لحاظ خیلی خأل 

قانونی نداریم.
نتیجه نقص در قوانین انتخاباتی، وقوع پدیده هایی 
مسئوالن  از  بسیاری  ذهن  در  اگرچه  که  است 
تخلف بشمار می آید، اما برخوردی با آن ها صورت 
نمی گیرد. نظام انتخاباتی ایران که همچنان از 
قوانین ناقص گذشته تبعیت می کند، همچنان 
بار انتقادات را بر دوش می کشد، تا دولت و یا 
مجلسی بر سر کار بیاید که عزمی برای اعمال 

تغییراتی در آن داشته باشد.
به گزارش »تابناک«، زمزمه تدوین الیحه ای به 
نام الیحه جامع نظام انتخابات، از مدت ها پیش از 
سوی وزارت کشور مطرح شد. »عبدالرضا رحمانی 
از  خود  های  دغدغه  همه  میان  در  که  فضلی« 
کثیف  پول های  بحث  انتخاباتی،  موجود  قوانین 
را هم به میان آورده بود، برای حل این مشکل، 
دومین  در  تا  کرد  تدوین  را  ای  الیحه  چنین 
انتخاباتی که از سوی وزارتخانه ای که او سکاندار 
برگزاری آن است، بتواند شیوه قانونی جدیدی را 

برای آن ترسیم کند.
با آغاز فعالیت وزارت کشور برای تدوین چنین 
الیحه ای، هرچند عنوان می شد که این الیحه در 
مراحل نهایی است و به انتخابات دوازدهمین دوره 
ریاست جمهوری هم خواهد رسید، ابالغ سیاست 
های کلی انتخابات از سوی رهبری انقالب، دلیلی 
شد برای افزودن زمانی برای بررسی بیشتر. اگرچه 
به  الیحه  این  که  کردند  می  عنوان  دولتمردان 
زودی به مجلس می رود و به انتخابات آینده هم 
را  این  از  خواهد رسید، ولی شواهد چیزی غیر 

نشان می دهد. 
با وجود تأکیدات همیشگی »حسینعلی امیری« 
معاون پارلمانی رئیس جمهور برای به سرانجام 
رساندن این الیحه تا قبل از انتخابات اردیبهشت 
ماه، »حجت االسالم والمسلمین مجید انصاری« 
معاون حقوقی رئیس جمهوری آن را بعید دانسته 
انتخابات  به  حتما  قانون  این  که  دارد  تأکید  و 

ریاست جمهوری آینده نخواهد رسید.
سخنان معاون پارلمانی رئیس جمهور در خصوص 
نظام  جامع  الیحه  رسیدن  سرانجام  به  عدم 
آینده،  سال  انتخابات  برگزاری  از  قبل  انتخابات 
بر تمام سخنان و گمانه زنی ها در  پایانی  مهر 
این خصوص است تا این الیحه همچون انتخابات 
های گذشته به این انتخابات هم نرسد و احتماال 
فقط اصالحاتی از طریق ارائه یک طرح در قانون 

فعلی انجام شود.

شرایطبخشودگیجرایمرانندگی

در صورتی که جرایم رانندگی تا آذرماه 96 ازسوی 
عدم  و  دیرکرد  جریمه  شود  تسویه  رانندگان 

پرداخت آن تا پایان سال 96 بخشیده می شود.
علنی  جلسه  در  نمایندگان  ایسنا،  گزارش  به 
دیروز مجلس شورای اسالمی و در ادامه بررسی 
ردیف های درآمدی الیحه بودجه 96 کل کشور 
بند »ج« تبصره 11 آن را به تصویب رساندند که 
به موجب آن درصورت پرداخت و تسویه حساب 
قبوض جریمه های رانندگی توسط مالکان خودرو 
تا پایان آذرماه 1396، جریمه دیرکرد ناشی از عدم 

پرداخت تا پایان سال 1395 بخشیده می شود.
مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی 
این  موضوع ردیف 150123 جدول شماره )5( 

قانون واریز می شود.

واکنشروسیهبهاظهارات
هستهایترامپ

اظهارات  به  روسیه  نمایندگان  از  تعدادی 
برتری طلبی  درخصوص  آمریکا  رییس جمهور 
نشان  واکنش  کشور،  این  هسته ای  تسلیحات 
دادند. به گزارش ایسنا، به نقل از اسپوتنیک دونالد 
ترامپ در تازه ترین اظهارات خود از کاهش توان 
آمریکا در تولید سالح های هسته ای خبر داد و 

گفت که او این وضعیت را تغییر خواهد داد.
این اظهارات ترامپ نگرانی نمایندگان روس را به 

همراه داشت.
مبارزات  در  ترامپ  کنستانتین کوساچف گفت: 
انتخاباتی خود شعار »ما آمریکا را بار دیگر بزرگ 
می کنیم« را سرد داد اما اگر معنای این شعار، 
برتری هسته ای است پس او با این کار جهان را به 
بدترین دوره رقابت تسلیحاتی در دهه های پنجاه 

و شصت قرن گذشته بازخواهد گرداند.
فدرال  شورای  خارجی  روابط  کمیته  رئیس 
شبکه  در  خود  صفحه  در  روسیه  پارلمان  در 
اجتماعی فیسبوک نوشت: می توان گفت که این 
آزار دهنده ترین بیانیه ترامپ در موضوع روابط با 
در جریان جنگ سرد،  افزود:  وی  است.  روسیه 
اتحاد جماهیر شوری و آمریکا درک کردند که 
تحقق برتری هسته ای خطرناک است؛ لذا اصل 
برابری را به عنوان بهترین راه برای تضمین صلح 
پذیرفتند. آیا ما درصدد ورود به دوران جدیدی 
به  سریعتر،  هرچه  که  می کنم  فکر  هستیم؟ 

پاسخی برای این سوال نیاز داریم.

خبر

خبر

رئیس جمهور گفت:  این 15-10 روز عید نوروز 
و آغاز سال، همان طور که طبیعت نشاط پیدا 
می کند، رخساره نشان می دهد و لبخند می زند، 
بگذاریم مردم هم لبخند بزنند و در هر چیزی 

مداخله نکنیم.
حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان دیروز 
در همایش سراسری مجریان برگزاری انتخابات 
96 که در محل وزارت کشور برگزار شد، طی 
تشکر  بنده  آغاز سخن  داشت:  اظهار  سخنانی 
از شما است به عنوان خادمان مردم، به عنوان 
مدیران و مسئوالنی که بار سنگین اداره کشور 
در سراسر ایران عزیز بر دوش و بر عهده دارید. 
مخصوصاً در این ماه ها و هفته های اخیر رحمت 
الهی، نزول برکات الهی، برف، باران که به طور 
طبیعی به دنبالش سیل و خسارت هم داشتیم و 
اینها جزو طبیعیات آن رحمت الهی است لذا در 
این مقاطع کمک به مردم بنده از مردمی که در 
این هنگام به صحنه می آیند، مسئوالن محترم، 
پلیس و همه کسانی که به مردم خدمت می کنند 

تشکر و سپاسگزاری می کنم. 
وی در ادامه افزود: برخی حوادث هم ما داشتیم 
در برخی استان ها و مشکالتی که با آن مواجهیم 
به عنوان نمونه مسأله محیط زیست و ریزگردها 
که به تبع آن مشکالتی که به همراه دارد که هم 
مردم ما مردم فهیم و صبور و قدردان هستند 
و  پرتالش  خستگی ناپذیر،  ما  مسئوالن  هم  و 
مشکالت را یکی پس از دیگری حل کرده اند و 
حل خواهند کرد. البته بنده دو روز قبل در اهواز 
هم تأکید کردم که مشکالتی که در طول 40 یا 
50 سال گذشته به تدریج به وجود آمده ظرف 

یکی، دو سال حل و فصل نخواهد شد. 
رئیس جمهور تصریح کرد: متأسفانه برخی از ما 
با طبیعت جنگیده ایم و با طبیعت خوش رفتاری 
صبر  ولی  است  صبور  طبیعت  اما  نکرده ایم، 
طبیعت هم دوران و زمانی دارد لذا هنگامی که ما 
به طبیعت ظلم می کنیم و زمین را آلوده می کنیم 
و  نمی دهیم  را  تاالب ها  و  دریاچه ها  حقابه  و 
هنگامی که همسایگان ما با ما در مسیر همکاری 
نیستند همه اینها نتیجه اش می شود همین که 
می بینید، قهر طبیعت نتیجه ظلم ما است، ظلم 

ما باعث قهر طبیعت می شود.
روزه  یک  ظلم  ظلم،  این  کرد:  اضافه  روحانی 
نیست بلکه سالیان دراز ظلم شده بلکه امروز 
باید تصمیم بگیریم و اساسش توبه است، توبه 
یعنی بازگشت به تبع صحیح. توبه یعنی بازگشت 
به طبیعت سالم و درست، توبه یعنی بازگشت 
به قانون و یا بازگشت به نظم، اول باید تصمیم 
بگیریم و سپس باید به قانون برگردیم و پس از 
آن قانون را اجرا کنیم و پس از توبه نیز عمل 
صالح است. بنابراین اول باید توبه و سپس عمل 
صالح را انجام دهیم و زمین، دریاچه ها و تاالب ها 
را آباد کنیم و همچنین چشمه های ریزگرد را 
مهار کنیم که با این اقدامات محیط زیست خوب 
هم خواهیم داشت لذا ما ماشین آلوده در جامعه 
داریم و وسایل گرم کننده و یا ایجاد آلوده کننده 
داریم و یا نیروگاه های آلوده کننده داریم و منجر 
و  آلوده  با هوای  و  آلوده شدن هوا می شود  به 
طبیعت می جنگیم و بعد هنگامی که هوا سرد 
می شود همه این دودها و آلودگی ها به ریه های 
ما برمی گردد و آن وقت می گوییم باید چه کار 

کنیم.
رئیس جمهور تأکید کرد: یکی از مسئولیت های 

بزرگ ما مسأله، مسأله محیط زیست است و باید 
به آن اهمیت دهیم و برنامه ریزی کنیم و حتماً 
باید در این راه موفق شویم. باید قدم به قدم به 
جلو برویم لذا این تشکر اول بنده بود که شما 
در چند هفته اخیر این مسئولیت ها را بر دوش 
بر دوش  فراوانی  اکنون هم زحمات  داشتید و 
زیاد  مسافرت ها  نوروز  ایام  در  مخصوصاً  دارید 
می شود و زحمات زیادی را برای اسکان مردم، 
روان سازی جاده ها و برای اینکه مردم یک نشاطی 
داشته باشند باید انجام دهید زیرا امسال یک 
مقداری غم و غصه و نگرانی و ناراحتی مقداری 

بیشتر بود و امیدوارم در عید نوروز جبران شود.
وی ادامه داد: ما با مردم با مهربانی رفتار کنیم و 
چیزی را بهانه نگیریم و بگذاریم غم و  غصه های 
چند ماهه که حوادث مختلف بود که یک روز 
قطار و یک روز دیگر پالسکو و غیره بود. این 10، 
15 روز عید نوروز و آغاز سال و سرآغاز نشاط و 
طبیعت همانطور که طبیعت نشاط پیدا می کند 
و رخساره نشان می دهد و لبخند می زند بگذاریم 
مردم هم لبخند بزنند و در هر چیزی مداخله 
نکنیم و بگذاریم همه در کنار هم باشند و جبران 
آن غم ها و غصه ها بشود و مردم با نشاط وارد 

سال جدید بشوند. 
رئیس جمهور ادامه داد: تشکر دوم بنده راجع به 
امنیت است همانطور که وزیر کشور اشاره کردند 
مسأله امنیت، مسأله بسیار مهمی است و پایه 
به شمار می رود، شما  برای هر حرکتی  اصلی 
می دانید که برخی تالش ها در جامعه فرامادی 
است و مرحله دومی است، برخی تالش ها نیز 
سالمت،  غذا،  آب،  امنیت،  است،  اولی  مرحله 
اینها مرحله اول است سپس بعد از اینکه اینها 
نشاط  و  سیاسی  بحث  وقت  آن  داشت  وجود 
سیاسی و حضور در مشارکت و  انتخابات وجود 
خواهد داشت بنابراین اگر اولی ها نباشند اینها 
وجود نخواهند داشت، اگر مردم امنیت، آب و 
غذا نداشته باشند اصالً کسی به فکر رقابت و 
انتخابات نخواهند بود. بنابراین برخی مسائل نیز 
فرامادی هستند و امنیت یکی از این مسائل است 
و خداوند نیز نعمت امنیت را بر ما ارزانی داشته 
و این لطف خداوند بوده و بنده از همه نیروهای 
مسلح، امنیتی، مرزبانی تشکر می کنیم و کارهای 
بزرگی انجام گرفته است ولی اساسش به وحدت 
و  انسجام و سرمایه اجتماعی بازمی گردد و باید 

حواسمان به این نکته باشد. 
روحانی افزود: اگر 10 برابر این ما نیروی امنیتی 
و نظامی درست کنیم و سالحمان صد برابر شود 
خدای ناکرده در میان مردم ما شکاف و اختالف 

و  تشدید  شکاف ها  باشد،  مذاهب  و  اقوام  بین 
اعتمادها از بین برود امنیت هم نخواهد بود، مگر 
در آمریکا و اروپا آن همه ابزار امنیتی نیست؟ 
حفظ  را  خودشان  امنیت  توانستند  آنها  مگر 
کنند و مگر آنها این همه حوادث نداشتند در 
سالها و ماه های اخیر و در منطقه ما و آنجاهایی 
امکانات ندارند؟،  ناامن است مگر اسلحه و  که 
وقتی انسجام و وحدت از بین می رود شکاف ها 
پدیدار و اختالفات شروع می شود و کینه توزی 
شروع می شود. خیلی گناه بزرگی است آنهایی 
که در کالمشان، سخنشان و قلمشان بذر کینه 
می افشانند، رقابت عیبی ندارد و خوب است اما 
نزاع، اختالف و انشقاق بین قومیت ها، زبان ها، 
مذاهب و ادیان ها این بزرگترین گناه است، ایجاد 
اختالف و شکاف یکی از بزرگترین گناهان است. 
بزرگترین  اجتماعی  سرمایه  کرد:  بیان  وی 
قدرت  و  سیاسی  بخش  در  است،   ما  سرمایه 
سیاسی و سیاست داخلی و خارجی و مجموعه 
قدرت سیاسی اتکای مان به سرمایه اجتماعی 
و اعتماد است، اگر مردم اعتماد به حکومت و 
مسئوالن نداشته باشند برخی نمی دانند برای 
اینکه از دولت انتقاد کنند کل اعتماد عمومی را 
زیر سؤال می برند. این خیانت به کشور و نظام 
است. ما همه برادریم و همه کشتی نشینان یک 
کشتی هستیم و همه عضو یک جامعه و خانواده 
درست  اختالف  ما  بین  مذهب  چرا  هستیم، 
می کنند؟ ما همه مسلمان هستیم، چرا دین 
بین ما اختالف درست کند؟ همه مطیع خدا 
هستیم و چرا مسائل سیاسی؟، مسائل سیاسی 
برای رقابت خوب است. انتقاد برای راه حل نشان 
دادن خوب است و برای رفع نقص ها، نصیحت 
و دلسوزی نه تنها خوب بلکه الزم و ضروری 
ایجاد شود.  نگذاریم کینه و اختالف  اما  است 
اینکه ما پیروز  بیاید برای  اینکه در ذهن آدم 
شویم آن یکی جناح اصاًل نباشد مگر می شود؟ 
آدم وقتی دعاهای پشت و روی متأسفانه انجام 
درس  که  می ماند  کودکی  آن  مثل  می دهد 
نخوانده و می گوید خدا کند معلم ام مریض شود 
نیاید چون من که درس حاضر  و سر کالس 
نکرده ام، برخی چون درسشان را حاضر نکرده اند 
و آمادگی ندارند می گویند آن رقیب ما نباشد تا 
ما یکه تاز باشیم. اصاًل بدون رقابت مگر می شود 

زندگی کرد؟
یکدیگر  کنار  در  محبت  با  داد:  ادامه  روحانی 
و  است  بسیار خوب  رقابت سالم هم  و  باشیم 
رقابت کنیم آن هم رقابت سالم و نگذاریم در 
جامعه ما اختالف و شکاف به وجود بیاید. در این 

شرایط حساس جهانی و منطقه ای شرایط ما یک 
شرایط عادی در منطقه نیست و در جهان نیز ما 
شرایط عادی نداریم بلکه شرایط ما ویژه است 
و باید بیشتر حواسمان جمع باشد و همه باید 
متحد باشیم و زیر پرچم اسالم و ایران و والیت 
همه با هم در کنار هم دست به دست هم دهیم و 
از مشکالت عبور کنیم و بنابراین تشکر دوم بنده 

مسأله امنیت است. 
به  مربوط  بنده  مسأله سوم  اینکه  بیان  با  وی 
معظم  رهبر  گفت:  می شود،  مقاومتی  اقتصاد 
انقالب روی این اصل یعنی سیاست های اقتصاد 
مقاومتی تأکید فراوان داشتند و تأکید ایشان بر 
این مبنا است که مسأله اقتصاد مقاومتی امروز 
یک ضرورت است، اقتصاد همیشه مهم بوده و 
اکنون هم مهم است، دشمن هم که دیدید در 
این ایام تحریم فشار را روی عمدتاً روی بخش 
اقتصاد گذاشت و خواست مردم را با فشارهای 
اقتصادی به زانو در بیاورد لذا امسال از فروردین 
که تا امروز سپری شد بنده خوشحالم که خدمت 
ملت بزرگوار و عزیز ایران اعالم کنم که دولت به 
قول هایی که به مردم از اول سال و یا پایان سال 
گذشته خدا را شکرگزاریم که خداوند به ما توفیق 

داد در برابر مردم شرمنده نشویم.
رئیس جمهور افزود: در ایام عید 95 گفتم که ما 
برای رشد اقتصادی 5 درصد برای سال جاری 
به  نزدیک  برنامه ریزی کرده ایم برخی دوستان 
بنده انتقاد کردند و گفتند چرا شما قول 5 درصد 
را دادید زیرا خیلی کار سختی است و بعد از آن 
همه سختی ها و مشکالت 94 و وضعیت نفت 
چرا اسم 5 درصد بردید و کالً می گفتید رشد 
خواهیم داشت که بنده گفتم محاسبات اولیه ما 
نشان می دهد 5 درصد رشد خواهیم داشت که ما 
هم به مردم وعده دادیم و از خدا هم می خواهیم 
که به ما توفیق دهد و به آن برسیم. که الحمدا... 
که اکنون کم کم به پایان سال نزدیک می شویم 
می توانیم به خدمت ملت ایران عزیز عرض کنیم 
که آن برنامه ریزی برای رشد 5 درصد ان شاءا... در 

مجموع سال باالی 6 درصد خواهد بود.
روحانی تصریح کرد: این کار بسیار مهمی است و 
سال گذشته رشد اقتصادی ما بسیار پایین بود و 
رشد اقتصادی ما در سال گذشته حدود 1.8 بود 
و سال 94 سال بسیار سختی بود اما امسال رشد 
باالی 6 درصد داریم و در پیشگاه خداوند و مردم 

شرمنده نیستیم. 
وی تأکید کرد: همچنین ما به مردم قول دادیم 
که در سال 95 تورم را تک رقمی خواهیم کرد 
در  می کردیم  فکر  و  بود  این  ما  برنامه  البته 
نیمه دوم سال تورم تک رقمی شود اما الحمدا... 
ما شرمنده نشدیم و از خرداد ماه تورم پس از 
سالیان دراز تک رقمی شد و امروز باید همه تالش 
خودمان را انجام دهیم که این تورم تک رقمی 
این  و  بازنگردد  رقمی  دو  به  و  بماند  پایدار 
برنامه ریزی، کار و تالش می خواهد و  ان شاءا... 

این راه را ادامه خواهیم داد.
سال  در  همچنین  ما  کرد:  بیان  رئیس جمهور 
گذشته به مردم قول دادیم و بر این قولمان نیز 
یقین نداشتیم و طبق پیش بینی هایمان به مردم 
گفتیم که ان شاءا... در سال 95 ما در گندم نیاز 
به خرید خارج نخواهیم داشت که الحمدا... بر این 
وعده ای که به مردم دادیم خداوند این وعده را بر 
ما محقق کرد و امسال نه تنها نیاز نداریم گندم 

بخریم که باید گندم صادر کنیم. 

روحانی در همایش سراسری مجریان برگزاری انتخابات 9۶:

رشد اقتصادی کشور باالی 6 درصد است

از برگزاری  دبیر شورای عالی فضای مجازی 
کردن  نهایی  و  بررسی  مختص  شورا  جلسه 
شبکه های  و  پیام رسان ها  از  حمایت  طرح 

اجتماعی داخلی خبر داد.
ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای 
مجازی ضمن خبر دادن از برگزاری جلسه شورا 
جهت بررسی ابعاد حمایت از پیام رسان های 
داخلی، افزود :در طرح ساماندهی پیام رسان های 
داخلی و شبکه های اجتماعی، اعمال مکانیزم های 
حمایتی و تشویقی جهت راه اندازی و توسعه پیام 
رسان و شبکه های اجتماعی در داخل کشور 
برای هر دستگاه تعیین شده است. ابعاد مختلف 
این طرح در جلسات گذشته شورای عالی فضای 
مجازی مورد بررسی قرار گرفته و امیدواریم در 
این شورا، طرح مذکور تکمیل و  جلسه آینده 

تصویب شود.
پس از محبوبیت بی سابقه ای که پیام رسان های 
خارجی نظیر تلگرام و واتس اپ در ایران به دست 
آوردند گویا دولتمردان و مسئولین را به این فکر 
وا داشته است که کاربران را برای استفاده بیشتر 
از نمونه های داخلی تشویق کنند تا ضمن ایجاد 
اشتغال بیشتر، از پتانسیل موجود در این بخش 

برای بهبود این خال استفاده کنند.
طرح حمایت از مسنجرها و شبکه های اجتماعی 

داخلی امروز تصویب می شود
پس از تجربه نه چندان موفقی که پیام رسان 
های داخلی نظیر ساینا و بیسفون داشتند، اما 
وعده های پیش رو خبر از روزهای خوبی برای 
توسعه دهندگان مسنجرهای ایرانی و شبکه های 

اجتماعی داخلی می دهد
در همین جریان،پرویز کرمی - مشاور معاون 
اظهار   - جمهوری  رییس  فناوری  و  علمی 
کرد: ستاد توسعه فناوری اطالعات، ارتباطات 
و میکروالکترونیک معاونت علمی در نظر دارد 
به منظور توسعه و ارتقا صنعت بومی در بخش 
گسترش  و  داخلی  پیام رسان  سامانه های 
پیام رسان های  از  دسته  آن  از  آنها  کاربری 
داخلی بخش خصوصی که توانسته اند با ایجاد 
سامانه و بستر مناسب در جذب مخاطبان و 
کنند  عمل  موفق  صورت  به  ایرانی  کاربران 

حمایت ویژه به عمل آورد.

é  وزیر ارشاد:  شبکه های  اجتماعی
 را  به  رسمیت  می شناسیم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: در زندگی 
شناخت  و  فرهنگ سازی  نیازمند  دیجیتال، 
الزم نسبت به پیامدهای فرهنگی آن هستیم. 
دگردیسی فرهنگی در جامعه در حال شکل گیری 
ارشاد،  وزارت  عمومی  روابط  گزارش  به  است. 
سیدرضا صالحی امیری - وزیر فرهنگ و ارشاد 
بین المللی  همایش  پایانی  آیین  در   - اسالمی 
مهندسی صنایع در بابلسر، اظهار کرد: در فضای 
گذشته فقر اطالعاتی وجود داشت، اما امروز در 
به طوری که در فضای  اطالعات غرق شده ایم، 
مجازی 40 میلیون نفر می توانند سه میلیارد پیام 

با یکدیگر تبادل کنند.
او ادامه داد: سرمایه، فقط اقتصادی و صنعتی 
نیست و مفاهیم جدیدی در این زمینه مانند 

سرمایه فرهنگی، انسانی و اجتماعی وجود دارد.
وی با بیان این که در سرمایه اجتماعی موضوع های 
مبنایی فراوانی وجود دارد، گفت: اعتماد، رضایت، 
سرمایه  شاخصه های  از  مشارکت  و  وفاداری 
اجتماعی است و در جامعه ای که این سرمایه ها 
شکل نمی گیرد، احساسات انسانی و اخالقی دچار 

کاستی است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به این که 
با این سرمایه های اجتماعی همدلی و همنوایی 

در ایران شکل می گیرد، گفت: در این رابطه هر 
از  بیفتد،  اتفاق  جامعه ای که در آن مشارکتی 

قدرتی نرم برخوردار می شود.
او با بیان این که جامعه ایران در مسیر توسعه 
کرد:  اظهار  دارد،  جدی  توجه  بحث ها  این  به 
عنصرهای اصلی قدرت در گذشته سخت افزاری 
بود، اما در دهه گذشته این مباحث منسوخ شد 
و دانش، تکنولوژی، رسانه، قدرت ذهنی انسان و 

برابری به این فضا وارد می شود.
صالحی امیری با بیان این که در دولت تدبیر و 
و  مولد  اقتصاد،  در  توسعه  جدید  الگوی  امید، 
پویا، در سیاست خارجی تعامل با نظام جهانی 
برای توسعه ملی و در حوزه اجتماعی افزایش 
سرمایه اجتماعی و مبتنی بر جلب اعتماد ملی 
است، افزود: امروز باید به این باور رسید که توسعه 

نیازمند تغییر نگاه است.
وی گفت: ایران تا نتواند در حوزه علمی و دانش به 
توسعه برسد، پیشرفت نیز در آن ایجاد نمی شود 
و الگوی جدید باید با ساخت اجتماعی کشور 

همخوانی داشته باشد.
صالحی امیری با بیان این که انگیزه کار و تالش 
در کشور بسیار فراوان است، اظهار کرد: مازندران 
و  است  توسعه  برای  فراوان  دارای ظرفیت های 
فقط به یک تحول اساسی نیاز دارد. مهم ترین 
چالش برای ورود به توسعه این است که همه چیز 

را به دولت وابسته کردند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان این که وظیفه 
نظارت است،  و  دولت سیاست گذاری، حمایت 

گفت: در کشور باید امور به بخش خصوصی و 
متن اجتماعی واگذار شود و این مشکل در جامعه 

همچنان وجود دارد.
ایران  در  گذشته  سال  چند  در  داد:  ادامه  وی 
و  گرفت  شکل  دانش بنیان  شرکت  سه هزار 
برخی از این شرکت ها در عرصه های مختلف به 
اندازه ای رشد کردند که درآمدهای مختلف آن ها 
از بسیاری از کارخانه های بزرگ کشور بیشتر شده 

است.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با تاکید بر 
این که باید در فضای علم و دانش سرمایه گذاری 
کرد، گفت: در 10 سال آینده اگر به این موضوع  
قابل توجهی دست  به رشد  توجه شود کشور 

می یابد.
وی با بیان این که انقالب اطالعاتی اتفاق افتاده 
و باید ظرفیت تولید را به سمت اشتغال در این 
زمینه برد، اظهار کرد: در شرکت های دانش بنیان 
80 هزار شغل ایجاد شد و 30 هزار میلیارد تومان 
مجموع درآمد این شرکت ها در یک سال گذشته 

بوده است.
بستر  در  توسعه  الگوی  افزود:  امیری  صالحی 
فناوری اطالعات در کشور در حال یک جهش 
به سمت  را  ظرفیت  این  باید  که  است  جدی 
اهداف اقتصادی هدایت کرد و تمرکز روی فضای 

سخت کم تاثیر است.
وی ادامه داد: ظرفیت فراوان آموزشی و علمی 
از عصر  و کشور  دارد  در فضای مجازی وجود 
میزان  که  به طوری  است،  کرده  عبور  کاغذ 
مصرف روزنامه 2.5 درصد است، اما مصرف روزانه 

شبکه های اجتماعی به 2۷ درصد رسیده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان این که کشور 
برای فضای مجازی در حال سیاست گذاری است، 
گفت: فضای مجازی به فضای حقیقی تبدیل 
شده است و دولت به دنبال انسداد نیست و معتقد 

است که تقابل نتیجه نمی دهد.
رسمیت  به  را  اجتماعی  شبکه های  افزود:  وی 
می شناسیم، اما باید یک هنجار و قانون مندی در 
کنار صیانت شکل بگیرد. ایران پس از برجام به 
فضای جدید توسعه وارد شده و بدون سرمایه هم 

نمی توان به این وضعیت رسید.

تصویبطرححمایتازشبکههایاجتماعیداخلی
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مرکزآمارتنهامرجعاعالمواجدانشرایطانتخابات
دبیر ستاد انتخابات کشور از نگهداری تعرفه های انتخاباتی در قرنطینه های 
خاص خبر داد و گفت: در حال حاضر 14 کد امنیتی در تعرفه ها لحاظ 

شده که امکان جعل آن ها وجود ندارد.
به گزارش ایرنا،  علی پورعلی مطلق دیروز در همایش سراسری مجریان 
انتخابات 1396 افزود: اقالم مورد نیاز انتخابات آینده، از تیر امسال فراهم و 

بیش از 200میلیون تعرفه تهیه شده است.
از  بود که در گذشته  از موضوعاتی  ادامه داد: تهیه تعرفه ها یکی  وی 
چالش های انتخابات به شمار می رفت و گاهی تعرفه ها جعل و کپی می 
شد اما یکی از شاخص های انتخابات پیشین این بود که تعرفه ها قابل جعل 

نبود و کسی نمی تواند بگوید تعرفه ها نرسیده و یا کم داریم.
دبیر ستاد انتخابات کشور با یادآوری برگزاری انتخابات میان دوره ای در 
چهار حوزه انتخابیه اصفهان، اهر، مراغه و بندرلنگه افزود: با توجه به جدول 
زمان بندی، سه انتخابات پیش رو داریم که ثبت نام انتخابات میاندوره ای 

از فردا- یکشنبه- آغاز می شود.
پورعلی مطلق افزود: با توجه به این که انتخابات ریاست جمهوری را نیز 
داریم و صالحیت رسیدگی به کاندیداها با فرمانداری ها نیست اما حساسیت 
این انتخابات باالست؛ بنابراین اگر یک شعبه با مشکل مواجه شود و در زمان 
مقرر نتایج آن اعالم نشود کل حوزه های انتخابیه با مشکل مواجه خواهند 
شد. باید منتظر باشیم تا دورترین شعبه اخذ رای را نیز دریافت کنیم و تا 

زمانی که وزیر کشور نتایج را اعالم نکند، اعالم رسمی نخواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در دو دوره انتخابات گذشته، همایش های استانی 
برگزار کردیم و در 31 استان با حضور مربیان، آموزش هایی را در زمینه 
حقوقی، اجرایی، امنیتی و حفاظتی به مجریان انتخابات ارائه و همین سبب 
شد تا کمترین مشکالت در انتخابات را شاهد باشیم. دبیر ستاد انتخابات 
کشور افزود: برای اولین بار در تاریخ انتخابات، امروز همه مجریان در تاالر 
وزارت کشور جمع شده اند و این نشان از حساسیت باالی انتخابات دارد. 
توجه به همین حساسیت ها سبب شد تا در انتخابات گذشته مشکل 
نداشته باشیم و مجریان وظیفه خود را به نحو احسن انجام دادند. بخشدارن 

و فرمانداران هم هیچ گونه شائبه طرفداری از کاندیدایی را ایجاد نکردند.
پورعلی مطلق تاکید کرد:  در قانون انتخابات جواب استعالم ها از سوی 
مراجع باید مستقیما به فرمانداران و بخشداران که رییس هیات اجرایی 
هستند، داده شود و همچنین عدم سوء پیشینه که سه ماه اعتبار دارد. الزم 
است تا فرمانداران و بخشداران انجام آن را به تعطیالت نوروز موکول نکنند 
چرا که دستگاه ها نمی توانند استعالم دهند؛ پس باید مدیریت شود و اگر 

این موضوع حل نشود مشکالتی را به وجود خواهد آورد.
و  داشت  اجرایی خواهیم  هیات  مرحله هم یک  این  در  داد:  ادامه  وی 
هیات های اجرایی باید چهار برابر معتمد داشته باشند؛ فرمانداران همه آنها 

را بشناسند و امین و قانون مدار بدانند.
پورعلی مطلق یادآور شد: مرکز آمار ایران، مرجع اصلی اعالم واجدان شرایط 
انتخابات است که قرار شده در پانزدهم اسفند امسال آن را اعالم کند؛ 
بنابراین فرماندارن و بخشداران هیچ گونه آماری را تا قبل از اعالم نهایی 

مرکز آمار اعالم نکنند تا ایجاد مشکل نکند.
دبیر ستاد انتخابات کشور اظهار داشت: از همه همکاران می خواهم همان 
شعارهایی که در انتخابات گذشته بر آن میثاق بستیم که اخالق مد نظر 
باشد، راست گویی، قانون مداری و امانتداری سرلوحه کار قرار دهند تا 

حماسه دیگری خلق شود.

بررسیایراداتشوراینگهبانبهبرنامهششم
درخاللبودجه

رئیس کمیسیون تلفیق الیحه برنامه ششم گفت که ایرادات شورای نگهبان 
به مصوبات مجلس در برنامه ششم در خالل بررسی بودجه مورد رسیدگی 

قرار می گیرد.
حمیدرضا حاجی بابایی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به اینکه 
مجلس پیش از این یک بار ایرادات شورای نگهبان به مصوبات برنامه ششم 
را مورد بررسی قرار داده بود و اصالحاتی را در مصوبات اعمال کرده بود 
منتظریم شورای نگهبان درباره اصالحات مجلس اعالم نظر کند، در صورتی 
که ایرادات شورای نگهبان به مصوبات برنامه ششم مجددا به مجلس ارجاع 
شود بالفاصله جلسات تلفیق برنامه ششم برگزار خواهد شد و ایرادات 

شورای نگهبان در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار می گیرد.
به گفته حاجی بابایی، ایرادات شورای نگهبان به مصوبات برنامه ششم در 

خالل بررسی بودجه 96 در صحن مجلس مطرح خواهد شد.

اجازهدولتبهوزارتاقتصاد
برایانتشاراسنادخزانهاسالمی

با تصمیم هیئت وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دارد نسبت به 
انتشار حداکثر یکصد و چهل و پنج هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسالمی 
اقدام کند. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، متن مصوبه 

هیئت وزیران به شرح زیر است:
اساس  بر  می شود  داده  اجازه  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  به   -1
سازوکار مقرر در آیین نامه اجرایی بند )ز( تبصره )5( قانون بودجه سال 
69348/ت53410هـ  شماره  تصویب نامه  موضوع  کشور،  کل   1395
پنج هزار  و  انتشار حداکثر یکصد و چهل  به  مورخ 1395/6/9 نسبت 
اسالمی،  خزانه  اسناد  ریال  )000ر000ر000ر000ر145(  میلیارد 
ریال  )000ر000ر000ر000ر85(  میلیارد  هزار  پنج  و  هشتاد  شامل 
اسناد خزانه اسالمی با سررسید حداکثر یک سال و شصت هزار میلیارد 
قدرت  حفظ  با  اسالمی  خزانه  اسناد  ریال  )000ر000ر000ر000ر60( 
خرید و با سررسید دو سال مطابق تخصیص اعالم شده توسط سازمان 

برنامه و بودجه کشور اقدام نماید.
2- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به عنوان متعهد تأمین و 
تخصیص اعتبار، اعتبار الزم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه 
اسالمی در سررسید و هزینه حق عاملیت واگذاری موضوع این تصویب نامه 
را طی ردیف خاصی در  لوایح بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی و 
خزانه داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه آنها 

اقدام می نماید.
3- سازمان برنامه و بودجه کشور، احکام الزم برای تعهد و بازپرداخت اصل 
اسناد سررسید شده و پرداخت هزینه حق عاملیت واگذاری را در لوایح 

بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی می نماید.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به 

وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ کرد.

تشدیدتنشهابیندونالدترامپو
ابررسانههایآمریکا

ابررسانه های آمریکا که چندین دهه ازحاکمان بالمنازع فضای سیاسی این 
کشور به شمارمی رفتند و با گزارش های خود عالی ترین سیاستمداران را 
از اوج قدرت به حضیض ذلت می کشاندند اکنون با پدیده ناشناخته ای به 
نام ترامپ مواجه اند که آنها رادربهت وحیرت وحتی حقارت فرو برده است.
به گزارش ایرنا، بسیاری از رسانه های معتبر و شناخته شده آمریکایی از 
حضور در نشست ویژه خبری روز جمعه کاخ سفید منع شدند، که به گفته 
بسیاری از رسانه های غرب در ادامه حمالت بی پرده دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری آمریکا علیه رسانه های آمریکایی و انتقاد صریح از آنها صورت 

می گیرد.
سی ان ان که یکی از رسانه های آمریکایی بود که از حضور در این 
سفید  کاخ  اقدام  این  به  واکنش  در  شد،  منع  ویژه  خبری  نشست 
نوشت: تصمیم درباره خبرنگار پرسابقه کاخ سفید، در عصر حاضر بی 
سابقه است و شدت بخشیدن بردامنه تنش های حاضر بین مطبوعات 

و دولت دونالد ترامپ است.
سی ان ان در همین حال دربیانیه ای اعالم کرد: رفتار ›کاِخ سفید 

ترامپ‹ غیر قابل قبول است.

دشمنباپروژهنفوذ،اعتقادات
مردمراهدفگرفتهاست

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: دشمن با پروژه 
نفوذ اعتقادات و ارزش های اصیل مردم و خانواده ها را 

هدف قرار داده است.
حیدری  کیومرث  سرتیپ  امیر  مهر،  گزارش  به 
بصیرت   در همایش  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 
روحانیون نزاجا اظهار داشت: یکی از خطرهایی که 
جامعه و اصلیت نظام را تهدید می کند این است که 
دشمنان ما همه قوای خود را بسیج کرده اند تا ولی 

فقیه را مورد هجمه قرار دهند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش در ادامه افزود: وسیله 
و ابزاری که دشمن جهت سست کردن عقیده ما 
نسبت به ولی فقیه، والیت و ارزش های نظام مقدس 
جمهوری اسالمی، شهدا و گذشتگان ما قصد دارد از 

آن استفاده کند، موضوع نفوذ است.  
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص 
اینکه مسئله نفوذ بر دو نوع است، گفت: اولین نوع، 
و  است  والیت  به  بی توجهی  برای  مردم  در  نفوذ 

مسئله دوم نفوذ در خواص است.
امیر سرتیپ حیدری ادامه داد: آن چیزی که مردم 
و خانواده های ما را مورد تهدید قرار می دهد همین 
مسئله نفوذ است؛ چرا که نفوذ، تهی کردن اعتقادات 

و ارزش های مورد عقیده مردم است.
وی با اشاره به اینکه عقیدتی سیاسی یک بستر و 
رسانه موثر برای تکرار پیام های انقالب است، عنوان 
عقیدتی  روحانیون  تبلیغ  و  ارشاد  حضور،  کرد: 
سیاسی در ایجاد بستر مناسب برای عدالت خواهی، 

موثر و مفید خواهد بود.

نماینده ایران در آژانس؛

گزارشآژانستاییدمجدد
اجرایبرجامبود

اولین  انتشار  به  اشاره  با  آژانس  در  ایران  نماینده 
گزارش آمانو در سال 201۷ گفت که این گزارش 
تایید کرده که تمام فعالیت های هسته ای ایران در 

چارچوب برجام پیش می رود.
به گزارش مهر، رضا نجفی پس از انتشار گزارش 
آمانو درباره احرای برجام در ایران اعالم کرد: به طور 
کلی بیشتر گزارش مشابه گزارش قبلی است و فقط 
تحوالت فنی از زمان گزارش قبلی تا کنون اضافه 

شده است.
وی با تبریک تزریق گاز به سانتریفیوژ آی آر 8 ادامه 
داد: مهمترین تحول ذکر شده در گزارش، تزریق گاز 
به سانتریفیوژ »آی آر 8 « است که تاییدی بر ادامه 
فعالیت های تحقیق و توسعه هسته ای کشورمان بر 
طبق برنامه درازمدت اعالم شده از سوی ایران است.

نجفی همچنین گفت که در این گزارش به سندهای 
مصوب کمیسیون مشترک و اجرای آنها و تکمیل 
اقدامات فردو که قبال اعالم شده بود اشاره شده است.

از  آزمایی  راستی  گفت:  آژانس  در  ایران  نماینده 
محموله آب سنگین ارسال شده به خارج کشور که 
قرار است به خریداران خارجی فروخته شود، وارد 
کردن اولین محموله 5 کیلوگرمی از اورانیوم 20 
درصد غنی شده برای استفاده در راکتور تهران و 
پذیرش بازرسان جدید که جایگزین بازرسان خارج 
شده از لیست ایران شده اند نیز در گزارش ذکر شده 
است. هم چنین در این گزارش به واردات 125 تن 
اورانیوم طبیعی یعنی کیک زرد اشاره شده است که 
آخرین محموله از محموله 149 تنی خریداری شده 

از روسیه است.

رتبهدولتالکترونیکیایراندرجهان
آمارهای اخیر بین المللی گویای آن است که در حوزه 
دولت الکترونیکی حداقل 100 کشور جهان قبل از 

ایران قرار دارند.
به گزارش ایسنا، اجرای طرح دولت الکترونیکی در 
سال های گذشته جزو برنامه های مهم دولت تلقی 
شده است. با این وجود همچنان در این حوزه جای 
بسیاری برای کار وجود دارد و آمارهای بین المللی 
گویای وضعیت نه چندان مطلوب ایران در این حوزه 

است.
 2016 سال  برای  شده  اعالم  داده های  براساس 
میالدی، کشورهای انگلیس، اتریش، کره، سنگاپور، 
 ،0.92 شاخص های  با  ترتیب  به  سوئد  و  فنالند 
0.91، 0.89، 0.88، 0.88 و 0.8۷ باالترین میزان 
شاخص دولت الکترونیکی را در سطح جهانی به خود 

اختصاص داده اند.
طبق این آمارها ایران با شاخص 0.46 رتبه 106 
جهانی را به خود اختصاص داده که این رتبه در 
قیاس با سال 2014 یک رتبه تنزل نیز داشته است.

اما براساس استانداردهای بین الملل برای خدمات 
آنالین،  خدمات  شاخص  سه  الکترونیک  دولت 
زیرساخت های مخابراتی و سرمایه انسانی تعریف 
شده است. در شرایطی که مقدار شاخص خدمات 
آنالین در سال 2004 برای ایران 0.16 بوده در سال 
2014 این رقم به 0.3۷ رسیده و در سال 2016 بار 
دیگر تا مرز 0.33 کاهش یافته است که این رقم از 

میانگین جهانی 0.13 کمتر است.
در حوزه زیرساخت های مخابراتی نیز در سال 2004 
برای ایران رقمی معادل 0.09 ثبت شده بود که این 
رقم در سال 2014 به 0.29 رسیده و در سال 2016 
تا 0.35 پیشرفت کرد که البته همچنان این رقم با 

میانگین جهانی 0.02 فاصله دارد.
در خصوص سرمایه انسانی نیز در سال 2004 ایران 
رقمی معادل 0.۷۷ را احصاء کرده بود که این رقم در 
سال 2014 به 0.68 کاهش یافت و در سال 2016 
با کمی افزایش به 0.۷1 رسید که البته این رقم از 

میانگین جهانی 0.0۷ باالتر است.
اما اگر بخواهیم وضعیت ایران و دولت الکترونیکی در 
آن را در سطح منطقه بررسی کنیم نیز رتبه 1۷ به 
کشور اختصاص می یابد. بدین ترتیب رژیم اشغالگر 
قدس در حالی که رتبه 20 دنیا را به خود اختصاص 
داده در سطح منطقه اولین جایگاه را دارد و پس از 
آن کشورهای بحرین و امارات متحده در رده های 
بعدی قرار می گیرند که رتبه های جهانی آنها نیز به 

ترتیب 24 و 29 است.
همچنین در حالی که شاخص خدمات آنالین ایران 
در سال 2004، 0.16 بوده در سال 2014 این رقم 
به 0.3۷ و در سال 2016 به 0.33 رسیده که از 

مقدار میانگین منطقه 0.18 کمتر است.

خبرخبر

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
روی  خودمان  شده  باعث  تحریم ها 
تکنولوژی ها کار کنیم و حتی اگر تحریم ها 
فواید  اما  ما داشت  برای  ضررهای مقطعی 
طوالنی مدت هم داشت از این رو در مسیر 

خود مصر هستیم.
شورای  مجلس  رئیس  الریجانی  علی 
ششمین  برگزاری  حاشیه  در  اسالمی 
کنفرانس بین المللی حمایت انتفاضه مردم 
»الخبر«  روزنامه  با  گفتگو  در  فلسطین 
الجزایر در پاسخ به این سوال که آیا ایران 
در خصوص ایستادگی سر مسأله فلسطین 
دچار هزینه شده است یا خیر گفت: همین 
این  در  را  زیادی  فشارهای  ما  است؛  طور 

خصوص متحمل شدیم.
همین  بر  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
اشاره  ای  هسته  مذاکرات  زمان  به  اساس 
کرد و یادآور شد: زمانی در مذاکرات هسته 
من  به  را  مطلبی  غربی  رجال  از  یکی  ای 
با این مضمون که چون شما موضع  گفت 
مقاومت در قبال مسأله فلسطین دارید ما 
گیری  موضع  ای  هسته  انرژی  زمینه  در 

علیه شما داریم.

پراکندگـی  خصـوص  در  ادامـه  در  وی 
کشـورهای اسـالمی و قدرت یابی اسرائیل 
از ایـن منظـر عنـوان کـرد: پراکندگـی و 
کشـورهای  در  ترویسـتی  هـای  بحـران 
اسـالمی باعـث شـده رژیـم صهیونیسـتی 
در دخالـت در مسـاله فلسـطین حریـص 
شـده و بـه عامـل محرکـی بـرای افزایـش 

و دامـن زدن به مسـائل داخلی کشـورهای 
مسـلمان تبدیل شـود چنانچه خود سـران 
رژیـم صهیونیسـتی، حمایـت هـا از جبهه 

النصـره را اعـالم کردنـد.
غرب به دنبال ایراِن مصرف کننده است

رئیس قوه مقننه در ادامه در پاسخ به این 
جمهوری  با  غرب  دشمنی  درباره  پرسش 

داشت:  اظهار  انقالب  وقوع  از  بعد  اسالمی 
این موضع  تمام کشورهای غربی در  البته 
کشورهای  ولی  نیستند  جور  یک  گیری 

بزرگ این وضع را دارند.
تشریح  آن  علت  درخصوص  الریجانی 
کرد: علت این است که ایران نمی خواهد 
استقالل خود را از دست بدهد و می خواهد 
لذا غرب می گوید  بایستد  پای خود  روی 
و  دهید  انجام  را  ما  کار  اما  کردید  انقالب 
تغییر  را  فلسطین  به  نسبت  خود  موضع 
خواهند  می  ها  آن  هم  طرفی  از  دهید، 
در مسائل تکنولوژیک صرفا مصرف کننده 
مستقل  داریم  قصد  که  حالی  در  باشیم 

باشیم.
پایان  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
هزینه  اسالمی  جمهوری  اینکه  بیان  با 
را  اقتصادی  و  فرهنگی  سیاسی،  استقالل 
است  نبوده  فایده  بی  البته  که  دهد  می 
شده  باعث  ها  تحریم  کرد:  خاطرنشان 
و  کنیم  کار  ها  تکنولوژی  روی  خودمان 
حتی اگر تحریم ها ضررهای مقطعی برای 
ما داشت اما فواید طوالنی مدت هم داشت 

از این رو در مسیر خود مصر هستیم.

الریجانی:  تحریم ها، ضرر مقطعی و فواید طوالنی مدت داشت
غرببهدنبالایرانمصرفکنندهاست

معاون اول رئیس جمهور : پیشرفت و توسعه 
خصوصی  بخش  داری  میدان  بدون  کشور 
در  جهانگیری  اسحاق  نیست.  پذیر  امکان 
احداث  بین المللی صنعت  ششمین همایش 
و انرژی با اشاره به اینکه براساس سیاستهای 
اصل 44 قانون اساسی برای بخش خصوصی 
سقف پروازی تعیین نشده است و محدودیتی 
ندارد افزود: بر این اساس بخش خصوصی نیز 
باید ریسک کند چون الزمه کار بزرگ ، ریسک 

پذیری است و ریسک ، ذات کارآفرینی است.
وی با اشاره به اینکه در دولت و نظام با سه نوع 
جهت گیری در زمینه بخش خصوصی روبرو 
هستیم گفت: در بخش اول ، بخش خصوصی 
باید میدان دار باشد ، در بخش دوم بر این اعتقاد 
است که بخش خصوصی نباید در قسمتهایی 
سرمایه گذاری کند و بخش سوم اینکه جهت 
گیری دیگر بعلت محدودیت بودجه و اعتبارات 
دولت که نمی تواند به تنهایی تمام طرحها را 
پیش ببرد نیاز به مشارکت بخش خصوصی دارد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه در 
سراسر کشور حدود 80 هزار طرح نیمه تمام 
در بخشهای مختلف وجود دارد گفت: 500 
هزار میلیارد تومان برای تکمیل این طرحها نیاز 
است که شامل مدرسه سازی ، راه روستایی و 
طرحهای بزرگ می شود که همه اینها باید بطور 

متوسط در 5 سال تکمیل شود.
جهانگیری با اشاره به کمبود اعتبار دولت گفت: 
با وضع کنونی تکمیل این طرحها طوالنی خواهد 
شد از طرف دیگر مردم به آنها چشم دوختند 
بنابراین نیاز به مشارکت بخش خصوصی در 
تکمیل طرحها هستیم. وی از مشکل بیکاری 
جوانان در سالهای اخیر بعنوان ابرچالشی بعنوان 
بیکاری فارغ التحصیالن یاد کرد و گفت: بطور 
متوسط اقتصاد ایران در سالهای اخیر 600 هزار 
شغل ساالنه ایجاد کرده و در دوره ای با بیماری 
هلندی مواجه شده که نه تنها شغل ایجاد نمی 

شود بلکه شغل را نیز از بین می برد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه دو تا 

سه میلیون بیکار در کشور وجود دارد باید به 
اجبار به سمت ایجاد اشتغال برویم گفت: ایران 
از نظر فارغ التحصیل مهندسی و دانشجو جزء 
اولین ها است که بدون افزایش رشد اقتصادی 

ایجاد شغل میسر نمی شود.
وی با اشاره به اینکه در سند چشم انداز رشد 
اقتصادی 8 درصد پیش بینی شده اما با گذشت 
بیش از10 سال به رشد 3 درصدی رسیده ایم 
افزود: باید ساالنه 800 هزار شغل ایجاد شود و 
هنر این است که رشد اقتصادی منجر به اشتغال 

شود که الزمه آن سرمایه گذاری است.
معاون اول رئیس جمهور با ابراز تاسف از اینکه 
به بخش خصوصی  بی مهری  نگاه  با  گاهی 
نگریسته می شود، گفت: بخش خصوصی جزو 

سرمایه های ارزشمند کشور است.
 اسحاق جهانگیری در ششمین همایش صنعت 
احداث و انرژی با اشاره به این که متاسفانه گاهی 
سرمایه های کشور را فقط سرمایه هایی همچون 
منابع نفت و گاز و سرمایه های فیزیکی تلقی می 
شود افزود: باید توجه داشته باشیم که در طول 
یک دوره زمانی شرکت هایی ایجاد می شود که 

جزو سرمایه های مهم کشور است.
وی گفت: شرکت های پیمانکاری و خدمات 
فنی و مهندسی که قادر می شوند طرح های 
بزرگ را با زمان بندی دقیق و با قیمت و کیفیت 
مناسب اجرا کنند این شرکت ها سرمایه های 
بزرگی هستند که یک شبه متولد نمی شوند 
بلکه سال ها طول می کشد تا این شرکت ها 

بتوانند به توانمندی دست پیدا کنند.
معاون اول رییس جمهورافزود: نباید فراموش 
از  ای  قبل بخش عمده  تا چندی  کنیم که 
و  از جمله مدیریت ساخت  طرحهای کشور 

احداث به طرف های خارجی واگذار می شد.
جهانگیری ادامه داد: خوشبختانه به مرور زمان 
مهندسی  که  برسیم  ای  نقطه  به  توانستیم 
تفصیلی ازجانب توان داخلی انجام می شد و 
سپس در مراحل بعدی در بخش مهندسی 
پایه نیز توانمند شدیم و امروز با سرافرازی و 
همت شرکت های قدرتمند داخلی، به راحتی 
بسازیم  پاالیشگاه  و  نیروگاه  سد،  توانیم  می 
توان  با  انتها  تا  ابتدا  از  را  بزرگ  پروژه های  و 
داخلی اجرا کنیم. معاون اول رییس جمهور در 
بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابالغ 
سیاست های اصل 44 قانون اساسی، تصریح 
کرد: بخش خصوصی باید بیش از سایر بخش ها 
مدافع سیاست های اصل 44 باشد و مهمترین 
پیام این سیاست ها این است که محدودیتی در 
فعالیت بخش خصوصی وجود ندارد و این بخش 
می تواند به هر اندازه رشد کند و از صنایع بزرگ 

برخوردار شود.

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور با بیان 
اینکه جامعه اطالعاتی خبر دادند که فعالیت 
گروهک های معاند در سال آینده و در آستانه 
نظارت  گفت:  شد،  خواهد  تشدید  انتخابات 

دقیق بر هر نوع تحرکاتی داریم.
سراسری  همایش  در  ذوالفقاری  حسین 
کشور  امنیت  به  اشاره  با  انتخابات  مجریان 
در  چرا  می گویند  خارجی  رسانه های  گفت: 
به  نمی گیرد؛  صورت  تروریستی  اقدام  ایران 
گونه ای که حتی ما را با همکاری با تروریست ها 
متهم می کنند، اما واقعیت ماجرا آن است که 
اقداماتی که در حوزه امنیتی صورت می گیرد، 
مانع از بروز هر گونه تهدید، بحران و یا تحرکات 

امنیتی در ایران شده است.
وی با بیان اینکه ما در سه سال گذشته بحران 
و  اجتماعی  سیاسی،  حوزه های  در  امنیتی 
امنیتی در کشور نداشته ایم، گفت: همواره در 
طول این مدت و مناسبت های مختلف، تهدید 
بوده است؛ همچنان که در همین ایام فاطمیه، 
تهدیداتی داشته ایم که به لطف خدا توانسته ایم 
با اطالع رسانی دقیق بر اوضاع مسلط باشیم. 
برگزاری  زمان  در  نگرانی هایی  همچنین 
که  داشت  وجود  تهران  در  انتضافه  همایش 
دیدیم الحمدا... چطور به صورت منظم این 
همایش برگزار شد و امنیت در کشور برقرار 

بود.
ماهه گذشته  اینکه در 9  بیان  با  ذوالفقاری 
متوسط در هر سال 32 درصد رشد سرقت 
داشته ایم، گفت: امروز گزارش ها حاکی از توقف 

رشد جرایم است.
وی با اشاره به سه نوع تهدید در کشور گفت: 
یک دسته از این تهدیدات مربوط به کشورهای 
متخاصم است که تهدیدات آنها مستمر است، 
گروهک های  به  مربوط  دیگر  دسته  یک 
تروریستی و معاند است که فعالیت آنها هم 
تداوم دارد و البته  در زمان انتخابات ها فعال تر 

می شوند.
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور، سومین نوع 
جرایم را آسیب های داخلی دانست و گفت: 
زمانی که آسیب های داخلی کنترل نشود و 
جرایم داخلی افزایش یابد، بر دو حوزه دیگر 

نیز تأثیرگذار است.
ذوالفقاری با اشاره به آمارسازی های غیرواقعی 
از سوی جریان نفاق و سلطنت طلبان گفت: 
متأسفانه مردم از روی ناآگاهی این آمارهای 
غیرواقعی را دست به دست می کنند که این 
آمارها نیز هدفش تنها تخریب دولت نیست، 

بلکه کل نظام را نشانه رفته است.
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور افزود: اخیراً 
آماری دادند که قبل از انقالب 1۷0 دانشگاه 

ساخته شده است؛ این تردیدات و شبهات را 
در سطح جامعه پمپاژ می کند و دیگر دنبال آن 
نمی رود که آیا این آمارها واقعی است یا خیر؟

فعالیت گروهک های معاند در سال آینده و در 
آستانه انتخابات تشدید خواهد شد

وی با بیان اینکه جامعه اطالعاتی و امنیتی خبر 
دادند که فعالیت گروهک های معاند در سال 
آینده و در آستانه انتخابات تشدید خواهد شد، 
گفت: البته ما نظارت دقیق بر هر نوع تحرکاتی 

خواهیم داشت.
افزود:  کشور  وزارت  انتظامی  امنیتی  معاون 
این گروه ها شدیداً به دنبال یارگیری در داخل 
کشور هستند و مسئله »ترامپیسم« نیز مزید 
بر علت شده است که این موضوع، تدابیر خود 

را می طلبد.
و  اخالق  وحدت،  اگر  کرد:  تأکید  ذوالفقاری 
تنش ها  احتمال  گذاشته شود،  پا  زیر  قانون 
انتخابات وجود خواهد  زمان  در  ناآرامی ها  و 

داشت.
معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور در ادامه با 
اشاره به مالحظات اساسی انتخابات که مورد 
وفاق ملی است، گفت: این مالحظات در 9 بند 

بدین شرح آمده است:
1ـ وحدت ملی و صیانت  از سرمایه  اجتماعی 
2ـ تعامل همه دستگاه های امنیتی، سیاسی، 
نظارتی و اجرایی با کاندیداها 3ـ الزام همگان به 
رعایت قانون 4ـ ممنوعیت تحریک احساسات 
مذاهب  و  اقوام  که  مناطقی  در  مخصوصاً 
دادن  ممنوعیت  5ـ  دارد.  وجود  مختلفی 
توسط  توان  و  مسئولیت  از  وعده های خارج 
کاندیداها 6ـ ممنوعیت انتشار اعالم نتایج قبل 
از وزارت کشور ۷ـ ممنوعیت دخالت غیرقانونی 
در انتخابات 8ـ پیشگیری و برخورد سریع با 
جرایم و هر گونه تخریب و بند آخر که به 
تازگی با همکاری دستگاه های قضایی و امنیتی 
افراد خاص  دستگیری  است،  گنجانده شده 
سیاسی و یا بستن ستاد تبلیغات افراد باید با 

مشورت ستاد امنیت استان و یا کشور باشد.

ذوالفقاری خبر داد:

تشدیدتحرکاتگروههایمعاند
سالآیندهودرآستانهانتخابات

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از 
پیام رسان های داخلی بخش خصوصی که 
توانسته اند با ایجاد سامانه و بستر مناسب 
در جذب مخاطبان و کاربران ایرانی موفق 

عمل کنند حمایت ویژه می کند.
و  علمی  معاون  مشاور   - کرمی   پرویز 
کرد:  اظهار   - جمهوری  رییس  فناوری 
ارتباطات  اطالعات،  فناوری  توسعه  ستاد 
نظر  در  علمی  معاونت  میکروالکترونیک  و 
بومی  ارتقا صنعت  و  توسعه  به منظور  دارد 
داخلی  پیام رسان  سامانه های  بخش  در 
از  دسته  آن  از  آنها  کاربری  گسترش  و 
که  خصوصی  بخش  داخلی  پیام رسان های 
توانسته اند با ایجاد سامانه و بستر مناسب 
به  ایرانی  کاربران  و  مخاطبان  جذب  در 
به  ویژه  حمایت  کنند  عمل  موفق  صورت 

عمل آورد.
مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت و نقش 
روزافزون سامانه های پیام رسان در برقراری 
و  جامعه  افراد  بین  ارتباطات  تسهیل  و 

در  سامانه ها  این  که  نوینی  نقش  به  نظر 
سطح  در  مؤثر  اجتماعی  شبکه های  ایجاد 
عنایت  با  همچنین  و  می کنند  ایفا  جامعه 
تا  قابل توجهی که  و  ارزنده  فعالیت های  به 
به حال تعدادی از شرکت ها و مجموعه های 
داخلی در ایجاد پیام رسان بومی داشته اند 
گرفته  نظر  در  بالعوض  حمایت های  این 

شده است.
کرمی نحوه این حمایت ها را در سه بخش 
از  دسته  آن  به  داد:  توضیح  و  کرد  عنوان 
کاربران  تعداد  که  داخلی  رسان های  پیام 
یک  برسد  نفر  میلیون  یک  به  آنان  فعال 
میلیارد تومان کمک بالعوض تعلق خواهد 

گرفت.

وی گروه دومی که از این حمایت ها برخوردار 
رسان های  پیام  از  دسته  آن  را  هستند 
از  آنان  استفاده کنندگان  تعداد  که  داخلی 
یک  یابد  افزایش  نفر  میلیون  دو  به  یک 
تعلق  بالعوض  کمک  دیگر  تومان  میلیارد 

می گیرد.
و  فناوری  علم  فرهنگ  توسعه  ستاد  دبیر 
دیگر  علمی  معاونت  دانش بنیان  اقتصاد 
دسته  آن  را  طرح  این  موردحمایت  گروه 
تعداد  که  خواند  داخلی  پیام رسان های  از 
 5 به   2 از  آنها  فعال  استفاده کنندگان 
میلیون نفر افزایش یابد. به این دسته نیز 
بالعوض  کمک  دیگر  تومان  میلیارد  یک 

تعلق خواهد گرفت.
اطالعات،  فناوری  توسعه  ستاد  افزود:  وی 
معاونت  میکروالکترونیک  و  ارتباطات 
جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی 
موضوعاتی از قبیل طراحی ها، پیاده سازی و 
زیرساخت های فنی را جهت احراز به عنوان 
بومی  و  بخش خصوصی  داخلی  پیام رسان 

مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار می دهد.

حمایتمیلیاردیازپیامرسانهایبخشخصوصی

معاون اول رئیس جمهور:

پیشرفتوتوسعه
بدونبخشخصوصیامکانندارد
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آرامش، غایب بزرگ در معماری آپارتمانی

* بهرنگ مرادی - فریماه دوکوشکانی

قصه زندگی بسیاری از آپارتمان نشینان شهری حکایت هایی با خود دارد که 
گویای عدم توجه به نقش روابط اجتماعی در برنامه ریزی، طراحی و ایجاد 
محیط انسان ساخت پیرامون محل زندگی است. این بی توجهی در درون 
واحد مسکونی به گونه ای، در بلوک ساختمانی به نحوی و در کوچه و شهر به 
شکلی دیگر نمایان است. مطلب حاضر با هدف آشنایی شهروندان با حقوقشان 
و مطالبه گری آنها و در نهایت اصالح قوانین و اجرای مناسب محیط های 
انسان ساخت شهری با توجه به روابط اجتماعی و فرهنگ این مرز و بوم در 

دسترس خوانندگان قرار می گیرند.
عوامل بسیاری در واحد آپارتمانی بیانگر نبود تعامل اجتماعی درخور بین 
ساکنان هستند که در ادامه بررسی می شوند. در اکثر واحدهای آپارتمانی 
حریم خصوصی وجود ندارد؛ به این معنی که با باز کردن در ورودی کل فضای 
داخلی قابل رؤیت است. بنابراین قبل از بازگشایی در خانه، باید ساکنان با 
اعالن عمومی آگاه شوند تا کسی در افق دید مراجعه کننده نباشد. پس اگر با 
لباس راحتی در خانه مان نشسته ایم، بهتر است تا برقراری وضعیت سفید در 
دید نباشیم چراکه ممکن است غریبه ای پشت در باشد. هرچند در مواردی که 
مراجعه کننده از خارج مجتمع است، به لطف وجود آیفون، از قبل آن نمایی 
از داخل واحد که قابل رؤیت است، آماده می شود. در مواردی نیز که میهمان 
از قبل خبر داده باشد، تمام جوانب در نظر گرفته شده و افق دید ورودی و 
سایر فضاها که فاقد محرمیت شنیداری و بصری هستند، آماده سازی می شوند. 
در این میان، جاگذاری نامناسب درهای ورودی واحدهای مجاور مشکل را 
دوچندان می کند. چون هر بار که می خواهیم از خانه خارج شویم باید در 
چشمی نگاه کنیم که همسایه روبه رویی جلوی در نباشد. از نظر شریعت 
اسالمی نیز استقرار درهای ورودی دو واحد مستقل در مقابل هم یا خیلی 
نزدیک به هم پسندیده نیست. در واقع، در جانمایی درهای ورودی، باید با 
توجه به کارکرد و عرض فضای عبوری که درها به آن گشوده می شوند توجه 
شود )1(. در این نوشتار، ویژگی های فردی مراجعه کننده و درصد کنجکاوی 
وی مد نظر نیست. بلکه موضوع این است که چگونه طراحی کنیم که درست 
باشد واال همه می توانیم با هم زندگی کنیم و صرفاً به درویش کردن نگاهمان 
بسنده کنیم. از پیامبر اکرم )ص( نقل است که به یکی از یاران خود به نام 
اباسعید هنگامی که خواست از آن حضرت اجازه ورود بگیرد و روبه روی در 
خانه پیامبر ایستاده بود فرمود در هنگام اجازه گرفتن روبه روی در نایست )2(.

در داخل واحد مسکونی نیز خبری از حریم خصوصی و عمومی نیست که 
در غالب موارد به دلیل کوچک بودن فضای داخلی از خیر آن گذشته ایم؛ 
حال اینکه این بهانه خوبی نیست. آیات 2۷ تا 33 و 58 تا 62 سوره نور نیز 
بر اهمیت رعایت حریم خصوصی بین اعضای خانواده با یکدیگر و دیگران 
تأکید می کنند. براین اساس، وجود مکان هایی برای پذیرایی از میهمان ها در 
فضای درونی خانه امری ضروری است. همچنین، در طراحی فضاهایی نظیر 
آشپزخانه و اتاق نشیمن که غالباً محل حضور زنان هستند، باید دقت شود که 

مصون از تجاوز بصری باشند.
در آشپزخانه های اُپن که این روزها به وفور در طراحی ها به چشم می خورند، 
بسیاری از خانم های خانه احساس راحتی نمی کنند بخصوص در شرایطی 
که میهمانی در منزل آنها حضور دارد. آن ها غالباً ترجیح می دهند که فضای 
آشپزخانه شان حریمی شنیداری و بصری داشته باشد که به عنوان مثال 
راحت تر لباس بپوشند و سر و صدای آشپزی یا شستن ظروف به بیرون از 
آن فضا نرود. گاهی دیده شده که این عدم رعایت حرمت آشپزخانه عاملی 
در بگو مگوهای خانوادگی می شود. این مشکل با کشیدن پرده حل نمی شود 
چون پرده مانع پراکنده شدن بوی غذا در کل فضاها نمی شود. البته اگر توان 
مالی داشته باشیم می توانیم از جداکننده ای متحرک با مصالح صداگیر بهره 
ببریم و هودی به معنای واقعی بی صدا تهیه کنیم که هیچ بویی حتی بوی 
پیاز پوست کنده در سایر فضاها نپیچد. اما همه که تمکن مالی ندارند. عالوه 
بر آشپزخانه، اتاق خواب نیز مکانی محترم است که در آیه ۷1 سوره نور بر 

حرمت و حفاظت از آن تأکید شده است.
فضای مهم بعدی که بررسی کردنش اهمیت شایانی دارد، سرویس بهداشتی 
است که پیشترها مستراح )به معنی محل استراحت( نامیده می شد. جالب 
آنکه اخیراً دانشمندان پی برده اند که عمل دفع جزو لذت بخش ترین اعمال 
انسانی است. قدیمی ها این مکان را خارج از فضای سکونتی می ساختند و 
کارشان هم گذشته از مسائل بهداشتی، بی حکمت نبود، چون ما ایرانی ها غالباً 
غذاهای سنگین می خوریم که منجر می شود عمل دفع با تولید صداهایی که 
در عرف ما ناخوشایند هستند، همراه باشد. حاال این فضا را به ناچار آورده ایم 
داخل خانه و عالوه بر آنکه تنگ و تاریک است و کمترین متراژ در طراحی ها 
به آن اختصاص داده می شود، در و دیوارش هم صدا گیر نیست. اینجاست 
که ساکنان خانه معذبند. وای بر آن روز که میهمان هم در خانه باشد. نکته 
قابل تأمل آن است که عدم دفع مناسب یکی از مهم ترین عوامل بیماری های 
دستگاه گوارش است. این شده که دیگر سرویس های بهداشتی ما مستراح و 
محل استراحت نیست. بدتر از آن زمانی است که داکت های تأسیساتی این 
فضا و آشپزخانه یکی در نظر گرفته می شود که باعث می شود بوی نامطبوع به 
مشاممان برسد؛ و بدتر آنکه این کانال های تأسیساتی که محل نصب هواکش 
نیز هستند با واحد همسایه مشترک است. اینجاست که دیگر می شود توالت 
عمومی. این مطالب فکاهی نیستند بلکه واقعیاتی هستند که در بسیاری از 
آپارتمان های شهری و خارج شهری بخصوص در ساختمان های مسکن مهر 
بسیار دیده شده اند. پرداختن به سراغ سایر فضاها و ارتباطات درون بخشی آنها  
هم الزم است  ولی تا همین جا به پاسخ این پرسش بیندیشید که آیا سکونت 
در خانه ای با این مشخصات می تواند ارمغان آور آرامش برای ساکنان آن باشد؟

خبر

آگهی تغییرات شرکت
شماره 139530410348000592  

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی تیررج شرکت
استناد  به   10۷60158643 ملی  شناسه  و   1103 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/6/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد
1- ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی 1394 به تصویب رسید-

2- آقای محمد حسین ییالقی اشرفی به شماره ملی 2180610513 به عنوان بازرس 
اصلی، آقای بهروز درویشی متولی به شماره ملی 6599909663 به عنوان بازرس علی 

البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
3- روزنامه کثیراالنتشار کار و کارگر جهت درج آگهی ها شرکت تعیین شد.

ش 95091۶92711۶787 اداره ثبت شرکت ها  و موسسات غیر تجاری بهشهر

آگهی دعوت
بازان  تعاونی مرز نشینان 13۷۷  العاده شرکت  آگهی دعوت مجمع عمومی فوق 
تعاونی مرزنشینان 13۷۷  نمایندگان محترم گروه اعضای شرکت  به اطالع کلیه 
دهستان بازان می رساند درجلسه مجمع عمومی فوق العاده که راس ساعت 10 
برگزار می  دفتر شرکت  تاریخ 95/12/23 در محل  یکشنبه 95/12/8  روز  صبح 

گردد خواهشمند است راس ساعت مقرر درجلسه مذکور حضور به هم رسانید.
دستور جلسه : انطباق اساس نامه شرکت تعاونی با اصالحیه جدید قانون بخش 

تعاون مصوب 93/2/1۷ مجلس شورای اسالمی
محل حضور :  دفتر تعاونی پایین تر از اداره ثبت اسناد جوانرود کوچه عبدالمجید 

رحمانزاده  جنب کفش فروشی نیان 
تلفن : 09188582590 عظیمی         09183322581 بازانی 

هیئت مدیره تعاونی 1۳77 بازان

مفقودی
برگ سبز پژو 405 مدل 80 با شماره شهربانی ۷28ج35 ایران 82 با شماره شاسی 
0080309231و شماره موتور 22528009043 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

 بابلمی باشد

مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی پراید مدل 82با شماره شهربانی ۷34م36 ایران ۷2 با 
شماره موتور 00536088و شماره شاسی s1412282991356 مفقود گردیده و 

بابلاز درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
برگ سبز کامیونت نیسان مدل ۷۷ با شماره شهربانی 698ج83 ایران 82 شماره موتور 
00118014و شماره شاسی00c18180 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

بابل

آگهی حصروراثت

آقای عبدالزهراربیع عرب نام پدررمضان بشناسنامه4صادره ازخرمشهردرخواستی 
مرحوم  مادرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
خرمشهردرتاریخ91/5/۷درخرمشهر بشناسنامه6280صادره  ابیض  شریفه 

فوق  بامشخصات  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  خودفوت  دائمی  اقامتگاه 
شناسنامه2630خرمشهر3- بشماره  عرب  ربیع  الذکر2-عبداالمام 

متوفیه(4-بدریه  شناسنامه2206خرمشهر)پسران  بشماره  عرب  جعفرربیع 
بشماره  عرب  ربیع  5-ورده  شناسنامه2631خرمشهر  بشماره  عرب  ربیع 
قانونی  تشریفات  باانجام  متوفیه(والغیر.اینک  شناسنامه3152خرمشهر)دختران 
نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب 
داردواالگواهی  تقدیم  بدادگاه  ماه  یک  نشرآگهی ظرف  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی 
ابرازشودازدرجه  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  سری  بجز  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.شماره م.الف)9/1185(
رئیس شعبه7شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

آگهی احضار متهم 
آقای حسن خشنودمطلق فرزند شعبانعلی در پرونده شماره 2/931466د این شعبه 
به اتهام توهین و ایجاد مزاحمت تلفنی تحت تعقیب قرار دارید به این وسیله بر 
اساس ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از 
تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر اینصورت  پس از انقضای مهلت 

مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار می شود م. الف 10۷5/95
مفقودیدادیار شعبه 2 دادسرای تنکابن  

 برگ سبز پژو 405 مدل 89 با شماره شهربانی 119ج62 ایران 82 با شماره موتور 
12489038052و شماره شاسی 616526مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی حصروراثت
ازدزفول  صادره  بشناسنامه682دزفول  پدرعلی  نام  هیودی  شیخی  بانوفاطمه 
درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که825/4/95ح 
درتاریخ95/۷/22دردزفول  دزفول  صادره  بشناسنامه3۷6  صفری  حسن  مرحوم 
متوفی(2- )زوجه  باال  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمی  اقامتگاه 
شناسنامه)ملی(199144۷1۷5دزفول3- بشماره  صفری  محمدامین 
متوفی(4- ملی19916۷5895دزفول)پسران  بشماره  امیرمحمدصفری 

مالبشماره  بهره  متوفی(5-خدیجه  بشناسنامه504الیگودرز)پدر  شامحمدصفری 
شعبه  825/4/95دراین  کالسه  شناسنامه900الیگودرز)مادرمتوفی(والغیر.پرونده 
به ثبت رسیده است.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی 
نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس 
بجزسری  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف 

ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه4دادگاه عمومی-مرتضی سواری

آگهی حصروراثت
درخواستی  دزفول  از  بشناسنامه4۷4صادره  نادر  پدر  نام  پور  رهنما  عظیم  آقای 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که 1382/1/95ح مرحوم 
هاجر سوارسیم بشناسنامه 123صادره دزفول در تاریخ95/11/24در دزفول اقامتگاه 
شناسنامه  به  پور  رهنما  باال2-ناصر  از  1-متقاضی  از  عبارتند  اش  ورثه  فوت  دائم 
به  پور  به شناسنامه4۷3دزفول 4-بهروز رهنما  پور  63386دزفول 3-حبیب رهنما 
شناسنامه 330دزفول)پسران متوفیه(5-توران کیانی اصل به شناسنامه4۷2 دزفول6-
کالسه  غیر.پرونده  متوفیه(وال  )دختران  شناسنامه63385دزفول  به  آچکونیان  فرح 
1382/1/95ح در شورا ثبت شد.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک 
ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ  نامه  اعتراض داردیاوصیت  نوبت آگهی می نمایدتاهرکس 
نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری 

ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط  است.
رئیس شعبه یکم دادگاه عمومی-محمدرضاعبدی دزفولی

مصرف  در  ایمنی  و  از سالمت  برخورداری  حق 
کاال و خدمات،حق برخورداری از تامین به موقع 
نیازهای اساسی و ... از حقوق مسلم مصرف کننده 
است که با توجه به شرایط مکانی ، زمانی و فرهنگی 

هر کشور متفاوت است.
براساس اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی 
، اقتصاد صحیح و عادالنه طبق ضوابط اسالمی یکی 
از وظایف دولت بشمار می رود. بنابراین دولت با 
انجام برنامه ریزی صحیح اقتصادی و لحاظ کردن 
حقوق تمام عوامل درگیر در فرآیندهای اقتصادی 
عدالت  برقراری  برای  را  الزم  زمینه  تواند  می   ،
اجتماعی فراهم سازد. یکی از مهم ترین راهکارهای 
اجتماعی توسط دولت، حمایت  برقراری عدالت 
از حقوق تولید کننده و مصرف کننده است. لذا 
دولت وظیفه دارد برای جلوگیری از نابسامانی ها 
و معظالت اقتصادی ،از طریق راهکارهای حقوقی 
، قانونی و فرهنگی به حمایت از حقوق این سه 

گروه بپردازد.
حمایت از حقوق مصرف کنندگان

دیرباز  از  کنندگان  مصرف  حقوق  از  حمایت 
و  است  داشته  وجود  مختلف  ملل  فرهنگ  در 
هرکشوری به فراخور وضعیت و شرایط خود به 
این مهم ، بصورت مستقیم یا غیر مستقیم پرداخته 

است.
اغلب  حقوقی  های  نظام  المللی  بین  سطح  در 
کشورهای جهان حق مصرف کننده را مقدم داشته 
و تالش دارند تولیدکنندگان ، واردکنندگان، توزیع 
کنندگان و فروشندگان را تشویق و ترغیب بلکه 
وادار کنند تا حقوق مصرف کنندگان را در کاالهای 
تولیدی خود مورد توجه قرار دهند. برهمین اساس 
سازمان ملل حقوقی را به عنوان حقوق پایه به 
عنوان رهنمود به کشورهای عضو پیشنهاد نموده 

است.
در کشور ما نیز از سال های قبل از انقالب و به 
خصوص در قالب قانون نظام صنفی در سال 1350 
به صورت مدون به این مهم پرداخته شده است و 
شاید بتوان تصویب قانون تاسیس سازمان حمایت 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در سال 1356 
را شاخص  ترین اقدام در دوران قبل از انقالب با 
قبال  در  کنندگان  مصرف  از  حمایت  محوریت 
نوسانات نامناسب قیمت های داخللی و خارجی و 

کنترل آنها در این زمینه برشمرد.
حمایت  سازمان  اساسنامه  نیز  انقالب  از  پس 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سال 1358 
به تصویب شورای انقالب رسید و اصالحیه  های 
متعدد در قانون نظام صنفی )که البته در مثبت 
کنندگان  مصرف  نفع  به  اصالحات  روند  بودن 
عالمت سوال جدی وجود دارد( به تصویب رسید.
تصویب قانون تعزیزات حکومتی در سال 13۷2 و 
تاسیس سازمان های بازرسی و نظارت بر قیمت و 
توزیع کاال و خدمات و تعزیرات حکومتی را شاید 
بتوان اولین گام جدی برای تحقق حقوق مصرف 
کنندگان در کشور دانست.در این سال با تاسیس 
این دو سازمان ، احقاق حقوق مصرف کنندگان از 
بخش صنفی ) که خود یک طرف شکایات بود( 
جدا و به مجموعه ای بی طرف سپرده شد.البته این 
روند با بهبود فضای اقتصادی کشور در سال های 
1383 و 1384 با عدم دور اندیشی مسئولین وقت 
وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، 
سازمان بازرسی و نظارت ) شاید برخالف قانون( در 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
در  العمومی  مدعی  موضوع  عمال  و  شد  ادغام 

مطالبات مردمی به ورطه فراموشی سپرده شد.
تعریف مصرف کننده

مصرف کننده به فردی اطالق می شود که کاالها و 
خدمات را برای استفاده شخصی و نه برای فروش 
مجدد یا کاربرد آن در ساخت یک کاال خریداری 
می کند، مصرف کننده از قدرت اتخاذ تصمیم برای 
خرید یا عدم خرید کاال ) خدمت( برخوردار است 
و می توان از طریق تبلیغات یا بازاریابی ، اورا تحت 
تاثیر قرار داد. در قانون حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان مصوب اردبیهشت 1388 مجلس شورای 
اسالمی مصرف کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی 

است که کاال یا خدمتی را خریداری می کند.
از نظر اتحادیه ها یا تشکل های مصرف کننده، 
این واژه )Consumer( مفهوم گسترده ای دارد 
و نمی توان مرز مشخص بین » مصرف کننده « 
و » مشتری « ترسیم کرد. به همین سبب کلیه 
افرادی که فرضا در بانک، سپرده گذاری می کنند 
یا به خرید اوراق سهام اقدام می کنند یا تحت عمل 
جراحی قرار می گیرند یا خودروی خود را بیمه 
می کنند، مصرف کننده شناخته می شوند، زیرا از 
خدمات ارائه شده توسط » بانک » ، » بورس اوراق 
بهادار« ، » شرکت بیمه » و یا یک پزشک جراح و 

بیمارستان استفاده می کنند.
حمایت از حقوق مصرف کننده

نیز، همانند دیگر  از مصرف کننده  برای حمایت 

مسائل اقتصادی باید روندی اصولی و سازوکاری 
متناسب با اهداف تعیین شده در نظر گرفته شود 
متقابل  و  هدایتگر  نقش  اوالً:  صورت  این  به  تا 
مصرف کننده و تولیدکننده تعریف شود و ثانیاً از 
سیاست های غیراصولی که نه تنها وضع مصرف 
کنندگان را بهبود نداده بلکه به شیوه های مختلف 
نامرغوب،  و  بی کیفیت  کاالهای  تولید  جمله  از 
ایجاد الگوی مصرف غلط، افزایش آلودگی، ایجاد 
بی اعتمادی به بازار داخلی و… مصرف کننده را 
در شرایطی بس ناگوارتر از سابق رها کرده است 

جلوگیری شود.
فهم دقیق حقوق مصرف کننده مستلزم این است 
که ابتدا باید از کاال و مصرف کننده تعریفی درست 
و نزدیک به واقع داشته باشیم و در کنار آن ضمن 
مصرف کننده،  حقوق  صریح  و  دقیق  شناسایی 
راهکارهای اصولی در جهت تحقق آن در پیش 
گرفته شود. همچنین ضرورت، حساسیت و اولویت 
این حقوق مورد ارزیابی قرار گیرد و برای آن وزن 
با سایر سیاست های کلی  مشخصی در مقایسه 
تعریف شود. در زنجیره تولید، تمامی تولیدکنندگان 
به نوعی مصرف کننده هستند و حمایتی که از 
از  حمایت  شود،  می  انجام  کننده  مصرف 

تولیدکننده است.
تعریف حقوق مصرف کننده

حقوقی است که کلیه عرضه کنندگان کاال و خدمات 
منفرداً و متضامناً از حیث صحت،کمیت،کیفیت و 
سالمت کاال و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط 
و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد 
یا عرف می بایست در مورد هر شخص  مربوطه 
حقیقی یا حقوقی که کاال یا خدمتی را خریداری 
می کنند در معامالت رعایت نمایند که مصادیق 
و  کنندگان  مصرف  حمایت  سازمان  توسط  آن 

تولیدکنندگان تعیین خواهد شد.
با عنایت به این تعریف، کلیه ارائه دهندگان کاالها 
و  توزیعی  تولیدی،  واحدهای  از  اعم  خدمات  و 
خدماتی در مقابل مصرف کنندگان خود مسئولیت 
هایی داشته که به تناسب موقعیت شغلی بر اساس 
معیارهای تدوینی سازمان حمایت ملزم بوده در 

قبال مصرف کنندگان رعایت نمایند.
مصادیق حقوق مصرف کننده

- حق مشارکت در تدوین استانداردها
- حق برخورداری از حمایت در قبال کاال و خدمات 

زیان آور
- حق برخورداری از حمایت در برابر رویه های 

فریب کارانه
- حق برخورداری از سالمتی، ایمنی و دریافت کاال 

و خدمات صحیح و سالم
- حق برخورداری از اطالع رسانی صحیح و کامل 
می نمایند  مصرف  که  و خدمات  کاال  به  نسبت 
شامل: نوع، کیفیت، آگاهی های مقدم بر مصرف، 

تاریخ تولید و انقضای مصرف و قیمت
- حق برخورداری از بازار رقابتی و ضد انحصار

در  اساسی  نیازهای  تامین  شدن  لحاظ  حق   -
تصمیم گیری ها

- حق برخورداری از جبران خسارت های وارده 
ناشی از مصرف کاال و خدمات

- حق برخورداری از آموزش برای افزایش تخصص 
و مهارت در انتخاب کاالها و خدمات

- حق داشتن محیط زیست سالم
- حق داشتن تشکل برای پیگیری حقوق اولیه در 

مصرف کاال و خدمات
- حق برخورداری از خدمات بهینه فروش و پس 

از فروش
و ساایر حقوق و مصادیقی که طبق قانون تعیین 
شده و یا در آینده توسط سازمان حمایت تعیین 

خواهد شد.
روز ملی حمایت از حقوق مصرف  کننده

مصرف کننده به مفهوم وسیع کلمه، محور تمام 
فعالیت  هایی است که در اقتصاد یک کشور انجام 
می  گیرد. در تمانی جوامع، مصرف  کنندگان حلقه 
آخر مصرف کاال و خدمات ارائه شده می باشند. 
انتظارات،  کننده،  مصرف  رفتار  همین سبب  به 
ذوق، سلیقه و ارزیابی  های آنها از کیفیت کاالها 

و خدمات بسیار حائز اهمیت است.
در همین راستا مصرف کنندگان نیز به عنوان اصلی  
ترین عامل تاثیرگذار بر نظام عرضه و تقاضا همچون 
سایر عوامل دارای حقوقی است. این حقوق درای 
ابعاد مختلفی می باشد که از جمله آن می توان به 
حق برخورداری از قیمت عادالنه کاال و خدمات 
آموزش،حق  و  اطالعات  از  برخورداری  ،حق 
برخورداری از تامین به موقع نیارهای اساسی، حق 
برخورداری از سالمت و ایمنی در مصرف کاال و 
خدمات، حق برخورداری از جبران خسارت های 
وارده ، حق داشتن تشکل و ... اشاره کرد که تعداد 
و تنوع این حقوق با توجه به شرایط مکانی ، زمانی 

و فرهنگی هر کشور متفاوت می باشد. 
موضوع حمایت از حقوق مصرف کنندگان از جمله 

اهدافی است که دولت ها در جهت تامین منافع 
اعمال سیاست های حمایتی  با  عمومی جامعه 
خود از آنها در مقابل خیل وسیع تولید و عرضه 
. لذا  کنندگان کاال و خدمات دنبال می نمایند 
موضوع حمایت ازحقوق مصرف کننده ایجاب می 
کند تا در کنار مسائل حقوقی ، تدابیری اتخاذ شود 
انگیزه  با احساس مسئولیت و  تا تولیدکنندگان 
بیشتری در جهت رعایت حقوق مصرف کننده به 

تولید و عرضه کاالها بپردازد .
یکی از راهکارهای عملی ایجاد انگیزه در تولید 
کننده  رعایت حقوق مصرف  کنندگان درجهت 
از  دولت  مستقیم  غیر  و  مستقیم  های  ،تشویق 
تولیدکنندگان می باشد. در همین راستا از سال 
1380 روز نهم اسفند به عنوان روز » ملی حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان« در تقویم رسمی کشور 

به ثبت رسیده است.
هدف از برگزاری و انتخاب روز نهم اسفند ماه به 
عنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
، کمک به ایجاد رقابتی سالم و تشویق واحدهای 
از  موثرتر  در جهت حمایت  و خدماتی  تولیدی 
حقوق مصرف کنندگان و حرکتی نو برای طرح 
این موضوع به روش های غیر معمولی که تاکنون 
مانند پرداخت یارانه، قیمت گذاری ،  توزیع ،  کنترل 
و ...وجود داشته و آگاه سازی مصرف کننده از نوع ، 
حدود و چگونگی دستیابی به حقوق خود در زمانی 

که حقی از او ضایع می گردد؛ می باشد.
توجه به تغییر و تحوالت هر کشوری در مسیر 
اقتصادی و اجتماعی، تولیدکنندگان آن  توسعه 
جامعه نیز به اقتضای شرایط زمانی و بسته به تغییر 
تکنولوژی و نیز در برخورد با قوانین و مقررات آن 
جامعه، مجبور به تغییر روند تولید و عرضه خود 
شده و در این مسیر بیشتر به منافع خود توجه 
دارند، در مقابل مصرف  کنندگان جامعه ممکن 

است متحمل ضرر یا زیان  های احتمالی شوند.
از اینرو در راستای حمایت از حقوق مصرف  کنندگان 
الزم است تدابیری اتخاذ شود تا تولیدکنندگان و 
عرضه  کنندگان کاالها در مسیر تولید وعرضه کاال، 
ضمن احساس مسئولیت، از انگیزه  های الزم و 
کافی و برای ارتقاء کیفیت کاالها با قیمت مناسب و 
نیز خدمات پس از فروش مناسب به ویژه در مورد 
کاالهای سرمایه  ای برخوردار باشند به این دلیل 
سازمان حمایت مصرف  کنندگان و تولیدکنندگان 
با داشتن آگاهی از وجود الیحه حمایت از حقوق 
و  اسالمی  شورای  مجلس  در  کنندگان  مصرف 
مصرف  حقوق  رعایت  کردن  نهادینه  منظور  به 
کنندگان، از سال 1380 به بعد در روز نهم اسفند 
ماه هرسال اقدام به شناسایی و معرفی بنگاه های 
اقتصادی رعایت کننده حقوق مصرف کنندگان 
کرده است و با تالش و پیگیری های انجام شده، 
موفق به ثبت روز نهم اسفند ماه به عنوان روز ملی 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تقویم رسمی 

کشور ثبت شده است.
در این روز سازمان حمایت بر اساس آئین نامه ی 
ارزیابی عملکرد واحد های اقتصادی، بنگاه های 
اقتصادی رعایت کننده حقوق مصرف کنندگان 
را شناسایی و طی مراسمی به عموم مردم معرفی 
می نماید طی این مراسم، لوحی به عنوان حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان به بنگاه های منتخب 
اعطا شده و بنگاه هایی که 2 سال پیاپی این لوح 
را دریافت کنند،تندیس حمایت از حقوق مصرف 

کنندگان را دریافت می کنند.
از سال 1390 سازمان حمایت این لوح ها را به سه 
گروه طالیی، نقره ای و برنزی دسته بندی کرده 
که به ترتیب به بنگاه های برتر اعطا خواهد شد 
بنگاه های مذکور با تغییر نگرش نسبت به بازار، 
از سیستم سنتی تولیدمداری به سیستم مدرن 
مشتری مداری روی آورده و رضایت مندی مشتری 
را سر لوحه امور خود قرار داده اند. این بنگاه ها 
با حاکم نمودن نظام بهره وری و کاهش قیمت 
تمام شده در بازار سهم فروش کاالها و خدمات 
خود را افزایش داده و به عنوان واحدهای اقتصادی 

پیشرو، شرایط الزم را برای الگوبرداری سایر بنگاه 
های اقتصادی فراهم کرده اند تا از تجارب موجود 
استفاده کرده و برای ابقاء در بازار، به سوی مشتری 

مداری تغییر وضعیت دهند.
پس از اجرای طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه 
ها، بنگاه ها به رعایت حقوق مصرف کنندگان که 
از دیرباز نسبت به اصالح الگوی مصرف انرژی در 
با  ارتقاء کیفیت  واحد خویش و همچنین نظام 
رعایت کاهش قیمت تمام شده اقدام کرده اند، با 
کمترین آسیب به کار خود ادامه داده و پیوسته، 
سهم بازار را حفظ کرده و رضایت مندی مشتری 
را در استفاده از کاال و خدمات، در حد باالیی حفظ 
کرده اند. پیش بینی می شود که در آتیه شاهد 
عملکرد مطلوب بنگاه های اقتصادی با محوریت 
های  حامل  مصرف  کاهش  وری،  بهره  افزایش 
انرژی، کاهش قیمت تمام شده و در نهایت رشد 

اقتصادی کشور باشیم.
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
های  مسئولیت   و  وظایف  حاضر  حال  در  که 
و  بازرسی  سازمان  ادغام  قبل  از  را  ای  چندگانه 
برعهده  برقیمت و توزیع کاال و خدمات  نظارت 
دارد. یکی از دستگاه  های حاکمیتی به شمار می 
رود. اگر مهم ترین کارکرد و مسئولیت این سازمان 
را حمایت را از حقوق مصرف کنندگان و حمایت 
از حقوق تولیدکنندگان به حساب آوریم می توان 
به انتظارات از این سازمان در دو بخش حمایت از 

مصرف و تولیدکننده پرداخت.
حمایت از حقوق مصرف کنندگان

این وظیقه از سال های قبل از انقالب در شرح و 
وظایف و مسئولیت  های این سازمان گنجانده شده 
بود تا این سازمان بتواند در بخش  های مختلف از 
جمله حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات 
قیمت های داخلی و خارجی و...فعالیت کند که این 
موضوع در سال های بعد از انقالب و با توجه به 
شرایط حاکم براقتصاد کشور عمدتاً به بحث یارانه 
کاالی اساسی منحصر شد. اما در حال حاضر با 
توجه به میراث سازمان بازرسی و نظارت برقیمت و 
توزیع کاال و خدمات ، بحث های مرتبط با نظارت 
بر بازار و برخورد با تخلفات اقتصادی نیز در این 

سازمان پیگیری می شود.
اگر به سابقه توجه به حقوق مصرف کنندگان و 
برخورد با تخلفات اقتصادی مرتبط توجه کنیم می  
بینیم این موضوع از سال 1350 با تصویب اولین 
قانون نظام صنفی کشور تاکنون با وجود اصالحیه 
های متعدد در بخش صنفی نتوانسته انتظارات را 
براورده کند زیرا اول اینکه توجه به حقوق مصرف 
کنندگان صرفا در بخش صنفی در نظر گرفته شده 
به شکایات مصرف  اینکه رسیدگی  است و دوم 
کنندگان در قانون نظام صنفی به سازمان های 
صنفی که خود وکیل متشاکی نیز به حساب می 

آیند واگذار شده است.
از  حمایت  ناکارآمدی  باعث  عمل  در  نکات  این 
با  در سال 13۷3  حقوق مصرف کنندگان شد. 
تشکیل سازمان بازرسی و نظارت و سازمان تعزیرات 
حکومتی ، این نقیصه ها برطرف شد و بحث کنترل 
و نظارت و رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان از 
بخش صنفی گرفته شد و به سازمان های بی طرف 
و مدعی العموم واگذار شد . همچنین با تصویب 
نیز نقیصه محدود بود  قانون تعزیرات حکومتی 
رسیدگی به تخلفات در بخش صنفی برطرف شد و 
عمال کلیه بخش های اقتصادی اعم از تولیدکننده، 
واردکننده، توزیه کننده و فروشنده نهایی چه در 
قبال  به نحوی در  یا غیر دولتی  یبخش دولتی 

حقوق مصرف کنندگان مسئول شدند.
هرچند که با روند پیش گرفته شده از اواخر دولت 
هشتم مبنی بر محدودسازی سازمان بازرسی و 
نظارت و حذف ادرات کل استانی آن، ادغام ستاد 
مصرف  حمایت  سازمان  در  سازمان  آن  مرکزی 
کنندگان و تولیدکنندگان و نهایتا در این اوراخر 
کاهش اداری حوزه های اجرایی نظارت و کنترل 

و  معدن   ، استانی صنعت  های  در سازمان  بازار 
تجارت ، واگذاری مجدد بخشی از فرآیند نظارت 
و کنترل و رسیدگی به شکایات به بخش صنفی 
، متاسفانه رسیدگی به حقوق مصرف کنندگان با 
وجود شعارهای جذاب در این زمینه ، از الویت و 
تاثیرگذاری خود خارج شده است.) محمدحسین 
نعمت اللهی- کارشناس ارشد بازرگانی – سازمان 

حمایت مصرف کنندگان و تولیدگان(
حمایت از حقوق تولیدکنندگان

مصرف  از  حمایت  سازمان  اساسنامه  در  آنچه 
کنندگان و تولیدکنندگان به ان اشاره شده است 
بیشتر به » حمایت از تولید و فرآورده های داخلی 
و عرضه خدمات متناسب در جهت افزایش آنها« 
معطوف است. هرچند هریک از از تولیدکنندگان ، 
خود مصرف کنندگان مواد اولیه و واسطه ای تولید 
نیز محسوب می شوند و یا اینکه کاال و خدمات 
خود را به دیگر تولیدکنندگان عرضه می  کنند و از 
این منظر مورد حمایت اشاره شده در بخش قبلی 
نیز قرار می گیرند. اگر به اقدامات اخیر سازمان 
توجه کنیم موضوع حمایت از دامداران در قبال 
تولیدکننده های صنایع لبنی ، مثالی از این موضوع 

به شمار می رود.
البته در سال های اخیر و با توجه به به افزایش تولید 
کاالهای داخلی و افزایش رقابت، این سازمان اقدام 
به برگزاری همایش انتخاب و معرفی واحدهای 
تولیدی و خدماتی از حیث رعایت حقوق مصرف 
کنندگان می کند که در معرفی حقوق مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان داخلی بسیار موثر است.

یکی از مشکالت اساسی، وجود اجناس نامرغوب 
و باکیفیت بسیار نازل است که در بسته  بندی  ها 
و تبلیغات فریبنده عرضه می شود. مصرف کننده 
در جریان مصرف، از آسودگی خیال و وجود حس 
اطمینان برخوردار نیست. مصرف کننده با تردید به 
تناسب قیمت ها و کیفیت اجناس نگاه می  کند. 
مصرف کننده به عنوان آخرین عنصر چرخه تولید 
و توزیع، حقوقی دارد که اگر به درستی تأمین و 
به خرید کاال  با خیالی آسوده  او  پی گیری شود، 
شرایط  در  متأسفانه  پرداخت.  خواهد  مصرف  و 
فعلی، شاید به ظاهر بخشی از این حقوق تأمین 
شده باشد، ولی حقیقت این است که بسیاری از 
تولیدکنندگان، هنوز خود را به تأمین این حقوق 
مقّید نمی دانند و در پی استفاده از فرصت ها برای 

کسب سود بیشتر هستند.
حال با توجه به این مطلب باید دید واقعا انتظارات 
مصرف  کنندگان از سازمان چیست و این سازمان 
برای برآورده شدن این انتظارات می بایست چه 

رویکردی داشته باشد.
به نظر می رسد که مصرف کنندگان از هر سازمان 
یا مجموعه ذیربط اعم از دولتی یا غیر دولتی انتظار 
 ( دارند در خصوص مواردی نظیر اطالع رسانی 
به خصوص در مباحث قیمت و کیفیت(، تعیین 
قیمت منصفانه ) نه قیمت  هایی غیر واقعی که 
به  نیز  العاده  فوق  و فروش  اعالم حراج  با  حتی 
قیمت واقعی فروش نمی رسد( انضباط بخشی به 
بازار و رسیدگی به شکایات در زمان مناسب و در 
مرحله بعد یکسانی قیمت در سطح شهر، اقدام الزم 

صورت پذیرد.
از منظر تولیدکنندگان و فروشندگان کاال و خدمت 
نیز نیز قابل پیش بینی است که انتظار داشته باشند 
و مقررات منصفانه که هر بخش بخش  ضوابط 
بتواند از سود عادالنه برخوردار شود. افراد قانون 
مدار این صنوف ) کسانی که پروانه کسب دارند 
مالیات می دهند و مقررات دولتی را رعایت می 
کنند( موضوع انضباط بخشی به بازار و جلوگیری 
از فعالیت واحدهای غیرقانونی و نیز جلوگیری از 

بوجود آمدن رانت را انتظار دارند.
با توجه به تغییر و تحوالت هر کشوری در مسیر 
اقتصادی و اجتماعی، تولیدکنندگان آن  توسعه 
جامعه نیز به اقتضای شرایط زمانی و بسته به تغییر 
تکنولوژی و نیز در برخورد با قوانین و مقررات آن 
جامعه، مجبور به تغییر روند تولید و عرضه خود 
شده و در این مسیر بیشتر به منافع خود توجه 
دارند، در مقابل مصرف  کنندگان جامعه ممکن 
است متحمل ضرر یا زیان  های احتمالی شوند. از 
اینرو در راستای حمایت از حقوق مصرف  کنندگان 
الزم است تدابیری اتخاذ شود تا تولیدکنندگان و 
عرضه  کنندگان کاالها در مسیر تولید وعرضه کاال، 
ضمن احساس مسئولیت، از انگیزه  های الزم و 
کافی و برای ارتقاء کیفیت کاالها با قیمت مناسب و 
نیز خدمات پس از فروش مناسب به ویژه در مورد 
کاالهای سرمایه  ای برخوردار باشند موضوعی که 
در مقام معظم رهبری نیز در ابالغیه سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی نظام » شفاف و روان سازی 
نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه 
 های نظارت بر بازار « به عنوان یه اصل و مطالبه 

مهم مدنظر داشته اند.
محمود نانکلی

روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده
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۵7درصد کالس های درس استاندارد نیستند

بیان  با  کشور  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  سازمان  رییس 
بیرونی و محیطی در مجموع  اینکه فضای فیزیکی، معلم و فضای 
موارد  این  به  اگر  کرد:  عنوان  اثرگذارند  آموزش  روند  روی  هرسه 
توجه کنیم مدارس ما با نشاط خواهند بود و دانش آموز از حضور 
باید  در مدرسه استقبال می کند. وقتی مدارس جدید می سازیم 
تفاوت  سنتی  مدارس  با  آن  هزینه  البته  که  بسازیم  نگاه  این  با 

ندارد. چندانی 
مناسبت  به  که  خبری  نشست  در  نظرپور  زمان  پیام  گزارش  به 
داده  ترتیب  ایرانی  معماری  ایرانی،  مدرسه  ملی  همایش  برگزاری 
سطح  در  که  کمبودهایی  کنیم  دقت  باید  کرد:  تاکید  بود  شده 
در  نمی رود  انتظار  کنیم،  جبران  حدممکن  تا  را  داریم  مدارس 
فضایی  در  نتوانند  که  باشند  آموزانی  دانش  اسالمی  جمهوری 

مناسب تحصیل کنند و این امر بر عهده ماست.
ناایمن باید ایمن شوند و مدارسی که نیازمند  وی افزود : مدارس 
این میان  باید تخریب و نوسازی شوند. در  اند  بازسازی  تخریب و 
و  مقاوم  مدارس  ایجاد  و  اسالمی  ایرانی  معماری  سبک  به  باید 

مطابق با شرایط محیطی را هم باید در نظر گرفت.
بیان  با  کشور  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  سازمان  رییس 
اینکه تعداد مدارس اینگونه هنوز به تعداد کافی وجود ندارد گفت: 
مدرسه باید فضای بانشاطی باشد. آیا این نشاط و شادابی به راحتی 
بدست می آید؟ چه عواملی در آن دخیل است؟ معماری مدارس 

باید چگونه باشد و ویژگی های مدارس بانشاط چیست؟
ایرانی  معماری  ایرانی،  مدرسه  همایش  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
اکنون  و  بود  شده  برگزار  قبال  همایش  این  از  دوره  شش  گفت: 
از وقفه ای مجدد در دانشگاه تهران شنبه هفته آینده برگزار  بعد 
می شود. 90 مقاله به این همایش رسیده و 93 چکیده مقاله نیز 
پذیرفته شده است. 86 طرح از ادارات کل نوسازی استانها به دست 

ما رسیده و 59 طرح دانشجویی داشتیم.
رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به 
اینکه در سال 95، خیرین حدود 900 میلیارد تومان تعهد کردند 
گفت: این در حالی است که در بودجه حدود 200 میلیارد تومان 
کردیم  پیشنهاد  که  بودند  داده  تخصیص  مشارکتی  ساخت  برای 
این رقم به هزار میلیارد تومان برسد و اگر هزار میلیارد تومان نیز 
خیرین مشارکت کنند می توانیم سال آینده بخش عمده فضاهای 

نیمه تکمیل را به سرانجام برسایم.
وی افزود: 15۷2 میلیارد تومان بودجه مصوب ما در سال 95 بوده 
امیدواریم  امروز 30 درصد تخصیص بودجه داشتیم و  تا  است که 

افزایش یابد تا بخشی از تعهدات  استانها را عملیاتی کنیم.
در  کرد:  عنوان  مدارس  فیزیکی  شرایط  اصالح  درباره  نظرپور 
هم  را  شرایط  اصالح  می دهیم  انجام  سازی  مقاوم  که  فضاهایی 
انجام می دهیم اما در مجموع مقاوم سازی با کندی پیش می رود 
مقاوم سازی  بتوانیم  تا  باشد  باید خالی  است که مدرسه  آن  علت 

کنیم و فضا در اختیار ما باشد اما این امر مشکل است.
درباره  کشور  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  سازمان  رییس 
های  کالس  نفسه  فی  کرد:  اظهار  نیز  کپری  درس  های  کالس 
اعتقادی  و  بینم  نمی  بدی  معماری کالس های  منظر  از  را  کپری 
زندگی  شرایط  مناسب  بومی  فضای  زیرا  بینم  نمی  آنها  حذف  به 

آن منطقه است.
داد:  ادامه  مدارس کشور  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  رییس سازمان 
دانش  هر  ازای  به  مترمربع   5.15 آموزشی  فضای  سرانه  میانگین 
آموزشی  فضای  سرانه  ترین  پایین  آمارها،  اساس  بر  است.  آموز 
مربوط به سیستان و بلوچستان با 3.23 مترمربع است. 12 استان 
شرایطشان از متوسط کل کشور پایین تر است و مابقی در شرایط 
قابل قبولی قرار دارند. در تهران سرانه فضای آموزشی 4.3۷ درصد 
است. نرخ میانگین تراکم دانش آموزی در هرکالس در کشور نیز 
2۷ نفر است در حالی که این نرخ در تهران 32 نفر در هر کالس 

است.
به گفته وی، اگر ساالنه 100 تا 150 میلیارد تومان برای امر نگه 
به  برنامه ششم توسعه  توانیم در  یابد می  داری مدارس اختصاص 

بخشی از اهداف خود برسیم.
معاون عمرانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه عمر مدارس 
درصد   36 کرد:  اظهار  داریم  کم  خوب،  مدارس  و  نیست  باال  ما 
تا 40 ساله و  مدارس ما طول عمر 20 ساله، 4۷ درصد عمر 20 
مدارس  برای ساخت   . دارند.  40 سال  باالی  عمر  درصد   16 تنها 

کنیم. فرهنگسازی  باید  تجمیعی 
وی درباره روند استانداردسازی سیستم های گرمایشی مدارس نیز 
 158 امروز  تا  داریم.  درس  کالس   ۷22 و  هزار   316 کرد:  اظهار 
است.  مجهز شده  گرمایشی  به سیستم  درس  361 کالس  و  هزار 
عملکرد ما در سال 95 تا دهه فجر تجهیز 22 هزار و 6۷۷ کالس 
است و استانداردسازی 135 هزار کالس درس باقی مانده است. در 
مجموع می توان گفت 43 درصد کالس های درس استانداردسازی 

شده اند و 5۷ درصد هنوز باقی مانده است.

مراقب حراج های اینترنتی نوروزی باشید

فتا  پلیس  سایبری  جرائم  از  پیشگیری  و  تشخیص  مرکز  رئیس 
اینترنتی  باشند در حراج های  مراقب  اینکه شهروندان  بیان  با  ناجا 
نوروزی در دام کالهبرداران نیفتند، توصیه هایی را جهت باالبردن 

امنیت خریدهای اینترنتی بیان کرد.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا 
نوروزی  و حراج های  سال  پایانی  ایام  به  نزدیک شدن  به  اشاره  با 
نوروزی  اینترنتی  حراج های  در  خرید  قصد  که  شهروندانی  گفت: 
سایبری  کالهبرداران  دام  در  تا  باشند  داشته  توجه  باید  دارند  را 

نیفتند. 
از  پیشگیری  و  تشخیص  مرکز  رئیس  نفس،  نیک  علی  سرهنگ 
تبلیغات گسترده  اظهار کرد: شاهد  ناجا  فتا  پلیس  جرائم سایبری 
و زیادی از حراج های نوروزی در شبکه های اجتماعی و کانال های 
طعمه  دنبال  به  ارزان  و  ویژه  تخفیف  وعده  با  که  هستیم  آنها 

می گردند.
وی افزود: شهروندان باید توجه کنند حتما در خریدهای اینترنتی 
الکترونیکی  اعتماد  نماد  دارای  که  کنند  خرید  فروشگاه هایی  از 
که  باشید  داشته  دقت  اینکه  بیان  با  نیک نفس  باشند.سرهنگ 
باشد،  آغاز شده   enamad.ir آدرس  با  باید  حتما  مجوز  صفحه 
یا  فروشگاه  سایت   )URL( اینترنتی  آدرس  حتما  کرد:  تصریح 
باید  این صفحه معرفی می شود  با آدرسی که در  الکترونیکی  بازار 
سایبری  جرائم  از  پیشگیری  و  تشخیص  مرکز  باشد.رئیس  یکسان 
افزود: دامنه وب سایت فروشگاه مورد نظر خود را  ناجا  پلیس فتا 
در فهرست کسب و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی منتشر 
شده در سایت نماد اعتماد به آدرس enamad.ir جستجو کنید.

سرهنگ نیک نفس در بخش دوم توصیه های خود درگاه های بانکی 
برای پرداخت مبلغ خرید را توضیح داد و اظهار داشت: شهروندان 
به  شده  خریداری  وجه  پرداخت  هنگام  در  تا  باشند  مراقب  باید 

سایت های فیشینگ ارجاع داده نشوند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه فیشینگ کپی دقیق رابط گرافیکی 
وارد  و  قالبی  صفحه  این  به  کاربر  ورود  با  که  است  بانکی  وب گاه 
از سوی  اطالعات  این  این صفحه،  در  خود  بانکی  اطالعات  کردن 
سایت های  تشخیص  راه  کرد:  مطرح  می رود،  سرقت  به  فیشرها 
کاربران  و  است  واضح  کامال  سایت   URL قسمت  در  فیشینگ 
  //:https باید حتما دقت کنند که در کنار آدرس سایت، عبارت 

ذکر شده باشد.

صدور کارت ژنتیک در آینده 
نزدیک

بین المللی  کنگره  نخستین  اجرایی  علمی  دبیر 
پزشکی شخصی ایران با اشاره به اینکه در تشخیص 
بر  را  متفاوتی  روش های  باید  بیماری ها  درمان  و 
بررسی  با  گفت:  بگیریم،  نظر  در  شخص  اساس 
داروی  فرد  هر  برای  می توان  بیماران  ژنتیک 

مخصوص خودش را تجویز کرد.
سیدمسعود هوشمند دبیر علمی اجرایی نخستین 
کنگره بین المللی پزشکی شخصی در حاشیه اولین 
کنگره پزشکی شخصی ایران در جمع خبرنگاران 
گفت: هدف پزشکی شخصی بررسی ژنوم افراد و 
تشخیص و تجویز داروها بر اساس نوع ژنتیک آنها 
است.وی افزود: از آنجا که داروهای مختلف عوارض 
روند  در  است  ممکن  حتی  یا  و  دارند  متفاوتی 
بیماری افراد تاثیری نداشته باشند و فقط هزینه های 
سنگینی را به بیماران تحمیل کند، الزم است برای 
هر فرد داروی مخصوص به آن بیماری تجویز شود.

هوشمند توضیح داد: به طور مثال ممکن است در 
افرادی که ژنتیک سالم ندارند، استفاده از شربت 
تریاک باعث مرگ آنها شود که اگر یک طبقه بندی 
از ژنوم افراد در اختیار پزشکان باشد،  از بروز چنین 

حوادثی پیشگیری خواهد شد.
وی افزود: شیوع بیماری های ژنتیکی، یک به دو هزار 
نفر در سال اعالم می شود، اما باید توجه داشت که 
بیماری هایی مانند سرطان، آسم و آلزایمر شیوع 
بیشتری دارد. از آنجایی که این بیماری ها وابسته به 
محیط هستند،  الزم است با بررسی ژنتیک و محیط 
از بروز این بیماری ها پیشگیری شود و اگر فردی به 
این بیماری ها مبتال شد، روش درمان خاص فرد به 

وی ارائه شود. 
بین المللی  کنگره  نخستین  اجرایی  علمی  دبیر 
پزشکی شخصی اظهار داشت: برخی از افرادی که به 
بیماری دیابت مبتال هستند با مصرف داروهایی که 
دارای عوارض می باشند با مشکالت بینایی و زخم 
و یا مشکالت کلیوی روبرو خواهند شد که هدف 
پزشکی شخصی پیشگیری از بروز این حوادث است.
مقاله  این کنگره حدود 180  هوشمند گفت: در 
ارائه شده است و این نشاندهنده ظرفیت های باالی 
متخصصان کشور در زمینه ارتقاء پزشکی شخصی 
است که اگر این موضوع گسترش یابد کمک زیادی 

به تحقق کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی خواهد کرد.
برای  کشور  در  موجود  تجهیزات  زمینه  در  وی 
تشخیص بیماری های افراد با استفاده از علم ژنتیک 
گفت: کشور ایران در زمینه پزشکی شخصی یک 
کشور نوپا است و الزم است در این زمینه تالش های 
باید بدانیم که دستگاه ها به  زیادی صورت گیرد. 
تدریج از خارج کشور وارد خواهند شد اما تا زمانی 
که تحریم ها به طور کامل برداشته نشود و نتوان 
دستگاه ها را به روز کرد وارد کردن آنها هیچ فایده ای 
ندارد.وی ادامه داد: امیدواریم در آینده بتوانیم برای 
افراد کشور کارت ژنتیک صادر کنیم و زمانی که 
بیمار با در دست داشتن کارت ژنتیک به پزشک 
مراجعه کرد پزشک بتواند با توجه به نوع ژنتیک 
فرد بیماری وی را به طور صحیح تشخیص و داروی 

مختص بیماری را تجویز کند.
هوشمند در پایان گفت: امیدواریم تا 5 سال آینده 
برای تمام افرادی که تقاضای کارت ژنتیک دارند، 
با  که  مثبتی  رایزنی  با  و  شود  صادر  کارت  این 
وزارت بهداشت و دولت انجام شده است، تمام این 
دستگاه ها با این موضوع موافق هستند اما باید توجه 
داشت که انجام این پروسه برای ۷0 میلیون نفر کار 

آسانی نیست.

اعالم تخلفات بهداشتی
نوروز با شماره 190

وزارت  کار  و  محیط  سالمت  مرکز  فنی  معاون 
بهداشت، نحوه فعالیت کارشناسان بهداشت محیط 

در تعطیالت نوروز را تشریح کرد.
محسن فرهادی ، درباره برنامه وزارت بهداشت برای 
کنترل بهداشت محیط در تعطیالت نوروز گفت: 
امسال طرح سالمت نوروزی از اول اسفندماه آغاز 
داشت.  خواهد  ادامه  فروردین  پانزدهم  تا  و  شده 
تعطیل  ایام  برای  بازرس  منظور ۷50  همین  به 
ایام غیر  و ساعات غیر متعارف و 250 تیم برای 
افزود:  شده اند.وی  بسیج  اداری  ساعات  و  تعطیل 
15 اسفند ماه نیز مانوری سراسری برای نمایش 
تیم ها و اعالم اهداف آنها و همچنین دادن اطمینان 
خاطر به مردم در راستای آمادگی ارائه خدمت به 
ساعات  امسال  می شود.  برگزار  نوروزی  مسافران 
بازدید بازرسان بهداشت محیط تا 10 شب افزایش 
یافته است. همچنین بازرسی های غیر متعارف در 
ساعات مختلف شبانه روز جزو برنامه های ما قرار 
دارد.معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
بهداشت ضمن اشاره به توانایی نیروهای بهداشت 
محیط برای سنجش نمونه های کنترلی در محل 
ادامه داد: امسال تقریبا تیم های بازرسی عملیاتی 
مجهز به دستگاه پورتابل سنجش هستند. به این 
ترتیب دستگاه های سنجش بار میکروبی، می توانند 
وضعیت سالمت سطوح  مختلفی که در ارتباط با 
طبخ غذا هستند را بررسی کنند. با دستگاه های 
ترمومتر دمای غذا و برودت دستگاه های سرد کننده 
کنترل  و  روغن   TTM دستگاه  می شود.  کنترل 
نمک نیز میزان مصرف این دو ماده غذایی را در 
قنادی ها، فست فودها و نانوایی ها مشخص می کنند. 
همچنین وضعیت مصرف جوش شیرین در نان های 
سنتی جزو وظایف نیروهای بهداشت محیط قرار 
دارد.به گفته فرهادی، اماکن حساس بین راهی مانند 
مجتمع های پذیرایی، هتل ها و متل ها پانسیون ها، 
مکان های گردشگری، پمپ بنزین ها، نمازخانه ها، 
سرویس های بهداشتی، پارک ها، شیرینی فروشی ها، 
لبنی،  محصوالت  فروشگاه های  و  فروشی  اغذیه 
و  قطار  ایستگاه های  آبی،  پارک های  و  استخرها 
ترمینال های اتوبوسرانی و امثال این نقاط از سوی 

کارشناسان بهداشت محیط نظارت می شود.
وزارت  کار  و  محیط  سالمت  مرکز  فنی  معاون 
بهداشت همچنین تاکید کرد که مردم می توانند 
در تمام طول روز، ایام تعطیل و غیر تعطیل ضمن 
تماس با شماره تلفن 190، شکایات خود را در زمینه 

تخلفات بهداشتی گزارش کنند. 

خبرخبر

در  اینکه  به  اشاره  با  انتظامی  نیروی  فرمانده 
تعارفی  کسی  با  انتخابات  امنیت  تأمین  بحث 
نداریم، گفت: اگر امنیت یک شهر یا استان در 
زمان انتخابات به مخاطره افتد، به هیچ عنوان از 

مسئولیت خود عدول نمی کنیم.
سراسری  همایش  در  دیروز  اشتری  سردار 
به  اشاره  با  کشور  انتخابات  برگزاری  مجریان 
اینکه از هم اکنون می دانم در پنج، شش حوزه 
انتخابیه درگیری داریم، اظهار کرد: البته همیشه 
در انتخابات درگیری وجود داشته که شدت آن 
فرق می کند در برخی انتخابات کشته هم داشتیم 

البته در انتخابات قبلی هیچ تلفاتی نداشتیم.
وی در ادامه افزود: ما سابقه این درگیری ها را از 
15 سال پیش در اختیار داریم و می دانیم که 
حتماً در برخی حوزه ها درگیری به وجود می آید 

که باید آن را مدیریت کنیم تا اتفاقی رخ ندهد.
سردار اشتری با بیان اینکه نیروی انتظامی در 
همچنین  و  امنیت  تأمین  وظیفه  دو  انتخابات 
بانک  کرد:  اظهار  دارد،  را  استعالمات  به  پاسخ 
اطالعاتی خوبی در نیروی انتظامی فراهم شده 
و ما هم سعی می کنیم اطالعات خود را به روز 
کنیم تا با سرعت و دقت کافی پاسخ استعالمات 
نامزدهای  استعالمات  به  پاسخ  البته  بدهیم.  را 

تا  کردیم  تفویض  شهرستان ها  به  را  شوراها 
پاسخ به استعالمات با احتیاط و دقت بیشتری 
انجام شود. چون تعداد استعالم ها زیاد است و 
ما نمی توانیم همه استعالم ها را در مرکز بررسی 

کنیم.  
فرمانده ناجا با بیان اینکه وظایف نیروی انتظامی 
برای تأمین امنیت انتخابات را به قبل، حین اجرا 
تقسیم کرده ایم، خاطرنشان  انتخابات  از  بعد  و 
کرد: هر اقدامی که برای تأمین نظم و آرامش 
می دهیم.  انجام  را  باشد  الزم  انتخابات  از  قبل 
حتی به شوراهای تأمین هم اعالم کرده ایم اگر 
ممکن است اجرای یک حکم قضایی و قانونی در 
مقطع انتخابات اجرا نشود. ما تهدیدها و چالش ها 

را رصد کرده ایم و بر اساس آن تدبیر می کنیم.
وی تأکید کرد: امروز در حوزه امنیتی در مرزها 
وضعیت ما خیلی خوب است ولی ممکن است 
در ایام انتخابات در مرزها تحرکاتی انجام شود و 
ما هم باید حتماً قدرت پیشگیری و مقابله خود 
مراسم  برای  باشیم.  هوشیار  و  داده  افزایش  را 
22 بهمن هم اخباری به دست ما رسید که بر 
هیچ  خوشبختانه  پیش دستانه  اقدامات  اساس 
اتفاقی نیفتاد. ولی به هر حال باید فرض را بر 
این بگذاریم که ممکن است اقداماتی انجام شود.

فرمانده ناجا در ادامه گفت: ما بهتر از گذشته 
هستیم  انتخابات  آرامش  و  امنیت  آماده حفظ 
و تعداد نیروهای خود را نیز مشخص کرده ایم 
اگر هم کسری داشته باشیم با هماهنگی ستاد 
تأمین  از شوراهای  را جبران می کنیم.  آن  کل 
هم خواسته ایم که تعداد نیروهای الزم را به ما 

اعالم کنند.
تعطیلی  دلیل  به  اکنون  کرد:  خاطرنشان  وی 
برخی کارخانه ها و موسسات اعتباری، تجمعاتی 
انجام می شود که تعداد آنها برخی روزها بین 20 
تا 30 تجمع است که باید این تجمعات خوب 
همه  در  که  نیست  هم  نیازی  شود.  مدیریت 
موارد با تجمع کنندگان برخورد شود. بلکه باید 
این تجمع ها مدیریت شود. زیرا وقوع یک اتفاق 
در شهرستان می تواند بازتاب ملی و بین المللی 

داشته باشد. البته تکلیف تجمع هایی که به بستن 
راه ها یا حمله به مراکز منجر می شود جدا است.

وی در حوزه آسیب های اجتماعی نیز تصریح کرد: 
در بعضی جاها باید اقتدار داشت و اگر الزم باشد 
آخر  ما چهارشنبه  مثاًل  بگیرد.  برخورد صورت 
سال اراذل شناسنامه دار را جمع آوری می کنیم 
و آنها را در یک مکان تا صبح نگهداری کرده 
و امکانات الزم را به آنها می دهیم. افراد آسیب زا 

حتماً باید در چنین مقاطعی در اختیار باشند.
سردار اشتری همچنین با اشاره به اینکه تأمین 
امنیت صندوق های سیار نیز بسیار مهم است، 
دستگاه  که  است  این  ما  پیشنهاد  کرد:  اظهار 
GPS به صندوق ها نصب شود زیرا در برخی 
موارد در میان راه صندوق ها به سرقت رفته یا به 

آتش کشیده شده است.

فرمانده ناجا:

 در تأمین امنیت انتخابات با کسی تعارفی نداریم     
پیشنهاد پلیس برای نصب GPS به صندوق های رأی

فوق تخصص بیماری های گوارش با اشاره به 
کودکان  در  چرب  کبد  به  ابتال  آمار  افزایش 
بازی های  و  تحرک  نوجوانان گفت: کاهش  و 

کامپیوتری عمده دلیل این مشکل است.
عوارض  اینکه  بیان  با  کاظمی  امیرحسین 
ریزی  خون  از  است  ممکن  کبد  بیماری 
گوارشی شروع شود تا تجمع مایع در شکم و 
نهایتا فرد به سمت کمای کبدی پیش برود، 
افزود: در حالت کمای کبدی بیمار در لیست 

انتظار پیوند کبد قرار می گیرد.
فردی  برای  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
که در سونوگرافی تشخیص کبد چرب برایش 

داده شده ولی آنزیم های کبدی او باال نیست، 
چه نظری دارید؟، گفت: اگر آنزیم ها باال باشد 
به معنای التهاب کبد است. این بیمار سالیانه 
باید سونوگرافی و اندازه آنزیم های کبدی وی 
کنترل شود. همچنین به تغذیه و تحرک بدنی 

هم توجه کند.
برنامه  بیماری های گوارش در   فوق تخصص 
زمان  از  شد:  یادآور  سالمت  رادیویی  شبکه 
شروع بیماری کبد چرب تا ایجاد عارضه 20تا 
15 سال زمان می برد. در بزرگساالن بیماری 
بیماری  مانند  بیماری هایی  همراه  کبد چرب 
مغز  عروقی  حوادث  و  عروقی  و  قلبی  های 

است  دلیل خواصی  به  این همراهی،  و  است 
که چربی دارد که هم در کبد خودش را نشان 
می دهد و هم باعث عوارض قلبی -عروقی و 

مغزی می شود.
همه  چرب  کبد  بیماری  این که  بیان  با  وی 
سنین را در گیر می کند، تاکید کرد: حتی در 
اطفال و نوجوانان هم دیده شده و سن خاصی 
باال  به  از 40 سال  بیماری  ریسک  اما  ندارد؛ 
بیشتر می شود. در افراد چاق و دارای اضافه 
وزن، بیماری را مدنظر قرا می دهیم. برای این 
آنزیم  گیری  اندازه  و  سونوگرافی  انجام  افراد 

های کبدی توصیه می شود.
ای  مرحله  در  چرب  کبد  اگر  افزود:  کاظمی 
که کبد التهاب دارد درمان نشود، ممکن است 
در  فیبروز  بافت  تا  بکشد  طول  سال  چندین 
بافت  تشکیل  از  قبل  تا  شود.  تشکیل  کبد 

فیبروز، بیماری قابل برگشت است.
این فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد 
در ادامه موثرترین عامل برای شستشوی کبد 
داشتن  و  تغذیه  کنترل  را  کبد  پاکسازی  یا 
شده  شناخته  عامل  افزود:  و  دانست  تحرک 

ای که بر کبد موثر باشد، نداریم. بسیاری از 
داروها وقتی استفاده می شود که آنزیم های 
کبدی باال باشد و با استفاده از آنها فقط آنزیم 
های کبدی نرمال می شوند. هیچکدام از این 

داروها روی بافت کبد اثر ندارند.
و  دارو  مصرف  با  کرد:  بیان  ادامه  در  وی 
ایجاد کرده،  بر کبد  تغییر اساسی که چربی 
از بین نمی رود. چند قلم دارو هست که در 
مبتال  افراد  در  شود  می  مصرف  خاص  افراد 
این  دیابت  و  عروقی  قلبی-  های  بیماری  به 
البته  شود.  مصرف  باید  احتیاط  با  داروها 
این داروها زمانی تجویز می شوند که نمونه 
بهتر  باشد.  شده  انجام  هم  کبد  از  برداری 
نادیده  زمینه  این  در  را  دارو  نقش  است 

بگیریم.
این فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد 
امروزه سن شیوع کبد  پایان اظهارداشت:  در 
چرب )که قبال باالی 60 سال بود( پایین آمده 
و به حدود 40 سال رسیده که الزم است افراد 
راه های پیشگیری و کنترل بیماری را آموزش 

گرفته و به ان عمل کنند.

به گفته رئیس مرکز توسعه و پیشگیری و درمان 
اعتیاد سازمان بهزیستی کشور ضمن اشاره به 
تماس های برقرار شده با خط ملی اعتیاد گفت: 
با مصرف محرک »شیشه«  تماس های مرتبط 
همچنان در صدر بوده و پس از آن »تریاک« و 
»هروئین« در رتبه های دوم و سوم تماس های 

مرتبط با این سامانه قرار گرفتند.
ماهه  آنکه در ده  بیان  ، ضمن  مجید رضازاده 
سال 95 بیش از 330 هزار نفر با سامانه تلفنی 
حدود  به  و  گرفته اند  تماس  اعتیاد  ملی  خط 
320 هزار نفر )98.32 درصد( آنها پاسخ داده  
میزان  که  حالیست  در  این  گفت:  است  شده 
تماس ها و پاسخگویی ها نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته رشد داشته به طوریکه در سال 94 
ملی  سامانه خط  با  تماس  هزار  از 310  بیش 
اعتیاد برقرار شده که به حدود 300 هزار تماس 

)98.26 درصد( پاسخ داده شده بود.
وی همچنین از راه اندازی »سیستم رصد« در 
هر  گفت:  و  داد  خبر  اعتیاد  ملی  سامانه خط 
دهیم  افزایش  را  پاسخگویی ها  بتوانیم  چقدر 
شاهد کاهش پشت نوبتی ها خواهیم بود و در 
سال جاری نیز به علت نصب سیستم رصد در 
ابتدای سال جاری  از  اعتیاد  ملی  سامانه خط 
توانستیم به همکاران خود در این سامانه امکان 
رصد پشت خطی ها را بدهیم تا به این ترتیب 
آنان مدت زمان مشاوره خود را بهتر مدیریت 

کنند.

زنان بیشترین تماس گیرندگان با خط ملی 
اعتیاد 

رئیس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد 
سازمان بهزیستی کشور در خصوص جنسیت 
ماهه  ده  طی  گفت:  نیز  گیرندگان  تماس 
سال جاری به طور میانگین زنان بیش از 80 
درصد تماس ها را به خود اختصاص دادند؛ این 
گیرنده  تماس  زنان  میان  در  که  حالیست  در 
خود  آنها  درصد   5 حدود  تنها  سامانه  این  با 
اول  رتبه  در  آنها  سایر  و  بودند  کننده  مصرف 
در  و  تماس ها(  درصد   33 )حدود  همسران 
تماس ها(  درصد  )حدود 29  مادران  دوم  رتبه 
با  ادامه  در  بودند.رضازاده  کنندگان  مصرف 
سامانه  اعتیاد  ملی  سامانه خط  آنکه  بر  تاکید 
این  به  و  است  اعتیاد  از  پیشگیری  و  درمان 
کنندگان  مصرف  از  بیش  سالم  افراد  ترتیب 
بیشترین  در خصوص  می گیرند،  تماس  آن  با 
سامانه  این  با  شده  مطرح  مشکالت  و  مسائل 
درمانی،  خدمات  در خصوص  راهنمایی  گفت: 
اقامتی میان مدت،  درخواست ارجاع به مراکز 
تماس جهت دستگیری افراد مبتال به اعتیاد به 
دلیل ایجاد مشکالت متعدد ناشی از مصرف مواد 
مخدر و یا محرک توسط خانواده و یا آشنایان 
آنان و همچنین آگاهی رسانی در خصوص نحوه 
اطالع رسانی و راضی کردن فرد مصرف کننده 
برای مراجعه به درمان از بیشترین مسائل مطرح 

شده با خط ملی اعتیاد بوده اند.

95 درصد مردان تماس گیرنده با خط 
ملی اعتیاد خود مصرف کننده هستند 

درمان  و  پیشگیری  توسعه،  مرکز  رئیس 
همچنین  کشور  بهزیستی  سازمان  اعتیاد 
تماس های  درصد   40 حدود  کرد:  اظهار 
مراکز  به  اعتیاد  ملی  خط  با  شده  برقرار 
در  این  می شوند  داده  ارجاع  درمانی 
پیگیری  قابلیت  سامانه  این  که  حالیست 
یکطرفه  تماس ها  این  زیرا  ندارد  را  تماس ها 
بوده و افراد به علت بی اعتمادی های موجود 
پرهیز  خود  اطالعات  گذاشتن  اختیار  در  از 
آنها  از  بسیاری  معمول  طور  به  اما  می کنند 
می گیرند.رضازاده  تماس  سامانه  با  مجددا 
 20 مردان حدود  کرد:  همچنین خاطرنشان 
اعتیاد  ملی  خط  با  گیرندگان  تماس  درصد 
هستند این در حالیست که حدود 95 درصد 

آنان خود مصرف کننده اند.

۳0 تا 40 ساله ها بیشترین تماس گیرندگان 
با خط اعتیاد 

وی در خصوص گروه سنی تماس گیرندگان با 
این سامانه اظهار کرد: گروه سنی 30 تا 40 سال 
بیشترین تماس ها را با این سامانه برقرار می کنند.

تماس های مرتبط
 با شیشه در صدر تماس ها

درمان  و  پیشگیری  توسعه،  مرکز  رئیس 
بیان  ضمن  کشور  بهزیستی  سازمان  اعتیاد 
با حدود 45  با شیشه  آنکه تماس های مرتبط 
درصد تماس ها در صدر تماس های برقرار شده 
هروئین  و  تریاک  و سپس  بوده  سامانه  این  با 
به  است  گرفته  قرار  آن  بعدی  رتبه های  در 
مصرف  افزایش  معنای  به  این  گفت:  ایسنا  
شیشه نیست بلکه به معنای نگرانی خانواده ها 
سایر  یا  و  مواد  این  به  فرزندانشان  گرایش  از 

نگرانی های موجود است.

فوق تخصص بیماری های گوارش عنوان کرد؛

افزایش آمار ابتال به کبد چرب در کودکان

با تشریح آخرین آمارهای خط ملی اعتیاد اعالم شد

»شیشه« همچنان در صدر تماس ها با خط اعتیاد

هزار   94 جذب  از  سوادآموزی  نهضت  سازمان  رئیس 
 95 درسال  سوادآموزی  برنامه های  در  بی سواد  اولیای 
اعضای  مشترک  گردهمایی  در  باقرزاده  خبرداد.علی 
در  که  وپرورش  آموزش  کل  مدیران  و  معاونان  شورای 
درابتدای  اظهارکرد:  برگزارشد،  باهنر  شهید  اردوگاه 
امسال هدف گذاری برای جذب 420 هزار بی سواد را در 
دستور کار سازمان بود که با همکاری استان ها تا کنون 
برنامه  پوشش  را تحت  بی سواد  هزار  ایم 4۷6  توانسته 
های سوادآموزی سازمان قراردهیم که رشد 13 درصدی 

در این بخش را نشان می دهد.
وی افزود: در برخی استان ها عملکرد بخش سوادآموزی 
یزد  استان  میان  دراین  که  بوده  درصد   105 باالی 

بیشترین عملکرد را داشته است.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی به تحلیل آماری جذب 
بی  و 300   داد: 21 هزار  ادامه  و  پرداخت  سوادآموزان 
سواد دارای سن زیر 19 سال، نرخ جذب 6 ساله ها 9۷ و 

درکل دوره ابتدایی 9۷.83 درصد است.
وزارت  عمومی  روابط  و  رسانی  اطالع  مرکز  گزارش  به 
معلوالن جسمی  آموزش  به  باقرزاده  پرورش،  و  آموزش 
و  هزار   ۷ کنون  تا  وگفت:  کرد  اشاره  سواد  بی  حرکتی 
سوادآموزی  های  برنامه  پوشش  تحت  معلول   600

قرارگرفته اند که 5500 نفر آنها بی سواد مطلق بودند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با تشریح اقدامات 
این پلیس برای جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر 
در شهر تهران گفت : از ابتدای سال جاری تا کنون طی 52 
مرحله، 13 هزار و 421 نفر معتاد متجاهر مرد از مناطق 
آلوده شهر تهران، جمع آوری و به مراکز ترک اعتیاد مجاز 
تحویل داده شدند.سردار محمد مسعود زاهدیان در تشریح 
اقدامات پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در خصوص جمع 
آوری معتادان متجاهر،  اظهار کرد : جمع آوری و پاکسازی 
از  یکی  متجاهر  معتادان  لوث  از  تهران  آلوده شهر  نقاط 
اولویت های اصلی این پلیس است.وی افزود : با توجه به 
درمان  و  نگهداری  راستای  در  ایجاده شده  ظرفیت های 
معتادان متجاهر، از ابتدای سال جاری تا کنون طی 52 
مرحله، 13 هزار و 421 نفر معتاد متجاهر مرد از مناطق 
آلوده شهر جمع آوری و به مراکز ترک اعتیاد مجاز تحویل 

داده شدند.
از  داد:  ادامه  ناجا  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس 
اعتیاد  نفر در مراکز ترک  این تعداد معتاد، 8439  میان 
پذیرش و 4249 نفر از این افراد به علت داشتن بیماری 
های مختلف پاالیش شدند.سردار زاهدیان مطرح کرد: از 
مجموع معتادان جمع آوری شده بیش از 4 هزار نفر توسط 
سر کالنتری هفتم با اولویت قرار دادن » میدان شوش«، 
»محله هرندی«  و خیابان های اطراف ، جمع آوری شدند.

پیش  گفت:  ایران  نادر  های  بیماری  بنیاد  مدیرعامل 
بینی می شود در زمان حاضر یک میلیون و 200 هزار 
بیمار نادر در کشور بسر می برند که امیدواریم تمام این 

بیماران شناسایی شوند.
بین  همایش  هشتمین  خبری  نشست  در  داودیان  علی 
المللی روز جهانی بیماری های نادر افزود: از این شمار 
بنیاد  در  و  اند  شده  شناسایی  که  تن  هزار   50 بیمار، 
به  بنیاد  این  از خدمات  دارند  پرونده  نادر  های  بیماری 

رایگان، بهره مند هستند.
داودیان ادامه داد: امروز ما 140 تا 150 هزار بیمار نادر 
بیماری  با  انجمن های فعال در رابطه  ثبت شده توسط 
یک  که  است  این  ما  بینی  پیش  اما  داریم  نادر  های 

میلیون و 200 هزار بیمار نادر در کشور داریم.
وی همچنین به این نکته هم اشاره کرد که در ایران، 58 
نوع بیماری نادر در کشور شناسایی شده است . بیمارانی 
اند  ، کارت دریافت کرده  نادر  بیماری های  بنیاد  از  که 
خدمات رایگان می گیرند اما کسانی که کارت نگرفته اند 

از بنیاد خدماتی نمی گیرند.
درباره  انجمن   28 ایران  در  کرد:  خاطرنشان   ، داودیان 
ایمنی بدن و  نادر مانند ای ال اس، نقص  بیماری های 
آلوپسی و دیگر بیماری های نادر تشکیل شده است که 

هر یک از این انجمن ها چهار تا پنج هزار عضو دارد.

در بیسواد اولیای هزار 94 جذب
برنامههایسوادآموزی

جمعآوری13هزارمعتادمتجاهردر
تهراندرسال95

یکمیلیونو200هزاربیمارنادردر
کشوربسرمیبرند
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آگهی
به طرفیت خوانده صابر کاظمی دیجوجین  دادخواستی  امیر وطن خواه  خواهان 
به خواسته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 608 مجتمع شماره 13 شورای حل اختالف شهر تهران واقع در تهران- 
میدان دروازه شمیران- خیابان فخر آباد- جنب مسجد فخرآباد- شهرداری منطقه 
13 ارجاع و به کالسه 9509980915۷0261۷ ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  تعیین شده  و ساعت 10/00  آن 96/1/20 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/141057 دبیر شعبه ۶08 مجتمع شماره 1۳ شورای حل اختالف تهران 

دادنامه 
پرونده کالسه 9509980216300569 شعبه 263 دادگاه خانواده مجتمع قضایی 

خانواده 2 )ونک( تهران تصمیم نهایی شماره 95099۷0216301321 
آقای شروین جوان موالئی  با وکالت  فرامرز جوانرودی فرزند علی  آقای  خواهان: 

فرزند یعقوب و آقای جهانگیر استدآبادی فرزند اسد 
خوانده: خانم جین مریم چپ من

خواسته: صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج 
رای دادگاه 

در خصوص دعوای فرامرز جوانرودی با وکالت جهانگیر استدآبادی و شروین جوان 
موالئی به طرفیت خانم جین مریم چپ من به خواسته صدور گواهی عدم امکان 
سازش. نظر به کپی سند اراده شده از سوی وکالی خواهان رابطه زوجیت دائمی 
زندگی مشترک  تداوم  در  داوران  و تالش  دادگاه  است. مساعی  محرز  متداعیین 
موثر واقع نگردید قبال طی دادنامه شماره 91099۷0216300628 موضوع پرونده 
کالسه 901628 صادره از این شعبه گواهی عدم امکان سازش بین زوجین اصدار 
یافته ولی در موعد قانونی  جهت ثبت به دفترخانه طالق ارائه نشده است مدارکی 
در مورد حقوق مالی خوانده در پرونده نمی باشد فلذا پرونده در حقوق ناشی از 
زوجیت مفتوح می باشد بین زوجین فرزند مشترکی نمی باشد و خوانده در مورد 
خواسته خواهان ایراد و دفاعی ننموده است با این اوصاف خواسته خواهان ثابت 
تشخیص و دادگاه مستندا به ماده 1133 قانون مدنی و 26 و 29 قانون حمایت 
امکان سازش بین زوجین جهت ثبت طالق رجعی صادر و  خانواده گواهی عدم 
اعالم می نماید. رای صادره غیابی ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه و 20 روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران و 
20 روز بعد از آن قابل فرجام در دیوان عالی کشور می باشد و اعتبار این رای 3 

ماه از تاریخ قطعیت آن می باشد. 
110/141055 رئیس شعبه 2۶۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی خانواده 2 تهران 

آگهی
عمران  عرش  شرکت  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  زاده  قلی  حسین  خواهان 
پارس اراک با مدیریت عباس غالمی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه 
به شعبه 608 مجتمع  نموده که جهت رسیدگی  تهران  های عمومی شهرستان 
شماره 13 شورای حل اختالف شهر تهران واقع در تهران- میدان دروازه شمیران- 
کالسه  به  و  منطقه13ارجاع  فخرآباد-شهرداری  مسجد  جنب  آباد-  فخر  خیابان 
9509980915۷02256 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/1/20 و ساعت 
9/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
110/14105۶ دبیر شعبه ۶08 مجتمع شماره 1۳ شورای حل اختالف تهران 

حصر وراثت 
تقدیمی  دادخواست  مطابق   2۷38 شناسنامه  شماره  به  صفری  اسماعیل  آقای 
و  نموده  وراثت  این شعبه درخواست گواهی حصر  از  به کالسه 950992/354  
چنین توضیح داده که شادروان محمد ولی صفری شماره شناسنامه 39 در تاریخ 
95/3/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
با  نسبت  تهران-  از  صادره   -1353 ت.ت   -2۷38 ش.ش  صفری-  1-اسماعیل 

متوفی فرزند 
2-محسن صفری- ش.ش 4809- ت.ت 1356- صادره از تهران- نسبت با متوفی 

فرزند 
3-زهرا صفری- ش.ش 3926- ت.ت 1338- صادره از تهران- نسبت با متوفی 

فرزند 
4-عزت صفری- ش.ش 2813- ت.ت 1340- صادره از تهران- نسبت با متوفی 

فرزند 
5-معصومه صفری- ش.ش 4160- ت.ت 1342- صادره از تهران- نسبت با متوفی 

فرزند 
متوفی  با  نسبت  تهران-  از  6-فریبا صفری- ش.ش 233- ت.ت 1345- صادره 

فرزند 
۷-فرزانه صفری- ش.ش 3594- ت.ت 1346- صادره از تهران- نسبت با متوفی 

فرزند 
متوفی  با  تهران- نسبت  از  8-آذر صفری- ش.ش 3012- ت.ت 1349- صادره 

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

مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
110/1410۶0 رئیس شعبه ۳54 شورای حل اختالف مجتمع شماره8 تهران

 آگهی مزایده اموال منقول – نوبت دوم
در  مطروحه  اجرائی کالسه 950150  پرونده  موضوع  اجرائیه صادره  دو  بموجب 
به  زارع دیکچه محکوم  آقای مجید  ناصح-پارس  علیه شرکت  این شعبه محکوم 
آقای  له  اصل خواسته در حق محکوم  بابت  ریال  مبلغ 134/98۷/662  پرداخت 
حسن مهدی پور و پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال به عنوان نیم عشر دولتی در 
حق صندوق دولت می باشد محکوم له جهت استیفا طلب خود مبادرت به معرفی 
اموال منقول متعلق به شرکت محکوم علیه نموده که این اجرا اقدام به توقیف و 
ارزیابی آن توسط کارشناس رسمی دادگستری نموده و به شرح ذیل مبادرت به 

فروش می نماید.
مشخصات اموال توقیف شده:1.یک دستگاه چرخ گوشت 200 میلی لیتری 2.یک 

دستگاه سوسیس و کالباس بر 200 لیتری می باشد.
نظریه کارشناسی:با توجه به استعالم از بازار کنونی و تحقیق و تفحص از صنوف 
مرتبط و درصد استهالک و مستعمل بودن و عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارزش ریالی 
چرخ گوشت 200 میلی لیتری مبلغ 100/000/000 ریال و دستگاه سوسیس و 
کالباس بر 200 میلی لیتری توقیف شده معادل مبلغ 60/000/000 ریال جمعا به 

مبلغ 160/000/000 ریال جهت مزایده برآورد و ارزیابی میگردد.
الی   11 ساعت  از   1395/12/25 مورخ  در  مزایده  وقت  فوق  مراتب  به  توجه  با 
11:30 صبح تعیین و محل برگزاری مزایده دفتر اجرای احکام مدنی شعبه 214 
مجتمع قضایی شهید مفتح تهران واقع در تهران شهرزیبا خیابان مخابرات پشت 
کانون اصالح و تربیت میباشد کسانیکه در جلسه مزایده باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند برنده مزایده شناخته میشوند و فی المجلس ده درصد قیمت پیشنهادی از 
برنده مزایده اخذ و بحساب سپرده دادگستری مجتمع نزد بانک ملی ایران واریز 
میگردد و خریدار موظف است باقیمانده ثمن مورد مزایده را ظرف یک ماه پرداخت 
نماید در غیر این صورت بدوا هزینه های انجام شده از سپرده اخذ و الباقی بنفع 
اجرای  بدفتر  مزایده  موعد  از  قبل  روز   5 میتوانند  طالبین  میگردد  ضبط  دولت 
بازدید  تا موجبات  مراجعه  مفتح  احکام مدنی شعبه 214 مجتمع قضایی شهید 

از ملک فراهم گردد.
110/142704 دادورز اجرای احکام شعبه 214 دادگاه عمومی تهران  

آگهی مفقودی
کارت دانشجوئی اینجانب محسن مولوی وردنجانی فرزند قاسم به شماره دانشجویی 
94123838 مقطع کارشناسی رشته مهندسی برق ت.ت 13۷4 شماره شناسنامه 
46105165۷8 دانشگاه علم و فناوری مازندران )بهشهر( صادره از شهرکرد مفقود 

گردیده، فاقد اعتبار است.
بهشهر

دادنامه 
حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه    9509986630100266 کالسه  پرونده 
  95099۷6630100506 شماره  نهایی  تصمیم  پلدختر  شهرستان  دادگستری 
خواهان: آقای احمد احمدی فرزند محمد به وکالت آقای افشار پیری فرزند شیخی  
به نشانی لرستان –پلدخترخ امام )ره( روبروی بانک تجارت طبقه دوم –خوانده 
چهارراه  کیانی  خ  تهران خ سبالن  نشانی  به  یوسف  فرزند  رشنوزاده  الهام  :خانم 

شیرخدا –خواسته :توقیف عملیات اجرایی
 رای دادگاه : در خصوص دادخواست آقای احمد احمدی فرزند محمد با وکالت آقای 
افشار پیری بطرفیت خانم الهام رشنوزاده فرزند یوسف به خواسته تقاضای توقیف 
عملیات اجرایی پرونده کالسه 940190 اعتراض ثالث در رسیدگی مبنی بر رفع 
توقیف خودرو وکیل خواهان توضیح داده که حکمی بر علیه خوانده ردیف دوم از 
شعبه اول حقوقی پلدختر صادر گردیده و محکوم به پرداخت 19میلیون تومان شده 
است لکن خودرو متعلق به موکلم به شماره پالک 99۷ ب 29 ایران 88 در قبال 
بدهکاری وی توقیف کرده اند در حالی که خودرو را در مورخه 94/09/02 که بصورت 
تصادفی بوده خریداری و مبلغ حداقل 15 میلیون تومان هزینه تعمیرات نموده که 
فاکتورها موجود می باشد و در مورخه 94/12/26 نیز بیمه صادر گردیده کلیه اسناد 
و مدارک خودرو در ید موکلم نمی باشد حالیه بانک با علم و اطالع که خودرو در ید 
موکلم بوده اقدام به توقیف آن نموده است لذا با توجه به مالکیت و تصرفات موکل 
تقاضای رسیدگی مبنی بر رفع توقیف خودرو مذکور را خواستارم دادگاه با عنایت 
به جامع اوراق و محتویات پرونده و به دلیل ذیل 1- رونوشت مصدق مبایعه نامه 
دوم  ردیف  و خوانده  بین خواهان  ما  فی  معامله  انجام  بر  مبنی  مورخ 94/09/02 
2-مالحظه بیمه نامه مورخ 94/12/26 که به نام خواهان صادر گردیده است 3-و 
اینکه با مالحظه پرونده کالسه 930265 )پرونده اجرای احکام ( حسب صورت جلسه 
مورخ 94/۷/2۷ مامورین اجرای احکام خانم الهام رشنوزاده اموال بالمعارض جهت 
توقیف نداشته و در مورخه 94/08/04 با توجه به اینکه از محکوم علیه )خانم الهام 
رشنوزاده (مالی بدست نیامده وکیل خواهان در پرونده مذکور تقاضای جلب محکوم 
علیه نموده است که داللت بر قوع معامله قبل از توقیف دارد و محرز می باشدکه  
خواهان مالک خودرو بوده و توقیف آن در حقیقت توقیف مال غیر محسوب می شود 
خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و 
ماده 14۷ قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف از خودرو به شماره پالک 
99۷ ب 29ایران 88 صادر و اعالم می نماید رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول 
حضوری ظرف بیست روز ازپس ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان 
لرستان می باشد ولی رای صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی محسوب ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل 

تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد.
دادرس شعبه اول حقوقی پلدختر –کرم رشنود. 

دادنامه
شهر  دو  کیفری  101دادگاه  شعبه   9509988464300231 کالسه  پرونده 

جوانرود)101 جزایی سلبق( تصمیم نهایی شماره 95099۷8461301045
شاکی : آقای منصور شفیعی فرزند محمد به نشانی –جوانرود فاز2 فرهنگیان کوی 

شیالن09189362040
متهمین : 1-آقای محفوظ خوسه فرزند محمود 2-آقای نعمت محمدی همگی به 

نشانی جوانرود کوی روبروی دادگستری منزل ابراهیم
اتهام ها:1.جعل یک فقره چک به شماره سریال 12-1۷3105/5229

2.مشارکت دراستفاده ازسند مجعول وکالهبرداری به مبلغ 22 میلیون ریال
رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقایان1-نعمت محمدی دائر بر جعل یک فقره  چک به شماره 
12-9225/5013۷1 بعهده بانک ملی،مشارکت در استفاده از سندمجعول،مشارکت 
درکالهبرداری به میزان بیست ودومیلیون ریال2-محفوظ خوسه دائر برمشارکت 
به میزان بیست ودومیلیون  ازسند مجعول ومشارکت در کالهبرداری  دراستفاده 
ریال دادگاه باعنایت به اوراق پرونده خصوصا شکایت شاکی،اظهارات شهود تعرفه 
شده از سوی شاکی ،پاسخ استعالم واصله ازبانک ملی مرکزی ،گواهی مسروقه بودن 
چک مجعول،عدم حضور متهمین در تمامی مراحل دادرسی ومتن کیفرخواست 
صادره از دادسرای عمومی وانقالب جوانرود بزه انتسابی برمتهمین موصوف محزر 
است ومستند به مواد523و526و535 ازقانون مجازات اسالمی مصوب سال 13۷5 
ومواد 125و134 ازقانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392 وماده یک ازقانون 
ارتشاء اختالس وکالهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت  تشدید مرتکبین 
نظام  متهم ردیف اول را به اتهام جعل به تحمل سه سال حبس تعزیری وبه اتهام 
اتهام کالهبرداری  وبه  تعزیری  به تحمل سه سال حبس  از سندمجعول  استفاده 
به تحمل هفت سال حبس تعریزی وردمال به میزان بیست ودو میلیون ریال به 
شاکی ومعادل مبلغ مذکور جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید 
حبس  سال  سه  تحمل  به  ازسندمجعول  استفاده  اتهام  به  را  دوم  ردیف  ومتهم 
تعزیری وبه اتهام کالهبرداری به تحمل هفت سال حبس تعزیری و رد مال مبلغ 
بیست ودومیلیون ریال به مال باخته ومبلغ بیست ودو میلیون ریال جزای نقدی 
نماید مبلغ رد مال ذکر شده بصورت مساوی  به نفع صندوق دولت محکوم می 
وبه میزان بیست ودومیلیون ریال توسط هردو متهم پرداخت می شود رای صادره 
غیابی محسوب وظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه میباشد وبا 
انقضای مهلت واخواهی ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر درمحاکم تجدید 

نظراستان کرمانشاه میباشد.

رونوشت برابر اصل و  اداریست مدیر دفتر شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان 
جوانرود)101 جزایی سابق(- اسعد محمد

رئیس دادگستری ودادرس علی البدل شعبه 101 دادگاه کیفری
 دو جوانرود –خسرو آبادی

متن آگهی
خواهان آقای مجید بیرانوند با وکالت خانم پروین بیرانوند دادخواستی به طرفیت 
خوانده آقای غالمعلی کیانفر به خواسته مطالبه خسارت تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1۷ شورای حل اختالف 
گرشاسبی  شهید  خیابان  مطهری  خیابان  آباد  خرم  شهرستان  خانواده  مجتمع 
)خیابان جنب کارخانه یخ ( و به کالسه 9509986656۷00169 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1396/01/16 ساعت 10:30تعیین شده است مفاد دادخواست 
به  خوانده  الزام  بر  حکم  تقاضای صدور  خواهان  که  گردد  می  اعالم  شرح  بدین 
ایران 854 ط 92  به شماره شهربانی  پراید  به خودروی  وارده  پرداخت خسارت 
ناشی از برخورد خودروی خوانده )سمند به شماره پالک 24 ایران 395 م 66 (

طبق تامین دلیل به مبلغ 5/000/000 تومان و کارکرد خودرو پراید )به مدت 20 
روز هر روز 10 ساعت و به ازای هر ساعت 4000 تومان ( مقوم به 800/000 تومان 
به انضمام کلیه خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از زمان 
تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم مقوم به 5/800/000 تومان نموده است و به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
از نشر  یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد و در غیر اینصورت غیابا اتخاذ تصمیم می گردد. 
دبیر شعبه 17 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد –هنگامه صادقی 

نوبت دوم
هیات موضوع 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 
ماهرو  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نظرآباد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
ساختمان  باب  یک  1444درششدانگ  شناسنامه  بشماره  فرزندصفرعلی  گرمان  
صالح  واقع  36اصلی  پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  مساحت22۷/90مترمربع  به 
آبادخریداری از مالک رسمی آقای عطااله کوه فرصفحه1۷۷دفتر2۷۷ 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

آگهی احضار متهم 
با توجه به اینکه در پرونده کالسه 951040661100۷592 آقای امید امانی چگنی 
فرزند ایرج به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و حبس غیر قانونی از سوی شعبه 
اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد تحت تعقیب کیفری میباشد و به 
علت معلوم نبودن آدرس محل اقامت ابالغ اوراق قضایی )احضاریه ( به نامبردگان 
ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 1۷4 ق آ د ک به متهمان ذکر 
بازپرسی  اول  انتشارآگهی در شعبه  از  ماه  تا ظرف مدت یک  ابالغ میگردد  شده 
دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد به آدرس دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد 
واقع در گلدشت شرقی خیابان ایران زمین نرسیده به میدان آرش کمانگیر جهت 
پاسخگویی به اتهام اعالم شده حاضر گردند در صورت عدم حضور پس از یک ماه 

از تاریخ انتشار آگهی تصمیمات قضایی مقتضی اعمال خواهد شد. 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد –ایرج حسنوند .

این مواد را به ماست اضافه نکنید

سبب  ماست  با  آن ها  ترکیب  که  هستند  غذایی  مواد  از  برخی 
کردن  اضافه  از  باید  و  نیست  خوشایند  که  می شود  تغییراتی 
جلوگیری  می زنند،  هم  به  را  ماست  ترکیب  که  موادی  چنین 

کرد.
را  میوه  و  ماست  ترکیب  و  طعم دار  ماست های  افراد  برخی 

و مصرف می کنند. می پسندند 
اما گاهی اوقات اضافه کردن برخی مواد به ماست عالوه بر اینکه 
طعم مطلوب ماست را تغییر می دهد، فواید آن را کاهش می دهد 

و کالری آن را زیاد می کند.
کردن  خوش طعم  برای  افراد  از  بسیاری  که  موادی  از  برخی 
حجم  آنکه  با  و  است  قند  حاوی  می کنند  اضافه  آن  به  ماست 
اینجا به مواد غذایی  انرژی زا است. در  اما پرکالری و  کمی دارد 

اشاره می کنیم که نباید هرگز آن ها را با ماست ترکیب کرد:

عسل
آنکه  بر  عالوه  ماست  به  آن  کردن  اضافه  و  است  شیرین  عسل 
ماست را شیرین می کند و کالری آن را باال می برد، باعث می شود 

که شما بیشتر ماست بخورید و پرخوری کنید.

خشک شده میوه های 
و کوچک  گول زننده  میوه های خشک شده  ظاهر  و  آنکه حجم  با 
خوردن  با  و  هستند  باالیی  کالری  و  قند  حاوی  آن ها  اما  است 
کردن  اضافه  و  می آورد  بدست  زیادی  انرژی  فرد  آن ها  از  کمی 
بدن می شود  در  انرژی  و  کالری  تجمع  به  منجر  ماست  به  آن ها 
که در نهایت منجر به چاقی و برخی بیماری های دیگر می شود.

خشک شده  میوه های  به  نسبت  تازه  میوه های  مورد،  این  در 
می شوند. توصیه  بیشتر 

 
مغزها و آجیل ها

انرژی  که  می آیند  شمار  به  کامل  غذایی  تنهایی  به  خود  مغزها 
به  را  آن ها  اما هنگامی که  بدن می کند  وارد  را  زیادی  کالری  و 
بسیار  حجم  شوید  متوجه  آنکه  بدون  می کنید،  اضافه  ماست 
باالیی انرژی و کالری وارد بدن خود می کنید که سوخت و ساز 

بدن شما را با مشکل روبه رو می کند.

رنده شده نارگیل 
به ماست شاید  نارگیل خود حاوی قند است و اضافه کردن آن 
شما  وزن  اضافه  و  پرخوری  موجب  اما  دهد  بدست  خوبی  طعم 

می شود.

تخم کتان
باعث  آن  زیاد  و مصرف  است  پروتئین  و  فیبر  کتان حاوی  تخم 
می شود بدن نتواند آن را به خوبی هضم کند و بیشتر مواد مفید 

موجود در آن بدون اینکه به بدن جذب شود دفع شود.
برخی افراد به این علت که دانه های تخم کتان ریز است، مقادیر 

زیادی از آن را به ماست اضافه می کنند که نادرست است.
منبع: جام جم

نسخه طب سنتی برای رفع 
خشکی پوست 

شدن  کم  دلیل  به  اکثرا  بدن  پوست  خشکی 
رطوبت زیر جلدی بر عضو پوست بروز می کند .

 یک متخصص طب سنتی گفت: »خشکی پوست 
بدن اکثرا به دلیل کم شدن رطوبت زیر جلدی و 
در اصطالح طب سنتی، غلبه خلط سرد و خشک 

بر عضو پوست بروز می کند.«
گفت:  سنتی  طب  متخصص  شیربیگی،  دکتر 
شدن  کم  دلیل  به  اکثرا  بدن  پوست  »خشکی 
رطوبت زیر جلدی و در اصطالح طب سنتی، غلبه 
خلط سرد و خشک بر عضو پوست بروز می کند 
و با توجه به سرد و خشک بودن مزاج فصل پاییز، 

شیوع خشکی پوست در این فصل بیشتر است.«
 وی در ادامه افزود: »اگر خشکی پوست با افزایش 
نواحی خشک  معموال  باشد،  همراه  بدنی  حرارت 
بدن دچار خارش می شود. البته در قسمت هایی 
از بدن مثل پاشنه و ساق پاخشکی پوست ممکن 
است به دلیل استمرار تماس این ناحیه از بدن با 
جسم سخت نیز ایجاد شود. ضمن اینکه کسانی 
که دچار خشکی پوست هستند، باید از استحمام 
و  حمام  از  بعد  و  کنند  امتناع  داغ  بسیار  آب  با 
خشک کردن آب بدن به وسیله حوله، زمانی که 
پوست بدن نمناک است، سطح آن را با استفاده از 

روغن های مرطوب کننده چرب کنند.«
وی با اشاره بر اینکه استفاده از ترکیبات موضعی 
موثر  پوست  خشکی  کاهش  در  کننده  مرطوب 
مالیدن  سنتی،  طب  منظر  »از  گفت:   است، 
روغن های رطوبت دار مانند روغن بنفشه، روغن 
لعاب گل  بادام شیرین و همچنین  یا روغن  کدو 
به  بکاهد،  پوست  خشکی  از  تواند  می  ختمی 
خصوص اگر بالفاصله بعد از حمام و خشک کردن 

بدن مالیده شود.«
 دکتر شیربیگی درخصوص نحوه استفاده از لعاب 
گفت:  خشکی  رفع  در  آن  فواید  و  ختمی  گل 
بعد  مکرر  طور  به  ختمی  گل  لعاب  از  »استفاده 
از حمام می تواند باعث رطوبت بخشی به پوست 
لعاب ختمی،  تهیه  برای  آن شود.  لطافت  و  بدن 
لیوان آب،  دو  را در  قاشق غذاخوری گل  باید 2 
برای 5 دقیقه جوشاند تا لعابدار شود. سپس آن 
را صاف کرده و بعد از شستن بدن در حمام، 15 
دقیقه روی ناحیه خارش دار یا کل پوست دست 
با کاردک پاک  را  پاها قرار دهید و سپس آن  یا 
بادام بمالید. این روش برای مدت  کرده و روغن 

طوالنی رطوبت را داخل پوست نگه می دارد.«
  منبع: آفتاب

سالمت و تغذیه بهداشت و سالمت

و  تغییر  حال  در  روز  هر  که  مدنی  جامعه  در 
هنوز  وقتی  است،  تکامل  و  بهسازی  و  پیشرفت 
پای مسائل قدیمی می لنگد و عالج و راه درمانی 
جامعه  اقتصاددانان،  از  هیچک  توسط  برایش 
سفیران  و  وزیران  و  معاونان  مشاوران،  شناسان، 
و ... پیدا نشده است؛ به عینه متوجهء این موضوع 
می شوی که مشکالت عدیده ای در اجتماع در 
حال بروز و ظهور است و گاه بیشتر نیز می شود 
که از نزدیک به راحتی می توانی آن ها را درک 

و لمس کنی.
پایانِی سال، اگر نخواهی هم به  این روزهای  در 
را  اجتماعی«  نابرابری  »پدیده  توانی  می  وضوح 
در جامعه مشاهده کنی و نیازی به دقت بینی و 

نازک خیالی نیست.
درصدی  چند  عدهء  آن  و  سکه  روی  یک 
و زنند  می  تکیه  دار،  مارک  های  مبل  بر   که 
 لباس های مارک دار می پوشند و خودکار مارک 
کنار می گذاریم که  را   ... و  دارند  دار در دست 
که  گنجد  نمی  جامعه  اکثریِت  تفکِر  پهنای  در 
تفاوِت خودکار چند میلیونی با خودکار چند هزار 
تومانی در چیست و این حقیقت را که با هزینهء 
خانواده  یک  نفر،  یک  یک خودکار چندمیلیونِی 

چندماِه خود را می گذراند را نادیده می گیریم.
طوفاِن  و  باد  از  هم  جامعه  متوسط  طبقهء  اما 
و  شکاف  این  و  برد  می  رنج  وضوح  به  نابرابری 

گسست، هرلحظه در حاِل عمیق تر شدن است.
در ماه اسفندی که تکاپو و تالِش مردم برای آغاز 
رستاخیزی دیگر، از خوِد طبیعت هم پر هیاهوتر 
است، عده ای فقط در حاِل تماشاکردِن مناظری 
قرار  کسوت  و  قالب  درآن  را  خود  که  هستند 

دادن، برایشان رؤیایی دست نیافتنی شده.
دستفروشِی  کناِر  در  وقتی  عیدانه  خریدهای 
انتهای  تا  برای  توانی  فرتوتی،  از  که  پیرمردی 
های  التماس  در سایهء  یا  ندارد  خیابان رسیدن 
کودکی که خریِد چند جفت جوراب را از مردم 
خودت،  از  دلت  شود؛  می  قرین  کند،  می  تمنا 
راه است و کیسه هایی  طبیعت جدیدی که در 
تا چندشب  داری،  بر دست  عیدانه  خریِد  از  که 
وجود  در  که  ای  جامعه  برای  و  گیرد  می 
و  داده  جای  هارا  آدم  قشر  این  تِک  تک  خود، 
سایهء  و  شود  می  افزوده  برآمارشان  نیز  هرروز 
 نابرابری اجتماعی را پررنگ تر می کند، افسوس

 می خوری.
بسیاری از اقصاد دانان معتقدند: زمانی که اقتصاد 
نمی تواند اشتغال مولد و پایدار ایجاد کند، به تبِع 
آن فقر و نابرابری در اجتماع گسترش می یابد و 
عده ای نیز در این میان، هشدار و انذارهایی می 
بااین سرعتی که در این مسیر  دهند که جامعه 
اجتماعی  نابرابری  انفجاِر  حال  در  است،  گرفته 

است.
کودکان کار، کودکان متکدی، کودکانی که امکان 
مدرسه رفتن ندارند، زنان سرپرست خانوار، افراد 
بیکار و ... هر لحظه در منحنِی جامعه، نشانِک رو 
به باال را انتخاب کرده و برای رسیدن به نقطهء 
و  نیستند  فروگذار  قدمی  هیچ  از  نابرابری  قلهء 
های  حوزه  در  مسئولین  یک  از  هیچ  دِل  گویا 
ذیربطی که می توانند اقداماِت شایسته ای انجام 

دهند برای این قشر نمی تپد.
هایی  شکاف  حال  در  جامعه  طبقاتِی  ساختاِر 

عمیق میاِن افراِد اجتماع شده که سرمایه داران 
هر روز بر ِملک و ُملک خویش می افزایند و افراد 

بی بضاعت بر جیِب خالی.
نابرابری،  ناشوِم  سایهء  این  از  که  پذیری  آسیب 
شود  می  باعث  گردد،  می  ملت  و  دولت  عاید 
های  بحران  با  مواجه  در  مردم  از  بسیاری  عده 
اقتصادی- اجتماعی ضعیف تر شوند و سایه ای 
فقر  گسترش  گردد،  می  مشاهده  کشور  در  که 

است تا تکثِر رفاه و عدالت.
بنیانهای اصلی  از محققان معتقدند که  »عده ای 
ذاتی  توانایی های  در  فردی  تفاوتهای  نابرابری، 
دیدگاه  است.  به سخت کوشی  تمایل  و  انگیزه  و 
بر  مبتنی  اصل،  در  نابرابری  است  معتقد  دیگر 
با  تفاوتهایی است که جامعه در رفتار و برخورد 

افراد بین آنها قائل می شود.«

مقال  این  در  آنها  دیدگاه  نوِع  و  اول  دستهء  با 
کاری نداریم و سخن با گروه دوم و نابرابری است 
که جامعه برای عده ای متحمل می شود؛ عدم 
اشتغاِل مناسب، تورم های اقتصادی باال در قباِل 
دستمزد و پرداختی های پائین، خانه به دوشی 
و اجارهء باالی مسکن، هزینه کردهای مدرسه و 
از  نااحتمالی  های  هزینه  کنار  در   ... و  دانشگاه 
قرار  جامعه  ترازوی  کفه  در  اگر  را   ... و  بیماری 
ناعدالتی  گسسِت  این  توانیم  می  چگونه  دهیم، 

را پر کنیم!

چگونه میتوانیم کودکی که پای زباله ها به دنبال 
تکه غذایی می گردد را در کنار کودکی که چند 
پیاله شیر فقط سهِم گربه های خانگِی اوست، در 
پازل جامعه کنارهم قرار دهیم و بگوییم اجتماِع 
توانایی های فردی  از عدم  به وجودآمده  حاضر، 

برای تالش و حرکت و کار کردن است.
طور  به  درجامعه  قدرت  و  ثروت  توزیع  وقتی 
واریِز  و  بودن  شغله  چند  و  یافته  افزایش  نابرابر 
تبدیل شده  عادی  امری  به  نجومی  های  حقوق 
ها  رسانه  و  اخبار  در  تازه  جزئیاتی  منتظِر  که 
حقوِق  با  آبدارچی،  یک  درکنارش،  و  هستیم 
را  خود  ماه  یک  شهر  این  در  1میلیونی،  نهایت 
برنامه ریزی می کند و نمیداند به قسط و قبوِض 
برق و آب و اجاره بهای خانه برسد یا خوراک و 
ایاب و ذهاب و  پوشاک و هزینه های مدرسه و 

... ؛چگونه می توانیم بگوئیم: تالش و انگیزه های 
فردی برای رسیدن به ثروت، کاهش یافته!

نمی  مربوطی  و  مسئول  هیچ  میان،  این  در  و 
و  توان  و  بضاعت  حد  در  من  ماه،  این  از  گوید 
 سرمایه و میز و منصبی که در اختیار دارم کاری 

می کنم کارستان.
هر کدام فقط در پشت جلساِت صبحانه ای، چند 
ارقام،  و  اعداد  از  طوماری  میان  را  تبصره  و  بند 
می گذارند و خداحافظ تا هفته و ماه و جلسه ای 
دیگر و تکراِر مکرِر گفت و شنودهای همیشگی 

که کاری را پیش نمی برد.
این  بازگوکننده  دهد،  نشان می  آمار  که  چیزی 
زیر  ایران  جمعیت  درصد   40 که  است  مطلب 
خط فقر هستند و این آمار، نشان از همان انفجار 
نابرابری اجتماعی است که به زودی صدایش بلند 

خواهد شد.
مردم،  خرید  قدرت  کاهش  و  فقر   افزایش 
هشدار  چند  با  کنارش  از  که  نیست  ای  پدیده 

از سوی مسئولین و ارائه آمار و جداول گذشت.
در  تعادل  خِط  به  رسیدن  برای  رود  می  انتظار 
جامعه، حرکتی از سوی مسئولینی که در مراکز 
رفاهی و اقتصادِی جامعه، میز و جایگاهی را به 
تملک گرفته اند، صورت پذیرد و اجتماِع حاضر 
شاهد تغییری ولو جزئی در افزایِش تعادل میان 

افراد و طبقات جامعه گردد.

نابرابری اجتماعی؛ تأسِف هرساله ای که تکرار می شود!
الهام آمرکاشی
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آگهی مفقودی
 200۷ مدل  هیوندای  سواری  ماشین  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
 G 6 BA ۷588005 شماره شهربانی 22-2۷3ه65 شماره موتور 
شماره شاسی KMHHN 61 FP ۷ u 255203 بنام سلمان 

شهیدی مفرد مفقود از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
سند کمپانی ماشین سواری سمند مدل 1391 شماره شهربانی 
 82-954ص32 شماره موتور H 0005186 14۷ شماره شاسی 
NAACJ 1 JC 4 CF 11۷134 بنام محمدرضا حسن زاده 

افروزی مفقود از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی ماشین سواری پژو پارس مدل 1388 
 2488260350 موتور  شماره  82-668ج54  شهربانی  شماره 
شماره شاسی NAAN 01 CA 9 AE-261310  بنام بهروز 

ذکریا تبار بیشه مفقود از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی
919ج81  شهربانی  شماره  با   89 مدل  وانت  پیکان  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   11489066980 موتور  شماره   82 ایران 
3BC152253 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
با شماره   83 مدل  پژو 405  سبز  برگ  و  کمپانی  المثنی سند   
موتور 124830315۷۷و  با شماره  ایران 88  شهربانی 2۷9د95 
شماره شاسی 83016216 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد 
بابل

پیشنهاد10میلیونیوروییتیانجینبهانصاریفرد

کریم  به  باشگاه چینی  پیشنهاد چشمگیر  از  یونانی  رسانه های 
انصاری فرد خبر داد.

از درخشش  بعد  یونان،  گاتزاتای  از  نقل  گزارش  ایسنا  و  به  به  
عثمانلی  برابر  گل  دو  زدن  و  اروپا  لیگ  در  فرد  انصاری  کریم 
اسپور، رسانه های یونانی خبر دادند باشگاه تیانجین که هدایت 
بر  ایتالیا  فوتبال  تیم   ملی  کاناوارو، ملی پوش سابق  فابیو  را  آن 
به خدمت  خواهان  یورویی  میلیون   10 پیشنهاد  با  دارد  عهده 

گرفتن کریم انصاری فرد شده است.
البته خیلی بعید است که این باشگاه یونانی به این راحتی اجازه 
دهد انصاری فرد باشگاه را ترک کند، چرا که آنها به تازگی یک 
عنوان  به  فرد  انصاری  روی  و  داده اند  دست  از  را  خود  مهاجم 

مهاجم نوک در کنار کاردوسو حساب باز کرده اند.
 یکی از مدیران باشگاه المپیاکوس نیز با تایید این خبر گفت : 
انصاری فرد ارزش خود را در فوتبال جهان خیلی زود باال برده 
داشت.  خواهد  ارزش  یورو  میلیون   10 به  نزدیک  اکنون  او  و 
خوشحال هستیم که چنین بازیکن بزرگ و گلزنی را در اختیار 
 10 به  فرد  انصاری  قیمت  حاضر  حال   در  که  بازیکنی  داریم. 

میلیون یورو رسیده است.

خدادادعزیزیازسیاهجامگانجداشد

سرمربی سیاه جامگان به دلیل مشکالت مالی این تیم استعفا 
داد و قرارداد خود را با این تیم فسخ کرد.

به  گزارش  ایسنا، خداداد عزیزی، سرمربی سیاه جامگان پس از 
اتفاقات اخیر و مشکالت مالی تیم مشهدی از سمت خود استعفا 

داد و قرارداد خود را با این باشگاه فسخ کرد.
خداداد عزیزی که در میانه های فصل جایگزین فرهاد کاظمی 
شده بود تا بتواند وضعیت جدولی سیاه جامگان را بهبود بخشد، 
نتوانست با وجود مشکالت مالی این تیم به کار خود ادامه  دهد 

و تصمیم گرفت با سیاه جامگان قطع همکاری کند.

اعالماسامیدخترانوالیباستاعزامی
بهقهرمانیآسیا

اسامی دختران والیبالیست اعزامی به رقابت های قهرمانی آسیا 
مشخص شد.

به  گزارش  ایسنا،  سرمربی تیم   ملی والیبال دختران نوجوان ایران 
12 بازیکن اعزامی به رقابت های قهرمانی آسیا را اعالم کرد.

ساالری،  مهرنوش  اعالئی،  بیتا  پور،  فیض ا...  زهرا  زاهدی،  زهرا 
زهرا صالحی، زهرا کریمی، الهه حالج، منا آشفته، بهار بهرامی نیا، 
بازیکن   12 سالمت  آیتک  و  سلیمی زاده  بهاره  حبیبی،  مریم 

اعزامی هستند که مایدا چیچیچ انتخاب کرده است.
یازدهمین دوره مسابقه های والیبال نوجوانان دختر آسیا از 15 

اسفند به میزبانی چین آغاز می شود.
تیم   ملی  والیبال دختران نوجوان ایران با تیم های چین و هنگ 
کنگ هم گروه است و  سه شنبه 10 اسفند ماه راهی چین می شود.

مایدا چیچیچ به عنوان سرمربی، فاطمه عبداللهی، مهسا آراسته 
و نازنین فتح ا... پور به عنوان مربی، ساجده سروش )فیزیوتراپ(، 
مریم فراتی )آنالیزور(، سحر محمدیاری )ماساژور(، نازلی علیایی 

)سرپرست( تیم ملی را همراهی می کنند.

کاپیتانتیمملیدریکقدمیمدالساپورو2017

کاپیتان تیم   ملی اسکی آلپاین ایران تنها یک قدم تا رسیدن به 
مدال بازی های آسیایی زمستانی فاصله داشت.

آلپاین بازی های  پایانی رقابت های اسکی  به  گزارش  ایسنا، روز 
آسیایی زمستانی در رشته مارپیچ کوچک در حالی دنبال شد که 
حسین ساوه شمشکی، قهرمان ارزنده اسکی ایران تنها یک ثانیه 

و 54 صدم ثانیه تا رسیدن به مدال فاصله داشت.
در این رقابت ها که به میزبانی پیست اسکی تینه در ساپوروی 
کوچک، حسین  مارپیچ  مانش  دو  مجموع  در  برگزار شد  ژاپن 
مبارزه  خود  پای  مصدومیت  با  ماه هاست  که  شمشکی  ساوه 
می کند با اختالف زمانی یک ثانیه و 54 صدم ثانیه با مدال در 
جایگاه پنجم قرار گرفت و محمد کیادربندسری نیز در جایگاه 
هفتم ایستاد. در این رقابت ها اسکی بازان کره جنوبی اول و دوم 

شدند و نماینده ژاپن در جایگاه سوم قرار گرفت.
در بخش بانوان نیز فروغ عباسی دوازدهم شد و صدف ساوه شمشکی 
عنوان سیزدهم را به دست آورد. در این رقابت ها اسکی بازان ژاپنی 

اول و دوم شدند و نماینده کره جنوبی در جایگاه سوم ایستاد.

صحبتهایجالبیحییتورهدرموردتغییرملیتش

هافبک ساحل عاجی منچسترسیتی به شوخی عنوان کرد دوست 
دارد با تعویض پاسپورتش، برزیلی شود و کنار نیمار و کوتینیو بازی 

کند.
به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی مرور، یحیی توره که بیش از 102 
بازی برای تیم ملی ساحل عاج برگزار کرده، مدتی است از تیم ملی 
او در رقابت های جام ملت های  کشورش خداحافظی کرده است. 
آفریقا هم حضور نداشت. توره البته در دوره قبل رقابت ها توانست 

همراه تیم ملی کشورش به عنوان قهرمانی دست یابد.
یحیی توره در گفت وگو با گلوبو برزیل گفت: دیدن تیم ملی فوتبال 
برزیل که دوباره به دوران اوج خود بازگشته است، اتفاق خیلی خوبی 
است. برزیل تیمی است که در قاره آفریقا طرفداران زیادی دارد. 
بسیاری از بازیکنان فعلی قاره اروپا قهرمانانی دارند که همگی برزیلی 
هستند. خوشحال هستم که می بینم آنها در صدر جدول گروه خود 
در انتخابی جام جهانی در قاره آفریقا قرار دارند. زمانی که سن و 
سال کمتری داشتم، بازی کاکا را خیلی قبول داشتم و او را الگوی 
خودم می دانستم. او بازی های بسیار خوبی در میالن داشت و یکی 
از بهترین های پست خود بود. در واقع بازی های میالن را به خاطر 
کاکا می دیدم. او ادامه داد: بازی نیمار و کوتینیو را می پسندم و خیلی 
دوست دارم این دو را کنار هم ببینم. حتی دوست دارم با تغییر 
پاسپورم بتوانم برای تیم ملی برزیل بازی کنم و حضور کنار این دو 
را تجربه کنم. اگر این فرصت برای من ایجاد شود، دوست دارم در 

تیم ملی فوتبال برزیل بازی کنم.

آغازاردویتدارکاتیاحسان
حدادیدرقطر

المپیکی  دیسک  پرتابگر  آماده سازی  اردوی 
کشورمان در دوحه قطر آغاز شد.

به  گزارش  ایسنا، احسان حدادی، پرتابگر المپیکی 
منظور  به  را  خود  تدارکاتی  اردوی  کشورمان، 
آماده سازی برای حضور در بازی های همبستگی 
کشورهای اسالمی و مسابقات دوومیدانی قهرمانی 

آسیا، از ششم اسفندماه در دوحه قطر آغاز کرد.
به  لندن  المپیک  دیسک  پرتاب  قهرمان  نایب 
همراه مربی اش هادی سپهرزاد، این دوره اردویی 

را به مدت 21 روز پیگیری خواهند کرد.

چهارمیایراندرتایمتریلتیمی
قهرمانیآسیا

ایران در ماده تایم تریل تیمی قهرمانی دوچرخه 
سواری جاده آسیا مقام چهارم را به دست آورد.

مسابقات  از  روز  نخستین  در  ایسنا،  گزارش  به 
به  که  آسیا  قهرمانی  جاده  سواری  دوچرخه 
میزبانی بحرین در حال برگزاری است ، مسابقه 

ماده تایم تریل تیمی برگزار شد.
رکابزنان در مسیری به مسافت  38.4 کیلومتر به 
رقابت پرداختند که در پایان  ایران در رده چهارم 
قرار گرفت. برای ایران میرصمد پورسیدی، شهاب 
جدید االسالم، محمد رجبلو، بهنام آرین، علی 

خادمی و  بهنام خسروشاهی رکابزدند.

SICمصاحبهمفصلکیروشبا

درباره   SIC شبکه  با  ایران  ملی  تیم  سرمربی 
به  که  است  کرده  صحبت  مختلفی  موضوعات 

زودی منتشر خواهد شد.
سرمربی  کی روش  کارلوس  ایسنا،  گزارش  به 
تیم ملی ایران با شبکه SIC درباره موضوعات 
گفت وگو  این  که  پرداخته  به صحبت  مختلفی 
قرار است در روزهای آتی منتشر شود. سرمربی 
تیم ملی ایران این روزها در فوتبال اروپا به دیدار 
بازیکنان ایرانی شاغل در لیگ های اروپایی رفته 
و کم کم خودش را برای بازی با قطر و چین در 

انتخابی جام جهانی روسیه آماده می کند.
با  از موضوعاتی که کی روش در گفت وگو  یکی 
این شبکه پرتغالی به زبان آورده درباره از دست 
دادن 800 هزار دالری است که در بانک دبی از 
حساب او برداشته شده است. یک بانک پرتغالی 
که در امارات شعبه داشت این پول را از حساب 
کی روش برداشته است و این مبلغ در ادامه به 
آنگوال رسید. سرمربی تیم ملی ایران عنوان کرده 

از تمام این اتفاق ها ناراحت و متاسف است.
درباره  زودی  به  روش  کی  مصاحبه  است  قرار 

موضوعات مختلف منتشر شود.

قهرمانیدانشگاهآزاد
درلیگبرترووشویبانوان

رقابت های لیگ برتر ووشوی بانوان کشور )جام 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  تیم  قهرمانی  با  ستارگان( 
به پایان رسید. به گزارش ایسنا، هفته پایانی این 
برگزار شد و دانشگاه  مسابقات،در آکادمی ووشو 
آزاد با برتری مقابل هیات ووشوی البرز و همچنین 
فوالد مبارکه سپاهان که نزدیکترین تعقیب کننده 
اش محسوب می شد با 24 امتیاز و بدون شکست، 

مقتدرانه عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
فوالدمبارکه سپاهان با 18 امتیاز دوم شد و هیات 

ووشوی البرز با 12 امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.
تیم های هیات ووشوی خوزستان و هیات ووشوی 
آذربایجان شرقی در رتبه های چهارم و پنجم قرار 
گرفتند. در پایان مسابقات، مدال و جام قهرمانی 

تیم های برتر به آنان اهداء شد.

نفراتدعوتشده
بهاردویتیمملیکاراتهبانوان

در پایان انتخابی تیم ملی کاراته بانوان، 8 ورزشکار به 
اردوی تیم ملی اضافه شدند و 5 کاراته کا باید برای 

رسیدن به اردو تالش مجدد کنند.
پنج شنبه 5 اسفند ماه، مرحله دوم انتخابی تیم ملی 
کاراته در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار شد 
که در نهایت زهرا طراز پور در وزن 50- کیلوگرم، 
زهره برزگر در وزن 55- کیلوگرم، شیما آل سعدی 
بهنوش  کیلوگرم،  در وزن 61-  واحدی  و شبنم 
وزن  در  کاویانی  مبینا  و  واحدی  شقایق  نجفی، 
68- کیلوگرم و زهرا برزگر در وزن 68+ کیلوگرم 
مجوز حضور در اردوی تیم ملی را بدست آوردند. 13 
اسفندماه نیز در وزن 50- کیلوگرم، فرشته موسوی، 
سارا بهمن یار و زینب نصیریان با یکدیگر مبارزه 
خواهند کرد و در وزن 68+ کیلوگرم مونا غالمی و 
شنه کاظمی به مصاف هم می روند تا در نهایت در 

هر وزن یک نفر به جمع اردونشینان ملحق شود.
پیش از این آالله صعودی، نسرین دوستی، فاطمه 
رزیتا  باقری،  آویشن  خاکسار،  طراوت  چاالکی، 
علیپور، دالرام دوستی، مهتاب اسماعیلی، سمیرا 
ملکی پور، حمیده عباسعلی و محدثه آقایی به اردوی 

تیم ملی راه یافته بودند. 
اردوی تیم ملی کاراته بانوان جهت آماده سازی 
اسالمی  کشورهای  بازیهای  در  شرکت  برای 
)باکو – آذربایجان( با حضور 21 کاراته کا، 22 

تا 25 اسفندماه آغاز می شود.

خبرخبر

سرمربی تیم   ملی کشتی فرنگی با بیان این 
هستند،  انگیزه  از  سرشار  شاگردانش  که 
گفت: با تیمی جوان برای یک جنگ تمام 

عیار به جام جهانی می رویم.
درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  اشکانی  علی 
آخرین وضعیت فرنگی کاران ملی پوش ایران 
آبادان،  در جام جهانی 201۷  برای حضور 
گذشته  ماه  دو  در  کرد: خوشبختانه  اظهار 
تمرینات بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم 
جام  به  مانده  باقی   روز   20 در  ان شاء ا...  و 
جهانی نیز به تمرینات ریکاوری و انگیزشی 

خواهیم پرداخت.
اشاره  با  فرنگی  کشتی  تیم   ملی  سرمربی 
ایران  فرنگی کار  جوانان  باالی  پتانسیل   به 
برای درخشش در جام جهانی، گفت : تیمی 
که  داریم  انگیزه  از  پر  و  استعداد  با  جوان، 
با هر کدام از آن ها صحبت می کنم دریایی 
از انگیزه هستند تا خود را نشان بدهند. به 
نفراتی  چنین  داشتن  از  مربی  یک  عنوان 
تیم   ملی احساس غرور می کنم و لذت  در 
تیم   ملی  فرنگی کاران  که  امیدوارم  می برم. 
را در جام جهانی  بتوانند مزد زحمات شان 

با کسب بهترین نتیجه  بگیرند.
وی تصریح کرد:  البته کشتی فرنگی ایران 
دوران پوست اندازی خود را طی می کند و 
باید به این جوانان فرصت کافی داده شود. 
جام جهانی هم بهترین میدان برای نفرات 
جوان ما است تا با کسب تجربه بتوانیم تا 

المپیک 2020 بهترین تیم جهان را داشته 
باشیم. به گونه ای که در هر وزن با داشتن 
انتخاب شان  برای  خوب  کشتی گیر  چند 

دچار چالش شویم.
اشکانی با اشاره به این که تیم   ملی در حال  
حاضر در برخی از اوزان دچار خإل است، گفت : 
از  اوزان به دلیل این که برخی  از  در برخی 
نفرات پا به سن گذاشته از تیم   ملی رفته اند 
دچار خالء شده ایم و باید به جوانان به عنوان 
جایگزینان این نفرات میدان بدهیم تا ان شاء ا... 

هر چه  سریع تر جای خالی آن ها را پر کنند.
درباره  فرنگی  کشتی  تیم   ملی  سرمربی 
پیش بینی خودش از نحوه نتیجه گیری تیم  
 ملی در جام جهانی با توجه به ترکیب بسیار 

کشتی  گفت :  روسیه  نظیر  تیم های  خوب 
ایران همیشه در میادین سخت سربلند بوده 
و توانسته است از بسیاری از آزمون ها موفق 
بیرون بیاید. ما با تمام توان برای یک جنگ 
هدف  می رویم  جهانی  جام  به  عیار  تمام 
اول مان جنگیدن با تمام توان و سپس نگه 

داشتن جام قهرمانی در ایران است.
او درباره وضعیت سعید عبدولی و این که 
آیا حضور او در جام جهانی قطعی است یا 
خیر؟ گفت : عبدولی به دلیل مشکالتی که 
داشت، دیر به تمرینات تیم   ملی ملحق شد، 
اما 20 روز زمان دادیم و همه سعی خود را 
می کنیم تا او را به شرایطی برسانیم تا بتواند 
در جام جهانی کشتی بگیرد. حریفان او در 

این رقابت ها نیز  از چهره های نامدار هستند 
المپیک  در  عبدولی  با  آن ها  بیش تر  که 
تا حدودی  کشتی گرفته اند و شرایط شان 

شبیه عبدولی است.  
با  فنی  شورای  موافقت  درباره  اشکانی 
علیاری،  مهدی  هم چون  نفراتی  حضور 
... در جام جهانی، گفت :  سامان عبدولی و 
بسیار  فنی  شورای  تصمیمات  خوشبختانه 
جا  که  بود  باز  نگاه  با  و  کارشناسی  فنی، 
دارد در این جا از همه اعضای شورای فنی 
تشکر کنم. ضمن این که در جلسه این شورا 
و  مالقاسمی  مشتاقی،  هم چون  اساتیدی 
علی آبادی که همگی حق استادی بر گردن 
بسیار  انگیزه  با صحبت های شان  دارند  من 
زیادی به من دادند که واقعا از آن ها تشکر 
بزرگان  این  کمک  با  که  امیدوارم  می کنم. 
و حمایت مردم بتوانیم به قهرمانی در جام 
رو  آزمون  این  از  همگی  و  برسیم  جهانی 

سفید بیرون بیاییم.
پایان  در  فرنگی  کشتی  تیم   ملی  سرمربی 
در  روسیه  خوب  بسیار  ترکیب  درباره 
بسیار  کار  گفت :  جهانی،  جام  رقابت های 
سختی داریم، اما کشتی گیران ما نیز همگی 
با انگیزه و پر تالش هستند و مطمئنا آن ها 
داشت،  خواهند  سختی  کار  ما  مقابل  نیز 
از  و  هستیم  میزبان  ما  که  این  ضمن 
امتیاز بزرگ حمایت تماشاگران خون گرم 

خوزستانی برخورداریم.

اشکانی: با تیمی جوان به یک جنگ تمام عیار می رویم

سرمربی تیم   ملی والیبال در محل تمرین تیم ملی امیدها حاضر شد.
دومین دوره مسابقه های والیبال قهرمانی مردان زیر 23 سال )امید( 
آسیا یازده تا نوزدهم اردیبهشت ماه سال 96 به میزبانی جمهوری 

اسالمی ایران در شهر اردبیل برگزار می شود.
نخستین گروه دعوت شده به اردوی انتخابی تیم   ملی زیر 23 سال 
ایران دیروز نخستین تمرین خود را در سالن فدراسیون والیبال شروع 
کرد که ایگور کوالکوویچ ، سرمربی تیم   ملی والیبال نیز میهمان ویژه  

این تمرین بود.
سرمربی تیم   ملی والیبال زیر 23 سال ایران در ابتدای این تمرین در 
صحبت کوتاهی با بازیکنان، به اهمیت رقابت های زیر 23 سال قهرمانی 
آسیا اشاره کرد و گفت : فرصت زیادی برای آماده سازی نداریم و باید 

بازیکنان با انگیزه و توان مضاعف تمرینات را پیگیری کنند.
است،  میزبان  ایران  رقابت ها  این  در  که  این  بیان  با  سیچلو  خوان 
حضور  ایران  تیم  در  سنی  رده  این  بازیکنان  بهترین  کرد:  تصریح 
خواهند یافت تا عالوه بر کسب سهیمه رقابت های جهانی، انتظارات 

مردم از این رشته ورزشی را نیز پاسخگو باشند.
20 بازیکن به مرحله نخست اردوی انتخابی تیم   ملی زیر 23 سال 
آنان  اضافه   به  مرحله  سه  در  نیز  دیگر  بازیکن   21 و  شدند  دعوت 
بعدی  اردوی  به  و  انتخاب  برتر  نفرات  آنان  بین  از  تا  شد  خواهند 

دعوت شوند.

دکتر فیزیوتراپ کیمیا علیزاده از شروع تمرینات 
تخصصی او در اواخر اسفند ماه خبر داد و گفت: 
کار درمانی و فیزیوتراپی کیمیا علیزاده به انجام 
تخصصی  تمرینات  اسفندماه  اواخر  از  و  رسیده 

خود را آغاز خواهد کرد.
ارزیابی  با ایسنا، در  سارا جمهوری در گفت وگو 
تمرینات  شروع  برای  علیزاده  کیمیا  وضعیت  از 
حال   در  علیزاده  کرد:  اظهار  تکواندو،  تخصصی 
به  را  خود  فیزیوتراپی  و  درمانی  کارهای  حاضر 
اتمام رسانده است و از نظر وضعیت بدنی برای 
شروع تمرینات تخصصی و شرایط بسیار خوب 
و ایده آل قرار دارد. علیزاده بر خالف آن چه که 
زمان  از  زودتر  درمانی اش  روند  داشتیم  انتظار 
برای  مشکلی  و  رسید  اتمام  به  پیش بینی شده 

شروع تمرینات تخصصی خود ندارد.
حال   در  او  پای  عضالت  تقویت  برای  گفت :  او 
که  مانده  باقی   کینیتیک«  »ایزو  درمان  حاضر 
به  نیز  او  درمانی  شیوه  این  اسفندماه  اواخر  تا 
اتمام می رسد. در حقیقت تنها نگرانی ما نسبت 

به حضور او در میادین، مشکل کف پا بود که این 
مشکل نیز بر طرف شده است و هم اکنون از نظر 

بدنی در شرایط آمادگی خوبی به سر می برد.
این  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  جمهوری 
بتواند در  احتمال وجود دارد که کیمیا علیزاده 
داشته  حضور  نیز  اسالمی  کشورهای  بازی های 
باشد، خاطرنشان کرد: با انگیزه و توانمندی باالیی 
بازی های کشورهای  در  بتواند  دارد شاید  او  که 
اسالمی نیز شرکت کند، اما به اعتقاد من سابقه 
رسمی خود را از مسابقات جهانی تکواندو شروع 
بدنی  نظر  از  حال  هر  به   اما  است،  بهتر  کند، 
شرایط خیلی خوبی دارد و این آمادگی را دارد که 
در بازی های کشورهای اسالمی نیز شرکت کند.

پایان  در  علیزاده  کیمیا  فیزیوتراپ  دکتر 
خاطرنشان کرد: بعد از شروع تمرینات تخصصی 
و با ارزیابی نسبت به وضعیت بدنی او در اواخر 
فروردین ماه بهتر می توانم پاسخگوی این پرسش 
بازی های  در  می توانند  علیزاده  آیا  که  باشم 

کشورهای اسالمی شرکت کند یا خیر؟

احتمالحضورکیمیاعلیزادهدربازیهای
کشورهایاسالمی

با  المپیک  دارنده نشان طالی وزنه برداری 
بیان این که در اوج آمادگی هستم، گفت:  
مسابقات  در  طلسم شکنی  دنبال  به  من 

جهانی و کسب مدال هستم.
سهراب مرادی در گفت وگو با ایسنا، پس از 
ثبت 410 کیلوگرم در مجموع حرکت های 
یک ضرب و دو ضرب دسته 105 کیلوگرم 
فینال لیگ برتر کشور، اظهار کرد:  پس از 
المپیک تمریناتم را رها نکردم و پس از سه 
ماه تمرین مستمر، در مسابقات باشگاه های 
برتر  لیگ  فینال  در  و  کردم  شرکت  آسیا 

نیز وزنه زدم.
در  رکوردهایش  از  رضایت  ابراز  با  وی 
دسته 105 کیلوگرم در هفته پایانی لیگ 
به  تیم ذوب آهن، گفت: من  با  برتر همراه 
 105 دسته  در  آهن  ذوب  تیم  صالحدید 
خوبی  وزنه های  و  کردم  شرکت  کیلوگرم 
دسته  دارم.  رضایت  و  بردم  سر  باالی  را 
من 94 کیلوگرم است ولی در دسته 105 
کیلوگرم توانستم در مجموع با ثبت 410 
کیلوگرم، به قهرمانی برسم و فکر می کنم، 
رکورد  مجموع  از  باالتر  کیلوگرم  هفت 

المپیکم را ثبت کردم.
این  به  پاسخ  در  المپیکی  وزنه بردار  این 

اوج  به  آسیایی  مسابقات  تا  آیا  که  سوال 
خدا  کرد:   عنوان  رسید؟  خواهید  آمادگی 
هستم  آمادگی  اوج  در  هم  اکنون  را شکر 
و فقط باید همین شرایط را حفظ کنم تا 
به مجموع  بتوانم دو سه کیلوگرم  ان شاا... 
این رکوردم اضافه و رکورد مجموع دنیا را 

از آن خودم کنم.
نظرتان در  این سوال که  به  پاسخ  وی در 
بزرگساالن  تیم ملی  حضور  عدم  خصوص 
کادر  تابع  ما  گفت:  فجر چیست؟  جام  در 

را  تیم ملی  صالح  سرمربی  و  هستیم  فنی 
دانستند  صالح  حال  هر  به  می داند.  بهتر 
مسابقات  این  در  بزرگساالن  تیم ملی  که 
شرکت نکند و ما هم حرف خاصی نداریم. 
و  ایم  سپرده  فنی  کادر  به  را  خودمان  ما 
هر چه آن ها تصمیم بگیرند، همان است. 
در  شرایط  بهترین  با  بتوانیم  ان شاءا... 
فکر  من  کنیم.  شرکت  رو  پیش  مسابقات 
شرکت  فجر  جام  در  جوانان  اگر  کنم  می 
یک  که  چرا  دارند،  بیشتری  کنند،  انگیزه 

اگر  و  برداران خارجی است  وزنه  با  رقابت 
کسب  تجربه  کنند،  پیدا  حضور  ها  آن 

خواهند کرد و خیلی بهتر است.
سوال  این  به  پاسخ  در  همچنین  مرادی 
را  جهانی  مدال  که  این  به  باتوجه  که 
دارید،  کم  خود  افتخارات  کلکسیون  در 
می توانید   201۷ جهانی  مسابات  در  آیا 
طلسم شکنی کنید و به این مدال برسید؟ 
عنوان کرد: بعد از المپیک به خاطر رسیدن 
به مدال جهانی و با توجه به این که هدف 
رها  را  بود،  تمریناتم  جهانی  مسابقات 
در  هم  را  آسیایی  مسابقات  البته  نکردم، 
دنبال  به  من  هر حال  به  دارم.  مسیر  این 
بتوانم  ان شاءا...  و  هستم  طلسم شکنی 
همین روند را تا المپیک 2020 ادامه دهم.

این  به  پاسخ  در  ایران  وزنه برداری  ملی پوش 
از  پیش  وعده های  اندازه  چه  تا  که  سوال 
شده  محقق  جوایز  پرداخت  جهت  المپیک 
است؟ گفت: تحقق وعده ها از جانب فدراسیون، 
وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک 
در مسیر خوبی قرار دارد و آقای مرادی،  رییس 
فدراسیون نیز اقدامات خوبی در راستای تحقق 
وعده ها داشته و پیگیر کارها است. به هر حال 

تحقق وعده ها در مرحله اجرا است.

سهرابمرادی:بهدنبالطلسمشکنیدرمسابقاتجهانیهستم

کوالکوویچدرتمرین
تیمملیوالیبالزیر23سالایران
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بهره برداری از طرح اصالح و توسعه برق 
روستایی در رامشیر

طرح های بهینه سازی و توسعه شبکه برق روستایی 
در راستای طرح جهادی کاهش تلفات در 2 روستا 

از توابع شهرستان رامشیر به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
خوزستان، محمد رحیم کمایی، سرپرست توزیع 
برق شهرستان رامشیر در با مهم بر شمردن چنین 
اقداماتی در جهت بهبود و پایداری شبکه و هچنین 
کاهش برق های غیر مجاز گفت: برای اجرای این 
طرح ها مبلغ 6میلیارد و 266 میلیون ریال هزینه 

شده است.
کمایی از اصالح و بهینه سازی 490متر شبکه فشار 
متوسط و 1136 شبکه فشار ضعیف و همچنین 
نصب 2 دستگاه ترانسفورماتور در روستای شاوه 
کابل  متر   1805 افزود:  و  داد  خبر  فلک  بیت 
خودنگهدار نیز در روستای مویلحه علیا نصب شده 
است که در نتیجه این اقدام 26 انشعاب غیر مجاز 
نیز که پیش از این شناسایی شده بودند جمع آوری 

شدند.
های  طرح  از  برداری  بهره  مراسم  است  گفتنی 
کاهش تلفات در شهرستان رامشیر با حضور نماینده 
مردم این شهرستان در مجلس شورای اسالمی، امام 

جمعه و جمعی از مسئولین محلی برگزار شد.

صدور 221 فقره کارت بازرگانی
 در مازندران

ماهه  یازده  در  بازرگانی  کارت  فقره  تعداد 221 
سالجاری در مازندران صادر شد.

بازرگانی  اداره  رئیس  عمران  خسروزاده  یوسف 
خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران 
با بیان این مطلب گفت: در یازده ماهه سال 95 
تعداد  221 فقره کارت بازرگانی  صادر و 311 فقره 
نیز  تمدید شده است همچنین تعداد 10 فقره 
کارت بازرگانی به دلیل واگذاری افراد به غیر و .... 
ابطال گردید. وی در ادامه درخصوص سو استفاده 
و بهره مندی ناصواب از کارتهای بازرگانی به جهت 
واگذاری به غیر اظهار داشت: بدلیل کثرت و ازدیاد 
اتخاذ  بمنظور  و  موصوف   کارتهای  از  استفاده 
تمهیدات پیشگیرانه و اصالحی، برابرمفاد تبصره 4 
از بند 10آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات 
کارتهای  واگذاری  ممنوعیت  بر  مبنی  واردات  و 
بازرگانی به سایرین، کارتهای مذکور شناسایی و 

ابطال گردید.
او  در ادامه افزود:  با هماهنگی های بعمل آمده 
با سامانه یکپارچه کارت هوشمند بازرگانی فرایند 
های  مالیات  قانون   186 ماده  گواهی  دریافت 
کل  اداره  سوی  از  الکترونیکی  بصورت  مستقیم 
امورمالیاتی استان در هنگام صدور و تمدید کارتهای 

بازرگانی صورت می پذیرد.

رسیدگی به شکایات بازرگانان در گمرک بوشهر
 الکترونیکی شد 

مدیرکل گمرک بوشهر گفت: در اجرای طرح دولت الکترونیک و گمرک 
الکترونیک رسیدگی به شکایات و اعتراضات تاجران و بازرگانان در گمرک 

بوشهر الکترونیکی شد. 
بهنام نوروزی در نشست بررسی اجرای طرح جامع امور گمرکی در استان 
بوشهر اظهار داشت: با اجرای این طرح تمام گمرکات استان بوشهر به 
طرح جامع گمرکی مجهز شدند که نقش مهمی در تسریع خدمات 

گمرکی به فعاالن اقتصادی و جلوگیری از تخلفات است.
وی با بیان اینکه رسیدگی به شکایات و اعتراضات تاجران و بازرگانان در 
گمرک بوشهر الکترونیکی شد گفت: در اجرای طرح دولت الکترونیک و 
گمرک الکترونیک رسیدگی به شکایات و اعتراضات تاجران و بازرگانان 
در گمرک بوشهر الکترونیکی شد. مدیرکل گمرکات استان بوشهر با 
بیان اینکه برای تحقق این مهم سامانه ای طراحی و اجرایی شده افزود: 
در همین مورد سامانه پیشخوان خدمات الکترونیکی گمرک به آدرس 

اینترنتی برای ثبت اعتراضات و شکایات در نظر گرفته شده است.
نوروزی با بیان اینکه خدمات گیرندگان می توانند به صورت الکترونیکی 
پاسخ شکایات خود را دریافت کنند خاطرنشان کرد: خدمت گیرندگان 
امور گمرکی از این پس می توانند هر گونه شکایت و اعتراض نسبت به 
نحوه ارائه خدمات گمرکی را  از طریق سامانه جامع گمرکی و به صورت 

الکترونیکی ثبت کرده تا در اسرع وقت مورد پیگیری قرار گیرد. 
 مدیرکل گمرک بوشهر الکترونیکی شدن این فرآیند را در راستای تسریع 
در برطرف کردن مشکالت و شکایات ذی نفعان گمرکی عنوان کرد و 
اظهار داشت: در کنار این اقدام مهم  همچنین دفتر ناظر گمرکات استان 
و تمامی معاونان گمرکی بر روی ارباب رجوع باز بوده تا مشکالت در اسرع 
وقت برطرف شود. نوروزی تاکید کرد: این سامانه به منظور کنترل و رصد 
تمامی فرآیندهای مربوط به تشریفات گمرکی صاحبان کاال طراحی و 
راه اندازی شده تا صاحبان کاال بتوانند در هر مرحله از عملیات گمرکی، 
نسبت به ثبت اعتراضات و شکایات احتمالی خود در ارتباط با نحوه ارائه 

خدمات اقدام کنند.

برپایی جشن سبز در گچساران  
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: برای اولین 
بار درکشور با تالش دولتمردان و جمهوری اسالمی و دولت یازدهم در 

شهرستان نفتخیز گچساران جشن سبز برپاشد.
حمید رضا عراقی  افزود: شهرستان گچساران یکی از شهرهای قدیمی 
نفت در کشور است. برای اولین بار درکشور با تالش دولتمردان  و 
جمهوری اسالمی و دولت یازدهم در شهرستان گچساران جشن سبز 

برپاشد.
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: با تالش 
های صورت گرفته به مرور در کشور جشن سبز در سایر نقاط گرفته می 
شود. عراقی عنوان کرد: تمام شهرهایی که روستاهای آنها دارای قابلیت 
گازرسانی است به شبکه گاز وصل خواهند شد و به اسم شهرستان سبز 
معرفی می شوند. امید داریم تا از این به بعد شاهد وجود شهرهای سبز 
بیشتری کشور باشیم و این سبزی نیز در زندگی، شادی مردم ونشاط، 

رفاه و حفظ محیط زیست آنها پدیدار شود.
استان  کلیه شهرهای  در  رسانی  گاز  کرد: شاخص  نشان  وی خاطر 
کهگیلویه وبویراحمد نسبت به کل کشور باالتر است. شاخص شهرهای 
کهگیلویه وبویراحمد از گاز حدود 92 درصداست. مدیرعامل شرکت 
به  رسانی  گاز  امکان  آینده  سال  چند  در  داد:  ادامه  ایران  گاز  ملی 

روستاهای کل کشور به 90 درصد خواهد رسید.

خبر خبر

آموزش  هدف  با  آب«  واژه  »نخستین  جشنواره 
ارزش آب و اهمیت صرفه جویی در مصرف آن 
با حضور بیش از 800 دانش آموز مقطع ابتدایي از 
شهرهاي هشت بندي و بخش توکهور هرمزگان در 

سالن ورزشي شهر هشت بندي برگزار شد.
استان  فاضالب  و  آب  عمومي  روابط  گزارش  به 
هرمزگان، در این جشنواره »ابراهیم خادمي پور« 
ترویج  بر ضرورت  تاکید  با  انساني  منابع  معاون 
فرهنگ صرفه جویي در مصرف آب، تصریح کرد: 
فراگیري ارزش و اهمیت مصرف بهینه آب توسط 
این  سازي  نهادینه  در  مهمي  گام  جدید  نسل 

فرهنگ در جامعه است.
خادمي پور اظهار داشت: فرهنگ سازي در بین 
راهکارهاي  از  یکي  ابتدایي  آموزاِن مقطع  دانش 
اساسي در راستاي اصالح الگوي مصرف آب در 
حال و آینده است چرا که دانش اموزان مي توانند 
به عنوان سفیران آب درمسیر کاهش هدررفت آب 
و مصرف بهینه  نقش بسزایي را در خانواده ها و به 

تبع در جامعه ایفا کنند.
وي افزود: همچنین با توجه به باال بودن هزینه 
هاي تأمین و تولید آب درکشور و بویژه در استان 
به دلیل شرایط خاص اقلیمي ، بایستي به دنبال 
شناساندن ارزش آب و بهینه کردن مصرف آب در 
جامعه باشیم که در این راستا بهترین،کم هزینه 
ترین ومؤثرترین راهکار،  آموزش  و نهادینه سازي 
مصرف بهینه در بین نسل هاي جدید درمدارس 

است.
خادمي پور با اشاره به اینکه؛ هرمزگان به لحاظ 
 ، است  مواجه  جدي  محدودیت  با  آبي  منابع 
خاطرنشان کرد: با توجه به کمبود بارندگي هاي 
ساالنه ،  بیش از هر زمان دیگري نیازمند مدیریت 
صحیح مصرف آب و نهادینه کردن فرهنگ صرفه 
جویي دربین شهروندان هستیم که آموزش نسل 
جدید کمک موثري در تحقق این مهم خواهد کرد.
معاون منابع انساني آبفاي استان، برگزاري جشنواره 
نخستین واژه آب را یکي از برنامه هاي آبفاي استان 

در راستاي ترویج مصرف بهینه در بین دانش آموزان 
خواند و گفت: هدف از برگزاري این جشنواره این 
ابتدایي  دوم  و  اول  پایه  دانش آموزان  که  است 
همزمان با یادگیري اولین کلمه »آب« با مفاهیم 
و نقش و اهمیت آب در زندگي،  محدودیت هاي 
منابع آبي و ضرورت یادگیري روش هاي مصرف 
بهینه آب آشنا شوند تا در آینده نسلي با فرهنگ و 
دغدغه مند و حساس نسبت به  ضرورت  حفظ و 

صیانت از منابع موجود داشته باشیم.
مدیر  حضور  با  جشنواره  این  است؛  ذکر  شایان 
آموزش و پرورش هشت بندي،  امام جمعه شهر 
هشت بندی ، بخشدار بخش توکهور برگزار شد. 
به  شده  ارسال  نقاشي   600 بین  از  همچنین 
جشنواره با موضوع »صرفه جویي در مصرف آب«   
برترین هاي این مسابقه معرفي و با  اهداء جوایزي 

از آنان تقدیر شد.

جشنواره »نخستین واژه آب« میزباِن 800 دانش آموز 
در هرمزگان

ارتباطات  و  فناوري اطالعات  اصفهان: سازمان 
شهرداري اصفهان در ارزیابي سازمان هاي برتر 
احراز   به  موفق  مهندسي  روز  ملي  کنفرانس 
امتیاز الزم شد و عنوان سازمان برتر سال 95 

این کنفرانس را کسب کرد.
سیزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی استان 
اصفهان با شعار »تفکر مهندسی، راهبرد رشد 
و توسعه پایدار« در 4 اسفندماه سال جاري با 
سخنراني و حضور حسین ابویی مهریزی، معاون 
طرح و برنامه وزارت صنعت، معادن و تجارت، 
حسین سیستاني، معاون توسعه مدیریت و منابع 
نژاد،  جمالي  مهدي  دکتر  استانداري،  انساني 
شهردار اصفهان و تني چند از مدیران و مسئوالن 
استاني و کشوري در محل اتاق بازرگاني، صنایع، 
معادن و کشاورزي استان اصفهان آغاز به کار 
کرد که پس از اعالم نتایج، با اهداء لوح تقدیر و 
تندیس سازمان برتر سال95، از مهندس وحید 
شد.  تقدیر  سازمان  این  مدیرعامل  حیدریان، 
در  اصفهان  شهرداري  فاوا  سازمان  مدیرعامل 
این زمینه یاد آورد شد: این همایش قبل از سال 
1390 صرفاً در قالب جشنواره و جهت تجلیل 
از مهندسان برگزیده استان اصفهان برگزار مي 
شد  که از سال 93 پس از اخذ مجوزهای الزم 
اضافه  با  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  از 
شدن تمامی معیارهای مورد نیاز جهت برگزاری 
نیز  برتر  هاي  سازمان  از  علمی،  همایش  یک 
از سال 94  تجلیل مي گردد. وي اضافه کرد: 
با حمایت و  و  به صورت ملی  این گردهمایی 

همراهی تمامی سازمانها و نهادهای ذیربط در 
وزارت  مذکور و همچنین کلیه سازمان های 
و  های کشور  استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
سایر تشکل های فعال در این عرصه از سراسر 
کشور، در اصفهان برگزار  و در سال جاري نیز  در 
قالب »سیزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی« 
توسط انجمن خدمات مهندسی استان اصفهان و 
با حمایت این وزارتخانه به همراه سازمان صنعت، 
بازرگانی، صنایع،  اتاق  معدن و تجارت استان، 
معادن و کشاورزی اصفهان، شرکت شهرک های 
صنعتی استان، خانه صنعت، معدن و تجارت 
استان و مشارکت بسیاری دیگر از سازمان ها و 
تشکل های فعال در حوزه های مختلف صنعتی، 
کرد.  کار  به  آغاز  مهندسی  فنی  و  خدماتی 
تبریک  مهندس وحید حیدریان ضمن عرض 
این موفقیت به خانواده بزرگ شهرداري اصفهان 
وهمشهریان عزیز و تشکر ویژه از همکاران شاغل 
با  آینده  در  تا  امیدواري کرد  ابراز  در سازمان، 
تالش و مساعي مضاعف، شاهد حفظ دستاوردها 

و پیشرفت هاي بیشتري در این زمینه باشیم.
شایان ذکر است روز پنجم اسفندماه هر سال 
مقارن با بزرگداشت بزرگ مرد مهندسی ایران، 
خواجه نصیر الدین طوسی به نام »روز مهندس« 
هر  مناسبت،  این  به  که  است  نامگذاری شده 
ساله جشنواره هایی به مناسبت بزرگذاشت این 
حکیم شهیر و فرزانه ایرانی و به منظور تجلیل از 
خدمات تالشگران جامعه مهندسی کشوربرگزار 

مي شود.

سازمان فاوا  شهرداري اصفهان
 سازمان برتر کنفرانس ملی روز مهندسی 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر گفت: 
در بارندگی های اخیر در استان بوشهر ضمن 
ذخیره سازی روان آبها در پشت آبگیرها بیش 
سد  مخزن  در  مکعب  متر  میلیون   80 از 

رئیسعلی دلواری دشتستان ذخیره شد. 
بارندگی های  اینکه  بیان  با  رجایی  شاهپور 
بوشهر  استان  آبگیری سدهای  اخیر ظرفیت 
را افزایش داد اظهار داشت: بارندگی های اخیر 
در استان بوشهر اگرچه مقادیر قابل توجهی 
سدهای  ولی  شدند  دریا  راهی  روان آبها  از 
مختلف و آبگیرها در این استان پر آب شدند 
افزایش  آبگیری رودخانه ها  بگونه ای که دبی 

قابل توجهی یافت.
وی با بیان اینکه سد رئیسعلی دلواری نقش 
مهمی در کنترل سیالب ها در استان بوشهر و 
روان های نقاط باالدستی استان داشت افزود: 
سیالبی  دبی  دلواری  رئیسعلی  مخزنی  سد 
ثانیه تجربه، کنترل و  1600 متر مکعب در 
آب  شرکت  مدیرعامل  کرد.  ذخیره  خود  در 
ایستگاه های  اینکه  بیان  با  بوشهر  منطقه ای 
بوشهر   استان  مختلف  نقاط  در  مستقر 
کردند  ثبت  جم  در  را  بارندگی  بیشترین 
تصریح کرد: بیشترین بارندگی به حجم بیش 
از 450 میلیمتر در شهرستان جم ثبت شد 
بارندگی  متوسط  که  است  حالی  در  این  و 
ساالنه استان بوشهر در شرائط مطلوب 250 
بودن  بی نظیر  از  نشان  که  است  میلیمتر 

میزان بارندگی اخیر در استان بوشهر است.

رجایی از افزایش ذخیره سازی آب در مخزن 
بارندگی های  سبب  به  دلواری  رئیسعلی  سد 
و  خبرداد  بوشهر  استان  در  گذشته  هفته 
در  اخیر  بارندگی های  در  کرد:   نشان  خاطر 
استان بوشهر ضمن ذخیره سازی روان آبها در 
پشت آبگیرها، بیش از 80 میلیون متر مکعب 
دشتستان  دلواری  رئیسعلی  سد  مخزن  در 

ذخیره سازی شد.
وی با بیان اینکه اکنون سد رئیسعلی دلواری 
195 میلیون متر مکعب آب در خود ذخیره 
دارد افزود: با توجه به اینکه مجموع ظرفیت 
ذخیره آبی سد رئیسعلی دلواری 695 میلیون 
متر  میلیون   500 از  بیش  است  مکعب  متر 

مکعب از مخزن این سد خالی است.
درصد   90 از  بیش  اینکه  بیان  با  رجایی 
سد  ساختگاه  محل  در  شاپور  رودخانه  آورد 
رئیسعلی دلواری روان آب حاصل از بارندگی 
از 80  افزود: بیش  باال دست است  در حوزه 
استان  بارندگی  از  ناشی  آب   روان  درصد 
دریا  به  مستقیم  سازی  ذخیره  بدون  بوشهر 

تخلیه و از دسترس خارج می شود. 
از  بوشهر  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
آبگیری سد تنگ ارم در دشتستان خبرداد و 
گفت: سد تنگ ارم که عملیات اجرایی آن رو 
به پایان است در بارندگی های اخیر توانست 
برای  تازه  ای  امید  آن،  مخزن  در  آبگیری  با 
استان  روان آبهای  از  بخشی  سازی  ذخیره 

بوشهر ایجاد کند.

ذخیره 80 میلیون متر مکعب آب باران
 در سد رئیسعلی دلواری دشتستان 

تجدید آگهی مناقصه

نظر  در  صفادشت  شهرداری 
های  ابالغیه  استناد  به  دارد 
برنامه  معاونت   95/9/28 مورخ   903552
مکانیزه  به  نسبت  تهران  استانداری  ریزی 
کردن پل عابر پیاده از طریق مناقصه کتبی 
واجد  دارای  متقاضیان  لذا  نماید.  اقدام 
پیمان جهت کسب  احراز صالحیت  شرایط 
به  مناقصه  برگه  و دریافت  بیشتر  اطالعات 

واحد کارپردازی مراجعه نمائید.
مبلغ مناقصه: 10/000/000/000 ریال

پایان تحویل مدارک: 95/12/21
شهردار صفادشت- محمدعلی کریمی

 نوبت دوم

تجدید آگهی مناقصه
نظر  در  صفادشت  شهرداری 
های  ابالغیه  استناد  به  دارد 
برنامه  معاونت   95/9/28 مورخ   903552
به زیرسازی  ریزی استانداری تهران نسبت 
شهر  جنوب  کمربندی  آسفالت  روکش  و 
لذا  نماید.  اقدام  کتبی  مناقصه  طریق  از 
احراز  شرایط  واجد  دارای  متقاضیان 
صالحیت پیمان جهت کسب اطالعات بیشتر 
به واحد کارپردازی  برگه مناقصه  و دریافت 

مراجعه نمائید.
مبلغ مناقصه: 9/800/000/000 ریال

پایان تحویل مدارک: 95/12/21
شهردار صفادشت- محمدعلی کریمی

آگهی مزایده

در  صفادشت  شهرداری 
نظر دارد به استناد بند 11 جلسه 84 و 
بند 5 جلسه 63 شورای اسالمی شهر 
زمینهای  از  قطعاتی  فروش  به  نسبت 
اقدام  شهر  جنوب  کمربندی  در  واقع 
کسب  جهت  متقاضیان  لذا  نماید. 
به  مزایده  برگه  دریافت  و  اطالعات 

واحد کارپردازی مراجعه نمائید.
پایان تحویل مدارک: 95/12/21

شهردار صفادشت- محمدعلی کریمی

آگهی اجاره

در  صفادشت  شهرداری 
 59 جلسه   9 بند  استناد  به  دارد  نظر 
اجاره  به  نسبت  شهر  اسالمی  شورای 
واحدهای تجاری غزل پارک نصیرآباد 
لذا  نماید.  اقدام  شهر  پذیرایی  تاالر  و 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر 
امالک  واحد  به  اجاره  برگه  دریافت  و 

مراجعه نمائید.
پایان تحویل مدارک: 95/12/21

شهردار صفادشت- محمدعلی کریمی

 نوبت دوم نوبت دوم
 نوبت دوم

آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای رسول وفائی 
درخواست  موجب  به  علیه  محکوم  میگردد  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که 
اجرای حکم مربوطه به شماره 9510092163502920 وشماره دادنامه مربوطه 
95099۷2163500955 صادره از شعبه 210 دادگاه حقوقی تهران محکوم علیه 
بابت اصل خواسته ونیز خسارت  به پرداخت مبلغ 400/000 ریال  محکوم است 
وحق  دادرسی  خسارت  نیز  و  حکم  اجرای  لغایت  سررسید  تاریخ  از  تاخیرتادیه 
الوکاله وکیل را در حق محکوم له فاطمه کلهر و نیم عشر اجرایی در حق دولت 
شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه 
اقدام نمایید در غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول 

مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
110/142709 مدیر دفتر شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی
مجتمع قضایی شهید مفتح تهران 

 حصر وراثت 
آقای حسین فراهی به شماره شناسنامه 528 مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه 
951144  از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
اقامتگاه   95/5/20 تاریخ  در   22 شناسنامه  شماره  درویشی  ملوک  شادروان  که 

دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-حسین فراهی- ش.ش 528- ت.ت 1340/6/26- صادره از دماوند- نسبت با 

متوفی پسر 
2-محمدرضا فراهی- ش.ش 444- ت.ت 1335/۷/2۷- صادره از دماوند- نسبت 

با متوفی پسر 
با  نسبت  دماوند-  از  صادره   -1338/1/1۷ ت.ت   -14 ش.ش  فراهی-  3-احمد 

متوفی پسر 
با  نسبت  تهران-  از  صادره   -1345/2/8 ت.ت   -2085 ش.ش  فراهی-  4-ایرج 

متوفی پسر 
تهران- نسبت  از  5-سهیال فراهی- ش.ش 4310- ت.ت 1341/10/25- صادره 

با متوفی دختر 
با  نسبت  تهران-  از  فراهی- ش.ش 3280- ت.ت 1355/5/24- صادره  6-شهال 

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

مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
110/141059 رئیس شعبه ۳54 شورای حل اختالف مجتمع شماره8 تهران

آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه مژگان پور مرشد 
درخواست  موجب  به  علیه  محکوم  میگردد  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که 
اجرای حکم مربوطه به شماره 9510092163503014 وشماره دادنامه مربوطه 
95099۷2163500096 صادره از شعبه 210 دادگاه حقوقی تهران محکوم علیه 
محکوم است به پرداخت مبلغ 215/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت 
تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/10/1 لغایت اجرای حکم و نیز خسارت 
دادرسی و حق الوکاله وکیل را در حق محکوم له تعاونی اعتبار ثامن و نیم عشر 
اجرایی در حق دولت شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت 
به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق 

مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
110/142707 مدیر دفتر شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی
 مجتمع قضایی شهید مفتح تهران 

حصر وراثت 
خانم هرمینه ابراهیمی به شماره شناسنامه 16۷ مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه 
951115  از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان تاکوئی محمودی شماره شناسنامه 638 در تاریخ 95/10/23 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-هرمینه ابراهیمی- ش.ش 16۷- ت.ت 1344/2/28- صادره از کرج- نسبت با متوفی 

دختر 
2-زاویک ابراهیمی- ش.ش 866- ت.ت 1338/12/1- صادره از کرج- نسبت با متوفی 

پسر
3-زریک ابراهیمی- ش.ش 596- ت.ت 1340/۷/1- صادره از کرج- نسبت با متوفی پسر 
4-انگینه ابراهیمی- ش.ش 001۷48503۷- ت.ت 13۷3/8/۷- صادره از تهران- نسبت 

با متوفی نوه
5-آرپینه ابراهیمی- ش.ش 0022451269- ت.ت 13۷8/5/29- صادره از تهران- نسبت 

با متوفی نوه
و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را به استناد 
ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه 

تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
110/141058 رئیس شعبه ۳54 شورای حل اختالف مجتمع شماره8 تهران

متن آگهی 
خواهان حسن آریاپور به طرفیت حمید  اسکندری به خواسته مطالبه وجه سفته تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 15 شورای 
حل اختالف مجتمع خانواده خرم آباد واقع در خ مطهری خ گرشاسبی )جنب کارخانه 
یخ( ارجاع و به کالسه 9509986656500109 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
اعالم  بدین شرح  تعیین شده است و مفاد دادخواست  1396/1/14 ساعت 09:00 
میدارد که خواهان تقاضای مطالبه مبلغ 2/200/000 تومان بابت وجه دو فقره سفته 
با شماره های 4۷1053 و 411334 با احتساب هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه 
از قرار مبلغ 1000 تومان از مورخ 94/12/20 لغایت صدور حکم به صورت روزانه 
نموده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
۷3 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. و در 

صورت عدم حضور خوانده غیابا اتخاذ تصمیم می گردد. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 15 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان 
خرم آباد – سیده ثریا شاهرخوندی.

متن آگهی 
خواهان حسن آریاپور به طرفیت احمد اسکندری به خواسته مطالبه وجه سفته 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
15 شورای حل اختالف مجتمع خانواده خرم آباد واقع در خ مطهری خ گرشاسبی 
)جنب کارخانه یخ( ارجاع و به کالسه 9509986656500109 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1396/1/14 ساعت 09:00 تعیین شده است و مفاد دادخواست 
بدین شرح اعالم میدارد که خواهان تقاضای مطالبه مبلغ 2/200/000 تومان بابت 
وجه دو فقره سفته با شماره های 411334 و 4۷1053 با احتساب هزینه دادرسی 
و خسارات تاخیر تادیه از قرار مبلغ 1000 تومان از مورخ 94/12/20 لغایت صدور 
حکم به صورت روزانه نموده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
انقالب  و  دادگاه های عمومی  آئین دادرسی  قانون  ماده ۷3  به تجویز  و  خواهان 
از جراید کثیر االنتشار  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی  در 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. و در صورت عدم حضور خوانده غیابا 

اتخاذ تصمیم می گردد. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 15 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
شهرستان خرم آباد – سیده ثریا شاهرخوندی. 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی

بدینوسیله به متهم هومن خدابنده لو که حسب شکایت خانم خاطره امیرخانلو به 
اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب این دادگاه می باشد وفق ماده 
344 قانون آئین دادرسی کیفری ابالغ می شود که در وقت رسیدگی 96/1/16 روز 
چهارشنبه راس ساعت 8/30 صبح جهت تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع احتمالی 

در این دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید. م.الف: 950۷34
سید محمد حسینی- رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو بهشهر

آگهی مفقودی 
سند کمپانی و شناسنامه مالکیت سواری پژو 206 مدل 84 خاکستری متالیک 
موتور  شماره  و   1080982۷ شاسی  شماره  به  ۷2-464م63  پالک  شماره   به 

fss 10 15238661 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز سواری پژو 405 مدل 1383 به شماره انتظامی ایران 
82-491ص15 به شماره موتور 12483056528 به شماره شاسی 83030142 

به نام مرتضی مهدی زاده مرزناکی مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.
بابل
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 نماینده اردبیل در »روز مهندس« خبرداد:
بیکاری ۵۵ درصدی مهندسان عمران   

در  سرعین  و  نمین  نیر،  اردبیل،  مردم   نماینده 
مجلس  گفت: 55 درصد مهندسان عمران بیکار 
هستند در حالی که باید با ایجاد ظرفیت مناسب 
برای اشتغال این فارغ التحصیالن دانشگاهی فکری 
مطلب  این  بیان  با  بدری  کرد.  صدیف  اساسی 
گفت: ایران بعد از روسیه و آمریکا سومین کشور 
در فارغ التحصیلی دانشجویان است به طوری که 
فارغ التحصیالن دانشگاهی ما حتی بیشتر از ژاپن، 
آلمان، فرانسه و انگلستان است. وی با بیان اینکه 
به رغم این توانمندی فارغ التحصیالن دانشگاهی 
ما با دغدغه بیکاری روبرو هستند، خاطرنشان کرد: 
التحصیالن  فارغ  افزایش  با  ما در شرایط کنونی 
در  رشته ها  سایر  نسبت  به  مهندسی  رشته های 
کشور روبرو هستیم که این خود از لحاظ کمی و 

کیفی مشکالتی را به همراه داشته است.
بدری با اظهار تاسف از وصعیت بیکاری در فارغ 
التحصیالن دانشگاهی به ویژه مهندسان تصریح 
دغدغه های  ساز  و  ساخت  در  واقعی  رکود  کرد: 
مهندسان ما را در ایجاد فرصت اشتغال چندین برابر 
کرده است، به طوری که بیشترین بیکاران جامعه از 
بین فارغ التحصیالن دانشگاهی مهندسان هستند 

که این آمار وحشتناک است.

مصرف نفت سفید در زنجان
  28 میلیون لیتر افزایش یافت

منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  شرکت  مدیر 
زنجان گفت: بیش از 28 میلیون لیتر نفت سفید 

با افزایش برودت هوا در استان مصرف شده است.
محمود آقامحمدیان اظهار کرد: 28 میلیون لیتر 
نفت سفید در استان مصرف شده است و با توجه به 
افزایش سرمای هوا از ابتدای آذرماه امسال و در یک 
دوره سه ماهه بیش از 28 میلیون لیتر نفت سفید 

در استان به مصرف رسیده است.
این مسئول ادامه داد: از مجموع 28 میلیون لیتر 
نفت سفید مصرف شده در استان در حدود 15 
میلیون و 600 هزار لیتر در ناحیه مرکزی )ماه نشان، 
زنجان، طارم( و 11 میلیون و 500 هزار لیتر در 
لیتر  ناحیه خدابنده و یک میلیون و 200 هزار 
در ناحیه ابهر )سلطانیه، ابهر، خرم دره( به مصرف 
رسیده که البته با توجه به تعداد کم خانوارهای 
غیربهره مند از گاز طبیعی ناحیه ابهر از کمترین 
بوده  برخوردار  این دوره زمانی  میزان مصرف در 
است. وی تصریح کرد: در استان بیش از 40 هزار 
خانوار غیربهره مند از گاز طبیعی وجود داشته که 
بیشترین این تعداد در ناحیه مرکزی مستقر هستند 
و مجموع نفت سفید مصرفی استان نیز از طریق 
183 فروشندگی سطح استان و در قالب کاالبرگ 
به صورت مستمر تامین می شود که از ابتدای آذرماه 
امسال نیز 4 نوبت کاالبرگ به شماره های 2 و 41 و  

3و 6 اعالم شده است.

راه اندازی خط لوله غیر فلزی  انتقال پساب
 در شرکت کارون

 RTP( REINFORCEMENT( فلزی  غیر  لوله  خط  احداث 
TERMOPLAST PIPE جهت انتقال پساب از واحد بهره برداری 
تا نمک زدایی شماره 3 اهواز در   شرکت کارون نصب و راه اندازی شد. 

به گزارش روابط عمومی، رئیس امور مهندسی و ساختمان شرکت بهره 
برداری نفت و گاز کارون، گفت: خط لوله فوق   الذکر انتقال دهنده پساب 
حاصل از فرآورش نفت واحد بهره برداری شماره سه اهواز را جهت تزریق 
به چاه های دفعی به کارخانه نمکزدایی شماره 3 اهواز پمپاژ می کند و 

مانع از آلودگی مناطق اطراف کارخانه می شود. 
دکتر منوچهر حیدری نیا، استفاده از لوله های غیرفلزی RTP را از 
ویژگی های این پروژه عنوان کرد و گفت: به منظور پیشگیری از خوردگی 
لوله های  از  بار  اولین  ، برای  اتصاالت  افزایش طول عمر خطوط و  و 
غیرفلزی RTP در شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون استفاده شد . 

وی، با اشاره به اینکه طول عمر مفید این لوله ها در صورت استفاده بهینه 
50 سال به صورت زیر زمینی و 20 سال بصورت رو زمینی است، افزود: 
به دلیل خاصیت انعطاف پذیری لوله های غیر فلزی RTP و عدم نیاز 
به اتصاالت،   ضمن افزایش سرعت اجرای پروژه، هزینه های اجرایی نیز 

کاهش قابل چشمگیری می یابد . 
رئیس امور مهندسی و ساختمان شرکت نفت و گاز کارون، هزینه اجرای 
این پروژه را ۷ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این پروژه طی مدت 9 ماه 
با احتساب ترخیص گمرکی لوله های مورد نظر  توسط این امور اجرا شد .

ساخت 8 نیروگاه خورشیدی در استان مرکزی 
از ساخت  مرکزی  استان  گذاری  مرکز خدمات سرمایه  رئیس  نایب 
استان  در  خارجی  گذاران  سرمایه  توسط  خورشیدی  8نیروگاه های 

خبرداد.
نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی گفت: امسال 
هشت متقاضی سرمایه گذاری خارجی در بخش نیروگاه های خورشیدی 

استان مرکزی اعالم آمادگی کرده اند.
در جلسه  مرکزی  استان  گذاری  مرکز خدمات سرمایه  رئیس  نایب 
پیگیری و رفع مشکالت طرح ایجاد نیروگاه های خورشیدی و بادی 
دراستان مرکزي گفت: پیشنهادی از سوی سرمایه گذاران خارجی برای 

ایجاد نیروگاه های بادی و خورشیدی در استان داشته ایم.
میرزاخانی اظهار کرد: استان مرکزی به دلیل داشتن شرایط ویژه برای 
راه اندازی نیروگاه های خورشیدی از جمله تابش خورشید در اکثر 
روزهای سال و دارا بودن آب و هوای معتدل، نزدیکی به پایتخت همواره 

مورد توجه سرمایه گذاران خارجی بوده است.
وي ادامه داد:امسال هشت متقاضی سرمایه گذاری خارجی در بخش 

نیروگاه های خورشیدی استان مرکزی اعالم آمادگی کرده اند.
میرزاخانی به مشکالت پیش روی ایجاد نیروگاه ها خورشیدی در استان 
اشاره کرد و گفت: بر اساس دستورالعمل محیط زیست سرمایه گذاران 
باید 10 درصد از فضای نیروگاهی را به فضای سبز اختصاص دهند که 

به دلیل کمبود منابع آبی سرمایه گذاران با این موضوع مشکل دارند.
 وی خاطرنشان کرد: در این خصوص استاندار مرکزی نامه ای را به 
معاون رئیس جمهور زده اند مشکل را مطرح کردند و منتظر پاسخ 

ابتکار در این زمینه هستیم.
 میرزاخانی بیان کرد: استان مرکزی به سبب داشتن ظرفیت های بسیار 
صنعتی، از جمله استان های بارزی است که مورد توجه سرمایه گذاران 
خارجی و همچنین داخلی بوده و الزم است که از این فرصت به بهترین 

شکل ممکن استفاده شود.

خبر خبر

 1۷44 یادواره  بابل،  شهرداری  مشارکت  با  
شهید   90 محوریت  با  بابل  شهرستان  شهید 

روحانی در مصلی این شهر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری بابل، طی 
صدیقی  ا...  آیت  حضور  با  باشکوهی  مراسم 
االسالم  حجت  تهران،  موقت  جمعه  امام 
روحانی امام جمعه بابل، ائمه جمعه، شهردار 
تنی  و  بابل  فرماندار  شهر،  شورای  اعضای  و 
با  و  شهرستان  و  استان  مسئوالن  از  چند 
حضور خانواده معظم شهدا و امت شهیدپرور 
بابل، یادواره یک هزار و ۷44 شهید شهرستان 
بابل با محوریت 90 شهید روحانی در مصلی 

جمعه این شهر برگزار شد.

بابل طی سخنانی  امام جمعه  مراسم  این  در 
ارزشمند  های  جلوه  و  فرهنگ  داشت:  اظهار 

شهدا در درون جامعه نهادینه شود.
اجتماع  افزود:  روحانی  حسن  االسالم  حجت 
شهرستان  شهدای  یادواره  در  مردم  باشکوه 
بابل از کم سابقه ترین جمعیتی است که در 
طی سال های گذشته تاکنون این یادواره به 

خویش دیده است.
و  شهرداری  از  پایان  در  بابل  جمعه  امام 
شهید،  بنیاد  فرمانداری،  بابل،  شهر  شورای 
هئیت  و  المهدی  آموزشگاه  اصناف،  اتاق 
این  برگزاری  در  بابل  شهرستان  رزمندگان 

مراسم تقدیر کرد.

با مشارکت شهرداری بابل صورت گرفت:

برگزاری یادواره 17۴۴ شهید با محوریت 90 شهید روحانی در بابل

تجدید آگهی مناقصه

نظر  در  صفادشت  شهرداری 
های  ابالغیه  استناد  به  دارد 
برنامه  معاونت   95/9/28 مورخ   903552
روکش  به  نسبت  تهران  استانداری  ریزی 
از طریق مناقصه  بلوار اصلی شهر  آسفالت 
کتبی اقدام نماید. لذا متقاضیان دارای واجد 
پیمان جهت کسب  احراز صالحیت  شرایط 
به  مناقصه  برگه  و دریافت  بیشتر  اطالعات 

واحد کارپردازی مراجعه نمائید.
مبلغ مناقصه: 10/000/000/000 ریال

پایان تحویل مدارک: 95/12/21
شهردار صفادشت- محمدعلی کریمی

آگهی احضار نوبت دوم
محترم آقای سریه محمدیاری فرزند فتاح 

)مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست(
مجتمع قضایی شهید مفتح تهران به موجب کیفر خواست شماره در پرونده کالسه 
9509982165301580 برای اتهام صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست 
زوج تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی 
مجهول  به  عنایت  با  است  گردیده  تعیین   8:00 ساعت   96/1/2۷ مورخه  برای 
المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و180 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی 

است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
110/14271۳ منشی دادگاه حقوقی شعبه 258 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مفتح 
تهران

آگهی
 پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه خانم فاطمه فیروزی 
درخواست  موجب  به  علیه  محکوم  میگردد  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که 
اجرای حکم مربوطه به شماره 9510092163502939 وشماره دادنامه مربوطه 
95099۷2163500999 صادره از شعبه 210 دادگاه حقوقی تهران محکوم علیه 
از  قراردادی  خسارت  بابت  ریال   438/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم 
تاریخ 89/5/16 لغایت 95/5/1۷ ونیز پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه را در حق محکوم له و نیم عشر اجرایی در حق دولت شده اید ظرف 
ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید 
در غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با 

هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
110/142711 مدیر دفتر شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی شهید مفتح تهران 

آگهی
آقای سید هاشم  علیه  به محکوم  بدینوسیله  آگهی های منتشره در جراید  پیرو 
سید آقا مدنی- رضا علی نژاد فرد- نادر علی نژاد فرد که مجهول المکان می باشد 
ابالغ میگردد محکوم علیه ها به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
951009216350296۷ وشماره دادنامه مربوطه 95099۷216350060۷ صادره 
از شعبه 210 دادگاه حقوقی تهران محکوم علیه ها محکوم اند به نحو تضامنی به 
پرداخت مبلغ 360/000/000 ریال بابت تسهیالت و سود قطعی و جرایم متعلقه 
و نیز پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له 
بانک ملی ایران )اداره امور شعب مرکزی تهران( با نمایندگی آقایان علی خسروی 
از  روز  اید ظرف ده  اجرایی در حق دولت شده  نیم عشر  و  ابوالقاسمی  و حمید 
انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر 
با هزینه  این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات 

اجرایی اقدام خواهد نمود. 
110/142712       مدیر دفتر شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی
 مجتمع قضایی شهید مفتح تهران 

دادنامه
حقوقی  عمومی  دادگاه  ششم  شعبه   9509986693800139 کالسه  پرونده 
 95099۷6610600994 شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
خواهان: آقای سعید امیری فرزند صیدرضا به نشانی لرستان – خرم آباد خ هفده 
نشانی  به  یوسفوند  اکبر  :آقای  –خوانده  امیری  سیکلت  موتور  فروشگاه  شهریور 

متواری –خواسته :مطالبه وجه بابت طلب 
فرزند  امیری  سعید  آقای  خواهی  نظر  تجدید  دعوی  خصوص  :در  دادگاه  رای 
صیدرضا بطرفیت آقای اکبر یوسفوند فرزند احمد بخواسته تجدید نظر خواهی از 
دادنامه شماره 95099۷6655600081 صادره در پرونده کالسه 950032 شعبه 
بطالن دعوی خواهان  به  آن حکم  بموجب  که  آباد  اختالف خرم  6 شورای حل 
صادر شده دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی خواهان 
و ضمائم پیوست و نظر به اینکه بداللت رونوشت مصدق بیع نامه عادی مورخه 
92/11/24 پرداخت اقساط خودرو مورد معامله بر عهده خریدار )خوانده(بوده و 
توجها به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه حاضر نشده و دفاعی بر برائت 
اینکه شهود  به  معطوفا  و  نداده  ارائه  مورد خواسته  اقساط  پرداخت  یا  ذمه خود 
دعوی  دادگاه  فلذا  داده  گواهی  خواهان  از طرف  اقساط  پرداخت  بر  نیز  خواهان 
تجدید نظرخواهی را وارد دانسته بااستناد به ماده 2۷ قانون شورای حل اختالف 
و ماده 10 قانون مدنی و مواد 198 و 515 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی 
به  یوسفوند  اکبر  آقای  خوانده  محکومیت  به  و حکم  نقض  عنه  معترض  دادنامه 
و  خواسته  اصل  بابت  تومان  هزار  پنجاه  و  و هشتصد  میلیون  سه  مبلغ  پرداخت 
مبلغ صدو پنج هزار تومان بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم 

می گردد. 
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – قوام آذر همایون 

متن آگهی 
خواهان آقای محمد خادمی فرزند صیدرضا دادخواستی به طرفیت خوانده محمد 
اله مراد بخواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی  حسین مومیوند فرزند 
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 
بتاریخ  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9509986610600566 کالسه  به  و 
1396/1/19 ساعت 11 صبح تعیین شده است که به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه حقوقی خرم آباد – حمید بازوند. 

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
آقایان رضا عزیزی فرزندان  عبدالعزیز درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود 
از  1  اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه  را از پالک185 فرعی از 109 
فتحی   محمدصالح  وراث  فخری  اخوان  آقایان   از  که  جوانرود   قلعه  به  معروف 
  25  -95 کالسه  تحت  نیز  پرونده  و  نموده  مالکیت  سند  درخواست  و  خریداری 
تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر 
به صدور  /  1395حکم     10  / مورخ  22   رأی13956031600۷001632  
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 
تا به دادگاه  ارسال گردد،  اداره تسلیم دارند  این  به  دوماه اعتراض خود را کتباً 
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  

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری بابل در نظر دارد پروژه زیر را با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به 

شرکت های حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید 

احضار متهم 
آقای حبیب درویشی فرزند یعقوبعلی نظر به اینکه در پرونده کالسه 950۷54 به 
اتهام نگهداری مواد مخدر از طرف این دادسرا تحت تعقیب قرار دارید بدینوسیله 
انقالب در امور  در راستای ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
کیفری مراتب به شما ابالغ می گردد تا ظرف یک ماه  از تاریخ انتشار آگهی در 
شعبه پنجم دادیاری دادسزای عمومی و انقالب تنکابن جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر شوید در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 

موضوع رسیدگی و اظهار نظر می گردد م. الف 10۷6/95 
دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان تنکابن – محسنی کفشگری 

آگهی حصر وراثت
آقای غالمعباس رحیمی نام پدر علی بشناسنامه 85صادره از بندرامام خمینی)ره(
فرزند  که  داده  توضیح  و  تقدیم  وراثت  حصر  گواهی  صدور  بخواسته  درخواستی 
مرحوم بمانجان چراغ زاده بشناسنامه 1۷286صادره بوشهر در تاریخ ۷4/۷/4در 
غالمعباس  متقاضی   -1 عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  خمینی)ره(اقامتگاه  بندرامام 
رحیمی فرزند علی بشناسنامه 85صادره از بندرامام خمینی)ره(2-خدا رحم رحیمی 
فرزند علی بشناسنامه ۷0صادره از بندرامام خمینی)ره(به عنوان پسران متوفی3-
خمینی)ره(4- بندرامام  از  311صادره  بشناسنامه  علی  فرزند  رحیمی  رضوان 
خمینی)ره(5-سیما  ازبندرامام  بشناسنامه5۷صادره  علی  فرزند  زهرارحیمی 
خمینی)ره(6-ستاره  امام  بندر  از  ۷09صادره  بشناسنامه  علی  فرزند  رحیمی 
رحیمی  خمینی)ره(۷-مینا  بندرامام  از  بشناسنامه19صادره  علی  فرزند  رحیمی 
فرزند  اندام رحیمی  بندرامام خمینی)ره(8-گل  بشناسنامه696صادره  علی  فرزند 
علی  فرزند  رحیمی  خمینی)ره(9-فاطمه  بندرامام  از  32صادره  بشناسنامه  علی 
متوفی10-سهراب  دختران  عنوان  خمینی)ره(به  بندرامام  بشناسنامه485صادره 
رحیمی فرزند علی بشناسنامه21صادره ازبندرامام خمینی)ره(به عنوان پسرمتوفی 
و الغیر.اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررا در یک نوبت آگهی می نمایدتا 
هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی  ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی 

که بعد ازاین تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
رئیس قاضی شورای حل اختالف بندرامام خمینی)ره(

آگهی حصروراثت
بانوپریوش خضریان نام پدرهبت اله بشناسنامه101صادره ازدزفول درخواستی بخواسته 
محزون  توران  که84۷/4/95مرحوم  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور 
غیردائم)موقت( اقامتگاه  رامهرمزدرتاریخ1395/10/30درتهران  بشناسنامه89صادره 
فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی باال 2-زهره خضریان بشماره شناسنامه15دزفول3-
بشماره  خضریان  جبین  شناسنامه135دزفول4-ماه  بشماره  ناهیدخضریان 
شناسنامه121دزفول)دختران  بشماره  خضریان  ملی1990۷46403دزفول5-مهوش 
متوفیه(6-عبدالحسین خضریان بشماره شناسنامه513دزفول۷-مهدی خضریان بشماره 
شناسنامه1318 دزفول8-علیرضاخضریان بشماره شناسنامه9۷2دزفول)پسران متوفیه(

والغیر.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی مینمایدتاهرکس 
اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداو باشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه بدادگاه 
تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم 

ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه4دادگاه عمومی-مرتضی سواری

 نوبت اول

1-بر آورد بر اساس فهرست بهای راه و باند سال 95 می باشد.
2-محل تامین اعتبار از محل بودجه عمرانی می باشد. 

3-متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ 95/12/24 همراه با معرفی نامه به واحد قرار دادهای 
شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی و پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در 
جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007 نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد 

قیمت تحویل دبیرخانه شهرداری نماید. 
4-آخرین  مهلت تحویل اسناد تاریخ 95/12/24 

5-بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ 95/12/25 راس ساعت 13می باشد. 
6-به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر نخواهد شد .

7-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات 32221423یا 32223401 داخلی 268 می باشد .
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اصفهان- به همت شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و مدیرعامل 
این شرکت مهندس رضا پیرپیران،  جلسه هم اندیشی آموزش مدیریت 
های  دستگاه  انرژی صنایع،  مدیریت  فعاالن  از  تقدیر  و  برق  مصرف 
اجرایی و کشاورزی با حضور جمع کثیری از مدیران استان و مهندس 
منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان و جمعی 

از اصحاب رسانه استان برگزار شد.
مدیرعامل شرکت برق اصفهان با اشاره به مفهوم شدت انرژی گفت: 
شدت انرژی به میزان انرژی مورد استفاده برای تولید یک واحد کاال 
برابر  و 4  برابر عربستان  ژاپن، 3  برابر  ایران 9  گفته می شود که در 
متوسط جهانی است که این آمار جای تأمل دارد. پیرپیران در ادامه به 
مقایسه مصرف برق داخل کشور و میزان متوسط جهانی آن بیان کرد: 
در بخش خانگی میزان مصرف 36 درصد است که این میزان در جهان 
25 درصد است، در بخش تجاری مصرف برق داخل 11 درصد است 
که این میزان در جهان 9 درصد است، در بخش عمومی مصرف برق 
داخل 15 درصد است که این میزان 12 درصد است، در بخش صنعت 
و کشاورزی میزان مصرف داخل 42 درصد است که در دنیا این میزان 
به 51 درصد رسیده است. وی گفت: در سال 95 تعداد ۷00 شرکت 
صنعتی، 150 کشاورز و 10 اداره در حوزه توزیع شهرستان اصفهان 
با طرح بهینه سازی مصرف برق همراه شدند که این شرکت در نظر 
دارد در سال آینده این میزان را به 3 هزار واحد صنعتی، 3 هزار واحد 

کشاورزی و تمامی ادارات برساند.
میزان  گفت:  اصفهان  شهرستان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
تومان  میلیارد   6 حدود  برق  مگاوات  یک  تولید  برای  سرمایه گذاری 
از  استفاده  بر  عالوه  میزان  این  که  دارد  نیاز  اولیه  سرمایه گذاری 
فروش  شیشه  مهندس  است.  امر  این  انجام  برای  ملی  ظرفیت های 
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان، ضمن تقدیر از صنایعی که 
در زمینه بهینه سازی مصرف برق در استان پیش قدم بوده اند، گفت: 
من به نمایندگی از دکتر زرگرپور استاندار اصفهان،  از اقدامات شرکت 
توزیع برق شهرستان اصفهان و مهندس پیرپیران تشکر می نمایم و 
امیدوارم با برگزاری کالس های آموزشی بتوانیم دستورات الزم را به 
ادارت و صنایع القا نموده و در سال  آینده شاهد حضور بیشتری از 

مدیران صنایع مختلف استان در این برنامه باشیم. 

مدیرعامل شرکت برق اصفهان تاکید کرد:

فرهنگ سازی در مصرف بهینه انرژی 

راهور  پلیس  رسانی  اطالع  مرکز  گزارش  به 
نقلیه  وسایط  دستگاه   38568 البرز  استان 
متخلف در یازده ماهه سال جاری توقیف شد.

در  موضوع  این  است  آمده  گزارش  این  در 
ترافیکی  اجتماعی-  انضباط  برقراری  راستای 
برخورد  و  مرور  و  عبور  با هدف تسهیل در  و 
با موتورسواران و رانندگان متخلف طرح ارتقا 
امنیت اجتماعی در سطح استان صورت گرفته 

است.
تعداد  که  است  آن  از  حاکی  گزارش  این 
توقیف  متخلف  نقلیه  وسیله  دستگاه   38568
شده که از این تعداد 19869 دستگاه خودرو 

به تعداد 18699 دستگاه موتورسیکلت بوده است.
برخورد با رانندگان متخلف در یازده ماهه سال 95

به نقل از مرکز اطالع رسانی پلیس راهور استان البرز در 
یازده ماهه امسال، با بهره گیری از سیستم های هوشمند 
و به روز مرتبط با سامانه ناجا 228 خودرو دارای خالفی 
بیش از ده میلیون ریال توقیف و 342 راننده نیز به جهت 
دارا بودن سابقه بیش از 30 نمره منفی به مدت سه ماه از 
رانندگی محروم شدند. در این گزارش آمده است؛ به منظور 
حفظ جان شهروندان در معابر 2۷4 راننده مست و معتاد 

شناسایی و به مدت 6 ماه از رانندگی محروم شده اند.
افزایش 1۳ درصدی برخورد پلیس راهور استان البرز

 با تخلفات
پلیس راهور استان همچنین آمار یازده ماهه سال جاری را 

بدین شرح اعالم کرده است؛
در  قبل  مشابه سال  به مدت  نسبت  درصدی  افزایش 20 
با  برخورد  ساز،  حادثه  راننده  نفر   225098 با  برخورد 
در  و   اند  داشته  تخلفات ساکن  که  راننده  نفر   3۷۷018
مدت مشابه 15 درصد افزایش، برخورد با ۷41428 راننده 
که سایر تخلفات را مرتکب شده اند و نسبت به سال قبل 

10 درصد افزایش داشته است.

افزایش 5 درصدی متخلفانی که به دادگاه معرفی شده اند 
و همچنین صدور 12۷9۷88 برگ اخطاریه که نسبت به 

مدت مشابه در سال گذشته 14 درصد رشد داشته است.
مرکز اطالع رسانی پلیس راهور استان البرز در این گزارش 
به سال گذشته در  با متخلفان نسبت  برخورد  افزاید:  می 

مجموع 13 درصد افزایش داشته است.
کاهش 8 درصدی تصادفات استان البرز در یازده ماهه 

سال 1۳95
در  البرز  استان  راهور  پلیس  رسانی  اطالع  مرکز  ادامه  در 
ماهه سال جاری،  یازده  تصادفات درون شهری  خصوص  
اعم از تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی استان اعالم کرد: 
با کاهش 8  قبل  به مدت مشابه سال  این حوادث نسبت 
به  اشاره  با  است  ذکر  به  است.الزم  بوده  مواجه  درصدی 
 18 کاهش  فوتی،  تصادفات  درصدی   8 کاهش  اینکه 
تصادفات  افزایش 5 درصدی  و  تصادفات جرحی  درصدی 
خسارتی نقش مهم در این موضوع ایفا می نماید با عنایت 
به این مسئله که عمده ترین علل تصادفات عدم توجه به 
جلو، عدم رعایت حق تقدم و فاصله طولی می باشد و پلیس 
رانندگی  هنگام  کرد،  درخواست  رانندگان  از  استان  راهور 

دقت بیشتری نموده و قوانین  ومقررات را رعایت نمایند.

پلیس راهور استان البرز اعالم کرد:

توقیف 38۵68 دستگاه وسیله نقلیه متخلف 



10 نفت و انرژییکشنبه 8 اسفند 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3430

گازرسانی به 3000 روستا در سال جاری

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: در سال جاری 
عملیات گازرسانی به 3000 روستا در کشور به بهره برداری رسیده است.در 

سال گذشته نیز 3500 روستا درکشور دارای گاز شدند.
حمیدرضا عراقی افزود: پوشش گازرسانی به نقاط شهری کشور 90 درصد 
است و هم اکنون 62 درصد از روستاهای کشور زیر پوشش شبکه گاز 

قرار دارند.
عراقی عنوان کرد: در هفته های آینده تعداد 10 ایستگاه تقویت فشار گاز در 
کشور با حضور جهانگیری معاون اول رئیس جمهور افتتاح می شود و زاهدان 

آخرین نقطه کشور است که گازرسانی می شود
وی همچنین اعالم کرد: خط ششم گاز توسط قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( در 
حال انجام است که پس ازاتمام این طرح دیگر هیچ مشکلی برای  صادرات 
گازرسانی به عراق نخواهیم داشت و به زودی در سال جاری به نقطه ای 
خواهیم رسید که می توانیم در خصوص مخازن مشترک گاز از قطر پیشی 

بگیریم.

صدور انشعاب برق برای ساخت و سازهای 
غیرمجاز ممنوع شد

یک مقام مسئول، اعالم کرد: بر اساس قوانین جدید، صدور انشعابات جدید 
برق برای هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در شهرهای کشور ممنوع شده 

است. 
توانیر اعالم کرد: الیحه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز برق در مجلس 
یک گام بلند برای برخورد قانونی با انشعابات غیرمجاز بوده که در طول چند 
سال گذشته تا کنون، آسیب های متعددی به شبکه توزیع و صنعت برق 

کشور وارد کرده است.
انشعابات  با  برخورد  از الیحه  بیشتر  رضا غضنفری در تشریح جزئیات 
غیرمجاز برق، گفت: بر اساس این الیحه، استفاده غیرمجاز از برق جرم بوده 
و هر نوع تغییر کنتور که توسط افراد یا مأمور مربوطه انجام شود هم، جرم 

بوده و برای آن مجازات شدیدی در نظر گرفته شده است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه در این الیحه مقرر شده تا اجازه استفاده 
موقت از آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز به تمامی کسانی که ساختمان های 
خود را غیرمجاز ساختند، داده نمی شود، تصریح کرد: با تصویب این الیحه، 
روند پیشگیری از استفاده غیرمجاز در قانون پیش بینی شده؛ به طوری که 
امکان بهره برداری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه شهرها، دیگر 

وجود نخواهد داشت.
رئیس هیأت مدیره شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با یادآوری اینکه 
تاکنون یکی از مشکالت اساسی شرکت های توزیع، پاسخ به نیازهای اماکنی 
بوده که در حاشیه شهرها و بدون فراهم شدن زیرساخت های شهری، 
احداث می شدند، اظهار داشت: برخی از متولیان شهری در جلوگیری از این 
ساخت و سازها اقدامی نمی کردند، در نتیجه با گسترش این اماکن و نیاز 
به امکانات زیربنایی مانند آب و برق، رویه استفاده غیرمجاز از برق نیز در 
این مناطق شکل می  گرفت.وی افزود: پس از تصویب این قانون، متولیان 
امور همچون شهرداری و ادارات کشاورزی موظفند که مانع ساخت و ساز 
غیرمجاز شوند، چرا که به این ساخت و سازهای غیرمجاز، اجازه استفاده از 

آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز داده نخواهد شد.
غضنفری با بیان اینکه در حال حاضر، ارزش هر یک درصد تلفات برق در 
کشور معادل 30 هزار میلیارد ریال است، تاکید کرد: با اجرای طرح جهادی 

کاهش تلفات برق، متوسط تلفات شبکه برق کشور کاهش یافته است.
وی حجم زیادی از تلفات شبکه برق استان خوزستان را ناشی از انشعابات 
استفاده  با  برخورد  قانون  تصویب  با  افزود:  و  کرد  عنوان  برق  غیرمجاز 
کنندگان غیرمجاز برق، امیدواریم که روند کاهش تلفات برق در خوزستان 
سرعت بیشتری پیدا کند.این مقام مسئول با اشاره به جمع آوری ۷50 هزار 
انشعاب غیرمجاز در یک دهه منتهی به سال 1394 تبیین کرد: اقدامات 
انجام شده در راستای کاهش تلفات برق تا کنون، به بازیابی سه میلیون 
و ۷90 هزار مگاوات ساعت انرژی برق به ارزش افزون بر 3000 میلیارد 
ریال انجامیده است.رئیس هیأت مدیره شرکت توزیع نیروی برق خوزستان 
خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود تا سال 1404، رقم تلفات برق در سطح 

استان خوزستان به 6 درصد کاهش یابد. 

صادرات نفت آمریکا رکورد زد

صادرات نفت خام آمریکا به بیش از یک میلیون و 200 هزار بشکه در روز 
رسید که از سال 1993 میالدی به بعد بی سابقه بوده است. 

بر اساس تازه ترین آمار منتشر شده از سوی سازمان اطالعات انرژی آمریکا، 
صادرات نفت این کشور در هفته منتهی به هفدهم فوریه به یک میلیون و 
210 هزار بشکه در روز رسید که این رقم در 24 سال اخیر بی سابقه بوده 
است.در همین حال تولید داخلی نفت این کشور در هفته گذشته میالدی 
به 9 میلیون بشکه در روز افزایش یافت که از ماه آوریل سال گذشته 
میالدی تا کنون بعنوان سریع ترین رشد تولید نفت ایاالت متحده محسوب 
می شود؛ این در حالی است که پاالیشگاه های این کشور کمترین مصرف 

نفت خام از اکتبر سال 2015 میالدی به بعد را ثبت کرده اند.
همچنین تولید نفت شیل با روند صعودی روبرو شده و بسیاری از تانکرهای 
نفت کش ظرف چند روز اخیر در خاورمیانه بارگیری شده اند و روند 

افزایشی ذخایر نفت آمریکا را به دنبال خواهد داشت.  
البته در سال جاری میالدی، میانگین قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت 
آمریکا نسبت به برنت 2 دالر و 24 سنت کمتر است که این موضوع موجب 
شده تا پاالیشگاه ها نسبت به خرید نفت آمریکا عالقمندی بیشتری داشته 
باشند.به گفته برخی از مقامات آمریکایی، در حدود سه چهارم مازاد تولید 
نفت این کشور صادر می شود.در همین حال، نفت خام آمریکا در حال 
حاضر نظر خریداران آمریکایی را به خود جلب کرده و بطور میانگین 22 
سنت کمتر از شاخص نفت دوبی است و انتظار می رود که خاور دور بعنوان 

مقصد اصلی صادرات نفت آمریکا باشد.

افزایش 1.1 درصدی قیمت نفت 
در هفته ای که گذشت 

قیمت  جهانی نفت در معامالت هفته گذشته 1.1 
درصد افزایش یافت و در پایان معامالت هفته به 

55 دالر و 99 سنت در هر بشکه رسید. 
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، در حالی که 
نگرانی ها در مورد افزایش عرضه نفت آمریکا بر 
وعده های اوپک مبنی بر افزایش میزان تبعیت از 
توافق کاهش تولید سایه افکنده، قیمت نفت روز 

جمعه حدود یک درصد کاهش یافت.
با توجه به اینکه تجار شروع به خارج کردن  اما 
و  اند  کرده  ذخیره  انبارهای  از  نفت  های  بشکه 
بازارهای فیزیکی نشانه هایی از ندیک شدن عرضه 
و تقاضا به یکدیگر را نشان می دهند، قیمت نفت 
خام همچنان در مسیر افزایش هفتگی قرار داشت.

شرکت های حفاری آمریکایی برای ششمین هفته 
متوالی تعداد سکوهای حفاری را افزایش دادند و 
روند افزایش تعداد سکوها را به نهمین ماه متوالی 

رساندند.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت 
در پایان معامالت دیروز با 59 سنت معادل 1.04 
درصد کاهش به 55 دالر و 99 سنت رسید، در 
حالی که قیمت نفت خام امریکا با 46 سنت کاهش 

به 53 دالر و 99 سنت رسید.
هفتگی  افزایش  نفتی  دو شاخص  هر  قیمت  اما 

حدودا 1.1 درصدی را تجربه کرد.
میشائیل تران، تحلیلگ موسسه آر بی سی کپیتال 
مارکتس در این باره گفت: »بازار نفت همچنان 
روی اقدام برای برقراری توازن مجدد متمرکز است 
و تمامی توجهات معطوف تبعیت اوپک از توافق 

کاهش تولید و رشد تولید آمریکا شده است.«
قیمت نفت در طی 2 جلسه گذشته پس از آن 
کاهش یافت که آمارهای دولت آمریکا نشان داد 
که میزان ذخایر نفت خام این کشور برای هفتمین 
هفته متوالی افزایش یافته است. اما قیمت نفت از 
ماه نوامبر به این طرف، یعنی از زمان اعالم توافق 
کاهش تولید اوپک، رشد قیمتی 4 تا 5 دالری را 

شاهد بوده است.
تبعیت بی سابقه اوپک از توافق کاهش تولید بازار 
را غافلگیر کرده و امارات و عراق نیز که به تعهدات 
خود عمل نکرده بودند قول داده اند که تعهدات 

کاهش تولید خود را اجرا کنند.

آذربایجان برای تامین گاز مورد 
نیاز خود دست به دامان ایران شد 

جمهوری آذربایجان در آستانه ارسال گاز خود به 
اما این  تا پایان دهه جاری قرار دارد،  اروپا  غرب 
کشور باید برای تامین نیاز داخلی خود از کشورهای 

دیگر گاز وارد کند. 
در  آذربایجان  جمهوری  گزارش،  این  اساس  بر 
آستانه ارسال گاز خود به غرب اروپا تا پایان دهه 
جاری قرار دارد، اما این کشور باید برای تامین نیاز 

داخلی خود از کشورهای دیگر گاز وارد کند.
آذربایجان دارنده یکی از بزرگترین میادین گازی 
جهان یعنی میدان شاه دنیز در دریای خزر است، 
اما این کشور مرحله بعدی تولید گاز این میدان را 
تا سال 2020 به کشورهای یونان، ایتالیا، ترکیه و 
دیگر کشورهای عالقمند به کاهش وابستگی شان 

به گاز روسیه پیش فروش کرده است.
در پایان سال گذشته میالدی، شرکت انرژی دولتی 
سوکار آذربایجان اعالم کرد که واردات گاز از ایران 

را آغاز کرده است.
دو منبع صنعتی در این باره گفتند، در واقع گاز از 
ترکمنستان با قیمتی مناسب تر برای آذری ها، به 
این کشور وارد می شود، اما ورود گاز ترکمنستان 
به آذربایجان به دلیل اختالف ایران و ترکمنستان 

بر سر قیمت گاز متوقف شد.
گاز  قیمت  سر  بر  اختالف  افزودند،  منابع  این 
همچنین مذاکرات بر سر واردات احتمالی گاز از 
گاز در  برای جبران کمبود  آذربایجان  به  روسیه 

داخل این کشور را با وقفه روبرو کرده است.
جمهور  رئیس  یف،  علی  الهام  برای  مسئله  این 
آذربایجان که با کاهش شدید ارزش پول ملی به 
دلیل افت قیمت نفت و اختالفات بین روسیه و 
غرب مواجه است، به مشکل دو چندانی تبدیل 

شده است.
خوشبخت یوسف زاده، معاون رئیس شرکت سوکار 
در ماه دسامبر گفته بود، باکو برای حل مشکل 
کمبود گاز در داخل، شروع به خرید روزانه حدود 
2 تا 4 میلیون متر مکعب گاز از ایران کرده که 
رقم کل آن در سال گذشته به 286 میلیون متر 
مکعب رسیده است. وی به جزئیات بیشتری در این 

خصوص اشاره نکرد.

ایران به منطقه کریمه توربین 
صادر می کند

روسیه از خرید توربین های مورد نیاز خود از ایران 
خبر داد.

چمزوف  سرگی  ریانووستی،  از  ایسنا  گزارش  به 
زودی  به  گفت:  روس تخ  شرکت  مدیرعامل  
قراردادی در خصوص تحویل توربین برای نیروگاه 

حرارتی  کریمه با ایران به امضا می رسد.
وی افزود: به دلیل آنکه آلمان و بعضی از  کشورهای 
اروپایی تحویل توربین به کریمه را ممنوع کردند 
با ایران در  هم اکنون در مرحله نهایی مذاکرات 
و  هستیم   مشابه  های  توربین  تولید  خصوص 
نصب  را  توربین ها  این  امسال  تاپایان  قصدداریم 

کنیم.
این مقام روس ابراز امیدواری کرد که آمریکایی ها 
و اروپایی تحریم های جدیدی را برقرار نکنند تا 
این توربین ها نصب شود و نیاز برق این منطقه 

تامین شود.
روسیه در پی بحران سیاسی با اوکراین در سال 
همه  یک  در  را  کریمه  منطقه  میالدی،   2014
پرسی از خاک اوکراین جدا کرد و به روسیه ملحق 
اروپا  اتحادیه  با مخالفت شدید امریکا و  کرد که 

مواجه شد.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

وزارت نفت اعالم کرد: ایران در ژانویه 201۷ 
میعانات  بشکه  میلیون   24 حدود  میالدی 
صادر  اروپایی  و  آسیایی  کشورهای  به  گازی 

کرده است. 
بر اساس این گزارش، میزان صادرات نفت خام 
از  از لغو تحریم ها  ایران پس  و میعانات گازی 
یک میلیون و 200 هزار بشکه در روز به بیش 

از 2 میلیون و 800 هزار بشکه رسیده است.
بر این اساس ایران در نخستین ماه سال 201۷ 
میالدی حدود 24 میلیون بشکه میعانات گازی 
صادر  اروپایی  و  آسیایی  کشورهای  مقصد  به 

کرده است.
بزرگترین  آسیایی  فعلی کشورهای  در شرایط 
مشتری میعانات گازی ایران هستند اما اخیرا 
میعانات  ای  بشکه  میلیون  یک  محموله  یک 
گازی تحویل بی پی شد تا شرکت های اروپایی 
میعانات  خرید  به  عالقمندان  فهرست  در  نیز 

گازی ایران قرار گیرند.
مدیرعامل  کاردر«  »علی  حال  همین  در 

نشست  در  اخیرا  ایران  نفت  ملی  شرکت 
تولید  حجم   92 سال  اینکه  بیان  با  خبری 

میعانات گازی روزانه 325 هزار بشکه بود که 
این رقم هم اکنون به 550 هزار بشکه رسیده، 
گفته است: سال 92 بالغ بر ۷5 میلیون بشکه 
میعانات گازی روی آب ذخیره داشتیم که با 
میعانات،  میزان  این  و صادرات  تحریم ها  رفع 
و  رسیده  بشکه  میلیون   25 به  کنونی  ذخایر 
پیش بینی می کنیم ذخایر روی آب میعانات 
صفر  آینده  سال  ماه  فروردین  پایان  تا  گازی 

شود.
معاون وزیر نفت با احتساب قیمت حدود 40 
تصریح  گازی،  میعانات  بشکه  هر  برای  دالر 
کرده است: فروش 50 میلیون بشکه میعانات 
کشور  برای  دالر  میلیارد   2 بر  بالغ  گازی، 

درآمدزایی کرده است.
به گزارش مهر، پیش بینی می شود با تکمیل 
گازی  میعانات  تولید  جنوبی،  پارس  فازهای 

ایران به یک میلیون بشکه در روز می رسد.

با ثبت یک رکورد جدید؛

ایران۲۴میلیونبشکهمیعاناتگازیصادرکرد

سال  در  کردند  مقرر  مجلس  نمایندگان 
به  شهری،  بهای  آب  نرخ  بر  عالوه  آینده 
 15 شرب،  آب  فروش  مترمکعب  هر  ازای 

تومان از مشترکان دریافت شود. 
شورای  مجلس  نمایندگان  مهر،  گزارش  به 
ادامه  در  و  دیروز  علنی  جلسه  در  اسالمی 
بررسی بندهای درآمدی الیحه بودجه سال 
آینده، بند »ج« تبصره 6 را تصویب کردند.
طریق  از  نیرو  وزارت  بند،  این  اساس  بر 
سراسر  شهری  فاضالب  و  آب  شرکت های 
نرخ  دریافت  بر  عالوه  است  مکلف  کشور 
مترمکعب  هر  ازای  به  شهری،  آب بهای 
از  ریال   150 مبلغ  شرب،  آب  فروش 
کل  خزانه داری  به  و  دریافت  آب  مشترکان 

کشور واریز کند؛ وجوه فوق مشمول مالیات 
به نرخ صفر است.

این بند با 118 رأی موافق، 46 رأی مخالف 
نماینده   218 مجموع  از  ممتنع  رأی   5 و 

حاضر در صحن به تصویب رسید.
»هـ«  بند  تصویب  با  همچنین  نمایندگان 
 5 ماده  موضوع  عوارض  که  کردند  مقرر 
به  کشور،  برق  صنعت  از  حمایت  قانون 
میزان 50 ریال به ازای هر کیلووات ساعت 
تعیین  ریال  میلیارد  هزار   11 سقف  در 

می شود.
رأی   32 موافق،  رأی   130 با  نیز  بند  این 
 220 مجموع  از  ممتنع  رأی   4 و  مخالف 

نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

افزایش 1۵ تومانی قیمت هر مترمکعب آب شرب در سال 96

مجری فازهای 20 و 21 پارس جنوبی گفت: 
 OFF( گاز  آف  کمپرسور  سه  اندازی  راه  با 
میعانات  تثبیت  واحد  اول  ردیف   )GAS
پارس   21 و   20 فازهای  پاالیشگاه  گازی 
فلرینگ  و  گاز سوزی  تن  روزانه 30  جنوبی، 

در این فازها کاهش یافت.
با  همچنین  افزود:  عبادی  رضا   علی 
بهره برداری از این کمپرسورها ظرفیت صدور 
به میزان  فازهای 20 و 21  پاالیشگاه  از  گاز 

30 تن در روز افزایش یافته است. 
وی با اشاره به اینکه سکوی فاز 21 با تولید 
حدود 950 میلیون فوت مکعب گاز هم اکنون 
در حال بهره برداری است ادامه داد: با توجه 
فاز  به  شده  برداشت  گاز  از  نیمی  ارسال  به 

گاز  مکعب  متر  میلیون   12 حدود  15و16، 
 21 و   20 فازهای  پاالیشگاه  در  نیز  شیرین 

تولید و به خط سراسری ارسال می شود. 
شیرین  سوم  ردیف  سازی  آماده  به  عبادی، 
این  گفت:  و  کرد  اشاره  فازها  این  سازی 
گاز  ورود  در حال  اکنون  پاالیشی هم  بخش 
شیرین و عملیات فشارگیری است و متعاقب 
گاز  ورود  با  آینده  روز  در چند  عملیات،  این 
شیرین  گاز  تولید  و  فراورش  عملیات  ترش، 
برداری  بهره  با  شد.  خواهد  آغاز  ردیف  این 
پارس   21 و   20 فازهای  فراساحل  بخش  از 
فوت مکعب  میلیارد  روزانه حدود 2  جنوبی، 
پاالیشگاه  به  سازی  شیرین  برای  ترش  گاز 

خشکی این فازها ارسال می شود. 

کاهش گاز سوزی در فازهای 20 و21 پارس جنوبی

که  آسیا  جنوب  گاز  شرکت  اعالم  به  بنا 
اجرای  زودی  به  می کند  فعالیت  دهلی  در 
لوله گذاری پروژه خط لوله انتقال گاز ایران به 

هند آغاز خواهد شد.
به گزارش فارس به نقل از ترید اریویا، یک مقام 
شرکت گاز جنوب آسیا که در دهلی نو فعالیت 
لوله گذاری  اجرای  بزودی  کرد:  اعالم  می کند 
اجرا  هند  به  ایران  گاز  انتقال  لوله  پروژه خط 
خواهد شد. این خط لوله قرار است گاز ایران 
دریای  از  زیرسطحی  لوله  طریق خطوط  از  را 

عمان به هند منتقل کند.
این شرکت  پروژه  مدیر  ناش  به گفته الن  بنا 
هندی با لغو تحریم ها علیه ایران شرایط تغییر 
کرده و منافع دو طرف در اجرای این پروژه روز 
به روز افزایش می یابد. با اجرای این خط لوله 
4.5 میلیارد دالری به طول 1400 کیلومتر گاز 
گجارات  بندر  به  عمان  دریای  طریق  از  ایران 

هند در غرب این کشور منتقل خواهد شد.
به  گاز  رساندن  برای  است  قرار  لوله  این خط 

هند خاک پاکستان را دور بزند.

پروژه خط لوله انتقال گاز

 تهران -دهلی بزودی کلید می خورد

مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران از آغاز 
پاالیشگاهی  شناور  نخستین  استقرار  عملیات 
کنار  در   FPSO CYRUS نام  به  کشور 
سکوی چاه های الیه میدان نفتی پارس جنوبی 

خبر داد. 
این خبر  اعالم  با  بورد  به گزارش شانا، حمید 
افزود: با بهبود شرایط جوی، این شناور، اسکله 
عسلویه را به مقصد منطقه عملیاتی در موقعیت 
 ))SPOL(( چاه های الیه نفتی پارس جنوبی
ترک کرده و عملیات نصب لنگرهای مهاری آن 

آغاز شده است.
شرایط  بودن  مساعد  صورت  در  گفت:  وی 
جوی، عملیات نصب و راه اندازی تاسیسات این 
شناور پاالیشگاهی مطابق برنامه از پیش تعیین 
نفتی  الیه  از  تولید  و  رسد  می  پایان  به  شده 

پارس جنوبی آغاز می شود. 
مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران افزود: 
جنوبی  پارس  نفتی  الیه  درجای  نفت  میزان 
بیش از 14 میلیارد بشکه برآورد می شود که 
فرایند تولید از آن با بهره گیری از یک سکوی 
تولیدی با هفت حلقه چاه و پیش بینی 3 حلقه 
پاالیشگاهی  شناور  همچنین  تزریقی،  چاه 

صنعت  روز  فناوری های  آخرین  به  مجهز 
آماده سازی،  تولید،  فرایندهای  کلیه  که  نفت 
طور  به  را  صادرات  نهایت  در  و  ذخیره سازی 
متمرکز امکان پذیر می کند میسر خواهد شد. 

بورد، تولید از این میدان را در فاز اول بین 25 
تا 35 هزار بشکه نفت در روز پیش بینی کرد 
و گفت: آغاز تولید از الیه نفتی پارس جنوبی 

از چند جهت ارزشمند است که مهمترین آن 
آغاز رقابت در عرصه تولید نفت با رقیب قطری، 
صنعت  روز  فناوری های  آخرین  از  بهره گیری 

نفت و راهبری این تاسیسات پیشرفته است.
به گفته وی، برای این منظور از بین نخبگان 
قاره،  فالت  نفت  شرکت  عملیاتی  مناطق 
منطقه  در  مردادماه  از  راهبری  گروه های 

کیش و ستاد طرح توسعه، به مطالعه مدارک 
این باره  آموزشی در  و  و نشست های تخصصی 
شناور،  کامل  استقرار  محض  به  و  پرداخته اند 
در کنار مجری و پیمانکار طرح برای آشنایی با 
 FPSO CYRUS تاسیسات نصب شده در
از  پس  تا  شد  خواهند  مستقر  شناور  این  در 
این  راهبری  شده  پیش بینی  زمانی  دوره 

تاسیسات را بر عهده گیرند.
مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران افزود: 
بر اساس برنامه پیش بینی شده، قرار است پس 
موجود  نفت  پاالیشگاهی،  شناور  این  نصب  از 
در الیه نفتی پارس جنوبی از طریق خط لوله 
12 اینچی وارد این شناور شده و پس از انجام 
مراحل تصفیه، به نفتکش های صادراتی منتقل 

شود. 
بورد خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه این شناور 
چرخ دنده )تارت( ندارد عملیات مهار آن یکی 
خواهد  پهلودهی  عملیات های  مشکل ترین  از 
کارکنان  توانمندی های  به  توجه  با  که  بود 
عملیات دریایی شرکت نفت فالت قاره ایران، 
این اقدام با مهارت و دقت بسیار خوبی انجام 

می شود. 

تولید نفت به شیوه ای بی نظیر در ایران؛

عملیاتاستقرارنخستینشناورپاالیشگاهیدرخلیجفارسآغازشد

بندرعباس  نفت  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
طرح  در   )NHT( نفتا  تصفیه  :واحد  گفت 
این  نفت  پاالیشگاه  بنزین  ظرفیت  افزایش 

اندازی شد. راه  موفقیت  با  شهرستان 
از  بازدید  در  نامور  هاشم   ، ایرنا  گزارش  به 
این  سازی  بنزین  های  واحد  ساخت  مراحل 

 NHT-(نفتا تصفیه  واحد  افزود:  پاالیشگاه 
عنوان  به   )Naphta Hydro Treating
تامین کننده خوراک بخش بنزین سازی و برای 
دار،  گوگرد  دار،  نیتروژن  آلی  ترکیبات  حذف 
اشباع  غیر  هیدروکربورهای  اشباع  دار،  اکسیژن 
) اولفینی( و حذف سموم اضافی مانند آرسنیک 

تعبیه شده است. و سرب 
وی بیان داشت: واحد بنزین سازی طرح افزایش 
تصفیه  بخش  چهار  به  توان  می  را   ظرفیت 
نفتا، اکتان افزا، احیاء کاتالیست و تثبیت کننده 
تصفیه  بخش  نخست  مرحله  در  که  کرد  تقسیم 
دیگر  و  رسید  برداری  بهره  به   )NHT(نفتا 
قرار  اندازی  راه  در مرحله  واحد  این  بخش های 
طرح  بندرعباس،  نفت  شرکت  دارد.مدیرعامل 
مهم کشور  های  از طرح  را  بنزین  تولید  افزایش 
در سیاست های  مقاومتی  اقتصاد  بارز  و مصداق 
تحقق  منظور  به  گفت:  و  دانست  کشور  کالن 
از خام  نیاز کشور، جلوگیری  رفع  و  رویکرد  این 
منافع  حفظ  پاالیشی،  ظرفیت  توسعه  و  فروشی 

انجام  های  گذاری  از سرمایه  گیری  بهره  و  ملی 
برنامه  انجام  و  متعهد  کارکنان  همت  با  شده 
نفتا  تصفیه  واحد  نخست  مرحله  در   ریزی 

راه اندازی شد.
الزم  ریزیهای  برنامه  انجام  به  اشاره  ناموربا 
اجرایی  عملیات  روند  در  بخشی  سرعت  جهت 
اندازی طرح  راه  اهمیت  به  توجه  با  پروژه گفت: 
تیمی  اخیر  های  ماه  در  بنزین،  ظرفیت  افزایش 
نفت  پاالیشگاه  متخصصان  و  کارکنان  از  متشکل 
 2 در  و  یافتند  حضور  طرح  این  در  بندرعباس 
به  مشغول  تعطیل  روزهای  در  و  کاری  نوبت 

شدند. فعالیت 
بندرعباس  نفت  پاالیش  شرکت  عامل  مدیر 
 25 سازی  بنزین  جدید  واحد  ظرفیت  افزود: 
تولید  موجب  که  است  روز  در  بشکه  هزار 
مطابق  کیفیت  با  بنزین  لیتر  میلیون  سه  روزانه 
افزایش  نتیجه  در  و   4 یورو  استانداردهای  با 
 12 سقف  تا  پاالیشگاه  بنزین  تولید  ظرفیت 

لیتر در روز می شود. میلیون 
منظور  به  شده  انجام  اقدامات  به  اشاره  با  نامور 

راه اندازی این واحد گفت: به منظور راه اندازی 
مراحل  تمام  پیشرو،  واحد  عنوان  به  واحد  این 
بخار  و  برق  آب،  تامین  قبیل  از  سازی  آماده 
نیاز،  مورد  آب  و  بخار  انواع  تامین  شامل  که 
از  کمپرسور  اندازی  راه  همچنین  و  مصرفی  گاز 
انجام شد. با موفقیت  این واحد  بخش های مهم 
در  واحد  این  اکنون  هم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اکتان  های  بخش  افزود:  دارد،  قرار  تولید  مدار 
واحد  کننده  تثبیت  و  کاتالیست  احیای  افزا، 
سازی  آماده  پایانی  مراحل  در  نیز  سازی  بنزین 

دارند. قرار 
از  بندرعباس  نفت  پاالیش  شرکت  عامل  مدیر 
تکمیل  روند  در  بخشی  سرعت  عوامل  جمله 
فعالیت  دقیق  حجم  نمودن  مشخص  را  پروژه 
زمانبندی  برنامه  تهیه  و  مانده  باقی  های 
هدفمند  بصورت  مالی  منابع  تخصیص  صحیح، 
دار،  اولویت  های  فعالیت  تکمیل  راستای  در  و 
رفع  برای  سایت  در  پیمانکار  دفتر  استقرار 
اجرایی،  های  نقشه  اصالح  و  کارگاهی  مشکالت 
با  مطابق  کار  انجام  و  روزانه  جلسات  برگزاری 

کرد. عنوان  الزم  استانداردهای 
های  ویژگی  ترین  مهم  از  یکی  نامور 
دیگر با  آن  تفاوت  و  ظرفیت  افزایش   پروژه 
واحدهای  اندازی  وراه  کار  اجرای  را  ها  پروژه   
پاالیشگاه  کارکنان  خود  توسط  عملیاتی،  جدید 
نفت بندرعباس بیان کرد و افزود: در بسیاری از 
اندازی  از پایان کار و راه  پروژه ها، پیمانکارپس 
به  را  کار  انداز،  راه  تیم  یک  سوی  از  واحدها 
دهد  می  قرار  بردار  بهره  اختیار  در  کامل  شکل 
اما در این طرح خود کارکنان پاالیشگاه در حال 
ظرفیت  افزایش  طرح  اندازی  راه  و  سازی  آماده 

. هستند
حضورکارکنان  اینکه  به  بااشاره  درادامه  وی 
بسیار  تجربه  پروژه  اندازی  درراه  پاالیشگاه 
مجدد،  طراحی  کرد:  تصریح  است،  ای  ارزنده 
های  واحد  خوراک  پمپ  نصب  و  اشکال  رفع 
حیاتی  و  مهم  های  بخش  از  یکی  که  جدید 
و  کارکنان  همت  با  بود  اندازی  راه  منظور  به 
موفقیت  با  بندرعباس  پاالیشگاه  متخصصان 

شد. انجام 

بندرعباس  نفت  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
کارآمد،  موثر،  اجرای  است  مسلم  آنچه  گفت: 
واحد  اندازی  راه  همزمانی  و  آمیز  موفقیت 
واحد  های  فعالیت  سایر  با   )NHT( نفتا  تصفیه 
نظارت  اعمال  ریزی،  برنامه  با  عملیاتی،  های 
روزانه  و  پی  در  پی  پایش  دقیق،  کنترل  و 
راهکار  وارائه  ها  انحراف  شناسایی  کار،  پیشرفت 
از گیری  بهره  بیشترین  کاربا  در  بخشی   سرعت 
امکانات  تمامی  بسیج  و  موجود  های  ظرفیت 
تالش  و  همدلی  همکاری،  بامشارکت،  و  شرکت 

است. شده  محقق  کارکنان  ناپذیر  خستگی 
پاالیشگاه  بنزین  تولید  ظرفیت  افزایش  طرح 
که  است  اصلی  واحد   9 دارای  بندرعباس  نفت 
 25 ظرفیت  با  سنگین  نفتای  تصفیه  واحدهای 
سبک  نفتای  تصفیه  واحد  روز،  در  بشکه  هزار 
تبدیل  واحد  روز،  در  بشکه  هزار   21 ظرفیت  با 
روز،  در  بشکه  هزار   25 ظرفیت  با  کاتالیستی 
بشکه  هزار   50 ظرفیت  با  گاز  نفت  تصفیه  واحد 
 120 ظرفیت  با  گوگرد  بازیافت  واحد  و  روز  در 
تن در روز از واحد های مهم این طرح به شمار 

روند. می 
ظرفیت  با  بندرعباس  نفت  پاالیش  شرکت 
خام  نفت  بشکه  هزار   350 روزانه  پاالیش 
و  انرژی  از  درصد   18 گازی،  میعانات   و 
فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور را تأمین می کند.

واحد تصفیه نفتا )NHT( پاالیش نفت بندرعباس راه اندازی شد
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بازار 70 میلیون ایران ، مرکز ثقل تولید و صادرات
 

* محمد عزیزی
 عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس

تضمین سود سرمایه گذار خارجی تنها عاملی است 
که او را برای سرمایه گذاری در ایران ترغیب می 
کند. اینکه بخواهیم محصول را به صورت آماده وارد 

کنیم کار درستی نیست و مغایر با تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی 
بر ورود دانش و فناوری است، باید به جای محصولی که خود توانایی 
ساخت آن را در داخل داریم،دانش وارد کشور شود تا خط تولید راه بیفتد 
و چرخ اقتصاد را به گردش درآورده و باعث ایجاد اشتغال شود.سرمایه 
گذاری خودروسازان خارجی در ایران با هدف تولید و صادرات از ایران به 
کشورهای منطقه است،این کار شدنی است و باید زمینه را به گونه ای 
فراهم کرد که سرمایه گذران خارجی در صنعت خودرو در کشور سرمایه 
گذاری کنند. فروش محصول تنها و واردات کاال هنر نیست؛بلکه هنر 
در صادرات است و باید به هر قیمتی شده بتوانیم کاالی ساخت داخل 
را صادر کنیم.باید برای سرمایه گذار خارجی و بخش خصوصی زمینه 
جذابی فراهم کنیم، باید بتوانیم بستر الزم را برای سرمایه گذاری ایجاد 
کنیم و به سرمایه گذار خارجی اطمینان دهیم که سود وی تضمین است 
که اگر چنین شود،برای سرمایه گذاری در کشور رغبت پیدا می کند.

خودروسازان کشور باید کیفیت محصوالت خود را ارتقاء دهند و نگاه و 
حرکت آن ها  به سمت صادرات باشد و به برندهای خارجی اجازه سرمایه 
گذاری و فرصت نقش آفرینی بدهند؛به طوری که شرکت های خارجی 
بدانند که ایران یک بازار بین المللی خوب ۷0 میلیون ایرانی است که می 

تواند مرکز تولید و صادرات محصوالت آن ها به کشورهای منطقه باشد.
 

افزایش سقف معافیت مالیاتی؛
6 میلیون دیگر از حقوق معاف از مالیات شد

سقف معافیت حقوق کارکنان از مالیات تا 500 هزار تومان دیگر افزایش 
یافت تا در مجموع شش میلیون تومان دیگر از دریافتی یک کارمند در 
طول یک سال مشمول مالیات نباشد.براساس ماده )84( قانون مالیات های 
مستقیم، میزان معافیت مالیات بر درآمد ساالنه مشموالن مالیات حقوق 
از یک یا چند منبع هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود.
براین اساس دولت در الیحه بودجه ساالنه پیشنهاد معافیت سقف حقوق 
از مالیات را ارائه می کند که در نهایت با تصویب مجلس شورای اسالمی 
در قالب قانون بودجه برای سال مربوطه اجرایی می شود.این در حالی است 
که در الیحه بودجه 1396 تبصره 6 تاکید داشت که حقوق کارکنان دولت 
تا سقف یک میلیون و 500 هزار تومان از پرداخت مالیات معاف است که 
در مجموع دریافت 18 میلیون تومانی یک کارمند طی 12ماه در سال 
1396 مشمول مالیات نمی شد و از رقم یک میلیون و 500 هزار تومان در 
هر ماه بود که باید تا 10 درصد برای مشموالن مالیات کسر می شد.اما در 
جریان بررسی الیحه بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس امروز  - 
شنبه  - نمایندگان رسما مصوب کردند که سقف معافیت 500 هزار تومان 
دیگر افزایش یابد، بنابراین میزان آن را از یک میلیون و 500 تومان در 
هر ماه که در الیحه پیشنهاد شده بود به دو میلیون تومان افزایش یافت.

با این مصوبه و رشد 500 هزار تومانی سقف معافیت در مجموع معافیت 
ساالنه از 18 به 24 میلیون افزایش یافته که رقمی حدود شش میلیون 
تومان اضافه را در بر می گیرد.با پیشنهاد دولت، حقوق کارکنان دولت در 

سال آینده تا 10 درصد نیز نسبت به پایه سال جاری افزایش می یابد.
  

حمل و نقل
بدهی دولت به شرکت آسمان تهاتر می شود

با تصویب هیئت وزیران، بدهی دولت به شرکت خدمات هوایی کشور 
)آسمان( با بدهی های شرکت مذکور به دولت و شرکت های دولتی تا 
سقف ده هزار میلیارد ریال تهاتر می شود.بدهی دولت به ایرالین آسمان 
با بدهی های این شرکت به دولت و شرکت های دولتی تا سقف ده هزار 

میلیارد ریال تهاتر می شود.
 

 انفورماتیک
700 هزار مشترک تالیا همچنان بالتکلیف

جدیدترین آمارهای رسمی  گویای آن است که همچنان حدود ۷00 هزار 
نفر مالک سیم کارت های تالیا هستند، حال آنکه در ارائه خدمات به این 
مشترکان اما و اگرهای بسیاری وجود دارد.طی سال های گذشته برای 
تعیین تکلیف تالیا وعده های متعددی از سوی مسئوالن مخابراتی کشور 
داده شده اما همچنان بی تفاوتی نسبت به سرنوشت افرادی که روزی برای 
خرید سیم کارت های این اپراتور هزینه کرده و تا مدتها از این خط ها برای 
انجام امور مختلف کاری و شخصی خود استفاده می کرده اند، احساس 
می شود.اکنون مشترکان این اپراتور در شرایطی که اپراتورهای مختلف 

4G را هم ارائه کرده اند حتی در دسترسی به 3G ناکامند.
 

 سکه وارز
ادامه روند صعودی قیمت سکه

در بازار روزگذشته  سکه تمام طرح جدید با افزایش حدود ۷000 تومانی 
قیمت نسبت به آخرین روز هفته گذشته، به یک میلیون و 204 هزار 
تومان رسید. هر گرم طالی 18 عیار با روند افزایشی قیمت به مرز 116 
هزار تومان نزدیک شده است.نیم سکه و ربع سکه نیز به ترتیب با افزایش 
5000 تومانی و ۷000 تومانی قیمت در مقایسه با روز پنجشنبه، 661 و 
3۷1 هزار تومان قیمت دارند.همچنین هر اونس طال برای معامالت در 
بازارهای جهانی حدود 1258 دالر داد و ستد می شود.در بازار ارز نیز یورو 
40۷6 تومان، پوند انگلستان 4816 تومان و لیر ترکیه 1093 تومان و دالر 
آمریکا 3۷۷8 تومان فروخته می شود. دالر مبادله ای نیز 3240 تومان از 
سوی بانک مرکزی قیمت گذاری شده است.الزم به ذکر است که قیمت ها 

در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیست..
 

 بیمه
چالش های پذیرش استاندارد بین المللی بیمه

رئیس کل بیمه مرکزی تدوین، اجرا و نظارت سیستم توانگری شرکت های 
بیمه، تکمیل و اصالح تدریجی آن و الزام کفایت ذخایر بیمه ای مرتبط با 
قانون بیمه شخص ثالث را از اقدامات همسو صنعت بیمه با استانداردهای 
گزارشگری بین المللی اعالم کرد.عبدالناصر همتی اظهار کرد: هدف اولیه 
هر رژیم، توانگری بیمه اطمینان بخشیدن به بیمه گذاران است. یکی از 
عناصر کلیدی تحقق این امر برای بیمه گران، داشتن سرمایه کافی برای 
پرداخت های آتی به بیمه گذاران خصوصاً هنگام خسارت های پیش بینی 
نشده خواهد بود.وی گفت: با بین المللی و یکپارچه شدن خدمات مالی و 
اقتصادی )در برگیرنده صنعت بیمه( بازار آن به طور روز افزون جهانی 
می شود که این امر موجب افزایش طرح مسئله چگونگی تنظیم و نظارت 

بر بازار بیمه در سطح محلی، منطقه ای و بین المللی می شود. 

دریافت تندیس زرین جایزه ملی مدیریت 
مالی ایران توسط  بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد برای سومین سال پیاپی، موفق به 
کسب تندیس زرین جایزه ملی مدیریت مالی ایران 
شد.به  بیدگلی(  اسالمی  غالمرضا  دکتر  )یادواره 
گزارش روابط  عمومی بانک  پاسارگاد، طبق ارزیابی  
به عمل آمده توسط کمیته داوری، در هفتمین دوره 
جایزه ملی مدیریت مالی ایران و دهمین کنفرانس 
حسابداران و مدیران مالی که در تاریخ ۷ اسفند 
1395، در سالن اجالس سران کشورهای اسالمی و 
با حضور دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی، دکتر 
و جمعی  رییس جمهور  اقتصادی  مشاوره  نجفی 
از مدیران و مسئوالن  برگزار شد، بانک پاسارگاد 
در  شایسته خود  و  مطلوب  عملکرد  به  توجه  با 
حوزه های مدیریت مالی، شفافیت مالی، اقتصادی 
و ...، موفق به کسب باالترین سطح جایزه، یعنی 
تندیس زرین شد. این جایزه در چهار سطح زرین، 
سیمین، بلورین و گواهینامه اعطاء می شود.  دکتر 
این  در  بانک پاسارگاد  مدیرعامل  قاسمی  مجید 
کنفرانس، طی سخنانی با تأکید بر اهمیت بحث 
مدیریت مالی در سازمان ها گفت: طبق نظر استادان 
این حوزه، بخش مالی یک بنگاه اقتصادی می تواند 
مرکز تمام تحوالت، مرکز انتظام دهی به فعالیت ها 
و مرکز هرگونه تحول آفرینی در بنگاه های اقتصادی 
باشد. وی ادامه داد: معنای بخش مالی، ثبت اقالم 
حسابداری نیست؛ بلکه در این حوزه بحث نگاه 
حکیمانه و بسیار دقیق و در عین حال هوشمندانه 
و عالمانه به آینده مطرح است. بنابراین حوزه مالی و 
مدیریت مالی به بحث بسیار مهم و خطیری تبدیل 
می شود، چه در سطح بنگاه و چه در سطح ملی.

وی تصریح کرد: در بحث ملی نیز شاهد هستیم 
که به عنوان مثال در بحث تعیین بودجه ، همه ی 
دستگاه ها مشارکت می کنند. بودجه، محتوای مالی 
بسیار حساسی دارد که می تواند در آینده اقتصاد 
ملی تأثیر بسیار زیادی بگذارد. رییس دانشگاه خاتم 
افزود: اهمیت این بحث ها به قدری بود که باعث شد 
بزرگانی در این حرفه و صنعت دور هم جمع شوند 
و امروز شاهد این هستیم که 128 بنگاه ارزیابی 
شدند. این بنگاه ها، بنگاه هایی بودند که جرأت و 
شهامت آن را داشتند که شفافیت خود را به نمایش 
بگذارند. حدود 30 درصد از این بنگاه ها یعنی در 
حدود 38 بنگاه نیز توسط ارزیابان و حسابرسان 
معتبر کشور، شایسته تقدیر اعالم شدند. ارکان این 
جایزه، اگر نگوییم بی بدیل اما جزء جوایزی است که 
می توان روی اعتبار آن حساب باز کرد و  به آینده 
تحوالتش امید بست.  دکتر قاسمی با بزرگداشت 
مقام مرحوم استاد دکتر غالمرضا اسالمی بیدگلی، 
اعتبار، هنر و علم ایشان و همچنین اعتبار استاد 
بزرگ، علی مدد را مهم ترین عامل شکل گیری این 
جایزه و همچنین اعتماد بنگاه ها برای در اختیار 
این  در  درونی خود  رازهای  و  اطالعات  گذاشتن 

جایزه دانست.

مشارکت بانک ملی ایران در طرح 
کاشت نهال در باغ ملل پارک پردیسان 
بانک ملی ایران به عنوان بانک حامی محیط زیست 
به مناسبت شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط 
زیست، در طرح کاشت نهال با نام و یادبود کشورهای 

جهانی در باغ ملل پارک پردیسان مشارکت کرد .
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
ایران، در مراسمی با حضور معصومه ابتکار رئیس 
هیات  عضو  کریمی  برات  زیست،  محیط  سازمان 
مدیره بانک ملی ایران، اریک سولهایم معاون دبیر 
مسئوالن  و  وزرا  از  چند  تنی  و  ملل  سازمان  کل 
کشورهای اتحادیه اروپا،ایتالیا، آلمان، فرانسه و هلند 
تعدادی نهال به عنوان نمادهایی از کشورهای جهان 

کاشته شد.
 در این مراسم ابتکار طی سخنانی ضمن قدردانی 
نمایندگان  همچنین حضور  و  ایران  ملی  بانک  از 
کشورهای مختلف گفت : بانک ملی ایران از دیر باز 
حامی خوبی برای سازمان محیط زیست بوده و این 
بانک همیشه از طرح های توسعه فضای سبز و بهبود 

محیط زیست حمایت کرده است. 
همچنین جیان لوکا گالتی وزیر محیط زیست ایتالیا 
با ابراز امیدواری از توسعه طرح های محیط زیستی 
در ایران گفت : درختان نشانه حیات هستند و هر 
چه این درختان قوام بیشتری داشته باشند، نشانگر 

تقویت روابط ما با کشور ایران خواهد بود .
 در ادامه معاون دبیر کل سازمان ملل و معاون وزیر 
محیط زیست آلمان و دیگر مسئوالن سخنانی در 
تاثیر این چنین طرح هایی در روابط بین الملل و 

توسعه محیط زیست ارائه کردند. 
در این مراسم نهال هایی به رسم یادبود به نام بانک 
ملی ایران و هر یک از کشورهای فوق الذکر در باغ ملل 
کاشته شد . برات کریمی عضو هیأت مدیره بانک ملی 
ایران نیز در این مراسم ضمن خیرمقدم به میهمانان 
گفت: افراد تاثیرگذار در بهبود کیفیت و وضعیت 
محیط زیست برای همه مردم جهان بسیار ارزشمند 
هستند چرا که تالش آنها باعث خواهد شد که محیط 
زیست زنده بماند و همه می دانیم که امروزه محیط 
زیست با اقتصاد جهان و زندگی مردم گره خورده و 

عجین شده است.

یادداشت بانک

آگهي مزایده عمومي
سازمان پایانه هاي مسافر و بار کرج در نظر دارد نسبت به واگذاري محل هایی به شرح ذیل به اشخاص واجد شرایط در مقابل اخذ اجاره بها 

اقدام نماید.
شرایط: •یک باب غرفه واقع در سالن انتظار پایانه شهید کالنتری )مطبوعات(- پایه اجاره ماهیانه مبلغ 16/000/000 ریال و قرارداد به مدت یک 

سال می باشد.
•چهار باب مغازه تجاری واقع در پارکینگ طبقاتی حصارک- پایه اجاره هر یک ماهیانه مبلغ 7/000/000 ریال و قرارداد هر یک به مدت یک سال می باشد.

•پارکینگ های مکانیزه میدان توحید و فردیس- پایه اجاره هر یک ماهیانه مبلغ 5/000/000 ریال و قرارداد هر یک به مدت یک سال می باشد.
•یک دستگاه واحد اداری واقع در طبقه دوم پارکینگ طبقاتی چهارراه طالقانی- پایه اجاره ماهیانه مبلغ 11/000/000 ریال و قرارداد به مدت یک سال می باشد.

شرایط: 1 - سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
2 - مبلغ سپرده شرکت در مزایده هر یک 10/000/000 ریال می باشد که مي بایست براساس شرایط مندرج در اسناد مزایده به صورت فیش واریزي به حساب شماره 
700787375016 نزد بانک شهر شعبه عظیمیه و یا ضمانت نامه بانکي معتبر معادل مبلغ مذکور به مدت 45 روز اعتبار داشته باشد و بدون قید و شرط ارائه گردد. 

برندگان نفر اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
3- بهاي پیشنهادي باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت الک و مهر شده تسلیم شود.

4 - ظرف هفت روز به استثناي ایام تعطیل کمیسیون نظر خود را اعالم مي کند.
5-  متقاضیان شرکت در مزایده مي توانند جهت دریافت و تحویل پاکات تا روز شنبه مورخ 1395/12/21 ضمن پرداخت مبلغ 200/000 ریال به حساب 700787374936 
نزد بانک شهر شعبه عظیمیه و ارائه رسید به دبیرخانه سازمان واقع در فلکه اول رجائي شهر ابتداي خیابان شهید مطهري- نبش خیابان فروردین- طبقه سوم مراجعه 
نمایند. زمان بازگشایي پاکات مزایده در روز دوشنبه مورخ 1395/12/23 مي باشد جهت اخذ اسناد مزایده ارائه معرفي نامه از طرف اشخاص حقوقي الزامیست. 6- 

شرکت کنندگان میبایست کلیه مدارک مورد درخواست در اسناد را تکمیل و به همراه سایر اسناد مزایده در پاکت مربوطه قرار دهند.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاي ۳440۳421-۳44۳9۳4۶ تماس حاصل نمایید.

 سازمان پایانه هاي مسافر و بار کرج و حومه

با  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
تشریح پیامدهای بیکاری، به تشریح روند ورودی 
نیروی کار برای اشتغال در دهه های گذشته و 
سال های آینده و تبعات آن بر بازار کار پرداخت.
پدیده بیکاری هر چند در مقاطع مختلف زمانی از 
آسیب های جدی اقتصاد به شمار می رفت، اما این 
پدیده با اعمال سیاست هایی چون توسعه آموزش 
عالی طی سال های اخیر، تشدید گردید و موجب 
شد تا انتظار برای اشتغال در بین جوانان افزایش 
یابد.در عین حال، مهارت آموزی به عنوان یکی 
از شاخص ترین مولفه های اشتغال در بین جوانان 
از  استقبال  این عدم  از  کمرنگ شد که بخشی 
مهارت آموزی را می توان به سیاست های توسعه 
آموزش عالی گره زد.عالوه بر این، بر اساس آمار 
رسمی میزان جمعیت شاغل کشور در سال 84 
این  بود که  نفر  حدود 20 میلیون و 600 هزار 
میزان در سال 92 نیز بدون تغییر ماند. این در 
حالیست که ضمن نیروی انباشت بیکار طی این 
سال ها، متولدین دهه ۷0 نیز به جمعیت متقاضی 
شغل اضافه شدند تا اینکه بحران بیکاری نه فقط 
در بعد اجتماعی بلکه به یکی از مهمترین مشکالت 
اقتصادی کشور تبدیل شود.در همین زمینه حسن 
طائی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه 
عالمه  با بررسی جمعیت ورودی به بازار کار طی 
دهه های اخیر گفت:  در حال حاضر جمعیت 15 
تا 24 سال کشور به عنوان عرضه بالقوه میان مدت 
برای ورود به بازار کار تلقی می شوند،به مهر گفت: 
تعداد جمعیت 15 تا 24 ساله کشور در سال ۷5 
حدود 12 میلیون و 500 هزار نفر بود که در سال 
85، به بیش از 1۷ میلیون نفر و در سال 90 نیز 
به حدود 15 میلیون نفر رسید. این جمعیت به 
معنای عرضه بالقوه حدود 15 میلیون نفر نیروی 
کار در دهه 1390 تا 1400 است.از سال ۷5 کشور 
با پدیده جمعیت 36 میلیونی زیر 25 سال مواجه 
شد که به تدریج وارد بازار کار شدند و این ورودی 
تا 1400 ادامه دارد.این استاد اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبائی با تاکید بر اینکه از سوی دیگر باید برای 
جمعیت صفر تا 24 سال برای جذب به بازار کار 
راهکارهای میان مدت و بلند مدت در نظر گرفت 
 16 حدود   1345 سال  در  جمعیت  این  گفت: 
میلیون نفر بود و در سال 13۷5 به اوج خود یعنی 
به 36 میلیون نفر رسید. بنابراین از سال ۷5 کشور 
با پدیده جمعیت 36 میلیونی زیر 25 سال مواجه 
شد که به تدریج وارد بازار کار شدند و این ورودی 
تا 1400 ادامه دارد. وقتی در سال ۷5 بالغ بر 36 
میلیون نفر جمعیت بالقوه برای جویای کار داشتیم، 
حتی با نرخ مشارکت 50 درصد حدود 18 میلیون 
نفر از این میزان قاعدتا وارد بازار کار می شوند.وی 
با اشاره به جمعیت 3 میلیون نفری بیکار در کشور 
گفت: عالوه بر این برخی افراد فاقد شغل، آموزش 
و مهارت الزم در جامعه حضور دارند که در زمره 

جستجوکنندگان شغل در جامعه نیستند که تعداد 
آنها نیز قابل توجه است. این افراد در برخی مواقع 
بیش از بیکاران نقطه کانونی تهدیدکننده جامعه 
هستند که وی ژگی های آنها بسیار قابل تامل است.

آثار اقتصادی و اجتماعی اشتغال
طائی با بیان اینکه اشتغال از سه منظر »درآمد«، 
»تولید« و »هویت« دارای اهمیت است، با اشاره 
به ابعاد اقتصادی و اجتماعی اشتغال، مشارکت در 
اجتماع و کسب هویت فردی و جمعی را جنبه 
اجتماعی اشتغال عنوان کرد و افزود: اگر از جنبه 
اقتصادی نیز به اشتغال نگاه شود، می توان دریافت 
که افراد در صورت یافتن شغل و ارائه خدمات کاری 
در عین اینکه در فرایند تولید کاال و خدمات شرکت 
می کنند به کسب درآمد برای خود نیز می پردازند.

وی ادامه داد: وقتی فردی وارد بازار کار می شود، 
منشاء ایجاد چهارنوع درآمد »حقوق و دستمزد 
برای خود«، »حق بیمه  به سازمان های رفاهی و 
تامینی«، »مالیات برای دولت« و »سود برای کار 
فرما« است. در عین حال وقتی فردی وارد بازار 
کار می شود، در بُعد هزینه ای، هزینه های زندگی 
خصوصی، هزینه های کالن اجتماعی و اقتصادی، 
هزینه های رفاهی و تأمینی حال و آینده خانواده 
و  کسب  دنیای  در  سرمایه گذاری  هزینه های  و 
کار خود را تامین می کند.طائی افزود: در نتیجه 
هنگامی جوانان در سنین فعالیت هستند و شغلی 
نمی یابند و در فرایند تولید و ثروت کشور نقشی 
ندارند، هزینه های مذکور به نوعی بر دوش دیگران 
قرار گرفته و سطح پس انداز فردی خانوادگی و 
ملی را تنزل داده و بطور غیر مستقیم سطح سرمایه 
گذاری و فرایند تشکیل موجودی سرمایه را تحت 
تاثیر قرار می دهند که آن نیز به نوبه خود جریان 
تولید ناخالص داخلی را با کاهش مواجه می کند.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبائی با بیان اینکه میزان جمعیت بیکار نتیجه 
سیاست های کالن اقتصادی دولت ها به شمار می رود 
افزود: نرخ بیکاری شاخصی برای عملکرد اقتصادی 

است و هنگامی  که نرخ بیکاری باال باشد به تبع آن 
تولید نیز پائین است.از دست رفتن انگیزه ها برای 
زندگی  فروپاشی  انسانی،  روابط  کاهش  فعالیت، 
خانوادگی، شیوع طالق های عاطفی و باال رفتن 
سن ازدواج، شیوع گسترده نابرابری های منطقه ای 
و تبعیض های جنسی- نژادی- قومی و فرهنگی، از 
دست رفتن ارزش های اجتماعی و مسئولیت پذیری 
و محافظه کاری کارفرمایان برای تغییرات سازمانی 
و تحوالت تکنولوژیک از دیگر پیامدهای بیکاری 

است
پیامدهای بیکاری!

اشاره  با  اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی  استاد 
به پیامدهای بیکاری گفت: اگر دوره بیکاری افراد 
پیدا  بیشتری  بروز  زیان بار آن  آثار  طوالنی شود 
می کند ضمن اینکه بیکاری نوعی بی مسئولیتی 
هیچ  یا  لزوم  صورت  در  بیکاران  می آورد.  بار  به 
کاری نمی کنند یا دست به هر کاری می زنند که 
این می تواند یک هشدار برای آسیب های اجتماعی 
ناشی از بحران بیکاری باشد. عالوه بر این بیکاری 
با  را  افراد  افراد می شود و  به بی حوصلگی  منتج 
رویه های اخالقی با واکنش های تند و ناخوشی های 
تن و روان و مرگ ومیرهای زودرس مواجه می کند.
طائی در ادامه اضافه کرد: از دست رفتن انگیزه ها 
فروپاشی  انسانی،  روابط  کاهش  فعالیت،  برای 
زندگی خانوادگی، شیوع طالق های عاطفی و باال 
نابرابری های  گسترده  شیوع  ازدواج،  سن  رفتن 
منطقه ای و تبعیض های جنسی- نژادی- قومی 
و فرهنگی، از دست رفتن ارزش های اجتماعی و 
مسئولیت پذیری و محافظه کاری کارفرمایان برای 
تغییرات سازمانی و تحوالت تکنولوژیک از دیگر 
گذاری،  سرمایه  است.وی،  بیکاری  پیامدهای 
افزایش تولید، بهبود محیط کسب و کار و فضای 
سرمایه گذاری را از الزامات اشتغالزایی عنوان کرد 
و گفت: تعادل در بازار کار برای سال های آینده 
مشروط بر تحقق نرخ رشد اقتصادی باالی 6 تا 
۷ درصد است و برای اینکه این نرخ رشد تحقق 

یابد باید سناریوهایی تدوین شود؛ هر چند با وضع 
فعلی، بسیار سخت است.

شروط تحقق رشد 8 درصدی اقتصادی
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبائی با بیان اینکه برای تحقق رشد 8 درصدی 
اقتصادی، ساالنه نیاز به 850 هزار میلیارد تومان 
این  گفت:  مهر  به  دارد  وجود  گذاری  سرمایه 
میزان سرمایه گذاری باید از منابع داخلی مانند 
منابع عمومی دولتی، صندوق توسعه ملی، بازار 
سرمایه، تسهیالت بانکی، بخش خصوصی، منابع 
و  شناسایی  خارجی  منابع  و  شرکت ها  داخلی 
تامین شود؛ با توجه به اینکه به جز سهم دولت 
مابقی این منابع از محل بخش های غیردولتی و 
خصوصی تامین می شود، بنابراین بخش خصوصی 
باید حضور جدی داشته باشد. یعنی دولت دیگر 
کارفرمای بزرگ نیست بلکه زمینه ساز و تسهیل گر 
جریانات تحولی اقتصاد است.طائی تاکید کرد: اگر 
مورد  نهادی  تحوالت  کنار  در  اتفاق ها  این  همه 
نیاز در چارچوب سیاست  های کالن هماهنگ و 
منسجم پدیدار شود، میزان خالص ایجاد اشتغال 
تا 1400( در  برنامه ششم )1396  در سال های 
تمامی فعالیت های اقتصادی حدود 955 هزار نفر 
خواهد بود. یعنی همان یک میلیون فرصت شغلی 

مورد نیاز بازار کار که ساالنه باید ایجاد شود.
مسئله اشتغال ارتباط چندانی با رکود تورمی ندارد

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبائی افزود: نکته دیگر اینکه مسئله عدم تعادل 
در بازار کار ایران در حال حاضر ارتباط چندانی به 
رکود تورمی ندارد چراکه به رغم خروج از رکود 
تورمی، رفع معضل اشتغال نیازمند رشد اقتصادی 
پایدار است به گونه ای که در دوره¬ای میان مدت 
اندازه اقتصاد کشور باید حداقل 50 درصد بزرگتر 
شود.طائی افزود: اگر چه همه عادت کرده ایم که 
هنگام تحلیل در حوزه اشتغال و بازار کار، صرفا 
کار  بازار  تقاضای  بخش  بر  موثر  عوامل  باب  در 
صحبت کنیم، اما حقیقت امر اینکه برای بهبود 
سازوکارهای بازار کار به ابعاد دیگر این بازار باید 
توجه کافی شود. این بازار وجوه و ابعاد گوناگونی 
دارد که هنگام تحلیل باید به همه آنها توجه کرد.
وی با بیان اینکه در دیدمان مرسوم اقتصادی برای 
تحلیل بازار کار حداقل 6 موضوع باید در نظر گرفته 
اقتصادی  چرخه  با  کار  بازار  تعامل  گفت:  شود، 
و  خانوارها  کار-  عرضه نیروی  زیستی،  سپهر  و 
جمعیت، تقاضاینیرویکار - تولیدکل و بنگاه های 
اقتصادی - بیکاری و پیامدهایآن، حقوق و دستمزد 
پرداختی بنگاه ها به نیروی کار و درآمدهایکاری 
اعضاء خانوارها و قوانین - مقررات و نهادهای صنفی 
 ناظر بر بازارکار ابعادی هستند که باید مورد امعان 
نظر قرار گیرد.عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد 
دانشگاه عالمه طباطبائی تاکید کرد: هر یک از این 
ابعاد به طور مستقل باید مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گیرد تا بتوان به مجموعه ای منسجم از راه حل ها 
برای سیاستگذاری و برون رفت از مشکالت موجود 

دست یافت.

موج بلند جمعیت۳۶میلیونی جوان  براشتغال به ساحل بازار کار رسید؛ 

پـیامدهـای بـیکاری!

به  اشاره  با  انجمن قطعه سازان  رئیس 
احتمال توقف تولید پژو 405 و پراید تا 
سال 9۷، گفت: قرارداد فولکس واگن تا 
مرداد سال آینده اجرایی می شود.رضا 
جهانگیری،  دستور  به  اشاره  با  رضایی 
واردات  برای  رئیس جمهور  اول  معاون 
قطعه  صنعت  نیاز  مورد  اولیه  مواد 
گفت:  ای،  مبادله  ارز  مبنای  بر  سازی 
داشتیم  جهانگیری  با  که  جلسه ای  در 
موضوع افزایش قیمت تمام شده تولید 
قطعات را مطرح کردیم که وی دستور 

مالک قرار دادن ارز مبادله ای را در این بخش صادر 
کرد. این دستور در قالب نامه ای به وزیر صنعت اعالم 
شد و قرار است وزیر صنعت نیز این موضوع را در 
نامه ای به وزیر اقتصاد پیگیری کند.رضایی با اشاره 
به رشد 30 درصدی قیمت محصوالت فوالد مبارکه، 
اظهار داشت: افزایش بیش از 30 درصدی قیمت مواد 
شیمیایی و پتروشیمی، رشد قیمت جهانی مس و 
افزایش قیمت ارز از دالیل اصلی باالرفتن قیمت تولید 
قطعات است.رئیس انجمن قطعه سازان با ا شاره به 
مطالبات قطعه سازان از خودروسازان، افزود: در حال 
حاضر ایران خودرو طلب قطعه سازان را 120 روزه 
پرداخت می کند اما این مدت زمان در مورد سایپا 
به 5 تا 6 ماه می رسد و در برخی موارد نیز بیشتر 
طول می کشد که البته قول داده اند این مشکل را تا 
پایان سال برطرف کنند.وی در خصوص اینکه از سال 
9۷ باید 83 استاندارد در تولید خودروها بکار برود که 
همین موضوع ممکن است برخی خودروها را از رده 
خارج کند، گفت: هماهنگی هایی در این مورد صورت 
گرفته و قرار است به زودی کمیته مشترکی با حضور 
خودروسازان، قطعه سازان و وزارت صنعت تشکیل 
شود تا در مورد توقف تولید خودروهای قدیمی برنامه 
اینکه بحث توقف  بیان  با  انجام گیرد.رضایی  ریزی 
تولید پراید و پژو 405 مطرح است اما ایران خودرو 

قصد دارد تولید پژو پارس را ادامه دهد، اظهار داشت: 
در حال حاضر قطعات پراید، پژو 405 و پژو 206 به 
ترتیب بیشترین سهم فروش را در صنعت قطعه سازی 
به خود اختصاص داده اند. ضمن آنکه در آخرین جلسه 
به  شورای سیاست گذاری صنعت خودرو در مورد 
روز رسانی استانداردهای صنعت خودروسازی بحث 
شد. وی با اشاره به احتمال فعالیت مستقل رنو در 
ایران، گفت: قرارداد فولکس واگن تا مرداد سال آینده 
اجرایی می شود.وی با بیان اینکه اگر خودروسازان 
بتوانند پلت فرم های خود را به روزرسانی کنند، تولید 
خودرو بر روی این پلت فرم ها ادامه خواهد یافت ولی 
خودروسازان به دنبال جایگزینی خودروهای جدید 
هستند، اظهار داشت: خودروسازان باید در بخش های 
تحقیق و توسعه،اقدامات بیشتری انجام دهند.رئیس 
انجمن قطعه سازان با اشاره به تمایل 40 قطعه ساز 
ترکیه ای برای همکاری با قطعه سازان ایران، افزود: 
صحبت هایی در این خصوص انجام شده اما هنوز در 
حال بررسی است و به جایی نرسیده است.رضایی در 
خصوص واردات قطعه به ایران، گفت: به دنبال این 
هستیم که قطعاتی که وارد کشور می شود در ابتدا از 
انجمن مجوز بگیرند تا اگر امکان ساخت داخل نبود، 
به کشور وارد شود، این موضوع می تواند تولید را در 

کشور بهبود ببخشد.

صادرات غیرنفتی کشور در 11 ماهه امسال 
به 38 میلیارد و 492 میلیون دالر رسید 
که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 0.21 
درصد افزایش داشته و نشان از تداوم تراز 
واردات  است.میزان  کشور  تجاری  مثبت 
ایران در مدت یاد شده به 38 میلیارد و 
415 میلیون دالر رسید که در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل 3.4۷ درصد رشد 
داشته است.مازاد تراز تجاری ایران در این 
مدت به ۷۷ میلیون دالر رسید که نشان 
تجاری کشورمان همچنان  تراز  دهد  می 
ارزش  گزارش،  این  است.برپایه  مثبت 
دالری تجارت خارجی ایران در 11 ماهه 
امسال در مجموع به ۷6 میلیارد و 90۷ 
میلیون دالر رسید که در مقایسه با پارسال 
1.8 درصد رشد داشته و تجار ایرانی یک 
میلیارد و 3۷1 میلیون دالر بیشتر از پارسال 
با سایر کشورها تجارت داشته اند؛ این به 
معنای بزرگ تر شدن تجارت خارجی ایران 
در این مدت است.بر این اساس، مجموع 
ماهه  ایران در 11  تجارت خارجی  ارزش 
میلیارد و 536 میلیون  سال گذشته ۷5 
دالر بود.گزارش گمرک می افزاید: در این 
مدت تشریفات گمرکی 30 میلیون و پنج 
هزار تن کاالی وارداتی و 111 میلیون و 
812 هزار تن کاالی صادراتی در گمرکات 
سراسر انجام شده که در مقایسه با مدت 
درصد   3.9۷ ترتیب  به  پارسال  مشابه 

کاهش و 32.49 درصد افزایش داشت.
میعانات گازی صدرنشین جدول 

صادراتی ایران
با 6 میلیارد  این مدت میعانات گازی  در 
کاالی  عمده ترین  دالر،  میلیون   5۷1 و 
صادراتی کشورمان بود که 1۷.0۷ درصد از 
کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص 

داده است.
یک  با  نیز  شده  مایع  طبیعی  گازهای 
میلیارد و 952 میلیون دالر و سهم 5.0۷ 
درصدی در رتبه بعدی قرار دارد و پس از 
آن به ترتیب روغن های سبک و فرآورده ها 
به جز بنزین با یک میلیارد و 365 میلیون 
دالر و سهم 3.55 درصدی، گازهای نفتی 
و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده 
با یک میلیارد و 106 میلیون دالر و سهم 
2.8۷ درصدی و پروپان مایع شده با یک 
 2.8 سهم  و  دالر  میلیون   ۷۷ و  میلیارد 

درصدی قرار دارند.
نهاده های دامی در صدر واردات ایران

برپایه این گزارش، اقالم عمده وارداتی تا 
شامل  ترتیب  به  امسال  ماه  بهمن  پایان 
ارزش یک میلیارد و 300  به  ذرت دامی 
به ارزش 848  لوبیای سویا  میلیون دالر، 
میلیون دالر، قطعات منفصله برای تولید 
اتومبیل سواری به ارزش ۷30 میلیون دالر، 

وسایل نقلیه موتوری با حجم موتور1500 
تا 2000 سی سی به ارزش ۷05 میلیون 
حجم  با  موتوری  نقلیه  وسایل  و  دالر 
ارزش  به  تا 2500 سی سی  موتور2000 

5۷2 میلیون دالر بود.
چین بزرگ ترین خرید

ار کاالهای ایرانی
عنوان  به  را  خود  جایگاه  همچنان  چین 
بزرگ ترین خریدار کاالهای ایرانی حفظ 
کرده است به طوری که در 11 ماهه امسال 
حجم صادرات غیرنفتی کشورمان به چین 
به هفت میلیارد و 298 میلیون دالر رسید 
 6.91 پارسال  مشابه  مدت  به  نسبت  که 
در  رشد  بهترین  و  داشته  افزایش  درصد 
میان دیگر کشورهای عمده خریدار کاالی 
ایرانی را داشته است.پس از چین به ترتیب 
با 6 میلیارد و 141  امارات متحده عربی 
میلیون دالر، عراق با پنج میلیارد و 514 
و 958  میلیارد  با 2  ترکیه  میلیون دالر، 
میلیون دالر و جمهوری کره با 2 میلیارد 

و 691 میلیون دالر قرار دارند.
چین بزرگ ترین صادرکننده 

کاال به ایران
برپایه گزراش گمرک، آمار تجارت خارجی 
کشورمان در 11 ماهه امسال نشان می دهد 
که رتبه های نخست تا چهارم کشورهای 
عمده صادرکننده کاال به ایران به ترتیب 
و 3۷3  میلیارد   9 با  چین  کشورهای  به 
با پنج  امارات متحده عربی  میلیون دالر، 
میلیارد و ۷9۷ میلیون دالر، جمهوری کره 
با سه میلیارد و 2۷ میلیون دالر و ترکیه با 
2 میلیارد و 389 میلیون دالر اختصاص 
دارد.روند واردات ایران از چین 0.9 درصد 
مذکور  کشورهای  ترتیب  به  و  افزایش 
 10.99 و  درصد   9.5۷ درصد،   15.02

درصد کاهش داشته است.
واردات ایران از آلمان در 11 ماهه امسال به 
2 میلیارد و 1۷0 میلیون دالر رسید و این 
کشور پنجمین کشور عمده طرف معامله 
با کشورمان بود؛ واردات ایران از آلمان در 
این مدت 36.3 درصد رشد داشته است. 
عملکرد  گزارش  ایران  گمرک  پیشتر 
تجارت خارجی کشور در 10 ماهه امسال را 
منتشر کرده بود که بر اساس آن، صادرات 
غیرنفتی به 35 میلیارد و 2۷0میلیون دالر 
رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 

8.3۷ درصد افزایش داشته است.
سال  در  ایران  خارجی  تجارت  کارنامه 
مثبت  تراز  دالر  میلیون   916 با   1394
بسته شد که در تاریخ این حوزه بی سابقه 
بود. تراز تجاری ایران در سال 1393 منفی 
2.۷ میلیارد دالر بود که بهبود چشمگیری 
نسبت به منهای ۷.9 میلیارد دالر در سال 

1392 داشت.

اجرای قرارداد با فولکس واگن تا مرداد؛

توقف تولید پژو۴0۵ و پراید
تداوم تراز مثبت تجاری ایران تا پایان بهمن؛

مازاد تراز تجاری ایران به 77 میلیون دالر رسید



آگهی مزایده فروش ماشین آالت
شهرداری پاوه در اجرای مصوبات شورای محترم اسالمی شهر پاوه وبا استناد به ماده 13 آئین نامه 

از طریق مزایده حضوری به  مالی شهرداری ها قصد فروش 4 دستگاه ماشین آالت سبک خود را 
باالترین قیمت پیشنهادی باشرایط ذیل دارد .

اسنادوبازدید  دریافت  جهت  آید  می  عمل  به  دعوت  کنندگان  وشرکت  متقاضیان    ، کلیه  از  لذا 
در  شرکت  جهت  تعطیل  ایام  از  غیر  اداری  ساعات  در  ذیل  شرایط  بارعایت  مزبور  آالت  ازماشین 
مزایده به واحدامور قرار دادهای  شهرداری پاوه واقع در میدان شهداء- خیابان امام محمدغزالی 
مراجعه ودرمهلت تعیین شده نسبت به تحویل ضمانت نامه یافیش واریزی سپرده شرکت درمزایده برای هر خودرو به 

واحد حراست اقدام ویا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 08346122819 تماس حاصل نمایند:  
مشخصات خودرو :

جمهوری
 اسالمی ایران
شهرداری پاوه

 نوبت اول

شرایط:
1-مزایده گذار : شهرداری پاوه

2- نوع سپرده :متقاضیان برای شرکت در مزایده بایستی مبالغی را به شرح جدول فوق الذکر به عنوان سپرده به صورت ضمانت 
نامه بانکی یا فیش واریز به حساب سپرده شهرداری را در مهلت تعیین شده برای هر خودرو  به واحد حراست شهرداری پاوه تحویل 

نمایند.
3-محل دریافت اسناد وبازدید : پاوه – میدان شهداء- خیابان امام محمدغزالی –ساختمان اداری  شهرداری پاوه -واحدامور قراردادها 

4- مهلت دریافت اسناد وبازدید: از تاریخ 95/12/8 تا تاریخ 95/12/14 از ساعات  7/30 الی 14/30 
5- محل تسلیم ضمانت نامه یا فیش واریزی سپرده شرکت درمزایده برای هرخودرو : پاوه –میدان شهداء- خیابان امام محمد 

غزالی – واحد حراست شهرداری پاوه
6- مهلت تسلیم ضمانت نامه یافیش واریزی سپرده شرکت درمزایده برای هرخودرو : ازتاریخ 95/12/15  تا تاریخ 95/12/24 

ازساعات 7/30 الی 14/30 
7- مزایده حضوری : روز چهارشنبه مورخ 95/12/25 راس ساعت 12 درسالن جلسات شهرداری پاوه جلسه کمیسیون  معامالت با 

حضور شرکت کنندگان به صورت حضوری برگزار می گردد.
8- شرایط شرکت در مزایده :کلیه اشخاص حقیقی شرکت های حقوقی می توانند دراین مزایده شرکت نمایند .

9 –نوع مزایده : فروش ماشین آالت به صورت حضوری و به شرح جدول فوق الذکر می باشد.
10-سایر اطالعات وجزئیات مربوطه به معامله در اسناد مزایده  طبق مقررات وآئین نامه مالی شهرداری ها مندرج است. 

11- برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به واریز وجه نقدفروش ماشین آالت نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط 
خواهد شد.

12- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار وبه درخواست های فاقد ضمانتنامه بانکی یافیش واریزی به حساب سپرده 
شهرداری تربیت اثر داده نخواهدشد.

13- هزینه چاپ  آگهی وکارشناسی ماشین آالت برعهده برنده مزایده می باشد.
14- درمقابل فروش ماشین آالت درمهلت قانونی براساس آئین نامه مالی شهرداری ها از برنده مزایده وجه نقد دریافت می گردد.

15-پرداخت هرگونه مالیات،عوارض،مالیات بر ارزش افزوده،نقل وانتقال وسند نویسی در دفترخانه به عهده خریدار می باشد.
16-آگهی مزایده در پایگاه اطالع رسانی شهرداری پاوه به نشانی www.pavehcity.ir  قابل رویت و دستیابی می باشد.

روابط عمومی شهرداری پاوه

ردیف

1

2

3

۴

نوع خودرو

سواری GLXI پژو ۴0۵

سواری ROA پژو

سواریGLXI پژو۴0۵

سواری پراید132

مدل

1389

1388

1388

1391

رنگ

نقره ای-متالیک

نوک مدادی-متالیک

مشکی-متالیک

سفید-روغنی

نوع سوخت

بنزین-گاز

بنزین

بنزین-گاز

بنزین

مبلغ پایه )ریال(

1۵0/000/000

120/000/000

1۴0/000/000

130/000/000

مبلغ سپرده )ریال(

7/۵00/000

6/000/000

7/000/000

6/۵00/000

شماره پالک

29ایران۵۴1س11

29ایران81۵س19

29ایران۵۴9س21

29ایران223س11

مي  انسان  که  ندارم  سراغ  این  از  حقيقتي 
تواند با تالش زندگي خود را متعالي سازد . 

تورئوت

با آخرین نفس های مشهورترین 
فیلمساز سورئال

لوئیس  نوشته  نفس هایم«  آخرین  »با  کتاب 
تازگی  به  نجفی  امینی  علی  ترجمه  با  بونوئل 
بازار  روانه  نیک  کتاب سرای  نشر  سوی  از 
کتاب شده است.»با آخرین نفس هایم« یکی از 
مهمترین کتب سینماگرایان محسوب می شود. 
کتاب »با آخرین نفس هایم« برای اولین بار در 
منتشر  ابتکار  و  نشر هوش  توسط  سال 13۷1 
تجدید  سال   20 حدود  از  پس  حاال  و  شد 
و  کارگردان  بونوئل،  لوئیس  است.  شده  چاپ 
به  را  بونوئل  است.  اسپانیایی  مشهور  فیلمساز 
فیلمسازی  پدر  و  پایه گذاران  از  جرات می توان 
سورئالیسم دانست. از وی تاکنون مقاالت زیادی 
برخی  و  است  رسیده  چاپ  به  مطبوعات  در 

فیلنامه هایش به فارسی برگردانده شده است.

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
اذانصبح5/1۴طلوعآفتاب6/38
اذانظهر1۲/17اذانمغرب18/15

در دنيای کتاب

سخن حکيمانه

ز خوف هجرم ایمن کن اگر امید آن داری 
 که از چشم بد اندیشان خدایت در امان دارد

چه عذر بخت خود گویم که آن عّیار شهر آشوب 
 به تلخی ُکشت حافظ را و شّکر در دهان دارد

جوایز  خارجی  فیلم  بهترین  شاخه  نامزد   5
سینمایی اسکار در فاصله ای کوتاه تا این رویداد 
سینمایی بیانیه ای مشترک و تکان دهنده منتشر 

کردند.
دانمارک، »هانس هول«  از  زاندولیت«  »مارتین 
اِده«  »مارن  ایران،  از  فرهادی  اصغر  سوئد،  از 
دین«  »بنتلی  و  باتلر«  »مارتین  و  »آلمان«  از 
عنوان  به  »تنا«  استرالیایی  فیلم  کارگردانان 
فیلم  بهترین  شاخه  نامزد  فیلم   5 سازندگان 
غیرانگلیسی جوایز سینمایی اسکار در بیانیه ای 
مشترک، موج ناسیونالیسم را که در آمریکا و دیگر 

کشورها ریشه دوانده تقبیح کردند.
اعالم  خارجی  اسکار  نامزد  کارگردان  این شش 
نظر  صرف  را  امسال  اسکار  جایزه  که  کردند 
تمام  به  برنده خواهد شد  این که چه کسی  از 
مردم، هنرمندان، روزنامه نگاران و فعاالنی تقدیم 
می کنند که برای ترویج اتحاد و درک و همچنین 

برای حمایت از آزادی بیان و شان انسانی تالش 
می کنند، ارزش هایی که این روزها محافظت از آنها 

از هر زمان دیگری حائز اهمیت تر است.
در متن کامل این بیانیه آمده است:» به نمایندگی 
از تمامی نامزدها، به صورت متفق القول و قاطع، 
میان  موجود  ناسیونالیسم  و  متعصبانه  فضای 
سیاستمداران  متاسفانه  و  جمعیت  از  بخشی 
از دیگر کشورها را تقبیح  در آمریکا و بسیاری 

می کنیم.
ترس ایجاد شده به سبب تفکیک افراد بر اساس 
جنسیت، رنگ، مذهب و .. به عنوان وسیله ای برای 
توجیه خشونت موجب نابودی چیزهایی می شود 
که ما نه تنها به عنوان هنرمند بلکه به عنوان انسان 
فرصت  فرهنگ ها،  تنوع  داریم:  بستگی  آنها  به 
غنی شدن با چیزی که ظاهرا »خارجی« است و 
اعتقاد بر این که مواجهات انسانی ما را به سویی 
بهتر سوق می دهند. این دیوارهای تقسیم کننده 

مردم را از تجربه چیزی ساده اما بنیادین محروم 
می کنند و آن کشف این موضوع است که ما خیلی 
متفاوت نیستیم.بنابراین ما از خودمان پرسیده ایم 
چه  اگر  دهد؟  انجام  کاری  چه  می تواند  سینما 
کنیم،  مبالغه  سینما  قدرت  در  نمی خواهیم  ما 

بینش  دیگری چنین  رسانه  هیچ  که  معتقدیم 
عمیقی به شرایط دیگر انسان ها ندارد و احساسات 
ناآشنایی را به کنجکاوی، همدلی و دلسوزی تبدیل 
می کند، حتی برای کسانی که به ما گفته  شده 

دشمن ما هستند.

بیانیه مشترک نامزدهای اسکار خارجی 2017

»مرز  نوروزی  سریال  نهایی  صداگذاری  و  تدوین  با 
کارگردانی  به  مجموعه  این  ساخت  خوشبختی«، 
حسین سهیلی زاده و تهیه کنندگی مهران رسام به پایان 

رسید.
تلویزیونی  مجموعه  دوم  فاز  تصویربرداری 
کارگردانی حسین سهیلی زاده که  به  »مرزخوشبختی« 
در لوکیشن ویالی شهریار پیگیری می شد، با بازی پوریا 

پورسرخ و امیرحسین آرمان به پایان رسید.
این سریال با ایفای نقش بازیگرانی چون پوریا پورسرخ، 
کمالزاده،  شهرزاد  سلوکی،  مهدی  آرمان،  امیرحسین 
جهانزاده،  جمشید  معصومی،  مریم  جمشیدی،  سروش 
رضا  نشاط خواه،  فرزانه  صباغی،  مهدی  محبی،  عباس 
امیر غفارمنش  و  یزدانی، جواد زیتونی، عباس محبوب 
برای پخش نوروزی در 15 قسمت برای شبکه دو سیما 

آماده می شود.
علی لهراسبی به عنوان خواننده تیتراژ پایانی مجموعه 

تلویریونی »مرز خوشبختی« انتخاب شده است.
در خالصه داستان سریال آمده است: به طال و تالش و 
از یک وسوسه  ... جوان و ُگل و ِگل... همه چیز  عشق 
شروع می شود و به یک وسوسه ختم می شود. از رفاقت 

شروع می شود و به رفاقت می رسد. 

آهنگساز پوئم سمفونی »تختی« در آستانه رونمایی این 
اثر از نحوه حمایت های پدرش رسول خادم در جریان 

فعالیت های موسیقایی اش سخن گفت. 
با  همزمان  موسیقی  ساله   1۷ آهنگساز  خادم  پوریا 
رونمایی از پوئم سمفونی »تختی« که چندی پیش به 
رهبری ارکستر علی رهبری، خوانندگی محمد معتمدی 
چک  کشور  در  پراگ  فیالرمونیک  ارکستر  همراهی  و 
تولید و ضبط شد، در گفتگو با مهر با اشاره به ساخت 
فردی  برای  به طور حتم  کرد:  بیان  موسیقایی  اثر  این 
جهان  شخصیت  به  زیادی  بسیار  عالقه  که  من  چون 
است که  و خوشحالی  افتخار  باعث  دارم  تختی  پهلوان 
خداوند این توفیق را به من داد تا بتوانم اثری را برای 
این مرد بزرگ کشتی ساخته و برای معرفی شخصیت 

ارزشمند او قدمی بردارم.
وی ادامه داد: من طی سال های اخیر که حضور جدی 
را  تالشم  تمام  کردم  آغاز  موسیقی  عرصه  در  را  خودم 
انجام داده ام که در حوزه آهنگسازی و نوازندگی، ساز 
پیانو را دنبال کرده و در این مدت هم به هیچ حاشیه 
انتخاب  که  راهی  دارم  دوست  من  نکنم.  فکر  دیگری 
کردم هر روزش بهتر از دیروز باشد تا بتوانم دغدغه مند 

به موضوعاتی که مدنظرم است بپردازم.

توسط  ایران  معاصر  شعر  گزیده  انگلیسی  ترجمه 
مدیر  حسینجانی  سعیده  شد.  منتشر  روپا  انتشارات 
مرکز ترجمه حوزه هنری با اعالم خبر ترجمه انگلیسی 
اظهار  روپا،  انتشارات  توسط  ایران  معاصر  شعر  گزیده 
ادبیات  تخصصی  ناشران  برترین  از  روپا  انتشارات  کرد: 
سایت  روی  بر  را  محصوالتش  که  است  هندوستان  در 
می رساند. فروش  به  جهان  سراسر  در  هم  آمازون 

میان  انگلیسی در  زبان  اهمیت  به  اشاره  با  حسینجانی 
زبان های مقصد ترجمه افزود: زبان انگلیسی هنوز یکی 
از پرنفوذترین زبان های دوم در کشورهای مختلف جهان 

است که به عنوان زبان واسط ترجمه هم اهمیت دارد.
به  مهدی  عزیز  دکتر  توسط  ایران  معاصر  شعر  گزیده 
نسخه   10000 تیراژ  با  و  شده  ترجمه  انگلیسی  زبان 
توسط انتشارات روپای هندوستان به چاپ رسیده است. 
اشعار این کتاب را دکتر علیرضا قزوه، مصطفی علیپور و 

محمدجواد آسمان انتخاب کرده اند.
و  گزینش  ایران  معاصر  شاعر   90 اشعار  کتاب  این  در 
همراه با زندگی نامه مختصر هر شاعر ترجمه شده است؛ 
حمیدی  رهی،  شهریار،  پروین،  نیما،  مانند:  شاعرانی 
شیرازی، تولّلی، عماد خراسانی، شاملو، حمید سبزواری، 

مشفق کاشانی، مفتون امینی، کسرایی، مشیری

نوروزی سریال ساخت پایان
شبکهدو

زبانادایدینبهتختیباپوئمسمفونی به ایران معاصر شعر گزیده
انگلیسیمنتشرشد

امروز با حافظ

جشنواره »100« برگزیدگانش را شناخت

یازدهمین جشنواره فیلم »100« امشب با معرفی برگزیدگان به کار خود 
پایان داد. 

به گزارش پیام زمان، مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم 
»100« ششم دی ماه با حضور جمعی از فیلمسازان و همچنین هیات 

داوران این جشنواره و سینماگران در تاالر اندیشه حوزه هنری برگزار شد.
محسن مومنی شریف، محمد حمزه زاده، علیرضا تابش، احمدرضا درویش، 
بهروز افخمی، بهرام عظیمی، سید مهدی طباطبایی نژاد، سیدهادی منبتی، 
فرید فرخنده کیش، حبیب احمدزاده، منوچهر شاهسواری و... از جمله 
حاضران این مراسم بودند که در بخش های مختلف جوایز را به برگزیدگان 

اهدا می کردند.
اجرای این مراسم را محمد سلوکی بر عهده داشت و در همان ابتدا از علی 

قربانی دبیر جشنواره خواست تا به جایگاه بیاید.
دبیر یازدهمین جشنواره فیلم »100« عنوان کرد: خواهش من این است 
که این جشنواره را تنها به حوزه هنری متعلق ندانید بلکه اجازه دهید این 

جشنواره به برافراشتن پرچم سینمای اخالق کمک کند.
وی اضافه کرد: اجازه دهید هنرمندان هر چه بیشتر فیلم های کوتاه کوتاه 
100 ثانیه ای بسازند و هرچه بیشتر مفاهیم اخالقی را در جامعه گسترش 

دهند.
قربانی در پایان گفت: از همه 12۷0 نفری که با 1۷44 اثر در بخش داخلی 

و 19۷0 اثر در بخش بین الملل حضور یافتند، ممنونیم.
در این جشنواره اسامی برگزیدگان 8 بخش شامل مسابقه »بین الملل«، 
مسابقه »ملی«، بهترین فیلم »اقتصاد مقاومتی و فرهنگ کار«، »مسیر 
تجربه«، »دستاوردهای فنی و تکنیکی«، »جایزه ویژه دبیر«، »بهترین فیلم 

از نگاه تماشاگران« و جایزه »بهترین فیلم جشنواره« اعالم شد.
بخش بین الملل

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار در بخش فیلم انیمیشن به دو سون شین 
برای کارگردانی فیلم »ُفکس تَله« از سریالنکا رسید.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی در بخش فیلم مستند به اُلگا 
پالیک تووآ - ِجیمی کایلمه کاموس برای کارگردانی فیلم »کِری پا جاس« 
از روسیه رسید. تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی در بخش 
فیلم داستانی به احمد وحید امیدی برای کارگردانی فیلم »فیِشرَمن« از 
افغانستان اهدا شد.لوح تقدیر این بخش به فلورندینا پَِر ِدز برای کارگردانی 
انیمیشن »ایمجیِنیشن« از اروگوئه، ُدنِیتا، هو ِس نی برای کارگردانی فیلم 
داستانی »ُکرنیز« از آلبانی و ِهرِمس مانجیا الرُد برای کارگردانی انیمیشن 

»تِدی بِر« از ایتالیا تعلق گرفت.
جایزه بهترین فیلم اقتصاد مقاومتی و فرهنگ کارلوح تقدیر و جایزه نقدی به 

کیوان احمدی برای کارگردانی فیلم مستند قفل از اصفهان رسید.
 بخش مسیر تجربه

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین فیلم پویانمایی به 
مبلغ 30 میلیون ریال به مهدی خروشی برای کارگردانی فیلم »دستهای 

کوچک« از اردبیل رسید.
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین فیلم مستند به مبلغ 
30 میلیون ریال به محمدفرج زاده برای کارگردانی فیلم »تیشه روزگار« 
از کردستان اهدا شد.تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین 
فیلم داستانی به مبلغ 30 میلیون ریال به اکبر تراب پور برای کارگردانی 

فیلم »برای پدرم« از همدان رسید.
بخش دستاوردهای فنی و تکنیکی

لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 30 میلیون ریال به اسماعیل عظیمی برای 
خالقیت و نوآوری در فیلم داستانی »صف« از قم، سیدمحمدرضا سجادیان 
برای فیلمبرداری فیلم داستانی »کانتینر 401« از تهران و محمدحسین 
فالح برای جلوه های بصری در فیلم داستانی »به خانواده برمیگردیم« از 

تهران رسید.
جوایز بخش مسابقه ملی

انیمیشن
لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 50 میلیون ریال به معین منصوری فرد 
برای کارگردانی فیلم »جنگ« از کرمان و آذر منصوری برای کارگردانی 
فیلم »معلق« از کردستان اهدا شد.تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه 
نقدی بهترین کارگردانی فیلم پویانمایی به مبلغ 80 میلیون ریال به احسان 

معصوم برای فیلم »نقش زندگی« از قزوین تعلق گرفت.
مستند

لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 50 میلیون ریال به جمشید فرجوند 
فردا برای کارگردانی فیلم »امید« سپید از کردستان و علی کیوان برای 
کارگردانی فیلم »برکت« از خراسان رضوی تندیس جشنواره، دیپلم افتخار 
و جایزه نقدی بهترین کارگردانی فیلم مستند به مبلغ 80 میلیون ریال به 

محمدحسنی برای کارگردانی فیلم »آهن  نگاره« از تهران
داستانی

لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 50 میلیون ریال به علی عرفان فرهادی 
برای  برهانی  مجید  و  تهران  از  ما2«  تو،   »من،  فیلم  کارگردانی  برای 

کارگردانی فیلم »صدای من« از کرمان اهدا شد.
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین کارگردانی فیلم 
داستانی به مبلغ 80 میلیون ریال به محمدحسین امامی همدانی برای 

کارگردانی فیلم »حضرت مهندس« از تهران
جایزه ویژه دبیر جشنواره

لوح تقدیر و جایزه ویژه دبیر جشنواره به مبلغ 30 میلیون ریال به عطیه 
سادات حجتی برای کارگردانی فیلم داستانی »همزاد« از تهران

بهترین فیلم از نگاه تماشاگران
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مبلغ 30 میلیون ریال به 
علی عرفان فرهادی برای کارگردانی فیلم »من،تو، -ما2« از تهران تعلق 

گرفت.
جایزه بهترین فیلم جشنواره

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین فیلم جشنواره به 
 مبلغ 120 میلیون ریال به حسین دارابی برای کارگردانی فیلم داستانی 

»چشم به راه« از تهران اهدا شد.

خبر

بنکدار  امید  و  علیمحمدی  کیوان  مشترک  ساخته  جدیدترین  سینمایی»گیلدا«  فیلم 
آماده نمایش شد.

به گزارش رسیده،فیلمبرداری »گیلدا« اواخر آذر ماه در تهران به پایان رسید و پس از 
اعالم اسامی فیلم های راه یافته به جشنواره سی و پنجم و عدم حضور این فیلم در 

لیست، سازندگان تمرکز اصلی خود را برای انجام مراحل پس از تولید فیلم قرار دادند.
بخش هایی از این فیلم به صورت انیمیشن است که ساخت آن را بزرگمهر حسین پور 
بامداد  پایان صداگذاری و ساخت موسیقی متن توسط  با  بر عهده داشت که همزمان 

افشار، آماده شد.
علیمحمدی و بنکدار که هر دو تهیه کنندگی کار را نیز بر عهده داشتند، هنوز تصمیمی 

برای زمان اکران فیلم نگرفته اند.
مهناز افشار، سیاوش مفیدی، حمیدرضا پگاه، رضا شفیعی جم، هادی حجازی فر، فرخ 
مهدیار  )هنرمند خردسال(  با  و حامد کمیلی، همراه  اسماعیل کاشی  مرتضی  نعمتی، 

عزیزی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
مالک رستوران سپید،  گیلدا،  آمده:  اجتماعی  با مضمونی  داستان »گیلدا«  در خالصه 
سیاه ترین شب زندگی اش را پشت سر می گذارد. او برای نجات زندگی اش تا صبح 

فردا فرصت دارد…
کیوان  و  حیدری  اکبر  علی  بنکدار،  امید  از:فیلمنامه:  عبارتند  »گیلدا«  اصلی  عوامل 
مدیر  بنکدار،  امید  محمدی،  علی  کیوان  کارگردان:  و  کننده  تهیه  علیمحمدی، 
فیلمبرداری: مرتضی پورصمدی، طراح چهره پردازی: کامران خلج، طراح صحنه: آیدین 
ظریف، طراح لباس: شیده محمودزاده، صدابردار: وحید رضویان، موسیقی، طراحی صدا 
و صداگذاری: بامداد افشار، تدوین: سیاوش پورخلیلی، کیوان علی محمدی، امید بنکدار، 

طراح انیمیشن: بزرگمهر حسین پورو...

»گیلدا« آماده نمایش شد


