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۵ گام فرابورس 
در تامین مالی مسکن

عواملی بر  پیوستن به 
سازمان تجارت جهانی

é معصومه آقاپورعلیشاهی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

درخواست برجامی 
ظریف از گوتیرش

ایران در جایگاه دوم تجارت 
خارجی اکو ایستاد

اقتصاد

خبر

یادداشت

اقتصاد

11

تصمیم جدید دولت 
برای اصالح قانون کار
معـاون وزیـر کار از تصمیـم جدید برای 
الیحه اصـاح قانون کار خبـرداد وگفت: 
نماینـدگان  بیـن  جلسـه ای  بـه زودی 
تشـکل های کارگـری و کارفرمایـی عضو 
کمیسـیون  رئیـس  بـا  کار  شـواریعالی 

اجتماعـی مجلـس برگـزار می شـود.

سرشماری الکترونیکی 
تمدید شد

خاتمی:

آبروی مردم حق الناس است
امام جمعه موقت تهران گفت: عزادار سیدالشهدا و دیندار باید به حق الناس در عرصه های فردی، مادی و سیاسی 

توجه داشته باشد. آبروی مردم هم حق الناس است، باید به آن توجه داشت.
آیت ا... سیداحمد خاتمی در خطبه اول این هفته نماز جمعه تهران، اظهار کرد: ساالر شهیدان در ساعات 
پایانی عمر شریف شان این خطبه را »برای خدا خواندند که برای خدا حریم نگهدارید و از فریب دنیا در 

حذر باشید«
وی با بیان اینکه دنیا برای هیچ کس حتی خوبان خوبان هم ماندگار نیست، گفت: اگر دنیا قرار بود بماند 
شایسته ترین کسانی که جا داشت بمانند، انبیاء بودند. قرآن کریم به پیامبر اکرم خطاب می کند: »شما می میری 
و آنان نیز می میرند« حتی فرشتگان و جناب عزرائیل هم می میرند. حاال که فرصت باز داریم و می توانیم توشه 

این راه طوالنی را بر گیریم، با تقوا این توشه را تحصیل کنیم.

وزیر اطالعات خبر داد:

کشف و خنثی سازی عملیات تروریستی گروه های تکفیری

هشدار در خصوص سوء 
استفاده از سهام عدالت

واردات بنزین ایران 
نصف شد

وزیر بهداشت مطرح کرد:

قاچاق از موانع اصلی توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور
دارو و لوازم آرایشی قاچاق مهمترین تهدید برای سالمت مردم
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ارز تا پایان سال 
تک نرخی می شود

قائم مقام بانک مرکزی از تکمیل فرآیند یکسان سازی نرخ 
ارز تا پایان امسال خبرداد و گفت: بار تامین مالی بخش 
عمده ای از کاالهای وارداتی از ارز رسمی به ارز بازار آزاد 

منتقل شده است.

ایران بیستمین 
خودروساز جهان شد

ایران با تولید ۵۶۲هزار و ۳۷۴ دستگاه خودرو در نیمه نخست 
۲۰۱۶ به عنوان بیستمین خودروساز جهان شناخته شد.انجمن 
جهانی تولیدکنندگان وسایل نقلیه موتوری در جدیدترین گزارش 
خود از رشد ۲درصدی تولید خودرو در جهان طی نیمه نخست 

سال جاری میالدی خبر داد.

خبراقتصادی
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وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی موضــوع 
ــرای  ــد ب ــن تهدی ــی را مهمتری ــوازم آرایش ــاق دارو و ل قاچ
ســالمتی و جیــب مــردم دانســت و گفــت: ایــن محصــوالت 

ــرای  ــدی ب ــد و از ســویی تهدی ــره مفیــدی ندارن ــاده موث م
حمایــت از تولیــد داخــل محســوب می شــوند و امیدواریــم 
در ایــن زمینــه طبــق فرمایــش مقــام معظــم رهبــری همــه 

ــورت  ــه ص ــن زمین ــژه در ای ــک کار وی ــد و ی ــک کنن کم
ــک کار  ــوان ی ــه عن ــده ب ــن پدی ــه ای ــرد و دســتگاه ها ب گی

ــد. ــگاه نکنن اداری ن

معاون سیاسی سپاه با بیان اینکه اقدام وحشیانه 
رژیم آل سعود علیه مردم مظلوم یمن از مصادیق 
حامی  ها  آمریکایی  گفت:  است،  جنگی  جنایت 
اصلی آل سعود در جنایت های منطقه ای هستند.

رژیم  به جنایت  اشاره  با  سردار رسول سنایی راد 
یمن،  پایتخت  در  مراسمی  بمباران  در  آل سعود 
اقدام وحشیانه رژیم آل سعود علیه  اظهار داشت: 
مردم مظلوم و بی دفاع یمن از مصادیق جنایت 

جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب می شود.
معاون سیاسی سپاه پاسداران گفت: این اقدام یک 
واکنش در مقابل شکست هایی است که این رژیم 
مردمی  های  کمیته  و  ارتش  انصارا...،  مقابل  در 
یمن متحمل شده است. این جنایت به پشتوانه 
حامیان این رژیم یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی 
و در سایه سکوت سازمان های بین المللی به ویژه 

سازمان ملل و شورای امنیت رخ داده است.
ماه  سه  از  سعودی ها  اینکه  بیان  با  راد  سنایی 
تمهیداتی  کویت  مذاکرات  حین  در  و  گذشته 
اندیشیده  نبرد  میدان  در  معادله  تغییر  برای  را 
هزار  استخدام ۵  به  باید  میان  این  در  که  بودند 
از نیروهای گرسنه و فقیر جنوب این کشور   نفر 
از اشرار  ادامه داد: آزادسازی تعدادی  اشاره کرد، 
در جنوب   هایی  زندان  از  که  القاعده  نیروهای  و 
این کشور آزاد شده و به مناطقی در معرب برای 
به کارگیری علیه مقاومت مردم یمن آورده شده 

است نیز از اقدامات دیگر است.
وی تصریح کرد: تقویت تدارکات نظامی و افزایش 
تسلیحات و مجموعه اقدامات برای این است که 
بتوانند با تشدید حمله و تهاجم، انصارا... را تحت 

فشار قرار دهند تا در مذاکرات امتیاز دهد.
معاون سیاسی سپاه پاسداران گفت: فشار سعودی 
روی  فشار  و  کشیده  نیز  اقتصادی  حوزه  به  ها 
بنادری که انصارا... و مردم به میزان محدودی می 
توانند کاال وارد کنند و مبادالتی داشته باشند در 
دستور کار قرار گرفته بود. همچنین آنها به دنبال 
عدن  به  صنعا  از  را  مرکزی  بانک  که  بودند  این 

با شکست  اقدامات  این  و مجموعه  منتقل کنند 
مواجه شد.

سنایی راد با تاکید بر اینکه مجموعه اقدامات آل 
سعود در یمن با شکست مواجه شده است افزود: 
انصارا...  آنها نه تنها نتیجه میدانی نگرفتند بلکه 
ائتالف  به  را  سنگینی  ضربات  نظامی  عرصه  در 

جنایتکاری با محوریت رژیم آل سعود وارد کرد.
وی به حمله موشکی انصارا... به مرکز فرماندهی 
از  نفر   ۷ شدن  کشته  و  عربستان   ۳ منطقه 
فرماندهان عالی و ارشد ائتالف از جمله سرلشگر 
سعودی فرمانده منطقه اشاره کرد و ادامه داد: زدن 
کشتی نظامی امارات با ۶۴ سرنشین که حدود ۳۵ 

نفر از آنها به درک واصل شدند اقدامی دیگر بود.
اینکه بین  با بیان  معاون سیاسی سپاه پاسداران 
است،  آمده  وجود  به  شکاف  سعود  آل  و  امارات 
گفت: امروز امارات بیشتر تکیه بر جنوب یمن دارد 
را در دست داشته  این منطقه  تجاری  تا مسائل 

باشد و آینده تجاری خود را تضمین کند.
وی با تاکید بر اینکه آمریکایی ها نیز با در اختیار 
به  سعود  آل  تحریک  ضمن  پایگاه  چند  گرفتن 
دنبال این هستند تا امارات را نیز در این مناطق 
تحکیم کنند، تصریح کرد: مجموعه این اقدامات 
و  است  زده  رقم  عربستان  برای  را  ناکامی هایی 
به یک جلسه عزاداری  بیشتر  با تصور فشار  آنها 
و مذهبی که در یکی از بزرگترین تاالرهای صنعا 
برای ترحیم پدر وزیر کشور در حال برگزاری بود، 

حمله کردند.
سنایی راد افزود: آنها شاید تصور می کردند در این 
کشته  که  دارد  وجود  افرادی  از  تعدادی  اجتماع 
شدن آنها می تواند به مقاومت ضربه بزند و یا فشار 

افکار عمومی را علیه انصارا... تحریک کند.
عمق  داد:  ادامه  پاسداران  سپاه  سیاسی  معاون 
این فاجعه تا حدی است که همراهان آمریکایی 
آل سعود پا پس کشیدند و این ماجرا را به نوعی 
بر آن  تقبیح کردند. سازمان ملل که غبار مرگ 
نشسته بود نیز مجبور شد مواضعی هر چند ضعیف 

و خنثی در مقابل این جنایت بگیرد.
وی اظهار داشت: عربستان سعودی علیرغم وجود 
بر حمله  مبنی  روشنی  مدارک  و  داشتن شواهد 
به  را  جنایت  این  که  بود  این  دنبال  به  هوایی 
اقدام  یک  را  آن  و  دهد  نسبت  داعش  و  القاعده 
تروریستی تلقی و القا کند. این در صورتی است که 
هم پروازها ثبت شده و هم نوع تخریب ها نشان 

دهنده حمالت هوایی است.
آل  جهالت  علیرغم  کرد:  خاطرنشان  راد  سنایی 
سعود باید به همراهی متحدان آمریکایی و غربی 

آنها و نقشی که در این فجایع دارند، توجه کرد.
معاون سیاسی سپاه پاسداران تصریح کرد: رسانه 
و  عربی  کشورهای  در  را  عمومی  افکار  باید  ها 
کشورهایی که ننگ همراهی با ائتالف آل سعود 
دارند، بیدار کنند. آل سعود امروز ننگ جنگ عرب 
علیه عرب و  مسلمان علیه مسلمان را بر پیشانی 
دارد که تا پیش از این، این ننگ بر پیشانی رژیم 

صهیونیستی وجود داشت.
وی با بیان اینکه متاسفانه سران برخی کشورهای 
عربی و اسالمی در قبال مشتی دالر با اقدام ننگین 
می  همراهی  سعود  آل  اسالمی  و  غیرانسانی  و 
کنند، گفت: در این کشورها باید نیروهای فکری 
برانگیخته شوند. همچنین  ما  توسط رسانه های 
و  شده  فعال  کشور  دیپلماسی  مجموعه  باید 
از  آل سعود  رژیم  بازداری  برای  اقدامات حقوقی 

تکرار جنایت های مشابه انجام گیرد.
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بحث مسکن اجتماعی از زمان روی کار آمدن دولت 
تدبیر و امید مطرح بوده اما به دلیل مشغله دولت در 
مسکن مهر نتوانست قابلیت اجرایی به خود بگیرد؛ با 
این حال وزیر راه و شهرسازی وعده تحقق آن را به 
توسعه ای شدن بانک مسکن احاله داده و معاون او 
گفته است که مسکن اجتماعی از سال آینده اجرایی 

می شود.
 زمانی که مسکن مهر ناکارآمدی خود را در عرصه ی 
اقتصاد نشان داد و ۱۱۷ هزار واحد مسکونی آن بدون 
متقاضی روی دست دولت یازدهم ماند، بحث مسکن 
اجتماعی با الگو قرار دادن مدل های اجرای این طرح 

در فرانسه بر روی میز کار عباس آخوندی قرار گرفت؛ 
مدلی که بجز در مقیاس های کوچک همچون مسکن 
بهزیستی و کمیته امداد، مجال چندانی برای بروز 

نیافت و به نظر می رسد به عمر دولت فعلی نرسد.
پاسخ  در  اخیر  روزهای  و شهرسازی طی  راه  وزیر 
به این سوال که آیا مسکن اجتماعی به عمر دولت 
فعلی کفاف می دهد یا خیر؟ گفت: مقدمات مسکن 
اجتماعی با بحث توسعه ای شدن بانک مسکن در 
حال فراهم شدن است. اجرای این طرح قطعا باید 
پس از اتمام مسکن مهر باشد که با این شرایط تامین 
البته  است  کرده  ایجاد  زیادی  مشکالت  اعتباری 

هم اکنون برنامه مسکن اجتماعی را تعقیب می کنیم 
و در سازمان برنامه و بودجه آن را پیش می بریم.

دولت برای چکش کاری مسکن اجتماعی، حتی از 
کارشناسان دولت فرانسه دعوت کرد تا در همایشی 
به تشریح این طرح بپردازد که نشست پنجم این 
با محوریت  مهرماه  و ۱۳  روزهای ۱۲  در  همایش 
مسکن اجتماعی با سخرانی ژان لوک پوادون محقق 
مسکن اجتماعی از کشور فرانسه، پارسا ارباب عضو 
هیات علمی دانشگاه تهران و ماکان رفعت جو محقق 

مسکن اجتماعی از کشور فرانسه برگزار شد.
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اقدامات عربستان در یمن از مصادیق جنایت جنگی

ترسیم پایان باز برای مسکن اجتماعی
طبق اعالم رئیس مرکز آمار ایران، سرشماری 

الکترونیکی سال ۱۳٩۵ تمدید شد.
به  توجه  با  کرد:  اظهار  پارسا  علی  امید 
آمار شرکت کنندگان در سرشماری  باالرفتن 
الکترونیکی سال جاری در روز جمعه )۲۳مهر 
سه  شامگاه  تا  الکترونیکی  سرشماری  ماه(، 

شنبه ) ۲۷ مهر ماه( تمدید شد.
به  کنندگان  مراجعه  تعداد  کرد:  اظهار  وی 
سایت سرشماری دو تا سه برابر روزهای عادی 
بینی  پیش  و  بوده  عاشورا(  و  تاسوعا  از  )قبل 
کنندگان  مراجعه  حضور  ترافیک  که  می شود 
در روز شنبه) ۲۴ مهر ماه( که پیش تر آخرین 

روز سرشماری بود، بیشتر شود.
مهلت  تمدید  بنابر  گفت:  همچنین  پارسا 
روز  در  حضوری  سرشماری  سرشماری، 

چهارشنبه )۲٨ مهر ماه( آغاز خواهد شد.

آمار  آخرین  درباره  ایران  آمار  مرکز  رئیس 
مهر حدود  تا ۲۳  داد:  توضیح  نیز  سرشماری 
چهار   معادل  نفر  هزار   ۱۱۵ و  میلیون   ۱۵

درصد   ۱۷( خانوار  هزار   ۴۷۲ و  میلیون 
خانوارها( و ۱٩ درصد جمعیت در سرشماری 

الکترونیکی شرکت کرده اند.

سرشماری الکترونیکی تمدید شد

با تولید ۵۶۲هزار و ۳۷۴ دستگاه خودرو در  ایران 
بیستمین خودروساز  به عنوان  نیمه نخست ۲۰۱۶ 
تولیدکنندگان  جهانی  شد.انجمن  شناخته  جهان 
خود  گزارش  جدیدترین  در  موتوری  نقلیه  وسایل 
طی  جهان  در  خودرو  تولید  ۲درصدی  رشد  از 
داد.تولید  خبر  میالدی  جاری  سال  نخست  نیمه 
خودرو در جهان طی ماه های ژانویه تا ژوئن امسال 
است  رسیده  دستگاه  هزار  و ۵۰٩  میلیون  به ۴۶ 
که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 
۲درصدی داشته است. بالغ بر ۳۵ میلیون دستگاه از 
خودروهای تولیدی در جهان خودروی سواری و بقیه 
خودروهای تجاری بوده است.بر اساس این گزارش 
تولید خودروی ایران در نیمه نخست ۲۰۱۶ )برابر با 
فصل های زمستان و بهار گذشته( رشد ۱.۲درصدی 
داشته و به ۵۶۲ هزار و ۳۷۴ دستگاه رسیده است. 
از این رقم ۵۱۵ هزار و ۴٩٩ دستگاه مربوط به تولید 
خودروهای سواری و ۴۶ هزار و ٨۷۵ دستگاه شامل 
خودروهای تجاری بوده است.رشد ۱.۲درصدی تولید 
خودرو در کشور طی ۶ماهه نخست اجرایی شدن 
است. بوده  انتظار  از  کمتر  بسیار  هسته ای  توافق 

ایران بین تولید کنندگان خودرو در جهان طی نیمه 
داده  اختصاص  به خود  را  رتبه ۲۰  نخست ۲۰۱۶ 
است. چین با تولید ۱۲ میلیون و ٨٩۲ هزار دستگاه 
و  است  شده  شناخته  جهان  خودروساز  بزرگترین 
آمریکا با تولید ۶ میلیون و ۲۵۵ هزار دستگاه در رتبه 
دوم و ژاپن با تولید ۴ میلیون و ۴٩۴ هزار دستگاه 
در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته اند.ایران از نظر 
میزان تولید خودروهای سواری در رتبه ۱۵ جهان 

و از نظر تولید خودروهای تجاری در رتبه ۲۱ جهان 
قرار گرفته است.از نظر میزان رشد تولید خودرو نیز 
رتبه ۱۶ به ایران اختصاص داده شده است. سوئد 
با رشد ۳۶.۳درصدی باالترین رشد در تولید خودرو 
داده  اختصاص  خود  به  نخست ۲۰۱۶  نیمه  در  را 
است. کانادا با رشد ۱۳.۱درصدی و انگلیس با رشد 
۱۲.۲درصدی به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این 

نظر قرار گرفته اند.

بر اساس جدیدترین آمار بین المللی

ایران بیستمین خودروساز جهان شد

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 3
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کالم  نور

با حضور رهبر معظم انقالب اسالمی؛

برگزاری آخرین شب مراسم عزاداری 
حضرت اباعبدا... الحسین)ع( 

آخرین شب از مراسم عزاداری حضرت اباعبدا... 
شهادت  شب  با  همزمان  علیه السالم  الحسین 
با  علیه السالم  سجاد  امام  زین العابدین  حضرت 
انقالب اسالمی در حسینیه  حضور رهبر معظم 

امام خمینی)ره( برگزار شد.
عزاداری  مراسم  از  شب  آخرین  مهر،  گزارش  به 
حضرت اباعبدا... الحسین علیه السالم همزمان با شب 
شهادت حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السالم 
با حضور رهبر معظم انقالب اسالمی، رؤسای قوای 
مجریه و مقننه، جمعی از مسئوالن و هزاران نفر از 
عاشقان حضرت سیدالشهدا علیه السالم در حسینیه 

امام خمینی)ره( برگزار شد.
المسلمین  و  االسالم  حجت  مراسم  این  در 
حسینی قمی، »انحطاط فکری و اخالقی جامعه و 
رعب و وحشت حاکم بر آن در اثر حکومت خلفای 
دوران  اصلی  ویژگی های  از  را  بنی امیه«  ظالم 
امامت امام زین العابدین)ع( برشمرد و گفت: در 
این شرایط همراه با اختناق و انحطاط، حضرت 
معارف  »نشر  با  سجاد)ع(  امام  علی بن الحسین 
دینی در قالب دعا و مناجات«، »زنده نگه داشتن 
مصائب  یادآوری  و  خطابه ها  با  عاشورا  نهضت 
کربال« و »مراقبت و دستگیری از مستمندان و 

فقرا« دین خدا را اقامه و احیاء کردند.
همچنین در این مراسم، آقایان سماواتی و انسانی 

مرثیه سرایی و نوحه خوانی کردند.

انصارا... یمن به آمریکا هشدار داد

جنبش انصارا... یمن به آمریکا در مورد خودداری 
از حمالت بیشتر این کشور به خاک یمن هشدار 
داد. به گزارش خبرگزاری رویترز از دوحه، هشدار 
کروز  های  موشک  شلیک  دنبال  به  انصارا... 
آمریکایی به سایت های رادار ساحلی انصارا... در 

یمن صادر شد.
یک  به  انصار...  نیروهای  حمله  بهانه  به  آمریکا 
های  سایت  دریای سرخ،  در  آمریکایی  ناوشکن 
راداری تحت کنترل انصارا... را در ساحل یمن با 

موشک های کروز هدف قرار داد.
در همین حال، سرتیپ »شرف لقمان« سخنگوی 
نیروهای یمنی متحد انصارا... گفت: حمله مستقیم 

آمریکا به خاک یمن، قابل قبول نیست. 
وی افزود: یمن از حق دفاع از خود برخوردار است 
ای درست  به شیوه  پیشامدی  گونه  هر  با  ما  و 

برخورد خواهیم کرد. 
وی همچنین گفت که نیروهای انصارا... ناوشکن 

آمریکایی را هدف قرار نداده اند.
انصارا... یمن نیز ادعای آمریکا مبنی بر حمله به 

این ناوشکن را رد کرد.

جزئیات ماموریت ناوگروه ۴۴ 
نیروی دریایی ارتش

جزئیات ماموریت ناوگروه ۴۴ نیروی دریایی ارتش 
ایران اعالم شد.

دریایی  نیروی   ۴۴ گروه  ناو  ایسنا،  گزارش  به 
و  الوند  رزمی  ناوشکن  از  متشکل  ایران  ارتش 
ناوپشتیبانی بوشهر، چهارشنبه هفته قبل جهت 
انجام ماموریتی بین المللی راهی آب های آزاد شد.

راهی  ابتدا  که   ۴۴ ناوگروه  ماموریت،  این  در 
استراتژیک  تنگه  و  آزاد در خلیج عدن  آب های 
حراست  جهت  مدتی  برای  و  شده  باب المندب 
این منطقه که  از  تجاری عبوری  از کشتی های 
همواره مورد تهدید دزدان دریایی قرار می گیرند، 

در منطقه خلیج عدن حضور خواهد داشت.
دریایی،  نیروی  رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به 
ناو گروه ۴۴ در ادامه ماموریت پیش روی خود، 
سپس برای انجام یک ماموریت دیگر و با هدف 
راهی آب های  ایران،  پیام دوستی ملت  رساندن 
بین المللی اقیانوس هند شده و از مسیر آب های 
تانزانیا  راهی  سومالی،  سواحل  نزدیکی  در  آزاد 

می شود.
پس توقف چند روزه در سواحل تانزانیا و انجام 
مراحل و تشریفات سیاسی و بین المللی در تانزانیا، 
این ناوگروه در صورت مساعد بودن شرایط جوی، 
به آفریقای جنوبی و سواحل غربی این کشور که 
در اقیانوس اطلس واقع است، نیز اعزام خواهد شد.
ایسنا، عدن خلیجی در جنوب یمن  به گزازش 
است که به عنوان منطقه ی استراتژیک دریایی 
شناخته میشود. در این منطقه به دلیل حضور 
دزدان دریایی و سلب امنیت کشتی های تجاری 
دریایی  نیروی  مختلفت  های  گروه  ناو  عبوری، 
کشورمان جهت تامین امنیت کشتی های ایرانی 

حضوری مستمر دارند.
امنی های موجود در یمن و حمالت  نا  در پی 
نظامی خصمانه رژیم آل سعود و همچنین حضور 
باب  شمال  در  آمریکا  به  متعلق  شکن  ناو  یک 
المندب )نزدیکی سواحل یمن(، خلیج عدن این 
و  یمن  میان کشور  روزها شاهد درگیری هایی 

متجاوزان به حریم این کشور است.

خبر

روحانی:

امیدوارم مردم یمن از شر متجاوزان رهایی یابند

بمباران های  زیر  که  یمن  مردم  امیدوارم  گفت:  رئیس جمهور 
وحشیانه متجاوزان هستند و مردم سوریه و عراق که با حمالت 
وحشیانه تروریست ها مواجه اند، از شر متجاوزان و تروریست ها 

رهایی یابند.
به گزارش مهر، رئیس جمهور همزمان با عاشورای سرور و ساالر 
باوفای  یاران  و  السالم  علیه  الحسین  اباعبدا...  شهیدان حضرت 
عبدالعظیم  مقدس حضرت  آستان  جوار  در  با حضور  امام،  آن 

الحسنی)ع(، در مراسم عزاداری عاشورای حسینی شرکت کرد.
روحانی همچنین در جمع هزاران عزادار سرور و ساالر شهیدان 
حضرت اباعبدا... الحسین علیه السالم حضور یافت و در فضایی 

توام با معنویت با آنان به عزاداری پرداخت.
در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی، آستان مقدس حضرت 
است  عزاداری  های  هیات  میزبان  الحسنی)ع(،  عبدالعظیم 
حضرت  ملکوتی  بارگاه  به  عزاداری  برای  کشور  سراسر  از  که 

سیدالکریم)ع( مشرف می شوند.
رئیس جمهور سپس درگفتگویی کوتاه با خبرنگاران با بیان اینکه 
بسیار مفتخرم که در جمع عزاداران حسینی و در حرم حضرت 
ایران  عزیر   مردم  گفت:  دارم،  حضور  الحسنی)ع(  عبدالعظیم 
امسال نیز پرشورتر و گسترده تر از سالهای گذشته برای بیعت 
مجدد با فرهنگ عاشورا و راه امام حسین )ع( به صحنه آمده اند.
امام  راه   تا در  پیوسته تالش کنیم  باید  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
عاشورا  و  )ع(  امام حسین  فرهنگ  و  برداشته  گام  )ع(  حسین 
را دنبال و تقویت کنیم، اظهار کرد: قطعا عزت دنیا و و سعادت 
آخرت در گرو دنباله روی از راه و فرهنگ امام حسین )ع( است.
و عراق  یمن، سوریه  به وضعیت غمبار مردم  ادامه  در  روحانی 
اشاره کرد و گفت: امیدوارم در این ایام عزیز، مردم یمن که زیر 
بمباران های وحشیانه متجاوزان هستند و مردم سوریه و عراق 
که با حمالت وحشیانه تروریست ها مواجه اند، با یاری خداوند 

بتوانند از شر متجاوزان و تروریست ها رهایی یابند.
و  نهاوندیان  محمد  معنوی،  مراسم  این  در  را  رئیس جمهور 

استاندار تهران همراهی می کردند.

گوترش رسما دبیرکل سازمان ملل شد

مجمع عمومی، سازمان ملل، نخست وزیر سابق پرتغال را رسما 
به عنوان دبیرکل آتی خود انتخاب کرد.

به گزارش ایسنا همانگونه که انتظار می رفت،۱۹۳ عضو سازمان 
ملل در رای گیری روز پنجشنبه خود آنتونیو گوترش را به عنوان 

دبیرکل آتی خود انتخاب کردند.
گوترش ۶۷ ساله نامزدی است که هفته گذشته شورای امنیت 
۱۵ عضوی سازمان ملل نیز وی را گزینه مناسب برای جانشینی 

بان کی مون، دبیرکل فعلی سازمان ملل برگزید.
با این انتخاب، بان کی مون، دومین دوره ۵ ساله دبیرکلی اش در 
سازمان ملل ۳۱ دسامبر سال جاری پایان یافت و با پایان دوران 
بان کی مون اکنون گوترش نهمین دبیرکل این سازمان ۷۱ ساله 

محسوب می شود.
عالوه بر رهبری پرتغال به سال های ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۲ گوترش ۱۰ 
سال نیز به عنوان کمیسیونر عالی سازمان ملل در امور پناهجویان 
خدمت کرده است اما نامزدی او برای پست دبیرکلی کسانی را که 
در تالش بودند تا برای اولین بار یک زن را به عنوان رئیس این 
سازمان جهانی انتخاب کنند و یا اینکه انتظار داشتن دبیرکل آتی 

از میان کشورهای شرق اروپا انتخاب شود، ناامید کرد.
هزار   ۱۰۰ عالوه  به  را  کارمند  هزار   ۴۴ ملل  سازمان  دبیرکل 

نیروی صلح بان تحت خدمت خود دارد.

هشدار در خصوص سوء استفاده از سهام عدالت

اصلی  مرجع  گفت:  سازی  سازمان خصوصی  رئیس کل  مشاور 
سایت  فقط  عدالت،  سهام  موضوع  با  مرتبط  خبرهای  انتشار 
رسمی این سازمان به نشانی www.ipo.ir است و سایر سایت 

ها و پایگاه های اطالع رسانی هیچ گونه وجاهت قانونی ندارند.
افزود: در روزهای  ایرنا  با  »سید جعفر سبحانی« در گفت وگو 
گذشته در فضای مجازی خبری مبنی بر اینکه »دارندگان سهام 
عدالت نسبت به ثبت مشخصات خود باید به فوریت در سایتی 
به نشانی www.sahamedalat.com اقدام کنند« منتشر 

شده که کذب محض است.
سهام  درباره  رسانی  اطالع  هرگونه  مسئول،  مقام  این  گفته  به 
عدالت فقط توسط رئیس کل سازمان خصوصی سازی در رسانه 
های دیداری و شنیداری و یا در پایگاه اطالع رسانی این سازمان 

به نشانی www.ipo.ir درج خواهد شد.
سبحانی تصریح کرد: سازمان خصوصی سازی این حق را برای خود 
محفوظ می دارد که هر گونه اقدام غیرقانونی با اهداف سودجویانه 

تحت عنوان سهام عدالت را از مراجع قانونی پیگیری کند.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی پیش از این اعالم کرده بود 
ارزش واگذاری های انجام شده در ۱۵ سال گذشته، یک هزار و 
۴۲۰ میلیارد ریال بود که ۳۰۰ میلیارد ریال آن در قالب سهام 

عدالت بوده است.

ورود آنفلوآنزا از مرز شرقی کشور تکذیب شد

مدیـر پیشـگیری و مبـارزه بـا بیماریهای دانشـگاه علوم پزشـکی 
مشـهد ورود آنفلوآنـزا از مـرز شـرقی کشـور را تکذیـب کـرد و 
گفـت: مـورد خاصـی از ورود ایـن بیمـاری بـه خراسـان رضـوی 

گزارش نشـده اسـت.
دکتـر محمـد جعفر صادقی افزود: ورود آنفلوانزا از مرز افغانسـتان 

به مشـهد که در فضای مجازی منتشـر شـده، صحت ندارد. 
وی بهتریـن زمـان بـرای تزریـق واکسـن آنفلوانـزا را مهرمـاه هر 
سـال دانسـت و اظهار کرد: واکسـن آنفلوانزا پس از تزریق حدود 
دو تـا سـه هفتـه زمـان مـی بـرد تـا فـرد را در برابر ایـن بیماری 

ایمن سـازد. 
وی خاطـر نشـان کـرد: دوره اثـر واکسـن آنفلوانـزا بیـن شـش 
تـا هفـت مـاه اسـت و این واکسـن بـرای افـراد در معـرض ابتال 
ماننـد کـودکان، کهنسـاالن و افراد بـا بیماریهـای مزمن توصیه 

می شـود. 
وی بیـان کـرد: واکسـن آنفلوانزا در بخش دولتی بـرای گروههای 
بـرای  هـا  داروخانـه  در  خصوصـی  بخـش  طریـق  از  و  هـدف 

متقاضیـان در دسـترس اسـت. 
اسـتان خراسـان رضوی واقع در شـمال شـرقی ایران از شمال به 
کشورترکمنسـتان، از شـرق به افغانسـتان، از غرب وشـمال غربی 
به خراسـان شـمالی، سـمنان و یـزد و ازجنوب وجنـوب غربی به 

اسـتانهای خراسـان جنوبی و یزد محدود اسـت.

خبر

عزادار  گفت:  تهران  موقت  جمعه  امام 
در  حق الناس  به  باید  دیندار  و  سیدالشهدا 
توجه  سیاسی  و  مادی  فردی،  عرصه های 
الناس  حق  هم  مردم  آبروی  باشد.  داشته 

است، باید به آن توجه داشت.
آیت ا... سیداحمد خاتمی در خطبه اول این 
هفته نماز جمعه تهران، اظهار کرد: ساالر 
شهیدان در ساعات پایانی عمر شریف شان 
این خطبه را »برای خدا خواندند که برای 
خدا حریم نگهدارید و از فریب دنیا در حذر 

باشید«
وی با بیان اینکه دنیا برای هیچ کس حتی 
خوبان خوبان هم ماندگار نیست، گفت: اگر 
دنیا قرار بود بماند شایسته ترین کسانی که 
جا داشت بمانند، انبیاء بودند. قرآن کریم به 
پیامبر اکرم خطاب می کند: »شما می میری 
و آنان نیز می میرند« حتی فرشتگان و جناب 
باز  فرصت  که  حاال  می میرند.  هم  عزرائیل 
داریم و می توانیم توشه این راه طوالنی را بر 

گیریم، با تقوا این توشه را تحصیل کنیم.
خاتمی افزود: در خطبه های نماز نبایدها را 
در سبک زندگی دینی در عرصه اجتماعی 
زندگی  سبک  با  چیزهایی  چه  می گویم. 
دینی سازگار نیست؟ امروز بالغت در سخن 
به بنده می گوید سوژه ای جز سوژه اباعبدا... 
باشم. کشور عطر ساالر شهیدان  نداشته  را 
را دارد. حضرت یک سخن در صبح و یک 
نبایدهای  عرصه  در  عاشورا  عصر  در  سخن 
زندگی اجتماعی دارد. سخن صبح عاشورا این 
است »حق ندارد کسی که دیون حق الناس بر 
عهده اش هست اینجا بماند. کسی که مدیون 
نداشته  دینش  برای  هم  تدبیری  و  بماند 
باشد، جهنمی است« معنایش این است که 
عزادار سیدالشهدا و دیندار باید به حق الناس 
در عرصه های فردی، مادی و سیاسی توجه 
داشته باشد. آبروی مردم هم حق الناس است.

امام جمعه موقت تهران گفت: فردی که در 
فضای مجازی فعال است و هر حرفی را بدون 
تحقیق در این فضا مطرح می کند و آبروی 
افراد را می برد، باید پاسخگو باشد. در عرصه 
اجتماعی به ویژه در زندگی آپارتمان نشینی و 

رعایت حق همسایه، حق الناس است.
وی ادامه داد: در عرصه سیاسی، رای مردم 
نباید جابه جا  رای  حق الناس است و یک 
شود اما خروجی رای مردم هم حق الناس 
است. اینکه رای مردم را ببینیم و خروجی 
۴۰ میلیونی رای مردم را به آتش بکشیم، 
زیر پا گذاشتن رای مردم است. حضور 8۵ 
گذاشتن  پا  زیر  ندیدن،  را  مردم  درصدی 
و  باندی  نباید  حق الناس است. حق الناس، 

جناحی تفسیر شود.

و  عاشورا  عصر  کرد:  خاطرنشان  خاتمی 
امام  به  پایانی خداحافظی، حضرت  لحظات 
امام  است.«  بد  »ظلم  فرمودند  سجاد)ع( 
و  زنان  و  کشتند  را  یارانش  و  حسین)ع( 
کودکان را به اسارت بردند اما چرا اسب بر 
آن پیکرهای مطهر تاختند، کودکان و زنان را 
تازیانه و سیلی زدند و خیمه ها را آتش زدند؟

امام جمعه موقت تهران در خطبه های دوم 
نماز جمعه این هفته تهران با تسلیت شهادت 
امام حسین)ع( و امام سجاد)ع( و یاران باوفای 
ایشان، گفت: در خطبه امام حسین)ع( دنیا 
جای خوشی و ماندن نیست. در مسافرخانه 
دنیا، چند صباحی مهمان هستید و بعد به 
اهلش واگذار می کنید و می روید. راه طوالنی 

است و توشه نیاز دارید.
و  سیاهی  به  دوره ای  هیچ  گفت:  ادامه  وی 
خفقان دوران زندگی ائمه   که حدود دو قرن 
طول کشید، نبود. هنرمندانه ترین مدیریت ها، 
و  عیش  غرق  شام  است.  بحران  مدیریت 
عشرت بود، اما مدیریت امام سجاد)ع( و شیر 
زن کربال، نقشه ها را نقش بر آب کرد. چیزی 
حضرت  خطبه های  کرد  عوض  را  ورق  که 
زینب)س( و حضرت سجاد)ع( بود. یزید تمام 
جنایت ها را به گردن ابن زیاد انداخت و رو به 
حضرت سجاد)ع( از ایشان پرسید درخواستی 
عزاداری  اجازه  فرمودند  حضرت  که  دارید 

می خواهیم.
مردم  حماسی  عزاداری  از  تشکر  با  خاتمی 
در رثای ساالر شهیدان، گفت: تردید نکنید، 
این ابراز ارادت ها سیل رحمت الهی را به این 
کشور سرازیر می کند. ۱۰ مطلب در تحلیل 
سیدالشهدا،  نهضت  می کنم.  بیان  شما  کار 
پرچم پر افتخار اسالم است و شما این نهضت 
را زنده نگاه داشته اید. پیروزی انقالب بزرگ 
روزی،  مثل چنین  اسالمی، ۱۵ خرداد ۴۲ 
آغاز انقالب بود. عزاداری ها نشان داد اردوگاه 
دل مردم ایران، محبت حسین)ع( است. در 
برخی مراسم های عزاداری دیده شد مذهبی 
نبودند، اما مثل ابر بهاری برای سیدالشهداء 
گریه می کردند و نهادهای فرهنگی باید قدر 
حسین  داد  نشان  عزاداری ها  بدانند.  را  آن 
فاطمه، محور وحدت جناح ها بود. در زاهدان 
و مهاباد و سایر شهرهای ایران با شکوه برای 
حسین فاطمه سینه زدند. این نشان می دهد 
محبت حسین)ع( در دلهاست و باید از آن 

استفاده کرد.
امام جمعه موقت تهران در ادامه با بیان اینکه 
طی ۱۰ روز عزاداری سیدالشهداء حتی یک 
جنایت هم در این کشور اتفاق نیفتاد، گفت: 
که  داد  نشان  عاشورا  و  تاسوعا  اجتماعات 
گویا کسی در خانه ها نمانده است. از وزارت 

به  ناجا  و  سپاه  اطالعات  سازمان  اطالعات، 
دلیل سامان دادن این امنیت تشکر می کنم.

وی ادامه داد: مرثیه سرایی ها و اشعار محرم 
فاخر بود و امیدوارم رو به تکامل باقی بماند. 
این  امسال  اما  بود  سال  هر  عزاداری  اطعام 
مسئله بی سابقه بود. از شب اول محرم اکثر 
مجالس عزاداری، اطعام داشتند. اطعام نماد 
برخی هیات ها دیدم  دیگردوستی است. در 
نوشته است هر هیات یک جهیزیه، پیشنهاد 
می دهم هر هیات حداقل یک جهیزیه، این 

ابتکار ستودنی است.
رفتار هوادران  از  با تشکر  خاتمی همچنین 
جنوبی،  کره  با  بازی  در  ایران  فوتبال  تیم  
گفت: متدینان قبل از بازی فوتبال ایران و 
کره جنوبی در شب عاشورا خیلی نگران بودند 
فکر  چون  بود،  حق  به  هم  نگرانی شان  که 
حرمت شکنی داشتند، اما محبت الحسین کار 
خودش را کرد. هیچ حرمت شکنی که نشد، 
عزاخانه. یکپارچه شد  هم  ورزشگاه   ، بماند 

به  را  ورزشگاه  نوشت  سعودی  روزنامه  یک 
در  سیاه  پرچم  آنان  کردند.  تبدیل  عزاخانه 
دست داشتند و لباس سیاه پوشیده بودند. 
هواداران ایرانی به جای اینکه مثل هوداران 
فوتبال شادی کنند، آیین دینی خود را در 
ورزشگاه به جای آوردند. معلوم می شود که 

خیلی سوختند، بسوزید و بمیرید.
امام جمعه موقت تهران در ادامه با طرح این 
از  که  کشور  ورزش  مسئوالن  از  درخواست 
تدبیر  مسابقات  برگزاری  از  قبل  سال  چند 
کنند تا تقارن ها به وجود نیاید، ادامه داد: 
با زحمت هم تدبیر شد و میوه  تدبیر شد، 
شیرین هم داد. این دلیل نمی شود که دست 
روی دست گذاشت. این بهانه بار دیگر قابل 

قبول نیست.
عزاداران  به  کنندگان  حمله  همچنین  وی 
حسینی در سوئد، نیجریه و افغانستان را از 
تبار یزدیان دانست و افزود: به یاری خداوند 

حمله کنندگان نابود خواهند شد.
خاتمی در ادامه اظهار کرد: رسانه ملی سنگ 
تمام گذاشت و با مردم خوب همراهی کرد. 
مختلف  شهرستان های  از   عزاداری  پخش 
انجام شد. رسانه ملی یعنی همین. رسانه ملی 

فقط رسانه تهران نیست.
حمله  همچنین  تهران  موقت  جمعه  امام 
عربستان به مجلسی ختم در یمن را نکوهش 
و خاطرنشان کرد: این جنایت بسیار فجیع 
بود. جنگده های سعودی چهار بار یک سالن را 
با بمب های 8۰۰ کیلویی، کوبیدند و بیش از 
۴۰۰ را به شهادت رساندند. برخی از شهداء به 
حدی سوختند که فقط اسکلت هایشان برجا 
مانده است. در این جنایت دولت انگلیس و 
آمریکا در خط مقدم جنایتند. یک روز قبل از 
این جنایت عربستان و انگلیس در پی قرارداد 
۵۰ میلیاردی اسلحه بودند. بعد از جنایت هم 
تلویزیون انگلیس اعالم کرد فقط ۵۰ نفر از 
انصارا... کشته شدند. آمریکا هم در  کمک 
رسانی به عربستان پل بوده است. پهپادهای 
آنان ۲۴ ساعته از نیروهای سعودی حمایت 
همکاری  با  جنگ  این  فرماندهی  و  کردند 

انگلیسی ها انجام شد.
یمن  بمباران  از  ماه   ۱8 داد:  ادامه  وی 
می گذارد و بیش از ۱۰ هزار نفر شهید شده 
بودند.  کودک  نفر   ۱۰۰۰ از  بیش  که  اند 
بشر  افراد  این  آیا  بین المللی،  سازمان های 
نبودند؟ چرا خفقان گرفتید؟ معلوم می شود 
بشر و بشریت برای شما مهم نیست. دبیرکل 
رو سیاه قبلی سازمان ملل هم فقط شفاهی 
باید  را  ملل  سازمان  اسم  گفت.  جمله  دو 
سازمان استکباری گذاشت و ملت ها دنبال 
یک سازمان ملل واقعی باشند. عربستان تا ۴ 
روز این جنایت را انکار کرد و بعد مجبور به 
اظهار تاسف شد. به این گرگ های خونخوار 
سعودی می گویم اگر عدالت و دادگاه عدل 
بین المللی  وجود داشت، دولت شما دولت 
اعضای  و  می شد  اعالم  جنگی  جنایتکار 
دولت دخیل در این جنایت باید محکوم به 
چند بار اعدام می شدند اما متاسفانه چنین 
دادگاهی بین المللی وجود ندارد. این جانیان 
بدتر از یزید و شمر بدانند دادگاه عدل الهی 
در انتظار آنهاست و در همین دنیا آه و خون 
مظلوم گریبان آنان را خواهد گرفت. به امید 
بنویسند  جهان  رسانه های  همه  که  روزی 
آل  سعود،  آل  و  کرد  سقوط  سعود،  »آل 

سقوط شد.«

خاتمی:

آبروی مردم حق الناس است

وزیـر انـرژی آمریـکا ضمـن حمایـت از 
توافـق هسـته ای بـا ایـران بـه عنـوان 
دسـتاوردهای  ارزشـمندترین  از  یکـی 
دوران وزارت خـود، دلیـل حـل نشـدن 
مسـاله برنامـه موشـکی ایـران را مـورد 
بحـث نبـودن آن در مذاکـرات عنـوان 

. د کر
کلمبیا  از  نقل  به  مهر  گزارش  به 
اسپکتیتور، »ارنست مونیز«، وزیر انرژی 
در  کلمبیا  دانشگاه  در  با حضور  آمریکا 
و  آب  تغییرات  چون  مسائلی  خصوص 
هوایی، مسئولیت های آمریکا در بخش 
ایران  ای  هسته  مساله  و  انرژی  امنیت 

سخنرانی کرد.
که  »مونیز«  گزارش،  این  اساس  بر 
انجمن  اجالس  در  شرکت  منظور  به 
رهبران انرژی جهان در دانشگاه کلمبیا 
مولفه  دو  بر  تاکید  با  بود،  یافته  حضور 
زمینه های  نوآوری در همه  و  سیاست 
گفت:  خود  امر  تحت  وزارتخانه  کاری 
کنار  در  را  مولفه  دو  این  شما  هرگاه 

را  یکدیگر  آنها  دهید،  قرار  یکدیگر 
تقویت می کنند. این همان چیزی است 

که اکنون در حال رخ دادن است.
وی همچنین در سخنان خود بر اهمیت 
تاکید  پاک  انرژی  سمت  به  حرکت 
برای  زیربنایی  توسعه  خواستار  و  کرده 
در  انرژی  منابع  حفاظت  از  اطمینان 

صورت وقوع بحران شد.
برجام  به  اشاره  با  همچنین  »مونیز« 
ایران،  با  ای  هسته  توافق  حصول  و 
ارزشمندترین  از  یکی  را  توافق  این 
دستاوردهای خود دانست و در خصوص 
گفت:  برجام   به  شده  وارد  انتقادهای 
خود  دلیل  به  توافق  این  از  انتقادات 
توافق نیست بلکه انتقادات مربوط به آن 
چیزی می شود که در آن وجود ندارد. 
)برجام(  چرا  کنند  می  سوال  مردم 
موشکی  برنامه  چون  مسائلی  نتوانست 
ساده  آن  دلیل  کند.  حل  را  )ایران( 
است. چون این )برنامه( مورد مذاکره در 

مذاکرات نبود.

حجت االسالم والمسلمین محمد محمدی 
گلپایگانی ضمن محکوم کردن جنایات آل 
سعود در کشتار مردم بی دفاع یمن، هشدار 
رهبر معظم انقالب را مقدمه و آغازی برای 

فروپاشی و نابودی این رژیم دانست.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری طی سخنانی 
رباط  حسن  روستای  شهدای  یادواره  در 
مزدوران  افزود:  اصفهان  میمه  شهرستان 
آل سعود در اقدام اخیر خود، در حمله ای 
وحشیانه ۵۰۰ نفر از مردم مظلوم و بی گناه 

کشور یمن را به خاک و خون کشیدند.
تهدیدی  را  سعود  آل  گلپایگانی،  محمدی 
این   : گفت  و  دانست  حرمین  برای  جدی 
خاندان نه تنها خادم الحرمین نیستند بلکه 

تهدیدکننده حرمین هستند.
رئیس دفتر رهبر معظم انقالب ، داعش را 
مولود آل سعود و شیطان دانست و افزود: 
این مولود که امنیت منطقه و جهان را برهم 
زده تمامی تالش خود برای عبور از مرزهای 
ایران و دست زدن به اقدام های تروریستی و 
خرابکارانه بکار گرفته اما هیچ گاه به آرزوی 

خود نمی رسد.

داعش  تجهیزات  و  ها  نیاز  داد:  ادامه  وی 
از محل دالرهای آل سعود، حکومت قطر 
و اموال ملت های عرب تأمین می شود و 
بهترین اسلحه ها را خریداری می کند اما سر 

همه این ها در آخور شیطان بزرگ است . 
وی یادآوری کرد : ۵۰ سال پیش امام)ره( 
دادند  آمریکا  به  را  بزرگ  شیطان  لقب 
سر  زیر  کشیم  می  هرچه  که  فرمودند  و 

آمریکاست.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به 
تاثیر سوگواری برای امام حسین)ع( اضافه 
کرد: باید سعی کنیم با برگزاری آیین های 
به  انتقال فرهنگ عاشورایی  برای  عزاداری 

نسل بعد تالش کنیم. 
با  رباط  حسن  شهدای  یادواره  نخستین 
حسن  روستای  مدار  والیت  مردم  حضور 
روستا  این  در  مسئوالن  از  جمعی  و  رباط 

برگزارشد .
کیلومتری   ۲۰ در  رباط  حسن  روستای 
شهرستان میمه واقع شده است، این روستا 
هفت  مقدس،  دفاع  سال  هشت  دوران  در 

شهید به انقالب اسالمی تقدیم کرد.

محمدی گلپایگانی : روند نابودی آل سعود 
آغاز شده است

اد      امه از صفحه1
پیش از آن هم معاون مسکن و ساختمان 
سفیر  با  دیدار  در  شهرسازی  و  راه  وزارت 
مسکن  ساخت  اینکه  بر  تاکید  با  فرانسه 
آغاز  کشور  در  آینده  سال  از  اجتماعی 
خواهد شد، گفت: فرانسه در حال نوسازی 
۵۰۰ محله از محالت شهری خود است و 
این تجربه را ایران در ۵۶ محله خود شروع 
شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون  کرده است. 
از  که  مسکن  توسعه ای  نهاد  تشکیل  بر 
و  راه  وزارت  ارشد  مسووالن  پیشنهادهای 

شهرسازی در دولت یازدهم بود تاکید کرد.
مسکن اجتماعی چیست؟

را  اجتماعی  مسکن  تبریزی  عبده  حسین 
امکان  که  دانست  خانوارهایی  معنای  به 
ندارند  را  خود  خانه  اجاره  کامل  پرداخت 
امکان  گیرد،  تعلق  وام  ها  آن  به  اگر  یا  و 

بازپرداخت کامل اقساط را دارا نیستند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: طی یک 
بندی  جمع  این  به  دنیا  در  گذشته  دهه 
رسیدند که جمع شدن این افراد در مکانی 
واحد، مناسب نیست؛ چراکه نمی توانند به 

توانمندسازی یکدیگر کمک کنند.
عبده تبریزی ادامه داد: آنچه هم اکنون در 
دنیا به عنوان مسکن اجتماعی شناخته می 
پرداخت  و  افراد  این  سازی  پراکنده  شود، 

کمک اجاره به آنها است.
وی با اشاره به کمک دولت ها، شهرداری 
مسکن  بحث  در  خیریه  نهادهای  و  ها 
این بحث مسکن  از  اجتماعی گفت: پیش 
برای  مدت  طوالنی  اجاره  راستای  در  مهر 
مالکیت بود و سعی می شد این واحدها به 

همه دهک های درآمدی تعلق گیرد.
اینکه  بیان  با  مشاور وزیر راه و شهرسازی 
ادامه  کشورمان  در  همچنان  وضعیت  این 
دارد، تصریح کرد: دولت یازدهم تعهد دارد 
اتمام  به  را  مهر  مسکن  واحدهای  ساخت 
برساند و پیش بینی می شود، ظرف یکسال 

آینده پروژه مسکن مهر به اتمام برسد.
در  رسانی  کمک  داد:  ادامه  تبریزی  عبده 
پرداخت اجاره بهای خانواده ها به صورت 

جزئی مشخص نشده است؛ این طرح هنوز 
بودجه  باید  و  دارد  قرار  اولیه  مراحل  در 

مشخصی برای آن تصویب شود.
این  در  خیرین  رسانی  کمک  لزوم  بر  وی 
پرداخت  امکان  افزود:  و  کرد  تاکید  حوزه 
دهک های یک و دو بسیار پایین است؛ این 
بحث هنوز جمع بندی نشده و اجرای آن 

منوط به تامین منابع می باشد.
مسکن  کرد:  خاطرنشان  تبریزی  عبده 
را  اقشار  ترین  است ضعیف  قرار  اجتماعی 
تحت پوشش قرار دهد و دولت طبق قانون 
است مسکن همه خانوارها  متعهد  اساسی 

را تامین کند.
وی با بیان اینکه هم اینک پرداخت بخشی 
از اقساط دهک های پایین از سوی دولت 
در حال انجام است، یادآور شد: سعی می 
های  تجربه  سمت  به  راستا  این  در  کنیم 
جهانی حرکت کنیم و پیش بینی می شود 

که در بودجه سال آینده وارد شود.

ترسیم پایان باز برای مسکن اجتماعی

مونیز: برنامه موشکی ایران در مذاکرات 
برجام نبود
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از درز به دروازه
é سعید شفیعیان

اوضاع نه که بد زیاد عالی نبود. مخصوصاً تو مایه های 
ناموسی! چند تا برادر اوایل همه برادر بودند حداقل به ظاهر برادر بودند. 
ولی نه !! واقعاً هم برادر بودند. مگر برادر باالتر از این است که برای 

پرنکشیدن برادر خودش داوطلب روی » مین « شود.
بله واقعاً برادر بودند. قرار بود وقتی »کت« را از پسر »سواد کوهی« 
گرفتند بدهند دست ملت مردم هر که را صالح دانستند و در قواره 
کت دیدند و البته به قول شهید بهشتی » یا عاشق بود یا دیوانه « به او 
بپوشانند. اوایل همه حتی از انتخاب شدن به دست مردم همه فرار می 

کردند. فردا حتماً برای فالن مسئولیت داوطلب خواهم شد.
لباس  مسئولیت  همان  یا  قدرت  کت  جای  به  روز  آن  فردای  ولی   
شهادت به تن بود. برادر شهیدم منزل نو مبارک! باالخره همیشه در 
روی یک پاشنه نمی چرخد. در باغ شهادت را خیلی زود بستند و به 
ما بیچارگان زان سو حسابی خندیدند. فرمانده آن روزهای جنگ یا 
به عبارتی »زبان« گویای نظام که مقابل فوج فوج خبرنگاران خارجی 
می نشست و با لیموی ترشی که کنار دهان داشت همه را به هر حال 
جواب می داد فرمان داد که حاال نوبت جنگ در سنگرهای اقتصادی 
است و اولین مأموریت جهادگران بستن درزی بود که خیلی وقت بود 

توی »کت« افتاده بود.
گفتند دزر است و اتفاقاً روی خط دوخت استاد عالج آن وقت یک 
سری دوز است که درز را دوباره چرخ کند. همین !! اوایل هم خود 
فرمانده ایستاد پای کار دولت و تقریباً چرخ را خوب می چرخاند ولی 
به تدریج بعضی برادران تبدیل به زالو شدند گفتند هر کس زودتر از 
خواب بیدار شد کت مال اوست دوختن درز آن با خود اوست. بعضی 
دلسوزها فریاد زدند آقاجان ما برنامه پنج ساله و چشم انداز بیست ساله 
و فالن و فالن نوشتیم ولی ظاهراً حرف نامرد یکی بود. هر کس حرفی 
از برنامه و طرح و این حرف ها زد سریع باید بیاید بشود معاون تا بفهمد 

که زیر دست کیست. 
باز کرد.  ناگهان بعضی درزهای کوچک جا مانده از سازندگی دهان 
از روی درز در رفت و  هر روز پاره و پاره و پاره تر شد. وقتی کامالً 
شکاف برداشت که یکی از معاونین و رئیس کل یارانه آمد و صحبت 
از خالی شدن همه صندوق ها کرد. صندوق ذخیره و صندوق ارزی و 
صندوق ملی و صندوق » شستا « و صندوق! یک فکر بکر به سر یکی 
از نزدیکترین آدمها به رئیس زد ما فعاًل نفت شبکه ای ۱۲۰ دالر می 
فروشیم و فقط یک راه دارد قیمت دالر باید چهار برابر شود. دلسوزی 
آن طرف گفت باباجان اموال و ثروت مردم به ریال است فردا همه مردم 
مدل و ثروتشان چارک می شود. ایشان از وزارت خلع شود. و این طوری 

شد که شکاف طبقاتی و درز به دروازه رسید.

واکنش آمریکا به احتمال حضور ایران در نشست لوزان

وزارت امور خارجه آمریکا درباره احتمال حضور ایران در نشست آتی 
بین المللی  اعضای گروه  از  ایران یکی  اعالم کرد:  حل بحران سوریه 
حمایت از سوریه است اما ما نمی توانیم درباره حضور این کشور در 

نشست لوزان اظهارنظر کنیم.
به گزارش ایسنا، مارک تونر، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره حضور برخی کشورها 
از جمله ایران در مذاکرات برای حل بحران سوریه که قرار است روز 
شنبه در لوزان برگزار شود، گفت: ما نمی توانیم به جای دولت دیگری 
سخن بگوییم. من نیز قصد ندارم درباره اینکه چه کشوری در این رویداد 
حضور خواهد یافت، صحبت کنم. این به عهده خودشان است که درباره 

تصمیم شان حرف بزنند.
بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا، مارک تونر 
همچنین در پاسخ به سوالی درباره حضور ایران در این نشست تاکید 
کرد: واضح است که ایران یکی از اعضای گروه بین المللی حمایت از 
سوریه است و در ماجرای این کشور، سهم و نظر دارد ولی من نمی توانم 

درخصوص شرکت کردن آنها در نشست لوزان اظهارنظر کنم.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره روند مذاکرات بین المللی برای حل 
بحران سوریه و برقراری آتش بس در این کشور بیان کرد: آنچه می توانم 
به طور قطع بگویم این است که یکی از نقاط اشتراک ما با تمام اعضای 
گروه بین المللی حمایت از سوریه از جمله روسیه و ایران این است که 
جبهه النصره یک گروه یا سازمان تروریستی است و هرگز بخشی از هرگونه 
توقف درگیری ها نخواهد بود. من انتظارم بر این است که این رویکرد، 
سیاست آمریکا و تمام اعضای گروه بین المللی حمایت از سوریه باقی بماند.
تونر در پاسخ به سوالی درباره ادعای حمایت ایران از سازمان بدر در 
عراق و نقش این گروه ها در عراق گفت: من نمی خواهم درباره نیات این 
گروه یا هر گروه دیگری یا اینکه چه کسی آنها را هدایت می کند، سخنی 
بگویم جز اینکه همان طور که قبال هم گفته ایم بسیاری از این گروه ها 
یعنی گروه های مبارز محلی در جنگ علیه داعش و بیرون راندن داعش 
از عراق بسیار تاثیرگذار بوده اند و دولت عراق نیز از آن استقبال می کند 

و راضی است. به طور قطع ما هم از این تالش ها استقبال می کنیم.
معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره ارسال دو ناو جنگی از 
سوی ایران به خلیج عدن گفت: من شما را به ایرانی ها ارجاع می دهم، 
آنها خودشان این خبر را اعالم کرده اند و از شما می خواهم که درباره 
چگونگی ارسال این کشتی ها به این منطقه از ایرانی ها سوال بپرسید. 
من تنها می توانم بگویم که ما در این آب ها با همکاری دیگر کشورها 

تمام وقت عملیات اجرا می کنیم.

روسیه: اس 300 را به طور کامل به ایران تحویل دادیم

آژانس صادرات تسلیحات روسیه اعالم کرد: مسکو فرایند تحویل سامانه های 
دفاع موشکی اس-۳۰۰ رابه تهران تکمیل کرده است.

شبکه تلویزیونی المیادین گزارش داد: روسیه اعالم کرد که سامانه پدافند 
هوایی اس ۳۰۰ را به طور کامل به ایران تحویل داده است.

خبرگزاری ریانووستی روسیه نیز با استناد به آژانس صادرات تسلیحات 
روسیه اعالم کرد که مسکو فرایند تحویل سامانه های دفاع موشکی اس 
- ۳۰۰ را به تهران تکمیل کرده است. بر اساس این گزارش آژانس دولتی 
صادرات تسلیحات روسیه  اعالم کرد روسیه فرایند تحویل سامانه های 
موشکی دفاع هوایی اس- ۳۰۰ را به ایران تکمیل کرده است.  خبرگزاری 
ریانووستی نوشت: موافقت روسیه با تحویل سامانه های اس- ۳۰۰ به ایران 
نگرانی اسرائیل را برانگیخته است.  مسکو پیشتر در سال ۲۰۱۰ تحت 
فشارهای غرب قرارداد فروش سامانه های موشکی اس - ۳۰۰ را به ایران 
لغو کرده بود.  والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آوریل سال ۲۰۱۶ پس 
از دستیابی به توافق هسته ای ، ممنوعیت تحویل این سامانه را به ایران 
لغو کرد. نخستین محموله از قطعات سامانه موشکی اس - ۳۰۰ ازجمله 

لوله های موشک و تجهیزات راداری آوریل ۲۰۱۶ تحویل ایران شد.

درخواست برجامی ظریف از گوتیرش
وزیر امور خارجه ایران، انتخاب »آنتونیو گوتیرش« 
را به عنوان دبیرکل آتی سازمان ملل متحد به وی 

تبریک گفت.
به گزارش ایسنا ، محمد ظریف در این پیام که از 
سوی غالمعلی خوشرو سفیر ایران در نیویورک به 
با اشاره به تجارب و سوابق  دفتر وی ارسال شد، 
آنتونیو گوتیرش در سطح ملی و بین المللی، وی را 
در بهترین جایگاه برای قرار گرفتن در صدر سازمان 

ملل متحد دانسته است.
وزیر امور خارجه ایران همچنین در پیام تبریک خود 
خواهان مبارزه سازمان ملل متحد با افراطی گری 
خشن و ایفای نقش موثر و کارآمد این سازمان در 
یافتن راه حلهای مسالمت آمیز و برآمده از خواست 

مردم در یمن و سوریه شده است.
امید  افزایش  مایه  را  برجام  ثمررسیدن  به  ظریف 
در منطقه برشمرده و از گوتیرش خواسته است به 
اجرای کامل برجام و ایفای کامل تعهدات همه طرفها 

طبق این توافق کمک کرده و آن را پیگیری کند.
به گزارش ایسنا،  ۱۹۳عضو سازمان ملل در رای 
به  را  گوتیرش  آنتونیو  پنجشنبه خود  روز  گیری 

عنوان دبیرکل آتی این سازمان انتخاب کردند.
متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  گذشته  هفته 
برای  را گزینه ای مناسب  نیز گوتیرش ۶۷ ساله 
جانشینی بان کی مون، دبیرکل فعلی سازمان ملل 
دانست. با این انتخاب، بان کی مون، دومین دوره ۵ 
ساله دبیرکلی اش در سازمان ملل در ۳۱ دسامبر 
سال جاری پایان خواهد یافت و گوتیرش به عنوان 
نهمین دبیرکل این سازمان ۷۱ ساله این مسوولیت 

را برعهده خواهد گرفت.

تکرار ادعاهای خصمانه 
وزیر سعودی علیه ایران

وزیر امور خارجه عربستان بدون اشاره به واقعیت ها 
جنگ طلبانه  و  مداخله جویانه  سیاست های  درباره 
آل سعود در منطقه با تکرار ادعاهای بی اساس خود 
علیه کشورمان از ایران خواست تا دست از دخالت در 

امور کشورهای منطقه بردارد.
روز  عربستان  خارجه  امور  وزیر  ایسنا،  گزارش  به 
پنجشنبه در ریاض با مولود چاووش اوغلو، همتای 
ترک خود دیدار و درباره مسائل منطقه ای از جمله 

یمن و روسیه و به عالوه ایران گفت وگو کردند.
خصمانه  اظهاراتی  در  عربستان  خارجه  امور  وزیر 
با تکرار ادعاهای بی اساس و ساختگی ریاض علیه 
کشورمان گفت که ایران باید دست از تفرقه افکنی و 

دخالت در امور کشورهای منطقه بردارد.
وی همچنین مدعی شد که اگر ایران به اصول حسن 
همجواری و عدم دخالت در امور داخلی کشورهای 
دیگر پایبند باشد، دروازه های برقراری دوباره روابط با 
تهران باز است. وزیر امور خارجه ترکیه نیز گفت که 
در دیدار با همتای سعودی خود درباره تمام مسائل 
مربوط به منافع مشترک دو کشور و مساله عراق، 
سوریه رایزنی کرده اند. چاوش اوغلو در ادامه با ادعای 
مداخله ایران در منطقه بیان کرد: در این دیدار درباره 
نقش ایرانی ها در سوریه و دخالت های این کشور در 
منطقه به عالوه وضعیت دشوار یمن گفت وگو کردیم.

این ادعاها در حالی مطرح می شود که مقامات ایرانی 
همواره ضمن رد این اتهامات بر لزوم عدم مداخله 
و  می کنند  تاکید  دیگر  کشورهای  داخلی  امور  در 
می گویند که ملت ها خود باید درباره امور کشورشان و 

آینده خود تصمیم گیری کنند.

ایستگاه آخرخبر

سازی  خنثی  و  کشف  از  اطالعات  وزیر 
تروریستی گروه های تکفیری در  عملیات 

استان فارس خبر داد.
علـوی  محمـود  سـید  االسـالم   حجـت 
سـید  غریبـان  شـام  مراسـم  حاشـیه  در 
و  کشـف  از  خبـر  تهـران  در  الشـهدا)ع( 
خنثـی سـازی عملیـات تروریسـتی گـروه 
و  داد  فـارس  اسـتان  در  تکفیـری  هـای 
دعاهـای  و  توسـالت  برکـت  بـه  گفـت: 
مـردم محـب اهـل بیـت )علیهم السـالم(، 
ایـن  رحمتـه واسـعه خداونـدی مشـمول 
گمنـام  سـربازان  و  گردیـد  سـرزمین 
امـام زمـان )عـج( در وزارت اطالعـات بـا 
همـکاری سـایر دسـتگاه هـای امنیتـی و 
توانسـتند  فـارس  اسـتان  شـریف  مـردم 
گـروه  امنیتـی  توطئه هـای ضـد  از  یکـی 
هـای تروریسـتی تکفیری را خنثـی نموده 
و از ارتـکاب یـک جنایـات غیر انسـانی در 
مراسـمات تجدیـد بیعت با الگـوی آزادگان 

جهـان ممانعـت بـه عمـل آوردنـد.
وی با تسلیت ایام سوگواری شهادت سرور و 
ساالر شهیدان حضرت ابا عبدا... حسین )ع( 
و یاران بزرگوارش به امت عزادار افزود: در 
تروریست  عناصر  از  تعدادی  عملیات  این 
ایرانی بودند دستگیر  اتباع غیر  که همگی 
و  انفجاری  مواد  کیلوگرم   ۱۰۰ از  بیش  و 
و  کشف  تروریست ها  از  متعلقه  تجهیزات 

ضبط گردید.
نشان  موجود  اسناد  افزود:  اطالعات  وزیر 
دهنده خط دهی دشمنان ایران اسالمی از 
آن سوی مرزها در هدایت عناصر تروریست 
داخل  در  مذهبی  های  نزاع  ایجاد  برای 
شریف  مردم  هشیاری   با  که  بوده  کشور 

ناکام مانده است.
اطالعات  علوی،  االسالم  حجت  گفته  به 
مردم  اطالع  به  نزدیک  آینده  در  تکمیلی 

شریف رسانده خواهد شد.

é  دستگیر تروریست   11 وابستگی 
شده به داعش

دبیر شورای تامین استان فارس از وابستگی 
عوامل تروریستی دستگیر شده به گروهک 

تکفیری داعش خبر داد.
و  امنیتی  سیاسی،  معاون  پژوهش  هادی 
ایسنا  با  گفت وگو  در  استانداری  اجتماعی 
و  تکفیری  اینکه جریان  به  توجه  با  گفت: 
معاند نظام بخصوص داعش بعد از شکست 
ناامنی  ایجاد  به دنبال  عراق  و  سوریه  در 
طرفی  از  و  هستند  منطقه  کشورهای  در 
امنیتی  از  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری 
باالیی برخوردار است، آنان به تصورخود به 
دنبال رسوخ در ایران اسالمی و وارد کردن 

ضربه بوده و هستند.
و  اسالمی  ایران  اینکه  تصریح  با  پژوهش 
امنیتی  ضریب  از  فارس  استان  به خصوص 
کشور  داخل  در  و  است  برخوردار  باالیی 
وفعالیت  حضور  معاند  گروه های  و  معاندین 
ندارند، گفت: در مرزهای گسترده جمهوری 
اسالمی نیز عوامل تروریستی و خرابکار  همواره 
پاسداران،  سپاه  اطالعات،  نیروهای  دام  به 

نیروی انتظامی و ارتش سرافراز، افتاده اند.
نیروهای  برای  همواره  اینکه  بیان  با  او 

تکفیری،  و  معاند  گروه های  تروریستی 
خرابکاری  انجام  و  اسالمی  ایران  به  نفوذ 
این کشور بسیار مهم بوده است، گفت:  در 
آنان قصد دارند اعالم کنند که به ایران هم 
عملیات  آنجا  در  و  کرده  نفوذ  توانسته اند 

خرابکاری انجام دهند.
پژوهش تصریح کرد: از طرفی استان فارس 
با وجود ضریب امنیت بسیار باال، گستردگی 
و پهناور بودن و حضور اقوام و ادیان مختلف، 
از مولفه هایی برخوردار است که می تواند آن 

را مد نظر گروه های معاند قرار دهد.
اشراف  قبل  مدت ها  از  کرد:  تصریح  وی 
که  گروهی  خصوص  در  اطالعاتی  کامل 
قرار بود در داخل ایران و جنوب فارس به 
عنوان استانی که ترکیب جمعیتی خاصی 
را  خرابکارانه  و  تروریستی  عملیات  دارد، 
بود  این  قصد  اما  داشت  وجود  کند  دنبال 
که این افراد به شکل کامل شناسایی شده 

و بتوانیم همه افراد را دستگیر کنیم.
با تصریح  فارس  استان  تامین  دبیر شورای 
گروه های  و  افراد  این  هدف  همواره  اینکه 
مذهبی  و  قومی  اختالف  ایجاد  تکفیری 
به خصوص  و  سنی  و  شیعه  بین  خصوصا 
ایام عزاداری محرم و روزهای تاسوعا و  در 

عاشورا است، گفت: این هدف مد نظر همین 
کیس دستگیر شده هم بود.

کار  هفته  ابتدای  از  براینکه  تاکید  با  وی 
دستگیری این افراد در نقاط مختلف جنوب 
استان فارس آغاز شد،  تاکید کرد که همه 
و دستگیر  افراد در شهر الر شناسایی  این 
نشده اند بلکه در نقاط مختلف جنوب فارس 
از نقاط شهری و روستایی، مورد شناسایی 

قرار گرفته اند.
پژوهش با بیان اینکه برخی از این افراد طی 
چند روز گذشته دستگیر شدند، خاطرنشان 
کرد: خوشبختانه هر ۱۱ عضو این گروه قبل 
به  خرابکارانه ای  عملیات  هرگونه  انجام  از 
همراه بیش از ۱۰۰ کیلوگرم مواد منفجره، 

دستگیر شدند.
جنوب  منطقه  اکنون  اینکه  تصریح  با  او 
معاندین  وجود  لوث  از  و  امن  کامال  فارس 
این  وابستگی  است،   پاک شده  تکفیری ها  و 
افراد به گروهک داعش را تایید و اضافه کرد: 

این افراد هیچ کدام ایرانی نیستند.
پژوهش گفت: هدف این افراد انجام عملیات 
انتحاری در یکی دو حسینیه و محل تجمع 
مردم در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی 

در جنوب استان فارس بوده است.
معاون سیاسی استانداری فارس با قدردانی 
از تمام نیروهای اطالعاتی،  امنیتی، انتظامی، 
و  همراهی  گفت:  بسیج،  پاسداران،  سپاه 
تعامل مطلوب اعضای شورای تامین استان 
در  مسئوالن،  با  مردم  خوب  همکاری  و 
افراد  این  به موقع  دستگیری  و  شناسایی 

معاند تاثیرگذار بوده است.
امن  فارس همچنان  اینکه  بیان  با  پژوهش 
تیزبینانه  نگاه  مرهون  را  امنیت  این  است، 
گفت:  و  دانست  زمان)عح(  امام  سربازان 
اباعبدا...  سوگواری  مراسم  به حمدا... 
الحسین)ع( با امنیت و شور کامل در مناطق 

جنوب فارس برگزار شد.

وزیر اطالعات خبر داد:

کشف و خنثی سازی عملیات تروریستی گروه های تکفیری 

اد      امه از صفحه1
بیدار  باید  عمومی  افکار  افزود:  راد  سنایی 
شود و محافل حقوق بشری پیام های الزم 
را دریافت کند. NGO ها و اشخاصی در 
های  دغدغه  که  هستند  غربی  کشورهای 
انسانی دارند و باید در جریان قرار بگیرند. 
و  ندارد  نظامی  بعد  تنها  جنگ  یمن  در 

با  نیز  ای  رسانه  خفقان  نوعی  عربستان 
همراهی رسانه های  غربی ایجاد کرده است.
معاون سیاسی سپاه پاسداران بزرگترین اقدام 
را انعکاس این جنایت بزرگ برای افکار عمومی 
و  غزه  به  حمله  در  افزود:  و  کرد  عنوان  دنیا 
کودکان  و کشتار  قانا  ماجرای  لبنان،  جنوب 
غزه در جنگ ۲۲ روزه باعث شد تا جهان علیه 
صهیونیست ها موضع بگیرند و در کشورهای 
اروپایی متحد رژیم صهیونیستی نیز مردم به 

خیابان ها آمدند و این باعث رسوایی آنها شد.
سردار سنایی راد افزود: بخش مهمی از رسانه 
های منطقه و فرامنطقه ای در همسویی با رژیم 
آل سعود نوعی سکوت خبری و پا گذاشتن 
روی وجدان حرفه ای خود را در پیش گرفتند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: واقعیت این است 
که سعودی ها با مانور مشترک خود در خلیج 
فارس کوس رسوایی خود را به صدا درآوردند و 
این در حالی است که حضور بیگانه در منطقه 
اسباب ناامنی است. منطقه ما مشکلی ندارد و 
کسانی که ایجاد مشکل کرده اند قدرت های فرا 

منطقه ای و متحدان آنها هستند
آنها  ادامه داد:  معاون سیاسی سپاه پاسداران 
داعش را خلق کرده و بکار گرفتند. آمریکایی ها 
حامی اصلی آل سعود در جنایت های منطقه 
ای هستند. تسلیحات مدرنی که آل سعود برای 
انجام جنایت ها در یمن استفاده می کند با 
همراهی قدرت های فرامنطقه ای بویژه آمریکا 

و انگلیس است.

و  همسویی  در  تردیدی  هیچ  داد:  ادامه  وی 
همکاری آمریکایی ها با آل سعود وجود ندارد 
و در ماجرای اخیر چهار بار آل سعود به تاالر 
شهر صنعا حمله می کند و این نشان دهنده 
می  اجازه  خود  به  و  است  آنها  گرمی  پشت 
دهند علیرغم اطالع از ماهیت این اجتماع که 
غیر نظامی و مذهبی است و مغایر با پروتکل ها 

است، به آن حمله کنند.
سردار سنایی راد تصریح کرد: حتی مجروحان این 
حادثه در حمالت بعدی آسیب جدی تر دیده و 
به شهادت رسیدند. همچنین امکان امدادی به 
موقع فراهم نبود زیرا چهار بار این حمله تکرار 
شد. این اقدام با تعمد و با قصد دامن زدن به 

کشتار و فشار بر مردم مقاوم یمن بوده است.

اقدامات عربستان در یمن از مصادیق جنایت جنگی

آگهی مناقصه عمومی
از  سازمان خدمات موتوری شهرداری کرج در نظر دارد اجرای عملیات ذیل را 
متقاضیان  لذا  نماید.  واگذار  واجد صالحیت  پیمانکار  به  عمومی  مناقصه  طریق 
می توانند جهت دریافت اسناد با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500/000 

ریال به حساب 100788800414 نزد بانک شهر به آدرس: کرج، انتهای خیابان ساسانی، سازمان 
خدمات موتوری شهرداری کرج، امور قراردادها مراجعه نمایند.

مبلغ پروژه عنوان پروژه
)ریال(

درصد 
نقدی

میزان سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال(

تهیه، حمل و اجرای آسفالت معابر شهرک 
ایثار و خیابان فالت قاره واقع در منطقه2

60300/000/000 درصد6/000/000/000

1( سپرده شرکت در مناقصه به طریق ارائه ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 45 روز 
معتبر و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدی به حساب سپرده 100788800489 بانک شهر 

شعبه میدان توحید به نام سازمان خدمات موتوری شهرداری کرج.
2( برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط 

خواهد شد.
3( سازمان خدمات موتوری شهرداری کرج در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادها مختار است.

4( سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
5( متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اسناد به امور قراردادهای سازمان واقع 
در کرج، انتهای خیابان ساسانی، مراجعه و فرصت دارند تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ 
8/4 /95 نسبت به تحویل پاکات اقدام نمایند و بازگشایی پاکات چهارشنبه 5 / 8 / 95 می باشد.

6( هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.
7( پیمانکار می بایست دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن و همچنین صالحیت 

پیمانکاری حداقل رتبه 5 راه و باند باشد.
8( کارفرما می تواند مبلغ پیمان را 25 درصد کاهش یا افزایش دهد.

*جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32815330 – 026 داخلی 133 تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی سازمان خدمات موتوری شهرداری کرج

معاون وزیر کار از تصمیم جدید برای الیحه اصالح قانون کار خبرداد وگفت: 
عضو  کارفرمایی  و  کارگری  تشکل های  نمایندگان  بین  جلسه ای  به زودی 

شواریعالی کار با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار می شود.
به  رسیدگی  وضعیت  آخرین  درباره  مهر،  با  گفتگو  در  هفده تن  محمدحسن 
قانون  بر عودت الیحه اصالح  کارفرمایی مبنی  و  درخواست جامعه کارگری 
کار به دولت به دلیل اعتراض به برخی مواد آن گفت: این موضوع اخیرا در 
شورای مشاوره سه جانبه ملی با حضور نمایندگان تشکل های عالی کارگری 

و کارفرمایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این شورا مسائل مربوط به حوزه روابط کار بررسی می شود 

که در جلسه اخیر موضوع الیحه اصالح قانون کار با اولویت بررسی شد.
مذکور  جلسه  در  اینکه  بیان  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
اصالح  الیحه  خصوص  در  را  خود  نظرات  کارفرمایی  و  کارگری  تشکل های 
قانون کار ارائه دادند افزود: این الیحه توسط دولت گذشته به مجلس تقدیم 

شد و دولت یازدهم نمی تواند نسبت به عودت آن اقدام کند.
هفده تن گفت: به دلیل اعتراض تشکل های کارگری و کارفرمایی به الیحه 
اعضای  بین  مشترکی  جلسه  نزدیک  آینده  در  شد  مقرر  کار،  قانون  اصالح 
تشکل های عالی کارگری و کارفرمایی در شورایعالی کار با رئیس کمیسیون 
اجتماعی مجلس برگزار شود تا طرفین بدون دخالت دولت تصمیمات الزم را 
بگیرند و هر تصمیمی که در این جلسه اعم از پس دادن الیحه یا ادامه بررسی 

گرفته شود، ما تبعیت خواهیم کرد.
در  ارسالی  الیحه  نمی تواند  یازدهم  دولت  اینکه  به  توجه  با  کرد:  تاکید  وی 
دولت گذشته را پس بگیرد بنابراین اگر نتیجه جلسه نمایندگان تشکل های 
کارگری و کارفرمایی در شورایعالی کار با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، 

عودت الیحه بود باید از طرف مجلس برگشت داده شود.
به گزارش مهر، الیحه اصالح قانون کار در حالی در نوبت بررسی کمیسیون 
اصالحات  کارفرمایی  و  کارگری  های  تشکل  که  دارد  قرار  مجلس  اجتماعی 
و  می دانند  کارفرمایان  و  کارگران  منافع  خالف  بر  را  قانون  در  شده  انجام 

خواستار بازگشت این الیحه به دولت هستند.

تصمیم جدید دولت برای اصالح قانون کار
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ــی  ــل و فصل ــی کام ــورا مکتب ــام عاش قی
ــی  ــوب م ــالم محس ــخ اس ــن از تاری روش
ــداری در  ــرت و پای ــه درس بصی ــود ک ش
برابــر دشــمن و شــناخت راه حــق را 
ــر  ــت و روایتگ ــان آموخ ــه آزادگان جه ب

ــد. ــار ش ــق و ایث ــث عش حدی
عاشـورا یکـی از مهـم تریـن رخدادهـای تاریـخ 
بخـش  الهـام  کـه  شـود  مـی  محسـوب  اسـالم 
حرکـت هـا، جنبـش ها و قیـام های بسـیاری در 
برابـر کانـون های ظلـم، کفر و نفاق بـوده و چنان 
اثرگـذاری داشـته کـه بـا وجود گذشـت سـده ها 
از وقـوع آن هنـوز هـم شـیعیان در سـالروز ایـن 
و  عشـق  و  پردازنـد  مـی  سـوگواری  بـه  واقعـه 
اخـالص خویـش را نسـبت بـه امام حسـین)ع( و 
یـاران باوفایش نشـان مـی دهند. نهضـت ماندگار 
سیدالشـهداء، یـک مکتب فکری و نظام سیاسـی 
و اخالقـی محسـوب می شـود و نمـادی از دعوت 
مـردم بـه امر به معـروف و نهی از منکـر و دفاع از 

مظلـوم در برابـر ظالم اسـت.
سـومین امـام شـیعیان)ع( در دهـم محـرم ۶۱ 
هجـری قمری بـه همـراه ۷۲ تن از یـاران باوفای 
خویش برای تحقق اسـالم راسـتین و برمال کردن 
ظلـم و فسـاد حکومت وقـت به مبارزه بـا یزیدبن 
معاویـه خلیفـه اموی و سـپاهیان او پرداخت و در 
ایـن مسـیر با خلـق حماسـه ای بزرگ گشـاینده 
مسـیر تـازه ای در راه رهایی مـردم جهان از جهل 
و نادانی شـد. ایشـان هیچگاه حاضر به تسـلیم در 
برابـر طاغـوت زمان نشـد و در روز عاشـورا با ایثار 
و پایداری در سـرزمین کربال به شـهادت رسـید و 

بدیـن گونه به »سـرور شـهیدان« شـهرت یافت.
گـروه اطـالع رسـانی ایرنـا بـه مناسـبت سـالروز 
واقعـه عاشـورا به گفت و گو با »سـعید طاووسـی 
تاریـخ  اسـتاد  و  پژوهشـگر  نویسـنده،  مسـرور« 
اسـالم دانشـگاه شـهید بهشـتی پرداختـه اسـت. 
طاووسـی مسـرور دربـاره زمینـه هـای به شـکل 
گیـری واقعـه عاشـورا گفـت: پـس از درگذشـت 
رسـول اکـرم)ص(، برخـی افـراد در مسـیر حـق 
پایـداری نکردنـد و بدیـن شـکل سـه خلیفـه بـر 
سـرکار آمدنـد. در ایـن دوران، اهتمـام ایـن خلفا 
بیشـتر بـه مسـاله فتوحـات و گسـترش وسـعت 
جغرافیایـی جهـان اسـالم بـود و تعمیـق دین در 
میـان مـردم و آمـوزش معـارف اسـالمی صـورت 
نمـی پذیرفـت. در هنگامـه زندگـی امـام علی)ع( 
نیـز جریـان هـای انحرافـی و سـه جنـگ داخلی 
جمـل، صفیـن و نهروان بـه وقوع پیوسـت و پس 

از شـهادت امیرالمومنـان)ع(، دوره کوتـاه زندگی 
امـام حسـن)ع( بـه دلیـل دنیاطلبـی و توطئـه 
هـای معاویـه بـه صلـح دومیـن امـام شـیعیان با 
ایـن خلیفـه امـوی و شـهادت ایشـان منجر شـد. 
هنگامـه امامـت امـام حسـین)ع( نیـز همزمـان 
بـا خالفـت یزیـد فرزنـد معاویـه بـود. امویـان از 
سرسـخت تریـن دشـمنان اسـالم بـه شـمار می 
رفتنـد. معاویـه تـا میزانـی ظاهـر اسـالم را حفظ 
مـی کـرد امـا یزیـد کـه هرگـز پایبند بـه اخالق 
و ایـن دیـن آسـمانی نبـود، بـه فسـاد و ظلم می 
پرداخت و اینگونه سـبب شـد تا واقعه عاشـورا به 
وقـوع بپیونـدد. در واقع ریشـه یابی رخـداد کربال 
را بایـد از سـال ۱۱ هجـری و ماجـرای سـقیفه 
کـه همـان بحـث خالفـت و جانشـینی پیامبـر 

خـدا)ص( محسـوب مـی شـود، دانسـت. 
واقعـه  تریـن درس  تاریـخ اسـالم، مهـم  اسـتاد 
عاشـورا را چنیـن توصیـف کـرد: مهـم ترین نکته 
ای کـه از ایـن قیـام مـی تـوان گرفـت، بحـث 
رویارویـی افرادی اسـت که خـود را از امت پیامبر 
اکـرم)ص( مـی دانسـتند امـا بـا فرزنـد ایشـان 
جنگیدنـد و با امـام خود به مخالفـت پرداختند و 
آن واالمقـام را بـه شـهادت رسـاندند. در واقع این 
مهـم تریـن درس حماسـه عاشـورا محسـوب می 
شـود. با وجود اینکه سـپاهیان دشـمن نیز ادعای 
مسـلمانی داشـتند امـا آنها بـر این بـاور بودند که 
یزیـد خلیفـه برحـق به شـمار می رود و سـومین 
امـام شـیعیان بر او خـروج کـرده اسـت، بنابراین 
بـا امـام)ع( جنگیدنـد و در ایـن میـان افـرادی 
هـم از روی جهـل و بـی خبـری با ایشـان مبارزه 
کردنـد. شـکل گیـری این رویـداد در فسـاد، کفر 
و انحـراف هـای فرهنگـی و اعتقادی داشـت و در 
دوره های پیشـین به وسـیله مخالفان و دشـمنان 
اسـالم شـکل گرفـت که نتیجـه آن شـهادت امام 

حسـین)ع( در قیـام عاشـورا بود.
وی دربـاره پیامدهـای قیـام عاشـورا در جامعـه 
آن زمـان، اظهـار داشـت: رویـداد کربال بسـیاری 
از مـردم را بیـدار و بـا هـدف هـای ایـن نهضـت 
آشـنا سـاخت. بـه ایـن دلیل پـس از ایـن رخداد، 
سلسـله قیـام هایـی بـه وقوع پیوسـت کـه از آن 
جملـه می تـوان به قیـام توابیـن، مختـار و مردم 
مدینه)واقعـه حـره( اشـاره کـرد. بـا ایـن مبارزها، 
حکومـت یزیـد متزلـزل شـد و در کمتـر از یـک 
سـده خانـدان بنـی امیـه از میـان رفـت. عاشـورا 
نمودهـای دیگـری نیـز داشـت. بـه عنـوان نمونه 
واقعـه کربـال و عزاداری بـرای امام حسـین)ع( به 

نمـاد مذهـب تشـیع تبدیل شـد. 
طاووسـی مسـرور درباره هدف امام حسـین)ع( از 
ایـن قیـام گفت: هدف از نهضت سـید الشـهداء را 
مـی توان در سـخنان ایشـان جسـت و جـو کرد. 
ایـن امـام بزرگـوار در ارتبـاط بـا هدف خـود می 
فرمایـد: »من از روی شـرارت و مفسـده و یا برای 
فسـاد و سـتمگری قیـام نکـردم، مـن فقـط برای 
اصـالح در امـت جـدم از وطن خروج کـردم. قصد 
دارم بـه معـروف امـر کنـم و از منکر بـازدارم و به 
سـیره و روش جـدم و پـدرم علـی بـن ابیطالـب 
اربعیـن  زیارتنامـه  در  همچنیـن  کنـم«.  عمـل 
اسـت:»امام  آمـده  صـادق)ع(  امـام  از  سـخنی 
حسـین)ع( ایـن قیـام را انجـام داد تـا مـردم را از 
جهالـت نجـات دهـد«. بایـد از خـود پرسـید که 
راهـی خواهـان  از چـه  امـام شـیعیان  سـومین 
بـود، در  اهـداف خویـش  بـه  تحقـق بخشـیدن 
یـک دیـدگاه امـام)ع( چون بـه علم الهـی آگاهی 
داشـت و می دانسـت شهید خواهد شـد، بنابراین 
قصـد شـهادت کرد تـا اینگونه یزید را رسـوا کند. 
نظریـه دیگـری وجود دارد مبنی بـر اینکه تکلیف 
امـام حسـین)ع( از میان برداشـتن حکومت باطل 
و تشـکیل حکومـت حـق بـود و امـام)ع( در ایـن 
راه گام نهـاد و برنامـه هـا و دعـوت هایـی را کـه 
مطـرح کـرد، همگی برپایـی حکومت اسـالمی را 

دنبـال مـی کرد. 
گاهـی بـرای برخـی افـراد مـی پرسـند چگونـه 
ممکـن اسـت فـردی کـه علـم بـه شـهادت دارد 
بـه منظـور دسـتیابی بـه حکومـت قیـام کنـد. 
پاسـخ این پرسـش را عالمـه طباطبایـی و عالمه 
مجلسـی داده انـد، مبنـی بـر اینکـه علـم لدنـی 
سیدالشـهداء سـبب ایجاد تکلیف یا سـلب وظیفه 
از ایشـان نمی شـد، بنابرایـن این امـام همام باید 
بـه وظایـف خویش عمـل کمی کرد، هـر چند که 
مـی دانسـت در پایـان به شـهادت خواهد رسـید. 
بـه ایـن دلیـل امـام حسـین)ع( بـرای تشـکیل 
حکومـت حـق قیـام کرد تـا اهـداف متعالـی را از 
راه حکومـت کـردن بر مسـلمانان تحقق بخشـد.

یـادآور  ادامـه  تاریـخ اسـالم در  ایـن پژوهشـگر 
شـد: نتیجـه قیـام امـام حسـین)ع( را مـی تـوان 
بـه عنـوان فـردی کـه مظهـر مبـارزه بـرای حـق 
بـه شـمار مـی رود، تاکنـون نیـز مشـاهده کـرد. 
نهضت ایشـان نمـادی از ایسـتادگی در برابر ظلم 
و بـرای رسـیدن بـه حکومـت حق محسـوب می 
شـود کـه به جوامـع مختلـف عرضه شـد و اینک 
نیز پایدار اسـت و اقتدا به امام سـوم شـیعیان)ع( 

را مـی تـوان در مبـارزه حـزب ا... لبنـان بـا رژیم 
صهیونیسـتی و جنـگ تحمیلـی ایـران بـا عـراق 
مشـاهده کـرد. البتـه اهـل سـنت نیـز از ایشـان 
الگـو پذیرفتـه اند. »محمد محمدی ری شـهری« 
نماینـده مردم تهران در مجلـس خبرگان رهبری 
در خاطـره ای عنـوان کـرد، از »شـهید فتحـی 
شـقاقی« بنیـان گـذار جهـاد اسـالمی فلسـطین 
پرسـش کـردم؛ چـرا بـا ایـن تـوان نظامـی اندک 
بـا رژیم صهیونیسـتی مبارزه می کنیـد و خواهان 
سـازش و صلـح نیسـتید. وی در ایـن بـاره گفت: 
مـا جـز اقتـدا به امـام حسـین)ع( راهـی نداریم و 

شناسـیم. نمی 
البتـه عاشـورا تنهـا جنبـه سیاسـی و مبـارزه ای 
نـدارد بلکـه دربردارنـده ابعـاد عرفانـی، اخالقی و 
معرفتـی عمیقـی محسـوب مـی شـود که شـاید 
کمتـر بـه آنهـا پرداخته شـده اسـت. بـه یقین در 
حـال حاضـر نتیجـه قیـام امـام حسـین)ع( ایـن 
اسـت کـه عاشـورا به یـک واقعه زنده تبدیل شـد 
و همـواره در تاریـخ و اذهـان بشـر جریـان دارد 
و منبـع الهـام بسـیاری به منظـور جهـاد، مبارزه، 
عشـق، عبـادت و تمامـی مفهـوم هـای متعالی به 

شـمار می رود.
وی در ادامـه افـزود: در قیـام عاشـورا نمونـه های 
فراوانی از ایثار، گذشـت، وفـاداری و ... وجود دارد. 
بـرای نمونه در کتاب هـای مقاتل)کتاب هایی که 
به شـرح واقعـه عاشـورا پرداخته اند( دربـاره ایثار 
حضـرت عبـاس)ع( مطلب های بسـیاری نوشـته 

اند. در این کتاب ها عنوان شـده اسـت که ایشـان 
هنگامی که نزدیک رود فرات شـد، آب ننوشـید و 
گفـت: »چگونه برادرم، امامم و ولیم تشـنه باشـد 
و مـن آب بنوشـم«. زمانی و در روز عاشـورا یاران 
امـام حسـین)ع( گفتنـد؛ چگونه ممکن اسـت ما 
زنـده باشـیم و از خانـواده سـومین امام شـیعیان 
فـردی بخواهـد بـه نبـرد بـرود. بنابرایـن تمامـی 
اصحـاب ایشـان به میـدان جنگ رفتند و شـهید 
شـدند و پـس از آن خاندان بنی هاشـم به میدان 
رفتنـد. از عاشـورا مـی تـوان درس اسـتقامت را 
نیـز فراگرفـت. اینکـه انسـان تـا آخریـن لحظـه 
بـا تمـام تهدیدهایـی کـه وجـود دارد، در مسـیر 
حـق پایـداری کنـد. هیـچ فـردی در روز عاشـورا 
خیمـه هـای امـام)ع( را تـرک نکـرد زیـرا آنهایی 
کـه اهـل اسـتقامت، پایـداری و ایمـان نبودنـد، 
پیش از روز عاشـورا از سـپاه امام حسـین)ع( جدا 
شـده بودنـد. همچنیـن درس صبر را مـی توان از 
حضـرت زینـب)س( و دیگـر بزرگـواران حاضر در 
حماسـه کربـال آموخت، آنانـی که تحمـل کردند 
تـا در برابـر شـدیدترین سـختی هـا و مصیبت ها 
بایسـتند. ایـن نهضـت درس بصیـرت، شـناخت 

حـق و ... را نیـز بـه همـگان مـی آموزد. 
طاووسـی مسـرور، برگـزاری نماز ظهر عاشـورا به 
وسـیله سـپاهیان اسـالم را یکـی از امـور مهم در 
ایـن قیـام دانسـت و گفـت: ایـن امـر نشـان مـی 
دهـد کـه در بحرانـی تریـن شـرایط نبایـد نمـاز 
خوانـدن فرامـوش شـود. برپایی ایـن فریضه الهی 

در هنگامـه ظهـر عاشـورا و بـا وجـود دشـمنان 
خانـدان نبـی)ص(، ارزش نمـاز در دیـن اسـالم 
را نشـان مـی دهـد. در شـرایطی کـه دشـمنان 
حتـی اجـازه نمـی دادند که آنهـا به راحتـی نماز 
بخواننـد امـام حسـین)ع( نمـاز خـوف را اقامـه 
کـرد و یکـی از یـاران ایشـان بـه نـام سـعید بـن 
حنفـی پیشـاپیش امام)ع( ایسـتاد و خود را سـپر 
تیرهایـی قـرار داد کـه بـه طـرف سـومین امـام 

شـیعیان مـی آمد. 
اکنـون نیز بایـد در هنگامه عزاداری برای سـالروز 
شـهادت امـام حسـین)ع( به نمـاز اول وقت توجه 
کافی شـود و این مراسـم را به درسـتی انجام داد 
تـا مانـع از رواج انحـراف در آییـن عـزاداری برای 
سـومین امـام شـیعیان شـد، در واقع آمـوزه مهم 

رخـداد کربـال اهمیـت نماز اول وقت اسـت. 
وی حادثـه عاشـورا را یک مکتـب و نظام فکری و 
اخالقـی کامل دانسـت و یادآور شـد: بایـد به این 
رویـداد، نگاهـی همـه جانبه داشـت. عاشـورا یک 
گفتمان کامل و یک حماسـه محسـوب می شـود 
و در تمامـی ابعـاد سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگـی 
و ... پیـام هایـی را بـه دنبـال دارد. اکنـون عالقـه 
جوانـان بـه برگـزاری مراسـم سـوگواری عاشـورا 
جنبـه فطـری دارد. سـومین امـام شـیعیان نـه 
تنهـا محبـوب جوانـان ایـران بلکه محبـوب تمام 
وجـدان هـای بیدار در جهـان نیز اسـت زیرا قیام 
ایشـان بسـیار مهـم و بـه حـق بـود کـه هـر فرد 

آگاهـی را متوجـه خـود می سـازد. 
این پژوهشـگر تاریخ اسـالم در پایان گفت: اکنون 
بایـد از ظرفیـت هـای مختلـف اسـتفاده شـود تا 
پیـام قیـام عاشـورا را به مردم جهـان منتقل کرد. 
عرصـه فرهنگـی و هنـری یکـی از ایـن زمینه ها 
به شـمار می رود. بایسـتی فرهنـگ تعزیه خوانی 
نیـز بـه خوبی بـه سراسـر دنیـا معرفـی و فیلمی 
مناسـب برای واقعـه کربال برای جهانیان سـاخت 
تـا فرهنـگ غرب به خوبـی با این رویـداد تاریخی 
آشـنا شـود. همچنیـن بایـد از آسـیب هایـی که 
ایـن مراسـم را تهدیـد مـی کند و از بـار معنوی و 
معرفتـی آن مـی کاهـد، جلوگیری به عمـل آورد 
و پیـام عاشـورا را بـه خوبـی به مـردم انتقـال داد 
تـا ایـن نهضت بـرای تمامی نسـل ها الگو باشـد. 
بنابرایـن بایسـتی بـرای تحقـق این امر رسـانه ها، 
و  اسـالمی  تبلیغـات  سـازمان  فرهنـگ،  وزارت 
بنیادهـای سـینمایی، مسـجدها و ... تـالش کنند 
و مسـوولیت واال و مهـم خـود را در ایـن زمینه به 

خوبـی انجـام دهند.

عاشورا؛ گفتمانی نجات بخش و حماسه ساز
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سوء استفاده از دفترچه های درمانی 
تامین اجتماعی، تخلف است

مطابق قانون تامین اجتماعی، سوء استفاده و یا اجازه دادن برای سوء 
استفاده از دفترچه های درمانی، تخلف محسوب شده و مجازاتهایی برای 

آن پیش بینی شده است.
به گزارش پیام زمان ، کارشناسان ناظر بیمارستانی که نمایندگانی از سوی 
سازمان تامین اجتماعی هستند، به موجب اختیارات و وظایفی که بر عهده 
دارند، بر حسن اجرای قرارداد میان بیمارستانها و دفاتر اسناد پزشکی 
نظارت کرده و با بررسی دفترچه های درمانی و تشخیص هویت بیماران، 
مانع سوءاستفاده احتمالی افراد غیر بیمه شده، از دفترچه های تأمین 

درمان ویژه بیمه شدگان تأمین اجتماعی می شوند.
گفتنی است؛ کارشناسان ناظر بیمارستانی در ساعات اداری به صورت 
مقیم یا سیار، در بیمارستان های طرف قرارداد با این سازمان حضور 
دارند و با ایفای نقش نظارتی و هدایتی، موجب تسهیل روابط سازمان با 

بیمارستان های طرف قرارداد و بیماران بیمه شده می شوند.
الزم به ذکر است؛ این ناظرین با انجام برخی اقدامات، روابط بین سازمان 
تامین اجتماعی و بیمارستانهای طرف قرارداد و بیمه شدگان را تسهیل 
می کنند؛ به عنوان مثال با حضور بر بالین بیماران بیمه شده، ضمن رؤیت 
دفترچه درمانی و مطابقت آن با بیمار، طبق ضوابط، معرفی نامه صادر 
می کنند. معرفی نامه بیمارستانی در حکم تأیید استحقاق بیمه شده و 
تضمین احتساب هزینه های بیمارستانی مطابق قوانین و ضوابط سازمان 

تأمین اجتماعی است.
گفتنی است؛ ناظران بیمارستانی نیز با بررسی پرونده بالینی بیماران و 
رسیدگی اولیه به صورتحساب هزینه درمان بیمه شدگان، ضمن نظارت 
بر چگونگی تنظیم صورتحساب ها و رعایت تعرفه های پزشکی، موجب 

تسریع روند پرداخت مطالبات بیمارستان ها می شوند.
قرارداد  اجتماعی،  تامین  سازمان  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  به 
همکاری بین سازمان تامین اجتماعی و بیمارستانها، دو طرف را ملزم به 
انجام تعهدات متقابل می کند. پایبندی به این تعهدات، تداوم همکاری و 
نهایتا رضایتمندی بیمه شدگان را در پی خواهد داشت. در این میان نقش 
کارشناسان ناظر به عنوان نمایندگان سازمان که در ارتباط مستقیم با بیمه 

شدگان و بیمارستانها هستند، از اهمیت خاصی برخوردار است.

همه محصوالت غذایی وارداتی به ایران سالم است

یک مقام ارشد بهداشتی کشور به مردم اطمینان داد که همه محصوالت 
غذایی و خوراکی وارداتی به کشور از نظر بهداشتی تحت شدیدترین نظام 
های کنترلی قرار دارند و امکان واردات محصوالت غذایی و خوراکی ناسالم 

از مبادی رسمی، به کشور وجود ندارد.
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  مشاور  نژاد«  زارع  »عباس  اظهارنظر 
پزشکی پاسخی به برخی اظهارنظرها در فضای مجازی در مورد واردات 

محصول خرمای ناسالم به کشور است.
وی اظهار کرد: نظارت کاملی بر واردات انواع محصوالت غذایی و خوراکی 
به کشور توسط دستگاه های متولی و ذی صالح در مبادی ورودی کشور 

وجود دارد.
مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: این وزارتخانه تاکنون 

گزارشی از ورود خرما و یا سایر مواد غذایی ناسالم دریافت نکرده است.
زارع نژاد گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطالع رسانی 
در خصوص مواردی از محصوالت غذایی و خوراکی را که غیرقابل مصرف 
تشخیص دهد را از طریق رسانه های رسمی کشور به اطالع شهروندان 
می رساند و طرح این گونه موضوعات در فضای مجازی جزو سیاست های 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیست.
در روزهای اخیر در فضای مجازی به نقل از فردی که ادعا شده رئیس 
بیمارستان خاتم االنبیاء تهران است، سخنانی در خصوص مصرف نکردن 

خرمای ناسالم مطرح شده است.
مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: فردی که ادعا شده 
است رئیس بیمارستان خاتم االنبیاء تهران است، هیچ مسئولیتی در این 

بیمارستان نداشته و وجود خارجی ندارد.

انتخاب »شیراز« به عنوان دومین پایتخت 
جوانان جهان اسالم

نایب رئیس مجمع جوانان کنفرانس اسالمی برای گفتگو و همکاری )نهاد 
وابسته به سازمان همکاری اسالمی( با بیان اینکه در سال آینده میالدی 
سه شهر به عنوان پایتخت جوانان جهان اسالم انتخاب شده اند اظهار 
کرد: قرار است از ابتدای سال ۲۰۱۷ تا ابتدای سال ۲۰۱8 شهرهای 
شیراز )ایران(، پوتراجایا )مالزی( و فاس )مراکش( به عنوان پایتخت جوانان 

جهان اسالم فعالیت کنند.
به عنوان نخستین  انتخاب استانبول  از  یاسر سلیمی اظهار کرد:پس 
پایتخت جوانان جهان اسالم با اجماع هیاتهای شرکت کننده در دومین 
اجالس عمومی مجمع جوانان کنفرانس اسالمی برای گفتگو و همکاری 
در اکتبر ۲۰۱۴، قرار شد سازمان همکاری  اسالمی نیز انتخاب این شهرها 
را برای سال های بعد تایید کند. این سازمان پیشنهاد داد هر سال سه شهر 

به عنوان پایتخت  جوانان جهان اسالم انتخاب شود. 
وی در ادامه گفت: شهرهای پوتراجایا - پایتخت اداری مالزی، شیراز از 
ایران، فاس از مراکش و باندونگ اندونزی برای کسب عنوان پایتخت  
جوانان جهان اسالم نامزد شدند.ابتدا قرار شد تنها شهرهای پوتراجایا و 
شیراز به عنوان دومین پایتخت  جوانان جهان اسالم معرفی شوند اما تا 
۲۰ سپتامبر ۲۰۱۶ هیات مجمع جوانان کنفرانس اسالمی برای گفتگو و 
همکاری تنها توانست از شهر شیراز بازدید کند که با اعتراض سایر شهرها، 
قرار شد نظر نهایی در زمینه انتخاب دومین پایتخت  جوانان جهان اسالم 
در سومین اجالس وزرای جوانان و ورزش سازمان همکاری اسالمی اتخاذ 

شود و در نهایت شهر فاس نیز به شهرهای پوتراجایا و شیراز اضافه شد.

تعرفه خدمات سالمت روان واقعی نیست         

دبیر علمی سی و سومین کنگره ساالنه انجمن علمی روانپزشکان ایران 
عنوان کرد: خدمات حوزه سالمت روان از تعرفه واقعی برخوردار نیست و 

الزم است که وزارت بهداشت در این زمینه تمهیداتی را بیاندیشد.
دکتر محمد اربابی، با اشاره به مناسب نبودن تعرفه های حوزه سالمت 
روان، اظهار کرد:  ضروری است سازمانهای حمایتگر و بیمه ها نیز به 
تعرفه ها پایبند باشند اما متاسفانه هنوز خدمات سالمت روان از تعرفه 

واقعی برخوردارنشده است.
خدمات  از  مردم  بیشتر  برخورداری  برای  بهداشت  وزارت  افزود:  وی 
بهداشت و درمان طرح تحول سالمت را اجرا کرده است، به همین خاطر 
الزم است برای بهبود وضعیت سالمت روان و برخورداری مردم از خدمات 
واقعی،  حوزه سالمت روان نیز در این برنامه دیده و به مردم معرفی شود.

اربابی طرح پزشکان جوان را یکی دیگر از مسائل صنفی روانپزشکان 
دانست و ادامه داد: در خواست ما از وزارت بهداشت این است که با فراهم 
کردن زمینه فعالیت روانپزشکان جوان در مناطق محروم و کم برخوردار، 
در عین حال مزیت هایی را برای گذراندن دوره های فوق تخصص آنها 

فراهم کند.
به گزارش روابط عمومی همایش انجمن علمی روانپزشکان ایران، این 
برنامه  از ۲۷ تا ۳۰ مهر در سالن شهید غرضی بیمارستان میالد تهران 

برگزار می شود. 

وام ده میلیونی برای دوچرخه سواران

سازمان  مردمی  مشارکت های  دفتر  مدیرکل 
حفاظت محیط زیست گفت: افراد می توانند برای 
خرید دوچرخه موتور سیکلت برقی ۳ تا ۱۰میلیون 

وام دریافت کنند.
محمد درویش مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی 
سازمان حفاظت محیط زیست درباره اختصاص 
وام به دوچرخه سواران، گفت:  افراد می توانند برای 
خرید موتور سیکلت برقی و با دوچرخه ۳ تا  ۱۰ 

میلیونی وام دریافت کنند.
او ادامه داد: اختصاص وام به خریداران دوچرخه و 
یا موتور سیکلت برقی در جهت کاهش استفاده از 
خودروهای تک سرنشین و آلودگی هوای شهر در 
نظر گرفته شده است.  مدیرکل دفتر مشارکت های 
مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه 
۴۴ هفته از آغاز پویش سه شنبه های بدون خودرو 
می گذرد، گفت: با حذف خودروهای تک سرنشین 
می خواهیم کاری کنیم که آلودگی صوتی شهر کم 

و تحرک به شهروندان باز گردد.

نظام جدید آموزشی سال 97 
کامل می شود

مدیرکل دفتر آموزش کاردانش وزارت آموزش و 
پرورش گفت: بر اساس آخرین آمار ثبت نامی دانش 
آموزان، امسال ۱۶ درصد دانش آموزان به شاخه 
کاردانش و ۱۷ درصد به شاخه فنی و حرفه ای وارد 
شده اند. مصطفی آذرکیش ، درباره آمار هنرجویان 
رشته کاردانش در سال تحصیلی جاری اظهار کرد: 
علی رغم اینکه در نیمه دوم مهرماه قرار داریم، تا 
کنون حدود 8۶۷ هزار نفر از دانش آموزان پایه 
نهم در پایه دهم ثبت نام کرده اند. البته هنوز ورود 
اطالعات به سامانه سناد )سامانه ثبت نام دانش 

آموزی( تکمیل نشده است و همچنان ادامه دارد.
وی افزود: سال گذشته شمار دانش آموزان ثبت نام 
شده در این مقطع ۹۶۰ هزار نفر بود و پیش بینی 
می شود هنوز اطالعات ۱۰ هزار دانش آموز وراد 
سامانه نشده باشد، برای اعالم نهایی آمار باید تا ۱۵ 

آبان منتظر بمانیم.
و  آموزش  وزارت  کاردانش  دفترآموزش  مدیرکل 
پرورش  با بیان اینکه بر اساس آمار سامانه سناد 
بیش از ۱۶ درصد جمعیت دانش آموزی در این 
مقطع، در شاخه کاردانش، ۱۷ درصد در شاخه فنی 
و حرفه ای و مابقی در رشته های نظری ثبت نام 
کرده اند و  رشد محدود دو تا سه درصدی در شاخه 

کاردانش داشته ایم.
آذرکیش درباره تاثیر هدایت تحصیلی در گرایش 
دانش آموزان به سمت شاخه های فنی و کاردانش 
گفت: امسال هدایت تحصیلی پس از ۲۲ سال به 
به  نیاز  آمد و شرایط هدایت تحصیلی  نهم  پایه 
امسال   به خانواده ها داشت.  بیشتر  اطالع رسانی 
همه دانش آموزان باید پرونده خود را از پایه نهم 
می گرفتند و در دبیرستان متوسطه دوم ثبت نام 
می کردند در صورتی که در گذشته دانش آموزان 
اول دبیرستان را می گذراندند و معموال حود ۶۰ 
درصد آنها بعد از انتخاب رشته در همان مدرسه 

خود می ماندند که کمی شرایط را متفاوت کرد.
آذرکیش با بیان اینکه سه ساله شدن هنرستان ها 
از سال تحصیلی جاری کلید خورده است و در سال 
۹۷ سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم مستقر و نظام 
جدید کامل می شود گفت: با توجه به استقرار نظام 
جدید، نیاز به نیروی انسانی وجود دارد و امسال 
هرکجا با کسری مواجه شویم در قالب حق التدریس  

جبران می کنیم.

گوشی های سامسونگ خود را 
برای همیشه خاموش کنید

سامسونگ در بیانیه رسمی از تمام دارندگان نوت 
۷ ضمن عذرخواهی درخواست کرد تا گوشی های 

خود را برای همیشه خاموش کنند.
کمپانی کره ای برای دومین بارفراخوان جمع آوری 
نوت ۷ را در حالی اعالم کرد که تولید،  فروش و 
برنامه جایگزین نوت ۷ برای همیشه کنسل شده 
است و این شکست مصیبت  بار بین ۱۷ تا ۱۹ 

میلیارد دالر ضرر را به دنبال داشته است.
بدترین برنامه فراخوان سامسونگ برای نوت ۷ ضرر 

۱۷ میلیارد دالری در پی داشته است.
فورشان  خرده  و  اپراتورها  تمامی  به   سامسونگ 
رسمی گفته است تا مبلغ 88۲ دالر را به کاربران در 
ازای دریافت نوت ۷ پرداخت کنند. در فراخوان اول 
در ماه سپتامبر ۲.۵ میلیون نوت ۷ بازگشت داده 
شد. بدین ترتیب سامسونگ  فروش ۱۹ میلیون 
نوت ۷ را ازدست  داده است و باید ضرر ۱۹ میلیارد 
دالری را تحمل کند. تحلیلگران بازار در گزارش 
انتهای ماه ژوئن ارزش کمپانی سامسونگ را ۲۳۵ 
میلیارد دالر اعالم کردند و مدیران این شرکت ۶۹ 
میلیارد دالر پول نقد هم در حساب های شرکت 
داشتند. شاید ضرر ۱۹ میلیارد دالری در برابر رقم 
باال کم باشد، اما ممکن است بالیی که سر نوکیا 

آمد، بر سر سامسونگ هم بیاید.

نصب دوربین های مدار بسته در بهشت 
زهرا)س( و برخورد قاطع با بی اخالقی ها

عمومی  روابط  و  فرهنگی  اجتماعی  امور  معاون 
سازمان بهشت زهرا )س( با تاکید بر نقش ویژه 
شهروندان در جلوگیری از بروز بی اخالقی ها افزود: 
بهشت زهرا )س( قاطعانه با بی اخالقی ها و اقدامات 
خالف شئونات اسالمی و انسانی ها در این مکان 

مقدس برخورد خواهد کرد.
سعید خال گفت: بهشت زهرا )س( در سال ۱۳۴۹ 
تاسیس شده و تا به امروز که ۴۶ سال از فعالیت آن 
می گذرد بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار ساکن 
خاموش را در خود جای داده است و به عبارت 
دیگر بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار سنگ قبر 

در آن وجود دارد.

خبرخبر

پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
موضوع قاچاق دارو و لوازم آرایشی را مهمترین 
تهدید برای سالمتی و جیب مردم دانست و 
مفیدی  موثره  ماده  محصوالت  این  گفت: 
از  برای حمایت  از سویی تهدیدی  ندارند و 
تولید داخل محسوب می شوند و امیدواریم در 
این زمینه طبق فرمایش مقام معظم رهبری 
همه کمک کنند و یک کار ویژه در این زمینه 
به  پدیده  این  به  دستگاه ها  و  گیرد  صورت 

عنوان یک کار اداری نگاه نکنند.
از  بازدید  حاشیه  در  هاشمی  حسن  سید 
بیمارستان امیرالمومنین شهرستان خدابنده  
در پاسخ به پرسشی مبنی بر موضوع قاچاق 
دارو، گفت: همه مسئولیت مقابله با قاچاق 
دارو با ما نیست و دستگاه های متعددی در 

این زمینه مسئولیت دارند.
وی با بیان اینکه نظارت بر داروخانه ها وظیفه 
ماست، افزود:  متاسفانه جدا از داروخانه ها، 
دارو و لوازم آرایشی قاچاق وارد بازار می شوند 

که در کنترل ما نیست.
موضوع  به  امیدواریم  گفت:  بهداشت  وزیر 
قاچاق به عنوان یک مساله بسیار مهم و یکی 
اقتصاد  و  پیشرفت  و  توسعه  اصلی  موانع  از 

مقاومتی نگاه شود.
 هاشمی با اشاره به فرمایشات مقام معظم 
رهبری در زمینه موضوع قاچاق گفت: ایشان 
انتظار دارند که در این زمینه دستگاه ها کار 

ویژه ای انجام دهند.
لوازم  و  دارو  قاچاق  موضوع  بهداشت  وزیر 
آرایشی را مهمترین تهدید برای سالمتی و 
جیب مردم دانست و گفت: این محصوالت 
ماده موثره مفیدی ندارند و از سویی تهدیدی 

محسوب  داخل  تولید  از  حمایت  برای 
طبق  زمینه  این  در  امیدواریم  و  می شوند 
فرمایش مقام معظم رهبری همه کمک کنند 
و یک کار ویژه در این زمینه صورت گیرد و 
دستگاه ها به این پدیده به عنوان یک  کار 

اداری نگاه نکنند.
 هاشمی در ادامه، توسعه دولت الکترونیک 
را نیز در این زمینه راهگشا دانست و گفت: 
امیدواریم با توجه به  سیاست های کلی نظام 

سالمت ابالغی از سوی مقام معظم رهبری، 
دولت  توسعه  راستای  در  دستگاه ها  همه 

الکترونیک به وزارت بهداشت کمک کنند.
وزیر بهداشت گفت: اگر همه مراحل ورود، 
داروخانه ها  و  بازار  در  دارو  پخش  و  تولید 
وحتی تجویز آن توسط پزشکان، الکترونیک 
و در  شوند هم هزینه ها کمتر خواهد شد 
عین حال نظارت ها بیشتر خواهد شد و از 
تجهیزات  یا  و  دارو  وقتی  نیز  مردم  سویی 
پزشکی در اختیارشان قرار می گیرد متوجه 
اصالت و سالمت آن محصول می شوند و 
البته همه زیر ساخت های الزم برای تحقق 
این امر را فراهم کرده ایم و نیاز به همکاری 

بیمه است.
در  که  هاشمی  وبدا،  گزارش  اساس  بر 
حاشیه بازدید از بیمارستان امیر المومنین 
در  گفت،  می  سخن  خدابنده  شهرستان 
پایان با اشاره به ضرورت افزایش تخت های 
بیمارستانی جدید با توجه به جمعیت زیاد 
بیمارستان  امیدوارم  گفت:  منطقه  این 
حق  به  انتظار  که  شهرستان  این  جدید 
مردم نیز است با پیش بینی اعتبار الزم در 

بودجه سال ۹۶، ساخته شود.

آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو  مدیرکل 
ضمن تشریح سخت گیری های وزارت بهداشت 
درباره روغن پالم، گفت: در عین حال باید توجه 
کرد که برخی محصوالت به مقداری پالم نیاز 
دارند، این درحالیست که در سایر فرآورده های 
لبنی مانند ماست، شیر، پنیر و... استفاده از پالم 

ممنوع است.
دکتر حسین رستگار ،   درباره اقداماتی که از 
تغذیه  بهبود  دارو جهت  و  غذا  سازمان  سوی 
مردم و حذف روغن پالم انجام شد، گفت:  یکی 
از عیوب در لبنیات این بود که خامه شیر را بر 
می داشتند و به جای آن پالم اضافه می کردند، 
چرا که پالم بسیار کم قیمت تر است. در این 
زمینه با اقدام سازمان غذا و دارو این موضوع 
حل شد و دیگر کسی این کار را انجام نمی دهد، 
چون هم نظارت ها در این زمینه شدت گرفت 
و هم برای پالم تعرفه گذاشتند تا دیگر اینقدر 
ارزان قیمت نباشد که همه تمایل داشته باشند 

از آن در لبنیات استفاده کنند.
برخی  که  کرد  توجه  باید  البته  افزود:  وی 

به  دارند.  نیاز  پالم  مقداری  به  محصوالت 
عنوان مثال برای روکش بستنی الزم است که 
مقداری پالم را به آن اضافه کرد، وگرنه بستنی 
اصطالحا می ریزد. این درحالیست که در سایر 
فرآورده های لبنی مانند ماست، شیر، پنیر و... 

استفاده از پالم ممنوع است.
مدیرکل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو با 
تاکید بر اینکه باید توجه داشت که پالم سم 
خرما  هسته  از  که  است  روغنی  بلکه  نیست، 
گرفته می شود، ادامه داد: در کشورهایی مانند 
زیادند، روغن هسته  مالزی که درختان خرما 
خرما را می گیرند و پالم درست می کنند. حال از 
آنجایی که اسید چرب اشباع آن بسیار باالست، 
اگر کسی زیاد آن را مصرف کند و تحرک هم 
در  و  نمی سوزد  اسیدچرب  این  باشد،  نداشته 
نهایت مصرف بی رویه آن منجر به رسوبش در 

بدن می شود.
در  بهداشت  وزارت  کرد:  اظهار  همچنین  وی 
پالم،  روغن  مصرف  کردن  قاعده مند  زمینه 
همت کرد. به طوریکه اکنون مصرف پالم باید 
اینکه چون  نه  باشد،  داشته  را  قاعده  خودش 
ارزان است، آن را در هر فراورده ای اضافه کنیم. 
نمی شود که مردم در هر فرآورده ای اعم از لبنی، 
روغن سرخ کردنی و... پالم بخورند و این رژیم 
تغذیه ای غلط است. بنابراین ما در جهت بهبود 

و درست کردن تغذیه مردم گام برداشتیم.
در  البته  داد:  ادامه  راستا  همین  در  رستگار 
روغن سرخ کردنی چه بخواهیم چه نخواهیم 
مصرف پالم غیرمنطقی نیست، چون روغنی 
در  باشد،  نداشته  اشباع  اسیدچرب  که 
رادیکال های  و  می شکند  باال  حرارت های 
باید  آزاد آن برای بدن مضر هستند.بنابراین 

در آن یک روغن مقاوم وجود داشته باشد و 
پالم همان روغن مقاوم است. بر همین اساس 
پالم  از  معموال  سرخ کردنی  روغن های  در 
استفاده می کنند؛ چرا که اگر نباشد، در زمان 
این  و  می شکند  روغن  شدید،  کردن  سرخ 
موضوع صدبرابر پالم مضر است. البته میزان 
استفاده از آن در این فراورده ها هم بر اساس 
بنابراین  است.  مشخص  آنها  فرموالسیون 
دارند،  را  پالم  سرخ کردنی  روغن های  برخی 
اما در کل پالم سم نیست، بلکه روغنی ست 
مانند همه روغن ها. در عین حال باید توجه 
کرد که مصرف بی رویه آن برای قلب و عروق 
مناسب نیست و باید مصرفش منطقی باشد.

بهداشت  وزارت  مرجع  آزمایشگاه  مدیرکل 
این  با  از طرفی وزارت بهداشت  اینکه  بیان  با 
به سمت  را  پالم، مصرفش  تالشش در زمینه 
منطقی  شدن پیش برد، گفت: بر همین اساس 
اکنون اجازه استفاده از آن را در لبنیات به هیچ 
عنوان نمی دهیم و اگر کسی از پالم در لبنیات 

استفاده کند، تخلف کرده است.

وزیر بهداشت مطرح کرد:

قاچاق از موانع اصلی توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور

مدیرکل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو:

مصرف روغن پالم قاعده مند شد

غرب  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
برنامه  اجرای ۱۲۲  به  اشاره  با  تهران  استان 
در این هفته گفت: هفته ناجا فرصتي مناسب 
در جهت مشارکت مردم در تثبیت امنیت و 

آرامش بود.
پلیس،  خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 
سرهنگ »مهدی سرپناه« گفت: در طول هفته 
ناجا بیش از ۱۲۲ برنامه در سطح استان و ۶ 
شهرستان غرب استان تهران از ۹ تا ۱۵مهرماه 

برگزار شد.
ناجا  هفته  اینکه  بیان  با  انتظامی  مقام  این 
فرصتي مناسب در جهت مشارکت مردم در 
تثبیت امنیت و آرامش بود، افزود: هفته ناجا 
فرصتي مناسب در جهت مشارکت و همکاري 
سطح  در  آرامش  و  امنیت  تثبیت  در  مردم 
جامعه است ، چرا که نقش اجتماعي پلیس 
در پیشگیري از جرم و امنیت اجتماعي ، تنها 
با مشارکت نهادهاي مردمي و ارتباط با سایر 
نهادها اعم از دولتي و غیردولتي معنا پیدا مي 
کند و پلیس به عنوان نیرویي امین، پشتیبان 
لذا  آنهاست،  و خادم ملت در زندگي روزمره 
یکي از افتخارات و امتیازات هر سازمان و نهاد 
دولتی در این است که بیشترین تعامل را با 

اقشار مختلف جامعه داشته باشد. 
سرهنگ سرپناه با اشاره به شعار هفته ناجای 
سال جاری«همه با هم برای امنیت و آرامش«  
بیان داشت: از معنی این شعار ، استنباط می 
شود که با ترسیم افق و دور نماي روشن از 
آینده ،اقتدار و کارآمدي خود را در خصوص 
منصه  به  اجتماعي  امنیت  و گسترش  حفظ 
و  امنیت  در  همگان  نقش  و  رسانده  ظهور 
ارتقای  در  مردمی  مشارکت  میزان  و  آرامش 

امنیت تبیین شود.
وي با بیان اینکه در هفته نیروي انتظامي بیش 
کرد: حضور  بیان  شد،  برگزار  برنامه  از ۱۲۲ 
انتظامی در نمازجمعه ۶ شهرستان  کارکنان 
به  گزارش  ارائه  و  تهران  استان  غرب  تابعه 
انتظامی،  فرماندهان  سوی  از  شهروندان 
روی  پیاده  مشترک،  صبحگاه  برگزاري 
شهریار  جعغریه  کالنتری  افتتاح  خانوادگی، 
و آبشناسان رباط کریم، افتتاح مرکز مشاوره  
آرامش و پلیس فتا در شهرستان مالرد، کلنگ 
مالرد،افتتاح  فرماندهی  ستاد  ساختمان  زنی 
ایستگاه پلیس راهور شهرک امیریه، غبارروبی 
از  ورزشي  مسابقات  برگزاري  و  شهداء   مزار 

برنامه هاي مهم هفته ناجاست. 

غرب  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
ارائه  پلیس،  همیاران  مانور  تهران،  استان 
خدمات پزشکي در مناطق روستایی ومحرو، 
مالقات مردمي فرماندهان با شهروندان در دفتر 
نظارت همگاني، اهدا خون کارکنان انتظامی ، 
تجلیل از نمونه هاي ترافیکي ، بازدید دانش 
آموزان از مراکز انتظامي،  برگزاري نمایشگاه 
هاي سیار در مدارس براي دانش آموزان، دیدار 
و  کارشناسان  ،حضور  هاي شهداء  خانواده  با 
مسئولین انتظامي در مساجد و مدارس را از 

جمله برنامه های دیگر هفته ناجا، برشمرد. 
از  ما  هدف  کرد:  تصریح  سرپناه  سرهنگ 
برنامه هاي هفته ناجا، خدمات رساني مضاعف و 
کیفي به مردم ، جلب اعتماد جامعه به پلیس، 

رشد و توسعه برنامه هاي آموزش همگاني در 
رابطه با جوانان و نوجوانان، تعامل با رسانه هاي 
جمعي و بهره گیري از توانایي هاي آنها و جلب 
مشارکت نهادهای دولتی و غیردولتی در مسیر 

توسعه امنیت است. 
در  شده  ارائه  خدمات  انواع  به  اشاره  با  وی 
مشاوره  گفت:  انتظامي  نیروي  مشاوره  مراکز 
اجتماعي،روان سنجي  روانشناختي،مددکاري 
به صورت حضوري و تلفني توسط کارشناسان 
مرکز مشاوره انجام مي شود و کاهش پرونده هاي 
خاطر  فراغت  قضائي،ایجاد  مراجع  به  ارجاعي 
بیشتر براي مراکز انتظامي در رسیدگي به امور 
اساسي تر، پیشگیري از وقوع جرم در جامعه از 

اهداف مهم مرکز مشاوره است .

در غرب استان تهران؛

122 برنامه در هفته ناجا برگزار شد 
هفته ناجا فرصتي مناسب در جهت مشارکت مردم در تثبیت امنیت و آرامش بود

جایگزینی کارت هوشمند بجای 
دفترچه های بیمه سالمت

معــاون مطالعــات و توســعه خدمــات بیمــه ای 
ــی کارت  ــاره جایگزین ــه ســالمت دری ــازمان بیم س
هوشــمند بــه جــای دفترچــه هــای بیمــه ســالمت 

ــرد. ــه ک ــی ارای توضیحات
خصوص  در  برنامه رادیویی  یک  در  برزگر  بهمن 
جایگزینی  این  حوزه  در  مخابراتی  های  زیرساخت 
بهتر  و  هستیم  کار  انجام  حین  در  »ما  کرد:  اظهار 

است کار اجرایی و در آن زمان رسانه ای شود.«
وی ادامه داد: »در حوزه زیرساخت های ارتباطی و 
مخابراتی در ایران مشکلی نداریم و مشکل مبتنی بر 

بحث محتوا و آی تی و نرم افزارهاست.«
نهادهای دولتی  به ضعف کارفرمایی  اشاره  با  برزگر 
ها  بخش  سایر  از  و سالمت  بیمه  حوزه  »در  گفت: 
مثل بانک، آموزش عالی و دارایی چندین سال عقب 
هستیم و بیمه ها باعث تاخیر آی تی در حوزه نظام 

سالمت شده اند.«
برزگر با اعالم اینکه این جایگزینی مختص همه بیمه 
ها می باشد، تصریح کرد: »دفترچه وظیفه شناسایی 
فرد و انتقال اطالعات درمانی را بر عهده دارد که در 
این دو حوزه فساد گسترده و هرز منابع وجود دارد 
و اگر کارت هوشمند جایگزین دفترچه شود، جلوی 

این دو را می گیرد.«

سکته قلبی همچنان بیشترین علت 
فوت پایتخت نشین ها

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا)س( با اشاره به آمار متوفیان 
شهر تهران در شش ماهه نخست سال۱۳۹۵ گفت: در 
میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران بیشترین و کمترین 

فوتی های پایتخت مربوط به مناطق ۴ و ۲۲ است.
اکبر توکلی ، گفت: در شش ماه نخست سال جاری 
۲۶ هزار و ۵۰۲ نفر در شهر تهران فوت کرده اند که 
هزارو   ۱۰ مذکر،  نفر   ۳۰۲ هزارو   ۱۵ تعداد  این  از 

8۲۵ نفر مونث و ۳۷۵ نفر نوزاد بوده اند.
وی کمترین فوت شدگان را گروه سنی ۵ تا ۹ سال 
با 8۲پسر، ۵8 دختر و ۹ نوزاد بیان کرد که به طور 

کلی ۱۴۹ فوت شده را شامل می شود.
داد:  ادامه  زهرا)س(  بهشت  سازمان  مدیرعامل 
بوده   ۲۵۰۵ با  قلبی  سکته  فوت  علت  بیشترین 
را شامل  نوزاد  و ۱۲  مونث  مرد، ۱۱۷۴  که ۱۳۱۹ 
فوتی  مورد  یک  با  قلبی  آلفرم  همچنین  شود.  می 

کمترین علت مرگ تهرانی ها بوده است.
تهران  متوفیان  تعداد  اینکه کمترین  بیان  با  توکلی 
شامل  که  است  تهران  شهر   ۲۲ منطقه  به  مربوط 
است.  نوزاد  یک  و  مونث   ۷۴ و  مذکر  ۱۱۶متوفی 
افزود: بیشترین تعداد فوت شدگان در بین ۲۲منطقه 
فوتی  که ۱8۶۱  بوده   ۴ منطقه  به  مربوط  پایتخت 

شامل ۱۰۶۳مرد، ۷۹۳مونث و ۵ نوزاد بوده است.

یک  ماه فرصت برای تزریق 
واکسن آنفلوآنزا 

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
از گروه های پرخطر خواست قبل از فرارسیدن فصل سرما 

نسبت به تزریق واکسن آنفلوآنزا اقدام کنند.
محمد مهدی گویا با اشاره به تعریف »گروه های پرخطر«  
قبل از رسیدن آغاز سرما به تزریق واکسن آنفلونزا اقدام 
کنند، گفت: گروه های پر خطر یا در معرض خطر افرادی 
از جمله سالمندان، مادران باردار و کودکان هستند که در 
صورت ابتال به آنفلوآنزا به شدت تحت تاثیر بیماری قرار 

می گیرند و ناچار می  شوند به بیمارستان مراجعه کنند.
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
دچار  که  وکسانی  سال   ۶۵ باالی  افراد  داد:  ادامه 
بیماری های  قلبی، ریه، دیابت کنترل نشده و بیمارانی که 
مبتال به سرطان و شیمی درمانی و رادیو تراپی می شوند 
شامل گروه های در معرض خطر هستند. کسانی که در 
کار  یو  ای سی  و  اورژانس  بخش های  در  و  بیمارستان 

می کنند باید حتما این واکسن را ترزیق کنند.
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت خاطر 
نشان کرد: برای ترزیق واکسن آنفوالنزا حتما باید به پزشک 
مراجعه کرده و با نسخه پزشک مربوطه ترزیق صورت گیرد 
و بهترین دوره زمان ترزیق این واکسن اواخر شهریور و اوایل 
مهرماه است و هر چه به فصل سرما نزدیکتر شویم اهمیت آن 
بیشتر خواهد بود و تا قبل از شیوع بیماری آنفوالنزا این واکسن 

باید ترزیق شود.
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بتاریخ:   ۹۵-۵۲۶ حکم:  شماره  شعبه۲    شورا     ۹۵-۱۵۲ پرونده:  شماره 
 ۹۵/۰۶/۱۴

خواهان : خانم دلنیا احمدی اقدم  به آدرس: مهاباد کوی فرهنگیان ایستگاه ۹ 
کوچه ۱۰ پ ۱۷

خوانده : مهندس آوات دریاب به آدرس: مهاباد فرهنگیان کوچه ۱۷ جنب نان 
روغنی شیرکو آپارتمان تازه احداث مهندس دریاب

خواسته: مطالبه وجه خسارت
مرجع رسیدگی : شورای حل اختالف شعبه ۲ مهاباد

شورا با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به اصدار رای مینماید.

رای شورا
مهدی  وکالت  با  اقدم  احمدی  دلنیا  خانم  تقدیمی  دادخواست  خصوص  در 
میلیون  بیست  مبلغ  مطالبه  به خواسته  دریاب  اوات  آقای  به طرفیت  شیدایی 
ریال به انضام هزینه کارشناسی ،بدین شرح که خواهان اظهار داشته که ملک 
یک باب ساختمان مسکونی به نشانی مهاباد فرهنگیان ایستگاه ۹ کوچه ۱۰ پ 
۱۷ که تخریب منزل همسایه مجاور خوانده دعوی منجر به ترک خوردگی و 
سایر خسارتها به ساختمان اینجانب گردیده است و کارشناس در تامین دلیل 
صادره در پرونده کالسه ۱۴-۹۵ شعبه بیست و شش شورای حل اختالف مهاباد 
میزان خسارت را مشخص نموده است خوانده با وجود ابالغ قانونی از نشر آگهی 
در جلسه مقرر حضور نیافته و الیحه ای نیز ارسال ننموده  نظر به اینکه طی 
نظریه کارشناسی )تامین دلیل( پالک همسایه شرقی )خوانده دعوی( ساختمان 
خواهان بصورتی تخریب شده بطوری که نخاله های ناشی از تخریب به صورت 
نیمه  بصورت  خواهان  ساختمان  مجاور  دیوار  و  مانده  باقی  زمین  داخل  پودر 
تخریب می باشد عملیات تخریب ساختمان خوانده بصورت ناقص انجام گرفته 
در  باران  و  برف  و  آبهای سطحی  هدایت  عدم صحیح  باعث  دلیل  به همین  و 
عدم  دلیل  به  خواهان  ساختمان  در  است  گردیده  خواهان  ساختمان  مجاورت 
ابنیه ساختمان همسایه شرقی )خوانده ( و نفوذ آبهای  اجرای صحیح تخریب 
خواهان  ساختمان  و  گردیده  مشاهده  ترکهایی  باران  و  برف  از  ناشی  سطحی 
قابل مرمت و بازسازی می باشد و نظر به اینکه بعضی از  ترکها عمقی و نیاز به 
مرمت و بازسازی اساسی و فنی دارد و تخلیه ساختمان خواهان در زمان مرمت 
و بازسازی( لذا خسارت وارده به ساختمان خواهان مبلغ دویست میلیون ریال 
تعیین و براورد می گردد با توجه به اشتغال ذمه خوانده و عدم ارائه مدرک دال 
ذمه خوانده خواسته  اشتغال  و  دین  بقای  استصحاب  با  ذمه خویش،  برائت  بر 
خواهان را ثابت تشخیص داده و آنرا از موجبات ضمان قهری می داند و رابطه 
تسبیب بین عمل خوانده و خسارت وارده وجود دارد و خوانده سبب نقض یا 
عیب ساختمان خواهان شده که باید از عهده نقص قیمت براید، لذا مستندا به ۱ 
بند ۳ ماده ۳۰۷ و مواد ۳۳۱ قانون مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و 
مواد ۱۹8 و ۵۱۵ و۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل 
دین و پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه و هزینه کارشناسی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید 

نظر خواهی در دادگاه محترم عمومی مهاباد می باشد.
محمدخواه-قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف مهاباد

متن آگهی 

خواهان شرکت سایه سمن به وکالت خانم سیده عاطفه طبائی دادخواستی به 
طرفیت امیر حمزه فوالدوند به خواسته مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۴ شورای حل 
خیابان  مطهری  خیابان  آباد  خرم  در  واقع  آباد  خرم  خانواده  مجتمع  اختالف 
گرشاسبی )خیابان جنب کارخانه یخ( ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹8۶۶۵۶۴۰۰۰۳۳ 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/8/۲۶ ساعت ۹ صبح تعیین شده است 
و مفاد دادخواست بدین شرح اعالم می گردد که خواهان تقاضای مطالبه وجه 
دو فقره چک به شماره های ۰۴۶۰/۱۰۳8۷ به مبلغ هفت میلیون و هفتصد و 
بیست و دو هزار ریال و ۰۴۶۰/۱۰۳8۹ به مبلغ چهار میلیون و چهل هزار ریال  
به انضمام کلیه خسارات قانونی -حق الوکاله وکیل –خسارت تاخیر تا روز وصول 
به  و  بودن خوانده و درخواست خواهان  المکان  به علت مجهول   . نموده است 
تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود 
تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شعبه ۱۴شورای حل 
اختالف خرم آباد مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.و در صورت 

عدم حضور خوانده غیابا اتخاذ تصمیم می گردد. 
 مسئول دفتر شعبه 14 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد –
 معصومه حسینی .

دادنامه

پرونده کالسه ۹۱۰۹۹8۲۰۱۱۳۰۱۱۶۲ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش 
سرخرود تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۲۰۱۱۳۰۰۵۴۴ 

ابولحسن  آقای  وکالت  با  اصغر  علی  فرزند  سلیمی  ملک  خانم   -۱ ها:  خواهان 
شاکری فرزند محمد علی به نشانی ساری خ فرهنگ ساختمان ۶۵ گروه حقوقی 
نصر ۲- خانم افسر سلیمی فرزند علی اصغر با وکالت آقای سید محمدرضا فتاحی 

فرزند سید جعفر به  نشانی ساری خ فرهنگ ساختمان ۶۵ گروه حقوقی نصر
به  میرصادقی همگی  عباس  آقای سید   -۲ برزگر  آقای حسین   -۱ خواندگان: 

نشانی مجهول المکان 
خواسته: ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است(

رای دادگاه- در مورد دعوی خانم ها ملک و افسر سلیمی فرزندان علی اصغر 
آقایان  بطرفیت  فتاحی  محمدرضا  سید  و  شاکری  ابولحسن  آقایان  وکالت  با 
حسین برزگر و سید عباس میرصادقی بخواسته بطالن سند رسمی تنظیمی در 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 8۶ آمل، ما حصل ادعای خواهان اینکه بموجب 
سند مالکیت شماره ۱۱۷۶۴۹ مالک شش دانگ پالک ثبتی ۹۰ و ۲8۰ فرعی از 
۱۱8 اصلی بخش ۲ ثبت آمل م یباشند و خواندگان بدون اذن موفق به دریافت 
خواندگان  و  باشند  از ۹۰۰  بمیزان ۷۵ سهم  به شماره ۴۷۱۷۲  مالکیت  سند 
بدون اذن موفق به دریافت سند مالکیت به شماره ۴۷۱۷۲ بمیزان ۷۵ سهم از 
۹۰۰ سهم از اداره ثبت شدند وکالی خواهان در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۱ دادگاه 
ضمن اصالح و کاهش خواسته موضوع خواسته را ابطال سند پالک ۲8۰ فرعی 
از ۹۰ فرعی از یک فرعی و به میزان سهم آقایان حسین برزگر و سید عباس 
میرصادقی اعالم نموده اند. دادگاه با نوجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی 
امور  کارشناس  نظریه  توجه  با  و  رسمی  مالکیت  سند  مصدق  تصویر  خواهان، 
ثبتی به ویژه توضیحات تکمیلی ایشان مبنی بر اینکه در نقل و انتقاالت ثبتی 
مالکیت آقای سلیمی و مدارک آن بدست نیامده و این نظریه در مهلت قانونی 
مصون از هرگونه تعرض باقیمانده و هیچگونه دلیل و مدرکی از طرف خواندگان 
مبنی بر اذن خواهان ها در نقل و انتقاالت پالک ثبتی ارائه نگردیده لذا دادگاه 
دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به ماده ۵۱۵ و ۱۹8 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند رسمی پالک ۲8۰فرعی از ۹۰ فرعی از یک 
فرعی بمیزان سهم خواندگان را صادر و اعالم می دارد همچنین خواندگان را 
بپرداخت مبلغ سه میلیون و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و به پرداخت 
خسارات ناشی از حق الوکاله مطابق تعرفه محکوم و اعالم می دارد رای صادره 
غیابی است و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و 
سپس ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم 

تجدیدنظر مرکز استان است.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش سرخرود – مرتضی کاردان

آگهی موضوع ماده 3 

و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و  قانون 
ساختمان های فاقد سند رسمی 

 / اول  هیات   ۱۳۹۵/۶/۲۹ مورخه  شماره ۱۳۹۵۶۰۳۱۰۰۱۴۰۰۵۹۷۱  آرا  برابر 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع   دوم 
در  ۱۳۹۴۱۱۴۴۱۰۰۱۴۰۰۰۵8۰مستقر  شماره  پرونده  کالسه  به  رسمی  سند 
واحد ثبتی جویبار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمود تقی نژاد 
چلمیانی        به شماره شناسنامه ۹۵۵صادره از قائمشهر   فرزند خلیل   به 
به  احداثی  بنای  با  زمین  ملی ۵8۲۹۴۹۵۵۰۳ در ششدانگ یک قطعه  شماره 
از ۲۴ اصلی قطعه –  از پالک – فرعی  مساحت ۴۲۲۵/۵۰ متر مربع قسمتی 
واقع در بخش ۷ جویبار خریداری از مالک رسمی آقای / خانم اصالحات   محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند ار تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد  .  م. الف : ۹۵۰۶۷۹۴
تاریخ انتشار: نوبت اول:۹۵/۷/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم۹۵/۷/۲۴

حسین روحانی  رییس ثبت اسناد و امالک جویبار 

متن آگهی

تحت  امانت  در  خیانت  اتهام  به  قربانعلی  فرزند  نعمتی  قباد  آقای   / خانم 
تجویز  به  و  نامبرده  اقامت  محل  نبودن  معلوم  واسطه  به  باشد  می  تعقیب 
ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
مصوب سال ۱۳۷8 مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ 
نشر آکهی در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد واقع 
انتسابی  اتهام  از  و  آباد حاضر  انقالب شهرستان خرم  و  در دادسرای عمومی 
عقیده  اظهار  و  رسیدگی  مقرر  موعد  در  حضور  عدم  صورت  در  نماید  دفاع 

به عمل می آید. 

دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد سارا میرحسینی 

آگهی موضوع ماده 3 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و  قانون 

ساختمان های فاقد سند رسمی 
 / اول  هیات   ۱۳۹۵/۶/۲۹ مورخه  شماره ۱۳۹۵۶۰۳۱۰۰۱۴۰۰۵۹8۱  آرا  برابر 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع   دوم 
در  ۱۳۹۴۱۱۴۴۱۰۰۱۴۰۰۰۵8۱مستقر  شماره  پرونده  کالسه  به  رسمی  سند 
نژاد  تقی  رضا  آقای  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  جویبار  ثبتی  واحد 
چلمیانی       به شماره شناسنامه ۲۰صادره از جویبار  فرزند محمود  به شماره 
ملی ۵8۲۹۹۶۹۹۰۴ در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۲۱۹/۵۲ متر مربع قسمتی از پالک – فرعی از ۲۴ اصلی قطعه – واقع در بخش 
۷ جویبار خریداری از مالک رسمی آقای / خانم مهدی محمودی  محرز گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند ار تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد .  م. الف : ۹۵۰۶8۰۰
تاریخ انتشار: نوبت اول:۹۵/۷/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم۹۵/۷/۲۴

حسین روحانی  رییس ثبت اسناد و امالک جویبار 

اگهی رونوشت حصروراثت 

-۹۲۲۴۰۶-۳ شماره  شناسنامه   دارای  ویسی  آغه  عبدالکریم  اقای 
دادگاه  این  از  کالسه۱۲-۹۵۰۳۴۲  به  دادخواست  شرح  به   ۱۱۲۷/۳8۳
وریا  داده که شادروان  توضیح  نموده و چنین  درخواست گواهی حصروراثت 
در   ۱۳۹۵/۲/۱۵ تاریخ  در   ۱۵۳8/۳۷۳-۲۴۵8۴۰-۷ بشناسنامه  ویسی  آغه 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین افوت آن مرحوم منحصر 

است به :
م  ک   ۱۳۳۵/۷/۹ ت  ت   ۱۱۲۷ ش  ش  ویسی  آغه  عبدالکریم   -۱

۳-۳8۳۹۲۲۴۰۶ )پدر متوفی(
۲- حنیفه عزیزی ش ش ۱۵۵۱ ت ت ۱۳۴۰/۹/۲۰ ک م ۳8۳۹۲۲۶۳8-۴ 

متوفی( )مادر 
۳- مهری برزنجی ش ش ۱۱۰۴ ت ت ۱۳۵۹/۱۱/8 ک م ۳8۳-۹۲۱۲۶۵-۰ 

متوفی( )همسر 
 ۳۷۲-۲۰۴۷۰۱-۳ م  ۱۳۹۵/۷/8 ک  اختصاصی ت ت  ویسی  آغه  نفس   -۴

متوفی( )دختر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی  
وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  مرتبه  یک  ماهی 
ازتاریخ نخستین آگهی ظرف مدت سه ماه به  از متوفی نزد او می باشد  ای 
دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م الف ۲8۹۹                             

 رئیس شعبه 12 شورای حل اختالف سنندج

متن آگهی
 

خواهان شرکت سایه سمن به وکالت خانم سیده عاطفه طبائی دادخواستی به 
به خواسته مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه  ناصر پور  طرفیت خوانده مرتضی 
های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۴ شورای 
حل اختالف مجتمع خانواده خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان مطهری خیابان 
گرشاسبی )خیابان جنب کارخانه یخ( ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹8۶۶۵۶۴۰۰۰۳۲ 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/8/۲۶ ساعت ۰8:۳۰ صبح تعیین شده 
است و مفاد دادخواست بدین شرح اعالم می گردد که خواهان تقاضای مطالبه 
نه میلیون و سیصدهزار ریال  به شماره ۹۶۷8۹8به مبلغ  وجه یک فقره چک 
–هزینه دادرسی خسارت  الوکاله وکیل  قانونی -حق  انضمام کلیه خسارات  به 
تاخیرو تادیه  تا روز وصول نموده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
شعبه ۱۴شورای حل اختالف خرم آباد مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.و در صورت عدم حضور خوانده غیابا اتخاذ تصمیم می گردد. 
مسئول دفتر شعبه 14 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد – 

. معصومه حسینی 

آگهی ابالغ دادنامه 
با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان قاسمعلی رحمتی فرزند عباس قلی 
دادخواستی   ) رضا  امام  مهر  )صندوق  خواهان  نبی  فرزند  میرزایی  ۲-گودرز 
دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  دهم  شعبه  به  طلب  مطالبه  خواسته  به 
بایگانی ثبت گردیده  به شماره ۹۳۱8۰۴  آباد تقدیم کرده که  شهرستان خرم 
پس از طی مراحل قانونی بموجب رای شما حکم به محکومیت شما به پرداخت 
۳۲/۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان و مبلغ ۱/۰۶۶/۰۰۰هزینه 
تادیه  تاخیر  خسارت  و  درصد   ۶۰ بدوی  مرحله  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی 
معادل ۱۰ درصد صادر گردیده رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از درج 
آگهی قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر در 
محاکم ذیصالح مرکز استان لرستان می باشد مراتب یک نوبت آگهی می شود تا 
چنانچه اعتراضی دارید در مهلت قانونی طی دادخواستی رسمی با تعیین آدرس 
دقیق خود بدفتر دادگاه اعالم دارید پس از گذشت مهلت قانونی حکم قطعی و 

قابل اجرا می باشد. 
مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – حمید 
گوهری سراب. 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 

بوشهر کوی  واقع در بخش ۲  یکبابخانه  اینکه تحدید حدود ششدانگ  به  نظر 
متر   ۱۳8 بمساحت   ۳۳۹۵/۳۶ پالک  زیارتی  خداکرم  آقای  ملکی  دوم  تنگک 
مربع بعمل نیامده لذا حسب درخواست نامبرده جهت انتشار آگهی اختصاصی 
وقت تحدید حدود مورخه ۹۵/8/۱۵ تعیین و عملیات تحدید از ساعت 8 صبح 
در محل شروع و بعمل خواهد آمد اینک بوسیله این آگهی از متقاضی و کلیه 
مجاورین بر طبق ماده ۱۴ قانون ثبت دعوت میشود که در وقت مقرر در محل 
حقوق  و  حدود  به  نسبت  مجاورین  واخواهی  رسانند  بهم  حضور  ملک  وقوع 
ارتفاقی طبق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت 
۳۰ روز پذیرفته خواهد شد که بایستی کتبا به اداره ثبت بوشهر تسلیم نماید 
معترض مکلف است طبق ماده ۷۴ و 8۶ آیین نامه قانون ثبت ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست به مرجع قضایی ذیصالح تقدیم 
نماید واال حق او ساقط خواهد شد.م الف:۱۴88     تاریخ انتشار: ۹۵/۷/۲۴           

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر- سهراب خواجه

چگونه با مرتب کردن پارتیشن ها 
سرعت حافظه SSD را باال ببریم؟ 

اگر به تازگی سیستم عامل خود را از یک هارد HDD به SSD برده اید، ممکن است پارتیشن ها 
به خوبی مرتب نشده باشند. این امر می تواند سرعت کارایی هارد را کاهش دهد، اما می توانید با 

دوباره مرتب کردن آن ها مشکل را برطرف کنید.
é مرتب کردن پارتیشن ها چیست و چرا باید به آن اهمیت دهیم؟

یک هارد HDD معمولی بعد از ۶۳ بلوک خالی و یک هارد SSD بعد از ۶۴ بلوک خالی 
برنامه ویندوز،  نصب  هنگام  در  معموالً  می کند.  خود  پارتیشن  اولین  آدرس دهی  به   شروع 
 Windows Installer به خوبی از پس آدرس دهی برمی آید و بیشتر افراد نباید به مشکلی بربخورند.
 اگر کامپیوتری خریداری کردید که از ابتدا ویندوز آن بر روی SSD نصب شده بود پارتیشن ها 
به خوبی مرتب شده اند و الزم نیست کار خاصی انجام دهید، اما اگر ویندوز را خودتان از ابتدا بر هارد 
SSD نصب کرده اید، باید آن ها را مرتب هم بکنید. Windows Installer این کار را برایتان 
انجام می دهد.  با این  وجود اگر یک ویندوز را از هارد HDD به SSD انتقال داده باشید ممکن 
است نرم افزار Windows installer نتواند کاری درزمینهٔ مرتب سازی پارتیشن ها برایتان 
انجام دهد. اگر این برنامه کار خود را به درستی انجام ندهد، پارتشین ها به خوبی مرتب نمی شوند و 
درنهایت سرعت هارد SSD شما کاهش پیدا می کند. اینکه چقدر سرعت کم شود، به مدل هارد 
SSD بستگی دارد.  خوشبختانه راه سریعی برای اینکه بفهمیم پارتیشن ها به مشکل خورده اند 

وجود دارد.
é چطور متوجه شویم که پارتیشن ها به درستی مرتب شده اند؟

می توانید با استفاده از ابزار System information صحت این امر را متوجه شوید. برای باز 
کردن آن منوی استارت را بازکرده و عبارت msinfo۳۲ را تایپ کنید و بعد دکمه Enter را 
بزنید تا System information tool باز شود. راه دیگر باز کردن آن، فشردن کلیدهای 
 Run را در پنجره msinfo۳۲ است و بعد باید عبارت R ویندوز )استارت( به همراه حرف
که بازشده تایپ کنید. در سمت چپ پنجره به ترتیب به Components، Storage و 
Disks بروید. هارد SSD خود را در این قسمت پیدا کنید و در سمت راست صفحه مقدار 
Partition Starting Offset را ببینید. توجه کنید که مقدار آفست شروع هر پارتیشن یک 

هارد درایو، متفاوت است.
مطمئن شوید که هر عدد بر ۴۰۹۶ تقسیم پذیر باشد چراکه در غیر این صورت پارتیشن به درستی 

آدرس دهی نشده است. به عنوان مثال، با توجه به تصویر باال عبارت زیر درست است.
1048576 / 4096 = 256

عدد به دست آمده اعشار ندارد، پس مقدار آفست تقسیم پذیر بوده است. از این تقسیم می فهمیم که 
سکتورها به درستی در جای خود قرارگرفته اند. اگر تقسیم را انجام می دادیم و مقدار اعشاری به دست 
می آوردیم )مثل ۲۵۶.۳۲۵( می فهمیدیم که عدد تقسیم پذیر نیست و سکتورها به درستی درجای 

خود قرار نگرفته اند.
é چطور پارتیشن هایی را که به درستی مرتب نشده اند اصالح کنیم

اگر متوجه شدید که پارتیشن های شما به درستی مرتب نشده اند، می توانید آن ها را اصالح کرده و 
احتماالً به سرعت های خوب و باال برسید. با اینکه می توانید ویندوز را از ابتدا نصب کنید و این بار 
تمام پارتیشن ها به درستی مرتب شوند، الزم نیست خود را به این همه زحمت بیندازید. برنامه های 
مدیریت پارتیشن به شما امکان مرتب کردن این بخش بندی ها را می دهند. البته بهتر است بدانید 
که دست کاری های این چنین می تواند پیچیده هم باشد.  با اینکه این روش به احتمال زیاد مشکلی 
برایتان ایجاد نخواهد کرد، همیشه ایده خوبی است که از فایل های مهمتان بک آپ تهیه کنید، 
خصوصاً وقتی سربه سر پارتیشن های کامپیوتر خود می گذارید.  سریع ترین راه انجام این کار 
استفاده از نسخه رایگان برنامه MiniTool Partition Wizard است. می توانید این برنامه را 

از وب سایت اصلی، یا از وب سایت پی سی دانلود دریافت کنید.
الزم به استفاده از نسخه کامل این برنامه نیست، نسخه رایگان هم هر چیزی که به آن احتیاج 
داشته باشید را برایتان انجام می دهد. این برنامه را در ویندوز نصب کرده و بعد بازکنید. بر پارتیشنی 
که می خواهید آن را مرتب کنید کلیک راست کرده و Align را انتخاب کنید. برنامه به صورت 

خودکار بخش سخت کار را برایتان انجام می دهد.
بعد از اینکه کار برنامه به پایان رسید، احتماالً می توانید بیشترین سرعت کارایی ممکن را از هارد 

SSD فوق العاده سریع خود به دست بیاورید.
farnet.ir:منبع

چطور از پوسیدگی دندان 
خردسال خود مراقبت کنیم؟

برای حفظ سالمتی بیشتر دندان کودکان، توصیه هایی 
را در مورد انتخاب صحیح و مصرف غذاها برای شما 

بیان می کنیم:
۱- میوه و سبزی هایی را به کودک خود بدهید که 
آب زیادی داشته باشد مثل هلو، هندوانه، طالبی، خربزه، 

کرفس و خیار.
موز و کشمش را کم مصرف کنید، زیرا نسبت به سایر 
میوه ها دارای قند بیشتری هستند، اگر هم مصرف 

کردید بالفاصله مسواک بزنید.
۲- به همراه ناهار یا به عنوان میان وعده، پنیر مصرف 
کنید. مصرف انواع پنیر باعث ترشح بزاق می شود و بزاق 

تکه های غذا را از دندان ها دور می کند.
۳- خوراکی های شکردار را با وعده های غذایی مصرف 
کنید نه به عنوان میان وعده. اگر می خواهید به عنوان 
دسر به کودک خود شیرینی بدهید، آن را بالفاصله بعد 
از خوردن وعده غذایی اصلی به او بدهید، زیرا در مواقع 
صرف وعده های غذایی، بزاق زیادی در دهان وجود دارد 

که تکه های غذا را از دندان ها جدا می کند.
۴- کودک خود را عادت دهید تا جایی که ممکن است 
به دفعات کم، میان وعده مصرف کند، زیرا دفعات زیاد 
میان وعده ها بیشتر از مقدار غذای مصرف شده در هر 

میان وعده، در پوسیدگی دندان ها موثر است.
در فاصله ی بین وعده های غذایی، بزاق خرده های غذا 
را از دندان ها پاک می کند، در نتیجه از عمل باکتری ها 
جلوگیری می کند. مصرف مکرر میان وعده ها بدون 
فاصله زمانی و مسواک نکردن دندان ها، غذای مورد نیاز 
باکتری های مولد پوسیدگی را فراهم کرده، در نتیجه با 
ایجاد پالک های دندانی، پوسیدگی دندان را تسریع می 
کند. بنابراین تا حدی که امکان دارد تعداد میان وعده ها 
را کاهش دهید، طوری که بیشتر از یک یا دو بار در روز 
نشود. بعد از مصرف میان وعده مخصوصاً اگر خوراکی 
شیرین و چسبنده بود حتماً دندان خود را مسواک بزنید.

۵- مواد غذایی شیرین را که روی دندان باقی می مانند، 
مصرف نکنید.

آب نبات های سفت، نقل و شکالت باعث می شوند 
همواره یک الیه قندی روی دندان ها وجود داشته باشد 

و باعث پوسیدگی دندان می شود.
۶- مواد غذایی را که شکر ندارند، مصرف کنید.

شیر،  حاوی  شیشه  یک  خواب  موقع  هرگز   -۷
شیرخشک، آب میوه یا نوشیدنی شیرین دیگر را به 
حاوی  ها  نوشیدنی  این  ندهید.  خود  کودک  دست 

شکرهستند.
حاوی  شیشه  یک  کودک  به  باید  خواب  موقع  اگر 
نوشیدنی بدهید، آن را از آب سالم پر کنید که هم 
دندان ها را از ذرات غذا تمیز می کند و هم شکر ندارد، 

در نتیجه از پوسیدگی دندان ها جلوگیری می کند.
8- از منابع غذایی کلسیم دار در برنامه غذایی کودک 
خود استفاده کنید که باعث استحکام دندان ها می شود.
ماست،  شیر،  از  عبارتند  کلسیم  از  غنی  منابع 
پنیر، ماهی و سبزیجات سبز رنگ مثل کلم، کلم 

بروکلی، اسفناج و جعفری.

تازه های کامپیوترکودکانه

در دنیا افراد موفق زیادی وجود دارند که 
بسیاری از آن ها را می شناسیم. زندگی موفق 
آن ها این امکان را فراهم می کند تا بتوانیم 
یک نکته، استراتژی یا روش جدیدی را در 

کارها و رفتارهای خود بکار ببریم.
 Garcia دنی گارسیا، بنیان گذار شرکت 
است که در زمینه استعدادیابی و مدیریت 
با  شرکت  این  می کند.  فعالیت  رسانه 
همکاری و مدیریت کسب و کار به وسیله 
دواین جانسون »راک” تاسیس شده و به 
مختلف  پروژه های  و  برندها  سازماندهی 
سال  در  که  تخمینی  درآمد  می پردازد. 
جاری از این شرکت بدست آمده، در حدود 
در صدر  را  راک  و  بوده   دالر  میلیون   ۶۴
داده   قرار  هالیوود  بازیگران  پردرآمدترین 
است. متن های نوشته شده در زیر هر تیتر، 

صحبت هایی از دنی گارسیاست:
 ۱. پیش از شروع هر کاری، همیشه در مورد 

مخاطبان یا مشتریان خود فکر کنید.
بسیاری از افراد مشغول در حوزه سرگرمی با 
یک سبک خاص کار خود را شروع می کنند.
 در ابتدا باید مطمین شویم که اعضای اصلی 
گروه از هویت پروژه به طور کامل آگاه شده  
باشند. این چیزی است که ما تجربه کرده ایم 
و از آن برای ساخت شرکت خود استفاده 
بر  عالوه  می توان  وسیله  بدین  نموده ایم. 
آگاهی از نحوه شروع کار، مسیر پیش رو را 

مشخص نمود.
 بعد از آن درباره چیزی که مخاطب قرار 
است از محصول استفاده کند و احساسات او 
بحث می کنیم. این می تواند تنها لذت بردن 
از آن باشد یا به تغییر فرهنگ او منجر شود، 
اما موضوعی که اهمیت دارد این است که 
ایجاد می کند و  پروژه ما حرکتی مردمی 

سبک زندگی آن ها را تغییر می دهد.
موجودیت  عنوان  به  خود  تجارت  به   .۲

مستقل در زندگی نگاه کنید .
به عنوان یک کارآفرین، معتقدیم که تجارت 
رویکرد  اما  دارد،  بسزایی  تاثیر  زندگی  در 
بهتر این است که برای بهبود کسب و کار 
و رشد و بالندگی آن باید به عنوان موضوع 
مجزایی در زندگی خود به شغل مان توجه 

داشته باشیم.
فیلم ها همیشه  بهترین  مثال،  عنوان  به   
توسط افرادی ساخته شده اند که تنها به پول 
فکر نکرده اند و به طور جدی سرمایه گذاری 

خود را روی ایده ها و اهداف آن انجام داده اند.
و  تالش  کافی  اندازه  به  شما  که  زمانی   
دنبال  به  و  بگیرید  بکار  را  خود  مدیریت 
بهترین روش ها برای مسایل خود باشید، 
جدای از پیشینه کسب و کار خود، نیروی 

بزرگی را برای آن تامین خواهید کرد.
۳. روش هایی را برای تکیه بر داشته های 

خود پیدا کنید.
مشتریان ما بازیگرانی هستند که آغاز کار 
یک فیلم خاص را تعیین می کنند. ما نباید 
فاکتورهای  کنیم.  تمرکز  پول  روی  تنها 
دیگری وجود دارند که برای یک مشتری 
یک  هستند:  برخوردار  باالیی  اهمیت  از 
عملکرد ویژه، ایجاد روابط، ساخت فرصتی 
مجازی،  فضای  در  فعالیت  توسعه  برای 
برنامه هایی برای رشد و ارتقای شرکت از 
جمله آن هاست.  وقتی به ماهیت آنچه که 
برای مشتری مهم است و به آن بها می دهد 
پی بردیم، به درک درستی از فعالیت خود 
رسیده ایم. ما باید به نیازهای مشتریان خود 
تکیه کنیم و سعی نکنیم برخالف میل  آن ها 

و آنچه صنعت تغییر می دهد، عمل کنیم.
 ۴. همیشه با تمرکز بر راه حل ها، خالقیت و 

انعطاف پذیری خود را حفظ کنید. 
بیش از حد به یک فرآیند خاص متمرکز 
نشوید چرا که آن ها همیشه تغییر می کنند. 
ساخت  توانایی  دارد  اهمیت  که  چیزی 

راه حل برای مشکالت است.
فکر  مختلف  مسایل  پاسخ  به  که  زمانی 
می کنید، به طور خودکار انعطاف پذیری خود 
را باال می برید و به خالقیت خود می افزایید.  
در صورتی که محصولی برای شما ساخته 
شود و همیشه به دستورالعمل های ثابت آن 

پایبند باشید، به خاطر عدم آگاهی از دلیل 
بیفتد،  است  قرار  اتفاقاتی که  و چگونگی 

همیشه احساس ناامنی خواهید کرد.
۵. همیشه به فکر ساخت محصول تازه ای 
باشید، حتی اگر در مورد رفتار خود شما 
باشد. اگر ما تنها درباره مشتریان آینده نگر 
تلویزیون  در  می خواهند  که  کسانی  و 
حضور داشته  باشند فکر کنیم، سازگاری 
با برنامه هایمان را از دست می دهیم، زیرا 
به  که  هستیم  افرادی  دنبال  به  همیشه 
توسعه روند کاری و تولیدات شرکت کمک 
 می کنند. همیشه دوست دارم به مشتریان 
خود کمک کنم تا زمینه ای را برای انتقال 

نظرات و راه حل های هریک ساخته باشم.
می کند.  ما صدق  همه  برای  موضوع  این 
زمانی که تصمیم می گیرید تا کار جدیدی 
را شروع کنید، عالوه بر اینکه نباید آن را در 
انزوا قرار دهید، می بایست به عنوان قطعه ای 

از یک پازل بزرگ به آن نگاه کنید.
۶. راه حل های تازه ای را برای سایر نیازهای 

افراد درنظر بگیرید.
یک روش معمول برای افراد بدون انعطاف 
این است که تنها در یک اتاق قدم بزنند 
و با کسی در ارتباط نباشند تا ایده ای به 
ذهنشان برسد. نکته قابل توجه این است که 
تنها برخی از این افراد به موفقیت می رسند.

به جای بکارگیری این رویکرد، من سعی 
می کنم تا وقت خود را صرف نیازهای شبکه 
و استودیو بنمایم. هدف من این است که 
احساس  که  کنم  ارایه  را  چیزی  همیشه 

بهتری را به مشتری منتقل می کند.
 بنابراین سعی نکنید تنها به نیازهای خود 
فکر کنید. پیش از اینکه به اتاقی وارد شوید، 

اطمینان حاصل کنید که از نیازهای سایر 
افراد حاضر در آن آگاه هستید.

امکان  حد  تا  کنید  سعی  همیشه   .۷
تصمیم گیری موثری داشته باشید.

همیشه تصمیمی را می گیرم که نتیجه آن 
شود.  واقع  مفید  دیگر  مورد  روی ۱۰۰۰ 
گونه ای  به  را  خود  برنامه های  همچنین 
تنظیم می کنم که ۳ ماه کاری مرا مشخص 
 می کند.  زمانی که شما هدف بزرگی را در 
از  بسیاری  می کنید،  تعیین  خود  زندگی 
اهداف کوچکتر در پی آن محقق می شوند. 
بدین وسیله مسیر شما و گروه تان مشخص 
عواقب  برای  نگرانی  جای  و  بود  خواهد 

پیش رو وجود نخواهد داشت.
برنده شما  برگ  اخالق کاری همیشه   .8

خواهد بود.
میلیون ها انسان با استعداد در جهان وجود 
دارند که هنوز در حال درجا زدن هستند. 
استعداد مهم است، اما استعدادی که بدون 
اخالق کاری باشد تقریبا بی ارزش خواهد 
بود.  نباید تالش کورکورانه  ای داشته باشید. 
سخت کار کردن بدون هدف خاص، مخرب 
است. شغل شما می بایست تا حدودی دقیق 
باشد و پویایی کافی در آن دیده شود. در 
این هنگام است که شما می دانید برای چه 
منظوری و چه اهدافی سخت کار می کنید.

۹. بپذیرید که همه امور از دست شما بر 
نمی آید، با این حال از توانایی های خود غافل 
تو  بگویم  نبوده ام که  نشوید. هرگز کسی 
می توانی همه کارها را خودت انجام دهی. 
با این حال تمایلم بر این است که آنچه را 
که دوست دارم، انجام دهم. همچنین روز 
خود را با کاری شروع می کنم که از انجامش 

لذت می برم.
 برای من ورزش بدنسازی چیزی است که 
به درد کسب و کارم می خورد. سعی می کنم 
تغذیه بسیار خوبی داشته باشم و قدرت بدنی 
خود را حفظ کنم. با این کار حس اعتماد به 
نفس در من ایجاد می شود و انضباط فردی 

من روی کارم نیز تاثیر می گذارد.
 زمانی که اهداف شما یکدیگر را پوشش 
خواهید  ضعف  احساس  همیشه  ندهند، 
کرد. وقتی که فرصتی را بدست می آورید، 
باید مطمین شوید که آن می تواند در جهت 
نیازهای شما بکار گرفته شود. بنابراین در 

غیر این صورت، می بایست از آن بگذرید.

9 کاری که افراد موفق به آن عمل می کنند 
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شهرداری ماهدشت

 نوبت اول

دوچرخه سواری قهرمانی جهان - قطر

رکابزنان جوان ایران به خط پایان نرسیدند

رکابزنان جوان کشورمان نتوانستند به خط پایان مسابقات استقامت 
قهرمانی جهان برسند.

به گزارش تسنیم، رقابت های دوچرخه سواری قهرمانی جهان در 
بخش استقامت جاده جوانان و به مسافت ۱۳۵ کیلومتر در کشور 
قطر برگزار شد و ابراهیم حاجی زاده و پوریا حسینی نیز به نمایندگی 
از ایران مسابقه دادند. در این بین حسینی و حاجی زاده نتوانستند 

مسابقه را تمام کنند و به خط پایان نرسیدند.
در رده سنی امید نیز محمد گنج خانلو در رده بیست و سوم ایستاد 
و نامش را به عنوان بهترین رکابزن آسیایی در این رقابت به ثبت 

رساند. مهدی رجبی نیز به خط پایان نرسید.

پیروزی پیکان مقابل صنعت نفت در لحظات پایانی

تیم فوتبال پیکان در نخستین بازی از هفته هشتم لیگ برتر موفق به 
شکست صنعت نفت آبادان شد.

به گزارش تسنیم، هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های 
کشور از ساعت ۱۵:۴۵ روز جمعه با دیدار تیم های پیکان و صنعت نفت 
آبادان در ورزشگاه شهدای شهر قدس تهران آغاز شد، دیداری که در پایان 
به برتری ۳ بر ۲ پیکان انجامید. برای تیم پیکان در این دیدار مرتضی 
آقاخان )۵۹(، گاردین منشا )۶8(  و شهریا مغانلو )۳+۹۰(گلزنی کردند 
و گل های تیم صنعت نفت آبادان را محمد شادکام )۷۵( و رضا نوروزی 
)۷8 - از روی نقطه پنالتی( به ثمر رساندند. قضاوت این دیدار بر عهده 

حمید حاج ملک بود و به هیچ کدام از بازیکنان دو تیم کارتی نشان نداد.

دست نشان: جوانی تیمم باعث شکست ما مقابل 
پیکان شد

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان تأکید کرد، جوانی تیمش باعث 
شکست آنها پیکان شده است. به گزارش تسنیم، نادر دست نشان 
پس از شکست ۳ بر ۲ تیمش مقابل پیکان تهران اظهار داشت: این 
برد را به تیم پیکان تبریک می گویم. اعتقادم این است که تیم جوان 
پایانی  و کم تجربه ای داریم. جوانی تیم من باعث شد در لحظات 

دروازه مان باز شود و این اتفاق در بازی قبل با پدیده هم رخ داد.

بسکتبال قهرمانی باشگاه های آسیا - چین

نماینده میزبان، حریف پتروشیمی در نیمه نهایی شد

تیم چاینا کشگر، حریف پتروشیمی بندر امام در مرحله نیمه نهایی 
مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه های آسیا شد.

به گزارش تسنیم، تیم چاینا کشگر با پیروزی ۹۵ بر 8۴ مقابل الریان 
قطر حریف پتروشیمی بندر امام در مرحله نیمه نهایی مسابقات 

بسکتبال قهرمانی باشگاه های آسیا شد.
در دیگر بازی های امروز، االهلی امارات با نتیجه ۹۰ بر 8۰ پائویان 
چین تایپه را شکست داد و الریاضی لبنان 88 بر ۶۹ از سد آتیرائو 

قزاقستان گذشت تا حریف االهلی در نیمه نهایی شود.

ساخت مجسمه قهرمان طالیی 
المپیک در جامائیکا

بولت،  اوسین  مجسمه  ساخت  از  جامائیکا  دولت 
قهرمان ۹ مدال طالی المپیک و نصب آن در پارک 

نزدیک ورزشگاه ملی پایتخت این کشور خبر داد.
به گزارش تسنیم، دولت جامائیکا در سایت رسمی 
اوسین  های  مجسمه  نصب  و  ساخت  خبر  خود 
در  این کشور  آور  مدال  ورزشکاران  دیگر  و  بولت 
المپیک های مختلف را منتشر کرد. اوسین بولت 
دارای ۹ مدال طالی المپیک در دوهای سرعت و 
۱۱ عنوان قهرمانی جهان است و مجسمه او و سه 
ورزشکار دیگر جامائیکایی در پارک کنار ورزشگاه 
ملی شهر کینگستون نصب خواهد شد. بولت در 
المپیک ۲۰۱۶ ریو موفق به کسب سه مدال طال شد 
تا جمع مدال های المپیکی خود را به عدد ۹ برساند.

الم: قبل از فکر کردن به بردن همه 
جام ها، باید سطح بازی مان را ارتقا دهیم

کاپیتان بایرن  مونیخ به هم تیمی هایش هشدار داد 
پیش از آنکه برای کسب سه گانه قهرمانی در فصل 
جاری رؤیاپردازی کنند باید سبک بازی هجومی را 

که پیش از این ارائه می کردند، احیا کنند.
به گزارش تسنیم، فیلیپ الم، کاپیتان بایرن مونیخ 
قبول دارد که تیمش در یکی دو بازی اخیر خود آن 
طور که باید و شاید بازی نکرده و الزم است تغییری 

در روند بازی های خود داشته باشد.
بردن  به  آنکه  از  پیش  باواریایی ها  او  نظر  به 
فکر  به  باید  فکر کنند  این فصل  همه جام های 
باشند.  بوندس لیگا  در  بازی شان  سطح  ارتقای 
الم که تیمش امروز در هفته هفتم بوندس لیگا 
میهمان اینتراخت فرانکفورت است، با اشاره به 
برابر  باواریایی ها  پیش  هفته  دو  خانگی  تساوی 
کلن که پس از یک شکست خارج از خانه برابر 
اتلتیکومادرید در لیگ قهرمانان اروپا رقم خورد، 
گفت: چیزی که مشخص است، این است که ما 
باید پیشرفت کنیم اگر می خواهیم همه جام ها 
را ببریم. باید رویکرد هجومی مان را احیا کنیم، 
چون این رویکرد، ویژگی بارز بازی ما در چند 
حریفان مان  به  آن  با  و  است  بوده  اخیر  سال 
از  را  چیزی  هیچ  نمی توانند  که  داده ایم  نشان 

ما بگیرند. ما باید این کار را بهتر انجام دهیم.
به اعتقاد خیلی ها بایرن مونیخ امسال هم برای فتح 
جام های داخلی فوتبال آلمان مشکلی نخواهد داشت 
به خصوص بعد از آماده شدن زوج »روبری« )آرین 
روبن و فرانک ریبری( که مصدومیت را پشت سر 
گذاشته اند و به میادین برگشته اند تا باواریایی ها به 
کسب پنجمین قهرمانی متوالی شان در بوندس لیگا 

خوش بین تر شوند.

خبرخبر

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس مدعی شد تا 
تیمش در مسابقات لیگ برتر اوج می گیرد این 
رقابت ها به خاطر برپایی اردوهای تیم ملی تعطیل 

می شود.
 برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری پیش از دیدار 
تیمش مقابل نفت تهران گفت: مدت زیادی بود 
که یکدیگر را ندیده بودیم. اصالً یادم رفته بود 
آخرین بار،  چه زمانی شما خبرنگاران را دیدم! 
می گویم.  تسلیت  را  ایام  این  چیز  هر  از  قبل 
نتایج درخشانش  بابت  همین طور به تیم ملی 

تبریک می گویم.
é  اما همین که ملی پوشان ما خسته اند 

سالم هستند من راضی ام
از یک ماه دوباره کارمان را  ادامه داد: بعد  وی 
این روزها ما به طور مرتب  شروع می کنیم. در 
تمرینات خود را برگزار کردیم. بازیکنانی که در 
اختیار داشتیم، تمرینات خیلی خوب و منسجمی 
قرار دارند.  بهترین شرایط  انجام دادند و در  را 
چیزی که از همه چیز مهم تر است، این است که 
بازیکنان در صحت و سالمت هستند و بازیکنان 
ملی پوش هم سالم برگشتند. البته کمی خسته 
هستند، اما همین که سالم هستند،  باعث رضایت 
زیاد من می شود. به هر حال مسئولیت مثبتی 

بابت کار با این بازیکنان دارم.
é  بازی ما مقابل نفت یکی از جدی ترین و

سرنوشت سازترین بازی های لیگ است
»پلی یانسکی بهبود یافته اما همراه ما نخواهد 

این  بیان  با  بود«، سرمربی کروات سرخپوشان 
جمله افزود: بازی فردای ما مقابل نفت یکی از 
جدی ترین و سرنوشت سازترین بازی های لیگ 
است. خودتان می دانید که نفت تهران، پارسال 
قهرمانی را از ما گرفت. ما سه بازی سخت مقابل 
تراکتورسازی، استقالل و سپاهان انجام دادیم و 
حاال فردا یک بازی سخت مقابل نفت داریم که 
تیم سوم جدول است، تیمی محکم و سختکوش 
که نتایج خوبی کسب کرده است. می دانیم چه 
بازی سختی مقابل ما قرار دارد و مشخص است 
که باید در سه بازی آینده خود، با حداکثر توان 
را  امتیاز  بیشترین  و تالش کنیم  ظاهر شویم 

کسب کرده و باالترین کیفیت را نشان دهیم.

این  طرح  به  واکنش  در  پرسپولیس  سرمربی 
موضوع که هر وقت پرسپولیس اوج گرفت، لیگ 
تعطیل شد، گفت: می دانم که این اتفاق می افتد 
و این وقفه ها برای هیچ تیمی خوب نیست. ما 
سه بازی داریم و بعد از آن لیگ برای یک ماه 
دیگر تعطیل خواهد بود، اما شرایط این گونه است 
و ما نمی توانیم کاری انجام دهیم. فقط باید سعی 

کنیم خودمان را با شرایط وفق دهیم.
é تا به اوج می رسیم لیگ تعطیل می شود

برانکو اضافه کرد: با این حال خودتان شاهد بودید 
که بازی به بازی، فرم مان بهتر شده است، اما تا 
به اوج می رسیم، تعطیالت فرا می رسد. بعد از 
این سه بازی، دوباره تعطیالت پیش روی ما قرار 

خواهد گرفت.
وی راجع به شرایط آنتونی گولچ، مدافع کروات 
از  گولچ  گفت:  نیز  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
و  است  غایب  ما  تمرینات  در  قبلی  تعطیالت 
تعیین تکلیف او برعهده باشگاه خواهد بود. قطعاً 
مدیریت باشگاه وضعیت این بازیکن را مشخص 

خواهد کرد.
é  برای تقویت خط دفاعی مان تا نیم فصل

صبر می کنیم
در  شما  اصلی  مدافعان  حضور  به  توجه  »با 
به دنبال مدافع جدید  تیم ملی و غیبت گولچ 
هستید یا نه؟«، برانکو در پاسخ به این پرسش 
تصریح کرد: ما همیشه به دنبال آنالیز بازیکنان 
خودمان و تیم های دیگر هستیم تا اگر فرصت 
شد، پرسپولیس را تقویت کنیم. در حال حاضر 
امکان اینکه بازیکن خوبی در دفاع پیدا کنیم، 
مهیا نیست. متأسفانه پلی یانسکی هم مصدوم 
شد. قطعاً تا نیم فصل صبر می کنیم و آن وقت 
تصمیم می گیریم. برای رفع این مشکل، باید یک 

راه حل پیدا کنیم.
اولویت ما در دفاع راست فعالً ماهینی است

در  پرسپولیس همچنین  فوتبال  تیم  سرمربی 
مورد حضور رضاییان در ترکیب اصلی این تیم 
تصریح کرد: بله، ایشان یکی از کاندیداهای حضور 
در ترکیب اصلی است مانند سایر بازیکنان مان. 
در حال حاضر حسین ماهینی خیلی خوب کار 

می کند و فعالً در اولویت است.

فوتبال  ملی  تیم  مهاجم  قوچا ن نژاد،  رضا 
اولین  هلند  به  بازگشت  از  پس  کشورمان 

تمرین خود را با تیم هیرنوین انجام داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سایت خبری 
اولین تمرین رضا  از  باشگاه هیرنوین هلند 

قوچان نژاد با سایر بازیکنان این تیم در شب 
گذشته )پنجشنبه( پس از همراهی تیم ملی 
ایران در دو بازی مرحله نهایی انتخابی جام 
ملی  تیم های  برابر  روسیه   ۲۰۱8 جهانی 

ازبکستان و کره جنوبی خبر داد.

ابراز  با  استرپل  یورگن  میان  این  در 
در  بازیکنان  تمامی  حضور  از  خوشحالی 
اردویژه  نهم  هفته  بازی  از  پیش  تمرینات 
تیم های  دربی  که  گرونیخن  برابر  هلند 
اظهار  می شود،  محسوب  هلند  شمالی 
وضعیت  در  هیرنوین  بازیکنان  داشت: 
خوبی به سر می برند، اما مسئله عدم حضور 
هفت بازیکن در تمرینات به خاطر همراهی 
دوره های  در  کشورشان  ملی  تیم های 
خاطر  همین  به  است.  آزاردهنده  مختلف 
با  مطلوب  شرایط  ایجاد  برای  نمی توانیم 
کنیم.  کار  خود  مورد نظر  بازیکنان  حضور 
را  خود  تیمی  خوب  ریتم  بتوانیم  باید  ما 

همواره با در اختیار داشتن تمامی بازیکنان 
حفظ کنیم.

ادامه  در  هیرنوین  فوتبال  تیم  سرمربی 
گفت:  گرونیخن  برابر  بازی  به  اشاره  با 
حفظ  را  خود  فصل  خوب  شروع  هیرنوین 
می کند و دلیلی برای سقوط کردن نداریم. 
باید هر هفته عملکرد خوب خود را به  ما 
حریف  با  فردا  بازی  در  و  بگذاریم  نمایش 
باتجربه ای روبه رو می شویم، هر چند فصل 

را به خوبی آغاز نکرده است.
تیم هیرنوین تا پایان هفته هشتم اردویژه 
جدول  چهارم  جایگاه  امتیاز   ۱۵ با  هلند 

رده بندی را در اختیار دارد.

برانکو: تا به اوج می رسیم لیگ تعطیل می شود

اولین تمرین قوچان نژاد با هیرنوین
 برای حضور در دربی شمال هلند

مهاجم پرتغالی تیم فوتبال رئال مادرید 
شک ندارد که در میان فوتبالیست های 
حال حاضر دنیا بهترین است و با پشت 
سر گذاشتن دوره مصدومیتش دوباره به 

اوج برگشته است.
لیگ  بازیکن  بهترین  جایزه  دریافت 
از  بعد  گذشته  فصل  اروپای  قهرمانان 
انتخاب شدن از سوی کاربران سایت های 
اینترنتی نشریات مارکای اسپانیا و گاتزتا 
به  دیگری  بهانه  ایتالیا،  دلواسپورت 
را  خودش  تا  داد  رونالدو  کریستیانو 

بهترین بازیکن دنیا بنامد.
رونالدوی ۳۱ ساله که فصل گذشته لیگ 
قهرمانان اروپا و یورو ۲۰۱۶ را به ترتیب 
به همراه رئال مادرید و تیم ملی پرتغال 
فتح کرد، به نشریه گاتزتا گفت: به نظر 
خودم من بهترین بازیکن دنیا هستم و 

هر روز سخت تالش می کنم تا به هدفم 
بازیکن  قوی ترین  به  شدن  تبدیل  که 
دنیاست، برسم. البته این دیگران هستند 
که باید در مورد من قضاوت کنند. من 
همیشه خواسته ام سطح بازی ام را ارتقا 
دهم. من بسیار باانگیزه هستم و باور دارم 
که این انگیزه دلیل اصلی موفقیت هایم 

در زمین بازی بوده است.

رونالدو: من بهترین بازیکن دنیا هستم

آگهی ماده 10
 آگهی ماده ۱۰ آئین نامه اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بشرح ذیل اعالم می گردد: 

۱-  آقای سلطانمراد نقدیه فرزند خدایار به شماره ملی  ۳۳۷۰۰۶۱۵8۹ ششدانگ یکباب ساختمان واقع در گهواره بخش ۵ کرمانشاه بمساحت 
۱۹8/۰۱ متر مربع تحت قسمتی از پالک ۱۷۰ – اصلی خریداری از آقای مراد مرادیان فرزند پیر مراد شماره شناسنامه ۱۲۰۷

ضمناً اشخاصی که نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ انتشار آگهی ظرف بیست )۲۰(  روز اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت 
اسناد  و امالک داالهو تسلیم نمایند در غیر اینصورت برابر مقررات اقدام خواهد شد .          تاریخ انتشار  :  ۹۵/۰۷/۲۴

خلیل بساطی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داالهو

آگهی حصر وراثت
آقای افشین رزاقی دارای شناسنامه شماره ۴۱۴۵ بشرح دادخواست به کالسه ۹۵-۷۹ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادران مرحومه صورت فتحی بشناسنامه ۵ در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۰ اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :

۱-خواهان – افشین رزاقی فرزند سهراب با شماره شناسنامه ۴۱۴۵ فرزند متوفی
۲- فرشاد رزاقی فرزند سهراب با شماره شناسنامه ۴۹۴۰۱۲۵۷۱8 فرزند متوفی

۳- افشار رزاقی فرزند سهراب با شماره شناسنامه ۲۰ فرزند متوفی
۴- خانم ناهید رزاقی فرزند سهراب با شماره شناسنامه ۳۵۵۴ فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف گهواره

آگهی صدور سند 
نظر به اینکه به استناد مفاد رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۱۰۲۲۰۰۶۹۴۶ )۹۵/۶/۱۴( هیئت رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان رباط کریم بر حسب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی و 
تصرفات مالکانه متقاضی  آقای سرخوش هاشمی  فرزند  بیرام  به شماره شناسنامه  یک  صادره از خلخال  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین  با 
بنای احداثی به مساحت  8۲/۱۲ متر مربع به پالک فرعی مفروز و مجزی شده از پالک  ۲۱۱۶ فرعی قطعه – تفکیکی از ۱۶۰ اصلی واقع در قریه 
رباط کریم  حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی علی اکبر ملکی حرز گردیده .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی میشود .در صورتیکه شخص یا اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
گردد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و در حال صدور سند مالکیت 

جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود . م/الف ۱۳۹۱
تاریخ انتشار نوبت اول ۹۵/۷/۲۴          تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۵/8/۹ 

کفیل اداره ثبت اسناد رباط کریم- ابوالفضل محمد حسینی
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سید حمید طهایي در سال ۱۳۳۱ در شهر همدان 
در  را  راهنمایي  و  ابتدایي  تحصیالت  آمد،  دنیا  به 
همان شهر گذراند و دو سال پس از اخذ دیپلم به 
فوق  ریاضي  رشته  در  و  رفت  همدان  دانشسراي 

دیپلم گرفت.
 کمي بعد از اینکه در دانشگاه تهران در رشته علوم 
تربیتي با گرایش اقتصاد، مدرک کارشناسي گرفت، 
مدرک کارشناسي ارشد خود را با گرایش مدیریت 
سازمان  پژوهش  و  آموزش  مرکز  از  انساني  نیروي 

مدیریت و برنامه ریزي دریافت کرد.
طهایي پس از کسب تجربه هایي در همدان به عنوان 
و  اجتماعي  اداره  معاون  اجتماعي،  دفتر  کارشناس 
اداره اجتماعي استانداري همدان، مشاور  سرپرست 
اقتصادي و معاون سیاسي استاندار همدان؛ در سال 
قائم مقام استاندار مرکزي  ۱۳۶۶ معاون سیاسي و 
شد و از سال ۶۷ به مقام استانداري استان مرکزي 
رسید و پس از آن در استان هاي سمنان، اردبیل، و 

قم به سمت استانداري منصوب شد.
طهایي در سال ۱۳8۴ در زمان وزارت پورمحمدي 
در  نیز  چندي  و  شد  وي  مشاور  کشور،  وزارت  در 
ریاست  به  فرهنگي  انقالب  عالي  شوراي  دبیرخانه 
فرهنگي  انقالب  عالي  شوراي  اجتماعي  کمیسیون 

رسید.
وی اگرچه پس از ۳۰ سال و پنج ماه خدمت دولتي 
بازنشسته شد اما اکنون نزدیک به دو سال است که 
سکاندار استان البرز است و با تالش شبانه روزي در 

خدمت مردم  مي باشد.
چهره و کالِم سرشار از آرامش سید حمید طهایي، 
استاندار البرز شاید برخي را به این اشتباه بیاندازد 
اما  روبروییم  پذیر  سازش  و  نرم  شخصیتي  با  که 
سرسختي و کالم عتاب آلود او در مواجهه با مدیران 
صاحب نفوذ استان که به ندرت به چشم ناظران مي 
آید، روشن مي کند که با مدیري مقتدر و کارکشته 

مواجهیم که از جزئیات نیز به سادگي نمي گذرد.
سید حمید طهایی در فضایی صمیمی طی این گفت 
و گو با پرداختن به مهم ترین اقدامات، دغدغه ها، و 
جایگاه اخالق در سیاست از نگاه یک استاندار جنبه 
های مختلفی، زندگی مسووالن عالی رتبه استانی را 

تشریح کرد که به بیان آن می پردازیم.
معرفي  و  شناخت  اقدام،  ترین  مهم  که  گفت  وی 
استان، برنامه ریزي براي آینده استان و انجام پروژه 

هایي است که بخشي از آنها فرا استاني هستند.
استان هایي که سالهاست شکل گرفته و قوام یافته 
اند، جایگاهشان معلوم است؛ مسئوالن نظام و مردم 
آن ها را مي شناسند و براي اثبات وجود و معرفي 
خود نیاز به صرف وقت چنداني ندارند به جز اینکه 
توانمندي هاي روزشان را معرفي کنند. براي مثال، 
سال ها از شکل گیري استان هاي اصفهان و فارس 
ایالتي  به شکل  پیش  ها  قرن  از  و حتي  مي گذرد 
استان  چنین  با  مقایسه  در  بودند.  شده  تعریف 
حوزه  بگوییم  و  بگذاریم  زیادي  وقت  باید  ما  هایي 
در  داریم.  جمعیت  چقدر  کجاست،  ما  جغرافیایي 
معرفي  را  استان  هاي  توانمندي  باید  هم  جزئیات 
شکل  اکنون  که  شکلي  به  البرز  استان  که  کنیم 
گرفته، در ابعاد مختلف چه توانایي هایي دارد و در 
میان این ۳۰ استان چه کارکردها و نقش هایي مي 

خواهد ایفا کند.
تالش ما بر این خواهد بود که ان شاءا...کاري کنیم 
حتي  و  شود  مستقل  مختلف  ابعاد  در  استان  که 
بخشي از بار پایتخت را به دوش بکشد، این رسالتي 

است که بر عهده ماست.
کنوني  دولت  ابتداي  و  قبل  دولت  اواخر  ما  استان 
گرفت؛  شکل  یازدهم  و  دهم  دولت  برزخ  در  یعني 
در نتیجه آن گونه که باید نیازمندي ها و مشکالت 
و  نرسید  ملي  مسئوالن  گوش  به  استان  مسائل  و 

حل نشد.
کردم،  پیدا  ماموریت  البرز  در  که  پیش  سال  دو   
روستایي  فاضالب  و  آب  گاز،  شرکت  شدم  متوجه 
و  هستند  تهران  هاي  سازمان  از  تابعي  مخابرات  و 
است  قانون  مغایر  هم  شان  تاسیس  حال  عین  در 
دولتي  شرکت  تاسیس  پنجم،  برنامه  طبق  که  چرا 
ممنوع شده بود، مگر با تصویب مجلس. با پیگیري 
این  بودجه  تخصیص  با   ۹۴ سال  مستمر،  هاي 
واحدها سال گذشته تاسیس شدند. با این حال هنوز 
آوردن  فراهم  و  احداث  براي  بودجه  از  بخش هایي 
ساختمان، تجهیزات و پرسنل که باید به استان هاي 
تازه تاسیس اختصاص یابد، محقق و تحویل استان 

نشده است.
هنگام تاسیس استان یک ردیف بودجه اي براي راه 
اندازي استان جدیدالتاسیس گذاشته مي شود. سال 
اول این اعتبار تامین شد، اما پس از آن، این اعتبار 
فقط روي کاغذ بوده چراکه در استان زمینه اي براي 
نمي شد و خودبخود سال  فراهم  اعتبار  این  جذب 
یعني  یک؛  عدد  با  اما  شده  حفظ  ردیف  بعد  هاي 
یک میلیون ریال بودجه. و چنان که مي بینید در 
حال حاضر ۳۷ یا ۳8 اداره کل ما و بالطبع ادارات 

شهرستان هایشان مستاجرند.
در ابتدا که وارد استان شدم، سوالم این بود که به 
بعدي  گام  استاني،  و  اي  منطقه  مدیر  یک  عنوان 
توسعه اي استان کجا خواهد بود که دیدیم ابتدایي 
گام  بتوان  تا  ندارد  وجود  استان  در  اطالعات  ترین 
در  اطالعات  چراکه  کرد؛  مشخص  را  توسعه  بعدي 
برنامه و بودجه تهیه مي شد و ما اصال سازمان برنامه 

و بودجه نداشتیم.
آمایش  تمام مشکالت سند  سال گذشته علي رغم 
با آمارهاي موجود، آماده  به عنوان سند باالدستي، 
شد که پس از تصویب باید اسناد پایین دستي تهیه 
شوند. کاربري ها باید تعریف شوند و کاربري زمین 
هاي کشاورزي و غیره بایستي جانمایي شود و حد 
اینها  در  شود  مي  که  هایي  پروژه  و  اینها  توسعه 
تعریف کرد، استخراج شود که اینها مي شود اسناد 
پایین دستي و بخش هایي از این ها انجام شده و 
بخشي در دست انجام است. اما سوالي مطرح شد که 
سبب شد روي سند دست نگه داریم: اینکه جمعیت 
استان تا سال ۱۴۰۴ قرار است چقدر باشد؟ وزارت 
راه و شهرسازي که مطالعات طرح هاي منطقه اي و 
مطالعات طرح هاي تفصیلي شهرها را به عهده دارد، 
معتقد است استان البرز و حتي بخشي از قزوین جزو 
حوزه نفوذ تهران هستند لذا شوراي عالي شهرسازي 
باید مجوز دهد و مشخص کند که چه جمعیتي را 

مي توان در اینجا سکني داد.
اندازه  از  بیش  از مدیران معتقدند جمعیت  گروهي 
در این استان مستقر شده است. تراکم جمعیت در 
هر کیلومتر مربع در کشور ۴۶ تا ۴۷ نفراست و در 
استان ما این عدد ۴۷۶ نفراست که ده برابر متوسط 
که  جاست  این  سوال  است.  کشور  جمعیتي  تراکم 
برابر میانگین، جمعیت  از ده  آیا مي خواهیم بیش 
داشته باشیم؟ در عین حال توسعه شهرها، بهترین 
زمین هاي کشاورزي را از بین مي برد. استان ما با 
هواي معتدل و خاک مساعدش در کشور موقعیتي 
و  بوده  شهر  باغ  زماني  یک  اینجا  دارد.  استثنایي 
حاال باغ ها جایشان را به ساختمان هاي بتني داده 
اند. لذا معتقدند از آنجا که ظرفیت ما براي توسعه 
محدود است نباید جمعیت افزایش یابد که معنا و 
مفهومش این است که فعالیت تعاوني هاي مسکن و 
ساخت و ساز بایستي محدود شود و هرگونه تغییري 
و  کرد  خواهد  اشکال  ایجاد  تفصیلي  هاي  در طرح 

نباید انجام شود.
گروهي دیگر از همکاران ما معتقدند که اگر جمعیت 
تعیین شود، دست استان بسته خواهد شد و توسعه 
به ویژه در بخش مسکن و ساخت و ساز متوقف مي 
شود و از سوي دیگر با محدود کردن ساخت و ساز، 
موضوعي  این  یافت.  خواهد  افزایش  مسکن  قیمت 
است که باید با شوراي عالي شهرسازي مطرح شود 

تا یکي از این دیدگاه ها را اتخاذ کنیم.
عیسي  از  پس  البرز  استاندار  چهارمین  طهایي،     
است  طاهري  طاهر  سید  و  عربیان  اصغر  فرهادي، 
که بین سالهاي 8۹ تا ۹۳ در استانداري البرز حضور 
زمان  هر  از  بیش  گفتگو،  این  از  پس  اما  داشتند، 
به ذهن می رسد که استانداران  این سوال  دیگري 
پیشین، در استان البرز چه کرده اند؟ و از نگاه وی  

مهم ترین دغدغه اش در استان چیست؟
استاندار البرز می گوید که یکی از محورهاي مهم و 
مورد تاکید این است که استان ما در کریدور اصلي 
توان  مي  و حتي  دارد  قرار  به جنوب کشور  شمال 
چنین  در  گرفتن  قرار  خاورمیانه.  کریدور  در  گفت 

کریدوري که مسیر عبور ۱۳ استان است و خط راه 
آهن سراسري، جاده هاي اصلي کشور، خطوط برق، 
را  البرز  موقعیت  کنند،  عبور مي  آن  از  نفت  و  گاز 

بسیار حساس کرده است.
بنا شد  استان،  از  عبوري  ترافیک سنگین  دلیل  به 
این  به  که  چرا  کند،  تغییر  همت  آزادراه  مسیر 
تصویب  به  موضوع  این  زند.  مي  دامن  باال  ترافیک 
سازمان مدیریت و وزارت راه و شهرسازي رسید که 
آزاد راه همت به تونل بیلقان و جاده شمال برسد و 
به طول  از شمال شهر کرج  با یک پل  آنجا هم  از 
احداث خواهد  کنارگذر شمالي  کیلومتر  حدود ۱8 
شد. همچنین پیشنهاد دادیم در ۱۴ کیلومتري که 
این کنارگذر از اراضي دولتي عبور مي کند، عرض 
بخشي  که  کنیم  طراحي  اي  گونه  به  را  اي  جاده 
تا  قرار گرفته  اختیار شهرداري  در  ها  زمین  این  از 
براي  ثابتي  درآمد  کنارگذر،  هزینه  تامین  بر  عالوه 

شهرداري ایجاد کند.
بخشي از چشم انداز این کنارگذر شمالي در بام کرج 
نقاط  بهترین  از  یکي  تواند  مي  و  شود  مي  تعریف 
که  باشد  تفرجي شهر  و  تفریحي  هاي  برنامه  براي 
بسیار  براي شهر  براي شهرداري،  ضمن درآمدزایي 

مفید خواهد بود.
براي جنوب شهر نیز قبال پیش بیني یک کنارگذر 
شده است که هفته گذشته به تصویب دولت رسید؛ 
اتوبان  به جنوب  راهي  انتهاي همت،  در  است  قرار 
کشیده شود که با گذر از روي رودخانه کرج و راه 
خواهد  مالرد  و  نفت  انبار  به  تبریز،  تهران–  آهن 
به  اتوبان  جنوب  ترافیک  گذر،  کنار  این  با  رسید. 
وردي  ترافیک  از  بخشي  و  هدایت شده  تازه  مسیر 

شهر کاهش خواهد یافت.
این حوزه  در  باید  بزرگ  دو سد  با وجود  •   آب: 
آب  توزیع  و  کیفیت  در  و  باشیم  تهران  از  مستقل 
از  اي  آبه  حق  ما  همچنین  شود.  اعمال  مدیریت 
خانه  تصفیه  اینکه  دلیل  به  که  داشتیم  سدها  این 
بهره  از آب استان  توانستیم  مناسب نداشتیم، نمي 
استان  آبه  حق  و  پیگیري  موضوع  این  شویم.  مند 
بار  اولین  براي  امسال  و  شد  تامین  طالقان  سد  از 
کلیه سهمیه آب استان از سدها مورد استفاده قرار 

گرفته است.
•  استفاده از پساب هم نکته حائز اهمیتي است که 
بخشي از آن اجرایي شده و بخشي دیگر در دست 
لیتر در  تکمیل است. در حال حاضر حدود ۱۳۰۰ 
مي  قرار  کشاورزي  و  صنعت  اختیار  در  آب  ثانیه 

گیرد.
از  ها  سال  اینکه  وجود  با  که  شهري:  قطار    •

جمعیت  براي  حاصلي  عمال  گذرد،  مي  پروژه  آغاز 
کالنشهر کرج نداشته است.

•  اشتغال: با وجود صنعتي بودن البرز، نرخ بیکاري 
در شان استان ما نیست. بحث اشتغال برایم اهمیت 
تولیدي تعطیل  ندهیم واحدهاي  اجازه  اینکه  دارد؛ 
شوند و اگر مي توانیم آنهایي را که تعطیل شده اند 
واحدهایي  تولید  ظرفیت  حتي  و  کنیم  اندازي  راه 
را که ظرفیت تولیدشان اندک است افزایش دهیم. 
به هرحال شرایط اقتصادي کشور هم در این سالها 
ویژه بود. ما در حصر اقتصادي بودیم و مراوداتمان با 
جهان خارج قطع شده بود، لذا واحدهاي تولیدي ما 
تحت الشعاع این شرایط قرار گرفته و به آنها لطمه 

وارد شده است.
•  در نگاهي جزئي تر به مسئله گاز طالقان برمي 
اي سردسیر  منطقه  اینکه  وجود  با  طالقان  خوریم. 
استان  مرکز  و  پایتخت  از  اندکي  فاصله  در  و  است 
قرار دارد، گاز نداشت، تا اینکه سال گذشته در ایام 
و  شد  روشن  طالقان  در  گاز  مشعل  فجر  دهه  ا... 
امسال بخشي از جمعیت این منطقه از گاز استفاده 

خواهند کرد.
 روشن است که این لیست از دغدغه های استاندار 
البرز ادامه دارد، اما تذکرهاي مکرر در مورد حضور 
سبب امر  همین  که  است  ضروري  جلسه  در   وی 

سوال  و  گرفته  دست  به  را  کالم  رشته  شود  مي   
کنیم؛ اینطور که مي بینم همه مسائل استان دغدغه 

هاي شما هستند؟
بدون تامل مي گوید: چراکه نباشد؟

براي اینکه بتوانم سوالهاي دیگری بپرسیم، گفت و 
و مسیري که  به مسیر دیگري هدایت کرده  را  گو 
پس از یک ساعت گفت و گو درباره مشکالت استان 

طی شده، لبخند را برلبان استاندار نشاند. 
-یک روز استاندار چگونه مي گذرد؟ میانگین 

ساعت کاري شما چقدر است؟
مي  مکثي  خندد،  مي  گشاید،  مي  را  دستهایش 
کند و باالخره مي گوید: روز داریم تا روز. مثال یک 
روزهایي از ۷ صبح ما اینجا جلسه داریم و این ادامه 

پیدا مي کند.
مهدي اصل زعیم که در این گفت و گو حاضر است، 

مي گوید: تا ساعت ۲ بامداد هم اینجا بوده ایم.
استاندار مي گوید: آنها مواردي استثنائي است. ولي 
به طور معمول تا اذان مغرب به دیدارها، مالقات ها و 
جلسات مي رسیم و پس از آن یکي دوساعت یا سه 
ساعت به کارهاي دفتر مي رسیم. صبح ها معموال 
از ساعت 8 تا 8/۵ کار را آغاز مي کنم و بعد روزنامه 
ها را حتي اگر شده در حد تورق، باید ببینم و بعضي 

مطالب را که بسیار ارزشمند هستند بخوانم، سایتها 
هم که الي ماشاءا... گاهي برخي افراد مطالباتي دارند 

و بعد پي گیري مي کنند.
با خانواده معظم شهدا  برنامه دیدار  اگر  براي مثال 
داشته باشیم این برنامه ها تا ساعت ۱۰/۵-۱۱ شب 
فرزندانمان  که  اینجاست  حسنش  کشد.  مي  طول 
و دنبال زندگي خودشان هستند و  اند  بزرگ شده 
شوند.  نمي  مند  گله  ها  بچه  و  است  ما خلوت  سر 
گفت:  دخترم  یکبار  بودیم،  که  سمنان  یادم هست 

بابا چرا شهید نشدي؟
گفتیم: خب ما رفتیم نشد دیگر.

گفت: آخر در مدرسه مي گویند آنها که فرزند شهید 
بابا  مدرسه؛  به  بیایند  پدرانشان  روز  فالن  نیستند، 

شما نمي آیید، شهید هم که نشده اید.
پاسخي  واقعا هیچ  دادم؟  او مي  به  باید  چه جوابي 

نداشتم.
 البته گاهي به مدرسه بچه ها مي رفتم، اما مثل بقیه 
اولیا فرصت این کار را نداشتم. و خب گله مند بودند.
 - از تعداد فرزندان استاندار و فعالیت هایشان مي 

پرسیم:
دختر  تایشان  سه  که  هستند  بچه   ۴ مجموع  در 
و یکي  ما تضمین کردند  براي  را  بهشت  و  خانمند 
شان پسر است. سه تن از فرزندانم کامپیوتر و آي 
تي خوانده اند و یکي هم ام بي اي خوانده. در حال 
یک  در  و  شده  تمام  درسش  آنها  از  یکي  حاضر 
شرکت خصوصي شاغل است )به تاکید مي گوید:( 
خودش کار را پیدا کرده. من هم سعي کرده ام اینها 
بایستند و هیچ وقت وابسته به  روي پاي خودشان 

پدرشان – چون مسئولیت دارد- نباشند.
اگر بچه اي در کنکور شرکت کرد و در شهرستان 
دانشگاه  آن  رئیس  به  وقت  هیچ  شد،  قبول  دوري 
زنگ نزدم که بگویم این بچه را منتقل کنید. حتي 
خواسته میهمان شود، خودش نامه نوشته و باالخره 
دانشگاه یا موافقت کرده یا نکرده. من فکر مي کنم 
در  باید  است.  المال  بیت  مسئولیت؛  و  جایگاه  که 
باشند.  بالّسویه  برایتان  همه  هستید  که  جایگاهي 

البته شاید من کمي افراطي عمل کردم.
نیروهاي  از  چرا  آقا  گویند  مي  دوستان  از  بعضي 
 ۵ خودم  شهر  در  من  کنید؟  نمي  استفاده  بومي 
است که شما  بسیار سخت  داشتم.  سال مسئولیت 
و  باشید  مسئولیت  و  پست  داراي  خود  زادبوم  در 
بخواهید عدالت را رعایت کنید. نزدیکترین دوستان، 
من  از  چون  شدند  دلخور  من  از  همسایه  فامیل، 
انتظارات و خواسته هایي داشتند که نمي توانستم 

برآورده کنم.

بود مي گفت: من  آمده  نفر  بود، یک  انقالب  اوایل 
دوست پدر شما هستم. فرزند مرا در جایي مشغول 

به کار کنید.
مي گفتم: خیلي از بچه ها بیکار هستند.

- بار دیگر رشته کالم را از او گرفته و بر این نکته 
سیاست  در  اخالق  دولت،  هفته  که  کرده  یادآوری 
به  توجه  با  بود.  شما  تاکید  و  توجه  مورد  بسیار 
انتخاباتي که پشت سرگذاشتیم و دیدیم که جواناني 
سابقه  هیچ  بدون  اغلب  حتي  و  سال  و  سن  کم 
فعالیت سیاسي، عالقمند به ورود به دنیاي سیاست 
بودند، براي جوانان عالقمند به سیاست چه توصیه 

اي دارید؟
من کسي نیستم که بخواهم توصیه کنم. ما اساتیدي 
سیاسي،  مباحثات  که  داشتیم  بزرگاني  داشتیم، 
اخالقي، تفسیر قرآن و نهج البالغه مي کردند. ما از 
آنها فاصله زیادي داریم. آنها دنبال قدرت و حکومت 
نبودند. اگر هم قدرت مي خواستند براي این بود که 
حق را به حق دار بدهند. اینکه بعضي ها رسمشان 
بر این است که به قدرت برسند و با هر ابزاري خود 

را حفظ کنند، پسندیده نیست.
شهید رجایي ابرمردي بود. استاد و اسوه اخالق بود. 
ما کجا و شهید رجایي کجا. شهید رجایي هرگز براي 
که  صدري  بني  برابر  در  نگفت.  دروغ  خود،  حفظ 
آن گونه با وي برخورد مي کرد، انصاف و اخالق را 

رعایت مي کرد.
امام علي )ع( همان که رسول خدا دستش را باال برد 
که جانشین من هستي، آن هم از جانب خدا- بعد 
از این که حقش را خوردند هرگز بلند نشد شمشیر 
بوده،  از جانب خدا  قیام کند که حق من  و  بکشد 

چرا گرفتید.
بعد از ۲۵ سال هم که به ایشان مراجعه مي کنند 
که با ایشان بیعت کنند –یعني راي بدهند که مدیر 
و حاکم شود- خودشان مي فرمایند که مردم چنان 
هجوم آوردند که چیزي نمانده بود حسنین زیر پا له 
شوند. علي رغم این هجوِم پرشوِر مردم به سوي امام 

علي، امام علي مي فرماید: بروید سراغ کسي دیگر.
لذا این نیست که ما به هر دري بزنیم که راي بیاوریم 
تا حاکم شویم. بنده بشوم عضو شوراي ده، شوراي 
وکیل  بشوم،  وزیر  اسالمي،  شوراي  مجلس  شهر، 
بشوم، استاندار بشوم، اینها یک مسئولیت هایي است 
باید  و  نعمت خداست  بگویید  دادند،  بهتان  اگر  که 
برایش جانفشاني کنیم؛ اگر هم ندادند، نباید شمشیر 
بکشید. نگویید که چون قرار است راي نیاورم، بگذار 

این کشتي را غرق کنم هرچه مي خواهد بشود.
هفته دفاع مقدس و یاد همه شهیدان را که ارزش ها 
را به وجود آوردند و یاد امام شهدا را هم گرامي مي 
داریم. امام و شهیدان براي فالح و رستگاري جامعه 
تالش کردند و جانفشاني نمودند. انقالب اسالمي به 
در  استقالل  و  آسایش  آزادي،  رفاه،  که  آمد  وجود 

جامعه ایجاد شود.
شهدا رفتند و رستگار شدند. شهدا مشعل دار و الگو 
هستند. انقالب اسالمي آمد که ما را به بهترین آدم 
هاي دنیا تبدیل کند. همه باید مسابقه بگذاریم در 
کسب ارزش و داشتن  اخالق خوب. شهید رجایي 
اگر  دانستند.  مي  از خودشان  را  او  مردم  بود  اسوه 
رفتارمان و گفتارمان بر مبناي اصول اخالقي، انساني 

و اسالمي بود رستگاریم.
جناحي  و  شخصي  منافع  بر  باید  ملي  منافع 
هنر  روحاني  دکتر  آقاي  باشد.  داشته  ارجحیت 
داشت و با هدایت رهبري حصر اقتصادي را شکست 
و در سازمان ملل به عنوان مدعي حضور پیدا کرد. 
این هنر دکتر روحاني بود که بین اتحادیه اروپا و 
امروز  کرد.  ایجاد  فاصله  ایران  خصوص  در  آمریکا 
المللي حداکثر بهره  از فضاي ایجاد شده بین  باید 

را ببریم.
استفاده  مردم  حق  احقاق  براي  باید  قدرت  از 
از  بعضي  کجا؟  رجایي  شهید  و  کجا  ما  کنیم. 
نسبت  رجایي  شهید  به  را  خودشان  که  کساني 
فاصله  او  با  ها  فرسنگ  کارهایشان  دادند  مي 
خود  حفظ  براي  هیچگاه  رجایي  شهید  داشت. 
دروغ نگفت. عده اي که مدعي اخالق هم هستند 
اصول  جناحي  و  شخصي  منافع  براي  راحتي  به 
اخالقي را زیر پا مي گذارند و رفتار و گفتارشان با 
هم متفاوت است در نتیجه مردم وقتي مي فهمند 

آن ها تحویل نمي گیرند.

استاندار البرز در دیدار صمیمانه با گروه رسانه اي پیام:

منافع ملي را بر منافع شخصي و جناحي ترجيح دهيم

آگهی حصروراثت

بشناسنامه۳۵وکدملی۱۹۱۱8۹۳۰۱۷صاد پدرخلیفه  نژادنام  برفی  آقای سعدی 
داده  تقدیم وتوضیح  بخواسته صدورگواهی حصروراثت  ازرامهرمزدرخواستی  ره 
کدملی۱۹۱۰۷۲۷۰۴۰صادره  نژادبشناسنامه۷و  برفی  خلیفه  مرحوم  پدرم  که 
عبارتنداز۱- اش  ورثه  فوت  دائمیش  رامهرمزدرتاریخ۹۵/۷/۲دررامهرمزاقامتگاه 

۲-پرویزبرفی  متولد۱۳۶۵/۹/۳۰  باالفرزندخلیفه  بامشخصات  متقاضی 
شناسنامه8وکدملی۱۹۱۰۷۲۷۰۵۹متولد۱۳/۲/۱۰ بشماره  نژادفرزندخلیفه 
شناسنامه۷۲وک بشماره  فرزندخلیفه  نژاد  برفی  ازرامهرمز۳-مهدی  ۴۵صادره 
متوفی(۴- ازرامهرمز)پسران  دملی۱۹۱۰۷۲۷۷۰۹متولد۱۳۶۰/۹/۲8صادره 
شناسنامه۹وکدملی۱۹۱۰۷۲۷۰۶۷متو بشماره  نژادفرزندخلیفه  برفی  پروین 
شناس بشماره  نژادفرزندخلیفه  برفی  ازرامهرمز۵-شیرین  لد۱۳۴۶/۳/۵صادره 
ازرامهرمز)دختران  صادره  نامه۴۹وکدملی۱۹۱۰۷۲۷۴۶۶متولد۱۳۵۴/۴/۲ 
شناسنامه۱۷۱وکدملی  بشماره  فرزندقربان  بیگدلی  متوفی(۶-فرنگ 
۱۹۱۰۴8۲۴۹8متولد۱۳۲۷/۱/۱صادره ازرامهرمز)همسرمتوفی(می باشندوالغیر.
اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی مینمایدتاهرکس 
ماه  نشرآگهی ظرف یک  ازتاریخ  نزداوباشد  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض 
بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین 

تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.     شماره م.الف)۱۲/۳۲۱(
رئیس شعبه دادگاه عمومی رامهرمز-حسن رئیسی زاده

تحدید حدود  اختصاصی

آگهی  ذیل  بشرح  زراعتی  زمین  قطعه  اختصاصی ششدانگ یک  تحدید حدود 
میگردد:

پالک ۵۷/۱۴۴ اصلی واقع در بخش ۱۶ مهاباد قریه کیک آباد بمساحت ۱۰۷۳۵ 
متر مربع بنام آقایان عمر، ابوبکر، بیرام، جعفر، جالل، عبدا... و خانمها ثریا، حمیرا 
همگی مظفری دهبکری و خانم خدیجه فتاحی در اجرای رای ماده ۱۴۷ بشماره 

۱۰۲۶۷ مورخه 8۴/۰۴/۱۰ پرونده کالسه ۷۲۱۳
راس ساعت  یکشنبه مورخه ۱۳۹۵/۰8/۱۶  روز  در  ثبت  قانون  ماده ۱۴  برابر   
۱۱ صبح تحدید حدود به عمل می آید. لذا بدین وسیله از مجاورین و صاحبان 
تعیین شده در محل حاضر و در صورتیکه  حقوق دعوت می شود که در روز 
اعتراضی به حدود و حدود ارتفاقی داشته باشند از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی لغایت سی روز اعتراض خود را به اداره ثبت تسلیم و از تاریخ تسلیم 
تنظیم  به  نسبت  و  مراجعه  قضایی  ذیصالح  مرجع  به  روز  لغایت سی  اعتراض 
دادخواست اعتراض اقدام نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و 
ظرف مهلت مقرر یک ماهه به اداره ثبت اسناد و امالک مهاباد ارائه نمایند. در 
مراجعه و  دادگاه  به  قانونی وی  نماینده  یا  ثبت  متقاضی  غیراینصورت چنانچه 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و ارائه نمایند بدون توجه به اعتراض مطابق 

مقررات سند مالکیت بنام متقاضی ثبت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار: روز شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

کفیل ثبت اسناد و امالک شهرستان مهاباد- صدیق رنجبر

آگهی موضوع ماده 3 

و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و  قانون 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

قانون  موضوع  دوم  اول/  هیات   ۱۳۹۵۶۰۳۱۳۰۱۰۰۰۲۰8۰ شماره  رای  برابر 
مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
احمد نیک نژاد فرزند رسول بشماره شناسنامه ۳۱۶ صادره از بوکان در ششدانگ 
اصلی  از ۱۱۴-  فرعی  مربع پالک ۴۶۹8  متر  به مساحت ۱۵۰  باب خانه  یک 
مفروز و مجزی شده از پالک باقیمانده ۱۱۴- اصلی واقع در بخش ۱۷ شهرستان 
بوکان خریداری از مالک رسمی آقای محمد سعید صوفی عباسی مع الواسطه 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
ماه  به مدت دو  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۷/۲۴ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/8/۹

محمود خضرزاده- رئیس ثبت اسناد و امالک بوکان

آگهی موضوع ماده 3 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  و  تعیین  قانون  نامه  آیین   ۱۳ ماده  و  قانون 
ساختمانهای فاقدسندرسمی

اول/دوم  ۹۵/۶/۲۳هیات  ۱۳۹۵۶۰۳۱۰۰۱۴۰۰۵۷۵۹مورخ  شماره  رای  برابر 
فاقد سند  اراضی و ساختمان های  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
رسمی به کالسه پرونده شماره ۱۳۹۳۱۱۴۴۱۰۰۱۴۰۰۰۴۵۳ مستقر در واحد 
مالیدره     فالح  علی   / آقای  متقاضی  وبالمعارض  مالکانه  جویبارتصرفات  ثبتی 
شماره شناسنامه ۴۵۹ به شماره ملی ۵8۲۹۶۳۲۵۱۹قطعه – واقع در ۶ اصلی 
بخش ۴ به مساحت ۳۳۹/8۹متر مربع خریداری از هاجر حسینی انجام گردیده 
است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  شود 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضائی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض 

صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا تحدید 
لذا به موجب ماده  حدود رقبه فوق ساعت 8 صبح ۹۵/8/۲ بعمل خواهد آمد 
۱۴ قانون نسبت از مالکین و مجاورین دعوت می شود که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور بهم رسانند چنانچه هریک از صاحبان امالک و یا 
نماینده قانونی آنها در موقعه تحدید حدود و در محل حاضر نباشد مطابق ماده 
۱۵ قانون ثبت ملک آنها  با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد 
شد و اشخاص که نسبت به حدود حقوق ارتفاقی برای خود حقی قائلند میتوانند 
دادخواست  روز   ۳۰ مدت  ظرف  حدود  تحدید  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از 
واخواهی خود را به اداره ثبت و اسناد تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یکماه 

به اداره ثبت اسناد جویبار تحویل نمایید م. الف ۹۵۰۶۷۹8
تاریخ انتشار: نوبت اول:۹۵/۷/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم۹۵/۷/۲۴

رئیس ثبت اسناد و امالک جویبار حسین روحانی

آگهی ابالغ دادنامه 
و  آقا جان  فرزند  بدری کرم سیما  بودن خواندگان  المکان  به مجهول  توجه  با 
منصور عبدالحسینی  فرزندعلی حسین  خواهان )بانک ملت ( دادخواستی به 
خواسته مطالبه طلب به شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
از  پس  گردیده  ثبت  بایگانی   ۹۴۱۵8۰ شماره  به  که  کرده  تقدیم  آباد  خرم 
پرداخت  به  شما  محکومیت  به  حکم  شماره  رای  بموجب  قانونی  مراحل  طی 
 ۹/۵۹۳/۶۵۴ مبلغ  و  خواهان  در حق  خواسته  اصل  بابت  ۳۰۱/۲۵۵/۱۵۵ریال 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مرحله بدوی ۶۰ درصد و خسارت تاخیر تادیه 
مانده اصل وام 8۰/۳8۳/۳۳۴ ریال با نرخ ۲۷  درصد صادر گردیده رای صادره 
غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در این شعبه و سپس 
ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر در محاکم ذیصالح مرکز استان لرستان می باشد 
مراتب یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه اعتراضی دارید در مهلت قانونی طی 
دادخواستی رسمی با تعیین آدرس دقیق خود بدفتر دادگاه اعالم دارید پس از 

گذشت مهلت قانونی حکم قطعی و قابل اجرا می باشد. 
 مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –

 حمید گوهری سراب.

آگهی ابالغ دادنامه 
با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان شوکت آدینه فرزند لطف علی خواهان 
دهم  شعبه  به  طلب  مطالبه  خواسته  به  دادخواستی   ) رضا  امام  مهر  )صندوق 
دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد تقدیم کرده که به شماره 
۹۳۱۲۲۲ بایگانی ثبت گردیده پس از طی مراحل قانونی بموجب رای شماره 
حکم به محکومیت شما به پرداخت ۵۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته در 
مرحله  وکیل  الوکاله  و حق  دادرسی  هزینه  مبلغ ۱/8۲۵/۰۰۰  و  خواهان  حق 
بدوی ۶۰ درصد و خسارت تاخیر تادیه ساالنه ۱۰درصد صادر گردیده رای صادره 
غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در این شعبه و سپس 
ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر در محاکم ذیصالح مرکز استان لرستان می باشد 
مراتب یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه اعتراضی دارید در مهلت قانونی طی 
دادخواستی رسمی با تعیین آدرس دقیق خود بدفتر دادگاه اعالم دارید پس از 

گذشت مهلت قانونی حکم قطعی و قابل اجرا می باشد. 
 مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – 

حمید گوهری سراب.

آگهی حصروراثت

آقای سامان خالندی دارای شناسنامه شماره ۲8۶۰۰۱۶۹۴۵ بشرح دادخواست 
به کالسه ۵/۶۷۷/۹۵ /ش از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادوران عزیز خالندی بشناسنامه ۵88 مهاباد در تاریخ 
۹۵/۷/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصراست به 

۲ پسر و ۱ دختر و ۱ زوجه
۱-سامان خالندی فرزند عزیز – طوبی ۲8۶۰۰۱۶۹۴۵
۲-محمد خالندی فرزند عزیز – طوبی ۲8۶۰۴۱۳۲۴۳
۳-روژان خالندی فرزند عزیز – طوبی ۲8۶۰۱۲۵۹۹۱

۴-طوبی بومی گوگ تپه فرزند سواره – خاتون ۹۹۶
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در ۱ نوبت پی در پی ماهی 
او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  اعتراض  تا هرکسی  مینماید  آگهی  مرتبه  یک 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف ۱ ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 5 شورای حل اختالف مهاباد

اجرائيه

مشخصات محکوم له: صادق قیطاسی فرزند غالمحسین به نشانی: ایالم – بلوار 
مدرس جنب صنایع دستی 

مشخصات محکوم علیه: رضا بهدادنیا فرزند شمس اله مجهول المکان 
محکوم به: حکم به محکومیت خوانده به پرداخت طلب به مبلغ ۱/۲۲/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه در حق خواهان
شعبه هشتم مجتمع شورای شماره یک شهرستان ایالم
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سرپرست دانشگاه خبر داد:

 تکمیل ظرفیت پذیرش بدون 
آزمون دانشگاه جامع علمی 

کاربردی

علمی  جامع  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
سرپرست  امید  محمدحسین  دکتر  کاربردی، 
دانشگاه با اعالم این خبر گفت: ظرفیت برخی از 
مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی برای نیم سال 

اول سال تحصیلی ۹۶- ۹۵ تکمیل نشده است.
علمی  جامع  دانشگاه  درخواست  با  افزود:  وی 
کاربردی و موافقت وزیر محترم علوم، تحقیقات 
و فناوری مراکز این دانشگاه می توانند نسبت به 
پذیرش دانشجو و تکمیل ظرفیت برای دوره های 

کاردانی ناپیوسته خود اقدام کنند.
سرپرست دانشگاه تاکید کرد: اطالعات تکمیلی 
آموزش  سازمان سنجش  سایت  روی  بر  بزودی 
قرار   www.sanjesh.org نشانی  به  کشور 

خواهد گرفت.

نیروگاهی که روزانه 15 هزار 
میلیارد تومان از سرمایه های 

کشور را هدر می دهد  
از  البرز  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
انرژی تولیدی در نیروگاه  از  هدر رفتن ۷۰ درصد 
منتظرقائم خبر داد و گفت: این میزان هدررفت با 
انرژی مورد نیاز برای تامین چهار تا پنج درصد از برق 
کشور برابری می کند.حسین محمدی در گفت وگو 
با ایسنا، گفت: نیروگاه منتظرقائم یکی از بزرگترین 
نیروگاه های کشور است که مصرف گاز آن با مصرف 
اما  افزود:  می کند.وی  برابری  البرز  استان  کل  گاز 
متاسفانه به دلیل این که تکنولوژی نیروگاه منتظر 
قائم به ۵۰ سال پیش تعلق دارد حدود ۷۰ درصد 
می رود. هدر  نیروگاه  این  در  شده  تولید  انرژی  از 
محمدی خاطرنشان کرد: این میزان هدررفت انرژی 
با انرژی مورد نیاز برای تامین چهار تا پنج درصد 
از برق کشور برابری می کند.این مسئول ادامه داد: 
نیاز روزانه  از برق مورد  تا پنج درصد  تامین چهار 
کشور به یک سرمایه گذاری ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد 
تومانی نیاز دارد و این به معنای این است که نیروگاه 
منتطر قائم روزانه ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان از 
سرمایه های کشور را هدر می دهد.مدیرکل حفاظت 
این که  بیان  با  ادامه  البرز در  محیط زیست استان 
در دنیا تا 8۵ درصد از این انرژی استفاده می شود، 
خاطرنشان کرد: از همین رو لزوم اتخاذ تمهیداتی 
شهرک های  احداث  مانند  انرژی  بازچرخانی  برای 
استفاده  منظور  به  نیروگاه  این  در جوار  گلخانه ای 
کشاورزی  پرورش محصوالت  در  گرمایی  انرژی  از 

اهمیت می یابد.

در نهمین جلسه شرکت برق منطقه ای استان خوزستان تاکید شد:

 همکاری با گروه ممیزی صنعت برق  
ای  منطقه  برق  شرکت  مدیریت  توسعه  کمیسیون  جلسه  نهمین 

خوزستان برگزار شد. 
ای  منطقه  برق  شرکت  مدیریت  توسعه  کمیسیون  جلسه  نهمین   
نمایندگان  و  کمیسیون  این  اعضای  مدیرعامل،  باحضور  خوزستان 
و  خوزستان  استانداری  ریزی  برنامه  وسازمان  مدیریت  سازمان 

دانشگاه شهید چمران در ساختمان اصلی شرکت برگزار شد.
در  خوزستان،  ای  منطقه  برق  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیره  هیئت  رییس  بزرگ  دشت  محمود  اندیشی  هم  جلسه  این 
شهادت  وسوگواری  محرم  ایام  تسلیت  ضمن  شرکت  مدیرعامل  و 
ساالر شهیدان ویاران با وفایش و نقش توسل به ائمه اطهار درانجام 
وظایف کاری و زندگی و همچنین تاکید بر حضور و مشارکت تمامی 
به  باتوجه  گفت:  ومسکن  نفوس  سرشماری  در  وکارکنان  مدیران 
با هماهنگی و  اهمیت وجایگاه صنعت برق، ممیزی این صنعت که 
از  نظارت شرکت توانیر در آذر ماه سالجاری قرار است برگزار شود 
اولویت اصلی کارهابوده وتمامی واحدهای شرکت بایستی با آمادگی 

پاسخگویی کامل داشته باشند.
منافع  با  ارزیابی  هرگونه  اثرگذاری  و  اجرایی  ضمانت  افزود:  وی 
آن  تحقق  در  کارکنان  و  مسووالن  تک  تک  و  گره خورده  سازمانی 
سهیم هستند و برای دستیابی به اهداف ممیزی و ارزیابی باید همه 

ما به تاثیر کارهایمان درتامین منافع شرکت اعتقاد داشته باشیم.
از شرکت  ای خوزستان یکی  برق منطقه  اظهارداشت:  بزرگ  دشت 
یک  عنوان  به  تا  کنیم  تالش  وباید  است  وکشور  استان  مهم  های 
دستگاه سرآمد نیز زبانزد باشد.در ادامه رستم شمس دبیرکمیسیون 
توسعه مدیریت شرکت با ارایه گزارشی از وضعیت شرکت و آمادگی 
ارزیابی  و  ممیزی  اهداف  ازجمله  گفت:  برق  صنعت  ممیزی  انجام 
صنعت برق می توان به اطمینان از تحقق صحیح ضوابط و قوانین، 
سازماندهی شیوه های مختلف و ایجاد رویه یکسان، شناسایی و رفع 
بازنگری رویه  انطباق در راستای اجرای ضوابط،  تمام مصادیق عدم 
های جاری وتدوین رویه های مورد نیاز این صنعت و انتقال تجارب 
شرکت ها به یکدیگر اشاره کرد و کمیسیون توسعه مدیریت در این 
راستا بدنبال تضمین کیفیت نتایج در ممیزی صنعت برق هم هست.
مطالعه  با  رود  می  انتظار  شرکت  واحدهای  همکاران  از  افزود:  وی 
دقیق اطالعات وچک لیست های ممیزی در سایت ممیزی شرکت 
ارتباط  توانیر)شامل 8 عرصه، ۲۴ حوزه و۱۴۴8 سوال( و همچنین 
جهت  کامل  آمادگی  از  شرکت  این  نماینده  با  بیشتر  وهماهنگی  

حضوردر این امر مهم برخوردار باشند.
شمس گفت :  طبق برنامه ریزی ها گروه ۲۱ نفری ارزیابان شرکت 
توانیر در روزهای ۱۶و۱۷ آذرماه امسال از بخش ها ی مختلف شرکت 

برق منطقه ای خوزستان به منظور ممیزی بازدید  خواهند نمود.
از  نفر  همچنین۱۲  افزود:  شرکت  مدیریت  توسعه  دبیرکمیسیون 
مسووالن و کارشناسان این شرکت بعنوان گروه ممیزی صنعت برق  
انتخاب شده اند که با هماهنگی شرکت توانیر اقدام به ممیزی از دیگر 

شرکت های برق منطقه ای کشورخواهند نمود.
دانشگاه  مدیریتی  نظر  صاحب  نداف  جلسه  دراین  است  گفتنی 
شهیدچمران اهواز، الهی فر نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
مدیریت  توسعه  کمیسیون  اعضای  بعنوان  خوزستان  استانداری 
بیان  به  حاضر  اعضا  سایر  نیز  و  خوزستان  ای  منطقه  برق  شرکت 
دیدگاههای تکمیلی و بحث وتبادل نظر پیرامون موضوعات مرتبط با 

وظایف این کمیسیون پرداختند.

خبر خبر

صنفی  انجمن  همت  به  اصفهان؛  بهادری- 
و  اصفهان  استان  نویسندگان  و  روزنامه نگاران 
مهندس  جرقویه  محمدآباد  شهردار  همکاری  با 
از خبرنگاران  ماه سال جاری جمعی  مهر  نصر، 
پتانسیل  با  آشنایی  منظور  به  روزنامه نگاران  و 
تا در  بار سفر بستند  این شهرستان  گردشگری 
یک سفر نیم روزه ضمن بازدید از این شهر بکر 
و زیبا از نزدیک با مردم متدین این شهر، آداب 
موجودشان  مشکالت  مهم تر  همه  از  و  رسوم  و 

باخبر شوند.
بازدید  شهر  قدیمی  قلعه  از  اعضاء  ابتدا  در 
 ۷۰۰ حدود  مساحت  به  قلعه  این  نمودند. 
از  به جامانده  و  قدیمی شهر  بافت  در  مترمربع 
 ۷ ارتفاع  به  با حصاری  قاجاریه  و  زندیه  دوران 
متر دارای 8 برج نگهبانی که ۴ برج آن مرمت 
ضربی  طاق های  با  تودرتو  اتاق های  بود،  شده 
دری  سه  اتاق های  و  کویری  مناطق  مخصوص 
و پنج دری همراه با اشیاء قدیمی به جا مانده، 
عکس های سیاه و سفید و ابزار کاری که به طور 
معمول در زندگی روزانه از آن استفاده می شده 
به تنهایی کافی بود که در یک چشم بر هم زدن 

تو را به عمق تاریخ به سفر ببرد.
عمومی محمدآباد جرقویه  روابط  مدیر  کلباسی 
درخصوص یکی از خانه های معروف داخل قلعه 
به نام خانه سرهنگ که توسط اداره کل میراث 
فرهنگی و با مشارکت شهرداری تبدیل به موزه 
شده می گوید این خانه پس از مرمت کامل در 
دوم تیرماه سال ۱۳۹۳ و با حضور معاون محترم 
رئیس جمهور با عنوان موزه مردم شناسی شهر 
محمدآباد افتتاح و با شماره ۱۴۲۲۱ در فهرست 

آثار ملی ثبت گردید.
قدیمی  از حمام  بازدید خبرنگاران  در طی  وی 
عمارت  معتمدی ها،  قدیمی  خانه  شهر،  این 
شهر  این  مردم  گفت:  جامع  مسجد  و  میر  باغ 
اگر در تک  و  بافرهنگ هستند  و  بسیار متدین 
تاریخی  خانه های  کنید  نگاه  کوچه ها  این  تک 
مسئولین  چنانچه  که  دید  خواهید  را  بسیاری 
از  یکی  به  را  شهر  این  می توانند  کنند  همت 
جاذبه های مهم گردشگری استان تبدیل نمایند. 
وی اضافه نمود: مهندس نصر شهردار محمدآباد 
برای زدودن گرد و غبار تاریخ از چهره این شهر 
به  بنده  دارد  جا  و  داده  انجام  بسیاری  خدمات 
تشکر  ایشان  از  جا  همین  در  مردم  نمایندگی 

کنم.
مسجد  سمت  به  وعده  میان  صرف  از  بعد 
به  معروف  شهر  مرکز  در  محمدآباد  جامع 
به  مسجد  این  قدمت  می رویم  میرپنج  مسجد 
قبل می رسد، سبک معماری آن در  ۱۵۰ سال 
 ۱۳ به  گنبدها  ارتفاع  است،  بی نظیر  خود  نوع 

سنگی  کتیبه  دو  آن  زیر  در  که  می رسد  متر 
چشم  به  می کند  بیان  را  مسجد  مقتضیات  که 
تابستانه دارد  و  می خورد، دو شبستان زمستانه 
بنا  این  است  سنگی  ستون  عدد   ۲۴ دارای  که 
نماز  وقت  است.  شده  ثبت  ملی  آثار  جزء  نیز 
است و صدای ا... اکبر مؤذن روح و جان آدمی 
را نوازش می دهد. احساس سبکی و خوشحالی 
می کنم از اینکه هنوز این ستون ها بعد از ۱۵۰ 
سقف های  زیر  در  برافراشته  قد  اینچنین  سال 
ستبر انسان های متدین بسیاری را در دل خود 
می توانستند  هم  آنها  کاش  ای  هستند،  میزبان 
سخن بگویند از کجا می دانیم شاید بسیار بودند 
تکیه  آنها  به  با دل های شکسته  که  انسان هایی 
کرده و دست هایی که در این مکان برای راز و 
نیاز بلند شده و خداوند به درخواستشان لبیک 

گفته است.
شود،  تمام  جماعت  نماز  تا  می مانیم  منتظر 
رسالت قلمم ایجاب می کند حال که این جائیم 
این  معتمدین  زبان  از  را  مردم  این  ناگفته های 

شهر به رشته تحریر درآورم.
سیدحسن  حاج  والمسلمین  حجت االسالم 
طباطبایی  حسین  حجت االسالم  و  هاشمی 
به  را  ما  خبرنگاران  جمع  به  خیرمقدم  ضمن 
مورد  در  او  از  می کند  دعوت  مسجد  داخل 
اصلی ترین مشکالت مردم این منطقه می پرسیم 
در  محمدآباد  که  موضوع  این  به  اشاره  با  وی 
و  گرفته  قرار  ایران  مرکزی  کویر  کرانه های 
است  نیمه بیابانی  و  خشک  هوای  و  آب  دارای 
را  منطقه  این  کشاورزی  آب،  کمبود  می گوید: 
دچار مشکل جدی نموده اما عمده ترین مشکل 
ما بیکاری مردم به خصوص جوانان ماست. حاج 
این  مردم  می کند  اضافه  هاشمی  سیدحسن 
از دستشان  کاری  که  از دست مسئولینی  شهر 
توقع  ما  دلگیرند.  نمی دهند  انجام  اما  برمی آید 

به  انتخابات  موقع  در  فقط  مسئولین  که  داریم 
به  هم  انتخاباتشان  از  بعد  و  سرنزنند  شهر  این 
شهر  این  نمایند،  رسیدگی  ما  مردم  مشکالت 
یک  فاقد  فداکار  و  متدین  جوان های  داشتن  با 
یک  یا  دانشگاه  یک  تفریحی،  فرهنگی،  مکان 
رسیدگی  برای  بارها  و  بارها  ما  است  ورزشگاه 
مراجعه  مسئولین  از  بسیاری  به  مشکل  این  به 
از  جا  همین  در  و  بوده  بی فایده  اما  نموده ایم 
شما می خواهم که صدای مردم انقالبی و متدین 
برسانید  مسئولین  گوش  به  را  محمدآباد  شهر 
شاید که گره گشای اوضاع سخت مردم این شهر 

باشد.
سؤاال  به  پاسخ  در  هاشمی  سیدحسن  حاج 
آثار  ترمیم  به  توجه  مورد  در  ما  خبرنگار 
باستانی این منطقه جهت زمینه سازی پتانسیل 
این  مردم  اقتصاد  در  آن  نقش  و  گردشگری 
مهم  امر  این  به  چنانچه  قطعاً  می گوید:  شهر 
حل  ما  مردم  مشکالت  از  بسیاری  شود  توجه 
به  کشاورزی  مبحث  به  توجه  شد،  خواهد 
صورت گلخانه ای و حضور سرمایه گذاران بخش 
خصوصی جهت همکاری می تواند از خارج شدن 
و  نموده  جلوگیری  منطقه  این  از  جوان  نیروی 

شادی و پویایی را به این شهر بازگرداند.
شهر  شورای  رئیس  میرحاج  سیدافضل 
و می گوید  دارد  بسیار  نیز گالیه های  محمدآباد 
به دلیل مشکالت آب دیگر کاشت محصول برای 
متأسفانه  نیست،  صرفه  به  مقرون  کشاورزان 
برای  را  الزم  بودجه  شهر  شورای  و  شهرداری 
ندارند  را  شهروندان  و  شهر  امور  به  رسیدگی 
در  سازی  ساختمان  که  است  سال   ۲ حدود 
را در  اشتغال جوانان  نبود  به سر می برد،  رکود 
دولت  در  نموده  دچار مشکل جدی  ازدواج  امر 
قبل به هر جوانی جهت خرید یک قطعه زمین 
۲۰۰ متری به ازای یک وام دومیلیونی با سود 

اما  می شد  اهدا  زندگی  شروع  برای  کم  بسیار 
صورتیکه  در  نیست.  چنین  اکنون  متأسفانه 
و  مسکن  در  زمین  قطعه   ۲۳۰ ما  االن  همین 
شهرسازی موجود داریم که می توانیم با آن گره 
گشای حداقل مشکل مسکن جوانان باشیم. یک 
و  بگیرد  درصد   ۱8 وام  نمی تواند  بیکار  جوان 
کند،  بازپرداخت  میلیون   ۴۰ را  میلیونی   ۲۰
جمعه،  نماز  مصالی  یک  فاقد  محمدآباد  شهر 
زمین چمن و استخر می باشد حتی تنها پیست 
به  بود  ما  جوانان  نشاط  باعث  که  موتورسواری 
بهانه های مختلف تعطیل شد، الزم به ذکر است 
کیلومتری   ۹ در  پیش  سال   ۳۰ حدود  بگویم 
 ۲ شهر  شورای  و  مردم  کمک  به  و  محمدآباد 
آب  اینچ  پنج  کدام  هر  که  شد  حفر  چاه  حلقه 
مردم خریدیم  با کمک  را  آن  پمپ های  و  دارد 
اما به دلیل بی تدبیری شورای آن زمان چاه های 
آب را آب و فاضالب در حیطه خود گرفت حال 
شهر  سبز  فضای  آبیاری  برای  می گوییم  که 
می خواهیم از همین آب استفاده کنیم می گویند 
صورتی  در  بدهید  پول  میلیون   ۵۰ سالی  باید 
در  می بایست  و  است  مردم  چاه ها حق  این  که 
ریه های  که  سبزی  فضای  باشد،  مردم  خدمت 
برای  مکانی  می تواند  می شود  محسوب  شهر 
آسایش مردم باشد به بهانه های مختلف از مردم 
این شهر دریغ شده و من امیدوارم مسئولین به 
ناخودآگاه  نمایند.  این موضوع رسیدگی  به  جد 
به یاد سخنان شهردار اصفهان دکتر جمالی نژاد 
مکزیک  نوتیکس  رئیس خبرگزاری  با  دیدار  در 
صنعت  و  دانشوری  داشتند  بیان  که  افتادم 
کالن  توسعه  محورهای  مهم ترین  گردشگری 

شهر اصفهان است پس چرا یک بام و دو هوا؟
جرقویه  محمدآباد  چرا  است  این  سؤال 
کیلومتری جنوب شرقی   ۶۵ در  که  شهرستانی 
وجود  با  می تواند  و  دارد  قرار  اصفهان  شهر 
به  تبدیل  دارد  خود  دل  در  که  پتانسیل هایی 
یک قطب گردشگری موفق باشد چنین مظلوم 
فراموش  را  جرقویه  جوانان  چرا  شده؟  واقع 
فقط  را  شهر  این  متدین  مردم  چرا  کرده ایم؟ 
می بینیم؟  شویم  کاندید  می خواهیم  که  زمانی 
مسئولین  به  رأی  پای صندوق های  در  هم  آنها 
ما رأی اعتماد دادند و بر گردنشان حقی دارند، 
کاش  ای  ِدینی،  آنها  برابر  در  نیز  مسئولین 
بادگیرهای  کرده اند،  چه  آنها  برای  که  بگویند 
بلند عمارت باغ میر که در نوع خود بی نظیرند 
را  محمدآباد  شهر  مردم  زمزمه  که  سال هاست 
به  می زنند؛  فریاد  مسئولین  بیشتر  توجه  برای 
توجه  و  آبادتر  ایرانی  و  امید همیاری مسئولین 
یعنی  بوم  و  مرز  این  سرمایه های  به  بیشتر 

جوانان پاک و غیور این مملکت.

گالیه های امام جمعه شهرستان محمدآباد جرقویه:

مسئولین، هنگام انتخابات به ما سر می زنند

شرکت تعاوني مسکن شماره3کارکنان موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازي رازي
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده )نوبت دوم(

 بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء محترم شرکت تعاوني مي رساند تا در مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت دوم که رأًس ساعت 
13روزیکشنبه مورخ95/08/09 درمحل سالن جلسات دکتر میر شمسي ) آمفي تأتر ( موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی واقع 

در حصارک کرج تشکیل مي گردد حضور بهم رسانند.   
یادآور مي شود: 

درصورتي که حضور عضوي در مجمع عمومي میسر نباشد مي تواند حق حضور و اعمال رأي را به نماینده تام االختیار خود  واگذار 
نماید. در این صورت،تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر3رأی و هرشخص غیرعضوتنها یک رأی خواهد بود و اعضاي متقاضي اعطاي 
نمایندگي، مي بایست به همراه نماینده خود و با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا تاریخ1395/08/08 در محل دفتر 

شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین ،عضویت متقاضی و اهلیت نماینده ، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
الزم به ذکر است این مجمع با حضور هر تعدادی، رسمیت  می یابد همچنین مصوبات مجمع عمومي در صورت عدم مغایرت با ضوابط 

قانوني براي کلیه اعضاء اعم از غایب و مخالف، نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

1.استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس   2.اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه فروش زمین تجاري سیب 2 مهرشهر.
3.اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه فروش زمین وحیدیه شهریار.    4.رسیدگي و تصویب صورت هاي مالي سال 1394.

5.اتخاذ تصمیم در خصوص پیش بیني بودجه سال  1395 .  6.انتخابات بازرس اصلي و علي البدل براي سال مالي 1395.                                                     

  هیأت مدیره

آگهی
پرونده شماره رای  ۱۳۹۵۶۰۳۱۰۰۱۴۰۰۵۴۷۵ مورخه ۱۳۹۵/۶/۱۶ هیات اول / دوم 
موضوع  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
به کالسه پرونده شماره ۱۳۹۵۱۱۴۴۱۰۰۱۴۰۰۰۲۷۴مستقر در واحد ثبتی جویبار 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای آیت اله آقائی        به شماره شناسنامه 
۲۰۱۱۷ به شماره ملی ۲۱۶۰۲۹۵8۰۹ مربوط به  ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت ۲۰8/۹۴ متر مربع قسمتی از پالک – فرعی از ۱۰ اصلی 
قطعه – واقع در بخش ۷ جویبار خریداری از مالک رسمی آقای / خانم همت رضی 
پور  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند ار تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.  م. الف : ۹۵۰۶8۰۲
تاریخ انتشار: نوبت اول:۹۵/۷/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم۹۵/۷/۲۴

حسین روحانی  رییس ثبت اسناد و امالک جویبار 

آگهی فقدان مدرک تحصيلی 

نمرات  ریز  و  ناپیوسته  کارشناسی  مدرک 
ندا بزرگ زاده  التحصیلی سیده  فازغ  کاردانی 
شناسنامه  شماره  به  نورالدین  سید  فرزند 
کارشناسی  مقطع  در  بابل  از  صادره   ۳۱۹
از  صادره  کامپیوتر  مهندسی  رشته  ناپیوسته 
واحد دانشگاهی آزاد – واحد ساری با شماره 
فاقد  و  است  گردیده  مفقود   8۵۱۰۵۳۳۴8
اصل  تقاضامی شود  یابنده  از  باشد  اعتبار می 
مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری 
دریا  جاده   ۷ کیلومتر   – ساری    : نشانی  به 
ساری  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  مجتمع   –

بابل  نماید  ارسال  التحصیالن  فارغ 

اداره ثبت اسناد امالک شهرستان جویبار

آگهی حصر وراثت
شرح  به   ۷۴ شماره  شناسنامه  دارای  تولکانی   پورخلیل  سلمان  خانم   / آقای 
دادخواست به کالسه ۹۵/۷۰۰۷۶۴  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدر پورخلیل تولکانی به شناسنامه 
شماره ۵۱۶ در تاریخ ۹۵/۰۶/۳ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
مرحوم منحصر است به زوجه دائمی، دو فرزند اناث و دو فرزند ذکور بنامهای 

ذیل:
۱-خانم سوره ابراهیمی زرگ آباد فرزند امیرعلی : زوجه متوفی

۲-فاطمه پورخلیل تولکانی فرزند حیدر دختر متوفی
۳-زهرا پورخلیل تولکانی فرزند حیدر دختر متوفی

۴-سلمان  پورخلیل تولکانی فرزند حیدر پسر متوفی
۵-نریمان  پورخلیل تولکانی فرزند حیدر پسر متوفی

قانون  ماده ۳۶۲  استناد  به  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اینک 
امور حسبی را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیدم 

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

آگهی موضوع ماده سه 

قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء به شماره ۹۳۷-۹۵/۵/۲۰ صادره از هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
شهرستان ماکو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است، لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
ماکو تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
کدملی  و   ۶۰۵ شناسنامه  شماره  به  زاده   سلمان  محبوب   )۱
به مساحت ۱۰ متر  باب مغازه  ۲8۳۰۴۴۶۶۰۱۱ فرزند تقی در ششدانگ یک 
مربع بشماره ۳۴۳- اصلی واقع در آذربایجان غربی بخش حوزه ثبت ملک ماکو و 
از مورد مالکیت غفار زاده و میراحمد سید سجادی و منصور پشتکوهی به پرونده 

کالسه ۳۱ سال ۱۳۹۳
تاریخ انتشار در دو نوبت در روزنامه کثیر االنتشار اولی در مورخه ۹۵/۷/۴ روز 

یک شنبه و دومین چاپ در ۹۵/۷/۲۴ روز شنبه 
تاریخ انتشار در دو نوبت در روزنامه محلی اولی در مورخه ۹۵/۷/۴ روز یک شنبه 

و دومین چاپ در ۹۵/۷/۲۴ روز شنبه
محمودعباسپور باغچه جوق -رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان ماکو 

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

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

اول/  مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ هیات  راي شماره ۱۳۹۵۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۰۰۲۱  برابر 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه دو تصرفات مالکانه 
بشماره شناسنامه ۳۰۷ کد  فرزند عسگر  کلیان  نصیری  احمد  آقاي  بالمعارض 
ملی ۱۵۳۲۲۶8۴8۳ صادره از کاغذ کنان نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت ۱۰۳/۹۴ مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
۵8۴ فرعی از ۳۶۱ اصلی واقع در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک 
اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  نصرآبادی  سلیمانیان  حسین  رسمی 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار 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. ۴۷۰۵۲  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۵/۷/۲۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۵/8/۹

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج- ایرج فهیمی

تحدید حدود  اختصاصی

آگهی  ذیل  بشرح  زراعتی  زمین  قطعه  اختصاصی ششدانگ یک  تحدید حدود 
میگردد:

پالک ۲۰/۲8 اصلی واقع در بخش ۲۱ مهاباد قریه سلوک بمساحت ۲۹۷۵8 متر 
مربع بنام آقای ابراهیم عزیزی ارشد در اجرای رای هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به شماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۳۰۰۷۰۰۵۹۴8 
مورخه   ۱۳۹۵۶۰۳۱۳۰۰۷۰۰۱۵۴۲ اصالحی  رای  و   ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ مورخه 
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ برابر ماده ۱۴ قانون ثبت در روز یکشنبه مورخه ۱۳۹۵/۰8/۱۶ 
راس ساعت ۱۱ صبح تحدید حدود به عمل می آید. لذا بدین وسیله از مجاورین 
و صاحبان حقوق دعوت می شود که در روز تعیین شده در محل حاضر و در 
صورتیکه اعتراضی به حدود و حدود ارتفاقی داشته باشند از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی لغایت سی روز اعتراض خود را به اداره ثبت تسلیم و از تاریخ 
به  نسبت  و  مراجعه  قضایی  ذیصالح  مرجع  به  روز  لغایت سی  اعتراض  تسلیم 
تنظیم دادخواست اعتراض اقدام نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را از دادگاه 
اخذ و ظرف مهلت مقرر یک ماهه به اداره ثبت اسناد و امالک مهاباد ارائه نمایند. 
در غیراینصورت چنانچه متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی به دادگاه مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و ارائه نمایند بدون توجه به اعتراض مطابق 

مقررات سند مالکیت بنام متقاضی ثبت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار: روز شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

کفیل ثبت اسناد و امالک شهرستان مهاباد- صدیق رنجبر

آگهی موضوع ماده سه

 قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء به شماره ۱۰۰۲-۹۵/۶/۷ صادره از هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
شهرستان ماکو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است، لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
ماکو تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
ولی صبوری به شماره شناسنامه ۲8۱ و کدملی ۲۹۱۹۳۴۰۹۳۱ صادره از سیه 
چشمه فرزند جعفر علی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۲۰ متر مربع 
از  آذربایجان غربی  استان  واقع در  از ۱۱۴۴- اصلی  از پالک ۲ فرعی  قسمتی 
پرونده  به  و  زادگان  نقی  مالکیت حسن  مورد  از  ماکو  ملک  ثبت  حوزه  بخش 

کالسه ۶۶ سال ۹۵ ..
تاریخ انتشار در دو نوبت در روزنامه محلی اولی در مورخه ۹۵/۷/۴ روز یک شنبه 

و دومین چاپ در ۹۵/۷/۲۴ روز شنبه
محمود عباسپور باغچه جوق- رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو

آگهی فقدان سند مالکيت

آقای رسول محمودی با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق مدعی است که 
سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی ۱۷۰ – فرعی از ۵۳۱- اصلی را بر اثر نامعلوم 
که در صفحه ۲۰۳ دفتر جلد ۳۱۹ ذیل ثبت ۲8۷۶۷ به نام نامبرده ثبت و صادر 
با بررسی دفاتر امالک معلوم شد که سند مرقوم در  لذا  شده گم نموده است 
صفحه فوق الذکر بنام نامبرده می باشد لذا باستناد ماده ۱۲۰ آئین نامه اصالحی 
قانون ثبت مصوب ۱۳8۰ مراتب در یک نوبت آگهی و متذکر می گردد که هر 
کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی مالکیت می باشد 
بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به 

همراه سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید.
بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و در صورت وصول 
اعتراض بدون ارائه سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر 

مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: ۹۵/۷/۲۴

محمود عباسپور- رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی 
دوم   / اول  هیات  مورخه ۱۳۹۵/۴/۲۹  آرا شماره ۱۳۹۵۶۰۳۱۰۰۱۴۰۰۴۰۷۰  برابر 
موضوع  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
به کالسه پرونده شماره ۱۳۹۳۱۱۴۴۱۰۰۱۴۰۰۰۰۰۹مستقر در واحد ثبتی جویبار 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم سکینه شیفته        به شماره شناسنامه 
۴۲صادره از جویبار  فرزند ابراهیم   به شماره ملی ۵8۲۹۷۴۹۹۲۰ در ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۵۱/۱۰ متر مربع قسمتی از پالک – فرعی 
از ۱۰ اصلی قطعه – واقع در بخش ۷ جویبار خریداری از مالک رسمی آقای / خانم 
موروثی   محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند ار تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد    م. الف : ۹۵۰۶8۰۴
تاریخ انتشار: نوبت اول:۹۵/۷/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم۹۵/۷/۲۴

حسین روحانی  رییس ثبت اسناد و امالک جویبار 

آگهی
پرونده شماره رای  ۱۳۹۵۶۰۳۱۰۰۱۴۰۰۵8۹۱ مورخه ۱۳۹۵/۶/۲۷ هیات اول 
/ دوم موضوع  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
واحد  در  پرونده شماره ۱۳۹۲۱۱۴۴۱۰۰۱۴۰۰۰۳۲۳مستقر  به کالسه  رسمی 
ثبتی جویبار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی به نام سیده بنین حسینی 
به   مربوط  ملی ۵8۲۹۱۰۲۹۹۴  به شماره  شناسنامه ۲۶۲۵  به شماره  باغلوئی 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۴۴۲/8۱متر مربع قسمتی 
از پالک – فرعی از ۱۰ اصلی قطعه – واقع در بخش ۷ جویبار خریداری از مالک 
رسمی آقای / خانم علی اکبر اصغریان محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند ار تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند  تقدیم  قضایی  مرجع  به  را  خود 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد   م. 

الف : ۹۵۰۶۷۹۶
تاریخ انتشار: نوبت اول:۹۵/۷/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم۹۵/۷/۲۴

حسین روحانی  رییس ثبت اسناد و امالک جویبار 

آگهی حصر وراثت

آقای / خانم محمد ارالنی  دارای شناسنامه شماره ۵۶۰۴۶ به شرح دادخواست 
و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  این شورا  از  به کالسه ۹۵/۷۰۰۷۶۹  
چنین توضیح داده که شادروان مرحوم احمد ارالنی به شناسنامه شماره ۳۵ در 
تاریخ ۹۴/۱۲/۴ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه مرحوم منحصر 

است به زوجه دائمی، دو فرزند اناث و سه فرزند ذکور بنامهای ذیل:
۱-خانم جهاندخت حسن زاده فرزند قنبر علی ش ش ۴۰۰ : زوجه متوفی

۲-لیال ارالنی فرزند احمد ش ش ۴۲۶ دختر متوفی
۳-گللر ارالنی فرزند احمد ش ش ۷۹8 دختر متوفی
۴-جمال ارالنی فرزند احمد ش ش ۵8۱ پسر متوفی
۵-رضا ارالنی فرزند احمد ش ش ۲۲8۷ پسر متوفی

۶-محمد ارالنی فرزند احمد ش ش ۵۶۰۴۶ پسر متوفی
قانون  ماده ۳۶۲  استناد  به  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اینک 
امور حسبی را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیدم 

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



معاون وزیر نفت عنوان کرد:

  کشورهای پاسفیک مشتری فرآورده های نفتی ایران
معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش فرآورده های نفتی اعالم کرد: کشورهای 
حوزه پاسفیک از جمله چین، ژاپن و همچنین برخی کشورهای اروپایی، مشتری 

فرآورده های نفتی ایران هستند. 
عباس کاظمی با اشاره به صادرات پایدار فرآورده های نفتی گفت: امسال برای اولین 
بار در تاریخ صنعت نفت به صادرات پایدار روزانه ۴۰۰ هزار بشکه فرآورده دست پیدا 
کردیم. وی ادامه داد: با وجود این دستاورد بزرگ به دلیل محدودیت بنادر نتوانستیم 
صادرات این میزان فرآورده را افزایش دهیم، در حالی که امکان صادرات روزانه ۵۰۰ 

هزار بشکه فرآورده نفتی در کشور وجود دارد.
به گفته کاظمی، با برنامه ریزی های صورت گرفته و توسعه بندر ماهشهر تا پایان 

امسال به صادرات روزانه ۵۰۰ هزار بشکه فرآورده نفتی دست پیدا خواهیم کرد.
وی، گاز، مازوت، سوخت هواپیما و گاز مایع را از فرآورده های نفتی صادراتی ایران 
برشمرد و گفت: امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران مسئولیت این صادرات 
را برعهده دارد و شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران، تامین و 

تسهیل کننده این صادرات و انتقال دهنده آن به بنادر است.

رئیس دپارتمان امور ایران در شرکت شل:

شرایط برای حضور شل در صنعت پتروشیمی ایران مهیاست
 رئیس دپارتمان امور ایران در شرکت شل گفت: ما معتقدیم که می توانیم با شرکت 

ملی صنایع پتروشیمی، پروژه های مشترکی در صنعت پتروشیمی داشته باشیم. 
مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و هانس نای کمپ، 
رئیس دپارتمان امور ایران در شرکت شل، امروز )یکشنبه، ۱8 مهرماه( با حضور امیر 
حسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت، سوزانا ترستال سفیر هلند 
در تهران و فندر، معاون سفیر انگلیس در ایران تفاهم نامه اولیه ای برای همکاری در 
صنعت پتروشیمی امضا کردند. برپایه این گزارش، هر دو طرف در سخنان خود پیش 
از امضای این تفاهم نامه بر اشتغال زایی در ایران پس از اجرایی شدن تفاهم نامه 

همکاری شل در صنعت پترشیمی تاکید کردند.  
»نایکمپ« پیش از امضای این تفاهم نامه، آن را نتیجه ماه ها مذاکره میان دو شرکت 
خواند و گفت: ما معتقدیم که می توانیم با شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پروژه های 
مشترکی در صنعت پتروشیمی داشته باشیم.  رئیس دپارتمان امور ایران در شرکت 
شل افزود: این سند به ما چارچوبی برای بحث های بیشتر با شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی ایران می دهد.  همچنین مرضیه شاهدایی، معاون وزیر نفت در امور 
پتروشیمی نیز در این آئین اظهار کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی، برنامه های 
منسجمی برای افزایش تولیدات پتروشیمی دارد و انتظار دارد که تا سال ۲۰۲۵ کل 

تولید از ۶۰ میلیون تن کنونی به ۱۶۰ میلیون تن در سال برسد. 

مصرف سوخت در ایران ۲ برابر متوسط جهانی است
مشاور مدیر عامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ایران گفت: در مصرف انرژی با 
استانداردهای جهانی فاصله زیادی داریم؛ به گونه ای که متوسط مصرف سوخت کشور 

8.۵ درصد ولی متوسط جهانی آن چهار درصد است.
آموزش،  نقش  انرژی،  گفت وگوی  نشست  چهارمین  در  جعفری  حوری  حامد 
فرهنگ سازی و تغییر رفتار در بهره وری انرژی اظهار کرد: ایران دارای بیش ترین دخایر 
نفت و گاز در جهان است و این ذخایر زیاد باعث شده وضعیت مصرف انرژی و 

شاخص های مصرف انرژی در کشور وضعیت مناسبی نداشته باشد.
وی ادامه داد: از مرحله تولید تا مصرف نهایی هر کشور سیستم انرژی خاصی وجود 
دارد که در کشور ما وابستگی کامل به نفت و گاز مشاهده می شود. بیش تر از ۹۹.۳ 
درصد از حامل های اولیه انرژی در کشور نفت و گاز است. در سطح دوم انرژی 
پاالیشگاه های نفت و گاز و نیروگاه های تولید برق وجود دارد که در کشورهای دیگر 
از منابعی به غیر از نفت و گاز برای تولید برق استفاده می شود ولی در ایران اینگونه 
نیست. حوری جعفری خاطرنشان کرد: از مرحله تولید تا مصرف انرژی تلفات زیادی 
وجود دارد. متوسط مصرف سوخت کشور 8.۵ درصد ولی متوسط جهانی آن چهار 
درصد است. متوسط بازده نیروگاه ها در کشور ۳۶.۳ درصد ولی متوسط جهانی آن ۴۵ 
درصد است. در سیستم های انتقال برق حدود ۱۹ درصد هدررفت انرژی وجود دارد، 

این در حالی است که متوسط آن در جهان هفت تا هشت درصد است.
وی ادامه داد: در مصرف نهایی انرژی در بخش ساختمان و مسکن متوسط مصرف به 
ازای هر مترمربع حدود ۵۰۰ کیلووات ساعت ولی متوسط جهانی حدود ۱۶۰ کیلووات 
ساعت و در بعضی از کشورها حدود ۷۰ کیلووات ساعت است. در بخش حمل و نقل و 
تولید خودروهای داخلی میزان مصرف انرژی ۱۰.۷ لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر ولی 
متوسط جهانی ۵.۵ لیتر است که با توسعه خودروهای ۶ سیلندره به زیر چهار لیتر در 
۱۰۰ کیلومتر رسیده است. دلیل این همه فاصله با استانداردهای جهانی فرسودگی و 

بیش از حد انرژی خواه بودن صنایع کشور است.

»اطلس باد« کشور اردیبهشت 96 به بهره برداری می رسد
مدیر دفتر انرژی باد و امواج سازمان انرژی های نو ایران از بروز رسانی اطلس باد کشور 
با روش های نوین و پیشرفته و آماده بهره برداری شدن آن تا اردیبهشت ماه سال 

آینده خبر داد.
یکی  نوین،  های  روش  با  کشور  باد  اطلس  تدوین  افزود:  ساتکین  محمد 
اساس  بر  که  است  کشور  باد  بخش  اجرای  دست  در  های  طرح  بزرگترین  از 
با  ایران  نو  انرژی های  امواج سازمان  باد و  انرژی  انعقاد قرارداد همکاری دفتر 
با  این پژوهشکده  پژوهشکده هواشناسی سازمان هواشناسی کشور و همکاری 

دانشگاه صنعتی دانمارک، تدوین می شود.
وی گفت: اطالعات الزم در این زمینه از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ میالدی در دست جمع 
آوری است تا با استفاده از روش های نوین و نرم افزارهای تخصصی، اطلس باد کشور 

تهیه شود.

اندونزی اولین محموله ال پی جی 
از ایران را دریافت کرد 

شرکت نفت دولتی پرتامینای اندونزی روز پنجشنبه 
اولین محموله ال پی جی از ایران را دریافت کرد. 

پرتامینای  به گزارش تسنیم، شرکت نفت دولتی 
اندونزی روز پنجشنبه رسما یک محموله ال پی جی 

ارسالی از ایران را دریافت کرد.
دوی سوتجیپتو، رئیس شرکت پرتامینای اندونزی از 
دریافت محموله ۴۴ هزار تنی ال پی جی از ایران که 
۱۳ روز قبل از بندر عسلویه به بندر کالبوت در جاوه 

شرقی ارسال شده بود استقبال کرد.
به گفته سوتجیپتو، این محموله ال پی جی ارسالی 
از شرکت ملی نفت ایران موجب توسعه فرصت های 
تجاری دیگری بین شرکت پرتامینا و شرکت ملی 
نفت ایران در بخش های باالدستی و پایین دستی 
خواهد شد. وی گفت: »این محموله فصل جدیدی در 
همکاری های بین پرتامینا و شرکت ملی نفت ایران 
است و همکاری های تجاری بین ایران و اندونزی را 
توسعه می بخشد.« پیش از این شرکت ملی نفت 
ایران توافق کرده بود که طی امسال و سال آینده 
میالدی مجموعا ۶۰۰ هزار تن ال پی جی به شرکت 
پرتامینا بفروشد. بعد از ارسال اولین محموله، انتظار 
دومین  بالفاصله  ایران  نفت  ملی  رود شرکت  می 
محموله را به اندونزی ارسال کند و این محموله روز 

۲۰ نوامبر توسط شرکت پرتامینا دریافت شود.
عالوه بر ارسال ال پی جی، این دو شرکت دولتی 
موافقتنامه ای را برای انجام مطالعات اولیه ۲ میدان 
نفتی عظیم در ایران امضا کرده اند. این دو میدان 
یعنی آب تیمور و منصوری دارای ذخایری به میزان 

بیش از ۵ میلیارد بشکه نفت هستند.

قیمت نفت 
به ۵۲ دالر و 33 سنت رسید 

قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز۳۰ سنت افزایش 
یافت و به ۵۲ دالر و ۳۳ سنت رسید. 

بر اساس این گزارش، کاهش فاصله عرضه و تقاضا 
در بازار سوخت آمریکا و افزایش خریدها از سوی 
بازیگران مالی موجب شد تا قیمت نفت دیروز افزایش 
یابد، اما تردیدها در مورد عملی بودن طرح کاهش 

تولید اوپک همچنان بر بازارها سایه افکنده است.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت 
سنت  اولیه، ۳۰  ساعات  در  کاهش  از  پس  دیروز 

افزایش یافت و به ۵۲ دالر و ۳۳ سنت رسید.
قیمت نفت خام آمریکا نیز که روز پنجشنبه به زیر 
۵۰ دالر رسیده بود، دیروز ۴۷ سنت افزایش یافت و 
به ۵۰ دالر و ۹۱ سنت رسید. تجار گفتند، افزایش 
قیمت نفت خام آمریکا ناشی از کاهش شکاف بین 

عرضه و تقاضا در بازار سوخت آمریکا بوده است.

افزایش ۲۱ هزار بشکه ای تولید 
نفت ایران در شهریور امسال 

سازمان کشورهای صادرکننده نفت)اوپک( از افزایش 
۲۱ هزار بشکه ای تولید نفت ایران در سپتامبر ۲۰۱۶ 
برابر با شهریور امسال خبر داد و قیمت نفت ایران در 

این ماه را ۴۱.۳۹ دالر اعالم کرد. 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت در جدیدترین 
تولید  ای  بشکه  افزایش ۲۱۴۰۰  از  خود  گزارش 
روزانه نفت ایران در سپتامبر ۲۰۱۶ خبر داد. تولید 
نفت ایران در این ماه به ۳.۶۶۵ میلیون بشکه در 
روز رسیده است. تولید مجموع ۱۴ عضو اوپک در 
سپتامبر ۲۰۱۶ نیز ۲۲۰ هزار بشکه در روز نسبت به 
ماه قبل از آن افزایش داشته و به ۳۳.۳۹۴ میلیون 

بشکه در روز رسیده است .
بر اساس این گزارش عراق بیشترین افزایش تولید 
و عربستان بیشترین کاهش تولید در ماه میالدی 
گذشته را داشته اند. تولید عراق در ماه سپتامبر ۱۰۵ 
هزار بشکه در روز افزایش و تولید عربستان 8۷ هزار 

بشکه در روز کاهش داشته است .
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کوتاه از انرژی نفت در جهان

دادنامه

پرونده کالسه ۹۴۰۹۹8۱۱۱۳8۰۰۹۱۰ شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهرستان 
بابل )۱۰۷ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 

افروز  گنج  ج  بابل  نشانی  به  اله  فرزند حشمت  لطیفی  اله  همت  آقای  شاکی: 
روستای شیر دار کال ک امام زاده منزل شخصی 

متهم: آقای شهرام ناروئی به نشانی شهرستان آق قال 
اتهام: سرقت مستوجب تعزیر

حسب  باشد  می  متواری  حاضر  حال  در  که  ناروئی  داوود  آقای  دادگاه-  رای 
شکایت آقای همت ا... لطفی متهم می باشد به سرقت دو میلیون ریال وجه نقد 
و کارت عابر بانک و پنجاه میلیون ریال از طریق آن اجماال شاکی بیان نموده 
است متهم به همراه همسرش جهت کارکردن به منزل وی مراجعه نموده و مدت 
۱۵ یا ۱۶۵ روز کارکرد و سپس با سرقت وجه نقد و کارت عابر بانک مبلغ پنجاه 
دو میلیون ریال سرقت کرده دادگاه با توجه به محتویات پرونده و کیفر خواست 
صادره از سوی دادگاه عمومی و انقالب شهرستان بابل و شکایت شاکی و دالیل 
و امارات ارائه شده از سوی وی از جمله تحقیقات به عمل آمده و نتیجه نشر 
آگهی و با توجه به عدم حضور متهم و سایر قرائن و امارات وقوع بزه انتسابی را 
محرز و مسلم می داند لذا به استناد مواد ۶۵۶ و ۶۶۷ قانون مجازات اسالمی 
متهم را به سه سال حبس و ۷۴ ضربه شالق و رد وجوه مسروقه به مبلغ پنجاه و 
دو میلیون ریال در حق شاکی محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف ۲۰ روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس در فرجه قانونی قابل اعتراض 

در محاکم تجدیدنظر مرکز استان مازندران باشد.
رئیس شعبه 107 دادگاه کیفری 2 بابل – سید جواد هاشمی

آگهی موضوع ماده 3

و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   ۱۳ ماده  و  قانون   
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

موضوع  هیات  بشماره ۱۳۹۵۶۰۳۲۴۰۰۹۰۰۴۶۹۱مورخ۱۳۹۵/۶/۱۶  رای  برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم سمیه بردبار 
ملی  شماره  به  ورامین  از  صادره  شناسنامه۱۵۱8  بشماره  عبدالحسن  فرزند 
پالک  مربع  مساحت۷۷متر  به  خانه  باب  یک  درششدانگ  را   ۳۵۰۰۹8۵۴۵۹
۱۰۵۰ فرعی از ۶۱۹ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۶۱۹/۲ واقع در بخش 
دو بوشهر خریداری از مالک رسمی آقای محمد محسنی زاده محرز گردیده است 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 
در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.۵8۱۶۰۵   م الف ۱۴۵۴  
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۷/۲۴ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/8/۹

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر- سهراب خواجه

آگهی موضوع ماده 3

و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   ۱۳ ماده  و  قانون   
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

بشماره ۱۳۹۵۶۰۳۲۴۰۰۹۰۰۳۷۲۴مورخ۱۳۹۵/۵/۱۷ هیات موضوع  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
اعتمادی  فرشته  خانم  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  ثبتی  واحد  در 
ملی  شماره  به  ورامین  از  صادره  شناسنامه۴۷۲  بشماره  اله  عین  فرزند  خواه 
مربع پالک  به مساحت۱۵۲متر  باب خانه  را درششدانگ یک   ۰۴۲۱۰۵۷۴۷۵
۴۴ فرعی از ۳۳۹۵ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۳۳۹۵ واقع در بخش 
دو بوشهر خریداری از مالک رسمی آقای محمود رستمیان محرز گردیده است 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 
در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.۲۴۴۹۷۳    م الف ۱۴۵۳  
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۷/۲۴  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/8/۹

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر- سهراب خواجه

آگهی فقدان سند مالکيت

آقای سعید محمودی با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق مدعی است که 
سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی ۱۷۲ – فرعی از ۵۳۱- اصلی را بر اثر نامعلوم 
که در صفحه ۱۹۵ دفتر جلد ۳۱۹ ذیل ثبت ۲8۷۶۵ به نام نامبرده ثبت و صادر 
با بررسی دفاتر امالک معلوم شد که سند مرقوم در  لذا  شده گم نموده است 
صفحه فوق الذکر بنام نامبرده می باشد لذا باستناد ماده ۱۲۰ آئین نامه اصالحی 
قانون ثبت مصوب ۱۳8۰ مراتب در یک نوبت آگهی و متذکر می گردد که هر 
کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی مالکیت می باشد 
بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به 

همراه سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید.
بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و در صورت وصول 
اعتراض بدون ارائه سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر 

مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: ۹۵/۷/۲۴

محمود عباسپور- رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو

آگهی مفقودی
 

و  ایران 8۲-۶۲۷ج۱۵  انتظامی  به شماره  پراید مدل ۱۳8۷  برگ سبز سواری 
شماره موتور ۲۳۹8۵۵۵ و شماره شاسی S۱۴۴۲۲8۷۱۹۳۷۲۳ به نام فاطمه 

صفرنژادیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

اگهی مزایده مال غير منقول نوبت اول

اجرای مدنی بابل در نظر دارد در پرونده اجرایی ۹۵۰۲88 جهت وصول محکوم 
به و هزینه های اجرایی نسبت به فروش پالک ثبتی ۳۱۰۰ اصلی بخش دو غرب 
بابل کمربندی غربی خیابان بهاران ۲۳ صندوق ۴ پ ۵۹ در حق شعله نوایی 
مطلق روز سه شنبه در تاریخ ۱۳۹۵/۰8/۱۱ ساعت ۱۰ صبح از طرسق مزایده 
در دفتر اجرای مدنی بابل اقدام نماید کارشناس ارزش پالک فوق به مساحت 
۲۹۴/۴۵ متر مربع که حدود ۲۷ متر مربع عقب نشینی دارد با بنای کلنگی با 
متراژ کل ۱۵8 متر مربع که در آن واقع شده و شمال ۳۳/۷۰ متر و شرق ۱۱ متر 
و غرب ۱۰/۱۰ متر و جنوب ۳۲/8۰ متر را ۳۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد نموده 
است مزایده از قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
واگذار می شود و برنده مزایده باید ده درصد مبلغخرید را فی المجلس و مابقی 
را ظرف یک ماه پرداخت نماید و در صورت انصراف و عدم پرداخت مابقی مبلغ 
ده درصد پرداختی در حق دولت ضبط خواهد ضمنا هر گونه هزینه بعدی بر 

عهده خریدار می باشد.
دفتر اجرای مدنی دادگستری بابل – عبدی

آگهی مزایده غير منقول )نوبت دوم(

در  دارد  نظر  در  بابل  حقوقی  دادگاه  دوم  شعبه  احکام  اجرای  دایره 
محکوم  مهریه  مطالبه  بخواسته   ۹۴۰۰۴۹ کالسه  اجرایی  پرونده  خصوص 
قطعه  یک  مهریه  وصول  جهت  شباهت  کریم  بطرفیت  رحمانی  نوشین  لها 
حدودا  مساحت  به  پرونده  ثالث  شخص  فتحی  هما  خانم  شالیزاری  زمین 
۱۰۳۶ متر مربع به آدرس بابل روستای اندی کالرا از طریق مزایده بتاریخ 
احکام حقوقی  اجرای  دفتر  در محل  ۱۱ صبح  یکشنبه ساعت  روز   ۹۵/8/۲
برساند  بفروش  ریال   ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  کارشناسی  قیمت  با  بابل 
خواهد  واگذار  پیشنهادی  مبلغ  باالترین  به  و  شروع  پایه  قیمت  از  مزایده 
شد برنده مزایده باید ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس پرداخت و 
ما بقی را ظرف مهلت یک ماه واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد مبلغ 
از کسر هزینه های مزایده به حساب دولت منظور خواهد شد  واریزی پس 
اجرا  این  با هماهنگی  از مزایده  تا پنج روز قبل  توانند  ضمنا متقاضیان می 

نمایند. بازدید  مزایده  مورد  ملک  از 
اجرای شعبه دوم دادگاه حقوقی بابل- قاسم پور

متن آگهی
نام پدر:  نام خانوادگی: محمدزاده  : محمد  نام  ابالغ شونده حقیقی:  مشخصات 

علی بنشانی: مجهول المکان . 
تاریخ حضور: ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ سه شنبه ساعت ۱۲:۰۰ محل حضور : مهاباد بلوار 

مکریان – نرسیده به فلکه سفیر- دادگستری شهرستان مهاباد.
پرونده در  اینکه  به  نظر  : در خصوص دعوی سیده طیبه شاهوی  علت حضور 
مرحله داوری می باشد و از سوی شما داور معرفی نشده است لذا دادگاه آقای 
نصیری را که از معتمدین دادگستری می باشد به عنوان داور شما تعیین نموده 
است الزم است در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و اجرای قرار داوری و جلسه 

توجیهی و ارشادی داوران در این شعبه حاضر شوید.
منشی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مهاباد- حسن پور

آگهی مفقودی
سیکلت  موتور  کارت  و  کمپانی  برگ  مالکیت(و  )شناسنامه  سبز  برگ 
۱۶۳۶۵/۵۶۳و  انتظامی  شماره  و  مشکی  رنگ  88به  ۱۲۵مدل  نیما 
تنه  یا  شاسی  شماره  و   ۱۵۶FMI*NBEB۰۰۶8۳8موتور شماره 
از  و  گردیده  مفقود  زاده  صفار  غالمعلی  نام  ۱۲۵B88۱۰۵۴۰***NBEبه 

درجه اعتبار ساقط است.
شهرستان دزفول  

بـا تصویـب مجلـس شـورای اسـالمی و 
پـس از تأییـد شـورای نگهبـان و ابـالغ 
قبـوض  در  جدیـدی  ردیـف  دولـت،  بـه 
بـرق بـا نام »بیمـه پایه حـوادث طبیعی« 

گنجانـده خواهـد شـد. 
مجلس  نمایندگان  گزارش،  این  براساس 
شورای اسالمی با اصالح بخشی از الیحه 
حوادث  همگانی  بیمه  صندوق  تأسیس 
طبیعی، بخشی از تأمین مالی این الیحه 

را از طریق قبوض برق تصویب کردند.
نمایندگان مجلس دهم در آخرین جلسه 
در جریان  اسالمی،  علنی مجلس شورای 
بیمه  صندوق  تاسیس  الیحه  اصالح 
تامین  جهت  طبیعی  حوادث  همگانی 

نظر شورای نگهبان، با اصالح ماده ۵ این 
الیحه با ۱۵۵ رأی موافق، یک رأی مخالف 
و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده 

حاضر در صحن موافقت کردند.
الیحه؛  این  شده  اصالح   ۵ ماده  براساس 
درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در 
از مالکان  قبوض برق واحدهای مسکونی 
آنها دریافت شود و الباقی حق بیمه توسط 
محل  از  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان 
از  بخشی  تنظیم  قانون   ۱۰ ماده  اعتبار 
مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ بهمن ماه 
سال 8۰ و اصالحات بعدی آن مستقیما به 

حساب صندوق پرداخت شود.
این ردیف جدید که پس از تأیید شورای 

برق  قبوض  در  دولت،  به  ابالغ  و  نگهبان 
اساس  بر  سال  هر  شد  خواهد  گنجانده 
فرمول مشخصی افزایش می یابد تا ظرف 
سهم  قانون  این  اجرای  آغاز  از  سال   ۱۰
مالکان واحدهای مسکونی از پرداخت حق 
حوادث  همگانی  بیمه  صندوق  پایه  بیمه 
سازمان  سهم  و  صددرصد  به  طبیعی 

مدیریت و بحران کشور به صفر برسد.
در نخستین سال اجرای این قانون سهم 
مالکان از حق بیمه پایه ماهیانه واحدهای 
کوچک  شهرهای  روستاها،  در  موجود 
شهرهای  و  نفر  هزار   ۵۰ زیر  جمعیت  با 
ریال،   هزار   ۵ از  نباید  ترتیب  به  بزرگ 
۷۵۰۰ ریال و ۱۰ هزار ریال بیشتر باشد.

مدیر امور بین الملل شرکت نفت با اشاره به 
کاهش 8 میلیون لیتری واردات روزانه بنزین، 
گفت: با صادرات ماهانه ۶۰۰ هزار تن گازوئیل، 
رکورد جدیدی برای صادرات این فرآورده نفتی 

ثبت شده است. 
وضعیت  آخرین  درباره  قمصری  سیدمحسن 
صادرات و واردات فرآورده های نفتی از ایران، 
گفت: در حال حاضر واردات بنزین ایران در 
مقایسه با ماه های نخست سال کاهشی حدود 

هشت میلیون لیتر در روز را تجربه می کند.
ایران  نفت  ملی  بین الملل شرکت  امور  مدیر 

با بیان اینکه هم اکنون حجم واردات بنزین 
روز  در  لیتر  میلیون  چهار  روزانه  به  کشور 
بینی  یافته است، تصریح کرد: پیش  کاهش 
و کاهش  نیمه دوم سال  به  ورود  با  می شود 
مصارف داخلی، حجم واردات این فرآورده نفتی 

هم با کاهش بیشتری همراه شود.
با  نفت  ملی  شرکت  مدیره  هیات  عضو  این 
واردات  کاهش  با  همزمان  اینکه  بر  تاکید 
بنزین، صادرات سایر فرآورده های نفتی کشور 
مدت  با  مقایسه  در  توجهی  قابل  افزایش  با 
مشابه پارسال همراه شده است، اظهار داشت: 

در حال حاضر به طور متوسط ماهانه ۶۰۰ هزار 
تن گازوئیل توسط ایران به کشورهای مختلف 

جهان صادر می شود.
این مقام مسئول از نفت کوره و گاز مایع هم 
به عنوان دو محصول نفتی صادراتی ایران نام 
برد و افزود: هم اکنون به طور متوسط ماهانه 
بیش از ۲ میلیون تن نفت کوره صادر می شود.
حدود  ماهانه  صادرات  به  اشاره  با  قمصری 
۱۴۰ هزار تن گاز مایع، تاکید کرد: با افزایش 
تولید گاز طبیعی و مدیریت مصارف داخلی 
هم اکنون ظرفیت مازادی برای صادرات انواع 

فرآورده های نفتی ایجاد شده است.
به گزارش مهر، حجم واردات بنزین ایران در 
نیمه نخست امسال روزانه به ۱۲ میلیون لیتر 
در روز رسیده بود که در مقایسه با مدت مشابه 
لیتری  میلیون  افزایشی حدود چهار  پارسال 

پیدا کرده بود.
در همین حال عباس کاظمی معاون وزیر نفت 

با اشاره به صادرات روزانه بیش از ۶۰ میلیون 
لیتر گازوئیل و نفت کوره، گفت: در حال حاضر 
ایران سهمی معادل ۱۳.۵ درصد )معادل روزانه 
۲.۹ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۵( از مجموع 
صادرات فرآورده نفتی در منطقه خاورمیانه را 

به خود اختصاص داده است.
به گزارش مهر، با افزایش ظرفیت تولید گاز 
طبیعی در فازهای پارس جنوبی و جایگزینی 
سبد  در  کوره  نفت  و  گازوئیل  جای  به  گاز 
صنایع،  و  برق  نیروگاه های  انرژی  و  سوخت 
امکان افزایش صادرات فرآورده های نفتی در 

سال ۹۵ فراهم شده است.
بر اساس برنامه اعالمی شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی سال آینده با بهره 
برداری از طرح های جدید پاالیشگاهی به ویژه 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس حجم صادرات 
فرآورده نفتی کشور به ۶۰۰ هزار بشکه در روز 

افزایش می یابد.

به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس دهم صورت گرفت 

ارقام قبوض باال می رود

رکورد صادرات گازوئیل شکست؛

واردات بنزین ایران نصف شد

شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
اسالمی گفت: پاالیش و پخش درصدد است 
تا نسبت به حذف کارت سوخت ها با حفظ 
زیرساخت ها اقدام کند اما زمان دقیق جمع 

آوری کارت ها هنوز مشخص نیست.
نفت  وزارت  اقدام  درباره  قره خانی  اسدا… 
و شرکت پاالیش و پخش برای جمع آوری 
کارت های سوخت  داشته است، اظهار کرد: 
پس از اتمام سهمیه بندی و عدم استفاده از 
کارت سوخت ها دیگر  هیچ گونه محدودیتی 
حال  در  و  نداشته  وجود  استفاده  میزان  در 
حاضر نیز مردم تنها با کارت متصدی جایگاه 
خودرو  به سوخت گیری  اقدام  بنزین   پمپ 
خود می کردند. وی افزود: به گفته مدیر عامل 
پاالیش و پخش، اکنون به دنبال این هستند 
که چگونه، کارت ها به طور کلی چه آن هایی 
که در اختیار مردم بوده و اکنون استفاده ای 
ندارد و چه آن دسته از کارت ها که در اختیار 
متصدیان جایگاه سوخت است، حذف شوند که 
به زیرساخت ها آسیبی نرسد. این عضو هیات 
رییسه کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر این 
که در حال حاضر استفاده از کارت ها منتفی 
است، گفت: با توجه به اظهاراتی که مطرح شده 
استفاده از کارت برای کسانی که سوخت گیری 

می کنند منتفی است،  اما با توجه به ابالغیه ای 
دولت برای اجرای قانون داشته درصدد هستند 
تا ضمن حفظ زیرساخت ها،  نسبت به حذف 

کلی کارت اقدام کنند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس همچنین 
درباره افزایش قیمت بنزین هم که اخیرا مطرح 
شده بود، خاطرنشان کرد: با توجه به صحبتی 
با مدیر عامل پاالیش و پخش داشته ام،  که 
انرژی  قیمت حامل های  افزایش  برای  بنایی 
وجود ندارد و برای سال بعد هم باید منتظر 
بود که دولت برای بودجه سال آینده چه برنامه 
ریزی دارد اما آنچه مشخص شده این است که 

هنوز چیزی را اعالم نکرده اند.

شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
در  بازیافت  افزایش  گفت:  اسالمی 
میدان های نفتی به دلیل اهمیت زیاد آن 
برای کشور، یکی از اهداف الگوی جدید 

قراردادهای نفتی است.
ضریب  افزایش  درباره  میرزایی  جالل 
بازیافت در میدان های نفتی گفت: یکی از 
اهداف پیش بینی شده برای الگوی جدید 
قراردادهای نفتی، افزایش بازیافت در میدان 
های نفتی است و الگوی جدید در تحقق این 

برنامه موثر است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
افزود: استفاده از فناوری و سرمایه گذاری برای 
افزایش بازیافت نفت ضروری است و روش 
های سنتی، کارآیی و اثربخشی کافی را ندارد.

میرزایی گفت: در شرایط نبود فناوری موثر، 
حجم زیادی از منابع نفتی قابلیت استخراج 
ندارد و اقدام  هایی مانند تزریق آب یا گاز فقط 

بخشی از تولید را افزایش می دهد. 
وی با اشاره به اینکه عمر میدان های نفتی 
کشور از نیمه گذشته و تولید را تحت تاثیر 
قرار داده است، گفت: امیدواریم وزارت نفت 
در جهت پیش بینی شده برای جذب سرمایه 
و  مشترک  میدان  های  برای  الزم  گذاری 

جدید  الگوی  بر  تکیه  با  بازیافت  افزایش 
قراردادهای نفتی، حرکت خود را ادامه دهد.

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت به تازگی، محور 
و هدف اصلی صنعت نفت در اجرای الگوی 
جدید قراردادهای نفتی را ازدیاد برداشت از 
مخازن عنوان کرد و گفت: امیدوارم این هدف 

به یک خواست ملی بدل شود.
و  نفت  برداری  بهره  شرکت  مدیرعامل 
کرد:  اعالم  ماه  مهر   ۱۹ نیز  مارون  گاز 
در  نفت  بازیافت  درصدی   ۲۰ افزایش 
نیمه نخست سال جاری در این شرکت 
میلیارد   ۱۰۰ از  بیش  اقتصادی  صرفه 

ریالی به همراه داشته است. 
بینی  پیش  جلسه  در  پورهنگ  جهانگیر 
پنجساله بهره دهی چاه های شرکت نفت و 
گاز مارون٬ با اشاره به نگهداشت تولید نفت 
خام٬ گاز و مایعات گازی این شرکت در نیمه 
نخست امسال٬ مهمترین اقدام های انجام 

شده را از سوی این شرکت تشریح کرد. 
وی با اشاره به بازیافت نفت با دستگاه های 
فرآورش و تفکیک گر سیار نفت٬ افزود: در 
نیمه نخست امسال٬ با استفاده از دستگاه های 
MOS و MOT شاهد بازیافت ۹۹ هزار و 

8۰۰ بشکه ای نفت در این شرکت بودیم. 

حذف کارت سوخت با حفظ زیرساخت ها انجام خواهد شدضریب بازیافت مخازن نفتی با قراردادهای جدید افزایش می یابد
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عواملی بر  پیوستن به سازمان تجارت جهانی
é معصومه آقاپورعلیشاهی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

پیوستن به تجارت جهانی و باقی ماندن در این 
تاثیر گذار در  از اصل های مهم   سازمان یکی 
اقتصاد است .توجه ویژه به بخش تولید و صنعت 
کشور اولین گام برای تحقق این امر بشمار می آید. 

پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی موضوعی است که بنا بردالیل 
اقتصادی می تواند تاثیرات مثبتی برای کشور داشته باشد.الحاق جمهوری 
اسالمی ایران به سازمان تجارت جهانی باید براساس شرایطی انجام شود 
و براین اساس باید انتقال تکنولوژی به کشور صورت گیرد.مدیریت هزینه، 
تمرکز و تمایز مولفه هایی هستند که باید در اقتصاد انجام شود.کشوری 
مانند آلمان تنها به چند صنعت یارانه پرداخت می کند و این صنایع در 
اولویت هستند؛این درحالی است در حال حاضر در کشور تنها از حدود 
۶۵ بخش صنعتی حمایت می شود که این موضوع جای تامل دارد.باید 
منابع داخلی شناسایی و بر اولویت های صنعتی تمرکز شود سپس موضوع 
تمایز در تولید نیز  توجه شود. باید کاالی با کیفیت و متمایزی تولید شود 
تا سهمی از بازار جهانی را به دست آورد. باید در کشور کاالی باکیفیت و 
متمایزی تولید شود تا سهمی از بازار جهانی را داشته باشیم،در صورت انجام 

این مهم، الحاق به سازمان تجارت جهانی )WTO( بسیار مثبت است.
مدت زمان الحاق به سازمان تجارت جهانی )WTO( نباید طوالنی 
شود،بنابراین با استفاده از فرصت ها و ارتقای تولید و رایزنی بین الملی؛ 

شرایط الحاق ایران به )WTO( را فراهم کرد.

 
کشاورزی

رشد6۵درصدی تولیدبرگ سبزچای
رئیس سازمان چای کشور از افزایش حدود ۶۵ درصدی تولید برگ سبز 
خبر داد و گفت: از حدود ۲۲۵ میلیارد تومان مطالبات کشاورزان تاکنون 
۱۴۷ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.محمدولی روزبهان با بیان اینکه 
برداشت برگ سبز چای معموال تا اواخر مهرماه ادامه دارد و ما هنوز پایان فصل 
برداشت را اعالم نکرده ایم، اظهارداشت: البته این امر بستگی به شرایط جوی 
و برگ های موجود دارد اما معموال تا پایان مهرماه برداشت ادامه پیدا می کند. 
به گزارش مهر ،وی میزان برگ سبز خریداری شده از کشاورزان را مورد 
اشاره قرار داد و گفت: تاکنون حدود ۱۳۶ هزارتن برگ سبزچای از کشاورزان 

خریداری شده که حدود ۴۰ درصد آن درجه یک و باقی درجه دو است .
 

ضرورت تشکیل هلدینگ های قوی کشاورزی و 
حمایت از تولیدکنندگان

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر این که وزراتخانه های جهاد 
کشاروزی و صنعت، معدن و تجارت نظارت بهتری در بازار و کنترل آن 
داشته باشند گفت: انتظار داریم وزارت جهاد کشاورزی ضعف ها و سوء 
مدیریت ها را رفع کند.علی محمد شاعری درباره تاخیر و تعلل در کنترل 
قیمت برنج به ایسنا گفت :از زمانی که دالالن، برنج را از کشاروز تحویل می 
گیرند تا زمانی که وارد بازار می کنند به علت عدم نظارت و واسطه های بسیار، 

چون چند دست می گردد قیمت برای مصرف کننده گران تمام می شود.
 

کار ورفاه

بی اعتنایی دولت نسبت
 به حق مسکن کارگران

نماینده کارگران در شورای عالی کار تأکیدکرد مصمم به بازپس گیری 
الیحه اصالحی قانون کار به دولت بوده است و موضوع حق مسکن ۲۰ هزار 
تومانی نیز فراموش نشده است.علی خدایی مسئول کارگروه مزد شوراهای 
اسالمی کار کشور با بیان اینکه الیحه اصالحی قانون کار هفته گذشته در 
کمیسیون اجتماعی بررسی نشده است و از دولت خواهان بازپس گیری آن 
از مجلس هستیم، به فارس گفت : این الیحه اصالحیه حداقل های الزم را 
برای بررسی در مجلس را ندارد و دولت باید نسبت به بازپس گیری آن فورا 
اقدام کند. کارگروه های کارگری برای بررسی جنبه های مختلف تعیین مزد 
کارشان را آغاز کردند و در این باره استان های مختلف در حال تهیه گزارش 

و آمارهای مورد نیاز هستند.

 
صنعت

بهره برداری از طرح ۱.۲ میلیون تنی فوالد با 
هدف محرومیت زدایی جنوب کشور

مقام مسئول بنیاد مستضعفان با اشاره به بهره برداری از فاز اول فوالدسازی 
کاوه جنوب کیش، گفت: هفته آینده فاز اول پروژه فوالد سازی شرکت 
کاوه جنوب کیش با ظرفیت تولید ۱.۲ میلیون تن در سال با حضور معاون 
اول رئیس جمهوری به بهره برداری می رسد.سید محمد اتابک اظهار کرد: در 
راستای برنامه توسعه اقتصادی کشور ، پس از تحقیق و مطالعات کارشناسی 
دقیق و جانمایی هوشمندانه با در نظر داشتن مزایای نسبی تولید فوالد در 
مواردی از قبیل تامین مواد اولیه ، انرژی و نیروی انسانی،دسترسی به منابع 
آب و خطوط ریلی و .... و همچنین بر اساس رسالت و ماموریت های بنیاد 
مستضعفان ی مبنی بر اشتغال زایی و محرومیت زدایی ، مجتمع فوالد کاوه 
جنوب )کیش( در زمینی به مساحت ۱۷۰ هکتار در فاصله ۲۲ کیلومتری 

شهر بندرعباس و در مجاورت خلیج فارس ایجاد شد.
 

تولید و تجارت

نیجریه خواستار کمک ایران در زمینه اکتشافات معدن شد

وزیر توسعه معادن و فوالد نیجریه با بیان این که ایران در زمینه اکتشافات 
معدنی کشوری پیشرفته است گفت: نیجریه می تواند از این موضوع بهره 
ببرد.ابوبکر بوا بواری، وزیر توسعه معادن و فوالد نیجریه در دیدار با مرتضی 
ایران در نیجریه گفت، دولت  رحیمی زرچی، سفیر جمهوری اسالمی 
نیجریه قصد دارد روابط تجاری خود با ایران را در بخش معدن توسعه 
دهد.وزیر معادن نیجریه ضمن تشکر از بازدید سفیر ایران از این وزارتخانه 
گفت، دو کشور به عنوان اعضای اوپک و از جهت تالش برای تنوع بخشی 
به اقتصادهایشان به دلیل کاهش قیمت نفت و همچنین بخش معدن دارای 
مشترکات فراوانی هستند. وی افزود، ایران از نظر تکنولوژی بخش معدن 

می تواند تاثیر مثبتی بر بخش معدن نیجریه داشته باشد.. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: 

کمیته ویژه ای در بخش صادرات 
تشکیل شود

شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو   
کمیته  باید  که  موضوع  این  طرح  با  اسالمی 
گیرد،  شکل  کشور  صادرات  بخش  در  ویژه ای 
تاکید کرد: توجه ویژه به امر صادرات در دستور 
کار مجلس شورای اسالمی و به ویژه کمیسیون 

اقتصادی آن است.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی سازمان 
به  اشاره  با  کبیری  تقی  سید  تجارت،  توسعه 
برگزاری مراسم روز ملی صادرات در ۲۹ مهرماه 
صادرکنندگان  به  تبریک  ضمن  جاری،  سال 
را  مناسبی  فضای  امیدواریم  کرد:  اظهار  برتر، 
این  در  رونق بخش صادرات  و  در جهت رشد 
روز داشته باشیم، باید با آسیب شناسی در حوزه 
صادرات راهکارهای الزم ارائه شود تا در میدان 
عمل از موانعی که پیشرفت در این بخش را به 

تاخیر انداخته جلوگیری کنیم.
از ظرفیت مراسم روز ملی  باید  ادامه داد:  وی 
در  و  کنیم  استفاده  مطلوب  نحو  به  صادرات 
کارگشا  راهکارهای  ارائه  و  موانع  تببین  جهت 
گام برداریم تا موانع برطرف شوند و در بخش 
باشیم.  رشد  و  صعودی  روند  شاهد  صادرات 
قرار  مدنظر  سال  طول  در  روزی  چنین  اینکه 
می گیرد بسیار خوب است و باید توجه کنیم که 
توجه به صادرات نباید به یک روز خالصه نشود.
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
از  یکی  بازاریابی  اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی 
صادرات  امر  در  کلیدی  و  مهم  بسیار  نکات 
کشورهای  بتوانیم  باید  کرد:  خاطرنشان  است، 
هدف خود را به منظور تبادالت تجاری در امر 
صادرات تعیین کنیم و در بازاریابی مواد مورد 

نیاز این کشورها به خوبی گام برداریم.

 
خودرو

ایران خودرو افزایش قیمت 
پژو ۲06 و سمند را دوباره به 

نمایندگی ها ابالغ کرد

به  خودرو  ایران  جدید  بخشنامه  در 
افزایش  شرکت،  این  فروش  نمایندگی های 
سمند  و   ۲۰۶ پژو  قیمت  تومانی  هزار   ۳۰۰
ال ایکس دوباره ابالغ شد، هر چند زمان اعمال 
است. نشده  مشخص  هنوز  جدید  قیمت های 
این  نمایندگی های  به  ایران خودرو  ابالغیه  در 
با   ۵ تیپ  پژو ۲۰۶  قیمت  شرکت خودروساز، 
دنده  سنسور  سرنشین،  و  راننده  هوای  کیسه 
شیشه  و  جانبی  آینه  اتوماتیک،  تهویه  عقب، 
باالبر برقی و یورو ۴ بهینه معادل ۳۷ میلیون و 

۱۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
 
 

مسکن

ثبت 3.7 میلیون معامله خرید، 
فروش و اجاره مسکونی و غیر 

مسکونی در کشور

در سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۱۲ هزار و ۲۷۰ کارگاه 
بنگاه  معامالت ملکی  فعالیت  در کشور، دارای 
بوده اند و ۳.۷ میلیون معامله  خرید و فروش و 
نیز  اجاره  ساختمان  مسکونی و غیرمسکونی و 
خرید و فروش زمین توسط بنگاه های معامالت 
آمارگیری  طرح  است.نتایج  شده  انجام  ملکی 
منتشر   ۱۳۹۴  - ملکی  معامالت  بنگاه های  از 
معامالت  بنگاه های  از  آمارگیری  شد.طرح 
مرکز  توسط   ۱۳۹۴ ماه  شهریور  در  ملکی، 
با  نمونه ای،  آمارگیری  صورت  به  ایران،  آمار 
تهیه ی  برای  نیاز  مورد  داده های  تأمین  هدف 
 ۱۳۹۳ سال  منطقه ای   و  ملی  حساب های 
مربوط  فعالیت  در  مستغالت  و  امالک  بخش 
اندازه ی  شد.  اجرا  و  طراحی  کارگاه ها،  این  به 
نمونه ی این طرح ۱۴۷۷۵ و نحوه ی جمع آوری 
با  و  حضوری  مراجعه ی  صورت  به  اطالعات 
استفاده از پرسشنامه بوده است.در سال ۱۳۹۳ 
دارای  کشور،  کل  در  کارگاه   ۱۱۲۲۷۰ تعداد 
فعالیت بنگاه های معامالت ملکی بوده اند.حدود 
۳/۷ میلیون معامله ی خرید و فروش و اجاره ی 
نیز  و  غیرمسکونی  و  مسکونی  ساختمان های 
خرید و فروش زمین توسط بنگاه های معامالت 

ملکی انجام گرفته است.
 

بازار سرمایه

۵ گام فرابورس در تامین مالی مسکن

مزیت های صندوق های  از جمله  فرابورس   معاون 
زمین و ساختمان را نظارت سازمان بورس بر عملکرد 
آنها دانست و گفت:پیش فروش واحدهای مسکونی 
مورد صندوق ها  در  که  بود  همراه  نگرانی هایی  با 
مزیت های  جمله  از  غالمعلی پور  ندارد.رضا  وجود 
صندوق های زمین و ساختمان را نظارت سازمان 
گفت:  و  خواند  این صندوق ها  عملکرد  به  بورس 
پیش فروش واحدهای مسکونی معموالً با ابهامات 
و نگرانی هایی همراه بود که این نگرانی ها در مورد 
صندوق های زمین و ساختمان وجود ندارد؛ چون 
سازمان بورس روی تاسیس این صندوق ها و ارکان 
اداره کننده آنها نظارت کامل دارد و روند پیشرفت 

پروژه زیر نظر سازمان بورس و فرابورس است.

یادداشتخبر

گـروه اقتصـاد:  میـزان تجـارت خارجـی 
کشـورهای عضو اکـو به مـرز 8۴۵ میلیارد 
دالر رسـید؛ بر این اسـاس بیشـترین حجم 
واردات و صـادرات مربـوط بـه ترکیـه بوده 
و کمتریـن حجم بـه افغانسـتان اختصاص 

یافته اسـت.     
تازه ترین آمارهای رسمی حکایت از آن دارد 
که حجم صادرات کشورهای عضو اکو ۴۱۱ 
میلیارد و ۷۲8 میلیون دالر و میزان واردات 
بوده  دالر  میلیون   ۵۱۹ و  میلیارد   ۴۳۳
به  آنها  خارجی  تجارت  مجموع  که  است 
8۴۵ میلیارد و ۲۴۷ میلیون دالر می رسد. 
تجارت  حجم  با  ترکیه  اساس،   این  بر 
خارجی ۳۹۹ میلیارد و ۷۹۴ میلیون دالر، 
بیشترین میزان تجارت خارجی را در میان 
صادرات  میزان  دارد،  اکو  عضو  کشورهای 
این کشور ۱۵۷ میلیارد و ۶۱۷ میلیون دالر 
میلیون   ۱۷۷ و  میلیارد   ۲۴۲ وارداتش  و 
مهم ترین  گزارش،  این  بر  است.بنا  دالر 
منسوجات،  ترکیه  صادراتی  کاالهای 
و  آهنی  محصوالت  پارچه،  و  پنبه  نخ 
فوالدی، ماشین آالت و اقالم عمده وارداتی 
گاز،  نفتی،  و  معدنی  سوخت های  شامل 
محصوالت  شیمیایی،  مواد  ماشین آالت، 
جمهوری  میان  این  در  است؛  پالستیکی 
اسالمی ایران با حجم تجارت خارجی ۱۳۹ 
دوم  رتبه  دالر،  میلیون   8۰۰ و  میلیارد 
عضو  کشورهای  میان  در  خارجی  تجارت 
ایران  کشور  صادرات  میزان  دارد.  را  اکو 
میزان  و  دالر  میلیون  و 8۰۰  میلیارد   88
است.بر  بوده  دالر  میلیارد   ۵۱ آن  واردات 
اساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران، 
کشورمان  صادراتی  کاالهای  مهم ترین 
مواد  پتروشیمی  محصوالت  گاز،  نفت،  را 
معدنی، مواد غذایی و عمده ترین کاالهای 
وارداتی آن را ماشین آالت و وسایل نقلیه، 
غالت،  شیمیایی،  مواد  دامی،  نهاده های 
می دهند. تشکیل  خودرو  یدکی  قطعات 

قزاقستان  کشور  گزارش،  این  براساس 
و  میلیارد   ۱۱۹ خارجی  تجارت  حجم  با 
میان  در  را  سوم  رتبه  دالر  میلیون   ۴۵۱
کشورهای عضو اکو به خود اختصاص داده 
است. میزان صادرات این کشور ۷8 میلیارد 
و ۲۳8 میلیون دالر و حجم واردات آن ۴۱ 
ضمن  بوده،  دالر  میلیون   ۲۱۳ و  میلیارد 
قزاقستان  صادراتی  کاالی  مهم ترین  اینکه 
مواد  غیرآهنی،  و  آهنی  فلزات  نفت،  را 
تشکیل  گوشت  و  پشم  غالت،  شیمیایی، 
وارداتی  اقالم عمده  داده است،  همچنین 
آن،  قطعات  و  ماشین آالت  کشور،  این 
محصوالت صنعتی، گاز طبیعی و کاالهای 
معدنی بوده است.این گزارش حاکی است 
که جمهوری آذربایجان رتبه چهارم تجارت 
اکو  عضو  کشورهای  میان  در  را  خارجی 
دارد، حجم تجارت خارجی این کشور ۳۷ 
است،  بوده  دالر  میلیون   ۵۹۲ و  میلیارد 
میزان صادراتش ۲8 میلیارد و ۲۶۰ میلیون  
دالر و واردات آن ۹ میلیارد و ۳۳۲ میلیون 

دالر بوده و عمده ترین کاالی صادراتی این 
کشور نفت و محصوالت نفتی، پنبه، میوه، 
خشکبار، سنگ آلومینیوم و مهم ترین اقالم 
وارداتی آن گندم، آرد، دارو، شکر و ماهی 
نیز  پاکستان  می افزاید،   گزارش  است.این 
و  میلیارد   ۷۲ خارجی  تجارت  حجم  با 
داراست؛  را  پنجم  رتبه  دالر  میلیون   ۳۵۰
کشور  این  صادرات  میزان  که  حالی  در 
حجم  و  دالر  میلیون   ۷۱۴ و  میلیارد   ۲۴
میلیون   ۶۳۶ و  میلیارد   ۴۷ به  وارداتش 
صادراتی  کاالهای  مهم ترین  رسیده؛  دالر 
پوشاک  منسوجات،  شکر،  پنبه،  پاکستان 
و برنج و اقالم عمده وارداتی آن تجهیزات 
گندم،  آهن،  نقلیه، سنگ  وسایل  صنعتی، 

چای و کود است.
این گزارش حاکی است کشور ترکمنستان 
میان  در  خارجی  تجارت  ششم  رتبه  در 
میزان  و  دارد   قرار  اکو  عضو  کشورهای 
 ۲۷ به  کشور  این  خارجی  تجارت  حجم 
است  رسیده  دالر  میلیون  و 8۰۰  میلیارد 
 ۱۷ آن  صادرات  حجم  میزان،  این  از  که 
وارداتش  و  دالر  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد 
۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر بوده است. 
ترکمنستان  صادراتی  کاالهای  مهم ترین 
نفتی،  محصوالت  پنبه،  نفت،  طبیعی،  گاز 
غذاهای فرآوری شده و اقالم عمده وارداتی 
غالت،  قطعات،  و  ماشین آالت  کشور  این 
مواد غذایی و نوشیدنی، پالستیک و گندم 
می باشد.بنابراین گزارش رتبه هفتم تجارت 
با  ازبکستان  جمهوری  کشور  را  خارجی 
دالر  میلیون   ۲۰۰ و  میلیارد   ۲۷ میزان 
داراست که صادرات آن ۱۳ میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون دالر و وارداتش ۱۳ میلیارد و ۹۰۰ 

میلیون دالر بوده، همچنین عمده کاالهای 
صادراتی جمهوری ازبکستان پنبه، طال، گاز 
طبیعی، کود و ابریشم و مهم ترین کاالهای 
وارداتی آن شامل مواد معدنی و شیمیایی، 
غالت، الستیک و پالستیک و ماشین آالت 
حجم  با  قرقیزستان  جمهوری  است.کشور 
میلیون   ۶۵۰ و  میلیارد  یک  صادرات 
واردات ۵ میلیارد و ۷۳۲ میلیون  و   دالر 
در  را  خود  خارجی  تجارت  میزان  دالر، 
به  دالر  میلیون   و ۳8۲  میلیارد   ۷ سطح 
میان  در  را  هشتم  رتبه  که  رسانده  ثبت 
کشورهای عضو اکو دارا است و عمده ترین 
کاالهای صادراتی قرقیزستان غالت، فلزات 
گرانبها، تنباکو، پنبه و ضایعات آلومینیوم و 
عمده ترین کاالهای وارداتی آن محصوالت 
منسوجات،  خودرو،  طبیعی،  گاز  معدنی، 
که  است  حاکی  گزارش  است.این  سوخت 
صادرات  میزان  با  تاجیکستان  جمهوری 
واردات ۴  و  ۱ میلیارد و ۷8 میلیون دالر 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر، از نظر میزان 
و  دارد  قرار  نهم  رتبه  در  خارجی  تجارت 
کشور  این  صادراتی  عمده  اقالم  همچنین 
پوست  خام،  پنبه  پشم،  فرش،  خشکبار، 
حیوانات و عمده ترین کاالهای وارداتی اش 
محصوالت نفتی، مواد غذایی، شکر، گندم 
کمترین  است  ذکر  می باشد.شایان  آرد  و 
میزان تجارت خارجی در میان کشورهای 
عضو اکو با میزان 8 میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
دالر به کشور جمهوری اسالمی افغانستان 
این کشور  میزان صادرات  دارد؛  اختصاص 
۵۷۱ میلیون دالر و وارداتش ۷ میلیارد و 
۷۲۹ میلیون دالر است. عمده ترین کاالهای 
صادراتی این کشور خشکبار، فرش و پشم، 

سنگ های  و  حیوانات  پوست  خام،  پنبه 
کاالهای  مهم ترین  و  است  بوده  قیمتی 
مواد غذایی،  نفتی،  آن محصوالت  وارداتی 
شکر، گندم و آرد می باشد.شایان ذکر است 
ایران،  اسالمی  جمهوری  کشورهای  که 
آذربایجان،  افغانستان،  پاکستان،  ترکیه، 
قزاقستان،   قرقیزستان،  ترکمنستان، 
ازبکستان و تاجیکستان از اعضای سازمان 

همکاری های اقتصادی )اکو( هستند
é  خاورمیانه به  سرمایه خارجی  ورود 

نصف شد
همکاری های  و  توسعه  سازمان  اعالم  با 
خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  اقتصادی، 
آفریقا طی سالهای  در خاورمیانه و شمال 
۲۰۰8 تا ۲۰۱۴، حدود ۵۰ درصد کاهش 
یک  از  کمتر  به   ۲۰۱۵ سال  در  و  یافته 
اعالم  اساس  بر  رسید.   GDP.درصد
اقتصادی،  همکاری های  و  توسعه  سازمان 
در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به رغم 
برخوردار بودن از موقعیت جغرافیایی ویژه، 
مزایای  و  تحصیل کرده  جوان،  جمعیت 
رقابتی در بخش های خاص نظیر انرژی های 
تجدیدپذیر، رشد اقتصادی از کشورهای در 
است؛  مانده  عقب  نوظهور  و  توسعه  حال 
منطقه  اقتصادی  رشد  نرخ  که  طوری  به 
سال ۲۰۱۵  در  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه 
در  کشورهای  رشد  و  درصد   ۲.۳ معادل 
به طور متوسط ۴  نوظهور،  و  توسعه  حال 
ورودی  جریان  است.همچنین  بوده  درصد 
اخیر  سال های  در  مستقیم  سرمایه گذاری 
منطقه  کشورهای  در  معناداری  طور  به 
یافته  کاهش  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه 
ناخالص  تولید  رشد  میان  همبستگی  و 
داخلی )GDP( واقعی و سرمایه گذاری، از 
سایر مناطق جهان ضعیف تر شده است.بر 
اساس این گزارش، سرمایه گذاری مستقیم 
شمال  و  خاورمیانه  منطقه  در  خارجی 
که  اداری  و  قانونی  موانع  دلیل  به  آفریقا، 
مانع اصلی سرمایه گذاری خارجی محسوب 
 ۲۰۱۴ تا   ۲۰۰8 سال های  طی  می شود، 
اینکه به  تا  یافته  حدود ۵۰ درصد کاهش 
داخلی  ناخالص  تولید  درصد  یک  از  کمتر 

در سال ۲۰۱۵ رسیده است.
ناامنی و بی ثباتی منطقه ای در سرمایه گذاری 
گردشگری  همچنین  و  خارجی  مستقیم 
تاثیر دارد؛ عالوه بر این حجم تجارت درون  
منطقه  کشورهای  بین  در  نیز  منطقه ای 
به  است،  اندک  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه 
منطقه  تجارت  تنها ۱۰ درصد  که  گونه ای 
کشورهای  بین  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه 
این  رفع  منظور  می گیرد.به  منطقه صورت 
مسائل، دسترسی عمیق تر به بازار از طریق 
تجاری،  و  سرمایه گذاری  موافقتنامه های 
کاهش موانع قانونی و اداری و بهبود حمایت 
از سرمایه گذار ضروری است. عالوه بر این، 
بهبود کیفیت زیرساخت لجستیک و حمل 
و نقل منطقه به منظور افزایش تبادالت و 

ارتباطات ضروری به نظر می رسد.

ترکیه رتبه اول، افغانستان آخر

ایران در جایگاه دوم تجارت خارجی اکو ایستاد
ورود سرمایه خارجی به خاورمیانه نصف شد

قائم مقام بانک مرکزی از تکمیل فرآیند 
امسال  پایان  تا  ارز  نرخ  یکسان سازی 
بخش  مالی  تامین  بار  گفت:  و  خبرداد 
عمده ای از کاالهای وارداتی از ارز رسمی 
است.اکبر  شده  منتقل  آزاد  بازار  ارز  به 
که  مرکزی  بانک  قائم مقام  کمیجانی، 
به همراه هیاتی از مدیران این بانک در 
اجالس صندوق بین المللی پول و بانک 
جهانی حضور یافته بودند، در جلساتی به 
این صندوق  مقامات  ابهامات  و  سواالت 
پاسخ دادند. در این میان یکی از مباحث 
مطرح شده از سوی مدیرعامل صندوق 
تحوالت  خصوص  در  پول،  بین المللی 
ارز  نرخ  یکسان سازی  و  نفت  بازار  اخیر 
در ایران بود که در این زمینه کمیجانی، 
بانک  اقدامات  از  مبسوطی  توضیحات 
فراهم کردن بسترهای الزم  مرکزی در 
یکسان  ارز  نرخ  سمت  به  حرکت  برای 
ضمن  مرکزی  بانک  کرد.قائم مقام  ارائه 
ویژه  به  گرفته  صورت  اقدامات  تشریح 
قسمت  واردات  مالی  تامین  انتقال 
به  ارز رسمی  نرخ  از  کاالها  از  عمده ای 
نرخ ارز بازار، ابراز امیدواری کرد تا پایان 
نرخ  یکسان سازی  فرآیند  جاری  سال 
در خصوص  همچنین  شود.  تکمیل  ارز 

توافق کشورهای عضو اوپک با غیراوپک 
در مورد کاهش سقف تولید نیز موضع 
از  حمایت  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
ثبات بازار نفت و افزایش تولید نفت ایران 
در چارچوب توافق شده مورد تاکید قرار 
خرسندی  ابراز  ضمن  گرفت.الگارد 
دستاوردهای  و  شده  ارائه  مطالب  از 
ذیربط  بخش های  داد  قول  حاصله، 
ایران  با  همکاری  به  کماکان  صندوق 
در  آموزشی  و  فنی  کمک های  ارائه  در 
زمینه های بانکی، پولی، ارزی و مالیاتی 
ادامه دهند. همچنین وزیر امور اقتصادی 
و دارایی با اشاره به سابقه تصویب قوانین 
پولشویی  با  به مبارزه  و مقررات مربوط 
و تامین مالی تروریسم در ایران، نسبت 
به اجرایی کردن آنها در ایران توضیحاتی 
همکاری  عدم  این  بر  کرد.عالوه  ارائه 
بانکی  با شبکه  اروپایی  بانک های بزرگ 
کشور از دیگر مباحث مطرح شده در این 
حوزه بود که در این باره رئیس صندوق 
از  بهره گیری  به  نسبت  پول  بین المللی 
امکانات صندوق در راستای رفع مشکل 
و  مساعدت  قول  ذیربط  های  کشور  با 
پیگیری داد تا همکاری الزم با بانک های 

ایران صورت گیرد.

در  ایران  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
با بانک  بازگشت از واشنگتن ، از توافق 
جهانی و صندوق بین المللی پول برای 
توسعه همکاری ها با این دو نهاد جهانی 
خبر داد. علی طیب نیا که به همراه قائم 
مقام بانک مرکزی ایران برای شرکت در 
صندوق  و  جهانی  بانک  ساالنه  اجالس 
بین المللی پول به پایتخت ایاالت متحده 
او  سفر کرده بود، گفته است در جلسه 
صندوق  رئیس  با  همراهش  هیات  و 
همکاری های  پیگیری  پول،  بین المللی 
قرار  توافق  مورد  طرف،  دو  بین  فنی 
با  نشستی  در  که  این  بیان  با  گرفت.او 
رئیس صندوق بین المللی پول نیز توافق 
پیگیری  دوجانبه  همکاری های  که  شد 
شود، اضافه کرد: »انتظار طبیعی ما در 
با  روابط  ارتقای  برجام،  از  پس  فضای 
این دو نهاد بین المللی است.وزیر اقتصاد 
ایران در حاشیه اجالس بانک جهانی و 
صندوق بین المللی پول با وزیران اقتصاد 
فرانسه، سوئد، نروژ، ایتالیا، ترکیه، چین، 
باره  این  در  او  کرد.  دیدار  هلند  و  هند 
خود  همتایان  با  که  گفت  دیدارها  این 

از  مانده  باقی  محدودیت های  درباره 
سوی آمریکا برای مبادالت مالی با ایران، 
سفر  با  است.همزمان  کرده  گو  و  گفت 
وزیر اقتصاد ایران به واشنگتن دی سی، 
وزارت خزانه داری ایاالت متحده دستور 
العمل جدیدی درباره تحریم دالری ایران 
منتشر کرد تا ابهامات موجود در تحریم 
معامله با ایران بوسیله دالر را روشن کند.

معاون وزیر اقتصاد ایران این اقدام دولت 
را گامی مثبت دانست؛ هر چند  آمریکا 
روابط  بهبود  تاثیر چندانی در  گفت که 

بانک های خارجی بزرگ با ایران ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد: 

توافق ایران با بانک جهانی و صندوق 
بین المللی پول

تامین مالی واردات از ارز آزاد

ارز تا پایان سال تک نرخی می شود

نا امنی و بی ثباتی منطقه ای در سـرمایه گذاری مستقیم خارجی و همچنین گردشگری 
تاثیـر دارد؛ عـالوه بر این حجم تجـارت درون منطقه ای نیز در بین کشـورهای منطقه 
خاورمیانـه و شـمال آفریقا اندک اسـت، به گونه ای کـه تنها 10 درصـد تجارت منطقه 

خاورمیانه و شـمال آفریقا بین کشـورهای منطقه صـورت می گیرد.

جمهـوری اسـالمی ایران با حجـم تجارت خارجـی 139 میلیـارد و 800 میلیون دالر، 
رتبـه دوم تجـارت خارجـی در میان کشـورهای عضـو اکـو را دارد. میـزان صادرات 
کشـور ایـران 88 میلیـارد و 800 میلیـون دالر و میـزان واردات آن 51 میلیـارد دالر 

بوده اسـت.

پرهزینه  ایران،  آمار  مرکز  گزارش  اساس  بر 
زندگی  تهران  در  ایرانی  خانواده های  ترین 
سایت  در  شده  منتشر  می کنند.اطالعات  
مرکز آمار نشان می دهد در سال ۱۳۹۴ به 
 ۲۶ ایرانی  شهری  خانوار  هر  میانگین  طور 
صرف  هزینه  تومان  هزار   ۲۳۹ و  میلیون 
است.  کرده  خود  مصرفی  خدمات  و  کاالها 

طور  به  نیز  ایرانی  شهری  هرخانوار  درآمد 
تومان  هزار   8۷8 و  میلیون   ۲۷ میانگین 
گزارش    این  اساس  بر  است.همچنین  بوده 
ترتیب  به  ایرانی  خانوارهای  پرهزینه ترین 
و  بختیاری  چهارمحال  تهران،  استان   ۳ در 
میانگین  طور  می کنند.به  زندگی  اصفهان 
هزینه هر خانوار تهرانی در سال ۱۳۹۴ برابر 

با ۳۷ میلیون و ۴۷۵ هزار تومان، هر خانوار 
چهارمحالی ۲۹ میلیون و ۶۰8 هزار تومان و 
هر خانوار اصفهانی ۲۷ میلیون و ۹۴۱ هزار 
تومان بوده است.بر طبق گزارش مرکز آمار 
ایران کم هزینه ترین خانوارهای ایرانی  در 
و  وبلوچستان  سیستان  سمنان،  استان های 

اردبیل زندگی می کنند.

بر اساس گزارش مرکز آمار 

مشخص شدند ؛

تهران پرهزینه ترین 

خانوارهای ایرانی
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در اجالس وزرای 
مجمع جهانی فرهنگ در اندونزی، گفت: ایران 
گفت وگو با ادیان و فرهنگ ها را با هدف نهادینه 
کردن صلح، مدارا و احترام متقابل در دستور 

کار دارد.
این اجالس  ارشاد اسالمی در  وزیر فرهنگ و 
که در مرکز همایش های بین المللی جزیره بالی 
اندونزی برگزار شد، گفت: کشورم با بهره گیری 
خود  دیرینه  فرهنگی  و  تمدنی  پشتوانه  از 

همواره بر اصل گفت وگو تاکید دارد.
وی تنوع فرهنگی را نعمتی خدادادی و ثروت 
ارزش های خاص  دلیل  به  دانست که  عظیمی 
موجود در آن می تواند سهم سازنده ای در غنای 
گسترش  همچنین  و  جهان  فرهنگی  میراث 
چشم انداز همکاری های مشترک میان ملت ها 
در قالب گفت وگو میان فرهنگ ها بر عهده گیرد.
جنتی همچنین گفت: مجمع جهانی فرهنگ 
در  موجود  ظرفیت های  از  می تواند  بالی  در 
برخی نهادهای فرهنگی بین المللی در مسیر 

تحقق اهداف خود بهره گیرد.
وی با اشاره به مجمع گفت وگو و همکاری های 
آسیا که هفته جاری با شرکت حسن روحانی، 
بانکوک  در  ایران  اسالمی  جمهوری  رئیس 
از  را  مجمع  این  شد،  برگزار  تایلند  پایتخت 
جهانی  مجمع  که  کرد  اعالم  ظرفیت هایی 

فرهنگ می تواند از آن بهره گیرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اظهارداشت: این 
است  گرفته  برپایه گفت وگو شکل  که  مجمع 
سعی دارد فارغ از مباحث و مشاجرات سیاسی، 
همکاری های  ایجاد  برای  را  جدیدی  راه های 
با تمرکز بر مسائل توسعه ای دنبال  منطقه ای 
کند. وی در ادامه گفت: جمهوری اسالمی ایران 
فرهنگی  همکاری های  پروژه  مسئول  به عنوان 
این مجمع و با توجه به اهمیت نقش فرهنگ 
در نزدیکی بین ملت ها و ایجاد همبستگی بین 

کشورهای آسیایی، مجموعه ای از فعالیت ها و 
سیاست های فرهنگی را در این زمینه در دست 
برنامه ریزی و اقدام دارد و می تواند حلقه اتصال 
محسوب  مجمع  دو  این  مشترک  همکاری  و 

شود.
جانبه  همه  و  سریع  تحوالت  به  اشاره  با  وی 
در جهان و ورود متغیرهای متعدد در صحنه 
های بین المللی که بر نوع مناسبات و روابط 
انسان ها تاثیرگذار است، گفت: این تحوالت ما 
را بر آن می دارد تا بیش از هر زمان دیگر با 

اعضای  همه  پذیری  مسئولیت  و  مشارکت 
باالی عنصر  و  از ظرفیت های مثبت  یونسکو 
فرهنگ به مثابه تکیه گاه و عاملی مستحکم 
بهره  جهان  در  پایدار  توسعه  و  امنیت  برای 
گیریم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاکید بر 
اینکه فرهنگ در پس تمام کنش های فردی و 
اجتماعی پنهان است و بعد ارزشی دارد، گفت: 
)فرهنگ( خوب و بد را می آموزاند و تذکر می 
از  ما  رفتارهای  تمام  و  ادراکی دارد  بعد  دهد. 
جمله رفتارهای سیاسی را به نحوی جهت می 

دهد.
وی در ادامه روند رو به گسترش تعصب و نفرت 
های غیرمنطقی در قرن بیست و یکم و تجربه 
روند رو به تزاید تعصب و نفرت را مورد اشاره قرار 
داد و گفت: نگرش های مذهبی که به درستی 
فرهنگی  های  سنت  از  ناپذیر  جدایی  بخش 
نیز  آن  های  آموزه  و  آید  می  به شمار  جوامع 
برپایه عدالت، صلح و مدارا پی ریزی شده است، 
متاسفانه تبدیل به عاملی جهت نفرت انگیزی و 

منازعه انسان ها با یکدیگر شده است.
نامطلوب عالوه  این فرآیند  جنتی تاکید کرد: 
بر  ناپذیر،  جبران  های  آسیب  و  مخاطرات  بر 
و  فرهنگی  و  اجتماعی  هماهنگی  زننده  هم 
همزیستی فرهنگ ها و تمدن هاست که برپایه 
تعامل و دادوستد صلح آمیز شکل گرفته است.

جنتی: ایران گفت وگو با ادیان و فرهنگ ها را در دستور کار دارد

»عصبانی نیستم« بر پرده سینماهای امریکا

رضا  کارگردانی  به  نیستم«  »عصبانی  سینمایی  فیلم 
درمیشیان در شهرها و ایالت های امریکا اکران می شود.

اخبار رسیده فیلم »عصبانی نیستم« با همکاری موسسه 
فرهنگی و هنری آرام آرت در سینماهای آمریکا اکران 
می شود.  این موسسه به عنوان برگزار کننده جشنواره 
فیلم های فارسی زبان »شید«، فیلم سینمایی »عصبانی 
شیکاگو،  داالس،  شهرهای  در  اکران  برای  را  نیستم« 

واشنگتن و ... آماده کرده است.
اولین اکران این فیلم روز سیزدهم اکتبر )۲۲ مهرماه( 
ساعت هشت شب به وقت محلی در داالس خواهد بود 
و پس از آن اکران در شهرهای دیگر امریکا ادامه خواهد 
داشت. »عصبانی نیستم« با بازی نوید محمدزاده و باران 
کوثری محصول سال ٩۲ است که هنوز در ایران فرصت 

اکران نداشته است.
ستاره دار  دانشجوی  نوید،  داستان  نیستم!«  »عصبانی 
آوردن حداقل شرایط  فراهم  برای  است که  اخراجی  و 
خود  با  جامعه  بی اخالقی های  با  رویارویی  در  زندگی 
تمرین می کند تا عصبانی نباشد و در تالش است تا دختر 

مورد عالقه اش، ستاره را از دست ندهد.

سبد سینمای ایران برای همه سیلقه هاست

کشور  سینمایی  سازمان  رئیس  و  ارشاد  وزیر  معاون 
در  مقدس  دفاع  و  عاشورایی  فیلم  شش  اکران  از 

سینماهای کشور خبر داد.
تعزیه  مراسم  برگزاری  حاشیه  در  ایوبی  ا...  حجت 
حسینیه اعظم بَرغان اظهار کرد: هر ساله برای دیدن 
ساوجبالغ  شهرستان  به  برغان  اعظم  حسینیه  تعزیه 

سفر می کنم.
ایوبی با تاکید بر اینکه تعزیه حسینیه اعظم بَرغان یکی 
از قدیمی ترین تعزیه های منطقه و به تبع ایران است، 

گفت: قدمت این تعزیه به دوران صفوی برمی گردد.
معاون وزیر ارشاد به استقبال بی نظیر مردم از تعزیه 
اشاره کرد و گفت: در تعزیه زیباترین پرده های عاشورا 

به زبان هنر، شعر، موسیقی و تئاتر بیان می شود.
سینمایی  پرده  روی  های  فیلم  به  اشاره  با  ایوبی 
تاسوعا، گفت: در حال حاضر  و  ایام عاشورا  در  ایران 
پرده  بر  مقدس  دفاع  و  عاشورا  موضوع  با  فیلم  شش 

سینماهای ایران است.
کشور  سینمایی  سازمان  رئیس  و  ارشاد  وزیر  معاون 
ابراز خوشحالی کرد که سبد سینمای ایران برای همه 

سلیقه ها چیزی برای گفتن دارد.

»معمای شاه« از اول پخش می شود

به  شاه«  »معمای  تاریخی  و  تلویزیونی  مجموعه 
کارگردانی محمدرضا ورزی و تهیه کنندگی علی لدنی 
از شنبه، ۲۴ مرداد مجددا از قسمت اول به روی آنتن 

خواهد رفت.
به نقل از روابط عمومی شبکه یک، به گفته مرتضی 
میرباقری )معاون سیما( »معمای شاه« در ۷۵ قسمت 
تنظیم شده و ۴۱ قسمت آن هم پخش شده و یک 
سوم آن باقی مانده و ما برای اینکه سریال از بینندگان 
باعث  بودن سریال  برخوردار شود و هفتگی  بیشتری 
تصمیم  باشیم،  داشته  مخاطب  ریزش  ما  که  نشود 
گرفتیم که از ۱۳ محرم دوباره و از ابتدا این سریال را 

از شبکه یک پخش کنیم.
علی لدنی، تهیه کننده این مجموعه تاریخی نیز گفت: 
را  سریال  اینجای  تا  هموطنان  از  عده ای  که  آنجا  از 
دنبال نکرده بودند، از ۲۴ مهر ساعت ۲۲/۱۵  پخش 
و  می شود  آغاز  اول  قسمت  از  شاه«  »معمای  سریال 
انقالب  پیروزی  به  مربوط  که  آن  پایانی  قسمت های 
سریال  و  فجر  دهه  با  می شود  مصادف  است  اسالمی 

تمام خواهد شد.

نافع بن هالل
بن  نافع  از  کند  یادی می  امروز  زمان  در  ها  و خاطره  یادها 
هالل یکی از شهدای کربالست . نافع ، بزرگواری دالور ، قاری 
قرآن ، کاتب و از حامالن حدیث و از اصحاب امیرالمومنین )ع( 
آن  رکاب  در  نهروان  و  صفین   ، جمل  جنگ  سه  در  و  بود 
حضرت بود . وی از شخصیت های بارز کوفه به شمار می رفت 
و پیش از شهادت مسلم بن عقیل مخفیانه از کوفه بیرون آمده 
به استقبال امام شتافته بود ، سپس همراه امام حسین)ع( به 
کربال آمد . در کربال همراه عباس )ع( در آوردن آب به خیمه 
ها مشارکت داشت . از جمله کسانی بود که در سخنرانی پر 
ابراز داشت  الشهدا  شوری وفاداری خویش را نسبت به سید 
. نافع نام خود را روی تیر های زهر آگین خود می نوشت و 
همواره با آنها تیر اندازی می کرد . روز عاشورا وقتی تیرهایش 
تمام شد ، شمشیر کشید و بر سپاه کوفه تاخت ، کوفیان با 
اینکه  تا  دادند  قرار  های خود  مورد ضربه  را  او  تیر  و  سنگ 
کردند  دستگیر  زنده  و  کرده  محاصره  را  او  بازویش شکست 
شمر او را گرفته نزد عمر سعد برد . سپس به دست شمر به 

شهادت رسید .

یادها و خاطره ها در زمان .....

جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب                  
که وضع ِمهر و وفا نیست روی زیبا را

در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ                       
 سرود ُزهره به رقص آورد مسیحا را

امروز با حافظ

»باب دیلن« برگزیده جایزه نوبل ادبیات 201۶ شد

آکادمی نوبل جایزه ادبی خود را در سال ۲۰۱۶ به باب دیلن 
ترانه سرای معروف آمریکایی اهدا کرد.

آکادمی نوبل عصر روز پنجشنبه ۱۳ اکتبر، ۲۲ مهرماه سال 
جاری جایزه خود در بخش ادبیات را برای سال ۲۰۱۶ به باب 
دیلن خواننده، آهنگسار، شاعر و نویسنده آمریکایی هدا کرد.

این شاعر و خواننده ۷۵ ساله، برای بیان شاعرانه خود شایسته 
این جایزه شناخته شد.

برای  آمریکایی  نویسنده  انتخاب یک  از  در حالی که سال ها 
جایزه نوبل می گذشت، آکادمی این ترانه سرا را به عنوان برنده 
امسال خود انتخاب کرد.   این ترانه سرا پیش از این و در سال 

۱۳٨۷ جایزه افتخاری پولیتزر را هم از آن خود کرده بود.
»از هر ملوانی که خواستی، بپرس« عنوان مجموعه ترانه های 
باب دیلن است که پیش از این با ترجمه شهریار وقفی پور در 

ایران منتشر شده بود.

»طبق عادت همیشگی« در »ونژو« چین حضور یافت

کوتاه  سینمای  آثار  از  همیشگی«  عادت  »طبق  کوتاه  فیلم 
کشورمان در دومین جشنواره »ونژو« کشور چین حضور یافت.

فیلم کوتاه »طبق عادت همیشگی« به کارگردانی محمد حمزه 
اکتبر  تا ۱۴   ٩ »ونژو« کشور چین که  دومین جشنواره  در  ای 

برگزار می شود، در معرض دید عالقه مندان قرار خواهد گرفت.
در این فیلم اجتماعی ۲۵ دقیقه ای که تمام صحنه های آن در 
تهران فیلمبرداری شده و به نوعی بیستمین فیلم کوتاه محمد 
و  بوبانی  مریم  اسکندری،  ستاره  شود  می  محسوب  ای  حمزه 

عرفان برزین به عنوان بازیگر حضور دارند.
»طبق عادت همیشگی« داستان پسربچه ای به نام پرهام را روایت 
می کند که می خواهد روز را با مادر و مادربزرگ خود بگذراند اما 

آن ها هرکدام دغدغه ها و روزمرگی خود را دارند.

»النتوری« به ویتنام می رود
فیلم سینمایی »النتوری« - ساخته رضا درمیشیان - همزمان با 
ایران، در هجدهمین حضور جهانی خود  نمایش در سینماهای 
آمد.  درخواهد  نمایش  به  هانوی  فیلم  جشنواره  چهارمین  در 
چهارمین جشنواره فیلم هانوی از ۱۱ تا ۱۵ آبان در کشور ویتنام 

برگزار می شود.  
جشنواره های  سومین  از  فیلم  بهترین  برنده  که  »النتوری« 
فیلم های ایرانی زوریخ است، منتخب چهار فستیوال الف جهانی 
یکمن  و  پنجاه  برلین،  جشنواره  دوره  ششمین  و  شصت  یعنی 
جشنواره کارلووی واری، سی و دومین جشنواره ورشو لهستان و 

نوردهمین جشنواره بین المللی فیلم شانگهای است.
عالوه بر این النتوری در جشنواره های زیر به نمایش درآمده است:

ویژه  برنامه های  فلورانس،  اکنون  خاورمیانه  جشنواره  هفتیمن 
ایرانی  فیلم های  در سومین جشنواره  درمیشیان  فیلم های  مرور 
ایرانی زوریخ و موزه هنرهای  کلن و دومین جشنواره فیلم های 
آلمان، جشنواره فرهنگ و هنر معاصر ایران در مرکز بین المللی 
ایرانی  فیلم های  جشنواره   ، ایتالیا  بولونیای  نمایشی  هنرهای 

مونیخ آلمان، هفدهمین جشنواره آسیاتیکای رم.

آن سوی آبها

اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می 
شد، سعی و عمل دیگر معنی نداشت. 

)موریس مترلینگ(

سخن حکیمانه

تورق عاشورایی؛

روایت هایی از »قهرمان علقمه«
»قهرمـان  کتـاب 
از  یکـی  علقمـه« 
عاشـورایی  کتاب هـای 
در  شـده  چـاپ 
کـه  اسـت   ۷۰ دهـه 
آن  مطالـب  محوریـت 
حضـرت  شـخصیت 
 ) ع ( س لعبـا لفضل ا با ا

. سـت ا
قدیمی  عاشورایی  کتاب های  برخی  مرور 
ایام  در  شده اند،  چاپ  پیش  سال ها  که 
عاشورا و تاسوعای حسینی بی لطف نیست. 
از این رهگذر هم وضعیت چاپ کتاب در 
سال های دهه ۱۳۷۰ مرور می کنیم و هم 

یادی از آثار مکتوب عاشورایی می کنیم.
در  از کتاب هایی که در سال ۱۳۷۴  یکی 
شخصیت  مشخصا  و  عاشورا  قیام  مورد 
شد،  چاپ  العباس)ع(  ابالفضل  حضرت 
»قهرمان علقمه« نوشته احمد بهشتی بود. 
عباس)ع(  بود  معتقد  کتاب  این  نویسنده 
تفسیر علمی درس های اعتقادی و توحیدی 
و اخالقی و دفاعی قرآن است. او یک آیت 
از  بارزی  نمود  تکوینی که  آیتی  اما  است؛ 
و  آسمانی  کتب  همه  تدوینی  آیه  هزاران 

همه راه و رسم های وحیانی است.
تدوین  و  تهیه  چگونگی  درباره  بهشتی 
چند  طی  که  می گوید  علقمه«  »قهرمان 
سال به مناسبت والدت حضرت عباس)ع( 
مقاله هایی را در روزنامه اطالعات به چاپ 
این مجموعه  از  مقاله  اولین  رسانده است. 
مقاالت، سال ۶٩ به چاپ رسید و این کار 
ادامه پیدا  بار  از سال ۶٩، سالی یک  پس 
کرد. در سال ۷۳ بود که پنجمین و آخرین 
مقاله چاپ شد. بعد از چاپ این مقاله بود 
گردآوری  با  گیرد  می  تصمیم  بهشتی  که 
قهرمان  کتاب  مقاالت،  جدید  تدوین  و 
علقمه را )که نام آخرین مقاله بود( به چاپ 

برساند.
ترتیب  به  که  دارد  فصل   ۶ کتاب  این 
و  فضایل  تربیت،  و  والدت  از:  عبارتند 
اوصاف پسندیده، در فراز و نشیب زندگی، 
هفت  ها،  مسئولیت  و  وظایف  صالح،  عبد 

مزار امام و چهار مزار عباس.
کتاب  چاپ  وضعیت  به  مربوط  بخش  اما 
در  که  است  ارقامی  و  اعداد   ،۷۴ سال  در 
شناسنامه این کتاب درج شده است: ۳۱۶ 
صفحه، شمارگان ۳ هزار و ۱۵۰ نسخه و 

قیمت ۶ هزار ریال.
در بخشی از این کتاب، بخشی از اتفاقات 
با  می خوانیم:  را  تاسوعا  عصر  به  مربوط 
که  دشمن  جمعی  دسته  حمله  شروع 
آنها  ا...«  خیل  »یا  خطاب  با  سعد  پسر 
جدیدی  فصل  بود،  درآورده  حرکت  به  را 
آغاز  شهیدان  ساالر  مبارزات  تاریخ  در 
بالجنه  و  ارکبی  ا...  خیل  »یا  خطاب  شد. 
ابشری« سخن پیامبر خدا بود که در یکی 
از جنگهای اسالمی بکار برده و سپاه اسالم 
کرده  بسیج  شرک  و  کفر  با  نبرد  برای  را 
بود. اکنون مغروری جاه طلب و سرمستی 
عاشق مال و منال دنیوی و منتظر رسیدن 
به گندم ری، به سفسطه و مغلطه روی می 
لشگر  به  در خطاب  را  و همان کالم  آورد 
جور بکار می برد تا در راه جنگ با بهترین 
حرکت  به  تاریخ،  و  جهان  عدالتخواهان 

درآورد.
سفیر  عنوان  به  عباس  که  اینجاست 
و  برود  مامور می شود که  برادر،  مخصوص 
به  روی  منظور،  چه  به  که  بپرسد  آنها  از 

سوی ما آورده اید؟
جالب این است که: هنگامی که امام، این 
سفارت و این رسالت را به عباس می دهد، 

به او می گوید: جانم فدای تو باد!
زهیر  جمله  از  سوار،   ۲۰ همراه  به  عباس 
آنها  از  و  شتافت  آنها  سوی  به  حبیب،  و 

پرسید که: مقصود چیست؟
بگوییم:  شما  به  که  آمده  دستور  گفتند: 
نبرد  آماده  یا  آورید  امیر  فرمان  در  سر  یا 

باشید.
عباس فرمود: تعجیل نکنید، تا من برگردم 

و مقصود شما را به برادرم ابالغ کنم.

در بازار کتاب

پایان مرحله  با  فیلم سینمایی »بی حساب« 
پیش تولید بزودی مقابل دوربین خواهد رفت.

عنوان  حساب«  »بی  فیلم   بانی  گزارش  به 
مصطفی  کارگردانی  به  سینمایی  فیلمی 
در سکوت  آن  تولید  پیش  که  است  احمدی 
کامل خبری آغاز شده و براساس برنامه ریزی ها 
دوربین  مقابل  تهران  در  آینده  روزهای  در 

خواهد رفت.
تاکنون از میان بازیگران این فیلم تنها حضور 
سایر  بزودی  و  شده  قطعی  زاده  قربان  علی 
بازیگران نیز انتخاب می شوند. قربان زاده به 
تازگی بازی در فیلم سینمایی »نهنگ عنبر- 
سلکشن رویا« به کارگردانی سامان مقدم را به 
پایان رسانده و قرار است در »بی حساب« در 

نقشی متفاوت به ایفای نقش بپردازد.

فیلم جدید احمدی مضمونی اجتماعی دارد و 
نگارش فیلمنامه آن نیز چندی پیش به پایان 

رسیده است.
فیلم در حال حاضر مشغول  این  تولید  گروه 
انتخاب عوامل پشت دوربین هستند و لوکیشن 

ها نیز همگی انتخاب شده است.
»بی حساب« پس از »نزدیک تر« دومین فیلم 
سینمایی مصطفی احمدی محسوب می شود. 
»نزدیک تر« با مضمونی اجتماعی سال گذشته 
پگاه  پیروزفر،  پارسا  چون  بازیگرانی  بازی  با 
آهنگرانی، نازنین فراهانی، ستاره اسکندری و 
صابر ابر به نمایش عمومی درآمد و در مجموع 

٩۰ میلیون تومان نیز فروخت.
تولید در  به عنوان مدیر  محمدرضا منصوری 

این پروژه حضور دارد.

علی قربان زاده به »بی حساب« رسید

»دختر در قطار« فیلم شماره یک در فهرست 
باکس آفیس آمریکای شمالی شد.

 به نقل از اسکرین دیلی، فیلم تریلر کمپانی 
در  دالر  میلیون   ۲۴.۷ فروش  با  ورکز  دریم 
راس باکس آفیس قرار گرفت و فیلم »تولد 

یک ملت« نیز پرفروغ ظاهر شد.
هفته  آخر  اولین  در  قطار«  در  »دختر 
نمایش  سالن  در ۳۱۴۴  نمایش  با  نمایشش 
در  دالری  میلیون   ۲۴.۷ فروشی  به  موفق 

آمریکای شمالی شد.
و  مردم پسند  رمان  از  اقتباس  با  فیلم  این 
پرفروش نوشته پائوال هاوکینس ساخته شده 
و امیلی بالنت در آن بازی کرده است. دریم 
ورکز کمپانی تولید فیلم استیون اسپیلبرگ 

تهیه کننده این فیلم بوده است.

نیت  در عین حال »تولد یک ملت« ساخته 
سال  در  بردگان  شورش  درباره  درامی  پاکر 
نمایش  به  منطقه   ۶ در  که  است   ۱٨۳۱
درآمده و در مجموع ۷.۱ میلیون دالر فروش 
کرده است. این فیلم در ۲۱۰۵ سالن سینما 
در جشنواره  که  فیلم  این  است.  اکران شده 
ساندنس اولین بار اکران شد با نقدهای مثبت 
تومیتوز ۷٩  روتن  و در سایت  رو شده  روبه 
به  توجه  با  است.  گرفته  مثبت  نقد  درصد 
فیلم شد  این  کارگردان  به  که  اعتراض هایی 
و پرونده بسته شده او درباره درگیر بودن در 
سال  در  دانشجو  دختری  به  تجاوز  ماجرای 
۱٩٩٩ با وجود بیگناه شناخته شدن او دوباره 
فیلم  این  به  اقبال  بر  امر  این  شد؛  مطرح 

تاثیرگذاشته است.

»دختر در قطار« شماره یک شماره یک
کوتاه از جهان کوتاه از ایران

ایرانشهر  تماشاخانه  گذاری  سیاست  شورای 
این   ٩۶ سال  اول  ماهه   ۶ اجراهای  جدول 

مجموعه تئاتری را اعالم کرد.
و  عمومی  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
شورای  ایرانشهر،  تماشاخانه  بین الملل  امور 
 ۶ اجراهای  جدول  تماشاخانه  سیاست گذاری 
ماهه اول سال ٩۶ این مجموعه در سالن های 
را  کرمانی  ناظرزاده  دکتر  و  سمندریان  استاد 

اعالم کرد.
سالن های  از  کدام  هر  جدول،  این  طبق 
تماشاخانه ایرانشهر در هر نوبت اجرایی، پذیرای 

۲ اثر نمایشی خواهند بود.
بر این اساس، سالن استاد سمندریان مجموعه 
نیز در ۶ ماهه اول سال ٩۶ میزبان آثار نمایشی 

ذیل خواهد بود:
نمایش   :٩۶ خردادماه   ۲۴ تا  فروردین ماه   ۱۵
به  وو«  دانشمند  برای  خاطره انگیز  روز  »یک 

کارگردانی دکتر علی رفیعی
۳۰ خردادماه تا ۲٨ تیرماه ٩۶: نمایش »داش 
»بوف  نمایش  رضا حداد،  کارگردانی  به  آکل« 

کور« به کارگردانی محمدعلی سجادی
۱ مردادماه تا ۳۱ مردادماه ٩۶: نمایش »برداشت 
ویژه« به کارگردانی رحمان سیفی آزاد، نمایش 
»مرد، جزء از کل« به کارگردانی پگاه طبسی نژاد

۵ شهریورماه تا ۷ مهرماه ٩۶: نمایش »آشوب« 
به کارگردانی جابر رمضانی، نمایش »رولور« به 

کارگردانی پوریا کاکاوند
شورای  سوی  از  شده  اعالم  جدول  اساس  بر 
سیاست گذاری تماشاخانه ایرانشهر، سالن دکتر 
ناظرزاده کرمانی در ۶ ماهه اول سال ٩۶ میزبان 

آثار نمایشی ذیل خواهد بود:
 :٩۶ اردیبهشت ماه   ۲۰ تا  فروردین ماه   ۱۷
نمایش »پاییز و زمستان« به کارگردانی نادر 
به  پستی«  »جسدهای  نمایش  برهانی مرند، 

کارگردانی هادی عامل
۲۴ اردیبهشت ماه تا ۲۴ خردادماه ٩۶: نمایش 
نمایش  رهنما،  بهاره  کارگردانی  به  »مافیا« 

»رخساره« به کارگردانی بهزاد فراهانی
۳۰ خردادماه تا ۲٨ تیرماه ٩۶: نمایش »شیرهای 
خان بابا سلطنه« به کارگردانی افشین هاشمی، 
نمایش »تابوت عهد« به کارگردانی ریما رامین فر

۱ مردادماه تا ۳۱ مردادماه ٩۶: نمایش »مرگ 
زندی نژاد،  سمانه  کارگردانی  به  هیچ«  دیگر  و 
نمایش »من و گربه، پری« به کارگردانی امیر 

دژاکام
نمایش   :٩۶ مهرماه   ۷ تا  شهریورماه   ۵
»کوریوالنوس« به کارگردانی علی پویان، نمایش 

»ساراپینا« به کارگردانی محسن حسینی

اجراهای تماشاخانه ایرانشهر در ۶ ماه اول 9۶
دکتر رفیعی در سالن استاد سمندریان


