
آموزش های 
»پیش از ازدواج« موثر 

در پایداری خانواده

ظریف تاکید کرد: حمایت ایران از مبارزه با القاعده و بوکوحرام

وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد که ایران برای مبارزه با 
القاعده و بوکوحرام در کنار نیجریه است.

محمدجواد ظریف در دیدار با وزیر خارجه نیجریه، اظهار 
محدود  دوجانبه  روابط  حوزه  به  ما  همكاري هاي  کرد: 
مانند  بین المللي  سازماهاي  و  مجامع  در  و  نمي شود 
اوپک، همكاری های اسالمی، غیرمتعهدها و کشورهای 

صادرکننده گاز و .... همكاری داریم.
از بخش های  با یک هیات بزرگی تجاری  او گفت: من 
مختلف به نیجریه آمده ام و این نشان دهنده عالقمندی 
بخش های دولتی و خصوصی ما برای گسترش روابط و 

همكاری است.
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در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح شد؛

تاکید روحانی بر جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر
لزوم هماهنگی قوا و نهادهای مسوول در امر مبارزه با مواد مخدر

1۰

۲

3

۲

 پیام زمان ازموانع ورود ایران به رقابت جهانی 
گزارش می دهد؛

خالء سیاست گذاری های 
اجرایی در رهایی از 

اقتصاد غیر رقابتی

گروه اقتصاد - مریم بهنام راد:  الحاق ایران به سازمان تجارت 
اقتصاد کشور است  اتفاقات پیش روی  از مهمترین  جهانی یكی 
اتكا  و  صرف  گرایی  درون  از  اقتصاد  چرخش  در  تواند  می  که 
به درآمدهای ارزی نفتی به اقتصادی برون گرا و صادرات محور 
کمک شایان توجهی کند. مقررات   قرار است آزادی داد و ستد 

اقتصادی در جهان را در باالترین حد ممكن تضمین کند.
موضوعی  همچنان  جهان  نقاط  از  بسیاری  همچنین  و  ایران  در 
مورد مناقشه است، اینكه در فرآیند این حضور صنایع کشور اعم 
از تولید،توزیع و خدمات دو راه در پیش دارند، یا اینكه تولید و 
محصول خود را رقابت پذیر با انواع مشابه در دنیا کنند و یا در 
فرآیند گشوده شدن دروازه های کشور تن به ورشكستگی و حذف 

شدن از صحنه اقتصاد دهند. 
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والیتی:  

آمریکا در اجرای برجام 
عهد شکنی می کند

 ذوالفقاری: 

دشمن دنبال 
ایجاد ناامنی 
در ایران است

دو شرط جدید 
پرداخت تسهیالت

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینكه 
تزریق تسهیالت به عنوان سرمایه در 
گردش جزو اولویت امسال بانک ها است 
گفت: پرداخت تسهیالت در ۳ ماهه اول 

امسال ۴۴ درصد رشد کرد.
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راد:   بهنام  مریم   - اقتصاد  گروه 
الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی 
روی  پیش  اتفاقات  مهمترین  از  یكی 
در  تواند  می  که  است  کشور  اقتصاد 
چرخش اقتصاد از درون گرایی صرف 
به  نفتی  ارزی  درآمدهای  به  اتكا  و 
محور  صادرات  و  گرا  برون  اقتصادی 
مقررات    کند.  توجهی  شایان  کمک 
قرار است آزادی داد و ستد اقتصادی 
ممكن  حد  باالترین  در  را  جهان  در 

تضمین کند.
از  بسیاری  همچنین  و  ایران  در 
موضوعی  همچنان  جهان  نقاط 
فرآیند  در  اینكه  است،  مناقشه  مورد 
از  اعم  کشور  صنایع  حضور  این 
در  راه  دو  خدمات  و  تولید،توزیع 

را  خود  محصول  و  تولید  اینكه  یا  دارند،  پیش 
در  یا  و  کنند  دنیا  در  مشابه  انواع  با  پذیر  رقابت 
به  تن  کشور  های  دروازه  شدن  گشوده  فرآیند 
اقتصاد  صحنه  از  شدن  حذف  و  ورشكستگی 
برای  بسیاری  مخاطرات  حوزه  این  در  دهند. 
و  بانک  خودروسازی،  از  اعم  کشور  مهم  صنایع 

...که دارای بازارهایی انحصاری هستند، قابل پیش 
بینی است. کم نیستند کسانی که ادامه وضعیت 
تداوم  را  رقابتی  غیر  اقتصاد  عبارتی  به  و  کنونی 
وضعیت بیمارگونه اقتصاد می دانند و البته کسانی 
که معتقدند شرایط سیاسی و اقتصادی کشور در 
را  های سنگین  تحمیل شوک  اجازه  حال حاضر 
نمی دهد و حاال حاالها نباید به ورود به سازمات 

تجارت جهانی اندیشید.
 از این رو سازمان تجارت جهانی 
پس از اجرایی شدن برجام یكی 
از  جدی تر  که  موضوعاتی  از 
گذشته در فضای اقتصادی کشور 
به  ایران  پیوستن  شده  مطرح 
 )WTO( سازمان تجارت جهانی
با  همچنان  که  است؛  اتفاقی 
موانعی مواجه است اما با توجه به 
اقدامات مثبت ایران در سال های 
این  به  پیوستن  برای  اخیر 
فراهم  مطلوبی  شرایط  سازمان، 
شده است.محمود دودانگه مشاور 
با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
توجه به وضعیت نیاز کشور براي 
ورود به این سازمان معتقد است 
ایران به سازمان  :  موانعی که برای ملحق شدن 
جهانی تجارت وجود دارد را می توان به دو دسته 
که  است  موانعی  اول  دسته  کرد.  بندی  تقسیم 
برای  اقتصادی  مالحظات  و  مقررات  قوانین،  به 
پیوستن به سازمان تجارت جهانی مرتبط می شود. 
ادامه در صفحه 11

 پیام زمان ازموانع ورود ایران به رقابت جهانی گزارش می دهد؛

خالء سیاست گذاری های اجرایی در رهایی از اقتصاد غیر رقابتی  

تاکید جهانگیری بر ضرورت تداوم رشد صادرات غیرنفتی

 الریجانی: برخی تخلفات به 
دلیل ندانستن کامل قانون است

رئیس دیوان محاسبات:
با صدای بلند خالفکاران را معرفی می کنم

رییس  جمهور مبارزه همه جانبه با مواد مخدر را برای آرامش و پیشرفت جامعه الزم دانست و بر 
ارزیابی روش های گذشته در برخورد عملی و مؤثر با پدیده شوم اعتیاد تأکید کرد. حجت االسالم 
والمسلمین  حسن روحانی دیروز و در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به »لزوم هماهنگی 

قوا، دستگاه ها و نهادهای مسوول در امر مبارزه با مواد مخدر از مرحله پیشگیری و درمان تا صیانت 
اجتماعی«، تصریح کرد: توسعه همكاری های منطقه ای و بین المللی در عرصه های اطالعاتی و عملیاتی 

برای مقابله مؤثر با توزیع و ترانزیت مواد مخدر ضروری است.

۲

تودیع و معارفه رییس دیوان محاسبات کشور
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کالم  نور

حمایت دولت از جریان مقاومت

 وزیر دفاع با بیان اینکه دولت حمایت از جریان 
است،  داده  قرار  کار خود  دستور  در  را  مقاومت 
و  حمایت  بیشترین  گذشته  سال   ۳ در  گفت: 

پشتیبانی را از جریان مقاومت داشته ایم.
به گزارش مهر، سردار حسین دهقان در یادواره 
شهدای مدافع حرم استان همدان که به میزبانی 
در  اینکه  بیان  با  شد،  برگزار  نهاوند  شهرستان 
شرایط خفقان و ظلمت و سیاهی و تباهی گروهی 
از جوانان اقدام به تشکیل گروه مسلح زیرزمینی 
می کنند و با نظام ستمشاهی درگیر می شوند 
و پرده ظلمت نظام سیاه را می درند، گفت: این 
جوانان یک آینده درخشان را به جامعه و مردم 

خود نوید می دهند.
وی با بیان اینکه اینها دال بر تعهدی است که 
و  خود  سرنوشت  به  نسبت  جامعه  و  ملت  این 
دیگران دارند، گفت: در صحنه بودن، آگاه بودن، 
اقدام و عمل انقالبی یا عمل صالح انجام دادن، 
ایمان مستمر و قلبی است که در درون و نهاد یک 
جامعه وجود دارد و مظاهر خود را در ابعاد مختلف 

به نمایش می گذارد.
دوران  در  نهاوند  مردم  داد:  ادامه  دهقان  سردار 
مبارزه و در دوران انقالب با حضور در صحنه و 
با اهدای جوانان برومند خود و با پذیرش بیش از 
۸۵۰ شهید در این خطه مبارک، نقش تاریخی در 

دفاع و تثبیت نظام اسالمی ایفا کرده است.
حمالت  پذیرای  شهر  این  گفت:  دفاع  وزیر 
ناجوانمرادنه رژیم بعثی از طریق کاربرد بمب و 
موشک علیه مردم و همه دستگاه های عملیاتی 
حضورشان  جامعه  و  ملت  این  و  است  بوده 
حامیان  به عنوان  و  کننده  تحکیم  جبهه ها  در 
رزمندگان در جبهه ها زبانزد بوده به گونه ای که 
خشم و کینه دشمن را علیه خود برانگیخته و آنها 
به صورت نامردانه این ملت را مورد هجمه قرار 
دادند اما این ملت با صبر و مقاومت و استقامت 

اقدام دشمن را ناکام گذاشت.
سردار دهقان بیان کرد: گرچه مجموعه رزمندگان 
از  نهاوند  خاص  طور  به  و  عام  طور  به  همدان 
اولین روزهای فعالیت جریان های ضد انقالبی و 
کمونیست ها و بعد هم بحث جنگ در جنوب 
تمام  در  و  داشتند  فعال  حضور  کشور  غرب  و 
عملیات های آفندی در دفاع مقدس نقش بارز آنها 
در همه دفاع ها قابل ردیابی است اما با تشکیل 
لشکر و تیپ انصار الحسین تحت فرماندهی شهید 
بزرگوار سردار همدانی که نگین شهدای مدافع حرم 
هستند، این لشکر در طول دفاع مقدس در تمامی 
عملیات ها به عنوان یک واحد خط شکن و تاثیر 

گذار حضور داشت.
وی گفت: این توفیقات برآمده از اراده و عزم جمعی 
این مردم در دفاع از حریم اسالم و حریم والیت 
و مقابله و مواجهه با ظلم بزرگ، تجاوز نامیمون و 
وحشیگری غیر انسانی اهریمنی است که صدام به 

پشتیبانی آمریکایی ها بر ملت تحمیل کرد.

تالش عربستان برای هسته ای شدن

بعد از امضاء توافق هسته ای ایران با گروه ۱+۵ در 
جوالی ۲۰۱۵ محققان در مورد ابعاد منطقه ای 
این توافق هشدار دادند که تالشهای منفی ریاض 

و تل آویو یکی از این موارد است.
به گزارش مهر، سایت تحلیلی »نشنال اینترست« 
در تحلیلی به بررسی تالشهای عربستان و رژیم 
برجام  کشاندن  شکست  به  برای  صهیونیستی 

پرداخته است که در ادامه از نظر می گذرد.
آنها در مورد واکنش های رژیم صهیونیستی و 
و  بوده  نگران  کشورها  سایر  از  بیشتر  عربستان 
مدعی شدند که این توافق می تواند باعث ایجاد 

مسابقه هسته ای در منطقه خاورمیانه شود.
دو کشور عربستان و اسرائیل گرچه این توافق را 
مورد پذیرش قرار داده اما هر دو کشور تصریح 
کرده اند حق ارزیابی مجدد تصمیمشان را داشته 
تا در صورت امکان بتوانند باعث شکست توافق 
به  بنابراین  با گروه ۱+۵ شوند.  ایران  ای  هسته 
زعم آنها رفتارها و اقدامات بعدی ایران در عرصه 

بین المللی بسیار مهم و حیاتی است.
که  است  خاورمیانه  در  کشوری  تنها  اسرائیل   
دارای سالح هسته ای است که توان بازدارندگی 
به آن داده است. همانطور که  بن گورین شرح 
داده است زرادخانه های هسته ای اسرائیل تاکنون 
به عنوان بازدارنده بسیار قوی در مقابل تهدیدات 
جهان عرب عمل نموده است . بنابراین اسرائیل 
جهت حفظ قدرت بازدارندگی خود در منطقه باید 
انحصار هسته ای خود را حفظ نماید. بر اساس این 
فرضیه  بود که اسرائیل در سال ۱۹۸۱ به راکتور 
راکتور  به  هسته ای در عراق و در سال ۲۰۰۷ 

هسته ای در سوریه حمله کرد.
و باز بر اساس این فرضیه با انتشار اخبار پیاپی 
ایران در دهه ۱۹۹۰،  از فعالیتهای هسته ای در 
اسرائیل کمپین ضد برنامه هسته ای ایران تشکیل 
داده و با همکاری آمریکا و دستگاههای اطالعاتی 
و استفاده از ابزارهای متنوع سعی در شناسایی 
زیرساخت های هسته ای ایران نمود. در جبهه 
دیپلماتیک نیز مصرانه خواستار اعمال تحریم علیه 
ایران بود. اما این اقدامات تا سال ۲۰۰۹ بدون اثر 

بوده و برنامه هسته ای ایران پیشرفت کرد.
اوباما  دفاع  وزیر  و  لیکود  سال ۲۰۰۹ حزب  در 
جهت حمله به تاسیسات هسته ای ایران برنامه 
ریزی کردند که این تالش ها بدون ثمر بوده و 

مورد موافقت قرار نگرفت.

خبر

دو شرط جدید پرداخت تسهیالت

به عنوان  تزریق تسهیالت  اینکه  بیان  با  بانک مرکزی  رئیس کل 
سرمایه در گردش جزو اولویت امسال بانک ها است گفت: پرداخت 

تسهیالت در ۳ ماهه اول امسال ۴۴ درصد رشد کرد.
بانکی،  اینکه عزم نظام  بر  تاکید  با  ا... سیف  به گزارش مهر، ولی 
مشکالت  وجود  با  گفت:  است  اشتغال  افزایش  و  تولید  به  کمک 
در سال جاری و تنگنای اعتباری موجود، عزم جدی نظام بانکی، 
استفاده از تمام ظرفیت های موجود برای کمک به تولید، صنعت 

و اشتغال است.
رئیس کل بانک مرکزی در دو جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع 
تولید و شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی استان آذربایجان 
برای  تومان  میلیارد  هزار  اختصاص ۱۶  موضوع  به  اشاره  با  غربی 
۷۵۰۰ بنگاه تولیدی کوچک و متوسط گفت: آمار تسهیالت سال 
گذشته به میزان ۴۱۷ هزار میلیارد است که اگر ۵۰ درصد آن را 
غیرتمدیدی در نظر بگیریم مبلغی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
می شود و شبکه بانکی تنها با اعطای زیر ۱۰ درصد از این مبلغ 
می تواند تسهیالت ۱۶ هزار میلیارد تومانی را برای این بنگاه ها 
در نظر گیرد؛ بنابراین محدودیتی برای نظام بانکی در اعطای این 
تسهیالت وجود ندارد و بانک مرکزی با بخشنامه ای، بانک ها را 

برای انجام این کار مکلف کرده است.
رئیس شورای پول و اعتبار برگزاری جلسات مشترک کارگروه تسهیل 
و رفع موانع تولید را زمینه ای برای ایجاد تفاهم بین شبکه بانکی 
بنگاه های  و  بانکی  نظام  اظهارداشت:  و  دانست  استانی  و مسئوالن 
درک  و  تفاهم  به  باید  و  دارند  را  خود  مشکالت  هرکدام  تولیدی 
مشترک درخصوص مشکالت یکدیگر برسند؛ بنابراین کارگروه های 
تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها ایجاد شده تا بتوانند زمینه 

تفاهم را ایجاد و به شناسایی مسائل پیش رو کمک کنند.
سیف در این جلسه بر سرعت عمل نظام بانکی تاکید کرد و گفت: 
اعطای  درخصوص  مناسبی  و  مشخص  فرآیند  باید  بانکی  نظام 
کند.  تعریف  متوسط  و  کوچک  تولیدی  های  بنگاه  به  تسهیالت 
مطالبات  برگشتی،  موارد چک  این خصوص  در  نیز  مرکزی  بانک 
غیرجاری، عدم رعایت نسبت مالکانه و عدم وجود منابع در استان 

را مستثنی کرده است.
وی افزود: شرط اعطای تسهیالت به بنگاه های کوچک و متوسط 
تولید  به حرکت خط  گردش  در  سرمایه  تسهیالت  که  است  این 
و استمرار آن منجر شود. حرکت نیز زمانی صورت می گیرد که 
محصول تولیدی، بازار مناسب داشته باشد و بنگاه تولیدی بتواند 

خلق ارزش کند.
سیف اثربخشی در افزایش تولید و اشتغال را شرط الزم برای اعطای 
بانکی  تسهیالت دانست و گفت: ظرفیت منابع و تسهیالت شبکه 
محدود است و باید دقت شود این منابع به بخش هایی اختصاص 
یابد که بیشترین اثربخشی را بر افزایش تولید و ایجاد اشتغال دارند.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم حرکت حساب شده تر نظام 
بانکی در سال جاری خاطرنشان کرد: سال جاری، بنا به تاکید مقام 
معظم رهبری سال اقدام و عمل است و ما باید در عملکرد پایان سال، 

شاهد رونق بنگاه های کوچک و متوسط در کشور باشیم.
وی با اشاره به رشد ۴۴ درصدی تسهیالت پرداختی طی سه ماهه 
اول سال نسبت به دوره مشابه سال قبل تصریح کرد: اولویت اول 
امسال تزریق تسهیالت به عنوان سرمایه در گردش برای واحدهای 

تولیدی است که مشکل نقدینگی دارند.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر نظارت دقیق بر نحوه اعطای 
تسهیالت در بانک ها گفت: بانک ها باید اطمینان حاصل کنند که 
بنگاه های گیرنده تسهیالت به مرحله تولید رسیده باشند و زمینه 
بروز سوء استفاده گرفته شود. سیف از مسئوالن استانی خواست 
موانع موجود را به بانک مرکزی اعالم کنند تا در جلسات آینده با 

مدیران عامل بانک ها، این موانع بحث و بررسی شود.

حذف سقف حقوق در ارائه 
کارت های اعتباری خرید کاال

کارت  دریافت  برای  حقوق  سقف  حذف  از  صنعت  وزیر  قائم مقام 
خرید کاالهای ایرانی خبرداد و گفت: سقف اعتباری کارت ها هم از 

۶ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت.
میلیون   ۱.۵ سقف  حذف  از  خسروتاج  مجتبی  مهر،  گزارش  به 
تومانی حقوق برای دریافت کارت های اعتباری خرید کاالی ایرانی 
خبر داد و گفت: سقف اعتباری این کارت ها از ۶ میلیون تومان تا 

۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این کارت ها در این مرحله 
این  بر  یابد که  فقط به گروه های خاص تعیین شده اختصاص می 
اساس، ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این کارت ها درنظر 
گرفته شده است و در صورت ایجاد نشدن فشار مالی برای بانک ها، 

گروه های بیشتری در مراحل بعدی از آن برخوردار می شوند.

پلیس آلمان: انفجار بایرن انتحاری بوده است

پلیس آلمان می گوید انفجار شهر آنسباخ که به کشته شدن فرد 
مهاجم انجامیده یک عملیات انتحاری بوده اما هنوز انگیزه مهاجم 

مشخص نیست.
به گزارش ایسنا، به نقل از یورو نیوز، در جریان انفجاری در شهر 
آنسباخ در ایالت باواریا ) بایرن( عامل این انفجار جان باخت و ۱۱ 
از  نفر  سه  حال  شهر  این  مقامات  شده اند.  مجروح  نیز  دیگر  نفر 

مجروحان را وخیم گزارش می کنند.
که  بوده  سوری  پناهجوی  یک  کننده  انتحار  فرد  می گوید  پلیس 
درخواست  برای  و  داشته  اقامت  کشور  این  در  پیش  سال  دو  از 

پناهندگی خود پاسخ منفی دریافت کرده است.
یوآخیم هرمان، وزیر داخلی ایالت باواریا در یک کنفرانس خبری 
دربارۀ این حادثه گفت: هنوز نمی دانیم آیا عامل این انفجار قصد 
بوده  نیز  دیگری  افراد  دنبال کشتن  به  اینکه  یا  داشته  خودکشی 
است. از تمام امکانات برای روشن شدن انگیزۀ این فرد برای صورت 

دادن این انفجار استفاده خواهیم کرد.
به گفتۀ وزیر داخلی باواریا، عامل این انفجار که یک مرد ۲۷ ساله 

بوده، پیش از این نیز دوبار دست به خودکشی زده بود.
قصد  ابتدا  در  انفجار  این  عامل  می گویند،  آنسباخ  شهر  مقامات 
محل  نزدیکی  در  که  بشود  موسیقی  فستیوال  محل  وارد  داشته 
انفجار در جریان بود اما به دلیل نداشتن بلیط به وی اجازۀ ورود 
نداده اند. پلیس در پی این انفجار بیش از ۲۰۰۰ شرکت کننده در 

این فستیوال را از محل تخلیه کرده است.
یکی از شاهدان این انفجار می گوید: در ابتدا همه از انفجار ناشی 
اما ناگهان همه شروع به دویدن کردند و  از گاز سخن می گفتند 

می گفتند که یک نفر خود را منفجر کرده است.
این  به شهروندان  اخیر صحنۀ حمالت فردی  آلمان طی روزهای 
کشور بوده که از آن جمله می توان به تیراندازی یک جوان ایرانی – 
برجای  کشته   ۹ که  کرد  اشاره  مونیخ  شهر  در  مردم  به  آلمانی 
گذاشت. روز یکشنبه نیز یک پناهجوی سوری در شهر روتلینگن با 
قمه یک زن را کشت و سه نفر دیگر را مجروح کرد. مقامات آلمان 

می گویند این حمالت ماهیت تروریستی نداشته است.

خبر

مواد  با  جانبه  همه  مبارزه  جمهور  رییس  
جامعه  پیشرفت  و  آرامش  برای  را  مخدر 
الزم دانست و بر ارزیابی روش های گذشته 
شوم  پدیده  با  مؤثر  و  عملی  برخورد  در 

اعتیاد تأکید کرد.
حجت االسـالم والمسلمین  حسـن روحانی 
دیـروز و در جلسـه سـتاد مبـارزه بـا مـواد 
مخـدر، با اشـاره بـه »لـزوم هماهنگـی قوا، 
امـر  در  مسـوول  نهادهـای  و  دسـتگاه ها 
مبـارزه بـا مواد مخـدر از مرحله پیشـگیری 
و درمـان تـا صیانـت اجتماعـی«، تصریـح 
و  منطقـه ای  همکاری هـای  توسـعه  کـرد: 
و  اطالعاتـی  عرصه هـای  در  بین المللـی 
عملیاتـی بـرای مقابلـه مؤثـر بـا توزیـع و 

ترانزیـت مـواد مخـدر ضـروری اسـت.
رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر، بهره گیری 
کنترل  به  ویژه  توجه  جهانی،  تجربیات  از 
مواد  تولید  با  مبارزه  و  سازها  پیش  ورود 
فنی  تجهیز  شیمیایی،  و  صنعتی  مخدر 
توزیع کنندگان و  با  قاطع  گمرکات، مقابله 
خرده فروشان به ویژه در مدارس، دانشگاه ها 
و اماکن عمومی، و همچنین جمع آوری و 
ساماندهی متجاهرین را در فرآیند مبارزه با 
آن  عمومی  مظاهر  و  اجتماعی  آسیب های 

دارای اولویت دانست.

 روحانی نقش دستگاه های تبلیغی، رسانه ها 
و به ویژه صدا و سیما را در همه مراحل، 
از جمله پیشگیری و آموزش عمومی مهم 
محیط  پاکسازی  افزود:  و  کرد  ارزیابی 
کاهش  برای  اعتیاد  مظاهر  از  اجتماعی 
نگرانی جامعه و خانواده ها مسئولیتی ملی 

و همگانی است.
و  کشور  وزیر  فضلی  رحمانی  عبدالرضا   
با مواد مخدر نیز در  دبیرکل ستاد مبارزه 
این جلسه گزارشی از عملکرد ستاد مبارزه 
با مواد مخدر  ودستگاه های تابعه در سال 

حوزه  در   ۹۵ سال  اول  ماهه  سه  و   ۹۴
پیشگیری و درمان ارائه کرد.

بر اساس این گزارش در سال ۹۴ بیش از  
مخدر  مواد  به  معتادان  از  نفر  هزار   ۷۰۰
در ۷۵۰۰ مرکز مورد درمان قرار گرفته و 
۲۲ هزار نفر هم با مراجعه به مراکز درمان 

خیابانی )ماده ۱۶( درمان شدند.
توانمند  طرح  نشست  این  در  همچنین 
اعتیاد در وزارت  از  اولیه  سازی پیشگیری 
آموزش و پرورش )در اجرای بند ۴ سیاست 
مورد  مخدر(  مواد  با  مبارزه  کلی  های 

تصویب قرار گرفت.
پرورش  و  آموزش  وزارت  اساس  این  بر 
سیمای  و  صدا  همکاری  با  شد  موظف 
مربوط  اقدامات  ایران،  اسالمی  جمهوری 
به  استان   ۱۱ مدارس  در  را  پیشگیری  به 

صورت عمومی اجرایی کند.
همچنیـن در ایـن جلسـه مقرر شـد اعتبار 
مـورد نیاز برای تقویت و اسـتحکام بیشـتر 
مسـتحدثات مـرزی و یگان هـای عملیاتی 
نیـروی انتظامـی بـه منظـور افزایـش توان 
مقابلـه با قاچاقچیـان مواد مخـدر تامین و 

ظـرف مدت ۲ سـال اجرایی شـود.
در حوزه افزایش توانمندی ها نیز وزارتخانه 
های کار، تعاون و رفاه اجتماعی و  بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی موظف شدند در 
مراکز  توسعه  و  اندازی  راه  ایجاد،  راستای 
معتادان  درمان  نگهداری،  آسیب،  کاهش 
اقدامات الزم را انجام داده و خدمات مورد 

نیاز را به این قشر ارائه کنند.
همچنیـن در ایـن جلسـه مقـرر شـد کـه 
اولویـت  عنـوان  بـه  پیشـگیری  موضـوع 
بلوچسـتان،  و  سیسـتان  اسـتان    ۴ در 
غربـی  آذربایجـان  و  هرمـزگان  کرمـان، 
مـورد تمرکز بیشـتر سـتاد مبـارزه با مواد 

مخـدر قـرار گیـرد.

در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح شد؛

تاکید روحانی بر جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر

مجمع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رئیس 
تشخیص مصلحت نظام، هر گونه اقدام عملی 
بدعهدی های طرف ۱+۵ در مساله  مقابل 
برجام را منوط به مشورت هایی دانست که در 
هیات نظارت بر اجرای برجام انجام می شود 
با بدعهدی که بخصوص  و گفت: متناسب 

آمریکایی ها می کنند دست ما بسته نیست.
علی اکبر والیتی این مطلب را ظهر دوشنبه در 
پایان دیدار خود با ناصرخان جنجوعه مشاور 
امنیت ملی نخست وزیر پاکستان در جمع 
خبرنگاران و در پاسخ به این سوال که شما 
به عنوان عضو هیات نظارت بر اجرای برجام با 
توجه به این که طرف مقابل در اجرای برجام 
عهد شکنی می کند آیا این هیات نمی خواهد 
یک اقدام عملی در این ارتباط داشته باشد؟ 

والیتی گفت: مالحظه کرده ایم که بعضی 
فریبکاری  از  ها  روس  مثل  هیات  اعضای 
آمریکایی ها گاهی سخن گفته اند و این ها 
)آمریکایی ها( طوری کار را جلوه داده اند که 
بعضی دیگر از اعضا را فریب داده اند مبنی بر 
این که ایرانی ها به سمتی می روند که آن 
سمت، خالف کارهای مربوط به استفاده صلح 
آمیز در امر هسته ای است و بعد معلوم شد 

که این فریبکاری بوده و دروغ است.

وی ادامه داد: به هر حال این که بعضی از 
که  اند  رسیده  نتیجه  این  به  اعضای ۵+۱ 
آمریکایی ها فریبکاری کرده اند، این خودش 
پیشرفت است و باید در روشن کردن وضعیت 
با  رابطه  در  المللی  بین  صحنه  در  موجود 
فریبکاری های آمریکایی ها در قضیه هسته 
ای تالش کنیم و دیگر اعضای۱+۵ را از دیگر 
کارهایی که آمریکایی ها می کنند آگاه و 
آنها را وادار کنیم به وظایفشان عمل کنند و 
همانطور که گفته ام دست ما در عمل متقابل 

باز است.
امنیت  مشاور  با  خود  دیدار  همچنین  وی 
ملی نخست وزیر پاکستان را مثبت و سازنده 
دانست و افزود: رابطه ایران و پاکستان رابطه 
و دو کشور  است  استراتژیک  و  بسیار مهم 

مشترکات زیادی دارند.
والیتی ادامه داد: این مشترکات متعدد و مهم 
ظرفیت های زیادی را ایجاد کرده و به دو 
کشور اجازه می دهد آینده روابط بین ایران 
و پاکستان را به شکل مناسب و ارزشمندی 
بسازد و همچنین زمینه همکاری های منطقه 

ای را فراهم کند.
وی ادامه داد: بنابراین می بینیم که دو کشور 
هم در همکاری های اکو ، دی ۸ و شانگهای 
افغانستان  برقراری صلح در  برای  در تالش 
و در کنفرانس اسالمی یا سازمان همکاری 
های کشورهای اسالمی و در غیر متعهدها 
با یکدیگر همکاری دارند و ظرفیت مبادالت 

تجاری و اقتصادی باالیی دارند.
میزان  مورد  در  البته  کرد:  اضافه  والیتی 
ایم  اقتصادی فراز و نشیب داشته  مبادالت 
که علت آن، بیشتر به فعالیت های دو طرف 
برمی گردد تا کاهش و افزایش ظرفیت ها. 
لذا مصلحت دو کشور اقتضا می کند که با 
تالش های بیشتر حجم روابط را افزایش دهند.

این  بیان  با  اسالمی  رییس مجلس شورای 
که دیوان محاسبات باید رسیدگی به تفریغ 
بودجه را به روز انجام دهد، گفت: ایجاد برخی 

تخلفات به دلیل ندانستن کامل قانون است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا،علی الریجانی 
روز دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه رییس 
قدیم و جدید دیوان محاسبات افزود: ممکن 
است در فراز و فرودهای دیوان محاسبات در 
دوره های مختلف اشکاالتی وجود داشته باشد 
که باید تالش کنیم تا سیر تکاملی را شاهد 

باشیم.
آنجا  تا  که  است  این  مهم  نکته  افزود:  وی 
که ممکن است در رسیدگی به حساب ها 
به روز شویم. اگر تفریغ بودجه در گذشته با 
سه یا چهار سال بعد به مجلس تقدیم می 
شد خیلی فایده نداشت، درست است که به 

تخلفات رسیدگی می شد. 
رییس مجلس تصریح کرد: وقوف ما به حساب 
ها باید به روز شود. تخلفات صاحب منصب 
هایی که از قبل در پست خود بوده و بعد 
از این مسئولیت از طریق دیوان محاسبات به 
مجلس اطالع رسانی شده است، حساسیت 
خاصی را ایجاد نمی کند، چرا که الزم است 
اطالع رسانی در زمانی انجام شود که صاحب 
منصب در پست خود باقی است و مجلس 
بتواند به دلیل تخلف وی را استیضاح کند و 

یا تذکر دهد.
مسئولیت  که  زمانی  شد:  یادآور  الریجانی 
این  در  دیگر  و  شد  تمام  منصب  صاحب 
مسئولیت نباشد تخلفات وی باید به دستگاه 
آن  پرونده  به  و  شده  داده  ارجاع  قضایی 

رسیدگی شود. 
وی با بیان این که باید در برخورد با متخلفین 
سرعت را اولویت کار قرار داد، اظهار داشت: هر 
چه سرعت در کار بیشتر باشد، کیفیت بهتر 

می شود. گزارش تفریغ بودجه یکی از موارد 
خوبی است که به سرعت انجام شد و خیلی 

به درد مجلس خورد. 
رییس مجلس با بیان این که باید در دیوان 
محاسبات سیستم برخط به روز و عملیاتی 
شود، ادامه داد: در چهار سال پیش هم تذکر 
داده شد که دیوان محاسبات سیستم بر خط 
را در تمام بخش ها به وجود آورد تا اطالعات 
به موقع جمع آوری شود که سخت افزارهای 
آن تهیه شده است.  الریجانی یادآور شد که 
به آقای عادل آذر این موضوع را تاکید کردم و 
این باید جزو اولویت های کار دیوان محاسبات 
باشد که سیستم بر خط را عملیاتی کند تا 
مسلط بر حساب ها باشد، توقع دارم دوستان 

این کار را پیگیر باشند. 
رییس مجلس دهم تاکید کرد: سیاست دیوان 
نه  باشد،  از جرم  باید پیشگیری  محاسبات 
اینکه دنبال مجرم بگردد، سیاستش باید این 
باشد که تخلف صورت نگیرد. ما به تجربه در 
این هشت سال مالحظه کردیم اکثر تخلفاتی 
که در کشور انجام می شود به دلیل ندانستن 
نظام  در  است  عیب  این  البته  است،  قانون 
کسی که مدیر می شود باید آموزش برای 

قوانین مربوطه ببیند. 

الریجانی: برخی تخلفات به دلیل ندانستن
 کامل قانون است

جلسـه سـتاد فرماندهـی اقتصـاد مقاومتـی 
دیـروز به ریاسـت معاون اول رییـس جمهور 

شـد. برگزار 
اشاره  با  جلسه  این  در  جهانگیری  اسحاق 
توسعه صادرات  برای  به هدف گذاری دولت 
ریزی  برنامه  لزوم  بر   ،۹۵ سال  در  غیرنفتی 
برای تداوم رشد صادرات غیرنفتی تاکید کرد 
جمهوری  گمرک  گزارش  براساس  گفت:  و 
در  غیرنفتی  صادرات  میزان  ایران،  اسالمی 
افزایش  با  جاری  سال  نخست  ماهه  چهار 
از  بیش  وزنی  نظر  از  که  بوده  همراه  خوبی 
۴۱ میلیون تن و معادل ۳۶ درصد و از نظر 
ارزشی بیش از ۱۶ میلیارد دالر یعنی معادل 

۲۱ درصد افزایش داشته است. 
صادرات  تجاری  مازاد  همچنین  افزود:  وی 
غیرنفتی کشور نسبت به واردات در چهار ماهه 
نخست سال جاری حدود ۴ میلیارد دالر بوده 
که این به معنای پیشی گرفتن میزان صادرات 

کشور نسبت به واردات در این مدت است. 
به جلسه  اشاره  با  جهانگیری همچنین  دکتر 
ای که اخیراً با مدیران عامل بانکها برای رونق 
بخشیدن به فعالیت واحدهای تولیدی کوچک و 
متوسط برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه 
گزارش ها حاکی از آن بود که وضعیت صنعت 
در کشور رو به بهبود است و شرایط الزم برای 
تولید کشور در حال فراهم شدن  احیا بخش 

است.
معاون اول رییس جمهور با یادآوری گزارشات 
کرد:  خاطرنشان  مذکور  جلسه  در  شده  ارائه 
کردند،  اعالم  عامل  بانکهای  آنچه  براساس 
میزان تسهیالت اعطایی به واحدهای تولیدی 
در سه ماهه نخست سال ۹۵ نسبت به زمان 
داشته  رشد  درصد   ۴۴ گذشته  سال  مشابه 

در بخش  در بخش کشاورزی ۷۰ درصد،  که 
صنعت ۳۹ درصد و در بخش خدمات ۵۰ درصد 

افزایش داشته است.
بانک  از سوی  ارائه شده  افزود: تسهیالت  وی 
مسکن نیز نشان می دهد که رشد خوبی در 
بخش مسکن آغاز شده و تحرک مناسبی در 

این بخش در حال وقوع است.
به  اشاره  با  جلسه  این  ادامه  در  جهانگیری 
طرح  از  شهرسازی  و  راه  وزارت  گزارش 
پیشنهادی برای تولید انبوه مسکن دربافت های 
فرسوده شهری، اظهار داشت: جلسات متعددی 
در سال جاری برای رونق بخش مسکن برگزار 
شده و با مصوبات خوبی نیز همراه بوده است 
که از آن جمله می توان به مصوبه بهسازی و 
بازسازی ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در 

سال اشاره کرد.
معاون اول رییس جمهور همچنین ساماندهی 
بافت های فرسوده را از دیگر برنامه های دولت 

برشمرد و گفت: یکی از اهداف ساماندهی بافت 
های فرسوده و ناپایدار شهری، کاهش آسیب 
های اجتماعی است زیرا مناطق ناکارآمد شهری 
و بافت های فرسوده می توانند به تهدیدی برای 

جامعه تبدیل شوند.
وی برنامه تهیه شده برای ساماندهی بافت های 
فرسوده شهری توسط وزارت راه و شهرسازی را 
برنامه ای خوب و مناسب ارزیابی کرد و گفت: 
وزارت راه و شهرسازی وضعیت محالت دارای 
را  استان های مختلف  بافت های فرسوده در 
مورد مطالعه قرار داده است و برای تولید انبوه 
مسکن در این مناطق برنامه ریزی کرده است 
که البته باید حتماً موضوع تامین  و بهسازی 
نیازهای زیربنایی و زیرساختی در این محالت 

نیز مدنظر باشد.
از وزارت راه و شهرسازی خواست  جهانگیری 
ضمن آنکه از توانمندی بخش خصوصی برای 
اجرای این طرح استفاده می کند، نظارت کافی 

را بر عملکرد این مجموعه ها اعمال کند تا روند 
اجرای طرح به خوبی انجام شود و امکان سوء 

استفاده وجود نداشته باشد.
در این جلسه وزیر راه و شهرسازی گزارشی از 
طرح پیشنهادی این وزارتخانه برای تولید انبوه 
مسکن در بافت های ناپایدار و فرسوده شهری 
ارائه کرد و گفت: بافت های فرسوده و ناکارآمد 
شهری ۳۰ درصد مناطق و حدود ۲۷۰۰ محله 
شهری در ۴۹۵ شهر کشور را تشکیل می دهد و 
حدود ۱۹ میلیون نفر در این مناطق در وضعیت 

بد مسکنی به سر می برند.
شهرسازی  و  راه  وزارت  ریزی  برنامه  آخوندی 
را  بافت های فرسوده شهری  برای ساماندهی 
کرد  توصیف  مسکن  به  واقعی  نیاز  بر  مبتنی 
و گفت: در این طرح تالش کرده ایم برخالف 
با  لوکس  های  مسکن  که  گذشته  سالهای 
انداز و سوداگری در کشور  اهدافی نظیر پس 
احداث شد، به نیاز واقعی مصرف کنندگان در 

بخش مسکن توجه شود.
وی افزود: متاسفانه در استان تهران واحدهای 
مسکونی بال استفاده زیادی وجود دارد که این 
نشان می دهد روش تولید مسکن غلط بوده و 
سیستم سوداگرانه در بخش مسکن حاکم بوده 
و بخش عمده ای از خانه ها به دلیل قیمت های 
باال خالی مانده اند که متاسفانه این استراتژی 
تهران  از طریق شهرداری در شمال  همچنان 

ادامه دارد.
وزیر راه و شهرسازی یکی از ایرادات طرح مسکن 
مهر را مداخله زیاد دولت در احداث واحدهای 
مسکونی عنوان کرد و گفت: در برنامه وزارت 
راه و شهرسازی، مدیریت پس انداز مدنظر قرار 
گرفته تا نیازمندان واقعی بتوانند قدرت خرید 

مسکن پیدا کنند.

تاکید جهانگیری بر ضرورت تداوم رشد صادرات غیرنفتی

والیتی:  

آمریکا در اجرای برجام عهد شکنی می کند
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ظریف تاکید کرد: حمایت ایران از مبارزه 
با القاعده و بوکوحرام

القاعده و  با  ایران برای مبارزه  وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد که 
بوکوحرام در کنار نیجریه است.

به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف در دیدار با وزیر خارجه نیجریه، 
اظهار کرد: همكاري هاي ما به حوزه روابط دوجانبه محدود نمي شود 
و در مجامع و سازماهاي بین المللي مانند اوپک، همكاری های اسالمی، 

غیرمتعهدها و کشورهای صادرکننده گاز و .... همكاری داریم.
او گفت: من با یک هیات بزرگی تجاری از بخش های مختلف به نیجریه 
آمده ام و این نشان دهنده عالقمندی بخش های دولتی و خصوصی ما 

برای گسترش روابط و همكاری است.
ظریف با بیان این که با نیجریه روابط دیرینه دوجانبه داریم، گفت: روابط 
فرهنگی مردمی میان دو کشور در سطح خوبی قرار دارد. دانشجویان 

زیادی از نیجریه مهمان ما و در حال تحصیل در ایران هستند.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: ما در کنار شما برای مبارزه با 

القاعده و بوکوحرام هستیم.

توانمندی هوانیروز در انجام همه ماموریت ها 

زمینی  نیروی  هواپیمایی  امروز  گفت:  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 
ارتش)هوانیروز( در مسیر درست گام برمی دارد و تاکنون هیچ مأموریتی 

به این یگان واگذار نشده که در انجام آن ناتوان باشد.
به گزارش ایسنا، امیرسرتیپ احمدرضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی 
ارتش در آیین رونمایی از شبیه ساز متحرک بالگرد تاکتیكی 209، یكی 
از مأموریت های اصلی نیروهای مسلح را حفظ آمادگی های دفاعی و 
نظامی دانست و خاطر نشان کرد: نخستین برکت این آمادگی این است 

که سطح اعتماد به نفس نیروها باال می رود.
وی دومین برکت آمادگی نظامی را ایجاد امنیت برای مردم عنوان کرد 
بازدارندگی  نیروهای مسلح،  از دیگر مزایای آمادگی نظامی  و گفت: 
دشمنان است به نحوی که وقتی دشمن مشاهده می کند ما آماده ایم، 
شمشیرهایش را غالف می کند. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری 
روبرو  نیابتی  های  تهدید جنگ  با  امروز  ما  داد:  ادامه  ایران  اسالمی 
هستیم؛ از این رو تمام تهدیدها را رصد می کنیم و خود را برای هرگونه 

تهدید در زمینه جنگ های نیابتی آماده کرده ایم.
پوردستان در پایان به رونمایی از شبیه ساز متحرک بالگرد تاکتیكی 
209 توسط ارتش کشورمان اشاره و با بیان اینكه جمهوری اسالمی 
ایران جزو پنج کشور سازنده اینگونه شبیه سازها است، تاکید کرد: 
امروزه قطعات بسیاری در زمینه بالگرد توسط متخصصان داخلی ساخته 
می شود و یكی از جلوه های شعار اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، همین 

شبیه سازهاست.

ترکیه، واشنگتن را به بازنگری در روابط تهدید کرد

وزیر خارجه ترکیه اعالم کرد: در صورت عدم استرداد فتح ا... گولن، 
روابط آنكارا و واشنگتن مورد بازنگری قرار می گیرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبكه اسكای نیوز عربی، مولود چاووش 
اوغلو، وزیر خارجه ترکیه که بنا بر اعالم منابع خبری قرار است 
به  متهم  ترکیه ای  روحانی  گولن،  فتح ا...  استرداد  پیگیری  برای 
دست داشتن در کودتای ترکیه به آمریكا برود، گفت: در صورتی 
که واشنگتن از تحویل دادن گولن خودداری کند طبعا در روابط دو 
طرف تاثیر خواهد گذاشت و این روابط مورد بازنگری قرار می گیرد.

وزیر خارجه ترکیه همچنین تاکید کرد که آنكارا »سفرای خارجی 
که با کودتا مرتبط بوده اند« را از کشور اخراج می کند. وی اما به 
کشورهایی که مدعی است سفرای آنها با کودتا در ارتباط بوده اند 

اشاره ای نكرد.
پیشتر وزیر امور خارجه ترکیه در صفحه توئیتر خود نوشته بود: ما 
در حال برنامه ریزی برای سفر یک هیأت عالی رتبه به آمریكا هستیم 

تا درخصوص استرداد رهبر جریان گولن مذاکره داشته باشیم.
به کار  استرداد گولن  برای  را  ما هر تالشی  وی خاطرنشان کرد: 
خواهیم بست. هم پیمان آمریكایی ما باید او را به ترکیه مسترد کند.
رسمی  درخواست  از  این  از  پیش  حالی  در  ترکیه  نخست وزیر 
کشورش برای استرداد فتح ا... گولن به اتهام ایفای نقش در کودتای 
دولت  کرد،  اعالم  نیز  سفید  کاخ  سخنگوی  که  داد  خبر  اخیر 
واشنگتن درخواست استرداد این چهره  اپوزیسیون ترکیه را به طور 

رسمی دریافت کرده است.
با  مصاحبه  در  دوشنبه  روز  ترکیه  دیپلماسی  دستگاه  رئیس 
هابرترک گفت، اگر آمریكا گولن را مسترد نكند روابط با واشنگتن 
به  زودی  به  است  قرار  اوغلو  چاووش  می گیرد.  قرار  تاثیر  تحت 

آمریكا سفر کند.

اقتصاد دانش بنیان؛ مبنای پیشرفت صنعتی 

 نماینده محالت و دلیجان در مجلس مهمترین مطالبه مردم از سفر 
رئیس جمهوری را توسعه زیرساخت ها عنوان کرد.

نماینده مردم محالت و دلیجان در مجلس شورای  علیرضا سلیمی 
اسالمی با اشاره به در پیش بودن سفر ریاست جمهوری، مطالبات مردم 
محالت و دلیجان را در چند بخش عنوان کرد و افزود: چند موضوع 
در حوزه انتخابیه مورد بحث است که شامل زیرساخت های توسعه ای 

همچون جاده و خطوط مواصالتی است.
توسعه خط آهن  را  زیر ساخت ها  توسعه  از شاخص های  وی یكی 
سریع السیر تهران – قم – دلیجان و اصفهان عنوان کرد و گفت:  
با دستور وزیر راه و شهر سازی مبنی بر ایجاد ایستگاه در دلیجان 
دلیجان،  از  یک خط  بتوانیم  اگر  ؛  است  فراهم شده  کار  مقدمات 
تحول  دچار  استان  باشیم  داشته  طرح  این  در  خمین  و  محالت 
خواهد شد و الزمه این امر تحت پوشش قرار گرفتن استان در این 
طرح است که البته آمادگی برای ورود بخش خصوصی به این مهم 
نیز اعالم شده است و اگر در سفر آتی رئیس جمهوری این مهم 

انجام گیرد شاهد رشد و تحول منطقه خواهیم بود .
سلیمی مشكل دیگر را عدم تحقق تسهیالت رونق تولید برای واحدهای 
تولیدی صنعتی کوچک و متوسط عنوان کرد و گفت: با توجه به قرار 
گرفتن در دوران رکود اقتصادی، تامین سرمایه در گردش واحدهای 
کوچک و متوسط هنوز به نتیجه نرسیده و باید موارد ارائه شده به 
سازمان صنعت، معدن و تجارت به نتیجه برسد و عالوه بر آن سهم 

صنایع این منطقه افزایش یابد.
دانست  دانش بنیان  اقتصاد  را  صنعتی  پیشرفت  مبنای  سلیمی 
وافزود: مبنای پیشرفت صنعتی اقتصاد دانش بنیان است و اگر مراکز 
کنند،  پیدا  ورود  دانش بنیان  زمینه های  در  نتوانند  عالی  آموزش 
صنعت دچار یک نوع عقب گرد می شود و باید در این خصوص توجه 

جدی صورت پذیرد.
نماینده مردم محالت و دلیجان در مجلس شورای اسالمی پیشنهاد 
داد: در این سفر یک پروژه بزرگ توسط دولت در هر شهرستان انجام 
شود که این مساله می تواند ماندگار باشد و در شهرستان محالت دستور 

اجرای فاز دوم دهكده گل به این منظور می تواند انجام پذیرد.

رئیس دیوان محاسبات:

با صدای بلند خالفکاران را معرفی می کنم

رئیس دیوان محاسبات کشور با ابراز بی اطالعی از 
25 پرونده مربوط به فیش های حقوقی گفت: به 
بررسی کنندگان در دیوان محاسبات که بر اساس 
نظر رئیس قبلی عمل کردند اعتماد دارم ولی خودم 

اطالع دقیقی از جزئیات این پرونده ها ندارم.
به گزارش ایسنا، عادل آذر در حاشیه مراسم تودیع 
و معارفه رئیس دیوان محاسبات کشور در جمع 
خبرنگاران گفت : تالش می کنم مر قانون را دیوان 
محاسبات به اجرا گذارد تا گام اصلی برای توسعه 

کشور برداشته شود.
ناظر  عنوان  به  دیوان محاسبات  کرد:  تاکید  وی 
نباید مانع توسعه کشور شود. در دیوان به فرزندان 
صالح، پاکدمن ، اصیل و درستكار کمک می کنم تا 
در راه تعالی کشورگام بردارند و قول می دهم با 

صدای بلند خالفكاران را معرفی کنم.
رئیس دیوان محاسبات کشور هرگونه اظهارنظر 
در خصوص دالیل این دیوان در مخالفت با کلیات 
الیحه اصالح بودجه 95 را به زمان بعد موکول کرد.
آذر تشریح جزئیات برنامه هایش را به پس از  تسلط 
بر دیوان محاسبات موکول کرد و افزود:  اصحاب 
رسانه و مطبوعات را در یک نشست مطبوعاتی 
که پس از سوار شدن بر کار برگزار خواهم کرد در 

جریان جزئیات برنامه هایم قرار می دهم.

ایران انفجار تروریستی در عراق 
را محکوم کرد

سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه 
ای وزارت امور خارجه ، انفجار تروریستی در شهر 
به شهادت و زخمی  ،که  مقدس کاظمین عراق 
شدن دهها تن از شهروندان بیگناه این کشور منجر 

شد، را به شدت محكوم کرد.
به گزارش ایسنا ، بهرام قاسمی ضمن ابراز همدردی 
با  ملت و دولت عراق ، بویژه خانواده های قربانیان 
این جنایت تروریستی، بار دیگر مسئولیت  جهانی 
در حمایت موثر از دولت و ملت عراق در مبارزه 
علیه تروریسم و گروههای تكفیری را مورد تاکید 

قرار داد.

روسیه حامی تشکیل کشور 
فلسطین به پایتختی بیت المقدس

گفت:  روسیه  جمهوری  رییس  پوتین  والدیمیر 
با  خاورمیانه  مذاکرات  از سرگیری  حامی  مسكو 
نتیجه تشكیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی 

بیت المقدس است.
به گزارش ایرنا، پوتین در پیامی خطاب به سران 
کشورهای عضو اتحادیه عرب به مناسبت نشست 
این اتحادیه، اعالم کرد: وضعیت خاورمیانه بگونه 
ای جدی متشنج شده است و برخی کشورهای 
منطقه نیز بشدت تضعیف شده اند. بنا به اعالم 
جمهوری  رییس  کرملین،  کاخ  مطبوعاتی  دفتر 
روسیه همچنین بر آمادگی این کشور برای تقویت 
همكاری ها با اتحادیه عرب بویژه در عرصه مبارزه 
با تروریسم بین المللی در منطقه تاکید کرده است.

وی گفت: دستور کار اجالس سران اتحادیه عرب 
بسیار فشرده است که در رابطه با مسائل سال های 

اخیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا می باشد.
پوتین ادامه داد: از چند سال پیش شاهد تضعیف 
منطقه  در  کشورها  برخی  حكومتی  نهادهای 
خاورمیانه، افزایش و تعمیق مشكالت اقتصادی و 

اجتماعی همراه با گسترش افراط گرایی هستیم.
علیه  است:مبارزه  نوشته  خود  پیام  در  پوتین 
برای حل  مشترک  های  تالش  با  باید  تروریسم 
بحران های سوریه، عراق، لیبی، یمن و سایر مناطق 
گرفتار بحرای هماهنگ شود که اتحادیه عرب می 
تواند به عنوان ساز و کار گفت وگوهای چند جانبه 
و اتخاذ تصمیم های جمعی، نقش خود را در این 

زمینه ها ایفا کند.
کرد:  اظهار  همچنین  روسیه  جمهوری  رییس 
موقعیت حقوقی و شرایط کنونی فلسطین غیرقابل 
قبول است و مسكو خواهان ایجاد شرایط برای از 
بحران  حل  برای  مذاکرات  روند  فوری  سرگیری 
است و مسكو اراده کرده در زمینه حل این مساله 

تالش های دوجانبه و چند جانبه انجام دهد.
پوتین در پایان گفت که حمایت روسیه حامی ادامه 
مذاکرات خاورمیانه با نتیجه »ایجاد کشور مستقل و 
یكپارچه فلسطین به پایتختی بیت المقدس شرقی 

و همزیستی با همسایگان« است.

استعفای رئیس حزب دموکرات 
آمریکا برای ممانعت از آبروریزی

حزب  محرمانه  رایانامه های  از  تعدادی  افشای 
دموکرات که بی طرفی رهبری حزب در معرفی 
نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری 20۱۶ را زیر 
سوال می برد، به استعفای رئیس حزب دموکرات 

آمریكا منجر شد.
به گزارش مهر به نق از بی بی سی، »دبی واسرمن 
شولتز« رئیس حزب دموکرات آمریكا می گوید در 
انتخابات  برای  نهایی حزب  نامزد  آستانه معرفی 
هشت نوامبر، برای ممانعت از تاثیر مخربی که قائله 
حاصل از افشای تعدادی رایانامه می تواند به بار 

بیاورد، از سمت خود کناره گیری خواهد کرد.
ماه  تاریخ 22  افشاگر »ویكی لیكس« در  سایت 
میالدی جاری )جوالی(، با انتشار ۱9 هزار نسخه 
از رایانامه های خصوصی حزب دموکرات، از تالش 
»برنی  راندن  حاشیه  به  برای  این حزب  رهبران 
سندرز« به نفع انتخاب »هیالری کلینتون« خبر 
داد. این دو سیاستمدار دموکرات در عرصه انتخابات 
مقدماتی ریاست جمهوری سال 20۱۶ آمریكا با  

یكدیگر رقابت می کردند.

خبرخبر

کشورمان  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
گفت: مقابله با تفكر داعش پرور مهمترین 
اولویت و زیربنای مبارزه با تروریسم است و 
بدون آن هیچ کشوری چه در منطقه و چه 

در اروپا دارای امنیت و ثبات نخواهد بود.
امنیت  مشاور  جنجوعا  خان  ناصر  سپهبد 
ملی نخست وزیر پاکستان که برای دیدار 
رسمی سه روزه به ایران سفر کرده است با 
علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری 
و  دیدار  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر  و 

گفتگو کرد.
شمخانی با اشاره به روابط تاریخی و تمدنی 
و  فرهنگی  فراوان  اشتراکات  همچنین  و 
مذهبی میان دو کشور بر اهمیت گسترش 
در  جانبه  دو  ها  همكاری  و  مناسبات 

زمینه های مختلف تاکید کرد.
وی شرایط بحرانی منطقه و به ویژه توسعه 
معضلی  به  که  تروریسم  ویرانگر  موج 
تهدیدی  را  است  شده  تبدیل  بین المللی 
مشترک  برای دو کشور عنوان کرد و اظهار 
همكاری  ساختارهای  کردن  فعال  داشت: 
مشترک،  سازوکارهای  طراحی  و  دوجانبه 
از  زا  تهدید  های  مولفه  تغییر  با  متناسب 
جمله اقدامات فوری است که باید از سوی 
مورد  کشور  دو  در  ذیربط  دستگاههای 

اهتمام جدی قراربگیرد.
به  اشاره  با  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
میان دو کشور  متعدد همكاری  فرصتهای 
اسالمی  جمهوری  عالی  رهبران  اراده  بر 
برای  پاکستان  اسالمی  جمهوری  و  ایران 

و  جانبه  دو  همكاریهای  بسط  و  تعمیق 
با  مرتبط  موضوعات  در  مساعی  اشتراک 
هیچ  در  افزود:  و  کرد  تاکید  اسالم  جهان 
میان دوکشور  تاریخ همسایگی  از  مقطعی 
تهدید متقابلی میان پاکستان وایران وجود 
اساس  بر  صرفا  کشور  دو  روابط  و  نداشته 
فعال سازی فرصتهای مشترک برای تامین 

منافع دو ملت دنبال شده است.
وی با تاکید برلزوم حفظ و صیانت از امنیت 
مشترک  اقدامات  انجام  و  مرزها  در  پایدار 
در موضوعاتی مانند مبارزه با ترانزیت مواد 
با  مبارزه  و  سالح  و  انسان  قاچاق  مخدر، 
اجازه  کرد:  نشان  خاطر  اشرار  های  گروه 
نخواهیم داد برخی کشورها با ارسال سالح 
در  ناامنی  ایجاد  برای  تروریست  اجاره  و 
مرزها، روابط میان دو کشور را تحت تاثیر 

قرار دهند.
کشورمان  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
افزود: مقابله با تفكر داعش پرور مهمترین 
اولویت و زیربنای مبارزه با تروریسم است و 
بدون آن هیچ کشوری چه در منطقه و چه 

در اروپا دارای امنیت و ثبات نخواهد بود.
شورای  در  رهبری  معظم  مقام  نماینده 
عالی امنیت ملی عنوان کرد: موجب تاسف 
اساس  بر  اسالمی  کشور  یک  که  است 
ها  هزینه  اسالم،  جهان  دشمنان  خواست 
و درآمدهای خود را صرف گسترش جنگ 
و ترویج تروریسم در منطقه نماید و با بی 
و  به مردم در محاصره غزه  تفاوتی نسبت 
مسئله فلسطین با رژیم صهیونیستی رابطه 

مخفیانه برقرار کند.
با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 

اشاره به موقعیت منحصر به فرد بنادر ایران 
و پاکستان در خلیج فارس و دریای عمان، 
هم  موجب  و  یكدیگر  مكمل  را  بنادر  این 
شمار  بی  ظرفیت های  گسترش   و  افزایی 

اقتصادی برای دو کشور دانست.
ملی  امنیت  مشاور  جنجوعا  خان  ناصر 
نخست وزیر پاکستان نیز  در این دیدار با 
تاکید بر لزوم هوشیاری کشورهای اسالمی 
هدف  با  که  خارجی  های  توطئه  برابر  در 
کشورهای  و  مسلمانان  میان  نزاع  افزایش 
پاکستان  کرد:  تصریح  شود  می  دنبال 
را  خود  اقتصادی  و  امنیتی  های  همكاری 
با جمهوری اسالمی ایران گسترش خواهد 

داد.
بر  حاکم  شرایط  از  نگرانی  ابراز  با  وی 
که  مرارتی  و  رنج  و  اسالمی  کشورهای 
تحمل  تروریسم  توسعه  بدلیل  مسلمانان 
بحرانهای  شک  بدون  افزود:  کنند   می 
جاری در کشورهای اسالمی ناشی از طرح 
بلند مدت دشمنان برای از بین بردن زیر 
ساخت ها و منابع مالی و انسانی کشورهای 
تضعیف جهان  آن  رویكرد  و  بوده  اسالمی 

اسالم در برابر غرب است.
پاکستان  وزیر  نخست  ملی  امنیت  مشاور 
اظهار داشت: پس از توافق هسته ای و لغو 
تحریم ها  علیه ایران زمینه های جدیدی 
برای توسعه همكاریهای مشترک اقتصادی، 
تجاری و بازرگانی  فراهم گردیده که باید 
در تالش مشترک برای به فعلیت رساندن 

آن گامهای جدیدی برداریم.

شمخانی: مقابله با تفکر داعش پرور زیربنای مبارزه با تروریسم است

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور گفت: رویكرد وزارت کشور در تأمین 
امنیت مبتنی بر مدیریت پدیده های سیاسی اجتماعی و بسترهای بروز و 
ظهور ناامنی است تا از وقایع و بحران های امنیتی جلوگیری شود و اقدامات 
سلبی و قهری در مقابله با ناامنی ها در حداقل ممكن ولی موثر و قاطع مورد 

استفاده قرار گیرد.
حسین ذوالفقاری در همایش مشاوران امور روحانیت استانداری های سراسر 
کشور اظهار کرد: هرگاه آسیب های داخلی یک کشور اعم از اجتماعی، 
اقتصادی ، سیاسی و ... به طور نامتعارفی افزایش یابد و از طرفی تهدیدات 
خارجی نیز بالفعل و عملیاتی گردد و آن کشور نتواند پاسخگوی تهدیدات 
خارجی باشد و توان کنترل نداشته باشد ، پدیده ناامنی در جامعه  رخ 
خواهد داد که نمونه هایی از این نوع ناامنی را در برخی کشورها شاهد 

هستیم .
وی با اشاره به آسیب های داخلی کشور تأکید کرد : ریشه اصلی و اساسی 
این نارسایی ها فاصله گرفتن و یا کم توجهی به رعایت قاعده ها و اخالق 
دینی در عمل است که در حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و حتی 
مدیریتی بروز و ظهور می یابد. بنابراین تا فرهنگ که اصل و اساس همه امور 

است مورد توجه جدی قرار نگیرد روند آسیب ها ادامه خواهد یافت.
معاون وزیر کشور همچنین گفت: در حوزه تهدیدات خارجی نیز کشور 
با دشمنی های مستمر و خباثت گونه برخی قدرت های بزرگ ، رژیم  ما 
صهیونیستی و برخی دولت های مرتجع و معاند منطقه ای و گروهک های 
اخیر  پیرامون کشور مواجه است که در سال های  تروریستی در  متعدد 
تالش های زیادی را برای ایجاد ناامنی در کشور و درونی سازی آن بعمل 

آورده ولی موفق نشده اند.
امروز کشورمان تصادفی  امنیت  امنیت کشور عنوان کرد:   دبیر شورای 
نیست بلكه عوامل متعددی در تولید این امنیت در شرایط کنونی که اکثر 

نقاط مختلف جهان گرفتار اقدامات تروریستی است ، نقش دارند .
با اشاره به هوشیاری و همراهی و همكاری مردم و حساسیت آنها  وی 
نسبت به امنیت کشور، نعمت نظام مبتنی بر والیت فقیه و رهبری معظم 
انقالب که با درایت و هوشیاری سكان نظام را در دست دارند و نقش عمود 
خیمه امنیت کشور را در سطح کالن دارند گفت: وجود نیروهای نظامی، 
انتظامی،امنیتی و اطالعاتی و بسیجی متعهد، شهادت طلب، با اراده و عزم و 
وفادار به نظام و مردم و همچنین ساختار مستحكم و چند الیه امنیت کشور 
از جمله توانمندی هایی است که قدرت کنترل و دفع تهدیدات را فراهم 

کرده و امنیت مثال زدنی در موقعیت کنونی را رقم زده اند .
ذوالفقاری در پایان با اشاره به عوامل اصلی سه گانه تولید ناامنی تأکید 
کرد: راه حل این است که هرکدام در موقعیت و شرایطی که قرار داریم اوالً 
تالش کنیم آسیب های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و کارکردی 
اقدام  داخلی  قدرت  مولفه های  تقویت  در جهت  ثانیاً   . دهیم  کاهش  را 
عملی داشته باشیم و ثالثاً با استفاده از تمام ظرفیت های داخلی و خارجی 

تهدیدات خارجی را کاهش، خنثی و دفع کنیم.

معـاون فنـاوری فضایـی سـازمان فضایـی ایـران بـا 
اشـاره بـه وضعیـت 8 ماهـواره بومـی کشـور گفت: 
ماهـواره »مصبـاح« که بـا همـكاری ایـران و ایتالیا 
طراحی و سـاخته شـده اسـت، آماده پرتاب اسـت؛ 
ضمـن انكـه ماهـواره »ناهیـد« نیـز مراحـل نهایی 
سـاخت خـود را طـی می کنـد و در سـال جـاری 

پرتـاب می شـود.
»طراحی  آموزشی  دوره  در  روشنیان  جعفر  دکتر 
کوچک  ماهواره  پروژه  برنامه ریزی  و  ماموریت 
آزادی  پارسیان  هتل  در  ذیروز  که  دانشجویی« 
برگزار شد، با اشاره به فعالیت های سازمان فضایی 
بر  سازمان  این  افزود:  )اپسكو(  اقیانوسیه  و  آسیا 
مكعبی  و  میكرویی  ماهواره های  پروژه های  روی 
ماموریت هایی را تعریف کرده است و کشورهای عضو 

آن نیز در این پروژه ها مشارکت دارند.
وی با اشاره به جزئیات این پروژه ها خاطرنشان کرد: 
راهبری  کمیته  یک  دارای  میكروبی  ماهواره های 
متشكل از کشور های چین، ایران و پاکستان است 
و پروژه های این حوزه توسط این سه کشور هدایت 

می شود.
کنترل  را  ماهواره ها  نوع  این  ماموریت  روشنیان، 
داد:  ادامه  و  دانست  و سنجشی  شناسایی  ترافیک 
راهنمایی کشور چین  با  نیز  پروژه های مكعبی  در 
نوع  این  ماموریت  است.  شده  تعریف  پروژه هایی 
ماهواره ها کنترل ترافیک و اندازه گیری تشعشع است.
روشنیان به اشاره به فعالیت های سازمان فضایی ایران 
توانمندی های  از  با استفاده  این سازمان  ادامه داد: 
اپسكو در تالش است تا دانشگاه ها و مراکز پژوهشی 
فعال را وارد پروژه های بین المللی فضایی کند که در 
این زمینه چهار دانشگاه و پژوهشگاه آمادگی خود را 

اعالم کرده اند.
ایران  فضایی  سازمان  فضایی  فناوری  معاون 
نصیر  علم وصنعت، خواجه  امیرکبیر،  دانشگاه های 
و پژوهشگاه هوافضا را از جمله مواردی دانست که 
آمادگی خود را برای مشارکت در پروژه های اپسكو 

اعالم کرده اند.
نیز  پژوهشگاه  و  دانشگاه ها  این  داد:  ادامه  وی 
پروپوزال های خود را در حوزه زیرسیستم ماهواره، 
آماده   IPS سیستم های  و  حرارت  درجه  کنترل 
کرده اند که این پروپزال ها به اپسكو ارائه خواهد شد.

روشنیان همچنین به بیان پروژه های در دستور کار 
سازمان فضایی اشاره کرد و گفت: طراحی و ساخت 
ماهواره های »رصد«، »نوید«، »ظفر«، »دوستی« و 
این  از جمله پروژه های در  دستور کار  »آت ست« 

سازمان است.
وی ماهواره »رصد« را دارای وزن ۱۶ کیلوگرم و طول 
عمر ۱8 روز دانست که در سال 20۱۱ پرتاب شده 
است و اضافه کرد: ماهواره »نوید« با وزن 50 کیلو از 
سوی دانشگاه علم و صنعت طراحی و ساخته شد و 

در سال 20۱2 نیز پرتاب شد.

کیلوگرم  وزن 50  با  را  »تدبیر«  ماهواره  روشنیان، 
توصیف کرد که در سال 20۱3 پرتاب شده است و 
یادآور شد: ماهواره »دوستی« نیز با وزن 50 کیلوگرم 
از سوی دانشگاه شریف طراحی و ساخته شده است. 
متر  از 30  بیش  رزولوشین  دارای  که  ماهواره  این 

است، در سال جاری پرتاب می شود.
ماهواره  فضایی  سازمان  فضایی  فناوری  معاون 
»آت ست« را از جمله ماهواره های طراحی شده در 
دانشگاه امیر کبیر دانست که مراحل نهایی ساخت در 
حال انجام است و در سال جاری نیز پرتاب می شود.

روشنیان با اشاره به طراحی و ساخت ماهواره »ظفر« 
خاطرنشان کرد: این ماهواره از سوی دانشگاه علم و 

صنعت با وزن ۱00 کیلو ساخته شده است.
در  دیگری  ماهواره های  اینكه  بر  تاکید  با  وی 
پژوهشگاه فضایی در حال ساخت است، اظهار کرد: 
ماهواره های »مصباح« و »ناهید« از جمله پروژه های 
سازمان فضایی است، ماهواره »مصباح« بعد از اجرا 
به  ایران  و صنعتی  علمی  پژوهش های  در سازمان 
سازمان فضایی ایران منتقل شد و در حال حاضر این 
ماهواره با همكاری کشور ایتالیا با وزن 75 کیلوگرم 

آماده پرتاب است.
به گفته وی، مراحل نهایی ماهواره »ناهید« نیز در 
حال طی شدن است و تا چند ماه آینده در نوبت 

پرتاب قرار می گیرد.
روشنیان با تاکید بر اینكه در مرکز فضایی ماهدشت 
سازمان فضایی زیر ساخت های خوبی در حال توسعه 
است، ادامه داد: در این مرکز امكان دریافت تصاویر 
ماهواره ای وجود دارد، ضمن آنكه رصدخانه این مرکز 

نیز با انتقال تلسكوب اپسكو به آن توسعه می یابد.
روشنیان مانیتور ماهواره از طریق ماهواره »آت ست«، 
راه اندازی آزمایشگاه ملی سنجش از راه دور، ارتقای 
آنتن ۱0 متری ماهدشت و راه اندازی مرکز تجمیع 
تست ماهواره ها را از دیگر امكانات مرکز ماهدشت نام 
برد و ادامه داد: مرکز تجمیع و تست ماهواره که اخیرا 
به بهره برداری رسیده است، امكان تست ماهواره ها را 

در کشور فراهم می کند.
فضایی،  سازمان  فضایی  فناوری  معاون  گفته  به 
سیستم های  تست  شوک،  و  ارتعاشات  آزمایشگاه 
مخابراتی، تست اپتیكی، کنترل وضعیت مودال از 
دیگر امكانات مرکز ماهدشت فضایی به شمار می رود.
ماهواره ای  مسابقه  برگزاری  به  همچنین  وی 
دانشجویی اشاره کرد و در این باره توضیح داد: ماهواره 
مكعبی دانشجویی در راستای پروژه ماهواره مكعبی 
سازمان فضایی آسیا و اقیانوسیه بوده است و هدف ما 
از برگزاری این مسابقه آماده سازی دانشجویان برای 

مشارکت در پروژه های بزرگ آینده است.
به گفته وی، مشخصات فنی ماهواره مكعبی سازمان 
فضایی با ماهواره های مكعبی سازمان اپسكو نزدیک 
است و در حال حاضر 20 تیم از دانشگاه های کشور 

برای حضور در آن اعالم امادگی کرده اند.

معاون فناوری فضایی سازمان فضایی ایران اعالم کرد:

آمادگی ماهواره »مصباح« برای پرتاب

تعاون  توسعه  بانک  شعب  امور  اداره  مدیریت 
کل کشور به همراه هیئتی متشكل از معاونان 
و مدیریت امور شعب استان از شعب این بانک 
در استان البرز بازدید و در جریان اقدامات انجام 

شده قرار گرفتند. 
دکتر هادی کمره ای در این بازدیدها با تأکید 
بر رعایت اصل مشتری مداری و تكریم ارباب 
اولویت های  از  را  اداری  انضباط  و  نظم  رجوع، 
بانک توسعه تعاون دانست. وی تسهیل شرایط 
پرداخت وام ازدواج به متقاضیان، جذب منابع 
ارزان قیمت قرض الحسنه و احیای سنت قرض 
مشتریان،  با  بیشتر  چه  هر  تعامل  و  الحسنه 

حمایت از بخش  تعاون و تعاونی های استان البرز 
را از دیگر برنامه ها و اولویت های بانک توسعه 

تعاون عنوان کرد. 
دکتر کمره ای پس از بازدید شعب تحت پوشش، 
در نشست صمیمی با مدیران شعب و روسای 
شعب بانک تعاون استان البرز در محل مدیریت 
امور شعب استان حضور یافت و رهنمودهای 
الزم پیرامون اجرای هر چه بهتر موارد فوق ارائه 
نمود و تأکید فراوانی بر دقت در اجرا و رعایت 
سیاست های  و  بخشنامه ها  و  دستورالعمل ها 
کالن به ویژه در بحث سوددهی و کاهش زیان 

بانک داشت. 

مدیرامور شعب استان البرز نیز ضمن استقبال 
ویژه و تشكر از حضور دکتر کمره ای و هیئت 
همراه گزارشی از عملكرد شعب استان ارائه داد. 
یونس کالنتری با بیان اینكه بانک توسعه تعاون 
استان البرز از بانک های برتر کشور است، دقت 
در ارائه خدمات، رعایت اصل مشتری مداری و 
حرکت در راستای تقویت تعاونی ها جهت تحقق 

اقتصاد مقاومتی را از برنامه ها و اهداف مدیریت 
شعب استان برشمرد و خاطر نشان کرد : تقویت 
توسعه  بانک  اول  اولویت  استان  تعاونی های 
تمام  است  الزم  راستا  این  در  و  است  تعاون 
مدیران کشوری و استانی دست به دست هم 
داده و با ارائه رهنمودها، این بانک را در راستای 

پویایی هر چه بیشتر یاری نمایند. 

مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون البرز:

تقویت تعاونی های استان در اولویت است

 ذوالفقاری: دشمن دنبال ایجاد ناامنی 
در ایران است
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برداشت  از نفت  شناور روی  دریا 
عضوکمیسیون انرژی در مجلس شورای اسالمی،با بیان اینكه برداشت 
ازنفت شناور روی دریا،خط بطالنی بردامپینگ سعودی هااست،گفت:باید 
در شرایط پساتحریمی سرمایه و تكنولوژی درحوزه نفت و گاز را وارد 

کشور کرد.
جالل میرزایی، در واکنش به انتشار این خبر که ایران بهره برداری از 
ذخایر نفتی شناور خود را آغاز کرده است،گفت:ایران بخشی از ذخایر نفتی 
خود را برای فروش بر روی شناورها و روی دریا نگهداری می کند،تا در 

صورت تقاضا و پیدا شدن مشتری آن را به فروش برساند.
نماینده مردم ایالم،ایوان،چرداول در مجلس شورای اسالمی،با بیان اینكه 
ایران باید به دلیل هزینه زیاد نفتكش ها برای فروش نفت خود تعجیل 
کند،افزود:هر نفتكش و پرسنلی که نفت را نگه می دارند،ماهانه بین 90 
تا ۱۱0هزار دالر هزینه دارند و ایران به جز خارک مخازن نفتی برای 

ذخیره ندارد.
میرزایی با بیان اینكه مشتریان جدیدی برای خریداری نفت ایران پیدا 
شده است، ادامه داد:کشورهای عربی به ویژه عربستان برای اینكه ایران 
نتواند نفت خود را به فروش برساند، تخفیف های ویژه ای به مشتریان 
نفتی می دهند،که خوشبختانه با فروش نفت شناورهای ایران مشخص 
می شود که ایران در بازاریابی موفق بوده و توطئه و دامپینگ سعودی ها 

راه به جایی نبرده است.
وی یادآور شد:بهره برداری از ذخایر نفتی شناور ایران ،نقطه عطفی در 

صنعت نفت کشور و نشانه خوبی برای اقتصاد ایران است.
حل مشکل حقوق بازنشستگان نیروی انتظامی 

رئیس کانون بازنشستگان نیروی انتظامی کشور بر لزوم رفع مشكل حقوق 
بازنشستگان نیروی انتظامی توسط دولت و مجلس تاکید کرد.

سردار سرتیپ دوم بازنشسته مصطفی مكاوی پور، با بیان اینكه ساختمان 
کانون بازنشستگان درخور شان بازنشستگان است، اظهار داشت: در سال 
گذشته اولین دغدغه ما ایجاد یک مكان برای پیشكسوتان نیروی انتظامی 

استان بود که در حال حاضر با صرف هزینه کم به اتمام رسیده است.
وی با اشاره به اینكه در دسترس بودن ساختمان کانون بازنشستگان برای 
پیشكسوتان یكی از ویژگی های این مكان است، گفت: بازنشستگان در 
عرصه دفاع مقدس جان خود را سپر امنیت کشور کردند و حقی بر گردن 

سازمان و نیروهای مسلح دارند.
رئیس کانون بازنشستگان نیروی انتظامی کشور با بیان اینكه در تاریخ 
کشور بازنشستگان فعلی نیروهای مسلح تكرار نخواهند شد، افزود: 700 
هزار نفر از پیشكسوتان بازنشسته های نیروهای مسلح کشور هستند که 
در رویكردها و اصول انقالب اسالمی پایداری داشتند و به حق شایسته 
خدمت هستند. مكاوی پور با اشاره به اینكه مردم استان لرستان در دوران 
دفاع مقدس محرومیت های زیادی را تحمل کرده اند، بیان داشت: توجه 
به استان در ایجاد زیرساخت ها و رفع چالش های استان با غفلت همراه 

است.
 وی با بیان اینكه امیدواریم به این غفلت ها در استان پایان داده شود، 
عنوان کرد: باید توجه بیشتری به این استان که دارای نیروهای مسلح 

است صورت گیرد.
رئیس کانون بازنشستگان نیروی انتظامی کشور با اشاره به اینكه بعد از 
دفاع مقدس غفلت نسبت به بازنشستگان نیروی انتظامی عمیق تر شده 
است، تصریح کرد: نیروهای مجرب و بازنشسته نیروی انتظامی اتاق فكر 
ما هستند زیرا براساس وجود سختی ها و آزمون های سخت بر تجربه 

هایشان افزوده شده است.

خبر

عربستان اجازه واگذاری سهمیه حج 
ایران به پاکستان را ندارد

است  معتقد  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده 
عربستان سعودی با رفتارهای خالف دیپلماسی و 
غیراسالمی باعث شد به ناچار سفر حج ایرانیان را 
لغو کنیم اما بعد با سوءاستفاده از این مطلب قصد 
واگذاری غیرقانونی سهمیه حج ایران به پاکستان 

را دارد.
حمیدرضا فوالدگر در واکنش به اقدام عربستان 
سعودی مبنی بر واگذاری سهمیه حج ایرانیان به 
پاکستان به علت لغو این سفر از سوی کشورمان، 
به  نسبت  کشورها  حج  سهمیه  تعیین  گفت: 
جمعیت آنها فقط از سوی سازمان همكاری های 

اسالمی امكان پذیر است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
بر همین اساس تصریح کرد: عربستان سعودی این 
اجازه را ندارد که به تنهایی و با سلیقه خود سهمیه 
ایران را به کشور دیگری مثل پاکستان واگذار کند.

عربستان حق واگذاری سهمیه ایران به دالیل واهی 
ندارد

وی ادامه داد: سران سعودی باید در نظر داشته 
باشند اتفاقاتی که باعث لغو سفر حج از سوی ایران 
شد، فجایعی مانند منا، سقوط جرثقیل، تجاوز به 
نوجوانان ایرانی در فرودگاه بود، لذا ایران بدون دلیل 
این سفر را لغو نكرده است که امروز آنها قصد دارند 
به دالیل واهی سهمیه ایران را بذل و بخشش کنند.

رهاسازی ۶۰ درصد فاضالب تصفیه 
نشده در مزارع جنوب تهران

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 
مجلس با بیان اینكه تنها ۴0 درصد فاضالب تهران 
تصفیه می شود، تصریح کرد: متاسفانه ۶0 درصد 
فاضالب به حال خود رها شده و آب های زیرزمینی 
و اراضی کشاورزی جنوب پایتخت را آلوده می کند.
علی محمد شاعری با تایید آبیاری مزارع جنوب 
تهران با فاضالب، گفت: طی بازدیدهایی که در 
آبیاری مزارع داشتیم متاسفانه  از نحوه  گذشته 
بخشی از اراضی جنوب تهران با فاضالب آبیاری 
و  شبكه  نبود  دلیل  به  موضوع  این  که  شده 

تصفیه خانه فاضالب است.
مجلس  در  گلوگاه  و  نكا  بهشهر،  مردم  نماینده 
درصد   ۴0 تنها  اینكه  بیان  با  اسالمی،  شورای 
کرد:  تصریح  می شود،  تصفیه  تهران  فاضالب 
متاسفانه ۶0 درصد فاضالب شهر تهران به حال 
وارد  آن  از  بخشی  که  به طوری  رها شده  خود 
چاه های جذبی شده و منجر به آلودگی آب های 
اراضی کشاورزی  آن هم  از  بخشی  و  زیرزمینی 
جنوب پایتخت را آبیاری می کند که متاسفانه 
موجب آلودگی محصوالت کشاورزی مانند صیفی 
جات، سبزیجات و سایر محصوالت کشاورزی شده 

است.

خبر

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

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

فاقد سند رسمي
دوم  اول/  هیات  مورخ 95/0۴/09  راي شماره ۱395۶030۱05700۴۱۱0  برابر 
موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج ناحیه دو تصرفات مالكانه بالمعارض 
 ۱8 شناسنامه  بشماره  بمان  علي  فرزند  نصرآبادي  زینلي  محمود  آقاي  متقاضي 
صادره از تفت در ششدانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي به مساحت ۱۱3/97 
مردآباد  واقع  اصلي   9 از  فرعي   ۱98۶ پالک  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع 
خریداري از مالک رسمي محمد عشقي محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد. م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱395/05/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱395/05/20

ایرج فهیمي- رئیس ثبت اسناد و امالك ناحیه دو کرج

رای هیات/نوبت دوم
آگهی موضوع ماده 3 قانون

تكلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱3 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱395۶030۱0۶0002۱۴7
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ورامین تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی اقای حسین اقایی   فرزند خلیل  
بشماره شناسنامه ۱9۴ صادره از ورامین  در ششدانگ یک باب خانه  مساحت 9۴ 
متر مربع پالک ۶39 فرعی از ۱۱۱ اصلی واقع در ورامین خریداری از مالک رسمی 
اقای مجتبی کارخانه محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
به  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  باشند میتوانند  اعتراضی داشته  مالكیت متقاضی 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند، 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/۴/2۱

تاریخ انتشار نوبت دوم95/5/5
م الف310 محمد رحیم پور راینی ورامین

مفقودی
شهربانی  شماره  با  یانگ  سانگ  خودرو  فروش  فاکتور  و  سند  رنگ  زرد  برگه   
شاسی  شماره  ۱739۱0020۴2۴8۴و  موتور  شماره  با  82-9۶9م37 

kpt20b۱vsgp07۴399مفقود گردیده و از  درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

آگهی مفقودی
سند کمپانی و شناسنامه مالكیت سواری پژو ۴05 جی ال ایكس آی 8/۱ مدل 85 
نقره ای متالیک به شماره پالک 72-۶۴۶و25 و به شماره موتور ۱2۴85۱۱5۱8۴ 

و شماره شاسی 2۴230۶97 مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
فریدونكنار

 متن آگهی 
خواهان بتول شرفی دادخواستی به طرفیت خوانده غالم رضا راستگو به خواسته 
جهت  که  نموده  آباد  خرم  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  نفقه  مطالبه 
رسیدگی به شعبه 3۴ خانواده یک شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد واقع 
در خرم آباد خیابان مطهری خیابان شهید گرشاسبی )خیابان جنب کارخانه یخ 
(ارجاع و به کالسه 950998۶۶9۴800۱08 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
جهت استماع گواهی گواهان خواهان ۱395/0۶/0۴ و ساعت 09:00 صبح تعیین 
شده است )مفاد دادخواست بدین شرح اعالم می گردد که خواهان تقاضای مطالبه 
به  ارجاع  نیاز  صورت  در  حكم  کامل  اجرای  لغایت   ۱39۴/۴/29 تاریخ  از  نفقه 
کارشناس با احتساب کلیه خسارت دادرسی نموده است ( به علت مجهول المكان 
قانون  ماده 73  تجویز  به  و  و درخواست خواهان/ شاکی   متهم    / بودن خوانده 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یكی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 34 خانواده یک شورای حل اختالف 
شهرستان خرم آباد – معصومه حسینی .

ابالغ 
آزاده  / متهم  به طرفیت خوانده  یعقوب کوه نشین دادخواستی  / شاکی  خواهان 
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  طالق  واقعه  ثبت  خواسته  به  بود  راست 
محمود آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
محمود آباد واقع در استان مازندران شهرستان محمود آباد – خیابان آزادی جنب 
فرمانداری – دادگستری محمود آباد ارجاع و به کالسه 950998۱22720020۱ 
 ۱0 ساعت  و   95/۶/۱3 آن  داوری  امر  توجیه  و  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت 
تعیین شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان 
/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یكی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی و توجیه امر داوری حاضر گردد 
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمود آباد – فاطمه فیاضی 

دادنامه
شهرستان   2 شماره  اختالف  حل  شوراي  کالسه95099838۴۴2000۱۴  پرونده 

شهرکرد تصمیم نهایي شماره 95099738۴۴200۱8۶ 
خواهان: آقاي کریم بیگي هرچگاني فرزند حسن به نشاني چهارمحال و بختیاري –

شهرکرد معاونت آموزش نیروي انتظامي استان 
شهرکرد-ستاد  بختیاري-  و  چهارمحال  نشاني  به  ظهرابي  سردار  خواندگان:آقاي 

نیروي انتظامي بازرسي2- خانم زهرا استادرشید به نشاني مجهول المكان 
خواسته:الزام به انتقال سند خودرو 

گردشكار-خواهان درخواستي بخواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این شورا  و ثبت به کالسه فوق و جري تشریفات قانوني در وقت فوق 
العاده /مقرر حوزه بتصدي امضا کننده زیر تشكیل است و با توجه به محتویات پرونده 
پس از اخذ نظریه کتبي اعضا رسیدگي را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راي 

مینماید.
راي قاضي شورا

در خصوص دادخواست آقاي کریم بیگي علیه ۱- سردار ظهرابي 2- زهرا استاد رشید 
بخواسته الزام به انتقال سند رسمي مالكیت خودرو پراید سواري به شماره انتظامي 
صورت  و  تقدیمي  دادخواست  بموجب  خواهان  که  شرح  بدین   ۴3 ن   357-77
جلسات تنظیمي اشعار داشته که خودروي موصوف را بموجب صورت جلسه 9۴/8/9 
از خوانده ردیف اول خریداري نموده و مقرر گردید که نامبرده نسبت به انتقال سند 
رسمي اقدام نماید که با توجه به استنكاف از این امر درخواست رسیدگي دارم ضمن 
اینكه در خواست محكومیت به پرداخت خالفي مربوطه و نیز خسارت مقرر در بند 
۴صورت جلسه استنادي را نموده اند خوانده ردیف اول در جلسه رسیدگي حاضر 
و ادعاي خواهان را قبول نموده لیكن اظهار داشته چون سند به نام من نیست قادر 
به انتقال نیستم و خوانده ردیف 2 در جلسه حاضر نشده والیحه اي نیز به شورا 
ارسال ننموده است بنابراین ضمن احراز وقوع  عقد بیع بین خواهان و خوانده ردیف 
اول و نیز احراز مالكیت خوانده ردیف 2و خودرو موضوع دعوي و احراز قابلیت نقل 
و انتقال قانوني آن بموجب پاسخ استعالم در یافتي از پلیس راهور ناجا به شماره 
۱8۱3/۱703/03/357 و تاریخ 95/۱/۱9 و مستند به مواد 220-2۱9-۱90-۱0-
223 قانون مدني و مواد ۱98-502-5۱5و 5۱9 قانون آئین دادرسي مدني حكم به 
محكومیت خوانده ردیف ۱ به پرداخت مبلغ ۱505000ریال بابت هزینه دادرسي و 
الزام خوانده ردیف دوم به حضور در یكي از دفاتر اسناد رسمي و تنظیم سند انتقال 
در حق  انتظامي 77-357 ن ۴3  شماره  به  سواري  پراید  خودرو  رسمي  مالكیت 
الزام به تنظیم سند رسمي  خواهان صادر و اعالم میگردداما در خصوص خواسته 
خودرو علیه خوانده ردیف اول ومطالبه هزینه دادرسي علیه خوانده ردیف دوم با 
عنایت به قبح تحمیل تكلیف ماالیطاق و نیز عدم توجه دعوي مستند به ماده 89 
قانون  آئین دادرسي مدني ناظر بر بند ۴ از ماده 8۴ همان قانون قرار رد دعوي صادر 
و اعالم میگردد و نیز با توجه به مواد قانوني پیشگفت خوانده ردیف اول به پرداخت 
مبلغ ۱0500000 ریال بابت خالفي خودرو که توسط خواهان پرداخت شده و تماما« 
مربوط به زمان قبل از وقوع عقد بین طرفین پرونده)خواهان و خوانده ردیف اول(
بوده در حق خواهان محكوم مینماید در خصوص مطالبه خسارت مستند به بند ۴ 
از صورت جلسه استنادي نیز با عنایت به اینكه مندرجات این بند مبهم و غیر شفاف 
بوده و به چگونگي محاسبه یا بر اورد خسارت یا دیگر موارد مربوطه اشاره اي نشده 
است دعوارا نسبت به این خواسته قابل استماع ندانسته و مستند به ماده 2 قانون 

آئین دادرسي مدني قرار عدم استماع دعوا صادر و اعالم میگردد.
راي صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابي و بیست روز پس از ابالغ واقعي قابل 
واخواهي در این مرجع و نسبت به خوانده ردیف اول و خواهان حضوري و بیست روز 
پس از ابالغ قابل تجدید نظر نزد محاکم محترم حقوقي دادگستري شهرکرد میباشد.
قاضي شعبه 2 شوراي حل اختالف شهرکرد- نعمت اله سلیماني

دادنامه
حقوقي  عمومي  دادگاه   9 شعبه    9۴099838۱09007۱8 کالسه  پرونده   

شهرستان شهرکرد   
تصمیم نهایي شماره 95099738۱0900080

به  ابوالقاسم  فرزند  طاهري  سمیه  خانم  نمایندگي  با  شهرکرد  خواهان:شهرداري 
شریعتي- خیابان  شهرکرد-  شهرستان   – بختیاري  و  محال  چهار  استان  نشاني 

شهرداري مرکزي
و  چهارمحال  استان  نشاني  به  علي  فرزند  خوئي  نعمتي  ماشااله  آقاي  خوانده: 

بختیاري- شهرستان شهرکرد- ولیعصر جنوبي-کوچه افشار پالک 8 
خواسته ها: ۱-مطالبه خسارت دادرسي2-مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه 

وجه چک
راي دادگاه

طرفیت  به  طاهري  سمیه  نمایندگي  به  شهرکرد  شهرداري  دعوي  خصوص  در 
ماشااله نعمتي خوئي  به خواسته ي مطالبه مبلغ 33000000 ریال به عنوان اصل 
خواسته بعالوه ي خسارات تاخیر تادیه و دادرسي به استناد چک شماره 8۶۴0۴  
به تاریخ سر رسید 93/۱۱/5 عهده بانک رفاه کارگران  و گواهینامه عدم پرداخت 
مفاددادخواست مستندات خواهان وعدم  به  توجه  با  ،دادگاه  علیه  بانک محال  از 
ایرادي ازسوي خوانده نسبت به خواسته و بقاء اصول مستندات در ید خواهان که 
حكایت از اشتغال ذمه ي خوانده مي  نماید لذا دعوي خواهان را ثابت تشخیص 
داده به استناد مواد 2 و ۱98 و5۱5 و 5۱9 و 522 قانون آئین دادرسي دادگاههاي 
عمومي و انقالب در امور مدني و مواد 3۱0 و 3۱3 قانون تجارت و ماده واحده 
استفساریه تبصره ي الحاقي ماده 2 قانون صدور چک،دادگاه حكم به محكومیت 
بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر  خوانده به پرداخت مبلغ 33000000 ریال 
تادیه آن بر اساس شاخص نرخ تورم اعالمي از بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران 
از تاریخ سر رسیدچک  لغایت اجراي حكم که وصول آن به عهده اجراي احكام 
مدني است و پرداخت مبلغ ۱۱00000 ریال بابت هزینه دادرسي در حق خواهان  
صادرو اعالم مي نماید.. راي صادره غیابي است پس از ابالغ واقعي ظرف بیست روز 
قابل واخواهي در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهي در 

محاکم تجدید نظر استان چهار محال و بختیاري است.
رئیس شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي شهرکرد- حیدر حسیني

آگهی فقدان سند مالکیت
دفتر  وکالتنامه شماره 257987مورخه 9۴/۱۱/۱2  موجب  به  خلج  اقای حسین 
خانه 2۴ تهران از طرف وراث مرحوم علی غیاثی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه 
به  زمین  مالكیت ششدانگ  یک قطعه  است که سند  نموده  اعالم  تصدیق شده 
اصلی جزء  از 3۶7  به شماره 28۶8فرعی  مربع قطعه 377  متر  مساحت 2037 
حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ مورد ثبت ۱۱39200 صفحه 9 دفترجلد   5۱9 
بنام علی غیاثی  ثبت و صادر گردیده است مورد ثبت اولیه مسدود وبه صفحه ۱28 
دفتر 538 منتقل شده است و به  علت جا بجایی   مفقود گردیده و درخواست 

صدور سند مالكیت المثنی نموده است ، 
لذا مراتب به استناد تبصره  یک اصالحی به ماده ۱20  آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالكیت نزد خود و یا 
انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات 

عمل گردد.
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ساوجبالغ

نوبت اول95/4/21   نوبت دوم95/5/5
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف و وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده12 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره۱393۶033۱0۱202۶۱۴7 مورخ  93/۱2/20   هیات اول/ دوم 
موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مالكانه بالمعارض متقاضی  ثبتی حوزه ثبت ساوجبالغ تصرفات  مستقر در واحد 
البنی منصور زعیم فرزند علی ویردی به شماره شناسنامه 2  صادره از  ام  خانم 
-  در  یک باب ساختمان به مساحت ۱57/08 مترمربع پالک ۱0۴-۱02فرعی از 
۴  اصلی واقع در هشتگرد خریداری از مالكیت رسمی خانم بتول خاموشی  محرز 
گردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف  یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان ساوجبالغ   

آگهی فقدان سند مالکیت
دفتر  وکالتنامه شماره 257987مورخه 9۴/۱۱/۱2  موجب  به  خلج  اقای حسین 
خانه 2۴ تهران از طرف وراث مرحوم علی غیاثی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه 
به  زمین  مالكیت ششدانگ  یک قطعه  است که سند  نموده  اعالم  تصدیق شده 
اصلی جزء  از 3۶7  به شماره 28۶2فرعی  قطعه 37۱  مربع  متر  مساحت ۱۶۱3 
حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ مورد ثبت ۱۱3997 صفحه 3۱7 دفترجلد  5۱9 
بنام علی غیاثی  ثبت و صادر گردیده است مورد ثبت اولیه مسدود وبه صفحه 23۶ 
دفتر 5۱۴ منتقل شده است و به  علت جا بجایی   مفقود گردیده و درخواست 

صدور سند مالكیت المثنی نموده است ،
 لذا مراتب به استناد تبصره  یک اصالحی به ماده ۱20  آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالكیت نزد خود و یا 
انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات 

عمل گردد.
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ساوجبالغ

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی
اول/ هیات   ۱395/0۴/08 مورخ    ۱395۶033۱0۱00008۴۶ شماره   برابررای 
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
مالكانه  –ناحیه دو تصرفات  ثبت ملک کرج  ثبتی حوزه  واحد  رسمی مستقر در 
  ۶79 شناسنامه  بشماره  غالمرضا  فرزند  رضائی  رجب  آقای  متقاضی   بالمعارض 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان  به مساحت 200 متر مربع پالک 
۴83 فرعی از۱۶3 اصلی واقع درالبرز بخش حوزه ثبت ملک شهرستان فردیس 
خریداری شده از مالكین رسمی آقایان محمد شفیعی علویجه و حیدرعلی باقری 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز 
متقاضی  مالكیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر 

خواهد شد.م/الف5523
تاریخ انتشار نوبت اول:۱395/0۴/2۱
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱395/05/05

منصور هدایتكار کفیل ثبت اسناد وامالك شهرستان فردیس

تكرار  و  بروز  ملت؛  خانه  خبرگزاری  گزارش  به 
مفاسد اقتصادی کالن این روزها شائبه ناسالم بودن 
سیستم اداری را به ذهن می رساند به گونه ای که 
اعتماد ملی هر روز به مسئوالن و همچنین نظام 
کمتر شده و حتی مردم نسبت به پیگیری مفاسد 
معتقدند  و  نبوده  خوشبین  دیگر  نیز  اقتصادی 
پس از افتادن آب ها از آسیاب رسیدگی ها تعطیل 
خواهد شد. برخورد دولت با مدیران دریافت کننده 
حقوق های نامتعارف هر چند تا حدودی مناسب 
بود اما مجلسی ها بر این پیگیری ها اکتفا نكرده و 
خود با تدوین طرحی بررسی مفاسد اقتصادی را 
در دستور کار قرار دادند تا به این وسیله ریشه 

رفتارهای پرخطر اقتصادی خشكیده شود.
استرداد  و  مدیران  دریافتی  شفافیت  طرح  این 
دریافتی های مازاد و همچنین ساماندهی وضعیت 
حقوق و دستمزد از طرح هایی است که از سوی 
مجلس با همكاری کارشناسان مرکز پژوهش ها 
مورد بررسی های بسیار قرار گرفته به گونه ای که 
نمایندگان با یک فوریت طرح نخست نیز در صحن 

علنی موافقت کرده اند.
با وجود اینكه همه مردم و همچنین کارشناسان 
امر معتقدند مشكلی در قانون وجود ندارد اما گاهی 
قوانین  زدن  دور  و  استفاده  می شود سوء  دیده 
سطحی  نگاه  با  که  می شود  منجر  را  مفاسدی 
می توان آن را به جامع نبودن قوانین مرتبط کرد 
در حالی که شاید به روز نبودن برخی قوانین زمینه 
بعضی مفاسد را منجر شود اما بیش از زمینه های 
موجود برای این تخلفات افراد متخلف دخیل در بر 
هم زدن نظم اقتصادی و بهره برداری های مختلف 

از آن هستند.
محمدی: مجلس در برخورد با مفاسد اقتصادی 

کوتاه نمی آید
مفاسد اقتصادی که هر روز با رنگ و لباسی جدید 
خودنمایی می کند این روزها در ردای حقوق های 
غیرمتعارف بروز کرده در حالی که قبل از این با 
اختالس، کالهبرداری و امثال آن در جامعه دیده 
شده بود. در حالی که رهبر معظم انقالب بارها بر 
شفافیت اقتصادی برای رشد کشور تأکید داشته اند 
گویا صحبت های رهبر معظم انقالب برای قشر 
خاصی از مردم بوده و برخی مسئوالن عالیرتبه 
هستند  اقتصادی  مفسدان  میان  در  امروزه  که 
گوش خود را بر این رهنمودها بسته اند و می دانیم 
بی توجهی به این فرامین جز تباهی و تكرار چنین 
این  در  داشت.  نخواهد  عایدی  ما  برای  مفاسد 
اصل  کمیسیون  رئیس   – محمدی  داوود  میان 
90 مجلس دهم – با اشاره به نشست های مكرر 
کمیسیون متبوعش برای بررسی موضوع مفاسد 
اقتصادی و فیش های نامتعارف می گوید:مجلس 
در بررسی این نوع مفاسد حساس بوده و تا حصول 

نتیجه رسیدگی ها را ادامه خواهد داد.
از  نفر  حدود 950  نامتعارف  حقوقی  فیش های 

مدیران در بخش های مختلف را شامل می شود
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسالمی 

ادامه می دهد: فیش های حقوقی نامتعارف حدود 
950 نفر از مدیران در بخش های بانكی، بیمه ای و 

شرکت های دولتی را شامل می شود.
وی با بیان اینكه دو طرح ساماندهی وضعیت حقوق 
و دستمزد و همچنین شفافیت دریافتی مدیران و 
استرداد دریافتی های مازاد به کرار در مجلس به 
ویژه کمیسیون اصل 90 آن مورد بررسی واقع شده 
است می افزاید: گزارشی از این 2 طرح با توجه 
به  آسیب شناسی و چرایی این موضوع در دست 

تهیه است.
 7۶ ماده  براساس  اینكه   بر  تأکید  با  محمدی 
قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق 
و ثابت و فوق العاده های مستمر کارکنان نمی 
تواند از 7 برابر حداقل حقوقی تعیین شده توسط 
قانون کار تجاوز کند، می گوید: در ماده 8۴ قانون 
معروف به الحاق 2 آمده است که حداکثر حقوق 
برای شرکت های دولتی نمی تواند بیشتر از ۱0 
برابر حداقل حقوق باشد در حالی که این موضوع 

رعایت نشده است.
کوتاهی دستگاه های نظارتی در برخورد با فیش 

های نجومی مورد پیگرد واقع می شود
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه می دهد: 
دیوان محاسبات و دستگاه های نظارتی در 2 طرح 
دریافتی های  وضعیت  تا  شده اند  موظف  مذکور 
باره  این  در  تخلف  بروز  از  و  رصد  را  مدیران 

جلوگیری کنند.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی 
سازمان  مانند  نظارتی  دستگاه های  نقش  درباره 
بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در نظارت بر 
حقوق های دریافتی می گوید: می خواهیم با علت ها 
برخورد کنیم و منافذ و لغزشگاه ها را ببندیم، از این 
رو هر نوع کوتاهی در بحث نظارت با برخورد جدی 

روبرو خواهد شد.
محمدی ادامه می دهد: در عین حال که نباید از 
زحمات مدیران خدوم غافل شویم باید با مدیران 
متخلف برخورد کنیم تا به این ترتیب اعتماد لكه دار 

شده مردم ترمیم شود.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی 
طرح  از  مجلس  گزارش  زودی  به  گوید:  می 
حقوق های نجومی در صحن علنی مجلس پس از 
بررسی های الزم در کمیسیون های تخصصی قرائت 

خواهد شد.
با جدیت مجلس در بررسی فیش های نجومی و 
این  با  برای برخورد  همچنین تدوین طرح هایی 
پدیده تا حدودی ریشه مفاسد اقتصادی و ناسالم 
بودن نظام اداری خشكیده خواهد شد اما همیشه 
باید بدانیم که افرادی هستند که می توانند به دور 
زدن قانون و یا تفسیر آن به رأی بهره برداری های 

بسیاری در راستای اهدافشان داشته باشند.
محبی نیا: نظام اداری ما ناسالم است

اخیر  سال های  در  کشور  ناسالم  اداری  نظام 
کرده  وارد  اقتصاد  به  را  جبران ناپذیری  صدمات 
است به گونه ای که هر روز فاصله غنی و فقیر با 
شده  بیشتر  اقتصادی  پرخطر  رفتارهای  برخی 
و به این ترتیب توان مالی برخی از اقشار جامعه 
جهانبخش  رابطه  این  در  است.  یافته  کاهش 
محبی نیا – نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس – با بیان اینكه دولت در رابطه با 
دریافتی های غیرمتعارف برخی مدیران واکنش های 
مناسبی داشته است، می گوید: نگاه پارلمان به 
موضوع فیش های نجومی نشان از توجه نمایندگان 
ملت به مفاسد اقتصادی دارد که این موضوع قابل 

ستایش است.
در  تكاب  و  شاهین دژ  میاندوآب،  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی با تأکید براینكه قبل از 
کشور  اقتصادی  بدنه  بر  بسیاری  مفاسد  انقالب 
وجود داشته است، می افزاید: اکنون وقت چیدن 
میوه های انقالب است نه اینكه عده ای آفت در بدنه 
بروکراسی و نظام اداری بیندازند و موریانه وار اقتصاد 

کشور را به قهقرا ببرد.
محبی نیا ، ادامه می دهد: وجود نواقص بسیار در 
اقتصادی  تخلفات  بروز  به  منجر  ما  اداری  نظام 
فراوان شده و هر روز مشكل جدیدی را به وجود 

می آورد.

بی  توجهی به نظام اداری ناسالم کشور بنیان برانداز 
است

این نماینده مردم درمجلس دهم با تأکید براینكه 
بنیان  کشور  ناسالم  اداری  نظام  به  بی  توجهی 
برانداز است،تصریح می کند: بروز تخلفاتی چون 
فیش های نجومی، اختالس، قراردادهای صوری و 
تخلفات بانكی و همچنین تخلفاتی از این دست 

نشان از فساد دارد.
وی ادامه می دهد: تا قبل از بروز وجودهای نجومی 
بود،اما  مردم  دغدغه  ساالری«  »آقازاده  مسئله 
بی توجهی به آن امروزه مشكل حادتری را با رو 

شدن فیش های نجومی رقم زده است.
محبی نیا با تأکید بر ضرورت شایسته ساالری در 
دستگاه های دولتی و خصوصی می گوید: بهترین 
راهكار برای برخورد با مفاسد شایسته ساالری در 
تمامی دستگاه های نظام است تا به این ترتیب افراد 

خبره بر سرکار باشند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس شورای اسالمی یادآور می شود: متأسفانه 
بر  متخلف  مدیران  وجود  از  ناشی  آسیب های 
در  وهابیت  از  کمتر  نظام  مختلف  دستگاه های 

منطقه  نیست.
وی با تأکید بر اینكه صرف تصویب قوانین نمی 
تواند ریشه مفاسد اقتصادی را بخشكاند، می گوید: 
قبل از اینكه مدیران حلقه های معیوب فساد را 
ایجاد کنند باید نسبت به شناسایی آنها اقدام کنیم.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس شورای اسالمی ادامه می دهد: بروز مفاسد 
اقتصادی در جامعه و تكرار مكرر آنها زندگی را بر 

مردم سخت کرده است.

 دهقان: بازگرداندن بیت المال و برخورد با 
مدیران دریافت کننده حقوق های میلیونی 

اولویت مجلس است
خصوص  در  مسئوالن  از  مردم  گری  مطالبه 
فیش های  ویژه  به  اقتصادی  مفاسد  با  برخورد 
نجومی باعث شده مجلس دست به کار و طرحی 
را برای برخورد قانونی با متخلفان تدوین کند. 
مردم با شنیدن اخباری در خصوص حقوق های 
چندصد میلیونی و چند ده میلیونی و مقایسه 
یک  از  بیش  غالبا  که  خود  دریافتی های  با  آن 
سرخوردگی  نوعی  به  نیست  تومان  میلیون 
از  خود  درخواست  و  شده  سرخوردگی  دچار 
مسئوالن برای برخورد با این نوع تخلفات را هر 
روز به گونه ای به گوش افراد می رسانند. در این 
رابطه محمد دهقان - عضو کمیسیون قضایی و 
حقوقی مجلس دهم - درخصوص پرداخت های 
غیرقانونی که به فیش های نجومی معروف شده 
است، می گوید: طرح شفافیت دریافتی مدیران 
کشور و استرداد دریافتی های مازاد برای احقاق 
حق مردم و بازگشت بیت المال به خزانه در دستور 
کار مجلس قرار گرفته و یک فوریت آن نیز به 

تصویب رسیده است.

دریافتی های گذشته و آتی مدیران زیر ذره بین مجلس
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ارائه وام ازدواج مشروط به گذراندن 
دوره های پیش از ازدواج 

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده گفت: بانک ها 
ارائه وام ازدواج و تسهیالت را منوط به گذراندن 

دوره های پیش از ازدواج کنند. 
امور  ساماندهی  ستاد  جلسه  در  صبحی  ناصر   
جوانان با اشاره به تاریخچه قوانین موجود در حوزه 
از سال ۱370  افزود:  ازدواج  از  آموزش های پیش 
آموزش های پیش از ازدواج در کشور تصویب شد 
و در سال 8۱ در دستور کار بهزیستی قرار گرفت، 
اما ادامه نیافت. سال 82 در برنامه چهارم توسعه و 
شورای عالی جوانان برنامه ساماندهی ازدواج جوانان 
به تصویب رسید، اما این برنامه ها تا سال 9۴ که سند 
سالمت جوانان تصویب شد، فراز و نشیب بسیاری 

را طی کرد.
مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده که در خصوص 
طرح آموزش های پیش از ازدواج سخن می گفت، 
ازدواج  تسهیل  ده ساله  قانون  وجود  با  داد:  ادامه 
آموزش ها به طور شایسته اجرا نمی شود و مغفول 
مانده است. بر اساس آمار از سال 73 تا 93 طالق 
در کشور با شیب باال از 29 هزار مورد به ۱۶2 هزار 
مورد در سال رسیده است که ۱۴ درصد طالق ها در 
سال اول زندگی و ۴8 درصد در پنج سال نخست 

زندگی رخ می دهد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر 5۴ مرکز مشاوره دارای 
مجوز از وزارت ورزش و جوانان و نظام روانشناسی 
هستند، به طوری که ۱5 استان کشور دارای مراکز 
تخصصی مشاوره ازدواج هستند و امیدواریم تا ماه 

آینده ۶0 مرکز مجوز خود را دریافت کنند.
مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده در خصوص 
جوانان  ازدواج  از  پیش  آموزش های  طرح  اهداف 
ازدواج،  نرخ  مدیریت  و  کنترل  کرد:  خاطرنشان 
طالق، جمعیت و آسیب های اجتماعی از مهمترین 

اهداف این طرح است.
وی گفت: این طرح می تواند بزرگترین و جامع ترین 
باشد،  ایران  اسالمی  جمهوری  تاریخ  ملی  طرح 

مشروط به اینكه همه دستگاه ها حمایت کنند.
شده  آغاز  طرح  اجرای  مقدمات  افزود:  صبحی 
در  ازدواج  آستانه  در  کارکنان  با  اجرا  اولویت  و 
وزارتخانه ها و فرزندان جوان کارکنان دستگاه های 

دولتی و غیردولتی است.

حوادث ترافیکی، 
سومین عامل »مرگ« ایرانیان 

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشكی 
هزار   ۶00 و  میلیون  دو  از  بیش  گفت:  کشور 
ماموریت توسط اورژانس در سال ۱39۴ در سراسر 

کشور انجام شده است.
دکتر امین صابری نیا در جمع خبرنگاران در اردبیل 
با بیان اینكه سومین علت مرگ انسان ها در ایران، 
حوادث ترافیكی است، گفت: کمیته های ناشی از 
مرگ قابل پیشگیری در حوادث ترافیكی تشكیل 
شده و تا سه ماه آینده نتایج آن قابل وصول خواهد 

بود.
افزود:  مغزی،  سكته های  بحث  به  اشاره  با  وی 
زیر  در  اگر  مغزی  سكته های  موارد  از  بسیاری 
سه ساعت تشخیص داده شوند، با درمان دارویی 
می توانیم عوارض ناشی از سكته را پیشگیری کنیم.

صابری نیا اضافه کرد: این مهم به عنوان طرح ملی 
درمان سكته های مغزی آغاز شده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشكی 
کشور به ساماندهی آمبوالنس های خصوصی تاکید 
کرد و گفت: باید خدماتی را که از طریق بخش 
خصوصی به مردم ارائه می شود، تحت مراقبت نگه 
تحت  آمبوالنس های  کردن  نشان دار  با  و  داشت 
نظارت به مردم اعالم کنیم که این آمبوالنس ها 
قادر به ارائه خدمات هستند و تعرفه آنها نیز باید 

مشخص شود.
وی با بیان اینكه در سال گذشته بیش از دو میلیون 
اورژانس در سراسر  توسط  ماموریت  و ۶00 هزار 
کشور انجام شده است، ادامه داد: این ماموریت ها در 
دو بخش شهری و جاده ای و ترافیكی و غیرترافیكی 

انجام شده اند.
مغزی  قلبی،  بیماری های  کرد:  اضافه  صابری نیا 
که  بودند  بیماری هایی  بیشترین  نیز  تنفسی  و 

درخواست خدمات کرده اند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشكی 
کشور با بیان اینكه متوسط حضور اورژانس در جاده 
۱۴ دقیقه و در شهر هشت دقیقه است، افزود: در 
بسیاری از دانشگاه های کشور، استانداردها از این 
اعداد نیز کمتر است. وی اضافه کرد: در شهرهای 
بزرگ به دلیل ترافیک و فرم شهرسازی و عدم وجود 
خطوط امدادی به عدد هشت دقیقه نرسیده ایم، ولی 
در شهرهای متوسط و کوچک عمالً عدد متوسط 

هشت دقیقه است.

ایجاد کرسی های تالوت 
در مدارس 

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش 
از ایجاد کرسی های تالوت براساس فرمایش مقام 
کشور  مدارس  در  مهرماه  اول  از  رهبری  معظم 
خبر داد.حمیدرضا کفاش در آئین افتتاحیه سی و 
چهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش 
 آموزان برگزیده سراسر کشور در همدان، با بیان 
اینكه برگزاری سی و چهارمین دوره مسابقات  نشان 
از ترویج گسترده قرآن در مدارس در سطح استانی 
و ملی دارد، اظهار کرد: امروز جذاب  ترین برنامه در 
آموزش و پرورش در حوزه فعالیت های قرآنی است.

وی با بیان اینكه هزاران مربی پرورشی و قرآنی در 
کنار فرزاندن نورانی فعالیت قرآنی دارند، به وجود 
۶50 دارالقرآن آموزش و پرورش در کشور اشاره 
تعداد  شده،  تعریف  برنامه  طبق  کرد:  تصریح  و 
به ۱۴۴0  آینده  دارالقرآن های کشور در دو سال 
در  کرد:  عنوان  یابد.کفاش  می  افزایش  دارالقرآن 
آموزش و پرورش عالوه بر کتاب های درسی و تحول 
در حوزه قرآن، در منابع آموزشی طرح انس با اهل 
بیت)ع( با انتشار کتاب برای دوره ابتدایی و متوسطه 

اول در حال گسترش در مدارس کشور است.

آغاز طرح دادرس با همکاری سازمان
 هالل احمر ویژه دانش آموز انجمن اسالمی 

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان از برگزاری دوره 
آموزشی طرح دادرس ویژه 2۱ هزار دانش آموز عضو هئیت مرکزی 

اتحادیه انجمن اسالمی در سراسر کشور خبر داد
انجمن های اسالمی دانش  اتحادیه  ،دبیرکل  پیام زمان  به گزارش   
با آغاز فصل تابستان و اوقات فراغت دانش آموزان  آموزان همزمان 
گفت:با توجه به ضرورت همكاری بیشتر بین دستگاه های فرهنگی 
و تربیتی، سازمان جوانان هالل احمر یكی از تشكل های دانش آموزی 
آنها،  کمک  با  شد  مقرر  و  دارند  فعالیت  مدارس  در  که  است 
آموزش های امداد و کمک های اولیه را برای 2۱ هزار نفر از اعضای 
باشیم و همچنین در  اسالمی دانش آموزان داشته  انجمن های  فعال 

اوقات فراغت از ظرفیت های متقابل استفاده کنیم.
به   اشاره  با  آموزان  دانش  اسالمی  های  انجمن  اتحادیه  دبیرکل 
اولیه به دانش آموزان، گفت:  ضرورت آموزش  مهارت های کمک های 
دختران دانش آموز به عنوان مادران فردا و نیز پسران به عنوان نقشی 
که در خانواده و جامعه دارند نیاز مبرمی به گذراندن این دوره های 

کاربردی دارند.
اولیه به دانش آموزان در قالب طرح  وی گفت: آموزش کمک های 
باشد که  روزهای سخت« می  در  آماده  دادرس مخفف »دانش آموز 
دانش آموزان با اسكان اضطراری، خروج اضطراری، کمک های اولیه، 
اطفای حریق، امنیت روانی و دیگر اقدامات مورد نیاز در زمان بروز 

سانحه آشنا شوند.
عالمتی با بیان اینكه هفت موضوع خاص در این طرح آموزش داده 
و  ارزیابی  اضطراری،  تخلیه  و  پناه گیری  کرد:  خاطرنشان  می شود، 
کنترل عالئم حیاتی، تریاژ مقدماتی، حمل مصدوم، حمایت حیاتی 
از جمله  اطفاء حریق  و  زنی  چادر  آتل بندی،  بانداژ،  پانسمان،  پایه، 

موارد آموزشی است.
وی افزایش سطح ایمنی و کاهش خطرپذیری مدارس با تربیت تیم 
های دانش آموزی آماده برای مقابله با حوادث ، بهره مندی هدفمند 
از ظرفیت های موجود در مدیریت بحران مبتنی بر دانش آموزان را 

از جمله اهداف اجرای این طرح برشمرد.
اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان گفت: این دوره  دبیرکل 
ها بر اساس تفاهم نامه ای که ما بین اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانش آموزان و سازمان هالل احمر بسته شده است برگزار می شود 
که عالقه مندان جهت شرکت در این طرح می توانند به دفاتر اتحادیه 

در سراسر کشور مراجعه کنند.

برنامه پیشگیری از ایدز کودکان خیابانی 

آغاز  به  اشاره  با  بهزیستی  سازمان  پیشگیری  توسعه  مرکز  رئیس 
اجرای برنامه پیشگیری از ایدز کودکان خیابانی در استان های تهران، 
فارس و خراسان رضوی گفت: امسال به تدریج این برنامه در دیگر 

استان های کشور نیز افزایش می یابد.
های  راه  آموزش  شامل  برنامه  این  البته  کرد:  اظهار  رضازاده  مجید 
انتقال ایدز در استان هایی که تعداد کودکان خیابان آنها باال است، 
انجام می شود؛ بسیاری از استان های کشور کودک خیابانی ندارند 
یا خیلی کم دارند بنابراین در تهران و شهرهای بزرگ که مهاجرت و 
حاشیه نشینی زیادی دارند و تعداد کودکان خیابانی آنها باال است، 

این برنامه ها را اجرا می کنیم. 
وی خاطرنشان کرد: مرکز توسعه پیشگیری بهزیستی در انعقاد تفاهم 
نامه ای با معاونت اجتماعی این سازمان ، برنامه های پیشگیرانه از 
ارزیابی  طبق  است؛  کرده  ادغام  معاونت  این  های  برنامه  با  را  ایدز 
سریع )رپید اسسمنت(ه دو سال قبل انجام دادیم ، رفتارهای پرخطر 
کودکان خیابان احصا شد و بر اساس رفتارهای پرخطر آنان ، آموزش 
و  ها  آموزش  این  اکنون  و  کردیم  طراحی  را  خود  مداخالت  و  ها 
مداخالت را در مراکزی که کودکان خیابانی آنجا نگهداری یا ارجاع 
را  الزم  های  آموزش  مراکز  این  مربیان  شود؛  می  ارائه  شوند،  می 
فراگرفتند و برنامه های پیشگیری از ایدز را به این کودکان آموزش 

می دهند.
رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی اظهار داشت: طبق 
این ارزیابی پژوهشی ، کمتر از پنج درصد کودکان خیابانی به اچ، آی 
. وی )ایدز( مبتال هستند. حدود 20 درصد آنان، مواد و الكل مصرف 
کرده بودند؛ درصد باالتری سیگار مصرف می کردند و یک درصدی 

هم دچار سوء رفتار جنسی شده بودند.
رضازاده گفت: در حال ارائه آموزش هایی به کودکان خیابانی هستیم 
تا سوء استفاده جنسی از آنان و مصرف مواد آنان کاهش یابد و به 
انجام  را  آنان  مددکاری  کار  و  بازگردند  ها  خانواده  دامن  به  تدریج 

می دهیم.
وی یادآور شد: کارهای مطالعاتی برنامه پیشگیری از ایدز در کودکان 
خیابان قبال انجام و بطور آزمایشی اجرا شده و اکنون چهار سال است 
که در حوزه کودکان خیابانی ، کار می کنیم اما برنامه های ما محدود 
بوده و از سال گذشته برنامه پیشگیری از ایدز با خدمات حمایتی ، 

مددکاری و توانمندسازی این کودکان، ادغام شد.
رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی ادامه داد: هم اکنون 
25 سازمان مردم نهاد در زمینه کودکان خیابانی و پیشگیری از ایدز 

با این سازمان همكاری دارند.

تشکیل کمیته شناسایی
 افراد نیازمند و خیرین در منطقه

شهردار منطقه 7 از تشكیل کمیته شناسایی افراد نیازمند و خیرین 
در محله نظام آباد با هدف کمک و حمایت از خانواده های بی بضاعت 
خبر داد.به گزارش پیام زمان ، دکتر سعید طلوعی با اعالم این مطلب 
افزود: منطقه 7 به صورت پایلوت انتخاب شده است تا کمیته حمایت 
از افراد نیازمند با هدف کمک به خانواده هاي بي بضاعت در آن راه 
مناطق شهر  دیگر  در  این طرح  موفقیت،  در صورت  و  اندازی شود 

تهران نیز اجرا خواهد شد.
وي با اشاره به اینكه این طرح حلقه رابط بین خیرین و شهرداري 
بي  و  محروم  هاي  خانواده  این طرح  در  کرد:  تصریح  است،  منطقه 
فرهنگي،  اجتماعي،  هاي  حمایت  مورد  شناسایي  از  بعد  بضاعت 

درماني و ... قرار خواهند گرفت.
شهردار منطقه 7 در ادامه به شناسایي نیازمندان  و دسته بندي نیازها 
: این طرح به منظور ساماندهي  افزود  و مشكالت آنها اشاره کرد و 

نحوه کمک رساني به افراد نیازمند سطح منطقه انجام خواهد شد.
وي ضمن تاکید بر پایش فعالیت هاي اجرا شده در سطح محالت به 
منظور کاهش موازی کاری و فراهم آوردن بستر مناسب برای بهره 
مندی همه نیازمندان از امكانات در نظر گرفته شده، یادآور شد: با 
اجراي این طرح ضمن شناسایي نیازمندان سطح منطقه و همچنین 
ظرفیت خیرین ، کمک و حمایت از افراد بي بضاعت طبقه بندي و 
هاي  پتانسیل  از  استفاده  طلوعي  دکتر  گفته  شد.به  خواهد  منظم 
مردمي موجود در سطح محالت، نقش بسزایي در شناسایي و احصاء 
سازمان  و  به خیرین  ها  خانواده  این  ارجاع  و  نیازمند  هاي  خانواده 
هاي خیریه مردم نهاد دارد که این امر مي تواند شرایط ساماندهي 
هر چه بیشتر ارائه خدمات به اقشار آسیب پذیر درسطح منطقه را 
توانند کار خیری  افرادی که می  تمامی  یادآور شد:  فراهم کند.وی 
از همین رو شناسایی  این کمیته ملحق بشوند  به  باید  انجام دهند 
افراد نیازمند محله نظام آباد  به صورت سیستمی در اولویت کاری 

این منطقه قرار دارد.

خبرخبر

امور جوانان وزارت ورزش و  معاون ساماندهی 
جوانان با تشریح شصت و سومین جلسه ملی 
جلسه  این  در  گفت:  جوانان  امور  ساماندهی 
این  جوانان  وضعیت  تشریح  به  ایالم  استاندار 
استان پرداخت و مشخص شد که نرخ اشتغال 

جوانان این استان بهبود یافته است.
محمدرضا رستمی در حاشیه برگزاری شصت و 
سومین جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان 
در وزارت ورزش و جوانان در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: در خصوص گزارش استاندار ایالم، 
 2 از  کشور  در  ایالمی  جوانان  بیكاری  رتبه ی 
آسیب های  زمینه ی  در  است.  رسیده   ۱5 به 
اجتماعی نیز به علت شرایط مذهبی و فرهنگی 
از  بهتری  وضعیت  استان  این  ایالم،  استان 
بسیاری از استان ها دارد و آمار طالق آن جزو 

پایین ترین آمار در کشور به شمار می رود.
جوانان  مطالبات  از  یكی  اینكه  بیان  با  وی 
ایالمی برخورداری از محیط های فرهنگی مانند 
که  است  شده  مقرر  گفت:  است  سینما  سالن 
چند سالن سینما و فضای فرهنگی به زودی در 

این استان افتتاح شود.
رستمی بررسی طرح ملی آموزش های پیش از 
از دستورجلسه های ستاد  را یكی دیگر  ازدواج 

ملی ساماندهی امور جوانان ذکر و اظهار کرد: 
تدارک  جوان  زوج  هزار   750 برای  طرح  این 
دیده شده است و قرار است آن ها مهارت های 
را  اقتصادی  و  از فردی، اجتماعی  اعم  مختلف 
آموزش ببینند. تدوین سرفصل های آموزشی و 
عهده ی  بر  طرح  این  اجرای  حسن  بر  نظارت 
دفتر ازدواج و خانواده وزارت ورزش و جوانان 

است.

وی اضافه کرد: مجری طرح آموزش های پیش 
از ازدواج، صاحب نظران و متخصصان این حوزه 
فعالیت  ازدواج  هستند که در مراکز مشاوره ی 
نظام  سازمان  از  گواهینامه  دارای  و  می کنند 

روانشناسی هستند.
در نهایت قرار شد که طرح آموزش های پیش 
از ازدواج جوانان به کمیسیون ازدواج و خانواده 
به  بررسی  منظور  به  طرح  و  شود  برگردانده 

دستگاه ها ارسال شود و در صورت موافقت در 
این دستگاه ها در سال 95 به اجرا دربیاید.

امور جوانان وزارت ورزش و  معاون ساماندهی 
اذعان  جلسه  اعضای  همه  کرد:  اضافه  جوانان 
پایداری  ازدواج در  از  کردند که آموزش پیش 
خانواده موثر است و الزم است مداخله ی دولت 
در این زمینه به حداقل برسد. مشارکت زوجین 
و خانواده ها در تأمین هزینه ها و روند آموزش 
بیشتر شود البته مشاوران وارد ساحت شخصی 
افراد نشوند.وی تأکید کرد: آموزش پیشگیرانه 
بعدی  هزینه های  از  بسیاری  کاهش  موجب 
پی  در  را  خشونت  و  طالق  کاهش  و  می شود 
دارد. این طرح با اقتصاد مقاومتی نیز همخوانی 
روانی،  هزینه های  آمدن  پایین  که  چرا  دارد 

اجتماعی و اقتصادی را در پی دارد.
رستمی در ادامه گفت: به قوه قضاییه پیشنهاد 
دادیم که آموزش پیش از ازدواج به عنوان الزام 
که   گرفته شود چرا  نظر  در  ازدواج  ثبت  برای 
نیاز  مشاوره  و  آموزش  فرهنگ  کردن  نهادینه 
به کار بیشتری دارد، البته اعمال این پیشنهاد 
حال  در  بنابراین  است.  مجلس  قانون  نیازمند 
انجام کار کارشناسی به منظور تهیه الیحه ای از 
سوی دولت و قوه قضاییه در این زمینه هستیم.

آموزش های »پیش از ازدواج« موثر در پایداری خانواده

مطبوعات  خانه  ثبت  مراحل  طی  از  پس 
آماده  تشكل  این  تهران،  استان  شهرستانهای 

عضوگیری از خبرنگاران شد.
هیات مدیره خانه مطبوعات شهرستانهای استان 
تهران با اکثریت اعضا در محل اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان تهران تشكیل جلسه داد 
و ضمن تاکید اعضا بر لزوم سرعت بخشیدن به 
امور در راستای ثبت نام از خبرنگاران ، اقدامات 
انجام شده و برنامه های آتی مورد بحث و تبادل 

نظر قرار گرفت.
اطالع  )با  اعضا  از  یكی  این جلسه که فقط  در 
قبلی داده شده و موافقت رییس خانه مطبوعات 
(حضور نداشت، بنا بر نظر اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان تهران مدارک تمامی اعضا 
)اعم از بیمه ،سابقه کار، مدارک تحصیلی و.......( 
اداره  آن  از سوی  ارائه شده  در شرایط  مندرج 

مورد بررسی قرار گرفت.
مدارک مذکور توسط اعضا یک به یک بررسی 
گردید و آقای میالد زارعی به علت نقص مدرک 
کاندیدای  که  زمانی  در  مرتبط  بیمه  )نداشتن 
حضور در هیئت مدیره بودند( از ادامه همكاری 

با این تشكل بازماند.
احترام  جهت  زارعی  میالد  است  ذکر  به  الزم 
که  نمود  استعفا  به  اقدام  خبرنگاران  حقوق  به 
از سوی رئیس خانه مطبوعات مورد قبول قرار 
گرفته و این استعفا به امضای همه اعضای حاضر 
مطبوعات  خانه  اعضای  رسید.  نیز  جلسه  در 
شهرستانهای استان تهران از زحمات ایشان در 
در  گردید  مقرر  و  کرده  قدردانی  تصدی  زمان 
راستای انجام به موقع امور سرکار خانم منیره 
الوند تا انتخاب مدیر جدید این تشكل،  وظیفه 

مدیریت را عهده دار شوند.

خانه مطبوعات شهرستانهای استان تهران آماده 
عضوگیری شد

رییس اداره سالمت نوزادان وزارت بهداشت از 
استان های  در  مادر  شیر  بانک  راه اندازی  ادامه 
اصفهان، مشهد، تهران و شیراز خبر داد و در عین 
حال نسبت به تغذیه نوزادان با شیر غیرپاستوریزه 
از سوی سایر مادران هشدار داد. دکتر محمد 
حیدرزاده ، در خصوص ضرورت راه اندازی بانک 
شیرمادر در کشور گفت: بانک شیرمادر یكی از 
الزامات نوزادان نارس است،  چراکه شیر خشک 
هیچ وقت نمی تواند ضامن نجات نوزادان نارس 
باشد.  این نوزادان در هنگام تولد، وزن بسیار 
کمی دارند و حداقل سه ماه زودتر به دنیا آمده اند 
و مصرف شیر خشک احتمال پارگی روده ها در 
آنان را  باال می برد.وی افزود: برخی مادران هم به 
دلیل مشكالتی مانند اضطراب ممكن است شیر 
نداشته باشند؛ در نتیجه باید به نوزاد آنها  شیر 
پاستوریزه مادر  داده شود.  در بانک شیرمادر، 

مانند بانک خون، مادرانی که شیر زیادی دارند، 
می توانند آن را  اهدا کنند. این شیر ابتدا از لحاظ 
عفونت و میزان چربی و قند آن و احتمال وجود 
آب بررسی می شود و در نهایت پاستوریزه و در 
شیشه های مخصوص در دمائی منفی 20 درجه 
سانتیگراد نگهداری می شوند.  حیدرزاده با اشاره 
به عقب بودن ایران در زمینه راه اندازی بانک های 
شیر مادر نسبت به سایر کشورها، اظهار کرد: 
در حال حاضر برزیل 200 و اروپا  حدود ۱70 
بانک شیر مادر دارد. در منطقه ما نیز  بعد از 
یكی از کشورهای عربی، دومین کشوری هستیم 
که بانک شیر مادر را راه اندازی کرده ایم و سعی 
کردیم از تمام استانداردهای بین المللی استفاده 
نیازمند  ما  استان های  تمامی  تقریبا  کنیم. 
استان  مادر در مرکز  بانک شیر  راه اندازی یک 

هستند..

رییس اداره سالمت نوزادان وزارت بهداشت:

راه اندازی بانک شیر مادر 

شهر  اسالمي  شوراي  عمران  کمیته  رییس 
تهران با اعالم این که دو روزه شدن تعطیالت 
متحول  را  تهران  هواي  کیفیت  هفته،  آخر 
مهار  بر  زیادي  تأثیر  تواند  مي   و  کرد  خواهد 
پدیده اینورژن )وارونگي دما( در نیمه دوم سال 
نامنظم  توزیع  فعلي  گفت: شكل  باشد،  داشته 
تعطیالت به نحوي است که امكان سفر در تمام 
ایام سال را فراهم نمي  کند و براي همین است 
فرصت  کوچک  ترین  از  تهرانی  شهروندان  که 
براي سفر به نزدیک ترین مقصد به تهران که 

شهرهاي شمالي است، استفاده مي کنند.
به گزارش پیام زمان ، دکتر اقبال شاکري افزود: 
اتفاق  دما  وارونگي  که  و دي  آذر  هاي  ماه   در 
مي افتد، تعطیالت کافي وجود ندارد در صورتي 
کشور،  شمالي  نیمه  به  سفر  زمان  بهترین  که 
نیمه  به  سفر  زمان  بهترین  و  سال  اول  نیمه 

جنوبي کشور، نیمه دوم سال است.

تحصیلي  ترم  اگر  که  این  به  اشاره  با  وي 
که  شود  تنظیم  نحوي  به  آموزان  دانش 
به  دما  وارونگي  زمان  رسیدن  فرا  از  پیش 
اعمال  ترم  میان  تعطیالت  و  برسد  اتمام 
شمال  به  سفر  براي  ازدحام  حجم  شود، 
در  کرد:  اظهار  یافت،  خواهد  کاهش  کشور 
در  مقصد  بهترین  کشور،  جنوب  صورت  این 
پاییز و زمستان است، ضمن این که وارونگي 
می  شهروندان  سالمت  به  کمتري  لطمه  دما 
افزایش  که  این  بیان  با  شاکري  زند.دکتر 
راهكار  روز،  دو  به  هفته  آخر  تعطیالت 
آلودگي  عاقالنه  اي است که منجر به کاهش 
حال  در  کرد:  تصریح  مي  شود،  تهران  هواي 
فصل  از  تهران  هواي  آلودگي  دامنه  حاضر، 
یكي  و  یافته  تسري  فصول  سایر  به  زمستان 
مشكل،   این  کنترل  و  کاهش  راهكارهاي  از 

افزایش تعصیالت آخر هفته است.

دو روز شدن تعطیالت آخر هفته 

به  اشاره  ایران ضمن  هپاتیت  رئیس شبكه 
به  ابتال  کاهش  زمینه  در  کشور  موفقیت 
هپاتیت B و C اعالم کرد: در حال حاضر 
تمام داروهای درمان هپاتیت در ایران تولید 

می شوند و تحت پوشش بیمه قرار دارند.
نشست  در  علویان  مؤید  سید  دکتر 

وزارت  در  که  هپاتیت  جهانی  روز  خبری 
آخرین  خصوص  در   ، شد  برگزار  بهداشت 
دستاوردهای درمان هپاتیت در کشور گفت: 
طی سال ها فعالیت وزارت بهداشت و شبكه 
 C و B بهداشت و درمان در زمینه هپاتیت
دستاوردهای خوبی داشتیم، 20 سال قبل 

کشور  مناطق  برخی  در   B هپاتیت  شیوع 
بیش از پنج درصد گزارش شده بود، اما از 
نوزادان،  واکسیناسیون  شروع  با   73 سال 
افراد پر خطر و سایر گروه ها این رقم امروز 
و  بلوچستان  و  سیستان  استان های  جز  به 
گلستان به کمتر از دو درصد رسیده است. 
در برخی نقاط نیز کمتر از یک درصد ابتال 

به هپاتیت B وجود دارد.
شیوع  میزان  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
از  کمتر  سال   28 زیر  افراد  در   B هپاتیت 
یک درصد و در افراد زیر 22 سال کمتر از 
نیم درصد است که نشان دهنده تاثیر مثبت 
زمینه  این  در  بهداشت  وزارت  برنامه های 
منطقه  کشورهای  سایر  وضعیت  است.وی 
در زمینه شیوع این نوع از هپاتیت را بسیار 
اسفناک توصیف کرد و ناامنی و جنگ را دو 
از  کمتر  پوشش  و  هنگام  دیر  تلقیح  عامل 
واکسیناسیون  زمینه  در  نوزادان  ۶0 درصد 
ایران  هپاتیت  دانست.رئیس شبكه  هپاتیت 
ایران در زمینه پوشش  امروز  اینكه  بیان  با 
واکسیناسیون نوزادان از نظر ابتال به هپاتیت 
B به عدد 90 درصد رسیده است ادامه داد: 
ما در زمینه درمان این بیماری نیز پیشرفت 

خوبی داشتیم . در حال حاضر تمام داروها 
تحت  و  می شوند  تولید  کشور  داخل  در 
پوشش بیمه قرار گرفته اند. همچنین دانش 
فنی الزم،  آزمایشگاه و نیروی انسانی کافی 

نیز در تمام استان ها وجود دارد.
علویان آمار ابتال به هپاتیت B در کشور را 
و  کرد  اعالم  نفر  هزار   ۴00 و  میلیون  یک 
گفت: این موارد ناشناخته هستند و باید با 
آگاهی و غربالگری شناسایی شوند تا تحت 

مراقبت و درمان قرار گیرند.
وی همچنین تاکید کرد : بیماران مبتال به 
هپاتیت B هیچ منعی برای ازدواج و فعالیت 
در جامعه ندارند.رئیس شبكه هپاتیت ایران 
ضمن اشاره به کاهش شیوع هپاتیت C از 
۱8 به 3 درصد طی ۱0 سال گذشته، اظهار 
کرد: در ایران از سال 7۶ شروع به بررسی 
خون های اهدایی به سازمان انتقال خون از 
نظر ابتال به هپاتیت C کردیم. قبل از سال 
75 انتقال خون به عنوان راه انتقال هپاتیت 
پیشنهاد  به همین خاطر  نمی شد  تلقی   C
خون  سال  این  از  قبل  کسی  اگر  می کنیم 
دریافت .کرده است جهت اطمینان آزمایش 

هپاتیت C بدهد.

رئیس شبكه هپاتیت ایران خبر داد:

1.4 میلیون بیمار ناشناخته مبتال به هپاتیت در کشور
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آگهي تحدید حدود عمومي
جهت قسمتي از امالك حوزه ثبتي ناحیه یک کرج 1395

مرحله دوم
با استناد ماده ۱۴ قانون ثبت تحدید حدود قسمتي از امالک واقع در حوزه ثبتي 
ناحیه یک کرج که تاکنون به عمل نیامده به شماره پالک اصلي و فرعي و محل 
وقوع امالک مذکور به ترتیب نزدیک بودن به حوزه تعیین مي گردد و براي اطالع 

عموم به شرح ذیل اعالم مي شود.
۱- امالک بخش جاده چالوس

الف- پالک یک اصلي واقع در روستاي شهرستانک
شش دانگ یک قطعه قلمستان با حقابه از رودخانه چشمه سار شهرستانک طبق 
معمول محل به شماره پالک ۱9۶3 فرعي از ۱ اصلي به نام آقاي سید علي آقا 
میر محمد علي مجتهد به شماره شناسنامه ۱0588 صادره از تهران فرزند حسین

تاریخ  روز بازدید... سه شنبه .... 95/۶/2..... ساعت 8 صبح
بدینوسیله به اطالع کلیه مالكین مجاور پالک فوق مي رساند در روز و ساعت مقرر 
اعتراض  ارتفاقي  و حقوق  به حدود  نسبت  و چنانچه  وقوع ملک حاضر  در محل 
یا تصدیق مراجع  اعتراض خود و  تاریخ تحدید حدود به مدت سي روز  از  دارند 
قضایي مبني بر طرح دعوي را به اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج تسلیم 
و رسید دریافت دارند. معرضین مكلفند در اجراي ماده 8۶ آیین نامه قانون ثبت 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست تنظیمي خود 
را که به مرجع قضایي ذي صالح تقدیم نموده اند گواهي رسید مربوطه را به اداره 
ثبت تسلیم و رسید دریافت دارند بدیهي است در غیر صورت حق واخواهي از آنان 

ساقط خواهد شد.۴5028 م/الف
تاریخ انتشار آگهي روز سه شنبه 95/5/5

رئیس ثبت اسناد و امالك ناحیه یک – سیروس قنبرپور

دادنامه
پرونده کالسه 9009980228200۶92شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره9۱0997022820027۴
خواهان:بانک تجارت با وکالت آقای حبیب اله چیوایی 

نیما   -3 کاشان  فخریه  اصغر   -2 گرمسار  دارا  غذایی  مجتمع  شرکت  خواندگان: 
فخریه کاشان ۴- سعید آصفی

خواسته ها: مطالبه خسارت و مطالبه طلب 
گردشكار خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به شعبه وثبت به کالسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت فوق 
العاده مقرر دادگاه به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشكیل است با توجه به محتویات 

پرونده ختم رسیدگی اعالم وبشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه

طرفیت  به  چیوایی  اله  حبیب  آقای  وکالت  با  تجارت  بانک  دعوی  خصوص  در 
نیما   -3 کاشان  فخریه  اصغر   -2 گرمسار  دارا  غذایی  مجتمع  شرکت  خواندگان 
ریال   9۱5/۶90/۱۴7/30 مبلغ  مطالبه  بخواسته  آصفی  سعید   -۴ کاشان  فخریه 
بابت اصل خواسته ومبلغ 7۱5/۴92/۴۶۶/8 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 
88/5/5 جمعا به مبلغ ۶30/۱83/۶۱۴/38 ریال به انضمام کلیه خسارات وهزینه 
های دادرسی وحق الوکاله وکیل وخسارت تاخیر تادیه 20 درصد در سال موضوع 
اقساطی سهم  قرارداد شماره 3۴0000۱/85 مورخه 85/7/8 در خصوص فروش 
الشرکه بانک خواهان که بر اساس قانون الحاقی در تبصره به ماده ۱5 اصالحی 
بانكی مصوب 8۶/۴/۱3 فی مابین  ربا وقانون تسهیل  بانكی بدون  قانون عملیات 
قبال  یا دفاعی در  وایراد  اند  نیافته  اینكه خواندگان حضور  به  منعقد گردید نظر 
دعوی خواهان ومستندات ابرازی وی اقامه ننموده از طرف دیگر قرارداد استنادی 
و فرم های تعهد نامه پیوست آن داللت بر اشتغال ذمه خواندگان بشرح خواسته 
اقامه  خویش  ذمه  برائت  یا  خود  دیون  پرداخت  بر  دلیلی  نیز  وخواندگان  داشته 
ثابت  را  بقاء دین دعوی خواهان  به اصل استصحاب  استناد  با  اند دادگاه  ننموده 
وقانونی تشخیص مستندا به مواد ۱95و5۱9و522 قانون آیین دادرسی مدنی حكم 
بر محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ 9۱5/۶90/۱۴7/30ریال اصل خواسته ومبلغ 
7۱5/۴92/۴۶۶/8 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 88/5/5 وخسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ 88/5/5 لغایت یوم الوصول بر اساس نرخ 20 درصد سالیانه مطابق 
قرارداد ومبلغ ۶72/283/772 بابت هزینه ابطال تمبر درحق خواهان صادر واعالم 
می نماید رای صادره غیابی وظرف مهلت 20 روز ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه وظرف20روز دیگر قابل اعتراض ورسیدگی در دادگاه تجدید نظر می 

باشد.
110/46022 رئیس دادگاه شعبه 22دادگاه عمومی حقوقی تهران

آگهی
مطالبه  به   مهدیان  هدایت  به طرفیت خوانده  دادخواستی  پایانی  حامد  خواهان 
خسارات دادرسی ومطالبه خسارت تاخیر تادیه ومطالبه وجه چک تقدیم دادگاه 
۱0۱دادگاه  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده   تهران   شهرستان  عمومی 
_میدان  تهران  در  واقع   تهران   عدالت  قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی 
کالسه  به  و  ارجاع   عدالت  قضایی  مجتمع   73 پالک  فناخسرو  خیابان  تجریش 
 ۱395/۶/۱3 آن   رسیدگی  وقت  و  که  گردیده  ثبت    9۴09980002500278
المكان  بودن خوانده  و در  به علت مجهول   ساعت ۱0/00 تعیین شده است  
خواست  خواهان و به تجویز ماده 73 قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  
از جراید   نوبت  در یكی  امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک  انقالب  در  و 
کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  
دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود,نسخه دوم دادخواست و ضمایم  

را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/46019منشی دادگاه حقوقی شعبه 101 دادگاه عمومی حقوقی تهران

آگهی
خواهان سید مرتضی نعمتی وسید مجتبی نعمتی دادخواستی به طرفیت خوانده 
خسارات  مطالبه  و  مالی  قرارداد  فسخ  تایید  خواسته  به  موسوی  مصطفی  سید 
دادرسی تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 
۱0۱دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران  واقع  در تهران _میدان 
کالسه  به  و  ارجاع   عدالت  قضایی  مجتمع   73 پالک  فناخسرو  خیابان  تجریش 
 ۱395/۶/۱3 آن   رسیدگی  وقت  و  که  گردیده  ثبت    9509980002500285
المكان  بودن خوانده  و در  به علت مجهول   ساعت ۱۱/00 تعیین شده است  
خواست  خواهان و به تجویز ماده 73 قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  
از جراید   نوبت  در یكی  امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک  انقالب  در  و 
کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  
دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود,نسخه دوم دادخواست و ضمایم  

را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/46021منشی دادگاه حقوقی شعبه 101 دادگاه عمومی حقوقی تهران

حصر وراثت
خانم راحله صفر زاده به شماره شناسنامه ۱5۱89۴ مطابق دادخواستی تقدیمی به 
کالسه پرونده 9500275/79۱ از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان رحیم صفر زاده به شماره شناسنامه 7539۱ 
در تاریخ 95/2/2۴ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به ۱-فرشید صفر زاده ش ش  5805 تاریخ تولد ۱355   
صادره از تهران  نسبت به متوفی  فرزند 2-فرشاد صفر زاده ش ش 2۴8۴۴ تاریخ 
از تهران  نسبت به متوفی  فرزند 3-رضا صفر زاده  ش ش  تولد ۱358 صادره 
5508 تاریخ تولد ۱3۶3 صادره از تهران  نسبت به متوفی  فرزند  ۴-راحله صفر 
زاده ش ش ۱5۱89۴ تاریخ تولد ۱3۶8 صادره از تهران  نسبت به متوفی  فرزند  
5-طیبه قناعت گران  ش ش 38۶۴ تاریخ تولد ۱338 صادره از تهران  نسبت به 

متوفی  همسر 
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور  با  اینک  و مرحوم ورثه دیگری ندارد 
تا هرکس  مینماید  آگهی  نوبت  در یک  امور حسبی  قانون  ماده 3۶۱  باستناد  را 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت 

یكماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/46016   رییس شعبه 791 شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران 

آگهی مفقودی
سند کمپانی سواری پژو ۴05 جی ال ایكس آی 8/۱ مدل 88 نقره ای متالیک به 
شماره پالک 72-۱7۴م53 و به شماره موتور ۱2۴8820038۶ و شماره شاسی 

NAAM0۱CAXAE۱22783 مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
فریدونكنار

متن آگهی
خواهان آقای ساالر سلطانی احمدآباد دادخواستی به طرفیت خوانده هیدی مام 
رسولی به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( نموده که جهت رسیدگی  مهاباد 
دادگستری شهرستان مهاباد واقع در مهاباد- بلوار مكریان- نرسیده به فلكه سفیر- 
ثبت   950998۴۴322052۶ کالسه  به  و  ارجاع  مهاباد  شهرستان  دادگستری 
گردیده که وقت رسیدگی آن ۱395/07/05 و ساعت ۱0:30 تعیین شده است. به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی(
دادگستری شهرستان مهاباد- خضرا...

ابالغ وقت 
دادرسی سعید رضا درویش زاده 

به  دادخواستی  حسن  سید  فرزند  پور  مقدم  محمد  آقای  خواهان  اینكه  به  نظر 
خواسته مطالبه وجه 200/000/000 ریال به اسنماد یک فقره سفته به طرفیت 
سعید رضا درویش زاده در این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی 
به کالسه 9/۱8۴/95 ثبت و برای مورخه 95/۶/2۴ ساعت ۱0 صبح تعیین وقت 
گردیده است لذا به لحاظ مجهول المكان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یكی از روزنامه های کثیر 
االنتشار درج و به خوانده ابالغ میگردد که در وقت رسیدگی در شعبه نهم حاضر 
و قبل از آن جهت در یافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شعبه نهم 
مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و 

اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد 
مدیر دفتر شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی ابالغ 
از طرف بانک صادرات با وکالت لیال باشی به طرفیت ثریا مرادی زاده فرزند حسین 
خون بخواسته مطالبه به حوزه شورا تسلیم که به کالسه 95/۱۴9 ثبت و برای روز 
95/۶/8 ساعت 9:30 صبح تعیین وقت گردیده نظر به اینكه خواندگان در نشانی 
معیینه شناخته نشده است و حسب درخواست خواهان و تجویز ماده 73 قانون 
ایین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یكی از روزنامه های کثیر االنتشار آگهی 
اوراق  اعالم  را  خود  نشانی  شورا  دبیرخانه  به  مراجعه  مذکور ضمن  خواندگان  تا 
مربوطه را نیز دریافت دارد و غیر اینصورت شورا غیابا رسیدگی و مبادرت به اتخاذ 

تصمیم می نماید .
تاریخ انتشار:95/5/5 دبیرخانه شعبه 7 شورای حل اختالف بوشهر-اسكندری

دادنامه    
پرونده کالسه 9۴099838۱070027۱ شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان شهرکرد 

تصمیم نهایي شماره 9۴099738۱07009۱۶ 
به  ابوالقاسم  فرزند  طاهري  سمیه  خانم  نمایندگي  با  شهرکرد  خواهان:شهرداري 
شریعتي- خیابان  شهرکرد-  شهرستان   – بختیاري  و  محال  چهار  استان  نشاني 

شهرداري مرکزي
خوانده: شرکت تولیدي نیكاب به نشاني استان چهارمحال و بختیاري –شهرستان 

شهرکرد-گودال چشمه بیست متري دوم کوچه ۴ پ ۱
خواسته ها:۱- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2-مطالبه خسارت دادرسي3- مطالبه 

وجه چک 
راي دادگاه

در خصوص دعوي شهرداري شهرکرد به نمایندگي خانم سمیه طاهري به طرفیت 
شرکت تولیدي نیكاب به شماره ثبت ۴5۴3به خواسته ي مطالبه وجه یک فقره چک 
به مبلغ 85۴0000)هشت میلیون و پانصد و چهل هزار( ریال به عنوان اصل خواسته 
بعالوه مطلق خسارات دادرسي و خسارت تاخیر تادیه و به استناد یک فقره چک به 
شماره ۴70۱۱7 مورخ 87/۱/25 به مبلغ هشت میلیون و پانصد و چهل هزار عهده 
بانک صادرات دادگاه باتوجه به فتوکپي چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال 
علیه ، و امضاء خوانده در ذیل چک که توسط بانک مربوطه نیز گواهي گردیده و 
با عنایت به وجد چک مستند دعوي در ید خواهان و نظر به اینكه امضاي مذکوراز 
تعرض مصون مانده و خوانده دلیلي بر پرداخت مافي الذمه خود ارائه نكرده است 
دعوي خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده  وبا استناد مواد 3۱3و 320 قانون 
تجارت و تبصره الحاقي به ماده 2وماده ۱9 قانون صدور چک و مواد2و303و305 و 
30۶ و5۱5و 5۱9و 520و 522 قانون آئین دادرسي دادگاه ها در امور مدني حكم به 
محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ یاد شده در سطر دوم بابت اصل خواسته و مبلغ 
5۶0800 ریال بابت هزینه دادرسي از بابت تسبیب و همچنین به پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه نسبت به خواسته از تاریخ چک هاي مذکور بر مبناي تناسب شاخص 
ساالنه اعالمي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران که محاسبه آن بر عهده 
واحد اجراي احكام مدني دادگاه میباشد،در حق خواهان صادر و اعالم مي نماید.حكم 
صادرشده نسبت به خوانده غیابي ظرف بیست روزاز تاریخ ابالغ واقعي  قابل واخواهي 
در این شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهي در محاکم محترم 

تجدید نظر استان چهار محال و بختیاري است.
دادرس شعبه هفتم دادگاه عمومي حقوقي شهرکرد- محمدرضا سیاهپور

این مواد 
را به ماست اضافه نکنید

آن ها  ترکیب  که  غذایی هستند  مواد  از  برخی 
با ماست سبب تغییراتی می شود که خوشایند 
نیست و باید از اضافه کردن چنین موادی که 
ترکیب ماست را به هم می زنند، جلوگیری کرد.

برخی افراد ماست های طعم دار و ترکیب ماست 
اما  می کنند.  مصرف  و  می پسندند  را  میوه  و 
گاهی اوقات اضافه کردن برخی مواد به ماست 
تغییر  را  ماست  مطلوب  طعم  اینكه  بر  عالوه 
کالری  و  می دهد  کاهش  را  آن  فواید  می دهد، 

آن را زیاد می کند.
برای  افراد  از  بسیاری  که  موادی  از  برخی   
خوش طعم کردن ماست به آن اضافه می کنند 
حاوی قند است و با آنكه حجم کمی دارد اما 
پرکالری و انرژی زا است. در اینجا به مواد غذایی 
اشاره می کنیم که نباید هرگز آن ها را با ماست 

ترکیب کرد:

 عسل
عسل شیرین است و اضافه کردن آن به ماست 
عالوه بر آنكه ماست را شیرین می کند و کالری 
آن را باال می برد، باعث می شود که شما بیشتر 

ماست بخورید و پرخوری کنید.

 میوه های خشک شده
خشک شده  میوه های  ظاهر  و  حجم  آنكه  با 
گول زننده و کوچک است اما آن ها حاوی قند و 
کالری باالیی هستند و با خوردن کمی از آن ها 
فرد انرژی زیادی بدست می آورد و اضافه کردن 
آن ها به ماست منجر به تجمع کالری و انرژی 
در بدن می شود که در نهایت منجر به چاقی و 
برخی بیماری های دیگر می شود. در این مورد، 
خشک شده  میوه های  به  نسبت  تازه  میوه های 

بیشتر توصیه می شوند.

 مغزها و آجیل ها
شمار  به  کامل  غذایی  تنهایی  به  خود  مغر ها 
می آیند که انرژی و کالری زیادی را وارد بدن 
می کند اما هنگامی که آن ها را به ماست اضافه 
می کنید، بدون آنكه متوجه شوید حجم بسیار 
بدن خود می کنید  وارد  کالری  و  انرژی  باالیی 
که سوخت و ساز بدن شما را با مشكل روبه رو 

می کند.

 نارگیل رنده شده
کردن  اضافه  و  است  قند  حاوی  خود  نارگیل 
آن به ماست شاید طعم خوبی بدست دهد اما 

موجب پرخوری و اضافه وزن شما می شود.

 تخم کتان
تخم کتان حاوی فیبر و پروتئین است و مصرف 
زیاد آن باعث می شود بدن نتواند آن را به خوبی 
آن  در  موجود  مفید  مواد  بیشتر  و  کند  هضم 
بدون اینكه به بدن جذب شود دفع شود. برخی 
ریز  کتان  تخم  دانه های  که  علت  این  به  افراد 
اضافه  ماست  به  را  آن  از  زیادی  مقادیر  است، 

می کنند که نادرست است.

 سالمت و تغذیه 

تربیت  است.  والدین  رفتار  بازتاب  فرزندان  رفتار 
احترام  با  فرزندان  با  که  نماید  می  ایجاب  صحیح 
رفتار  خود  طفولیت  از  کودک  اگر  شود.  رفتار 

محترمانه نبیند، محترمانه رفتار نمی نماید.
پیامبر در مورد حفظ حرمت فرزندان به 

والدین چه سفارشی فرمودند؟
سفارش در خصوص والدین امری است که به کرات 
والدین،  به  احترام  شود.  می  دیده  دینی  متون  در 
محبت به ایشان و برآوردن نیازهایشان اموری است 
که بدان ها تاکید شده است تا آنجا که حتی مشرک 
و  کشیدن  دست  برای  دلیلی  آنها  مرگ  یا  و  بودن 

توقف از نیكی کردن نمی گردد.
کریم  قرآن  که  بس  همین  مطلب  این  اهمیت  در 
امر  مادر  و  پدر  به  کردن  نیكی  به  جا  چندین  در 
کرده و از رنجاندن ایشان بر حذر داشته است. تعابیر 
 بكار برده شده در کالم ا... مجید در این باره بسیار 
)علیهم  ائمه  که  آنجا  تا  است  دقیق  و  بینانه  ریز 
به  الهی،  کتاب  مفسران  برترین  عنوان  به  السالم( 
توضیح و تفسیر این تعابیر پرداخته اند و مفسران در 
 قرون بعدی به تفصل در خصوص این موضوع سخن

 رانده اند.
به قدری پر رنگ است که  این مورد  سفارشات در 
از داشتن  برحذر  که  آید  بنظر  چنین  است   ممكن 
فرزندان  به  والدین؛  خصوص  در  تنها  حرمتی  بی   
آسمانی  شریعت  نظر  از  مطلب  این  عكس  و  است 
منابع  در  تر  جامع  نگاهی  با  اما  ندارد،  جایگاهی 
دینی با روایاتی مواجه می شویم که تامل برانگیزاند. 
فرزندان  از حفظ حرمت  آنها سخن  در  که  روایاتی 
دانسته  عظیم  بقدری  امر  این  گاه  و  آمده  میان  به 

والدین خوانده شده  پای حفظ حریم  هم  که  شده 
است. رسوُل ا... ِ )صلی ا... علیه و آله( »یَلَزُم الوالَِدیِن 
الُعقوق.  ِمن  لَُهما  الَولََد  یَلَزُم  ما  الَولَِد  ُعقوِق  ِمن 
ص۴83،  ج3،  صدوق،  شیخ  الفقیه،  الیحضره  )من 
(:همان  آله  و  علیه  ا...  )صلی  پیامبر خدا  ح۴705( 
احترامی  بی  خود  والدین  به  نباید  فرزند  که  گونه 
و  کنند«  احترامی  بی  او  به  نباید  نیز  والدین  کند، 
ا... علیه و  ا... ِ)صلی  یا در جایی دیگر آمده:»رسوُل 
آله(:أکِرموا أوالَدُکم و أحِسنوا آدابَُهم. )عوالی اللئالی 
جمهور،  أبی  ابن  الدینیة،  األحادیث  فی  العزیزیة 
محمد بن زین الدین، ج ۱، ص25۴، ح ۱۱( پیامبر 
:به فرزندان خود  ا... علیه و آله و سلم(  خدا )صلی 

احترام بگذارید و آنها را نیكو تربیت کنید«.
روشن  و  واضح  امری  والدین  حرمت  حفظ  چرایی 
اینرو  از  و  افرادند  وجودِی  منشا  مادر  و  پدر  است. 
حقوق زیادی بر گردن فرزندان خود دارند اما آنچه 
سوال برانگیز و ناپیداست علت تاکید بر حفظ حرمت 

فرزندان است.
 

تاکید پیامبر به حفظ حرمت فرزندان
اند  یافته  رشد  آن  در  که  محیطی  از   فرزندان 
ایشان  با  که  نمایند  می  رفتار  آنگونه  و  آموزند  می 
ارتباط  بیشترین  که  آنجا  از  است.  شده  رفتار 
فرزندان با والدینشان است در نتیجه بیشترین تاثیر 
پذیریشان از اعمال و رفتار پدر و مادرشان می باشد. 
شاید بدین جهت است که در شریعت آسمانی اسالم 
این  و  است  شده  فرزندان  حرمت  حفظ  بر  تاکید 
تاکید تا بدانجا است که باز دارندگی از بی حرمتی 
تا  است  شده  دانسته  یكسان  والدین  و  فرزندان  به 

مادر  و  پدر  با  ارتباط  در  فرزند  آنچه  هر  که  جایی 
ملزم به مراعات آن است، والدین هم ملزم به رعایت 
آن در رابطه ی با فرزندانشان هستند.فرزندی نیک و 
مودب، حاصل رفتار محترمانه ی پدر و مادری نیكو 
موضوعی  فرزندان  به  گذاردن  احترام  آنكه  با  است. 
مهم در روند تربیتی آنهاست اما سفارشات بر حفظ 
حریم  بر حفظ  سفارشات  مقابل  در  فرزندان  حریم 
والدین بسیار کمرنگ تر می نمایاند. عالوه بر روایات 
والدین نقل شده است  بسیاری که در حفظ حریم 
همانطور که بیان گردید قرآن کریم نیز به اختصاص 
َقضی  فرماید:»َو  می  که  آنجا  است  پرداخته  بدان 
ا یَْبُلَغنَّ  َُّک أاَلَّ تَْعُبُدوا إاِلَّ إِیَّاُه َو بِالْوالَِدیِْن إِْحساناً إِمَّ َرب

ِعْنَدَک الِْكَبَر أََحُدُهما أَْو ِکالُهما َفال تَُقْل لَُهما أُفٍّ َو ال 
تَْنَهْرُهما َو ُقْل لَُهما َقْوالً َکریماً؛ )سوره اسرا، آیه23( 
و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید و به 
پدر و مادر ]خود[ احسان کنید. اگر یكی از آن دو 
یا هر دو، در کنار تو به سالخوردگی رسیدند به آنها 
]حتی[ »اف« مگو و به آنان پرخاش مكن و با آنها 
باال  بدانجا  تا  را  امر  این  و  بگوی«  شایسته  سخنی 
برده که بعد از سفارش به یكتا پرستی به سفارش در 

خصوص والدین پرداخته است.
حریم  حفظ  بر  دینی  تاکیدات  کمرنگی  این  از 
والدین  خصوص  در  تاکیدات  مقابل  در  فرزندان 
اهمیتی  یا بی  و  اهمیتی  به کم  تعبیر  ممكن است 

در  موشكافانه  و  دقیق  نگاهی  با  اما  شود  مهم  این 
روابط اجتماعی در خواهیم یافت که اگر این قبیل 
سفارشات در متون دینی کمتر به چشم می خورد 
نه به جهت بی اهمیتی و یا کم اهمیتی است بلكه 
این امر ریشه در نوع روابط حاکم میان افراد دارد. 
آنچه بطور معمول در اکثر خانواده ها دیده می شود 

احترام و اکرام به فرزندان و محبت بدیشان است.
تربیت  نیكو  فرزندانی  تا  پیوسته در تالشند  والدین 
نمایند و تا آنجا که ممكن است نیازشان را برآورده 
امری  والدین  از سوی  فرزندان  به  مهرورزی  سازند. 
است که در جامعه به وفور دیده می شود. این مهم 
چیزی است که از سوی بیشتر خانواده ها به خوبی 
مراعات می شود اما بالعكس احترام و اکرام به والدین 
و تالش برای برآوردن نیازهایشان امری است که در 
فرزندان  سوی  از  و  است  کمرنگ  ها  خانواده  میان 
که  است  اینرو  از  شاید  شود  می  توجه  بدان  کمتر 
در متون دینی سفارشات در خصوص والدین بسی 

بیشتر از توصیه در خصوص فرزندان است.
سنین  در  والدین  از  معمول  بطور  افراد  جداشدن 
بزرگسالی و توجه به مسئولیتهای جدید و پرداختن 
از  تا  گردد  می  سبب  روزمره  های  مشغله  به 
نمو  و  رشد  دامانشان  در  روزگاری  آنانكه  به   توجه 
دار  دین؛ عهده  آنجا که  از  اما  بمانند.  باز  اند  یافته 
طرحی برای زندگی است که به موجب آن افراد از 
سعادت دنیوی و اخروی بهره مند گردند با تاکیدات 
فراوان پیشوایان دینی سبب می گردد تا فرد دچار 
غفلت نشود و همواره توجه به آنانكه حقوق بسیاری 

بر گردنش دارند سرلوحه ی کارهایش قرار گیرد.
منبع: تیبان

فرمایشات پیامبر، درباره حفظ حرمت فرزندان

استفاده از کلمات بیگانه در فارسی همواره یكی از 
مشكالت زبان شناسان بوده است. اما حاال چندسالی 
این استفاده غلط پا را فراتر گذاشته و به بدیهی ترین 

کلمات فارسی حتی مواد اولیه غذایی رسیده است.
پای  پیش  سال  وقتی ۱2  مهر،  ه  مجله  گزارش  به 
به  وطن  از  دور  سال ها  مربیان  و  ایرانی  دورگه های 
ایران باز شد. لهجه انگلیسی و زبان دست وپاشكسته 

خیلی ها  مزاج  به  زدن  حرف  هنگام  آنها  فارسی 
خوش آمد. طوری که بارها از سوی رسانه ها و دیگر 
از  یكی  به عنوان  موضوع  این  ورزشی  چهره های 
دوستان  فوتبال  به خصوص  ایرانی ها  خصوصیات 
زبان  به  بیگانه  واژه های  ورود  شد.  مطرح  ایرانی 
فارسی در حالی هم اکنون به اوج خود رسیده است 
که برنامه های آشپزی صداوسیما نیز حتی در به کار 
بردن مواد اولیه غذایی و متداول ترین کلمات فارسی 
معادل های  از  دادن«  »برش  لیمو«،  »برگ  مثل 
استفاده   »cut« و    »lemon grass« انگلیسی 

می کنند. حتماً شما هم هنگام ورود به رستوران ها و 
کافی شاپ های مختلف با کلمات عجیب وغریب موجود 
در منوها و نام گذاری های انگلیسی غذاهای مختلف 
مواجه شده اید و حتی گاهی خندیده اید؛ اما دلیل این 

نام گذاری ها و استفاده های عجیب وغریب چیست؟
و  منوها  در  موجود  عجیب وغریب   کلمات  بهانه  به 
جایگزین شدن کلمات انگلیسی به جای کلمات ساده 

و متداول فارسی سراغ یكی از منو نویس ها و مسئول 
پایتخت  پررونق  و  شلوغ  کافه های  از  یكی  بارهای 
رفتیم تا از این فضا بیشتر سردر بیاوریم؛ و دلیل این 

نام گذاری را بپرسیم.

اسم های فارسی جذابیت بصری ندارد
ایرانی  ریشه  کافه  و  کافی شاپ  به طورکلی  گفت:  او 
ندارد. مثل قهوه خانه نیست از که از قدیم در ایران 
وجود داشته و قهوه های مختلف در آن سرو می شده. 
ذات کافی شاپ از دکور تا موسیقی آن از غرب آمده 
است. چیزهایی هم که در کافی شاپ در منوها وجود 
در همه  که  است  ثابتی  فرمول های  دارد یک سری 

جای دنیا وجود دارد و بین همه کافه ها واحد است. 
مثل »اسپرسو« یا »کاپوچینو« اما یک شخص کافه دار 
وقتی می خواهد کافه بزند از فردی که قراراست منوی 
را  یک چیزهایی  که  می کند  درخواست  ببندد  را  او 
آنجا  تولید کند که فقط در  او  مخصوص خود کافه 

بخوانید  اگر  شما  شیک«  »ماما  مثاًل  دارد.  وجود 
»شیک بیسكوییت مادر« دیگر لطف قبلی را ندارد. 
هم  می شناسید.  را  مادر  بیسكوییت  طعم  هم  چون 
طعم شیک را پس برایتان سؤال نمی شود؛ اما »ماما 
شیک« را که می شنوید. سفارش می دهید که بدانید 
جذابیت  مخاطب ها  برای  فارسی  اسم های  چیست؟ 

بصری ندارد.

اسامی انگلیسی، صاحب کافه را مدرن نشان 
می دهد

انجام می دهد دوست دارد که  را  هرکسی که کاری 
به بقیه بفهماند در این کار خبره است. در کافه ها هم 
سیاست به این شكل است که صاحب کار دوست دارد 
مخاطبش او را آدم مدرنی بداند. من نمی گویم این 
کار غلط یا درست است؛ اما این موضوع وجود دارد و 
با این شیوه و استفاده از کلماتی که او را حرفه ای تر 
و بین المللی تر نشان می دهد می خواهد بگوید من و 
انگلیسی  زبان  از  استفاده  است.  مدرن  کاماًل  کافه ام 
و اسامی بین المللی تلقی مدرنیته را در ذهن ایجاد 

می کند.

آدم های خبره منو برایشان اسامی
 اهمیتی ندارد

مردم  عموم  برای  بیشتر  اسامی  این  گفت  می توان 
می بیند  را  »پوتاتو«  که  کسی  برای  می دهد.  جواب 
سؤال می شود یعنی چی؟ چطور است؟ سیب زمینی 
تنوری است؟ سرخ کرده است؟ همه این ها سؤال است. 

برای همین سریع سفارش می دهد.

کافه های بیزینس محور، بیشتر از اسامی عجیب 
استفاده می کنند

تجاری  سیاست  دو  و  دودسته اند  کافی شاپ ها 

کیفیت  محور.  کیفیت  و  محور  بیزینس  دارد. 
باکیفیت  از محصول  استفاده  با  می خواهند  محورها 
مشتری هایشان را برای همیشه نگه دارند برای همین 
حتی  و  می خرند  باالیی  باقیمت  را  اولیه شان  مواد 
ممکن است گران تر از بقیه هم نفروشند؛ اما بیزینس 
از حداقل کیفیت استفاده می کنند  محورها معموالً 
می کنند  استفاده  منویی  و  سرویس  و  ویترین  ولی 
از  یكی  بكشاند.  آنها  سمت  به  را  مشتری ها  که 
دالیل استفاده از اسامی عجیب وغریب نیز پر کردن 
از  محورها  بیزینس  در  اما  است؛  کافه  صندلی های 
حداقل کیفیت مواد استفاده می کنی اما ویترینی که 
از سرویست استفاده می کنی و اسم هایی که استفاده 

می کنی مشتری را می کشاند.

اسامی انگلیسی
 به مخاطب تصور شیک بودن می دهد

اسامی انگلیسی واقعاً در جذب مشتری تأثیر زیادی 
به  را  اسم های عجیب وغریب کل قشر جامعه  دارد. 

کافه می کشاند.
 یک کلمه انگلیسی می تواند برای یک زن 50 ساله 
که هرازگاهی به کافه می آید هم چیز جذابی باشد؛ 
اما برای یک دانشجویی که هرروز در کافه است چیز 
جذابی نباشد. چون دانشجو نیامده که منو را ببیند 
که چه چیز عجیب وغریبی است پس بخوریم. آمده 

یک زمانی را بگذارد و برود.
صریح  اما  دارد؛  دوست  را  اسم  این  هم  او  ولی   
یاد  مخاطب  سیب زمینی  بنویسید  اگر  شما  بگویم 
وقتی  اما  می افتد؛  تومانی   ۱500 کیلو  سیب زمینی 
سؤال  مخاطب  برای  بنویسید  پوتاتو  آن  به جای 
یک  و  کرده اند  چه کار  سیب زمینی  با  که  می شود؛ 
ذهنیت شیک تر توی ذهنش خلق می شود. انگار که 

چیز بهتری را می خورد.

رونق زبان های خارجی 
درکافه های شهر؛

با فرهنگ لغت 
وارد کافه 

شوید
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تجدید آگهی مناقصه عمومی
شهرداری نصیرشهر در نظر دارد اجرای پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی 
به پیمانکار واجد شرایط ودارای گواهینامه صالحیت ورتبه بندی از معاونت برنامه 
ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت 
بعمل می آیداز تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مناقصه وارایه اسناد ومدارک 
شرکت ورزومه کاری به امور مالی شهرداری نصیر شهر مراجعه وپیشنهادات خود را حداکثر تا 
پایان وقت اداری پنجشنبه مورخ  95/5/21  به دبیر خانه شهرداری ارایه نمایند. ضمنا هزینه 

چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

حصر وراثت
خانم سكینه الچین بیگی به شماره شناسنامه 3۴۴7 مطابق دادخواستی تقدیمی 
وراثت  این شعبه در خواست گواهی حصر  از  پرونده 9500273/79۱  به کالسه 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان اقدس حسینی قمی به شماره شناسنامه 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه  تاریخ ۱355/5/۱8  ۴0385 در 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱-امیر الچین بیگی ش ش  ۱97۶ تاریخ 
تولد ۱335   صادره از تهران  نسبت به متوفی  فرزند 2-حیدر الچین بیگی ش 
ش ۱۴2 تاریخ تولد ۱3۴5 صادره از تهران  نسبت به متوفی  فرزند 3-رقیه الچین 
فرزند   متوفی   به  نسبت  تهران   از  تولد ۱332 صادره  تاریخ  بیگی ش ش 50۶ 
۴-سكینه الچین بیگی ش ش 3۴۴7 تاریخ تولد ۱3۴2 صادره از تهران  نسبت به 
متوفی  فرزند  5-زهرا الچین بیگی ش ش ۴7۱ تاریخ تولد ۱339 صادره از تهران  
تولد ۱303  تاریخ  بیگی ش ش 3503۶  فرزند ۶-علی الچین  متوفی  به  نسبت 

صادره از قم نسبت به متوفی همسر
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور  با  اینک  و مرحوم ورثه دیگری ندارد 
تا هرکس  مینماید  آگهی  نوبت  در یک  امور حسبی  قانون  ماده 3۶۱  باستناد  را 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت 

یكماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/46014   رییس شعبه 791 شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران

آگهی مفقودی
بانی  شهر  شماره  ۱385به  مدل  پارس  پژو  سواری  خودرو  مالكیت  سند 
۱938577۱مفقود  شاسی  ۱2۴852023۱9شماره  موتور  72-3۴5ق23شماره 

گردیده ، فاقد اعتبار است 
بهشهر

متن آگهی
حقوقی  عمومی  دادگاه  پنجم  شعبه   9۴0998۶۶۱0500۶9۶ کالسه  پرونده 
 950997۶۶۱05002۱3 شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
خواهان : شرکت سهامی بیمه دانا با شماره ثبت ۱9003 با نمایندگی آقای امین 
شریعتی  خ  آباد  خرم  شهرستان  لرستان  استان  نشانی  به  خیرعلی  فرزند  فرزان 
پایین تر از پل هوایی کدپستی ۶8۱393۴53۴ همراه 09۱23385۶00 خوانده : 
آقای سردار امیری فرزند رستم خان به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد 
خ رازی خیابان پاسداران جنب نانوایی سنگک پالک 3۶ همراه 09۱۶95۶72۶3 
خواسته ها : ۱-مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2-مطالبه خسارت دادرسی 3-مطالبه 

وجه بابت ...
امین  آقای  نمایندگی حقوقی  با  دانا  بیمه  : درخصوص دعوی شرکت  دادگاه  رای 
فرزان به طرفیت آقای سردار امیری فرزند رستم خان به خواسته مطالبه وجه مبلغ 
393/900/000 ریال به انضمام خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله 
پرداخت  و  دریافت  تصویررسید  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  حقوقی  نماینده 
خسارات به مصدوم ثریا نظری و به تاریخ ۱393/۱۱/27 به مبلغ 390 میلیون ریال 
و تصویر دادنامه شماره 930997۶۶۱03700۱۴5 مورخه ۱393/3/5 موضوع پرونده 
کالسه 920998۶۶۱280۱253 صادره از شعبه ۱03 دادگاه عمومی جزایی خرم آباد 
که حكایت از تقصیر خوانده در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به خانم ثریا نظری دارد 
و با توجه به نامه شماره 3۴۱3/۱/5/93/۱7 مورخه ۱393/5/2۶  سرپرست پلیس 
راهور استان لرستان که حكایت از این دارد گواهینامه رانندگی صادره به نام خوانده 
فاقد اصالت می باشد و اینكه خوانده در دادگاه حاضر نگردیده و دفاعیاتی دال بر رد 
ادعای خواهان به عمل نیاورده لهذا دعوی خواهان از نظر دادگاه وارد و مقرون به 
صحت تشخیص و مستندا به مواد ۱98 و 502 و 5۱5 و 5۱9 و 522 از قانون آیین 
دادرسی مدنی و تبصره ماده 3 قانون بودجه مصوب ۱339 و ماده ۶ قانون اصالح 
قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل 
اشخاص ثالث حكم به محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ 393/900/000 ریال بابت 
خسارات پرداختی خواهان و یک درصد جریمه به علت خسارات وارده موضوع ماده 5 
قانون فوق الذکر و پرداخت مبلغ ۱2/259/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
مبلغ ۱7/75۶/000 ریال بابت حق الوکاله نماینده حقوقی و پرداخت خسارات تاخیر 
لغایت زمان  تاریخ تقدیم دادخواست مورخه ۱39۴/۱0/28  از  تادیه اصل خواسته 
اجرای کامل دادنامه که توسط اجرای احكام محاسبه و وصول می گردد در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه می باشد و پس از ان ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد . 
رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – حجت ا... سلیمیان .

آگهی احضار متهم
در پرونده مطروحه در شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
خرم آباد موضوع شكایت هادی خسروی علیه آقای مهدی پاپی  دایر بر تحصیل 
مال مسروقه و نظر به اینكه متهم در آدرس اعالمی مورد شناسایی قرار نگرفته و 
هیچ آدرس دیگری جهت احضار نامبرده موجود نبوده و به طرق دیگری هم ابالغ 
احضاریه ممكن نگردیده و مجهول المكان می باشد لذا به تجویز ماده ۱7۴ قانون 
آئین دادرسی کیفری مصوب ۱392 مراتب )یک نوبت ( در روزنامه آگهی تا نامبرده 
دادسرای  دادیاری  شعبه ششم  در  آگهی  این  نشر  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف 
عمومی و انقالب خرم آباد واقع در گلدشت شرقی خیابان ایران زمین نرسیده به 
میدان آرش کمانگیر دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد حاضر و از خود 
در خصوص اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی 

و اظهار نظر به عمل می آید. 
دادیار شعبه ششم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – فرزانه قوامی.

آگهی احضار متهم
در پرونده مطروحه در شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
خرم آباد موضوع شكایت هادی خسروی علیه آقای صادق نامپور فرزند حجت دایر 
بر سرقت یک دستگاه موتور سیكلت و نظر به اینكه متهم در آدرس اعالمی مورد 
شناسایی قرار نگرفته و هیچ آدرس دیگری جهت احضار نامبرده موجود نبوده و به 
طرق دیگری هم ابالغ احضاریه ممكن نگردیده و مجهول المكان می باشد لذا به 
تجویز ماده ۱7۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱392 مراتب )یک نوبت ( در 
روزنامه آگهی تا نامبرده ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر این آگهی در شعبه ششم 
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد واقع در گلدشت شرقی خیابان ایران 
زمین نرسیده به میدان آرش کمانگیر دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم 
آباد حاضر و از خود در خصوص اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در 

موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر به عمل می آید. 
دادیار شعبه ششم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – فرزانه قوامی.

متن آگهی 
خواهان / شاکی حق مراد عزیزی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم کیانوش 
بسكه بلینی و حسین رضا کریمی و فرح ناز بسكه بلینی به خواسته الزام به تنظیم 
سند رسمی ملک ماده 9 تقدیم دادگاه های عمومی استان لرستان خرم آباد نموده 
شهرستان  قدوسی  مجتمع  اختالف  شورای حل   ۱ شعبه  به  رسیدگی  که جهت 
به  و  ارجاع  لرستان  استان  کل  دادگستری  عدالت  میدان  امام  خیابان  آباد  خرم 
کالسه 950998۶۶90۱00۱30 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱395/0۶/۱3 
و ساعت 09:00 تعیین شده است  به علت مجهول المكان بودن خوانده / متهم  و 
درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یكی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع اختالف مجتمع 
قدوسی شهرستان خرم آباد – فرنوش بابایی فر 

متن آگهی 
خواهان / شاکی حاجی رضا موالیی راد دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم رضا 
حسینی و محمود مدهنی به خواسته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم 
دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  به  رسیدگی  که جهت  نموده  آباد 
شهرستان خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی 
به کالسه 9۴0998۶۶۱0۱00828 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  و  ارجاع 
بودن  المكان  مجهول  علت  به  است  تعیین شده  و ساعت 09:30   ۱395/0۶/0۶
آئین  قانون  ماده 73  تجویز  به  و  درخواست خواهان/ شاکی   و  متهم    / خوانده 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یكی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – کرم رضا هاشمی . 

اگهی 
خواهان / شاگی سید محمد رضا حسن پور پیاکالئی دادخواستی به طرفیت خوانده 

/ متهم ۱- سید جواد حسن پور پیاکالئی فرزند سید قاسم 
2-سید کریم حسن پور پیاکالئی فرزند سید قاسم 

3- سید عباس حسن پور پیاکالئی فرزند سید قاسم 
۴- سید علیرضا حسن پور پیاکالئی فرزند سید قاسم 

5- سید غالمحسین حسن پور پیاکالئی فرزند سید قاسم 
۶- مریم بیگم حسن پور پیاکالئی فرزند سید قاسم 

بابل نموده که  نامه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان  به خواسته تنفیذ صلح 
جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی بابل واقع در بابل ارجاع و به 
کالسه 950۱88 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 95/7/۴ و ساعت 9:30 تعیین 
شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده / متهم و درخواست شاکی و به 
انقالب در امور مدنی  تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یكی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود 
تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
مدیر شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی بابل – پور جعفر 

آگهی ابالغ
مجرد  علی  خوانده  المكان  مجهول  به  رسیدگی  جلسه  و  ضمائم  و  دادخواست   

اسبویی 
زاده  رضا  خواهان حسن  میگردد  ابالغ  الذکر  فوق  المكان  مجهول  به  یدینوسیله 
دادخواستی دائر مطالبه وجه بطرفیت شما در این شورا مطرح که حسب ارجاع و 
پس از ثبت بكالسه ۱3/25۱/95 جهت رسیدگی بروز دوشنبه 95/۶/۱0 ساعت 
9:30 تعیین وقت گردیده لیكن بدلیل عدم دسترسی به نشانی شما مراتب ابالغ 
وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی و حسب تقاضای خواهان یكبار در یكی از 
روزنامه های کثیر االنتشار صادر تا پس از اطالع قبل از حلول دادرسی جهت اعالم 
نشانی خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم حاضر شوید در غیر اینصورت 
شورا غیابا رسیدگی و تصمیم شایسته را اتخاذ خواهد نمود ضمنا چنانچه منبعد 

نیازی به انتشار آگهی باشد فقط یک نوبت و مدت آن ده روز میباشد 
رییس شعبه 13 شورای حل اختالف شهرستان بابل 

ابالغ
بحكایت پرونده کالسه 950303 شعبه ۱0۱دادگاه کیفری دو شهرستان جوانرود 
سلیمانی  فرامرز  آقای  علیه  بر  عظیم  فرزند  یعقوبی  مهدی  آقای  شكایت  حسب 
فرزند امین به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول فعال متواری و مجهول المكان 
مورخ  در  که  گردد  می  ابالغ  کیفری  دادرسی  آئین  قانون   ۱7۴ ماده  استناد  به 
۱395/0۶/۱3 راس ساعت ۱2 صبح در شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری دو شهرستان 
جوانرود حضور پیدا کند و از خود دفاع نماید در غیر اینصورت دادگاه اقدام بصدور 

رای غیابی می نماید. 
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان جوانرود 

متن آگهي
دادخواست  به شرح  اسداله  فرزند  اشرف رحیمي  وراثت  نوشت حصر  رو  خواهان 
دادگاه درخواست  این  از  به کالسه 95099838۴۶۱00۱95  ثبت شده  تقدیمي 
گواهي حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سید صالح حسیني 
آن مرحوم  الفوت  وورثه حین  گفته  بدرود حیات  دائمي خود  اقامتگاه  وردنجاني 

منحصر است به:
۱- اشرف رحیمي کاه کشي متولد ۱35۱ ش ش 2 مادر متوفي

2- سید رضا حسیني وردنجاني متولد ۱35۴ ش ش ۴52 پدر متوفي
میگرددتا  آگهي  نوبت  یک  مذبور  خواست  در  مقدماتي  تشریفات  انجام  با  اینک 
از  باشد  او مي  نزد  متوفي  از  اي  نامه  ویا وصیت  دارد  اعتراضي  چنانچه شخصي 
تاریخ نشر آگهي ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد.
رئیس شوراي حل اختالف شعبه 21 شهرستان شهرکرد- رحمان آماده

 نوبت اول

مهدی محمود پور - شهردار نصیرشهر

ردیف

1

2

موضوع مناقصه

پروژه احداث پارک 
بانوان

پروژه احداث سینما

مبلغ برآورپروژه

9/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

5/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

محل تامین اعتبار

از محل اعتبارات داخلی

از محل اعتبارات داخلی

توضیحات

داشتن حداقل پایه 5  ابنیه وراه 
وباندجهت شرکت در مناقصه 

الزامیست 

داشتن حداقل پایه 5  ابنیه وراه 
وباندجهت شرکت در مناقصه 

الزامیست 

اخالقی المپیکی شد

ایران در  فرنگی  نماینده وزن 85 کیلوگرم کشتی  اخالقی،  ا...  حبیب 
بازی های المپیک شد.

به  گزارش  ایسنا، سرمربی تیم  ملی کشتی فرنگی سرانجام از میان حبیب 
اخالقی و رامین طاهری، فرنگی  کاران اوزان 85 کیلوگرم ایران تصمیم خود 
را گرفت و حبیب اخالقی برنده مدال برنز جهان را به عنوان نماینده این 

وزن در رقابت های  المپیک انتخاب کرد.
به  این  ترتیب سوریان، نوروزی، عبدولی، اخالقی، رضایی  و باباجان زاده 

۶ نماینده کشتی فرنگی در رقابت های  المپیک 20۱۶ ریو خواهند بود.

ولی بهاروند سرمربی تیم های ملی جودو بانوان شد

سرپرست نایب رئیس جودو بانوان سرمربی و مربی تیم های ملی را معرفی 
کرد. آذین ساکی ، با بیان اینكه کادر فنی تیم ملی بانوان مشخص است، 
اظهار داشت: ترکیب مربیان و سرمربی تیم ملی مشخص است، ولی در 
حال حاضر ابالغ نشده است. مریم ولی بهاروند سرمربی تیم های ملی، تكتم 
بیدل مربی نوجوانان، سحر چغلوند مربی جوانان و محبوبه خورشیدی به 
عنوان سرپرست تیم های ملی انتخاب شده اند. این نفرات از برترین مربیان 
حال حاضر جودوی بانوان هستند و شاگردان آنها در مسابقات انتخابی 

بیشترین تعداد مدال ها را کسب کرده اند.
و  کرد  ارزیابی  خوب  را  کشور  قهرمانی  های  رقابت  سطح  ساکی 
افزود: سطح رقابت های قهرمانی کشور خوب بود، مسابقات در رده 
نوجوانان و جوانان برگزار شد. حدود 20 استان در مسابقات شرکت 
نفرات  برنامه ریزی صورت گرفته در گذشته،  کردند چرا که طبق 
توانستند در رقابت های قهرمانی  برتر در مسابقات منطقه ای می 
کشور حضور داشته باشند و به ناچار مجبورشدم این روند را ادامه 
دهم. حدود ۶0 نفر در رده نوجوانان و حدود 70 نفر در بخش جوانان 

شرکت کردند.
سرپرست نایب رئیس جودو بانوان در ادامه درباره روند آماده سازی 
تیم ملی نوجوانان برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا گفت: 
اردوهای تیم ملی نوجوانان و جوانان به صورت مشترک از سه مرداد 
ماه جاری برگزار می شود. 32 نفر در مرحله نخست حضور دارند که 
ریزش خواهیم داشت. در کنار اردونشینان از فاطمه برمكی و طاهره 
آذر پیوند از ملی پوشان تیم ملی بزرگسال به عنوان حریفان تمرینی 
قهرمانی  از شروع مسابقات  تا پیش  استفاده خواهیم کرد.  اردو  در 

آسیا مسابقات تدارکاتی نخواهیم داشت.

جوانان ایران عنوان سوم واترپلو آسیا را کسب کردند

تیم ملی واترپلو جوانان ایران با کسب پنج امتیاز در پنجمین دوره 
عنوان سوم  )زیر ۱9 سال(  آسیا  جوانان  قهرمانی  واترپلو  مسابقات 
آسیا را کسب کرد و جواز حضور در مسابقات جهانی 20۱7 روسیه 

را کسب بدست آوردند.
با  دوشنبه  دیروز  ایران  جوانان  واترپلو  ملی  تیم  واترپلو؛  و  شیرجه 
به شكست  باتوجه  و  مسابقات  پایانی  روز  در  ازبكستان  بر  پیروزی 
قزاقستان مقابل چین سكوی سوم پنجمین دوره رقابت های قهرمانی 
جوانان آسیا را از آن خود کردند. تیم جوانان ایران با حساب ۱5 بر 
9 ازبكستان را مغلوب کرد. در بازی دوم هم چینی ها در یک دیدار 

نزدیک و با نتیجه ۱0 بر 7 تیم قزاقستان را از پیش رو برداشتند.

چراغ سبز اوبامیانگ به رئال مادرید

ستاره گابنی بوروسیا دورتموند تاکید کرد که تنها به 
یک شرط حاضر است این تیم آلمانی را ترک کند و 

آن اینكه پای رئال مادرید در میان باشد.
به گزارش ایسنا، پیر امریک اوبامیانگ در فصلی که 
گذشت از بهترین بازیكنان بوندسلیگا بود. او بعد از 
روبرت لواندوفسكی، بیشترین تعداد گل را به ثمر 
انتظارش  در  درخشانی  آینده  داد  نشان  و  رساند 
خوب  پیشنهادهای  با  گابنی  بازیكن  این  است. 
تیم های لیگ جزیره مواجه شده و منچسترسیتی 
سخت به دنبال جذب او است. اوبامیانگ اما تاکید 
کرد تنها به خاطر رئال مادرید حاضر است دورتموند 
را ترک کند. اوبامیانگ در گفت و گویی که با کانال 
تلویزیونی ZDF آلمان داشت، در این مورد اظهار 
کرد: تنها یک باشگاه می تواند من را مجبور به 

جدایی از دورتموند کند و آن رئال مادرید است. 

دیدار منچسترسیتی و 
منچستریونایتد لغو شد

بازی تیم های منجستریونایتد و منچسترسیتی به 
علت بارش شدید باران برگزار نمی شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از آس، منچستریونایتد و 
منچسترسیتی قرار بود روز دوشنبه در جام قهرمانان 
در چین به مصاف هم بروند اما به علت بارندگی 

شدید در پكن این بازی لغو شد.

پیام آشکار رودریگس برای زیدان

برای  پیغام  یک  مادرید  رئال  کلمبیایی  ستاره 
زین الدین زیدان فرستاد.

به گزارش ایسنا، خامس رودریگس بعد از درخشش 
در جام جهانی 20۱۴ برزیل بود که با رقم باالیی 
راهی رئال مادرید شد. او در فصل نخست حضورش 
در این تیم اسپانیایی، بازی های درخشانی را به نمایش 
گذاشت و در پایان فصل در ترکیب بهترین های فصل 
قرار گرفت. در فصل دوم اما شرایط برای این ستاره 
کلمبیایی بد شد و نه رافائل بنیتس، سرمربی وقت و 
نه زین الدین زیدان به او اعتماد نكردند تا جایی که در 
بسیاری از بازی ها کار را روی نیمكت ذخیره ها شروع 
کرد. این ستاره کلمبیایی رئال مادرید، مشتریان 
زیادی دارد. با این حال اصرار دارد در رئال مادرید 
باقی بماند. او در گفت وگویی که با شبكه کاراکول 
کلمبیا داشت یک پیام آشكار برای زیدان داشت و 
آن این که به او اعتماد کند. او گفت: امیدوارم در 
فصل جدید بیشتر بازی کنم. امیدوارم سرمربی به 
من اعتماد کند و فصل خوبی را پشت سر بگذارم. با 
وجود این که پیشنهادهای زیادی دارم اما دوست 

دارم برای سومین فصل در رئال باقی بمانم.

خبرخبر

سرمربی تیم  ملی کشتی فرنگی از وضعیت شش 
فرنگی کار اعزامی به المپیک ابراز رضایت کرد.

محمد بنا پس از تمرین تیم  ملی کشتی فرنگی 
کشتی  نماینده  شش   وضعیت  آخرین  درباره 
فرنگی ایران در رقابت های  المپیک، گفت: خدا را 
شكر بچه ها در شرایط بسیار خوبی به سر می برند 
و همگی از وضعیت روحی – بدنی خوبی برخوردار 
هستند. از همه آنها  راضی هستم و از مبارزه و 

نحوه کارشان لذت می برم.
سرمربی تیم  ملی کشتی فرنگی در ادامه افزود: هر 
کدام شكل و شمایل مبارزاتی مخصوص به خود 
را دارند و در مجموع همه آنها را برتر از رقبایشان 
می دانم. وی ادامه  داد: البته کشتی برد و باخت دارد 
ولی معتقدم اگر باختی هم از سوی کشتی گیران ما 
رخ دهد به دلیل برتری حریفانشان نیست،  بلكه داوری 
و یا اشتباه ها در صدم ثانیه در این موضوع تاثیر گذار 
هستند. همه سعی و تالشمان را می کنیم تا بهترین 
نتایج را در  المپیک رقم بزنیم. ان شاء ا... کشتی آزاد هم 
چند مدال طال بگیرد تا با کمک هم مدال های خوش 

رنگی را برای کاروان ایران رقم بزنیم.
بنا خاطر نشان کرد: البته کاروان ایران ۶3 دالور 
را به  المپیک می فرستد و برای همه آنها آرزوی 
مدالی  پر  رشته های  در  امیدوارم  دارم.  موفقیت 
همچون تكواندو و وزنه برداری هم نتایج درخشانی 

را کسب کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا به مانند  المپیک 
لندن گل خواهید کاشت در این باره توضیح داد: 
من نمی توانم گل بكارم،  بلكه بچه ها باید با سعی 
و تالش و غیرتی که از خودشان نشان می دهند 
نتایج خوبی را رقم بزنند. کشتی گیران با غیرت و 
جنگنده ای داریم که مطمئنا با تمام وجود برای 
مانند   ان شاء ا...  می کنند.  تالش  نتیجه   کسب 

المپیک لندن نتایج درخشانی را کسب کنیم.
این که مطمئنا کار سختی در   به  اشاره  با  وی 

المپیک ریو پیش روی فرنگی کاران ایران است، 
تصریح کرد: در هر وزن 20 کشتی گیر گلچین دنیا 
وجود دارند. حمید سوریان در سه فرصت ابتدایی 
نتوانست به سهمیه  المپیک برسد و در آخرین 
فرصت با هر سختی که بود موفق به انجام این 
کار شد و این کار نشان می دهد که همه حریفان 
به  نسبت  نیز  ما  هستند.  قدرتمندی  و  خوب 
قابلیت های حریفانمان آنها را آنالیز می کنیم و به 
دقت آنها را رصد خواهیم کرد. ان شاء ا... در روز 
مسابقه کشتی گیران ما چه از لحاظ روحی و چه از 

لحاظ جسمانی شرایط خوبی داشته باشند و ما هم 
در کنار تشک هر آنچه که در توان داریم به آنها 

کمک خواهیم کرد.
در  ادامه   در  فرنگی  کشتی  تیم  ملی  سرمربی 
پاسخ به این سوال که آیا از ناداوری احتمالی در  
رقابت های المپیک نگرانی دارد یا خیر، توضیح داد: 
این مسائل همیشه با کشتی همراه بوده و همیشه 
خواهد بود. در  المپیک قبل هم وقتی بچه ها را 
آماده می کردیم گفتیم ما از نظر اجرایی قدرتی در 
اتحادیه جهانی کشتی نداریم ،  بلكه باید به قدری 
قدرت فنی، بدنی و روحی خود را باال ببریم تا جایی 
برای نفوذ داوری و مسائل دیگر باقی نماند. البته با 
این حال در مورد عبدولی و اخالقی داوری به تیم 
ما لطمه زد. در مجموع باید به گونه ای باشیم که به 

هیچ وجه بهانه ای به دست داوران ندهیم.
گیری  نتیجه   از  خود  پیش بینی  درباره  بنا 
کشتی گیران فرنگی کار در رقابت های  المپیک ریو 
20۱۶،  گفت: من شش دالور دارم که همه آنها 
شانس مدال هستند ، ولی شانس مدال با رسیدن 
به مدال تفاوت دارد و بستگی به شرایط روحی – 
بدنی ، ریكاوری  مناسب ، داوری و مسائل دیگر 
دارد که همگی دست به دست هم می دهند تا 
نتیجه  یک کشتی رقم بخورد، ولی معتقد هستم 

که شانس باالیی برای خلق شگفتی داریم.

محمد بنا: می توانیم در المپیک شگفتی ساز شویم

ملی پوش والیبال ایران گفت: ما به المپیک 
نمی رویم که برای کشورهای دیگر زنگ تفریح 
باشیم و تالش می کنیم در حضور کشورهای 

قوی نتیجه بگیریم.
ایسنا  با  گو  و  گفت  در  شریفات  مصطفی 
درباره شرایط تیم ملی والیبال قبل از اعزام 
به بازی های المپیک 20۱۶ ریو گفت: خدا را 
اوایل عید شروع کردیم  از  شكر تمرینات را 
که از همان ابتدا هم خیلی پرفشار بود چرا 
در  سختی  های  بازی  می دانستیم  ما  که 
انتخابی المپیک داریم ولی ما می خواستیم 

به هدفمان که رفتن به المپیک است برسیم. 
خوشبختانه با دعای خیر مردم به این هدف 
رسیدیم.  رقابت های لیگ جهانی هم برای ما 
جنبه بازیهای دوستانه داشت. بعد از لیگ هم 
یک هفته استراحت کردیم و تمرینات را دوباره 

شروع کردیم.
شریفات درباره بازی های المپیک 20۱۶ ریو 
گفت: ما به ریو نمی رویم که برای تیم های 
خواهیم   می  بلكه  باشیم  تفریح  زنگ  دیگر 
خوب بازی کنیم. تیم های قدرتمند جهان در 
این رقابت ها حاضر هستند و ما تالش می 

کنیم بهترین نتیجه را بگیریم.
لباس  از  انتقاد  با  ایران  والیبال  پوش  ملی 
های کاروان ایران در المپیک گفت: برخی از 
امكانات در شان کسانی که به المپیک می 
روند و نماینده کشور ایران هستند نبوده است. 
منظور من دقیقا لباس هایی ست که برای ما 
در المپیک طراحی شده است. مردم هم روی 
این موضوع حساس شده اند و نظرات خود را 
ارائه می دهند. این لباس ها به گونه ای است 
که اصال نمیتوان پوشید. لباسم را من بار دیگر 
به خیاط داده ام چرا که اصال سایز من نیست.

بازی های  به  اعزامی  تیروکمان  نماینده  تنها 
برای  را  از مشكالت خود  یكی  ریو  المپیک 
حضور در بازی های المپیک 20۱۶ را نداشتن 
با  و گفت:  عنوان کرد  ماساژور  و  روانشناس 
وجود این که مربی کره ای تیروکمان از چند 
ماه قبل از فدراسیون درخواست روانشناس و 
ماساژور کرده بود، اما تا به امروز هیچ کاری در 

این زمینه صورت نگرفته است.
زهرا نعمتی در رابطه با آخرین وضعیت خود 
برای حضور در بازی های  المپیک 20۱۶ ریو 
افزود: با تمرینات خوبی که تا به امروز زیر نظر 
پاک میون، سرمربی کره ای تیم ملی تیروکمان  
برخوردار  خوبی  آمادگی  شرایط  از  داشتم، 
هستم و کم کم به اوج آمادگی رسیده ام. به  هر 
حال من باید در میان کسانی به رقابت بپردازم 
که از بهترین  های دنیا هستند و باید بتوانم 
بهترین عملكرد و نتیجه  را در این رقابت ها 
کسب کنم.  کار سختی است و پیش بینی 
این  که چه نتیجه ای در المپیک ریو کسب 
کنم، بستگی به شرایط روحی – روانی من و 
مسابقه دارد. البته تالش خواهم کرد که هر چه 
در توان دارم، به اجرا بگذارم تا نتیجه خوبی 

را در المپیک ریو کسب کنم. به هر صورت 
نیاز به دعای مردم دارم تا بهترین شرایط را 
در  المپیک داشته باشم تا خبرهای خوبی را 

از ریو بشنوند.
پرچمدار کاروان بازی های المپیک ریو پیرامون 
عملكردش از نظر رکوردی بعد از مسابقات جام 
جهانی آنتالیا ترکیه گفت: با تمرینات خوبی که 
با مربی کره ای داشتم، از نظر رکوردی به ثبات 
الزم رسیده ام و جا دارد از تمام مربیانی که تا 
به امروز در موفقیت من سهیم بودند، تشكر و 

قدردانی کنم.

نعمتی: تالشم کسب بهترین نتیجه است شریفات: نمی خواهیم در المپیک زنگ تفریح باشیم
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آموزش تخصصي پرسنل ایستگاه هاي 
آتش نشاني مناطق صنعتي استان مرکزي

و  شهرکها  نشاني  آتش  هاي  ایستگاه  پرسنل 
هاي  آموزش  مرکزي  استان  صنعتي  نواحي 

تخصصي را فرا مي گیرند.
استان  صنعتي  شهرکهاي  شرکت  عامل  مدیر 
مرکزي گفت: به منظور توانمندسازي عملیاتي، 
و  شهرکها  نشاني  آتش  هاي  ایستگاه  پرسنل 
تخصصي  هاي  آموزش  استان  صنعتي  نواحي 
اطفاي حریق و راه هاي جلوگیري از انتشار آن 

را فرا مي گیرند.
شهرکهاي  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
صنعتي استان مرکزي ، مصطفي آمره با اعالم 
این خبر افزود : این دوره هاي تخصصي با هدف 
ارتقاي دانش آتش نشانان و بهبود عملكرد آنها 
از  استفاده  با  و  اضطراري  و  شرایط سخت  در 

اساتید مجرب برگزار شده است .
وي اضافه کرد: در دوره نخست این آموزش ها 
ایستگاه آتش نشاني شهرک  نفر پرسنل   ۱2 ،
آموزش،  نفرساعت   ۱۴۴ طي  اراک،  صنعتي 
هاي  روش  با  و  گرفته  فرا  را  مختلف  مباحث 
مختلف از جمله چگونگي بهره گیري از دستگاه 

هاي تنفسي در شرایط اضطرار آشنا شدند.
هاي  ایستگاه  پرسنل  تمامي  کرد:  تاکید  وي 
این  صنعتي  نواحي  و  شهرکها  نشاني   آتش 
فرا   برنامه زمانبندي شده  دوره ها را طي یک 

مي گیرند.

دستگیری سارقان موتور سیکلت 
با 11 فقره سرقت در قائمشهر

سرپرست فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان 
موتورسیكلت  سارق  دو  دستگیری  از  قائمشهر 

با ۱۱ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
وقوع  پی  در  گفت:  مهری  شعبان  سرهنگ 
این  در  سیكلت  موتور  سرقت  فقره  چندین 
شهرستان موضوع در دستور کار پلیس آگاهی 

شهرستان قرار دارد.
تحقیقات  انجام  از  پس  ماموران  افزود:  وی 
استفاده  با  که  موتورسیكلت  ،سارقان  پلیسی 
به سرقت موتور سیكلت  اقدام  تاریكی شب  از 
از پارکینگ آپارتمان های فاقد حافظ و ایمنی 

مناسب می کردند را شناسایی کردند.
قائمشهر  انتظامی  نیروی  فرماندهی  سرپرست 
مرجع  با  هماهنگی  ضمن  داد:ماموران  ادامه 
قضایی متهمان به نام های ش- الف و ف - و را 
در اقدامی غافلگیرانه و ضربتب دستگیر کردند.
سرهنگ مهری گفت: این دو متهم در بازجویی 
ها تاکنون به ۱۱ فقره سرقت موتور سیكلت در 
تشكیل  از  پس  و  اعتراف  قائمشهر  شهرستان 
که  شوند  می  معرفی  قضایی  مرجع  به  پرونده 

تحقیقات پلیسی همچنان ادامه دارد.

مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان غربی خبرداد :
72 ایستگاه CNG استان تا پایان شهریورماه تحت 

پوشش سیستم مانیتورینگ
ارومیه- خبرنگار پیام زمان: مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان 
غربی گفت : تا پایان شهریور ماه امسال 72 ایستگاه CNG این 
قرار  دور  راه  از  قرائت  و  مانیتورینگ  پوشش سیستم  تحت  استان 

می گیرند.
  CNG منصور صادقیان  با اشاره به اینكه هم اکنون ۴2 ایستگاه
مانیتور می شود افزود: با تحت پوشش قرار گرفتن 72 ایستگاه باقی 
مانده ، همه ۱۱۴ ایستگاه CNG  آذربایجان غربی به به سیستم 

مانیتورینگ و قرائت از راه دور متصل می شوند.
وی ادامه داد : برای اجرا و راه اندازی این سیستم برای هر ایستگاه، 

55 میلیون ریال هزینه صرف می شود.
سایر  از  مورد   9   CNG ایستگاه   ۴2 بر  عالوه   : گفت  صادقیان 
سیستم  این  پوشش  تحت  نیز  غربی  آذربایجان  استان  در  صنایع 

قرار دارند.
استان آذربایجان غربی ۶35 مشترک در بخش مصارف عمده دارد 
که  از این تعداد ۴۶2 مورد آن ، مصارف باالی ۴00 متر مكعب بر 

ساعت دارند.

مدیرعامل شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب: 
اولویت با پیمانکاران بومي است 

مدیرعامل شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب در بازدید از شهرک 
صنعتي شماره 3 اهواز، گفت: پیمانكاران بومي خوزستان به شرط 
برخورداري از توانمندي هاي الزم در اولویت همكاري با این شرکت 

قرار دارند.
چنانچه  افزود:  مطلب،  این  اعالم  با  پور،  عالي  بیژن  مهندس 
تجهیز  کاال  تامین  و  مهندسي  زمینه  در  را  بومي خود  پیمانكاران 
نمایند، موانع بر سر راه همكاري مطلوب شرکت ملي مناطق نفت 

خیز جنوب با آنها برداشته   مي شود.
وي، ادامه داد: پیمانكاران بومي استان خوزستان در زمینه اجراي 
در  نیز  کاال  ساخت  و  تولید  بالقوه  ظرفیت  اما  اند  فعال  ها  پروژه 

استان فراهم است.
مهندس عالي پور، ضمن اشاره به اینكه، تامین کاال از منابع بومي 
در  مستقیم  غیر  اشتغال  ایجاد  و  اقتصادي  رونق  به  کمک  ضمن 
استان، براي شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب نیز نفع و صرفه 
با استانداردهاي مورد  افزود: هر کاالیي که مطابق  اقتصادي دارد، 
نظر صنعت نفت در استان موجود باشد از سایر استان ها وارد نمي 

شود.
وي، با اشاره به ضرورت رشد  رویكرد حرفه اي گري در پیمانكاران 
بومي، گفت: بیشتر پیمانكاران بومي بعد از اجراي یک پروژه، منابع 
انساني دخیل در آن پروژه را رها مي کنند که پیشنهاد مي شود 
با نگهداشت این نیروها از دانش و تجربه این افراد در پروژه هاي 

بعدي استفاده شود.
عالي پور، با اعالم حمایت شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب از 
پیمانكاران بومي، گفت: این بازدید نیز به دعوت استاندار انجام شد و 
این شرکت از پیمانكاران و سازندگاني که در چارچوب استانداردهاي 

فني صنعت نفت فعالیت کنند، حمایت مي کند. 

خبر خبر

کرج، خبرنگار زمان: شهردار کرج گفت: تالش 
غیرهمسطح  تقاطع  پروژه  تا  است  این  بر  ما 
مهرویال که دومین تونل بزرگ شهری کشوری 

است، در سفر هیئت دولت افتتاح شود.
به گزارش خبرنگار زمان، دکتر علی ترکاشوند 
یكشنبه  ظهر  که  حامی  پل  افتتاح  مراسم  در 
پل  این  افتتاح  اینكه  به  اشاره  با  شد،  برگزار 
شهر  ورودی  ترافیک  کاهش  در  زیادی  تاثیر 
در  کرد:  اظهار  دارد،  کرج  میدان  محدوده  و 
به شمال کشور  آمد  و  برای رفت  تعطیل  ایام 
شد  می  ایجاد  مسیر  این  در  زیادی  مشكالت 
کاهش  نیز  اتوبان  ترافیكی  گره  تدبیر  این  با 

می یابد.
اراضی  تملكات  اینكه  به  اشاره  با  ترکاشوند 
اطراف سبب به طول انجامیدن این پروژه شده 
است، افزود: سینما هجرت نیز از تملكات این 
میلیارد   30 بر  بالغ  شود،  می  محسوب  پروژه 

تومان هزینه این تملک ها ارزیابی شده است.
میدان  اهالی  اینكه  بر  تاکید  با  کرج  شهردار 
مشكالت  دچار  پروژه  این  تكمیل  برای  کرج 
فراوانی از حیث راه دسترسی شده اند، گفت: 
موقتا  اهالی  دسترسی  راه  اینكه  به  توجه  با 
مسدود شده بود، متعهد شدیم ظرف 20 روز 

این مشكل حل شود.
های  پروژه  در حال حاضر  ترکاشوند  گفته  به 
فعال عمرانی کالن شهر کرج با اعتباری بالغ بر 
2 هزار میلیارد تومان در حال اجرا است. وی 
استان  به  دولت  اینكه سفر هیئت  به  اشاره  با 
البرز مهرماه جاری انجام می شود، گفت: تالش 
می کنیم پروژه مهرویال که دومین تونل بزرگ 

شمال شهری کشور است در این سفر افتتاح شود. به  غرب  محور  کرد:  اضافه  ترکاشوند 
غیرهمسطح  تقاطع  کیانپور،  شهید  تقاطع 

آجرلو و ۱0 تقاطع دیگر از جمله پروژه هایی 
است که تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

شهید  بزرگراه  امتداد  پروژه  خصوص  در  وی 
همت، گفت: این پروژه که به نام شهدای البرز 
حصار  چهار  خط  محدوده  از  شده،  نامگذاری 
به شهرداری کرج تحویل داده شده و در حال 
حاضر مراحل تجهیز کارگاه پیمانكار نیز انجام 

شده است.
وی افزود: مبلغ اولیه این قرارداد 550 میلیارد 
هزار  حدود  آن  نهایی  هزینه  که  بوده  تومان 
میلیارد تومان برآورد شده است که می تواند 
اتوبان  ترافیک  کاهش  در  درصد   ۶0 تا   ۴0

تهران- کرج و کرج - قزوین تاثیرگذار باشد.
شهر  شورای  رئیس  دادگو،  محمود  ادامه  در 
مستمر  ترافیک  به  توجه  با  کرد:  اظهار  کرج 
این مسیر، بهره برداری یک قسمت از فازی که 
می تواند برای شهروندان کرجی راهگشا باشد 

امروز انجام شد.
بلوار  به  پروژه  این  ورودی  قسمت  افزود:  وی 
به عنوان  تواند  شهدا متصل می شود که می 
منطقه  در  ترافیک  تقسیم  برای  اصلی  شاهراه 
بلوار شورا  اصالح هندسی  راستا  این  در  باشد 
انجام شده که این مهم باید به صورت کامل در 

میدان کرج انجام شود.
دادگو با تاکید بر اینكه این اقدامات برای کاهش 
ترافیک انجام می شود، گفت: اما موضوع اصلی 
در این حوزه آموزش و فرهنگسازی شهروندی 
در حوزه ترافیكی است تا مردم از وسایل نقلیه 

عمومی استفاده کنند.
وی در پایان گفت: تكمیل پل حصارک، تقاطع 
مهرویال، میدان سپاه، میانجاده در دستور کار 
قرار دارد که تا پایان دوره چهارم شورا به بهره 

برداری برسد.

شهردار کرج مطرح کرد:

افتتاح تقاطع غیرهمسطح مهرویال در سفر هیئت دولت به البرز

آگهی ابالغ
 اوراق مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان ایالم

در اجرای ماده 208 قانون مالیات های مستقیم مصوب 80/11/27 بدین وسیله اوراق مالیاتی مؤدیان مشروحه ذیل 
ابالغ می گردد، مقتضی است جهت اقدام بعدی به آدرس: شهرستان سیروان، شهر لومار، پشت هالل احمر، اداره 

امور مالیاتی شهرستان سیروان مراجعه نمایند.

آگهی مفقودی
نقره  رنگ  به   ۱388 مدل  پراید  خودرو  سبز  برگ 
 387  –  78 ایران  انتظامی  شماره  به  متلیک  ای 
شاسی  شماره  و   2978355 موتور  شماره  به  ی29 
دبیدی  صفیه  خانم  نام  به   S۱۴۱2288275058
می  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  روشن 

باشد.
بابلسر

متن آگهی 
ثبت  دانا شماره  بیمه  / شاکی شرکت سهامی  خواهان 
۱9003 دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم سامان 
و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  خواسته  به  علیشاهی 
تقدیم  دادرسی  خسارت  مطالبه  ...و  بابت  وجه  مطالبه 
که  نموده  آباد  خرم  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی 
دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان 
اجتماعی  تامین  روبروی  پژوهنده  بلوار  انتهای  ولیعصر 
ثبت   950998۶۶۱0500۱۴9 کالسه  به  و  ارجاع 
ساعت  و   ۱395/۶/۱7 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
۱۱:00 تعیین شده است به علت مجهول المكان بودن 
خوانده / متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز 
و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یكی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه 
فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست 

جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی 
دادگستری شهرستان خرم آباد – علیرضا تقی پور .

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

مورخ    ۱395۶033۱0۱00008۴۶ شماره   برابررای 
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   ۱395/0۴/08
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تكلیف 
کرج  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
آقای  متقاضی   بالمعارض  مالكانه  تصرفات  دو  –ناحیه 
  ۶79 شناسنامه  بشماره  غالمرضا  فرزند  رضائی  رجب 
به  ساختمان   با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت 
مساحت 200 متر مربع پالک ۴83 فرعی از۱۶3 اصلی 
واقع درالبرز بخش حوزه ثبت ملک شهرستان فردیس 
خریداری شده از مالكین رسمی آقایان محمد شفیعی 
به  لذا  است  گردیده  محرز  باقری  حیدرعلی  و  علویجه 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از 
رسید،ظرف  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  رابه  خود 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكیت صادر خواهد شد.م/الف5523
تاریخ انتشار نوبت اول:۱395/0۴/2۱
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱395/05/05

منصور هدایتكار کفیل ثبت اسناد وامالك شهرستان فردیس

اداره کل ثبت اسناد وامالك استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی 

۱395۶03۱۶00۱003۴۴5مورخ  شماره  رای  برابر 
وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  /دوم  اول  ۱395،0۴،27هیات 
ثبتی  واحد  در  مستقر  فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی 
بالمعارض  مالكانه  تصرفات  یک  ناحیه  کرمانشاه  ملک  ثبت  حوزه 
متقاضیاعیان آقای زرعلی بستان پیرافرزند عزیزعلی بشماره شناسنامه 
53صادره ازکرمانشاهدرششدانگ اعیان یک باب ساختمان به مساحت 
35،25مترمربع پالک ۱و5اصلی با عرصه موقوفه واقع در باریكه پایین 
مراتب  اطالع عموم  به منظور  است.لذا  راهنمایی محرزگردیده  از  تر 
اوقاف  کل  اداره  عرصه  مالک  بنام  روز   ۱5 فاصله  به  نوبت  دو  در 
وامورخیریه استان کرمانشاه آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالكیت  سند  صدور  به  نسبت 
را  اعتراض خود  ماه  دو  به مدت  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
اعتراض  و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  بدیهی است در صورت 

طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱395،05،05

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۱395،05،2۶
جعفرنظری رئیس ثبت اسناد وامالك کرمانشاه

دادنامه
عمومي  دادگاه   9 شعبه   9۴099838۱0900720 کالسه  پرونده 

حقوقي شهرستان شهرکرد 
تصمیم نهایي شماره 95099738۱090029۱

فرزند  طاهري  سمیه  خانم  نمایندگي  با  شهرکرد  خواهان:شهرداري 
–شهرستان  بختیاري  و  محال  چهار  استان  نشاني  به  ابوالقاسم 

شهرکرد- خیابان شریعتي-شهرداري مرکزي
مجهول  نشاني  به  حاتم  فرزند  طاهري  بخش  جهان  آقاي  خوانده: 

المكان
خسارت  2-مطالبه  تادیه  تاخیر  خسارت  ۱-مطالبه  ها:  خواسته 

دادرسي3- مطالبه وجه چک
راي دادگاه

طاهري  سمیه  نمایندگي  به  شهرکرد  شهرداري  دعوي  خصوص  در 
مبلغ  مطالبه  ي  خواسته  به  طاهري  جهانبخش  خوانده  طرفیت  به 
22500000 ریال به عنوان اصل خواسته بعالوه ي خسارات تاخیر 
تادیه و دادرسي به استناد چک شماره ۱70230  به تاریخ سر رسید 
با  ،دادگاه  علیه  محال  بانک  از  پرداخت  عدم  گواهینامه  و   93/9/20
توجه به مفاد دادخواست خواهان مستندات وي و عدم حضور خوانده 
و عدم ایرادبه مستندات خواهان و خواسته مطروحه و احراز اشتغال 
استناد  به  داده  ثابت تشخیص  را  لذا دعوي خواهان  ذمه ي خوانده 
مواد 2 و ۱98 و5۱5 و 5۱9 و 522 قانون آئین دادرسي دادگاههاي 
تجارت  قانون   3۱3 و   3۱0 مواد  و  مدني  امور  در  انقالب  و  عمومي 
صدور  قانون   2 ماده  الحاقي  ي  تبصره  استفساریه  واحده  ماده  و 
چک،دادگاه حكم به محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ 22500000 
ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه آن بر اساس شاخص 
تاریخ  از  ایران  اسالمي  جمهوري  مرکزي  بانک  از  اعالمي  تورم  نرخ 
تقدیم دادخواست9۴/۱۱/7 لغایت اجراي حكم که وصول آن به عهده 
اجراي احكام مدني است و پرداخت مبلغ ۱02۱000 ریال بابت هزینه 
دادرسي در حق خواهان  صادرو اعالم مي نماید.. راي صادره غیابي 
است پس از ابالغ واقعي ظرف بیست روز قابل واخواهي در این دادگاه 
و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهي در محاکم تجدید 

نظر استان چهار محال و بختیاري است.
رئیس شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي شهرکرد- حیدر حسیني

روابط عمومی اداره امور مالیاتی استان ایالم

در ضمن برگ دعوت به کمیسیون هیئت حل اختالف مالیاتی مودی مشروحه ذیل ابالغ می گردد. جلسه به شرح 
جدول زیر در محل اداره مالیاتی شهرستان سیروان به نشانی شهر لومار پشت هالل احمر می گردد، مقتضی است 

مراجعه نمایند.

شهردار تبریز با اشاره به این که نقش شهرها در 
ارتقای اقتصاد سبز بسیار مهم و کارآمد است، 
بر  باید  پایدار  توسعه  اصلی  چهارچوب  گفت: 
و عموم حوزه  از زمین، خاک  مبنای حفاظت 

های زیست محیطی طراحی شود. 
در  خود  سخنرانی  در  نجفی  صادق  دکتر 
»کنفرانس شهرهای هوشمند در برابر آلودگی 
ایتالیا خاطرنشان کرد: شهرها  هوا« در میالن 
نقش فزاینده ای  در اجرای سیاست های زیست 
محیطی در مورد مسایل جهانی مانند تغییرات 
آب و هوا و تنوعات زیستی دارند، در این راستا، 
اقتصاد سبز یک رکن مهم برای شهرهایی است 
که افقهای ارزشمند توسعه را برای خود ترسیم 

کرده اند.

وی تاکید کرد: ما شهرداران می توانیم با ارایه 
در  مقررات  تنظیم  به  متناسب،  های  سیاست 
برنامه ریزی شهری و افزایش ظرفیت اکولوژیكی 
شهرها و ارتقای آگاهی شهروندان اقدام کنیم؛ 
البته این مهم، صورت نخواهد پذیرفت مگر با 

اقدامات نوآورانه و با مشارکت شهروندان.
شهردار تبریز با اشاره به وضعیت شهر تبریز در 
این خصوص گفت: شهر تبریز به عنوان یكی 
ترین  از قدیمی  و یكی  از قطب های صنعتی 
شهرهای جهان با آثار باستانی و مناظر دیدنی 
و با قدمتی چند هزار ساله  در شمال غرب ایران 
قرار گرفته و جمعیتی در حدود 2 میلیون نفر 

دارد.
با استراتژی  ادامه داد: در سال های اخیر  وی 

توسعه پایدار و توسعه بر مبنای دوستی با محیط 
بحث  با  مقابله  در   موثری  های  گام  زیست 

گرمایش بر داشته شده است.
پسماند،  مدیریت  شد:  متذکر  نجفی  دکتر 
برنامه های کنترلی برای اجتناب از تولید زباله، 
محصوالت  تولید  و  زباله  از  انرژی  استحصال 
تمهیدات  جمله  از  کربن  فیبر  مانند  زیستی 
شهرداری تبریز در بحث محیط زیست است؛ 
نقل  و  توسعه خطوط حمل  امر،  این  کنار  در 
کنترل  در  سعی  که  است  حرکتی  ترکیبی، 

آالیندگی های شهر تبریز دارد.
وی با اشاره به زمینه های مشارکت و سرمایه 
گفت:  محیطی  زیست  های  بحث  در  گذاری 
تبریز  تبریز، شهرداری  اقلیم شهر  به  با توجه 

عالقمند به همكاری با شرکت های معتبر بین 
در  جدید  های  تكنولوژی  ارایه  برای  المللی 
بهبود کیفیت هوای شهری و مقابله با آلودگی 

است.
وی با بیان اینكه رشد سریع شهرها می تواند با 
چالش های جدی اجتماعی و زیست محیطی، 
مانند فقر شهری، انواع مختلف آلودگی، آسیب 
پذیری در مقابل حوادث طبیعی و تغییرات آب 
و هوا روبرو شود، افزود: امروز پیامد های منفی 
و غیر قابل تحمل اقتصاد مهار نشده، بر مبنای 
دهه  از  بعد  خصوص  به  باال،  مصرف  و  تولید 
۱990 قابل رویت است؛ بنابراین اقدامات آتی 
باید در راستای جبران معضالت گذشته مورد 

اشتراک شهرها قرار بگیرد.

شهردار تبریز تاکید کرد:

پیگیری چارچوب توسعه بر مبنای حفاظت از محیط زیست
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 ثبت چهارمین وقف زرندیه 
در سال جاری

با  گفت:  زرندیه  شهرستان  اوقاف  اداره  رئیس 
اهدای 2۶00 متر زمین توسط یكی از شهروندان 
شهر مامونیه، چهارمین وقف سال 95 شهرستان 

به ثبت رسید.
حجت االسالم حمید کرمی رئیس اداره اوقاف و 
امور خیریه شهرستان زرندیه از ثبت چهارمین 

وقف  شهرستان زرندیه در سال جاری خبر داد. 
حجت االسالم کرمی اظهار کرد: در آخرین وقف 
این شهرستان، سید رضا کشفی شهروند شهر 
مامونیه مرکز زرندیه زمینی به مساحت   2۶00 

متر را وقف کرد. 
وی افزود: ارزش ریالی این زمین ۱5۶ میلیون 
عواید  واقف  نیت  طبق  و  شده  برآورد  تومان 
حاصل از آن در امور مذهبی و  فرهنگی صرف 

خواهد شد. 
این  از  بیش  کرد:  تصریح  زرندیه  اوقاف  رئیس 
نیز در سال جاری سه وقف اهدای زمین برای 
حسینیه، مسجد و خانه عالم در  شهرستان ثبت 

شده است. 
معنی  به  وقف  کرد:  ابراز  االسالم کرمی  حجت 
و  قربانی کردن حرص  و  ایثار  بنای  در  موقوفه 

طمع است. 
وی خاطرنشان کرد: وقف چراغی است که هرگز 
خاموش نمی شود و بهترین سرمایه گذاری است 

که خداوند سود آن را می  دهد. 
تصادف تریلر با سمند در محور اندیمشک - 

خرم آباد چهار کشته برجای گذاشت
ایسنا: رییس مرکز اورژانس و فوریت های پزشكی 
زخمی شدن 2  و  نفر  چهار  مرگ  از  خوزستان 
تن دیگر در یک حادثه تصادف در محور قدیم 

اندیمشک - خرم آباد خبر داد.
حادثه  در  کرد:  اظهار  میرخشتی  شهیار  دکتر 
دستگاه   یک  با  تریلر  کامیون  تصادف  تصادف 
قدیم  محور  در  امروز   ۶:5۴ ساعت  که  سمند 
اندیمشک - خرم آباد رخ داد، چهار نفر جان خود 

را از دست دادند و 2 نفر مصدوم شدند.
وی افزود: مصدومان این حادثه به بیمارستان امام 

علی )ع( اندیمشک انتقال یافتند.
پزشكی  فوریت های  و  اورژانس  مرکز  رییس 
علت  به   حادثه  این  کرد:  تصریح  خوزستان 
به  تریلر  که  داد  رخ  تریلر  راننده  خواب آلودگی 
دلیل  خارج شدن از مسیر خود با یک دستگاه 

سمند در مسیر مخالف برخورد می کند.
 میرخشتی ادامه داد: هر چهار سرنشین سمند که 
از کارگران شهرداری حسینیه از توابع شهرستان 
اندیمشک بودند در صحنه جان خود را از دست 
دادند و هر 2 راننده سمند و تریلر مصدوم و توسط 
امام  بیمارستان  ۱۱5به  اورژانس  آمبوالنس های 

علی )ع( اندیمشک انتقال داده شدند.

آغاز عملیات آبرساني به 9۶ روستاي 
چهارمحال و بختیاري

به گزارش روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضالب 
و  آب  شرکت  مدیرعامل  بختیاري،  و  چهارمحال  استان  روستایي 
فاضالب روستایي چهارمحال و بختیاري شنبه شب در حاشیه سفر 
استاندار به شهرستان لردگان گفت:آبرساني به 35 روستاي بخش 
خانمیرزا و ۶۱روستاي بخش سردشت با اجراي دو پروژه مجرا ،این 

عملیات از هفته جاري آغاز شده است.
پروژه  پوشش  تحت  نفري  هزار   37 جمعیت  به  احمدپور،  تورج 
کرد:این  تاکید  و  اشاره  خانمیرزا  بخش  روستاي   35 به  آبرساني 
پروژه با دبي ۱20 لیتر بر ثانیه ظرفیت تامین آب آشامیدني براي 
آبرساني  پروژه  اجراي  براي  الزم  اعتبار  دارد.وي  را  نفر  هزار   70
کرد  عنوان  ریال  میلیارد   ۱50 را  خانمیرزا  بخش  روستاي   35 به 
امسال  در  ریال  میلیارد   55 با  پروژه  این  نخست  مرحله  افزود:  و 
برداري مي رسد.احمدپور ساماني  بهره  به  آینده  مابقي در سال  و 
تصریح کرد: هزینه الزم براي اجراي پروژه آبرساني به 35 روستاي 
بخش خانمیرزا از اعتبارات ملي و استاني تامین مي شود.مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب روستایي چهارمحال و بختیاري بیان داشت: 
پروژه آبرساني به ۶۱ روستاي بخش سردشت نیز با ۱73 میلیارد 
ریال اعتبار اجرایي خواهد شد.احمدپور اضافه کرد: آبرساني به این 
روستاها در قالب هفت مجتمع آبرساني صورت مي گیرد و هزینه 
الزم بزاي اجراي این پروژه از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي 
تامین مي شود.وي اظهار کرد: در سفر روز شنبه استاندار چهارمحال 
و بختیاري به شهرستان لردگان، پروژه آبرساني به روستاي حسین 
آباد از توابع بخش سردشت بهره برداري شد.شهرستان لردگان در 
۱۶0 کیلومتري مرکز چهارمحال و بختیاري واقع شده است و بیش 

از یكصد هزار نفر جمعیت دارد. 
 

تقدیر از فعاالن اطفاء حریق پتروشیمي بوعلي
 در شرکت آغاجاري

همزمان با جلسه ماهیانه ایمني، بهداشت و محیط زیست شرکت 
بهره برداري نفت و گاز آغاجاري از همكاران فعال در اطفاء حریق 

مخزن پتروشیمي بوعلي سینا ماهشهر قدرداني شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري، 
عامل،  مدیر  باورساد  محمد  مهندس  حضور  با  که  جلسه  این  در 
ادارات  ادارات، همكاران آتش نشان و  از روساي  مدیران و جمعي 
سازي  خاموش  در  که  همكاراني  فعالیت  از  شد  برگزار  عملیاتي 

مخزن پتروشیمي بوعلی سینا ماهشهر تالش کردند تقدیر شد.
مهندس باورساد در این جلسه بیان کرد: یكي از افتخارات شرکت 
آغاجاري در حادثه ناگوار پتروشیمي بوعلي حضور به موقع نیروها و 
امكانات مورد نیاز و پرچم داري این حادثه به نیابت از مناطق نفت 

خیز جنوب بود.
وی حضور نیروهاي جوان، شجاع و دلیر شرکت را در پتروشیمي 
بوعلي که در کوتاه ترین زمان ممكن بعد از اعالم مناطق نفت خیز 
جنوب با هنرمندي تمام در اطفاء حریق این مخزن حساس که جزء 
منابع ملي کشور محسوب مي شود را برگ زرین دیگري بر گنجینه 

افتخارات شرکت آغاجاري دانست.  
باشد که همیشه  ما هشداري  براي  باید  این حادثه  باورساد گفت: 
آمادگي خود را در جهت مقابله با اینگونه حوادث  با مجهز کردن 
و  کرده  حفظ  انساني  نیروهاي  به  الزم  هاي  آموزش  و  تاسیسات 

هوشیار باشیم. 

خبر رها سازی 5۰ هزار قطعه بچه ماهی در زهاب کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک خانخبر

مفقودی 
۱387به  مدل  سوز  lxتک  خودروسمند  مالک  مختاری  حسینعلی  اینجانب 
شماره شهربانی 3۴7/82ص2۴ و شماره موتور ۱2۴870۴355۴و شماره شاسی 
المثنی  رونوشت  تقاضای  فروش  اسناد  فقدان  naac9۱cc38f۱53572بعلت 
اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هر کسی ادعایی در مورد خودروی مذکور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع پیكان 
شهر ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد
 بابل

آگهی مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پیكان مدل ۱375 به شماره شهر بانی 

72-239ج79شماره شاسی 075550۱58مفقود گردیده ، فاقد اعتبار است 
بهشهر 

متن آگهی 
در خصوص دعوی سیده عارفه موسوی به طرفیت علی رضا والیت فرزند عباسعلی به 
خواسته مطالبه نفقه از تاریخ ۱39۴/0۶/0۱ با توجه به ارجاع به کارشناس و وصول 
نظریه کارشناس به موجب این آگهی به خوانده پرونده آقای علی رضا والیت ابالغ می 
گردد در راستای ماده 2۶0ق آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت یک هفته از تاریخ انتشار 
این آگهی به دفترشعبه 37 شورای حل اختالف خرم آباد مراجعه و با مالحظه نظر 
کارشناس چنانچه مطلبی داشته باشد نفیا اثباتا اظهار نماید الزم به ذکر است پس از 
انقضای مدت یاد شده در صورت آماده بودن پرونده مبادرت به صدور رای خواهد شد.
 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 37 خانواده یک شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – افسانه میرزاوند

آگهی احضار متهم 
دادیاری  نهم  930998۶۶52000908شعبه  شماره  پرونده  محتویات  حسب 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد آقایان مجید نوروزی فرزند محمد 
ولی و محمد آقا قالیی شینه فرزند حسین و بهمن عبدلی و محمد غالمی طالیی 
فرزند دوستعلی به اتهام کالهبرداری تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت و به تجویز ماده ۱7۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مكلف است ظرف یک ماه از تاریخ 
نشر آگهی در این شعبه حاضر و اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در 

مهلت تعیین شده تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید.
دادیار شعبه نهم دادسرا عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – یونس آزاد پور . 

آگهی حصروراثت
به  دادخواست  بشرح   ۴98 شماره  شناسنامه  دارای  تپه  پاشازاده  اسفندیار  آقای 
کالسه 700۴75/ش 57 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادوران عوضعلی پاشازاده تپه بشناسنامه ۱ در تاریخ 95/۴/۱9 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  ورثه آن مرحوم/ مرحومه منحصر است به

۱-دلبر اکبری میرشكارلو فرزند لطیف ش ش 9 همسر
2-علی پاشازاده تپه فرزند عوضعلی ش ش ۱0۶2 پسر

3-اسفندیار پاشازاده تپه فرزند عوضعلی ش ش ۴98 پسر
۴-لیال پاشازاده تپه فرزند عوضعلی ش ش 92۴ پسر

5-نگار پاشازاده تپه فرزند عوضعلی ش ش 5 پسر
۶-ناهیده پاشازاده تپه فرزند عوضعلی ش ش 923 پسر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 3۶2 قانون امور 
حسبی را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 67 شورای حل اختالف ارومیه

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر 
از محیط  گفت: در اجرای حفاظت و صیانت 
فارس خروجی کارخانه  زیست دریایی خلیج 
جزیره  در  قاره  فالت  نفت  شرکت   2 درود 
صنعتی  خانه  تصفیه  به  استان  این  خارگ 

متصل شد.
افزود:  خبرنگاران  جمع  در  دلشب   حسین 
نیز  قاره  فالت  نفت  شرکت   3 درود  کارخانه 
دارای سیستم تصفیه پساب صنعتی مجهزی 
است که بعد از اینكه مواد و مشتقات نفتی از 
آب جدا می شود، آب با درجه خلوص باال به 

سمت دریا سرازیر می شود. 
دلشب بیان کرد: سیستم تصفیه پساب صنعتی 
کارخانه در  بزرگترین  از  کارخانه درود ۱ که 
به  خروجی  بیشترین  و  است  جزیره  سطح 
سال  طول  در  نیز  دارد  دریا  و  پیت  سمت 
های 88 تا 92 به علت نبود قطعات تعمیری 
بطور عملی به حالت نیمه تعطیل درآمده بود 
دولت  کار  به  آغاز  با  و  سال 92  اوایل  از  که 
تدبیر و امید و پیگیریهایی که از طرف اداره 

و  بوشهر  استان  زیست  محیط  حفاظت  کل 
قاره  فالت  نفت  شرکت  با  نشست  برگزاری 
منطقه خارگ انجام شد این شرکت اقدام به 
تعمیر و همچنین تجهیز و نصب سیستم های 

تصفیه پساب صنعتی خود کرد.
دلشب افزود: دراجرای این برنامه های محیط 
با  خارگ  قاره  فالت  نفت  شرکت  زیستی، 
زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  هماهنگی 
خارگ  زیست  محیط  حفاظت  اداره  و  استان 
تصفیه  سیستم  اساسی  تعمیرات  به  اقدام 
هم  که  کرد   ۱ درود  کارخانه  صنعتی  پساب 
اکنون خروجی مواد و مشتقات نفتی به گودال 
به مراتب کمتر شده و در نتیجه آب خروجی 

به دریا دارای آلودگی کمتری است.
وی ادامه داد:ازابتدای اردیبهشت 95 بصورت 
اینچ،   ۶ لوله  خط  یک  ایجاد  با  آزمایشی 
خروجی حاصل از کارخانه درود 2 به سیستم 
تصفیه پساب صنعتی کارخانه درود 3 متصل 
شده است که به صورت دائم از ابتدای تیرماه 

راه اندازی وعملیاتی شده است.

اتصال خروجی فاضالب کارخانه درود2 فالت قاره خارگ
 به تصفیه خانه صنعتی

ارومیه- خبرنگار پیام زمان: استاندار آذربایجان 
غربی گفت: این استان در بحث سواد آموزی در 
رتبه 30 کشوری قرار دارد که از برنامه عملیاتی 

پیش بینی شده عقب است.
قربانعلی سعادت در جلسه پشتیبانی سوادآموزی 
آذربایجان غربی بیان کرد: در ابتدای آغاز به کار 
دولت تدبیر و امید در استان و بر اساس آخرین 
سرشماری کشور 250 هزار بیسواد در رده سنی 
۱0 تا ۴9 سال شناسایی شد که مقرر شد ساالنه 
50 هزار نفر باسواد شوند که تاکنون تنها ۱00 

هزار نفر باسواد شده اند.
برنامه های  اجرایی شدن  با  اینكه  بیان  با  وی 
ابالغی امسال در زمینه سوادآموزی که 39 هزار 
نفر است، هنوز ۱00 هزار نفر در سواد آموزی 
از برنامه عقب هستیم، اضافه کرد: متولیان امر 
اجرایی  دستگاههای  و  استان  در  سوادآموزی 
مرتبط با امر سواد آموزی باید تالش مضاعفی 

برای ریشه کنی آن در استان به کار گیرند.
زدودن  کرد:  اضافه  غربی  آذربایجان  استاندار 
بیسوادی از استان و ارتقای سطح آن مهمترین 

و  است  آموزی  سواد  نهضت  وظیفه  و  هدف 
تالش آموزش و پرورش در زمینه ایجاد سامانه 
برای ارزیابی و شناسایی بیسوادان گام مهمی در 

اهمیت این موضوع است.
سعادت اضافه کرد: صرف گرفتن مدرک باسوادی 
ناسازگار  با اهداف معنوی نهضت سواد آموزی 

نیست. 
وی اظهار کرد: در خود اظهاری های انجام شده 
بیسوادان  تعداد  از  دقیق  آمار  که  است  ممكن 
استخراج نشود و الزم است تا آموزش و پرورش 
در این زمینه نیز ورود پیدا کرده و راستی آزمایی 

انجام شود.
استاندار آذربایجان غربی با بیان اینكه با کاهش 
جمعیت بیسوادان، دشواری شناسایی و جذب 
آنها به کالسها افزایش می یابد، گفت: دستگاههای 
مربوطه باید تكالیف محول شده را به نحو مطلوب 

انجام دهند و عقب نشینی نكنند.
در سطح استان آذربایجان غربی میزان با سوادی 
در بین افراد سنین ۱0 تا ۴9 سال 92 درصد 

است.

رتبه 3۰ سواد آموزی آ ذربایجان غربی در کشور 
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آگهی مفقودی
سند کمپانی و شناسنامه مالكیت سواری پراید جی تی ایكس آی مدل 85 نقره 
ای متالیک به شماره پالک ۱5-۴55د۴۱ و به شماره موتور ۱709۴۱3 و شماره 

شاسی s۱۴۱22859۴9200 مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
فریدونكنار

متن آگهی 
خواهان / شاکی داریوش بهرامی چگنی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم شرکت سرمایه گذاری 
و تامین صدرا خودرو البرز به نمایندگی حمید گودرزی به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو ماده 
9 تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 شورای حل 
اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام میدان عدالت دادگستری 
به کالسه 950998۶۶90700۱۶0 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  ارجاع و  لرستان  استان  کل 
و  متهم    / بودن خوانده  المكان  مجهول  علت  به  است  تعیین شده  و ساعت 09:۱5   ۱395/07/03
درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یكی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 7 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد .

ابالغیه 
پرونده کالسه 950998۱۱۱0900۱92 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل تصمیم نهایی شماره 

خواهان آقای محمد یوسف خسروی فرزند هوشنگ به نشانی مازندران – بابل امیر کال بانک ملی مرکزی 
خواندگان – ۱- مجید نصیری 2- محمود محمودی همگی به نشانی مجهول المكان 

خواسته : اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 
محمودی  محمود  و  نصیری  مجید  آقایان  بطرفیت  خسروی  یوسف  محمد  آقای  دعوی  در خصوص   : دادگاه  رای 
بخواسته مطالبه مبلغ چهار صد و شصت میلیون ریال بانضمام هزینه دادرسی و بودا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 
نظر به مفاد استشهادیه محلی پیوست دادخواست که حكایت از عدم استطاعت مالی وی در پرداخت هزینه دادرسی 
داشته مودای شهادت گواهان نیز موید صحت ادعای نامبرده است دلیلی نیز بر مالئت اقامه و ابراز نگردیده است لذا 
دعوی اعسار خواهان بنظر دادگاه وارد است و باستناد مواد 50۴و50۶ قانون آئین دادرسی مدنی حكم بر معافیت 
موقت خواهان از پرداخت دادرسی صادر و اعالم می گردد رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان است 
مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه حقوقی بابل 

دادنامه    
شماره  نهایي   تصمیم   9۴099838۱0300239 کالسه  پرونده 

9۴099738۱0300583
به  ابوالقاسم  فرزند  طاهري  سمیه  خانم  نمایندگي  با  شهرکرد  خواهان:شهرداري 
شریعتي- خیابان  شهرکرد-  –شهرستان  بختیاري  و  محال  چهار  استان  نشاني 

شهرداري شهرکرد
خوانده: آقاي بابک سلیماني فرزند جعفر به نشاني استان چهارمحال و بختیاري 

–شهرستان شهرکرد- خیابان یاسر کوچه 52 –پالک 29 
خواسته ها: ۱-مطالبه خسارت دادرسي 2-مطالبه خسارت تاخیر تادیه3-مطالبه 

وجه چک
راي دادگاه

در خصوص دعوي شهرداري شهرکرد به طرفیت آقاي بابک سلیماني به خواسته 
ي مطالبه چک هاي شماره 92۶0۱۱ و 92۶0۱2 به مبلغ ۱92۱0000 ریال و 
خسارات دادرسي و تاخیر تادیه از توجه به مشروحه دادخواست خواهان و کپي 
مصدق چک هاي ارائه شده از سوي خواهان و عدم هرگونه ایرادي از سوي خوانده 
وفق مواد ۱98،5۱5،5۱9،522 قانون آئین دادرسي در امور مدني دعوي خواهان 
را وارد دانسته حكم به محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱92۱0000 ریال به 
عنوان اصل خواسته و مبلغ 7۱۶300 ریال هزینه دادرسي و مبلغ 258000 ریال 
تا اجراي کامل حكم  تاریخ دادخواست  از  تادیه  تاخیر  تعرفه خدمات و خسارات 
در حق خواهان صادر و اعالم مي نماید راي صادره غیابي  و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهي در این شعبه و سپس ظرف 20 روز بعد از آن قابل اعتراض در 

محاکم تجدید نظر استان مي باشد.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي شهرکرد – ایوب امیریان فارساني

آگهی حصر وراثت
به حكایت پرونده کالسه 5/2۶3/95 شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان جوانرود آقای غفور رحمانی درخواست 
صدور گواهی حصر وراثت را نموده است و بیان داشته شادروان محمد رحمانی در تاریخ ۱3۶۴/3/9 در اقامتگاه دائمی 

خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
۱- اسما رحمانی زایچه ۱320/2/30دختر متوفی 2- منصور محمدی  زایچه۱350/۶/2  پسر متوفی

3- منوچهر رحمانی  زایچه۱353/۶/۱  پسر متوفی ۴- حسن رحمانی  زایچه۱353/۶/۱  پسر متوفی 
5- شاپور رحمانی  زایچه۱357/5/۱  پسر متوفی ۶- رستم رحمانی  زایچه۱328/3/2  پسر متوفی

7- رعنا رحمانی  زایچه۱329/2/3  دختر متوفی 8- مریم محمدی  زایچه۱3۱5/3/8  همسر متوفی
یا وصیتنامه ای  اعتراضی دارد  تا هر کس  از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد  نوبت در یكی  اینک مراتب یک 
از متوفی نزد وی باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یكماه 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 پنجم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

دادنامه    
پرونده کالسه 9۴099838۱0200227 شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان 

شهرکرد 
تصمیم نهایي شماره 9۴099738۱02005۱8 

به  ابوالقاسم  فرزند  طاهري  سمیه  خانم  نمایندگي  با  شهرکرد  خواهان:شهرداري 
شریعتي-  خیابان  شهرکرد-  شهرستان   – بختیاري  و  محال  چهار  استان  نشاني 

شهرداري مرکزي
خوانده: آقاي فرامرز زلفي پورفرزند عباس به نشاني مجهول المكان

خواسته ها:۱- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2-مطالبه خسارت دادرسي3- مطالبه 
وجه چک 
راي دادگاه

در خصوص دعوي خواهان شهر داري شهرکرد بطرفیت خوانده آقاي فرامرز زلفي 
پور فرزند عباس بخواسته مطالبه مبلغ2۴000000 ریال وجه یک فقره چک بال 
محل به شماره و تاریخ سررسید ۴00۶52-۱389/۱0/۱0 نزد بانک سپه بانضمام 
هزینه دادرسي و خسارت تاخیر تادیه از توجه  به متن دادخواست تقدیمي و تصویر  
نزد خواهان که  بقاء اصول مستندات  مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت  و 
ظهور در اشتغال خوانده داشته و خوانده نیز هیچگونه دلیل و مدرکي که موجبات 
برائت ذمه اش را فراهم آورد ارائه نكرده است دادگاه با استصحاب بقاء دین دعوي 
آئین  قانون  مواد ۱98،5۱9،520،522،  به  ومستندا«  تشخیص  ثابت  را  مطروحه 
دادرسي مدني و قانون استفساریه تبصره ي الحاقي به ماده 2قانون اصالح موادي از  
قانون صدور چک بالمحل مصوب ۱377/9/2۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام راي 
به محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2۴000000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 
۱0۱0000 ریال بابت هزینه دادرسي و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید دین 
89/۱0/۱0 لغایت صدور واجراي حكم در حق خواهان صادر و اعالم مي نمایدکه 
خسارت تاخیر تادیه بارعایت تغییر شاخص ساالنه اعالمي از ناحیه بانک مرکزي 
جمهوري اسالمي ایران توسط واحد محترم اجراي احكام محاسبه و وصول خواهد 
شد. راي صادره غیابي است پس از ابالغ واقعي ظرف بیست روز قابل واخواهي در 
این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهي در محاکم تجدید نظر 

استان چهار محال و بختیاري است.
دادرس شعبه دوم محاکم عمومي حقوقي شهرکرد- مجید باقري

دادنامه    
پرونده کالسه 9۴099838۱0700773 شماره 9۴099738۱070۱2۴0

به  ابوالقاسم  فرزند  طاهري  سمیه  خانم  نمایندگي  با  شهرکرد  خواهان:شهرداري 
شریعتي- خیابان  شهرکرد-  شهرستان   – بختیاري  و  محال  چهار  استان  نشاني 

شهرداري مرکزي
خوانده: آقاي حسین عرب مختاري فرزند محمد رضا به نشاني استان چهارمحال 
مشاور  –جنب  رود  زاینده  میدان  چالشتر-   – شهرکرد  –شهرستان  بختیاري  و 

امالک آذین
خواسته ها: ۱-مطالبه وجه چک 2-مطالبه خسارت تاخیر تادیه3-مطالبه خسارت 

دادرسي
راي دادگاه

در خصوص دعوي شهرداري شهرکرد به طرفیت آقاي حسین عرب مختاري فرزند 
محمد رضا به خواسته ي مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ۱۴790۱ مورخ 
مطالبه  انضمام  به  ریال  میلیون  هفده  مبلغ  به  سپه  بانک  عهده   ۱39۴/0۴/25
خسارات دادرسي و خسارت تاخیر تادیه دادگاه باتوجه به فتوکپي چک و گواهي 
بر  ید خواهان که داللت  در  اصلي چک  ، وجود  علیه  بانک محال  پرداخت  عدم 
اشتغال ذمه خوانده دارد و عدم حضور خوانده در جلسه دادرسي و اینكه خوانده 
دلیلي بر پرداخت مافي الذمه خود ارائه ننموده دعوي خواهان را مقرون به صحت 
تشخیص وبه استناد مواد 3۱3و 320 قانون تجارت و تبصره الحاقي به ماده 2وماده 
۱9 قانون صدور چک و مواد303و305 و 30۶ و5۱5و 5۱9و 520و522قانون آئین 
ریال  میلیون  هفده  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محكومیت  به  مدني حكم  دادرسي 
بابت اصل  خواسته و مبلغ 85۶000 ریال به عنوان هزینه دادرسي وهمچنین به 
پرداخت خسارت تاخیرتادیه اصل چک)هفده میلیون ریال (از تاریخ سر رسیدچک 
مرکزي  بانک  سوي  از  اعالمي  ساالنه  شاخص  تناسب  مبناي  بر    ۱39۴/۴/25
جمهوري اسالمي ایران که محاسبه آن بر عهده واحد اجراي احكام مدني دادگاه 

میباشد،در حق خواهان صادر و اعالم مي نماید 
راي صادره غیابي محسوب وظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همین 
نظر  تجدید  محاکم  در  نظرخواهي  تجدید  قابل  روز  بیست  و سپس ظرف  شعبه 

استان چهار محال و بختیاري میباشد
دادرس شعبه هفتم دادگاه عمومي حقوقي- افراسیاب ضرغابي

دادنامه
پرونده کالسه 9۴099838۱0900232 شعبه 9دادگاه عمومي حقوقي شهرستان 

شهرکرد  تصمیم نهایي شماره 9۴099738۱0900۶90
به  ابوالقاسم  فرزند  طاهري  سمیه  خانم  نمایندگي  با  شهرکرد  خواهان:شهرداري 
شریعتي- خیابان  شهرکرد-  شهرستان   – بختیاري  و  محال  چهار  استان  نشاني 

شهرداري مرکزي
خوانده: آقاي رحمت ا... رستمي به نشاني استان چهارمحال و بختیاري – شهرستان 

شهرکرد- روبروي بنیاد جانبازان
خسارت  3-مطالبه  دادرسي  خسارت  2-مطالبه  چک  وجه  ها:۱-مطالبه  خواسته 

تاخیر تادیه
راي دادگاه

به  طاهري  سمیه  نمایندگي  به  شهرکرد  شهرداري  خواهان  دعوي  خصوص  در 
طرفیت خوانده رحمت اله رستمي به خواسته ي مطالبه مبلغ ۴۴۱95800 ریال 
به عنوان اصل خواسته بعالوه ي خسارات تاخیر تادیه و دادرسي به استناد چهار 
فقره چک از شماره 3۶383۶ تا 3۶3838 و شماره 3۶3850 به تاریخ سر رسید 
بانک صادرات و گواهینامه  85/7/۱5 و 85/9/۱5 85/۱۱/۱5  و 8۶/۱/۱۶ عهده 
عدم پرداخت از بانک محال علیه ،دادگاه با توجه به مفاد دادخواست و مستندات 
احراز  و  مستندات  به  نسبت  تعرض  ایراد  عدم  و  خوانده  حضور  عدم  و  خواهان 
اشتغال ذمه ي خوانده نسبت به پرداخت وجه چكهاي صادره دعوي خواهان را 
آئین  قانون  استناد مواد 2 و ۱98 و5۱5 و 5۱9 و 522  به  ثابت تشخیص داده 
قانون  و 3۱3  مواد 3۱0  و  مدني  امور  در  انقالب  و  عمومي  دادگاههاي  دادرسي 
تجارت و ماده واحده استفساریه تبصره ي الحاقي ماده 2 قانون صدور چک،دادگاه 
حكم به محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۴۴۱95800 ریال بابت اصل خواسته 
مرکزي  بانک  از  اعالمي  تورم  نرخ  شاخص  اساس  بر  آن  تادیه  تاخیر  خسارت  و 
جمهوري اسالمي ایران از تاریخ سررسید لغایت اجراي حكم که وصول آن به عهده 
اجراي احكام مدني است و پرداخت مبلغ ۱5۱5/87۴ ریال بابت هزینه دادرسي در 
حق خواهان  صادرو اعالم مي نماید.. راي صادره غیابي است پس از ابالغ واقعي 
ظرف بیست روز قابل واخواهي در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید 

نظر خواهي در محاکم تجدید نظر استان چهار محال و بختیاري است.
رئیس شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي شهرکرد- حیدر حسیني

استفاده از المپ رشته ای
 در اداره های دولتی ممنوع است

بر اساس مصوبه هیئت دولت استفاده از المپ رشته ای باالی ۴0 وات 
در اداره های دولتی ممنوع است.

بر اساس اعالم سازمان بهره وری انرژی ایران )سابا( ممنوعیت استفاده 
مصوبهٔ  طی  دولتی،  ادارات  و  ساختمان ها  در  رشته ای  المپ های  از 
هیأت وزیران در 2۶ فروردین ماه سال جاری درخصوص ممنوعیت 

تولید و واردات المپ رشته ای ابالغ شده است.
در  الكتریكی  انرژی  مصرف  از  بزرگی  بخش  گزارش،  این  اساس  بر 
ساختمان ها و ادارات دولتی، مربوط به سیستم های روشنایی بوده و 

پتانسیل صرفه جویی قابل توجهی در این حوزه وجود دارد.
توسط  وات   ۴0 باالی  رشته ای  التهابی  المپ های  خرید  ممنوعیت 
و  راستای حفظ  در  توجهی  قابل  نقش  دولتی می تواند  دستگاه های 

صیانت از منابع ملی کشور داشته باشد.
به   LED نظیر  نوین  فناوری های  و  استاندارد  نور  منابع  جایگزینی 
رشته ای  المپ های  جمله  از  بازده  کم  چراغ های  و  المپ ها  جای 
صرفه جویی  به  منجر  دارند،  درصد   5 از  کمتر  راندمان  که  التهابی 
قابل توجهی در مصرف انرژی الكتریكی و کاهش انتشار آالینده های 
یک  که  برآورد می شود  نمونه،  عنوان  به  زیست خواهد شد.  محیط 
المپ LED با توان حدود ۱5 وات یا المپ CFL با توان 23 وات 

قادر به تولید نور معادل یک المپ رشته ای با توان ۱00 وات است.
از  استفاده  و  خرید  عدم  رعایت  لزوم  دولت،  هیئت  مصوبه  پیرو 
ذی حسابان  به  دارایی  و  اقتصاد  وزارت  طرف  از  رشته ای  المپ های 
ابالغ شده است و ذی حسابان موظف به  تمامی دستگاه های دولتی 

رصد و نظارت بر این مصوبه خواهند بود.

پیک مصرف برق ایران 15۰۰ مگاوات
 کاهش یافت

با کاهش چند درجه ای دمای هوا در تهران و برخی از کالنشهرها تب 
پیک مصرف برق ایران با کاهشی حدود یكهزار و 500 مگاواتی در 

کشور فروکش کرد.
به گزارش مهر، پس از ۱0 روز جهش بی سابقه مصرف برق در کشور 
و باال رفتن سطح مصرف به بیش از 50 هزار مگاوات در ساعات پیک، 
با کاهش چند درجه ای دمای هوا در نیمه شمالی کشور، تب مصرف 

برق هم فروکش کرد.
در طول ۱0 روز گذشته پیک مصرف برق ایران در هشت روز به بیش 
تیر  از 50 هزار مگاوات رسید و حتی چهارشنبه هفته گذشته 30 
ماه رکورد بی سابقه 52 هزار و ۶92 مگاوات در ساعات پیک مصرف 
به ثبت رسید و حتی خاموشی های پراکنده ای در سطح شبكه برق 

برخی از شهرها از جمله تهران گزارش شد.
با این وجود کاهش چند درجه ای دمای هوا در نیمه شمالی کشور و 
حتی احتمال بارش های پراکنده در برخی از استان های جنوب ایران 
منجر به کاهش بیش از یک هزار و 500 مگاوات برق در روز گذشته 

شد و این احتمال دارد این شرایط تا پایان هفته جاری ادامه یابد.
بر اساس گزارش مدیریت شبكه برق ایران روز گذشته یكشنبه سوم 
 ۴9 به  برق  مصرف  پیک  ظهر  از  بعد   ۱۴:۴0 ساعت  در  ماه  مرداد 
هزار و 9۴۶ مگاوات رسید و باالترین پیک مصرف برق شبانه هم در 
ساعت 22:03 دقیقه شب هم به میزان ۴8 هزار و ۶38 مگاوات به 

ثبت رسید.
از این رو با وجود کاهش پیک مصرف اما میزان مصرف برق در ساعات 
پیک روز گذشته در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته باز هم 

افزایشی حدود ۴000 مگاواتی را تجربه می کند.
عالوه بر این میزان ذخیره برق نیروگاه ها در ساعات پیک روزانه حدود 
دو هزار و 72 مگاوات و در ساعات پیک مصرف برق شبانه حدود یک 

هزار و 825 مگاوات گزارش شده است.
روز گذشته کل مبادالت برق ایران حدود یک هزار و 732 مگاوات 
بوده که از این میزان سهم صادرات حدود یک هزار و 393 مگاوات و 

واردات برق سهمی حدود 339 مگاواتی داشته است.
در این بین درحالی برنامه های متعددی برای کاهش مصرف برق و 
انرژی صنایع و کارخانه ها در ساعات پیک تابستانی پیش بینی شده 
و 792  یكهزار  به  برق صنایع  متوسط مصرف  روز گذشته  اما  است 
با هفته  افزایشی حدود 200 مگاواتی در مقایسه  مگاوات رسید که 

گذشته را تجربه می کند.

قیمت جهانی نفت کاهش یافت
قیمت جهانی نفت در بازار معامالت آتی روز دوشنبه 

با کاهش روبرو شد.
بر اساس این گزارش، قیمت جهانی نفت در ساعات 
اولیه بازار معامالت آتی روز دوشنبه به دلیل نگرانی 
از فزونی عرضه به تقریبا کمترین رقم در دو ماه 
اخیر رسید.در همین حال قیمت نفت دریای برنت 
با ۱0 سنت کاهش به ۴5 دالر و 59 سنت در هر 
بشكه رسید؛ ضمن اینكه قیمت نفت وست تگزاس 
اینترمیدیت آمریكا هم با ۱0 سنت کاهش در برابر 

۴۴ دالر و 9 سنت به ازای هر بشكه معامله شد.
این در حالی است که هر دو شاخص نفتی تقریبا 
تجربه  را  اخیر  ماه  دو  در  خود  بهای   کمترین 
می کنند.همچنین کارشناسان اقتصادی بر این باور 
هستند که افزایش پیش رو عرضه نفت، بهای طالی 

سیاه را تحت الشعاع خود قرار داده است.
البته از دیگر دالیل کاهش بهای نفت به تقویت دالر 
آمریكا و روند افزایشی در تعداد دکل های حفاری 
این کشور برای چهارمین هفته متوالی بر می گردد.

در همین حال انتظار می رود صادرت نفت لیبی نیز 
با افزایش روبرو شود.

فوربز:

ایران تا 4 سال دیگر رقیب 
آمریکا در صادرات ال ان جی به 

اروپا می شود
فوربز طی گزارشی نوشت صادرات ال ان جی ایران 
اما  می رسد  نظر  به  بعید  سال 20۱8  تا  اروپا  به 
این  و  واقع بینانه است  از سال 2020 کامال  پس 
زنگ خطری است برای آمریكا که بیش از نیمی از 

ال ان جی اش را به اروپا صادر می کند.
صنعت گاز طبیعی ایران در سال های گذشته هدف 
تحریم های آمریكا و اروپا قرار گرفته است و این امر 
سبب شده ورود سرمایه  مستقیم خارجی و انتقال 
فناوری به این بخش محدود شود اما ایران دارای 
ذخایر عظیم گازی است و می خواهد در صادرات 
بین المللی این کاالی اساسی به صادرکننده بزرگ 
تبدیل شود.به نوشته این گزارش، با لغو تحریم ها، 
ایران در تالش است تا به یک بازیگر بزرگ بازار 
به سرعت در حال رشد گاز تبدیل شود. امروز گاز 
مورد معامله،30 درصد کل انرژی مصرفی در جهان 
را تشكیل می دهد و این رقم تا سال 2025 تا 30 
ایران حدود ۶  یافت.  افزایش خواهد  درصد دیگر 
تریلیون فوت مكعب گاز تولید می کند و  مصرف 
گاز در این کشور اندکی کمتر از این رقم است. تولید 
گاز ایران تا سال 2030 به ۱0 تریلیون فوت مكعب 
خواهد رسید. »ایران موفقیت بسیاری در زمینه 
اکتشاف گاز کسب کرده است. نرخ موفقیت ایران در 
زمینه اکتشاف 79  درصد است درحالی که این نرخ 

در جهان به طور متوسط 30 تا 35 درصد است.«
علی رغم تحریم های غرب، تولید گاز طبیعی ایران 
همچنان ادامه دارد و فازهای بیشتری از بزرگ ترین 
میدان گاز طبیعی این کشور یعنی پارس جنوبی به 
بهره برداری می رسد. میدان گازی پارس جنوبی که 
ایران با قطر در آن شریک است، در 2۴ فاز توسعه 
یافته است. حدود نیمی از این فازها تكمیل شده 
است و ایران امید دارد باقی این فازها تا سال 20۱8 
کامل شوند. پارس جنوبی که در بیش از ۶0 مایلی 
سواحل ایران واقع شده است، نزدیک به ۴0 درصد 

ذخایر گاز ایران را در خود جای داده است.
به  را  جهان  گاز  تجارت  درصد  یک  تنها  ایران 
درصد   90 تقریبا  و  است  داده  اختصاص  خود 
اما ساخت  می فروشد  ترکیه  به  را  گاز صادراتش 
این  به  کشور  این  گازی  عظیم  زیرساخت های 
معناست که این کشور می تواند به هند، پاکستان، 

کویت و امارات نیز گاز صادر کند. 

کوتاه از انرژی نفت در جهان

این  بیان  با  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
در  روستا  هزار   20 حاضر  حال  در  که،  مطلب 
اقصی نقاط کشور از نعمت گاز طبیعی برخوردارند 
و هم اکنون کار گازرسانی به 5 هزار روستا در 
حال انجام است، تشریح کرد: هم اکنون روزانه 
700 میلیون مترمكعب گاز در بخشهای مختلف، 
مصرف می شود و این مقدار تا پایان برنامه ششم 

توسعه به ۱,2 میلیارد مترمكعب می رسد.
در   دیروز  عراقی،  حمیدرضا   به گزارش زمان، 
جلسه آموزشی وزارت نفت در جمع خبرنگاران، 
میلیون  معادل ۶  را  در کشور  گاز  تولید  میزان 
میزان  داشت:  اذعان  و  کرد  اعالم  روز  در  بشكه 
تولید گاز در کشور تا پایان برنامه ششم توسعه، با 
افزایش دوبرابری به حدود ۱,2 میلیارد مترمكعب 

افزایش خواهد یافت.
گازرسانی  رکورد  ثبت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 

کرد: طی  اظهار  گذشته  هفته  در  نیروگاهها  به 
کشور  برق  مصرف  افزایش  با  گذشته  روزهای 
شاهد تحویل روزانه 250 میلیون مترمكعب گاز 

به نیروگاهها بودیم.
به گفته معاون وزیر نفت در امور گاز، هم اکنون 
90 درصد نیروگاههای کشور از گاز طبیعی بعنوان 

سوخت مصرفی استفاده می کنند.
عراقی با بیان این که هم اکنون ساخت یكهزار 
اجراست،  حال  در  استانی  گاز  خطوط  کیلومتر 
یازدهم  و  نهم  خط  برنامه  اساس  بر  داد:  ادامه 
سراسری باید اجرا و خط ششم سراسری نیز باید 

تكمیل شود.
آینده  هفته  دوشنبه  شد:  یادآور  پایان  در  وی 
)۱۱ مردادماه( آیین پنجاهمین سالگرد تاسیس 
شرکت ملی گاز ایران با حضور مقامات ارشد کشور 

در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار می شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خبر داد:

برخوردارِی ۲۰ هزار روستای کشور از نعمت گاز طبیعی

به  پنجم  برنامه  پایان  تا  که  سدهایی  کل 
براساس  که  بوده  سد   ۴۴ رسید  بهره برداری 
آب  منابع  مدیریت  عامل شرکت  مدیر  وعده 
افتتاح می شود  تا پایان سال  ایران شش سد 
که در مجموع حجم کل مخازن این 50 سد به 
۱3 میلیارد و 278 میلیون مترمكعب می رسد.

این که بیشترین  بیان  با  محمد حاج رسولی ها 
اجرایی  توسعه  سوم  برنامه  در  مخزن  حجم 
شد، گفت: در حال حاضر ۱30 سد اجرایی در 
کشور داریم که روی 90 سد متمرکز شده ایم 
تا آنها را به بهره برداری برسانیم، بنابراین ۴0 
سد مورد بازنگری قرار گرفته است که هشت 
تعریف  این ۴0 سد  میلیارد مترمكعب حجم 
شده است.وی با بیان این که فعالیت این ۴0 
قرار  بازنگری  دست  در  و  نشده  متوقف  سد 
دارد، تصریح کرد: تنها سدهایی که در دریاچه 
ارومیه قرار دارد دستور توقف آنها اعالم شده 

است.
مدیر عامل شرکت مدیریت 
منابع آب ایران اظهار کرد: 
معادل  اعتبارات  گرچه 
اما  است،  پیش  سال  پنج 
پیش بینی شده که تا پایان 
امسال برنامه های خوبی در 
اجرایی  سازی  سد  حوزه 
اقتصاد  حوزه  در  اما  شود، 
اقدامات  بهره وری  و  آب 
خوبی برداشته نشده است.

که  بازنگری  در  کرد:  تاکید  حاج رسولی ها 
آنها  اهداف  این ۴0 سد صورت گرفته،  برای 
به  احتمال دارد  به طوری که  یافته  تغییر  نیز 
شرب تبدیل شود و حتی انجام برخی از این 
 90 مخزن  حجم  یابد.وی  کاهش  نیز  سدها 
توسعه  ششم  برنامه  در  است  قرار  که  سدی 
به بهره برداری برسد را ۱2 میلیارد مترمكعب 
خوبی  اقدامات  از  یكی  کرد:  اظهار  و  عنوان 
گرفت  صورت  برنامه ها  اولویت بندی  در  که 
نشد،  اضافه  جدیدی  سد  هیچ  که  بود  این 
شهرها  به  آبرسانی  طرح های  زمینه ی  در  اما 
بودیم. جدیدی  پروژه های  تعریف  به  مجبور 

ایران  آب  منابع  مدیریت  شرکت  عامل  مدیر 
ملی  کنفرانس  اولین  وجود  این  با  داد:  ادامه 
و  برگزار  هفته  این  است  قرار  آب  کنفرانس 
پیش بینی می شود بسیاری از دغدغه ها در این 

کنفرانس مطرح و برطرف شود.

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران خبر داد

بازنگری در پروژه های ساخت 4۰ سد توسط وزارت نیرو

قرارداد ساخت بزرگترین نیروگاه برق 
تقریبی  ارزش  به  ایران  خورشیدی 
گذارانی  سرمایه  با  یورو  میلیون   ۴0
از  شد.پس  امضا  سوئیس  و  ایتالیا  از 
نیروگاه  چند  ساخت  قرارداد  امضای 
آلمان،  و  ایران  بین  خورشیدی  برق 
قرارداد ساخت بزرگترین نیروگاه برق 
تقریبی  ارزش  به  ایران  خورشیدی 
گذارانی  سرمایه  با  یورو  میلیون   ۴0
این  شد.بر  امضا  سوئیس  و  ایتالیا  از 
برق  نیروگاه  این  است  قرار  اساس 
تولید  توان  و  ظرفیت  با  خورشیدی 
30 مگاوات در استان خراسان شمالی 
و  ایتالیایی  گذاران  سرمایه  توسط 
و  نصب  ساخت،  طراحی،  سوئیسی  

در  صبوری  شود.علیرضا  راه اندازی 
قرارداد  این  امضای  جزئیات  تشریح 
نیروگاه سازی، گفت: عملیات احداث 
این نیروگاه برق خورشیدی تا ۴ هفته 
اینده به طور رسمی آغاز خواهد شد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با اعالم 
اینكه قرارداد ساخت این نیروگاه 30 
سازمان  توسط  خورشیدی  مگاواتی 
گذاران  سرمایه  با  نو  های  انرژی 
از  داشت:  اظهار  شد،  امضا  اروپایی 
ضلع  در  هكتاری   ۶0 زمین  رو  این 
که  جاجرم  آلومینای  کارخانه  غربی 
در مجاورت پست ۴00 کیلوولت این 
شهر قرار دارد، برای احداث پروژه در 

نظر گرفته شده است.

با مشارکت ایتالیا و سوئیس؛

قرارداد ساخت بزرگترین نیروگاه خورشیدی ایران امضا شد

بازار  گفت:  تهران  منطقه ای  آب  عامل  مدیر 
محلی آب کمک می کند که میزان حقابه کانال 
که  کشاورزی  به  مثال  کنیم،  مشخص  را  آب 
گلخانه دارد و با آب محصول بیشتری برداشت 
در  بیشتری  آب  که  می دهیم  اجازه  می کند، 

اختیار داشته باشد
خسرو ارتقایی درباره راه اندازی بورس آب گفت: 
تلقی  بررسی  و  مطالعه  حال  راستادر  این  در 

کشاورزان از این موضوع و قیمت ها هستیم لذا 
نتایج بررسی بازار محلی آب به ما می گوید که 
چه اقداماتی باید انجام شود.وی افزود: ما باید 
آبی را که از شبكه و چاه ها می آید، مطالعه کنیم 
تا الگو و چارچوبی که برای رونق بازار محلی آب 

در نظر است، بدست آوریم. 
ارتقایی تصریح کرد: موقعی که بازار را بشناسیم 
و بدانیم که کشاورز آب را به چه قیمتی تهیه 
می کند و آب در اول و آخر شبكه و همچنین 
آب چاه و کانال هر کدام به چه قیمتی فروخته 
سپس  و  می آید  بدست  قیمت ها  می شود، 
یا  و  کشاورزان  بین  آب  که  می کنیم  بررسی 

تحت  آبیاری  گلخانه،  در  کنندگان  استفاده 
فشار یا غرقابی چگونه و با چه قیمتی استفاده 

می شود.
وی اظهار داشت: زمانی که بازار عرضه آب را 
شناختیم و میزان تقاضا دست مان آمد؛ راهكارها 
منطقه ای  آب  عامل  آمد.مدیر  خواهد  بدست 
تهران توضیح داد: ما برای رونق بازار و در برنامه 
ریزی ها به سمت این می رویم که آیا می توانیم به 
کسی که گلخانه زده و حاضر است مبلغ بیشتری 

بپردازد آب بیشتری تخصیص دهیم یا خیر؟
ببینیم  باید  چاه ها  مورد  در  داد:  ادامه  وی 
کسانی که پروانه هایشان تمدید می شود و یا در 

مناطقی که آب کانال توزیع می شود اگر حجم 
آب افزایش و یا کاهش یابد، روی قیمت آبی که 

به مردم واگذار می شود چه تاثیری دارد.
ارتقایی خاطرنشان کرد: همانند آنچه در مورد 
قیمت نفت و یا برق در بورس انرژی رخ می دهد 
گاهی ممكن است با افزایش قیمت بازار را رونق 
دهیم و گاهی ممكن است بخواهیم قیمت را 
ثابت نگه داریم.وی تاکید کرد: به این ترتیب 
آب  ثابتی  شكل  به  دولت  که  این  حالت  از 
به هر شكلی که  بفروشد و مردم بخرند و  را 
بخواهند مصرف کنند خارج می شویم و اقتصاد 

محلی در بازار آب را قیمت گذاری می کند.

مدیر عامل آب منطقه ای استان تهران

 آب بورسی می شود
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شاخص بورس ۲۸۲ واحد رشد کرد
سرمایه  بازار  روزگذشته   معامالت  جریان  در  بورس  شاخص 
معامالت  جریان  در  داد.  پایان  خود  کار  به  افزایش  واحد   ۲۸۲ با 
به  تقدم  و حق  تعداد ۸91میلیون سهم  سرمایه  بازار  روزگذشته  
قرار  دادوستد  مورد  نوبت  هزار   67 در  ریال  میلیارد   193 ارزش 
گرفت و شاخص بورس با ثبت افزایش ۲۸۲واحدی در ارتفاع 75 
هزار و 466واحد قرار گرفت.شاخص های اصلی بازار سرمایه هم روز 
مثبتی را پشت سر گذاشتند به طوری که شاخص قیمت )وزنی ــ 
ارزشی( 100واحد، کل )هموزن( 11واحد، قیمت )هموزن( 9واحد، 
بازار اول 335 واحد رشد کردند. آزاد شناور 4۲9واحد و شاخص 

معامله  با  هم  ایران  فرابورس  بازارهای  در  گزارش؛  این  اساس  بر 
نوبت،  ۲3هزار  در  تومان  3۲7میلیارد  ارزش  به  ورقه  ۲1۲میلیون 
آیفکس 3.7 واحد افزایش یافت و در ارتفاع 796 واحد قرار گرفت.

 
 سکه و ارز

 نرخ دالر آزاد ۳۵1۶ تومان
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید  دوشنبه در بازار 
یک میلیون و ۸4 هزارتومان، طرح قدیم یک میلیون و ۸3 هزار 
تومان، نیم سکه 543 هزار تومان، ربع سکه ۲۸0 هزار و 500 تومان 
و سکه گرمی 179 هزار و 500 تومان اعالم شد.همچنین نرخ هر 
گرم طالی زرد 1۸ عیار در بازار داخلی 110 هزار و 4۲7 تومان و 
نرخ هر اونس طال در بازارهای جهانی 1315 دالر است.در همین 
حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را برای فروش 3516 تومان، 
هر یورو را 3۸۸1 تومان، هر پوند را 4661 تومان، لیر ترکیه 1177 

و درهم امارات را 96۲ تومان اعالم کردند.
 

 صنعت
خودکفایی ایران در تولید شیرخام

معاون وزیرجهاد با بیان اینکه ایران در زمینه تولید شیرخام خودکفا 
است، گفت: متاسفانه این کاال در سبد غذایی مردم جایگاه مناسبی 
از  رکنی  است.حسن  پایین  کشور  در  آن  سرانه  مصرف  و  ندارد 
تصویب ۲00  میلیارد تومان مشوق صادراتی برای لبنیات از سوی 
هیئت دولت خبرداد و افزود: این یارانه با هدف افزایش تقاضای شیر 
اجرایی  دامداران  نفع  به  و  محصول  این  قیمت  به  تعادل بخشی  و 
می شود.وی ادامه داد: ساالنه افزون بر ۸ میلیون تن شیر در کشور 
تولید می شود. وی با بیان اینکه هم اکنون 35 کشور دنیا، مصرف 
این  روز  به  روز  و  ایران هستند  لبنی  کننده و مشتری محصوالت 
بازارهای  حفظ  برای  اظهارداشت:  است،  افزایش  حال  در  تقاضا 
کشور  لبنی  محصوالت  برای  برتری  و  نسبی  مزیت  باید  صادراتی 

ایجاد کرد.
 

امتیازات ترکیه به ایران برای واردات چرم
رئیس انجمن صنایع چرم ایران معتقد است که دولت برای بازسازی 
و نوسازی تجهیزات صنعت چرم که قدیمی است، وظیفه دارد و این 
در شرایطی است که کشور همسایه برای فروش چرم خود به ایران 
اینکه  بیان  با  دلیر  می دهد.حسن زاده  ایرانی ها  به  خوبی  امتیازات 
در  اظهارکرد:  است،  نابسامان  بسیار  تولید چرم در کشور  وضعیت 
حال حاضر وضعیت هیچ کدام از صنایع تعریفی ندارد و این صنعت 
می توان  اینکه  بیان  با  است.وی  صنایع  سایر  مانند  روزگارش  نیز 
این  داد:  ادامه  می کشد،  را  خود  آخر  نفس های  صنعت  این  گفت 
روزها می بینیم که چرم آماده از ترکیه وارد کشور می شود و با توجه 
به اینکه ترکیه بازارهای خود از قبیل روسیه، سوریه و عراق را از 
دست داده است، به ایران امتیازات خوبی برای فروش چرم می دهد.
رئیس انجمن صنایع چرم ایران با اشاره به رقابت نابرابر صنایع چرم 
ایران با سایر کشورها، به ایسنا گفت: رقابت ما حتی با کشورهای 
همسایه خودمان هم برابر نیست و کارخانجات ما ماشین آالت به 

روز و فناوری های جدید را ندارند.

فناوری و ارتباطات
کارخانه تولید گوشی GLX در آستانه تعطیلی

تولیدکننده  کارخانه  سه  گفت:  جی ال ایکس  شرکت  مدیرعامل 
درصدی   10 توان  با  هم  ما  و  شدند  ورشکست  کشور  در  گوشی 
در حال کار هستیم.حمید سعیدی درباره احتمال تعطیلی کارخانه 
اخبار می شنویم  در  کرد:  اظهار  موضوع  این  و دالیل  جی ال ایکس 
از ۲000  بیش  شاید  گرفته شود  همراه  گوشی  قاچاق  جلوی  اگر 
میلیارد تومان به صرف دولت شود ولی من می گویم چه خوب است 
همین گوشی ها داخل کشور ساخته شود و میلیاردها دالر ارزآوری 
تکنولوژی  اگر  افزود:  جی ال ایکس  شرکت  باشیم.مدیرعامل  داشته 
تولید و صادرات را که در داخل کشور داریم به کار گیریم، بسیار 
از نظر   : از چنین راهکارهایی است.وی به تسنیم گفت  به صرفه تر 
فنی و تکنولوژی قدرت تولید و صادرات را در داخل کشور داریم. 
از  یکی  کرد:  بیان  است.او  همراه  گوشی  قاچاق  مشکالت  از  یکی 
مشکالت پیش روی تولیدات گوشی در کشور همین تعرفه پایین 
واردات 5 درصد است. تعرفه قباًل 60 درصد بود که به این میزان 
کاهش یافت و اکنون نیز درصدد این هستند که 9 درصد مالیات بر 

ارزش افزوده این حوزه را نیز حذف کنند.
 

 خودرو
در مدت زمان گارانتی ؛ تعمیر خودرو و تعویض قطعات 

رایگان شد
در اصالحیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 

خودرو، حداقل مدت زمان گارانتی خودروها تعیین شده است.
خودرو  واردکنندگان  و  خودروسازان  )تضمین(،  گارانتی  دوره  در 
موظف به تعمیر و تعویض قطعات خودروی عرضه شده به صورت 
رایگان و بدون دریافت وجه شده اند.در واقع بر این اساس شرکت های 
خودروساز و واردکننده خودرو، کارکرد صحیح خودرو در مدت زمان 
گارانتی را تضمین کرده و در صورت بروز هرگونه عیب مکلف به 
تعویض خودرو یا حل عیب به صورت رایگان هستند.در اصالحیه 
مصرف کنندگان خودرو،  از حقوق  قانون حمایت  اجرایی  آیین نامه 
حداقل مدت زمان گارانتی خودروهای عرضه شده در ایران تعیین 
شده است. در این زمینه در ماده 1۲ این قانون تاکید شده است: 
» دوره تضمین برای خودروهای سبک شامل سواری، ون و وانت 
از تاریخ تحویل به مصرف کننده حداقل دو سال یا کارکردی برابر 
با 40 هزار کیلومتر - هر کدام که زودتر فرا برسد – است.در ادامه 
این قانون آمده است: »دوره تضمین برای خودروهای سنگین شامل 
مینی بوس، میدل باس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده از تاریخ 
با ۲00  برابر  یا کارکردی  تحویل به مصرف کننده حداقل دو سال 
هزار کیلومتر - هر کدام که زودتر فرا برسد - است. دوره تضمین 
برای انواع موتورسیکلت نیز از تاریخ تحویل به مصرف کننده حداقل 

یک سال است«.

افخمی راد: 
دریافت هزینه های اضافی نمایشگاهی 

غیرقانونی است  
توسعه  سازمان  رییس  و  صنعت  وزیر  معاون 
نمایشگاهی  مجریان  اینکه  بیان  با  تجارت 
اظهار  کنند،  رعایت  را  مصوب  تعرفه های  باید 
بهانه  هر  به  اضافی  هزینه های  دریافت  داشت: 

ای غیرقانونی است و تخلف محسوب می شود.
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
افخمی راد  ولی ا...  تجارت،  توسعه  سازمان 
شرکت کنندگان  حقوق  حفظ  بر  تاکید  ضمن 
ضوابط  نکردن  رعایت  گفت:  نمایشگاه ها،  در 
دریافت  و  نمایشگاه   برگزاری  آیین نامه های  و 
مبالغ باالتر از نرخ مصوب تخلف محسوب شده، 
نمایشگاه ها  برگزاری  روند  در  اخالل  موجب 
تخلفات  دستورالعمل  براساس  و  می شود 
نمایشگاهی با مجریان خاطی برخورد می شود.

وی با اشاره به شرایط پس از برجام و اهمیت 
اقبال  اکنون  کرد:  تاکید  ایران،  نمایشگاه های 
در  حضور  به  خارجی  و  داخلی  شرکت های 
باید  و  شده  مضاعف  کشور  نمایشگاه های 
با  شرکت کنندگان  تا  شود  فراهم  شرایطی 
در  و  شده  حاضر  نمایشگاه  در  هزینه  حداقل 
یک فضای آرام، منافع بیشتری را از حضور در 

این رویدادها کسب کنند.
مقایسه  کرد:  خاطرنشان  همچنین  افخمی راد 
کشور  داخلی  تجاری  نمایشگاه های  وضعیت 
از  حاکی  برجام  از  پس  و  قبل  شرایط  در 
به  خارجی  و  داخلی  شرکت های  بیشتر  اقبال 
نمایشگاه های ایران است به نحوی که برخی از 
نمایشگاه های داخلی به عنوان یک برند معتبر 
همین  به  می شوند؛  معرفی  منطقه  سطح  در 
گذشته  از  بیش  آنها  برگزاری  بر  نظارت  دلیل 

اهمیت دارد.

بیمه
نرخ سود بیمه های زندگی ۲ ساله

 1۶ درصد شد
فنی  سود  نرخ  حداکثر  بیمه  شورای عالی 
حداکثر  مدت  با  مستمری  و  زندگی  بیمه های 
دو سال را 16 درصد تعیین کرد.نرخ سود فنی 
بیمه های زندگی و مستمری پیش از این 1۸ 
با  که  بود  شده  تعیین  سال  پنج  برای  درصد 
درصد،   10 زیر  به  تورم  نرخ  کاهش  به  توجه 
قانونگذار در  نهاد  به عنوان  بیمه  عالی  شورای 

زمینه نرخ های بیمه، مدت آن را تقلیل داد.
اخیر  جلسه  در  کرد:  اعالم  مرکزی  بیمه 
تشکیل  دوشنبه  دیروز  که  بیمه  شورای عالی 
های  بیمه  در  فنی  سود  نرخ  حداکثر  شد، 
زندگی و مستمری با مدت حداکثر چهار سال، 
16 درصد برای دو سال اول و 13 درصد برای 

مازاد بر دو سال تعیین شد.
 

 مسکن
  سرمایه از ایتالیایی ها، ساخت

 با ایرانی ها
به  اشاره  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  مقام  قائم 
پروژه  در  ایتالیا  و  ایران  وسیع  های  همکاری 
های زیر ساختی، گفت: شرط ما این است که 
شرکت های اینالیایی برای انجام هر پروژه ای 
مناقصه  ایرانی  اپراتورهای  و  پیمانکاران  بین 

برگزار کند.
اصغر فخریه کاشان با بیان اینکه در حوزه راه 
آهن با ایتالیایی ها چند پروژه را دنبال می کنیم، 
السیر  سریع  قطار  پروژه ها  این  از  یکی  گفت: 
تهران-  قطار  به  خط  این  که  است  اراک  قم- 
خرید  افزود:  می شود.وی  متصل  اصفهان  قم- 
دیگر  از  اصفهان  قم-  تهران-  پروژه  تجهیزات 
تامین  چه  اگر  است.  ایتالیا  با  ما  پروژه های 
اما  است  چینی ها  عهده  بر  پروژه  این  مالی 
از  را  از تجهیزات  بوده که برخی  این  ما  شرط 
شرکت هایی که وزارت راه و شهرسازی تعیین 

کرده خریداری کنند.
اینکه  بیان  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  مقام  قائم 
آهن  خط  ناوگان  تامین  برای  هم  مذاکراتی 
و  داشته ایم  ایتالیایی ها  با  مشهد  تهران- 
از  را  خط  این  ناوگان  که  هستیم  عالقه مند 
اروپایی ها تامین کنیم، گفت: البته برای تامین 
زیمنس  با  نیز  مذاکراتی  پروژه  این  ناوگان 
داشتیم اما در نهایت شرکتی که شرایط بهتری 

داشته باشد را انتخاب خواهیم کرد.

خبر خبر

ادامه از صفحه 1
طبیعی است که تمامی کشور ها برای عضویت 
قانونی،   مشکالت  سازمان  این  در  رسمی 
مقرراتی و همچنین مسائل مختلف مربوط به 
قرارمی دهند  توجه  مورد  را  و صادرات  واردات 
و قوانین خودشان را با قوانین سازمان تجارت 
جهانی هماهنگ می کنند یا اینکه برای انطباق 
درخواست  زمان  سازمان،  این  قوانین  با  الزم 
به  طبیعی  موانع  جزو  موارد  این  می کنند. 
یک  در  را  آن ها  می توان  که  می آید  حساب 
فرایند طبیعی بر طرف کرد اما موانعی که در 
دسته دوم قرار می گیرند، موانع سیاسی برای 
عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است.

قبل  دهه های  در  ایران  اینکه  به  توجه  با   
یک  تحریم های  و  درگیر محدودیت ها  معموال 
جانبه و چند جانبه بوده است و از سوی دیگر 
تعامالت اقتصادی و تجاری ایران با کشور های 
در  عضویت  بوده  چالش هایی  دچار  مختلف 
بوده  روبرو  موانعی  با  جهانی  تجارت  سازمان 
پرونده  شدن  بسته  به  توجه  با  اکنون  است. 
امیدوار  شده  انجام  توافق  و  ایران  هسته ای 
هستیم حداقل موانع سیاسی را برای عضویت 
در سازمان جهانی تجارت نداشته باشیم و به 
سازمان  این  در  ایران  عضویت  طبیعی  مسیر 
آرامش  با  باید  طبیعتا  که  مسیری  برگردیم؛ 
سابقه  بگیرد.  انجام  ابعاد  همه  در  مالحظه  و 
ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت 

به بیش از یک دهه گذشته بر می گردد.
لزوم تدوین سیاست گذاری درست دولت و 

بخش خصوصی
سرچشمه  و  جوهره  تولید  اینکه  به  نظر 
نیز  تجارت  دیگر  طرف  از  و  است  تجارت 
تدوین  دارد،  را  تولید  بخش  لکوموتیو  نقش 
سیاست گذاری درست دولت و بخش خصوصی 
در یکپارچه سازی این رقابت پذیری زمینه ورود 
می آورد.  فراهم  بین الملل  عرصه  به  را  کشور 
این  مهم  پیغام  گفت  می توان  حقیقت  در 
اقتصادی  مدل، چگونگی شکل دهی به محیط 
موفقیت های  به  دستیابی  راستای  در  کشور ها 

جهانی است.
کمیسیون  رئیس  ابراهیمی   پور  رضا  محمد   
احمد   ، اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی 
اقتصادی  عضوکمیسیون  محمدی  انارکی 
نیازآذری  حسین  اسالمی،   شورای  مجلس 
عضو کمیسیون عمران مجلس شوراي اسالمي 
تاکید دارند که براي ورود به فضاي این سازمان 
باید بدنبال کسب شرایط و الزامات آن از جمله 
بستر الزم جهت رقابت فضاي اقتصادي مسائل 
ادامه  در  که  و....باشیم  بندري  و  ونقل  حمل 

اظهار نظرات آنان را مي خوانیم .
 چرخش اقتصاد از درون گرایی صرف  به 

برون گرا
 : است  معتقد  رابطه  در همین  ابراهیمي   پور 

التیام  همچنان  اقتصاد  پیکر  بر  تحریم  زخم 
ها  این زخم  بهبود  مدیریتی،  نیافته مشکالت 
را با تاخیر روبرو کرده است    برای استفاده از 
ظرفیت های تجارت های منطقه ای و جهانی 
بهتر است با معیارهای جهانی هماهنگ شویم.
سازمان  به  ورود  برای  نیاز  مورد  الزامات  باید 
تعریف  کشور  شرایط  براساس  جهانی  تجارت 
شود که بیانگیر این است در داخل الزامات در 
این رابطه بهبود یابد بطور مثال ابتدا آثار حذف 
تعرفه در اقتصاد ایران بررسی شود.پیوستن به 
تواند  می  کلی  بطور  جهانی  تجارت  سازمان 
متناسب  که  کند  هدایت  مسیری  به  را  ایران 
با شرایط و مزیت های کشور در سطح باالتری 

در عرصه تجارت جهانی قرار بگیرد.
برای رسیدن به سطح مطلوب در زمینه اقتصاد 
اقتصاد  در  اگر  دارد که  الزاماتی وجود  جهانی 
نمی  طبیعی  بطور  باشد،  نداشته  وجود  ایران 
به  ایران  شد.الحاق  موفق  زمینه  این  در  توان 
مهمترین  از  یکی  جهانی  تجارت  سازمان 
اتفاقات پیش روی اقتصاد کشور است که می 
تواند در چرخش اقتصاد از درون گرایی صرف و 
اتکا به درآمدهای ارزی نفتی به اقتصادی برون 
گرا و صادرات محور کمک شایان توجهی کند. 
سازمان  به  ورود  برای  نیاز  مورد  الزامات  باید 
بتنی  و  کشور  شرایط  براساس  جهانی  تجارت 
به  پیوستن  موضوع  شود  تعریف  واقعیات  بر 
تجارت جهانی در ابتدا باید با تقویت های الزم 
ایجاد شرایط  از  در اقتصاد کشور باشد و پس 
بر  مبتنی  رویکردها ی  اساس  بر  آن هم  الزم 
می  جهانی  های  استاندارد  فرمول  و  واقعیت 
توان امید وار بود که گام نخست برای رسیدن 

به هدف نهایی برداشته شده است .
رقابت تا توسعه و نفوذ در بازار ها

داشت   بیان  چنین  خودرا  نظر  نیز  محمدي 
افزایش  و  شدن  جهانی  فرآیند  با  : امروزه 
در  کشور ها  رقابت پذیری  تجاری،  مبادالت 
در  و  است  یافته  افزایش  مختلف  حوزه های 
از  سیاست گذاری  به  اقدام  کشور ها  راستا  این 

تجارت  تولید،  حوزه  در  یکپارچه سازی  طریق 
و دیپلماسی اقتصادی برای استفاده حداکثری 
تجارت  به  ورود  برای  خود  ظرفیت های  از 
جهانی و بهبود شاخص های رقابت پذیری خود 
کرده اند و تغییرات سریع الگوی مصرف موجب 
بر  آن ها  کیفیت  و  خدمات  محصوالت،  تنوع 
اساس رقابت پذیری ملی و جهانی شده است.

باید  بازار ها  در  نفوذ  و  توسعه  برای  کشور ها 
ویژه ای  توجه  داخلی،  توانمندی های  بر  عالوه 
به مزیت های نسبی خود داشته و این مزیت ها 
چنانچه در جهت افزایش رقابت پذیری داخلی 
کشور  می کند.  کمک  کشور  توسعه  به  باشد، 
انسانی  نیروی  به  دسترسی  به  توجه  با  ایران 
شرایط  و  مناسب  اولیه  منابع  ارزان،  و  ماهر 
خوبی  نسبی  مزیت های  از  خود  جغرافیایی 
تجارت  بهبود  به  می توان  و  است  برخوردار 
از نظر کمی و کیفی در سطح بین المللی  هم 
دست یافت و شرایط را برای ورود به بازارهای 

منطقه ای و جهانی فراهم آورد
مشکل ما قانون نیست بلکه زیر ساخت است  

:اگر  گفت  رابطه  همین  در  نیز  آذري  نیاز 
کنیم  پیدا  ورود  جهانی  تجارت  به  بخواهیم 
زیر  مانند  را  ساخت ها  زیر  از  سری  یک  باید 
ساخت های عمرانی و نرم افزاری فراهم کنیم. 
در این زمینه مشکل ما قانون نیست بلکه زیر 
ساخت است اگر بتوانیم افق شرایط اقتصادی 
را تعریف کنیم و موقعیت ارزی را رزش گذاری 
تقویت  را  ملی  تولید  دیگر  طرفی  از  و  کنیم 
کنیم و بتوانیم محصوالت و برند خودمان را از 
لحاظ کمیت افزایش دهیم می توانیم به راحتی 
جهانی  تجارت  سازمان  به  مشکلی  هیچ  با  و 
افکار  می توانیم  دیگر  طرف  از  و  کنیم  ورود 

داخلی را هم پاسخگو شویم.
وقتی که بازار جهانی اتفاق بیفتد به موجب آن 
محصوالتی که وارد کشور می شود اگر رقابتی 
شود  سطوح اشتغالمان را از دست می دهیم ما 
باید شرایط ویژه را ببینیم و مخصوصا سطوح 
طرفی  از  و  داخلی  و  خارجی  گذاری  سرمایه 

تا  دهیم  قرار  بین  زیرذزه  را  اشتغال  میزان 
بتوانیم ورود پیدا کنیم.اگر ضعف قانون مطرح 
باعث  و  شود  گیر  پا  و  دست  قوانین  و  باشد 
نرسیدن به اهداف شود آن زمان اصالح قانون 
خواهیم داشت.اگر دولت این طرح را به صورت 
مد  را  شرایط  این  باید  دهد  مجلس  به  الیحه 
نظر داشته باشد که مانند قانون هدفمند کردن 
یارانه نشود و مالیات بر ارزش افزوده و بدون در 
نظر گرفتن زیر ساخت ها آن را انجام دهند تیر 
بزرگ اقتصادی دولت به هدف نخواهد خورد.
این موضوع نیاز به اعتماد سازی دارد تا زمینه 
را برای ورود ایران به سطح بین لمللی از لحاظ 

اقتصادی و سایر تعامالت برقرار کند.
گرفتند  قرار  اعتماد  مورد  که  سرمایه گذارانی 
هر  باید  می آیند  ایران  به  خود  گروه های  با  و 
گونه معامالتی که انجام می دهند، در چارچوب 
این  با  باشد. مجلس هیچ گونه مشکلی  قوانین 
معامالت ندارد حتی اگر دولت مشکلی هم در 
طرح  قالب  در  می تواند  باشد  داشته  باره  این 
از  ارائه کند، مجلس قطعا  و الیحه به مجلس 
که  است  این  بر  ما  آن حمایت می کند.اعتقاد 
را  اقتصادی  مشکالت  نمی توانیم  تنهایی  به 
به تنهایی  اروپا هم نمی تواند  حل کنیم حتی 
چند  این  در  اروپا  کند  را حل  خود  مشکالت 
سال که ما دچار تحریم بودیم ناراحت از این 
به  است،  داده   دست  از  را  ایران  بازار  که  بود 
همین جهت تمایل دارند در تعامالت اقتصادی 
داشته  همکاری  هم  با  سیاسی  و  اجتماعی 
مشکالت  هم  با  بتوانیم  امیدوارم  و  باشیم. 

یکدیگر را حل و فصل کنیم.
انسجام تا رسیدن به هدف

تجارت  سازمان  در  ما  ،عضویت  گزارش  به 
کاهش  بر  مبتنی  مشخص  صورت  به  جهانی 
هزینه های تولید و کاهش هزینه های سربار 
اقتصاد است تا آنجا که قیمت کاال و خدمات 
براساس رقابت تعیین شود و نه بخش نامه ها و 
دستورالعمل ها و حمایت دولتی. بر این اساس 
مهمترین کاری که ما در پیش رو داریم تکیه 
دیگر  و  کشورها  مخالفت  یا  موافقت  بر  صرف 
اعضا نیست بلکه توانمند سازی و رقابتی کردن 

اقتصاد است.
یکی  از نهاد های موثر در بهبود عوامل داخلی 
بازرگانی  اتاق های  رقابت پذیری،  خارجی  و 
و  تقاضا  افزایش  و  بازار  تحریک  با  که  است 
تسهیل شرایط تامین مواد اولیه و سرمایه برای 
از  دستی  باال  قوانین  براساس  تولیدکنندگان 
یک طرف و دیپلماسی اقتصادی خارجی موثر 
دیگر  طرف  از  مشترک  اتاق های  همکاری  با 
در  و صنعت  بنگاه ها  رقابت پذیری  به  می تواند 
چارچوب قانون بهبود محیط کسب وکار کمک 
جهانی  رقابت پذیری  افزایش  به  منجر  و  کند 
ایران  افزایش شاخص های آزادی کسب وکار  و 

شود

 پیام زمان ازموانع ورود ایران به رقابت جهانی گزارش می دهد؛

خالء سیاست گذاری های اجرایی در رهایی از اقتصاد غیر رقابتی 

و  هزار  یک  از  حاضر  حال  در  آمار  مطابق 
شعب  به  شده  معرفی  تولیدی  واحد   733
برای دریافت تسهیالت بانکی فقط 6۲ واحد 
تولیدی توانسته اند تسهیالت مورد نیاز خود 
حل  برای  دولت  جدید  طرح  قالب  در  را 

مشکل مالی تولیدکنندگان دریافت کنند.
»طرح  آغاز  ابتدای  از  آمار  آخرین  براساس 
کوچک،  تولیدی  های  بنگاه  مالی  تأمین 
پیشرفت  با  تمام  نیمه  های  طرح  و  متوسط 
باالی 60 درصد در راستای اقتصاد مقاومتی« 
یاب  بهین  سایت  در  واحد  هزار   36 تاکنون 
نام  ثبت  بانکی  تسهیالت  دریافت  برای 

کرده اند.
در  آمده  بعمل  بررسی های  آخرین  مطابق 
کارگروه استانی رفع موانع تولید از میان این 
حجم ثبت نام شده 10 هزار و 1۲5 واحد در 
و کشاورزی حائز دریافت  حوزه های صنعتی 
تسهیالت بوده و به شعب سرپرستی بانک ها 
معرفی شده اند.در شعب سرپرستی بانک ها در 
استان ها نیز بعد از ارزیابی واحدهای متقاضی 
بانکی برای  یک هزار و 733 واحد به شعب 
دریافت تسهیالت معرفی شده اند که از میان 
آنها 135 مورد به عقد قرارداد منتهی و 6۲ 

واحد تولیدی توانسته اند تسهیالت مورد نیاز 
کنند.به  دریافت  طرح  این  قالب  در  را  خود 
در  رکود  تشدید  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش 
در  پی  تعطیلی  و  تولیدی  واحدهای  سطح 
تدبیری  با  دولت  تا  شده  باعث  واحدها  پی 
در  دولت  برآید.  آن  رفع  صدد  در  جدید 
های  بنگاه  مالی  تأمین   « که  جدید  طرح 
نیمه  های  طرح  و  متوسط  کوچک،  تولیدی 
تمام  با پیشرفت باالی 60 درصد در راستای 
برای  شد،  نام گذاری  مقاومتی«  اقتصادی 
ایجاد  و  تعطیل  نیمه  واحدهای  اندازی  راه 
تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار   16 اشتغال، 
مقاومتی  اقتصاد  های  برنامه  چارچوب  در 
تعطیل  نیمه  تولیدی  واحد   7500 برای 
این  گرفت.با  نظر  در  مختلف  استانهای  در 
واحدهای  به  تسهیالت  پرداخت  کار  وجود، 
فعاالن  و  رود  می  پیش  کندی  به  تولیدی 
پرداخت  برای  ها  بانک  میلی  بی  اقتصادی، 
تسهیالت به  واحدهای اقتصادی را از جمله 
دالیل کندی پیشرفت این طرح می دانند و 
از شرط و شروط غیرمعمولی که پیش پای 
تولیدکنندگان در این زمینه گذاشته می شود 

گله می کنند.

در بهار 95 به میزان 13 میلیون و 477 
از  غیرنفتی  و  نفتی  کاالهای  تن  هزار 
مرزهای زمینی و آبی وارد و ۲0 میلیون و 
360 هزار تن کاال از مرزهای کشور صادر 
با اشاره به آمار صادرات  شد.فرامرز مداح 
و واردات، گفت: از مجموع کاالهای صادر 
شده، میزان یک میلیون و 643 هزار تن 
کشور  از  جاده ای  مرزهای  طریق  از  کاال 
مرزهای  از  تن  هزار  میزان 471  و  خارج 
اشاره  با  وارد شدند.وی  به کشور  جاده ای 
صادرات  و  واردات  مجموع  از  که  این  به 
سهم جاده 7 درصد و سهم دریا 93  درصد 
بود، اظهارداشت: از میان مرزهای جاده ای 
درصدی   60 سهم  با  بازرگان  مرز  کشور، 

فعال ترین مرز در زمینه واردات کاال به کشور 
به شمار می رود، پس از آن مرزهای آستارا و 
میرجاوه با 14 و 11 درصد در رده های بعدی 
اطالعات  فناوری  دفتر  دارند.مدیرکل  قرار 
ونقل  حمل  و  راهداری  سازمان  ارتباطات  و 
جاده ای افزود: عملکرد مرزهای جاده ای در 
می دهد  نشان  کشور  از  کاال  صادرات  زمینه 
با۲۲  بازرگان  مرز   ،95 سال  اول  ماهه  در3 
از آن مرزهای  درصد در رده نخست و پس 

درصد   11 با  آستارا  و  ۲0درصد  با  میلک 
و  اطالعات  فناوری  دفتر  دارند.مدیرکل  قرار 
ارتباطات  اعالم کرد: در 3 ماهه ابتدای سال 
از  ترتیب  به  ورودی  تردد  بیشترین  جاری، 
مرزهای بازرگان با 65 درصد، میرجاوه با 1۲ 
است.وی  بوده  درصد   10 با  آستارا  و  درصد 
از  ترتیب  به  خروجی  تردد  بیشترین  افزود: 
با 19  میلک  با ۲3 درصد،  بازرگان  مرزهای 

درصد و دوغارون با ۸ درصد بوده است.

۳۶ هزار واحد تولیدی در صف وام بانکی

 فقط ۶۲ تولیدکننده وام گرفتند
صادرات بیش از ۲۰ میلیون تن کاال 

 از مرزهای کشور

برخی  قطره چکانی  توزیع  با  خودروسازان 
را رقم  مدل های خودرو، گرانی های زیرپوستی 
زده اند تا دیگر نیازی به دریافت مجوز گرانی از 
شورای رقابت نداشته باشند و سازمان حمایت 

هم مسئولیتی نمی پذیرد.
دارد.  پیچیده ای  داستان  ایران  در  خودرو  بازار 
می شود  گران  خودروها  قیمت  که  چقدر  هر 
برای  بیشتری  تالش  خودروسازان  حتی  یا 
می کنند،  خود  تولیدی  خودروهای  فروش 
و  می زنند  بیشتر پس  مصرف کنندگان،  و  بازار 
خریدهای خود را در بازار قفل می کنند. کافی 
خودروسازان  فروش  آگهی های  به  سری  است 
تا مشخص شود که جذابیت های فروش  بزنیم 
نسبت به ماههای گذشته چقدر بیشتر شده و 
فروش  در  خود  مواضع  از  چقدر  خودروسازان 
آگهی های  آمده اند.خودروسازان  کوتاه  خودرو 
برای  بسیار  جذابیت های  با  را  خود  فروش 
همین  در  اما  می کنند؛  طراحی  مشتریان، 
خاص  خودروهایی  تنها  نیز  فروش  آگهی های 
این  عمدتا  متاسفانه  که  می کنند  عرضه  را 
که  متعددی  فنی  نواقص  دلیل  به  خودروها، 
اقبالی را از سوی مشتریان شاهد  دارند، کمتر 
هستند. بنابراین خودروساز به دلیل اینکه برای 
فروش  به  اقدام  است،  کرده  هزینه  تولید  خط 

اعتباری با شرایط خاص می کند تا بلکه بتواند 
بخشی از مشتریان معطل مانده بازار را به خود 

جذب کند.
خودروسازان  خاص  فروش های  همین  اگر  اما 
نقطه ای  به  دقیقا  باشیم،  داشته  نظر  زیر  را 
که  است  خودروهایی  مقابل  که  می رسیم 
اکنون با حاشیه قیمت چشمگیر در بازار دست 
بسیاری  سختی  با  مردم  و  می شوند  دست  به 

می توانند در نمایندگی های خودروسازان، از این 
مدل های خودرو، خریدی داشته باشند. 

عریضه،  نبودن  خالی  برای  اگر  حتی 
این  نقدی  فروش های  به  اقدام  خودروسازان 
آنقدر مشتری را در صف  خودروها هم بکنند، 
که شیرینی خرید خودرو  می دارند  نگه  انتظار 
نمایندگان  که  آنگونه  می شود.اما  تلخ  برایش 
توزیع  کارخانه  می گویند،  خودروسازان  فروش 

برخی مدل های خودرو را به شدت کاهش داده 
و همین امر باعث شکل گیری حاشیه بازار شده 
خرید  برای  مشتریان  وقتی  حالیکه  در  است، 
نمی توانند  می کنند  مراجعه  نمایندگی ها  به 
هم  اگر  و  بپردازند  خودرو  خرید  به  راحتی  به 
خودرویی موجود باشد، باید ماهها پول مشتری 
خودروساز  بلکه  تا  بماند  نمایندگی  در حساب 

راضی شود خودرو را تحویل دهد.

در  خودروسازان  فروش  نمایندگی های  از  یکی 
که  است  ماهی  چند  می گوید:  مهر  با  گفتگو 
هم  اگر  و  یافته  کاهش  خودروها  برخی  تولید 
تولیدی صورت می گیرد، شرایط فروشش آنقدر 
سخت است که مردم را به زحمت می اندازد و 
این امر، روی اعتبار نمایندگی ها نیز اثر گذاشته 
مشکل  با  نیز  را  ما  کار  واقع،  در  یعنی  است. 
مواجه و کساد کرده است.وی می افزاید: همین 
گرفتن  شکل  سبب  خودرو  قطره چکانی  توزیع 
مدل های خودرو  از  برخی  قیمتی  بازار  حاشیه 
در بازار شده است و بنابراین مردم باید نیاز خود 
را از بازار آزاد تامین کرده که دالالن هم وارد 

عمل شده و خودروها را گران کرده اند. 
فکری  مورد  این  در  باید  بنابراین خودروسازان 
کنند.گشت و گذاری در بازار آزاد خودرو و نگاه 
هم  آزاد  بازار  در  خودرو  فروش  آگهی های  به 
خودروسازان  نماینده  این  گفته های  خوبی  به 
صفر  مدل های  برخی  قیمت  می کند.  تائید  را 
کیلومتر خودرو به شدت افزایش یافته و حاشیه 
بازاری بین 700 هزار تومان تا 3 میلیون و 500 
هزار تومان پیدا کرده است. ضمن اینکه قیمت 
خودروهای کارکرده نیز افزایش قیمت را تجربه 

می کند.

توزیع قطره چکانی برخی خودروها

گرانی بی سر وصدادر بازار خودرو شنیده می شود
هر چقدر که قیمت خودروها گران 
می شود یا حتی خودروسازان تالش 

بیشتری برای فروش خودروهای 
تولیدی خود می کنند، بازار و 

مصرف کنندگان، بیشتر پس می زنند 
و خریدهای خود را در بازار قفل 

می کنند. کافی است سری به 
آگهی های فروش خودروسازان بزنیم 

تا مشخص شود که جذابیت های 
فروش نسبت به ماههای گذشته 
چقدر بیشتر شده و خودروسازان 

چقدر از مواضع خود در فروش 
خودرو کوتاه آمده اند



پاییز  اوایل  فیلم  این  گفت:  »گیتــا«  سینمایی  فیلــم  کارگردان 
اکران می شود.

سیما  و  صدا  خبرگزاری  با  اختصاصی  مصاحبه  در  مددی  مسعود 
از  بهتر شدن آن ۲ دقیقه  و  ریتم »گیتا«  تندتر شدن  برای  افزود: 

فیلم را کم کرده ایم.
وی درباره کار جدیدش هم گفت: در حال نگارش فیلمنامه ای هستم 
که تا ۱ ماه دیگر به پایان می رسد. این فیلم یک ملودرام شهری است 
و هنوز نامی برایش انتخاب نكرده ام.عجله ای ندارم که این فیلم را 
به سی و پنجمین جشنواره فجر برسانم و بیشتر برایم خوب شدن 

فیلمنامه مهم است.
دل  که  است  امیر  همسرش  و  گیتا  زندگی  روایت  »گیتا«  داستان 
مشغولی های ساده خود را دارند. گیتا بعد از گذشت دو سه سال 
و  است  دلتنگ  شدت  به  هنوز  کشور  از  خارج  به  پسرش  رفتن  از 
دوری او را برنمی تابد. فارغ از همه تدابیر و دلخوشی های ساده آن ها، 

سرنوشت تغییرات پیچیده و غیرمنتظره ای برایشان رقم می زند.
مریال زارعی و حمیدرضا آذرنگ از بازیگران اصلی این کار هستند.

اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند      یشه زمان

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
سردبیر: سعید حیدری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم

چاپ: کارگر 

اوقات شرعی
اذان صبح 4/29   طلوع آفتاب 6/08 
اذان ظهر 13/11  اذان مغرب 20/33

فیلم همیشه پای یک زن در میان است 

یادها و خاطره ها در زمان امروز یادی میكند از فیلم همیشه پای 
یک زن در میان است ساختهٔ کمال تبریزی  و محصول سال ۱۳۸۶ 
است.ژانر فیلم  کمدی فانتزی است و محل فیلمبرداری آن تهران 
اثر سید  »غیرقابل چاپ«  داستان  از  اقتباسی  فیلم  این  می باشد. 

مهدی شجاعی است.
خالصه داستان:فیلم روایتگر زن و شوهری جوان است که به رغم 
این  در  و  رسیده  به طالق خصمانه  کارشان  عاشقانه  ازدواج  یک 

میان پای افراد زیادی به ماجرا باز می شود.
مردها  مدیری(:ما  جاهد)مهران  فیلم  این  ماندگار  یاد  به  دیالوگ 

حیوان ناطق هستیم که به زن ها نیازمندیم!
همیشه در هر بدبختی پای یک مرد در میان است!

هرچی اسم خوبه واسه خانوماس : خورشید خانم ، پري دریایي ، 
خانم خرگوشه ، آهو خانم ، خاله گنجیشكه ، فرشته خانم مهربون! 
برعكسش هر چی اسم بد و خشن واسه مردای مظلومه : آقا گاوه 

، آقا گرگه، آقا خره، آقا روباهه، عمو قورباقه، آقا خرسه، آقا سگه!!

اميد دارويي است كه شفا نمي دهد، اما درد 
را قابل تحمل مي كند.

 مارس آشار

سخن حکيمانه

يادها و خاطره ها در زمان .....

ُحسنت به اتفاِق مالحت، جهان گرفت         
  آری، به اتفاق، جهان می توان گرفت

افشای راز خلوتيان خواست كرد شمع       
  شکر خدا، كه سِرّ دلش در زبان گرفت

امروز با حافظ

»نظر بر نظر« منتشر شد

نظری  و  نقد  با موضوع  نظر«  بر  کتاب »نظر 
و  کودک  ادبیات  تئوری  کتاب های  درباره 

نوجوان منتشر شد. 
مهر  گزارش  به 
بر  »نظر  کتاب 
نوشته  نظر« 
علی  سید
شفی  کا
از  خوانساری 
انتشارات  سوی 
کتاب  خانه 
انتشار  ایران 
نویسنده  یافت. 
کتاب  این  در 

طی چهارده مبحث به بررسی نشر کتاب های 
ایران  در  نوجوانان  و  کودکان  ادبیات  نظری 

پرداخته است.
در  کودک  ادبیات  نظری  کتاب های  اولین 
کتاب های  کتابشناسی  خالی  جای  ایران، 
نقد  و  ایران  در  کودک  ادبیات  نقد  و  نظری 
از  هشتاد  تا  چهل  دهه  از  نظری  کتاب   ۱۶
همچنین  است.  کتاب  این  مطالب  جمله 
نمایه نویسندگان، کتب و مجالت پایان بخش 

مطالب این کتاب است.
این  نویسنده  خوانساری،  کاشفی  سیدعلی 
کتاب، نگارش نقد ادبی را از سال ۱۳۷۴ آغاز 
بر  نظر  او،  اخیر  کتاب  مطالب  بیشتر  و  کرد 
نظر، طی بیست سال گذشته در نشریاتی مثل 
نوجوانان، جهان کتاب،  و  ماه کودکان  کتاب 
کتاب  نوجوان،  و  کودک  کتاب  نقد  فصلنامه 
ماه علوم اجتماعی، فصلنامه رسانه، کتاب ماه 

ادبیات و فلسفه و ... به چاپ رسیده اند.
سرشار،  رضا  محمد  از  آثاری  کتاب  این  در   
علی اکبر شعاری نژاد، محمد هادی محمدی، 
محمد جعفر محجوب، نیل پستمن، فریدون 
مورد   ... و  گنابادی،  پروین  محمد  اردالن، 

بررسی قرار گرفته اند.

در بازار كتاب

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  سخنگوی 
وزارتخانه در  این  بودن  پاسخگو  بر  تاکید  با 
قبال مسائل فرهنگی جاری در جامعه گفت: 
وقتی که معظم له بحث ولنگاری فرهنگی را 
سیاسی،  جریانات  از  بسیاری  کردند،  مطرح 
خود  انتقاد  حمله  نوک  رسانه ای،  و  باندی 
و  فرهنگ  وزارت  متوجه  زمینه  این  در  را 
عین  که  حالی  در  کردند،  اسالمی  ارشاد 
عبارت ایشان این بود که فرمودند من نگران 
وضعیت کلی فرهنگ هستم ایشان به لحاظ 
مقوله  خصوص  در  نگرانی هایی  محتوایی، 
فرهنگ دارند و ما هم به این نگرانی ها توجه 
فرهنگی  ولنگاری  بحث  اما  داریم،  و  داشته 

متوجه کل ساختار فرهنگی کشور است.
حسین   ، زمان  پیام  خبرنگار  گزارش  به 
و  مجلس  امور  حقوقی  معاون  نوش آبادی 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  استان های 
و سخنگوی این وزارتخانه در سومین اجالس 
سراسری ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
از  که  فرهنگی  ولنگاری  به موضوع  اشاره  با 
سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است، 
ولنگاری  بحث  معظم له  که  وقتی  گفت: 
فرهنگی را مطرح کردند، بسیاری از جریانات 
سیاسی، باندی و رسانه ای، نوک حمله انتقاد 
خود را در این زمینه متوجه وزارت فرهنگ 
عین  که  حالی  در  کردند،  اسالمی  ارشاد  و 
عبارت ایشان این بود که فرمودند من نگران 

وضعیت کلی فرهنگ هستم.
وی افزود: گرچه مقام معظم رهبری به لحاظ 
مقوله  خصوص  در  نگرانی هایی  محتوایی، 
فرهنگ دارند و ما هم به این نگرانی ها توجه 
فرهنگی  ولنگاری  بحث  اما  داریم،  و  داشته 

متوجه کل ساختار فرهنگی کشور است.
میلیارد  هزاران  از  کرد:  تاکید  نوش آبادی 
تنها  کشور،  فرهنگی  بودجه های  تومان 
و  فرهنگ  وزارت  اختیار  در  اندکی  بخش 
ارشاد اسالمی است و خود این نشان دهنده 
وجود  با  که  است  فرهنگ  حوزه  مظلومیت 
باید  سالیانه،  بودجه های  و  منابع  کمبود 

بیشترین پاسخگویی را به نهادهای باالدستی 
داشته باشد.

استان های  و  مجلس  امور  حقوقی  معاون 
کرد:  اضافه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
فرهنگی،  دیگر  مراکز  و  نهادها  عمده  بخش 
در مقابل نهادهای باالدستی نظارتی پاسخگو 
نیستند. نكته دیگر این است که نهادهایی که 
کار موازی در حوزه فرهنگ انجام می دهند، 
نهادها  بعضا همین  و  متعددند  ما  در کشور 
فرهنگ  حوزه  پنهان  رقیب های  به  مراکز  و 
تمكین  عدم  شده اند.  تبدیل  کشور  هنر  و 
کلی  سیاست های  به  نهادها  این  از  بسیاری 

حاکمیتی هم معضل دیگری است.
وی تصریح کرد: در همین ارتباط فقدان یک 
حوزه  در  کشور  در  مقتدر  فرماندهی  مرکز 
مسئله  یک  ساختاری،  لحاظ  به  فرهنگ 
پیش  از  بیش  وجودش  که  است  مزمن 

ضروری شده است.
مختلفی  شوراهای  البته  گفت:  نوش آبادی 
انقالب فرهنگی، شورای  مانند شورای عالی 
عالی فضای مجازی و شورای فرهنگ عمومی 
فعالیت می کنند که به نظر می رسد در جهت 
تالش  باید  مقتدر  فرماندهی  این  ایجاد 

صورت گیرد.
مداخله گران  کثرت  دیگر  مطلب  گفت:  وی 
هم  بعضا  که  است  هنر  و  فرهنگ  حوزه 
جریانات  برخی  و  ندارند  رسمی  مسئولیت 
هیچ  به  که  تریبون ها  و  سیاسی  باندهای  و 
وجه خودشان را در مقابل نهادهای باالدستی 
قبیل  این  از  نمی دانند،  پاسخگو  و  مسئول 

هستند.
سخنگوی وزارت ارشاد تاکید کرد: نهادهای 
قانونگذار هم چندان به موازات تحوالتی که 
در کشور صورت می گیرد، حرکت نمی کنند 
و در این زمینه مقداری کندی داریم. امروز 
یكدیگر  به  بتوانند  دستگاه ها  و  نهادها  همه 
هموار  اهداف  پیشبرد  مسیر  تا  کنند  کمک 

شود.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:

ولنگاری فرهنگی متوجه کل ساختار فرهنگی کشور

 آگهی مناقصه عمومی 
دارد  نظر  در  نور  شهرداری 
اجرای عملیات و اجرای جدول 
خیابان  در  بتن  با  روسازی  پیاده  و  ؛کانیو 
تقاطع  فاصل  حد  نوری  اله  فضل  شیخ 
کمربندی تا نیایش 1٤ را از طریق مناقصه 
عمومی به شرکتهای دارای رتبه از مراجع 
و  اشخاص  کلیه  لذا  نماید  واگذار  ذیصالح 
شرکتهای واجد صالحیت میتوانند حداکثر 
ظرف ٧ روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی 
جهت دریافت اسناد مناقصه به امور مالی 
نمایند ضمنا هزینه  مراجعه  نور  شهرداری 
برنده  عهده  به  آگهی  درج  و  کارشناسی 

مناقصه می باشد.
انتشار نوبت اول آگهی تجدید مناقصه 95/4/28 

انتشار نوبت دوم آگهی تجدید مناقصه 95/5/4 
سید صابر سجادی شهردار نور 

 نوبت دوم

پای »پریا« به فضای مجازی هم باز شد

سه  شبكه  از  »پریا«  تلویزیونی  سریال  پخش  با  همزمان 
مجازی  فضای  در  خود  فعالیت  تلویزیونی  اثر  این  سیما، 

را آغاز کرد.
زاده  پریا ساخته حسین سهیلی  ایلنا، سریال  گزارش  به 
یكی از جدیدترین آثار نمایشی است، که در دوره جدید 
فیلم  اساس  بر  که  این سریال  آنتن می شود.  روانه  سیما 
نامه »سعید فرهادی« به تهیه کنندگی »اسماعیل عفیفه« 
ساخته شده، قصه ای اجتماعی را روایت می کند. با توجه 
با  رسانه  نفوذ  »ارتقای ضریب  بر  مدیران سیما  تاکید  به 
برای  و  تعاملی«  فرآیندهای  و  مجازی  فضای  از  استفاده 
ایجاد تعامل میان مخاطبان، گروه سازنده سریال »پریا« 
در  ویژه  صفحه  و  اینترنتی  سایت  اندازی  راه  به  اقدام 
اینستاگرام کرده است تا عالوه بر انتشار عكس ها، ویدئوها، 
اخبار، خالصه قسمت ها و دیگر مطالب سریال، زمینه ای 
برای بحث و گفت و گو میان مخاطبان اثر با سازندگان و 

همچنین گرفتن بازخورد از سریال را فراهم شود.
این سایت توسط گروه »مدیا پالس« راه اندازی شده، که 
پیش از این برای سریال های مختارنامه، کاله پهلوی، شوق 
پرواز و معمای شاه اقدام به راه اندازی سایت اینترنتی و 
ایجاد فضای تعاملی با مخاطبان در عرضه فضای مجازی 
دیدگاه های  نظر،  و  بحث  تیزر،  آلبوم عكس،  است.  کرده 
مخاطبان و… بخش هایی از مطالبی است که مخاطبان 

در سایت پریا مشاهده خواهند کرد.

مراسم یادبود حمید سبزواری
 برگزار شد

مراسم یادبود حمید سبزواری عصر یكشنبه سوم مردادماه 
مراسم  زمان،  پیام  گزارش  برگزار شد.به  در حوزه هنری 
یادبود حمید سبزواری با حضور علیرضا قزوه مدیر مرکز 
شریف  مومنی  محسن  هنری،  حوزه  ادبی  آفرینش های 
معظم  مقام  نماینده  رحمانیان  هنری،  حوزه  رییس 
حمید  سبزواری،  حمید  پسر  ممتحنی  حسین  رهبری، 
دعایی،  محمود  انقالبی،  سرودهای  آهنگساز  شاهنگی 
فاضل نظری، قادر طراوت پور، غالمعلی حداد عادل، ناصر 
فیض، موالی زاده مدیر حوزه ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسالمی، محمود حبیبی و جمعی از شاعران برگزار شد.
در این مراسم محسن مومنی شریف، موالی زاده، شاهنگی، 
عباس براتی پور، علی انسانی و غالمعلی حدادعادل درباره 

حمید سبزواری پدر شعر انقالب سخنرانی کردند.
به  مظفری  علی  و  راد  سعیدی  عبدالرحیم  همچنین 
شعرخوانی پرداختند. در پایان مراسم نیز سعید حدادیان 

مداح اهل بیت )ع( به مرثیه خوانی پرداخت.
در مراسم یادبود حمید سبزواری، موالی زاده مشاور وزیر و 
مدیرکل حوزه ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره 
جایگاه حمید سبزواری گفت: او تا ۴0 سالگی به چند کار 
و مرام سرکشید اما بالفاصله آن ها را پس زد اما از نیمه 
خرداد سال ۴۲ یک شخصیت مشخص از او شكل می گیرد 
اگر  می شود.  آغاز  رشدش  به  رو  سیر  زمان  همان  از  که 
بخواهیم او را تحلیل کنیم باید بگوییم او شخصیتی مردد 

نبود بلكه تكلیفش با خودش مشخص شده بود.

پروژه »سینما سیار« افتتاح شد

سینمایی  سازمان  رئیس  حضور  با  سیار«  »سینما  پروژه 
از اجالس مدیران کل فرهنگ و ارشاد  و در آخرین روز 
اسالمی ارشاد استان ها در هتل انقالب تهران افتتاح شد.

حجت ا... ایوبی در آیین افتتاح پروژه سینما سیار با بیان 
اینكه این طرح مدلی چینی است و در سفر به این کشور 
آن را بررسی کردم، افزود: در چین ۳0 هزار پرده سینما و 

50 هزار سینما سیار وجود دارد.
پروژه  توانستیم  ایرانی  مهندسان  تالش  با  داد:  ادامه  وی 
سینما سیار را مهندسی معكوس کنیم و به همت جوانان 
های  رسانه  و  شهر  سینما  مهندسان  مشارکت  با  ایرانی 

تصویری اکنون یكصد سینما سیار تهیه شده است.
با بیان اینكه سینما سیاری که  رئیس سازمان سینمایی 
توسط متخصصان ایرانی طراحی شده به مراتب از نمونه 
چینی آن پیشرفته تر و دقیق تر است، گفت: امیدواریم 
اگر این پروژه موفق بود بتوانیم آن را به ۲00 عدد افزایش 

دهیم.
ایوبی با بیان اینكه قبل از انقالب حدود 5۷0 سینما در 
در  سینما  مدیریت  آغاز  زمان  در  اما  داشت  وجود  ایران 
بود.سومین  این سالن ها ۳00 عدد  تعداد  یازدهم  دولت 
اجالس مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ارشاد استان 
و  آغاز شد  انقالب  هتل  در  هفته جاری  روز شنبه  از  ها 

امروز)دوشنبه( پایان می یابد.

اختصاص ۲5۰ میلیارد ریال از اعتبارات 
معاونت فرهنگی وزارت ارشاد به استانها

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: ۲50 میلیارد 
ریال از بودجه این معاونت در سال 95 به فعالیت های فرهنگی 

استانها اختصاص می یابد.
اجالس  سومین  در  صالحی  سیدعباس   ، زمان  پیام  گزارش  به 
سراسری مدیران کل فرهنگ و ارشاد استانها افزود: ما این آمادگی 
 ۲50 به  را  خود  استانی  ریالی  میلیارد   ۲00 بودجه  که  داریم  را 
میلیارد ریال افزایش داده و باید تالش کنیم فضای حضور خود در 

استانها را حداکثری کنیم.
دومین  عنوان  به  را  استانها  با  تعامالت  این  کردن  نهادینه  وی، 
رویكرد معرفی کرد و ادامه داد: نباید با رفتن یک مدیر و آمدن 
مدیر دیگر ارتباطات ما گسسته شود؛ در این راستا تفاهمنامه هایی 
با استانها منعقد شد و جلسه ای نیز هم اکنون با مدیران کل ارشاد 

استانها در حال برگزاری است.
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اظهار کرد: سومین 
با  فرهنگی  معاونت  استانی  تعامالت  شورای  برگزاری  رویكرد، 
سه  مكمل  که  چهارم  رویكرد  و  استانهاست  ارشاد  کل  مدیران 
فرهنگی  معاونت  در  که  می شود  این  شامل  است،  دیگر  رویكرد 

برای هر منطقه یک مدیر معین تعریف کردیم.
صالحی یادآور شد: مدیر معین کمک می کند به اینكه ما مسأله 
های استان را از دریچه یک مدیری که در معاونت جایگاه و ارتباط 

مستقیم دارد، سریع تر حل کنیم.
وی تصریح کرد: بنابر این، تعامالت معاونت فرهنگی با ادارات کل 
استان ها از طریق این چهار ضلع نهادمندتر و روشن تر خواهد شد.
به  همچنین  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  فرهنگی  معاون 
رویكردهای دیگر این معاونت در سال 95 پرداخت و گفت: رویكرد 
دیگر ما کنار گذاشتن بودجه خاص برای طرح های منتخب استان 
هاست؛ به طوری که رقمی را برای طرح های برگزیده و ایده های 

خالقانه در نظر می گیریم.
»حمایت از تأسیس و نوسازی کتابفروشی ها و فروشگاه های بزرگ 
از دیگر رویكردهایی بود که به گفته صالحی مورد توجه  کتاب« 

قرار خواهد گرفت.

یکی کریمی برای ساخت »بندر تهران« 
مجوز گرفت

نیكی  کنندگی  تهیه  به  تهران«  »بندر  فیلمنامه  ساخت  پروانه 
کریمی و نویسندگی و کارگردانی پوریا آذربایجانی صادر شد.

از سازمان سینمایی، شورای  به گزارش گروه فرهنگی پیام زمان 
صدور پروانه ساخت با تولید چهار فیلمنامه در جلسه ۳0 تیر ماه 

موافقت کرد.
بر این اساس، پروانه ساخت فیلمنامه های »بندر تهران« به تهیه 
کنندگی نیكی کریمی، کارگردانی و نویسندگی پوریا آذربایجانی 
و  کارگردانی  کنندگی،  تهیه  به  »گیلدا«  و  اجتماعی  گونه  در 
گونه  در  علیمحمدی  کیوان  و  بنكدار  امید  مشترک  نویسندگی 

اجتماعی موافقت شد.
مستانه  کنندگی  تهیه  به  »اسرافیل«  های  فیلمنامه  همچنین 
اجتماعی  گونه  در  پناهنده  آیدا  نویسندگی  و  کارگردانی  مهاجر، 
و »اقامت موقت« به تهیه کنندگی منوچهر محمدی، کارگردانی 
شورای  موافقت  اجتماعی  گونه  در  محمدی  حامد  نویسندگی  و 

ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند. 

يادها و خاطره ها در زمان .....

انتشار  با  بالیوود  معروف  بازیگر  خان  شاهرخ 
پرتكاپو  نویسنده ای  را  خود  شعری،  قطعه 

توصیف کرد.
روزها  این  نوشت:  اکسپرس«  »ایندین 
قناعت  هنرپیشگی  به  مشهور  بازیگران 
نمی کنند و هر روز خبری از هنرنمایی یكی 
بازیگری  از کار  از آن ها در زمینه ای متفاوت 
شنیده می شود؛ از خوانندگی گرفته تا نقاشی 
و شاعری. روز گذشته خبر فروش تابلو نقاشی 
منتشر  »پیانیست«  بازیگر  برودی«  »آدرین 
شد و حاال خبر رسیده »شاهرخ خان« شعری 
»زین  حرف های  از  گرفتن  الهام  با  که  را 

مالک« خواننده سابق گروه »وان دایرکشن« 
سروده،  منتشر کرده است.

این بازیگر سرشناس سینمای هند همچنین 
پرتكاپو هستم  نویسنده  است: من یک  گفته 
اما هنوز نتوانسته ام صدایم را به طور جدی به 

گوش دیگران برسانم.
اعطای  مراسم  در  گذشته  سال  خان  شاهرخ 
که  مالک«  »زین  با  لندن  در  آسیایی  جوایز 
دایرکشن«  »وان  موسیقی  گروه  با  پیش تر 
سلفی  عكس  و  کرد  دیدار  داشت،  فعالیت 
گذاشت،   خود  توییتر  در  او  که  دونفره ای 
بیشترین میزان بازنشر را در توییتر هندی های 

به دست آورد.

شاهرخ خان هم شاعر شد »گیتا« پاییز به سینما می آید

تمرکز  که  است  معتقد  فر  پژمان   نصرا... 
که  شده  موجب  تهران  روی  بر  ها  دولت 
شكوفا  و  بمانند  پنهان  استانها  های  ظرفیت 

نشوند. 
اطالع  و  عمومی  روابط  مرکز  گزارش  به 
رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، جلسه 

کمیسیون  رئیس  و سخنرانی  پاسخ  و  پرسش 
امروز  ظهر  اسالمی  شورای  مجلس  فرهنگی 
سومین  قالب  در   ۱۳95 مرداد   ۴ دوشنبه 
اجالس سراسری مدیران کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان ها برگزار شد.
وی ادامه داد: در چهار سال گذشته در مجلس 
و شاهد  داشتم  تلفیق حضور  در کمیسیون  و 
تنظیم بودجه های ساالنه بودم. همواره گفته 
ام که سیاست های دولت ها را باید در اینجا 
پیدا کرد که دولت ها چه چیزی را دنبال می 
که  پیدا کرد  توان  اینجا می  را  اولویت  کنند. 
اولویت وزارت خانه های مختلف چیست و به 
دهند. می  اهمیت  همه  از  بیش  مسائلی  چه 
شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
اسالمی گفت: امروز الیحه بودجه را مهمترین 
دانند که دولت  سند سیاستی یک دولت می 
در  دهد.  می  انجام  را  خود  کار  آن  براساس 

موضوع  دنیا  کشورهای  از  بسیاری  با  مقایسه 
نشان  را  خودش  ما  بودجه  الیحه  در  فرهنگ 
نمی دهد و به این مسئله اهتمام جدی نشده 
از مسائل مهمی که  ادامه داد: یكی  است.وی 
باید عرض کنم این که ما نتوانستیم در نقاط 
ایجاد  را  مناسبی  های  ظرفیت  کشور  مختلف 
است.  تهران  روی  بر  تمرکز  علتش  که  کنیم 
بین  که  است  محرومیتی  جدی  تقابل  یک 
شهرستان ها و تهران ایجاد شده و همه امور 
در تهران متمرکز شده است و اجازه نداده که 
های  توانایی  و  ها  ظرفیت  ما  های  شهرستان 

خود را به نمایش بگذارند.
روبه  ای  مسئله  با  امروز  گفت:  فر  پژمان 
وضعیت  همین  با  اعتبارات  که  هستیم  رو 
شهرستانها  و  استانها  برای  نابسامانش 
در  که  تمرکزی  دلیل  به  است.  تر  نابسامان 
به  مرکز  از  که  ای  بودجه  دارد،  وجود  تهران 

رسد  می  آنجا  به  تا  رسد  می  استانها  دست 
به  هم  آنچه  و  ماند  نمی  باقی  آن  از  چیزی 
و  حقوق  برای  تنها  رسد  می  استانها  دست 
مزایا و مسائل جاری صرف می شود و به غیر 

از آن چیزی باقی نمی ماند.
تاکید  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
ما  انقالبی  و  ایرانی  نماد  که  چیزی  کرد: 
هست همان چیزی است که ما باید آن را در 
عنوان  به  اینجا  در  بیابیم.  خودمان  استانهای 
انتظار داریم که  یک تقاضا عرض می کنم ما 
داشته  اعتباری  های  شاخص  در  ارتقایی  اگر 
شهرستان  و  ها  استان  سراغ  به  بتوانیم  باشم 

ها برویم و از این ظرفیت ها استفاده کنیم.
بیان  به  ادامه ی صحبت هایش  در  فر  پژمان 
های  فعالیت  به  نسبت  نتقادات  ا  از  برخی 
و  کتاب  نمایشگاه  گفت:  و  پرداخت  استانی 
به صورت کلیشه  استانها  از  بسیاری  قرآن در 

ای برگزار می شود. در جشنواره فجر هم باید 
استانها  از  برخی  در  که  شود  زدایی  تمرکز 
شود.  نمی  برگزار  دیگر  برخی  در  و  برگزار 
جشنواره فجر موضوعی ملی است که در همه 
باید نمود خود را نشان دهد وتنها به  استانها 

نشود. متمرکز  تهران 
موضوع  به  هایش  ادامه صحبت  در  فر  پژمان 
و  عفاف  گفت:  و  کرد  اشاره  حجاب  و  عفاف 
این  دادن  و  است  فرهنگی  موضوعی  حجاب 
به  را  تلقی  این  امنیتی  ارگان  یک  به  مسئله 
امنیتی  مسئله  این  انگار  که  آورد  می  وجود 
سطح  در  مناسبی  بازخورد  چندان  و  است 

ندارد. جامعه 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیران  اجالس  سومین 
ماه  مرداد   ۴ تا   ۲ از  کشور  سراسر  اسالمی 
انقالب در حال برگزاری  سال جاری در هتل 

است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
 اسالمی در اجالس مدیران

 کل فرهنگ و ارشاد استان ها:

 تمرکز بر تهران ظرفیت 
استان ها را به فراموشی 

سپرده است


