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باید ها و نبایدهای 
خانه دار شدن مردم

é سعید باستانی
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس

قصه پرغصه آلودگی هوا؛

»پیشنهاد و مشارکت« 
کلید گمشده 

خانی نژاد - چند روزی است که 
هوای تهران تغییر کرده و نفسش 
ابرهای  است.  افتاده  شماره  به 
خاکستری آسمان را پوشانده، دود 
و ذرات آلوده ریه شهروندان تهرانی 

را تهدید کرده است. 

گزارش

یادداشت

4

رونق بازا رمسکن در شهر های کوچک 
با وام های جدید

قدرت خرید مسکن مردم 
افزایش یافت؟

اهتمام ویژه به نخبگان 
در برنامه ششم توسعه

آملی الریجانی: 

بحث حقوق بشر از ماهیت انسانی خود دور شده است
بر  تأکید  با  مالزی  کل  دادستان  با  دیدار  در  قضاییه  قوه  رئیس 
و  حقوقی  روابط  گسترش  در  ایران  اسالمی  جمهوری  آمادگی 
تشکیل  خواستار  اسالمی  کشورهای  سایر  و  مالزی  با  قضایی 
کمیسیونی مشترک به منظور افزایش تعامل قضایی و حقوقی میان 
دو کشور و انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه هایی 
فهم  به  دستیابی  و  بشر  و سیاسی حقوق  نظری  مبانی  همچون 
مشترک از اسالم و مبانی حقوقی قضایی آن در مقابل برداشت های 
افراطی از اسالم شد. آیت ا... آملی الریجانی در این دیدار که دیروز 

برگزار شد با اشاره به »تحوالت انجام شده در نظام قضایی جمهوری اسالمی ایران با هدف اسالمی شدن آن و دارا بودن 
تجارب ارزشمند در این زمینه« دستگاه قضایی جمهوری اسالمی ایران را »مترقی و مدرن و در عین حال منطبق با 
قوانین اسالمی« توصیف کرد و گفت: پیشنهاد ما این است که به منظور افزایش تعامل با نظام قضایی مالزی و انتقال 
تجربیات حقوقی و قضایی میان دو کشور کمیسیون تحقیقی مشترکی تشکیل شود تا با تشکیل جلسات به انجام 

مباحث تحقیقی و تطبیقی موجب تقریب هر چه بیشتر نظام های قضایی دو کشور شود.

ایران از خرید هواپیمای ایرباس صرف نظر کرد

شانس ایران برای میزبانی 
جام جهانی فوتسال

عراق رقیب اصلی 
ایران در بازار نفت

رهبر معظم انقالب:  به آینده خوش بینم

هدف اصلی دشمن 
اخالل در اقتصاد کشور است

10

اداره ۲ میلیون شغل ایرانی 
توسط خارجی ها

وزیر کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حضور دو میلیون نیروی کار 
خارجی در ایران، از پوشش بیمه ای ۱۵ هزار نفر از اتباع خارجی 
در کشور خبر داد. علی ربیعی در مراسم رونمایی از سامانه های 
اداره کل اتباع سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: هر ایرانی در 
هرکجای دنیا، یک شهروند ایرانی و صاحب حق است و باید از 

حقوق او حمایت کنیم.

ممنوعیت استعمال سیگار
در اماکن عمومی از مهر

دبیـرکل جمعیـت مبـارزه با اسـتعمال دخانیات با اشـاره 
بـه اینکه مصوبـات قانونی ممنوعیت مصـرف دخانیات در 
اماکـن عمومـی پـس از چندیـن سـال در کشـور اجرایی 
مـی شـود، گفـت: ایـن مصوبات بـه منظور حفـظ حقوق 
شـهروندی و تأمین سـالمت آنها، از مهرماه امسـال بطور 

کامـل اجرایی می شـود. 

خبراجتماعی
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آگهی مزایده 
عمومی نوبت اول 

دستگاه  گذار:  مزایده  دستگاه 
شهرداری ایزد شهر 

موضوع مزایده: فروش ٧ ویالی تریپلکس با قیمت کارشناسی 
روز در محمود آباد- بخش سرخرود – روستای معلم کال 

منابع تامین اعتبار : منابع داخلی
برآورد اولیه: ٧9/850/000/000 

وجه  در  بانکی  ضمانتنامه  مزایده:  در  شرکت  تضمین  نوع 
)چهارصد  ریال   ٤/000/000/000 مبلغ  به  ایزدشهر  شهرداری 
میلیون تومان( اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز 

به حساب ٧٧٤٤5 به نام شهرداری ایزدشهر و بانک تجارت
 1395/6/31 تاریخ  از  مزایده:  اسناد  تحویل  و  دریافت  مهلت 

الی 1٧/1395/0٧ 
روز  ادرای  وقت  پایان  تا  مزایده:  اسناد  ارسال  محل  و  تاریخ 

شنبه مورخ 1٧/٧/1395 
یکشنبه  روز  )مزایده(:  معامالت  کمیسیون  تشکیل  تاریخ 

ساعت 10:30 مورخ 18/1395/0٧ 
سایت  یا  و  مناقصات  ملی  پایگاه  به  بیشتر  اطالعات  برای 

شهرداری ایزد شهر رجوع گردد.
تلفن: ٤٤536000-٤٤53٤068 
مرحله اول 95/6/31 مرحله دوم چاپ 6/٧/95

حسن یحیی پور – شهردار ایزد شهر

مرحله اول

مناقصه عمومي یك مرحله اي
اداره کل راه و شهرسازي استان البرز در نظر دارد حفاظت 
از اراضي متعلق به دولت به نمایندگي سازمان ملي زمین و مسکن به مساحت 1٤ 
هزار هکتار  را از طریق مناقصه عمومي به شرکت هاي واجد صالحیت )داراي مجوز 

از فرماندهي انتظامي و داراي تاییدیه مرکز انتظام ناجا ( واگذار نماید . 
1- زمان و محل دریافت اسناد مناقصه و آگاهي از سایر شرایط: با ارائه معرفي نامه 
مدیریت   1395/07/06 لغایت   1395/06/31 تاریخ  از  اداري  وقت  در  معتبر 
امالك و حقوقي به نشاني کرج - رجایي شهر) گوهر دشت (-بلوار رستاخیز-خ 
البرز  طبقه سوم اداره شناسائي و  سوم غربي-اداره کل راه و شهرسازي استان 

حفاظت اراضي
مدیریت  به   1395/07/17 تاریخ  تا  حداکثر  اسناد  تحویل  مهلت  و  محل   -۲

حراست اداره کل راه و شهرسازي در قبال دریافت رسید.
در  شرکت  نماینده  )حضور   1395/07/18 پاکات  بازگشائي  جلسه  تاریخ   -3
جلسه بازگشایي پاکات مالي با معرفي نامه و کارت شناسائي معتبر بالمانع است(.

4 - ارسال اسناد از طریق فکس ، ایمیل ، و غیره امکان پذیر نمي باشد  . 
5 - سایر شرایط در اسناد مناقصه به اطالع مناقصه گران خواهد رسید . 

6- ضمنًا اداره کل در رد یا قبول پیشنهادات طبق قوانین مناقصه مختار بوده و 
هیچ گونه اعتراضي از طرف شرکت کنندگان در مناقصه مورد قبول نخواهد بود . 

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان البرز

وزارت راه و شهرسازي
رییس جمهوری کشورمان در دیدار با فیدل کاسترو رهبر انقالب کوبا  اداره كل راه و شهرسازي استان البرز

تاکید کرد که ملت بزرگ ایران علیرغم فشارها و تحریمها توانسته است 
به رشد اقتصادی خود ادامه دهد.

به گزارش ایسنا ، حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی که به دعوت 
رسمی رییس جمهوری کوبا برای سفری دو روزه  وارد هاوانا شده است ، 
عصر دوشنبه به وقت محلی )بامداد سه شنبه به وقت تهران( و در دیدار 
فیدل کاسترو رهبر انقالب این کشور افزود: خوشحالم که نخستین سفر 
دو جانبه من به آمریکای التین از کوبا آغاز می شود که نماد مقاومت و 

مبارزه با استعمار در این قاره است.
اد      امه د      ر صفحه 2

ستادکل نیروهای مسلح در بیانیه ای با گرامیداشت سی و ششمین سالگرد دفاع 
مقدس تاکید کرد: طراحی و تولید سامانه ها و تجهیزات دفاع محور در حوزه های 

مختلف با قدرت تداوم خواهد یافت.
ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه ای با گرامیداشت سی و ششمین سالگرد دفاع 
مقدس؛ ظرفیت سازی مطمئن دفاعی برای امنیت پایدار داخلی و تولید قدرت 
بازدارندگی در خارج از مرزهای جمهوری اسالمی را از درس ها و برکات دفاع 

مقدس هشت ساله ملت ایران دانست.
در بخشی از این بیانیه آمده است: جنگ تحمیلی هشت ساله که برای نابودی 
انقالب و نظام اسالمی طراحی شده بود، به نقطه شکوفایی و درخشندگی ملت 
ایران تبدیل شد و به عنوان الگویی فراتر از جغرافیای کشور ظهور مقاومت 
اسالمی و ضد صهیونیستی در منطقه راهبردی غرب آسیا را سبب شد. در 
حقیقت جنگی که با یک غافلگیری راهبردی موجودیت انقالب را نشانه رفته بود 
به یک فرصت راهبردی برای نمایش و اثبات ظرفیت ها و توانمندی های نظام و 
مردم ایران در دفاع از استقالل و تمامیت ارضی میهن اسالمی و آرمان های بلند 
انقالب مبدل گردید. این بیانیه با تأکید بر اهمیت تمرکز و اهتمام به درس ها 
و آموزه های هشت سال دفاع مقدس پیرامون لزوم ارتقای قدرت اطالعاتی و 
دفاعی خود برابر دشمنان می افزاید: هوشمندی و عدم غافلگیری برابر تهدید 
خارجی از جمله درس های بزرگ دفاع مقدس امروز وضعیتی را برای ایران 
اسالمی رقم زده است که لحظه ای از تحوالت منطقه و تحرکات دشمن اصلی 
– که عزم خود را برای فتح میدانهای راهبردی جمهوری اسالمی جزم کرده 
است – غفلت نکرده و در چارچوب دکترین دفاعی کشور برای تضمین امنیت 
همه جانبه  ملی، از مکملهای دفاعی و ظرفیتهای تولید شده امت اسالمی در 

منطقه مانند نیروی مقاومت اسالمی هوشمندانه و به موقع استفاده کند.
اد      امه د      ر صفحه 3

روحانی در دیدار با فیدل کاسترو:

ایران و کوبا نماد مقاومت در برابر شدیدترین تحریم ها هستند 

بیانیه ستادکل نیروهای مسلح؛

تولید تجهیزات »دفاع محور« با قدرت تداوم می یابد

۲

صفحه 11
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نهج البالغه

کالم  نور

بهترین دارایی دولت، اعتماد 
مردم است

از  یکی  گفت:  جمهوری  رئیس  اجرابی  معاون 
اعتماد  و  امید  دولت،  این  های  دارایی  بهترین 
مردم است و باید به این مهم توجه ویژه و در بیان 
عملکرد دولت در حوزه ارائه خدمات، اطالع رسانی 

انجام شود. 
به گزارش ایرنا؛ محمد شریعتمداری در نشست 
ارائه  گرگان،  در  گلستان  استان  اداری  شورای 
گزارش مدیران دستگاه ها از عملکرد دولت تدبیر 
و امید را ضروری دانست و افزود: در گزارش دهی 
باید با مردم صادق بوده و عملکرد به صورت درست 
گزارش  کرد:  اضافه  همچنین  وی  شود.  گفته 
کاغذی از روند اجرای طرح ها به ما می رسد، در 
حالی که نظارت بر اجرای طرح از نزدیک و میدانی 
مورد تاکید است. معاون اجرایی رئیس جمهوری 
ادامه داد: انجام نظارت عینی بر اجرای طرح ها 
کمک بیشتری برای رسیدن به اهداف دولت تدبیر 

و امید خواهد کرد.
به گفته وی؛ بهتر است ارائه گزارش ها از روند 

اجرای طرح ها به صورت هفته ای باشد.
شریعتمداری بر اولویت بندی اجرای طرح ها در 
سال پایانی فعالیت دولت یازدهم و شتاب در بهره 
برداری از آنها نیز تاکید کرد و گفت: همه مدیران 
دستگاه ها در استان ها حتما طرح های اولویت 
دار تاثیرگذار در زندگی مردم و قابل بهره برداری 
تا پایان سال را انتخاب کرده و مورد پیگیری قرار 

دهند.
وی با بیان این که نظر واقعی مردم برای دولت 
از  مدیران  شما  افزود:  است،  مهم  امید  و  تدبیر 
و  باشید  مردم  رضایتمندی  جریان  در  نزدیک 
فقط به گزارش یک دستگاه در این خصوص اکتفا 
نکنید.  معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت: امروز 
کشور نیاز به اشتغال خرد دارد و باید در این حوزه 

شتاب کرد.
وی افزود: در یکسال باقی مانده از عمر این دولت 
اجرای طرح ها از جمله تکاپو وزارت تعاون، کار 
توسعه  معاونت  ارائه تسهیالت  اجتماعی،  رفاه  و 
روستایی،  کارآفرینان  از  حمایت  در  روستایی 
ایجاد  حوزه  در  باید  امداد  کمیته  خوداشتغالی 
اشتغال خرد در کشور مورد توجه و عمل بیش 

از گذشته قرارگیرد. 

پوتین به نیویورک نمی رود

 سرگئی الوروف ریاست هیات روسی را در نشست 
ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل بر عهده دارد 
و والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این 

اجالس شرکت نمی کند. 
به گزارش ایرنا، پایگاه خبری وزارت خارجه روسیه 
اعالم کرد که براساس برنامه اعالم شده، الوروف 
نشست  در  مهرماه  دوم  کشور  این  خارجه  وزیر 
مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد.

آلکسی ماکارین معاون مرکز فناوری های سیاسی 
روسیه نیز در این باره ابراز عقیده کرده است: علت 
نشست ساالنه مجمع  در  پوتین  نکردن  شرکت 
عمومی سازمان ملل، پرهیز از دیدار با اوباما در 
خاک آمریکا است. وی چندی پیش در مصاحبه 
با روزنامه ماسکوفسکی کامسامولتس گفت: فضای 
بی اعتمادی کنونی بین روسیه و آمریکا همچنان 
پا برجا مانده و دو کشور اختالف های عمیقی در 

بسیاری از مسائل دارند.
روسیه و آمریکا هر چند توانسته اند اختالف های 
عمیق خود را در باره سوریه کاهش دهند، اما در 
اوکراین رویارویی زیادی دارند و واشنگتن  مورد 
همراه اتحادیه اروپا از سال 2014 با طرح اتهام 
دخالت مسکو در درگیری های شرق این کشور، 
تحریم های گسترده ضد روسی برقرار کرده است. 
نفوذ گسترده  روند  برابر  در  روسیه  نیز  همزمان 
نظامی آمریکا و ناتو نزدیک مرزهای خود بویژه 
شرق اروپا از جمله رومانی، لهستان و همچنین 
لتونی، استونی، لیتوانی، گرجستان و مولداوی پنج 
جمهوری شوروی قرار دارد که سبب شده افزون 
بر تنش های سیاسی، تقابل نظامی هم مناسبات 

واشنگتن و مسکو را تحت تاثیر قرار دهد.  

ممنوعیت استعمال سیگار
در اماکن عمومی از مهر

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات با اشاره 
به اینکه مصوبات قانونی ممنوعیت مصرف دخانیات 
در کشور  از چندین سال  اماکن عمومی پس  در 
اجرایی می شود، گفت: این مصوبات به منظور حفظ 
حقوق شهروندی و تأمین سالمت آنها، از مهرماه 

امسال بطور کامل اجرایی می شود. 
قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و آیین 
نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد 
دخانی در اماکن عمومی که حدود 10 سال پیش به 

تصویب رسیده است.
مطب  ها،  درمانگاه  ها،  بیمارستان  کارخانجات، 
پزشکان، سالن های نمایش، سینماها، سالن هتل ها، 
مهمانسراها و میهمان پذیرها، رستوران ها، موزه ها، 
پایانه های مسافربری، فروشگاه های بزرگ، اماکن 
عمومی،  کتابخانه های  فرهنگسراها،  و  فرهنگی 
ورزشگاه ها، مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموزشی 
مساجد،  مقدسه،  و  متبرکه  اماکن  پژوهشی،  و 
مصلی ها، وسایل نقلیه عمومی، مؤسسات و سازمان 
های دولتی و عمومی،بانکها، شرکت های دولتی و 
شهرداریها از جمله اماکن عمومی هستند که باید 

استعمال دخانیات در آنها ممنوع شود.

خبر

ایران برای حمایت از سوریه مصصم است 

رئیس جمهور سوریه گفت: امروز دشمنان تمام توان و امکانات 
خود را برای تداوم جنگ تروریستی و بحران در سوریه به کار 

بسته اند.
انصاری  با حسین جابری  ایسنا، بشار اسد در دیدار  به گزارش 
معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران ، افزود: هرچه 
عمل  موفق  ملی  آشتی  و صحنه  نبرد  میدان  در  سوریه  دولت 
کند، پشتیبانی دشمنان از گروه های تروریستی بیشتر می شود.
وی اضافه کرد: تجاوز آمریکا به مواضع ارتش سوریه در دیرالزور 

در راستای حمایت از داعش نمونه ای از این پشتیبانی است.
اسد بر اهمیت حمایت جمهوری اسالمی ایران، روسیه و دیگر 
با تروریسم  کشورهای دوست از پایداری ملت سوریه درمبارزه 

تاکید کرد.
به گزارش شبکه خبری العالم ، معاون عربی و آفریقای وزارت 
امورخارجه جمهوری اسالمی ایران نیز دراین دیدار گفت: ایران 
برای هرگونه حمایتی از سوریه در نبرد سرنوشت ساز با تروریسم 

مصصم است.
حسین جابری انصاری افزود: روابط مستحکم ایران وسوریه فقط 
روابط  این  بلکه  نمی شود  دو کشور محدود  منافع مشترک  بر 
براساس دیدگاه مشترک و آگاهی سیاسی دو کشور از خطراتی 

است که همه ملت های منطقه را تهدید می کند. 
وی اضافه کرد: مهمترین این خطرات تروریسم و تندروی است. 

دستگیری دو تروریست پاکستانی در سراوان 

 دو تروریست در منطقه عمومی »کله گان«شهرستان سراوان 
طی یک عملیات غافلگیرانه و سریع دستگیر شدند.

اطالعات سپاه  مرکز  عمومی  روابط  از  نقل  به  مهر   گزارش  به 
سلمان سیستان و بلوچستان، پس از رصد منطقه و پایش های 
اطالعاتی، سربازان گمنام مرکز اطالعات سپاه سلمان سیستان 
و بلوچستان از ورود دو تروریست به داخل خاک کشور مطلع 
مرکز  تیم های  بالفاصله  موضوع  اهمیت  به  توجه  با  که  شدند 

اطالعاتی سپاه سلمان بررسی موضوع را آغاز کردند.
با اشرافیت اطالعاتی سربازان گمنام سپاه  بر پایه این گزارش، 
از آنکه فرصت کوچکترین اقدام  سلمان، این 2 تروریست قبل 
و تحرکی را پیدا کنند در منطقه عمومی »کله گان« شهرستان 

سراوان و طی یک عملیات غافلگیرانه و سریع دستگیر شدند.
پس از دستگیری این افراد مشخص شد که آنها اصالتا پاکستانی 
و جزو یکی از گروهک های تروریستی معاند نظام هستند که 
کشور  وارد  وحشت  و  رعب  فضای  ایجاد  و  خرابکاری  قصد  به 

شده اند.
در بررسی محل اختفای این افراد دو عدد بمب پدالی آماده برای 
انفجار که قرار بود در اماکن شلوغ منفجر شود نیز کشف و توسط 
تیم های تخصصی مرکز اطالعات سپاه سلمان استان خنثی شد.
روابط عمومی مرکز اطالعات سپاه سلمان استان اعالم کرد این 
دو تروریست در بازجویی های اولیه به قصد اجرای اهداف شوم 
اعتراف کردند که به زودی اخبار دقیق آن منتشر  نیز  دیگری 

می شود.
دیگر  از  مهمات  و  سالح  مقادیری  ضبط  است،  ذکر  شایان 
محل  از  سلمان  سپاه  اطالعات  مرکز  گمنام  سربازان  کشفیات 

اختفای آنها بود. 

به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس؛

مراسم رژه نیروهای مسلح امروز برگزار می شود 

مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس، فردا با 
سخنرانی رییس ستاد کل نیروهای مسلح برگزار می شود.

به گزارش ایسنا، امروز به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس، 
یگان های  امام خمینی)ره(،  طی مراسمی در جوار مرقد مطهر 
و  بسیج  سپاه،  ارتش،  از  اعم  کشورمان  مسلح  نیروهای  نمونه 
نیروی انتظامی آخرین دستاوردهای خود را به نمایش می گذارند.

جمهوری  رییس  مقدس  دفاع  هفته  رژه  مراسم  در  ساله  هر   
کشورمان به عنوان سخنران اصلی در مراسم حضور پیدا می کرد، 
اما امسال به دلیل سفر روحانی به نیویورک برای سخنرانی در 
مجمع عمومی سازمان ملل، سرلشکر محمد حسین باقری رییس 

ستاد کل نیروهای مسلح در این مراسم سخنرانی خواهد کرد.
جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح، وابستگان نظامی کشورهای 

خارجی نیز در این مراسم حضور دارند. 

امتیاز ویژه دولت برای فروش کاالهای خارجی 
در طرح ۵۰ میلیونی!

اگلر خوش بینلی را کنلار بگذاریلم بایلد بگوییلم کله اصلال قصد 
نداشلتند طلرح ۵0 میلیونلی به سلرانجام برسلد، در صورتی که 
اگلر می خواسلتند از تولیلد حمایلت کننلد این طرح را درسلت 
اجلرا می کردند.محمدرضا درافشلار، رئیس هیلات مدیره انجمن 
صنفلی کارفرمایلی تولیدکنندگان للوازم خانگلی کوچک در در 
رابطله بلا طلرح جدیلد کارت هلای اعتبلاری طالیی، نقلره ای و 
برنلزی بیان داشلت: حیف اسلت کله بگویم طرح قبلی شکسلت 
خلورد بلکله بهتر اسلت بگوییم که اجلازه ندادند تلا طرح کارت 
اعتبلاری خریلد کاالی ایرانلی پابگیلرد و بله موفقیلت برسلد.

وی ادامله داد: در رابطله بلا کارت اعتبلاری خریلد کاالی ایرانی 
شلرایط را نامناسلب کلرده و جامعله هلدف را محلدود نمودنلد، 
در حقیقلت تنهلا چیلزی در حدود 100 هلزار کارت چاپ کرده 
و چیلزی در حلدود 70 هلزار کارت نیلز توزیلع نمودنلد، از آن 
طلرف سلرویس دهلی خوبلی هلم بله خریلداران تعللق نگرفت 
بله طلوری کله نماینلدگان و فروشلگاه هایی کله در ایلن طلرح 
شلرکت کردنلد حتلی نتوانسلتند پلول خلود را دریافلت کننلد.
درافشلار بله نسلیم آنالیلن گفلت: آن چنلان بانلک مرکلزی در 
ایلن میلان بلد اقدام کلرد  که اگر خلوش بینی را کنلار بگذاریم 
بایلد بگوییلم کله اصلال قصلد نداشلتند بگذارنلد ایلن طلرح به 
سلرانجام برسلد، در صورتی که اگر تصمیم داشلتند تلا از تولید 
حمایلت کننلد ملی توانسلتند ایلن طلرح را بله درسلتی اجلرا 
نماینلد. االن نیلز معتقلدم کله اگلر باز هلم دولت قصلد دارد به 
تولیدکننلده داخللی کمکلی کنلد چاره ای نیسلت جلز این که 
طلرح قبللی را اجلرا نماید.رییلس اتحادیه للوازم خانگی کوچک 
اظهلار داشلت: کارت هلای اعتباری که سلقف آن تلا ۵0 میلیون 
توملان نیلز هسلت هم شلاید بتوانلد در تقاضای کل مؤثر باشلد 
املا مشلخص نیسلت کله آن هلم بله اجلرا دربیایلد. از طرفلی 
املکان خریلد کاالی خارجلی در ایلن طلرح زیلاد اسلت بله هر 
حلال ایلن طلرح نمی توانلد کمکی بله صنایع داخلی باشلد و در 
واقلع بلا این طلرح حمایتلی از تولیدکننده داخلی نخواهد شلد.

اصلی  هدف  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
دشمن در شرایط کنونی را اخالل دراقتصاد 
به  دشمن  کردند:  وتصریح  دانستند  کشور 
و  مردم  اقتصادی  شرایط  شدن  بد  دنبال 
در نهایت ایجاد نارضایتی از اسالم و نظام 

اسالمی است.
مقام  دفتر  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
معظم رهبری،  همزمان با عید سعید غدیر 
ِ االَکبر،  خم، عید امامت و والیت، و عیُد ا...
مختلف  قشرهای  از  نفر  هزاران  دیروز 
رهبر  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت  با  مردم 
امام  حسینیه  در  اسالمی،  انقالب  معظم 

خمینی )ره( دیدار کردند.
ضمن  دیدار  این  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
مهمترین  خم،  غدیر  سعید  عید  تبریک 
به  »امامت«  تعیین  را  غدیر  ماجرای  پیام 
اسالم  در  حکومت  قاعده  و  ضابطه  عنوان 
بیان کردند و با اشاره به ویژگیهای منحصر 
به فرد حضرت علی)ع( به ویژه خصوصیات 
والیت  به  تمسک  الزمه  ایشان،  حکومتی 
مسیر  در  را حرکت  علی)ع(  امیرالمومنین 
آن  های  توصیه  به  عمل  و  خصوصیات 

شخصیت ممتاز دانستند.
از عید  تعابیر که  به برخی  اشاره  با  ایشان 
غدیر به عنوان »عید بزرگ الهی« یاد کرده 
تعابیر، رویداد بسیار  این  اند، گفتند: علت 
مهمی است که در ماجرای غدیر محقق شد 
و آن، تعیین ضابطه و قاعده ی حکومت در 

اسالم است.
ایشان افزودند: این ضابطه، همان امامت و 
والیت در جامعه اسالمی است که به دستور 
خداوند و به وسیله پیامبر اسالم)ص( اعالم 

شد.
کردند:  خاطرنشان  اسالمی  انقالب  رهبر 
علی)ع(  حضرت  ضابطه،  تعیین  بر  عالوه 
امامت معرفی شدند که  به عنوان مصداق 
شخصیتی بزرگ، نورانی، قدسی و غیرقابل 

خدشه بودند.
مقام  در  کس  هیچ  البته  افزودند:  ایشان 
قله  به  اسالمی  جامعه  رهبری  و  امامت 
و  ندارد  امیرالمؤمنین دسترسی  بی همتای 
عرفانی  و  علمی  شخصیتهای  بزرگ ترین 
که  ما  بزرگوار  امام  همچون  اسالم  تاریخ 
شخصیتی بزرگ، جامع االطراف و برجسته 
همچون  امیرالمؤمنین)ع(  مقابل  در  بود، 

شعاع و پرتوی از نور خورشید هستند.
ایشان در جمع بندی این بخش از سخنان 
خود تأکید کردند: واقعه غدیر، پایه گذاری 
است  اسالمی  جامعه  در  حکومت  قاعده 

ضابطه  از  غیر  به  اسالم  دهد  می  نشان  و 
های  حکومت  های  مدل  والیت،  و  امامت 
خواه،  زیاده  زور،  و  زر  شخصی،  سلطنتی، 
قبول  را  اشرافی  و  شهوات  پیرو  متکبر، 

ندارد.
به  غدیر  موضوع  اهمیت  بیان  در  ایشان 
به پیامبر اعظم)ص( مبنی  دستور خداوند 
ابالغ  گروی  در  رسالت  ابالغ  اینکه  بر 
این  گفتند:  و  کردند  اشاره  است،  امامت 
مستحکم  مبانی  بر  مبتنی  اسالمی  اعتقاد 
اما  است  خدشه  غیرقابل  های  استدالل  و 
نباید  آن،  بیان  و  اعتقاد  این  به  پایبندی 
سنت،  اهل  برادران  احساسات  تحریک  با 
همراه باشد زیرا این کار خالف سیره ائمه 

معصومین)ع( است.
بر  مکرر  تأکید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
اهمیت وحدت در دنیای اسالم و با اشاره 
به اینکه هرگونه ناسزاگویی به بزرگان اهل 
سنت، در واقع مانع از شنیده شدن مبانی 
می  امامت  به  اعتقاد  مستدِل  و  منطقی 
شود، خاطرنشان کردند: تحریک احساسات 
به اسم شیعه، در واقع  دیگر فرق اسالمی 
»شیعه انگلیسی« است و نتیجه آن، ظهور 
گروههای خبیث و مزدور وابسته به امریکا 
همچون  انگلیس  جاسوسی  سرویس  و 
داعش و النصره است که جنایات و ویرانی 
های زیادی را در منطقه به راه انداخته اند.

و  صفات  به  اشاره  با  ادامه  در  ایشان 
حضرت  انسانی  و  معنوی  خصوصیات 
در  سبقت  عمیق،  ایمان  همچون  علی)ع( 
اخالص،  اسالم،  راه  در  فداکاری  اسالم، 
ایثار  ترُحم،  شجاعت،  با...،  معرفت  و  علم 
از  دیگری  بخش  افزودند:  گذشت،  و 
شیوه  به  مربوط  حضرت  آن  خصوصیات 
آنها  جمله ی  از  که  است  داری  حکومت 

آحاد  همه  دانستن  برابر  انصاف،  عدالت، 
تدبیر،  دنیا،  زخارف  از  اجتناب  مردم، 
تبیین،  وظیفه،  انجام  در  عمل  سرعت 
باک بودن در  تقوا و بی  به  هدایت جامعه 

عمل به حق و در عمل به عدل، است.
اجتناب  خصوص  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
و  دنیوی  امکانات  از  علی)ع(  امیرالمؤمنین 
حکومتی برای مصارف شخصی، تأکید کردند: 
وسوسه شدن برای استفاده از منابع مالِی در 
اختیار، یکی از بالهایی است که حکومتها به 
آن مبتال هستند، در حالی که حکومت امامت 
با این مسائل جداً مخالف، و استفاده شخصی 

از امکانات عمومی ممنوع است.
تدبیر  خصوص  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
حضرت علی)ع( در جامعه اسالمی، تأکید 
و  دوست  شناخت  در  حضرت  آن  کردند: 
دشمن و در دسته بندی دشمنان نیز تدبیر 
داشتند و رفتار ایشان در سه جنگ خود با 

دشمنان کاماًل متفاوت بود.
ایشان، امیرالمومنین علی)ع( را شخصیتی 
توصیف  غیرقابل  و  عظیم  األطراف،  جامع 
به  حرکت  ما  وظیفه  افزودند:  و  دانستند 
سمت این قله و بهره مندی از آن صفات به 

اندازه توان و ایمان خود است.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به لزوم 
زینت بودن شیعیان برای اهل بیت)ع( در 
بزرگواران  آن  از  الگوگیری  و  تبعیت  اثر 
گفتند: کسی که رشوه می گیرد یا از بیت 
بدیها  بر  یا  می کند،  زیاده خواهی  المال 
مسئولیتی  احساس  هیچ  و  می بندد  چشم 
در قبال هدایت جامعه نمی کند، برای نظام 
واقع  در  و  نیست  زینت  اسالمی،  و جامعه 

مایه عیب برای شیعه است.
اینکه  بر  تأکید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
حضرت  همچون  توانیم  نمی  هیچگاه  ما 

علی)ع( زاهد باشیم اما می توانیم با حرکت 
در آن مسیر نورانی، از اسراف و زیاده روی 
ما  جامعه  متأسفانه  گفتند:  کنیم،  پرهیز 
گرفتار پدیده زشت اسراف شده است و این 
اسراف در ابعاد مختلف از جمله در زندگی 

های شخصی خود را نشان می دهد.
تبعات  از  یکی  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
خوردن  ضربه  را،  جامعه  در  اسراف  سوء 
اقتصاد کشور دانستند و خاطرنشان کردند: 
استحکام  لحاظ  از  بخواهد  ای  جامعه  اگر 
درونی اقتصاد به نقطه مطلوب برسد حتماً 

باید جلوی اسراف را بگیرد.
را  اسراف  از  ممانعت  اسالمی  انقالب  رهبر 
در درجه اول وظیفه آحاد مردم برشمردند 
والیت  به  تمسک  اینکه  بر  تأکید  با  و 
را  خود  عمل  در  باید  )ع(  امیرالمومنین 
که  راههایی  از  یکی  گفتند:  دهد،  نشان 
دشمن از آن طریق ضربه می زند، استفاده 
این  باید  که  است  جامعه  ضعف  نقاط  از 

نقاط ضعف اصالح شوند.
اصلی  هدف  ای،  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
در  اخالل  را  کنونی  شرایط  در  دشمن 
به  اشاره  با  و  دانستند  کشور  اقتصاد 
اقتصاد  تأکید های مکرر خود برای تحقق 
مقاومتی، افزودند: دشمن به دنبال بد شدن 
ایجاد  نهایت  در  و  مردم  اقتصادی  شرایط 

نارضایتی از اسالم و نظام اسالمی است.
شرایطی،  چنین  در  کردند:  تأکید  ایشان 
وظیفه دولت، مجلس و مسئوالن بخشهای 
برنامه  مردم،  آحاد  همچنین  و  مختلف 
ریزی و اقدام در نقطه ی مقابِل هدف گیری 

دشمن است.
انقالب اسالمی در عین حال حرکت  رهبر 
های  جوان  برکت  به  را  کشور  عمومی 
اقامه  و  اسالم  احیای  برای  که  بی شماری 
دین تالش بی وقفه می کنند، خوب توصیف 
کردند و افزودند: این جوانها به فضل الهی هر 
دشمنی از جمله امریکا و رژیم صهیونیستی 

را به زانو در خواهند آورد.
کردند:  تأکید  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
خود،  های  صحبت  در  مکرر  اینکه  علت 
نسبت به آینده اظهار خوشبینی می کنم، 
است که  واقعیت های خوب  وجود همین 

می تواند کشور را به پیش براند.
ایشان، جوانان مؤمن، با انگیزه باال و آماده 
از  دفاع  و  مجاهدت  میدانهای  در  حضور 
کردند:  تأکید  و  خواندند  فراوان  را  کشور 
را  کشور  که  است  ای  انگیزه  همان  این، 

نجات خواهد داد و باید آن را تقویت کرد. 

رهبر معظم انقالب:  به آینده خوش بینم

هدف اصلی دشمن اخالل در اقتصاد کشور است

نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
فرماندهان  جمع  در  مسلح 
عالی رتبه نظامی ضمن تبریک 
عید غدیر خم و گرامی داشت 
از  مقدس  دفاع  هفته 
رشادت ها،  پایمردی ها، 
تقدیر  آزادگان  و  ایثارگری ها 

و تشکر کرد.
سرلشکر پاسدار محمد باقری، 
نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
فرماندهان  جمع  در  مسلح 
عالی رتبه نظامی با تبریک عید 
غدیر خم و گرامی داشت هفته 
پایمردی ها،  از  مقدس  دفاع 
ایثارگری ها،  رشادت ها، 
جانبازی ها،   مجروحیت ها، 
ملت  آزادگان  و  اسارت ها 

تشکر  و  تقدیر  مسلح  نیروهای  و  قهرمان 
کرد.

کل  فرماندهی  انتظارات  به  همچنین  وی 
و مسئولیت ستاد کل در  از ستاد کل  قوا 
مقابله با تهدیدات و تقویت بسیج مردمی و 
ارتقاء توان رزمی و آمادگی کامل مقابله با 
هر لحظه ای که تهدید اتفاق می افتد، اشاره 
در  کل  ستاد  عملیات  معاون  نقش  و  کرد 

پرچمداری این توان را تبیین کرد.
در  را  بازدارندگی مان  باید  ما  افزود:  وی 
کشور همچنان که تا به حال اتفاق افتاده، 
نیات  و  توانایی ها  بر  غلبه  کنیم،  حفظ 
اینکه  به  توجه  با  و  باشیم  داشته  دشمن 
ارتقاء  روز  به  روز  را  خود  توان  دشمن 
پویاتر  باید  ما  بازدارندگی  طبیعتاً  می دهد 
زمان  مرور  به  و  باشد  انعطاف پذیرتر  و 
این  نیازهای  با  متناسب  ما  رزمی  توان 

روز  به  باید  تهدید  با  مقابله  و  بازدارندگی 
و رو به رشد باشد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پایان با 
توجه به اهمیت بسیج، گفت: آمادگی های 
چه  نشویم؟  غافلگیر  که  باشد  چگونه  ما 
غافلگیری  چه  و  راهبردی  غافلگیری 
برای  تاکتیکی،  غافلگیری  چه  و  عملیاتی 
پاسخگو  برای  مسلح  نیروهای  هماهنگی 
و  داریم  نیاز  آمادگی  موارد،  این  به  بودن 
نکته مهم اینکه ما در هر لحظه برای مقابله 
با تهدید نسبت به جمهوری اسالمی ایران 
با  بایستی  ما  که  است  این  باشیم؛  آماده 
تقویت بسیج خیلی از حوادث و تهدیدات 
این  کننده  روشن  و  کنیم  جلوگیری  را 
مسیر معاونت عملیات است و به این لحاظ 
معاونت عملیات نقش اساسی و کلیدی در 
به خصوص  و  نیروهای مسلح  سازمان های 

در ستاد کل نیروهای مسلح دارد.

اد      امه از صفحه1
رییس جمهوری با اشاره به اینکه ملتهای ایران و کوبا هر دو در مقابل فشارهای 
خارجی استقامت کردند ، افزود: انقالب مردم کوبا تحت شدیدترین تحریمهای 
اقتصادی آمریکا قرار گرفت و ملت ایران نیز در طول هشت سال جنگ تحمیلی 
در حالی ایستادگی کرد که شرق و غرب به متجاوز کمک می کردند. لذا ایران 

و کوبا نماد مقاومت در برابر شدیدترین تحریمها هستند.
روحانی تاکید کرد که ملت ایران علیرغم فشارها و تحریمهای ظالمانه مسیر 

توسعه و رشد اقتصادی خود را ادامه می دهد.
فیدل کاسترو نیز در این دیدار با اشاره به بررسی و پیگیری سیر انقالب اسالمی 
در ایران گفت: در آغاز پیروزی انقالب اسالمی در ایران نظر مثبت خود را در 

مورد امام خمینی و انقالب ملت ایران اعالم کردم.
را  تحریمها  و  فشارها  برابر  در  ایران  ملت  مقاومت  کوبا   19۵9 انقالب  رهبر 
رشد  و  آگاهی  از  گرفته  نشات  موضوع  این  افزود:  و  خواند  برانگیز  تحسین 

فرهنگی مردم ایران است.
با اشاره به حضور رییس جمهوری کشورمان در اجالس سران  فیدل کاسترو 
جنبش عدم تعهد ادامه داد: سخنرانی چشمگیر شما در این اجالس را به دقت 
گوش دادم و این سخنان و حضورتان در این منطقه روحیه مثبتی در آمریکای 

التین ایجاد کرده است.
وی در پایان با اشاره به بحران آب در نقاط مختلف جهان تاکید کرد که در 

برنامه ریزی آینده کشورهای جهان، آب مساله محوری خواهد بود. 

بعد از حذف طرح شبنم و ایران کد برای 
وزارت  سوی  از  قاچاق  کاالی  شناسایی 
صنعت، هیئت دولت برای شناسه دار کردن 
را  شده  بندی  زمان  برنامه ی  یک  کاالها، 
تعریف کرده است.بر اساس مصوبه هیئت 
دولت، درباره آیین نامه اجرایی قانون مبارزه 

با قاچاق کاال و ارز، یک برنامه زمان بندی 
شده برای شناسنامه دار کردن کاالها در نظر 
مصوبه،  این  اساس  است.بر  شده  گرفته 
دو،  زمانی  مهلت  کاالیی،  گروه  سه  برای 
و  تهیه شناسنامه  برای  ماهه  چهار و شش 
تخصیص شناسه در نظر گرفته شده است.

ماده یک این آیین نامه عنوان می کند، وزارت 
صنعت، معدن تجارت موظف است، عناصر 
گمرک  ستاد،  همکاری  با  را  کاال  توصیفی 
مورد  حسب  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
قبال  در  قوانین  طبق  بر  که  دستگاه هایی 
تولید، واردات، حمل و نگهداری و عرضه 

هستند،  اختیاراتی  و  وظایف  دارای  کاال 
تعیین نماید.همچنین برمبنای ماده 3، آیین 
نامه اجرایی شناسه و رهگیری کاال در قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، تهیه شناسنامه 
و تخصیص شناسه کاال، طبق اولویت ها  و 

زمان  بندی زیر انجام می  شود.

دولت تعیین کرد:

مهلت ۲ تا ۶ ماهه وزارت صنعت برای شناسه دار کردن کاالها

سرلشکر باقری:

بازدارندگی ما باید پویاتر و انعطاف پذیرتر باشد 
روحانی در دیدار با فیدل کاسترو:

ایران و کوبا نماد مقاومت در برابر 
شدیدترین تحریم ها هستند 

خبر



چهارشنبه 31 شهریور 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 33325
اخبار

سواد، حمایت، هدایت
é علی عینی

از آنجایی که نباید از یاد ببریم که کشور عزیزمان ایران در زمره 
اقتصاد  به  توجه  با  طرفی  از  و  میبرد  سر   به  معکوس  اقتصاد 
مقاومتی که در بطن پر محتوای خود نیز  این روزها تنها جامه 
اینگونه متصور شد که  کالم به تن پوشانده لذا به واقع میتوان 
برای ایجاد اقتصاد مقاومتی نیز باید به مهمترین عامل اقتصاد که 
همانا صنعت و صنعت گری هر کشوری را شامل میشود نیز نگاه 

موجزتری داشت ! 
اما بدیهی است آنچه که در ایجاد صنعت برتر نیز همیشه نقش 
مهمی را ایفا کرده نیز مقوله سرمایه و سرمایه گذاری میباشد که 
تاکنون بسیاری از جهت های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی را 
به خود وابسته کرده است و در ادامه اینگونه میتوان الگو برداری 
کرد که کشورهای ابرقدرت جهان ، گذشته از جهت های سیاسی 
خود چگونه توانسته اند در این امر مهم موفقیت الزم را به دست 
آورند ؟.... اما از آنجایی که برای رسیدن به هدفهای متعالی نیز 
می بایست میان رشته ای عمل کرد ، باید بتوان به جامعه شناسی 
دقیقی نسبت به موقعیت و بافتهای مختلف آن نیز  دست یافت .

 اما استان جواِن البرز برای رسیدن به صنعت های مادر با توجه 
به پتانسیل های موجود در جهت مهاجرت قشرهای گوناگون از 
استانهای مختلف برای جذب به بازار کار و صنعت نیز چه فکری را 
اندیشیده و چه مدیریتی را لحاظ کرده است ؟! آنچه که آمارهای 
مختلف تاکنون نشان داده است نیز استنادی بر این موضوع است 
مختلف  های  رشته  قهرمانهای  و  ها  نخبه  از  نیمی  از  بیش  که 
»فرهنگی ، هنری ، ورزشی و حتی علمی در این استان سکنی 
دارند ! اما اکنون این سئوال نیز مطرح میگردد که بستر برای کدام 
یک از این نام آوران مهیا بوده تا که جذب صنعت و صنعتگری 
شوند ؟ آیا بستر عرضه و تقاضا برای موارد نامبرده شده نسبت 
به نیاز هر کدام و یا حتی دیگر متخصصین برای جذب و ایجاد 
این سئوال شفاف  آیا کسی پاسخگوی  بازاِر کار مهیا گردیده و 
بوده است ؟ به نظر میرسد که سیستم بیکاری و بروکراسی نیز 
ِالماِن  ! که خود  نظر میباشد  برای سئوال مورد  بهترین توجیح 
سوم  جهان  کور  ی  نقطه  به  رسیدن  برای  زمان  گذر  از  روشن 
میباشد تا که این مهندسی معکوس خود را اینگونه معرفی کند 
 ، بزهکاری  و  بیکاری   ، های  آمار  باالترین  جزو  البرز  استان  که 
اعتیاد و طالق و ....نیز می باشد ! اما براستی این اصلوب ، نگرش 
صحیح در جهت صنعتی شدن است ؟ و آیا روش های موجود 
راهی برای رسیدن به سر منزل مقصود در جهت رفاه ، امنیت 
و سالمت جامعه ای رو به رشد می باشد ؟ یا اینکه باید بتوان با 
جهت یابی مناسب در جهت ایجاد بستری ایده آل برای جذب 
سرمایه و سرمایه داران ، سرمایه گذاری بهینه ای را ایجاد کرد و 
با هدایت نیروها و پتانسیل های کار به عرصه ی بازار به صنعتی 
شدن روز افزون نیز اندیشید! اما نکته اینکه آنچه کاماًل مشهود می 
باشد دلَزدگی سرمایه داران درجهت حمایت از صنعت با توجه به 
مسائل اخیر سیاسی داخلی و خارجی کشور می باشد ! معضلی که 
گریبانگیر بسیاری ازسازمان ها و بخش های مختلف شده است 
! اما  آیا مدیریت اقتصاد مقاومتی که شامل هر مدیر و مدیریتی 
می باشد نیز باید دست بر روی دست گذاشته و چشم به شماره 
؟!  باشد  بانکهای داخلی و خارجی داشته  نامبردگان در  حساب 
برای سرمایه  انگیزه ی مناسب  و  راه  بانکی  نزول سودهای  یا  و 
گذاری سرمایه داران در صنعت گری است ؟! بدون شک آنچه 
به  برای رسیدن  راه درست  از  پیروی  و  احترام  است  آشکار  که 
حل هر مسئله و معادله ای ، امری است واجب که خود متضمن 
موفقیت است ! .... حال اینکه جذب نیروهای متخصص در زمینه 
های مدیریتی خود نیز تضمینی برای سالمت کار و اقتصاد در 
نتیجه ی  اقبال و مشارکت سرمایه داران می باشد ، دیگر اینکه 
با چشم پوشی  امر  به متخصصین  توجه  با  امر خصوصی سازی 
نیز محفلی  از هر قشر و منصبی  از هرگونه ساالرمداری جانبی 
صمیمی و پرسود را در ایجاد آینده ای آتیه دار برای طرفیِن مهیا 
میسازد تا با ایجاد بستری مناسب در جهت صنعتی بودن به برنامه 
و  تکنسین  نیروی  با جذب  ادامه  .... در  بازار کار رسید  و  ریزی 
اپراتورهای مربوطه و متخصص میتوان چرخه ی اقتصاد صنعتی ، 
جامعه و حتی خانواده را نیز آنگونه چرخاند که هر گونه فقر ، اعم 
از فقر فرهنگی ،اقتصادی ، اجتماعی را برای همیشه ریشه کن کرد 
.... اما سئوال اینکه آیا این خود سخن تازه ایست ؟! یا اینکه جامه 
ی عمل پوشاندن به مباحث مورد نظر نیز خود مستلزم اراده ای 
ایست که فارغ از جلسات طوالنی مدت مدیران عالی رتبه و یا دل 
سردی نسبت به عدم تغییر شرایط از نزِد نور چشمی ها و نزدیکان 
آنهاست! هر چند هر از گاهی در حرکتها و تحریکات مقطعی در 
لوای دورهمی و یا جلساتی به ظاهر تخصصی و بنا به اجبار حضور 
مسئولین عالی رتبه کشوری به مناسبتهای مختلف و در مراسم 
ها و عیادی انگشت شمار طول سال می باشد که اتفاقا همراه با 
دعوتهای قشرهای مختلف  واخورده در آن مقطع و زمینه ی مورد 
نظر هم می باشد که احیاناً با پذیرایی های محقرانه ای هم نیز 
همراه است !.... اما آنچه در جلسات مذکور گفت و شنود میشود و 
آنچه وعده و وعید داده میشود نهایتاً به آنجا می انجامد که فردا 

روز از نو و روزی از نو !
حال اینگونه به نظر میرسد که بازهم در همه ی آن جلسات جاِی 
خالی نیز از آن صنعت گران و سرمایه داران ، مشاورین و کارشناسان 
متخصص و مربوطه است که کرسی آنها خالیست ! و الی که جایگاه 
نظر نیروها و اپراتورهای  بیکار در جلسه و یا اهمیت سخن آنها 
فارغ از جلسات فرمالیته و نمایشی در کجاست ؟! و آیا این باز هم 
راه درست و قابل اتکایی برای رسیدن به انجام مناسبی در جهت 
پیشرفت صنعت و صنعت گری است ؟! با نگاه موشکافانه تر اینگونه 
به نظر میرسد که یکی از دالیل کرسیهای خالی تضادهای بینشی 
کارشناسان با مسئولین مربوطه در ایجاد پیشبرد هدفهاست ! نکته 
ای قابل تأمل که خود بحث روز محافل مختلف میباشد ! اما به 
واقع آنچه که یک صنعت و یا جامعه ی صنعتی بدان محتاج است 
حضور کارشناسان و متخصصین امر می باشد ، افرادی که حضور 
آنها هم بستر صمیمی تری را برای سرمایه داران ایجاد میکند ! اما 
براستی این دوری و قهر فرهنگی ریشه در کجا دارد ؟ و چه درمانی 
برای آن وجود دارد ؟ و باید چگونه راهی برای این چالش اتخاذ 
کرد؟! آنچه که در ُورک شاپ ها و دفترچه خاطرات کشورهای پیر 
و استخوان ترکانده ی  صنعتی دیده می شود نیز  این نکته ی مهم 
است که سه نقش مهم سواد ، حمایت و هدایت که هر کدام خود 
نماینده ای از مثلث قدرت را دارند نیز متضمن پیشرفت صنعتی یک 
کشور می باشند . بطوری که سواِد کارشناسان .... حمایِت سرمایه 
داران و هدایِت دولت مردان با تجربه که مسئولیت مهم تجربه را 
دوش میکشند نیزمی تواند به تکمیل نمودن این پازِل کمک شایانی 
کند  ... البته که رعایت این مهم خود نیز مستلزم فرهنگ همکاری، 
همزیستی و سیاست مداری اجتماعی ایست که ریشه در تقویت 

بنیه های ملی دارد ...   

بی تأثیربودن برجام بر روند تولید 
آب سنگین اراک

و  ملی  امنیت  کمیسیون  هسته ای  کمیته  رئیس 
سیاست خارجی مجلس با اشاره به بازدید برخی از 
اعضای این کمیسیون از آب سنگین اراک، گفت که 
طبق بازدید به عمل آمده برجام تأثیری بر روند تولید 

آب سنگین نداشته است.
در  ذوالنوری  مجتبی  والمسلمین  االسالم  حجت 
اعضای  از  برخی  کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گفت وگو 
نسبتاً  و  طوالنی  بازدیدی  ملی  امنیت  کمیسیون 
سنگین از مجتمع آب سنگین اراک داشتند که یک 
بخش این مجتمع شامل سایت کارخانه تولید آب 
سنگین اراک می شود. جلسه ای بیش از دو ساعت 
با مدیران، مسئوالن و متخصصان این مجتمع برگزار 
شد و نتیجه آن بود که برجام تأثیری بر روند تولید 
آب سنگین نداشته و کارخانه با همه ظرفیت در 
جهت مأموریت خود یعنی تولید آب سنگین حرکت 
مجتمع  این  دیگر  بخش  داد:  ادامه  وی  می کند. 
مربوط به رآکتور 40 مگاواتی هسته ای است که در 
این بازدید نیز جلسه دوساعته با مدیران، مسئوالن 
و کارشناسان راکتور انجام شد. الحمد... تعهداتی که 
ایران باید در جهت بهینه سازی و بازطراحی راکتور را 

انجام می داده،  انجام داده است. 
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس همچنین گفت: شرکت بسیار توانمندی از 
متخصصان ایرانی کار بازطراحی راکتور را بر عهده 
گرفته است. این یک قدم مثبتی است که مدیریت 
بازطراحی بر عهده جوانان ایرانی است و کشورهایی 
مثل چین و روسیه هر کدام در یک بخش وظیفه 
خود را انجام می دهند، بنابراین، مدیریت کل کار بر 

عهده این شرکت ایرانی است.
مدیران  و  اتمی  انرژی  سازمان  مدیران  افزود:  وی 
طرف  تعهدات  اجرای  منتظر  مگاواتی  راکتور 40 
و  نکنند  بدعهدی  آنها   اگر  که  هستند  مقابل 
تعهداتشان را انجام دهند قدم خوبی در بهینه سازی و 
کارآمدی بیشتر راکتور آب سنگین اراک رخ می دهد 
که قرار است از 40 مگاوات به 20 مگاوات به صورت 
مدرن تر تبدیل شود که استفاده آن بیشتر از راکتور 
قبلی است. ذوالنور در پایان با بیان اینکه این بازدید 
در راستای تهیه گزارش 6 ماهه کمیسیون امنیت 
ملی در راستای اجرای برجام انجام شد،  گفت: با توجه 
به اینکه دستگاه های ذیربط گزارشات خود را ارائه 
کرده اند ما در حال تکمیل این گزارشات هستیم و 
امیدواریم حداکثر تا اواخر مهرماه گزارش نهایی به 

صحن علنی ارائه شود.

با اجرای این طرح بیکاران
 شاغل می شوند

معاون اشتغال وزیر کار می گوید طرح تکاپو بر پایه 
مزیتهای منطقه ای استانها ایجاد شغل می کند و با 
اجرای آن مهارت ها و قابلیتهای بیکاران در کمترین 

زمان ممکن شناسایی می شود.
عیسی منصوری درباره مزیتهای اجرای طرح تکاپو به 
ایسنا، گفت: طرح تکاپو یکی از طرح های مطرح وزارت 
کار است که در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی 
رویکرد ایجاد اشتغال مبتنی بر مزیتهای منطقه ای را 
دنبال می کند؛ به این نحو که برای ایجاد شغل ظرفیتها 

و اولویتهای منطقه ای در نظر گرفته می شود.
وی افزود: این طرح در سال 1۳94 در شش استان 
کشور به صورت آزمایشی به اجرا درآمد و در پنج 
ماهه سال 1۳9۵ نیز در 20 استان کشور اجرایی شد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار درباره 
گفت:  طرح  این  در  کارآفرینان  از  مالی  حمایت 
کارآفرینانی که در کارنامه خود ایجاد شغل را داشته 
و درصدد توسعه طرح ها و ایده های کارآفرینانه خود 
تسهیالت  از  باشند  شاغالن  تعداد  افزایش  برای 

پیش بینی شده در این طرح بهره مند می شوند.
به گفته منصوری طرح تکاپو فرایند جدیدی است که 
بر مبنای شناسایی تخصص و مهارت بیکاران شکل 

گرفته و هدف آن توسعه اشتغال منطقه ای است.
وی دیدگاهی را که ایجاد اشتغال را نیازمند پرداخت 
وام می داند، مورد انتقاد قرار داد و گفت: امروز عده ای 
تصور می کنند که باید وام و تسهیالتی پرداخت شود 
تا یک یا چند شغل به وجود آید، در صورتی که 
منظور از اشتغالزایی پرداخت وام نیست و جهت گیری 
اشتغال در سیاستگذاری ها و برنامه های کالن کشور 
باید به گونه ای باشد که خروجی و نتایج ملموسی به 

دنبال داشته باشد.
به اعتقاد معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت 
کار، سیاستهایی که در گذشته برای ایجاد شغل در 
فاقد جهت گیری  آنکه  به دلیل  پیش گرفته شده 

اشتغال بوده به نتیجه نرسیده است.

توافق آمریکا و چین برای افزایش 
همکاری علیه کره شمالی

و  آمریکا  رئیس جمهوری  کرد،  اعالم  سفید  کاخ 
در  همکاری  افزایش  زمینه  در  چین  نخست وزیر 
شورای امنیت سازمان ملل و مجراهای ضابط قانون 
برای برخورد با کره شمالی و حامیان این کشور توافق 
کردند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، 
این توافق در حالی در پی  پنجمین آزمایش هسته ای 
کره شمالی صورت گرفته که روز دوشنبه روزنامه وال 
استریت ژورنال آمریکا گزارش داد پکن واشنگتن 
همچنین به دنبال هدف قرار دادن دارایی های یک 
شرکت صنعتی بزرگ چینی به نام شرکت صنعتی 
»لیا اونینگ هونگ شیان« که رهبری آن بر عهده 

مقامات حزب کمونیست چین است، هستند.
دولت آمریکا معتقد است این شرکت یک نقش مهم 
برنامه هسته ای کره شمالی  پیشبرد  به  در کمک 
داشته است. دیپلمات ها در سازمان ملل گفته اند که 
آمریکا و چین شروع به بحث هایی درباره یک قطعنامه 
تحریم های سازمان ملل در پاسخ به آزمایش هسته ای 
کره شمالی در اوایل ماه جاری میالدی هستند اما 
پکن هنوز اعالم نکرده آیا از اقدامات شدیدتر علیه 

کره شمالی حمایت می کند یا خیر. 
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با لی 
کچیان، نخست وزیر چین در حاشیه نشست مجمع 

عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کرد.
کاخ سفید در بیانیه ای اعالم کرد این دو رهبر آزمایش 
هسته ای 9 سپتامبر کره شمالی را محکوم کردند و 
به منظور  را  تا هماهنگی میان خود  توافق کردند 
دستیابی به خلع سالح شبه جزیره کره از جمله با 
افزایش همکاری در شورای امنیت سازمان ملل و در 

مجراهای ضابط قانون علیه کره شمالی تقویت کنند.

یادداشتخبر

کل  دادستان  با  دیدار  در  قضاییه  قوه  رئیس 
آمادگی جمهوری اسالمی  بر  تأکید  با  مالزی 
با  و قضایی  روابط حقوقی  ایران در گسترش 
خواستار  اسالمی  کشورهای  سایر  و  مالزی 
تشکیل کمیسیونی مشترک به منظور افزایش 
تعامل قضایی و حقوقی میان دو کشور و انجام 
مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه هایی 
همچون مبانی نظری و سیاسی حقوق بشر و 
مبانی  و  اسالم  از  مشترک  فهم  به  دستیابی 
های  برداشت  مقابل  در  آن  قضایی  حقوقی 

افراطی از اسالم شد.
آیت ا... آملی الریجانی در این دیدار که دیروز 
برگزار شد با اشاره به »تحوالت انجام شده در 
نظام قضایی جمهوری اسالمی ایران با هدف 
اسالمی شدن آن و دارا بودن تجارب ارزشمند 
جمهوری  قضایی  دستگاه  زمینه«  این  در 
عین  در  و  و مدرن  را »مترقی  ایران  اسالمی 
حال منطبق با قوانین اسالمی« توصیف کرد 
منظور  به  که  است  این  ما  پیشنهاد  گفت:  و 
افزایش تعامل با نظام قضایی مالزی و انتقال 
کشور  دو  میان  قضایی  و  حقوقی  تجربیات 
کمیسیون تحقیقی مشترکی تشکیل شود تا 
با تشکیل جلسات به انجام مباحث تحقیقی و 
تطبیقی موجب تقریب هر چه بیشتر نظام های 

قضایی دو کشور شود.
وی به استقالل دستگاه قضایی از نظام اجرایی 
با  و  کرد  اشاره  ایران  اسالمی  جمهوری  در 
کشور  در  قضایی  نظام  این  خواندن  بی بدیل 
انقالب  از  بعد  ایران  اسالمی  گفت: جمهوری 
اسالمی تحول بسیار مهمی در زمینه اسالمی 
شدن سیستم قضایی داشته است که یکی از 
مهمترین ویژگی های آن استقالل قوه قضاییه 
از سیستم اجرایی و اختیارات قانونی در نظارت 

بر دستگاه اجرایی کشور است.
ورودی  حجم  به  اشاره  با  قضاییه  قوه  رئیس 
جمهوری  در  قضایی  دستگاه  به  پرونده ها 
رفع  در  قضاییه  قوه  تالش  و  ایران  اسالمی 
روز  به  و  قضات  تعداد  افزایش  با  این مشکل 
کل  دادستان  به  خطاب  قضایی،  نظام  کردن 
کشور مالزی گفت:  یکی از زمینه های مناسب 
تعامل حقوقی- قضایی میان دو کشور انتقال 
حجم  کاهش  راههای  درخصوص  تجربیات 
ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی است و ما 

در این زمینه مایلیم از تجربیات کشور مالزی 
آگاه شویم.

دستگاه  اینکه  بر  تأکید  با  الریجانی  آملی   
قضایی جمهوری اسالمی ایران در حال حاضر 
حدود 2۵ تا ۳0 درصد از پرونده های ورودی 
را از طریق شوراهای حل اختالف به صلح و 
سازش ختم می کند؛ تالش در جهت افزایش 
صلح و سازش میان اصحاب پرونده ها را یکی 
از راههای مناسب به منظور کاهش پرونده ها 
برشمرد و افزود: افزایش میزان صلح و سازش 
در  مناسب  سیاستهای  از  یکی  پرونده ها  در 

دستگاه قضایی است.
نظارتی  نظام  به  ادامه  در  قضاییه  قوه  رئیس 
اسالمی  قضایی جمهوری  در دستگاه  موجود 
ایران با هدف نظارت بر عملکرد قضات و نحوه 
رسیدگی به پرونده ها اشاره کرد و از دیوانعالی 
دو  عنوان  به  کشور  کل  دادستانی  و  کشور 
سیستم نظارتی مهم در درون دستگاه قضایی 
نام برد و تأکید کرد: از طریق دیوانعالی کشور 
کمیته هایی  کشور  کل  دادستانی  اخیراً  و 
متشکل از قضات با تجربه با سفر به استانها به 
بررسی عملکرد قضات و نظارت بر رسیدگی به 

پرونده ها می پردازند.
در  پرسش هایی  طرح  با  الریجانی  آملی 
محاکم  به  پرونده ها  ورودی  میزان  خصوص 
میزان  و  نحوه  همچنین  مالزی،  دادگستری 
به  مالزی  در  نوین  فناوریهای  از  استفاده 
اسالمی  جمهوری  قضایی  دستگاه  استفاده 

ایران از سیستم CMS اشاره و تصریح کرد: 
در حال حاضر این سیستم در اختیار گروهی از 
قضات دیوانعالی کشور قرار گرفته است و آنها 
از این طریق بر چگونگی رسیدگی به پرونده ها 
نظارت  نیز  افتاده  دور  حتی در شهرستانهای 
دارند. البته برنامه ای در دست تدوین است که 
از طریق همین سیستم امکان نقد و بررسی 

آرای صادره از سوی وکال فراهم شود.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان 
خود به موضوع حقوق بشر اشاره کرد و با تأکید 
بر اهمیت آن گفت: در قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران بر حق بهره مندی از حقوق اساسی 
و حقوق عامه برای آحاد مردم تأکید شده است 
و دفاع از این موضوع بر عهده دستگاه قضایی 
است؛ البته باید گفت که متأسفانه امروزه بحث 
حقوق بشر از ریشه و ماهیت انسانی خود دور 
شده و به ابزاری در دست قدرتها و کشورهای 

بزرگ تبدیل شده است.
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر دوگانگی مواضع 
خصوص  در  استکباری  و  بزرگ  کشورهای 
موازین  اساس  بر  کرد:  اظهار  بشر  حقوق 
استکباری  و  بزرگ  کشورهای  بشری،  حقوق 
صدای  و  سر  انسان  یک  مرگ  برای  گاهی 
بسیاری به راه می اندازند اما در مقابل کشتار 
دسته جمعی انسانهای بی گناه سکوت می کنند 
و حتی از قاتالن و مسببان این فجایع حمایت 
نیز می کنند که نمونه آن را اکنون در فجایع 
عربستان سعودی در یمن و رژیم صهیونیستی 

در فلسطین اشغالی شاهد هستیم.
نزدیکی  و  تعامل  بر ضرورت   آملی الریجانی 
مقابل  در  اسالمی  کشورهای  بیشتر  چه  هر 
آن  اذناب  و  غرب  بشری  حقوق  جنایتهای 
اسالمی  کشورهای  افزود:  و  شد  جهان  در 
باید ایده های خود در خصوص حقوق بشر را 
بیشتر بشناسند و اجازه ندهند که کشورهای 
کشورهای  علیه  بشر  حقوق  ابزار  از  سلطه گر 

اسالمی استفاده کنند.
رئیس قوه قضاییه یکی از محورهای تعامل از 
میان  مشترک  کمیسیون های  تشکیل  طریق 
ایران و مالزی را انجام مطالعات و گفتگوهای 
حقوق بشری برشمرد و خواستار تبادل نظر در 
این زمینه میان دو کشور و دیگر کشورهای 
اسالمی شد و گفت: گفتگوهای حقوق بشری 
بعد سیاسی  در  اسالمی هم  میان کشورهای 
پیگیری  قابل  نظری  و  مبنایی  بعد  در  هم  و 
کشورهای  که  ندارد  لزومی  و  است  انجام  و 
نظری  مبانی  و  سیاسی  فلسفه  از  اسالمی 
حقوق بشری غربی و تعریف غربیها از حقوق 

بشر پیروی کنند.
امضای  لزوم  بر  ادامه  در  الریجانی  آملی 
معاهدات مشترک قضایی بین دو کشور ایران و 
مالزی از جمله در بخش تبادل زندانیان و حل 
و فصل مشکالت حقوقی- قضایی شهروندان 
دو کشور از جمله تجدیدنظرو تخفیف قانونی 
شهروندان  از  برخی  اعدام  احکام  درخصوص 
ایرانی متهم به قاچاق مواد مخدر در مالزی در 
چارچوب قوانین آن کشور تأکید کرد و گفت: 
البته ما هم قبول داریم که مواد مخدر آفت و 
شری عمومی در سطح جهان است و جمهوری 
اسالمی ایران نیز به لحاظ همسایگی با کشور 
آسیب های  دچار  زمینه  این  در  افغانستان 

فراوان شده است.
مشترک  فهم  برای  تالش  قضاییه  قوه  رئیس 
عقالنی از اسالم و پرهیز از گسترش تفکرهای 
افراطی اسالمی را یکی از مهمترین زمینه های 
بحث و گفتگو میان کشورهای اسالمی اعالم 
کرد و با تأکید بر اینکه »تفکر شیعی« تفکری 
کرد:  تصریح  است  اسالم  جهان  در  عقالنی 
امیدواریم با تعامل بیشتر میان ایران و مالزی 
بتوانیم به صورت کاماًل مطالعاتی و تحقیقاتی 

این مباحث را انجام دهیم.

آملی الریجانی: 

بحث حقوق بشر از ماهیت انسانی خود دور شده است

یک مقام ایرانی به رویترز گفت که به دلیل 
تاخیر در صدور مجوزهای مربوطه از سوی 
آمریکا، ایران از خرید 6 فروند از هواپیماهایی 
که قرار بود از شرکت ایرباس خریداری کند، 

انصراف داده است.
این مقام ایرانی در حاشیه نشست هوانوردی 
ایران که در تهران برگزار شد به رویترز گفت: 
تعداد هواپیماهایی که قصد خرید آن ها را از 
ایرباس داشتیم 6 فروند کاهش یافته است؛ 
این 6 فروند هواپیما قرار بود در سال 2016 

به ایران تحویل داده شود.
او گفت: بنابر توافق میان ایران و شرکت 
های  هفته  طی  است  ممکن  که  ایرباس 
آینده نهایی شود به جای 118 فروند 112 
فروند هواپیما خریداری خواهد شد و این 
اعالم  ژانویه  ماه  در  ایران  که  درحالیست 
کرد که قصد دارد 118 فروند هواپیما به 
ارزش 27 میلیارد دالر از شرکت ایرباس 

خریداری کند.

ایرباس  و  ایران  میان  توافق  از  آمریکا پس 
هواپیما  این  از  هایی  بخش  آنکه  دلیل  به 
قطعات آمریکایی دارند از صدور مجوز امتناع 
توافق  این  شدن  نهایی  روند  در  همواره  و 

کارشکنی کرده است.
آمریکا  های  کارشکنی  از  همواره  ایران 
برای  الزم  مجوزهای  صدور  عدم  مورد  در 
خریداری هواپیماها انتقاد کرده و آن ها را 

ناعادالنه خوانده است.
ایرانی همچنین در مورد قرارداد  این مقام 
هواپیمایی  شرکت  از  هواپیماها  خرید 
بویینگ آمریکا نیز گفت: ممکن است ایران 
از خرید 1 فروند هواپیما انصراف دهد و به 
جای 109 فروند، 108 فروند هواپیما از این 

شرکت خریداری کند.
شرکت هواپیمایی بویینگ در ماه ژوئن از 
توافق این شرکت با ایران برای فروش 80 
فروند هواپیما به ایران ایر و اجاره 29 فروند 

هواپیمایی دیگر خبر داد.

نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس تاکید کرد که استفاده از نخبگان یکی 
از مواردی است که در برنامه ششم توسعه نیز 

باید به آن توجه ویژه شود.
داود محمدی در گفت وگو با ایسنا افزود: دولت 
باید دستگاه ها را موظف به استفاده از نیروهای 
نخبه کند ضمن اینکه شرایطی را فراهم کنیم 

تا آنهایی هم که از کشور رفته اند بازگردند.
وی با بیان اینکه معاونت علمی رئیس جمهور 
انجام  نخبگان  در جهت جذب  را  اقداماتی 
خوبی  کارهای  حاضر  حال  در  گفت:   داده 
انجام می شود اما در داخل کشور ما هم در 
به کارگیری تحصیل کردگان و نخبگان و هم 

با مشکالت اقتصادی مواجه هستیم.
وی  با اشاره به اینکه  باید به هر شکلی از 
نیروهای توانمند داخلی استفاده کنیم،  تاکید 
کرد: از سالهای گذشته برنامه ریزی های انجام 
شده که آثار خوبی داشته و امیدواریم در آینده 

آثار بهتری داشته باشد.
آموزش  کمیسیون  رئیسه  هیأت  عضو  این 
مجلس خاطر نشان کرد: این کمیسیون در 
جهت استفاده از نیروهای متخصص و نخبه 
در کارهای تحقیقاتی بررسی ها و برنامه هایی 
دارد و اخیرا نیز در برنامه ششم توسعه تالش 
شد تا در یکی دو بند استفاده از نخبگان در 
نماینده مردم  قرا گیرد.  ها مدنظر  دستگاه 
تهران در مجلس افزود:  در واقع  کمیسیون 
آموزش پیشنهادات خوبی را در جهت استفاده 
از نیروهای نخبه و اولویت دادن این افراد به 
کارهای تحقیقاتی در برنامه ششم توسعه ارائه 
کرد و ما امیدواریم در کمیسیون تلفیق مورد 
تائید قرار گرفته و در صحن علنی مجلس نیز 

به تصویب برسد. وی با ابراز امیدواری از اینکه 
بهتر  به تدریج وضعیت نخبگان در جامعه 
شود گفت:  روند خروج نخبگان از کشور به 
کشورهای خارجی بسیار نگران کننده است 
باید تا جایی که می توانیم تالش کنیم تا از این 
افراد در کشور خودمان استفاده کنیم ضمن 
اینکه دستگاه های اجرایی و به ویژه دولت 

نسبت به این مسأله اهتمام ورزند.
محمدی ادامه داد:  دولت می تواند دستگاه 
ها را موظف به استفاده از نیروهای نخبه کند 
و امیدوار هستیم که مجلس هم بتواند در 

استفاده از این نیروها قدم هایی بردارد.
نائب رئیس کمیسیون آموزش مجلس درباره 
اینکه چگونه می توان شرایطی را فراهم کرد تا 
افرادی که از کشور رفته اند، بازگردند گفت:  ما 
موظف هستیم این کار را انجام دهیم و کشور 
ما در جهت توسعه نیازمند به نیروهای نخبه 

است و شکی در این مسأله نیست.
تصریح  مجلس  امید  فراکسیون  عضو  این 
کرد: یکی از عوامل اصلی در جهت توسعه 
استفاده از نیروهای علمی ، توانمند و نخبه 
است و باید زمینه بازگشت آن ها فراهم شود. 
البته در دولت های گذشته و دولت فعلی هم 
اقدامات خوبی انجام شده که امیدواریم همه 

آن ها نتیجه بخش باشد.
وی در پایان درباره نقش مجلس  در انجام 
قانونگذاری برای فراهم کردن شرایط جذب 
قانونگذاری  مجلس  کرد:  اظهار  نخبگان 
می کند و نظارت بر اجرای قوانین را در دستور  
سعی  هم  آموزش  کمیسیون  و   دارد  کار 
می کند که آنچه دربرنامه ششم در نظر گرفته 

به صورت قانون در آید.

اهتمام ویژه به نخبگان 
در برنامه ششم توسعه

اد      امه از صفحه1
در ادامه این بیانیه با اشاره به لزوم هوشیاری 
و عدم فریب سیاسی برابر سناریوهای پیچیده 
هفته  است:  تصریح شده   دشمن،  فریبنده  و 
دفاع مقدس فرصت یادآوری حساسیت شرایط 
و اهمیت مراقبت از دشمن است و در این راستا 
بر آحاد نخبگان سیاسی و نهادهای امنیتی – 
اطالعاتی و رسانه ای کشور فرض است با رصد و 
پایش تیزبینانه و مستمر اقدامات جبهه دشمن، 
استراتژی و تاکتیکهای متنوع و زنجیره ای آنها 
انقالب و نظام به ویژه در عرصه ی نفوذ  علیه 
و  را کشف  استقالل کشور  متزلزل ساختن  و 
و  سلطه  نظام  خطرناک  توطئه   آن،  افشای  با 
استکبار را عقیم سازند تا خدای ناکرده دچار 
وضعیتی که دشمن را به طمع تحمیل جنگ 

اندازد، نشویم.
این بیانیه با تأکید بر اینکه تجارب هشت ساله 
دفاع مقدس بایستی راهنمای همیشگی حوزه 
دفاعی و بازدارندگی کشور قرار گیرد خاطرنشان 

کرده است: استقالل حوزه دفاعی و نظامی کشور 
و دست یابی به سامانه ها و فن آوری های نوین 
که با تکیه بر استعداد بومی و نگاه به درون تبلور 
یافته است، امروز نیروهای مسلح را در نقطه ای 
قرار داده است که قادر هستند نیازهای دفاعی و 
توان بازدارندگی ایران اسالمی و دوستان انقالب 
و نظام را فراهم ساخته و با خالقیت عرصه  ایجاد 
آمادگی برای نبرد احتمالی با دشمن و مقابله 

موفق با تهدیدات فراروی را مهیا کنند.

این بیانیه حفظ تمامیت کشور در هوا، زمین 
و دریا را از وظایف ذاتی و اولویت های اساسی 
نیروهای مسلح قلمداد و آورده است: طراحی 
در  محور  دفاع  تجهیزات  و  سامانه ها  تولید  و 
و  حوزه های مختلف دریایی، زمینی، هوا فضا 
موشکی با قدرت تداوم خواهد یافت و اقدامات 
اخیر در ناامن سازی و تبدیل بعضی کشورهای 
منطقه به انبار مهمات و تجهیزات و کمک های 
بی شمار به رژیم جعلی صهیونیستی، نیروهای 

مسلح و مدافع انقالب و کشور را در ادامه روند 
قدرت افزایی دفاعی مصمم تر می سازد.

شامخ  مقام  به  تعظیم  با  پایان  در  بیانیه  این 
و  مقدس  دفاع  سال  گرانقدر هشت  شهیدان 
و  امنیت  استقالل،  از  دفاع  عرصه های  دیگر 
تمامیت ارضی کشور و صیانت از انقالب اسالمی 
و دستاوردهای گران سنگ آن و تجدید میثاق 
با آرمان های حضرت امام)ره( و اعالم تبعیت 
مقام معظم رهبری  با  نیروهای مسلح  مجدد 
و فرماندهی کل قوا امام خامنه ای عزیز)مدظله 
العالی( تأکید کرده است: دفاع مقدس، آرمانی 
تحمیلی  جنگ  در  ایران  ملت  عاشورایی  و 
عبرت  می تواند  جهانی  استکبار  ساله  هشت 
و  از صدام  لحظه  آخرین  تا  که  باشد  کسانی 
رژیم بعثی صهیونیستی عراق حمایت کردند، 
قرار  اسالمی  جمهوری  رأفت  مورد  هرچند 
گرفته اند، اما این توصیه را باید جدی بگیرند 
وارد  آمریکا  از  نیابت  به  نباید  هیچ گاه  که 

مجادله با ایران شوند.

بیانیه ستادکل نیروهای مسلح؛

تولید تجهیزات »دفاع محور« با قدرت تداوم می یابد

ایران از خرید هواپیمای ایرباس
 صرف نظر کرد
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و  کرده  تغییر  تهران  هوای  که  است  روزی  چند 
خاکستری  ابرهای  است.  افتاده  شماره  به  نفسش 
ریه  آلوده  ذرات  و  دود  پوشانده،  را  آسمان 
با  برخی  است.  کرده  تهدید  را  تهرانی  شهروندان 
ماسکهایی که بر دهان زده اند به این امید که به 
به  و  را ترک کرده  کارهای خود می رسند، خانه 

خیابانها آمده اند.
بسیاری  هوا  آلودگی  معضل  که  است  سالی  چند 
راه حل  هنوز  و  به چالش کشیده  را  از مسووالن 
جامع و کاملی برای رفع آن اندیشیده نشده است. 
راهکار  را  ها  سازمان  و  مدارس  تعطیلی  برخی 
با  باورند  این  بر  و  دانسته  هوا  آلودگی  کاهش 
یابد.  می  پایان  آلودگی  مشکل  مقطعی  تعطیلی 
آلوده  باید منابع  باورند که  این  بر  اما کارشناسان 
کننده را از بین برد، چرا که با از بین بردن منبع 
با  و  بود  آلودگی خواهیم  آالیندگی شاهد کاهش 
بکاربردن راه های مقطعی مانند تعطیلی مدارس و 

پیش دبستانی کاری از پیش نمی رود.
برخی دیگر نیز بر این باورند که با کاشت گیاهان و 
افزایش فضای سبز در سطح شهر می توان مانع از 
آلودگی هوا شد، اما با توجه به کمبود آب، چگونه 
انتظار داشت فضای سبز شهری توسعه  توان  می 

یابد؟
را  هوا  های  آالینده  مشکل  پیشرفته  کشورهای 
برده  بین  از  را  کننده  آلوده  منابع  و  کرده  حل 
اند. اما در ایران کدام سازمان قدرت اجرایی دارد. 
سازمان محیط زیست که نگاه ها و انگشت اشاره 
به سمت و سوی آن است می تواند مانع از ورود 
شود  پایتخت  به  هوا  کننده  آلوده  های  اتومبیل 
و  کرده  تعطیل  را  آالینده  واحدهای صنعتی  یا  و 
محیط  سازمان  اگر  کند؟  منتقل  دیگر  مکانی  به 
آیا  ندارد.  اجرایی  قدرت  که  است  متولی  زیست 
می توان تنها به تعطیلی مدارس و مهد کودک ها 
اکتفا کرد؟ آنوقت تکلیف والدینی که شاغل بوده 
و باید سر کار حاضر شوند فرزندان خود را به چه 

کسی سپرده تا به معیشت خود برسند؟

مسوول آلودگی هوا کیست؟
در بحث و بررسی های انجام شده برخی ماشین 
های غیر استاندارد را عامل آلودگی هوا دانسته و 
 4 یورو  های  ماشین  داشتن  با  معتقدند  ای  عده 
آلودگی هوا کاهش می یابد و برخی نیز به بنزین 
مصرفی غیر استاندار اشاره کرده که در پتروشیمی 
را  میان هر کدام  دیگری  این  و در  ساخته شده 

عامل آلودگی هوا می نامد.
آلودگی  اثر  بر  سال  در  نفر  هزار  چندین  مرگ 
آلودگی  هوا و هشدارهای پی در پی در خصوص 
زیست  محیط  فراکسیون  جلسات  تشکیل  با  هوا 
حرف  حد  در  همگی  آلودگی  کنترل  برای 
خصوص  در  گاهی  چند  از  هر  است.  مانده  باقی 
نظرات  از  و  نظر شده  تبادل  و  بحث  هوا  آلودگی 
با  سپس  و  شود  می  استفاده  کارشناسان  برخی 
شود.  می  سپرده  فراموشی  به  آن  از  اندکی  رفع 
هوای  آلودگی  مشکل  »رفع  بود  آمده  خبرها  در 

تهران 4 سال طول می کشد« در این 4 سال مگر 
رفع  مشکل  این  که  بیفتد  اتفاقی  چه  است،  قرار 
شود. آیا خارج کردن تاکسی های پیکان فرسوده 
مشکل هوای تهران را رفع می کند؟ چنین امری 
تجربه دولت های گذشته و  محال است؛ چرا که 
آلودگی  باعث تشدید  انجام کارهای مقطعی خود 
هوا شده و تولید بنزین پتروشیمی هوای سالم را 
از طرفی سکوت مسووالن  کرد.  تغییر  دستخوش 
نیز به گونه ایی است که گویی در این شهر نفس 
تامین  دیگر  جایی  از  آنان  اکسیژن  و  نمی کشند 

می شود.
از  غیر  به  ها  انسان  بر  هوا  آلودگی  پیامدهای 
ناگوار  پیامدهای  فیزیکی  و  جسمی  مشکالت 
تعطیلی  با  که  داشته  بدنبال  نیز  اقتصادی 
ها،  دانشگاه  مدارس،  صنعتی،  تولیدی،  واحدهای 
ادارات و... راه حل مناسبی برای حل این معضل 
نیست. از سال 1۳74 مجلس تالش هایی را برای 
سازمان  که  داد  صورت  هوا  آلودگی  بحران  حل 
کمک  به  و  سازمان   1۵ همراه  به  زیست  محیط 
جهت  را  تدابیری  و...  بهداشت  وزارت  شهرداری، 

حل این بحران انجام دهد.
حال با فرارسیدن مهر و بازگشایی مدارس خبرها 
به  است.  مدارس«  دوهفته ای  »تعطیلی  از  حاکی 
نقل از خانه ملت محّمدجواد یافتیان؛ این اتفاق را 
با شروع فصل پاییز همگام دانسته و معتقد است 
این  در  ساله  هر  پایتخت  هوای  آلودگی  موضوع 
فصل مطرح می شود. وی می گوید که آلودگی هوا 
تبدیل به یک سناریوی ناتمام شده، زیرا با گذشت 
را  آن  رفع  راهکار  مسئوالن  همه  بحرانی،  شرایط 
فراموش کرده و با نزدیک شدن به روزهای پایانی 

سال مجددا پرونده اش را روی میز می گذارند.

اراده جمعی؛ راه حل بحران آلودگی
مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  اعضای 
بررسی  لزوم  بر  تاکید  ضمن  نیز  اسالمی  شورای 
دقیق طرح تعطیلی دو هفته ای مدارس تهران در 
فصل پاییز، از اُفت تحصیلی دانش آموزان به دلیل 
اجرای این طرح و ضرورت ارائه راهکارهای اساسی 
مطرح  را  مباحثی  هوا  آلودگی  از  جلوگیری  برای 

کرده اند.
علیرضا سلیمی نماینده محالت و دلیجان با اشاره 
به اینکه طرح تعطیلی دو هفته ای مدارس تهران 
در فصل پاییز که از سوی کارگروه آلودگی هوای 
پایتخت مطرح شده، باید مورد بررسی قرار گیرد 
تا نقاط مثبت و ضعفش مشخص شود، چرا که در 
بسیاری از کشورها تعطیالت زمستانی وجود دارد 
ولی این موضوع به دلیل اینکه تعطیالت تابستانی 

و عید نوروز در ایران بلندمدت است، مورد توجه 
قرار نمی گیرد.

وی موضوع آلودگی هوا را مختص تهران ندانسته و 
معتقد است دستگاه های متولی باید نسبت به این 
موضوع سراسر کشور را در نظر بگیرند و در ادامه 
مرکزی،  استان  مثال  عنوان  به  کند؛  می  عنوان 
از  اصفهان و غیره نیز دارای هوای آلوده هستند؛ 
این رو نمی توان به صورت منطقه ای به این ایده و 
طرح نگاه کرد. وی معتقد است که نمی توان روند 
منطقه ای  صورت  به  را  تربیت  و  تعلیم  سراسری 

دستخوش تغییر کرد.
شروع  اینکه  بر  تاکید  با  دیگر  جانب  از  سلیمی 
می تواند  مقرر  موعد  از  زودتر  هفته  دو  مدارس 
مشکل  با  را  کشور  مناطق  برخی  آموزان  دانش 
مواجه کند و باید با نگاه کلی به استان های کشور 
تعطیلی مدارس در فصل  اجرای کشوری طرح  و 
پاییز اذعان کرد؛ به دلیل گرمای شدید هوا برخی 
با  ندارند،  را  طرح  این  اجرای  امکان  استان ها  از 

سال،  ایام  در  متعدد  تعطیالت  وجود  به  توجه 
را  آموزان  دانش  تحصیل  روند  تعطیلی ها  افزایش 

مختل می کند و افت تحصیلی را رقم می زند.
عضو هیأت رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات 
به موضوع  ادامه بحث  مجلس شورای اسالمی در 
مجلس  در  هنوز  که  دارد  اشاره  پاییز  تعطیلی 
سال های  در  تنها  و  نشده  مطرح  اسالمی  شورای 
گذشته به دلیل آلودگی بیش از حد هوا، موضوع 
وجود  دلیل  به  که  شد  مطرح  زمستانی  تعطیلی 
بندی  جمع  به  متعدد  موافق  و  مخالف  نظرات 

نهایی نمی رسد.
فریده اوالد قباد نماینده مردم تهران نیز این روش 
درمانی را تنها مسکنی برای هوای پایتخت دانسته 
این  کردن  مطرح  و  وضعیت  این  است  معتقد  و 
طرح ها پایدار نیست و در کوتاه مدت جوابگو می 

باشد.
وی تعطیلی مدارس را موجب افت تحصیلی دانش 
خلل  موجب  را  تعطیلی  روند  و  دانسته  آموزان 

برگزاری  از طرفی  تربیت عنوان کرد.  و  تعلیم  در 
هزینه  افزایش  موجب  نیز  را  جبرانی  های  کالس 
برای مدارس دانسته و ادامه این روند را اخالل در 

زندگی معلمان می داند.
از طرفی سید حمایت میرزاده نماینده مردم گرمی 
نیز نسبت به تعطیلی دو هفته ای مدارس تهران 
عکس العمل نشان داده و گفت که به اندازه کافی 
تعطیلی ایام مختلف در کشور وجود دارد و درنظر 
آموزان  دانش  برای  بیشتر  تعطیلی های  گرفتن 
خواهد  پی  در  را  آموزشی  مسائل  کیفیت  کاهش 

داشت.
نشان  تحقیقاتی  هیچ  است  معقتد  نماینده  این 
در  مدارس  تعطیلی  طرح  اجرای  نمی دهد، 
سال های گذشته موجب کاهش آلودگی هوا شده 

باشد. 
تعطیلی  طرح  اجرای  آثار  باید  اینکه  بیان  با  وی 
توسط  پاییز  فصل  در  تهران  مدارس  هفته ای  دو 
ادامه داد  کارشناسان و پژوهشگران بررسی شود، 

که چنین موضوعی باید پس از انجام مراحل اولیه 
در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 

اسالمی مطرح شود.
این  بیان  با  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
مجلس،  تعطیالت  اتمام  از  بعد  عموما  که  مطلب 
به  مربوط  اخبار  بررسی  به  نسبت  نمایندگان 
کمیسیون متبوع خودشان اقدام می کنند؛ از این 
مدارس  هفته ای  دو  تعطیلی  پیشنهاد  درباره  رو 
نیز در کمیسیون آموزش و  پاییز  تهران در فصل 

تحقیقات مجلس بحث خواهد شد.
کارشناسان پیشنهاد دهند

هوا چند  آلودگی  در خصوص  نظر  تبادل  و  بحث 
و  مسووالن  هنوز  و  شده  مطرح  که  است  سالی 
دستگاه های اجرایی راهکار مناسبی جهت کاهش 
تعطیلی  با  تنها  و  اند  نکرده  ارائه  هوا  آلودگی 
مدارس و یا اجرای طرح زوج و فرد اقدام به بهبود 

اوضاع کرده اند.
و  مدون  سیستم  هیچ  که  است  آن  واقعیت  اما 
و  تکمیل  کارشناسی،  دریافت،  برای  کارآمدی 
تشویق پیشنهاد دهندگان در سازمان های متولی 
آلودگی هوا، محیط زیست و ترافیک وجود ندارد 
اصوال حتی وجود چنین پیشنهادهایی که از سوی 
نمی گردد؛  آشکار  شده،  طرح  کارشناسان  برخی 
زیرا کمتر کسی حاضر است وقت، انرژی و ایده اش 
برای  تضمینی  هیچ  که  حالی  در  کند  صرف  را 
بهانه  با  تنها  و  ندارد  ها وجود  ایده  اجرایی شدن 
با  است  ممکن  که  ای  ایده  کوچک  های  گیری 
کارایی بسیار انجام شده به دست فراموشی سپرده 

شود.
پیشرفته  کشورهای  در  که  مندی  نظام  سیستم 
خصوص  در  پیشنهادها«  »سیستم  دارد  وجود 
کوچک  های  سازمان  که  است  حوادث  و  بحران 
از آن استفاده کرده و برای جمع آوری،  و بزرگ 
و  مشتریان  کارکنان،  ایده های  اجرای  و  تکمیل 
همه مردم بکار گرفته می شود و بسیاری از مسائل 
سازمان ها و جامعه به همین طریق حل می شوند. 
اظهار  و  پیشنهادها  به  دالر  میلیون ها  اختصاص 
نظر از متخصصان، کارشناسان و حتی شهروندان 
به  توجه  حاصل  نیز  مسائل  از  بسیاری  به  نسبت 

این امر است. 
در  و  نیست  مستثنی  امر  این  از  نیز  ایران 
آالینده  و شناسایی  آلودگی هوا  خصوص کاهش 
احساس  کشور  در  سیستم  این  گیری  بکار  و  ها 
استقرار  از کشورها  بسیاری  در  امروزه  می شود. 
در  مشارکت«  »نظام  یا  پیشنهادها«  »نظام 
است.  شده  الزامی  دولتی  سازمان های  همه 
که  ها  بحران  از  بسیاری  و  هوا  آلودگی  مشکل 
»پیشنهاد  سیستم  با  اند  بوده  بینی  پیش  قابل 
کارشناسان،  اساتید،  کمک  با  مشارکت«   و 
آنچه  و  بوده  حل  قابل  پژوهشگران  و  محققان 
گرفت،  درس  توان  می  معضالت  و  ها  بحران  از 
از خرد جمعی است  اهمیت مشارکت و استفاده 
در  را  معضالب  و  مشکالت  رفع  آن  کنار  در  که 

کشور شاهد خواهیم بود.

قصه پرغصه آلودگی هوا؛

»پیشنهاد و مشارکت« کلید گمشده 
خانی نژاد

آگهی قانون

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی)موضوع ماده ۳ 
قانون و ماده 1۳ آئین نامه(

هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب بشرح زیر تصرفات 
مفروزی و مالکانه اشخاص را تایید و به جهت عدم دسترسی به مالکین مقرر شده است 
پس از نشر آگهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و علیهذا در اجرای ماده ۳ 
قانون مذکور و آئین نامه اجرایی آن مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع 
مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می شود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته 
باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه از انتشار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را مستقیما 
به اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب تسلیم نموده و باید یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت اسناد دادخواست بمرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند. در غیر اینصورت 
سند مالکیت مورد تقاضای متصرف بر اساس مدلول رای صادره در حدود و مقررات 
صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1-رای شماره 1۳9۵60۳1۳00600۵۵06 مورخه 94/0۵/2۵  تقاضای رقیه امانی 
مبنی بر صدور سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه قسمتی از پالک 2790 فرعی از 
یک اصلی بخش 14مراغه حوزه ثبتی میاندوآب خریداری شده از فرامرز قاغالی پرونده 
هیات 2028-92 به مساحت 12۵/6۳ مترمربع که برای آن پالک 26۵94 فرعی معین 

شده است. م الف:۳0
خیري-رییس اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب 
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 9۵/06/16 تاریخ انتشار نوبت دوم : چهار شنبه 

9۵/06/۳1

آگهی در خواست گواهی حصروراثت

ابراهیم به شرح در خواستی که به شماره  آقای رمضانعلی تقی پور گرجی فرزند 
۳/9۵/20۵ این شورا ثبت گردیده در خواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
اعالم داشته که مرحومه خورشید تقی زاده گرجی فرزند حسن به شماره شناسنامه 
2۳۵9صادره از بهشهر در تاریخ 1۳9۵/۵/18 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر 

فوت نموده وورثه / وراث حین الفوت وی عبارتند از / عبارتست از : 
1ایرج تقی پور گرجی فرزند ابراهیم ش.ش ۳1۵9 ت.ت 1۳4۳ محل صدور بهشهر  

پسر متوفی 
2رمضانعلی تقی پور گرجی فرزند ابراهیم ش.ش ۳107 ت.ت 1۳41 محل صدور 

بهشهر پسر متوفی 
۳ فاطمه صغری تقی پور گرجی فرزند ابراهیم ش.ش 2989 ت.ت 1۳40 محل صدور 

بهشهر دختر متوفی 
4آمنه تقی پور گرجی فرزند ابراهیم ش.ش 26 ت.ت 1۳۵4 محل صدور بهشهر دختر 

متوفی 
۵ ارسالن تقی پور گرجی فرزند ابراهیم ش.ش ۳278 ت.ت 1۳4۵ محل صدور بهشهر 

پسر متوفی 
6ابوالفضل تقی پور گرجی فرزندابراهیم ش.ش 9۵ ت.ت 1۳۵9 محل صدوربهشهر 

پسر متوفی 
7 شهربانو تقی پور گرجی فرزند ابراهیم ش.ش 961 ت.ت 1۳47 محل صدور بهشهر 

دختر متوفی 
والغیر ، اینک شورا پس از انجام تشر یفات مقدماتی در خواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد 
از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادر 

خواهد شد . م الف:  9۵046۳                 
  قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف بهشهر

آگهی در خواست گواهی حصر وراثت 

آقای محمد سارانی فرزند صفر به شرح در خواستی که به شماره 2/9۵/۳04 این شورا 
ثبت گردیده در خواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که صفر 
سارانی فرزند شیر علی به شماره شناسنامه 111صادره از زابل در تاریخ 1۳90/1/6 
در اقا متگاه دائمی خود شهرستان بهشهر فوت نموده وورثه / وراثت حین الفوت وی 

عبارتند از / عبارتست از : 
1محمد سارانی ش.ش 4 ت.ت 1۳۵2فرزند پسر
2گلعلی سارانی ش.ش ۵ ت.ت 1۳۵9فرزند پسر 

۳مریم سارانی ش.ش 11۵ ت.ت 1۳46 فرزند دختر 
4زینب سارانی ش.ش 116 ت.ت 1۳47 فرزند دختر

۵  ماه جهان  سارانی ش.ش ۳4 ت.ت 1۳۵0فرزند دختر 
6خورشید سارانی ش.ش ۳ ت.ت 1۳۵۵ فرزند دختر

7 کشور سارانی ش.ش 10۵ تاریخ تولد 1۳۵7 فرزند دختر
8 فاطمه سارانی ش.ش ۳2 تاریخ تولد 1۳61 فرزند دختر 

9بهناز سارانی ش.ش ۵۳ تاریخ تولد 1۳64فرزند دختر
10مهناز سارانی ش.ش 80تاریخ تولد 1۳6۵ فرزند دختر 

11زهرا سارانی ش.ش 217000664۳8 تاریخ تولد 1۳68 فرزند دختر 
12 ماه پری سارانی ش.ش 10001 تاریخ تولد 1۳40 همسر متوفی 

والغیر ، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقد ماتی در خواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید  تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد 
از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر 

خواهد شد . م.الف 9۵0467       
 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان بهشهر 

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد رهنی(

 1۳29 ب   1۵196 کالسه  اجرایی  پرونده  منقول  غیر  مال  مزایده  آگهی 
)9000062(

و  راه  شرکت   )9000062(  1۳29 ب   1۵196 کالسه  اجرایی  پرونده  مطابق 
ساختمانی گرانیکاه مهاباد بشماره ثبت ۳87 ثبت شرکتهای مهاباد بنمایندگی 
آقای کمال دانش پژوه بسمت رییس هیئت مدیره و مدیر عامل به نشانی مهاباد 
صنعتی  شرکتهای  شرکت  و  )مدیون(  صنعتی  شهرک  میاندوآب  مهاباد  جاده 
آذربایجان غربی بشماره ثبت 2270 ثبت شرکتهای ارومیه بنمایندگی آقای نادر 
ارومیه خیابان  آدرس  به  مدیرعامل شرکت  و  مدیره  صفرزاده در سمت هیئت 
 9۳7۳1 شماره  رهنی  اسناد  موجب  به  هنرجویان  کوی  نبش  بهشتی  شهید 
مورخه 88/۳/18 و 77462 مورخه 8۳/8/2۵دفتر شش مهاباد به بانک تجارت 
شعبه مرکزی مهاباد بدهکار می باشند که منجر به صدور اجرائیه کالسه فوق 

گردیده و موارد رهن عبارت است از :
از  قسمتی  تفکیکی   47 قطعه  مترمربع   2272 بمساحت  زمین  قطعه  1(یک 
 16 بخش  در  واقع  اصلی  سه  و  پنجاه  از  فرعی  یک  بیست   پالک  ششدانگ 
مهاباد ذیل ثبت 842 صفحه ۳۳4 دفتر جلد ۵ بنام شرکت شهرکهای صنعتی 
آذربایجان غربی که بصورت یک واحد صنعتی درآمده است با حدود و مشخصات 
شماال اول بطول ۵6 متر پی به پی قطعه ۵4 تفکیکی دوم از شمال به جنوب 
بطول ۳0 متر پی به پی قطعه 48 تفکیکی سوم شمالی بطول ۵6 متر پی به پی 
قطعه مزبور شرقا بطول ۳0 متر پی و محل ورود است به شارع 18 متری احداثی 
جنوبا بطول 120 متر پی است به منابع ملی غربا بطول 21 متر پی و محل ورود 

است به خیابان 18 متری
 *  80/70 ابعاد  به  کار  دفتر  ساختمان  یکباب  شامل  اعیانی   : اجمالی  اوصاف 
11/80 بمساحت 102/66 متر مربع با دیوار بار بر آجر فشاری و پوشش سقف 
تیرچه و بلوک و انباری به ابعاد 17* ۳ به مساحت ۵1 مترمربع با دیوار باربر 
آجر فشاری و سقف خرپا بصورت شیب دار با ورق گالوانیزه و پشم شیشه و توری 
مرغی و کف سالن بتنی با سیستم گرمایشی بخاری نفتی و دارای دیوارکشی 
به موجب نظریه  باشد که  بلوک سیمانی و محوطه سازی می  با  اطراف زمین 
وارده مورخه 94/10/7 کارشناس رسمی دادگستری عرصه و اعیانی احداثی در 
ملک مذکور به مبلغ -/2/۳01/8۵0/000 ریال به حروف دو میلیارد و سیصد و 

یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال ارزیابی شده است.
از  قسمتی  تفکیکی   22 قطعه  مترمربع   14۵8 بمساحت  زمین  قطعه  2(یک 
ششدانگ پالک چهل و هفت فرعی از بیست و یک فرعی از پنجاه و سه – اصلی 
واقع در بخش 16 مهاباد ذیل ثبت 1۵41 صفحه ۳60 دفتر جلد 10 بنام شرکت 
شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی که بصورت یک واحد صنعتی درآمده است با 
حدود و مشخصات شماال اول بطول 19 متر پی به پالک ۵۳/21/47 اصلی دوم 
از بطور مایل در امتداد حد اول بطول ۳7 متر پی به پالک ۵۳/21/47 اصلی شرقا 
بطول 18 متر پی به پی قطعه 29 تفکیکی جنوبا بطول ۵6 متر پی به پی پالک 
۵۳/21/47 اصلی غربا بطول 18 متر پی و محل ورود است به خیابان ۳4 متری

اوصاف اجمالی: اعیانی شامل سوله به ابعاد 70*12/20 بمساحت 8۵4 متر مربع 
با دیوار باربر آجر فشاری و پوشش سقف خرپا بصورت شیب دار با ورق گالوانیزه 
و پشم شیشه و توری مرغی و کف سالن بتنی با سیستم گرمایشی بخاری نفتی 
باشد پالک مزبور دارای دیوار  و مقدار 714 متر مربع داخل در پالک فوق م 
کشی اطراف زمین با بلوک سیمانی و محوطه سازی می باشد دارای یک حلقه 
باشد که  فاز می  برق ۳  و  انشعابات آب  و  بتنی  ولوله  با  به عمق 1۵ متر  چاه 
به موجب نظریه وارده مورخه 94/10/7 کارشناس رسمی دادگستری عرصه و 
اعیانی احداثی در ملک مذکور به مبلغ -/2/7۵2/800/000 ریال به حروف دو 
میلیارد و هفتصدو و پنجاه و دو میلیون و هشتصدو هزارریال ارزیابی شده است.
که در روز چهارشنبه مورخه 94/8/۵ از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل شعبه 
اجرای اداره ثبت اسناد و امالک مهاباد از طریق مزایده فروخته خواهد شد الزم به 
ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی 
و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و 
حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده 

روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .
صدیق رنجبر- رییس اداره ثبت اسناد و امالک مهاباد

تاریخ انتشار : روز چهار شنبه مورخ 9۵/6/۳1

دادنامه

9۵0۵۵۵
شهرستان  دو  کیفری  940998264۳101641شعبه10۵دادگاه  کالسه  پرونده 

شهریار)10۵جزایی سابق(تصمیم نهایی شماره9۵09972641۵0114۳
شاکی:آقای فتح ا... مددی فرزند مدد به نشانی تهران شهریارکرشته خ شهید مصطفی 

خمینی
متهم:آقای علی وفایی به نشانی تهران-شهریارروستای سقرچین بلوارشورا ک روبروی 

دهیاری سمت چپ
اتهام ها:1-استفاده غیرمجازازآب بدون پرداخت حق انشعاب2-تخریب

رای دادگاه
درخصوص اتهام علی وفایی فاقد مشخصات دیگربه لحاظ متواری بودن دائربراستفاده 
دادسرای  اصداری  کیفرخواست  موضوع  انشعاب  پرداخت حق  بدون  غیرمجازازآب 
شهریاربا عنایت به تحقیقات صورت گرفته وجری تشریفات قانونی ونظربه این که 
صورتجلسه قطع انشعاب غیرمجازوگزارش مدیرامورآب شهریاروعدم حضورمتهم جهت 
تدارک دفاع مناسب لذا مستندا به مواد660قانون تعزیرات مصوب سال1۳7۵)کتاب 
پنجم قانون مجازات اسالمی(بزهکاری متهم موصوف محرزومسلم بوده ومشارالیها را 
به ده میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می نماید.رای صادره غیابی وظرف20روزقابل 
واخواهی دراین مرجع وسپس ظرف20روزقابل تجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظراستان 

تهران می باشد.م.الف:18947
دادرس شعبه105دادگاه کیفری2شهریار-امین نیکومنظری

دادنامه

9۵0429
دوشهرستان  کیفری  کالسه940998264۵100۵74شعبه10۵دادگاه  پرونده 

شهریار)10۵جزایی سابق(تصمیم نهایی شماره
شاکی:خانم زهره فیض الهی فرزند محمد علی به نشانی شهرستان شهریارامیریه خ ش 

رفیعی ک توحید پ۳
متهم:آقای امید دلیرفرزند علی به نشانی

اتهام:ترک انفاق
رای دادگاه

درخصوص اتهام امید دلیرفرزند علی)فاقد مشخصات دیگربه لحاظ متواری بودن دائر 
بر ترک انفاق موضوع کیفرخواست اصداری دادسرای عمومی وانقالب شهریاربا عنایت 
به این که حسب شاکی اعالم کرده است که متهم زندگی مشترک را ترک وازپرداخت 
نفقه خود داری کرده است وتوجها به دالیل ومستندات موجود درپرونده ازجمله گواهی 
مصدق سند نکاح نامه که حکایت ازوجود علقه زوجیت دارد واظهارات شهود تعرفهشده 
درترک زندگی مشترک توسط زوج وعدم حضورمتهم جهت تدارک دفاع مناسب ازخود 
بزهکاری متهم موصوف را محرز ومسلم بوده ومستندا به مواد۵۳قانون حمایت ازخانواده 
مصوب سال 1۳91متهم موصوف را به یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید رای 
صادره غیابی وظرف20روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین مرجع وظرف20روزقابل 

تجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظراستان تهران می باشد.م.الف:189۵0
 دادرس شعبه105دادگاه کیفری2شهریار-امین نیکومنظری

دادنامه

9۵0۳47
دوشهرستان  کیفری  کالسه940998264۵101060شعبه10۵دادگاه  پرونده 

شهریار)10۵جزایی سابق(تصمیم نهایی شماره
شاکی:آقای علی بیات فرزند اصغربه نشانی شهرستان شهریاراندیشه فاز۵خ همت خ نور 

بن بست صادپ4
مشاعیا  همت  فاز۵خ  اندیشه  نشانی  به  حبیب  فرزند  خداداد  علی  متهم:آقای 

پالک80ط2منزل پدری
اتهام ها:1-تهدید2-توهین به اشخاص عادی۳-فحاشی

رای دادگاه
درخصوص اتهام علی خداداد فرزند حبیب فاقد مشخصات دیگر به لحاظ متواری بودن 
دائربرتهدید موضوع کیفرخواست اصداری دادسرای عمومی وانقالب شهریارباعنایت به 
این که حسب اظهارات شاکی پرونده متهم وی را تهدید به مرگ نموده است وتوجها 
به دالیل ومستندات موجود درپرونده ازجمله شکایت شاکی پرونده اظهارات شهود 
تعرفه شده به شرح مضبوط درپرونده وتحقیقات صورت گرفته وعدم تدارک دفاع 
مناسب ازناحیه متهم موصوف بزهکاری متهم موصوف را محرزومسلم بوده ومستندا 
به مواد669قانون تعزیرات مصوب سال1۳7۵)کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی(متهم 
موصوف را به74ضربه شالق محکوم می نماید رای صادره غیابی وظرف20روزپس 
تجدیدنظردرمحاکم  20روزقابل  ظرف  وسپس  مرجع  دراین  واخواهی  قابل  ازابالغ 

تجدیدنظراستان تهران می باشد.م.الف:18949
احضاریه متهم مجهول المکان دادرس شعبه105دادگاه کیفری2شهریار-امین نیکومنظری

9409۳9
شاکی شرکت ایران پژوهش با مدیریت آرمناک سیمون پور احمد آبادی شکوائیه ای 
علیه متهم نادرپیلتن دایربرتخریب تقدیم دادگاههای کیفری دو شهرستان شهریارنموده 
که جهت رسیدگی به شعبه10۳دادگاه کیفری دو شهرستان شهریارواقع دردادگستری 
شهرستان شهریارارجاع وبه کالسه9409۳9ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن بتاریخ 
1۳9۵/9/۳وساعت12تعیین شده است بعلت مجهول المکان بودن متهم ودرخواست 
وانقالب  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  تجویزمواد۳44و174قانون  وبه  شاکی 
درامورکیفری ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود 
تا متهم پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل 
خود تصویری ازکیفرخواست وادله شاکی را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضرگردد بدیهی است عدم حضورمتهم مانع رسیدگی نمی باشد.م.الف:1894۵
   متصدی اموردفتری شعبه103دادگاه کیفری دو شهریار-مریم قاسمی

آگهی احضارمتهم 

)مربوط به دادسرا ونیزدادگاه درفرض عدم وجود کیفرخواست(  9۵0۵01
تهدید  اتهام  به  کیانی  میثم  پرونده کالسه9۵0998264۵000489این شعبه  در   
وتوهین به اشخاص عادی تحت تعقیب قرارگرفته است با عنایت به مجهول المکان 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب  متهم ودراجرای مقررات ماده174قانون 
درامور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت ۳0روزازانتشاراین آگهی جهت 
دفاع ازاتهام انتسابی دراین شعبه حاضرگردد بدیهی است درصورت عدم حضورمطابق 

مقررات  رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد. م.الف:18940
 دادیار شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی وانقالب شهرستان شهریار-امیرمهدوی نیا

آگهی احضارمتهم 
مجهول المکان باقرملکی    9۵0706

نظرباینکه در پرونده کالسه9۵0706شعبه هشتم دادیاری دادسرای عمومی وانقالب 
شهریارموضوع شکایت حسن کمالی ونازی کاکری برعلیه شما دائربرضرب وجرح عمدی 
توهین تهدید هتک هرمت ورود به عنف می باشد با توجه به محتویات پرونده واظهارات 
شاکی بعلت مجهول المکان بودن دسترسی به شما مقدورنبوده فلذا بدینوسیله به شما 
ابالغ می شود درراستای ماده11۵قانون آئین دادرسی کیفری خود درشعبه هشتم 
دادیاری دادسرای شهریارحاضرشوید درغیراینصورت اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد 
ظرف یکماه ازتاریخ نشرآگهی جهت رسیدگی به پرونده ودفاع ازاتهام خود دراین شعبه 

حاضرشوید.م.الف:189۳8
  دادیار شعبه هشتم دادسرای شهریار-محمود رمضانی
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دادنامه 

شهرستان  دو  کیفری  دادگاه  شعبه 10۳  کالسه 940998288220020۳  پرونده 
اسالمشهر )10۳جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9409972886۳012۵۳ 

شاکی: آقای فواد فضلی فرزند علی اله به نشانی شهرستان اسالمشهر زرافشان خ 
شیرودی البرز 42پ20ط۳ 

متهم: آقای بهزاد بنی عامریان  مجهول المکان 
اتهام: ضرب و جرح عمدی 

رای دادگاه
درخصوص اتهام آقای بهزاد بنی عامریان آزاد به علت عدم دسترسی به او دایر بر ایراد 
ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت آقای فواد فضلی و کیفرخواست صادره ازدادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر ازتوجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده شرح 
شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی نتیجه حاصل ازتحقیقات محلی و دادسرای 
عمومی و انقالب گواهی پزشکی قانونی مبنی بر ایراد صدمه با جسم سخت نسبت به 
شاکی عدم حضور متشکی عنه درتحقیقات مقدماتی درجلسه دادرسی علیرغم احضار 
و ابالغ وقت رسیدگی ازطریق جراید کثیراالنتشار و نتیجا عدم دفاع موثر ازبزه انتسابی 
بزهکاری او را محرز دانسته وبا انطباق عمل ارتکابی با مواد 449-۵۵8-448-291-
۵۵9-709-714-71۵ وبند الف ماده 488 ازقانون مجازات اسالمی ازبابت کبودی چپ 
خلف تنه و ران راست و آرنج راست جمعا به چهارونیم هزارم دیه کامل ازحیث تورم 
متوسط آرنج راست به سه دهم درصد دیه کامل به عنوان ارش درحق فواد فضلی 
درظرف مهلت یک سال محکوم می نماید رای صادره غیابی بوده ودر ظرف مهلت 

بیست روز قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدید نظر استان تهران است . م/الف1۳29 
 فیض اله عظیمی – رئیس شعبه 103دادگاه کیفری 2اسالمشهر

دادنامه

شهرستان  دو  کیفری  دادگاه  شعبه 101  کالسه 9409982882200266  پرونده 
اسالمشهر )101جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 

شکات: 
1. نازنین جفائیه فرزند داود به نشانی شهرستان اسالمشهر

2. محمدعلی سجودی بجند فرزند نصرت به نشانی شهرستان اسالمشهر میان آباد خ 
امیراکرم شمشاد پ21 

۳.مریم جفائیه فرزند داود به نشانی شهرستان اسالمشهر- میان آباد خ امیراکرم شمشاد 
۳2پ۳1 

4.معصومه سجودی فرزند نصرت به نشانی شهرستان اسالمشهر- میان آباد خ امیراکرم 
ک  شمشاد۳2 پ21 

متهم: آقای مهدی گوهری فرزند ذکرعلی به نشانی شهرستان اسالمشهر جاده ساوه سه 
راه آدران شهرک  قلعه  میر خ شهید رجایی بین گلهای 12و1۳ پ 89 

اتهام ها: 
1.تهدید  2. توهین به اشخاص عادی ۳. ضرب و جرح عمدی  

رای دادگاه 
درخصوص اتهام آقای مهدی گوهری فرزند ذکرعلی مبنی برایراد ضرب و جرح عمدی 
، توهین وتهدید، دادگاه ازتوجه به کیفرخواست صادره ازدادسرای عمومی و انقالب 
اظهارات   قانونی  انتظامی گواهی پزشکی  اسالمشهر شکایت شکات گزارش مرجع 
مطلعین عدم دسترسی به متهم علی رغم نشرآگهی ورعایت انتظارکافی وسایر قرائن 
موجود درپرونده بزه ها ی انتسابی به متهم را محرز دانسته ومستندا به مواد 449-448-
4۵0-462-488-709-714 قانون مجازات اسالمی ورعایت ماده 1۳4 قانون مرقوم 
ومواد 608-617 قانون تعزیرات رای بر محکومیت متهم به پرداخت دیات وارش های 
ذیل به میزان شش هزارم بابت کبودی منقوط پراکنده اطراف چشم راست و چشم چپ، 
یک ونیم هزارم بابت کبودی مختصر درسمت چپ گردن درحق شاکی محمد طاها 
گوهری ، یک صدم بابت خراشیدگی حارصه درسمت چپ بینی، سه هزارم بابت کبودی 
پلک فوقانی چشم چپ ، درحق شاکی محمد علی سجودی ، سه هزارم بابت کبودی 
باسن چپ وسرشانه ، سه هزارم بابت سیاه شدگی قسمت خارجی ران راست ، چهارونیم 
هزارم بابت کبودی مچ دست راست و پل بینی درحق شاکی معصومه سجودی ظرف 
مدت یکسال اززمان وقوع جرم و تحمل دوسال حبس تعزیری بابت تهدید و هفتاد 
وچهارضربه شالق بابت توهین با احتساب ایام احتمالی بازداشت قبلی صادرواعالم می 
نماید رای صادره غیابی بوده ودرمدت بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی دراین 

محکمه خواهد بود . م/الف 1۳1۵ 
دادرس شعبه 101دادگاه کیفری دو اسالمشهر ، ) سید مجتبی کشفی( 

آگهی مزایده مرحله دوم 

در پرونده940016 اجرایی آقای مرتضی حیدر محکوم 
است به پرداخت مبلغ 181/۵67/۵42 تومان   در حق 
خانم زهرامحمدی و مبلغ پرداخت نشده  نیم عشر دولتی 
در حق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم له اموال 

به شرح زیر : 
است  عبارت  ارزیابی  مورد  ملک  ملک:  ثبتی  وضعیت 
آن  در  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
مترمربع  سیصدونودمترونودصدم  عرصه  مساحت  به 
مفروز  از61اصلی  پالک 114فرعی  قطعه 24تفکیکی 
ازپالک6فرعی ازاصلی مذکور واقع در نظام آباد بخش 
دوازده تهران دارای دو جلد سند مالکیت هرکدام سه 
دانگ ازششدانگ پالک مذکور بوده به شرح : ) - بشماره 
نرگس  خانم  صفحه 2۳8دفتر۳۳9بنام  ثبت 4221۵ 

حیدری 
2- شماره ثبت 4222۳صفحه 2۳۵ دفتر۳۳9 بنام آقای 
محمد حیدر مورخ 86/11/1 دفاتر امالک صادرگردیده 
درپرونده  مضبوط  ثبتی  استعالم  برابر  که   .) است 

دربازداشت اجرای ثبت می باشد 
وضعیت موجود: برابر مشاهدات دربازدید ، ملک مورد 

بنای مسکونی بوده که طبقه  ارزیابی دارای دو طبقه 
همکف بمساحت تقریبی 17۵مترمربع شامل دو واحد 
مسکونی مجزی به مساحتهای تقریبی 100و 7۵متر 
با سرویس بهداشتی و آشپزخانه و اطاق خواب  مربع 
و سالن پذیرائی می باشد. ضمنا درطبقه همکف بنای 
قدیمی ملک بوده که بازسازی شده است . طبقه باالی 
همکف نیز شامل یک طبقه مسکونی بمساحت تقریبی 
140مترمربع بصورت یک واحد مسکونی مستقل که بنا 
به اظهارمالک حدودشش سال قبل بر روی طبقه همکف 
احداث شده است می باشد. ضمنا هرسه واحد توسط 
راهرو ورودی مشترک دارای ورودی مستقل بوده اسکلت 
ملک نیمه فلزی ونمای سیمان معمولی است. ودارای یک 

کنتر آب ویک کنتر گاز ودو کنتر برق می باشد. 
همچنین قسمت شرقی ملک درهمکف شامل حیاط 
ملک به مساحت تقریبی 200متر مربع میباشد.ضمنا 
کل ملک بنا به اظهار خوانده دراختیار مالکین میباشد. 
توضیح اینکه  ملک فاقد پایانکار بوده ودرصورت اجرای 
ادامه بولوار درراستای امالک مجاورین جنوبی، قسمت 

حیاط ملک مشمول اصالحی خواهدشد.
نظریه کارشناسی هیئت :

باعنایت به مراتب فوق الذکر وبادرنظر گرفتن کلیه عوامل 

زیربنا-  میزان  موقعیت-  )مساحت-  درقضیه  موثر 
به  بدهی  نداشتن  درصورت  وغیره(  پایانکار-  نداشتن 
مراجع زیربط ارزش مزایده عرصه واعیان ملک مذکور 
دویست  معادل  مبلغ 2/700/000/000ریال  به  جمعا 

وهفتاد میلیون تومان تعیین واعالم نظر می گردد. 
1- توقیف و ارزیابی آن بوسیله کارشناس انجام گردیده 
که اموال مزبور بمنظور استیفای حق محکوم له از طریق 

مزایده ارزیابی شده شروع می گردد.
شعبه  مدنی  احکام  اجرای  اموال:  فروش  محل   -2

6حقوقی  
۳- هرکس می تواند ۵ روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا 
از اموال باز دید و در مزایده شرکت نماید. روز انجام مزایده 
دوشنبه 9۵/07/26 از ساعت 9 الی 10 صبح می باشد. 
برنده مزایده ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس 
بعنوان سپرده نقدا می بایست پرداخت نماید. مال متعلق 
به کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد کرده است 
و بقیه بها را در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد 
کرد پرداخت خواهد شد. ضمنا چنانچه روز مزایده به عللی 
مصادف با تعطیلی باشد فردای همانروز در همان مکان 

وهمان ساعت مزایده انجام خواهد شد.م/الف 1۳49 
دادورز شعبه 6حقوقی محاکم عمومی اسالمشهر 

احضار متهم

در پرونده کالسه 94099828824000۵۵ این شعبه مصطفی پور روحی فرزند حسن 
به اتهام فروش مال غیر تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن 
متهم و در اجرای مقررات ماده 11۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری به نامبرده ابالغ میگردد تا ظرف مهلت ۳0 روز از انتشار این آگهی جهت 
دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور ، 

مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد. م/الف 1۳1۳
بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر- غالمحسین عامری   

آگهی موضوع ماده 3 

قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1۳9۵60۳010۵9001416/1478 مورخ 1۳9۵/04/01 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمزه ساالروند  فرزند حاجیعلی به شماره شناسنامه 2۵7 صادره ازچهاردانگه  به شماره ملی 049۳004874 نسبت به شش 
دانگ اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 60/70 متر مربع پالک 6681 فرعی ۳6 اصلی مفروز و مجزی شده در قسمتی از پالک 177 فرعی از اصلی مذکور واقع در 
قریه چهاردانگه بخش 12 تهران خریداری از مالک رسمی عزیزاله صفر  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر 
تسلیم نموده و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،  دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند مالکیت اعیانی متقاضی صادر خواهد شد. م/الف 1210

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۵/06/16  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳9۵/06/۳1
کفیل ثبت اسناد وامالک اسالمشهر-مهدی شعبانی

از َدخل من تا َخرج تو فاصله بسیار است!

é مهناز همتی

از زمانی که وارد عرصه کار و فعالیت می شویم و 
به قول معروف مزه پول زیر زبانمان می نشیند، 
روز به روز فعالیت و تالشمان را بیشتر می کنیم 
تا بتوانیم مایحتاج و نیازهای زندگی خود را تامین 
کرده و زندگی راحت و بی دغدغه ای برای خود 

فراهم کنیم و در کنار آن اندک پس اندازی جمع کنیم و به تدریج مقدار 
آن را افزایش دهیم تا بتوانیم زمانی که دچار مشکل شدیم از آن کمک 
بگیریم، پولی که پاسخگوی نیازمان نیست و به ناچار  با درخواست کمک 
از این و آن در صدد رفع مشکل بر می آییم اما با نتیجه نگرفتن، در نهایت 
محتاج گرفتن وام می شویم، و این پول را برای هزینه درمانی صرف می 
کنیم که بدلیل غرق شدن در کار و روزمره گی فعالیت به سراغمان آمده 
است، سالمتی که از یاد برده بودیم، سالمتی که بهای آن بیشتر از تمام 
داشته های ما است. در این میان که پس اندازتان جوابگوی هزینه درمانتان 
نیست و در کنار آن قسط وامی به اقساط دیگرتان اضافه شده است ، فکر و 
خیال های بسیاری به سرمان می آید و به ناچار خود را با دیگران مقایسه 
می کنیم، دیگرانی که پول موردنیاز تو به مثابه پول ُخرد آنان محسوب 
می شود، پولی که برای تو َکالن و برای آنان معنای ُخرد را می دهد و این 
می شود سرآغاز سرخوردگی و افسوس و غبطه خوردن به حال کسانی 
که مرفه تر هستند، البته اگر به دلیل کم کاری و نبود هدف در گذشته، 
نتوانستیم به نتیجه دلخواه برسیم این دیگر جای توجیح ندارد کما اینکه 
همین عدم تالش در زمان مناسب، سبب عقب ماندن و پیشرفت نکردن 
در زندگی می شود. البته از این قبیل افراد در جامعه کم نیست و همین 
امر به تدریج عامل تبعیض طبقاتی در جامعه شده آن چنان که وضوح این 
معضل به مرور زمان پررنگ تر نیز شده است. گاهی خانواده ای با داشتن 
چند فرزند درآمدشان را به سختی از ماشین و مسافرکشی در می آورد یا 
کارگری که از صبح تا شب در گرمای تابستان یا سوز زمستان آجر جابجا 
می کند و در آخر به نان شب محتاج است، دیدن این صحنه ها، قلبمان 
را به درد می آورد. شاید اگر در زمان مناسب با هدف و برنامه ریزی کار 
و تحصیل خود را ادامه داده بودند شاهد صحنه های کمتری از این قبیل 
در جامعه بودیم. بنابراین برای دست یابی به زندگی مورد عالقه خود باید 
در زمان مناسب از هیچ تالشی دریغ نکنیم تا هیچگاه حسرت روزهای 

گذشته را نخوریم.

پلیس حرفه ای با رویکرد علمی اولویت نیروی انتظامی

فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد: باید دانش محوری و حرفه ای محوری، 
مبنای کار ناجا قرار گیرد؛ اولویت ما پلیس حرفه ای است که این باید یک 

ریشه علمی داشته باشد.
سردار حسین اشتری در مراسم تقدیر از برترین های یازدهمین جشنواره 
علمی نظم و امنیت، اظهارداشت: برگزاری این جشنواره حرکت خوبی بود 
و نشانگر تعامل و همکاری محققان و پژوهشگران علمی درون سازمانی با 

دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی است.
وی از نیروی انتظامی به عنوان یک مجموعه دانش بنیان نام برد و تصریح 
کرد: باید دانش محوری و حرفه ای محوری، مبنای کار ناجا قرار گیرد؛ 
اولویت ما پلیس حرفه ای است که این باید یک ریشه علمی داشته باشد.

فرمانده ناجا، مقاالت و موضوعات انتخاب شده برای برترین های یازدهمین 
جشنواره تحقیقات غیرصنعتی نظم و امنیت را مطلوب دانست و ادامه داد: 
موضوعات تحقیقات عالوه بر بروز بودن بایستی از اثربخشی و گشایش 

برخوردار باشد تا تاثیر مثبت آن را در حوزه مربوطه شاهد باشیم.
علمی،  تحقیقات  در  انتظامی  نیروی  کرد:  خاطرنشان  اشتری  سردار 
پیشرفت های خوبی داشته به گونه ای که توانسته ایم رتبه های خوبی را 
در نیروهای مسلح کسب کنیم. این مقام عالی انتظامی کشور از بکارگیری 
طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های اثربخش در ماموریت های ناجا خبر 
داد و افزود: امروز ناجا به تحقیقاتی نیاز دارد که در کارها اثربخش باشد 

البته بخشی از تحقیقات نیز چنین بوده است.

ابتالی ساالنه ۱۰ هزار نفر به سرطان سینه

متخصص بیماری های داخلی و غدد با اشاره به اینکه ساالنه حدود 10 هزار 
مورد جدید سرطان سینه در کشور شناسایی می شود، گفت: بلوغ زودرس، 
نازایی، سابقه فامیلی و استفاده بی رویه از چربی حیوانی از عوامل خطر در 

این بیماری به شمار می رود.
مهران زمان زاده ، در ارتباط با اینکه سرطان سینه چگونه در افراد آغاز 
می شود، گفت: سرطان سینه رشد بدخیم سلول های سرطانی در بافت 
پستان است که در بیماری سرطان سلول ها به صورت کنترل نشده ای 

رشد می کنند.
وی با اشاره به اینکه سرطان سینه یکی از سرطان های شایع در بین زنان 
محسوب می شود، گفت: اما با این وجود سرطان سینه در میان مردان نیز 
دیده می شود. همچنین این سرطان از شایع ترین سرطان های زنان در 
ایران به شمار می رود. به طوری که طبق مطالعات انجام گرفته ساالنه 

حدود 10 هزار مورد جدید سرطان سینه در کشور شناسایی می شود.

اجرای طرح »خرید خدمات 
آموزشی« در سال تحصیلی جدید

دستورالعمل »خرید خدمات  آموزشی« با امضای 
وزیر آموزش و پرورش به استان های سراسر کشور 

ابالغ شد.
با امضای علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، 
دستورالعمل »خرید خدمات  آموزشی« به استان 

های سراسر کشور ابالغ شد.
در مقدمه این دستورالعمل آمده است: به استناد 
ماده41 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم 
منظور  به  و   )2( دولت  مالی  مقررات  از  بخشی 
پوشش کامل الزم التعلیمان، به آن اداره کل اجازه 
داده می شود برای سال تحصیلی 96-9۵، با رعایت 
قوانین و مقررات مربوط نسبت به خرید خدمات 

آموزشی از مؤسسان مدارس غیردولتی اقدام کند.
بر این اساس اعتبار الزم برای اجرای طرح، حداکثر 
به میزان اعتبار منظورشده در سال تحصیلی 9۵-

94، قابل تأمین خواهد بود و مقتضی است تعداد 
کالس های مشمول این مجوز، متناسب با اعتبار 

قابل تأمین سازمان دهی شود.
اجرای  است:  آمده  دستورالعمل  این   )2( بند  در 
یابد  می  موضوعیت  مناطقی  در  صرفا  طرح  این 
که با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند و تأمین 

کمبودها، به روش های متعارف میسر نیست.
بر این اساس مقتضی است پس از در نظرگرفتن 
همه فعل و انفعاالت کّمی نیروی  انسانی مناطق 
تابع، در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، با تأیید 
استان، فهرست  برنامه ریزی  کمیته هماهنگی و 
مدارس مشمول طرح، متضمن تعداد کالس های 
برای  کالس  هر  آموز  دانش  تعداد  و  مدرسه  هر 
دریافت مجوز از مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و 
فناوری اطالعات ارسال شود تا پس از صدور مجوز، 
امکان عقد تفاهم نامه با سازمان مدارس غیردولتی ، 

مشارکت های مردمی و خانواده فراهم شود.
براساس این دستورالعمل، خرید خدمات آموزشی، 
صرفا شامل آموزش و پرورش رسمی دانش آموزان 
ابتدایی یا متوسطه خواهد بود که برابر برنامه درسی 
پایه مربوط اجرا می شود و در صورتی که اجرای این 
طرح، مستلزم اجاره فضای مورد نیاز باشد، رعایت 

دقیق قوانین و مقررات مربوط الزامی است.

جشن شکوفه ها و غنچه ها امروز 
برگزارمی شود

جشن شکوفه ها برای دانش آموزان کالس اول ابتدایی 
و جشن غنچه ها برای نوآموزان دوره پیش دبستانی 
از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه به طور همزمان در 

مدارس و مراکز پیش دبستانی برگزار می شود.
با  پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون  دیمه ور  محمد 
اعالم این خبر ، افزود: بر اساس آخرین آمار ثبت 
شده در سامانه ثبت نام دانش آموزان   700 هزار 
نوآموز در دوره پیش دبستانی و هفت میلیون و 
600 هزار دانش آموز در دوره ابتدایی مشغول به 
تحصیل خواهند شد و پیش بینی می شود شمار 
دانش آموزان کالس اولی به یک میلیون و 400 

هزار نفر برسد.
نوآموز دوره پیش  از حدود 700 هزار  افزود:  وی 
دبستانی حدود  200 هزار نفر از آنها در مناطق 
محروم و دوزبانه هستند و آموزش و پرورش این 
دوره را به صورت رایگان برای آنها برگزار می کند. 
امسال برای نخستین بار ردیف اعتباری ویژه دوره 
پیش دبستانی در بودجه دیده شد و ۵0  میلیارد 
ارتقای پیش دبستانی در مناطق دو  برای  تومان 
زبانه و محروم پیش بینی شد و امیدواریم بتوانیم 
بتدریج این اقدامات را توسعه و پیش دبستانی را 

تقویت کنیم.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با 
بیان اینکه امسال شاهد ورود 1۳  هزار معلم به 
دوره ابتدایی خواهیم بود، اظهار کرد: معلمان جدید، 
فارغ التحصیالن دانشگاه فرهنگیان هستند. هرچند 
با ورود نیروهای جدید به این مقطع روبرو هستیم و 
بخشی از کمبود نیروی ما جبران می شود، اما از آنجا 
که هر ساله عالوه بر رشد جمعیت دانش آموزان، 
شاهد بازنشسته شدن و خروج تعدادی از نیروها 

هستیم، نیاز به تزریق معلم داریم.

یادداشتخبر

وزیر کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حضور دو 
میلیون نیروی کار خارجی در ایران، از پوشش 
بیمه ای 1۵ هزار نفر از اتباع خارجی در کشور 

خبر داد.
علی ربیعی در مراسم رونمایی از سامانه های اداره 
کل اتباع سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: هر 
و  ایرانی  یک شهروند  دنیا،  هرکجای  در  ایرانی 
صاحب حق است و باید از حقوق او حمایت کنیم.

وی افزود: امروز ۳00 میلیون نیروی کار مهاجر 
در دنیا داریم و این تعداد می تواند معرف پنجمین 
کشور پرجمعیت مجازی در دنیا محسوب شوند و 
جابجایی پولی این نیروها 600 میلیارد دالر است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یکی 
از اقدامات برای برگشت سرمایه به کشور، بیمه 
است گفت: باید به سمت باالبردن سهم خود از 

این گردش مالی 600 میلیارد دالری برویم.
با اشاره به سنت مهاجرت در دنیا گفت:  وی 
کشورهای  از  مهاجرت  جریان  گذشته  در 
پدیده  با  امروز  و  بود  به سمت شمال  جنوب 
مهاجرت از جنوب به جنوب روبرو هستیم. به 
ژاپن،  کره،  به  ایران  از  مهاجرت  مثال  عنوان 
صورت  و...  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای 
می گیرد. حتی دنیا در حال تجربه مهاجرت از 
شمال به جنوب است و عاملی شده تا نیروهای 

مهاجر در کشورها شکل بگیرند.
تحصیل  جمعیت  نسبت  اینکه  بیان  با  ربیعی 
کرده و زمینه های شغلی در هرکشور از عوامل 
مهاجرت است اظهار کرد: در وزارت رفاه مسئله 
مهاجرت را به دقت بررسی می کنیم. دیدگاههای 
اولیه نادرستی که به فرار مغزها تعبیر می شد 
وجود داشت. رویکرد ما در مهاجرت نیروی کار 
و حتی صادرات نیروی انسانی و اتصال اینها به 
سرزمین مادری شان است. مهمترین استراتژی 

این است که برای افرادی که به خارج می روند 
ایمن سازی زندگی  تسهیل در تردد سرمایه و 

آینده درسرزمین مادری را رقم بزنیم.
وی به دوعامل اصلی قیمت نیروی کار و دانش و 
مهارت نیروی متخصص اشاره کرد و گفت: تفاوت 
کشورها سبب می شود برخی تمایل به پذیرش و 
برخی تمایل به اعزام نیروی کار داشته باشند، اما 
ایران هم پذیرنده نیروی کار و هم اعزام کننده 
است و اگر نیروی غیررسمی را در نظر بگیریم، 

می توانیم بگوییم نزدیک به 2 میلیون شغل ایرانی 
توسط خارجی ها اداره می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تاکید بر 
ضرورت ثبات نیروی کار و امنیت شغلی شاغالن 
ایجاد  تامین اجتماعی هم  خارجی عنوان کرد: 
زمینه روانی و امنیت برای ایرانیان و هم ثبات 

شغلی خارجیان در ایران را دنبال می کند.
از نیروی کار و پوشش  با ثبات  ربیعی حمایت 
بیمه ای و صدور شناسنامه کار و معافیت گمرکی 
از  را  شغلی  گواهی  های  کارت  دارندگان  برای 
اقداماتی که در وزارت کار دنبال می شود، دانست 
ایجاد دفاتر کاریابی در کشورهایی که  و گفت: 
باالی 1۵00 نیروی کار ایرانی دارند را در دستور 
یارانه  حذف  از  خودداری  همچنین  داریم.  کار 
دنبال  را  فارس  خلیج  حاشیه  ایرانی  کارگران 

می کنیم.
وی از پوشش بیمه ای 1۵ هزار نیروی کار خارجی 
خبر داد و گفت: بیش از ۳00 هزار نیروی کار 
ایرانی در حاشیه خلیج فارس، 200 هزار نفر در 
امارات، ۵000 نیروی کار در عمان داریم و  روبه 
رشد است و پیش بینی می کنیم ۳0 هزار نیروی 
کار ایرانی در عراق بویژه کردستان و بیش از ۵00 
آسیا  و شرق  کانادا  اروپا،  در  ایرانی شاغل  هزار 

داشته باشیم.

رئیلس انجملن آترواسلکلروز با اشلاره بله اینکه 
سلاالنه 8۳ هلزار ملرگ و میلر بله عللت فشلار 
گفلت:  می افتلد،  اتفلاق  ایلران  در  بلاال  خلون 
تهرانی ها بیشلتر از مردم سلایر شهرها کلسترول 

دارند. بلاال 
مسعود قاسلمی، با اشلاره به موضوع بیماری های 
غیرواگیلر اظهلار داشلت: تنگلی علروق قللب یا 
بیماری ایسلکمیک قلب، سکته مغزی، افسردگی 
دیلداری،  رانندگلی، مشلکالت  شلدید، سلوانح 
شلنوایی، بیماری هلای قللب و علروق و بیملاری 
مزملن ریله از جملله بیماری های غیرواگیلر بوده 
کله سلبب بلروز مشلکالت بلرای افلراد جامعله 
می شلود. البته بخش زیلادی از این مسلائل قابل 
پیشلگیری اسلت و می تلوان آنهلا را کاهلش داد.

وی افلزود: بیماری هلای غیرواگیلر عامل بیش از 
۵0 درصلد ملرگ و میلر در جهلان اسلت که تا 
سلال 2020 حلدود 60 درصلد ملرگ و میلر در 
جهلان را در برمی گیلرد همچنیلن 20 درصد از 
این عامل سلهم کشلورهای توسلعه یافتله و 80 
درصد سلهم کشلورهای در حال توسلعه اسلت. 
در ایلران نیز بیماری های غیرواگیلر 7۵ درصد از 
بیماری هلا را در برگرفتله کله البته بلا آمار مرگ 

و میر متفاوت اسلت.
کلرد:  اضافله  آترواسلکلروز  انجملن  رئیلس 
جنسلیت، عواملل روانلی و اجتماعلی، تغذیله، 
چاقی، فشلار خلون، چربلی خلون، بیماری های 
وراثتلی و علدم آگاهی اجتماعلی از بیماری های 
قللب و علروق از عوامللی اسلت کله در رشلد 

اسلت. تأثیرگلذار  غیرواگیلر  بیماری هلای 
رئیلس هجدهلم کنگلره بین الملللی تازه هلای 
قلب و علروق ادامه داد: بیماری های ایسلکمیک 

قللب یلا تنگی علروق قلبلی، کملردرد، سلوانح 
مغلزی  سلکته  و  شلدید  افسلردگی  جلاده ای، 
بیشلترین آمار ملرگ و میر را تا سلال 2010 به 

خلود اختصلاص داده اند.
قاسلمی گفلت: انفاکتلوس حاد قلبی، رماتیسلم 
قلبلی، نارسلایی قللب، بیماری هلای ملادرزادی 
قللب از جملله بیماری هلای قلبلی عروقلی در 
ایران به شلمار رفته که بخشلی از آن در کشلور 

قابل پیشلگیری اسلت.
وی بلا بیلان اینکله بیلش از 17 میلیلون نفر هر 
سلاله در جهلان بله دلیلل بیماری هلای قلبلی 
عروقلی فلوت می کننلد، گفلت: ایلن آملار ۳0 
درصلد از کل ملرگ و میرهای جهلان را به خود 
اختصلاص می دهلد. همچنیلن در ایلن آملار 8 
میلیلون فلوت به دلیلل انفاکتوس حلاد قلبی به 

وقلوع می پیونلدد.
رئیلس انجملن اترواسلکلروز اضافه کرد: شلیوع 

دیابت در سلال 2014 حلدود 10 درصد گزارش 
تلا سلال 20۳0  و پیش بینلی می شلود  شلده 
دیابلت دلیلل هفتم مرگ و میر در جهان باشلد.
رئیلس هجدهلم کنگلره بین الملللی تازه هلای 
نفلر  قللب و علروق گفت:بلر روی 1۳۵ هلزار 
نفلر  هلزار   4۵ و  بلاال  کلسلترول  بله  مبتلال 
تری گلیسلریدباال مطالعات علملی صورت گرفته 
کله میلزان شلیوع کلسلترول بلاال در ایلران 41 
درصلد و تری گلیسلرید بلاال 46 درصلد گزارش 

شلده اسلت.
وی گفت:  در ایران زنان میزان کلسلترول باالتر و 
ملردان تری گلسلرید باالتر دارند و براسلاس یک 
مطالعه صلورت گرفته بر روی پایتخت نشلین ها 
مشلخص شلده که تهرانی ها متوسلط کلسترول 
آنهلا 210 میلی گلرم بلر دسلیبل گزارش شلده 
اسلت کله زندگلی ماشلینی و علدم تحلرک از 

جملله دالیلل آن به شلمار می رود.

ربیعی مطرح کرد:

اداره 2 میلیون شغل ایرانی توسط خارجی ها

کلسرتول خون پایتخت نشینان باالتر از سایر مردم

رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا 
و دارو با برشمردن آسیب های موجود ناشی 
آرایشی،  فراورده های  از  استفاده  افراط در  از 
این  مصرف  به  نسبت  خواست  خانم ها  از 

محصوالت احتیاط کنند.
دکتر مصطفی اسماعیلی اظهار کرد: درست 
است که ما به عنوان نهاد حاکمیتی بر تولید 
بهداشتی  و  آرایشی  های  فراورده  واردات  و 
نظارت داریم، اما باید اذعان کنیم که برخی ها 

در آرایش صورت خود افراط می کنند.
وی با بیان اینکه  استفاده از رژ لب افزایش 

یافته است، ادامه داد: واقعیت این است که 
این فراورده آرایشی مواد مضر زیادی همچون  
فلزات سمی سنگین سرب، کادمیوم، جیوه 
و آنتیموان در خود دارد. وقتی رژ لب برای 
می ماند،  باقی  لب  روی  طوالنی  ساعت های 
ممکن است به طور ناخواسته و در اثر خوردن 
یا آشامیدن مواد غذایی، بلعیده شود که نتیجه 

آن تماس بدن با مواد سمی است.
بنابر اعالم روابط عمومی سازمان غذا و دارو، 
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه قوانین مربوط 
از  معینی  مجاز  حد  آرایشی،  محصوالت  به 
غلظت فلزات سمی را به عنوان ناخالصی در 
نداده است. همواره  ارائه  آرایشی  محصوالت 
توجه بر این است که میزان سرب بیشتر از 
10ppm نباشد؛ مصرف کادمیوم  هم به هر 

مقداری در مواد آرایشی ممنوع شده  است.
استفاده  همچنین  کرد:  تاکید  اسماعیلی 
بیش از حد این مواد می توانند موجب انواع 
سرطان ها در اثر تجمع زیاد این فلزات در بدن 
شود. همچنین سرب می تواند از طریق مادر و 
از راه جفت وارد بدن جنین شود و اثراتی مانند 

مرگ جنین و زایمان نارس را به همراه آورد.

سرانجام پس از کش وقوس ها و تغییرات فراوان 
اجرای طرح LEZ نهایی شد و اگر تا ساعات 
پیش نیاید،  آن  اجرای  در  مشکلی  باقی مانده 
LEZ برای تهرانی ها از اول مهرماه اجرا خواهد 
شد، طرحی که همچنان اجرایش برای برخی 
پلیس  رییس  که  دارد  ابهاماتی  شهروندان  از 
راهنمایی و رانندگی ناجا به آن پاسخ داده است.

سردارتقی مهری، درباره اجرای طرح LEZ در 
پایتخت اظهارکرد:  خوشبختانه زیرساخت ها و 
شرایط اجرای این طرح برای پلیس ایجاد شده 
و از هر زمانی که تصمیم به اجرای آن گرفته شود 
آن را اجرایی خواهیم کرد. در مرحله نخست این 
طرح خودروهای فاقد معاینه فنی اجازه ورود به 
محدوده طرح زوج و فرد را نخواهند داشت و در 
صورت ورود توسط دوربین های کنترل محدوده 

زوج و فرد جریمه خواهند شد.
مهری درباره اینکه گفته می شود با اجرای طرح 
برداشته خواهد شد،  LEZ، طرح زوج و فرد 
گفت: چنین اتفاقی نخواهد افتاد و طرح ترافیک 
و طرح زوج و فرد همچنان اجرا خواهد شد، اما با 
اجرای LEZ دیگر خودروهای فاقد معاینه فنی 
یا خودروهای دارای برگه معاینه فنی نامعتبر 

نمی توانند وارد محدوده زوج و فرد شوند.
رییس پلیس راهور ناجا خاطرنشان کرد: به عنوان 
مثال اگر خودرویی دارای پالک زوج باشد و در 
روز زوج بخواهد وارد محدوده زوج یا فرد شود 
در صورتی که فاقد برگه معاینه فنی باشد، اجازه 
ورود به این محدوده را نخواهد داشت و در صورت 
ورود جریمه خواهد شد. البته اگر خودرویی هم 
دارای برگه معاینه فنی معتبر باشد اما رقم سمت 
راست پالکش با روز مورد نظر تطبیق نداشته 
باشد همچنان اجازه ورود به محدوده زوج و فرد 

را در روز مذکور نخواهد داشت.

مصرف زیاد لوازم آرایشی و خطر ابتال سرطان با اجرای LEZ طرح زوج و فرد لغو می شود؟
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آگهی
آگهی تحدید حدود اختصاصی به شماره 114/06/4960 مورخ 1۳9۵/06/28ثبت 
اسناد و امالک شهرستان دلفان پیرو آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و آرای هیات حل اختالف قانون مذکورمستقردر اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد دلفان به استناد مادتیین 21و14 قانون اینکه 
موعد تحدید حدود قسمتی از پالک های 1۵۵ اصلی واقع در بخش 12 استان لرستان 

شهرستان نورآباد دلفان به شرح ذیل اعالم میدارد:
شماره  دادنامه  برابر  راد  همتی  همت  مرحوم  الفوت  حین  1-ورثه 
9۳0997607220700081 مورخ 9۳/0۳/10 شعبه هفتم حقوقی نورآباد عبارتند 
عبارتند  ذکور  فرزندان  و  مهتاب4-معصومه  فرشته2-فاطمه۳-  اناث1-  فرزندان  از 
از:1- محمد علی2- مهدی شهرتین همتی راد و خانم نوردوستی نورعلی متقاضی 
ثبت ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 169/7۵ متر مربع هر کدام از ورثه به نسبت 
فرزندان اناث به میزان یک هشتم از ششدانگ و فرزندان ذکور به نسبت یک چهارم از 

ششدانگ مورد تقاضا تحت پالک 49۵۳ فرعی از 1۵۵ اصلی 
2-آقای امید علی برجی حسن گاویار فرزند نورمراد نسبت به ششدانگ یکباب عمارت 

به مساحت 2۵0/41 متر مربع تحت پالک 62۳4 فرعی از 1۵۵ اصلی
۳-آقای عزیز علی چراغی چشمه کبود فرزند درویش نسبت به ششدانگ یکباب عمارت 
به مساحت 1۳0/۵0 متر مربع تحت پالک 68۵0 فرعی از 1۵۵ اصلی واقع در نورآباد 

دم آویزه بخش 12
4-آقای اسد فالحتی کن کبود فرزند نصیر نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به 
مساحت 1۳1/40 متر مربع تحت پالک 687۵ فرعی از 1۵۵ اصلی واقع در نورآباد 

دم آویزه بخش 12
۵-آقای صید کرم عزیزیان فتح آبادی فرزند محمد کرم نسبت به ششدانگ یکباب 
عمارت به مساحت 249/8۵ متر مربع تحت پالک 6880 فرعی از 1۵۵ اصلی واقع در 

نورآباد دم آویزه بخش 12
6-آقای کرم رضائیان فرزند ابراهیم نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب عمارت 
به مساحت 16۳/24 متر مربع تحت پالک 6894 فرعی از 1۵۵ اصلی واقع در نورآباد 

دم آویزه بخش 12
7-آقای امیر خان رضائیان ترک امیری فرزند ابراهیم نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 16۳/24 متر مربع تحت پالک 6894 فرعی از 

1۵۵ اصلی واقع در نورآباد دم آویزه بخش 12
8-آقای مهدی سیاهپوش فرزند مراد نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
عمارت به مساحت 110/22 متر مربع تحت پالک 6899 فرعی از 1۵۵ اصلی واقع در 

نورآباد دم آویزه بخش 12
9-آقای هادی سیاهپوش فرزند مراد نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
عمارت به مساحت 110/22 متر مربع تحت پالک 6899 فرعی از 1۵۵ اصلی واقع 

در نورآباد دم آویزه بخش 12
10-آقای جعفر علی جعفری فرزند امید علی نسبت به ششدانگ یکباب دکان به 
مساحت 28/۵4 متر مربع تحت پالک 6911 فرعی از 1۵۵ اصلی واقع در نورآباد دم 

آویزه بخش 12
در  دلفان  نورآباد  شهرستان  لرستان  استان   12 بخش  آویزه  دم  نورآباد  در  واقع 
مورخ1۳9۵/07/24 راس ساعت 8 الی 12 ظهر در محل وقوع ملک مورد تحدید 

عملیات تحدید حدود انجام  میپذیرد.
لذا بدینوسیله به صاحبان امالک و مستغالت مجاور امالک پالک های فوق در محل 
مورد تحدیدی ابالغ میگردد در وقت مقرر در محل حاظر تا اگر کسی حقی دارد رعایت 
شود در غیر اینصورت با حدود احضار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد هر گاه 
کسی حقی دارد میتواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدودبه مدت یک ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت نورآباد دلفان تسلیم نماید واال حق اعتراض از وی ساقط 

خواهد شد. تاریخ انتشار 1۳9۵/06/۳1
   امیر حسین خلیلی-  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

دادنامه 

پرونده کالسه 9۵09986694700081 شعبه ۳۳خانواده یک شورای حل اختالف 
شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره – خواهان : آقای هادی کرگی با وکالت خانم 
پروین حیدری فرزند ماشااله به نشانی خرم آباد خ امام چهارراه بانک طبقه دوم صندوق 
قائم و آقای سیروی رحمانی فرزند علیمردان به نشانی خرم آباد چهاراه بانک طبقه دوم 
صندوق قائم .خوانده : آقای غالم عباس خسروی مطلق فرزند احمد به نشانی لرستان 

خرم آباد – خ علوی –چابخانه امبیر کبیر – خواسته :مطالبه وجه چک 
رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست سیروس رحمانی و پروین حیدری و به وکالت 
از هادی کرگی فرزند حسین به طرفیت غالم عباس خسروی مطلق فرزند احمد به 
خواسته مطالبه مبلغ یازده میلیون و سیصد و هشتاد هزار تومان بابت دو فقره چک 
به شماره های 1-462۵7۳ عهده بانک صادرات به مبلغ ۳8/000/000 ریال 2-چک 
شماره 462۵72 عهده بانک صادرات به مبلغ 8۵/800/000 ریال به انضمام خسارات 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بابت ابتیاع مقادیری کاغذ به خوانده که وکالی خواهان 
مطابق دادخواست تقدیمی تقاضای محکومیت خوانده را داشته اند که خوانده علیرغم 
ابالغ نشر و اگهی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه ای نیز ارسال ننموده است 
فلذا در خصوص خواسته خواهان در رابطه با چک 462۵7۳ به مبلغ ۳8/000/000 
ریال با توجه به اینکه در گواهی عدم پرداخت دارنده شخصی غیر خواهان می باشد و 
به خواهان نیز انتقال نیافته است به دلیل ذینفع نبودن خواهان مستندا به بند 10 ماده 
84 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر ماده 89 همان قانون قرار رد دعوی خواهان را 
صادر و اعالم می نماید و در خصوص خواسته خواهان در خصوص چک 462۵72 به 
مبلغ 8۵/800/000 ریال با عنایت به وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت در ید 
خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد و خوانده نیز دلیلی بر برائت ذمه خویش 
ارائه ننموده دعوای خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۳12-۳11-۳10-
۳20 قانون تجارت و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره الحاقی آن و بند الف ماده 9 
قانون شورای حل اختالف مصوب 1۳94 و مواد 198 و ۵19 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 8۵/800/000 ریال به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت 1/۳47/000 ریال هزینه دادرسی و پرداخت ۵/148/000 ریال حق الوکاله 
وکیل از )باب قاعده تسبیب و الضرر (و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک 
)1۳94/10/20( لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی در 
حق خواهان را صادر و اعالم می نماید رای صادره در خصوص محکومیت خوانده غیابی 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین مرجع سپس ظرف 20 روز 

قابل اعتراض در محاکم عمومی )حقوقی( خرم آباد می باشد.
قاضی شعبه 33 شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – سعید ساکی. 

آگهی موضوع ماده 3 

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

قانون  موضوع  هیات  1۳9۵60۳24009002801مورخ9۵/4/19  بشماره  رای  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای رقیه رهبر فرزند رستم بشماره 
شناسنامه 699 صادره از لنجان به شماره ملی 1170748287 را درششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 120 متر مربع پالک 100 فرعی از 1991 اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک اصلی 1991واقع در بخش دو بوشهر خریداری از مالک رسمی عباس امیدوار 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی 
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی مذکور اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.24497۳
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/۵/16 تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۵/۵/۳1

م الف 12۳8                    
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر- سهراب خواجه

متن آگهی 

خواهان / شاکی وحید نعمتی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم بهرام سلیمانی و 
زهره سلیمانی به خواسته مطالبه وجه چک و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه 
عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده 
روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 9۵09986610100۳60 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1۳9۵/7/27 و ساعت 09:۳0 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد- سیاوش بیرانوند. 

احضاریه متهم مجهول المکان

940844
شاکی خانم کبری آراء شکوائیه ای علیه متهم سید حسین مرتضوی دایربرمشارکت 
دو  کیفری  دادگاههای  تقدیم  رسمی  سند  تنظیم  بدون  آپارتمان  فروش  درپیش 
شهرستان شهریارنموده که جهت رسیدگی به شعبه10۳دادگاه کیفری دو شهرستان 
شهریارواقع دردادگستری شهرستان شهریارارجاع وبه کالسه940844ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن بتاریخ 1۳9۵/9/2۳وساعت9/۳0تعیین شده است بعلت مجهول 
المکان بودن متهم ودرخواست شاکی وبه تجویزمواد۳44و174قانون آیین دادرسی 
دریکی  نوبت  یک  مراتب  ودستوردادگاه  درامورکیفری  وانقالب  عمومی  دادگاههای 
ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تا متهم پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه 
مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود تصویری ازکیفرخواست وادله شاکی را دریافت 
ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد بدیهی است عدم حضورمتهم مانع 

رسیدگی نمی باشد.م.الف:18946
   متصدی اموردفتری شعبه103دادگاه کیفری دو شهریار-مریم قاسمی

آگهی در خواست گواهی حصوراثت 

آقای محمد ابراهیم دلپاک فرزند ابوالقاسم به شرح در خواستی که به شماره 9۵/۳24/
ش2 این شورا ثبت گردیده در خواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
که خانم مهدی هاشم زاده فرزند اکبر به شماره شناسنامه 411صادره از بهشهر در تاریخ 
1۳9۵/4/۵ در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر فوت نموده وورثه / وراث حین 

الفوت وی عبارتند از / عبارتست از : 
1مهدی دلپاک ش.ش 11۵1 تاریخ تولد 1۳۵8 فرزند 
2فاطمه دلپاک ش.ش 1074 تاریخ تولد 1۳61 فرزند 
۳زینب دلپاک ش.ش 1۳14 تاریخ تولد 1۳62 فرزند 

 4ابولقاسم دلپاکش.ش 217004661۵تاریخ تولد 1۳68 فرزند 
۵ محمد ابراهیم دلپاک ش.ش 227 تاریخ تولد 1۳28 همسر 

والغیر ، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را یک نوبت آگهی 
می نماید تاهر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد 

شد . م الف: 9۵046۵            
 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان بهشهر 

آگهی احضار

متهم )مربوط به دادگاه با فرض عدم وجود کیفرخواست(
9۵0۳70

دادسرای عمومی وانقالب شهرستان شهریاربه موجب کیفرخواست شماره درپرونده 
کالسه9۵0998264۳400۳۳6برای رجبی وعوض محمدی واقبال رعیتی به اتهام ایراد 
صدمه بدنی غیرعمدی براثرحوادث کارتقاضای کیفرنموده که رسیدگی به موضوع به 
این شعبه ارجاع ووقت رسیدگی برای مورخه ساعت تعیین گردیده است   با عنایت به 
مجهول المکان بودن وعدم دسترسی به متهم ودراجرای مقررات مواد11۵و180قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامور کیفری مراتب یک نوبت منتشرتا متهم 
جهت دفاع ازاتهام انتسابی دروقت مقرردردادگاه حاضرگردد بدیهی است درصورت عدم 

حضورمطابق مقررات  رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد. م.الف:18942
  بازپرس شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب شهرستان شهریار-بهروزحسنوند

آگهی احضارمتهم

 مجهول المکان سجاد رستمی
9۵0709

عمومی  دادسرای  دادیاری  هشتم  کالسه9۵0709شعبه  پرونده  در  نظرباینکه 
عمدی  وجرح  دائربرضرب  شما  برعلیه  رهبر  سارا  شکایت  شهریارموضوع  وانقالب 
بعلت  شاکی  واظهارات  پرونده  محتویات  به  توجه  با  باشد  می  انفاق  ترک  توهین 
مجهول المکان بودن دسترسی به شما مقدورنبوده فلذا بدینوسیله به شما ابالغ می 
شود درراستای ماده11۵قانون آئین دادرسی کیفری خود درشعبه هشتم دادیاری 
دادسرای شهریارحاضرشوید درغیراینصورت اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد ظرف 
یکماه ازتاریخ نشرآگهی جهت رسیدگی به پرونده ودفاع ازاتهام خود دراین شعبه 

حاضرشوید.م.الف:189۳6
                                 دادیار شعبه هشتم دادسرای شهریار-محمود رمضانی

آگهی احضارمتهم 

)مربوط به دادسرا ونیزدادگاه درفرض عدم وجود کیفرخواست(
9۵0628

وسید جواد  پرونده کالسه9۵0998264۳200۵84این شعبه حمید محمدی  در   
میرسعیدی به اتهام خیانت درامانت وتحصیل مال ازطریق نامشروع یا سوء استفاده 
وتقلب ازامتیازات  تحت تعقیب قرارگرفته است با عنایت به مجهول المکان بودن متهم 
ودراجرای مقررات ماده11۵قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامور 
کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت ۵روزازانتشاراین آگهی جهت دفاع 
ازاتهام انتسابی دراین شعبه حاضرگردد بدیهی است درصورت عدم حضورمطابق مقررات  

رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد. م.الف:1894۳
  منشی شعبه دوم بازپرسی  دادسرای عمومی وانقالب شهرستان شهریار-ابراهیم بیگی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بموجب پرونده کالسه 92017۳ دادگاه اصل 49 قانون اساسی ویژه استان بوشهر 
حسب گزارش ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( استان بوشهر پالک ۵/29 
واقع در بخش 8 کنگان تحت نظر است لذا کسانی که نسبت به پالک فوق ادعای 
حقی داشته باشند با در دست داشتن اصول و مدارک مالکیت خود در تاریخ 9۵/8/29 
ساعت 12 ظهر به این دادگاه مراجعه نمایند نتیجه عدم حضور رسیدگی و صدور حکم 

غیابی می باشد.
رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی ویژه استان بوشهر – ابراهیم شفیعی

آگهی
9۵0628

وانقالب  عمومی  دادسرای  9۵0628شعبه2بازپرسی  کالسه  پرونده  اینکه  نظربه 
شهریارموضوع شکایت آقای محسن ذبیحی فرعلیه حمید محمدی مبنی برخیانت 
درامانت تحت رسیدگی می باشد با توجه به محتویات پرونده واظهارات شاکی به 
علت مجهول المکان بودن وعدم دسترسی به شما بدینوسیله به شما ابالغ میگردد 
ازتاریخ  تا دراجرای ماده174قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1۳92ظرف یکماه 
انتشارآگهی جهت رسیدگی به پرونده ودفاع ازاتهام خود درشعبه2بازپرسی دادسرای 

شهریارحاضردرغیراینصورت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.م.الف:18944
  بازپرس شعبه2دادسرای عمومی وانقالب شهریار-حمید حیدری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

بموجب پرونده کالسه 9۵00۳4 دادگاه اصل 49 قانون اساسی ویژه استان بوشهر حسب 
گزارش ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( استان بوشهر یک قطعه زمین به 
مساحت ۳41۵8/۳6 متر مربع واقع در تنگستان )کنار پل فلزی اهرم( به عنوان مجهول 
المالک تحت نظر است لذا کسانی که نسبت به پالک فوق ادعای حقی داشته باشند 
با در دست داشتن اصول و مدارک مالکیت خود در تاریخ 9۵/8/۵ ساعت 12 ظهر به 

این دادگاه مراجعه نمایند نتیجه عدم حضور رسیدگی و صدور حکم غیابی می باشد.
رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی ویژه استان بوشهر – ابراهیم شفیعی

آگهی ابالغ 
خواهان گلزار کمانگر دادخواستی به طرفیت آقای افشین سجادی به خواسته طالق 
درخواست تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان سنندج نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج واقع در سنندج ارجاع و به کالسه 94140۵ ثبت 
گردیده به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
دریکی 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.م الف 2۵۵۵     
  منشی دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه حقوقی  شهرستان سنندج

دغدغه والدین از دیربه حرف آمدن فرزندان
 زبان گشودن و سخن گفتن کودک بسیار حائز اهمیت است دیربه حرف 
آمدن فرزندان یک دغدغه عادی در بین والدین محسوب می شود بهتر 
است در این زمینه به فرزندتان فشار نیاورید و به وی اجازه دهید روند 
طبیعی زبان گشودن را طی کند و برای کمک به وی می توانید با تکلم و 
صدازدن و بیان کلمات و شناساندن نام اشیا و اطرافیان به کودک کمک 

کنید.
هیچوقت کودکتان را برای صحبت کردن تحت فشار قرار ندهید. صحبت 
کردن هر کودک با روند طبیعی خاص خود او کامل میشود و این امر در 

رابطه با هر کودک متفاوت است :
é مراحل و گام ها

1 . با دقت به صحبت های کودکتان گوش دهید. بعد از مدتی متوجه 
میشوید که واقعا معنایی پشت اصوات او وجو دارد. او با گفتن کلماتی مثل 

)) با (( یا )) گا (( قصد دارد مفهومی را به شما برساند.
2 . با عالقه ، نسبت به آن چه کودکتان قصد دارد به شما بفهماند ، پاسخ 

دهید.
۳ . اولین تالش های کودکتان را برای استفاده از زبان ، با تکرار کردن آن چه 

ک فکر می کنید او در حال گفتن آن به شماست ، تشویق کنید.
هنگامی که مثال او در حال گفتن کلمه ی توپ است به او بگویید : )) توپ 
. اون یه توپه ((.  یا مثال وقتی متوجه شدید که او سعی در گفتن کلمه ی 

دختر دارد به او بگویید : )) آره دختر. اون جا یه دختره ((.
4 . از جمله های ساده برای صحبت کردن با کودکتان استفاده کنید ، 
مثل )) من دارم شام می پزم (( یا )) می خوای بری پارک ؟(( در مورد 
چیزهایی که در حال اتفاق افتادن می باشد با او صحبت کنید . بدین ترتیب 
شما میتوانید هر واژه را به موضوعی که در اطرافتان در حال وقوع است ، 

ربط دهید.
۵ . نسبت به احساسی که کودکتان ممکن است در مورد چیزی داشته 
باشد، با صدای بلند عکس العمل نشان دهید. مثال به او بگویید : )) تو 
ناراحت شدی، چون پدربزرگ رفت خونشون ((. بدین ترتیب او میتواند 
احساساتش را با حوادث مرتبط سازد و یاد بگیرد که چگونه آنها را با حرف 

زدن بیان کند.
6 . هنگامی که کودک احساساتش را بیان می کند ، به او گوش دهید 
، حتی اگر از نظر شما ترس او از چیزی غیرمعقول باشد. اگر شما به 
احساساتش گوش دهید ، او حس می کند که بیشتر مورد قبول واقع شده 

و بیشتر مورد عالقه ی شماست.
جای امیدواری است که وقتی کودک میتواند کامال صحبت کند ، به راحتی 

در مورد احساساتش با شما حرف خواهد زد.
é توصیه های مفید

بچه هایی که در خانواده های نسبتا پر جمعیت متولد میشوند ، به تنهایی 
صحبت کردن را یاد می گیرند و نیازی نیست برای آموختن زبان به آنان از 

فلش کارت ) کارت حافظه ( یا دیگر لوازم یادگیری استفاده کرد.
در هر حال توجه داشته باشید که مجبور کردن کودک ، پیش از آن که او 
آمادگی الزم را برای این گونه آموزش ها به دست آورده باشد ، میتواند به 

استعداد ذاتی وی در یادگیری ، صدمه بزند.
برای کودکتان کتاب بخوانید. با این کار نه تنها قدرت درک او را در زبان و 
توانایی صحبت کردن باال میبرید، بلکه زمینه ی عالقه به مطالعه را نیز در 

او ایجاد می کنید.
) به یاد داشته باشید که بین آموختن و خواندن برای کودک تفاوت وجود 
دارد. وقتی شما برای او کتاب می خوانید ، در واقع از او انتظاری نداشته 
و او را برای گرفتن اطالعات خاصی تحت فشار قرار نداده اید (. به خاطر 
داشته باشید که آلبرت انیشتن تا قبل از سه سالگی شروع به صحبت نکرد!
بگذارید کودکتان با روند طبیعی رشد خویش شروع به صحبت کردن نماید.

تاثیرات مثبت لیمو بر روی بدن!

عرق کردن تاثیرات مثبت زیادی بر بدن میگذارد 
باعث تغییرات زیادی در بدن می شود اما پیشنهاد 
می کنیم برای رفع بوی عرق از دئودورانت های 
شیمیایی استفاده نکنید و با کمک لیموترش مانع 
ببدبوشدن بدنتان شوید کافیست یک بار امتحان 
کنید و صاحب بدنی خوشبو شوید بهتر است بدانید  
آلزایمر و ناباروری ناشی از دئودورانت های شیمیایی 

به وجود خواهند آمد.
درست  کند.  می  مبارزه  ها  عفونت  با  بدن  عرق 
شنیدید! عرق کردن موجب کشته شدن باکتری 
های پوست می شود و به همین دلیل است که 
استفاده از ضد عرق ها این فرایند را به طور کامل 

ویران می کنند.
دئودورانت ها مجاری عرق را با مواد سمی مانند 
الومینیوم می پوشانند و راه را برای رشد و ورود 

باکتری ها به جریان خون باز می کنند.
استفاده از دئودورانت های تجاری می تواند باعث 
بروز امراضی مانند آلزایمر و ناباروری شود.بنابراین 
به شما توصیه می کنیم که از این محصوالت دوری 
کنید و برای این که بدن تان بوی بدی ندهد از 

محصوالت طبیعی استفاده کنید.
é !لیمو ترش

لیمو ترش یک هدیه بزرگ از طرف خداوند برای 
ماست.این میوه بمب ویتامین C است و می توانید 
تجربه  را  بدون سرماخوردگی  پاییز  آن  با کمک 
در  معجزه  این  بنوشید  آبلیمو  روز  هر  کنیداگر 
بدن تان اتفاق می افتد و باید با همه قرص هایتان 

خداحافظی کنید
é !این بار لیمو به کمک بوی بد بدن می آید

لیمو ترش را از وسط دو تکه کنید و یک تکه از آن 
را به زیر بغل تان بمالید و قبل از پوشیدن لباس تان 
اجازه دهید که زیر بغل تان کامال خشک شود.با این 
کار به اسید سیتریک آبلیمو فرصت می دهید تا کار 
خود را شروع کند.با این کار تا ساعت ها بدن شما 
بوی بدی نخواهد داد.از هر تکه آبلیمو تا چند روز 
می توانید استفاده کنید البته به شرطی که آن ها را 

در ظرفی در بسته نگهداری کنید.
é لیمو چگونه بوی بد را از بین می برد؟

عرق به خودی خود بوی بدی ندارد و آن چه که 
باعث ایجاد بوی بد می شود باکتری ها و قارچ های 
موجود بر روی پوست هستند که این محیط برای 
رشد آن ها مناسب است و عرق را به مواد بدبویی 

تجزیه می کنند.
آبلیمو یک ماده ضد باکتری بسیار قوی است که از 
رشد این موجودات ولگرد مراقبت می کند.آبلیمو 
فقط نمی گذارد که عرق بوی بدی بگیرد و مانند 

دئودورانت ها جلوی عرق کردن را نمی گیرد!

کودکانهسالمتوتغذیه

انسان نیازهایی دارد و این نیازها را به گونه ای 
و  آسایش  به  میان  این  در  و  کند  برآورده می 
آرامش نسبی دست می یابد. البته در نگاه دینی، 
از  بی خطا  و  آسمانی  شناختی  بر  مبتنی  که 
انسان و جهان است، دنیا گذرگاهی آزمودنی و 
رنج آلود است و همین نگاه است که به ما می 
آموزد نیازها در حد کمال برآورده نخواهد شد و 
آسایش و آرامش مطلق نخواهد بود پس مسابقه 
برای سود بیشتر و رفاه از همان آغاز محکوم به 

شکست است.
نیازهای واقعی انسان برای کارکرد دیگری در نهاد 
بشری تعبیه شده و برآوردن این نیازها هم روش 

های خود را دارد.
به انسان، عقل هدیه شده تا نیازهایش را خود 
برطرف کند اما همین عقل می تواند به خطا 
کشیده شود و به جای برطرف کردن نیازهای 
واقعی، نیازهای کاذبی را تولید کند و برای برطرف 
کردن این عطش کاذب، نمک را در قالب آب 

ارائه کند! 
به نظر می رسد که عطش ما برای خریدن آخرین 
گوشی  برای  که  ای  هزینه  چیست؟  ها  مدل 
کدام  به  پاسخ  کنیم  می  پرداخت  همراهمان 
خواسته واقعی و طبیعی ماست؟ مشکل این است 
که عقل و علم در راستای جهان بینی منطبق با 
هدف هوشمندانه جهان پیش روی ما ، به کار 
گرفته نمی شوند و ما در مسیری افتاده ایم که 
برای خرید آسایش بیشتر، آرامش را می فروشیم 
و به جای پاسخ دادن به نیازهای طبیعی و واقعی، 
نیازهای کاذب و سراب تولید می کنیم. با مطالعه 
سبک زندگی امروز و مقایسه با سبک زندگی 
دیروز متوجه می شویم سبک زندگی دیروز عیب 
و نقصی نداشت. رابطه همه گزاره ها در سبک 

زندگی دیروز هماهنگ و به اندازه بوده است . 
برای همین بسته به امکانات آن روز، آسایش و 
آرامش برقرار بود و نیازهای واقعی نیز از راه های 
طبیعی آن پاسخ داده می شد اما امروز سبک 
زندگی از تقارن و همگونی خارج شده است. هیچ 
نیست. کسی  گذشته  به  بازگشت  درپی  کس 
نمی خواهد بگوید گذشته بهتر بود. عقب گرد 
کار عاقالنه ای نیست. اما باید علم و فن آوری را 
در راستای آموزه های دینی خودمان بکار گیریم. 
کنیم.  شناسایی  باید  را  خودمان  ضعف های 
متاسفانه امروز ابزارها بر ما حکومت می کنند. به 
جای استفاده درست از پول، پول را می پرستیم 
ابزارها سواری می دهیم. در سبک به هم  و به 
ریخته زندگی امروز ما، سعادتی در میان نیست 
پول بیشتر برای خرید بت های تکنولوژی دیگر 
است. قبله ما شرکت های بزرگ تولیدی خارجی 

هستند که با رسانه های خود ما، نیازهای کاذب 
ایجاد می کنند. ما زندگی نمی کنیم. ما معتادیم. 
ما در پی افیونی هستیم که توهم رفاه را به ما 
تلقین می کند. رفاه بیشتر با رنج بیشتر. وضعیت 
مصرف کاالهای خارجی پنج شرکت کره ای را در 
ایران در نظر بگیرید که اقشار متوسط به باالی ما 
چقدر رقابت برای خرید همین کاالهای تولیدی 

آنها را دارند.
سامسونگ ،ال جی، دوو، کیا و هیوندایی پنج 
شرکتی هستند که کاالهای لوکس آنها از گوشی 
موبایل گرفته تا کلیه لوازم خانگی و خودروهای 
مدل باال و اخیرا نیز از دیگر کاالهای مصرفی دیگر 
نیز توسط این شرکت ها تولید می شوند واز یک 
طرف میلیاردها به جیب کمپانی های خارجی 
می رود واز طرف دیگر با طراحی خاص خودشان 
کاالهای  همراه  به  را  ما  ذائقه  و  فرهنگ  نوع 
دیگر کشورها تعیین می کنند. به عبارت دیگر 
ما تسلیم فرهنگ مصرف غربی شده  ایم که در 
گام اول همگام با دیگر کشورها به مصرفی کردن 
دیگر کشورهای تولید کننده شرقی از چین تا کره 
کرده است که با استانداردهای غربی برای مصرف 
انسان شرقی کاال تولید می کنند. نتیجه آن شدکه 
شکل زندگی غربی برهمه جوامع مشرق زمین 
– از هندو چین گرفته تا کشورهای اسالمی و 

افریقایی و امریکای التین – تحمیل شده است .
 چیزی که به نام الیناسیون فرهنگی در متون 
فرهنگی بحث های فراوانی شده است . در جامعه 
ما نیز همه اقشار جامعه یه این محصول صنعت 
فرهنگ روی آورده اند . صنعت فرهنگ به گونه 
ای خاص توانسته است همه را تحت تاثیر خویش 
قرار دهد . اقشار پایین جامعه نیز با وسع خودشان 
آرزوی مصرف کاالهای همین شرکت ها را دارند 
. تازه شرکت های ما هم برای رفاه بیشتر چاره ای 

جز قدم گذاشتن در همین مسیر راندارند. 

é  زندگی چهارگانه  نسبت  به  توجه 
براساس فرهنگ خودمان

محور  چهار  سعادت  و  آسایش  آرامش،  نیاز،   
اصلی توجه به نوع استفاده از یک نوع کاال در هر 
فرهنگی است . نیاز برگرفته از یک غریزه انسانی 
است که در نهاد بشر نهاده شده و شامل نیاز 
به خوردن، آشامیدن و نیاز به داشتن چیزهای 
نیاز  این  رفع  جهت  آن  همراه  به  که  مختلف 
آرامش و آسایش قابل طرح است. آرامش بعد 
روانی رفع نیاز و آسایش بعد جسمانی در جهت 
اینکه  نهایت  باشد.  می  خاص  کاالیی  مصرف 
سعادت هنگامی طرح می شود که رفع نیاز زمینه 
برآوردن سعادتی خاص را برای بشر و انسان امروز 

فراهم سازد . در برخی از فرهنگ ها سعادت همان 
کسب باالترین لذت و کامجویی است ودر برخی 

فرهنگ ها معنای دیگر و اخروی پیدا می کند.
امروز  شرایط  با  را  زندگی  سبک  باید  ما   
تعریف کنیم. تعریفی که با استناد به معارف 
دنیوی  سعادت  کننده  تضمین  آسمانی  ناب 
و  آرامش  نسبت  سویی  از  و  باشد  اخروی  و 
آسایش را هم به هم نریزد و نیاز کاذب ایجاد 
باز  سازد.  برآورده  را  واقعی  نیازهای  و  نکند 
تعریف سبک زندگی امروز، گذران زندگی را 
آسان تر خواهد کرد و نظام آموزشی ما را کار 
آمد خواهد ساخت. هدف از زندگی و دانش 
اندوزی را روشن خواهد ساخت و هیچ کس 

کار بیهوده و رنج بی گنج نخواهد داشت.

é  ترویج و آموزش سبک زندگی ایرانی
اسالمی

از  متاثر  بایست  می  زندگی،  سبک  نوع  این   
که می توان  باشد  ما  خود  دینی  های  آموخته 
در قالب حیات طیبه اسالمی آن را طرح کرد. 
هدف بحث و بررسی پیرامون سبک زندگی ایرانی 
اسالمی توجه به – الگوهای صحیح زندگی؛ – 
کشف هویت تاریخی معرفتی عمیق در استفاده 
از کاالهای مدرن امروزی و داشتن دین عقالنی 
به نام اسالم در سبک زندگی ایرانیان و همچنین 
برای غالب کشورهای اسالمی. متاسفانه ما نه این 
هستیم و نه آن و نه به دنبال این هستیم که 
بفهمیم که کدام هستیم. – تعیین نسبت ایرانی 
بودن و اسالمی بودن، مفهوم این سرفصل در یک 
جمله ایران آن است که تاریخ و تمدن ایرانی یک 
بستر مناسب است که ما با مبنای شریعت به 
شعار » نه شرقی ، نه غربی ؛ جمهوری اسالمی 
« ، جامه عمل بپوشانیم و حرفی نو بزنیم که 
البته فقط شعار نباشد و به گونه ای عمل کنیم که 
در شرق و غرب بی نظیر باشد و البته عقالنی تر. 
– همچنین یافتن یک نقطه شروع جهت تغییر 
سبک نسبتا غربی کنونی، خصوصا برای ایران و 
سپس کشورهای اسالمی الزامی است. ضرورت 
مطالعات بین رشته ای در بررسی سبک زندگی 
روانشناسان غربی بسیار زودتر از ما ایرانیان، نیاز به 
مطالعه بین رشته ای را تشخیص دادند. ما به عنوان 
بعد دینی، بین رشته ای بودن را تأکید می کنیم که 
یک بعد آن مطالعه قرآنی وجود داشته باشد، 
بنابراین پرداختن به مطالعه بین رشته ای ضرورت 
دارد و ما باید مطالعات خود را بر اساس قرآن و 
دین شروع کنیم و به مطالعه بین رشته ای قرآن و 

علوم روز روی آوریم.

نگاهی به ترویج و آموزش سبک زندگی ایرانی اسالمی
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باید از تیم ملی حمایت کرد

سلرمربی تیلم فوتبلال نفلت تهلران گفلت: بلازی حساسلی 
مقابلل ماشلین سلازی پیلش رو داریلم.

بله گلزارش ایسلنا، علی دایی در نشسلت خبری قبلل از بازی 
بلا ماشلین سلازی تبریلز اظهلار کلرد: املروز بلازی حساسلی 
مقابلل ماشلین سلازی داریلم. متاسلفانه در بلازی قبلل خوب 
تملام  حلال  ایلن  بلا  باشلیم.  پیلروز  نتوانسلتیم  و  نبودیلم 
سلعی مان را ملی کنیلم تلا در زمیلن خودملان سله امتیلاز را 

کنیم. کسلب 
سلرمربی نفلت تهلران در پاسلخ بله ایلن پرسلش کله آیلا 
نلورا...ی بله نفلت خواهد پیوسلت، عنلوان کرد: ملا مذاکره ای 
بلا او نداشلته ایلم املا اگلر باشلگاه پرسلپولیس بله او اجلازه 

خلروج دهلد، دوسلت داریلم بله ملا اضافله شلود.
وی در ملورد مشلکالت ماللی نفت تهلران و بدهلی زیادی که 
بله بازیکنلان دارد، گفلت: متاسلفانه ایلن مشلکل کل فوتبلال 
ماسلت و غیلر از چنلد تیلم که با آراملش کار می کننلد، بقیه 

تیلم هلا بلا این مشلکل رو به رو هسلتند.
دایلی دربلاره تعطیلالت لیگ نیلز گفلت: چلاره ای نداریم. به 
هلر کسلی هم ملی گوییم توجله نمی کنلد. البته بایلد از تیم 

مللی حمایلت کلرد چون دو بازی حسلاس را پیلش رو دارد.

مخالفت ۵۶ درصدی لهستانی ها با بازگشت لوزانو

در یلک نظرسلنجی  مشلخص شلد ۵6 درصد مردم لهسلتان 
مخاللف حضلور لوزانلو بله عنلوان سلرمربی تیلم مللی ایلن 

هسلتند. کشور 
بله گلزارش ایسلنا، سلایت لهسلتانی WP در نظر سلنجی به 
بازگشلت رائلول لوزانلو به تیلم ملی لهسلتان پرداخلت و نظر 
کاربلران خلود را دربلاره حضلور دوبلاره او در تیلم مللی ایلن 

پرسید. کشلور 
سلوال این نظرسلنجی ایلن بود که آیلا از حضور رائلول لوزانو 
بله عنلوان سلرمربی تیلم مللی والیبلال لهسلتان حمایت می 

کنیلد یاخیر؟ 
۳0 درصلد کاربلران این سلایت موافقلت خود را اعلالم کردند 
املا ۵6 درصلد بلا حضلور لوزانو در تیلم ملی والیبال لهسلتان 

مخالفلت کردند.
é .14 درصد نیز نظر ممتنع داشتند

فدراسلیون  توافلق  بلر  مبنلی  خبلری  گذشلته  روزهلای  در 
والیبلال لهسلتان بلا لوزانلو منتشلر شلد کله فدراسلیون ایلن 
کشلور تکذیلب کلرد و رائول لوزانلو نیز در مصاحبله ای اعالم 
کلرد که هیچ مذاکره ای با مسلئوالن این فدراسلیون نداشلته 
وللی از اینکله جلزو گزینله هلای سلرمربی گری این کشلور و 

جانشلینی آنتیلگا باشلد اسلتقبال ملی کند.
ایللن مربللی سللال هللای 200۵ تللا 2008 نیللز سللرمربی تیللم 
ملللی والیبللال لهسللتان بللود. لوزانللو بللا تیللم ملللی ایللران در 
المپیللک حضللور داشللت کلله ایللران بللا هدایللت او نتایللج 

چشللمگیری نداشللت.

ششمی بانوان ایران
 در والیبال جام کنفدراسیون آسیا

تیلم مللی والببلال بانلوان ایلران در جلام کنفدراسلیون هلای 
آسلیا ششلم شد.

بله گلزارش ایسلنا، بانلوان والیبالیسلت ایلران در آخرین بازی 
خلود در جلام کنفدراسلیون هلا به مصلاف چین تایپله رفتند 

و سله بر صفلر شکسلت خوردند.
سلت هلای ایلن بلازی 2۵-21، 2۵-21 و 2۵-22 بله نفلع 
چیلن تایپله رقلم خلورد. یلک سلت را ایلران 2۵ بلر 2۳ برد.

پنلج  کنفدراسلیونها  جلام  در  خلود  بلازی  شلش  در  ایلران 
شکسلت و یلک برد داشلت. بلا این نتیجله تیم مللی ایران در 

رده ششلم ایلن رقابلت هلا قلرار گرفلت. 
تیلم مللی ایران با برتلری برابر ویتنلام میزبان برای نخسلتین 
بلار بله ایلن مرحلله از رقابت ها رسلید تلا بتواند شلانس خود 
را بلرای قرارگرفتلن روی یکلی از سلکوهای پنجلم و ششلمی 

امتحلان کند.
ایلران بلا ترکیلب شلبنم علیخانلی، نگیلن شلیرتری، شلکوفه 
صفلری، مهسلا صابری، مهسلا کدخلدا، فرزانه زارعلی، فرنوش 
شلیخی، مائلده برهانلی، نلدا چمالنیلان، زینب گیوه، سلودابه 
باقرپلور و نلگار کیانی و بلا هدایت مایدا چیچیلچ در این دوره 

از مسلابقه ها حاضلر بود.

خوزستان، میزبان مسابقات بین المللی بوکس 
»حصر آبادان«

برگلزار  آبلادان  بله میزبانلی  بوکلس  بین الملللی  رقابت هلای 
خواهلد شلد.

  بله گلزارش ایسلنا، ایلن پیکارهلا از یکم تلا پنجلم مهرماه با 
شلرکت 6 تیلم خارجلی و هفت تیلم داخلی در آبلادان برگزار 

می شلود.
ایلن رقابت هلا بلا عنلوان شکسلت حصلر آبلادان بله انجلام 

رسلید. خواهلد 
قزاقسلتان،  علراق،  سلوریه،  شلامل  خارجلی  تیم هلای 
قرقیزسلتان، داغسلتان و پاکسلتان و تیم هلای داخللی شلامل 
آبلادان، خوزسلتان، مرکزی، مازنلدران، تهران، فلارس و توابع 

می شلوند. تهلران 
ورود تیم ها به ایران نیز ۳1 شهریورماه است.

عالقه مورینیو به ستاره 
نیمکت نشین رئال

رسانه های انگلیسی از عالقه مورینیو برای جذب 
هافبک نیمکت نشین رئال مادرید سخن به میان 

آوردند.
به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میرر، منچستر 
یونایتد در فصل جابجایی تابستانی گران ترین 
خریدها را به نام خود به ثبت رساند. این تیم 
در میانه میدان پل پوگبا و هنریک میختاریان را 
جذب کرده است اما همچنان خط میانی این تیم 

مشکالت جدی دارد.
روزنامه دیلی میرر نوشت که ایسکو گزینه مورد 
نظر ژوزه مورینیو در فصل جابجایی زمستانی 
سرخ  شیاطین  پرتغالی  سرمربی  و  بود  خواهد 
نهایت تالش خود را به کار می گیرد تا بازیکن 

رئال مادرید را جذب کند.
ایسکو با وجود آنکه در بین هواداران رئال مادرید 
محبوبیت زیادی دارد اما کمتر فرصت بازی به 
این بازیکن می رسد. او با وجود آنکه در تابستان 
تصمیم  نهایت  در  اما  داشت  زیادی  مشتریان 
گرفت که در رئال بماند. رسانه های مادرید اعالم 
کردند که او به خاطر فرزندش مجبور شد در رئال 
بماند. ایسکو در فصل جاری هم کمتر فرصت 
بازی کردن را پیدا کرده است و بعید به نظر می 
رسد که با این شرایطی که پیش می رود او در 

رئال باقی بماند.

حمایت مسی از نیمار

ستاره آرژانتینی بارسلونا به حمایت از همبازی 
خود پرداخت و پاسخ انتقاد الدروپ از نیمار را داد.

به گزارش ایسنا و به نقل از رویترز، بارسلونا در 
هفته چهارم رقابت های اللیگا پیروزی آسان و 
روحیه بخشی را به دست آورد و توانست در خانه 

لگانس سه امتیاز را کسب کند.
نیمار  از  انتقاد  به  بسیاری  بازی  این  از  بعد 
پرداختند و او را متهم به حرکت های تحریک 
مایکل  آنها  از  یکی  که  کردند  میدان  در  آمیز 
که  الدروپ  بود.  بارسلونا  سابق  ستاره  الدروپ 
سابقه بازی کردن در رئال مادرید را هم دارد از 
نیمار خواست که دست از حرکت های تحریک 

آمیز و توهین آمیز بردارد.
مسی که کمتر اظهار نظر می کند این بار تصمیم 
گرفت جواب الدروپ را بدهد. او با منتشر کردن 
پستی از خود در صفحه اجتماعی اش به حمایت 
از نیمار پرداخت و او را بازیکنی بسیار خوب و با 

شخصیت قلمداد کرد.
ستاره آرژانتینی بارسلونا در این پیام خود نوشت: 
بازیکنان  با  نیمار خیلی سریع توانست خود را 
بارسلونا  او وقتی راهی  بارسلونا هماهنگ کند. 
شد بازیکن جوانی بود اما خیلی سریع توانایی 
های خود را اثبات کرد و با ما هماهنگ شد و 
این نشان می دهد که بازیکن بزرگی است. نیمار 
انسان بشاش و خنده رویی است. او زندگی را 
بسیار دوست دارد. نیمار اصال انسان بدی نیست. 
او  ندارد.  را  حریفان  به  کردن  توهین  قصد  او 

شخصیت باور نکردنی دارد.
با وجود آنکه بسیاری از مشکالت و اختالف نظر 
بین مسی و نیمار سخن به میان می آورند اما این 
دو بازیکن بزرگ چه در زمین و چه در خارج از 
زمین رابطه بسیار خوبی با هم دارند و نیمار بارها 
تاکید کرد که مسی بهتر از او است و بهترین 

بازیکن جهان به شمار می آید.

ناراحتی و خشم بارسلونا از 
بخشیده شدن رئال

باشلگاه بارسللونا به انتقاد از دادگاه داوری ورزشی 
پرداخلت و آن را بله جانبلداری از رئلال مادریلد 

متهلم کرد.
به گزارش ایسنا، فیفا دو باشگاه رئال مادرید و 
اتلتیکو مادرید را به خاطر جذب بازیکنان جوان 
از فعالیت در فصل جابجایی تابستانی منع و تاکید 
جذب  تیم ها  این  که  جوانی  بازیکنان  که  کرد 

کرده اند نمیتوانند در ترکیب به میدان روند.
رئال  خواهی  فرجام  ورزش  داوری  دادگاه  اما 
بازیکنان غیر  تاکید کرد که  را قبول و  مادرید 
قانونی که رئال جذب کرده می توانند تا زمان 
این درحالی  روند  به میدان  نهایی شدن حکم 
چنین  با  این  از  پیش  دادگاه  این  که  است 
درخواستی که از سوی بارسلونا ارائه داده شده 
بود مخالفت و تاکید کرد که خریدهای جدید 

این تیم نمی توانند به میدان روند.
قبول شدن درخواست فرجام خواهی رئال مادرید 
از سوی دادگاه داوری ورزشی باعث خشم آبی 
اناری ها شده است. یوردی میستری نایب رئیس 
باشگاه بارسلونا به انتقاد از فیفا و دادگاه داوری 
ورزش پرداخت و گفت: ما هم درخواست دادیم 
که حداقل اگر نمی توانیم بازیکن جدیدی جذب 
کنیم حداقل بتوانیم از بازیکنانی که جذب کرده 
بودیم استفاده کنیم اما آنها با این درخواست ما 
مخالفت کردند. االن نمی دانم چطور می توانند 
با درخواست رئال مادرید موافقت کنند. این یک 

ظلم آشکار است. 
او ادامه داد: قبل از هر چیزی باید بگویم که مجازات 
و  ظالمانه  مادرید  اتلتیکو  و  مادرید  رئال  کردن 
نادرست است همچنانکه مجازات کردن ما ظالمانه 
بود اما چرا قانون برای رئال تغییر می کند اما ما 
هر چه تالش کردیم تغییر  نکرد؟ حتی رسانه ها 
هم برخورد بهتری با محرومیت رئال داشتند این 

درحالی بود که همه از ما انتقاد می کردند.
نایب رئیس بارسلونا درباره فیفا هم گفت: فیفا با 
آمدن اینفانتینو تغییرات زیادی کرده است. من 
هفته پیش با رئیس جدید فیفا صحبت کردم. 
فرق او با بالتر زمین تا آسمان است. او قول داده 
است که فوتبال را به دور از سیاست کند و این 

تصمیم بسیار درست و مناسبی است.

خبرخبر

با توجه به حضور علی کفاشیان در کمیته 
فوتسال فیفا و تالش هایی که تاکنون شده، 
میزبانی  اخذ  به  ایران  رود  می  انتظار  این 
تا  این حال  با  نزدیک تر شود.  جام جهانی 
روز برگزاری رای گیری هیچ چیز مشخص 
پرده  پشت  که  البی هایی  و  شد  نخواهد 
برای گرفتن میزبانی انجام می شود، بیشتر 

از همه چیز تاثیر گذار است.
چهار  از  کشور  هشت  ایسنا،  گزارش  به 
آمریکای  )آسیا،  قاره ای  کنفدراسیون 
و  اقیانوسیه  کارائیب،  و  مرکزی  شمالی، 
 2020 جهانی  جام  میزبانی  برای  اروپا( 
اساس  بر  که  داده اند  درخواست  فوتسال 
اعالم سایت فیفا جزو بیشترین پیشنهادها 
برای برگزاری یک تورنمنت فیفا محسوب 
این هشت  از  می شود. همچنین هیچ یک 
به  را  تورنمنت  این  میزبانی  تاکنون  کشور 
عهده نداشته اند و رقابت برای اخذ میزبانی 
برای تمام کشورها جدی است. فدراسیون 
فوتبال ایران نیز درخواست میزبانی را برای 
ژاپن  و  امارات  و   است  کرده  ارسال  فیفا 
ایران در آسیا محسوب  اصلی ترین رقیبان 

می شوند.
فوتبال  فدراسیون  می شد   بینی  پیش 
تالشی  که  گذشته ای  مسابقات  همانند 
برای  نداشته،  میزبانی اش  گرفتن  برای 
جدی  اقدام  هم  فوتسال  جهانی  جام 
انجام ندهد اما بر اساس شواهد و اقدامات 
صورت گرفته به نظر می رسد ایران یکی از 

گزینه های اصلی میزبانی نهمین دوره جام 
جهانی فوتسال است.  

مهلت ارسال مدارک جهت اعالم درخواست 
نوروز  تعطیالت  در  جهانی  جام  میزبانی 
علی  نفوذ  با  ایران  و  بود  رسیده  اتمام  به 
فدراسیون  که  استدالل  این  با  و  کفاشیان 
فهرست  به  بود  تعطیل  نوروز،  در  فوتبال 
اتفاق  این  شد.  اضافه  میزبانی  کاندیدای 
نشان دهنده اهمیت فدراسیون فوتبال در 

گرفتن این میزبانی است.
افتخاری پیگیری هایی  همچنین سید رضا 
انجام  جمهوری  ریاست  نهاد  طریق  از  را 
فیفا  برای  باید  که  ضمانت هایی  و  داده 
تاکنون  است.  رسیده  امضا  به  شود  ارسال 
وزارت ورزش و جوانان، وزارت دادگستری، 

ضمانت ها  این  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
در  فوتبال  فدراسیون  و  کرده اند  امضا  را 
ایران،  اسالمی  جمهوری  گمرک  انتظار 
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان 
ملی،  امنیت  عالی  شورای  گردشگری،  و 
امور  وزارت  دارایی،  و  اقتصاد  امور  وزارت 
خارجه، وزارت کشور، وزارت دادگستری و 

صدا و سیما برای ارسال مدارک است.
همچنین هفت شهر از ایران برای میزبانی 
اصفهان،  فیفا معرفی شده اند.  به  مسابقات 
تبریز، مشهد، تهران، ارومیه، یزد و اردبیل 
میزبانی  برای  که  هستند  شهری  هفت 
ایران نامزد شده اند. در میان ورزشگاه های 
 9 تهران،  آزادی  سالن های  شده،  معرفی 
دی اصفهان و غدیر ارومیه جزو سالن هایی 

هستند که پیش از این در رویدادهای بین 
المللی مختلف مورد استفاده قرار گرفته و 
در صورت اعطای میزبانی به ایران، احتمال 

میزبانی این سالن ها بیشتر از بقیه است.
کلمبیا  به  سفر  از  پیش  کفاشیان  علی 
جام  میزبانی  درباره  ایسنا  با  گفت وگو  در 
را  میزبانی  درخواست  بود:  گفته  جهانی 
به کلمبیا  ارسال کرده ایم و در سفری که 
برای حضور در جام جهانی خواهم داشت 
جلسه ای را برگزار می کنیم و در این جلسه 
فوتسال  جهانی  جام  میزبانی  درخواست 
پیگیری  جدی  صورت  به  را  ایران  برای 

خواهم کرد.
فیفا، کارگاهی نیز در حاشیه مسابقات جام 
جهانی برگزار کرد که کشورهای خواستار 
نماینده  داشتند.  حضور  آن  در  میزبانی 
فدراسیون فوتبال نیز در این کارگاه شرکت 
کرده و پروسه انتخاب میزبان جام جهانی 
مراحل پایانی امور اداری خود را پشت سر 

می گذراند.
با توجه به حضور علی کفاشیان در کمیته 
فوتسال فیفا و تالش هایی که تاکنون شده، 
میزبانی  اخذ  به  ایران  می رود  انتظار  این 
این  با  باشد.  قبل  از  نزدیک تر  جام جهانی 
حال تا روز برگزاری رای گیری هیچ چیز 
مشخص نخواهد شد و البی هایی که پشت 
می شود،  انجام  میزبانی  گرفتن  برای  پرده 

بیشتر از همه چیز تاثیرگذار است.

شانس باالی ایران برای میزبانی جام جهانی فوتسال

محملد طالیی سلرمربی پیشلین تیلم ملی جوانلان ایران جانشلین 
رسلول خلادم در تیلم مللی کشلتی آزاد بزگسلاالن ایلران شلد و 

هدایلت ایلن تیلم را در دسلت گرفلت.
جلسله شلورای فنلی تیم های ملی کشلتی آزاد با حضلور اعضاء در 
محل خانه کشلتی شلماره یک برگزار، و سلرمربی تیم بزرگسلاالن 

شد. انتخاب 
در ایلن نشسلت که بلا حضور منصوربرزگلر، ابراهیم جلوادی، علی 
بیلات، محمد حسلین محبلی، مجید تلرکان، عسلکری محمدیان، 
حسلن حمیلدی، امیلر توکلیلان و مجیلد خدایلی اعضلای شلورا، 
رسلول خلادم رئیلس و رضلا الیلق سرپرسلت دبیلری فدراسلیون 
برگلزار شلد.، در ملورد انتخلاب مدیلر تیلم هلای ملی و سلرمربی 

تیلم مللی کشلتی آزاد بزرگسلاالن تصمیلم گیری شلد.
تیم شمشیربازی دانشگاه آزاد قهرمان تورنمنت 

تایلند شد.
در  آزاد  دانشگاه  سابر  اسلحه  شمشیربازی  تیم 
مصاف  به  فینال  دیدار  در  و  تایلند  تورنمنت 

تایلند به برتری رسید و قهرمان شد.
مجتبی  پاکدامن،  علی  را  آزاد  دانشگاه  ترکیب 
عابدینی و فرزاد باهر ارسباران تشکیل دادند که 
موفق شدند مدال طالی این مسابقه ها را کسب 
محمد  یعقوبیان،  علی  نیز  اپه  بخش  در  کنند. 
به  حسین جعفری و محمد علی کیهانی موفق 

کسب عنوان قهرمانی شدند.
شروین  ادهمي،  علي  ترکیب  با  نیز  فلوره  تیم 

طلوعي ، شهاب شمس تبریزي و محمد حسین 
جعفري توانست با شکست تیم هاي هند ، چین 

تایپه و تایلند قهرمان شود.
در اسلحه سابر بانوان نیز تیم هاي تایلند ب و 
تایلند الف راشکست داد و در بازي فینال مسابقه 
را به کره جنوبي واگذار کرد و نایب قهرمان شد.
با ترکیب مهسا پور رحمتي،  بانوان نیز  اپه  تیم 
سکینه نوري و اعظم بختي در دور اول با قرعه 
استراحت رو برو شد و بعد از آن به مصاف تیم 
از  بعد  ایران  شمشیرباز  بانوان  رفت.  میزبان 
شکست میزبان، بازي را به تیم چین تایپه واگذار 

کردند و دو نهایت به مدال برنز تیمي رسیدند.

قهرمانی دانشگاه آزاد در تورنمنت شمشیربازی تایلند

در سال های 2010 و 201۳ توپ طال با در 
نظر گرفتن رای روزنامه نگاران به دو ستاره 

پرتغالی و آرژانتینی نمی رسید.
با  دوباره  امسال  از  طال  توپ  جایزه  برنده 
رای روزنامه نگاران برتر انتخاب می شود و 
دیگر فیفا نقشی در این جایزه ندارد. پیش 
کشورها  کاپیتان های  و  سرمربیان  این  از 

برنده توپ طال را مشخص می کردند.
اما اگر در سال های گذشته رای خبرنگاران 
در  طال  توپ  برنده  بود،  کننده  تعیین 

و  مسی  لیونل   201۳ و   2010 سالهای 
کریستیانو رونالدو نمی شدند.

روزنامه  رای  با  تنها   2010 سال  در  اگر 
نگاران برنده این جایزه تعیین می شد توپ 
طال به وسلی اسنایدر می رسید نه مسی. 
فاتح  اینتر  با  سال  آن  در  هلندی  بازیکن 
لیگ قهرمانان شده بود و به همراه تیم ملی 

هلند نایب قهرمان جهان شد.
روزنامه نگاران 29۳ رای به او داده بودند. 
فاصله  با  تنها  اینیستا  آندرس  او  از  پس 

و  داشت  قرار  دوم  جایگاه  در  رای  دو 
با 229 رای در رتبه سوم  ژاوی هرناندس 
قرار  چهارم  جایگاه  در  مسی  گرفت.  جای 
سرمربیان  و  ها  کاپیتان  رای  با  اما  گرفت 
مهاجم  به  جایزه  نهایت  در  ملی  های  تیم 
اسپانیا   2010 سال  در  رسید.  آرژانتینی 
انتخاب  شانس  و  جهانی شد  جام  قهرمان 
و  ژاوی  به خصوص  اسپانیایی  بازیکن  یک 
اینیستا زیاد بود اما این اتفاق نیفتاد. در آن 
به  نداشتند  اجازه  مربیان  و  بازیکنان  سال 

هموطن خود رای دهند.
 فرانک ریبری در سال 201۳ همه جام ها 
را به همراه بایرن مونیخ فتح کرد و بیشترین 
رای روزنامه نگاران را به خود اختصاص داد 
و می توانست برنده توپ طال باشد. ریبری 
در مجموع ۵24 رای از آن خود کرد. رونالدو 
با ۳64 رای در رتبه های  با ۳99 و مسی 
با  رونالدو  نهایت  اما در  قرار داشتند  بعدی 
رای سرمربیان و کاپیتان های تیم های ملی 

برنده این جایزه در سال 201۳ شد.

توپ طالهایی که به رونالدو و مسی نمی رسید

»طالیی« سرمربی تیم ملی کشتی 
آزاد شد

به  نسبت  دوچرخه سواری  جهانی  اتحادیه 
فوت رکابزن پارالمپیکی ایران ابراز همدردی 
کرد و اعتقاد دارد یک روز بد برای دوچرخه 

سواری در ریو بوده است.
گلبارنژاد«،  »بهمن  که  این  از  پس 
اثر  بر  ایران  پارالمپیکی  دوچرخه سواری 
اتحادیه  داد،  دست  از  را  خود  جان  سانحه 
به  نسبت   )UCI( دوچرخه سواری  جهانی 

این اتفاق واکنش نشان داد.

اتحادیه جهانی دوچرخه سواری در مطلبی با 
اشاره به حادثه ای که برای گلبار نژاد رخ داد، با 
جامعه ورزش و ملت ایران ابراز همدردی کرد.

اتحادیه  رییس  کوکسن،  برایان  هم چنین 
اتفاقی  مورد  در  نیز  دوچرخه سواری  جهانی 
ایران  پارالمپیکی  ورزشکار  این  برای  که 
»بهمن  مرگ  برای  من  گفت :  داد،  رخ 
گلبارنژاد«، دوچرخه سوار ایرانی بسیار متاثر 
هستم. ما با خانواده  و دوستان او و همچنین 

ابراز همدردی  ایران  پارالمپیک  ملی  کمیته  
می کنیم و امیدواریم که تسلیت صادقانه ما 

را بپذیرند.
معتقد  دوچرخه سواری  جهانی  اتحادیه 
رقابت های  برگزاری  آخر  روز  که  است 
آن  در  که  پارالمپیک  دوچرخه سواری 
در  بد  روز  یک  به  کرد،  فوت  گلبارنژاد  روز 
دوچرخه سواری پارالمپیک ریو تبدیل شده 

است.

واکنش 

اتحادیه جهانی 

دوچرخه سواری 

به فوت گلبارنژاد
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راه اندازی 
واحد نمکزدایی رگ سفید۱ در 

مناطق نفت خیز جنوب

  مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از 
آغاز فرآیند راه اندازی واحد نمکزدایی رگ سفید 1 
و دو برابر شدن ظرفیت فراورش نفت نمکی میدان 

های رگ سفید و رامشیر خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی، مهندس  بیژن عالی پور 
اظهار داشت: با ارسال نفت نمکی به سامانه نمک 
گیر برقی، فرآیند راه اندازی واحد ۵۵ هزار بشکه ای 
رگ سفید1 آغاز شد. وی افزود: بررسی های دقیق 
ایمنی و زیست محیطی پیش از آغاز راه اندازی این 
نظر  در  جامع  العملی  دستور  تدوین  با  تاسیسات 
و  انسانی  نیروی  از تضمین سالمت  و  گرفته شده 
شده  حاصل  الزم  اطمینان  تاسیسات،  از  صیانت 
است.مهندس عالی پور تصریح کرد: با تکمیل و بهره 
این پروژه، ظرفیت فرآورش نفت نمکی  از  برداری 
میدان های رگ سفید و رامشیر از ۵۵ هزار بشکه به 
110 هزار بشکه در روز افزایش یافته و این موضوع 
افزون بر تاثیر مثبت بر کیفیت نفت تولیدی، تولید 
نفت خام شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب را 

حدود 2۵ هزار بشکه در روز افزایش خواهد داد. 
جنوب  خیز  نفت  مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل 
نمکزدایی رگ  واحد  توسعه  و  پروژه تجهیز  گفت: 
سفید 1 باهدف افزایش ظرفیت فرآورش نفت نمکی 
میدان های رگ سفید و رامشیر مستقر در شرکت 

بهره برداری نفت و گاز آغاجاری اجرا شده است. 

بزرگترین برنامه باز آموزی پزشکی کشور
 در اصفهان

اصفهان- امینی هرندی- بزرگ ترین برنامه گردهمایی فارغ التحصیالن 
ادوارگذشته دانشکده پزشکی همراه با برنامه بازآموزی پزشکی هفته 
اول مهرماه امسال به میزبانی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان رقم خواهد خورد و در این ایام شاهد حضور جمع کثیری از 
فارغ التحصیالن ادوار گذشته این دانشکده که هم اکنون در جای جای 
جهان مشغول خدمت به همنوعان خود می باشند در دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان خواهیم بود.
دکتر غالمرضا اصغری رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اعالم 
خبر فوق افزود: ارزشمند و مهم است که داشته های خودمان را که از 
گرانبهاترین چیزهاست را قدربدانیم و ارج نهادن به فارغ التحصیالن و 
پزشکانی که خادم جامعه هستند را ارزش بگذاریم، زیرا باعث اعتماد به 

نفس و حس استقالل کشور می گردد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه دانشکده پزشکی 
اصفهان در طی هشتاد سال گذشته فارغ التحصیالن زیادی را تحویل 
جامعه نموده که هم اکنون در گوشه گوشه کشور مشغول ارائه خدمت 
را  افتخارات خودمان  و  ادامه داد: خیلی وقتها داشته ها  باشند،  می 
فراموش میکنیم و برگزاری این گردهمایی باعث تقویت امید، بالندگی، 
خودباوری و اعتماد به نفس در کشور به ویژه در میان نسلهای آینده 

می گردد.
دکتر احمدرضا صبری، رییس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان نیزدر این نشست خبری ضمن بیان تاریخچه ای ازدانشکده 
پزشکی اصفهان سابقه هفتاد ساله این دانشکده گفت: جشن هشتاد 
بزرگترین  برگزاری  با هدف  اصفهان  دانشکده علوم پزشکی  سالگی 
گردهمایی فارغ التحصیالن ادوار دانشکده، برگزاری بزرگترین برنامه 
و  علمی  رشد  تاریخی چگونگی  بازخوانی  کشور،  پزشکی  بازآموزی 
فناوری در حوزه پزشکی دراستان اصفهان، ایجاد همبستگی علمی 
و فرهنگی در نیروهای فرهیخته ی فارغ التحصیالن دانشگاه اصفهان، 
با جمع آوری  اساتید فقیه تکمیل موزه دانشکده پزشکی  از  تقدیر 
جلسات  برقراری  امکان  کنندگان،  شرکت  ازجمع  تاریخی  اسناد 
دراین  که  جهان  کرسی  صاحب  اساتید  ترین  برجسته  با  حضوری 
همایش شرکت می کنند، ایجاد پیوندهای عاطفی و علمی بین فارغ 
التحصیالن دانشگاه و جمع آوری خاطرات تاریخی اساتید پیشکسوت 
به منظور ثبت و ضبط آنها به عنوان میراث فرهنگی برای آیندگان 

برگزارمی گردد.
فارغ  دانشکده  این  از  پزشک  نفر  تاکنون 18هزار  اینکه  بیان  با  وی 
التحصیل شده اند افزود: طی هشتاد سال گذشته 14 هزار نفر پزشک 
عمومی و 4 هزار نفر پزشک متخصص در دانشکده پزشکی اصفهان 

تربیت و روانه بازار کار شده اند.
اینکه دراین جشن  به  اشاره  با  دانشکده پزشکی  عضو هیئت علمی 
۳1نفراز اساتیدکه باالی 80 سال سن دارند حضور پیدا خواهند کرد 
اظهار داشت: ایجاد عزم ملی و استانی برای توسعه ی زیرساخت های 
منابع انسانی، فضای فیزیکی، تجهیزات پیشرفته و تکنولوژی مناسب به 
منظور رسیدن به جهت علمی و اقتصاد مقاومتی که مد نظر مقام معظم 
رهبری است، با کلنگ زنی طرح توسعه دانشکده پزشکی در ۳0 هزار 

مترمربع و 24 هزار مترمربع ساختمان آغاز خواهد شد.

خبر خبر

شهردار منطقه پنج تبریز از راه اندازی خودروی 
عملیاتی امداد و بحران در این منطقه خبر داد 
اجرایی  عملیات  در  تسریع  منظور  به  گفت:  و 
توسط نیروهای امداد رسان در مواقع بحرانی و 
ضروری یک دستگاه خودرو به تمامی امکانات 

الزم تجهیز گشته است. 
مهندس یعقوب هوشیار با بیان اینکه این مطلب 
خدمات  معاونت  همکاران  تالشهای  با  افزود: 
شهری و اجرایی منطقه پنج با راه اندازی یک 
و  الزم  امکانات  خرید  به  اقدام  دستگاه خودرو 
زلزله،  سیل،  قبیل  از  بحرانی  مواقع  مخصوص 

طوفان و غیره شده است.
رابطه گفت: در مواقعی که بحران  این  وی در 

متنوع  و  الزم  امکانات  وجود  شود  می  ایجاد 
و  اندازی  راه  با  که  رسید  می  نظر  به  ضروری 
یک  در  وسایل  تمامی  امداد  خودروی  استقرار 

محل تجمیع یافته است.
 مهندس هوشیار افزود: هدف اصلی از راه اندازی 
این سیستم تسریع در ورود نیروهای عملیاتی 
به محل وقوع حادثه و همچنین کاهش زمان 
حضور تمامی نیرو های مورد نیاز امداد رسان 

است. 
به  گل  انواع  کاشت  با  پنج  منطقه  شهرداری 
یعقوب  مهندس  رفت،  پاییز  فصل  استقبال 
را  این مطلب  تبریز  منطقه ۵  هوشیار شهردار 
اعالم کرد و گفت: با پایان یافتن شهریور، آخرین 

ماه از فصل تابستان و فرا رسیدن فصل پاییز و 
بازگشایی مدارس، این منطقه عالوه  همچنین 
بر تنظیف و رفت و روب معابراقدام به کاشت 
تا  نموده  معابر  و  میادین  پارکها،  در  گل  انواع 
فضاهای  شاهد  نیز  پاییز  فصل  در  شهروندان 

دلنشین و نشاط آفرین باشند.
وی در ادامه افزود: انواع گلهای کلمی زینتی 
در  و  شده  کاشته  حوزه  سطح  در  داودی  و 
میدان شهید فهمیده و ورودی کوی ولی امر 

با کاشت این قبیل از گلها، فرش گل طراحی 
شده است.

اینکه  به  اشاره  با  همچنین  هوشیار  مهندس 
برای  منطقه  این  بوستانهای  و  پارکها  تمامی 
اقدامات  داشت:  اظهار  شده  آماده  پاییز  فصل 
پاییز  فصل  در  سبز  فضاهای  به  مربوط  اولیه 
آغاز شده و پیش از این نیز با هماهنگی معاونت 
پاکسازی  شهرداری  اجرایی  و  شهری  خدمات 

پارکها در این منطقه اجرا شده بود. 

توسط شهرداری منطقه پنج تبریز راه اندازی شد؛

خودروی عملیاتی امداد و بحران با امکانات پیشرفته

آگهی احضارمتهم مجهول المکان 
9۵02۳4

نظرباینکه در پرونده کالسه ۵ب 9۵02۳4شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی 
وانقالب شهریارموضوع شکایت سجاد تپاک)به نمایندگی ازاداره جهاد کشاورزی( علیه 
محمود حسن خانی  دائربه تغییرکاربری غیرمجازتحت رسیدگی می باشد با توجه به 
محتویات پرونده واظهارات شاکی بعلت مجهول المکان بودن متهم وعدم  دسترسی 
فلذا بدینوسیله به شما ابالغ می شود درراستای ماده11۵قانون آئین دادرسی کیفری 
ظرف یکماه ازتاریخ نشرآگهی جهت رسیدگی به پرونده ودفاع ازاتهام خود در شعبه 
پنجم بازپرسی دادسرای شهریارحاضرشوید درغیراینصورت اقدام مقتضی بعمل خواهد 

آمد.م.الف:189۳۵
                                بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی شهریار-حسینیان

احضارمتهم آگهی 

9۵0898
پرونده  در  کیفرخواست  موجب  شهریاربه  شهرستان  وانقالب  عمومی  دادگاه 
وجرح  ضرب  اتهام  به  یاوری  مرتضی  کالسه940998264440007۳برای 
ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی  که  کیفرنموده  تقاضای  عمدی 
است  گردیده  مورخه1۳9۵/8/9ساعت11تعیین  برای  رسیدگی  ووقت 
ودراجرای  متهم  به  دسترسی  وعدم  بودن  المکان  مجهول  به  عنایت  با 
وانقالب  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  مواد11۵و180قانون  مقررات 
انتسابی  ازاتهام  دفاع  جهت  متهم  منتشرتا  نوبت  یک  مراتب  درامورکیفری 
حضورمطابق  عدم  درصورت  است  حاضرگردد.بدیهی  مقرردردادگاه  دروقت 

بعمل خواهد آمد.م.الف:189۳4 مقررات رسیدگی غیابی 
 منشی دادگاه کیفری شعبه105دادگاه کیفری دو شهرستان شهریار)105جزایی 
شیثی سابق(-یوسف 

آگهی احضارمتهم مجهول المکان 
9۵0409

نظرباینکه در پرونده کالسه ۵ب 9۵0409شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی 
وانقالب شهریارموضوع شکایت شرکت برق استان تهران علیه احمد نظری  دائربه 
استفاده ازبرق غیرمجازتحت رسیدگی می باشد با توجه به محتویات پرونده واظهارات 
شاکی بعلت مجهول المکان بودن متهم وعدم  دسترسی فلذا بدینوسیله به شما ابالغ 
می شود درراستای ماده11۵قانون آئین دادرسی کیفری ظرف یکماه ازتاریخ نشرآگهی 
دادسرای  بازپرسی  پنجم  شعبه  در  خود  ازاتهام  ودفاع  پرونده  به  رسیدگی  جهت 

شهریارحاضرشوید درغیراینصورت اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد.م.الف:189۳9
                                بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی شهریار-حسینیان

آگهی احضارمتهم 

)مربوط به دادسرا ونیزدادگاه درفرض عدم وجود کیفرخواست(
941608

اتهام  به  کلثومی  حسن  شعبه  کالسه940998264۳101۵02این  پرونده  در   
مرجع  گزارش  موضوع  عمومی  درنظم  واخالل  جمعی  دسته  درنزاع  مشارکت 
متهم  المکان  مجهول  به  عنایت  با  است  قرارگرفته  تعقیب  تحت  انتظامی 
وانقالب  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  ماده174قانون  مقررات  ودراجرای 
درامور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت ۳0روزازانتشاراین آگهی 
جهت دفاع ازاتهام انتسابی دراین شعبه حاضرگردد بدیهی است درصورت عدم 
حضورمطابق مقررات  رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.درضمن داشتن وکیل 

بالمانع است. م.الف:18941
ازپرس دادسرای عمومی وانقالب شهرستان شهریار-اسمعیل برجسته

وقت رسیدگی 

ظرف یکماه پس ازانتشارآگهی                      9۵08۵۳
نظرباینکه  پرونده کالسه9۵08۵۳شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی وانقالب 
شهریارموضوع شکایت مهدی قراگوزلو علیه  امین صفری مبنی برخیانت درامانت 
تحت رسیدگی می باشد با توجه به محتویات پرونده واظهارات شاکی بعلت مجهول 
المکان شاکی بعلت مجهول المکان بودن وعدم  دسترسی به شما  بدینوسیله به شما 
کیفری مصوب1۳92ظرف  دادرسی  آئین  ماده174قانون  درراستای  می شود  ابالغ 
یکماه ازتاریخ انتشارآگهی جهت رسیدگی به پرونده ودفاع ازاتهام خود در شعبه چهارم 
دادیاری دادسرای شهریارحاضرشوید درغیراینصورت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

شد.م.الف:189۳6
                                                  شعبه چهارم دادسرای عمومی وانقالب شهریار

آگهی ابالغ 

وقت دادرسی شورای حل اختالف جوانرود 
کالسه پرونده 4/419/9۵ 

شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
خواهان: مهدی بازانی فرزند مجید

خوانده : بهارک قاسمی 
قاسمی  بهارک  خوانده  بطرفیت  مطالبه  خواسته  با  دادخواستی  فوق  خواهان 
تقدیم که به این شعبه ارجاع شده است و برای روز 1۳9۵/8/1 ساعت 10 وقت 
رسیدگی تعیین شده است لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این 
آگهی به وی ابالغ می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود نامبرده می 
تواند تا روز جلسه به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.

دبیر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی احضارمتهم مجهول المکان 

940072
نظرباینکه در پرونده کالسه ۵ب 940072شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی 
وانقالب شهریارموضوع شکایت اداره گازشهریار علیه مسعود زرین کوه فرزند موسی  
دائربه جعل کارت اشتراک گاز)موسوم به کارت زرد(واستفاده ازسند مجعول ومعاونت 
درآن تحت رسیدگی می باشد با توجه به محتویات پرونده واظهارات شاکی بعلت مجهول 
المکان بودن متهم وعدم  دسترسی فلذا بدینوسیله به شما ابالغ می شود درراستای 
ماده11۵قانون آئین دادرسی کیفری ظرف یکماه ازتاریخ نشرآگهی جهت رسیدگی 
به پرونده ودفاع ازاتهام خود در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای شهریارحاضرشوید 

درغیراینصورت اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد.م.الف:189۳7
 بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی شهریار-حسینیان

آگهی ابالغ 

وقت دادرسی شورای حل اختالف جوانرود 
کالسه پرونده 1/401/9۵ 

شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
خواهان: فرشاد رمضانی فرزند فریدون

خوانده : 1- حسن صمدی 2- آرش یوسفی 
حسن   -1 خوانده  بطرفیت  مطالبه  خواسته  با  دادخواستی  فوق  خواهان 
محمدی 2- آرش یوسفی تقدیم که به این شعبه ارجاع شده است و برای روز 
مجهول  بعلت  لذا  است  شده  تعیین  رسیدگی  وقت   10 ساعت   1۳9۵/8/1۵
المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ می شود در وقت مقرر 
شعبه  این  به  جلسه  روز  تا  تواند  می  نامبرده  شود  حاضر  رسیدگی  برای 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
دبیر شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

متن آگهی 

در پرونده کالسه 9۵0998669۵800126 این شعبه با توجه به فوت مرحوم باباحسن 
پوربوده توسط مهناز – بهناز – نوشین وگل ناز شهرت همگی حسنپور درخواست 
تحریر ترکه شده و قرار تحریر ترکه صادر گردیده و برای 1۳9۵/08/02 راس ساعت 
10:00 وقت تحریر ترکه تعیین شده است لذا بدین وسیله به تمامی متوفای یاد شده 
یا نمایندگان قانون و بستانکاران از متوفی و مدیونین به هر کس که به هر طریق حقی 
بر ترکه متوفی دارد ابالغ می شود در ساعت و تاریخ یاد شده در شعبه ۵ شورای حل 
اختالف مجتمع امام خمینی )ره( شهرستان خرم آباد خیابان امام )ره( میدان عدالت 

دادگستری کل استان لرستان جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شوند.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 5 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
)ره( شهرستان خرم آباد – مریم یوسفوند.  

نامه صادره

احتراما در راستای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری با چاپ آگهی در روزنامه 
رسمی متهم به اسم سعید رباطی به اتهام ضرب و جرح با چاقو موضوع شکایت سجاد 

نعمتی فرزند صفرعلی ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه احظار گردد. 
دادیار شعبه یازدهم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – نوشین حاجیوند. 

آگهی اخطاریه 

پیرو آگهی مرجع محترم قضایی بدینوسیله به آقای سید عبدالرضا موسوی فرزند 
عبدالرحمن اخطار می شود که حداکثر یک هفته از تاریخ ابالغ این اخطاریه جهت 
اجرای صیغه طالق همسرش به نام صدیقه خورشیدوند به دفتر طالق ۵ خرم آباد واقع 

در خیابان انقالب بین کوچه 6 و 7 آراسته مراجعه نماید. 
سردفتر :حشمت اله عبدی علمی –شهرستان خرم آباد .

مفقودی
ملی  شماره  به  عیسی  فرزند  نوسری  زارع  حسین  اینجانب  دانشجوئی  کارت   
20806۳8440و شماره دانشجوئی 9۳127018 از دانشگاه علم و فناوری مازندران ) 

بهشهر ( مفقود گردیده ، فاقد اعتبار است
بهشهر  

مفقودی
کارت دانشجوئی اینجانب زانا قادری فرزند سعید به شماره ملی 

2860۳68841و شماره دانشجوئی 9۳124028 رشته برق قدرت از دانشگاه علم و 
فناوری مازندران ) بهشهر ( مفقود گردیده ، فاقد اعتبار است .

بهشهر 

آگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت سواری پژو 206sd-tu۵ سفید روغنی مدل 92 به شماره پالک 
موتور  شماره  و   naap41fd8dj6۳00۵4 شاسی  شماره  به   44 ایران  427ه29 

160b001۳26۵ مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

آگهی مفقودی
ملی  شماره  به  داود  فرزند  سفلی  تپه  دو  ولی  زینب  اینجانب  دانشجوئی  کارت 
2220109۳80و شماره دانشجوئی 92126۵47 رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه 

علم و فن آوری مازندران ) بهشهر ( مفقود گردیده ، فاقد اعتبار است 
بهشهر 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
نوبت اول)64/95۱8(

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل در نظر دارد، مناقصه پروژه احداث پایگاه بهداشتی و 
درمانی شهرک کوثر را برگزار نماید. لذا شرکتهای دارای صالحیت برای اطالع از شرایط مناقصه می توانند به شرح ذیل 

اقدام نمایند.
خرید اسناد: از روز شنبه مورخه 1395/07/03 لغایت ساعت 13:00 روز پنج شنبه مورخه 1395/07/08 

تسلیم اسناد به دبیرخانه: از روز شنبه مورخه 1395/7/10 لغایت ساعت 13:00 روز پنج شنبه مورخه 1395/07/22 
تاریخ و محل گشایش اسناد: روز دوشنبه مورخه 1395/07/26 راس ساعت 10:00 قبل از ظهر در ستاد مرکزی دانشگاه واقع در انتهای خیابان 

دانشگاه- جنب شهرک دادگستری
محل تهیه و خرید اسناد: شهرستان اردبیل- مرکز بهداشت شهرستان اردبیل- واحد امور قراردادها

محل تسلیم اسناد: دبیرخانه ستاد مرکزی دانشگاه واقع در انتهای خیابان دانشگاه – جنب شهرک دادگستری
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 270/000/000 ریال )دویست و هفتاد میلیون ریال(

هزینه تهیه اسناد: 2/000/000 ریال )دومیلیون ریال( واریز به شماره حساب 2178580803000 نزد بانک ملی شعبه مرکزی اردبیل به نام دانشگاه 
علوم پزشکی اردبیل

رتبه مورد نظر: حداقل رتبه 5 ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و صالحیت ایمنی پیمانکاران مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی به نام شرکت پیمانکار)شخص حقوقی( 
مدت اعتبار پیشنهادات: 40 روز کاری می باشد.

داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 33522191-045 دفتر فنی و عمرانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تماس حاصل 
نمایند و یا به سایت اینترنتی دانشگاه به نشانی  http://poshtibani.ac.ir/fa/vc-poshtibani مراجعه نمایند.

هزینه درج آگهی در نشریات به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل

احضار متهم
) مربوط به دادگاه بافرض وجود کیفر خواست (

شماره   خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
9۵104۳288000191۵درپرونده کالسه 940998288۳201179 برای آقای احمد 
عابدلو  به اتهام تحصیل مال مسروقه تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این 
شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1۳9۵/08/22 ساعت 9:00  تعیین گردیده 
است.  با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم  ودر اجرای مقررات 
مواد 11۵و 180  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل 

خواهد آمد.  م/الف1۳14
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان اسالمشهر )103جزایی 
سابق( میرزائی  

آذربایجان  استاندار  زمان؛  پیام  ارومیه-خبرنگار 
غربی گفت: کشاورزی و صنعت محور اصلی تحقق 
آن  به  باید  مسئوالن  که  است  مقاومتی  اقتصاد 

توجه ویژه داشته باشند.
رمانان  خه  جیژنی  مراسم  در  سعادت  قربانعلی 
کرد:  اظهار  بوکان  شهرستان  در  خرمن(  )جشن 
از  کشورها  تمام  در  اقتصادی  پیشرفت  و  توسعه 
باید صنعت را  کشاورزی آغاز شده و در کنار آن 

نیز مد نظر داشته باشیم.
افزود:  مقاومتی  اقتصاد  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
اقتصاد مقاومتی به این معنی است که ما اقتصاد 
و  پایه  باشیم چرا که  برون گرا داشته  و  زا  درون 
تولید  تقویت  و  توجه  مقاومتی  اقتصاد  اساس 

داخلی است.
سعادت اظهار کرد: نباید تنها بر کشاورزی منطقه 
تمرکز داشته باشیم چرا که کشاورزی محدود بوده 

و در کنار آن باید به صنعت نیز توجه شود.
پتروشیمی  کارخانه  وجود  با  گفت:  همچنین  وی 
باید صنایع پایین دستی در منطقه ایجاد  مهاباد، 
شود تا در کنار کشاورزی، صنایع پتروشیمی نیز 
دایر شود چرا که همه تولیدان صنایع پتروشیمی 

صادراتی بوده و رونق اقتصادی منطقه را به دنبال 
خواهد داشت.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: تولید با کیفیت 
در بخش کشاورزی و صنعت هم مدنظر باشد و با 
این توجه می توانیم آینده کشور را تضمین کنیم.

شهرستان  اراضی  درصد   ۵0 داد:  ادامه  سعادت 
بوکان زیر پوشش آبیاری تحت فشار بوده که این 
کشاورزی  بخش  در  شهرستان  بالندگی  از  نشان 
است و این امر الگویی برای دیگر کشاورزان منطقه 

می تواند باشد.
وی گفت: نرخ بیکاری شهرستان بوکان با بیش از 
21 درصد، از متوسط استانی باالتر است که پیگیر 
واحد  کرد: 46  اظهار  مساله هستیم.وی  این  حل 
بوکان شناسایی شده  راکد در شهرستان  تولیدی 
که 1۳ واحد آن برای دریافت تسهیالت به بانک 

ها معرفی شده است.

در  نیز  اسالمی  بوکان در مجلس شورای  نماینده 
در  گندم  تولید  رکورد  جشن  گفت:  مراسم  این 
و  کشاورزان  زحمت  سایه  در  بوکان  شهرستان 

تالش آنها به ثمر نشسته و همه به آن می بالیم.
محمد قسیم عثمانی ادامه داد: شهرستان بوکان هر 
ساله با بیشترین میزان تولید گندم در آذربایجان 
غربی رتبه نخست تولید گندم را به خود اختصاص 
داده و به انبار غله این استان لقب گرفته ولی خود 

از نبود سیلو رنج می برد.
وی افزود: سیلوی 70 هزار تنی شهرستان بوکان 
که سال های قبل عملیات ساخت آن آغاز شده، 
هنوز به بهره برداری نرسیده است و امید می رود 
در سال آینده تکمیل شده و به بهره برداری برسد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی از تبدیل 
مهاباد  شهرستان  در  بوکان  کیفیت  با  آرد  شدن 
باید در خود  انتقاد کرد و گفت: گندم شهرستان 

از  بتوانیم  تا  تبدیل شود  آرد  به  بوکان  شهرستان 
تولیدات با کیفیت خودمان استفاده کنیم.

عثمانی ادامه داد: اولین لبیک گویان در خصوص 
اقتصاد مقاومتی کشاورزان هستند که در عمل، آن 

را به مرحله اجرا گذاشته اند.
در  تاخیر  و  کشاورزان  مطالبات  خصوص  در  وی 
پرداخت پول گندم خریداری شده آنها اظهار کرد: 
تا آخر هفته جاری 70 درصد مطالبات گندمکاران 

پرداخت می شود.
غربی  آذربایجان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
بخش  تولیدات  درصد   9 گفت:  مراسم  دراین  نیز 
شهرستان  در  غربی  آذربایجان  استان  کشاورزی 
پنج  از  بیش  آن  ارزش  که  تولید می شود  بوکان 

هزار و 600 میلیارد ریال است.
اسمعیل کریم زاده بیان کرد: امسال 6۳۵ هزار تن 
گندم در آذربایجان غربی توسط مباشران خرید در 

1۳0 مرکز خریداری شده است.
استان  گندم ذخیره سازی شده  در خصوص  وی 
تن  هزار  امسال 9۳0  کرد:  اضافه  جاری  سال  در 
گندم در استان ذخیره شده که به اندازه سه سال 
این  در  نیز  بوکان  است.فرماندار  استان  مصرف 
مراسم گفت: امسال در شهرستان بوکان بیش از 
120 هزار تن گندم خریداری شده که نسبت به 
سنوات گذشته از رشد ۳.7 برابری برخوردار است.
از  از 12 هزار هکتار  بیش  افزود:  جمال خسروی 
فشار  تحت  آبیاری  پوشش  زیر  شهرستان  اراضی 
قرار دارد که در این زمینه رتبه اول استان را به 

خود اختصاص داده است.
به  بوکان  شهرستان  در  کشاورزی  داد:  ادامه  وی 

سوی مکانیزه شدن گام بر می دارد.
نمونه  کشاورز  هفت  از  مراسم  این  پایان  در 
لوح  اهدای  با  کشاورزی  بخش  در  تولیدکننده 

تقدیر و تندیس تجلیل شد.
شهرستان بوکان با داشتن 110 هزار هکتار اراضی 
بخش  در  مردم  درصد   70 اشتغال  و  کشاورزی 
کشاورزی، در جنوب آذربایجان غربی قرار دارد و 

به انبار غله این استان مشهور است.

استاندار آذربایجان غربی تاکید کرد:

کشاورزی و صنعت محور اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی



شهرستان هاچهارشنبه 31 شهریور 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 93325

توسعه نوین شهر اصفهان در 
راستای تمدن خالق گذشته

اصفهان-بهادری- شیگنوری شیباتا دبیرکل ژاپنی 
به  سفر  ضمن  جهان  تاریخی  شهرهای  اتحادیه 
اصفهان با دکتر مهدی جمالی نژاد شهردار اصفهان 
تاریخی  شهرهای  جهانی  اتحادیه  رئیس  نایب  که 

است، دیدار و گفت وگو کرد.
شیگنوری شیباتا در این دیدار پیرامون حضور در 
اصفهان و آثار تاریخی آن اظهار کرد: به این دلیل 
در اصفهان حضور پیدا کردم که اگر فردی اصفهان 
را ندیده باشد گویی نیمی از دنیا را ندیده  است. وی 
با بیان اینکه اصفهان یکی از مهم ترین و زیباترین 
زمان  برای  کرد:  تصریح  است،  جهان  شهرهای 
طوالنی این رویا و آرزو را داشتم که این شهر را از 
نزدیک مشاهده کنم، فرهنگ ایرانی برای من بسیار 
به  مشتاق  و  عالقه مند  گذشته  از  من  و  آشناست 
این فرهنگ بودم.دبیرکل اتحادیه شهرهای تاریخی 
جهان با اشاره به آثار تاریخی اصفهان اضافه کرد: 
این آثار بسیار مسحورکننده و فوق العاده هستند اما 
موضوع نگران کننده در اصفهان، عدم جاری بودن آب 

در رودخانه زاینده رود است.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات شهرداری اصفهان در 
زمینه احیای آثار تاریخی این شهر، افزود: شهرداری 
اصفهان کار بسیار بزرگی در زمینه بازسازی و نوسازی 
این آثار انجام داده اما موضوعی که در این میان برای 
نه تنها شهرداری اصفهان بلکه شهرداری کیوتو نیز 
وجود دارد، محدودیت بودجه است که مانعی برای 

نوسازی بافت های فرسوده به حساب می آید.
شیباتا گفت: هدف اتحادیه شهرهای تاریخی جهان 
تبادل دانش، اندیشه و نظر با شهرهایی است که در 
حال احیای آثار تاریخی خود هستند تا آنها بتوانند 
این اقدامات را صحیح تر و بهتر انجام داده و همزمان 
زمینه دوستی هر چه بیشتر میان آنان و ارتقا صنعت 

گردشگری را نیز فراهم کنند. 
شهردار اصفهان نیز در این دیدار اظهار کرد: ما نسبت 
به گذشته تاریخی خود بی تعهد نبوده و توسعه شهر 
اصفهان را در صورتی می خواهیم که میراث تاریخی 

آن حفظ شود.
احیای  امروز  اینکه  به  اشاره  با  جمالی نژاد  مهدی 
نشانه های تمدنی تمدن های گذشته افق نوین ما بوده 
تا آن اندیشه ها ادامه پیدا کند، افزود: وقتی توسعه 
نوین شهر در راستای تمدن خالق گذشته باشد، به 

اصفهانی بی بدیل دست پیدا می کنیم.
وی با بیان اینکه بازگشت به هویت و گذشته را در 
ادامه راهمان مدنظر داریم، تصریح کرد: به همین 
دلیل شهرداری اصفهان از میراث فرهنگی ملموس 
و ناملموس خود به جد پاسداری می کند و به همین 
زمانی  جهانی  عرصه های  تمام  در  که  است  دلیل 
که صحبت از میراث فرهنگی ملموس یا ناملموس 

می شود، شهرداری اصفهان حضوری فعال دارد.

قرعه کشی هدایای جشنواره همراه اول و 
ADSL در اراک

مراسم قرعه کشی هدایای جشنواره های وصول مطالبات همراه 
اول و ضیافت ADSL مخابرات استان مرکزی برگزار شد. 

 در این مراسم که با حضور جمعی از نمایندگان اصحاب رسانه برگزار 
شد در مرحله اول قرعه کشی جشنواره وصول مطالبات همراه اول، 
برندگان 7۵ جوایز این جشنواره مشخص شدو همچنین چهار برنده 
خوش شانس ۵0 میلیون ریالی جشنواره ضیافت اینترنت پر سرعت 
مخابرات که بمناسبت ماه مبارک رمضان در سطح استان مرکزی 

برگزار گردیده بود مشخص شد.

 رونق 76 درصدی گشت های تفریحی 
دریایی 

از رونق 76 درصدی گشت های  اداره بندر و دریانوردی کیش  مدیر 
تفریحی دریایی در آب های جزیره مرجانی خلیج فارس خبر داد.

به گزارش واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان، »محمد جهانشاهی نسب« ضمن ارایه گزارشی از عملگرد طی 
پنج ماهه نخست سال 9۵، اظهار داشت: بالغ بر 848 هزار و 271 تن انواع 

کاالی نفتی و غیر نفتی تخلیه و بارگیری شد.
وی ادامه داد: از مجموع این رقم، 710 هزار و ۵06 تن کاالی غیر نفتی و 

1۳7 هزار و 76۵ تن کاالی نفتی بوده است.
جهانشاهی نسب، سهم عملیات مربوط به صادرات غیر نفتی را یکهزار و 
440 تن و حجم واردات اینگونه کاالها را 24هزار و 247تن اعالم کرد.وی 
گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، عملیات کابوتاژ 684 هزار و 819 تن 

کاالی غیر نفتی در این بندر به انجام رسیده است.
جابجایی خودروهای  به  اشاره  با  کیش  دریانوردی  و  بندر  اداره  مدیر 
مسافران از طریق شناورهای لندینگ کرافت نیز گفت: طی مدت یاد شده 
41 هزار و ۳60 دستگاه خودرو در مسیرهای دریایی منتهی به جزیره 
کیش، جابجا شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 20 

درصدی داشته است.
وی مجموع تردد شناورها به بندر کیش طی پنج ماه گذشته را ۵ هزار 
و ۵14 فروند عنوان کرد و افزود: طی این مدت، 247 هزار و ۵7۵ نفر 
مسافر نیز از طریق این بندر جابجا شدند که نسبت به سال قبل 7 درصد 
افزایش داشته است.این مقام مسئول در پایان افزود: عالوه بر فعالیتهای 
مسافری، 228 هزار و 992 نفر گردشگر به وسیله شناورهای تفریحی در 
آبهای ساحلی این جزیره گشت دریایی داشتند که نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته، رشد 76 درصدی داشته است.

خبر خبر

معاون  نجفی،  دکتر  تبریز،  شهردار  حضور  با 
خدمات شهری مهندس مدبر و شهردار منطقه 
امداد  خودرو  از  نژاد  عباس  پرویز  مهندس 
شهرداری منطقه ۳، در سازمان خدمات موتوری 

شهرداری تبریز رونمایی شد.
به  فوریتی  خدمات  ارائه  برای  امدادی  خودرو 
امکاناتی همچون تانکر آب، ژنراتور برق، واترجت، 
سیستم برشکاری و جوشکاری، خاموش کننده 
های دستی و سایر ابزار آالت مورد نیاز تجهیز 

شده است.
شهروندان محترم می توانند در مواقع لزوم برای 
خدمات فوریتی از طریق تماس با سامانه مدیریت 
شهری 1۳7 ، مسئولین مربوطه را مطلع نمایند تا 

در سریعترین زمان اقدام شود.
عملیات اجرایی مخزن بتنی آب خام در پارک 

جنگلی یادگار امام )ره( آغاز شد.
شهردار منطقه، مهندس پرویز عباس نژاد با اعالم 
خبر فوق گفت: با توجه به امکان و نیاز توسعه 

فضای سبز در پارک جنگلی یادگار امام )ره(، برای 
تامین آب خام به جهت آبیاری آن با بستر مناسب 
و مطالعه بعمل آمده، تصمیم بر احداث مخزن 

بتنی گرفته شد.
مهندس عباس نژاد افزود: آبیاری با تانکر آب برای 
فضای سبز شهری به خاطر داشتن هزینه بسیار 
باال، هدر رفتن آب فراوان، و با توجه به بحران 
کمبود منابع آب، تخریب فضای سبز و شستشوی 
خاک اطراف ریشه گل و گیاهان، روش مناسبی 

نمی باشد.
راهکار  خام  آب  بتنی  مخزن  احداث  بنابراین 
مناسبی در حال حاضر برای آبیاری فضای سبز 

خام در پارک جنگلی یادگار امام )ره( می باشد.
وی ظرفیت این مخزن بتنی آب خام را 1۵00 
این  احداث  با  و گفت:  متر مکعب عنوان کرده 
مخزن بتنی می توانیم آب خام را دخیره سازی 
نموده و با این طریق از اتالف هزینه در آبیاری 

جلوگیری نماییم.

با حضور شهردار تبریز انجام گرفت؛

رونمایی از تجهیز خودرو امداد شهرداری منطقه 3

آگهی تشکیل مجمع عمومی گزارش عملکرد 
کانون کارگران بازنشسته کرج )نوبت دوم(

به اطالع کلیه اعضا محترم کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران 
)بیمه شده اصلی( سازمان تامین اجتماعی شهرستان کرج میرساند نوبت 
دوم مجمع عمومی گزارش عملکرد این کانون در تاریخ 95/07/27 راس 
خیابان  دوم شکرآباد  ایستگاه  زاده حسن  امام  بلوار  در  9 صبح  ساعت 
تشکیل  معصوم  چهارده  حسینیه  نشانی  آتش  از  بعد  مرام  حسینی 
میگردد، لذا بدینوسیله از کلیه اعضا محترم دعوت میشود با در دست 
داشتن کارت عضویت کانون و یا دفترچه مستمری بیمه تامین اجتماعی 
کرج که مربوط به یکی از شعب بیمه شهرستان کرج می باشد راس ساعت 
الزامی  محترم  پیشکسوتان  حضور  و  تشکیل  الذکر  فوق  محل  در  مقرر 

می باشد.
دستور جلسه

ارائه گزارش عملکرد سال 1394
رئیس هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران شهرستان کرج –
 قلی شادبخش

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

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

فاقد سند رسمي
موضوع  اول/دوم  هیات   9۵/۵/7  -1۳9۵60۳۳1009000898 شماره  راي  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  یک  ناحیه  کرج-  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در 
متقاضي آقاي/ خانم  کرم مصطفی پور فرزند فرج بشماره شناسنامه 711 کد ملی 
2801۳74997 در یک باب خانه به صورت ششدانگ به مساحت 8۳/4۵ مترمربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 1۳0۵ فرعی از 162- اصلی واقع در کرج خریداری 
از مالک رسمی خانم رحیمه سلطان مسرتی که سند مالکیت وی ذیل ثبت صفحه 
110 دفتر 108 صادر و تسلیم نامبرده گردیده و نیز انتقال ملک از وی به متقاضی 
به صورت مبایعه  عادی، محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت 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 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تسلیم کنند. 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 46487 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/6/16

تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۵/6/۳1 
سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمي
اول/دوم موضوع  راي شماره 1۳9۵60۳۳1009000916-9۵/۵/10  هیات  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  یک  ناحیه  کرج-  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در 
متقاضي آقاي/ خانم محمد ابراهیمی فرزند فرمانعلی بشماره شناسنامه 917 کد 
ملی 00۵۳۳2۵48 در یک باب خانه به صورت ششدانگ به مساحت 60/۵0 مفروز 
از  واقع در کرج خریداری  از 162 - اصلی  از پالک 1۳0۵ فرعی  و مجزی شده 
مالک رسمی خانم رحیمه سلطان مسرتی که سند مالکیت وی ذیل ثبت صفحه 
110 دفتر 108 صادر و تسلیم نامبرده گردیده و نیز انتقال ملک از وی به متقاضی 
به صورت مبایعه  عادی، محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت 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 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تسلیم کنند. 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 46188 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/6/16

تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۵/6/۳1 
سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

دادنامه

941۵۵1
شهرستان  دو  کیفری  کالسه9۳0998264420167۳شعبه10۵دادگاه  پرونده 

شهریار)10۵جزایی سابق(تصمیم نهایی شماره
شاکی:خانم عالیه بیاتی فرزند محمد نبی به نشانی شهریارخادم آباد بلواررسول اکرم 

پ244
متهم:آقای شهرام شهبازی فرزند همت به نشانی شهریارخادم آباد خ12اصلی ک سجاد 

1پ4
اتهام ها:1-ضرب وجرح عمدی2-دشنامی۳-تهدید

رای دادگاه
درخصوص اتهام آقای شهرام شهبازی فرزند حمت اله)فاقد مشخصات دیگربه لحاظ 
متواری بودن(دائربرایراد ضرب وجرح عمدی موضوع شکایت عالیه بیاتی کیفرخواست 
اصداری دادسرای شهریارشاکی توضیح داده است که متهم موصوف فرزندش بوده ووی 
را مورد اذیت وآزارقرارمی دهد ودرتاریخ 9۳/8/2۵وی را مصدوم نموده است شهود وی 
دردادسرا حاضرشده اند ومفاد شهادت شهود دایربروقوع درگیری ضرب وجرح شاکی 
توسط متهم بوده گواهی پزشکی قانونی نیزصدمات وارده به شاکی را تایید کرده است 
وعدم دفاعیات متهم بلحاظ متواری بودن وعدم تدارک دفاع مناسب بزهکاری وی 
مواد710-709-492-488-462-4۵0-449-448- به  ومستندا  بوده  محرزومسلم 
714قانون مجازات اسالمی متهم موصوف را به پرداخت نه هزارم دیه کامله بابت کبودی 
های سمت راست صورت وپشت دست چپ ظرف مدت یکسال ازتاریخ درگیری محکوم 
می نماید درخصوص صدمات وارده ازنوع خراشیدگی های متعدد موازی درخلف ساعد 
چپ این مرجع با توجه به اظهارنظرپزشکی قانونی که درحالت غیرمنازعه ایجاد شده 

است مواجه با تکلیف نیست رای صادره قطعی است.م.الف:18948
   دادرس شعبه105دادگاه کیفری2شهریار-نیکومنظری

دادنامه

شماره پرونده1/۵1/9۵ و شماره دادنامه 9۵/6/16-۳27 
خواهان: آقای سیروان بازانی فرزند حسین به نشانی جوانرود میدان انقالب روبروی 

دادگستری عریضه نویسی حسین بازانی 09188887780
خوانده: آقای امین حامدی فرزند مهراب علی مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه 
رای شورا- در خصوص دعوای آقای سیروان بازانی بطرفیت آقای امین حامدی بخواسته 
مطالبه یک فقره چک بشماره 006/097778 عهده بانک سپه شعبه شهید خضرایی 
تهران به مبلغ 22/000/000/000 ریال تقدیمی از ناحیه خواهان داللت بر استقرار دین 
به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقای اصول مستندات مذکور در ید مدعی 
داللت بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و استخقاق خواهان در مطالبه وجه ان دارد لذا 
چون خوانده دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است مستندابه مواد ۳1۳و۳20 
قانون تجارت و ماده ۵22 قانون آیین دادرسی مدنی دعوا را وارد دانسته و رای بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
22/000/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/4/1۵ 
لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 

بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهي موضوع ماده 3 

قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 1۳9۵60۳1۳010001797هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای ابوبکر قادری فرزند فرج بشماره 
شناسنامه ۳94 صادره از سیمینه در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1۵0/6۵ 
مترمربع پالک 4679 فرعی از 114-  اصلي مفروز و مجزي شده از پالک  باقیمانده 
114- اصلی واقع در بخش 17 شهرستان بوکان خریداري از مالک رسمي آقای اسماعیل 
ایلخانیزاده محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
1۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 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 مالکیت صادر خواهد شد .
محمود خضرزاده-رئیس ثبت اسناد و امالک بوکان

تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳9۵/06/16  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳9۵/06/۳1

آگهي مزایده اموال غیرمنقول )نوبت اول(

در رابطه با پرونده اجرائي 94040۳ دادگستري شهرستان بن به طرفیت آقاي فرهاد 
هاشمي علیه آقاي محمد حیدري اموال توقیف شده ذیل متعلق به آقاي محمد حیدري 
از طریق مزایده بفروش میرسد و مزایده از مبلغ کارشناسي زیر شروع و هرکس باالترین 
قیمت را پیشنهاد کند برنده مزایده شناخته خواهدشد و شرکت در جلسه مزایده براي 
عموم به استثناء مسئولین اجرا و اقرباي نسبي و سببي تا درجه سوم آزاد است تاریخ 
مزایده روز دوشنبه 1۳9۵/07/0۵ ساعت 10/ده صبح بوده که در محل اجراي احکام 
مدني دادگستري بن بر گزار میگردد و متقاضیان شرکت در جلسه مي توانند ۵ روز قبل 
از جلسه مزایده از طریق دفتر اجراء در رابطه با چگونگي و نحوه اجراي کسب تکلیف 
نمایند و خریدار بایستي حد اقل ده درصد بهاي اموال را  در همان جلسه تؤدیع و در 
ظرف ده روز باقي مانده بهاي اموال را پرداخت نماید در غیر این صورت سپرده تودیع 
کننده به نفع دولت ضبط وآگهي مجدد صادر خواهد شد.این آگهي ضمن الصاق در 
دایره اجراء در معابر عمومي و محل فروش الصاق میشود. مال مورد مزایده عبارت است 
از یک حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ قریه بن پالک 190 اصلي ثبت شده در دفتر 
اسنادرسمي شماره 70 به شماره 669 که مفروز نشده و فاقد پالک ثبتي مفروز مي 
باشد . ملک فوق با عرصه اي به مساحت 1691 متر مربع و محصور و داراي زیر بنایي 
به مساحت 1۳6 متر مربع به صورت قدیمي ساز)ساختمان خشت و گل سقف تیر 
چوبي( و 8۵ متر مربع به صورت دیوار آجري با طاق ضربي و قابل افراز و تقسیم است و 
داراي انشعابات آب و برق وگاز میباشد که تعداد 2۵ اصله درخت مثمر نیز دارا مي باشد 
وطبق استعالم از شهرداري بن میزان 14۳/۳ متر مربع عقب نشیني در ضلع جنوبي و 
ضلع شرقي دارد که پس از عقب نشیني مساحت ملک مذکور 1۵47/7 متر مربع مي 
باشد و ارزش ملک طبق نظریه کارشناسي 291۵860000 ریال معادل 291۵86000 
تومان )دویست و نود ویک میلیون و پانصد وهشتاد وشش هزار تومان(برآورد شده است.
جهت کسب اطالع بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمائید.       091۳986۵298 

حیدري
رئیس و قاضي اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان بن-کرم شیخ پور

دادنامه

به تاریخ: 94/10/7                 پرونده کالسه: 417-94       
مرجع رسیدگی کننده: شعبه نهم شورای حل اختالف برازجان

بانک  از  نمایندگی  به  خورشید،  فرزند  محمدی،  جاهدین  ساسان  آقای  خواهان: 
تجارت استان بوشهر، به نشانی بوشهر- خ امام – نبش کوچه سیروس- شماره تماس 

 09170801076 – 077۳۳۵۵1496
خواندگان: 1- آقای فرهاد برازجانی فرزند حبیب اله، به نشانی برازجان – پشت سیلو 
2- آقای خداخواست افتخاری فرزند شهباز، به نشانی استان فارس – فیروزآبادی 

میمند- کوچه ملت – پالک ۳06 
۳- آقای آرش فتحی فرزند حمید، به نشانی اصفهان – خ گلستان – کوچه آموزش 

و پروش
خواسته: مطالبه وجه 

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق تشریفات قانونی در وقت مقرر شورا به تصدی 
امضاء کنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 

به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید.
رای شورا- در خصوص دادخواست بانک تجارت استان بوشهر به طرفیت خواندگان اول 
آقای فرهاد برازجانی فرزند حبیب اله وام گیرنده، دوم آقای خدا خواست افتخاری فرزند 
شهباز ضامن اول و سوم آقای آرش فتحی فرزند حمید ضامن دوم، به خواسته مطالبه 
وجه بدین توضیح که خواهان تحریر و اظهار داشته است که خوانده ردیف اول از بانک 
تسهیالت به ماخذ 2۳درصد اصل بدهی دریافت نموده که تا تاریخ سررسید 94/۳/18 
مبلغ بدهی خوانده اول با اصل و سود و تاخیر تادیه جمعا بالغ بر مبلغ ۳0/4۵9/766 
ریال می باشد و از تارخ بعد از 94/۳/18 تا تاریخ اجرای حکم محکومیت هزینه دادرسی، 
حق الوکاله نماینده قضایی و محاسبه تاخیر تادیه بر اساس 2۳درصد قانون دریافت 
تسهیالت موضوع قرارداد مشارکت مدنی به شماره 902۵000۳4 و تعهدنامه شماره 
80 فیمابین بانک و دریافت کننده تسهیالت مورد استدعاست. خواندگان که بر اساس 
آگهی روزنامه شماره 8۵۳1 مورخه 94/8/28 روزنامه رسالت به جلسه شورا دعوت 
گردیده اند اما هیچکدام در جلسه شورا حاضر نگردیده و الیحه دفاعی نیز ارسال ننموده 
اند. لذا شورا با عنایت به مدارک ارائه شده از جانب بانک تجارت و مستندا به ماده 198 
ق. آ.د.م مصوب سال 1۳79 دعوای مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت 
خواندگان 1( آقای فرهاد برازجانی فرزند حبیب اله به عنوان دریافت کننده تسهیالت 
2( آقای خداخواست افتخاری ضامن ردیف اول ۳( آقای آرش فتحی را بصورت تضامنی 
به مبلغ ۳0/4۵9/766 ریال بابت اصل و سود و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 94/۳/18 
و همچنین به پرداخت خسارت تاخیر تادیه به ماخذ 2۳درصد اصل بدهی از تاریخ 
94/۳/18 لغایت اجرای حکم همراه با محاسبه هزینه دادرسی و حق الوکاله نماینده 
قضایی بر اساس تبصره ۳0 قانون بودجه سال 1۳۳9 صادر و اعالم می دارد. رای صادره 
غیابی است و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس 
از گذشت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در دادگستری شهرستان دشتستان 

)برازجان( می باشند.
م الف: 1092               قاضی شورای حل اختالف دادگستری دشتستان

آگهی ابالغ )آگهی ابالغ معرفی داور(

خواهان خانم سمیه میرزایی فرزند یداله دادخواستی به طرفیت خوانده عادل محمد قادر 
فرزند کریم به خواسته طالق تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان سنندج نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه یازدهم دادگاه عمومی )حقوقی( ارجاع و به کالسه 9۵01۳۵ 
ثبت گردیده به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت دریکی 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.م الف 

      2۵۵7
 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج 

حصر وراثت

خانم زبیده باجمالو رستمی        دارای شناسنامه شماره 6847به شرح دادخواست 
به کالسه 1ش -9۵/ 988 ازاین دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محسن باجمالو رستمی      ش ش 11۳در تاریخ 1۳9۵/۳/2۳ 
اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 1-متقاضی فوق الذکر  زبیده  باجمالو رستمی نام پدر محسن ش ش 6847 متولد 
1۳۵۵ 2-مریم باجمالو رستمی نام پدر محسن ش ش 1041 متولد 1۳60 ۳-سحر 
باجمالو رستمی نام پدر محسن ش ش ۳21۵1 متولد 1۳67 4-مهدی باجمالو رستمی 
نام پدر محسن ش ش 84۵9 متولد 1۳6۵ ۵- رضا باجمالو رستمی نام پدر محسن 
ش ش 12۳9 متولد 1۳62 6-بتول اردستانی نام پدر رسول ش ش 4 متولد 1۳۳6 
7-فاطمه اردستانی رستمی نام پدر میرزا ش ش 8متولد 1۳12     اینجانب با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

م الف 67۳   دارد و اال گواهی صادر خواهد شد 
رییس حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان ورامین 

آگهی مفقودی

برگ سبز و سند کمپانی سواری سمند کرایه مدل 1۳87 به شماره شهربانی 
شاسی  شماره  و   12487084666 موتور  شماره  و  648ع19   -72 ایران 
F 48 CA 61 NAAC-0۵0۳78 به نام سید سعید جلیلیان احمد کالئی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

ملی  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
چهارمحال  منطقه  نفتی  های  فرآورده  پخش 
ملی  بختیاری مجتبی سرداری مدیرشرکت  و 
پخش فراورده های نفتی منطقه چهارمحال و 
بختیاری از پایان رسالت چند ساله تاسیسات 
تاسیسات  نخستین  لردگان  دختر  مادر 
گازرسانی به روش CNGدر سطح کشور در 
ارسال گاز فشرده طبیعی به خانوارهای مناطق 

سخت گذر استان خبر داد. 
پخش  ملی  مدیرشرکت  سرداری  مجتبی   
و  چهارمحال  منطقه  نفتی  های  فراورده  
بختیاری  اذعان داشت تاسیسات مادر و دختر 
در  خود  نوع  از  تاسیسات  نخستین  لردگان 
کشور بوده است که سایر تاسیسات در سالهای 
و  احداث  منطقه  این  از  برداری  الگو  با  بعد 
دختر  مادرو  تاسیسات  است  شده  اندازی  راه 
از  نوع خدمت رسانی بیش  به سبب  لردگان  
10  سال در کشور و خاورمیانه خدمتی ویژه  
نفتی منطقه  فراورده های  شرکت ملی پخش 
اتصال  با   94 سال  در  که  شد   می  محسوب 
خط  به  تاسیسات   این  دختر  ایستگاه  چهار 
در  را  خود  رسالت  عماًل  طبیعی   گاز  اصلی 
گاز رسانی به روش بالک به خانوارهای مناطق 

سخت گذر به اتمام رساند.
 مجتبی سرداری افزود تأسیسات مادر و دختر 
روش  به  رسانی  سوخت  باعملیات  لردگان 

مناطق  خانوارهای  به    CNG
و  لردگان  شهرستان  گذر  سخت 
مصرف  خودروهای  به  رسانی  گاز 
 ،CNG کننده گاز طبیعی فشرده
روستاهای  مردم  رفاه  منظور  به 
از  حفاظت  منظور   به  و  منطقه 
هر چه  در حفاظت  زیست  محیط 
این  انبوه  های  جنگل  از  بیشتر 
منطقه نخستین بار درکشوردرسال 

1۳8۳، تاسیسات آن ایجاد شد.
نفتی  های  فراورده  پخش  ملی  شرکت  مدیر   
منطقه چهارمحال و بختیاری در خصوص نحوه 
فعالیت  تاسیسات مادر و دختر لردگان اذعان 
به  گاز  ارسال  برای  تاسیسات  این  در  داشت  
تحت  مخازن  از  لوله،  خط  از  استفاده  جای 
شد  می  استفاده  تریلر  روی  شده  نصب  فشار 
تحت  مخازن  که  بود  صورتی  به  کار  نحوه  و  
فشار نصب شده روی 10 دستگاه تریلر )بر روی 
ایستگاه  در  لیتری(  تریلر 288 مخزن 92  هر 
مادر )منجرمویی( به وسیله کمپرسورها از گاز 

طبیعی با فشاری در حدود 200 بار تغذیه می 
شد وپس از آن  به وسیله 4 کشنده به ایستگاه 
وسیله  به  نیز  آنجا  در  و  حمل  دختر  های 
با کنترل  فشار(و  )تقلیل  فشار شکن  شیرهای 
شبانه روزی کارکنان سختکوش تأسیسات در 

اختیار خانوارها قرار می گرفت.
تأسیسات  این  ایستگاه  چهار  افزود:  سرداری   
با عنوان تاسیسات دختر، محل اتصال مخازن 
بود  روستا   10 طبیعی  گاز  ورودی  خط  به 
و  مامور  منج،  ارمند،  ایستگاههای   شامل  که 
تعداد  به  رسانی  سوخت  و  شد  می  سردشت 

از  که  داشت  پوشش  تحت  را  خانوار   2۳60
 ، 1100خانوار  سردشت  ایستگاه   ، تعداد  این 
مامور ۳۵0 خانوار  ، منج 4۵0 خانوار و ارمند 

460 خانوار  را شامل می گردید. 
تالش  با  داشت  اذعان  سرداری  مجتبی     
کارکنان پرتالش  روش سوخت رسانی  بالک 
در روزهای سرد زمستانی نیز با وجود برودت 
که   .طوری  داشت  جریان  وقفه  بدون   ، هوا 
مسیر  در  ویژه  به  برف  سنگین  بارش  باوجود 
ایستگاه های مامور و سردشت، و سختی حمل 
تریلرها در جاده های صعب العبور کوهستانی 
و  لردگان  ودختر  مادر  تاسیسات  ،کارکنان 
رانندگان تریلر با تالشی چشمگیر، وظیفه خود 

را به بهترین نحو به انجام رساندند.
 مدیر شرکت ملی پخش فراورده ها ی نفتی 
گرچه  افزود  بختیاری   و  چهارمحال  منطقه 
رسالت این تاسیسات در  ایستگاه های دختر 
با اتصال به  خط اصلی گاز طبیعی  به اتمام 
ایستگاه  در  تاسیسات  این  فعالیت  اما  رسید 
مادر )منجرمویی(با بیش از 12 سال سابقه با 
عرضه گاز طبیعی فشرده CNG  به خودروها 
طرح  این  گردید  مقرر  و  دارد.  ادامه  همچنان 
مشترک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران و شرکت ملی گاز ایران رسالت خود را در 
با استان همجوار  مناطق سخت گذر استان و 

ادامه دهد.

پایان سوخت رسانی به مناطق سخت گذر در 
چهارمحال و بختیاری



رقم نهایی خسارت آتش سوزی پتروشیمی 
بوعلی تعیین شد

یک منبع آگاه میزان نهایی خسارت آتش سوزی پتروشیمی بوعلی را که 
قرار است از سوی بیمه پرداخت شود را 122 میلیون یورو معادل ۵00 

میلیارد تومان اعالم کرد.
نهایی خسارت آتش سوزی  میزان  آگاه  فارس، یک منبع  به گزارش 
پتروشیمی بوعلی را که قرار است از سوی بیمه پرداخت شود 122 میلیون 

یورو معادل ۵00 میلیارد تومان اعالم کرد.
به گفته این منبع آگاه، این رقم در میان خساراتی که بیمه ها تا کنون 

پرداخت کرده اند، بی سابقه یا کم سابقه بوده است.
پیش از این میزان خسارت آتش سوزی پتروشیمی بوعلی 60 میلیون 

یورو اعالم شده بود.
خسارت آتش سوزی پتروشیمی بوعلی توسط کنسرسیومی از 11 شرکت 
بیمه ای از جمله بیمه های ایران، البرز، دانا ،آسیا، میهن، کارآفرین، سامان، 
دی، پارسیان، ملت و ایران معین انجام می شود که اغلب این بیمه ها 
به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دولتی یا وابسته به دیگر نهادهای 
حاکمیتی محسوب می شوند. بیمه ایران به تنهایی پرداخت 60 درصد از 

خسارت بوعلی را بر عهده خواهد داشت.

۲۰ درصد برق ساختمان های دولتی باید 
تجدیدپذیر شود

هیات دولت، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی را به تأمین 20 
درصد برق مصرفی ساختمان های خود از انرژی های تجدیدپذیر ملزم کرد.
بر اساس این گزارش، هیات وزیران به ریاست معاون اول رئیس جمهور، 
در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 
کشور، وزارتخانه ها، مؤسسات، نهادها و شرکت های دولتی را به تأمین 20 
درصد برق مصرفی ساختمان های خود از انرژی های تجدیدپذیر ملزم کرد.
بر این اساس وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و 
شرکت های دولتی موظف اند تا مدت دو سال، حداقل 20 درصد از برق 

مصرفی ساختمان های خود را از انرژی های تجدیدپذیر تأمین کند.
هیات دولت در این جلسه همچنین مقرر کرد مبلغ )62.۵9۳.409( 
مادرتخصصی  بدهی شرکت  از  ریال(  میلیارد  ریال )62 هزار  میلیون 
تولید نیروی برق حرارتی، ناشی از اصل، سود و جرائم تعهدات دریافت 
تأیید  برای اجرای طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری مورد  تسهیالت 

سازمان حسابرسی، به بدهی دولت منتقل شود.

استقبال خریداران از عرضه متانول و سوخت 
کوره سبک پتروشیمی تبریز در بورس انرژی

بازار مشتقه بورس انرژی ایران در معامالت 29 شهریور برای قراردادهای 
با سررسید یک سال و بیشتر در کلیه نمادهای فعال، 20 هزار قرارداد با 

ارزش بیش از 4۳ میلیارد و 906 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.
روز دوشنبه همچنین بازار برق بورس انرژی ایران شاهد معامله 4.270 
قرارداد معادل 86 هزار مگاوات ساعت به ارزش ۳0 میلیارد و 947 میلیون 
ریال بود. در آغاز معامالت؛ نمادهای بار پیک، کم باری، میان باری و بارپایه 
روزانه برای 28 مهرماه گشایش یافت و در پایان نمادهای بار پیک، کم 

باری، میان باری و بارپایه تا دوم و سوم مهرماه متوقف شدند.
در معامالت یادشده در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران کاالهای متانول 
پتروشیمی شیراز، متانول پتروشیمی فن آوران، برش سنگین و سوخت 
کوره سبک پتروشیمی تبریز و حالل 410 پاالیش نفت آبادان در رینگ 
داخلی و حالل 402 پاالیش نفت تبریز و سوخت هوایی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران از انبار نفت اراک به مقاصد اراک، ارمنستان 
و افغانستان در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران نیز عرضه شدند که کل 
معامالت صورت گرفته در این عرضه ها و عرضه های مازاد؛ معادل ۳.۳12 

تن به ارزشی بیش از 2۵ میلیارد و 727 میلیون ریال بود.

واردات کاتالیست پتروشیمی از اتحادیه اروپا آزاد شد

قرارداد خرید کاتالیست صنایع  اولین  امضای  از  یک مقام مسئول 
و  داد  خبر  پسابرجام  دوران  در  آلمانی  شرکت  یک  از  پتروشیمی 
با  کاتالیست  خرید  برای  دیگری  قرارداد  آلمان ها،  بر  عالوه  گفت: 

ژاپنی ها امضا شده.
بر اساس این گزارش، با گذشت حدود 9 ماه از اجرای برجام، واردات 
برخی کاتالیست های مورد نیاز صنایع پاالیشگاهی و پتروشیمی ایران از 

کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آزاد شده است.
بر این اساس پس از ممنوعیت واردات کاتالیست صنایع پتروشیمی از 
برخی شرکت های اروپایی در اقدامی متقابل با تحریم ها، ایران یک قرارداد 
واردات کاتالیست صنایع پتروشیمی با یک شرکت معتبر آلمانی امضا 

کرده است.

خداحافظی با خودروهای بنزینی و 
گازوئیلی تا سال ۲۰۳۵

جدیدترین برآوردها حاکی از آن است که خودروهای 
بنزینی و گازوئیلی تا سال 20۳۵ میالدی به منظور 

مبارزه با گرمایش جهانی از رده خارج می شوند.
اعالم  پژوهش  یک  براساس  رویترز  خبرگزاری 
کرد برای مبارزه با گرمایش جهانی و رسیدن به 
اقلیمی که سال گذشته میالدی )201۵(  اهداف 
شد،  مطرح  پاریس  زیستی  محیط  کنفرانس  در 
خودروهای بنزین سوز و گازوئیل سوز از سال 20۳۵ 

میالدی فروخته نخواهد شد.
این مطالعه را که سه گروه تحقیقاتی انجام داده اند، 
حاکی است با توجه به اینکه امروزه خودروها حدود 
14 درصد از گازهای گلخانه ای را در جهان تولید 
می کنند، وسائل نقلیه برقی باید جایگزین خودروهای 

بنزین سوز شود.
و  ارشد  در دسامبر سال گذشته میالدی رهبران 
نمایندگان کشورهای مختلف جهان در نشستی که 
در پاریس برگزار شد، برای مبارزه با تغییرات آب 
و هوایی توافق کردند که افزایش گرمایش زمین را 
کمتر از دو درجه سلسیوس )۳.6 درجه فارنهایت( 
نگه دارند. چگونگی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
و پایین آوردن استفاده از سوخت های فسیلی در 

کانون این مذاکرات قرار داشت.
تحلیلگران معتقدند که درجه حرارت هوا به طور 
سلسیوس  درجه   1.۵ از  بیش  ناپذیری  اجتناب 
گرمایش  با  مبارزه  برای  و  یافت  خواهد  افزایش 
جهانی ناچار به استفاده از فن آوری های نو از جمله 
خودروهای برقی هستیم. با توجه به اینکه دمای هوا 
هم اکنون حدود یک درجه سلسیوس باالتر از دوره 
پیش از صنعتی شدن است، سال 2016 گرمترین 

سال تا کنون اعالم شده است.
پژوهش اخیر توصیه می کند به منظور بهره مندی 

از »خودروی سبز« باید از برق پاک استفاده کنیم.
با توجه به اینکه وسائل نقلیه برقی بسیار گران تر از 
خودروهای عادی هستند، پیش بینی می شود که 
تا سال 20۳0 تنها پنج درصد از وسائل نقلیه در 

اتحادیه اروپا، چین و آمریکا با برق کار کنند.
خورشیدی،  انرژی  همچون  نو  انرژی های  امروزه 
بادی، آبی، سوخت زیستی، بیوگاز و انرژی زمین 
پاک  انرژی های  منابع  عمده ترین  از  که  گرمایی 
هستند، با وجود ناشناخته ماندن، به سرعت درحال 
نفوذ و گسترش اند و غفلت از آنها جبران ناپذیر 
است. گرمایش جهانی پدیده ای است که منجر به 
افزایش میانگین دمای سطح زمین و اقیانوس ها شده 
است. گزارش ها حاکیست که 10 مورد از گرم ترین 
 2007 سال  تا   1990 سال  از  جهان  سال های 
میالدی به ثبت رسیده  که در 1۵0 سال گذشته 

بی سابقه بوده  است.

بلومبرگ: نشست آتی اوپک بر بازار 
جهانی نفت تاثیر چندانی ندارد

پایگاه خبری »بلومبرگ« آمریکا در گزارشی نوشت: 
نفت  صادرکننده  کشورهای  سازمان  آتی  نشست 
)اوپک( بر بازار جهانی نفت تاثیر چندانی ندارد و هر 
روز بیش از پیش از میزان تاثیر این سازمان کاسته 
می شود. این پایگاه خبری نوشت: بیشتر شاهدان 
بازار مشتاقانه منتظر برگزاری نشست آینده سازمان 
الجزایر  در  )اوپک(  نفت  صادرکننده  کشورهای 

هستند. 
اعضای اوپک قرار است در حاشیه برگزاری کنفرانس 
بین المللی انرژی الجزایر از پنجم تا هفتم مهرماه 
)بیست و ششم تا بیست و هشتم سپتامبر( یک 
نشست غیررسمی داشته باشند و در مورد فریز تولید 

و تثبیت بازار نفت گفت و گو کنند.
در حالی که صحبت از فریز تولید نفت تاکنون در مهار 
کاهش قیمت های نفت موثر بوده اما هر روز بیش از 
پیش از تاثیرگذاری نشست اوپک بر بازار جهانی نفت 
کاسته می شود، زیرا تقریبا همه تولیدکنندگان بزرگ 
نفت در جهان تاکنون در مسیر عکس عمل کرده 
و تا جایی که توانسته اند بر تولید نفت خود افزوده 
اند.  تولید نفت چهار تولیدکننده حاشیه خلیج فارس 
اوپک یعنی عربستان، عراق، امارات متحده عربی و 
کویت اکنون یا در باالترین سطح قرار دارد یا نزدیک 

آن است
هر چند دالیل این کشورها برای این تولید رکودوار 
متفاوت است اما برای هر یک از آنها افزایش تولید 

نفت یک راهبرد میان مدت تا بلندمدت است. 
همزمان، تولید ایران نیز در ماه اوت )یازدهم مرداد تا 
دهم شهریور( به باالترین سطح در پنج سال گذشته 

رسیده است. 
به  اقتصادی  به دلیل تحریم های  ایران که  تولید 
شدت کاهش پیدا کرده و به یک میلیون بشکه در 
روز رسیده بود، با لغو تحریم های هسته ای در ژانویه 

گذشته )دی ماه 1۳94(، افزایش یافته است. 
تهران قصد دارد تولید نفت خود را به سطح پیش 
از تحریم یعنی چهار میلیون بشکه در روز برساند. 

بنابراین در تهران از فریز تولید نفت خبری نیست.
تولید متوسط 11 میلیون بشکه در روز روسیه در 
نیمه نخست ماه سپتامبر )یازدهم تا بیست و پنجم 
شهریور( تقریبا معادل باالترین سطح تولید این کشور 
از اواسط دهه 1980 میالدی تاکنون است- و امکان 
افزایش دوباره آن تا پایان ماه سپتامبر وجود دارد. 
بنابراین سیاست نفتی این کشور نیز تاکنون مبتنی بر 

افزایش سطح تولید بوده است.
در این میان، تولید نفت نیجریه و لیبی- 2عضو دیگر 
اوپک- به دلیل ناآرامی های داخلی کاهش یافته است 
و در صورت آرام تر شدن شرایط تولید آنها نیز افزایش 
می یابد.  در نیجریه، شرکت انگلیسی-هلندی »رویال 
داچ شل« در اوایل ماه سپتامبر )اواسط ماه مرداد( 
محدودیت های تولید در پایانه بانی )Bonny( واقع 
در منطقه دلتای نیجر را لغو کرد. شرکت آمریکایی 
»اکسون موبیل« نیز خود را برای از سرگیری صادرات 
نفت خام »کوا ایبو« که بهترین نفت نیجریه است 

آماده می کند. 
نفت  صادرات  مجموع  بلومبرگ،  برآورد  اساس  بر 
خام کوا ایبو و بانی در سال گذشته میالدی به طور 

متوسط بیش از ۵00 هزار بشکه در روز بود. 
لیبی نیز در 2 تا از سه پایانه بزرگ صادرات نفت 
این کشور یعنی »اس سایدر« و »راس النوف« که از 
دسامبر سال 2014 )آذر 1۳9۳( غیرفعال بوده اند، 
مقرراتی را لغو کرده است که به شرکت های نفتی 
اجازه می داد بدون نقض قرارداد، صادرات نفت را 

متوقف کنند. 

همکاری  بنیان  ایجاد  خواستار  نفت  وزیر 
بلندمدت میان شرکت ملی نفت ایران و لوک 

اویل شد.
 بیژن زنگنه در دیدار با واگیت آل اکپروف، 
این  بیان  با  اویل  لوک  شرکت  مدیرعامل 
یادداشت  اویل  لوک  شرکت  گفت:  مطلب 
تفاهمی برای توسعه یکی از میدانهای نفتی 
امضا کرده است که امیدواریم هر چه زودتر 

عملیاتی شود.
مدیرعامل لوک اویل هم با اشاره به این که 
پیش از این دیدار، مالقات و مذاکرات خوبی 
با علی کاردر، مدیر عامل شرکت ملی نفت 
ایران داشته است، افزود: شرکت لوک اویل 
عالقه مند به سرمایه گذاری در صنعت نفت 

ایران است.
وی افزود: امیدواریم مطالعه 2 میدان نفتی 
منصوری و آب تیمور منجر به توسعه روابط 

دو جانبه شود.
ادغام  با  1991میالدی  سال  در  اویل  لوک 

سه شرکت دولتی نفت روسیه، از سوی مدیر 
عامل کنونی لوک اویل که در آن مقطع وزیر 
انرژی اتحاد جماهیر شوروی بود، راه اندازی 

شد.
میدان نفتی منصوری  یکی از میدان های 

نفتی ایران است، که در استان خوزستان، در 
فاصله ۵0 کیلومتری از جنوب شرقی اهواز و 
در حدود 60 کیلومتری شمال خلیج فارس 
مستقر است. این میدان از شمال غربی در 
همسایگی میدان نفتی اهواز، از غرب با میدان 

مجاورت  در  شرقی  شمال  از  و  تیمور  آب 
میدان نفتی شادگان قرار دارد. ظرفیت تولید 
متوسط  بطور  منصوری  میدان  خام  نفت 

معادل 100 هزار بشکه در روز است.
 2۵ فاصله  در  نیز  تیمور  آب  نفتی  میدان 
کیلومتری از غرب اهواز، میان میدان نفتی 
دارد.  قرار  اهواز  نفتی  میدان  و  منصوری 
ساختار میدان آب تیمور با عملیات لرزه نگاری 
چاه  حفر  از  پس  و  کشف   1۳40 سال  در 
شماره1 در سال 1۳46 و اثبات وجود نفت 
در مخزن بنگستان این میدان، تولید از آن در 

سال 1۳70 آغاز شد.
بر مبنای محاسبات اولیه، حداقل نفت درجای 
بشکه  1۵میلیارد  تیمور  آب  نفتی  میدان 
مخزن  کنونی  تولید  می شود.  زده  تخمین 
بنگستان میدان آب تیمور 60 هزار بشکه در 
روز است. میدان نفتی آب تیمور از میدان های 
تحت مدیریت شرکت ملی مناطق نفت خیز 

جنوب است.

وزیر نفت:

ایران و لوک اویل باید به دنبال همکاری بلندمدت باشند

پخلش  مللی  شلرکت  مدیرعاملل 
منتفلی  رد  بلا  نفتلی  فرآورده هلای 
شلدن عرضله کارتلی بنزیلن بله تماملی 
اول  از  گفلت:  هواپیمایلی،  شلرکت های 
تماملی  بله  سلوخت  فلروش  مهرملاه 
و  کارتلی  صلورت  بله  صرفلا  ایرالین هلا 

می شلود. انجلام  نقلدی 
توقلف  احتملال  دربلاره  ریاحلی  منصلور 
شلرکت های  بله  سلوخت  کارتلی  عرضله 
هواپیمایلی داخللی، گفلت: توقلف اجلرای 
ایلن طلرح صحلت نلدارد و از ابتلدای مهر 
ملاه تماملی شلرکت های هواپیمایلی صرفا 
بایلد کارتلی و بله صلورت نقلدی سلوخت 

خریلداری کننلد.
مدیرعامل شلرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتلی ایلران با اعلالم اینکه در حلال حاضر 
بدهلی شلرکت های هواپیمایلی بابت خرید 
سلوخت بله حلدود 920 میلیلارد توملان 
رسلیده اسلت، تصریح کلرد: بر این اسلاس 
بلا اجلرای طلرح عرضله کارتلی سلوخت 
بدهی هلای شلرکت های  بله حجلم  عملال 

هواپیمایلی افلزوده نخواهد شلد.
ایلن مقلام مسلئول همچنیلن در خصوص 
اجلرای طلرح دریافلت اقسلاطی بدهی های 
اظهلار  هواپیمایلی،  شلرکت های  سلوخت 
داشلت: مذاکراتی بلا وزارت اقتصاد و دارایی 

بدهی هلا  ایلن  زودی  بله  و  گرفتله  انجلام 
بله صلورت تقسلیط شلده از شلرکت های 

هواپیمایلی دریافلت خواهلد شلد.
همزملان بلا اجلرای طلرح عرضله کارتلی 
هواپیمایلی،  شلرکت های  بله  سلوخت 
پخلش  و  پاالیلش  مللی  شلرکت 
اسلت  کلرده  اعلالم  نفتلی  فرآورده هلای 
کله از اول مهلر ملاه فلروش سلوخت بله 
کارتلی  صرفلا  هواپیمایلی  هلای  شلرکت 
بلوده و عملال بلدون کارت، سلوختی بله 
ایرالین هلا عرضه نخواهد شلد. بله گزارش 
زیرسلاخت ها،  تماملی  اکنلون  هلم  مهلر، 
امکانلات و تجهیلزات الزم در فرودگاه های 
سراسلر کشلور به منظلور پرداخلت نقدی 
سلوخت از طریق بانک فلرودگاه مربوطه و 
اسلتفاده از کارت هلای بانکلی معتبر فراهم 

شلده و آملاده بهلره بلرداری اسلت.
مدیلران  از  نفلت  وزارت  دیگلر  سلوی  از 
شلرکت های هواپیمایلی درخواسلت کرده 
بانکلی  تامیلن کارت هلای  و  تهیله  بلا  تلا 
بلرای  اختصاصلی  طلور  بله  کله  معتبلر 
شلده،  آملاده  و  طراحلی  منظلور  همیلن 
نسلبت بله تحویلل سلوخت اقلدام کنند و 
در غیلر ایلن صلورت تماملی مسلئولیت ها 
و تبعلات ناشلی از علدم اقدام بله موقع به 
عهده شلرکت های هواپیمایلی خواهد بود. 

منابع صنعتی در هند اعالم کردند این کشور برای ذخایر راهبردی خود شش 
میلیون بشکه نفت از ایران خریداری می کند.

گفته می شود این تصمیم هند به دنبال بن بست گفت وگوهای این کشور با امارات 
متحده عربی برای خرید نفت برای ذخایر راهبردی این کشور صورت گرفته است .

هند 80 درصد از نفت خام مورد نیاز خود را از خارج تامین می کند و در نظر دارد 
با ایجاد ذخایر اضطراری در زیر زمین با گنجایش ۳6 میلیون و 870 هزار بشکه بر 

امنیت انرژی خود بیفزاید.
هند قصد دارد در ماه اکتبر و نوامبر امسال شش میلیون بشکه نفت از ایران بخرد و 
تاسیسات ذخیره سازی نفت مانگلور در ایالت کارناتاکا درجنوب غربی هند ذخیره 

کند.
منابع یاد شده اعالم کردند شرکت بهارات پترولیوم، دو محموله دو میلیون بشکه 
ای و شرکت پاالیش و پتروشیمی مانگلور دو میلیون بشکه نفت از ایران خریداری 

می کند.
یک منبع دیگر نیز گفت که گفت وگوهای شرکت ›ادنوک‹ با امارات متحده عربی 

تاکنون پیشرفتی نداشته است .
وزارت نفت هند و شرکت ادنوک از اظهار نظر در خصوص این خبر خودداری کردند.

هفته گذشته گفت  کرد طرف هندی  اعالم  گزارشی  در  نیز  رویترز  خبرگزاری 
وگوهایی با ›صفر علی کرامتی › معاون بازاریابی و عملیات شرکت ملی نفت ایران 

برای خرید نفت انجام داده است .
کرامتی به رویترز گفته بود که اگر مشتریان هندی برای دریافت نفت بیشتر به ما 

مراجعه کنند تالش خود را برای تامین نیاز آنها به کار می گیریم .
براساس آمارهای ورود تانکرها،هند در ماه جوالی امسال روزانه 461 هزار بشکه 
نفت از ایران خریداری کرده که این میزان نسبت به ماه ژوئن 21 درصد افزایش 

نشان می دهد.

هند برای ذخایر راهبردی شش میلیون 
بشکه نفت از ایران می خرد

با حضور معاون اول رییس جمهور و مدیر عامل 
سازمان منطقه آزاد ارس و جمعی از نمایندگان 
مجلس، فاز نخست پاالیشگاه رهام با هدف تولید 

ساالنه ۳00 هزار تن قیر در جلفا آغاز شد.
مراسم افتتاح این پاالیشگاه روز دوشنبه با حضور 
»اکبر ترکان« دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی کشور و مسئوالن صنعت نفت و محلی در 
سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس برگزار 

شد.
اکبر ترکان، مشاور رییس جمهور در این مراسم 
گفت: این توقع از سوی مقامات دولت و کشور 
از مناطق آزاد اشتباه است که بخواهند الگوهای 
سرزمین اصلی را در این مناطق پیاده کنند چون 
این بخش ها ویژگی ها ی خاص خود را دارند طرح 

های توسعه ای و اقتصادی خود را میطلبند
ترکان با بیان اینکه قرار است ایران براساس نقشه 
راهی بنام سند چشم انداز و افق 1404 ساخته شود 
واین در حالیست که اکنون کمتر از 10 سال برای 

رسیدن به این هدف فرصت در اختیار ما مانده 
است و بر این پایه یکی از روش هایی که می تواند 
ما را به این هدف برساند؛ این است که اهداف در 
در  وبعد  آزموده شده  از جغرافیا  قطعه کوچکی 

سرزمین اصلی به اجرا در بیاید.
مشاور رییس جمهور افزود: نتایج چنین آزمایش 
هایی بعدتر میتواند در سطح کشور به کار گرفته 
هستند  جغرافیایی  مناطق  این  واقع  در  و  شود 
که می توانند ما را به هدفگذاری افق  1404 نائل 

گردانند.
را  این  نباید  کشور  مقامات  کرد:  تاکید  ترکان 
در کشور  که  اقداماتی  همان  که  بخواهند  ما  از 
انجام می شود؛   در مناطق آزاد نیز اجرایی شود 

در این صورت تنها مرتکب تکرار وقایع و اقدامات 
وزارتخانه ها در این دو بستر متفاوت خواهیم بود 
و حرکت ما به سوی افق چشم انداز دچار اختالل 

خواهد شد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد در خاتمه اظهار کرد: 
اکنون دستگاه های دولتی بزرگ برای اقتصاد کشور 
مضرند مزاحم اقتصاد کشورند به گونه ای که هزینه 

های فراوانی را برای کشور ایجاد میکنند.
میرزایی،  عبدالرسول  همچنین  مراسم  این  در 
مدیر عامل پاالیشگاه رهام نیز اظهار کرد: از این 
پس فرآورده های تولیدی پاالیشگاه رهام امکان 
از  قفقاز  منطقه  کشورهای  و  ترکیه  به  صادرات 

جمله ارمنستان و گرجستان را دارد.

وی افزود: فاز نخست این پاالیشگاه با هزینه 1۵ 
میلیون دالر و بدون استفاده از منابع بانکی ساخته 

شده است.
میرزایی اضافه کرد: مجوز فاز نخست این پاالیشگاه، 
از  نیز  اجرایی  اسفندماه 1۳92 صادر و عملیات 

مهرماه پارسال آغاز شد.
وی با بیان اینکه در کشورهای منطقه بازار مطلوبی 
برای محصوالت تولیدی این پاالیشگاه وجود دارد، 
افزود: فاز 2 پاالیشگاه رهام نیز با ظرفیت پاالیش 
روزانه ۵0 هزار بشکه نفت در این منطقه ساخته 

خواهد شد.
میرزایی به توافق انجام شده برای تامین خوراک 
پاالیشگاه با وزارت نفت اشاره کرد و گفت: برای 
ساخت فاز 2 به 4۵0 میلیون دالری سرمایه گذاری 

نیاز است.
وی افزود: در صورت قطعی شدن وضعیت تامین 
خوراک تا یک ماه آینده، فاز 2 در مدت سه سال 

ساخته خواهد شد.

معاون وزیر نفت با اشاره به آغاز افت شدید تولید 
گاز در پارس جنوبی از 7 سال آینده، اعالم کرد: 
عراق با هدف تولید روزانه 6 میلیون بشکه نفت، 

رقیب ایران در بازار است.
اینکه  بیان  با  گردهمایی  یک  در  کاردر  علی 
طرح های  از  بهره برداری  با  آینده  سال های 
پاالیشگاهی، درصد کمتری از نفت تولیدی کشور 
صادر می شود؛ اما این میزان هیچ گاه صفر نخواهد 
بازارهای  تنوع  و  توسعه  هم اکنون  گفت:  شد، 

صادراتی از برنامه های نفتی ایران است.
معاون وزیر نفت با اعالم اینکه برخی معتقدند 
صادرات نفت خام باید به طور کامل از چرخه 
خام  کرد:  تصریح  شود،  حذف  کشور  صادراتی 
فروشی، پدیده خوبی نیست؛ اما برای حفظ تنوع 
سبد صادراتی، اجتناب ناپذیر بوده؛ ضمن اینکه در 
سیاست های اقتصاد مقاومتی هم به صادرات نفت 

توجه شده است.
تنوع سبد  افزود:  نفت،  مدیرعامل شرکت ملی 
فروش از الزامات مدیریت ریسک است و صادرات 
نتیجه  در  و  نفت  نفتی، صنعت  فرآورده  صرف 

اقتصاد کشور را آسیب پذیر می کند.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه بدون شک 
افزایش ظرفیت تولید نفت، امکان نقش آفرینی و 
اثرگذاری صنعت نفت ایران را در بازارهای جهانی 
افزایش می دهد، اظهار داشت: این واقعیتی است 
که نقش آفرینی امروز صنعت نفت عربستان در 

دنیا موید آن است.
وی در ادامه در تشریح برنامه 20ساله افزایش 

بین  کشور  در  مایع  هیدروکربورهای  تولید 
سال های 1۳84 تا 1404 توضیح داد: صنعت 
سرمایه  اگر  و  است  سرمایه بر  صنعتی  نفت، 
الزم  اقدام های  و  نشود  تامین  آن  نیاز  مورد 
افت شدید  با  نگیرد،  توسعه آن صورت  برای 

تولید مواجه خواهد شد.
کاردر با تاکید بر ضرورت تسریع روند برداشت از 
میدان های مشترک، گفت: عراق که از کشورهای 
شمار  به  مشترک  میدان  چند  در  ایران  رقیب 
نفت خود  تولید  افزایش ظرفیت  برای  می رود، 
برنامه های بسیاری دارد و می تواند تولید روزانه 
خود را در آینده ای نزدیک، به 6 میلیون بشکه 

برساند.
وی یادآور شد: در دوران تحریم، نفت خام عراق 
گزینه ای بود که بیش از نفت خام های تولیدی 
در  ایران  نفت  جایگزین  دیگر،  کشورهای  در 

پاالیشگاه های جهان شد.
کاردر با اشاره به برنامه افزایش ظرفیت تولید نفت 
ایران به بیش از پنج میلیون بشکه در روز، افزود: 
با برنامه ریزی های انجام شده، یک میلیون بشکه از 
این میزان تولید از محل میدان های غرب کارون 

که غالب آنها مشترک است، تامین خواهد شد.
وی در واکنش به اظهارنظر برخی مبنی بر این 
که »نیازی به تولید بیشتر نیست و بهتر است 
ذخایر برای نسل های آینده باقی بماند«، گفت: 
در برخی از کشورهای دنیا، برداشت حداکثری از 
مخزن به طور قانونی تعریف شده است و مکلفند 
حداکثر برداشت را داشته و از درآمدهای حاصل 

برای توسعه زیرساخت های اقتصادی کشور خود 
استفاده کنند.

کاردر اضافه کرد: معتقدیم باید به طور صیانتی 
از مخزن برداشت و درآمدها را در مسیر توسعه 

کشور به بهترین شکل هزینه کرد.
معاون وزیر نفت با برشمردن نیازها و اولویت های 
امروز صنعت نفت، قراردادهای جدید نفتی را مورد 
اشاره قرار داد و اصول حاکم بر این قراردادها را 

تشریح کرد.
انتقال  برای  جدید  قراردادهای  ظرفیت  به  وی 
فناوری به کشور در سه سطح خبر داد و گفت: 
سطح سوم انتقال فناوری که در این قراردادها 
دیده شده، انتقال فناوری ساخت تجهیزات است.

کاردر با اشاره به طرح بومی سازی 10 گروه کاالها 
و تجهیزات صنعت نفت که در وزارت نفت دنبال 
ترکیه،  جز  به  اکنون  هم  کرد:  عنوان  می شود، 
هیچ یک از کشورهای منطقه به ساخت داخل 
تجهیزات نفت ورود نکرده اند و بازار بکری پیش 

روی ایران قرار دارد.
وی ادامه داد: افزون بر این که بازار مصرفی بزرگی 
برای تجهیزات نفت و گاز در ایران وجود دارد، 

کشورهای منطقه نیز از مصرف کنندگان تجهیزات 
به شمار می روند و به این ترتیب، بازار خوبی برای 

ایران فراهم می شود.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت، اکنون عمده 
تجهیزات نفت مصرفی در کشورها از تولیدات اروپا 

و آمریکا تامین می شود.
وی با یادآوری این که البته شرکت ملی نفت ایران 
متولی تولید و ساخت داخل نیست، افزود: در هیچ 
جای دنیا، شرکت های بین المللی نفت به ساخت 
تجهیزات وارد نمی شوند، بلکه با اقدامات حمایتی 

از ساخت داخل پشتیبانی می کنند.
معاون وزیر نفت با بیان این که در عین حال 
ورود به ساخت داخلی همه تجهیزات و کاالها 
)سازمان  یونیدو  داد:  ادامه  نیست،  منطقی 
توسعه صنعتی ملل متحد( اعالم کرده، ایران 
انتخاب کرده  بدترین مدل توسعه صنعتی را 
است؛ چراکه پیشرفته ترین کشورهای دنیا هم 
به حوزه ساخت داخل بیش از 20 رشته کاال 
از  بیش  ساخت  به  ایران  اما  نمی کنند،  ورود 
آن  اقالم  تعداد  و  کرده  ورود  کاال  رشته   40

نجومی است.

با راه اندازی فاز اول یک پاالیشگاه بخش خصوصی؛

تولید قیر در منطقه آزاد ارس آغاز شد

معاون زنگنه خبر داد:

عراق رقیب اصلی ایران در بازار نفت

آغاز عرضه کارتی بنزین به ایرالین ها از فردا
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احضارمتهم

) مربوط به دادگاه بافرض وجود کیفر خواست (
دادگاه عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر به موجب  شماره پرونده 
انفاق  ترک  اتهام  به  اسکندری   امید  آقای  برای  کالسه 940۳7۳/104 
تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
رسیدگی برای مورخه 1۳9۵/08/0۳ ساعت 11:00  تعیین گردیده است.  با 
عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم  ودر اجرای مقررات 
مواد 11۵و 180  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت 
مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق 

مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.  م/الف1۳2۳
دادگاه کیفری  شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان اسالمشهر )104جزایی سابق( 

آگهی مزایده اموال منقول 
دایره اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایی بکالسه 
94۳294 له مجتبی صالحیان و بطرفیت کتایون خالقی یکسری اموال 
منقول بشرح یک خط تلفن همراه به شماره 091111۵42۵2 کارکرده می 
باشد متعلق به محکوم علیه را از طریق مزایده بتاریخ 9۵/7/19 روز دوشنبه 
ساعت 11 صبح در محل دفتر  اجرای دادگستری بفروش برساند مزایده از 
قیمت پایه ۵/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار 
میگردد برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس و مابقی را ظرف مهلت 
یکماه پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت مبلغ واریزی پس از کسر 
هزینه مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد ضمنا محل نگهداری اموال به 

آدرس خوانده واقع در بابل میباشد 
مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل حبیب

اصالحیه 

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار نوبت اول که در 
تاریخ 24/6/95در صفحه آخر چاپ شد سید صابر سجادی 
سجادی  صابر  اشتباهاسید  که  است  بوده  نور  شهردار 
شهردار نوشهرچاپ شده است که در اینجا اصالح می گردد
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باید ها و نبایدهای خانه دار شدن مردم
é سعید باستانی

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس

تمامی  جوابگوی  مسکن  تسهیالت 
نیست،  خانه  خرید  برای  کشور  نقاط 
نمی  هم  مسکن  فعلی  تسهیالت  با 
در  مردم  شدن  دار  خانه  انتظار  توان 
در  داشت؛زیرا  را  کشور  نقاط  تمام 

بسیاری  تفاوت  تسهیالت  با  خانه  نرخ  کالنشهرها  از  بسیاری 
نخواهد  ایجاد  بازار  در  تحولی  مسکن  ناچیز  دارد.تسهیالت 
کرد.مسکن و ساختمان به لحاظ گردش مالی جزو سه صنعت 
و  اقتصاد  در  حضور  توان  فعلی  رکود  با  هستند،اما  ایران  برتر 
تاثیرگذاری بر آن را ندارند.با خروج مسکن از رکود 2۵0 شغل 
نیز فعال می شود، خرید مسکن در کشور ما به صورت پلکانی 
صورت می گیرد که درحال حاضر پله اول مسکن مهر است و با 
توجه به اینکه در مکان هایی ایجاد شده که نقطه آغاز حرکت 
بوده؛تحرک بخش مسکن به این راحتی ها اتفاق نمی افتد.بازار 
مسکن تحول چندانی را در چند سال آینده شاهد نخواهد بود.
داریم،زیرا  مشکل  مسکن  بحث  در  ها  بانک  دهی  تسهیالت  با 
عدد تسهیالت به قدری کم است که نقشی در بهبود وضعیت 
بازار نخواهد داشت.با کاهش نرخ سود تسهیالت مسکن باز هم 
رشدی دراین بازار شاهد نخواهیم بود چراکه رقم وام بسیار کم 
است.تا 8 سال آینده وضعیت مسکن به شکل فعلی پایدار خواهد 
بود.باتوجه به وجود حباب قیمتی در بازارمسکن و افزایش نرخ ها 

بدون ضابطه ،تحولی دراین بازار رخ نخواهد داد.
 

بانک

برنامه های صنعت نفت برای تحقق 
سیاست های اقتصاد مقاومتی

دهمین همایش مشترک انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم، با 
عنوان همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی در تاریخ 28 شهریور 
سال 1۳9۵، در محل دانشگاه خاتم و با حضور استادان برجسته کشور، 
اقتصاددانان، اعضای انجمن های علمی، اعضای انجمن مدیریت ایران، 
کارشناسان و جمعی از دانشجویان برگزار شد.به گزارش روابط  عمومی 
کاردر« مدیرعامل شرکت  این همایش، »علی  در  پاسارگاد،  بانک 
تحقق  برای  نفت  برنامه های صنعت  در خصوص  ایران  نفت  ملی 
سیاست های اقتصاد مقاومتی سخنرانی کرد.وی در ابتدا در خصوص 
ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی از جمله 
سیاست هایی است که توسط مقام معظم رهبری ابالغ شد و به اعتقاد 

من جزء سیاست های بسیار هوشمندانه  است.
 

بی اعتمادی به نظام پولی ایران در دنیا 
در حال فروپاشی است

پرویزیان با اشاره به توافقات در مناسبات خارجی در سطح بین الملل 
گفت: بحث اعتمادسازی بین نهادهای پولی داخلی و خارجی در 
حال انجام است و بی اعتمادی به نظام پولی ایران در دنیا در حال 
مهم  موضوع  اینکه  بیان  با  پرویزیان  است.دکتر کورش  فروپاشی 
درحوزه پولی یک رفتار پایدار و بلند مدت است، افزود: این پایداری 
در کسب و کار مردم بسیار اثرگذار است و اطمینان بخشی مناسبی 
به رفتار فعالین اقتصادی می بخشد.او با اشاره به اینکه نهادینه کردن 
یک سیاست پولی مناسب تنها یک روی سکه است، عنوان کرد: 
یکی دیگر از رفتارهای مهم استقالل در سیاست گذاری پولی است 
که این امکان را فراهم می کند تا در بلند مدت متناسب با موضوعات 

حوزه سیاست گذاری مناسب صورت گیرد.
 

کشاورزی

بی توجهی وزارت جهاد کشاورزی 
به گرانی سه ماهه مرغ

قیمت مرغ در بازار مصرف به طور میانگین 7200 تومان است و 
قیمت این محصول نسبت به دو هفته گذشته افزایشی نداشته 
است. حسن رکنی در حاشیه دیدار وزیر جهاد کشاورزی با وزیر 
بازار  در  مرغ  قیمت  داشت:  اظهار  تهران،  در  رومانی  کشاورزی 
مصرف به طور میانگین 7200 تومان است و قیمت این محصول 
نسبت به دو هفته گذشته افزایشی نداشته است.وی با اشاره به 
افزود:  در  افزایش مصرف گوشت  و  ماه محرم  به  نزدیک شدن 
و   ندارد  وجود  محرم  درماه  مصرفی  مرغ  تأمین  برای  مشکلی 
نیز  لزوم  ذخایر کافی و در دسترس موجود است و در صورت 

مرغ منجمد توسط شرکت پشتیبانی امور دام عرضه می شود.
 

۳هزار میلیارد تومان به حساب گندمکاران واریز شد

سه هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندم کاران به حساب 
آنان واریز شد و مجموع پرداختی های دولت به کشاورزان بابت 
خرید تضمینی گندم به 10 هزار و ۵00 میلیارد تومان رسید.

پیرو اعالم قبلی وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تامین و پرداخت 
از  کشور  گندمکاران  مطالبات  از  دیگر  تومان  میلیارد  هزار  سه 
محل فروش اوراق مشارکت؛ در طی روزهای گذشته این میزان 
از طلب کشاورزان گندمکار که محصول تولیدی خود را در قالب 
خرید تضمینی به دولت تحویل داده اند، از طریق بانک کشاورزی 

به حساب آنان واریز شد.
 

خودرو

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی

بازار افزایش  هفته جاری قیمت چهار مدل خودروی داخلی در 
یافته است.به گزارش ایسنا، این هفته قیمت پراید 1۳1 معادل 
100 هزار تومان، سمند EF7 معادل 100 هزار تومان، پژو پارس 
یافته  افزایش  نیز 200 هزار تومان  سال 200 هزار تومان و دنا 
تغییر  بازار  در  داخلی  باقی خودروهای  قیمت  است.هفته جاری 
خاصی نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشته است.

 کارت اعتباری در بانک ملی ایران 
به زودی عرضه می شود

مدیرعامل بانک ملی ایران از ارائه کارت های 
اعتباری جدید 10 تا ۵0 میلیون تومانی در 

شعب بانک ملی ایران خبرداد.
نحوه  العمل  دستور  صدور  به  اشاره  با  وی 
از  مرکزی  بانک  توسط  کارت ها  این  عرضه 
آمادگی شعب بانک ملی ایران برای عرضه این 
نزدیک  آینده  در  کشور  سراسر  در  ها  کارت 
خبر داده و گفت: این کارت ها کمک موثری 
وام های  و  تسهیالت  کنندگان  دریافت  برای 
و  خودرو   کاال،  خرید  وام  نظیر  بانکی  خرد 
جعاله مسکن محسوب می شود و می تواند به 

نیازهای بسیاری از مردم پاسخ گوید. 
نوع  این  اعتبار  سقف  افزود:  زاده  حسین 
کارت ها در سه سطح 10، ۳0 و ۵0 میلیون 
پرداخت  با  که  است  دائمی  و  بوده  تومان 
اعتبار  تأمین  قابلیت  بارها  اقساط  از  بخشی 

از سوی بانک صادرکننده را خواهد داشت.

به منظور توسعه صادرات غیرنفتی؛

ایران خواستار همکاری های گسترده 
نمایشگاهی با آذربایجان شد

مدیر  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
بین المللی  نمایشگاه های  عامل شرکت سهامی 
ایران به منظور توسعه صادرات غیرنفتی ایران 
همکاری های  توسعه  خواستار  آذربایجان،  به 

نمایشگاهی دو کشور شد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
از  اسفهبدی  حسین  تجارت،  توسعه  سازمان 
پیشنهاد ایران به آذربایجان برای همکاری های 
نمایشگاهی خبر داد و گفت: این نوع همکاری ها 
و  است  کشور  دو  هر  اقتصادی  اهداف  نفع  به 

می تواند روابط تجاری دو جانبه را ارتقا دهد.
مقاومتی  اقتصاد  اهداف  اساس  بر  افزود:  وی 
خود  غیرنفتی  محصوالت  صادرات  باید  ما 
همکاری های  توسعه  و  دهیم  افزایش  را 
نمایشگاهی با کشورهای همسایه ما را به تحقق 

اهدافمان نزدیک می کند.
برگزاری  جریان  در  داشت:  اظهار  اسفهبدی 
در  پروژه  ایران  تخصصی  نمایشگاه  دومین 
دادیم  پیشنهاد  آذربایجانی  مسئوالن  به  باکو 
سهامی  »شرکت  با  سنتر«  اکسپو  »باکو  که 
تفاهم نامه  ایران«  بین المللی  نمایشگاه های 
در  که  برساند  امضا  به  نمایشگاهی  همکاری 
صورت فراهم بودن شرایط از سوی طرف آذری 
باکو  و  تهران  در  متقابل  صورت  به  می توانیم 
نمایشگاه های تخصصی مختلفی را برگزار کنیم.

و  ایران  صورت  این  در  شد:  یادآور  اسفهبدی 
زمین  رایگان  صورت  به  می توانند  آذربایجان 
برگزاری نمایشگاه را در اختیار طرف مقابل قرار 
دهند و در همان متراژ در آن کشور نمایشگاه 

برگزار کنند.
صنعت،  وزارت  در  مسئول  مقام  این  گفته  به 
این  از  پیش  ایتالیا  و  ایران  تجارت،  و  معدن 
امضا  به  نمایشگاهی  همکاری  تفاهم نامه 
بلونیا،  در  ایران  آتی  نمایشگاه  در  و  رسانده اند 
اختیار  در  رایگان  به  نمایشگاه  برپایی  زمین 

طرف ایرانی قرار گرفته است.
برای  آذربایجانی  تجار  از  دعوت  ضمن  وی 
اضافه  ایران،  نمایشگاه های  در  مشارکت 
نمایشگاهی  عنوان   80 ساالنه  تهران  در  کرد: 
معتبر برگزار می شود که بسیاری از آنها مانند 
ساختمان،  پتروشیمی،  گاز،  و  نفت  نمایشگاه 
را  اول  حرف  خاورمیانه  در   ... و  هلث  ایران 
از  بسیاری  در  نیز  ایران  اینکه  ضمن  می زند، 

نمایشگاه های بین المللی جهان حضور دارد.

تولیدو تجارت

ضربه ۱۰۰۰میلیارد تومانی قاچاق 
موبایل به اقتصاد ایران

ارز،  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  سخنگوی 
قاچاقچیان را مانع اجرای اقتصاد مقاومتی دانست 
و گفت: قاچاق موبایل به تنهایی ساالنه یکهزار 
میلیارد تومان به اقتصاد ایران لطمه می زند.قاسم 
خورشیدی گفت: مبارزه با قاچاق کاال و ارز یک 
موضوع ملی است و در زمینه مبارزه با آن، کاماًل 
را کنترل  باید سطح عرضه  اما  جدی هستیم؛ 
کرد؛ این در شرایطی است که مسئوالن کشور 
هم به این جمع بندی رسیده اند که قاچاق کاال 
یکی از موانع جدی تحقق اقتصاد مقاومتی است 
و باید به شکل اساسی رفع و حل شود.سخنگوی 
از  بارها  افزود:  ارز  با قاچاق کاال و  ستاد مبارزه 
طریق رسانه های جمعی و دیگر روش ها، از اتاق 
اصناف و واحدهای صنفی در خواست شده که 
کاالهای  جمع آوری  به  نسبت  مسقیما  خود 
تا نیازی به ورود بازرسان و  قاچاق اقدام کنند 

دستگاههای متولی نباشد.
 

سرمایه گذاری ۲.۶ میلیارد دالری 
شرکت های ایرانی در آذربایجان

همکاری ایران و آذربایجان وارد فاز جدید شده 
است و رابطه این دو کشور طی 2.۵ سال گذشته 
بسیار گسترش یافته است.ساحل بابایس معاون 
وزیر اقتصاد آذربایجان در حاشیه نمایشگاه ایران 
پروجکت 2016، در باکو گفت: روابط بین ایران و 
آذربایجان در 2.۵ سال گذشته وارد فاز جدیدی 
شده و به میزان قابل توجهی توسعه یافته است.
وی تأکید کرد: تاریخ روابط ایران و آذربایجان از 
شرایط خاصی برخوردار بوده و باعث شده است که 

در تمام حوزه های دو جانبه گسترش یابد.

یادداشتخبر

تسهیالت  سود  نرخ  شدن  رقمی  تک  با 
مسکن از 11 به 9.۵ درصد، سهم شهرهای 
از رتبه سوم به  از تعداد تسهیالت  کوچک 
هنوز  این که  است.با  یافته  ارتقا  اول  رتبه 
تعداد مراجعات به بانک مسکن برای دریافت 
نرخ  کاهش  ظاهرا  نیست  زیاد  چندان  وام 
مخاطبین  درصد   9.۵ به  تسهیالت  سود 
به  بنا  و  وام ها کرده  این  را جذب  بیشتری 
گفته مدیر طرح و برنامه بانک مسکن تعداد 
است.تالش  شده  برابر  دو  تقریبا  مراجعات 
خرید  قدرت  افزایش  برای  دولت  ساله  سه 
مسکن سرانجام از شروع سال جاری به ثمر 
رسیده است. بانک مسکن تسهیالتی را که 
تومان  میلیون   20 قبل  دولت  انتهای  در 
بود به سقف 160 میلیون تومان در تهران، 
120 میلیون تومان در شهرهای باالی 200 
نفر و 80 میلیون تومان در شهرهای  هزار 
زیر 200 نفر با نرخ سود 9.۵ درصد و مدت 
این  با  بازپرداخت حداکثر 12 ساله رساند. 
حال کارشناسان معتقدند اکتفای صرف به 
کردن  خارج  به  منجر  نمی تواند  ابزار  این 
مسکن از رکود شود و در این فرآیند نباید از 
تقویت بخش عرضه غفلت کرد.دولت یازدهم 
اتمام  با  و  ندارد  را  مهر  مسکن  ادامه  قصد 
این طرح در پایان سال جاری پرونده آن را 
می بندد. اما طرحی که دولت از آن به عنوان 
استراتژی خود نام می برد نوسازی بافت های 
فرسوده است که آن را مقرون به صرفه تر از 
ساخت و ساز در بیابان می داند. با این حال 
انبوه سازان به سرمایه گذاری و تجمیع پالک 
طور  به  حاشیه ای  و  ناکارآمد  بافت های  در 
مسکن  که  چرا  نکرده اند؛  پیدا  ورود  جدی 
هنوز از رکود خارج نشده و مشتری برای این 
جاری  سال  ابتدای  از  این که  نیست.با  بازار 

معامالت مسکن در شهر تهران روند نسبتا 
افزایشی به خود گرفته و ماهیانه 1۵ تا 20 
درصد با افزایش معامالت مواجه بوده است 
در شهرستان ها تعداد معامالت چنگی به دل 
نمی زند و در مردادماه با کاهش ۵4 درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بود. 

اما کارشناسان می گویند احتماال در ماه های 
آینده اقتصاد مسکن در شهرستان ها تحت 
به  افزایشی  روند  تهران  معامالت  تاثیر 
این  نشانه های  از  یکی  که  می گیرد  خود 
مراجعات  تعداد  رفتن  باال  در  پیش رونق 
برای دریافت تسهیالت مسکن در شهرهای 
کمتر از 200 هزار نفر بروز کرده است.مدیر 
امور طرح و برنامه بانک مسکن درباره سهم 
حساب  افتتاح  از  مختلف  شهری  مناطق 
تک  کاهش  از  پیش  گفت:  یکم  صندوق 
افتتاح  میانگین  سود،  نرخ  شدن  رقمی 
 160 تهران  در  ترتیب  به  روزانه  حساب 
درصد رشد، شهرهای باالی 200 هزار نفر 
12۵ درصد رشد و شهرهای کوچک 10۳ 

درصد رشد داشته است.محمدحسن مرادی 
استقبال  بزرگتر  شهرهای  اینکه  بیان  با 
بیشتری از این تسهیالت داشته اند، افزود: با 
تک رقمی شدن نرخ سود این تسهیالت از 
دهم شهریور، بیشترین استقبال به ترتیب 
رشد،  درصد   166 با  کوچک  شهرهای  به 
شهرهای باالی 200 هزار نفر با 1۵9 درصد 
رشد  درصد   144 با  تهران  شهر  و  رشد 
اختصاص داشت که نشان می دهد کاهش 
نرخ  کاهش  تبع  به  تسهیالت  سود  نرخ 
سود سپرده در شهرهای کوچک، جذابیت 
بیشتری داشته است.مرادی، پیش تر اعالم 
که  است  این  بانک  تالش  همه  بود  کرده 
اهداف  از  یکی  که  مسکن  انداز  پس  رژیم 
یک  عنوان  به  نیز  شهرسازی  و  راه  وزارت 
روش مطمئن تامین مالی برای تهیه مسکن 

است را احیا و تقویت کند.
خرید  برای  انداز  پس  روش  افزود:  وی 
و در  دنیاست  در  تجربه موفق  مسکن یک 
شرایط اقتصادی، پس انداز تنها راه مطمئن 

از  و  است  مسکن  بخش  مالی  تامین  برای 
خانوارها  از  توجهی  قابل  تعداد  طریق  این 
برنامه  و  طرح  اند.مدیر  شده  خانه  صاحب 
بانک مسکن با اشاره به تسهیل شرایط برای 
استفاده  با  دریافت تسهیالت خرید مسکن 
با  انداز مسکن یکم، گفت:  از صندوق پس 
ایجاد صندوق پس انداز مسکن یکم، سقف 
وام مسکن اعطایی از 20 میلیون تومان به 
160 میلیون تومان افزایش یافت و توانست 
بخش بیشتری از هزینه مسکن را نسبت به 
گذشته پوشش دهد.به گفته مرادی، افتتاح 
حساب در صندوق پس انداز مسکن یکم )تا 
11 مرداد( نسبت به سال گذشته به میزان 
نخست  ماهه  سه  به  نسبت  و  درصد   112
است. داشته  رشد  درصد   77 جاری  سال 

هم چنین مدیرعامل بانک مسکن به عملکرد 
انداز مسکن  در صندوق پس  بانک مسکن 
با توجه به کاهش  یکم اشاره کرد و گفت: 
از  استقبال  صندوق  این  تسهیالت  سود 
افتتاح این حساب بسیار افزایش یافته است 
به طوری که میانگین افتتاح این حساب در 
سال 1۳94 حدود 169 فقره در روز بود، اما 
امسال میانگین روزانه افتتاح این حساب به 
۳84 فقره در روز و هفته گذشته با کاهش 
 9.۵ و   8 به  صندوق  این  تسهیالت  سود 
درصد به 468 فقره رسیده است.محمدهاشم 
بت شکن با بیان اینکه افتتاح صندوق پس 
ماه  خرداد  از  بار  نخستین  برای  یکم  انداز 
سال گذشته در شعب بانک مسکن رونمایی 
شد، گفت: تا چهارشنبه هفته گذشته تعداد 
حساب های صندوق پس انداز یکم به 68 هزار 
و 786 فقره رسید و در مجموع متقاضیان 
در این حساب ها 142۳۵ هزار میلیارد ریال 

سپرده گذاری کردند.

رونق بازا رمسکن در شهر های کوچک با وام های جدید

قدرت خرید مسکن مردم افزایش یافت؟

هم اکنون قیمت هرکیلوگرم شقه بدون 
تا ۳2  به مغازه دار بین ۳1  دنبه عرضه 
هزار تومان و عرضه به مشتری بین ۳۵ 
تا ۳6 هزار تومان است.علی اصغر ملکی  
بعد  گوشت  نوع  این  نرخ  اظهارداشت: 
تومان  قربان مجددا حدود هزار  از عید 
اینکه  بیان  با  است.وی  یافته  افزایش 
به  دام  عرضه  کمبود  با  حاضر  درحال 
اکنون  هم  افزود:  هستیم،  مواجه  بازار 
دنبه  بدون  شقه  هرکیلوگرم  قیمت 
تا ۳2 هزار  بین ۳1  به مغازه دار  عرضه 
تومان و عرضه به مشتری بین ۳۵ تا ۳6 
هزار تومان است.رئیس اتحادیه گوشت 
گوسفندی درباره دالیل کم شدن عرضه 
دام به بازار نیز اضافه کرد: کشتار دام در 
امر است  این  از دالیل  عید قربان یکی 
ضمن اینکه ما در آستانه فرارسیدن ماه 
خود  دام های  عده ای  و  هستیم  محرم 

کرده اند. دپو  محرم  اول  دهه  برای  را 
ملکی ادامه داد: عالوه بر این ما اربعین 
حسینی و سپس بازگشت زوار از کربال 
انگیزه ای  این هم  را پیش رو داریم که 
برای نگهداری و دپوی دام ها شده است.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی افزود: 
بازار  صادرات دام از کشور برای تنظیم 
داخل فعال متوقف شده است.وی درباره 
بیشتر قیمت  افزایش  احتمال  آیا  اینکه 
گوشت گوسفندی در بازار وجود دارد؟ 
روال پیش  به همین  اگر شرایط  گفت: 
وجود  مجدد  افزایش  احتمال  برود 
تعرفه  افزایش  از  همچنین  دارد.ملکی 
به کشور خبر داد  قرمز  واردات گوشت 
ما  شنیده های  براساس  اظهارداشت:  و 
تعرفه واردات گوشت 1۵ درصد افزایش 
باال  باعث  مساله  همین  که  کرده  پیدا 
رفتن قیمت این کاال در بازار شده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی 
از مهلت 21 روزه اتحادیه به فروشندگان 
طرح  گفت:  و  داد  خبر  قاچاق  کاالهای 
در  تاثیری  قاچاق  کاالهای  جمع آوری 
قیمت لوازم خانگی نخواهد داشت.محمد 
طحان پور با اشاره به این که طرح مقابله 
گسترده با فروش لوازم خانگی قاچاق در 
اول  از  داخل  تولید  از  حمایت  راستای 
داشت:  اظهار  خواهد شد،  آغاز  ماه  مهر 
براساس این طرح بازرسی ها از واحدهای 
کشور  سراسر  در  مهر ماه  اول  از  صنفی 
آغاز می شود و به فروشندگانی که اقدام 
باشند  کرده  قاچاق  کاالهای  فروش  به 
تذکر ارائه خواهد شد.وی با اشاره به این 
که اتحادیه برای پلمپ واحدهای صنفی 
ستاد  از  روز  خانگی 21  لوازم  فروشنده 
است،  گرفته  مهلت  ارز  و  کاال  قاچاق 
افزود: بسیاری از واحدها ندانسته اقدام به 

خرید کاالهای قاچاق کرده و فاکتوری در 
اختیار ندارند، به همین منظور این مهلت 
گرفته شده تا واحدها بتوانند نسبت به 
تهیه فاکتور فروش رسمی با مشخصات 
فروشنده اقدام کنند.طحان پور در پاسخ 
به این پرسش که آیا جمع آوری کاالهای 
قاچاق در حوزه لوازم خانگی تغییری را 
در قیمت انواع محصوالت در این بخش 
به وجود خواهد آورد یا خیر؟ گفت: پیش 
بدون  را  قاچاق  کاالهای  مردم  این  از 
مشخصات و گارانتی خریداری می کردند، 
که با جمع آوری آنها خریداران می توانند 
کاالهای شناسنامه دار و اصل را با قیمت 
از فروش واقعی  مناسب و خدمات پس 
فروشندگان  اتحادیه  کنند.رئیس  تهیه 
لوازم خانگی تاکید کرد: اجرای این طرح 
هیچ گونه تغییری در قیمت لوازم خانگی 

نخواهد داشت.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی خبرداد:

التیماتوم ۲۱ روزه به فروشگاه های لوازم خانگی قاچاق

رسمی،  گزارشی  در  ایران  آمار  مرکز 
خدمات  و  کاالها  گرانی  و  ارزانی  فهرست 
بر  کرد.  اعالم  را  بهار  فصل  در  کشاورزی 
زن  کارگران  روزانه  دستمزد  اساس،  این 
مردان  از  بیشتر  وجین کار،  و  میوه چین 
با  گزارشی  در  ایران  آمار  است.مرکز  بوده 
اعالم جزئیات دستمزد کارگران در مزارع، 
جزئیات قیمت فروش محصوالت و هزینه 
امسال  بهار  را در فصل  خدمات کشاورزی 
اساس در بخش غالت،  این  بر  اعالم کرد. 
نسبت  امسال  بهار  فصل  در  گندم  قیمت 
درصد   6.98 قبل،  سال  مشابه  مدت  به 
حالی  در  این  است؛  داشته  قیمت  افزایش 
بهار  فصل  به  نسبت  جو  قیمت  که  است 
سال گذشته، با کاهش 1.6 درصدی مواجه 
بوده است.همچنین در بخش حبوبات نیز، 
امسال  بهار  فصل  در  نخود  فروش  قیمت 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، از افزایش 
حالیکه  در  بوده؛  برخوردار  درصدی   47.6
عدس افزایش قیمت ۳9 درصدی را تجربه 
جالیزی  محصوالت  بخش  در  است.  کرده 
درصدی   2۳.6 کاهش  با  هندوانه  نیز 

 19.8 کاهش  خربزه  نرخ  بوده،  مواجه 
 20.4 خیار  نهایت  در  و  داشته  درصدی 
درصد کاهش قیمت را تجربه کرده است.

کاهش  سیب زمینی  سبزیجات،  بخش  در 
پیاز کاهش ۵8.1 درصدی،  4.9 درصدی، 
بادمجان  و  درصدی   ۳۵.۵ فرنگی  گوجه 
تجربه  را  قیمت  درصدی   9.9 کاهش  نیز 
کرده است. آنگونه که مهر از گزارش مرکز 
محصوالت  بخش  در  کرده،  استناد  آمار 
امسال  بهار  در  یونجه  قیمت  علوفه ای، 
 19.9 کاهش  از   ،94 سال  بهار  به  نسبت 
نیز  کاه  قیمت  و  بوده  برخوردار  درصدی 
افت 2۳.6 درصدی را تجربه کرده است.در 
زردآلو ۳7.۳ درصد،  بخش میوه ها، قیمت 
و  درصد   20.۵ آلبالو  درصد،   21.7 هلو 
گیالس 1۵.۵ درصد کاهش را تجربه کرده  
است، در حالیکه نرخ سیب درختی نسبت 
به مدت مشابه سال قبل، از افزایش 12.4 
درصدی برخوردار بوده است.در بخش دام 
و فرآورده های دامی، پشم گوسفند)شسته 
درصدی   12.9 قیمت  افزایش  با  نشده( 
نشده(  گوسفند)چرخ  شیر  بوده،  مواجه 

تجربه  را  قیمت  درصدی   17.4 افزایش 
 6.۵ کاهش  نشده(  گاو)چرخ  شیر  و  کرده 
درصد کاهش را شاهد بوده است.در بخش 
خدمات کشاورزی)خدمات ماشینی( شخم 
زمین زراعی آبی با تراکتور نسبت به بهار 
برخوردار  درصدی   20 رشد  از   ،94 سال 
اینکه شخم زمین زراعی دیم  بوده، ضمن 
نسبت  امسال  اول  فصل  در  نیز  تراکتور  با 
به بهار سال گذشته، 8.8 درصد افزایش را 
تجربه کرده؛ همچنین دیسک زمین آبی با 
دیسک  و  درصدی   7۵.8 رشد  از  تراکتور 
افزایش  تراکتور 40.4 درصد  با  زمین دیم 
نیروی  خدمات  بخش  در  است.اما  داشته 

تغییرات  نیز،  کشاورزی  بخش  انسانی 
نحوی  به  می خورد،  چشم  به  چشمگیری 
مرد  میوه چین  کارگر  روزانه  دستمزد  که 
در فصل بهار امسال نسبت به مدت مشابه 
سال قبل، 7.2 درصد و کارگر میوه چین زن 
19.1 درصد افزایش یافته است که نشانگر 
باال بودن هزینه کار زنان در باغات نسبت 
به مردان است. دستمزد دروگر غالت مرد 
نیز 6 درصد افزایش را شاهد بوده است.در 
کارگر وجین کار  روزانه  میان دستمزد  این 
و تنک کار مرد معادل 7.9 درصد و کارگر 
درصد   ۳8.9 زن  تنک کار  و  وجین کار 

افزایش یافته است.

قیمت بهارانه اقالم مصرفی

کارگران در مزارع چقدر درآمد داشتند؟

بازار مواد غذایی در آستانه ماه محرم

سود جویان دام  های خود را  دپو کرده اند

اینکه  بیان  با  سبزی  و  میوه  اتحادیه  رئیس 
عرضه میوه های خارجی در بازار همچنان ادامه 
دارد، زغال اخته ارمنستان، پرتقال مصری و 
از جمله میوه های موجود  را  ترکیه  آوکادوی 
در بازار برشمرد.سید حسین مهاجران با بیان 
میوه حاکم شده  بازار  بر  رکود خاصی  اینکه 
است، اظهارداشت: درحال حاضر بازار بی رونق 
طبیعی  شهریورماه  در  امر  این  البته  و  است 
است چراکه خیلی از مردم تهران به مسافرت 
تقاضا  بنابراین  است  خلوت  شهر  و  می روند 
کاهش می یابد.وی با اشاره به اینکه حدود یک 
هفته است لیمو شیرین وارد بازار میوه شده و 

پرتقال رسمی جنوب نیز به صورت محدود به 
بازار عرضه می شود، افزود: قیمت لیموشیرین 
بین 2۵00 تا 4000 تومان، نارنگی نیاگاوا و 
بذر ژاپنی 4000 تومان، نارنگی رسمی 2000 
تومان و انار بین 1۵00 تا 4000 تومان است.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی قیمت هرکیلوگرم 
موز را بین 4۵00 تا ۵۵00 تومان اعالم و اضافه 
کرد: نرخ هرکیلوگرم سیب گاال بین 4000 تا 
 1۵00 بین  سیب  انواع  سایر  تومان،   4۵00
تا ۳000 تومان و هندوانه بین 400 تا 800 
خربزه  قیمت  مهاجران  گفته  است.به  تومان 
شلیل  تومان،   2۵00 تا   1۵00 بین  کیلویی 

تومان،  تا 6000  بین ۵000  مغان  و  رفعتی 
انگور  تومان،  تا 4۵00  شمس 4000  شلیل 
بین 2۵00 تا 4۵00 تومان، هلو بین 2۵00 تا 
6000 تومان، گالبی شاه میوه 11 هزارتومان، 
گالبی بیروتی 12 هزارتومان، خیار گلخانه بین 
بین  رسمی  خیار  و  تومان   ۳000 تا   2۵00
اتحادیه  تا ۳۵00 تومان است. رئیس   ۳000
میوه و سبزی درباره حضور میوه های خارجی 
در بازار نیز گفت: زغال اخته ارمنستان، پرتقال 
برزیل،  لیموترش  و  ترکیه  آوکادوی  مصری، 
ممنوعه  میوه های  جمله  از  ترکیه  و  آفریقا 

موجود در بازار هستند.

ادامه عرضه میوه های ممنوعه

رکود خاصی 

بر بازار میوه 

حاکم شده است
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در سی وسومین نشست خبری نوش ابادی  
نشریه  درباره  ارشاد  موضع  به  اشاره  با 
یالثارات از برگزاری جشنواره ایثار و رسانه 
»فروشنده«  امیدواریم  گفت:  و  داد  خبر 
برای جمهوری  ای  نماینده شایسته  بتواند 
اسالمی ایران در بزرگترین رقابت سینمایی 
جهان باشد و با دست پر از اسکار برگردد. 

é  تا است  عدالت  نیازمند  ما  جامعه 
تبعیض را ریشه کن شود

به گزارش خبرنگار پیام زمان، نوش آبادی 
گفت:  عیدغدیر  فرارسیدن  تبریک  ضمن 
به  هم  والیت  و  است  والیت  عید  غدیر 
عید  این  است.  امام  و  امت  وحدت  معنای 

سیاست اسالمی به شمار میرود.
زیبایی  تعابیر  رهبری  اینکه  بیان  با  وی 
درباره غدیر دارنِد افزود: غدیر نشان میدهد 
که اسالم به موضوع مدیریت جامعه اهمیت 
امام علی به عنوان ولی  می دهد و تعیین 
امر مسلمین حادثه بزرگی است.این واقعه 
بدیل  بی  شخصیتی  انتخاب  داد  نشان 
معتدل  شخصیتی  با  علی  امام  همچون 
را  مدیریت  ابعاد  عهد  به  وفادار  و  منصف 

برای ما روشن می کند.
وی عنوان کرد: غدیر یعنی حرکت به سوی 
عدالت  نیازمند  ما  جامعه  ها.امروز  برترین 
است تا تبعیض را ریشه کن کند تا جامعه 

علوی و نبوی جلوه گر شود.
é  هشت سال ایثارگری ایرانیان ثبت

برگزاری مراسم هفته دفاع  از  آبادی  نوش 
و رسانه در  ایثار  مقدس خبر داد و گفت: 
ها می  رسانه  و  برگزار می شود  بخش  دو 
ایثار به معاونت  توانند آثار خود با موضوع 

مطبوعاتی ارسال کنند. 
عکس  و  فیلم  جشنواره  کرد:  عنوان  وی  
فضای  در  ها  سازمان  مشارکت  با  علوی 
این  در  همچنین  می شود.  برگزار  مجازی 
مقدس  دفاع  آثار  حفظ  بنیاد  با  هفته 
تفاهم نامه ای منعقد می شود تا هشت سال 

ایثارگری ایرانیان ثبت شود.
é  لباس نمایشگاه  نخستین  برپایی 

عاشورایی 
لباس  نمایشگاه  نخستین  برگزاری  از  وی 
تاالر  در  آبان   2 تا  مهر   26 از  عاشورای 
با  نمایشگاه  این  گفت:  و  داد  خبر  وحدت 
برگزار  عاشورایی  فرهنگ  توسعه  هدف 

می شود.
é موضع ارشاد در قبال یالثارات

نشریه  روزهای  این  حواشی  پیرامون  وی 
اعالم  ارشاد  موضع  کرد:  بیان  لثارات«  »یا 
شده و پروانه نشریه لغو شده و از فهرست 
است. در  دارای مجوز خارج شده  نشریات 
این  مطبوعات  فعالیت  به  رسیدگی  هیات 
تصمیم بر لغو پروانه فعالیت یالثارات گرفته 
شد و در دستگاه قضایی در حال پیگیری 
آن  به  قضاییه  قوه  وظایف  اساس  بر  است. 

رسیدگی می شود.
é  ممنوعیت پخش صدای شجریان به

حوزه فرهنگ و هنر ارتباطی ندارد
سخنگویی ارشاد در مورد درمان محمدرضا 
شجریان عنوان کرد: همانطور که رسانه ها 
موافقت  و  پیگیری خانواده  با  اعالم کردند 
پزشکان امریکا و همچنین تسهیالت وزارت 
صورت  کشور  در  درمان  ادامه  بهداشت 
برای  بهداشت هرکمکی  وزارت  و  می گیرد 

بهبود ایشان انجام می دهد.
ممنوعیت  و  محدودیت  به  آبادی  نوش 
یازدهم  دولت  در  شجریان  صدای  پخش 

ارشاد پیگیر وضعیت شجریان است  گفت: 
شجریان  همایون  ایشان  پسر  امیدواریم  و 

ادامه دهنده راه وی باشد.
وی افزود: ما نمی توانیم به جای سایر دستگاه 
های ذیربط تصمیم بگیریم. مشکل ایشان به 
حوزه فرهنگ و هنر ارتباطی ندارد، اما ازحل 
مشکل استقبال کردیم تا مساله را برطرف 
سازیم. تاکنون روند خوبی نداشته و به حوزه 
وزارت ارشاد به طور خاص و به دولت هم به 
طور عام ربطی ندارد و سایر دستگاه ها باید 

اظهارنظر کنند.
بی  هنرمند  شجریان  اینکه  بیان  با  وی 
بدیلی است، افزود: ما برای رفع نگرانی ها 
برای همه  ایشان  تالش می کنیم. سالمتی 

اولویت اهم است.
é  در ایران  نماینده  »فروشنده« 

اسکار معرفی شد
سخنگوی ارشاد در پاسخ به سوال خبرنگار 
پیام زمان مبنی بر انتخاب فیلم»فروشنده« 
اسکار  برای  ایران  نماینده  عنوان  به 
عنوان  به  فروشنده  فیلم  گفت:انتخاب 
و  هیات  توسط  اسکار  در  ایران  نماینده 
هیات  این  و  گرفت  صورت  آرا  اکثریت  با 
آکادمی  را شایسته حضور در  فیلم مذکور 
انتخاب محصول تعامل  این  اسکار دانست. 
بنیاد  سینمایی،  سازمان  بین  هماهنگی  و 
است  بوده  سینما  خانه  و  فارابی  سینمایی 

نماینده  بتواند  »فروشنده«  امیدواریم  و 
ایران  اسالمی  جمهوری  برای  ای  شایسته 
باشد  رقابت سینمایی جهان  بزرگترین  در 

و با دست پر از اسکار برگردد.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  سخنگوی 
در عین حال انتخاب فروشنده را به معنی 
فیلم های  ارزش های سایر  نادیده گرفتن 
نامزد برای معرفی به اسکار ندانست و گفت: 
خوشبختانه با حضور بزرگان سینمای ایران 
در عرصه فیلم سازی شاهد تولید آثار خوب 
هستیم  المللی  بین  سطح  در  سینمایی 
وامیدواریم این فیلم ها بتواند هم در داخل 
المللی شایستگی های  هم در مجامع بین 

خود را نشان دهند.
é  8 شهریور آیین نامه اجرایی قانون

مطبوعات به وزارت کشور ابالغ شد
نامه  آیین  شهریور   8 اینکه  بیان  با  وی 
کشور  وزارت  به  مطبوعات  قانون  اجرایی 
نامه در 4 فصل  ایین  این  ابالغ شد گفت: 
و 37 تبصره به تصویب رسیده که براساس 
آن مدیران مسئول رسانه ها موظف به بیمه 
تمامی کارکنان و خبرنگاران شدند. در غیر 
اینصورت از مزایای ارشاد محروم می شوند. 
در آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات رسانه 
اجاره ای مطرح و تصریح شده که صاحب 
درخواست  نظارت  هیات  به  باید  امتیاز 
کتبی دهد و در صورت تصویب به شخص 

حقیقی و حقوقی مزایا اعطا می شود.
é  و فارسی  زبان  نماد  فردوسی 

شهریار نماد شعر و ادب فارسی است
روز  درباره  پایان  در  ارشاد  وزیر  سخنگوی 
مصوبه  داشت:  اظهار  فردوسی  بزرگداشت 
روز  درباره  عمومی  فرهنگ  شورای  اخیر 
زبان  پاسداشت  و  فردوسی  بزرگداشت 
ندارد.  ادب  شعرو  روز  با  منافاتی  فارسی 
بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان  روز 
فارسی 2۵ اردیبهشت است و روز شهریار 
معتقدیم  که  چرا  شهریورماه   27 هم 
نماد  شهریار  و  فارسی  زبان  نماد  فردوسی 

شعرو ادب فارسی است.

»حمید عسکری« 28 شهریور در دادسرای 
شهرستان بهشهر حضور یافت و در جلسه ای 
با حضور »علی صداقت« - دادستان بهشهر 
- و »مسعود فالح« - رئیس اداره فرهنگ و 

ارشاد اسالمی بهشهر - برگزار کرد.
این خواننده پاپ قرار بود در بهشهر کنسرتی 
را برگزار کند و لغو شدن برنامه اش، در صفحه 
اینستاگرامش مطلبی را نوشت. درپی انتشار 
نشر  به دلیل  بهشهر  دادستانی  مطلب،  این 
اکاذیب او را به دادسرا احضار کرد. همچنین 
براساس اعالم مسووالن محلی، با هماهنگی 
بیانیه ای  انتشار  مقامات شهرستان بهشهر و 
از سوی رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
بهشهر، درپی شهادت جانباز »احمد عموزاد 
زمان  به  عسکری  حمید  کنسرت  خلیلی«، 

دیگری موکول شده است.
این خواننده پاپ پس از حضور در دادسرای 
لغو  خبر  من  به  شرایطی  در  گفت:  بهشهر 
کنسرت را دادند که به همراه افراد گروه در 
مسیر  بهشهر بودیم و از طرفی به دلیل تعدد 
خوانندگان  و  خودم  کنسرت های  شدن  لغو 
دیگر در نقاط مختلف کشور، که تقریبا اکثر 
نامه  با  و  دادستانی  سوی  از  کنسرت ها  لغو 
مستقیم دادستان ها صورت می گرفت، به این 
تکرار  ماجرا  دوباره همان  که  نتیجه رسیدم 

شده است.
وی تصریح کرد: هیچ سوءنیتی از نگارش پیام 

صرفا  و  نداشتم  خود  اینستاگرام  صفحه  در 
در  را  پیام  آن  مردم  به  اطالع رسانی  جهت 
قرار دادم و هیچ حساسیتی  صفحه مجازی 

نسبت به دستگاه قضایی ندارم.
عسکری با اشاره به این که در هنگام گذاشتن 
پیام اول در صفحه مجازی با مدیر برنامه اش 
هماهنگ نکرده بوده، بیان کرد: اشتباه خود 
پیام  این  نوشتن  هنگام  در  که  می پذیرم  را 
مربوطه  نهاد  از سوی  لغو شدن کنسرت  به 
دقت و توجه نکردم و به همین دلیل نه تنها 
این  از همه مردم  بلکه  از دادستانی بهشهر، 
خود  عجوالنه  قضاوت  دلیل  به  شهرستان 

عذرخواهی می کنم.
این خواننده موسیقی پاپ یادآوری کرد: در 

تمام این سرزمین برای شهدا و جانبازان که 
فدا  خود  کشور  از  دفاع  برای  را  خود  جان 
می کنند، ارزش و احترام خاصی قائل هستند 
که قطعا من و دیگر خوانندگان ایرانی از این 
از  پس  بالفاصله  و  نیستیم  مستثنی  قائده 
اطالع از این موضوع، کنسرت را لغو می کنیم.
عسکری با بیان اینکه جلسه با دادستان بهشهر 
به خوبی پیش رفت، اظهار کرد: توضیحاتی از 
من  پیام  متن  این که  درباره  دادستان  سوی 
تخلف محسوب شده و بار قانونی دارد مطرح 
شد و با پذیرش اشتباه و عذرخواهی از سوی 
من، این قضیه به خوبی حل شد که از برخورد 
قشر  و  من  با  بهشهر  دادستانی  عطوفت  با 
هنرمندان بسیار قدردانی می کنم و در نتیجه 

با موافقت دادستان و رئیس اداره فرهنگ و 
ارشاد این شهرستان، کنسرت در اولین زمان 

مناسب برگزار می شود.
این خواننده موسیقی پاپ در مورد هجمه های 
در  موسیقی  کنسرت  برگزاری  به  وارد شده 
برخی شهرها و لغو شدن کنسرت برخی از 
خواننده ها گفت: در سال های اخیر تقریبا همه 
خواننده های ایران، برخی به دفعات بیشتر و 
برخی دفعات کمتر لغو کنسرت داشتند و یا با 
عدم صدور مجوز برگزاری کنسرت در برخی 
شهرها مواجه شدند که این عمل بدون دلیل 

قانع کننده اصال شایسته نیست.
و  هستند  هنر  اهل  که  افرادی  افزود:  وی 
در  و  می دهند  گوش  موسیقی  به  ویژه  به 
اهل  کمتر  می کنند،  شرکت  کنسرت ها 
همین  به  هستند؛  خشونت آمیز  رفتارهای 
را  جامعه  روحیه  می تواند  موسیقی  دلیل 
بیشتر  آن  مثبت  جنبه های  و  کند  تلطیف 

است.
مازندران  استان  در  کرد:  اظهار  عسکری 
وضعیت کلی برگزاری کنسرت خوب است، 
اما متاسفانه با وجود آن که من خواننده پاپ 
مجاز هستم، در ۱۰ سال گذشته بیش از ۱۰ 
مرتبه درخواست من برای برگزاری کنسرت 
نظر  به  گونه  این  و  رد شده  در شهر ساری 
که  کنند  می  عمل  سلیقه ای  که  می رسد 

امیدوارم این دیدگاه تغییر کند.

گزارش پیام زمان از سی و سومین نشست خبری سخنگوی ارشاد؛

امیدواریم »فروشنده« با دست پر از اسکار برگردد

توضیح »حمید عسکری« درباره حضورش در دادرسا

اکران »ساکن طبقه وسط« در تورنتو

فیلــم ســینمایی »ســاکن 
طبقــه وســط«، هفتــه 
بــا  گذشــته در کانــادا 
حضــور شــهاب حســینی 

ــد. ــران ش اک
ــرای  ــینی ب ــهاب حس ش
جشــنواره  در  شــرکت 
ــا اصغــر  تورنتــو همــراه ب
فیلــم  بــرای  فرهــادی 
کشــور  بــه  فروشــنده 
ــادا ســفر کــرده بــود. کان

ــهاب  ــور ش ــه حض ــه بهان ــز ب ــو نی ــگاه تورنت دانش
حســینی در ایــن شــهر، دو اکــران ویــژه ی ســالن 
ــه   ــاکن طبق ــم س ــه فیل ــال را ب ــاون ه ــس ت اینی

ــاص داد. ــط اختص وس
ــر  ــم، شــهاب حســینی عــالوه ب پــس از اکــران فیل
دیــدار بــا مــردم، در نشســت پرســش و پاســخ نیــز 

حضــور پیــدا کــرد.
بلیــت هــای ایــن دو اکــران در کمتــر از 24 ســاعت 

بــه فــروش رســید.
اتفاقــی  اکــران، دیــدار  ایــن  نــکات جالــب  از 
حســینی و علــی احمــدی فــر اســت. علــی احمــدی 
ــدی  ــای اب ــه ه ــینمایی بچ ــم س ــر فیل ــر بازیگ ف
ــهاب  ــده. ش ــال ش ــندرم دان مبت ــه س ــه ب ــت ک اس
حســینی در حیــن پاســخ بــه ســواالت مــردم پــس 
ــی  ــاچیان م ــان تماش ــم، او را در می ــران فیل از اک
ــه  ــوت ب ــن دع ــور روی س ــرای حض ــد و از او ب بین

ــی آورد. ــل م عم
ــن  ــط اولی ــه ی وس ــاکن طبق ــینمایی س ــم س فیل
ــط  ــه توس ــت ک ــینی اس ــهاب حس ــاخته ی ش س

ــده.  ــگارش درآم ــه ن ــی ب ــادی کریم محمده

اظهارات جمشید مشایخی درباره ی »رفقای خوب«

را  خوب«  »رفقای  روزها  این  که  مشایخی  جمشید 
روی پرده دارد، معتقد است: هنوز هم وقتی فیلمی 
بازی می کنم دلشوره دارم که مردم آن را نپسندند. 
و  اشتباه  فرصت  که  نیستم  سنی  در  دیگر  که  چرا 

جبران داشته باشم.
فیلمی  با  از مدت ها  پیشکسوت که پس  بازیگر  این 
از مجید قاری زاده به سینما بازگشته است گفت: با 
این کارگردان فیلم »پدربزرگ« را کار کرده بودم که 
فیلم موفقی بود و در جشنواره کشورهای غیرمتعهد 
هم جایزه بازیگری گرفتم و تجربه دیگری هم با او 

داشتم که قابل قبول بود.
وی ادامه داد: وقتی پیشنهاد »رفقای خوب«  مطرح 
شد، چند شبی بحث و گفت وگو کردیم و در نهایت 
اما  ندیدم  را  فیلم  هنوز  اینکه  علیرغم  و  پذیرفتم 
خوب  فضایی  در  خوب  گروه  یک  با  که  خوشحالم 

همکاری داشتم.
در  گفت:  موسسه  این  اساتید  به  اشاره  با  مشایخی 
حال حاضر دکتر محمود عزیزی، فاطمه معتمدآریا و 
فاطمه گودرزی لطف کردند و در کنار ما حضور دارند 
و به دنبال اساتید متبحر دیگری هستیم تا بتوانیم 
به افراد با استعداد، سینما و موسیقی آموزش دهیم. 
در فضایی که اخالق حرف اول را در آن بزند و این 

مهمترین اصل برای ما خواهد بود.

بازگشت حیوانات خانگی در سال ۲018

مخفی  »زندگی  فیلم  کننده  خیره  موفقیت  از  پس 
 ۱۱ طی  جهان  سینماهای  در  خانگی«  حیوانات 
بدیهی  کاماًل  گذرد،  می  آن  اکران  از  که  ای  هفته 
یونیورسال که  و  ایلومینیشن  است که شرکت های 
سازنده های فیلم هستند طرح تهیه قسمت دوم این 
انیمیشن جذاب را ریخته باشند و از حاال زمان اکران 
است.  که ۱3 جوالی 2۰۱8  هم مشخص شده  آن 
جانوران  داستان  خانگی«  حیوانات  مخفی  »زندگی 
دست آموزی است که در خانه ها و کنار مالکان خود 
زندگی می کنند و به شدت مورد لطف و توجه قرار 
دارند و بسیار آرام و مطیع به نظر می رسند اما به 
محض اینکه مالکان شان به سرکار می روند و یا به 
قصد حضور در مراسم و مهمانی ها خانه را ترک می 
کنند، ذات و ماهیت وجودی آشوب ساز و کاراکتر 
سوزانند  می  آتش  و  کنند  می  رو  را  خود  حقیقی 
از  پرده  بیشتر  چه  هر  ذوقی  خوش  با  فیلم  این  و 
این کارهای پنهانی بر می دارد در فیلم کریس رنو 
خانگی  پرندگان  و  گربه  و  سگ  پنهانی  کارهای  با 
در  که  دردسرسازشان  ذات  از  و  شویم  می  رودررو 

تضاد آشکار با ظاهر آرام آنها روبرو می  شویم.

نگاهی به نمایش »خواب زمستانی«
مرگ در سه اپیزود

é رویا سلیمی

 نمایش »خواب زمستانی« به نویسندگی و کارگردانی لیلی عاج که در 
پنجمین جشنواره تئاترشهر به نمایش درآمده است با موضوع آسیب های 
اجتماعی زنان بخصوص بی سرپرست ها و شغلهای خیابانی مثل دستفروشی 
در مترو است و نگاهی دارد به این پدیده شهرنشینی و درواقع نقد شرایط 
موجود برای این گروه از افراد جامعه. نمایش »خواب زمستانی« در زمره 
نمایشهایی قرار می گیرد که این سالها بیشتر بر صحنه تئاتر اجرا شده است. 
نمایشهایی با موضوعات اجتماعی روز و مسائلی که عموم مردم با آن سر و 
کار دارند و در این میان کارگردان با نگاهی به آن مسائل دریچه ای را به 
سوی جهانی باز می کند که در صحنه نمایش می تواند آنرا برای مخاطب 
ترسیم نماید. مشکالت اقتصادی زنان و تنهایی آنها، عدم امنیت زنان مجرد 
و نداشتن آینده ای روشن از مسائلی است که در قالب نمایش کارگردان به 
آنها اشاره می کند. زنانی که در این نمایش از آنان صحبت می شوند، که در 
زندگی شهرنشینی و پر از آسیب آن،  سرنوشت محتومی را انتظار می کشند. 
در سه اپیزود »خواب زمستانی«، مرگ اصلی ترین نقش را ایفا می کند و به 
نوعی مرگی که از آن به خواب زمستانی تعبیر می شود. در اپیزود اول، سه 
خواهر مجرد که هر کدام به شغلی مشغول هستند و برای ادامه زندگی نیاز 
به کار کردن شبانه روزی دارند، یکی از آنها نماز قضا می خواند، دیگری در 
مترو فروشندگی می کند و خواهر سوم عروسک سازی می کند. برای یاسی 
با بازی سارا رسوال زاده که در مترو فروشندگی می کند، اتفاق ناگواری می 
افتد. او بدون خواست و آگاهی، درگیر ماجرا فروش مواد مخدر شده است و 
باید مبلغی پول برای موادی که اصال ندیده به برادر دوستش بپردازد تا از این 
مخمصه راحت شود. در انتها اما زنی به نام فرشته هر سه خواهر را به قتل می 
رساند. فرشته با بازی نسرین درخشان زاده، زنی روان پریش است که تا به 
حال چندین قتل را انجام داده است و اپیزود دوم در انفرادی می گذرد. فرشته 
شب آخر زندگی اش است و صبح زود قرار است اعدام می شود و اپیزود سوم 
در غسالخانه، با بازی الهام شعبانی، زینت که مرده شور است و جسد فرشته 
را کفن پیچ می کند و تحویل می دهد. در همین حین از مسائل  و مشکالت 

بسیار خود نیز سخن می گوید.
در میانه داستان هر سه اپیزود به مسائل اجتماعی فراوانی اشاره می شود. 
از تشییع جنازه عجیب مرتضی پاشایی و مقایسه آن با تشییع جنازه بهمن 
فرزانه – مترجم مشهور- ، تا انتخابات ریاست جمهوری سال 96، خیانت، 
اختالس، مهاجرت و.... اما نکته ای که در این نمایش بیش از هر چیز ذهن 
مخاطب را به خود درگیر می کند، نگاه اثر به مسئله مرگ است. در پایان 
اپیزود اول، یاسی به خواهرش و در قالب دعایی می گوید: »خدایا کاش ما 
انسانها نیز مانند حیوانات خواب زمستانی داشتیم و وقتی از این خواب بیدار 
می شدیم، همه چیز به حالت اول و خوبش تبدیل می شد.« این آخرین 
دیالوگ در اپیزود اول است و گویی دعای یاسی اجابت شده و آنها به خواب 
زمستانی می روند. خوابی که آنها را از این زندگی فالکت بار رها کرده و به 
زندگی آرام و بی دغدغه دیگری می برد. به نوعی اپیزود اول زندگی قبل از 
مرگ، اپیزود دوم زندگی در حال مرگ و اپیزود سوم زندگی پس از مرگ را 
روایت می کد. در اپیزود دوم فرشته انصاری که قاتل است در لحظات پایانی 
زندگی اش قرار دارد و با مرگ دست و پنجه نرم می کند. اپیزود سوم که در 
غسالخانه می گذرد، زینت در حال بستن کفن دو مرده است و یکی از آنها 
را با صلوات به گیت خروجی می فرستد و شروع به صحبت می کند. قبل از 
آغاز اپیزود سوم، صدای صوت قرآن پس از اعدام فرشته به مدت چند دقیقه 
پخش می شود و فرشته انصاری اعدام می شود. و در این تاریکی کارگردان 
وحشت از مرگی که فرشته از آن صحبت می کرد را به مخاطب القا می کند. 
با آغاز اپیزود سوم و قرار دادن دو مرده در کفن، کارگردان کامال عامدانه قصد 
دارد از این خواب زمستانی همچنان روایت کند و مسئله او پرداختن به این 
بخش از زندگی هر انسانی است.  هر سه اپیزود، که تنها زنها در آن نقش بازی 
می کنند؛ مسائل زنان بی سرپرست یا بد سرپرست روایت می شود که در 
پایان مرگ برایشان از این زندگی چه بسا خوش آیندتر و بهتر باشد. مرگی که 

در برخی از صحنه ها، وحشتناک نیز ترسیم می شود.
در پایان باید گفت کارگردان در نمایش خود راه حلی برای زندگی این قشر 
از مردم که کم هم نیستند ندارد و آنها تنها با آرزوی مرگ و مردن است که 
از مصائب و مسائل زندگی خود آسوده می شوند و نجات پیدا می کنند. 
روایتی ناامیدانه از شرایط اجتماعی زنان بی سرپرست و بدسرپرستی که بدون 
مردان نمی توانند خود را با مسائل روبرو کرده و در جایی به دروغ مردان را 
شوهر خود معرفی می کنند تا دیگران بدانند آنها بی کس و کار نیستند و 
به آنها آسیب کمتری وارد شود. زنانی که هر کدام به نوعی متاثر از زندگی 

شهرنشینی، دچار آسیبهایی می شوند و مفری برای آنها وجود ندارد.
نمایش »خواب زمستانی« که در پنجمین جشنواره تئاترشهر به روی صحنه 
رفته است. به لحاظ کارگردانی و بازیگری، در زمره آثار قابل اعتنای این دوره از 
جشنواره قرار دارد و بازیگران کامال از عهده نقشهای خود به خوبی برآمده اند 
و در کنار ساختار  مخدوش متن، بازیها قابل قبول و حرفه ای است. انتظار می 

رود این نمایش به زودی در فرهنگسراها به روی صحنه برود.

یادداشت

عالج ضعف دل ما به لب حوالت کن 
که این مفرح یاقوت در خزانه توست

به تن مقصرم از دولت مالزمتت 
ولی خالصه جان خاک آستانه توست

امروز با حافظ

رسانه تنها می تواند پژواك ندای مردم 
باشد نه اینکه به مردم بگوید شما چه 
بگویید که خوشایند ما باشد . ارد بزرگ

پلنگ ایرانی در»سایه  هیوال« مورد 
حفاظت قرار می گیرد

»سایه  هیوال« جدیدترین اثر عباس جهانگیریان، 
به  را  ایرانی  انقراض  حال  در  پلنگ  از  حفاظت 

مخاطبان گوش زد می کند.
به گزارشخبرگزاری مهر اداره کل روابط عمومی و 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  امور  بین الملل 
نوجوانان، رمان »سایه  هیوالها« با تمرکز بر لزوم 
حفاظت از حیوانات در حال انقراض از سوی این 

کانون منتشر شد.
این اثر که در قالب طرح »رمان نوجوان امروز« 
خلق شده است داستان دختری به نام مارال را 
روایت می کند. مارال همراه برادر خود به پارک 
ملی گلستان می رود. در همین حین فیلم سازی به 
نام افرا با آن ها آشنا می شود که از مارال می خواهد 
در فیلمی بازی کند. مارال که در ابتدای داستان 
مشخص می شود با پلنگ این جنگل از سال ها قبل 
دوست است این پیشنهاد را می پذیرد. از این جای 
داستان دو زندگی در کنار هم روایت می شود؛ 
رابطه ی دوستی مارال با پلنگ و رابطه دوستی 

الله با ببر در ۵۰ سال قبل.
با  و  است  فیلمنامه نویس  که  جهانگیریان 
داستان  ادامه،    در  آشنا،  ساختارهای سینمایی 
مارال و الله را به موازات هم برای نوجوانان نقل 
می کند تا آن که اتفاقاتی زندگی شخصیت های 

اصلی رمان را به چالش می کشند.
محض  »به  می خوانیم:  رمان  این  از  بخشی  در 
آسیایی  اتوبان  وارد  فرعی  جاده ی  از  این که 
پلنگ  توله  یک  جسد  به  چشم شان  می شوند، 
از  تا  می کند  توقف  افرا  می افتد.  جاده  کنار  در 
توله پلنگ فیلم بگیرد. جسد هنوز بو نگرفته و نباید 
چند ساعتی بیشتر از مرگش گذشته باشد. مارال 
توله پلنگ را بغل می کند. به نظر می آید از ناحیه ی 
سر ضربه خورده باشد، اما خونی در سر و تنش 
به چشم نمی آید. چشم های باز و معصومش دل 

مارال را به درد می آورد.«
با  اثر جدید عباس جهانگیریان در 274 صفحه 
شمارگان ۵هزار نسخه و قیمت ۱2هزار و ۵۰۰ تومان 
قابل خریداری از تمامی فروشگاه های کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور است.

اولین اکسپو بین المللی جاده 
ابریشم در چین گشایش یافت

اولین اکسپو فرهنگی بین المللی راه ابریشم با 
حضور »علی جنتی« وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ایران در شهر »دون خوانگ« چین گشایش یافت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در صدر هیاتی با 
ورود به شهر »ارومچی« مرکز استان سین کیانگ 
چین، وارد این شهر شد که در استان »گانسو« در 

شمال غرب چین واقع شده است.
در این اجالس بسیاری از مقام ها و وزیران فرهنگ 
و گردشگری و همچنین کارشناسانی از کشورهای 

حاشیه راه ابریشم حضور دارند.
دستور کار این اجالس که موسوم به »اس آر آی 
نیز خوانده می شود تقویت مراودات  سی یی« 
فرهنگی و ارتباطات بین کشورهای مرتبط با جاده 

ابریشم است.
جاده ابریشم نوین زمینی و دریایی موسوم به یک 
»کمربند و یک جاده«، طرحی است که »شی 
جین پینگ« رئیس جمهوری خلق چین اولین 

بار در سال 2۰۱3 میالدی مطرح کرد.
چین برای اجرای طرح های زیربنایی این اقدام 
ابتکاری خود صندوقی با مبلغ 4۰ میلیارد دالر 
اختصاص داده است و نزدیک به 66 کشور شامل 

طرح های این جاده می شوند.
اکسپو با این هدف برگزار می شود که کشورهای 
حاشیه این جاده درک و تفاهم بیشتری از یکدیگر 
پیدا کرده و با دستاوردهای هم آشنا شده و بدانند 
که برای اجرای بهینه طرح ها و بخصوص تقویت 
مبادالت فرهنگی میان کشورهای جاده ابریشم 

چه اقداماتی باید انجام دهند.

سخن حکیمانه

در بازار کتاب

فراخوان ارزیابی کیفی
 سرمایه گذار 

به  نسبت  دارد  نظر  در  نور  شهرداری 
واجد  گذاران  سرمایه  کیفی  ارزیابی 
پارک  مدیریت  و  احداث  برای  شرایط 
متر   10904 مساحت  به  مشاهیر  ساحلی 

مربع اقدام نماید 
لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد 
 صالحیت می توانند حداکثر طرف مدت 
جهت  دوم  آگهی  انتشار  از  پس  روز   7
تحویل رزومه به دبیرخانه هیات سرمایه 

گذاری شهرداری نور مراجعه نمایند 
انتشار  تاریخ   95/6/24 اول  نوبت  انتشار 

نوبت دوم 95/6/31
سید صابر سجادی شهردار نور

 نوبت دوم


