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الریجانی:

سقف حقوق مقامات 10 الی 14 میلیون تومان است
رئیـس مجلـس: مجلـس سـقف حقـوق مقامـات را تعییـن کـرده و بـرای مـوارد اسـتثنا با تقاضـای رئیس 
قـوه یـا معـاون رئیـس جمهـور یـا وزیر برای کسـانی کـه کار ویـژه انجـام می دهنـد؛ حـدود 60 درصد به 

حقوقشـان اضافه شـود.
حقوق های  خصوص  در  اسالمی،  شورای  مجلس  دیروز  علنی  نشست  ابتدای  در  الریجانی  علی  دکتر 
غیرمتعارف گفت: بحث هایی برخی در جامعه درباره مصوبه مجلس در اصالح قانون برنامه مطرح کرده اند 

که البته بعضی از مطالب خیلی نادرست و ناصحیح و با ادبیات ناصحیح تر بیان شده است.

امیر اسماعیلی: اس ۳۰۰ سامانه ای مهلک برای دشمن است

»اس 300 « ایرانی در راه است
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شرط بقای برند کاالی ایرانی و حفظ و افزایش اشتغال 
در بنگاه های تولید ، خرید ایرانی است. در حالی که دو 
هفته تا آغاز سال جدید باقی مانده، فرصت خوبی است 
که با خرید کاالی ساخت داخل سنت »نو نوار شدن« را 

به جای آوریم و به پیشواز نوروز برویم.

ازدواج  وام  مصوبه ای  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان   
برای هر یک از زوجین در سال ۹6 را ۱0 میلیون تومان تعیین 
علنی  جلسه  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  کردند. 
بودجه ۹6  بررسی بخش هزینه ای الیحه  دیروز و در جریان 

بند )د( تبصره ۱۷ این الیحه را به تصویب رساندند...
45

12

اجتماعیگزارش

خرید عیدانه کاالی ایرانی؛ 
تجلی اراده ملی

تداوم پرداخت وام10 میلیونی 
ازدواج  در سال 96

11

پیام زمان انتقاد کارشناسان در رابطه با روند خصوصی سازی را بررسی کرد:

جدایی واگذاری ها از  اقتصاد رقابتی
گروه اقتصاد: اجرای قـانــون جـذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به رونق بازار سرمایه، اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور منجر خواهدشد.برای اجرای برنامه خصوصی سازی 

باید عزم جدی درمیان مسئوالن کشور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد.

تجلیل از اصغر فرهادی برای 
دریافت اسکار 2017

اکنون 
فرهادی استاد 
سینمای ایران است

رشد اقتصادی 
9ماه امسال 
7/2 درصد

آغاز صادرات 
گاز به عراق 
در سال 96

توضیحات 
»نوبخت« درباره 

قطع یارانه ها
11103

2
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روحانی: ورزش با ایران 
هراسی می جنگدد

مناطق آزاد، پلی برای 
فرار مالیاتی

é حیدر مستخدمین حسینی 
کارشناس مسائل اقتصادی

مجوز نشریه؛ دومین کاالی 
سرمایه ای بعد از مسکن!

é نسترن کیوان پور

یادداشت

خبــر

نگاه روز

رئیس جمهوری ورزش در کشور را عامل غرور 
تعامل  آن  کنار  در  که  دانست  ملی  وحدت  و 
آید، گفت:  نمایش در می  به  با جهان  سازنده 
با  تعامل  و  جنگد  می  هراسی  ایران  با  ورزش 

جهان را می آفریند.
روحانی  حسن  المسلمین  و  االسالم  حجت 
دیروز در آیین تجلیل از قهرمانان و نشان آوران 
المپیک و پارالمپیک که در سالن اجالس سران 

تهران برگزار شد، این مطلب را مطرح کرد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه ورزش در کشور 
برای ما غرور و وحدت ملی می آفریند، افزود: 
امسال که سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل 
و  دارد  ارتباط  ورزش  به  هم  ما  اقتصاد  است، 

بخشی از ورزش ما اقتصاد ورزشی است.
روحانی گفت: ابزار و وسایل باشگاه ها و توریسم 
و  دارند  قرار  ورزشی  اقتصاد  سبد  در  ورزشی 
باالتر از آن ورزش با ایران هراسی می جنگد و 

گفت و گو و تعامل با جهان را می آفریند.
وی با یادآوری برگزاری مسابقات جهانی کشتی 
در  گفت:  شد،  برگزار  کرمانشاه  در  که  آزاد 
را شرمنده  آمریکا  کرمانشاه چه کردید، دولت 
کردید. به کشتی گیران ویزا داد و مردم بزرگوار 
این  هم  دنیا  کردند،  نوازی  میهمان  کرمانشاه 

عظمت ایران را قضاوت کرد.
رییس دولت یازدهم افزود: ما در کنار ورزش، 
تعامل سازنده با جهان و در کنار آن نشاط برای 
می  وجود  به  گردشگری  جاذبه  داریم.  اقتصاد 
نشاط،  وحدت،  امنیت،  هم  ورزش  پس  آوریم 
سالمت، غرور و فرهنگ ملی و اسالمی و هم 
مسیر  در  را  ما  تواند  می  ورزش  است.  اقتصاد 

توسعه پایدار قرار دهد.

é یکی از آثار ورزش امید و شادابی است
دیگری  بخش  در  امید  و  تدبیر  دولت  رئیس 
در  که  خوشحالم  کرد:  اظهار  خود  سخنان  از 
روزهای پایانی سال و روزهایی که فضای ما به 
عطر دختر پیامبر عظیم الشان اسالم)ص( معطر 
است، فرصت یافتم تا باز هم در کنار ورزشکاران 

عزیز، قهرمانان بزرگوار و افتخار آفرینان باشم.
روحانی تاکید کرد: ورزش و قهرمانی در وادی 
حائز  ما  برای  مختلف  های  دیدگاه  از  ورزش 
فرد، شهر،  به  تعلق  که  مسایلی  است.  اهمیت 
قومیت، مذهب خاص ندارد و تمام اتباع ایرانی 
یکپارچه نسبت به آن تاثیر می پذیرند، از دید 

ملی برای ما فوق العاده اهمیت دارد.
همچون  را  قهرمانی  ورزش  جمهوری  رئیس 

علم، دانش و هنر برای ملت ایران مایه افتخار 
دانست و گفت: یکی از آثار مهم ورزش در سطح 
همگانی؛ عمومی و مسابقات داخلی یا بین المللی 
ایجاد امید، نشاط و شادابی است. تمامیت ارضی، 
ایرانی،  هنر  انتخابات سراسری،  ملی،  حاکمیت 
علم و دانش ایرانی و ایرانیان یک موضوع ملی 
است، از آن طرف هم برخی از مشکالت ما، ملی 
است. مسایل نارسایی ها در زمینه محیط زیست، 

آب، اقتصادی و معیشت مردم ملی است.
روحانی تاکید کرد: ما یک ملت واحدیم و یک 
قانون اساسی ، یک کشور و یک رهبر عزیز و 

بزرگوار داریم و یک دولت و یک مجلس.
غرور  باید  ما  تالش  همه  که  این  بیان  با  وی 
افتخار و عظمت این سرزمین و این ملت باشد؛ 
تصریح کرد: ایران و ایرانی دو واژه ای است که 

در همه مسایل ملی باید به آن توجه کنیم.
یعنی  ورزشکار  کرد:  اضافه  جمهوری  رئیس 
و  جسم  به  که  کسی  امیدوار،  شاداب،  انسان 
و  اجتماع  جامعه،  و  بخشد  می  قدرت  جانش 
دارد. من فکر  نگه می  را در شادابی  کشورش 
می کنم هیچ چیز مهم تر و باالتر از امید برای 

یک ملت نیست.
روحانی خاطرنشان کرد: اگر ما به آینده خودمان 
امیدوار نباشیم و احساس نکنیم گشایش پیش 
روی ماست؛ آنجا حرکت، تالش و تعالی متوقف 
به  ملتی  است  پذیر  امکان  شد. چطور  خواهد 
به  بتواند  اما  باشد  نداشته  امید  آینده خودش 

تالش و کوشش خودش ادامه دهد؟
روحانی افزود: ایمان با ناامیدی جمع نمی شود؛ 
ایمان همواره با امید به آینده، گشایش و فرج 
است. مهم است که در داخل کشور یک معیار 
ای  عده  اما  دهیم  قرار  آفرینی  امید  و  امید  را 
هستند که می خواهند همواره مردم را به هر 
ایجاد  کنند.  ناامید  آینده  به  نسبت  ای  بهانه 
ناامیدی ضربه به حرکت ملی و مایوس کردن 

جامعه از حرکت است.
اد      امه د      ر صفحه 7

روحانی: ورزش با ایران هراسی می جنگدد
ستاد انتخابات کشور با حضور وزیر کشور به طور رسمی آغاز به کار کرد.

فعالیت های این ستاد از دیروز به طور رسمی با حضور وزیر کشور آغاز شد و از این 
پس فعالیت های اجرایی انتخابات در این ستاد اجرا و مدیریت می شود.

انتخابات شامل  با  انتخابات، کمیته های تخصصی مرتبط  با آغاز به کار ستاد 
حراست و استعالمات، حقوقی، پشتیبانی، فناوری و اطالعات، هیات بازرسی وزارت 

کشور و ستاد امنیت انتخابات در این مکان مستقر می شوند.
انتخابات نیز از در ستاد  همچنین نمایندگان شورای نگهبان و هیات مرکزی 

انتخابات کشور مستقر می شوند.
نمایندگان شورای نگهبان و اعضای شورای مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای 
اسالمی شهر و روستا نیز در مراسم آغاز به کار رسمی ستاد انتخابات حضور دارند.
در این مراسم همچنین عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، سیدحسین هاشمی 
استاندار تهران، محمد حسین مقیمی قائم مقام وزیر کشور ، علی پور علی مطلق 
دبیر ستاد انتخابات، نجار رئیس ستاد مدیریت بحران  تعدادی از معاونان و مدیران 

وزارت کشور حضور دارند.
اصغر احمدی در مراسم افتتاح ستاد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ، 
پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا و اولین میان دوره ای دهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: کار انتخابات از زمان اعالم آگهی انصراف کاندیدا ها 
از مقامات دولتی خود، رایزنی ها، صدور احکام، تعیین اعضای هیات نظارت و ... 

آغاز شد. 
وی افزود: با حضور این جمع استقرار در ستاد انتخابات کشور آغاز خواهد شد.

احمدی با اشاره به برگزاری 35 انتخابات در طول 38 سال از پیروزی انقالب 
اسالمی گفت: اکنون نیز دو انتخابات بزرگ ریاست جمهوری و شوراهای شهر و 

روستا را پیش رو داریم.
وی با بیان اینکه در قانون اساسی به طور زیبایی به موضوع انتخابات پرداخته شده 
است، ادامه داد: حق تعیین سرنوشت بر مبنای آموزه های دینی مصداق واقعی 

ابراز وجود مردم در انتخابات است.
رئیس ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: در دوره های متوالی انتخابات اعمال 
حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود تا مرحله ای که خبرگان رهبری با رای مردم 

رهبر را تعیین می کنند، چقدر زیبا در قانون اساسی آمده است.
علی پور علی مطلق، دبیر ستاد انتخابات کشور نیز  در گفتگویی اختصاصی 
با خبرنگار ما در این خصوص گفت: اگرچه فعالیت های ستاد انتخابات از تیر 
ماه آغاز شده است اما فعالیت های اجرایی انتخابات از امروز در ستاد انتخابات 

انجام می شود.
وی افزود: با آغاز به کار ستاد انتخابات کمیته های ذی ربط و تخصصی، نمایندگان 
شورای نگهبان و نیز هیئت مرکزی انتخابات در این ستاد مستقر می شوند و نام 

نویسی انتخابات ریاست جمهوری نیز در اینجا انجام می شود.
و  حراست  شامل  را  انتخابات  با  مرتبط  تخصصی  های  کمیته  مطلق  پورعلی 
استعالمات، حقوقی، پشتیبانی، فناوری و اطالعات، هیئت بازرسی وزارت کشور 

و ستاد امنیت انتخابات برشمرد که در ستاد انتخابات کشور مستقر می شوند.

در مراسم آغاز به کار رسمی ستاد انتخابات کشور، نمایندگانی از شورای نگهبان 
و اعضای شورای مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا نیز 

حضور دارند.
دبیر ستاد انتخابات کشور میزان ثبت نام نامزدهای اولین میان دوره ای مجلس 
دهم را تنها در یک حوزه، ۱۱0 تن ذکر کرد و گفت: بار دیگر ثبت نام نامزدها در 

این انتخابات نیز رکورد شکست.
علی پورعلی مطلق در مراسم افتتاحیه ستاد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست 
جمهوری، پنجمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا و اولین میان دوره ای 
دهمین دوره مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: کار انتخابات با اذن وزیر کشور 
از تیر ماه آغاز شد ولی امروز به طور رسمی ستاد انتخابات کشور آغاز به کار 

خواهد کرد.
وی اقدامات دستگاه های اجرایی را مطابق جدول زمانبندی و تقویم انتخابات 
خواند و افزود: از هشتم اسفند ماه و به مدت هفت روز کار ثبت نام از نامزدهای 
انتخابات اولین میان دوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسالمی آغاز شد که 

امروز نیز آخرین روز این ثبت نام است.
دبیر ستاد انتخابات کشور میانگین تعداد نامزدهای ثبت نام کننده این انتخابات را 
60 تن اعالم کرد و گفت: اما تنها در یک حوزه انتخابیه ۱۱0 تن ثبت نام کردند 
در حالی که در ثبت نام انتخابات میان دوره ای پیشین حداکثر 2۹ نفر در هر 

حوزه ثبت نام داشتیم.
وی افزود: بر این اساس مطمئن باشید که انتخاباتی بسیار باشکوه و حماسه 

ساز پیش رو خواهد بود.
پورعلی مطلق با اشاره به شرایط ثبت نام برای نمایندگی مجلس، تصریح کرد: این 

افتخار ماست، در چنین مواقعی خستگی از تنمان در می آید و خدا را شاکریم.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس جدول زمانبندی و هماهنگی بسیار خوبی که 
با شورای نگهبان و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا 

وجود دارد هیچ مشکلی نداریم و  کارها روال طبیعی خود را طی می کند.

آغاز به کار رسمی ستاد انتخابات کشور
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کالم  نور

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: حضور مردم 
در این مراسم به دشمنان نشان می دهد مردم 
بر پیمانشان نسبت به شهدا، مقاوم، ایستاده و 

پایبند هستند.
سردارسرتیپ پاسدار حسین سالمی جانشین 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب  اسالمی 
در حاشیه مراسم تشییع پیکر شهید محمد 
تازه تفحص شده  از شهدای  سعید محققی 
بازگشت  خصوص  در  مقدس  دفاع  دوران 
اظهار  جامعه  برای  آنها  پیام  و  شهدا  پیکر 
کرد: بازگشت پیکر مطهر شهدا از جبهه های 
مقاومت و دوران دفاع مقدس نشان می دهد 
شهادت یک جریان توقف ناپذیر بوده و بخشی 

از فرهنگ کشور ما است.
راه  اینکه  بیان  با  ادامه  در  سالمی  سردار 
از  بزرگ  بواسطه وجود دشمنان  ما  سعادت 
مسیر جهاد و شهادت عبور می کند، گفت: 
حضور شهدا در میان جامعه یادآور آن است 
که امنیت، عزت، اقتدار، افتخار و  پیشرفت 

امروز ما همه مدیون خون شهدا است و ما 
باید تا آخر مسیر تحقق آرمان های بلند شهدا 
را دنبال کنیم و به ارزش های انقالب اسالمی 

وفادار باشیم.
وی افزود: تجلیل و تکریم با عظمت مردم از 
شهدا نشان دهنده جایگاه واالی شهیدان در 
میان جامعه و در احساس و ایمان و باور ما 
است و این موضوع تاثیرات عمیقی بر روی 
نسل جوان گذاشته و فرهنگ شهادت و جهاد 

را به آنان منتقل می کند.
جانشین فرمانده کل سپاه در خصوص پیام 
حضور مردم در اینگونه مراسم برای دشمنان 
انقالب اسالمی، اظهار کرد: حضور مردم در 
میدهد  نشان  دشمنان  به  مراسم  گونه  این 
مقاوم،  شهدا،  به  نسبت  پیمانشان  بر  مردم 
ایستاده و ثابت قدم هستند؛ این ملت همان 
هیچ  و  هستند  انقالب  اول  سالهای  ملت 
تغییری نکرده اند بلکه آگاه تر و با بصیرت 

تر شده اند.

سردار سالمی: مردم مقاوم ایستاده اند

 باید به ارزش های انقالب وفادار باشیم

مجوز نشریه؛ دومین کاالی سرمایه ای بعد از مسکن!

é نسترن کیوان پور

به  مربوط  مطالِب  اگر  که  بود  زمانی 
اقتصاد شهری را می  خواندید، بسیاری از 
کارشناسان معتقد بودند که ساختمان باید 
یک کاالی مصرفی باشد نه سرمایه  ای تا 
بتوان رونق را در این بخش شاهد بود، البته 
این موضوع تنها مربوط به گذشته نیست و 
اکنون نیز مسکن برای مردمی که توانایی 

مالِی مناسبی دارند مهم  ترین کاالی سرمایه  ای محسوب می  شود که 
حداقل کارکرِد آن، تضمیِن ثُبات وضعیِت اقتصادی است.

این  مطالب را گفتیم که برسیم به دومین کاالی سرمایه  ای که اخیرا، 
قشر خاصی به آن تمایل پیدا کرده  اند؛ نشریاِت اجاره  ای که در همه  
جای کشور به چشم می  خورد و نمونه  هایش را در استان البرز هم 
بسیار خواهید یافت. صاحب  امتیاز بعد از چند بار انتشارِ نشریه اش، به 
دالیِل مختلف از چاپ منصرف می  شود و در عیِن حال هم نمی  خواهد 
امتیازِ آن را از دست بدهد، به همین دلیل نشریه را اجاره می  دهد و 

ماهانه در ازای آن مبلغی دریافت می  کند.                  
بر اساس تعریف مندرج در ماده ۱۱ آئین نامه اجرایي قانون مطبوعات، 
نشریه  ی اجاره  اي به نشریه  اي اطالق مي شود که با درخواست کتبي 
صاحب امتیاز و تصویب هیأت نظارت به موجب اجاره  نامه  اي اختیارات 
قانوني خود را در قبال دریافت وجه به فرد یا مؤسسه اي واگذار مي  کند. 
در غیر این صورت مطابق تبصره ی 3 ماده ی 8 قانون مطبوعات هر 
گونه واگذاري امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعي ، شرطي، اجاره و امثال 

آن ممنوع است و جرم محسوب مي   شود.
سابقه ی این موضوع به سال های ۷0 بر می  گردد که تا اوایل سال 80 
به اوج خود رسید و هم چنان هم در سطح کشور به چشم می خورد. اما 
چرا این موضوع در فضای رسانه  ای کشور حائِز اهمیت است؟ گاهی 
هدف انتشار نشریه  ی اجاره  ای با هدِف اولیه ی صاحب امتیاز، زمین 
تا آسمان فرق دارد و در بسیاری از مواقع، محتویات زرد یا به صورت 

مقطعی مربوط به موضوعی خاص مانند انتخابات است.
اکنون نیز که به زمان انتخابات نزدیک می شویم، بدیهی است تعداِد 
نشریاِت اجاره ی رو به افزایش باشد؛ ماننِد تماِم دوره های قبل که شاهِد 
این اوضاع بودیم که وظیفه  ی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
نهادهای مرتبط با این موضوع را سنگین  تر می  کند. نشریه  ای که 
صرفا اجاره داده شده و صاحب امتیاز ُجز دریافِت مبلغی ماهانه، هیچ 
نظارتی بر آن چه در نشریه  اش به چاپ می  رسد ندارد، ظرفیِت سیاسِی 
نامناسب برای تخریِب کاندیداهای رقیب و مسموم کردِن فضای رسانه 

 ای در ایام انتخابات، در اختیار می  گذارد.
از  یکی  و  است  زده  دامن  موضوع  این  به  مختلفی  مسائِل  متاسفانه 
مهم  ترین آن  ها طوالنی بودن زماِن صدور مجوز است، هرچند برخی 
کارشناسان معتقدند تسهیل در این فرآیند نیز دردی دوا نمی  کند و 
برعکس، سبب می  شود که نشریات، هم چنان راهِ بی راهه ی مسکن را 
بپیمایند و هرکس به راحتی بتواند مجوز بگیرد و با اجاره ی آن، راهی 

بی  دردسر برای کسِب درآمدی ماهانه داشته باشد.
زمانی که نظارتی بر خط  مشی  ها و محتوای تولیدی وجود نداشته باشد، 
ممکن است بسیاری از افرادی که فاقد صالحیت هستند، به حوزه  ی 
تولید محتوا و اثرگذاری بر اذهان مردم قدم بگذارند که خساراِت جبران 
 ناپذیری را در پی خواهد داشت. با این حال نقص قانونی در عدم نظارت 
به سوابق حرفه  ای مطبوعاتی صاحب  امتیاز یکی از مواردی است که 

متاسفانه به این موضوع دامن زده و نیاز به تغییِر نگرش دارد. 
البته نباید همه ی نشریاِت اجاره ای را به یک چشم دید، گاهی اوقات 
مدیر مسئول در مقطعی از زمان، واقعا قادر به چاپ نیست و نمی خواهد 
عرصه ی نشر را نیز کنار بگذارد. اما متاسفانه خأل نظارت صحیح به این 
حوزه سبِب بدبینی به تمام نشریاتی شده که لقِب اجاره ای را یدک می 
کشند و گاه در صورِت تخلف، به فردی که اسمش به عنواِن صاحب 
امتیاز ذکر شده، ضربه خواهند زد چرا که چنین نقصی در قانون سبب 
می شود افراد سودجو از چنین نشریاتی برای مقاصد شخصی و برمبنای 
سلیقه ی فردی بهره جویند که به طورِ یقین همیشه در راستای منافِع 

کلی جامعه نیست.
به این ترتیب ضروری است در آستانه ی انتخابات با هوشمندی و دقت، به 
ساماندهی فضای رسانه ای اهتمام ورزید که گاه محلی برای تاخت و تاِز 
تبلیغاتی زودهنگام می شوند یا انتشاردهندگان صرفا هدف کسب انتفاع 
مالی را در این ایام، در سر می پرورانند و هیچ اقداِم مثبتی در جهِت اطالع 

رسانی و آگاه سازی مردم برای انتخاِب فرد اصلح انجام نمی دهند.

اجرای حکم »احمد منتظری« معلق شد

اجرای حکم حجت االسالم والمسلمین احمد منتظری از سوی دادسرا 
و دادگاه ویژه روحانیت به حالت تغلیق درآمده است.

با عنوان آیت اهلل  تلگرامی  ایسنا، در مطلبی که در کانال  به گزارش 
ویژه  دادگاه  توسط  صادره  »حکم  که  آمده  شده،  منتشر  منتظری 
روحانیت نسبت به حجت االسالم والمسلمین احمد منتظری که موجب 
اعتراض بسیاری از عزیزان از جمله مراجع معظم تقلید شده بود تعلیق 

و ایشان به منزل بازگشت.
آقای احمد منتظری ساعت ۹ دیروز با پایان یافتن مدت مرخصی، بر 
حسب قرار قبلی به دادسرای ویژه روحانیت قم مراجعه نمود که به 

ایشان گفته شد حکم مربوطه به حالت تعلیق درآمده است.«

نظارت و کنترل سازمان استاندارد بر بازر شب عید

کاالهای مصرفی   : تاکید کرد  ایران  استاندارد  ملی  رئیس سازمان 
مردم در آستانه سال نو کنترل و بازرسی می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ خانم نیره پیروزبخت در جمع 
مدیران کل ستادی و استانی سازمان ملی استاندارد ایران، خواستار 
کنترل دقیق کاالهای مصرفی مردم در شب عید و تعطیالت نوروز 

شد.
کل  مدیران  اندیشی  هم  و  آموزشی  نشست  در  پیروزبخت  خانم 
ستادی و استانی با اشاره به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، 
سرعت و دقت را در انجام فرآیندهای استاندارد ضروری دانست و 
گفت: امنیت و سالمت شهروندان از اولویتهای این سازمان است و 
باید با بازنگری دستورالعمل و روشهای اجرایی دقیق در این زمینه 

بیش از پیش گام برداریم.
پیروزبخت، خطاب به مدیران کل سازمان ملی استاندارد ایران گفت: 
با هماهنگی سایر دستگاههای مرتبط و با کنترل کاالهای مصرفی 
شب عید و ایام تعطیالت نوروز ، نگرانی شهروندان را کاهش دهیم.

آموزشی  ایران در نشست  استاندارد  همچنین رییس سازمان ملی 
فرآیندی  رویکرد  بر  استانی  و  ستادی  کل  مدیران  اندیشی  هم  و 

تاکید کرد.
ستادی  مدیران کل  تالش  از  تقدیر  با  نشست  این  در  پیروزبخت، 
با هدف  ارتباط موثر بین دستگاهها در استانها  و استانی خواستار 

افزایش سطح ایمنی و سالمت مردم شد.
وی استاندارد را زیرساخت اقتصادی کشور دانست و اظهار داشت: 
سال آینده، برنامه ششم توسعه آغاز می شود و سازمان استاندارد 
نیز با توجه به مسئولیت های قانونی، جهت گیری خود را هماهنگ 

با برنامه ششم توسعه مشخص کرده است.

لزوم انطباق بودجه با برنامه توسعه

کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام 
بر لزوم انطباق بودجه با برنامه توسعه تاکید کرد 
تلفیق  کمیسیون  مصوبات  از  مورد  دو  گفت:  و 
مجلس در خصوص بودجه ۹6 مغایر با سیاست 

های کلی نظام شناخته شد.
مجمع  دبیر  رضایی  محسن  ایرنا،  گزارش  به 
تشخیص مصلحت نظام در ابتدای این جلسه، ایام 
شهادت جانگداز و سوگواری فاطمه زهرا)س( را به 

مردم ایران و همه مسلمانان تسلیت گفت.
وی همچنین با یادآوری سالگرد ارتحال آیت اهلل 
واعظ طبسی، تولیت فقید آستان قدس رضوی 
از دوران دفاع مقدس مبنی  ای  به ذکر خاطره 
بر درخواست از ایشان برای اهدای پرچم نصب 
شده بر فراز گنبد حرم امام رضا)ع(، اجابت این 
درخواست توسط آیت اهلل واعظ طبسی و ارسال 
پرچم به فاو در فاصله 2٤ ساعت مانده به عملیات 

برای ارتقای روحیه رزمندگان پرداخت.
با  سپس  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
تاکید بر این مطلب که بودجه عمومی کشور باید 
نمایی از توسعه را داشته باشد، افزود: بودجه هرچه 
با برنامه انطباق بیشتری داشته باشد، امر توسعه، 
اجرایی و عملیاتی تر خواهد شد؛ چرا که غیر از 
مصوبات بودجه هیچ سند دیگری نداریم تا آرمان 
ها و اهداف مذکور در برنامه را به واقعیات عینی و 

قابل اجرا تبدیل کند.
رضایی ادامه داد: در دولت قبل نامه ای از سوی 
رییس  به  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیرخانه 
که  شد  تاکید  آن  در  و  نوشته  وقت  جمهوری 
اصل  کلی  های  سیاست  تصویب  به  توجه  با 
٤٤، تغییر ساختار بودجه ریزی و انطباق آن با 

سیاست های مذکور ضرورت دارد. 
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، وی افزود: امروز هم ساختار بودجه 
ریزی همچنان نیازمند تغییر است و بودجه، تنها 
سند عملیاتی سیاست ها و برنامه های نظام به 

شمار می آید.

انتشار خبرهای ضد و نقیض 
درباره درگذشت بوتفلیقه

در حالی که منابع رسمی در الجزایر خبر درگذشت 
رئیس جمهور این کشور را تایید نکرده اند، بعضی 
از رسانه های عربی خبرهای ضد و نقیضی درباره 

مرگ عبدالعزیز بوتفلیقه منتشر کردند.
که  حالی  در  صداوسیما؛  خبرگزاری  گزارش  به 
رئیس  درگذشت  خبر  الجزایر  در  رسمی  منابع 
از  بعضی  اند،  نکرده  تایید  را  این کشور  جمهور 
رسانه های عربی خبرهای ضد و نقیضی درباره 
مرگ عبدالعزیز بوتفلیقه منتشر کردند. در حالی 
و  الدیار  مانند  خبری  های  پایگاه  از  بعضی  که 
النشره لبنان خبر درگذشت عبدالعزیز بوتلفیقه را 
منتشر کردند، هنوز منابع رسمی در الجزایر این 
خبر را تایید نکرده اند. پیش از این هم سه بار 
خبر درگذشت عبدالعزیز بوتفلیقه که از بیماری 
های مختلف رنج می برد، منتشر شده بود که بعدا 

مشخص شد این خبرها درست نبوده است.
بوتفلیقه در  روز دوم ماه مارس سال ۱۹3۷ متولد 
متعدد  های  بیماری  از  پیش  سال  ده  از  و  شد 
رنج می برد که این مسئله باعث شد مدت های 

طوالنی در بیمارستان بستری باشد. 

خبر

نگاه روز

رئیس مجلس: مجلس سقف حقوق مقامات 
با  استثنا  موارد  برای  و  کرده  تعیین  را 
تقاضای رئیس قوه یا معاون رئیس جمهور 
انجام  ویژه  کار  که  کسانی  برای  وزیر  یا 
حقوقشان  به  درصد   60 حدود  می دهند؛ 

اضافه شود.
نشست  ابتدای  در  الریجانی  علی  دکتر 
در  اسالمی،  شورای  مجلس  دیروز  علنی 
گفت:  غیرمتعارف  های  حقوق  خصوص 
بحث هایی برخی در جامعه درباره مصوبه 
مجلس در اصالح قانون برنامه مطرح کرده 
اند که البته بعضی از مطالب خیلی نادرست 
و ناصحیح و با ادبیات ناصحیح تر بیان شده 

است.
داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
ماده 38  قانون برنامه ششم که مجلس به 
تصویب رساند آمده است؛ مجموع پرداختی 
ماهانه مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه 
های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات 
کشوری مصوب 86/۷/8 ماده 35 این قانون 
مزایای  و  حقوق  حداکثر  برابر  دو  حداکثر 
موضوع  مدیران  به  پرداخت  قابل  مستمر 
تبصره ۷6 قانون مدیریت خدمات کشوری 

می باشد.
قانونی  ماده  توضیح  در  الریجانی  دکتر 
مذکور گفت: ماده مذکور بیانگر این است 
حقوق  مورد  در  که  هایی  بحث  خاطر  به 
مقامات به عنوان حقوق نجومی در کشور 
روی داده بود؛ اعضای کمیسیون برنامه می 
ها  حقوق  این  برای  سقفی  یک  خواستند 
تعیین کنند،نه اینکه حتما باید این سقف 

را دریافت کنند.
وی افزود: سقف تعیین شده حداکثر حدود 
۱٤ میلیون است که البته بستگی به میزان 
حداقل حقوق بین ۱0 تا  ۱٤ میلیون تغییر 
می کند، بنابراین مبنای ماده مذکور برای 
کنترل حقوق مدیران بود تا جلوی حقوق 
این  مجلس  و  شود  گرفته  نجومی  های 

موضوع را پیگیری می کرد.
مربوط  ماده  داد:  ادامه  الریجانی  دکتر 
تبصره  یک  دارای  نجومی  های  حقوق  به 
که  بود  درست  تبصره  این  البته  که  بود 
کارکنان  از  بعضی  بود  ممکن  آن  براساس 
محروم  مناطق  در  که  افرادی  و  تخصصی 
یا  جراح  یا  پزشک  از  کنند؛اعم  می  کار 
کسی که به طورمثال درمنطقه خارک کار 
می کند، اجازه داده شده بود تا 60 درصد 
مبلغ تعیین شده به حقوقشان اضافه شود؛ 
کرد  جراحی  خاش  در  جراحی  اگر  یعنی 
این عالوه میزان تعیین شده 60 درصد نیز 
اضافه دریافتی حقوق داشته باشد و این به 

معنای مقامات نیست.
é  مقامات حقوق  تعیین  در  مجلس 

کار ضابطه مندی انجام داده است
مجلس  افزود:  قانونگذاری  نهاد  رئیس 
کار  مقامات  حقوق  تعیین  درخصوص 
سقف  و  است  داده  انجام  مندی  ضابطه 
حقوق مقامات را تعیین کرده که حدود ۱0 
الی ۱٤ میلیون حقوق ماهیانه می شود و 
برای موارد استثنا با تقاضای رئیس قوه یا 
برای کسانی  یا وزیر  معاون رئیس جمهور 
دهند  می  انجام  تخصصی  و  ویژه  کار  که 

حدود 60 درصد به حقوقشان اضافه شود.
مصوبه  براساس  افزود:  الریجانی  دکتر 
محدود  مقامات  و  مدیران  حقوق  مجلس 
آن  به  نگهبان  شورای  که  است  شده 
براساس  این  کرد  عنوان  و  گرفت  ایراد 

مدیریتی  نظامات  در  کلی  سیاست های 
اشکال ایجاد می کند.

تلفیق  درکمیسیون  نگهبان  شورای  ایراد 
گرفت  قرار  بررسی  مورد  اعضا  حضور  با 
ماده  این  در  مدیریت  کلمه  اگر  گفتند  و 
اضافه شود و 60 درصد میزان مذکور اضافه 
شود، از نظر ما مشکلی ندارد و مجلس برای 
ایراد شورای نگهبان به عنوان مصوبه  رفع 

تصویب کرد.
نیست  معنا  بدان  این  البته  داد:  ادامه  وی 
که صدر ماده به عنوان اصل ماده 38 است؛ 
حقوق مقامات را تغییر می دهد این مربوط 
استثنایی  موارد  که  است  تبصره  همان  به 
در مناطق مختلف به صورت تخصصی کار 
شده  تعیین  حقوق  از  توان  می  می کنند 
حقوق  افزایش  معنای  به  و  کنند  استفاده 

مقامات نیست.
نمایندگان گفت: مگر  به  الریجانی خطاب 
حقوق های نجومی مربوط به یک پزشک یا 
مهندسی بود که در خارک در شرکت نفت 
حقوق  درباره  مذکور  مصوبه  می کند؟  کار 
مدیران بود و حقوق مدیران محدود شد و 
بیشتر از آن نمی توانند حقوق دریافت کنند، 
اختصاص  ماده  صدر  به  موضوع  تخصیص 
مشاغل  اگر  گوید  می  فقط  اینجا  ندارد. 
عملیاتی  واحدهای  مدیریتی  و  تخصصی 
تقاضای  با  باشند  محروم  و  مرزی  مناطق 
رئیس قوه یا وزرای مربوطه می توانند تا 60 
یعنی  کنند  دریافت  حقوق  بیشتر  درصد 
برای افرادی که تخصص دارند و به مناطق 
محروم می روند و مسائل تخصصی مطرح 
است می توانند از این مزایا برخوردار شوند.

خالف  به  جامعه  در  چرا  داد:  ادامه  وی 
را  نجومی  حقوق های  مجلس  می گویند 
قانونی کرد، این دروغ است.مجلس حقوق 
های نجومی مربوط به مقامات را ثابت کرده 
و تمامی جار و جنجال ها که در کشور بود 
برای اینکه عنوان می شد که مدیران 50 یا 
60 میلیون تومان حقوق دریافت می کنند، 
باید  مدیران  ماده مذکور مجلس گفت  در 
دریافت  تومانی  ۱0میلیون  های  حقوق 

کنند و در تبصره اصالح نکردیم.
é  اگر ایرادی دارید به شورای نگهبان

مطالبتان را بگویید
این  بعدی  نکته  افزود:  الریجانی  دکتر 
خصوص  این  در  نگهبان  شورای  که  است 
ایراد گرفت؛ بنابراین برای من جالب است 
تازگی  به  که  تشکل ها  این  از  برخی  که 
نیز  انتخابات  فضای  در  و  آمده  وجود  به 
نسبت  ادبانه  بی  بیان  یک  با  داریم  قرار 
بیان  نادرست  حرف های  مجلس  به 
رئیس  که  اینجاست  جالب  است.  کرده 
که  بابایی  حاجی  تلفیق،آقای  کمیسیون 

جزء موسسین این تشکیالت است به بنده 
گفت شورای نگهبان گفته این مدیریت را 
باید به ماده اضافه کرد، شما چرا به شورای 
نگهبان این موضوع را نمی گویید؟ شورای 
نگهبان عامل این مسئله بوده که با بخش 
نظر  به  دارد؛البته  مشکل  مصوبه  مدیریتی 
به  یعنی  نیست؛  مهمی  مسئله  خیلی  من 
مقامات تخصیص داده نمی شود، چرا شما 
به شورای نگهبان چیزی نمی گویید؟ البد 

می ترسید صالحیت آقایان را رد کند.
توهین  مجلس  به  چرا  داد:  ادامه  وی 
مشخص  حرفش  که  می کنید،مجلس 
است و در مصوبه آمده  و بحث غیرعلنی 
نیست،آقای حاجی بابایی در جلسه حضور 
گفته  نگهبان  شورای  گفتند  دارند؛ایشان 
این مطلب را اضافه کنید.شما اعتراضتان را 
به شورای نگهبان بگویید.االن هم مشکلی 
کل  بگیرد  ایراد  نگهبان  شورای  اگر  ندارد 

مصوبه حذف می شود.
روی  از  کرد:مجلس  خاطرنشان  الریجانی 
که  داشت  دغدغه  یک  انقالبی  موضع 
رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  براساس 
که  کند.زمانی  محدود  را  مقامات  حقوق 
بحث حقوق های نجومی مطرح شد؛بنده به 
آقای رئیس جمهور گفتم که به وزرا ابالغ 
کنید که حقوق بیش از ۱0 میلیون دریافت 
براین  نیز  حاضر  حال  در  ما  نظر  و  نکنند 

اساس است.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
باشد،  محدود  باید  کشور  مقامات  حقوق 
افزود: اگر به یک مدیر تخصصی در مناطق 
موارد  از  این  کنیم  کمک  بود  نیاز  محروم 
براساس  و  است  کشور  اداره  برای  استثنا 
شامل  مذکور  حقوق  شده  اصالح  مصوبه 
مقامات نمی شود،این جار و جنجالی که به 
وجود آمده، اگر مقصود بحث های انتخابات 
است،خالف نگویید و درباره مجلس درست 

صحبت کنید.
نفرمودند  )ره(  امام خمینی  افزود:مگر  وی 
که مجلس در رأس امور است، این آقایانی 
و  مدار  قانون  خیلی  ما  که  گویند  می  که 
درباره  چرا  هستیم  فقیه  والیت  طرفدار 
اهمیت جایگاهی که امام )ره(و رهبری به 

آن تأکید داشتند،صحبت خالف می کنید.
صـالح  بنـده  گفـت:  الریجانـی  دکتـر 
نمی دانـم در کشـور چنیـن حرف هایی زده 
شـود. بی جهـت اعتمـاد مـردم را تخریـب 
نکنیـد، مجلـس بـا محـدود کـردن حقوق 
داد.حقـوق  انجـام  درسـتی  کار  مقامـات 
نکـرده  تعییـن  میلیـون   2٤ را  مقامـات 
اسـت؛ چرا شـما خالف می گوییـد؟! حقوق 
مقامـات حـدودا ۱0 میلیون تومان اسـت و 
دریافـت  حقـوق  نمی تواننـد  آن  از  بیـش 

کننـد و در صـدر ماده گفته اسـت مجموع  
پرداختـی ماهانـه بـه مقامـات بیـش از دو 
برابـر حداکثـر حقـوق نباشـد،چرا خـالف 
مـی گوییـد بـه دلیـل اینکـه ذیـل مـاده 

ارتباطـی بـا حقـوق مقامـات نـدارد.
نگهبان  شورای  اگر  ضمنا  داد:  ادامه  وی 
به  دارید  ایرادی  شما  و  گرفته  ایرادی 
این  بگویید،  را  مطالبتان  نگهبان  شورای 
جار و جنجال راه انداختن در کشور هم به 
ضرر مردم و افکار عمومی است و هم اینکه 
خالف گفته می شود، مجلس نیز زبان دارد 
و حرف خواهد زد؛این گونه نیست که شما 
چیز خالفی را مطرح کنید و کسی به شما 

چیزی نگوید.
نام  نمی خواهم  افزود:من  دکترالریجانی 
مطرح  را  حرف هایی  که  آقایانی  از  بعضی 
کرده اند بیان کنم؛به دلیل اینکه این افراد 
سابقه در مجلس دارند و دریافتی های آنان 
آنقدر  است؛بنابراین  مشخص  مجلس  از 
که  دارم  اطالع  بنده  و  نکشند  آب  جانماز 
از  بوده اند و من نمی خواهم بیش  چگونه 

این در رابطه با این موضوع صحبت کنم.
é  دولت نهم معتقد به پرداخت یارانه

به تمام اقشار کشور بود
رد  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
موضوعات مطروحه مبنی بر مخالفت دولت 
تمام  به  یارانه  پرداخت  با  نژاد  احمدی 
جمعیت کشور گفت: دولت نهم معتقد به 

پرداخت یارانه به تمام اقشار کشور بود.
محمدجواد ابطحی در نشست علنی امروز 
شورای  مجلس  اسفندماه(   ۱٤ )شنبه، 
اسالمی، در جریان بررسی بخش هزینه ای 
الیحه بودجه سال ۹6 مربوط به پیشنهادات 
یارانه  تبصره هدفمند کردن  ارائه شده در 
ها گفت: رویه کنونی در پرداخت یارانه به 
تمام دهک ها نادرست است و دولت آقای 
و  بود  این مسئله  نیز مخالف  نژاد  احمدی 
حتی در زمان تصویب الیحه مذکور، دولت 
برای  را  الیحه  تا  داد  مجلس  به  ای  نامه 
پرداخت  حوزه  در  بیشتر  بررسی  و  اصالح 

یارانه به دهک ها بازگرداند.
مجلس  در  شهر  خمینی  مردم  نماینده 
شورای اسالمی گفت: مسئله پرداخت یارانه 
به ۱0 دهک در قانون هدفمندی مربوط به 
نمایندگانی همچون  نمی شود  قبل  دولت 
این پیشنهاد را  مصباحی مقدم و فوالدگر 
مطرح کردند و پس از طرح این موضوعات 
پس  را  الیحه  که  خواست  می  قبل  دولت 

بگیرد.
شورای  مجلس  رئیس  الریجانی،  دکتر 
مطروحه  موضوعات  به  پاسخ  در  اسالمی 
این نماینده گفت: این موضوعات و مطالب 
گفته شده خالف واقع است زیرا دلت آقای 
به  باید  یارانه  که  بود  معتقد  نژاد  احمدی 

کل جمعیت کشور داده شود.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: از طرفی دیگر 
مجلس  به  اینکه  از  قبل  هدفمندی  قانون 
برسد خارج از پارلمان ساعت ها درباره آن 
به  قبل  دولت  عرصه  این  در  و  شد  بحث 
جد معتقد بود که یارانه باید به تمام مردم 
به  نسبت  هم  مجلس  در  البته  شود  داده 
تعدادی  و  گروه  به  یارانه  که  موضوع  این 
و  گرفت  صورت  هایی  مخالفت  شود  داده 
از اعضای  این مسئله موجب شد که یکی 
الیحه  در  که  دهد  پیشنهاد  رئیسه  هیات 
به  اولویت  با  یارانه  که  شود  تاکید  مذکور 

طبقات پرداخت شود.

الریجانی:

سقف حقوق مقامات 10 الی 14 میلیون تومان است

خاتم  هوایی  پدافند  قرارگاه  فرمانده 
 »300 »اس  اینکه  بیان  با  االنبیا)ص( 
است،  دشمن  برای  مهلک  ای  سامانه 
گفت: باور 3۷3 در آینده ای نزدیک تست 

می شود.
قرارگاه  فرمانده  اسماعیلی  فرزاد  امیر 
پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( در حاشیه 
تست سامانه اس 3000 با تاکید بر اینکه 
در  را  دشمن  های  خوانی  رجز  جواب 
میدان خواهیم داد، گفت: وقتی موشکی 
هم  آن  آسمان  در  کوچکی  جسم  بتواند 

رهگیری  رصد،  را  زمین  هزارپایی  ها  ده 
و منهدم کند ببینید با اسکادران دشمن 

چه خواهد کرد.
»اس  سامانه  براینکه  تاکید  با  اسماعیلی 
300« حق ایران بود و این حق را گرفتیم 
افزود: »اس 300« از امروز در کنار سامانه 
و  »مرصاد  مانند  ایرانی  قدرتمند  های 
تالش« قرار گرفت تا آسمان والیت لحظه 

به لحظه  امن تر و مقدرتر شود.
دارد  احتمال  که  آنجا  از  گفت:  وی 
دست  پدافندی  سامانه  این  مشخصات 

گفت:  بیفتد  نیز  دیگر  کشورهای 
متخصصان ایرانی این سامانه را بر اساس 
آزمایش  عملیاتی  های  نقشه  و  تهدیدها 
چگونگی  به  دیگری  هیچکس  و  کردند 
دسترسی  سامانه  این  شدن  عملیاتی 

نخواهد داشت.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا 
به تحرک پذیری باالی این سامانه اشاره 
ای  سامانه   »300 »اس  افزود:  و  کرد 
حتی  که  چرا  است  دشمن  برای  مهلک 
و  بالستیک  های  موشک  پرنده ها،  ریز 
موشک های کروز نیز نمی توانند از دست 

این سامانه فرار کنند.
امیر اسماعیلی با تاکید بر اینکه هم اکنون 
ایران »اس 300« های زیادی دارد گفت: 
تر طراحی و ساخت اس 300  خبر مهم 
کامال ایرانی با نام »باور 3۷3 « است که 
مردم  را  آن  تست  نزدیک  ای  آینده  در 

عزیز ایران مشاهده خواهند کرد.
وی افزود: »اس 300« ایرانی کامال  بومی 
»اس  از  جلوتر  گام  چند  آن  فناوری  و 

300« روسی است.
»اس  سامانه  آزمایش  و  تست  پایان  در 
300« و عملیاتی شدن آن، رژه سامانه های 
مختلف پدافندی جمهوری اسالمی ایران 
و  مرصاد  تالش،   ،»200 »اس  جمله  از 
دهها سامانه پدافندی دیگر جلوه ویژه ای 

به رزمایش پدافندی دماوند داد.

امیر اسماعیلی: اس 300 سامانه ای مهلک برای دشمن است
»اس 300 « ایرانی در راه است



یکشنبه 15 اسفند 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 33435
اخبار

مناطق آزاد، پلی برای فرار مالیاتی
é  حیدر مستخدمین حسینی- کارشناس

مسائل اقتصادی

فلسفه وجود مناطق آزاد که در ایران به تبعیت از دیگر 
کشور هایی که این بخش ها را به  عنوان اولیت های 

اقتصادی خود در نظر گرفته اند شکل گرفته است. 
هدف از ایجاد این مناطق به عنوان بخش های ویژه 

اقتصادی این بود که برای فعالیت های اقتصادی آزادی عمل ایجاد کند، به 
طوری که محدودیت موجود در این عرصه مانند مالیات، مشکالت انتقال 
محصول به مناطق اصلی و همچنین دشواری های موجود در صادرات که 
مانع از بهره وری این بخش های ویژه می شود را مرتفع کنند. از اهداف 
اصلی دولت برای شکل گیری منطقه آزاد جایگزین تجارت سودآور این 
مناطق و جایگزینی صادرات غیزنفتی بوده است. در کنار این ها، ایجاد 
اشتغال، جذب سرمایه گذاری خارجی، تسهیل نقل و انتقال وجوه حاصل 
از فعالیت اقتصادی سرمایه گذاران خارجی، افزایش میزان سودآوری و 
بهره گیری از توانمندی های منطقه ای به لحاظ جغرافیایی نیز در نظر 
گرفته شد. از آنجا که اقتصاد کشور سالم نیست و یک استراتژی کلی برای 
آن در نظر گرفته نشده، می بینیم که دولت های مختلف با اعمال سلیقه 
در خصوص مناطق آزاد عمل کرده اند. بنابراین بخش های مختلف بدون 
انسجام و هماهنگی در هر دوره ای مورد توجه قرار می گیرند که اکثریت 
زیرساختی و ریشه ای نمی باشند. در حال حاضر که تعداد مناطق آزاد رو 
به افزایش است بخش عمده ای از آن ها حتی اصولی ترین زیرساخت ها 
را ندارند و به همین دلیل تعطیل شدند. هنگامی که دولت یازدهم تصمیم 
به توسعه مناطق آزاد گرفت، این اقدام به شکلی صورت گرفت که مساحت 
زیادی از مناطق اصلی را اختصاص به این بخش دادند. همین نشان می 
دهد که مسئوالن در خصوص مناطق آزاد به اتحاد نظر نرسیده اند لذا 
امروز بهره برداری از این بخش ها تا حدی غیرممکن شده است. با توجه 
به این مسئله می بینیم که بسیاری از نماینده های مجلس بدون در نظر 
گرفتن اصول و ضرورت های منطقه ای، تقاضا دارند که استان های آن ها 
نیز در محدوده مناطق ویژه قرار گیرند. زیرا به محض تصویب آن ، قیمت 
زمین افزایش می یابد و امتیازهایی برای استان ها در نظر گرفته می شود 

که موجب تغییر سبک زندگی و فعالیت های اقتصادی آن ها می شود.
از سوی دیگر مهم ترین هدف شکل گیری مناطق آزاد ارزآوری بوده است، 
که به این طریق سرمایه گذاران داخلی و یا خارجی منابع مالی عمده ای 
را به این بخش منتقل کنند و با ایجاد ارزش افزوده به توسعه صادرات و 
در نتیجه اقتصاد کشور کمک کند. اما طی دو دهه ای که از شکل گیری 
مناطق آزاد می گذرد شاهد آن هستیم که این امر محقق نشده. به همین 
دلیل است که هنوز گزارش شفافی از فعالیت این بخش ها ارائه نمی شود 
بعضا در بیشتر قسمت های آن ردی از رانت و تخلف وجود دارد. لذا الزم 
است تا زمانی که دیدگاه منطقی تری نسبت به این مناطق ایجاد نشده 
توسعه مناطق آزاد  را متوقف کنیم. متاسفانه سیاست گذاری ها در این 
بخش ها به شکلی بوده که این مناطق ویژه به پایگاهی برای تخلف و 
گریزهای مالیاتی تبدیل شده است. به این صورت که بسیاری از فعاالن 
اقتصادی شرکت های خود را در این مناطق ثبت می کنند تا مشمول 
معافیت های مالیاتی شوند اما فعالیتشان در منطقه اصلی انجام می شود.   
نکته ای که در این راستا باید به آن توجه کنیم این است که بخش 
خصوصی در افزایش بهره برداری این مناطق می تواند نقش  قابل توجهی 
ایفا کند. این امر در اقتصاد اغلب کشور هایی که مناطق آزاد را در اولیت 
اقتصاد خود قرار داده اند نیز مورد توجه قرار می گیرد. به عنوان مثال 
کشور چین در مناطق آزاد بستر ورود سرمایه گذاران خارجی را فراهم 
کرده و با ارائه تسهیالت و امتیازات ویژه به فعاالن این بخش تجارت خود 
را گسترش داده که همین موجب ارزآوری می شود. بنابراین برای افزایش 
بهره وری این مناطق الزم است بخش های دولتی یا شبه دولتی از ورود به 
فعالیت های اقتصادی مناطق ویژه پرهیز کنند و فضا را برای ورود بخش 
خصوصی فراهم کنند. متاسفانه این مسئله در کشور ما رعایت نشده است.

 با توجه به این مسائل به نظر می آید  که باید دو مسئله صورت گیرد 
تا مناطق آزاد بتوانند در مسیر درست خود قرار گیرند، اول این است که 
مسئوالن طی برنامه های منسجم و بلند مدت بتوانند جایگاه مشخصی 
برای این مناطق در اقتصاد کشور در نظر بگیرند. در این صورت حتی در 
شرایط رکود فعلی این مناطق نقش کلیدی در اقتصاد کشور ایفا می کنند. 
اما با توجه به این که اقتصاد ما نتوانسته به رشدی که مبتنی بر کار و تولید 
باشد دست یابد هنوز قادر نیستیم از ظرفیت های مناطق ویژه اقتصادی 
بهره مند شویم. نکته دیگر بهبود فضای کار است، که الزم است مجلس 
نیز در این خصوص دولت را یاری کند تا بتواند محدودیت ها و موانعی 
که در کسب و کار وجود دارد را مرتفع کند. درواقع شرایط باید به شکلی 
باشد که اگر ایده ای نو وجود دارد برای فعاالن آن بخش قابل اجرا باشد، 
در این راستا انتظار می رود دولت واحدهای مربوطه را حمایت و تشویق 
کند. چنانکه در حال حاضر می بینیم که در مناطق آزاد حتی یک بانک 
بین المللی وجود ندارد. در صورتی که این از مهم ترین زیرساخت های 
این مناطق محسوب می شود و الزم است دولت با همکاری بانک مرکزی 

به این مسئله رسیدگی کند.

14 هزار و 900 کالهک هسته ای در اختیار 9 کشور

هم اکنون ۹ کشور درجهان ۱٤ هزار و ۹00 کالهک هسته ای را 
و  آمریکا  اختیار  در  تعداد  این  از  درصد   ۹3 که  دارند  اختیار  در 

روسیه است.
انگلیس،  روسیه،  آمریکا،  استار،  دیلی  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
دارنده ی   اسرائیل  و  پاکستان  هند،  شمالی،  کره  چین،  فرانسه، 
تسلیحات هسته ای هستند. زرادخانه های آمریکا و روسیه نسبت به 
روزهای جنگ سرد کاهش یافته اما همچنان ۹3 درصد از تسلیحات 

هسته ای در اختیار این دو قدرت جهانی هستند.
آمریکا، روسیه، انگلیس، چین و فرانسه قدرت های هسته ای هستند 
کرده اند.  امضا  را  هسته ای  تسلیحات  اشاعه   منع  معاهده ی  که 
اسرائیل تاکنون به طور رسمی داشتن زرادخانه ی هسته ای را تایید 

نکرده است اما گفته می شود دارای 80 کالهک هسته ای است.
این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که تعداد 

بیشتری کالهک هسته ای در جهان وجود دارد.
 )SIPIR(بنابر تخمین موسسه ی تحقیقات صلح بین المللی استکهلم
با حسب همه  تسلیحات هسته ای، این ۹ کشور دارنده ی ۱5 هزار و 
3۹5 کالهک هسته ای هستند که این تعداد در اوایل سال 20۱5، 
نخستین کشوری  آمریکا  بود.  ای  و 850 کالهک هسته  هزار   ۱5
درجهان بودکه در سال ۱۹٤5 سالح هسته ای ساخت و به دنبال 

آن روسیه در سال ۱۹٤8 به سالح هسته ای دست یافت.
جمع  به   2006 سال  در  که  بود  کشوری  آخرین  شمالی  کره 
اروپایی  کشورغیرهسته ای  پنج  پیوست.  ای  هسته  کشورهای 
تسلیحات هسته ای آمریکا در چارچوب همکاری های ناتو قرار دارند.

شد  حاضر  ایران  برجام،  المللی  بین  توافق  اساس  بر  حال،  این  با 
شدن  برداشته  ازای  در  را  خود  حساس  ای  هسته  ی  برنامه  تا 

تحریم های اقتصادی متوقف کند.
کشورش  که  تاکیدکرد  ژاپن  وزیر  نخست  شینزوآبه،  گذشته  سال 
فناوری ودانش کافی برای ساخت سالح هسته ای رادر اختیار دارد 

اما به هیچ وجه چنین قصدی ندارد.
اطالعت SIPIR نشان می دهد در  حالیکه هر سال تعداد کالهک 
کشورها  این  از  یک  هیچ  اما  است  کاهش  حال  در  هسته ای  های 

آمادگی نابود کردن کامل تسلیحات هسته ای خود را ندارند.

دیدار وزیر اقتصاد فرانسه با ظریف
میشل سپن، وزیر اقتصاد فرانسه دیروز در محل دفتر 
مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه با 
دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان 
دیدار و در خصوص مسائل مورد عالقه گفت وگو 
و تبادل نظر کرد. به گزارش ایسنا، در این دیدار، 
دکتر ظریف با اشاره به سفر سال گذشته رئیس 
جمهور کشورمان به فرانسه و همچنین سفر اخیر 
وزیر امور خارجه فرانسه به تهران و همزمان برگزاری 
کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور افزود: 
با  ایران به دنبال توسعه روابط  جمهوری اسالمی 
فرانسه است.  ایشان برگزاری کمیسیون مشترک 
در  توجه  قابل  اقدامی  را  دو کشور  بین  اقتصادی 
اراده  افزود:  و  دانست  کشور  دو  روابط  گسترش 
افزایش روابط همه  مشترک و سیاسی به منظور 

جانبه دو کشور وجود دارد.
ظریف خاطر نشان کرد: ما فرانسه را به عنوان یک 
شریک مهم اقتصادی و سیاسی تلقی کرده و شما 
در این سفر با بازار ایران و نیروی انسانی آن بیشتر  
آشنا خواهید شد. اقداماتی هم برای سرمایه گذاری 
مشترک در زمینه تولید اتومبیل صورت گرفته که 

می تواند گسترش بیشتری یابد.
در ادامه میشل سپن، وزیر اقتصاد فرانسه نیز در این 
دیدار اظهار داشت: فرانسه و ایران در زمینه روابط 
اقتصادی خیلی موفق عمل کرده اند. فرانسه جزئی از 
اتحادیه اروپا و توافق برجام بوده و تالش های خود را 
برای موفقیت آن انجام داده است. مقامات سیاسی و 
شرکت های فرانسوی خواستار استفاده از فرصت ها 

و ظرفیت ها موجود میان دو کشور هستند.
وی افزود: بسیاری از پروژه های اقتصادی بین دو 
کشور همچون صنعت هواپیمایی و اتومبیل سازی 
اجرایی شده و برگزاری کمیسیون مشترک نیز نشان 
داد که توافقات بین دو کشور به خوبی به پیش می 
روند و تالش ما این است که به اتفاق اتحادیه اروپا با 

ایران همکاری کنیم.

مشتری  مداری شرط اصلی 
استمرار فعالیت اقتصادی

و  کنندگان  مصرف  حمایت  سازمان  مدیرعامل 
و  مشتری  حقوق  رعایت  گفت:  تولیدکنندگان 
مشتری مداری یکی از عوامل اصلی برای استمرار و 

تداوم فعالیت های اقتصادی و بازرگانی است.
دومین  دیروزدر  نوابی  محمود  ایرنا،  گزارش  به 
مصرف  حقوق  رعایت  گواهینامه  اعطای  همایش 
کنندگان استان در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی سمنان، افزود: استمرار 
رعایت حقوق مصرف کنندگان در کشور با نهادینه 
شدن، پایبندی به رعایت قوانین و مقررات و تامین 
خواسته ها و نیازهای مشتریان از سوی واحد تولیدی 

یا خدماتی میسر می شود. 
در  مردم  حقوق  رعایت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
فعالیت های اقتصادی، بازرگانی و تجاری ریشه در 
باورها، اعتقادات و نگرش های مثبت اجتماعی دارد، 
گفت: بازار شرایط رقابتی خود را دارد، ولی قیمت، 
کیفیت، شبکه های توزیع و تبلیغ و اطالع رسانی 
از ملزومات فعالیت های اقتصادی و بازرگانی است 
حقوق  رعایت  و  مشتری مداری  مهمتر  همه  از  و 
مصرف کنندگان است.  معاون وزیر صمعت، معدن 
تولید کنندگان و مصرف  اینکه  بیان  با  و تجارت 
کنندگان الزم و ملزوم یکدیگر هستند، گفت: اگر 
مردم و تولیدکنندگان همدیگر را پذیرفته باشند 
احترام  این خود  دیگر مشکلی نخواهیم داشت و 
به حقوق مصرف کنندگان است، باید به این نقطه 
برسیم که رعایت حقوق مصرف کنندگان حق الناس 

است و این فرهنگ باید در کشور نهادینه شود، 
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف  و  وزیر  معاون 
کنندگان و تولیدکنندگان، با عنوان کردن نمونه ای، 
با انتقاد از قراردادن تاریخ اعتبار بر روی کارت های 
بانکی، با بیان اینکه همیشه انتقاد این بوده که چرا 
کارت های بانکی باید دارای تاریخ اعتبار باشد، افزود: 
این  به دنبال  این کار را نمی دانیم ولی  ما دلیل 

هستیم که تاریخ این کارت ها برداشته شود. 
نوابی گفت: این موضوع به نوعی تضییع حق و حقوق 
مصرف کنندگان است، چرا که برای تمدید آن عالوه 
بر پرداخت هزینه باید یک روز از وقت خود را صرف 
رفتن به بانک و انجام این کار کنند.  وی با اشاره به 
اینکه بسیاری از مشکالت اقتصادی به دلیل دوری 
از آموزه های اسالمی است، گفت: بانک ها به جای 
حمایت از مشتریان خود و تقدیر از آنان برای انتخاب 
بانک، برای تمدید و صدور کارت اعتباری، هزینه 

رفت و آمد و وقت زیادی از مردم می گیرند. 
وی با انتقاد از عملکرد بیمه ها برای دریافت حق 
بیمه ماه حرام بابت کل سال، بیان کرد: در این بخش 
نیز معتقدم نوعی تضییع حقوق مصرف کنندگان 
انجام می شود و زمانی که اعتراض می کنیم می گویند 

که شما بیمه را متوجه نمی شوید. 
نوابی با اشاره به اینکه فقط چهار ماه حرام در سال 
داریم و چرا باید برای کل سال حق بیمه ماه حرام 
پرداخت کنیم، اضافه کرد: برای چه باید هزینه بیمه به 
صورت ۱2 دوازدهم پرداخت شود، یعنی باید بخشی 
از آن که ماه حرام است به صورت چهار دوازدهم و 
بخشی دیگر به صورت هشت دوازدهم دریافت شود.  
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف  و  وزیر  معاون 
کنندگان و تولیدکنندگان، با تأکید بر حفظ کرامت 
ارباب رجوع، گفت: خدمات بهتر و بیشتر همراه با 
ارتقاء کیفیت از حقوق مصرف کنندگان است که 
باید رعایت شود.  نوابی با بیان اینکه ارائه خدمات 
پس از فروش منحصر به حداقل خدمات رسانی در 
بخش عرضه کاال در نظر گرفته شده، گفت: باید 
تولیدکنندگان خدمات قبل، حین و پس از فروش را 
به طور کامل به مصرف کنندگان ارائه دهند و مانند 
بسیاری از کشورهای دیگر خسارت اعتماد به مصرف 
کنندگان را پرداخت کنند.  وی افزود: درج قیمت بر 
روی کاالها نیز یکی از اقدامات این سازمان است که 
اکنون در هر واحد صنفی و یا فروشگاهی، باید قیمت 
عرضه را بر کاال درج کند. معاون وزیر و مدیرعامل 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با 
اشاره به برگزاری دومین همایش اعطای گواهینامه 
رعایت حقوق مصرف کنندگان در استان سمنان، 
خاطرنشان کرد: در 6 سال گذشته 22 استان این 
همایش را برگزار و در سمنان سال دومی است که 
این حرکت شروع شده است و این نوید را باید بدهم 

که سمنان در این بخش رتبه برتر را دارد.

یاد د اشتخبر

امور  وزیر  معاون  عراقچی  عباس  سید 
خارجه از مذاکره برای امضای 80 میلیارد 
دالر قرارداد نفتی خبر داد و گفت: ترامپ 
اگر  و  ندارد  برجام  تمدید  جز  ای  چاره 
بخواهد برجام را پاره کند هزینه های آن 

به خودش تحمیل می شود.
و  برجام  کنفرانس  در  عراقچی  سیدعباس 
در  برجام  نقش  اشاره  با  مقاومتی  اقتصاد 
را  کاری  اظهارداشت:برجام  انرژی  بخش 
موانع  و  داد  انجام  می داد،  انجام  باید  که 
و مین گذاری هایی را که بر سر راه اقتصاد 
داد  اجازه  و  کرد  پاکسازی  بود،  کشور 

اقتصاد پیشروی داشته باشد. 
تمام  برجام  اضافه کرد:در حال حاضر  وی 
راه  سر  از  برمی داشت،  باید  که  را  موانعی 
را  این  خالف  نمی تواند  کسی  و  برداشته 
ادعا کند اما ما نیز مدعی نیستیم که موانع 

غیربرجامی وجود ندارد.
اینکه  به  اشاره  با  امور خارجه  وزیر  معاون 
یکی از بهترین وزارتخانه هایی که از فرصت 
بود،  نفت  وزارت  کرد  استفاده  پسابرجام 
سال  یک  عرض  در  اینکه  داشت:  اظهار 
حالت  به  را  نفت  صادرات  و  تولید  میزان 

قبل باز گرداندیم، شاهکار بود. 
وی خاطرنشان کرد:ما طی مدت تحریم ها 
مشتریان خود را از دست داده بودیم و آنان 
با فروشندگان جدید قراردادهای بلندمدت 
طی  می بینیم  وقتی  لذا  بودند  کرده  امضا 
برجام  اجرای  از  پس  سال  یک  مدت 
نفت  بازار  به  را  خود  مشتریان  توانستیم 

کشور باز گردانیم، کاری ارزشمند است. 

معاون وزیر امور خارجه یادآور شد:در حال 
حاضر هشتاد میلیارد دالر قرارداد در حال 
مذاکره است و معطلی آن نیز به این خاطر 
است که روی آی.پی.سی باید اجماع ملی 

صورت گیرد. 
که  دعواها  برخی  رغم  به  گفت:  عراقچی 
است،  دیگری  چیز  منظورشان  می دانیم 
برجام اوضاعش خوب است.وضعیت نفت و 

گاز کشور نیز خیلی خوب است. 
جمهور  رییس  اظهارات  به  اشاره  با  وی 
گفت:در  برجام  خصوص  در  آمریکا  جدید 
برجام  ارزیابی  حال  در  ترامپ  حاضر  حال 
طول  بیشتر  اردیبهشت  آخر  تا  که  است 
باید  آمریکا  جمهور  رئیس  زیرا  نمی کشد 
تعلیق تحریم ها را تمدید کند و تا آن زمان 
مشخص می شود که سیاست دولت جدید 
آمریکا چیست.در هر صورت نشانه ها حاکی 

از آن است که برجام ادامه پیدا می کند. 
نبود  برجام  اگر  اینکه  بیان  با  عراقچی 
ترامپ علیه ایران اجماع بین المللی تشکیل 
می داد، ابراز داشت:در شرایط کنونی اجماع 
تمدید  جز  چاره ای  لذا  است  ترامپ  علیه 
به  سیاست هایش  اینکه  مگر  ندارد  برجام 
گونه ای باشد که بخواهد ما از برجام خارج 

شویم. 
اگر  کرد:  تصریح  خارجه  امور  وزیر  معاون 
ترامپ بخواهد برجام را پاره کند هزینه های 
این  در  می شود.  تحمیل  خودش  به  آن 
شرایط ما نیز باید هوشمندانه و هنرمندانه 
ما  حال  شامل  هزینه ها  که  کنیم  حرکت 

نشود.

عراقچی: ترامپ چاره ای جز تمدید برجام ندارد
مذاکره برای امضای 8۰ میلیارد دالر قرارداد نفتی  

به  دنیا  ارتش:  نیروی زمینی  فرمانده 
اقتدار نظامی جمهوری اسالمی ایران 
اعتراف دارد و این موضوع بطور دقیق 
بررسی  حوزه  این  متخصصان  توسط 

شده است.
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری 
و  تودیع  مراسم  در  ایران  اسالمی 
منطقه  قرارگاه  ارشد  فرمانده  معارفه 
ای شمال شرق نزاجا در مشهد گفت: 
بوم  و  مرز  این  دشمنان  اعتراف  به 
ایران  نظام مقدس جمهوری اسالمی 
مقتدر  و  بزرگ  قدرت  یک  عنوان  به 

شناخته می شود
به  حیدری  کیومرث  سرتیپ  امیر 
مصادیق اقتدار کشور اشاره کرد و افزود: 
تسخیر افغانستان و عراق بر اساس هدف 
تسلط بر ایران انجام شد و لی بعدها به 
این نتیجه رسیدند که نمی توانند چکمه 

های خود را وارد کشور ما کنند.
او گفت: دشمنان با تجهیزات و آخرین 
فناوریها اقتدار ایران را بررسی کردند و 
حمله  کشورمان  به  اگر  شدند  متوجه 
آنها  گورستان  به  سرزمین  این  کنند 
اساس  همین  بر  شد،  خواهد  تبدیل 
در موضع انفعالی قرار گرفته و تصمیم 
گرفتند رویکردهای فرهنگی را بیش از 

گذشته دنبال کنند.
امیر حیدری افزود: از بین بردن منافع 
عنوان یک  به  ایران  اسالمی  جمهوری 

اقتدار  بررسی  از  پس  اساسی  رویکرد 
کشورمان، به صورت ویژه دنبال و پروژه 
حمله نظامی به بایگانی غربیها سپرده 

شد.
افزون بر ۱50 فرستنده  به گفته وی  
کنند  می  تالش  تلویزیونی  و  رادیویی 
ایران را از لحاظ فرهنگی نابود کنند و در 
این مسیر به خیال خود در حال تالش 
برای از بین بردن ارزشهای ناب اسالمی 

هستند.
پروژه  به  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 
نفوذ نیز اشاره و بیان کرد: نفوذ در حوزه 
مسئوالن برای از بین بردن محاسبات 
آنها و در بین آحاد جامعه به صورت ویژه 
توسط دشمنان نظام اسالمی دنبال می 

شود.
امیر حیدری افزود: توجه ویژه به فرامین 
مهمترین  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
راه برای حراست از اقتدار کشور است، 
انقالبی  به فرموده رهبری روحیه های 
که روزی در بسیج دنبال می شد امروز 
در ارتش به وضوح دیده می شود و این 
روحیه باید به صورت ویژه تقویت گردد.

او در ادامه به ۱۷ دستورالعمل عملیاتی 
برای یگانهای ویژه ارتش اشاره و بیان 
کرد: شناسایی نیروهای کارآمد و استفاده 
از جوانان در عرصه های مختلف نظامی 
دو رویکردی است که در ارتش جمهوری 
اسالمی ایران بطور ویژه دنبال می شوند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران ادامه داد: تقویت فرهنگ 
والیتمداری، ارتقاء توان رزمی و رسیدگی 
به معیشت کارکنان سه رویکردی است 
که باید توسط فرمانده جدید شمال شرق 

نزاجا بطور ویژه دنبال شود.
رضا  دوم  سرتیپ  امیر  مراسم  این  در 
آذریان به عنوان فرمانده ارشد نزاجا در 
شمال شرق کشور معرفی و از تالشهای 
امیرسرتیپ دوم علی جهانشاهی که به 
معاونت هماهنگی نیروی زمینی ارتش 

منصوب شده است قدردانی شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، گفت: 
تا اول بهمن ماه یارانه ٤ میلیون و 853 هزارو 386 
از 3  بیش  ناخالصشان  درآمد  که  افرادی  از  نفر 

میلیون بود، قطع شد.
محمدباقر نوبخت در جریان رسیدگی مجلس به 
الحاقی تبصره ۱٤ که مربوط به هزینه کرد  بند 
منابع درآمدی یارانه ها بود، گفت: مجلس تأکید 
داشت یارانه افرادی که تا سه میلیون درآمد دارند، 
قطع شود. این در حالی بود که بسیاری از خانواده ها 
دارای بیمار صعب العالج، فرزند دانشجو یا مستأجر 
بودند که با قطع یارانه آنان نوعی بی عدالتی اتفاق 
می افتاد. نامه های فراوانی از نمایندگان در اختیار 
سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار گرفت مبنی بر 
اینکه یارانه برخی بازنشستگان قطع شده چون کل 

درآمد ناخالص خانوارشان 3 میلیون تومان بود.
رفاه  و  تعاون  کار،  وزارت  البته  شد:  یادآور  وی 
افراد و خانواده هایی که  یارانه  از قطع  اجتماعی 
نیازی به یارانه نقدی ندارند استقبال می کند اما 
اجبار به قطع یارانه 20 درصد از اقشار یارانه بگیر 
که یکی از نمایندگان مطرح کرد جز تحت فشار 
قرار دادن یارانه بگیرانی که فشار مالی و معیشتی 

دارند نتیجه دیگری ندارد.
نوبخت هشدار داد: در صورت پافشاری نمایندگان 
شکل  نظام  از  وسیعی  نارضایتی  مسأله  این  بر 
می گیرد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور با اشاره به سخنان روشنگرانه رئیس مجلس 
الریجانی  دکتر  امروز  گفت:  اسالمی،  شورای 
ایجاد  و  القاء شبهه  به درستی درخصوص عدم 
تشویش در اذهان عمومی صحبت کردند، حال 
دولت نیز پیرو مباحث هفته گذشته در رابطه با 
منابع و درآمدهای هدفمندی مستنداتی را تهیه 
کرده که این مستندات را دراختیار هیأت رئیسه 

مجلس قرار می دهد.
وی با اشاره به درآمد سازمان هدفمندی از محل 
اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، اظهار کرد: 
براساس گزارش دیوان محاسبات سهم این سازمان 
اعدادی  و  تومان است  میلیارد  36 هزار و ٤00 
مانند ۷6 هزار میلیارد تومان و 80 هزار میلیارد 
تومان ارتباطی با سهم سازمان هدفمندی از محل 

درآمدهای قانون هدفمندکردن یارانه ها ندارد.
نوبخت ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی که اخیراً 
مطرح شد این بود که تمام درآمدهای حاصل از 

قانون هدفمندی به خزانه واریز نمی شود و به جز 
اعتبار 36 هزار و ٤00 میلیارد تومانی سهم سازمان 
هدفمندی یارانه ها، بقیه ارقام به خزانه نمی رود؛ حال 
براساس گزارش رسمی خزانه تمام ارقام و اعداد و 

درآمدهای هدفمندی به خزانه واریز می شود.
کشور  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
افزود: یکی دیگر از شبهات مطروحه این بود که 
نحوه درآمدها و هزینه کرد منابع هدفمندی در 
اعتبار 36  بودجه های ساالنه دیده نشده و تنها 
هزار میلیاردی در قانون بودجه ذکر شده است؛ این 
درحالی است که مجموع کل بودجه کشور نشان 
می دهد که همه اعداد و ارقام اعم از میزان فروش 
فرآورده های نفتی، گاز، آب و برق در بودجه سال 
۹5 منعکس شده و نمایندگان آن را تصویب کردند 
البته این بودجه، بودجه عمومی نیست و بودجه 

کل کشور بوده که شامل شرکت ها هم است.
هدفمندی  قانون  براساس  شد:  متذکر  وی 
یارانه  پرداخت  بخش  در  حوزه  این  درآمدهای 
نقدی، بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی، تولید 
حال  می شود  هزینه  انرژی  مصرف  اصالح  و 
کمیسیون تلفیق بودجه در جدولی پیشنهاد کرده 
که از اعتبارات کل حوزه هدفمندی 3۷ هزار و 
500 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی، 
٤ هزار و 800 میلیارد تومان برای حوزه سالمت، 
واکسن  طرح  اجرای  برای  تومان  میلیارد   ۱00
فلج اطفال، ۱00 میلیارد تومان برای فوریت های 
اجتماعی شهرهای زیر 50 هزار نفر، هزار میلیارد 
تومان برای حوزه اشتغال و مسکن، 3 هزار میلیارد 
تومان برای تأمین قیر و یک هزار و 500 میلیارد 
تومان برای بهسازی خطوط انتقال، اختصاص یابد 

که به نظر ما این پیشنهاد معقول است.

توضیحات »نوبخت« درباره قطع یارانه ها

ای  بخشنامه  در  اجتماعی  تامین  سازمان 
درخواست  با  خود،  حسابرسی  موسسه  به 
تامین  حق  حوزه  در  اقتصادی  فعاالن 
اجتماعی موافقت و دستورالعملی سه بندی 

را ابالغ کرد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  مهر  گزارش  به 
کنفدراسیون صادرات ایران، موضوع تامین 
اتاق  اجتماعی یکی از خواسته های ده گانه 
بازرگانی تهران از معاون اول رئیس جمهور 
بوده که پیرو مشکالت عدیده در این حوزه 

مورد درخواست قرار گرفته است.
در  ای  سلیقه  برخوردهای  این  از  پیش  تا 
اعمال حق بیمه تامین اجتماعی به نحوی 
با  تولیدی،  واحدهای  از  بسیاری  که  بود 

از  اجتماعی  تامین  سازمان  که  مطالباتی 
آنها داشت، چندین برابر ارزش واقعی خود 
را باید بابت جریمه و پرداخت وجوه مورد 
درخواست این سازمان، پرداخت می کردند.

جلسات  برگزاری  علیرغم  میان  این  در 
رفاه  و  تعاون  کار،  وزیر  حضور  و  متعدد 
وعده  و  ایران  بازرگانی  اتاق  در  اجتماعی 
بعد  حال  مشکالت،  این  کردن  برطرف 
سازمان   ،۹5 سال  از  ماه  یازده  گذشت  از 
نسبت  ای،   بخشنامه  در  اجتماعی  تامین 
به اجرای مفاد اجرای مفاد بخشنامه شماره 
کرده  اقدام  درآمد  جدید   ۱٤.۹ و   ۱۱.3

است.
این در حالی است که ولی اهلل افخمی راد، 

معاون سازمان تامین اجتماعی نیز چندی 
این  حمایتی  جدید  بسته  ابالغ  از  پیش 
سازمان برای پشتیبانی از تولید خبر داده 
بود. بر این اساس امید می رود که سازمان 

به  نسبت  اجتماعی هر چه سریعتر  تامین 
ابالغ این بخشنامه به شعب خود و تعیین 
تکلیف نهایی تولیدکنندگان اقدام به عمل 

آورد.

خبرخوش تامین اجتماعی برای تولیدکنندگان

اعتراف دنیا به اقتدار نظامی جمهوری 
اسالمی ایران 

معاون مرکز ملی فضای مجازی از اتمام کار تدوین 
پیوست فرهنگی موبایل و ارائه آن به شورای عالی 

فضای مجازی خبر داد.
امیر خوراکیان در گفتگو با مهر با اشاره به اتمام 
تدوین پیوست فرهنگی تلفن همراه در کمیسیون 
عالی ارتقای محتوا در مرکز ملی فضای مجازی اظهار 
داشت: این سند به شورای عالی فضای مجازی ارائه 

شده و در نوبت رسیدگی این شورا قرار دارد.
این  تدوین  در  که  خوبی  اتفاق  داد:  ادامه  وی 
وزارت  کامل  مشارکت  افتاد،  فرهنگی  پیوست 
ارتباطات و اپراتورهای تلفن همراه برای تدوین 
هم اکنون  که  نحوی  به  بود؛  فرهنگی  سند  این 
پیوست فرهنگی که به شورا ارائه شده است، یک 

اپراتورهای  تکالیف  در خصوص  ارزشمند  توافق 
موبایل در بحث فرهنگی است.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه پیوست 
مدیران  و  ارتباطات  وزارت  حضور  در  فرهنگی 
اپراتورهای موبایل، نهایی شده است، خاطرنشان کرد: 
این پیوست هم اکنون در نوبت بررسی شورای عالی 
فضای مجازی قرار دارد، اما ممکن است ما بتوانیم با 
گرفتن یک موافقت و تائید از اعضا و رئیس شورای 

عالی فضای مجازی، آن را ابالغ کنیم.
وی افزود: ما در نظر داریم که در صورت تائید 
شورا، فعاًل پیوست فرهنگی به اپراتورهای موبایل 
ارسال شده و آنها کار را آغاز کنند و در صورت 
لزوم، پیوست فرهنگی به تصویب نهایی شورای 

عالی فضای مجازی برسد.
مسئولیت های  فرهنگی  پیوست  گفت:  خوراکیان 
اپراتورهای موبایل را در حوزه های مختلف روشن 
می کند و حفظ حریم خصوصی، تولید محتوای بومی 
و حفظ حقوق مخاطبان از جمله تکالیف مهمی است 
که بر عهده اپراتورهای موبایل گذاشته شده است و 
این تکالیف تاکنون در پروانه بهره برداری این اپراتورها 

به صورت جزئی مورد تأکید قرار نگرفته بود.
معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی تأکید کرد: 
تا پیش از این پروانه فعالیت اپراتورهای تلفن همراه 
جنبه مقررات گذاری فنی داشته است، اما با آمدن 
پیوست فرهنگی، بحث های محتوایی، اجتماعی و 

فرهنگی در این سند فعالیت دیده شده است.

ارائه پیوست 

فرهنگی موبایل 

به شورای فضای 

مجازی



4 گزارشیکشنبه 15 اسفند 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3435

افزایش  و  حفظ  و  ایرانی  کاالی  برند  بقای  شرط 
اشتغال در بنگاه های تولید ، خرید ایرانی است. در 
حالی که دو هفته تا آغاز سال جدید باقی مانده، 
فرصت خوبی است که با خرید کاالی ساخت داخل 
سنت »نو نوار شدن« را به جای آوریم و به پیشواز 

نوروز برویم.
به گزارش ایرنا، کمتر از ۱5 روز تا عید نوروز؛ مهم 
مانده  باقی  باستانی کشورمان  و  ملی  ترین جشن 
است و در این روزها حال و هوای نو شدن در شهر 

پیچیده است. 
همین رسم نو شدن برای شروع سال جدید باعث 
طور  به  و  یابد  افزایش  بازارها  در  تقاضا  تا  شده 
اقتصاد  هم  چند  هر  سال  آخر  روزهای  در  سنتی 
کشور در رکود باشد بسیاری از بازارها روی رونق 

را می بینند. 
برای حمایت و  ایام فرصت خوبی  این  اینکه  حال 
تقویت کاال و محصوالت تولید داخل کشور و تولید 
کنندگان ایرانی است، موضوعی که شاید در طول 
از بی  از سوء تبلیغات  سال به دالیل مختلف اعم 
کیفیت بودن کاالی تولید داخل، واردات بی رویه 
و قاچاق کاالی خارجی مشابه تولیدات کشورمان، 
نبود بازاریابی با روش های به روز و علمی در ایران 

و...فراموش یا اینکه کم تر به آن توجه می شود. 
تولیدات  علیه  تبلغات سوء،  دلیل  به  در حالی که 
که  موضوع  این  متمادی،  های  سال  در  داخلی 
کاالی خارجی با کیفیت تر از تولیدات داخلی است 
در باور هموطنانمان شکل گرفته اما گزارش های 
رسمی گمرک جمهوری اسالمی نشان از آن دارد 
در  ایرانی   ) تجاری  )نشان  های  برند  صادرات  که 
حوزه های مختلف در حال افزایش است و این به 
معنای افزایش مشتریان بازار محصوالت داخلی در 

سایر کشورها است. 
انتخاب  آن  تولید  ادامه  و  برند  یک  بقای  شرط 
و  موانع  که  در شرایطی  و  است  کنندگان  مصرف 
مشکالت متعددی از جمله وجود برخی از تحریم 
ها و تضعیف شرکت ها به دلیل پشت سر گذاشتن 
اقتصادی چند سال گذشته در مسیر  بحران های 
حرکت تولیدکنندگان داخلی وجود دارد، حمایت 

به  اتکاء  بدون  بیکاری  مشکل  رفع  برای  آنها  از 
منابع دولتی یک وظیفه ملی برای مردم کشورمان 
محسوب می شود و مردم ایران به خوبی نشان داده 
از هیچ کوششی  از منافع ملی  اند که در حمایت 

دریغ نمی کنند. 
چرخاند،  می  را  تولید  چرخ  ایرانی،  کاالی  خرید 
اشتغال را افزایش می دهد، از واردات غیر ضروری 
می کاهد و می تواند کاالی ایرانی را وارد بازارهای 
جهانی کند که در نهایت منجر به افزایش درآمدها 
می شود و تمام این موارد به معنای تحقق اقتصاد 
مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری است که 
بارها به نقل از ایشان درباره حمایت از تولید داخل 
شود،  می  ایرانی  کارگر  از  حمایت  به  منجر  که 

شنیده ایم که این نشان از اهمیت موضوع دارد. 
خبرگزاری  موضوع؛  این  اهمیت  به  توجه  با 
جمهوری اسالمی همسو با سیاست های ابالغی از 
سوی مقام معظم رهبری در راستای تحقق اقتصاد 
باکیفیت  کاالی  »خرید  خبری  کمپین  مقاومتی 
معیشت  و  تولید  وضعیت  بهبود  برای  را  داخلی« 

کارگران ایرانی از امروز آغاز می کند. 
حال اینکه در این ایام با برپایی نمایشگاه های بهاره 
که اغلب محصوالت این نمایشگاه از تولیدات داخل 
هستند، فرصت مناسبی است که در راستای ادای 
رسم دیرینه خود برای نو شدن در آستانه ورود به 
ایام نو؛ کاالی ایرانی و برند ایرانی خریداری کنیم. 
سراسر  در  گذشته،  سنوات  مانند  هم  امسال 
کشورمان نمایشگاه های بهاره دایر شده و دهمین 
از  هدف  و  است  نمایشگاه  این  برگزاری  دوره 
برگزاری آن؛ فروش بدون واسطه کاالهای داخلی 
است که هم قیمت تمام شده اجناس برای مصرف 
متقاضیان  هم  و  باشد  تر  ارزان  مردم  و  کنندگان 
یک  از  و  مرکز  یک  از  بتوانند  مختلف  کاالهای 

نمایشگاه نیازهای مختلف خود را تامین کنند. 

سال،  پایانی  روزهای  در  اینکه  تر  مهم  همه  از 
اجناس انباشت شده در انبار تولیدکنندگان قربانی 
رکود اقتصادی نشود و مصرف کننده ایرانی خریدار 

کاالی تولیدکنندگان کشورش باشد. 
بهار برند ایرانی 

نمایشگاه های بهاره با فروش محصوالتی از جمله 
ها  خوراکی  انواع  کودک،  و  مردانه  زنانه،  پوشاک 
انواع  و کاالهای اساسی در سبد خوراکی خانوار ، 
در  پر مصرف  کاالهای  و  لوازم خواب  ها،  شوینده 
ایام نوروز مانند آجیل و... با ارائه تخفیف هایی تا 
سقف 30 درصد از یازدهم اسفند ماه شروع به کار 
کرده اند و تا بیستم همین ماه ادامه دارد که البته 
با توجه به استقبال قابل توجه مردم از این مراکز 

خرید، احتمال تمدید آن وجود دارد. 
از مهم ترین و پرتقاضاترین اقالمی که در آستانه 
نوروز به فروش می رسد، پوشاک است. در حالی 
این گونه نقش بسته که  باور هموطنانمان  که در 
با کیفیت  تر و  بادوام  برندهای خارجی  با  پوشاک 
و  کنندگان  تولید  است؛  ایرانی  برندهای  از  تر 
توجه  جلب  برای  کشورمان  پوشاک  فروشندگان 
که  اند  آورده  روی  این  به  مخاطبان  و  مشتریان 
به  خارجی  برندهای  چسباندن  با  را  خود  کاالی 
برندهای  با  محصوالت  همین  اما  برسانند.  فروش 
بازارهای  به  توانسته  رقابتی  شرایط  در  ایرانی 

خارجی نفوذ کند. 
صادرات  و  تولید  اتحادیه  دبیر  قدیری«  »سعید 
نساجی و پوشاک ایران در گفت وگو با پژوهشگر 
ایرنا با بیان اینکه مهم ترین عامل رکود در فروش 
تولیدات داخلی در حوزه پوشاک، واردات غیرقانونی 
غیر  واردات  داشت:  اظهار  است،  خارجی  کاالی 
باعث  ترکیه  مانند  کشورهایی  از  ارزان  و  قانونی 
یا  و  نرود  به فروش  با کیفیت داخلی  شده کاالی 
تولیدکنندگان مجبور شوند تولید داخل را با برند 

خارجی بفروشند. 
در  ایرانی  کاالی  خرید  برای  مردم  از  دعوت  با  وی 
جهت حمایت از تولید داخل و کارگران این بنگاه های 
تولیدی، گفت: این ایام بهترین فرصت برای حمایت 
از کاالی ساخت داخل کشورمان است و در واقع با 
این اقدام به اشتغال جوانانمان که امروز به مهم ترین 

دغدغه مسئوالن تبدیل شده، کمک خواهیم کرد. 
مردم  توجه  قابل  استقبال  به  اشاره  با  قدیری 
چند  از  گفت:  تهران  در  بهاره  های  نمایشگاه  از 
خوشبختانه  داشتم  بازدید  که  ای  بهاره  نمایشگاه 
اغلب غرفه ها کاال و محصوالت داخل کشور را به 
به  خارجی  کاالی  ندرت  به  و  رسانند  می  فروش 

فروش می رسد.
پوشاک  و  نساجی  صادرات  و  تولید  اتحادیه  دبیر 
ایران با انتقاد از نبود نظارت از سوی اتاق اصناف 
در  خارجی  کاالی  نرفتن  فروش  به  کنترل  برای 

اغلب  که  چند  هر  داشت:  اظهار  ها،  نمایشگاه 
محصوالتی که در نمایشگاه ها به فروش می رود، 
بر  مبنی  قانونی  هنوز  اما  است  داخل  تولیدات  از 
اینکه فروش کاالی خارجی در نمایشگاه ها ممنوع 
هم  نظارتی  اصناف  اتاق  البته  ندارد  وجود  شود، 

برای کنترل این موضوع از نمایشگاه ها ندارد. 
وی با بیان اینکه دهمین دوره نمایشگاه های بهاره 
با عنوان »زنان و تولید ملی« از سه روز گذشته آغاز 
به کار کرده است، گفت: حداقل در حوزه پوشاک 
می توانم این اطمینان را بدهم که کاالهای عرضه 
شده در این دوره از نمایشگاه از کیفیت قابل قبولی 
کاالها  و  هستند  برخوردار  مناسب  های  قیمت  با 

براساس کیفیت طبقه بندی شده اند. 
قدیری با تاکید بر اینکه تولیدکننده داخلی توانسته 
درک درستی از سلیقه مشتریان و مخاطبان داخلی 
در  تقاضا  افزایش  شاهد  افزود:  باشد،  داشته  خود 

بازارهای تولید داخل هستیم و امیدواریم این روند 
کشور  به  کاال  قانونی  غیر  واردات  از  جلوگیری  با 

ادامه پیدا کند. 
وی ادامه داد: معتقد هستم در حال حاضر عاملی 
که منجر به افزایش واردات پوشاک در کشورمان 
بر  مبنی  ها  برخی  نادرست  ادعای  موضوع  شده 
نیست  داخل  تولید  کاالی  کیفیت  بودن  پایین 
از  مردم  توجه  قابل  استقبال  شاهد  امروز  چراکه 
بنابراین  هستیم  ها  نمایشگاه  در  داخل  تولیدات 

مردم مخاطب و مشتری تولید داخل هستند. 
وی با بیان اینکه مشکل ما غیر قانونی وارد شدن 
به  است که دسترسی  مردم  این حق  وگرنه  است 
این  اصلی  افزود: مسئله  باشند،  داشته  کاالیی  هر 
است که کاالی خارجی به صورت غیر قانونی وارد 
کشورمان می شود . در ورود این کاالها یا گمرکات 
رعایت نمی شود یا اینکه کاال به طور قاچاق وارد 
شده یا با کم اظهاری و عدم اظهار وارد بازارهای 

کشورمان شده است. 
بقای برند ایرانی به شرط خرید ایرانی

اصناف  اتاق  رییس  فاضلی«  »علی  گفته  طبق 
از  اعم  پوشاک  بخش  در  اخیر  سال  دو  در  ایران؛ 
البسه و کیف و کفش موضوع برندسازی در  انواع 
پوشاک  خرید  و  گرفت  قرار  ها  بنگاه  کار  دستور 
به رشد  اخیر رو  به ویژه در دو سال  تولید داخل 
بوده است و امروز نزدیک به ۱00 برند در بخش 

پوشاک تولید داخل ایجاد شده است .
بسیار  در چند سال گذشته  پوشاک  واردات  رشد 
کاهش یافته به طوری که 2.3 میلیارد دالر واردات 
که  داشتیم  خارجی  کشورهای  از  پوشاک  صنایع 
یافته  کاهش  دالر  میلیارد   ۱.5 به  امروز  رقم  این 
برندهای  رشد  هم  واردات  افت  این  دلیل  است. 
داخلی است.  حال اینکه ادامه این روند منوط به 
حمایت مصرف کنندگان داخلی از تولیدکنندگان 
با  که  ای  مسئله  قطع  طور  به  است.  کشورمان 
دستورالعمل ، ابالغیه های دولتی و ارائه تسهیالت 
مقطعی به صنایع تولیدی شدنی نیست را می توان 
به  ایرانی  کاالی  برای خرید  ملی  اراده  و  با همت 

تحقق رساند.

اقتصاد مقاومتی به این معنی است » از امکاناتی که 
داریم به خوبی استفاده کنیم و برخی امکانات تازه 

را با خلق مزیت های نسبی ایجاد کنیم«.
در خدمت  باید  هم  نوین  و  دیرین  های  مزت  این 
دانش  اقتصاد  قامت  در  و  گیرد  قرار  کشور  توسعه 

بنیان ترسیم شود«.
و  پایدار  توسعه  و  رشد  مسیر  مقاومتی  ؛  اقتصاد 
پیشرفت همراه با عدالت را هموار خواهد کرد چون 
به معنی حداکثرسازی ارزش افزوده و ثروت آفرینی 
از همه منابع زیرزمینی و روزمینی و نیروی انسانی 
است که جمهوری اسالمی ایران در همه این عرصه 

ها از مزیت های ویژه ای برخوردار است.
تحقق  ملی«  تولید  »رونق  یعنی  دستاورد  اگر یک 
بازارهای کار، کاال،  آثار بسیار گسترده ای در  یابد 
پول و سرمایه و همچنین تامین منابع مالی دولت 
از محل مالیات خواهد داشت و دشمنان هم هرگز 
نمی توانند با بهانه های تحریم مالی و انتقال پولی 

و غیره این اقتصاد را تحت کنترل خود درآورند.
به همین دلیل ، غربی ها و دشمنان نظام به شدت 

از الگوی اقتصاد مقاومتی هراس دارند.
در مراحل نخست هم می توان ظرفیت بنگاه های 
برای  سپس  و  احیا   ، کامل  ظرفیت  تا  را  تولیدی 

ایجاد واحدهای تولیدی تازه اقدام کرد.
از  دنیا  اقتصادهای  زیباترین  از  یکی  ایران  اقتصاد 
لحاظ مزیت ها و استعدادهای تولید ثروت واقعی و 
حداکثرسازی ارزش های افزوده محسوب می شود 

و نیازی به ترحم دیگران ندارد.
ذخایر نفت و گاز ایران به تنهایی برای توسعه تولید 
ثروت زیاد ، کافی است اگر به جای چندین محصول 
نیمه خام ، حدود 2000 محصول نوین تولید کنیم.
اقتصاد  از  ای  ایران هم مجموعه  اقتصاد کشاورزی 
پنهان است که اقتصاد کامل و دانش بنیان گیاهان 
دارویی فقط یک مورد محسوب می شود و اقتصاد 

دریا محور هم که در اغاز راه است.

از طرف دیگر تولید هم شامل ایجاد ارزش 
مزیت  و  استعداد  که  هرجا  و  است  افزوده 
برنامه  مشمول  باید  ؛  دارد  وجود  تولید 

ریزی باشد.
این فرصت ها شامل همه منابع زیرزمینی 
و  مجازی  اقتصاد  و  فضایی   ، روزمینی   ،

موقعیت های تجارت جهانی است.
در  مقاومتی  اقتصاد  رکن  ترین  اصلی  اما 
ایران سرمایه مردمی است و تقویت قدرت 
اقتصادی مردم و حضور و مشارکت جدی 
در  باید  اقتصادی  های  صحنه  در  آنها 

اولویت برنامه ریزی ها قرار گیرد.
نیروی  میلیون  نیم  و   ٤ و  جوان  جمعیت 
بزرگترین  دانشگاهی  تحصیلکرده  انسانی 
است  مقاومتی  اقتصاد  ایجاد  برای  مزیت 
که ظرفیتی پایان ناپذیر محسوب می شود.
در حوزه زیرساخت هایی مانند راه سازی ، 

صنعت آب و برق و دیگر بخش ها ، ظرفیت خوبی 
های سخت  دهی  همه جهت  باید  اما  است  فراهم 
مقاومتی  اقتصاد  مسیر  در  افزاری  نرم  و  افزاری 
را  آن  جوهره  و  باشد  همگرا  و  همراه   ، افزا  هم   ،
اقتصاد مقاومتی  بنیان تشکیل دهد.  اقتصاد دانش 
رویکردی جهادی و دانش بنیان دارد و همه سیاست 

ها مبتنی بر رونق پایدار تولید است.
منابع راکد باید به بخش تولید تزریق شود و تولید 
مرز ۱00 درصد  به  از 30 درصد ظرفیت  کمتر  با 
برسد که خوشه های تولیدی، تعامل با جهان، اجرای 

سیاست های تمرکززدا  تواند موثر باشد.

قانون   ٤٤ اصل  کلی  های  سیاست  کامل  اجرای 
بسترسازی  مقاومتی  اقتصاد  استقرار  برای  اساسی 
و  خصوصی  بخش  به  مسئولیت ها  باید  کندو  می 
مردم واگذار شود تا اقتصاد کشور با عبور از تحریم ، 
به بن بست نرسد. حجم نقدینگی به بیش از ۱۱60 
هزار میلیارد تومان رسیده است و اگر بخش مهمی 
از ان در خدمت تولید قرار گیرد می تواند نهضت 

رونق تولید را ایجاد کند. 
از لحاظ نظری هم در دین اسالم بر ضرورت تولید 
با حداکثر ارزش افزوده بدون سقف مشخص و بدون 
محدودیت تاکید شده است و آن چیزی که مذمت 
می شود اسراف و تبذیر در الگوهای مصرفی است.

اما  است  الزم   ، کامل  ظرفیت  در  تولید  این  بنابر 
مصرف باید از پدیده هایی مانند اسراف و تبذیر دور 
باشد در اقتصاد اسالمی حداکثر تولید مد نظر است 

اما در مصرف باید از اسراف دوری شود.
»تولید حداکثر و کنترل مصرف« و دیگر تاکیدات 
در شرایط معمولی و عادی است و در شرایطی که 
مواجه  دشمنان  تحریم  با  اسالمی  جمهوری  نظام 
قاطعیت  با  و  شدت  به  باید  موارد  این  است  شده 

مورد توجه باشد.
این رویکرد همان ترجمان شعار » ما می توانیم« 
است و دولت ها نیز اعتقاد دارند ظرفیت اقتصادی 

ایران چند برابر فعلی است.

استقرار  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
اقتصاد مقاومتی ، توسعه دانش محور 
و اقتصاد کشاورزی ؛ از مثلث طالیی 
و  برد  می  سود  ها  تحریم  برابر  در 
برمودا  مثل  مانند  مقاومتی  اقتصاد 
دشمنان  و  ها  غربی  توطئه  هرگونه 

نظام را نابود می کند.
از  دستاوردها  به  ها  تحریم  تبدیل 
پیامدهای حداقلی آن است و امروزه 
نرم ترین و سخت ترین مزیت نسبی 
هوشمند  و  پایدار  اقتصادی  توسعه 
از  دفاعی  توانمندی  تقویت  همان 
تمامیت فرهنگی ، اعتقادی ، سیاسی 
، سرزمینی و جغرافیایی است که در 

اقتصاد مقاومتی متبلور می شود.
عرصه  در  بنیان  دانش  اقتصاد  ایجاد 
تولید ثروت عمومی از ارکان اقتصاد 
کامل  تحقق  برای  اسالمی  ایران  و  است  مقاومتی 
استقالل ، خودکفایی و خوداتکایی اقتصادی باید از 

این مزیت استفاده کند.
بنابراین درس بزرگی که باید از تمامیت دانش ها 
و  کشور  اقتصاد  جدید  و  قدیم  تحوالت  تجارب  و 
توسعه  بومی  الگوی  همان  ؛  بگیریم  دنیا  و  منطقه 
تولید است که باید »جوهره برنامه ششم توسعه و 
سند چشم انداز بیست ساله« و در تمام تاریخ آتی 

اقتصاد ایران باشد.
 ، ثروت  تولید  عامل  تقویت  با  همزمان  باید  البته 
همزمان عوامل بازدارنده تولید هم حذف شود تا به 

رشد پایدار غیرتورمی برسیم و اقتصاد داللی محور 
هم جای خود را به اقتصاد تولید محور می دهد.

های  اقتصاد  شامل جمع جبری  فقط  ملی  اقتصاد 
»هم  مجموع  بلکه  نیست  سرزمین  یک  در  خرد 
یک  در  خرد  اقتصادی  رفتارهای  سیستمی  افزایی 
تولید کمک می  رونق  و  به رشد  که  است  مسیر« 
کند و همگرایی ۱00 درصد ایجاد می شود و قوه 

مجریه نقش راهبری را دارد.
با رونق تولید ملی ، درونزا خواهد بود  این اقتصاد 
برون نگر است   ، با توسعه صاردات مزیت محور  و 
چون برخی مزیت های مطلق اقتصادی ایران مانند 

موقعیت ترانزیتی قابل حذف نیست.
و  ها  مزیت  کشور  اقتصاد  دهیم  اجازه  نباید 
استعدادهای خود را فدای واردات کند و در هرگونه 
تعامل و تجارت با کشورهای خارجی باید به سمت 

بازی اقتصادی برد - برد حرکت کنیم.
تولید  کردن  مردمی  با  همچنین  مقاومتی  اقتصاد 
اقتصاد  های  باید سیاست  و  یابد  می  تحقق  ثروت 
نهادینه  اجرایی  های  فعالیت  ارکان  در  مقاومتی 

شود.
برای عبور از رکود تورمی نیاز داریم که نقش مردم 
افزایش  با  تا  یابد  افزایش  ثروت  تولید  بخش  در 
بتواند  تقاضا  های  طرف  تحریک  و  خرید  قدرت 

فرآیند پایدار از رشد تولید را ایجاد کند.
برای این کار نیاز است الگوی ویژه توسعه ایرانی و 
اسالمی را پیاده کنیم و در دوره برجام هم باید همه 
فعالیت ها با محور توسعه اشتغال و رونق تولید ملی 

صادرات محور برنامه ریزی شود.
بیش از سه سال از ابالغ سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی می گذرد و مختصات ان تا حدود زیادی 
دوره  در  دارند  انتظار  مردم  و  است  شده  تبیین 
جدید برنامه های ایجاد اشتغال ، رشد اقتصادی و 
خروج از رکود تورمی در اولویت دولت قرار گیرد و 

دستاوردها برای همه مردم ملموس باشد.

اقتصاد مقاومتی و نهضت شناخت فرصت ها و خلق مزیت های نوین
اسماعیل محمدی

خرید عیدانه کاالی ایرانی؛ تجلی اراده ملی

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی به خوانده 

کالسه پرونده  6۱62005۹5-۹5
وقت رسیدگی -  ۹6/۱/2۷ ساعت ۱6

خواهان –  موسسه اعتباری ثامن االئمه 
خواندگان – معصومه احمدی 

خواسته –مطالبه وجه  
اختالف  حل  شورای   33 شماره  مجتمع  به  فوق  بخواسته  دادخواستی  خواهان 
دادگستری استان تهران تقدیم که به این شعبه ارجاع و به کالسه 6۱62/۹5/5۹5 
ثبت گردیده بنا به درخواست خواهان و مجهول المکان بودن خوانده وفق ماده ۷3 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج گردد تا خوانده ظرف یک ما ه از تاریخ انتشار 
آگهی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و آدرس 
خود را اعالم نموده اند و اال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ابالغ شده تلقی و شورا 

غیابا اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود. 
 11۰/146244 مدیر دفتر شعبه6162   دادگاه  حقوقی تهران 

آگهی حصر وراثت
بانو صالحه مصری نام پدرمهدی بشناسنامه 38٤8صادره از خرمشهر درخواستی 
بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که دخترم مرحوم مریم 
اهواز  ۹٤/3/22در  درتاریخ  ازخرمشهر  ۱82005526٤صادره  بشناسنامه  گرناوی 
فوق  مشخصات  با  ۱-متقاضی  عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  دائمیش  غیر  اقامتگاه 
دریک  مزبوررا  مراتب  قانونی  تشریفات  انجام  با  (والغیر.اینک  متوفیه  الذکر)مادر 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادروهروصیت 
نامه به جز سری و رسمی که بعد ازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبار ساقط است. 

شماره م الف:)۹/۱2۱٤(
رئیس شعبه شورای حل اختالف خرمشهر-سید محمد محمدی

دادنامه
پرونده کالسه ۹50۹۹80۹٤٤0000٤ شعبه 30۱ مجتمع شماره ۷ شورای حل 

اختالف تهران دادنامه شماره ۹50۹۹۷0۹٤٤000۱۱3
خواهان-حسین حقیر چهرقانی 
خوانده-محمد حسین رستمیان 

خواسته-مطالبه وجه چک
تقدیم  باال  خوانده  طرفیت  به  فوق  خواسته  به  دادخواستی  –خواهان  گردشکار 
داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی 
در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به 
محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به صدور رای می نماید 
خوانده  بطرفیت  چهرقانی  حقی  حسین  خواهان  دعوی  خصوص  شورا-در  رای 
شماره  به  فقره چک  یک  وجه  مطالبه  بخواسته  رستمیان  محمد حسین  پرونده 
و  پنجاه  یکصدو  مبلغ  به  تجارت  بانک  عهده   ۹٤/6/20 مورخ   ۱5۱0٤/2۱836۷
پنج میلیون ریال بانضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به دعوی 
مطروحه مفاد گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک مذکور و استقرار چک در 
ید خواهان و با توجه به عدم حضور خوانده علیرغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی 
و اینکه هیچگونه الیحه و دفاعیه ای مبنی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است 
و با استصحاب بقای دین ادعای خواهان محمول بر صحت تلقی و باستناد به مواد 
3۱0 الی 3۱3 قانون تجارت و مواد 5۱۹-۱۹8-522 قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصدو پنجاه و پنج میلیون ریال بابت 
اصل خواسته بانضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک 
مورخ ۹٤/6/22 لغایت زمان وصول آن غیابی و ظرف مدت20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در 

محاکم عمومی حقوقی تهران میباشد.
11۰/146242   قاضی شورا حل اختالف منطقه 7 تهران 

نوبت دوم
هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون

 و ماده1۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره۱3۹56033۱05500٤۹۷۱هیات  رای  برابر 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
ابراهیم  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نظرآباد  ملک  ثبت  ثبتی حوزه 
علی فالح کیش فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 2درششدانگ یک قطعه زمین 
از پالک 36اصلی واقع  به مساحت8۹۷٤مترمربع مفروز و مجزی شده  مزروعی  
کیش)خودمتقاضی( فالح  ابراهیم  آقای  رسمی  مالک  از  آبادخریداری  صالح 
در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  گردیده  محرز  صفحه3٤۹دفتر۱۱۹6 
دونوبت به فاصله ۱5روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمدسلیمانی رییس ثبت اسنادو امالک نظرآباد

آگهی مفقودی
شماره  به  مدل ۱383   206 پژو  خودرو(  شناسنامه   ( سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
پالک ایران ۷2- ۷52م۷5 و شماره موتور FSS ۱٤8633٤2 ۱0 و شماره شاسی 
8363852۹ بنام هادی مجیدی کناری مفقود و از درجه اعتبار ساقط می گردد. و 

مالک متعهد گردیده هرگونه بزه و سوء استفاده را بر عهده خواهد گرفت.
بابلسر

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری پراید صبا مدل ۱382 به شماره انتظامی ایران 82-5۱۱ص33 به 
شماره موتور 0052۱٤٤۱ به شماره شاسی S ۱٤۱2282۹۷8۹٤٤ به نام فاطمه 

شهسواری مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی 
انتظامی  شماره  به   ۱3۹3 مدل   ۱600 پیکان  وانت  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
شاسی  شماره   ۱۱8  P  00٤٤23۱ موتور  شماره  82-38٤ص۹٤   ایران 
NAAA 36 AAVEG 6٤۷۷۹0 به نام سعید قاسم زاده سرستی مفقود گردیده 

از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی حصروراثت
ازشوشتردرخواستی  بشناسنامه٤٤٤۹صادره  پدراسمعیل  نام  احمدزرگران  آقای 
مرحوم  که6۱8/6/۹5ح  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
اسمعیل زرگران بشناسنامه28صادره شوشتردرتاریخ۹5/8/۱۱دردزفول اقامتگاه دائمی 
فوت ورثه اش عبارتنداز۱-متقاضی باال2-امین زرگران بشناسنامه۱236شوشتر3-
2۷٤اهواز)پسران  بشناسنامه  زرگران  بشناسنامه۹30اهواز٤-افشین  زرگران  آرش 
متوفی(5-فاطمه حقیقی بشناسنامه۹۷خرمشهر)زوجه متوفی(والغیر.پرونده کالسه 
6۱8/6/۹5ح درشوراثبت گردید.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک 
نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی  نوبت 
نشرآگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری 

ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشوداز درجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی دزفول

آگهی ثبتی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 
قطعه یک ایالم 

۱.آقای روح اله عبدالهی، فرزند امین اله  به کدملی ٤50025۹۱20  به استناد 
رای شماره ۱3۹5603۱500۱002۷۷٤ مورخ ۱3۹5/۱0/0۱ ششدانگ یک باب 
ساختمان، به مساحت 5٤۱/3۹ متر مربع، پالک شماره ٤۱ فرعی از ۱٤۱۹ اصلی، 
واقع در ایالم- چالسرا ، خریداری شده از زینب اسماعیلی و منتسب به مالکیت 

علی حیدر اسماعیلی.
 در صورتیکه اشخاص  ذینفع به رأی اعالم شده اعتراض داشته باشند می توانند 
تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  اصالحی  های  آگهی  مورد  در  ماه  دو  مدت  ظرف 
انتشار آگهی، اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ 
نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
ثبت محل تحویل دهد دراینصورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه 
است در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست را به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید. صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست .

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹5/۱۱/30 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱5 /۹5/۱2
صفری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

آگهی تحدید حدود اختصاصی        
چون تحدید حدود ششدانگ یک  قطعه زمین  مزروعی آبیزار  پالک 26٤0 فرعی  
از۹٤ اصلی واقع در قریه حسنجون شهرستان طالقان جزء حوزه ثبتی طالقان بنا به علل 
منعکس در پرونده باید به عمل آید. اینک بر حسب تقاضای کتبی آقای سید علی قاضی 
میر سعید ذیل وارده ۹5/5/۱۷85۱6 مورخ ۹5/۱2/٤ و با رعایت مواد ۱٤و ۱5 قانون 
ثبت عملیات تعیین حدود آن در ساعت ۱0 صبح روزدو شنبه مورخه ۱3۹6/۱/2۱ 
در محل به عمل خواهد آمد.لذا با انتشار این آگهی از متقاضی و مالکین امالک مجاور 
دعوت می شود تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یافته و هر ادعایی نسبت به 
حدود و حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد اظهار دارند و کسانی که به عملیات 
تعیین حدود اعتراض دارند میتوانند به استناد ماده 20 ق ث و در اجرای مواد ۷٤ و 
86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدیدی ظرف مدت سی 
روز اعتراض خودرا کتباً به اداره ثبت اسناد و امالک طا لقان ارائه نموده ورسید دریافت 
نمایند و نیز باید ظرف مدت سی روز از تاریخ تسلیم این اعتراض به مراجع ذیصالح 
قضایی مراجعه و ضمن تقدیم دادخواست گواهی آن را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند 

و در غیر این صورت اقدام قانونی بنا به تقاضای ذینع به عمل خواهد آمد.//
تاریخ انتشار روز : یک شنبه مورخه ۱3۹5/۱2/۱5

رسول مالمیرـ رئیس ثبت اسناد وامالک طالقان

آگهی تحدید حدود اختصاصی    
چون تحدید حدود ششدانگ یک  قطعه زمین  مزروعی پالک فرعی٤0۱ از ۹5 
اصلی واقع در قریه سید آبادشهرستان طالقان جزء حوزه ثبتی طالقان بنا به علل 
سید  آقای  کتبی  تقاضای  بر حسب  اینک  آید.  عمل  به  باید  پرونده  در  منعکس 
علی قاضی میر سعید ذیل وارده ۹5/5/۱۷85۱6 مورخ ۹5/۱2/٤ و با رعایت مواد 
مورخه  شنبه  روزدو  و  ساعت  در  آن  تعیین حدود  عملیات  ثبت  قانون   ۱5 ۱٤و 
و  متقاضی  از  آگهی  این  انتشار  با  آمد.لذا  به عمل خواهد  در محل   ۱3۹6/۱/2۱
مالکین امالک مجاور دعوت می شود تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یافته 
و هر ادعایی نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد اظهار 
دارند و کسانی که به عملیات تعیین حدود اعتراض دارند میتوانند به استناد ماده 
20 ق ث و در اجرای مواد ۷٤ و 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتجلسه تحدیدی ظرف مدت سی روز اعتراض خودرا کتباً به اداره ثبت اسناد 
باید ظرف مدت سی  نیز  و  نمایند  دریافت  نموده ورسید  ارائه  لقان  امالک طا  و 
روز از تاریخ تسلیم این اعتراض به مراجع ذیصالح قضایی مراجعه و ضمن تقدیم 
دادخواست گواهی آن را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند و در غیر این صورت اقدام 

قانونی بنا به تقاضای ذینع به عمل خواهد آمد.//
 تاریخ انتشار روز : یک شنبه مورخه ۱3۹5/۱2/۱5

رسول مالمیرـ رئیس ثبت اسناد وامالک طالقان
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حجاب ، ارزشی انسانی
سرگرد علی صباحی فرد

کارشناس اداره آموزش همگانی معاونت اجتماعی فاتب 

خود  رفتار  مراقب  باید  همه  داردو  قرار  آسیب  معرض  در  »انسان 
باشیم و بدانیم برخی مظاهر خودنمایی، بی تقوایی و رعایت نکردن 
حجاب و عفاف آثار مخرب و ماندگاری بر اخالق و سیاست جامعه 
دارد و دراین زمینه باید خود زنان بیشتر مواظبت کنید« . ) مقام 

معظم رهبر ی  »مدظله العالی«(
یک  عنوان  به  و  است  انسانی  گرانمایه  و  واال  ارزش  یک  حجاب؛ 
سراپرده مطمئن، شخصیت و قداست زن را در بر می گیرد که بر 
تعهد  موید  و  گذارد  می  زن صحه  معنوی   و  اخالقی  های  ارزش 
اسالمی  جامعه  در  انسانی  واالی  جایگاه  و  زندگی  به  او  عالقه  و 

خوداست. 
و  هیچ محدودیت  بدون   و  براحتی  و حفظ حجاب،  رعایت  با  زن 
این  اینکه  بدون  بپردازد،  خود  های  فعالیت  به  تواند  می  مشکلی 
نماید.  ایجاد  او  برای  را  محرومیتی  و  محدودیت  و حجاب  پوشش 
می  باز  هرزه  و  نامبارک  و  حرام  های  نگاه  از  را  زن  بلکه حجاب، 
به  و  انسان های گرگ صفت حفظ  دام  در  افتادن  از  را  او  و  دارد 
او وجهه  آبرو و حیثیت اجتماعی  ایمان،  شخصیت، عزت، عظمت، 

و غنای بیشتری می بخشد.
 در زمان حیات پیامبر در مدینه مردجوانی، که نگاهش متوجه زن 
بی حجابی شده بود ناغافل با صورت به دیوار برخورد و خون از سر 
و روی او جاری می شود؛ که بر این اساس آیات 30 و 3۱ سوره 
نور نازل می شود که : ای پیامبر » به مردان مومن بگو که  چشم 
ببندند و عفت خود را حفظ کنند  نامحرمان-  خود را - در مقابل 
چرا که این کار برای پاکیزه ماندن آنهاست و به زنان با ایمان هم 
بگو که چشم خود را فروبندند و دامان خود را حفظ کنند و آرایش 

خود را آشکار نکنند و با حجاب باشند«. 
انسان  که  داند  می  خوب  است  امور  دانای  و  خالق  که  خداوند 
و  مشغول  ذهنش  و  فکر  انگیز،  شهوت  های  صحنه  مشاهده  با 
2۱ سوره  آیه ی  در  دلیل  همین  به  می شود  گناه  آلوده  بسا  چه 
گام های  از  مومنان  ای   « که  متعال هشدار می دهد  نور خداوند 
شیطان )که همان نگاه های شیطانی است( پیروی نکنید چرا که 
و  کشاند  می  منکرات  و  فحشا  به  را  شما  شیطانی  افکار  از  پیروی 
از شما پاک نمی  بر شما، احدی  نبود فضل و رحمت خداوند  اگر 
شد. «همچنین حضرت امام سجاد )ع( در رساله حقوقیه خود در 
خصوص حق چشم می فرماید: »حق چشم تو آن است که آن را 
نگری  هرزه  از  و  بیاموزی  عبرت  چشمانت  با  و  بپوشانی  ناروا  از 

پرهیز کنی«.
مسلمان  زن  حجاب  الگوی  و  نمونه  ترین  کامل  و  بهترین  چادر 
است؛ و حرز و حصاری گرانبهاست که او را در برابر نگاه های هرزه 
انسان های بوالهوس نگه می دارد و مانع از آن می شود که امنیت 
نگاه،  که  صفتی  شیطان  های  انسان  های  مزاحمت  با  وی  روانی 

زبان، روح و روانی بیمار گونه دارند؛ خدشه دار گردد.
انسان مسلمان و متعهد  لوای حجاب در حقیقت نماد یک  زن در 
از  ای سرشار  زندگی  داشتن  برای  را  تعهد خود  و  است که عالقه 
را  واقعیت  این  خود  پوشش  با  و  دهد  می  نشان  محبت  و  عشق 
او  برای  از هر چیز دیگری  نجابت بیش  و  فریاد می زندکه اخالق 

اهمیت دارد.
 حجاب ، سرمایه ای با ارزش و گرانقدر است که می تواند منزلت و 
شان فردی و اجتماعی زن را در جامعه ارتقاء بخشد و همچنانکه او 
را از نگاه های هرزه دیگران مصون می دارد زمینه و امکان ارتکاب 
روایات  و  احادیث  براساس  که  چرا  نکند  فراهم  را  دیگران  گناه 
دینی انسانی که شرایط ارتکاب گناه دیگران را فراهم می نماید در 
جرم و گناه آنان شریک و سهیم می باشند؛ از این رو اگر کسی با 
عدم رعایت حجاب خود، زمینه ارتکاب گناه را برای دیگران فراهم 

نماید خود بیش از دیگران مقصر و زیان کار خواهد بود.
و  مسیر  در  را  خود  انسان  که  کند  می  حکم  همواره  سلیم  عقل 
نسیه  به  را  خود  نقد  هرگز  و  ندهد  قرار  بالیا  و  مشکالت  معرض 
نگاه های هرزه چشم  از جلب  مانع  این رو حجاب  از  نکند  تبدیل 
حجاب  با  زن  رو  این  از  گردد  می  آنان  های  مزاحمت  و  چرانان 
از  امنیت نسبی خود را تضمین و  تواند  وپوشش مناسب خود می 
مزاحمت مزاحمان در امان بماند. و با پوشش خود نشان دهد که 

عالقه ای به توجه و نگاه های نامحرمان ندارد.
 حجاب؛ یعنی اینکه زن مسلمان با چادرش،  حصر و حصاری را 
ارزش  برای خود  که  دارد  اعالم می  و  نماید  می  ایجاد  برای خود 
روی  در  جانشین خداوند  عنوان  به  و  است  قایل  الهی  تشخصی  و 
و  پایبندی  و  تعهد  بلکه  باشد  شیطان  نماینده  خواهد  نمی  زمین 

مسایل اخالقی و انسانی را به همه تبرج گری هاترجیح می دهد.
این رو  رعایت آن بسیار توصیه  از  حجاب در اسالم ارزش است  
نشان می  رعایت حجاب خود  با  زنان مسلمان  که  است چرا  شده 

دهندکه پیرو راستین اسالم ناب محمدی)ص( هستند . 
زمینه  است چرا که حجاب  نموده  توصیه  رعایت حجاب  به  اسالم 
مناسب  پوشش  در  زن  و  است  انسان  معنوی  کمال  و  رشد  ساز 
از  که  چاپلین  چارلی  است؛  برخوردار  بیشتری  منزلت  و  ارج  از 
در  شود  می  محسوب  دنیا  های  کمدین  و  هنرمندان  بزرگترین 
دخترم  نویسد:  می  مضامین  این  با  خود  دختر  به  ای خطاب  نامه 
هیچ مردی ارزش آن را ندارد که تو حتی ناخن پای خود را برای 

او برهنه نمایی.
بطور حتم در صورت رعایت موازین حجاب و عفاف شاهد کاهش 
بسیاری از معضالت و آسیب های اجتماعی خواهیم بود از این رو 
انحرافات،  همچون  مشکالتی  مهم،  این  رعایت  با  گفت  توان  می 
... در جامعه اسالمی ما کم  و  باری  بندو  طالق، چشم چرانی، بی 
ها و  بنیان خانواده  دنبال آن شاهد تحکیم  به  و  رنگ خواهد شد 

کاهش آمار مزاحمت های خیابانی و ... خواهیم بود.
منابع:

قرآن کریم سوره مبارکه نور آیات 30و 3۱
رساله حقوقی امام سجاد)ع(

سخنان مقام معظم رهبری در خصوص حجاب روز والدت حضرت 
فاطمه زهرا)ع( دوم اردیبهشت سال۹۱

اعالم زمان پرداخت عیدی بازنشستگان و 
تأمین اجتماعی  مستمری بگیران سازمان 

 25 لغایت   ۱۷ از  اجتماعی  تأمین  سازمان  بازنشستگان  عیدی 
اسفند به حساب آنان واریز می شود.

به  سازمان  این  بگیران  مستمری  و  بازنشستگان  عیدی  پرداخت 
حقوق  که  بازنشستگانی  از  دسته  آن  که  شد  خواهد  انجام  نحوی 
زودتر  شان  عیدی  می کنند  دریافت  ماه  اواخر  در  را  خود  ماهیانه 

واریز خواهد شد.
براین اساس آن دسته از بازنشستگانی که 2۷ هر ماه حقوق ماهیانه 
خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می کنند، عیدی را در تاریخ 
بازنشستگانی که در 2۷  اسفند دریافت خواهند کرد و عیدی   ۱۷
هر ماه از سایر بانکها حقوق دریافت می کنند نیز در روز ۱8 اسفند 
حقوق  ماه  هر   26 که  بگیرانی  مستمری  همچنین  می شود.  واریز 

دریافت می کنند در تاریخ ۱۹ اسفند عیدی را دریافت می کنند.
ماه  هر   20 تاریخ  در  را  خود  ماهیانه  حقوق  که  بازنشستگانی 
خواهند  دریافت  را  عیدی  اسفند   2۱ تاریخ  در  می کنند،  دریافت 
کرد و عیدی کسانی که در تاریخ 22 الی 25 هر ماه حقوق دریافت 

می کنند نیز همراه با حقوق اسفند به حساب آنان واریز می شود.

کودک آزاری جرمی
 عمومی است 

کشور  بهزیستی  سازمان  اجتماعی  امور  معاون 
گفت: تعداد موارد کودک آزاری اطالع داده شده به 
اورژانس اجتماعی حدود ۱2 هزار مورد و تعداد موارد 

همسرآزاری ۱۱ هزار مورد بوده است.
حبیب اله مسعودی فرید درباره آخرین آمار کودک 
آزاری و همسر آزاری در کشور گفت: تا پایان بهمن 
ماه سال جاری حدود 600 هزار تماس با خط ۱23 
داشتیم که از این میزان ۱50 هزار تماس مرتبط 
درصد  تعداد 8/5  این  از  است  بوده  بهزیستی  با 
درصد   ۷/5 و  آزاری  کودک  با  مرتبط  تماس ها 

نیزمربوط به همسرآزاری بوده است.
وی با بیان اینکه تعداد موارد مرتبط با خودکشی 
کمتر و حدود ٤ هزار و 500 مورد بوده است که با 
مداخله همکاران ما از اقدام به خودکشی این افراد 
پیشگیری شد، ادامه داد: همچنین در این تماس ها 
مطرح شد  خانوادگی  مواردی همچون مشکالت 
شدند.  داده  ارجاع  مشاوره ای  بخش های  به  که 
خط ۱٤80 خط مشاوره تلفنی ما است که معموال 
درحالی  این  می دهند  مدت  مشاوره های طوالنی 
است که در سامانه ۱23 اطالعات را در اسرع وقت 
از فرد گرفته و اگر شخص نیاز به مداخله اورژانسی 

داشت، اقدامات الزم را انجام می دهند.
مسعودی فرید با اشاره به اینکه تعداد موارد کودک 
آزاری اطالع داده شده به اورژانس اجتماعی حدود 
۱2 هزار مورد و تعداد موارد همسرآزاری ۱۱ هزار 
آمار  بودن  باال  اظهار کرد: علت  است،  بوده  مورد 
کودک آزاری در تماس های گرفته شده با سامانه 
۱23 آن است که مردم روی کودکان حساس تر 
بوده و می دانند کودکان بی دفاع و بی گناه هستند 
از موضوع مطلع شود  اگر فردی  به همین دلیل 
سریعا با ۱23 تماس می گیرد، اما ممکن است در 
موارد همسرآزاری فکر کنند آنها بزرگسال هستند 
یا مشکل خانوادگی  و می توانند شکایت کنند و 
است و حق دخالت ندارند لذا به دلیل حساسیت 
مردم به موضوع کودکان این مورد بیشتر به سازمان 

بهزیستی اطالع داده می شود.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی با تاکید براینکه 
دارد،  وجود  کشورها  همه  در  خشونت  نوع  این 
خاطرنشان کرد: در ادبیات رایج در خصوص سوء 
به  بی توجهی  را  نوع  شایع ترین  کودکان  با  رفتار 
ارتباط  فقدان  آنها،  بهداشت  و  آموزش  کودکان، 

عاطفی  و بی محبتی نسبت به کودکان می دانند.
وی توجه به سبک های فرزندپروری به عنوان یک 
رویکرد پیش گیرانه را از عواملی خواند که با آموزش 
مهارت، مدیریت هیجانات و روش های رفتار با فرزند 
می تواند به کاهش آسیب رسانی به کودکان کمک 

کند.
مسعودی فرید همچنین به قانون ۹ ماده ای مصوب 
سال ۱38۱ اشاره و عنوان کرد: این قانون صراحتا 
اعالم کرده که کودک آزاری جرمی عمومی است و 
نیاز به شاکی خصوصی ندارد و هرکس اطالع یابد 
و بداند که جایی انجام می شود حتما باید فرد را 
به محاکم قضایی معرفی کند در غیراین صورت 
وی هم مجرم است. اگر مردم بدانند که هیچ کس 
نمی تواتند به بهانه موضوعات خانوادگی کودک خود 
را مورد آزار قرار دهد و در این زمینه قانون داریم 

می تواند به کاهش آن در جامعه منجر شود.
مسعودی فرید در پایان به ایلنا  کرد: نظام سالمت، 
آموزش و پرورش، بهزیستی و رسانه می توانند از 
از  باالیی  میزان  که  در کشور  تعداد کودک آزاری 
آنها روانی است بکاهد و همینطور مردم را نسبت به 
قوانین آشنا کنند تا جامعه بداند که کودک آزاری به 
هیچ عنوان در قوانین و دین ما قابل پذیرش نیست.

»چهارشنبه سوری« 
خون اهدا کنید

مدیرکل انتقال خون استان تهران ضمن تشریح 
کمپین اهدای خون از یلدا تا نوروز، گفت: از مردم 
دعوت می کنیم تا طی دو هفته پایان سال به مراکز 
می کنیم  پیشنهاد  و  کنند  مراجعه  خون  اهدای 
چهارشنبه سوری،  در  خطرناک  اقدامات  جای  به 
کارهایی زندگی بخش چون اهدای خون انجام دهند.

دکتر سید مرتضی طباطبایی با اشاره به کاهش 
اهدای خون در فصول سرد سال، در زمان بارش 
باران یا برف، یا در ایام سفر و روزهای عید، گفت: 
در این ایام اهداکنندگان کمتر برای انجام امر اهدای 

خون مراجعه می کنند.
وی افزود: در این زمینه کمپین زمستانی از »یلدا 
تا نوروز« به صورت کشوری برای امسال در سه فاز 
با ذخیره خونی مناسبی  بتوانیم  تا  طراحی شد 
وارد سال جدید شویم. بر این اساس فاز اول کار 
در شب یلدا و با شعار »یلدای زندگی« آغاز شد 
و مردم برای اهدای خون دعوت شدند. همچنین 
فاز دوم کار برای دهه فجر بود که با شعار »فجر 

خون بخش« اقدام کردیم.
طباطبایی درباره میزان مراجعین اهدای خون در 
بر اساس آمار، تعداد مراجعین  دهه فجر گفت: 
انجام اهدای خون، در دهه فجر سال ۹5  برای 
 22  ،۹٤ سال  در  آن  مشابه  مدت  به  نسبت 
ایام  این  در  است. همچنین  داشته  رشد  درصد 
افزوده  مستمرمان  اهدای  آمار  به  درصد   ۱0
شد. در عین حال در روز 22 بهمن ماه امسال 
خون  انتقال  سازمان  خون گیری  تیم های  که 
با رشد ۱۱  بودند،  راهپیمایان مستقر  در مسیر 
درصدی اهدای خون نسبت به مدت مشابه در 

سال گذشته مواجه شدیم.
مدیرکل انتقال خون استان تهران با بیان اینکه 
شعار  با  نوروز  تا  یلدا  از  کمپین  سوم  مرحله 
»سرخی من از تو« در روز چهارشنبه سوری آغاز 
از  برگرفته  شعار  این   : گفت  ایسنا  به  می شود، 
است  چهارشنبه سوری  روز  در  ما  سنتی  شعار 
عصاره  روز  این  در  که  می خواهیم  مردم  از  و 
بر  کنند.  اهدا  نیازمند  بیماران  به  را  وجودشان 
دو  طی  تا  می کنیم  دعوت  مردم  از  اساس  این 
هفته پایان سال به مراکز اهدای خون مراجعه کنند 
و پیشنهاد می کنیم که به جای اقدامات خطرناک 
در چهارشنبه سوری، کارهایی زندگی بخش چون 

اهدای خون انجام دهند.

یادداشتخبر

و  سالمت  زندگی،  امور  گفت:  بهداشت  وزیر 
مشکالت مردم را سیاسی نکنیم. باید توقعات 
انتظار  و  لّین مطرح کنیم  بیان  و  آرامش  با  را 
را  توقعات  این  نیز  که مسئوالن  باشیم  داشته 

برطرف کنند.
افتتاح  آیین  در  هاشمی  سیدحسن  دکتر 
که   2 بقایی  شهید  تخصصی  فوق  بیمارستان 
یاد شهید  گرامیداشت  با  برگزار شد،  اهواز  در 
خوزستان  شهدای  دیگر  و  بقایی  مجید  دکتر 
اظهار کرد: خرسندیم که همه دست به دست 
هم دادند و با همکاری برادران عزیز ما در سپاه، 
٤00 تخت بیمارستانی به ظرفیت خدمات حوزه 

درمانی در خوزستان افزوده شد.
استانی  درمان،  حوزه  در  خوزستان  افزود:  وی 
محروم است و این را سه سال پیش هم گفتم. از 
آغاز دولت یازدهم تا کنون ۱200 میلیارد تومان 
در خوزستان در حوزه درمانی و بهداشتی هزینه 
شده که 650 میلیارد تومان از این رقم در قالب 
طرح تحول سالمت و ۱00 میلیارد تومان برای 
این حوزه در خوزستان  زیرساخت های  توسعه 

هزینه شده است.
تعداد  متوسط  کرد:  تصریح  بهداشت  وزیر 
تا ۱.۷ است،  بیمارستانی در کشور ۱.6  تخت 
اما در خوزستان این شاخص ۱.3 است؛ یعنی 
خوزستان در حوزه تخت های بیمارستانی نسبت 

به متوسط کشوری حدود ۱500 تخت عقب تر 
است و کمبود دارد.

تخت  هر  برای  باید  اینکه  بیان  با  هاشمی 
باشد،  داشته  وجود  پرستار  دو  بیمارستانی 
ازای  به  تصریح کرد: در حال حاضر در کشور 
دارد.  وجود  پرستار  یک  بیمارستانی  تخت  هر 
یعنی کمبود حدود ۱00 هزار پرستار در کشور 
وجود دارد، اما در خوزستان این رقم 66 صدم 
ازای هر  است؛ یعنی شاخص تعداد پرستار به 
تخت 66 صدم است. به عبارتی تعداد پرستاران 

و تخت های بیمارستانی در خوزستان کم است 
اما به علت آلودگی ها و وضعیت زیست محیطی 

استان، تعداد بیماران زیاد است.
ناشی  آلودگی های  و  ریزگردها  پدیده  وی، 
صنعت  آالینده های  و  نفتی  فعالیت های  از 
ایجاد  عوامل  دیگر  از  را  پتروشیمی ها  و  فوالد 
آلودگی زیست محیطی در خوزستان دانست و 
بروز مشکالت تنفسی پس  گفت: در خصوص 
توانستیم  ما  که  آنجا  تا  پاییزی  بارش های  از 
گیاهی  پوشش  به  آن  علت  دهیم،  تشخیص 

اما ممکن است عوامل  بازمی گشت،  خوزستان 
دیگری هم وجود داشته باشد.

وزیر بهداشت با تاکید بر لزوم سرعت بخشی به 
امیدواریم  کرد:  اظهار  اجرا  حال  در  پروژه های 
در این دوره با سرعت بیشتری بتوان در جهت 
رفع محرومیت ها تالش کرد. ذکر مصیبت خوب 
است اما چاره درد نیست. اینکه بیاییم و بگوییم 
چه کسی چه کاری نکرده و در طول این 20 
و  می شد  انجام  کارهایی  چه  باید  سال  یا 30 
نشد، دردی را دوا نخواهد کرد. مهم این است 
باالخره  کنیم.  تالش  مشکالت  رفع  برای  که 
کارنامه همه ما معلوم است. این که انگشت اتهام 
به سوی دیگران یا گذشتگان بگیریم، دردی را 
دوا نمی کند.وی افزود: باید هر فردی که بنای 
میدان  به  پا  دارد،  مردم  به  خدمت  و  کمک 
بگذارد و کمک و دستگیری کند. با وحدت و 
آرامش و اتحاد می توان مشکالت را حل کرد. 
است  خدا  رضایت  جلب  مردم،  رضایت  جلب 
بابت داشته هایمان شکرگزار  و خوب است که 
نبینیم  را  لیوان  نیمه خالی  تنها  باشیم و  خدا 
و قدرشناس مسئولین نیز باشیم.وزیر بهداشت 
مردم  مشکالت  و  سالمت  زندگی،  امور  افزود: 
و  آرامش  با  را  توقعات  باید  نکنیم.  سیاسی  را 
بیان لّین مطرح کنیم و انتظار داشته باشیم که 

مسئوالن نیز این توقعات را برطرف کنند.

وزیر بهداشت:

سالمت و مشکالت مردم را سیاسی نکنیم

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه نمی توان 
آموزش و تربیت را از هم جدا کرد و باید در دل 
مدرسه به هردو پرداخت گفت: باید بستری را 
به »مدرسه  تبدیل  ما  فراهم کنیم که مدارس 
زندگی« شوند و معلم و دانش آموزان ما بتوانند 
در مدرسه زندگی کنند و مدرسه لذت بخش و 

شاد برای دانش آموزان باشد.
به گزارش پیام زمان ؛فخرالدین احمدی دانش 
آشتیانی در همایش ملی مدرسه ایرانیـ  معماری 
ایرانی که در سالن عالمه امینی دانشگاه تهران 
برگزار شد، با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش 
و مسئوالن  پرورش  و  آموزش  پرورش گفت:  و 
وظیفه دارند آن را پیاده سازی و کیفیت بخشی 

را در دستور کار قرار دهند.
وی افزود: سیاست گذاری فضاهای آموزشی یکی 
معماری  که  است  تحول  های سند  زیرنظام  از 
ایرانی و مدرسه ایرانی با الگوی اسالمی ایرانی در 
آن مورد تاکید قرار گرفته است. ایمنی مدارس و 
کاربری فضاها متناسب با برنامه آموزشی نیز در 

سندتحول آمده است.
وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه ضرورت 
دارد تغییرات عمده ای در فرایندهای یادگیری و 
یاددهی در مدارس بوجود بیاوریم گفت: یکی از 
عوامل کمک کننده در ایجاد این تغییر فضای 
کالبدی مدارس است. یکی از برنامه های اصلی 
در سندتحول، بحث پررنگ تربیت است. مقوله 

تربیت یک مساله مهم است که به عنوان برنامه 
جنبی مورد اشاره قرار می گیرد.

دانش آشتیانی افزود: نمی توان آموزش و تربیت 
را از هم جدا کرد و باید در دل مدرسه به آن 
پرداخت. باید بستری را فراهم کنیم که مدارس 
ما تبدیل به »مدرسه زندگی« شوند و معلم و 
دانش آموزان ما بتوانند در مدرسه زندگی کنند و 
فرایندهای مدرسه لذت بخش و شاد برای دانش 

آموزان باشد.
اگر محیطی داشته باشیم که دانش اموز از آن 
آن  بخورد  لطمه  سالمتش  به  و  باشد  گریزان 

مدرسه نمی تواند مدرسه زندگی باشد.
وی با بیان اینکه باید متناسب با این اهداف و 
ایده فضای کالبدی مدارس را طراحی کرد عنوان 
کرد: حتی ابعاد کالس درس نقش کلیدی دارد 
در اینکه دانش آموز را به داخل کالس بیاورد. 
راهروهای مدرسه نیز همانگونه است در حالی 
مناسب  مدارس  راهروهای  متاسفانه  اکنون  که 
جلوه  که  هستند  طویلی  راهروهای  و  نیستند 
خوبی ندارند. باید سعی کنیم راهروهای طویل 

و طوالنی در مدارس نسازیم.
قرار  هم  سر  پشت  داد:  ادامه  آشتیانی  دانش 

به معنای دیکته  نیمکت ها در کالس  گرفتن 
خطابه ای  روش  و  آموزش  سنتی  روش  کردن 
است؛ امیدواریم روزی شرایط به گونه ای شود 
که تراکم کالس ها کم شود و طراحی کالس 
ها و چیدمان نیمکت ها دور کالس بر اساس 
این  کند.  ممکن  را  آموزش  نوین  روش های 
مشارکت  باعث  گروهی  و  ای  دایره  چیدمان 
فرآیند  بهبود  و  در کالس  آموزان  دانش  فعال 

یادگیری می شود.
دانش آشتیانی با بیان اینکه بخشی از اعتبارات 
توسعه دیده شده است گفت:  برنامه ششم  در 
عالوه بر این نیازمند مشارکت مردمی هستیم. 
مردم بخوبی وارد ساخت مدارس بخصوص در 

مناطق محروم شدند. 
درخواستم این است که اگر افرادی امکان ساخت 
می  که  اندازه  هر  ندارند  را  کامل  مدرسه  یک 
توانند حتی در حداقل ممکن مشارکت کنند تا 
ایمن سازی مدارس بخصوص در مناطق محروم 
را دنبال کنیم. مدارسی در روستاها هستند که 
و  دارد  وجود  آنها  فروریختن  امکان  هرلحظه 
نیازمند کمک هستیم تا در کوتاه مدت فضای 

الزم را تامین و ایمن سازی کنیم.

مدیرکل بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت 
گفت: از آنجا که بیماری های غیر واگیر عامل 
بروز ۹0 درصد مرگ ومیرها در کشور هستند، 
خطرسنجی  نرم افزار  تولید  با  بهداشت  وزارت 

در صدد کاهش این مرگ و میرها برآمد.
واگیر  غیر  بیماری های  مدیرکل  کوشا  احمد 
رونمایی  مراسم  حاشیه  در  بهداشت  وزارت 
خطرسنجی  »راهنمای  موبایل  نرم افزار  از 
جمع  در  سرطان«  و  مغزی  قلبی،  سکته های 
که  واگیر  غیر  بیماری های  گفت:  خبرنگاران 
ویروسی  و  غیرمیکروبی  بیماری های  تمام 
درصد   ۹0 بروز  علت  می شود  آنها  شامل 
همچنین  هستند.  ما  کشور  در  مرگ ومیرها 
به  مرگ ومیرها  درصد   ٤6 بدانیم  است  الزم 
رخ  مغزی  و  عروقی  قلبی،  بیماری های  دلیل 

می دهند.
وی در خصوص سایر علل بروز مرگ و میر در 
کشور توضیح داد: متأسفانه ۱٤ درصد مرگ و 
ترافیکی،  به دلیل حوادث  ما  میرها در کشور 
۱3 درصد از مرگ ها به دلیل سرطان، ٤ درصد 
به دلیل بیماری دیابت و ٤ درصد دیگر به علت 

بیماری های مزمن ریوی بروز می کنند. 
سطح  در  دفعات  به  ما  تمام  گفت:  کوشا 
در  جامعه  افراد  از  یکی  که  شنیده ایم  جامعه 
مرگ  دلیل  که  است  کرده  فوت  پایین  سن 
قلبی  سکته  سرطان،  مانند  بیماری هایی  وی 
و  تولید  از  هدف  که  است  بوده  مغزی  یا 
خطرسنجی  راهنمای  موبایل  نرم افزار  عرضه 
پیشگیری  و سرطان،  مغزی  قلبی،  سکته های 

از بروز حوادث این چنینی است.
دسترسی  و  استفاده  نحوه  خصوص  در  وی 
مردم  داد:  توضیح  نرم افزار  این  به  مردم 
و  اینترنت  طریق  از  را  نرم افزار  این  می توانند 
با  سپس  کنند  دانلود  اینترنتی  فروشگاه های 
ارائه  با  درمانی  و  بهداشتی  مراکز  به  مراجعه 
یک شرح حال از وضعیت کنونی خود اقدام به 

استفاده از این نرم افزار کنند.
یک  محله  بهداشتی  مراکز  در  گفت:  کوشا 
افراد  از  رایگان  کلسترول  و  قندخون  آزمایش 
عوامل خطر  سایر  همچنین  و  می شود  گرفته 
در  اطالعات  این  و  می شود  پرسیده  آنها  از 
جدولی ثبت خواهد شد و این موضوع کمک 

می کند که بیماری افراد در طی ۱0 سال آینده 
شناسایی شود و اگر در فردی ریسک ابتال به 
بیماری هایی مانند سرطان و بیماری های قالبی 
باال بود به وی اطالع رسانی می شود و همچنین 
گرفته  نظر  در  وی  برای  درمانی  روش های 
می شود.مدیرکل بیماری های غیر واگیر وزارت 
بهداشت افزود: این نرم افزار به صورت رایگان 
مردم  و  گرفت  خواهد  قرار  مردم  اختیار  در 
می توانند اطالعات خود را در جهت پیشگیری 
این سامانه وارد کنند. بیماری در  از  و اطالع 

کوشا توضیح داد: شیوع مرگ و میر در افرادی 

که فاکتورهای خطر و نشانه هایی از بیماری در 
باال است به این  آنها مشاهده نمی شود بسیار 
صورت که حتی افرادی که دارای فشار خون 
۱3 و ۱٤ هستند در معرض بیماری های قلبی 

و سکته های مغزی قرار دارند.
از  بسیاری  که  آنجا  از  گفت:  پایان  در  وی 
و  اطالع  برای  نرمال  صورت  به  جامعه  افراد 
و  درمانی  مراکز  به  بیماری ها  از  پیشگیری 
بهداشت  وزارت  نمی کنند  مراجعه  بهداشتی 
کمکی  بتواند  تا  کرد  راه اندازی  را  سامانه  این 

به سالمت مردم جامعه کند.

وزیر آموزش و پرورش :

مدارسی که هرلحظه امکان ریزش دارند

مدیرکل بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت مطرح کرد؛

بیماری های غیر واگیر عامل بروز 90 درصد مرگ ومیرها

وام  مصوبه ای  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
ازدواج برای هر یک از زوجین در سال ۹6 را ۱0 میلیون 

تومان تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی دیروز 
 ۹6 بودجه  الیحه  هزینه ای  بخش  بررسی  جریان  در  و 
رساندند  تصویب  به  را  الیحه  این   ۱۷ تبصره  )د(  بند 
جوانان،  ازدواج  از  حمایت  به منظور  آن  اساس  بر  که 
است  موظف  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 
کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به 
اختیار پس  در  منابع  کلیه  از مجموع  اندازه سهم خود 
انداز، جاری و سپرده قرض الحسنه بانک ها در پرداخت 
تسهیالت  و  کرده  مشارکت  قرض الحسنه  تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار 

دهد.
۱- تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین 
با  )۱00.000.000(ریال  میلیون  یکصد   ۱3۹6 سال  در 

دوره بازپرداخت چهارساله می باشد.
و  قانون  این  اجرای  بر  نظارت  وظیفه  مرکزی  بانک   -2

جریمه بانک های متخلف در این زمینه را برعهده دارد.
3- کلیه بانک ها موظفند پس از تکمیل پرونده حداکثر تا 

یک ماه تسهیالت مذکور را پرداخت نمایند.
رأی   ٤ و  مخالف  رأی   6 موافق،  رأی   ۱٤5 با  بند  این 

ممتنع از مجموع ۱۹6 نماینده حاضر به تصویب رسید.

انتخابات  اینکه  بیان  با  انتظامی  نیروی  جانشین فرمانده 
تمام  در  پلیس  های  ماموریت  مهمترین  از  یکی 
می  رصد  را  انتخابات  برگزاری  دنیا  تمام  و  کشورهاست 
، گفت: جنبه های مهارتی در آموزش یگان ویژه  کنند 
باید بیشتر از جنبه تئوری و رویکرد اصلی آموزش باید 
مهارتی باشد.سردار اسکندر مومنی در اختتامیه نشست 
ویژه  یگان های  معاونان  و مسئوالن   ، فرماندهان  فصلی 
نیروی انتظامی، اظهار کرد: تالش یگان ویژه  همواره باید 
این باشد که در هر عرصه ای با آمادگی حاضر، به درستی 

عمل و ایفای نقش کند.
های  در سال  ویژه  یگان  های  ماموریت  به  اشاره  با  وی 
اخیر بیان کرد : ماموریت اربعین حسینی)ع( در سالهای 
اخیر جزء ماموریت های یگان ویژه قرار گرفته که مورد 
قوا  کل  معظم  فرماندهی  و  رهبری  معظم  مقام  رضایت 
است، که به نوبه خود از همه فرماندهان و کارکنان این 

یگان تقدیر و تشکر می کنم.
مهمترین  از  یکی  را  انتخابات  برگزاری  مومنی  سردار 
گفت  و  دانست  کشورها  تمام  در  پلیس  های  ماموریت 
: جابجایی قدرت همواره آسان نیست و همیشه عده ای 
ایران  هستند،  استفاده  سوء  دنبال  به  که  دارند  حضور 
افزایش  قدرت خود  در حوزه  که  هر چقدر  نیز  اسالمی 
پیدا کند به همان میزان تهدیداتش نیز افزایش می یابد 
به همین دلیل باید مراقبت های ما نیز افزایش پیدا کند.

تلفات  درصدی   2،3 کاهش  از  قانونی  پزشکی  سازمان 
ماه  دی  پایان  تا  فروردین  ابتدای  از  رانندگی  حوادث 

سالجاری در کشور خبر داد.
به گزارش از سازمان پزشکی قانونی، در حوادث رانندگی 
از  ۱0 ماهه سالجاری ۱3 هزار و 826 تن جان خود را 
دست دادند، این شمار تلفات حوادث رانندگی در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته )۱3۹٤( با تلفات ۱٤ هزار و 

۱٤۷ تن2.3 درصد کاهش یافته است.
۱0ماهه  رانندگی  حوادث  در  موجود  آمارهای  اساس  بر 
امسال ۱0 هزار و 825 مرد و سه هزار و یک زن جان 

باخته اند.
در این مدت همچنین استان های فارس با یکهزار و 282، 
خراسان رضوی با ۹۹5 و تهران با ۹8۷ فوتی بیشترین و 
استان های ایالم با ۱۱۱، کهگیلویه و بویراحمد با ۱٤2 
حوادث  تلفات  آمار  کمترین   ۱۷5 با  جنوبی  خراسان  و 

رانندگی را داشته اند.
براساس این گزارش در ۱0 ماهه امسال، آمار مصدومان 
حوادث رانندگی با رشد ۷.۷ درصدی مواجه بود، که 26۷ 
 28۷ به  گذشته  سال  ۱0ماهه  در  مصدوم   3٤0 و  هزار 

هزار و 856 مصدوم در ۱0 ماهه امسال رسید. 
از کل مصدومان حوادث رانندگی که در۱0 ماهه امسال 
تن  و ۷۱۷  مراجعه کردند 206 هزار  قانونی  پزشکی  به 

مرد و 8۱ هزار و ۱3۹ تن زن بودند.

تداوم پرداخت وام10 میلیونی 
ازدواج  در سال 96

انتخابات از مهمترین ماموریت های 
پیش روی پلیس

کاهش 2 درصدی تلفات حوادث 
رانندگی در 10 ماهه امسال
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اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرج -شهرستان فردیس
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون 

و ماده 1۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

/دوم  اول  ۱3۹56033۱0۱0008٤2٤مورخ۱3۹5/۱۱/۱2هیات  شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان فردیس کرج-تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی آقای اسگندر زواری فرزند محمد بشماره شناسنامه 2۱صادره از حاجیالرد 
پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  283مترمربع  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  در 
۱۱28۹فرعی از ۱63اصلی واقع در سرحد آباد کرج خریداری از مالک رسمی طیبه 
طوسی گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقرات سند مالکیت 

صادر خواهد شد م/الف۹٤٤8
تاریخ انتشار نوبت  اول ۱3۹5/۱۱/20
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱3۹5/۱2/۱5

رئیس ثبت اسنادو امالک فردیس منصور هدایت کار

آگهي فقدان
 سند مالکیت

استشهادیه تصدیق شده  برگ  تسلیم دو  بمانی محمدآبادی ضمن  خانم عصمت 
اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
و  مفروز  اصلی  از 36۱  فرعی  به پالک ۷۹6  تفکیکي  قطعه ۱2  مترمربع   ۹5۱0
مجزی شده از اصلی مذکور نامبرده واقع در اراضی ولد آباد بزرگ جزء حوزه ثبتي 
ناحیه دو شهرستان کرج مورد ثبت ۱۷00 صفحه  ۱33 دفتر جلد ۱8 بنام عصمت 
بمانی محمدآبادی ثبت و صادر گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده و 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحي به ماده ۱20 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي شود تا چنانچه 
کسي مدعي وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور 
باشد از تاریخ انتشار این آگهي به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهي است چنانچه ظرف 
مدت مقرر اعتراضي واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند 

مالکیت المثني طبق مقررات به متقاضي تسلیم خواهد شد. 52٤ م/الف

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای نبی اهلل طالئی فرزند ذبیح اهلل  به شرح درخواست به کالسه 2/٤03/۹5 از 
این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
نبی اهلل طالئی فرزند روح اهلل   به ش ش 8۱صادره از بابل در تاریخ ۹5/۹/۱3  
اقامتگاه دائمی خود   شهرستان خوم کا بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به :
۱-ستاره متولد ۹5/۱/۱2 با ش ش 5288
2-حلیمه متولد ۱33۹/۱/2 ش ش ٤63۱

3-طیبه متولد ٤۱/۱/2 ش ش 23
٤-مرضیه متولد ٤۷/6/۱  ش ش ۱۹ 
5-طاهره متولد 5٤/2/۷ ش ش 55 

6-زهرا متولد ۹0/٤/20 ش ش ۷۱۱0035255
۷-ذبیح اهلل متولد ۱3٤٤ ش ش ۷82

8-روح اهلل متولد 85 ش ش ۷۱۱۱0٤8۱
۹-محسن متولد 8۷ش ش ۷۱۱00۱885۷

۱0-زینب تک تبار فیروزجائی فرزند حسن متولد 5۹ش ش 5٤0 همسر متوفی 
از شماره ۱ تا ۹ همگی فرزند ان نبی اهلل طالئی و شهرت همگی طالئی می باشد 
والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک  نوبت پی در 
پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شدم. 
قاضی شعبه دوم حکمی    شورای حل اختالف بندپی شرقی علی ادبی فیروزجائی 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱3۹56033۱05۷00٤258مورخ ۱3۹5/۱2/۱٤ هیات اول / دوم 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ناحیه دو تصرفات مالکانه  رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - 
بشماره  نهاوند  از  قهرمان  فرزند  آبادی  عباس  کولیوند  مراد  متقاضی  بالمعارض 
شناسنامه ٤۹3 کد ملی 3۹6۱٤83٤۹3 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت ۱00 مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۹2 
فرعی از 362 اصلی واقع در محمدشهر در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از 
مالک رسمی آصف نصیری دهقان محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  602م/الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج - ایرج فهیمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱3۹5603۱00060۱38٤3 شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شهرستان نور    تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید 
علی حسینی فرزند سید احمد پرونده کالسه ۱3۹2۱۱٤٤۱000600235٤  شش 
دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۹۷38 متر مربع در قسمتی از 
پالک 2اصلی  واقع درایزدشهر  بخش ۱0 ثبت نور  محرز گردیده است   لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراضی خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقرارت سند مالکیت صادر خواهد شد 
تاریخ انتشارنوبت اول : ۹5/۱2/۱5

تاریخ انتشار نوبت دوم :۹6/۱/5
حسن یوسفی  رییس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان نور 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای عباس غالم زاده فرزند محمد ولی    به شرح درخواست به کالسه ۹5/۷80 از 
این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ام  البنین عابدی سورکی فرزند مشهدی بابا به ش ش ۱6۹ صادره  از سورک  در 
تاریخ ۹5/۱۱/5  اقامتگاه دائمی خودشهرستان سورک  بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
۱-عباس غالم زاده فرزند محمد ولی به ش ش ٤3فرزند متوفی 

2-رمضانعلی غالم زاده فرزند محمد ولی به ش ش 2۱8۹فرزند متوفی
3-حسین غالم زاده فرزند محمد ولی به ش ش ٤٤فرزند متوفی

٤-حسن غالم زاده فرزند محمد ولی به ش ش 2۱23فرزند متوفی
5-فاطمه غالم زاده فرزند محمد ولی به ش ش 5۱فرزند متوفی

6-سکینه غالم زاده فرزند محمد ولی به ش ش 2026فرزند متوفی
والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی 
ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شدم. الف 336
قاضی شعبه اول حکمی   شورای حل اختالف میاندرود 

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱3۹5603۱00060۱38٤6 شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شهرستان نور    تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید 
علی حسینی فرزند سید احمد پرونده کالسه ۱3۹2۱۱٤٤۱0006002353  شش 
دانگ یک قطعه زمین خشکه زاری به مساحت ۱۷۱۱6 متر مربع پالک 2اصلی  
واقع درایزدشهر  بخش ۱0 ثبت نور  محرز گردیده است   لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراضی خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقرارت سند مالکیت صادر خواهد شد 
تاریخ انتشارنوبت اول : ۹5/۱2/۱5تاریخ انتشار نوبت دوم :۹6/۱/5

 حسن یوسفی  رییس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان نور 

آگهی مزایده نوبت اول 

در پرونده کالسه ۹50۱٤٤ اجرای احکام مدنی محکوم علیه وحید تیموری فرزند 
پرداخت 85/000/000  به  محکوم  رفاه  بانک  روبروی  آباد  اسالم  آدرس  به  غالم 
ریال اصل خواسته و خسارت تاخیر و مبلغ 260000 ریال هزینه دادرسی در حق 
محکوم له ناصر براتی و مبلغ ٤250000 ریال بابت هزینه اجرایی در حق صندوق 
اقدامی  هیچ  خود  بدهی  به  نسبت  تاکنون  علیه  محکوم  گردیده  محکوم  دولت 
نظریه  و طبق  متر  به مساحت 20۷  زمین  معرفی یک قطعه  با  و   است  ننموده 
آپارتمان به مساحت ۱05 متر در طبقه اول یک بلوک ساختمانی  کارشناسی و 
و  و آشپزخانه  بهداشتی  دارای یک خواب و حمام و سرویس  آپارتمان  دو طبقه 
ساختمان  کل  نمای  آلومنیمی  ورودی  درب  کاری  سفید  پذیرایی  و  حال  دارای 
آجری قیمت ملک با توجه به موقعیت مکانی 5۷۷/500/000 ریال بر آورد شده 
ملک مذکور در مورخه ۹5/۱2/28 روز شنبه ساعت ۱0 الی ۱۱ در احکام مدنی 
دادگستری میاندرود به مزایده و بفروش می رسد متقاضیان می توانند پنج روز قبل 
از برگزاری مزایده جهت اطالعات بیشتر به دفتر اجرای احکام میاندرود مراجعه 
نمایند مزایده از قیمت کارشناسی فوق شروع و برنده آن کسی است که باالترین 
قیمت را قبول کرده باشد از برنده مزایده فی المجلس ده درصد بهای پیشنهادی 
به  را  مبلغ  بقیه  باید  برنده  شد  خواهد  دریافت  دیگر  یکماه  بقیه حداکثر  و  اخذ 
صورت کامل پرداخت نماید در صورت پرداخت سپرده تودیعی پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد بدیهی است تحویل مال مورد مزایده تابع 

تشریفات قانونی خواهد بود 
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری میاندرود 

هـرگـز بـرای ایـن مـوارد 
عـذرخـواهـی نکنیـد 

 عذرخواهی کردن در زمانی که کار ناشایستی از ما سرزده باشد، جزء 
ضروریات زندگی در کنار سایر انسان هاست اما عذرخواهی کردن زمانی 
که کار خطایی انجام نداده اید، می تواند از شما شخصیتی ضعیف و قابل 

نادیده گرفته شدن بسازد.
برای  که  است  این  می کنیم  عذرخواهی  افراد  از  که  ازدالیلی  یکی   
تصمیمات، گفتارورفتار خود نیازبه توجیه وتوضیح بیش ازاندازه داریم 
وفکرمی کنیم که باید طبق توقعات دیگران تصمیم بگیریم و اگراین کار 
را انجام ندهیم، باید به نوعی آنها را ازخودراضی نگه داریم. این بار که 
خواستید عذرخواهی کنید، حواستان به ۹ مورد زیر باشد و هرگز بابت 

آن  ها عذرخواهی نکنید:
  ۱. هرگز به خاطر فضایی که در تصرف خود دارید، عذرخواهی نکنید. 
شما یک موجود سه بعدی هستید و این حق شماست که فضایی به خود 

اختصاص دهید.
  2. هرگز به خاطر اینکه دانای کل نیستید، عذرخواهی نکنید. اگر شما 
صاحب دانش نامتناهی بودید، به جای کار کردن وقتتان را صرف بردن 

در قرعه کشی ها می کردید.
3. هرگز به خاطر نیازهای انسانی تان عذرخواهی نکنید. شما به خواب، 
خوراک و کارکردهای زیستی متداول نیاز دارید و این ها همان چیزهایی 

است که شما را زنده نگه می دارد.
٤. هرگز به خاطر بااستعداد بودن خود عذرخوهی نکنید. اگر از احساسات 
دیگران بوی حسادت به مشامتان می خورد، نگران نباشید. خودتان را باور 

کنید و بدانید که بهتر از چیزی که باید عمل می کنید.
 5. برای محدودیت هایی که قوانین زمان و فضا برما اعمال می کنند، 
عذرخواهی نکنید. آیا الزم است که همزمان در سه مکان حضور داشته 
پس  نیست،  الزم  که  می شوید  متوجه  کنید،  فکر  خوب  اگر  باشید؟ 

راحت تر تصمیم بگیرید.
  6. از اینکه بیش از حد توانایی خود مشارکت نمی کنید، عذرخواهی 

نکنید. به خودتان سخت نگیرید. چایتان را بنوشید.
  ۷. از اینکه تحت تاثیر افراد یا امور میان مایه قرار نمی گیرید، عذرخواهی 
نکنید. کارهایی که تشویق شوند، تکرار می شوند؛ بنابراین برای چیزهایی 

که دوست ندارید دوباره با آن ها مواجه شوید، کف نزنید.
  8. برای اعتماد کردن به شم درونی خود عذرخواهی نکنید. از اینکه 
حس خوبی برای قدم زدن در یک کوچه تاریک یا یک جلسه ناشناس 
پشت درهای بسته ندارید، از خودتان ناراضی نباشید. به حس هایتان 

اعتماد کنید.
  ۹. به خاطر حمایت از افرادی که دوستشان دارید، عذرخواه نباشید. 
سخت گیر بودن درباره خود و مودب بودن در برابر دیگران شما را وادار 

می کند درباره هر کار درستی که انجام می دهید، عذرخواهی کنید.

برای سالم زندگی کردن این 
گام ها را بردارید 

 
می دانید که رفتارها و عادت های غیر سالم 
در  و  آخر شب  پیتزای  دارند:  پیامدهایی  چه 
اضافه  کیلو  چند  به  آن  شدن  تبدیل  نهایت 
کار  کردن  زندگی  سالم  و  بودن  سالم  وزن. 
و  روزانه  تصمیم  یک  بلکه  نیست  آسانی 
سالم  زندگی  شیوه  اینکه  با  است.  هوشیارانه 
نیاز به تالش فراوان دارد اما ترفندهای ساده 
ای هم هستند که به کار بردن آن ها سختی 
آنچنان ندارد. 5 نمونه از این ترفندها در زیر 

آمده است.
 

یک عدد بطری آب زیبا بخرید 
همیشه  بلکه  نبرید  باشگاه  به  فقط  را  آن 
بطری  یک  همراهتان  باشد.همیشه  همراهتان 
از  کافی  آب  باشید.  داشته  لیتری  یک  آب 
بدن جلوگیری می  و دهیدراته شدن  خشکی 
ندارید  را دوست  نوشیدن آب ساده  اگر  کند. 
اضافه  شده  خرد  پرتقال  یا  لیمو  آن  به  کمی 
 C ویتامین  تقویت  با  و  بگیرد  طعم  تا  کنید 
را  انرژی  را قوی و سطح  بدن  ایمنی  سیستم 

باال نگه دارد.
 

از یک شب قبل برای وعده های غذایی 
فردا برنامه ریزی کنید 

یک  و  انرژی  پر  صبحانه  سالم،  وعده  میان 
سالمت  برای  خوبی  های  آپشن  سبک  نهار 
با  اینجاست،  مشکل  اما  هستند.  ما  روزانه 
این که همه ما این ها را می دانیم به سمت 
راه  رویم.  می  ساندویچ  مثل  ناسالم  غذاهای 
انتخاب کنید که خوردنشان  حل: غذاهایی را 
برای  را  زمانی  شام  از  بعد  است.  سخت 
ها  صبح  دهید.  اختصاص  فردا  برای  آمادگی 
را با مواد مغذی شروع کنید. مثال اسموتی با 

میوه ها و سبزیجات تازه.
 

درنگ نکنید و برای امروزتان برنامه 
کنید  ریزی 

امشب  برای  نیست؟  همراهتان  ورزش  لباس 
هستید  راحتتر  پس  نداری؟  ای  برنامه  هیچ 
تلویزیون  تماشای  به  و  بروید  خانه  به  که 
ریزی  برنامه  روزتان  برای  باید  بپردازید. 
و  بروید  سرکار  ورزش  کیف  با  باشید.  داشته 
برنامه تمرین های امروز را از روز قبل چیده 

باشید.
 

باشید  سحرخیز 
شدن  بیدار  زود  ها  صبح  که  دانیم  می  همه 
کننده  قانع  دالیل  اما  است  سخت  بسیار 
گنجشک  دارد.  وجود  کار  این  برای  زیادی 
هستند.  جغذها  از  تر  شاداب  و  تر  سالم  ها 
اند  نیامده  دنیا  به  سحرخیز  سحرخیزها 
زودتر  کمی  اند.  ساخته  اینگونه  را  خود  بلکه 
 2 باشید.  الی 8 ساعت خوابیده   ۷ تا  بخوابید 
ساعت قبل از خواب گوش، تبلت و لپ تاپ را 
خاموش کنید. مغز شما برای اینکه به آرامش 
قبل از خواب برسد به زمان نیاز دارد. رعایت 
زیادی  بسیار  تاثیر  خواب  بهداشت  تمرین  و 

در سحرخیزی خواهد داشت.
 

به عالیقتان فکر کنید 
به چه  این که فکر کنید  به جای  در حقیقت 
ورزشی عالقه دارید به این فکر می کنید که 
ورزشی  چه  آید.  می  بدتان  ورزشی  چه  از 
دوست  آیا  یوگا؟  شنا،  دارید؟  وست  واقعا  را 
هر  گروهی؟  یا  کنید  ورزش  تنهایی  به  دارید 
باقی  پایدارتر  نباشد  کننده  کسل  تمرین  چه 
سرگرم  های  ورزش  با  را  خودتان  ماند.  می 
کننده مشغول کنید تا روتین روزانه تان شود.

گوناگون زندگی بهتر

 شاید یکی از سخت ترین کارها برای کودکان 
برای  را  زیادی  وقت  والدین  است.  خوابیدن 
های  در سال  ویژه  به  کودکان شان  خواباندن 

اول زندگی شان می گذارند.
اما اگر والدین خوابیدن قبل از ساعت ۹ شب را 
به شکل یک قانون خانوادگی در آورند، مزایای 
دلبندشان  و کودک  ها  آن  عاید  زیادی  بسیار 

خواهد شد.
عالوه بر این که والدین می توانند زمان های 
اختصاص  به خود  را  فرزندان  از خوابیدن  بعد 
دهند، خوابیدن قبل از ساعت ۹ برای کودکان 

فواید زیادی برای سالمتی آن ها در پی دارد.

1 - به خواب رفتن سریع تر
والدین تصور می کنند که هر چه  از  بسیاری 
کودک خسته تر شود زودتر به خواب می رود.

این تصوری کامال اشتباه است!
کودکانی که قبل از ساعت ۹ شب به رختخواب 
می روند سریع تر به خواب می روند و کیفیت 
خواب بهتری نسبت به آن دسته از کودکان که 

دیرتر می خوابند دارند.
همچنین احتمال بیدار شدن آن ها در اواسط 

شب بسیار کمتر می باشد.
مطالعات نشان می دهد که کودکانی که قبل 
از ساعت ۹ شب می خوابند، ۷8 دقیقه خواب 

بیشتر نسبت به سایر کودکان د ارند!

2 - ترشح هورمون های رشد
متخصصین اطفال معتقدند که هیچ چیزی به 
اندازه خواب صحیح و به موقع در کودک برای 

رشد او مهم نیست.
مدت ها قبل از ورود کودک به مراحل نوجوانی 
هورمون ها همچنان مهم ترین نقش را در رشد 

ان ها دارند.
در  رشد  های  هورمون  ترشح  میزان  باالترین 
و  شب   ۱2 شب،   ۱0 ساعت  در  کودک  بدن 

2 بامداد است.
بودن  بیدار  و  تنها دراز کشیدن در رختخواب 

باید  کودک  بلکه  نیست،  کافی   ۱0 ساعت  در 
در این زمان در مرحله خواب REM باشد.

۳ - بهره وری و کارایی باال در طول روز
کردیم  ذکر  باال  در  که  ای  نکته  دو  بر  عالوه 
یکی از مهم ترین فواید زود خوابیدن کودکان، 
کارایی بهتر و تمرکز باالتر این دسته از کودکان 

در مدرسه است.
کافی  خواب   parents.com گزارش  طبق 
و به موقع در کودکان باعث باال رفتن تمرکز و 

بهره وری بیشتر آنان می شود.
پزشکی  مرکز  در  خواب  پزشکی  مرکز  مدیر 
»عالئم  گوید:  می  واشنگتن  در  کودکان  ملی 
کم خوابی و ADHD )اختالل کم توجهی – 
توجهی  بی  از جمله  کودکان  در  فعالی(  بیش 

هم  مانند  دقیقا  تقریبا  تکانشی  های  رفتار  و 
هستند!”

کودکانی که قبل از ساعت ۹ شب به رختخواب 
می روند کیفیت خواب بهتری دارند.

 
چگونه کودکمان را ساعت ۹ شب 

بخوابانیم؟
والدین در تمامی مسائل الگوی کودک هستند. 

در این مورد هم همینطور!
اتاق  به  هم  خودتان  خوابانید  می  را  او  اگر 
خواب بروید و وانمود کنید که شما هم خواب 
صدا  بی  رختخوابتان  در  توانید  می  هستید. 

مطالعه کنید.
او  که  شدید  مطمئن  که  زمانی  تا  حداقل 

خوابیده است!

اتاق   و  نفرستید  اتاقش  به  اجبار  به  را  کودک 
بلند  صدای  با  خودتان  و  کنید  خاموش  را 

تلویزیون ببینید یا با تلفن صحبت کنید.
کتاب مورد عالقه کودکتان را برایش بخوانید. 
کتاب خواندن روش بسیار خوبی برای خواباندن 

کودک است.
رختخوابش  به  کودک  رفتن  از  قبل  ساعت   2
اجازه ندهید که به صفحات وسایل الکترونیکی 
مانند موبایل یا تبلت نگاه کند. نور آبی منتشر 
شده از این وسایل به خواب رفتن را برای آن 
این  کردن  کند. خاموش  می  بسیار سخت  ها 
وسایل قبل از خواب موجب ترشح مالتونین _ 
هورمونی که چرخه خواب و بیداری را تنظیم 

می کند _ در بدن کودک می شود.
 netnevesht.ir :منبع

چگونه کودکمان را ساعت ۹ شب بخوابانیم؟ 

شایع  بسیار  ورزشکاران  میان  در  سونا  از  استفاده 
را  دقایقی  که  دارند  عالقه  افراد  از  بسیاری  و  است 
اتاق سونا سپری کنند. سونا فواید و  در آرامش در 

همچنین خطراتی را به همراه دارد.
 میزان گرما و رطوبت سونا تاثیر آن بر بدن را تغییر 
کاهش  خون،  جریان  افزایش  باعث  سونا  می دهد. 
سوزش عضالت، بهبود بخشیدن به حرکت مفاصل و 
درمان آرتروز می شود. گرمای سونا آرامش را افزایش 

می دهد و برای سالمتی مفید است.
بیماری های  اثر  بر  مرگ  احتمال  سونا  از  استفاده   

قلبی – عروقی را کاهش می دهد.
سونا  از  بار  سه  تا  دو  هفته   طول  در  که  افرادی   
استفاده می کنند که 22 درصد کمتر احتمال مرگ 

ناگهانی دارند.
 افرادی که در طول هفته  بیش از چهار بار از سونا 
مرگ  دچار  کمتر  درصد   63 می کنند،  استفاده 

ناگهانی می شوند.
سونا  در  نشستن  که  است  داده  نشان  بررسی ها   
می تواند تاثیر ورزش با شدت متعادل را داشته باشد. 
ضربان قلب تا ۱50 بار در  دقیقه افزایش می یابد و 

جریان خون افزایش می یابد.
می بخشد.  بهبود  را  قلب  سلول های  عملکرد  سونا   
ارگان های  به  رسانی  خون  میزان  در  سلول ها  این 
بهبود  را  قلب  عملکرد  و  هستند  گذار  تاثیر  بدن 

می بخشند.
 استفاده از سونا استرس را کاهش می دهد. با همه 
این ها سونا نباید جایگزین برنامه های ورزشی شود و 

 باید همراه با ورزش استفاده شود.
خطرات سونا: 

متعادل  استفاده  آمریکا،  قلب  انجمن  گزارش  طبق 
به داخل  بخار  از سونا  رفتن  است.  از سونا بی خطر 
استخر آب سرد توصیه نمی شود ، زیرا فشار خون را 
افرادی که فشار خون کمی دارند  افزایش می دهد. 
باید قبل از استفاده از سونا با پزشک مشورت کنند. 
با  به مشورت  نیز  داشته اند  قلبی  که سکته  افرادی 

پزشک احتیاج دارند.
میزان  کاهش  سونا  از  استفاده  خطرات  از  یکی   
رطوبت و آب بدن است ، زیرا تعریق افزایش می یابد.
بیماری  همچون  خاصی  بیماری های  که  افرادی   
بدن  آب  میزان  کاهش  معرض  در  نیز  دارند  کلیه 

در سونا هستند.
 دمای باال هوا در سونا ممکن است باعث سرگیجه 

و تهوع شود.
  برای استفاده از سونا چه نکاتی را باید رعایت کرد: 
- الکل مصرف نکنید. الکل احتمال کاهش آب بدن 

را افزایش می دهد.
از  بیش  کنید:  را محدود  از سونا  استفاده  زمان   -  
20  دقیقه در سونا نمانید. افرادی که کمتر از سونا 

استفاده کرده اند بهتر است که کمتر از ۱0  دقیقه ای 
اتاق سونا بمانند.

 - آب بنوشید. بهتر است آب و مایعات مصرف کنید 
تا جایگزین آب از دست رفته بدن شود. افرادی ک 

در سونا هستند باید دو تا چهار لیوان آب بنوشند.
بهتر  نکنید.  استفاده  از سونا  بیماری  - در صورت   
است صبر کنید تا بیماری شما بر طرف شود. زنان 

باردار نیز بهتر است با پزشک مشورت کنند.
 تصورات اشتباهی نیز درباره سونا وجود دارد . بعضی 
از  را  از سونا سموم  استفاده  فکر می کنند که  افراد 
این  برای  علمی  شواهد  هیچ  می کند.  خارج  بدن 
از سم تشکیل نشده  مساله وجود ندارد. عرق لزوماً 
است. بسیاری از سموم به روش های دیگری باید از 

بدن خارج شوند.

 تصور غلط دیگر درباره سونا این است که سونا وزن 
را کاهش می دهد. ممکن است که استفاده از سونا به 
تنهایی باعث کاهش نیم کیلو از وزن بدن شود، اما 
این کاهش وزن به دلیل از دست دادن آب بدن است 
و نه چربی ها ، به محض این که فرد غذا بخورد و آب 

بنوشد این میزان وزن جایگزین می شود.
 منبع: ایسنا

فواید و خطرات استفاده از سونا 
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آگهی مفقودی 

شماره  به   20۱0 مدل  تویوتا  سواری  ماشین  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
شاسی  شماره   ۱  GR  ۱3۷583 موتور  شماره   86 82-233ص   شهربانی 
JTMHU 0۹ J 3 A 5038۷82 به نام علیرضا حسنجانی روشن مفقود از درجه 

اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
کارت دانشجویی مجید نبوی به شماره دانشجویی ۹2۱۷۹3۱0 از جهاد دانشگاهی 

اهواز مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ایالم

مفقودی

با شماره  به رنگ سفید روغنی مدل 88   ۱۷00  ROA پژو  برگ سبز خودرو   
شاسی  شماره  ۱۱8880۱۱80۹و  موتور  شماره  و   ۷2 ایران  32۷ه28  پالک 
NAAB٤۱PA٤AH256۹05به مالکیت کبری یعقوبی بریجانی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

آگهی وقت رسیدگی 

در خصوص پرونده کالسه ۷/۷۹8/۹5 طرح دعوی امین سفید گر بطرفیت کاظم 
نصیری مبنی بر مطالبه وجه به تاریخ ۹6/۱/۱۹ ساعت ۹ صبح از شعبه ۷ شورای 
حل اختالف بابل وقت رسیدگی دارد با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان می 
باشد و بنا به درخواست وکیل خواهان مراتب جهت درج آگهی در یکی از روزنامه 

های کثیر االنتشار می باشد 
 مدیر دفتر شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان بابل 

مفقودی

 سند کمپانی سواری پژو 206 مدل ۱3۹0 با شماره پالک ۹۷۷ل٤۱ ایران 66 با شماره 
موتور ۱35۹0002٤3۹و شماره شاسی NAAP  23 F   @  8 BJ  ۱683۹0 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی درخواست 
گواهی حصر وراثت

آقای محسن صادقی دارای ش ش 20503۷8۹۹8    به شرح درخواست به کالسه 
۱3/۱۹۱6/۹5 از این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اسماعیل صادقی  به ش ش 233۷ در تاریخ ۹5/۱۱/28  اقامتگاه 

دائمی خود   بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
۱-حوری خلیلی آهنگر کالئی فرزند رضا علی به ش ش 28۷ صادره از بابل متولد 

۱3٤۷ همسر متوفی 
دارای ش ش 20503۷8۹۹8   اسماعیل  فرزند  آهنگر گالئی  2- محسن صادقی 

متولد ۱3۷۱ پسر متوفی 
3- زینب   صادقی آهنگر گالئی فرزند اسماعیل دارای ش ش 88٤  متولد ۱366 

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

واال گواهی صادر خواهد شدم. 
قاضی شعبه 1۳   شورای حل اختالف بابل 

رونوشت آگهي حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   26۹٤ شماره  شناسنامه  داراي  فیروزی  علی  آقای 
۹506۹۱/65 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمدرضا فیروزی بشناسنامه ۱٤ در تاریخ ۹5/8/۱0 اقامتگاه دائمي خود بدرود 

زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱-علی فیروزی ش ش 26۹٤ ت ت ۱356 محل صدور تهران نسبت : فرزند ذکور متوفی
2-الهام فیروزی ش ش 36۱0 ت ت ۱3٤8 محل صدور تهران نسبت : فرزند اناث متوفی
3-نازنین فیروزی ش ش 8٤3 ت ت ۱36۱ محل صدور تهران نسبت : فرزند اناث متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.  603 م/الف
قاضی حوزه 65 شورای حل اختالف ماهدشت 

چهارمی والیبال ساحلی ایران در قهرمانی آسیا

تیم ملی والیبال ساحلی جوانان ایران در آسیا چهارم شد.
به گزارش ایسنا،  تیم ملی والیبال ساحلی ایران که در نیمه نهایی 
رقابت های قهرمانی آسیا مغلوب تایلند یک شده بود در دیدار رده 
بندی هم به مصاف دیگر نماینده تایلند رفت. این بازی با نتیجه  دو 
بر صفر به نفع تایلند سه به پایان رسید و تیم ایران در جایگاه چهارم 
قرار گرفت. ست های این بازی با نتایج 22-2٤ و 2۱-۱۹ به پایان 
رسید. ملی پوشان ایران پیش از این با صعود به جمع چهارتیم جواز 

حضور در رقابت های قهرمانی جهان را کسب کرده بود.

استارت قطری ها برای دیدار با تیم ملی ایران

سرمربی تیم   ملی فوتبال قطر فهرست بازیکنان تیمش برای دیدار 
برابر ایران را اعالم کرد و قرار است که این تیم پنج شنبه دیدار 

دوستانه ای را با تیم ملی فوتبال آذربایجان برگزار کند.
به  گزارش  ایسنا  و  به نقل از الرای، دور برگشت انتخابی جام جهانی 
20۱8 روسیه 3 فروردین ماه آغاز خواهد شد و تیم   ملی فوتبال  ایران 
در نخستین بازی خود در دور برگشت باید به مصاف میزبان خود تیم  
 ملی فوتبال  قطر برود. خورخه فوستاتی، سرمربی تیم   ملی فوتبال قطر 

فهرست بازیکنان تیمش برای دیدار برابر ایران را اعالم کرد.
تیم   ملی فوتبال قطر برای آمادگی هر چه بیشتر دیدار برابر ایران، 
پنج شنبه این هفته دیداری را با تیم ملی فوتبال آذربایجان انجام 
خواهد داد و بعد از آن هم به مصاف تیم   ملی المپیک قطر می رود.

تیم   ملی فوتبال قطر عملکردی ناامید کننده در دور رفت داشت و از 
چهار بازی که به میدان رفت تنها چهار امتیاز به دست آورد و در رده 
چهارم جدول رده بندی جای دارد این  در حالی است که که ایران با 

یازده امتیاز در صدر قرار دارد.

بررسی عملکرد نمایندگان ایران در لیگ 
قهرمانان آسیا

نمایندگان ایران، چین، ژاپن و عربستان، در دو هفته نخست لیگ 
قهرمانان آسیا، بهتر از دیگر نمایندگان دیگر کشورها ظاهر شدند.

به گزارش ایسنا، هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا دوشنبه و سه شنبه 
هفته گذشته برگزار شد و در این هفته نمایندگان ایرانی با سه 
پیروزی تواستند علمکرد خوبی را از خود به جای بگذارند. عالوه بر 
نمایندگان ایران، نمایندگان چین، ژاپن و عربستان هم موفق بودند.

در یک بررسی آماری در دو هفته نخست، نمایندگان چین، ژاپن، 
ایران، چین، عربستان موفق تر از کشورهای دیگر بودند و امیدواری ها 
نسبت به موفقیت نمایندگان این کشورها در فصل جاری افزایش 
یافته است. در این دو هفته نمایندگان استرالیا، امارات و ازبکستان 

ضعیف تر از سایر کشورها ظاهر شدند.

جدال دختران والیبالیست ایران با نماینده چین

یازدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی دختران نوجوان آسیا از 
امروز در شهر چانگ کینگ چین آغاز می شود و در نخستین روز 

این رقابت ها نماینده ایران به مصاف تیم میزبان می رود.
سرمربی  چیچیچ«  »مایدا  هدایت  با  ایران  دختران  والیبال  تیم 
اسلوونیایی راهی چین شد و قرار است در مرحله مقدماتی مسابقات 
والیبال قهرمانی دختران نوجوان آسیا به مصاف تیم های چین و 
هنگ کنگ برود. مرحله مقدماتی این رقابت ها قرار بود با حضور ۱2 
تیم در قالب چهار گروه سه تیمی برگزار شود که در آخرین فرصت 
تیم قزاقستان از شرکت در این رقابت ها انصراف داد و این رقابت ها 

از فردا با ۱۱ تیم شروع می شود.
والیبال  های  رقابت  دوره  یازدهمین  مقدماتی  مرحله  پایان  در 
قهرمانی دختران نوجوان آسیا از هر گروه دو تیم به مرحله بعدی 
صعود می کنند و در نهایت چهار تیم برتر این رقابت ها شانس 

حضور در مسابقات جهانی را بدست می آورند.
مراسم افتتاحیه این رقابت ها امروز با حضور نمایندگان کشورهای 
و  مربیان  حضور  با  نیز  فنی  جلسه  و  شود  می  برگزار  مختلف 

سرپرستان انجام خواهد شد.
دختران والیبالیست ایران از مجموع ۱۱ دوره برگزاری این رقابت 
ها در چهار دوره شرکت کردند که در آخرین دوره شرکت خود در 

سال 20۱٤ عنوان دهمی را بدست آورده اند.

پایان مرحله نخست یخ نوردی جام فجر
 با معرفی برترین ها

نخسـتین مرحلـه رقابـت هـای یخ نـوردی جـام فجر بـا حضور 
3٤ ورزشـکار از اسـتان های مختلف کشـور در شـهر میگون در 
شـمال شـرق برگـزار شـد و یـخ نـوردان برتـر زن و مرد کشـور 

معرفی شـدند.
نخستین دوره مسابقات یخ نوردی سرعت جام فجر در دو بخش 
زنان و مردان در مدرسه یخ نوردی میگون برگزار شد و نفرات اول تا 

سوم هر بخش معرفی شدند.
در این رقابت ها ۱2 یخ نورد زن و 22 یخ نورد مرد حضور داشتند.

مردان یخ نورد : محمدرضا صفدریان از اصفهان، محسن بهشتی راد 
از قزوین و مسعود زینالی از تهران

زنان یخ نورد : زینب کبری موسوی از تهران، شبنم اسدی از البرز

سلطان پاس گل در بوندسلیگا

هافبک سوئدی الیپزیگ با دادن ۱0 پاس گل در 
صدر سالطین پاس گل در فصل جاری بوندسلیگا 

قرار دارد.
فوتبال  تیم  بیلد،  از  نقل  گزارش  ایسنا  و  به  به  
الیپزیگ شگفتی ساز فصل جاری بوندسلیگا بوده 
است. این تیم با وجود اینکه به تازگی به بوندسلیگا 
حضورش  نخست  فصل  در  است،  یافته  راه 
عملکردی خیره کننده از خود نشان داده است و 

در جایگاه دوم جدول رده بندی قرار دارد.
جاری  فصل  در  که  الیپزیگ  بازیکنان  از  یکی 
است،  داده  نشان  خود  از  خوبی  بسیار  عملکرد 
با دادن ۱0 پاس گل،  بوده که  امیل فورسبرگ 
سلطان پاس گل در فصل جاری بوندسلیگاست. 
او در دیدار برابر آگسبورگ بازهم پاس گل داد تا 
در صدر جدول رده بندی بازیکنانی قرار بگیرد که 

بیشترین پاس گل را در فصل جاری دادند.
فوتبال  تیم   ملی  در  و  دارد  فورسبرگ 25 سال 
سوئد هم بازی کرده است. او با نمایش خوب در 
الیپزیگ، این شانس را دارد که در یک تیم بزرگ 

اروپایی بازی کند.
الیپزیگ با اختالف چهار امتیازی نسبت به بایرن 
مونیخ در رده دوم جدول رده بندی جای دارد. البته 
بایرن یک بازی کمتر دارد که در صورت پیروزی 

در آن اختالف هفت امتیاز می شود.

بهترین مدافع لیگ جزیره از نگاه 
آرسن ونگر

سرمربی توپچی ها قبل از دیدار برابر لیورپول به 
ستایش از مدافع فرانسوی تیمش پرداخت و او را 

بهترین مدافع وسط لیگ جزیره دانست.
اسپورتس،  از اسکای  نقل  به  گزارش  ایسنا  و  به 
آرسنال خود را  آماده دیدار حساس برابر لیورپول 

در رقابت های لیگ برتر انگلیس می کند.
آرسن ونگر قبل از این دیدار حساس به ستایش 
از لورن کوشیلنی، مدافع آخر تیمش پرداخت و 
گفت :  او از تجربه زیادی برخوردار است و بازوبند 
کاپیتانی آرسنال را بر بازو می بندد. از نظر من لورن 
بهترین مدافع وسط لیگ جزیره است. خوشحالم 
بازی برگشته است و  به شرایط  بازیکن  این  که 

می تواند  تیم  ما را همراهی کند.
سرمربی فرانسوی توپچی ها درباره دیدار حساس 
برابر لیورپول در آنفیلد گفت : بازی بسیار سختی 
پیش رو داریم. هم ما و هم لیورپول به پیروزی در 
این دیدار نیاز داریم. بازی زیبایی خواهد بود. آماده 
به  آرسنال  بازیکنان  دیدار حساس هستیم.  این 

خوبی می دانند که چه دیدار دشواری داریم.
هم آرسنال و هم لیورپول فصل را خوب شروع 
کردند و مدتی را در صدر جدول رده بندی بودند اما 
چند نتیجه  ناامید کننده دو تیم باعث شد تا فاصله 

آنها از صدر جدول رده بندی زیاد شود.

فرید اصالنی به نفت آبادان پیوست

آبادان  نفت  به  ایران  بسکتبال  جوان  راس  گارد 
پیوست. به  گزارش  ایسنا، فرید اصالنی، ملی پوش 
بسکتبال ایران با پایان خدمت سربازی اش به تیم 
با  نفت آبادان پیوست. اصالنی که در این فصل 
توجه به این که مشمول خدمت مقدس سربازی 
بود به تیم نیروی زمینی پیوست تا پایان دوران 
سربازی اش به تیم نفت آبادان پیوسته است و پس 
از صادر شدن کارت بازی اش برای این تیم جنوبی 

و مدعی به میدان خواهد رفت.
ورزشکاران  از  حمایت  با  بسکتبال  فدراسیون 
داده  قرار  آنها  اختیار  در  را  فرصت  این  جوانش 
است که در صورت پایان خدمت سربازی شان در 
میانه های فصل بتوانند در تیم دیگری به میدان 
بروند. پیش از اصالنی، حسین رحمتی نیز از نیروی 

زمینی به شهرداری کاشان پیوسته بود.

واکنش کونته به احتمال حضورش 
در اینتر

به  بازگشت  به شایعه  ایتالیایی چلسی  سرمربی 
فوتبال ایتالیا و برعهده گرفتن هدایت اینتر واکنش 
اسکای  از  نقل  گزارش  ایسنا  و  به  به   داد.  نشان 
اسپورت، آنتونیو کونته نخستین فصل حضور خود 
در چلسی را سپری می کند. این مربی ایتالیایی 
نتایج درخشانی با آبی پوشان لندنی به دست آورده 
است و تیم او با اقتدار در صدر جدول رده بندی 
قرار دارد. از چلسی به عنوان شانس نخست کسب 
بین  برده می شود. کونته در  نام  عنوان قهرمانی 
هواداران چلسی به خاطر عملکرد درخشانی که 
داشته، از محبوبیت زیادی برخوردار است. با وجود 
عملکرد خیره کننده این مربی در چلسی، خبرهای 
زیادی درباره بازگشت او به فوتبال ایتالیا و بر عهده 

گرفتن هدایت اینتر به گوش می رسد. 

خبرخبر

اد      امه از صفحه1
خالی  نصفه  برخی  چرا  کرد:  خاطرنشان  وی 
لیوان آب را می بینند و نصفه پر را هیچ موقع 
متذکر نمی شوند. باید مقایسه کنیم ورزشمان 
را نسبت به دیروز که در حال پیشرفت است 

یا پسرفت.
رئیس جمهوری اظهار کرد: اگر ورزش همگانی 
نسبت به چهار سال گذشته در مسیر پیشرفت 
پرشورتر  ورزشی  های  باشگاه  و  کرده  حرکت 
است و رقبت جوانان بیشتر و زنگ ورزش در 
دبستان ودبیرستان با اهمیت بیشتر تلقی می 
شود، به معنای آن است که مسیر ما درست و 

صحیح بوده و باید به آینده امیدوار باشیم.
روحانی گفت: امید یک سبد است و نیاز به سبد 
امید داریم. همانطور که شما در ارز خارجی برای 
مقایسه پول ملی و ریال با یک سبد مقایسه می 
کنید، در بورس هم به سبد سهام نگاه می کنید، 
نه سهام یک شرکت خاص، بنابراین این سبد 
امید یک بخش آن مربوط به اقتصاد است، باید 
درست حرکت کند و مردم باید نسبت به سود 

سرمایه شان امیدوار باشند.
وی با بیان اینکه ثبات در مقررات و برنامه ریزی 
صحیح و حرکت درست اقتصادی به مردم امید 
می دهد، گفت: این امید است که ما را وادار می 
کند صبح از خانه خارج شویم و به دنبال شغل، 
کار، تالش وفعالیت برویم. اگر احساس کنیم 
منفعتی و مشکلی حل نمی شود چرا از خانه 
حرکت کنیم؛ بنابراین امید شما را به حرکت 

وا می دارد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه یک ملت نیاز به 
آن  افزود:  دارد،  و حرکت  پیشرفت  برای  امید 
هم نیاز به سبد امید که بخشی از آن اقتصاد، 

فرهنگ و هنر است.
سطح  در  شما  هنر  وقتی  داد:  ادامه  روحانی 
و  فیلم  وقتی  و  کند  می  درخشش  جهانی 
موسیقی شما می تواند در سطح منطقه و جهان 

بدرخشد، این جز سبد امید شما است.
وی اضافه کرد: وقتی دیپلماسی شما در سطح 
جهان حرکت درست دارد و موفقیت ها را می 
آفریند، توطئه را می شکند، تحریم ها را از بین 
می برد، به حقوق ملت تصریح دارد و روابط ما 
را با جهان در مسیر فعال قرار می دهد، همه جز 

سبد امید ما است.
رئیس دولت تدبیر و امید گفت: بخشی دیگری 
از سبد امید، سالمت جامعه و ورزش قهرمانی 
آفرین هستند و شما  امید  ما  است. قهرمانان 
ورزشکاران در روزها و ساعت هایی همه ملت 
را پای صفحه تلویزیون میخ کوب می کنید؛ 

این قدرت بزرگی است. وقتی همه خیابان های 
کشور را خلوت می کنید، حادثه مهمی است که 
همه اعضای خانواده و دوستان را در یک اتاق 

جمع می کنید.
روحانی افزود: این لحظات ساعات خوبی است 
که همه جوانان و نوجوان ها و مرد و زن را از 
همه فکرها، غصه ها و ناراحتی ها می رهانید. 
چشم های همه مردم در این لحظه به تالش 
شما در ورزش های مختلف و مسابقات جهانی 
در برابر رقبا دوخته شده است و شما می بینید 
گاهی یک گل صدای شادی را از سراسر شهر و 

کشور برمی خیزاند.
وی با بیان این که یک پیروزی در مسابقه دل 
ها را شاد می کند و ما انسان هستیم و نیاز به 
شادابی داریم، تصریح کرد: فکر نکنیم که مردم 
بدون نشاط، خوشحالی و بدون چهره باز می 
کنند.  عبور  زندگی  فراوان  مشکالت  از  توانند 
گاهی نشاط باعث می شود ساعت ها غم و غصه 
افراد فراموش شود؛ این کار، آرامش می آفریند.

با بیان اینکه ورزش، آرامش  رییس جمهوری 
آثار  ورزش  خود  گفت:  است،  آفرین  نشاط  و 
فراوانی دارد و دیدن مسابقات هم لذت خاص 
دارد. وقتی خودمان ورزش می کنیم  را  خود 
عمدتا جسمی و مقداری روحی است و وقتی 
قهرمانان را نگاه می کنیم، عمدتا روحی است 
که البته روی سالمت جسم هم تاثیر گذار است.
فرهنگ  و  با عفاف  بانوان در مسابقات  حضور 

ایرانی افتخار مضاعف است
روحانی تصریح کرد: ورزش از دید ملی، سالمت، 
اهمیت  جامعه  برای  اجتماعی  مسائل  و  امید 
دارد و خوشبختانه مسابقات جهانی المپیک و 
پارالمپیک در مسابقات منطقه ای در گذشته 
بیشتر مردانه بود و قهرمانان مردان بودند؛ ولی 

امروز نیمی از صحنه ورزش و رقابت را جامعه 
بانوان و زنان شکل داده است.

فرهنگ  پاسدار  هم  ما  زنان  شد:  یادآور  وی 
قدرت  پاسدار  هم  و  اسالمی هستند  و  ایرانی 
و توانمندی ملی در صحنه ورزش می باشند. 
بانوان پرافتخار ما در ماه های گذشته از کیمیا تا 
زهرا و ساره چه نشاط در جامعه بوجود آوردند و 

زنان و مردان را خوشحال کردند.
رییس جمهوری گفت: بسیار مهم است زنان ما 
در باشگاه های ورزشی خود و مسابقات مربوط 
به خود در سطح جهانی حضور داشته باشند. 
ایرانی  عظمت  با  بانوی  یک  بینیم  می  وقتی 
تالش ، مجاهده و زحمات ماه ها و سال های 
خود را به منصه ظهور می رساند و در سطح 
جهانی به نمایش می گذارد و همراه با آن عفاف، 
ایرانی و اسالمی را در برابر  حجاب و فرهنگ 
دید جهان قرار می دهد، افتخار مضاعف برای 

ما است.
روحانی افزود: بسیار خوشحالیم که زنان جامعه 
ما توانا در صحنه اجتماعی و همانند مردان در 
پای  و  انتخابات  و  ها  عزاداری  ها،  راهپیمایی 
صندوق آرا حاضر می شوند و در باشگاه های 
ورزشی و مسابقات جهانی، مدیریت جامعه و 

مناصب دیگر مدیریتی حضور پیدا می کنند.
رییس جمهوری با بیان اینکه آن دوران دیگر 
سپری شده که زن که فقط آشپزی و بچه داری 
کند که البته سرجای خود با اهمیت است، افزود: 
نمی شود وظایف زنان را به درون خانه محدود 
کرد، اینکه گفته شود خدا، خیابان، جنگل، کوه 
و دریا را برای مردان آفریده و آشپزخانه سه در 
چهار را برای زنان آفریده، حرف اشتباهی است. 
اسالم دینی است که مرد و زن را کنار هم قرار 

می دهد و دارای ارزش مساوی می داند.

و  اطهر)س(  فاطمه  کرد:  خاطرنشان  روحانی 
دیگر  و  آسیه  و  هاجر  مریم،  کبرا)س(،  زینب 
زنان پرافتخار در طول تاریخ درخشیدند و بار 
بزرگ مسئولیت را بر دوش گرفتند، حال عده 
ای هستند در برخی مسائل از حالت سنتی چند 
قرن پیش خارج نشدند و اگر خارج نشوند زنان 

قدرتمند ما آن ها را به زور خارج می کنند.
صحنه  در  که  خوشحالیم  اینکه  بیان  با  وی 
آفرینند،  می  مضاعف  افتخار  ما  زنان  ورزش 
گفت: پارالمپیکی ها هم امتیاز ویژه دارند و آن 
اینکه با زحمت و تالش و گاهی با رنج بیشتر 
می  و  آفریدند  ما  برای  ملی  بزرگ  افتخارات 

آفرینند.
برخی  وقتی  داد:  ادامه  یازدهم  دولت  رئیس 
فکر می کردند اگر جوان خود را به مسجد یا 
باشگاه تشویق کنند، در دو نقطه متضاد هستند 
که کامال اشتباه است. دین ما هم مسجد، هم 
باشگاه، هم عبادت، هم ورزش و هم سالمت 
جسم دارد، مگر شما نبودید که در ورزشگاه ها 

ثابت کردید فرهنگ و ایمان آنجا است.
های  قهرمانی  در  مگر  شد:  یادآور  روحانی 
بزرگ نام امیرالمومنین)ع( و قمربنی هاشم را 
به زبان جاری نکردید. مگر در پیشگاه خداوند 
دست به دعا برنداشتید و سجده شکر نکردید؛ 
فرهنگ دینی و اسالمی را با ورزش درمیدان 
مسابقات جهانی توام ساختید. برخی ها چقدر 
غصه خوردند و گفتند شب عاشورا و مسابقه 
فوتبال! آن هم تهران! مردم عاشق اهل بیت)ع( 
و اباعبداهلل)ع(، چه می شود و چه خواهد شد. 

غصه ها خوردند و مرثیه ها سرودند.
وی افزود: اما شما چه کردید؟ در همان ورزشگاه 
با تجلیل از اباعبداهلل)ع( و خاندان رسالت ثابت 
کردید ورزشکاران و جوانان ما عاشقان به ورزش 
عاشورا  و  تاسوعا  به  عاشقان  همان  فوتبال  و 
هستند و حسین در عمق جانشان و همه رگ 

های بدنشان همانند خون عشق جریان دارد.
ورزش  بنابراین  کرد:  تصریح  جمهوری  رئیس 
ما امید، نشاط، فرهنگ و امنیت ملی است و 
وحدت و انسجام ملی ما در کنار ورزش بیشتر 
با  آبی  و  حاصل می شود چرا که وقتی قرمز 
هم بازی می کنند دیگر بحث کرد، بلوچ، آذری، 
لر و عرب مطرح نیست. در ورزش وحدت ملی 
بوجود می آید و خرده فرهنگ ها احساس می 

کنند زیر چتر فرهنگ ایرانی حضور دارند.
قهرمانان  از  تعدادی  از  مراسم  این  پایان  در 
المپیکی و پارا المپیکی ریو 20۱6 و قهرمانان 
تقدیر  جمهوری  ریاست  توسط  گذشته  سال 

بعمل آمد و هدایای اهدا شد.

روحانی: ورزش با ایران هراسی می جنگدد

برگزاری  با  برتر  لیگ  بیست وسوم  هفته 
پایان  به  اصفهان  و  تهران  دو شهرآورد در 
می رسد. هفته بیست وسوم لیگ برتر ایران 
و  اصفهان  در  دیدار  دو  برگزاری  با  امروز 

تهران به پایان می رسد.
é  نفت تهران- پرسپولیس ورزشگاه

تختی ساعت 1۷:25
هفته  دیدار  حساس ترین  بدون شک 
با  دایی  علی  تقابل  برتر  لیگ  بیست وسوم 
دایی  می شود.  پرسپولیس  سابقش،  تیم 
انگیزه  با  پرسپولیس  مقابل  همیشه  که 
ظاهر می شود در این دیدار به دنبال حفظ 
شرایط تیمش در باالی جدول رده بندی و 
گرفتن انتقام بازی رفت از شاگردان برانکو 

ایوانکوویچ است.
گل  دو  با  خود  گذشته  بازی  در  نفت 
ماشین سازی را شکست داده بود و در این 
اختیار  در  هم  را  شهباززاده  سجاد  دیدار 

خواهد داشت.
در سوی مقابل پرسپولیس با یک برد خوب 
روحیه  از  و  بازگشته  تهران  به  امارات  از 
است.  برخوردار  نفت  با  تقابل  برای  باالیی 
آنها با شش امتیاز اختالف در صدر جدول 
رده بندی قرار دارند و برای حفظ این فاصله 

علی  شاگردان  مقابل  در  پیروزی  نیازمند 
مشکل  تنها  شاید خستگی  هستند.  دایی 
اما  باشد  این دیدار  برای  ایوانکوویچ  برانکو 
درگیری  امارات  الوحده  با  بازی  از  پیش 
علی علیپور و رامین رضاییان منجر به کنار 
گذاشتن آنها از این دیدار شد و قطعا رامین 
نخواهد  دیدار هم حضور  این  در  رضاییان 

داشت.
é  ورزشگاه ذوب آهن  سپاهان- 

نقش جهان ساعت 16
اصفهان  داربی های  حساس ترین  از  یکی 
در چند سال گذشته روز یکشنبه با تقابل 
برگزار  حسینی  مجتبی  و  ویسی  عبداهلل 

می شود.
شرایط  متوالی  شکست  سه  با  سپاهان 
تیم  این  مجدد  و شکست  ندارد  مناسبی 
می تواند تبعاتی را برای زردپوشان اصفهانی 
داشته باشد. آنها در بازی رفت لیگ برتر هم 
با دو گل مقابل ذوب آهن شکست خوردند 
تا در این دیدار به شدت از سوی هواداران 
خود تحت فشار باشند. نکته امیدوارکننده 
درباره سپاهان استراحت بیشتر و میزبانی 
سپاهان  هواداران  و  است  دیدار  این  در 
شکست های  روند  به  که  هستند  امیدوار 

خود پایان دهند.
بهتر نسبت  با وجود شرایط  نیز  ذوب آهن 
برتر  لیگ  رده بندی  در جدول  به سپاهان 
مقابل  مسقط  در  خود  دیدار  آخرین  در 
یکی  تا  خورد  شکست  عربستان  االهلی 
تاریخ  در  را  شروع هایش  ضعیف ترین  از 
داشته  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  حضورش 
باشد. با این حال شاگردان حسینی که  با 
33 امتیاز در رتبه چهارم جدول رده بندی 
قرار دارند کماکان از شانس کسب سهمیه 

لیگ قهرمانان آسیا برخوردار هستند.

می گوید  ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
طبق برنامه ریزی های فدراسیون، برنامه های 

تیم ملی پیش می رود.
کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال 
در آستانه بازیهای تیم ملی فوتبال ایران با 
تیم های قطر و چین و آمادگی بازیکنان و 
شرایط آنها گفت: در هفته های اخیر سیر 
تکاملی بازیکنانمان را مشاهده کرده و سعی 
جمع  اطالعات   حداکثر  که  شد  این  بر 
نهایت تصمیمات الزم گرفته  آوری  و در 
شود. این یکی از تکالیف متداول کادر ما، از 
جمله سرمربی تیم ملی است. در واقع پس 
از بررسی های مختلف از سوی کادر فنی به 
این نتیجه رسیدیم که شرایط بازیکنان در 

زمان حاضر مناسب است. 
اسامی  لیست  خصوص  در  ادامه  در  وی 
چین  و  قطر  مقابل  بازیهای  در  بازیکنان 
بیان کرد:  مثل همیشه با در نظر گرفتن 
و  بازیکنان  شرایط  از  که  گزارش هایی 
در  باشگاه ها  از  که  اطالعاتی  طور  همین 
بازیکنانی را که ما  بهترین  اختیار داریم، 

بهتری  و در شرایط  داریم  اعتقاد  آنها  به 
ایران  فوتبال  ملی  تیم  به  خدمت  برای 
روند  طبق  کرد.  خواهیم  دعوت  هستند، 
دو  را  باش  آماده  لیست  یک  همیشگی 
داشت  خواهیم  بازی  اولین  از  قبل  هفته 
و اعالم اسامی نهایی در تاریخ 28 اسفند 

انجام خواهد شد. 
ملی  تیم  اینکه  درباره  ادامه  در  روش  کی 
ایران خود را چگونه آماده این بازیها خواهد 
کرد، گفت: برنامه ها و پیش بینی های الزم، 
طبق خواسته های فدراسیون فوتبال ایران 
در حال پیگیری و انجام است و ما با در نظر 
گرفتن داشته هایمان بهترین ها را خواهیم 

داشت. 
وی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا 
بود،  خواهند  ساز  سرنوشت  بازی  دو  این 
گفت: مطمئنم که دو بازی ما مقابل قطر و 
چین نقش به سزایی در مسیر صعود به جام 
جهانی خواهند داشت، ولی نباید فراموش 
باالیی  اهمیت  از  بازیها  تمامی  که  کنیم 

برخوردار هستند.

کی روش: بهترین بازیکنان به تیم ملی می آیند دایی در اندیشه انتقام از برانکو
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تعویض 470 کنتور خراب آب در شوش
اهواز- سعیدوحیدی فر؛ مدیر امور آبفا شوش از 
تعویض و تعمیر ٤۷0 کنتور خراب آب و واگذاری 
سال  سوم  ماهه  سه  در  آب  جدید  انشعاب   80

جاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا خوزستان، 
عادل حرباوی سرپرست امور آبفا شوش با اعالم 
مطب فوق افزود: طی این مدت ۱٤0 متر توسعه 
تعمیرات  شامل  شبکه  اصالح  متر  شبکه، ۱٤0 
خطوط شبکه اصلی و انشعابات، ۷00 مورد رفع 
شکستگی و 28 کیلومتر شستشوی شبکه آب 
)شاوور،  تابعه  شهرهای  و  شوش  شهرستان  در 
است.  گرفته  صورت  المبین(  فتح  و  حر  الوان، 
وی الیروبی 5800 متر از شبکه فاضالب، بیش 
از 2850 مورد کلرسنجی و پاسخگویی به ۹00 
تماس تلفنی سامانه ۱22 از دیگر اقدامات انجام 

شده در این امور عنوان کرد.

صادرات 1.6 میلیارد دالری
  از مرزهای کرمانشاه

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه گفت: امسال 
بیش از یک میلیارد و 600 میلیون دالر کاال از 
گمرکات و بازاچه های مرزی استان به خارج از 

کشور صادر شده است.
در  کرد:  اظهار  حیدری  خلیل  ایسنا،  از  نقل  به 
یازده ماهه امسال یک میلیارد و 6۷5 میلیون و 
۹5 هزارو ٤۱5  دالر کاال به وزن  پنج میلیون 
از گمرکات و  یازده هزارو 3۷٤  تن  و یکصد و 
بازارچه های مرزی استان کرمانشاه به خارج از 

کشورصادر شد است.
حیدری گفت: 85۹ میلیون و 28۱ هزارو ۹۹3 
دالر از این کاالها درگمرکات کرمانشاه، خسروی، 
پرویزخان و پاوه و بازارچه های مرزی پرویزخان، 

شوشمی و شیخ صله  اظهار و صادر شده است.
مدت   این  در  نیز  گمرکات  سایر  داد:  ادامه  وی 
8۱5 میلیون و 8۱3 هزارو ٤22 دالر کاال را  با 
وزن یک میلیون و 8٤٤ هزارو ۹6۹ تن از طریق 
مرزهای استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر 

کرده اند.
کاالهای  عمده  کرمانشاه  گمرکات  مدیرکل    
صادراتی از طریق این گمرکات را گوجه فرنگی 
تازه یا سرد کرده، لوازم  خانه داری  و پاکیزگی  از 
مواد پالستیکی، سیمان، ظروف مالمین، حیوانات 
زنده  از نوع  گوسفند و رب گوجه فرنگی عنوان 

کرد.
حیدری گفت: بیشتر این کاالها به کشور عراق 

صادر شده است.
از  مجموع  در  امسال  ماهه  یازده  در  گفت:  وی 
صادرات  کشور  به35  کرمانشاه  استان  گمرکات 

قطعی صورت گرفته است.

تسریع روند بهسازی بوستان جنگلی شهید باهنر 

به همراه  مرکزي  فضای سبزاستان  و  پارک ها  عامل سازمان  مدیر 
کارشناسان سازمان از مجموعه بوستان جنگلی شهید باهنر بازدید 
به عمل آورد و از نزدیک در جریان فعالیت های انجام شده و در حال 

انجام در این مجموعه قرار گرفت.
نزدیک شدن  به  توجه  با  کرد:  تاکید  نظامی  قاضی  بازدید  این  در 
منظور  به  باهنر  شهید  جنگلی  بوستان  از  بازدید  نوروزی؛  ایام  به 
پذیرایی هر چه بهتر و رفاه حال مسافران نوروزی بسیار زیاد خواهد 
بود، به همین جهت لزوم تسریع روند بهسازی این مجموعه بسیار 

حایز اهمیت می باشد.
وی افزود: امید است به زودی با تکمیل مبلمان پارکی و بهسازی 
و  همشهریان  برای  زیبا  و  مفرح  مکانی  منطقه  این  سبز  فضای 

مسافران نوروزی فراهم آید.
شایان ذکر است بوستان جنگلی شهید باهنر با وسعتی بالغ بر ۱82 
هکتار یکی از بزرگترین مجموعه های جنگلی کشور است که ساالنه 
پذیرای تعداد زیادی از همشهریان و مسافرین نوروزی است. بدین 
منظور آماده سازی این مجموعه و بوستان های سطح شهر به منظور 
پذیرایی هر چه بهتر از مسافران گرامی از درجه اهمیت باالیی برای 

سازمان قرار دارد. 

معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل:
خیران 100هزار کالس درس در کشور بنا کردند

 
معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل گفت:خیران بیش از ۱00هزار 

کالس درس در کشور بنا کرده اند.
احمد منفرد در نهمین همایش خیران مدرسه ساز آمل با اشاره به 
اینکه خیران مدرسه ساز آملی در مازندران شاخص هستند، اظهار 
به  مازندران  میان شهرهای  را در  آمل  کرد: وجود مجمع خیرین، 
لحاظ برخورداری از کمک خیران در بخش مدرسه سازی شاخص 

کرده است. 
منفرد با بیان اینکه خیران مدرسه ساز در کنار دولت نقش مهمی 
در توسعه فرهنگ دارند، تصریح کرد: فرزندان آملی در نهضت بزرگ 
علمی کشور رشد مناسبی کردند که این امر به نقش مهم خیران 

بزرگ این شهرستان بر می گردد. 
فرماندار آمل، رشد و توسعه کشور را وابسته به فرهنگ دانست و 
خاطرنشان کرد: رشد و توسعه ای اگر در کشور محقق شود تنها 
افزایش فضای  و  بنابراین توسعه  از سوی آموزش و پرورش است، 
کشور  توسعه  و  رشد  موجب  خیران  کمک  با  فرهنگی  و  آموزشی 

می شود. 
منفرد با اشاره به اینکه بیش از دو دهه از آغاز نهضت مدرسه سازی 
این مدت بیش  در کشور و شهرستان می گذرد، تصریح کرد: در 
از یکصد هزار کالس درس در کشور ساخته شد و خیران در سال 
۹٤ بیش از 8 هزار میلیارد ریال برای این ساخت و سازها در کشور 

اهدا کردند.  
وی گفت: اگر تالش ایثارگران در عرصه نهضت مدرسه سازی در 
در  شیفت  چند  مدارس  شاهد  همچنان  نبود  شهرستان  و  کشور 

کشور و شهرستان بودیم. 

خبر خبر

تاکنون  اخیر  سال  سه  از  یازدهم  دولت  در 
۷6۹ کالس درس جدید در قالب 206 پروژه 
یکهزار  و  مترمربع   600 و  ۱۱هزار  زیربنای  با 
بوشهر  استان  اعتباردر  ریال  میلیارد   ۱80 و 

احداث و تحویل آموزش و پرورش شد.
مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  کل  مدیر 
از این شمار 5۱5 کالس  افزود:  استان بوشهر 
این  با  و  است  نوسازی شده  بوده که  تخریبی 
این  مدارس  تخریبی  کالسهای  شمار  اقدام 
استان از از یکهزار و300 در سال ۹2 به ۷85 

کالس کاهش یافته است.
های  مدرسه  درصد   ۱0 اینکه  بیان  با  مرادی 
استان بوشهر نیازمند مقاوم سازی است، ادامه 
این  از  آموز  دانش  هزار   ۱5 اکنون  هم  داد: 
که  کنند  می  استفاده  فرسوده  های  مدرسه 
می طلبد خیران مدرسه ساز در کنار کمکهای 
دولتی در ساخت این کالسهای درس همکاری 

داشته باشند.
مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
 ۷6۹ مجموع  از  شد:  یادآور  بوشهر  استان 
کالس درس جدید ٤٤5کالس در قالب ۱02 
طرح شهری و 32٤کالس در قالب ۱0٤ طرح 

روستایی است.

این  در  احداثی  های  طرح  از  افزود:  وی 
طرح   ۹5 قالب  در  درس  کالس   33۹ مدت 
و  مترمربع   ٤00 و  هزار  چهار  زیربنای  با  با 
مشارکت  و  همت  با  اعتبار  ریال  ٤۱0میلیارد 

خیران استان احداث شده است.
مرادی با تاکید براینکه مدرسه کپری و کامل 
اظهار  ندارد  وجود  بوشهر  استان  در  کانکسی 
کرد: این استان در زمینه ساخت، مقاوم سازی 
کشور  در  استاندارد  کالسهای  بازسازی  و 
 ۱0 در  که  ای  گونه  به  دارد  مناسبی  جایگاه 
سال گذشته تا کنون سه هزار و 800 کالس 
درس در این استان استاندارد سازی شده است.
اینکه 50 درصد کالسهای ساخته  بیان  با  وی 
شده در استان بوشهر با مشارکت خیران انجام 
با  تاکنون   63 سال  از  شد:  یادآور  است  شده 
در  درس  کالس   86۱ و  یکهزار  خیران  همت 
قالب ٤56 طرح در این استان احداث شده است.

آموزشی  تمام  نیمه  طرحهای  درباره  مرادی 
اسالمی  شورای  مجلس  قانون  براساس  گفت: 
تکمیل  برای  توانند  می  خیران   ،۹2 سال  در 
از  فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۷0 با  های  طرح 
محل اعتبارات دولتی، مشارکت و طرح به نام 
زمان حاضر  در  براین  که  ثبت شود  خودشان 

طرح معطل مانده و نیازمند تکمیل در استان 
بوشهر وجود ندارد.

مرادی با اشاره به برگزاری نوزدهمین جشنواره 
خیران مدرسه ساز بوشهر در ۱6 اسفند جاری 
ساز  مدرسه  خیران  از  تقدیر  و  تجلیل  گفت: 
در  بویژه  کارهای خیر  انجام  فرهنگ  ترویج  و 
بخش مدرسه سازی از برنامه های این استان 

است.
باره تامین وسایل استاندارد گرمایشی  وی در 
بیان  بوشهر  استان  مدارس  برای  سرمایشی  و 

کرد: از سال ۹2 تاکنون 2 هزار و 300 دستگاه 
65پکیج  360رادیاتور،  و  یکهزار  کولرگازی، 
برای  بخاری  دستگاه   ۷00 و  یکهزار  و  گازی 
چهار هزار و 626کالس درس در قالب یکهزار 

و 580 مدرسه تامین شده است.
در زمان حاضر 20٤ هزار و 88۷ دانش آموز 
در یکهزار و ۷۱0 آموزشگاه و هفت هزار و۷٤0 
و  هزار  و ۱3  کنند  می   تحصیل  کالس درس 
را  آنها  تربیت  و  تعلیم  وظیفه  هم  معلم   ۷۷۹

بر عهده دارند.

احداث 769کالس درس در بوشهر

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی به خوانده 

کالسه پرونده  ۹50۹۹8۱6۱5٤00۱۹2
وقت رسیدگی -  ۹6/2/3 ساعت ۱6

خواهان –  بانک قوامین 
خواندگان – بهرام یادگاری فرزند احمد-مهناز کشاورزی فرزند یداله 

خواسته –مطالبه وجه  -تامین خواسته 
حل  شورای   33 شماره  مجتمع  به  فوق  بخواسته  دادخواستی  خواهان 
به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  تقدیم  تهران  استان  دادگستری  اختالف 
کالسه۹50۹۹8۱6۱5٤00۱۹2 ثبت گردیده بنا به درخواست خواهان و مجهول 
المکان بودن خوانده وفق ماده ۷3 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی در امور 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج گردد تا 
خوانده ظرف یک ما ه از تاریخ انتشار آگهی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و آدرس خود را اعالم نموده اند و اال نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم ابالغ شده تلقی و شورا غیابا اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود. 
 11۰/146247 مدیر دفتر شعبه 6154  دادگاه  حقوقی تهران 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی به خوانده 

کالسه پرونده  ۹5006۱62005۹3
وقت رسیدگی -  ۹6/۱/2۷ ساعت ۱5:30
خواهان –  موسسه اعتباری ثامن االئمه 

خواندگان – حسین زینا ل زاده 
خواسته –مطالبه وجه  

اختالف  حل  شورای   33 شماره  مجتمع  به  فوق  بخواسته  دادخواستی  خواهان 
دادگستری استان تهران تقدیم که به این شعبه ارجاع و به کالسه۹5005۹3-6۱62 
ثبت گردیده بنا به درخواست خواهان و مجهول المکان بودن خوانده وفق ماده ۷3 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج گردد تا خوانده ظرف یک ما ه از تاریخ انتشار 
آگهی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و آدرس 
خود را اعالم نموده اند و اال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ابالغ شده تلقی و شورا 

غیابا اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود. 
 11۰/146246   مدیر دفتر شعبه 6162  دادگاه  حقوقی تهران 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی به خوانده 

کالسه پرونده  6۱52/2۱۹/۹5
وقت رسیدگی -  ۹6/۱/2۷ ساعت ۱5:30

خواهان –  تعاون یاعتباری ثامن االئمه 
خواندگان – فاطمه عبدالحسینی دره مرادی 

خواسته –مطالبه وجه  
اختالف  حل  شورای   33 شماره  مجتمع  به  فوق  بخواسته  دادخواستی  خواهان 
دادگستری استان تهران تقدیم که به این شعبه ارجاع و به کالسه 6۱52/2۱۹/۹5 
ثبت گردیده بنا به درخواست خواهان و مجهول المکان بودن خوانده وفق ماده ۷3 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج گردد تا خوانده ظرف یک ما ه از تاریخ انتشار 
آگهی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و آدرس 
خود را اعالم نموده اند و اال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ابالغ شده تلقی و شورا 

غیابا اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود. 
 11۰/14625۳ مدیر دفتر شعبه  6152 دادگاه  حقوقی تهران 

اجرائیه 
محکوم له-بانک قوامین

محکوم علیه –حسین رضوان جو
محکوم به –به موجب دادنامه شماره ۹306۱5500۱23 شورای حل اختالف 33 
پرداخت مبلغ  به  تهران قطعیت حاصل کرده است و محکوم علیه محکوم است 
٤2۹50000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و 
نیز پرداخت نیم عشر دولتی در حق حساب کاخ دادگستری طبق محاسبه اجرای 

احکام .
11۰/146252 شعبه 6155 مجتمع شماره ۳۳ تهران 

آگهی ابالغ
 )۹٤00۱٤ و۹٤0۹۹2(

خواهان حسینعلی ابراهیمی با وکالت عبدالرضا محمدی و اکبر یوسفی دادخواستی 
به طرفیت خواندگان شاهین درویش نارنج بن و فرزین درویش نارنج بن و افسانه 
رامینی و سهراب درویش نارنج بن و فهیمه 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 
بن و ستار درویش نارنج بن و طاهره درویش نارنج بن و فاطمه درویش و به طرفیت 
عبدالرحیم  به طرفیت  و  رضوانیان  عیسی  وکالت  با  بن  نارنج  درویش  امیرعباس 
درویش نارنج بن و سام درویش نارنج بن و رامین درویش نارنج بن و بهاره درویش 
نارنج بن و شروین درویش نارنج بن و رویا درویش نارنج بن وعطا اله درویش نارنج 
بن و مریم درویش نارنج بن به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و انتقال پالک 
۱٤50 فرعی از ۱0۷۷فرعی از دو اصلی واقع در قریه ایزد شهر بخش ده ثبت نور 
قطعه ۱۷2 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 هردو 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 عطاءاله و سهراب و بهاره همگی درویش نارنج بن و به طرفیت 
امیرعباس درویش نارنج بن با وکالت عیسی رضوانیان و یاسر رنجبر و به طرفیت 
الهه کاشانچی 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 ۹٤00۱٤ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور به خواسته الزام 
خواندگان به حضور در دفترخانه جهت انتقال سند رسمی و... تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان شهرستان نور نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان نور واقع در استان مازندران- شهرستان نور ارجاع و به 
کالسه های ۹٤0۹۹8۱۹6٤2000۱٤ و ۹٤0۹۹8۱۹6٤200۹۷6 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن ۱3۹6/0۱/28 دوشنبه ساعت 08:30 صبح تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان فرشته و داریوش و الهه هر سه کاشانچی 
و به درخواست وکالی خواهان های پرونده های فوق الذکر و به تجویز ماده ۷3 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان فوق 
االشاره پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به این دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت 
رسیدگی ادامه جلسه اول با حفظ حقوق صحابه دعوی در این دادگاه حاضر گردند. 

م.الف: 2۷8
مدیر دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان نور- هادی صادقی

آگهی ابالغ
از طرف بانک مهر اقتصاد به طرفیت ۱- مصطفی عرب زاده دشتی فرزند جعفر 
غالمحسین  فرزند  الدینی  فخر  اهلل  روح   -3 جعفر  فرزند  زاده  عرب  اله  امان   -2
بخواسته مطالبه وجه به حوزه شورا تسلیم که به کالسه ۹5/526 ثبت و برای روز 
اینکه خواندگان در نشانی  به  ۹6/۱/2۹ ساعت ۹ صبح تعیین وقت گردیده نظر 
معیینه شناخته نشده لذا حسب درخواست خواهان و تجویز ماده ۷3 قانون آیین 
تا  آگهی  کثیراالنتشار  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتی  مدنی  دادرسی 
خواندگان مذکور ضمن مراجعه به دفتر شعبه ۷ شورا نشانی خود را اعالم و اوراق 
مربوطه را نیز دریافت دارد در غیر اینصورت شورا غیابا رسیدگی و مبادرت به اتخاذ 

شورای حل اختالف بوشهرتصمیم می نماید. تاریخ انتشار: ۹5/۱2/۱5

آگهی ابالغ
بخواسته  غالمرضا  فرزند  والوند  اسفندیار  طرفیت  به  اقتصاد  مهر  بانک  طرف  از 
روز ۹6/۱/2۹  برای  و  ثبت  به کالسه ۹5/528  که  تسلیم  به حوزه شورا  مطالبه 
ساعت ۹:30 صبح تعیین وقت گردیده نظر به اینکه خواندگان در نشانی معیینه 
شناخته نشده لذا حسب درخواست خواهان و تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی 
تا خواندگان  روزنامه های کثیراالنتشار آگهی  از  نوبت در یکی  مراتی یک  مدنی 
مذکور ضمن مراجعه به دفتر شعبه ۷ شورا نشانی خود را اعالم و اوراق مربوطه را 
نیز دریافت دارد در غیر اینصورت شورا غیابا رسیدگی و مبادرت به اتخاذ تصمیم 

می نماید. تاریخ انتشار: ۹5/۱2/۱5
شورای حل اختالف بوشهر

آگهی فقدان سند مالکیت
احتراما غفار فتحی فرزند عنایت برابر وکالت نامه شماره ۱3۹5/۱۱/20-35065 
تنظیمی دفتر 3۹ روانسر از محمد ویسی فرزند علی با ارائه درخواستی وارده به 
شماره ٤3۱6 -۱3۹5/۱۱/2٤ منضم به دوبرگ استشهادیه مصدق شده دفتر اسناد 
اثر اسباب کشی مدعی فقدان سند مالکیت شماره سریال  بر  رسمی 3۹ روانسر 
0۷83۷۹ مربوط به خود تحت پالک ٤۱ فرعی از 65 اصلی روانسر واقع در بخش 
دانگ یک  مالکیت شش  است که سند  به ذکر  است الزم  ۱2 کرمانشاه گردیده 
اصلی   65 از  فرعی   ٤۱ پالک  تحت  مربع  متر   ۱۱۷3/۹۱ مساحت  به  خانه  باب 
مهرگان واقع در بخش ۱2 کرمانشاه سریال 0۷83۷۹ درمورخه ۱3۹٤/٤/۱3 بنام 
محمد ویسی فرزند علی صادر وتسلیم گردیده است ودر قید بازداشت وبیع الشرط 
نمیباشد لذا مراتب در اجرای ماده ۱20 آئین نامه قانون ثبت وتبصره آن در یک 
نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله ویا وجود 
سند مالکیت نزد خود هستند از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت کتبا به این اداره تسلیم نماید در غیراینصورت   
المثنی سند مالکیت کتبا به این اداره تسلیم نماید در غیر اینصورت المثنی سند 
وتسلیم  صادر  مقررات  طبق  مذکور  قانونی  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  مالکیت 

خواهد شد تاریخ انتشار    ۱3۹5/۱2/۱5
رئیس ثبت اسناد وامالک روانسر – کاظمی

آگهی حصروراثت
ازدرخواستی  عسکربشناسنامه۱20صادره  پدرعلی  نام  مدان  فارسی  بانوسودابه 
مهزیارشیخی  مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  بخواسته صدورگواهی حصروراثت 
اهوازدرتاریخ۱3۹٤/5/٤دررامهرمزاقامتگاه  بشناسنامه/کدملی۱۷٤۱6۷6266صادره 
فرزندعلی  مدان  فارسی  سودابه  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  غیردائمیش 
ازبهبهان  عسکربشناسنامه۱20کدملی52۷۹6٤5۱68متولد۱3٤۷/5/۱صادره 
)مادرمتوفی(2-خسروشیخی فرزندسیاه بشناسنامه2٤3کدملی۱۹۱۱٤83633مت

باانجام تشریفات قانونی  ولد۱33۷/۱۱/6 صادره ازرامهرمز)پدرمتوفی(والغیر.اینک 
نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب 
داردواالگواهی  تقدیم  بدادگاه  ماه  یک  نشرآگهی ظرف  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی 
درجه  ابرازشوداز  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.   شماره م.الف)۱2/605(
رئیس شعبه دادگاه عمومی رامهرمز-حسن رئیسی زاده

دادنامه
شاکی: آقای فیروز واحدی فرزند ارشد به نشانی نسیم شهر وجه آباد- ۱2 متری 

سهند- پالک ۱۱٤  
متهم : آقای علیرضا نوروزی فرزند عباسعلی به نشانی فعال مجهول المکان  

اتهام ها: ۱. تهدید و قدرت نمایی باقمه        2.ضرب و جرح عمدی 
3. تخریب خودرو 

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای علیرضا نوروزی فرزند عباسعلی دایر بر تخریب یک دستگاه 
خودروی پژو ٤05 به شماره انتظامی 26م ٤6۷ ایران ۷8 موضوع کیفر خواست 
دادستان عمومی و انقالب بهارستان با توجه به شکایت شاکی فیروز واحدی فرزند 
– گواهی گواهان- تحقیقات محلی مورخ   انتظامی ۷/۹٤/٤  نیروی  ارشد گزارش 
۹٤/٤/۱٤ – دفاعیات بی وجه متهم  بزه انتسابی را به ایشان محرز و مسلم دانسته 
بنابراین دادگاه متهم را طبق ماده 6۷۷ قانون مجازات اسالمی ) کتاب تعزیرات ( 
به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می کند رای صادر شده غیابی و ظرف 
ظرف  سپس  و  دادگاه  همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  مهلت 
بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان تهران خواهد بود.م/

الف 2۷0۷
موسوی- داد رس علی البدل محاکم کیفری دادگستری بهارستان  

آگهی حصر وراثت 
آقای اصغر اسماعیل پور   به شماره شناسنامه ۷۱٤  مطابق دادخواست تقدیمی 
به کالسه پرونده 8۱3/۱/۹5  از این شعبه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم اسماعیل پور   به شماره شناسنامه ٤02  
اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته و ورثه حین  تاریخ ۹5/۱0/۱2     در 

الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱.نام: اصغر             نام خانوادگی: اسماعیل پور         شماره شناسنامه: ۷۱٤     

تاریخ تولد: ۱358 صادره از : سراب     نسبت با متوفی فرزند 
2. نام: قربانعلی            نام خانوادگی: اسماعیل پور         شماره شناسنامه: ۹   

تاریخ تولد: ۱338 صادره از : سراب     نسبت با متوفی فرزند
3. نام: اکبر            نام خانوادگی: اسماعیل پور         شماره شناسنامه: ٤     تاریخ 

تولد: ۱3٤۱        صادره از : سراب     نسبت با متوفی فرزند
٤. نام: محمدرضا            نام خانوادگی: اسماعیل پور         شماره شناسنامه: 23     

تاریخ تولد: ۱3٤6 صادره از : سراب     نسبت با متوفی فرزند
5. نام: الیاسین             نام خانوادگی: اسماعیل پور         شماره شناسنامه: ۷۱3     

تاریخ تولد: ۱35۷ صادره از : سراب     نسبت با متوفی فرزند
6. نام: فیروزه             نام خانوادگی: اسماعیل پور         شماره شناسنامه: ۱۷    

تاریخ تولد: ۱3٤8 صادره از : سراب     نسبت با متوفی فرزند
۷. نام: فاطمه             نام خانوادگی: یاری          شماره شناسنامه: 8    تاریخ 

تولد: ۱3۱6              صادره از : سراب     نسبت با متوفی همسر
 و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را 
با استناد به ماده 36۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت یکماه به شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد. م / الف 2۷50
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان بهارستان 

دادنامه
شاکی : خانم شهربانو کوشا فرزند  غالمعلی به نشانی سبزدشت- بوستان هفتم- پ ۷8

متهمین: ۱.آقای مهرداد اسمعیلی فرزند اسد اله به نشانی تهران خ پیروزی خ اسدی 
پ ۹ 

سوم  ابشار  اصفهانک  نشانی  به  امیر  فرزند  سمسوری  علیزاده  علی  محمد  2.آقای 
اصفهانک جنب فلکه پ 56٤5۹ 

3. آقای جواد مالئی فرزند عبدالرحمان به نشانی کرج مهر شهر ک زنبق یاس 2٤ پ ۹ 
اتهام: تحصیل مال نامشروع 

رای دادگاه
علی  محمد   .3 اسمعیلی   مهرداد   .2 مالیی    ۱. جواد  آقایان  اتهام  در خصوص 
علیزاده   هر سه دائر بر تحصیل مال مسروقه موضوع شکایت خانم شهربانو کوشا 
فرزند غالمعلی متولد ٤۹ با عنایت به شکایت شاکیه، مالحظه فتوکپی ارائه شده از 
کارتن گوشی مورد نظر، اظهارات شاکی در شورای حل اختالف و مرجع انتظامی 
استعالم به عمل آمده از شرکت ایرانسل اعالم گردیده گوشی با سریال موردنظر 
خطوط متعلق به متهمین فعال گردیده،  مالحظه نیابت صادره به دادسرای تهران 
حضور  عدم  گردیده  واصل  اقدام  بال  که  متهمین  جلب  و  احضار  جهت  کرج  و 
خواست  کیفر  و  دادرسی  به  جلب  قرار  انتظامی  مرجع  و  دادسرا  در  متهمین 
دادسرای شهرستان بهارستان و همچنین عدم حضور متهمین در جلسه دادرسی 
۹5/8/8 علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی و الصاق در محل و اظهارات 
شاکیه در جلسه اخیر الذکر دادگاه در مجموع اتهام انتسابی به متهمین را محرز 
و مسلم دانسته مستندا به ماده 662 قانون مجازات اسالمی مصوب ۱3۷5 هریک 
از متهمین را به تحمل شش ماه حبس و 30 ضربه شالق تعزیری محکوم مینماید 
و پیرامون اتهام متهمین دائر بر تحصیل مال نامشروع که سهوا در کفر خواست 
دادستانی عنوان اتهامی به شرح اخیرالذکر درج گردیده ولکن مستندا قانونی ماده  
662 قانون مجازات اسالمی مصوب ۱3۷5 گردیده و دادگاه نیز اتهام متهمین را 
تحصیل مال مسروقه تشخیص و به شرح مذکور متهمین محکوم گردیده اند لذا 
اتهامی  با اصالح عنوان  نامشروع  از طریق  اتهام تحصیل مال  دادگاه در خصوص 
اقدام نموده پیرامون اتهام تحصیل مال نامشروع مواجه با تکلیفی نمی باشد.رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضاء 
موعد واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید 

نظر استان تهران می باشد. م/الف 26۹۹ 
احمد فتحی  رئیس شعبه 1۰4 ) کیفری 2 ( دادگستری شهرستان بهارستان 

 

آگهی تاسیس شرکت 
ساختمانی پیک جویان راه)با مسئولیت محدود(به شماره ثبت ۱2۹82۱و شناسه 

ملی ۱0۱0۱۷3۱٤۷۱
۱3۹5/۱0/۱۱اداره  ۱3۹530٤00۹0۱۱۱5286مورخ  شماره  آگهی  باستناد 
اروند  آزاد  درمنطقه  تهران شعبه شرکت  غیرتجاری  موسسات  و  ها  ثبت شرکت 
،پالک  بوستان  ازآژنس  داودی،بعد  ،خیابان  بوستان  خرمشهر،خیابان  نشانی  به 
به  وندی  زهره  رضا  محمد  آقای  مدیریت  6٤۱۷۷٤٤6٤5با  پستی  ٤/2۱6کد 
اداره تاسیس گردید.  شماره  شماره ملی 3۹325۷558۱مورخ ۹5/۱0/۱8دراین 

م الف:)۹/۱032(
سرپرست اداره ثبت شرکت ها- حسین میرزایی

مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت که برای 
گاز  مایع  سازی  طرح  کشور  در  نخستین  بار 
طبیعی برای گازرسانی به مناطق کوهستانی و 
سخت گذر با سرمایه گذاری 250 میلیون دالری 

شرکت های ژاپنی و آلمانی آغاز شده است .
محمد اسماعیل ابراهیم زاده  افزود : این کار را 
شرکت › لینده › آلمان ، › سوجیتس › ژاپن با 
همکاری شرکت › او تی سی › ایران انجام می 

هند.
وی گفت که این شرکت ها با همکاری یکدیگر 
کارخانه مایع  سازی گاز طبیعی در مازندران ایجاد 
می کنند و هر کدام بخشی از کار را انجام خواهند 

داد.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت که این طرح 
برای اولین  بار در کشور برای استفاده از گاز › ال 
ان جی › و › مینی ال ان جی › جهت گازرسانی به 
مناطق دور دست در مازندران طراحی شده است.
وی توضیح داد : مطالعه شبکه گذاری و نصب 
از  کوهستانی  روستاهای  و  شهرها  در  علمک 
جمله › بلده › شهرستان نور ، › کجور › و › پول 
› شهرستان نوشهر و › الریجان › شهرستان آمل 

انجام شده است.

ابراهیم زاده افزود : در این طرح گاز طبیعی در 
ایستگاه مورد نظر تبدیل به مایع می شود و پس 
در  دوباره   ، مناطق مشخص شده  به  از حمل 
فرایندی به گاز طبیعی تبدیل و به شبکه انتقال 

محلی جهت استفاده عمومی تزریق می شود.
وی ادامه داد : بر اساس برنامه ، هر پنج روز یک 
بار گاز مایع شده به مناطق مورد نظر حمل و در 

لوله ها تزریق می شود. 
مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت : فناوری 
این طرح را شرکت های آلمانی و ایرانی تامین 
می کنند و ساخت کارخانه هم ظرف حداکثر سه 

سال به بهره برداری می رسد.
به  توجه  با  را  طرح  این  اجرای  زاده  ابراهیم 
اهمیت محیط زیست و حفاظت از جنگل های 
استان های شمالی دارای اهمیت زیاد دانست ، 
و افزود : گاز رسانی به 200 روستا با این طرح 
در دستور کار قرار دارد و با تکمیل آن 50 هزار 
خانوار مازندرانی از نعمت گاز طبیعی برخوردار 

می شوند .
از  طبق آمارهای رسمی هم اکنون ۹۹ درصد 
شهرها و حدود ۹0 درصد از روستاهای استان 

مازندران از نعمت گاز طبیعی برخوردارند.

سرمایه گذاری 250میلیون دالری 
در  مایع سازی گاز طبیعی مازندران

استان  وآبخیزداری  طبیعی  منابع  کل  مدیر 
اقدام  مقاومتی  اقتصاد  سال  گفت:  کردستان 
وعمل با همت مردم به اقتصاد معیشتی تبدیل 

شد.
باباپیری که در جمع خبرنگاران سخن می گفت، 
با بیان این مطلب افزود: با همکاری ومشارکت 
هکتار  و200  هزار   2 برداران  بهره  و  مردم 
جنگلکاری با بیش از 20 میلیارد ریال اعتبار در 

مناطق مختلف استان انجام شده است.
و  مالک  عنوان  به  طبیعی  منابع  گفت:  وی 
مستاجر با مردم قرارداد بسته و مردم از درآمد 
آن استفاده می کنند و تا قبل از به ثمر رسیدن 
گیاهان  کشت  زمین  در  می توانند  محصوالت 

دارویی وخوراکی را انجام دهند.
پیمان باباپیری با اشاره به اینکه در این امر برای 
گفت:  است  شده  ایجاد  اشتغال  خانوار   ۱25
300 هکتار اراضی زراعی شناسایی شده در بین 
اراضی ملی وجود دارد و چون مردم مشارکت 
داشته اند و تضمین حسن انجام کار شده است، 
خوشبختانه در ظرف مدت 2سال گذشته در 
و  سوزی  آتش  مورد  یک  حتی  مناطق  این 

تخریب گزارش نشده است.

وی با اشاره به اینکه زمین های زراعی نیاز به 
محافظت دارند گفت: این محافظت باید توسط 
خود مردم صورت گیرد و برای این کار بحث 
رونق اقتصادی را باید در نظر گرفت و برای ارائه 
زمین های زراعتی در روستاها اولویت با افراد کم 
زمین و یا بدون زمین و بعد افراد فارغ التحصیل 

بخش کشاورزی است.
باباپیری با اشاره به اینکه در هر کجا که با مردم 
باشیم و در جهت منافع مردم کار کنیم و به 
حقوقشان احترام بگذاریم مردم خود پیش قدم 
می شوند، استفاده از فناوری نوین در بحث منابع 
طبیعی را حق مسلم مردم دانست وگفت: به 
زودی از این فناوری ها از جمله دمنده کوله ای 
برای مهار آتش سوزی و بیلچه های بذر پاش 
اختیار  را در  ابزار  این  استفاده خواهیم کرد و 

مردم قرار می دهیم.
وی در پایان گفت: در طول هفته منابع طبیعی 
فرهنگ  ترویج  برای  نهال  اصله  هزار   ۱50
درختکاری در استان توزیع می شود وشهروندان 
ادارات  به  نهال رایگان  برای دریافت  می توانند 
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان 

مراجعه کنند.

تبدیل »اقتصاد مقاومتی« در منابع طبیعی کردستان
 به اقتصاد معیشتی 
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 با حضور وزیر علوم انجام شد؛
افتتاح بیمارستان تخصصی دامپزشکی 

دانشگاه لرستان
احداث  با  گفت:  لرستان  دانشگاه  رئیس 
دانشجویان  دامپزشکی  تخصصی  بیمارستان 

این رشته با مهارت فارغ التحصیل می   شوند.
دکتر خسرو عزیزی در آیین افتتاح بیمارستان 
که  لرستان  دانشگاه  دامپزشکی  تخصصی 
شد  انجام  علوم  وزیر  فرهادی  دکتر  حضور  با 
این  گفت:  لرستان  منطقه  ایسنا  خبرنگار  به 
بیمارستان در زمینی به مساحت 600 مترمربع 
و با اعتبار یک میلیارد تومان ساخته شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه دانشگاه دارای 
ای دامپزشکی  دانشجوی مقطع دکتری حرفه  
ضرورت  دامپزشکی  بیمارستان  وجود  است 
مهارت  و  عملی  کارهای  دانشجویان  تا  داشت 

آفرین را به نحو احسن انجام دهد.
عزیزی گفت: این بیمارستان می  تواند خدمات 
بسیار خوبی به دام  های سبک و سنگین استان 

ارائه دهد.
این  افتتاح  اضافه کرد:  لرستان  رئیس دانشگاه 
شده  نفر   ۱5 اشتغالزایی  به  منجر  بیمارستان 
و  خصوصی  بخش  به  مستقیم  غیر  طور  به  و 

دامداران استان سرویس می  دهد.
تخصصی  بیمارستان  این  در  یادآورشد:  وی 
می  توان با تعرفه دولتی به متقاضیان خدمات  

رسانی کرد.
هدف  با  بیمارستان  این  اینکه  بیان  با  عزیزی 
همه  به  و  شده  ایجاد  پژوهش  و  آموزش 
کرد:  تصریح  دهد،  می   خدمات  متقاضیان 
رشته  دانشجویان  بیمارستان  این  وجود  با 

دامپزشکی با مهارت فارغ التحصیل می  شوند.
 800 تا   ۷00 بین  اکنون  هم  گفت:  وی 
لرستان  دانشگاه  در  دامپزشکی  دانشجوی 

مشغول به تحصیل هستند.

بازدید اعضای  هیات مدیره شرکت مخابرات ایران 
ازطرحهای مخابراتی اروند

سعیدوحیدی فر-اهواز: دکترسرائیان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران 
ومهندس تراکمه عضوهیات مدیره شرکت مخابرات ایران درسفری یک 
روزه به استان خوزستان از طرح توسعه ارتباطات شهرستانهای آبادان 

وخرمشهر و طرحهای FTTH در حال اجرا بازدید به عمل آوردند. 
به گزارش اداره روابط عمومی در جریان این بازدید مهندس مشیدی مدیر 
منطقه خوزستان ضمن اشاره به اهمیت منطقه آزاد اروند، گزارشی کوتاه 
از طرحهای دردست اجرا ارائه نمود . ایشان سپس درنشستی مشترک 
با رئیس هیات مدیره ومدیرعامل منطقه آزاد اروند موضوع همکاریهای 
مشترک را مورد بحث وبررسی قرار دادند. الزم به ذکراست مخابرات 
منطقه خوزستان بر اساس برنامه ره نگاشت 5 ساله مخابرات ایران ، 
اقدامات موثر و متنوعی را دردست اقدام دارد که ازجمله مهمترین آنها 
می توان به طرح بزرگ توسعه فیبر نوری شهرستانهای آبادان وخرمشهر 

اشاره نمود.

افزایش 7/2 برابری تخت ویژه در بیمارستان تخصصی 
قلب بوشهر

رئیس بیمارستان تخصصی قلب بوشهر گفت: از شروع دولت تدبیر و امید 
تعداد تخت ویژه)ICU( این بیمارستان از 5 تخت به ۱3 تخت افزایش 
داشته است. غالمرضا حاجیانی اظهار داشت: گام های بسیار مهمی در 
راستای توسعه خدمات درمانی در بیمارستان قلب بوشهر صورت گرفته 

است و شاهد بهبود وضعیت تجهیزات هستیم.
 post وی اضافه کرد: از سال ۹2 تا کنون بخش های جدیدی هم چون
ccu با ظرفیت ٤ تخت، بخش مراقبت های ویژه)ICU( دو با ظرفیت 
پنج تخت، تخت ویژه همودیالیز با یک تخت به این بیمارستان اضافه شده 
است. رئیس بیمارستان تخصصی قلب بوشهر ادامه داد: همچنین در این 
مدت افزایش تخت ریکاوری آنژیوگرافی از ٤ عدد به 8 عدد و افزایش 

بخش مراقبت های ویژه )ICU( یک از 5 به 8 تخت را داشته ایم.
وی افزود: طی سه سال گذشته بالغ بر 20 میلیارد ریال تجهیزات پزشکی 
جدید اعم از دستگاه اکوکاردیوگرافی 2 عدد، ساکشن یک عدد، ونتیالتور 
پرتابل یک عدد، ونتیالتور ثابت 3 عدد، دستگاه نوار قلب 2 عدد، سرنگ 
پمپ ۱۷ عدد، اتوکالو یک عدد، مانیتور پرتابل یک عدد، مانیتور ثابت 
 )ICU(چهار عدد و تجهیز آمبوالنس به دستگاه های مراقبت های ویژه

انجام شده است.

دامهای سیاه در کمین ماهیان سفید گیالن
با توجه به فصل مهاجرت ماهیان سفید،رودخانه های استان از دام گذاریهای 

غیرقانونی پاکسازی شد.
اکبری پور فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیالن گفت:همزمان با 
شروع فصل مهاجرت ماهیان استخوانی به سمت رودخانه ها و به منظور 
ایجاد بستر مناسب و جلوگیری از صید ماهیان مولد از جمله گونه های با 
ارزش سفید،خاویاری تمام نیروهای یگان حفاظت محیط زیست گیالن 
بصورت هماهنگ اقدام به شناسایی و جمع آوری سازه ها و دام ها در مسیر 

و مصب رودخانه های استان اقدام کردند.
وی اضافه کرد:در اجرای این عملیات تعداد ۱5 فروند قایق چوبی و ۱30 
رشته تور هوای و۱80 رشته دام زیر آبی و 232 رشته کلکوم جمع آوری 
و تعداد٤5 باب کومه شکار غیرمجاز در حاشیه مناطق با تالش محیط 

بانان تخریب شد.
ساسان اکبری پور خاطرنشان کرد:در روند اجرای این طرح،رودخانه های 
سیاه درویشان نوخاله،کلسر،چمثقال و بخشی از تاالب انزلی پاکسازی شد.

خبر خبر

کردستان به سبب داشتن منابع غنی آب و بارش 
های ساالنه 2 برابر میانگین کشوری یکی از استان 
های مستعد کشت گندم است و این استان را به 
سرزمین خوشه های طالیی گندم تبدیل کرده 
است. از قدیم االیام در بین کردستانی ها گندم از 
ارزش و احترام خاصی برخوردار بوده و مردم این 
دیار گندم را برکت مزرعه می دانند و در حتی در 
قدیم رسم بود که کشاورزان هر سال قسمتی از 
گندم تولیدی خود را برای سال آینده درون چاله 

های مخصوصی نگه می داشتند.
امروزه هم گندم به عنوان یک محصول مهم و 
بیشتر از سایر محصوالت کشاورزی مورد توجه 
کردستانی ها بوده و هر سال بخش زیادی از مزارع 

استان به کشت آن اختصاص پیدا می کند.
کردستان با مساحت 2۹ هزار کیلومتر مربع دارای 
حجم بارشی معادل ۱3.2 میلیارد متر مکعب در 
سال )3.۱ درصد کل بارندگی کشور(، با داشتن 
زمین  هکتار  هزار  و ۱۱0  میلیون  یک  از  بیش 
قابل کشت مرغوب و مستعد یکی از قطب های 
تولید محصوالت کشاورزی به ویژه گندم در غرب 
کشور به شمار می رود.  کردستان در بُعد مساحت 
و زمین های زراعی قابل کشت جزو استان های 
میانی کشور بوده اما به سبب آب و هوای مناسب 
و بارش های متناسب با مراحل مختلف کشت و 
داشت گندم از لحاظ تولید این محصول در سطح 

کشور جایگاه بسیار مطلوبی دارد.
یکی دیگر از مشخص های مزارع گندم کردستان 
مرغوبیت خاک و استفاده از آب باران است که 
هزینه های داشت و تولید این محصول را به نسبت 

سایر مناطق کشور کاهش داده است.
کشاورزی  جهاد  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
کردستان گفت: این استان با تولید بیش از ۹۹0 
هزار تُن گندم در تولید این محصول در رده چهارم 
کشور و بعد از استان های خوزستان، گلستان و 
فارس قرار دارد. محمد فرید سپری گفت: در سال 
زراعی گذشته 856 هزار تُن گندم مازاد بر نیاز 
کشاورزان استان خریداری شده و قسمتی از آن 
در سیلوهای داخل استان و مابقی با اخذ مجوز 
به استان های دیگر منتقل شده است. وی اظهار 
کرد: میانگین برداشت گندم در مزارع دیم استان 

یک هزار و 5۷5 کیلوگرم در هکتار و در مزارع آبی 
پنج تن در هکتار بوده که در هر 2مورد میانگین 

کردستان از میانگین کشور بیشتر است.
به گفته وی در مزارع آبی استان ارقام پیشگام و 
بهمن و در مزارع دیم، ارقام سرداری و آذر 2 که 
از ارقام اصالح شده و سازگار به آب و هوای این 

منطقه است، کشت می شود.
وی اضافه کرد: در سال زراعی جاری نیز بیش از 
۷۷۱ هزار هکتار از اراضی استان به کشت پاییزه 
اختصاص یافته که 8۷ درصد آن به صورت دیم 
و ۱3 درصد دیگر به صورت آبی کشت شده است.

کشاورزی  جهاد  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
زراعی جاری ۷۹  اظهار کرد: در سال  کردستان 
گندم  بویژه  و  غالت  به  پاییزه  کشت  از  درصد 
اختصاص یافته و در مابقی اراضی حبوبات و علوفه 
کشت شده است. به گفته سپری امسال 80 هزار 
تُن بذر توسط کشاورزان استان مصرف شده که از 
این مقدار ۱6 هزار تُن بذر گواهی شده و مابقی نیز 

بذر بوجاری شده است.
کشاورزی  جهاد  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
کردستان گفت: هنگام بوجاری بذر، بذر علف های 
هرز، دانه های سن زده و ناسالم از بذر جداسازی 

شده و بذر برای کشت ضدعفونی می شود.
استان  بازرگانی  و خدمات  غله  مدیرکل شرکت 
کردستان هم گفت: انبارها و سیلوهای این استان 
تن  هزار   ٤00 استاندارد  سازی  ذخیره  ظرفیت 

محصوالت کشاورزی را دارد.
جمال صالحی افزود: این مقدار ذخیره سازی در 
انبار  چندین  و  استاندارد  و  مسقف  سیلوی   ۱3
و  دولتی  بخش   2 در  آرد  تولید  های  کارخانه 

خصوصی صورت می گیرد. 
به گفته وی از این مقدار، ۷8 هزار تُن در بخش 
دولتی و مابقی سیلوهای بخش خصوصی و تعاونی 

تا زمان مصرف ذخیره سازی می شود.
وی در خصوص تراکم سیلوهای ذخیره گندم در 
استان نیز گفت: سیلوی ۹0 هزار تنی در قروه، 
دواندره،  و  دهگالن  در  تنی  هزار  سلیوهای 82 
سیلوی ۷2 هزار تنی در سقز، 50 هزار تنی در 

بیجار و ۱6 هزار تنی در سنندج قرار دارند.
به گفته وی هر ساله بخشی از ظرفیت سیلوهای 

استان شامل 230 هزار تن به ذخیره گندم سال 
زمان  و  نیاز  مورد  آرد  تهیه  برای  و  قبل  های 
استراحت گندم تا تبدیل شدن به آرد اختصاص 
پیدا می کند.  وی اظهار کرد: گندم خریداری شده 
از کشاورزان باید 2 تا چهار ماه در انبارها نگهداری 
برای  گندم  استراحت  زمان  از طی  پس  و  شود 

تبدیل به آرد به آسیاب ها بارگیری شود. 
سازی  ذخیره  ظرفیت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
استان از میزان تولید محصوالت کشاورزی تولید 
شده استان کمتر است افزود: هر ساله بخشی از 
محصوالت گندم تولید شده به سایر استان های 

کشور فرستاده می شود.
وی ادامه داد: هر ساله عالوه بر انبارها و سیلوهای 
استاندارد با توجه به مشارکت و استقبال مردم از 
خرید تضمینی گندم، چندین انبار چادری و روباز 
برای ذخیره گندم کشاورزان پیش بینی شده است.
کشاورزی  بانک  بیمه  صندوق  خدمات  معاون 
کردستان گفت: کشاورزان استان با بیمه کردن 
۱5٤ هزار هکتار از مزارع گندم دیم خود بیش از 
22 درصد کل مزارع بیمه شده این محصول را در 

کشور به خود اختصاص داده اند.
زارعی  سال  در  افزود:  بوکانی  حریری  سلیمان 
جاری در مجموع ۷0٤ هزار هکتار از مزارع گندم 
دیم کشور تحت پوشش صندوق بیمه قرار گرفته 
و کشاورزان کردستان بیشترین سهم معادل 22 

درصد از این مقدار را به خود اختصاص دادند.
به گفته وی در بین شهرستان های استان نیز بیجار 
با 52 هزار هکتار، قروه با 32 هزار و دیواندره با 2٤ 

هزار هکتار در جایگاه های اول تا سوم قرار دارند.
وی اضافه کرد: بعد از کردستان، کشاورزان همدانی 

با بیمه کردن 8٤ هزار هکتار از مزارع گندم دیم در 
جایگاه دوم کشور قرار گرفتند.

وی اضافه کرد: صندوق بیمه محصوالت کشاورزی 
و  شده  تاسیس  کشاورزان  از  حمایت  هدف  با 
محصوالت کشاورزی را در برابر هر گونه خطری از 
جمله سرمازدگی و خشکسالی به 2 صورت عمومی 

و انفرادی بیمه می کند.
به گفته وی بیمه محصوالت کشاورزی در برابر 
حوادث طبیعی به منظور پیشگیری از خسارات 
احتمالی ضروری بوده و همه کشاورزان باید نسبت 

به بیمه محصوالت کشاورزی خود اقدام کنند.
کشت گندم در کردستان هر سال در اواخر شهریور 
و اوایل مهر شروع می شود و برداشت آن در اواخر 
خرداد و اوایل تیر سال بعد به 2 صورت مکانیزه و 

سنتی انجام می شود.
کردستان با داشتن بیش از یک میلیون و ۱۱0 
هزار هکتار زمین قابل کشت مرغوب و مستعد 
یکی از قطب های تولید محصوالت کشاورزی به 
ویژه گندم در غرب کشور به شمار می رود و بدون 
شک در صورت سرمایه گذاری بیشتر در زمینه 
تبدیل اراضی دیم به آبی این استان می تواند به 
یکی از قطب های اصلی تولید و صادرکننده انواع 

محصوالت کشاورزی از جمله گندم تبدیل شود.
به  کردستان  اراضی  درصد  تنها ۱0  اکنون  هم 
صورت آبی کشت می شود و این در حالی است که 
میانگین کشور آن در حدود ٤0 درصد بوده و در 
صورت رسیدن اراضی آبی استان به میانگین کشور 
بدون شک این استان می تواند سهم بیشتری در 
تولید خوشه های طالیی گندم در کشور داشته 

باشد.  

کردستان سرزمین خوشه های طالیی کشور

آگهي مزایده 

شهرداري سقز در نظر دارد با استناد ماده 5 و 13 آئین 
نامه مالي شهرداري ها و مجوز شوراي محترم اسالمي 

باب مغازه  الماس غرب، 10  باب مغازه مجتمع تجاري  شهر سقز نسبت واگذاري 10 
مغازه  بر خیابان،  دکتر خالدي  در خیابان  واقع  مغازه  باب  آهني، ۷  تجاري  مجتمع 
شماره 22 در طبقه دوم مجتمع تجاري مسافر، دو باب مغازه مجتمع تجاري وسماني 
به شماره 6 در همکف کوچه خانقاه و 12 در همکف کوچه شیخي و مغازه شماره 20 از 
مجتمع تجاري خانه مد بصورت ملکي و سرقفلي اقدام نماید. لذا بدینوسیله به اطالع 
عموم متقاضیان مي رساند جهت دریافت فیش 10 درصد سپرده و فرم و پاکت و اطالع 

از شرایط شرکت در مزایده به واحد مستغالت شهرداري مرکزي مراجعه نمایند.
الف( هزینه چاپ آگهي به عهده برنده مزایده خواهد بود.

ب( شهرداري در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و متقاضیان بایستي قیمت ثابت 
و مشخص در پیشنهادات خود قید نمایند، لذا به پیشنهادات درصدي و یا باال ترین 

قیمت هاي مبهم و نامشخص ترتیب اثر نداده و آن را باطل و مخدوش اعالم میدارد.
پ( هرگاه برنده اول تا سوم در موعد مقرر نسبت به عقد قرار داد اقدام ننمایند سپرده 
آنان به استناد ماده 8 آئین نامه مالي شهرداري ها به ترتیب به نفع شهرداري ضبط 

 ضیاءالدین نعمانی - شهردار سقزخواهد شد.

آگهی مفقودی
کارت سبز خودرو سواری پراید به شماره شهربانی ایران ۷2-۷٤۹ق38 و شماره 
موتور 2838065 و شماره شاسی S ۱٤۱2288۹٤3۱3۱ مفقود، فاقد اعتبار است.
بهشهر

دادنامه
شاکی : خانم مهر انگیز نجفی فرزند  میرزا علی به نشانی سلطان آباد- ۱2 متری 
سجاد- ک ایوب بهاری- پ 83  متهم: آقای علی اسدی فرزند کتاب اله به نشانی 

) مجهول المکان (  اتهام: ترک انفاق 
کیفر  مطابق  که  انفاق  ترک  بر  مبنی  اسدی  علی  اتهام  در خصوص  دادگاه:  رای 
خواست شماره 25۹6-۹5/۷/2٤ دادستان عمومی و انقالب بهارستان تحت تعقیب 
قرار گرفته است با توجه به شکایت شاکی مهرانگیز نجفی گواهی گواهان- تحقیقات 
محلی مورخ ۹5/3/۱۱ بزه انتسابی به ایشان محرز و مسلم است لذا دادگاه نامبرده 
را مطابق ماده 53 قانون حمایت خانواده به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه 
از  پس  روز  بیست  مهلت  ظرف  و  غیابی  شده  صادر  رای  کند  می  محکوم  شش 
ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در 

دادگاههای تجدید نظر استان تهران خواهد بود. م/الف 2۷06    
موسوی- دادرس علی البدل محاکم کیفری دادگستری بهارستان 

دادنامه
شاکی: خانم جمیله باقر زاده فرزند علی اکبر به نشانی همدان شهرک مدنی فاز 3 

فلکه کوثر آپارتمان میالد بلوک ۷ واحد 6 
متهم : آقای حمید تاج آبادی فرزند جواد به نشانی مجهول المکان 

اتهام ها: تحصیل مال مسروقه  
رای دادگاه

در خصوص اتهام حمید تاج آبادی فرزند جواد دایر بر تحصیل یک دستگاه گوشی 
تلفن همراه مدل هوواوی آ سند جی 6۱0 که به سرقت رفته است موضوع کیفر 
خواست غیابی شماره 8۷٤- ۹5/۷/6 دادستان عمومی و انقالب بهارستان با توجه 
از شرکت  آمده  به عمل  استعالم   – اکبر  قرزند علی  زاده  باقر  به شکایت جمیله 
مخابرات استان همدان که براساس آن سیم کارت متهم در گوشی تلفن موصوف 
دادگاه  نتیجه  در  است  و مسلم  ایشان محرز  به  انتسابی  بزه  لذا  است  بوده  فعال 
نامبرده را طبق ماده 622 قانون مجازات اسالمی ) کتاب تعزیرات ( به تحمل شش 
قانون مجازات  ماده 2۱5  تعزیری طبق  پنجاه ضربه شالق  و  تعزیری  ماه حبس 
اسالمی به رد گوشی تلفن مزبور به مال باخته  به مال باخته مزبور صادر و اعالم 
می کند رای صادر شده غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید 

نظر استان تهران خواهد بود.م/الف 2۷0٤
موسوی- داد رس علی البدل محاکم کیفری دادگستری بهارستان  

آگهی حصروراثت

اقای محمدامین شریف زاده دارای شناسنامه شماره ۱2۱۷ به شرح دادخواست 
به کالسه ۹506٤٤ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمد شریف زاده به شناسنامه 6۱2 در تاریخ ۹5/6/۱2 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به:
 ۱- محمدامین شریف زاده فرزند محمد به ش ش ۱2۱۷ و ت ت ۱35۱/۱/2 
پسر متوفی 2- محمدسعید شریف زاده فرزند محمد به ش ش ۱3۷٤ و ت ت 
۱356/۱2/2 پسر متوفی 3- محمدرئوف شریف زاده فرزند محمد به ش ش ۱550 
و ت ت ۱35۹/۱2/۱0 پسر متوفی ٤- محمدغریب شریف زاده به ش ش 25 و ت 

ت ۱363/5/۱0 پسر متوفی
 5- فیروزه جلیلی فرزند محمد به ش ش 32۱ و ت ت ۱323/۱2/6 همسر متوفی
 6- کلثوم شریف زاده فرزند محمد به ش ش ۱058 و ت ت ۱3٤3/6/۱ دختر 

متوفی
 ۷- محبوبه شریف زاده فرزند محمد به ش ش ۱۱۱3 و ت ت ۱3٤8/8/٤ دختر 

متوفی
 8- مستوره شریف زاده فرزند محمد به ش ش ۱3٤5 و ت ت ۱350/۱2/5 دختر 
 ۱366/۱/۱ ت  ت  و   ۱28 به ش ش  محمد  فرزند  زاده  شریف  ۹_عالله  متوفی 

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. 
2۳8۳/م الف - رئیس شعبه 7 شورای حل اختالف سقز عبدی

دادنامه
شکات : ۱. آقای شاهپور قلی پور فرزند جمشید به نشانی سلطان آباد- 30 متری 

فشار قوی  ۱0 متری پ 5 سهند 3 پ ۱06
2. آقای جمشید قلی پور فرزند اسالم به نشانی سلطان آباد- 30 متری فشار قوی  

۱0 متری 5 سهند 3 پ ۱06
متهمین : ۱. آقای محمد صادقی 2. آقای دوستان صادقی 3. آقای پسر صادقی 

همگی به نشانی با هدایت شاکی 
اتهام: ضرب و جرح عمدی با چاقو و حمله دسته جمعی 

رای دادگاه
در خصوص شکایت آقای شاهپور قلی پور و جمشید قلی پور علیه آقای محمد 
صادقی و برادر و پدر و دوستان ایشان دائر بر ایراد صدمه بدنی عمدی نظر به اینکه 
پس از صدور قرار منع تعقیب از سوی دادسرا و اعتراض شکات به قرار صادره و 
 ۹5/۹/6 تاریخ  به  شکات  عمدی،  بدنی  صدمه  ایراد  در خصوص  فقط  قرار  نقض 
رضایت بدون قید و شرط خود را نزد دادیار محترم دادسرا اعالم نموده اند دادگاه 
آئین  قانون  بند ب ماده ۱3  به  انتسابی مستندا  بزه  بودن  قابل گذشت  به لحاظ 
دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعالم میدارد. رای صادره ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می 

باشد. م/الف 2۷02 
احمد فتحی رئیس شعبه 1۰4 جزائی ) کیفری 2 ( دادگستری شهرستان بهارستان 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی به خوانده 

کالسه پرونده  ۹50۹۹8۱6۱5٤00۱۹۹
وقت رسیدگی -۹6/2/3 ساعت ۱۷:30  

خواهان –  بانک قوامین 
خواندگان – بهرام یادگاری فرزند احمد-پیام یادگاری فرزند بهرام 

خواسته –مطالبه وجه  -تامین خواسته 
حل  شورای   33 شماره  مجتمع  به  فوق  بخواسته  دادخواستی  خواهان 
کالسه  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  تقدیم  تهران  استان  دادگستری  اختالف 
۹50۹۹8۱6۱5٤00۱۹۹ثبت گردیده بنا به درخواست خواهان و مجهول المکان 
بودن خوانده وفق ماده ۷3 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی در امور مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج گردد تا خوانده 
ظرف یک ما ه از تاریخ انتشار آگهی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و آدرس خود را اعالم نموده اند و اال نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم ابالغ شده تلقی و شورا غیابا اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود. 
 11۰/146251   مدیر دفتر شعبه  6154 دادگاه  حقوقی تهران 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی به خوانده 

کالسه پرونده  ۹50۹۹8۱6۱5٤00۱۹5
وقت رسیدگی -۹6/2/3 ساعت ۱۷  

خواهان –  بانک قوامین 
خواندگان – بهرام یادگاری فرزند احمد-بابک تختی فرزند احمد 

خواسته –مطالبه وجه  -تامین خواسته 
حل  شورای   33 شماره  مجتمع  به  فوق  بخواسته  دادخواستی  خواهان 
کالسه  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  تقدیم  تهران  استان  دادگستری  اختالف 
۹50۹۹8۱6۱5٤00۱۹5 ثبت گردیده بنا به درخواست خواهان و مجهول المکان 
بودن خوانده وفق ماده ۷3 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی در امور مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج گردد تا خوانده 
ظرف یک ما ه از تاریخ انتشار آگهی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و آدرس خود را اعالم نموده اند و اال نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم ابالغ شده تلقی و شورا غیابا اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود. 
 11۰/14624۹   مدیر دفتر شعبه 6154  دادگاه  حقوقی تهران 

دادنامه
پرونده کالسه ۹50۹۹80۹٤٤۷00606 شعبه 308 مجتمع شماره هفت شورای 

حل اختالف شهر تهران دادنامه شماره ۹50۹۹۷0۹٤٤۷00۷۹8
خواهان-حمید حاصلی فرد 

خوانده-علی نقی اعرابی 
خواسته-مطالبه طلب

تقدیم  باال  خوانده  طرفیت  به  فوق  خواسته  به  دادخواستی  –خواهان  گردشکار 
داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی 
در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به 
محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به صدور رای می نماید 
رای شورا –در خصوص دعوی خواهان حمید حاصلی فرد بطرفیت خوانده علی نقی 
اعرابی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 200000000 ریال با عنایت به مدارک و 
مستندات رسید عادی و شهود و سوگند خواهان ارائه شده از سوی خواهان و اینکه 
خوانده با ابالغ قانونی د ر وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و ضمن دفاع 
از خود الیحه ای مبنی بر برائت ذمه خویش به شعبه ارائه ننموده است لذا مستندا 
به ماده ۱۹8-5۱۹-522 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱3۷۹ دعوی مطروحه 
را وارد و ثابت تشخیص داده شده و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
200000000 ریال بانضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تاریخ 
رای صادره  مینماید  اعالم  و  خواهان صادر  در حق  دادخواست ۹5/8/2۹  تقدیم 
غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شعبه 308 شورای 

حل اختالف منطقه ۷ تهران میباشد.
11۰/146255   قاضی شورای حل اختالف منطقه 7 تهران 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی به خوانده 

کالسه پرونده  6۱52/220/۹5
وقت رسیدگی -  ۹6/۱/2۷ ساعت ۱5
خواهان –  تعاون یاعتبار ثامن االئمه 

خواندگان – ابوالفضل خانقشالقی 
خواسته –مطالبه وجه  

اختالف  حل  شورای   33 شماره  مجتمع  به  فوق  بخواسته  دادخواستی  خواهان 
دادگستری استان تهران تقدیم که به این شعبه ارجاع و به کالسه 6۱52/220/۹5 
ثبت گردیده بنا به درخواست خواهان و مجهول المکان بودن خوانده وفق ماده ۷3 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج گردد تا خوانده ظرف یک ما ه از تاریخ انتشار 
آگهی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و آدرس 
خود را اعالم نموده اند و اال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ابالغ شده تلقی و شورا 

غیابا اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود. 
 11۰/146254   مدیر دفتر شعبه  6152 دادگاه  حقوقی تهران 

کهگیلویه  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
بویراحمد گفت: فاز دوم تولید در تنها سرمایه گذاری خارجی 
در استان که مهندس نعمت زاده وعده بهره برداری از آن را 
در سفر مردادماه کاروان تدبیر و امید به کهگیلویه و بویراحمد 
تا پایان سال داده بود روز شنبه و با حضور معاون اول رئیس 
رئیس  زارعی  حاج  تجارت،  و  معدن  وزیر صنعت،  و  جمهور 
مجمع نمایندگان استان و عضو کمیسیون صنایع و معادن 

مجلس، مدیران ارشد استانی و همچنین مجمع نمایندگان 
استان افتتاح خواهد شد.

داریوش دیودیده در جمع خبرنگاران افزود: فاز دوم این کارخانه 
اتمام رسیده  با تالش های شبانه روزی مدیران مجموعه به 
و  به کهگیلویه  رئیس جمهور  اول  معاون  با سفر  و همزمان 

بویراحمد رسماً استارت خواهد خورد.
 رئیس صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد ظرفیت 

تولید روزانه کارخانه سیمان مارگون )هالل خاورمیانه( را 
حدود سه هزار و 300 و ظرفیت ساالنه آن را نیز افزون بر 

یک میلیون تن اعالم کرد.
افتتاح فاز دوم تولید در سیمان مارگون و بازدید از کارخانه 
طبیعت زنده )سینره( از برنامه های ویژه سفر معاون اول    
استان  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  و  جمهور  رئیس 

خواهد بود.

 مرحله اول نوبت اول

 24۳1/م الف

 افتتاح فاز دوم تولید کارخانه سیمان مارگون کهگیلویه و بویراحمد
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تمایل شرکت های خارجی 
برای تعامل با شرکت ملی نفت کش

مدیر بیمه های شرکت ملی نفت کش با بیان این که در زمان تحریم 
کنند،  صحبت  تلفنی  ایران  با  نمی کردند  جرات  تجاری  طرف های 
گفت: بعد از برجام بیش از صدها شرکت خارجی تمایل و آمادگی 

خود را برای تعامل با شرکت ملی نفت کش اعالم کردند.
فرهبد با بیان این که شرکت ملی نفت کش به عنوان یکی از بزرگ ترین 
این  اظهار کرد:  فعالیت می کنند،  نفتی  مواد  شرکت های حمل ونقل 
شرکت با بیش از 60 سال سابقه یکی از نخستین شرکت هایی بود که 

مورد تحریم قرار گرفت.
تحریم  نخستین  گفت:  ایران،  علیه  تحریم ها  روند  به  اشاره  با  وی 
از آن تحریم های مختلفی در  اعمال شد و پس  اول جوالی 20۱0 
انتقال  اکتبر 20۱0 که محدودیت  از جمله 2۷  متفاوتی  تاریخ های 
نفت کش  ملی  اسم شرکت  اکتبر 20۱2  گرفت. ۱5  بیمه صورت  و 
در لیست تحریم  اتحادیه اروپا قرار گرفت. دوم ژانویه 20۱3 تحریم 
سنگین تری بر ارائه ی کاال و خدمات اعمال شد، ۱5 ژانویه 20۱3 و 
غیره از جمله تحریم هایی بود که علیه شرکت ملی نفت کش اعمال 

شد.
مدیر بیمه های شرکت ملی نفت کش با اشاره به نهایی شدن برجام، 
اظهار کرد: نقش شرکت ملی نفت کش در اقتصاد مقاومتی به وضوح 
دیده می شود و این شرکت در زمان های مختلف چه در زمان جنگ 
و چه در زمان تحریم بازوی اقتصادی کشور بود. در زمان تحریم ها 
برای صادرات نفت کشتی نداشتیم و مجبور بودیم نفت را با قیمت 

پایین تر بفروشیم.
فرهبد در مورد نتایج برجام برای عملکرد شرکت ملی نفت کش، ادامه 
داد: زمانی بود که طرف تجاری جرات نمی کرد تلفنی با ما صحبت 
کند اما با توجه به این که اجرایی شدن برجام مصادف شد با مراسم 
شصت سالگی شرکت ملی نفت کش بیش از صدها شرکت خارجی 

آمادگی خود را برای تعامل با این شرکت  اعالم کردند.
به  شرکت  ناوگان  بازگشت  ناوگان،  بیمه  موانع  رفع  داد:  ادامه  وی 
انجمن  از  بین المللی  رتبه بندی  و  کالس  اخذ  اروپایی،  بازارهای 
بین المللی سازمان های رده بندی، استفاده از پرچم مناسب و تسهیل 
دستاوردهای  جمله  از  غیره  و  بین الملل  سطح  در  ناوگان  تردد  در 

پسابرجام برای شرکت ملی نفت کش است.

الزام دولت به توسعه سرمایه گذاری
 در نیروگاه های برق هسته ای

 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، دولت را نسبت به توسعه سرمایه 

گذاری در نیروگاه های برق هسته ای در سال آینده مکلف کردند. 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی صبح دیروز و در 
ادامه بررسی بندهای هزینه ای الیحه بودجه ۱3۹6 کل کشور، دولت 
نیروگاه های برق حرارتی و هسته ای در سال  به توسعه  را موظف 

آینده کردند.
بر اساس بند الف تبصره ۱5 الیحه بودجه سال آینده »شرکت های 
تولید نیروی برق حرارتی و شرکت های برق منطقه ای مکلفند، منابع 
تعیین شده در بودجه مصوب ساالنه خود را به ترتیب به شرکت های 
مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و هسته ای و شرکت توانیر 
بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه های حرارتی و 

هسته ای و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.
وجوه  تمام  موظفند  آبی  های  نیروگاه  برق  فروشنده  های  شرکت 
برای  تولید  های  هزینه  وضع  از  پس  را  خود  برق  فروش  از  حاصل 

سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه های برقآبی به مصرف برسانند.«
همچنین بر اساس بند ب این تبصره »نقل و انتقال اموال و دارایی ها 
و قراردادهای به شرط تملیک شرکت مادر تخصصی توانیر به شرکت 
سهام  سود  و  مالیات  گونه  هر  پرداخت  از  برق،  نیروی  توزیع  های 
ابرازی معاف است.«این تبصره با ۱۱٤ رای موافق، 28 رای مخالف و 
سه رای ممتنع از مجموع ۱۹6 نماینده حاضر در صحن به تصویب 
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  بروجردی  رسید.عالءالدین 
خارجی مجلس هنگام بررسی این تبصره با ارائه پیشنهاد اضافه شدن 
نیروگاه های برق هسته ای به حکم این تبصره برای سرمایه گذاری، 
اظهار داشت: در طول سال های گذشته مصوبه ای داشتیم که 20 
هزار مگاوات برق هسته ای تولید شود که به دلیل شرایط سیاسی و 

عدم همکاری کشورها این موضوع عمال معطل مانده بود.
نیروگاه  برای دو  وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که روس ها 
هزار مگاواتی کلنگ زنی کرده اند زمینه برای تحقق مصوبه مجلس 
آماده است و بر همین مبنا، این پیشنهاد در بند الف تبصره ۱5 ارائه 
می شود.بروجردی گفت: تولید برق جزو وظایف وزارت نیرو است و 
چون سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه ها مطرح شده مناسب است 
زمینه  تا  شوند  اضافه  حرارتی  کنار  در  نیز  ای  هسته  های  نیروگاه 
تحقق مصوبات قبلی مجلس برای تولید انرژی پاک که آلودگی زیست 

محیطی ندارد، فراهم شود. 

افزایش میزان صادرات نفتی ایران 
بعد از لغو تحریم ها

در کشتیرانی،  حوزه  در  ولیو«  »وسلز  انگلیسی  تحقیقاتی   موسسه 
 تازه ترین گزارش خود عنوان کرد که به دنبال لغو تحریم های بین 
المللی علیه ایران در اوایل سال 20۱6 میالدی، میزان صادرات نفتی 
ایران 2 برابر شده است.»وسلز ولیو« در این گزارش که روز جمعه 
طی  جنوبی  کره  و  ژاپن  چین،  کشورهای  کرد  عنوان  شد،  منتشر 
ایران  از  را  نفت  میزان خرید  بیشترین  ترتیب  به  گذشته  پنج سال 

داشته اند.
بالغ بر ۱05  ایران در سال گذشته میالدی  افزاید،  این گزارش می 
محموله نفتی به چین، 85 محموله به هند و 58 محموله به امارات 

متحده عربی حمل کرده است.
گزارش یاد شده افزود: در این میان فرانسه، ایتالیا، یونان و اسپانیا نیز 
با ظهور بازارهای جدید برای نفت ایران به صف خریداران محصوالت 
ولیو« در سال گذشته  بر گزارش »وسلز  اند.بنا  پیوسته  ایران  نفتی 
میالدی، 2۱ محموله نفتی به فرانسه، ۱5 محموله ایتالیا، ۱٤ محموله 

به یونان و ۱3 محموله به اسپانیا حمل شده است. 
»وسلز ولیو« همچنین عنوان کرد به رغم دستورالعمل اخیر »اوپک« 
اما  کننده،  تولید  کشورهای  سوی  از  نفت  تولید  کاهش  بر  مبنی 
تولید نفت خام ایران در ماه ژانویه به میزان 50 هزار بشکه در روز 
گزارش  این  در  همچنین  انگلیسی،  موسسه  کرد.این  پیدا  افزایش 
ایران  در  نفتکش  المللی  بین  های  شرکت  فعالیت  سرگیری  از  به 
 اشاره و عنوان کرد: داده های آماری نشان می دهد، میزان فعالیت 
 شرکت هایی که در سال 20۱5 میالدی، محصوالت نفتی ایران را حمل

 می کردند، پس از لغو تحریم ها خیلی متفاوت است.
ایران  نفتکش  ملی  شرکت  توانمندی  بر  حال  این  با  گزارش  این 
تاکید و افزود: جای تعجب نیست که شرکت نفت کش ایران از لحاظ 
تاریخی یکی از بزرگ ترین شرکت های نفتش جهان به شمار می رود. 
های  محدود شرکت  دامنه  ها،  تحریم  لغو  با  موسسه،  این  گفته  به 
یافته  گسترش  بودند،  ایران  نفت  حمل  به  مجاز  که  ای  کشتیرانی 
است و اکنون شرکت های ملی نفتکش ایران، دیناکوم، دلتا تانکرز، 
پولمبروس، کوسکو و شرکت های دیگر نفت ایران را حمل می کنند.
»وسلز ولیو« در پایان تصریح کرد که افزایش تولید و صادرات نفتی 
بازار  از  توجهی  قابل  ایران سهم  تا  است  به خارج سبب شده  ایران 

نفت را تصاحب کند.

توقف کاهش تولید نفت
 صدر روسیه

جهان انرژی شاهد تحوالت گوناگونی مانند توقف 
روند کاهش تولید نفت در روسیه، افزایش تولید نفت 
عراق در ماه فوریه، جایگزینی تاکسی های برقی به 
جای تاکسی های گازسوز در چین و خروج شل 
از پروژه ماسه های نفتی در کانادا بود.پایگاه خبری 
اویل پرایس آمریکا اعالم کرد، بر اساس اطالعات 
منتشر شده توسط روسیه، مسکو همچنان تنها یک 
سوم آنچه در ماه نوامبر 20۱6)آذر-دی( با سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( به توافق رسیده 
بود، از سطح تولید خود می کاهد. آمار وزارت انرژی 
روسیه که پنجشنبه گذشته منتشر شد، نشان می 
دهد، میانگین تولید نفت این کشور در ماه فوریه 
20۱۷)بهمن-اسفند( روزانه ۱۱میلیون و ۱۱0 هزار 
بشکه در روز بوده است که فقط ۱00 هزار بشکه 
در روز کمتر از سطحی است که این کشور کاهش 

تولید را از آن شروع کرد.
روسیه بر اساس توافق دهم دسامبر 20۱6)20 آذر( 
با اوپک متعهد شده بود از ابتدای ژانویه امسال )۱2 
دی ماه( به مدت 6 ماه روزانه به طور متوسط 300 

هزار بشکه از تولید خود را کاهش دهد.
این کشور در ماه ژانویه 20۱۷)دی-بهمن( ۱۱۷ 

هزار بشکه در روز از تولید خود کاهش داده بود. 

تولید نفت عراق
 در ماه فوریه افزایش یافت

پایگاه خبری اویل پرایس آمریکا همچنین اعالم 
کرد، با وجود تعهد کاهش تولید اوپک که عراق نیز 
متعهد به اجرای آن است، صادرات نفت این کشوردر 
ماه فوریه با یک درصد افزایش نسبت به ماه ژانویه به 

سه میلیون و 850 هزار بشکه در روز رسید. 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( در تاریخ 
30 نوامبر )۱0 آذر( موافقت کرد از ابتدای ماه ژانویه 
به مدت 6 ماه تولید خود را به طور میانگین روزانه 
یک میلیون و 200 هزار بشکه در روز کاهش دهد.

افزایش 66 درصدی هزینه تولید 
شرکت های بزرگ نفتی جهان 

 
کرد، اعالم  آمریکا  پرایس  اویل  خبری   پایگاه 
 شرکت های بزرگ نفتی جهان درآمد کمتری 
کرده  ثبت   20۱6 سال  چهارم  ماهه  سه  برای 
خوشبین  آینده  به  آنها  از  بسیاری  اما  اند، 
 هستند.سقوط قیمت های نفت در سال 20۱٤ 
به  وادار  را  جهان  نفتی  بزرگ  های  شرکت 
چون  هایی  سیاست  اجرای  با  هزینه  کاهش 
تعدیل نیروی کار، به تعویق انداختن پروژه ها و 
افزایش کارایی کرد. این اقدام ها کمک کرد تا 
نقطه سر به سر هزینه و درآمد را کاهش دهند. 
نتیجه این اقدام ها می تواند چشم انداز مثبتی 
نخستین  برای  تولید  های  هزینه  کاهش  برای 
کاهش  این  باشد.اما  اخیر  سال  جند  در  بار 
 هزینه برای نفت شیل اتفاق افتاده و بسیاری از 
غول های نفتی بخش بزرگی از نفت خود را از 
پروژه های بلندمدت تر آب های عمیق به دست 
می آورند.بر اساس تحقیقات جدید، بسیاری از 
استخراج یک بشکه  برای  این شرکت ها هنوز 
هزینه   20۱۱ سال  از  بیش  درصد   66 نفت، 

صرف می کنند. 

نفت به مرز 56 دالر رسید 

معامالت  پایان  در  برنت  نفت  بشکه  هر  قیمت 
درصد   ۱.5 معادل  سنت،   82 با  جمعه  روز 

افزایش به 55 دالر و ۹0 سنت رسید. 
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، در حالی که 
تضعیف ارزش دالر موجب تشویق خریداران به 
خرید نفت شده، قیمت نفت روز جمعه افزایش 
یافت، اما پس از آنکه آمارهای تولید نفت روسیه 
نشان داد که این کشور تبعیت ضعیفی از توافق 
رویکرد  گذاران  سرمایه  داشته،  تولید  کاهش 

محتاطانه خود را تداوم بخشیدند.
نفت  بشکه  هر  قیمت  گزارش،  این  اساس  بر 
برنت در پایان معامالت روز جمعه با 82 سنت، 
 ۹0 و  دالر   55 به  افزایش  درصد   ۱.5 معادل 
سنت رسید و بخشی از کاهش قیمت های روز 
پنجشنبه را جبران کرد. قیمت نفت خام آمریکا 
۷2 سنت  با  روزجمعه   معامالت  پایان  در  نیز 
معادل ۱.٤ درصد رشد به 53 دالر و 33 سنت 

رسید.
تاکنون  سال  ابتدای  از  نفتی  شاخص  دو  هر 
اند.  نبوده  شاهد  را  چندانی  قیمت  نوسان 
آمریکا  نفت خام  برای  ثبت شده  رقم  باالترین 
سنت   2٤ و  دالر   55 میالدی  جاری  سال  در 
بوده، در حال که پایین ترین رقم آن 50 دالر 
و ۷۱ سنت بوده است.دیروز ارزش دالر پس از 
آمریکا،  رزرو  فدرال  رئیس  یلن،  سخنان جانت 
به رشد  این  و  یافت  اندکی کاهش  ارزش دالر 
آمریکا  دالر  شاخص  کرد.  کمک  نفت  قیمت 
بود. مواجه  کاهش  درصد   0.۷ با  جمعه   روز 
برای  آمریکایی  نفتی  حفاری  های  شرکت 
خود  سکوهای  تعداد  متوالی  هفته  هفتمین 
موسسه  آمارهای  اساس  بر  دادند.  افزایش  را 
بیکر هاگز، تعداد سکوها در این هفته ۷ مورد 
افزایش یافته و مجموعا به 60۹ سکو رسیده که 
باالترین رقم از اکتبر 20۱5 تاکنون بوده است.

این  در  نفت  بازار  تحلیلگر  اوزکان،  چسارپ 
تا  بهره  نرخ  افزایش  »موضوع  گفت:  باره 
ارزش  روی  قبال  را  خود  تاثیر  زیادی  حد 
نفت  اینکه  به  توجه  است.«با  گذاشته  دالر 
معامله  دالر  به  المللی  بین  بازارهای   در 
گرانتر  موجب  دالر  ارزش  کاهش   ، شود  می 

شدن قیمت نفت می شود.
اما نگرانی ها از عدم کاهش تولید نفت روسیه 
افزایش  ها  قیمت  تا  شد  موجب  فوریه  ماه  در 

بیشتری را شاهد نباشد.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

معاون وزیر نفت از آغاز صادرات گاز به بصره 
عراق از سال آینده خبر داد و گفت: در خصوص 
عمل  مقتدرانه  بسیار  ترکمنستان  گاز  قطع 
رسیده  ای  اندازه  به  ما  گاز  تولید  زیرا  کردیم 
بود که توانستیم از موضع قدرت صحبت کنیم. 
گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل  عراقی  حمیدرضا 
ایران اظهار داشت: در دوران تحریم، کشتی ها 
به علت تحریم و مشکالت بیمه ای امکان ورود 
هزینه  بنابراین  و  نداشتند  را  کشور  بنادر  به 
صادرات باال می رفت اما اکنون اینگونه نیست.
افزایش  با  حاضر  حال  در  افزود:   وی 
در  ما  گاز  تولید  گرفته،  صورت  های  ظرفیت 
امکان  که  شده  نزدیک  قطر  به  جنوبی  پارس 
دارد تا پایان امسال از تولید قطر نیز فراتر برود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه 
به صورت  نفت  تولید  میزان  نبود  برجام  »اگر 
سوال  گفت:  یافت«،  می  توجهی  قابل  کاهش 
نفت کاهش  میزان صادرات  اگر  که  است  این 
می یافت آیا نرخ ارز به همین میزان فعلی بود 

یا بسیار باالتر می رفت؟
نفت  صادرات  افزایش  علت  به  داد:  ادامه  وی 

پس از اجرای برجام و افزایش درآمدها، نرخ ارز 
تثبیت شد و بدین ترتیب امکان اجرای طرح ها 

در شرایط با ثبات فراهم شد.
معاون وزیر نفت از  آغاز صادرات گاز به بصره 
عراق از سال آینده خبر داد و گفت: در خصوص 
عمل  مقتدرانه  بسیار  ترکمنستان  گاز  قطع 

رسیده  ای  اندازه  به  ما  گاز  تولید  زیرا  کردیم 
بود که توانستیم از موضع قدرت صحبت کنیم.

باشد  داشته  استقالل  که  کشوری  افزود:   وی 
زورگویی  و  خواهی  باج  مقابل  در  تواند  می 
کردند  قطع  را  ما  به  گاز  تحویل  آنها  بایستد؛ 

اما اتفاقی نیفتاد.

حسن  اصل  اساس  بر   « اینکه  بیان  با  عراقی 
ادامه  را  کشور  این  گاز  سوآپ  همجواری 
ترکمنستان   86 سال  در  گفت:  داده ایم«، 
صادرات گاز به ایران را متوقف کرد اما به دلیل 
زیاده  شدیم  ناچار  نبود،  کافی  ما  تولید  اینکه 
خواهی آنها برای افزایش ۹ برابری قیمت گاز 
را بپذیریم؛ اما امسال، با توجه به افزایش تولید 
بر  و  نپذیرفتیم  را  آنها  پیشنهادی  قیمت  گاز، 

مواضع خود ایستادگی کردیم.
مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: 
از  روستا  و 608  هزار  پنج  و  امسال ٤8 شهر 
اکنون،  و  شدند  برخوردار  طبیعی  گاز  نعمت 
ساالنه ۱3.6 میلیارد دالر ارزش جایگزینی گاز 

با سوخت مایع در نیروگاه هاست.
 ۹3 »اکنون  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر  معاون 
مربوط  ها  نیروگاه  در  سوخت  مصرف  درصد 
جویی  صرفه  ارزش  گفت:  است«،  گاز  به 
که  بودجه  قانون  )ق(  بند  اجرای  از  ناشی 
گاز  با  مایع  سوخت  جایگزینی  به  مربوط 
2 میلیارد و ٤80 میلیون دالر  است، ساالنه 

برآورد می شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خبر داد:

آغاز صادرات گاز به عراق در سال ۹۶

ایران در ۱0 ماه نخست امسال به طور میانگین 
صادر  نفتی  فرآورده  بشکه  هزار   ٤50 روزانه 
کننده  وارد   ۹2 سال  در  که  درحالی  کرد؛ 

فرآورده های نفتی بود. 
مدیرعامل  کاظمی،  عباس  شانا،  گزارش  به 
های  فرآورده  پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت 
نفتی ایران گفت: صادرات فرآورده های نفتی در 
سه ماه تابستان امسال روزانه 600 هزار بشکه 
صادرات  آینده  سال  است  قرار  و  است  بوده 
فرآورده به 800 هزار بشکه در روز برسد.وی 
شرکت های  با  توافق ها  و  تفاهم نامه ها  امضای 
پاالیشی،  پروژه های  اجرای  برای  المللی  بین 
تامین  نفتی،  های  فرآورده  انواع  صادرات 
کاتالیست و تسهیل گشایش نقل و انتقال پول 
برای تامین مالی و افتتاح پروژه ها را از اصلی 
ترین دستاوردهای برجام عنوان کرد.مدیرعامل 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
مازوت  میزان  باید  قانون  این که طبق  بیان  با 
تولید پاالیشگاه ها به کمتر از ۱0 درصد برسد 

افزود: در این زمینه نیازمند ۱٤ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری هستیم که سه میلیارد دالر آن 
در قالب توسعه فاز دوم پاالیشگاه آبادان انجام 

شده است.
رسانی  اطالع  برای  باید  کرد:  تاکید  کاظمی 
دستاوردهای  از  مردم  کردن  مطلع  و  شفاف 
و  نقل  مانند  مشکالتی  کرد.وی  تالش  دولت 
برابر  به چند  کاال  و خرید  کاال  و  پول  انتقال 
قیمت اصلی را از موارد گریبانگیر این شرکت 
برخی  افزود:  و  کرد  عنوان  تحریم  دوران  در 
می گویند مدیران دولتی چه می کنند، درحالی 
که جابجایی پول در دوران تحریم ریسک که 
پیشرفت  به  اشاره  با  بود.وی  قمار  حد  در  نه 
کارها در پسابرجام، ادامه داد: امروز با توسعه 
صادرات فرآورده های نفتی جلوگیری از خام 
نیز به طور جدی در دستور کار قرار  فروشی 
گرفته است.به گفته معاون وزیر نفت، با برنامه 
های اصالحی در پاالیشگاه ها استانداردهای ما 
به استانداردهای جدید دنیا نزدیک شده است.

ایران امسال به باشگاه صادرکنندگان پایدار 
فرآورده های نفتی پیوست

وزیر  بازرگانی  و  الملل  بین  امور  معاون 
با نفتی  تفاهمنامه   25 تاکنون  گفت:   نفت 
از  که  شده  امضا  المللی  بین  های  شرکت   
خردادماه سال آتی تبدیل آنها به قرارداد آغاز 
می شود.امیرحسین زمانی نیا افزود: مسئول 
کرده  اعالم  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست 
است که دولت جدید آمریکا توافقات برجام 
را رعایت می کند بنابراین مشکل عمده ای 

در بخش نفت و گاز نخواهیم داشت.
بیان  نیز  نفت  صادرات  میزان  درباره  وی 
داشت: میزان صادرات نفت و میعانات گازی 
بشکه  هزار   630 و  میلیون   2 از  بیش  به 
الملل  بین  یابد.معاون  می  افزایش  روز  در 
وزیر نفت با بیان اینکه در فضای ایجاد شده 
برابر   2 ایران  نفت  صادرات  برجام،  از  پس 
نفت  صادرات  از  حاصل  درآمد  گفت:  شد 
 3٤ حدود   ۹5 سال  در  گازی  میعانات  و 

میلیارد دالر بوده است.
های  تفاهمنامه  کرد:ارزش  اضافه  نیا  زمانی 

آنها  به  مربوط  مذاکرات  که  شده  امضا 
قرارداد،  به  تبدیل  صورت  در  دارد  جریان 
بود.وی  خواهد  دالر  میلیارد   85 تا   80
داشت:  بیان  نیز  توتال  با  همکاری  درباره 
تصمیم  منتظر  که  کرده  اعالم  شرکت  این 
می  درک  را  آن  ما  که  آمریکاست  نهایی 
میلیارد  پنج  حدود  دارد  قصد  توتال  کنیم؛ 

دالر در ایران سرمایه گذاری کند.
داد:  ادامه  نفت  وزیر  الملل  بین  امور  معاون 
میلیون   20 حدود  اخیر  های  ماه  در  توتال 
ایران هزینه کرده و در حال آماده  دالر در 

سازی طرح های خود است.
اقتصاد  اساس  بر  ایران  کرد:  تاکید  وی 
طریق  از  افزوده  ارزش  دنبال  به  مقاومتی 
گروگان  و  است  مراودات  و  مذاکرات  این 

هیچ کشوری به شمار نمی رود.
زمانی نیا درباره صادرات گاز به عراق گفت: 
ساالنه  عراق  به  ایران  گاز  صادرات  ارزش 

۱.٤ میلیارد دالر خواهد بود.

تفاهمنامه های نفتی از خرداد 96 به قرارداد 
تبدیل می شوند

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه 
تولید نفت از الیه نفتی پارس جنوبی به عنوان یک 
میدان مشترک حداکثر تا اواسط فروردین ماه ۹6 
آغاز خواهد شد، تصریح کرد: پیش بینی می شود 
تولید با 20 تا 25 هزار بشکه آغاز و در نهایت به 
35 هزار بشکه در روز در قالب اجرای فاز اول توسعه 

افزایش یابد.
معاون وزیر نفت با اشاره به مذاکره با چند شرکت 
بین المللی برای توسعه فاز دوم الیه نفتی پارس 
جنوبی، اظهار داشت: این میدان نفتی از ظرفیت 
و پتانسیل تولید روزانه دست کم ۱00 هزار بشکه 

نفت خام برخوردار است.
در همین حال حمید بورد، مدیرعامل شرکت نفت 
فالت قاره اخیرا با بیان اینکه میزان نفت در جای 
الیه نفتی پارس جنوبی بیش از ۱٤ میلیارد بشکه 
برآورد می شود، تصریح کرده است: فرآیند تولید از 

این میدان نفتی با بهره گیری از یک سکوی تولیدی 
با ۷ حلقه چاه و پیش بینی 3 حلقه چاه تزریقی، 
آخرین  به  مجهز  پاالیشگاهی  شناور  همچنین 
فناوری های روز صنعت نفت که کلیه فرایندهای 
تولید، آماده سازی، ذخیره سازی و در نهایت صادرات 
را به طور متمرکز امکان پذیر می کند آغاز خواهد 

شد.
این مقام مسئول، تاکید کرده است: بر اساس برنامه 
پیش بینی شده، قرار است پس از نصب این شناور 
پارس  نفتی  الیه  در  موجود  نفت  پاالیشگاهی، 
جنوبی از طریق خط لوله ۱2 اینچی وارد این شناور 
شده و پس از انجام مراحل تصفیه، به نفتکش های 

صادراتی منتقل شود.
به گزارش مهر، هدف از طرح توسعه الیه نفتی 
پارس جنوبی تولید روزانه 35 هزار بشکه نفت 
از بخش غیر مشترک این سازند هیدروکربوری 

بوده است؛ هر چند قطر از سال ۱۹۹۱ میالدی 
تولید نفت از این میدان مشترک را آغاز کرده 
است. معاون وزیر نفت با اشاره به آغاز استقرار 
ایران  نفت  پاالیشگر  اولین کشتی  اندازی  راه  و 
در خلیج فارس، اعالم کرد: تولید از الیه نفتی 
پارس جنوبی حداکثر تا اواسط فروردین ماه ۹6 

آغاز خواهد شد. 
علی کاردر درباره آخرین وضعیت آغاز تولید و بهره 
برداری از الیه نفتی پارس جنوبی، گفت: هم اکنون 
آب های  در   )FPSO( نفتی  پاالیشگر  کشتی 
خلیج فارس مراحل استقرار و راه اندازی را پشت 

سر می گذارد.

آغاز تولید نفت از الیه نفتی پارس جنوبی از فروردین

درآمد  دالری  میلیون   28 افزایش  از  مسئول  مقام  یک 
روزانه فروش نفت ایران خبر داد و گفت: حجم ذخایر ارزی 
دالر  میلیارد   300 نفت،  قیمت  کاهش  دوره  در  عربستان 

کاهش یافته است. 
بهروز بیک علیزاده در همایش »اقتصاد مقاومتی و برجام« با 
بیان اینکه همزمان با آغاز تحریم های نفتی ایران، عربستان 
به آمریکایی ها وعده داده بود که قیمت نفت را آنقدر پایین 
بیاورد که ایران با مشکالت متعدد اقتصادی روبرو شود، گفت: 
اما عربستانی ها با ادعای مقابله با شیل اویل، اقدام به کاهش 
جواب  تنها  نه  آنها  تاکتیک  این  اما  کرده اند،  نفت  قیمت 
روزانه  تولید  نفت،  قیمت سقوط  دوران  بلکه در طول  نداد، 

شیل اویل ها 600 هزار بشکه افزایش یافته است.
انرژی  مجامع  با  ارتباط  و  اوپک  امور  مدیریت  سرپرست 
وزارت نفت با اعالم اینکه سال گذشته به دلیل افزایش تولید 
شیل اویل ها، حدود 300 هزار بشکه نفت از بازار خارج شد، 
تصریح کرد: اما فشار کاهش قیمت نفت بیش از آنکه بر روی 
ایران باشد، بر روی عربستان بود به طوری که حجم ذخایر 
ارزی عربستان سعودی از ۷00 میلیارد دالر به ٤00 میلیارد 
دالر کاهش یافت و پیش بینی می شد اگر روند کاهش قیمت 
نفت ادامه می یافت، حجم ذخایر ارزی عربستان تا چهار سال 

آینده به صفر می رسید.
این مقام مسئول با اشاره به افزایش 
سعودی  عربستان  ارزی  بدهی های 
حفظ  برای  عربستان  داشت:  اظهار 
و نگهداشت تولید ۱0 میلیون بشکه 
عملیاتی  و  فنی  مشکالت  با  نفت 
حفظ  برای  رو  این  از  است؛  روبرو 
نفت،  صادرات  و  تولید  استمرار  و 
تجاری  ذخایر  از  برداشت  به  مجبور 

خود شده بود.
سه  طول  در  اینکه  بیان  با  وی 
بار  زیر  هیچ گاه  ایران  گذشته  سال 
کشورهای  از  برخی  زورگویی های 
نمونه  عنوان  به  و  نرفت  اوپک  عضو 
با شکست روبرو  نفتی  طرح »فریز« 

شد، بیان کرد: پس از لغو تحریم ها در دو مرحله تولید نفت 
ایران حدود یک میلیون بشکه افزایش یافت و به دنبال آن 
هستیم که حجم تولید نفت ایران را به دنبال پیش از اعمال 

تحریم ها افزایش دهیم.
میلیون   33 تا   32.5 سقف  تعیین  به  اشاره  با  بیک علیزاده 
بشکه ای برای تولید نفت کشورهای عضو اوپک تأکید کرد: 
با اجرای این طرح و همکاری کشورهای غیرعضو اوپک، در 
مجموع از حجم نفت مازاد در بازار کم شده و روند تقویت 

قیمت های نفت فراهم می شود.
انرژی  مجامع  با  ارتباط  و  اوپک  امور  مدیریت  سرپرست 
وزارت نفت در ادامه با اعالم اینکه باالترین میزان تولید نفت 
و ۹۷5  میلیون  میزان 3  به  میالدی  ژوئن 2005  در  ایران 
هزار بشکه به ثبت رسیده است، افزود: ایران فعاًل به دنبال 
پیوستن به نظام سهمیه بندی اوپک نیست و باید تولید نفت 

ایران به پیش از دوران تحریم ها بازگردد.
وی همچنین با اشاره به پایبندی 85 درصدی کشورهای غیر 
اجرای  با  کرد:  خاطرنشان  نفت  تولید  کاهش  به  عضواوپک 
بازار،  در  قیمت ها  افزایش  و  اوپک  نفت  تولید  کاهش  طرح 
درآمد فروش روزانه نفت ایران بدون ایجاد یک بشکه افزایش 

ظرفیت تولید، حدود 28 میلیون دالر افزایش یافته است.

افزایش 28 میلیون دالری درآمد روزانه فروش نفت

اجرای  فرآیند  اینکه  بیان  با  تهران  استان  آبفای  مدیرعامل 
است،  شدن  طی  حال  در  آب  پرمصرف  مشترکان  با  برخورد 
گفت: اخذ مجوز قانونی قطع آب مشترکان پر مصرف را وزارت 

پیگیری می کند. نیرو 
آب  قطع  قانون  آیا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  پرورش  محمد 
مشترکان پرمصرف در سال ۱3۹6 اجرایی می شود، گفت: در 
که  کنم  اذعان  باید  پرمصرف  انشعابات  با  برخورد  با  ارتباط 
از  باید  آن  مجوز  اخذ  و  است  شدن  طی  حال  در  آن  فرآیند 

طریق وزارت نیرو پیگیری شود.
در  تهران  آب  رینگ  احداث  روند  اینکه  خصوص  در  پرورش 
حال حاضر در چه وضعیتی است و چه زمانی به پایان می رسد، 
اجرا  آب  بخش  در  تهران  در  که  پروژه هایی  درصد   ۹0 گفت: 
می شود با هدف باال بردن کیفیت آب تهران است هر چند اگر 
مشکالتی  شود  مواجه  کمبود  با  کمیت  لحاظ  از  تهران  شهر 
ایجاد می شود اما به هر حال کیفیت برای ما بسیار مهم است. 
بر  تأکید  با  تهران  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
اینکه پروژه های مختلفی برای باال بردن کیفیت آب در تهران 
اجرا می شود، اظهار داشت: ما به دنبال این هستیم تا هر چه 
سریع تر رینگ آب تهران را با حضور و ورود بخش خصوصی به 

این پروژه نهایی کنیم.
که  است  این  شهرها  سایر  به  ما  پیشنهاد  داد:  ادامه  پرورش 
لحاظ  از  هم  که  آب  رینگ  به  تهران  همانند  شهرها  تمام 
می تواند  و  کند  شهر  به  بسیاری  کمک های  می تواند  پدافندی 

موجب باال رفتن کیفیت آب شود، مجهز شوند.
وی تصریح کرد: به هر حال تمام شدن پروژه رینگ آب تهران 
نیز چندین بخش  تا کنون  و  است  زیادی  مالی  منابع  نیازمند 
آن مثل مسیر بعثت تا بهشت سلیمانی به بهره برداری رسیده 
در  یافت آباد  تا  کن  تصفیه خانه  مسیر  اگر  وی،  گفته  به  است. 
قالب پروژه رینگ آب تهران نیز مرتفع شود نگرانی از پایداری 
شد  خواهد  مرتفع  همیشه  برای  نیز  تهران  غرب  جنوب  آب 
بنابر این امیدواریم در شش ماهه اول سال ۹6 این پروژه نیز 

به بهره برداری برسد.

مجوز برخورد با مشترکان پر 
مصرف آب هنوز صادر نشده است
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بازار پر تالطم نوروز
* امیر مسعود سلطانخانی  
رشد و توسعه صادرات غیر نفتی مقوله ای است که در طول تاریخ بازرگانی 
خارجی ایران اهمیت آن با اُفت و خیزهای زیادی مواجه شده است.منابع 
سرشار نفت ایران محدود و در آینده نه چندان دور به پایان می رسد 
باید از هم اکنون جایگزین های مناسب در نظر گرفت که در این میان 
محصوالت خشکباری به عنوان یکی از اقالم صادراتی سنتی که قدمتی 
چندین ساله در عرصه صادرات ایران دارد، گامی مناسب تلقی می شود.
با گسترش فعالیت های بازاریابی و تبلیغاتی کشورهای دیگر در زمینه 
خشکبار و تداوم صدور سنتی صادرات محصوالت ایرانی، کاهش نسبی 
در سهم ایران از بازار خشکبار جهانی به وجود آمده است و به تبع آن، 
درآمدهای ارزی ناشی از آن و کاهش مشتریان خشکبار ایران به وقوع 
پیوسته است.شناخت عوامل مؤثر در بازاریابی خشکبار ایران با دستیابی 
به راه حل ها و اصول سیاست گذاری های مناسب برای حضور فعال ایران 
در بازارهای جهانی و افزایش سهم ایران در این بازارها باید در ُزمره برنامه 
هیی صادراتیی کشور قرار گیرد.کشورهایی که با رویکرد صادرات و بر 
اساس مطالعات بازار هدف تولید می کنند، توانسته اند گام های موثری در 
تحقق این امر بردارند، بنابراین پیش از هر چیز اهمیت مطالعه بازار هدف، 
سالیق مصرف کنندگان و کیفیت و قیمت محصول می تواند عامل مهمی 
در رقابتی کردن محصوالت صادراتی باشد.در سال های اخیر با توجه به 
اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی اهمیت 
صادرات محصوالت کشاورزی ارتقاء قابل توجهی را شاهد بوده است.اعزام 
هیات های کارشناسی، برگزاری نمایشگاه توانمندی های تولیدی بخش 
کشاورزی، یادداشت ها و تفاهم نامه های انجام شده با هیات های خارجی 
به ویژه کشورهای همجوار از اقدامات سازمان جهاد کشاورزی استان 
برای ایجاد بستری مناسب در ورود پایدار به بازارهای منطقه ای به شمار 
می آید. صادرات سنتی خشکبار ایرانی و گسترش فعالیت های بازاریابی و 
تبلیغاتی کشورهای رقیب، سهم ایران را در بازارهای جهانی کاهش داده 
است که به تبع آن، درآمدهای ارزی ناشی از صادرات آن کاهش یافته 
است.محصوالت خشکبار اعم از کشمش و میوه های خشک 53 درصد 
صادرات این استان را تشکیل داده اند.یکی از نکات خوب در رابطه با میوه 
ها این است که می شود آنها را خشک نمود و در طول سال به عنوان 
خشکبار مصرف نمود.این میوه های خشک شده حتی پس از خشک 
شدنشان مواد خوب و مفیدی در انها یافت می شود.کمک و حمایت از 
صادرکنندگان، کیفیت و مرغوبیت کاالها و راهنمایی صادرکنندگان از 
دالیل موفقیت آنها دراین زمینه است.در صادرات موفق، کشاورز با تولید 
پُربار و باکیفیت و عوامل صادر کننده و حمایت کننده دخیل هستند.با 
توجه به ظرفیت باالی تولید در کشور خشکبار می تواند اولین محصول 
صادراتی غیرنفتی کشور باشد و  حرف اول را در بازارهای صادراتی به خود 
اختصاص دهد.بزرگترین مشکل صنعت خشکبار واردات غیرکارشناسانه و 
بی رویه است به عنوان مثال در حالی که تولید بادام زمینی کشور کفاف 
مصرف داخل را می دهد ۹۷ درصد بادام زمینی موجود وارداتی است و 
تنها 3 درصد آن تولید داخل است که در مورد محصوالتی مانند آفتابگران 
هم شاهد این وضعیت هستیم.با واردات بی مورد هم محصول داخلی و 
هم توان تولید از بین می رود.صنعت خشکبار ایران ظرفیت باالیی برای 
اشتغال زایی دارد و در عین حال با توجه به این صنعت شاهد رونق بخش 
اقتصادی و افزایش امنیت غذایی در کشور خواهیم بود.تمام دنیا مشتری 
خشکبار ایران هستند کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس مشتری اکثر 
محصوالت و کشورهای اروپایی اقالم خاص و پسته را بیشتر خریداری 
می کنند اما عمده صادرات ما به چین است.خشکبار کشور به چین و 
ترکیه صادر و آنجا بسته بندی و فراوری شده و به کشورهای دیگر با 
قیمتی مضاعف به فروش می رسد.با ایجاد واحدهای تولیدی و بسته بندی 
و فرآوری و نیز اعمال سیاست های صحیح برای فروش به کشورهای دیگر 
شاهد اشتغال زایی و ارزآوری مناسبی خواهیم بود. این بخش 22 درصد از 

اشتغال مولد را بر عهده دارد.
صنعت خشکبار با مشکالتی نظیر فقدان صنایع تکمیلی متناسب با 
تکنولوژی روز و عدم بسته بندی مناسب مواجه است.درحالی که بسته 
بندی محصوالت راز طالیی رشد صادرات غیرنفتی محسوب می شود، 
عمده محصوالت کشاورزی به دلیل نامطلوب بودن فرآوری و بسته بندی 
نه تنها با عرضه فلّه ای ارزآوری شان کاهش یافته بلکه روز به روز جایگاه 
صادراتی خود را در بازارهای جهانی از دست می دهند.یک بسته بندی 
شکیل و کارآمد می تواند نبض بازار جهانی را در دست بگیرد، محصولی 
که با هزینه و رنج بسیار در کشور تولید می شود باید بسته بندی مطلوب 
و جذابی داشته باشد تا به مقصد برسد و در بازارهای جهانی شهرت کسب 
کند.کمبود نقدینگی، عدم وجود صنایع تبدیلی را از مشکالت کشاورزان 
بدانیم.اگر کشاورز مطلع باشد محصولی بی نقص و سالم تولید می کند و 
این امر به طور قطع باعث ارتقای کیفیت خشکبار ایران که خواهان فراوانی 
در اقصی نقاط کشور دارد، می شود.تولید محصول مرغوب و با کیفیت را 
باید از باغ های کشاورزی شروع کرد تا صادر کنندگان نیز موفق تر عمل 
به شمار  توسعه صادرات کاالهای غیرنفتی یک ضرورت  کنند.امروزه 
می آید، زیرا صادرات  کاالها درآمدهای ارزی را افزایش می دهد و در نتیجه 
اجرای برنامه های توسعه اقتصادی را که  متضمن هزینه های ارزی است 
امکان پذیر می سازد و همچنین اشتغال را نیز در کشور افزایش  می دهد.
در آخر صادرات محصوالت کشاورزی کشور نقش عمده ای در صادرات 
غیرنفتی داشته و نسبت  به بخش های دیگر از ثبات بیشتری برخوردار 
بوده است.با افزایش ظرفیت های تولیدی و توجه به بسته بندی و بازاریابی 
نباید خشکبار ایرانی با بسته بندی کشورهای دیگر عرضه شود. با توجه به 
اینکه خشکبار در ایران از کیفیت و استقبال خوبی برخوردار است ضرورت 
دارد در افزایش صادرات و بازاریابی آن به کشورهای دیگر تالش کرد.ما 
زمانی که محصوالت کشاورزی خودمان را به کشورهای حاشیه خلیج 
فارس صادر می کنیم این کشورها با استفاده بهینه از ضعف ما، به عنوان 
واسط تنها نقش بسته بندی و فروش محصوالت ایرانی را با کسب سود 
سرشار برعهده دارند. متاسفانه امروز خشکبار از نقاط مختلف دنیا وارد می 
شود و با کیفیت کمتر .در داخل مصرف می شود و خشکبار ایرانی که 

کیفیت باالی دارد بدلیل قمیت بیشتر صادر می شود.
 

 سکه وارز
نرخ سکه های خرد افزایش یافت

در جریان معامالت روزگذشته بازار آزاد تهران، قیمت سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم، نیم سکه و ربع سکه با افزایش هزار تومانی مواجه شد 
و نرخ دالر هم به 3۷82 تومان رسید. در جریان معامالت بازار آزاد تهران، 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم، نیم سکه و ربع سکه با 
افزایش هزار تومانی مواجه بود و به ترتیب به نرخ یک میلیون و ۱۷۱ هزار 
تومان، 6۷5 هزار تومان و 3۷5 هزار تومان رسید.همچنین نرخ هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش 2300 تومانی به یک میلیون 
و ۱۹6 هزار و 200 تومان و سکه یک گرمی با ثبات قیمت به 23٤ هزار 
تومان رسید.در این میان قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱235 
دالر و 30 سنت و هر گرم طالی ۱8 عیار نیز ۱۱5 هزار و ۷33 تومان 
است.هر دالر آمریکا 3۷82 تومان، یورو ٤08۹ تومان، پوند ٤۷۹5 تومان، 

درهم امارات ۱055 تومان و لیر ترکیه ۱06۷ تومان است.

 اقتصادکالن
بخشودگی جرائم دیرکرد فقط برای وام های زیر 10 میلیون

رئیس کل بانک مرکزی گفت:منابع مالی برای اجرای مصوبه بخشش 
سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی کمتر از ۱00 میلیون تومان محدود 
است و اولویت فعال با بخشودگی وام های زیر ۱0 میلیون است.ولی اهلل 
سیف گفت: بحث اجرای دقیق تبصره 35قانون بودجه دستورکار جلسه 
کمیسیون اقتصادی بود و بنده و همکارانم توضیحاتی درخصوص وضعیت 
بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های کمتر از ۱00 میلیون تومان به 
اعضای کمیسیون ارائه دادیم.رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد:سیستم 
بانکی محدودیت های زیادی برای اجرای دقیق مصوبه بخشش سود و 
جرایم دیرکرد وام های کمتر از ۱00 میلیون تومان دارد به دلیل اینکه 

منابع مالی برای انجام این مهم محدود است.

بانک آینده موفق به دریافت تقدیرنامه 
دو ستاره تعالی سازمانی

بانک آینده در دومین حضور خود در فرآیند ارزیابی 
مدل تعالی سازمانی، موفق به دریافت »تقدیرنامه دو 
ستاره« شد.در چهاردهمین دوره جایزه ملی تعالی 
سازمانی که از سوی سازمان مدیریت صنعتی و 
مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی و با مشارکت 
جمعی از نخبگان دانشگاهی و صاحب نظران عرصه 
اقتصادی و صنعت برگزار شد، بانک آینده با صعود 
دریافت  به  موفق  قبل،  سال  به  نسبت  پله  دو 
»تقدیرنامه دو ستاره تعالی سازمانی« گردید.این 
دستآورد، به تبع ارزیابی معیارهای تعالی سازمانی 
و  نه گانه  حوزه های  در  ملی  جایزه  مرکز  توسط 
نیز نهادینه ساختن آن در فرهنگ سازمانی بانک 
آینده به دست آمده است که نشان از مدیریت و 
برنامه ریزی دقیق در حوزه مدیریت کیفیت جامع 
و نیزهم اندیشی، عزم مشترک و همکاری مجموعه 
کارکنان در راستای تحقق اهدف عالی سازمانی 

 دارد.
 عیدی بانک پارسیان به سازمان 

تجهیز و نوسازی مدارس
های  برنامه  اجرای  راستای  در  پارسیان  بانک 
حمایتی خود از موسسات و انجمن های حمایتی، 
دراقدامی ارزنده تعداد قابل توجهی از سیستم های 
رایانه ای خود را به سازمان تجهیز و نوسازی مدارس 
اهدا کرد.به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان؛ 
این بانک به عنوان بانکی پیشرو درعرصه اقتصادی 
و بانکداری،نگاه ویژه ای به موضوع مسئولیت های 
اجتماعی دارد و از انجام هرگونه اقدامی که باعث 
ارتقای سطح علمی و پیشرفت کشور شود، استقبال 
می کند.فراهم آوردن زیر ساخت ها و زمینه های 
الزم برای نقش آفرینی مدارس به عنوان کانون و 
محور کسب تجربیات پرورشی وآموزشی و تقویت 
و نهادینه سازی مشارکت در نظام تعلیم و تربیت به 
منظور ارتقای جایگاه نظام تعلیم و تربیت کشور، 
ازسیاست ها و راهبردهای بانک پارسیان در راستای 
تحقق اهداف عالیه آموزشی و پرورشی نظام اسالمی 
است.بانک پارسیان در راستای تحقق اهداف عالیه 
آموزشی و پرورشی نظام اسالمی که بهترین جلوه 
گاه آن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است 
در  ویژه  به  آن   کالن  اهداف  با  همسویی  در  و 
تقویت و نهادینه سازی مشارکت در نظام تعلیم و 
تربیت و همچنین تعامل اثربخش و فعال در جهت 
محرومیت زدایی و رشد و توسعه اقتصادی کشور 
و ترویج مدرسه سازی و توسعه و تامین فضاهای 
آموزشی، تداوم نهضت ساخت مدرسه در جامعه را 
مورد تاکید قرارداده و در ساخت و افتتاح پروژه های 

گوناگون آموزشی مشارکت داشته است .
 

تکذیب نقش کارمندان حراست بانک 
پاسارگاد در سرقت اتومبیل پول رسان

روابط  عمومی بانک  پاسارگاد، در خصوص نقش 2 نفر 
از کارمندان حراست این بانک در سرقت اتومبیل پول 
رسان، اطالعیه ای به شرح زیر صادر کرد.ضمن تشکر 
از مأمورین و کارآگاهان خدوم اداره آگاهی تهران 
بزرگ که مقتدرانه موفق به شناسایی و دستگیری 
سارقین مسلّح خودروی پول رسان بانک پاسارگاد 
گردیدند، با توجه به اینکه در ترکیب اعضاء دستگیر 
شده 2 نفر به عنوان کارمند حراست بانک اعالم شده 
اند خاطر نشان می سازد 2 نفر یاد شده هیچگونه 
رابطه استخدامی با بانک پاسارگاد نداشته اند بلکه از 
مأمورین یک شرکت خدمات حفاظتی می باشند که 
تحت نظر و با مجوز نیروی انتظامی فعالیت می نماید.  
ضمناً برخی از بانک ها جهت تأمین نیروی حفاظتی 
مورد نیاز خود موظف به استفاده از خدمات اینگونه 

شرکت ها می باشند. 

صنعت
تداوم رکود صنعت نساجی

رئیس انجمن صنایع نساجی با بیان اینکه رکود در 
این صنعت برطرف نشده است، گفت: دپوی کاال 
در انبار واحدهای نساجی طی سال جاری نسبت 
به سال گذشته افزایش یافته است.محمد مروج با 
بیان اینکه در حال حاضر موجودی انبار واحدهای 
نساجی بیش از حد الزم است، اظهار داشت: رکود 
مانده  باقی  نخورده  و دست  دارد  ادامه  همچنان 
است.وی به فارس گفت ش: هم اکنون حدود 35 
تا ٤0 درصد ظرفیت صنعت نساجی فعال است و 
علی رغم مدیریت تولید در واحدهای نساجی، باز هم 
موجودی انبارها افزایش یافته به طوری که نسبت 
به سال گذشته 5 تا ۱0 درصد افزایش دپوی کاال 
در انبارها داریم.به گفته وی، بحث های مطرح شده 
مبنی بر ایجاد رونق در بخش صنعت مشمول همه 
صنایع نمی شود، بلکه تعداد کمی از صنایع مانند 
فوالد را شامل می شود که آن هم به دلیل رونق 

صادرات اتفاق افتاده است.

یادداشت بانک

آگهي مزایده عمومي
سازمان پایانه هاي مسافر و بار کرج و حومه در نظر دارد نسبت به واگذاري محل هایی به شرح ذیل به اشخاص حقوقی 

واجد شرایط در مقابل اخذ اجاره بها اقدام نماید.
• شش باب غرفه واقع در پایانه شهید کالنتری جهت انبار تخلیه - پایه اجاره ماهیانه هر یک مبلغ 12/۰۰۰/۰۰۰ ریال و 

قرارداد به مدت یک سال می باشد. 
• یک باب غرفه واقع در پایانه شهید کالنتری جهت استقرار شرکت حمل و نقلی بار درون شهری- پایه اجاره ماهیانه مبلغ 

15/۰۰۰/۰۰۰ ریال و قرارداد هر یک به مدت یک سال می باشد.
شرایط: 1 - سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

2 - مبلغ سپرده شرکت در مزایده هر یک 4۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که مي بایست براساس شرایط مندرج در اسناد مزایده به صورت فیش واریزي 
به حساب شماره 7۰۰787۳75۰16 نزد بانک شهر شعبه عظیمیه و یا ضمانت نامه بانکي معتبر معادل مبلغ مذکور که به مدت 45 روز اعتبار داشته باشد و 

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

4 - ظرف هفت روز به استثناي ایام تعطیل کمیسیون نظر خود را اعالم مي کند.
5-  متقاضیان شرکت در مزایده مي توانند جهت دریافت و تحویل پاکات تا روز چهارشنبه مورخ 1۳۹5/12/25 ضمن پرداخت مبلغ 2۰۰/۰۰۰ 
ریال به حساب 7۰۰787۳74۹۳6 نزد بانک شهر شعبه عظیمیه و ارائه رسید به دبیرخانه سازمان واقع در فلکه اول رجائي شهر ابتداي خیابان شهید 
مطهري- نبش خیابان فروردین- طبقه سوم مراجعه نمایند. زمان بازگشایي پاکات مزایده در روز پنج شنبه مورخ 1۳۹5/12/26 مي باشد جهت اخذ 

اسناد مزایده ارائه معرفي نامه از طرف اشخاص حقوقي الزامیست.
6- شرکت کنندگان میبایست کلیه مدارک مورد درخواست در اسناد را تکمیل و به همراه سایر اسناد مزایده در پاکت مربوطه قرار دهند.

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاي ۳44۰۳421-۳44۳۹۳46 تماس حاصل نمایید.

 سازمان پایانه هاي مسافر و بار کرج و حومه

سازمان پایانه هاي 
مسافر و بار کرج و حومه

گروه اقتصاد: اجرای قـانــون جـذب 
و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به 
رونق بازار سرمایه، اشتغال زایی و رشد 
و توسعه کشور منجر خواهدشد.برای 
باید  سازی  خصوصی  برنامه  اجرای 
عزم جدی درمیان مسئوالن کشور و 
مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود 
از 80  بیش  بودن  باشد.دولتی  داشته 
که  شده  موجب  ایران  اقتصاد  درصد 
اقتصادی  مفاسد  بروز  های  زمینه 
عنوان  به  عماًل  دولت  و  مهیاگردد 
شود. ظاهر  خصوصی  بخش  رقیب 
مسیر  در  دولتی  مـدیران  مقاومـت 
تنگناهایی  دلیل  به  سازی  خصوصی 
است که باید به صورت دقیق بررسی 
خصوصی  فرایند  چارچوب  .در  شود 
می  شکل  رقابتی  اقتصاد  یک  سازی 
گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش 
و  جدید  مالی  امکانات  ایجاد  دولت، 
گسترش رفاه عمومی منجر می شود..

اصالحات نیازمند عزم و درک مشترک است
کابینه دولت یازدهم نیز طبق وعده های اعالم 
شده همواره در طی مسیر حرکت دولت سعی 
به  امور  بر  بر کاهش تصدی گری های دولت 
امور  وزیر  رو  این  از  داشتند  اقتصادی  ویژه 
اصالحات  لزوم  بر  تاکید  با  دارایی  و  اقتصادی 
روند  استمرار  و  تداوم  برای  ساختاری  عمیق 
روند  خصوص  در  کشور،  اقتصادی  کنونی 
اجرای خصوصی سازی در کشور چنین گفت 
: در چند دهه گذشته میانگین رشد اقتصادی 
زندگی  بهبود  تواند  نمی  که  بوده  درصد   3.۱
ارتقای  و سهم  باشد  داشته  دنبال  به  را  مردم 
بهره وری در فرآیند رشد اقتصادی ایران بسیار 
پایین و حتی منفی است که همه این ویژگی 
ایران  اقتصاد  بودن  نفتی و دولتی  از  ناشی  ها 
رشد  دلیل  دارایی  و  اقتصادی  امور  است.وزیر 
بیماری  از  ناشی  را  کشور  اقتصادی  پایین 
هلندی اقتصاد برشمرد و گفت:بین نوسان های 
ایران  در  اقتصادی  های  نوسان  و  نفت  قیمت 
یک همبستگی شدید وجود دارد و فضای رانت 
جویانه ناشی از نفت موجب افت بهره وری در 
کشور شده است.وی ادامه داد: در اقتصادهای 
نفتی میزان بهره وری پایین است و در عرصه 
سیاست های مالی و پولی نیز این وابستگی به 
و سیاست  نفتی مشاهده می شود  درآمدهای 
پولی مستقل وجود ندارد.طیب نیا عامل مسلط 
گذشته  های  دهه  در  پولی  پایه  نوسانات  در 

کرد  تاکید  و  اعالم  دولت  بودجه  را  کشور  در 
است.  نفتی  بودجه  از  متاثر  نیز  مالی  سیاست 
باید  نفت  ملی  سرمایه  کرد،  تاکید  نیا  طیب 
به یک سرمایه مولد تبدیل شود و درآمدهای 
تامین  و  خصوصی  بخش  توسعه  صرف  نفتی 
مولد بخش خصوصی شود  مالی  سرمایه های 
شدن  فعال  برای  زمینه  صورت  این  در  که 
بخش خصوصی و اجرای موثر اصل ٤٤ قانون 
به  اشاره  با  نیا  شود.طیب  می  فراهم  اساسی 
زمان تحریم گفت: تجربه تحریم ها نقاط ضعف 
ما را مشخص کرد که مهمترین آن وابستگی 
با اشاره  به نفت بود.عضو هیات دولت یازدهم 
سال  سه  در  دولت  اقتصادی  دستاوردهای  به 
و نیم گذشته از جمله تک نرخی شدن تورم، 
رشد مثبت اقتصادی و ایجاد شرایط ثبات در 
اقتصاد، تداوم و استمرار این وضعیت را مستلزم 
اصالحات عمیق ساختاری برشمرد که سخت و 
پرهزینه است.وی افزود: یکی از این اصالحات، 
جایگزین  و  نفتی  بودجه  به  وابستگی  کاهش 
امور  است.وزیر  مالیاتی  پاک  درآمدهای  شدن 
اقتصادی و دارایی ادامه داد: نسبت مالیات به 
تولید ناخالص داخلی از 5.3 درصد در سال ۹2 
به ۷.2 درصد در سال ۹٤ و هشت درصد در 
سال جاری رسیده است؛ با این حال شاهدیم 
کسانی که خود تعیین کننده بودجه و مالیات 
و  عمل  مقام  در  هستند  اقتصاد  وزارت  برای 
کرد:  تاکید  کنند.وی  می  مخالفت  ما  با  اجرا 
اصالحات نیازمند عزم و درک مشترک است و 
باید تالش کنیم با چشم پوشی از منافع حزبی 

و گروهی، به منافع ملی بیندیشیم.
صنایع کشور را از دست ندهیم

شکل خصوصی سازی که در ایران صورت می 
گیرد، با هیچ کدام از الگوهای خصوصی سازی 
زاده  نبی  نیست.مهدی  خوان  هم  جهان  در 
اقتصادی  مسائل  در  نظر  وصاحب  کارشناس 
کشور  در  سازی  خصوصی  نحوه  شرایط  از 
های  شرکت  ایران  در    : گفت  و  کرد  انتقاد 
وارد  دولت  از طرف  نمایندگی  به  دولتی  شبه 
نوعی  به  و  شوند  می  سازی  خصوصی  عرصه 
به  را  و کارهای دولتی  زنند  را دور می  قانون 
عبارتی  به  و  واگذار  دولتی  شبه  های  شرکت 
مدیریت  فقط  و  کرده  حفظ  را  مالکیت  اصل 
کارها را به این شرکت ها داده اند.وی  افزود: 
برخی  پشت  ما  کشور  در  آنجاکه  از  متاسفانه 
از این مسائل مافیا و رانت وجود دارد، کار به 
مادر که می  کارخانه  جایی می رسد که یک 
تواند خودش را مدیریت کند، تعطیل می شود.
وی تصریح کرد: باید در واگذاری شرکت ها به 
این موضوع توجه کرد که شرکت را به فردی 
بسپاریم که توان اداره آن را داشته باشد و در 

قبال این واگذاری از او ضمانت دریافت کنیم.
برچیدن بساط رانت در واگذاری ها

رفع  قانون  اجرای  و  قانونی  موانع  برداشتن  با 
های  بروکراسی  شدن  برطرف  و  تولید  موانع 
و  شود  سازی  چابک  باید  دولت  اداری،  نظام 
وظیفه اصلی خود را سیاست گذاری و اعمال 
بقیه  و  بداند  حاکمیتی  های  بخش  در  نظر 
بخش های وابسته به خود را به بخش خصوصی 

واگذار کند. زهرا سعیدی مبارکه در این 
خصوص چنین گفت :  متاسفانه در قالب 
جای  به  ها  شرکت  از  بسیاری   ٤٤ اصل 
شود،  واگذار  خصوصی  بخش  به  اینکه 
عمومی  نهادهای  یعنی  ها  خصولتی  به  
شد  واگذار  دولتی  شبه  یا  و  غیردولتی 
نظارت  از  ها حتی  این شرکت  بعضا  که 
مجلس شورای اسالمی نیز خارج شدند. 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد:با توجه به محدودبودن 
اعتبارات دولتی به طوری که بیش از ۹0 
از  کمتر  و  جاری  بخش  در  آن   درصد 
می  هزینه  عمرانی  دربخش  درصد   ۱0
شود،تنها راه نجات ما این است که بخش 
بخش  این  تا  کنیم  فعال  را  خصوصی 
اقتصاد  رونق  و  کشور  امور  برد  پیش  در 
سیاست  باشد.  داشته  اساسی  مشارکت 
های کلی اصل ٤٤ به تفصیل تبدیل به 
است؛اما  شده  ابالغ  و  شده  مجزا  قانون 
شاید  و  باید  که  گونه  آن  و  درست  متاسفانه 
اجرای  بر  باید  که  حالی  است؛در  نشده  اجرا 
شود.روند خصوصی  نظارت  قانون  این  صحیح 
همراه  رانت  با  داشته  اشکال  کشور  در  سازی 
است. وی با اشاره به لزوم خصوصی سازی در 
کشور و کوچک تر شدن دولت گفت: باید در 
این موضوع توجه کرد  به  واگذاری شرکت ها 
که شرکت را به فردی بسپاریم که توان اداره 
آن را داشته باشد و در قبال این واگذاری از او 

ضمانت دریافت کنیم. 
خصوصی  اینکه  بیان  با  مجلس  نماینده  این 
کند،  فراهم  را  رانت  و  مافیا  زمینه  که  سازی 
اگر  کرد:  خاطرنشان  نیست،  سازی  خصوصی 
روند خصوصی سازی درست بود نباید این همه 
شرکت زیاده که به بخش خصوصی واگذار شده 
در کشور وجود داشت. وی با اشاره به اینکه اگر 
کارخانه ای مشکل دارد باید مشکالت را پیدا 
کرد:  خاطرنشان  کنیم،  رجوع  و  رفع  و  کرده 
شاید شرکتی دست بخش خصوصی است ولی 
مالکیت آن متعلق به دولت باشد و زمانی که 
زیان ده می شود آن را به بانک ها واگذار می 
کنند که این اقدامات منجر به بنگاه داری بانک 
ها خواهد شد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
این همه  از  شورای اسالمی تصریح کرد: پس 
خطاها  این  از  بعضی  البته  که  خطا  و  آزمون 
با اصالح روش ها   باید  بوده است،  نیز عمدی 
به راهی را در پیش گیریم که صنایع کشور را 

بیش از این از دست ندهیم.

پیام زمان انتقاد کارشناسان در رابطه با روند خصوصی سازی را بررسی کرد :

جدایی واگذاری ها از  اقتصاد رقابتی

معاون اول رئیس جمهوری رشد اقتصادی کشور 
در ۹ ماه سال جاری را ۷٫2 درصد و بدون احتساب 
نفت پنج درصد اعالم کرد. اسحاق جهانگیری در 
پتروشیمی  کارخانه  افزود: ۱2  خبرنگاران  جمع 
محصوالت  انواع  تن  میلیون   ۹ ساالنه  تولید  با 
پتروشیمی در دولت تدبیر و امید احداث شد.وی 
واحد  بیان داشت: در دو سال گذشته 22 هزار 

۱50هزار  داشتند،  تولید  مشکالت  که  صنعتی 
کردند. دریافت  بانکی  تسهیالت  ریال  میلیارد 
جهانگیری فعال سازی هفت هزار و 500 واحد 
یازدهم  دولت  برنامه های  از  را  کوچک صنعتی 

عنوان کرد و افزود: اقدامات انجام شده در این راستا 
بیش از پیش بینی ها بوده و  در این بخش از 
برنامه جلوتر هستیم.معاون اول رئیس جمهوری با 
اشاره به افزایش میزان صادرات غیر نفتی در کشور 

گفت: میزان صادرات غیرنفتی کشور در ۱۱ ماه 
سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال به لحاظ 
وزنی 33 درصد رشد داشته است.وی همچنین 
رشد اقتصادی کشور در ۹ ماه سال جاری را ۷٫2 
درصد بدون احتساب نفت پنج درصد عنوان کرد و 
گفت: این میزان رشد نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته افزایش چشمگیری را داشته است.

رشد اقتصادی 9ماه امسال 7٫2 درصد

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تحلیل آمار 
تجارت خارجی ایران در ۱۱ ماهه، گفت: احتمال 
دارد تا پایان سال، مجددا واردات و صادرات کشور 
سر به سر شده و حتی احتمال منفی شدن تراز 
تحلیل  با  الهوتی  دارد.محمد  وجود  هم  تجاری 
آمار یازده ماهه صادرات غیرنفتی کشور گفت: به 
نظر من شرایط صادرات غیرنفتی کشور در یازده 
ماهه، نسبت به ده ماهه خیلی تفاوتی نکرده است، 
به این معنا که تراز تجاری کشور تقریبا نزدیک به 
۷۷ میلیون دالر شده که فاصله کمی با واردات را 
ایران  کنفدراسیون صادرات  نشان می دهد.رئیس 
افزود: بر همین اساس، احتمال دارد که این روند 
تا پایان سال، مجدد یا سر به سر بشود یا احتمال 
منفی شدن آن به نفع واردات وجود داشته باشد. 
اینکه  با  آمار،  اساس  بر  است که  این  دیگر  نکته 
در ده ماهه، 8 درصد رشد صادرات را داشتیم و 
واردات کمتر از 3 درصد بود، ولی در یازده ماهه، 
متاسفانه صادرات غیرنفتی کشور نسبت به مدت 
مشابه سر به سر است؛ در حالی در واردات، رشد 
مهر  به  می کنیم.وی  تجربه  را  درصدی   3 حدود 
گفت : این امر نشان می دهد که از هدفگذاری های 
صادرات غیرنفتی فاصله داریم و کماکان صادرات 
ما شامل مشتقات نفتی و کاالهای وابسته به نفت 
است و ردپای کمرنگ تری از صادرات غیرنفتی 

را در بخش صادرات کشور می توان دید.به گفته 
الهوتی، در آمار صادراتی که در یازده ماهه اعالم 
شد، از صادرات غیرنفتی فاصله گرفته ایم؛ لذا به 
نظر می رسد علیرغم پیش بینی هایی که می شد 
تا سال ۹5، سالی بهتر از ۹٤ در موضوع صادرات 
نخورده  رقم  وضعیت  این  متاسفانه  باشد،  کشور 
قفل  بازشدن  عدم  آن،  عمده  دلیل  نظرم  به  که 
مراودات بانکی است و این امر، تاثیر منفی خود 
داشت:  اظهار  است.وی  گذاشته  ما  اقتصاد  بر  را 
که  است  نوساناتی  و  ارز  نرخ  موضوع  دوم  نکته 
در شش ماهه دوم امسال رخ داد و افزایش نرخ 
ارز را تا مرز ٤200 تومان رقم زد و مجدد زمانی 
تومان   3800 مرز  به  یافت،  کاهش  نرخ  این  که 
تاثیر قرار داد و  امر صادرات را تحت  این  رسید. 
صادرکنندگان را نگران کرد.الهوتی با بیان اینکه 
توان  می  ماهه  یازده  تحلیل  در  که  مثبتی  نکته 
ارایه داد، فقط و فقط در بخش تنوع بازار است؛ 
سهم  آلمان  واردات،  بخش  در  کرد:  خاطرنشان 
کننده  امیدوار  نکته  و  می کند  بازی  را  بیشتری 
این است که این کشور، کاالهای صنعتی و بادوام 
از  واردات  افزایش  و  دارد  آالت  ماشین  همچون 
آن نشانگر این است که در حال حرکت به سمت 
تکنولوژی  و  دانش  از  استفاده  و  بهتر  تولیدات 

کشورهای پیشرفته تر هستیم.

مسکن  بنیاد  مهر  مسکن  مدیرکل 
 ۹5.5 پیشرفت  از  اسالمی  انقالب 
درصدی طرح مسکن مهر در شهرهای 
خبر  نفر  هزار   25 از  کمتر  جمعیت  با 

داد.
برنامه  براساس  افزود:  محمدی  امید 
در  مهر  مسکن  واحد  هزار   3٤۷ باید 
25هزار  از  کمتر  جمعیت  با  شهرهای 
نفر به متقاضیان واگذار شود که از این 
تعداد 8۷00 واحد فاقد متقاضی است.
واحدهای  تعداد  داد:  ادامه  محمدی، 
هزار   ۱۱ از  بیش  متقاضی  بدون 
برخی  حذف  به  توجه  با  که  بود  واحد 
سکونت  سال  پنج  شرط  شرایط)حذف 
در محل پروژه،  تاریخ نداشتن مسکن 
و ... ( 2300 تا 2٤00 واحد آن فروخته 
هزار   8 از  بیش  وجود،  این  با  اما  شد 
واحد مسکونی همچنان متقاضی ندارد.
بینی  پیش  البته  داشت:  اظهار  وی 
به  هم  دیگر  واحد  هزار   3 که  می شود 
فروش برسد اما برای 5 هزار واحد باقی 
مانده باید به دنبال طرح های جایگزین 
از جمله طرح مسکن اجتماعی باشیم.

مسکن  بنیاد  مهر  مسکن  کل  مدیر 
 8 بر  عالوه  کرد:  بیان  اسالمی  انقالب 
 338 باید  متقاضی،  بدون  واحد  هزار 
هزار و ٤00 واحد به متقاضیان واگذار 
شود که تا پایان بهمن ماه، 3۱۱ هزار 
و ۹2  است  تکمیل شده  واحد  و ۹00 
درصد واحدها )30٤ هزار و 530 واحد( 
افتتاح شده است.محمدی تصریح کرد: 
282 هزار و 200 واحد تاکنون فروش 

آمار،   به  باتوجه  و  است  شده  اقساطی 
شهرهای زیر 25 هزار نفر رتبه نخست 
را در فروش اقساطی در بین سایر طرح 

های مسکن مهر دارند.
آغاز  زمان  در  گفت:  مسئول  مقام  این 
تعداد   )86 مهر)سال  مسکن  طرح 
شهرهای زیر 25 هزار نفر حدود ۷50 
شهر بود اما هم اکنون این رقم به 882 
اشاره  با  است.وی  یافته  افزایش  شهر 
در  مهر  مسکن  طرح  کامل  اجرای  به 
با جمعیت کمتراز 25 هزار  ٤55 شهر 
شهرهای  می شود  تالش  گفت:   ، نفر 
یازدهم  دولت  پایان  تا  هم  باقیمانده 
پروژه  برنامه  براساس  و  برسد  اتمام  به 
و  هایی که مشکلی در خدمات رسانی 
ابتدایی  ماهه  سه  در  ندارند  متقاضی 

سال آینده واگذار شوند.
به گفته محمدی، تکمیل طرح مسکن 
از  کمتر  جمعیت  با  شهرهایی  مهر 
یازدهم  دولت  پایان  تا  نفر  هزار   25
پروژه  که  است  پذیر  انجام  درشرایطی 
حذف  آمار  این  از  متقاضی  فاقد  های 
شوند زیرا ساخت این واحدها درصورت 
یافتن متقاضی هم نیازمند طی زمان 6 

تا یکسال است.
مسکن  بنیاد  مهر  مسکن  کل  مدیر 
متوسط  کرد:  اضافه  اسالمی  انقالب 
در  مهر  فیزیکی طرح مسکن  پیشرفت 
شهرهای زیر 25 هزار نفر حدود ۹5.5 
تعهدات  از  درصد   ٤.5 و  است  درصد 
باقیمانده  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد 

است.

در صادرات خوب عمل نکردیم؛

احتمال تراز منفی تجاری در سال 95
مدیرکل مسکن مهر بنیاد مسکن خبر داد؛

پیشرفت 95.5 درصدی مسکن مهر 
در شهرهای کوچک



آسودگی آدمی ، به گنج و دینار نیست که به خرد 
است و دانش . 

ارد بزرگ

بلقیس سلیمانی؛

»مارون« به چاپ دوم رسید

توسط  سلیمانی  بلقیس  نوشته  »مارون«  رمان 
نشر چشمه به چاپ دوم رسید.

بلقیس  نوشته  »مارون«  رمان  مهر،  گزارش  به 
سلیمانی به تازگی توسط نشر چشمه به چاپ 
دوم رسیده است. چاپ اول این رمان، اواخر دی 
شد.  نشر  بازار  راهی  امسال  ماه  بهمن  اوایل  و 
این کتاب نود و هفتمین عنوان مجموعه »کتاب 
های قفسه آبی« است که چشمه چاپ می کند.
این نویسنده در »مارون« قصه یک شهر کوچک 
را روایت کرده که در جریان سال های پر التهاب 
در  است.  گرفته  قرار  انقالب  از  پس  و  پیش 
با عقاید و تفکرات  این شهر کوچک، آدم هایی 
اتفاقاتی  با  آن ها  تنوع  و  دارند  حضور  مختلف 
تاریخی  حوادث  و  تاریخ  به  که  خورده  گره 
معاصر کشورمان مرتبط هستند. به این ترتیب، 
انقالبی های جوان و تازه نفس در کنار کاسبان 
روستائیان  و  شور  و  شر  پر  دختران  پا،  خرده 
این  در  آلیست  ایده  پسران  کنار  در  کویری 

داستان حضور دارند.
بهانه  به  تازگی و  به  سلیمانی در گفتگویی که 
من  گوید:  می  داشته،  مهر  با  کتاب  این  چاپ 
تمامی  به  آدمی  برای ظهور  را جایگاهی  تاریخ 
ساخته  فردی  را  انسان  من  می دانم.  معنا 
مانند  فردی  می دانم.  خود  شرایط  تابع  شده 
رویدادهای  و  حوادث  بستر  در  همت  شهید 
می شود  همت  شهید  به  مبدل  که  بود  جنگ 
زندگی.  روزمره  و  عادی  موقعیت های  در  نه  و 
ما  که  است  اجتماعی  و  تاریخی  شرایط خاص 
را می سازند و کار ادبیات نیز چیزی جز روایت 

این موقعیت های خاص نیست.
با 20۱ صفحه، شمارگان  چاپ دوم این کتاب 
هزار نسخه و قیمت ۱60 هزار ریال منتشر شده 

است.

اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند      یشه زمان

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
سردبیر: سعید حیدری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم

چاپ: کارگر 

اوقات شرعی
اذان صبح 5/08   طلوع آفتاب ۶/31 
اذان ظهر 12/18  اذان مغرب 18/23

در دنیای کتاب

سخن حکیمانه

یا رب سببی ساز که یارم به سالمت
بازآید و برهاندم از بند مالمت

خاک ره آن یار سفرکرده بیارید
تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت

 روزنامه الوانگواردیا چاپ بارسلون اسپانیا در 
گزارشی با تیتر »در مسیر آرتور میلر« نوشت 
»عباس  فوت  از  پس  فرهادی«  »اصغر  که 
ایران  سینمای  استاد  اکنون   ، کیارستمی« 

محسوب می  شود.
نادر  سال 20۱2»جدایی  نوشت:  روزنامه  این 
از سیمین« باعث شد تا اسکار مربوط به فیلم 
غیرانگلیسی زبان به فیلم اصغر فرهادی تعلق 
گیرد. وی اکنون مجدداً این جایزه را با فیلم» 

فروشنده« بدست آورده است. 
این روزنامه یادآورشد که این فیلمساز ایرانی 
از سفر به آمریکا برای دریافت جایزه مزبور به 
دلیل اعتراض نسبت به ممانعت موقت »دونالد 
مهاجرین چند  و  پناهندگان  ورود  از  ترامپ« 

کشور مسلمان اجتناب ورزید.
این نشریه ضمن اشاره به اینکه آخرین فیلم 

وی در جشنواره کن به جایزه بهترین فیلمنامه 
و بازیگر )شهاب حسینی( دست یافت، نوشت 
به  کیارستمی  عباس  فوت  از  پس  فرهادی   :
عنوان استاد بزرگ سینمای ایران محسوب و 

اکنون جانشین وی شده است.
و  نویس  فیلمنامه  داد:  ادامه  رسانه  این 
و  جنجال  باعث  تواند  می  که  کارگردانی 
هیاهوی شود در حال حاضر به آماده کردن 
فیلمی که از سوی »پدرو آلمودو- وار« تولید 
و نقش های اول آن از سوی »پنه لوپه کروز« 
مشغول  شد،  خواهند  ایفا  باردم«  »خاویر  و 

است. 
ال وانگواردیا خاطرنشان ساخت :اصغر فرهادی 

از جمع آوری جوایز خسته نمی شود.
 وی در سال 200۹ اولین جایزه بین المللی 
خود را در جشنواره برلین برای فیلم »در باره 

الی« به صورت »خرس طالئی« دریافت نمود.
این روزنامه ادامه داد:درفیلم های او همیشه 
دارد.  قرار  نظر  مد  خانواده  و  زنان  موضوع 
که  کند  می  مطرح  را  جذابی  های  داستان 
می  فیلمبرداری  ای  العاده  فوق  صورت  به 
سطح  از  ای  اندازه  تا  او  فیلم  آخرین  شود. 

کار »جدائی نادر از سیمین« و »درباره الی« 
پائین تر است.

:فرهادی  کرد  تصریح  درپایان  رسانه  این 
خود  دانشگاهی  تز  که  زمانی  بدو  از  همیشه 
»هارلود  و  میلر«  »آرتور  به  نسبت  نوشته،  را 

پینتر« عالقه بسیار زیادی داشته است. 

اوانگواردیا : 

اکنون فرهادی استاد سینمای ایران است

هنرمندان  حضور  سینمایی  سازمان  رئیس 
جهانی  صحنه  هر  در  را  ایرانی  نخبگان  و 
اصغر  از  و  دانست  کشور  برای  افتخاری 
که  کرد  یاد  فیلمسازی  عنوان  به  فرهادی 

برای مردم فیلم می سازد.
به گزارش پیام زمان، »حجت اهلل ایوبی«  در 
موفقیت  رمز  مراسمی در موزه سینما گفت: 
سینماگران در این است که برای مردم فیلم 
می سازند و فرهادی فیلمساز مردم ایران است.
به  و  است  ایران  عاشق  فرهادی  افزود:  وی 
همین دلیل به همه جای جهان خواهد رفت 

و عباس کیارستمی هم اینگونه بود.
ایوبی افزود: عربستان حاضر است چاه های 

بگویند کشور سینما،  تا  بدهد  را  نفت خود 
اما کشور سینما یعنی خشونت نمی فهمد و 

نمی توان به او تروریست گفت.
وی افزود: صدها سال پیش فردوسی و حافظ 
و خیام با زبان ادب سخن می گفتند و امروز 

با زبان سینما همان سخنان را می گوییم.
قرار  گفت:  آیین  این  در  نیز  فرهادی  اصغر 

نبود فیلم فروشنده را بسازم و به طور اتفاقی 
و احساسی تصمیم به ساخت آن گرفتم اما 
من این جایزه را متعلق به همه مردم ایران 

می دانم.
یداهلل  و  کیارستمی  عباس  مرحوم  از  وی 
دیگران  از  من  گفت:  و  کرد  یاد  نجفی 
آموختم و از خدا می خواهم تا قدردان باشم 

و هیچوقت دچار غرور و کبر نشوم.
فیلم  ساخت  برای  که  این  بیان  با  فرهادی 
کرد:  اظهار  اسپانیاست،  عازم  خود  جدید 
با همه مشکالت و حاشیه سازی  دعا کنید 
ها بتوانم برگردم و همین جا فیلم بسازم و 
من دوست دارم بیشتر از هر جایی در کشور 

خودم فیلم بسازم.
سید محمد بهشتی رییس پژوهشگاه میراث 
من  برای  اسکار  حادثه  گفت:  نیز  فرهنگی 
آشکار کرد که هر چیزی مطابق عدل باشد 
برای  گرفتن  جایزه  و  است  موزون  و  زیبا 

نشان دادن عدالت، کافی نبود.
اهالی  همت  به  ایران  سینمای  افزود:  وی 
مقامی  به  گذشته  های  سال  در  سینما 
رسید که می بایست در بازی های بزرگتری 

شرکت می کرد.
بهشتی افزود: فرهادی یک کارگردان ایرانی 
است که اسکار را کارگردانی می کند و همه 
را به بازی می گیرد تا بتواند حرفی را بزند 
بخوبی  را  کشور  فرهنگ  و  ایرانی  جامعه  و 
نشان دهد و این بازی بزرگ با هنر فرهادی 
و بازیگردانی او به بهترین شکل اتفاق افتاد.

مستند »A۱5۷« محصول سازمان سینمایی حوزه هنری 
در سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم »باف« سوئد 

به نمایش درمی آید.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه 
هنری، مستند »A۱5۷« به کارگردانی بهروز نورانی پور در 
سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم »باف« سوئد به 
نمایش در خواهد آمد. نمایش این فیلم در روز دوم جشنواره، 
محلی(  وقت  )به  ظهر  فروردین ۱3۹6ساعت ٤5:۱2  اول 

خواهد بود.
پیش از این، مستند »A۱5۷« در بخش رقابتی پانزدهمین 
در   Zeichen der Nacht فیلم  بین المللی  جشنواره  
آلمان شرکت داشت و موفق به دریافت جایزه ی اصلی این 
جشنواره شد. این جشنواره در شهر برلین کشور آلمان برگزار 
داخل  در  را  بسیاری  جوایز  تاکنون   »A۱5۷« شد.مستند 
کشور از جمله جشنواره فیلم فجر، مقاومت، سینما حقیقت 
و … کسب نمود و پیش از این جایزه فیلم منتخب از نگاه 
تماشاگران جشنواره  Chambéry  فرانسه، بهترین مستند 
داوران  هیات  ویژه  جایزه  و  لهستان  داکز«  »واچ  جشنواره 
جشنواره فیلم »سینیه دو نویی« فرانسه را نیز ازآن خود کرد.

سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم »باف« از 30 اسفند 
۱3۹5 الی 5 فروردین ۱3۹6 در شهر مالمو کشور سوئد برگزار 

می شود.

 ۹6 سال  نوروز  در  که  نهایی  فیلم   6 اسامی 
به صورت قطعی اکران می شوند اعالم شد.

به  نیمروز«  »ماجرای  ایلنا،فیلم  گزارش  به 
مهدویان،فیلم »یک  محمدحسین  کارگردانی 
اسعدیان،  همایون  کارگردانی  به  بخصوص«  روز 
سهیلی،  سعید  کارگردانی  به   »2 ارشاد  »گشت 
قاسم  پیمان  کارگردانی  به  جلف«  بد،  »خوب، 
خانی، »اباجان« به کار گردانی هاتف علیمردانی، 
لیست  در  که  هستند  آثاری   بیگانه  سه  فیلم  و 

نوبت اول اکران نوروز ۹6 قرار گرفتند.
این  اعالم کرده است که  نمایش   شورای صنفی 
زودتر  حتی  تمایل  صورت  در  توانند  می  فیلمها 
از نوروز ۹6 و  از دو هفته قبل از نوروز ۹6)۱8 

اسفند( به نمایش دهد

پر  از  یکی  درباره  است  مستندی  عنوان  نفر«  »دوازده 
زندگی  قم  در  که  ایرانی  خانواده های  جمعیت ترین 
پدر  یزدی  وافی  مسلم  محمد  حجت االسالم  می کنند. 
یکی از پر جمعیت ترین خانواده های ایران است. این طلبه 
جوان که 32 سال بیشتر سن ندارد پدر ۱0 فرزند است؛ او 
پنج دختر و پنج پسر دارد که ثمره۱۷ سال زندگی او با 
همسرش هستند.مستند »دوازده نفر« که به موضوع سبک 
زندگی ایرانی می پردازد و فرزندآوری را نشان می دهد، به 

چهاردهمین جشن تصویر سال راه یافت.
عباس صالح مدرسه ای که ساخت 83 فیلم را در کارنامه 
با نگاه  خود دارد در مستند »دوازده نفر« هم سعی دارد 
مستندگونه محض و بی طرفانه، موضوع را به تصویر بکشد و 

از کلیشه های رایج فاصله گیرد.
صالح  عباس  کارگردانی  و  تهیه کنندگی  به  نفر«  »دوازده 

مدرسه ای و محصول خانه هنرمندان امروز است.
زاهدیان  به مهرداد  توان  این مستند می  از جمله عوامل 
مشاور کارگردان ،مصطفی خلیلی راد ومحمد هادی صالح 
تصویربردار، اسماعیل علیزاده تدوینگر ،محمدحسین زارعان 

صدابردارصحنه و مهرداد جلوخانی صداگذاراشاره کرد.
این اثر روز چهارشنبه ۱8 اسفندماه جاری ساعت ۱6 در 

تاالر شهناز خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی آید.

نمایش مستند »A157« در جشنواره 
بین المللی فیلم »باف« سوئد

آباجان ششمین
 فیلم اکران نوروز 96 شد

نمایش مستند »دوازده نفر« در 
چهاردهمین جشن تصویر سال

امروز با حافظ

رئیس سازمان سینمایی: 

حضور در هر صحنه 
جهانی برای ما 

افتخار است

روز ملی تئاتر با آغاز اجرای 
سالن های تهران

مجموعه تاالر های اداره کل هنرهای نمایشی از 
هفته اول فروردین ماه و به مناسبت روز ملی تئاتر 

فعالیت خود را آغاز می کنند.
کل  اداره  عمومی  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
هنرهای نمایشی ، تاالر های مجموعه تئاتر شهر ، 
تماشاخانه سنگلج و تاالر هنر از هفته اول فروردین 
ماه با اجرای برنامه های نمایشی و اجراهای صحنه 

ای کار خود را در سال ۱3۹6 آغاز خواهند کرد.
 ۷ که  بود  خواهد  تئاتر  سال  اولین   ۱3۹6 سال 
فروردین ماه در تقویم رسمی کشور به نام روز ملی 
تئاتر ثبت شده است. خانواده تئاتر این روز را همزمان 
با روز جهانی تئاتر گرامی داشته و به این مناسبت 
اجراهای نمایشی در تاالر های حرفه ای تهران آغاز 
خواهند شد. تماشاخانه سنگلج از 3 فروردین ماه و 
مجموعه تئاتر شهر و تاالر هنر از 6 فروردین ماه 
میزبان شهروندان و میهمانان نوروزی می شوند.
با  ماه ۱3۹6  فروردین  از 6  شهر  تئاتر  مجموعه 
اجرای نمایش های صحنه ای و برپایی برنامه های 
ویژه نوروز و آیین های نمایشی در محوطه مجموعه 
و پارک دانشجو میزبان عموم شهروندان و مخاطبان 
تئاتر خواهد بود.کانون تئاتر خیابانی با طراحی برنامه 
های متنوعی شامل نمایش های آیینی سنتی ، 
نقالی ، نوروزی خوانی ، خیمه شب بازی و تئاتر های 
خیابانی با موضوع بهار ویژه برنامه های فضای باز را 

در این مجموعه برگزار خواهد کرد.
اما تماشاخانه سنگلج 3 فروردین ماه را زمان آغاز 
و  نوشته  »خواستگاری«  نمایش  عمومی  اجرای 
این  است.  کرده  اعالم  موسوی  عظیم  کارگردانی 
نمایش که فضایی شاد و مفرح دارد ویژه بهار ۹6 
روی صحنه خواهد رفت.کودکان و نوجوانان نیز از 6 
فروردین می توانند در تاالر هنر به تماشای نمایش 
جدیدی به کارگردانی رامین کهن بنشینند. نمایش 
»موش تا موش« اجرای نمایش کودک و نوجوان را 

در سال جدید آغاز می کند.

خبر 

روسیه:
 سی ان ان سقوط کرده است

سخنگوی وزارت خارجه روسیه با تاکید بر »ترویج دروغگویی در رسانه 
های آمریکایی از جمله سی ان ان«، اعالم کرد: رویکرد کنونی رسانه ها 
در آمریکا وحشیگری و بی بندوباری رسانه ای است که یک سقوط در 
عملکرد شناخته می شود.وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه به نقل از 
ماریا زاخارووا نوشت: اکنون فقط یک پرسش مطرح است که رسانه های 
غربی هم اکنون به پائین ترین سطح تنزل کرده اند یا اینکه باز هم بیش از 
این سقوط خواهند کرد؟.وی در ادامه به گزارش اخیر سی ان ان اشاره کرد 
که در آن آمده بود، جامعه اطالعاتی آمریکا سرگئی کیسلیاک سفیر روسیه 

در واشنگتن را اجیر کننده افراد برای جاسوسی می داند.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: دهها مقاله مانند ادعاهای مطرح 
شده در رسانه های آمریکایی و غربی مطرح می شود که در آن آمده است، 
دیپلمات های روسی جاسوس هستند و برای اجیر کردن عوامل جاسوسی 
فعالیت می کنند.زاخارووا ادامه داد: در شرایط کنونی نیز شاهد دامن زدن 
به جنجال تماس کارکنان سفارت روسیه در واشنگتن با آمریکایی ها در 

رسانه ها هستیم. 
مقام روسی گفت: فاش می گویم که دیپلمات ها کار می کنند و فعالیت آنها 
شامل برقراری تماس ها در کشور محل ماموریت می شود و این موضوع در 

اصول دیپلماتیک هم گنجانده شده است.
زاخارووا در پایان تاکید کرد: آگر آنان دیپلمات هستند و گذرنامه های 
دیپلماتیک روسیه از جمله به کییسلیاک به عنوان سفیر داده شده است، 

باید با مقام های دولتی و محافل سیاسی تماس مستقیم داشته باشند.

نمایش فیلم ›فروشنده‹ در سینماهای مالزی

فیلم ›فروشنده‹ ساخته اصغر فرهادی کارگردان ایرانی که هفته گذشته 
موفق به کسب جایزه بهترین فیلم خارجی در هشتاد و نهمین مراسم 
اهدای جوایز آکادمی علوم و هنرهای سینما )اسکار( شد در سینماهای 
مالزی به نمایش در می آید.این فیلم اصغر فرهادی که دومین اسکار را 
برای وی به ارمغان آورد و در رسانه های مالزی نیز دریافت این اسکار بازتاب 
داشت روز جمعه برای نخستین بار در یک سینمای مجتمع برج های دو 
قلوی پتروناس )کی.ال.سی.سی( شهر کواالالمپور پایتخت مالزی به نمایش 
در آمد.این ساخته اصغر فرهادی که در جهان درخشید با توجه به دریافت 
اسکار قرار است  جمعه شب در یکی از سینماهای ›تی.جی.وی‹ این مجتمع 

اکران شد و بلیت های آن یک روز پیش از نمایش پایان یافت.
دومین نمایش فیلم ایرانی ›فروشنده‹ با زمان ۱23 دقیقه در مالزی در 

مجتمع سینمایی ›تی.جی.وی‹ در ›سان وی‹ خواهد بود.
این فیلم روز شنبه در این مجتمع سینمایی نیز به زبان فارسی و زیرنویس 

به نمایش درمی آمد

حضور »سکوت« ایرانی در جشنواره 
جورجیای جنوبی آمریکا

فیلم »سکوت« به کارگردانی مریم پیربند منتخب جشنواره فیلم جوجیای 
جنوبی آمریکا شد.به گزارش رسیده،جشنواره فیلم جورجیای جنوبی با 
محوریت فیلم های داستانی خالق زیر ده دقیقه در آمریکا برگزار می شود و 
فیلم ایرانی »سکوت« مریم پیربند قرار است در روز چهارم مارچ در دانشگاه 
والدوستا استیت اکران شود.این فیلم در اولین حضور جشنواره ای خود در 
ایران موفق به دریافت جایزه بهترین کارگردانی از جشنواره ملی کار شد و تا 
کنون در جشنواره های متعددی در سراسر جهان حضور داشته است که از 
آن جمله می توان به جشنواره بین المللی زنان فیلمساز در آمریکا و جشنواره 
بین المللی پیپا در برزیل،  جشنواره فیلم کوتاه تهران، جشنواره تصویرسال، 

جشنواره ستاره سیاه آفریقای جنوبی، جشنواره داکا و…اشاره کرد.
مریم پیربند فیلمساز جوان ایرانی است که تجربه حضور در هیات داوران 
جشنواره های داخلی و خارجی متعددی را در کارنامه خود دارد که از این 
جمله می توان به: عضو هیات داوران جشنواره سالمت، عضو هیات داوران 
جشنواره بین المللی فیلم ای،او،اف آمریکا، عضو هیات داوران جشنواره نهال، 
ریاست هیات داوران جشنواره زنان سلیمانیه، عضو هیات داوران جشنواره 
بین المللی فیلم های مستند چراغ در سلیمانیه، عضو هیات انتخاب جشنواره 

بین المللی فیلم اربیل اشاره کرد.
»سکوت« روایتگر یک روز از زندگی مادر جوان ناشنوایی است که به شغلی 
عجیب مشغول است. شستن نمای بیرونی ساختمان های بلند که در یک 
روز بخصوص در ارتفاعی بلند شاهد ماجرایی در یکی از طبقات بوده و باعث 

نجات جان زن دیگری می شود…

شناسایی ظرفیت های تئاتر غیردولتی 
از ایران تا آلمان  

قرائت مقاالت دومین روز سمینار بین المللی »تئاتر و ظرفیت های بخش 
غیردولتی«، دوشنبه ۱6 اسفند در نوبت عصر طی دو بخش پی گرفته 
می شود. به گزارش پیام زمان، مقاالت »الگوهای همکاری برای استفاده از 
فناوری های جدید در هنرهای نمایشی« نوشته اگنسکارولینا بک دانشجوی 
دکترای مطالعات تئاتر، مدیر فرهنگی و روزنامه نگار از مجارستان، »تاثیر 
موج سوم علمی در دانشگاه های غیردولتی بر تئاتر دولتی« اثر فرزاد معافی 
پژوهشگر و مدرس دانشگاه، »نقش آموزش در شکل گیری و تثبیت تئاتر 
مستقل در ارمنستان« اثر نارین سرگس یان استاد دانشگاه، نویسنده و 
منتقد تئاتر از ارمنستان و »به کارگیری ظرفیت های علمی تئاتر دانشجویی 
در بدنه تئاتر غیردولتی« نوشته پرستو محبی پژوهشگر و مدرس دانشگاه، 

ساعت ۱6:۱5 تا ۱۷:35 قرائت می شوند.
ریاست این جلسه نیز به عهده فرهاد مهندس پور است.

سپس ساعت ۱۷:٤5 تا ۱۹:05 به ریاست مهرداد رایانی مخصوص، مقاالت 
»همکاری و تعامل بین تئاتر مستقل و تئاتر سازمانی« نوشته فردریک فلبک 
دانشجوی دکترا، پژوهشگر و کارگردان تئاتر از آلمان، »نقش دراماتورژ در 
هویت بخشی به تئاترهای خصوصی)غیردولتی(« نوشته شیوا مسعودی 
مدرس دانشگاه، نویسنده و کارگردان، »جنبش مستقل تئاتر« اثر آرون 
نیک نویسنده، مترجم و مدرس دانشگاه از هند و »شناسایی مولفه های 
سرمایه گذاری در بین اعضای گروه های تئاتر به منظور ارایه راه حل« اثر غزاله 

رشیدی بازیگر، کارگردان و مدرس تئاتر، خوانش می شوند.

آن سوی آبها

ایرج  با  خود  همکاری  از  پیشکسوت  صحنه  و  دکور  طراح  میرفخرایی  مجید 
طهماسب و اضافه شدن یک دکور دیگر به برنامه »کاله قرمزی« خبر داد. 

مجموعه  دکور  و  طراحی صحنه  به  اشاره  مهر  با  گفتگو  در  میرفخرایی  مجید 
»کاله قرمزی« که سال هاست آن را بر عهده دارد، گفت: همانطور که می دانید 
من سال هاست در همکاری با ایرج طهماسب طراحی دکور و صحنه مجموعه 

»کاله قرمزی« را بر عهده دارم.
وی درباره طراحی دکور امسال این مجموعه بیان کرد: در طراحی دکور امسال 
سعی کردیم کمی تنوع بدهیم و طراحی را تغییر دادیم. علی رغم اینکه تولید 
این مجموعه اواخر سال آغاز می شود فرصت چندانی برای اتفاقات تازه نیست، 
با این حال ما تالش کردیم که این تغییرات را رقم بزنیم تا نوعی تنوع در آن 

بوجود آید.
این طراح صحنه و دکور سریال ها و فیلم های سینمایی در پایان عنوان کرد: 
مجموعه »کاله قرمزی« معموال 2 دکور دارد؛ یکی منزلی است که داستان در 
آنجا اتفاق می افتد و دیگری اتاقی که شب ها در آن قصه گفته می شود و حاال 

یک حیاط هم اضافه می شود.
مجموعه »کاله قرمزی« که به کارگردانی ایرج طهماسب ساخته می شود سال 
گذشته به تولید نرسید و حاال بعد از 2 سال قرار است دوباره از شبکه دو روی 

آنتن برود.
امسال دنیا فنی زاده عروسک گردان این مجموعه دار فانی را وداع گفت و قرار 
است عروسک گردان دیگری جایگزین وی شود. همچنین امسال قرار است یک 

عروسک دیگر نیز به این مجموعه اضافه شود.

هنری  فرهنگی  سازمان  همت  به  شهر  ارکستر 
شهرداری تهران و با سرپرستی اسماعیل تهرانی روز 
شنبه ۱٤ اسفند اولین اجرای خود را در سالن شهید 

آوینی فرهنگسرای بهمن روی صحنه برد.
به گزارش پیام زمان از رسانه خبری سازمان فرهنگی 
هنری شهرداری تهران، بعد از گذشت بیش از ۹ ماه 
تهران،  شهر  ارکستر  نخستین  اندازی  راه  مراحل  از 
روز شنبه ۱٤ اسفند »ارکستر شهر« در سالن شهید 
و صدای  برد  روی صحنه  بهمن  فرهنگسرای  آوینی 

خود را به گوش همگان  رساند.
اسماعیل تهرانی در آغاز دومین هفته آخرین ماه سال 
۹5 چوب رهبری ارکستر شهر را در مقابل هنرمندان 
جوان به حرکت در می آورد. اعضای گروه نوازندگان 
بسته به اجراها بین ٤5 تا 50 نفر است و پنج قطعه از 
آهنگسازان و استادانی مانند روح اهلل خالقی، گلنوش 
خالقی، ابوالحسن صبا و حسین دهلوی که سه قطعه 
آن کرال، یک قطعه ارکستر به همراه خواننده و دو 

قطعه سازی است، اجرا خواهد شد. 
»مهربانی«، »آزادی«، »ای ایران«، »چنگ رودکی«، 
نام  مضرابی«  گلبانگ  »نخست  و  زندان«  »به 

ارکستر  کنسرت  نخستین  در  که  است  قطعه هایی 
شهر اجرا شد.

ارکستر شهر صدای نخسین اجرای خود را روز ۱٤ 
گوش  به  تنها  )میا ن پرده(  آنتراکت  بدون  اسفند 
که  بعد  روزهای  در  اما  رساند.  عوامل  و  مسئوالن 
در  قطعه ها  می گیرد،  خود  به  عمومی  شکل  اجراها 
دو بخش ٤5 دقیقه ای و با سازهای مضرابی، کوبه ای 
قانون،  عود،  تار،  تار، سه  بم  تار،  و کششی همچون 

سنتور، نی، کمانچه و ویلن سل برگزار شد.
فرهنگی  سازمان  رییس  صالحی  محمود  گفته  به 
به  که  بود  اتفاقی  شهر  ارکستر  تشکیل  هنری؛ 
پیشنهاد »عبدالحسین مختاباد« آهنگساز و خواننده 
سرشناس و یکی از اعضای شورای اسالمی شهر تهران 
آغاز شد و در ادامه با تایید مدیریت شهری و پیگیری 
شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان  هنری  معاونت 
تهران تشکیل شد. صالحی از این اتفاق استقبال کرد 
زیرا معتقد است شهر تهران باید ارکستری متعلق به 
خودش داشته باشد که نواهای آن برگرفته از حال و 
هوای تهران و برای مردم تهران باشد تا مردم صدای 

شهر را از »ارکستر شهر« بشنوند.

از مهربانی تا آزادی در اولین اجرای ارکستر شهر»کاله قرمزی« با تغییرات در دکور می آید 


