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یارانه فروردین در حساب خانوارها
اولین یارانه نقدی سال 1394 ساعت 24 شنبه  22 فروردین ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز 
می شــود.یارانه فروردین پنجاهمین مرحله از پرداخت یارانه های نقدی از ســال 1389 و همچنین 
یازدهمین مرحله از فاز دوم هدفمندی یارانه ها است که از اردیبهشت ماه سال گذشته کلید خورده 
بود.این درحالی است که با وجود افزایش قیمت در برخی از حامل های انرژی در پایان سال گذشته 
تاکنون اعالم رسمی مبنی بر هدف دولت برای ورود به فاز سوم هدفمندی یارانه ها نشده است. در 
عین حال که بنا بر اظهارات مقامات رسمی تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین در سال جاری وجود 

ندارد. روزنامه اقتصاد                                                    ی- فرهنگی- اجتماعی- ورزشی

بیم و امیدهای 
سومین مزایده 

سرخابی ها

20 درصد از کالس 
های مدارس کشوربه 
همت خیرین ساخته 

شده است

در پی انتشار خبر 21 ماهه شدن خدمت سربازی در سال 94 
برخی از مخاطبان ایسنا پیگیر وضعیت کسر خدمت های مربوط 
به تأهل بودند که جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای 

مسلح توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرد.
ســردار موسی کمالی درخصوص اینکه آیا کسر خدمت های 
مربوط به همســر نیز در زمان 21 ماهه شدن سربازی قابل 
استفاده است یا خیر، اظهار کرد: با توجه به اینکه سربازی 21 
ماه شده است هیچ گونه کسر خدمتی به سبب داشتن همسر و 

متأهل بودن به مشموالن و سربازان داده نخواهد شد.
وی ادامــه داد: آن زمان با توجه به اینکه بنا بود طول خدمت 
ســربازی 24 ماه شود تصمیم بر این شد تا مشموالن متأهل 
از ابتدای ســال 94، 21 ماه خدمت کنند اما در حال حاضر با 
توجه به تصمیمی که برای 21 ماهه شــدن سربازی در سال 
جدید گرفته شد این موضوع نیز منتفی و کسر خدمت تأهل به 

مشموالن داده نخواهد شد.
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: 
اما به ازای داشتن هر فرزند دو ماه کسر خدمت به مشموالن 
تعلق می گیرد و ســقفی نیز برای کســر خدمت اعطایی به 

مشموالن دارای فرزند وجود نخواهد داشت.
کمالی با تاکید بر اینکه در ســال 94 طول مدت سربازی 21 
ماه خواهد بود، خاطرنشان کرد: سربازان شاغل در دستگاه های 
دولتی به جز آن دســته از افرادی که در یگان های حفاظتی 

مشغول به خدمتند 24 ماه خواهد بود.

سربازی 21 ماه شد ثبت نام بیش از 200 هزار نفر در آزمون 
استخدامی دستگاه های اجرایی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تا پایان سال جاری 
20 هزار واحد مسکونی به خانوارهای شناسایی شده دارای 
زن سرپرســت خانوار و یــا دارای دو فرزند معلول واگذار 
می شود و این فرآیند در سالهای آتی نیز ادامه می یابد. علی 
ربیعی روز جمعه به همراه شهیندخت موالوردی معاون 
رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از مرکز توانبخشــی 
کورس واقع در خیابان فدائیان اســالم بازدید کرد. ربیعی 
پس از بازدید از کارگاههای مختلف این مرکز که به طور 
عام زنان دارای معلولیت جسمی و یا زنان سرپرست خانوار 
در آن اشتغال داشتند، با تهنیت به مناسبت روز زن و مادر 
در جمع خبرنگاران، افزود: تحویل مســکن به خانوارهای 
دارای دو فرزند معلول و یا خانوارهایی که زنان سرپرست 
آن هستند، شناسایی و اولویت بندی های الزم در دستور 

کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است.
وی با اشاره به تفاهمنامه ای که بین وزارتخانه های تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی و راه و شهرســازی صورت گرفته، 
اظهار کرد: تالشهای زیادی برای تحقق تحویل مسکن به 
خانوارهای یادشده در حال انجام است، ضمن آنکه تا پایان 
سال جاری خانوارهای شناسایی شده می توانند مسکن 
خود را دریافت کنند.وی در خصوص بیمه زنان سرپرست 
خانوار، گفت: تالشــهای زیادی در این زمینه انجام شده 
تا بتوانیم از منابع دولتی برای این مهم اســتفاده کنیم و 
علیرغم برخی از مشــکالت موضوع بیمه زنان سرپرست 
خانــوار را ادامه خواهیم داد.وی افــزود: علیرغم برخی از 
مشکالت بیمه زنان سرپرســت خانوار تداوم دارد و حتی 
تالش کردیم از منابع داخلی وزارت کار برای این مهم یاری 
بگیریم تا بیمه آنها حفظ شود.وی از بیمه اجتماعی زنان 
سرپرست خانوار در شورای عالی رفاه خبر داد و گفت: این 
مهم به طور جدی از ســوی مسئوالن دولت تدبیر و امید 
پیگیری می شود.ربیعی درباره طرح های خوداشتغالی زنان 
نیز گفت: در مجموع 90 درصد اشــتغال در بخش های 
تولیدی که در قالب تعاونی ها فعالیت می کنند در اختیار 

زنان است.
وزیر کار ادامــه داد: برنامه جدی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی آموزش توســط ســازمان آموزش فنی و حرفه 
ای کشور در مناطق روستایی، شهرهای کوچک، حاشیه 
شهرها و سکونتگاههای شناسایی شده و استقرار صندوق 
کارآفرینی امید برای پرداخت وام با هدف ســامان دادن 
مشــاغل خانگی به طوری جدی در حال انجام اســت. 
شــاغالن در این بخش به طور عام توسط زنان انجام می 
شود.به گفته ربیعی، مشارکت های اقتصادی و اجتماعی 
زنان به طور جدی از ســوی دولت تدبیر و امید در حال 
پیگیری اســت و برای تحقق این مهم کارگاههای ما در 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و همچنین مراکز 

بهزیستی اختصاص یافته است.
وی اظهار داشت: در ســال 93 پیوند میان سازمان های 
بهزیستی، آموزش فنی و حرفه ای کشور، معاونت اشتغال 
وزارت کار و همچنین صندوق کارآفرینی امید طراحی شده 
به طوری که محصوالت تولیدی در فرآیند این تعامالت به 

خارج از کشور هم صادر می شود. 

تحویل 20 هزار واحد مسکونی 
به خانوارهای دارای معلول و 

زنان سرپرست خانوار
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منع افزایش قیمت بدون هماهنگی با دولتدرمان رایگان مستمری   بگیران تامین اجتماعی در بیمارستانهای دولتی
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی در جریان ارتقای درمانگاه تامین اجتماعی اردکان به پلی  کلینیک تخصصی، از شــروع 
عملیات ساخت بزرگترین انستیتو کانسر بیماران سرطانی کشور در بهار سال جاری در یزد خبر داد. دکتر محمدتقی نوربخش 
در مراســم پرده   برداری از لوح یادبود ارتقای درمانگاه تامین اجتماعی اردکان به پلی کلینیک تخصصی آیت اهلل خاتمی)ره(، 
گفت: سازمان تامین اجتماعی علیرغم مشکالت سال گذشته در تامین منابع مالی و مسائلی که در این سازمان شکل گرفته 
بود و ایجاد تعهدات جدید برای سازمان از جمله افزایش 25 درصدی مستمری مستمری   بگیران و هزینه   های مرتبط با نظام 
طرح تحول سالمت، تالش کرد تا سطح رضایت مردم از خدمات تامین اجتماعی را افزایش دهد. وی ادامه داد: سازمان تامین 
اجتماعی در ســال گذشــته به طور ماهانه بیش از 3500 میلیارد تومان برای انجام تعهدات مختلف خود هزینه کرد که کار 
بسیار دشواری بود ولی خوشبختانه با برنامه  ریزی  های انجام شده این مهم صورت گرفت. نوربخش با اشاره به تجهیز مناسب 
مراکز درمانی این سازمان در سال گذشته، از شروع عملیات ساخت بزرگترین انستیتو کانسر بیماران سرطان کشور در بهار 

سال جاری در یزد خبر داد.
این مقام مسئول دو خبر خوشحال  کننده دیگر نیز اعالم کرد و گفت: در آینده نزدیک کلیه هزینه   های بستری مستمری   بگیران در مراکز 
درمانی دانشگاهی و دولتی به صورت 100 درصد رایگان خواهد شد و همچنین با موافقت وزیر بهداشت، پزشکان متخصص تمام وقت، 

ضریبK و هیات علمی می  توانند در درمانگاه های تامین اجتماعی نیز خدمت کنند که گام مهمی است.

معاون اول رییس جمهوری در بخشنامه ای، کلیه دستگاه های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری را از افزایش 
قیمت ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد.

اســحاق جهانگیری دستگاه های مربوطه را مکلف کرده اســت در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، 
مراتب را با دالیل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعالم کنند تا پس از هماهنگی های الزم و 

در صورت مقتضی، اعمال شود.
همچنین کلیه دستگاه ها و سازمان های قوای مجریه، مقننه و قضاییه، شوراها، هیات های امنا، ستادها و سایر عناوین 
مشابه و وزارتخانه ها، شرکت های دولتی، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاه های مستلزم ذکر 
نام و سایر نهادهای حکومتی اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان را مکلف 
کرد که در هر گونه تصمیم گیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و 
دستمزد )که به تایید رییس جمهوری رسیده و می رسد( و حسب مورد مصوبات هیات وزیران عمل کرده و قبل از 
اتخاذ تصمیم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را به ویژه از جهت بار مالی موضوع، 

دریافت کنند.

یک مقام مســئول در وزارت نیرو با اعالم 
اینکه حدود 300 میلیــون مترمکعب به 
نسبت شرایط عادی در ذخایر آبی تهران 
کســری وجود دارد گفت: اردیبهشت ماه 

طالیی بارش در تهران است.
خسرو ارتقایی با اشاره به اینکه در روزهای 
پایانی سال گذشته و آغاز امسال بارندگی 
های خوبی را در سطح استان تهران شاهد 
بودیم اظهارداشــت: بارندگی در تهران از 
ابتدای سال آبی )ابتدای مهر 93( تاکنون 
به 22۶ میلیمتر رسیده در حالی که این 
میزان در بلندمــدت 250 میلیمتر و در 
دوره بلندمــدت 4۷ ســاله 235 میلیمتر 

بوده است.
نیــرو  وزارت  در  مقــام مســئول  ایــن 
اظهارداشــت: با اینکه بارندگی سال آبی 
امســال بهتر از سال گذشــته بوده اما به 
علت دو سال خشکسالی مداوم، روان آب 

های استان 5 درصد کمتر از سال گذشته 
است به این معنی که مقدار آبی که پشت 

سدها می آید کمتر شده است.
ارتقایــی گفــت: ذخایر ســدهای 5 گانه 

تامین کننده آب شرب تهران در مجموع 
بیش از 384 میلیون متر مکعب است که 
سال گذشته 413 میلیون متر مکعب آب 
در مخازن سدهای پنج گانه استان تهران 
ذخیره شــده بود، یعنی مقدار منابع آبی 
در مقایســه با سال گذشــته بیش از 30 

میلیون متر مکعب کمتر است.
وی ابــراز امیدواری کرد: با توجه به بارش 
برف در روزهای پایانی ســال گذشته در 
حــوزه آبریــز ســدهای الر، امیرکبیر و 
طالقان و ذوب شــدن این برف ها بتوانیم 
بخشی از کمبودها در منابع آبی را جبران 
کنیم. اگر شــرایط بارندگی نرمال باشد و 
به متوسط بارندگی بلندمدت نیز نزدیک 
شــود باز هم به علت خشکسالی دو ساله، 
کمبودی را در ســدهای تامین کننده آب 
شرب خواهیم داشــت چرا که در شرایط 
عادی باید ذخیره سدهای تهران به حدود 

۷00 میلیــون متر مکعب می رســید که 
هنوز هم به آن نزدیک نشــده ایم، یعنی 
ذخایر آبی ســدهای استان 250 تا 300 
میلیون مترمکعب در مقایســه با شرایط 

عادی کمتر است.
ارتقایــی تاکید کرد: آمــار بارش در دوره 
بلندمدت نشــان می دهد که فصل بهار و 
به ویژه ماه اردیبهشت همیشه ماه طالیی 
برای بارندگی در اســتان تهــران بوده و 
حــدود 30 درصد بارندگــی ها، در طول 
ســال آبی را در فصل بهار شاهد بوده ایم 
و از ایــن رو امیدواریم این بارندگی ها به 

ویژه در فصل بهار ادامه یابد.
یک مقام مســئول در وزارت نیرو با اعالم 
اینکه حدود 300 میلیــون مترمکعب به 
نسبت شرایط عادی در ذخایر آبی تهران 
کســری وجود دارد گفت: اردیبهشت ماه 

طالیی بارش در تهران است.

روز طالیی بارندگی در راه پایتخت

معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رییس جمهور ضمن اعالم این خبر افزود: پنجمین 
جلسه مشترک قوای مجریه و مقننه در دوره دولت یازدهم، عصر یکشنبه 23 فروردین 

ماه و در نهاد ریاست جمهوری برگزار می شود.
پرویز اسماعیلی با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری به عنوان 
»دولت و ملت، همدلی و همزبانی« افزود: ریاست محترم جمهوری نیز در دیدارهای 
نوروزی با مدیران کشــوری و لشکری با توجه به اهمیت التزام عملی به این عنوان 
راهبردی، بویژه در سال جاری، تاکید کردند که همدلی و همزبانی دولت و ملت ابتدا 
باید در همگامی و تعامل قوا برای حل مشــکالت مردم و پیشبرد برنامه های کشور 

تجلی پیدا کند.
وی ادامه داد: با همین دیدگاه، اولین جلســه دولت و مجلس در سال 94 را دستگاه 
اجرایی میزبانی می کند و نمایندگان محترم ملت در قوه قانونگزاری، میهمان مدیران 

ارشد دولت تدبیر و امید خواهند بود.

معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رییس جمهور ضمن اعالم این خبر افزود: پنجمین 
جلسه مشترک قوای مجریه و مقننه در دوره دولت یازدهم، عصر امروز یکشنبه 23 

فروردین ماه و در نهاد ریاست جمهوری برگزار می شود.
پرویز اسماعیلی با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری به عنوان 
»دولت و ملت، همدلی و همزبانی« افزود: ریاست محترم جمهوری نیز در دیدارهای 
نوروزی با مدیران کشــوری و لشکری با توجه به اهمیت التزام عملی به این عنوان 
راهبردی، بویژه در سال جاری، تاکید کردند که همدلی و همزبانی دولت و ملت ابتدا 
باید در همگامی و تعامل قوا برای حل مشــکالت مردم و پیشبرد برنامه های کشور 

تجلی پیدا کند.
وی ادامه داد: با همین دیدگاه، اولین جلســه دولت و مجلس در سال 94 را دستگاه 
اجرایی میزبانی می کند و نمایندگان محترم ملت در قوه قانونگزاری، میهمان مدیران 

ارشد دولت تدبیر و امید خواهند بود.

دولت امشب میزبان مجلس استدولت یکشنبه شب میزبان مجلس است

تفاهمنامه همکاری مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت امور زنان و خانواده 
ریاست جمهوری در 8 ماده و 2 تبصره بین معصومه ابتکار و شهیندخت موالوردی به امضا 
رسید.بسیج سرمایه اجتماعی جامعه زنان و دختران برای حفاظت و احیای محیط زیست با 
تاکید بر برنامه ششم توسعه ، ایجاد سازوکارهای الزم برای ایفای نقش موثر زنان و دختران 
جهت دستیابی به محیط زیست سالم و پایدار ، اصالح شیوه زندگی و ترویج فرهنگ تولید و 
مصرف پایدار و ارتقای دانش ، ترویج سواد و اخالق محیط زیستی با رویکرد حفظ حقوق نسل 
آینده از اهداف کلی این تفاهمنامه است.در این تفاهمنامه تعهدات سازمان حفاظت محیط 
زیست در 4 بند از جمله تهیه محتوای آموزشی محیط زیستی برای زنان جهت تقویت نقش 
آنان در حفظ محیط زیست و اصالح الگوی مصرف در خانواده ، معرفی کارشناسان صاحبنظر 
برای آموزش و ترویج سواد و اخالق محیط زیستی ، همکاری بر تدوین گزارش های ملی زنان 
در بخش محیط زیست و ایجاد شرایط الزم برای برخورداری از تسهیالت و ظرفیت های بین 

المللی در جهت توانمندسازی زنان در حوزه محیط زیست آمده است.

تفاهمنامه همکاری سازمان محیط 
زیست و معاونت امور زنان امضا شد



سیاسی 2

خبر

صنعاء آماج شدیدترین حمالت از زمان 
آغاز تجاوز عربستان

پایتخت یمن ظرف ســاعات پایانی روز جمعه آماج حمالت 
جنگنده های ائتالف موسوم به »طوفان قاطع« که تحت رهبری 
عربستان سعودی است، قرار گرفت؛ این حمالت ظرف بیش از 
دو هفته اخیر شدیدترین حمالت گزارش شده است. خبرنگار 
المیادین گــزارش داد که حمالت پی در پی ظرف ســاعات 
پایانی روز جمعه صنعاء پایتخت یمن را لرزاند در حالی که این 
حمالت از زمان آغاز تجاوز ائتالف تحت رهبری عربســتان به 
یمن شــدیدترین حمالت به شمار می آید. بیش از 10 حمله 
پایگاه های مختلف را در صنعاء هدف قرار داد و زبانه های آتش در 
پایگاه ها بلند شد و صدای انفجارهای پی در پی به گوش رسید. 
جنگنده های ائتالف همچنین فرودگاه بین المللی صنعاء و پایگاه 
هوایی الدیلمی را هدف قرار دادند و این حمالت به منطقه حرف 
سفیان در عمران در شمال کشیده شد. مناطق مرزی در صعده 
نیز آماج حمالت هوایی و توپخانه ای پی در پی قرار گرفت و به 

عدن نیز حمالت هوایی و دریایی صورت گرفت.
ناوهای ائتالف سعودی نیز پایگاه های نیروهای یمنی را در اسکله 
عدن و انبار غالت را در منطقه المعال و دارســعد و ساختمان 
شورای محلی در شمال این شــهر که 800 هزار ساکن دارد 
هدف قرار دادند. منابع اعالم کردند که این شهر با بحران انسانی 
نگران کننده ای مواجه اســت و مردم آن برای به دست آوردن 
نیازهای اساســی زندگی همچون آب، غذا و دارو با مشکالت 
شدیدی مواجه هستند. آژانس های امدادرسانی نیز نسبت به 
فاجعه انسانی در فقیرترین کشور عربی هشدار داده اند. همزمان 
با این حمالت علیه یمن، مسئوالن عربستان سعودی نیروهای 
بیشتری را در مرزهای جنوبی عربستان با یمن مستقر کردند و 
این نیروها در وضعیت آماده باش نظامی باالیی قرار گرفته اند. 
تصاویر منتشر شده نشان می دهد که ده ها تانک و نفربر در حدود 
دو هزار کیلومتر میان عربستان و یمن مستقر هستند. همچنین 
جنگنده های ســعودی در شش حمله به استان عمران باعث 
کشته شدن 10 تن از جمله چند زن و کودک شدند. حمالت 
جنگنده های ائتالف به مقر تیپ 310 زرهی و اردوگاه نیروهای 
ویژه امنیتی به این امر انجامید که 167 زندانی فرار کردند. در 
همین حال کمیته عالی امنیتی در یمن بر لزوم یکپارچه سازی 
تالش ها و متحد شدن جبهه های تمامی مردم یمن برای مقابله 
با این تجاوز عربستان سعودی تاکید کرد. در بیانیه این کمیته 
آمده اســت که این مرحله ای که یمن در حال حاضر در آن به 
سر می برد ایجاب می کند که همگان متحد و یکپارچه شوند تا 
متجاوزان به آنها لطمه ای وارد نکنند. در این بیانیه آمده است: 
یمنی ها باید ثابت کنند که نه تنها لقمه چرب و نرمی نیستند 
که بتوان آن را بلعید بلکه می توانند با اراده و پشــتکار تمامی 
مصیبت ها را پشت سر بگذارند و در مقابل متجاوزان با آنها مقابله 
به مثل کنند. در همین حال احمد عسیری، سخنگوی ائتالف 
طوفــان قاطع اعالم کرد که حمالت این ائتالف به پایگاه های 
تیپ ها و مراکز فرماندهی یگان های نظامــی ادامه دارد و این 
حمالت حمایت و پشتیبانی را از نیروهای حامی عبدربه منصور 
هادی در عــدن و در دیگر مناطق یمن به عمل می آورد. وی 
تصریح کرد که دو تیپ 115 و 125 در شــرق شــهر عدن و 
همچنین تیپ المجد و تیپ 17 در بابــل المندب و اردوگاه 
الســوادیه در البیضاء هدف قرار گرفت. عسیری تاکید کرد که 
جنگنده های ائتالف دوســت ندارند زیرساخت ها را هدف قرار 

بدهند اما در موارد ضروری این امر صورت می گیرد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص مشارکت ارتش 
پاکستان در کنار نیروهای ائتالف اعالم کرد که حضور ارتش 
پاکستان در کنار این نیروها کمک بیشتری را ارائه می دهد اما 
عدم حضور آن نیز بر روند عملیات تاثیر نخواهد گذاشت و مانع 

از اجرای آن نخواهد شد.

بشار جعفری: دمشق حق دارد از 
دوستان خود برای مبارزه با تروریسم 

کمک بگیرد
نماینده دائم سوریه در سازمان ملل با بیان اینکه تحول مهمی 
در گردهمایی مسکو 2 رخ داده است، گفت: اقدام دولت سوریه 
در مبارزه با تروریسم اقدامی قانونی است و دمشق حق دارد از 
دوستان خود در این زمینه کمک بگیرد. بشار جعفری، نماینده 
دائم سوریه در ســازمان ملل در کنفرانس مطبوعاتی پس از 
پایان گردهمایی مسکو 2 اعالم کرد: اقدامات دولت سوریه علیه 
تروریسم و افراد مسلح قانونی است و براساس قوانین بین الملل 
صورت می گیرد برای همین ما حق داریم که از دوستان خود 
برای مبارزه با تروریســم کمک بخواهیم. اما اینکه گروه های 
تروریستی وجود داشته باشــند که طرف های خارجی از آنها 
حمایت به عمل آورند، با پول های کثیف کشورهای عربی حوزه 
خلیج فارس به آنها کمک شود و کارشناسان اسرائیلی، ترکیه ای، 
قطری، عربستانی و اردنی بر آنها نظارت داشته باشند این اقدام 
غیرقانونی است. وی افزود: مبارزه با تروریسم محور نشست های 
آتی ما خواهد بود چرا که این مساله تنها مختص به سوریه نیست 
و اجرای تمامی قطعنامه های شورای امنیت را می طلبد. جعفری 
خاطرنشان کرد: ما نشست مثبتی را با مخالفان در مسکو برگزار 
کردیم و توانستیم بر سر بیانیه مشترکی که عنوان آن ارزیابی 
اوضاع کنونی سوریه اســت، به توافق برسیم. وی تاکید کرد: 
استفان دی میستورا، فرستاده سازمان ملل به سوریه نماینده 
محافل بین المللی است و حضور وی در گردهمایی مسکو که 

سوری - سوری است، لزومی ندارد. 

معاون سیاسی دفتر رییس جمهور با بیان این که 
مذاکرات هسته ای آخرین گزینه برای آغاز تعامل 
است، گفت: ایران و آمریکا بر این امر توافق دارند 
که به موضوع هســته ای به عنوان آزمایش اراده 
بپردازند و برای حل این مشکل، آمریکا باید واقع 

بینی پیشه کند.
حمید ابوطالبی روز شــنبه در یادادشتی که در 
صفحه شخصی خود نوشت، افزود: موضوع هسته 

ای صحنه آزمایش اراده اوباما است.
وی ادامــه داد: چند روز پیش در مورد ســخنان 
اوباما و سیاستEngagement نوشته بودم؛ 
اما اینک امکان سخن گفتن ایران وآمریکا بیش 
ازگذشته فراهم است. معاون سیاسی دفتر رییس 
جمهــوری به صحبت های اوباما اشــاره و اضافه 
کرد: اوباما گفته بود: »ایران کشوری پیچیده است، 
درست مثل کشورخود ما و با توجه به تاریخ روابط 
دوکشور، بی اعتمادی عمیقی وجود دارد که فورا 
ازمیان نمی رود. ایران کشــوری است که در برابر 

یک جنگ هشت ساله مقاومت کرده و یک میلیون 
کشته داده است. به نظرم آنهانشان داده اند مایلند 
در ارتباط با این برنامه کــه آن را مایه غرور ملی 
و در مواردی بقای ملی می دانند، ســختی ها را 
تحمل کنند. در ایران هیچ جناح سیاسی نیست 
که به خواسته های آقای نتانیاهو دایر بر جمع آوری 
کامل برنامه غنی سازی اورانیوم تن دهد. دکترین 
من )دکترین اوباما( این است که ما تعامل خواهیم 
کرد، اما همــه قابلیت های خود را نیز حفظ می 
کنیم. آمریکا به اندازه کافی قدرتمند هســت که 
بتوانــد بدون آنکه خود را به خطر بیاندازد، امکان 
تعامل با کشوری مثل ایران را آزمایش کند. هیچ 
فرمول و گزینه موثرتری به جز مسیر دیپلماتیک و 
چارچوب پیشنهادی وجود ندارد و این مسئله قابل 
اثبات است. اما من بسیار قاطعانه می گویم که حتی 
اگر اطمینان حاصل کنیم که ایران سالح هسته ای 
ندارد، اختالفات ما با این کشور تغییری نمی کند.«
ابوطالبی اذعان کرد: آمریکا در روابط با ایران از کودتا 

و سرکوب دموکراسی،جنگ وتحریم و مانند آن، به 
گفت و گوی دیپلماتیک رسیده است؛ چرا که اوباما 
در روانشناسی خود از ایران می گوید: » این موضوع 
ریشــه در تجارب گذشته این کشور) ایران( دارد، 
این برداشت که کشورشان تضعیف شده است.این 
که آمریکا وغرب، اول دردموکراسی آن ها دخالت 
کردند وبعد در قالب حمایت از شاه و بعد درحمایت 
ازعراق و صدام در آن جنگ به نهایت خشن دخالت 
کردند.« وی یادآور شد: ملت ایران هم در رابطه با 
آمریکا با مبارزه، انقالب، مقابله و مقاومت رو در رو 
بوده اند و اکنون به سخن گفتن سیاسی روی آورده 
اند چرا که اوباما می گوید: »درنامه هایی که آیت 
اهلل خامنه ای فرستاده، معموال یادآوری از آن چه 
نارضایتی های گذشته ایران می داند، وجود دارد.« 
یا آن که می گوید: »فعالیت هایی که ایران انجام 
می دهد، شعارهایش، هم شعارهای ضد آمریکایی 
و هم شعار های ضد اسرائیلی، عمیقا آزار دهنده 

است.« 

مذاکرات هسته ای آخرین گزینه برای آغاز تعامل

معاون وزیر امور خارجه در امور کنســولی و پارلمانی گفت که 
مقامات سعودی پیگیر مجازات متخلفان فرودگاه جده هستند.

حسن قشقاوی افزود: مقامات سعودی گفتند که جز اعمال اشد 
مجازات برای دو مامور مجرم آن هم با حضور دو خانواده ایرانی، 

هرگز رضایت نخواهند داد.
وی ادامه داد: چهارشــنبه گذشته مالقات مهمی بین حسین 
صادقی ســفیر جمهوری اســالمی ایران در ریاض با یک مقام 
عالیرتبه سعودی درخصوص موضوع دو مامور مجرم عربستانی 
انجام شد.به گفته قشقاوی، در این دیدار مسوول عالیرتبه سعودی 
در پاسخ به پیگیری های سفیر ایران اظهار داشت: اتفاقی که افتاد 
مایه تاسف شدید ما و خجالت آور است. مرتکبین این عمل غیر 
انسانی و ناشایست هم اکنون در زندان به سر می برند و پرونده نزد 

مدعی العموم است.
قشــقاوی اضافه کرد: این مقام سعودی قول داده که جز به اشد 
مجازات آن ها هرگز رضایت نخواهیم داد و شما را در جریان موعد 

آن قرار خواهیم داد تا خانواده قربانیان از نزدیک شاهد آن باشند.
بر اســاس این گزارش در مالقات مشــابه دیگر صادقی سفیر 
جمهوری اسالمی ایران با معاون وزیر خارجه عربستان، وی نیز 

با حیوانی خواندن عمل انجام شــده گفته است: وزارت خارجه 
عربستان نیز به نوبه خود خواستار اشد مجازات در صدور حکم 

برای این دو مجرم سعودی است.
قشــقاوی افزود: وزارت امور خارجه در جریان کامل جریحه دار 
شدن احساسات و افکار عمومی هموطنان عزیز است به همین 
دلیل تا حصول نتیجه قطعی به پیگیری مستمر خود ادامه داده، 

همگان را در جریان امر قرار خواهد داد.
وی گفــت: البته مطالب اغراق آمیــز و غیر واقعی نیز عمدتاً در 

فضاهای مجازی در جریان است که نباید به آن ها توجه شود.
این در حالی اســت که گروه زیادی از مردم تهران، صبح روز 
شنبه با تجمع در مقابل سفارت عربستان خواستار رسیدگی به 
بی حرمتی نسبت به دو نوجوان ایرانی شدند. تجمع کنندگان 
با شعارهای عزا عزاست امروز ایرانی با غیرت صاحب عزاست 
امروز، اهلل اکبر، بی شرف حیا کن، خاک ما رو رها کن اعتراض 
خود را نسبت به این بی حرمتی اعالم کردند. تجمع کنندگان 
که اغلب از قشر جوان بودند پالکاردهایی در دست داشتند که 
بر روی آنها نوشته بود آقای سفیر حریم امن من کجاست، در 
این جنگ های جناحی، دین ما، غیرت ما ، ناموس ما دارد گم 

می شود، در دست داشتند. 

غالمحسین دهقانی سفیر و معاون نماینده دائم جمهوری اسالمی 
ایران در سازمان ملل متحد گفت: پایبند نبودن برخی کشورهای 
هسته ای به تعهدات خلع ســالح اتمی، معاهده ان.پی.تی را با 

بحران اعتماد روبرو کرده است.
دهقانی که در اجالس کمیســیون خلع ســالح این سازمان 
سخنرانی می کرد، افزود: هیچ پیشرفتی در اجرای تعهدات خلع 
سالح هسته ای که طبق ماده 6 معاهده منع گسترش سالح های 
هسته ای توافق شده است، وجود ندارد. زیرا کشورهای هسته ای 
در انجام تعهدات خود خلف وعده کرده و این وضعیت ان. پی. تی 

را با بحران اعتماد مواجه ساخته است.
معاون نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت: اگر ان. پی. 
تی بخواهد پایدار بماند، کشورهای هسته ای باید نسبت به امحاء 
زرادخانه هسته ای خود به نحو قابل راستی آزمایی اقدامات فوری 
و مستمری اتخاذ کنند تا اعتماد نسبت به این معاهده احیاء شود.

دهقانی با یادآوری برنامه نوســازی تســلیحات هســته ای در 
کشورهای هسته ای اظهار داشت: کشورهای هسته ای به جای 
برنامه ریزی برای اجرای تعهدات خلع سالح هسته ای، بودجه 
های هنگفت به منظور نوسازی زرادخانه هسته ای خود اختصاص 

داده اند که نشانگر عزم این کشورها برای تضمین تملک دائمی بر 
این گونه تسلیحات است.

وی تصریح کرد کشورهای هسته ای دائما بر آن اصرار می ورزند 
که برای تحقق خلع سالح هسته ای باید یک رویکرد گام به گام 
و تدریجــی اتخاذ کرد و در عین حال از ارائه هر گونه زمانبندی 
مشخص برای امحاء تسلیحات هسته ای خود امتناع می ورزند. 
بنابر این، رویکرد کشورهای هسته ای نتیجه ای به بار نیاورده و 
شکســت خورده است و شاهدیم که همچنان ده ها هزار سالح 
هسته ای وجود دارد. سفیر جمهوری اسالمی ایران در سازمان 

ملل متحد تاکید کرد همان شیوه ای که جامعه بین المللی در 
مورد منع و امحاء سالح های شیمیایی و میکروبی در پیش گرفت 

باید برای منع و امحاء کامل سالح های هسته ای به کار بندد.
دهقانی گفت بایــد مذاکرات چندجانبه با مشــارکت همه 
کشورهای هســته ای و غیرهســته ای در مورد انعقاد یک 
کنوانســیون جامع، الزام آور و قابل راســتی آزمایی در مورد 
امحاء کامل سالح های هسته ای آغاز و در چنین کنوانسیونی 
باید زمانبندی مشخصی برای امحاء کامل سالح های هسته 

ای تعیین شود.

پایبند نبودن به تعهدات خلع سالح،ان پی تی را با بحران اعتماد رو برو کرده است

قشقاوی: مقامات سعودی پیگیر مجازات متخلفان فرودگاه جده هستند

رییس ســازمان انرژی اتمی 
گفت: حمایت های مقام معظم 
رهبری برای تیم مذاکره کننده 
بسیار راهگشا بوده و تذکراتی 
که در ســخنان اخیرشان به 
مسئوالن و تیم مذاکره کننده 
دادند باید جدی و ســرلوحه 
کار قرار گیرد.علی اکبر صالحی 
عصر روز جمعه با حضور در 

جلسه شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم، گزارش مبسوطی از روند مذاکرات هسته ای در 
گذشته و ماه های اخیر ارائه و به مسائل فنی و دیگر 

برنامه های هسته ای کشورمان اشاره کرد.
معاون رییس جمهور در بخشی از سخنان خود به 
هدایت و حمایت های رهبرمعظم انقالب در ارتباط 
با سیاست های کلی و ترسیم خط مشی ها از سوی 
معظم له اشاره کرد و گفت: حمایت های ایشان برای 
تیم مذاکره کننده بسیار راهگشا بوده و تذکراتی که 

در سخنان اخیرشان به مسئوالن 
و تیم مذاکره کننده دادند باید 

جدی و سرلوحه کار قرار گیرد.
وی در ادامه گفت: فعال نتیجه 
این مذاکرات رســیدن به یک 
فهم مشترک است و همین طور 
که رهبر معظم انقالب فرمودند 
اگر تقدیر بر این باشد طی چند 
ماه آینده به یک توافق جامع که 

عزت ملت ایران حفظ شود خواهیم رسید.
در ادامه این جلسه اعضای جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم نکاتی را در این زمینه مطرح کردند که از 
جمله آنها می توان به) ارائه گزارش مبسوط به مردم 
و نخبگان جامعه جهت رفع ابهامات در این زمینه، 
توجه به دیگر مسائل منطقه، گرفتن ضمانت قوی 
در توافق احتمالی آینده، توجه به ساختار مذاکرات، 
بررسی جدی مسائل حقوقی و محتوایی مذاکرات 

و....( اشاره نمود.

حمایت های رهبرمعظم انقالب برای تیم مذاکره کننده بسیار راهگشا بود

سفیر کشــورمان در ترکیه با اشــاره به اینکه 
درباره نحوه همکاری ایران و ترکیه برای کمک 
به حــل و فصل بحران هــای منطقه از جمله 
یمن مذاکره شــدگفت: رئیــس جمهور ترکیه 
گام اول توافق مشترک را مورد تایید قرارداده 

است.
علی رضا بیکدلی ســفیر جمهور اسالمی ایران 
در ترکیه درباره ســفر رجب طیب اردوغان به 
تهران با توجه به اینکه این سفر بعد از ۴ سال 
و در حالی صورت گرفت که اعتراضات زیادی 
در ایران در رابطه با موضع گیری های اردوغان 
درباره ایران و یمن وجود داشــت، گفت: سفر 
آقای اردوغان اولین ســفر ایشان به کشورمان 
در ســمت رئیس جمهور بود. این سفر از قبل 
برنامه ریزی شده بود و اهداف دوجانبه، منطقه 

ای و جهان اسالمی را دنبال می کرد.

وی با اشــاره به اینکه این ســفر در شرایطی 
که تحوالت منطقــه خاورمیانــه از جمله در 
یمن وارد مرحله جدید شــده بود انجام شد و 
بنابراین مورد توجه قرار گرفت، اظهار داشــت: 
در حوزه همکاری های دو جانبه با گفتگوهای 
مفصل روســای جمهــور و برگــزاری دومین 
اجالس شــورای عالی همکاریهــا که به نوعی 
نشست کابینه مشــترک دو کشور است گامها 
بیشتر به ســمت هدف 30 میلیارد دالر حجم 
روابط اقتصادی برداشــته شــد. بیکدلی بیان 
کرد: توسعه ارتباطات حمل و نقلی دو کشور، 
همــکاری بیشــتر در بخش انــرژی و تقویت 
ابزارهای مالی در تجارت، بخشــی از توافقات 
این نشست بود. هشت یادداشت تفاهم در این 
سفر آماده و امضا شد. به عالوه بیانیه مشترکی 

از سوی دو طرف منتشر شد. 

اردوغان گام اول توافق مشترک درباره یمن را در دستور 
کار قرار داد

مســئول ســاخت اولین 
مجتمع ســوخت مجازی 
نیروگاه بوشهر اظهار کرد: 
این ســوخت اولین نمونه 
آزمایشــی سوخت قدرت 
اســت که تنها تفاوتش با 
سوخت اصلی این است که 
در  آن از قرص های سربی 

به جای اورانیوم غنی شده استفاده شده است.
مسئوول ساخت اولین مجتمع سوخت مجازی 
قدرت نیروگاهی )نیروگاه بوشــهر( که نخواست 
نامی از وی برده شود، با اشاره به رونمایی از اولین 
مجتمع سوخت مجازی برای نیروگاه اتمی بوشهر 
که در گرامیداشت 20 فروردین روز ملی فن آوری 
هسته ای با حضور رییس جمهور انجام شد، گفت: 
تا یک ســال آینده سوخت اصلی با قرص واقعی 

یعنی اورانیوم غنی شده ساخته خواهد شد.

وی با بیــان این که تاکنون در 
کشور سه نوع سوخت ساخته 
شده است اظهار کرد: سوخت 
صفحه ای بــرای رآکتور تهران، 
سوخت مجازی و اصلی رآکتور 
تحقیقاتــی ۴0 مگاواتــی آب 
سنگین اراک و سوخت مجازی 
راکتور بوشــهر از نــوع قدرت.

این مسئول سازمان انرژی اتمی افزود: البته یک 
نوع ســوخت به نام ZPR که از نوع سوخت آب 
سنگین است نیز در مجتمع اصفهان ساخته شده 
اســت. او تصریح کرد: تمامی ســوخت ها غیر از 
سوخت مجازی راکتور بوشهر از نوع »تحقیقاتی« 
بــرای رآکتورهایی با قدرت پاییــن بوده اند، اما 
ساخت سوخت مجازی برای رآکتور اتمی بوشهر 
از نوع قدرت اســت که برای اولین بار در کشور 

ساخته می شود. 

سوخت اصلی نیروگاه بوشهر تا یک سال آینده تولید می شود
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طرح الزام دولت به حفظ دســتاوردها و حقوق هســته ای در جلســه روزهای 
یکشنبه و سه شنبه کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اســالمی بررسی می شــود. اعضای کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی روز یکشــنبه و سه شنبه هفته جاری طرح الزام دولت 
به حفظ دســتاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران را با حضور مسووالن ذیربط 

رسیدگی می کنند.
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در جلسه روز سه شــنبه 1۴ بهمن سال 
گذشته با یک فوریت طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای موافقت 
کردند. این طرح قرار اســت ابتدا در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس بررســی شــود و در صورت تصویب در این کمیســیون در دستور کار 

مجلس قرار می گیرد.
در ماده واحده این طرح آمده اســت: نظر به این که دولت جمهوری اســالمی 
ایران انعطاف های فراوان و همکاری های گســترده و فراتر از تعهدات حقوقی 
بین المللی را طی ســال های گذشــته و به ویژه یک ســاله اخیر در چارچوب 
برنامه مشــترک اقدام سوم آذر 92 در راستای شفاف سازی فعالیت های هسته 
ای به عمل آورده اســت؛ در صورت تصویب یا اعمال هر گونه تحریم جدید و یا 

افزایش تحریم ها توســط آمریکا اعم از قوه مجری )دستگاه های اجرایی، دولت 
یــا رییس جمهوری آمریکا(، قوه مقننه )کنگره یا مجلس ســنا( یا قوه قضاییه؛ 
دولت موظف است بالفاصله برنامه مشترک اقدام- 3 آذر 92را کم لن یکن تلقی 
کرده و در چهارچوب NPT اقدام ذیل را در راســتای تحقق حقوق هســته ای 

ملت ایران به عمل آورد:
1- فعال سازی مراکز غنی سازی بدون هر گونه محدودیت در استفاده از نوع و 
NPT تعداد سانتریفیوژها و میزان تولید مواد غنی شده براساس ماده ۴ معاهده
2- اقدام به تولید و تامین ســوخت هســته ای مورد نیاز کشور بر پایه ساالنه 
حداقل 190 هزار سو غنی سازی به ازای هر نیروگاه هزار مگاواتی براساس ماده 

NPT ۴ معاهده
3- تصریــح در راه اندازی و بهره بــرداری از راکتور تحقیقاتی ۴0 مگاواتی آب 
ســنگین اراک براساس طراحی بومی اولیه با توجه به گسترش دامنه نیاز کشور 
در عرصه های مختلف پزشــکی، کشاورزی و صنعتی و دیگر موارد کاربردی در 

NPT چارچوب معاهده
۴- اقدام به غنی ســازی 20 درصد در تاسیسات هسته ای فردو و در هر سطح 
مورد نیاز فعالیت های صلح آمیزی تحقیقاتی و کاربردی کشــور در چهارچوب 

NPT معاهده
5- گسترش فعالیت های تحقیق و توسعه غنی سازی بدون هرگونه محدودیت 
و نیز ســاخت تجهیزات و ملزومات مورد نیاز چرخه ســوخت هسته ای با بهره 

NPT گیری از فناوری های نوین و پیشرفته طبق ماده ۴ معاهده
6- منع هرگونه بازرســی، نظارت و همکاری با آژانس فراتر از توافقنامه پادمان 
معاهده منع گسترش سالح های هسته ای NPT در راستای حراست از امنیت 

ملی، مصالح و منافع کشور
7- منع خروج هرگونه مواد غنی شــده از کشــور و عدم پذیرش محدودیت در 
مکان، سطح و مقدار ذخیره سازی مواد غنی شده UF6 در چهارچوب توافقنامه 

پادمان
بر اساس تبصره ماده واحده این طرح، نقض تمامی تحریم ها به صورت یک جا 

شرط آغاز اجرای توافق جامع هسته ای است.
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس همچنین قرار است 
در روز یکشــنبه هفته جاری روابط جمهوری اســالمی ایران با کشور عربستان 
ســعودی و نحوه برخورد نامناســب اخیر با زائرین ایرانی را با حضور مسووالن 

ذی ربط بررسی کنند.

طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای در دستور کار کمیسیون امنیت ملی مجلس

ســید کمال خرازی رییس شــورای راهبردی روابط خارجی در نشست پرسش و پاسخ تیم مذاکره کننده هســته ای بر ضرورت ایستادگی و هوشیاری هرچه بیشتر در تدوین متن سند نهایی و تضمین 
امنیت دانشمندان و تأسیسات هسته ای کشور تاکید کرد.

اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای شامل علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی، سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر خارجه در غیاب محمد جواد ظریف که در سفر خارجی 
بود با حضور در شورای راهبردی روابط خارجی، ضمن توضیح درباره مذاکرات هسته ای با گروه 1+5، به سواالت اعضای شورا پاسخ دادند.

در پایان جلسه دکتر خرازی، از زحمات تیم مذاکره کننده تشکر کرد و گفت آنچه تاکنون به دست آمده است بی شک حاصل ایستادگی ملت قهرمان ایران در برابر زورگویی های بیگانگان است .
رییس شــورای راهبردی روابط خارجی همچنین بر ضرورت ایســتادگی و هوشــیاری هرچه بیشتر در تدوین متن سند نهایی و تضمین امنیت دانشمندان و تأسیسات هسته ای کشور توسط طرف های 

دیگر تأکید کرد.

تاکید خرازی بر 
ضرورت ایستادگی و 
هوشیاری هرچه بیشتر 
در تدوین متن سند 
نهایی



3اقتصادی

ظرفیت الزم در بنادر ایران برای روزهای پس از 
تحریم وجود دارد

معاون سابق دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اعالم کرد: بنادر ایران از ظرفیت مطلوبی برای 
جذب سرمایه های جدید و بازگشت خطوط کشتیرانی بزرگ برخوردار هستند و در صورت لغو 

تحریم ها هیچ مشکلی در ناحیه امکانات دریایی به وجود نخواهد آمد.
سعید ایزدیان تصریح کرد: هر چند فشار تحریم در سال های گذشته سرعت رشد و توسعه 
بنادر ایران را قدری کاهش داده اما با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی دولت تا 
جایی که ممکن بوده است بنادر بزرگ ایران افزایش ظرفیت داشته اند و این مساله باعث شده 
در صورت لغو تحریم ها و بازگشت الینرهای بزرگ دریایی به بنادر کشور هیچ مشکل و هیچ 

محدودیتی وجود نداشته باشد.
وی به صحبت های رییس سازمان بنادر در این زمینه اشاره کرد و گفت: معاون وزیر 
راه و شهرسازی نیز در تایید امکانات باالی بنادر ایران اعالم کرده است آنچه در حال 
حاضر اتفاق می افتد به شــکل قابل توجهی از ظرفیت های موجود فاصله دارد و این 
نشــان از آن دارد که در صورت لغو تحریم ها مشــکلی با کشتی های بزرگ و تامین 

امکانات الزم برای آن ها نخواهیم داشت.
ایزدیان با اشاره به طرح های توسعه ای موجود در بنادری مانند شهید رجایی و شهید 
بهشــتی اعالم کرد: طرح توسعه فاز ســوم بندر رجایی با برنامه ریزی های گسترده 
دولــت برای توســعه بندر چابهار دو محور عمده ای اســت که مــی تواند در کنار 
داشــته های فعلی کشور نقشــی مهم ایفا کند و ظرفیت موجود را از آنچه که هست 

باالتر ببرد.
معاون ســابق دریایی سازمان بنادر و دریانوردی درباره صحبت های رییس سازمان 
بنادر که از بازگشــت کشــتیرانی های بزرگ جهان به ایران در آینده ای نزدیک خبر 
داده بود نیز اظهار کرد: بخش دولتی در کنار ســرمایه گذاران بخش خصوصی ایران 
در تالش هســتند تا بار دیگر کشــتی های بزرگی که در طول سال های گذشته بنا 
بــه دالیل مختلف آب هــای ایران را ترک کرده اند و یا برنامه های ســفری خود را 
بســیار محدود کرده اند را به عرصه آب های ایــران بازگردانند تا بار دیگر ایران به 
عنوان اصلی ترین قطب دریایی منطقه معرفی شود. وی خاطرنشان کرد: با توجه به 
حضور ایران در دو دریای مهم منطقه یعنی خلیج فارس و دریای عمان و همچنین 
ظرفیت های بالقوه گسترده ای که در بنادر ایران وجود دارد می توان امید داشت لغو 
تحریم ها به تقویت جایگاه ایران در صنایع دریایی منطقه بیانجامد و همان طور که 
در صحبت های مطرح شــده از سوی مسووالن نیز به چشم می خورد امکان رقابت 

میان بنادر ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس بوجود بیاید.

سهم تعاون از اشتغال کشور1.5 میلیون نفر است
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد 1.5 میلیون نفر اشتغال از 
ســوی تعاونی های کشور خبر داد.سیدمحمود کالنتری افزود: 100 هزار تعاونی فعال و 
680 اتحادیه سراســری در کشور فعال هستند. وی تعاونی ها را متولی اعتماد عمومی 
در جامعه دانست و افزود: فقرزدایی در مناطق محروم کشور با روش توانمندسازی افراد 

کاربرد مهم تعاونی هاست.
وی با بیان آنکه تعاونی ها چشمه جوشان اشتغال هستند و در توسعه عدالت اجتماعی 
نقش مهم دارند، تاکید کرد: تعاونی ها ســرمایه اجتماعی تولید می باشند که با ایجاد 
اعتماد، به پیشــبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی کشــور کمک می کنند. به گفته وی، 
تعاونی در جهان قدمتی 170 ساله و سازمان بین المللی تعاون قدمتی 120 ساله دارد. 
معــاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدف از انعقاد تفاهم نامه را ایجاد 
همگرایی در استانها، حمایت مدیران استانی از فعالیت تعاونی ها، افزایش سهم تعاونی 
ها در اقتصاد به میزان 25 درصد عنوان کرد. معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: بیش از 50 بیمارستان در کشور به صورت تعاونی و 700 تعاونی خدماتی 

بهداشتی درمانی فعال هستند.

با وجود این که قانون بودجه 
سال جاری به دولت تکلیف 
کرده تا جاماندگان از دریافت 
یارانه نقدی را از فروردین ماه 
لیســت  در  و  ثبت نــام 
یارانه بگیران قرار دهد، بنا بر 
اعالم سازمان هدفمندی یارانه 
ها، از ابتدای سال تاکنون هیچ  
فرد جدیدی به لیست اضافه 

نشده و این سازمان در حال تدوین آیین نامه مربوط 
به این موضوع اســت و حداکثر تا تیرماه ثبت نام 
آغاز خواهد شد. در حالی که در ثبت نام مجدد از 
متقاضیان یارانه نقدی در فروردین ماه سال گذشته 
تعدادی از متقاضیان از ورود اطالعات خود به لیست 
ســازمان هدفمندی جا ماندند و در ادامه فرصت 
مناسبی برای ثبت نام آنها وجود نداشت، مجلس در 
بند »د« تبصره 20 قانون بودجه سال 1394 دولت 
را مکلف کرد تا از فروردین ماه نســبت به ثبت نام 

این گروه از طریق فرمانداری ها 
اقدام کنند. این در حالی است 
که کســب اطالع از سازمان 
هدفمندی یارانه ها بیانگر آن 
است که این سازمان در حدود 
20 روز گذشته از سال جاری 
نسبت به ثبت نام هیچ یک از 
جاماندگان که طبق قانون بر 
آن مکلف شده بود اقدام نکرده 
و فرد جدیدی به لیســت اضافه نشده است. بنا بر 
توضیحات ارائه شــده طبق قانون بودجه، سازمان 
هدفمندی فرصت دارد در سه ماه یعنی تا حداکثر 
تیرماه امســال آیین نامه مربوط به اجرای تبصره 
هدفمندی را تدوین و اجرایی کند. بر این اساس این 
سازمان نیز اکنون در حال تدوین آیین نامه اجرایی 
برای ثبت نام جاماندگان از یارانه نقدی است و نهایتا 
تا تیرماه ســازوکار این ثبت  نام تعیین و اجرایی 

خواهد شد.

ثبت نام جاماندگان دریافت یارانه نقدی حداکثر از تیرماه

اگرچه دولت برای سال جاری، تعرفه واردات را تغییر 
نداده و ورود خودروهای لوکس همچنان به کشور 
ممنوع است اما آمارها نشان می دهد در سال گذشته 
2 میلیــارد و 128 میلیون دالر ارز بــرای واردات 
خودرو خارج شده است. با تصویب هیات دولت در 
روزهای پایانی سال 93، تعرفه های واردات در سال 
94 نهایی شــد و بر این اساس، طبقات تعرفه ای از 
14 طبقه به 10 طبقه کاهش یافت، ضمن اینکه 
میانگین تعرفه واردات نیــز از  100 به 75 تقلیل 
یافته، این در حالی است که تعرفه برخی اقالم مهم 
وارداتی از جمله خودرو، در سال 94 نسبت به سال 
93 تغییری نداشته است. بر این اساس، دولت اگرچه 
واردات کاالهای اولویت ده را به کشــور آزاد کرده و 
واردکنندگان این کاالهــا می توانند با پرداخت دو 
برابر حقوق و عوارض گمرکی و البته با ارز متقاضی، 
واردات انجــام دهند، اما واردات خودروهای لوکس 
یا همان خودروهایی بــا حجم موتور باالی 2500 

سی سی، همچنان ممنوع است؛ ضمن اینکه واردات 
خودروهای با حجم موتور کمتر از 2500 سی سی 
هم بــا پرداخت تعرفه 40 درصــدی و البته با ارز 
متقاضــی، اجازه ورود به کشــور را دارند. آمارهای 
منتشر شده از ســوی گمرک جمهوری اسالمی 
ایران نشانگر این است که در سال گذشته، بالغ بر 2 
میلیارد و 128 میلیون دالر ارز بابت واردات خودرو 
از کشور خارج شده است که عمدتا هم، ارز متقاضی 
هستند، چراکه دولت به وزارتخانه ها، اجازه واردات 
خودروهای خارجی را نداده است، بنابراین همه این 
واردات از ســوی فعاالن اقتصادی و با ارز متقاضی 
یعنی همان دالر 3500 تومانی وارد بازار شده است. 
بر اســاس آمارها، سال گذشــته 102 هزار و 683 
دستگاه خودرو به ارزش 2 میلیارد و 128 میلیون 
دالر به کشور وارد شد که این رقم در مقایسه با سال 
92 از لحــاظ تعداد 31 درصد و از لحاظ ارزش 30 

درصد رشد داشته است.

خروج ۲.1 میلیارد دالر ارز برای واردات خودرو
از نیمه شهریور ماه سال گذشته 
تا کنون که تعمیرات دوره ای 
نیروگاه ها آغاز شــده است تا 
پایان هفته نخست سال جاری، 
70 درصد نیروگاه های کشور 

تعمیر شدند.
تعمیــر  دوره  ابتــدای  از 
نیروگاه های کشــور که از 15 
شهریورماه آغاز شده، تاکنون 

عملیات تعمیــر 66 هــزار و 77 مگاوات ظرفیت 
نیروگاهی معــادل 69.37 درصد کل برنامه تعمیر 

نیروگاه ها اجرا شده است.
بر این اساس پس از تعمیر حدود 70 درصد نیروگاه 
واجد شرایط، اکنون 2410 مگاوات از برنامه تعمیر 
اساســی و 2573 مگاوات از برنامه تعمیر دوره ای 
نیروگاه ها در حال اجراست و تا پایان برنامه تعمیر 
نیروگاهی، 14 هزار و 161 مگاوات تعمیر اساسی 
و 81 هــزار و 97 مگاوات تعمیــر دوره ای بر روی 

نیروگاه ها انجام می شود.
بر این اساس، کل برنامه تعمیر 
ســال جاری 95 هزار و 258 
مگاوات است که 69.37 درصد 
کل برنامه تعمیر نیروگاه ها به 
تاکنون  اســت.  پایان رسیده 
عملیات تعمیر 11 هزار و 26 
نیروگاهی  ظرفیــت  مگاوات 
معادل 77.86 درصد مجموع 
برنامه تعمیر اساســی نیروگاه هــا و 55 هزار و 51 
مگاوات ظرفیت نیروگاهی معــادل 65.88 درصد 

مجموع برنامه تعمیر دوره ای انجام گرفته است.
ساالنه در راستای آمادگی هرچه بیشتر نیروگاه های 
کشــور برای تامین برق در تابســتان و اوج پیک 
مصرف، با پایان یافتن پیک مصرف برق در تابستان 
برنامه تعمیر نیروگاه های کشــور آغاز می شود و تا 
نزدیک شدن به اوج مصرف برق در سال بعد ادامه 

پیدا می کند.

دو سوم نیروگاه ها درمان شدند
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معــاون وزیر صنعــت، معدن وتجارت و رییس ســازمان 
توســعه تجارت ایران گفت: کاهش طبقــات تعرفه ای از 
14 به 10 طبقه در ســال جــاری مزایای فروانی دارد که 
عمده آن ، ساده سازی و روان سازی امور اداری و گمرکی 

فعالیتهای تجاری در حد امکان است.
ولــی اهلل افخمی افزود: اهم سیاســت های حاکم بر وضع 
و یا ســود بازرگانی و حقــوق گمرکی تعدادی از کاالهای 
وارداتی، برمبنای حمایت منطقی از تولید داخلی و ایجاد 
انگیزه در جامعــه تولید کنندگان بــرای تولید محصول 

بیشترو ایجاد رونق اقتصادی است.
به گفته افخمی ؛ اقدام یادشــده درجهت هدف همســان 
سازی تعرفه ها و کاهش اشــتباهات احتمالی اظهار کاال 
در گمرکات کشور و نیز شفافیت تسهیل تجارت و ارتقای 
رتبه تجاری کشــور در آمارهای بیــن المللی صورت می 
گیــرد.وی افزود: ایجــاد انگیزه برای ســرمایه گذاران در 
بخش های مولد و تولیدی و ایجاد اشــتغال با بکار گیری 
ظرفیت های خالی صنعت از دیگر سیاست های حاکم بر 

تنظیم این مقررات است.

رییس سازمان توســعه تجارت تصریح کرد: موضوع خود 
کفایی در تولید محصوالت کشــاورزی و کنترل قیمت ها 
در بازار اینگونه محصوالت اهمیت بســزایی دارد و براین 
اســاس سعی شده با اصالح نظام تعرفه ای، حمایت کافی 

از تولید این گونه محصوالت در کشور به عمل آید.
وی یادآور شد: تنظیم جدول افزایش سود بازرگانی برخی 
از تعرفــه ها با هــدف توجه به حمایــت از تولید داخلی، 
رعایت حداقل اثرات افزایش و کاهش تورم مورد نظر قرار 
دارد که اتخاذ چنین سیاستی ضمن بکار گیری حداکثری 

از ظرفیت واحدها ،زمینه ساز ایجاد پتانسیل های تولیدی 
در رشــته های مختلف کاالیی و عرضه بیشــتر محصول 
در بازار خواهد شــد. افخمی ابراز امیدواری کرد با تنظیم 
مقررات در نظام تجاری کشــور، شاهد شکوفایی در تولید 
،ایجاد فرصت های الزم برای ســرمایه گذاری، اشتغال و 
توســعه ظرفیت های جدید در بخش صادرات غیر نفتی 
باشــیم. اواخر ســال گذشــته ) 1393 ( با مصوبه هیات 
وزیران تعداد طبقات تعرفه ای کشــور از 14 به 10 طبقه 

کاهش یافت.

روان سازی اموراداری گمرکی نتیجه کاهش طبقات تعرفه ای است

خبر

سرنوشت بزرگترین قرارداد 
پتروشیمی ایران و ونزوئال

با آغاز برنامه نصب اولین تاور طرح بزرگ پتروشــیمی متانول 
آپادانا در منطقه ویژه عســلویه، درحالی عصر جدید توســعه 
در صنعت پتروشیمی آغاز می شــود که این پروژه به عنوان 
بزرگتریــن قرارداد نفتی ایران و ونزوئال، با تاخیرهای مهمی از 
ســوی طرف خارجی همراه شده بود. مطابق پیش بینی های 
به عمل آمده، عملیات نصب این تاور بالفاصله آغاز خواهد شد. 
این درحالی است که در فاصله زمانی آماده سازی تا پایان حمل، 
عملیات نصب جرثقیلهای 450 تنی و 250 تنی آن شروع شد 
که هم اکنون به پایان رسیده است. تاور در حال نصب این طرح 
مهم پتروشیمی تقریبا 170 تن وزن و حدود 50 متر ارتفاع دارد 
و ساخت آن در داخل کشور انجام شده است. طرح پتروشیمی 
آپادانا بدلیل عدم مشارکت جدی از سوی طرف خارجی بدون 
پیشــرفت جدی متوقف مانده بود ولی طی یک سال گذشته 
مراحل اجرائی آن پیشرفت بسیار چشمگیری داشته است، به 
طوری که در حال حاضر با 15 درصد پیشرفت کار از نظر برنامه 
زمانی اجرائی در شرایط مناسبی قرار دارد. مدیرعامل پتروشیمی 
آپادانا چندی پیش نیز به رسانه ها گفته بود: شرکت پتروشیمی 
بین الملل )متعلق به شرکت هلدینگ خلیج فارس( جایگزین 
شرکت ونیران )مشارکت ونزوئال( در پتروشیمی ونیران آپادانا 
شــده است. بر اســاس برنامه ریزی صورت گرفته قرار بود دو 
کارخانه پتروشیمی با مشارکت و سرمایه گذاری ایران و ونزوئال 
در دو کشور ساخته شود، اما با توجه به منصرف شدن ونزوئال 
از ایجاد مجتمع پتروشیمی در کشور خود، این کشور در عمل 
تمایلی از خود نسبت به سرمایه گذاری در مجتمع پتروشیمی 
در ایران نیز نشــان نداد، از این رو بود که تاکنون طرف ایرانی 
فعالیتهای خود را متوقف نکرده و نسبت به طرف ونزوئالیی، 
سرمایه گذاری، مشــارکت و فعالیت بیشتری در طرح ایرانی 

مصروف داشته است.
ارونقی با بیان این که تاکنون در پتروشیمی ونیران آپادانا 11 
میلیون یورو و 35 میلیارد تومان ســرمایه گذاری شده است، 
گفت: با توجه به ســرعت اجرای فعالیتها، امید اســت شاهد 

پیشرفتهای هر چه بیشتر در ماههای آینده باشیم.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی متانول آپادانا با بیان این که ونزوئال 
هم اکنون به شرط بازگرداندن مبلغ سرمایه گذاری خود حاضر 
به ترک این پروژه است، گفته بود: طرف ایرانی به دلیل این که 
فرصت سرمایه گذاری آن کشور در طرحهای آینده در ایران را 
به صفر نرساند، موافقت کرده است که شرکت سرمایه گذاری 
مشــترک ایران و ونزوئال )ونیران( به عنوان یک شرکت بالقوه 
همچنان باقی بماند تا زمینه برای سرمایه گذاری این کشور در 
طرحهای پتروشیمی در آینده فراهم باشد، تا هر زمانی که آن 
کشور آمادگی داشت بتواند در ایران حضور یابد و در نتیجه پروژه 
کنونی مطابق تتصمیمات متخذه در عسلویه با سرمایه گذاری 

داخلی ساخته و بهره برداری خواهد شد.

ایران به هند پیشنهاد تجارت 
ترجیحی داد

منابع هندی با اشــاره به انتظار ایران برای برداشــته شــدن 
تحریم های غربی، خبر دادند ایران برای افزایش تجارت دو جانبه 
و سرمایه گذاری، به هند توافق تجارت ترجیحی را پیشنهاد داده 
است. خبرگزاری پی تی آی هند گزارش داد این پیشنهاد در 
جریان سفر اخیر راجیو کر وزیر بازرگانی به تهران مطرح شد. 
وی برای نخستین نشست گروه کاری مشترک میان دو کشور 

به تهران سفر کرده بود.
وزیر بازرگانی هند به پی تی آی گفت: ایران برای افزایش روابط 
تجاری با هند اشتیاق زیادی نشان داد و خواهان افزایش سهم 
خود در تجارت جهانی بوده و اعالم کرده است هند می تواند برای 

دستیابی ایران به این منظور نقش مهمی ایفا کند.
وی در ادامــه افزود: ایران برای مذاکره درباره یک توافق تجارت 
ترجیحی به ما پیشنهاد داده است و ما هم پاسخ دادیم هند این 
پیشنهاد را به شکل بسیار مثبتی مورد مالحظه قرار می دهد و 
بزودی پاسخ خواهیم داد. کر گفت: این پیمان به نفع هند خواهد 
بود زیرا این کشور بواسطه ایران می تواند به بعضی از بنادر اروپا 
و آفریقا دسترسی پیدا کند. وزیر بازرگانی هند گفت: با همتای 
ایرانی اش و اعضای چند اتاق صنعتــی در ایران دیدار کرده و 
اکنون گروه کاری مشــترک هر سال نشست خواهد داشت. بر 
اساس این گزارش، ایران سرگرم مذاکرات هسته ای با گروه 5+1 
است که ممکن است برداشته شدن تحریم های تجاری را بدنبال 
داشته باشد. چنین رویدادی به ایران کمک خواهد کرد روابط 
تجاری با شرکای تجاری خود از جمله هند را افزایش دهد. یکی 
از موضوعات مورد بحث در دیدار میان مقامات دو کشور، صادرات 
برنج باســماتی به ایران بود و کر مســئله تعرفه باالی واردات، 
کاهش واردات این کاال از هند و اســتانداردهای دقیق را مطرح 
کرد. وزیر بازرگانی هند گفت: ما در مورد همه مســائل مربوط 
به برنج باسماتی گفت و گو کردیم و ایران اعالم کرد استاندارد 
کدکــس را بکار گرفته و انتظار دارد همه تامین کنندگانش از 
جمله صادرکنندگان هندی مطابق این استاندارد عمل کنند. 
کدکس یک اســتاندارد بین المللی مربوط به تجارت غذا برای 
سالمت و کیفیت محصوالت است. کر در ادامه خاطرنشان کرد: 
با اینهمه ایران اطمینان داده است واردات برنج باسماتی از هند را 
افزایش خواهد داد زیرا دهلی نو شریک منتخب ابران برای برنج 
باسماتی است. صادرات برنج باسماتی هند به ایران از 1.4 میلیارد 

دالر در سال به 600 میلیون دالر کاهش یافته است.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران گفت: روسیه چند 
ماه است که اعالم کرده به مواد کشاورزی و غذایی ما نیاز دارد اما 
نمی دانیم چطور باید این کاالها را به روسیه صادر کنیم که بتوانیم 

پولش را دریافت کنیم.
شاهرخ ظهیری به تشــریح تاثیرات مختلف تفاهم هسته ای 
بر بخش های کشــاورزی پرداخت و عنوان کرد که ایران می 
تواند بعد از دوران تحریم از تکنولوژی و ماشین آالت پیشرفته 
کشاورزی کشورهای تراز اول اروپایی در این عرصه بهره مند 

شود.
وی با بیان این که رفع تحریم ها می تواند موانع مربوط به مواد اولیه 
و کودهای شیمیایی را برطرف کند، اظهار کرد: در این مدت ایران 
ناچار بوده این مواد را به شکل دست دوم یا دست سوم تهیه کند 
و برای همین این مساله باعث می شد که تهیه این مواد برای ما با 
هزینه گران تری تمام شود اما بعد از تحریم ها می توان این مواد را 

به صورت مستقیم و با هزینه کمتری تهیه کرد.
ظهیری ادامه داد: طرف هایی که با آن ها در زمینه های مختلف 
کشاورزی معامله داشته ایم از هم اکنون اعالم کرده اند که حاضرند 
همکاری های بیشتری داشته باشند؛ بنابراین بدیهی است که در 
صورت انجام توافق در تیرماه بخش کشاورزی هم تحت تاثیر این 

توافق قرار خواهد گرفت.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به برخی 
مشکالت دیگر حوزه کشاورزی عنوان کرد: یکی دیگر از مشکالت 
بخش کشاورزی ما مربوط به صنایع تبدیلی و صادرات بوده است، 
طی ســال های اخیر درخواست برای کاالها و اجناس ما وجود 
داشــت اما نمی دانستیم که چگونه باید پول آن ها را دریافت و 

وارد کشور کنیم.
ظهیری با بیان این که بعد از صورت گرفتن توافق امکان برقراری 
روابط گسترده تر با سایر کشورها در زمینه کشاورزی وجود دارد، 
توضیــح داد: به عنوان نمونه در بخش زیتون و باغات زیتون به 
اسپانیا و شورای عالی زیتون در این کشور احتیاج داریم. اسپانیا 
می تواند در بخش های مختلفــی در زمینه زیتون به ما کمک 
کند. آن ها می توانند کارشــناس و نهال در اختیار ما بگذارند یا 

کارگاه های آموزشی برای مان برگزار کنند.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران افزود: می توانیم 
ماشــین آالت و تکنولوژی های جدید را از کشورهایی که در این 
بخش تخصص دارنــد خریداری کنیم. در درجه اول می توانیم 
از کشورهای اروپایی و آمریکا این تکنولوژی ها و ماشین آالت را 

تهیه کنیم.

مشکل دریافت پول کاالهای صادراتی به روسیه

  آگهى تسليم سند مالكيت مورث موضوع تبصره 3 ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت   دو سهم مشاع 
باستثناء ثمن اعيانى از پنج سهم ششدانگ يك قطعه اراضى محصور بشماره پالك ثبتى 3432- اصلى و 
1 فرعى از 3432- اصلى واقع در بخش سه تهران با قدرالسهم از عرصه و مشاعات ذيل شماره ثبت 
6735 صفحه 26 دفتر امالك جلد 62 با شماره چاپى وارده 535 بنام آقاى جهان بخش جمهرى ثبت و 
صادر و تسليم گرديده و سپس نامبرده برابر دادنامه حصر وراثت 3559 مورخ 49/11/6 و دادنامه 
الفوت وى  اصالحى 3675 مورخ 49/11/21 شعبه اول دادگاه بخش تهران فوت نموده و وراث حين 
عبارتند از : زينب مشهوره به بصيرانور انصارى ( همسر ) ، جهانسوز و جهانگير و جهانشاه شهرت همگى 
جمهرى (پسران ) و پريچهره  بانو جمهرى (مادر متوفى ) كما فرض اله ، سپس خانم پريچهره  بانو جمهرى 
برابر دادنامه حصر وراثت 503 مورخ 78/5/7 شعبه 503 دادگاه عمومى تهران فوت نموده و وراث 
حين الفوت وى عبارتند از : خانم همايون تاج جمهرى و پريزاد جمهرى (دختران متوفى ) كما فرض اله    
نظر باينكه آقاى مهدى پناهى بروجنى بموجب وكالتنامه شماره 724745 و 724764 و 724747 مورخ 
و  جانگير  و  جهانسوز  آقايان  از  بوكالت  واشنگتن  ايران  اسالمى  جمهورى  منافع  حفاظت  دفتر   93/8/5
جهانشاه شهرت همگى جمهرى تقاضاى صدور اسناد مالكيت مشاعى سهم االرث موكلين خود از دو سهم 
مشاع باستثناء ثمن اعيانى از پنج سهم ششدانگ پالك فوق الذكر را از اين اداره نموده است و كتبا اعالم 
داشته كه اصل سند مالكيت پالك فوق نزد خانم همايون تاج جمهرى مى باشد از اينرو طى شماره 44704 
مورخ 93/11/26 بنامبرده اخطار گرديده كه عين سند مالكيت را جهت اخبار به اين اداره تسليم نمايد 
كه در مهلت قانونى از تسليم سند مالكيت استنكاف نموده است از اينرو باستناد تبصره 3 ماده 120 آيين 
نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت در  روزنامه آگهى مى گردد چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار 
اين آگهى سند مالكيت اوليه به اين اداره تسليم نگردد مراتب به دفاتر اسناد رسمى اعالم و سپس برابر 

مقررات نسبت بصدور اسناد مالكيت مشاعى بنام نامبردگان اقدام خواهد شد 
موسوى  مرتضى  سيد   – تهران   ( (عج  عصر  ولى  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  رييس  الف         10170/م 

  آگهى تسليم سند مالكيت مورث موضوع تبصره 3 ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت   دو سهم مشاع 
باستثناء ثمن اعيانى از پنج سهم ششدانگ يك دستگاه عمارت جديد البناء در ششدانگ يك قطعه زمين 
بياض غيرمحصور بمساحت 1230/11 بشماره پالك ثبتى 3439- اصلى  واقع در بخش سه تهران  اراضى 
بهجت آباد جنب فيشر آباد خارج دروازه يوسف آباد با قدرالسهم از عرصه و مشاعات ذيل شماره ثبت 
6733 صفحه 22 دفتر امالك 62 با شماره چاپى وارده 761  بنام آقاى جهان بخش جمهرى ثبت و صادر 
و تسليم گرديده و سپس نامبرده برابر دادنامه حصر وراثت 3559 مورخ 49/11/6 و دادنامه اصالحى 
3675 مورخ 49/11/21 شعبه اول دادگاه بخش تهران فوت نموده و وراث حين الفوت وى عبارتند از : 
زينب مشهوره به مهرانور انصارى ( همسر ) ، جهانسوز و جهانگير و جهانشاه شهرت همگى جمهرى (پسران 
) و پريچهره  بانو جمهرى (مادر متوفى ) كما فرض اله ، سپس خام پريچهره  بانو جمهرى برابر دادنامه حصر 
وراثت 503 مورخ 78/5/7 شعبه 503 دادگاه عمومى تهران فوت نموده و وراث حين الفوت وى عبارتند 
از : خانم همايون تاج جمهرى و پريزاد جمهرى (دختران متوفى ) كما فرض اله    نظر باينكه آقاى مهدى 
پناهى بروجنى بموجب وكالتنامه شماره 724745 و 724764 و 724747 مورخ 93/8/5 دفتر حفاظت 
نامه شماره 2814 مورخ 93/11/2 دفترخانه 369  وكالت  و  ايران واشنگتن   منافع جمهورى اسالمى 
اصفهان بوكالت از آقايان جهانسوز و جانگير و جهانشاه شهرت همگى جمهرى تقاضاى صدور اسناد مالكيت 
مشاعى سهم االرث موكلين خود از دو سهم مشاع باستثناء ثمن اعيانى از پنج سهم ششدانگ پالك فوق 
الذكر را از اين اداره نموده است و كتبا اعالم داشته كه اصل سند مالكيت پالك فوق نزد خانم همايون 
تاج جمهرى مى باشد از اينرو طى شماره 44704 مورخ 93/11/26 بنامبرده اخطار گرديده كه عين سند 
مالكيت را جهت اخبار به به اين اداره تسليم نمايد كه در مهلت قانونى از تسليم سند مالكيت استنكاف 
نموده است از اينرو باستناد تبصره 3 ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت در  روزنامه آگهى 
مى گردد چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار اين آگهى سند مالكيت اوليه به اين اداره تسليم 
نگردد مراتب به دفاتر اسناد رسمى اعالم و سپس برابر مقررات نسبت بصدور اسناد مالكيت مشاعى 

بنام نامبردگان اقدام خواهد شد 
موسوى  مرتضى  سيد   – تهران   ( (عج  عصر  ولى  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  رييس  الف         10171/م 

آگهى فقدان سند مالكيت   آقاى فرهاد ابراهيمى فرزند ابراهيم بشماره شناسنامه 750 صادره از تهران 
مورخ   7877 شماره  مصدق  محلى  استشهاديه  برگ  دو  تسليم  با  اصالتا   0052373967 ملى  بشماره 
مورخ  وارده شماره 69123  تقاضاى  برگ  و  تهران  رسمى شماره 743  دفتراسناد  توسط   93/11/26
93/12/4 مدعى فقدان سند مالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان 
واقع در سمت جنوب غربى طبقه يك بمساحت 58/82 مترمربع كه مقدار 1/97 مترمربع آن بالكن است 
قطعه سه تفكيكى تحت پالك ثبتى 88/96947  مفروز و مجزى شده ازپالك 74128 فرعى از اصلى 
مذكور واقع در بخش يازده تهران بموجب تقسيم نامه شماره 15894 مورخ 92/8/1 دفترخانه 1354 
ابراهيمى تحت شماره چاپى 156103  بنام فرهاد  تهران ذيل ثبت 117954 صفحه 44 دفتر 1003 
بنام ثبت و سند مالكيت صادر گرديده است بعلت اسباب كشى درخواست صدور سند مالكيت المثنى 
آنرا نموده است لذا مراتب در اجراى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت فقط در يك نوبت در يك روزنامه 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا چنانچه كسى ادعاى انجام معامله نسبت به ملك مذكور و يا وجود سند 
مالكيت را نزد خود داشته باشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خودرا بانضمام 
اصل سند مالكيت به اين اداره تسليم تا مورد رسيدگى قرار گيرد اصل سند مالكيت پس از مالحظه به 
ارائه دهنده اعاده خواهد شد و به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالكيت ترتيب اثر داده نخواهد شد 
در صورت عدم وصول واخواهى ظرف مهلت قانونى المثنى سند مالكيت پالك مرقوم صادر و به متقاضى 

تسليم خواهد گرديد
عليرضا صالحى فشمى   –   10176  /م الف                    رييس اداره ثبت اسناد و امالك تهرانپارس 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي  آگهي موضوع ماده 
3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي  
برابر راي شماره 139360301041003190 مورخ 93/12/9 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فشم تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سياوش خاني اوشاني  فرزند كاظم  بشماره شناسنامه 10543 صادره از 
شميران در ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر بناي احداثي بمساحت 826/67 مترمربع از پالك 24 
فرعي از 6 اصلي واقع در اوشان خريداري از كاظم خاني اوشاني احدي از وراث مرحوم علي اصغر خاني 
اوشاني  محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد   تاريخ انتشار 

نوبت اول :94/1/23  تاريخ انتشار نوبت دوم:94/2/7 
رييس اداره ثبت اسناد وامالك فشم   – فرهاد فاتح      10180/م الف     

آگهى فقدان سند مالكيت   خانم مريم محمدى خانقاه فرزند رحيم اله بشماره شناسنامه 
947 صادره از تهران كدملى 0066821444  وكالتا بموجب سند رسمى وكالت نامه شماره 
43136-93/7/20 دفتر اسناد رسمى شماره 581 حوزه ثبتى تهران با اعالم گم شدن 
سند مالكيت ملك مورد آگهى با تسليم استشهاديه گواهى امضا شده ذيل شماره 21208-
93/11/11 توسط دفتر اسناد رسمى شماره 225 تهران طى درخواست وارده 64027-
93/11/11 تقاضاى صدور المثنى سند مالكيت را نموده است كه مراتب در اجراى ماده 
120 آيين نامه قانون ثبت بشرح ذيل آگهى مى گردد :  1-نام و نام خانوادگى مالك : سيد 
شهرام تقوى تكيه : ميزان مالكيت : ششدانگ   2-شماره پالك : 4124 فرعى از 88 اصلى 
واقع در بخش 11 تهران   3-علت گم شدن : رفت و آمد   4-خالصه وضعيت مالكيت : 
سند مالكيت يك سهم مشاع از 235 سهم 18750 مترمربع از ششدانگ يك قطعه زمين  
بمساحت 37500 مترمربع پالك 88/4124  اصلى واقع در بخش 11 تهران مفروز از پالك 
اصلى مذكور كه در صفحه  214 دفتر 259 تهرانپارس ثبت 50003 چاپى 0778264 بنام 
آقاى سيد شهرام تقوى تكيه صادر شده است    لذا مراتب در اجراى ماده 120 آيين نامه 
قانون ثبت فقط در يك نوبت در يك روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا چنانچه كسى 
ادعاى انجام معامله نسبت به ملك مذكور و يا وجود سند مالكيت را نزد خود داشته باشد از 
تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خودرا بانضمام اصل سند مالكيت به اين 
اداره تسليم تا مورد رسيدگى قرار گيرد اصل سند مالكيت پس از مالحظه به ارائه دهنده 
اعاده خواهد شد و به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالكيت ترتيب اثر داده نخواهد شد 
در صورت عدم وصول واخواهى ظرف مهلت قانونى المثنى سند مالكيت پالك مرقوم صادر 

و به متقاضى تسليم خواهد گرديد
  10162/م الف                    رييس اداره ثبت اسناد و امالك تهرانپارس – عليرضا صالحى فشمى 

آگهي فقدان سند مالكيت   سه دانگ مشاع از ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه 
هشتم سمت جنوب شرقى بمساحت 142/88 مترمربع كه مقدار 7/41 مترمربع آن بالكن 
است قطعه 32 بپالك 14980 فرعى از 72 اصلى مفروز از پالك 2271 فرعى واقع در بخش 
11 تهران بانضمام ششدانگ يك واحد پاركينگ بمساحت 12 مترمربع قطعه 25 واقع در 
زيرزمين اول و انبارى 32 بمساحت 5/32 مترمربع واقع در زيرزمين اول در صفحه 218 
محوالتى شمس  فرهاد  آقاى  بنام  چاپى 520207  و  ثبت 292305  ذيل  دفتر 1159/2 
آبادى مقدار سه دانگ مشاع  آبادى ثبت وسند صادر گرديد آقاى فرهاد محوالتى شمس 
را طبق سند قطعى 24887-93/3/1 دفترخانه 894 تهران به خانم شهناز آرمين منتقل 
نموده اند  سپس خانم شهناز آرمين  مالكيت سه دانگ را با ارائه دو برگ استشهاديه محلي 
كه امضا شهود در آن ذيل ثبت شماره 4122-93/12/10 بگواهى دفترخانه 1586 تهران 
رسيده مدعى است سند مالكيت آن  بعلت  جابجايى  مفقود گرديده است  و درخواست 
صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است  لذا مراتب باستناد  ماده 120 آيين 
نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهي مي شود  چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت  ملك 
مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود  ميباشد از تاريخ انتشار اين آگهي ظرف مدت  10 
روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين منطقه تسليم 
و رسيد اخذ نمايند در صورت عدم ارائه اعتراض يا اصل سند مالكيت يا سند خريداري 

اقدام جهت صدور سند مالكيت المثني وفق مقررات انجام خواهد شد
رييس ثبت اسناد و امالك شمالغرب تهران – از طرف دادفر   10166/م الف  

  آگهى فقدان سند مالكيت  آقاى غالمرضا ميرزايى وكالتا از طرف وراث مرحومين روح اله و 
خانم اعظم مجد آبادى فراهانى طبق وكالت نامه هاى شماره 179943 مورخه 91/10/13 
اصاتا  آقاى محمد هرندى  و  تهران  دفترخانه شماره 36  مورخه 91/10/13  و 179947 
ضمن ارائه دوبرگ استشهاديه محلى مصدق بشماره 72591 و 72592  مورخه 93/8/17 
زمين  قطعه  يك  ششدانگ  مالكيت   سند  كه  است  مدعى  تهران   195 شماره  دفترخانه 
بمساحت 150 مترمربع شماره 39966 فرعى از 4476-اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 
794 فرعى از 4476 – اصلى واقع در بخش هفت تهران ذيل شماره 140464 صفحه 93 
بيدهندى صادر  كثيرى  فاطمه  خانم  بنام  چاپى 657283  بشماره  امالك  جلد 939-  دفتر 
به  و سپس طى سند قطعى 18097-46/8/13 دفترخانه 252  گرديده است  و تسليم 
به حسين همتى و طبق  غالمعلى كثيرى و طبق سند 23389-47/6/26 دفترخانه 252 
سند 26994-48/2/18 دفتر 252 به لطف اله سعيدى و طبق سند 27079- 51/7/23 
دفترخانه 390 به نوروز بخشى و طبق سند  30863-55/2/11 به محمد على عسگريان 
سپس ششدانگ برابر سند قطعى شماره 73335 مورخه 68/2/4 دفترخانه 391 تهران 
به آقاى روح اله مجد آبادى فراهانى و هاشم هرندى (بالمناصفه ) انتقال يافته و سپس 
سه دانگ مشاع از ششدانگ از طرف آقاى هاشم هرندى طبق سند قطعى شماره 85159 
مورخه 72/7/2 دفترخانه 5 تهران به محمد هرندى انتقال يافته است سپس آقاى روح 
اله مجد آبادى فراهانى برابر گواهى حصر وراثت بشماره 275/703/81 مورخه 81/5/5 
شعبه 703 دادگاه عمومى تهران و گواهينامه واريز ماليات بر ارث شماره 1035/25971 
عبارتند  وى  وراث  و  فوت شده  تهران  مالياتى شماره 259711  حوزه  مورخه 81/5/19 
از : 1-على اكبر مجد آبادى فراهانى  2- عفت مجد آبادى فراهانى   3- اعظم مجد آبادى 
فراهانى   4- مهين مجد آبادى فراهانى  (فرزندان متوفى ) 5-زهرا خانم نجف شهميرزادى 
(همسر متوفى ) و سپس خانم اعظم مجد آبادى فراهانى  بموجب دادنامه حصر وراثت شماره 
كه  فوت شده  تهران  اختالف  حل  مجتمع شماره هشت شوراى  مورخه 89/7/21   1313
پهلوانى  ) 2-منصور  متوفى  (مادر  شهمرزادى  نجف  خانم  : 1-زهرا  از  عبارتند  وى  وراث 
(همسر متوفى ) 3-امير حسين پهلوانى 4-سهيال  پهلوانى  5-محمدرضا پهلوانى  6-سپيده 
پهلوانى  (فرزندان متوفى ) مى باشند و ششدانگ طبق سند رهنى شماره 85161 دفترخانه 
5 تهران در قيد رهن مى باشد به علت سرقت   مفقود گرديده و درخواست صدور سند 
ماده  مورخه72/9/2  اصالحى  يك  تبصره  باستناد  مراتب  لذا  است  نموده  المثنى  مالكيت 
120آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت اگهى مى شود تا چنانچه  كسى مدعى  انجام معامله 
نسبت به ملك مرقوم غير از اسناد فوق و يا وجود سند مالكيت مذكورنزد خود مى باشد از 
تاريخ نشر اين آگهى ظرف مدت10 روز به اين منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم و رسيد دريافت نمائيد تا مورد رسيدگى قرار گيرد 
واال پس از انقضاى مهلت مزبور و نرسيدن واخواهى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى 

طبق مقررات اقدام خواهد شد
ناصرى تهران-  شرق  منطقه  ثبت  رئيس  الف                   م   /10167   



کشاورزی و تعاون 4

خبر

تسطیح اراضی کشاورزی، مطالبه دیرینه 
کشاورزان از دولت 

استاندار گیالن تسطیح اراضی کشاورزی را مطالبه دیرینه استان 
گیالن خواند و خاطرنشــان کرد: متاسفانه برنج زارهای ما برای 
کشاورزان غیر اقتصادی شده و برنج کاران مظلوم واقع شده اند. 
دکتر محمدعلی نجفی با بیان اینکه رئیس جمهور روز چهارشنبه، 
26 فروردین ماه سال جاری به گیالن سفر می کند، اظهار کرد: 
دکتر روحانی و هیات دولت تدبیر و امید طی ســفر 2 روزه به 
اســتان گیالن با مردم دیدار عمومی دارند. وی از دیدار رئیس 
جمهور با علما، ایثارگران و نخبگان گیالنی خبر داد و افزود: حضور 
در نشست توســعه ظرفیت های گیالن، دیدار با برگزیدگان و 
گیالنیان خارج از کشور، شرکت در شورای اداری استان و نشست 
با خبرنگاران جهت اعالم دستاوردهای سفر از جمله برنامه  های 

کاروان تدبیر و امید در گیالن خواهد بود.
نماینده عالی دولت در گیالن با بیان اینکه وزرا و معاونین رئیس 
جمهور در 16 شهرستان گیالن حضور پیدا می کنند، ادامه داد: 
شــرکت در شورای اداری شهرستان، افتتاح پروژه ها و بازدید از 
مردم شهرســتان ها جهت بررسی مشکالت آنها در دستور کار 
قرار دارد. لذا فهرستی از نیازمندی های شهرستان ها با مشورت 

مسئوالن شهرستانی تنظیم و به دولت ارائه شده است.
استاندار گیالن سفر دکتر روحانی به گیالن را فرصتی مناسبت 
برای ارائه مشکالت و مطالبات اســتان دانست و تصریح کرد: 
حضــور پربرکت رئیس جمهور و هیات دولت در گیالن جهت 
شتاب بخشیدن به روند توسعه استان، تزریق روحیه امید و شادابی 
به مردم، در جریان مشکالت قرار گرفتن و رفع نواقص پروژه های 
گذشــته است. در واقع بنای دولت تدبیر و امید عملیاتی شدن 
تعهدات پذیرفته شده خارج از تبلیغات به شیوه های معمول است 
و در همین چارچوب جلسات کاری متعددی با حضور مدیران 
کل استان، روسای سازمان ها، نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
و نمایندگان رئیس جمهور قبل از سال جدید در استان برگزار 
شد و طرح ها و پروژه های ناتمام گیالن مورد بحث و بررسی قرار 

گرفت.
وی با اشاره به برگزاری جلسات مختلف در تهران با حضور وزرا و 
جمع بندی این جلسات در سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اضافه 
کرد: همه پروژه ها با حضور رئیس جمهور و دقت نظرشان بررسی 
شــد و بنا بر صالحدید، به عنوان رهاورد سفر به گیالن مطرح 
می شود. در واقع هدف دولت افزایش تعداد طرح های اجرایی است. 
نجفی به اولویت های استان در سفر رئیس جمهور اشاره کرد و 
گفت: پروژه نیمه تمام بزرگراه قزوین – رشت، راه آهن قزوین – 
رشت، رشت – انزلی و رشت – آستارا از جمله اولویت های استان 
در بخش پروژه های عمرانی است. همچنین بررسی مشکالت 
مربوط به ســدهای سفیدرود، پلرود، شفارود، السک و دیورش 
و 11 سد الستیکی استان اولویت استان در بخش کشاورزی و 
تامین آب است. خوشبختانه وزیر نیرو در جریان ریز مشکالت 
آب استان قرار دارد. استاندار گیالن تسطیح اراضی کشاورزی را 
مطالبه دیرینه استان گیالن خواند و خاطرنشان کرد: متاسفانه 
برنج زارهای ما برای کشــاورزان غیر اقتصادی شده و برنج کاران 
مظلوم واقع شده اند. باید با فراهم کردن امکانات به رفع مشکل 
کشاورزان در این بخش بپردازیم. طرح های کشاورزی مربوط به 
کشت چای، زیتون، فندق و بادام زمینی با توجه به فضای اعتباری 
کشور و اولویت های استان مطرح خواهد شد. وی با بیان اینکه 
پروژه های صنعتی گیالن نیازمند تسهیالت ارزان قیمت و سرمایه 
در گردش است، ادامه داد: در بخش های مربوط به اشتغال زایی، 
ارائه خدمات تجاری و ایجاد زیرساخت های گردشگری استان 

خبرهای خوبی خواهیم شنید.

تداوم کاهش تولید گندم در فارس
گندم همچنان یکی از اســتراتژیک ترین محصوالت کشاورزی 
در ایران محســوب می شود، محصولی که توسعه کاشت آن در 
نقاط مختلف استان فارس به عقیده برخی صاحب نظران، چندان 
اقتصادی نبوده است. تولید گندم، طی سال های گذشته یکی 
از افتخارات مسئوالن جهادکشــاورزی استان فارس محسوب 
می شده است و هرسال با اعالم رتبه اول این استان در تولید این 
محصول، بسیاری جشن می گرفتند و با نگاهی افتخار آمیز به آن 
توجه می کردند، اما امروز بسیاری از منتقدان، توسعه مزارع گندم 
در سطح استان را یکی از عوامل کمک کننده توسعه خشکی 
استان فارس، افت شدید آب های زیرزمینی و حتی از بین رفتن 
الیه های مغذی خاک در بســیاری از نقاط استان پهناور عنوان 
می کنند. اگرچه در سال های اخیر شاهد تغییر الگوهای کشت و 
ورود علم به مزارع در سطح استان فارس بوده ایم، اما طی دو سال 
گذشته، تولید گندم در استان روبه کاهش گذاشت به طوریکه 
سال 93، فارس رتبه اولی خود در تولید این محصول را از دست 
داد و برخی پیش بینی ها نشان می دهد این کاهش تولید، امسال 

هم تداوم داشته باشد.
براساس این گزارش و بنابر اعالم جهادکشاورزی استان فارس، 
کار برداشــت محصول گندم از مزارع اســتان فارس از اواسط 
فروردین  آغاز می شــود و این فرایند تا اوایل شهریور ادامه دارد. 
برداشت محصول گندم، به عنوان یکی از محصوالت استراتژیک 
کشاورزی، با توجه به وسعت استان و چهارفصل بودن فارس، در 
گستره زمانی حدود 6 ماه تداوم دارد. برداشت این محصول در 
شهرستان های جنوبی از جمله الرستان، المرد از روزهای میانی 
فروردین آغاز شده و در بعضی از نقاط تا قبل از 20 فروردین به 
اتمام می رسد. براساس آمارهای منتشر شده تا این تاریخ، سطح 
قابل برداشت مزارع آبی 326 هزار و 600 هکتار و مزارع دیم 86 

هزار هکتار است .

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی، از تعیین 
عوارض بر واردات میوه های لوکس و سبزیجات خبر داد و ابراز 
امیدواری کرد که با وضع عوارض بر این محصوالت بخشی از 
اعتبار مورد نیاز بیمه تامین اجتماعی امسال کشاورزان تامین 

شود.
عباس پاپی زاده افزود: این اقدام خوبی است تا از واردات برخی 
محصوالت جلوگیری شــود که در گذشته به شکل بی رویه 
واردات آنها به کشور انجام می شد. وی اظهار داشت: بنابراین 
کمیسیون تلفیق مجلس بر این محصوالت عوارضی را وضع 
کرد تا از محل این عوارض بیمه سال جاری کشاورزان تامین 

اعتبار شود.
وی درباره اعتبارات بیمه محصوالت کشــاورزی، گفت: یکی 
دیگر از اقدامات خوب کمیسیون تلفیق مجلس افزایش مبلغ 
1000 میلیارد تومان به اعتبارات بیمه محصوالت کشاورزی 

است.
وی اضافه کرد: این در حالیست که تاکنون بودجه تخصیص 
یافته به بیمه محصوالت کشــاورزی که هر ساله مبلغ 150 
میلیارد تومان بود، کفاف خســارات ناشی از بالیای طبیعی 
همچون ســیل، سرمازدگی و افزایش گرما را نمی داد و بیمه 
در اواسط سال با مشکالتی مواجه می شد، بنابراین نیاز بود تا 

مبلغی به این اعتبارات اضافه شود.
وی ادامه داد: در حالی که هم اکنون پرداختی این بیمه بابت 
خســارات 2 هزار میلیارد تومان در سال است اما دولت تنها 

150 میلیارد تومان به این بخش اختصاص داده است.
وی افزود: به طور مثال طبق برآورد کارشناسان سیل گلستان 
1500 میلیارد تومان ضرر و زیان به کشــاورزان وارد کرد که 
باید بیمه این مبلغ را می پرداخت در حالی که اعتبارات بیمه 
کفاف این ضرر و زیان را نمی داد و این مبلغ تنها باید به یک 
اســتان کشــور تعلق می گرفت و به مابقی استان ها مبلغی 

تخصیص نمی یافت.
پاپی زاده تصریح کرد: در حالی که صندوق بیمه محصوالت 
کشــاورزی هم اکنون نزدیک 4 هزار میلیارد تومان به بانک 
بدهکار است به دلیل آنکه کشاورزان در بحث خسارت بخش 

کشاورزی از صندوق بیمه تسهیالت دریافت کرده اند.
وی با بیان آنکه دولت باید اعتبار صندوق بیمه و خسارت ها 
را هم تراز سازد، گفت: سال گذشته کیسیون تلفیق مجلس 
ناچار شد این بودجه را اصالح کند و مبلغ 150 میلیارد تومان 
را به 1150 میلیارد تومان رساند تا حداقل بخشی از تعهدات 
بیمه ای 6 تا 8 ماه سال آینده محقق شود، البته معتقدیم این 

مبلغ کفاف خسارات کل سال بخش کشاورزی را نمی دهد.

اعتبار بیمه تامین اجتماعی کشاورزان با تعیین عوارض بر میوه های لوکس

اولین نشــاء مکانیــزه برنج 
در مازندران روز شــنبه در 
آیینی بــا حضور اســتاندار 
، رییــس ســازمان جهــاد 
کشاورزی مازندران ، جمعی 
و  شهرستانی  مســووالن  از 
شالیکاران در روستای طوله 
کالی شهرســتان آمل آغاز 

شد. همزمان با این آیین که در حدود چهار هکتار 
از اراضی شــالیزاری حمید تنکابنی در روستای 
طوله کالی بخش دابو دشــت آمل برگزار شد ، 
کشت مکانیزه و ســنتی برنج در دیگر نقاط این 
اســتان نیز آغاز شده اســت. مازندران با داشتن 
حدود 230 هزار هکتار اراضی شالیزاری و تولید 
یک میلیون و 50 هزار تن برنج سفید 42 درصد 
نیاز کشــور را تامین می کند. با توجه به این که 
بخش عمده ای از زراعت در اســتان مازندران به 
کشــت محصول برنج اختصــاص دارد از این رو 

بحث مکانیزاسیون از سال 71 
در کشور و در مازندران هم به 
صورت پایلوت آغاز شده است 
که طی 5 سال اخیر با حمایت 
های دولت و ارایه تســهیالت 
یارانــه ای و حمایتی به این 
بخش در زمینه کاشــت این 
محصول تاکنــون 25 درصد 
اراضی شالیزاری مازندران زیر کشت مکانیزه قرار 
گرفته است. عواملی نظیر سختی کار، عدم رغبت 
جوانان به این شغل، باال بودن سن بهره برداران، 
هزینه باال و عدم توجیه اقتصادی در کشت سنتی 
برنج موجب شده تا شــالیکاران از ورود ماشین 
آالت تجهیزان مکانیزه کشت برنج استقبال کنند. 
کارشناســان امر صرفه جویی در وقت، انجام به 
موقع عملیات کاشت، کاهش هزینه تولید، افزایش 
بهره وری نیروی کارگری و افزایش تولید محصول 

را از جمله اهداف مکانیزاسیون برشمردند.

اولین نشاء مکانیزه برنج در مازندران آغاز شد
سرپرســت مدیریت حفظ نباتات سازمان 
جهاد کشــاورزی خراسان شــمالی از بروز 

سن گندم در مزارع استان خبر داد.
محمد رضایی با اشــاره به اینکه هر ساله 
شــاهد بروز ســن گندم در مزارع استان 
هســتیم، افزود: این ســن هنوز به مرحله 
خســارت زایی نرسیده اســت. سن گندم 
تبدیل به یک آفت بومی در استان و کشور 
شده اســت. این ســن کلیدی ترین آفت 
محسوب می شــود و در سال های ترسالی 

کمتر مشاهده می شود.
وی بیان کرد: سن گندم بعد از جفت گیری 
اقدام به ریزش 70 تا 100 تخم می کند که 
به آنها پوره گفته می شود و میزان خسارت 
در این مرحله بیشــتر است. بروز خسارت 
در مرحله مادری به صورت کیفی است اما 

در مرحله پورگی به صورت کیفی و کمی 
خواهد بود. با این شرایط میزان گندم نان 

نانوایی کاهش می یابد.
رضایی در پاســخ بــه این ســوال که آیا 
اســتفاده از ارقام مقاوم گندم در مقابله با 
این ســن تاثیرگذار خواهد بود و یا خیر، 
اظهــار کرد: تاکنون هیــچ نوع طرحی در 
خصوص اینکه چــه رقمی از گندم به این 

سن مقاوم خواهد بود انجام نشده است.
سرپرســت مدیریت حفظ نباتات سازمان 
تصریح  خراسان شــمالی  کشاورزی  جهاد 
کرد: مهمترین روش مبارزه با این سن در 
زمان بروز خسارت سم پاشی خواهد بود، 
به طوریکه طی سال گذشته 8000 هکتار 
از مزارع اســتان به علت بروز این ســن، 

سمپاشی شدند.

حمله سن گندم به مزارع خراسان شمالی

فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
میوه و سبزی از ارزان شدن 
میوه های نوبرانــه طی دو 
هفته آینده خبر داد و گفت: 
هر ســاله قیمت میوه های 
نوبرانه و سردرختی باالتر از 
سایر میوه ها است، هرچند 
طی روزهای آتی با افزایش 

عرضه نرخ این محصــوالت کاهش خواهد یافت. 
حسین مهاجران افزود: امسال قیمت برخی میوه 
های نوبرانه در ابتدا به بیش از 100 هزار تومان در 
بازار عرضه شد که این رقم نسبت به سالهای گذشته 

رکوردی بی سابقه نشان می دهد.
وی اظهار داشت: در ابتدای ورود چغاله بادام به بازار 
قیمت هر کیلوگــرم از این محصول بیش از 100 
هزارتومان بوده که چندی پیش با ورود چغاله نوبرانه 
کاشان، ساوه، گرمسار و قم قیمت آن به 35 تا 40 

هزار تومان رسیده که با ورود 
چغاله بادام کرج قیمت این 
محصول به کمتر از این نیز 
کاهش خواهد یافت. به گفته 
وی، هم اکنــون قیمت هر 
کیلوگرم گوجه درختی بیش 
از 100 هزار تومان عرضه می 
شود که با ورود گوجه سبز 
ساوه، گرمسار و قم این نرخ تا 10 روز آینده بیش از 

پیش کاهش خواهد یافت.
وی اضافه کرد: با عرضه گوجه سبز شهریار نیز قیمت 

این محصول کاهش چشمگیری خواهد داشت.
رئیس اتحادیه میوه و سبزی از عرضه میوه های 
نوبرانه زردآلو، گیالس به بــازار تا 20 روز آینده 
خبر داد و گفت: با ورود گوجه سبز شیراز قیمت 
ایــن محصول نیز به 50 تــا 60 هزار تومان می 

رسد.

میوه های نوبرانه دو هفته دیگر ارزان می شود
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دبیــر کل خانه کشــاورز گفت: بــازار میوه 
شــب عید در ایام نوروز اصال مناســب نبود 

و تولید کننــدگان و مصرف کنندگان قربانی 
گرانی آن شــدند و اگر بیش از سه ماه است 

کــه تنظیم بازار به وزارت جهاد کشــاورزی 
واگذار شده است باید پاسخگو باشد.

عیسی کالنتری - وزیر اسبق جهاد کشاورزی 
- اظهــار کــرد: کاالهایــی که ماننــد میوه 
فسادپذیری کمتری دارند عمدتا تابع سیستم 
عرضه و تقاضا هســتند، یعنی اگر عرضه آنها 
مناسب باشــد قیمت آنها کنترل می شود و 
اگر اینگونه نباشــد بــا افزایش قیمت مواجه 
می شوند.وی با بیان این که وضعیت بازار شب 
عیــد و ایام نوروز اصال مناســب نبود، افزود: 
کشــاورزان و تولید کننــدگان از این افزایش 
قیمت و گرانی میوه در ایام نوروز هیچ سودی 
نبردند، چرا که باغداران حداکثر هر کیلوگرم 
پرتقال و ســیب خود را حدود 2000 تومان 
روی درخت فروختند و آنچه امســال اتفاق 
افتاد برخالف ســال گذشته که پرتقال نهایتا 

کیلویی 3000 تومان عرضه می شد، بود.
دبیر کل خانه کشــاورز تصریح کرد: امسال 

با سســتی و کم کاری دســتگاه های کارگزار 
کشــاورز متضرر شــد و بابت افزایش قیمت 
میوه که در بازار رخ داد قربانی شدند، چرا که 
به عنوان مثال گرانی سیب وارداتی 20 هزار 
تومانی که نهایتا کیلویی 2000 دالر معادل 
6 هــزار تومان بــرای وارد کننــدگان هزینه 

داشت، تنها به جیب دالالن رفت.
کالنتری با اشــاره به این که اگر تنظیم بازار 
کمتر از ســه ماه اســت که به وزارت جهاد 
کشــاورزی واگذار شده، وزارت تجارت باید 
پاســخگو باشــد و اگر این واگذاری سابقه 
طوالنی تــری دارد وزارت کشــاورزی باید 
پاســخگوی وضعیت بازار میوه شب عید و 
ایام نوروز باشــد، گفت: بازار میوه شب عید 
و ایــام نوروز نباید به گونه ای پیش می رفت 
که در آن ســیب داخلی ذخیره شده که در 
انبارها نیــز به اندازه کافی وجود داشــت، 
به کیلویی بیش از 8000 تومان برســد یا 

این کــه پرتقال به کیلویــی 10 هزار تومان 
برســد؛ بنابراین وضعیت این بازار نشان داد 
که تنظیم بازار میوه خیلی بد بود و یکی از 
اشکاالتی که وجود داشت این بود که دولت 
نباید بــه بهانه حمایت از کشــاورز جلوی 
واردات پرتقال را به صورت کامل بگیرد و با 
این کار باعث شود تا قیمت 10 هزار تومانی 
آن و گرانی دیگر میوه ها در بازار کشاورزی 
را که آن را به حداقل قیمت رســیده است 
را قربانی کنــد.وی با بیــان این که وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت تولیدات صنعتی 
خود را که فســاد پذیری هم ندارد به چند 
برابر قیمــت به مردم می فروشــد، تصریح 
کرد: در بازار میوه شــب عیــد و ایام نوروز 
این واسطه ها و دالالن  بودند که برای مردم 
و مصرف کنندگان تعییــن تکلیف کردند و 
دولت و تولید کنندگان در تنظیم بازار میوه 

این ایام نقشی نداشتند.

مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران از احتمال تغییر شــیوه خرید تضمینی 
شــیر خام از دامداران در ســال جاری خبر داد و گفت: اگر هزینه های تولید 
به ویژه قیمت خوراک دام کنترل شــود، می توان قول داد که قیمت شــیر و 
لبنیات در ســال جاری افزایش نمی یابد.سعید ســلطانی اظهار کرد: پس از 
اجرای فاز یک و دو خرید تضمینی خرید شــیر خام در ســال گذشته، مقرر 
شــد تا در پایان فروردین امســال وضعیت و نقاط ضعــف و قوت این دو فاز 
بررســی و در ســال جاری برطرف شــود. وی افزود: در فاز دوم نیز برخی از 
نقاط ضعف خرید تضمینی شیر خام از دامداران مانند یکسان نبودن شرایط 

خرید برطرف شد.
مدیــر عامل اتحادیه مرکزی دامداران ادامه داد: یکی از مســائلی که باید در 
ســال جاری باید به آن توجه کنیم تغییر در شیوه خرید، تسهیل در صادرات 
شــیر خشک و چگونگی پرداخت بهای شیر خام به دامداران به صورت نقدی 

و یا غیر نقدی است.
ســلطانی تاکید کرد:  در سال گذشته هر شــرکتی که شیر خشک حاصل از 
خرید تضمینی شــیر خام را از سازمان تعاون روســتایی خریداری می کرد 
باید ضمانت نامه ای برای حســن انجام کار برای صادرات آن به سازمان ارائه 
می کرد و در صورتی می توانســت ضمانت خود را بازپس بگیرد که برگ سبز 
صادراتی شــیر خشــکی را که خریداری کرده بود دقیقــا به همان میزان به 

سازمان تعاون روستایی تحویل می داد.
وی گفــت: اگر مانند ســال های 1391 و 1392 تامین نهاده های دامی را به 
عهــده اتحادیه دامداران بگذارند می توانیم با تفاهمی مانند تفاهم نامه ای که 
در همان ســال ها با شرکت پشــتیبانی امور دام امضا کردیم بازار نهاده های 
دامــی را به گونه ای کنترل کنیم که هزینه های تولید دامداران تا حد ممکن 

کنترل شود.

مدیر عامل اتحادیه مرکــزی دامداران اعالم کرد: برای کنترل قیمت لبنیات 
باید ورودی هزینه های تولید برای تولیدکنندگان کنترل شــود و اگر قیمت 
نهاده ها در سال جاری افزایش پیدا نکند می توان قول داد که قیمت شیر و 

لبنیات در سال جاری افزایش نمی یابد.
ســلطانی اظهار کرد: براســاس آخرین بررســی های صورت گرفته مقرر شد 
صادرات شیر خشــک با کمک صنایع شیر ایران و به صورت کارمزدی انجام 

شود و دیگر مزایده ای برای آن برگزار نشود.
وی تصریح کرد: برای پرداخت بهای شیر خام خریداری شده از دامداران نیز 
معتقدیم که بهتر اســت به صورت غیر نقدی انجام شــود؛ به گونه ای که به 
جای پرداخت پول به دامــداران نهاده های ارزان قیمت و با ثبات برای آن ها 
تامین کنیم، چرا که ســبب می شود ضمن کاهش هزینه های تمام شده آن 

ها، بازار نهاده ها در طول سال کنترل شود.

بازار میوه شب عید مناسب نبود

قیمت  شیر و لبنیات در سال جاری

رییس ســازمان چای کشور جزئیات چگونگی پرداخت وام به چایکاران را اعالم 
و پیش بینی کرد که امسال 100 هزار تن برگ سبز چای در استان های شمالی 
کشور برداشت شود. محمدولی روزبهان گفت: در سالی که گذشت دولت تدبیر 
و امیــد حمایت هــای جدی از محصول چای در دســتور کار خود قرار داد و با 
اقدامات خوبی که از ســوی دولت انجام شــد روحیه شادی و نشاط به جامعه 
چایکاران بازگردانده شــد. وب افزایش 50 درصدی قیمت تضمینی برگ سبز 
چــای و پرداخت به  موقع مطالبات چایکاران از ســوی دولــت را از جمله این 
اقدامات ارزشــمند عنوان کرد و ادامه داد: تخصیص اعتبارات به زراعی از دیگر 

حمایت های جدی دولت تدبیر و امید بود.
روزبهان با اشــاره به قدیمی بودن باغات چای گیالن و مازندران گفت: قدیمی 
بودن باغات موجب می شــد که محصول خوب و کیفی از باغات برداشت نشود 
و به همین دلیل برای اولین بار پس از 10 ســال حمایت های تســهیالتی برای 

چایکاران درنظر گرفته شد.
رییس ســازمان چای میزان این مبلغ را 60 میلیارد تومان اعالم و عنوان کرد: 

ایــن وام ها برای انجام عملیات هرس در باغات چای داده می شــود. وی میزان 
اختصــاص وام به چایــکاران برای هرس کف بر در باغات چــای را پنج میلیون 
تومــان و هرس کمربر را دو میلیون و 500 هزار تومان عنوان کرد و گفت: بهره 
ایــن وام ها صفر اســت و به چایکار برای باز پرداخت وام دو ســال تنفس داده 

می شود.
روزبهان تشکیل صندوق حمایت از صنعت چای کشور را یکی دیگر از اقدامات 
خوب دولت در سال گذشــته عنوان کرد و گفت: عدم تامین نقدینگی همواره 
یکی از مهمترین مشکالت چایکاران است و تشکیل این صندوق منجر به بهبود 

امر تولید چای خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه در 25 اسفند سال گذشــته این صندوق با حمایت 25 
هزار و 500 خانوار چایکار شــروع به کار کرد و ســرمایه آن نیز هشت میلیارد 
و هشــت میلیون تومان بود، تصریح کرد: این سرمایه هم اکنون به 32 میلیارد 
تومان افزایش یافته است و البته 13 کارخانه چایسازی نیز در این صندوق عضو 
هستند. رییس سازمان چای کشور گفت: صندوق حمایت از صنعت چای کشور 

اولین صندوق حمایتی اســت که سهام آن توسط چایکاران و دولت تامین شده 
است و عالوه بر این دولت تدبیر و امید به جهت حمایت از قشر ضعیف چایکار 
ســهام بخش چایــکاران را نیز خود پرداخت کرده اســت. وی گفت: مدیر این 
صندوق توســط چایکاران، نماینده دولت و صاحبان کارخانه چای سازی تعیین 
می شــود و این اعضاء وظیفه مدیریتی این صنــدوق را برعهده دارند. روزبهان 
درخصوص افزایش 21 درصدی قیمت برگ سبز چای گفت: بیشترین افزایش 
قیمت محصوالت کشــاورزی در کشور به چای اختصاص یافته است و دولت با 
انجام چنین اقداماتی به دنبال افزایش انگیزه چایکاران برای تولید بیشــتر این 
محصول اســت. وی گفت: با توجه به حمایت های خوب دولت و سخت کوشــی 
که از چایکاران ســراغ داریم پیش بینی می شود امسال 100 هزار تن برگ سبز 

چای در کشور تولید شود.
رئیس ســازمان چای کشــور ادامه داد: باتوجه به شــرایط اقلیمــی که داریم 
چای هایی که در داخل کشــور تولید می شود عاری از سم است و برای کنترل 

آفت چای هم از روش های بیولوژیک استفاده می شود.

جزئیات چگونگی پرداخت وام به چایکاران

وزیر جهادکشــاورزی از آمادگی بازار روســیه و چین برای جذب میگوی ایرانی خبر داد. محمود حجتی با اشــاره به اینکه بازار اروپایی و امارات، چین و روسیه بازار هدف مناسبی برای محصول میگوی کشور 
است، گفت: در سفرهای اخیر به چین و روسیه برای ایجاد زیرساخت های مناسب مبادالت مواد پروتئینی بین مقامات این کشور توافقنامه  هایی امضا شد. 

وی افزود : بر اســاس توافق با مســئوالن بهداشــتی به ویژه مسئوالن روسیه قرار است برای صادرات محصوالت دریایی قرنطینه حیوانی ایجاد شود تا بازار گسترده این کشورها به روی تولیدات آبزی کشورمان 
باز شود. 

وزیر جهادکشاورزی گفت : در روسیه ساالنه 200 هزار تن میگو مصرف می شود و ایران از این بازار گسترده سهم ناچیزی دارد.  
حجتی، رفع محدودیت های تعرفه های صادراتی را نیز از دیگر اولویت های وزارت جهادکشاورزی برای توسعه صادرات آبزیان دانست. 

آمادگی روسیه و 
چین برای واردات 
میگو از ایران
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11 درصد راههای شــریانی کشــور در اســتان اصفهان قرار دارد یعنی 2 
برابر ســهم کشور که نشان دهنده نقش و اهمیت استان اصفهان در شبکه 
راههای ترانزیتی کشور است و یکی از وظایف مهم اداره کل راه و شهرسازی  
نگهداری شبکه راهها می باشد.محمود محمودزاده مدیرکل راه و شهرسازی 
اســتان با بیان اینکه ایمنی راه و استفاده از راه بزرگترین هدف احداث راه 
است گفت: ایمنی راه در توسعه کمی و کیفی کشور نقش ویژه ای دارد. وی 
استان اصفهان را در چهار راه حمل و نقل کشور با بیش از 75 درصد ترافیک 

عبوری دانســت و اظهار داشت: 11 درصد راههای شریانی کشور در استان 
اصفهان قرار دارد یعنی 2 برابر سهم کشور که نشان دهنده نقش و اهمیت 
این استان در شبکه راههای ترانزیتی کشور است و یکی از وظایف مهم اداره 
کل راه و شهرســازی  نگهداری شبکه راهها می باشد.وی با اشاره به اهمیت 
ایمنــی در راهها گفت: با مطالعاتی که توســط این اداره کل صورت گرفته 
برای اولین بار در کشــور سند ایمنی راهها در جهت توسعه کمی و کیفی 
راههای اســتان تهیه و تدوین شده است که در راستای توسعه کمی سند 

تحلیل شبکه راههای استان نیز تدوین و براساس آن شبکه های راهی مورد 
نیاز در استان تکمیل و ساخته خواهد شد. همچنین، بر اساس شبکه موجود 
که اصالح می شــود ایمنی و نگهداری راه نیز تقویت می شــود. محمودزاده 
خصوصیات ویژه سند ایمنی راهها را اصالح هندسی و تمامی موارد ممیزی 
راه ذکر کرد و گفت: تمامی موانع موجود به تفکیک راههای هر شهرســتان 
اعم از اصلی، فرعی، روســتایی و شریانی نقاط پرحادثه شناسایی و اصالح 

می گردد.

طی یک سال گذشته دو هزار و 500 میلیارد ریال صرف نگهداری، ایمنی و روکش آسفالت راههای اصفهان شده است

کرج- طارمی:به گزارش 
خبرنــگار پایگاه خبری 
مدیریت شــهری کرج، 
پیــش از ظهر دیروز به 
رسیدن  فرا  مناســبت 
والدت حضــرت فاطمه 
زن،  روز  و  زهــرا)س( 
عمومی  روابط  سوی  از 

ســازمان پارکها مراســم جشــنی با حضور 
هنرمندان نام آشــنای کشور در محل تاالر 
گل باغ گلهای پارک شــهید چمران برگزار 
شــد.گفتنی اســت تــاالر گل بــاغ گلهای 
پارک شــهید چمران میزبــان بیش از هزار 
نفــر از خانواده ها و شــهروندان کرجی بود 
که برای شــرکت در جشــن والدت حضور 
با  ایــن جشــن همزمان  یافتند.برگــزاری 
برپایی ســومین جشــنواره الله های شهر 
کرج بود که با اســتقبال بی نظیر شهروندان 

مواجه شــددر این مراسم 
»یوســف کرمی« هنرمند 
صدای  تقلیــد  محبــوب 
کشور حضور یافت و برای 
دقایقی لبخند را بر چهره 
شــهروندان کرجی نشاند.
جشن  این  ویژه  میهمانان 
بازیگر  فوالدوند«  »حدیث 
ســریال های »معصومیت از دست رفته« و 
»مختارنامه« و نیلوفر پارســا« بازیگر نقش 
بیتــا در ســریال »آوای بــاران« بودند که 
دقایقی با شــهروندانی کرجی گفتگو کردند.
در بخــش دیگــری از این جشــن »مهراج 
محمدی«خواننده محبوب کشورمان نیز در 
جمع شهروندان کرجی حضور یافت و عالوه 
بر اجرای ترانه های شــاد هنری، به اجرای 
برنامه زنده در وصف مقام حضرت زهرا)س( 

و جایگاه مادر پرداخت.

 جشن والدت حضرت زهرا )س( در باغ گلهای کرج برگزار شد

اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي استان چهار 
محال و بختیــاري  با عنوان ریاســت کمیته 
حمل و نقل ترافیک و خدمات جاده اي ســتاد 
تسهیالت ســفرهاي استاني ضمن عضویت در 
کمیته، نظارت بر فعالیت مرتبط ســایر کمیته 
ها و ســایر اصناف امکان اســتفاده از حداکثر 
ظرفیت و توان ناوگان عمومي حمل و نقل در 
ســفرهاي نوروزي را فراهــم نمود.    مدیرکل 
حمل ونقل و پایانه های چهارمحال و بختیاری 
ضمن تشریح عملکرد این اداره کل جهت ارائه 
خدمات شایسته و فراهم نمودن بستر مناسب 
براي انجام ســفر هاي ایمن و راحت  در قالب 
طرح نــوروزی که از 25 اســفند ماه 93 آغاز 
و بــه مدت 20 روز تــا 15 فروردین 94 ادامه 
داشــت.   مهندس فریبــرز کرمی همچنین از 

جابجایي تعداد 187هزار و163  نفر مســافر از 
تاریخ 25اسفندماه 93      لغایت 15فروردین 
بوسیله  ناوگان حمل و نقل عمومي استان خبر 
داد و گفت: این تعداد مسافر با 15 هزار و 200 
سفر درون و برون استانی مسافرت کردند.وی 
اظهار داشــت : از این مجموع ،50هزار و 300 
مســافر با  هزار و 738 ســفر با اتوبوس، 197 
هزار و 800 مسافر بوسیله 6 هزار مینی بوس 
و حدود 30هزار مســافر بوسیله 7هزار سفر با 
ســواری کرایه انجام شد.   کرمی تصریح کرد: 
طــي این مدت بیــش از 4میلیــون تردد در 
محورهای مواصالتی اســتان به وسیله دستگاه 
های تردد شــمار ثبت شــده است. که نسبت 
به مدت مشــابه سال قبل دو درصد افزایش را 

نشان می دهد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي 
استان چهار محال و بختیاري شــرکت فوالد هرمزگان نخستین عرضه اولیه 

سهام در سال 1394 در بازار فرابورس خواهد 
بود که با نماد »هرمز« در سایت بورس اوراق 
بهادار درج شــده و این شــرکت با ســرمایه 
15000 میلیارد ریال از لحاظ میزان ســرمایه 
بعد از فــوالد مبارکه دومین شــرکت بزرگ 
فوالدی کشــور و بزرگترین شــرکت فوالدی 
فرابورس ایران اســت.مدیرعامل فوالد مبارکه 
اصفهان با اعالم این خبر، اظهار داشت: مجتمع 
فوالد هرمــزگان در زمینی به مســاحت 96 
هکتار در 13 کیلومتری غرب شهر بندرعباس 
و در منطقه ویژه اقتصــادی صنایع معدنی و 
فلزی خلیج فارس احداث شــده و در ســال 
1385 کار ســاخت پروژه شــروع شده است. 
بهرام سبحانی ادامه داد: طرح فوالد هرمزگان 
جنوب در ســال 89 توســط شــرکت فوالد 
مبارکه از ایمیدرو خریداری شــد و بدهی های 

ارزی طرح به مبلغ 211 میلیون یورو و بدهی 
ریالی به مبلغ 1.824 میلیارد ریال به شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان منتقل شــد که پس از 
طی مراحل ساخت، شــرکت فوالد هرمزگان 
جنوب در ســال 90 در اداره ثبت شــرکت ها 
و مالکیت صنعتی بندرعباس به ثبت رســید 
و سپس دارائی های طرح به شرکت ثبت شده 
منتقل شد. مدیرعامل مجتمع فوالد مبارکه با 
اشــاره به اینکه این مجتمع شامل واحدهای 
ریخته گری  فوالدســازی،  مســتقیم،  احیای 
تختال و واحدهای پشتیبانی است، ادامه داد: 
اســتراتژی بلندمدت فوالد مبارکه برای خرید 
این کارخانه حضــور در بازارهای بین المللی 
و ایجــاد پایگاه صادراتی در منطقه با توجه به 
موقعیت های جغرافیایــی و مزیت های خاص 
این شرکت در منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان 

بوده است. 

عرضه سهام فوالد هرمزگان از طریق فرابورس 

خبر

با اخذ سند ثبتي مالكیت طرح توسعه 
شهرك صنعتي بروجن ،این شهرك به 
یكي از ممتازیرین شهرك هاي صنعتي 
استان جهت سرمایه گذاري تبدیل شد...

به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل شرکت شهرکهاي 
صنعتي اســتان چهارمحال و بختیاري ؛با اخذ ســند ثبتي 
مالکیت طرح توسعه شهرک صنعتي بروجن شامل سه پالک 
و مجموعاً به مســاحت 208 هکتار ،این شــهرک صنعتي به 
یکي از ممتازترین شهرک هاي صنعتي استان جهت سرمایه 
گذاري تبدیل شد.مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان 
در این خصوص گفت:به برکت اســتقرار دولت تدبیر و امید و 
تالش هاي شبانه روزي پرسنل خدوم این شرکت ،با اخذ سند 
ثبتي براي 208 هکتار زمین شهرک صنعتي بروجن از مجموع 
476 هکتار زمین این شرکت در سال 93 ،این شهرک صنعتي 
داراي صد در صد ســند ثبتي جهــت واگذاري به متقاضیان 
گردید. رئیس هیات مدیره شرکت شهرکهاي صنعتي استان 
چهارمحال و بختیاري از تکمیل بودن زیر ساخت هاي مورد 
نیاز واحد هاي صنعتي مستقر در این شهرک صنعتي خبر داد 
و افزود :شــهرک صنعتي بروجن در سه فاز ،اجرایي گردیده 
و داراي زیر ســاخت هاي از قبیل :آب ،برق ،گاز ،تلفن ،فیبر 
نوري ، تصفیه خانه و ایستگاه و خودرو آتش نشاني مي باشد.

مهندس رضا گنجي در ادامه اظهار کرد:با  تالش هاي معاونت 
فني این شــرکت و تأمین اعتبــارات الزم از منابع داخلي و 
اســتاني ،طرح توسعه 34 هکتاري این شهرک نیز طراحي و 

پالک بندي آن نیز صورت پذرفته است

برگزاري مسابقه ورزشی دارت ویژه 
بانوان شرکت توزیع برق سمنان

رضا تبیانیان - سمنان به مناســبت میالد فرخنده حضرت 
فاطمه زهرا )س(، مسابقه ورزشی دارت در بین بانوان شاغل 
شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان برگزار شد.دبیر کمیته 
ورزش شــرکت توزیع برق ســمنان با اعالم این خبر گفت: 
این مســابقه با حضور 31 نفر از بانوان شاغل این شرکت و به 
مناسبت گرامیداشت ســه هزار شهید استان به اجرا درآمده 
اســت.حیدر سحرخیز افزود: صغری رفعت، معصومه نظری و 
سمیه خطیری دوست به ترتیب با 93 و96 ، 112 امتیاز، رتبه 

های اول، دوم و سوم این مسابقه را به خود اختصاص دادند.

 ۱000 مورد بازرسی از اماکن عرضه 
فراورده های دامی در دهلران انجام شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشــکی اســتان ایالم  
رئیس شبکه دامپزشــکی  شهرستان دهلران گفت: در طرح 
تشدید نظارت بهداشتی در ایام نوروز 1000 مورد بازرسی از 
اماکن عرضه فراورده های خام دامی در دهلران انجام شد.ایوب 
دارابی گفت: در طول تعطیالت نوروزی کارکنان  این شبکه به 
صورت دوشیفت کار بازرسی از اماکن عرضه فراورد ه های خام 

دامی را در شهرستان دهلران انجام دادند.
وی یادآوری نمود: با توجه به اهمیت رعایت موضوع بهداشت 
فراورده های خام دامی نظارت های بهداشتی این شبکه در این 
ایام شدت بیشتری داشته و با متخلفین نیز برخورد الزم انجام 

شده است.
دارابــی تصریح کرد: شــبکه دامپزشــکی  در همه مناطق 
شهرســتان در قالــب طرح تشــدید نظارت بهداشــتی و با 
ســاماندهی گشــت های ثابت و سیار نســبت به بازرسی از 
رستوران ها، کبابی ها، لبنیاتی ها و همه اماکنی که در امر توزیع 
و عرضه فراورده های خام دامی بودند فعالیت داشــت.رئیس 
شــبکه  دامپزشکی شهرستان دهلران ادامه داد: در این طرح 
بیش از 1000 مورد بازرسی از اماکن عرضه فراورده های خام 
دامی در شهرســتان دهلران انجام شد که در این بازرسی ها 
بیش از 250 کیلوگرم فراورده های  خام دامی غیر قابل مصرف 
ضبط و از چرخه مصرف انسانی خارج گردید.وی با بیان اینکه 
20 اخطاریه بهداشــتی نیز برای متخلفین صادر شد، گفت: 
کشتارگاه دام شهر دهلران نیز در تمام ایام تعطیالت فعال بود 
و بازرسان این اداره بر کشتار دام ها از نظر شرعی و بهداشتی 
نظارت داشتند.دارابی اظهار داشــت: 170 راس دام در طول 

تعطیالت نوروزی در کشتارگاه دهلران کشتار شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق ایالم از 
تشدید برخورد با سارقان برق در ایالم 

خبر داد.
آقای هادی شــیرخانی در دیدار با فرمانــدار دهلران از ارائه 
خدمات به 200 هزار مشــترک برق اســتان ایالم خبر داد و 
افزود: مجموع مشترکان خانگی، عمومی، کشاورزی و صنعتی 
و ... در اســتان ایالم 200 هزار مشترک است که خدمات به 
آنها ارائه می شــود.وی اظهار داشت: در صورتی که کل کشور 
و مــردم مدیریت مصرف را رعایت کنند در طول تابســتان 
برای خاموشی برنامه ای نخواهیم داشت اما در صورت فقدان 
مدیریت مصرف احتمال خاموشــی دور از انتظار نیست.مدیر 
عامل شــرکت توزیع برق ایالم تصریح کرد: تاکنون احتمال 
خاموشی در تابستان نداریم و امیدواریم که در پیک تابستان و 

اوج بار مردم رعایت کنند تا شاهد خاموشی نباشیم.

رئیس اتحادیــه صادرکنندگان زعفران مشــهد گفت: 
کاهــش نرخ یــورو در مقابل دالر ایــن کاهش قیمت 

پیش بینی ما را در زمینه صادرات محقق نکرد.
غالمرضــا میری بیان کــرد: امیدواریم تا پایان ســال 
بحران های موجود حل شــود و سال آینده برای تمامی 
محصوالت از جمله زعفران صادرات خوبی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه نوســانات بازار زعفران نسبت به سال 
گذشــته کمتر بــوده و موقعیت خوبــی را در صادرات 
به دســت آوردیــم، ادامــه داد: خوشــبختانه با رفع 
محدودیت های صادرات زعفران در ســال گذشته 27 
درصد رشــد صادرات ایجاد شــده که خبر خوبی برای 

زعفران ما خواهد بود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران مشــهد افزود: در 
زمینه تولید زعفران به اســتناد سازمان جهادکشاورزی 
نســبت به سال گذشــته با کاهش 20 درصدی روبه رو 

بودیم که بــا وجود 40 تن از محصول آبان ماه ســال 
گذشته این کمبود جبران شده است.

وی در خصوص پیش بینی بازار زعفران در شــروع سال 
جدید، افزود: عواملی چون مسائل ارزی، توافق هسته ای 
و برطرف شدن موانع، حمایت ها و تعطیالت بانک ها در 

رونق و بهبود وضعیت بازار بسیار موثر است.
میری در زمینــه افزایش نرخ قیمت هــا، تصریح کرد: 
زمینــه ای برای افزایش قیمت هــا نداریم و با نقدینگی 
کم مواجه ایم، زیــرا از زمان خرید و صدور آن در طول 
سه ماه پول بازگشت دارد و بازار هنوز به ثبات نرسیده 

است.
وی بــا ابراز امیدواری در خصــوص صادرات زعفران از 
حمایت هــای دولت قدردانی کرد و گفت: با پیشــرفت 
و رشــد صادرات می توان وابستگی به صادرات نفتی را 

کاهش داد.

پیش بینی ها در مورد صادرات زعفران محقق نشد

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

دفتر فنی )امورقراردادها و پیمان ( سازمان جهادکشاورزی استان گلستان 

 سازمان جهادکشاورزی استان گلستان در نظر دارد براساس قانون مناقصات ، آیین نامه های اجرایی و بخشنامه 
های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، پروژه های زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکتهای 

تشخیص صالحیت شده و دارای مجوز واگذاری نماید .

رشته و حداقل رتبه مبلغ برآورد اولیه )ریال(در محدوده شهرستان  موضوع پروژه /مشخصاتردیف 
مورد نیاز

مبلغ ضمانتنامه 
)ریال(

1
احداث فلوم ، تکمیل 
و مرمت بند انحرافی  

سیدمیران
512/200/000-آب 1/900/317/291گرگان 

2

احداث ساختمان ایستگاه 
پمپاژ و سنگ چینی )ریپ 

رپ(دیواره آببندان 
روستای کوچک خرطوم 

512/104/661-آب1/868/220/432گنبد

احداث دیوارحفاظتی و 3
513/004/000-آب2/167/957/178علی آباد کتولکانال بتنی روستای االمن 

4

خردید یکدستگاه بیل 
بکهولودر 4 سیلندر ، 90-
95HPگیربکس دستی 8 

دنده ،ارتفاع دکل جلو4تا 
4/5متر،ارتفاع دکل عقب 

5تا 6 متربا 180درجه 
چرخش ، چرخ جلو سایز 
بزرگ ،فرمان هیدرولیک 

بصورت مقطوع ستاد سازمان 

تولیدکنندگان ویا 
نمایندگان فروش 

ماشین آالت عمرانی 
و کشاورزی )حقیقی 
و حقوقی ( دارای 

صالحیت

140/000/000

الف : نوع تضمین 
ضمانت نامه بانکی به مدت 3  ماه با قابلیت تمدید به نام سازمان جهادکشاورزی استان گلستان براساس آِیین نامه 

تضمین در معامالت دولتی ، یا واریز نقدی به شماره حساب 2174204753007نزد بانک ملی مرکزی گرگان ، تحت 
عنوان دریافت وجوه سپرده تملک دارایی و سرمایه ای )زمان استرداد سپرده نقدی حدود 50 روزپیش بینی میگردد( 

ب:شرایط مناقصه گران
1-دارا بودن توان وتجربه کافی و دارا بودن تجهیزات و امکانات الزم.
2- دارا بودن رتبه بندی مناسب از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
ج:آدرس،مهلت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات ،زمان باز گشایی :

1-استان گلستان-خیابان شهید بهشتی-سازمان جهاد کشاورزی )استان گلستان( دفتر فنی )امور قراردادها وپیمان(
Iets.mporg.ir 2-پایگاه ملی مناقصات کشور آدرس سایت اینترنتی

3- مهلت دریافت: اسناد از روزپنج شنبه مورخ 94/1/20 تا پایان وقت اداری  روزپنجشنبه تا مورخ 1394/1/27
4-مهلت تحویل پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1394/2/8
5-زمان بازگشایی پیشنهادات روز پنجشنبه ساعت 8 صبح مورخ 1394/2/10 

6-سایراطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
Iets. 7-تمامی مناقصه گران باید دارای کد شناسه کاربری از سایت پایگاه ملی مناقصات کشور به آدرس اینترنتی

mporg.irمی باشند،
تلفن تماس : 017-32232031

 نوبت دوم

سازمان جهادکشاورزی 
استان گلستان

مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی فعالیتها و عملكرد 
شرکت گاز استان مرکزی در سال۱393 را تشریح کرد

جواد مهندس مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی مهمترین فعالیتهای این شرکت 
در سال 1393 را بدین شرح توضیح داد:در سال گذشته 23 هزارو186 مشترک جدید 
در بخشهای مختلف خانگی،تجاری جذب این شرکت گردیده است که از این تعداد 
3هزارو951مشترک درشهرها و9 هزار و 235مشترک در روستاها جذب و مشترک 
گاز طبیعی شــده اند وتعداد مشترکین این شرکت بالغ بر489هزار مشترک رسیده 
است.مهندس جواد مهندس درادامه گفت:در حال حاضر صددرصداز جمعیت شهری 
استان مرکزی همچنین 94درصد از جمعیت روستایی  این استان از نعمت گاز طبیعی 
بهره مند می باشند ودر ســال»اقتصاد وفرهنگ،با عزم ملی و مدیریت جهادی «به 
89 روســتا درسطح استان مرکزی گازرسانی صورت گرفته وساکنین این 89روستا 
از نعمت گاز طبیعی بهره مند شــده اند که با این وجود روســتاهای گاز دار شده در 
سطح اســتان مرکزی از بدو تاسیس این شرکت تا پایان سالی که گذشت  به 848 
روستا رسیده است مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی در ادامه افزود:در سال گذشته  
453کیلومتر شــبکه گاز درسطح استان مرکزی نصب و اجرا گردیده است که با این 
وجودکل شبکه گاز در سطح اســتان مرکزی به 9 هزار و 51 کیلومتر رسیده است 
همچنین کل انشــعابات گاز نصب شده در سطح استان مرکزی 267هزار500 مورد 
است که 8هزارو500انشعاب گاز در سال1393 نصب گردیده است.جواد مهندس در 
ادامه گزارش خود به مصرف گازطبیعی طی سال 1393 در سطح استان مرکزی اشاره 
نمود ودراین خصوص گفت:در سال گذشته 6 میلیارد و120میلیون متر مکعب گاز در 
ســطح استان مرکزی در بخشهای مختلف مصرف شده است که از این میزان ، یک 
میلیارد و 978 میلیون متر مکعب در بخش نیروگاه حرارتی ودومیلیاردو 583 میلیون 
متر مکعب در بخش صنایع و یک میلیارد و 559میلیون متر مکعب در بخش خانگی 
و تجاری به مصرف رسیده است .مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی تعداد واحدهای 
صنعتی،کشاورزی وگلخانه ای بهره مند از گاز طبیعی تا پایان سال گذشته در سطح 
استان مرکزی را  3هزار و 940 واحد برشمرد ودر این خصوص گفت: در سال گذشته 
242 مشترک جدید در این بخش به مشترکین صنعتی وکشاورزی افزوده شده است و 
تمامی شهرکها وقطبها ومحور های صنعتی در سطح استان مرکزی از نعمت ارزشمند 

گاز طبیعی برخوردار می باشند.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 139360313012004469هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تکاب 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای توفیق یکتائی احمد آباد فرزند س��عید به ش��ماره 
شناسنامه 942 صادره از تکاب در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 145/76متر مربع پالک 
7384 فرعی از 1 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک 1083 فرعی واقع در شهرستان تکاب 
شریف آباد- روبه روی پایگاه خریداری از مالک رسمی غالمرضا احتساب و سلیمان ایمانی 
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
ش��ود در صورتی که اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ  تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالیک صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1/23/ 94  تاریخ انتشار نوبت دوم : 94/2/8

رئیس ثبت اسناد و امالک- محمد طلوعی   

آگهی ابالغ وقت دادرسی
درخصوص دادخواس��ت آقای احمداحمدی فرزندسعدی باوکالت ارسالن رستمی به 
طرفیت آقای هیاس زمانی بخواسته فسخ معامله درپرونده کالسه4/479/93 شعبه چهارم 
ش��ورای حل اختالف خوانده محکوم به حکم به فس��خ معامله م��ورخ92/1/6 موضوع 
مبایعنامه تنظیم ش��ده دردفترامالک بهاران با توجه به مجهول المکان بودن متواری بودن 
خوانده حسب درخواست خواهان ودستوردادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
وقت مقررفوق دریک نوبت ازطریق جراید کثیراالنتش��ار آگهی میگردد خوانده ازتاریخ 
نشر ظرف مدت بیست روزفرصت اعتراض وحضوردردفترشورای حل اختالف شماره 

چهارم مریوان رادارند.
شورای حل اختالف شماره چهارم مریوان
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خبر
پیگرینی:ترسونیستموازاخراجنمیترسم

سرمربی منچسترسیتی می گوید داربی منچستر در تعیین آینده 
او نقشی ندارد. پیگرینی از انگیزه باالی تیمش برای فتح داربی 

خبر داد.
منچستریونایتد و منچسترسیتی فردا در حساس ترین دیدار هفته 

سی ودوم لیگ برتر در اولدترافورد برابر هم به میدان می روند.
مانوئل پیگرینی پیش از دیدار تیمش برابر منچستریونایتد گفت: 
معتقدم که انتقادهایی که از تیم من می شود، درست است. درک 
می کنم نتایجی که در بازی های خارج از خانه کســب کرده ایم، 
چیزی نبودند که به آنها نیاز داشــتیم. 2015 سال خوبی برای 
ما نبود. قبل از آن بهترین تیم خارج از خانه بودیم. ما سه بازی 
آخــر خارج از خانه خود را واگذار کرده ایم. مخصوصا در دو بازی 
اخیر مقابل برنلی و کریستال پاالس دو گل از روی ضربات آزاد 
دریافت کردیم. شرایط ما در بازی های اخیر خیلی بد بوده و همین 
باعث شده است به موقعیتی که در جدول رده بندی به آن فکر 
می کردیم نرسیدیم. درباره آینده ام باید بگویم که آدم ترسویی 

نبوده و نگران اخراج نیستم.
سرمربی شیلیایی منچسترسیتی ادامه داد: امیدواریم به کارهای 
خوبی که می توانیم انجام دهیم ادامه دهیم زیرا هنوز در موقعیت 
فاجعه باری نیستیم و بد هم بازی نمی کنیم بلکه بسیاری از کارها 
را درســت انجام می دهیم. در مورد آینده ام فکر نمی کنم، زیرا 
مهم نیست. در حال حاضر تنها در مورد بازی با منچستریونایتد 
فکر می کنم. احساس می کنم در این باشگاه همه از من حمایت 
می کنند. باید پیشرفت کنیم چون پیروز نمی شویم ولی بهترین 
تیم هجومی هستیم. تیمی هستیم که بیشترین مالکیت توپ را 
در بازی ها دارد. زیاد هم گل نمی خوریم. بنابراین تیم باید روی 

گلزنی کار کند.
پیگرینــی در ادامه گفت: بازیکنان از کاری که انجام می دهند و 
سبکی که بازی می کنند خوشحال هستند. درون باشگاه هیچ 
مشکلی نمی بینم ولی شما نمی دانید در پایان فصل چه اتفاقاتی 
ممکن است رخ دهد. اگر از من بپرسید، ترسی ندارم زیرا ما در 
مسیر درست قرار داریم ولی لحظات بدی را سپری می کنیم. البته 
مصدومیت هایی که داشتیم کار ما را با بحران مواجه کردند. برابر 
یونایتد هم کمپانی را به احتمال زیاد در اختیار نداشــته باشیم 
و این برای من نگران کننده اســت. برای بونی پیش از بازی با 
پاالس مشــکلی بوجود آمد، او در زانو و مچ پای خود احساس 
درد می کند و برای بازی آماده نخواهد بود. در مورد کمپانی فردا 
مشــخص می شود که در بازی قبل چه اتفاقی برای او افتاد. وی 
مطابق معمول تمرین نکرد و باید ببینیم که می تواند بازی کند یا 
خیر. همیشه بهتر است با کمپانی بازی کنیم ولی اگر به هر دلیلی 

نتوانست بازی کند ما در ترکیب خود برای او جانشینی داریم.

پدرو:پیشنهادهاییشدهولیآخرفصل
تصمیممیگیرم

بال کناری تیم فوتبال بارسلونا می گوید پس از پایان فصل جاری 
تصمیم خود را برای ماندن یا رفتن از این تیم خواهد گرفت.

پدرو یکی از بازیکنان خوب بارسلونا است که در این فصل اغلب 
به عنوان بازیکن جانشین به میدان آمده، بطوریکه باعث نارضایتی 
این بازیکن شده است. در حالی که صحبت از پیشنهاد دو تیم 
اینترمیالن و لیورپول به این بازیکن اســت، پدرو اعالم کرد در 
پایان فصل تصمیم خود را برای رفتن از بارســا یا ماندن در این 
تیم خواهد گرفت و در حال حاضر روی بازی های پیش رو تمرکز 

می کند.
قرارداد این بازیکن 27 ساله در فصل 2016 به پایان می رسد اما 
به نظر می رسد این بازیکن قصد دارد در فصل تابستان و به امید 

بازی کردن بیشتر، نیوکمپ را ترک کند.
پدرو درباره ترک بارســلونا گفت: در حال حاضر صحبتی درباره 
ماندن یا رفتن از این تیم ندارم و می خواهم تمرکزم را روی تیمم 
قرار دهم. ما در مقطع حساسی قرار داریم. قطعا در پایان فصل 
نصمیم خود را خواهم گرفت. می دانم که پیشنهادهایی به دست 
مدیر برنامه های من رسیده است ولی فعال درباره این پیشنهادات 
صحبت نخواهم کرد و تنها در پایان فصل تصمیم خود را خواهم 

گرفت.
بازگشت جوردی آلبا - که مصدوم بود - به تمرینات این تیم است 
که خبر خوبی برای هواداران صدرنشین فوتبال اسپانیا محسوب 
می شود. مدافع چپ اسپانیایی باشگاه بارسلونا که در جریان دیدار 
تیم های ملی این کشور و اوکراین به علت مصدومیت از ناحیه 
همسترینگ از زمین مسابقه خارج شده بود، حال پس از نزدیک 
به 10 روز بار دیگر توانســت در تمرینات گروهی آبی و اناری ها 

شرکت کند.

چلسیدرآستانهرکوردشکنیدرلیگ
برتر

چلسی در آستانه شکستن رکورد میزان حضور در صدر جدول 
لیگ برتر انگلیس است. آبی های لندن در نخستین بازی فصل 
خود که در ماه آگوست برگزار شد توانستند سه بر یک در خانه 
برنلی به پیروزی دست پیدا کنند و به صدر جدول برسند. آن ها 
فقــط در هفته دوم به حکم تفاضل گل پس از تاتنهام در صدر 
جدول حضور نداشــتند و پس از آن تاکنون رده دیگری به جز 
صدر جدول را تجربه نکرده انــد. آمار این تیم تاکنون 230 روز 
حضور در صدر جدول است که با توجه به هفت امتیاز اختالف 
با وجود یک بازی کمتر نسبت به تیم دوم بعید به نظر می رسد 
ایــن آمار تا انتهای فصل ادامه پیدا نکند. آن ها با ادامه این روند 
می توانند به رکورد 274 روز حضور در صدر جدول دســت پیدا 

کنند.

ســومین مزایــده واگذاری اســتقالل و پرســپولیس در 
شــرایطی قرار است برگزار شــود که در دو مزایده قبلی 
هیچ مشتری برای خرید ســهام این دو باشگاه پرطرفدار 
پیدا نشــد اما به نظر می رسد این بار سرخ ها مشتری پیدا 
کرده اند. سالهاســت در مورد واگذاری دو باشگاه استقالل 
و پرســپولیس صحبت و طرح و برنامه داده می شــود اما 
با وجود عزم راســخی که مســئوالن برای این امر دارند و 
با وجود برگزاری دو مزایــده، هنوز هیچ اتفاق مثبتی رخ 
نداده اســت. با این حال به نظر می رسد پس از دو مزایده 
ناموفق این بار و در مرتبه ســوم اتفاقاتی خواهد افتاد. در 
این میان واگذاری این دو باشگاه موافقان و مخالفانی دارد. 
برخی می گویند این باشگاه باید دولتی باقی بماند و برخی 
دیگر می گویند باید کار را به کاردان ســپرد و باشگاه را به 
اهلــش واگذار کرد. اگرچه بعد از برگزاری دو مزایده، تنها 
یک مشتری جدی برای خرید باشــگاه پرسپولیس 290 

میلیارد تومانی پیدا شده است.
سالهاســت هواداران دو تیم پرسپولیس و استقالل، انتظار 
واگذاری این باشــگاه را می کشند. این انتظار باالخره سال 

گذشــته به پایان رسید و هیات عالی واگذاری کار ارزیابی 
را آغاز کرد و به این ترتیب نام دو باشــگاه معروف فوتبال 
ایران هم به گردونه واگذاری ها وارد شد. اگرچه در ابتدای 
اعالم قیمت، برخی نسبت به باال بودن نرخ فروش این دو 
باشگاه، ساز مخالف را کوک کردند اما هیات عالی واگذاری 
اعالم کــرد که در قیمت گــذاری این دو باشــگاه مهم و 
حساسیت برانگیز، عوامل و نظراتی همچون قیمت گذاری 
برند و ســهام توسط کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز 
ارزش گذاری برند در داخل کشــور و مرکز ارزش گذاری 
بین المللی برند لحاظ شــده است. در واقع، دارایی  این دو 
باشگاه، ورزشگاه های درفشی فر و مرغوبکار بوده و دارایی 

غیر پولی، برند و حق امتیاز را شامل می شود.
به هرحال قرار بر این شــد که مزایده ای برگزار شود و در 
آن، متقاضیان حضور یافته و به بهترین پیشــنهاد، پاسخ 
مثبت داده شــود، اما در هیچ یک از دو مزایده اعالم شده 
از سوی ســازمان خصوصی سازی، مشتری پر و پا قرصی 
وجود نداشت و بنابراین قرار بر این شد که مزایده سوم در 

اوایل سال جاری برگزار شود.

بیموامیدهایسومینمزایدهسرخابیها

ســردار آزمون با تمجید 
از قربان بردیف، سرمربی 
به  روســتف عنوان کرد 
عادت  روسیه  در  زندگی 

کرده است.
ســردار آزمــون کــه از 
روبین کازان به روســتف 
تاکنون  اســت،  پیوسته 

توانســته 2 گل برای تیمش به ثمر برســاند و 
این تیم را از قعر جدول جدا کند.

مهاجم تیم ملی ایــران درباره عادت کردن به 
شــرایط جدید در روســیه گفت: برای من و 
طبیعتا همه لژیونرها این مســئله سخت است. 
من از کشــوری متفاوت و فرهنگی متفاوت به 
اینجا آمده ام و به زمان نیاز داشــتم تا شرایط 
جدیــد را باور کنم. در روســیه مردم فقط به 
زندگی بهتــر فکر می کنند ولی در ایران مردم 
احساســاتی تر هستند. کم کم در شرایط جدید 

جا افتادم و اکنون در روســیه 
احساس راحتی می کنم.

آزمــون ادامــه داد: فوتبــال 
اینجا با ایران متفاوت اســت. 
در روســیه بازی هــا فیزیکی 
اســت و البته بازیکنان بزرگ 
دارند  اینجا حضور  نیز  زیادی 
که می تــوان از آنها چیزهای 

زیادی را یاد گرفت.
این بازیکن ایرانی دربــاره نقش قربان بردیف 
در موفقیت های خود گفت: می توانم بگویم 95 
درصد موفقیت هایم در روسیه به خاطر بردیف 
است. او خیلی حواسش به من است و می توانم 
بگویم توجــه خاصی به من دارد. بردیف مربی 
بسیار بزرگی است و نه تنها در زندگی ورزشی 
من که در زندگی شخصی ام نیز تاثیرگذار بوده 
است. وقتی با مربی بزرگی کار می کنید از نظر 

روانشناسی روی شما تاثیر مثبت دارد. 

95درصدموفقیتمندرروسیهبهخاطرقربانبردیفاست

رییس کمیته فوتسال با اظهار حمایت از آغاز 
به کار کمیته فنی و توســعه فوتسال، افزود: 
ترابیان پیشــنهاد من به کفاشــیان بود و اگر 
زمانی حس کنم که اگر این کمیته مثمر ثمر 
نیســت، بی تفاوت نخواهم بود. رضا افتخاری 
درباره تشــکیل کمیته فنی و توسعه فوتسال 
و اعضای جدیــد این کمیته اظهار کرد: آقای 
ترابیان باید در این باره پاسخگو باشند چرا که 
حضور افراد جدید را پیشــنهاد داده است. با 
نفراتی هم که انتخاب شــدند مشکلی ندارم و 
قرار شده پیشنهاد های مفیدشان را به کمیته 
فوتسال ارجاء دهند. اگر احساس نیاز شود من 
هم در این جلســات حضور خواهم داشت اما 
عده ای قبل از اینکه این کمیته شــروع به کار 
کند علیه این کمیته و حتی نفراتش قضاوت 
می کنند که کار صحیحی نیســت.وی افزود: 
اگر خودم احساس کنم که مفید واقع نشده اند 

در این باره تصمیم گیری خواهم کرد. اینطور 
نیســت که بخواهند فعالیتی کنند و دیگران 
مانع شوند. اعضایی هم که حضور دارند افراد 
با تجربه و شناخته شده فوتسال هستند. باید 
به این تیم فرصت داد. متاسفانه فرهنگ بدی 
در کشــور ما جــا افتاده که تا اســم یک نفر 
مطرح می شــود او را می کوبند. این اتفاق از 
نظر شرعی و اخالقی هم درست نیست. با این 
حال اگر موثر نباشند بی تفاوت نخواهیم بود.

وی در پاســخ به این ســوال که شائبه ای به 
وجود آمده که حضور ترابیان در فوتســال به 
معنــی تغییرات در این کمیته اســت، اظهار 
کــرد: یک نفــر می آید و نقطــه نظرات خود 
را می گوید که ســندیت هم نــدارد و عده ای 
هم دنباله  رو او می شــوند. ایــن افراد یا ما را 
نمی شناسند یا نمی دانند که فوتسال صاحب 

و تشکیالتی دارد. 

افتخاری:فوتسالچیزیجزدردسربرایمنندارد
جام  تیراندازی  مســابقات 
جهانی کره جنوبی با حضور 
6۸ کشــور جهــان از 20 
لغایت 27 فروردین در شهر 
چانــگ وون کــره جنوبی 
برگزار می شود که سهمیه 
المپیک 2016 ریو در این 

مسابقات توزیع می شود.
فینــال رشــته تفنگ 10 

متر بــادی دختران جام جهانی ظهــر امروز به 
پایان رســید و تنها نماینده کشورمان در فینال 
در جایگاه پنجم جهان ایســتاد.به گزارش روابط 
عمومی فدراسیون تیراندازی، فینال رشته تفنگ 
10 متر بادی دختران در دومین روز از مسابقات 
تیراندازی جام جهانی کره جنوبی  به پایان رسید 
و نجمه خدمتی در این فینال حضور پیدا کرد و 
با پایان گرفتن این رقابت سخت، توانست در رده 

پنجم جهان بایستاد.

ایــن مســابقات در حالــی 
برگزار شد که نجمه خدمتی 
توانســت با امتیاز 419/6 در 
فینــال حضور پیــدا کند و 
رکورد خــود را در رقابتهای 
دهد.  ارتقــاء  المللــی  بین 
دارنده  پیچیس  ســنجیزانا 
مدال طالی قهرمانی جهان از 
سنگاپور، ایوانا ماکسیمویس 
که سابقه حضور در مسابقات وردکاپ جهانی را 
دارد از صربستان و آپوروی چاندیال از کشور هند 
توانستند در رده های اول تا سوم این رشته قرار 

بگیرند.
مســابقات تیراندازی جام جهانی کره جنوبی با 
حضور 6۸ کشور جهان از 20 لغایت 27 فروردین 
در شهر چانگ وون کره جنوبی برگزار می شود 
که سهمیه المپیک 2016 ریو در این مسابقات 

توزیع می شود.
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قهرمــان وزنه بــرداری جهــان می گویــد با 
بالتکلیفــی که تیــم ملی دارد دیگر کســی 
نمی تواند انتقاد کند کــه چرا در وزنه برداری 
مدال های خوبی به دســت نمی آید. کیانوش 
رســتمی درباره بالتکلیفی در آغاز اردوی تیم 
ملی وزنه برداری، بیان کــرد: این موضوع که 
تیم ملی بالتکلیف اســت، حالت خوبی ندارد. 
هر چقدر اردوی بزرگســاالن دیرتر آغاز شود 
تا مســابقات جهانی نیز زمــان کمی خواهیم 
داشــت. در حــال حاضر تقریبا شــش ماه تا 
مســابقات جهانی باقی مانــده و هیچ کدام از 
ملی پوشان سرتمرین نیستند، بنابراین معلوم 
نیســت تیم ایران با چــه وضعیتی در جهانی 

حضور پیدا می کند.
وی افزود: البته بعضی از وزنه برداران تمرینات 
را شــروع کرده اند، اما اگر بــه اصل کار نگاه 
کنیم می بینیم که با این شــرایط واقعا اتفاق 

خوبی نخواهد افتاد. از طرفی یک ســال و نیم 
تا بازی های المپیک نیز باقی مانده و مسئوالن 
هنوز به خودشان نیامده اند که به فدراسیون ها 

فشــار بیاورند تا آنها تیم های ملی را در سطح 
خوب نگه دارند.

رســتمی با اشاره به انتقادهایی که به عملکرد 

وزنه برداری در سال گذشته وارد بود، تصریح 
کرد: کادر فنی اصال پیگیر تمرین وزنه برداران 
نبــوده و به نظــر من کار خوبــی انجام نمی 
دهند که بخواهند همیشــه طــی چهار پنج 
ماه تیــم عالــی را تحویل دهنــد و بهترین 
نتیجه  را کســب کنند. با توجه به شــرایطی 
که هســت دیگر کســی نمی تواند بگوید چرا 
تیــم ملی وزنه بــرداری مدال هــای خوبی به 
دســت نمی آورد و یــا انتظارات نســبت به 
وزنه برداری چیز دیگــری بود. در حال حاضر 
بر خالف وزنه برداری ورزشــکاران رشته های 
مختلف از مدت ها قبــل در اردوهای خوب و 
مجهز هستند، اما همیشــه همه انتظارات از 

وزنه برداری است.
قهرمــان وزنه برداری جهان در پاســخ به این 
پرســش که فکر می کنــد کادرفنی هم چنان 
به کار خود در فدراســیون ادامه دهد؟ گفت: 

همه چیز بستگی به انتخابات دارد، زمانی که 
رییس فدراسیون معلوم شود، مشخص خواهد 
شــد چه کســی می ماند و چه کسی می رود. 
حتی امــکان دارد اردوها تا زمــان انتخابات 
تشکیل نشود. البته طباطبایی قول هایی داده  

که اوضاع را سر و سامان می دهد.
وی در مورد بازگشــت خود به تمرینات و این 
که فقط به جهانی فکر می کند، نیز بیان کرد: 
چند روزی اســت که تمرینات را آغاز کرده ام، 
تمریناتم خیلی ســبک اســت، اما می خواهم 
بهتر از سال قبل کار کنم. حضور در مسابقات 
قهرمانی آســیا نیز بســتگی به نظر شــخص 
ورزشــکار دارد و اگر بخواهــد در آن رقابت 
شرکت کند کسی نمی تواند مانع شود. کسی 
که قهرمان جهان و المپیک است قطعا به این 
فکر می کند که کارنامــه مدالی اش را کامل 

تر کند.

ســرمربی تیم فوتبال اســتقالل پس از دیدار با 
ذوب آهن تاکید کرد تیمش در 12 بازی از حریف 
پیش افتاده  اما یا مساوی کرده یا باخته است. حاال 
سوال این است که چرا کادر فنی استقالل این ایراد 
را برطرف نکرده است؟ برای پیدا کردن مشکالت 
یک تیم باید ابتدا پذیرفت که آن تیم مشکل دارد 
و در مرحله دوم به دنبال آن مشــکالت گشــت. 

استقالل بنا به گفته امیر قلعه نویی 12 بازی است 
که از حریف خود جلو می افتد اما در نهایت یا بازی 
را می بازد و یا مساوی می کند که اگر تنها دوبازی 
از همین 12 گانه ای که امیر قلعه نویی به آنها اشاره 
دارد چنین فرجامی نداشت، استقالل همین حاال 

در کورس قهرمانی بود و امید اول آن.
امیر قلعه نویی درســت می گوید که اشتباهات 
استقاللی ها نباید 12 بار تکرار شود اما باید از خود 

امیر قلعه نویی پرســید که برای جلوگیری از آن 
اشتباهات خود سرمربی چه کرده است؟ آیا اشکال 
را یافتــه و برای رفع و تعمیر آن تمریناتی در نظر 
داشته یا اینکه تازه بعد از 12 بازی و در انتهای لیگ 
متوجه شده که اشکال استقالل همین تعداد تکرار 
شده است؟به مصاحبه های امیر قلعه نویی دقت می 
کنیم. او در تمام این دوازده گانه های تکراری اشکال 
را در استقالل نمی دید. یک بار داور از دید سرمربی 

استقالل اشــتباه کرده بوده و پیروزی استقالل را 
گرفته، بار دوم او کرار و خسرو را نداشته است، بار 
سوم برنامه ریزی لیگ فشرده و غلط بوده، بار چهارم 
کی روش مقصر بوده اســت، بار پنجم، اشتباهات 
فردی داشته اند که مطلقا به کادر و تمرینات ربطی 
نداشته است، بار ششم ملی پوشان خسته بوده اند، 
بار هفتم، عمروعاص مقصر بوده، بار هشتم رسانه ها 
توطئه کرده اند، بار نهم، فردوسی پور از کی روش 

حمایت کرده و نظرسازی کرده ، بار دهم...
در تمامــی این مصاحبه ها امیر قلعه نویی هرگز 
نگفت که خودش هم در آن شکست ها یا تساوی ها 
نقش داشته است، قبول نکرد شاید خریدهایش 
خوب نبوده اند، نپذیرفت که تاکتیک هایش برای 
حمله از کناره ها دیگر جواب نمی دهد، هرگز نگفت 
که نبودن بدنساز برای یک نیم فصل حتما در این 

افت و مصدومیت های پیاپی نقش داشته است.

کمیته انضباطــی در جدیدترین آرای خود، مربیان تیم هــای فوالد، تراکتور و 
راه آهن را محروم کرد. همچنین اعالم شــد تراکتورســازی هم در صورت تکرار 
تخلف تماشــاگرانش، به انجام یک دیدار بدون تماشــاگر محکوم می شود.  در 
جریان بازی دو تیم راه آهن تهران و تراکتورسازی تبریز در هفته بیست و سوم 
لیگ برتر، از ســوی مرتضی کرمانی مقدم، مربی تیم راه آهن تخلفاتی مبنی بر 
رفتار غیر مسئوالنه و اعتراض به نحوع داوری که منجر به اخراجش شد، رخ داد. 
وی طبق بند 5 ماده 66 آئین نامه انضباطی به یک جلســه محرومیت تعلیقی و 
پرداخت 5 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شــد. )محرومیت تعلیقی کرمانی 

مقدم از تاریخ 19 فروردین ماه به مدت 6 ماه است(
از سوی دیگر و به دلیل اهانت تماشاگران تیم تراکتورسازی تبریز به داور بازی، 

تیم تراکتور به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

مســابقه تیم های گسترش فوالد تبریز و فوالد خوزستان از هفته بیست و سوم 
لیگ برتر، از ســوی کوروش بختیاری زاده، مربی تیم فوالد خوزستان تخلفاتی 
مبنی بر رفتار زننده، اهانت به داور و نماینده بازی صورت گرفت. بر این اساس 
وی به سه جلســه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت 20 میلیون ریال 

جریمه نقدی محکوم شد.
تیم فوالد خوزستان نیز به دلیل داشتن 5 بازیکن اخطاری به مبلغ 40 میلیون 
ریال جریمه نقدی محکوم شــد. همچنین به دلیل تخلف دراگان اســکوچیچ 
سرمربی تیم فوالد خوزستان در دیدار برابر تیم پیکان تهران در هفته 22 لیگ 

برتر، وی به توبیخ کتبی محکوم شد.
ضمن اینکه به دلیل پرتاب ترقه از ســوی تماشــاگران، تیم فوالد خوزستان در 

بازی برابر پیکان، این تیم به 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

دیدار دو تیم تراکتورســازی تبریز و پرسپولیس تهران روز 1۸ اسفندماه برگزار 
شــد و از سوی تماشــاگران تیم تراکتورســازی تبریز تخلفاتی نظیر فحاشی و 
پرتــاب ترقه به داخل زمین صورت گرفت. این تیــم به پرداخت 150 میلیون 
ریال جریمه نقدی محکوم شــد و در صورت تکرار تخلفات از سوی تماشاگران 
این تیم، تیم تراکتورســازی تبریز با محرومیت تیم در مســابقات خانگی بدون 

حضور تماشاگر مواجه خواهد شد.
همچنیــن قادر رحیم زاده، یکی از اعضای کادر فنی تیم تراکتور ســازی تبریز 
بــه دلیل ورود غیر مجاز بــه داخل زمین که منجر به اخراجش شــد، به یک 
جلســه محرومیت و پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شــد. تیم 
پرســپولیس تهران نیز به دلیل داشتن 5 بازیکن اخطاری باید 40 میلیون ریال 

جریمه نقدی پرداخت کند. 

کیانوشرستمی:معلومنیستوزنهبرداریباچهوضعیتیبهجهانیمیرود

مقصرندیدنایراداستقاللدر۱۲بازیکیست

محرومیت۳مربیوتذکرجدیبهتراکتورسازی

خزانــه دار کمیته ملی المپیک می گویــد بودجه در نظر 
گرفته شــده برای کمیته ملی المپیک هیچ گونه افزایشی 
نداشــته و پاســخگوی برنامه ها و مشــکالت در سال 94 

نخواهد بود.
جلســه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک صبح روز شنبه 
برگزار شــد که در این جلسه بیشتر در مورد بحث بودجه 
و اعتبــاری که از طــرف دولت به کمیتــه ملی المپیک 
اختصاص داده خواهد شد، بحث و تبادل نظر انجام گرفت.

محمدعلی شــجاعی، خزانه دار کمیته ملی المپیک درباره 
بودجه  ای که به کمیته ملی المپیک اختصاص داده خواهد 
شد، بیان کرد: در جلسه هیات اجرایی مساله عمده بحث 
بودجه و اعتبارات ســال 94 و توزیع آن بین فدراسیون ها 
بود. ســال گذشــته که دولت الیحه بودجه را به مجلس 

شــورای اســالمی ارائه کرد، ما رایزنی هایی را در مجلس 
از طریق آقای هاشــمی، خود من و حضور در فراکسیون 
مجلس شــورای اســالمی انجام دادیم و تالش کردیم تا 

سقف بودجه و اعتبارات را باال ببریم.
وی ادامــه داد: زمانــی که حرف از المپیک ریو می شــود 
نبایــد افزایش اعتبارات مربوط به ســال برگزاری بازی ها 
باشد، بلکه نیاز داریم نگاه کارشناسی تری به ورزش شود 
و امســال ما بــه افزایش بودجه نیاز داریم تا ورزشــکار با 
آمادگی بیشتر بتواند سهمیه کسب کند و حضور قوی تری 
در المپیک داشته باشــد. اگر افزایش بودجه را برای سال 
بعد بگذارند دیگر کارایی الزم را برای ما نخواهد داشــت. 
در جلسه هیات اجرایی تبادل نظر شد و قرار است پس از 
ابالغ رسمی بودجه از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

با نگاه فنی و مالی اعتبارات فدراســیون ها را در سال 94 
اعالم کنیم.

خزانه دار کمیته ملی المپیک در پاســخ به این پرسش که 
به نظر می رســد بودجه کمیته ملی المپیک برای ســال 
94 پاســخگوی برنامه های فدراسیون برای کسب سهمیه 
المپیک نیست، تصریح کرد: به هیچ وجه. حدود 10 - 15 
درصد افزایش بودجه ای که برای ســال 94 صورت گرفته 
است و دست کمیته ملی المپیک برای انجام کارهای فنی 
باز نخواهد بود. در واقع من می توانم بگویم که ما هیچ گونه 
افزایش بودجه در ســال 94 نخواهیم داشت. در سال 94 
حداقل 300 اعزام برای کسب سهمیه المپیک نیاز داریم 
که هزینه این اعزام ها سه برابر بودجه کمیته ملی المپیک 
خواهــد بود بنابراین اعتبارات کمیته ملی المپیک به هیچ 

وجه جوابگوی مشکالت و برنامه ها نخواهد بود. امیدواریم 
که اتفاق دیگری رخ دهد و نگاه ویژه تری به بودجه کمیته 
ملی المپیک شود.خزانه دار کمیته ملی المپیک در پاسخ 
به این پرسش که در جلســه هیات اجرایی در مورد پیدا 
کــردن راه حلی برای افزایش بودجه بحث شــد یا خیر؟ 
گفت: در آینــده باید با دولت رایزنی شــود و از فضاهای 
مختلف کمــک بگیریم تا بودجه کمیتــه ملی المپیک را 
ترمیــم کنیم. البته با این وضعیت ما هیچ راهی نداریم به 
غیر از این که در قالب قوانین و مقرراتی که در اساســنامه 
کمیته ملی المپیک وضع شــده از بخش خصوصی کمک 
بگیریــم و درآمدهــای پایدار برای کمیتــه ملی المپیک 
ایجاد کنیم. این دقیقا کاری است که کمیته ملی المپیک 

کشورهای دیگر انجام می دهند.

خزانهدارکمیتهالمپیک:اعزامهایسهمیهالمپیکسهبرابربودجهکمیتهاست
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خبر

دانشگاه های علوم پزشکی صاحب 
شورای صنفی شدند

معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت از تصویب آیین نامه 
شورای صنفی دانشگاه های علوم پزشکی توسط وزیر بهداشت 
در انتهای ســال گذشته خبر داد. محمدرضا فراهانی با اشاره به 
شــعار سال 94 گفت: با توجه به اینکه ســال 94 از سوی مقام 
معظم رهبری سال ))دولت،ملت، همدلی و همزبانی((نامیده شد 
و در چارچوب سیاست رئیس محترم جمهوری که تاکید داشتند 
باید کارها را به مردم واگذار کرد و همچنین تاکیدات جناب آقای 
دکتر هاشمی مبنی بر این که دانشجویان باید در همه اموری که 
به خودشان مربوط است مشارکت کنند، تصمیم گرفته شد تا 
شوراهای صنفی در دانشکده ها و خوابگاه های دانشگاه های علوم 
پزشکی فعال شوند و به نوعی کار اداره خوابگاه ها به دانشجویان 
واگذار شــود. وی هدف از ایجاد شوراهای صنفی را انتقال نظر 
دانشجویان به مسئولین و مشارکت بیشتر دانشجویان دانست و 
افزود:وزارت بهداشت در این امور مقداری از وزارت علوم عقب تر 
اســت، زیرا وزارت علوم آیین نامه شورای صنفی را در سال های 
گذشــته ابالغ کرده بود در حالی که دانشگاه های علوم پزشکی 
شورای صنفی نداشتند، مگر اینکه دانشگاهی به صورت خودجوش 
این کار را انجام داده باشــد و اقدام به ایجاد شورای صنفی کرده 
باشد اما آیین نامه منسجمی برای این امر وجود نداشت به همین 
خاطر وزیر بهداشت انتهای سال گذشته این آیین نامه را تایید 
کردند و آیین نامه شوراهای صنفی به دانشگاه های علوم پزشکی 
ابالغ شد. معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت به مقایسه 
آیین نامه شــورای صنفی وزارت علوم و آیین نامه شورای صنفی 
وزارت بهداشت پرداخت و توضیح داد: آیین نامه شورای صنفی 
وزارت بهداشت تقریبا شبیه آیین نامه شورای صنفی وزارت علوم 
است اما ممکن است تفاوت هایی داشته باشد. برای مثال وزارت 
بهداشت قصد دارد دانشجویان را در اداره خوابگاها شریک کرده 
و اختیارات بیشتری به دانشجویان دهد. به گزارش روابط عمومی 
معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت،دکتر فراهانی معاون 
فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت از ابالغ » آیین نامه شورای 
صنفی دانشــجویان« که با بهره  گیری از نظرات و پیشنهادات 
کارشناسان و مدیران دانشگاه های علوم پزشکی کشور تدوین شده 
و به امضای وزیر بهداشت، رسیده بود،جهت اجرا به دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور و برگزاری انتخابات دبیران شوراهای صنفی 
دانشــجویان در دانشگاه های علوم پزشکی کشور تا تاریخ هفتم 

اردیبهشت ماه خبر داد.

تجمیع خوابگاه های دخترانه عالمه
معاون دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبایی بابیان اینکه اولویت 
سال جاری دانشگاه تجمیع خوابگاه دختران در منطقه سعادت 
آباد است، افزود: هیچ کدام از خوابگاه ها به لحاظ فنی و سازه 
ای مشکلی ندارند. رضا مراد صحرایی با بیان این مطلب افزود: 
بناست سه استادسرای واقع در منطقه سعادت آباد را تخلیه 
کرده و این ســاختمان ها را به دانشــجویان دختر اختصاص 
دهیــم. وی ادامه داد: یکی از برنامــه های دیگر الکترونیکی 
کردن تمام خدمات دانشگاه است. در این راستا سال گذشته 
رزرو غذا و دریافت خوابگاه الکترونیکی شد و سال جاری نیز 
روند دریافت وام های دانشجویی الکترونیکی خواهدشد. معاون 
دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبایی درخصوص ارائه دو نوع 
غذا برای وعده ناهار دانشــجویان گفت: متأسفانه زیرساخت 
های دانشگاه برای این امر آماده نیست و آشپزخانه دانشکده 
ها امکانات الزم برای پخت دو نوع غذا در یک وعده را ندارند.

این برنامه به صورت آزمایشــی و دو روز در هفته در پردیس 
مرکزی انجام می شود و بعد از بررسی نتایج به دست آمده این 
طرح را در تمام دانشگاه عالمه اجرا خواهیم کرد. وی در پاسخ 
به سوالی مبنی بردلیل تخلیه خوابگاه شهید ورامینی عنوان 
کرد: این خوابگاه در تاریخ 13 دی ماه ســال گذشته به دلیل 
مشــاهده شکاف سقفی در بلوک وسط به سرعت تخلیه شد. 
صحرایی با اشاره به اینکه بعد از مشاهده این شکاف به سرعت 
مسئولین فنی دانشگاه همراه با کارشناسان یک شرکت معتبر 
این شکاف را مورد بررسی قرار دادند، ادامه داد: به دلیل اینکه 
این شکاف ها افقی بود، احتمال نشست زمین در آن منطقه 
به دلیل وجود یک کارواش در حوالی خوابگاه داده شد. معاون 
دانشجویی دانشــگاه عالمه طباطبایی در پاسخ به این سوال 
که آیا خوابگاه های دانشگاه عالمه ضریب امنیتی کافی برای 
اسکان دانشــجویان دارند، عنوان کرد: همه خوابگاه های ما 
ضریب امنیتی کافی دارند. بعضی از خوابگاه های دانشــگاه 
عالمه مثل خوابگاه های گلعذاری،شــهید همت و ســالمت 
خوابگاه های بســیار خوبی هستند اما برخی دیگر درگذشته 
خوابگاه نبودند و بعد از تغییر کاربری به عنوان خوابگاه مورد 

استفاده قرار گرفتند.
وی ادامه داد: هیچ کدام از خوابگاه های ما به لحاظ فنی و سازه 
ای مشکلی ندارند اما گاهی به دالیل اتفاقاتی که اطراف ساختمان 
خوابگاه صورت می گیرد مشــکالتی پیش می آید. برای مثال 
درکنار خوابگاه مهدیه ساختمانی با 3 طبقه زیرزمین احداث شد و 
باعث ایجاد شکافی در ساختمان این خوابگاه شد که علی رغم آنکه 

خطری برای دانشجویان نداشت ما آن خوابگاه را تخلیه کردیم.
صحرایــی درهمین زمینه افزود: همچنین هنگام گودبرداری تا 
5 طبقه زیر زمین برای احداث ساختمانی مجاور خوابگاه شهید 
عضدی دستگاه به نمازخانه خوابگاه آسیب رساند و این باعث شد 
که احســاس خطر بکنیم اما خوابگاه هایی نظیر شهید مهدیه،  
شهید گلعذاری،  مطهری، شهید رحیمی ازجمله خوابگاه های 

خوب دانشگاه عالمه هستند و ما از آنها استفاده می کنیم.

آموزشــی  معــاون 
وزیرعلوم از بررسی رتبه 
بندی دانشگاه ها و نحوه 
میزان تفویض اختیار به 
دانشــگاه ها خبر داد و 
موضوع  از  بخشی  گفت: 
تفویض اختیار به آزمون 
دکتری بر می گردد که 

در دست بررسی است.
دکتر مجتبی شــریعتی نیاســر افزود: جلسه 
مشورتی با روســای دانشگاه های برتر داشتیم 
و قرار است در این جلســات روی دو موضوع 
با این افراد مشــورت کنیم. یکی موضوع رتبه 
بنــدی دانشــگاه ها و دیگری نحــوه و میزان 

تفویض اختیار به دانشگاه ها.
وی گفت: در موضوع تفویض اختیار به دانشگاه 
ها بخشی به آزمون دکتری و پذیرش مستقیم 
دانشــجوی دکتری بــر می گردد امــا هنوز 

مشغول کار روی مساله 
تغییر  چیزی  و  هستیم 
نکرده اســت فعال روال 
گذشــته  روال  همــان 
اســت. امیدواریــم این 
مشــورت ها مــا را به 
که  برساند  بندی  جمع 
داشــته  مطلوب  نتیجه 

باشد.
معاون آموزشی وزیرعلوم افزود: البته ایده های 
مختلفی هم مطرح اســت به عنوان مثال یک 
آزمون جاری برگزار کرده و بقیه را به دانشگاه 
ها واگذار کنیم و ایده های دیگر که مشــغول 

کار برروی آنها هستیم
وی درخصــوص چگونگــی برگــزاری آزمون 
دکتری افزود: این آزمون طبق روال گذشــته 
برگزار می شــود برنامه جدیدی در دست اجرا 

نیست.

بررسی رتبه بندی و اختیارات دانشگاهها
مدیرکل دفتر آموزش های کاردانش وزارت آموزش 
و پرورش از ارائه تسهیالت ویژه ازجمله اعطای عنوان 
نخبه به هنرجویان برتر مسابقات علمی کاربردی 
خبر داد. ســید مصطفی آذرکیش با بیان این که 
هنرجویان برتر این مسابقات که در مراحل مختلف 
این مسابقات برگزیده شوند، تسهیالت ویژه دریافت 
می کننــد افزود: اکنون در حــال رایزنی با وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و سازمان فنی و حرفه ای 
کشور به منظور معرفی برگزیدگان مسابقات علمی 

کاربردی به عنوان نخبگان مهارتی هستیم.
وی اظهار کرد: پیش از این بر اساس بخشنامه مورد 
توافق میان وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری برگزیدگان این رقابت از امتیازاتی 
برای ورود به دانشگاه بهره مند می شدند اما با توجه 
بــه قانون حذف کنکور، در صددیم تا تســهیالت 

دیگری را جایگزین کنیم.
مدیرکل دفتر آموزش های کاردانش وزارت آموزش 
و پرورش تصریح کرد: مرحله کشوری سیزدهمین 

دوره مسابقات علمی کاربردی با هدف ارتقا آموزش 
های علمی و عملی هنرجویان هنرستان های کار 
دانش در سال تحصیلی 94 - 93 با اختصاص بودجه 
ویژه در سراسر کشور برگزار شد. آذرکیش ادامه داد: 
در مرحله منطقه ای این مسابقات 70 هزار هنرجو 
در سراسر کشور شرکت کردند که بعد از رقابت اولیه، 
14 هزار نفر از هنرجویان سال سوم متوسطه وارد 

مرحله استانی شدند.
وی یادآورشد: در این مرحله نیز 33 آزمون مهارتی، 
صنعت، خدمات و کشاورزی در دو بخش نظری و 
عملی برگزار شــد که در نهایت دو هزار و 582 نفر 
به عنوان منتخبان، مجوز ورود به مرحله کشوری را 
دریافت کردند. مدیرکل دفتر آموزش های کاردانش 
وزارت آموزش و پرورش با اشــاره به این که مرحله 
کشوری این مسابقات 25 فروردین ماه در 32 مرکز 
آزمون سراسر کشور برگزار می شود، اظهار کرد: این 
آزمون با همکاری مرکز سنجش وزارت آموزش و 

پرورش و به صورت همزمان اجرا می شود.

هنرجویان برتر مسابقات علمی کاربردی نخبه می شوند

متقاضیــان برای کســب 
اطالعات بیشتر می توانند به 
وبگاه دانشگاه مراجعه کنند. 
معاون آموزشــی دانشگاه 
تربیت مــدرس گفت که 
این دانشــگاه در دوره های 
ســال  تخصصی  دکتری 
1394 از طریــق پذیرش 

برگزیدگان علمی،  دانشجو می پذیرد.
دکتر مختار جاللی با اعالم این خبر اظهار کرد: 
دانشــگاه تربیت مدرس به منظور فراهم کردن 
زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد مقطع 
کارشناســی ارشــد دانشــگاه ها و موسسه های 
آموزش عالــی کشــور و براســاس »آئین نامه 
پذیرش بدون آزمون اســتعدادهای درخشــان 
در دوره تحصیلی دکتری مصوب جلســه مورخ 
27 خرداد 93 شــورای هدایت اســتعدادهای 
درخشان« و شیوه نامه پذیرش برگزیدگان علمی 

تربیت  دانشگاه  شورای  مصوب 
مدرس نســبت بــه پذیرش به 
پذیرش برگزیدگان علمی واجد 
شرایط عمومی و اختصاصی در 
دوره های دکتری تخصصی اقدام 

کرده است.
وی توضیح داد: متقاضیان واجد 
شرایط می توانند نسبت به ثبت نام 
الکترونیکی از طریق ســامانه جامع دانشگاهی تا 
94.1.31 اقدام کرده و مدارک مورد نیاز را فقط از 

طریق سامانه الکترونیکی مذکور ارسال کنند.
به گفته جاللی نتایج بررســی اولیه درخواســت 
متقاضیان و راه یافتگان به مصاحبه علمی متعاقبا 
پس از اتمام مهلت ثبت نام از طریق سامانه جامع 

آموزشی دانشگاه اعالم می شود.
معاون آموزشی دانشــگاه تربیت مدرس در پایان 
خاطرنشــان کرد: متقاضیان برای کسب اطالعات 

بیشتر می توانند به وبگاه دانشگاه مراجعه کنند.

پذیرش بدون کنکور دانشجوی دکتری در دانشگاه تربیت مدرس
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وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه درحال حاضر 520 هزار 
کالس درس در کشور وجود دارد ، گفت : 20 درصد از کالس 
های مدارس کشــور توسط خیرین ساخته شده است. علی 
اصغر فانی شامگاه پنجشنبه درجمع فرهنگیان در باغ فین 
کاشان اظهارکرد: یکی از برنامه های دولت یازدهم حمایت 
از خیرین مدرسه ســاز و ارایه تسهیالت به آنان است. وی 
ضمن تاکید بر نامگذاری مدارس توسط خیرین مدرسه ساز 
و برگزاری جشنواره خیرین ابراز امیدواری کرد: این حمایت 
ها موجب افزایش مدارس خیرساز تا 40 درصد شود. فانی، 
به مذاکره وزارت آموزش و پرورش با بانک مرکزی اشــاره و 
تاکید کرد: بر این اســاس خیرین مدرسه ساز که نقدینگی 
الزم را ندارند از بانک تسهیالت دریافت می کنند و پرداخت 
سود آن بر عهده آموزش و پرورش است. وی سیاست دیگر 
آموزش وپرورش را جذب نیروهای بومی از طریق دانشــگاه 
فرهنگیان و طی دوره های تحصیلی چهار ساله و روش دیگر 
برای نخستین بار استفاده از ماده 28 اساسنامه فرهنگیان و 
جذب لیسانسه های آزاد با طی دوره یکساله آموزش تدریس 
دانســت و افزود: این مهم برای رفع مشــکل انتقال نیروی 
انســانی صورت می گیرد. فانی تصریح کرد: در این راســتا 

برای نخســتین بار پنج هزار نیرو از این طریق امسال جذب 
آموزش و پرورش می شــود که اینــک بدنبال اخذ مجوز از 
سازمان مدیریت هســتیم. وی در زمینه استفاده از بودجه 
عمرانی ملی واستانی نیزگفت:مناطق دارای مراکز آموزشی 
فرسوده برای استفاده ازاین بودجه ها در اولویت قرار دارند. 
وی به اعتبار ماده 180 در اختیار نمایندگان مجلس اشــاره 
کــرد و افزود: به موجب قانون برنامه پنجم توســعه، اعتبار 
عمرانی در اختیار نماینده قرار می گیرد و با تشخیص وی با 
شناسایی اولویت ها هزینه می شود. به گفته فانی، نماینده 
کاشــان وآران و بیدگل در مجلس شــورای اسالمی به هر 
میزان که بتواند از این محل برای آموزش و پرورش کاشان 
اعتبار جذب کند وزارتخانه نیز به همان میزان از بودجه ملی 
تامین اعتبار خواهد کــرد. وی درخصوص خانه نیمه تمام 
معلم کاشان از تخصیص یک ســوم هزینه الزم برای اتمام 
ســاخت این خانه خبر داد وخاطرنشان کرد: دو سوم مابقی 
اعتبار الزم نیز می تواند از سوی نماینده مجلس و فرماندار 
شهرستان تخصیص داده شود. فانی، تشکیل منظم شوراهای 
آموزش وپرورش را ارمغان دولت تدبیر وامید دانست وگفت: 

این شوراها به صورت ماهانه برگزار می شود. 

20 درصد از کالس های مدارس کشوربه همت خیرین ساخته شده است

شناسایی و جذب کودکان درمعرض آسیب 
برای باسواد کردن آنها

رییس ســوادآموزی کشور گفت: طرح شناســایی و جذب کودکان درمعرض 
آسیب برای باسوادی از فعالیتهای مهم حوزه سوادآموزی است. علی باقرزاده 
در شورای پشتیبانی سوادآموزی اســتان کهگیلویه و بویراحمد افزود: به هر 
نفر از اعضای خانواده که فردی را باســواد کند 620 هزار تومان و 20 درصد 
این میزان نیز به فرد باســواد شــده تعلق می گیرد. وی بیان کرد: عدم ارائه 
گواهــی نامه رانندگی، عدم صدور پروانه کســب و عدم پرداخت مســتمری 
برای بی سوادان ازسال95جزء مصوبات هیأت دولت در زمینه ریشه کنی بی 
ســوادی است. معاون وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: طرح شناسایی 

وجذب کودکان درمعرض آسیب برای باسوادی یکی از فعالیتهای مهم حوزه 
سوادآموزی است. باقرزاده عنوان کرد: در تحقیقات انجام شده رابطه معنادار 
و مستقیم بین سطح سواد و پیشرفتهای جامعه بویژه سالمت و روابط فرد با 

خود خداوند و خلقت و دستیابی به توسعه وجود دارد.
همچنین ســید موسی خادمی، استاندار کهگیلویه وبویراحمد نیز گفت: سواد 
شــاخص مؤثر بر ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاســی، اقتصــادی و در نتیجه 
توســعه اســت. وی افزود: تقویت انگیزه، اســتفاده از ابتکار و خالقیت برای 
ریشــه کنی بی ســوادی در کنار اجرای مصوبات بخشــنامه ای یک ضرورت 
اســت. خادمی عنوان کرد: توانمندیهای ویژه در بخش نیروی انسانی و انگیزه 
مطلوب از ظرفیتهای توسعه و پیشرفت استان و ارتقاء جایگاه در بخش علمی 
و قبولی در کنکور دانشگاه هاست. استاندار کهگیلویه وبویراحمد تصریح کرد: 

فعالیتهای ارزنده و اثربخشــی آموزش و پرورش استان در زمینه سوادآموزی 
انجام داده است.

همچنیــن هــادی زارع پور مدیرکل آمــوزش وپرورش اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد نیز در این نشســت گفت: تصویب نامه هیأت وزیران در 15 بهمن 
93 برمبنای فرمان امام راحل و تأکید رهبر معظم انقالب راهبرد برای برنامه 

جامع سوادآموزی است.
وی بیان کرد: طرح آموزش فرد به فرد برای توســعه امر سوادآموزی بویژه در 

مناطق پراکنده روستایی و عشایری موثر است.
زارع پور اضافه کرد: در طرح باسواد کردن اولیاء بی سواد دانش آموزان 6537 
نفر در استان بیسواد هستند که از این تعداد 2803 نفر زیر پوشش فعالیتهای 

سوادآموزی قرار دارند.

رییس دانشگاه آزاد در اولین جلسه هیات رئیسه در 
سال 94 سرفصل برنامه های این دانشگاه در سال 

جدید را اعالم کرد.
دکتر حمید میرزاده با اشــاره به شروع سال 94 با 
موفقیت های هسته ای قهرمانان ملی ایران در حوزه 
مذاکرات هسته ای، اظهار کرد: کاری که در زمینه 
مذاکرات هسته ای انجام شد در تاریخ حقوق بین 

الملل ایران کم سابقه است.
وی افزود: موفقیت های تیم مذاکره کننده هسته ای 

در بین کشور های قدرتمند جهان مشابه با کاری 
است که آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی در زمینه 
خاتمه جنگ و آزادی اســرا و در دوران سازندگی 

انجام داد.
دکتر میرزاده با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسالمی از 
موفقیت هســته ای تیم مذاکره کننده یک درس 
بزرگ گرفته است، گفت: درسی که ما از این موضوع 
می گیریم این است که دانش منشا قدرت است و 
اگر ایران به دانش هسته ای دست پیدا نمی کرد 

قدرت های جهانی حاضر به مذاکره با ایران نبودند 
ولی امروز می بینیم که پرچم ایران در کنار پرچم 

کشورهای قدرتمند دنیا به اهتزاز در می آید.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی افزود: توانایی امروز ایران 
که بین 200 کشور کانون توجه جهانی و هم تراز 
با قدرت های بزرگ قرار گرفته است ناشی از تاثیر 
دانش ثریایی ایرانیان اســت ، که شاهد این دانش 
گفتاری از رســول اکرم )ص( اســت که در آن به 
توانایی ایرانیان برای دستیابی به علوم اشاره شده 

است.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به بهره گیری از 
توانمندی هسته ای ایران و دانشمندان ایرانی، گفت: 
دانش در طول تاریخ همیشه منبع و منشا قدرت 
بوده است آنچنان که حکیم توس نیز در این رابطه 
در مصرع »توانا بود هر که دانا بود« بر این مهم تاکید 

کرده است.
سرفصل برنامه های دانشگاه آزاد اسالمی در سال 

94
وی با اشاره به برنامه های دانشگاه آزاد اسالمی در 
سال 94، اظهار کرد: توسعه تحصیالت تکمیلی به 
عنوان موتور پیشــران شتاب علمی کشور،توسعه 
حوزه علوم پزشــکی، جذب اساتید جدید، ایجاد 
رشــته های جدید چند نظمی، تاسیس شرکت 
های دانش بنیان ، توسعه پارک های علم و فناوری 

و مراکز رشــد، اجرایی شــدن طرح شفا و طرح 
آزمایشگاههای همکار به عنوان اولویت ها و امهات 
توسعه دانشگاه در سال 94 در دستور کار دانشگاه 
است. دکتر میرزاده با اشاره به سمت جدید دکتر 
الریجانی در حوزه آموزش پزشکی وزارت بهداشت، 
ابراز امیدواری کرد: حضور ایشان در وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی کمک کار دانشگاه آزاد 

اسالمی باشد.
توسعه کشور تنها با همدلی و همزبانی میسر می 

شود
وی با بیان اینکه سال 93 در حالی به پایان رسید 
که خوشبختانه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
از یک صالبت و آرامشــی در مقایسه با کشورهای 
اطراف برخوردار بود، گفت: صلح، امنیت و آرامشی 
که در کشور ما حکمفرماست نشان دهنده انسجام 
ملی در کشور است. وی در ادامه سخنانش با اشاره 
به نامگذاری ســال 94 به نام سال »دولت وملت 
،همدلی وهمزبانی« از سوی مقام معظم رهبری، 
تصریح کرد: این سال به تحقیق توسط رهبر معظم 
انقالب بطور هوشمندانه و حکیمانه ای نامگذاری 
شــده اســت .و اگر ایران بخواهد در زمینه های 
اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به توسعه برسد جز با 
همدلی و همزبانی بین اقشار و آحاد مختلف جامعه 

بدست نخواهد آمد. 

برگــزاری جشــنواره فرهیختگان و نمایشــگاه 
دستاوردهای پژوهشی همزمان با سالروز تاسیس 

دانشگاه آزاد
وی با تاکید بر اینکه در سال گذشته اکثریت برنامه 
های مصوب دانشگاه محقق شد، ابراز امیدواری کرد، 
مجموع دانشگاه آزاد اسالمی در سال 94 به اندازه دو 
سال برنامه ریزی و کار کنند. دکتر میرزاده با اشاره 
به سالروز تاسیس دانشگاه در 31 اردیبهشت، عنوان 
کرد: جشنواره فرهیختگان و نمایشگاه بزرگ ارائه 
دستاوردهای پژوهشی همزمان با سالروز تاسیس 
دانشگاه در دانشگاه آزاد اسالمی برگزار می شود و از 

محققان برتر دانشگاه قدردانی خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه دهم 
ربوکاپ، خاطر نشان کرد: دکتر ستاری معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری برای انعقاد 
قرارداد با واحد قزوین به منظور تجاری ســازی 
و تولیــد انبوه خودروی برقی ایــن واحد اعالم 
آمادگی کــرد. به گزارش مرکز حوزه ریاســت 
و روابط عمومی دانشــگاه آزاد اســالمی، دکتر 
میرزاده با تاکید بر اینکه دانشــگاه آزاد اسالمی 
واحد قزویــن در زمینه ربــوکاپ در بین واحد 
های دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاههای دولتی 
سرآمد است،از دکتر موسی خانی و همکارانش 

در واحد قزوین تشکر و قدردانی کرد.

سرفصل برنامه های دانشگاه آزاد در سال 94 اعالم شد

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور جزئیات آزمون کارشناسی ارشد 
دوره فراگیر نوبت پانزدهم را اعالم کرد و گفت: پذیرش به دو شیوه 
آموزشی - پژوهشــی و الکترونیک صورت می گیرد. دکتر اصغر 
ابوالحســنی با اشاره به آزمون کارشناسی ارشد دوره فراگیر نوبت 
پانزدهم دانشگاه پیام نور گفت: ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 

دوره فراگیر 21 الی 28 دی 93 انجام شد.
وی شیوه پذیرش در این دوره را آموزشی - پژوهشی و الکترونیکی 

اعــالم کرد و افزود: آزمون کارشناســی ارشــد فراگیر پیام نور 4 
اردیبهشــت 94 برگزار می شود. معاون آموزشی دانشگاه پیام نور 
افزود: نتایج آزمون اواخر مرداد ماه 94 اعالم می شــود و شروع به 
تحصیل پذیرفته شــدگان از مهرماه 94 خواهد بود. وی ادامه داد: 
ظرفیت ایجاد شــده در کل در دو شــیوه )آموزشی - پژوهشی و 
الکترونیکــی ( را 16 هزارو 80 نفر اعالم کرد. ابوالحســنی افزود: 
ظرفیت ایجاد شده در شیوه پذیرش الکترونیکی 4 هزار و 240 نفر 

و ظرفیت ایجاد شده در شیوه آموزشی-پژوهشی 11 هزار و 840 
نفراست. وی تعداد کل رشته محل ها را 705 رشته محل عنوان 
کرد و افزود: تعداد رشته محل شیوه آموزشی - پژوهشی 592 رشته 
محل و تعداد رشته محل به شیوه الکترونیکی 113 رشته محل 
است. معاون آموزشی دانشگاه پیام نور ظرفیت پذیرش در هر کد 
رشته محل پذیرش به شیوه آموزشی پژوهشی را 20 نفر و ظرفیت 
پذیرش به شیوه الکترونیکی در هر کد رشته محل به استثنای برخی 

رشــته محل ها را 40 نفر عنوان کرد. وی تعداد شهرستان محل 
برگزاری آزمون را 101 شــهر، تعداد حوزه های امتحانی را 118 
حوزه و تعداد حوزه های فرعی )غیرپیام نور( را 11 حوزه اعالم کرد. 
ابوالحسنی تعداد داوطلبان زن در کل کشور را 38 هزارو 668 نفر 
و تعداد داوطلبان مرد در کل کشور را 41 هزاو 801 نفر اعالم کرد 
و افزود: 80 هزار و 469 نفر جمع کل داوطلبان آزمون کارشناسی 

ارشد دوره فراگیر دانشگاه پیام نور را تشکیل می دهند.

برگزاری آزمون در 4 اردیبهشت؛جزئیات دوره جدید فراگیر ارشد

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت نام 200 هزار و 288 داوطلب 
برای شرکت در آزمون عمومی و اختصاصی آزمون استخدامی مشترک فراگیر 
دستگاه های اجرایی کشور خبر داد. حسین توکلی گفت: ثبت نام برای شرکت 
در آزمون عمومی و اختصاصی آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های 
اجرایی کشور از ساعت 15 روز دوشنبه 10 فروردین ماه از طریق شبکه اینترنتی 

سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شده و با در نظر گرفتن مهلت تمدید شده در 
روز پنجشنبه 20 فروردین ماه به پایان رسید. وی ادامه داد: براساس آمار گزارش 
شده اولیه 200 هزار و 288 داوطلب برای شرکت در این آزمون ثبت نام کرده اند 
که از این تعداد 22 هزار و 965 داوطلب برای شرکت در آزمون آموزش فنی و 
حرفه ای و 177 هزار و 323 داوطلب برای شرکت در آزمون سایر دستگاه های 

اجرایی ثبت نام کردند.آمار نهایی متعاقبا اعالم خواهد شد.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در پایان در مورد زمان برگزاری این 
آزمون توضیح داد: این آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور با نظارت 
مدیریت و برنامه ریزی در روز جمعــه اول خردادماه 94 در حوزه های امتحانی 

مربوط برگزار خواهد شد.

ثبت نام بیش از 200 هزار نفر در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
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خبر
تغییر پیش شماره تلفن های برخی از 
مشترکین مرکز مخابرات شهدای چیتگر

برخی از شــماره تلفن های مشترکین مرکز مخابرات شهدای 
چیتگر پس از اجرای عملیات کابل برگردان از تاریخ 23 فروردین 

ماه تغییر می یابد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، پیش 
شماره تلفن های مرکز مخابرات شهدای چیتگر با اجرای عملیات 
مذکور از 4418 به 4478، 4419 به 4479 در محدوده شهرک 
ویالشهر، جهاد تغییر می یابد و ارتباط تلفنی مشترکین این مرکز 

به مدت 72 ساعت با اختالل همراه است.
براساس همین گزارش عملیات کابل برگردان با هدف توسعه 
شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید اکبری و شهرستان قدس از 

تاریخ 23 فروردین ماه آغاز می شود.
الزم به ذکر است با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین 
در مرکز مخابرات شهید اکبری با پیش شماره های 7732 الی 
 7714 ،7712 ،7711 ،7779 ،7778 ،7796 ،7739 ،7735
در محدوده خیابان های بهار آزادی، امیر شرقی، زهدی، احسان 
و در مرکز مخابرات شهرستان قدس با پیش شماره های 4681 
الی 4689 در محدوده کمربندی شــهریار، اندیشه، شهرستان 
قدس، انتهــای جیحون خیابان امامزاده، پل ســواره، زاگرس، 

دهستان زرنان به مدت 72 ساعت دچار اختالل می شود .

ورود شبکه اجتماعی از نوع موسیقی
اگر به موسیقی عالقه مند هســتید Soundwave شبکه 
اجتماعی از نوع موسیقی است که کاربران می توانند موسیقی 
های مورد عالقه خود را با دوستانشــان به اشتراک گذاشته یا 

هنرمندان محبوب خود را دنبال کنند.
به گزارش مهر، شبکه های اجتماعی مختلفی مانند فیس بوک، 
توئیتر یا شبکه اجتماعی اینستاگرام که مخصوص به اشتراک 
گذاشتن تصاویر است، عرضه شده اند اما اکنون نوبت به شبکه 

اجتماعی از نوع موسیقی رسیده است.
کاربران با نصب اپلیکیشن  Soundwave می توانند به شبکه 
گسترده ای از موسیقی دسترسی داشته و موسیقی های مورد 
عالقه خود را به اشتراک گذاشته یا هنرمندان محبوب خود را 

همانند سایر شبکه های اجتماعی Follow کنند.
این اپلیکیشن از قابلیت نصب بر پلتفورم های اندروید و  iOS را 
برخوردار بوده و کاربران با استفاده از حساب کاربری فیس بوک یا 
گوگل می توانند یک حساب کاربری برای خود در اختیار داشته 

و قطعات زیبا یا حتی قدیمی مورد عالقه خود را بشنوند.

استفاده از نقشه گوگل در مطالعات 
بافت ها و سلولی

گوگل دارای سرویس های مختلفی است که از میان آنها می توان 
به گوگل مپ یا همان نقشه محبوب را نام برد. اما اکنون این نقشه 
محبوب به کمک محققان شتافته تا ساده تر به بررسی بافت ها 

و سلول ها بپردازند.
به گزارش مهر،  گوگل مپ از تکنیک های متفاوتی برخوردار 
است که آن را تبدیل به یک سرویس محبوب جهانی کرده تا 
کاربران برای دریافت هر گونه اطالعاتی به این نقشه مراجعه کنند.
اکنون این سرویس که همانند یک راهنما در یافتن مسیرهای 
مختلف به کاربران کمک می کرد به یاری محققان شتافته تا آنها 
با استفاده از این سرویس گوگل بتوانند به بزرگنمایی اعضای بدن 

پرداخته و ساده تر شاهد فعالیت های درون سلولی باشند.
زیرا این سرویس گوگل قابلیت بزرگ نمایی و زوم بر بافت ها و 

سلول های بدن را دارد.
محققان معتقدند با اســتفاده از این سرویس گوگل می توان 
مفصل ران انسان را با میکروسکوپ الکترونی اسکن کرده سپس 
از الگوریتم مقیاس نقشه های گوگل برای تجزیه و تحلیل های 
بیشتر آن استفاده کرد. زیرا گوگل مپ می تواند هزاران تصویر 

را در کنار یکدیگر قرار داده و راهگشای مطالعات محققان باشد.

خودروهای بدون راننده سرنشینان را 
بیمار می کنند

اگر بی صبرانه منتظر از راه رســیدن خودروهای بدون نیاز به 
راننده هستید، بهتر است در تصوراتتان تجدید نظر کنید، زیرا این 

خودروها مشکالتی را نیز به همراه می آورند.
به گزارش فارس به نقل از ســاینس تایمز، گروهی از محققان 
معتقدند این خودروها احتمال ابتالی سرنشینانشان را به برخی 
بیماری های ناشی از جابجایی و تحرک افزایش می دهند، زیرا 
مسافران خودروهای خودکار کنترلی بر نحوه جابجایی آنها ندارند 

و همین مساله مشکالتی را به همراه می آورد.
از سوی دیگر حرکت خودکار خودروهای یاد شده باعث تحرک 
بیش از حد مسافران آنها و اقداماتی می شود که افراد معموال در 
یک خودرو انجام نمی دهند و همین مساله نیز خطراتی را به 
همراه می آورد.مایکل سیواک یکی از این محققان است که می 
گوید به هم خوردن مکرر تعادل سرنشینان خودروهای خودکار و 
تغییر مکرر داده های بصری دریافتی آنها، عدم امکان پیش بینی 
مسیر حرکت  و کنترل اندک آنها بر مسیر جابجایی ها بر روی 
اعضای بدن سرنشینان خودروهای بدون راننده تاثیر منفی می 

گذارد و ممکن است آنها را بیمار کند.
گزارشــی که در این زمینه از طریق بررســی شــرایط 3255 
بزرگسال در شش کشور تهیه شده نشان می دهد که 6 تا 10 
از آمریکایی های استفاده کننده از خودروهای خودکار با مشکل 
بیمارهای ناشی از حرکت این خودروها دست به گریبان بوده اند.

پیش ثبــت نام برای خرید پرچم دارهای سامســونگ 
Edge S6 ,GALAXY S6 آغــاز شــد. رزرو اولین  
وب ســایت  توســط   Edge  S6 و  S6 نمونه هــای
سامســونگ در حال انجام است و خریداران می توانند 
با مراجعه به این وب سایت و ثبت اطالعات، جزو اولین 
نفراتی باشــند که در ایران صاحب پرچــم داران این 

شرکت می شوند.
http://samsung. ثبت نام از طریق آدرس اینترنتی

com/Iran/s6preorder انجام می گیرد. کاربران 
بــا ثبت اطالعات خود می توانند کد رزرو این محصول 
را دریافت کنند. این محصول در روزهای دوم و ســوم 
اردیبهشت ماه سال جاری در چهار فروشگاه بزرگ در 

تهران، به طور رسمی عرضه خواهند شد. 
شرکت سامســونگ برای اولین نفراتی که طی این دو 
روز موفق به دریافت گوشــی خود شوند، هدایایی نیز 
در نظر گرفته اســت. تمامی کسانی که در این دو روز 
با در دست داشتن کد رزرو به فروشگاه های سامسونگ 
مراجعه کنند از یک میلیون ریال جایزه نقدی بهره مند 
خواهند شــد. عالوه بر این، شــش نفر اولی که در هر 

فروشگاه موفق به دریافت گوشی خود شوند، برنده سفر 
اســتانبول با یک همراه خواهند شد. همچنین به 60 
 LevelBox نفر بعدی در هر فروشــگاه، یک دستگاه
)اسپیکر وایرلس( و یک میلیون ریال وجه نقد )عالوه بر 
وجه نقدی که شامل همه می شود( تعلق خواهد گرفت. 
260 نفر بعدی در هر فروشــگاه نیز برنده یک دستگاه 

LevelBox خواهند شد.
عالقه مندان به تهیه پرچم دارهای سامسونگ، در نظر 
داشته باشند که دریافت هدایا، تنها توسط خود شخص 
و با ارائه مدارک شناســایی معتبر امکان پذیر اســت. 
این افراد برای دریافت هدیه هنگام خرید گوشــی، با 
بررســی موجود بودن مدل مورد نظر خود در هر یک 
از فروشــگاه ها، می توانند در روزهــای مذکور به یکی 
از فروشــگاه های مایکروتل پالس )بازار موبایل(، 313 
)پاســاژ عالالدین(، فروشــگاه مرکزی پایتخت )پاساژ 
پایتخت( یا مگاشــاپ زنجیره ای ســام قلهک مراجعه 
کننــد. اطالعات بیشــتر در مورد این فروشــگاه ها و 
همچنیــن نحوه بهره منــدی از هدایا، در وب ســایت 

سامسونگ قابل  دسترسی است./

پیش ثبت نام برای خرید پرچمدارهای سامسونگ آغاز شد

 S6   هدایای ویژه سامسونگ برای اولین  خریداران

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرســاخت، از پایان فاز مطالعاتی پروژه پردیس 
ارتباطی تهران خبر داد و گفت: طرح تجاری این پروژه در حال تهیه است.

به گزارش مهر، محمود خسروی با تاکید براینکه تا پایان دولت یازدهم ظرفیت 
فیبرنوری باید به 69 هزار کیلومتر برســد، گفت: سال گذشته ظرفیت انتقال 
شبکه ارتباطات زیرساخت 2.5 برابر شد که امسال باید به 3 برابر افزایش یابد.
وی افزود: امســال برنامه پنجم توســعه پایان می یابد و براین اســاس طبق 
برنامه ریزی های انجام شــده باید به ظرفیت 4 ترابیت پهنای باند بین المللی و 
20 ترابیت پهنای باند داخلی برســیم و در این جهت رویه توسعه 20 درصد 

پهنای باند خارجی و 80 درصد توســعه در بخش داخلــی را همچنان ادامه 
دهیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به آخرین وضعیت پروژه های 
زیرساخت ارتباطی کشــور گفت: مناقصه پروژه »نور 2 « که با هدف تکمیل 
شــبکه فیبرنوری در 2 بخش دیده شده در اردیبهشــت ماه انجام می شود؛ 
همچنین پروژه »امید« نهایی شده است و روی پروژه تدبیر قرار می گیرد که 
بعد از تدبیر مناقصه آن برگزار می شود؛ در این پروژه از توانمندی های داخلی 

در زمینه پسیو و پاور شبکه استفاده می شود.

وی افــزود: پاکات مناقصه »تدبیر یک« کــه بزرگترین پروژه تاریخ ارتباطات 
کشور است، هفته آینده بازگشایی می شود. این پروژه مربوط به توسعه شبکه 
انتقال زیرساخت کشور است که پهنای باند اینترنت کشور را به چهار ترابیت 
و توســعه شبکه IP داخل کشور را به ظرفیتی بالغ بر 20 ترابیت بر ثانیه می 

رساند.
مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرســاخت با بیان اینکــه کار مطالعاتی پروژه 
پردیس ارتباطی تهران تمام و طرح تجاری آن در حال تهیه اســت گفت: این 

پروژه با مشارکت بخش خصوصی انجام می شود.

فاز مطالعاتی پروژه پردیس ارتباطی تهران به پایان رسید

 تا پایان 94 بیش از 500 شــهر تحت پوشش 3G و 120 
شهر تحت پوشش 4G ایرانسل قرار می گیرد

مدیرعامل ایرانســل بــا اعالم نصب و راه انــدازی بیش از 
4200 ســایت نسل ســوم و چهارم تلفن همراه در کشور 
گفت: تاکنون بیش از 200 شهر تحت پوشش 3G و بیش 
از 50 شــهر تحت پوشــش 4G قرار گرفتــه اند و مطابق 
برنامه، تا پایان ســال جاری، 500 شــهر را تحت پوشش 
خدمات 3G و 120 شــهر را تحت پوشش خدمات 4G و 
همچنین 250 دهســتان را تحت پوشش خدمات باندپهن 

همراه ایرانسل قرار خواهیم داد.
به گزارش روابط عمومی ایرانســل، علیرضا قلمبر دزفولی 
عصرچهارشــنبه، طی ســخنانی در همایش »سیاست ها، 
برنامــه ها و انتظارات از بخش فــاوا« در وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات که با حضــور وزیر ارتباطات، معاونین 
و مدیران ارشــد این وزارتخانه، فعــاالن بخش خصوصی 
حوزه ICT و نمایندگان مجلس شــورای اســالمی برگزار 

شــد، گفت: تعداد مصرف کنندگان دیتا در شبکه ایرانسل 
در یک بازه زمانی ســه ماهه به 20 میلیون نفر رســیده و 
بیش از 6 میلیون نفر تابحال از خدمات نســل سه ایرانسل 

استفاده کرده اند.
وی درخصوص وضعیت ترافیک دیتا در شــبکه ایرانســل 
پس از دریافت مجوزهای ارتقای شبکه به نسل های سوم، 
چهارم  و باالتر در شــهریورماه 93 گفــت: مصرف روزانه 
دیتا در شــبکه فعلی ایرانســل به بیــش از 200 ترابایت 
رســیده و ترافیک در اوج مصرف در شبکه نسل سه به 13 
گیگابیت بر ثانیه رســیده اســت و این عدد در کل شبکه 
ایرانسل شامل ترافیک شبکه در نسلهای دوم، سوم، چهارم 
و وایمکس ایرانســل هم به 20 گیگابیت در ثانیه افزایش 

یافته است.
مدیرعامل ایرانسل پیشبینی کرد امسال مصرف روزانه دیتا 
در شــبکه باندپهن همراه ایرانسل از 200 ترابایت فعلی به 

حدود 500 ترابایت افزایش پیدا خواهد کرد.

به گفته دزفولی متوسط سرعت در شبکه تلفن همراه نسل 
دوم 100 کیلوبیت در ثانیه بود اما در نســل سوم ایرانسل 
متوسط ســرعت به بیش از1,3 مگابیت و در نسل چهارم 
ایرانسل به بیش از 10 مگابیت در ثانیه افزایش یافته است 
و این اتفاق قابــل توجهی بوده که تنها در طی کمتر از 7 

ماه در کشور رخ داده است.
به گفته وی، همزمان ایرانســل به ســرعت سرویس های 
ارزش افزوده جدید صوتی و تصویری مبتنی بر شبکه نسل 

سه و چهار را روی شبکه خود آماده سازی کرده است.
مدیرعامل ایرانســل از همکاری و همراهی 400 شــرکت 
داخلی با پروژه ایرانســل از زمان راه اندازی شبکه خبر داد 
و گفت بیشتر از 40 شرکت تامین کننده محتوا و خدمات 
ارزش افزوده با ایرانســل همــکاری دارند که دائما درحال 
 ،4G 3 وG افزایش هســتند و با ارتقا شــبکه ایرانسل به
سطح فناوری این شرکتهای داخلی هم به این نسلها ارتقا 

پیدا کرده است.

مدیرعامــل ایرانســل از اعالم آمادگی این شــرکت برای 
همــکاری با تمام شــرکتهای تولید کننده نــرم افزارهای 
کاربردی و محتوا گفت: فراگیرترین و مقرون به صرفه ترین 
الیه دسترســی به شــبکه ملی اطالعات به وسیله شبکه 
اینترنت پهن باند ایرانســل فراهم شده و زیرساختها برای 

تحقق دولت الکترونیک و دولت همراه فراهم است.
دزفولی با اشاره به اینکه همراه با توسعه و ارتقا شبکه همه 
پارامترهای کیفی شــبکه در حد اســتاندارد باقی ماندند، 
گفت: در سال 94 توســعه شبکه باند پهن همراه ایرانسل 
شــتاب میگیرد و تعداد سایت های شبکه های نسل سوم 
و چهارم را به 9 هزار سایت در کشور افزایش خواهیم داد.
بــه گفته مدیرعامــل ایرانســل، درآمدهای مســتقیم و 
غیرمســتقیم دولت از محل پروژه ملی ایرانسل تابحال به 
حدود 19هزار میلیارد تومان رســیده و پیشبینی می شود 
این عدد طی سال جاری به 22 تا 23 هزار میلیارد تومان 

افزایش خواهد یافت.

 بیش از 200شهر تحت پوشش  3G و 50 شهر تحت پوشش 4G ایرانسل قرار دارد

 

شــرکت ایســوس پس از گذشت 20 ســال از آغاز 
فعالیت خود در طراحی و ساخت کارت های گرافیک 
و کســب جوایز متعدد به دلیل کیفیــت، طراحی و 
خالقیت محصوالت خود، اقدام به طراحی نسخه ویژه 
و منحصر بفردی از کارت گرافیک GTX 980 نموده 

است. 
این کارت گرافیک که بــه آخرین پردازنده گرافیکی  
NVIDIA مجهز میباشد با فرکانس 1431 مگاهرتز 
و مجموعه کاملی از فناوریهای انحصاری ایسوس ارائه 

شــده اســت. نکته قابل توجه در خصوص این کارت 
گرافیک تعداد محــدود و طراحی زیبا و طالیی رنگ 
آن است که آن را به یک ابزار منحصربفرد و ارزشمند 
تبدیل کرده اســت. به عالوه ایــن کارت گرافیک در 
نســخه ویژه سفید رنگی از ســری Turbo نیز ارائه 
میشــود که طراحی مدرنی داشــته برای استفاده در 

پیکربندی SLI بسیار مناسب میباشد.
شرکت ایسوس تاریخچه و سابقه قدرتمندی در حوزه 
خالقیت داشــته و همواره یکی از نام های پیشــرو و 
الهام بخش بوده اســت. به همین منظور و به مناسب 
20 سال تولید کارت های گرافیکی، دست به خالقیت 
جدیدی زده و نسخه اختصاصی و محدودی از کارت 
گرافیــک GTX 980 را با طراحــی منحصر بفرد و 
متفــاوت و به همراه ویژگی هــای متعددی از جمله 
Memory Defroster، سیستم خنک کنندگی 
 Digi+ 0، فناوریdB فنــاوری فــن ، DirectCU
 ،Super Alloy Power تجهیــزات  و   VRM
سیستم مونیتورینگ GPU Tweak و نرم افزارهای 
اختصاصی تنظیمات کارت گرافیک عرضه کرده است. 
طراحی، ســاخت و پیاده ســازی مجموعه  کاملی از 
امکانــات اختصاصــی، ایســوس را به تولیــد کننده 
ســریعترین، خنک ترین وکــم صداترین کارت های 

گرافیک موجود در دنیا بدل کرده است.

از ســال 1996 تا کنون ایسوس به صورت مداوم در 
حال ارائه فناوریهای نوینی بوده که صنعت ســاخت 
کارت هــای گرافیــک را تحــت تاثیر قــرار داده و 

دستخوش تغییر کرده است:
سال 1998:  ارائه اســتاندارد جدید صنعتی با تولید 
نخســتین کارت گرافیک مجهز به هیت سینک و فن 

خنک کنندگی و پایداری بهینه
ســال 2002: ارائه اســتاندارد جدید صنعتی با تولید 

نخستین کارت گرافیک مجهز به PCB سیاه رنگ
ســال 2007: معرفــی نخســتین کارت گرافیــک 
اکســترنال با نام XG Station کــه امکان کنترل 
فیزیکی سرعت کالک را در اختیار کاربران قرار داد و 
به نمایشــگری مجهز شده بود که اطالعات مربوط به 
عملکرد کارت مانند دمای پردازنده گرافیکی و سرعت 

فن را نشان میداد. 
سال 2008: ســاخت اولین کارت گرافیک ROG به 
 . GT EN9800 /ROG Matrix EN9600  نــام
این کارت گرافیک با هدف انجام عملیات اورکالکینگ 
به صورت ســاده و کاربرپسند ساخته شده بود و الهام 
بخش نسل های بعدی کارت های سری ROG شد.

ســال 2010: ارائه استاندارد جدید صنعتی با ساخت 
نخســتین راه حل خنک کنندگی با اســتفاده از لوله 

GPU های مسی در ارتباط مستقیم با

ســال 2011: ارائه استاندارد جدید صنعتی با ساخت 
تجهیــزات Super Alloy Power کــه حداکثر 
عملکــرد و پایداری را با کمترین میزان مصرف انرژی 
 Super و تولید حرارت را تضمین میکرد. تجیهزات
Alloy Component تا به امروز در تمامی کارت 

های گرافیک ایسوس پیاده سازی میشود.
ســال 2013: ارائه استاندارد جدید صنعتی با ساخت 
نخستین راه حل خنک کنندگی هیبرید هوا/مایع در 

.ROG Poseidon کارت گرافیک
ســال 2014: ارائه استاندارد جدید صنعتی با معرفی 
کارتهــای گرافیک ســری Strix به همــراه فناوری 
پیشرفته Direct CU و 0dB-fan که به گیمرها 
امکان تجربه بازی در سکوت کامل را فراهم میسازد.

تعهد ایســوس به تضمین خالقیت، کیفیت و عملکرد 
کارت های گرافیــک خود اعتبــار و محبوبیت قابل 
توجهی را در میان کاربران، اصحاب رســانه و گیمرها 
به همراه داشــته اســت. در بیشــتر موارد گیمرها و 
کاربران حرفه ای کارت های گرافیک ایســوس را به 
دلیــل عملکرد قدرتمند آن ها به ســایر رقبا ترجیح 
میدهند. ایسوس پرفروشترین و برنده بیشترین جایزه 
در حوزه کارت های گرافیک است و نتایج نظر سنجی 
HWBot نشــان میدهد که محبــوب ترین برند در 

میان گیمرها و اورکالکرها میباشد.

20سال خالقیت، رمز موفقیت کارت های گرافیک ایسوس
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کمپانــی اپل آخرین نســخه به روزرســانی از 
سیســتم عامل خود را با اضافــه کردن 300 
شکلک جدید به کی بوردش ارائه داد اما برخی 
گزارش ها نشــان می دهد که این نســخه هم 

خالی از اشکال نیست.
به گزارش ایسنا، جدیدترین نسخه iOS با نام 
iOS 8,3 برای تلفن های آیفون رونمایی شد. 
مهمترین ویژگی این سیستم عامل جدید این 
است که شــکلک های مختلف در آن از جمله 
صورت، دســت ها و کارکترهای بدن در شش 
رنگ پوست متفاوت برای نخستین بار نمایش 

داده می شود.
به نوشــته وب سایت تلگراف عالوه بر آن، 32 
پرچم از کشــورهای مختلف نیز به لیست این 

شکلک ها اضافه شده اند.
از دیگر ویژگیهــای iOS 8,3 بهبود عملکرد 
این سیســتم عامل در پاســخگویی و نمایش 
اپلیکیشــن های مختلف و رفع برخی مشکالت 

قبلی در مورد بلوتوث و وای-فای و جهت یابی 
است.

از جمله دیگر تغییرات این نســخه از سیستم 
عامل اپل، پشــتیبانی از چنــد زبان مختلف 
دیگر مثل دانمارکی، هلندی، پرتغالی، روسی، 

سوئدی، تایلندی و ترکی است.
اما وب ســایت mashable به کســانی که 
تصمیــم دارند آیفون یا آی پــد خود را برای 
اســتفاده از شــکلک های جدید به روز کنند، 
پیشــنهاد می کند نگاهی نیز به اشکاالت این 

نسخه iOS بیاندازند.
این وب ســایت ادعا می کند که نسخه جدید 
سیســتم عامل اپل بــه دلیل وجــود برخی 
اشــکاالت امکان استفاده از Touch ID را از 

بین می برد.
Touch IDقابلیتی در تلفن های اپل اســت 
که با اســتفاده از چاپ اثرانگشت کاربر امکان 

بازکردن قفل موبایل را به کاربر می دهد. 

iOS  اشکاالت جدید در نسخه جدید

هیات وزیران، حق امتیازهای مربوط به ارتقای پروانه 
فعالیت اپراتورهای تلفن همراه، پروانه ایجاد و بهره 
برداری از شبکه ارتباطات ثابت )FCP(، پروانه ارایه 
خدمات انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره ای، 
پروانه ارایه خدمات پستی، پروانه ارایه خدمات مرکز 

تماس )Contact Center( را تعیین کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعات به نقل از 
پایگاه اطالع رسانی دولت، براساس متن مصوبه 
هیات وزیــران، حق امتیازهای مربوط به ارتقای 
پروانه فعالیت اپراتورهای تلفن همراه، پروانه ایجاد 
 ،)FCP( و بهره برداری از شــبکه ارتباطات ثابت
پروانــه ارایه خدمــات انتقال داده هــا از طریق 
ارتباطات ماهواره ای، پروانه ارایه خدمات پستی، 
 Contact( پروانه ارایه خدمات مرکــز تماس

Center( به شرح زیر است:
1- حق امتیاز ارتقای پروانه فعالیت اپراتورهای تلفن 

همراه به میزان سه هزار میلیارد ریال.
2- حق امتیاز پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه 
ارتباطات ثابت )FCP( به میزان 200 میلیارد ریال.

3- حق امتیاز پروانــه ارایه خدمات انتقال داده ها 
از طریق ارتباطات ماهواره ای به میزان 15 میلیارد 

ریال.
4- حق امتیاز پروانه ارایه خدمات پستی به میزان 

59 میلیارد ریال.
5- حــق امتیاز پروانه ارایــه خدمات مرکز تماس 
)Contact Center( در شــهرهای بــزرگ به 
میزان دو میلیارد ریال، در مراکز استان ها به میزان 
500 میلیون ریال و در سایر شهرها به میزان 200 

میلیون ریال.

تعیین حق امتیازهای مربوط به پروانه خدمات مخابراتی و 
پستی درهیات دولت

اگر چه همه پزشــکان و مدیران در دنیا مرد 
نیســتند، اما اگر با اســتفاده از جستجوگر 
عکس گــوگل کلماتی ماننــد دکتر یا مدیر 
شرکت را جستجو کنید، فقط تصاویر مردان 

را می بینید.
 بــه گزارش فارس به نقــل از ایگل کورنت، 
همین مســاله باعث اعتراض بسیاری از زنان 
به گوگل شده که معتقدند این شرکت  علیه 
آنهــا تبعیض جنســیتی اعمال مــی کند و 
خدماتی که ارائه می کند مردساالرانه است.

آنها می گویند چرا باید در صورت جســتجو 
در خدمات عکــس گوگل تمامی روســای 
شرکت ها، پزشــکان و ... به شــکل مردان 
بزرگسال به تصویر کشیده شوند. تحقیقاتی 
که اخیرا توسط محققان دانشگاه واشنگتن و 
کالج مریلند صورت گرفته هم این مســاله را 

تایید می کند.

این کارشناســان معتقدند عملکرد گوگل بر 
تصــورات مردم هم تاثیرگذار اســت و باعث 
می شود آنها تصور کنند برخی تخصص ها و 
مشاغل صرفا مردانه بوده و زنان نمی توانند 

آنها را بر عهده بگیرند.
به عنوان مثال در صورت جستجوی کلمات 
مرتبط با عناوین ریاستی و مشاغل مدیریتی 
تنهــا 11 درصد از تصاویــر گوگل مربوط به 
زنان است و بقیه را مردان تشکیل می دهند. 
البتــه در صورت جســتجوی کلماتی مانند 
پرســتار این توازن به نفع زنــان به هم می 

خورد.
برخی دیگر از پژوهشــگران مــی گویند در 
ایــن زمینه نباید تقصیــر را به گردن گوگل 
انداخت، زیرا جستجوگر این شرکت آنچه را 
که در وب در دسترس است بازتاب می دهد 

و خود دخالتی در نحوه نمایش نتایج ندارد.

اعتراض به نتایج مردانه جستجو ها در گوگل
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خبر

مکاتبات اروپایی ها با بانک های 
ایرانی آغاز شد

معاون ارزی و بین الملل بانک ملی از انجام مکاتبات و ارتباط اولیه 
بانک های اروپایی با بانک های کشور پس از بیانیه سوئیس خبر داد 
و گفت: بانک مرکزی نرخ ارز را از سال قبل تا کنون به نحو مناسب 

مدیریت کرده است.
غالمرضا پناهی در پاسخ به تسنیم، در خصوص مهلت قانونی 
برای رفع تحریم های بانکی، اظهار داشــت: ما به عنوان بانک 
به محض اینکه تحریم ها رفع شود آماده ارایه خدمات بانکی 

هستیم.
وی گفــت: با رفع تحریم هــا زمینه امکان برقــراری روابط 
کارگزاری با کارگزاری های خارج از کشور، امکان فعال شدن 
واحدهای بانکی در خارج از کشور، امکان نقل و انتقاالت پولی 
و ارایه خدمات بانکی بین المللی برای واردات و صادارت کاال 
فراهم خواهد شــد.معاون ارزی بانک ملی تصریح کرد: از نظر 
بانکی به محض اینکه شــرایط برقراری کارگزاری فراهم شود 
بانــک ها می تواننــد در حوزه نقل و انتقــاالت ارزی و ارایه 

خدمات بانکی فعالیت خود را مجددا از سر گیرند.

مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی از تایید کلیات مقررات ناظر بر 
بانکداری برون مرزی در مناطق آزاد در شورای 
پول و اعتبار خبــر داد و اظهار امیدواری کرد 
جزییات این طرح در جلسه بعدی شورا مطرح 

و نهایی شود.
ناصر خرمالی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: با 
توجه به اینکه افق جدیدی در رابطه با مباحث 
هسته ای مطرح شده به نظر می رسد ضرورت 
نهایی شــدن موضوع بانکــداری برون مرزی 
و مباحث مرتبط به آن بیشــتر شده و هر چه 
سریع تر جزییات آن باید نهایی شود تا بتوانیم 

آن  را اجرایی کنیم.
وی افزود: در فاز اول کلیات مربوط به بانکداری 
مورد نظر است ولی در مراحل بعدی موضوعات 
مرتبــط با بیمه، بورس و ســایر مقوالت بازار 

سرمایه نیز مطرح خواهد شد.
خرمالی در عین حال بیان کرد: جزییات مقررات 
بانکداری برون مرزی درکمیسیون فرعی مورد 
بررسی قرار گرفته و در نهایت در جلسه شورای 
پول و اعتبار نهایی شــده و پس از آن توسط 

بانک مرکزی ابالغ و اجرایی خواهد شد.
مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی معافیت کامل یا نسبی مالیاتی، 
درجــه باالی رازداری بانکی، معافیت از تودیع 
سپرده قانونی، نظام ارزی آزاد، امکان مالکیت 
صد درصدی خارجیان و مقررات نظارتی سهل 
گیرانه را از جمله مزایای این نوع بانکداری عنوان 
کرد و گفت: اینگونه بانکداری، معموال از طریق 
تاسیس شعبه توسط بانک ها یا یک تاسیس 
حقوقی مســتقل بانکی در مناطق آزاد خاص 

انجام می شود.

تایید مقررات بانکداری برون مرزی در شورای پول
به گــزارش روابــط عمومي 
بیمه آسیا،دکتر کاردگر ،نایب 
رئیس هیات مدیــره و مدیر 
عامل بیمــه آســیا در ویژه 
برنامه دیــد و بازدید نوروزي 
با کارکنــان و نمایندگان، با 
اشــاره به پیام نوروزي مقام 
معظــم رهبــري ،گفت:مهم 

ترین استراتژي بیمه آسیا در سال 1394 »تمرکز 
بر فروش بیمه هاي خرد« اســت و امیدواریم با 
همدلي و همزباني تمامي کارکنان بیمه آسیا به 
جایگاه باالتر و شایسته بیمه آسیا در صنعت بیمه 

کشور دست پیدا کنیم.
مدیر عامل بیمه آسیا با اعالم رشد 32 درصدي 
حق بیمه تولیدي بیمه آســیا در سال 1393 به 
نسبت سال قبل بیان داشــت: تولید حق بیمه 
در رشته هاي شخص ثالث و سرنشین و درمان 
گروهي ســال1393 به ترتیب رشــد 32 و 76 

درصدي را نشان مي دهد.
نایب رئیس هیأت مدیره بیمه 
آســیا با اشــاره به کاهش 5 
درصدي نسبت خسارت بیمه 
آسیا در ســال 1393، اظهار 
داشت: کاهش نسبت خسارت 
بیمــه هاي شــخص ثالث و 
سرنشین و درمان گروهي در 

سال 1393 به ترتیب 14 و 3 درصدبوده است..
دکتر کاردگر ســهم رشــته هاي شخص ثالث 
و ســر نشــین و درمان گروهي از کل پورتفوي 
بیمه آســیا را 67 درصد و سهم این دو رشته در 
خسارت پرداختي را 70 درصد اعالم کرد و افزود: 
استراتژي بیمه آسیا در ســال 1394 تمرکز بر 
فروش بیمه نامه هاي خرد به خصوص در رشته 
هاي آتش سوزي، بـاربـــري، بـدنه اتـومبـیل، 
مهنـدســـي، عمر و حوادث، عمر و پس انداز و 

مسئولیت خواهد بود.

همدلي و همزباني سر لوحه فعا لیت هاي بیمه آسیا در سال 1394

مدیر امور شــعب و نمایندگی های داخل کشــور 
بیمه ایران گفت:  بیش از دو میلیارد تومان خسارت 
درکشــیک ایام نوروز به زیــان دیدگان تصادفات 
رانندگی از محل بیمه نامه اتومبیل غرامت پرداخت 

شده است.
به گزارش ایسنا، سید علیرضا میرآقایی با اشاره به 
تشــکیل 1950 پرونده خسارتی در ایام تعطیالت 
نوروز 1394 در واحدهای اجرایی و خسارت سیار 
این مجموعه،افــزود:  واحدهای اجرایی بیمه ایران 
دردوم، سوم، چهارم، دوازدهم و سیزدهم فروردین 
ماه به صورت کشیک آماده بوده و خدمات بیمه ای 

رابه بیمه گزاران خود ارائه کردند.
وی درباره فلسفه برقراری کشیک ایام نوروز در بیمه 
ایران گفت:  هنگامی که کشور همانند ایام نوروز برای 
یک مدت طوالنــی به حالت تعطیل درمی آید بر 
تعداد سفرها افزوده می شود و نیاز مردم به خدمات 
از جمله خدمات بیمه ای افزایش می یابد از این رو 

ارائه نشــدن خدمات بیمه ای به مردم دراین مدت 
غیر قابل قبول است.

مدیر امور شعب و نمایندگی های بیمه ایران تصریح 
کرد: برهمین اســاس کشــیک ایام نوروز در این 
مجموعه با هدف افزایش میزان رضایتمندی مردم 

طراحی شد.
به اعتقاد وی میزان مطلوبیتی کــه مردم در ایام 
تعطیــل دریافت می کنند خیلی بیشــتر از ایام 
غیرتعطیل است، بر همین اساس این طرح به طور 

منظم درایام تعطیالت نوروز به اجرا در می آید.
میرآقایی درباره اعالم آمار پرونده های خسارتی در 
ایام کشیک نوروز اضافه کرد:  پرونده های خسارتی 
فوق فقط مربوط به خسارت های مالی زیان دیدگان 
بیمه نامه های شخص ثالث و بدنه اتومبیل است 
و درمورد پرداخت خســارت های جانی از آنجا که 
تشکیل این پرونده ها زمان بر می باشد، هنوز موردی 

گزارش نشده است.

پرداخت بیش از دو میلیارد تومان خسارت اتومبیل در نوروز

مدیرعامــل بانک مهر اقتصاد با اشــاره به رویکرد بانک 
مرکزی برای کاهش نرخ سود، گفت: بانک مرکزی نرخ 

سود را به صورت یک مرحله ای کاهش نمی دهد.
غالمحســین تقی نتاج در گفت وگو با فارس، با اشــاره 
بــه برنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ ســود بانکی، 
اظهارداشــت: آنگونه که اعالم شده نرخ سود بانکی به 

صورت مرحله ای کاهش خواهد یافت.
وی افزود: نرخ ســود ســپرده  و متعاقبا سود تسهیالت 
متناســب با کاهش نرخ تورم، تعدیل خواهد شد، البته 
جزئیات کامل طرح بانک مرکزی در این زمینه به طور 

مشخص تشریح نشده است.
مدیرعامل بانک مهر اقتصاد با بیان اینکه به نظر می رسد 
بانک مرکزی نرخ ســود را به صــورت تدریجی کاهش 
می دهد، گفت: اینکه برخی تصور کنند یک دفعه کاهش 
شــدیدی در نرخ ســود بانکی خواهیم داشت، اینگونه 
نخواهد بود.وی اضافه کرد: در هر مرحله یک و حداکثر 

دو درصد نرخ ســود کاهش می یابد تا شوکی به بانک، 
سپرده گذاران و گیرندگان تسهیالت وارد شود زیرا تقریبا 
همه بخش ها به نظام بانکی مرتبط هستند و این تنها از 
منظر تســهیالت گیرنده نیست بلکه سپرده گذار هم از 

نرخ سود منتفع می شود.
نتاج ادامه داد: یک رابطه دو سویه هزینه ای و درآمدی در 
بانک حاکم است و این رابطه تاثیر مستقیم بر مدیریت 
بازارها داشــته و تنظیم این ارتبــاط در ثبات اقتصادی 
تاثیرگذار اســت؛ بنابراین کاهش یکباره نرخ ســود بر 

هیجانات بازار تاثیر می گذارد.
مدیرعامل بانک مهر اقتصاد در پاســخ به این سوال که 
در این حالت نرخ سود در یک سال دو یا سه بار ممکن 
است نرخ ســود کاهش یابد، گفت: اگر هماهنگی بین 
بازارها وجود داشته باشد و نرخ تورم همین روند را داشته 
باشد، امکان دارد در یک سال دو یا سه بار هم نرخ سود 

تعدیل شود.

بانکمرکزیسودبانکیرایکمرحلهایکاهشنمیدهد

   مفقودی 
بدینوسیله اعالم میدارد سند کمپانی  و شناسنامه مالکیت 
خودرو سواری پیکان به شماره انتظامی 195ب 53 ایران 
19 رنگ س��فید یخچالی روغنی مدل 1359 با ش��ماره 
موت��ور 1415900831 و ش��ماره شاس��ی 12093002 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد 

خواهان / خواهان ها  حس��ین فوالد پور دادخواس��تی به طرفیت خوانده / خواندگان  محمد 
حس��ینی به خواس��ته الزام به ایفای تعهد )مالی( مبنی بر تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
گیالنغرب نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گیالنغرب 
واقع در ش��هر ستان گیالنغرب – میدان مقاومت ارجاع و به کالس��ه 9409988470300030 
ثبت گردیده  که وقت رس��یدگی آن 1394/2/30  و س��اعت 10:00 تعیین ش��ده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی  و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان گیالنغرب- لیدا بهرامی فر

مفقودی 
بدینوس��یله اعالم میدارد س��ند کمپانی و شناسنامه مالکیت 
خودسواری –پراید صبا )جی تی ایکس آی ( به شماره انتظامی 
869س15 ایران 19 رنگ سفید روغنی مدل 1388 با شماره 
  s14112288965048    موتور 2905118 و ش��ماره شاسی

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
درخصوص دادخواس��ت س��هراب محمدیان فرزندرحیم به طرفیت ملکه خواست خدایی اردکانی 
بخواس��ته مطالبه تنظیم وانتقال سندیک دس��تگاه خودروپراید درپرونده کالسه  890082 این دادگاه 
وقت رسیدگی برای مورخ1394/2/21 ساعت 16عصر تعیین شده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب درخواست خواهان ودستودادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی وقت 
مقررفوق دریک نوبت ازطریق جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تاخوانده ازتاریخ نشر ظرف مدت 
یک ماه موظف به حضور در دفتر دادگاه واعالم نشانی محل اقامت خود ونیزحضور در جلسه فوق 
الذکر میباش��د در غیر اینصورت دادگاه وقت رس��یدگی را ابالغ شده تلقی ومبادرت به اخذ تصمیم 

مقتضی خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه سوم  شورای حل اختالف شهرستان مریوان

م/الف:13

آگهی ابالغ اجرائیه
آگهی ابالغ اجرائیه به محکوم علیه غایب آقای داریوش هدایتی آذرکالس��ه 930342 پرونده دادنامه 
ش��ماره 28700355 مورخ 93/6/8 محکوم له ژیان حس��ینی محکوم علی��ه داریوش هدایتی آذرکه 
طی دادنامه صادره ازاین ش��ورامحکوم علیه محکوم به تنظیم سندرسمی دردفترخانه به نام خواهان 
وپرداخت هزینه کل دادرسی گردیده است .بدین وسیله وفق ماده73 قانون آیین دادرسی مدنی وماده9 
قانون اجرای احکام مدنی مفاداجرائیه یک نوبت آگهی می گرددوده روزپس ازآن به موقع اجراگذاشته 
می ش��ود.درغیراین صورت برای عملیات اجرائی ابالغ یااخطاردیگری به محکوم علیه الزم نیست 

مگراینکه محکوم علیه محل اقامت خودراکتبًابه قسمت اجرااطالع دهد.
دبیرخانه شورای حل اختالف مریوان

م/الف:11

آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آقای عثمان سعیدی فرزند لطف اهلل درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک های 2778 
فرعی و 2608 فرعی از 120 و 122 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13 کرمانشاه معروف 
به زمینی ش��هری صدیقی که از آقای بهرام صالحی خریداری و درخواس��ت س��ند مالکیت نموده و 
پرونده نیز تحت کالس��ه 91-263 تش��کیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس 
از رس��یدگی طبق رای ش��ماره 92/12/17-139260316007004264مستندا به ماده 3 قانون و ماده 13 
آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت یک باب  خانه به مساحت 159/20 متر مربع به نام 
آقای عثمان سعیدی صادر نموده است و نام مالکین  اولیه پالک مزبور آقایان محمد و محمد صالح و 
محمود صدیقی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا چنانچه کسانی که 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را کتبًا به این اداره تس��لیم دارند تا به دادگاه صالحه ارس��ال گردد، مقرض باید ظرف 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 بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند 
مالکیت مورد تقاضا به نام آقای عثمان سعیدی صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار اول: 94/1/22    تاریخ انتشار دوم: 94/2/6

لقمان رنجگری، رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود

آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مصطفی محمدی زاده فرزند علی محمد درخواس��ت رس��یدگی به قولنامه عادی خود را از پالک 125 
فرعی از 1 اصلی جوانرود واقع در بخش 13 کرمانشاه معروف به زمینی برباغ که از آقای محمد عبداللهی 
خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و پرونده نیز تحت کالسه 92-76تشکیل و به هیئت موضوع 
قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی طبق رای شماره 1392603160070046690/12/21

92مستندا به ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت یک باب  خانه 
به مساحت 115/87 متر مربع به نام آقای مصطفی محمدی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک 
مزبور آقایان حاج محمد قادری می باش��د لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود تا 
چنانچه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، مقرض باید ظرف 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 بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای مصطفی محمدی صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار اول: 94/1/22     تاریخ انتشار دوم: 94/2/6

لقمان رنجبری، رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود

آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آقای عبداهلل محمدی فرزند لطیف درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک 106 فرعی از 
یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13 کرمانشاه معروف به بیان جار که از آقای حسین عبدی خریداری و 
درخواست سند مالکیت نموده و پرونده نیز تحت کالسه 92-116 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق 
الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی طبق رای شماره 92/12/19-139260316007004377مستندا به 
ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون مزبور رای به صدور س��ند مالکیت یک باب خانه به مس��احت 
162/01 متر مربع به نام آقای عبداهلل محمدی صادر نموده است و نام مالکین  اولیه پالک مزبور آقایان 
احمد عیوضی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا چنانچه کسانی که 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را کتبا به این اداره تس��لیم دارند تا به دادگاه صالحه ارس��ال گردد، مقرض باید ظرف 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 بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند 
مالکیت مورد تقاضا به نام آقای عبداهلل محمدی صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار اول: 94/1/22
تاریخ انتشار دوم: 94/2/6

لقمان رنجگری، رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود

آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آقای علی اش��رف مظفری فرزند کاکه علی درخواس��ت رس��یدگی به قولنامه عادی خ��ود را از پالک 
.... فرع��ی از 52 اصلی گرمخانی واقع در بخش 12 کرمانش��اه معروف ب��ه گرمخانی که از آقای میرزا 
عباس��ی گویری خریداری و درخواس��ت س��ند مالکیت نم��وده و پرونده نیز تحت کالس��ه 251-91 
تش��کیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رس��یدگی طبق رای 92/11/29-

139260316007004045 مستندا به ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند 
مالکیت یک باب خانه به مساحت 281/6 متر مربع به نام آقای علی اشرف مظفری صادر نموده است و 
نام مالکین  اولیه پالک مزبور آقای میرزا عباسی گویری می باشد؛ لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود تا چنانچه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند، از تاریخ انتشار نوبت اول 
این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، 
مقرض باید ظرف 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. بدیهی است پس از انقضای مدت 
مقرر اداره ثبت برابر مقررات س��ند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای علی اشرف مظفری صادر خواهد 

نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار اول: 94/1/22
تاریخ انتشار دوم: 94/2/6

لقمان رنجگری، رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود

مفقودی
کارت هوش��مند خودروی کامی��ون بنز  ده چرخ به 
شماره انتظامی 526ع25 ایران-86  به شماره کارت 
4104911 متعلق به آقای حمیدرضا درخشانی فرزند 

احمدعلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد.

شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مهدیشهر
 ))آگهی ابالغ معرفی داور((

خواهان خانم زهرا حسنی فرزند محمد به طرفیت آقای شیرعلی حسنی فرزند ابراهیم بخواسته طالق بدادگاه عمومی 
مهدیشهر ارائه که جهت رسیدگی به شعبه اول ایندادگاه ارجاع و شماره کالسه 930983 عمومی ح ثبت و با توجه به 
ارجاع امر به داوری با استناد به ماده واحده اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب 1371 و آیین نامه اجرایی آن و 
تکلیف طرفین برای معرفی داور و چون خوانده آقای شیرعلی حسنی فرزند ابراهیم مجهول المکان اعالم شده لذا 
بر حسب تقاضای خواهان و دستور دادگاه مستند بماده 73 مصوب 1379 مراتب فوق یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار درج و از خواندگان فوق الذکر دعوت میشود که از تاریخ نشر آگهی به مدت یک هفته به دفتر شعبه اول 
ایندادگاه مراجعه و داور خود را که واجد شرایط )مسلمان، آشنایی نسبی به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی ، 
دارای حداقل 30 سال تمام، متاهل، معتمد و عدم اشتهار به فسق و فساد( باشد را به دادگاه معرفی نماید. در ضمن 
چنانچه داور از بستگان واجد شرایط باشد اولویت دارد و چنانچه در مهلت مقرر نسبت به تعیین و معرفی داور اقدام 

ننماید دادگاه راسا از طرف خوانده مبادرت به تعیین داور خواند نمود./ص
کیپور –مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی مهدیشهر

آگهی
شماره بایگانی:940025 خواهان/خواهان ها محسن محمدی دنگالنی دادخواستی به طرفیت:خواندگان گالبی نقدی 
پور و حجت اهلل حس��ین زاده بوالغی و گل نس��اء پلنگی به خواس��ته الزام به تنظیم سند خودروتقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان گرگان نموده که جهت رسیدگی به شعبه دهم شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان 
گرگان واقع در استان گلستان- شهرستان گرگان-خیابان جمهوری –روبروی جمهوری18-کدپستی:4919654361-ت
لفن:01714422341و01714422522پورتال دادگس��تری کل اس��تان گلس��تان:http://dadgolstan.irارجاع و به 
کالس��ه9409981721000024ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1394/02/29و ساعت 08:30تعیین شده است.به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه دهم شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان 
گرگان

آگهی
ش��ماره بایگانی:930600  خواهان/خواهان ها س��عید کاوه دادخواس��تی به طرفی��ت خوانده/خواندگان آمنه بیگم 
حس��ینی به خواس��ته مطالبه وجه بابت ...تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان گرگان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه پنجم شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان واقع در استان گلستان- شهرستان گرگان-
خیابان جمهوری –روبروی جمهوری18-کدپس��تی:4919654361-تلفن:01714422341و01714422522پورتال 
دادگستری کل استان گلستان:http://dadgolstan.irارجاع و به کالسه9309981720500589ثبت گردیده که وقت 
رس��یدگی آن 1394/02/30و س��اعت 09:00تعیین شده اس��ت.به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان 
گرگان-عطیه وسیع سری

آگهی
شماره بایگانی شعبه:930544

خواهان تعاونی اعتبار امید جلین با وکالت محسن مهدیان دادخواستی به طرفیت خواندگان 1-ناصر ابری2-ذبیح 
اله حس��ام و3-سهیال علی به خواس��ته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان گرگان نموده که جهت ابالغ دادنامه به 
ش��عبه شانزدهم ش��ورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرس��تان گرگان واقع در استان گلستان –شهرستان 
گرگان-خیابان جمهوری–روبروی جمهوری18-کدپستی:4919654361-تلفن:01714422341و01714422522پو
رتال دادگس��تری کل استان گلستان:http://dadgolstan.irارجاع و به کالسه 9309981722400542 ثبت گردیده 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا 

خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد دادنامه به دادگاه مراجعه نمایند.
مسئول دفتر شعبه شانزدهم شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی 
شهرستان گرگان – فاطمه کاهه

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک  
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1393603160010163795  مورخ19 /1393/12 هیات اول / دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرمانش��اه  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اعیان آقای غالمرضا شیرزادیان فرزند علی بشماره 
شناسنامه 325 صادره از کرمانشاه در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 50/26 متر مربع پالک 1و5 
اصلی با عرصه موقوفه واقع در باغ نی  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی نمایند . بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/01/23

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/02/07 
جعفر نظری -  رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک  
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139360316001013926  مورخ25 /1393/12 هیات اول / دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرمانشاه  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای /خانم ربابه رحیمی رستم آباد فرزند محمد حسین 
بشماره شناسنامه 657 صادره از نور آباد در سه دانگ یک باب خانه به مساحت 201/29 متر مربع پالک 357 
و 358مفروزومجزی شده واقع در فرهنگیان فاز دو ایستگاه 8 خ سلمان فارسی کوی هفتم خریداری از مالک 
رسمی احمد جالل دولتشاهی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی نمایند . بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/01/23

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/02/07 
جعفر نظری -  رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک  
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139360316001013931  مورخ25 /1393/12 هیات اول / دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرمانشاه  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای /خانم سید حیدر علی کزاری فرزند سید قاسم 
بش��ماره شناسنامه 177 صادره از کرمانشاه در سه دانگ یک باب خانه به مساحت 201/29 متر مربع پالک 
357و358 مفروز و مجزی شده  واقع در فرهنگیان فاز دو ایستگاه 8 خ سلمان فارسی کوی هفتم خریداری 
از مالک رسمی احمد جالل دولتشاهی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی نمایند . بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/01/23

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/02/07 
جعفر نظری -  رئیس ثبت اسناد وامالک

آگهی مزایده اموال منقول 
در خصوص پرونده اجرایی کالس��ه 1237/93 شعبه مدنی اجرای احکام ش��وراهای حل اختالف در اجرای دادنامه شماره 
341/93 مورخه 93/4/1 صادره از ش��عبه 20 ش��ورای حل اختالف شهرستان کرمانش��اه له محمد کریم بیابانی و علیه بهنام 
اخالق پور دایر بر محکومیت به پرداخت مبلغ 9/416/666 ریال و پرداخت مبلغ 470/833 ریال بابت نیم عشر دولتی صادر 
گردیده اس��ت لذا ش��عبه اجرای احکام حقوقی / خانواده شعبه شورای حل اختالف کرمانشاه جهت استیفاء حقوق محکوم 
له مال منقول محکوم علیه با اوصاف ذیل را که از اموال محکوم علیه می باشد مستنداٌ ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی 

بفروش برساند .
مشخصات اموال منقول : مبل فرسوده و اسقاطی –تلویزیون سیاه و سفید رادیو دار مستعمل زودپز معمولی خمره ایی چهار 
لیتری مستعمل – تلویزیون 21 پاناسونیک مستعمل ویترین کوچک آلومینیومی – کلمن پالستیکی دو لیتری                       قیمت 
پایه مورد مزایده در تاریخ 93/11/15 توس��ط کارش��ناس رسمی دادگس��تری به مبلغ 775/000 ریال تعیین شده است مزایده 
حضوری آن برای روز یکشنبه مورخه 94/2/13 راس ساعت 10 صبح تعیین گردیده است بدیهی است خریداران می توانند 
ظرف پنج روز قبل از موعد مزایده به محل اجرای احکام مربوط به آدرس ذیل الذکر مراجعه تا ترتیب مالحظه آنها از مال 
موضوع آگهی فراهم ش��ود . مزایده از قیمت ارزیابی ش��ده شروع می شود . هرکسی  باالترین قیمت راپیشنهاد نماید بعنوان 
برنده شناخته خواهد شد و برنده  مزایده  مکلف است 10% بهای پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده به شماره حساب 
2171293752003 ن��زد بانک ملی تودیع و رس��ید دریافت ، و باقیمانده آن��را حداکثر ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده به 
حساب مزبور واریز کند ، در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر در راستای اجرای ماده 129 قانون اجرای 
احکام مدنی 10% واریزی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد . الزم به ذکر است که متعاقب احراز صحت 
جریان مزایده توسط دادگاه دستور انتقال اسناد مالکیت بنام خریدار صادر میشود . هزینه نقل و انتقال برعهده خریدار است ، 
مکان برگزاری مزایده شعبه مدنی اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه واقع در سی متری دوم – طبقه دوم 
مدیر اجرای احکام مجتمع مرکزی شورای حل اختالف کرمانشاه 

آگهی مزایده
در خصوص پرونده 890227 کالس��ه اجرایی ش��عبه دوم دادگاه حقوقی کرمانشاه در خصوص تقسیم ترکه 
مرحوم حبیب اله رنجبر فی ما بین وراث خواهان ناهید رنجبر خواندگان وارث حشمت اله رنجبر )جمشید-

مجید-میثم-یاسر-زهرا همگی رنجبر و طیبه استریکان( وقدمخیر رضایی که محکوم اند به تقسیم ماترک 
به ش��رح یک واحد منزل مس��کونی از پالک ثبتی ش��ماره 161 فرعی از 194 اصلی باشماره ثبت 1142 که 
شماال بطول 12 متر محدود است به پالک 146 فرعی غربا بطول 35متر به خیابان 16متری جنوبا بطول 12 
مت��ر به کوچه گیوه چی وش��رقا بطول 35 متر محدود به زمین پ��الک 162 فرعی این اجرا قصد فروش این 
واحد مسکونی را از طریق مزایده را دارد. مال موصوف زیر را مطابق ماده 137 ق.ا.ا.م بفروش برساند این 
ملک واقع در کرمانشاه – میدان گلستان – 16 متری دوم- بطرف کمربندی – نبش ک.چه گیوه چی – پالک 
های 29 و 31 س��اختمان یک طیقه با زیرزمین دونبش قدمت حدود 35 س��ال –اسکلت آجری سقف تیر 
آهن و طاق ضربی نمای دو طرف سنگ – داخل سفیدکاری ونقاشی شده مساحت عرصه 420 متر مربع و 
مساحت اعیان 242 متر مربع مساحت زیرزمین 70 متر مربع که داری موتورخانه و انباری وآب وبرق و گاز 
وتلفن که طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری مورخه 93/9/4 ارزش ششدانگ با مشخصات فوق مبلغ 
7/451/000/000 ریال تعیین نموده اند که این اجرا قصد فروش آن را دارد مال با مشخصات فوق الذکر را 
از طریق مزایده حضوری برای روز س��ه شنبه مورخه 94/2/29 ساعت 10صبح در محل این اجرا واقع در 
چهارراه بنت الهدی طبقه دوم شعبه دوم حقوقی ساختمان مرکزی دادگستری خریداران می توانند با مراجعه 
به این اجرا ترتیب مالحظه آنها از مال موضوع آگهی  فراهم گردد مزایده از قیمت ارزیابی ش��روع میش��ود 
هرکس که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته و مکلف است 10 درصد بهای پیشنهادی را 
فی المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع ورسید دریافت و باقیماند آنرا حداکثر ظرف 
یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر 
مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه به نفع دولت ضبط خواهد. 

هزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باشد.
دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدنی کرمانشاه

دادنامه
شماره پرونده:885/93/ش31     شماره دادنامه:1092/93      تاریخ رسیدگی:93/12/20

مرجع رسیدگی:شعبه 31 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی)ره( کرمانشاه
خواهانها:1-محمدکریم کریمی راد 2-علی اشرف نظری 3-منوچهر نظری 4-محمدمحمدپور 5-ملک علی علیزاده 6-حسن 
دانش 7-مسعود رحیمی 8- محسن ظهرابی 9- حسین عیسی حاج 10-محسن حشمتیان 11-ناصر پاکزاد 12-محسن حسن 
پور 13-کیومرث خیرپور با وکالت محمدرضاعزیززاده آدرس:کرمانشاه میدان غدیر کوی ساالری ساختمان وکال طبقه سوم 

واحد دفتر اسدی
خواندگان:1-فرزادسارابی 2-بهروزسارابی آدرس مجهول المکان

به خواسته تقاضای صدور حکم به الزام خواندگان به تعمیرات اساسی ملک در حال تخریب واقع در سه راه شریعتی پالک12 
فرعی از2510 و2511 اصلی واقع در بخش 2 کرمانشاه که در حال ریزش و خطرجانی و مالی برای شهروندان دارد به انضمام 

کلیه خسارت دادرسی و حق الوکاله
رای قاضی شورا

در خصوص دادخواست خواهانها به اسامی 1-محمدکریم کریمی راد 2-علی اشرف نظری 3-منوچهرنظری 4-محمدمحمدپور 
5-ملک علی علیزاده 6-حسن دانش 7-مسعود رحیمی 8-محسن ظهرابی 9-حسین عیسی حاج 10-محسن حشمتیان 11-
ناصرپاکزاد 12-محسن حس��ن پور 13-کیومرث خیرپور باوکالت محمدرضاعزیززاده به طرفیت خواندگان:1-فرزادسارابی 
2-بهروزس��ارابی به خواس��ته تقاضای صدور حکم به الزام خواندگان به تعمیرات اساس��ی ملک در حال تخریب واقع در 
س��ه راه ش��ریعتی پالک12 فرعی از 2510 و 2511 اصلی واقع در بخش 2 کرمانش��اه که در حال ریزش و خطر جانی و مالی 
برای شهروندان دارد به انضمام کلیه خسارات دادرسی وحق الوکاله وکیل نظر به اینکه خواندگان در جلسه رسیدگی حضور 
نیافته  والیحه ای هم به دفاع از خود به این ش��ورا ارس��ال ننموده اند و دادخواس��ت خواهان مصون از اعتراضی باقی مانده 
واز طرفی وکیل خواهانهای فوق الذکر با تقدیم دادخواست و ضمائم از قبیل نظریه کارشناسی توسط مهندس منوچهرکوالبی 
به تاریخ 93/7/24 مبنی بر اینکه 15 باب مغازه به پالک فوق الذکر واقع در س��ه راه ش��ریعتی جنب پاساژ سریری طبق نظریه 
کارشناس��ی به ش��ماره پالک فرعی 12 از 2510 و2511 اصلی واقع در بخش 2 کرمانشاه صادر و اعالم می گردد.رای صادره 
غیابی است و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی وظرف 20 روز پس ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه 

عمومی کرمانشاه می باشد.
همت محمدی—قاضی شعبه 31-شورای حل اختالف مجتمع امام 
خمینی)ره(کرمانشاه

رونوشت برابر با اصل واداریست
مسئول دفتر شعبه 31 -خسروی  

دادنامه 
پرونده کالسه : 228/93/ش 5                    شماره دادنامه :3-94/1/10              تاریخ رسیدگی : 94/1/10 

مرجع رسیدگی : قاضی شورای حل اختالف شعبه 5 مجتمع امام خمینی )ره( 
خواهان : خانم نسترن عسگری فرزند سیف اله – به نشانی کرمانشاه – بهار کوی شهید صابون پز – بن بست شهید عسگری 

خواننده : آقای رضا طاهر نژاد – مجهول المکان 
خواسته : اعسار از پرداخت محکوم به و تقاضای تقسیط آن موضوع  دادنامه شماره 487/92/ش5

گردشکار: خواهان دادخواستی به  شرح فوق به طرفیت خوانده تقدیم پس از ارجاع و ثبت به کالسه 228/93 /ش5 و جری 
تش��ریفات قانونی با مطالعه اوراق پرونده و مالحظه نظر مش��ورتی با استعانت از خداوند متعال خنم رسیدگی را اعالم وبه 

شرح آتی انشاء رای می نماید :

رای قاضی شورا
درخصوص دادخواس��ت خانم نسترن عسگری بطرفیت آقای رضا طاهر نژاد به خواسته تقسیط پرداخت محکوم به دادنامه 
ش��ماره 556/93 صادر از قاضی ش��ورا مورخ 92/12/24 بدین شرح که خواهان اظهار داشته است به علت عدم تمکن مالی 
کافی وشغل پاره وقت و ورشکستی قادر به پرداخت یکجای محکوم به نیست و خواستار تقسیط آن شده است از انجا که 
خوانده دعوا مجهول المکان اعالم ش��ده یک نوبت دعوت با درج در روزنامه تجویزماده 73 قانون ایین دادرس��ی مدنی در 
جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه ای  نیز ارسال ننموده و دلیلی بر رد ادعای خواهان ابرازنداشته قاضی شورا با مطالعه 
اوراق پرونده و بررسی دالیل خواهان و استماع اظهارات وی و شهادت شهود تعرفه شده ادعای خواهان را مقرون به صحت 
تشخیص با مالحظه نظر مشورتی مورخ 93/12/28 مستند به ماده 11 قانون شورا های حل اختالف و ماده 20 ناظر به ان و 
مواد 1و20و23و37 قانون اعسار و مواد 277و652 قانون مدنی و قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومین های مالی 
مصوب 1378 رای به قبول اعس��ار و متعاقب آن تقسیط محکوم به دادنامه 556/92 مورخ 92/12/24 قاضی شورا )مجموعا 
با اصل خواس��ته و خسارت تاخیر تادیه که طی اس��تعالم از اجرای احکام ( به مبلغ 91/148/465 ریال به صورت پرداخت 
5/000/000 ریال ابتدائا و مابقی به اقساط ماهیانه2/500/000 ریال بال انقطاع تا استهالک کامل محکوم به صادر و اعالم می 
گردد چنانچه خواهان به هر دلیلی از پرداخت اقساط  و مبلغ ابتدای تعیین شده از جناب قاضی شورا خودداری نماید مفاد 
دادانامه پرونده شماره 487/93 کالسه پرونده 556 مورخ 92/12/24 که برگ اجرائی آن صادر شده قابلیت اجرا خواهدداشت 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی نزد قاضی شورا و 20 روز پس از ان قابل تجدید نظر 

نزد دادگاه های عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه می باشد.

 قاضی شورای حل اختالف کرمانشاه – صیاد غالمی 
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بــه منظور اجرای هر چــه مطلوب تر تفکیک 
پسماند در مبدا در مناطق و با عنایت به تأکید 
شهردار تهران بر اجرای دقیق کلیه فعالیت ها و 
الزامات آن، ســومین دوره جلسه طرح تفکیک 
در مبدأ در معاونت خدمات شــهری شهرداری 
تهران برگزار شــد. به گزارش روابط عمومی و 
امور بین الملل سازمان مدیریت پسماند ، طی 
ســومین دوره از جلســات   درخصوص طرح 
تفکیــک در مبدأ که با حضــور مهندس باقر 
صاد ،قائم مقام معاونت خدمات شــهری ،دکتر 
جعفری، مدیر عامل ، مهندس هوشیار، معاون 
هماهنگی و ارزیابی امور مناطق و کارشناسان 
سازمان مدیریت پسماند و معاونین امور شهری 
، روســای ادارت پسماند و شــهرداران  نواحی 
 ، از مناطق12،13،15،20،21،22برگزار شــد 

برنامــه ها و راهکارهای اجرای هر چه مطلوبتر 
طــرح تفکیک از مبدا در نواحی مورد نظر ارائه 

گردید .  
مهنــدس باقــر صــاد ، ضمن خیــر مقدم به 
حاضرین  و قدردانی از فعالیتهای انجام شــده 
در خصوص تفکیک پســماند در مبدا ، ازنتایج 
بدست آمده از تبلیغات رسانه ای)صدا و سیما 
( و همچنین فعالیتهای گروههای هدف نظیر 
ائمه جماعات ، ســمن های زیست محیطی و 
...ابراز خشنودی نموده و تاثیر  تبلیغات رسانه 
ای در ارتقاء فرهنگی شهروندان رامثبت ارزیابی 

نمودند.
قائم مقام معاونت خدمات شــهری با تاکید بر 
ضرورت همــکاری و تعامل مناطق با محوریت 
نواحی در اجــرای مطلوب طرح جدا ســازی 

پسماند در مبدا؛  عزم استوار شهرداران نواحی 
در انجام این طرح را  گامی بزرگ  جهت تحقق  
تصمیم آسمان آبی و زمین پاک اعالم نمودند.

دکتــر جعفری  ، مدیر عامل ســازمان  ضمن 
اشــاره به تاکیدات شــهردار محترم تهران  در 
زمینه تفکیک پســماند در مبدا  خاطر نشان 
کرد : این طرح  بعنوان یکی از طرحهای اولویت 
دار شهرداری در دو مرحله بصورت پایلوت در 
کلیه مناطق  اجرا شــده و در راســتای اجرای 
منویات شــهردار محترم  در نواحی 123 گانه 
با همکاری شــهرداران نواحی طــرح جامع و 
مناســبی را درخصوص تفکیک پســماند در 
مبدا  آماده نموده  که در این مرحله در صورت  
اهتمام  و تالش هر چه بیشــتر نواحی شــاهد 
بازدهی بیشــتر و افزایش تفکیک پسماند در 

مبدا خواهیم بود.
مدیــر عامل ســازمان    با تاکیدبــر ضرورت  
اعتماد سازی ، جلب مشــارکتهای مردمی  و 
استفاده از ظرفیتها ، تشــکلها و سازمان های 
مردم نهاد)NGO   ها  و ســمن های زیست 
محیطی( ؛  خاطرنشــان کرد: ارزیابی و پایش 
ایــن طرح در کلیه مراحل توســط ســازمان 
مدیریت پســماند و عملیاتی نمودن آن توسط 
مناطق و شــهرداران نواحی بوده که  با اهتمام 
جــدی مناطق در اجرایی نمودن  این طرح، ما 
در پایان سال شاهد افزایش قابل توجه تفکیک 

پسماند در مبدا خواهیم بود.
ایشان در ادامه به همکاری صدا و سیما  خصو 
صــا« در برنامه های کودک و نوجوان اشــاره 
نموده و اظهار داشت: آموزش و فرهنگ سازی 

به گروهها ی کودک و نوجوان بیشترین  تاثیر 
را داشته و لذا تمرکز بخش وسیعی از فعالیتهای 

سازمان بر این سطح سنی می باشد.
دکتــر جعفری با تاکید  به  برگزاری مســتمر 
و منظم جلســات در مناطق با  حضور مدیران 
شــهری نواحی، همفکــری و تعامل مناطق با 
ســازمان مدیریت پســماند را  اساسی ترین 
گام در خصــوص اجرای بهینه تفکیک از مبدا 
عنوان نمودند.در انتهای جلســه  مسئولین و 
روسای ادارات پسماند مناطق  آخرین  اقدامات 
فرهنگي و اجتماعي و فعالیتهای انجام شده در 
مناطق در خصوص تفکیک پســماند در مبدا 
ارائه نموده و از نظرات و پیشنهادات قائم مقام 
معاونت خدمات شــهری و مدیر عامل سازمان 

مدیریت پسماند بهره مند شدند.

در پایان سال جاری شاهد افزایش تفکیک پسماند در مبدا خواهیم بود 

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 10 ضمن تبیین و تشریح 
اقدامات از اجرای چندین پــروژه مطالعاتی برای رفع گره های 

ترافیکی در برخی معابر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10، سیدرضا تربت جو 
معاون حمل و نقل ترافیک منطقه ضمن اعالم این خبر با بیان 
این که اجرای نمادهای خط سفید بر اساس استاندارد های جهانی 
در منطقه با سرعت در حال اجراست گفت: بر اساس دستورالعمل 
ابالغی برای اجرای خط ســفید این طرح به صــورت ویژه در 
دســتور کار منطقه قرار گرفت و در وهله اول با انتخاب مشاور 
و پیمانکار، معابر پرتردد منطقه در خیابان رودکی و آذربایجان 
برای اجرا انتخاب شد و این عملیات با سرعت در دست اجراست 
و در صورت مســاعد بودن شرایط جوی تا پایان اردیبهشت ماه 

نهایی      می شود.

وی با تاکید بر اجرای بهینه امور با استفاده از ملزومات و اعتبار 
تخصیص یافته، به برنامه های منطقه در ســال جاری اشاره و 
خاطرنشان کرد: ظرف امسال رویکرد منطقه اجرای طرح های 
مطالعاتی و نگهداشت با اعتبار قریب به 7/5 میلیاردتومان است 
و بر همین اساس مطالعات طرح زیرگذر آزادی در تقاطع خیابان 
بهنود، طرح مطالعاتی شبکه معابر سطح محدوده ناحیه 3، طرح 
تقاطع سه راه امین الملک، همسطح سازی دریچه های سطح 
منطقه، اصالح هندسی خیابان رودکی تقاطع خیابان امام خمینی 
)ره(، تقاطع خیابان امام خمینی )ره( و بزرگراه یادگار امام )ره(، 
تقاطع امام خمینی )ره( و خیابان خوش و ... برای روان سازی و 
کاهش بار ترافیکی، ایمن سازی و جلوگیری از تداخل حرکتی و 

تصادفات از مهمترین برنامه های سال جاری می باشد.
وی همچنین یادآور شد: مطالعات پارکینگ های حاشیه ای و 

فضاهای آزاد شــده و ساماندهی آن ها با توجه به کسری 300 
هزار مترمربع پارکینگ در منطقه با رویکرد تامین پارکینگ و 
حمایت از بخش خصوصی از دیگر اولویت های منطقه در سال 

جاری می باشد.
تربت جو با اشاره به اقدامات منطقه در سال گذشته خاطرنشان 
کرد: یکی از موفقیت های منطقه در سال گذشته تغییر مسیر 
خیابان طوس حدفاصل خیابان میمنت )شهید زارع( تا بزرگراه 
یادگار امام )ره( به ســمت غرب در قالب اصالح هندسی، نصب 
چراغ، خط کشی عابر پیاده با همکاری پلیس راهور بوده است 
همچنین بهسازی پایانه اتوبوسرانی شمشیری در قالب نصب میله 
پرچم 40 متری، نصب برج های نوری برای ارتقا ایمنی و حفاظت 
از محدوده های بی دفاع شهری، درخواست تلویزیون شهری و 
دوربین های مدار بســته برای تامین امنیت، اجرای برنامه های 

مدون، برگزاری مراســم ویژه تاکسیرانی و تجلیل از نمونه ها و 
تببین طرح خط سفید، اجرای موفق برنامه های استقبال از مهر و 
نوروز، اجرای برنامه های آموزشی برای تحقق آسمان آبی و زمین 
پاک و خط سفید، مراقبت رسیدگی و نگهداشت از دیگر فعالیت 

های این معاونت بوده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه کســب مقام اول بهسازی 
معابر و پیاده روهای سطح منطقه برای تردد جانبازان و معلولین 
در سطح کشور و اجرای رمپ و باالبر در منازل معلوالن و جانبازان 
را از موفقیت عمده منطقه برشمرد و خاطر نشان کرد: عملیات 
جدول گذاری خطوط اتوبوس تندرو در کمترین زمان ممکن در 
خیابان آزادی و محور خیابان قزوین و رنگ آمیزی جداول و نرده 
ها از مهمترین اقدامات منطقه بوده است که مورد تشویق مدیریت 

شهری قرار گرفت.

چندین پروژه مطالعاتی برای رفع گره های ترافیکی در برخی معابر 
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با هدف ترویج سبک زندگي حضرت زهرا )س(  
و افزایش آگاهي بانوان نســبت به نقش موثر 
آنــان درمدیریت وتحکیم بنیان خانواده برنامه 
های نگین آفرینش در محالت شمال تهران در 

حال اجراست.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک 
هاشــم نژاد مدیر اداره امور بانوان شــهرداري 
منطقه یک بــا با بیان اینکه حضرت زهرا)س( 
الگو و اســوه تمام زنان است خاطرنشان کرد: 
با دنبال کــردن راه و روش زندگی این بانوی 
بزرگ اســالم، باید فرهنگ ساده زیســتی در 

سطح جامعه و دنیا توسعه و ترویج یابد.
وی اظهــار داشــت : ویژه برنامــه های نگین 
آفرینش به مناســبت میالد با ســعادت دخت 
نبی اکــرم )ص(، روز زن و بزرگداشــت مقام 
مادر به مدت یک هفته از21  الي 27 فروردین 
ماه سال جاری درتمامي سراهای محالت 27 

گانــه منطقه یک باهمــکاري وتعامل مدارس 
ورزشــي  هاي  مجموعــه  دخترانه،مســاجد، 
وسایرظرفیت هاي موجود درمحله ها در حال 

برگزاري است.
ایــن مقام مســئول تصریح کــرد: مخاطبین 
این برنامه خانواده های معظم شــهدا وبانوان 
ایثارگر،  اعضاءکانون هاي محالت، بانوان موفق 
وتوانمند شهروند، زنان سرپرست خانوار،بانوان 

شهروند محله و... هستند.
هاشم نژاد گفت: ویژه برنامه های جشن میالد 
کوثر نیز طی دو روز پنج شــنبه و جمعه 20 و 
21 فروردیــن ماه در 4 ایســتگاه فرهنگی بام 
تهران، بوستان قیطریه، شهرک شهید چمران 
و امامــزاده صالح )ع( از ســوی معاونت امور 
اجتماعی و فرهنگی شــهرداری منطقه یک با 
مشــارکت ناحیه مقاومت بســیج جماران و با 

حضور شهروندان برگزار شد .

سبک زندگی حضرت زهرا)س( فرهنگ سازی می شود
با اشاره به  شــهردار منطقه 9 
رفــع نقاط حادثه خیز ســطح 
منطقــه از کاهش 41 درصدی 
آمــار تصادفات فوتی منطقه در 
ســال 93 نســبت به سال 92 

خبر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومی 
 ،  9 منطقــه  شــهرداری 

ســیدعلیرضا حســینی در این خصوص اظهار 
داشــت: پس از بررســی نقاط حادثه خیز در 
ســطح محدوده نســبت به اجرای طرح های 
مختلف جهت رفع این نقاط اقدامات متناسبی 

را در دستور کار قرار داد.
وی افزود: طرح های اصالح هندســی ، تامین 
روشــنایی و اســتفاده از تجهیزات هوشــمند 
در شــبکه معابر اعم از دوربیــن های نظارت 
تصویری و ثبت تخلفات ســرعت غیر مجاز و 
همچنین نصب ســایر ملزومات ترافیکی مورد 

نیاز از جمله اقداماتی بود 
که در زمان های معینی 

اجرایی شد.
حســینی به تاثیــر ویژه 
پروژه خط سفید و نقش 
اصلی آن در کاهش آمار 
تصادفات فوتی نیز اشاره 
کرد و تصریح کرد: تمامی 
این برنامه ها موجب بهبود جریان عبور و مرور 

خودروها و ساماندهی تردد عابرین پیاده شد.
وی بــا اشــاره به اینکــه اگر قرار اســت آمار 
تصادفات در شــهر تهران پایین آیــد نیاز به 
تعامل و همکاری شهروندان و توجه ویژه آنان 
به عالئم راهنمایی و رانندگی اســت نیز گفت: 
امروزه ایمنی و پیشــگیری از جان شهروندان 
از حقوق شهروندی ناشی می شود و به دست 
آوردن این مهم نیاز به تفکر، تعامل و همکاری 

دارد.

کاهش 41 درصدی آمار تصادفات فوتی در ورودی غربی تهران

حوزه امور شهري و محیط زیست منطقه 22 
، از بهمن ماه سال گذشته تا اواسط فروردین 
ســال 94 در فاز شرقي بوستان چیتگر 45 

هزار اصله نهال واکاري کرده است.
به گزارش روابط عمومي شــهرداري منطقه 
22، اداره فضاي ســبز حــوزه معاونت امور 
شــهري و محیط زیســت منطقه  پس از 
شناسایي نقاط و فضاهاي مستعد در تمامي 
پارسلهاي فاز شرقي بوستان جنگلي چیتگر 
و با در نظر گرفتن شرایط اقلیمي نسبت به 
تهیه نهال سوزني برگ براي کاشت در این 

فضاها اقدام کرده است.
قاسم موالیي شهردار منطقه 22 با اعالم این 
خبر گفت: » عمده عملیات کاشت درختان 
کاج در ضلــع جنوب فاز شــرقي چیتگر تا 

پیســت دوچرخه ســواري همچنین ضلع 
شرقي خیابان دســتواره و خیابان اجرائیات 
صورت گرفته اســت.  این اقــدام از جمله 
اقدامات اداره فضاي سبز حوزه امور شهري 
و محیط زیست منطقه 22 براي گسترش و 
حفظ و نگهداري  فضاي سبز در فاز شرقي 

چیتگر بوده است.«
وي در تشــریح اهداف این برنامه نیز خاطر 
نشــان کرد: » ایجاد منظر شــهري زیبا با 
اســتفاده از کاشــت گونه هــاي طبیعي و 
کاهش آلودگــي هاي زیســت محیطي با 
گسترش فضاي سبز از جمله اهدافي است 
که شــهرداري منطقه 22 در خصوص احیا 
و نگهداري فضاي ســبز در این محدوده از 

پایتخت دنبال مي کند. «

 واکاري بیش از 45000 اصله نهال در فاز شرقي بوستان
 جنگلي چیتگر

خبر

نصب آثار حجمی درمنطقه دوتهران 
شــهردار منطقه دو تهران از نصب آثار حجمی در این منطقه 
خبر داد و گفت: همزمان با اجرای طرح اســتقبال از بهار آثار 
حجمی مختلفی بر گرفته از طراحی های هنرمندان کشورمان 

در فضاهای عمومی سطح منطقه نصب شده است.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه دو تهران »عابد 
ملکی« با اعالم این مطلب اظهارداشت: طرح حجمی آهنگ بهار 
در میدان کاج، چوپان دروغگو واقع در بزرگراه اشرفی اصفهانی، 
رستاخیز حیات واقع در جالل آل احمد، انسان ماهی پرنده واقع 
در یــادگار امام از جمله طرح های حجمی اجرا شــده در این 

منطقه است.
وی با اشاره به تاثیر نصب اثار حجمی در بهبود سیمای بصری 
منطقه تاکید کرد:طرح زندگی واقع در شهر آرا ، هوای پاک در 
بوستان پردیسان، بسته بندی در خیابان ستارخان، کتابخانه در 
شهرک غرب، انعکاس واقعیت در بوستان موالنا، تعطیالت واقع 
در بلوار پاکنژاد، صدای کودکی در یادگار امام جنوب، پرواز در 
بوســتان پرواز، بز 94 در خیابان کوهستان و ساعت آفتابی در 
بزرگراه چمران از دیگر طرح های حجمی اجرا شده در منطقه 

به شمار می رود.

تکمیل فاز دوم بوستان بزرگ یاس تا 
خردادماه سال جاري 

معاون امورشهري و فضاي سبزمنطقه4 از تکمیل فاز دوم احداث 
بوستان یاس تا خردادماه سال جاري خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه4، حمید ناصحي با 
بیان این مطلب اظهار داشــت: عملیات احداث بوستان بزرگ 
یاس تهران ، از 21 اسفندماه سال گذشته کلید خورد و در پي 
این اقدام، فاز اول بوستان با وسعتي بالغ بر 250هکتارمساحت، 
در تاریخ 13 فروردین ماه امسال با حضور گسترده شهروندان 
افتتاح شد که با تداوم این عملیات ، فاز دوم این بوستان واقع 
در محدوده منطقه4 نیز خرداد ماه سال جاري به بهره برداري 
خواهد گردید.معاون امورشــهري منطقه با اشــاره به کاشت 
120هزار اصله درخت در مجموعه بیان داشت: در مرحله افتتاح 
فاز اول بهره برداري بوستان یاس، تعداد 10زمین بازي مدرن 
مجهز به کمپلکس هاي بازي نوین و وسائل بدن سازي احداث 
گردیده است که با برنامه ریزي هاي صورت گرفته تا پایان فاز 

دوم عملیات، این تعداد به 15 مورد افزایش خواهد یافت.
وي از احداث مجموعه هاي ورزشي در محل بوستان یاس خبر 
داد و افزود: ساخت 2 مورد زمین ورزشي ویژه والیبال ساحلي، 
جانمائــي میزهاي پینگ پنگ و فوتبال دســتي و... از جمله 

امکانات درنظر گرفته شده براي این بوستان مي باشد.

خدمت رسانی اورژانس شهر سالم به بیش 
از 3 هزار نفر در مناطق جنگی جنوب

همزمان با آغاز اعزام کاروان های راهیان نور شهرداری تهران به 
مناطق جنگی جنوب کشورمان از سوم اسفندماه سال گذشته،تا 
پایان روز دوازدهم فروردین ماه94  اورژانس شرکت شهر سالم 
نیز در راستای وظایف محوله اقدام به اعزام آمبوالنس و ایجاد 
پایگاه های ثابت به منظور ارائه خدمات به زائران سرزمین نور 
کرد.به گزارش روابط عمومی شرکت شهر سالم شهرداری تهران، 
به منظور ایجاد تمرکز در ارائه خدمات به زائران سرزمین نور، این 
شرکت با هماهنگی ســتاد راهیان نور والیت اقدام به ایجاد 3 
پایگاه ثابت در دوکوهه، خرمشهر و شوش نمود. همچنین 4 تیم 
سیار شامل یک دستگاه آمبوالنس و 2 نفر تکنسین فوریت هاي 
پزشکي در مسیر بازدید زائرین از یادمان های جنگ تحمیلی 

نسبت به ارائه خدمات پزشکي اقدام کردند.

برگزاری جشن همراز یاس ویژه بانوان 
در دارالشهدای تهران

معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه 17 از برگزاری جشن بزرگ 
ویژه بانوان شــاغل در شهرداری منطقه به مناسبت والدت با 

سعادت حضرت زهرا)س( و روز زن خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 17،  معاون اجتماعی 
و فرهنگی منطقه 17  با اعالم این خبر گفت : به مناسبت میالد 
مبارک حضرت زهرا)س( و با همکاری اداره امور بانوان ، جشن 
بزرگ همراز یاس ویژه بانوان شاغل در شهرداری منطقه 17 در 
تاالر ونوس برگزار می شود .جواد سیفی بخشی افزود: این جشن 
که به منظور تکریم مقام زن و همچنین ترویج سبک زندگی آن 
بزرگوار در روز یکشنبه بیست و سوم فروردین ماه سال جاری و 
با حضور شهردار منطقه 17 در تاالر ونوس و از ساعت 12 ظهر 
الی 14 برگزار می شود، شامل برنامه های متنوعی برای بانوان 

خواهد بود .

وزیر راه و شهرســازي بــا بیان اینکه زمــان ارزیابي 
وضعیت مسکن محرومان فرا رسیده خواستار طراحي 
منظومه روستایي شد و گفت: صدور پروانه ساختماني 
توسط بخشــداري ها و دهیاري ها باید حذف و صدور 

آن را به دست دوائر عمراني سپرده شود. 
به گزارش پایگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، عباس 
آخوندي در مراسم سالروز تاسیس بنیاد مسکن انقالب 
اسالمي و افتتاح حساب شماره 100 به فرمان حضرت 
امام خمیني )ره( که صبح امروز شــنبه 22 فروردین 
برگزار شد افزود: سال هاست درباره مسکن محرومان و 
اقشار کم درآمد بحث مي شود اما اکنون زمان ارزیابي 
کلي فعالیت ها رسیده و اگر نیاز به اصالح مسیر وجود 

دارد هر چه زودتر باید این اصالح ها را انجام دهیم.
وزیر راه و شهرســازي با بیان این که رشد شهرنشیني 
زیاد شده و شتاب بیشــتري گرفته است، گفت: باید 
از نگاه تک روســتایي خارج شویم و شرایطي را ایجاد 
کنیــم تا کیفیت زندگي روســتایي با کیفیت زندگي 

شهري رقابت کند.
وي افــزود: این کیفیــت از اقتصــاد و مظاهر جدید 
زندگــي مثل مخابرات، انواع خدمات و راه و مســکن 
نشــات مي گیرد. در خارج از کشور افراد زیادي تمایل 
دارند در پیرامون زندگي کنند اما در ایران این تمایل 
کامال بر عکس اســت و همه مي خواهند براي سکونت 

به مرکز شهرها بیایند.
آخوندي با توجه به سخنان رئیس بنیاد مسکن انقالب 
اســالمي در این مراســم درباره حذف صــدور پروانه 
ساختمان ها توسط شهرداري ها و دهیاري ها به برخي 

نکات در این باره اشــاره کرد و گفت: سطوح دولت تا 
حد دهیاري پایین رفته است. زماني پایین ترین سطح 
بخش داري بود و بعد هم کدخدا، که سطوح دولتي به 

شمار نمي آید.
وي ادامــه داد: ایــن بخش ها نباید در صــدور پروانه 
ســاختماني دخالت داشته باشــند و اگر خودشان در 
صدور پروانه دخالت کنند کار به خوبي انجام نمي شود 
بنابراین باید تمهیداتي اندیشیده شود که صدور پروانه 
ساختماني توسط بخشــداري ها و دهیاري ها حذف و 
صدور آن را به دســت دوائرعمراني سپرده شود. الزم 
است در این زمینه سطوح پایین تر از بخشداري حذف 

شود چون در روستاها اغتشاش ایجاد خواهد شد. 
آخوندي به یک راه حل در این باره اشاره کرد و افزود: 
باید تصویب شــود که در خدمات فني و مهندســي 
روســتاها در مناطق مختلف، سازمان سیاسي وابسته 
به وزارت کشــور حضور یابد. این در حالي اســت که 
وزارت کشــور به سمت سرپرستي شهرداري ها رفته و 
40 سال اســت که این موضوع ادامه دارد و در مسیر 

اشتباهي قرار گرفته است.
وي ادامه داد: بعد از انقالب اســالمي دســتگاهي که 
مقابل تخلفات شــهرداري مي ایستد وزارت کشور بود 
اما ایــن وزارت خانه در کنار شــهرداري ها قرار دارد. 
البته نسبت به شهردار و وزیر خاصي موضع ندارم بلکه 

این یک دیدگاه و نظر کلي است.
وزیر راه و شهرســازي در بخش هایي از ســخنانش با 
تاکید بر اینکه حاشینه نشــیني و شهرنشیني توسط 
روســتاییان گسترش یافته اســت گفت: باید از نگاه 

تک روستایي خارج شده و به سمت طراحي منظومه 
روســتایي حرکت کنیم و باید به ایــن منظومه ها با 
نگاهي کلي بنگریم. هر چه مراکز شهرستان ها بزرگ 

مي شود مراکز روستایي نیز تخلیه مي شود.
وي ادامه داد: همزمان با تنظیم طرح جامع شــهري 
باید منظومه روســتاها هم مشــخص شــود که البته 

مفهوم آن طرح هادي نیست.

وي با بیان اینکه ما با عدم تعادل جمعیتي ســنگین 
شهري و روســتایي مواجه شده ایم اظهار کرد: امسال 
در تالشــیم با همکاري بیشــتر بنیاد مسکن انقالب 
اســالمي در برخي موارد این موضوع را مورد تجدید 
نظــر قرار دهیم چون با وجــود هزینه هاي زیادي که 
در روستاها انجام شــده اما قدر مطلق و حجم روستا 

نشیني به نسبت رو به کاهش است.

منظومه روستايي طراحي شود

معاون امورشهری و فضای ســبز شهرداری منطقه 20 
گفت: دوره های آموزشــی ترم بهــاره مرکز آموزش و 
مشــاوره گل و گیاه همره با ارائه مدرک فنی حرفه ای 

برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه 20، سعید 
شــیرازی با بیان این مطلب افزود: برای اولین بار  دوره 
های آموزشــی گیاهــان آپارتمانی، گیاهــان دارویی و 
پرورش قــارچ خوراکی مرکز آموزش و مشــاوره گل و 

گیاه منطقه 20 همراه بــا ارائه مدرک فنی و حرفه ای 
برگزار می شــود و عالقه مندان تا پایان فروردین مهلت 

ثبت نام دارند.
شیرازی با اشاره به اینکه تمامی دوره ها و مشاوره هایی 
که از ســوی این مرکز آموزشــی اجرا می شود رایگان 
است، افزود: پیوند، هرس، سبزی کاری، کاشت گل های 
فصلی، فضای سبز عمودی و درخت و درختچه از دیگر 
دوره های آموزشی است که در ترم بهاره ارائه شده است 

و شهروندان عالقه مند می توانند از آن بهره مند شوند.
وی مزرعــه گیاهان دارویی و ســبزی هــای خوراکی، 
گلخانه های مدرن و فضاهای آزمایشــگاهی مجهز را از 
امکانات مرکز آموزش و مشــاوره گل و گیاه شهرداری 
منطقه 20 برشــمرد و گفت: فراگیران عالوه بر آموزش 
های تئوری، بــه صورت عملیاتی نیز آموزش می بینند 
و در صــورت تمایل می توانند در مــزارع عملیاتی نیز 
مشغول کشت و کار شوند و از محصوالت تولیدی خود 

استفاده کنند.
معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه 20 ارائه 
مشاوره های تلفنی به شهروندان را از دیگر فعالیت های این 
مرکز عنوان کرد و افزود: شهروندان برای کسب اطالعات 
بیشــتر و یا استفاده از امکانات مرکز مشاوره و گل و گیاه 
شــهرداری منطقه 20 می توانند با شماره 33394939 
تماس بگیرند و یا به آدرس شهرری، بزرگراه شهید کریمی، 

بوستان فجر مراجعه کنند.

ارائه مدرک فنی حرفه ای به فراگیران گل و گیاه در منطقه 20

 استفاده از شیر مصرف مشترک برای وسایل گاز سوز، بسیار
 خطرناک و حادثه ساز است. توصیه های ایمنی را جدی بگیریم.

روابط عمومي شركت گاز آذربایجان شرقي  شرکت گاز 
استان آذربایجان شرقي 

 شرکت گاز 
استان آذربایجان شرقي 



11اجتماعی

استاندار تهران با بیان اینکه 
وظیفه  اجرایی  دستگاه های 
دارنــد 20 درصد در مصرف 
آب صرفه جویی کنند، گفت: 
میزان مصرف آب دستگاه های 
اجرایی ماه به ماه مقایســه 
خواهد شــد و هر دستگاهی 
که کوتاهــی کند، تذکر می 

گیرد. سید حســین هاشمی گفت: دستگاه های 
اجرایی استان در زمینه صرفه جویی باید جدی تر 
از مردم عمل کنند و صرفه جویی باید سرلوحه کار 

قرار گیرد.
وی تاکید کرد: هرهفته دستگاه های اجرایی را با 
هدف التزام به رعایت صرفه جویی رصد خواهیم 
کرد تا این موضوع باعث اتخاذ سیاست های سخت 
گیرانه نشود. میزان مصرف آب دستگاه های اجرایی 
ماه به ماه مقایسه خواهد شد و هر دستگاهی که 
کوتاهی کند، تذکر می گیرد. وی افزود: دســتگاه 

های اجرایی موظف هستند 
تــا 20 درصد در مصرف آب 
صرفه جویی کننــد و برای 
التزام به رعایت این مسئله، 
هرهفتــه رصد می شــوند. 
هاشــمی با تاکید بر صرفه 
جویــی 25 درصدی مصرف 
آب در سایر بخش های استان 
ادامه داد: باید این صرفه جویی مورد توجه جدی 
قرار گیرد تا بتوانیم سال جاری را با کمترین چالش 

پشت سر بگذاریم. 
وی تاکید کرد: مردم همچنان که ســال گذشته 
همکاری خوبی در زمینه مدیریت مصرف داشتند، 
امسال نیز مجدانه این موضوع را در برنامه های خود 
لحاظ کنند. وی افزود: هرگاه مردم کمک کرده اند 
کارها به خوبی انجام شــده اســت لذا در زمینه 
مدیریت مصرف کمک مردم اثرات خوبی خواهد 

داشت و این کمک امسال باید بیشتر باشد. 

رصدماهیانهمیزانمصرفآبدستگاهها

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و 
دارو، اظهارداشت: از شرکت های بین المللی 
در حوزه سالمت برای ســرمایه گذاری در 

کشورمان استقبال می کنیم.
دکتــر رســول دیناروند گفت: بــا توجه به 
اینکه زیرساخت های تولید دارو و تجهیزات 
پزشکی در کشورمان بسیار خوب است، بعد 
از رفع تحریم ها شــرکت هــای بزرگ بین 
المللی نیز در حوزه سالمت سرمایه گذاری 
خواهند کرد که تاثیر بسزایی خواهد داشت 
و وزارت بهداشت و ســازمان غذا و دارو نیز 
از سرمایه گذاران در حوزه سالمت استقبال 

خواهد کرد.
وی در مــورد تفاهمنامه لــوزان نیز اظهار 
داشــت: با توجه به تالش هــای وزیر امور 

خارجــه و تیم مذاکره کننده در صورتی که 
این بیانیه منجر به توافق شود قطعا رفتارهای 
بین المللی نسبت به کشورمان تغییر خواهد 

کرد.
دیناروند خاطر نشان کرد: با توجه به تحریم 
ها بحران دارویی در کشــور نداریم و تامین 
دارو در شــرایط تحریم نیز بــه خوبی و از 
طریق واسطه ها صورت می گیرد و نقدینگی 
سنگینی نیز داشته است که امیدواریم بعد از 
توافق هسته ای نیاز به نقدینگی کمتر شود.

رئیس ســازمان غــذا و دارو در پاســخ به 
سئوالی که آیا رفع تحریم ها بر قیمت دارو و 
تجهیزات پزشکی تاثیر خواهد داشت، گفت: 
قطعا رفع تحریم ها بــر قیمت های دارو  و 
تجهیزات پزشکی تاثیر مثبتی خواهد داشت.

استقبالوزارتبهداشتازسرمایهگذارانبینالمللیدر
حوزهسالمت پیش  دفترآمــوزش  مدیرکل 

دبســتانی وزارت آمــوزش و 
پرورش ضمــن اعالم اینکه در 
سال تحصیلی جاری تاکید ویژه 
ما بر توسعه مراکز پیش دبستانی 
در مناطق با ضریب محرومیت 
9 بود کــه محرومترین نقاط 
کشور محسوب می شوند عنوان 
کرد: امیدواریم در سال تحصیلی 

پیش رو سایر مناطق با ضریب محرومیت پایین تر را 
هم تحت حمایت قرار دهیم. رخساره فضلی درباره 
برنامه وزارت آموزش و پرورش برای توسعه مراکز 
پیش دبستانی در کشور اظهار کرد: در سال گذشته 
خوشبختانه تجربه موفقی داشتیم و از آنچه پیش 
بینی کرده بودیم، جلوتر حرکت کردیم. وی افزود: 
وقتی هم اندیشی ایجاد و بر اساس باورهای ملی و 
مذهبی خود حرکت می کنیم، مسیر هموار می شود. 
امیدواریم ســال تحصیلی آینده این کار را با نظام 

جدی تری پیگیری کنیم.
مدیرکل دفتر آموزش پیش 
و  آموزش  وزارت  دبســتانی 
پرورش ضمــن اعالم اینکه 
در ســال تحصیلــی جاری 
تاکید ویژه ما بر توسعه مراکز 
پیش دبســتانی در مناطق 
با ضریــب محرومیت 9 بود 
که محرومترین نقاط کشور 
محسوب می شوند عنوان کرد: اما در مابقی بخش ها، 
دولت نتوانست به عنوان حامی نقش پررنگی ایفا 
کند. فضلی افزود: امیدوارم این تعادل را ایجاد کنیم 
و کمــاکان به روال فعلی ادامه دهیم. تاکید ما این 
است که مراکز پیش دبستانی غیردولتی در مناطق 
شهری توسعه صددرصدی یابد و از آن سو از مناطق 
ضریب محرومیت 9 فراتر برویم و سایر مناطق با 
ضریب محرومیت پایین تر را هم تحت حمایت قرار 

دهیم.
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رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: جهاد و خدمت 
در کمیته امداد امام)ره( همچون جهاد در برابر دشمنان 
در دفاع مقدس و دارای درجات باالیی اســت. مهندس 
سید پرویز فتاح در مراسم پایانی سومین دوره مسابقات 
قرآن یــادواره پیامبر اعظــم)ص( ویژه دانــش آموزان 
مجتمع های شــبانه روزی کمیته امداد در مشهد مقدس 
تقــارن ایام میالد حضرت زهرا)س( و امام خمینی)ره( با 
برگزاری این جشــنواره قرآنی و حضور در مشهد مقدس 
را مبارک دانســت و با تاسی به ســوره انشراح و آیه »و 
رفعنا لک ذکرک« افزود: قرآن از افالک و از باالســت و 
کهنگی ندارد و در واقع بهار زندگی را برای انسانها فراهم 

نموده است.
وی گفــت: امام راحــل با رقم زدن انقــالب، پابرهنه ها 
را به میدان کشــاند تا بگوید جــان کالم انقالب ما اینها 
هستند لذا جهاد و کار در حوزه کمیته امداد با جهاد برابر 
دشمنان در دفاع مقدس هم راستا می باشد و اگر در این 

مسیر جانمان را هم فدا کنیم کم است.
فتاح با اشــاره به تنفیذ و انتصابــات جدید مقام معظم 
رهبــری در این نهاد مقدس ادامه داد: فعالیت های الهی 
که همراه با صداقت باشد برای پذیرش و قبول واقع شدن 

نیاز به تشریفات ندارد.
رئیس جدید کمیته امداد امام خمینی)ره( با اشــاره به 

آیه شریفه »و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما 
و اســیرا«، بیان کرد: امام علــی)ع( را همه دنیا با عنوان 
حامی ایتام و نان آور شبانه برای ایتام می شناسند و این 
یعنی ثبت الهی اعمال نیک؛ هرچه کارهای خدایی را به 
دور از هرگونه ریا و تبلیغ عمل کنیم، انجام امور و وظایف 

اعمال و اقدامات ما ثبت الهی می شود.
فتاح اظهار داشــت: در کارهای این نهاد ضمن تاسی از 
مکتب ائمه اطهار)ع( و امام عصر)عج( از فرمایشات مقام 
معظم رهبری، برای مدیریت دقیق بهره مند می شــویم. 
وی با بیان اینکه هدف نظام و انقالب و همچنین حضرت 
امام)ره( اعتالی معنوی جامعه و ملت بود، اظهار داشت: 

اصلی ترین ویژگی کمیته امداد امام)ره( خدمت رســانی 
به قشر محروم و نیازمند جامعه است .فتاح با بیان اینکه 
خدمــت در این نهــاد انقالبی موجب خیــر و موهب در 
زندگی می شــود، افزود: با تمــام وجود باید در این نهاد 
خدمت کرد چرا که این امر در نزد خدا پاداش ویژه دارد 
و در واقع در مســیر الهی حرکت کــرده ایم. وی با بیان 
اینکه همیشه شاهد ارتقای نهاد مقدس کمیته امداد امام 
خمینــی)ره( بوده ایم، اظهار کرد: بــرای ارتقای هر چه 
بیشــتر این نهاد مقدس تمام تالش را انجام می دهیم تا 
امداد در هر ســطحی که هست به باالتر ارتقاء یابد و در 

این راه کارهای اصالحی و بهینه را انجام خواهیم داد.

انجامکارهایاصالحیوبهینهدرکمیتهامداد

خبر

باحضوروزیربهداشت،
طرح»تحولدرسالمتدهان«از

امروزآغازمیشود
دبیر شورای ســالمت دهان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی از آغاز طرح تحول سالمت دهان در کشور خبر داد.دکتر 
سعید عسگری ضمن بیان این خبر گفت: برنامه ریزی هایی برای 
پیشگیری از بیماری های دهان و دندان در کشور در نظر گرفته 
شده اســت که قرار است از امسال اجرایی شود.وی گفت: این 
برنامه ها به دو صورت درون بخشی با امکانات و توانمندی های 
وزارت بهداشــت و نیز به صورت میان بخشی با مشارکت های 
بین بخشی و همکاری های وزارت آموزش و پرورش در مدارس 
ابتدایی سراسر کشــور اجرا خواهد شد.بنابر اعالم وب دا، دبیر 
شورای ســالمت دهان وزارت بهداشت، همکاری و همراهی 
بیمه های پایه و ســالمت در اجرای این برنامه ها را بسیار موثر 
عنوان کرد و افزود: در کنار این برنامه ها، به موضوع ارائه خدمات 

درمانی دندانپزشکی به مردم نیز توجه ویژه ای خواهد شد.
گفتنی اســت؛ مراسم اعالم آغاز طرح تحول سالمت دهان در 
کشور با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونین، 
مدیران و مشاورین این وزارتخانه، اعضای کمیسون بهداشت و 
درمان مجلس، روسا و اعضای هیات مدیره انجمن های علمی 
دندانپزشکی، اساتید و پیشکسوتان حوزه دندانپزشکی، روسای 
دانشگاه های علوم پزشکی و روسای دانشکده های دندانپزشکی 
سراسر کشور، مسئولین دفاتر سالمت دهان دانشگاه های علوم 
پزشکی، روسای سازمان های بیمه ای کشور و نیز مسئولین ارشد 
وزارتخانه هــای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش 
امروز صبح در ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی برگزار خواهد شد.

باکمردردچهکنیم؟
یک متخصص فیزیکال تراپی با اشــاره به اینکه ماساژ درمانی 
می تواند موجب کاهش درد بیماران مبتال به کمر درد شــود، 
اظهــار کرد: اغلب کمردرد ها همراه با اسپاســم، کوتاهی های 
عضالنی یا لیگمان های ناحیه کمر هستند به همین دلیل گرما 
و استفاده از کیسه های آب گرم می تواند موجب کاهش درد 
شود. دکتر سیامک بشردوست با اشاره به اینکه کیسه های آب 
سرد یا گرم برای درمان درد ها و بیماری های مختلف از جمله 
کمردرد استفاده می شــود، گفت: در میان روش های مختلف 
گرمایی استفاده از کیســه آب گرم مناسب ترین روش است. 
بنابراین استفاده از این روش به علت عمق نفوذ بیشتر به ناحیه 
آسیب دیده بهتر از گرمای تشک برقی  یا سایر گرماهای خشک 
اســت. وی با تاکید به اینکه اغلب کمردرد ها همراه با اسپاسم 
یا کوتاهی های عضالنی یا لیگمان های ناحیه هستند، تصریح 
کرد: گرما و اســتفاده از کیســه های آب گرم می تواند موجب 
بهبود بیماری فرد شــود. در برخی  از موارد مانند تصادفات یا 
ضربه های فیزیکی به بدن برای کم کردن التهاب در ناحیه باید 
از روش های سرما درمانی مانند کیسه یخ استفاده کرد، اما به 
طور کلی موارد استفاده از سرما در دردهای ناحیه کمر کمتر از 
روش های گرمایی است. این متخصص فیزیکال تراپی خاطرنشان 
کرد: تشخیص اینکه بیمار با توجه به شرایط بیماری برای کاهش 
درد یا التهاب از گرما یا سرما استفاده کند، بر عهده پزشک یا 

متخصص فیزیوتراپی است.
بشردوست با اشاره به اینکه استفاده از روش ماساژ درمانی نیز 
یکی از راه های درمان کمردرد است، بیان کرد: این روش به دو 
دســته تقسیم می شود که روش اول استفاده از ماساژ عمومی 
است که این روش می تواند تا حدودی موجب آرامش و کاهش 
درد بیماران شود. این متخصص فیزیکال تراپی در پایان یادآور 
شد: ممکن است برخی از افراد به دالیل خاص  ناشی  از شرایط 
درد یا فتق دیسک بین مهره ای امکان استفاده از ماساژ عمومی 
را نداشته باشند، اما اســتفاده از نوع دوم ماساژ درمانی بسیار 
تخصصی است که با درنظر گرفتن نوع مشکل بیمار و عضالت 

درگیر بر روی ناحیه کمر یا نواحی مجاور استفاده می شود.

چراییلزوماستفادهازروغنمایع
برایسرخکردن

چربی های موجود در رژیم غذایی تامین کننده مواد مورد نیاز 
برای عملکرد مناسب بدن هستند. چربی ها را می توان به عنوان 
غنی ترین منبع تولید انرژی در بدن نام برد؛ چرا که از سوخت 
هر گرم چربی در بدن حدود 9 کیلو کالری انرژی تولید می شود.
چربی موجود در مواد غذایی عالوه بر تامین اســیدهای چرب 
ضروری که بدن قادر به ساخت آنها نیست، پیش ساز یا حامل 
برخی از ویتامین هاســت. نشان داده شــده که برخی از انواع 
چربی ها برای سالمت قلب مفید هستند در حالیکه برخی دیگر 
ممکن است باعث افزایش خطر بیماری قلبی و عروقی شوند. 
ترکیبات غذایی حاوی انواع مختلفی از چربی ها هستند که از 
جمله آن می توان چربی های غیراشباع، چربی های اشباع، چربی 

ترانس و کلسترول را نام برد.
چربی های غیر اشباع: این گروه را می توان سالم ترین نوع چربی 
دانست. این چربی ها عمدتا از منابع گیاهی به دست می آیند و دو 
نوع اصلی آن عبارتند از چربی های غیراشباع با یک باند مضاعف 
که عمدتا در روغن های گیاهی وجود دارد؛ نظیر روغن زیتون، 
کانــوال، بادام زمینی، مغزدانه ها و آواکادو. نوع دیگر چربی های 
غیراشباع با دو یا بیش از دو باند مضاعف هستند که در غذاهای 

گیاهی و بعضی از انواع ماهی ها یافت می شود. 

معاون درمان ســازمان تامین اجتماعی گفت: در راستای ابالغ 
سیاست های کلی نظام سالمت و حمایت های دولت تدبیر و امید، 
اجرای طرح ارتقاء کیفیت هتلینگ مراکز درمانی سازمان تامین 
اجتماعی در سال جاری آغاز شد.دکترمحمد علی همتی افزود: 
طرح ارتقاء کیفیت هتلینگ مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی 
توانسته است در عرصه سالمت کشور تاثیرات بنیادین به همراه 

داشته باشد.
وی اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی به عنوان دومین تولید 
کننده درمان کشــور با دارا بودن 356 مرکز درمانی، شامل71 
بیمارســتان و285 مرکز ســرپایی، اقدامات اساسی در راستای 
اجرای بخشــی از طرح تحول نظام سالمت کشور طی سال 93 

انجام داده است.
همتی با بیان اینکه اجرای تعرفه کتاب ارزش نســبی خدمات 
سالمت و حضور پزشکان مقیم در مراکز درمانی ملکی از جمله 
اقدامات انجام شده در طرح تحول نظام سالمت بوده، گفت: این 
امر به ســهم خود تاثیر بسزایی در رضایتمندی پزشکان داشته 
و موجب ارتقاء کمی و کیفی خدمات درمانی به بیمه شــدگان 

سازمان شده است.
وی اظهار کرد: ســازمان تامین اجتماعی تا پایان آذر ماه سال 
گذشــته، با 9هزار و 18 تخت فعال، به 676 هزار و 363 بیمار 
بســتری، 380 هزار و 754 مورد عمل جراحی و 39 میلیون و 
185 هزار و 182 ویزیت سرپایی در مراکز درمانی ارائه خدمت 

کرده است.
همتی گفت: ارائه خدمات هتلینگ با کیفیت به خدمت گیرندگان، 
یکی از موضوعات مهم و کلیــدی در ارتقاء رضایتمندی مراکز 
درمانی است که درسیاست های تحول نظام سالمت کشور بدان 
پرداخته شده است.وی با بیان اینکه معاونت درمان سازمان تامین 
اجتماعی به منظور یکپارچه سازی و ارتقاء خدمات هتلینگ و 
استاندارد سازی آن بر اساس نیازهای بیمه شدگان، یکی از برنامه 
های عملیاتی سال 94 را به این طرح اختصاص داده است، افزود: 
اهداف این طرح در 7 محور ساختمان و تاسیسات، تجهیزات و 
امکانات، خدمات رفاهی، خدمات نظافت و بهداشت، امور اداری و 
گردش کار و تغذیه بیمار و منابع انسانی اختصاص می یابد و طی 

بازه زمانی دو ساله اجرا خواهد شد.

آغاز اجرای طرح ارتقاء کیفیت هتلینگ مراکز درمانی تامین اجتماعی در سال جاری

باركد 19276277آگهى تغييرات شركت طلوع اريستون با مسئوليت محدود به شماره 
ثبت 465025 و شناسه ملى 14004617608به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1393/11/25 تصميمات ذيل اتخاذ شد : بهرام ظهيرى پيراقوم 
به ك م 0050687875 با پرداخت مبلغ 10000000ريال به صندوق شركت در رديف 
به 10000000000ريال  از 9990000000ريال  گرفت سرمايه شركت  قرار  شركا 
افزايش يافت و ماده مربوطه اساسنامه شركت بشرح فوق اصالح گردد. اسامى شركا: 
عبدالرضا  سيد  و  داراى9980000000ريال   0152179917 م  ك  به  ظهيرى  جواد 
قهارى به ك م 4989528654 داراى10000000ريال و بهرام ظهيرى پيراقوم به ك 
م 0050687875 داراى10000000ريال و تعداد اعضاى هيئت مديره از 2 به 3 نفر 

افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد.
163524/م الف         اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

باركد 19274271 آگهى انحالل شركت همت گستر جوان با مسئوليت محدود به شماره 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى  ثبت 372679 و شناسه ملى 10320230130 
تاريخ  : شركت مذكور در  اتخاذ شد  العاده مورخ 1393/09/26 تصميمات ذيل  فوق 
فوق منحل اعالم گرديد و آقاى ياسر عرب نيا به ك م 4432374896 به سمت مدير 
تصفيه انتخاب گرديد. نشانى محل تصفيه تهران- حكيميه تهران پارس شهرك والفجر 

خانه گستر بلوك55 طبقه سوم غربى به كدپستى 1454965317 مى باشد. 
163525/م الف         اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

باركد 19269704 آگهى تغييرات موسسه عدالت گستران امين پارس به شماره ثبت 
34275 و شناسه ملى 14004217640به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1393/11/21 تصميمات ذيل اتخاذ شد : عبداله رحمانى نيا به ك 
از صندوق  خود  الشركه  كليه سهم  مبلغ 10000ريال  دريافت  با  م 4391280299 
موسسه از موسسه خارج گرديد سرمايه شركت از 1010000 ريال به 1000000ريال 
كاهش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مزبور اصالح گرديد اسامى شركا: احمد 
پورعباسى به ك م 1140133454 داراى990000ريال و اميرحسين پورعباسى به ك 

م 0013197185 داراى10000ريال 
163526/م الف         اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

به  محدود  مسئوليت  با  تاوريژ  ديزل  آراز  شركت  تغييرات  19139683آگهى  باركد 
مجمع  صورتجلسه  استناد  10320639984به  ملى  شناسه  و   412855 ثبت  شماره 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1393/11/13 تصميمات ذيل اتخاذ شد : حسن 
حميدى منفرد به ك م 1375898531 بسمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره و حوريه 
براى مدت  مديره  رئيس هيئت  نائب  به ك م 1373639474 بسمت  منفرد  حميدى 
نامحدود انتخاب شدند . امضاء كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، 
سفته و بروات و قراردادهاى عقوداسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاى مديرعامل به 

تنهايى همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 
163527/م الف         اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

باركد 19139161 آگهى تغييرات شركت آراز ديزل تاوريژ با مسئوليت محدود به شماره 
عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  10320639984به  ملى  شناسه  و   412855 ثبت 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1393/11/13 تصميمات ذيل اتخاذ شد : حميد حميدى 
منفرد با پرداخت مبلغى به صندوق شركت سهم الشركه خود را از مبلغ 1600000ريال 
 1373639474 م  ك  به  منفرد  حميدى  حوريه  داد.  افزايش  475000000ريال  به 
به  مبلغ400000ريال  از  را  خود  الشركه  سهم  شركت  صندوق  به  مبلغى  پرداخت  با 
5000000ريال افزايش داد. سكينه اكبرى رنجبر پيركوهى با پرداخت مبلغ5000000 
ريال به صندوق شركت در زمره شركا قرار گرفت. سام حميدى منفرد فرزندحسن به 
زمره  در  شركت  صندوق  به  ريال  مبلغ5000000  پرداخت  با   0250413817 م  ك 
پرداخت  با   5820115163 م  ك  به  منفرد  حميدى  زهرا  فاطمه  گرفت.  قرار  شركا 
گرفت. سروين حميدى  قرار  زمره شركا  در  به صندوق شركت  ريال  مبلغ5000000 
به صندوق شركت  ريال  مبلغ5000000  پرداخت  با  به ك م 1365945936  منفرد 
در زمره شركا قرار گرفت. سرمايه شركت از 2000000ريال به 500000000ريال 
حميد  شركا:  اسامى  گرديد.  اصالح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  يافت  افزايش 
 1373639474 م  ك  به  منفرد  حميدى  حوريه  475000000ريال.  منفرد  حميدى 
اكبرى رنجبر پيركوهى داراى مبلغ5000000 ريال و سام  5000000ريال و سكينه 
زهرا  فاطمه  و  ريال  مبلغ5000000  داراى   0250413817 م  ك  به  منفرد  حميدى 
حميدى منفرد به ك م 5820115163 داراى مبلغ5000000 ريال و سروين حميدى 
منفرد به ك م 1365945936 داراى مبلغ5000000 ريال و حسن حميدى منفرد به 
و  صادرات  شركت:  موضوع  فعاليت  داراى475000000ريال   1375898531 م  ك 
واردات خريد فروش انواع خودروهاى سبك و سنگين خدمات پس از فروش و تعميرات 
خودرو خريد و فروش صادرات و واردات كليه كاالهاى مجاز بازرگانى گشايش اعتبارات 
و ال سى نزد بانكها براى شركت اخذ و اعطاء نمايندگى شركتهاى معتبر داخلى وخارجى 
ايجاد شعب و نمايندگى در داخل و خارج از كشور در صورت نياز پس از اخذ مجوزهاى 
الزم نام شركت به «بازرگانى آراز ديزل تاوريژ» تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

بشرح فوق اصالح شد.
163528/م الف         اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

باركد 19274689آگهى تغييرات شركت زرين سام تجارت نيكا با مسئوليت محدود به 
مجمع  استناد صورتجلسه  به  ملى 14003433487  و شناسه  ثبت 437790  شماره 
: محل  اتخاذ شد  العاده مورخ 1393/11/26 تصميمات ذيل  بطور فوق  عمومى عادى 
شركت تهران خيابان بهشتى خ سرافراز نبش خيابان يكم برج موج طبقه ششم واحد27 
يافت در نتيجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق  انتقال  كدپستى158765315 

اصالح مى گردد.
163529/م الف         اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

در  مهر  پارميس  تچرا  محدود  مسئوليت  با  شركت  تاسيس  آگهى   19253886 باركد 
تاريخ 93/12/6 به شماره ثبت468946 در اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى 
كه  گرديده  تكميل  دفاتر  ذيل  امضا  و  ثبت   14004760877 ملى  شناسه  به  تهران 
كليه  شركت:  1-موضوع  گردد.  مى  آگهى  عموم  اطالع  جهت  زير  شرح  به  آن  خالصه 
و  كارى  نازك  سفتكارى  سقف  اسكلت  فونداسيون  اجراى  قبيل  از  ساختمان  عمليات 
مديريت كنترل پروژه در صورت نياز پس از اخذ مجوزهاى الزم  2-مدت شركت: از 
تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3-مركز اصلى شركت: تهران اوين خ سورى ك توتستان 
پ11 كدپستى 1997688351-4-سرمايه شركت: مبلغ 1000000ريال مى باشد . 
5-اولين مديران شركت: مهرداد عباسلو بسمت مديرعامل و عضو هيئت مديره به ك 
م 0074539515 داراى500000ريال و فاطمه بيگدلى بسمت رئيس هيئت مديره 
گرديدند.  انتخاب  نامحدود  مدت  براى  داراى500000ريال  م 0063680343  به ك 
6-دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك، سفته 
و بروات و قراردادهاى عقوداسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاى مديرعامل همراه با 

مهر شركت معتبر است. 7-اختيارات نماينده قانونى: طبق اساسنامه 
163530/ م الف     اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

باركد 19274794آگهى تغييرات شركت بهينه سازان بلورين با مسئوليت محدود به 
مجمع  استناد صورتجلسه  به  ملى 10102330466  و شناسه  ثبت 191078  شماره 
: داود  اتخاذ شد  العاده مورخ 1393/09/20 تصميمات ذيل  عمومى عادى بطور فوق 
م  ك  به  رجائى  على  و  مديره  هيئت  رئيس  بسمت   4322006388 م  ك  به  سلطانى 
انتخاب  سال   5 مدت  براى  مديرعامل  و  مديره  هيئت  عضو  بسمت   0055883818
و  قبيل چك، سفته  از  تعهدآور شركت  و  بهادار  اوراق  و  اسناد  كليه  امضاء  گرديدند. 
بروات و قراردادهاى عقوداسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاى مديرعامل و يك نفر 

از اعضاى هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 
163531/م الف         اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

شماره  به  خاص  سهامى  سازان  ساراب  شركت  تغييرات  آگهى   19273477 باركد 
ثبت 174162 و شناسه ملى 10102165666 به استناد صورتجلسه هيوت مديره 
مورخ 1393/09/24 تصميمات ذيل اتخاذ شد : اسامى شركا: محمود جعفرى سمنانى 
م  ك  به  كيوانداريان  على  و  مديره  هيئت  رئيس  بسمت   4590903865 م  ك  به 
1280872561 بسمت مديرعامل و احسان كالنترى به ك م 4591136655 بسمت 
نهاونديان به ك م 3051145831 و محسن خواجه  نائب رئيس هيئت مديره و رضا 
زاده به ك م 0050617941 بسمت اعضاء هيئت مديره انتخاب گرديدند. امضاء كليه 
قراردادهاى  و  بروات  و  قبيل چك، سفته  از  تعهدآور شركت  و  بهادار  اوراق  و  اسناد 
عقوداسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاى مشترك دو نفر از سه نفر (مديرعامل و 

رئيس هيئت مديره و نايب رئيس همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 
163532/م الف         اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

آگهي ابالغ اجراييه طبق ماده 18 آيين نامه اجرا ي مفاد اسناد رسمي  بدينوسيله به 
آقاي  منوچهر طالپور فرزند اسمعيل شماره شناسنامه 3715 صادره از تهران بنشانى 
تهران 17 شهريور جنوبى منصور شرقى پ 891 ابالغ ميشود كه  حجت اله قلى پور 
براي وصول مبلغ 116/000/000  ريال بابت چك شماره 143779-93/12/19 و 
108/000/000 ريال بابت چك شماره 143777-93/10/19 و 112/000/000 
تجارت  شعبه م خراسان   بانك  عهده  بابت چك شماره 93/11/19-143778   ريال 
عليه شما اجراييه صادر و  پرونده به كالسه هاى ط/ چك – 9303253 و 9303285 و 
9303286  در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ  93/12/25 و 93/12/27  
مامور ابالغ اداره پست  محل اقامت شما بشرح متن سند شناخته نشده و بستانكار هم 
اعالم نموده نمي تواند آدرسي از شما را جهت ابالغ واقعي معرفي نمايد لذا به تقاضاي 
از  اجرا  نامه  آيين  ماده 18  طبق  و  بستانكار  وارده شماره 94/1/17-14000271  
تاريخ انتشار اين آگهي كه روز ابالغ اجراييه محسوب است چنانچه ظرف ده روز نسبت 

به پرداخت بدهي خود اقدام ننماييد عمليات اجرايي مشمول حقوق دولتى خواهد شد 
–محمدي تهران   رسمي  اسناد  اجراي  چهارم  اداره  كفيل    10159/م الف  

  آگهى فقدان سند مالكيت   خانم مريم محمدى خانقاه فرزند رحيم اله  بشماره شناسنامه 
رسمى  سند  شدن  گم  اعالم  با  اصالتا   0066821444 كدملى  تهران  از  صادره   947
ملك وكالت نامه شماره 43136-93/7/20 دفتر اسناد رسمى شماره 581 حوزه ثبتى 
تهران با اعالم گم شدن سند مالكيت ملك مورد آگهى با تسليم استشهاديه گواهى امضا 
شده ذيل شماره 21209-93/11/11 توسط دفتر اسناد رسمى شماره 225 تهران طى 
درخواست وارده 64026-93/11/11 تقاضاى صدور المثنى سند مالكيت را نموده 
است كه مراتب در اجراى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت بشرح ذيل آگهى مى گردد :  
1-نام و نام خانوادگى مالك : سيد شهرام تقوى تكيه : ميزان مالكيت : يك سهم مشاع 
از 235 سهم ششدانگ   2-شماره پالك : 4139 فرعى از 88 اصلى واقع در بخش 11 
تهران   3-علت گم شدن : رفت و آمد   4-خالصه وضعيت مالكيت : سند مالكيت يك 
سهم مشاع از 235 سهم ششدانگ يك قطعه زمين بمساحت 37500 مترمربع پالك 
بخش  در  واقع  اصلى  پالك  و  مذكور  اصلى  پالك  از  مفروز  اصلى  از 88  فرعى   4139
11 تهران كه در صفحه 217 دفتر 259 تهرانپارس ثبت 50004 چاپى 0778265 
بنام آقاى سيد شهرام تقوى تكيه صادر شده است    لذا مراتب در اجراى ماده 120 
آيين نامه قانون ثبت فقط در يك نوبت در يك روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا 
چنانچه كسى ادعاى انجام معامله نسبت به ملك مذكور و يا وجود سند مالكيت را نزد خود 
داشته باشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خودرا بانضمام اصل 
سند مالكيت به اين اداره تسليم تا مورد رسيدگى قرار گيرد اصل سند مالكيت پس 
از مالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد و به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالكيت 
ترتيب اثر داده نخواهد شد در صورت عدم وصول واخواهى ظرف مهلت قانونى المثنى 

سند مالكيت پالك مرقوم صادر و به متقاضى تسليم خواهد گرديد
  10161/م الف                    رييس اداره ثبت اسناد و امالك تهرانپارس – عليرضا صالحى فشمى 

کشف490تنموادمخدروانهدام250آشپزخانه
درسال93

رییــس پلیس مبارزه با موادمخدر نیروی انتظامی جزییاتی از دســتاوردها و عملکرد 
مجموعه تحت امرش در ســال 93 و 20 روز ابتدایی امسال را تشریح کرد و از کشف 
490 تن موادمخدر، هالکت 96 قاچاقچی و شهادت 10 مامور پلیس در سال گذشته 

خبر داد.
ســردار علــی مویدی در نشســت خبری صبح دیــروز خود درباره آمــار عملکرد و 
دستاوردهای پلیس مبارزه با موادمخدر در سالی که گذشت، اظهار کرد: در سال 93 
مجموعا 490 تن انواع موادمخدر کشــف و ضبط شد که از این میان 390 تن مربوط 
به تریاک، 70 تن حشــیش، 10 تن هروئین، هشــت تن مروفین و 15 تن نیز سایر 
موادمخــدر بود. وی با بیان اینکه در این مدت 96 تن از ســوداگران مرگ که مجهز 
به ســالح بودند در درگیری با ماموران پلیس به شــهادت رسیدند، خاطرنشان کرد: 
همچنین 45 تن از ســوداگران مرگ در این درگیری ها مجروح شدند و متاسفانه 10 

تن از ماموران ما نیز در راه مبارزه با موادمخدر به فیض شهادت نائل آمدند.
رییس پلیس مبارزه با موادمخدر نیروی انتظامی عملکرد پلیس مبارزه با موادمخدر در 
سال 93 را دارای برتری های نسبی نسبت به سال های قبل عنوان کرد و گفت: در این 
سال در حوزه موادمخدر به بیش از 90 درصد از هدف گذاری هایی که از پیش تعیین 

کرده بودیم، رسیدیم و بیش از 1800 عملیات در سراسر کشور داشتیم.
مویدی با بیان اینکه شــمار دستگیرشــدگان نیز افزایش 30 درصدی داشته است، 
خاطرنشان کرد: جمع آوری معتادان، برخورد با قاچاقچیان خرد و کالن نیز به ترتیب 
87 و 18 درصد افزایش داشتیم؛ در مجموع تعداد پرونده ها نیز به بیش از 300 هزار 
مورد افزایش داشته است. همچنین 250 آشپزخانه در سراسر کشور منهدم شد. وی 
درخصوص استان های دارای بیشترین کشف موادمخدر نیز گفت: استان های کرمان، 
هرمزگان و اســتان سیســتان و بلوچســتان به ترتیب با 95، 64 و 46 تن بیشترین 
کشــفیات موادمخدر را به خود اختصاص داده اند همچنین فرماندهی مرزبانی نیز 63 

تن کشفیات داشته است.
رییس پلیس مبارزه با موادمخدر نیروی انتظامی در پاســخ به ســوال خبرنگار ایسنا 
درخصوص وضعیت رسیدگی به پرونده »حسین پنجک«، اظهار کرد: دستگیری فردی 
معروف به حسین پنجک و نیز فرد دیگر به نام »تمساح خلیج« از جمله دستاوردهای 
پلیس مبارزه با موادمخدر در ســال گذشــته بود که برابر اطالعات من احکام خوبی 
در این زمینه صادر شــده و ما منتظر اجرای این احکام هســتیم. مویدی درخصوص 
موادمخدر جدید نیز اظهار کرد: در حال حاضر نوع جدیدی از مواد را شــاهد نیستیم 
که جای نگرانی داشته باشد. وی درخصوص تعداد آشپزخانه های موجود در تهران نیز 
خاطرنشــان کرد: از 250 آشپزخانه سراسر کشور، بیش از 200 آشپزخانه در تهران و 
حومه آن وجود داشــت. رییس پلیس مبارزه با موادمخدر نیروی انتظامی در ادامه به 
تشــریح عملکرد مجموعه پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا در 20 روز ابتدایی سال 94 
اشــاره کرد و گفت: در این مدت 22 تن انواع موادمخدر کشف و ضبط شده است که 
مقایسه آن با مدت مشابه ســال قبل از افزایش 11 درصدی حکایت دارد. همچنین 
در یکی از عملیات های امســال، 2.5 تن موامخدر به شکل یک جا از سوداگران مرگ 
کشف و ضبط شد. مویدی درخصوص اولویت های پلیس در سال جدید نیز اظهار کرد: 
جمع آوری معتادان پرخطر، برخورد با شــبکه های قاچاق کالن، خرده فروشان و... از 
جمله اولویت های ما در سال جاری است که خوشبختانه تمهیداتی نیز برای نگهداری 
موقت این افراد از سوی ناجا شده است که منجر به افزایش ظرفیت نگهداری معتادان 
و توان عملیاتی پلیس خواهد شد. وی با بیان اینکه در سال جاری در محدوده شرق 
و جنوب شرق کشور تمرکز بیشتری خواهیم داشت، گفت: ان شاءاهلل با یاری خداوند و 

تالش ماموران، شاهد کاهش آمار موادمخدر در این محدوده نیز باشیم.
رییس پلیس مبارزه با موادمخدر نیروی انتظامی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری 
به نام ســال همدلی و همزبانی اظهار کرد: ان شــاءاهلل پلیس نیز با همدلی و همزبانی 

مردم بتواند عملکرد خود را ارتقا بخشد و به دستاوردهایی بیش از گذشته برسد.
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بهروز غریب پور از نامشخص بودن زمان 
اجرای »اپرای ســعدی« به دلیل برخی 
حاشــیه ها خبر داد. نمایش عروســکی 
»اپرای ســعدی« بــه کارگردانی بهروز 
غریب پور پــس از آنکه امــکان اجرا در 
جشنواره های تئاتر و موسیقی فجر را پیدا 
نکرد، قرار بود اول اردیبهشت ماه همزمان 
با روز بزرگداشــت سعدی در شیراز روی 
صحنه رود اما کارگردان این اثر می گوید 
فعال هیچ چیز مشخص نیست. غریب پور 
در این بــاره توضیح داد: اخیرا در اقدامی 
نادر، گروه هایی تهدیــد کرده اند که اگر 
قرار باشد »اپرای سعدی« در شیراز اجرا 
شــود مشــابه برخوردی را که با یکی از 
نمایندگان مجلس )علی مطهری( صورت 

گرفت با این گروه انجام می دهند.
او دلیــل چنین اقدامــی را حضور یک 
بانوی هنرمنــد به عنوان یکی از خواننده 
- بازیگران این اپرای عروســکی دانست 
و گفت: ســحر محمدی در نقش خواهر 

منصور بن حالج در این اثر حضور دارد، 
اما مسئله اینجاست که گویا عده ای تصور 
کرده اند، او قرار اســت به صورت زنده در 
این نمایش عروســکی بخواند. در حالی 
که معتقــدم کار هنرمندانی همچون او 
آواگری اســت که آن هم به صورت زنده 

اجرا نمی شــود، همانند اپراهای دیگرم، 
که  و »حافظ«  »مولــوی«  »عاشــورا«، 
قبال با حضور همین هنرمند در شــیراز 
اجرا شده بود. کارگردان »اپرای حافظ« 
و »مولوی« تأکید کــرد: خانم محمدی 
همانند دیگــر افرادی که بــه جای هر 

کــدام از عروســک های نمایــش بازی 
کرده اند، نقشــی را بر عهده داشته و ما 
از هیچ اصولی عــدول نکرده ایم. در این 
نوع نمایش عروسکی، دیالوگ نقش ها به 
شــکلی فاخر گفته می شود و لهو و لعبی 
در کار نیســت، به همین دلیل نمی دانم 
چطور عده ای به خودشان اجازه می دهند 

این گونه قضاوت کنند.
غریب پور با اشــاره به اینکه این اولین بار 
اســت چنین اتفاقــی رخ داده و پیش از 
این برای دیگر کارهایش مشــکلی پیش 
نیامده است، گفت: این گونه تهدیدها به 
معنی این اســت که عده ای می خواهند 
مملکــت را دچار حاشــیه  کنند. این در 
حالی اســت که ما به عنــوان یک گروه 
نمایشــی هنری قصد داریم یک نمایش 
عروســکی را درباره سعدی و آن هم در 

شهر شیراز اجرا کنیم.
سرپرست گروه نمایشــی »آران« اضافه 
کرد: فعال منتظر هســتیم تا مجوز الزم 

بــرای اجــرای نمایش از ســوی وزارت 
ارشاد صادر شود، هر چند آن ها پیش از 
این به من گفتــه بودند، صدای هنرمند 
یادشــده را یا حذف کنیم یا فرد دیگری 
را جایگزین کنیم، اما این نوع برخورد با 
یک هنرمند صحیح نیســت و من چنین 

کاری را انجام نمی دهم.
غریب پــور با بیــان اینکــه خانواده های 
اعضــای گروهش با توجــه به بحث های 
پیــش آمده ابراز نگرانــی کرده اند، بیان 
کرد: تــا زمانی که این نــوع تهدیدها از 
طریق سایت های مجازی و غیره کنترل 
نشــود و مقامات برخــورد نکنند، گروه 
اپرای عروسکی سعدی به شیراز نمی رود، 
چرا که مســوولیت تأمین امنیت جانی 
حدود 40 نفر بر عهده من است و از آنجا 
که می خواهم یک کار هنری انجام دهم 
نــه اینکه به میدان جنــگ بروم، منتظر 
فراهم شــدن شرایط مناســب برای کار 

می مانم.

در شیراز اجرای اپرای عروسکی سعدی در هاله ای از ابهام

سیامک آقایی - آهنگساز و نوازنده  برجسته  سنتور - پس از شش سال،  17 اردیبهشت ماه امسال در تاالر وحدت تهران روی 
صحنه می رود. او این کنسرت دونوازی را با نام »باز عشق« با همراهی »کامران منتظری« - نوازنده  تمبک - اجرا خواهد کرد. 
»باز عشق« عنوان مجموعه کنسرت های اخیر سیامک آقایی است که پیش از این در شهرهای مختلف ایران از جمله تبریز، 
همدان، یزد، مشهد، رشت، سمنان، خرم آباد، تربت حیدریه، بندرعباس و ... اجرا شده و استقبال مخاطبان از آن در نوع خود 

کم سابقه بوده است.
به گفته  روابط  عمومی این اجرا، بلیت فروشی این کنسرت آخر هفته  گذشته و پیش از آغاز فعالیت تبلیغاتی و رسانه ای آغاز 
شد، اما در مدت کمتر از سه روز بیش از 70 درصد بلیت های این کنسرت فروش رفته است. تور »باز عشق« بر مبنای آثار 
جدیدی از این نوازنده و آهنگساز است که برای دو نوازی سنتور و تمبک ساخته شده است. آقایی پیش از این درباره  این 
تور موسیقایی گفته بود: عنوان »باز عشق« برگرفته از یکی از شاه بیت های حضرت موالناست: »باز فرو ریخت عشق از در و 
دیوار من« که اشاره ای مستقیم به چرایی این اجرا است. هدف غایی ما از اجرای این کنسرت  در شهرستان ها تأکید بر نقش 
»صور گوناگون عشق« به عنوان انگیزه و نیروی محرکه  آغازین این حرکت در شرایط کنونی است. سیامک آقایی پس از 
سال ها فعالیت بین المللی چه به شکل مستقل و چه با همراهی گروه های مشهوری مانند »جاده ابریشم«، »اطلس آنسامبل«، 
»البیرنت« و ... در سال 1386 آلبوم تصویری »زبعد ما« را با گروه سنتورنوازان منتشر کرد که مورد توجه و تحسین بسیاری 
از عالقه مندان موسیقی قرار گرفت. در سالی که موسیقی ایران پرویز مشکاتیان را از دست داد، سیامک آقایی در ادای دینی 

موزیکال به معلم دیرینش، کنسرت »یاد باد« را به خوانندگی ساالر عقیلی برگزار کرد. 

کمال تبریزی دربــاره  آخرین 
وضعیت ســریال »ســرزمین 
کهــن« کــه پــس از پخش 
قســمت های ابتدایی به دلیل 
شد،  متوقف  اعتراضات  پاره ای 
اظهار کرد: تمام اصالحات قبلی 
کنار می رود و اصالحات جدید را 
آغاز می کنیم که بسیار کمتر از 

قبل خواهد بود.
ایــن کارگردان گفــت: طبق صحبتی کــه با آقای 
پورمحمدی )معاون ســیما( داشــتیم، قرار اســت 
پخش  سریال تاریخی »سرزمین کهن« از پاییز آغاز 
شــود. وی تاکید کرد: اصالحــات قبلی، خود دالیل 
مشکالت به وجود آمده شد و حذف برخی صحنه ها 
ســوءتفاهماتی را پیش آورد و برگشتن آن صحنه ها 

بســیاری از چیزها را روشن 
خواهد کرد.

کمال تبریزی که سریال »ابله« 
را در شبکه نمایش خانگی در 
همچنین  دارد،  پخــش  حال 
معتقد است: برخالف کارهای 
شبکه نمایش خانگی که شروع 
طوفانی دارنــد، »ابله« آرام آرام 
مخاطبانش بیشــتر می شود و 

مخاطب با لحن و حرف سریال آشنا می شود.
این کارگردان از پایان فاز اول این مجموعه خبر داد و گفت: 
تصویربرداری فاز اول تمام شده و قسمت های باقیمانده در 
حال آماده سازی هستند. ادامه کار بستگی به بازخورد نهایی 

دارد تا اگر شد فاز دوم را ادامه دهیم.

در حالی که آخرین اثر نوشتاری مسعود کیمیایی هفته آینده رونمایی می شود، این کارگردان از آغاز پیش تولید فیلم 
جدیدش در آخر اردیبهشت ماه خبر داد. مسعود کیمیایی درباره فیلم جدیدش با عنوان موقت »تنفس« گفت: این روزها 

همچنان مشغول نوشتن فیلمنامه هستم و امیدوارم شرایط تولید تا آخر اردیبهشت ماه فراهم شود.
وی پیش تر، موضوع فیلم را یک تسویه حساب با ماجرای مافیای اعتیاد که به گفته ی خودش؛ متاسفانه امروز به یک 
مساله سیاسی تبدیل شده است دانسته و گفته بود: فیلم با محوریت یک خانواده است که چراغش خاموش شده و باید 

روشن شود.
کیمیایی که پیش از این از فریماه فرجامی به عنوان یکی از گزینه های اصلی بازی در این فیلم خبر داده بود، گفت: به 
زودی به سراغ این بازیگر خواهم رفت و امیدوارم شرایط حضورش در این فیلم فراهم شود. این کارگردان همچنین قرار 
است تهیه اولین ساخته سینمایی پوالد کیمیایی که آن هم به زودی کلید می خورد را نیز عهده دار باشد. کیمیایی در بخش 
دیگری از گفت وگویش درباره رمان جدیدی که قرار است از هفته آینده رونمایی شود، گفت: »سرودهای مخالف، ارکستر 
بزرگ ندارند« سه جلد است که پنج سال نوشتن آن به طول انجامید و زبانش با زبان »جسدهای شیشه ای« متفاوت است. 
وی ادبیات را بسیار مهم برشمرد و ادامه داد: نمی توان سربه سر ادبیات گذاشت و این حوزه برای امتحان کردن نیست، 
مثل موسیقی که با آن نمی توان شوخی کرد. در واقع ادبیات برای اینکه نادانسته ها را رنگ آمیزی کند، نیست. کیمیایی 

خاطرنشان کرد: در این رمان آدم هایی که در ادبیات هستند در جریان درگیری با پیرامون، ترسیم و شناخته می شوند. 

اکبر زنجانپور بازیگر و کارگردان با سابقه تئاتر در سال 
جاری برنامه ای برای کارگردانی و اجرای نمایش ندارد و 
دلیل این وضعیت را روند گیشه ای شدن آثار نمایشی و 
اجرای تئاتر صرفا برای فروش گیشه ذکر کرد. کارگردان 
نمایش های »دشمن مردم« و »گوریل پشمالو« درباره 
فعالیت های خود در سال ۹4 و کارگردانی اثری نمایشی 
در ســال جاری گفت: برنامه ای بــرای کارگردانی تئاتر 
در ســالجاری ندارم زیرا وقتی تئاتر به سمت خصوصی 
شــدن می رود، سرگرمی جای تفکر را می گیرد. این در 
حالی  است که تئاتر جای تفکر و اندیشیدن است. من 
نمی توانم تئاتر سرگرم کننده اجرا کنم. زنجانپور یادآور 
شد: باید ادارات و ســازمان های دولتی از تئاتر حمایت 
کنند و این حمایت در سراسر جهان از تئاتر وجود دارد 
زیرا تئاتر سرگرمی که از طریق فروش گیشه هزینه های 

خــود را تأمین می کند از تئاتر متفکر متفاوت اســت. 
این بازیگر و کارگردان شناخته شده تئاتر معتقد است 
تئاتر تفکربرانگیز شــاید تماشاگر کمی داشته باشد اما 
تأثیرگذاری روانی و تفکری آن مهم و مالک است. وی 
متذکر شد: اینکه در اجرای تئاتر صرفا به دنبال تماشاگر 
باشیم، روند درستی نیست زیرا معیار ارزشگذاری بر روی 
تئاتر به میزان مخاطب و تماشــاگر آن نیست. داشتن 
مخاطــب برای یک اثر تئاتری خوب اســت اما قصد از 
اجرای تئاتر نباید تنها فروش گیشه باشد. زنجانپور که 
آخرین بار و در سال ۹۲ نمایش »باغ آلبالو« را در سالن 
اصلی مجموعه تئاتر شــهر روی صحنه برد، تأکید کرد: 
کار من اجرای تئاتر صرفا برای فروش گیشــه نیســت 
و تنهــا می توانــم تئاتری را اجرا کنم کــه اهل تفکر و 

اندیشیدن باشد.

کار من اجرای تئاتر برای فروش گیشه نیستاظهارات مسعود کیمیایی درباره ی ُرمان و فیلمش

»سنتور« پرطرفدارترین ساز جشنواره  موسیقی جوانپخش کنند                    ه بین الملل آثار سینمایی: بازار فیلم فجر د                    ر سال های اخیر بی راهه رفت
هومان اسعدی از پیوستن محمدرضا درویشی به بخش موسیقی نواحی جشنواره  
جوان خبر داد و توضیحاتی درباره  نهمین دوره  این جشنواره ارائه داد. در فراخوان 
نهمین جشنواره  موسیقی جوان اعالم شد که موسیقی نواحی نیز از این پس 
به این جشنواره خواهد پیوست و جوانان فعال در این عرصه با یکدیگر رقابت 

خواهند کرد.
دبیر جشنواره در این باره توضیح داد: بخش موسیقی نواحی در دوره های نخست 
جشــنواره  موسیقی جوان در جشنواره حضور داشت، اما چند سال بعد حذف 
شد. به هر حال موسیقی نواحی برای خود جشنواره  مستقلی داشت و به دلیل 
گستردگی شاید فکر می کردیم، اگر این جشنواره مستقل برگزار شود، بهتر است.

او ادامه داد: آقای مرادخانی ســال گذشته به ما پیشنهاد داد که بهتر است، در 
دور بعد جشنواره  موسیقی جوان، موسیقی نواحی نیز گنجانده شود و ما پس از 
بررسی متوجه شدیم که این امکان وجود دارد؛ فقط باعث می شود که جشنواره 

کمی طوالنی تر شود.
اسعدی با اعالم اینکه محمدرضا درویشی در بخش موسیقی نواحی با جشنواره  
جوان همکاری خواهد کرد، افزود: در فراخوانی که برای جشنواره منتشر کردیم، 
هم آوازهای موسیقی نواحی و هم 16 ساز را در نظر گرفتیم. البته باید ببینیم که 

تعداد شرکت کنندگان به حد نصاب می رسد یا خیر؟
دبیر این جشنواره در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا در بخش موسیقی 
نواحی فقط به انتشار فراخوان اکتفا شده است ، اظهار کرد: عالوه بر سایت انجمن 
موسیقی و سایت جشنواره تعدادی از خبرگزاری ها هم فراخوان را منتشر کردند. 
البته باید بگویم در این دو سه سال اخیر خبرگزاری ها توجه زیادی به جشنواره  
جوان نداشته اند، اما ما سعی می کنیم به اداره  ارشاد استان ها نیز اطالع رسانی 
کنیم تا همه از این رویداد خبردار شوند. اسعدی در پاسخ به این پرسش که کدام 
ساز طی این دوره ها بیشترین شرکت کننده و کدام ساز کمترین شرکت کننده را 

داشته است، بیان کرد: دوره  هفتم، فقط ویژه  موسیقی ایرانی بود. در دوره  هشتم 
موســیقی کالسیک نیز اضافه شد و اکنون برای دوره  نهم موسیقی نواحی در 
نظر گرفته شده است. باید بگویم در زمینه  موسیقی ایرانی ساز سنتور بیشترین 
شرکت کننده را داشته است و تار و سه تار در رتبه های بعد قرار داشتند؛ اما نی،  
عود  و آواز کمترین شرکت کننده را به خود اختصاص داده اند. وی افزود: در زمینه  
موسیقی کالسیک پیانو،  گیتار  و ویلن بیشترین شرکت کننده و سازهایی مانند 
ابوا،  کالرینت  و ... کمترین شرکت کننده را داشته اند. اسعدی درباره  تفاوت های 
این دوره از جشنواره با دوره های قبل گفت: در دو بخش موسیقی کالسیک و 
موسیقی ایرانی بخش هایی به جشنواره اضافه شده است. مثال پیش از این ساز 
تمبک در جشنواره حضور نداشت، اما امسال تمبک اضافه شده است و دف و 
دایره نیز در بخش موسیقی نواحی شرکت می کنند. در بخش ساز های کالسیک 

نیز تعدادی از سازهای بادی به جشنواره اضافه شده اند.

کنسرت سیامک آقایی پس از شش سال در تهراناصالحات »سرزمین کهن« کم شد

سايتروزنامه:
سالمت

آمار رسمی فروش سینماها در سال ۹۳ 
اعالم شد

موسسه ســینما شهر آمار رســمی فروش فیلم های سینمایی 
در سال ۹3 را منتشــر کرد. براساس اعالم موسسه سینما شهر 
درباره آمار فروش ســینماها در ســال ۹3،فروش مکانیزه فیلم 
های سینمایی )از طریق سامانه بلیت( ۵036۲7100000 ریال 
و فروش غیرمکانیزه 7۵۵44066000 ریال بوده است. مجموع 
فروش فیلم های سینمایی در سال ۹3 در تهران و شهرستان ها 
نیز ۵7۹171166000 ریال بوده است. این رقم از اول فروردین 

تا ۲۹ اسفند ۹3 محاسبه و اعالم شده است.

مشغول ساخت قسمت ۲۷ »دردسرهای 
عظیم« هستیم

برزو نیک نژاد معتقد است به جای خبر آغاز ساخت »دردسرهای 
عظیــم۲«، می تــوان این را گفت کــه آنهــا در حقیقت ادامه 
»دردســرهای عظیم« و قسمت ۲7 به بعد آن را می سازند. برزو 
نیک نژاد فیلمنامه نویس و کارگردان ســینما و تلویزیون درباره 
سرنوشــت سری دوم »دردســرهای عظیم« اظهار کرد: پس از 
ساخت و پخش »دردسرهای عظیم« که خوشبختانه با استقبال 
مردم روبرو شد، از روز گذشته جمعه ۲1 فروردین ساخت ادامه 
این مجموعه از قسمت ۲7 را آغاز کرده ایم. وی افزود: اصال این 
موضوع که یک ســال از پخش ســریال گذشته مطرح نیست و 
خود من که فکر می کنم بعد از قسمت ۲6 »دردسرهای عظیم« 
که بچه ای وارد ماشــین لطیف شــد، به ادامه قصه می پردازیم 
و حاال همین کودک بخشــی از قصه مــا را جلو می برد. بعد به 
ازدواجی می رســیم که قرار اســت ســر بگیرد یا سر نگیرد. در 
صورتی که ســر گرفت هم به مشکالتی می پردازیم که این زوج 

درگیر آن خواهند بود.
این کارگردان یادآور شد: با وجود مشکالتی که برای شخصیت ها 
در قصــه رخ می دهد تالش می کنیم فضای شــاد و مفرح آن را 
حفظ کنیم و مثل ســری اول بگوییم هر اتفاقی ممکن است در 

زندگی ما بیفتد اما با امید می توانیم تمام آن ها را حل کنیم.
نیک نژاد ادامه داد: امیدواریم شــرمنده مردم نشویم و کاری در 
خور شــأن مخاطب تولید کنیم. لوکیشــن اصلی کار ما نیز در 
سوهانک است. در قصه اینطور بیان می شود که مهندس فرحان 
موفق به گرفتن مجوز شــده و برای ساخت و ساز آن خانه اقدام 
می کند. در فاصله ساخت آن خانه نیز، منزل جدیدی برای منیر 

خانم صاحبخانه و دیگران می گیرد تا آنجا زندگی کنند.

نمایش فیلم ماهی و گربه در دانشگاه 
یوسی ال ای امریکا

فیلم ماهی و گربه به کارگردانی شــهرام مکری و تهیه کنندگی 
ســپهر ســیفی ۲6 آوریل در دانشگاه یوســی ال ای آمریکا به 
نمایش گذاشته می شــود. فیلم تور آمریکایی ماهی و گربه که 
از واشنگتن آغاز شده و به مدت یک ماه در شهرهای هیوستن، 
بوســتون و شــیکاگو ادامه پیدا کرده بود با نمایش در دانشگاه 
یوســی ال ای به اتمام می رســد. در پایان ایــن دوره نمایش، 
نشان فیلمســاز برگزیده ســال از طرف زنجیره موزه های هنر 
زیبا این ایالت ها به شهرام مکری اهدا شد. براساس این گزارش 
در طول یک ماه نمایش فیلم در آمریکا، نشــریات واشــینگتون 
پست، نیویورک تایمز، شــیکاگو ریدر و شیکاگوتایمز با نوشتن 
مطالبی درباره فیلم وگفت وگو با شهرام مکری به انعکاس اخبار 
این نمایش ها پرداختند. شــهرام مکری که در طول این تور در 
جلســات گفت وگو با تماشاگران حضور داشت استقبال از فیلم 
را بســیار خوب و فضای موزه های هنر را برای اکران این فیلم، 
بســیار هوشــمندانه توصیف کرد. این تور در حالی برگزار شد 
که اولیــن نمایش ماهی وگربه در آمریکا حدود یکســال پیش 
ودر فســتیوال فیلم نیویورک اتفاق افتاده بود و پس از آن موزه 
معروف موما در شــهر نیویورک میزبان آن بود. پیش از نمایش 
در یو ســی ال ای، ماهی و گربه در پنجمین دوره جشنواره بِی 
جینگ چین هم به اکران درمی آید. این فســتیوال از 17 تا ۲0 
آوریــل )۲8 تا 31 فروردین( در ایالــت بِی جینگ چین برگزار 

می شود.

یک عروسک جدید در »کاله قرمزی«
»کاله قرمزی ۹4« شــامگاه جمعه )۲1 فروردین ماه( در حالی 
از مخاطبانــش خداحافظی کرد که یک شــخصیت عروســکی 
جدید را مهمان خود کرده بود. »قوچی« جدیدترین عروســک 
»کاله قرمزی ۹4« بود که در مراســم خداحافظی کاله قرمزی 
و دوســتانش از مخاطبان، در کنار سایر عروسک ها دیده شد و 
گفته شــده اســت که این کاراکتر جدید در قسمت های بعدی 

»کاله قرمزی« حضور دارد.
کاله قرمزی که هر ســال در ایام نوروز شــخصیت های جدیدی  
را بــه مجموعه اش اضافه می کند، امســال با همان کاراکترهای 
سال گذشــته به تلویزیون آمد اما شــامگاه گذشته همزمان با 
والدت حضرت زهــرا)س( و روز مادر یک شــخصیت جدید با 
عنوان »قوچی« به این مجموعه اضافه شــد. »قوچی« در دیگر 
اعیاد در طول ســال در کنار ســایر عروسک های مجموعه کاله 

قرمزی دیده خواهد شد.
کاله قرمزی ، پسرخاله ، جیگر ، دیبی ، ببعی،  گابی ، دختر همساده ، 
فامیل دور ، بچه فامیل دور ، ببخشید عزیزم  و ... از شخصیت های 

امسال »کاله قرمزی« در نوروز ۹4 بودند.
امســال همچنین قرار است فیلم ســینمایی »کاله قرمزی 4« 
ساخته شــود و اکنون این فیلم در مرحله پیش تولید قرار دارد 
که اگر شــرای مهیا باشد، حتما توسط ایرج طهماسب و تیمش 

ساخته خواهد شد.
قســمت های باقــی مانــده از »کاله قرمــزی ۹4« در اعیاد و 
مناســبت هایی چون والدت حضرت علــی )ع( )روز پدر (، نیمه 
شعبان ، مبعث رسول اکرم )ص(، ۲۲ بهمن ، روز جهانی کودک  و 

سایر مناسبت ها از شبکه دو سیما پخش می شود.

خوشنوسی ایران در توکیو
نمایشگاه خوشنویســی ایران در موزه شرق باستان توکیو)ژاپن 
( برپا شد. این نمایشــگاه در قالب آشنایی با خوشنویسی ایران 
به گونه ها ی مختلف خط زبان فارســی دردوران اسالمی چون 

نستعلیق ، شکسته ، کوفی می پردازد.
داریوش اکبر زاده عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و 
گردشگری گفت: معموال همه ساله نمایشگاهی از هنر یا مرتبط 

با فرهنگ ایرانی در این موزه برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 
،وی افزود: انواع خطوط روی ســفال های دوران اسالمی شامل 
نام ها و اشــعار خاص از موضوعات این نمایشــگاه اســت. این 
نمایشگاه که با اســتقبال خوبی از سوی مردم ژاپن همراه شده 

است تا ۲7اردیبهشت ماه ادامه دارد.

مدیر هنری ارکســتر سمفونیک تهران برنامه های این 
ارکستر را برای شــش ماه آینده تشریح کرد و درباره  
برخی حاشیه ها توضیح هایی داد. علی رهبری با بیان 
این که من شخصا با عوام فریبی و هالیوودبازی مخالفم، 
اظهــار کرد: در حال حاضر همه چیز مثبت اســت و 
شــرایط ارکستر هم خوب اســت، برنامه های ارکستر 
تا شــش ماه آینده تدوین و منتشر شده اند. امروز هم 
همه بچه ها با نادر مرتضی پور که دستیار من است کار 

کردند و ارکستر صدای خوبی داشت.
او ادامه داد: من با مشــکالتی که داخل ارکستر وجود 
دارد هیچ کاری نمی کنم و واکنشی هم نشان نخواهم 
داد؛ اما متوجه شدم که اینجا یکسری فرمانده هستند 
و اهــل پارتی بــازی و مافیابازی هســتند، از بس که 
موزیسین، لوس است.وی افزود: 17 سال از عمر من در 
پایین شهر همین مملکت گذشت. در همین 17 سال 
چیزهایــی دیده ام که در همه عمــرم به دردم خورده 
است. ارکستر را تا شــش ماه آینده به تنهایی رهبری 
خواهم کرد، اما پس از آن نمی توانم، زیرا فعالیت های 
بین المللی دارم. حتی آقای مرادخانی به من گفت که 

فعالیت های بین المللی من برای ایران مهم است.
رهبری توضیح داد: ارکســتر حدود هشت بار در سال 
توســط من رهبری می شود و حدود 18 رهبر مهمان 

داریــم که با ارکســتر همکاری می کننــد. ما از تمام 
رهبران ایرانی بدون هیچ اســتثنایی دعوت کردیم که 
به ارکستر سمفونیک بپیوندند و به صورت کتبی زمان 

خالی خود را به ما اعالم کنند.
این هنرمند با بیان این که از تعداد زیادی سولیســت 

مطرح برای همراهی با ارکســتر ســمفونیک دعوت 
کرده ام، گفت: آقای الکســاندر رودین یک سولیست 
عالی برای ویلنســل اســت. او نخبه است و می توانم 
بگویم در دنیا هیچ کســی مثل او نیســت. او قبول 
کرده است که به ایران بیاید و دو شب رسیتال همراه 

دو شب کنسرت در ایران داشته باشد. رضا ناژفر نیز 
که یکی از بهترین فلوتیست های ایران است ، به امید 
خدا فلوت اول ارکستر را خواهد نواخت. او از مهرماه 
در ارکســتر ما می نشیند و ســاز می زند. به هر حال 
فلوت اول ارکستر خیلی مهم است. رهبری همچنین 
اظهار کرد: نوین افروز نیز که یکی از سولیســت های 
قدیمی است به تهران می آید. روند ما به گونه ای است 
که هر سولیســت دو شب رسیتال و دو شب کنسرت 

در تهران خواهد داشت.
در نشســتی خبــری کــه صبــح روز شــنبه، ۲۲ 
فروردین ماه در تاالر وحدت برگزار شــد، مدیر هنری 
ارکستر سمفونیک تهران در پاسخ به اظهارات مبنی 
بر این که »علی رهبری به نوازندگان توهین می کند « 
به خبرنگاران گفت: اگر درباره  شــخص گوینده زیاد 
صحبت کنم، کار به مســائل قضایی کشیده می شود. 
البته این اتفاق خیلی معمولی اســت، اما او نگفته که 
چندبار ســر تمرین خوابش برده، چــون خمار بوده 
است. او نگفته که سر تمرین در حال چرت زدن بود، 
یک باره بیدار شد و گفت آقای رهبری ما خیلی شما 
را دوســت داریم. همچنین او اصال نگفته که چگونه 
با او برخورد شده اســت، بلکه گفته که توهین شده 

است.


