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آیت اهلل خاتمی:

تشنج و التهاب آفرینی در انتخابات محکوم است
در انتخابات باید رای مردم را پذیرفت

امام جمعه موقت تهران با اشاره به انتخاباتی شدن فضای کشور ضمن 
فراخواندن نامزدها،گروهها واشخاص به رعایت اخالق انتخاباتی ، تاکید 

کرد نتیجه رای مردم هرچه باشد باید پذیرفت و به آن تمکین کرد.
آیت اهلل سید احمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه تهران افزود: 
بر حضور شکوهمند آحاد ملت  تاکید  باید  انتخابات  اولویت همه در 
باشد. وی افزود التهاب آفرینی، فریب ، اهانت به نامزدها و ایجاد تفرقه 
ممنوع است و باید درمقابل اقدامات تخریبی رسانه های دشمن هوشیار 
بود. وی همچنین در تحلیل مسایل خارجی، تصریح کرد: همسایگان 
جمهوری اسالمی ایران بدانند دشمن به دنبال تجریه کشورهای منطقه 

است . آیت اهلل سیداحمد خاتمی افزود: مدتهاست که دم از ایران هراسی می زنند، بخصوص پس از سرکار آمدن 
رییس جمهوری تازه کار آمریکا که به شدت دوره گردی می کنند.

ادامه مذاکره ایران و عربستان  برای اعزام زائران  حج تمتع
2

2

وزیر اقتصاد با ابراز گالیه  بسیار از افرادی که در مقابل 
خصوصی سازی  مقاومت می کنند، گفت: انتهای تهدید 
مرا  که  است  آن  افراد  این  سوی  از  معاونانم  و  من 

استیضاح یا برکنار کنند. 

 سید وحید میره بیگی: زندگی شهری در جامعه کنونی 
ایران نسبت به دهه های پیش، دچار تغییرات محسوسی 
شده است. جامعه با خلق فضاهای شهری تازه، افراد را 
در معرض مکان ها، زمان ها و اشیای ویژه ای قرار می دهد 

که پیشتر وجود نداشتند.  34

گزارشخبر

انتقاد تند طیب نیا 
از مخالفان خصوصی سازی

مراکز خریدی که اوقات 
فراغت ما را می بلعند

1

11

بررسی های پیام زمان از وضعیت بازار مسکن نشان داد:

فصل جدید رکود در بازار مسکن
الیه های زیرین و صنایع وابسته به مسکن

گروه مسکن : در سال گذشته پیش بینی ها حاکی از آن بود که بخش مسکن در نیمه دوم سال 95 رونق می یابد و تعداد معامالت مسکن در روند صعودی به خود می گیرد، اما درواقعیت این موضوع 
عملی نشد و افزایش تعداد معامالت در بازار مسکن، در برخی مقاطع و حتی در روزهای اخیر بیانگر رونق مسکن و خروج از رکود نبوده ایست.درواقع هرچند برجام موجب شد تا مردم تصور کنند که 

اقتصاد و مسکن رونق می گیرد، اما درواقع باید گفت، برجام بخشی از اقتصاد و بخشی از واقعیت های فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور است.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

نفوذ ایران مبتنی 
بر نظامی گری نیست

رشد

 سرمایه گذاری 

در صنعت وتولید

ایران

 غول  تولید گاز اتان 

خاورمیانه شد

مذاکره برای 

پرداخت وام

 40 میلیونی ازدواج

11105

وزارت  ای  رسانه  دیپلماسی  مرکز  رییس  و  سخنگو 
امور خارجه با اشاره به مسایل مطرح شده درباره نفوذ 
منطقه ای جمهوری اسالمی ایران و حتی با اهریمنی 
خواندن این نفوذ، تصریح کرد: نفوذ جمهوری اسالمی 
ایران، نفوذی سخت افزاری و الزاماًَ مبتنی بر نظامی 

گری نیست.
از  »بهرام قاسمی«  دیروز درباره تالش های تعدادی 
کشورها در راستای ترویج بدخواهانه بحث ایران  هراسی 

به تشریح این موضوع پرداخت. 
در هفته های اخیر رسانه های خاص و برخی از محافل 
نفوذ  از  فرامنطقه  و  منطقه  کشورهای  های  مقام  و 
منطقه ای جمهوری اسالمی ایران و حتی با اهریمنی 
خواندن این نفوذ، ابراز نگرانی و ایجاد تشویش می کنند 
و شاهد بودیم وزیران چند کشور منطقه نیز در اجالس 
مونیخ در سخنرانی های خود و اخیرا در بیانیه منتشره 

در سفر پادشاه سعودی به مالزی ضمن طرح موضوع 
خطر نفوذ منطقه ای ایران، از این وضعیت ابراز نگرانی 
کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این 
پرسش که این کشورها با طرح این نوع مسائل به دنبال 
چه اهداف خاصی هستند ، گفت: همانگونه که اشاره 
کردید بدون تردید با تحقق استقالل و رهایی ایران از 
وابستگی به قدرت های خارجی، جمهوری اسالمی ایران 
نظر به سوابق تمدنی و فرهنگی، قدمت تاریخی و دارا 
بودن امکانات علمی و نیروی انسانی ماهر و نعمت های 
فراوان خدادادی توانست در پی فراز و فرودهای بسیار 
بر توانمندی های خود در حوزه های مختلف سیاسی، 
اقتصادی، علمی، فناوری و .. بیافزاید و از جایگاه نوینی 

در منطقه برخوردار شود.
» به طور قطع نمی توان منکر نفوذ منطقه ای ایران بود، 
این نفوذ تاریخی و فرهنگی و در میان سایر ملل و 

مسلمانان از دیرباز وجود داشته و کافی است در این 
ایران  علمای  دکترین  و  آراء  و  علمی  آثار  به  راستا 
تاریخی و  این زمینه  افکنده شود.« » خوب،  نگاهی 
فرهنگی و تمدنی در کنار وجود تاریخ انقالبات و سوابق 
ظلم ستیزی ها علیه استبدادگران داخلی و استعماگران 
خارجی در ایران به ویژه در تاریخ معاصر آن، سبب 
شد تا بعد از پیروزی انقالب اسالمی، ایران در قلوب 

توده های ستمدیده جایگاه ویژه ای پیدا کند.«
نفوذ  این  کرد،  تاکید  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
و  نیست  اکتسابی  و  بوده  ذاتی  و  فرهنگی  معنوی، 
با پول، سالح و تبلیغات بدست آورد  نمیتوان آن را 
و یا جابجا کرد و از میان برداشت وهیچ کشوری اصال 
توان از بین بردن چنین نفوذی را ندارد چون خارج از 

اراده کشورهاست.
ادامه در صفحه 2

سخنگوی وزارت امور خارجه:

نفوذ ایران مبتنی بر نظامی گری نیست
گزارشی  در  ایندیپندنت  روزنامه 
نوشت: وضعیت بدی در کاخ سفید 
ترامپ  دونالد  اگر  و  است  حکمفرما 
رئیس جمهور آمریکا وعده های خود 
را عملی نکند؛ چه بسا باید چمدان 

خود را ببندند.
به گزارش تسنیم، روزنامه ایندیپندنت 
دیروز در گزارشی با عنوان »اوضاع در 
کاخ سفید بد است و این وضعیت چه 
بسا آغازی بر پایان ترامپ باشد«، به 
دونالد  مواضع  در  چرخش  بررسی 
و  آمریکا  جمهور  رئیس  ترامپ 
او  انتخاباتی  وعده های  نکردن  اجرا 

پرداخت و نوشت: ترامپ چندبار درخصوص یک سری 
از موضوعات مواضع خود را تغییر داده است. بارزترین 
این تغییر مواضع در قبال پرونده »خدمات بیمه درمانی 

یا همان اوباما کر« و پرونده اخراج مهاجران است.
این روزنامه افزود: یکی از مهمترین نکاتی که دونالد 
ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود روی آن تمرکز 
کرد و رای دهندگان در این زمینه گفته ترامپ را باور 
کردند؛ همان تمایل فراوان ترامپ برای پاکسازی نهاد 

سیاسی آمریکا از فساد بود.
ایندیپندنت این سوال را مطرح کرد که چطور رای 

دهندگان باور می کنند که یک میلیاردر در بخش 
ساخت و ساز که قراردادهای میلیاردی را مدیریت می 
کند، حقیقتا می تواند کاخ سفید را از فساد پاکسازی 

کند.
به نوشته ایندیپندنت، ترامپ به جای از بین بردن فساد 
بعد از گذشت سه ماه از تصدی پست خود، فقط به 

خودنمایی جلوی دوربین ها روی آورده است.
دست  فوری  طور  به  ترامپ  اگر  افزود:  روزنامه  این 
به پاکسازی که وعده آن را داده است، نزند و هرج 
و مرجی را که به راه انداخته است، ساماندهی نکند؛ 
اکثر ما خواهیم دید که چمدان خودش را خواهد بست 

آینده  انتخابات  رسیدن  فرا  از  پیش  و 
ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 

میالدی کاخ سفید را ترک خواهد کرد.
این روزنامه تصریح کرد: ترامپ تاکنون 
پرونده علیه خودش در  از 40  با بیش 
اجرای  جلوی  و  است  روبرو  دادگاهها 
اکثر دستورات اداری او با احکام قضایی 
گرفته می شود. همچنین دستیارانش 
نظیر مگس سرنگون می شوند و اخیرا 
تماشاگران دیدند که یکی از دستیارانش 
در حال سوگند یاد کردن جلوی دوربین 
ها دروغ می گوید. عالوه بر این، حزب 
ترامپ از بزرگترین دشمنانش به شمار 

می رود.
روزنامه ایندیپندنت با اشاره به اینکه وضعیت ترامپ به 
مرور زمان بدتر می شود؛ نوشت: اگر ترامپ می خواهد 
در سمت خود تا پایان باقی بماند، باید مشتاق بسیج 
پایگاه طرفداران خود باشد و با دقت نظر شدید رفتار 

کند.
این روزنامه هشدار داد که جمهوری خواهان ممکن 
است که برخی دروغ ها را برای مدت محدودی تحمل 
کنند اما بعد از آن، صبر خود را تماما از دست خواهند 

داد و آنگاه می تواند هر چیزی روی دهد.

ایندیپندنت: اوضاع در کاخ سفید بد است
 ترامپ شاید مجبور شود چمدان خودش را ببندند

3
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ایندیپندنت:
 اوضاع در کاخ 

سفید بد است
ترامپ شاید مجبور شود 

چمدان خودش را ببندند

هشدار پلیس فتا 
درباره استفاده  

از وای فای رایگان

تکذیب واردات 

تخم مرغ

اجتماعی

خبــر

خبــر
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کالم  نور

با حضور رهبر معظم انقالب اسالمی
 و در حسینیه امام خمینی)ره(:

مراسم عزاداری شام شهادت حضرت 
فاطمه زهرا سالم اهلل علیها برگزار شد

شهادت  شام  عزاداری  و  سوگواری  مراسم 
حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها با حضور رهبر 
معظم انقالب اسالمی، رئیس جمهوری، جمعی 
مختلف  قشرهای  از  نفر  هزاران  و  مسئوالن  از 

مردم در حسینیه امام خمینی)ره( برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری، در این مراسم حجت االسالم والمسلمین 
ترویج  ضرورت  و  اهمیت  به  اشاره  با  پناهیان 
فرهنگ سیاسی صحیح در جامعه و بیان موانع 
تاریخی،  مستندات  ذکر  نیز  و  آن  روی  پیش 
سیاسی«  »فرهنگ  که  زمانی  تا  کرد:  تأکید 
اصالح نشود، عرصه فرهنگ و سیاست به نقطه 

مطلوب نخواهد رسید.
و  عدالت گرایی  استکبارستیزی،  وی 
شهادت طلبی را از جمله عناصر فرهنگ سیاسی 
جامعه اسالمی دانست و افزود: حضرت فاطمه 
سیاسی  وضع  اصالح  برای  سالم اهلل علیها  زهرا 

جامعه فداکاری کرد.
در  مطیعی  میثم  مراسم،  این  در  همچنین 
به  علیها  عزای حضرت صدیقه کبری سالم اهلل  

مرثیه خوانی و نوحه سرایی پرداخت.

دفاع مقدس مهجور و مظلوم
 مانده است

رییس  باقری  محمد  پاسدار  سرلشکر  سردار 
ستاد کل نیروهای مسلح گفت: شهیدان باکری 
تجسم خواستن بودندو در تمامی صحنه ها با 
ایثار تمام، برای اهتزاز پرچم اسالم و ارتقای آن 

تالش کردند.
شهیدان  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  یادواره  در 
تاالر وزارت کشور،  باکری، در  مهدی و حمید 
بی  افتخارات  آذربایجان  بزرگ  خطه  گفت: 
کرده  تقدیم  ملت  و  کشور  این  برای  شماری 
عاشورا  لشکر  در  آذربایجان  دالوران  و  است 
و  دادند  انجام  ماندگاری  و  بزرگ  کارهای 

صفحات زرینی در تاریخ کشور ثبت کردند
وی ادامه داد: حیف است از شهدای آذربایجان 
بگوییم ، اما از شهید حسن شفیع زاده فرمانده 
توپخانه سپاه یاد نکنیم ؛ کسی که از سال ٦2 
تا پایان حیات خود درخت توپخانه سپاه کشور 

را پربارتر کرد.
وی همچنین از شهید دالور مرتضی یاخچیان 
همراه و همرزم شهید باکری که بار مسئولیت 
سنگینی در لشکر عاشورا بر عهده داشت و از 
علی تجالیی که بسیاری از شهیدان ابن جبهه 
محاصره  از  را  سوسنگرد  داد،  می  آموزش  را 
شهید  همراه  نهایت  در  و  داد  نجات  دشمن 
باکری به درجه رفیع شهادت نائل آمد هم یاد 

کرد. 
باقری خاطرنشان کرد: قسمت جانبازان این بود 
که بمانند و در قسمت های بعدی انقالب تالش 

کرده و یاد شهیدان را گرامی نگه دارند. 
رئیس ستاد نیروهای مسلح در بخش دیگری از 
سخنان خود انقالب و دفاع مقدس را دو حادثه 
بزرگ تاثیرگذار نظام دانست و گفت: هر آنچه 
امنیت و بازدارندگی در برابر دشمنان و هر آنچه 
راه و افق روشن نسبت به توسعه ملت داریم ، 
از آثار دفاع مقدس و انقالب اسالمی و حاصل 
خون شهیدان و جانبازی جانبازان و ایثارگران 

است. 
از  را تالشی  ها  نوع همایش  این  برگزاری  وی 
نوع تالش حضرت زینب )س( دانست و ادامه 
بقیه  و  )س(  زینب  حضرت  تالش  اگر  داد: 
از تشیع در اختیار  آثاری  امروز   ، بزرگان نبود 

ما قرار نگرفت. 
باقری با بیان این که افرادی چون ما که توفیق 
این  نکردیم  پیدا  را  مقدس  دفاع  در  شهادت 
آنها  همه  باید  داد:  ادامه   ، داریم  را  مسئولیت 
را به ابزار روز و هنرمندانه در اختیار ملت قرار 

بگیرد.

تروریستها در سوریه 
به آخر خط رسیده اند

دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل 
گفت: بازپس گیری شهر تاریخی تدمر )پالمیرا( 
سوریه نشان می دهد که تروریست ها به آخر 

خط رسید ه اند.
را  سوریه  ارتش  پیروزی  این  امیرعبداللهیان 
بر تروریست ها را به مردم و دولت این کشور 
ارتش،  پیروزی،  این  در  افزود:  و  گفت  تبریک 
مردم و رییس جمهور قانونی سوریه بشار اسد، 
هم زمان در دو جبهه  مبارزه با تروریست های 
قدم  سیاسی  مذاکرات  و  تکفیری  و  خارجی 
میز  از  ها  تروریست  که  مادامی  و  اند  برداشته 
حل  راه  نشوند  دور  ژنو  در  سیاسی  مذاکرات 

سیاسی وافعی محقق نخواهد شد.
 وی گفت: تهران بی تردید به حمایت قوی خود 
از سوریه ادامه خواهد داد و سوریه نیز در خط 

حمایت از ازادی قدس شریف ثابت قدم است.

خبر

ادامه مذاکره ایران و عربستان
 برای اعزام زائران  حج تمتع

سرپرست سازمان حج و زیارت: در مذاکرات پیشرفت خوبی داشته ایم 
و اگر در بقیه مسائل هم به نتیجه برسیم قطعاً امسال زائران به حج 

تمتع مشرف می شوند.
حمید محمدی در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما افزود: شرایط ویژه، 
موضوعات مختلف و متعددی با توجه به  قطع رابطه دو جانبه ایران 
و عربستان و محرومیت ایران از حضور در حج پارسال در مذاکرات 

وجود داشت.
وی گفت: برای طرح مطالبات و انتظارات جمهوری اسالمی ایران و 
حجاج ایرانی جلسات متعددی در عربستان در سطح وزیر حج عربستان 

و کارشناسی برگزار شد.
محمدی با اشاره به اینکه در این جلسات موضوع انتظارات جمهوری 
اسالمی ایران چون عزت و کرامت زائرین، خدمات پزشکی، خدمات 
کنسولی و مسائل متعدد شفاف و قاطع مطرح شد که برخی از آنها قباًل 
به اطالع ملت شریف ایران رسیده است، افزود: در این جلسات پیشرفت 

های نسبتاً خوبی حاصل شده است.
وی گفت: بخش هایی از مواردی را که در این جلسات مطرح شد وزارت 
حج و وزیر حج عربستان پذیرفتند که مطالبات و انتظارات جمهوری 

اسالمی ایران را تأمین کنند.
وی با تأکید بر اینکه یکی از انتظارات به حق جمهوری اسالمی ایران 
و مردم کشورمان محاکمه دو پلیس خاطی در فرودگاه جده بود گفت: 
درباره وضع این دو پلیس خاطی ابهام وجود داشت که عربستان رسماً 
اعالم کرد که این دو خاطی محاکمه شده اند و هم اکنون در حال 
گذراندن دوران محکومیت خود هستند که یکی از دستاوردهای این 

مذاکرات است.
ارائه خدمات  برای  افزود:  همچنین  زیارت  و  سازمان حج  سرپرست 
پزشکی به زائران ایرانی محرومیت و محدودیت هایی به ویژه در مشاعر 
مقدسه وجود داشت و مشکالتی را برای زائران ایجاد می کرد که هم 

اکنون این محدودیت ها رفع شده است.
نبود  به  توجه  با  گفت:  هم  کنسولی  خدمات  ارائه  درباره  محمدی 
رابطه دو جانبه و فعال نبودن کنسولگری ایران در جده، کلیت ارائه 
خدمات کنسولی و حضور کارشناسان کنسولی پذیرفته شد که بر روی 

راهکارهای اجرایی مذاکره می کنیم.
وی با بیان اینکه حفظ عزت، کرامت و حرمت حجاج ایرانی که یکی 
از مسائل بسیار مهم به شمار می آید و در سال های گذشته شاهد 
برخوردهای ناشایست به خصوص در فرودگاه ها و مبادی ورودی بوده 
ایم افزود: تأکید کردیم که اصل عزت، کرامت و حرمت حجاج ایرانی به 
عنوان وظیفه و رسالتی که بر عهده دارند رعایت شود و تدابیری در این 

خصوص اندیشیده شد.
محمدی در پایان گفت: مذاکرات همچنان در حال پیشرفت است و تا 
کنون نتایج خوبی داشته است و چنانچه در بقیه مسائل به نتیجه برسیم 

قطعاً زائران ایرانی امسال به حج مشرف می شوند.

تاکید اشمید بر اجرای کامل برجام از سوی اروپا  
سمینار بین المللی همکاری های هسته ای ایران و اروپا پس از برجام؛ 
»انتظارات و مسئولیت ها« روز سه شنبه 10 اسفند 95 در محل هتل 
سوفحاتل در شهر بروکسل کشور بلژیک محل دپارتمان اتحادیه اروپا 

برگزار شد.
بر اساس گزارشی که پایگاه اطالع رسانی سازمان انرژی اتمی منتشر 
کرده، در این سمینار توسعه همکاری های بین اتحادیه اروپا و ایران 
و زمینه های همکاری در اجرای ضمیمه 3 توافق برجام مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت. طرفین شرکت کننده به بیان انتظارات و مسئولیت 
های این همکاری هسته ای پرداخته و آن را به بحث و بررسی سیاست 
گذاران، قانون گذاران، مسئولین و کارشناسان سطح باالی دو طرف 

قرار می دهند.
حدود یکصد نفر در این سمینار که به زبان انگلیسی و با ترجمه همزمان 
فارسی و انگلیسی برگزار می شد، شرکت داشتند. شرکت کنندگان 
نمایندگان  ایران،  مجلس  گذاران  قانون  از  نفر   5 بر  مشتمل  ایرانی 
سازمان انرژی اتمی، نمایندگان نظام ایمنی هسته ای، نمایندگان وزارت 
امور خارجه و متخصصان دانشگاهی و شرکت کنندگان غیر ایرانی، 
نمایندگان کشورهای E3( 5+1+3( از چین، فرانسه، آلمان، روسیه، 
انگلیس و آمریکا بودند. قانون گذاران پارلمان اروپا و کارشناسان ارشد 
انستیتوهای اتحادیه اروپا، آژانس بین المللی انرژی اتمی، کارشناسان 
و  اسلواکی  سوئد،  آرژانتین،  از  ایمنی  کنوانسیون  بررسی  در  درگیر 

مؤسسه فوراتم نیز در جلسه مشارکت داشتند.
در ابتدای این سمینار خانم اشمید، معاون موگرینی، مسئول هماهنگی 
سیاست های خارجی اتحادیه اروپا، به شرکت کنندگان خیرمقدم گفت 
و با اشاره به برجام به عنوان عامل ثبات بخش در منطقه و جهان اظهار 

داشت: به طور کامل به اجرای آن متعهد هستند.
وی هم چنین با اشاره به این که اروپا تحریم های خود در مورد ایران 
را لغو نموده و تجارت با ایران در حال گسترش می باشد، اظهار داشت: 

سرمایه گذاری اروپائی ها در ایران در حال افزایش می باشد.
اشمید ضمیمه 3 برجام را بخش کلیدی برجام برشمرد و پیوستن ایران 

به کنوانسیون ایمنی را یکی از گامهای مهم عنوان نمود.
انرژی  از سمینار ریستوری )Ristori(، مدیر کل  در بخش دیگری 
اتحادیه اروپا به بیان زمینه های همکاری در موضوع انرژی هسته ای 
و انرژی به طور عام با ایران پرداخت و گفت: بازوهای سیاسی دو طرف 
-اتحادیه اروپا و ایران- در جهت تحقق برجام در حال فعالیت می باشند.

وی همکاری در زمینه های ایمنی هسته ای، آمادگی و مقابله با شرایط 
اضطراری و مدیریت پسماندهای رادیواکتیو را دارای اهمیت بسیار باال 

برشمرد.
وی همچنین تأکید کرد: این سمینار نشانه یک گام مهم در روابط ایران 
و اتحادیه اروپا و نشان دهنده نقطه عطفی در راه اجراء توافق برجام که 
دروازه همکاری های بین ایران و اتحادیه اروپا را نه تنها در حوزه انرژی 

هسته ای بلکه در سایر زمینه های انرژی باز می نماید، می باشد.
در بخش دیگر سمینار کمالوندی پس از قرائت پیام دکتر صالحی در 
سخنرانی خود با تأکید بر اهمیت سمینار برگزار شده در توسعه هر چه 
بیشتر روابط ایران و اتحادیه اروپا گفت: جمهوری اسالمی ایران تمامی 
تعهدات برجامی خود را انجام داده و تأکید کرد که ضرورت دارد این 

کشورها در اسرع وقت نسبت به اجرای تعهدات خود اقدام نمایند.
معاون امور بین الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی گفت: از 
فرصت ایجاد شده در نتیجه برجام می بایست برای همکاری مشترک 
نه تنها برای دو طرف که برای دیگر کشورها با توجه به توانائیهای ایران 

و اروپا استفاده نمود.
کمالوندی با تأکید بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای جمهوری اسالمی 
ایران، به این نکته اشاره کرد که جمهوری اسالمی ایران برنامه توسعه 
انرژی اتمی خود را برای پاسخگویی به نیازهای کشور دنبال می کند و 
با توجه به ظرفیت های ایران و اروپا، روابط با اروپا به صورت کلی و یا با 

هر کشور اروپایی به صورت جداگانه در برنامه کشور قرار دارد.
وی به ضرورت جبران فرصت 10 ساله از دست رفته در همکاری با 

اتحادیه اروپا و یکایک کشورها تأکید کرد.
در بخشی از پیام دکتر صالحی به شرکت کنندگان در این سمینار آمده 
است که این سمینار که در فضای پسابرجام برگزار می گردد فرصت 
خوبی است تا نمایندگان بخش های مختلف از ایران و اروپا با بررسی 
زمینه های مختلف همکاری به ویژه در حوزه های مختلف صنعت 
هسته ای راه های گسترش همکاری ها را مورد تبادل نظر قرار داده و 

برای آن برنامه ریزی نمایند.
نمایندگان مجلس ایران نیز در سخنان خود به عمل نمودن ایران به 
تمام تعهداتش در توافق برجام )با تأکید بر نظر آژانس بین المللی انرژی 
اتمی( پرداخته و انتظار از طرف مقابل به التزام به تعهدات را خاطرنشان 

ساختند.
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انتخاباتی  به  اشاره  با  تهران  موقت  جمعه  امام 
فراخواندن  ضمن  کشور  فضای  شدن 
اخالق  رعایت  به  واشخاص  نامزدها،گروهها 
انتخاباتی ، تاکید کرد نتیجه رای مردم هرچه 

باشد باید پذیرفت و به آن تمکین کرد.
آیت اهلل سید احمد خاتمی در خطبه های نماز 
جمعه تهران افزود: اولویت همه در انتخابات باید 

تاکید بر حضور شکوهمند آحاد ملت باشد.
به  اهانت   ، فریب  آفرینی،  التهاب  افزود  وی 
باید  و  است  ممنوع  تفرقه  ایجاد  و  نامزدها 
دشمن  های  رسانه  تخریبی  اقدامات  درمقابل 

هوشیار بود.
وی همچنین در تحلیل مسایل خارجی، تصریح 
کرد: همسایگان جمهوری اسالمی ایران بدانند 
دشمن به دنبال تجریه کشورهای منطقه است .
آیت اهلل سیداحمد خاتمی افزود: مدتهاست که 
دم از ایران هراسی می زنند، بخصوص پس از 
سرکار آمدن رییس جمهوری تازه کار آمریکا که 

به شدت دوره گردی می کنند.
وی ادامه داد : روز گذشته شاه جالد سعودی که 
به کشور مالزی سفر کرده است علیه جمهوری 
اسالمی ایران بیانه صادر کرد که ایران هراسی 

همان عبارت صلح جویانه ایران است.
عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: به 
شما  اگر  مقتدر،  ایران  گوییم  می  همسایگان 
مسیر  در  اقتدارش  باشید  خوبی  همسایگان 
باور  خواهید  نمی   ، شماست  کشورهای  ثبات 
کنید که امریکا و کشورهای غربی در پی تجزیه 

کشورهای شما هستند. 
خاتمی خاطر نشان کرد: رییس ستاد مشترک 
امریکا به صراحت گفته است عراق باید تجزیه 
ویتنام،  و  وشمالی  جنوبی  کره  همانند  شود 
بنابراین آنها هر زمان قدرت پیدا کنند در پی 
تجزیه شما هستند، بفهمید اگر ایران در صحنه 
دولت  لبنان  و  سوریه   ، عراق  در  داعش  نبود 
تشکیل داده بود ، بنابراین این دست شما درد 

نکند به ایران اسالمی است .
وی گفت: ایران برادر قدرتمند شما است و قدر 
این برادر را بدانید به آن طرف آبی ها اعتماد 
نکنید، مثل صدام از شما استفاده می کنند و 
بیرون  و  مچاله  شد  تمام  تان  مدت  که  زمانی 

می اندازند.
در  خواهند  می  افزود:  تهران  جمعه  خطیب 
سوریه منطقه آزاد پرواز ممنوع تشکیل دهند به 
بهانه این که آواره ها را وارد کنند، ولی در پشت 
صحنه بنا دارند تروریست ها را به جای آواره ها 

وارد سوریه کنند.
سوریه  تجزیه  مقدمه  این  کرد:  اضافه  خاتمی 
است و ایران اسالمی به فضل خدا ایستاده است 
باید  کشورشان  وحدت  همسایگان  معتقدیم  و 

حفظ شود و این نصیحتی به این کشورها است .

فضای انتخاباتی کشور
خطیب جمعه تهران در بخش دیگری از سخنان 
خود به تحلیل مسایل داخلی پرداخت و گفت: 
کلید  و  شده  انتخاباتی  فضای  کشور  فضای 
انتخابات زده شده و ما حرف های دیگری در 
رابطه با انتخابات ریاست جمهوری داریم که در 

نوبت های بعد بیان خواهیم کرد.
امام جمعه موقت تهران افزود: فضای انتخاباتی 
ایران باید متفاوت از فضای انتخاباتی غرب باشد، 
افتضاحی  بود و چه  امریکا چه خبر  دیدید در 

بوجود آمد این فضاها در شان ایران نیست.
در  اولویت  نخستین  اینکه  بیان  با  خاتمی 
است،  مردم  شکوهمند  حضور  ایران  انتخابات 
اظهار داشت: صرف نظر از اینکه چه کسی رای 
می آورد و چه جناحی برنده می شود ، تالش 
همه نظارتی ها، اجرایی ها، جناح ها و رسانه ها 

باید برگزاری باشکوه انتخابات باشد.
تشنج  پی  در  دشمن  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آفرینی در عرصه انتخابات است، افزود: دشمنان 
زخم خورده ملت در پی آن هستند که فضای 
التهاب  آفرینی و  نباشد و تشنج  آرام  انتخابات 
آفرینی در انتخابات از ناحیه هر فرد و جناحی 

محکوم است.
عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد، فضای 
به  نسیت  گشایی  عقده  فضای  نباید  انتخابات 
هوادارانشان  و  نامزدها  باشد.  اسالمی  ارزشهای 
به بهانه نطق های انتخاباتی حق جفا به نظام 
اسالمی ندارند و نباید خدمات 38 ساله را زیر 

سئوال ببرند.
میدان  وارد  که  اهلل خاتمی گفت: کسانی  آیت 
کنند  باور  را  فرهنگ  یک  شوند  می  انتخابات 
و  است  مردم  رای  برابر  در  بودن  تسلیم  آن  و 

هر فردی رای آورد یا نیاورد. فتنه سال 1388 
خروجی تسلیم ناپذیری در برابر رای مردم است 

.
و  دیگران  به  اهانت  و  فریب  دروغ،  افزود:  وی 
دیگر نامزدها در شان فضای نظام اسالمی نیست 
که  است  غربی  کشورهای  و  امریکا  شان  در  و 

کمترین ارزشی برای اخالق قائل نیستند. 
امام جمعه موقت تهران اضافه کرد: در فضای 
و  کاندیداها  و  باشد  تفرقه  نباید  انتخاباتی 
هواداران شان نان خود را در تفرقه نبینند، به 
خصوص از بعضی از ملیت ها حمایت کنند و 
رای  تفرقه  با  بخواهند  و  کنند  تحریک  را  آنها 

بیاورند، این ارزش ندارد.
خاتمی با تاکید بر اینکه باید مراقبت کرد، گفت: 
رسانه های بیگانه از االن خیز برداشته اند و چند 
را  فتنه 88  بازی های  تا  آوردند  بوجود  شبکه 
بیافرینند. بنابراین افرادی که درفضای مجازی 
کاربر هستند، اوال تنفرشان را از اینها ابراز کنند 
های  ارزش  با  تا  میشوند  وارد  دیدند  هرجا  و 

اسالمی مقابله کنند، تهاجمی عمل کنند.
ایام نوروز 

اشاره  با  از سخنان خود  وی در بخش دیگری 
به قرار داشتن در ایام نوروز، خاطر نشان کرد: 
به این مناسبت مردم روانه بازار و خرید شوند، 
می  اسالمی  انقالب  به  وفادار  مردم  از  بنابراین 
تا  شوند  متمرکز  داخل  تولید  روی  خواهیم 
خارج  تولید  سراغ  هست  داخل  تولید  جنس 

نروید.
مقاومتی  اقتصاد  افزود:  تهران  جمعه  خطیب 
بدون این شکل نمی گیرد، پس سهم خودتان 
را در اقتصاد مقاومتی ادا کنید و نهی به کاالی 
تولید خارج و اری به کاالی تولید داخل بگویید.

آشتی ملی 
و  واژه های سیاسی  برخی  به  اشاره  با  خاتمی 

فرهنگی نیز گفت: سیاسیون توجه داشته باشند 
برده  بکار  سیاسی  عرصه  در  نباید  ای  واژه  هر 
شود و کیست که از واژه آشتی ملی بدش بیاید.
یعنی در  بار سیاسی دارد،  واژه  این  افزود:  وی 
کشور دعوای ملی وجود دارد که این دروغ است، 
دعوای ملی نیست به دلیل حضور ده ها میلیونی 
مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه برای دفاع از 

انقالب، بنابراین دعوایی وجود ندارد .
از  کرد:  اضافه  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
انقالب اسالمی اختالف سلیقه  ابتدای پیروزی 
بوده ، هست و خواهد بود و الزمه جامعه آزاد 
تنها  نه  شود،  هدایت  درست  اگر  این  است، 
تفرقه  به  تا  است  فرصت  بلکه  نیست  بحران 

کشیده نشود.
 88 سال  فتنه  در  کرد:  نشان  خاطر  خاتمی 
اقلیتی در برابر اکثریت وفادار به ملت ایستادند 
و فتنه فرصت سوز و تفرقه افکن 88 را آفریدند 
های  آدم  اندک  این  از  دلشان  اکثریت  این  و 

اینچنینی خون است.
وی گفت: بخصوص شما تهرانی ها دیدید چه 
پرخون  این جماعت دل  از  ملت  این  و  کردند 

دارد و تا توبه نکنند با اینها اشتی نخواهد کرد.
تاسیس کمیته امداد 

مناسبت  به  اشاره  با  تهران  جمعه  خطیب 
امداد  کمیته  تاسیس  سالروز  اسفند  چهاردهم 
امام خمینی )ره(، گفت: کمیته امداد از نخستین 
نهادهایی بود که با پیروزی انقالب شکل گرفت 

و امام به شدت به این نهاد عشق می ورزید .
احسان ونیکوکاری؛ روز درختکاری 

خاتمی افزود: از فردا روز احسان تا نوروز آغاز می 
شود و جایگاه احسان و خدمت را ببینید، اگرچه 
روحش یک کلمه است ولی شادی ها یمان را 
تقسیم کنیم و همش نگوئیم بچه یا بستگان من 

، یعنی چه من من؟ 
ماه  اسفند  پانزدهم  به  اشاره  با  همچنین  وی 
مصادف با روز درختکاری ، گفت:اسالم در این 
وامیرالمومنین  دارد  زیادی  رهنمودهای  عرصه 
هزار  که100  است  مدینه  بزرگ  کار  درخت 

درخت خرما کاشت ووقف عموم مردم کرد.
به  کرد:  نشان  خاطر  تهران  موقت  جمعه  امام 
گذشته  در  باشد،  داشته  توجه  طبیعی  منابع 
رسم بود در مسیر راه رهگذرها درخت توت می 
کاشتند تا به بار بنشیند و مردم فی سیبل اهلل 
استفاده کنند بنابراین فقط اصرار بر درختکاری 

تنها نباشد.
خاتمی افزود: بخصوص با وضعیتی که در برخی 
نقاط کشور از جمله استان خوزستان که مردم 
آن با ریزگردها دست وپنجه نرم می کنند، یکی 
کاری  نهال  و  درخت  های عالج مشکل  راه  از 

است.

آیت اهلل خاتمی:

تشنج و التهاب آفرینی در انتخابات محکوم است
در انتخابات باید رای مردم را پذیرفت

ادامه از صفحه 1
مبتنی  نفوذی  افزود: خاستگاه چنین  قاسمی 
بر تاریخ، تمدن، فرهنگ، زبان، مذهب و مردم 
است که در قرون متمادی شکل گرفته است. 
نفوذ  این  ماهیت  و  جنس  دارد  اهمیت  آنچه 
است و به طور قطع این نفوذ با آن چیزی که 
این روزها در برخی محافل خارجی آگاهانه یا 
ناآگاهانه و به شکل منفی آن مطرح می شود و 
برخی کشورهای منطقه از آن سخن می رانند، 

کامال متفاوت است.
ای  رسانه  دیپلماسی  مرکز  رییس  گفته  به 
اسالمی  جمهوری  نفوذ  خارجه،  امور  وزارت 
بر  مبتنی  الزاماًَ  و  افزاری  نفوذی سخت  ایران 
با  و  ساده  نگاه  یک  در   . نیست  گری  نظامی 
شاخص های  دیگر  و  هزینه ها  میزان  مقایسه 
نظامی ایران با دیگر قدرت های منطقه و جهان، 

به خوبی می توان به این حقیقت پی برد.
قاسمی افزود: ضمن اینکه نیروهای نظامی ایران 
برخالف سایر کشورهای منطقه، درگیر جنگ 
نبوده  منطقه  در  کشوری  هیچ  علیه  نظامی 
اهداف سیاسی خود  یا در راستای  و  و نیست 
به هیچ کشوری تجاوز نکرده و به خاک هیچ 
کشوری به چشم طمع نگاه نکرده و یا نیروهای 

نظامی خود را به هیچ جا گسیل نداشته است.
برای  مجبور شد  ناچار  به  برعکس  وی گفت: 
مدت هشت سال در قبال جنگ تحمیلی صدام 
حسین از سرزمین و کیان و عزت خود دفاع 
کند و در دفاعی جانانه سرمشق مردم منطقه 
شود و مقصر کسی نیست جز برخی کشورهای 
منطقه که هزینه جنگ و تجاوز صدام را تامین 
کردند. اگر اهداف غلط آنها نتیجه عکس و علیه 
بررسی  قابل  موضوعی  این  داشته،  آنان  خود 
امور  وزارت  است.  سخنگوی  آنان  برای خود 
خارجه تاکید کرد: نفوذ جمهوری اسالمی در 
به حفظ حاکمیت  احترام  و  رعایت  با  منطقه 
امور  نکردن در  استقالل کشورها و مداخله  و 
قدرت  بر  مبتنی  و  گفتمانی  نفوذی  دیگران، 
نرم و آن عبارت است از ارائه الگویی موفق از 
استقالل سیاسی و پیشرفت و کارآمدی در برابر 

دیدگان مردم منطقه. 
قاسمی افزود: به لحاظ فکری این نفوذ درست 
لیبرالیستی  و  ارزش های دمکراسی  نفوذ  مثل 
غرب و در ازمنه پیشین نفوذ سوسیالیسم است.
اندیشه ها را پذیرفت  وی گفت: اگر کسی این 

آیا باید این را دخالت فرانسه، انگلیس، آلمان 
و شوروی در امور داخلی کشورها دانست؟ هر 
کشوری متاع خود را دارد. مگر عربستان وهابیت 
و سلفی گری را به همراه پول و اسلحه و القائده 
النصره تبلیغ و پیگیری نمی کند؟  و داعش و 
طبیعی است اگر هر کشوری متاع بهتری داشته 
به دنبال آن رفته و  باشد بطور طبیعی مردم 
مشتاق آن می گردند به ویژه در عصر ارتباطات و 
جهان کوچک شده که دیگر به مفهوم کالسیک 

و سنتی آن مرزی بین کشورها وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه این نفوذ جمهوری اسالمی 
در منطقه دارای سه وجه مکمل است، افزود: 
وجه اول، فرهنگ دینی با تأکید بر وحدت شیعه 
و سنی و پرهیز از طایفه گرایی و خواهان ایجاد 
همبستگی میان مردم ایران و مردم منطقه است. 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان اضافه 
الگوی  و  سیاسی  فرهنگ  دوم،  وجه  کرد: 
مردم ساالری دینی است که به  عنوان الگویی 
بومی توانسته است به خوبی دین و سیاست را 

با هم تلفیق کند.
استکبارستیزی  سوم  وجه  به  اشاره  با  قاسمی 
به  کنار  در  ایران  اسالمی  جمهوری  گفت:   ،
است؛  صهیونیستی  رژیم  نشناختن  رسمیت 
گفتمانی که به سبب ظلم های دیرینه استعمار و 
استکبار در منطقه، بیشترین طرفدار را در میان 

توده های محروم و افکار عمومی منطقه  دارد. 
نفوذ  از طرح بحث مشکوک  افزود: هدف  وی 
آن  مهار  و  اخیر  دوران  در  ایران  منطقه ای 
کامال روشن است. اندک شماری از کشورهای 
منطقه  که در طول سال های اخیر نتوانسته اند 
و  کشورگشایی  نظامی،  و  سیاسی  اهداف  به 
گسترش حیطه نفوذ و سلطه خود دست یابند، 
ناکامی های  مقصر  بزرگترین  را  ایران  جملگی 
خود می دانند و در نتیجه ی تغییری که امروز 
به سبب روی کارآمدن دولت جدید آمریکا به 
وجود آمده، با ذوق زدگی و رفتاری هیجانی و 
گاهی شتاب زده و کودکانه و در پوشش احیای 
توهم  از  آکنده  و  ایران هراسی دروغین  مجدد 
و این بار به نام تهدید نفوذ منطقه ای ایران به 
دنبال پیشبرد دستورکارهای نامشروع خویش 

در منطقه هستند.
وزارت  ای  رسانه  دیپلماسی  مرکز  رییس 
منطقه ای  نفوذ  داشت:  اظهار  خارجه  امور 
هیچ  برای  تهدیدی  ایران  اسالمی  جمهوری 

یک از کشورهای منطقه نبوده و نیست و هدف 
منطقه  در  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی 
ثبات  افزایش  با همسایگان،  حسن همجواری 
برای  اقتصادی  توسعه  منطقه،  در  امنیت  و 
صلحی  ایجاد  تروریسم،  با  مبارزه  همگان، 
فراگیر، محو جنگ طلبی و آثار مخرب آن است.

قاسمی گفت: ایران به دنبال توسعه همکاری ها 
با کشورهای منطقه بر این اساس بوده و آماده 
ایجاد  کاذب،  سوء تفاهمات  رفع  برای  دیالوگ 
صلح  استقرار  برای  تنش زدایی  و  امن  فضای 
تمامی  با  تعاون  و  دوستی  توسعه  و  ثبات  و 

همسایگان و کشورهای منطقه است. 
کشورهای  حتی  و  قدرت ها  برخی  افزود:  وی 
خطای  مرتکب  گذشته  دهه های  در  منطقه 
منطقه  که  شدند  سهمگینی  و  استراتژیک 
شکل  به  را  آن  تاوان  دارد  هنوز  جهان  و 

وحشتناکی پرداخت می کند.
و  افراط گرایانه،  افکار  تولید  داد:  ادامه  قاسمی 
تربیت و تجهیز عناصر تندرو، حمایت از صدام 
و تجاوز او به ایران، خطاهای بی شمار و پی در 
پی آمریکا که آن نیز در شکل خوش بینانه اش 
بر اثر یک ترس، واهمه و توهم در منطقه به 
گونه ای رفتار کرد که امروز آثار وخیم آن را در 
افغانستان، عراق و ... و در نهایت وضعیت جدید 
و بی ثبات و پر بحران درگیر با افراط گرایی و 
تروریسم را می توان در آن بخوبی مشاهده کرد. 
افزایش شناخت  و  واقعیت ها  به  بازگشت  وی 
دقیق منطقه و مردم آن و خردگرایی در اتخاذ 
سیاست های کشورهای منطقه و فرامنطقه را 

یک ضرورت تاریخی و نیاز جدی دانست.
امور  رییس مرکز دیپلماسی رسانه ای وزارت 
خارجه تصریح کرد: الزم است یک بار دیگر بر 
سیاست اصولی و راهبردی جمهوری اسالمی 

ظرفیت های  و  قابلیت ها  که  کنم  تاکید  ایران 
ایران  نظامی  و  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی، 

هرگز علیه هیچ کشوری نخواهد بود.
قدرت  و  توان  که  همانطور  گفت:  قاسمی 
نظامی  و  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی، 
آن  و  نیست  ما  نگرانی  مایه  نیز  همسایگان 
قالبیت ها،  بلکه  نمی دانیم،  کشورمان  علیه  را 
ظرفیت ها، امکانات و اقتدار کشورهای اسالمی 
ملت های  رفاه  و  رشد  و  توسعه  مسیر  در  را 
منطقه و به ویژه همسایگان و همچنین برای 
استقرار صلح و ثبات سیاسی در این کشورها 

ضروری می دانیم.
وی افزود: با این حال، اگر عده ای نخواهند به 
توصیه های صادقانه ایران توجه داشته باشند، 
در آنصورت کشور ما هیچ پر رویی و زورگویی 
قدرت های منطقه ای و یا فرامنطقه ای را تحمل 
قاطعیت  با  خود  کیان  و  استقالل  از  و  نکرده 

دفاع خواهد کرد.
کشورمان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
شناخت  افزایش  و  واقعیت ها  به  بازگشت 
دقیق منطقه و مردم آن و خردگرایی در اتخاذ 
سیاست های کشورهای منطقه و فرامنطقه را 

یک ضرورت تاریخی و نیاز جدی دانست.
و  فرهنگی  معنوی،  نفوذ  این  گفت:  قاسمی 
آن  نمیتوان  و  نیست  اکتسابی  و  بوده  ذاتی 
و  آورد  بدست  تبلیغات  و  سالح  پول،  با  را 
وی  برداشت.   میان  از  و  کرد  جابجا  یا 
بردن  بین  از  توان  اصال  افزود: هیچ کشوری 
اراده  از  خارج  چون  ندارد  را  نفوذی  چنین 
مبتنی  نفوذی  چنین  خاستگاه  کشورهاست. 
است بر تاریخ، تمدن، فرهنگ، زبان، مذهب 
متمادی شکل گرفته  قرون  مردم که طی  و 

است.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

نفوذ ایران مبتنی بر نظامی گری نیست

رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با یوکیا 
آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی 

دیدار و گفتگو کرد.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با یوکیا 
آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی 

دیدار و گفتگو کرد.
وزارت  محل  در  آمانو  و  تیلرسون  دیدار 

خارجه آمریکا انجام شد. 
درباره  وگو  گفت  که  بود  شده  اعالم  پیشتر 
برجام یکی از موضوعات مهم این دیدار است 

 .
رکس  داد  گزارش  تایمز  واشنگتن  روزنامه 
تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا پنجشنبه 
مدیر  آمانو  یوکیا  با  را  گفتگوهای خصوصی 

برگزار  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  کل 
از  یکی  نشست مستقیم  اولین  این  که  کرد 
با ناظر توافق  مقامات بلندپایه دولت آمریکا 

هسته ای ایران است.
خارجه  امور  وزارت  عمومی  ریزی  برنامه 
آمریکا از این نشست خبر داده بود اما بخش 
به  آمریکا  خارجه  امور  وزارت  مطبوعاتی 
اشاره  نشست  این  درباره  بیشتری  جزئیات 
شرکت  افراد  درباره  اظهارنظر  از  و  نکرده 
کننده در این نشست خودداری کرده است.

اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  سخنگوی 
امور  وزیر  با  آمانو  گفت  تایمز  واشنگتن  به 
مقامات  از  دیگری  تعداد  و  آمریکا  خارجه 
کرد  دیدار  واشنگتن  در  آمریکایی  بلندپایه 
خصوص  این  در  بیشتر  جزئیات  به  وی  اما 

اشاره نکرد.
این احتمال وجود دارد که محور این نشست 
توافق هسته ای بود که دولت اوباما به انعقاد 
جهانی  دیگر  قدرت  شش  و  ایران  بین  آن 

کمک کرد.

دیدار آمانو و تیلرسون درباره برجام
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ایراد به ایراد شورای نگهبان و یک انتظار مشروع!
شورای  مجلس  رئیس  ایرادات  به  نگهبان  شورای  حقوقدان  عضو 
اساسنامه  خصوص  در  نگهبان  شورای  نظرات  نقطه  از  اسالمی 

شورای اجتماعی واکنش نشان داد.
به  شبهات  به  اینگونه  خود  یادداشت  در  کدخدایی  عباسعلی 
وجود آمده در برخی رسانه ها پیرامون ایرادات شورای نگهبان به 

اساسنامه شورای اجتماعی پاسخ داد:
رفع  و  ششم  برنامه  الیحه  مجدد  بررسی  هنگام  گذشته  هفته 
اساسنامه  بود:»اینکه  رئیس مجلس گفته  نگهبان  ایرادات شورای 
شورای اجتماعی به شورای عالی انقالب فرهنگی برود، دستورآقا 

بوده است؛ نمی دانم شورای نگهبان چرا چنین می کند.« 
با عنایت به طرح این موضوع در برخی از خبرگزاریها الزم است 

مصوبه و ایراد این شورا کمی بیشتر تبیین شود.
گونه  این  اول  مرحله  در  ششم  برنامه  الیحه   95 ماده  الف  بند 

تصویب شده بود: 
کلیه  عملکرد  بر  نظارت  و  ها  برنامه  هماهنگی  منظور  به  الف- 
دستگاههای اجرایی که در زمینـه آسیبهای اجتماعی وظایفی بر 
عهده دارند شورای عالی اجتماعی کشور به ریاست رئیس جمهـور 

و نائب رئیسی وزیر کشور تشکیل می گردد.
وظایف، اختیارات و ترکیب اعضاء شورا بـه پیشـنهاد وزارت کشور 
حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از الزم االجرا شدن این قـانون بـه 
تصـویب شـورای عالی انقالب فرهنگی می رسد. نظارت بر حسن 
اجراء و پیگیری مصوبات شورای عـالی اجتمـاعی بر عهده سازمان 

امور اجتماعی خواهد بود. 
و شورای نگهبان بدین شرح آن را مغایر دانسته بود: 

در ماده 95، واگذاری تصویب وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای 
شورای عالی اجتماعی به شورای عالی انقالب فرهنگی، مغایر اصل 
اجرا  حسن  بر  نظارت  همچنین  شد.  شناخته  اساسی  قانون   57
امور  سازمان  سوی  از  اجتماعی  شورای عالی  مصوبات  پیگیری  و 
اجتماعی مبنیاً  بر ایراد مذکور اشکال دارد. سایر بندهای این ماده 

نیز مبنیاً بر ایراد مذکور واجد اشکال است.
در هنگام رسیدگی به الیحه، اعضا شورا با این اشکال مواجه شدند 
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  بر  تکلیفی  مجلس  بند  این  در  که 
وجود  مجلس  برای  اختیاری  چنین  که  حالی  در  کرده  تحمیل 
ندارد. شورای عالی انقالب فرهنگی بنا به دستور حضرت امام)ره( 
تشکیل شده و از آنجا که این نهاد مستقل از سایر قوا می باشد 
از  یا  و  نموده  اضافه  آن  اختیارات  بر  توانند  نمی  گانه  سه  قوای 
به  تکلیف  مصوبه  این  در  اینکه  دلیل  به  کاهند.  به  آن  وظایف 
تشکیل شورای اجتماعی تحمیل وظیفه ای جدید از سوی مجلس 
به شورای عالی انقالب فرهنگی محسوب می شود، مغایر اصل 57 
شناخته شده بود و به اصل تشکیل آن ایرادای وارد ندانسته بود. 
البته اعضای شورای نگهبان از مراحل تشکیل این شورا در شورای 
که  بود  این سوال مطرح  اما  بودند،  با خبر  فرهنگی  انقالب  عالی 
اگر موضوع در دستور کار شورای عالی انقالب فرهنگی است، )که 
این  در  نگهبان(  شورای  نظر  بودن  صحیح  بر  است  دلیلی  خود 

صورت چه نیازی به ذکر آن در مصوبه مجلس است. 
در  فرهنگی   انقالب  عالی  شورای  بر  آن  مصوبه  و  مجلس  تفوق 
نیز مورد تاکید قرار گرفته بود چون مقرر شده که  این بند  ذیل 
اصل  وفق  باید  قوانین  با  انطباق  اجتماعی جهت  مصوبات شورای 
138 برای رئیس مجلس ارسال شود که خود خالف این اصل و 

خالف وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی است. 
اکنون یکبار دیگر بر درستی ایراد شورای نگهبان تاکید می شود و 
انتظار مشروع این است برخی خبرگزاریها که با آب و تاب به این 

خبر پرداخته بودند، خبر خود را اصالح نمایند.

تکذیب واردات تخم مرغ
معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرده به هیچ وجه قصد واردات 
تخم مرغ را از هیچ کشوری به ویژه ترکیه نداشته و نداریم و وزیر 
از  ناشی  خسارت  سریع تر  چه  هر  جبران  پیگیر  کشاروزی  جهاد 

آنفوالنزای مرغی است.
حاد  فوق  آنفلوانزای  بیماری  چه  گر  کرد:  اظهار  رکنی  حسن 
تخمگذار  مرغ  پرورش  واحدهای  از  بسیاری  شد  سبب  پرندگان 
تدابیر  با  اما  شوند  مواجه  تالفات  با  و  شده  بیماری  این  درگیر 
اندیشه شده ازجمله طوالنی کردن دوره تولید واحدهای مرغداری 
از بیماری و جوجه ریزی بیشتر هم اکنون  مرغ تخمگذاری عاری 
کمبودی  و  نداریم  تخم مرغ  تولید   و  تامین  در  مشکلی  هیچ 

احساس نمی کنیم که بخواهیم اقدام به واردات کنیم.
تخم مرغ  برای  تقاضا  اسفندماه  اول  نیمه  در  اینکه  بیان  با  وی 
افزایش یافته و همین عامل سبب نوسان نسبی در بازار  شده بود 
شیرینی  تولیدکنندگان  ماه  اسفند  اول  نیمه  در  ساله  هر  افزود:  
مشکلی  که  می کنند  تامین  عید  تا شب  را  تخم مرغ  به  خود  نیاز 
برای تولید شیرینی برایشان به وجود نیاید که همین عامل سبب 
اما  یابد،  افزایش  کوتاه  مقطعی  در  مرغ  تخم  برای  تقاضا  می شود 
تقاضا متعادل شده و مشکلی در  نیمه دوم اسفند ماه مجددا  در 
بازار نخواهیم داشت بلکه در ایام نوروز و حتی پس از آن با کاهش 

تقاضا مواجه خواهیم شد.
رکنی با اشاره به اینکه وزیر جهاد کشاورزی از طریق معاون اول 
رئیس جمهوری پیگیر برای  پرداخت خسارت مرغ داران  ناشی 
جوجه  قیمت  داد:   ادامه  است  پرندگان   حاد  فوق  آنفلوانزای  از 
این  اکنون قیمت  اما  بود،  یافته  افزایش  یک روزه در ماه گذشته 
تومان  به قطعه ای حدود  1٦00  و  یافته  محصول مجددا کاهش 
با  برگزار ی جلسات اتحادیه مرغ داری  رسیده است و امیدواریم 
متعادل  محصول  این  قیمت  روزه  یک  جوجه  کنندگان  تولید  و 

 تر شود.

اظهارات بی اساس دبیر کل اتحادیه عرب علیه ایران

و  تکراری  ادعاهایی  و  اظهارات  طرح  با  عرب  اتحادیه  کل  دبیر 
عربی  کشورهای  امور  در  ایران  گفت:   کشورمان  علیه  بی اساس 

مداخله می کند.
در  عرب  اتحادیه  کل  دبیر  ابوالغیط  احمد  مصراوی،  گزارش   به 
گفت وگو با برنامه »یحدث فی مصر« گفت: ایران باید در رابطه با 

کشورهای عربی منطقه تغییر موضع دهد.
او  با اشاره به اینکه ایران نباید در امور کشورهای عربی مداخله 
کرد،  منطقه صادر  به کشورهای  را  انقالبش  که  ایران  کند گفت: 
اهل سنت  تمام  و  مسلط شود  منطقه  تمام  بر   تا  می کند  تالش 
و  ایرانیان  با  هوشمندانه  گفت وگوی  لذا  کند  مذهب  شیعه  را 
ضروری  ملی  دولت  بازسازی  و  آنان  های  مداخله  از  جلوگیری 

است .
و شیعی  اینکه درگیری سنی  به  اشاره  با  اتحادیه عرب  دبیر کل 
به رو است  با آن رو  خطرناک ترین چیزی است که امت اسالمی 
شر  برابر  در  خود  از  تا  ریزند  می  برنامه  غربی  کشورهای  گفت: 

موجود در منطقه عربی محافظت کنند.
این ادعاها در حالی مطرح می شود که مقامات کشورمان همواره 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  اصولی  سیاست  که  می کنند  تاکید 
عنوان کشوری موثر و صلح جو ، مبتنی بر احترام متقابل و عدم 
مداخله در امورسایر کشورها و پیروی از سیاست حسن همجواری 
به  جهان  و  منطقه  کشورهای  و  همسایگان  تمام  با  همکاری  و 
تروریسم  با  امان  بی  مبارزه  و  ، صلح  امنیت  ثبات،  تقویت  منظور 

بوده  و خواهد بود.

انتقاد تند طیب نیا از مخالفان 
خصوصی سازی

وزیر اقتصاد با ابراز گالیه  بسیار از افرادی که 
می کنند،  مقاومت  خصوصی سازی   مقابل  در 
سوی  از  معاونانم  و  من  تهدید  انتهای  گفت: 
برکنار  یا  افراد آن است که مرا استیضاح  این 

کنند.
مقاومت  از  شدید  انتقاد  با  طیب نیا  علی 
خصوصی سازی ها  حوزه  در  که  افرادی  برخی 
شدت  به  دولتی  شرکت های  واگذاری  و 
رهبری  معظم  مقام  گفت:  می کنند،  مقاومت 
دستور رسیدگی و سرعت بخشیدن به موضوع 
خصوصی سازی ها را صادر کرده اند، اما عده ای 

در مقابل آن مقاومت می کنند.
گزارش  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
افرادی را که نامه های  تندتهدیدآمیز به شما 
برخی  مقابل خصوصی کردن  معاونانتان در  و 
به  را  می کنند  ارسال  دولتی  مجموعه های 
نظر  به  گفت:  داده اید؟  ارائه  نظارتی  نهادهای 

می رسد این کار فایده ای نداشته باشد.
این  به  اقتصادی و دارایی در پاسخ  امور  وزیر 
و  استیضاح  به  تهدید  شما  باالخره  که  سؤال 
و  مقابل مجلس  در  مخالفان  زدن  آتش  حتی 
بگذارید  کرد:  تصریح  می شوید؟  نهادها  سایر 
مرا  که  است  این  انتهایش  کنند،  تهدید 
این  ُخب  می کنند؛  برکنار  و  کرده  استیضاح 

کار را انجام دهند.

جهش چشمگیر اقتصاد کشور
در سال آینده 

تند  گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
ترین شیب نموداری اشتغال در دولت یازدهم 
بوده که با این روند اقتصاد کشور سال آینده 

شاهد جهش چشمگیر خواهد بود.
علی ربیعی در همایش خیرین اشتغال کشور 
بار  اولین  برای  جاری  سال  افزود:  مشهد  در 
افزایش  روند  گذشته  سال  چندین  طی 
دستمزد کارگران به نرخ تورم نزدیک شد که 
این موضوع در کاهش معضالت جامعه بسیار 

حائز اهمیت بود. 
نیروی  یکباره  ورود  چند  هر  کرد:  اظهار  وی 
بخش  در  دولت  های  فعالیت  شد  موجب  کار 
اشتغال کمتر نمایان شود اما با هر یک درصد 
شغل  هزار   100 توانستیم  اقتصاد  در  رشد 

ایجاد کنیم. 
در  درصد   9 حدود  رشد  وجود  با  گفت:  وی 
نیروی  زیاد  تعداد  دلیل  به  هم  باز  اقتصاد 
متقاضی کار زمینه اشتغال برای همه نیروهای 

کار فراهم نشده است. 
نیازمند حضور  ما  اینکه جامعه  بیان  با  ربیعی 
کارآفرینان است افزود: امروز بیش از هر دوره 
این  با  تا  است  الزم  جمعی  همکاری  دیگر 
بتواند در کنار کارآفرینان عالوه  تعامل دولت 
بر ایجاد بهبود فضای اشتغال، توانمندی افراد 

را در جامعه رشد دهد. 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  کار  توسعه  معاون 
طرح  گفت:  همایش  این  در  نیز  اجتماعی 
ها  استان  اشتغال  به ظرفیت های  ›تکاپو‹ که 
استان   29 در  اکنون  هم  دارد  ای  ویژه  توجه 
در حال اجراست و از طریق آن 44 پروژه در 

استان ها در حال فعالیت است. 
عیسی منصوری افزود: به طور معمول اشتغالی 
که با تسهیالت آغاز می شود، پایدار نیست از 
این رو سعی ما بر این بوده است که از طریق 

راهکارهای دیگر اشتغال ایجاد کنیم. 
بهتر شدن  را در  وی حضور و همکاری مردم 
کرد:  اظهار  و  دانست  مهم  اشتغال  فضای 
های  طرح  شود  می  سبب  مردم  مشارکت 
گام  مقاومتی  اقتصاد  مسیر  در  زا  اشتغال 

بردارد.

تاکید روسیه بر گسترش همه جانبه 
روابط با ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گسترش 
این  ملی  منافع  بر  مبتنی  را  ایران  با  روابط 

کشور دانست.
این  مورد  در  بارها  ما  گفت:  زاخاروا  ماریا 
طور  به  روسیه  که  کردیم  صحبت  واقعیت 
در  خود  شرکای  با  روابط  مورد  در  مستقل 

عرصه بین المللی تصمیم می گیرد.
به  کشورها  سایر  با  روابط  توسعه  افزود:  وی 
دلیل عالقه یا عدم عالقه شخصی توسعه نمی 
یابد، بلکه براساس منافع ملی و گذشته روابط 
با دولت ها و در درجه اول منافع مردم   خود 

کشور گسترش  می یابد.
ما  من،  عقیده  به  کرد:  تاکید  روس  مقام  این 
باید روابط دو جانبه با ایران را در نظر بگیریم 
و نه اینکه بر اساس اظهارات سایر کشورها در 

این مورد تصمیم گیری کنیم.
منطقه ای  شریک  ایران  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  روسیه  پیوندهای  و  است  روسیه  نزدیک 
ایران مبتنی بر سالها دوستی، درک و اعتماد 
همه  گسترش  و  است  گرفته  شکل  متقابل 

جانبه روابط در دستور کار دو کشور است.

خبرخبر

اعضای  این که  بر  تاکید  با  جمهوری  رییس  
به عنوان  )اکو(  اقتصادی  همکاری  سازمان 
تقویت  برای  منطقه ای،  مهم  سازمان  یک 
داشت:  اظهار  هستند،  مصمم  مشترک  روابط 
ظرفیت بسیار گسترده ای برای تعمیق و توسعه 
سازمان  این  عضو  کشورهای  میان  همکاری 

وجود دارد که باید از آن استفاده کرد.
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی 
در  شرکت  و  پاکستان  از  بازگشت  از  پس 
شهادت  تسلیت  ضمن  اکو،  سران  اجالس 
حضرت فاطمه زهراء)س( به عنوان بانوی بزرگ 
عالم اسالم، گفت: هنگامی که از تعامل سازنده 
در  که  است  این  آن  معنای  می گوییم،  سخن 
گام نخست باید این تعامل را با همسایگان و 
که  باشیم  داشته  اکو  کشورهای عضو سازمان 
البته قدم هایی هم در این راستا برداشته شده 

است.
رییس  جمهوری با اشاره به اینکه اجالس سران 
بر تقویت  تأکید  با  اقتصادی  سازمان همکاری 
پیوندها و اتصاالت در زمینه های مختلف بین 
کشورهای عضو این سازمان برگزار شد، افزود:  
بر همکاری های جاده ای،  در اجالس سیزدهم 
رفع  و  نفت  و  گاز  شبکه  کشتیرانی،  ریلی، 
شد  تأکید  عضو  کشورهای  بین  تجاری  موانع 
شد  خوب  بیانیه ای  تدوین  به  منجر  این  که 
این  در  همه سران کشورهای شرکت کننده  و 
ظرفیت ها  این  از  مناسب  استفاده  بر  اجالس 

تأکید کردند.
اجالس  بیانیه  در  داشت:  اظهار  روحانی  دکتر 
در  بزرگ  آبراه  وجود  به  توجه  با  که  آمده 
باید  فوق العاده  ترانزیتی  مسیر  یک  و  منطقه 
از این ظرفیت ها در راستای توسعه همکاری ها 

استفاده شود.
از  باید  معتقدیم  گفت:  جمهوری  رییس 
ظرفیت اکو برای فعال کردن فعاالن اقتصادی 
کنیم  استفاده  دولتی  و  خصوصی  بخش های 

اراده جدی در بین  این  امروز  که خوشبختانه 
شرکت کنندگان در اجالس وجود داشت.

دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود 
اظهار داشت: مبارزه با افراطی گری و تروریسم 
این  در  و  گیرد  قرار  اقدامات  اولویت  در  باید 

اجالس بر این موضوع نیز تأکید شد.
رییس جمهوری با اشاره به دیدارهای خود با 
ترکیه  جمهور  رییس  و  پاکستان  نخست وزیر 
ترکیه  ایران،  گفت:  اجالس،  این  حاشیه  در 
همکاری  سازمان  بنیانگذاران  از  پاکستان  و 
این  مقامات  با  دیدار  در  و  هستند  اقتصادی 
دو کشور روابط و همکاری های دو کشور مورد 

بررسی قرار گرفت.
دکتر روحانی با اشاره به این که در دیدار رییس 
جمله  از  دوجانبه  مناسبات  ترکیه  جمهوری 
توسعه روابط بانکی و استفاده از پول ملی برای 
تجارت که در تقویت روابط حائز اهمیت است، 
راستای  در  دیدار  این  در  گفت:  شد،  بررسی 
مقرر  تجاری  و  اقتصادی  همکاری های  توسعه 
که  ترجیحی  تجارت  قرارداد  موضوع  تا  شد 
پیش از این از سوی مسئوالن دو کشور مطرح 

شده بود، پیگیری و اجرایی شود.
وی سرمایه گذاری ترکیه در ایران به ویژه بعد از 
برجام که کشورهای زیادی از جمله اروپایی ها، 
تمایل به همکاری با ایران دارند را یکی دیگر 
رییس  با  دیدار  در  بررسی  مورد  موضوعات  از 
دیدار  این  در  گفت:  و  دانست  ترکیه  جمهور 
درباره مسایل و موضوعات منطقه صحبت شد 
خوشبختانه  امروز  که  است  حالی  در  این  و 
روسیه  و  ترکیه  ایران،  میان  خوبی  اقدامات 
انجام  منطقه ای  مسایل  فصل  و  حل  درباره 

گرفته است.
سوریه  امروز  شرایط  گفت:  جمهوری  رییس  
آینده  تعیین کننده  باید  مردم  این که  و 
گسترش  و  تروریسم  با  مبارزه  باشند،  کشور 
نیز  و  عراق  و  ترکیه  ایران،  میان  همکاری ها 
این  مسایل  اینکه  و  یمن  مشکالت  و  مسایل 
 – یمنی  گفت وگوهای  طریق  از  باید  کشور 
یمنی حل و فصل شود نیز در دیدار با رییس 

جمهوری ترکیه بررسی شد.
دکتر روحانی با بیان اینکه در دیدار با نخست 
میان  خوبی  مذاکرات  هم  پاکستان  وزیر 

طرفین انجام شد و روابط دوجانبه و چگونگی 
قرار  بررسی  مورد  کشور  دو  میان  همکاری ها 
بخش  در  همکاری ها  زمینه  در  گفت:  گرفت، 
انرژی هر دو کشور ترکیه و پاکستان، متقاضی 
این  در  که  ایران هستند  از  گاز  و  نفت  خرید 
افزایش  باید  ترکیه  به  ما  گاز  صادرات  راستا 
در  این  و  برسد  انجام  به  پاکستان  با  و  یافته 
به  گازرسانی  از  بهره برداری  با  که  است  حالی 
زاهدان امروز گاز ایران به نزدیک ترین منطقه 
تا مرز پاکستان رسیده است و این اتفاق بسیار 

برای مردم زاهدان خوشحال کننده بود.
شرق  توسعه  این که  بیان  با  جمهوری  رییس  
برای ما اهمیت ویژه ای دارد، گفت: امروز دولت 
توسعه سواحل مکران را به طور جدی پیگیری 
را  پاکستان  با  نزدیک تر  روابط  این  و  می کند 

موجب خواهد شد.
دکتر روحانی افزود: بین بنادر چابهار و گوادر 
رقابت وجود ندارد و باید همکاری گسترده ای 
بین دو بندر صورت گیرد و ما از توسعه دو بندر 

حمایت خواهیم کرد.
روابط  این که  به  اشاره  با  جمهوری  رییس  
و شرق  کشور  دو  توسعه  به  پاکستان  و  ایران 
ایران کمک می کند، گفت: در دیدار با نخست 
توافقات دو جانبه  پاکستان بر ضرورت اجرای 
ایجاد  و  بانکی  روابط  توسعه  زمینه  در  به ویژه 

شعب بانک در دو کشور تأکید شد.
به  اکو  تقویت  کرد:  خاطرنشان  روحانی  دکتر 
و  مناسبات  گسترش  به  و  بوده  منطقه  نفع 
در  و  پاکستان  و  ترکیه  با  ایران  همکاری های 

نهایت ثبات منطقه کمک خواهد کرد.
در  امروز  این که  به  اشاره  با  جمهوری  رییس  
هستیم،  افراطی گری  و  ناامنی  شاهد  منطقه 
همه  همکاری  با  تا  کرد  امیدواری  اظهار 
به  تا  آید  وجود  به  منطقه  در  ثبات  کشورها 
جایگزین  همکاری ها  و  توسعه  کشتار،  جای 

شود.

روحانی: اعضای اکو برای تقویت روابط مشترک، مصمم هستند 

قوا  کل  فرماندهی  مشاور  و  دستیار  جانشین 
گفت: توان صنعت دفاعی ایران قبل از انقالب 
در حد صفر بود و این در حالیست که می توان 
اکنون با قدرت اعالم کرد که ایران در قدرت 
موشکی چهارمین قدرت جهان است و امروز 
دنیا نمی تواند تصور حمله و تجاوز به کشور ما 

را داشته باشد.
یادواره  در  شمشیری  علی  سرتیپ  سردار 
واالمقام  250شهید  و  فرماندهان  سرداران، 
شهرستان  این  جامع  مسجد  در  که  شفت 
حضرت  شهادت  تسلیت  ضمن  شد،  برگزار 
فضائل  ذکر  اینکه  بیان  با  زهرا)س(،  فاطمه 
معرفت  افزایش  باعث  شهدا  و  ائمه اطهار)ع( 
انسان می شود، اظهار کرد: استان گیالن جزء 
ده استان نخست کشور از نظر حضور در جبهه 

و تعداد شهدا به نسبت جمعیت خود است. 
 وی به نقش اثرگذار و حضور فعاالنه گیالنی ها 
در عرصه نبرد حق علیه باطل اشاره کرد و افزود: 
و خانواده سه  تقدیم 250شهید و 350جانباز 
شهید، فرماندهان و...در شهرستان شفت بیانگر 
نقش اثرگذار مردم این استان و شهرستان در 

دوران دفاع مقدس و انقالب است. 
شهرستان  اینکه  بیان  با  شمشیری  سردار   
بزرگی  شخصیت های  و  علماء  دیار  شفت 
چون آیت اهلل سید محمد باقر شفتی است که 
اسالم  در سطح جهان  بر سطح کشور  عالوه 
توصیه  کرد:  خاطرنشان  بوده اند،  موثر  نیز 
می شود کسانی که خواهان ایستادگی در برابر 
هستند  شدن  جهادی  و  انقالبی  اَبَرقدرت ها، 
مجموعه کتاب »منشور روحانیت« که توسط 
مطالعه  بار  چندین  شده  نگاشته  راحل  امام 

کنند.
وی به وضعیت خاص منطقه خاورمیانه اشاره 
کرد و گفت: تا سال 57کشور ایران مهره ای در 
دست اسرائیل و آمریکا بود و امروز به قدرت 

منطقه تبدیل شده است.
کل  فرماندهی  مشاور  و  دستیار  جانشین   
سال  در  صهیونیست ها  اینکه  یادآوری  با  قوا 
مرزهای  از  هجمه ای  یک  با  1982میالدی 
بیروت شدند،  وارد  لبنان  و  اشغالی  فلسطین 
تصریح کرد: رژیم اشغالگر قدس قبل از انقالب 
یک  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی  اوایل  و 
سرزمین  گسترش  هدف  با  را  اجرایی  برنامه 
این در  بود.  ترسیم کرده  برای خود  اسرائیل 
حالیست که به مرور و با رهبریت و رهنمود 
امام خمینی)ره( حزب اهلل شکل گرفت و روز 
رژیم  بر  حزب اهلل  قدرت،  افزایش  با  روز  به 
صهیونیست فشار وارد کرد. سردار شمشیری 
با بیان اینکه رژیم صهیونیستی حدود 19سال 
ده درصد خاک لبنان را در اشغال خود داشت.
انجام  با  حزب اهلل  رزمندگان  داد:  ادامه  او 
عملیات های ایزایی موجب فرار رژیم اشغالگر 
در سال 2004شدند. در جریان این حمالت 
رزمندگان  توسط  اسرائیلی  هزار جاسوس  ده 

حزب اهلل شناسایی شدند.
با  بسیار  معجزات  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
عظمِت انقالب، مقاومتی است که در منطقه 
افزود:  دارد،  ادامه  همچنان  و  شده  شروع 
حمایت  علی رغم  لبنان  روزه   33 جنگ  در 
کشورهای غربی و آمریکا، رژیم اشغالگر قدس 

ذلیالنه شکست خورد.
نزدیک هفت  اینکه  بیان  با  سردار شمشیری 

سال است که در سوریه درگیری است، ابراز 
عمارات،  سعود،  آل  از  اعم  اعراب  کلیه  کرد: 
ترک ها، کشورهای اروپایی، رژیم صهیونیستی 
در  که  هستند  کسانی  پشت  آمریکایی ها  و 
قرار  سوریه  قانونی  رژیم  و  بشاراسد  مقابل 
رژیم  کردن  ساقط  تالششان  تمام  دارند.  
پیروزی دست  به  نمی توانند  اما  است  سوریه 

یابند.
اینکه»  بر  مبنی  راحل  امام  فرموده  به  وی 
بدون  که  داد  یاد  دنیا  به  ما  تحمیلی  جنگ 
اتکاء به قدرت ها و اَبَرقدرت ها می توان سالیان 
تصریح  و  اشاره  کرد«  مبارزه  آنان  با  سال 
کرد: مقاومت بدون تکیه به قدرت ها یکی از 
درس هایی است که جنگ تحمیلی و شهدای 

گرانقدر ما به دنیا داده  است.
حمایت  اینکه  بر  تاکید  با  شمشیری  سردار 
اَبَرقدرت ها به  از مقاومت دلیل هجوم  سوریه 
سوریه  و  لبنان  بحث  گفت:  است،  رژیم  این 
که  اسالمی  انقالب  از  پس  است  نمونه هایی 
خمینی)ره(  امام  الهی  تفکر  و  تربیت  اثر  بر 
در  می شود  که  گرفتند  یاد  مقاومت  تفکر  و 

مقابل ابرقدرت ها سالیان سال مقاومت کرد.
سردار شمشیری با اشاره به وضعیت یمن ابراز 
اهل  35نفر  کربال  شهدای  از  72تن  از  کرد: 
یمن بودند؛ یمنی ها موجب تقویت شیعه در 
اینکه روحیه  با بیان  کوفه و قم شده اند. وی 
جدیت  و  صبوری  مقاومت،  گذشت،  ایثار، 
رژیم  گفت:  است،  باال  بسیار  یمنی ها  در 
صهیونیستی علی رغم حمایت همه کشورها و 
برخورداری از کلیه امکانات و تجهیزات، با یک 
حرکت یمنی ها، ریاض خالی از جمعیت شد. 

صداقت،  دین،  اعتقادات،  به  همواره  یمنی ها 
دلسوزی خود متکی هستند.

قوا  کل  فرماندهی  مشاور  و  دستیار  جانشین 
خمینی)ره(  امام  فرموده  بر  بنا  داد:  ادامه 
روحیه ایمان عامل پیروزی ما در جنگ هشت 
یمن  در  اکنون  روحیه  این  است.  بوده  ساله 
قبل  اسالمی  ایران  است.  مشاهده  قابل  نیز 
ایران  است.  نبوده  اثرگذاری  دارای  انقالب  از 
در  پازلی  قطعات  منطقه  کشورهای  سایر  و 
به  رسیدن  برای  که  بوده  ابرقدرت ها  اختیار 
با  وی  می کردند.  عمل  آنها  امیال  و  اهداف 
اقتدار  با  اسالمی  جمهوری  امروز  اینکه  بیان 

حرف هایی برای گفتن در منطقه دارد.
نیروهای  اعتقادات  و  ایمان  شد:  متذکر  وی 
رژیم  از  را  آرامش  حزب اهلل  و  انقالبی 

صهیونیستی گرفته است.
و  آثار  امروز  اینکه  بیان  با  شمشیری  سردار 
برکات شهدا فراتر از محدوده جغرافیایی کشور 
اسالم  روح  استمرار  افزود:  است،  رویت  قابل 
انقالبی در پرتو جنگ تحقق یافت. توان صنعت 
بود  صفر  در حد  انقالب  از  قبل  ایران  دفاعی 
قدرت  با  اکنون  که می توان  در حالیست  این 
اعالم کرد که ایران در قدرت موشکی چهارمین 
قدرت جهان است. امروز دنیا نمی تواند تصور 

حمله و تجاوز به کشور ما را داشته باشد.
قوا  کل  فرماندهی  مشاور  و  دستیار  جانشین 
اقتدار،  این عزت،  کرد:  اظهار  پایان  پایان  در 
ایران  اسالمی  جمهوری  اثرگذاری  و  عظمت 
مرهون کسانی است که حاضر شدند باالترین 
انقالب  و  نظام  تقدیم  را  جان  خود  سرمایه 

کنند.      

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه 
را  ایران  توانمندی  جنوبی  پارس  فازهای  افتتاح 
در اتمام کارهای نیمه تمام نشان می دهد گفت: 
عالوه بر درآمدزایی ما می توانیم صادرات داشته و 

به تدریج گاز را جایگزین نفت کنیم.
درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  خانی  قره  اسداهلل 
اهمیت بهره برداری از 5 فاز پارس جنوبی که گفته 
شده تا پایان سال انجام می شود گفت: اینکه این 
فازها در یک جا به بهره برداری می رسد پیغامی 
دارد؛ مانند همان موضوعی که بعد از برجام یکباره 
یک میلیون بشکه نفت در تولید را افزایش دادیم، 
قدرت های بزرگ و شرکت های بزرگ نفتی باور 
نمی کردند اما در عمل دیدند که چنین ادعایی 

محقق شده و ناگزیر به پذیرش شدند.
وی افزود: این که این پنج فاز یک باره به بهره 
برداری می رسد پیام دارد، مبنی بر اینکه ایران 
چنین توانمندی هایی را دارد که می تواند کارهای 

ناتمام خودش را به اتمام برساند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس تصریح 
کرد: نکته دوم این است که بعد از برجام گشایشی 

حاصل شده و فضا مناسب است و ما توانسته ایم با 
استفاده از چنین فضایی با همکاری شرکت های 
داخلی و نیروهای متخصص داخلی کشور خودمان 
طرح ها را پیش برده و به مرحله اجرا و بهره برداری 

برسانیم.
قره خانی در ادامه بیان کرد: فراتر از اینها و مهمتر از 
همه و آرزوی دیرینه سال های گذشته ما رسیدن 
به نقطه ای است که نه تنها برداشتمان در پارس 
جنوبی به قطری ها می رسد، بلکه می توانیم اضافه 

برداشت داشته باشیم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر حدود 580 میلیون 
متر مکعب قطر برداشت دارد و ما هم می توانیم به 
این نقطه برسیم و این برای ما بسیار حائز اهمیت 

است.
این نماینده مجلس اظهار کرد: در گذشته این سوال 
وجود داشت که چرا قطر در میدان مشترک این 
همه برداشت دارد و سرمایه ملی ما که سهممان 
است در این جا هدر می رود و ما نمی توانیم، اما با 
این شرایط افتتاح فازها باالترین پیامی است که می 

تواند داشته باشد.

گاز جایگزین نفت با بهره برداری از فازهای
 پارس جنوبی

رفتار  درست  شاخص  را  ازدواج  اگر  امروز 
سوال  زیر  زندگی  قداست  بدانیم  جنسی 
رفته است چرا که ما با افزایش آمار طالق 
مواجه  کشور  در  سفید  ازدواج  شیوع  و 

هستیم.
را  جنسی  غریزه  جبارزاده  احمدعلی 
زندگی  بقای  برای  قدرتمند درونی  نیروی 
این  افزود:  و  دانست  خانواده  تشکیل  و 
صمیمیت  مثل،  تولید  آمیزه  با  خصیصه 
خواهد  همراه  گرم  کانون  یک  ایجاد  و 
بود و نادیده گرفتن آن آن موجب خشم، 
اضطراب و افراط در آن زمینه ساز بی بند 

و باری خواهد شد.
اقتصادی،  مشکالت  داشت:  اظهار  وی 
شغلی، راحت طلبی، ترس از محدودیت و 
برای  ازدواج  موانع  جمله  از  نگرش  تغییر 
پرداختن به نیاز جنسی خواهد بود و طبق 
آمار ارائه شده توسط مسئولین 20 درصد 
بی  واسطه  به  ازدواج  به  جوانان  میلی  بی 

مسئولیتی است.
در  ازدواج  اگر سن  کرد:  تصریح  جبارزاده 
غریزه جنسی 12  و سن  جامعه 25 سال 
سال باشد 13 سال خال وجود دارد که باید 
آن را پر کرد و باید دید خویشتن داری در 
سن  که  چرا  بود؟  خواهد  ممکن  باره  این 
تولد تا ٦ سالگی اشتهای جنسی، ٦ تا 13 
سالگی   12 از  و  جنسی  خاموشی  سالگی 
به بعد غریزه جنسی همیشگی خواهد بود.
را  سالم  جنسی  رفتار  علمی  مالک  وی 
در  را  آن  بودن  توانمند  و  مند  اخالق 
و  دانست  عاطفه  و  احساس  چارچوب 
چارچوب  در  خصیصه  این  اگر  گفت: 

امروز  و  بود  نخواهد  انسانی  نباشد  عاطفی 
اگر ازدواج را شاخص درست رفتار جنسی 
بدانیم قداست زندگی زیر سوال رفته است 
چرا که ما با افزایش آمار طالق، بی عالقگی 
روابط  سفید،  ازدواج  شیوع  ازدواج،  به 
چندگانه همزمان با خیانت مواجه هستیم.

افزود:  کشور  در  پرداز طالق  نظریه  اولین 
امروز برخی از خانواده ها روابط جنسی را 
مورد  و  آزاد  فرزندان،  خصوصی  مسئله  یا 
یا هیچکدام  و  دانند  ممنوع می  آنها،  نیاز 
روابط  و  ندارند  قبول  را  فوق  موارد  از 
بروز  زمینه  نظارت  از  خارج  زمینی  زیر 

ارتباطات مشکل ساز جنسی خواهد شد. 
جنسیتی  فاصله  ایجاد  داشت:  اظهار  وی 
جامعه  و  ها  دانشگاه  و  مدارس  مهدها، 
و  شود  می  افراد  شدن  حریص  موجب 
فقدان ابزار پاسخگویی به نیازهای جنسی، 
مدیریت  برای  موجه  راهکارهای  فقدان 
روابط سالم، بلوغ زودرس به واسطه سبک 
توسط  شدید  محدودیت  اعمال  تغذیه، 
می  فرزندان  کاری  مخفی  موجب  والدین 

شود.
در  کشور  در  طالق  پرداز  نظریه  اولین 
از  درست  شناخت  کرد:  تصریح  خاتمه 
باید  و  بوده  سالم  رابطه  ویژگی  یکدیگر 
سنخیت اخالقی، اقتصادی، فرهنگی و … 
وجود داشته باشد و برای مدیریت نیازهای 
جنسی کودکان نیازمند اوقات فراغت سالم 
و  بود  خواهیم  آنها  برای  مناسب  تغذیه  و 
تعدیل در نگاه سنتی خانوده ها الزم است 
خانواده  برای  خوبی  مشاور  ترس  که  چرا 

ها نیست.

علت 20 درصد بی میلی جوانان به ازدواج “بی مسئولیتی” 

رواج واقعیت سیاهی
 به نام »ازدواج سفید« در کشور

جانشین دستیار و مشاور فرماندهی کل قوا:

ایران چهارمین قدرت موشکی جهان است
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زندگی شهری در جامعه کنونی ایران نسبت به دهه های 
پیش، دچار تغییرات محسوسی شده است. جامعه با 
خلق فضاهای شهری تازه، افراد را در معرض مکان ها، 
زمان ها و اشیای ویژه ای قرار می دهد که پیشتر وجود 
نداشتند. یکی از این فضاها »مراکز خرید« و »پاساژهای 
بزرگ« هستند. امروزه »سیتی سنترها« و »مگامال ها« 
نه زائده ای بر چهره شهر، بلکه یکی از اجزای آن تلقی 

می شوند.
بر  دارند.  خاصی  ویژگی های  بزرگ،  فروشگاه های 
خالف مغازه های کوچک محله های قدیمی که در آنها 
فروشنده و خریدار معموالً یکدیگر را می شناختند و 
ورود به مغازه و نگاه کردن به اجناس بدون خریدن 
آنها ممکن بود پسندیده به نظر نرسد، در فروشگاه های 
بزرگ ورود و »پرسه زنی« بدون تعهد خرید، آزاد است. 
جدایی پرسنل ارائه کننده و راهنمای قفسه های خرید از 
پرسنل صندوقدار که معموالً هیچ کدام صاحب فروشگاه 
نیستند و نیز برچسب زنی قیمت ها و رایانه ای شدن 
خرید از طریق کارت های اعتباری، فضای چانه زنی برای 

قیمت کمتر را به حداقل رسانده است. 
قدم زدن در طبقات پُر زرق و برق مگامال، خیرگی 
در انبوه کاالهای متنوع و جذاب و خود را همچون 
شاهزاده سرزمین وفور در حال مرور گنجینه کاالها 
جزء  افراد  که  است  نوین  مکانی  تجربه  یک  یافتن، 
حیاتی آن هستند. در واقع افراد همچون خون حیات 
در رگ و پی پیکره فروشگاه های بزرگ حضور می یابند 
و این مکان های شهری نوین اند که از حضور آنها و 
توانایی خرید آنها تغذیه می کنند. افراد برای حضور در 
این مکان ها ناچارند از زمان فراغت خود هزینه کنند. 
اختصاص بخشی از زمان فراغت، گاه برای رفع نیاز 
به کاالها و گاه صرفاً همچون گردش آخر هفته انجام 
می پذیرد. این مکان های شهری نوین، از زمان فراغت 

افراد نیز تغذیه می کنند.
جامعه شناسی به نام »روزنبرگ« می پندارد که انسان 
دارای سه »خود« متفاوت است. »خود واقعی« )آنچه 

واقعاً هستیم(، »خود دلخواه« )آنچه می خواهیم باشیم( 
و »خود وانمودی« )آنچه به دیگران نشان می دهیم(. 
انسان امروزه در معرض بمباران خبری و تبلیغی رسانه ها 
قرار می گیرد و توقعات او از خویش دائماً در حال افزایش 
است. در جامعه ما از سویی رسانه های خارجی در قالب 
شبکه های ماهواره ای، فیلم ها و انیمیشن های خانگی، 
اسباب بازی ها، محتوای اینترنتی و... غالباً به ترویج سبک 
زندگی مصرف گرا پرداخته و سلبریتی های افسانه ای را 
به عنوان الگوی شخصیتی مطرح می کنند که از زندگی 
پرتجملی برخوردارند، از سوی دیگر چهره های مشهور 
تلویزیونی و سینمایی داخلی نیز معموالً در حال نمایش 
همین سبک زندگی هستند. این جریان ها در حال بدل 
ساختن زندگی گران قیمت، لوکس و مصرف گرا به یک 
ارزش عمومی اند. این شرایط، موجب می شود شکاف 
دلخواه«  »خود  و  واقعی«  »خود  میان  موجود  دائماً 
به شکلی وسواسی  وانمودی«  و »خود  تشدید شود 
عمل کند. جراحی های زیبایی که قشر قابل توجهی 
از افراد جامعه را به مانکن هایی مشابه تبدیل می کند، 
تبلور این »خود وانمودی وسواسی« است که می خواهد 
هرچه بیشتر در معرض نگاه و توجه دیگری قرار گیرد. 
از آمال چنین فردی، سر و کله زدن با انبوه کاالها است. 
فروشگاه های زنجیره ای، همچون معابد پر رمز و رازی 
که انواع کاال را در معرض می گذارند، مکان مناسبی 
برای ترسیم رویاها درباره »خود دلخواه« و نیز پرسه زنی 

»خود وانمودی« برای نمایش است.
فرد در جامعه ای که مطلوبیت های اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماعی را تحدید کرده، از عالج فاصله میان »خود 
واقعی« و »خود دلخواه« درمی ماند، بنابراین ویژگی های 
»خود وانمودی« اش را تشدید می کند. این ساز و کاری 

جبرانی است که به جای تملک کاالها، کنش هایی 
همچون »تقرب به کاالهای انبوه« را پیش می گیرد و 

»نقش بورژوای ثروتمند« را بازی می کند.
تبلیغات و ایجاد »نیاز کاذب« در جامعه

مشهور«  »شخصیت های  واالی  منزلت  رسانه ها 
)سلبریتی ها( را تبلیغ می کنند، منزلتی که به جلب 
اما »خود  است؛  وابسته  توجه خیل عظیم جمعیت 
واقعی« اقبال کسب توجه تعداد بیشماری از مردم را 
ندارد، پس »خود وانمودی« تنها با تقرب به جمعیت 
دلخوش  آنها  همگانی  توجه  درباره  خیال پردازی  و 
می شود. چنین است که فروشگاه های بزرگ به مثابه 
مکانی برای در معرض نگاه دیگری قرار گرفتن نیز معنا 
می شوند. همانگونه که در هر اجتماع عظیم ناگهانی ای-

مثل تجمع های مراسم پاشایی، مقبره کوروش و حادثه 
در  را  خود  توجه  دریوزگی  موبایل به دست،  پالسکو- 
عکس و فیلم ثبت می کند. البته این کنش ها مستقیماً 
ساختارهای  نیست،  افراد  اراده  و  انتخاب  از  ناشی 
اقتصادی و... هستند که آنها را جهت می دهند. امروزه 
فنون جدید بازاریابی بسیار ماهرانه به کار می روند. جوایز 
و تخفیف های تبلیغ شده -اگرچه در نهایت چشمگیر و 
واقعی نباشند- عواطف مصرف کنندگان را بسیار تحت 
تأثیر قرار می دهند. امروزه در جامعه ما رسانه ها در حال 
تبلیغاتی لجام گسیخته برای فروش کاال و خدمات اند. 
از شبکه های  تقلید  به  تلویزیون سراسری،  حتی در 
برنامه های  لوای  در  بسیاری  تبلیغات  ماهواره ای، 
مختلف آموزشی، ورزشی، آشپزی، سرگرمی و... صورت 

می گیرد. گویی ژانر تلویزیونی »پیام های بازرگانی« در 
حال نفوذ به سایر ژانرها است. تبلیغات، بذر ایده اغتنام 
و فرصت جویی را در ذهن افراد می کارد، به گونه ای که 
حس می کنند، به اصطالح OFF های مراکز خرید 
بزرگ را نباید از دست داد؛ در حالی که این حربه های 
تبلیغاتی بر اساس اصل اقتصادی »صرفه به مقیاس« 
عمل می کنند، یعنی باال رفتن مقدار فروش به آنها 
اجازه می دهد که اندکی از قیمت کاالها کم کنند و 
به اندازه سابق یا حتی بیشتر سود ببرند. تبلیغات ذهن 
را دستکاری می کند و معادله را به نحوی می چیند که 
گویی خریدار است که نفع اصلی را می برد، رتوریک 
)ادبیات اقناع کننده( مورد استفاده نیز به گونه ای است 
که بر فرهنگ اخالق گرا و مذهبی استوار می شود و 
اولویت خود را خیرخواه خریداران جلوه می دهد، در 

حالی که اولویت در هر بازاری »سود بیشتر« است.
تغییر فرهنگ مصرف گرایی

در مراکز خرید بزرگ، »باور کاذب به اغتنام« با »باور 
را  خود  فرد  زیرا  می آمیزد،  درهم  اختیار«  به  کاذب 
متنوع  کاالهای  از  مملو  که  بسیاری  راهروهای  با 
است روبه رو می بیند و از میان آنها دست به گزینش 
می زند، در حالی که تعریف نیازهای او توسط تبلیغات 
رسانه ها حاکی از محدودیت اختیار او است. جذابیت 
حرص و ولع اغتنام و اختیار صوری با خصلت تفریحی 
فروشگاه های بزرگ تکمیل می شوند؛ وجود سینماها، 
کودکان  برای  بازی  مکان های  و  کافه ها  رستوران ها، 
موجب شده تا تمامی آنچه جامعه شناسانی همچون 
»آدورنو« به مثابه »فرهنگ توده ای« شناسایی کرده 

بودند، یکجا جمع شده و اوقات فراغت افراد را ببلعد.
سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار و مصرف، بخشی از 

ساعات روزانه افراد را در محل کار مال خود می کند 
و مابقی را با ساز و کارهای اینچنینی تنظیم می کند. 
در این فرآیند اوقاتی که می توانست به صورت اصیل 
و مفید، طی اقداماتی مانند مطالعه، صرف اندیشیدن 
انتقادی و سازنده درباره خویشتن و جامعه شود، در 
یک  حاصل،  می شود.  متمرکز  مصرف  و  سرگرمی 
فرد  ویژگی هایش-نیازهای  که  است  دلخواه«  »خود 
بازار تعریف شده اند و روز به روز  مصرف گرا- توسط 
دست نیافتنی تر  موازات  به  می شود.  دست نیافتنی تر 
شدن »خود دلخواه«، وسواس »خود وانمودی«، طی 
ناکامی در نمایش »خود واقعی«، در تالش برای جلب 
تشدید  متفاوت تر  و  بیشتر  مصرف  طریق  از  توجه، 
می شود... در نهایت، درون ساختار اقتصادی ناتولیدگر 
ایجاد  باطل  چرخه ای  یابد،  رواج  مصرف گرایی  که 

می شود:
1-تولید دائم نیازهای کاذب توسط تبلیغات آشکار/

ضمنی،
2-نارضایتی از »خود واقعی« و تمایل به یک »خود 

دلخواه« دست نیافتنی،
که  وسواسی  وانمودی«  »خود  یک  3-شکل گیری 

مصرف متظاهرانه دارد،
4-عدم ایجاد رضایت خاطر به دلیل کاذب بودن نیازها،

5-پناه بردن به نیازهای کاذب دائماً تولید شونده.
این چرخه، هویت افراد و روابط میان آنها را دگرگون 
می کند و دغدغه های نازلی را رواج می دهد که با سایر 
ابعاد زندگی در جامعه کنونی، همانند سرمایه اجتماعی 
فرسایش یافته، دروغ و تظاهر نهادینه شده، هنرهای 
عامه پسند و حتی گفتمان لیبرالی حاکم در بخشی 
از جامعه، ساختار اقتصادی رانتی یا ساختار سیاسی 
میان  واسط  نهادهای  و  تشکل  از  )بی بهره  توده ای 
حاکمیت و مردم( دارای پیوندهایی است که در این 
نوشتار امکان شرح و بسط آنها نیست. طبیعی است 
که نقد این شرایط تنها تلنگری برای تدبیراندیشی 

همه جانبه درباره آن است.

آگهی حصروراثت

آقای صادق فتحی گله کالئی دارای شماره شناسنامه 902 به شرح دادخواست 
به کالسه 1/95/2915 ش از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان رمضان فتحی گله کالئی به شناسنامه 342 در 
تاریخ 95/9/1٦ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته که ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به :
1- متقاضی )پسر متوفی(

2- احمد فتحی گله کالئی فرزند رمضان ش ش 2 صادره از ساری )پسر متوفی(
3-رحمان فتحی گله کالئی فرزند رمضان ش ش 7959 صادره از ساری )پسر 

متوفی(
4- میثم فتحی گله کالئی فرزند رمضان ش ش 2080083511 صادره از ساری 

)پسر متوفی(
5- مریم فتحی گله کالئی فرزند رمضان ش ش 2 صادره از ساری )دختر متوفی(

٦- محرم بخشنده فرزند قنبر ش ش 7 صادره از ساری )همسر متوفی(
نوبت یک مرتبه  را در یک  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اینک 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م.الف831
مسئول دفتر حوزه اول شورای حل اختالف ساری- رضی

آگهی ابالغ 

اجرائیه کالسه1/ 139504015097000101
بدینوسیله به 1- بختیار جعفری فرزند میرزابیگ به شماره شناسنامه 4 )بدهکار( 
2- حسین سلیمانی فرزند خدا مراد به شماره شناسنامه 831 )ضامن( 3- نظر 
عبد حسین   -4 )ضامن(  ملی 4500٦09792  شماره  به  فرهاد  فرزند  مهدوی 
پرونده  و  )ضامن(   4501054727 ملی  شماره  به  عبدالحسین  فرزند  چراغی  
بختیار جعفری که  آقای  اجرایی کالسه1/ 139504015097000101 آدرس 
واقع  مورد  شناسایی  اجرائی  اوراق  ابالغ  پست  اداره  ابالغ  مامور  گزارش  برابر 
نگردیده و ابالغ واقعی به حسین سلیمانی و نظر مهدوی و عبد حسین چراغی 
میسر نبوده ابالغ می گردد که برابر قرار داد شماره 5٦250 مورخ 1384/12/23 
بین بختیار جعفری و بانک ملی شعبه شاد اباد ایالم مبلغ ٦٦/0٦٦/521 ریال 
ریال(  یک  و  بیست  و  پانصد  و  هزار  و شش  و شصت  میلیون  و شش  )شصت 
بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه 
نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح 
می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشماابالغ می 
گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک 
نوبت یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده 
روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهی 

دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات شما تعقیب خواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ایالم – هوشنگ بابایی

آگهی درخواست گواهی حصروراثت

خانم فاطمه فالح صورتی دارای فرزند عبدالعلی به شرح درخواستی که به کالسه 
وراثت  حصر  گواهی  صدور  درخواست  گردیده  ثبت  شورا  ازاین  2/435/95ح  
نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالعلی فالح صورتی فرزند حسن به 
شماره شناسنامه394 صادره از بابل در تاریخ 1392/08/30در اقامتگاه دائمی 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  گفته  زندگی  بدرود  بابل  خود شهرستان 

است به:
1-مسعود ش ش 81 متولد 13٦7/2/28 

2-مهرانه ش ش 2050114544 متولد 13٦8/8/20 
3-عذرا ش ش 271 متولد 13٦3/11/01 

4-زهرا ش ش 2050334338 متولد 18/٦/1370
5- گوهر ش ش 250 متولد 13٦0/5/1 

٦-آذر ش ش 2٦ متولد 13٦2/10/1 
7-فاطمه ش ش 1542 متولد 1357/12/10 

وراث 7-1 همگی فرزندان متوفی و شهرت همگی فالح صورتی می باشد.
فرزند حسینعلی  متوفی  همسر   1340/1 3 ت ت  رضاپور ش ش  8-مرحمت 

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

واال صادر خواهد شد.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف بندپی شرقی

اگهی ابالغ)940014و940992(

یوسفی  اکبر  و  محمدی  عبدالرضا  وکالت  با  ابراهیمی  حسینعلی  خواهان 
درویش  فرزین  و  بن  نارنج  درویش  شاهین  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی 
نارنج بن و افسانه رامینی و سهراب درویش نارنج بن و فهمیه درویش نارنج بن و 
فرشته کاشانچی فرزند علی و کیومرث درویش نارنج بن و معصومه درویش نارنج 
بن و امیر حسین درویش نارنج بن و مسعود درویش نارنج بن و الهه کاشانچی 
فرزند علی و مینو کاظمی و قدرت اله گودرزی و داریوش کاشانچی فرزند علی 
و مینا درویش نارنج و ستار درویش نارنج بن و طاهره درویش نارنج بن و فاطمه 
درویش و به طرفیت امیر عباس درویش نارنج بن با وکالت عیسی  رضوانیان و 
به طرفیت عبدالرحیم درویش نارنج بن و سام درویش نارنج بن ورامین درویش 
رویا درویش  و  بن  نارنج  و شروین درویش  بن  نارنج  بهاره درویش  و  بن  نارنج 
الزام  نارنج بن به خواسته  نارنج بن و مریم درویش  نارنج بن و عطااله درویش 
به تنظیم سند رسمی و انتقال پالک 1450 فرعی از 1077 فرعی از دو اصلی 
واقع در قریه ایزدشهر بخش ده ثبت نور قطعه 172 شهرک پزشکان ... همچنین 
دعوی ورود ثالث سیروس روحی کندوان با وکالت امیرحسین نیازیان به طرفیت 
داریوش و فرشته هر دو کاشانچی فرزندان علی و به طرفیت پدرام و پیمان هر 
دو فوائد )فائد( و به طرفیت امیرحسین همگی درویش نارنج بن و به طرفیت 
عبدالرحیم درویش نارنج بن با وکالت ایرج غالمی و به طرفیت مریم و رویا و 
معصومه و سینا و سام و رامین و شروین و شاهین و افسانه همگی درویش نارنج 
بن و مینو کاظمی و طاهره و فهیمه و ستار و کیومرث و فرزین و مسعود و عطاء 
اله و سهراب و بهاره همگی درویش نارنج بن و به طرفیت امیر عباس درویش 
الهه کاشانچی  به طرفیت  یاسر رنجبر و  با وکالت عیسی رضوانیان و  نارنج بن 
فرزند علی و حسینعلی ابراهیمی با وکالت عبدالرضا محمدی و اکبر یوسفی و 
به طرفیت قدرت اله گودرزی و فاطمه درویش به خواسته ورود ثالث در پرونده 
الزام  خواسته  به  نور  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه   9410014
تقدیم دادگاه   ... و  انتقال سند رسمی  به حضور در دفترخانه جهت  خواندگان 
های عمومی شهرستان شهرستان نور نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور واقع در استان مازندران – شهرستان نور 
و 94099819٦420097٦  های 94099819٦4200014  کالسه  به  و  ارجاع 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 139٦/01/28 دوشنبه ساعت 08:30 صبح 
المکان بودن خواندگان فرشته و داریوش و  تعیین شده است به علت مجهول 
الهه هر سه کاشانچی و به درخواست وکالی خواهان های پرونده های فوق الذکر 
و به تجویز ماده 73 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/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی ادامه جلسه اول با حفظ حقوق صحابه دعوی در 

این دادگاه حاضر گردند.م الف:277        
 مدیر دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان نور

آگهی ابالغ وقت جلسه 

 ) ناشناس   ( و سید حمید  مرادی  و حمید  ابراهیم بخشی  آقای  به  بدینوسیله 
مبنی  ایشان  شکایت  و  امانی  فرشید  شاکی  اعالم  حسب  که  المکان  مجهول 
ماده  وفق  تخریب خودروی شاکی  و  بدنی عمدی  ایراد صدمه  در  بر مشارکت 
174 قانون آئین دادرسی کیفری در این روزنامه کثیر االنتشار درج نموده لذا 
الزم است جهت رسیدگی در جلسه یک ماه پس از تاریخ نشر آگهی حاضر و از 
خود دفاع نماید واال وفق مقررات غیابا رسیدگی و اعالم نظر خواهد نمود.  م/

الف 2٦9٦ 
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بهارستان –  مومنی   

آگهی ابالغ وقت جلسه 
شکایت  حسب  که  المکان  مجهول  جمالی  گل  اسکندر  آقای  به  بدینوسیله 
شهرداری  و شماره پرونده 951477 دادگستری بهارستان متهم است به فک 
پلمپ اعالن میگردد پرونده وی به شعبه 103 کیفری 2 ارجاع  وقت رسیدگی 
برای مورخ 9٦/3/21 ساعت 8  تعیین گردیده لذا مراتب وفق ماده 180 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری در این روزنامه آگهی 
تا نامبرده در جلسه دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید در صورت عدم حضور 

دادگاه وفق قانون غیابا رای خواهد داد. م/الف 2٦89 
مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بهارستان / کریمی 

آگهی ابالغ وقت جلسه

محمد  شکایت  حسب  که  المکان  مجهول  کاظمی  پویا  آقای  به  بدینوسیله 
میرزایی به شماره پرونده 951393 دادگستری بهارستان به اتهام ایراد صدمه 
بدنی عمدی با چاقو در پرونده وی به شعبه 105 کیفری2 ارجاع و وقت رسیدگی 
برای مورخ 9٦/5/21 ساعت 9:30 تعیین گردیده لذا مراتب وفق ماده 344 قانون 
آئین دادرسی عمومی و انقالب در امور کیفری در این روزنامه آگهی تا نامبرده 
در جلسه دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید در صورت عدم حضور دادگاه وفق 

قانون غیابا رای خواهد داد. م/الف 2٦94
متصدی امور دفترشعبه 105 دادگاه کیفری 2 دادگستری شهرستان بهارستان

آگهی ابالغ 

اجرائیه کالسه1/ 13950401509700009٦
ملی  شماره  به  اهلل  ماشاء  فرزند  کاظمی  مهدی   -1 آقایان  به  بدینوسیله 
شماره  به  عبداله  فرزند  کاظمی  اله  ماشاء  4500907793)متعهد(2- 
شماره  به  شاکر  فرزند  منصوری  رضا   -3 )ضامن(   4500٦85189 ملی 
شماره  به  احمد  فرزند  الفتی   رستم   -4 )ضامن(   4529879488 ملی 
کالسه1/  اجرایی  پرونده  ضامنین  و  بدهکار  )ضامن(   4500495932 ملی 
ابالغ  اداره پست  ابالغ  برابر گزارش مامور  13950401509700009٦که 
داد  قرار  برابر  که  گردد  می  ابالغ  است  است  نبوده  میسر  شما  به  واقعی 
بانک  و  کاظمی  مهدی  بین   1383/08/05 مورخ   55285 شماره  بانکی 
یازده  و  )دویست  ریال   211/055/282 مبلغ  ایالم  اباد  شاد  شعبه  ملی 
می  بدهکار  ریال(  دو  و  هفتاد  و  دویست  و  هزار  پنج  و  پنجاه  و  میلیون 
اجرائیه  صدور  درخواست  بستانکار  وجه  پرداخت  عدم  اثر  بر  که  باشید 
اجراء  این  در  فوق  بکالسه  و  اجرائیه صادر  قانونی  تشریفات  از  نموده پس 
رسمی  اسناد  مفاد  اجرائی  نامه  آئین   18 ماده  طبق  لذا  باشد  می  مطرح 
اجرائیه  ابالغ  تاریخ  که  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  گردد  می  بشماابالغ 
و  درج  کثیراالنتشار  های  روزنامه  از  یکی  نوبت  فقط یک  و  است  محسوب 
اقدام  خود  بدهی  پرداخت  به  نسبت  روز  ده  مدت  گردد ظرف  می  منتشر 
طبق  اجرائی  عملیات  دیگری  آگهی  انتشار  بدون  اینصورت  غیر  در  و 

شد. خواهد  تعقیب  شما  مقررات 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ایالم – هوشنگ بابایی

آگهی ابالغ وقت جلسه 
محمدرضا  شکایت  که حسب  المکان  مجهول  آقای سجاد حقی  به  بدینوسیله 
به فک  است  متهم  بهارستان  دادگستری  پرونده 950٦19   و شماره  عابدینی 
پلمپ اعالن میگردد پرونده وی به شعبه 103 کیفری 2ارجاع  وقت رسیدگی 
برای مورخ 9٦/3/9 ساعت 10  تعیین گردیده لذا مراتب وفق ماده 180 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری در این روزنامه آگهی 
تا نامبرده در جلسه دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید در صورت عدم حضور 

دادگاه وفق قانون غیابا رای خواهد داد. م/الف 2٦90 
مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بهارستان / کریمی

آگهی ابالغ وقت جلسه 

بدینوسیله به آقای علی محمدی مجهول المکان که حسب اعالم شاکی مریم 
بانوان  بر فحاشی و مزاحمت  ایشان مبنی  نوروزی و صدیقه قاسمی و شکایت 
این  در  کیفری  دادرسی  آئین  قانون  ماده 174  وفق  شاکی  خودروی  وتخریب 
روزنامه کثیر االنتشار درج نموده لذا الزم است جهت رسیدگی در جلسه یک 
ماه پس از تاریخ نشر آگهی حاضر و از خود دفاع نماید واال وفق مقررات غیابا 

رسیدگی و اعالم نظر خواهد نمود.  م/الف 2٦97 
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بهارستان –  مومنی   

آگهی مفقودی
و شماره  ایران 72-584ق18  به شماره پالک  پراید  برگ سبز خودرو سواری 
موتور 14٦0859 و شماره شاسی S14122857949٦2 مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار است.
بهشهر

آگهی ابالغ وقت جلسه 

بهرام  شکایت  حسب  که  المکان  مجهول  دیلمقانی  مجید  آقای  به  بدینوسیله 
تمرد  به  است  متهم  بهارستان  دادگستری    950٦18 پرونده  شماره  و  شیری 
نسبت به مامورین دولتی حین انجام وظیفه اعالن میگردد پرونده وی به شعبه 
تعیین    10 ساعت   9٦/3/7 مورخ  برای  رسیدگی  وقت  2ارجاع   کیفری   103
و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   180 ماده  وفق  مراتب  لذا  گردیده 
انقالب در امور کیفری در این روزنامه آگهی تا نامبرده در جلسه دادگاه حاضر 
و از خود دفاع نماید در صورت عدم حضور دادگاه وفق قانون غیابا رای خواهد 

داد. م/الف 2٦95 
مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بهارستان 

آگهی مفقودی

برگ سبز پژو پارس مدل 1387 به شماره انتظامی ایران 82-178ص٦4 و به شماره 
موتور 12487018031 و به شماره شاسی NAAN01CA78E7038٦٦ به 

نام علی معادی اصفهانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی

نقره  به رنگ   )L90 سند کمپانی و بر گ سبز خودرو سواری رنو تندر )لوگان
موتور  به شماره  ایران 55  انتظامی ٦85ی24  به شماره   مدل 89  متالیک  ای 
7702035322D10٦415 و شماره شاسی NAALSRALDAA053075به 
مالکیت محمد حسین  کاشفی نژاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نکا 

مفقودی
کارت هوشمند رانندگان حرفه ای بشماره سریال 2225٦53 به نام علی اصغر 
محمد نژاد با کد ملی 4999559757 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
نکا 

آگهی مفقودی
انتظامی  شماره  به   1393 مدل   111SE سایپا  سواری  سبز  برگ 
شاسی  شماره  به  و   5104574 موتور  شماره  به  و  88-753ل38  ایران 
از  و  مفقود گردیده  نام سید حسین جعفری  به   NAS431100E5779038

درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مراکز خریدی که اوقات فراغت ما را می بلعند
* سید وحید میره بیگی 

کلم  کیسه  در  است  ممکن  سبز  انرژی  تولید  آینده 
گندیده در انتهای یخچال شما باشد! این وعده ای است 
که برای ساخت یک نیروگاه انرژی جدید در یکی از 

شهرهای کوچک انگلستان داده شده است.
 نیروگاه، در حال ساخت  کینشام )یک شهر 1٦000 
نفری بین شهر بث و بریستول( از روش هضم بی هوازی 
جهت تولید الکتریسیته از زباله های مواد غذایی استفاده 
می کند. هدف این برنامه تأمین نیروی مورد نیاز 80 

درصد از جمعیت شهری از این زباله هاست.
خود  نوع  در  نیروگاه هایی  چنین  است  شایان ذکر 
ایده ای جدید نیست. استفاده از روش هضم بی هوازی 
فاضالب شهری در سرتاسر دنیا مرسوم است. بسیاری از 
کشورهای اروپایی، به ویژه آلمان، سرمایه گذاری بسیاری 
در ساخت نیروگاه  های تولید برق با استفاده از زباله های 
فاضالب  به  نسبت  باالتری  بازدهی  دارای  شهری که 

شهری هستند سرمایه گذاری کرده اند.

 ویژگی خاصی که این برنامه را به برنامه ای پیشرو تبدیل 
می کند، ایجاد شبکه ای ملی از نیروگاه های کوچک تولید 
که  است  مستقل  در جوامع  غذایی  زباله های  از  برق 
توسط شرکت Resourceful Earth انجام شده 
است. به جای حمل ونقل سوخت هایی که با قیمت باال 
استخراج می شوند به نیروگاه های بزرگ متمرکز و سپس 
انتقال نیروی برق به مسافت های طوالنی، این رویکرد 
فراوان  محلی  به صورت  که  منابعی  از  کوچک مقیاس 
اطراف  از سکونتگاه های  مواد غذایی  زباله های  است- 
خود- استفاده می کند و نیرویی که تولید می کند را در 

همان ناحیه توزیع می کند.
این مدل به  اصطالح تولید نیروی توزیع شده به نسبت 
شبکه تولید نیروی متمرکز مرسوم ، بسیار کارآمدتر و 
منعطف تر است. بخصوص اگر همانند کینشام، نیروگاه از 
منابع تجدید پذیر برای تولید انرژی استفاده کند. ترکیب 
مدیریت پسماند و تولید برق مزایایی چون کاهش تولید 

گازهای گلخانه ای، نیاز محل های دفن زباله کوچک تر، 
کاهش نیاز به زیرساخت های انتقال انرژی، و دسترسی 
به برق ارزان تر برای ساکنان دارد. هزینه ساخت این 
نیروگاه حدود 8 میلیون پوند است و از این منظر نیز 

مقرون به صرفه است.
تکنولوژی به کار رفته در این نیروگاه ها بسیار ساده است. 
زباله های مواد غذایی توسط باکتری در محیط بدون هوا 
هضم می شوند و گاز متان تولید می کنند. این متان 
سپس برای تولید برق، جمع آوری و سوزانده می شود. 
این فرایند در کینشام در بهار 2017 آغاز خواهد شد. 
قیمت ها هنوز تعیین و منتشر نشده اند، اما امید است 
که نیروی برق با نرخ قابل توجهی کمتر از منابع متعارف 
از استخراج  ارائه شود. پس مانده هایی که بعد  کنونی 
متان باقی مانده است )که digestate نامیده می شود( 
می تواند پس  از آن پاستوریزه شود و به عنوان کود مورد 

استفاده قرار گیرد.

کلم  کیسه  در  است  ممکن  سبز  انرژی  تولید  آینده 
وعده ای  این  باشد!  شما  یخچال  انتهای  در  گندیده 
در  جدید  انرژی  نیروگاه  یک  ساخت  برای  که  است 
یکی از شهرهای کوچک انگلستان داده شده است. ایده 
سوزاندن گاز متان به عنوان یک  راه حل سبز ممکن است 
عقالنی به نظر نرسد، اما تبدیل مواد غذایی به بیوگاز 
و تولید برق آلودگی کمتری برای هوا نسبت به تولید 

کمپوست از این زباله ها دارد.
 از نظر زیست محیطی سوختن گاز متان ممکن است 
میزان co2 به اندازه فرایند تولید کمپوست ایجاد کند. 
اما فرایند تولید کمپوست هم زمان گاز متان را همراه 
با CO2 در جو آزاد می کند که عالوه بر آلودگی هوا 
گرمای زیادی را در محیط نگه می دارد و ایجاد جزایر 

حرارتی در شهرها را به همراه دارد.
این راه حلی جالب و زیباست اما راه حلی جامع است: 
حتی اگر کل باقیمانده زباله های مواد غذایی بریتانیا در 

همین اندازه زیاد کنونی )حدود 15 میلیون تن در سال( 
در دسترس باشد و همه این زباله ها برای هضم بی هوازی 
مورداستفاده قرار گیرند، برق کل تولیدشده تنها برای 
350000 خانوار کافی خواهد بود. این مقدار تاثیرگذار 
به نظر می رسد اما برای کشوری با 2٦.7 میلیون خانوار 

قابل توجه نمی باشد.

برای   Resourceful Earth برنامه  بااین حال،   
نیرو،  تولید  و  پسماند  بازیافت  فرایند  همگام سازی 
تجربه ای ارزشمند است. اگر این برنامه در سطح ملی 
پیاده سازی شود، می تواند گام موثری در تحقق هدف 
کشور انگلستان با عنوان کاهش 80 درصدی آلودگی 

ناشی از کربی دی اکسید تا سال 2050 باشد.

تامین انرژی برق از پسماند غذایی شهر
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دولت تمام توان خود را صرف رفع مشکالت مردم
 در حوزه سالمت کرده است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: دولت تمام توان خود 
را صرف رفع مشکالت مردم در حوزه سالمت در اقصی نقاط کشور 

کرده است.
حسن قاضی زاده هاشمی  در حاشیه افتتاح طرح های درمانی دهلران 
اظهار داشت: راه اندازی و افتتاح طرح های درمانی در مناطق مختلف 
استان ایالم یکی از دغدغه های مسؤوالن امر در حوزه سالمت است که 

امروز بخشی از آن محقق شد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: طرح های متعددی در 
استان ایالم طی دیروز و امروز در اقصی نقاط استان ایالم افتتاح شد که 
بیانگر عمق توجه دولت به حوزه سالمت در استان ایالم و مناطق در 

حال توسعه کشور است.
وی با بیان اینکه شاید نقصان هایی در پاره  ای از بخش ها باشد، ادامه 
داد: دولت تمام توان خود را صرف رفع مشکالت در حوزه سالمت در 
اقصی نقاط کشور کرده و در این زمینه توفیقاتی داشته است و این روند 

هم ادامه دارد.
قاضی زاده هاشمی اضافه کرد: راه اندازی دستگاه سی.تی.اسکن، رادیو 
گرافی دیجیتال و مرکز زایشگاه در بیمارستان دهلران بخشی از نیازهای 
مردم این منطقه را در بخش درمان بر طرف کرده و در آینده نیز این 

روند استمرار دارد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: روز گذشته از بیمارستان 
374 تختخوابی در حال ساخت ایالم بازدید کرده که تالش می شود 
این طرح بزرگ حوزه سالمت تا پایان سال آینده در استان ایالم افتتاح 

شده تا مردم از مزیت آن بهره مند شوند.
قاضی زاده  هاشمی تصریح کرد: تالش هایی برای ارتقای سطح خدمات 
حوزه سالمت در کشور صورت گرفته و دولت تدبیر و امید به بخش 
عظیمی از نیازهای این حوزه مردم توجه کرده است و توفیقاتی هم 
داشته و در این زمینه تعداد زیادی از مردم تحت پوشش بیمه قرار 

گرفتند تا با کمترین هزینه بهترین خدمات درمانی را دریافت کنند.

هدف از تاسیس خانه های جوانان در کشور
مدیرکل مشارکتهای اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان 
اینکه جای مراکز رشد و توسعه اجتماعی و فرهنگی جوانان خالی بوده 
است، گفت:  با راه اندازی خانه های جوانان در جهت پر کردن این خالء 

تالش می کنیم.
رضا حجتی در اظهار کرد: هدف وزارت ورزش و جوانان از راه اندازی 
خانه های جوانان، ایجاد مراکز رشد و توسعه اجتماعی- فرهنگی در 
حوزه جوانان است البته تالش می کنیم این مراکز جنبه دولتی پیدا 
نکند. در این جهت 70 درصد از فضای خانه جوانان در اختیار سمن های 

جوانان قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه قرار است تا پایان سال همه مراکز استان های کشور 
دارای خانه جوانان شده باشند، گفت: خانه های جوانان در استان هایی 
دارای خانه  استان های  مراکز هستند، ساخته می شود.  این  فاقد  که 
جوانان نیز به سمت تبدیل  شدن به مراکز رشد و توسعه اجتماعی و 

فرهنگی جوانان سوق داده می شوند.
حجتی در پایان تصریح کرد: برای دستیابی به این اهداف تالش کرده ایم 
کارکرد و شیوه اداره خانه های جوانان به درستی طراحی شود. این خانه ها 
با رویکرد فعالیت به عنوان مراکز رشد و توسعه اجتماعی- فرهنگی در 

حوزه جوانان تجهیز می شوند و توسعه می یایند.

سکته مغزی دومین علت مرگ و میر در ایران
دبیر انجمن سکته مغزی، سکته های مغزی را در رتبه دوم علل مرگ 
و میر ایران عنوان کرد و گفت: قرار است با همکاری وزارت بهداشت 
مراکز مراقبت های ویژه سکته های حاد مغزی در بیمارستان های کشور 

تعریف شود.
دکتر مسعود مهرپور ، ضمن اشاره به جایگاه دوم سکته مغزی در اطلس 
بیماری ها که در مجمع ملی سالمت رونمایی شد، اظهار کرد: 50 درصد 
علل مرگ و میر در کشور مربوط به سکته های قلبی و مغزی است. 
مهم ترین علت بروز سکته مغزی که به دلیل گرفتگی عروق مغز اتفاق 
می افتد، فشار خون، بیماری های قلبی، سیگار کشیدن، کم تحرکی و 
چاقی و... است. علت شیوع آن هم این است که متاسفانه عوامل خطر 

در بین مردم بیشتر شده است.
وی ادامه داد: با افزایش سن، احتمال بروز این سکته بیشتر می شود اما 
تقریبا 20 تا 25 درصد این سکته ها در افراد زیر 55 سال اتفاق می افتد. 
به همین دلیل میزان سکته مغزی در افرادی که در گروه سنی میانسال 
تا جوان قرار دارند، خیلی نادر نیست. سالیانه 30 هزار مورد از میان 100 
تا 150 هزار سکته مغزی که در کشور اتفاق می افتد، افرادی هستند که 
هنوز در سن فعالیت قرار دارند و سکته مغزی باعث اختالل حرکتی و 

از بین رفتن آنها می شود.
دبیر انجمن سکته مغزی ایران همچنین تاکید کرد: در این بیماری باید 
از عوامل خطر آن پیشگیری کرد. همچنین الزم است عالئم حمالت 
سکته مغزی را بشناسیم که در صورت بروز، بیمار را به مراکز درمانی 
عوارض  و  شود  آن شروع  درمان  زمان،  ندادن  ازدست  با  تا  برسانیم 
کمتری داشته باشد. همچنین اگر عوارضی هم بعد از این حمالت ایجاد 

شد، با توانبخشی به زندگی بازگردد.
مهرپور درباره عالئم سکته مغزی در افراد نیز توضیح داد و گفت: اگر 
خون رسانی در هر ناحیه ای از بافت مغز مشکل پیدا کند، کارکرد آن 
ناحیه از بین می رود و به صورت ناگهانی آن ناحیه از مغز از کار می افتد. 
به همین خاطر اگر به صورت ناگهانی ضعف یا فلج در یک سمت از 
بدن ایجاد شود، صورت بیمار کج شود یا سنگین صحبت کند، باید 
شک کرد که او دچار سکته مغزی شده  است؛ به خصوص اگر این عالئم 
در افرادی ایجاد شود که زمینه این سکته را داشته باشند مانند افراد 
دیابتی، مبتال به فشار خون، بیماری قلبی و ... که در این صورت باید 

بالفاصله با اورژانس تماس بگیرند.
دبیر انجمن سکته مغزی ایران به اقدامات وزارت بهداشت در پیشگیری، 
اشاره کرد و گفت: پیگیر آن  تامین داروهای سکته مغزی  درمان و 
هستیم که این درمان ها در سطح بندی خدمات درمانی وزارت بهداشت 

قرار گیرد.

آموزش و پرورش کشور به شدت کنکور زده است
معاون سابق وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزش و پرورش 
کشور به شدت کنکور زده است گفت: مهم ترین رسالت آموزش و 
پرورش و دغدغه ی اولیاء دانش آموزان نیز در مسئله ی کنکور خالصه 
شده است در حالی که ما باید دانش آموزان را برای زندگی کردن و 

مهارت آموزی پرورش داده و تربیت کنیم.
رادیویی  گوی  و  گفت  یک  در  خیز  سحر  ابراهیم  ایسنا،  گزارش  به 
پیرامون موضوع نقش آموزش و پرورش در تحقق اقتصاد مقاومتی بیان 
داشت: به دلیل اینکه بحث اقتصاد مقاومتی موضوعی نوپاست و طی 
سال اخیر از سوی مقام معظم رهبری مطرحَ ده آمار و اطالعات دقیقی 
در خصوص میزان آموزش معلمین و دانش آموزان در راستای اقتصاد 
مقاومتی در دست ندارم که بتوان بطور دقیق گفت چه میزان دوره برای 

این دو قشر گذاشته شده است.
وی خاطر نشان کرد: در تولید محتوای کتاب های درسی  به این امر 
پرداخته شده زیرا ما معتقدیم باید فرهنگسازی عمیق تری عالوه بر 

دوره های آموزشی در این خصوص داشته باشیم.
سحرخیز تصریح کرد:متاسفانه آموزش و پرورش کشور ما به شدت 
کنکور زده است و بعبارت دیگر مهم ترین رسالت آموزش و پرورش و 
دغدغه ی اولیاء دانش آموزان نیز در مسئله ی کنکور خالصه شده است 
در حالی که ما باید دانش آموزان را برای زندگی کردن و مهارت آموزی 

پرورش داده و تربیت کنیم.

پوشش 4۷۶ هزار بیسواد در سال جاری
به  اشاره  با  سوادآموزی  نهضت  سازمان  رئیس 
آموزش 47٦ هزار نفر در سال 95 گفت: تاکنون 
18 هزار 844 نفر از اتباع خارجی را تحت پوشش 
سوادآموزی بردیم که 15 هزار و 170 نفر از آنها 
با اعتبارات دولت جمهوری اسالمی ایران آموزش 

دیدند.
سوادآموزی   نهضت  سازمان  رئیس  باقرزاده  علی 
با اشاره به آخرین وضعیت سوادآموزی در کشور 
اظهار داشت: تا آخر بهمن ماه، 47٦ هزار و 10٦ نفر 
تحت پوشش فعالیت های آموزشی سازمان نهضت 

سوادآموزی قرار گرفته اند.
وی افزود: از این تعداد، 2٦٦ هزار نفر آنها بیسواد 
مطلق، 13٦ هزار نفر در دوره دوم ثبت نام و 73 

هزار نفر هم در دوره تحکیم سواد ثبت نام شدند.
باقرزاده با بیان اینکه بر خالف تصور عمومی، عمده 
بیسوادان در مراکز شهرها و حاشیه شهرهای بزرگ 
هستند، خاطرنشان کرد: از تعداد کل افرادی که 
در دوره های سوادآموزی ثبت نام شدند، 23 درصد 
یعنی 107 هزار نفر از بین مردان و 77 درصد یعنی 
3٦8 هزار نفر از بین خانم ها هستند. همچنین 4٦ 
درصد در مناطق روستایی و 54 درصد در مناطق 

شهری هستند.
وی اضافه کرد: تاکنون 18 هزار 844 نفر از اتباع 
خارجی را تحت پوشش بردیم که 15 هزار و 170 
نفر آنها با اعتبارات دولت جمهوری اسالمی ایران 
و 3 هزار و 43٦ نفر با اعتبارات کمیساریای عالی 
پناهندگان سازمان ملل متحد و 238 نفر هم با 
تحت  کرمان  استان  در  نروژ  دولت  مالی  کمک 

پوشش قرار گرفتند.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در این گفتگو 
به فارس گفت: اخیرا سه عنوان کتاب ویژه اتباع 
خارجی افغانستانی تولید کرده ایم و امیدواریم تا 
سال آینده آماده و چاپ شود، ضمن اینکه تمام 
کلید واژه های زبان َدری هم در آن رعایت شده 

است.
نوجوانان  و  کودکان  توجه  قابل  عدد  به  باقرزاده 
بازمانده از تحصیل اشاره و گفت: تا پایان بهمن ماه، 
21 هزار و 259 نفر از بین 10 تا 19 ساله ها را تحت 

پوشش بردیم.
وی افزود: این افراد، بیسواد مطلق هستند و چندین 
سال است که به مدرسه مراجعه نکرده اند؛ ممکن 
است که برخی کالس اول دبستان رفته باشد اما 

جزء آمار مربوط به سوادآموزی است.

ساعت کار مترو و خطوط اصلی 
اتوبوسرانی تا 24 افزایش می یابد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در 
جلسه ای که به منظور اتخاذ تدابیر و تمهیدات 
ترافیکی ایام پایانی سال و با حضور نایب رییس 
شورای اسالمی شهر تهران، رییس پلیس راهور 
به  پایتخت  منطقه  و شهروندان 5  بزرگ  تهران 
ارتقای خدمات  برگزار شد،  این معاونت  میزبانی 
ناوگان حمل و نقل عمومی و ساماندهی ترافیک در 

واپسین روزهای سال را مورد تأکید قرار داد.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومي معاونت حمل 
رییس  نایب  تهران،  شهرداري  ترافیک  و  نقل  و 
اعضای  به  خطاب  تهران  شهر  اسالمی  شورای 
حاضر در این جلسه گفت: هر چند فعالً باب تشکر 
در کشور ما مسدود است اما با این وجود، من از 
زحمات شما برای خدمت به شهروندان متشکرم و 

به تک تک شما عزیزان خدا قوت می گویم.
مرتضی طالیی با اعالم این که اَجر و پاداش خدمت 
به مردم در پیشگاه خداوند متعال، مأجور و محفوظ 
است، تأکید کرد: کاری که در گمنامی و سختی 
انجام می شود، به لطف خدا و توفیق الهی از آثار و 

برکات بیشتری برخوردار بوده و ماندگار می گردد.
وی با تأکید بر این که متأسفانه این روزها، نه تنها 
تالش های شبانه روزی خدمتگزاران شهر دیده 
نمی شوند، بلکه بعضاً این زحمات به چالش نیز 
کشیده شده و زیر سؤال می روند، اعالم کرد: البته 
خداوند متعال جای حق نشسته و کار برای مردم 
را      می بیند و احساس مثبت خدمت به مردم از 

هر حسی بهتر است.
افزایش ساعت طرح ترافیک روزهای پنج شنبه 

مانند روزهای عادی تا آخر سال
و  تدابیر  بندی  جمع  در  تهران  شهردار  معاون 
تصمیمات این جلسه با اشاره به این که سد معبر 
بازارهای  روز  و  است  ممنوع  هر شرایطی  تحت 
موقت مجاز در مناطق باید اطالع رسانی شوند، 
اظهار کرد: در همه معابر به ویژه معابر با تردد باال، 
باید صد در صد قانون اِعمال و انضباط ترافیکی 

اجرا شود.
دکتر حسینی با بیان این که نقاط مهم و ویژه شهر 
باید مشخص شده و مرکز اصلی و مراکز محلی 
آخرین  تا  هوشمند  صورت  به  ترافیک  کنترل 
دقیقه ای که تراکم ترافیک در معابر وجود دارد، 
فعال باشند، تصریح کرد: ساعات کار ایستگاه ها و 
خطوط مترو و بی آر تی و خطوط اصلی و منتخب 
اتوبوسرانی تا ساعات 24 افزایش خواهند یافت، 
ضمن این که خطوط شبانه بی آر تی همچنان به 

فعالیت خود ادامه خواهند داد.

خبرخبر

در نشست سراسری هم اندیشی  ربیعی   علی 
نوجوانان  و  کودکان  از  حمایت  قانون  اجرای 
هتل  در  که  بدسرپرست  و  بی سرپرست 
پردیسان مشهد برگزار شد، با اشاره به مطالعه 
در حال حاضر  کرد:  اظهار  تحوالت جمعیتی 
تعداد زنان مجرد میانسال در حال افزایش و 
رو به رشد است که آن ها تمایل بیشتری به 

قبول سرپرستی کودکان دارند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر تغییرات فرهنگی 
در  نگرشی  تغییرات  و  باروری  زمینه  در 
و  کار  تعاون،  وزارت  دهد  می  نشان  جامعه 
های  مسئولیت  آینده  در  باید  اجتماعی  رفاه 

بیشتری را در مورد کودکان بر عهده بگیرد.
ما  افزود:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
زمینه  این  در  وسیعی  مسئولیت های  باید 
داده  نشان  ما  مطالعات  چون  دهیم  انجام 
باشند  خانواده  کنار  در  اگر  بچه ها  این  که 

اجتماع پذیری بهتر دارند.

وی خاطر نشان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه 
مورد  در  را  راهبرد  از سال 92 سه  اجتماعی 
کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در پیش 

گرفت که شامل جایگزین کردن خانواده های 
سببی )وابستگان درجه یک کودک(، خانواده 
به  بتوانند  که  کودک  )نزدیکان  نسبی  های 

صورت مددکار در قبال کمک مالی بهزیستی 
های  خانواده  و  کنند(  نگهداری  کودک  از 
از  نگهداری  داوطلب  های  )خانواده  انتخابی 

کودک( می باشد.
ربیعی با اعالم این خبر که واگذاری کودکان 
های  خانواده  به  بدسرپرست  و  سرپرست  بی 
درصد   35 امید  و  تدبیر  دولت  در  جایگزین 
افزایش یافته، گفت: فقر، اعتیاد و ازدواج های 
اما  بوده  بدسرپرستی  اصلی  عامل  نامتعارف 
طبیعی،  حوادث  دلیل  به  که  بودند  افرادی 
و  دادند  دست  از  را  خانواده  غیره  و  تصادف 
کسی را نداشتند که از آن ها نگهداری کنند.

و  کار  تعاون،  وزارت  به سیاست  اشاره  با  وی 
واگذاری  برای  تالش  بر  مبنی  اجتماعی  رفاه 
کودکان بی سرپرست و بدسرپرست به خانواده 
های جایگزین افزود: اگر این کودکان در درون 
خانواده رشد کنند، روند اجتماعی شدن آنها 

راحت تر طی می شود.

ربیعی خبرذاد:

افزایش تعداد زنان میانسال مجرد در کشور

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا، برای در 
امان ماندن از سرقت های اینترنتی، همزمان با تعطیالت 
اینترنتی توصیه هایی را به  افزایش خریدهای  نوروزی و 

شهروندان ارائه کرد.
سرهنگ علیرضا آذرخش گفت: نوروز بسیاری از مسافران 
تفریحی  مراکز  و  هتل ها  رایگان  اینترنت  از  سفر  هنگام 
اول  نگاه  در  چه  گر  که  موضوعی  می کنند؛  استفاده 
این میان عده ای  اما در  نشاندهنده خدمات خوب است، 
سودجو به راحتی با استفاده از وای فای رایگان دست به 

سرقت اطالعات مسافران می زنند.
وی با هشدار به مسافران نوروزی درباره جلوگیری از سرقت 
اطالعات شخصی از طریق اینترنت رایگان، افزود: بسیاری از 
هموطنان در ایام نوروز و در سفر، با لپ تاپ، تبلت یا گوشی 
هوشمند خود در هرکجا به اینترنت رایگان وصل می شوند، 
اما غافل از این که بسیاری از هکرها از طریق همین اینترنت 
افراد می کنند.  اطالعات شخصی  به سرقت  اقدام  رایگان 
با  توریستی  و  راهی  بین  اقامتی  مراکز  در  بیشتر هکرها 
اینترنت های رایگان و بدون رمز عبور براحتی به اطالعات 
افراد دسترسی پیدا می کنند. به دلیل همزمانی استفاده 
چند نفر از یک دستگاه مجرمان نامریی براحتی سایت های 

دیده شده را مشاهده و دستگاه شما را هک می کنند.
به  فتا  پلیس  پیشگیری  و  تشخیص  معاونت  سرپرست 
لپ تاپ،  برای  سفر  هنگام  کرد:  توصیه  نوروزی  مسافران 
تبلت و تلفن همراه خود از رمزهای ترکیبی و پیچیده مانند 
تا در صورت سرقت  حروف، عالئم و عدد استفاده کنند 

کسی نتواند به اطالعاتشان دست یابد

محمد باقر نوبخت   در نشست شورای اداری مازندران 
با تسلیت ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا )س( اظهار 
در حفظ  اساسی  نقشی  آفتاب  و  آب  بانوی  آن  داشت: 

عفت و پاکدامنی جامعه داشته است.
وی افزود: باید در حوزه ترویج ارزش های ایثار و شهادت 

و دفاع از حریم امن الهی همگان سهیم باشند.
معاون رئیس جمهور با اشاره به سفر خود به مازندران، 
تخصیص  برای  دولت  سوی  از  قول هایی  کرد:  تصریح 
و  مرکبات  دیدگان  خسارت  به  اعتبارات  و  تسهیالت 
با  این نشست  مازندران و شمال کشور داده که  کیوی 
بوده  دولت  مصوبه  اجرای  کندی  دلیل  بررسی  هدف 

است.
امسال  ماه  آذر  برف شدید  اثر  بر  اینکه  بیان  با  نوبخت 
مازندران  مردم  کیوی  و  مرکبات  باغات  از  بسیاری 
کرد  مقرر  دولت  افزود:  است،  دیده  شدیدی  خسارات 
مبلغ 300 میلیارد ریال اعتبار برای خرید میوه مرکبات 

و کیوی باغداران استان اختصاص دهد.
حقوق  پرداخت  به  اشاره  با  ادامه  در  دولت  سخنگوی 
افزود:  امسال،  بهمن  و عیدی کارکنان دولت در  بهمن 
مقرر شد تا حقوق اسفندماه کارکنان دولت بین 15 تا 

20 اسفند امسال پرداخت شود.
وی با اشاره به حضورش در همایش تجلیل از خانواده 
استان  مازندران  گفت:  مازندران،  حرم  مدافع  شهدای 
بلند  روح  امیدواریم  و  بوده  شهدا  و  پهلوانان  قهرمانان، 
شهدا و اهل بیت در راستای خدمت رسانی بیش از پیش 

به مردم اثرگذار باشد.

تهران  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  ترافیکی  معاون 
معابر  در  عمرانی  عملیات  انجام  ممنوعیت  از  بزرگ 

تهران از 15 اسفند ماه خبر داد.
ترافیکی  اقدامات  درباره  ترابیان  محسن  سرهنگ 
پلیس در آستانه سال نو و روزهای پایانی امسال اظهار 
روان سازی  و  برای مدیریت  برنامه ریزی های الزم  کرد: 
همچنین  و  سال  پایانی  روزهای  در  پایتخت  ترافیک 
نیز در  راهور  پلیس  ماموران  و  انجام شده  سال جدید 

این ایام در آماده باش کامل هستند.
معابر  در  عمرانی  عملیات  انجام  ممنوعیت  از  وی 
پایتخت از 15 اسفند ماه خبر داد و گفت: با توجه به 
و همچنین خودروها  پیاده  عابران  تردد  افزایش حجم 
این  خرید  مراکز  اطراف  ویژه  به  و  معابر  سطح  در 
ممنوعیت اجرا شده و تا پایان تعطیالت نوروزی ادامه 
خواهد داشت. در این خصوص هماهنگی های الزم نیز 

با شهرداری انجام شده است.
تهران  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  ترافیکی  معاون 
اطراف  در  ترافیکی  تمهیدات  اتخاذ  از  بزرگ 
ایسنا  به  ادامه  در   و  داد  نیز خبر  بهاره  نمایشگاه های 
در  راهور  پلیس  ماموران  مراکز،  این  بر  عالوه  گفت:  
اطراف مراکز خرید نیز حضور داشته و برنامه ریزی های 
ویژه  به  مراکز  این  در  ترافیک  روان سازی  برای  الزم 
انجام  تهران  بزرگ  بازار  محدوده  و  تهران   12 منطقه 
شده و ماموران با حداکثر توان در این محل ها مستقر 
خواهند شد تا رفت و آمد شهروندان با ازدحام کمتری 

انجام شود.

هشدار پلیس فتا درباره استفاده 
از وای فای رایگان

زمان پرداخت حقوق اسفند 
کارکنان دولت اعالم شد

ممنوعیت انجام عملیات عمرانی 
در معابر از 15 اسفند

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای

نام سازمان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز- مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی
موضوع: واگذاری امور تصویربرداری

tender.abzums.ac.ir محل دریافت اوراق: سایت دانشگاه علوم پزشکی البرز به آدرس
مهلت دریافت اوراق: مدت ٦ روز از تاریخ 95/12/1٦ لغایت 95/12/21

مهلت قبول پیشنهادات )تحویل پاکات(: به مدت 11 روز کاری از تاریخ 95/12/22 لغایت 95/01/15
محل تحویل پاکات مزایده دبیرخانه حراست دانشگاه )طبقه اول( می باشد.

میزان سپرده تضمین شرکت در مزایده: 900/000/000 ریال به صورت فیش واریزی به حساب جاری 44245780/٦9 نزد بانک ملت شعبه مهستان کرج کد 
8837/7 با ارایه ضمانت نامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز که مدت ضمانت نامه نباید کمتر از 3 ماه باشد.

تذکر: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در مزایده را نخواهد داشت.
پرداخت هزینه چاپ آگهی ها به عهده برنده مزایده می باشد.

کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.
نشانی سازمان: بلوار طالقانی شمالی- باالتر از میدان طالقانی- شهرک اداری- ساختمان مرکزی.

ساعت کاری دانشگاه از روز شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 لغایت 1٦ می باشد. 51852 م/الف
شماره تماس:026-32563369

 نوبت اول

و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
جوانان گفت: در حال انجام مذاکراتی با بانک مهر 
میلیون   40 وام  پرداخت  امکان  تا  هستیم  ایران 

تومانی ازدواج فراهم شود.
محمدرضا رستمی در حاشیه برگزاری چهارمین 
و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  معاونان  گردهمایی 
در  افزود:  خبرنگاران  جمع  در  شیراز  در  جوانان 
کارگروهی  در  همکاری  زمینه های  بررسی  حال 
طریق  از  و  هستیم  ایران  مهر  بانک  با  مشترک 
دولت این موضوع را پیگیری می کنیم تا درصدی 
ایران  مهر  بانک  طریق  از  دولت  جاری  منابع  از 
مدیریت شود. نحوه مدیریت منابع براساس تفاهم 
نامه بین وزارت ورزش و جوانان با بانک مهر ایران 
از طریق رسوب پول و گردش پول بدون سپرده 
امکان  تا  می شود  انجام  جوانان  توسط  گذاری 
ازدواج  برای  تومانی  میلیون   40 وام  پرداخت 

فراهم شود.
وزارت  بین  اولیه ای  توافق  گفت:  ادامه  در  وی 
منظور  به  ایران  مهر  بانک  و  جوانان  و  ورزش 
پرداخت وام 200 میلیون تومانی برای کارآفرینی 
دفتر  طریق  از  و  است  شده  انجام  جوانان 

رئیس جمهور نیز این موضوع را پیگیری می کنیم 
و امیدواریم به صورت مصوبه دولت در سال آینده 

محقق شود.
از  می توانند  استان ها  برخی  رستمی،  گفته  به 
و  خصوصی  بخش  خیرین  منابع  جذب  طریق 
بخش هایی از شرکت های دولتی که امکان انتقال 
منابع خود به بانک مهر ایران را دارند نسبت به 
این  کنند.  اقدام  جوانان  به  تسهیالت  پرداخت 
نیست  مستقیم  حمایت  و  کمک  صورت  به  کار 
بلکه از طریق گردش مالی منابع محقق می شود 
و استان های البرز و فارس به عنوان اولویت های 

اول و دوم این کار را انجام خواهند داد.
صندوق  در  می توانند  مانعی  بدون  سمن ها 

کارآفرینی امید حساب افتتاح کنند
گفت:  ادامه  در  جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
همچنین با بانک مهر ایران و صندوق کارآفرینی 
امید برای پرداخت تسهیالت به سمن های جوانان 
مذاکراتی انجام داده ایم و هفته آینده این موضوع 
انجام شده  مذاکرات  براساس  نهایی می کنیم.  را 
صندوق  در  می توانند  مانعی  بدون  سمن ها 

کارآفرینی امید حساب افتتاح کنند.

معاون ساماندهی امور جوانان خبر داد:

مذاکره برای پرداخت وام 40 میلیونی ازدواج

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد 
آسیب  درباره  گزارشی  گفت:  مخدر 
انقالب  به رهبر معظم  اجتماعی  های 
ارائه شد که اعتیاد در صدر این موارد 

بود.
نشست  در  مویدی«  »علی  سردار 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
پس  رهبری  افزود:  کرمان  استان 
کردند  اعالم  گزارش  این  دریافت  از 
های  آسیب  حوزه  در  سال   20 که 

اجتماعی عقب هستیم.
وی ادامه داد: اجتماعی کردن مبارزه 
ستاد  رویکرد  عنوان  به  مخدر  مواد  با 
با مواد مخدر به صورت جدی  مبارزه 

دنبال می شود.
وی گفت: اولویت مبارزه با مواد مخدر 
سال  که  بوده  مقابله  جاری  سال  در 
توجه  نیز  پیشگیری  موضوع  به  آینده 

بیشتری صورت می گیرد.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد 
مخدر با اشاره به اینکه استان کرمان 
الگوهای خوبی را ارائه کرده است اظهار 
اقتصادی  منطقه  هشت  ایجاد  داشت: 
یکی از ایده های خوب و ظرفیت های 
بوده است  استثنائی در استان کرمان 

که بسیار موثر خواهد بود.
وی گفت: استان کرمان از سه استان 
هدف ستاد مبارزه با مواد مخدر است 
و بیشترین توان در حوزه مقابله در سه 
استان کرمان، هرمزگان و سیستان و 

بلوچستان متمرکز شده است.
با  مبارزه  و  مقابله  اظهار کرد:  مویدی 
و  است  خاصی  دانش  نیازمند  اعتیاد 
مبارزه  به  بیشتر  اخیر  های  سال  در 

پرداخته شده است.
تن   100 کشف  بر  عالوه  افزود:  وی 
کرمان  استان  در  امسال  مخدر  مواد 
میزان قابل توجهی از مواد مخدر نیز 
در  کرمان  استان  گزارش  اساس  بر 
جای  که  شده  کشف  ها  استان  سایر 
ویژه  جایگاه  نشانگر  و  دارد  تقدیر 

استان کرمان در این زمینه است.
وی گفت: وجود مرکز سگ مواد یاب 
جزء الزام های ضروری است و باید تا 
تا ٦0 درصد پیشرفت  پایان سال 50 
مواد  با  مبارزه  پلیس  که  داشت  می 
دیگری  امکانات  و  زمین  ناجا  مخدر 
آینده  سال  و  اند  کرده  تامین  نیز  را 

تکمیل می شود.
با  مبارزه  ستاد  دبیرکل  مقام  قائم 
اندازی  راه  کرد:  بیان  مخدر  مواد 
تا 15 درصد  نیز 10  اطالعاتی  پایگاه 
پیشرفت داشته است و در سال جاری 
پیشرفت  درصد   ٦0 تا   50 به  باید 

فیزیکی می رسید.
وی گفت: برای تجهیز پارکینگ مواد 
آینده  سال  و  امسال  در  نیز  مخدر 

اعتباراتی اختصاص می یابد.
تومان  میلیارد   80 امسال  افزود:  وی 
برای سازمان زندان ها اختصاص یافته 
برای  الزم  های  پیگیری  باید  و  است 

جذب آن انجام شود.
اعتبار،  این میزان  با حذب  وی گفت، 
نیز  کرمان  اردوگاه  تکمیل  برای 

اعتبارات الزم اختصاص می یابد.
سخنان  از  دیگری  بخش  در  مویدی 
اعدام  دنبال  به  اینکه  بیان  با  خود 
جالب  گفت:  نیستیم  افراد  کردن 
اعدام  حکم  فردی  برای  که  است 
وثیقه  قرار  با  بعد  و  شود  می  صادر 

آزاد می شود.
وی ادامه داد: این افراد نه باید اعدام و 
نه آزاد باشند بلکه حد میانه و زندان 
ابد برای قاچاقچیان کالن مواد مخدر 

تعیین شود.
مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  مقام  قائم 
همچنین گفت: در بحث داروی ترک 
در  ای  پیچیده  بسیار  مافیای  اعتیاد 
گیری  شکل  حال  در  متادون  توزیع 
پلیس  سوی  به  کمک  دست  و  است 
این  دراز می کنیم که  نهادها  و سایر 

مافیا را شناسایی کنند.

قائم مقام ستاد مبارزه با موادمخدر:

 اعتیاد در صدر آسیبهای اجتماعی است
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صعود المپیاکوس به نیمه نهایی جام حذفی یونان
المپیاکوس که از حضور مهاجم ایرانی اش در ترکیب بهره می برد با 

شکست آترومیتوس به نیمه نهایی جام حذفی یونان صعود کرد.
حذفی  جام  نهایی  یک چهارم  مرحله  برگشت  دیدار  در  المپیاکوس   
یونان برابر آترومیتوس قرار گرفت و دو بر یک مهمانش را شکست داد. 
المپیاکوس با توجه به تساوی بدون گل در بازی رفت به نیمه نهایی این 
بازی ها صعود کرد. نیمه نخست این دیدار بدون گل به پایان رسید. در 
شروع نیمه دوم میزبان به گل رسید اما رومئو در دقیقه ٦3 گل مساوی 
را برای المپیاکوس به ثمر رساند. در ادامه فورتونیس گل پیروزی را وارد 
دروازه آترومیتوس کرد. المپیاکوس با اخراج دا کاستا در دقایق پایانی بازی 
10 نفره شد. کریم انصاری فرد در ترکیب اصلی تیمش حضور داشت و 

90 دقیقه بازی کرد.

آلکمار فینالیست شد
جهانبخش 120 دقیقه بازی کرد

آلکمار با حضور مهاجم ایرانی خود توانست در ضربات پنالتی کامبور را 
شکست دهد و به فینال جام حذفی هلند صعود کند.

آلکمار و کامبور دومین دیدار نیمه نهایی جام حذفی هلند را برگزار کردند 
که این دیدار با پیروزی آلکمار در ضربات پنالتی به پایان رسید.

نیمه نخست بدون گل تمام شد. در نیمه دوم نیز توپی از خط دروازه ها 
عبور نکرد و بازی در وقت های اضافه دنبال شد. در این مدت نیز گلی به 
ثمر نرسید. در ضربات پنالتی آلکمار سه بر دو پیروز شد و به فینال صعود 
کرد. علیرضا جهانبخش که در ترکیب اصلی حضور داشت و 120 دقیقه 
بازی کرد ضربه پنالتی اش را از دست داد. آلکمار در فینال برابر ویتسه 

قرار خواهد گرفت.

ملی حفاری قهرمان لیگ برتر فوتسال بانوان 
دیدارهای هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتسال بانوان دیروز با برگزاری 

شش دیدار پیگیری شد.
دیدارهای هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتسال بانوان دیروز با برگزاری 

شش دیدار پیگیری شد.
تیم صدرنشین ملی حفاری با کسب پیروزی 7 بر 2 مقابل میزبان خود 
استقالل ساری، یک هفته زودتر قهرمانی خود در لیگ برتر فوتسال بانوان 
را تثبیت کرد. دانشگاه آزاد، قهرمان فصل گذشته رقابت های نیز با نتیجه 
پرگل 10 بر 5 از سد سپاهان اصفهان گذشت و با 5٦ امتیاز در مکان 
دوم قرار دارد. ملی حفاری تنها شکست خود را در نیم فصل دوم، مقابل 
دانشگاه آزاد متحمل شد و هفته آینده نیز با خیالی آسوده به مصاف 

شهرداری زنجان رود.

احتمال بازنشستگی کریک در پایان فصل
هافبک باتجربه یونایتد در صورتی که در پایان فصل قراردادش با یونایتد 

تمدید نشود از فوتبال کنار خواهد رفت.
به گزارش  دیلی میل، هافبک انگلیسی و با تجربه شیاطین سرخ 10 سال 
را در یونایتد سپری می کند و با این تیم به جام های متعددی نیز رسید. 
قرارداد مایکل کریک در تابستان به اتمام خواهد رسید و کریک نمی داند 

که در فصل آینده در اولدترافورد خواهد بود یا خیر.
مایکل کریک درباره وضعیت خود در پایان فصل جاری لیگ برتر گفت: 
شاید اگر یونایتد پیشنهادی برای تمدید قرارداد به من ندهد از فوتبال 
کناره گیری کنم چون دوست ندارم برای تیم دیگری در انگلیس فوتبال 
بازی کنم. من هنوز با مورینیو درباره تمدید قرارداد و این جور مسائل 
صحبتی نداشتیم و نمی دانم چه اتفاقاتی قرار است در پایان فصل برای 
من رخ دهد. با این حال فکر می کنم به زودی با یونایتد برای تمدید 

قرارداد صحبت داشته باشیم. باید ببینیم موضع باشگاه چه خواهد بود.

صعود نوشاد عالمیان به رده ۷1 پینگ 
پنگ جهان

فدراسیون  جدید  رنکینگ  در  عالمیان  نوشاد 
جهانی توانست در رده 71 جهان قرار بگیرد.

رنکینگ  میز  روی  تنیس  جهانی  فدراسیون 
اعالم  مارچ  ماه  در  را  بازان  پنگ  پینگ  جدید 
توانست  رنکینگ  این  در  عالمیان  نوشاد  کرد. 
اما  کند  صعود  جهان   71 رده  به   81 رده  از 
نیما عالمیان و افشین نوروزی یک پله سقوط 
رده  در  نوروزی  و   133 رده  در  نیما  داشتند. 

225 جهان قرار گرفته اند.
کشور  حاضر  ورزشکار  سه  نیز  زنان  بخش  در 
سقوط کردند. در این رده بندی ندا شهسواری 
با دو پله سقوط در جایگاه 248 ایستاد، مریم 
صامت با شش پله سقوط در رده 334 و فاطمه 
 534 رتبه  در  سقوط  پله   32 با    فر  جمالی 

قرار گرفتند.

قهرمانی بانک سرمایه در لیگ برتر 
والیبال بانوان

برتر  لیگ  قهرمان  سرمایه  بانک  والیبال  تیم 
بانوان شد.

تیم  بانوان  والیبال  برتر  لیگ  یازدهم  هفته  در 
بانک سرمایه برای قطعی کردن قهرمانی خود 
ذوب  حریفش،  اصلی ترین  مصاف  به  لیگ  در 

آهن اصفهان رفت.
بانک سرمایه در سه ست پیاپی و با نتایج 2٦-
فریبا  شاگردان  برابر   23-25 و   21-25  -24

صادقی به برتری رسیدند.
بانک سرمایه در اولین حضورش در لیگ برتر 
والیبال بانوان موفق به کسب مقام قهرمانی شد. 

هدایت این تیم بر عهده میترا شعبانیان است.

مقام پانزدهم باستی 
در دوچرخه سواری قهرمانی آسیا

رده  جاده  استقامت  در  ایران  رکابزن  بانوی 
به دست  را  پانزدهم  مقام  آسیا  قهرمانی  امید 

آورد.
سواری  دوچرخه  مسابقات  از  روز  آخرین  در 
23 سال  زیر  رده  رقابت  آسیا،  قهرمانی  جاده 
برگزار شد  استقامت جاده هم  بانوان در ماده 
مقام  توانست  باستی  پرستو  پایان،  در  که 

پانزدهم را به دست آورد.
فروزان عبدالهی و زینب ساسانیان دو رکابزن 
مسابقه  رساندن  پایان  به  موفق  ایران  دیگر 
نشدند. به این ترتیب مسابقات به پایان رسید 
و سهم ایران در این رقابتها تنها کسب 2 مدال 
حسین  امیر  و  خانلو  گنج  محمد  توسط  برنز 
و  امید  رده  جاده  استقامت  در  جمشیدیان 

جوانان بود.
رکابزنان در مسیری به مسافت 7٦.8 کیلومتر 

به رقابت پرداختند.

خبرخبر

گفت:  آسیا  سواری  دوچرخه  برنز  مدال  دارنده 
تاکنون انتظاراتی که از خودم داشتم را برآورده 
کردم و به نظرم نتیجه خوبی در مسابقات پیست 
و جاده قهرمانی آسیا گرفتم اما برای پیشرفت، 

حمایت کردن الزم است.
امیر حسین جمشیدیان درباره ی عملکرد خود 
در مسابقات دوچرخه سواری جاده قهرمانی آسیا 
بیان کرد: مسیر مسابقه خیلی تکنیکی بود. به 
نظرم مسابقات سال  گذشته با وجود اینکه قبل 
از المپیک برگزار شد اما به اندازه مسابقات سال 
2017 سنگین نبود. شرایط مسابقه به گونه ای 
بود که از کیلومتر 5 من  و دو رکابزن قزاق از 

گروه جدا شدیم و با هم رقابت کردیم.
او افزود: البته بدشانسی هایی نیز آوردم به طوری 
که خودرو دوچرخه ام فراهم نشد و نتوانستم قبل 
کنم. همین موضوع  آغاز مسابقه خوب گرم  از 

باعث شد خیلی به من فشار وارد شود.
دارنده مدال برنز آسیا در پاسخ به این پرسش 
هم  انفرادی  تریل  تایم  در  نمی داد  ترجیح  که 
رکاب بزند، تصریح کرد: دوست داشتم در تایم 
تریل رکاب بزنم. در مسابقات آینده هم برای این 

ماده تالش خواهم کرد. در ایران  برای مسابقه 
انتخابی تیم ملی سرما خوردم، کادر فنی تصمیم 
گرفت به نفرات دیگر هم میدان دهد. در ایران به 
جای اینکه فکرمان بر روی مسابقه باشد بر روی 

انتخابی است.
او در مورد رکابزنان قزاقستان که نمایش خوبی 
داشتند، گفت:  به هر حال باید کار تیمی انجام 

که  چرا  بود  دست  یک  هم  قزاقستان  تیم  داد. 
مسابقات زیادی با هم بودند اما نفرات ما با هم 

در مسابقه ای شرکت نکرده بودند.
این پرسش که چقدر  به  پاسخ  جمشیدیان در 
از عملکردش در مسابقات قهرمانی آسیا راضی 
تا  را  داشتم  از خودم  که  انتظاری  گفت:  است، 
حدودی بر آورده کردم. البته من هیچ موقع راجع 

به مدال تصمیم نگرفتم بلکه فقط می خواهم پس 
از مسابقه بگویم خدا را شکر خوب رکاب زدم. در 
مسابقات قهرمانی پیست و جاده قهرمانی آسیا 
3 مدال طال، نقره و برنز و یک مقام چهارم را به 

دست آوردم به نظر می رسد نتیجه خوبی باشد.
رکابزن ملی پوش ایران در مورد اینکه برای حفظ 
استعدادی مانند او چه اقداماتی باید انجام شود، 
 . است  پیشرفت حمایت الزم  برای  تاکید کرد: 
حاال اگر من استعداد هم داشته باشم اما حمایت 
نباشد نمی توان کاری از پیش برد. باید حمایت و 
اردوهای خارجی باشد و همه چیز دست به دست 
هم دهد تا یک ورزشکار با استعداد به هدفش 
برسد. هدف یک دوچرخه سوار از مبتدی گرفته 
تا حرفه ای این است که در تور های جهانی ، 
بازی های آسیایی  و المپیک رکاب بزند. من نیز 
این اهداف را دارم امیدوارم که به آنها دست یابم.

از  که  انتظاراتی  تاکنون  را شکر  افزود: خدا  او   
خودم داشتم را برآورده کردم و کاری انجام دادم 
تا  بقیه هم به من اعتماد کنند که اگر ماده ای را 
انتخاب می کنند تا در آن رکاب بزنم بقیه نگویند 

چرا امیر حسین را انتخاب کرده اند.

جمشیدیان: برای پیشرفت، باید حمایت شوم

جدال  یک  از  پس  چین  از  تان«  »شونگیی 
سخت و فشرده طی 21 روز، عنوان قهرمانی 
چهلمین دوره رقابت های شطرنج زنان جهان 

در تهران را از آن خود کرد.
  2052 المللی  بین  درجه  با  چین  از  »تان« 
دیروز در حساس ترین دیدار از مرحله فینال 
تهران  در  جهان  زنان  شطرنج  های  رقابت 
برابر »آنا موزیچوک« شطرنج باز اروپایی قرار 
گرفت و با کسب پیروزی در دیدار تکمیلی و 

با 3.5 امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد.
کنترل  با  سریع  بازی  دو  در  بازیکن  دو  این 
مساوی  10ثانیه  اضافه  به  25دقیقه  زمان 
کنترل  با  سریع  بازی  دو  در  تان  اما  کردند، 
با شکست  اضافه 10ثانیه  به  زمان 10دقیقه 

حریف اوکراینی پیروز میدان شد.
چین با این نتیجه، تعداد قهرمانی های خود 
را در رقابت های شطرنج قهرمانی زنان جهان 

به 12 رساند.
آنا 27 ساله با درجه بین المللی 25٦9 مانند 
بار به فینال این  شونگیی که برای نخستین 
رقابت ها راه یافته است، با 2 تساوی، یک و 
یک پیروزی در چهار دیدار نخست از مرحله 
ناکامی  با  امروز  بود،  امتیازی شده  فینال دو 
در دیدار تکمیلی به نایب قهرمانی اکتفا کرد.
ماریا مازیچوک خواهر آنا در دوره قبلی این 

رقابت ها در اوکراین نایب قهرمان شده بود.
تجربیات  از  استفاده  با  ها  رقابت  این  در  آنا 
دوره  چهلمین  دوم  سکوی  بر  توانست  ماریا 

شطرنج قهرمانی زنان جهان قرار بایستد.
 450 مجموع  در  ها  رقابت  از  دوره  این  در 
کننده  شرکت  بازان  شطرنج  به  دالر  هزار 
پاداش داده می شود. قهرمان و نایب قهرمان 
دالر  هزار   30 و   ٦0 ترتیب  به  مسابقات 

دریافت می کند.
زنان جهان که  قهرمانی  رقابت های شطرنج 
به میزبانی اوکراین برگزار شد، »هویفان« از 
چین قهرمان و» ماریا موزیچوک« خواهر آنا 

نایب قهرمان شدند.
این رقابت ها که از 22 بهمن ماه و با حضور 
آغاز  برتر جهان در تهران  باز زن  ٦3شطرنج 
عنوان  به  تان  معرفی  با  دیروز  است،  شده 
شانزدهمین قهرمان شطرنج زنان به کار خود 

پایان داد.
کشورمان  نماینده شطرنج  سه  این،  از  پیش 
در  آسیا  زنان  قهرمان  پور«  حجازی  »میترا 
الشریعه«  خادم  سادات  »سارا   ،2015 سال 
»آتوسا  و  شطرنج  المللی  بین  استاد 
دور  در  بانوان  بزرگ  استاد  پورکاشیان« 
ها حذف شده  رقابت  این  گردونه  از  نخست 

بودند.

چین فاتح رقابتهای شطرنج قهرمانی زنان جهان 
در تهران 

تیم ملی الف زیر 21 سال والیبال ساحلی ایران 
در دیدار مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی آسیا 
موفق به شکست استرالیا شد تا ضمن صعود به 
چهار جمع تیم برتر این رقابت ها، سهمیه رقابت 

های جهانی را نیز به دست آورد.
رقابت های والیبال ساحلی قهرمانی مردان زیر 
21 سال آسیا و انتخابی جهان از روز پنج شنبه 
در شهر »روی ات« کشور تایلند آغاز شده است.

علیرضا  و  فیروزپور  )جواد  ایران  الف  ملی  تیم 
به جمع  عمان  با شکست  دیروز  که  آقاجانی( 
در  کرد،  ها صعود  رقابت  این  برتر  تیم  هشت 
مرحله یک چهارم نهایی با امتیازهای 21 بر 17 و 
22 بر 20 تیم قدرتمند استرالیا را شکست داد و 
به جمع چهار تیم برتر این رقابت ها صعود کرد. 

با این پیروزی و صعود به  ایران  الف  تیم ملی 

مرحله نیمه نهایی و قرار گرفتن در جمع چهار 
تیم برتر آسیا، سهمیه بازی های جهانی را نیز 
به دست آورد. در دیگر مسابقه این مرحله نیز 
تایلند موفق به شکست چین شد و به مرحله نیمه 
نهایی صعود کرد. تیم ملی ب زیر 21 سال والیبال 
ساحلی ایران در دور مقدماتی این رقابت ها با 

پذیرش دو شکست از دور مسابقات حذف شد.
آرش رامسری به عنوان سرمربی و کامران ذوقی 
به عنوان سرپرست تیم های ایران را در این رقابت 
ها همراهی می کنند. رقابت های قهرمانی زیر 21 
سال ساحلی آسیا حکم انتخابی جهان را دارد و 
پنج تیم سهمیه رقابت های قهرمانی جهان کسب 
می کنند که یک سهمیه به کشور میزبان )تایلند( 
و چهار سهمیه دیگر به تیم های اول تا چهارم این 

رقابت ها تعلق می گیرد.

صعود تیم ملی والیبال ساحلی
به رقابت های جهانی
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برگزاری جشنواره کتابخوانی 
در ماسوله

فرماندار فومن گفت: باید از تمام ظرفیت ها 
برد.  بهره  کتابخوانی  ترویج  راستای  در 
دکتر حسین اسماعیل پور در جلسه انجمن 
کتابخانه های عمومی فومن که در کتابخانه 
اظهار  شد،  برگزار  شهرستان  این  عمومی 
سوابق  از  فومن  اینکه  به  توجه  با  کرد: 
علمی،  مذهبی،  حوزه های  در  درخشانی 
عضویت  سرانه  است  و...برخوردار  فرهنگی 
در کتابخانه های فومن با توجه به آمارهای 

اعالم شده مورد قبول نیست.
 وی با بیان اینکه شهرستان فومن در بحث 
کتابخانه و کتابخوانی از نظر کمیت و کیفیت 
دارای جایگاه مطلوبی نمی باشد، افزود: تمام 
سعی مان افزایش بودجه کتابخانه های فومن 
اسماعیل پور  بود.  خواهد  آینده  سال  در 
به  فومن  کتابخانه  انتقال  پیشنهاد  به 
و  اشاره  آن  کردن  مستقل  و  شهر  پارک 
خاطرنشان کرد: در صورت انتقال کتابخانه 
تجهیز  نیازمند  ساختمان  شهر،  پارک  به 
کتابخوانی  برگزاری جشنواره  به  است. وی 
در ماسوله اشاره کرد و گفت: باید از تمام 
برد.  بهره  ترویج کتابخوانی  برای  ظرفیت ها 
ظرفیت  از  استفاده  لزوم  بر  اسماعیل پور 
و  تاکید  فومن  در  کتابخانه ساز  خیرین 
خیرین  ظرفیت  از  استفاده  با  کرد:  تصریح 
ساخت  در  موثری  گام های  می توان 
فرهنگ  ترویج  و  توسعه  و  کتابخانه ها 
در  اینکه  بیان  با  وی  برداشت.  کتابخوانی 
شهرستان  نویسندگان  از  حمایت  راستای 
نوشته  فومن  خصوص  در  که  کتابی  هر 
شود  تایید  کارشناسان  از  تیمی  توسط  و 
فرمانداری  عهده  بر  آن  چاپ  هزینه 
فرهنگ  است  الزم  کرد:  ابراز  بود،  خواهد 

یابد.  کتابخوانی در شهرستان گسترش 
دستگاه هایی  مهم  این  به  رسیدن  برای 
و  فرهنگ  اداره  اسالمی،  تبلیغات  چون 

اثرگذار می باشند.  ارشاد دارای نقشی 
طرح  بر  ضمن  پایان  در  فومن  فرماندار 
شریعت  و  مذهب  حوزه  در  سوال  ٦1هزار 
در  علمیه  حوزه های  در  جوانان  توسط 
کرد:  ابراز  و  اشاره  هجرت  طرح  قالب 
نیاز  کتابخوانی  و  کتاب  فرهنگ  ترویج 
جامعه  نیازهای  باید  است.  جامعه  امروز 
جامعه  نیازهای  به  پاسخ  در  و  شناخت  را 

نگاشت.       مطلب 

دامپینگ فوالد یک اتهام واهی
 اصفهان- ایران در حالی متهم به دامپینگ در بازار جهانی فوالد شده که 
رئیس هیات عامل ایمیدرو با رد این اتهام، می گوید؛ برخی به دلیل اینکه 

نگران از دست دادن بازار خود هستند، چنین اتهامی به ایران زده اند.
 مهدی کرباسیان با بیان اینکه متاسفانه برخی نگران بازاری هستند که 
ایران به دست آورده است، اظهار داشت: ایران سال گذشته 4 میلیون تن 
صادرات فوالد داشته است و امسال رکورد سال گذشته را شکسته است؛ 
بنابراین یکسری به دلیل اینکه بازار خود را از دست می دهند و از سویی 
دیگر رکود هم بر بازار جهانی حاکم است، این بحث ها را طرح کرده اند.

 در دو سال گذشته صادرات صنعت فوالد کشور افزایش یافته و ایران 
جایگاه مناسبی در بازارهای صادراتی به دست آورده است، اما همین 
موضوع دستمایه برخی کشورها شده تا بر علیه ایران اقداماتی را انجام 
دهند.براین اساس، به تازگی اتحادیه اروپا، ایران را متهم به دامپینگ در 
بازار فوالد کرده است.دامپینگ از کلمه Dump به معنای ارزان فروختن، 
قیمت شکستن و بازار شکستن گرفته شده و در اصطالح، عبارت است از 
فروش یک کاال در یک بازار خارجی با قیمتی کمتر از هزینه نهائی تولید 
آن کاال در کشور فروشنده، به منظور کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه 

کنندگان همان کاال.
 در همین ارتباط، مهدی کرباسیان با بیان اینکه ما چنین موضوعی را 
قبول نداریم، افزود: این موضوع در خصوص یک محصول خاص مطرح 
شده است در حالیکه این صادرات براساس ضوابط بین المللی به اروپا 
انجام شده است. رئیس هیات عامل ایمیدرو با اعالم اینکه متاسفانه برخی 
نگران بازاری هستند که ایران به دست آورده است، اظهار داشت: ایران 
سال گذشته 4 میلیون تن صادرات فوالد داشته است و امسال رکورد سال 
گذشته را شکسته است. بنابراین یکسری به دلیل اینکه بازار خود را از 
دست می دهند و از سویی دیگر رکود هم بر بازار جهانی حاکم است، این 
بحث ها را طرح کرده اند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
ماباید در داخل کشور توجه داشته باشیم که به این بحث ها دامن نزنیم.

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل:

بهای گاز مصرفی در استان اردبیل افزایش نیافته است
 مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل گفت: بهای گاز مصرفی افزایش 

نیافته ولی مصرف گاز در این استان 20 درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار پیام زمان از استان اردبیل؛ مهندس فیروز خدایی افزود: 
با توجه به افزایش شدت سرما در پاییز و زمستان امسال میزان مصرف 
سوخت گاز طبیعی در این استان در مقایسه با فصول سرد سال گذشته 
افزایش یافته و بر خالف افکار عمومی نرخ گاز نسبت به سال گذشته هیچ 

افزایشی ندارد.
او گفت: افزایش مصرف گاز بدلیل سردی هوا موجب درج رقم های 
درشت در فیش های مصرفی گاز مشترکین شده و بیشتر مردم را به این 

فکر واداشته که نرخ گاز چند برابر شده است.
وی با توصیه به مردم استان اردبیل برای صرفه جویی در مصرف گاز 
و استفاده بهتر از این نعمت خدادادی اظهار کرد: در حال حاضر هیچ 
مشکلی در تامین گاز مصرفی مردم وجود نداشته و به جز گاز 2 روستای 
میانرودان و لرد خلخال که به علت یخ زدگی لوله ، گاز چند روز قطع شد 

هیچ قطعی و یا افت فشار گاز در استان گزارش نشد.
اهالی 2٦ شهر به همراه 870 روستای استان اردبیل که 83 درصد از 
جمعیت کل استان را تشکیل می دهند از گاز طبیعی برخوردار هستند و 
با پایان عملیات اجرایی پروژه های گازرسانی به 2٦7 روستا تا پایان سال 

جاری این میزان به 98 درصد کل جمعیت استان ارتقا خواهد یافت.

خبر خبر

ملي  شرکت  ستاد  معین  گروه  اعضاء 
عملکرد  ایران،  نفتي  هاي  فرآورده  پخش 
عملیاتي  و  ستادي  مختلف  واحدهاي 

منطقه البرز را مطلوب ارزیابي کردند.
به نقل از روابط عمومي شرکت ملي پخش 
اعضاء  البرز،  منطقه  نفتي  هاي  فرآورده 
هاي  مدیریت  نمایندگان  و  معین  گروه 
هاي  فرآورده  پخش  ملي  شرکت  ستادي 
منطقه  در  روزه  دو  حضور  با  ایران  نفتي 
و  ستادي  واحدهاي  به  مراجعه  و  البرز 
دولتي،  شهید  نفت  انبار  شامل  عملیاتي 
نساء(،  و  ساوجبالغ  )مرکزي،  نواحي 
اداري،  امور  امورمالي،  بازرگاني،  معاونت 
CNG، کنترل  سامانه هوشمند سوخت، 
اقدامات  و  عملکرد  نزدیک  از  نظارت  و 
قرار  ارزیابي  و  بررسي  مورد  را  واحدها 

دادند. 
ابراهیم توسلي مدیر منطقه البرز در جلسه 
معین  گروه  بازدید  نتایج  بندي  جمع 

نفتي  هاي  فرآورده  پخش  ملي  شرکت 
ایران از منطقه البرز گفت: این منطقه به 
توانمند  نیروهاي  داشتن  اختیار  در  دلیل 
بوده  ترین مناطق 37 گانه  از موفق  یکي 
و حضور گروه معین در مناطق بسیار مؤثر 

است. 
پیشنهادهاي  و  رهنمودها  افزود:  وي 
دریافت شده از اعضاء گروه معین همواره 
بهبود  راستاي  در  منطقه  اقدامات  محور 
شرکت  اهداف  تحقق  و  موجود  وضعیت 

مي باشد.
گروه  بازدید  نتایج  بندي  جمع  جلسه  در 
هاي  فرآورده  پخش  ملي  شرکت  معین 
نمایندگان  البرز،  منطقه  از  ایران  نفتي 
استماع  از  پس  ستادي  هاي  مدیریت 
منطقه  مشکالت  و  مسائل  ها،  چالش 
مختلف  هاي  واحد  عملکرد  بررسي  نتایج 

و  رهنمودهاي الزم را بیان کردند.
پورزاد رییس گروه معین ستاد از تالش و 

البرز  منطقه  کارکنان  و  مدیریت  زحمات 
جمله  از  مواردي  انجام  بر  و  کرد  تقدیر 
نیروهاي  بویژه  کارکنان  مستمر  آموزش 
اطالعیه  بازخواني  پیمانکاري،  و  قراردادي 
مناطق  با  تعامل  ها،  دستورالعمل  و  ها 
و  تجربه  تبادل  و  انتقال  براي  همجوار 
دانش، مدیریت و دقت در تخصیص سهمیه 
مصرف کنندگان، بهسازي زیرساخت انبار 

نفت شهید دولتي تأکید داشت.  
گروه معین ستاد متشکل از نمایندگاني از 
مدیریت هاي عملیات، مالي، منابع انساني، 
سامانه هوشمند، CNG  ، مهندسي طرح 
توزیع و کمیسیون  تأمین و  بازرگاني،  ها، 
مناقصات در روزهاي هفتم و هشتم اسفند 
بازدید  البرز  منطقه  از  جاري  سال  ماه 

کردند.

بازدید گروه معین شرکت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي ایران از منطقه البرز

معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی چهارمحال 
و بختیاری از کاهش 19 درصدی بارش ها در 

استان نسبت به میانگین بلند مدت خبر داد. 
مهرداد قطره  با اشاره به اینکه متوسط بارش های 
استان در سال گذشته 311 میلی متر بوده است، 
اظهار کرد: در سال جاری متوسط بارش ها در 
سطح استان 340 میلی متر بوده که نسبت به 
میانگین بلندمدت دوره مشابه 19 درصد کاهش 
بارندگی و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9 
افزود: در حال  افزایش یافته است. وی  درصد 
ارتفاع برف در شهرستان کوهرنگ 35  حاضر 
سانتی متر است در حالی که بایستی ارتفاع برف 

در این شهرستان به یک متر می رسید. 

در  بارندگی  کاهش  بیشترین  گفت:  قطره 
کاهش  درصد   38 با  اردل  شهرستان های 
لردگان  کاهش،  درصد  بارندگی، شهرکرد 10 
12 درصد کاهش، کوهرنگ با 2 درصد کاهش 
کاهش  درصد   33 با  مال خلیفه  و  بارندگی 
درصد  سه  با  بروجن  شهرستان  و  بارندگی 
بلندمدت  به میانگین  بارندگی نسبت  افزایش 
بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص داده 
هواشناسی  پیش بینی  و  توسعه  معاون  است. 
بارش ها در  استان خاطرنشان کرد: متاسفانه 
سطح استان جبران کننده کمبود بارش ها نبوده 
و امسال نهمین سال خشکسالی را پشت سر 

خواهیم گذاشت.

کاهش 19 درصدی بارندگی در چهارمحال و بختیاری

سرپرست اداره کل کمیته امداد حضرت امام )ره(
استان مرکزی گفت: 700 میلیارد ریال در حوزه 
خدمات مختلف و به صورت تسهیالت بالعوض و 
کمک خیران برای مددجویان این نهاد حمایتی 

در سال جاری صرف شد.
ویژه جشن  خبری  نشست  در  بهرامی  عدالت 
ریال  میلیارد   480 افزود:  اراک  در  نیکوکاری 
کمک بالعوض و 220 میلیارد ریال نیز در قالب 
تسهیالت اعتباری در سال جاری به مددجویان 

نیازمند پرداخت شده است.
وی اظهار کرد: کمک خیران استان مرکزی نیز 
به این نهاد حمایتی در سال جاری 2٦0 میلیارد 
ریال بوده است. سرپرست اداره کل کمیته امداد 
امام خمینی )ره( استان مرکزی بیان کرد: کمک 
های  مناسبت  در  رهبری  معظم  مقام  های 
مختلف، اعتبارات دولتی در قالب الیحه بودجه و 
کمک مجتمع های اقتصادی از دیگر منابع تامین 
اعتبار در حوزه خدمات به مددجویان امداد در 

استان بوده است.
سرپرست اداره کل کمیته امداد حضرت امام )ره( 
استان مرکزی عنوان کرد: کمیته امداد این استان 
ظرفیت خوبی با توجه به جایگاه صنعت و سبقه 
غنی فرهنگی در کمک به نیازمندان دارد که با 
بستر سازی می توان ضریب افزایش رشد در این 

حوزه را شاهد بود.
بهرامی افزود: هرساله 10 درصد از خانواده های 

تحت پوشش خدمات کمیته امداد امام استان 
مرکزی توانمند می شوند و از جرگه حمایتی 

امداد در استان بیرون می روند.
ورود  بین  توازنی  و  تناسب  کرد:  اظهار  وی 
خانوارهای نیازمند برای استفاده از خدمات کمیته 
ولی  ندارد  وجود  خروجی  خانوارهای  شمار  و 

همواره ورودی ها بیشتر است.
کمیته  کل  اداره  سالمت  و  حمایت  معاون 
امداد امام )ره( استان مرکزی عنوان کرد: 110 
مددکار این نهاد حمایتی راهبری امور مددجویان 
رابرعهده دارند. مجید مشهدی افزود: پرداخت 
مستمری، حقوق و معیشت به 37 هزار خانوار 
تحت پوشش، کمک هزینه تحصیلی به 925 
دانشجو، تهیه پوشاک و نوشت افزار به پنج هزار 
و 200 دانش آموز، کمک هزینه اجاره مسکن 
به 850 خانوار، توزیع یک هزار و 700 جهیزیه، 
تهیه 150 دستگاه بخاری، 2 هزار و 870 فقره 
تسهیالت بانکی، تامین رژیم غذایی برای 400 
به  شده  ارایه  خدمات  جمله  از  خاص  بیمار 

مددجویان کمیته امداد استان مرکزی است.
اظهار کرد: پنج هزار خانوار تحت پوشش  وی 
کمیته امداد امام این استان از بیمه اجتماعی با 

پرداخت حق بیمه بهره مند می شود.
مشهدی افزود: یک هزار و 500 کودک زیر پنج 
سال هرماه کاال غیرنقدی برای رفع سوء تغذیه 

دریافت می کند.

۷00میلیارد ریال برای مددجویان کمیته امداد استان 
مرکزی صرف شد

متن آگهی 

خواهان آقای رحیم قربان پور و اسماعیل قربان پور دادخواستی بطرفیت خوانده 
های  دادگاه  تقدیم  معامله  فسخ  بخواسته  اله  فرج  فرزند  مرادی  خان  محمد 
دادگاه  ششم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم  انقالب  و  عمومی 
عمومی حقوقی خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده 
ثبت    950998٦٦9010041٦ کالسه  به  و  ارجاع  اجتماعی  تامین  روبروی 
گردیده که وقت رسیدگی آن 139٦/1/29 ساعت10:00 تعیین شده است به 
 73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت 
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. 

متن آگهی 
خواهان ایرج قهرمانی نژاد به طرفیت پیام کاکاوند به خواسته مطالبه وجه چک 
نموده که  آباد  تقدیم دادگاه های عمومی حقوقی شهرستان خرم  دادخواستی 
واقع  آباد  خرم  شهرستان  اختالف  حل  شورای   1٦ شعبه  به  رسیدگی  جهت 
کارخانه  )خیابان جنب  گرشاسبی  خیابان شهید  مطهری  خیابان  آباد  در خرم 
ثبت گردیده است که وقت  به کالسه 950998٦٦5٦٦00225  و  ارجاع   ) یخ 
رسیدگی آن به تاریخ 139٦/01/21 ساعت 09:00 صبح تعیین گردیده است 
و مفاد دادخواست بدین شرح اعالم می گردد که خواهان تقاضای مطالبه مبلغ 
15/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 9001/008534 با احتساب 
المکان بودن خوانده و  کلیه خسارات دادرسی را داشته است به علت مجهول 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 16 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد – فریده 
نصرت پور. 

آگهی قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
به  نظر  ساری  شهرستان  حوزه  رسمی  سند  فاقد 
دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
مصوب  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی 
1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیات موضوع 
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
ساری مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض 
اطالع  جهت  گردیده  صادر  الزم  رای  و  محرز  آنان 

عموم به شرح ذیل آگهی می گردد 
سنگریزه  و  گلچین  قریه  در  واقع  متقاضی  امالک 

پالک 3390 اصلی بخش یک 
به  نسبت  کالئی  پهنه  علوی  قاسم  سید  آقای 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 

2٦0 متر مربع با کسر سهم وقف 
پالک  پی  سوماکیله  قریه  در  واقع  متقاضی  امالک 

3422 اصلی بخش یک 
خانم صغری عربی میانرودی نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 33٦ متر مربع 
پالک  سرخکال  قریه  در  واقع  متقاضی  امالک 

3439اصلی بخش یک 
خانم فاطمه معصومی کردخیلی نسبت به ششدانگ 
بمساحت 77/15  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 

متر مربع 
پالک  افشان  گل  قریه  در  واقع  متقاضی  امالک 

3449اصلی بخش یک 
یک  به ششدانگ  نسبت  راد  گلستانی  محمد  آقای 
قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 1٦0 متر مربع 
امالک متقاضی واقع در قریه میانرود مال دسته پالک 

3454اصلی بخش یک 
به ششدانگ  آبادی نسبت  رقیه نصیری خرم  خانم 
یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 112 متر 

مربع  کسر سهم وقف 
امالک متقاضی واقع در قریه آلوکنده پالک 1 اصلی 

بخش 2 
آقای یحیی شمیرانی مطلق نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 248/70 متر 

مربع با کسر سهم وقف 
امالک متقاضی واقع در قریه قرق پالک 31 اصلی 

بخش 2 
آقای جمشید آرامش نسبت به ششدانگ یک قطعه 

زمین با بنای احداثی بمساحت 121/٦0متر مربع 
امالک متقاضی واقع در قریه دروار پالک 88 اصلی 

بخش 3
به  نسبت  سنگتراشانی  رحیمی  محمد  سید  آقای 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 

1879/35متر مربع 
 142 باالدزاءپالک  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

اصلی بخش 3 
خانم معصومه مهاجر نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی بمساحت 1٦٦9/35 متر مربع 
آقای افشین فرجی رستاقی نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 104 متر مربع 
امالک متقاضیان واقع در قریه دزاء پالک 143 اصلی 

بخش 3 
یک  ششدانگ  به  نسبت  جعفری  اصغر  علی  آقای 
بمساحت 148/55متر  احداثی  بنای  با  قطعه زمین 
به  نسبت  سواسری  زاده  عباس  طیب  آقای  مربع 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 

258/80 متر مربع 
امالک متقاضی واقع در قریه پل گردن پالک 144 

اصلی بخش 3 
آقای محسن رسپنا  از پالک 1584 فرعی  قسمتی 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
بمساحت 97/25 متر مربع خریداری مع الواسطه از 

آقای اسماعیل و قلی فخر اوران مالکین رسمی 
اصلی  نومل پالک 2  قریه  در  واقع  متقاضی  امالک 

بخش 4 
قسمتی از پالک 2280 فرعی آقای حسن خیر خواه 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
بمساحت 2٦4/85 متر مربع خریداری مع الواسطه از 

آقای ابراهیم فالح پهنه کالئی مالک رسمی 
امالک متقاضی واقع در قریه آزاد گله پالک 3 اصلی 

بخش 4 
آقای عزت اله مرادی نسبت به ششدانگ یک قطعه 

زمین با بنای احداثی بمساحت 149/25 متر مربع
امالک متقاضی واقع در قریه کاسگر محله پالک 2 

اصلی بخش 5 
به ششدانگ  آبادی نسبت  خانم منیره رضائی فرح 
یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 70/11٦ 

متر مربع
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
و  رسمی  فاقد سند  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی 
ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت 
محلی  روزنامه  این  طریق  از  روز   15 فاصله  به 
ها  روستا  در  و  منتشر  ها  در شهر  االنتشار  کثیر  و 
رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید 
به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف 
و  نماید  دادگاه عمومی محل  به  دادخواست  تقدیم 
گواهی تقدیم  دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره 
و  نماید  می  مالکیت  سند  صدور  به  مبادرت  ثبت 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیست بدیهی است برابر ماده 13 آیین نامه مذکور 
در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبت 
پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم 
اولین  را در  نامه حاوی تحدید حدود مراتب  اظهار 
آگهی نوبتی و تحدید به صورت همزمان به اطالع 
عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید 
حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید م. 

الف 9509519)تعداد کلمه 883(
انتشار  تاریخ  اول 1395/11/2٦  نوبت  انتشار  تاریخ 

نوبت دوم 1395/12/14
مهدی داودی رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
ساری

متن آگهی 

دایر  اتهام  به  بابا  علی  فرزند  بیگی  یحیی  بابک  متهم  علیه  شکایتی  شاکی 
آباد  های عمومی شهرستان خرم  دادگاه  تقدیم  تعزیری  در سرقت  برمشارکت 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10٦ دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )10٦ 
جزایی سابق ( واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی 
که  گردیده  ثبت  به کالسه 950998٦٦1310043٦  و  ارجاع  اجتماعی  تامین 
وقت رسیدگی آن 139٦/1/23 ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن متهم  بابک یحیی بیگی و درخواست شاکی و به تجویز ماده 344  
قانون آئین دادرسی دادگاه  کیفری مصوب 1392 و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهمین پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود به دادگاه 

ارائه دهند  و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند. 
منشی شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )106 جزایی سابق ( – کیومرث 
توحیدی فر 

دادنامه
پرونده کالسه 95099884٦0300990 شعبه 1دادگاه عمومی حقوقی جوانرود تصمیم 

نهایی شماره 95099784٦0301331
خواهان : آقای لطیف هاشمی فرزندنصرالدین  باوکالت آقای سروش تنهائی فرزند 

میراحمد به نشانی کرمانشاه-جوانرود خ قاضی روبروی دادگستری 
خوانده  : خانم بیان حسین برخبارانی به نشانی : مجهوالمکان 

خواسته : تجویز ازدواج مجدد
رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقا سروش تنهایی فرزند میراحمد با وکالت از آقای لطیف 
هاشمی فرزند نصرالدین به طرفیت خانم بیان حسینی برخبارانی فرزند صدرالدین 
بخواسته صدور حکم به اجازه یک نوبت ازدواج مجدد وخواهان بشرح دادخواست 
تقدیمی مدعی بوده است بموجب سند نکاحیه استنادی به شماره ترتیب 12٦ ثبت 
دفترازدواج شماره 119 حوزه ثبتی جوانرود خوانده همسر شرعی وقانونی اینجاب می 
باشد مدتی است زندگی مشترک را ترک نموده وحاضر به تمکین نمیباشد و دادنامه 
شماره 1049-95 حکایت از عدم تمکین خوانده را دارد تقاضای رسیدگی بشرح 
خواسته را داشته است دادگاه بنابر مراتب مرقوم ومالحظه رونوشت تصدیق شده اوراق 
استنادی خواهان که جملگی حکایت از صحت ادعای خواهان را دارد واینکه خوانده با 
ابالغ قانونی اخطاریه در جلسه دادرسی حاضر نشده ودلیلی در رد خواسته خواهان ارائه 
ننموده است لهذا خواسته خواهان وارد وثابت است ومستند به ماده 1٦ قانون حمایت 
خانواده حکم به تجویز یک نوبت ازدواج دیگر در حق خواهان صادر واعالم می گردد 
رای صادره غیابی محسوب وظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه می باشد و با انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در 

محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه می باشد  
رئیس شعبه اول  دادگاه عمومی)حقوقی( جوانرود –خسرو آبادی 

رونوشت برابر با اصل  اداریست مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( جوانرود- مالح 

آگهی ابالغ وقت جلسه 

بدینوسیله به آقای محمود محمدیان مجهول المکان که حسب شکایت  ابراهیم 
ابراهیمی و شماره پرونده 95102٦ دادگستری بهارستان متهم است به تغییر 
غیر مجاز کاربری اراضی زراعی اعالم میگردد پرونده وی به شعبه 103 کیفری  
2 ارجاع وقت رسیدگی برای مورخ 9٦/3/٦ ساعت 10 تعیین گردیده لذا مراتب 
وفق ماده 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
در این روزنامه آگهی تا نامبرده در جلسه دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید در 

صورت عدم حضور دادگاه وفق قانون غیابا رای خواهد داد. م/الف 2708
مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه  عمومی جزایی بهارستان

برگ اجراییه 
مشخصات محکوم له 

سکینه گرجی پور نشانی محل اقامت بابل – جاده گنج افروز کوچه جمال شاهد 
15 جنب مرغ فروشی منزل استجاری 

مشخصات محکوم علیه 
حسین روشن نشانی محل اقامت مجهول المکان 

اختالف  حل  شورای  هفتم  شعبه   95/7/24 تاریخ   72٦ شماره  رای  بموجب 
ریال   1٦0/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  شهرستان 
ی  هزینه  بانضمام   95/4/1 مورخه   980707 بشماره  سفته  فقره  یک  باستناد 
از تاریخ تقدیم دادخواست به تاریخ 95/4/23  دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
لغایت اجرای حکم طبق شاخص تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر اعالم 

می نماید 
مدیر دفتر شعبه هفتم شورای حل اختالف بابل 

دادنامه
گلستان-   نشانی  به  هوشنگ  فرزند  آذر  غفاری  دلیر  سمیرا  خانم   : شاکی 

یکم یاس  یاس-  میدان 
یاس  یاس-  میدان  گلستان-   نشانی  به  احمدی  مینا  خانم   .1 متهمین:

یکم
بوستان   – کریم  رباط  تهران-  نشانی  به  محمدیان  سعید  آقای   .2

 .2         ) زنا  از  غیر   ( منافی عفت  یا عمل  نامشروع  رابطه   .1 ها:  اتهام 
طالجات   بردن 

رای دادگاه
متولد  هوشنگ  فرزند  آذر  غفاری  دلیری  سمیرا  خانم  شکایت  در خصوص 
ی  رابطه  بر  دائر  احمدی  مینا  خانم  و  محمدی  سعید  همسرش  علیه   ٦8
دادگاه  نظر  مورد  تحقیقات  انجام  از  قبل  شاکیه  اینکه  به  نظر  نامشروع 
عدم  لحاظ  به  دادگاه  نموده  اعالم  را  خود  شرط  و  قید  بدون  رضایت 
کیفری  دادرسی  آئین  قانون   340 ماده  به  مستندا  اثباتی  ادله  کفایت 
پس  روز  بیست  ظرف  صادره  رای  میدارد.  اعالم  و  صادر  تعقیب  منع  قرار 
استان  نظر  تجدید  محترم  محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  ابالغ  از 

. باشد  می  تهران 
 م/الف 2٦98 

فتحی  احمد   – بهارستان  شهرستان  دادگستری   )  2 کیفری   (  104 شعبه  رئیس 

آگهی ابالغ
 اجرائیه کالسه1/ 139504015097000102

بدینوسیله به 1-آقای مجتبی شوهانی فرزند ططر به شماره ملی 4500895248و 
ملی  شماره  به  فرهاد  فرزند  مهدوی  نظر   -2 )بدهکار(   399 شناسنامه  شماره 
4500٦09792 و شماره شناسنامه 833  )ضامن( 3- صباح ملکی فرزند اشکار 
به شماره ملی 45002٦4590 و شماره شناسنامه 234 )ضامن( پرونده اجرایی 
اداره پست  ابالغ  برابر گزارش مامور  کالسه1/ 139504015097000102 که 
جهت ابالغ اوراق اجرائی مورد شناسایی واقع نگردیده است ابالغ می گردد که 
برابر قرار داد شماره 54782 مورخ 1387/09/11 بین مجتبی شوهانی و بانک 
ملی شعبه بلوار شهید بهشتی ایالم مبلغ 457/000/000 ریال )چهارصد و پنجاه 
و هفت میلیون ریال( تا تاریخ 1395/02/25 و از /ان تاریخ تا روز تسویه برابر 
مقررات بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور 
اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء 
مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشماابالغ 
می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط 
یک نوبت یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و منتشر می گردد ظرف مدت 
ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهی 

دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات شما تعقیب خواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ایالم – هوشنگ بابایی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  عمرانی  آقای  شکایت  که حسب  فرزند  سروری  التفات  متهم  به  بدینوسیله 
اتهام کالهبرداری تحت تعقیب این دادگاه می باشد وفق ماده 344 قانون آئیین 
دادرسی کیفری ابالغ می شود که در وقت رسیدگی 9٦/1/1٦ روز چهارشنبه 
راس ساعت 9 صبح جهت تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع احتمالی در این دادگاه 

حاضر و از خود دفاع نماید. م الف:950745        
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو بهشهر

مفقودی
 برگ شناسنامه خودرو سواری موهابی مدل 2010به رنگ نارنجی متالیک با 
شماره پالک 243ب78با شماره موتور G8BA9u01٦594  و شماره شاسی   
از  و  گردیده  مفقود  صداقتی  اهلل  روح  بنام    kNAkN812DA5049812

درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا
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 برگزاری 1۷ نمایشگاه بهاره در 
سطح آذربایجان غربی

و  معدن  صنعت،  سازمان  بازرگانی  امور  معاون 
 17 برگزاری  از  غربی  آذربایجان  استان  تجارت 

نمایشگاه بهاره در سطح استان خبر داد.
ایسنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  دهقان  محمد 
فرا  مناسبت  به  گفت:  غربی  آذربایجان  منطقه 
بازار  تنظیم  طرح  منظور  به  و  نورز  عید  رسیدن 
 17 مناسب  قیمت  و  کیفیت  با  کاالی  ارائه  و 

نمایشگاه در سطح استان دایر خواهد شد.
وی تاریخ شروع به کار این نمایشگاه ها را از 15 
در صورت  افزود:  و  کرد  اعالم  بعد  به  ماه  اسفند 
نیاز فعالیت نمایشگاه ها تا هفته اول فروردین ماه 
ادامه خواهد داشت.دهقان گفت: در این نمایشگاه 
ها کاالی مورد نیاز از جمله پوشاک، کیف، کفش، 
خشکبار و دیگر کاالهای اساسی به صورت تنظیم 
بازرگانی  امور  شد.معاون  خواهد  عرضه  بازار 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان 
غربی گفت: طبق برنامه ریزی ها تالش شده است 
غرفه داران از کاالهای ایرانی برای توزیع استفاده 
کنند یا حداالمکان از فروش کاالهای غیر ایرانی 
برگزاری  محل  شد.وی  خواهد  جلوگیری  قاچاق 
نمایشگاه را در ارومیه، پارک جنگلی عنوان کرد و 
ادامه داد: این مجموعه نیز از تاریخ 18 لغایت 23 

اسفند ماه دایر خواهد بود. 

معاون دانشگاه منابع طبیعی نور:

تخریب جنگل آسیب های 
فراوانی به کشور وارد کرد

 
نور گفت:  منابع طبیعی  دانشگاه  آموزشی  معاون 
تخریب جنگل آسیب های فراوانی به کشور وارد 
کرد. مختار جاللی در همایش ملی مدیریت پایدار 
و  طبیعی  منابع  دانشکده  در  شمال  جنگل های 
علوم دریایی نور، اظهار کرد: این همایش فرصت 
جنگل  بخش  مشکالت  و  مسائل  تا  است  خوبی 
خاطرنشان  وی  شود.  شناسایی  طبیعی  منابع  و 
هزاران  ایجاد  کشور،  پایدار  اصلی  پشتوانه  کرد: 
جاذبه  و  غیرمستقیم  و  مستقیم  به صورت  شغل 
های گردشگری است که می تواند در بحث جنگل 
مطرح شود. معاون آموزشی دانشگاه منابع طبیعی 
همایش  این  برگزاری  از  هدف  کرد:  تصریح  نور 
که  است  نظراتی  ارائه  و  جنگل  موضوع  بررسی 
در برنامه ششم توسعه قرار دارد. جاللی با اشاره 
به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه منابع 
طبیعی نور در این همایش، گفت: با توجه به اینکه 
این دانشگاه حدود 30 هزار دانشجو را در زمینه 
منابع طبیعی تربیت کرده و از 400 دانشگاه برتر 
این رشته در دنیا است میزبانی این همایش را بر 

عهده دارد. 

اجرای بیش از ۶00 طرح اقتصاد مقاومتی 
در ایالم

 
از  ایالم  استان  )ع(  امیرالمومنین  سپاه  سازندگی  بسیج  مسئول 
اجرای بیش از ٦00 طرح اقتصاد مقاومتی در این استان خبر داد 
و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 9 میلیارد تومان تسهیالت 
اقتصاد مقاومتی با همکاری بانک مهر اقتصاد استان ایالم پرداخت 

کرده ایم.
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  ملک حسینی«  »منصور  سرهنگ 
ما  ماموریت  و  هدف  از  بخشی  اینکه  بیان  با  ایالم  منطقه  ایسنا، 
راستا  این  در  رسانه  نقش  که  الگوهاست  معرفی  و  فرهنگ سازی 
تاثیرگذار خواهد بود، اظهار کرد: در عرصه اقتصاد مقاومتی، سپاه 
به  کرده  پیدا  ورود  عملی  اقدام  صورت  به   92 سال  از  پاسداران 
نحوی که بیش از 32 میلیارد تومان در راستای اجرای طرح های 
تسهیالت  روستایی  محروم  مناطق  در  ویژه  به  مقاومتی  اقتصاد 

پرداخت کرده ایم.
تومان  میلیارد   9 تاکنون  امسال  ابتدای  از  اینکه  به  اشاره  با  وی 
استان  اقتصاد  مهر  بانک  همکاری  با  مقاومتی  اقتصاد  تسهیالت 
 ٦00 از  بیش  امروز  تا  کرد:  تصریح  کرده ایم،  پرداخت  ایالم 
سردآبی،  و  گرم آبی  آبزیان  پرورش  شامل  مقاومتی  اقتصاد  طرح 
دارویی،  گیاهان  مزرعه  پرورش  ماکیان،  بومی،  مرغ  زنبورعسل، 
توسعه گلخانه ها، باغات انگور، زعفران، قارچ خوراکی، کارگاه های 
نیز  تبدیلی  در عرصه صنایع  و  دام سبک  پرورش  صنایع دستی، 

اقداماتی داشته ایم.
با  ایالم  استان  )ع(  امیرالمومنین  سپاه  سازندگی  بسیج  مسئول 
بیان اینکه با اجرای این تعداد طرح زمینه اشتغال 800 نفر فراهم 
شده است، گفت: از سال 92 وارد این فعالیت ها شده ایم و تداوم 
اجرای این کارها نویدبخش این است که رضایتمندی مردم را به 

همراه داشته است.
کار  ادامه  دلیل  را  حوزه  این  متقاضیان  موفقیت  ملک حسینی 
دانست و گفت: عمده کار ما در مناطق روستایی استان بوده که 

زمینه کار افراد فراهم شود.
وی در پایان اظهار کرد: تسهیالت اعطایی ما نسبت به نرخ سود 
سایر بانک ها بسیار ارزانتر بوده و این تسهیالت از 3 تا 30 میلیون 

تومان به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است.

خبر خبر

اتاق  بانوان  امور  معاونت  همت  به  اصفهان- 
بازرگانی اصفهان اولین همایش ملی جایگاه 
شعار  با  پایدار  توسعه  و  کارآفرینی  در  زنان 
اقتصاد پاک و محوریت نقش زنان در اقتصاد 
مقاومتی و  معرفی زنان کارآفرین و تجربیات 
آنان به عنوان الگوهای موفق در عرصه کار و 
زندگی، با حضور مقامات کشوری و استانی و 
با هدف کمک به ایجاد شبکه ای اطالعاتی و 
ارتباطی میان زنان کارآفرین در سطح ملی، 
بانوان کشور  ترغیب  و  و جهانی  ای  منطقه 
در  کارآفرینی  های  فعالیت  در  برای حضور 
سطح ملی و بین المللی، نهم اسفند ماه سال 
بازرگانی  اتاق  همایش های  سالن  در  جاری 

اصفهان برگزار شد.
اصفهان،  بازرگانی  اتاق  بانوان  امور  معاونت 
نخستین  میزبان  نسب،  اخوان  زهرا  دکتر 
و  کارآفرینی  در  زنان  جایگاه  ملی  همایش 
توسعه پایدار با اشاره به تالش برای شناسایی 
و معرفی زنان موفق اصفهان و معرفی جایگاه 
اقتصاد کشور،بر  پیشرفت  و  توسعه  در  آنان 
برای  زنان  جانبه  همه  مشارکت  تقویت 
افزایش توانمندی آنها  و مشارکت بیشتر در 
زهرا  کرد.  تاکید  گیری  تصمیم  های  حوزه 
همایش  این  برگزاری  از  هدف  نسب  اخوان 
را رویکرد بهینه کاری تجربیات زنان موفق 
در استان و کشور دانست و گفت: با توجه به 
فراخوان و ارسال مقاالت در زمینه تجربیات  
زنان در حوزه کار آفرینی می توانیم در دراز 
مدت با جمع آوری این اطالعات تجربیات را 
به نسل جدید و زنانی که  غالقمند به حوزه 
کارآفرینی هستند انتقال دهیم.وی گفت: اگر 
ما خواهان حرکت به سمت توسعه هستیم 
و  اقتصادی  بانوان  نمودن  توتنمند  در  باید 

کارآفرین از هیچ کوششی دریغ نکنیم، چرا 
که آنان نسل های تو آینده بر طبق همین 
الگو تربیت و توتنمند خواهند ساخت و این 
میسر نیست مگر این که از تمامظرفیت ها 
به  رسیدن  برای  جامعه  های   پتانسیل  و 
نماییم.دکتر  تالش  توان  همه  با  هدف  این 
فرزانه شرف بافی، اولین فارغ التحصیل هوا 
فضا و مدیرکل سازمان پژوهشی هواپیمایی 
کشور، با محوریت سخنان خود بر توسعه و 
پایداری، و استفاده از هر فرصتی برای ارتقا، 
اندازه گیری  به وضعیت مطلوب، معیارهای 
کرد.  اعالم  متفاوت  کشور،  هر  برای  توسعه 
نابرابری  به شاخص  پرداختن  با  بافی  شرف 
دستمزد  سطح  و  اشتغال  میزان  جنسیتی، 
در  زنان  مشارکت  تفاوت  دالیل  عمده  از  را 
و  یافته  توسعه  کشورهای  اشتغال  سطح 
توسعه نیافته اعالم کرد و تفاوت در بازار کار، 
تفاوت در تعلیم و تربیت، سطح بهداشت و 

تغذیه را موثر دانست. وی توصیه کرد: اکنون 
زنان  و  دارد  وجود  بالندگی  و  رشد  شرایط 
تعالی  و  رشد  برای  الزم  های  آموزش  باید 
را ببینند.زهرا سعیدی، عضو فراکسیون زنان 
در مجلس شورای اسالمی، با اشاره به نقش 
اقتصادی  فعالیت  و  مقدس  دفاع  در  زنان 
و  ضعف  نقاط  شناسایی  بر  کارآفرین،  زنان 
تاکید کرد. وی  قوت، فرصت ها و تهدیدها 
در  درصد  صد  کشور،  زنان  اینکه  بیان  با 
ریزی  برنامه  افزود:  هستند،  سهیم  اقتصاد 
تشکیل  بانوان،  منزلت  و  شان  حفظ  برای 
الگوی مناسب، باالبردن مهارت، برنامه ریزی 
و شایسته ساالری زنان و تقویت خودباوری 
عبدالوهاب  خواند.سید  ضروری  را  آنان 
اصفهان  بازرگانی  اتاق  رئیس  آبادی  سهل 
گفت:  زنان  توانمندی  و  اقتدار  به  اشاره  با 
در  بلکه  اجتماعی  امور  در  تنها  نه  ما  زنان 
چنانچه  هستند.  فعال  نیز  اقتصادی  امور 

مدیریت  پست  بسیاریدر  بانوان  امروز 
است  الزم  هستند  عهده دار  مسؤولیت هاییرا 
حمایت های خاصی از طرف دولت و مجلس 
برای آن ها در نظر گرفته شود. مثاًل به جای 
افزایش مرخصی زایمان، حمایت تسهیالتی 
بیشتری برای زنان فراهم شود. وی با اشاره 
توجه  کارآفرین  زنان  عدیدۀ  مشکالت  به 
دکتر  خواند.  ضروری  را  امر  این  به  دولت 
امور  در  جمهور  رئیس  معاون  موالوردی 
تناسب  لزوم  به  اشاره  با  خانواده  و  بانوان 
آموزش  هنوز  گفت:  اشتغال  و  آموزش  بین 
های مناسبی برای اشتغال زنان وجود ندارد. 
وی افزود: معضل بیکاری و پایین بودن نرخ 
اشتغال زنان از معضالت ما هستند در حالی 
پیشرو  مورد  این  در  منطقه  کشورهای  که 
در  که  این  به  اذعان  با  مالوردی  هستند. 
کشور ما تا مرحلۀ مطلوب جایگاه اقتصادی 
زنان فاصلۀ زیادی وجود دارد، از تالش برای 
خبر  زنان  اقتصادی  مشارکت  نرخ  افزایش 
داد. وی به تدابیری برای زنان شاغل اشاره 
نمود از جمله، ساعات کار منعطف و شناور، 
ادارات  اندازی دوبارۀ مهد کودک ها در  راه 
های  سیاست  و  خصوصی  بخش  کمک  با 
کاری  مشکالت  بهبود  به  بتواند  که  دیگری 
زنان کمک کند. وی از تصویب سند اشتغال 
پایدار زنان خبر داد که دو گروه هدف یعنی 
زنان  و  دانشگاهی  التحصیل  فارغ  دختران 
اشتغال  به  دسترسی  برای  خانوار  سرپرست 

پایدار در اولویت هستند. 
مقاله  از  تخصصی،  پنل  بر  عالوه  ادامه،  در 
ها و فرم تجربیات برتر و از بانوان کارآفرین 
همایش  تندیس  و  تقدیر  لوح  اهدا  با  نمونه 

تقدیر به عمل آمد. 

در اولین همایش ملی جایگاه زنان در کارآفرینی و توسعه پایدار؛

جایگاه اقتصادی زنان کشور تا رسیدن به مطلوب فاصله زیادی دارد

آگهــی مناقصــه   
شهرداری سقز در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 96 و در اجرای 

پروژه های  واگذاری  به  نسبت  شهرداریها  معامالتی  مالی  نامه  آئین   4 ماده 
ذیل اقدام نماید. لذا از شرکت های واجد شرایط و دارای گواهینامه معتبر 

صالحیت و ثبت شده در سامانه اطالعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشور دعوت بعمل می آید جهت دریافت 
اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری سقز واقع در خیابان رسالت مراجعه و یا جهت کسب اطالعات 

بیشتر با شماره تلفن 36224438_087 تماس حاصل فرمایند.
 1_دستگاه مناقصه گذار: شهرداری سقز 
2_دستگاه نظارت: حوزه معاونت عمرانی 

3_زمان تحویل اسناد مناقصه: از تاریخ نشر آگهی بمدت 10 روز 
4_محل تسلیم اسناد مناقصه: دفتر حراست شهرداری سقز 

ضمنًا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

ضیاءالدین نعمانی- شهردار سقز

ردیف

1

2

3

موضوع مناقصه

ترمیم نوارهای حفاری اسفالت )از پل 
شهدای جهاد به سمت بهارستانها(، قوخ، 

تازه آباد، شهرک دانشگاه
ترمیم نوارهای حفاری آسفالت )از پل 
شهدای جهاد به سمت استاد شیرازی، 
شهدا، بلوار کردستان، سعدی و ...(

حمل آسفالت از محل تولید
 آسفالت کیلومتر 15 جاده سقز- سنندج 

به داخل شهر

برآورد اولیه)ریال(

3.009.۶50.000

3.009.۶50.000

4.000.020.000

مدت پیمان

8 ماه شمسی

8 ماه

8 ماه

توضیحات

راه و باند

راه و باند

تأمین کمپرسی 
به تعداد حداقل 

10دستگاه

 نوبت دوم

)2317/م الف(

آگهی قانون 

تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  1و3  مواد  دستور  به  نظر 
شماره  رای  برابر  و   1390/09/20 مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
1395٦0310014000118٦7 مورخه 95/11/14 هیات اول به کالسه پرونده 
شماره 1394114410014000011 موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی جویبار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقا محمد رضا ابراهیمی 
جویباری فرزند سلیمان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 135/14 متر مربع به شماره پالک..... فرعی از 10 اصلی واقع در جویبار 
بخش 7 خریداری مع الواسطه/ بدون واسطه از آقای/ خانم ارثیه پدری مالک 
رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این 
روزنامه محلی/ کثیراالنتشار در  از طریق  روز  فاصله 15  به  نوبت  آگهی در دو 
اشخاص ذینفع  تا در صورتیکه  الصاق  رای هیات  و در روستاها  شهرها منتشر 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و در صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.تعداد کلمه 252   تاریخ انتشار:
نوبت اول 1395/11/30نوبت دوم 1395/12/14

حسین روحانی- رئیس ثبت اسناد و امالک جویبار
م.الف: 9509531

آگهی حصروراثت

بانوهیفاء نژادبچاریان نام پدرعباس بشناسنامه1254صادره ازخرمشهردرخواستی 
مرحوم  پدرش  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
خرمشهردرتاریخ95/٦/29در یک1صادره  بشناسنامه  نژادبچاریان  عباس 

بامشخصات  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمی  خرمشهراقامتگاه 
ازبندرعباس3-هناء  شناسنامه1132صادره  بشماره  نژادبچاریان  فوق2-سناء 
نژادبچاریان  ازرامهرمز4-رجاء  شناسنامه1472صادره  بشماره  نژادبچاریان 
نژادبچاریان  خرمشهر5-زینب  از  ملی1820018512صادره  بشماره 
بشماره  نژادبچاریان  ازخرمشهر٦-نداء  ملی1820050130صادره  بشماره 
نژادبچاریان  متوفی(7-سکینه  ازخرمشهر)دختران  ملی18201410٦3صادره 
بشماره شناسنامه199صادره ازخرمشهر)همسرمتوفی(بجزنامبردگان فوق متوفی 
نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  انجام  با  ندارد.اینک  دیگری  وارث 
نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی 
نامه  صادروهروصیت   داردواالگواهی  تقدیم  بدادگاه  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی 
است.شماره  اعتبارساقط  ابرازشودازدرجه  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری 

م.الف)9/1210(
رئیس شعبه7شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

آگهی قانون
 تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  1و3  مواد  دستور  به  نظر 
شماره  رای  برابر  و   1390/09/20 مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
پرونده  کالسه  به  اول  هیات   95/11/14 مورخه   1394٦0310014000٦77
شماره 1394114410014000٦77 موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی جویبار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم معصومه ورداسبی 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  جواد  فرزند 
402/0٦ متر مربع به شماره پالک..... فرعی از 10 اصلی واقع در جویبار بخش 7 
خریداری مع الواسطه/ بدون واسطه از آقای جواد ورداسبی مالک رسمی محرز 
گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
نامه مربوطه این آگهی در دو  ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین 
نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی/ کثیراالنتشار در شهرها منتشر و 
در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
تاریخ  از  و در روستاها  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  باید  باشند  داشته  اعتراض 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالکیت می نماید و در صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست.تعداد کلمه 250     م.الف: 9509533
تاریخ انتشار:نوبت اول 1395/11/30  نوبت دوم 1395/12/14

حسین روحانی - رئیس ثبت اسناد و امالک جویبار

دادنامه 

پرونده کالسه 950998٦٦5٦٦00112 شعبه 1٦ شورای حل اختالف مجتمع 
خانواده شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره -خواهان :آقای عمار حیدری 
فر  فرزند یعقوبعلی به نشانی خرم آباد روستای میان گالل خ امام کوچه الله 
32 – خوانده :آقای خدارسان بازگیر به نشانی لرستان –خرم آباد –کمربندی 
 : خواسته  رشنو-   رحیم  شهید  کوچه  کرمی  اردشیر  شهید  کوچه  بازار  پست 

مطالبه وجه سفته  
رای قاضی : در خصوص دادخواست عمار حیدری فر فرزند یعقوبعلی به طرفیت 
فقره  یک  وجه  ریال   20/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  بازگیر  خدارسان 
سفته به شماره ٦97229٦ به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه که 
خواهان اظهار داشته در قبال پول نقد که به خوانده داده ام سفته فوق را دریافت 
نموده ام که خوانده علیرغم ابالغ و نشر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده 
به وجود اصل سفته در ید  با عنایت  فلذا  ننموده است  ارسال  نیز  و الیحه ای 
خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد و عدم ارائه دلیلی از سوی خوانده 
بر برائت ذمه خویش و نظریه شورا دعوای خواهان را وارد و ثابت تشخیص و 
198-519-522قانون  مواد  و  تجارت  قانون   309-308-307 مواد  به  مستندا 
آیین دادرسی مدنی و بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختالف و ماده 1257 
به  ریال   20/000/000 پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم  مدنی  قانون 
عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
)1395/8/2٦( لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی 
و از باب قاعده تسبیب و الضرر به پرداخت ٦30/000 ریال هزینه دادرسی در 
حق خواهان را صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین مرجع سپس ظرف 20 روز قابل تجدید 

نظر خواهی در دادگاههای عمومی و حقوقی خرم آباد می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف خرم آباد – سعید ساکی.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
به  فرزندعبدالحسین  صفرنژاددزفولی  فاطمه  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
روانشناسی  رشته  کارشناسی  درمقطع  دزفول  از  شناسنامه491صادره  شماره 
کودکان استثنایی صادره از واحد دانشگاهی دزفول به شماره 017٦4٦2مفقود 
گردیده است و فاقد اعتبار می باشد ازیابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 
دانشگاه اسالمی واحد دزفول به نشانی کوی آزادگان–بلوار دانشگاه-دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد دزفول ارسال نمایند.                                                                           
  تاریخ انتشار نوبت اول:95/11/30-تاریخ انتشار نوبت دوم:95/12/14                          

  تاریخ انتشارنوبت سوم:1395/12/28

آگهی حصر وراثت

از  3449صادره  بشناسنامه  اسمعیل  پدر  نام  زرگران  احمد  آقای 
داده  توضیح  و  تقدیم  وراثت  بخواسته صدور گواهی حصر  شوشتردرخواستی 
که ٦18/٦/95ح مرحوم اسمعیل زرگران بشناسنامه 28صادره از شوشتر در 
تاریخ 95/8/11در دزفول اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی 
بشناسنامه  زرگران  3-آرش  123٦شوشتر  بشناسنامه  زرگران  2-امین  باال 
متوفی(5-فاطمه  )پسران  274اهواز  بشناسنامه  زرگران  930اهواز4-افشین 
کالسه  غیر.پرونده  متوفی(وال  )زوجه  97خرمشهر  بشناسنامه  حقیقی 
مراتب  قانونی  تشریفات  انجام  با  گردید.اینک  ثبت  درشورا  ٦18/٦/95ح 
یا  دارد  اعتراض  کس  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  دریک  مزبوررا  مراتب 
به دادگاه  ماه  ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک  باشد  او  نزد  ازمتوفی  نامه  وصیت 
تقدیم دارد واال گواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعد ازاین 

تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبار ساقط است.
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی دزفول

متن آگهی 

بدینوسیله در خصوص دعوی خواهان خانم الهام آشتابو به طرفیت آقای شهریار 
نظریه  وصول  به  توجه  با  نفقه  مطالبه  برموضوع   مبنی  غالمرضا  فرزند  پیری 
شهریار  آقای  به  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   2٦0 ماده  راستای  در  کارشناسی 
پیری ابالغ می گردد ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ )نشر آگهی ( به دفتر شعبه 
17 شورای حل اختالف مجتمع خانواده خرم آباد مراجعه و با مالحظه نظریه 
کارشناسی چنانچه مطلبی داشته باشد نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نماید 
.الزم به یاد آوری است پس از انقضاء مدت یاد شده در صورت آماده بودن پرونده 

قاضی مربوطه مبادرت به انشاء رای خواهد نمود. 
دبیر شعبه 17 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد –هنگامه صادقی. 

متن آگهی 

مهر  قاید  دره  افسانه  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  خیز  سحر  علی  خواهان 
آباد  به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم 
دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده 
پژوهنده  بلوار  انتهای  ولیعصر  خیابان  آباد  خرم  در  واقع  آباد  خرم  شهرستان 
ثبت    950998٦٦10100٦77 کالسه  به  و  ارجاع  اجتماعی  تامین  روبروی 
است  تعیین شده   09:00 139٦/1/19 ساعت  آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به 
73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
تا  شود  می  آگهی  االنتشار  کثیر  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه 
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.
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –سید 
سجاد موسوی .

کرمانشاه  استان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
گفت: هم اکنون ٦3٦ میلیون مترمکعب آب پشت 
درصد   ٦7 معادل  که  است  ذخیره  استان  سدهای 

ظرفیت سدها است.
دست  در  سد  هفت  به  اشاره  با  امیریان،  کیاست 
بهره برداری استان شامل سدهای زاگرس، سلیمانشاه، 
گاوشان، گیالنغرب، شیان، تنگ حمام و آزادی، اظهار 
کرد: ظرفیت این هفت سد 830 میلیون مترمکعب 
مترمکعب  میلیون  اکنون ٦3٦  هم  افزود:  است.وی 
آب پشت این سدها ذخیره است که معادل ٦7 درصد 

ظرفیت سدهای استان است.مدیرعامل شرکت آب 
با  گاوشان  سد  گفت:  کرمانشاه  استان  منطقه ای 
ظرفیت 555 میلیون مترمکعب، اکنون 433 میلیون 
مترمکعب آب ذخیره دارد که بیشترین سهم را به 

خود اختصاص می دهد.
بارش های  نامناسب  وضعیت  به  اشاره  با  امیریان 
گاوشان  سد  مثال  برای  کرد:  خاطرنشان  امسال، 
که اکنون ذخیره مناسبی دارد آورد خوبی نداشته 
میلیون   27.5 فقط  تاکنون  امسال  ابتدای  از  و 
مترمکعب آورد داشته و آنچه که اکنون ذخیره دارد 

از سال های قبل است.
هم  سنقر  سلیمانشاه  سد  مسئول،  این  گفته  به 
ظرفیت  درصد   100 تقریبا  و  دارد  خوبی  وضعیت 
قبل سرریز کرد.وی  ماه  و حدود یک  است  پر  آن 
تصریح کرد: سد زاگرس هم شرایط خوبی دارد، اما 

مصرف آب شرب ندارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه با 
اشاره به لزوم مدیریت منابع آبی ذخیره شده پشت 
صورت  مدیریت  اگر  کرد:  اضافه  استان،  سدهای 

نگیرد، در تابستان با مشکل مواجه خواهیم شد. 

۷ سد کرمانشاه پشت  مترمکعب آب  میلیون  ذخیره ۶3۶ 
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زیمنس کارخانه تولید تجهیزات صنعت برق در ایران 
تأسیس می کند

عضو سندیکای صنعت برق از توافق با زیمنس آلمان به منظور ساخت 
و راه اندازی اولین کارخانه مشترک تولیدکننده تجهیزات صنعت برق 

در ایران خبر داد. 
ارسالن فتحی پور در جمع خبرنگاران در تشریح توافق جدید انجام 
گرفته با شرکت زیمنس آلمان به منظور انتقال دانش، فناوری و ساخت 
تجهیزات جدید صنعت برق در ایران، گفت: در سفر هیاتی از ایران به 
آلمان، قراردادی با شرکت زیمنس آلمان منعقد شد قرار است برخی از 
محصوالت و تجهیزات مورد نیاز صنعت برق همچون انواع ترانس تحت 

لیسانس زیمنس تولید و در بازارهای داخلی و صادراتی عرضه شود.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود در دو ماه آینده 
قرارداد نهایی در خصوص ساخت و تاسیس کارخانه مشترک را با بروز 
ترین تولید و استاندارهای جهانی با زیمنس آلمان امضا شود، تصریح 

کرد: قرار است این کارخانه در منطقه پرند تهران احداث شود.
فتحی پور با اشاره به اینکه هم اکنون ایرانی یکی از کشورهای تولید 
ایران و  ترانس در صنعت برق در سطح  انواع  کننده و صادر کننده 
منطقه خاورمیانه است، اظهار داشت: کاهش زمان تولید و قیمت تمام 
مهمترین  از  صادراتی  بازارهای  توسعه  همچنین  و  محصوالت  شده 
اهداف ساخت تجهیزات پیشرفته صنعت برق با استفاده از دانش فنی و 

تکنولوژی های پیشرفته جهان است.
این عضو سندیکای صنعت برق ایران خاطرنشان کرد: بر این اساس طرح 
تحول 180 روزه با سه هدف اصلی در بهبود نقدینگی، توسعه فروش 
محصول و افزایش صادرات می تواند منجر به پیشرفت تولیدکنندگان 

تجهیزات صنعت برق به ویژه ترانس در کشور شود.

مذاکرات جدید 2 میلیارد یورویی نفتی ایران-ژاپن
یک مقام مسئول در شرکت ملی پاالیش و پخش نفتی از مذاکرات 2 
میلیارد یورویی ایران و ژاپن برای اجرای طرح فاز چهارم توسعه و به 

روزرسانی پاالیشگاه نفت آبادان خبر داد. 
اسفندیار دائم الذکر در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت توسعه 
قدیمی ترین  کوره  نفت  تولید  کاهش  طرح  و  آبادان  نفت  پاالیشگاه 
پاالیشگاه نفت خاورمیانه، گفت: از ابتدای سال 9٦ طرح تجهیز و آغاز 
عملیات اجرایی طرح توسعه نوسازی پاالیشگاه نفت آبادان با مشارکت 

شرکت ساینوپک چین آغاز خواهد شد.
مدیرعامل پاالیشگاه نفت آبادان با بیان اینکه بعد از برجام قرارداد توسعه 
فاز 2 با طرف چینی به نتیجه رسید، تصریح کرد: هدف از اجرای این 
پروژه در راستای ارتقای سودآوری و کاهش نفت کوره از 40 درصد به 

زیر 20 درصد است.
پاالیشگاهی  پروژه  این  فاینانس  اینکه  بر  تاکید  با  مقام مسئول  این 
حدود سه میلیارد دالر بوده که در قسمت اول حدود دو میلیارد دالر 
و در قسمت دوم حدود یک میلیارد دالر سرمایه گذاری می شود، اظهار 
داشت: در این راستا واحدهای شیرین سازی و تصفیه گازوئیل و نفت 

سفید توسعه می یابند.
مدیرعامل پاالیشگاه نفت آبادان در خصوص توسعه فاز 3 این پاالیشگاه 
هم بیان کرد: حدود 40 درصد نفت خام این پاالیشگاه به دلیل قدیمی 
بودن واحد تقطیر به نفت کوره تبدیل می شود، از این رو کاهش ظرفیت 

تولید نفت کوره در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در راستای توسعه فاز 2 پاالیشگاه آبادان برای 8000 
نفر به مدت پنج سال اشتغالزایی می شود. در توسعه این فاز افزایش 
ظرفیت صورت نمی گیرد و فقط توسعه و تثبیت است، ادامه داد: عالوه 
بر این توسعه فاز 4 پاالیشگاه آبادان با مذاکرات انجام گرفته با یک 
شرکت ژاپنی به زودی منجر به توافق و حتی امضای قرارداد همکاری 

خواهد شد.
دائم الذکر با اشاره به مذاکرات انجام گرفته با شرکت JGC ژاپن برای 
اجرای طرح توسعه فاز چهارم پاالیشگاه نفت آبادان، بیان کرد: با توسعه 
فاز 4 میزان تولید نفت کوره پاالیشگاه آبادان به کمتر از 10 درصد 
می رسد که بار مالی این پروژه حدود 2 میلیارد یورو برآورد شده است.

این مقام مسئول افزود: پاالیشگاه نفت آبادان با قدمت حدود 107 سال 
تولید را از 2700 بشکه آغاز کرد و تا قبل از زمان جنگ تا ٦50 هزار 
بشکه نیز تولید داشت که این میزان تولید در میزان جنگ کاهش پیدا 
کرد و بعد از جنگ و بازسازی پاالیشگاه مجددا در مدار سرویس قرار 

گرفت و تولید آن به 380 تا 420 هزار بشکه در روز رسید.
وی در پایان با بیان این که پاالیشگاه آبادان حدود 25 درصد از بنزین 
روزانه  پاالیشگاه  این  در  کرد:  خاطرنشان  می کند،  تامین  را  کشور 
که  ال  ال  و سوخت 100  یورو 4  بنزین  لیتر  میلیون  حدود هفت 
این  یورو4  بنزین  می شود.  تولید  است،  ملخی  هواپیمای  به  متعلق 
خرمشهر  و  آبادان  شهرهای  به  که  است  لیتر  هزار  پاالیشگاه 500 

تحویل داده می شود.

صادرات نفت ایران 2 برابر شده است 
موسسه مشورتی وسل ولیو مستقر در لندن اعالم 
کرد با پیدایش بازارهای جدید برای نفت ایران در 
اروپا، به ویژه فرانسه، ایتالیا، یونان و اسپانیا، میزان 

صادرات نفت این کشور دو برابر شده است. 
برای  اروپا  تقاضای  به گزارش  موسسه پالتس، 
یافته  افزایش  ها  تحریم  لغو  زمان  از  ایران  نفت 

است.
ولیو  وسل  مشورتی  موسسه  گزارش  اساس  بر 
مستقر در لندن، با پیدایش بازارهای جدید برای 
نفت ایران در اروپا، به ویژه فرانسه، ایتالیا، یونان 
و اسپانیا، میزان صادرات نفت این کشور دو برابر 

شده است.
اتحادیه اروپا در جوالی 2012 یعنی 5 سال پیش 
واردات نفت از ایران را تحریم کرد و این ممنوعیت 

در ژانویه ژانویه سال گذشته برداشته شد.
در کل دوره تحریم و به دلیل مشکالت بیمه ای، 
نفت ایران تنها به کشورهایی که مجاز به خرید 
مقدار محدودی نفت از این کشور بودند محدود 
تایوان  و  کره جنوبی  هند،  تنها کشورهای  شد. 
مجاز بودند که با استفاده از کشتی های ایرانی و 
با پوشش بیمه ای شرکت های داخلی نفت ایران 

را وارد کنند.
های  شرکت  محدود  دامنه  ها،  تحریم  لغو  با 
کشتیرانی ای که مجاز به حمل نفت ایران بودند، 
گسترش یافته و اکنون شرکت های ملی نفتکش 
ایران، دیناکوم، دلتا تانکرز، پولمبروس، کوسکو و 

شرکت های دیگر نفت ایران را حمل می کنند.
همین ماه پیش بود که بیژن نامدار زنگنه، وزیر 
نفت ایران اعالم کرد که میزان تولید نفت ایران تا 
پایان ماه مارس به 4 میلیون بشکه در روز خواهد 
رسید و سطح صادرات ایران به رقم قبل از تحریم 

ها باز خواهد گشت.

تولید نفت ایران از 3.8 میلیون بشکه 
در روز گذشت 

ایران در ماه فوریه به 3.83 میلیون  تولید نفت 
بشکه در روز رسیده که اندکی باالتر از رقم 3.797 
میلیون بشکه ای تعیین شده در توافق کاهش 

تولید برای این کشور است. 
بر اساس این گزارش، عربستان همچنان بار اصلی 
کاهش تولید را بر دوش می کشد و در حال کمک 
هدف  به  سازمان  این  تا  است  اوپک  به  کردن 
گذاری تعیین شده در مورد عمل کردن به توافق 

تاریخی کاهش تولید دست یابد.
از  نیوز  بلومبرگ  توسط  شده  انجام  تحقیق 
تحلیلگران، شرکت های نفتی و آمارهای آمد و 
شد تانکرها نشان می دهد که ریاض در ماه فوریه، 
میزان تولید خود را 90 هزار بشکه نسبت به ماه 
قبل کاهش داده و به 9.78 میلیون بشکه در روز 
که  است  متوالی  ماه  دومین  این  است.  رسانده 
بزرگترین صادر کننده نفت جهان، تولید خود را 
به کمتر از رقم هدف گذاری شده در توافق یعنی 

1.0.0٦ میلیون بشکه می رساند.
در کل، تولید نفت اوپک در ماه فوریه ٦5 هزار 
بشکه در روز نسبت به ماه ژانویه کاهش یافته و به 
رقم 32.17 میلیون بشکه در روز رسیده است. ده 
عضو اوپک که متعهد شده اند.تولید خود را کاهش 
دهند، تبعیتی 104 درصدی از این توافق داشته 
اند که عمدتا ناشی از کاهش بیش از حد تولید 

عربستان بوده است.
تالش های 3 کشور ایران، نیجریه و لیبی که از 
توافق مستثنی شده اند، برای افزایش توید موجب 
شده تا میزان کل تولید اوپک همچنان 415 هزار 
بشکه در روز باالتر از هدف گذاری تعیین شده در 
توافق 30 نوامبر باقی بماند. اوپک به طور کلی 
به  برای رسیدن  را  راه  از  تنها حدود 70 درصد 
سطح تولید مورد نیاز که برای کاهش مازاد عرضه 
جهانی و افزایش قیمت ها ضروری تلقی می شود 

پیموده است.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

آگهی مفقودی

سند کمپانی و برگ سبز و تسلسل اسناد مالکیت دفترخانه ای سواری لندرور 
مدل 13٦3 به شماره انتظامی ایران 72-933م28 به شماره موتور 3٦134829 
و شماره شاسی 554٦٦8 به نام نقی گودرزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.
بابل

آگهی ابالغ وقت جلسه 

بدینوسیله به آقای محمد جلیلی مجهول المکان که حسب شکایت مجید عبدلی 
و شماره پرونده 950٦42  دادگستری بهارستان متهم است به ایراد صدمه بدنی 
عمدی ، تهدید با چاقو و توهین اعالن میگردد پرونده وی به شعبه 103 کیفری 
2ارجاع  وقت رسیدگی برای مورخ 9٦/3/1٦ ساعت 8تعیین گردیده لذا مراتب 
وفق ماده 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
در این روزنامه آگهی تا نامبرده در جلسه دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید در 

صورت عدم حضور دادگاه وفق قانون غیابا رای خواهد داد. م/الف 2٦92 
مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بهارستان 

آگهی ابالغ وقت جلسه اگهی مفقودی

سند کمپانی و برگ سبز سواری پیکان مدل 1382 به شماره انتظامی ایران 82-
84٦ص22 و به شماره موتور 1158257074 و به شماره شاسی 82447311 

به نام محمود امین زاده کالریکال مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی ابالغ وقت جلسه 

بدینوسیله به آقای احمد احمدی مجهول المکان که حسب شکایت لیال حسنی  
و شماره پرونده 951491   دادگستری بهارستان متهم است به تغییر کاربری 
وقت  2ارجاع   کیفری  شعبه 103  به  وی  پرونده  میگردد  اعالن  زراعی  اراضی 
رسیدگی برای مورخ 9٦/3/10 ساعت11  تعیین گردیده لذا مراتب وفق ماده 
180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری در این 
روزنامه آگهی تا نامبرده در جلسه دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید در صورت 

عدم حضور دادگاه وفق قانون غیابا رای خواهد داد. م/الف2٦91 
مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بهارستان / کریمی 

آگهی

بدینوسیله به آقای آزاد اکبر زاده فرزند بهمن  مجهول المکان که حسب شکایت 
متهم  بهارستان  دادگستری  پرونده 951122   و شماره  راد   کیانی  محمدرضا 
است به صدور چک بال محل  اعالن  میگردد پرونده وی به شعبه 103 کیفری 
لذا  گردیده  تعیین    11 ساعت   9٦/3/1٦ مورخ  برای  رسیدگی  وقت  2ارجاع  
مراتب وفق ماده 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری در این روزنامه آگهی تا نامبرده در جلسه دادگاه حاضر و از خود دفاع 
نماید در صورت عدم حضور دادگاه وفق قانون غیابا رای خواهد داد. م/الف 2٦93 
مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بهارستان 

مفقودی

برگ سبز و کارت ماشین خودرو سواری نیسان پاترول 2 درب  مدل 1377 به 
ایران 24 به شماره موتور  انتظامی 179ن37  رنگ سبز یشمی کرم به شماره 
z24051582zو شماره شاسی PNK15Z723918به مالکیت شرکت کشت 

و صنعت کارون مفقود گردیده فاقد اعتبار است.
نکا 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 

در   1393 ورودی  سال  در  بالنگا  جوان  سعیده  دانشجوی  کارت  مفقودی 
دانشجویی  شماره  با  ارشد  کارشناسی  تحصیلی  مقطع  حسابداری  رشته 
93121191011 از دانشگاه عالمه محدث نوری مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد 
نوشهر

مفقودی

خودروی   سبز(  مالکیت)برگ  شناسنامه  که  می رساند  اطالع  به  وسیله  بدین 
و  موتور 2٦49384    شماره  به-   مدل 1387    -GLXI تیپ  پراید  سواری 

S 14122878٦245شماره شاسی  ٦
به نام محمد خدامرادی مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کرمانشاه

مفقودی
موتور  شماره  با   7٦ مدل  وانت  پیکان  مالکیت  شناسنامه  و  کمپانی  سند   
درجه  از  و  گردیده  مفقود   007٦915902 شاسی  شماره  11517٦0٦29٦و 

اعتبار ساقط می باشد
بابل 

مفقودی

شهربانی  شماره  و   1395 مدل   20٦ پژو  سواری  سبز  برگ  و  کمپانی  سند   
شاسی  شماره  و   1٦7B0001770 موتور  شماره  و   72 ایران  9٦3د73 
NAAP41FE7GJ758524 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

بابل 

مفقودی 

419د27  پالک  شماره  با   92 مدل  تندر  پارس  تیپ  رنو  سواری  سبز  برگ 
شاسی  شماره  K4MA٦90W149728.و  موتور  شماره  با   72 ایران 
می  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود   NAPLSRALDD1209927

باشد
بابل 

مفقودی 

سند کمپانی و برگ سبز سواری پژو 405 جی ال ایکس مدل 1389  شماره 
شاسی  شماره  12489031779و  موتور  شماره  و   72 ایران   ٦٦ 392د  پالک 
اعتبار ساقط می  درجه  از  و  گردیده  مفقود   NAAM01CAXAR512842

باشد
بابل

مفقودی
 برگ سبز سواری پراید مدل 1390 شماره شهربانی 825د83 ایران 72 و شماره 
از  و  گردیده  مفقود   S142229029252٦ شاسی  شماره  4241٦83و  موتور 

درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل 

آگهی حصروراثت 
از این دادگاه درخواست  اقای محمدامین شریف زاده دارای شناسنامه شماره 1217 به شرح دادخواست به کالسه 950٦44 
گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد شریف زاده به شناسنامه ٦12 در تاریخ 95/٦/12 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمدامین شریف زاده فرزند محمد به ش ش 
1217 و ت ت 1351/1/2 پسر متوفی 2- محمدسعید شریف زاده فرزند محمد به ش ش 1374 و ت ت 135٦/12/2 پسر 
متوفی 3- محمدرئوف شریف زاده فرزند محمد به ش ش 1550 و ت ت 1359/12/10 پسر متوفی 4- محمدغریب شریف زاده 
به ش ش 25 و ت ت 13٦3/5/10 پسر متوفی 5-فیروزه جلیلی فرزند محمد به ش ش 321 و ت ت 1323/12/٦ همسر متوفی 
٦- کلثوم شریف زاده فرزند محمد به ش ش 1058 و ت ت 1343/٦/1 دختر متوفی 7- محبوبه شریف زاده فرزند محمد به ش 
ش 1113 و ت ت 1348/8/4 دختر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 2383/م الف 
رئیس شعبه 7 شورای حل اختالف سقز

رونوشت آگهی حصر وراثت

این  از  به کالسه  به شرح دادخواست  نازارملکی دارنده شناسنامه شماره ٦0 /1327  خانم 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان ساسان عالیپور 
بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  در   1٦/12/1395 تاریخ  در  شماره48500٦4558  بشناسنامه 
شماره  شناسنامه  به  نازارملکی   خانم  به  است  منحصر  مرحوم  آن  ورثه  و  گفته  زندگی 

٦0/1327 به عنوان مادر متوفی وال غیر 
اینک شورابا انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکس اعتراضی داردبا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 

یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه یک حقوقی شورای حل اختالف شهرستان پلدختر.مهرشاد حیدروند

آگهی حصروراثت 

اقای ساالر درخشان دارای شناسنامه شماره 8820 به شرح دادخواست به کالسه 95117٦ از این 
دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیف اهلل درخشان به 
شناسنامه 227 در تاریخ 1395/11/12  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1- ساالر درخشان فرزند سیف اهلل به ش ش 882  متولد 13٦1 پسر 
متوفی 2- سولماز درخشان به ش ش 14٦8 متولد 13٦1 دختر متوفی 3-  فتانه شیخی به ش ش 
٦3  متولد 1340 همسر متوفی متوفی. اینک با تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

2373/م الف 
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان سقز_اقاجی

جنوبی  پارس  جدید  فازهای  از  بهره برداری  با 
درحالی ظرفیت تولید اتان کشور دو برابر شده که 
ایران و آمریکا در تولید و عرضه گاز اتان به عنوان 
خوراک اصلی صنایع پتروشیمی دوئلی جدید را 

رقم زده اند. 
یکی از استراتژیک ترین محصوالت گازی تولید در 
جهان، گاز اتان بوده که از تأمین کننده خوراک 
مختلف  در کشورهای  پتروشیمی  اصلی صنایع 
این گاز  تولید  افزایش ظرفیت  با  و  جهان است 
و  پلیمری  مختلف  محصوالت  به  آن  تبدیل  و 
امکان  فروشی  بر کاهش خام  پتروشیمی عالوه 
تولید محصوالتی با ارزش افزوده و قابل مصرف در 

صنایع مختلف فراهم می شود.
در طول حدود دو دهه گذشته که توسعه پارس 
جنوبی در ایران آغاز شد، همواره بیشترین تمرکز بر 
روی استحصال بیشتر گاز طبیعی و میعانات گازی 
به عنوان دو محصول اصلی این میدان مشترک 
گازی بوده به طوری که در برخی از فازهای پارس 
جنوبی همچون فاز یک، دو، سه، شش، هفت و 
هشت پارس جنوبی اصال ظرفیتی برای تولید اتان 

پیش بینی نشده است.
پایین بودن طرفیت تولید اتان در پارس جنوبی 
منجر به ایجاد مشکالت متعدد در تامین خوراک 
صنایع پتروشیمی کشور شد به طوری که عمال به 
دلیل افزایش تعداد واحدهای مصرف کننده اتان 
و پتروشیمی های تولیدکننده اتیلن در عسلویه 
و مسیر خط لوله اتیلن غرب، عمال برای تامین 
صنعت  در  اتان  ها،  پتروشیمی  متوازن  خوراک 
پتروشیمی کشور به طور غیر رسمی سهمیه بندی 

شده است.
در سطح  اتان  فعلی ظرفیت مصرف  در شرایط 
اندازی مجتمع  با راه  ایران و  صنایع پتروشیمی 
های پتروشیمی همچون کاویان، جم، مروارید، آریا 
ساسول و ... به حدود 5 میلیون و 250 هزار تن در 

سال رسیده و این در حالی که ظرفیت تولید این 
خوراک استراتژیک گازی با بهره برداری از فازهای 
پارس جنوبی حدود سه میلیون تن در سال بوده 
از  برداری  بهره  به  توجه  با  دیگر  از سوی  است. 
فاز دوم پتروشیمی کاویان و طرح های جدیدی 
همچون گچساران، فیروزآباد، بوشهر، کیان، واحد 
اتیلن پتروشیمی ایالم و ... ظرفیت مصرف تولید 
اتان در سطح صنایع پتروشیمی ایران با افزایشی 
مرز 9  از  تنی در سال  میلیون  تا 4.1  حدود 4 

میلیون تن عبور می کند.
ظرفیت تولید اتان 2 برابر شد

به گزارش مهر، با آغاز بهره برداری از فازهای 17، 
18، 19، 20 و 21 پارس جنوبی تا پایان امسال و 
اواسط فروردین ماه سال 9٦ در مجموع حدود سه 
میلیون تن به ظرفیت تولید اتان ایران افزوده می 
شود و هر یک ازاین فازها از ظرفیت تولید ساالنه 

یک میلیون تن برخوردار هستند.
به عبارت دیگر ساده تر با راه اندازی کامل این پنج 
فاز پارس جنوبی ظرفیت تولید اتان ایران از محل 

بهره برداری فازهای جدید پارس جنوبی )بدون در 
نظر گرفتن واحد استحصال اتان پتروشیمی پارس( 
با افزایشی 2 برابری به حدود ٦ میلیون تن در سال 

افزایش می یابد.
با این افزایش ظرفیت تولید عمال با لغو سهمیه 
تامین  امکان  پتروشیمی  صنایع  اتان  گاز  بندی 
کامل نیازهای تولیدکنندگان اتیلن ایران فراهم 
می شود که تامین خوراک این دسته از واحدهای 
پتروشیمی عمال منجر به افزایش ظرفیت تولید در 
پتروشیمی های پایین دستی صنعت پتروشیمی به 
ویژه واحدهای تولیدکننده انواع پلی اتیلن سبک و 
سنگین خطی، پروپیلن، پلی پروپیلن و ... در سطح 

کشور خواهد شد.
از سوی دیگر همزمان با آغاز شمارش معکوس 
برای برداشت برابری گاز طبیعی بین ایران و قطر 
در پارس جنوبی، با بهره برداری از پنج فاز جدید 
این میدان مشترک ایران از دو رقیب سنتی خود در 
صنعت پتروشیمی یعنی کشورهای قطر و عربستان 
سعودی در تولید و عرضه اتان به عنوان خوراک 

اصلی صنایع پتروشیمی پیشی می گیرد.
در همین حال پیش بینی می شود با بهره برداری 
کامل از تمامی فازهای باقی مانده پارس جنوبی 
شامل فاز 13، 14، 22، 23 و 24 پارس جنوبی 
ساالنه سه میلیون تن دیگر به ظرفیت تولید اتان 
ایران افزوده شود که در این صورت ایران به یکی 
منطقه  در  اتان  گاز  تولیدکنندگان  بزرگترین  از 
بر  شد.  خواهد  تبدیل  و حتی جهان  خاورمیانه 
اساس برآوردهای انجام گرفته در سطح شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی با افزایش ظرفیت تولید 
واحدهای  احداث  بدون  جنوبی،  پارس  در  اتان 
جدید و صرفا از محل تامین کامل خوراک صنایع 
موجود پتروشیمی حدود 10 تا 15 درصد تولید 
محصوالت پتروشیمیایی و پلیمری ایران افزایش 

می یابد.
دوئل جدید ایران و آمریکا در بازار گاز اتان

آمریکا در طول چهار سال گذشته با بهره برداری 
و افزایش ظرفیت تولید گاز از ذخایر نامتعارف و 
به اصطالح شیل گس به یکی از کشورهای بزرگ 
تولیدکننده اتان در سطح منطقه آمریکا شمالی 
تبدیل شده و حتی با توسعه کانال پاناما به اولین 

صادرکننده اتان جهان تبدیل شده است.
همزمان با افزایش تولید و صادرات گاز اتان آمریکا، 
برخی از تحلیلگران بازار پتروشیمی اعتقاد دارند 
برای کشورهای  تهدیدی  تولید  افزایش  این  که 
بزرگ تولیدکننده محصوالت پتروشیمی خاورمیانه 
همچون ایران، عربستان سعودی و قطر خواهد بود.
اما به نظر می رسد افزایش ظرفیت تولید و حتی 
این  تولید  افزایش  به دلیل  آمریکا  اتان  صادرات 
خوراک استراتژیک گازی در ایران عمال تاثیری بر 
روند توسعه صنعت پتروشیمی کشور ندارد و به 
دلیل کیفیت باال و ذخیار غنی اتان، ایران دست 
کم برای یک دوره 10 ساله می تواند با افزایش اتان 

در آمریکا رقابت کند.

دوئل جدید گازی ایران-آمریکا؛

ایران غول تولید گاز اتان خاورمیانه شد

وزیر نیرو با بیان اینکه برداشت آب بیش از حد 
در بخش کشاورزی یکی از دالیل اصلی تغییر 
اقلیم است، گفت: در حال حاضر وزارت نیرو به 
شدت این موضوع را دنبال می کند، تا چاه هایی 

که غیرمجاز حفر شده اند، را مسدود کند.
حمید چیت چیان با تأکید بر اینکه مادامی که 
سطحی  آب  منابع  از  غیرقانونی  برداشت های 
اقلیم شدت  تغییر  بگیرد،  زیرزمینی صورت  و 
بیشتری پیدا خواهد کرد، گفت: وزارت نیرو در 
بلکه  نداشته است،  اقلیم سوء مدیریتی  تغییر 
مسأله به این بازمی گردد که کشاورزان از دشت ها 

آب بیشتری برداشته اند.
وی افزود: اوالً قانونی داریم که هیچ فردی مجاز 
نیست که بدون مجوز و پروانه اقدام به حفر چاه 

کند، اما متأسفانه این چاه  ها حفر شده اند و در 
موضوع  این  به شدت  نیرو  وزارت  حاضر  حال 
را دنبال می کند، تا چاه هایی که غیرمجاز حفر 

شده اند، را مسدود کند. 
چیت چیان خاطر نشان کرد: چاه هایی هم که 
بیشتر  اینها  گاهی  دارند،  آب  برداشت  پروانه 
آب  برداشت  به  اقدام  مجاز  برداشت  میزان  از 
کنتورهای  گذاشتن  با  نیرو  وزارت  و  می کنند 
را  مسأله  این  که  است  کرده  سعی  هوشمند 
که  مادامی  داد:  ادامه  نیرو  وزیر  کند.  مدیریت 
برداشت های غیرقانونی از منابع آب سطحی و 
زیرزمینی صورت بگیرد، این وضعیت تغییر اقلیم 
تشدید خواهد شد و این یک مسئولیت ملی است 

و تنها برعهده و مسئولیت وزارت نیرو نیست.

قائم مقام شرکت آب و فاضالب استان تهران 
گفت: انتظار داریم مجلس شورای اسالمی در 
بحث جرایم مشترکان پرمصرف به ما کمک و 
مجوزهای قانونی در این زمینه را هر چه زودتر 
ابالغ کنند. علیرضا نوذری پور با بیان اینکه در 
روبرو  آب  منابع  محدودیت  با  همواره  تهران 
فاصله  مسئله  این  علت  کرد:  اظهار  هستیم، 
زیاد بین سرانه آب تجدیدپذیر استان تهران و 

جمعیت موجود در تهران است.
برای گذر  انجام شده  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
از پیک آبی تابستان 139٦عنوان کرد: در حال 
حاضر تمامی شرایط و وضعیت منابع آبی را به 
شرایط  مورد  در  و  می کنیم  رصد  کامل  طور 
بارندگی ها نیز باید گفت گرچه بارش های اخیر 

خوب نبوده اما به طور کلی شرایط منابع آبی 
استان تهران نرمال است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه استان تهران در 
فصل بهار شاهد بیشترین بارندگی ها است، ما 
اتفاق  نیز  بهاری  بارش های  تا  هستیم  منتظر 
آبی  منابع  شرایط  بتوانیم  آن  از  بعد  و  بیفتد 

استان تهران را به طور کامل بررسی کنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تمامی تجهیزات 
آبی در دوره بازسازی قرار گرفته اند، اظهار کرد: 
پیش بینی می شود که برای تابستان سال 9٦ 
مشکل خاصی در خصوص منابع آبی نداشته 
باشیم بر همین اساس تاکنون هیچ برنامه ای 
برای محدودیت منابع آبی همچون کاهش فشار 

تعریف نکرده ایم.

آبی ها منتظر ابالغ مجوز جریمه مشترکان پرمصرف برخورد با حفر چاه های غیرمجاز شدت می یابد

فاز  اینکه  بیان  با  جنوبی  فاز 19  طرح  مجری 
19 پارس جنوبی در فروردین ماه به طور کامل 
در مدار اجرا قرار می گیرد، درمورد محصوالت 
مهم ترین  از  یکی  گفت:  فاز  این  پاالیشگاه 
محصوالت این فاز تولید روزانه 75 تا 80 هزار 
حمیدرضا  است.  روز  در  گازی  معیانات  بشکه 
مسعودی با اشاره به سابقه طرح توسعه فاز 19 
پارس جنوبی گفت: طرح توسعه این فاز در سال 
1389 به کنسرسیومی متشکل از سه شرکت 
عنوان  به  پتروپارس  واگذار شد. شرکت  ایرانی 
شرکت  کنسرسیوم  رهبر  و  حفاری  پیمانکار 
پتروپارس ایران به عنوان پیمانکار پاالیشگاه و 
تاسیسات خشکی و شرکت مهندسی و ساخت 
تاسیسات دریایی ایران به عنوان پیمانکار بخش 
جکت ها،  و  سکوها  لوله،  خطوط  فراساحل، 
 800 و  میلیارد   4 مبلغ  به  را  فاز  این  توسعه 

میلیون تومان بر عهده گرفتند.

پارس   19 فاز  فراساحل  بخش  مورد  در  وی 
طرح  این  فراساحل  بخش  کرد:  اظهار  جنوبی 
شامل ساخت و نصب جکت  و سه عرشه بود که 
دو عرشه آن اصلی هستند و ظرفیت فراورش هر 
کدام 28.5 میلیون مترمکعب گاز در روز است. 
اقماری  دارای یک سکوی  این طرح  همچنین 
است که ظرفیت تولید این سکو 14.2 میلیون 

مترمکعب گاز در روز است.
مجری طرح فاز 19 جنوبی ادامه داد: البته یک 
سکوی اقماری دیگر به نام STD2 اضافه شد 

که ظرفیت تولید آن 500 میلیون فوت مکعب 
یا 14.2 میلیون مترمکعب گاز در روز است. این 
دو سکوی اقماری گاز خود را به سکوهای اصلی 
منتقل می کنند و فراورش آنها به ظرفیت 28.2 

روی سکوهای اصلی انجام می شود.
از فاز 19  اینکه برداشت گاز  با بیان  مسعودی 
مترمکعب  میلیون   5٦.٦ جمعا  جنوبی  پارس 
است، افزود: به طور کلی 21 حلقه چاه در فاز 
19 پارس جنوبی حفر شده است از سوی دیگر 
خود  گاز  بتوانند  اقماری  سکوهای  اینکه  برای 

را به سکوهای اصلی و سکوهای اصلی بتوانند 
گاز خود را به پاالیشگاه منتقل کنند، خط لوله 
زیردریایی اجرا شد. این خطوط لوله حدود 14 
کیلومتر به قطر 18 اینچ است. همچنین 2 رشته 
خط لوله 32 اینچ انتقال گاز ترش در این فاز 
نصب شده که طول یکی از آنها 114 کیلومتر و 
طول دیگری 112 کیلومتر است که گاز تولید 
پاالیشگاه  سمت  به  اصلی  سکوهای  از  شده 

منتقل می کنند.
لوله های  از خوردگی  آنکه  برای  داد:  ادامه  وی 
32 اینچی جلوگیری شود، خط لوله 4.5 اینچی 
می شود،  جاری  آنها  در  گالیکول  که   NEG
در پشت آنها قرار گرفته است. در حال حاضر 
کلیه اصالحاتی که بر روی سکوی STD2 باید 
انجام می شد، از فاز 1 به فاز 19 به طور کامل 
انجام شده است و تولید آن در اردیبهشت 95 به 
میزان 14.2 میلیون مترمکعب آغاز شده است. 

مجری طرح فاز 19 جنوبی خبر داد:

تولید روزانه ۷5 تا 80 هزار بشکه میعانات گازی 
از فاز 19 پارس جنوبی
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تورم روستایی به ۷.1درصد رسید
مرکز امار ایران نرخ تورم مناطق روستایی در دوازده ماهه منتهی به بهمن 
ماه امسال را 7.1 درصد اعالم کرد.نرخ تورم مناطق روستایی در دوازده 
ماه منتهی به بهمن امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل 7.11 درصد 
است که نسبت به دی ماه تغییر نکرده است.این شاخص نسبت به ماه 
مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه(، 7.٦ درصد و نسبت به تورم نقطه 
به نقطه ماه قبل 0.5 درصد افزایش یافته است.شاخص کل )بر مبنای 
100=1390( دربهمن ماه سال 1395 عدد 249.9 را نشان می دهد 
که نسبت به ماه قبل 0.4 درصد افزایش داشته است.1- شاخص کل 
)بر مبنای100=1390( در بهمن ماه سال 1395 عدد 249.9 را نشان 
می دهد که نسبت به ماه قبل 0.4 درصد افزایش داشته است. شاخص کل 
نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه(، 7.٦ درصد افزایش 
یافته که نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل )7.1 درصد(، 0.55 واحد 
درصد افزایش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه 
منتهی به بهمن ماه سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم 
روستایی(، 7.1 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به دی 

ماه 1395 )7.1 درصد(، تغییری نداشته است..
 

 بانک
اعالم جوایز جشنواره قرض الحسنه بانک ملت

 جوایز سی و ششمین جشنواره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه 
پس انداز بانک ملت در سال 1395 اعالم شد.به گزارش روابط عمومی 
بانک ملت، در این دوره از جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز 
و پس از بررسی نتایج تحقیقات بازار و رعایت دستورالعمل های بانک 
مرکزی، 930 میلیارد ریال جایزه نقدی به سپرده گذاران حساب های 
قرض الحسنه تعلق خواهد گرفت.براساس این گزارش، 300 جایزه نقدی 
هر یک به ارزش 000ر000ر000ر1 ریال، 3000 جایزه نقدی هر یک 
به ارزش 000ر000ر100 ریال و 000ر330 کمک هزینه خرید صنایع 
دستی هر یک به ارزش 000ر000ر1 ریال، جوایز این دوره از قرعه کشی 
حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملت خواهد بود.این گزارش 
حاکی است، آغاز دوره قرعه کشی و احتساب امتیاز  در سی و ششمین 
دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملت از اول 
تیر ماه سال 95 و پایان دوره قرعه کشی یا مهلت افتتاح حساب و تکمیل 
موجودی، 31 خرداد ماه سال 9٦ است.حداقل موجودی برای حساب 
های قرض الحسنه پس انداز ریالی 500 هزار ریال و برای حساب های 
قرض الحسنه پس انداز ارزی 100 یورو یا معادل آن به سایر ارزها و  شرط 
شرکت در قرعه کشی هم حفظ حداقل موجودی در روز قرعه کشی 
تعیین شده است.بر این اساس، حساب های قرض الحسنه برای شرکت در 
قرعه کشی باید حداقل سه ماه یا 90 روز متوالی در طول دوره قرعه کشی 
یا پس از مهلت افتتاح حساب و تکمیل موجودی، ماندگاری داشته باشند.

 
 تامین تجهیزات آموزشی دانشگاه هنر

 از سوی بانک پارسیان
بانک پارسیان با تامین بخشی از تجهیزات آموزشی مورد نیاز دانشگاه 
هنر، گامی بلند در راستای توسعه فرهنگ علم و دانش و فراهم آوردن 
زمینه های الزم به منظور توسعه هنر و دانش کشور، برداشت .به گزارش 
روابط عمومی بانک پارسیان؛ اهدای تجهیزات کامپیوتری و اداری مورد 
نیاز دانشگاه هنر و فراهم آوردن زیرساخت های الزم برای نقش آفرینی 
دانشگاه ها به عنوان کانون پیشرفت و توسعه علم و دانش جوانان و 
همچنین حمایت از موسسات و توسعه امکانات و فضاهای آموزشی به 
منظور تسهیل و توسعه دانش کشور  در راستای توجه ویژه بانک پارسیان 
به عنوان بانکی دانش بنیان به بالندگی و شکوفایی متخصصان و هنرمندان 

کشور می باشد .
 

 بانک پاسارگاد موفق به دریافت تندیس
 سیمین تعالی سازمانی

موضوع  با  سازمانی  تعالی  جایزه  دوره  چهاردهمین  در  بانک پاسارگاد 
»تعالی در خدمت جامعه«، موفق به دریافت تندیس سیمین جایزه ملی 
تعالی سازمانی شد.به گزارش روابط  عمومی بانک  پاسارگاد، این بانک در 
ششمین سال حضور خود در این جایزه، طی فرآیند سنجش و ارزیابی 
تعالی سازمانی که به همت سازمان مدیریت صنعتی انجام می شود، موفق 
شد به عنوان سرآمدترین شرکت در حوزه خدمات، تندیس سیمین را 
دریافت کند.بر اساس این خبر، جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی 
از معتبرترین و جامع ترین ارزیابی های ملی در کشور است و عملکرد 
سازمان هایی که در فرآیند دریافت این جایزه شرکت می کنند، بر اساس 
معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM ارزیابی می شود. این الگو تمام 
زوایای سازمان ها را در نظر گرفته و رویکردها و نتایج را به طور متوازن مورد 

ارزیابی قرار می دهد.
 

 خودرو
تولید مینی بوس افزایش یافت

بهمن ماه امسال تولید انواع مینی بوس و میدل باس به طور میانگین ٦.229 
درصد افزایش یافت.در این مدت تولید این محصوالت از 27 دستگاه در 
بهمن ماه سال گذشته به 89 دستگاه رسید.بهمن ماه امسال تولید انواع 
مینی بوس و میدل باس در ایران خودرو دیزل 1٦9.2 درصد رشد داشته 
و از 13 دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به 35 دستگاه افزایش یافت.
در این مدت تولید این محصوالت در گروه بهمن با رشد 255.٦ درصدی 
همراه بوده و از 9 دستگاه در بهمن 1394 به 32 دستگاه رسید.تولید انواع 
مینی بوس و میدل باس در سروش دیزل مپنا نیز صعودی بوده و از صفر 
دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به 22 دستگاه افزایش یافت.اما برخالف 
این شرکت ها تولید انواع مینی بوس و میدل باس در آکیا دویچ متوقف 
شده و از دو دستگاه در بهمن 1394 به صفر رسید.همچنین تولید این 
محصوالت در پیشرو دیزل  آسیا نیز مانند آکیا دویچ متوقف شده و از سه 

دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به صفر کاهش یافت.
 

 بازار سرمایه
سرمایه ۶.۶ میلیارد یورویی برای اتمام 12 پروژه هلدینگ 

خلیج فارس
مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت صنایع هلدینگ خلیج فارس با بیان 
اینکه این هلدینگ 12 پروژه در دست اجرا دارد،گفت:میزان سرمایه 
مورد نیاز برای اتمام این پروژه ها ٦.2میلیارد یورو است و میزان تولید 
این هلدینگ با اتمام پروژه های مذکور به 40میلیون تن می رسد.رسول 
اشرف زاده با اشاره به پروژه های در دست اجرای شرکت صنایع هلدینگ 
خلیج فارس، اظهار کرد: 12  پروژه در دست اجرا قرار دارد که پیشرفت 
آن ها بین 30 تا 90 درصد است و این پروژه ها تا پایان 1397 به تولید 
می رسند. پروژه بیدبلند خلیج فارس، ایالم، گچساران، لوردگان، صدف، 
هنگام و... از جمله این پروژه ها است  که محصوالت متنوعی مانند اوره، 
آمونیاک، متانول و... تولید می کنند.وی ادامه داد: سال 1397 که 5 سال 
نخست هلدینگ خلیج فارس بر اساس منابع استراتژیک تمام می شود، 
میزان تولیدات این هلدینگ از 24 میلیون تن به 40 میلیون تن می رسد.

انهدام 400باندقاچاق سازمان یافته
سخنگوی ستادمبارزه با قاچاق کاال و ارز از انهدام 
400 باند سازمان یافته قاچاقچیان در سال جاری 
خبر داد وگفت:برآوردهای اولیه حکایت از کاهش 
 13 تا   12 حدود  به   95 سال  در  قاچاق  حجم 
روند  گفت:  خورشیدی  دارد.قاسم  دالر  میلیارد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز در کشور از سرعت خوبی 
برخوردار شده و راه اندازی سامانه هایی که از سوی 
دولت در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز تدارک 
دیده شده، راه بسیاری از قاچاقچیان را سد کرده 
ارز  و  قاچاق کاال  با  مبارزه  است.سخنگوی ستاد 
افزود: بر این اساس، 400 باند سازمان یافته قاچاق 
در یکسال اخیر از سوی وزارت اطالعات، نیروی 
انتظامی و گمرک یا با همکاری آنها منهدم شده اند 
و اکنون، فضای تجارت غیررسمی برای قاچاقچیان 
تنگ شده است.وی تصریح کرد: به نظر می رسد بر 
اساس آماری که ارایه شده است و حجم کشفیات 
زیادی که مجموعه کاالهای قاچاق داشتند، به طور 
کاالهای  در  قاچاق  کاهش حجم  شاهد  طبیعی 
مختلف در سال جاری باشیم و بر این اساس، در 
برآوردهای اولیه، 20 درصد کاهش قاچاق را تجربه 

کنیم.
به گفته خورشیدی، پیش بینی ما بر این است که 
میزان قاچاق کاال و ارز در سال 95، به رقم 12 تا 

13 میلیارد دالر برسد
 

راه وعمران
وجود ۷0 هزار پروژه نیمه تمام در کشور

معاون فنی و امور زیر بنایی سازمان برنامه ریزی و 
بودجه کشور از وجود 70 هزار پروژه نیمه تمام در 
کشور خبر داد.غالمرضا شافعی در جلسه بررسی 
وضعیت پروژه های ملی و ملی استانی شده، اظهار 
کرد: منابع دولت خیلی مبهم نیست و برای همه 
شفاف و روشن است که چه میزان هزینه های 
جاری وجود دارد و بودجه برای کار عمرانی باقی 
نمی ماند.وی افزود: در استان کرمان سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در حوزه زیر ساخت موفق است.
های  شیوه  ها  کشوره  اینکه  به  اشاره  با  شافعی 
متفاوت در بهره وری از منابع دولت و مردم دارند، 
گفت: بودجه بخش عمرانی برخی کشورها بیشتر 
متکی به دولت و در برخی دیگر متکی به مردم 
است.وی با بیان اینکه تغییر یا حذف یک پروژه 
عمرانی امکان پذیر نیست، افزود: در حوزه ریلی، 
قرارداد ریل چابهار- مشهد بین راه آهن و قرارگاه 
خاتم منعقد شده است که اضافه کردن یک راه 
کرد:  تصریح  است.شافعی  هزینه  متحمل  جدید 
با حدود 400  تمام  نیم  پروژه  هزار  از 70  بیش 
هزار میلیارد تومان اعتبار در کشور وجود دارد که 
تکمیل آنها بیش از 10 سال طول می کشد.وی وی 
با اشاره به وجود حدود 200 هزار کیلومتر راه در 
کشور گفت: برای نگهداری از این راه ها هشت هزار 

میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
 

سکه وارز
سکه حراج می شود!  

در آستانه نوروز و افزایش تقاضایی که می تواند برای 
پول نقد، سکه و ارز وجود داشته باشد، سیاستگذار 
پولی قول داده که برای تامین هریک تمهیدات 
الزم را داشته و بازار را کنترل کند. این در حالی 
است که اگر تقاضا برای سکه تا حدی پیش برود 
که موجب ایجاد حباب قیمتی شود، حراجی سکه 
برگزار خواهد کرد.به گزارش ایسنا، با نزدیک شدن 
به ایام پایانی سال و افزایش تقاضایی که به طور 
طبیعی برای پول، ارز و حتی سکه وجود خواهد 
داشت، اگر کنترل الزم از سوی بانک مرکزی اعمال 
نشده و عرضه کافی وجود نداشته باشد می تواند 
جمله  از  شود.سکه،  بازار  در  تعادل  عدم  موجب 
کاالهای قیمتی بازار است که در چند ماه گذشته 
و در نوسان بازار ارز، از این جریان جانماند و پابه 
پای دالر دستخوش تغییر قیمت شده و در روندی 
صعودی قرار گرفت. به طوری که حتی در روزهایی 
بازار شاهد رشد قیمتی تا 40 هزار تومان سکه کامل 
برای یک روز بود و قیمت ها از حدود یک میلیون 
تومان ابتدایی سال جاری تا یک میلیون و 200 

هزار تومان و بیشتر نیز پیش رفت.

خبر خبر

گروه مسکن : در سال گذشته پیش بینی ها 
حاکی از آن بود که بخش مسکن در نیمه دوم 
سال 95 رونق می یابد و تعداد معامالت مسکن در 
روند صعودی به خود می گیرد، اما درواقعیت این 
موضوع عملی نشد و افزایش تعداد معامالت در 
بازار مسکن، در برخی مقاطع و حتی در روزهای 
اخیر بیانگر رونق مسکن و خروج از رکود نبوده 
ایست.درواقع هرچند برجام موجب شد تا مردم 
تصور کنند که اقتصاد و مسکن رونق می گیرد، 
اما درواقع باید گفت، برجام بخشی از اقتصاد و 
بخشی از واقعیت های فضای سیاسی، اجتماعی 
اقتصاد  بزرگتر  اقتصادی کشور است و بخش  و 
مسئوالن  و  مدیران  عملکرد  گروی  در  کشور 
دولتی و بخش خصوصی است.حال در شرایطی 
به  رونق  بازگشت  زمان  اقتصاددانان  برخی  که 
ریاست  انتخابات  برگزاری  به  موکول  را  مسکن 
به  توجه  با  کنند،  آینده می  جمهوری در سال 
از  بسیاري  ساختمان،  صنعت  چندساله  رکود 
تولیدکنندگان مسکن عرصه ساخت را رها کرده 
و در انتظار آینده مبهم مسکن، سرمایه هاي خود 
را در بانک ها براي سود بیشتر اندوخته اند.اگرچه 
انتظار می رفت، بازار مسکن در٦ ماهه دوم سال با 
افزایش وام مسکن و ایجاد صندوق پس انداز یکم 
دچار تغییرات جدی شود، اما کارنامه بازار مسکن 
باعث  و  نقض  را  احتمال  این  پاییز  سه ماهه  در 
دلسردی بیشتر مردم و فعاالن بازار مسکن شد. 
با این تفاسیر به نظر می رسد، بازار مسکن هنوز به 
رکود و افزایش قیمت نسبی ادامه می دهد. رکودی 
که اگر شکسته شود به گفته برخی از کارشناسان، 
به  بود.  افزایش قیمت همراه خواهد  و  با گرانی 
عقیده کارشناسان، بانک ها که در چند سال اخیر 
به محل حبس منابع بانکی و نقدینگی ها سازنده ها 
و  جدی  خانه تکانی  نیازمند  است،  تبدیل شده 

بازنگری در قوانین هستند.
الیه های زیرین و صنایع وابسته به مسکن

در این خصوص یک کارشناس بازار مسکن بابیان 
اینکه به واسطه فروش نفت در سال 9٦ بسیاری 
از منابع آزادشده و بدون تردید تغییر و تحولی 
در میزان معامالت انجام خواهد گرفت.گفت: بازار 
مسکن در سال 9٦ وضعیت مطلوب تری خواهد 
داشت.بیت اهلل ستاریان بابیان مطلب فوق افزود: در 
رکود فعلی مسکن، کل الیه های زیرین و صنایع 
وابسته به مسکن هم درگیر رکود شده و دچار 
تغییرات  اینکه  بابیان  شده اند.وی  ورشکستگی 
در  تکانه  ایجاد  باعث  اقتصادی  رشد  از  حاصل 
مسکن می شود گفت: اوضاع مسکن می توانست 
از  یازدهم  دولت  منسجم  برنامه های  به واسطه 
وضعیت مطلوب تری برخوردار باشد اما این دولت 
مسئله مسکن را کوچک دیده و تنها راه نجات از 
وضع موجود را در ارائه وام تسهیالت لحاظ کرده 
درحالی که مسئله مسکن بسیار بزرگ شده و به 
یک چالش جدی تبدیل شده است.این کارشناس 

گفت: متأسفانه تمام برنامه های ارائه شده ازجمله 
نبوده  قاعده  و  اصول  اساس  بر  تسهیالت  ارائه 
کارناوال های  به  تبدیل  بانک  دراین بین  است.و 
اقتصادی خوش آب و رنگ  شده اند.ستاریان بابیان 
اینکه باید برای یک بار و برای همیشه به سلطنت 
بانک ها خاتمه دهیم گفت:در حال حاضر بسیاری 
از سرمایه گذاران به دلیل سودهای کالن بانکی 
عرصه ساخت وساز را رها کرده و وارد بازی های 
احتمال  بانکی شده اند.وی درنهایت عنوان کرد: 
می رود رکود بازار مسکن تا انتهای سال جاری و 
حتی تا پایان فصل اول سال آینده هم ادامه پیدا 
کند اما به طورکلی بازار مسکن اولین بازاری است 
که شاهد رونق خواهد بود و ظرف ٦ ماه آینده 

وضعیت بازار بهبود می یابد.
مسکن به خاطر نقدینگی قفل شد

همچنین یک کارشناس مسکن بابیان اینکه دولت 
یازدهم تنها به دنبال ایجاد سوداگری در مسکن 
بوده است گفت: از همان ابتدا سیاست های دولت 
سرمایه ای  تقاضای  از  مسکن  حوزه  در  یازدهم 
حمایت کرده و باهدف سوداگری پیش رفته است.
فرهاد بیضایی بابیان مطلب فوق افزود: متأسفانه 
تمام تسهیالت ارائه شده هم سو و مطابق با اقشار 
مصرف کننده نیست و اقساط و شرایط بازپرداخت 
این وام ها به هیچ عنوان همخوانی مطلوبی با دارایی 
این اقشار را ندارد.وی بابیان اینکه در شرایط حاضر 
تقاضای  نیاز  برطرف کننده  که  جدی  سیاست 
مصرفی در بازار مسکن باشد، وجود ندارد. گفت: 
شاید مسائل سیاسی به صورت کوتاه مدت با ایجاد 
بارهای روانی باعث افزایش تقاضای بازار مسکن 
شود اما این مورد در بلندمدت محکوم به شکست 
است زیرا بارهای روانی بدون ایجاد رونق اقتصادی 
ثبات می شود. بدون  باعث حرکت های هیجانی 

بیضایی گفت: از سوی دیگر بانک ها که یکی از 
سرمایه گذاران غیرقانونی در بازار مسکن بودند حاال 
به خاطر نقدینگی قفل شده اند و امکان حضور در 
این بازار را ندارند.وی با اشاره به اینکه درمجموع 
تمام این عوامل نشان دهنده این مسئله است که 

بازار مسکن در حال حاضر شرایط خروج از رکود را 
ندارد گفت: به طور حتم بازار مسکن تا انتخابات 9٦ 
شاهد هیچ تغییری نخواهد شد چون هر تغییری 
هیچ کدام  که  است  ویژه ای  مؤلفه های  نیازمند 
نگرفته  شکل  یازدهم  دولت  ابتدای  از  مؤلفه  از 
نیازمند  مسکن  رونق  گفت:  درنهایت  است.وی 
اقتصاد  رشد  با  تنها  است  پایدارتری  مؤلفه های 

قابلیت شکل پذیری دارد.
سرمایه گذاران متضرر

همچنین در ادامه یک کارشناس بازار مسکن بابیان 
اینکه در حال حاضر بازار مسکن برای نقدینگی 
در  سرگردان خطرناک محسوب می شود گفت: 
حال حاضر سرمایه های راکد وارد سیاه چاله مسکن 
شده، مسکوت تر باقی مانده درنتیجه سرمایه گذاران 
فوق  مطلب  بابیان  صباغ  شده اند.جالل  متضرر 
از  یکی  سرگردان  نقدینگی های  همیشه  افزود: 
واقعی  مفهوم  به  کشور  اقتصاد  بزرگ  معضالت 
بوده و دولت یازدهم در این خصوص توانست با 
تدابیر ارزنده کنترلی دقیق بر تورم و انضباط پولی 
داشته باشد؛ اما متأسفانه در خصوص مسکن تنها 
به کاهش صدور پروانه های ساخت پرداخته که به 
این  البته  نظر راهکار مناسبی نیست.وی گفت: 
سیاست به هیچ عنوان کامل و جامع نیست چراکه 
قدرت  مسکن  مصرف کنندگان  از  زیادی  بخش 
می رسد  نظر  به  ازدست داده اند.  را  مسکن  تهیه 
اجرای سیاست های انگیزشی در بخش تقاضای 
کند. بازار کمک  این  رونق  به  می تواند  مصرفی 
وی اجرای سیاست های انگیزشی را عاملی برای 
جلوگیری از حضور سفته بازان در بازار دانست و 
اعالم کرد: با اجرای سیاست های ساخت مسکن، 
فعال شدن لیزینگ مسکن و ساخت مسکن برای 
افراد کم درآمد می توان به نحوی بازار را مدیریت 
کرد که مسکن فقط برای مصرف کننده تولید و 
عرضه شود.صباغ بابیان اینکه متأسفانه عملکرد 
شهرداری ها در خصوص مسکن سازی قابل قبول 
نه تنها در مسکن سازی  ارگان  این  نیست گفت: 
فعالیت گسترده ای نداشته بلکه در برخی مناطق 

برنامه ریزی درستی برای شهرسازی لحاظ نکرده 
نامتوازنی  موضوع یک  به واسطه همین  و  است؛ 
گسترده در خصوص امالک مسکونی ایجادشده 
است به طور مثال تنها در منطقه 22 تهران حدود 
باقی  مالکان  دست  روی  خالی  خانه  هزار   500
شهر  از  مناطقی  این چنین  در  افزود:  بماند.وی 
رفته  پیش  به گونه ای  سیاست گذاری ها  تهران 
است که عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی ندارد. 
مشکالت دسترسی نداشتن این مناطق به مرکز 
شهر و تغییر الگوی سکونت در شهرها و قیمت 
باالی واحدها مجموعه عواملی است که می توان 
گفت امروز عرضه در این مناطق موفق نیست.
باید  سال 9٦  بازار  اینکه  بابیان  ادامه  در  صباغ 
به سمت ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا پیش 
برود متذکر شد: در حال حاضریان توازن به شدت 
به هم ریخته است و مطمئن تا نیمه های سال 9٦ 
رخ  بازار خریدوفروش  در خصوص  تحولی  هیچ 
نظر می رسد  به  داد.وی درنهایت گفت:  نخواهد 
یک نوع تردید جامعه کنونی را در برگرفته و این 

تردید تا انتهای نیمه اول 9٦ ادامه خواهد داشت
افزایش قیمت نخواهیم داشت

ولی از سوی دیگر برخی کارشناسان بر این نظرند 
خواهد  رونق  رمسکن  بازا  آینده  سال  برای  که 
یافت و افزایش قیمت نیز نخواهد داشت .محمد 
سازان  انبوه  سراسری  کانون  عضو  مافی  مهدی 
تهران درباره وضعیت بازار مسکن در سال آینده 
اظهار داشت: شواهد بازار مسکن نشان می دهد 
سال آینده حجم معامالت افزایش می یابد که 
این رونق با افزایش قیمت ها همراه نخواهد بود.
وی با بیان اینکه سال آینده به طور قطع در بازار 
مسکن شاهد افزایش قیمت ها به طور جهشی 
نخواهیم بود، ادامه داد: تغییر قیمت ها در بازار 
مسکن به عوامل مختلفی بستگی دارد که از آن 
جمله میزان درآمدهای نفتی، وضعیت اختصاص 
مالی   و  پولی  های  سیاست  و  عمرانی  بودجه 
کشورمان است.این کارشناس مسکن تاکید کرد: 
ان چیزی که می توان با اطمینان از آن سخن 
گفت این است که افزایش قیمت مسکن در سال 
آینده کمتر از نرخ تورم عمومی کشورمان است و 
مردم و متقاضیان مسکن نگران افزایش جهشی 
قیمت ها نباشند.مافی با بیان اینکه بازار میکن 
ظرفیت افزایش قیمت های جهشی را ندارد، اظهار 
داشت: در حال حاضر دوران پیک افزایش جمعیت 
را پشت سر گذاشته ایم و در شرایطی بازار مسکن 
افزایش  با  افزایش قیمت ها می شود که  دچار 
نرخ رشد اقتصاد مردم بخواهند خانه های خود را 
تبدیل به احسن کنند. با توجه به اینکه هنوز هم 
بزرگ ترین مانع ورود بازار مسکن به دوره رونق 
پایین بودن قدرت خرید مردم است، پیش بینی 
می شود که خانه هایی که کم متراژ تر و ارزان تر 
هستند از سایر واحدهای مسکونی زودتر به دوره 

رونق برسند.

بررسی های پیام زمان از وضعیت بازار مسکن نشان داد:

فصل جدید رکود در بازار مسکن

پاسخ  برای  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
مجلس  به  نمایندگان،  از  یکی  سوال  دو  به 

فراخوانده شد.
نماینده  پورابراهیمی،  محمدرضا  ملی  سوال 

کرمان از وزیر کار از سوی هیأت رئیسه مجلس 
عدم  گزارش،  این  اساس  شد.بر  وصول  اعالم 
بازنشستگان صندوق فوالد  پرداخت مستمری 
همچنین  و  خصوص  این  در  تکلیف  تعیین  و 

کارگران  رفاه  بانک  سابق  مدیرعامل  انتصاب 
علیرغم مخالفت و تذکر دستگاه های نظارتی از 
جمله سازمان بازرسی، دو محور سوال از وزیر 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی است

ربیعی به مجلس 
فراخوانده شد

 1395 سال  پایانی  روزهای  به  که  درحالی 
در  را  سهام  بازار  رکود  شویم  می  نزدیک 
برگرفته و حتی ارزش بازار در 5 روز گذشته 
نزدیک به دو هزار میلیارد تومان کاهش یافته 
است.شاخص بورس اوراق بهادار تهران که در 
و  هزار  تراز 77  در  اسفند سال جاری  چهارم 
847 واحدی قرار داشت در 5 روز کاری گذشته 
372 واحد کاهش یافت و به رقم 77 هزار و 
475 واحدی رسید.در این مدت شاخص آزاد 
شناور از تراز 85 هزار و 272 واحدی به عدد 84 
هزار و 9٦2 واحدی رسید و با این حساب 310 
واحد افت را تجربه کرد. همچنین شاخص بازار 
اول از کانال 55 هزار و 109 واحدی تا رقم 55 
هزار و 29 واحدی کاهش یافت و شاخص بازار 
دوم نیز با افت یک هزار و 817 واحدی در تراز 
1٦4 هزار و ٦83 نشست.در روزهای اخیر روند 
رکودی بیش از پیش بر بازار سهام سایه افکنده 
و حجم و ارزش معامالت روند دلگرم کننده ای 
نشان نمی دهد. به طوری که ارزش بازار در پنج 

روز گذشته از 32٦ هزار میلیارد تومان تا 324 
نتیجه  در  و  آمده  پایین  تومان  میلیارد  هزار 
نزدیک به 1.5 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا 
کرده است. این شرایط برای واپسین روزهای 
سال رضایت بخش نیست.در حالی که نزدیک 
شدن به سال جدید شمسی و انتخابات ریاست 
جمهوری می توانست به طور سنتی خبر از رونق 
بیشتر در بازار سرمایه و مخصوصا بازار سهام 
دهد شرایط در هفته های گذشته عکس این 
موضوع را نشان می دهد.از طرفی دیگر چندی 
پیش اعالم شد که تا پایان سال جاری عرضه 
اولیه ای انجام نمی شود عده ای معتقد بودند که 
این تصمیم ناشی از ناموفق بودن عرضه اولیه 
را  موضوع  این  و  است  برکت  دارویی  شرکت 
چندان خوشایند نمی دانستند و به نحوی آن 
را پاک کردن صورت مسئله قلمداد می کردند. 
این اقدام نیز می تواند از عواملی باشد که رکود را 
در روزهای پایانی سال 1395 در بورس تهران 

دامنه دارتر کرده است.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید امیدوار است با 
تحقق شعار »هر روستا یک محصول و هر خانه 
یک کارخانه« فرصتهای شغلی جدید در روستاها 
به وجود آید و شبکه های کسب و کار گسترش 
یابد.اصغر نوراهلل زاده اظهار کرد: یکی از سیاستهای 
صندوق حمایت مالی از ساماندهی تولید انبوه در 
قالب کسب و کارهای خرد و کوچک است که 
اصطالحا به آن تولید بدون کارخانه گفته می شود 
و با حمایت از تولیدات خرد و کوچک در قالب 
کارگاه های تولید خانگی به دنبال اجرای شعار 
هر خانه یک کارخانه و هر روستا یک محصول 
و  مناطق  در  طرح  این  افزود:  هستیم.وی 
محیط های روستایی ایجاد می شود تا بر اساس 
توانمندی هر روستا یک محصول تولید شده و هر 
خانه نقش کارخانه را ایفا کند و برای آنکه بتوانیم 
این ساماندهی را در محیط های کوچک انجام 
دهیم، نیازمند تولید انبوه به شکل زنجیره ای و 
شبکه ای هستیم.مدیرعامل صندوق کارآفرینی 
مالی  توان  تقویت  بر  تاکید  با  ادامه  در  امید 

تصویب الیحه  با  امیدواری کرد:  ابراز  صندوق، 
برداشت 1.5 میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه 
ملی و تخصیص این منابع به صندوق کارآفرینی 
امید، منابع صندوق افزایش یابد و در جهت کمک 
به توسعه اشتغال در کشور به کار گرفته شود.
نوراهلل زاده درعین حال از پیش بینی اختصاص 
4000 میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه ها 
برای ایجاد اشتغال و رونق بازار کار خبر داد و 
گفت: در صورتی که هزار میلیارد تومان از این 
قرار  امید  کارآفرینی  اختیار صندوق  در  اعتبار 
گیرد، در ایجاد اشتغال و رونق کسب و کار به ویژه 
در مناطق محروم و روستایی موثر خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به ایجاد ٦00 صندوق خرد 
محلی در کشور، گفت: این صندوق ها در راستای 
راه اندازی نهاد تامین مالی متناسب با روستاها 
و توانمندسازی افراد ایجاد شده اند و طرح های 
دارای قابلیت اشتغالزایی را شناسایی و به تناسب 
آن تسهیالت پرداخت می کنند که امیدواریم تا 

پایان دولت به هدفگذاری 900 صندوق برسیم.

درروز های پایانی سال صورت گرفت ؛ 

کاهش 1.5 هزار میلیاردی ارزش بازار بورس
پیش بینی اختصاص 4000 میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه ها ؛

کسب و کار در روستاها رونق می گیرد؟

گروه صنعت: رشد اقتصادی هر کشور می تواند 
انباشت  تاثیر دو عامل حاصل گردد؛ یکی  تحت 
نیروی  و  فیزیکی  سرمایه  شامل  تولید  عوامل 
انسانی و دیگری افزایش سطح کارایی و بهره وری 
عوامل تولید. بهره وری هم در کوتاه مدت و هم 
اقتصادی  تمام موضوعات  بر  تقریباً  بلندمدت  در 
چه خرد و چه کالن تاثیر مثبت می گذارد و در 
کشور  اقتصاد  پویایی  و  شکوفایی  و  رشد  نهایت 
رشد  های  نظریه  اساس  بر  شود.  می  موجب  را 
اقتصادی درونزا بهره وری کل عوامل، تابع انباشت 
سرمایۀ تحقیق و توسعه داخلی است زیرا فعالیت 
های تحقیق و توسعه داخلی موجب تولید کاالها 
و خدمات قابل تجارت و استفاده مؤثرتر از منابع 
موجود و جذب فناوری پیشرفته خارجی می شود. 
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: در دوران پسا برجام بیش از 8 میلیارد دالر 
سرمایه گذاری خارجی در کشور انجام شد، که 72 
طرح صنعتی و معدنی بزرگ را در کشور شامل 
می شود.حسین ابویی مهریزی در کنفرانس ملی 
اقتصاد مقاومتی و برجام با رویکرد تولید صنعتی و 
کشاورزی با اعالم این خبر، افزود: توزیع استانی و 
منابع انسانی سرمایه گذاری های خارجی در استان 
های مختلف کشور روند مناسبی داشته که بطور 
عمده در تولید محصوالت پتروشیمی و پلیمری 
برجام  دوران  در  گفته وی  است.به  بوده  متمرکز 
فرصت مناسبی برای کشور فرآهم شد تا اقداماتی 
نظیر: زمینه سازی برای ارتقا بخش صنعت، معدن 
و تجارت، سرمایه گذاری در شرکت های معتبر 
خارجی در صنایع فوالد، خودرو و معائن همچنی 
امکان سرمایه گذاری برای وسازی صنایع، انسجام 

تحول ساز و پیش برده در اقصاد، عدم محدودیت 
در مقاصد و بازارهای صادراتی، کاهش هزینه ها از 
ناحیه تامین نیازمندی های تولید با قیمت کمتر و 
از همه مهم تر ثبات نسبی در فضای کسب و کار 
و مولفه های کالن اقتصادر بویژه نرخ ارز صورت 
گیرد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش 
دیگری از سخنان در خصوص ظرفیت های مناسب 
صنعت، معدنی و تجاری جمهوری اسالمی ایران 
گفت: کشورمان از لحاظ ذخایر نفت رتبه چهارم و از 
حیث ذخایر معدنی 7 درصد کل ذخایر معدنی دنیا 
و ارزش بیش از 700 میلیارد دالر حایز است.ابویی 
مهریزی در ادامه گفت: البته تحریم مضرات خسارت 
باری در نظام اقتصادی کشور داشته که عمده آنها 
شامل: شکل گیری گروه های قدرتمند کاسبان 
تحریم، استفاده از پول های کثیف و پول شویی، 

محدودیت در تعامالت بین المللی، محدودیت در 
مبادالت بانکی و مقاصد صادراتی کشور، بسته شدن 
سویفت و متاسفانه کوچک شدن اقتصاد کشور و به 
دنبال آن کاهش حجم تجارت و GDP، بروز رکود 
تورمی و افزایش قیمت کاالهای تولیدی، افزایش 
هزینه های مبادله ناشی از انتقال پول از 10 تا 30 
درصد بوده است.معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، 
های  ضرورت  خصوص  در  که  تجارت  و  معدن 
سرمایه گذاری و نیازهای مربوط به آن سخن می 
گفت، یادآور شد در برنامه ششم توسعه که در حال 
تایید نهایی مجلس شورای اسالمی است، الزمه 
رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد را تامین 580 
هزار میلیارد تومان از منابع داخلی و بیش از 500 
میلیون دالر از منابع خارجی در نظر گرفته شده 
است.ابویی مهریزی تصریح کرد: متاسفانه ایران در 

زمینه سرمایه گذاری خارجی یک دهم سهم دنیا را 
حائز است و کشور آمریکا، چین و هند عمده ترین 
کشورهای سرمایه پذیر می باشند.وی در خصوص 
سیاست های صنعتی و معدنی در حوزه سرمایه 
گذاری خارجی مواردی را ذکر کرد و گفت: تاکید بر 
سرمایه گذاری مشترک با کشورهای مطرح صنعتی 
و معدنی تاکید بر ارائه دانش فنی و فن آوری نوین، 
تاکید بر صادرات محصوالت تولید، تاکید بر آموزش، 
پژوهش و توسعه و در نهایت تامین تسهیالت و 

منابع خارجی و داخلی را می توان یاد کرد.
رشد 56 درصدی صدور ضمانت نامه برای 

صنایع کوچک
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 
کوچک اعالم کرد: ارزش ضمانت نامه های صادرشده 
برای صنایع کوچک در یازده ماه امسال 5٦ درصد 

نسبت به سال قبل رشد داشته است.محمد حسین 
مقیسه گفت: در 11 ماهه امسال در استان گیالن 
بیش از 110 میلیارد ریال، استان مازندران بیش از 
٦8 میلیارد ریال و استان ایالم بیش از 57 میلیارد 
صنعتی  واحدهای  برای  ریال،  میلیون   500 و 
کوچک، ضمانت نامه صادر شده است.وی گفت : 
همچنین در استان تهران57 میلیارد ریال و استان 
اصفهان نیز بیش از 55 میلیارد و 500 میلیون 
ریال انواع ضمانت نامه برای صنایع کوچک صادر 
گذاری  سرمایه  ضمانت  صندوق  شد.مدیرعامل 
صنایع کوچک تعداد کل ضمانت نامه های صادر 
شده در یازده ماهه سال جاری  را 195 عدد به 
ارزش بیش از  953 میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: 
بیشترین ارزش ضمانت نامه های صادر شده در این 
مدت برای طرح های ایجادی به مبلغ 377 میلیارد 
ریال بوده است.وی گفت: 34٦ میلیارد ریال ضمانت 
نامه برای سرمایه در گردش، نزدیک به 100 میلیارد 
ریال ضمانت نامه برای طرح های توسعه ای، 39 
میلیارد ریال برای ضمانت نامه های پیش پرداخت 
و 23 میلیارد ریال ضمانت نامه حسن انجام تعهدات 
است.مقیسه  ماهه سال 95 صادر شده  یازده  در 
افزود: بانک صنعت ومعدن با پذیرش 35 ضمانت 
نامه به ارزش بیش از 27٦ میلیارد ریال  و بانک 
از 223  ارزش بیش  به  نامه  با 24 ضمانت  سینا 
میلیارد ریال،  بیشترین میزان را از از اول سال 95 تا 
پایان بهمن ماه به خود اختصاص داده اند.وی گفت: 
در یازده ماهه سال جاری، کل ارزش ضمانت نامه 
های صادر شده و تمدیدی به بیش از هزار و 430 
میلیارد ریال رسید که 5٦ درصد رشد نسبت به 

مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد.

در پسا برجام محقق شد؛

رشد سرمایه گذاری در صنعت وتولید
فراکسیون تولیدکنندگان اتاق بازرگانی ایران بیانیه ای 2۶ بندی در انتقاد از سیاست های بانک مرکزی منتشر کرد

.فراکسیون تولیدکنندگان اتاق بازرگانی تهران در بیانیه ای  خطاب به رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار نسبت به عملکرد 
بانکها انتقاد کردند. در این رابطه ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه بخش تولیدی، رئیس جمهور و نمایندگان 
مجلس و فقها از وضعیت سود بانکی ناراضی هستند و فقط بانکها از عملکرد خود راضی هستند گفت: متاسفانه کماکان بانکها در همین مسیر حرکت می کنند 
و صنعت در حال نابودی است.وی با تاکید بر اینکه به طور حتم تولیدکنندگانی که از بانکها تسهیالت گرفته اند جدا از افرادی هستند که منابع بانک را هدر 
داده اند، افزود: برخی بدون وثیقه، تسهیالت دریافت کردند در حالی که تولیدکنندگان هرگز چنین مشکالتی را برای بانک ها نداشتند و از چنین افرادی نیز 
حمایت نمی کنند.رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه دولت یازدهم، نرخ تورم را از 40 درصد به 10 درصد کاهش داد گفت: انتظار 
بود رابطه منطقی بین سود و نرخ تورم ایجاد شود.همچنین امیرحسین کاوه، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به موضوع رباخواری توسط 
بانکها از سوی مراجع تقلید مطرح می شود گفت: بیش از 90 درصد تامین مالی بنگاه ها از سوی بانک ها ایجاد می شود زیرا ما سرمایه گذار کمی در کشور داریم



یکی از راههای خوشبختی این است که نسبت 
به کوچکترین نعمت ها شکرگزار باشیم .

 هرشل

رضا جوالیی »یک پرونده کهنه« 
منتشر کرد

نشر آموت رمان تازه ای 
با  را  جوالیی  رضا  از 
پرونده  »یک  عنوان 
کهنه« روانه بازار کتاب 

کرد.
به گزارش  مهر، نشر 
آموت اثری تازه از رضا 
عنوان  با  را  جوالیی 

»یک پرونده کهنه« روانه بازار کتاب کرد.
در خالصه کوتاه این داستان که ناشر آن منتشرش 
کرده است می خوانیم: پنج نفر بودند: یک سرهنگ 
ستاد، یک سرگرد فراری، یک سروان اخراجی و 
دو نفر شخصی. دور یک میز گرد قدیمی با چند 
صندلی لهستانی و یک چراغ سقفی حبابدار که نور 
اندکی به اتاق می پاشید. پرده ها را کشیده بودند. 
نمی دانستند که بیرون برِف ریزی شروع به باریدن 
کرده. زمستان سختی بود. دایم برف می بارید. همه 
جا یخ زده بود، حتی شاخه های درختان یخ زده 
بودند و از آنها قندیل های بلورین آویزان بود. هرشب 
چند پرنده یخ می زدند و زیر شاخه ها می افتادند اما 

کسی به آنها نگاه نمی کرد.
از رضا جوالیی، پیش از این آثاری مانند حکایت 
طربخانه  تاالر  )رمان(،  کمانان  پشت  سلسله 
)رمان(،  یلدا  ظلمانی  شب  داستان(،  )مجموعه 
به  سوءقصد  بلند(،  )داستان  دردکشان  حدیث 
ذات همایونی )رمان(، جاودانگان )داستان بلند( و 
نسترن های صورتی )مجموعه داستان( منتشر شده 
است. وی همچنین برنده جایزه ادبی کرمانشاه برای 
مجموعه داستان برکه های باد، برنده لوح زرین و 
از  بعد  داستان  مجموعه  بهترین  افتخار  گواهی 
انقالب برای کتاب: جامه به خوناب، برنده تندیس 
زرین جایزه ادبی یلدا برای کتاب  باران های سبز و 
برنده جایزه جشنواره  ادبی اصفهان،  برنده جایزه 
تقدیری مهرگان و نامزد جایزه منتقدان مطبوعات 
برای رمان سیماب و کیمیای جان به شمار می رود.
رمان   »یک پرونده  کهنه« نوشته   »رضا جوالیی« 
در 332 صفحه و به قیمت 21500 تومان توسط 

»نشر آموت« منتشرشده 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 

اوقات شرعی
اذان صبح 5/07   طلوع آفتاب 6/30 
اذان ظهر 12/16  اذان مغرب 18/21

در دنیای کتاب

سخن حکیمانه

زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست
راه هزار چاره گر از چار سو ببست

تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان
بگشود نافه ای و در آرزو ببست

کنگره  اختتامیه  در  امیری  صالحی  سیدرضا 
ملی شعر کتاب گفت: بخشی از هویت دینی 
این سرزمین مدیون شاعران است و شعر کانون 
تولید معرفت و معنویت در جامعه ایرانی است.

مراسم اختتامیه اولین کنگره ملی شعر کتاب   
با حضور سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ 
دبیرکل  مختارپور  علیرضا  و  اسالمی  ارشاد  و 
نهاد کتابخانه های عمومی کشور در کتابخانه 

عمومی محقق حلی برگزار شد.
دلیل  به  مراسم گفت:  این  در  امیری  صالحی 
مشغله کاری می خواستم در این برنامه حضور 
نداشته  اما وقتی دیدم چند شب پیش مقام 
گذاشتند  وقت  شاعران  برای  رهبری  معظم 
دور از ادب دیدم به این برنامه نیایم و خسته 
نباشیدی نگویم. آقای مختارپور منشاء خدمات 
خوبی در نهاد کتابخانه های عمومی شده که 
تر هم  و همانطور که پیش  است  تقدیر  قابل 

گفته ام برترین دوره نهاد کتابخانه ها، این دوره 
است. تالش می کنیم کنگره ملی شعر کتاب 
را در سال آینده باشکوه تر و گسترده تر برگزار 

کنیم.
شعر  که  است  این  من  برداشت  افزود:  وی 
بخشی از هویت فرهنگی ما است و قطعا یکی 
از عناصر فرهنگی هویت ایران، شعر است که 
با همین مقدمه  شاعر هویت بخش آن است. 
جایگاه  و منزلت شعر و شاعر ایرانی مشخص 
می شود. هویت، ریشه است و همچنین عنصر 
قوام دهنده. شعر و شاعر یکی از عناصر اصلی 
هویت این سرزمین هستند و به همین دلیل 
تجلیل  همچنین  و  تکریم  شوند.  دیده  باید 

شوند.
این است که  نکته دوم  داد:  ادامه  ارشاد  وزیر 
شعر علیرغم همه تحوالتی که در عرصه های 
اجتماعی و فرهنگی 4 دهه گذشته داشته ایم 

به ویژه دهه چهارم که دهه ورود به شبکه های 
مجازی است هیچ وقت در فرهنگ ایرانی کهنه 
شعر  که  است  مهمی  نکته  این  است.  نشده 
حیات بخش است و فاقد عصر میرایی است و 
دائما نو می شود. شعر باعث غرور ملی و وحدت 
ایرانیان و مسلمانان جهان در ادوار تاریخی شده 

است.

آقای دکتر آذر در این برنامه از فردوسی گفتند. 
فردوسی حق بزرگی به گردن ما دارد و ما هم 
پس از هزار سال  به زبانش وفادار مانده ایم. 
اگر من و شما به فارسی حرف می زنیم مدیون 
فردوسی  چون  شاعرانی  شعر  و  فارسی  زبان 
هستیم و یکی از عوامل حیات زبان فارسی در 

ایران، شعر است.

وزیر ارشاد مطرح کرد:

بخشی از هویت دینی ایران مدیون شاعران است

شهره سلطانی که پس از دو سال دوری از تلویزیون، با 
مجموعه »پنچری« به تلویزیون بازگشته، معتقد است: باید 
چاره ای برای بازگرداندن مخاطبان به تلویزیون اندیشید؛ چراکه 

ما واقعا مخاطبان تلویزیون را از دست داده ایم.
این بازیگر درباره عملکرد تلویزیون در کارهای طنز و کمدی 
مطرح کرد: من هم تلویزیون نگاه نمی کنم، البته بخشی از علت 
آن به دلگیریم بر می گردد که اکنون با تلویزیون آشتی کرده ام. 
اما بخشی هم به انتظاری که از تلویزیون دارم بر می گردد. اینکه 
دوست دارم اگر کاری در تلویزیون می بینم، من را حداقل به 
عنوان یک مخاطب عادی پای تلویزیون نگه دارد که اینگونه 
نیست. سلطانی در ادامه ضعف مجموعه های تلویزیون را مشکل 
نبود فیلمنامه دانست و گفت: مسئوالن انتخاب در تلویزیون 
باید به دنبال متن خوب، کارگردان خوب و بازیگران خوب 
باشند. متاسفانه در حال حاضر بسیاری از بازیگرانی که مردم با 

آنها خاطره داشتند دیگر در  تلویزیون نیستند.
سلطانی در پاسخ به این که آیا علت ضعف مجموعه های 
تلویزیونی به کم کاری بازیگران هم برمی گردد؟ اظهار کرد: 
من هر زمانی که سر پروژه ای می روم، با تمام و کمال در آن 
پروژه کار می کنم اما زمانی که هیچ  چیزی متقابل نباشد، 
مطمئنا بازیگر هم در حد و اندازه ای که مقابلش کار می شود 

کار می کند.

از حضور شقایق  ایرانی«  آرش معیریان کارگردان »رالی 
این  در  زوج هنری  به عنوان  قاسم خانی  و مهراب  دهقان 

مسابقه خبر داد.
آرش معیریان ایسنا، درباره تولید سری دوم این مسابقه، 
توضیح داد: قسمت اول »رالی ایرانی« در سال 1392 در 
شبکه نمایش خانگی توزیع شد و حاال پس از گذشت چهار 
از 2٦ فروردین ماه 139٦  سال، قرار است سری دوم آن 

کلید بخورد.
در  مسابقه  این  عرضه  این که  بیان  با  کارگردان  این 
تابستان 9٦ در قالب هفت دی ودی دی خواهد بود، درباره 
داد:  توضیح  ایسنا  به  مسابقه  این  در  شرکت کنندگان 
شرکت کنندگان این سری نیز از میان چهره های سینمایی 
خواهند بود. مراحل طاقت فرسایی برای این مسابقه طراحی 
شده است که با آنچه در قسمت اول آن دیده شده، متفاوت 
خواهد بود و در حال حاضر نیز حضور شقایق دهقان و 

مهراب قاسم خوانی در این مجموعه قطعی شده است.
او سپس درباره مدت زمان برگزاری مسابقه یادآوری کرد: 
این مسابقه در 77 ساعت در سه مرحله 30 ساعت، 25 
میان گروه های  از  و  برگزار می شود  ساعت و 22 ساعته 
رقابت  پایانی  مرحله  به  گروه  سه  تا  دو  فقط  بازیگران، 
نقدی  بزرگ  جایزه  به  گروه هایی  فقط  و  رسید  خواهند 

مسابقه می رسند که در 77 ساعت به نقطه پایانی برسند.

شبکه نمایش سیما 20 عنوان فیلم جدید برای پخش 
نوروزی تدارک دیده است.

شبکه نمایش همچون سال های گذشته برای ایام نوروز با 
تهیه و پخش حدود 20  فیلم ها سینمایی ایرانی و خارجی 
جذاب و متنوع در قالب »سینمای کالسیک، سینمای هند، 
مجموعه های دنباله دار، فیلم های خانوادگی« به استقبال 

نوروز9٦ خواهد رفت.
 این 20 عنوان جدید به سفارش ترجمه و دوبله توسط شبکه 

نمایش در حال دوبله برای پخش نوروزی هستند.
و  »مارسی«   ، »مزدور«  فیلم  نوروزی،  فیلم   20 میان  از 
»تخفیف« و »شامیتاب«  محصوالت 2015 و 201٦ و جدید 
هستند. فیلم »مزدور« محصول2015  رومانیا، در ژانر اکشن 
مجرایی و جنایی است.  زمانی که یک قاتل قراردادی )سگال( 
با صحنه فرار کردن دختری از دست رئیس اوباش )جونز( با 
روابط سایسی باال، مواجه می شود، بین اینکه از دختر محافظت 
کند یا ماموریتی را که برای آن استخدام شده انجام دهد، دچار 

دوگانگی انتخاب می شود و …
همچنین فیلم »شامیتاب« که محصول 2015 هند است با 

بازی ستارگانی از جمله آمیتاب باچان در حال دوبله است.
این فیلم که در ژانر کمدی و درام ساخته شده، درباره دو مرد 
می باشد که هر دو یک هدف دارند ، اما به دلیل غرور خود از 

یکدیگر جدا می شوندو...

شهره سلطانی:

 تلویزیون دیگر مخاطب ندارد
شقایق دهقان و مهراب قاسم خانی 

به »رالی ایرانی« پیوستند
شبکه نمایش در تدارک 20 فیلم 

برای نوروز9۶

امروز با حافظ

»چهارشنبه« در جشنواره سینه کوئست آمریکا
 به نمایش در می آید

فیلم سینمایی »چهارشنبه« ساخته سروش محمدزاده در جشنواره 
سینه کوئست آمریکا به نمایش در می آید.

تنها  کارگردانی سروش محمدزاده  به  فیلم سینمایی »چهارشنبه« 
نماینده سینمای ایران در جشنواره سینه کوئست آمریکا شد.

فیلم سینمایی »چهارشنبه« به کارگردانی سروش محمدزاده در ادامه 
حضورهای بین المللی به عنوان نماینده سینمای ایران در بیست و 
هفتمین دوره جشنواره سینه کوئست آمریکا در بخش چشم انداز 
سینمای جهان در روزهای اول، دوم، هشتم و دهم مارچ نمایش دارد.

 Iran ArtHouse Film پخش بین الملل »چهارشنبه« با شرکت
با مدیریت مرجان علیزاده است.

است:  ذکر شده  فیلم  این  درباره  انتخاب جشنواره  هیات  بیانیه  در 
»چهارشنبه« فیلمی است پر از تصاویر فراموش نشدنی، بازیگری فوق 

العاده و داستان سرایی احساسی.
جشنواره سینه کوئست از تاریخ 28 فوریه تا 10 مارچ در سن خوزه 

برگزار می شود.
در خالصه داستان »چهارشنبه« آمده است: پس از گذشت دو سال 
از قتل پدر اکرم، حکم اعدام قاتل او تایید شده است. اکرم به همراه 
خواهر و دو برادرش باید برای تایید درخواست قصاص به دادگاه بروند 

اما مساله ای پیش می آید که آنها را از رفتن منصرف می کند...
امیر  مهدوی،  هستی  ادبی،  نسیم  درویش،  آرمان  حسینی،  شهاب 
جمله  از  فتحعلی  حاج  الهام  و  قاسمی  گیتی  بیاتی،  شام  حسین 

بازیگران »چهارشنبه« هستند.

اوباما و همسرش قرارداد ۶0 میلیون دالری 
برای چاپ خاطرات شان امضا کردند

باراک اوباما و همسرش میشل برای نوشتن کتاب خاطراتشان قرارداد 
بستند.

 به نقل از آسوشیتدپرس، رییس جمهوری پیشین آمریکا و همسرش 
با پنگوئن رندوم هاوس قرارداد بستند. هر چند مبلغ این قرارداد اعالم 

نشده اما گفته می شود میلیون ها دالر ارزش آن است.
اخیرا از رقمی حدود ٦0 میلیون دالر صحبت شده بود. رکورد نوشته 
شدن خاطرات یک رییس جمهوری 15 میلیون دالر است که پس از 

خروج بیل کلینتون در سال 2000 بسته شد.
برای  قراردادی  راحتی  به  بتواند  نیز  اوباما  همسر  می رفت  احتمال 
نوشتن کتاب خاطراتش ببندد. هیالری کلینتون نیز در سال 2000 با 

عقد قراردادی 8 میلیون دالری کتاب خاطراتش را نوشته بود.
یک چیز جالب توجه در این قرارداد این است که تعهد شده تا یک 
میلیون نسخه کتاب از کتاب هایی که منتشر می شود به نام خانواده 
اوباما به صورت رایگان در اختیار برنامه های سوادآموزی قرار بگیرد. 
این برنامه با عنوان »اولین کتاب« در برنامه های ساالنه پنگوئن رندوم 
هاوس جای دارد و برنامه ای غیرانتفاعی برای کودکان نیازمند است 

که سال 201٦ کاخ سفید نیز با آن همکاری کرد.
در عین حال برمبنای این قرارداد مقرر شده شماری از تیراژ این کتاب 

به بنیاد تازه تاسیس اوباما نیز اهدا شود.
اوباما که 55 ساله است در حالی وارد کاخ سفید شد که به عنوان 
یک نویسنده پرفروش با کتاب هایش شامل »رویاهای پدرم« که سال 
1995 منتشر شده بود و »جسارت امید« که سال 200٦ منتشر شد، 

شناخته شده بود.

»زندگی من به عنوان یک کدو سبز« 
نسخه کودکان فیلم کن لوچ

از  یکی  سبز«  کدو  یک  عنوان  به  من  »زندگی  سوییسی  انیمیشن 
شده  تحسین  انیمیشن های  از  یکی  و  اسکار  انیمیشن  نامزدهای 
سال 201٦ بود که موفق به کسب جوایز معتبری نیز شد. به نقل از 
گاردین، این انیمیشن پسری را به عنوان ستاره خود انتخاب کرده که 

مادر الکلی اش را می کشد.
این انیمیشن که خارج از آمریکا ساخته شده در اتفاقی نادر موفق 
شد تا نام خود را در میان فهرست  نامزدهای اسکار جای دهد. به این 
ترتیب آدرمن واستودیو جیبلی تنها استودیوهای غیرآمریکایی شدند 
که توانستند از سال 2001 تاکنون در این بخش از اسکار در کنار 

فیلم های ساخت آمریکا جای بگیرند.
در راس این فیلم ها »زندگی من به عنوان یک کدو سبز« جای دارد 
که فیلمی خانوادگی است و شخصیت اصلی آن پسری 9 ساله است 
که مادرش را می کشد. و چه کسی می تواند به چنین فیلمی شانس 
برنده شدن جایزه ای را بدهد؟ آن هم وقتی که اسم یک سبزی را روی 

شخصیت اصلی خودش گذاشته است؟
تفکر کن  با طرز  انیمیشنی  را  انیمیشن آن  این  واقع کارگردان  در 
لوچ خوانده است که در عین حال قالب شکنی کرده است. با ترکیبی 
از نامزدها و جوایز فستیوال های مختلف جهانی و کسب جایزه فیلم 
اروپایی، این انیمیشن می تواند یک فیلم خوش ساخت جایزه پسند 
محسوب شود که با وجود تمرکزش بر افراد آسیب دیده، حس خوبی 
را از کودکان آسیب دیده پرورشگاهی در فرانسه به مخاطبانش منتقل 

می کند.

آن سوی آبها

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث 
در  گردشگری  و  دستی  صنادیع  فرهنگی، 
مورد دفن شهدای گمنام در محوطه پاسارگاد 

توضیحاتی ارائه کرد.
ساخت  که  بودند  نوشته  ها  رسانه  برخی   
از  که  است  طرحی  گمنام  شهدای  آرامگاه 
ارائه  پاسارگاد  سوی شهرداری و شورای شهر 
شده است و در حال اجرایی شدن است.انتشار 
دوستداران  نگرانی  موجب  اخباری  چنین 
سازمان  مقامات  از  برخی  و  فرهنگی  میراث 

میراث فرهنگی و گردشگری شده است.
»زهرا احمدی پور«، معاون رئیس جمهوری و 

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
در  گمنام  شهدای  دفن  درباره  گردشگری  و 
محوطه پاسارگارد در فضای مجازی نوشت: به 
شکل ویژه این موضوع در حال پیگیری است 
و مکاتبات گسترده ای در این باره انجام شده 
ایران جای دارند و  است. شهدا در قلب ملت 
گسترده  خیل  رجوع  محل  آن ها  دفن  محل 

مردم خواهد بود.« 
دفن  برای  پاسارگاد  حریم  انتخاب  افزود:  وی 

خود  به  بی احترامی  اول  درجه  در  شهدا 
واسطه  به  شهدا  است  قرار  مگر  شهداست. 
مردم  زیارت  محل  پاسارگاد  به  مردم  رجوع 
وقوع  از  پیشگیری  برای  الزم  اقدامات  شوند؟ 
شده  انجام  شهدا  به  بی حرمتی  و  اشتباه  این 
و در حال پیگیری است و تالش بر این است 
که شهدا در محلی متناسب دفن شوند نه در 

محوطه و حریم بناهای تاریخی. 
پاسارگاد،  مجموعه  گزارش  این  اساس  بر 

آرامگاه  چون  ساختمان هایی  دربرگیرنده 
)کهن ترین  پاسارگاد  پادشاهی  باغ  کوروش، 
بارعام،  ایرانی(، کاخ دروازه، پل، کاخ  چهارباغ 
باغ  آب نماهای  کوشک،  دو  اختصاصی،  کاخ 
دفاعی  کمبوجیه، ساختارهای  آرامگاه  شاهی، 
تل تخت، کاروانسرای مظفری، محوطه مقدس 

و تنگه بالغی است. 
این مجموعه، پنجمین مجموعه ثبت  شده در 
فهرست آثار میراث جهانی در ایران است که در 
نشست یونسکو که در تیر ماه سال 1383 در 
چین برگزار شد به دلیل دارا بودن شاخص های 
فراوان در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید. 

جشنواره  از  جوایز  کسب  گفت:  نیستم«  سالوادور  »من  سینمایی  فیلم  کارگردان 
های معتبر جهانی، افق های جدیدی پیش روی سینمایی ایران ترسیم می کند.

جشنواره  در  ایرانی  های  فیلم  حضور  افزود:  ایرنا  با  وگو  گفت  در  هادی  منوچهر 
دنیا نشان می دهد  به  نیز کسب جوایر مختلف،  و  اسکار و کن  مانند  های مهمی 
مردم  که  را  مختلف  موضوعات  انگیزه،  با  و  ای  حرفه  ایران،  سینمای  صنعت  که 

کشورهای مختلف با آن مواجه هستند، به تصویر می کشد.
وی ادامه داد: این موضوع حتی افقی را در دنیا ترسیم می کند که یک ایرانی می 
به  نیز  دنیا  نگاه  و  را کسب کند  و غیره  اسکار، کن  اقتدار جوایز  و  افتخار  با  تواند 

سینمای ایران تغییر می کند.
با  ایرانی  فیلمسازان  افزود:  نیازمندیم«  ساده  کارگر  »به  سینمایی  فیلم  کارگردان 
تولید فیلم های تاثیرگذار و با محتوا می توانند الگوی مناسبی برای دنیا باشند و 
قرار  تاثیر  تحت  نیز  را  اقتصادی  و  فرهنگی  سیاسی،  اجتماعی،  روابط  موضوع  این 

داده و بر روند تعامالت ایران با کشورهای مختلف می افزاید.
هادی با بیان اینکه اعتماد به نفس، رقابت سالم و بهره گیری از مشورت کارشناسان 
خبره برای نوشتن فیلمنامه و ساخت فیلم، از عوامل مهم برای موفقیت فیلمسازان 
ایرانی در سطح بین المللی است، گفت: فیلمسازان ایرانی بویژه جوانان نباید فقط 

فیلمی بسازند که سرگرم کننده بوده و فروش خوب داشته باشد.
وی تصریح کرد: از این رو ضرورت دارد جوانان فیلمساز با مشورت از کارشناسان 

خبره، فیلمی تولید کنند تا هنر سینمای ایران به دنیا نشان داده شود.
به  باید  و  است  مهم  نیز  فیلم  تولید  برای  فیلمساز  هوشمندی  البته  افزود:  هادی 
دور از مسائل سیاسی باشد، زیرا سینما سالح محکمی در برابر نامالیمات و تنش 

ها است.

توضیح معاون رئیس جمهور درباره دفن شهدا در پاسارگاد

جوایز جهانی افق های جدیدی پیش روی 
سینمای ایران ترسیم می کند


