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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از رسانه ها تقاضا کرد از هرگونه 
دوازدهم خودداری  کابینه  زنی درمورد وضعیت چینش  گمانه 
کنند و در عین حال گفت: نمی توانیم به صرف یک اعتراض یا 

8یک قضاوت، یک فیلم را از اکران خارج کنیم.

رسانه ها درمورد چینش 
کابینه گمانه زنی نکنند

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کاهش نرخ سود بانکی 
بصورت دستوری امکان پذیر نیست و این موضوع باید بگونه 
کشور  اقتصادی  رشد  با  متناسب  هم  منابع  که  باشد  ای 

7افزایش پیدا کند.

 کاهش دستوری نرخ
 سود بانکی امکان پذیر نیست

رئیس جمهوری تاکید کرد: پیروزی مردم عراق بر تروریست 
های داعش و آزادسازی موصل،حرکتی خوشحال کننده نه 
تنها برای مردم عراق بلکه برای مردم ایران و همه ملتهای 

منطقه است.

ایران سیاستی عاقالنه، توأم با 
حکمت برای منطقه دارد

2

معاون اول رئیس جمهور با اشــاره به صادرات 
۵۰ میلیارد دالری کاال گفت: بخش عمده ای 
از این صادرات، کاالهای نفتی اســت و ردپای 
ارزش افــزوده در آن محدود است.اســحاق 
جهانگیری، معــاون اول رئیس جمهوری در 
مراســم افتتاح موزه بانک ملی گفت: اولویت 
اول کشــور امروز بدون تردید اقتصاد اســت 
که به صورت مکرر گفته شــده که مســئله 
ای همچون بیکاری و معیشــت مــردم، باید 
مورد توجه قرار گیرد. البته اقتصاد ایران باید 
بزرگ شود و قادر باشد که ساالنه حداقل یک 
میلیون شــغل برای جوانان خود ایجاد کند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: باید رشــد دو 
رقمی مستمر را برای چند سال تجربه کنیم. 
این درحالی است که ایران می تواند یک کشور 
بزرگ باشد. اما اینکه چرا نمی شود باید مدام 
از ســوی اقتصاددانان مورد سوال واقع شود.
جهانگیری گفت: باید از این رنج برد که مردم 
ایران از زندگی اقتصادی خود ناراضی هستند. 
افتخار به کسی نیست که به ماده قانونی سد 
راه کســی شود که می تواند شغل ایجاد کند. 
این روزها وقتی قرارداد توتال به امضا رسیده، 
بایــد به این فکر کرد که همه مردم ایران باید 
خوشحال باشند، اما متحیر می مانیم که چرا 

عده ای به هم ریخته اند.
وی افــزود: عده ای با دولت یــا فردی در آن 
مخالفت دارند، اما نباید با مردم ایران مخالفت 
داشت، چراکه این طور کارها از قبیل توتال در 
جهت حمایت از مردم ایران است، در حالیکه 
مقــام معظم رهبری اعالم کــرده اند که باید 
۲۰۰ میلیارد دالر در بخش نفت و گاز سرمایه 
گذاری شود، در حالیکه قرارداد توتال شکست 
امریکایی ها و تحریم هایی است که می گفت 
پول نباید به ســمت ایــران برود.جهانگیری 
ادامه داد: هنوز هم ۱۹۵ میلیارد دالر باید در 
بخش نفت و گاز سرمایه گذاری شود، این در 
حالی اســت که ۵ میلیارد دالر سرمایه توتال 
در این پروژه اســت، درحالیکه عایدی مردم 
ایران در این پروژه بســیار بیش از این است، 
اگرچه توتال در مدت ۲۰ سال ده میلیارد دالر 
عایدی خواهد داشت.وی اظهار داشت: باید از 
مدیران کشــور حفاظت کرد؛ البته راه بزرگی 
پیش ما اســت که ما مطمئنیم با سیاستهای 
اقتصاد مقاومتی با اجماع و وحدت، کشــور را 
از مشکالت عبور دهیم، ضمن اینکه ما کشور 
بزرگی داریم که ثروتمند اســت، ضمن اینکه 
نیروی انسانی و افراد تحصیلکرده زبده داریم 
که باید به آن اتکا کرد. این در حالی است که 

ایــران ذخایر اول نفت و گاز دنیا را دارد؛ پس 
موقعیت ما مهم و اســتراتژیک است که می 
توان خود را از مشــکالت عبــور دارد، ولی به 
شرط اینکه توســعه و پیشرفت ایران برای ما 
اصلی ترین مساله باشد.جهانگیری با اشاره به 
صادرات ۵۰ میلیارد دالری کاال گفت: بخش 
عمده ای از این صادرات، کاالهای نفتی اســت 
و ردپای ارزش افزوده در آن محدود است.وی 
افزود: ایران کشــور بزرگ و متمدنی است که 
آثار طبیعی و تاریخی زیادی دارد که هر یک 
از بناها باعث افتخار است، از همین آثار است 
که می شود به تمدن یک کشور دست یافت. 
جهانگیری گفــت: اکنون ششــصد موزه در 
کشور داریم که تعدادی از آن متعلق به بخش 
خصوصی است. وی اظهار داشت: ما در دولت 
اختالف نظر پیدا می کنیم، فکر می کنیم که 
باید از هم انتقام بگیریم، در حالیکه نمی توانیم 
انتقام بگیریم به سمت مسیرهایی می رویم که 

مانع ایجاد کنیم.
به اعتقاد جهانگیری، بانکها در توسعه اقتصادی 
ایران نقش اول را دارند، البته دفاع ما از بانکها 
به معنای این نیســت که در جریان مشکالت 
بانکها نیســتیم، ما این مشکالت را می دانیم 
ولی گاهی اوقات جفا است که حجم خدمات 
و زحمات این مجموعه ها را در سراسر کشور 
نادیده گرفــت و تنها نقطه ضعف ها را بزرگ 
کرد و دل مدیران را لرزاند.وی اظهار داشــت: 
همــواره به بانکهــا توصیه کــرده ایم که اگر 
مسئولیت قبول کرده اند، باید جرات تصمیم 
گیری داشــته باشــند و گره از کار بگشایند، 

کسی که نمی تواند این کار را انجام دهد، نباید 
مسئولیت قبول کند. نظام بانکی باید مدیران 
و کارکنان تصمیم گیر داشته باشد و مشکالت 

را حل کند.
جهانگیــری گفت: ما نیاز داریم ده ها میلیارد 
دالر پول از خارج به صورت ساالنه جذب کنیم، 
این کار فقط از طریق بانکها عملیاتی اســت 
و بنابــر این بانکها بایــد از تولید داخلی برای 
ســرمایه گذاری حمایت کنند. نیاز داریم نرخ 
سود بانکی حتما کاهش یابد تا انگیزه سرمایه 
گذاری افزایــش یابد.وی تصریــح کرد: باید 
متناسب با نیازها تامین مالی کرد.معاون اول 
رئیس جمهور افزود: سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی از دل بانک ملی بیرون آمده که این حائز 
اهمیت است. حتما یکی از سیاستهای اصلی 
دولت توجه به گردشگری است؛ بر این اساس 
موزه بانک ملی می تواند یکی از اقداماتی باشد 

که منجر به جذب گردشگر شود.
وی افزود: در شــورای اقتصاد برای اولین بار 
تصویب شد که شــرکتهای بزرگ دولتی باید 
هزینه های اجتماعی مرتبط با کارهای خود را 
پرداخت کنند که بر این اساس، وقتی که یک 
کار میلیاردی در یک منطقه اجرایی می شود، 
باید نســبت به مسائل اجتماعی آن هم توجه 
داشت. در این میان، یکی از کارهای اجتماعی 
مهمی که مراکزی مثل بانکها می توانند انجام 
دهند، حمایت از جامعه هنرمندان کشور است 
کــه با زحمت یک اثــری را خلق می کنند و 
منتظر می مانند اثر را در مزایده ای در داخل 

و خارج شرکت دهند.

جهانگیری اعالم کرد: باید رشد دورقمی را تجربه کنیم

اقتصاد، اولویت اول کشور است
مذاکرات ۲۰۰ میلیارد دالری ایران با ۲۷ شرکت خارجی

امیرحسین زمانی نیا، معاون وزیر نفت در امور بین 
الملــل در مصاحبه با شــبکه CNN اظهار کرد: 
دولت ایران سرگرم مذاکره درباره پروژه های نفتی 
به ارزش ۲۰۰ میلیارد دالر با ۲۷ شرکت خارجی 
اســت و بعضی از این قراردادها ممکن اســت به 
زودی امضا شود.توتال فرانسه و شرکت نفت دولتی 
CNPC چین به تازگی یک قرارداد چند میلیارد 
دالری برای توســعه میــدان گازی پارس جنوبی 
امضا کرده اند که نخستین سرمایه گذاری خارجی 
در صنعــت نفت ایــران از زمان لغــو تحریم های 
هسته ای در سال گذشــته است.زمانی نیا به جان 
دفتریوس، دبیر بازارهای نوظهور CNN مانی در 
حاشــیه یک کنفرانس نفتی در استانبول ترکیه 
گفت: من می توانم به شــما اطمینان دهم که این 
آخرین قرارداد نیست. ما شاهد امضای قراردادهای 
دیگری در چند هفته آینده خواهیم بود.زمانی نیا 
اظهار کرد: ایران سرگرم مذاکره با شرکت هایی در 
اروپا و آســیا از جملــه BP، گازپروم و لوک اویل 
روسیه و پتروناس مالزی است. وی از هیچ شرکت 

آمریکایی نام نبرد.

لوک اویــل درباره جزئیات این مذاکرات حاضر به 
اظهار نظر نشد اما خاطرنشان کرد که این شرکت 
پیش از این برای توســعه دو میدان در ایران ابراز 
عالقه کرده بود. شــرکت هــای BP، گازپروم و 

پتروناس نیز در این باره اظهار نظر نکردند.
بر اســاس این گزارش، اقتصاد ایران به مدت چند 
دهه تحت تحریم هایی قرار داشــته که از ســوی 
آمریــکا و اروپا وضع شــده اســت در پی امضای 
توافق هسته ای، این تحریم ها در اویل سال ۲۰۱۶ 
برچیده شدند.دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، 
پیــش از این تهدید کرده بود توافق هســته ای را 
کــه در زمان دولت اوباما امضا شــد، لغو کند اما 
در ماه مــه مجموعه معافیت هایــی را امضا کرد 
که بــدون آنها تحریم ها دوباره برقرار می شــدند. 
به نظر می رســد این اقدام بن بست سرمایه گذاری 
را شکسته و ســیگنال های مهمی به شرکت هایی 
ارســال کرده که عالقه مند به دسترسی به ذخایر 
انرژی عظیم ایران هستند.زمانی نیا در این مصاحبه 
اظهار کرد: بســیاری نگفتند کــه منتظر امضای 
معافیت ها توسط رئیس جمهور آمریکا هستند اما 

در واقع آنها منتظر چنین رویدادی بودند و پس از 
امضای وی، مذاکرات انجام گرفت.آمریکا همچنان 
محدودیت هایی را وضع کرده که ســرمایه گذاری 
شرکت های آمریکایی در ایران را ممنوع می کند. 
از سوی دیگر بعضی از شرکت های غربی به دلیل 
اینکه محدودیت های تجارت با ایران به دالر آمریکا 
همچنان ادامه دارد، تمایلی بــرای ورود به ایران 

نشان نمی دهند.
ایران از زمــان لغو تحریم های هســته ای، تولید 
انــرژی خود را به میزان قابل توجهی افزایش داده 
و از شــرکت در توافق نفتــی اوپک که تحت آن 
اعضای این سازمان موافقت کرده اند تولیدشان را 
به منظور حذف عرضه اضافی کاهش دهند، معاف 
شده اســت.اما قیمت های نفت آن طور که اوپک 
امیدوار بود، افزایش پیدا نکرده اســت و همچنان 

حدود ۴۴ دالر در هر بشکه معامله می شود.
زمانی نیا در این باره اظهار کرد: اشباع عرضه نفت 
در بازار جهانی وجود دارد اما تصور می رود تا پایان 
سال ۲۰۱۷ و در سه ماهه چهارم قیمت های نفت 

بهبود پیدا کند.

رئیــس دفتر تحقیقات کاربــردی پلیس مبارزه 
با مواد مخــدر ناجا گفت: مصــرف مواد مخدر 
می تواند خســارت های جبران ناپذیــری را به 
حوزه های فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصادی و 
سرمایه های انســانی جوامع وارد کند و خانواده 
را که عالی ترین نهاد اجتماعی اســت، به شدت 

متزلزل کند.
دکتر تهمینه باهری اســالمی دربــاره رویکرد 
اجتماعی شــدن مبــارزه با مــواد مخدر گفت: 
فعالیت های خوبی در عرصه مبارزه با مواد مخدر 
انجام شــده است یکی از نمونه های آن در حوزه 
مشارکت های مردمی افزایش چشمگیر مشارکت 
NGO ها طی چند سال اخیر است، همچنین 
در حوزه پیشــگیری و درمان تالش های بسیار 
خوبی را شــاهد هستیم، البته در حوزه مقابله با 
عرضه مواد مخدر هنوز جای کار بسیاری وجود 

دارد و باید اقدامات بیشتری صورت بگیرد.
وی افزود: ســطح اطالع رســانی ها توسط ستاد 
مبارزه با مواد مخدر طی چند ســال اخیر خوب 
بوده اســت؛ مخصوصا برگزاری همایش صیانت 
و اجتماعی شــدن مبارزه با مواد مخدر در سال 
گذشته بسیار مفید بود و حتما کمک شایانی به 
فراگیری رویکرد مبارزه اجتماعی با مواد مخدر و 

آسیب های اجتماعی در جامعه خواهد کرد.
بــه گزارش روابط عمومی ســتاد مبارزه با مواد 
مخــدر؛ مدیر گــروه موادمخدر دانشــگاه علوم 
انتظامی یادآور شــد: متاسفانه جوانان به دالیل 
مختلف از جملــه هیجان طلبی و تأثیرپذیری از 
گروه دوستان، کنجکاوی، لذت جویی، هویت یابی 
و فرار از مشکالت و مسئولیت ها به سوی مصرف 
انواع مواد مخدر گرایــش پیدا می کنند که این 
موضوع می تواند خسارت های جبران ناپذیری را 

به حوزه های فرهنگــی، اجتماعی و اقتصادی و 
سرمایه های انسانی جوامع وارد نماید و خانواده 
را که عالی ترین نهاد اجتماعی اســت، به شدت 
متزلزل کند.باهری در ادامه گفت: بنابراین نیاز 
بــه آموزش و اطالع رســانی به مــردم به ویژه 
جوانان توســط همه ارگان های مسئول به ویژه 
صدا و سیما در این زمینه بسیار مهم و ضروری 
می باشد.وی افزود: امروزه با ورود انواع مخدرهای 
صنعتی و با توجه به اثرات تخریبی شدیدی که 
دارند آگاهی بخشی و اطالع رسانی های به موقع 
می تواند یکی از علل کاهش مصرف مواد مخدر 
و جلوگیری از آلوده شــدن اقشــار آسیب پذیر 
به مواد مخدر در کشــور باشد.باهری در انتها از 
شناســایی مواد مخدر صنعتی جدید خبر داد و 
گفت به زودی درباره ایــن مخدر جدید اطالع 

رسانی انجام می شود.

شناسایی مواد مخدر صنعتی جدید

11

7

1

اقتصاد، اولویت اول کشور است

 الیه نازک گرانی خودرو روی پوست بازار
چالش خدمات پس از فروش تولیدات خودروهای چینی؛

درحالی که به اعتقاد برخی کارشناســان صنعت خودرو،شــناخت کافی چینی ها از بازار ایران دستاورد جدی آنها بوده ،اما عضوکمیسیون صنایع مجلس معتقد است افت کیفیت 
تولیدداخل موجب نفوذ چینی ها در بازار خودرو بوده است.تغییرات قیمتی خودرو در بازار از از موضوعاتی است که همواره جذابیت خاص خود را برای گروه های مختلف خریداران 

خودرو حفظ کرده است ؛ تغییراتی که بستگی به عوامل مختلفی از جمله اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی دارد.

جهانگیری اعالم کرد: باید رشد دورقمی را تجربه کنیم

2

1

 مذاکرات ۲۰۰ میلیارد دالری ایران 
با ۲۷ شرکت خارجی

 واعظی تاکید کرد: ارایه فاز سوم 
 شبکه ملی اطالعات در الکامپ
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رئیس جمهوری تاکید کــرد: پیروزی مردم 
عراق بر تروریســت های داعش و آزادسازی 
موصل،حرکتی خوشحال کننده نه تنها برای 
مردم عــراق بلکه برای مــردم ایران و همه 

ملتهای منطقه است.
حجت االسالم والمســلمین حسن روحانی 
دیروز در جلسه هیات دولت گفت: هیچ کس 
آن روزی را که تروریست ها موصل را اشغال 
کردند و در فکر اشغال شهرهای دیگر عراق 
از جمله اربیل و حتی بغداد بودند، فراموش 
نکرده اســت. در آن روز اولین کشــوری که 
به کمک مــردم عراق شــتافت و در مقابل 
تروریســتها در کنار دولت عراق قرار گرفت، 
جمهوری اســالمی ایران بود و این در تاریخ 
ثبت شــده و برای مردم منطقه تا همیشــه 
باقــی خواهد ماند.رئیــس جمهور در بخش 
دیگری از ســخنانش با بیان اینکه جمهوری 
اسالمی ایران در همه مراحل و مقاطع نشان 
داد که یک سیاست عاقالنه، توأم با حکمت 
برای منطقه و جهان دارد، گفت: در موضوع 
هســته ای، ایران نشان داد که دنبال راه حل 
مسالمت آمیز برای مسائل پیچیده بین المللی 
اســت. ما مســئله را نه تنها با ۶ قدرت حل 
کردیم، نه تنها با سازمان ملل متحد و شورای 
امنیت موضــوع را حل کردیم، بلکه حتی با 
آژانس تخصصــی موضوعی مثل PMD را 
حل و فصل کردیم. این نشــان می دهد که 
نظام جمهوری اسالمی ایران، نظام باتدبیری 
است و با کمک و حمایت مردم و هدایت های 
مقام معظم رهبری، راه درســت و صحیح را 

انتخاب می کند.آقــای روحانی اضافه کرد: 
امروز مردم ما هم باید از نعمت ثبات نسبی 
و امنیت در منطقه بتوانند اســتفاده کنند و 
هم بتوانند از اجرای برجام به خوبی استفاده 
کنند. یک فرصتی را همه با کمک هم ایجاد 
کردیم؛ این مسئله جناح و حزب نیست، این 
مســئله حتی مختص یک قوه نیست، همه 
مردم ایران در کنــار هم قرار گرفتند و یک 
معضــل را حل، خطری را رفع و گرهی را باز 

کردند و فضای جدیدی به وجود آوردند.
رئیس جمهور اظهار داشــت: در این فضای 
جدیــد، اول گفتنــد که برجــام اجرایی و 
امریکایی ها  و گفتنــد  نمی شــود  عملیاتی 

نمی گذارند. دیدیم که قدم به قدم توانستیم 
از این مشــکالت عبــور کنیم. بــه اعتقاد 
من همیــن امروز کــه ما به تعهــد امریکا 
اعتماد کافی نداریــم و امریکایی ها معموالً 
در تعهدات خودشــان بدعهــدی می کنند، 
اما همیــن امــروز ســخت ترین روز برای 
امریکا در مســئله هسته ای ایران است.آقای 
روحانی افزود: هیــچ زمانی مثل امروز برای 
امریکایی ها تصمیم گیری سخت نبوده است. 
امریکایی ها وقتی تصمیم گرفتند پرونده ما را 
دچار مشــکل کنند، این کار را کردند، وقتی 
خواســتند پرونده را به شورای امنیت ببرند، 
بردند، وقتی خواستند قطعنامه علیه ما صادر 

کنند، صــادر کردند، وقتی خواســتند ما را 
تحریم کنند، تحریم کردند و وقتی خواستند 
قانونشان را فرامرزی کنند، فرامرزی کردند 
اما امروز ســخت ترین روز را دارند  و مرتب 
تکرار می کنند کــه این برجام توافق خوبی 
برای امریکا نبوده اســت. برخی از مسئوالن 
امریکایی می گویند سر امریکا کاله رفته، اما 
در عین حال دســت و پایشــان بسته است.

رئیس جمهور تصریح کرد: جمهوری اسالمی 
ایران راهی را انتخاب کرد که برای بدخواهان 
هم تخلف از این قرارداد کار ســاده  و آسانی 
نیســت و بسیار پرهزینه  اســت. این افتخار 
سیاست جمهوری اســالمی ایران و افتخار 
دیپلمات های ماست. امروز باید از این فضا به 

خوبی بهره برداری و استفاده کنیم.
رئیس جمهوری اظهار داشــت: امروز، روزی 
اســت که مردم مــا باید بیــش از هر زمان 
دیگر در پی انســجام و وحدت و اهداف بلند 
ملی شــان باشــند. یادمان نرود که امسال، 
سال تولید و اشــتغال است. همه فکرمان را 
باید برای اشــتغال جوان ها و رونق تولید در 
بخش های مختلف متمرکز کنیم. امیدواریم 
دولــت دوازدهــم بــا ابتــکار و کارآمدی و 
خدمت بیشــتر بتواند به عهدی که با مردم 
در انتخابات دوازدهم بسته عمل کند. دولت 
یازدهم نیز باید تا ساعت آخر، همه مسئولین 
و کارگزاران ایــن دولت تا هفته ها و روزها و 
ساعات آخر مثل ساعات اول و روزهای اولیه 
کار کنند. همه یک مجموعه هستیم و برای 

اهداف ملی مان در کنار هم خواهیم بود.

دکتر روحانی:

ایران سیاستی عاقالنه، توأم با حکمت برای منطقه و جهان دارد

 طیب نیا اعالم کرد؛ اصالحات
 در نظام بانکی تداوم می یابد

واعظی تاکید کرد: ارایه فاز سوم شبکه 
ملی اطالعات در الکامپ

 وزیــر امور اقتصــادی و دارایی اعالم کرد: 
اصالحات در نظام بانکی ایران تداوم می یابد.
علی طیب نیا در مراســم آغاز به کار موزه 
بانک ملی با اشــاره به تداوم اصالحات در 
نظام بانکی کشــور، گفت: امســال ســال 
اقتصاد مقاومتی، تولید و اشــتغال اســت 
که هدف اصلی سیاستهای ابالغی اقتصاد 
مقاومتی نیز، دســتیابی به رشد اقتصادی 
فراگیر و پایدار بوده که این رشد اقتصادی 
پایدار، جز بــا یک نظام تامین مالی پویا و 
کارآمد امکان پذیر نیست، پس باید بانک 
ملی در حمایت از صنایع کوچک و متوسط 
و تامین مالی سرمایه در گردش بنگاههای 
اقتصادی نقش آفرین باشد.وی افزود: نرخ 
ســود بانکی یکی از معضالت امروز ایران 
اســت، مشکلی که بخش تولیدی کشور را 
در تنگنا قرار داده اســت، پس بانک ملی 
با پشــتیبانی ۹۰ ســال تالش و فعالیت و 
ریســک اعتباری صفر، باید از این سرمایه 
ارزشمند خود اســتفاده کرده و در جهت 

کاهش نرخ سود بانکی پیشتاز باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشــان 
کرد: نســبت مطالبات غیرجــاری اگرچه 
کاهش یافته ولی انتظار ما این اســت که 
بانک ملی خــود را به نصاب های مطلوب 
بین المللی برســاند و پیشتاز شود، ضمن 
اینکــه اســتفاده از فضای پســابرجام و 
گســترش تعامــالت بین المللــی انتظار 

دیگری اســت کــه از بانک ملــی داریم؛ 
خوشبختانه موانع ناشی از تحریم در حال 
رفع تدریجی است و انتظار ما این است که 
این بانک تالش خود را در این زمینه بیش 
از پیش انجام دهد.وی با تاکید بر ضرورت 
واگذاری دارایی های مازاد بانکی مطابق با 
قانون خاطرنشان کرد: باید با بهره گیری از 
شرایط جدید و رونق بازار، سرعت واگذاری 
دارایی ها و اموال مازاد بانک ملی افزایش 
یابد؛ این درحالی است که انقالب فناوری 
اطالعات و ارتباطــات زمینه را در جهت 
ارتقای شــفافیت و مبارزه با فساد فراهم 
کرده است، انتظار داریم که در این زمینه 
نیز بانک ملی پیشــتاز بوده و در استقرار 
یک نظام بانکــی الکترونیکی به نحو موثر 

کمک کار سایر بانکها باشد.

وزیــر ارتباطــات و فــن آوری اطالعات بر 
فراهم کردن زیرســاخت هــای الزم برای 
شــرکت هایی که کسب و کارشان اینترنتی 
است تاکید کرد.محمود واعظی در حاشیه 
جلســه هیات دولت در جمع خبرنگاران با 
اشــاره به برگزاری جشنواره الکامپ ، اظهار 
کرد: در این زمینه کارهای زیربنایی زیادی 
انجام شده و همچنین فاز سوم شبکه ملی 
اطالعات را در آنجا عرضه خواهیم کرد و یک 
عنایت ویژه ای هم به استارت آپ ها داریم.

وی افزود: ما باید زیرساخت های الزم برای 
شــرکت هایی که کسب و کارشان اینترنتی 
اســت را فراهم کنیم تا آنان با اســتفاده از 

شبکه ملی اطالعات به فعالیت بپردازند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد: 
ما باید فضایی را فراهم کنیم که شرکت های 

اینترنتــی با اســتفاده از شــبکه انتقال و 
پهن باند کشــور به فعالیت خود ادامه دهند 
که البته کار هزینه بری است اما انجام شده 
و نیز بخشی از مجوزهایی که به مسائل فنی 
باز می گردد به عهده سازمان تنظیم مقررات 
اســت اما آن دسته از مسائلی که به کسب 
و کار مربوط می شــود باید با وزیر صنعت و 
معدن هماهنگ شود و بخش دیگری که به 
شــکل گیری آن برمی گردد به وزارت کار و 
اقتصاد مربوط است.واعظی با اشاره به جلسه  
اخیرش با نمایندگان مجلس اظهار کرد: در 
این جلســه وزیر دادگستری، معاونان وزیر 
صنعت و وزیر کار و معاون علمی و فناوری 
رییس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد برای 
مسأله محتوا حاضر بودند و کمیته ای تشکیل 
شد تا در شورای عالی فضای مجازی اموری 
که باید تصمیم گیری شود مورد بررسی قرار 
گیرد.وی ادامه داد: کسب و کار  شرکت های 
اینترنتی یک کســب و کار جدید است و ما 
مصوبات مجلس و مصوبات قانونی به اندازه 
کافی برای این موضــوع نداریم و بنابراین 
بایــد قانون مادر را به مجلس ببریم و  آن را 
به تصویب برسانیم.وزیر ارتباطات با تأکید 
بر اینکــه مهمترین هدفی کــه در دولت 
دنبال می کنیم این اســت که کسب و کار 
الکترونیکی لطمه ای به کسب و کار سنتی 
نزند، گفت: باید آشتی و ارتباط میان کسب 

و کار سنتی و الکترونیک برقرار شود.

تقویت بسیج در عرصه نظامی 

رییس ســازمان بسیج مســتضعفین گفت: عرصه 
نظامی ازجمله زمینه هایی اســت که بسیج در کنار 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی آن را تقویت خواهد 
کرد.ســردار پاسدار غالمحسین غیب پرور دیروز در 
جمع بیش از ۲۰۰ نفر از فرماندهان گردان های بیت 
المقدس اردوگاه مالک اشــتر حضور یافت و از روند 
آموزشی آنان بازدید کرد.وی در این مراسم با اشاره 
به اهمیت تقویت بعد نظامی در بسیج افزود: هدف ما 
از برگزاری دوره های آموزشی برای فرماندهان گردان 
های بیت المقدس، ایجاد آمادگی هر چه بیشتر در 
ســطح گردان های رزمی بسیج در راستای تقویت 
بنیه دفاعی کشور است.سردارغیب پرور با تاکید بر 
اینکه قدرت دفاعی در همه ادوار اهمیت باالیی دارد، 
گفت: تالش ما براین است که فرماندهان گردان ها، 
گروهان ها و دسته های بیت المقدس در عین کسب 
بصیرت اســالمی و انقالبی از چابکی و جسارت الزم 
برای ورود در عرصه های دفاعی برخوردار شوند.وی 
در ادامه با اشــاره به اهمیــت آموزش تا آخرین رده 
در بسیج تصریح کرد: در ســال ۹۶ یکی از اولویت 
های بســیج برگزاری دوره های آموزشی الزم برای 
اعضای گردان های بیت المقدس است که سازمان 
بسیج و سپاه های استانی تدابیر الزم را برای این امر 
اتخاذ کرده اند.رییس سازمان بسیج مستضعفین با 
بیان اهمیت کار گروهی افزود: ما در کار گروهی نیاز 
به تمرین بیشتر داریم و این دوره فرصت خوبی است 
تا فرماندهان گردان ها کار گروهی را در عرصه های 
مختلف تمرین کنند.وی در پایان با تاکید براهمیت 
سازماندهی صحیح افراد در گردان های رزمی تاکید 
کرد: همه باید تالش کنیم که از ظرفیت بســیج در 
عرصه های مختلف از جمله عرصه نظامی اســتفاده 
کرده و قدرت دفاعی کشور را تقویت نماییم و گردان 
های بیت المقدس در این زمینه نقش مهمی را ایفا 

خواهند کرد.

 افزایش اقالم دارویی
 در دولت یازدهم 

وزیر بهداشــت،  درمان و آموزش پزشــکی با اشاره 
به رفع بحران های دارویــی در دولت تدبیر و امید 
گفت:  اقالم دارویی در این دولت به دو برابر افزایش 
یافته است.حسن هاشمی دیروز در همایش معاونان 
غذاو دارو افزود:  اقالم واکســن نیز مانند داروها در 
دولت یازدهم افزایش یافته اســت ؛ در آغاز کارمان 
برای واکســن های معمولی هم دچارمشکل بودیم 
و این واکســن ها اســتاندارد نبودند.وی با اشاره به 
دسترسی مردم به دارو و حمایت مالی از نیازمندان 
به دارو در یکصــد روز اول دولت یازدهم، گفت:در 
این دولت جهت کاهــش واردات و تولید داروهای 
جدید گام های بزرگی برداشته شده است.وی ادامه 
داد: داروهای ژنریک، کیفیت دارو، بازسازی صنعت 
داروســازی، تولید داخل و شرکت های دانش بنیان 
باید مورد توجه بیشــتری قرار گیرد و در عین حال 
تولید کنندگان باید بازارهای مهم تری را هدف قرار 
دهند.وزیر بهداشت گفت: خریداران خدمت سالمت 
یعنی وزارت بهداشت و بیمه ها برای خرید های کلی 
و کیفیت دارو و تجهیزات پزشکی و اقتصاد دارو باید 
استراژی های مهم تری داشته باشند.هاشمی افزود: 
نمی شود که خریدار عمده مستقیم و غیرمستقیم 
دارو، دولت باشــد اما برای پرداخت پول تضمینی 
وجود نداشته باشــد.وی تصریح کرد: شرکت های 
دارویی نمی دانند پول داروی آنها چه زمانی و باچه 
شیوه ای پرداخت می شود. رفتارهایی در این زمینه 
وجود دارد که قابل قبول نیست، بعد از یک سال هم 
که می خواهیم پول پرداخت کنیم باید اوراق بدهیم 
که نرخ های آنها متفاوت است.وزیر بهداشت گفت: 
اگر این روند ادامه یابد طبیعی است که شرکت ها 
ارزان فروشی نمی کنند و حتما روی کیفیت تاثیر 

خواهد داشت.

آخرین اقدامات در ارتباط با 
پرونده سعید مرتضوی

رئیس کل دادگستری اســتان تهران با بیان این که 
»پرونده ســعید مرتضــوی بــه دادگاه تجدید نظر 
آمده اســت« گفــت: در این بــاره در دادگاه تجدید 
نظر رســیدگی خواهد شد.غالمحســین اسماعیلی 
در گفت وگو با ایســنا درباره آخرین وضعیت پرونده 
سعید مرتضوی خاطرنشــان کرد:  پیش تر در دادگاه 
بدوی درباره پرونده تامیــن اجتماعی حکمی علیه 
وی)مرتضوی( صادر شــد که هم ایشان وهم وکیل 
تامین اجتماعی به حکم اعتراض کردند. برابر مقررات 
ایــن پروند به دادگاه تجدید نظر آمــد و در این باره 
دادگاه تجدیدنظر رســیدگی خواهد کرد.بر اســاس 
اخبار منتشر شده شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان 
تهران در تاریخ هفدهم و هجدهم مهر امســال برای 
رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی وقت تعیین کرده 
است.در بهمن ماه سال ۹۵ وکیل مدافع سازمان 
تامیــن اجتماعی از ارجاع بخشــی از پرونده 
سعید مرتضوی که به شالق محکوم شده بود، 

به شعبه ۶8 دادگاه تجدیدنظر خبر داد.

خبر

کالم  نور

 امام جعفر صادق )ع(:

تصویب گزارش ۶ ماهه دوم اجرای برجام

رئیس کمیته هسته ای مجلس شورای اسالمی، از تصویب دومین گزارش 
شش ماهه اجرای برجام و تقدیم آن به هیات رئیسه مجلس خبر داد.حجت 
االسالم مجتبی ذوالنور در گفتگو با مهر، از نهایی شدن و تصویب دومین 
گزارش شش ماهه اجرای برجام در جلسه یکشنبه هفته جاری کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس خبر داد و اظهار داشــت: رئیس 
کمیسیون روز دوشنبه در نامه ای به هیات رئیسه مجلس، این گزارش را 
تقدیم کرده است.وی افزود: منتظریم تا هیات رئیسه زمانی را برای قرائت 
گزارش کمیسیون امنیت ملی در جلسه علنی اختصاص دهد.رئیس کمیته 
هســته ای مجلس شورای اسالمی  خاطرنشان کرد: دومین گزارش شش 
ماهه اجرای برجام شامل این سرفصل ها می شود؛ مبانی و منابع گزارش، 
اجرای تعهدات جمهوری اسالمی، وضعیت فعلی فعالیت های هسته ای، 
تحریم های رفع شــده، تحریم های باقیمانــده، موارد نقض عهد آمریکا، 
اقدامات متقابل و متناســب دولت ایران و جمع بندی و پیشنهاد.گفتنی 
اســت بر اساس تبصره یک »قانون اقدام متقابل و متناسب دولت ایران در 
اجرای برجام«، وزارت امور خارجه موظف است هر سه ماه یک بار گزارشی 
از روند اجرای توافق هسته ای به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس ارائه دهد و این کمیسیون هم موظف است هر شش ماه یک بار بر 
اساس این گزارش ها و بررسی های خود، گزارش وضعیت اجرای برجام را 

به نمایندگان مجلس اطالع دهد.

 تأکید سیدحسن نصراهلل بر نقش ایران
 در پیروزی موصل

دبیرکل حزب اهلل لبنان در جریان ســخنرانی خود به پیروزی نیروهای 
عراقی در موصل پرداخت.به گزارش ایسنا، سیدحسن نصراهلل، دبیرکل 
حزب اهلل لبنان آزادسازی موصل را یک پیروزی بزرگ و عظیم توصیف 
کرد و فتوای مرجعیت دینی عراق درباره وجوب مقابله با داعش را سرآغاز 
پیروزی های بزرگ دانســت. دبیرکل حزب اهلل لبنان گفت: سخن گفتن 
از پیــروزی در موصل را باید از اهمیت نقش مرجعیت آغاز کرد. فتوای 
مرجعیــت در عراق نقطه عطفی در پیروزی های بزرگ بود زیرا این فتوا 
مردم را از حیرت بیرون آورد، دشمن را به خوبی نشانه رفت و مسئولیت 
همه مردم عراق را مشخص کرد. این فتوا نوع مبارزه با تهدید را تعیین 
و ملت عراق را از یأس خارج کرد.سیدحســن نصراهلل افزود: همه به یاد 
داریم که داعشی ها تا نزدیک بغداد هم رسیده بودند و به سرعت در حال 
پیشرفت بودند؛ به طوری که این امر همه را در عراق نگران، مضطرب و 
ناامید کرده بود اما آیت اهلل سیستانی با فرمان جهادی که دادند و فرمودند 
افرادی که در جنگ با داعش کشــته شوند، شهید محسوب می شوند، 
اقدام مهمی در راستای مبارزه با داعش انجام دادند.به گفته وی، در ابتدا 
برخی باور کرده بودند که داعش به راســتی یک دولت اسالمی است و 
در ادامه بهار عربی اســت اما مرجعیت دینی به درستی ماهیت دشمن 
و مســیر جنگ را مشخص کرد. فتوای مرجعیت دینی همچنین باعث 
حضور صدها جوان در صف جنگ با داعش و تشکیل »حشد الشعبی« به 
عنوان یک نیروی موثر برای مبارزه با داعش در داخل عراق شد.دبیرکل 
حزب اهلل لبنان در ادامه تصریح کرد: موضع گیری قاطع جمهوری اسالمی 
ایران و در رأس آن آیت اهلل امام خامنه ای علیه داعش و همچنین حضور 
فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران در عراق نیز در پیروزی بر 

این گروه تروریستی نقش مهمی داشت.

تازه ترین بیانیه چهار کشور تحریم کننده قطر

چهار کشور تحریم کننده قطر با بیان اینکه اقدام دوحه و واشنگتن برای 
مقابله با تروریسم کافی نیست، اعالم کردند که میزان جدیت مقامات قطر 
در این زمینه را تحت نظر خواهند گرفت.به گزارش مهر به نقل از پایگاه 
النشره، چهار کشور تحریم کننده قطر با بیان اینکه اقدام قطر و آمریکا در 
زمینه مقابله با تروریسم و یادداشت تفاهم در این خصوص کافی نیست، 
اعالم کردند: ما میزان جدیت مقامات قطر برای مبارزه با تروریسم را دنبال 
خواهیم کرد.چهار کشــور  عربستان، بحرین، امارات و مصر در بیانیه ای 
مشــترک اعالم کردند که قطر باید حمایت از تروریسم و افراط گرایان، 
ترویج گفتمان تنفر و دخالت در امور کشــورهای دیگر را متوقف نماید و 
اقدامات کنونی تا زمان پایبندی قطر به اجرای مطالباتی که تضمین کننده 
مقابله با تروریسم و تحقق ثبات در منطقه است ادامه خواهد داشت.گفتنی 
است که کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین 
به بهانه حمایت مقامات دوحه از تروریســم و اتحاد با ایران، کشور قطر را 

مورد تحریم قرار داده اند.

 واکنش وزارت صنعت به ادعای
 »واردات سیگار صهیونیستی«

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات اعالم کرد که بر اســاس 
تصمیم "کمیته موضوع تبصره یک" در ســال ۱۳۹۳ شــرکت فیلیپ 
موریس که برند ســیگار مارلبرو را تولید می کند، صهیونیستی نبوده و 
این تصمیم تا لحظه حاضر اعتبــار دارد.علی اصغر رمزی در گفت وگو با 
ایســنا، در ارتباط با تذکر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به 
رئیس جمهوری برای جلوگیری از آنچــه وی »اقدامات غیرقانونی وزیر 
صنعت در واردات سیگار صهیونیستی مارلبرو« خواند، اظهار کرد: طبق 
اعالم نظر کمیته موضوع تبصره ۱ مــاده 8 قانون اصالح قانون حمایت 
از انقالب اســالمی مردم فلسطین در ســال ۱۳۹۳ که مسئولیت آن بر 
عهده وزارت امور خارجه اســت و اعضای آن شــامل وزارت امور اقتصاد 
و دارایــی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اطالعات، وزارت نفت، 
بانک مرکزی و سازمان صدا و سیما هستند، شرکت فیلیپ موریس که 
برند سیگار مارلبرو مربوط به آن است تا این لحظه به عنوان شرکت غیر 
صهیونیستی تلقی می شود.وی ادامه داد: اگر مدارک یا اسناد در این رابطه 
وجود دارد، باید به کمیته مربوطه ارسال شود تا بررسی موضوع در دستور 
کار قرار گیرد اما در حال حاضر بر اســاس نظر این کمیته که به عنوان 
مرجع قانونی تلقی می شود، شرکت مذکور تا این لحظه غیر صهیونیستی 
اعالم شــده است و تصمیم مربوطه تا لحظه حاضر معتبر است؛ هر چند 
ممکن است اسناد یا مدارکی ارائه شود و در صورت اثبات تصمیم دیگری 
در رابطه اتخاذ شود. وی با اشاره به اینکه قانون حمایت از انقالب اسالمی 
مردم فلســطین در ســال ۱۳8۹ با اصالحیه ای مدنظر قرار گرفت و در 
اصالحیه مذکور عنوان شد که اگر شرکتی وابسته به رژیم صهیونیستی 
باشد، کمیته موضوع تبصره یک ماده هشت قانون اصالح قانون حمایت از 
انقالب اسالمی مردم فلسطین که ریاست آن بر عهده وزارت امور خارجه 
اســت، مرجع بررســی و اعالم نظر خواهد بود تا تکلیف صهیونیستی یا 
غیرصهیونیستی بودن یک شرکت مشخص شود.وی افزود: در قانون قبلی 
مرجعی برای تعیین صهیونیســتی یا غیر صهیونیستی بودن شرکت ها 
مشــخص نشده بود و این امکان وجود داشــت تا در فضای رقابتی یک 
شرکت جهت به دست آوردن منافع مالی تهمتی به یک شرکت یا برند 
دیگر وارد کند اما با اصالحیه ایجاد شده در قانون مربوطه در این رابطه 

نیز تعیین تکلیف شد. 

خبــر

 

نصب ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا ۵ سال آینده
 معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا گفت: تکلیف ما نصب 
۵۰۰۰ مــگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک در کشــور طی ۵ 
سال است که دست یافتنی است.سیدمحمد صادق زاده گفت: 
بهترین روش روندی اســت که بیشترین تعداد مردم را درگیر 
توســعه انرژی های تجدیدپذیر کنیم، لذا بیشترین مشارکت 
مردمی بیشترین موفقیت را در بر خواهد داشت و این موضوع 
در یکی از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوی 
مقام معظم رهبری با عنوان مردمی کردن اقتصاد تاکید شده 
است.وی با اشــاره به اینکه کار اداری که ما در تجدیدپذیرها 
داریــم بیش از آن که یک مبارزه اقتصادی باشــد یک مبارزه 
مدیریتی و مغز افزاری اســت، گفت: تعداد زیادی از کســانی 
که در صنعت انرژی مؤثر هســتند بر این باورند که انرژی های 
فســیلی غیرقابل رقابت هستند؛ در مقابل گروه دیگری وجود 
دارنــد که به انرژی های تجدیدپذیر اعتقاد دارند با این باور که 
تجدیدپذیرها اکنون اقتصادی تر از سوخت های فسیلی است و 
عالوه برآن تنوع بخشــی به سبد انرژی، حفظ محیط زیست و 
مزیت های دیگری را نیز در بر دارد. این گروه به دنبال توســعه 
انرژی های تجدیدپذیر در کشور هستند.معاون وزیر با ذکر این 
نکته که مقبولیت انرژی های تجدیدپذیر به شدت افزایش پیدا 

کرده و به صورت یک مطالبه جدی درآمده اســت افزود: طی 
دو ســال اخیر به همت مجلس و دولت اتفاقی افتاده که هنوز 
اندکی زمان نیاز اســت تا میوه آن را بچینیم. خرید تضمینی 
برق، بیســت ساله شدن دوره خرید، توسعه تکنولوژی، متنوع 
شدن قیمت ها و افزایش سطح آن ها و ثبات گرفتن نهاد متولی 
تجدیدپذیرها از اقدامات مهم در دو سال اخیر بوده است.رئیس 
ساتبا گفت: سال ۹۴ که اوج حرکت تجدیدپذیرها با روش قبلی 

بود ما ۱۴ مگاوات نیروگاه نصب کرده بودیم در سال ۹۵ توسعه 
تجدیدپذیرها به ۱۰۰ مگاوات رســید در سال جاری تا کنون 
۱۰۰ مگا وات به بهره برداری رســیده یا در آستانه بهره برداری 
است و حدود 8۰۰ مگا وات نیروگاه در حال ساخت است و ما تا 
پایان سال به نزدیکی ۱۰۰۰ مگاوات ظرفیت در تجدیدپذیرها 
خواهیم رســید. اما اعتقاد داریم که هنوز از نظر کمی بایستی 
بیشتر رشــد کنیم.وی افزود: تکلیف ما نصب ۵۰۰۰ مگاوات 
نیروگاه تجدیدپذیر و پاک در کشور طی ۵ سال است که دست 
یافتنی است به شــرط اینکه حضور گسترده بخش خصوصی 
خدشــه دار نشود.معاون وزیر در بخش دیگری از سخنان خود 
گفــت: قیمت گذاری تجدیدپذیرها امروزه در دنیا کاهش پیدا 
کرده ولی تنوع زیادی در قیمت ها اســت مثاًل در کشور چین 
آخرین مناقصه حدود 8 ســنت بر کیلو وات ساعت است، در 
ابوظبی حدود ۲.۵۵ و در دبی که نزدیک ابوظبی اســت حدود 
۷.۵ سنت بر کیلووات ساعت می باشد این تفاوت ها محل تأمل 
است و نبایست با بی تدبیری باعث قطع کردن دست مردم از 
توسعه تجدیدپذیرها شده و اجازه دهیم انحصار چند شرکت در 
این حوزه اقتصادی شکل بگیرد؛ این کار خطرناک ترین اتفاق 

ممکن است.

ثبت76هزارپیام سوئیفت 
بانک ملی درپسابرجام

مدیرعامل بانک ملی ایران اعالم کرد پس از برجام ۷۶ هزار پیام 
ســوئیفتی در این بانک ثبت شده و نقل و انتقاالت ارزی آن ۲۰ 
میلیارد یورو بوده است.به گزارش ایرنا، »محمدرضا حسین زاده« 
دیــروز در آیین افتتاح موزه بانک ملی ایران گفت: در این مدت 

۲ میلیارد یورو گشایش اعتبار اسنادی در این بانک انجام شده 
اســت.وی افزود: اکنون بانک ملی با ۱۴۰ بانک روابط کارگزاری 
از ۳۰ کشــور برقرار کرده ایم که ۱۵ کشور در حوزه اروپاست.
حسین زاده از رایزنی با ۱8۰ بانک برای توسعه روابط کارگزاری 
پس از برجام خبر داد.وی گفت: تا سال ۱۳۹۱ تراز فعالیت های 
ارزی بانــک ملی منفی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو بود که 
اکنون به مثبت ۵۰۰ میلیون یورو رســیده است.حسین زاده از 
افزایش ۲ برابری ســرمایه بانک ملی در دولت یازدهم خبر داد 
و گفت: اکنون ســرمایه بانک به نزدیک ۲۰۰ هزار میلیارد ریال 

رســیده اما همچنان خواهان کمک دولت برای افزایش سرمایه 
خود هستیم تا از عهده تسهیالت بر آییم.وی درباره برنامه بانک 
ملی برای کاهش مطالبات معوق گفت: اکنون نسبت مطالبات 
معوق ما به ۷.8 درصد رســیده و برنامه ما این اســت تا ۲ سال 
آینده به استاندارد جهانی یعنی پنج درصد برسانیم.رییس شورای 
هماهنگی بانک هــای دولتی از معــاون اول رییس جمهوری 
خواســت نرخ ذخیره قانونی بانک های دولتی نزد بانک مرکزی 
با بانک های خصوصی تفاوت داشته باشد زیرا بانک های دولتی 

تکالیف بودجه ای دارند و تسهیالت تکلیفی بر عهده آنهاست.



پنجشنبه 22 تیر 1396                                                                                                                                                                                                     شماره 3523 3
اخبار

آگهی احضار متهم
و  دادیاری  نهم  شعبه   ۹۵۱۰۴۰۶۶۱۱۰۱۴۴۰۶ شماره  پرونده  محتویات  حسب 
ایراد  اتهام  به  اله  وجیه  فرزند  روزبهانی  مجید  آقای  آباد  انقالب شهرستان خرم 
صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از حین کار تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت و به تجویز ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف یکماه 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. 
شعبه نهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد .

اگهی مزایده 
در پرونده کالسه ۹۵۰۴۶۰ اجرای مدنی متمرکز محکوم علیه اقای عبداله عظیمی و ابراهیم 
قنبری محکوم به پرداخت مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته با محاسبه خسارت 
تاخیر و در اجرای احکام مدنی در حق اقای قاسم بیضی محکوم گردیده است لذا این اجرا 
بنا به درخواست محکوم له اموال محکوم علیه را جهت تامین ان توقیف و از طریق مزایده با 
حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر 
بفروش میرساند مال مورد مزایده یک قطعه زمین بمساحت ۴۵ متر مربع به ادرس جویبار خ 

امام کوچه شهید بربریان بعد از اداره فرهنگ و ارشاد 
حدود اربعه از شمال :وصل به کوچه 8 متری از جنوب وصل به زمین خریدار عبدالعلی 
عظیمی از شرق وصل به زمین نریمان عظیمی از غرب وصل به بطول ۶ متر وصل به کوچه 8 
متری قیمت کارشناسی شده ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانیکه 
باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب و مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی ان ظرف یکماه پس از فروش وصول میگردد در 
غیر اینصورت مبلغ ده درصد بنفع دولت ضبط خواهد شد .موعد و زمان فروش روز پنجشنبه 
۱۳۹۶/۵/8 ساعت ۹ صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار میباشد زمان بازدید 

از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار میباشد .
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار

آگهی مزایده 
در پرونده کالسه ۹۵۰۲۳۶ محکوم علیه آقای مرتضی نیک نژاد به پرداخت ۱۰ عدد سکه 
تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته به انضمام  خسارت تاخیر تادیه و و در حق خانم ساناز 
آذر افشار محکوم گردیده اند  لذا این اجرا بنا به درخواست محکوم له اموال شخصی ثالث 
را جهت تامین آن توقیف  و از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای 

احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر بفروش میرساند 
ضمنا مال مورد مزایده یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع بصورت 

مشاع از ۱۳۲۶۲ متر مربع می باشد 
-۱- قیمت کل کارشناسی شده ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

۲- مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
برنده مزایده محسوب و مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
اخذ و مابقی آن ظرف یکماه پی از فروش وصول می گردد در غیر اینصورت مبلغ ده 

درصد بنفع دولت ضبط خواهد شد
 ۳- موعد و زمان فروش روز شنبه ۹۶/۵/۱۰ ساعت ۹ صبح در دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگستری جویبار می باشد زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس از 

انتشار میباشد       آدرس جویبار – اراضی روستای دیوکال الیمون 
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویباربربری 

ابالغ 
خواهان شرکت جیل ران موتور )سهامی خاص ( با وکالت اقای علیرضا ابراهیم تبار 
فرزند بهمن به نشانی فریدونکنار خ شهدا مقابل مسجد جامع پاساژ ولی عصر طبقه 
فوقانی و خانم سکینه رحیمی و اسکس فرزند رضا به نشانی مازندران فریدونکنار 

روبروی بازار ماهی فروشان خ دوم 
خواندگان ۱. اقای مرتضی صدیق فرزند جمشید ۲. اقای محمد صدیق فرزند جمشید 

همگی به نشانی مجهول المکان  خواسته مطالبه وجه 
وکالت  با   ) خاص  )سهامی  موتور  ران  جیل  شرکت  خواهان  دعوای  در خصوص 
اقای علیرضا ابراهیم تبار فرزند بهمن ۲. خانم سکینه رحیمی فرزند رضا  بطرفیت 
خواندگان مرتضی صدیق و محمد صدیق فرزندان جمشید بخواسته مطالبه وجه به 
مبلغ ۲۵۲/۹۱۰/۰۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به 
اینکه مستند ابرازی وکیل محترم خواهان هفت طغری چک به شماره های ۶۵۹۲۵۳ 
الی ۶۵۹۲۵۹ به عهده بانک تجارت شعبه مرکزی بهشهر بوده و مطابق اصول حاکم 
بر اسناد تجاری وجود سند تجاری در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادرکننده 
دارد و خواندگان دعوی نیز در مقابل مستند ابرازی خواهان ایراد و دفاعی بعمل 
نیاورده است دادگاه ادعای خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۲۴۹،۳۱۰،۳۱۳ 
قانون تجارت و مواد ۱۹8،۵۱۹،۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی خواندگان را بصورت 
تضامنی به پرداخت مبلغ ۲۵۲/۹۱۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی 
و همچنین حق الوکاله وکیل به میزان ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق خواهان محکوم 
مینماید دایره اجرا مکلف است میزان خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ سر رسید 
چکها تا زمان اجرای حکم محاسبه از محکوم علیه دریافت و به محکوم له پرداخت 
نماید رای دادگاه غیابی بدوا ظرف بیست روز پس از ابالغ واخواهی در این دادگاه و 
سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان 

مازندران می باشد .
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی فریدونکنار -محمد علی محمدی

آگهی 
نظر به اینکه آقای عباس رحمان زاده  به اتهام فحاشی و تهدید  به شماره پرونده ۹۴۰۹۹8

۱۹8۵۷۰۱۱۵۶و۹۴۰۹۹8۱۹8۵۷۰۱۱۷۷ از طرف این دادیاری تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 
۱۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب با درج در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار به 
نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه دادیاری داسرای میاندرود جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار 

آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد م. الف ۹۶/۱۲۲
ابراهیمی دادیاری شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان میاندرود 

آگهی 
نظر به اینکه آقای موسی قربان خواه به همراه همسرش  به اتهام سرقت  به شماره پرونده 
۹۶۰۹۹8۱۹8۵۷۰۰۰۱۴ از طرف این دادیاری تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده ۱۱۵ قانون آیین 
دادرسی کیفری مراتب با درج در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار به نامبرده ابالغ تا ظرف 
یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه دادیاری داسرای میاندرود جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 

معمول خواهد شد م. الف ۹۶/۱۲۰
ابراهیمی دادیاری شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان میاندرود 

آگهی 
خواهان / شاکی موسسه شهرک پزشکان نور دادخواستی به طرفیت خواندگان ۱- اداره 
ثبت اسناد و امالک نور ۲ – الهه کاشانچی ۳- فرشته کاشانچی ۴ پررخ هدایت پور 
۵-داریوش کاشانچی ۶- مینو کاظمی ۷- فرامرز مددی 8- تقی ابراهیمی دادخواستی 
و  تهران  دفتر ۵۲  های ۱۳۰۴8۶مورخ ۷۱/۷/۱۱  نامه  وکالت  ابطال  خواسته ۱-  به 
۳۳۵8۴مورخ ۷8/۱۱/۱۶ دفتر ۶۹ محمود آباد و ۱۶۴۰۷۵ دفتر ۲۱ تهران ۲- ابطال 
اسناد انتقال شماره ۲۱۹۵۱۶ مورخ ۹۲/۱۰/۱ دفتر ۴۹ آمل و ۵۷۱8۹ مورخ ۹۲/۱۲/۲۴ 
دفتر ۶۹ محمود آباد ۳- الزام به تنظیم سند رسمی به مقدار ۲ دانگ مشاع از شش دانگ 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان نور نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۳ دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان نور واقع در استان مازندران شهرستان نور خیابان پاسداران 
دادگستری نور ارجاع و به کالسه ۹۶۰۱۶۷ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹۶/۶/۱۱ 
و ساعت 8:۳۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان ردیف ۲و۳و۴و۵ 
و درخواست خواهان و شاکی و به تجویز ماده ۷۳قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیر االنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به این دادگاه  مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد م. الف ۹۶/۲8۶ 
مدیر دفتر شعبه 3 دادگاه حقوقی شهرستان نور – منصوریان 

اجراییه 
مشخصات محکوم له سیده مریم میرزا قوامی فرزند مهدی به نشانی مازندران نور رویان 
خیابان کوچه فرهنک ۱ مشخصات محکوم علیه امین صحرائی فرزند مرتضی مجهول 

المکان 
مشخصات قائم مقام قانونی محکوم له آقای احسان اسالمی فرزند ضرعام به نشانی نور 
خیابان معلم روبروی بانک کشاورزی طبقه اول ساختمان حقوقی ساحل واحد ۱ وکیل 

سیده مریم میرزاقوامی 
محکوم به 

بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۶۱۰۰۹۱۹۶۴۲۰۱۴8۱و شماره 
دادنامه مربوطه ۹۶۰۹۹۷۱۹۶۴۲۰۰۰۵۷ محکوم علیه محکوم است به الف (مبلغ نهصد 
میلیون ریال بابت اصل خواسته ب- مبلغ ۲۹/8۲۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی ج- مبلغ 
۲۲/8۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل د- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۵/۱۱/۱۷ 
لغایت وصول محکوم به نسبت به محکوم به که در زمان اجرای حکم بر مبنای شاخص 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران محاسبه و از محکوم علیه وصول و به محکوم له 
پرداخت می گردد و مبلغ ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق 

دولت محکوم به پرداخت می باشد رای دادگاه غیابی است 
محکوم علیه موظف است از تاریخ ابالغ  اجرائیه  :

۱.ظرف ده روز مفاد انرا بموقع اجرا گذارد )ماده ۳۴ قانون اجرای احکام  مدنی (۲.ترتیبی 
برای  پرداخت  محکوم به بدهد.  ۳.مالی معرفی  کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از ان میسر باشد.  چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگردراموال در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود )مواد 8و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴( 
۴.خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم،حبس 
تعزیری درجه هفت را در پی دارد .)ماده ۳۴ قانون اجرای حکم مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا 
و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(۵.انتقال مال به دیگری به هر نحو 
با انگیزه فرار  از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه ششیا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هرو مجازات 
می شود . ) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴( ۶. چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه ود آزادی محکوم علیهداز زندان منوط به موافقت محکوم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد  بود . )تبصره ۱ ماده ۳ قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(
رییس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور یوسف رضایی 

وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران گفت: وزیر 
دفــاع آمریکا هم به طبیب مراجعه کند فکر 
کنم تب دار بوده و داشــته هذیان می گفته 
است.ســردار حســین دهقان وزیر دفاع و 
پشتیبانی نیروی های مسلح دیروز در حاشیه 
جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره 
حضور در کابینه آتی گفــت: تاکنون بحث 
جدی در این باره صورت نگرفته است البته 
تعیین سیاســت ها به عهده رئیس جمهور 
اســت.وی درباره اظهارات مقامات آمریکایی 
مبنی بر تالش برای براندازی نظام جمهوری 
اسالمی ایران عنوان کرد: این اظهارات جدید 
نیست. این حرف تازه ای نیست از روز اولی 
که انقالب اســالمی پیروز شده آمریکایی ها 
هر کاری توانستند کردند. کافیست در تاریخ 
مرور کرده و نتیجه این خوی استکباری خود 
را ببینند.دهقان ادامه داد: حاصل این خوی 
استکباری جز این نبوده که باعث تنفر ملت 
ها شــده و امریکا جرئت نمی کند در هیچ 
جریانی در هیچ جای دنیا دخالت کند. ملت 

ما ثابت کرده هر زمان امریکایی ها خواستند 
دخالت کنند یا کسانی نیابتا دخالتی داشته 
باشــند، پاســخ انها را دادند. نه تحقیر و نه 

توهینــی را از طرف هیچ کس نمی پذیرند.
وی تصریــح  کرد: وزیر دفــاع آمریکا هم به 
طبیب مراجعه کند فکر کنم تب دار بوده و 

داشته هذیان می گفته است.وزیر دفاع درباره 
حضور داعش در یمن بعد از شکست در عراق 
گفت: برای پذیرش اجتماعــی داعش باید 
جایی باشــد و ابتدا از خود سیمای اسالمی 
نشــان دهد و موصل را برای اســتقرار خود 
انتخاب کرد اما آنچه در عمل نشان داد هیچ 
نزدیکی به اسالم نداشت. جریان داعش امروز 
ایدئولوژی ای شده که پشتوانه عقلی ندارد. 
مــا تفکر داعش را نا امنیتی و تهدیدی برای 
جهان می دانیم. اینها به جریان پراکنده ای 
تبدیل شدند که ممکن اســت به کارهایی 
پراکنده و بی هدف انجــام دهند.وی گفت: 
تولید تمام اقالم نیروهای مسلح توسط وزارت 
دفاع انجام می شود که براساس نیاز نیروهای 
مسلح است.دهقان درباره افزایش سالح های 
راهبردی از ســوی وزارت دفاع گفت: وقتی 
حرفی از سوی یک مقام مسئول مطرح می 
شود این بدان معنی است که یک پشتوانه ای 
داشته. آنچه مقامات رسمی مطرح می کنند 

باید مبنا قرار گیرد.۹

سردار دهقان:

داعش را تهدیدی برای جهان می دانیم دیدار وزیر خارجه عمان با ظریف 

وزیر خارجه عمان در محل وزارت خارجه کشورمان با 
محمدجواد ظریف دیدار و گفتگو کرد.به گزارش مهر، 
یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان که برای سفری 
یــک روزه در ایران حضــور دارد، دیروز با محمد جواد 
ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.در 
این دیدار دو طرف در خصوص روابط دوجانبه و راههای 
گسترش و تعمیق مناســبات دو کشور در همه زمینه 
ها گفتگو و تبادل نظر کردند. همچنین طرفین ضمن 
مطلوب توصیف کردن روابط دو جانبه بر گسترش روابط 
اقتصادی دو کشور به موازات روابط بسیار خوب سیاسی 
تاکید کردند. رایزنی و تبادل نظر در خصوص تحوالت 

منطقه ای از دیگر محورهای این دیدار بود.

احتمال ارائه لیست وزرای دولت 
در مراسم تحلیف رییس جمهور

معاون پارلمانی رییس جمهــور اعالم کرد که رئیس 
جمهــور تالش دارد در روز برگزاری مراســم تحلیف، 
فهرســت وزرا و برنامه دولت را به مجلس ارائه بدهد.

به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری در مصاحبه ای اعالم 
کرد: ما تا آغاز به کار دولت جدید چند مراســم داریم؛ 
یکی تنفید حکم رییس جمهور که توسط مقام معظم 
رهبری انجام خواهد شــد و برگزار کننده این مراسم 
دفتر مقام معظم رهبری اســت، دوم؛ مراسم تحلیف 
رییس جمهور می باشــد که طبق قانون اساســی در 
مجلس شــورای اسالمی و با حضور رئیس قوه قضاییه 
انجام خواهد شد که میزبان آن مجلس شورای اسالمی 
است و هماهنگی های الزم را در این زمینه انجام داده 
ایم.  وی افزود: مجلس روز ۱۴ مرداد را جهت تحلیف 
اعالم نموده اســت، پس از آن رئیس جمهور بر اساس 
قانون و آیین نامــه داخلی مجلس باید اعضای کابینه 
را به مجلس شــورای اسالمی معرفی نماید و مجلس 
ظرف ۱۵ روز صالحیت وزرای پیشــنهادی را بررسی 
نمایــد اما با توجه به اینکه آقــای روحانی تاکید دارد 
دولت دوازدهم زودتر شــکل گیرد و کارش را شــروع 
نمایــد و برای آقای رییس جمهور زمان بســیار مهم 
اســت و در ســال ۱۳۹۲ هم در روز تحلیف وزرا را به 
مجلس شورای اســالمی معرفی نمودند، در این دوره 
هم آقای دکتر روحانی تالش دارنــد در روز برگزاری 
مراسم تحلیف، فهرست وزرا و برنامه دولت را به مجلس 
بدهند تا مجلس هر چه زودتر نسبت به بررسی وزرای 
پیشنهادی اقدام کند و دولت جدید در اسرع وقت شکل 
بگیرد.وی درباره حضور زنان در کابینه جدید گفت: این 
یک مطالبه عمومی است و رئیس جمهور به توانمندی 
بانوان اعتقاد دارنــد و معتقدند نیمی از جامعه، بانوان 
هســتند، بنابراین سه عضو کابینه از بانوان هستند که 
به عنوان معاون رییس جمهور در دولت یازدهم حضور 
دارند و طبیعتا از توانمندی بانوان در ســطوح مختلف 
مدیریتی هم در دولت دوازدهم اســتفاده می شود، در 
همین دولت ما معاون اســتاندار و همچنین تعدادی 

فرماندار خانم نیز داریم.

مخالفت روسیه با ادعای آمریکا 
علیه برنامه موشکی ایران 

معاون وزیر امور خارجه روســیه گفت: مسکو به  طور 
صریــح و قاطعانه با ادعای واشــنگتن مبنی بر اینکه 
برنامه موشــکی ایران خالف قطعنامه سازمان ملل به 
شــمار می آید، مخالف است.سرگئی ریابکوف، معاون 
وزیر امور خارجه روســیه در ســفرش بــه تهران در 
گفت وگو با خبرگزاری اسپوتنیک گفت: مسکو صراحتا 
با ادعاهای واشنگتن درخصوص اینکه برنامه موشکی 
ایران خالف قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت سازمان 
ملل اســت، اختــالف نظر دارد زیــرا آمریکا و برخی 
کشورهای غربی دیگر تالش می کنند تا از این مسئله 

سوء برداشت کنند.

خبــرخبـر

اهمیت مسکن در سبک زندگی ایرانی – اسالمی         

 مسکن ،خوابگاه یا محل زندگی؟                  
*مهدی ناجی

بر اساس سبک ایرانی - اسالمی کارکردهای خانه به عنوان قلعه اصلی نظام 
خانواده، مصون داشتن از خطرات و نامالیمات طبیعی و غیرطبیعی، حفظ 
حریم و عرصه هایی برای زندگی خصوصی افراد و رفع بخشــی از نیازهای 
مادی و معنوی اســت.از اولویت  هــای بیانات رهبر معظم انقالب با موضوع 
»سبک زندگی« بحث »مسکن« است. ایشان در زمینه طراحی محیط شهر 
متناسب با سبک زندگی اسالمی معتقدند تهران به عنوان الگو و خط دهنده 
مطرح اســت: »تهران، از یک طرف نماد آبادانی، صالح، ســعادت و سبک 
زندگی در کشــور اســت و از طرف دیگر به عنوان الگو و خط دهنده برای 
شهرهای سراسر کشور، مطرح است... باید هرچه ممکن است محیط زندگی 
شــهر، به گونه ای طراحی و ساخته شود که تحقق سبک زندگی اسالمی 
راحت تر، امکان پذیر باشد«. ایشان »نوع مسکن« را از مصادیق سبک زندگی 
و سبک زندگی را بخش حقیقی و اصلی تمدن معرفی می  نمایند: »اما بخش 
حقیقی، آن چیزهائی است که متن زندگی ما را تشکیل می دهد؛ که همان 
سبک زندگی است که عرض کردیم. این، بخش حقیقی و اصلی تمدن است؛ 
مثل مسئله  خانواده، سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، نوع 
خوراک، نوع آشپزی، تفریحات، مسئله  خط، مسئله  زبان ...«. ایشان ضرورت 
فرهنگ  سازی تدریجی برای تغییر سبک زندگی را خاطرنشان می  سازند: 
»ما متأســفانه در طول سال  های متمادی، یک چیزهائی را عادت کرده ایم 
تقلید کنیم. بنده طرفدار این نیستم که حاال در مورد لباس، در مورد مسکن، 
در مورد سایر چیزها، یک باره یک حرکت جمعی و عمومی انجام بگیرد؛ نه، 
این کارها باید به تدریج انجام بگیرد؛ دستوری هم نیست؛ اینها فرهنگ سازی 
الزم دارد. همان طور که گفتم، کار نخبگان است، کار فرهنگ سازان است و 
شما جوان  ها باید خودتان را برای این آماده کنید؛ این، رسالت اصلی است«. 
اینکه ما عادت طوالنی به تقلید از غرب داریم. و این مســاله به عنوان یک 
تهدید می  تواند منجر به غلبه فرهنگ مهاجم و نابودی فرهنگ خودی شود: 
»ما متأسفانه در طول سال های متمادی، یک چیزهائی را عادت کرده ایم تقلید 
کنیم. بنده طرفدار این نیســتم که حاال در مورد لباس، در مورد مسکن، در 
مورد ســایر چیزها، یک باره یک حرکت جمعی و عمومی انجام بگیرد؛ نه، 
این کارها باید به تدریج انجام بگیرد«. ایشان فرهنگ غرب را مهاجم و نابود 
کننده فرهنگ های بومی و بنیان های اساسی اجتماعی معرفی می کنند: 
»فرهنگ غرب، یک فرهنگ مهاجم است. فرهنگ غرب، فرهنگ نابودکننده  
فرهنگ هاست. هرجا غربی ها وارد شدند، فرهنگ  های بومی را نابود کردند، 

بنیان های اساسِی اجتماعی را از بین بردند«.
دو نگاه و رویکرد به بحث مسکن

نگاه فرمالیستی: مدرنیته)جهانی شدن، نظام اقتصادی جهانی، تجاری شدن، 
صنعتی شــدن، نیروی کار( جهان را درنوردیده است و ما نتوانسته و نمی 
 توانیم به شیوه قدیمی زندگی کنیم. پس الجرم باید به این شیوه از زندگی 
نیز عادت کرده و با تنگناهای ناشی از مدرنیسم و نظم نوین زندگی بسازیم تا 
از دستاوردهای آن بهره  مند شویم. در این نگاه خانه  های کوچک با کارکرد 
حداقلی و خوابگاهی به عنوان مثال به دلیل محدودیت منابع و کثرت تقاضا 
مثبت تلقی شده و توصیه می  شود.نگاه محتوایی: بر اساس این دیدگاه تقلید 
از اتوپیای غربی نفی می  شود. و معتقد است برای رسیدن به اتوپیای ایرانی- 
اسالمی باید از تقلید طوالنی مدت غرب دست کشید و برای احیا و بازخوانی 
داشته  ها، احکام و شاخص  های سبک زندگی ایرانی- اسالمی با استفاده از 
فنون و علوم جدید کوشید. بر اساس این دیدگاه باید امکانات حوزه مسکن 
را تقویت کرد و به جای تحمل وضع موجود و زندگی در خانه های کوچک 
و قفس گونه حداقلی و خوابگاهی به ســمت ساخت محل های مسکونی و 

بافت شهری رفت که زندگی ایرانی و اسالمی در آن مقدور و میسور باشد.

سیاست سپاه کمک به ملت و دولت جمهوری اسالمی

جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاســداران با تأکید بر اینکه ایجاد تفرقه در 
داخل به ضرر اســالم و ملت ایران اســت، گفت: سیاســت سپاه کمک به ملت و 
دولت جمهوری اســالمی است.به گزارش ایسنا، ســردار عبداهلل عراقی، جانشین 
فرمانده نیروی زمینی ســپاه پاســداران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی 
درباره لزوم حفظ وحدت مســئوالن کشوری و لشکری در داخل با تأکید بر اینکه 
وحدت و انسجام باعث رونق و ســربلندی هر کشوری است، اظهار کرد: امروز در 
کشور ما رهبری نظام بر عهده آیت اهلل خامنه ای است و همه باید جهت اعتالی نظام 
جمهوری اســالمی پشت سر ایشان حرکت کنیم و گوش به فرمان ایشان باشیم. 
وی تصریح کرد: چنانچه تفرقه ای ایجاد کنیم به ضرر اســالم و ملت ایران اســت.

جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسدارا در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر اینکه 
رابطه ســپاه و دولت در چه سطحی قرار دارد؟ گفت: در تمام مقاطع امام خمینی 
)ره( و مقام معظم رهبری همواره تأکید داشــته اند که ســپاه کمک ملت و دولت 

در جمهوری اسالمی ایران باشد. در همین مقطع نیز سیاست سپاه همین است.

تلنگر

اشراف اطالعاتی در دولت دوازدهم 
تقویت می شود

 اتحادیه اروپا به تعامل با ایران
 ادامه خواهد داد

وزیر اطالعات باتاکید بر این که با تروریست 
ها که امنیت مردم را به چالش می کشــند 
بدون مســامحه برخورد می کنیم، گفت: در 
دولت آینده اشــراف اطالعاتــی را تقویت و 
از به چالش کشــیدن امنیت کشــور توسط 

تروریست ها جلوگیری می کنیم.
حجت االســالم و المســلمین سید محمود 
علوی دیروز بعد از پایان جلسه هیات دولت 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره 
حضــور خود در دولــت دوازدهم اظهارکرد: 
ما ســربازیم، سرباز همیشــه آماده خدمت 
اســت و ســنگرش را خودش انتخاب نمی 
کند، زمانی که وظیفه به او داده می شــود، 
نه نمی گوید و انجــام وظیفه می کند، من 
آماده خدمت هســتم.وی درباره مهم ترین 
اولویت های وزارت اطالعات در چهارســال 
آینده افزود: امنیت مهم ترین مســاله برای 
این وزارتخانه است و بتواند با کمترین هزینه 
چالش آفرینی دشمنان انقالب را پیش بینی 
و مدیریــت و از آســیب زدن چالش ها به 
کشــور جلوگیری کند.وزیر اطالعات تاکید 
کرد: تاکنون مجموعه امنیتی کشــور که در 
راس آن وزارت اطالعــات بوده از نظر قانون 
به عنوان مادر جامعه اطالعاتی اســت، این 
رسالت خود را به خوبی ایفا کرده و در دنیایی 
که پر از التهاب و ناامنی بوده امنیت کشــور 
را حفظ کرده است.علوی ادامه داد: جز یک 
مورد که تروریســت ها توفیق آنچنانی پیدا 
نکردند در سایر موارد این نهاد ضربه الزم را 
زده است. وی یادآور شد: مهم این است که 
اشــراف اطالعاتی را تقویت کنیم که تقویت 
خواهیم کرد و از به چالش کشــیدن امنیت 
کشور توســط تروریست ها جلوگیری کنیم 
و شاهد امنیت پایدار در کشور اسالمی ایران 
باشیم.وزیر اطالعات درباره این که بعضی از 
نمایندگان مجلس بحث دوتابعیتی و سوال 
از شــما را باردیگر در مجلس مطرح کردند، 
گفت: دوتابعیتی مســاله ای اســت که می 
توانســت به صورت اداری و با مکاتباتی بین 

دســتگاه قضایی و وزارت اطالعات و ســایر 
دســتگاه هایی که به نوعی مرتبط هستند، 
حل شــود و اصال نیازی به رسانه ای کردن 
آن نبــود چون در حد و انــدازه ای نبود که 
نیاز به انعکاس رسانه ای داشته باشد.علوی 
ادامه داد: هیچ دستگاهی در دولت تعمد بر 
این ندارد که فردی دوتابعیتی داشــته باشد 
و بــه قانون دهــن کجی کنــد، او را به کار 
بگیرد و مســوولیت بدهد.وی تصریح کرد: 
هیچ دستگاهی در نظام در بدنه دولت یا در 
دستگاه های غیردولتی نداریم که بخواهد در 
برابر قانون دهن کجــی کند. وزیر اطالعات 
خاطرنشــان کرد: اگر فردی دوتابعیتی باشد 
و دستگاهی از این موضوع اطالعاتی نداشته 
باشــد، اشــکالی متوجه آن نیست اما هیچ 
دستگاهی نداریم که بداند فردی دوتابعیتی 
اســت و قانون اجازه به کارگیری و واگذاری 
مســوولیت به او را نمی دهد آن را استخدام 
کرده باشــد.علوی یادآور شــد: کسانی که 
فکر کردند مساله دوتابعیتی ابزاری برای به 
چالش کشیدن دولت در افکار عمومی است 
به ابزار خوبی متمسک نشدند و این ریسمان 
پوســیده ای است و خود آن کسانی که این 
را برجســته می کردند کم کم به این نتیجه 
می رســند که این نردبان، نردبان محکمی 
 بــرای باالرفتن از آن و به چالش کشــیدن

 دولت نیست.

مســئول سیاســت خارجی اروپا: اتحادیه 
اروپــا به تعامل با ایران بــرای اجرای کامل 
توافقنامه هســته ای ادامه خواهد داد و این 

توافق متعلق به یک کشور نیست.
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی 
اروپا در نشســت خبری با سرگئی الوروف 
وزیر امور خارجه روســیه درباره اعالم آتش 
بس در سوریه گفت: ما این را گامی نخست 
برای آتش بس گسترده تر در سراسر کشور 
و راه حل سیاسی برای این بحران می بینیم.

موگرینــی در نشســت خبری بــا الوروف 
افزود: ما در حاشــیه نشست های مختلف 
در جهان گفتگوهای متعددی داشــتیم. ما 
به صورت منظم درباره مســائل خاص بین 
المللی که با مشارکت روسیه و اتحادیه اروپا 
بود، گفتگو داشــته ایم. روشن است که ما 
موضع مشــترک درباره همه مسائل نداریم 
اما گفتگوی ما همیشــگی و مهم است. از 
دیدگاه ما مهم است هر جا که امکان داشته 
باشد همکاری صورت گیرد. ما امروز درباره 
بحران های متعددی گفتگو کردیم و زمینه 
هایی را برای همکاری یافتیم.موگرینی در 
ادامه تاکید کرد: نخست درباره سوریه باید 
بگویم که ما از توافقنامه اعالم شــده درباره 
آتش بس در جنوب غربی ســوریه استقبال 
کردیــم. من همچنین دیروز بــا وزیر امور 
خارجه اردن و امروز با استفان دی میستورا 

گفتگو کردم. ما این را گامی نخســت برای 
آتش بس گسترده تر در سراسر کشور و راه 

حل سیاسی برای این بحران می بینیم.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید 
کرد به اقدام آمریکا در بررسی توافق هسته 
ای ایران احترام می گذارد اما اتحادیه اروپا 
به تعامل بــا ایران ادامه خواهد داد و توافق 
هسته ای ایران متعلق به یک کشور نیست. 
ما تعهد مشترک خود را برای اجرای کامل 

توافقنامه هسته ای ایران تکرار کردیم.
وی افــزود: ما دیدگاه های خود را  در میان 
گذاشتیم و حوزه های ممکن برای همکاری 
را شناســایی کردیم. ما درباره اوضاع لیبی 
و  تنش در خلیج )فــارس( گفتگو کردیم. 
ما مشــارکت و تعهد مشــترکمان را برای 
کار بر روی روند صلــح خاورمیانه در گروه 
چهارجانبه و بر اســاس راه حل تشکیل دو 
کشور و همچنین کار مشترک برای اجرای 
کامل توافقنامه هسته ای ایران تکرار کردیم. 
من بایــد بگویم منظورم ادامه اجرای کامل 
توافقنامه هســته ای اســت. ما همچنین 
دربــاره اوضاع در غرب بالــکان و تنش در 
شــبه جزیره کره گفتگو کردیم. ما در همه 
ایــن زمینه ها می توانیم بــا درک متقابل 
همکاری داشته باشــیم.موگرینی افزود: ما 
همچنیــن درباره اوضاع در شــرق اوکراین 
و کریمه گفتگــو کردیم. برای اتحادیه اروپا 
اجرای کامل توافقنامه مینسک مهم است. 
ما همچنین درباره برخی از مسائل دوجانبه 
گفتگــو کردیم. من این فرصت را داشــتم 
برخی از نگرانی ها را درباره برخی سیاست 
ها در زمینه جامعه مدنی و حقوق بشــر در 
روسیه مطرح کنم. ما موافقت کردیم تماس 
بین مردم ما افزایش یابد. اتحادیه اروپا آماده 
ایجاد پلی برای ارتباط بین جوامع ما است.

وی تاکید کــرد: ما درباره افزایش ســطح 
گفتگوها در سطوح مختلف در زمینه مسائل 
اصلی سیاست خارجی که امروز درباره آنها 

گفتگو داشتیم، موافقت کردیم.
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موافقت دولت با ایجاد بازارچه 
مرزی »تیله کوه« کرمانشاه

استاندار کرمانشاه از تعیین نقشه محدوده منطقه 
با  موافقت  و  قصرشیرین  صنعتی  تجاری  آزاد 
ایجاد بازارچه مرزی تیله کوه در نشست اخیر 

هیأت دولت خبر داد. 
 اسدا... رازاني اظهار کرد: در نشست اخیر هیأت 
دولت به ریاست رییس جمهور، هیات وزیران با 
هدف بهبود رفاه و ارتقای معیشت مرزنشینان و 
محرومیت زدایی از مناطق مرزی و نگهداشت 
جمعیت در آن مناطق از طریق رونق بخشی به 
فعالیت بازارچه های مرزی، با پیشنهاد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ایجاد تعدادی 

از بازارچه های مشترک مرزی موافقت کرد.
استاندار کرمانشاه افزود: به موجب این مصوبه، 
بازارچه مرزی تیله کوه واقع در استان کرمانشاه 
در  واقع  شهابی  و  های چیالت  بازارچه  نیز  و 
استان ایالم دارای مرز مشترک با کشور عراق 

ایجاد می شوند.
در  داد: همچنین  ادامه  استان  عالي  مقام  این 
این نشست نقشه محدوده مناطق آزاد تجاری 

صنعتی  قصرشیرین  تعیین شد.

شرکت های دانش بنیان البرز 
تسهیالت ویژه دریافت می کنند

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی البرز از 
فعالیت ۹۵ شرکت دانش بنیان در پارک علم و 

فناوری استان خبر داد.
فعالیت  برای  کرد:  اظهار  شاهمرادی  جهانگیر 
شرکت های دانش بنیان در استان تسهیالت و 
شرایط ویژه ای در نظر گرفته شده  که یکی از 
مهم ترین آنها امکان استقرار آنها داخل شعاع 

۱۲۰ کیلومتری شهرها است.
شرکت های  اکثر  آنجایی که  از  افزود:  وی 
دانش بنیان استان در زمینه صنایع سبز، هایتک، 
زیست  محیط  با  هم جهت  و  باال  بهره وری  با 
فعالیت دارند، ممنوعیت فعالیت آنها در شعاع 
۱۲۰ کیلومتری خارج از شهرها برداشته شده 

است.
براین،  عالوه  کرد:  نشان  خاطر  شاهمرادی 
برای  استان  فعال  دانش بنیان  شرکت های 
به  وکم بهره  قرض الحسنه  تسهیالت  دریافت 
بانک ها معرفی می شوند تا برای فعالیت با مشکل 

مالی مواجه نشوند.

خبر

پرونده سالمت برای همه ساکنان
 شهرستان دیر تشکیل شده است 

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر استان بوشهر گفت: با 
تالش بهورزان و مراقبان سالمت برای تمامی ساکنان این شهرستان 
پرونده سالمت الکترونیک تشکیل و خدمات بهداشتی و درمانی ارایه 

شده ، در پرونده آنها ثبت می  شود.
عادل مقدس در جلسه شورای بهورزی شهرستان دیر افزود: بهورزان با 
شناسایی مشکالت بهداشتی و همکاری شورای اسالمی روستا نسبت 
به رفع آنان برنامه ریزی کنند و زمینه مشارکت همگانی را در این زمینه 

فراهم آورند.
وی با تاکید بر ارتقا شاخص بهداشتی روستاها گفت :تجهیزات فنی و 
اداری خانه های بهداشت به طور کامل تامین شده است و طبق چک 
لیست استاندارد سازی خانه های بهداشت چیدمان آنها انجام شده 
است. رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر با اشاره به فعالیت 
۲۳ نفر بهورز در خانه های بهداشت تحت پوشش این شبکه گفت: 
امسال مجوز جذب ۲ بهورز برای خانه های بهداشت بردخون کهنه 
و کناری گرفته شده و آگهی استخدامی برای ثبت نام متقاضیان نیز 
برگزار شده است. وی اضافه کرد : افراد انتخاب شده پس از گذراندن 
۲ سال آموزش بهورزی برای خدمت به مردم روستاها به شوراهای 

روستایی معرفی می شوند.
مقدس یادآورشد: پیش از این نیز ۳ بهورز برای خانه های بهداشت 
لمبدان پایینی، شهنیا و مغدان طی آزمون استخدامی، جذب شده اند 
که در حال حاضر در مرکز آموزش بهورزی در حال فراگیری دوره های 
در  بهداشت  خانه  اکنون ۱۰  هم  یادآورشد:  وی  هستند.  آموزشی 

شهرستان دیر فعالیت دارد.

حمام تاریخی مرزبانی بانه مرمت و احیاء می شود

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بانه از مرمت 
حمام تاریخی مرزبانی این شهر خبر داد.

سعدا... رحیمی خواه در این باره اظهار کرد: حمام های تاریخی خدری و 
مرزبانی به لحاظ ساخت، قدمت و معماری به عنوان دو بنای ارزشمند 
تاریخی شهرستان بانه شناخته می شوند و این آثار در سال ۱۳8۷ در 

فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده اند.
وی افزود: در صورت توافق مالک یا مالکان این دوبنای تاریخی، اداره 
میراث فرهنگی متعهد خواهد بود بە صورت مشارکتی نسبت به مرمت 

حمام های آسیب دیده، مطابق نقشه و پالن های اصلی آنها اقدام کند.
رحیمی خواه ادامه داد: پس از اتمام مراحل ساخت و مرمت این دو 
بنا، آنها را تحویل مالک و بهره بردار قرار خواهیم داد تا پس از طی 
مراحل قانونی به عنوان مکانی فرهنگی - تاریخی و... مورد بهره برداری 

قرار گیرند.
حمام تاریخی مرزبانی واقع در کوچه مسجد شیخ االسالم شهرستان 
بانه، بین سال های ۱۳۱۷ تا ۱۳۱۹ هجری شمسی ساخته شده و وجه 
تسمیه این بنا به دلیل مجاورت آن با اداره مرزبانی وقت بوده و به این 

عنوان نامگذاری شده است.

خبر

گاز  شرکت  مدیرعامل  ظهیری  جمشید 
استان گیالن از نصب ۵ هزار و ۵۰۰ انشعاب 
استان  در  جاری  سال  اول  ماه  سه  در  گاز 

گیالن خبر داد. 
با بیان اینکه  مدیرعامل شرکت گاز گیالن 
هم اکنون ۹۷.۳ درصد از خانوارهای استان، 
از نعمت گاز بهره مند هستند اظهار داشت: 
بهار امسال،  انشعاب در  این تعداد  با نصب 
مجموع انشعابات گاز در گیالن به رقم ۵۵۷ 

هزار انشعاب رسیده است.
گاز  ایمن  و  بهینه  مصرف  بر  ادامه  در  وی 
بهینه  سازی  گفت:  و  کرد  تأکید  طبیعی 
گازسوز   وسائل  از  صحیح  استفاده  مصرف، 
و رعایت نکات و توصیه های ایمنی باید در 

تمام سال رعایت شود، زیرا این اعمال سبب 
کمک به اقتصاد خانواده ها  و کاهش حوادث 

و اتفاقات ناگوار خواهد شد.
از  انتها  در  گیالن  گاز  شرکت  مدیرعامل 
های  سازمان  شایسته  همکاری  و  تعامل 
استانداری  آنان  رأس  در  و  استان  دولتی 
در  گازرسانی  توسعه  جهت  در  گیالن 
استان تقدیر و تشکر نمود و اظهار داشت: 
اولویت  مهم ترین  مردم  رضایتمندی 
راستا  این  در  و  است  استان  گاز  مجموعه 
دستگاهها  سایر  با  تعامل  و  همکاری  با 
افزایش  و  گازرسانی  توسعه  جهت  در 

رضایتمندی مردم تالش خواهیم نمود.

نصب بیش از 5 هزار انشعاب گاز در گیالن

شناسایي 63 گسل فعال 
درشعاع 100 کیلومتري اصفهان

کشت محصوالت ارگانیک در 140 هکتار از 
مزارع کشاورزی گلستان

به  توجه  با  زمان:  خبرنگار  اصفهان- 
از  اصفهان  استان  در  زلزله  تاریخي  سوابق 
در  گسلها  شناسایي  استان،  هاي  اولویت 

مناطق پر خطر مي باشد. 
جلسه کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش الیه 
شهرسازي  و  ساختمان  ابنیه،  زمین،  هاي 
استان  راه و شهرسازي  اداره کل  در محل 
فروش  شیشه  منصور  حضور  با  و  اصفهان 
مدیر کل مدیریت بحران استانداري اصفهان 
و کلیه اعضا، با هدف ارتقاي سطح ایمني 
زلزله  برابر  در  زیرساخت ها  و  ساختمانها 
انعطاف  بهبود  زمین،  هاي  الیه  لغزش  و 
در  روستایي  و  شهري  فضاهاي  پذیري 
مطابقت با آثار زلزله و زمین لغزش، تحقق 
اسناد  کلیه  و  انداز  چشم  سند  اهداف 
در  کشور  توسعه  هاي  برنامه  و  باالدستي 
چارچوب مسئولیت هاي کارگروه ، توسعه و 
بهبود روشهاي اجرایي، جزئیات و ملزومات 
مربوط به کاهش آسیب هاي ناشي از زلزله و 
زمین  لغزش، ارائه الگوهاي ارتقاي ایمني در 
برابر زلزله و زمین لغزش با رویکرد اقتصادي 

ابنیه برگزار شد.
این  علت  به  گفت:  فروش  شیشه  منصور 
که در استان اصفهان در صد سال گذشته 
زلزله شدیدي که خسارت هاي سنگین به 
اصفهان  استان  نیفتاده،  اتفاق  بیاورد،  بار 
تهران  جانشین  امن  استان  یک  عنوان  به 
لکن  است،  شده  اعالم  بحران  مدیریت  در 

نیامدن زلزله در سال هاي اخیر نباید این 
باور را به وجود بیاورد که در سالهاي آینده 

نیز به وقوع نخواهد پیوست.
کارهایي  از  داشت:  اضهار  ادامه  در  وی 
به  میتوان  انجام شده  کارگروه  این  در  که 
ایجاد پایگاه لرزه نگاري اصفهان که بعد از  
تهران از لحاظ تعداد ایستگاه ها، داراي رتبه 
استان هاي کشور است و دستگاه  اول در 
راه  اداره  با هماهنگي  نگار که  هاي شتاب 
و شهرسازي استانداردسازي آن انجام شده 
و باند پهن نایین و ایستگاه هاي مطالعاتي 

اشاره کرد.
سیدحسین خادم زاده رییس اداره مدیریت 
و  راه  اداره کل  عامل  غیر  پدافند  و  بحران 
این  در  کارگروه  دبیر  و  استان  شهرسازي 
یکي  عنوان  به  اصفهان  گفت:  خصوص 
به  نقش  صنعتي،گردشگري  استانهاي  از 
سزایي در توسعه ي کشور ایفا مي نماید، 
یکي  فعال،  گسلهاي  دقیق  شناسایي  عدم 
ازمهمترین مشکالت این استان مي باشد. 
لذا با توجه به مطالعات انجام شده، پردازش 
داده هاي رقومي ماهواره اي ،برداشت هاي 
صحرایي وکهلرزه هاي ثبت شده در شعاع 
تعداد ۶۳ گسل  اصفهان،  کیلومتري   ۱۰۰
فعال شناسایي وتعدادي هم بدلیل وسعت 
آبرفت هاي دشت اصفهان، مناطق مسکوني 
شناسایي  قابل  سادگي  به  وکشاورزي 

نیستند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی 
در ۱۴۰  امسال  اینکه  به  اشاره  با  گلستان 
استان  کشاورزی  های  زمین  از  هکتار 
محصوالت ارگانیک کشت شد، گفت: استان 
گیاهان  باالی  تنوع  به  توجه  با  گلستان 
توسعه  برای  بسیار خوبی  طبیعی، ظرفیت 

محصوالت ارگانیک و سالم دارد.
مهندس سهراب سهرابی در نشست تخصصی 
تولید و تجارت ارگانیک که در گرگان برگزار 
شد، اظهار کرد: در سال های اخیر رویکرد 
انسانها به مصرف محصوالتی که از نهاده های 
گسترش  به  رو  شود  نمی  تولید  شیمیایی 

است.
جمعیت  رشد  به  رو  روند  به  اشاره  با  وی 
جهان و موضوع امنیت غذایی، افزود: تولید 
محصوالت سالم و ارگانیک با توجه به بیماری 
و  کبدی  اختالالت  پوستی،  گوارشی،  های 
مجموع بیماری هایی که بشر را  تهدید می 
کند، در دستور کار کل دنیا قرار گرفته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی 
گلستان با بیان اینکه تولید محصوالت سالم 
و ایمن به عملیات خوب کشاورزی ارگانیک 
تغییر  یک  باید  کرد:  تصریح  است،  وابسته 

نگرش در جامعه کشاورزی ایجاد کنیم.
سهرابی عنوان کرد: ۶۰۷ عامل خسارت زا 
تولیدات بخش کشاورزی را تهدید می کند 
که ۵۰ درصد آنها آفات، ۲۳ درصد علف های 

هرز و ۲۷ درصد بیماری ها هستند.

وی بیان کرد: در کشور ما ۳۲۳ قلم آفت در 
بخش کشاورزی ثبت شده که ۳۰ درصد آنها 
شامل حشره کش ها، ۳۳ درصد علف کش 
ها،  ۲۶ درصد قارچ کش ها و نماتد کش ها 

و ۶ درصد کنه کش ها می شوند.
سهرابی افزود: میزان مصرف آفت کش ها به 
ازای هر نفر در کشور ما ۰.۶ کیلوگرم و در 
استان ما ۰.۶8 کیلوگرم است که این مقدار 

در کشور هلند ۱۳ کیلوگرم است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی 
گلستان اظهار کرد: برخالف اکثر نقاط دنیا، 
بخش  در  تنها  ها  کش  آفت  ما  کشور  در 
محصوالت سبزی و صیفی مصرف می شوند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از سیاست های 
جهاد کشاورزی کاهش سهم سموم پر خطر 
در کشور است، گفت: طی سه سال اخیر ۲۰ 
سم بی خطر با منشا بیولوژیک، گیاهی و یا 
معدنی وارد کشور شده و به ثبت رسیده و در 

حال مصرف است.
سهرابی در ادامه تصریح کرد: دفتر پژوهش 
های محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی 
به تبع آن در  در وزارت جهاد کشاورزی و 
مهمترین  که  است  گرفته  ها شکل  استان 
وظیفه آن تدوین سیاست ها و برنامه ها برای 
نظارت بر موضوع توسعه پایدار محیط زیست 
کشاورزی و تبیین شاخص های پایداری با در 
نظر گرفتن مواردی چون تغییر اقلیم، آالینده 

ها، پسماند ها و غیره است.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه به طور فوق العاده
شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کرج 

بدینوسیله به اطالع اعضای محترم تعاونی سهام عدالت شهرستان کرج می رساند که مجمع عمومی عادی ساالنه به طور فوق العاده ) نوبت اول( 
شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کرج مورخ 96/05/26 روز پنج شنبه راس ساعت 15 در محل سالن اجتماعات اتاق تعاون استان البرز به 
آدرس کرج باالتر از میدان طالقانی شهرک اداری جنب کانون کارشناسان رسمی دادگستری اتاق تعاون استان البرز با دستور جلسه به شرح ذیل 
برگزار می گردد. لذا بدینوسیله از واجدین شرایط شرکت در مجامع و یا نمایندگان تام االختیار آنان جهت حضور در مجمع فوق الذکر دعوت به عمل 
می آید شایان ذکر است هر عضو مجاز در صورت عدم امکان برای حضور در مجمع مذکور می تواند حق رای خود را بموجب وکالتنامه به دیگری 
منتقل نماید. به منظور تایید وکالتنامه ها می بایست وکیل و موکل از تاریخ انتشار آگهی لغایت یک روز قبل از برگزاری مجمع به محل شرکت 
مراجعه نمایند. حضور توأمان وکیل و موکل در مجمع عمومی ممنوع می باشد. الزم به یادآوری است داوطلبین تصدی سمت هیات مدیره و بازرسی 
با در دست داشتن فتوکپی شناسنامه، فتوکپی کارت ملی، فتوکپی مدرک تحصیلی، فتوکپی کارت پایان خدمت و یا معافیت ) برای آقایان( و برگ 
عدم سوء پیشینه و یا رسید آن از تاریخ انتشار آگهی حداکثر ظرف مدت یک هفته جهت تکیل فرم مربوطه و ثبت آن به آدرس : کرج – بلوار هفت 

تیر – بین چهارراه کارخانه قند و چهارراه مصباح- کوچه شقایق شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کرج مراجعه نمایند. 
توضیحات : مجمع عمومی عادی ساالنه به طور فوق العاده ) نوبت اول ( با حضور نصف +1 از اعضا رسمیت می یابد. 

دستور جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه به طور فوق العاده: 1- ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرسان  2- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 
1396   3- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1395  - 4- انتخاب هیات مدیره و بازرسان 5- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار اصلی و علی البدل 

هیئت مدیرهجهت انتشار اطالعیه ها 

آگهی مناقصه عمومی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل در نظر 
دارد، نسبت به خرید خدمات از بخش غیردولتی در سال 1397-1396 
اقدام نماید، لذا شرکتهای دارای صالحیت برای اطالع از شرایط مناقصه می توانند به شرح ذیل اقدام 

نمایند.
خرید اسناد: از روز شنبه مورخه 1396/4/24 لغایت ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1396/4/31 

تسلیم اسناد به دبیرخانه: از روز یکشنبه مورخ 1396/05/01 لغایت ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 
1396/05/11

– جنب شهرک  دانشگاه  انتهای خیابان  در  واقع  دانشگاه  اداره خدمات  اسناد:  تهیه/ خرید  محل 
دادگستری- ستاد مرکزی دانشگاه

محل تسلیم اسناد: دبیرخانه ستاد مرکزی دانشگاه واقع در آدرس فوق
هزینه تهیه اسناد: 200/000 ریال)دویست هزار ریال( واریز به شماره حساب 2178580804009 نزد 

بانک ملی شعبه مرکزی اردبیل به نام دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
مدت اعتبار پیشنهادات: 40 روز کاری می باشد.

آگهی تغییرات موسسه
 خدمات حفاظتی و مراقبتی سروش آرام زیست به شماره ثبت ۳۱۱۷۴ و شناسه ملی 
۱۰۳۲۰8۵۲۲۵۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ 
و مجوز شماره ۹۵۱۹8۱۷۲ مورخه ۱/8/۹۵ رئیس مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مدت فعالیت موسسه برای ۲ سال دیگر تمدید گردید ۱
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )60831(

آگهی تغییرات شرکت
ملی  شناسه  و   ۲8۵۷۴۹ ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  ماهان  الکترونیک  حام   
العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۰۱۰۳۲۳۴۴۹۲
ملی  شماره  به  آقالطیفی  علیرضا   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ مورخ 
۰۰۷۹8۶۲8۲۹ و سینا کیا به شماره ملی ۰۰۷۰۲۷۲۰۴۲ به ترتیب به سمت بازرس 
اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . افراد ذیل به سمت 
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند : مسعود صفوی به شماره ملی 
۱۲8۵8۲۲۴۹8 به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و سمیه صفوی به شماره 
ملی ۱۲88۲۰۳۵۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسین صفوی به شماره ملی 
۱۲8۵۲۶۱۱۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل – چک – سفته – برات- قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و نایب 

رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . ۲
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )60835(

آگهی تغییرات شرکت
ملی  شناسه  و  ثبت ۳۷۳۲۴۴  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  آذین  صنعت  آرشام   
۱۰۳۲۰۲۲۳۱۹۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۶ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عصمت طاهری به شماره ملی ۰۰۴۲۲۶۳۰۶۹ با پرداخت مبلغ 
۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت 
از مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بدین شرح اصالح یافت . اسامی شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می 
باشد: نوید خرسند به شماره ملی ۰۰۶۲۷۰۶۳۵۷ دارای ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال محمود الینی 
به شماره ملی ۰۰۶۲۶۹۷8۴۶ دارای ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال عصمت طاهری به شماره ملی 

۰۰۴۲۲۶۳۰۶۹ دارای ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۲
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )60832(

آگهی تغییرات شرکت
ملی  شناسه  و   ۱۲۷۶ ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  شیمی  حس  تولیدی   
۱۰۱۰۰۱۳۵۶۷۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۵ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -کتایون خطیبی کد ملی ۲۵۱۱۴۳۳۶۱۳ با پرداخت مبلغ 
۰۰۰/۰۰۰/۵۹۰/۱ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ریال به 
۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۱ ریال افزایش داد.پرویز عزیز آبادی فراهانی کد ملی ۰۰۶8۷8۲۷۷۲ 
از  خود  الشرکه  سهم  شرکت  صندوق  به  ریال   ۰۰۰/۰۰۰/۳۶۰/۶ مبلغ  پرداخت  با 
۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۶ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از 
مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/8 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید. -موضوع شرکت به: تولید و بسته بندی کلیه محصوالت آرایشی ، 
بهداشتی ، پودرهای شوینده ، سلولزی و صنعتی تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
بشرح فوق اصالح گردید. حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها وموسسات 

غیرتجاری شهرستانهای استان تهران ۲
سازمان ثبت اسناد وامالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه۳/۲۰۳/۹۶  شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
آقای فتاح کاکایی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته 
شادروان جمیل کاکایی در تاریخ ۹۶/۴/۳ در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش 

عبارتند از: ۱.فتاح کاکایی  ۱۳۳۵/۴/۶-۵۹۵۹۷۰۷8۷۱
۲.عایشه حسن زاده   ۱۳۴۵/۲/۱-۵۹۵۹۶۳8۱۵۰

هر کس  تا  می گردد  آگهی  کثیراالنتشار  از جراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  اینک 
اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر 
گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه 

اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود. 

آگهی مزایده
در پرونده ۹۵۰8۱۴ اجرای احکام--- محکوم است به پرداخت مبلغ--  در حق -- و 
مبلغ --- نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم له اموال به 
شرح زیر : مورد مزایده ملک به شماره ملکی پالک ۵۷۲۴ فرعی از ۵۲ اصلی واقع در 
بخش ۱۲ حوزه ثبت ملک اسالمشهر به مساحت ۲۷۳/۹۵ متر مربع به شماره ثبت 
۲۰۱۷ در صفحه ۳۴۷ دفتر ۱۱ دفاتر اسالمشهر واقع در اسالمشهر- سعیدیه- شهید 
ریال  تلفن ۰۲۱۵۶۴۷۴۷۹8 مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰  واحد یک  مجازی پالک یک 

معادل چهارصد میلیون تومان تاریخ مزایده ۹۶/۵/۱۶ روز دوشنبه 
منظور  به  مزبور  اموال  که  گردیده  انجام  کارشناس  بوسیله  آن  ارزیابی  و  ۱.توقیف 

استیفای حق محکوم له از طریق مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع می گردد.
۲. محل فروش اموال :اسالمشهر- اجرای احکام کیفری  اسالمشهر است.

۳. هرکس میتواند ۵ روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال بازدید و در مزایده 
شرکت نماید روز انجام مزایده از ساعت ۱۳تا ۱۴می باشد برنده مزایده ده در صد 
قیمت پیشنهادی را فی المجلس به عنوان سپرده نقدا می بایست پرداخت نماید. مال 
متعلق به کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد کرده است و بقیه بها در فرجه 
قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت خواهد شد. ضمنا چنانچه روز مزایده 
به عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای همان روز در همان مکان و همان ساعت مزایده 

انجام خواهد شد. م/الف ۶۴۱
مدیر اجرای احکام کیفری  اسالمشهر 

 نوبت اول

داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 33522258-045 اداره خدمات 
پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تماس حاصل نمایند و یا به سایت اینترنتی دانشگاه به 

نشانی http://poshtibani.ac.ir/fa/vc-poshtibani مراجعه نمایند. 
هزینه درج آگهی در نشریات به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهد اشتی و درمانی استان اردبیل

ردیف

1

2

نام پروژه

خرید خدمات)تنظیفات( 
از بخش غیردولتی در 

سال 1397-1396 )مرکز 
آموزشی و درمانی بوعلی(

خرید خدمات از بخش 
غیردولتی در سال 1397-

1396 )مرکز آموزشی 
درمانی امام رضا»ع«(

نوع 
مناقصه

یک
 مرحله ای

یک 
مرحله ای

شماره 
مناقصه

64/9610

64/9611

مبلغ سپرده شرکت
 در مناقصه )به ریال(

240/000/000

700/000/000

تاریخ گشایش روز

پنج شنبه 
1396/5/12

پنج شنبه 
1396/5/12

تاریخ گشایش 

ساعت
 9:00

قبل از ظهر

 10:00
قبل از ظهر

 نوبت اول
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آگهی ابالغ
احتراما در خصوص دعوی ناصر رسولی به طرفیت امیرعلی طالبی و سعید انصاری 
کالسه  به  که  تسلیم  شورا   ۴ شعبه  با  را  خود  دادخواست  ثالث  اعتراض  بخواسته 
۹۵/۳8۲ ثبت و برای روز ۹۶/۵/۲۵ و ساعت ۶ عصر تعیین وقت گردیده و نظربه اینکه 
خوانده مجهول المکان می باشد لذا حسب درخواست خواهان و تجویز ماده ۷۳ قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار آگهی تا 
خوانده- خواندگان مذکور ضمن مراجعه به دفتر شعبه ۴ شورای حل اختالف بوشهر 
خود را اعالم و اوراق مربوطه را نیز دریافت دارد در غیر اینصورت شورا غیابا رسیدگی 

و مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. تاریخ انتشار: ۹۶/۴/۲۲
مدیر دفتر شعبه 4 شورای حل اختالف بوشهر

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه ۹۵۰۰۷۷آقای وحید خسروی به اتهام عدم  اجرای رای صادره از 
تحت  الهام رحیمی  موضوع شکایت خانم  ماده ۱8۰  کار  اداره  اختالف  هئیت حل 
تعقیب میباشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده ۱۱۵ 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب ۷8 مراتب در روزنامه آگهی تا 
ظرف ۳۵ روز از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
خرم آباد و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی 

و اظهار نظر بعمل می آید. 
دادیار شعبه اول دادسری عمومی و انقالب خرم آباد – حسین عباسی مفرد . 

آگهی ابالغ
 ))قرار استماع شهادت شهود((

پرونده کالسه ۱/۳۹/۹۶ شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان روانسر
خواهان: آرام محمودی- فرزند عبداله 

خوانده:کریم گراوند-فرزند  احمد- مجهول المکان
خواسته: مطالبه هفت میلیون تومان بابت خرید نخود بانضمام خسارات تاخیر تادیه و 

دادرسی. وقت رسیدگی: ۹۶/۵/۱8   علت تشکیل جلسه: استماع شهادت شهود
نظر به اینکه خواهان در دادخواست تقدیمی به گواهی گواهان استناد نمود. لذا مستندا به 
ماده۲۲۹ به بند قانون آئین دادرسی مدنی قرار استماع شهادت شهود صادر و اعالم می 
گردد و چون موضوع جلسه استماع گواهی گواهان می باشد. خوانده می بایست در وقت 
مقرر فوق جهت استماع گواهی گواهان در جلسه حاضر شود.لذا بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده از طریق این آگهی قرار فوق بوی ابالغ می گردد.نتیجه عدم حضور خوانده 

منجر به اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان روانسر-امین محمدی

ابالغیه 
مشخصات ابالغ شونده حقیقی :  ۱-رامین هاتف فرزند توفیق  به نشانی :مجهول 
المکان  تاریخ حضور ۱۳۹۶/۰۶/۴ شنبه ساعت ۰۹:۰۰ محل حضور : حضور خیابان 

امام )ره( میدان عدالت – دادگستری کل استان لرستان 
درخصوص دعوی محمود هدایتی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در این شعبه حاضر شوید . 
شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد 

آگهی مزایده  اموال  منقول ) نوبت اول(
نظر به اینکه در پرونده  نیابتی  کالسه  ۹۵۰۴۲۴ اجرای  احکام مدنی  محکوم  علیه  
شرکت  لبنی  شهرام  محکوم است بپرداخت  ۱۵/۷۲۳/۹۹۹  ریال  بابت  اصل  خواسته  
در حق  محکوم  لها  خانم  سولماز  حسین زاده  و پرداخت  مبلغ ۵۰۰/۰۰۰  ریال  بابت  
نیم عشر  دولت  که  بعلت  عدم  پرداخت  محکوم  به حسب  تقاضای  محکوم  له اموال  
محکوم  علیه  جهت  وصول  محکوم  به با مشخصات  ذیل توقیف  گردیده  است  ودایره  
اجرای  احکام مدنی  در راستای  ادامه  عملیات  اجرایی  با تقاضای  محکوم له  قصد دارد  

اموال  توقیف  شده واقع  در شفت  شهرک  صنعتی  را بفروش  برساند.
۱-یکدستگاه  کولر  گازی  پنجره ای  ۱8۰۰۰  مارک  هایر  دست  دوم  به ارزش  
۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال. ۲-بخاری  گازی  جهان  افروز  ۱۲۰۰۰ به ارزش  ۱/۲۰۰/۰۰۰  ریال 
۳-گاوصندوق  ایران  کاوه  دو  طبقه  سیصد کیلویی  به ارزش  ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال ۴-تلفن  
بیسیم  پاناسونیک  تک  گوشی  به ارزش 8۰۰/۰۰۰  ریال. ۵-یک عدد  میز  تحریر  اداری  
و ۶  عدد  صندلی  مبل  اداری  و یک  عدد  صندلی  چرخان به ارزش  ۳/8۰۰/۰۰۰ ریال.

۶-یکدستگاه  فکس  پاناسونیک KX-MB ۲۰۳۰ FI HVCA به ارزش ۱/۵۰۰/۰۰۰ 
ریال.

 ارزش  کل  اقالم  توقیفی  مبلغ ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ ریال ) یک میلیون  و پانصد  و سی  هزار 
تومان( بر آورد  می شود.

زمان برگزاری  مزایده:  روز پنجشنبه  مورخه ۱۳۹۶/۵/۵  از ساعت ۱۰ الی ۱۱  ظهر
توضیح :  مزایده  با حضور  نماینده  دادسرا  راس  ساعت  مقرر  از قیمت پایه  کارشناسی  
شروع  و به  باالترین  قیمت  پیشنهادی  فروخته  خواهد شد.۲-  ده درصد  مبلغ  مورد 
مزایده  شده  را فی المجلس  از خریدار  اخذ  و به  حساب  سپرده  دادگستری  واریز  و 
ما  بقی  حداکثر  ظرف  مدت  یکماه  وصول  می گردد۳-  خریداران  می توانند  پنج  روز  
قبل از  مزایده  ضمن  هماهنگی  با اجرای  احکام  مدنی  از مال  مورد  مزایده  بازدید  
نماید  ۴-  در صورت  انصراف  برنده  مزایده  ده درصد  مبلغ  پرداخت  شده  به نفع  
صندوق  دادگستری  ضبط  می گردد  ۵- کلیه  هزینه   هزینه  پس از از مزایده  با  برنده 

2371- شعبه اجرای  احکام مدنی  دادگستری  شفتمزایده  خواهد بود.

دادنامه
شاکی: آقای ابوالفضل حسینی فرزند محمد علی با وکالت آقای رزم آور حاتمی فرزند فرامرز 

به نشانی تهران- اسالمشهر- اسالمشهر- میدان نماز- ساختمان مروارید ط ۱ واحد ۱ 
متهمین: ۱. آقای مجید بختیاری فرزند حسن ۲. آقای ابوالفضل بختیاری فرزند حسن 

همگی به نشانی چهاردانگه کیلومتر ۱۱ مجتمع ال سا نمایشگاه ال سا پ ۷ و 8 
اتهام: خیانت در امانت 

گردشکار: شاکی شکایتی علیه متهمین باال تقدیم دادگاه نموده که پس از ارجاع به این 
شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات آئین دادرسی 
در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه بتصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با بررسی جمیع 

اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:
رای دادگاه

در خصوص شکایت آقای رزم آور حاتمی با وکالت از آقای ابوالفضل حسینی علیه آقایان ۱. 
مجید بختیاری فرزند حسن که به لحاظ عدم دسترسی فاقد قرار تامین کیفری می باشد. ۲. 
فردی به نام ابوالفضل دائر بر خیانت در امانت. جعل. استفاده از سند مجعول و سوء استفاده از 
سفید امضا وکیل شاکی توضیح داده موکل یک دستگاه خودرو وانت فوتون به شماره پالک 
88-  ۲۶ل ۶88  را جهت فروش به عنوان امانت تحویل نمایشگاه ال سا داده و آقای مجید 
بختیاری با اخذ سفید امضا ذیل مبایعنامه. مبلغ دو میلیون تومان علی الحساب پرداخت می 
نماید. در مراجعات بعدی موکل جهت دریافت باقیمانده ثمن معامله. وی به انحای مختلف 
سعی در گمراه نمودن موکل نموده و از تحویل نسخه ثانی مبایعنامه امتناع می نماید. وکیل 
شاکی اضافه نموده. مشتکی عنه مبلغ بیست میلیون تومان طی یک فقره چک به موکل 
پرداخت نموده است. شاکی در جهت اثبات ادعای خود آقای امیر عبدالرحیمی را به عنوان 
گواه در جلسه دادرسی حاضر نموده که اظهارات وی حاکی از این است که نامبرده به اتفاق 
شاکی به نمایشگاه مذکور مراجعه و خودرو موصوف به مشتکی عنه تحویل و مبایعنامه ای بین 
شاکی و آقای مجید بختیاری تنظیم و مقرر می شود شاکی چند روز آینده جهت دریافت پول 
ماشین مراجعه کند. از توجه به محتویات پرونده . شکایت شاکی.مفاد اظهارات گواه. تصویر 
مبایعنامه که از سوی متهم در مرجع انتظامی به شرح صفحه 8 پرونده ارائه شده است و اینکه 
متهم علی رغم ابالغ قانونی وقت رسیدگی در جلسات دادرسی حاضر نشده و دفاعی نیز بعمل 
نیاورده است و متواری بودن متهم دادگاه بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم تشخیص و رفتار 
وی را در باب الحاق عبارت پرداخت نقدی مبلغ هشتاد میلیون تومان بصورت نقدی در » بند 
ده« مبایعنامه موضوع شکایت منطبق بر ماده ۵۲۳ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ دانسته و با استناد به 
ماده ۵۳۶ قانون مذکور و با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسالمی ۱۳۹۲ نامبرده را به جرم 
جعل سند عادی به تحمل دو سال حبس و به جرم استفاده از سند مجعول نیز به تحمل دو 
سال حبس محکوم و اعالم می دارد. الزم به ذکر است یک فقره مجازات قابل اجرا می باشدو 
اما در باب اتهام انتسابی دیگر متهم نامبرده دائر بر خیانت در امانت نسبت به خودرو و مدارک 
آن نظر به وقوع عقد بیع بین شاکی و مشتکی عنه مجید بختیاری و پرداخت بخشی از ثمن 
معامله ) مطابق اعالم وکیل شاکی به مبلغ دو میلیون تومان وجه نقد و بیست میلیون تومان 
بصورت چک( لذا دادگاه به دلیل عدم احراز وقوع و تحقق بزه معنونه و با استناد به ماده ۴ 
قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ رای به برائت صادر و اعالم می دارد. در خصوص اتهامات 
انتسابی به آقای ابوالفضل به نحو مذکور در فوق نظر به اینکه تاکنون دلیلی که حاکی از ارتکاب 
رفتار مجرمانه از سوی نامبرده باشد به دادگاه ارائه نشده است و براساس مستندات تقدیمی از 
سوی شاکی. فرد موصوف یک فقره رسید مبنی بر تحویل کارت خودرو به نمایشگاه به شاکی 
داده است لذا دادگاه به دلیل عدم وجود دلیل در احراز وقوع و تحقق بزه های معنونه از سوی 
نامبرده با استناد به ماده ۲۶۵  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار منع تعقیب 
صادر و اعالم میدارد. رای صادره از باب محکومیت غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
واقعی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد و در سایر موارد ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 

اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. م/الف ۶۰۲ 
علی اکبر میرزا خانی- رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی حقوقی بخش چهاردانگه

متن آگهی 
خواهان فتانه شاکرمی پور دادخواستی به طرفیت خوانده سعید عباسی  به خواسته 
مطالبه نفقه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه ۱۴ شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد واقع در خرم 
آباد خیابان مطهری خیابان شهید گرشاسبی )خیابان جنب کارخانه یخ( ارجاع و به 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۶/۵/۳۰  کالسه ۹۶۰۹۹8۶۶۵۶۴۰۰۰۹۷  
وساعت ۰۹:۰۰ تعیین شده است و مفاد دادخواست بدین شرح اعالم می گردد که 
خواهان تقاضای مطالبه نفقه از مورخه ۱۳۹۰/۱/۱ لغایت صدور حکم مطابق نظریه 
کارشناس به احتساب خسارات دادرسی مقوم به مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را نموده به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به شعبه ۱۴شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.در صورت عدم حضور خوانده غیابا اتخاذ تصمیم می گردد. 
دبیر شعبه 14 شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – معصومه حسینی .

رای دادگاه 
در رابطه با دعوای آقای هاشم بداق فرزند امان با وکالت سرکار خانم لیال بیرانوند 
به طرفیت آقایان و خانم ها ۱-سید احمد ۲-سید مهران ۳-سیده صفورا ۴-سیده 
سارا شهرت همگی الموسوی مطلق فرزندان سید محمود ۵-خدیجه جهانیان )همسر 
مرحوم سید محمود الموسوی المطلق ( به خواسته : الزام خواندگان به تنظیم سند 
زیر  بلوک ۱8  آذربایجان  در شهرک  واقع  مربع ساختمانی  متر  مقدار 8۰۰  رسمی 
پالک ثبتی ۹۰۶ فرعی از ۵ اصلی واقع در بخش ۴ خرم آباد به انضمام کلیه خسارات 
دادرسی و قانونی مقوم به ۲۰۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال اجماالخواهان اظهارداشته در تاریخ 
۱۳۷۴/۵/۱۲ یک قطعه زمین با مشخصات پیش گفته از مرحوم سیدمحمود الموسوی 
المطلق خریداری کرده ام که قرار بر این بوده شش ماه بعد سند مالکیت به اسم وی 
منتقل شود که به علت فوت فروشنده این کار صورت نگرفته حال به شرح خواسته 
تقاضای رسیدگی دارم خواندگان حاضر نشده الیحه ای در پاسخ یا دفاع ارسال ننموده 
اند نظر به مالحظه رونوشت مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۷۴/۵/۱۲ به شماره ۱8۳۷ 
و استعالم ثبتی که پاسخ آن به شماره ۱۳۹۶/۹۶۵ واصل شده که بیان گر مالکیت 
مورث خواندگان در ملک مورد بحث می باشد و نظریه کارشناس رسمی دادگستری 
که مطابقت مبایعه نامه عادی با ملک را موید است و نظر به این خواندگان دفاعی 
اند و با عنایت به این که اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست خواسته  ننموده 
خواهان را وارد دانسته و در اجرای ماده ۲۲۰ قانون مدنی و مواد ۱۹8 و ۵۱۹ قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خواندگان 
در موارد زیر صادر و اعالم مینماید ۱-الزام به تنظیم سند رسمی ملک به مقدار 8۰۰ 
متر زمین ساختمانی واقع در شهرک آذربایجان بلوک ۱8 زیر پالک ثبتی ۹۰۶ فرعی 
از ۵ اصلی واقع در بخش ۴ خرم آباد ۲-پرداخت مبلغ ۲/۶8۵/۰۰۰ ریال به عنوان 
هزینه دادرسی ۳-مبلغ ۶/۰۲۴/۰۰۰ ریال به عنوان حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی 
۴-مبلغ دو میلیون ریال به عنوان هزینه کارشناسی ۵-هزینه مربوط به نشر آگهی 
که در مرحله اجرای حکم محاسبه از خواندگان اخذ به دادبرده تحویل می شود رای 
صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 
بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل رسیدگی در دادگاه محترم تجدید نظر 

استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – اکبر امرایی  

دادنامه 
شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۱ شعبه   ۹۵۰۹۹8۱۹8۵۵۰۰۰۳8 کالسه  پرونده 

میاندرود ۱۰۱ جزایی سابق تصمیم نهایی شماره 
شاکی آقای منوچهر اصغری جهان بگلو فرزند محمد علی به نشانی گهرباران روستای 

طبقده منزل شخصی 
متهم آقای حسین صیاد فرزند غالم 

اتهام سرقت مستوجب تعزیر 
رای دادگاه 

در خصوص کیفر خواست شماره ۹۵۱۰۴۳۱۹8۵۰۰۱۳۲۳ مورخه ۹۵/۱۲/۲۱ صادره 
از سوی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان میاندرود موضوع اتهام آقای حسین صیاد 
فرزند غالم دائر بر مباشرت در سرقت وسایل شاکی آقای منوچهر اصغری جهان بیگلو با 
عنایت به اوراق پرونده و تحقیقات صورت گرفته در دادسرای شهرستان میاندرود خصوصا 
گزارشات مرجع انتظامی متن پیامکهای ارسالی توسط متهم برای شاکی و گوهی و عدم 
حضور متهم در جلسه تحقیقاتی و محاکماتی به منظور دفاع از اتهام انتسابی و یا بیان 
عذر موجه خویش و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده از قبیل مستاجر بودن متهم 
که مشارالیه مدعی است که از شاکی طلبکار بوده است و طلبش را مسترد نداشته است 
دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته و متهم فوق الذکر را به استناد مادتین ۶۵۶-۴۷۷ 
قانون مجازات اسالمی عالوه بر تحمل یکسال حبس به چهل ضربه شالق در محل 
اجرای احکام دادسرای میاندرود محکوم می نماید در خصوص ردمال نیز وی را محکوم 
به استرداد عین اموال مسروقه در صورت وجود عین و مثل و یا قیمت یوم االداء آن در 
صورت عدم وجود عین به شرح کیفر خواست محکوم و اعالم مینماید رای صادر غیابی 
و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه و پس از آن ظرف 
بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان مازندران می 

رضایی رییس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 دادگستری میاندرود باشد م. الف ۹۶/۱۱۹

دادنامه 
شماره پرونده ۲/۴۷8/۹۵ شماره دادنامه ۲۹/۹۶ تاریخ رسیدگی ۹۶/۱/۱۴ 

خواهان علیجان المع فرزند حسن با وکالت اقای کمال رضاییان جویباری /جویبار میدان 
منتظری دفتر وکالت  خواندگان ۱. احسان حاتمی نمامعلی ۲. محمود عیسی زاده /ادرس 
مجهول المکان  خواسته مطالبه وجه مرجع رسیدگی شورای حل اختالف شهرستان جویبار 
واحد ۲ شهری     قاضی شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 

ذیل مبادرت به صدور رای می نماید 
در خصوص دادخواست وکیل اقای کمال رضاییان جویباری فرزند غالم شغل وکیل به 
وکالت از خواهانداقای علیجان المع محل سکونت جویبار میدان امام بطرفیت خواندگان 
اقایان ۱. احسان خاتمی ۲ . محمود عیسی زاده بخواسته مطالبه وجه ۷8/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
از بابت یک فقره چک به شماره ۴۵۴۲۳۷ بمبلغ ۷8/۰۰۰/۰۰۰ ریال بتاریخ ۱۳۹۵/۷/۲۵ 
عهده بانک مسکن به انضمام هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل شورا 
با نظر به ارائه رونوشت مصدق اصل الشه چک و گواهینامه عدم پرداخت اصل استصحاب 
بقا دین بقا اصول اسناد در ید خواهان و وصف تجریدی اسناد تجاری الزم االجرا که داللت 
بر اشتغال ذمه خواندگان دارد و اینکه خواندگان با بقا اصول اسناد در ید خواهان و وصف 
تجریدی اسناد تجاری الزم االجرا که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان دارد و اینکه خواندگان 
با علیرغم نشر اگهی علیرغم انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نگردیدند الیحه ای ارسال 
ننموده اند وکیل نیز معرفی نکرده 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 مستندا به مواد 
۱۹8 ،۵۱۵،۵۱۹،۵۲۳ قانون ایین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹و۳۱۳و۳۱۴قانون تجارت 
رای به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت ۷8/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان اصل خواسته 
و ۲/۷۷۰/۰۰۰ ریال بعنوان هزینه دادرسی و ۶۰ درصد از ۶ درصد اصل خواسته بعنوان 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 مینماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و ظرف بیست روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل تجدید نظر 

در محاکم محترم عمومی دادگستری جویبار میباشد .
قاضی شورای حل اختالف شهرستان جویبار واحد 2 شهری یعقوبی

مفقودی 
کارت هوشمند قاسم خزائی پول فرزند قدرت اله به ش ش 8۷۴متولد ۱۳۵۶ به شمارت 
کارت های هوشمند ۱۷۵۴۲۴۷-۳۲۰۷8۳۷به کد ملی ۲۲۰۰۳۲۱88۰مفقود گردیده و 

نوشهر از درجه اعتبار ساقط می باشد 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای علی اکبر حداد فرزند صفر    به شرح دادخواست به کالسه ۹۶/۱۰۵ این شورا  
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صفر حداد فرزند 
حسین به ش ش ۵8۴صادره از نوشهر  در  تاریخ ۹۲/۱/۲اقامتگاه دائمی خود شهرستان 

نور – ایزدشهر     بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱-آقای علی اکبر حداد فرزند صفربه ش ش ۵8۶صادره از نور پسر متوفی 

۲-رحمت  حداد فرزند صفربه ش ش ۵۴۷8صادره از نور پسر متوفی 
۳-احمد حداد فرزند صفربه ش ش ۱۹۰8صادره از نور پسر متوفی 

۴-مرتضی حداد فرزند صفربه ش ش 8صادره از نور پسر متوفی 
۵-خانم حلیمه حداد فرزند صفربه ش ش ۳۲۱۷صادره از نور دختر  متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد م. الف ۹۶/۲88
قاضی  شعبه اول   شورای حل اختالف شهرستان نور سید اسداهلل آقایی 

آگهی 
نظر به اینکه آقای اسماعیل آزادی فرزند محمد باقر و آقای محمد عباسی به اتهام آدم 
ربایی به شماره پرونده ۹۵۰۹۹8۱۹8۵۷۰۰۵۴۳و ۹۵۰۹۹8۱۹8۵۷۰۰۴۱۶ از طرف 
این دادیاری تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب 
با درج در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی در شعبه دادیاری داسرای میاندرود جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 

خواهد شد م. الف ۹۶/۱۲۱
ابراهیمی دادیاری شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان میاندرود 

کارگران فاقد بیمه برای بیمه شدن اقدام کنند

به سامانه  اشاره  با  اجتماعی  تامین  معاون فنی و درآمد سازمان 
پیامکی۱۰۰۰۱۴۲۰ و شماره تلفن ۱۴۲۰ به عنوان پل هایی برای 
بیمه شدن ۳ میلیون کارگر فاقد بیمه گفت: بعد از تماس کارگران 
به پرونده شان رسیدگی و در اسرع وقت بیمه و با کارفرمای متخلف 

هم برخورد می شود.
به گزارش پیام زمان، محمد حسن زدا با بیان اینکه قانون بیمه 
تامین اجتماعی، قانون جدیدی نیست بلکه کامال الزم االجرا است، 
افزود: در حال حاضر با نظارت هایی که صورت گرفته شاهد حضور 
بیش از یک میلیون کارفرما به سازمان تامین اجتماعی هستیم که 

نسبت به بیمه کارگران خود اقدام می کنند.
وی در پاسخ به شائبه قانونی در مورد اینکه برخی از کارفرمایان تصور 
می کنند که کارگر خود را باید بعد از سه ماه بیمه کنند، گفت: این 
امر در قانون پیش بینی شده اما ربطی به سازمان تامین اجتماعی 
ندارد لذا کارفرمایان موظف به بیمه کارگران خود از همان روز اول کار 
هستند.زدا با اشاره به اینکه تنها ۳ میلیون نفر کارگر تحت پوشش 
تامین اجتماعی نیستند، گفت: اگرچه ما روی عدد ۳ میلیون نفر 
کارگر فاقد بیمه هم تشکیک داریم، اما قبول داریم که برخی از 
کارگران به دلیل کمبود آگاهی تحت پوشش بیمه ای قرار نگرفته اند.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه بعضا 
کارگرانی هستند که جای ثابتی برای کار ندارند و با احتساب آنها 
تعداد بیمه نشده ها زیادتر از میزان اعالم شده می شود، گفت: ما به 
کارفرمایان شرکت های مجازی توصیه می کنیم که اگر کارگرانشان 
را تحت بیمه قرار دهند طبیعتا آن نیرو با انگیزه بیشتری کار می 
کنند و بهره وری هم باال می رود.به گزارش روابط عمومی سازمان 
تامین اجتماعی، وی با بیان اینکه کارگران فاقد بیمه می توانند با 
شماره ۱۴۲۰ تماس گرفته و یا از طریق سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۴۲۰ 
این موضوع را با سازمان تامین اجتماعی اطالع دهند، افزود: کارگران 
فاقد بیمه با واحد ارتباطات مردمی این سازمان تماس بگیرند تا بعد 
از بررسی مامورین سازمان، نسبت به بیمه آنها اقدام شود، در این 
شرایط کارگر بیمه و کارفرما هم جریمه می شود.زدا در پاسخ به 
این سوال که کارگر بعد از شکایت امنیت شغلی خود را از دست 
می دهد، گفت: ما پیگیری می کنیم که بعد از جریمه، کارفرما 
عذر کارگر را نخواسته باشد.وی افزود: بازرسی های  سازمان تامین 
اجتماعی هوشمند و در ۱۰ استان به صورت پایلوت صورت می 
گیرد که قرار است تا پایان سال کل کشور را پوشش دهد، ما بعد از 
دریافت کد پستی به یکایک آدرس های پستی رجوع می کنیم و 
در تالش هستیم تا حتی یک مورد تخلف صورت نگیرد.به گزارش 
اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، معاون فنی و درآمد 
سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه برای رسیدگی به درخواست 
کارگر بر طبق قانون نظام صنفی باید شکایتی صورت بگیرد، گفت: 
شکل این شکایت می تواند به هر صورتی از جمله به شکل صوتی و 
یا حتی پیامکی به شماره ۱۰۰۰۱۴۲۰ باشد، لذا کارگران فاقد بیمه 
در صورت تماس با شماره ۱۴۲۰ دیگر نیازی به شکایت مکتوب از 
کارفرمای خود ندارند و همان پیام صوتی حکم شکایت مکتوب را 

برای سازمان تامین اجتماعی دارد.

حجاب و عفاف زنان 
محدودیت نیست

حقوق  در  جمهوری  رئیس  دستیار 
زنان  عفاف  و  حجاب  گفت:  شهروندی 
بلکه  نیست  محدودیت  یک  جامعه  در 

بالندگی، رشد و نشاط برای بانوان است.
الهام امین زاده در همایش عفاف و حجاب 
در  بسیجیان  نفری  هزاران  تجمع  در 
اینکه  به  اشاره  با  افراسیابی  شهید  سالن 
حضرت  والدت  و  کرامت  هفته  آستانه  در 
کرد:  اظهار  داریم،  قرار  معصومه  فاطمه 
اگر در جامعه ای بدون عفاف قرار بگیریم 
مانده  عقب  و  افسرده  جامعه  آن  طبیعتا 
تمام  در  اینکه  بیان  با  بود.وی  خواهد 
و  عفاف  مختلف  کشورهای  در  و  جوامع 
زمینه  در  توسعه  و  رشد  عامل  پاکدامنی 
های مختلف می باشد، تصریح کرد عفاف 
یک ویژگی روحی است که در تمام انسان 
ها وجود دارد و دستوری و آیین نامه مای 
نیست که آن را در جامعه بنویسند و اجرا 

کنند.
یک  حجاب  اینکه  به  اشاره  با  زاده  امین 
کنیم،  می  حفظ  آنرا  ما  که  است   ویژگی 
افزود: قرآن کریم انسان دارای عفاف را یک 
انسان برتر خوانده و پیامبر اسالم )ص( هم 
با اسالم برای مردم و مسلمانان این را به 
ارمغان آورد. وی گفت: این عفاف و حجاب 
توسعه  و  بالندگی  بلکه  نبود  محدودیت 
قبل  دانیم  می  ما  بود  جامعه  در  نشاط  و 
شبه  در  زیادی  های  محدودیت  اسالم  از 
پیامبر  که  داشت  وجود  عربستان  جزیره 
و  احادیث  با  و  قرآنی  سفارشات  با  گرامی 
روایات درباره نقش حجاب و اهمیت عفاف 

این محدودیت ها را برداشتند.
اینکه  به  اشاره  با  جمهوری  رئیس  دستیار 
اجتماع  در  انزوا  و  نشینی  پرده  حجاب 
از  عفاف  و  حجاب  کرد  تاکید  نیست، 
محدودیت برخوردار نیست، دارای مصونیت 
با  توان  می  جامعه  در  و  است  امنیت  و 
حجاب بود و در بسیاری از زمینه ها فعالیت 
داشت.دستیار رییس جمهوری با بیان اینکه 
امام خمینی )ره( و رهبر معظم انقالب برای 
فعالیت زنان در اجتماع سخنان حکیمانه و 
سفارشات موکدی دارند، افزود: حقوق زنان، 
آنرا  تواند  نمی  کسی  و  است  زنان  کرامت 

خدشه دار کند.

خبر خبر

تشریح  ضمن  دارو  و  غذا  سازمان  رییس 
طی  سازمان  این  در  شده  انجام  اقدامات 
عده ای  انگار  گفت:  گذشته،  سال  چهار 
فراموش  و  دارند  مدت  کوتاه  حافظه 
شرایطی  چه  دارو  حوزه  در  که  کرده اند 
که  نمی کنند  فراموش  مردم  اما  داشتیم، 

آن شرایط با چه تدابیری حل شد.
همایش  در  دیناروند  رسول  دکتر 
سراسر  دارویی  و  غذا  سازمان  معاونین 
دارو  و  غذا  سازمان  اینکه  بیان  با  کشور 
اسالمی  جمهوری  نظارتی  اصلی  دستگاه 
ایمنی  و  سالمت  کنترل  حوزه  در  ایران 
گفت:  است،  مردم  مصرفی  فرآورده های 
البته دستگاه های دیگری هم در این زمینه 
کمک می کنند، اما اساس نظارت در اختیار 
سازمان غذا و دارو است و ما وظایف مهمی 
مردم  سالمت  در  که  داریم  عهده  بر  را 

تعیین  کننده اند.
وی افزود: عالوه بر این کارهای دیگری هم 
از سوی سازمان غذا و دارو انجام می شود 
سالمت  کنترل  شامل  وظایف  این  که 
کنترل  مصرفی،  فرآورده های  ایمنی  و 
شامل  که  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  بازار 
قیمت گذاری، تامین دسترسی، حمایت از 
و حمایت  است   ... و  واردات  داخل،  تولید 
صعب العالج  و  خاص  بیماران  از  دارویی 
می شود.رییس سازمان غذا و دارو با اشاره 
دارو طی  و  غذا  سازمان  عملکرد  نحوه  به 
غذا  حوزه  در  گفت:  گذشته،   سال  چهار 
اقداماتی انجام دادیم که اعتبار بین المللی 
نیم  و  سال  یک  طی  طوریکه  به  یافتند؛ 
گذشته من حداقل در چهار همایش معتبر 
بین المللی در حوزه غذا، تغذیه و مبارزه با 
بیماری های غیرواگیر دعوت شدم تا تجربه 

جمهوری اسالمی در این حوزه را بیان کنم 
و این باعث افتخار است و نشان می دهد که 
این اقدامات در اخل کشور تاثیرگذار بوده 
و نتایجش توجه سازمان های بین المللی را 

جلب کرده است.
دیناروند ادامه داد: به عنوان مثال در حوزه 
و  نظارتی  دستگاه  غیرواگیر  بیماری های 
مانند  بحث هایی  توانست  ما  تنظیم کننده 
برای  تالش  و  چربی  نمک،  شکر،   کاهش 
برد  پیش  را  ترانس  اسیدچرب  حذف 
داده ایم.  انجام  را  کارها  این  اکنون  ما  و 
گرفتیم،  تصمیم  که  کجا  هر  خوشبختانه 
ما  با  را  خودش  هم  استاندارد  سازمان 
بحث  مثال  عنوان  به  است  داده  تطبیق 
اصالح استانداردهای مربوط به نوشیدنی ها 
افتاده  اتفاق  بازار  سطح  در  و  صنعت  در 
انجام  اقدامات  به  اشاره  با  دیناروند  است. 
است  ممکن  گفت:  دارو،  حوزه  در  شده 
اما  باشد،  مدت  کوتاه  برخی  حافظه 
نیست.  اینطور  مردم  حافظه  که  مطمئنم 

باشند  کرده  فراموش  برخی  است  ممکن 
که تا چند سال پیش مسئوالن می گفتند 
دارو  تا  می بوسیم  را  قاچاقچی  دست  ما 
وارد کشور کند. آنها فراموش کرده اند که 
دارو  واردات  برای  دیگر  تاجران حوزه های 
را  مسائل  این  مردم  اما  می کردند،  اقدام 
فراموش نکرده اند و می دانند که آن شرایط 

با چه تدابیری حل شد.
وی تاکید کرد: به هر حال بحران دسترسی 
مردم به دارو و هزینه های سنگین دارویی 
باید  است.  شده  حل  قانون  چارچوب  در 
به  نزدیک   ۹۱ سال  در  ما  که  کرد  توجه 
اوج  داشتیم.  دارو  واردات  میلیارد   ۱.۲
بحران دارویی ما هم در همان سال بود به 
دارویی  قلم کمبود  تا ۴۰۰  طوریکه ۳۰۰ 
داشتیم. همچنین میزان واردات دارویی ما 
میلیارد و ۳۶۰ میلیون  در سال ۹۲، یک 
دالر بوده است؛ این در حالی است که در 
یک  زیر  به  دارو  واردات  میزان   ۹۳ سال 
بیشتر  کمی   ۹۴ سال  در  و  دالر  میلیارد 

از این مقدار شده است یعنی ما توانستیم 
کاهش  را  دارو  واردات  دالر  میلیون   ۵۰۰
دهیم. با این وجود دسترسی مردم به دارو 

هم آسیب ندید.
تجهیزات  حوزه  در  اینکه  بیان  با  وی 
پزشکی نیز اقدامات ارزشمندی انجام شده 
است، گفت: ساماندهی این حوزه فرآیندها 
را تغییر داده و منجر به شفاف سازی شده 
است. به عنوان مثال برکات اجرای سامانه 
دیده  آینده  در  پزشکی  تجهیزات  ملی 
می شود. همچنین کنترل قیمتی در حوزه 
تجهیزات پزشکی نیز انجام شده و به طور 
حوزه  این  در  درصد   ۳۵ حداقل  میانگین 
کاهش قیمت داشته ایم. از طرفی دسترسی 

مردم به خدمات بیشتر شده است.
در  داد:  ادامه  دارو  و  غذا  سازمان  رییس 
و  سنتی  فرآورده های  و  مکمل ها  بحث 
کنترل  سیاست مان  از  بخشی  نیز  طبیعی 
میزان  اساس  این  بر  که  است  بوده  بازار 
شده  برابر  چندین  بازار  سهم  و  مجوزها 
این زمینه گاهی می شنوم  البته در  است. 
که در برخی از سالمت کده ها فرآورده های 
موضوع  این  می کنند.  وارد  را  غیرمجازی 

ورود معاونین غذا و دارو را می طلبد.
شیر  کمبود  مساله  به  اشاره  با  دیناروند 
حال  در  گفت:   ،۹۲ سال  در  خشک 
مشکلی  دیگر  که  است  سال  چهار  حاضر 
در این حوزه نداریم و از سال ۹۳ به بعد 
کاهش  داخل  تولید  یارانه ای  خشک  شیر 
سال  همان  از  و  است  داشته  هم  قیمت 
و  معمولی  خشک  شیر  یک  حتی  بعد  به 
غیردرمانی وارد کشور نشده است. در شیر 
اجرا  را  طرحی  نیز  متابولیک  خشک های 

کردیم تا تجویز آن مدیریت شود.

رییس سازمان غذا و دارو تاکید کرد:

ضرورت رفع مشکالت نقدینگی"سالمت"

پزشکی  مرکز  رئیس  مرعشی؛  علی  سید 
 ۱۶ افزایش  از  احمر  هالل  زیارت  و  حج 
درصدی کادر پزشکی–درمانی کاروان حج 
گذشته  حج  با  مقایسه  در  امسال  تمتع 
خبر داد و گفت: مجموع کادر بهداشتی-

درمانی برای حجاج امسال ۵8۰ نفر است 

که در مقایسه با حج قبلی 8۰ نفر بیشتر 
است که دلیل آن افزایِش تعداد حجاج از 

۶۴ هزار نفر به 8۶ هزار نفر است.
با اشاره به اینکه امکانات هالل احمر  وی 
ایران امسال نیز مثل سال های قبل بیشتر 
متمرکز در دو بیمارستان در مکه و مدینه 
است، افزود: تقریباً همه امکانات را به ویژه 
اینکه  به  توجه  با  در مکه خواهیم داشت؛ 
سفر  طول  از  روز   ۵ فقط  تقریباً  زائرین 
بیشتر  هم  ما  دارند،  اقامت  مدینه  در  را 

امکاناتمان را در مکه مستقر خواهیم کرد.
هالل  زیارت  و  حج  پزشکی  مرکز  رئیس 
احمر ادامه داد: تقریباً به ازای هر ۲8۰ تا 
۳۰۰ زائر یک پزشک معاینه کننده داریم 
و هر پزشک پس از معاینه این تعداد زائر 
و احراِز شرایط بیماری و سالمت جسمی، 
تکمیل می کند  را  فرد  پزشکی هر  پرونده 
سیستم  در  پرونده ها  همین  اطالعات  که 
و  مدینه  مکه،  بیماستانهای  رایانه اِی 
درمانگاه های مستقر در سایر مراکِز استقرار 

زائران بارگذاری خواهد شد.
هالل  زیارت  و  حج  پزشکی  مرکز  رئیس 
اعالم شده  به دستورالعمل  اشاره  با  احمر 
به پزشکان معاینه کننده، گفت: افرادی که 
کالس  پیشرفتهٔ  قلبی  نارسایی های  دارای 
بیماری های  نشده،  درمان  سرطان  و۴،   ۳
روانی پیشرفته، بیماریهای پیشرفته کبدی 
و بیماری های تنفسی پیشرفته و همچنین 
سفر  منع  باردار  خانم های  و  معتادان 

خواهند شد.

چهبیمارانینمیتوانند
بهحجبروند؟
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آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو وانت مزدا بی ۲۰۰۰ آی به شماره پالک ایران۷۲-۷۲8ق۱۶ و شماره 
موتور ۳۹۰۲۶FEA  و شماره شاسی ۲۲۷۷۵۱GA۱۱PC۲NAGP مفقود فاقد 

بهشهراعتبار است.

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگی 

بدینوسیله به خداداد نوذری فرزند حسن فعال مجهول المکان هستند ابالغ می شود 
که از طرف فرزاد دالکی فرزند جهانگیر دادخواستی به خواسته مطالبه وجه بطرفیت 
شما به شعبه پنجم شورای حل اختالف بوشهر ارائه و به کالسه ۹۶/۳۹۴ ثبت و برای 
روز مورخه ۹۶/۵/۲8 ساعت ۱۰ صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است مراتب یک 
نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دفتر 
شورا مراجعه و با آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید بدیهی است در صورت عدم حضور 

غیابأ رسیدگی بعمل خواهد آمد.
 تاریخ انتشار: ۹۶/۴/۲۲

ماندنی زاده - مدیر دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف بوشهر

ابالغیه 
مشخصات ابالغ شونده حقیقی : 

۱-مصطفی نیک محضری احمقه  فرزند.....  به نشانی :مجهول المکان 
تاریخ حضور: ۱۳۹۶/۰۶/۴ شنبه ساعت ۰۹:۰۰ محل حضور : حضور خیابان امام )ره( 

میدان عدالت – دادگستری کل استان لرستان 
درخصوص دعوی محمود هدایتی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در این شعبه حاضر شوید . 
شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد

متن آگهی
شاکی شکایتی علیه متهم علیرضا بیرانوند فرزند حسنقلی به اتهام دابر بر فروش 
مال غیر تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )۱۰۶ جزایی سابق ( واقع در خرم 
آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 
۹۶۰۹۹8۶۶۱۱۲۰۰۲۲8  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۶/۵/۲۵  و ساعت 
و  بیرانوند  علیرضا  متهم  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   ۱۰:۰۰
درخواست شاکی و به تجویز ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی دادگاه کیفری مصوب 
۱۳۹۲ و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می 
شود تا متهم پس از نشرآگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود به دادگاه ارائه دهد و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. 
منشی شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )106 جزایی سابق ( –کیومرث توحیدی فر .

رونوشت آگهی حصروراثت
سید رقیه کریم پور مرزونی دارای شناسنامه شماره ۳8۰  به شرح دادخواست به 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   ۱۵/۴۶۹/۹۶ کالسه 
توضیح داده که شادروان محمد احمد علیزاده گودرزی بشناسنامه ۱۰8۶ در تاریخ 
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: ۱- مریم محمد علی زاده گودرزی  فرزند محمد به شماره شناسنامه  

۲۰۵۱۰۳۴۷۰۲ نسبت دختر متوفی
۲- زینب محمد علی زاده گودرزی  فرزند محمد به شماره شناسنامه  ۲۰۵۰۶۷۷۰۳۴ 
به شماره  نسبت دختر متوفی ۳- سیده رقیه کریم پور مرزونی فرزند سید خلیل 

شناسنامه ۳8۰ ۱۳۳۹همسر متوفی
۴- عزیز اله محمد علی زاده گودرزی  فرزند امامعلی به شماره شناسنامه  ۲۳ نسبت 

پدر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه پانزدهم شورای حل اختالف بابل- 

متن آگهی
شکات به اسامی مظفر غیبی فرزند غضنفر و سجاد پاپی فرزند یاور به طرفیت متهمان 
به اسامی ۱-علی راست پاپی فرزند پرویز ۲-سام پاپی فرزند پرویز ۳-احسان پاپی 
فرزند پرویز ۴-مهرداد پاپی فرزند یاور ۵-جواد پاپی فرزند یاور ۶-فرزاد پاپی فرزند یاور 
۷-یاور پاپی 8-کرم رضا پاپی فرزند یاور به اتهام مشارکت در نزاع دسته جمعی منتهی 
به ایراد ضرب و جرح تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )۱۰۱ جزایی سابق ( 
واقع در خرم اباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و 
به کالسه ۹۲۰۹۹8۶۶۱۱۵۰۰۷۲۱ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۶/۵/۲۹ و 
ساعت ۹ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهمان   و درخواست شاکات  
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهم 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر ستان خرم آباد )101 جزایی سابق ( –بیرانوند  

آگهی مزایده
در پرونده کالسه ۹۵۰۰۶۷ اجرای مدنی متمرکز، محکوم علیه آقای، سید عبداالحد 
حسینی کوهیخیلی، محکوم به پرداخت مبلغ ۱۲ سکه تمام بهار آزادی بابت پیش 
قسط در حق خانم فاطمه شعبان زاده سراجی محکوم گردیده است. لذا این اجرا بنا 
به درخواست محکوم له، اموال محکوم علیه را جهت تامین آن توقیف و از طریق 
مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار 
تحت شرایط زیر بفروش میرساند. مال مورد مزایده یک قطعه زمین به مساحت ۱۴۰ 

متر مربع
به ادرس: جویبار- کوهیخیل- خیابان جمهوری اسالمی

حدود اربعه
از شمال: وصل به زمین آقای میر یعقوب حسینی 

از جنوب: وصل به باغ پرویز صمدیان
از شرق وصل به: زمین زراعتی مجاور 

از غرب وصل به: کوچه بن بست و زمین آقای ذات اله فعلی
۱- قیمت کارشناسی شده ۱۶8/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۲- مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع، کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
برنده مزایده محسوب و مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
اخذ و مابقی آن ظرف یکماه پس از فروش وصول می گردد در غیر اینصورت مبلغ ده 

درصد بنفع دولت ضبط خواهد شد.
۳- موعد و زمان فروش، روز شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۱۴ ساعت ۹ 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.
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار

دادنامه
کالسه پرونده: ۳/۱۰۳۰/۹۵       شماره دادنامه: ۹۶/۲/۳۰-۱۰۲

خواهان: سید مجید حسینی بوکالت حمیدرضا حسن زاده بابل خ شیخ طبرسی س 
پارسیان ط ۲ واحد ۴ 

خوانده: ۱- عباس اسدی فرزند اسداله ۲- مجید کریم آبادی هر دو مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه

رأی قاضی شورا
در خصوص دعوی خواهان سید مجید حسینی بطرفیت خوانده ۱- عباس اسدی 
۲- مجید کریم آبادی بخواسته مطالبه طلب به مبلغ صدوشصت و شش میلیون ریال 
به شرح مندرج در پرونده نظر به اینکه مستند دعوی خواهان فتوکپی مصدق ۲ فقره 
چک به شماره ۰۵۳۹۷۱ مورخ 8۹/۱۲/۲۰ و 8۶۴۴8۱ مورخ 8۹/۶/۹ برعهده بانک 
سینا و ملت و گواهینامه عدم پرداخت مربوط به آن می باشد که داللت بر اشتغال 
ذمه به خوانده دارد و خوانده در جلسه دادرسی شورا هیچگونه دلیل موجه و محکمه 
ارائه  دین  پرداخت  یا  و  برائت ذمه خویش  بر  مبنی  ادعای خواهان  رد  در  پسندی 
ننموده است فلذا بلحاظ مصون ماندن دعوی و مستندات آن از خدشه و تعرض دعوی 
مطروحه را محمول بر صحت تشخیص و با استصحاب و بقاء دین بر ذمه خوانده و 
مستندا به مواد ۱۹8 قانون آئین دادرسی مدنی و ۳۱۳و۳۱۰و۳۱۵ قانون تجارت حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ صدو شصت و شش میلیون ریال بابت اصل 
خواسته مستندا به مواد ۵۱۵و۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و مبلغ ۴/۲۰۰/۰۰۰ 
ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغی به عنوان حق الوکاله وکیل وفق تعرفه در حق 
خواهان سید مجید حسینی صادر و اعالم می نماید ضمنا در مرحله اجرای حکم 
اجرای احکام مدنی نسبت به برآورد خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید و دریافت 
ابالغ  تاریخ  از  و  است  غیابی  رای صادره  نماید  اقدام  نفع خواهان  به  از خوانده  آن 
ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 

دادگاههای عمومی دادگستری بابل می باشد.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف بابل- حسن پور

آگهی ابالغ اجرائیه
 کالسه: ۱۳۹۵۰۴۰۱۵۰۹۷۰۰۰۲۴۲/۱

بدینوسیله به۱- مسعود عبداللهی پور فرزند اسمعیل به شماره ملی ۴۵۰۰8۰۷۴۷۰ 
به شماره شناسنامه ۵۱۶۳)ضامن(  یاسین  فرزند  آقای رضا دهگردی  )بدهکار( ۲- 
)ضامن(   8۱۷ شناسنامه  شماره  به  رضا  محمد  فرزند  پور  عبدالهی  مهدی   -۳
)ضامن( ۵- شکراله  به شماره شناسنامه ۶  ابراهیم  فرزند  پور  عبدالهی  توحید   -۴
کالسه   اجرائی  پرونده  )ضامن(   ۱۲۶۳۲ شناسنامه  شماره  به  حمید  فرزند  رازی 
۱۳۹۵۰۴۰۱۵۰۹۷۰۰۰۲۴۲/۱که برابر گزارش مامور ابالغ اداره پست آدرس مسعود 
سایر  و  است  نگردیده  واقع  شناسائی  مورد  اجرائی  اوراق  ابالغ  جهت  پور  عبدالهی 
ضامنین نیز در متن سند فاقد /ادرس بوده اند، ابالغ می گردد که برابر قرارداد شماره 
۹۱۰۲۰۴۳8۹۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۳۰ بین مسعود عبدالهی پور و مدیریت امور شعب 
بانک ملی استان ایالم مبلغ ۱۱۶/۴۲۱/8۱۷ ریال )صدو شانزده میلیون و چهارصد و 
بیست و یک هزار و هشتصد و هفده ریال (بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت 
وجه، بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر 
و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده ۱8 آئین نامه اجرائی مفاد 
اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار آین آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب است و فقط یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج ومنتشر می 
گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت 
بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ایالم 

آگهی مزایده
در پرونده کالسه ۹۵۰۲۶۳ محکوم علیه آقای،عین ا.. رضازاده محکوم به تقسیم ترکه در 
حق آقایان محمد حجت، یوسفعلی و .. همگی رضا زاده  گردیده است. لذا این اجرا بنا 
به درخواست محکوم له، اموال محکوم علیه را از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان 

و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبارتحت شرایط زیر بفروش میرساند:
قطعه ۱: جویبار- جاده کیاکال ۳ راه خدمات از شمال به تاالر پذیرایی همت و از شرق 
به جاده اصلی جویبار – کیاکال با ۳۶۰۰ متر مربع- قیمت کارشناسی شده به مبلغ 

۲/88۰/۰۰۰/۰۰۰ )دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون( ریال می باشد.
قطعه ۲: زمین کشاورزی خشگزاری داخل بافت روستایی کالگر محله با متراژ ۱8۴۶ از 
شمال به ملک آقای عباس سعودی از جنوب به راه کشاورزی بن بست سید نساء از شرق 
به زمین باغی آقای محمد مربی وار غرب به زمین آقای شیری – قیمت کارشناسی شده 

به مبلغ ۷۳8/۴۰۰/۰۰۰ )هفتصد و سی و هشت میلیون چهارصد هزار( ریال میباشد.
قطعه ۳: زمین شالیزاری به مساحت ۹۰۵ متر مربع که از شمال به تکیه گالش محلهف 
و از غرب به راه روستایی گالش محله وصل می باشد، قیمت کارشناسی شده به مبلغ 

۷۲۴/۰۰۰/۰۰۰ )هفتصد و بیست و چهار میلیون( ریال می باشد.
از شمال به  با متراژ ۱۳۶۶۷ متر مربع که  باغ مرکبات جفت سر مبستان  قطعه ۴: 
زمین خشکزاری ایرجف جنوب به زمین خشکزاری نوذریها، از شرق به راه روستایی 
ا.. حجتی قیمت کارشناسی  جفت سر مبستان و از غرب به زمین خشکزاری ذبیح 

۴/۱۰۰/۱۰۰/۰۰۰ ریال
۲- مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع، کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
برنده مزایده محسوب و مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
اخذ و مابقی آن ظرف یکماه پس از فروش وصول می گردد در غیر اینصورت مبلغ ده 

درصد بنفع دولت ضبط خواهد شد.
۳- موعد و زمان فروش، روز چهارشنبه ۹۶/۵/۱۱ ساعت ۹ صبح در دفتر اجرای احکام 
مدنی دادگستری جویبار می باشد. زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری 

پس از انتشار میباشد.
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار- معصومی

آگهی ابالغ اجرائیه 
کالسه: ۱۳۹۴۰۴۰۱۵۰۹۷۰۰۰۵۲۲/۱

 ۴۵۴۰۰۶۵۷۴۲ ملی  شماره  به  علی  محمد  فرزند  چمانی  سامان  به۱-  بدینوسیله 
)بدهکار( ۲- رضا جابری فرزند کرم خدا به شماره ملی ۴۵۱۹۴۵۷۲۴۶ )ضامن( پرونده 
اجرائی کالسه ۱/ ۱۳۹۴۰۴۰۱۵۰۹۷۰۰۰۵۲۲که برابر گزارش مامور ابالغ اداره پست 
آدرس شما جهت ابالغ اوراق اجرائی مورد شناسائی واقع نگردیده است ابالغ می گردد 
که برابر قرارداد شماره ۹۲۰۳88۵8۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ بین سامان چمانی  و بانک 
ملی شعبه خیابان ولیعصر استان ایالم مبلغ ۴۷/۹۲۹/۷۶۴ ریال )چهل و هفت میلیون و 
نهصد و بیست و نه هزار و هفتصد و شصت و چهار ریال (بدهکار می باشید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه، بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه 
صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق مادخ ۱8 آئین نامه اجرائی 
مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار آین آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب است و فقط یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج ومنتشر می 
گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون 

انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
رئیس واحد اداره اجرای اسناد رسمی ایالم

آگهی ابالغ
محمد  طرفیت  به  دادخواستی  نامدار  احمد  آقای  وکالت  با  زمانی  رمضان  خواهان 
اسالمی فرزند علی به خواسته اثبات مالکیت و... تقدیم دادگاه حقوقی جویبار نموده 
که به کالسه ۹۵۰۳۷۵ ثبت و وقت رسیدگی آن ۱۳۹۶/۵/۲۹ ساعت ۱۰:۳۰ تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن نامبرده و درخواست خواهان به تجویز ماده 
۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا نامبرده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر جهت استماع 
توضیحات خواهان و مالحظه شماره پالک یا کپی اسناد رسمی شعبان انتظاری در 

وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی جویبار

آگهی تغییرات شرکت
ملی  شناسه  و  ثبت ۳۷۳۲۴۴  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  آذین  صنعت  آرشام   
۱۰۳۲۰۲۲۳۱۹۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۶ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمود الینی به شماره ملی ۰۰۶۲۶۹۷8۴۶ با دریافت کلیه 
سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. در نتیجه سرمایه 
شرکت از مبلغ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح یافت. اسامی شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرح 
ذیل می باشد: نوید خرسند به شماره ملی ۰۰۶۲۷۰۶۳۵۷ دارای ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال 

عصمت طاهری به شماره ملی ۰۰۴۲۲۶۳۰۶۹ دارای ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۲
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )60833(

آگهی تغییرات شرکت
 پویا ابنیه قرن با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۲۲8۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۳۵۳ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : خانم زهرا توکلی با کدملی ۰۰۶۳۴8۰۲۶۳ با پرداخت ۵۹۹۷۷۰۰۰۰۰ ریال 
به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۵۹۹8۵۰۰۰۰۰ریال افزایش داد .در 
نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۳۰۰۰۰۰ریال به ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش و ماده 
مربوطه اساسنامه بنحو مذکور اصالح می گردد. شرکاء شرکت پس از افزایش بشرح ذیل 
می باشد : ۱- خانم زهرا توکلی دارانده ۵۹۹8۵۰۰۰۰۰ ریال کد ملی: ۰۰۶۳۴8۰۲۶۳ 
۲- آقای احسان فتوحی دارانده ۵۵۰۰۰۰ریال کد ملی: ۳8۷۳۵۳۱۶۷۴ ۳- آقای احمد 
فرهی دارانده ۵۵۰۰۰۰ریال کد ملی : ۰۰۳۹۹۱88۱۵ ۴-آقای امیر حسین فتوحی 

دارانده۴۰۰۰۰۰ریال کد ملی : ۳8۷۴۴۹۰8۶۶   ۲  
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )60836(

آگهی تغییرات شرکت
ملی  شناسه  و  ثبت ۳۷۳۲۴۴  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  آذین  صنعت  آرشام   
۱۰۳۲۰۲۲۳۱۹۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
۱۳/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عصمت طاهری به شماره ملی ۰۰۴۲۲۶۳۰۶۹ 
به سمت رئیس هیئت مدیره و نوید خرسند به شماره ملی ۰۰۶۲۷۰۶۳۵۷ به سمت 
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه 
اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و اوراق عادی و مراسالت و غیره با 

امضاء مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۱
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )60834(

آگهی تغییرات شرکت
ملی  شناسه  و   ۴۵۱۷۴۳ ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  سپند  پارت  سهند   
۱۴۰۰۳۹۵۲۰۵۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۵ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم اعظم توانا بکیانی ۲۴۳۲۹8۲۲۷۴ با دریافت سهم 
الشرکه خود به مبلغ ۵۹۴۰۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت خارج شد - آقای سید 
اصغر هاشمی ۳۵۰۱۵۴۷۵۱۱ با دریافت سهم الشرکه خود به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ ریال ا 
ز صندوق شرکت خارج شد. سرمایه شرکت از ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ 
ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو مذکور اصالح گردید . لیست 
بعد از کاهش بشرح زیر است ـ آقای جاوید نوروزشیرجوپشت ۲۷۱۰۰۱۶۷88 دارای 
۶۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ـ آقای اسماعیل قربانی کالچایه ۲۶۹۰۳۱۳۲۱۹ دارای 

۵۹۴۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه ۲
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )60838(

بهبود تولید نفت  و گاز از مخازن 
با تجهیزات محققان کشور

 
یکی از شرکت های دانش بنیان کشور موفق به 
طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی صنایع 

نفت شده است.
انواع   حسین دهقانی، مجری طرح، ساخت 
صنایع  برای  آزمایشگاهی  تجهیزات  مختلف 
اندازه گیری های  خدمات  ارائه  و  گاز  و  نفت 
خواص سنگ و سیال مخزن و آنالیز داده های 
مرتبط را از دستاوردهای تحقیقاتی این شرکت 
دانش بنیان نام برد و گفت: در این مطالعات 
همچنین موفق به ارائه راه حل های عملی برای 
بهینه سازی عملکرد مخزن و بهبود تولید نفت و 

گاز از مخازن شدیم.
توسعه  جهت  در  اقداماتی  به  اشاره  با  وی 
و  نفت  باالدستی  صنعت  در  نفتی  میادین 
گاز، افزود: در این طرح اطالعاتی در خصوص 
حفاری مخازن و چاه هایی که قابلیت توسعه را 

دارند، جمع آوری شد.
با  تحقیقات  این  اینکه  بر  تاکید  با  دهقانی 
شده  اجرایی  صنایع  و  دانشگاه ها  همکاری 
است، ادامه  داد: در این پروژه ها فارغ التحصیالن 
و  ارشد  تهران در مقطع کارشناسی  دانشگاه 
و  نفت  صنعت  نیاز  مورد  تجهیزات  دکتری 
گاز را طراحی و بومی سازی کرده و در زمینه 
صنعت  باالدستی  زمینه  در  جامع  مطالعات 
نفت نیز فعالیت می کنند.مجری طرح با تاکید 
بر اینکه در این تحقیقات موفق به طراحی و 
نیاز  بومی سازی تجهیزات آزمایشگاهی مورد 
صنایع نفت و گاز شدیم، خاطرنشان کرد: این 
تجهیزات در حوزه ارائه خدمات اندازه گیری های 
خواص سنگ و سیال مخزن و آنالیز داده های 
مرتبط است.دهقانی، ایجاد بازاری مناسب برای 
تجهیزات  حوزه  در  فعال  فناور  شرکت های 
شرکت های  حرکت  مستلزم  را  آزمایشگاهی 
فناور به سوی کسب استانداردها و پیش نیازهای 
و  دانست  یبن المللی  بازار  به  ورود  برای  الزم 
گفت: بازار رقابتی امروز در عرصه تجهیزات نفت 
و پتروشیمی، انرژی و دیگر حوزه ها بر اساس 
استانداردهای جهانی و مزیت های قیمتی پیش 
می رود و بر همین اساس ضمن ایجاد زمینه 
تالش  شرکت ها،  دستاوردهای  معرفی  برای 
برای تولید محصوالت مطابق با استانداردهای 
ساخت محصول تنها راه حضور در عرصه رقابت 

خواهد بود.

خبر

آژانس بین المللی انرژی:

سرمایه گذاری در برق از نفت و گاز
 سبقت گرفت

 
برای  باالتر  هزینه  دلیل  به  کرد  اعالم  انرژی  المللی  بین  آژانس 
انرژی تجدیدپذیر و شبکه های برق و کاهش قیمت های نفت، برای 
نخستین بار در سال ۲۰۱۶ سرمایه گذاری در برق از سرمایه گذاری 

در نفت و گاز پیشی گرفت.
اما طبق گزارش آژانس، مجموع سرمایه  گذاری در انرژی در سال 
میالدی گذشته به میزان ۱۲ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۵ کاهش 
یافت و به ۱.۷ تریلیون دالر رسید که دومین کاهش ساالنه متوالی 
بود. سرمایه  گذاری های نفت و گاز ۲۶ درصد کاهش یافت و به ۶۵۰ 
میلیارد دالر رسید که بیش از یک چهارم در سال ۲۰۱۶ کاهش 

داشت و تولید برق ۵ درصد کاهش یافت.
الزلو وارو، رییس اقتصاددان آژانس بین المللی انرژی در این باره 
به دوره طوالنی  به خبرنگاران گفت: واکنش صنعت نفت و گاز 
قیمت های پایین که دوره کاهش چشم گیر سرمایه گذاری بوده و 
پیشرفت فناوری که هزینه های سرمایه  گذاری در نیروی تجدید پذیر 
و نفت و گاز را کاهش داده، دو دلیل کاهش سرمایه  گذاری در 
انرژی بوده است.طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، با جهش ۵۳ 
درصدی شیل آمریکا و هزینه در روسیه و خاورمیانه،   انتظار می رود 
سرمایه  گذاری در نفت و گاز در سال ۲۰۱۷ به میزان ۳ درصد 
رشد کند.رشد سریع فعالیت های شیل آمریکا، افزایش ۱۶ درصدی 
هزینه های شیل در سال ۲۰۱۷ را به دنبال داشته است، در حالی که 

این هزینه ها در فاصله سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ تقریبا نصف شده بود.
با این همه بخش برق جهانی بزرگ ترین دریافت کننده سرمایه  گذاری 
انرژی در سال ۲۰۱۶ بود و در این سال برای نخستین بار از مجموع 

سرمایه  گذاری در نفت، گاز و زغال سنگ پیشی گرفت.
به گفته رییس اقتصاددان آژانس بین المللی انرژی، سرمایه  گذاری 
قوی در انرژی تجدیدپذیر و هزینه بیشتر در شبکه های نیرو، برق را 

بزرگ ترین بخش سرمایه  گذاری ساخت.
سرمایه  گذاری در برق در سراسر جهان ۷۱8 میلیارد دالر بود 
در  گذاری  سرمایه   کاهش  برق،  شبکه های  در  باالتر  هزینه  و 
تولید نیرو را جبران مکرد.سرمایه گذاری در ظرفیت نیرو مبتنی 
بر تجدیدپذیر ا وجود کاهش سه درصدی، به ۲۹۷ میلیارد دالر 
رسید و بزرگترین بخش هزینه در برق ماند.اگر چه سرمایه  گذاری 
در انرژی  تجدیدپذیر سه درصد کمتر از پنج سال گذشته بود اما 
افزوده شدن ظرفیت ۵۰ درصد باالتر بود و انتظار می رود به مدد 
کاهش هزینه های واحد و بهبود فناوری در سلول های خورشیدی 
و تولید بادی،  تولید از این ظرفیت حدود ۳۵ درصد باالتر رود.

سرمایه  گذاری در نیروگاه های برق زغال سوز کاهش چشم گیری 
پایین ترین  به  نیروگاه های زغال سوز جدید  پیدا کرد و ساخت 
میزان در حدود ۱۵ سال گذشته رسید که منعکس کننده نگرانی ها 
نسبت به آلودگی هوای داخلی و ظهور ظرفیت باالتر و رقابت از 
سوی انرژی تجدیدپذیر به ویژه در چین است. با این همه سرمایه  

گذاری در زغال سنگ در هند رشد کرد.

کوتاه  از انژری

وزیر نفت با تشریح چگونگی انعقاد قرارداد 
جنوبی  پارس   ۱۱ فاز  فراساحل  توسعه 
است  امنیت زا  ما  برای  قرارداد  این  گفت: 
و اگر به هر دلیلی در حین اجرا پیمانکار 
کار را متوقف یا رها کند هیچ پرداخت و یا 

خسارتی داده نمی شود.
جلسه  در  زنگنه  بیژن  ایسنا،  گزارش  به 
علنی روز گذشته مجلس با توضیح شرایط 
و ویژگی های قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس 
تعهداتی  مجموعه  گفت:  توتال،  با  جنوبی 
که دولت با مصوبه شورای اقتصاد دارد، ۱۲ 
که  این  و  است  دالر  میلیون   ۹ و  میلیارد 
بسته  قراردادی  رفته  دولت  می شود  گفته 
تولید  درصد  سال،۵۰   ۲۰ طول  در  که 
میدان را به شرکت خارجی می دهد، حرف 

نادرستی است.
زنگنه خاطرنشان کرد: در این نوع قرارداد 
از  استفاده  برای  محدودیتی  گونه  هیچ 
برای  کار  ارجاع  و  داخلی  ظرفیت های 

شرکت های داخلی نداریم.
وزیر نفت یادآور شد: در آبان ماه سال ۹۴ 
قانون،  براساس  و  داشت  مصوبه ای  دولت 
قراردادهای  ساختار  و  الگو  اجرا،   نحوه 
بحث  آن  از  پس  کرد.  تصویب  را  نفتی 
آقای  محضر  در  و  مطرح شد  زیادی  های 
الریجانی رئیس مجلس آخرین جلسات در 
تاریخ  در  نهایتا  و  شد  برگزار  موضوع  این 
مجلس  علنی  غیر  جلسه  در   ۹۵  /۵  /۳۱
توضیحات الزم را ارائه کردم. بعد از بررسی 
تصمیمات  مبنای  بر  دولت  مصوبات  ها 
یعنی   ۹۵  /۶  /۲۱ تاریخ  در  و  شد  اصالح 
اعالم  مجلس  رئیس  پیش  ماه   ۱۰ حدود 
قوانین  با  مغایرتی  مصوبات  این  که  کرد 

ندارد و الگو و ساختار قطعی شد.
ماده  به  استناد  با  ادامه  در  زنگنه  بیژن 
نفت  وزارت  اختیارات  و  قانون وظایف   ۱۱
تا  می شود  داده  اجازه  نفت  وزیر  به  گفت:  
پیمانکاران را خود انتخاب کند. در سال های 
استفاده شده  قانون  این  از  مکرر  هم  قبل 
است. البته مستند به ماده ۱۲ قانون رفع 
موانع تولید توجیه فنی و زیست محیطی 
قرارداد نیز وجود دارد. ضمن اینکه هیأت 
از هفت  نفتی متشکل  قراردادهای  تطبیق 
وزرای  برخی  و  سرشناس  افراد  که  عضو 

سابق مانند آقای فروزنده و دانش جعفری 
هستند این موضوع را بررسی کرده و عدم 
مغایرت قراردادها را اعالم کردند. همچنین 
با  مغایرتی  مصوبه  این  که  کردند  تأیید 

مصوبات هیأت وزیران ندارد.
سایر  واقعی  هزینه های  مقایسه  با  وی 
و  دو  فاز  در  گفت:  جنوبی  پارس  فازهای 
بود  ساله   ۴.۵ ما  برنامه  پارس جنوبی  سه 
و  پتروناس  توتال،   ما  قرارداد  طرف  که 
و  چهار  فاز  شد،  انجام  که  بودند  گازپروم 
طی  که  بود  ایتالیا  انی  با  قراردادی  پنج 
فازهای  شد.  تمام  نیم  و  سال  چهار  مدت 
،۶ ۷ و 8 نیز طی همین مدت انجام شدند.

دوستان  از  برخی  داشت:  اظهار  نفت  وزیر 
می گویند که چرا این کارها را ما خودمان 
هم  پول  بودیم،  بلد  که  ما  ندادیم؛  انجام 
داشتیم و فازهای دیگری را هم انجام داده 
بودیم. باید در این زمینه بگویم که ما در 
نیاز  از ۲۰۰ میلیارد دالر  برنامه بیش  این 
به سرمایه گذاری داشتیم. ما اینها را چطور 
از منابع داخلی باید تأمین کنیم. بنابراین 
منابع  از  باید  را  درصد   ۷۰ تا   ۶۵ حدود 

خارجی تأمین کنیم.
وی تصریح کرد: برخی می گویند از صندوق 
 ۱۲۰ باشد  قرار  اگر  بگیریم؛  پول  ذخیره 
میلیارد دالر از صندوق ذخیره پول بگیریم 
و قرار باشد که همه پول را به ما دهد پس 

سایر بخش های اقتصاد چه کار کنند؟
پیروترین  نفت  کرد: صنعت  تصریح  زنگنه 

خارجی  منابع  از  می تواند  که  است  بخش 
استفاده کند و شرکت های خارجی در اولین 
جایی که وارد سرمایه گذاری می شوند نفت 
است. لذا ما باید از یک جایی شروع کنیم تا 
سایر شرکت ها هم وارد عمل شده و بتوانیم 
با آنها قرارداد ببندیم که کشور وارد تحرک 

و رونق اقتصادی شود.
وزیر نفت با اشاره به تفاهم نامه با ۱۰ شرکت 
خارجی برای میدان های نفتی گفت: گفته 
وقتی  نگذاشتیم،  مناقصه  به  چرا  می شود 
یک نفر پیشنهاد داده دیگر مناقصه معنی 
ندارد و کسی نبود جز توتال که بعد شرکت 

ملی نفت چین هم وارد عمل شدند.
وی ادامه داد: گفته می شود ظرفیت تولید 
ما  قرار داد؟  و قطر در چه شرایطی  ایران 
به  نزدیک  تولیدمان  ظرفیت   8۴ سال  در 
هم بود اما از 8۴ به بعد قطر سیر جهشی 
اما ما در سال  ایران متوقف شد.  داشت و 
که  رسیدیم  قطر  تولید  ظرفیت  به   ۹۶

امیدواریم جلوتر هم برویم.
از  بسیاری  داشت:  اظهار  ادامه  در  زنگنه 
اشکاالت که وجود دارد به مصوبات دولت 
که  است  قراردادها  ساختارهای  و  الگو  در 
آن را قبول ندارد در حالی که این موضوع 
و  بحث ها  همه  و  است  شده  تمام  امری 
مذاکرات هم انجام شده و طبق قانون اجرا 
می شود.وی ادامه داد: برخی می گویند چرا 
موضوع جریمه در قرارداد دیده نشده است،  
اتفاقاً در درون ساختار قرارداد همه مسائل 

پیش بینی شده است. اگر طرف های قرارداد 
بازگشت  باشند  داشته  تأخیر  سال  یک 

سرمایه پایین می آید.
زنگنه در ادامه بیان کرد: برخی می گویند 
بندی در مصوبه دولت وجود دارذ به عنوان 
تصویب  به  رازداری  سند  باید  که   8 بند 
وزارت  و  برسد  ملی  امنیت  عالی  شورای 
نفت کار خالفی انجام داده است اما مصوبه 
ما  و  شده  تصویب   ۹۵  /۶  /۱۰ در  دولت 
با  را  رازداری  سند   ۹۴  /۱۱  /8 تاریخ  در 
توتال امضا کردیم.وزیر نفت در ادامه اظهار 
داشت: هشت ماه است متن سند رازداری 
را برای شورای عالی امنیت ملی فرستادیم. 
همه موارد قانونی رعایت شده است. برخی 
طبقه بندی  قراردادها  چرا  می کنند  سوال 
مجلس  در  خودتان  می شود؟  تنظیم  شده 
تصویب کردید و در مجلس قبل. یا قانون را 
قبول ندارید یا وزیر را. کاری ندارد هر دو را 
می توانید تغییر دهید، دست خودتان است.

سهم  مورد  در  کرد:  بیان  ادامه  در  وی 
توتال در قطر هم سوال مطرح شده است 
خودشان  آنچه  اساس  بر  بگویم  باید  که 
تولیدات  کل  از  قطر  تولید  کرده اند  اعالم 
۴ درصد است. من نمی گویم که قطر مبارز 
فی سبیل اهلل است، نه نیست کاسب است. 
توتال هم می گوید در قطر، قطری هستم، 
در عربستان، عربستانی و در ایران، ایرانی ام. 

او کاسب است.
می گویند  برخی  کرد:  خاطرنشان  زنگنه 
چرا  است  بیشتر  قطر  در  سودش  وقتی 
آمده اینجا سرمایه گذاری کرده؟ بنده فکر 
مالحظات  باید  اقتصادی  امور  در  می کنم 
امنیتی را در نظر داشته باشیم اما روحیه 
امنیتی نداشته باشیم. ما همه سازوکارها را 
پیش بینی کرده ایم که طرف نتواند کلک 
بزند. این شرکت ها درجه یک هستند، آبرو 
دارند.زنگنه در پایان خاطرنشان کرد: فکر 
شروع  و  بوده  مهم  قرارداد  این  می کنم 
تشویق  را  شرکت ها  سایر  و  است  مهمی 
ایران  به  سرمایه گذاری  برای  که  می کند 
اما  است  ساده ای  کار  دادن  فراری  بیایند. 
وارد  ما  با  کنیم  ترغیب  بخواهیم  اینکه 
و  است  دشواری  کار  شوند  سرمایه گذاری 

تدبیر می خواهد.

زنگنه جزئیات قرارداد توتال را تشریح کرد:

قرارداد توتال امنیت زا است
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۱۶ هزار طرح هادی در کشور اجرا 
شده است

معاون پشتیبانی و هماهنگی امور استان های 
در  هادی  هزار طرح  بنیاد مسکن گفت: ۱۶ 
کشور اجرا شده و تاکنون حدود ۳میلیون و 
۵۰۰ سند مالکیت روستایی صادر شده است. 
درفشی در مراسم تکریم و معارفه مدیران کل 
اظهار کرد:  خاکی پور،  لرستان  بنیاد مسکن 
از  بدور  استان  مسکن  بنیاد  پیشین  مدیر 
مسائل سیاسی به فکر بودند و به روستاییان 
خدمت کردند. انتخاب و گزینش بنیاد مسکن 
توانایی ها و شایستگی  برای مدیران برحسب 
آنها است.درفشی اضافه کرد: حضرت امام)ره( 
و  دادند  را  مسکن  بنیاد  تاسیس  دستور 
رسالت این نهاد فعالیت های ساخت مسکن و 
فضاهای عمومی در روستاهاست.این مسئول 
از  یکی  بازسازی ها  بحث  کرد:  خاطرنشان 
مسکن  بنیاد  فعالیت  محورهای  مهم ترین 
 ۱۱ حدود  در  موجود  شرایط  در  که  است 
استان پیگیر مسائل بازسازی هستیم. ساالنه 
۲۰۰ هزار واحد مسکونی را در برنامه پنجم 
با  کردیم.درفشی  بازسازی  و  بهسازی  توسعه 
بیان اینکه در لرستان حدود ۱۰۰ هزار واحد 
در  داد:   ادامه  است،  شده  احداث  مسکونی 
برنامه ششم ساالنه ۲۰۰ هزار واحد روستایی 
خواهیم  بازسازی  و  بهسازی  مقاوم سازی ،  را 
کرد. ۳۴۰ هزار واحد مسکونی از سال 8۵ به 

بعد به سازی و بازسازی شده است.
 

 قیمت اوراق تسهیالت مسکن رو 
به افزایش

قیمت هر برگ اوراق تسهیالت مسکن نسبت 
تومان  هزار  سه  حدودا  گذشته  هفته  دو  به 
افزایش یافته است و با این حساب زوج های 
تهرانی بری گرفتن وام مسکن باید حدودا ۱۷ 
میلیون و ۱۶۰ هزار تومان صرف خرید برگ 
اوراق  از  برگ  هر  قیمت  کنند.حداقل  تسه 
تسهیالت مسکن در این روزها نسبت حداقل 
این قیمت نسبت به هفته های گذشته حدود 
اواخر  در  است.  شده  بیشتر  تومان  هزار   ۴
اوراق  اوِل ماه جاری »حداکثر« قیمت  هفته 
مهر  تسه  امتیاز  به  مربوط  مسکن  تسهیالت 
ماه ۱۳۹۴، به قیمت تقریبا هر برگ ۷۶ هزار 
تومان می رسید این در حالی است که امروز 
امتیاز  به  اوراق  که مربوط  »حداقل« قیمِت 
اوراق تسهیالت مسکن بهمن ماه ۱۳۹۳ بود 
به بیش از ۷۷ هزار و ۱۰۰ تومان می رسید.

همچنین در ساعاتی از معامالت رو زگذشته  
 ۱۳۹۵ ماه  خرداد  مسکن  تسهیالت  امتیاز 
تومان    ۵۱۴ و  هزار   ۷8 برگ  هر  قیمت  به 
معامله شد و بیشترین قیمت تسه را به خود 

اختصاص داد..

 طال و ارز

کاهش جزئی قیمت سکه

قیمت  تهران،  آزاد  بازار  معامالت  جریان  در 
انواع سکه با کاهش جزئی مواجه بود و نرخ 

دالر هم به ۳۷۹۰ تومان رسید. 
آزاد  بازار  )چهارشنبه(  معامالت  جریان  در 
جزئی  کاهش  با  سکه  انواع  قیمت  تهران، 
بهار  تمام  سکه  اساس  این  بر  بود.  مواجه 
به  تومانی   ۵۰ کاهش  با  جدید  طرح  آزادی 
یک میلیون و ۲۱۰ هزار و ۵۵۰ تومان رسید. 
قدیم  طرح  آزادی  بهار  تمام  سکه  همچنین 
معامله  تومان  هزار   ۱۷8 و  میلیون  یک  به 
شد.هر نیم سکه ۶۳8 هزار تومان، ربع سکه 
 ۲۵۰ گرمی  یک  سکه  و  تومان  هزار   ۳۷۱
تومانی  هزار  کاهش  با  که  است  تومان  هزار 
بوده  مواجه  ربع سکه  و  نیم سکه  قیمت  در 
است.هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۲۱۹ 
عیار   ۱8 گرم طالی  هر  و  و ۵۰ سنت  دالر 
۱۱۳ هزار و ۶۹۰ تومان است.هر دالر آمریکا 
درهم  تومان،   ۴۳۹۳ یورو  تومان،   ۳۷۹۰
امارات ۱۰۳۶ تومان، پوند ۴8۷۹ تومان و لیر 

ترکیه ۱۰۷۹ تومان است.

 سامانه مالیات مسکن
 تابستان امسال راه می افتد

قانون  اجرای  آن  فعالیت  عمده  که  اسکان«  و  »امالک  سامانه 
گفته  به  بنا  بود،  خواهد  مسکن  بخش  در  مستقیم  مالیاتهای 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، تابستان سال جاری 
از  مالیات  اخذ  برای  ای  سامانه  ایجاد  می شود.بحث  اندازی  راه 
خانه های خالی با هدف ورود آنها به بازار مصرف، از سال ۱۳۹۴ 
همزمان با طرح قانون مالیاتهای مستقیم در دستور کار وزارت 
راه و شهرسازی قرار گرفت. این وزارتخانه نیز کارهای اجرایی آن 
را به یک شرکت انفورماتیک واگذار کرده که قرار است تابستان 
سال جاری راه اندازی شود و تا پایان سال ۱۳۹۶ تکمیل می 
شود. مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن در مورد آخرین 
وضعیت سامانه امالک و اسکان کشور گفت: وظیفه ایجاد سامانه 
مالیات های  قانون  مکرر   ۱۶۹ ماده  براساس  اسکان  و  امالک 
مستقیم، برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است.علی 
قانون،  ابالغ  زمان  از  و شهرسازی  راه  وزارت  داد:  ادامه  چگنی 
فعالیت  خود را آغاز کرد و اقالم اطالعاتی و شاخص های آماری 
مورد نیاز را مورد بررسی قرار داده است. در همین راستا، جلسات 
بیرون  و  درون  از  اعم  کشور  مختلف  دستگاه های  با  متعددی 
دولت تشکیل شد و همچنین با سازمان های تابعه وزارت راه و 
شهرسازی، هماهنگی های الزم به عمل آمد. به گزارش ایسنا،وی 
اظهار کرد: یک شرکت فعال در زمینه انفورماتیک انجام سیستم 
نرم افزاری فوق را با نظارت وزارت راه و شهرسازی در دست دارد؛ 
و  می شود  اجرایی  ماه  این  در  مقدماتی  صورت  به  سامانه  این 
برنامه تکمیلی سامانه نیز در دست اجرا است، تا بتدریج اطالعات 
موجود در کشور به سامانه امالک متصل شده و سامانه به طور 
کامل راه اندازی شود.مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن 
در خصوص زمان تقریبی راه اندازی کامل این سامانه گفت: برآورد 
دقیقی نمی توان ارایه کرد. اما پیش بینی می شود دوره تکمیلی 
سامانه امالک یک سال به طول بینجامد.به گفته چگنی، استفاده 
و بهره برداری از این سامانه از تابستان سال جاری شروع خواهد 
شد و ما آن را به صورت آنالین در اختیار سازمان امور مالیاتی و 
وزارت اقتصاد و دارایی قرار می دهیم تا بتوانند از آن در اجرای 
قانون مالیات های مستقیم بهره گیرند.وی تصریح کرد: این سامانه 
باید گام به گام تقویت و تکمیل شود و خروجی های آن به تدریج 
 ،۹۶ سال  پایان  تا  که  است  این  وزارتخانه  برنامه  شود.  تدقیق 

سامانه امالک و اسکان کشور تکمیل شود.
 

خرید تضمینی ۶ میلیون تن گندم

معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی از خرید حدود شش 
میلیون تن گندم و پرداخت حدود ۶۰ درصدی مطالبات کشاورزان 
خبر داد و گفت که کیفیت گندم تولید شده امسال بهتر از سال 
اندازه  به  اقلیمی  بودن شرایط  مساعد  در صورت  و  بوده  گذشته 
عباسی  گیرد.حسن  می  صورت  تضمینی  خرید  و  تولید  پارسال 
تضمینی  خرید  و  برداشت  فصل  ابتدای  از  کرد:  اظهار  معروفان 
بر ۷۵۰۰  بالغ  ارزشی  به  گندم  تن  میلیون  تاکنون حدود شش 
میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده تا کنون ۵8.۶۶ درصد 
به  نیز در اسرع وقت  مطالبات آن ها پرداخت شده و ما بقی آن 
حسابشان واریز می شود.وی با بیان اینکه از روند پرداخت مطالبات 
ناراضی نیستیم اما عالقه داریم با حمایت بیشتر روند پرداخت آن را 
سرعت ببخشیم، افزود: مابقی مطالبات گندم کاران با تاخیر اندکی 
و پس از ثبت در سامانه تامین و پرداخت می شود و تاکنون استان 
خوزستان با یک میلیون و ۳۴۰ هزار تن گندم بیشترین رکورد را 
در خرید تضمینی داشته است و دیگر استان ها نیز در رتبه های 

 بعدی قرار دارند.
پهن باند موبایل در اختیار ۴۰ میلیون ایرانی

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به افزایش ظرفیت 
پهنای باند شبکه انتقال کشور به ۱۲ هزار گیگابیت بر ثانیه و 
ظرفیت پهنای باند داخلی به ۷۰۰۰ گیگابیت، از دسترسی ۱۰ 
میلیون نفر به پهن باند ثابت و ۴۰ میلیون نفر به پهن باند موبایل 
خبر داد.محمدجواد آذری جهرمی در نشستی با حضور فراکسیون 
شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای 
را در طول چهار  این شرکت  اسالمی، آخرین وضعیت عملکرد 
سال دولت یازدهم تشریح کرد.وی با اشاره به افزایش چندبرابری 
شاخص های توسعه زیرساخت های ارتباطی کشور و ظرفیت های 
دسترسی مردم به ابزارهای ارتباطی، اظهار کرد: سیر رشد تحوالت 
در چهار سال اخیر، فرآیندی غیرقابل باور داشت اما با وجود این 
با جایگاه مطلوب در منطقه و دنیا از حیث فناوری اطالعات و 
ارتباطات فاصله داریم. ارزش بازار فناوری اطالعات کشور حدود 
۳۶ هزار میلیارد تومان برآورد می شود که ۹۲ درصد آن را سایر 
درصد   8 و  می دهد  تشکیل  ارتباطاتی  اکوسیستم  های  بخش 
این بازار متعلق به زیرساخت است.مدیرعامل زیرساخت، هسته 
مرکزی زیرساخت ارتباطی کشور را شبکه ملی اطالعات دانست 
تومان در  میلیارد  افزود: طی سه سال گذشته مبلغ دو هزار  و 
این بخش سرمایه گذاری شد و کاهش نرخ دسترسی به محتوای 
بومی، کاهش تعرفه پهنای باند، تضمین کیفیت خدمات و نیز 
پایش شاخص های کیفی از جمله ثمرات اقدامات صورت گرفته 

در این بخش است.

گردشگران چینی، پرخرج ترین گردشگران جهان 

بر اســاس گزارش آژانس مسافرتی آنالین سی تریپ چین و اتاق 
فکر چینی )مرکز چین و جهانی سازی( مسافران چینی مهم ترین 

نیروی محرک برای گردشگری جهان هستند. 
گردشــگران چینی به عنوان پر خرج ترین گردشگران جهان در 
سال ۲۰۱۶، ۲۶۱ میلیارد دالر خرج کردند که این میزان حدوداً 
۲۱ درصد از صنعت گردشــگری جهان را به خود اختصاص می 
دهد. طبق این گزارش گردشگری چینی در خارج از چین در ۱۲ 
ســال متوالی از رشد دو رقمی بهره مند بوده است. کشورهایی از 
جمله آمریکا، کانادا و سنگاپور ویزاهای ۱۰ ساله برای گردشگران 
چینــی صادر می کنند که به بازارهای گردشــگری چین کمک 

می کند. 
عالوه بر این، چین از ژانویه تا نوامبر ســال گذشته ۲۶۰ شرکت 

هواپیمایی بین المللی افتتاح کرده است که محرک تقاضا است. 
طبق این گزارش در ســال ۲۰۱۵ مســافران چین بیش از ۱۲۰ 
میلیون ســفر خارجی انجام داده اند که در مقایسه با سال ۲۰۰۵ 

افزایش ۳۱۳ درصدی داشته است. 
بر اساس ارقام منتشر شده از کنفرانس اقتصاد بین الملل در سال 
۲۰۱۷، گردشگری چین ۷/۶ تریلیارد دالر در جهان توزیع کرد که 
محرک اقتصاد است و بیش از ۲۹۲ میلیون شغل ایجاد کرده است. 

خبر

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک 
تامین  تعاونی  تشکیل  ایران  صنعتی  های 
نیاز تولیدکنندگان پوشاک و احداث شهرک 
ترویج  برای  ای  مقدمه  را  پوشاک  صنعتی 
کرد.علی  معرفی  اسالمی  پوشاک  فرهنگ 
پنج  نامه  تفاهم  امضای  مراسم  در  یزدانی 
جانبه احداث شهرک صنعتی پوشاک افزود: 
این توافق نامه در راستای تشکیل و توسعه 
شرکت های تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان 
در صنعت پوشاک، با هدف هم افزایی فعاالن 
این صنعت، توسعه دانش فنی، تحقق اقتصاد 
گسترش  شامل  که  حوزه  این  در  مقاومتی 
و ترویج فرهنگ استفاده از پوشاک اسالمی 
مدیریت  توسعه  و  سازی  تجاری  و  ایرانی 
دانش برپایه تحقیق و توسعه شامل طراحی، 
تولید پوشاک و خدمات با ارزش افزوده منعقد 
شد.معاون وزیر صنعت تصریح کرد:در روزهای 
مقام  رهنمودهای  با  و  یازدهم  دولت  پایانی 
معظم رهبری و ابالغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ 
امروز در این مراسم مهمترین گام برای حفظ 
صنعت و توسعه آن برای تامین نیاز داخل و 
صادرات برداشته شد.وی افزود:  دونکته اصلی 
در این مراسم مد نظر بوده است. نخست آنکه 
به نوعی شکل دهی آنچه که در قانون اساسی 
به آن اشاره شده در این تفاهم نامه مورد توجه 
اقتصاد  آنکه در حوزه  نکته دوم  قرار گرفت. 
مقاومتی این اقدام خارج از شعار و تبلیغ با 
نگاهی جمعی اتفاق می افتد.یزدانی ادامه داد: 
بانک  تعاون،  وزارت  وزارت صنعت،  بر  عالوه 
توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
و انجمن تخصصی مرتبط حضور دارند. بنابراین 
مجموعه ای جامع در این پروژه شکل گرفته 
تفاهم  مراسم  این  در  مهر،  گزارش  است.به 
جانبه همکاریهای مشترک جهت  پنج  نامه 
و  تولیدکنندگان  نیاز  تامین  تعاونی  تشکیل 
احداث شهرک صنعتی پوشاک کشور با حضور 
علی یزدانی، معاون وزیر و مدیر عامل سازمان 
و  ایران  صنعتی  وشهرکهای  کوچک  صنایع 

کالنتری معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار  و 
رفاه اجتماعی، مدیر صندوق ضمانت سرمایه 
گذاری بخش تعاون، رییس انجمن پوشاک و 
همچنین مدیر صندوق ضمانت سرمایه گذاری 

صنایع کوچک به امضا رسید.
استقرار 300 بنگاه تولیدی و طراحانی از ایتالیا در 

شهرک صنعتی پوشاک
یزدانی در پایان مراسم امضای توافق نامه پنج 
جانبه همکاری مشترک برای تشکیل تعاونی 
و ساخت شهرک  تولیدکنندگان  نیاز  تامین 
خبرنگاران  جمع  در  کشور  پوشاک  صنعتی 
گفت: یکی از مباحثی که در شورای فرهنگ 
عمومی کشور مطرح است، پوشش اسالمی 
در  و  است  ایرانی  جامع  فرهنگ  با  منطبق 
با  امروز  جانبه  پنج  نامه  توافق  راستا  همین 
همکاری هر سه بخش فعال اقتصادی کشور 
یعنی دولت، بخش خصوصی و بخش تعاونی به 
امضاء رسید.وی در پاسخ به سوالی در خصوص 
مکان نمایی و وسعت این شهرک گفت: شهرک 
صنعتی پوشاک کشور در مقابل فرودگاه بین 
المللی امام خمینی )ره( و با دسترسی مناسب 
به مترو، بزرگراه و خطوط هوایی در فضایی به 
وسعت ۱۹۰ هکتار ساخته می شود که امکان 
توسعه آن تا ۳۰۰ هکتار وجود دارد که در یکی 
از سفرهای رئیس جمهوری به استان تهران به 
تصویب رسید.وی همچنین با اشاره به زمان در 
نظر گرفته شده برای اجرای پروژه بیان کرد: 
طراحی فاز نخست این شهرک انجام شده و 
طراحی فاز دوم آن نیز مراحل نهایی کار را می 
گذراند و بیش از ۳۰۰ بنگاه تولیدی پوشاک به 
همراه خدمات جنبی شامل هتل، آموزشگاه ها 
و آموزشکده های مهارتی و طراحی با همراهی 
برندهای معتبر طراح از ایتالیا و سایر کشورهای 
شوند.یزدانی  می  مستقر  آن  در  نام  صاحب 
از  این شهرک  های  زیرساخت  کرد:  تصریح 
سوی دولت تامین و ساخت فضاهای تجاری 
و تولیدی توسط بخش خصوصی انجام خواهد 

شد.

 استقرار طراحان لباس ایتالیا
در شهرک صنعتی پوشاک

کارشناسان  برخی  اعتقاد  به  که  درحالی 
از  چینی ها  کافی  صنعت خودرو،شناخت 
،اما  بوده  آنها  جدی  دستاورد  ایران  بازار 
معتقد  مجلس  صنایع  عضوکمیسیون 
است افت کیفیت تولیدداخل موجب نفوذ 

چینی ها در بازار خودرو بوده است.
از  از  بازار  در  خودرو  قیمتی  تغییرات 
موضوعاتی است که همواره جذابیت خاص 
خریداران  مختلف  گروه های  برای  را  خود 
تغییراتی  ؛  است  کرده  حفظ  خودرو 
جمله  از  مختلفی  عوامل  به  بستگی  که 
دارد. سیاسی  حتی  و  اجتماعی  اقتصادی، 

در چند روز اخیر بازار خودروهای وارداتی 
و تولید داخل کشور حواشی و اخبار فراوانی 
داشته اند و قیمت جدید برخی خودروها در 
این قیمت  نیز اعالم شد و در  سال جدید 
گذاری جدید خودروهای پراید و پژو ۴۰۵با 
۲۰۰هزارتومانی  تا   ۱۵۰ قیمت  افزایش 

رو به رو شدند.
برخی کارشناسان معتقد بودند که باید در 
قبال این افزایش قیمت ها مشتریان شاهد 
بررسی  در  اما  باشند،  نیز  کیفیت  افزایش 
تغییرات قیمت بازار خودرو علی رغم ثبات 
ایرانی چیزی که  نسبی قیمت خودرو های 
بیش تر از همه جلب توجه می کند، افزایش 
است. بازار  در  چینی  خودروهای  قیمت 

از  کارشناسان  از  برخی  هنوز  که  در حالی 
گله مند هستند،  کیفیت محصوالت چینی 
برخی  اقبال  از دالیل  بتوان یکی  اما شاید 
چینی  خودروهای  به  ایرانی  خریداران 
  . دانست  آنها  آپشن  و  قیمت  در  تنوع  را 
بازار  از  کافی  شناخت  با  که  چینی هایی 
ایران وارد این بازار شدند و به همین دلیل 
آپشن های  با  خودروهای  واردات  به  شروع 
مشتریان  تا  کردند  بلند  شاسی  و  جذاب 
ایرانی چشم از کیفیت پایین و کمبود لوازم 
همین  بپوشانند.در  آنها  محصوالت  یدکی 
مردم  نماینده  مقدسی   سیدمهدی  رابطه 
اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای 
بازار  گرفتن  قرار  تاثیر  تحت  به  اسالمی 
خودرو ایران توسط محصوالت چینی اشاره 
کرد و ابراز امیدواری کرد که خودروسازان 
با  رقابت  و  کیفیت  ارتقاء  دنبال  به  داخلی 

برندهای جهانی حرکت کنند.
مقدسی با اعتقاد به اینکه ارتقاء کیفیت به 
می گیرد،  صورت  تکنولوژی  انتقال  دنبال 
گفت: باید به استانداردهای جهانی نزدیک 
کنیم  کم  خود  محصوالت  قیمت  و  شویم 
تولید  خودرو  خرید  سمت  به  مردم  تا 
مجلس  نماینده  کنند.این  حرکت  داخل 
با  است  معتقد  همچنین  اسالمی  شورای 
از  داخل  تولید  خودروهای  گرفتن  فاصله 

کیفیت مناسب خودروهای چینی با ظاهر 
پیدا  ورود  ایران  بازار  به  فریبنده  و  شکیل 
فروش  از  پس  خدمات  کردند.«نداشتن 
دیگر  سرتیتر  چینی«  خودروهای  مناسب 
کمیجان  اراک،  مردم  نماینده  سخنان 
بحث  در  وی  گفته  به  بود.  وخنداب 
داشته  نظر  دقت  باید  چینی  خودروهای 
از  پس  خدمات  محصوالت  این  که  باشیم 
این  ساخت  در  و  ندارند  مناسبی  فروش 
استفاده  پرقدرت  موتورهای  از  خودروها 
و  صنایع  کمیسیون  عضو  نمی شود.این 
اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  معادن 
کوتاهی  زمان  گذشته  از  پس  اینکه  به 
می شوند  مشکل  دچار  چینی  خودروهای 
ادامه داد: باید خودروسازان داخلی با برندها 
مطرح دنیا تفاهم نامه همکاری امضاء کنند 
و  فراهم  قدرتمند  خودرو  تولید  فضای  تا 
بی کیفیت  خودرو  از  استفاده  به  گرایش 
کاهش یابد.مقدسی معتقد است باید تعرفه 
کمک  با  بی کیفیت  خودروهای  واردات 
زیست  محیط  و  استاندارد  ملی  سازمان 
افزایش یابد و همزمان در افزایش کیفیت 

خودرو تولید ملی تالش کنیم.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی در پایان گفت وگوی خود با 
تاکید بر اینکه در جلسه اخیر با مدیرعامل 
این  تمامی  به  خودرو  ایران  صنعتی  گروه 
امیدواریم  گفت:  است،  شده  اشاره  نکات 
توسط گروهای  بسته شده  قراردادهای   با 
محصوالت  تعدد  و  تنوع  سازی  خودرو 
داخلی  کننده  مصرف  تا  دهیم  افزایش  را 
خودبه خود گرایشی به خرید خودرو چینی 
خانه  خبرگزاری  گزارش  باشد.به  نداشته 
ملت؛ پرونده سواری های چینی چندسالی 
شده  باز  خودروسازها  میز  روی  که  است 
است . پرونده ای که بازار خریداران متوسط 
خودرو را تحت تاثیر قرار داده و کم و بیش 
است  قرار گرفته  قشر  این  توجه  مورد  هم 
این  به  دیگر  حاال  آنکه خودروسازها  .حال 
مهم پی برده اند که کیفیت خدمات پس از 
فروش اگر نباشد یا کیفیت مناسبی در ارائه 
نداشته باشد ، خودرو مشتریش را از دست 
می دهد و اقبالی به آن نمی شود و به بیان 
کننده  مصرف  هم  و  خودروساز  هم  دیگر 
هر دو در پی یک تساوی برد-برد هستند.

حال سوال اینجاست : مصرف کننده ایرانی 
خودروهای چینی از یکسو تا چه زمان باید 
باکیفیت  فروش  از  پس  خدمات  منتظر 
چه  دیگر  از سوی  و  بماند  محصوالت  این 
خدمات  ارائه  برای  ها  چینی  از  تضامینی 
شده  گرفته  محصوالت  این  فروش  از  پس 

و یا خواهد شد؟

  الیه نازک گرانی خودرو
 روی پوست بازار

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کاهش نرخ 
سود بانکی بصورت دستوری امکان پذیر نیست 
و این موضوع باید بگونه ای باشد که منابع هم 
افزایش پیدا  با رشد اقتصادی کشور  متناسب 

کند.
پایان جلسه  محمد رضا نعمت زاده دیروز در 
و  بانکی  نرخ سود  کاهش  درباره  دولت  هیات 
ارتباط آن با رونق تولید با بیان این مطلب، افزود: 
در شورای پول و اعتبار به کرات عرض کردیم 
با توجه به کاهش تورم و سود بانکی حتما باید 

کاهش پیدا کند. 
وی اضافه کرد: با توجه به عدم موازنه عرضه و 
تقاضا در منابع مالی و ظرفیت پایین نظام بانکی 
کشور و تقاضایی که در بازار سرمایه است، هنوز 

نرخ سودها باالست. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد چگونگی 
کاهش این نرخ نیز گفت: این موضوع به اظهار 
نظر صاحب نظران اقتصادی، پولی و بانکی و 

انسجام در عملکرد بانکی کشور بر می گردد. 
نعمت زاده ادامه داد: در عین حال بانک هایی 
وجود دارند که از تصمیمات شورای پول و اعتبار 
تخطی می کنند و این موضوع باید شدیدا کنترل 

شود. 

وی در پاسخ به سوالی درباره مصوبه هیات وزیران 
در خصوص ممنوعیت ورود ۱۴ قلم کاال گفت: ما 
در سال های ۹۳ و ۹۴ دو لیست را تقدیم هیات 
وزیران کردیم که دستگاه های دولتی، پیمانکاران 
و طرف های آن ها به دلیل تولید این کاالها در 

داخل کشور از ورود آن ها جلوگیری کنند. 
وی افزود: پس از تصویب این لیست ها، با توجه 
به پیشرفت تولیدات داخلی و تامین نیاز کشور از 
طریق تولیدات داخلی، لیست جدیدی دیگری 
نیز در اواخر سال گذشته به هیات دولت ارائه 
شد که پس از بررسی و جلب نظر دستگاه های 
مصرف کننده این لیست در هفته گذشته به 
تصویب رسید لیست های قبلی اضافه خواهد 

شد. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه 
تولید کاال به مقدار کافی در داخل کشور انجام 
می شود، ادامه داد: به همین دلیل دستگاه های 
دولتی با توجه به ارائه لیست جدید، ملزم شدند 
این  داخلی  محصوالت  از  حمایت  جهت  در 

محصوالت را حتما از داخل تهیه کنند. 
نعمت زاده اضافه کرد: رونوشت این مصوبه برای 
حسن انجام نیز به دیوان محاسبات و بازرسی کل 

کشور ارسال شده است.

وزیر صنعت مطرح کرد؛

کاهش دستوری نرخ سود بانکی امکان پذیر نیست

اقتصاد باید از وام دهی به سیاسیون نجات پیدا کند سپرده ۱۳۰ هزار میلیاردی بانک ها در میرداماد
عضو سابق هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران گفت: 
چه کســی جرات دارد رانت خواران را انگشت نما 
کند؟ در افتادن با ایشان، هزینه های سرسام آوری 
دارد. محمد حسین برخوردار با اشاره به سخنان 
معــاون اول رئیس جمهــور در همایش روز ملی 
صنعت و معدن اظهار داشت: مطلب ایشان مبنی بر 
اینکه فساد و رانت، جز با شفافیت و قوانین روشن 
و انگشت نما کردن کسانی که به دنبال زد و بند 
و رانت هســتند، محقق نمی شود، کامال موضوع 
و همچنین موضع درستی است ولی قطعا اساس 
مسئله این نیست.وی ادامه داد: اساس مسئله، این 
است که آن هایی که یک شبه راه صد ساله طی 
کرده و رانت جویی را به حدی رسانده اند که واژه 
زد و بند را هم شرمنده عملکردهای خود کرده اند، 
قطعا از دو حال خارج نیستند. یا قدرتمند هستند، 
یا اینکه به صاحبان قدرت اتصال جدایی ناپذیری 
پیدا کرده اند.این فعال اقتصادی اضافه کرد: معمای 
انگشت نما کردن رانت جویان این است که واقعا در 
فضای اقتصادی کشور، چه کسی جرات دارد رانت 
خواران را انگشــت نما کند؟ در افتادن با ایشان، 
هزینه های سرسام آوری دارد که افراد ترجیح می 
دهند با تساهل و تسامح از کنار ایشان عبور کنند.

عضو سابق هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران افزود: 
رانت جویانی که باید انگشــت نما شوند، در طول 
دوران های مختلفی که بر اقتصاد ایران گذشته، 
آموخته اند که راه بقا، گره زدن سرنوشت خود به 
شــبکه مدیران دولتی است.  دولت پشت دولت، 
آن ها با اســتفاده از ســرمایه های ناپاک خود، 
پیوندشــان را با شــبکه مدیران حفظ کرده اند.
به گفته برخوردار، آن ها به پشتوانه حمایت های 
نانوشته، به سهولت می توانند از پیچ و خم قوانین 
و دســتگاه های نظارتی عبور کرده، قوانین را به 
نفع خود تفسیر کرده و تسهیالت و معافیت های 
اعطایی دولــت ها را جذب کنند.وی ادامه داد: به 
طور کلی فساد در کشور ما را باید پدیده ای همزاد 
با اقتصاد دولتی دانست. ارتباطی با این دولت یا آن 
دولت ندارد، بلکه شرایط به گونه ای است که کمر 
اقتصاد بخش خصوصی، به صورت مستقیم یا غیر 
مستقیم به سهم دهی به مدیران دولتی خم شده 
است.وی تصریح کرد: وضعیت به گونه ای است که 
از درون قوانین پیچیده حاکم بر بروکراسی اداری، 
حتی از چنین افراد رانت خواری با عنوان مدیران 
نمونه تمجید شده است. و تنها گذر زمان، توانسته 

فساد ایشان را نمایان کند.

پرونده ســپرده های بانک ها در بانک مرکزی در پایان ســال گذشــته با 
حجمی بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بســته شــد.صورت های مالی 
بانک ها و موسســات اعتباری روند رو به رشــد جذب سپرده از بانک ها 
در بانک مرکزی را نشــان می دهد، روالی هر چند طبیعی به دلیل جذب 

سپرده در بانکها، که البته سرعت رشد آن کند شده است.
 این موضوع می تواند به کاهش نرخ ســپرده های قانونی بانک ها در بانک 
مرکــزی مربوط باشد.ســپرده گیری از  بانکها از ابزاری اســت که برای 
کنترل حجم تسهیالت دهی و همچنین مسائل امنیتی بانک ها محسوب 
می شود. از ســپرده ای که در شبکه بانکی قرار می گیرد و نرخی بین ۱۰ 
تا ۱۳ درصد موظف به ســپرده گذاری در بانک مرکزی هســتند. این امر 
در مجمــوع موجب بلوکه شــدن رقم قابل توجهــی از منابع بانک ها در 
بانک مرکزی می شــود.تازه ترین گزارش منتشر شده از این حکایت دارد 
که مجموع ســپرده های بانک ها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی به 
رقمی معادل ۱۳۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که با رشد ۲۲ 
درصدی نسبت به سال گذشــته همراه بود. روند تغییرات سپرده گذاری 
بانک ها در بانک مرکزی از ســال ۱۳۹۱ تاکنون نشان می دهد که حجم 
ســپرده گذاری افزایش یافته به طوری که از ۶۰ هزار میلیارد با رشد ۳۱ 
درصدی به ۷۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ و با رشد ۱۲ درصدی 
به 88 هزار میلیارد تومان بر ســال ۱۳۹۳ رســیده است. همچنین روند 
رو به رشــد در سال ۱۳۹۴ ادامه داشته و با افزایش ۲۱ درصدی به ۱۰۷ 
هــزار میلیارد و در نهایت بــه ۱۳۱ هزار میلیارد تومان در پایان ســال 
گذشــته افزایش یافته است.سپرده های بانک ها در بانک مرکزی در کنار 

منابعی همچون معوقات بانکی، بدهی دولت به بانک ها و از ســوی دیگر 
سرمایه گذاری شــبکه بانکی در امور شرکت داری از مواردی است که در 
مجموع موجب بلوکه شدن بخش قابل توجهی از دارایی بانک ها و تا ۵۰ 
درصد آن می شــود. این در حالی است که در دو سال اخیر و در راستای 
اجرایی شــدن بسته تســریع رونق اقتصادی، یکی از سیاست های مورد 
نظر کاهش نرخ ســپرده های قانونی بر اساس روشی متغیر است.بنابراین 
با مصوبه شــورای پول و اعتبار قرار شــد تا نسبت سپرده های قانونی در 
بانک های تجاری و موسســات اعتباری غیربانکی در دامنه ای بین ۱۰ تا 
۱۳ درصد تعیین شده و بانک مرکزی با رعایت ضوابط ابالغی و مصوبات 

شورا این نسبت ها را تعیین کند.
بر این اساس بانک مرکزی نیز سیاست خود در رابطه با تغییر سپرده های 
قانونی را عملکرد بانک ها اعالم کرد به طوری که طبق شاخص هایی نظیر 
رعایت همکاری با بازرســان حوزه نظارت، میزان پایبندی به ضوابط افشا 
و شــفافیت، ارائه اطالعات مورد نیاز بخش های اعتباری و نظارتی بانک 
مرکزی و در موردی ویژه رعایت سقف سودهای تسهیالت و سپرده های 
بانکی مصوب شورای پول و اعتبار از معیارهای کاهش سپرده قانونی قرار 
گرفت.بانک مرکزی قرار بود با ارزیابی مستمر عملکرد بانک ها هر سه ماه 
یک بار در مورد تغییر نســبت ســپرده های قانونی تصمیم گیری کند. به 
گونه ای که اگر بانکی عملکرد رضایت بخشــی داشت، از کاهش بیشتری 
برای حفظ سپرده برخوردار شده و اگر رتبه یک بانک در ارزیابی های آتی 
بانک مرکزی کاهش یافت، نســبت به سپرده های قانونی آن نیز افزایش 

یابد. 

مسکن



نزدیک شدن به زمان اکران فیلم 
و  نویسندگی  به  نرگس«  »فصل 
کارگردانی نگار آذربایجانی و تهیه 
سرشت،  صباغ  سحر  کنندگی 
سینماتوگراف  تبلیغاتی  کمپین 
پوستر  و  کرد  کار  به  آغاز  رسما 

متحرک فیلم رونمایی شد.
به  رو  زندگی  ارزش روزهای   »تو 
دیالوگ  از  نمیدونی«؛  من  اندازه 
قلم  به  نرگس«  فیلم »فصل  های 
نگار آذربایجانی است که نماد بارز 
فیلم به شمار می رود و به همراه 
لوگو تایپ فارسی، انگلیسی »فصل 
نرگس« توسط سیروس سلیمی در 
پوستر این فیلم سینمایی، خطاطی 

و طراحی شده است.

پژمان  فر،  رامین  ریما  ناصر،  یکتا 
بازغی و امیر آقایی بازیگران اصلی 
حضور  و  روند  می  شمار  به  فیلم 
شایسته  همچون  هایی  چهره 
صالح  هدایتی،  محمدرضا  ایرانی، 
اسماعیلی،  شیرین  آقایی،  میرزا 
شبنم گودرزی و گوهر خیراندیش 
ترکیب بازیگران »فصل نرگس« را 

تشکیل می دهند.
پوستر متحرک این فیلم با بخشی 
توسط  پایانی  تیتراژ  موسیقی  از 
حمیدرضا اسحاقی طراحی و اجرا 
شده است. همچنین مشاور رسانه 
ای منصوره بسمل و مدیر تبلیغات 
امیر  آریان  نرگس  فصل  مجازی 

خان هستند .

مالی  مدیران  که  دادگاهی  رای 
آن شکایت  به  جانی دپ  پیشین 
جانی  نفع  به  فعال  بودند،  برده 

دپ صادر شد.
در  آسوشیتدپرس،  از  نقل  به   
کارگزار  کمپانی  ادعای  که  حالی 
او همچنان  علیه  مالی جانی دپ 
قاضی  گفته  به  اما  پابرجاست، 
ندارد  اهمیتی  این  لس آنجلس 
که آیا جانی دپ می تواند در یک 
کند  هزینه  دالر  میلیون   ۲ ماه 
لس  دادگاه  دوشنبه  خیر.روز  یا 
که  کرد  صادر  حکمی  آنجلس 
کردن  هزینه  عادت  آن  برمبنای 
به  ربطی  دپ  جانی  سرسام آور 
این  و  ندارد  وی  مالی  کارگزاران 

آنها  با  وی  مالی  پرونده  به  امر 
نمی شود. مربوط 

ماه  از  که  قانونی  جدال  یک  در 
جانی  شد  شروع  پیش  ژانویه 
مالی اش  کارگزاران  علیه  دپ 
و  جوئل  و  کرد  طرح  شکایتی 
که  کرد  متهم  را  مندل  رابرت 
میلیون ها دالر از پول وی را هدر 
داده اند و به دلیل نداشتن اطالع 
به  مجبور  او  کاری،  مراحل  از 
غیرضروری  جریمه های  پرداخت 
بی  هزینه های  و  مالیات ها  و 
طرف  دو  است.هر  شده  دلیل 
این دادگاه یعنی هم وکیل جانی 
دپ و هم وکیل این کمپانی رای 
دادگاه را به نفع خود خوانده اند.

دادگاه از جانی دپ حمایت کرد

اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
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از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید 
به فردا داشته باش.

 آلبرت انیشتن

سخن حکیمانه 

»سال سی ام« در بازار کتاب
 

داستان بلندی از رضا نساجی با عنوان »سال 
سی ام« منتشر و روانه بازار کتاب شد. نشر آرما 
داستان بلندی را با عنوان »سال سی ام« به قلم 
رضا نساجی منتشر کرده است. نساجی در مقام 
نویسنده این اثر دانش آموخته رشته فیزیک 
اجتماعی  علوم  رشته  دانشجوی  و  کاربردی 
از دانشگاه عالمه طباطبایی است تا کنون در 
زمینه تاریخ اجتماعی و انسان شناسی فرهنگی 
داستان  رمان  است.این  داشته   نیز  تالیفانی 
زندگی زنی را روایت می کند که در سی سالگی 
به عنوان سرپرست خانوار به کار روی خودرو 
شخصی خود در یک موسسه اتومبیل کرایه 
می پردازد و از همین منظر اتفاقاتی در زندگی 
او به وجود می آید. با این همه او شخصیتی 
موقعیت خاص  و  است  تفکر  اهل  که  است 
فکر  برای  را  متعددی  پدیده های  او  زیستی 
کردن و اندیشیدن پیش روی او و مخاطبش 
به  منحصر  ویژگی های  از  می دهد.یکی  قرار 
فرد این داستان بلند خلق شخصیت یک زن 
به عنوان محور داستان توسط یک نویسنده 
مرد است. نساجی در این داستان به خوبی از 
عهده ترسیم سیمای زنی که روایت داستانش 
را بر عهده دارد بر آمده و توانسته از او فردی 
معمولی که در عین حال با دقت و وسواس 
به پدیده های پیرامونی خود می نگرد، ترسیم 
کند.در بخشی از این داستان بلند می خوانیم: 
افسردگی حال هر روز من هم هست و شاید 
احوال همه زن هایی که حواسشان هست که 
وقتی دخترند، دل  افتاده اند.  در چه گودالی 
تنگی و تنهایی تهدیدشان می کند؛ خاصه برای 
آن ها که چشم به راه ند. چه می گویم؟ زن ها 
راه ند؛ که پدری  به  همه شان همیشه چشم 
بازگردد، مردی بیاید که مرد آرزویشان باشد، 
جانش  و  است  درونشان  جسم  که  فرزندی 
در راه، کودکشان کی از مدرسه بیاید؛ دختر 
و پسر بزرگشان کی حوصله کند که بهشان 

سر بزند و...

در دنیای کتاب

در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد
حالتی رفت که محراب به فریاد آمد

از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار
کان تحّمل که تو دیدی همه بر باد آمد

امروز با حافظ

فیلمنقطهکور

به  از فیلم نقطه کور  یادی می کند  امروز  یادها و خاطره ها در زمان 
کارگردانی و تهیه کنندگی مهدی گلستانه و نویسندگی احسان بیگلری 
سودای  بخش  در  نمایش  برای  قیلم  است.این   ۱۳۹۴ سال  محصول 

سیمرغ سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر پذیرفته شده است.
از  دور  به  و  دریا  پهنه  بر  روز   ۲۳ که  است  خسرو  داستان  فیلم  این 
خانواده اش گذرانده است. او با دنیایی از ابهامات فکری که تمام مدت 
همراه او بوده وارد خانه اش در تهران می شود اما تمامی ذهنیت هایش 

عینیت یافته و قادر به مقابله با مسائل پیش آمده نیست.
چرا  :میدونی  توسلی(  )هانیه  فیلم:  این  ماندنی  یاد  به  دیالوگ 

زندگیمون اینقدر کج و کوله است ؟!...
چون اونجاهایی که باید عذرخواهی کنی، داد میزنی !...

یادها و خاطرها در زمان.....

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از رسانه ها 
تقاضا کــرد از هرگونه گمانه زنی درمورد 
وضعیت چینش کابینه دوازدهم خودداری 
کننــد و در عیــن حال ضمن اشــاره به 
 حواشی برخی فیلم های روی پرده گفت: 
نمــی توانیم به صرف یک اعتراض یا یک 
قضاوت، یک فیلم را از اکران خارج کنیم 

و یا موضع گیری خاص داشته باشیم.
موسیقی  اهالی  انتظارات  درباره  وی 
معتقدیم  گفت:  مجوزها  درمورد 
موسیقی هنر جمعی مورد نیاز جامعه 
است و یکی از کانون های اصلی مصرف 
فرهنگی در جامعه ایران موسیقی است 
آیینی،  مقامی،  مختلف  اشکال  که 
پاپ  و  قومی سنتی، کالسیک  نواحی، 
دارد.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود: 
اینکه بیاییم با یک قضاوت ناآگاهانه یا 
سوال  زیر  را  موسیقی  کل  ناعادالنه 
صحیحی  کار  رسد  می  نظر  به  ببریم 
نباشد از طرف دیگر معتقد نیستیم در 
موسیقی  مصرف  و  توزیع  تولید،  روند 
بالاشکال هستیم باید اشکاالت را رفع 

سیاست  گفت:  امیری  صالحی  کنیم. 
معاونت  در  همکارانم  و  بنده  قطعی 
امور هنری تقویت حوزه موسیقی مورد 
نیاز جامعه در عین حال اعمال نظارت 
بیشتر بر روند تولید و توزیع آن است. 
افزود:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
فرایند  دانند یک  عزیز می  مردم  همه 
از  و  دارد  وجود  قوی  بسیار  نظارتی 

می  اعمال  نظارت  مختلف  فیلترهای 
این مسیر  فیلم ها  اکران همه  تا  شود 
اینکه  بیان  با  گفت:  کنند. وی  را طی 
از  »اکسیدان«  فیلم  مجوز  مراحل 
مربوطه  نمایش(  پروانه  شورای)شورای 
اخذ شده، گفت: نمایندگان محترم نامه 
ای به بنده نوشتند و اعتراض داشتند. 
قرار  و  برگزار  نمایندگان  با  ای  جلسه 

ببییند  را  فیلم  ابتدا  نمایندگان  شد 
بعد از دیدن این فیلم آن وقت جلسه 
برگزار  فیلم  اشکاالت  ارزیابی  برای  ای 
شود.صالحی امیری ادامه داد: از نظر ما 
کننده  تهیه  و  کارگردان  گیری  جهت 
ادیان  و  ها  اقلیت  میان  وفاق  برای 
این سیاست  در  میزان  اینکه چه  بوده 
است. ثانویه  بحث  نبود  یا  بود  موفق 

گفت:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
نکته مهم اینجاست که نمی توانیم به 
صرف یک اعتراض یا یک قضاوت، یک 
فیلم را از اکران خارج کنیم و یا موضع 
گیری خاص داشته باشیم. عضو کابینه 
تدبیر وامید افزود: وظیفه وزارت ارشاد 
تهیه  سینما،  بزرگ  جامعه  از  حمایت 
و در  بازیگران  و  کارگردانان  کنندگان، 
عین حال اعمال نظارت بیشتر بر روند 
فیلم ها است.صالحی امیری گفت: آنچه 
می توانم وعده کنم این است مطمئن 
جامعه  از  حمایت  با  همزمان  باشید، 
هم  را  نظارت  روند  سینمایی،  بزرگ 

تقویت خواهیم کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

رسانه ها درمورد چینش کابینه گمانه زنی نکنند

سعید سلطانی کارگردان »ستایش« با اشاره به جذابیت سری 
سوم این مجموعه عنوان کرد با توجه به نوع نگاه نویسنده 
سریال، این فصل هم حرف هایی برای گفتن دارد. سعید 
سلطانی کارگردان تلویزیون درباره ساخت سریال »ستایش 
۳« به  مهر گفت: درباره سریال »ستایش ۳« طبیعتا باید از 
 طرف خود مدیران شبکه سه تصمیم گرفته شود که البته فکر

 می کنم این درخواست وجود دارد و امیدوارم تبدیل به 
سوم  سری  های  جذابیت  درباره  شود.وی  فراخوان  یک 
که  نگاهی  نوع  با  کرد:  بیان  مخاطب  برای  مجموعه  این 
در را  نظرش  مورد  مضمون  توانست  و  داشت   نویسنده 
 فصل های مختلف دنبال کند باز هم حرف برای گفتن دارد.

کارگردان سریال »ستایش« در پایان بیان کرد: شخصیت 
های این مجموعه برای مخاطب جذابیت زیادی داشتند و 
این مجموعه با پرداختن به قصه های زندگی مردم می تواند 

کار خوبی باشد.
سریال »ستایش« داستان دختری بود که شوهرش را از دست 
می دهد و پدرشوهرش قصد دارد فرزندش را از او بگیرد و 
طی داستان با ماجراهای مختلفی رو به رو می شود.سری 
اول این مجموعه در سال 8۹ و سری دوم آن در سال ۹۲ 
روی آنتن شبکه سه سیما رفت و بازیگرانی همچون داریوش 
ارجمند، سیما تیرانداز، نرگس محمدی، مهدی سلوکی، گوهر 
خیراندیش، مهدی پاکدل و.. در فصل اول و دوم این سریال به 

ایفای نقش پرداختند.

حضور  با  ها  استان  تئاتر  انداز  چشم  نشست 
 ، ایران  نمایشی  هنرهای  انجمن  شعب  روسای 
ادارات  تئاتر  کارشناسان  و  هنری  امور  معاونین 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در تهران برگزار می 
شود.به گزارش پیام زمان از روابط عمومی اداره 
کل هنرهای نمایشی ، نشست »چشم انداز تئاتر 
حوزه  در  که  است  اتفاقاتی  ادامه  در  ها«  استان 
تغییرات آیین نامه انجمن های هنرهای نمایشی 
و تالشی که برای برگزاری انتخابات آزاد روسای 
صورت  ها  استان  نمایشی  هنرهای  های  انجمن 
گرفته که بعد از ثبت و ارائه پروانه های فعالیت 

گروه های استان ها برگزار می شود.
برقراری فضای یکسان تئاتری بین تئاتر استان ها 
و مرکز ، تعادل نسبی فعالیت های تئاتر استان ها 
اهداف  از جمله  تئاتر استان ها  تعالی مدیریت  و 

برگزاری این نشست معرفی شده است.
امور  معاون  مرادخانی  برنامه  این  ویژه  مهمانان 
و  مدیریت  توسعه  معاون  کاراندیش  هنری، 
منابع وزارت و احمدی مدیر کل امور استان ها، 
اداری  تحویل  و  نوسازی  دفتر  مدیرکل  خسروی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاونان هنری 
استان های  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  ادارات کل 

کشور خواهند بود.
موسسات  شامل  اصلی  پنل  چند  در  نشست  این 
خصوصی،  های  تماشاخانه  و  منظوره  تک 
ارزشیابی، در  استانی و نظارت و  تفاهم نامه های 
روزهای ۲۵ و ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۶ در هتل باباطاهر 
تهران برگزار خواهد شد.از جمله برنامه های این 
با   آشنایی  موضوع  با  جلساتی  برگزاری  نشست 
استانی  پورتال  تئاتر،  ایران  سایت  های  ظرفیت 
در  تئاتر  حوزه  رسانی  اطالع  ارتقا  جهت  در  آن 
خصوصی  های  تماشاخانه  از  بازدید  و  ها  استان 

خواهد بود.

محمود رضا قدیریان بازیگر نقش »برنا« عباس رنجبر شد.
سریال »برنا« که مرحله تحقیق و نگارش آن بیش از 
یکسال به طول انجامید و عید فطر با حضور جمعی از 
هنرمندان پیشکسوت جلوی دوربین عباس رنجبر رفت 
در بین جوانان مشتاق و عالقمند به هنر بازیگری، محمود 

رضا قدیریان انتخاب شد.
در  است  قرار  تهران  بر  عالوه  که  »برنا«  سریال 
شهرستان های ساوه ، همدان ، مالیر، نهاوند ، بروجرد ، 
خرم آباد ، درود ، ساری ، بهشهر ، نکا ، انزلی ، فومن ، 
اردبیل ، زنجان و بوشهر تصویر برداری شود پیش بینی 
تصویر برداری توسط برنامه ریز پروژه یوسف روحانی شش 
ماه است.سایرعوامل سریال »برنا« عبارتند از: نویسنده و 
کارگردان: عباس رنجبر/ تهیه کننده: پریوش کاشانی/ مدیر 
تصویر برداری: حسن سلطانی/ برنامه ریز: یوسف روحانی/ 
تولید: روزبه  امین رنجبر/ مدیر  اول کارگردان:  دستیار 
گیالنی/ طراح گریم: مسعود رئیس الساداتی/ صدابردار: 
امیر عباس علیرضایی/  طراح صحنه: سعید همدانی/ 
طراح لباس: مهناز خیرخواه/ منشی صحنه: مژگان طاهر 
پور / دستیاراول تصویربردار: محمد سقر/ دستیاران تصویر 
برداری:  امید راعی/ میالد محبی / دستیار برنامه ریز : 
محمد محمد نژاد/ دستیار دوم کارگردان: علی رضا الهی/ 
مباشر تهیه : پوریا جوادی/ مدیر تدارکات : نادر اتابکی/  
دستیاران تدارکات : محمد نیازی ، محمد شیری / مدیر 
صدابرداری: امیرعباس علیرضایی صدابردار: محمدزمان 

ثانی و.....

»ستایش۳«
حرفهاییبرایگفتندارد

الگوآفرینی،همنواختیفرصت
ها،تعالیمدیریت

بازیگرنقشاولسریال»برنا«
مشخصشد

انتشار مجموعه مقاالتی
 در مورد تاریخ ایران قدیم در آلمان

مجموعه مقاالتی در مورد تاریخ ایران قدیم در آلمان، در قالب کتابی 
در  قدیم  ایران  تاریخ  مورد  در  مقاالتی  »مجموعه  کتاب  یافت.  انتشار 
 ۱۷۲ در  آلمانی  زبان  به   ۲۰۱۷ سال  در  نولد  تئودور  توسط  آلمان« 
صفحه به چاپ رسیده است.کتاب حاضر یکی از آثار قدیمی مربوط به 
تاریخ دان و پژوهشگر آلمانی تئودور نولدکه است که چاپ مجدد یافته 
تاریخ  اثر شامل مقاالتی درباره  بازار عرضه شده است.این  و دوباره در 
ایران قدیم است. تئودور نولدکه صاحب آثار متعددی درباره تاریخ ایران 

بوده است.

فیلم کوتاه »وقت نهار« 3 جایزه از
 جشنواره بین المللی در برزیل دریافت کرد

برنده  المللی خود  بین  ترین موفقیت  تازه  نهار« در  فیلم کوتاه »وقت 
در  سکانس  بهترین  و  فیلم  عنوان  بهترین  فیلمنامه،  بهترین  جایزه 

جشنواره بین المللی فیلمنامه »فراپا« شد. 
بر  متمرکز  فستیوال  بزرگترین  عنوان  به  »فراپا«  المللی  بین  جشنواره 

فیلمنامه در آمریکای التین شهرت دارد. 
این جشنواره با تمرکز بر عناصر و جزئیات فیلمنامه در بخش فیلم کوتاه 
بهترین  سکانس،  بهترین  دیالوگ،  بهترین  بهترین شخصیت،  جوایز  با 
پایان بندی، بهترین عنوان فیلم و بهترین فیلمنامه از برگزیدگان تقدیر 
به عمل می آورد.امسال در پنجمین دوره این جشنواره، فیلم کوتاه »وقت 
کنندگی  تهیه  و  قاسمی  رضا  علی  کارگردانی  و  نویسندگی  به  نهار« 
علیرضا قاسمی و حلقه فیلم سازان بی کالم گلوب که پیشتر در بخش 
به  موفق  داشت،  حضور  کن  جشنواره  هفتادمین  کوتاه  فیلم  رقابتی 

دریافت ۳ جایزه در بخش فیلم کوتاه این جشنواره شد.

آن سوی آبها 

محمدعلی طالبی
 »روز دستفروش« را می سازد

محمد علی طالبی با حمایت مرکز گسترش 
سینمای مستند و تجربی، مستندی درباره 

زندگی یک دختر دستفروش می سازد. 
محمد علی طالبی طالبی ضمن اعالم این 
خبر گفت: فیلم »روز دستفروش« پیرامون 
از  یکی  در  که  است  دختری  زندگی 
میدان های شهر، گل های مصنوعی درست 
وسیله  به  دختر  این  می فروشد.  و  می کند 
این کار، زندگی خود و خانواده اش را تامین 
می کند.وی ادامه داد: حدود چهار ماه است 
قرارداد  و  شده ام  آشنا  سوژه  این  با  که 
ساخت آن را با مرکز گسترش امضا کردم. 
فیلمبرداری هم از دو هفته پیش آغاز شده 
آماده  آبان ماه  این مستند  قرارداد،  و طبق 

نمایش می شود.

خبر

»نرگس مست«
 با لوگوی متفاوت آماده اکران می شود 


