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وزیر بهداشت با اشاره به آگاه سازی مردم نسبت به بیماری ایدز گفت: اگر 
خدمات وزارت بهداشت در ۳۰ سال گذشته نبود شرایط کشور ما از بسیاری از 
کشورهای آفریقایی در مواجهه با بیماری ایدز بدتر بود. در طرح تحول سالمت 

2بیش از ۱۰ میلیون نفر حاشیه نشین را تحت پوشش قرار دادیم... 

 تنها راه مقابله با ایدز
 آگاه سازی مردم است

سمتش  از  مسابقات  از  بعد  که  کبدی  فدراسیون  فنی  سرپرست 
برکنار شد، می گوید که دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی 
مرد تایلندی کرد و او را به داخل زمین برد.زهرا رحیم نژاد در در 

واکنش به بر کنار شدنش از سمت سرپرست فنی تیم های...

وزیــر آموزش و پــرورش از اعالم جزئیات و زمــان برگزاری آزمون 
اســتخدامی آموزش و پرورش در اوایل هفته آینده خبر داد. ســید 
محمد بطحایی در حاشیه مراسم تجلیل از خادمین نماز که در سالن 

اجتماعات وزارت آموزش و پرورش برگزار شد... 2

 افشای پشت پرده ماجرای 
مربی تایلندی در کبدی آسیا

جزئیات »آزمون استخدامی« 
طی هفته آتی

3

یادداشت

 افق روشن در جذب منابع 
مالي شرکت هاي دانش بنيان

نگاه روز

2

خودروهای برقی و لزوم 
تحول ضوابط گمرکی 

 ۴۰ درصد نفت ایران
 به اروپا رفت

افزایش قیمت ها در بازارهاي کاالیي جهاني 
به ویژه محصوالت پاالیشي، پتروشیمي و 
فلزات اساسي، رشــد آرام نرخ ارز در بازار 
بانک  داخلي و سیاست هاي سخت گیرانه 
مرکزي در کاهش نرخ ســود سپرده ها از 
جمله مهم ترین دالیلي هستند که منجر 
به ســودآوري صنایع متناظر بورســي و 
فرابورسي که از این عوامل تاثیر مي پذیرند، 
شده است.روند رو به رشد نماگرهاي بازار 
ســهام طي چند وقت اخیــر به چندین 
سقف شــکني شــاخص کل در بورس و 
فرابورس انجامیــده و بازدهي این دو بازار 
را بر مدار سودآوري قرار داده است.افزایش 
قیمت ها در بازارهاي کاالیي جهاني به ویژه 

محصوالت پاالیشي، پتروشیمي....
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7 مهرداد نعمتي

رئیس قوه قضاییه:

هیچ زمانی در قوه قضائیه تا این 
اندازه بُعد نظارتی قوی نبوده است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

 حقیقت نماز با زبان فرهنگ و هنر 
به شکل جمیل تبیین و ترویج شود

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به خصومت های تمام نشدنی دشمنان با ملت و نظام اسالمی، مواجهه با این معارضه ها را در گرو ایستادگی و تقویت روزافزون توانایی های نیروهای مسلح دانستند.به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمانده معظم کل قوا دیروز در دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح و برگزیدگان جشنواره مالک اشتر با اشاره به خصومت های 
تمام نشدنی دشمنان با ملت و نظام اسالمی، مواجهه با این معارضه ها را در گرو ایستادگی و تقویت روزافزون توانایی های نیروهای مسلح خواندند و تأکید کردند: امروز نیروهای مسلح به بهترین نیروی انسانی 

از لحاظ فکری، عملی، عزم و اراده احتیاج دارند تا بتوانند آسیب ناپذیری ملت را در مقابل دشمنی ها حفظ کنند.

3

8روز تاریخی برای چابهار

1

دکتر علی تابش

2

فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح تاکید کردند:

ضرورت تقویت روزافزون توانایی های نیروهای مسلح

 رئیس قوه قضاییه با تشریح اصل ابتنای نظام جمهوری 
اسالمی بر جهان بینی اسالمی بر مبنای قانون اساسی، 
ابعاد مختلف نقش قوه قضاییه را در نظام اسالمی مورد 
تاکید قرار داد و از هجمه به دستگاه قضا از سوی کسانی 
می ریزند،  دشمن  آسیاب  به  آب  کشور  درون  در  که 

انتقاد کرد.
"همایش  در  دیروز  صبح  الریجانی،  آملی  آیت اهلل   
قانون اساسی و آرمان های انقالب اسالمی"، در جمع 
انقالب  آرمان های  اینکه  بیان  با  بسیجی  حقوقدانان 
اسالمی در واقع آرمان اسالم است، اظهار کرد: همانگونه 
از  امام راحل)ره( پیش  انقالب اسالمی،  بنیانگذار  که 
انقالب و در جریان انقالب مکرراً اشاره فرمودند: اصل 
این نظام، اسالم و طریقه انبیای الهی، خصوصاً پیامبر 
اعظم اسالم نبی اکرم )ص( است. رئیس قوه قضاییه 
افزود: جهان بینی اسالمی و فکر اسالمی، بنیان حرکت 
انقالبی مردم ما بود و همین مطلب در قانون اساسی و 
خصوصاً در مقدمه آن بطور صریح انعکاس پیدا کرده 
و در آنجا مذکور است که مواضع فکری و جهان بینی 
اصیل اسالمی، مسیر حرکت انقالبی و تکامل این مسیر 
بوده است.وی ادامه داد: مقصود از این حرکت انقالبی 
این است که انسان با ارزش های واالی الهی رشد پیدا 
کند؛ استعدادهایش شکوفا شود و رشد و تکامل انسان 
در مسیر اخالق الهی باشد که این امر در مقدمه قانون 
اساسی منصوص است و انعکاس دهنده ماهیت حرکت 

انقالبی مردم ماست.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه یک انقالب 
با چنین آرمان هایی تحقق و بعد هم در قانون اساسی 
جمهوری  نظام  گفت:  کرد،  پیدا  حقوقی  ساختار 
اسالمی ایران برخاسته از این قانون اساسی، یک نظام 
یکتایی است وگرچه وقتی قوانین اساسی در هر جای 
یک  طبیعتاً  می شود،  گذاشته  رأی  به  و  نوشته  دنیا 
نظام  این وصف  با  می دهد،  تشکیل  را  نظام سیاسی 
آملی  یکتاست.آیت اهلل  نظام  یک  اسالمی  جمهوری 
الریجانی با تأکید بر اینکه در هیچ نظام سیاسی دیگری 
مؤلفه های این نظام را پیدا نمی کنید، خاطرنشان کرد: 
مردم ساالری دینی فقط در این قانون اساسی تبلور پیدا 
کرده؛ در قوانین اساسی دیگر گاهی اسم خداوند آورده 
نیست؛  اینچنین  مؤلفه  و  اساس، شاکله  اما  می شود، 
با  کامالً   بنیان ها  غربی  لیبرال  نظام های  در  خصوصاً 
بنیان نظام جمهوری اسالمی متفاوت است.  رئیس قوه 
قضاییه تأکید کرد: هرچه در تبیین این نظام تالش 
محتوای  ما  اساسی  قانون  محتوای  است.  کم  کنیم، 
اسالم است؛ سند و میثاق ملی ما انعکاس دهنده نظام 
این نظام  برای فهم  ارزشی اسالمی است. وی تالش 
سیاسی را کاری بسیار مهم و باارزش دانست و تصریح 
کرد: این موضوع تالش مضاعفی را  می طلبد؛ چرا که 
نظام لیبرال غربی مدعی بود که لیبرالیسم پایان تاریخ 
است و تمام نظام های دنیا وقتی به عقالنیت می رسند، 
عضو  می شوند.  منتهی  دموکراسی  لیبرال  نظام  به 
جمهوری  نظام  شد:  یادآور  رهبری  خبرگان  مجلس 
اسالمی یک چالش اساسی مقابل این طرز تفکر بود و 
در قانون اساسی از ابتدا تصریح شد که نظام جمهوری 
اسالمی براساس نگاه توحیدی است و این مهم ترین 
مشخصه نظام سیاسی جمهوری اسالمی است. آیت اهلل 
آملی الریجانی با بیان اینکه بنیان جمهوری اسالمی 
دوم  اصل  در  کرد:  خاطرنشان  است،  توحیدی  نگاه 
قانون اساسی آمده است که جمهوری اسالمی نظامی 
برخاسته از ایمان به یک خدای یکتا )ال اله اال اهلل( و 
برابر  او و تسلیم در  به  اختصاص حاکمیت و تشریع 
امر اوست. رئیس قوه قضاییه ادامه داد: همین بند ۱ 
اصل دوم قانون اساسی کافی است برای اینکه ما شاکله 
با بیان  این قانون اساسی را تا به آخر  بخوانیم. وی 
اینکه اصل نگاه قانون اساسی ما، توحیدی است و این 

است،  لیبرال دموکراسی  نظام های  با  تقابل  در  کاماًل 
گفت:  توجه به مردم ساالری دینی در قانون اساسی 
صحنه  در  مردم  حضور  اساس  است.  شده  تصریح 
سیاسی در قانون اساسی ما بر رأی گذاشته شده است. 
مسئولیت ها مستقیم یا غیرمستقیم براساس رأی مردم 
است؛ منتها در چارچوب ارزش های الهی و اینجا فرق 
نظام جمهوری اسالمی با نظام های لیبرال دموکراسی 
پیدا می شود. عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: 
بنیان این طرز تفکر در نگاه توحیدی است در حالی 
براساس  لیبرال دموکراسی غربی  نظامهای  بنیان  که 
نگاه مدرنیته است.آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره به 
ویژگی های نگاه مدرنیته افزود: در نگاه مدرنیته که خود 
واکاوی زیادی نیاز دارد، اصل بر فردگرایی لیبرالی و 
نسبی بودن ارزش هاست؛ اصل بر این است که ارزش ها 
قوه قضائیه در  انسان ها خلق می کنند.رئیس  را خود 
براساس آن هر  اضافه کرد:  لیبرالی  تبیین فردگرایی 
انسانی یک واحد مستقل را تشکیل می دهد و مسیر 
زندگی خود را خودش انتخاب می کند و از آنجا رکن 
دوم مدرنیته شکل می گیرد که براساس آن غایات و 
اهداف انسانی را خودش ایجاد، تعیین و خلق می کند. 
یعنی یک نسبی گرایی در باب ارزش ها و اهداف بوجود 
می آید؛ در حالیکه در نظام اسالمی که تبلور آن در 
قانون اساسی ماست، اساس تفکر ما جهانبینی الهی 
است.عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه یکی 
از نکاتی که در مدرنیته مطرح شد، این بود که فکر 
دینی را در مورد جهان به هم زده است، به تعبیری در 
این زمینه اشاره کرد که منسوب به تفکر دینی قبل از 
دوران مدرنیته بود و گفت: براساس این تعبیر نظمی 
در این عالم وجود داشت و تصور این بود که مبنای آن 
حق متعال است تا به عالم مادی برسد؛ اما مدرنیته آمد 
و این تعبیر را بهم زد.آیت اهلل آملی الریجانی با تأکید 
بر اینکه باید درباره قانون اساسِی ما باز هم کار شود، 
با طرح این سؤال که چقدر در مورد بند ۱ اصل دوم 
قانون اساسی کارکرده ایم، تصریح کرد: باید آنچه که در 
بطن این قانون است، شکفته شده و بررسی شود که 
چه فرقی بین نظامی که قانون اساسی آن این است، 
با نظام لیبرال دموکراسی وجود دارد.رئیس قوه قضائیه 
ادامه داد: در نظام لیبرال دموکراسی، انتخابات، رأی، 
هم  ما  و  دارند  انتخاباتی  دعوای  و  جمهوری  ریاست 
داریم؛اما فرق قانون اساسی ما با آنها اسالمی بودن نظام 
ماست.وی خاطرنشان کرد: در این نظام گفته می شود 
که توحید اصل است و نگاه توحیدی نگاه ما به عالم و 
آدم را تحت تأثیر قرار می دهد. اینکه شما حق متعال را 
سلطان مطلق در عالم و مبدأ حاکمیت و مبدأ تشریع 
بدانید، تا اینکه همان خدا را قبول داشته باشید؛ اما در 
یک گوشه ای، این دو با هم بسیار متفاوتند. متکلمان 
می کنند؛  تعبیر  ساعت ساز"  "خدای  را  خدا  غربی 
گویی که خداوند این عالم را کوک کرده و در گوشه ای 
نشسته است که این یک نگاه است؛ اما نگاه توحیدی و 
قرآنی چیز دیگری است و حق متعال را سلطان حقیقی 
می داند. عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: این 
نگاه حق متعال را "هواالول و اآلخر و الظاهر و الباطن" 
می داند و  "ال اله اله اهلل" بنیان و اساس نظام جمهوری 

اسالمی است.

انّی  "اللهم  به دعای  اشاره  با  آیت اهلل آملی الریجانی 
برای  دعا  این  کرد:  خاطرنشان  رجب  ماه  ادعوک..." 
ظهور ال اله اال اهلل است و مقصود بنده این است که آن 
ال اله اال اهلل ی که بنیان نظام جمهوری اسالمی است، 
یک نگاه توحیدی تمام عیار است.رئیس قوه قضائیه 
با اشاره به رابطه جهان بینی و ارزش ها ادامه داد: اگر 
اینطور شد، آن وقت ارزش ها خلق می شود. نظام ارزشی 
جمهوری اسالمی یک نظام ارزشی الهی است و فرق 
می کند که جهان بینی ما چه باشد؛ آن وقت ارزش های 
ما نیز با آن تناسب پیدا می کند. چطور می شود گفت 
ارزش ها از دانش ها و واقعیات جدا هستند؟ تز جدایی 
دانش و ارزش و واقعیت تزی است که در مغرب زمین 
بسیار مورد حمایت قرار گرفت و یکی از ارکان همین 
فکر مدرنیته است.وی تصریح کرد: ادعا کردند از زمان 
ما  زمان  تا  ارزش"  و  واقعیت  "دوگانگی  "هیوم"، 
توسعه پیدا کرد و در قرن بیستم لیبرال دموکراسی 
اخالق  و  واقعیت  دوگانه  مدافع  اخالق  فلسفه های  و 
شدند.عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: در 
کشور ما از اوایل انقالب برخی از مدعیان روشنفکری 
فکر جدایی دانش و ارزش را ترویج می کردند و مدعی 
بودند که بین آنها یک فاصله پرنشدنی است و این حرف 
عجیبی است؛ یعنی فرقی نمی کند که جهان بینی ما 
چه باشد و هر جهان بینی که داشته باشیم، می توانیم 
هر مجموعه ارزشی را پذیرا باشیم. بنابراین نگاه، اگر 
انسان معتقد باشد که تمام این عوالم قائل به حق است 
و مسیر انسان به طرف حق متعال است، ارزش هایش 
در زندگی همانطور ترسیم می شود که اگر فکر کند دنیا 
جای بی بنیانی است و انسان در این دنیا سرگردان و 

بیگانه است که البته این، حرف خیلی عجیبی است.
مغرب  خود  در  البته  افزود:  الریجانی  آملی  آیت اهلل 
حقایق  و  اخالق  دوگانگی  فکر  اینکه  وجود  با  زمین 
مشتری زیادی دارد، ولی کم کم متوجه شدند که حرف 
النظر به  از فیلسوفان دقیق  نادرستی است و عده ای 
النظر  سمت دیگری برگشتند و یک فیلسوف دقیق 
کتابی نوشت در رابطه با اضمحالل این دوگانه جدایی 
اوایل  در  زمانی  کرد:  تصریح  وی  اخالق.  و  حقیقت 
انقالب شهید مطهری عنوان کردند که ما جهان بینی 
الهی داریم و ارزش های ما متناسب با این موضوع است؛ 
بعد عده ای از روشنفکران در این زمینه مفصل نقادی 
کردند و گفتند که این چه حرف هایی است که می زنید. 
بنده امروز می خواهم عرض کنم که همان حرف درست 
قانون  بنیان  که  اسالمی  اصیل  جهان بینی  و  است 
اساسی ماست، مستلزم و در بردارنده  مجموعه ای از 
ارزش هاست. انسانی که به حق متعال به عنوان حقیقت 
مطلقی که هیچ شائبه ای از عدم و بطالن در او نیست، 
و  با همین سازگار می شود  ارزش هایش  دارد،  اعتقاد 
اشاره  با  است.عضو مجلس خبرگان  فکر درست  این 
به مقدمه قانون اساسی تصریح کرد: بر اساس مقدمه 
همین  با  متناسب  اسالمی  ارزش های  اساسی  قانون 
جهان بینی و این قانون اساسی بر اساس همین ارزش ها 
و جهان بینی ساخته شده و یک نظام یگانه و یکتایی را 
در مجموعه نظام های سیاسی با یک فلسفه خاصی بنا 
نهاد.آیت اهلل آملی الریجانی یکی از ثمرات این نوع نگاه 
را نفی سکوالریسم دانست و افزود: بند ۱ و بند های 

بعدی اصل دوم قانون اساسی تقریباً  تصریح دارد که 
حکومت و نظام جمهوری اسالمی بر اساس تشریع الهی 
معنا  اسالمی  نظام جمهوری  است و سکوالریسم در 
ندارد.رئیس قوه قضائیه گفت: در دوران های مختلف 
عده ای آمدند و حتی مسئولیت هم در این کشور پیدا 
کردند؛ اما از سکوالریسم به نحوی دفاع می کردند و آن 
را رواج می دادند؛ به مدعیان روشنفکری مجال عجیب و 
غریب داده بودند تا سکوالریسم را در بستر دانشگاه ها و 
مطبوعات و رسانه ها ترویج دهند که این با قانون اساسی 
ما سازگار نیست. قانون اساسی ما لوازم و مضامینی دارد 
که یکی از آنها بصراحت نفی سکوالریسم است.عضو 
مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اصل سوم قانون 
اساسی یادآور شد این اصل مجموعه ای از خطوط کلی 
را برای دولت جمهوری اسالمی مطرح کرده که این 
خطوط برای ما مسئولین باید خیلی روشن باشد؛ اما 
اسالمی  جمهوری  نظام  همین  در  که  می دانید  شما 

برخی مسئولین جور دیگری عمل کردند.
آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه در بند ۱ اصل سوم 
قانون اساسی اشاره شده که دولت جمهوری اسالمی 
باید همه امکانات خودش را برای این امور که ۱۶ بند 
است، بکار گیرد، افزود: بند اول آن ایجاد محیط مساعد 
برای رشد فضائل اخالقی بر اساس ایمان، تقوا، مبارزه 
با کلیه مظاهر فساد و تباهی است و دولت جمهوری 
اسالمی باید تمام امکاناتش را بکار گیرد برای اینکه 
محیط مساعدی برای رشد فضائل اخالقی ایجاد شود، 
اما عده ای از بزرگواران فرمودند که ما نمی توانیم مردم 
را به زور به بهشت ببریم و بهشت اجباری نداریم و یک 
عده آمدند و گفتند که حاال اگر دو تار موی یک خانم 
بیرون باشد، چه اشکالی دارد؟ واقعا بحث سر اینهاست؟ 
بحث بر این است که مسئول جمهوری اسالمی چقدر 
به بند بند قانون اساسی التزام دارد. آیا تمام امکاناتش را 
که براساس قانون اساسی به او تنفیذ شده، برای ترویج 
فضایل اخالقی بکار بسته است که بستری فراهم آید 
تا فضایل اخالقی در جامعه رشد پیدا کند؟ آیا با کلیه 
مظاهر تباهی و فساد مقابله شده است؟ قانون اساسی 
این را وظیفه مسئولین جمهوری اسالمی دانسته است.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه اصول قانون اساسی 
ما، هم دقیق نوشته شده، هم انعکاس دهنده خوبی برای 
آرمان های انقالب اسالمی است و هم وظیفه سنگینی 
را بر دوش احاد مردم و مسئولین برای حرکت به سمت 
اهداف متعالی انقالب اسالمی قرار داده است، گفت: در 
زمان اجرا و عمل، طبیعی است که هر نظام و هر قانون 
اساسی با چالش هایی مواجه شود و هرگز نمی تواند آن 
واقعیت  بستر  در  و  خالصانه  می خواهد  که  را  چیزی 
تکاملی  سیر  یک  اسالمی  اما جمهوری  کند؛  متبلور 

داشته و باید این حرکت را منصفانه ارزیابی کنیم. 
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مخالفت هایی 
که از ابتدای انقالب با نظام جمهوری اسالمی وجود 
داشت، خاطرنشان کرد: منافقین در اول انقالب ابتدا 
در  نگذشته،  صباح  چند  اما  آمدند؛  امام  سر  پشت 
مقابل امام سالح به دست گرفتند و دیدید چگونه با 
مسئولین نظام رفتار کردند. ما بخوبی یادمان می آید 
و این تاریخ نوشتنی نیست؛ بلکه تاریخی است که در 
آن حاضر بودیم و می دیدیم که اطرافیان امام)ره( را 
چگونه تخریب می کردند؛ با شهید بهشتی چه کردند؛ 
روزنامه ای از اینها نبود که تهمت آمریکایی بودن را به 
ایشان نزند؛ تهمت وابستگی را نزند؛ تهمت ارتجاع را 
نزنند. به نیرو های اطراف امام)ره( دائماً تهمت می زدند.

آیت اهلل آملی الریجانی یادآور شد: بعد هم جریان بنی 
صدر و تحریم و جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسالمی 
دشمنی  که  می بینید  شما  امروز  به  تا  و  آمد  پیش 

دشمنان جمهوری اسالمی کمتر نشده است.
ادامه در صفحه 5

رئیس قوه قضاییه:

هیچ زمانی در قوه قضائیه تا این 
یگان های برتر نیروهای مســلح صبح امروز در اندازه بُعد نظارتی قوی نبوده است

هشتمین جشنواره مالک اشتر معرفی و تقدیر 
شدند.در هشتمین جشــنواره مالک اشتر که 
به منظور تقدیر از یگان هــا و فرماندهان برتر 
نیروهای مســلح صبح امروز در ســالن کوثر 
ســازمان عقیدتی سیاســی ارتش برگزار شد، 
نیروی قدس سپاه به عنوان برترین نیرو و سردار 
سرلشــکر قاسم ســلیمانی بعنوان موفق ترین 
فرمانده نیروهای مسلح انتخاب شدند.بنابر این 

گزارش نیروی هوافضای ســپاه به فرماندهی سردار حاجی زاده موفق 
ترین نیروی ســپاه و قرارگاه پدافند هوایــی خاتم االنبیا به فرماندهی 

امیر فرزاد اسماعیلی موفق ترین نیروی ارتش 
معرفی شــدند.نمایندگی ولی فقیه در سپاه به 
ریاست حجت االسالم سعیدی موفق ترین رده 
عقیدتی سیاســی نیروهای مسلح و نمایندگی 
ولــی فقیه در نیروی قدس ســپاه موفق ترین 
نمایندگی ولی فقیه در ســپاه شناخته شد.در 
بخش قرارگاه های منطقــه ای، قرارگاه حمزه 
سیدالشــهدا نیروی زمینی سپاه به فرماندهی 
ســردار اوصانلو موفق ترین یگان نیروی زمینی 
ســپاه و قرارگاه جنوب غرب نیروی زمینی ارتــش به فرماندهی امیر 

ظریفی یگانه موفق ترین قرارگاه ارتش معرفی شدند.

سردار سلیمانی؛ موفق ترین فرمانده نیروهای مسلح 

معاون دبیرکل ســازمان ملل در مصاحبه ای 
اعالم کرد: حــوادث میانمار، یکی از بزرگترین 
تــراژدی هــای دوران ما به شــمار می رود و 
دبیرکل ســازمان ملل نیز صریحا بر حل فوری 

آن تأکید دارد.
به گــزارش خبرگزاری مهر، »اورســوال مولر« 
دبیــرکل  معــاون   )Ursula Mueller(
ســازمان ملل متحد در گفتگــو با خبرگزاری 
آناتولی اعالم کرد: رویدادهــای میانمار، یکی 

از بزرگترین تراژدی های دوران ما به شــمار مــی رود.معاون دبیرکل 
ســازمان ملل در این مصاحبه افزود: صریحاً اعــالم می کنیم که این 
بحران انســانی باید به پایان برســد و نیازهای ضروری این پناهجویان 
برآورده شود.»اورســوال مولر« در گفتگوی اختصاصی با آناتولی افزود: 
عملیات نظامی در ایالت راخین باید هر چه ســریعتر متوقف شــود و 
پناهجویــان بصورت داوطلبانه و در امنیت بــه مناطق خود بازگردند. 
»آنتونیو گوترش« دبیرکل ســازمان ملــل نیز صریحا بر این امر تأکید 
کرده است.وی تصریح کرد: بنا به درخواست ما، سازمان ها و نهادهای 

مختلف جهانی برای تأمین احتیاجات مسلمانان 
میانمار و التیام زخم هــای آنان به کمک های 
خود ادامه می دهند.این مقام ســازمان ملل در 
ادامه تأکید کرد: مقامــات بنگالدش و میانمار 
در خصوص مســاله راخین  توافــق کرده اند. 
گفتگوهایی در این باره آغاز شــده و امیدواری 
بــرای یک راه حل وجــود دارد.معاون دبیرکل 
ســازمان ملل خاطرنشــان کرد: مهم تر از هر 
چیزی، توقف عملیات نظامی و برقراری شرایط 
بازگشت امن پناهجویان است. ما نیز با تمام توان مسؤلیت خود در این 
بحران را انجام خواهیم داد.گفتنی اســت، از ۲5 آگوســت سال جاری 
میالدی نظامیان ارتش میانمار به همراه بودائیان افراطی به بهانه واهی 
حمله گروهی از مسلمانان ایالت راخین در غرب میانمار به چند پُست 
بازرسی مرزی، در سایه سکوت مدعیان حقوق بشر و طرفداران دروغین 
دموکراسی تعداد زیادی از مسلمانان را به قتل رسانده، به زنان تعرض 
کرده، منازل و مزارع آن ها را به آتش کشــیدند و به این ترتیب تعداد 

زیادی از این افراد را آواره کشور همسایه یعنی بنگالدش کرده اند.

سازمان ملل خواستار حل فوری بحران در میانمار شد

صفحه آخر
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قاسمی در واکنش به تحوالت یمن:
تمام اختالفات داخلی یمن، در 
چارچوب گفتگو حل و فصل شود

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: 
تمامی اختالفــات داخلی در چارچوب گفتگو 
حل و فصل و زمینه هرگونه ســوء اســتفاده 

دشمنان خارجی ملت یمن مسدود شود.
بــه گزارش خبرگــزاری مهر، بهرام قاســمی 
ســخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان در 
واکنش به تحوالت چند روز گذشــته یمن، با 
اشــاره به تداوم تجاوز وحشیانه خارجی که به 
نابودی زیرســاخت ها و محاصره همه جانبه و 
کشتار جمعی و خاموش ملت یمن منجر شده،  
ابــراز امیدواری کرد همه گــروه ها، احزاب  و 
جریان های سیاســی و اجتماعی یمن، ضمن 
همبســتگی بــا یکدیگر از جبهــه واحد ملی 
بر علیه تجــاوز خارجی محافظــت کنند.وی 
با ابراز تاســف از درگیری های اخیر و دعوت 
همه نیروهای یمنی به آرامش و خویشتنداری 
ابراز امیدواری کرد: تمامی اختالفات داخلی در 
چارچــوب گفتگو حل و فصل و زمینه هرگونه 
سوء اســتفاده دشــمنان خارجی ملت یمن 

مسدود شود.

واشنگتن پست خبر داد
 نامه رییس سازمان سیا 

به سردار سلیمانی

واشــنگتن پست در خبری نوشت که رئیس 
سازمان ســیا در ادعایی از ارســال نامه به 
سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس خبر داده 

و گفته است او این نامه را نخواند.
به گزارش ایســنا، مایک پمپئو روز شنبه در 
نشســت بنیاد دونالد ریگان مدعی شــد که 
برای سردار قاسم ســلیمانی نامه ای ارسال 
کرده و در رابطه با حمله به منافع آمریکا در 

عراق به وی هشدار داده است.
بر اساس گزارش العالم، پمپئو در ادامه گفت: 
او این نامه را برای فرمانده سپاه قدس ایران 
فرســتاده اما او آن را نخوانده اســت.رئیس 
سازمان ســیا افزود: من این نامه را فرستادم 
برای این که او نشان داده بود نیروهای تحت 
امر وی ممکن اســت به منافع آمریکا حمله 
کنند.پمپئــو با تاکید بر این که ســلیمانی 
این نامه را نگشــوده است، اضافه کرد: آنچه 
که مــا در آن نامه به وی گفتیم این بود که 
مــا او و ایران را پاســخگو خواهیم کرد  و ما 
می خواســتیم اطمینان حاصل کنیم که این 
سردار ســپاه این را بداند و این شفاف ترین 
راه بــود.وی ادعاهای قبلی خود را تکرار کرد 
و گفت : ایران در تالش اســت تا نفوذ خود 
را در خاورمیانه تقویت کند. رئیس ســازمان 
ســیا همانند دوره نمایندگی خود از حزب 
جمهوریخواه کنزاس در کنگره، به شــدت از 
توافق هسته ای انتقاد کرد که در آن آمریکا 
و دیگــر اعضای جامعه بین الملــل و تهران 
توافق کرده بودند در ازای کاهش برنامه های 
هسته ای، تحریم ها برداشته شود.وی در این 
نشست به سواالتی که مربوط به جایگزینی 
او با رکس تیلرسون وزیر امورخارجه آمریکا 

بود، پاسخ نداد.

 افزایش حبابی
 قیمت خودروهای وارداتی

این هفته قیمت بیشتر خودروهای وارداتی 
با افزایش همراه بوده است. البته به گفته 
کارشناسان این قیمتها غیرواقعی و حبابی 
بوده و باید کاهش یابد.به گزارش ایســنا، 
قیمــت ســوناتا هیبرید هشــت میلیون 
تومان، توســان پنج میلیون تومان، النترا 
پنج میلیون تومان، ســراتو چهار میلیون 
 RAV۴ ،تومان، اپتیما سه میلیون تومان
معادل ۱۰ میلیون تومان، یاریس هاچ بک 
دو میلیــون تومان، کمــری هیبرید پنج 
میلیون تومان، کروال GLI معادل چهار 
میلیون تومان، لکســوس NX معادل ۱۰ 
میلیون تومان، کلئوس ۱۰ میلیون تومان، 
تلیســمان پنج میلیون تومان و نیســان 
ایکس تریل پنج میلیــون تومان افزایش 
یافته اســت.این افزایش قیمتها در حالی 
اســت که  فعاالن بازار خودرو این قیمتها 
را حبابی و غیر واقعی دانســته و معتقدند 
ســودجویی برخی دالالن و واردکنندگان 
خودرو دلیل این افزایش قیمتها بوده است.

این کارشناسان به مصرف کنندگان توصیه 
می کنند تا زمان ترکیدن حباب و کاهش 
قیمت هــا از خرید خودروهــای وارداتی 

خودداری کنند.

خبر

کالم  نور
خودروهای برقی و لزوم تحول ضوابط گمرکی 

* دکتر علی تابش
تهران - ایرنا- درها را بگشائیم، پنجره ها را باز کنیم و با آغوش باز 
پذیرای فن آوری های شگرف در زمینه خودروهای برقی ناآالینده 
و کارآمدتــر از خودرو های بنزینی باشــیم. از آنجا که ســالمت 
شهروندان مهمترین دغدغه ماست دست از محافظه کاری برداریم 
و دســت مردم را باز بگذاریم تا بســرعت فن آوری های جدید در 
سراسر کشــور فراگیر شــود.قوانین کنونی کشورمان در خصوص 
واردات خودرو عمال دست و پای ایرانیان را برای واردات این خودرو 
ها بسته اســت و باید در این زمینه تجدید نظر های جدی بعمل 
آید. طبق قوانین جاری یک شــهروند ایرانی نمی تواند رأسا اقدام 
به ورود خودرو به ایران کند مگر اینکه تولید کننده خودرو مذکور 
یک شرکت خدمات پس از فروش در ایران دایر کرده باشد.خودرو 
های برقی بســیار کم هزینه اند و نیاز بــه نگهداری های دوره ای 
نظیــر تعویض روغن و لنت ندارند. فقــط فیلتر هوای آنها باید هر 
از چندگاهی تعویض شــود و واقعاً نیاز بــه خدمات پس از فروش 
چندانی ندارند. بطور کلی در دنیای جدید که از طریق اینترنت می 
توان انواع و اقسام قطعه را خریداری کرد دیگر نیازی به نمایندگی 
های ویژه خودرو نیســت.دولت می تواند ورود خودروهای برقی را 
توسط شــهروندان آزاد کند و بدینوسیله افراد می توانند به ابتکار 
خود خودروهای برقی را وارد بازار ایران کنند.با ورود این خودرو ها 
بســرعت فن آوری مربوط به آنها توسعه می یابد و مردم ما که از 
نظر فنی هوش و استعداد زیادی دارند جنبه های مختلف این فن 
آوری ها را فرا می گیرند و حتی بهبود می بخشند. دولت همچنین 
باید هر نوع حقوق گمرکی برای خودروهای برقی را بردارد و امتیاز 
ویژه ای برای این خودروها قائل شود تا مردم تشویق به انتخاب این 
خودروها شــوند. فراموش نکنیم که با ورود هر خودرو برقی ساالنه 
دهها تن آالینده کمتر به هوای کالن شــهر های ما وارد می شود. 
توجه کنیم ســالمتی مردم در اولویت مطلق است و وظیفه ماست 
بجــای واردات اتومبیل های بنزینی کــره ای راه ورود خودروهای 
تمام برقی را تســهیل کنیم. فرامــوش نکنیم که عمر خودروهای 
بنزینی بسر آمده و براوردهای جدید حاکی است که تولید آنها در 

جهان تا ٨ سال دیگر کال متوقف می شود.

واکاوی پاسخ دفتر ظریف به درخواست نمایندگان 
کنگره آمریکا برای دریافت ویزای ایران

در مطلبی که در فضای مجازی منتشــر شده آمده است که دفتر 
محمدجواد ظریف در رد درخواســت سه عضو کنگره آمریکا برای 
دریافت ویزای ســفر به ایران اعالم کرده اســت، شما )نمایندگان 
کنگره( همه جا مدعی هستید سفر به ایران مستعد افراطی سازی 

افراد است، می ترسیم با سفر به ایران افراطی شوید.
به گزارش ایســنا، در فوریه ۲۰۱۶ مایــک پومپئو که در آن زمان 
عضو کنگره آمریکا بود به همراه دو نماینده جمهوری خواه دیگر از 
طریق دفتر حفاظت منافع ایران در آمریکا برای ســفر و بازدید از 
ایران و مشاهده انتخابات مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری 
از نزدیک،  درخواست روادید کردند که این درخواست آنها با پاسخ 
منفی ایران رو به رو شد.یک منبع آگاه در وزارت خارجه در پیگری 
خبرنگار ایســنا درباره آنچه به نقل از دفتــر وزیر امور خارجه در 
پاســخ به رد درخواست نمایندگان کنگره در فضای مجازی مطرح 
شده اســت، این مطلب را تایید کرد.رضا نصری کارشناس مسائل 
بین الملل در مطلبی در کانال تلگرامی خود با اشاره به انتشار خبر 
باز نکردن نامه رییس سیا از سوی سردار سلیمانی که از سوی یک 
رسانه آمریکایی منتشر شده است نوشت: سردار سلیمانی نامه ای را 
که پومپئو رییس CIA برای او نوشــته بود نخوانده پس فرستاده 
اســت. پیش از این نیز دکتر ظریــف تقاضای او و دو همکارش در 
کنگره را برای دریافت ویزا برای ســفر به ایران رد کرده بود.وی در 
توضیح رد درخواســت ویزای این سه نماینده کنگره از سوی ایران 
نوشــت: دفتر دکتر ظریف به طعنه )غریب به مضمون( نوشته بود 
شما که همه جا مدعی هستید، سفر به ایران مستعد افراطی سازی 

افراد است، می ترسیم با سفر به ایران افراطی شوید.
" لی زلدین" نماینده نیویــورک، "مایکل پمپئو" نماینده وقت 
کانزاس و "فرانک لوبی یندو" نماینده ایالت نیوجرسی در مجلس 
نمایندگان آمریکا که هر ســه جمهوریخــواه و از مخالفان توافق 
هســته ای بودند در فوریه ۲۰۱۶، اعالم کردند برای سفر به ایران 
درخواست ویزا کرده اند. آنها در در خواست خود نوشته بودند علت 
اصلی تصمیم شان برای ســفر به ایران نظارت بر انتخابات مجلس 
شورای اســالمی و خبرگان رهبری است که در اسفند 95 برگزار 
شد. آنها همچنین خواهان مالقات با زندانیان آمریکایی در ایران و 
بازدید از ســایت نظامی پارچین و تاسیسات هسته ای اراک و فردو 

شده بودند.

 اگر حشد شعبی نبود
 امروز داعش در قلب پاریس حضور داشت

عضو هیئت رئیسه پارلمان عراق در واکنش به موضع گیری رئیس 
جمهور فرانســه ضد حشد شعبی اعالم کرد: اگر حشد شعبی نبود 

امروز داعش در قلب پایتخت فرانسه بود.
به گــزارش النهرین، همام حمودی، عضو هیئت رئیســه پارلمان 
عراق در ســخنانی مواضع رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل ماکرون 
که خواستار انحالل حشد الشعبی شده بود را محکوم کرد.این مقام 
عراقی در سخنان خود اعالم کرد: صحبت های اخیر امانوئل ماکرون 
رئیس جمهور فرانســه و خواســته وی در مورد انحالل یک ارگان 
رسمی و قانونی مانند حشد شعبی محکوم است. وی همچنین این 
نوع موضع گیری را دخالت آشــکار در امور داخلی عراق دانست و 
اعالم کرد، چنین مواضعی از سوی همه مردم عراق محکوم است.

این نماینده پارلمان عراق در ادامه افزود: شایسته است که فرانسه 
به فداکاریهای قهرمانان حشد شعبی احترام بگذارد چرا که اگر این 
جانفشانی ها نبود امروز داعش در قلب پاریس بود.وی همچنین در 
ادامه تصریح کرد: مردم عراق از جامعه بین المللی به ویژه فرانسه 
انتظــار دارند که از رزمندگانی که جانهای پاکشــان را به نیابت از 
همه مردم دنیا فدا کردند، تمجید کنند.عضو هیئت رئیسه پارلمان 
عراق در ادامه نســبت به نادیده گرفته شدن اصول دیپلماتیک از 
سوی ماکرون و حتی نادیده گرفته شدن متن قانون اساسی فرانسه 
از سوی وی ابراز تاســف کرد و از مواضع دوگانه فرانسه در زمانی 
که ماکرون و دیگر مقامات دنیا دخالت در امور داخلی خودشان را 
رد می کنند، ابراز شــگفتی کرد و گفت:  امروز می بینیم در امور 
داخلی کشورهای دیگر در مقابل رسانه ها دخالت می کنند.شایان 
ذکر است، نوری مالکی نماینده  رئیس جمهور عراق دیروز خواسته 
امانوئل ماکرون در باره انحالل حشــد شــعبی را مخالف با قانوون 

اساسی فرانسه و حاکمیت ملی عراق دانست.

یادداشت

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به خصومت های تمام نشدنی 
دشمنان با ملت و نظام اســالمی، مواجهه با این معارضه ها را 

در گرو ایســتادگی و تقویت روزافــزون توانایی های نیروهای 
مسلح دانستند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمانده معظم کل قوا دیروز 
در دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح و برگزیدگان جشنواره 
مالک اشتر با اشاره به خصومت های تمام نشدنی دشمنان با ملت 
و نظام اســالمی، مواجهه با این معارضه ها را در گرو ایستادگی 
و تقویت روزافزون توانایی های نیروهای مسلح خواندند و تأکید 
کردند: امروز نیروهای مسلح به بهترین نیروی انسانی از لحاظ 
فکری، عملی، عزم و اراده احتیاج دارند تا بتوانند آسیب ناپذیری 
ملت را در مقابل دشمنی ها حفظ کنند.رهبر انقالب اسالمی با 
ابراز خرسندی از عمق بخشیدن به حرکت پیشرونده نیروهای 
مســلح در بخش نیروی انســانی با برگزاری جشــنواره مالک 
اشتر، افزودند: الزمه پیشگامی در موفقیت ها، استمرار حرکت 
رو به جلو و بدون توقف اســت، بنابراین باید در هر بخش که 

مســئولیت و وظیفه ای برعهده دارید، بی وقفه و مستمر، کار و 
تالش کنید.ایشان، نام گذاری جشنواره به نام جناب مالک اشتر 
از فرماندهان و یاران امیرالمومنین علی علیه السالم را آموزنده 
توصیف کردند و گفتند: مالک اشــتر در »بصیرت و شــناخت 
صراط مستقیم«، »عزم راسخ«، »احساس مسئولیت و آمادگی 
برای مجاهدت«، »شجاعت و قدرت فرماندهی« و در عین حال 
در »معنویت، عبادت، تقوی و تواضع« برجســته و الگوست و 
فرماندهان نیروهای مســلح باید بیش از دیگران، این حاالت و 
روحیات عالی را در خود تقویت کنند.پیش از سخنان فرمانده 
کل قوا، سردار سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
با تبریک پیروزی هــای غرورآفرین و راهبردی جبهه مقاومت، 
گفت: در هشــتمین جشــنواره مرکزی مالک اشتر، 5۲ نفر از 
 فرماندهان و مسئوالن رده های موفق نیروهای مسلح معرفی و 

تقدیر شدند.

فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح تاکید کردند:

ضرورت تقویت روزافزون توانایی های 
نیروهای مسلح هيچ ثروتي چون عقل، و هيچ فقري چون 

ناد          اني نيست. هيچ ارثي چون اد          ب، و 
هيچ پشتيباني چون مشورت نيست. 

 حضرت علی)ع(

رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در واکنش 
به ادعای بســته شدن حســاب ایرانیان در برخی کشورها 
به بهانه قانون کاتســا گفت: آغــاز چنین اقدامی را به هیچ 
وجه تایید نمی کنم و بســیار زود اســت که از این موضوع 
اینگونه استنباط شود.به گزارش ایرنا، آمریکا قانون »مقابله 
با دشمنان آمریکا از طریق تحریم ها موسوم به قانون کاتسا« 
را علیه ایران، روسیه و کره شمالی تصویب کرد تا از طریق 
تحریم با آنچه اقدامات خطرناک و دشــمنانه این کشورها 
در قبال آمریکا و متحدانش خوانده شده  است، مقابله کند.

»ولی اهلل ســیف« این مطلب را عصر یکشنبه پس از دیدار 
با نایب رییس مجلس چین و در پاسخ به این سوال مطرح 
کرد که گفته می شــود حساب بانکی ایرانیان غیرمقیم در 
امارات، ترکیه و انگلیس به دلیل اجرای قانون کاتســا بسته 
شده است.»سیدحسین ســلیمی« نایب رییس کمیسیون 
ســرمایه گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
تهران، امروز با اشاره به اجرای قانون کاتسا از مسدود کردن 
حساب بانکی ایرانیان غیرمقیم در امارات، ترکیه و انگلیس 
خبر داده بود.سیف در جمع خبرنگاران تصریح کرد: این را 
چنین اقدامی شروع شده است به هیچ وجه تایید نمی کنم 

و خیلی زود است که از این موضوع اینگونه استنباط شود؛ 
منتهی در مقابل اقدام هــای آمریکایی، ایران نیز اقداماتی 
انجــام می دهد و اگر بخواهد عملیاتی شــود، بموقع از آن 
ابزارها اســتفاده می کند.ســیف افزود: آمادگی ایران برای 
انعقــاد قرارداد پیمان پولی و بحث »ســوآپ اگریمنت« را 
مشابه آنچه اخیرا با ترکیه امضا کردیم به اطالع طرف چینی 

رساندیم. از این ابزار می توانیم برای تسهیل مبادالت بانکی 
با چین استفاده کنیم.

رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: چندی پیش شــایعاتی 
درباره بستن حساب های دانشجویان ایرانی در چین مطرح 
شــده بود که در این جلســه نیز به این مساله اشاره شد و 
نایب رییس مجلس چین اعالم کرد این مســاله را بررسی 
می کند.وی نقش چین برای ایران را راهبردی دانســت و با 
تاکید بر اینکه افزایش همکاری ها به بستر بانکی گسترده تر 
نیاز دارد، افزود: تسهیل روابط بانکی به تحقق سریع و آسان 
دیگر اهداف ۲کشور کمک می کند.رییس کل بانک مرکزی 
موضوع مذاکرات امروز ایران و چین را درباره گسترش روابط 
بانکی دانســت و ابراز امیدواری کرد با همکاری مســئوالن 
۲کشور موانع روابط بانکی با سرعت بیشتری رفع شود.»چن 
یو آن« نایب رییس مجلس چیــن, در این دیدار گفت: در 
نشســت امروز درباره همکاری و تبادل نظر دســتگاه های 
نظارتی و نظام بانکی بررسی هایی شد و ۲کشور برای توسعه 
همکاری ها رایزنی کردند.وی سطح روابط تجاری ۲کشور را 
خوب ارزیابی کرد و گفت: البته مشکالتی نیز در این زمینه 

وجود دارد که باید آنها را رفع کنیم.

سیف بسته شدن حساب برخی ایرانیان به بهانه قانون کاتسا را تایید نکرد

وزیر بهداشت:

 تنها راه مقابله با ایدز
 آگاه سازی مردم است 
به  نسبت  مردم  سازی  آگاه  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
 ۳۰ در  بهداشت  وزارت  خدمات  اگر  گفت:  ایدز  بیماری 
سال گذشته نبود شرایط کشور ما از بسیاری از کشورهای 
بود.دکتر  بدتر  ایدز  بیماری  با  مواجهه  در  آفریقایی 
سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در همایش 
روز جهانی ایدز گفت: در طرح تحول سالمت بیش از ۱۰ 
میلیون نفر حاشیه نشین را تحت پوشش قرار دادیم که 
سبب شناسایی بیشتر مبتالیان به ایدز شد.وی افزود: ما 
بود  بیشتر   HIV ویروس  شیوع  احتمال  که  مناطقی  در 
را  بیشتری  افراد  توانستیم  و  تری داشتیم   حضور جدی 
شناسایی کنیم.وزیر بهداشت همچنین تصریح کرد: ۳۱۶ 

هزار زن باردار را مورد آزمایش قرارداده و در میان آنها ۷۴ 
نوزادان  ایدز شناسایی شدند که 9۷ درصد  به  نفر مبتال 
سالم به دنیا آمدند.هاشمی ادامه داد: در راستای آگاهی 
که  شده  انجام  صداوسیما  سوی  از  اقداماتی  نیز  سازی 
جای تقدیر دارد. علی رغم تمام تالش هایی که در حوزه 
سالمت شده آمار ایدز در کشور رو به افزایش است و جای 
نگرانی دارد.وی گفت: ایدز یکی از آسیب های اجتماعی 
و  شود  می  مربوط  مسئوالن  به  آن  از  بخشی  که  است 
بخشی از آن به مردم برمی گردد و متاسفانه مردم نسبت 
اعتیاد،  آمار  اند.  شده  تفاوت  بی  خود  روابط شخصی  به 
طالق و ایدز زیبنده کشور ما نیست.وزیر بهداشت گفت: 
تنها راه درمان ایدز توانمندسازی و آگاه شدن مردم است 
شویم  می  جمع  یکدیگر  دور  که  دیگر  سال  امیدوارم  و 
شاهد کاهش آمار ایدز در کشور باشیم.هاشمی ادامه داد: 
پیشگیری از ایدز از خانواده ها شروع می شود و جامعه 
پزشکی به تنهایی نمی تواند با آن مقابله کند. اگر خدمات 
در  عمدتا  که  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
شرایط  نبود  گذشته  سال   ۳۰ در  بهورزان  همان  دست 

کشور ما از بسیاری از کشورهای آفریقایی در مواجهه با 
بیماری ایدز بدتر بود.وی افزود: کارنامه کشور از آمارهای 
باالی طالق، اعتیاد و ابتال به ایدز و هزاران گرفتاری دیگر 
اگر  باشد. من  بزرگترین غصه  پر شده است که می تواند 
یکی از فرزندانم مبتال به ایدز باشد، هر روز برای خود و 

فرزندم آرزوی مرگ می کنم.

سرپرســت فنی فدراســیون کبدی که بعد از 
مسابقات از ســمتش برکنار شد، می گوید که 
دختر رییس فدراســیون روسری بر سر مربی 

مرد تایلندی کرد و او را به داخل زمین برد.
زهرا رحیم نژاد در در واکنش به بر کنار شدنش 
از سمت سرپرســت فنی تیم های ملی کبدی، 
اظهــار کرد: نمی فهمم که چــرا من را بر کنار 
کردنــد. حضور مربی مــرد تایلندی با حجاب 
در ســالن چه ربطی به من دارد. من به عنوان 
سرپرست فنی در مسابقات حضور داشتم. سالن 
رقابت ها، گارد حفاظت، حراســت و ارگان های 
مختلفی داشت که وظیفه آنها این مسائل بود. 
مــن تنها کار فنی انجام می دادم. این اولین بار 
من نیست که به عنوان سرپرست فنی رقابت ها 
را برگزار می کنم. در ارومیه و در ســال ۲۰۰5 
مسابقات کبدی تهران را نیز به عنوان سرپرست 
فنی مدیریت کرده ام.وی تاکید کرد: اول این که 
نمی فهمم که این ماجرا چه ربطی به من داشته 
و دوم این که خود دختر رییس فدراسیون این 
مربی را جلوی چشــم ما حجاب سرش کرد و  
به داخل زمین برد. به او گفتم نکن، پاسخ داد 
"ول کن خانم رحیمی نژاد!".سرپرســت فنی 
مســابقات کبدی گفت : من غافلگیر شدم. این 
ماجرا چه ربطی به من داشت. کجای این مساله 
می توانستم دخیل باشم؟ حتی بعد از ظهر روز 
اول مســابقات آی دی کارتــم را در هتل جا 
گذاشــتم و من را به داخل سالن راه ندادند تا 
این حد ســختگیری وجود داشت. من توضیح 
دادم که مســئول برگزاری مســابقات هستم. 
سرپرســت فنی هستم. با کلی سوال و پرسش 
متوجه موضوع شدند و از من عذرخواهی کردند 
و بعد از آن من به داخل زمین رفتم.رحیم نژاد 

در پاســخ به این ســوال که گفته می شود آن 
مربــی مرد تایلندی تنها چنــد ثانیه در زمین 
بوده است؟ گفت : نه. اصال این طور نیست. هر 
چهــار بازی تایلند را  این مربی مرد تایلندی با 
چهار روســری مختلف در داخل سالن حضور 
داشــت. او با روسری سفید، مشکی، شال کرم 
مانند و چفیه بر ســر داشــت و چهار بازی را 
کامل در زمین بود.او در پاســخ به این ســوال 
که با همه ســختگیری های سالن تنها با مجوز 
دختر رییس فدراســیون توانست این گونه در 
داخل زمین بماند؟ اظهار کرد: اول مجوز دختر 
رییس فدراســیون بود و دوم ایــن که من به 
حراســت گفتم این کار را نکنید به من گفته 
شــد "آقای طیبی )مدیرکل ورزش و جوانان 
استان گلســتان( به ما اجازه داده است نگران 
نباشــید". رحیم نژاد در پایان افزود: علت این 
برخورد را نمی دانــم. اصال به من مربوط نبود. 
کار من محدوده فنی مســابقات بود. در مورد 
زمین  مسابقه، قرعه کشــی، جلسات مربیان و 
هماهنگ کردن آنها، مسائل ویدئو چک، دادن 
برنامه بازی و مسائلی این چنینی، این کارها در 
قاموس سرپرســت فنی تیم ها تعریف می شود. 
همان طور کــه گفتم این اولیــن رویداد من 
نبود. همه مسابقات فدراسیون کبدی را از ابتدا 
تاکنون برگزار کرده ام و داور مســابقات مهمی 
همچون قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان بوده ام.

زهــرا رحیم نژاد در حالی ســمت خود در این 
رقابت هــا را سرپرســت فنی مســابقات اعالم 
می کند که فدراســیون کبــدی او را به عنوان 
مســئول برگزاری مســابقات کبــدی بانوان 
قهرمانی آسیا معرفی کرده بود و در نهایت نیز 
پس از مسابقات از این سمت برکنار شده است.

معــاون وزیــر ارتباطات با بیــان اینکه مرحله 
عملیاتی طرح رجیستری موبایل از روز سه شنبه 
آغاز می شود به خریداران گوشی آیفون توصیه 
کــرد هنگام خرید، از داشــتن کدفعالســازی 

اطمینان حاصل کنند.
حسین فالح جوشــقانی در گفتگو با خبرنگار 
مهر، اظهار داشــت: هر گوشی و یا تبلت سیم 
کارت خور که تا ســاعت ۱۲ شب دوشنبه ۱۳ 
آذرماه در شــبکه فعال شده باشــد به عنوان 
گوشی مجاز شــناخته می شود اما پس از این 
تاریخ هر مدل گوشی و تبلت از برند »اپل« که 
به صورت قانونی وارد کشور نشده و در سامانه 
های گمرگی و وزارت صنعت ثبت نشده باشد، 
در شــبکه مخابراتی کشور، ســرویس نخواهد 
گرفت.وی گفت: وزارت صنعت موظف شده که 
فرآینــد را به گونه ای پیش ببرد که از مبدایی 
که گوشی وارد کشــور می شود، چیزی تحت 
عنوان کد فعالســازی یا هولوگرام، روی جعبه 
آن نصب شــود تا خریدار با داشــتن کد فعال 
سازی، اطمینان داشته باشد که گوشی، قانونی 
است.رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی در مورد فرآیندهای ثبت کدفعالسازی 
در شــبکه مخابراتی کشور توضیح داد و گفت: 
یک فرآیند این است که در زمان خرید گوشی، 
کاربــر با واردکردن ســیم کارت درون آن، کد 
فعالســازی را به همراه شــماره سیم کارت به 
سامانه ای )کددستوری( که به زودی اعالم می 
شود، ارسال کند تا گوشــی در شبکه به ثبت 

رسیده و سرویس بگیرد.
وی ادامه داد: ایــن اقدام درصورتی با موفقیت 
اجرا می شود که گوشی قبال توسط واردکننده، 
در سامانه های گمرکی ثبت شده باشد. دراین 

صورت دو کد با هم تطبیق داده می شود و در 
شبکه سرویس می گیرد.فالح جوشقانی افزود: 
فرآیند دیگر این اســت که گوشــی، خریداری 
می شــود اما خریدار قصد باز کردن و استفاده 
از گوشــی را ندارد. این مشــترک می تواند با 
دریافت کدفعالسازی از فروشنده، هر زمان که 
سیم کارت را درون گوشی انداخت با اعالم کد 
فعالسازی به شماره دستوری اعالم شده، آن را 
در شبکه فعال کند.معاون وزیر ارتباطات گفت: 
حتی در صورتی که کاربــر بدون توجه به این 
موارد، ســیم کارت را درون گوشــی انداخت و 
آن را روشــن کرد، پیامی مبنی براینکه گوشی 
شــما به ثبت نرسیده برای وی ارسال می شود 
و در ایــن صورت کاربر، یــک ماه زمان خواهد 
داشت تا گوشی را در شبکه به ثبت برساند؛ در 
غیراینصورت و به دلیل عدم ثبت، گوشی داخل 
شبکه سرویس نخواهد گرفت، قاچاق تشخیص 
داده می شود و استفاده از آن غیرممکن است.
وی با اشــاره به اینکه تا یک ماه کاربر می تواند 
با این گوشی، از شبکه مخابراتی کشور سرویس 
بگیــرد اما پس از یک ماه از شــبکه خارج می 
شــود، گفت: بنابراین اگر خریداران دیدند که 
گوشی کد فعالسازی ندارد از خرید آن اجتناب 
کنند.رئیس رگوالتوری تاکید کرد: مشــترکان 
درهمین حال می توانند کد شناســه گوشی ) 
IMEI ( را که روی جعبه گوشی قرار دارد به 
ســامانه ای که به زودی اعالم می شود، ارسال 
کنند و درصورتی که گفته می شود این گوشی 
در سامانه گمرک ثبت نشده است، از خرید آن 
اجتناب کنند. چرا که درصورتیکه گوشــی را 
خریداری کنند برای فرآیند ثبت آن، به دردسر 

می افتند.

 افشای پشت پرده ماجرای 
مریب اتیلندی در کبدی آسیا

 آغاز فاز دوم رجیسرتی موابیل 
از سه شنبه
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متن آگهی
 در پرونده کالسه 9۶۰99٨۶۶9۰۱۰۰۳٨۲ این شعبه با توجه به فوت مرحوم میر فرهاد 
سلیمانی بیرانوند بوده توسط علی امید سلیمانی بیرانوند درخواست تحریر ترکه شده 
و قرار تحریر ترکه صادر گردیده و و برای 9۶/۱۰/۲۳ راس ساعت 9 صبح وقت تحریر 
ترکه تعیین شده است لذا بدین وسیله به تمامی ورثه متوفای یاد شده یا نمایندگان 
قانونی و بستانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هر کس که به هر طریق حقی بر ترکه 
متوفی دارد در ساعت و تاریخ یاد شده در شعبه ۱ شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 
شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام )ره( میدان عدالت دادگستری کل 

استان لرستان جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شوند. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان 
خرم آباد –سمیه دلفانی .  

آگهی ابالغ 
دادخواست بدوی و وقت رسیدگی 

خواهان آقای احمد ساریان دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت خوانده آقای 
شمس اله حیدری تحت کالسه 9۶/ح۴۳۴/۲  تقدیم شعبه دوم حقوقی شورای حل 
اختالف چهاردانگه به نشانی آیت اهلل سعیدی، روبروی ایران خودرو دیزل، خیابان سدید، 
خیابان صاحب الزمان نموده است که وقت رسیدگی به تاریخ 9۶/۱۰/۲۰ ساعت ۱5:۴5 
تعیین گردیده است. لذا به تجویز ماده ۷۳ قانون ائین دادرسی مدنی مراتب از طریق نشر 
آگهی به خوانده ابالغ می گردد تا خوانده با مراجعه به دفتر شعبه ۲ حقوقی شورای حل 
اختالف چهاردانگه، ضمن اعالم بنشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست بدوی و ضمائم 
را دریافت و نسبت به حضور در جلسه رسیدگی و دفاع از خود اقدام نمایند.م/الف ۱۶۴۱
مدیردفتر شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه

دادنامه 
پرونده کالسه 9۶۰99٨۶۶۱۰9۰۰99۳ شعبه ۲ دادگاه خانواده دادگستری شهرستان 
خرم آباد )نهم حقوقی سابق ( تصمیم نهایی شماره 9۶۰99۷۶۶۱۰9۰۱5۰۴ خواهان 
: آقای محمد خیرائی فرزند حیدر به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد شهر 
خرم آباد میدان ژاندامری جنب پارک معلم کوچه گلریز ۱ پالک ۲ خواندگان : ۱-آقای 
دادستان عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد به نشانی استان لرستان شهر خرم آباد 
گلدشت غربی سه راه گلدشت دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد دادستان 
عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد ۲-آقای حسین خیرائی فرزند محمد حسن به 

نشانی مجهول المکان –خواسته : تعیین امین اموال غایب مفقود االثر 
رای دادگاه : در خصوص دعوای آقای محمد خیرائی فرزند حیدر بطرفیت ۱-آقای حسین 
خیرائی فرزند محمد حسن دادستان عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد بخواسته صدور 
حکم مبنی بر تعیین امین اموال آقای حسین خیرائی بدین شرح که خواهان اشعار 
داشته برادرزاده وی بنام حسین خیرائی فرزند مرحوم محمد حسن که از تاریخ دیماه 
سال گذشته )95( در اقامتگاه دایمی خود شهرستان خرم آباد مفقود گردیده و تا یوم 
تقدیم دادخواست هیچ گونه اثری از زنده بودن یا مرده بودن وی در دسترس نمی باشد 
فلذا وی یکی از عموهای نامبرده می باشد و با توجه به وکالتنامه شماره ٨۳9۲۲ مورخ 
۱۳9۶/۲/9 تقاضای تعیین امین جهت اداره اموال غائب مفقود االثر موصوف باستناد مواد 
۱۳۱-۱۳۰-۱۲۶ قانون امور حسبی و کتاب پنجم از قانون مدنی را نموده است و نیز 
اظهار داشته در طبقه اول هیچ کسی را ندارد و وی جزو طبقه دوم ارث می باشد دادگاه 
با توجه به مراتب فوق و رونوشت شناسنامه غایب و همچنین رونوشت اسناد سجلی 
خواهان و رونوشت استشهادیه محلی پیوست پرونده و همچنین درج آگهی و مودای 
گواهی گواهان و تحقیقات مرجع انتظامی و عدم وجود مانع قانونی و شرعی دادگاه 
مستندا به مواد ۱۲۶ و ۱۲٨ و ۱۳۰ قانون امور حسبی و ۱۰۱۲ قانون مدنی آقای محمد 
خیرائی فرزند حیدر به شماره ملی ۴۰۷۱۳۱9۱۷٨ را بعنوان امین اموال غایب مفقود 
االثر آقای حسین خیرائی فرزند محمد حسن تعیین و منصوب می نماید تا با رعایت 
غبطه مفقود فوق الذکر وفق مقررات قانونی و شرعی به وظیفه خود عمل نماید رای 
صادره غیابی محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این مرجع 
و سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 

رئیس شعبه دوم دادگاه خانواده خرم آباد – سید غالمرضا مرتضوی . 

آگهی وقت رسیدگی
به  با توجه  المکان  آقای اسماعیل سپهوند فرزند سی خان فعال مجهول  بدینوسیله 
محتویات پرونده کالسه 9۱۱/۱۰۷/95 ک م این دادگاه متهم است به تهدید و مشارکت 
در تخریب عمدی موضوع شکایت نوروز گل رخ که نظر به تعیین وقت رسیدگی به 
پرونده اتهامی نامبرده در تاریخ ۱۳9۶/۱۰/۲۰ ساعت ۰9:۳۰ صبح مراتب در اجرای ماده 
۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی تا نامبرده در 
وقت مقرر در جلسه دادگاه حضور و از اتهام انتسابی خود دفاع نماید بدیهی است در 

صورت عدم حضور نامبرده دادگاه در اجرای ماده فوق الذکر اتخاذ تصمیم می نماید. 
رئیس شعبه 107 دادگاه کیفری دو خرم آباد –سید مصطفی سهرابی .  

متن آگهی
محکوم له: هادی خانجانی فرزند عیدی 

محکوم علیه: ۱-یداله دارابی فرزند داراب ۲-صندوق بازنشستگی شرکت نفت تهران 
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9۶۱۰۰9۶۶۱۰۶۰۱۱۱۱ و شماره 
دادنامه مربوطه 9۶۰99۷۶۶۱۰۶۰۰۶۰۲ حکم به الزام خوانده ردیف دوم به فک رهن 
پالک ثبتی ۲۰۱۰ فرعی از ۲۰9۱ اصلی واقع در بخش یک خرم آباد و الزام خوانده به 
حضور در احداز دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی پالک صدرالذکر به خواهان و پرداخت 
مبلغ ۴55/۱۰۰ تومان بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم میگردد 

هزینه اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – فریبا شکری . 

متن آگهی 
محکوم له :سید عبدالنبی آب روشن 

محکوم علیه :۱-حامد پورآیت ۲-نگار پور آیت ۳-امیر پور آیت ۴-ندا پور آیت 5-وحید 
پور آیت ۶-طاهره حسنوند ۷-سلیمان شیروانی ٨-تاج دولت الماس مقدم وراث مرحوم 

علی محمد پورآیت )شیروانی ( 
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9۶۱۰۰9۶۶۱۰۶۰۱۱۲۳ و شماره 
حقوقی  دادگاه  ششم  شعبه  از  صادره   9۶۰99۷۶۶۱۰۶۰۰5٨۴ مربوطه  دادنامه 
دادگستری خرم آباد حکم به محکومیت وراث مرحوم علی محمد پور آیت )شیروانی ( 
به اسامی ۱-حامد پورآیت ۲-نگار پور آیت ۳-امیر پور آیت ۴-ندا پور آیت 5-وحید پور 
آیت ۶-طاهره حسنوند ۷-سلیمان شیروانی ٨-تاج دولت الماس مقدم به حضور در احد 
از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یک دستگاه ساختمان مسکونی تحت پالک 
۱۰5۴ فرعی از ۴۳ اصلی بخش ۲ شهرستان خرم آباد در حق محکوم له صادر و اعالم 

می دارد هزینه های اجرای بر عهده محکوم علیهم می باشد . 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –فریبا شکری . 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳9۶۱۱۴۴۳۱۰۰9۰۰۰۰۳۳   مورخ 9۶/٨/۲۳ هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت  ملک کرج-  ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای/خانم محسن میرزا ابراهیم مستوفی فرزند حسین بشماره شناسنامه ۷۴ کد ملی 
۰۰۴۱۴9۰۱۶9 به صورت شش دانگ یک باب باغچه به مساحت ۱۳۲۴/۴۰ مترمربع  و 
مجزی شده از پالک ۶۱ فرعی از ۲۶- اصلی واقع در جاده چالوس قریه سیرا خریداری 
از مالک قولنامه ای به متقاضی )محمد کالنتری( که سند مالکیت وی ذیل ثبت صفحه 
۲5۴۷ صادر و تسلیم گردیده و نیز انتقال ملک از وی به متقاضی به صورت قولنامه ای 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراض داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 9۶/٨95۶/ف  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:9۶/9/۱۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:9۶/9/۲۷

عباسعلي شوش پاشا- رئیس ثبت اسناد و امالك 

مفقودی
 دانشنامه پایان تحصیالت دوره کارشناسی اینجاب مینا شیخعلی زاده چناری فرزند 
حسنجان دارای شناسنامه شماره ۳9۷۷9صادره از بابل با رشته علوم اقتصادی گرایش 
اقتصاد بازرگانی در نظام دانشگاه تمام وقت از دانشگاه آزاد اسالمی بابل با شماره تایید 

 بابل سازمان مرکزی ۱99۱۱5۶۰۰۳٨۱مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
سند کمپانی ، برگ سبز )سند مالکیت وسیله نقلیه( و کارت ماشین سواری سمند ایکس 
۷ مدل ۱۳٨۱ به رنگ نقره ای- متالیک شماره موتور ۳۲9۰٨۱۰۱۶٨۴  و شماره شاسی 

٨۱۲۰۱٨۰۴ و شماره پالک ۶۲۱س۶۶ ایران ۶۲  مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
میاندرود 

مفقودی
 سند کمپانی سواری پژو ۲۰۶ به رنگ سفید صدفی روشن مدل ٨۴با شماره شهربانی 
99۳د۳5ایران ۳۳با شماره موتور ۱۰FX5C۲۱۷599۰و شماره شاسی ٨۳۶۷9٨۱۲بنام 

 بابلسارا قدمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی خودروی سواری پراید جی تی ایکس آی به رنگ مشکی روغنی 
مدل ۱۳٨۶با شماره شهربانی ۲5٨ه ۴5ایران ۷۲ با شماره موتور۱٨۷۴۷5۱ با شماره شاسی 
S۱۴۱۲۲٨۶۰۴۷۱٨۳ ۷ به مالکیت علی اکبر قره داش مفقود  کرده و درجه اعتبار ساقط 

 نکا می باشد

مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز وانت نیسان زامیاد تیپ ۲۴۰۰  مدل ٨۴ با شماره  شهربانی 
۴95ص۶9ایران ٨۲با موتور ۲٨۰۱۳۲شماره شاسی D۷5۴۶9 بنام مریم شهید پور آهنگر 

بابل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز و شناسنامه مالکیت پراید مدل ٨۲ با شماره شهربانی ۲۲5 ص 
9۲ ایران ٨۲ با شماره موتور۰۰5۶۶۱۳٨و  شماره شاسی s۱۴۱۲۲٨۲۱۱۶95۳مفقود 

 بابل گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز شناسنامه مالکیت سواری سپند پی کی مدل ٨۳ با شماره 
شهربانی 5۶٨ ص ۴۴ ایران ٨۲ با شماره موتور۱۳۷۲9۶5۷ شماره شاسی ۳۰۳۴۰٨۰مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی آقای مسعود صاحبی فرزند علی اکبر خواهان آقای محمود تیمورنژاد 
دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مسعود صاحبی فرزند علی اکبر به خواسته خیانت در 
امانت مطرح  که به این شعبه ارجاع و شماره پرونده کالسه 9۶۰55۲ شعبه ۱۰۳ کیفری 
دو شهر تنکابن ۱۰۳ جزایی سابق ثبت و وقت رسیدگی مورخ 9۶/9/۲9 ساعت 9:۳۰ تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 
مدیر دفتر شعبه 103 کیفری دو شهرستان تنکابن 103 جزایی سابق حسین مجدی

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی نظر به اینکه خواهان آقای مهدی براتی فرزند کاظم دادخواستی به مطالبه 
خواسته به طرفیت حسین ایزدی فرزند بهرام در این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام 
مقدمات قانونی به کالسه ۴/۷٨۱/9۶ثبت و برای مورخه 9۶/۱۰/۶ساعت 9صبح تعیین 
وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خان به استناد ماده 
۷۳قانون  آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درس 
خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه چهارم حاضر و قبل از آن جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه چهارم مراجعه نمایید در غیر 
اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد 

مدیر دفتر شعبه ۴ شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به آقای امید عیسی خانی فرزند شاکی آقای هانی قویدل با وکالت آقای 
سعید کربالیی آقازاده شکایتی علیه آقای امیدعیسی  خانی مبنی بر سرقت دوربین مداربسته 
مطرح که به این شعبه ارجاع به شماره پرونده کالسه 9۶۰99٨۲۰۲۳۳۰۰۴5۳شعبه 
۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان بابل ۱۰۴ جزایی سابق ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
9۶/۱۲/۶ساعت ۱۱:۳۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۱۱5 قانون آیین 
دادرسی مدنی به علت مشکل المکان بودن متهم و درخواست شاکی مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه دادگاه حاضر گردد 
مدیر دفتر شعبه 10۴ دادگاه کیفری دو شهرستان بابل 10۴ جزایی سابق زهرا کوچک تبار

محمودی شاه نشین:
شورای نگهبان نظارت بر 

انتخابات شوراها را نپذیرفت

عضو کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشت: 
پس از نشست هایی که بین کمیسیون شوراها 
و شــورای نگهبان برگزار شد، شورای نگهبان 

نظارت بر انتخابات شوراها را نپذیرفت.
به گزارش خانه ملت، محمد محمودی شاه  نشین 
عضو کمیسیون شوراهای و امور داخلی مجلس 
اســالمی درباره تشــکیل دبیرخانه دائمی در 
مجلس برای نظارت بر انتخابات شوراها، اظهار 
داشت: پس از نشست هایی که بین کمیسیون 
شــوراها و شــورای نگهبان برگزار شد، شورای 
نگهبان نظارت بر انتخابات شوراها را نپذیرفت.
وی بیان کــرد: دبیرخانه نظــارت بر انتخابات 
شوراها با نظارت مجلس ایجاد می شود و آئین 
نامه نظارتی آن را نیز تهیه می کند و در مجلس 
شورای اســالمی این دبیرخانه مستقر می شود.

محمودی شاه نشین با بیان اینکه نظارت مجلس 
بر انتخابات شوراها همواره مقطعی بوده است، 
افــزود: در ادوار اخیر 5 نماینــده بعنوان عضو 
هیــات مرکزی نظــارت بر انتخابات شــوراها 
گزارش ها، بررســی ها، نظارت هــا، ارزیابی ها و 
بررســی صالحیت هــا را در تشــکیالتی انجام 
می دادند ولی پس از پایان انتخابات از این سوابق 
استفاده نمی شد.نماینده مردم شهریار، قدس و 
مالرد در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: این 
در حالی اســت که باید این اطالعات نگهداری 
شود تا در انتخابات های بعدی مورد استفاده قرار 
گیرد ولی جایی برای نگهداری این اسناد وجود 
نداشت زیرا کسی متولی آن نبود.محمودی شاه 
نشین با بیان اینکه دبیرخانه مجلس اوال محلی 
دائمی است و با پیش بینی های الزم مطالعات و 
نظرات مراکز پژوهشــی را جمع بندی می کند، 
متذکر شــد: کلیه اطالعات برگــزاری هر دوره 
انتخابات شــوراها را می توانــد جمع بندی کند 
تا در ادوار بعدی نیز مورد اســتفاده قرار گیرد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در 
مجلس شــورای اسالمی گفت: انجام مطالعات، 
استماع نظرات کارشناسان، برگزاری نظر سنجی 
برای دریافت میزان موفقیت برگزاری انتخابات 

شوراها، توسط دبیرخانه انجام می گیرد.

خبر

وزیر آموزش وپرورش خبر داد:
اعالم جزئیات »آزمون استخدامی« طی هفته آتی
وزیر آموزش و پرورش از اعالم جزئیات و زمان برگزاری آزمون 

استخدامی آموزش و پرورش در اوایل هفته آینده خبر داد.
 سید محمد بطحایی در حاشیه مراسم تجلیل از خادمین نماز 
شد  برگزار  پرورش  و  آموزش  وزارت  اجتماعات  سالن  در  که 
استخدامی  آزمون  برگزاری  زمان  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در 
آموزش و پرورش اظهار کرد: یک کندی کار در این خصوص 
اوایل  آزمون  جزئیات  است  امید  افزود:  است.وی  آمده  پیش 
مشخص  آن  زمان  هنوز  شود.  اعالم  و  مشخص  آینده  هفته 
برخی  که  است  این  از  ناشی  اشکال  از  بخشی  یک  و  نیست 
است. مانده  خالی  نمره  نداشتن  دلیل حدنصاب  به  ظرفیت ها 
وزیر آموزش و پرورش درباره ماندگاری قهرمانان ملی در کتب 
و  نشده  فداکار حذف  دهقان  خواجوی،  ریزعلی  گفت:  درسی 
در کتاب فارسی هست و در درس سیمای فداکاران به همراه 
برخی دیگر از ایثارگران و فداکاران اشاره ای هم به وی شده 
است.بطحایی ادامه داد: همینطور که در تاریخ جلو می رویم 
مصادیق متعددی از فداکاران را در کشور شاهدیم که حقی به 
گردن ما دارند و به تناوب از همه فداکاران که در عرصه های 
مختلف از خود گذشتگی داشتند نام می بریم و خاطره شان را 

گرامی می داریم.

سخنگوی أنصاراهلل:
توطئه بزرگی که سعودی ها برای یمن تدارک 

دیده بودند، شکست خورد

»محمد عبدالســالم« سخنگوی جنبش »أنصاراهلل« در سخنانی 
اعالم کرد: توطئه بزرگی که دشــمن سعودی برای یمن طراحی 
کرده بود، با شکســت مواجه شــد.به گزارش خبرگزاری مهر ، 
»محمد عبدالسالم« سخنگوی جنبش أنصاراهلل یمن در صفحه 
توئیتر خود اعالم کرد: توطئه بزرگی که دشمن سعودی برای یمن 
طراحی کرده بود، با شکست مواجه شد.بر اساس این گزارش، وی 
تأکید کرد: تا دیروز رســانه های ســعودی تسلط بر صنعاء و 5 
استان دیگر را جشن گرفته بودند؛ امروز اما می بینیم که همین 
اســتان ها هدف حمالت هوایی قرار می گیرند!وی همچنین در 
اظهاراتی کنایه آمیز خطاب به سعودی ها گفت: این چه ائتالفی 
است که مناطق تحت ســیطره خود در صنعاء و دیگر استان ها 
را بمباران می کند؟! مگر پیشتر مدعی تسلط بر آنها نشده بود؟

یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن 
تاسیسات هسته ای ابوظبی را هدف قرار داد

 شبکه خبری المسیره در خبری فوری اعالم کرد که یگان موشکی 
ارتش وکمیته های مردمی یمن دقایقی قبل تاسیسات هسته ای 

ابوظبی را با موشک کروز مورد حمله قرار داد.
المســیره تاکید کرد که در این حمله تاسیســات هسته ای براکه 
ابوظبی مورد هدف قرار گرفته است.شبکه خبری المیادین هم در 
خبری فوری هدف قرار گرفتن تاسیسات هسته ای ابوظبی را مورد 
تاکید قرار داد.شــبکه خبری الجزیره قطر در خبری فوری به نقل 
از سخنگوی انصاراهلل حمله به تاسیسات هسته ای ابوظبی را تایید 
کرد.تاسیسات هســته ای براکه در منطقه غربی امارت ابوظبی در 
ساحل خلیج فارس ودر 5۳ کیلومتری جنوب غربی شهر الرویس 
قرار دارد وقرار اســت در ســال ۲۰۲۰ دارای ۴ نیروگاه هسته ای 
باشــد.خبرگزاری امارات در خبری که در بخش خبرهای عمومی 
خود قــرار داده به نقل از مرکز حــوادث غیرمترقبه و بحران این 
کشور ادعا کرده است که یمنی ها موشکی به تاسیسات هسته ای 

البرکه شلیک نکرده اند.

خبر  رئیــس جمهور در جریان ســفر به جنوب 
سیســتان و بلوچســتان گفت: بندر چابهار 
موقعیت و جایگاهی دارد که می تواند کریدور 

جنوب و شمال را به اقیانوس متصل کند.
به گزارش مهر، حجت االسالم حسن روحانی 
دیروز در حاشــیه مراسم افتتاح فاز نخست 
طرح توســعه بندر شهید بهشتی چابهار در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز یک روز 
تاریخی و مبارک برای ایران و چابهار است.

وی افزود: امروز فاز نخست طرح توسعه بندر 
مهم و بین المللی شــهید بهشــتی چابهار 
را افتتــاح می کنیم و ایــن بندر موقعیت و 
جایگاهی دارد که می تواند کریدور جنوب و 
شمال را در یک مسیر کوتاه قرار بدهد و این 
کریــدور را به اقیانوس متصل کند.وی ادامه 
داد: کریدورهــای دیگر مــا در واقع جنوب 
به شــمال را به هم متصل می کنند اما این 
کریدور به اقیانوس متصل می شود و از این 
نظر دارای اهمیت است.رئیس جمهور گفت: 
این کریدور عالوه بر این موارد دارای اهمیت 
اقتصادی اســت زیرا کاال در زمان کوتاه تر 
و در زمان مناســب تر در اختیار کشورهای 

همســایه قرار می گیرد و کشورهای شرقی 
ما همچون افغانســتان و کشورهای شمالی 

ما همچون کشــورهای آســیای میانه را به 
جنــوب و به اقیانوس متصــل می کند.وی 

خاطر نشــان کرد: این بندر از نظر سیاسی 
هم بسیار اهمیت دارد زیرا ما را با کشورهای 
شرقی و شمالی و حتی کشورهای اروپایی در 
آینده متصل می کند و این موضوع  از لحاظ 
سیاسی برای ما بسیار حائز اهمیت است.وی 
تصریح کرد: عالوه بر این ها در مجموع این 
بندر برای خود استان سیستان و بلوچستان 
هــم دارای اهمیت اســت، مخصوصا بعد از 
اینکه راه آهن سراســری هم بــه این بندر 
متصل شود.حجت االســالم روحانی اظهار 
داشــت: امروز 5 پست اسکله افتتاح شد که 
در واقع بیش از ۲۰۰ هکتار استحصال شده 
و همینطور پسکرانه هایی که در حال آماده 
شدن است همه این موارد هم می تواند برای 
مردم ایران و اســتان سیستان و بلوچستان 
اشتغال زا باشد و هم می تواند ارتباط ما را با 

دنیا نزدیک تر کند.
وی افزود: اتصال کریدور شــمال و جنوب به 
اقیانوس برای منطقــه، ایران و جهان دارای 
اهمیت است و خوشــحالیم که امروز اولین 
فاز آن افتتاح شد و امیدواریم هرچه سریعتر 

فازهای بعدی آن ادامه پیدا کند.

روز تاریخی برای چابهار

علــی الریجانی گفت که روش های مــورد ادعای ناتو برای 
مبــارزه با مواد مخدر در افغانســتان عملی نبوده چرا که یا 
نسبت به این موضوع بی تفاوت هستند و یا در پشت صحنه 

کمک هم می کنند.
به گزارش خانه ملت، علی الریجانی رئیس مجلس شــورای 
اسالمی ظهر دیروز، پیش از سفر دو روزه به روسیه به منظور 
حضور در کنفرانسی با موضوع مبارزه با مواد مخدر در جمع 
خبرنگاران در فرودگاه مهرآباد تهران به بیان اهداف این سفر 
پرداخت و گفت: اصل این سفر برای حضور در کنفرانس بین 
المجالسی درباره مبارزه با مواد مخدر است که در حاشیه آن 
جلســه مهمی نیز با روس ها خواهیم داشت.وی در ادامه با 
بیان اینکه مسئله مواد مخدر موضوع مهمی برای جمهوری 
اسالمی و روسیه اســت، عنوان کرد: وضعیت افغانستان به 
گونه ای شــده که تولید مواد مخــدر در آن افزایش یافته و 
روش های مورد ادعــای ناتو برای مبارزه با آن عملی نبوده 
چرا که یا نســبت به این موضوع بی تفاوت هســتند و یا در 
پشت صحنه کمک هم می کنند.الریجانی همچنین با بیان 
اینکه منابع مالی جریان های تروریســتی از محل فروش و 

قاچاق مواد مخدر تامین می شــود، اظهار داشت: از این رو 
کشت خشخاش در افغانستان گسترش یافته است که به تبع 
آن آسیب های اجتماعی در انتظار کشورها است.وی با اشاره 
به مبارزه جدی ایران در حوزه مواد مخدر گفت: افراد زیادی 
در نیروی انتظامی برای مبارزه با مواد مخدر شهید شده اند 

اما به علت حجم زیاد مواد مخدر، این حوزه نشتی هایی دارد 
لــذا اینکه رویکردی در پارلمان های منطقه برای برخورد با 
ریشه و اصل موضوع صورت گیرد مهم است.رئیس قوه مقننه 
ادامه داد: برای مبــارزه با مواد مخدر نباید کار ظاهری کرد 
بلکه باید تصمیمات اساسی گرفته شده و همکاری مشترک 
برای مبارزه با مواد مخدر و برخورد با سرمنشــاء آن صورت 
گیرد.وی در ادامه به هدف بعدی این سفر اشاره و بیان کرد: 
در اجالس ســن پترزبورگ بحث دو جانبــه ای برای پروژه 
های اقتصادی صورت گرفت لذا از آنجائیکه روابط راهبردی 
با روســیه داریم باید طرح روابط تجاری را افزایش دهیم که 
هنوز در این موضوع اشکاالتی برای خیزش وجود دارد البته 
برخی پروژه ها شروع به کار کرده اند.رئیس مجلس شورای 
اســالمی در پایان بر همین اســاس تصریح کرد: جلسه ای 
با دومای روســیه داشتیم تا ســرمایه گذاری های مشترک 
میان ایران و روسیه انجام شود، لذا قرار است در حاشیه این 
کنفرانس تشکیل جلسه داده و موضوع را پیگیری کنیم چرا 
که عملیاتی شدن پروژه های راهبردی برنامه ششم در این 

راستا حائز اهمیت است.

ناتو پشت صحنه به ِکشت مواد مخدر کمک می کند

پایگاه خبری »فلسطین الیوم« گزارش داد که »عزت الرشق« 
عضو دفتر سیاســی حماس ضمن هشدار درباره عواقب اعالم 
قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی گفت که موافقت 
دولــت آمریکا با ایــن اقدام، به منزله شــعله ور کردن جرقه 
خشمی اســت که به روی اشــغالگران منفجر خواهد شد.به 
گزارش فلســطین الیوم، الرشــق گفت: اعالم احتمالی قدس 
به عنوان پایتخت رژیم صهیونیســتی از ســوی دولت دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، تجاوزی آشکار )علیه مقدسات 
اسالمی( است و عواطف ملت های عربی و اسالمی را به شدت 
تحریک می کند. وی در صفحه شخصی اش در توئیتر افزود: 
این اقدام به منزله شــعله ور کردن جرقه خشمی خواهد بود 
که به روی اشــغالگران منفجر خواهد شد.الرشق تصریح کرد: 
سخنان منتشر شده درباره نزدیکی تصمیم گیری آمریکا برای 
اعالم قدس به عنوان پایتخت دشــمن صهیونیســتی، سیلی 

محکمی به کســانی خواهد بود که بر روی ســراب مذاکرات 
ســازش که آمریکا خواستار آن بود، حساب باز کرده اند. این 
مذاکرات هرگز عادالنه نبوده بلکه همواره به شــکل آشکاری 
جانب اشغالگران را گرفته است. این عضو سیاسی دفتر حماس 
تاکید کرد: تصمیم )ترامپ( هیچ حقی را به اشــغالگران نمی 
دهد و چیزی از واقعیت تاریخی شهر اشغالی قدس که همواره 
سرزمینی عربی و اســالمی بوده و هست، تغییر نخواهد داد. 
مردم ما از قدس تا آزادی کامل آن دفاع خواهند کرد.حماس 

نیز در مورد اعالم قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی 
به وســیله »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا هشــدار 
داد و خواســتار برپایی انتفاضه قدس برای خنثی کردن این 
توطئه شد.حماس همچنین اعالم کرد: ما در مورد این تصمیم 
هشــدار می دهیم و از مردم فلســطین می خواهیم با قدرت 
تمــام در برابر این تصمیم بی رحمانه بایســتند. همچنین از 
مردم می خواهیم که برای خنثی کردن این توطئه، تظاهرات 
انتفاضه قدس به راه اندازند.طبق این گزارش، »مایک بنس« 

معاون دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چند روز گذشته 
اعالم کرد که ترامپ در حــال تصمیم گیری در مورد انتقال 
ســفارت آمریکا از تل آویو به شهر قدس است و منتظر است 
که این تصمیم روز دوشنبه اتخاذ شود.کنگره آمریکا در سال 
۱995 قانونی درباره »وجوب به رسمیت شناخته شدن قدس 
به عنوان پایتخت رژیم اســرائیل« و انتقال سفارت آمریکا به 
آنجا تصویب کرد.با وجود اینکه این قانون الزام آور اســت اما 
بندی دارد که به رئیسان جمهوری اجازه می دهد اجرای آن 
را بــرای تامین منافع امنیت ملی، ۶ ماه به تعویق بیندازند. از 
همان سال ۱995 رئیســان جمهور آمریکا پی در پی اجرای 
این قانون را به تعویق انداخته اند. در همین حال تشــکیالت 
خودگردان فلســطین روز جمعه درباره آثار ویرانگر هر گونه 
اقدام برای تحریم فلســطینی ها از دست یافتن به حق شان 

برای پایتختی قدس شرقی در دولت آنها، هشدار داد.

 هشدار حماس درباره اعالم قدس
 به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی
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طراحی پوستر هفته پژوهش در اسالمشهر

نوری- اسالمشهر: در دومین جلسه ستاد هفته پژوهش و فناوری 
شهرستان اسالمشهر با حضور اعضای این کمیته در سالن اجتماعات 
فرمانداری برگزار شد در حالی که وظیفه طراحی پوستر و بنر به عهده 

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی محول شده است.
 به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، در این نشست 
در خصوص برنامه های مختلف هفته پژوهش و شعار آن با عنوان 
پژوهش تقاضا محور، تجاری سازی فناوری زیر بنای توسعه اقتصادی 
سخنانی مطرح و مقرر شد توانمندیهای حوزه پژوهش شهرستان به 
دبیرخانه هفته پژوهش مستقر در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر 
ارائه شود. گفتنی است: در این جلسه سید حسن حسینی رئیس اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و مسئول کمیته تبلیغات و اطالع رسانی 
ستاد هفته پژوهش و فناوری به ارائه نقطه نظرات پیشنهادی خود در 
خصوص تبلیغات و اطالع رسانی عمومیبرنامه های هفته فوق از جمله 
طراحی پوستر هفته پژوهش و پوشش خبری توسط اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی پرداخت و افزود: جهت پوشش هرچه مطلوب تر اخبار 
مرتبط با این هفته الزم است اطالعات خام مورد نیاز در اختیار اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان قرار گیرد. وی همچنین از رسانه ها 
و سایت های فعال در سطح شهرستان خواست که توجه ویژه ای به 

این رویداد مهم داشته باشند. 

برگزاری سمینار طراحی و ساخت سلول های 
خورشیدی بهینه در اهواز  

وحیدی فر-اهواز: به مناسبت هفته پژوهش سمینار طراحی و ساخت 
سلول های خورشیدی بهینه با استفاده از فناوری سیلیکون آمورف با 
همکاری شرکت برق منطقه ای استان خوزستان و معاونت پژوهشی و 
فناوری دانشگاه شهید چمران باحضور مدیرعامل وسایرمدیران این شرکت 
و نیزپژوهشگران عالقه مند در سالن اجتماعات نمایشگاه های بین المللی 
اهواز برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه 
ای خوزستان، نبی اله کوثریان مجری طرح تحقیقاتی فناوری ساخت 
سلول های خورشیدی در این سمینار گفت:  سلول های خورشیدی 
فتوولتاییک که انرژی نوری را به طور مستقیم به انرژی الکتریکی تبدیل 

می کنند، جایگزینی آِینده دار برای تولید انرژی می باشند.
عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز قابل دسترس بودن ابزار و 
امکانات این روش در کشور را یکی از دالیل انتخاب این نوع فناوری 
دانست و افزود: از مزایای مهم سلول های خورشیدی که سبب شده 
توجه بسیاری از پژوهشگران و سیاستگذاران به این زمینه جلب شود 
را می توان قابلیت جایگزینی با انرژی فسیلی، امکان استفاده در مناطق 
دور افتاده، کاهش تولید گازهای گلخانه ای، کاهش دی اکسید کربن و 
باران اسیدی نام برد. وی ادامه داد: ساخت آنها به روی زمینه های بسیار 
ارزان و انعطاف پذیر مانند شیشه و پالستیک که در دمای باال عملکرد 
بهتری نسبت به سیلیکون های کریستالی دارند، باال بردن  راندمان آنها 
در دماهای باال و سازگار با محیط بویژه در مناطق گرمسیری و وجود 
ابزارهای الزم آن در کشور جهت بومی سازی و امکان ساخت آن در 

ابعاد بزرگ از مزایای دیگر این  نوع سلول ها  هستند.

اجرای برنامه های آموزشی توسط 
مدیریت پسماند شهرداری رشت

کارناوالهای  برگزاری  تداوم  در  منکویی- رشت: 
شادی و آموزش در مدارس ابتدایی رشت، برنامه ی 

مفرح آموزشی در مدارس دخترانه  برگزار شد.
پسماندهای  مدیریت  سازمان  عمومی  روابط 
شهرداری رشت همچنین اعالم کرد: در هفته جاری 
بیش از ۶۰۰ دانش آموز زیر پوشش طرح آموزشهای 
زیست محیطی، تفکیک زباله از مبدا و آموزشهای 
مربوط به پاکیاران قرار گرفتند. در مدارس یادشده 
بین دانش آموزان اقالم فرهنگی همچون بروشور و 
کاتالوگهای آموزشی، دفترهای نقاشی، نوشت افرار و 
برنامه ی هفتگی توزیع گردید. روابط عمومی سازمان 
مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در ارتباط با 
کرد:  تاکید  آموزش  و  شادی  کارناوالهای  برگزاری 
برنامه ی شادیبخش کارناوال شادی و آموزش برای 
دانش آموزان تداوم خواهد یافت و به زودی برنامه 
های آموزشی ویژه ای مخصوص پاکیاران در مدارس 
اجرا و ارائه می شود. در مدارس یاد شده کارشناسان 
سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت برای 
زیست  اصول  رعایت  ی  زمینه  در  آموزان  دانش 

محیطی و تفکیک زباله از مبدا سخنرانی کردند.

کاهش 16 درصدی کشف کاالی 
قاچاق ممنوعه در البرز

جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
دادگستری کل استان البرز که در نشست خبری 
معاون  و  کل  رئیس  فرهنگی  معاون  مشترک 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
کل استان البرز با موضوع »راهبری ظرفیت های 
مردمی و تولید داخلی و کاهش مصرف کاالی 
قاچاق« در محل دادگستری استان برگزار شد، 
از کاهش ۱۶ درصدی کشف کاالی قاچاق در 
البرز خبر داد. به گزارش زمان؛ مهدی جوهری  
با ارائه آمار قاچاق در استان البرز گفت: پدیده 
قاچاق دارای دو مقوله کاالی قاچاق ممنوعه است 
که شامل محصوالتی چون مشروبات الکلی، مواد 
مخدر، محصوالت سالمت محور و... است که پرونده 
آن ها در دادگستری پیگیری می شود و مقوله دیگر 
در حوزه کاالهای قاچاق مجاز مشروط است که 
شامل محصوالتی چون موبایل، لوازم آرایشی و... 
می شود که در اداره تعزیزات حکومتی رسیدگی 
کاالی  قاچاق  حوزه  در  اساس  این  بر  می شود؛ 
ممنوعه مورد رسیدگی قرار گرفته در دادگستری 
استان، آمار بیانگر کاهش ۱۶ درصدی کشفیات ٨ 

ماهه نخست سال 9۶ به سال 95 است.

خبر خبر

سلیمانی- گلستان: مدیرکل تعاون کار و رفاه 
اجتماعی گلستان ضمن تاکید بر راهگشا بودن 
تفکر بسیجی گفت: تفکر بسیجی در تمامی آحاد 

جامعه باید گسترش یابد.
سعید مازندرانی در همایش بسیج ضمن تبریک 
بر  اسالم  جبهه  وپیروزی  ربیع  ماه  رسیدن  فرا 
گروهک تکفیری داعش اظهار کرد: هفته بسیج به 
عنوان یکی از ایام اهلل تاریخ انقالب و کشور ماست 
اما باید این سوال را مطرح کرد که هدف از بسیج 

چیست و چه استفاده ای برای ما دارد.
اعتقاد  یک  بلکه  نیست  برند  بسیج  افزود:  وی 
است و اینکه بخواهیم بگوییم بسیجی هستیم و 
اینکه  بسیج راقبول داریم یک بحث جداست و 
نمود بسیجی در زندگی و شئونات کار ما و تمامی 
مسائل اجتماعی و سیاسی و اجتماعی ما خود را 

نشان دهد یک بحث دیگر است.
با  رو  در  رو  جنگ  در  زمانی  گفت:  مازندرانی 
دشمنان اسالم مبارزه می کردیم و حاال بسیجیان 

ما در جبهه تولید و خدمت باید کار کنند.

وی ادامه داد: این تغییر موقعیت ما بحث مهمی 
است اما بحث اصلی در کشور ما مبارزه و جهاد 

است.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی گلستان اظهار 
کرد: اگر تفکر بسیجی در ما نمود پیدا کند اولین 
اصلی که در کار خود باید رعایت کنیم اصل بهره 

وری است.
وی یادآورشد: به عنوان یک کارگر، یک تولید 
کننده، یک کارفرما و کسی که در جبهه کار و 
تولید فعالیت می کند باید متعهد باشیم و ازتمامی 
لحظات کار خود بهترین بهره برداری انجام دهیم.
مازندرانی گفت: این تفکر بسیجی باید در تمام 

لحظات و شئونات کار ما نمود پیدا کند چراکه ما 
نمی توانیم کشوری باشیم که رهبری جهان اسالم 
را برعهده دارد اما در مباحث کار و تولید مشکل 

داشته داشته باشد.
و  ها  وتحریم  وی تصریح کرد: هرچند فشارها 
کار شکنی ها بسیار زیاد بوده و مزاحمت هایی 
که در مباحث مختلف تولید و واردات مواد اولیه 
مسائل بانکی سخت و کمر شکن است اما به نظر 
من بخشی از مشکالت ما در بخش تولید ناشی 
از عدم توجه به تفکرات بسیجی است چراکه اگر 
بخواهیم در این زمینه بیشتر کار کنیم و بیشتر 
تمرکز کنیم بسیاری از مشکالت ما حل می شود. 
مازندرانی افزود: ما شعار ما می توانیم را در بحث 
موشکی متجلی کرده ایم و به عنوان قدرت اول 
منطقه شناخته می شویم و کسی که می تواند 
موشک بسازد و تولید کند قطعا می تواند پیشرفته 
ترین تکنولوژی را داشته باشد و این نیاز به همان 
تفکر بسیجی و ترویج و اعتقاد قلبی به این موضوع 

است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان :

تفکر بسیجی باید در تمام آحاد جامعه افزایش یابد

آگهی مفقودی
شهربانی شماره  به   ۱۳٨9 ۱۱۱مدل  سایپا  بک  هاچ  سواری  ماشین  سبز   برگ 

 ۷۲-9۴٨ج٨٨ و شماره موتور ۳۷5۲۲۶۱ و شماره شاسی S5۴۳۰۰٨9۰۳۳۶۷۱ به نام 
بابلفریده محسن نیا ولوکالئی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت )برگ سبز(وسند کمپانی)فاکتورفروش(ماشین پرایدمدل ٨۷به رنگ 
سفید –روغنی به شماره انتظامی۲۴-5۲۶د۶٨به شماره موتور۲۶۰۱۰۳۲و شماره شاسی
S۱۴۱۲۲٨۷5۳5۴59به نام اکبرداوری زاده مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط است.
 شهرستان دزفول

آگهی مفقودی
قرمز،مدل ۱۳٨۴به  رنگ  CG۱۲5CDIبه  دلتا  موتورسیکلت  کارت  و  کمپانی  سند 
شماره موتور D۳۱۲۱9۱5،شماره شاسی SH٨۱۰۱۶59۳و شماره پالک تهران ۲٨-
۴۳٨۷۲به نام حمید موسی صویالتی به شماره ملی ۱٨99599۷۳٨،متولد ۱۳۲9صادره 

 شهرستان شادگانازشادگان،فرزند محمد مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد.

آگهی مفقودی
دفترچه تراکتورفرگوسن شش سیلندرتک دیفرانسیل به رنگ قرمزمدل ۱۳۷۷به شماره 
شاسی۱A۰۲وشماره موتور ۳٨۳به نام محمدرضا خلف شمس آبادی مفقود گردیده 

وازدرجه اعتبار ساقط است.
شهرستان دزفول

شهردار یزد تاکید کرد: 
کاهش آسیب های اجتماعی در گرو توجه به روستاها

شهردار اصفهان تاکید کرد:
احیاء زاینده رود یک مطالبه ملی و جهانی

صادقی مقدم - یزد: شهردار یزد با تاکید 
به لزوم توزیع عادالنه خدمات و امکانات در 
شهرها و مناطق مختلف از جمله روستاها، 
در  اجتماعی  های  آسیب  کاهش  گفت: 
و  میانی  کوچک،  شهرهای  به  توجه  گرو 
روستاهاست. مهدی جمالی نژاد در چهارمین 
همایش ملی »روز علوم اجتماعی« در دانشگاه 
یزد، افزود: هرچند کالبد شهرها مهم است اما 
روح، سیرت و مبادله های فرهنگی و اجتماعی 
نیز از اهمیت زیادی در شهرها برخوردار است 

که به آن کمتر توجه می شود.
صورت  به  باید  مسائل  این  داد:  ادامه  وی 
کنار  در  و  گیرد  قرار  توجه  مورد  همزمان 
معماری فاخر ایرانی و اسالمی، مناسبت های 

بین مردم و جامعه نیز ایرانی و اسالمی باشد.
عنوان سندرم کالن  به  آنچه  از  یزد  شهردار 
شهرها و مراکز استان ها نام برد به عنوان یکی از 
مسائل آسیب رسان در جامعه کنونی یاد کرد و 
گفت: در گذشته نظام کهکشانی در همه شهرها 
و روستاها حاکم بود و خدمات به طور عادالنه 

توزیع می شد. جمالی نژاد با تاکید بر لزوم 
توجه به موضوع آمایش سرزمین افزود: فعالیت 
دستگاه های فرهنگی و اجتماعی و برگزاری 
نشست های مختلف در خصوص آسیب های 
اجتماعی به نوعی تسکین دهنده این مشکالت 
است، باید برای درمان آنها چاره اندیشی شود. 
همچنین محمدصالح اولیا، رئیس دانشگاه یزد 
در همایش یادشده اظهار کرد: گسترش مسائل 
و مشکالت اجتماعی از جمله بیکاری، اعتیاد، 
طالق و مهاجرت در جامعه فرصتی برای ورود 
متخصصان علوم اجتماعی به منظور رفع این 

مشکالت به وجود آورده است.
همچنین سیدعلی رضا افشانی رئیس دانشکده 
علوم اجتماعی دانشگاه یزد با یادآوری فعالیت 
فعالیت  کرد:  اظهار  علمی  هیات  عضو   ۲۲
های آموزشی این دانشکده از سال ۱۳۷۳ با 
رشته  کارشناسی  مقطع  دانشجوی  پذیرش 
مردم شناسی آغاز شد، اکنون در پنج رشته 
کارشناسی ، در پنج گرایش کارشناسی ارشد 

و سه گرایش دکتری فعالیت دارد.

بهادری- اصفهان: شهردار اصفهان در دیدار با 
استاندار اصفهان گفت: تکمیل مترو اصفهان؛ یاری 

و حمایت استانداری و دولت را می طلبد.
به همراه اعضای شورای شهر،  شهردار اصفهان 
با  اصفهان  شهرداری  مناطق  مدیران  و  معاونین 
محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان دیدار و گفت 
و گو کرد. قدرت اهلل نوروزی در دیدار با استاندار 
اصفهان ضمن تبریک به وی اظهار کرد: شهر زیبای 
اصفهان؛ فرصت ها و در کنار آن چالش های فراوانی 
دارد که باید با مدیریت چالش ها، از این فرصت ها 

برای حرکت در مسیر  شکوفایی بهره برد.
وی با بیان اینکه در حدود ۱۷ سال پیش کلنگ 
بر زمین زده شده،  احداث قطار شهری اصفهان 
تاکید کرد: از ۱۷ سال پیش تاکنون بخش هایی 
از خط یک مترو از مبدا تا میدان آزادی راه اندازی 
شده و ما قول تکمیل این خط تا ایستگاه صفه را به 

صورت کامل تا پایان سال به مردم داده ایم.
نوروزی ادامه داد: برای خط دو و سه مترو نیز 
اقداماتی انجام شده که پیشبرد آن، نیازمند حمایت  
چه  هر  پیشرفت  برای  دولت  و  استانداری  یاری 

سریعتر این خطوط است.
شهردار اصفهان با بیان اینکه هم اکنون از خط یک 
مترو حدود ۲۰ هزار نفر مسافر در طول روز استفاده 
می کنند، بیان داشت: این در حالیست که ظرفیت 

پیش بینی شده بسیار باالتر است.
را  شهرداری  درآمدهای  تحقق  میزان  نوروزی 
از  این میزان  افزود:  تاکنون ۴۰ درصد دانست و 
آمدیم ۳۰  بر سرکار  ما  که  زمانی  درآمد  تحقق 
درصد بود. این در حالیست که تا پایان سال نیز 
زمان زیادی باقی نمانده است و به این مشکالت باید 
پروژه های نیمه تمام شهر اصفهان را نیز اضافه کرد.
نوروزی در ادامه با اشاره به مشکالت رودخانه 
زاینده رود، افزود: احیای زاینده رود نه تنها یک 
حتی  و  ملی  درخواستی  بلکه  استانی  مطالبه 
جهانی است که اگر این اتفاق رخ ندهد مشکالت 
بسیاری در پی دارد. ما در شهرداری به عنوان حق 
آبه دار و مطالبه گر زاینده رود این درخواست را 
از استاندار داریم که با توجه به تعامالتی که در 
سطح ملی دارد؛ این مشکل را به صورت ریشه 

ای حل کند.
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دادنامه
پرونده کالسه 9۶۰99٨٨۶۰۱۴۰۰۲۱5 شعبه ۱۴ حقوقی شورای حل اختالف مجتمع 

شهید مطهری )بانک ها و تصادفات( شهرستان کرمانشاه تصمیم نهایی شماره
خواهان:آقای ناصر خسروی کانی باغی فرزند علی به نشانی کرمانشاه-سنگر کوی ۳۳٨ 

پ ۳
خوانده:آقای اردشیر صحرایی به نشانی :مجهول المکان

خواسته:مطالبه وجه بابت...
به تاریخ 9۶،۶،۱٨ در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۱۴ شورای حل اختالف کرمانشاه به 
تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده فوق تحت نظر است با توجه به مستندات 
ابرازی ونظریه اعضای شورا با اعالم ختم رسیدگی بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می 

نماید.
رای شورا

به  صحرایی  اردشیر  طرفیت  به  باغی  کانی  خسروی  ناصر  دادخواست  خصوص  در 
احتساب  با  به شماره  فقره چک  یک  وجه  تومان  مبلغ ۷۲۰،۰۰۰  مطالبه  خواسته 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه ، نظر به محتویات پرونده اظهارات خواهان در 
دادخواست تقدیمی و جلسه دادرسی که مرقوم داشته است که ضمانت پرداخت یک 
فقره وام خوانده را نموده است که به دلیل عدم پرداخت اقساط مقرر از سوی خوانده 
)وام گیرنده( به شرح گواهی بانک مبلغ خواسته را به عنوان ضامن پرداخت کرده است 
فلذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد.خوانده با وجود ابالغی قانونی 
در جلسه رسیدگی شورا حاضر نشده واعضای محترم شورا نیز تقاضای محکومیت 
خوانده را نموده اند فلذا، شورا با استصحاب بقاء دین دعوی را وارد تشخیص وبه استناد 
مواد ۷۰9،۱۲5۷ قانون مدنی ومواد ۱9٨- 5۱5 -5۱9- 5۲۲ قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۷۲۰،۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته 
و هزینه دادرسی به مبلغ ۲9۰،۰۰۰ ریال و خسارت تاخیر تادیه از 9۶،5،۷ لغایت 
اجرای حکم در حق خواهان صادر واعالم می نماید.رای صادره غیابی وظرف بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر 

در محاکم عمومی استان کرمانشاه می باشد.
قاضی شعبه 1۴ شورای حل اختالف کرمانشاه مجتمع شهید مطهری

آگهی حصر وراثت
 آقای فواد صادقی دارای شناسنامه شماره 59۶99۷۲۱۶9 به شرح دادخواست به کالسه 
9۶۰۱۷9  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
شادروان محمدصادقی  به شناسنامه 59۶9۶۳9۱۲5 در تاریخ 9۶/٨/۱5  اقامتگاه دائمی 

خودبدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصراست به :
۱-فواد صادقی   شماره ملی  59۶99۷۲۱۶9   نسبت پسر متوفی

۲-هادی صادقی  شماره ملی  59۶99۷۲۰5۲   نسبت پسر متوفی
۳-شیدا صادقی  شماره ملی  59۶95۷۰۰۱۱   نسبت دختر متوفی
۴-هما صادقی  شماره ملی  ۴959٨۷۰۲۰۶   نسبت همسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر 
کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر 

آگهی ابالغ
دادخواست و وقت رسیدگی و ضمائم  به آقای / بهروز محمدی فرزند قنبر علی

الماسی  احترام  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  رحمانی  شیرین  خانم  خواهان/ 
مسکن  تعاونی  باغ-  دامن  مصیب  محمدی-  بهروز  زاده-  سیفی  موشاخانی-محسن 
چهارمین شهید محراب به خواسته استرداد ثمن معامله-اعسار از هزینه دادرسی –

کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  که  مطرح  معامله  بطالن  اعالم 
9۶۰99٨٨۳۱۰۲۰۰۴۲9 شعبه ۱۳دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان کرمانشاه ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ ۱۳9۶،9،۲۱ ساعت ۱۲:۳۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود، 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضر گردد.
منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه –طیبه عباسی

دادنامه
پرونده کالسه 9۶۰99٨٨۶۰٨۷۰۰۰۱٨ شعبه ۷ حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

کرمانشاه تصمیم نهایی شماره 9۶۰99۷٨۶۰٨۷۰۰55۰ 
خواهان:آقای ایوب بخشی فرزند حسین به نشانی شهرستان کرمانشاه –دولت آباد- 

انتهای خ چهل متری –پشت مدرسه کیانوش –کوی ۳۰۶-پالک ۱
۱-آقای وحید امیدوار به نشانی مجهول المکان

۲-آقای سیروس مردانی به نشانی کرمانشاه- شهرک نوکان خ مخابرات پشت مدرسه ۱۴ 
معصوم بین پالک ۱٨ و۲۰۳

خواسته:مطالبه وجه سفته
گردشکار:جلسه شعبه ۷ شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه تشکیل است با بررسی 

محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
))رای شورا((

در خصوص دعوی آقای ایوب بخشی فرزند حسین به طرفیت ۱-سیروس مردانی۲-وحید 
امیدوار به خواسته مطالبه ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و خسارت و هزینه دادرسی ۴95،۰۰۰ 
ریال بابت یک فقره سفته به شماره 5۱۰۲۲٨)سری ژ/۱( با احتساب هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه با این توضیح که خواهان اظهار داشته خواندگان سفته موصوف را در 
وجه اینجانب صادر واز تادیه دین خود استنکاف می نماید.خواندگان با وجود ابالغ قانونی 
اخطاریه در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده اند.شورا با توجه به مفاد 
دادخواست و وجود اصل سفته در دست خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان به 
عنوان امضاء کننده و ظهر نویس استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد لذا خواسته 
خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 5۱5و۱9٨و5۱9 قانون آیین دادرسی 
مدنی و مواد ۳۱۴و۳۱۰و۲۴9و۳۲۰ قانون تجارت و تبصره مرقوم خواندگان را متساویا 
به پرداخت مبلغ ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی به مبلغ 
۴95،۰۰۰ ریال و خسارت تاخیر تادیه از 9۶،۱،٨ لغایت اجرای حکم در حق خواهان 
صادر واعالم می نماید.رای صادره غیابی وظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی استان 

کرمانشاه می باشد.
قاضی شعبه هفت شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای علیرضا ادبی با تقدیم ۲برگ  فرم استشهادیه مصدق شده مدعی است که سند 
مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 9۳فرعی مفروز و مجزی شده از ۷ فرعی از 
۱۷۲ اصلی واقع در بخش سه حومه کرمانشاه که ذیل ثبت و صفحه 5٨۲ دفتر ۳،۱۱ 
بنام علی رضا ادبی  به شماره سریال ۲559۷9 صادر وتسلیم گردیده سپس بدلیل 
اصالح حدود و مشخصات سند تعویضی بشماره سریال ۷95٨۰۴ صادر گردیده وبرابر 
سند رهنی شماره ۷۳۶۳ مورخ ۱۳9۳،۴،۱5 تنظیمی دفتر ۱۰5 کرمانشاه در رهن بانک 
سامان قرار گرفته که در اثر سهل انگاری سند تعویضی مفقود شده است لذا مراتب طبق 
ماده ۱۲۰آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه فرد یا افرادی مدعی 
انجام معامله یا وجود سند مالکیت در نزد آنان می باشد از تاریخ انتشار این آگهی به 
مدت ۱۰ روز مراتب را به این اداره اعالم دارند در غیر این صورت نسبت به صدور سند 
مالکیت طبق مقررات اقدام و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهدشد. 

فرهاد نوری –سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان کرمانشاه- ناحیه دو

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای هادی بدری فرزند امین درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک  فرعی 
از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳ کرمانشاه معروف به قلعه جوانرود که از آقای امین 
بدری خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و پرونده نیز تحت کالسه 95– ۲۴ 
تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی 
شماره  ۱۳95۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۲۱۷5 مورخ  ۲5 / ۱۲ / 95  حکم به صدور سند مالکیت 
یک باب خانه به مساحت  9۲/۶۰ متر مربع بنام آقای هادی بدری صادر نموده است و 
نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان داود و برهان و دیار غفوری می باشد لذا مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱5روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره 
تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه 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 هادی بدری صادر خواهد نمود 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
 رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول  ۱۳  /   9 /  ۱۳9۶ تاریخ انتشار دوم ۲٨  /   9 /  ۱۳9۶

آگهی مزایده مال غیر منقول
شماره ۲۳۴۴۶- 9۴/۳/۲5  رهنی  سند  باستناد  اردبیل  شعبه  ایرانیان  حکمت  بانک 
تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۳۲ اردبیل جهت وصول طلب خود علیه اقای علی 
حسین آقا محمدی کلخوران مبادرت به صدور اجرائیه نموده که پس از تشکیل پرونده 
اجرایی به کالسه 95۰۰۴٨9 و طبق محتویات پرونده، عملیات اجرایی پیگیری، مورد 
وثیقه ششدانگ یکبابخانه مسکونی بشماره ۱۲۶/۶۳۶ اصلی بخش ۳ اردبیل بانضمام کلیه 

متعلقات و منضمات شرعیه و عرفیه به حدود اربعه زیر:
شماال بطول٨/5۰ متر درب و دیواریست به کوچه. شرقا: بطول ۲۰/٨۰ متردیوار به دیوار 
با جزء از پالک ۱۲۶ اصلی. جنوبا: بطول ٨ متر دیوار بدیوار با جزء از پالک مذکور. غربا: 
بطول ۱۷/9۰ متر دیوار بدیوار با جزء از پالک مرقوم بمساحت ۱۲۶ مترمربع که در 
صفحه ۶۷ دفتر ۴۳۳ بنام آقای علی حسین آقا محمدی کلخوران باروق ثبت و سند 
صادر گردیده به نشانی اردبیل شهرک رسالت کوچه شبنم ۴ پالک ۱۶۳ که طبق نظریه 
کارشناس رسمی دادگستری محل موصوف عبارتست از یک طبقه خانه مسکونی دارای 
پارکینگ و راه پله به مساحت اعیانی ۱5۴ مترمربع با مشخصات احداثی هال نشیمن و 
هال پذیرایی با کف سیمانی و دیوار و سقف و گچ سفید و آشپزخانه با کف سرامیک و 
دیوار تا نصف کاشی و کابینت فلزی و سرویس بهداشتی و حمام در راه پله و یک اتاق 
باالی راه پله و یک باب اتاق در پشت بام با سقف شیروانی و با ساختمان اسکلت فلزی و 
نمای سنگی با امتیاز آب و برق و گاز می باشد که با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در 
کارشتاسی به مبلغ ۱/55۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال برآورد شده است که در روز سه شنبه مورخه 
۱۳9۶/۱۰/۱۲ از ساعت 9 صبح الی ۱۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل 
واقع در بزرگراه شهداء مابین فلکه ججین و میدان قدس جنب تاالر میالد از طریق 
مزایده فروخته خواهد شد. مزایده از مبلغ مذکور در فوق شروع و به باالترین قیمت 
که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد فروش نقدی است هرگاه روز تعیین شده با 
تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده تشکیل خواهد شد. طالبین 
می توانند در ساعات اداری جهت کسب اطالعات بیشتر به اجرای اسناد رسمی اردبیل 
به نشانی باال مراجعه و خریداران نیز می توانند در وقت مقرر در محل مزایده حاضر و 
در جلسه مزایده شرکت نمایند و چنانچه مورد مزایده زائد بر مبلغ در آگهی فروخته 
شودنسبت به مازاد حق مزایده و سایر هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد 
شد در ضمن بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و آب و برق و گاز مشخص نشده 
در صورتیکه از این باب تا روز مزایده بدهی داشته باشد طبق مقررات از برنده مزایده 
وصول خواهد شد و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد. تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا 

حسابهای دارایی و شهرداری و غیره خواهد بود.
فردین مجد- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقایان میثم سرسیان فرزند محمود و مجید 

ذوالفقارزاده بنگر فرزند عزیزاله
خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت آقای بازاری خوانده/متهم: سعید علیپور میرکال 
خواسته/ بابلی  تسلیمی  محمدعلی  سرسیان-  میثم  بنگر-  ذوالفقارزاده  مجید   –
... مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  اتهام: مطالبه وجه بابت 
9۶۰99٨۱۱۱۰۷۰۰۴۱٨ شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل ثبت و وقت 
دادگاه طبق  تعیین که حسب دستور  مورخ ۱۳9۶/۱۰/۲٨ ساعت ۰9:۴5  رسیدگی 
المکان بودن خوانده و  موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل- انسیه عسگری فیروزجائی

آگهی حصر وراثت
آقای نقی نقی زاده نیاری دارای شناسنامه بشماره ۷۳ به شرح پرونده کالسه 9۶-۱۳۱۳ 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نبات 
عباسی نیاری به شماره شناسنامه 5۴ در تاریخ 95/٨/۲ در اردبیل اقامتگاه دائمی خود 

بدرود حیات گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:
۱-سیفلی نقی زاده نیار به ش ش ۳۱٨۶ فرزند اسداهلل پسر متوفی

۲-صداقت نقی زاده نیاری به ش ش ٨۲۱ فرزتد اسداهلل پسر متوفی
۳-بهنام نقی زاده نیاری به ش ش ۲95۳ فرزند اسداهلل پسر متوفی

۴-نقی نقی زاده نیاری به ش ش ۷۳ فرزند اسداهلل پسر متوفی
5-معصومه نقی زاده نیاری به ش ش ۲۷ فرزند اسداهلل دختر متوفی
۶-عفت نقی زاده نیاری به ش ش ۳99۰ فرزند اسداهلل دختر متوفی

۷-پاکیزه نقی زاده نیاری به ش ش ۴۳۰٨ فرزند اسداهلل دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید، 
هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه ای جز سری و رسمی که 

بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
بدری- رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل 

متن آگهی 
حسب محتویات پرونده شماره نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم 
آباد آقای منوچهر ایزدی زمان آبادی فرزند رضا به اتهام صدور چک بالمحل تحت تعقیب 
میباشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت و به تجویز ماده ۱۱5 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است 
ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در 

صورت عدم حضور در مهلت تعیین شده تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید. 
بازپرس شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد –یونس آزاد پور. 

آگهی وقت دادرسی 
خواهان سرپرستی بانک تجارت استان لرستان دادخواستی به طرفیت خوانده ۱-رسول 
امیدی فرزند فرض اهلل ۲-ناصر ماسوریان فرزند حسن  به خواسته مطالبه وجه سفته 
– مطالبه خسارت دادرسی –مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول  دادگاه عمومی حقوقی 
دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده 
روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 9۶۰99٨۶۶۱۰۱۰۰5۱٨  ثبت گردیده که 
به علت  تعیین شده است  وقت رسیدگی آن ۱۳9۶/۱۰/۱۷ یکشنبه ساعت ۳۰:۰٨ 
آئین  قانون  به تجویز ماده ۷۳  و  بودن خوانده و درخواست خواهان  المکان  مجهول 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه اول حقوقی شهرستان خرم آباد –زهرا زینی وند.

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و احضار متهم

کالسه پرونده: 9۶۰۶۳۶ وقت رسیدگی ۱۳9۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۰:۳۰ صبح 
شاکی: رقیه صوفی متهم: محبوبه نصیری 

حسب گزارشی که تسلیم مرجع قضائی گردید و پس از طی تشریفات قانونی به این 
شعبه ارجاع و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن متهم بنا به دستور 
دادگاه و بع تجویز ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیرالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از اطالع از تاریخ جلسه دادرسی جهت 
رسیدگی به اتهام در وقت مقرر باال در دادگاه حضور بهمرساند چنانچه بعدا ابالغی بوسیله 
آگهی الزم شود برابر مقررات اقدامی می گردد عدم حضور متهم در جلسه دادگاه بدون 
اعالم عذر موجه مانع رسیدگی و اتخاذ تصممیم قانونی و صدور رای مقتضی نخواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو محمودآباد – محمدزاده

دادنامه
پرونده کالسه 9۶۰99٨۱۱۱۰۶۰۰۳۱۷ شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل 

تصمیم نهایی شماره 9۶۰99۷۱۱۱۰۶۰۰9۰۴ 
خواهان: بانک رفاه به مدیریت محمود آقایی با نمایندگی آقای مجید گلی مرزونی فرزند 
علی به نشانی استان مازندران- شهرستان بابل – شهر بابل – چهار راه فرهنگ بانک رفاه
خواندگان: ۱- خانم مریم محمدجان زاده بائی فرزند ایرج به نشانی مازندران – بابل خ 
شهید صالحی پاساژ رزقی دفتر شرکت ساختمانی دورسازان ***۰9۱۱۱۱9۴5۳5*** 
۲- خانم محترم نوائی فرزند ابوالقاسم به نشانی مازندران – بابل برج بن کوچه اسوه ۲ 

ساختمان نصیر طبقه ۳ ***۰9۱۱۱۱۱9۱5۶*** 
۳- آقای رمضانعلی تنکابنی بندپی فرزند نبی اله به نشانی مازندران – بابل خ شهید صالحی 
روبروی ایستگاه چاله قدیم مطب دکتر رمضانعلی تنکابنی ***۰9۱۱۳۱۲۰۱۳9*** 
الوکاله و غیره  خواسته ها: ۱- مطالبه خسارت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و حق 

۲- مطالبه وجه بابت....
رمضانعلی  نوائی ۲-  بطرفیت ۱- محترم  رفاه  بانک  دادگاه- در خصوص دعوی  رای 
معوق  بدهی  ریال  خواسته ۳۴۶/۱۱۷/۰۰۰  به  زاده   جان  محمد  مریم  تنکابنی ۳- 
وام شماره 95/٨/۱۳۴۳۴/۴۴۳۰/۱99٨٨9۰/۱ دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی 
و مستندات ابرازی و بقاء اصول مستندات در ید خواهان که اشتغال و استدامه ذمه 
خواندگان را مستصحب می نماید و خواندگان نیز نسبت به دعوی خواهان و مدارک 
ابرازی دفاع و تعرضی ننمودند لذا دادگاه دعوی خواان را صحیح و وارد تلقی مستندا 
را  قانون مدنی خواندگان  آئین دادرسی مدنی و ۱۰و۲۳۰  قانون  به مواد ۱9٨و5۱9 
متضامنا به پرداخت ۳۴۶/۱۱۷/۰۰۰ ریال بعنوان اصل خواسته و ۱۴/99۴/۰95 ریال 
هزینه دادرسی از باب رعایت قواعد تسبیب و الضرر در حق خواهان محکوم می نماید. 
اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ 9۶/5/۱۱ بماخذ ۲۴ درصد 
در سال به نسبت اصل مانده بدهی بمبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال لغایت وصول محکوم 
به محاسبه و در حق محکوم له ایصال نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز 
قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

محترم تجدید نظر استان مازندران می باشد.
رئیس شعبه ششم دادگاه حقوقی بابل – صادق غالم نتاج

افزایش مصرف
 »هرویین« نسبت به شیشه

معاون مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان 
دو  تریاک در کشور  کیلوگرم  قیمت هر  میانگین  اینکه 
میلیون و ۳۰۰ تا دومیلیون و ۴۰۰هزار تومان است گفت: 
البته هرچقدر از مرز شرقی به داخل می آییم قیمت مواد 
افزایش می یابد و به غرب که می رسیم شاهد اوج قیمت 
هستیم.اسداهلل هادی نژاد ، درباره قیمت پرمصرف ترین 
مواد مخدر در کشور اظهار کرد: میانگین قیمت تریاک 
در هر یک از والیات افغانستان متفاوت است، اما قیمت 
آن به طور میانگین به ۷5۰ تا ٨۰۰هزار تومان به ازای هر 
کیلوگرم می رسد.وی افزود: میانگین قیمت هر کیلو تریاک 
در کشور ما دو میلیون و ۳۰۰ تا دومیلیون و ۴۰۰هزار 
تومان است.البته هرچقدر از مرز شرقی به داخل می آییم، 
قیمت مواد افزایش می یابد و به غرب که می رسیم شاهد 

اوج قیمت هستیم.

رشد 1۴برابری حضور زنان و 
دختران در آموزش عالی 

معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده با 
کیونوروانتو سفیر فنالند و خانم سینی پولینا پوکونر مشاور 
و رییس اداره پژوهش و برنامه ریزی سیاسی وزارت خارجه 
رشته  وجود  به  اشاره  با  باستانی  کرد.دکتر  دیدار  فنالند 
مطالعات زنان در دانشگاه های ایران گفت: تدریس رشته های 
مرتبط با حوزه زنان از ۲۰ سال گذشته آغاز شده و تعداد 
دانشجویان این رشته طی فارغ التحصیلی خود، تحقیقات 
داده اند. سوسن  ارائه  زنان و خانواده  جامعی در موضوعات 
و  زنان  آموزش  خصوص  در  توضیحاتی  ضمن  باستانی 
دختران ایرانی در حوزه بهداشت و آموزش عالی به رشد ۱۴ 
برابری حضور زنان و دختران در آموزش عالی طی ۲۷ سال 
اخیر  اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نیمی از دانشجویان 
دانشگاه ها را زنان و دختران تشکیل می دهند و حضور زنان 
در برخی رشته های تحصیلی مانند رشته پزشکی و مشاغل 
حوزه پزشکی از مردان بیشتر بوده، اگر چه روند پیشرفت و 
حضور زنان ایرانی در تمام حوزه های یکسان نبوده و به عنوان 
مثال در حوزه های اقتصادی و سیاسی برای حضورآنان راهی 

طوالنی در پیش است.

الیحه حمایت از حقوق معلوالن 
هفته آینده  به صحن مجلس می رود

شده  بازنگری  الیحه  که  گفت  بهزیستی  سازمان  رئیس 
علنی  صحن  در  آینده  هفته  معلوالن  حقوق  از  حمایت 

مجلس شورای اسالمی به بحث و رای گذاشته می شود.
انوشیروان  ؛  بهزیستی  سازمان  از  زمان  پیام  گزارش  به 
محسنی بندپی در همایش روز جهانی معلوالن در ساری 
در  بررسی  مرحله  گذشته  هفته  الیحه  این  که  افزود 
کمیسیون مشترک دولت و مجلس را پشت سر گذاشته 
و هم اکنون برای طرح در صحن علنی آماده است.وی از 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی بویژه ۲ نماینده مردم 
ساری در مجلس که در این مراسم حضور داشتند خواست 
که در بررسی این الیحه سرعت عمل داشته باشند تا به 
بودجه 9۷ برسد.تهیه الیحه حمایت از حقوق معلوالن و 
بازنگری در قانون کنونی در دولت یازدهم با جدیت دنبال 
شد و در یک مرحله در مجلس نهم تصویب شد ولی شورای 

نگهبان اسفند 95 آن را رد کرد.

ادامه از صفحه ۱خبرخبـر
رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: در اوایل انقالب می گفتند که جمهوری 
اسالمی دو ماه بیشتر دوام ندارد؛ بعد شد چهار ماه؛ بعد شد یک 
سال و انواع هجمه ها را داشتند. طراحی کودتا های مختلف را در نظام 
داشتند؛ اما جمهوری اسالمی به برکت خون شهدا و به یُمن حضور 
مردم در صحنه، ادامه پیدا کرد. وی با بیان اینکه امروز جمهوری 
اسالمی در نقطه ای پراقتدار در منطقه ایستاده و این موضوع را همه 
می دانند، تأکید کرد: اذعان دوست و دشمن است که نظام جمهوری 
اسالمی مقتدرانه در صحنه بین المللی ایستاده و تاوان ایستادگی 
خود را می دهد. عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: اگر 
جمهوری اسالمی مثل دولت های مرتجع منطقه به امریکا و اذناب 
آن کرنش می کرد، طبیعی است که وضع اینچنین نبود؛ اما هزینه 
در انداختن طرحی نو در فلسفه های سیاسی دنیا و ایستادن بر روی 
پا های خود این است.آیت اهلل آملی الریجانی خاطرنشان کرد: عده ای 
در غرب می گفتند که لیبرال دموکراسی پایان تاریخ است. فوکویاما 
پایان تاریخ را اینگونه بیان کرده بود؛ اما حاال دیگر نمی توان این 
حرف را زد. برخی از جامعه شناسان که مخصوصاً  به جوامع دینی 
نظر دارند، مثل پیتر برگر و دیگران در دهه شصت میالدی مروج 
این فکر بودند که سکوالریسم همه دنیا را می گیرد و دیگر فکر 
دینی جایی در این دنیا ندارد؛ اما امروز در دهه های دو هزار و اندی 
تصریح می کنند که فکر ما اشتباه بوده است. پیتربرگر کتابی به نام 
»فکر بی منزل و بی سرزمین« نوشته بود و در آنجا فکر سکوالریسم 
را تبیین کرده بود و اینکه این مسیر آینده تفکر بشری است؛ اما در 
دوهزار و اندی کتابی نوشته و در آنجا اشاره کرده که آن تفکر ما 
غلط بوده است و فکر دینی احیا شده و در نظام های سیاسی مؤثرتر 
این سؤال که چه کسی  با طرح  گردیده است.رئیس قوه قضائیه 
جز نظام جمهوری اسالمی در دنیا بانی این حرف بود، خاطرنشان 
کرد: ما در درون این دریا داریم زندگی و تنفس می کنیم؛ اما قدر 
آن را آنطور که باید نمی دانیم و آنهایی که از بیرون نگاه می کنند، 
می فهمند که جمهوری اسالمی و نظام اسالمی و امام امت)ره( چه 

غوغایی در جهان ایجاد کرده و چه فکری در انداخته است.
وی یادآور شد: این فکر دینی که امروز در عالم سیاست و نظام های 
اجتماعی و اقتصادی دمیده شده، آیا جمهوری اسالمی نبود که احیا 
کننده این تفکر در دنیا بود؟ به جز جمهوری اسالمی جایی بود که 

این حرکت را ایجاد کند و خون شهدا اینچنین ثمره داد.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: از بیرون به این جریان 
بالنده و پویا در دنیا نگاه کنید و در ابعاد نظامی، فرهنگی، علمی 
اینجا عده ای  ببینید. حاال در  را  پیش روندگی جوان های خودتان 
از ۴۰ سال پیش تاکنون در حال تخریب نظام جمهوری اسالمی 
هستند. دشمن بیرونی که آشکارا ۴۰ سال است دارد مقابله می کند؛ 
اما در درون کشور هم عده ای سیاه نمایی می کنند و این همه واقعیت 

را نمی بینند؛ کار عظیم نظام اسالمی را نمی بینند.
آیت اهلل آملی الریجانی افزود: نفس بقای نظام اسالمی با اینهمه فشار، 
با اینهمه هجمه، با این تحریم های گسترده معجزه است که ناشی 
از بصیرت ملت و حضور مردم در صحنه است، آنوقت سیاه نمایی 
برای  می خواهند  عده ای  و  هسند  امید ها  قطع  دنبال  و  می کنند 
خودشان کاسبی راه بیندازند و بگویند ما خیلی منجی هستیم و 
وضع خیلی خراب است. چرا می خواهید به قیمت یک کار سخیف و 
وجود خودتان را نشان دادن، روی ارزش های انقالب، پیش روندگی 
و تکامل ملت یک خط سیاه بکشید؟ سیاه نمایی ظلم عظیمی است 
که دارد انجام می گیرد و بنده فکر می کنم باالترین خیانتی است که 
عده ای دارند در مورد این نظام با این اقتدار در صحنه بین المللی و با 

این ملِت حاضر در صحنه انجام می دهند.
رئیس قوه قضائیه یادآور شد: هر نظامی دچار اشکاالتی است. مگر 
دین اسالم که محض حق بود و به دست پیامبری که محض حق 
بود به جامعه بشری تقدیم شد، همانطور که حق متعال آن را نازل 
فرمود، اجرا شد؟ شما دیدید همین اسالم وقتی روی زمین آمد، از 
یک طرف امیرالمؤمنین)ع(، ائمه اطهار)ع( و  اباعبداهلل الحسین)ع( 
از آنطرف هم معاویه و یزید. یعنی وقتی که دین  پدید آمدند و 
خالص هم می آید و به بشر عرضه می شود، باز بشر شکوفا می شود 
و باطن و ظاهر خود را نشان می دهد و عده ای تسلیم حق می شوند 
و عروج پیدا می کنند و بعضی هم تسلیم شیطان شده و اضمحالل 
پیدا می کنند. دنیا همین است و جمهوری اسالمی نیز همینطور شد 
و تا آخر هم همین است. مهم این است که مسیر اصلی چیست و به 
کدام طرف می رود و مجاهدت مجاهدان چه نتایجی به بار می آورد.

 آیت اهلل آملی الریجانی ادامه داد: شما می دانید به حسب قانون 
اساسی قوه قضاییه مسئولیت های بسیار سنگینی بر دوش دارد. قانون 

اساسی فراتر از »فصل الخصومات« مسئولیت نظارت های عمده ای را 
بر دوش قوه قضاییه قرار داده است که از جمله آن گسترش عدل 
و آزادی های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه 
است.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه قوه قضاییه در چارچوب نظام 
اسالمی رکنی مهم و اثرگذار است، بیان کرد: دراینجا این سوال 
پیش می آید که این هجمه ها به قوه قضاییه چه معنایی دارد؟ مقام 
معظم رهبری مکرر فرمود: ه اند که شما هر گاه قاطعانه بایستید، 
هجمه ها بیشتر می شود. همچنین ایشان فرمودند: هجمه هایی که 
می بینید ثمره ایستادگی شماست. وی اضافه کرد: دشمن بیرونی کار 
خود را می کند. می بینید که دربحث های حقوق بشری چه می کنند. 
درحالی که جمهوری اسالمی ایران دراجرای حقوق بشری که آنها 
ادعا می کنند، از تمام منطقه پیشروتر است. ما در منطقه کشور هایی 
را داریم که در طول عمر حکومت خود انتخابات ندیده اند. دربحرین 
مردم برای حق رأی می جنگند. در عربستان سعودی نیز می بینیم 
که بحث حقوق بشر مطرح نیست؛ چرا که تسلیم محض کشور های 
سلطه گر، مخصوصا آمریکا هستند.آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره به 
اینکه در درون کشور کسانی آب به آسیاب دشمن می ریزند و علیه 
قوه قضاییه و مسئوالن قضایی دروغ های عجیب و غریب می گویند، 
گفت: انسان متاسف می شود آقایی که خودش از مسئولین سابق 
است، ظرف چند دقیقه صحبت شاید 5۰ حرف خالف واقع علیه قوه 
قضاییه و مسئوالن قضایی می زند و متأسفانه توجه هم نمی کنند که 
این کار خیانت به نظام جمهوری اسالمی، آرمان های انقالب و خون 
شهداست. آیا این قابل قبول است که انسان ادعای مردمی بودن و 
داشتن پشتوانه مردمی بکند و اینگونه از پشت به نظام جمهوری 

اسالمی خنجر بزند؟ بنده تعجب می کنم.
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: بحثی در مورد نظام قوه قضاییه در 
چارچوب قانون اساسی وجود دارد و وظایفی به تناسب، برای قوه 
قضاییه در نظر گرفته شده است که لوازم و اقتضائاتی دارد و آنها 
بحث استقالل سازمان زندان ها را مطرح می کنند و مغالطه می کنند 
که درفالن کشور ها سازمان زندان ها جزو قوه مجریه و دولت است؛ 
در حالیکه در آنجا اینها جزو وزارت دادگستری هستند ونظامات آنها 
فرق می کند. وی تصریح کرد: گاهی ادعا های عجیبی می شود مبنی 
بر اینکه الحاق سازمان زندان ها به قوه قضاییه برخالف قانون اساسی 
است و در ابتدای انقالب شورای انقالب بدون مالحظات حقوقی 
حرفی زده و این حرف همانطور مانده است. در اینجا باید گفت: اوال 
مصوبات شورای انقالب به لحاظ استحکام گاهی از مصوبات مجلس 
هم باالتر بود؛ چون با تجویز و امضای امام راحل )ره( و تأیید ایشان 
انجام می شد. در گذشته هم که ما بحث می کردیم، فقهای شورای 
نگهبان نسبت به قوانین مصوب مجلس و قوانین قبل از انقالب نظر 
می دادند و به لحاظ شرعی قوانین توسط آنها بررسی می شد؛ اما 
فقهای شورای نگهبان نمی توانند مصوبات شورای انقالب را لغو کنند؛ 
چون مؤید به نظر امام راحل )ره( بوده است.آیت اهلل آملی الریجانی 
ادامه داد: یک مسئولی می خواهد حرفی بزند و رئیس قوه قضاییه را 
تخریب کند، برخی از تشکیالت قوه قضاییه را با حرف های سخیف 
قیچی می کند. در اینجا باید گفت: اصاًل الحاق سازمان زندان ها به 
قوه قضاییه ربطی به مصوبه شورای انقالب ندارد. سازمان زندان ها 
مصوبه سال ۱۳۶۴ است که توسط مجلس تصویب شده است. این 
سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل خودش است و زیر نظر 
قوه قضاییه است. این مصوبه در شورای نگهبان نیز تصویب شده و 
بیان شده که خالف قانون اساسی نیست؛ اما عجیب است که یک 
آقایی این را یکی از خطا های نظام جمهوری اسالمی و خالف قانون 
اساسی می داند.رئیس قوه قضاییه گفت: همچنین ادعا کرده اند که 
قضات ومسئولین قوه قضاییه به دادسرا ها و زندان ها سر نمی زنند 
و حتی یکبار نمی روند ببینند که چه خبر است و ادعا می کنند 
که نظارتی وجود ندارد؛ این درحالی است که خود بنده بازدیدهای 
و سایر مجموعه های  دادگاه ها  دادسراها،  زندان ها،  از  چند ساعته 
قضایی داشته ام. بصورت سرزده به دادسرا ها سرکشی می کنم و در 
دادگاهها، سازمان ثبت و پزشکی قانونی حضور پیدا کرد ه ام. از طرفی 
معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور و رؤسای دادگستری ها 
بصورت منظم بر مجموعه خود نظارت و از آن ها سرکشی دارند. وی 

تصریح کرد: بنده با رؤسای دادگستری ها شرط می کنم که به صورت 
مستمر بر حوزه ها و تشکیالت خود نظارت داشته باشند. همچنین 
معاون نظارت برای همه رؤسای دادگستری ها تعبیه شده است که 
از زیر مجموعه های خود سرکشی های متناوب و مستمر و سرزده 
داشته باشند. همچنین از برخی از رؤسای دادگستری ها که استفسار 
می کردم، می گفتند، چون فاصله ما با فالن شهرستان دور است، قبل 
از اذان صبح حرکت می کنیم تا ساعت ۷:۳۰ صبح در دادگستری 

حاضر شویم و بر زیرمجموعه های خود نظارت کنیم.
آیت اهلل آملی الریجانی افزود: خود بنده در ساعت ۷:۳۰ صبح در 
یکی از شعبات دادگاه حاضر شدم و پس از بررسی دفتر حضور و 
غیاب متوجه شدم که برخی حاضر نیستند. علت را جویا شدم که 
گفتند در اتاق پایین مشغول خواندن زیارت عاشورا هستند. به آنها 
گفتم زیارت عاشورا مستحب است؛ اما حضور درسِر کار واجب است. 
ما نمی گوییم زیارت عاشورا نخوانند، بلکه می توانند در منزلشان 
بخوانند و یا اگر می خواهند به صورت جمعی این دعا را بخوانند، یک 

ساعت زودتر  سر کارحاضر شوند.
رئیس قوه قضاییه با ذکر مثالی در این زمینه گفت: یک رندی نزد 
مرحوم شیخ انصاری رفته بود ومی خواست برای اینکه نماز شب 
نخواند، از ایشان مصوبه ای بگیرد؛ لذا به ایشان گفت که آیا خواندن 
نماز شب واجب است یا درس خواندن؟ این فرد می دانست که شیخ 
نسبت به کار تحقیقاتی و تعلیم و تعلم تعصب عجیبی دارد؛ بنابراین، 
این مطلب را مطرح کرد و فکر کرد که شیخ می گوید به دنبال درس 
خواندن بروید و نمی خواهد نماز شب بخوانید. مرحوم شیخ که انسان 
زکی و باهوشی بود، گفت: می توانم از شما سوال کنم که شما آیا 
چای می خورید و قلیان نیز می کشید؟ که پاسخ داد بلی، که دراینجا 
شیخ گفت: شما می توانید این دو را تعطیل کنید و به جای آن 

مطالعه کنید. چرا درس خواندن را مقابل نماز شب قرار می دهید؟
وی عنوان کرد: تخریب جمهوری اسالمی ایران و نظام قضایی آن با 
وجود زحماتی که مسئولین قوه قضاییه می کشند، جای تأسف دارد 
و انسان تعجب می کند و تأسف می خورد که عده ای بال بال می زنند 
برای دفاع از همراهانشان و برای اینکه بگویند جمهوری اسالمی 
ایران مشکل دارد تا همراهی همراهشان را توجیه کنند که واقعا 
این ها قابل قبول نیست.آیت اهلل آملی الریجانی اضافه کرد: ارزیابی ها 
باید واقعی باشد. حتی وقتی قرار است خود بنده دفاعی انجام دهم، 
باید روی اساس و طبق آمار واقعی صحبت کنم. گفته بودند ۱۷ 
میلیون پرونده در قوه قضاییه وجود دارد و این عدد را ضربدر دو 
کرده بودند و نتیجه گرفته بودند که ۳۴ میلیون گرفتارند و قوه 
قضاییه می خواهد بر سر این افراد بزند. واقعا این ادبیات را ببینید؛ 

آیا این ادبیات متناسب با مسئولی است که سال ها عهده دار دستگاه 
اجرایی کشور بوده است؟ آیا قوه قضاییه پرونده ایجاد می کند تا بر 

سر این افراد بزند؟ آیا می شود آمار تا این اندازه غلط باشد؟
ادامه داد: همچنین گفته اند درزمان خودشان  رئیس قوه قضاییه 
تعداد پرونده ها ۷ میلیون بوده و حاال ۱۷ میلیون شده است. چرا 
آمار ها که موجود است. برحسب  بزرگی می گویید؟  این  به  دروغ 
همان آمار در بدو ورود بنده 9 میلیون ورودی پرونده داشته ایم؛ 
پس چرا خالف می گویید؟ درحال حاضرحداکثر آمار طبق سیستم 

مکانیزه )CMS( معادل ۱5 میلیون پرونده است.
آمدم،  بنده  اینکه  از  بعد  سال  دو   CMS سیستم  گفت:  وی 
با همه همت و تالشی که صورت گرفت، تکمیل شد و به تمام 
کشور اتصال پیدا کرد؛ این در حالی است که این طرح در دوره 
قبلی شروع شده بود؛ اما بسیار ناقص بود. از طرفی مسئولین قوه 
قضاییه بار ها تذکر داده اند که ۱5 میلیون پرونده به معنای وجود 
۱5 میلیون جریان، نزاع و شکایت و حادثه حقوقی نیست؛ بلکه 
یک پرونده ممکن است در دادسرا، دادگاه عمومی، دادگاه کیفری، 
دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی چندین شماره بخورد و اگر مجدداً 
اعاده دادرسی شود و اعمال ماده ۴۷۷ صورت گیرد، باز هم شماره 
می خورد.آیت اهلل آملی الریجانی تصریح کرد: گفته شده ۱۷ میلیون 
میلیون  و گفته اند ۳۴  دو کرده اند  را ضربدر  آن  و سپس  پرونده 
پرونده وجود دارد، این چه تحلیل عوامانه ای است که می کنید؟ این 
تحلیل ها غلط و نتایج آن باطل است و باید بر مبنای واقعیت باشد. 
ما نمی گوییم دستگاه قضایی مشکلی ندارد؛ اما مشکل، آن مواردی 
که شما می گویید، نیست. اینها سیاه نمایی علیه قوه قضاییه است. ما 
اشکاالتی داریم و باید برای برطرف کردن آن تالش کنیم.رئیس قوه 
قضاییه با بیان اینکه باالترین مسئله ای که می شود در یک سازمان 
به عنوان شاخصه ارتقاء به آن توجه کرد، منابع انسانی است، افزود: 
منابع انسانی قوه قضاییه به لحاظ کمی وکیفی ارتقاء بسیار قابل 
توجهی پیدا کرده است. درسال ٨٨ ما حدود ۷ هزار قاضی داشتیم 
و متاسفانه عده ای اصرار می کردند که همین مقدار کافی است؛ اما به 
حرف آنها توجه نکردیم و با تالش ها و تحقیقاتی که صورت گرفت، 
نیاز دستگاه قضایی سنجیده شد و تالش های اجرایی مستمری انجام 
شد.وی بیان کرد: ما با همین آقایانی که علیه قوه قضاییه سیاه نمایی 
می کنند، جنگیدیم تا آن ها بودجه قوه قضاییه را متعادل کنند و به 
ما اجازه استخدام قاضی بدهند و درنهایت به مقام معظم رهبری نامه 
نوشتیم و مطرح شد که این استدالل ها منطقی است و به مجلس 
تذکر داده شد و سرانجام راهی برای ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی 
در قوه قضاییه باز شد. وی افزود: امروز بیش از ۱۱ هزار قاضی در 
قوه قضاییه مشغول به کارند. ما نمی توانیم برای جذب قاضی دست 
هر فردی را از خیابان بگیریم و بگوییم بیا قاضی شو. گاهی برای 
جذب قاضی فراخوان داده می شود و ۴۰ هزار نفر ثبت نام می کنند 
و بعد از گزینش های علمی، اخالقی و روانشناختی ۲5۰ نفر پذیرفته 
می شوند. این کار سهل نیست و فوق العاده دشوار است و هنوز هم 
فکر می کنیم با وجود تعداد پرونده های ورودی به شعب، این تعداد 
قاضی کم است.عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه هیچ 
زمانی در قوه قضائیه تا این اندازه بُعد نظارتی قوی نبوده است، گفت: 
ابعاد نظارت بر قضات، توسعه پیدا کرده است و فوق العاده گسترده 
شده است. ما از جهات مختلف تخلفانی در دستگاه قضایی داریم. 
یک بار به من گزارش دادند که یک قاضی با مراجعین مخصوصاً 
وقتی  و  داده شد  تذکر  بار  دارد، چندین  نامناسبی  برخورد  وکال 
با  باید  او داده شد. قاضی  انفصال  بر ما ثابت شد، سرانجام حکم 
ارباب رجوع با کرامت رفتار کند. درست است که قدرتی در اختیار 
دارد، اما قرار نیست از این قدرت به بدی یا من غیر حق استفاده 
کند.آیت اهلل آملی الریجانی افزود: در حال حاضر نظارت دادسرای 
مختلف  استان های  در  و  است  کرده  پیدا  توسعه  قضات  انتظامی 
نظارت مستمر وجود دارد. همینطور بصورت پنهان توسط گروه های 
مختلف نظارت صورت می گیرد و بسیار مؤثر بوده است. طبیعتاً اگر 
ما دستمان باز بود و استخدام بیشتری داشتیم، وضع خیلی بهتر از 
این بود. همچنین دیوان عالی کشور معاونت نظارت دارد و معاونت 
راهبردی قوه قضائیه بساط نظارتی را در استان ها گسترانده است و 

با جلب نماینده از همه بخش های قوه قضاییه، گاهی دو هفته در 
یک جا مستقر می شوند و تمام شئون دستگاه قضایی را در یک 
استان بررسی و گزارش آن را به ما می دهند و در نهایت برای اصالح 
مشکالت و همچنین تشویق افرادی که خوب کار می کنند، اقدامات 
الزم صورت می گیرد. از طرفی رؤسای دادگستری ها و دادستان ها و 
همچنین دادستانی کل نظارت مستمر بر دادسرا های سراسر کشور 

و مجموعه های خود دارند.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه ارزیابی ها باید واقعی باشد، گفت: 
نباید اینگونه باشد که چون از فالنی خوشمان می آید، بگوییم در 
دوره فالنی وضع خیلی خوب بود و چون از فالنی ناراحتیم، بگوییم 
امیدی به اجرای عدالت در قوه قضاییه نیست. این کار خالف انصاف 
و غیرمنطقی است.وی در این رابطه گفت: بنده بر خالف برخی 
که می گویند ما ویرانه تحویل گرفته ایم، چنین نظری ندارم؛ بنده 
معتقدم دستگاه قضایی سیر تکاملی داشته است و هرکس به اندازه 
خود زحمت کشیده و این زحمت تابع اطالعات و علم عینی است. 
ما امروز معتقدیم منابع انسانِی قوه قضائیه سختگیرانه ترین ممیزی ها 
را برای جذب قاضی و کارمند انجام می دهد. ما دوره هایی در دستگاه 
قضایی داشتیم که یک دفعه در را باز می کردند و هزار قاضی وارد 
می شد؛ اما این مهم است که این تعداد با چه صالحیت هایی اورده 
شده اند.  دیروز یکی از مطبوعات را مطالعه می کردم، دیدم یک فرد 
فاضل در تجلیل از مرحوم آیت اهلل اردبیلی سخنرانی کرده است. این 
فاضل بر همین اساس بیان کرده بود که علم قاضی حجیت ندارد؛ 
این حرف از عجایب است؛ چراکه مشهور فقها حجیت و اعتبارِ علم 
قاضی است و مرحوم آیت اهلل خویی تصریح می کند که در حق اهلل 
و حق الناس علم قاضی حجت است. در نهایت اینکه می گویند علم 
قاضی حجیت ندارد، بنده تعجب می کنم. بنا نیست که ما هرچه به 
ذهنمان علیه قوه قضائیه رسید، رسانه ای کنیم و یا به قول خودشان 

تحلیلی از وضعیت ارائه دهیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری به برخی اقدامات در دستگاه قضایی 
اشاره کرد و گفت: افزایش بحث های فرهنگی با تأکید بر مباحث 
فناوری اطالعات،  نوین و  از دانش های  بهره گیری  افزایش  قرآنی، 
الکترونیکی،  ابالغ  نظارتی،  ابعاد  توسعه   ،CMS تکمیل سیستم
ایجاد و توسعه دفاتر الکترونیکی، طرح کاداستر، توسعه بر خِط اسناد 
مالکیت، همچنین وضعیت فیزیکی زندان ها، دادگاه ها و دادسرا ها 
از جمله اقدامات صورت گرفته در قوه قضائیه است.آیت اهلل آملی 
الریجانی گفت: با اینکه بودجه عمرانی بشدت کاهش پیدا کرده 
است، در تهران ۱۷ ساختمان جدید انشاء اهلل افتتاح خواهد شد و ٨ 
مجتمع قضایی و 9 دادسرای جدید در همین ایام ایجاد شده است 
و در کشور بیش از ۱ میلیون متر مربع ساخت وساز برای دادسرا ها 
و دادگاه ها و شورا های حل اختالف لحاظ شده است. حال بفرمایید 
آمار های قبل چگونه بوده است؟رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: 
هزاران هزار خدمت در سازمان ثبت، سازمان زندان ها، شورا های حل 
اختالف، پزشکی قانونی و در کل در مجموعه قوه قضائیه صورت 
این  را نمی بینند و تخریب می کنند و  این واقعیات  اما  می گیرد؛ 
کار خالف منطق عقالنی است.وی در ادامه با بیان اینکه مسئله 
عدالت رکن رکین قوه قضائیه و هدف عالی برای نظام جمهوری 
اسالمی ایران است، گفت: تبیین مسئله عدالت دشوار است و در 
چارچوب معرفتی عمدتاً در ذیل فلسفه معرفتی در این رابطه بحث 
می شود و هزاران مقاله و کتاب به این موضوع پرداخته اند؛ اما عدالت 
قضایی یک امر نسبی به قرائن، شواهد و ادله است. متأسفانه ما 
گاهی توقع هایی خالف واقع از عدالت قضایی داریم. عدالت قضایی 
این است که قاضی بر حسب شواهد و ادله حکم کند؛ اینکه در 
عالم واقعیت چه چیزی است، دست قاضی از آن کوتاه است.عضو 
مجلس خبرگان رهبری به روایتی در این زمینه اشاره کرد و گفت: 
در روایت، قاضی نزد امام)ع( می گوید: اگر من بّینه نداشته باشم، 
چگونه است؟ امام می گوید یمین و سپس قاضی می گوید: اما اگر 
فرد قسم بخورد مال من را می برد. امام می گوید بله. در اینجا نیز 
ممکن است افرادی از دستگاه قضایی شاکی باشند و بگویند حق من 
را در روز روشن بردند و قاضی هم کمک کرد. وقتی از آنها می پرسیم 
چگونه است؟ مشخص می شود که نه شاهد و نه سند و نه مدرکی 
دارند. پس در اینجا عدالت نسبت به مقدمات نسبی است.آیت اهلل 
آملی الریجانی افزود: عدالت امر پراکنده ای است. اینکه ما صفر و 
صد ببینیم، غلط ترین ارزیابی از دستگاه قضایی است. میلیون ها 
پرونده در دستگاه قضایی وجود دارد و نمی توان با سه پرونده آن را 
ارزیابی کرد. این بدترین روش برای ارزیابی کردن است. مدیریت و 
فعالیت سازمان ها آنقدر روش های متعدد دارد که حداقِل آن داشتِن 

نمونه های آماری معقول است.

رئیس قوه قضاییه:

هیچ زمانی در قوه قضائیه تا این اندازه بُعد نظارتی قوی نبوده است
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آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی ساالنه بطور فوق العاده
انجمن تخصصی صنایع همگن شوینده، آرایشی و بهداشتی استان البرز

ثبت شده به شماره 1895     و شناسه ملی 10190047633
در نظر است مجمع عمومی عادی ساالنه بطور فوق العاده انجمن تخصصی صنایع همگن شوینده، آرایشی و بهداشتی استان البرز از 
ساعت 9 الی 11روز دوشنبه 96/09/27 در محل سالن همایش اتاق بازرگانی استان البرز به نشانی کرج، مهرشهر، بلوار ارم، نبش خیابان 
صدم غربی، ساختمان آناهیتا، اتاق بازرگانی البرز، طبقه اول تشکیل گردد. بدینوسیله از کلیه اعضای این انجمن دعوت میشود در جلسه 

مذکور حضور بهم رسانند. 
جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانید با شماره 33416093-026 )داخلی 327( دفتر این انجمن و یا شماره موبایل 09190933305 خانم 

عظامی تماس حاصل نمایید.
دستور جلسه :1-گزارش هیأت مدیره2-گزارش بازرس3- انتخاب بازرس4- تصویب اساسنامه ثبت انجمن در اتاق بازرگانی البرز5-سایر 

مواردی که در صالحدید مجمع باشد.
هیأت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن شوینده، آرایشی  و بهداشتی استان البرز

               دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 
                       شرکت تعاونی مصرف محلی جهان

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف محلی 
جهان در روز یکشنبه مورخ 96/9/26 ساعت 10 صبح  در محل شرکت 
تعاونی مصرف محلی جهان برگزار میگردد. از کلیه اعضا شرکت دعوت 
می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در جلسه حضور 
بهمرسانند. در صورتیکه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می تواند 
حق رای خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار 
خود واگذار نماید. تعداد آرا وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص 

غیر عضو تنها یک رای خواهد بود.
-این مجمع عمومی با حضور دو سوم کل اعضای تعاونی رسمیت خواهد 

یافت.
دستور جلسه: 1-اصالح ماده )6( اساسنامه فعالیت شرکت

2-طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونی منطبق با قانون بخش تعاون
هیات مدیره

 دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت تعاونی مصرف محلی جهان  

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مصرف محلی جهان )نوبت اول( در روز 
یکشنبه مورخ 96/9/26 ساعت 10/5 صبح در محل شرکت تعاونی مصرف محلی جهان 
شماره ثبت 55 برگزار می گردد. از کلیه داوطلبان اعضای شرکت تعاونی دعوت می شود 

جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند.
یادآوری می شود: 1- در صورتیکه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می تواند 
حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در 
این صورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از سه عضو را بپذیرد و هر شخص غیر 
عضو تنها یک رای خواهد داشت. اضافه می شود برگه های نمایندگی مزبور با امضا 
اکثریت هیات مدیره و بازرس تعاونی معتبر خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی 
اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت... روز از تاریخ انتشار این آگهی به همراه 
نماینده خود با در دست داشتن مدارک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی 
معتبر در محل دفتر تعاونی حاضر و پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی و 
اهلیت نماینده، برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور تائید و برگه ورود به مجمع 
عمومی برای نماینده صادر گردد. 2- اعضای که تمایل به کاندیداتوری هیات مدیره/ 
بازرسان را دارند درخواست کتبی )فرم مشخصات( حداکثر ظرف مدت )7 ( روز از 
تاریخ انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی به همراه داشتن مدارک الزم )کپی صفحات 
شناسنامه- مدرک تحصیلی، تخصصی و تجربی- کارت ملی- کارت پایان خدمت 
)آقایان( و 2 قطعه عکس( در به دفتر تعاونی تحویل نمایند. 3- این مجمع با نصف 
بعالوه یک رسمیت یافته و مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای 

کلیه اعضا اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه: 1-گزارش کتبی هیات مدیره از عملکرد سال 1395 - 2-گزارش کتبی 
بازرس از عملکرد سال 1395 - 3-طرح و تصویب صورتهای مالی سال 95 شامل 
عملکرد، سود و زیان و ترازنامه 4-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره 
برای سال 1396 - 5-طرح و تصویب تغییرات اعضا و سرمایه تعاونی 6-انتخاب 
و  برای مدت یکسال مالی 7-انتخابات اعضای اصلی  البدل   بازرس اصلی و علی 

هیات مدیرهعلی البدل هیئت مدیره  8-و ... انتخاب روزنامه یا حذف روزنامه

آگهی دعوت مجمع
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم(

شرکت تعاونی پیشکسوتان ایثار ایرانیان
بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای محترم تعاونی میرساند مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده نوبت دوم که ساعت 15 بعد از ظهر روز شنبه 1396/09/23 در محل میدان سپاه 
پادگان شهید شرع پسند ناحیه مقاومت امام حسین )ع( حسینیه امام خمینی )ره( 

برگزار می گردد حضور بهم رسانید.
در صورتیکه حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد میتواند حق حضور و اعمال 
رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار خویش واگذار نماید )تعداد آرای وکالتی هر 
عضو از اعضای دیگر حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود( 
لذا در صورت لزوم وکیل و موکل باید با همراه داشتن مدارک احراز هویت خود حداکثر 
تا 5 روز قبل از مجمع عمومی از ساعت 9 لغایت 13 جهت تنظیم و تائید وکالتنامه 
به محل دفتر شرکت مراجعه نمایند. ضمنا کلیه داوطلبان عضویت بازرسان میبایست 
حداکثر ظرف مدت یک 7 روز از تاریخ درج آگهی با مراجعه به دفتر شرکت تعاونی 
جهت تکمیل فرم با داشتن دو قطعه عکس، تصویر شناسنامه، مدرک تحصیلی و کارت 

بازنشستگی نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس از عملکرد سال 1395

2- تصویب صورتهای مالی سال 1395 شامل عملکرد و سود و زیان و ترازنامه
3-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره سال 1396 - 4-انتخاب بازرس

هیات مدیره شرکت تعاونی پیشکسوتان ایثار ایرانیان

آگهی مفقودی
آی ٨/۱مدل ۱۳٨5به  ایکس  ال  کمپانی)فاکتورفروش(خودروپژوسواری ۴۰5جی  سند 
رنگ نقره ای متالیک به شماره انتظامی ۳۴-۲۴5ص٨۳و شماره موتور ۱۲۴٨5۱٨9۱۲۷و 
شماره شاسی ۲۴۲5۷۰۳5به نام هوشنگ شریفی اصل مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط 

است.
 شهرستان دزفول

آگهی حصر وراثت
آقای علی رجایی کیا  دارای شناسنامه شماره ۳۲5۴۶۴۳۶۱5 به شرح دادخواست به 
کالسه  ۱،۴۲۳،9۶  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان پرویز تاس )رجایی کیا(   بشناسنامه ۳۲۷9۷9  در تاریخ    اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین آن مرحوم منحصر است به :
۱(متقاضی با مشخصات باال پدر متوفی 

ضمنا متوفی ورثه حین الفوت دیگری ندارد .
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یک 
مرتبه آگهی می تماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف قصرشیرین

آگهی ابالغ وقت دادرسی
به موجب پرونده  کالسه 9۶۰۷۷۴ شعبه اول  دادگستری جوانرود آقای هدایت میرزایی 
فرزند براخاص دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت آقای محمدعلی فالحی فرزند 
محمدعزیز تقدیم این شعبه نموده که در جریان رسیدگی قرار گرفته  و وقت رسیدگی 
برای روز ۱۰/۱۷/ ۱۳9۶  ساعت 9 تعیین شده است که با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده و اجازه دادگاه و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 
یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند در غیر این 

صورت دادگاه وفق قانون غیابا رای خواهد داد/
مدیر دفتر شعبه اول دادگستری شهرستان جوانرود-مالح 

دادنامه
پرونده کالسه 9۶۰99٨٨۶۰٨9۰۰۱۰٨ شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 
کرمانشاه تصمیم نهایی شماره خواهان:آقای سید مصطفی حسینی ابداالنی فرزند سید 
نور حسین به نشانی استان کرمانشاه- شهرستان کرمانشاه- شهر کرمانشله-کیهانشهر 
مراد آباد کوی چهارم پالک ۷   خواندگان: ۱-آقای روح اله دوستی قمشه فرزند علی به 

نشانی کرمانشاه- کرمانشاه کیهانشهر روستای مراد آباد پشت پایگاه بسیج
۲-آقای محسن رضایی فرزند علیرضا به نشانی مجهول المکان

رای اصالحی 
نظر به اینکه در دادنامه شماره 9۶۰۲۲٨ مورخه 9۶،۶،۲۱ شعبه نهم پرونده کالسه 

9۶۰۱۶ شورای حل اختالف کرمانشاه
به علت سهو قلم رای به صورت غیابی جهت خواندگان صادر شده است امده است. لذا 
ضمن صدور این رای اصالحی بدین صورت که رای صادره راجع به خوانده ردیف اول 
حضوری وظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر ودرخصوص خوانده ردیف دوم 
رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه وظرف بیست 

روز قابل تجدید نظر در محاکم حقوقی کرمانشاه می باشد.
قاضی  شعبه 9شورای حل اختالف کرمانشاه - محمد رسول حق نجاتی

دادنامه
کالسه پرونده: ۱۲/۶۴۲/9۶        شماره دادنامه: 9۶/۷/۱۷-9۶۶ 

خواهان: عبدالمجید امیر ف محمد با وکالت حمیدرضا حسن زاده بادرس: بابل – خ شیخ 
طبرسی س پارسیان ط دوم دفتر وکالت  خوانده: سید محمود صیاد ف سید محمد 

بادرس: مجهول المکان  خواسته: مطالبه وجه
رای قاضی شورا- در خصوص دعوی عبدالمجید امیر ف محمد با وکالت حمیدرضا حسن 
زاده بطرفیت سید محمود صیاد بخواسته مطالبه وجه به مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده خواهان 
بدین شرح بیان میدارد خوانده در تاریخ های ۳9۷۴٨5/۱۳-9۴/۳/۲9و۳9۷۴٨۴/۲۷-
9۴/۲/۲9و۳9۷۴٨۳/۴۱-9۴/۱/۲9 به عهده بانک ملت صادر نموده که در تاریخ سر 
به گواهی عدم پرداخت گردید که فتوکپی  نموده که منجر  بانک مراجعه  به  رسید 
مستندات ضمیمه سابقه می باشد. در قبال دعوی خواهان خوانده با وصف ابالغ قانونی به 
عمل آمده در شورا حضور ندارد و الیحه ای ارائه ننموده است فلذا با عنایت جمیع اوراق 
و محتویات پرونده خصوصا اصل استناد خواهان خواسته خواهان ثابت و موجه تشخیص 
و به استناد مواد ۱9٨و5۱9و5۲۲و5۱5 قانون ائین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل خواسته و مبلغ ۱/5٨۰/۰۰۰ ریال هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت تاریخ وصول محکوم به 
وفق نرخ تعیینی از سوی بانک مرکزی ایران و حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی می باشد و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخئاهی در 
همین شعبه میباشد و پس از انقضاء تاریخ اعالم شده ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 

خواهی در دادگاههای عمومی شهرستان بابل میباشد.
قاضی شعبه 12 شورای حل اختالف بابل – حسین مهاجری 

آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرائی کالسه 95۰۰۰۰5 له بانک مهر اقتصاد شعبه دیواندره علیه 
شریفه اقبالی ششدانگ یک باب عرصه و اعیان پالک ۱۴۷5 فرعی از 5٨ اصلی بخش ۱۴ 
مفروز و مجزی شده از ۱۱۲۲-۱۱۲۶ ثبت و صادره به نام شریفه اقبالی واقع در دیواندره 
– فاز۲ شهرک اوباتو، طبق سند رهنی شماره ۲۶۱99 مورخ ۱۳9۳/۰9/۱۲ دفترخانه 
شماره ۳۲ دیواندره در قبال مبلغ ۱/٨۳۴/٨۴۴/۳۴۶ ریال در رهن بانک مهر اقتصاد شعبه 
دیواندره قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۱/59۳/۱5۰/۰۰۰ ریال ارزیابی 
شده و پالک فوق دارای ۲۰٨/۲۲ متر مربع اعیانی در یک طبقه همکف و زیرزمین با 
قدمت حدودا سال و دارای انشعابات آب، تلفن،برقو گاز که برابر گزارش مامور اجرا در 
تصرف می باشد، پالک فوق از ساعت 9 الی ۱۲ روز یکشنبه مورخ 9۶/۱۰/۰۳ در اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره- طبقه اول- واحد اجرا از طریق مزایده به فروش 
می رسد. مزایده از مبلغ ۱/59۳/۱5۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق،گاز اعم 
از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و 
نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر 
و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده 

روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی: ۱۳9۶/۰9/۱۳   

م الف: 157/667 رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان دیواندره – لطف اله فالحی آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای بهرام رستمي فرزند احمد درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک ۱۴5 
فرعی ازیک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به قلعه جوانرود که از آقای 
ایرج امینی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و پرونده نیز تحت کالسه 9۶ – ۴۴ 
تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی 
شماره ۱۳9۶۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰٨۷۰  مورخ  ۲9 /  ۷ / 9۶  حکم به صدور سند مالکیت 
یک بابخانه به مساحت ٨5/۲۰  متر مربع به نام آقای بهرام رستمی صادر نموده است و 
نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان وراث فتح اله نظری می باشد لذا مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱5روز آگهی می شود تا چنانچه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم 
دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره محل تحویل دهد بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات 
سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای بهرام رستمی صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان جوانرود - عزیزی

تاریخ انتشار اول  ۱۳ /  9 /   ۱۳9۶ تاریخ انتشار دوم  ۲٨ /  9  /  ۱۳9۶ 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ ماده ۱۰۱ – مورد وثیقه

ملی:  شماره   ۱۳۶۶/۱/۶ تولد:  تاریخ  نادر-  پدر:  نام  نظری  صمدزاده  بهرام  آقای  به: 
ناس میدان  اردبیل شهرک زره  به نشانی:  ۱۴۶۷۲9۲5۰٨ شماره شناسنامه: ٨۳۷٨ 
قدیری بطرف کمربندی کوچه دوم کدپستی 5۶۱٨۷۳۱5٨۷ در خصوص پرونده اجرایی 
کالسه 9۶۰۰۱۳۱ له بانک حکمت ایرانیان شعبه اردبیل و علیه بهرام صمدزاده طبق 
گزارش مورخه 9۶/٨/۲٨ کارشناس رسمی دادگستری به شرح تصویر پیوست، پالک 
ثبتی ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه ۲ طبقه ۲ بشماره 5۳۱۲ فرعی از ۳5٨۲ فرعی 
از ۱۳5 اصلی بخش ۳ اردبیل مورد وثیقه سند رهنی شماره ۶۶۶۱۳ تنظیمی دفترخانه 
اسناد رسمی شماره ۴ اردبیل به مبلغ 9۰۷/۶۰5/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده، لذا چنانچه 
به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت 5 
روز از تاریخ انتشار این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر 
به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج از 
موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل- فردین مجد

آگهی مزایده مال غیرمنقول
بانک حکمت ایرانیان شعبه اردبیل باستناد سند رهنی شماره ۱۳9۴/۷/۲۰-۶۴٨۳۱ 
تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۴ اردبیل جهت وصول طلب خود علیه آقای عباس 
فکری بریس مبادرت به صدور اجرائیه نموده که پس از تشکیل پرونده اجرایی به کالسه 
9۶۰۰۲۰٨ و طبق محتویات پرونده، عملیات اجرایی پیگیری، مورد وثیقه ششدانگ 
آپارتمان مسکونی بشماره طبقه ۲ قطعه ۴ بشماره ۲٨ / ۱5۲95/ 55۳5 اصلی بخش  

یک اردبیل بانضمام کلیه متعلقات و منضمات شرعیه و عرفیه به حدود اربعه زیر:
شماال: دیواریست بطول ۱۰/۳۰ متر به فضای ملک مجاور قطعه ۱۱. شرقا: در پنج قسمت 
که قسمت دوم آن شمالی است اول دیواریست بطول ۴/55 متر به راه پله مشاعی دوم 
درب و دیوار است بطول ۲/۲۱ متر به راه پله مشاعی سوم دیوار به دیوار است بطول 
۱/۲5 متر به فضای ملک مجاور شماره ۱۲ فرعی از شماره 55۳5 اصلی چهارم دیوار 
به دیوار است بطول ۳/5۰ متر به فضای ملک مجاور شماره ۱۲ فرعی از شماره 55۳5 
اصلی پنجم دیواریست پیشرفتگی به طول 9۰ سانتیمتر به فضای معبر. جنوبا: در پنج 
قسمت که قسمتهای دوم و چهارم آن غربی است اول دیوار و پنجره است بطول ۳/55 
متر به فضای معبر دوم دیواریست بطول۳5 سانتیمتر بفضای معبر سوم نیم دیوار جلوی 
بالکن بطول ۳/۴9 متر به فضای معبر چهارم دیواریست بطول ۳۰ سانتیمتر بفضای معبر 
پنجم دیوار و پنجره است بطول ۴/99 متر به فضای معبر. غربا: دیوار و پنجره است بطول 
٨/9۰ متر به فضای معبر بمساحت ۱۱۰/۲۳ مترمربع که در صفحه 5۱5 دفتر ۲۶۴ بنام 
آقای عباس فکری بریس ثبت و سند صادر گردیده به نشانی اردبیل محله پیرمادر آخر 
رحمانیه کوچه شهید لطف حق پالک 9٨ که طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری 
محل موصوف عبارتست از یک قطعه از آپارتمان به مساحت عرصه ۱۰٨/۷۶ مترمربع 
بصورت تمام عرصه و اعیانی طبق سند مالکیت به مساحت ۱۱۰/۲۳ مترمربع بصورت 
اسکلت فلزیبا سقف تیرچه بلوک بدون نماسازی با امتیازات آب و برق و گاز می باشد 
که با درنظر گرفتن کلیه عوامل موثر در کارشناسی بمبلغ ۱/۳٨۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد 
شده است که در روز دوشنبه مورخه 9۶/۱۰/۱٨ از ساعت 9 صبح الی ۱۲ ظهر در محل 
اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل واقع در بزرگراه شهداء مابین فلکه ججین و میدان 
قدس جنب تاالر میالد از طریق مزایده فروخته خواهد شد. مزایده از مبلغ مذکور در فوق 
شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد فروش نقدی است 
هرگاه روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده 
تشکیل خواهد شد. طالبین می توانند در ساعات اداری جهت کسب اطالعات بیشتر به 
اجرای اسناد رسمی اردبیل به نشانی باال مراجعه و خریداران نیز می توانند در وقت مقرر 
در محل مزایده حاضر و در جلسه مزایده شرکت نمایند و چنانچه مورد مزایده زائد بر 
مبلغ در آگهی فروخته شودنسبت به مازاد حق مزایده و سایر هزینه های قانونی طبق 
مقررات وصول خواهد شد در ضمن بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و آب و برق و 
گاز مشخص نشده در صورتیکه از این باب تا روز مزایده بدهی داشته باشد طبق مقررات 
از برنده مزایده وصول خواهد شد و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد. تنظیم سند انتقال موکول به 

ارائه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و غیره خواهد بود.
فردین مجد- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل

 نوبت اول نوبت اول

موافقت مالزی 
با تمدید کاهش تولید نفت

مالزی در راستای پایبندی به پیمان کاهش 
تولید نفت که میان اوپک و سایر تولیدکنندگان 
نفت جهانی بسته شده است، کاهش تولید 
خود را تا پایان سال ۲۰۱٨ ادامه خواهد داد.
اوپک  تولیدکنندگان  گزارش،  این  اساس  بر 
هفته  شنبه  پنج  روسیه  شامل  غیراوپک  و 
عرضه جهانی،  مازاد  با هدف حذف  گذشته 
موافقت کردند کاهش تولید نفت را تا پایان 
سال ۲۰۱٨ تمدید کنند و البته اعالم کردند 
بازارها،  در  عرضه  شدید  کمبود  صورت  در 
احتمال پایان زودتر توافق وجود دارد. اوپک 
و روسیه مجموعا ۴۰ درصد از نفت جهان را 
وزیر  الرحمان داهالن،  تولید می کنند.عبدل 
اعالم  بیانیه ای  در  مالزی  وزیر  نخست  دفتر 
کاهش  برای  تولید  محدودیت  تمدید  کرد 
سطح ذخایر جهانی به یک سطح مناسب که 
ثباتی را در قیمت و همچنین تعادل عرضه و 

تقاضا در بازار ایجاد کند، ضروری است.

صادرات نفت جنوب عراق
 به 3.5 میلیون بشکه رسید

صادرات نفت از پایانه های جنوبی عراق در ماه 
نوامبر امسال به سه میلیون و 5۰۰ هزار بشکه 
در روز رسید.به گزارش پیام آشنا به نقل 
از مهر، احسان عبدالجبار، مدیرکل شرکت 
نفت بصره، اعالم کرد: میانگین صادرات روزانه 
نفت از جنوب عراق از سه میلیون و ۳5۰ هزار 
بشکه در ماه اکتبر امسال به سه میلیون و 

5۰۰ هزار بشکه در ماه نوامبر رسیده است.
وی افزود: در روز ۲9 نوامبر )هشتم آذرماه( 
صادرات نفت از جنوب عراق به سه میلیون 
و 9۰۰ هزار رسید که باالترین رقم صادرات 
روزانه در تاریخ این کشور است. یک سخنگوی 
اعالم کرد: درآمدهای  نیز  نفت عراق  وزارت 
نوامبر  ماه  در  نفت  صادرات  از  عراق  دولت 
مدت  این  در  و  بوده  دالر  میلیارد  امسال ۶ 
در مجموع ۱۰5 میلیون بشکه نفت فروخته 

شده است.

نفت در جهانخبـر

توافق در اوپک به نفع ایران 
به لطف تمدید توافق کاهش تولید تا پایان سال ۲۰۱٨ میالدی 
پیش بینی شده که میزان درآمدهای نفتی ایران طی بیش از یک 

سال آینده پایدار باقی بماند.
به گزارش پیام آشنا به نقل از تسنیم، بیژن نامدار زنگنه روز 
پنجشنبه بسیار سریع و حتی قبل از انتشار بیانیه رسمی اوپک خبر 
تمدید توافق را اعالم کرد. ایران در طی ۲ سال گذشته و بعد از 
لغو تحریم های غرب توانسته میزان صادرات نفت خود را از حدود 
یک میلیون بشکه به ۲,۳ میلیون بشکه در روز افزایش دهد. دولت 
ایران اکنون در طی یک ماه آینده با دغدغه ذهنی کمتری بودجه 
ساالنه کل کشور را تقدیم مجلس خواهد کرد و قادر خواهد بود 
تا روی یک قیمت مشخص برای هر بشکه نفت خام تمرکز نماید.

محمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک در این باره گفت: 
»توافق اخیر اوپک این پیام را در بر دارد که توازن میان عرضه 
و تقاضای نفت برقرار خواهد شد و ما یک بازار باثبات را شاهد 
خواهیم بود.« وی افزود: »این تصمیم جدید نشان می دهد که 
کشورهای صادر کننده اهمیتی به اختالف مواضع سیاسی شان 
نمی دهند و در زمینه درآمدهای حاصل از نفت دارای اشتراک 
منافع هستند. آنها می خواهند قیمت نفت بین ۶۰ تا ۷۰ دالر در 

هر بشکه باقی بماند.

ضرورِت حفِظ بازار در سبد اوپک 
این  بیان  با  انرژی مجلس شورای اسالمی  یک عضو کمیسیون 
که توافق اخیر اوپک در تمدید کاهش تولید نفت اتفاق خوبی 
است، گفت: باید تالش کنیم پاالیشگاه ها را توسعه داده و تولید را 
افزایش دهیم.حسین امیری خامکانی با اشاره به نشست اخیر اوپک 
و تصمیم به تمدید کاهش تولید تا پایان سال ۲۰۱٨ اظهار داشت: 
توافق مجدد در کاهش یا مدیریت تولید، اتفاق خوبی است که 
در این نشست رخ داده است به خصوص مواضع روسیه به عنوان 
یکی از هم پیمانان اوپک و عربستان در زمینه کاهش تولید بسیار 
اثرگذار بوده است. وی افزود: فکر می کنم حداکثر این روند سیر 
نزولی داشته باشد، البته قرارداد نفتی میان چین و آمریکا منعقد 
می شود که اوپک باید این موضوع را در نظر داشته و مدیریت الزم 
را به عمل آورد. امیری خامکانی بیان کرد: ممکن است با توجه به 
مسائل کردستان در عراق نیز تا حدودی تولید و عرضه نامنظم 
شده و عالقه به افزایش تولید وجود داشته باشد، لذا اوپک باید 
برای حفظ تولید و قیمت تالش کند. این عضو کمیسیون انرژی 
مجلس با اشاره به این که ایران توانست سهم خود را از اوپک پس 
بگیرد و میزان تولید به پیش از تحریم ها برسد، اظهار داشت: باید 
تالش کنیم تا بازار خود را از سبد اوپک احیاء کنیم ضمن این که 
توسعه پاالیشگاه ها باید در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم تولید را 

هم افزایش دهیم.

کوتاه از انرژی

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در ارتباط 
شهر  در  رئیس جمهوری  با  مستقیم  زنده 
به شهر  اعالم خبر رسیدن گاز  با  زاهدان، 
زابل در پاییز سال آینده، عملیات اجرایی 
 CNG گازرسانی به نیروگاه چابهار از طریق
و از شهر ایرانشهر را با حضور مسئوالن این 

پروژه آغاز کرد.
به گزارش زمان به نقل از شانا، حمیدرضا 
مراسم  در  آذرماه(   ۱۱( شنبه  روز  عراقی 
نیروگاه  به  گازرسانی  اجرایی  آغاز عملیات 
چابهار و در گزارش خود به دکتر روحانی، 
رئیس جمهوری، ضمن تشکر از حمایت های 
دولت برای تسریع در گازرسانی به استان 
سیستان و بلوچستان و شهر زاهدان، گفت: 

اجرای  با  تاکنون،   95 سال  اسفندماه  از 
پذیرش  ظرفیت  شبکه،  کیلومتر   ۳۰۰
ابتدایی ۱۰ هزار مشترک در شهر زاهدان 
ایجاد و ۴5۰۰ انشعاب نیز نصب شد و ۴ 
گاز  از  استفاده  حال  در  نیز  مشترک  هزار 
طبیعی هستند، این در حالی است که ۳۲ 
روستای شهر زاهدان نیز در برنامه اجرای 
شرکت  دارند.مدیرعامل  قرار  شبکه گذاری 
ملی گاز ایران افزود: هم اکنون خط انتقال 
ایرانشهر به چابهار و منطقه مکران با جذب 
سرمایه ای بیش از ۲ هزار میلیارد تومان در 
حال اجراست و طراحی خط انتقال زابل و 
خاش نیز در حال پایان بوده و اواخر امسال 
و یا اوایل سال آینده عملیات اجرایی آن آغاز 

خواهد شد، ضمن این که در مجموع بیش از  
۱5۰۰ میلیارد تومان نیز بودجه برای این 
امر در نظر گرفته شده است.وی با اشاره به 
کاهش و صرفه جویی بیش از ۲۰ میلیون 
لیتر فرآورده در شهرهای ایرانشهر و زاهدان 
واحد   ۴۰ کرد:  تصریح  گازرسانی،  از  پس 
نیروگاهی زاهدان و نیروگاه بخار ایرانشهر از 
گاز استفاده می کنند.عراقی با اشاره به ایجاد 
برای  متعدد  پیمانکاران  حضور  و  اشتغال 
سرعت بخشیدن به گازرسانی شهر زاهدان، 
عنوان کرد: پیمانکاران متعددی برای اجرای 
از ٨۰۰  بیش  به  انشعاب  و  تغذیه  خطوط 
کیلومتر شبکه در شهر زاهدان به زودی آغاز 
به کار خواهند کرد و این شهر به یک کارگاه 

اجرایی تبدیل خواهد شد.مدیرعامل شرکت 
ملی گاز ایران به آغاز عملیات اجرایی پروژه 
 CNG گازرسانی به نیروگاه چابهار از طریق
از شهر ایرانشهر اشاره و اعالم کرد: این پروژه 
که بزرگترین پروژه CNG در کشور خواهد 
با جذب سرمایه  داخلی و خارجی به  بود، 
میزان ۲۰۰ میلیون دالر آغاز شده و قادر 
است روزانه معادل ۲ میلیون لیتر سوخت 

فصلی نیروگاه چابهار را تامین کند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران: 

مهرماه سال آینده گاز به زابل می رسد

بازارهای  به  ایران  نفت  صادرات  میزان 
اروپایی در ماه نوامبر )آبان- آذر( به ۴۰ 

درصد رسید.
وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
حدود  از  اروپایی  شرکت های  نفت، 
برجام  توافق  از  پس  گذشته،  سال   ۲
را  ایران  خام  نفت  محموله های  خرید 
دوران  در  اروپایی ها  گرفتند،  سر  از 
به  را  ایران  از  خام  نفت  خرید  تحریم، 
شرکت های  بودند.  رسانده  صفر  نزدیک 
فرانسه،  توتال  هلندی شل،   – انگلیسی 
هلنیک  ایتالیا،  ساراس  و  ایتالیا  انی 
پترولیوم یونان، رپسول اسپانیا برخی از 
مشتریان محموله های نفت خام ایران در 

اروپا هستند.
نوامبر موفق شد  ماه  ایران همچنین در 
را  خود  صادراتی  خام  نفت  درصد   ۶۰
بزرگترین  چین  کند،  آسیا  بازار  روانه 
که  آسیاست  در  ایران  نفت  مشتری 
ایران  از  نفت  بشکه  هزار   ۶۰۰ از  بیش 

خریداری می کند.

نشان  همچنین  نوامبر  ماه  آمارهای 
می دهد، کره جنوبی همچنان بزرگترین 
دریافت کننده میعانات گازی ایران است 
و نیمی از میعانات گازی به این کشور و 
فارس  خلیج  منطقه  کشورهای  به  بقیه 
صادر می شود. ایران در ماه نوامبر بیش 
از ۴۰۰ هزار بشکه میعانات گازی صادر 

کرده است.
حاشیه  در  هم  نفت  وزیر  زنگنه،  بیژن 
نشست یکصد و هفتاد و سوم اوپک در 
وین )9 آذرماه( میزان صادرات نفت خام 
 ۲,5 از  بیش  را  ایران  گازی  میعانات  و 

میلیون بشکه در روز عنوان کرده بود.

۴۰ درصد نفت ایران به اروپا رفت

در  کشور  بنزین  روزانه  تولید  میانگین 
هشت ماهه سال جاری به ۷۴.۴ میلیون 
لیتر رسیده است که این میزان در مقایسه 
 ۶٨.٨ تولید  با  قبل  سال  مشابه  مدت  با 
میلیون لیتر در روز ، حدود هشت درصد 

رشد داشته است.
از  ایسنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ابتدای فروردین تا پایان آبان ماه به طور 
هزار   ۶۱5 و  میلیون   ۷۴ روزانه  متوسط 
لیتر در کشور تولید شده است که از این 
میزان ۲5 میلیون و ٨۲۴ هزار لیتر بنزین 
با مشخصات استاندارد یورو ۴ با ۱۶ درصد 
رشد و ۴٨ میلیون ۷9۱ هزار لیتر بنزین 
با ۴ درصد رشد نسبت به سال  معمولی 

گذشته تولید بنزین کشور بوده است.
ماه  هشت  در  تولیدی  بنزین  مجموع 
به  مربوط  تولید  بیشترین  جاری   سال 
شازند،  ره  خمینی  امام  های  پاالیشگاه 
آبادان و اصفهان به ترتیب ۱5، ۱۱و ۱۱ 
این  است. طی  بوده  روز  در  لیتر  میلیون 
مدت  پاالیشگاه ها ی بندرعباس، با بیش از 

۱۰ میلیون لیتر، تهران با حدود ۶ میلیون 
لیتر، شیراز حدود یک میلیون، کرمانشاه 
۷۰۳ هزار لیتر، الوان حدود ۲ میلیون لیتر، 
در رتبه های بعدی تولید بنزین قرار دارند.

خلیج  ستاره  پاالیشگاه  تولید  متوسط   
بود  لیتر  میلیون  ماه ۳.5  مهر  در  فارس 
های  ریزی  برنامه  با  رود  می  انتظار  که 
بنزین  تولید  آذرماه،  پایان  تا  انجام شده 
این پاالیشگاه به میزان ۱۲ میلیون لیتر 

در روز تثبیت شود.
پخش  و  پاالیش  اعالم   براساس 
فرآورده های نفتی ایران، در سال 9۶ به 
ترتیب در ماه های فروردین ۶٨.٨ میلیون 
لیتر،  میلیون   ۶9.9 اردیبهشت  لیتر، 
خرداد ۷۲.۲ میلیون لیتر، تیر ماه ۷۷.۷ 
میلیون   ۷۲.٨ ماه  مرداد  لیتر،  میلیون 
لیتر، شهریور ۷٨.۱ میلیون لیتر، مهر ماه 
۷۶.۴ میلیون لیتر و در آبان ٨۰.۱ میلیون 
بنزین در کشور تولید شده است و  لیتر 
بیشترین تغییرات تولیدی  بنزین کشور 

مربوط به صد روز  گذشته است.

جزئیات تولید بنزین در کشور طی ۸ ماه گذشته
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خبــــرخبــــرخبــــرخبــــر

 تخصیص هزینه چاپ تقویم 
بانک های دولتی به مردم کرمانشاه 

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی گفت: 
بانک های دولتی در راستای ایفای مسئولیت های 
اجتماعی خود، از چاپ تقویم و سررسید سال 
۱۳9۷ صرف نظر می کنند و هزینه های آن را 
برای کمک به آسیب دیدگان ناشی از حادثه زلزله 

کرمانشاه اختصاص می دهند.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک 
ملی ایران، دکتر محمد رضا حسین زاده با بیان 
این که پس از وقوع زلزله در مناطقی از استان 
کرمانشاه، ارسال کمک های انسان دوستانه بانک 
ها آغاز شد و تا کنون نیز از هر گونه کوششی برای 
کاهش آالم مردم آسیب دیده منطقه دریغ نشده 
است، افزود: با این حال بازگشت زندگی مردم به 
حالت عادی، زمان بر و هزینه بر است و بانک ها 
نیز وظیفه خود می دانند تا آخرین لحظه، همراه 

و همپای مردم شریف کرمانشاه بمانند.
وی اظهار کرد: از این رو، در تصمیم مشترک 
شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک 
ها و موسسات اعتباری خصوصی توافق شد هزینه 
چاپ و انتشار تقویم و سررسید های سال آینده 
کرمانشاه  زلزله  از  ناشی  خسارات  بازسازی  به 
تخصیص یابد. به گفته حسین زاده، این موضوع 
در نامه ای خطاب به دکتر کرباسیان وزیر امور 
اقتصادی و دارایی و دکتر سیف رئیس کل بانک 

مرکزی نیز اعالم شده است.

اهدای نشان ویژه حامیان اهدای 
عضو به مدیرعامل بانک پاسارگاد

دلیل  به  نفس،  دوره ی جشن  در چهاردهمین 
حمایت های بانک پاسارگاد از امر انسان دوستانه ی 
اهدای عضو، نشان ویژه حامیان اهدای عضو، به 
مدیرعامل این بانک اهداء شد. به گزارش روابط  
عمومی بانک پاسارگاد، چهاردهمین دوره ی جشن 
وزیر  هاشمی  قاضی زاده  دکتر  حضور  با  نفس، 
بهداشت، محمدعلی نجفی شهردار تهران، دکتر 
نوبخت سخنگوی دولت، دکتر علی نوبخت رییس 
کمیسیون بهداشت و درمان، عضو هیأت مدیره 
پزشکی،  نظام  رییس  عضو،  اهدای  انجمن 
و  بانک پاسارگاد  نمایندگان مجلس، مدیرعامل 
پذیرنده ی  و  اهداکننده  خانواده های  از  جمعی 
به منظور  که  مراسم  این  شد.در  برگزار  عضو 
تقدیر از فرهنگ سازان اهدای عضو برگزار شد، 
به دکتر قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد به پاس 
تأثیرگذاری چشمگیر بر نهادینه سازی فرهنگ 
اهدای عضو در کشور از طریق حمایت های کالن 
مالی و معنوی از فعالیت های انجمن اهدای عضو 
ایرانیان و همچنین از دکتر شهاب جوانمردی 
مدیرعامل شرکت فناپ، از شرکت های گروه مالی 
پاسارگاد، به پاس ارتقاء فرهنگ سازی و پیشبرد 
اهداف پیوند عضو با اهدای لوح تقدیر و تندیس، 
ایفای  راستای  در  پاسارگاد  شد.بانک  قدردانی 
مسئولیت های اجتماعی خود، با حمایت از انجمن 
نهادینه سازی  در  سعی  ایرانیان،  عضو  اهدای 
فرهنگ اهداء و همچنین کمک به نجات جان 
از  بیماران نیازمند دارد. در همین راستا پیش 
این مدیران و بانکداران این بانک با دریافت کارت 
اهدای عضو، آمادگی خود را برای شرکت در این 

عمل خداپسندانه اعالم کرده اند.

سکه دوباره گران شد
در بازار   یکشنبه   بازار سکه مجددا به سمت 
افزایش حرکت کرد؛ به طوری که سکه تمام یک 
میلیون و ۳9۲ هزار تومان عرضه می شود. همچنین 
دالر آمریکا با 9 تومان افزایش نرخ، ۴۱55 تومان 
قیمت دارد.به گزارش ایسنا، روزگذشته  قیمت ها 
در بازار ارز صعودی شده است. یورو در میان انواع 
ارز بیشترین افزایش قیمت را دارد و 5۰۲۴ تومان 
فروخته می شود. همچنین پوند انگلستان 5۶٨5 
تومان و لیر ترکیه ۱۰٨۶ تومان است.دالر مبادله ای 
بانک مرکزی قیمت  از سوی  نیز ۳5۲۷ تومان 
گذاری شده است.همچنین در بازار طال، هر گرم 
طالی ۱٨ عیار جایگاه خود را در مدار ۱۳۰ هزار 
تومان حفظ کرده و با مقداری افزایش ۱۳۰ هزار و 
9۲ تومان فروخته می شود. هر مثقال طال نیز 5۶۳ 
هزار و 5۰۰ تومان قیمت دارد و هر اونس طال در 
بازار جهانی بیش از ۱۲۷9 دالر داد و ستد می شود.

در بازار سکه، سکه تمام، نیم و ربع بهار افزایش 
قیمت را تجربه کرده اند اما سکه گرمی بدون تغییر 

مانده است.

خبــــر

  افق روشن در جذب منابع مالي
 شرکت هاي دانش بنیان

 * مهرداد نعمتي 
 رئیس هیات مدیره فرابورس

محصوالت  ویژه  به  جهاني  کاالیي  بازارهاي  در  قیمت ها  افزایش 
پاالیشي، پتروشیمي و فلزات اساسي، رشد آرام نرخ ارز در بازار داخلي 
و سیاست هاي سخت گیرانه بانک مرکزي در کاهش نرخ سود سپرده ها 
از جمله مهم ترین دالیلي هستند که منجر به سودآوري صنایع متناظر 
است. تاثیر مي پذیرند، شده  عوامل  این  از  که  فرابورسي  و  بورسي 

روند رو به رشد نماگرهاي بازار سهام طي چند وقت اخیر به چندین 
سقف شکني شاخص کل در بورس و فرابورس انجامیده و بازدهي این 
دو بازار را بر مدار سودآوري قرار داده است.افزایش قیمت ها در بازارهاي 
کاالیي جهاني به ویژه محصوالت پاالیشي، پتروشیمي و فلزات اساسي، 
رشد آرام نرخ ارز در بازار داخلي و سیاست هاي سخت گیرانه بانک 
مرکزي در کاهش نرخ سود سپرده ها از جمله مهم ترین دالیلي هستند 
که منجر به سودآوري صنایع متناظر بورسي و فرابورسي که از این 
عوامل تاثیر مي پذیرند شده است؛ ضمن آنکه اقبال سهامداران را به 
حضور بیشتر در بازار سهام تشویق کرده، اقبال به نمادهایي را که داراي 

P/E پایین تر و بنیادي تر هستند نیز افزایش داده است.
نه تنها مشکل بازار سرمایه بلکه مشکل اقتصاد کشور تکیه زیاد بر 
شرکت هاي کاال محور است که اگر به سمت خدمات محوري حرکت 
دانش بنیان،  توریسم، IT محور،  مانند شرکت هاي خدماتي،  کنیم 
خدمات مالي و ...، رشد متعادل و پایداري در بستر اینگونه فعالیت ها 
براي اقتصاد محقق مي شود و به تبع آن مي توانیم بازار سرمایه اي با 
عمق بیشتر نیز داشته باشیم؛ به گونه اي که تاثیرپذیري آن از متغیرهاي 

برون زایي همچون قیمت هاي جهاني کاالها، کاهش یابد.
مالي  تامین  به منظور  اخیر  موثري که طي چند سال  اقدامات  از 
فعالیت ها و امور نوآورانه و دانش بنیان در فضاي بازار سرمایه صورت 
صندوق هاي  فکري،  دارایي  بازار  راه اندازي  به  مي توان  است  گرفته 
سرمایه گذاري جسورانه و تابلو دانش بنیان در بازار SME در فرابورس 
ایران اشاره کرد که زمینه را براي بارورسازي هرچه بیشتر فعالیت هاي 

دانش بنیان و حرکت به سمت تجاري سازي آن ها فراهم کرده است.
تاکنون ارزش معامالت در بازار دارایي فکري فرابورس به بیش از 5۰ 
میلیارد ریال رسیده و از طریق پذیره نویسي سه صندوق سرمایه گذاري 
جسورانه در فرابورس ۱۲۰ میلیارد تومان منابع مالي براي امور دانش بنیان 
جذب شده است که از افق روشني در مسیر جذب منابع مالي براي 
شرکت هاي دانش بنیان، اختراعات، طرح هاي صنعتي و ... حکایت مي کند.

 حمایت از شرکت های دانش بنیان 
توسط بانک پارسیان

اولین نشست تخصصی تامین مالی شرکتهای دانش بنیان از سوی مرکز 
آموزش و تحقیقات بانکداری اسالمی بانک پارسیان برگزار شد. به گزارش 
روابط عمومی بانک پارسیان، نشست تخصصی تامین مالی شرکتهای 
دانش بنیان، از سوی مرکز آموزش و تحقیقات بانکداری اسالمی بانک 
پارسیان و با حضور مدیرعامل بانک پارسیان، مدیر عامل بنیاد برکت، ، 
معاون ریاست جمهوری در حوزه های توسعه مدیریت و جذب سرمایه 
و سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی و  نیز معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری ،  اعضای هیئت مدیره و مدیران بانک پارسیان ،اعضای هیات 
علمی دانشگاه¬های عالمه طباطبایی، شهید بهشتی، تهران، امام صادق، 
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مدیران عامل شرکتهای دانش 
بنیان، معاونین ستاد اجرایی فرمان امام )ره(، و سایر اندیشمندان در سالن 
همایش های سازمان صدا و سیما برگزار شد.در ابتدای این نشست دکتر 
عارف نوروزی، مدیرعامل بنیاد برکت با اشاره به ماهیت شرکت های 
دانش بنیان، نقش و اهمیت رشد این شرکت ها در اقتصاد ملی ، ضمن 
استقبال از توجه بانک ها به این مقوله، از بانک پارسیان به عنوان بانک 
پیشرو در خدمت رسانی به شرکت های دانش بنیان یاد کرد.نایب رییس 
هیئت مدیره بانک پارسیان خاطر نشان کرد: در خصوص تامین مالی 
این قبیل شرکت ها، ضروری است که به اقتضائات ساختاری آنان نظیر 
نرخ توسعه کسب و کار، تحوالت سریع در صنعت، دارایی های نامشهود 
و نحوه ارزیابی آن، عوامل برهم زننده فضای کسب و کار و احتمال باالی 

شکست این شرکت ها توجه خاصی شود. 

بدهی مالیات بر درآمد مودیان مناطق زلزله زده 
کرمانشاه بخشوده شد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره  به مصوبه هیئت وزیران از 
بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مودیان مناطق زلزله زده کرمانشاه خبرداد. 
به گزارش زمان به نقل از رسانه مالیاتی ایران، سید کامل تقوی نژاد با بیان 
اینکه واقعه اسفناک زلزله غرب کشور ضایعه بزرگی برای ملت ایران محسوب 
می شود، خدمت رسانی به زلزله زدگان را وظیفه یکایک هموطنان دانست 
و گفت: سازمان امور مالیاتی کشور نیز از هیچ کوششی برای تسهیل امور 
مالیاتی مودیان محترم این مناطق فروگذار نخواهدکرد. وی با بیان اینکه در 
این راستا و با تصویب هیات وزیران، بدهی مالیاتی مودیان مناطق زلزله زده 
استان کرمانشاه که در اثر وقوع زلزله بیش از 5۰ درصد اموال آن ها از بین 
رفته است، بخشیده می شود. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره 
به اینکه هیات وزیران در جلسه ۱۳9۶,9,۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی 
و دارایی به استناد ماده )۱۶5( قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و 
اصالحات بعدی آن را تصویب کرد، اظهارداشت: بر این اساس بدهی مالیات 
بر درآمد مودیان مناطق زلزله زده استان کرمانشاه مربوط به عملکرد سال های 
۱۳95 و ۱۳9۶ که بیش از 5۰ درصد اموال آن ها در اثر وقوع زلزله از بین 
رفته است، با رعایت ماده )٨( اصالحی آیین نامه اجرایی ماده )۱۶5( قانون 

مالیات های مستقیم بخشوده می شود.

یادداشت

مفقودی
 سند فشنگ سالح ساچمه زنی کالیبر ۱۲ شماره سالح ۴٨-5۴ مدل تکلول ته پر چخماقی  

ساخت ترکیه به  نام آقای فتح اهلل جعفری مفقود گردیده و درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی نظر به اینکه خواهان آقای نادر فرخی درازکال فرزند عبدالرحیم دادخواستی 
به خواسته مطالبه خسارت یک رضا جعفری فرزند بیژن و عباس جعفری فرزند محمدرضا 
۳- ایرج  سوادکوهی فرزند کوروش ۴- عبداهلل کبودتبار در این شعبه تسلیم نموده  که پس 
از انجام مقدمات قانونی به کالس های ۴/۶۶۷/9۶ثبت و در مورخه9۶/۱۰/۲۰ ساعت ۱۰صبح 
تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خان به استناد 
ماده ۷۳قانون  آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درس 
خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه چهارم حاضر و قبل از آن جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه چهارم مراجعه نمایید در غیر اینصورت مفاد 

دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد 
مدیر دفتر شعبه ۴ شورای حل اختالف شهرستان بابل

موضوع ابالغ وقت دادرسی 
نظر به اینکه خواهان آقای حمید رضا قاسم پور فرزند نادر دادخواستی به خواسته مطالبه 
وجه به طرفیت پریسا محمدی فرزند علی در این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام 
مقدمات قانونی به کالسه ۴/۷9۴/9۶ثبت و برای مورخه 9۶/۱۰/۱9ساعت ۱۰:۳۰صبح 
تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خان به استناد 
ماده ۷۳قانون  آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
درس خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه چهارم حاضر و قبل از آن جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه چهارم مراجعه نمایید در غیر 
اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد 
مدیر دفتر شعبه ۴ شورای حل اختالف شهرستان بابل

اجرائیه 
 مشخصات محکوم له  شهرداری محمود آباد به نشانه محمود آباد خ آزادی بلوار بسیج کوی 
مستضعفین    مشخصات محکوم علیه شرکت صنعتگران بهار فومن مجهول المکان محسن 

گلی مجهول المکان  روح اهلل اکبری مجهول  المکان 
دادنامه  شماره  به  مربوطه  احکام  اجرای  درخواست  موجب   : به  محکوم 
مربوطه95۰99۷۱۲۲۷۳۰۰٨۰۳ محکوم علیه و محکومند به صورت متضامناً به پرداخت 
مبلغ ۲۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷۳۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت نصف حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ لغایت وصول 
بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی که توسط اجرای احکام احتساب و در حق محکوم له وصول 
و ایصال گردد همچنین محکوم علیهم محکوم به پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق 

دولت رای صادره غیابی است 
مدیر دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمودآباد  رمضان فرجی

آگهی ابالغ احضار متهم
 به موجب پرونده کالسه 9۶۰٨۷۶ شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب بابل 
در خصوص شکایت آقای سید علی بابا زاده معلم فرزند سید محمد علیه رضا رستگار شما 
مبنی بر سرقت سوء استفاده از کارت ملی سرقت شده جهت دریافت سیم کارت ایرانسل 
که در این شعبه در حال رسیدگی می باشد و چون شاکی آدرس شما را مجهول المکان 
اعالم نموده و لذا در اجرای ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در یک نوبت آگهی تاریخ 
نشر این آگهی ظرف مدت یک ماه خودتان را به این شعبه معرفی و از خود دفاع نمایید در 

 بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی بابلغیر این صورت تصمیم مقتضی صادر خواهد شد

آگهی مزایده
 در پرونده کالسه 95۰۴5۰ اجرای مدنی متمرکز محکوم علیه آقای حسین مژده به  
پرداخت ۱5۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته بدون در نظر گرفتن خسارت تاخیر تادیه 
و قابل  محاسبه در اجرای احکام مدنی در روز اجرای حکم در حق آقای سید حسین 
میر بابایی محکوم گردیده است لذا این اجرا بنا به درخواست محکوم علیه اموال وی  را 
جهت تامین آن توقیف و از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام 
دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر به فروش می رساند مال مورد مزایده لوازم 
موتور سیکلت به شرح زیر ۴۷۰ عدد کاسه نمد ۳۳۲ عدد کاسه نمد ۳۰۰cId-عد کاسه 
نمود cg الستیک گیت هندا  ژاپن المپ جلو ۱۰۰ عدد شیشه راهنما ٨ عدد کاسه نمد 

جلوی cid شهابی ژاپن ۴۰۰ عدد المپ زنون cdi ۱۰۰ عدد 
قیمت کارشناسی شده به مبلغ ۱٨۱/59۳/۰۰۰ ریال میباشد مزایده از مبلغ ارزیابی شده 
پایه شروع کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب خواهند شد 
موعد و زمان فروش روز 9۶/9/۱٨ ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری 
جویبار می باشد زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار می باشد 
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار

آگهی مزایده 
در پرونده کالسه 9۶۰۲5۶و95۰۴۲۶محکوم علیه شرکت تعاونی ماهی کلیکا و کامران 
شاکری و انبیا حبیبی به پرداخت مبلغ ۲/۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته به انضمام 
خسارت تاخیر تادیه و در حق بانک توسعه و تعاون محکوم گردیده اند لذا این اجرا بنا به 
درخواست محکوم له اموال محکوم علیه را جهت تامین آن توقیف و از طریق مزایده حضور 
نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر به فروش 
می رساند لیست اموال یک عرصه یک قطعه زمین به مساحت 5۶۲9,۱۱متر مربع و دارای 
پالک ثبتی به شماره ۲۰5 فرعی از ۲۱ اصلی بخش ۷ ثبت جویبار ۲- سالن مرغداری به 
مساحت ۳9۳۴ متر که در زمین مورد یک احداث شده است ۳- تجهیزات و تاسیسات شامل 
ساختمان سرایداری در دو طبقه به مساحت ۱۶۰,۴٨ متر مربع انبار به مساحت ۲۰۳,۳٨ 
مترمربع ارزش و مبلغ ارزیابی مورد باال۱۴/۰۳9/۲۷۰/۰۰۰ ریال می باشد مزایده از مبلغ 
ارزیابی شده پایه شروع کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب 
موعد و زمان فروش روز شنبه 9۰/9/۲5مورخ ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگستری شهرستان جویبار میباشد زمان بازدید از مال مورد مزایده در تار در یکی از روزهای 

اداری پس از انتشار می باشد آدرس جویبار خیابان میستان مرغداری کامران شاکری
 مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار

دادنامه
 شماره پرونده ۲/۶۶٨/95شماره دادنامه ٨٨/9۶تاریخ رسیدگی 9۶/۲/۳خواهان بانک انصار 
به مدیریت آیت ابراهیمی با وکالت خانم سیده مریم ساداتیان جویبار خ امام ک شهید 
رضا کاکو دفتر وکالت خوانندگان ۱ سیاوش الندائی ۲-  مریم خنده کیش ۳- عبدالرضا 
روحانی دوگاهه مجهول المکان خواسته مطالبه طلب مرجع رسیدگی شورای حل اختالف 
شهرستان جویبار واحد ۲شهری قاضی شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 

اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید  
رای قاضی شورا 

در خصوص دادخواست به وکیل خانم سیده مریم ساداتیان فرزند سید علی شغل وکیل به 
وکالت از بانک انصار مدیریت آقای آیت ابراهیمی محل سکونت ساری خ امام به طرفیت 
خواندگان آقای سیاوش الندانی و خانم مریم خنده کیش آقای عبدالرضا روحانی دوگاهه به 
خواسته مطالبه وجه به مبلغ 5۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  از بابت یک فقره سفته به شماره ۰۴۴۰٨5 
سری -د خط تیره به مبلغ 5۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  به تاریخ 95/۱/۱٨به انضمام هزینه دادرسی 
خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل شورا با نظر به ارائه رونوشت مصدق اصل سفته  
اصل استصحاب بقای دین اصول اسناد در ید خواهان  که داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد 
و اینکه خواندگان با وصف  نشر آگهی علیرغم انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نگردیدند 
الیه های ارسال نموده و این نیز معرفی نکرده اند و در جهت برائت ذمه خود دلیل و مدرکی 
ارائه نکرده اند  فلذا شورا بنا به مراتب و دالیل فوق دعوی خواهان را وارد تشخیص مستند 
به مواد ۱9٨ و 5۱5 و 5۱9 و 5۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب رای به محکومیت 
خواندگان به پرداخت 5۰ میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و ۱/۳5۰/۰۰۰ ریال به عنوان 
هزینه دادرسی و ۶۰ درصد از ۶ درصد اصل خواسته به عنوان حق الوکاله وکیل و خسارت 
تاخیر تادیه از زمان سررسید تا زمان اجرای حکم بر حسب تغییر فاحش شاخص بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران که توسط اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد در حق 
خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه و ظرف ۲۰ روز پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم محترم 

عمومی دادگستری جویبار می باشد 
قاضی شورای حل اختالف شهرستان جویبار واحد شهری

رئیس  حضور  اسالمي با  مالي  همایش  سومین  بورس:  گروه 
سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل بانک توسعه صادرات، 
داوود دانش جعفري وزیر اسبق وزارت اقتصاد و جمعي از مدیران 

بازار سرمایه برگزار شد.
دکتر شاپور محمدي، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن 
تقدیر از فعالیت کمیته فقهي تصریح کرد: امسال دهمین سال 

فعالیت کمیته فقهي است.
به گفته وي در قانون اساسي قید شده است تمام معامالت بازار 
سرمایه باید منطبق با شریعت باشد و هیچ ابزاري در بازار سرمایه 
معرفي نمي شود مگر اینکه در کمیته فقهي سازمان بورس از 

لحاظ شرعي بررسي شود و منطبق با شریعت باشد.
سخگوي سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به این که در حال 
حاضر ابزارهاي مختلفي در بازار سرمایه معامله مي شود، گفت: 
در بازار سرمایه براي شرکت ها مجوز حضور اوراق مشارکت صادر 
مي شود. همچنین در حال حاضر اوراق مرابحه مورد استقبال 
بورس  سازمان  گذشته  سال  است.  گرفته  قرار  سرمایه  بازار 
براي تامین مالي دارو مجوز انتشار اوراق مرابحه را براي وزارت 

بهداشت صادر کرد
دبیر شورایعالي بورس با اشاره به اینکه اسناد خزانه اسالمي ابزار 
بسیار کارآمدي است تأکید کرد: اولین بار در حاشیه جلسه هیأت 
دولت انتشار این ابزار مطرح شد و پس از بررسي در قانون رفع 
موانع تولید معرفي شد.رئیس سازمان بورس با تأکید بر این که 
صکوک اجاره ابزار دیگري است که در بازار سرمایه در حال توسعه 
است گفت: استصناع نیز ابزار مهمي است که مجوز انتشار آن صادر 
شده و بخش خصوصي از این ابزار استفاده مي کند.وي با اشاره به 
اینکه بحث اوراق منفعت در کمیته فقهي مطرح و مورد بررسي 
قرار گرفت، ابراز داشت: در حال حاضر امکان استفاده از این اوراق 
وجود دارد.سخنگوي سازمان بورس به ابزار اختیار خرید و فروش 
اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کمیته فقهي در حال بررسي 
انتشار اوراق ارزي و فروش ریالي است. در این حوزه بحث هاي 
جدي و طراحي مناسب در حال بررسي است.وي به اوراق جعاله 
نیز اشاره کرد و گفت: بررسي این اوراق سه ماه پیش آغاز شد و 
در حال حاضر ابزار آماده و بسیار خوبي براي تأمین مالي است.
محمدي رشد بازار سرمایه در حوزه تأمین مالي را مناسب دانست 
و اظهار داشت: در سال 9۴ پنج هزار میلیارد تومان اوراق براي 
تأمین مالي در بازار سرمایه منتشر شد. در سال 95 این رقم با 
رشدي جهشي به ۳5 هزار میلیارد تومان رسید.به گفته سخنگوي 
سازمان بورس پیش بیني مي شود در سال 9۶ سقف قانون بودجه 
براي انتشار اوراق دولتي که ۳۴ هزار و 5۰۰ میلیارد تومان است 
اجرایي شود.دکتر محمدي دو سال اخیر بازار سرمایه را سال هایي 
طالیي در حوزه ابزارهاي مالي اسالمي دانست و گفت: سازمان 
بورس در راه توسعه ابزارهاي مالي اسالمي پیگیري هاي الزم را 
انجام داده و این مسیر را ادامه مي دهد.به گفته وي اگر قرار است 
نرخ سود در اقتصاد منطقي شود باید در سه حوزه بازار پول، 
سرمایه و بیمه نرخ ها کنترل شود.دکتر محمدي با بیان اینکه 
ابزارهاي مالي مي توانند به پوشش ریسک کمک کنند، گفت: 
عضویت در آیسکو و تغییر از عضو ناظر به عادي مي تواند براي 

ارائه کند که  سرمایه گذاران خارجي یک چارچوب مشخص 
چگونه مي توانیم از حقوق آنها صیانت کنیم.

تمایل سرمایه گذاران خارجي به ابزارهاي مالي اسالمي 
این مقام مسئول با بیان اینکه نرخ هاي سود بانکي باال باعث 
ایجاد فساد از طریق بازي با نرخ سود مي شود، گفت: این موضوع 
ریسکي را براي نظام مالي کشور ایجاد مي کند و بر این اساس 
باید با چارچوب همراه باشد. بازار سرمایه باید از منابع بین المللي 
استفاده کند و تالش مي شود که با ورود سرمایه گذار خارجي به 

این بازار این موضوع تسهیل شود.
محمدي با بیان اینکه ابزار مالي اسالمي به دلیل برخورداري از 
پروژه مشخص از ریسک قابل بررسي بهتري برخوردار است، 
گفت: اوراق قرضه ابهام بیشتري نسبت به ابزارهاي مالي اسالمي با 
وجود برخورداري از زمان مشخص دارند. از این رو ابزارهاي مالي 

اسالمي براي سرمایه گذاران خارجي مناسب تر خواهد بود.
وي با اشاره به لزوم بازگشتن عضویت سازمان بورس در آیسکو 
مالي  انجمن  گفت:  سهامداران،  حقوق  از  صیانت  منظور  به 
اسالمي فضاي مناسبي براي فرهنگ سازي و شناساندن این ابزارها 
به غیرمسلمانان بوده و این در حالي است که این ابزارها به طور 

حتم نیازمند تحلیل هاي موضوعي هستند.
به گفته وي، باید بر روي ابزارهاي مالي ریسک و بازده به همراه 
اصل موضوع معرفي شود تا به این ترتیب ریسک پایین تر ابزارهاي 
مالي و اسالمي شناسنده شود؛ انجمن مالي اسالمي این فضا را 
ایجاد کرده و بر این اساس نیز تفاهم نامه  اي از سوي سازمان 

بورس با این انجمن صورت گرفته است.
 DBA به گفته وي، این تفاهم نامه کمک مي کند تا در دوره هاي
و MBA آن دسته از سرفصل هایي که مدنظر بازار سرمایه است 
به معاف شدن متقاضیان از دریافت گواهینامه هاي اصول مقدماتي 
و تحلیل گري بازار سرمایه منجر شود. زیرا وقتي در کالس ها این 
موارد از سوي استاد آموزش داده شده تکرار آن تلف کردن وقت 

و عمر مردم است.
 وي تأکید کرد: هر چه سرفصل ها به سمت کاربردي  شدن و 
چنین  برگزاري  و  بود  خواهد  مفید  رود  پیش  اسالمي شدن 
دوره هایي به لحاظ کاربردي و صرفه جویي در وقت دانشجویان 
که عمر طالیي هر جواني را صرف مي کند کاربرد خواهد داشت.

لزوم افزایش سهم تامین مالي اسالمي
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از لزوم افزایش سهم تامین 

مالي اسالمي خبر داد.
اسالمي،  مالي  همایش  سومین  در  جعفري  دانش  داوود 
عمومي-  مشارکت  قراردادهاي  پروژه هاي  هدف  اظهارداشت: 
خصوصي افزایش کارایي در اقتصاد ملي است. وي در ادامه افزود: 
بخش خصوصي به کمک دولت در پروژه هاي عمومي مي آید تا 
اهداف جاري و برنامه هاي آینده با پشتوانه مناسبي عملیاتي شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارداشت: گردش مالي به 
دو روش متعارف هزینه کرد پروژه و مشارکت عمومي - خصوصي 
بهره  با  ادامه گفت: بخش خصوصي  صورت مي گیرد. وي در 
برداري پروژه ها در انواع قراردادهاي مشارکت عمومي- خصوصي 

باعث افزایش بهره برادري مي شود.

وي درباره تامین مالي در سایر کشورها بیان داشت: در ترکیه 
۱٨ میلیارد یورو در مشارکت عمومي - خصوصي سرمایه گذاري 
صورت گرفته است. وي در ادامه تاکید کرد: در تهران و سایر 
استان ها هم پروژه هایي با روش مشارکت عمومي - خصوصي در 

ساخت بیمارستان اجرا شده است.
استفاده و  ابزارهاي اسالمي براي  اضافه کرد:  دانش جعفري 
اجراي تامین مالي کم است و باید با برنامه ریزي هاي گسترده 

تر بیشتر شود.
روش هاي تامین مالي اسالمي

وي درباره روش هاي تامین مالي اسالمي گفت: تامین مالي با 
روش اسالمي مي تواند یک راهکار ویژه با ریسک پایین براي دولت 
با روش هاي متتوع باشد. دانش جعفري اضافه کرد: هر چقدر 
ابزارهاي اسالمي بر اساس نیاز اقتصادي کشور جهت دهي صحیح 
پیدا کند خروجي معنادارتري پیدا خواهد کرد و بهتر است به 
جاي درگیر شدن در تئوري و نظریه ها در عمل و اجرا فعالیت ها 

را پیگیري کرد.
وظیفه اصلي شوراي فقهي تطبیق شریعت اسالمي است

عضو شوراي فقهي بانک مرکزي و کمیته فقهي سازمان بورس 
اعالم کرد: شوراي فقهي بانک مرکزي بر اساس برنامه ششم 
توسعه و چارچوب هاي تعیین شده از سوي نمایندگان مجلس 

فعالیت هاي خود را انجام مي دهد.
سید عباس موسویان عضو شوراي فقهي بانک مرکزي در سومین 
فعالیت هاي  ابتدایي  در سال هاي  اسالمي گفت:  مالي  همایش 
شوراي فقهي بانک مرکزي مباحثي مطرح شد مبني بر اینکه 
چون شوراي نگهبان وجود دارد نیازي به شوراي فقهي در نظام 
بانکي نیست اما با گذشت زمان در طي سال ها و تجربه هاي عملي 
مشخص شد که شوراي نگهبان در حوزه قانون تصمیم مي گیرد و 
شوراي فقهي بانک مرکزي براي جلوگیري از انحراف ها و تطبیق 
شریعت اسالمي اهداف و نظارت هاي خود را در نظام بانکي انجام 

مي دهد.
اقتصاد و  بانک مرکزي در  به جایگاه شوراي فقهي  موسویان 
نظام بانکي و نگراني ها از بابت موازي کاري یا تصمیم سازي هاي 
مدیریتي از سوي این شورا به صراحت گفت: مجلس دقیقا جایگاه 
و محدوده فعالیت هاي شوراي فقهي بانک مرکزي را تعیین کرده 
و هیچ  نگراني در این زمینه وجود ندارد چرا که وظیفه اصلي این 

شورا تطبیق شریعت اسالمي در نظام بانکي است.

در سومین همایش مالي اسالمي مطرح شد:

سال هاي طالیي ابزارهاي مالي اسالمي

با شروع فصل سرما، رفت و آمدها در بازار پوشاک زیاد شده و 
تا حدودی رونق نسبی پیدا کرده است. هر چند که همچنان 
محصوالت خارجی اعم از پوشاک ترک و چینی عرصه را بر تولید 
پوشاک داخلی تنگ کرده است و امکان رقابت را برای پوشاک 
ایرانی تحت تاثیر قرار داده است.به گزارش ایسنا، در میان پوشاک 
مختلف از کشورهای چین، تایلند، کره جنوبی، پاکستان و سنگاپور 
در بازار داخلی، پوشاک  ترک به دلیل کیفیت مناسب و مطلوب 
جایگاه خاصی در بازار دارند و البته به دلیل گران تر بودن نسبت 
به سایر برندها مشتریان خاص خود را دارد. از طرف دیگر پوشاک 
چینی به دلیل قیمت های پایین  مورد استقبال زیادی قرار دارند و 
سهم باالیی در تقاضای بازار پوشاک ایران به خود اختصاص داده 
اند در این میان پوشاک چینی و ترک پوشاک داخلی هم سعی 
می کنند با سایر برندها رقابت کنند و جایگاه خود را در بازار داشته 
باشند هر چند کار سختی دارند.به گفته برخی از کارشناسان و 
فعاالن صنعت پوشاک هر چند لباس های ایرانی جایگاه مناسبی 
در بازار ندارند و عمال تولیدکنندگان داخلی امکان رقابت با پوشاک 
ترک را ندارند و پوشاک چینی هم با قیمت پایین شان عرصه 
را به پوشاک ایرانی تنگ کرده است. پوشاک شرق آسیا عموما 
کیفیت پایینی دارند و حتی نسبت به تولیدات داخلی مرغوبیت 
چندانی ندارند اما امروز حجم قابل مالحظه ای از بازار را در اختیار 
دارند. پوشاکی که بخش قابل توجهی از آن به صورت قاچاق 
وارد می شود. در همین راستا  با توجه به اینکه صنعت نساجی 
داخلی امکان رقابت با پوشاک ترکیه و پوشاک چینی  را ندارد 
باید با اقدامات نظارتی، تدوین تعرفه های مناسب و جلوگیری از 
قاچاق به تولید داخل کمک شود.برخی فعاالن صنعت پوشاک 

با توجه به عدم امکان رقابت پوشاک ایرانی با برندهای ترکیه بر 
این باروند که حذف تعرفه  ترجیحی واردات پوشاک از ترکیه اقدام 
مثبتی بود، چرا که در مدتی که این تعرفه ها برقرار بود پوشاک 
داخل آسیب دید و اگر این وضعیت ادامه پیدا می کرد پوشاک 
داخلی با بحران جدی مواجه می شد.با توجه به اینکه ترکیه در 
صنعت پوشاک جایگاه ویژه دارد و حتی بخش زیادی از پوشاک 
کشورهای اروپایی را تامین می کند اگر تعرفه های واردات از این 
کشور پایین آید، مطمئنا بازار داخلی ضرر می کند و بازار در قبضه 
پوشاک ترک قرار می گیرد و تولیدکننده داخلی هم امکان رقابت 
با تولیدکنندگان مطرح پوشاک ترک را نخواهد داشت.اما با این 
وجود آخرین مشاهدات از بازار نشان می دهد که پوشاک ترک 
که عموما قیمت های باالتری هم از پوشاک ایرانی دارند به شکل 
انبوهی در بازار داخلی وجود دارد و فروش شان هم مطلوب است.
این روزها با شروع فصل سرما فروش پوشاک زمستانی بیشتر شده 
است و می توان گفت که بازار پوشاک در زمینه تقاضا تا حدودی 
تکان خورده است هر چند که به گفته فروشندگان بازار تقاضا 
همچنان در مقایسه سال های قبل تر پایین است.تنوع قیمت در 

بازار پوشاک به گستردگی تنوع انواع آن در مدل ها و جنس ها و 
دوخت های متفاوت بستگی دارد. از سوی دیگر قیمت انواع لباس 
بر اساس شاخص های مختلف از جمله کیفیت پارچه، برش و 
دوخت، محدوده جغرافیایی، محل عرضه و برند بودن یا نبودن 
لباس تعیین می شود. البته باید توجه داشت که لباس از آن 
دست کاالهایی است که تنوع قیمتی زیادی دارد و ممکن است 
یک لباس خاص در دو نقطه شهر با دو قیمت کامال متفاوت 
عرضه شود.بر این اساس نگاهی به قیمت انواع لباس مردانه، زنانه 
و بچه گانه در محدوده مرکز تهران داشته ایم. البته یکی از نکات 
قابل توجه این است که قیمت لباس در عمده فروشی ها و بازار 
لباس پایین تر و در برخی از مراکز خرید که فروشنده لباس های 
برند هستند باالتر از قیمت های عنوان شده در این گزارش است.  
لباس های مردانه مانند لباس های زنانه با تنوع قیمت زیادی روبرو 
هستند. کت و شلوار مردانه ترک از ۴۰۰ هزار تومان آغاز می شود 
و تا ٨5۰ هزار تومان ادامه می یابد. این در حالی است که یک 
دست کت و شلوار در برخی دیگر از مغازه ها رنج قیمتی ۲۰۰ 
تا ۳۰۰ هزار تومان دارد. به عقیده تعدادی از فروشندگان جنس 
و برش پارچه و البته برند بودن یا نبودن کار مهمترین دلیل این 

اختالف قیمت است.
لباس های زنانه به دلیل تنوع بیشتری که نسبت به لباس های 
مردانه دارند با قیمت های متنوع تری عرضه می شوند. بررسی ها 
نشان می دهد پالتوی زنانه که در این فصل تقاضای نسبتا باالیی 
دارد بین ۳۰۰ تا 5۰۰ هزار تومان عرضه می شود و در برخی از 
مغازه ها این قیمت به بیش از ۷۰۰ هزار تومان هم می رسد.قیمت 
مانتو مجلسی زنانه با پارچه ترک و دوخت ایران از ۲5۰ هزار تومان 
شروع می شود و به حدود ۴۰۰ هزار تومان می رسد. در این بین 
مانتوهای مجلسی چینی به طور متوسط بین ۱٨۰ تا ۲۰۰ هزار 
تومان عرضه می شود.رنج قیمت کاپشن زنانه جنس ایرانی به طور 
متوسط بین ۱۰۰ تا ۲5۰ هزار تومان است و کاپشن های چینی و 
پاکستانی با قیمت زیر ۱۰۰ هزار تومان در بازار قابل خرید هستند.

پوشاک ایرانی در تنگنای 
برندهای ترک و چینی
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اوقات شرعی

تمرین  را  بکشد،نامش  را  ببری  انسان  وقتی 
مردانگی میگذارند.ولی وقتی ببری انسان را 
می  آدمخواری  و  توحش  را  اینکار  نام  بدرد 
نهند،تفاوت جنایت و عدالت هم در قاموس 

بشر از این بیشتر نیست.
 جرج برناردشاو

حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو
که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را

غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ
که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را

امروز با حافظ

در دنیای کتاب

سخن حکیمانه

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به 
بیانات رهبر معظم انقالب مبنی بر اینکه 
زبان هنر می تواند در ترویج نماز و باالتر 
از آن در ترویج فلسفه و روح نماز موثر 
باید  را  نماز  و کنه  باشد، گفت: حقیقت 
تبیین  جامعه  برای  هنر  و  فرهنگ  زبان 
از  زمان  پیام  گزارش  کرد.به  ترویج  و 
 ، اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
سید عباس صالحی در مراسم تجلیل از 
وزارت  های  دستگاه  نماز  عرصه  فعاالن 
فرهنگ و ارشاد اسالمی افود: خوشبختانه 
اتفاقات خوبی در ستاد اقامه نماز وزارت 
فرهنگ و ارشاد افتاده و خواهد افتاد که 
قابل قدردانی است.وی ادامه داد: نماز در 

ادبیات دینی ما جایگاه خاصی دارد که با 
تعابیر مختلف در قرآن مطرح شده و از آن 
به عنوان عمود و ستون دین یاد می شود. 
با  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
آموزه  اولین  عنوان  به  نماز  اینکه  بیان 
شاید  افزود:  شده،  مطرح  اسالمی  دینی 
اهمیت نماز در بین بقیه رفتارهای دینی 

از جهاتی متمایز شده است.
صالحی در ادامه سخنان خود به ویژگی 
های نماز اشاره کرد و گفت: نماز ترکیبی 
با هم  را  از یک رفتار فردی و اجتماعی 
دارد.وی افزود: پاره ای از رفتارهای دینی 
می  تلقی  فردی  عمل  فضای  در  صرفا 
شوند؛ نماز به نیازهای فردی و اجتماعی 

افراد پاسخگوست.
عنوان  به  همچنین  نماز  گفت:  صالحی 
رفتار  کننده  تکمیل  که  دوگانه  رفتار 

فردی و جمعی است، مطرح است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: انسان 
و  با خود  زندگی  دارد،  دو ضلع وجودی 
کننده  تنظیم  نماز  دیگران؛  با  زندگی 
همچنین  و  است  خود  با  انسان  رابطه 
برپایی  از طریق  با جمع  را  انسان  رابطه 
و...  اعتکاف  جمعه،  جماعت،  نمازهای 

برقرار و استوارتر می کند.
را  نماز  های  ویژگی  از  دیگر  یکی  وی 
ترکیبی از فعل و ذکر عنوان کرد و افزود: 
رفتارهای دینی گاها صرفا فعل هستند و 

گاهی زبان مانند ذکر، دعا، از این رو در 
نماز ترکیب زبان، فعل، رفتار و گفتار با 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  گفته  است.به  هم 
اسالمی، این تاثیر از نظر وجودی متفاوت 

با رفتار قولی و عملی به شمار می آید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

حقیقت نماز با زبان فرهنگ و هنر به شکل جمیل تبیین و ترویج شود

قرار بود فیلم سینمایی »ارادتمند، نازنین، بهاره، تینا« در 
کانادا اکران شود اما ناگهان نمایش این فیلم لغو شد. گفته 
می شود این کار به دلیل مخالفت شورای صنفی نمایش 
بوده است.غالمرضا فرجی در گفتگو با ایلنا، با تاکید بر 
اینکه این شورا دخالتی در اکران فیلم ها در خارج از کشور 
ندارد، گفت:  اکران فیلم در خارج از کشور ارتباطی به 
عمل  خود  آیین نامه  طبق  شورا  ندارد.  صنفی  شورای 
ارشاد  وزارت  با مجوز  از کشور  نمایش خارج  و  می کند 

صورت می گیرد و ارتباطی با شورا ندارد.
نازنین،  »ارادتمند،  فیلم  نمایش  لغو  شنیده ها  براساس 
بهاره، تینا« به توصیه سازمان سینمایی و نداشتن پروانه 
نمایش فیلم صورت گرفته است.فیلم »ارادتمند، نازنین، 
بهاره، تینا« به کارگردانی عبدالرضا کاهانی مدتهاست در 

انتظار کسب پروانه نمایش است.

 دلیل لغو نمایش
» ارادتمند، نازن ین، بهاره ،تینا«

آلبوم موسیقی »جاِن سرگردان« به آهنگسازی »جمشید 
صفرزاده«، به خوانندگی »ساالر عقیلی« و به تهیه کنندگی 
صدرالدین حسین خانی مدیر شرکت موسیقی »ایران گام« 
که خرید  در حالیست  این  منتشر شد.  در سراسر کشور 
نیز  »ریتمو«  سایت  طریق  از  اثر،  این  قانونی  و  آنالین 
تحلیلی  و  خبری  سایت  گزارش  باشد.به  می  پذیر  امکان 
به  آلبوم موسیقی »جاِن سرگردان«  ایرانیان«،  »موسیقی 
آهنگسازی جمشید صفرزاده، به خوانندگی ساالر عقیلی، 
به تنظیم کنندگی علیرضا دریایی، با اجرای گروه موسیقی 
»سور«، همزمان با تولد این خواننده موسیقی ایران؛ ۱۱ 
آذر ماه توسط شرکت پخش »هنر شهر« در سراسر کشور 
منتشر شد و در اختیار عالقمندان به موسیقی قرار گرفت.

آلبوم موسیقی »جاِن سرگردان« که در مایه دشتی است، 
را شامل  آواز و یک دونوازی کمانچه  چهار تصنیف و دو 
می شود که عبارتند از: تصنیف »غمگساز« با شعر ه.الف.

آواز: جمشید  با شعر سعدی، همنوازان  آواز  و  سایه، ساز 
صفرزاده، علیرضا دریایی....

شایان ذکر است که آلبوم موسیقی »جاِن سرگردان«، هم 
توانند،  بازار موسیقی شده و عالقمندان می  اکنون راهی 
نسخه فیزیکی و دیجیتال آن را، از مراکز معتبر فروش در 
بازار موسیقی تهیه و یا نسبت به دانلود قانونی اثر، از طریق 

سایت ریتمو www.ritmo.ir اقدام نمایند.

آلبوم جدید 
»ساالر عقیلی« منتشر شد

عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان   پیام  گزارش  به 
بیست وچهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 
در این دوره از جشنواره نکوداشت »احترام برومند« گوینده 
تلویزیون و رادیو، بازیگر و صداپیشه و »عباس دوست قرین« 
خواهد  برگزار  کودکان  فعال  فیلمساز  و  نمایشنامه نویس 
آیین  در  پیشین  دوره های  همچون  نکوداشت  دو  شد.این 
پایانی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در روز چهارشنبه ۱5 

آذر ماه برگزار خواهد شد.
احترام برومند، متولد سال ۱۳۲۶ در تهران، بازیگر، صداپیشه، 
رادیو  و  تلویزیون  پیشکسوت  مجری  و  نویسنده  قصه گو، 
پایان تحصیالتش در آموزش  از  بعد  او سال ۱۳۴۳  است. 
را  کودکان  حوزه  در  فعالیت  امید«  »مؤسسه  و  پرورش  و 
آغاز کرد و همزمان به تلویزیون رفت و بیش از یک دهه 
برای کودکان ایران برنامه اجرا کرد. سال ۱۳59 با همکاری 
بابک  احمد شاملو، غالمحسین ساعدی،  برزگانی همچون 
»قاصدک«،  مطرح  کاست های  و...  احمدی  مرتضی  بیات، 
»بچه ها بهار«، »بچه ها سالم« را منتشر کرد. این هنرمند در 
فیلم های سینمایی »دیشب باباتو دیدم آیدا«، ساخته رسول 
صدرعاملی، »وقتی برگشتم« )وحید موسائیان( »سکوت« 
)ژرژ هاشم زاده(، » فروشنده« )اصغر فرهادی( و ... بازی کرده 
است. برنامه های »بازراچه« و »خنده سازان« هر دو در رادیو 
ایران، ضبط ۱۰۰ قصه از کتاب »قصه ها و متل ها«ی مصطفی 

رحماندوست و ... از دیگر فعالیت های این هنرمند است.

نکوداشت احترام برومند در جشنواره 
تئاتر کودک 

»آذر« در جشنواره فیلم دوبی 
فیلم »آذر« در چهاردهمین جشنواره 
پرده  روی  به  دوبی  فیلم  بین المللی 
می رود.به گزارش پیام زمان از روابط 
فیلم  فارابی،  سینمایی  بنیاد  عمومی 
حمزه ای  محمد  کارگردانی  به  »آذر« 
در  کریمی  نیکی  کنندگی  تهیه  و 
به  دوبی  فیلم  بین المللی  جشنواره 

نمایش در می آید.
بنیاد  کنندگی  پخش  به  فیلم  این 
در  این،  از  پیش  فارابی،  سینمایی 
و  ونکوور  فیلم  المللی  بین  جشنواره 

نمایش مجدد فیلم های برگزیده آن رویداد سینمایی حضور یافته و در 
ایرانی در داالس )شید( برنده جوایز بهترین فیلم و  جشنواره فیلم های 
بهترین بازیگر زن و در جشنواره فیلم های ایرانی در تورنتو )سینه ایران( 

برنده جایزه بهترین بازیگر زن شده است.
در چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم دوبی که از ۱5 تا ۲۲ آذر سال 
جاری در امارات متحده عربی برگزار می شود، فیلم »آن سوی ابرها« به 

کارگردانی مجید مجیدی نیز حضور دارد

خواننده معروف لبنایي محجبه شد

موفق ترین  از  یکی  حجازی،  امل 
در  عرب  دنیای  زن  خوانندگان 
اعالم  با  امسال  گذشته،  دهه  چند 
ادامه  برای  تصمیمش  و  بازنشستگی 
زندگی چون یک زن مسلمان معتقد، 
عربی  کشورهای  در  را  نفر  میلیون ها 
حجازی  است.خانم  کرده  شگفت زده 
نخستین آلبوم خود را در سال ۲۰۰۱ 
با  از آن  منتشر کرد و یک سال پس 
آلبوم جدیدش  به صدر ستارگان پاپ 
لبنان پیوست. او در پایان دهه اول قرن 

بیست و یکم به یکی از بزرگترین هنرمندان دنیای عرب بدل شد.
آلبوم زمان او یکی از پرفروش ترین آلبوم های تاریخ موسیقی به زبان عربی 
است. امل این آلبوم را در سال ۲۰۰۲ منتشر کرد اما ماه سپتامبر گذشته 
با اعالم تصمیمش برای بازنشستگی از دنیای حرفه ای موسیقی، میلیون ها 

نفر را شگفت زده کرد.
کرد…  اجابت  را  من  دعای  باالخره  »پروردگار  نوشته:  فیسبوک  در  او 
سال ها بود که من میان عالقه عاشقانه ام به هنر از یک سو، و ستایش 
و پرستشم برای نزدیکی به عقاید دینی ام، در کشمکش بودم. من این 
پاسخ  خداوند  باالخره  تا  داشتم  خودم  در  سال ها  را  درونی  کشمکش 
نیایش های من را داد«.این ستاره دنیای پاپ در فیسبوک یک عکس با 
حجاب از خود منتشر کرده و آن را تصویر اصلی صفحه خود کرده است.

آن سوی آبها

»النگ شوت« خواندنی شد
شهبازی  محمدرضا 
نقدهای  از  مجموعه ای 
سینمایی طنزآمیز خود را 

در کتابی منتشرکرد.
معرفت  کتابستان  نشر 
نقد  یازده  از  مجموعه ای 
شهبازی،  محمدرضا 
را  سینمایی  روزنامه نگار 

منتشر  عنوان »النگ شوت«  با  کتابی  قالب  در 
آثاری  طنازانه  نقد  به  کتاب  این  در  کرد.وی 
سینمایی چون زندگی با چشمان بستنه، بی خود 
و بی جهت، وقتی همه خوابیم، آسمان زرد کم 
عمق، طعم گیالس، هامون، سوپراستار، فروشنده، 
پارک وی، یک تکه نان و کاغذ بی خط پرداخته 
است.شهبازی تمامی این نقدها را با زبانی طنزآمیز 
و در قالب مشخصی شامل معرفی کوتاه داستان 
فیلم، چگونه آن فیلم را بسازیم، چگونه آن فیلم 
را ببینیم و الیه شناسی اثر روایت کرده است.وی 
در مقدمه خود بر این کتاب که نشان از نوع نگاه 
نقد دارد می نویسد: »از  برای  انتخابی  آثار  به  او 
اولین باری که به عنوان اهالی رسانه پایم به کاخ 
جشنواره فجر باز شد و فیلم ها را در کنار اهالی 
به  اعتماد  مبهوت  دیدم  و...  هنرمندان  و  رسانه 
نفس کاذبی شدم که در بین آن ها قل قل می زد. 


