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روحانی دوم آبان به استان 
مرکزی می رود

آیا نرخ بیکاری باز هم 
افزایش می یابد؟

é مهشید معراجی

با نجومی بگیران چگونه  
برخوردمی شود؟

é   محسن بیگلری
 عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، 

بودجه مجلس

یادداشت

یادداشت روز

خبــر

2

جهانگیری تاکید کرد؛ اشتغال و رفاه نیازمند عزم ملی

تورم فعلی با جیب مردم سازگار نیست

آئین روز جهانی استاندارد

آرامش بی نظیری 
بر کشور 

حاکم است

آملی الریجانی مطرح کرد:

 تشکیل کمیته ویژه قوه قضائیه برای انتخابات
کلی  های  سیاست  به  بااشاره  قضاییه  قوه  رئیس 
انتخابات که از سوی رهبر معظم انقالب ابالغ شده 
است، ازدستور تشکیل کمیته ای ویژه به ریاست 
دادستان کل کشور برای استخراج موارد مربوط به 

دستگاه قضاخبرداد.
عالی  مسئوالن  جلسه  در  الریجانی  آملی  ا...  آیت 
قضایی با اشاره به ابالغ سیاست های کلی انتخابات 
از سوی مقام معظم رهبری گفت: انتخابات در کشور 
ما مقوله بسیار پراهمیتی است که اساس آن بر مردم 

ساالری دینی استوار شده است. پیوند نظام جمهوری اسالمی با مردم روشن است و بر همین مبنا انتخابات 
های متعددی از ابتدای پیروزی انقالب تا امروز برگزار شده است که قطعاً نظام مند شدن آن ضروری است.

آیت ا... آملی الریجانی افزود: مقوله انتخابات در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است ولکن طبیعی 
است که جزئیات این امر مهم نیاز به قوانینی راهگشا دارد. سیاست های کلی انتخابات نیز با همین هدف 
ابالغ شده است که دستگاه های گوناگون به ابعاد مختلف انتخابات خصوصاً در بحث تقنین و نظارت توجه 

داشته باشند.

اشتغال، بهداشت 
و درمان  مشکالت 

حاشیه نشینیان

سه کلید 
برای گشودن 

قفل های بازار مسکن

وزیر دادگستری تاکید کرد: حداکثر حقوق دولتی ها 18/9 میلیون تومان

محرومیت فعالیت اقتصادی در انتظار متخلفان  اقتصادی
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از سال آینده بنزین 
وارد نمی کنیم

وزیر نفت با اشاره به پروژه ستاره خلیج فارس گفت: فاز اول 
ستاره خلیج فارس امسال به بهره برداری می رسد. فازهای بعد 
بهره برداری  با  که  شد  خواهند  بهره برداری  بعد  سال  در  نیز 
فازهای ستاره خلیج  فارس دیگر واردکننده بنزین نخواهیم بود.

تغییر قدرت 
در فوتبال آسیا   

یـک پایـگاه اینترنتـی بـا ارزیابـی از نمایـش تیـم ملـی 
فوتبـال ایـران بـه افزایش قـدرت ایـن تیم در سـال های 
اخیـر در قـاره آسـیا اشـاره و اعالم کـرد در فوتبال آسـیا 

قـدرت در حـال تغییر اسـت.

ورزشنفت و انرژی
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گـروه اقتصاد : بـرای متخلفـان اقتصادی، مجـازات محرومیت 
از فعالیت هـای اقتصـادی جایگزیـن مجازات زندان می شـود. 

 مصطفـی پورمحمـدی وزیـر دادگسـتری با اشـاره بـه کاهش 
بـا  اسـتاندارد  ملـی  روز  مراسـم  در  پرونده هـا  ۵۰ درصـدی 

اشـاره بـه آمـار ۳۰ هزار پرونـده تخلـف در این حـوزه گفت: 
بـدی  آمـار  اجتماعـی،  واقعیت هـای  جهـت  از  آمـار  ایـن 
اسـت و میـزان تخلفـات در ایـن بخـش را نشـان می دهـد.

وی بـا بیـان اینکـه نـرخ بهـره وری، تـراز تجـاری و قـدرت 

رقابت پذیـری در بنگاه هـای کشـور کـم اسـت، اظهار داشـت: 
مـا سـازمان های نظارتـی زیادی در کشـور داریم امـا در اجرا 
بـا مشـکالتی مواجهیـم؛ بنابرایـن نیـاز بـه جدیـت در اجـرا، 

نظـارت و مراقبـت داریـم.  

کلی  های  سیاست  به  بااشاره  قضاییه  قوه  رئیس 
انتخابات که از سوی رهبر معظم انقالب ابالغ شده 
است، ازدستور تشکیل کمیته ای ویژه به ریاست 
دادستان کل کشور برای استخراج موارد مربوط به 

دستگاه قضاخبرداد.
عالی  آملی الریجانی در جلسه مسئوالن  ا...  آیت 
قضایی با اشاره به ابالغ سیاست های کلی انتخابات 
در  انتخابات  گفت:  رهبری  معظم  مقام  سوی  از 
اساس  است که  پراهمیتی  بسیار  مقوله  ما  کشور 
آن بر مردم ساالری دینی استوار شده است. پیوند 
نظام جمهوری اسالمی با مردم روشن است و بر 
همین مبنا انتخابات های متعددی از ابتدای پیروزی 
انقالب تا امروز برگزار شده است که قطعاً نظام مند 

شدن آن ضروری است.
در  انتخابات  مقوله  افزود:  الریجانی  آملی  ا...  آیت 
قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است ولکن 
به  نیاز  مهم  امر  این  جزئیات  که  است  طبیعی 
قوانینی راهگشا دارد. سیاست های کلی انتخابات 
نیز با همین هدف ابالغ شده است که دستگاه های 
گوناگون به ابعاد مختلف انتخابات خصوصاً در بحث 

تقنین و نظارت توجه داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از مخاطبان 
مهم این سیاست ها مجلس شورای اسالمی است 
که به همراه دولت باید برخی نقیصه های قانونی 
موجود را جبران کنند، به وظیفه دستگاه قضایی 
در این زمینه اشاره کرد و گفت: به زودی کمیته ای 
ویژه به ریاست دادستان کل کشور تشکیل خواهد 
شد تا لوازم و مقتضیات اجرای این سیاست ها در 

قوه قضاییه استخراج شود.
آیت ا... آملی الریجانی افزود: یکی از مهم ترین 
که  ها  سیاست  این  در  شده  مطرح  مباحث 

مربوط به دستگاه قضایی است، بحث پیشگیری 
البته در  انتخاباتی است که  از جرایم و تخلفات 
وجود  موضوع  این  تاکنون  نیز  انتخابات  قانون 
داشته و در آنجا هیئتی به ریاست دادستان کل 
کشور موضوعات را بررسی می کردند تا هم قبل 
تذکراتی  داشت  وجود  موردی  اگر  انتخابات  از 
هم  و  شود  داده  آنها  هواداران  و  کاندیداها  به 
های  پرونده  انتخاباتی  جرایم  وقوع  صورت  در 

مطروحه مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که با تشکیل 
کمیته ویژه و استخراج مقتضیات قضایی سیاست 
های کلی انتخابات، انتخابات های بعدی با شیوه ها 
و نظارت های بهتری برگزار شود و دستگاه قضایی 
به  جرایم  به  رسیدگی  و  پیشگیری  حوزه  در  نیز 

وظایف خود به نحو احسن بپردازد.
آیت ا... آملی الریجانی در بخش دیگری از سخنان 

خود موضوع سقوط اخالقی دولتمردان و متولیان 
برخی نهادهای بین المللی را  پدیده ای قابل بررسی 
از  که  اخباری  مجموع  از  کرد:  تصریح  و  توصیف 
رسیم  می  نتیجه  این  به  می شنویم  دنیا  سراسر 
که دولتمردان غربی و متولیان برخی نهادهای بین 
المللی دچار سقوط اخالقی عجیبی شده اند که این 
موضوع باید مورد پژوهش و تبیین صاحب نظران 

قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه با ذکر مصادیقی در این زمینه 
حمایت  علت  وقتی  پیش  روز  چند  کرد:  اظهار 
فرانسه از دولت جنایتکار سعودی که تنها در یک 
روز بیش از ۸۰۰ تن را به خاک وخون کشیده است 
را از نخست وزیر این کشور جویا شده اند، پاسخ این 
فرد آن بود که مگر عیبی دارد برای اشتغال جوانان 

خود سالح بفروشیم؟
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آملی الریجانی مطرح کرد: تشکیل کمیته ویژه قوه قضائیه برای انتخابات
امیدواریم انتخابات های بعدی با شیوه بهتری برگزار شود

بـرای  اینکـه  بـر  تأکیـد  بـا  جمهـور  رییـس 
حـل معضـالت اقتصـادی بایـد افـکار عمومی 
بـر  فعـاالن سیاسـی و اجتماعـی متمرکـز  و 
مسـائل اقتصـادی شـوند، گفت:تـا گفتمـان و 
اقتصـادی  نشـود، جهـش  اقتصـادی  اولویـت 

میسـر نخواهـد بـود.
جلسـه  در  روحانـی  حسـن  االسـالم  حجـت 
هیـات دولـت گفـت: ایـن یـک نکته اساسـی 
دلسـوزان  و  منـدان  عالقـه  همـه  کـه  اسـت 
بایـد بـا یـک حرکـت جدی پیشـرفت کشـور 
را سـاماندهی کننـد. مـا بایـد متحـد شـویم و 
آبـرو و حیثیـت و زندگـی خودمـان را بـرای 
تحقـق اهـداف بلند مدت کشـور صـرف کرده 

و منافـع عمومـی را تأمیـن کنیـم.
رییـس جمهـور بـا یـادآوری اینکـه اخـالق و 
رفتـار مـردم و مسـئوالن موضوعی مهـم تر از 
اقتصـاد اسـت، بـر ترویـج وحـدت و همگرایی 

در جامعـه و تقویـت فضای اعتمـاد و همکاری 
در کشـور تأکیـد کرد و آن را رمـز موفقیت در 

برنامـه ها دانسـت.
رییـس جمهـور گفـت: جامعـه مـا بـه دلیـل 
زندگـی در پرتـو فرهنگ درخشـان اسـالم که 
بـر ایـن آموزه هـا تأکیـد فراوان شـده اسـت، 

بایـد الگـوی جوامـع دیگر باشـد.
توسـط  امـر  ایـن  متأسـفانه  افـزود:  روحانـی 
برخـی از تریبونهـا رعایـت نمی شـود و برخی 
دایمـاً در مسـیر ایجـاد و گسـترش شـکاف ها 
در جامعـه حرکـت مـی کننـد؛ در حالـی کـه 
پیشـرفت کشـور نیازمند همدلـی، همکاری و 
مشـارکت همگانـی و تقویـت امیـد و اعتمـاد 

ست. ا
ورزش  و  کشـور  وزرای  جلسـه،  ادامـه  در 
گزارشـی از برگـزاری مسـابقه فوتبـال در روز 
تاسـوعا و هماهنگـی های بعمل آمـده در این 

خصـوص بـه هیـات وزیـران ارایـه کردنـد.
از جوانـان ورزش  بـا تشـکر  رییـس جمهـور 
بـه سـاالر  احتـرام  بـا  دوسـت و مؤمـن کـه 
حسـینی  تاسـوعای  بزرگداشـت  و  شـهیدان 
و عـزاداری در ورزشـگاه ، نمایـش خوبـی از 
بلـوغ ایمانـی، دلبسـتگی بـه خانـدان عصمت 
و طهارت در زمان مسـابقه فوتبال داشـتند، از 
وزارتخانـه های ورزش و کشـور، سـازمان صدا 
و سـیما، نیـروی انتظامـی و بسـیج نیـز تقدیر 

. د کر
ورزش  انـدرکاران  روحانـی همچنیـن دسـت 
کشـور را بـه پیـش بینـی بـه موقـع و اقـدام 
پیشـگیرانه از تداخـل مسـابقات مهم ورزشـی 
بـا مناسـبت ها و مراسـم مورد احتـرام جامعه 

نمود. توصیـه 
پیشـنهادهای  جلسـه  ادامـه  در  همچنیـن 
سـازمان برنامـه و بودجه در مـورد راهکارهای 
افزایـش درآمدهـای عمومـی و صرفـه جویـی 
در مصـارف بودجـه سـال 1۳9۵ کل کشـور 
در 6 ماهـه دوم سـال مـورد بررسـی و تصمیم 

قـرار گرفت. گیـری 
صـدور مجوز بـه وزارت راه و شهرسـازی برای 
انجـام مذاکـره، پیش امضـا )پـاراف( و امضای 
موقـت موافقتنامه تأسـیس داالن حمل و نقل 
و گـذر بیـن المللـی خلیـج فـارس- دریـای 
سـیاه، از دیگـر مصوبـات ایـن جلسـه هیـات 

بود.  دولـت 
هیـات وزیـران همچنین موافقتنامـه همکاری 
در زمینـه حفـظ نباتـات و قرنطینـه گیاهـی 
بیـن دولـت جمهوری اسـالمی ایـران و دولت 

جمهـوری عـراق را بـه تصویب رسـاند.

روحانی: تا اولویت اقتصادی نشود، جهش اقتصادی میسر نخواهد بود

پارسا می گوید مراجع رسمی و معتبر آماری بین المللی 
سالها پیش تصمیم گرفته اند بر مبنای ساعت در هفته 
نرخ بیکاری را اعالم کنند، ما نیز بر همان مبنا نرخ را 
اعالم می کنیم و البته سایر جزئیات از قبیل نرخ بیکاری 
بر مبنای 16 ساعت کار در هفته هم وجود دارد که ما نیز 

این اطالعات را محاسبه و منتشر می کنیم.
تبیینی  تحلیل  خبری  نشست  در  پارسا  علی  امید   
دیروز  که  کشور  اقتصادی  آمارهای  آخرین  مجموعه 
٢6 مهر ماه در مرکز آمار ایران برگزار شد در پاسخ به 
سوال ایسنا مبنی بر اینکه چرا مرکز آمار ایران طبق نظر 
کارشناسان اقدام به انتشار جزئیات نرخ بیکاری نمی کند 
که مناقشات مربوط به نرخ بیکاری برطرف شود، بیان 
 ICLS کرد: در سال 19۸۰ طبق کنفرانس چهاردهم
اجماع عمومی بر این شد که مبنای محاسبه نرخ بیکاری 
در کشورها بر مبنای ساعت در هفته محاسبه شده و 
ما نیز بر آن مبنا نرخ بیکاری را اعالم می کنیم. جالب 
است بدانید بحث هایی که امروز در جامعه ما درباره نرخ 
بیکاری می شود در سال 19۸۰ در جهان مطرح بوده 

است، ولی همچنان درباره این موارد بحث می کنیم.
وی همچنین بیان کرد: البته طبق همان کنفرانس هر 
کشوری بر مبنای قانون کشورش می تواند نرخ بیکاری 
مربوط به 16 ساعت کار در هفته، ٤٤ ساعت کار در 

هفته و ... را اعالم کند.
پارسا بیان کرد: در ایران نیز این موارد محاسبه و در 
نشریات موجود است و باید از این پس هم این ارقام 
منتشر شود، ولی تصور نکنید که با اعالم این نرخ ها، 
نرخ بیکاری کشور ناگهان افزایش چشم گیری پیدا می 
کند. مثال اگر نرخ بیکاری بر مبنای 16 ساعت در هفته 
حساب شود ممکن است در نهایت نرخ بیکاری کل یک 

و نیم تا دو درصد افزایش یابد.
برخی  که  شدم  متوجه  کرد:  بیان  همچنین  وی 
در  فقط  بیکاری  نرخ  که  گفته اند  کارشناسان 
شرایطی باید بر حسب ساعتی در هفته حساب شود 
که تامین معاش خانوار کرده باشند. باید بگویم که 
این صحیح نیست و چنین محدودیتی در تعاریف 

بین المللی وجود ندارد.

é  مرکز آمار، مرجع رسمی اعالم آمارها

پارسا در پاسخ به این سوال که علیرغم تاکید بر اینکه 
می بایستی آمارها از سوی یک مرجع واحد اعالم شود 
ولی همچنان بانک مرکزی آمار مربوط به رشد و تورم 
را به صورت موازی به مرکز آمار ایران اعالم می کند، 
گفت:  این مشکل بزرگی است که ما نیز به آن واقف 
هستیم. مرجع رسمی اعالم آمار در ایران مرکز آمار 
ایران است. ۸۰ سال پیش بیشتر آمارها توسط بانک 
مرکزی کشورها ارائه می شد ولی اکنون فقط سه درصد 
کشورهای دنیا هستند که تورم آنها را بانک مرکزی اعالم 
می کند و هشت درصد هستند که حساب های ملی آنها 
توسط بانک مرکزی ارائه می شود و باقی کشورها به آن 
سمت رفته اند که باید آمارهای رسمی توسط مرکز آمار 

ایران ارائه شود.
وی همچنین درباره پاره ای از سواالت در خصوص تورم 
اشاره کرد که یکی از مباحث مهمی که در تورم باید 
مورد توجه قرار گیرد این است که در تورم وزن هر یک 

از اقالم در سبد هزینه خانوار متفاوت است. به این ترتیب 
درست است که در مواقعی قیمت برخی اقالم با سرعت 
باالتری رشد می کند ولی به دلیل اینکه وزن  هر یک از 
این کاالها در سبد هزینه خانوار متفاوت از دیگری است 
برخی از اقالم تاثیر بیشتری در تورم نشان می دهند 
مثال اگر قیمت مسکن ثابت بماند در نرخ تورم تاثیر 

چشمگیری دارد.
وی توضیح داد: البته تصمیم گیری درباره اینکه هر کاال 
چه وزنی داشته باشد به عهده کارشناسان است و آنها با 
بررسی ٤۰ هزار خانوار و 1٤۰۰ نوع کاال که توسط این 
٤۰ هزار خانوار مصرف می شوند را ارزیابی می کنند که 
هر کدام از این کاالها چه وزنی در سبد هزینه خانوار 

دارند.
و  کار  نیروی  بنی هاشمی - مدیرکل  فریبا  ادامه  در 
سرشماری مرکز آمار ایران - درباره موضوع محاسبه 
نرخ بیکاری، اظهار کرد: طبیعتا این موضوع که اگر هر 
فرد یک ساعت در هفته کار کند دیگر بیکار حساب 
نمی شود ممکن است در نگاه اول انتقادبرانگیز باشد 

چون نگاه قالب در این زمینه اجتماعی است و ناظر بر 
تامین معاش است، بنابراین افراد غالبا با دانستن اینکه 
نرخ بیکاری بر مبنای کار یک ساعت در هفته محاسبه 
می شود عکس العمل نشان می دهند ولی الزم به ذکر 
می دانم که این موضوع در سازمان جهانی کار بارها به 

بحث گذاشته شده است.
او اضافه کرد: قبل از سال 19۸٢ و قبل از اینکه در 
کنفرانس های بین المللی آماری مفاهیم استانداردسازی 
محلی  کمیسیون های  در  گسترده ای  مطالعات  شود 
سازمان جهانی کار برگزار شد و از کشورها خواسته شد 

بررسی های الزم ر ا در زمینه بیکاری انجام دهند.
مدیرکل نیروی کار افزود: زمانی که بنابر پذیرفتن تعریف 
واحده محاسبه نرخ بیکاری بر مبنای یک ساعت کار 
در هفته شد بسیاری از کشورها اعتراض کرده و حتی 
روسای جمهور نامه نوشتند و از سازمان جهانی کار 
خواستند این تعریف را عوض کنند، ولی به هر حال 
کارشناسان امر به این نتیجه رسیدند که این تعریف 

درستی است و آن را پذیرفتند.

مرکز آمار، مرجع رسمی 
اعالم آمارها 

پاسخ رئیس 
مرکز آمار به 

مناقشات نرخ 
بیکاری

همین صفحه

صفحه 2
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کالم  نور

در سی  و دومین سفر استانی؛

روحانیدومآبانبهاستانمرکزیمیرود

جلسه هماهنگی سفر کاروان دولت تدبیر و امید به 
استان مرکزی برگزار شد.

به گزارش مهر، جلسه هماهنگی سفر کاروان دولت 
تدبیر و امید به استان مرکزی برگزار شد. در این 
جلسه که روز دوشنبه با حضور وزرای نیرو، صنعت، 
معدن و تجارت، کشور، رییس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی، معاون رییس جمهوری در امور اجرایی، 
و  دستی  ،صنایع  فرهنگی  میراث  سازمان  رییس 
گردشگری، رییس سازمان محیط زیست و استاندار 
استان مرکزی تشکیل شد، هر کدام از مسئولین 
گزارشی در حوزه مربوط به خود ارایه کردند و پس از 
تبادل نظر و بررسی های انجام شده، تصمیمات الزم 
برای رفع موانع و مشکالت و تسریع در توسعه هر 
بخش اتخاذ گردید. آلودگی هوا و تالش جدی برای 
مقابله با آن مهمترین موضوع جلسه بود که پس از 
گزارش رییس سازمان محیط زیست بر لزوم اقدامات 

الزم در این زمینه تاکید شد.
در جلسه هماهنگی سفر کاروان دولت تدبیر و امید 
به استان مرکزی همچنین پس از گزارشات ارایه 
شده توسط مسئولین مربوطه در حوزه های مختلف 
نقل  و  ناوگان حمل  نوسازی  کشاورزی،  جمله  از 
عمومی، طرح های آبرسانی ، احیای شهرک های 
صنعتی، راه و امور زیربنایی، گردشگری و حفاظت از 
ابنیه تاریخی و بهداشت و درمان استان ، تصمیمات 

الزم و اعتبارات متناسب به هر بخش اتخاذ گردید.
رییس جمهور قرار است دوم آبان ماه در قالب سفر 

کاروان تدبیر و امید به استان مرکزی سفر کند.

افزایشاختیاراستانداراناقدام
ارزشمنددولت

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی 
گفت: افزایش اختیار استانداران یک اقدام ارزشمند و 

الزم از سوی دولت تدبیر و امید بوده است.
داوود محمدی در گفت و گو با ایرنا افزود: باید از 
اختیار  افزایش  برای  یازدهم  دولت  عمل  ابتکار 
اقدام دولت می  این  زیرا  استانداران قدردانی کرد 
تواند در ساماندهی بهتر مسائل و مشکالت مربوط 

به استانها بسیار موثر و مفید واقع شود.
امری  را  از نظام مدیریتی کشور  وی تمرکززدایی 
ضروری توصیف و بیان کرد: نباید برای هر اقدام 
و مشکالت  مسائل  در خصوص  گیری  تصمیم  و 
ریز و درشت مناطق استانی منتظر تصمیم گیری 
مدیران مرکز بود. نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز 
در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: استانداران با 
توجه به شناخت نزدیک از مسائل درون استانی جزو 
بهترین گزینه ها برای تصمیم گیری در مورد مسائل 
و مشکالت مناطق هستند. نمایندگان عالی دولت 
در هر استان بهترین افراد برای تشخیص مسائل و 

اولویتها آن استان هستند.

استقبالسپاهازاجرای
سیاستهایکلیانتخابات

معاون سیاسی سپاه تاکید کرد که نیروهای مسلح 
سوی  از  انتخابات  کلی  سیاست ها  ابالغ  از  پیش 
رهبری نیز مقید به ضوابطی بودند که هم از سوی 
امام خمینی )ره( و هم از سوی مقام معظم رهبری 

خطاب به نیروهای مسلح توصیه شده بود.
سردار رسول سنایی راد در گفت وگو با ایسنا، درباره 
ابالغسیاست های کلی انتخابات از سوی مقام معظم 
بر  اینکه»ابالغ سیاست های کلی  بیان  با  رهبری 
اساس اصل110 قانون اساسی صورت می گیرد«، 
اظهارکرد: این سیاست ها چارچوبی کلی برای امر 
انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسالمی  مهم 

ایران محسوب می شود.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس سیاست های کلی 
انتخاباتی  رقابت های  در  خللی  نباید  انتخابات 
جمهوری اسالمی ایران ایجاد شود، گفت: انتخابات 
در کشور ما با رقابت های واقعی انجام می شود و 
در این رقابت ها هیچ چیز نباید خللی برای احزاب 
و گروه هایی که مطابق قانون اساسی امکان حضور 
و رقابت در عرصه سیاسی را دارند، ایجاد کند. به 
همین دلیل برای آن که این رقابت، رقابتی عادالنه 
و منصفانه باشد، نباید امکانات دولتی و جایگاه های 
دولتی له یا علیه اشخاص یا احزابی که آزادانه در 

رقابت ها حضور دارند مداخله ای داشته باشند.
معاون سیاسی سپاه با اشاره به بند 16 سیاست های 
ابالغی مقام معظم رهبری با بیان اینکه»بند شانزدهم 
مربوط به این سیاست ها به ممنوعیت ورود نیروهای 
مسلح و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه و دستگاه های 
تابعه به امر مهم انتخابات تاکید کرده است و صرفا 
مربوط به نیروهای مسلح نیست«، خاطرنشان کرد: 
نیروهای مسلح پیش از ابالغ این سیاست ها نیز مقید 
به ضوابطی بودند که هم از سوی امام خمینی )ره( 
به  خطاب  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  هم  و 
نمایندگان شان و به طور عام به نیروهای مسلح و 
شاید به طور خاص به سپاه پاسداران توصیه شده 
بود. ابالغ این سیاست ها تاکیدی بود بر آنچه که در 

گذشته هم وجود داشته است.
سنایی راد با تاکید بر اینکه بند 16 سیاست های کلی 
انتخابات به این معنا نیست که الزاما پیش از ابالغ این 
سیاست ها، مساله ای یا تخلفی صورت گرفته باشد یا 
در آینده بخواهد مساله خاصی اتفاق بیفتد، افرود: 
ابالغ رسمی این سیاست ها از سوی رهبری انقالب، 
در  تاکنون  همواره  که  است  ضوابطی  بر  تاکیدی 
جمهوری اسالمی وجود داشته است. در همین راستا 
سپاه پاسداران انقالب نیز از اجرای این سیاست ها 
استقبال می کند و خود را مانند سایر نیروهای مسلح 

موظف و مکلف به رعایت قانون می داند.

آیانرخبیکاریبازهمافزایشمییابد؟
é مهشید معراجی

بیشتر کشورهای دنیا با مسائل و مشکالت 
خود  دانشگاهی  التحصیالن  فارغ  اشتغال 
به  کشور  کالن  مدیریت  امروزه  درگیرند. 
برای  علمی  روشهای  از  استفاده  دنبال 
در  آفرین  مشکل  عوامل  کنترل  و  شناخت 

زمینه اشتغال و تبدیل چالشها به فرصتها برای شتاب دادن به 
حرکت توسعه است. 

چون  رسالتهایی  دار  عهده  عالی  آموزش  مراکز  و  دانشگاهها 
تولید دانش، تربیت نیروی متخصص مورد نیاز جامعه، گسترش 
صاحبنظران  امروزه  و  هستند  خالقیت  و  نوآوری  فناوری، 
کارگیری  به  سایه  در  فقط  پایدار  توسعه  به  دستیابی  معتقدند 
برای  بنابراین،  شود.  می  حاصل  پیشرفته  فناوری  و  روز  دانش 
باید  ماندگی  عقب  از  جلوگیری  و  توسعه  جاده  در  قرارگرفتن 
برای  را  دانشجویان  بتوانند  دانشگاهها  فراهم شود که  شرایطی 
در  مختلف  مسئولیتهای  پذیرش  و  فناوری جدید  کارگیری  به 
سطوح مختلف جامعه پرورش دهند و از این سو نیز سازمان ها و 
ارگان های دست اندرکار ، پیش بینی های الزم برای بکارگیری 

نیروهای تربیت شده را اتخاذ نمایند.
در حال حاضر ، ورود خیل عظیمی از فارغالتحصیالن و نیروهای 
انباشته گذشته ، شرایط خاص و ویژه ای را برای مدیریت دانش 
 ، اقتصاد کشور به وجود آورده است و بر اساس آمار رسمی  و 
بیکاري در میان دانشگاه رفته ها 5 برابر بیشتر ازدانشگاه نرفته 

ها است. 
از  مدرک  کسب  و  دانشگاه  به  راهیابی  دیروز  همین  تا  اگر 
مهمترین آرزوهاي هر مهندس جوان ایراني بود امروز کسب در 

آمد آرزوی بزرگی شده است. 
نه چندان دور داشتن یک مدرک تحصیلی در  اگر در گذشته 
یک رشته خوب در یک دانشگاه معتبر بهترین دلیل برای یافتن 
شغل مناسب بود ، امروز داشتن مدرک دلیلی برای داشتن شغل 

نیست. 
اول،  نگاه  در  التحصیالن  فارغ  انبوه  حجم  و  کار  بازار  اشباع 
به  کشد  مي  تصویر  به  را  اشتغال   از  ناامیدکننده  دورنمائي 
خصوص که مشکالت استخدامي و موانع قانوني پیش روی آن 
امکان دسترسي به شغل دولتي را براي آنها تا حد زیادي کاهش 

داده است. 
متاسفانه سیستم آموزش عالی ایران به گونه ای عمل می کند 
که افزایش میزان فارغ التحصیالن در رشته هاي مختلف صرف 
نظر از ابعاد و پیامدهاي اجتماعي آن تا حد زیادي اقتصاد کشور 
را تحت الشعاع قرار مي دهد. ایجاد مشاغل کاذب و شاغل شدن 
در حرفه اي به غیر از رشته تحصیلي، عالوه بر آنکه نیروي کار 
اقتصادي یک کشور را به شدت توسعه نیافته معرفي مي کند، 
در نامتوازن شدن وضع اقتصادي کشور نیز تاثیر بسزائي دارد.. 

و متوسط رشد  بیکاران کشور 14 درصد  متوسط رشد ذخیره 
و  است  درصد   70 دانشگاهي  مدارک  داراي  بیکاران  ذخیره 
دانشگاهیان  براي  کشور  در  بیکاري  ذخیره  متوسط  بنابراین 
امور  و  کار  وزارت  رسمي  اعالم  اساس  بر  است.  بیشتر  برابر   5
نرخ  از  حادتر  کنوني  شرایط  در  زنان  بیکاري  نرخ  اجتماعي 
بیکاري مردان است چون نرخ بیکاري زنان در تمامي سنین در 

باالترین حد آن قرار دارد.
التحصیالن  فارغ  بین  در  بیکاري  افزایش  مهم  علل  از  یکي   
متناسب نبودن رشته ها و آموزش هاي دانشگاهي با نیاز بازار 
تطبیق  و  ها  دانشگاه  درسي  متون  بودن  انتزاعي  است،  کار 
نداشتن آنها با واقعیت هاي اجتماعي علت مهم دیگري است که 
به بیکاري فارغ التحصیالن دامن مي زند. با این حال واقعیت آن 
است که فراگیري حرفه هاي مختلف و کسب تخصص در زمینه 
هاي گوناگون در حین تحصیل مي تواند بار اقتصادي و رواني 
این منظر  از  را کاهش دهد.  التحصیالن  فارغ  بیکاري  از  ناشي 
نظام  مفقوده  حلقه  کماکان  کار  نیروي  آموزش  که  گفت  باید 
آموزشي کشور محسوب شده و چنانچه متولیان در برنامه هاي 
دراز مدت به امر آموزش حین تحصیل دانشجویان توجه جدي 
داشته باشند پدیده بیکاري فارغ التحصیالن تبعات زیان باري 

کمتري خواهد داشت. 
در زمانی که کشورها خود را موظف به روی آوردن به شیوه های 
جدید درآمدی در صحنه بین الملل می دانند ، ایران ، از جمله 
کشورهایی است که از منابع ارزشمند انسانی بهره می برد و لذا 
باید در خصوص صدور نیروی کار و خدمات  اقتصادی  مدیران 
را در کنار هر برنامه ریزی دیگری مورد توجه قرار رهند و  از 
فرصت های طالیی این عرصه به خوبی بهره الزم را ببرند چرا 
که در فرصت های پسا برجام می توان عملکرد مناسب و حضور 

در خور توجهی در این خصوص داشت .

تحریمرسانهایروسیهدراروپاکلیدخورد
بـا اقـدام انگلیـس در بسـتن حسـاب هـای بانکی شـبکه خبری 
راشـاتودی، اجـرای پیشـنهاد موسسـه اروپایـی مارتنـز« بـرای 
تحریـم رسـانه ای روسـیه کلیـد خـورد کـه دامنه تحریـم های 

غـرب علیـه روسـیه را گسـترده تـر خواهـد کرد.
بـه گـزارش ایرنـا، روسـیه در چنـد سـال گذشـته بـا گسـترش 
فعالیـت هـای رسـانه ای بِویـژه در عرصـه شـبکه هـای خبـری 
چنـد زبانـه و خروجـی هـای مختلـف خبرگـزاری ها، توانسـته 
فاصلـه خـود را در نظـام اطـالع رسـانی بـا جهان غـرب کاهش 

. دهد
اتحادیـه اروپـا و آمریـکا از سـال 2014 بـا طـرح اتهـام دخالت 
روسـیه در درگیـری هـای شـرق اوکرایـن و کمک بـه مخالفان 
گسـترده  هـای  تحریـم  از  ای  مجموعـه  کشـور،  ایـن  دولـت 
اقتصـادی و مالـی ضدروسـی را وضـع کـرده انـد کـه واکنـش 

متقابـل مسـکو را نیـز در پـی داشـته اسـت.
پیامـد ایـن تحریم های سـه سـاله، اکنون نیز اعالم شـده اسـت 
کـه کشـورهای تحریـم کننـده ممکن اسـت به دلیـل همکاری 
ضدتروریسـتی مسـکو بـا دمشـق، محدودیـت های جدیـدی را 

علیه روسـیه وضـع کنند. 
مرکـز مشـاوره تحلیلـی »مارتنـز« در شـورای تصمیـم گیـری 
بروکسـل مقـر اتحادیـه اروپـا، اوایـل مرداد مـاه پیشـنهاد کرده 
بـود تـا اقـدام هـا و راهکارهایـی بـرای کاهـش اثرگـذاری نظام 
رسـانه ای و اطـالع رسـانه ای روسـیه بـر افـکار عمومـی اروپـا 

اتخـاذ و اجرا شـود.
تحلیلی  مرکز  بیانیه  از  بخشی  پیشنهاد   این 
»Martens Centre« در شورای تصمیم گیری بروکسل است 

که در آن رئیس و دبیر کل »حزب مردم اروپا« تعیین می شود.

بر  تأکید  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
ضرورت برون سپاری برخی وظایف سازمان 
با  درصدی   9 تورم  گفت:  استاندارد،  ملی 

جیب مردم سازگار نیست.
روز  آئین  در  دیروز  جهانگیری  اسحاق 
جهانی استاندارد که در مرکز همایش های 
صدا و سیما برگزار شد، افزود: اقتصاد ایران 
چرا  گذارد  می  سر  پشت  را  مهمی  دوران 
که به دلیل تحریم ها و سوء مدیریت ها در 
توقف  با  کشور  اقتصاد  گذشته،  های  سال 
از  بسیاری  امروز  ولی  شد  روبرو  کندی  و 
باید  موانع برداشته شده و شتاب جدیدی 
به اقتصاد کشور بدهیم تا گذشته را جبران 

کنیم.
گفته شود  که  است  تلخ  کرد:  تصریح  وی 
از  قبل  به  را  مردم  رفاه  سطح  نتوانستیم 
سال 90 برگردانیم. همه تالش های امروز 
با  که  کاری  نیست.  مردم سازگار  با جیب 
ها  راحتی  این  به  کردند  مردم  و  اقتصاد 
قابل جبران نیست و خود آن ها نیز به این 

موضوع اذعان داشتند.
خاطرنشان  جمهوری  رییس  اول  معاون 
گودالی  در  را  اقتصاد  ماشین حرکت  کرد: 
شود  خارج  بخواهد  اگر  که  اند  انداخته 
باشیم  داشته  تحمل  باید  و  است  زمانبر 
که  بدانند  مردم کشور  و  نظام  دلسوزان  و 
کار خستگی ناپذیری را باید قبول کنند تا 
اقتصاد کشور به حرکت در آید و این اقدام 

شدنی است.
توانمندی  از  اینکه  به  اشاره  با  جهانگیری 
بخش خصوصی و مدیران اقتصادی شناخت 
خوبی دارم، گفت: باید بستر مناسبی را در 
های  به چالش  تا  کنیم  ایجاد  شرایط  این 

مختلف اقتصادی پیش رو غلبه کنیم.
وی اضافه کرد: اشتغال مناسب برای نسل 
جوان و رفاه حال مردم بهتر خواهد شد و 
نیازمند عزم و اراده ملی هستیم و سیاست 
ایجاد  فرصتی  نیز  مقاومتی  اقتصاد  های 
بخش خصوصی  و  مجلس  دولت،  تا  کرده 
به حرکت  را  اقتصاد کشور  و  شوند  متحد 

درآورند.
é  تاکید بر جلوگیری از واردات کاالی

فاقد استاندارد
در  را  استاندارد  نقش  افزود:  جهانگیری 
واردات کاال تعیین کننده دانست و تاکید 
از  دارد  وظیفه  استاندارد  سازمان  کرد: 
به  رسمی  طور  به  که  کاالهایی  واردات 
ندارند،  مناسبی  کیفیت  و  آیند  کشور می 

جلوگیری کند.
داشت:  اظهار  جمهوری  رئیس  اول  معاون 

وارد کشور  مبادی رسمی  از  وقتی کاالیی 
می شود، اگر عالمت استاندارد داشته باشد، 
یعنی کنترل فنی بر روی آن انجام گرفته و 
این جاست که کاالی قاچاق در بازار نمایان 

می شود.
فرهنگ  را  سازمان  این  دیگر  کارکرد  وی 
سازی در بخش استاندارد برشمرد و ادامه 
داد: باید فرهنگ سازی استاندارد به درجه 
ای  مغازه  به  مردم  وقتی  که  برسد  ای 
خریداری  را  جنسی  تا  کنند  می  مراجعه 
داشتن  اهمیت،  با  موضوع  اولین  کنند، 

استاندارد آن جنس باشد.
سازمان  اینکه  به  اشاره  با  جهانگیری 
برای برون سپاری کارهای خود  استاندارد 
باید جدی تر عمل کند، اضافه کرد: یکی 
مردمی  مقاومتی،  اقتصاد  رویکردهای  از 
کردن اقتصاد بوده است که حتی سازمانی 
ماموریت  است  قادر  استاندارد،  همچون 
بازرسی  و  آزمایشگاه ها  قبیل  از  را  هایش 
از اماکن را به بخش خصوصی واگذار کند.

وی یادآور شد: اگر بخواهیم همه موضوعات 
استاندارد  سازمان  عهده  بر  ها  سرکشی  و 
ها  محل  است؛ خصوصا  ممکن  غیر  باشد، 
کار  سرو  مردم  ایمنی  با  که  موضوعاتی  و 

دارند.
خاطرنشان  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
کرد: شنیدیم که آسانسور دانشگاه صنعتی 
دارد  تاسف  جای  شد،  اتفاق  دچار  شریف 
چرا که کشورهای بسیاری در موضوعات و 
پژوهش ها، از نظرات این دانشگاه استفاده 
می کنند؛ بنابراین اگر کسی قبال اعالم می 
کرد که این آسانسور اشکال داشته، نواقص 

برطرف می شد.
پذیرش  قابل  کرد:  تصریح  جهانگیری 
نیست که گفته شود بودجه برای رفع نقص 
هزینه  تومان  میلیاردها  که  چرا  نداشتیم؛ 

باید  کنیم،  می  پرداخت  را  ها  پژوهش 
مقداری را نیز به این موضوع تخصیص داد؛ 
مردم  ایمنی  با  که  کاالهایی  باید  بنابراین 
سرکار دارند با جدیت از سوی این سازمان 

بررسی شود.
é نقش استاندارد در اقتصاد مقاومتی

به  اشاره  با  مقاومتی  اقتصاد  فرمانده ستاد 
در  استاندارد  زمینه  در  کاملی  بند  اینکه 
لحاظ شده  اقتصاد مقاومتی  سیاست های 
است، گفت: برای حرکت در مسیر درست 
کشور، استاندارد جزء پیش نیازها می باشد 
مناسب  کیفیت  با  رقابت، جز  دنیای  در  و 

نمی توانیم حضور داشته باشیم.
جهانگیـری بـا بیـان اینکه بخـش خدمات 
اقتصـاد  در  ارزشـی  بـا  جایـگاه  از  نیـز 
برخـوردار اسـت، افـزود: در نقـش خدمات 
بایـد حساسـیت ها بیشـتر باشـد چـرا که 
امـروز بیش از 50 درصـد از خدمات تولید 
ناخالـص داخلـی به مسـئله خدمـات تعلق 
دارد و خدمـات، پیـش نیازی بـرای اقتصاد 

اسـت. مقاومتی 
و  گردشگری  بخش  در  کرد:  اضافه  وی 
مناسبی  خدمات  باید  نیز  درمانی  توریسم 
از  مناسبی  های  قضاوت  تا  گیرد  صورت 
سوی خدمات گیرندگان انجام شود و این 
در  باید  که  است  استانداردهایی  نیازمند 

بخش خدمات آن را دنبال کنیم.
é مدیریت مفید و موثر بانوان

بخش  در  جمهوری  رییس  اول  معاون 
اینکه  به  اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری 
توانمندی بانوان در مسئولیت ها و مدیریت 
مفید  و  موثر  تواند  می  مهم  های  سازمان 
سازمان  مدیریت  داشت:  اظهار  باشد، 
استاندارد توسط خواهر گرامیمان نمونه ای 
از این توانمندی ها است که باید شرایطی 
تر  پررنگ  ها  نقش  این  که  آوریم  بوجود 

شود.
زندگی  در  اینکه  به  اشاره  با  جهانگیری 
و  معیار  تعیین  نیز  شخصی  و  اجتماعی 
توانیم  می  زمانی  گفت:  است،  الزم  اندازه 
یک  با  که  کنیم  معرفی  موفق  را  فردی 
سنجش، عملکرد آن را اندازه گیری کنیم 
این  به  و صنعتی  تولیدی  کاالهای  در  که 

معیار، استاندارد گفته می شود.
وی افزود: همه کشورهای دنیا برای حرکت 
اند  کرده  معرفی  استانداردهایی  اقتصادی، 
ها  فعالیت  برای  شاخص  ترین  پایین  که 
است، در واقع استاندارد هیچ وقت سخت 
اگر  که  است  هایی  حداقل  بلکه  نیست 
تولید  نباید  باشد،  کمتر  آن  از  محصولی 

شود.
é استاندارد فرصتی برای تولید کننده

بخش های  در  استاندارد  افزود:  جهانگیری 
از  یکی  و  است  کننده  تعیین  مختلف 
استاندارد  در  اقتصاد  های  نقش  مهترین 
اذعان  نظران  صاحب  از  بسیاری  است. 
خدمتی  صرفا  استاندارد  داشتن  که  دارند 
کننده  تولید  ولی  است  کننده  مصرف  به 
بیش از همه از استاندارد خوب نفع می برد 
به جهت اینکه می تواند در بازار داخلی و 

خارجی حضور داشته باشد.
خاطرنشان  جمهوری  رییس  اول  معاون 
کنندگان،  تولید  گیری  هدف  باید  کرد: 
ندارد  امکان  و  باشد  المللی  بین  بازارهای 
نباشد  برخوردار  از کیفیت مناسب  کاالیی 
داشته  حیات  ادامه  داخل  و  خارج  در  و 
باشد. بنابراین استاندارد برای تولید کننده 
را  منابع خود  و  است که ضایعات  فرصتی 

تلف نکند.
قطعات  از  تولیدی  محصول  گفت:  وی 
برخی  در  که  است  شده  ایجاد  مختلف 
مجبور  مشتری  به  تحویل  از  پس  مواقع 
البته در بخش  به تغییر قطعات می شود؛ 
جدی  مشکالت  فروش  از  بعد  خدمات 
داریم. بنابراین باید این فرهنگ جا بیفتد و 

به این سمت حرکت کنیم.
استاندارد  وقتی  کرد:  اضافه  جهانگیری 
بسیاری  تولیدی  بخش  در  دارد،  وجود 
هزینه  و  شد  نخواهد  سربار  ها،  هزینه  از 
داشتن  با  و  یابد  می  کاهش  ضایعات 
استاندارد، پیدا کردن بازارهای بین المللی 

و داخلی دشوار نخواهد بود.
واحدهای  از  تعدادی  از  مراسم  این  در 
رییس  اول  معاون  با حضور  نمونه  تولیدی 
نشان  و  آمد  بعمل  تقدیر  جمهوری 

استاندارد به این واحدها اهدا شد.

جهانگیری تاکید کرد؛

تورم فعلی با جیب مردم سازگار نیست
اشتغال و رفاه نیازمند عزم ملی

ولی  نماینده  با  مالقات  در  اطالعات  وزیر 
که  کرد  تصریح  جنوبی  خراسان  در  فقیه 
منطقه،  های  ناامنی  همه  وجود  با  امروز 
امنیتی بر ایران اسالمی حکم فرماست که 

در هیچ کشوری وجود ندارد.
المسلمین سید محمود  و  االسالم  حجت 
علوی   در دیدار با نماینده ولی فقیه در 
وزارت  هنر  گفت:  جنوبی  خراسان  استان 
اطالعات این است که مسائل اجتماعی را 
در مرحله اجتماعی بودن حل کند و نگذارد 
مشکالت سیاسی - امنیتی و هزینه ها زیاد 

شود.
وی با بیان اینکه خیلی از مسائل امنیتی 
ریشه جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی دارد، 
افزود: این گونه مسائل باید همان زمانی که 
امنیتی  تا مسئله  رخ می دهد، حل شود 

نشود.
وی با بیان اینکه وزارت اطالعات برای این 
تاسیس شده است تا مشکالت با پیشگیری 
حل شود و نگذاریم مشکالت، امنیتی شود 
افزود: وظیفه وزارت اطالعات این است که 
اجتماعی  مرحله  در  را  اجتماعی  مسائل 
امنیتی  سیاسی  نگذارد  و  کند  بودن حل 

شود و هزینه ها زیاد شود.
در  دولت  اینکه  به  اشاره  با  اطالعات  وزیر 
شرایط سختی روی کار آمد گفت: با همه 
سختی ها امروز آرامش بی نظیری بر کشور 

حاکم است.
علوی با اشاره به اینکه دولت، دولت سیاسی 
نیست افزود: همه تالش دولت این است که 
مشکالت کشور به صورت اصولی رفع شود.

جنوبی  خراسان  اینکه  به  اشاره  با  وی  
استانی حساس و مرزی است گفت: امروز 

با وجود همه ناامنی های منطقه، امنیتی 
بر ایران اسالمی حکم فرماست که در هیچ 

کشوری وجود ندارد.
در  ناامنی  و  درگیری  به  اطالعات  وزیر 
برخی کشورهای منطقه هم اشاره کرد و 
افزود: دشمنان ایران اسالمی بسیار تالش 
کردند که در ایران  ناامنی ایجاد کنند، اما با 
تالش سربازان گمنام امام زمان)عج(، و سایر 
نیروها هیچگاه موفق نبوده اند و ان شاءا... 

نخواهند بود.
تالش  یک  حاصل  را  امنیت   این  علوی 
همه  گفت:  و  دانست  کشور  در  جمعی 
مسئوالن در تالشند تا دغدغه های مردم 

رفع شود.
پس از این دیدار وزیر اطالعات به دیدار امام 
ابتدای سخنان  در  و  رفت  بیرجند  جمعه 

خود از فرهنگ باالی مردم استان گفت.
المسلمین سید محمود  و  االسالم  حجت 
علوی به اتحاد و همبستگی علما و بزرگان 
این  گفت:  و  کرد  اشاره  جنوبی  خراسان 
همبستگی باعث وحدت و دلگرمی مردم و 

استحکام جامعه می شود.
وی به مشکل کم آبی و تشدید آن بدلیل 
نقاط  از  بسیاری  در  ها  بارندگی  کاهش 
کشور اشاره کرد و افزود: دولت تالش می 
کند این مشکالت را برطرف کند اما پروژه 
های آبرسانی بسیار پرهزینه و زمان بر است 
که امیدواریم مردم از نتایج این طرحها بهره 

مند شوند.
مدیران  اینکه  به  اشاره  با  اطالعات  وزیر 
کشوری زمانی می توانند به وظیفه خود به 
خوبی عمل کنند که امنیت در کشور حکم 
فرما باشد گفت: امروز این امنیت در سایه 
رهبری مقام معظم رهبری )حفظه ا...( و با 
تالشهای سربازان گمنام امام زمان )عج(، 
نیروهای مسلح و همه دستگاهای اجرایی و 
قضایی برقرار است و همدلی و همگرایی بی 

نظیری بر کشور حکم فرماست.
حجت االسالم و المسلمین علوی به ابراز 
خرسندی رهبر معظم انقالب )حفظه ا...( 
از تعامل وزارت اطالعات با سایر دستگاهای 
اطالعاتی و نظامی اشاره کرد و افزود: وزارت 
اطالعات در هر قسمتی که بتواند اثر گذار 

باشد، با جان و دل کمک خواهد کرد.

دستیار ویژه رئیس جمهور تصریح کرد 
که اراده نظام بر وحدت میان شیعه و 

سنی است.
علی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
یونسی در نشست صمیمی روحانیون و 
فرهیختگان اهل تسنن استان خراسان 
رضوی که در مشهد برگزار شده است، 
اظهار کرد: ابتدا باید حدیثی از پیامبر 
نقل کنم با این مضمون اینکه اختالف 
این  به  را  اختالف  گر  ا  رحمه.  امتی 
معنا بگیریم که نظر ما با نظر شما فرق 
که  فرماید  می  )ص(  پیامبر  می کند  
انسان  که  است  الهی  واقعیت  نیز  این 

ها با هم متفاوت باشند.
این است که  بر  الهی  اراده  افزود:  وی 
پیامبر )ص(  باشند.  انسان ها مختلف 
فرموده که این اختالف در مکان های 
دیگر شاید به درد سر تبدیل شود اما 
در میان امت من به شکل یک فرصت 
است. خدا ما را انسان آفرید و انسان ها 
مختلف هستند. مهم این است که ما 
این تفاوت ها را یک فرصت بدانیم یا 
یک تهدید. حتی اصحاب پیامبر )ص( 
گوناگون بودند و گاهی در بین خود با 
نهایت  در  اما  مواجه می شدند.  چالش 

جامعه ای برادرانه ساخته اند.
امور  در  جمهور  رئیس  ویژه  دستیار 
مذهبی  و  دینی  اقلیت های  و  اقوام 
تصریح کرد: تفاوت بین شیعه و سنی 
که هیچ تفاوت های اسالم و  غیراسالم 
را هم باید فرصت بدانیم. اسالم با زور، 
است،  نرفته  پیش  ظلم  و  خشونت 
را  اسالم  که  بوده  اخالق  این  بلکه 
آرام  با شمشیر  برده است.  دل  پیش 
نمی شود بلکه این قرآن است که قلوب 
شاهدیم  متاسفانه  است.  کرده  آرام  را 
از  موجی  تا  صددند  در  دشمنان  که 
اتفاقا  و  بیاندازند  راه  به  اسالم هراسی 
سمبل اش هم همین داعش و طالبان 
هستند که می خواهند اسالم را خراب 
اجازه  که  ماست  وظیفه  این  اما  کنند 
گروه های  دست  به  میدان  تا  ندهیم 

تندرو بیفتد.
با  اصالحات  دولت  اطالعات  وزیر 

دولت  وظایف  از  یکی  اینکه  بیان 
دولت  اولویت  و  است  اشتغال  مشکل 
،افزود:   این موضوع مناطق محروم  در 
توسط  خوبی  های  سرمایه گذاری 
به  برای  و  است  گرفته  صورت  دولت 
باید صبور  فعالیت ها  این  ثمر رسیدن 
نیز  بود. در همین فاصله زمانی کوتاه 
صورت  بزرگی  خدمات  خوشبختانه 
گرفته و  برخی موفق و برخی ناموفق 

بوده است.
جمهور  رئیس  کرد:  تصریح  یونسی 
بر  و  است  پایبند  خود  های  وعده  به 
دارد.  تاکید  ها  وعده  این  تحقق  لزوم 
یکی  داریم  راه  این  در  مانع  دو دسته 
دیگری  و  بودجه  به  مربوطه  مسائل 
باز  ها  گره  خواهند  نمی  برخی  اینکه 
تراشی می کنند، مطمئن  مانع  و  شود 
اولویت  در  مرزی  مناطق  که  باشید 

است.
مقام  کالم  در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
میان  وحدت  لزوم  بر  رهبری  معظم 
حتی  و  شده  تاکید  سنی  و  شیعه 
آنهایی که مانع از اتحاد شیعه و سنی 
نامیده  انگلیسی  شیعه  را  شوند  می 
شیعه  میان  وحدت  بر  نظام  اراده  اند. 

و سنی است .
نقشی  همواره  خراسان  افزود:  وی 
داشته  اسالم  تاریخ  در  تاثیرگذار 
ابومسلم  با  است. این خراسان بود که 
اسالم  دشمنان  جنگ  به  خراسانی 
رفت. امام ابوحنفیه به دفاع از حضرت 
زیب )س(پرداخت. بزرگان، ائمه، علما 
و مورخین زیادی از این سرزمین ظهور 
کردند و زادگاه مقام معظم رهبری هم 

این سرزمین است.
تا  کنیم  تالش  باید  کرد:  تصریح  وی 
حتی  و  باشد  ایران  محوریت  با  ایران 
که  اند  فرموده  رهبری  معظم  مقام 
ایران  از  سنت  اهل  مفتی  باید  دوباره 
اهمیت  بی  نیز  محلی  مشکالت  باشد. 
افق  باید  اما  شود.  حل  باید  و  نیست 
در  باشد.  این ها  از  بزرگتر  دیدهایمان 
خصوص تاسیس دانشگاه اهل سنت نیز 
سعی می کنیم که این مورد  انجام شود.

یونسی:

ارادهنظامبروحدتمیانشیعهوسنیاست
وزیر اطالعات:

آرامشبینظیریبرکشورحاکماست

یادداشت روز
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الریجانی:نشستلوزانبینتیجهبود

رییس مجلس شورای اسالمی نشست لوزان درباره سوریه را بی 
نتیجه دانست و گفت: مبارزه جدی با تروریسم نیازمند توجه به 

ریشه های فرهنگی این مساله است.
به گزارش ایرنا، علی الریجانی دیروز در دیدار پرمیسل سوبوتکا 
اقدامات  و  منطقه  تحوالت  به  سنای چک  مجلس  رییس  نایب 
گروه های تروریستی اشاره کرد و افزود: مبارزه موثر با جریان های 

تروریستی مبارزه جدی با ریشه های آن را هم می طلبد.
وی یادآور شد: آمریکا و هم پیمانان او در منطقه یک فضای جنگ 
افروزی ایجاد کردند که منجر به زاد و ولد و افزایش فعالیت جریان های 
تروریستی در منطقه شده است، ولی این مشکل اکنون به منطقه 

محدود نیست و خطری است که کل جهان را تهدید می کند.
رییس مجلس با یادآوری بی نتیجه بودن نشست لوزان ادامه داد: 
از  بحران سوریه  به حل  اعتقاد  ابتدا  از  ایران  اسالمی  جمهوری 
طریق سیاسی داشت اما قدرت های جهانی و هم پیمانان منطقه 
ای آن ها اعتقادی به حل بحران در این کشور از طریق گفت وگو 
قبلی و همچنین  از دالیل شکست مذاکرات  این یکی  و  ندارند 

نشست اخیر لوزان است.
وی با بیان این که تروریسم اکنون ریشه های فرهنگی هم دارد، 
به  منجر  سوریه  قانونی  دولت  کردن  ساقط  برای  تالش  افزود: 
آشفتگی و روی کار آمدن جریان های تروریستی در این کشور 
می شود، لذا باید سرنوشت این کشور به مردم سوریه سپرده شود.
رییس مجلس شورای اسالمی همچنین با اعالم حمایت از اقدامات 
موثر دولت عراق در مبارزه با تروریسم گفت: با آزادسازی موصل 
بیرون  کشور  این  از  عمل  در  داعش  تروریستی  گروه  عراق  در 

خواهد رفت.

آغازششمینرزمایشاقتدارهوایی
فدائیانحریموالیت

ششمین رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم والیت نیروی هوایی 
ارتش با رمز »یا حسین بن علی« در منطقه عمومی اصفهان آغاز 
فدائیان  هوایی  »اقتدار  رزمایش  ششمین  مهر،  گزارش  به  شد. 
عمومی  منطقه  در  دیروز  ارتش«  هوایی  نیروی  والیت  حریم 

اصفهان آغاز شد.
امیر خلبان برخور جانشین نیروی هوایی ارتش با حضور در پایگاه 
شهید بابایی در اصفهان با اعالم رمز »یا حسین بن علی« فرمان 

آغاز  این رزمایش را صادر کرد.

ترامپ:انتخاباتآمریکا»مهندسی«میشود

نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 
ادامه تالشش برای زیر سوال بردن حقانیت انتخابات این کشور، 
در توئیتی نوشت که معتقد است نتایج این انتخابات در بسیاری از 

مناطق »مهندسی« شده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از آسوشیتدپرس، دونالد ترامپ، نامزد 
جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در حالی 
روز یکشنبه این توئیت را منتشر کرد که معاون احتمالی او در 
صورت  انتخاب شدن گفته بود، جمهوری خواهان نتایج رقابت 
ترامپ و رقیب دموکراتش هیالری کلینتون را در انتخابات هشتم 

نوامبر می پذیرند.
به طور  انتخابات  این  باره نوشت:  این  توئیتر خود در  ترامپ در 
قطع نه تنها از سوی رسانه های دروغگو و تحریف شده که تالش 
می کنند کلینتون شیاد را به جایی برسانند بلکه در بسیاری از 

حوزه های رای گیری مهندسی می شود.
ترامپ که در تازه ترین نظرسنجی ها از کلینتون عقب مانده است، 
هیچ مدرک و شاهدی برای این ادعای خود ارائه نداد. این در حالی 
است که رای زود هنگام و ثبت رای به وسیله ای میل در حال 

حاضر در بسیاری از ایاالت آمریکا آغاز شده است.
این میلیاردر نیویورکی در توئیتی دیگر روز گذشته، »حیوانات 
نماینده کلینتون« و حزب دموکرات  را مقصر حمله به مقر حزب 
جمهوری خواه در کارولینای جنوبی دانست »چرا که جمهوری 

خواهان در حال پیروزی هستند!«
و  حمله  این  کردن  محکوم  ضمن  کلینتون  حال  همین  در 
به سالمت  قبول خواندن آن«، نسبت  قابل  و غیر  »دهشتناک 

همه ابراز خشنودی کرد.
با این حال این اولین باری نیست که ترامپ حقانیت و درستی 
روند انتخابات را زیر سوال می برد و با این اقدامش بسیاری را اعم 
از جمهوری خواه و دموکرات نگران کرده که شاید نتایج نهایی 

انتخابات را نپذیرد.

سفررئیسشرکتدولتیاتمیچینبهتهران

»سان کین« رئیس شرکت دولتی اتمی چین در رأس هیاتی به 
منظور مذاکره درخصوص همکاری های صلح آمیز هسته ای میان 
دو کشور به تهران سفر کرد. به گزارش ایرنا، سان کین در طول 
این سفر با »علی اکبر صالحی« معاون رئیس جمهوری و رئیس 
و  ایران، »محمد احمدیان« معاون سازمان  اتمی  انرژی  سازمان 
مدیرعامل شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران و مسئولین 
پروژه مدرن سازی راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک مالقات و 

مذاکره کرد. 
در این مذاکرات طرفین ضمن ابراز عالقمندی به تعمیق و گسترش 
روابط در کلیه حوزه های استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی، راه های 
تسریع در پیشبرد پروژه مدرن سازی راکتور تحقیقاتی آب سنگین 
اراک را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند. در این سفر هیأت 

چینی از راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک بازدید کرد.
شایان ذکر است چندی پیش نیز هیأتی از سازمان انرژی اتمی 
ایران با سفر به پکن درخصوص موضوعات مرتبط با مدرن سازی 
راکتور آب سنگین اراک با مقامات چینی مالقات و مذاکره کردند.

نقضحکمحبسشیخعلیسلمان

الوفاق  دادگاه بحرین حکم حبس صادره علیه دبیرکل جمعیت 
این کشور را نقض و پرونده را برای تجدیدنظر به دادگاه استیناف 
ارجاع داد. به گزارش ایسنا، جلسه دادگاه دیروز برای رسیدگی به 
اعتراض شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق به حکم پیشین 

صادره علیه وی، برگزار شد.
در جلسه دیروز، دادگاه بحرین حکم زندان شیخ علی سلمان را که 
پیشتر از چهار سال به 9 سال افزایش داده شده بود نقض کرده 
و این پرونده را برای بررسی مجدد به دادگاه استیناف ارجاع داد.

این  الوفاق بحرین بزرگترین گروه شیعه مخالف دولت  جمعیت 
کشور است که دبیرکل آن به اتهامات ساختگی از سوی دولت 

بازداشت و به حبس محکوم شده است.

ایرانازمتحدانخودباقدرت
دفاعمیکند

الملل  بین  امور  در  مجلس  رییس  ویژه  دستیار 
محور  در  متحدین خود  از  قدرت  با  ایران  گفت: 
مقاومت و منطقه حمایت می کند و هیچ اعتمادی 
به امریکا نداشته و نداریم. به گزارش مهر، حسین 
امیرعبداللهیان دستیار ویژه رییس مجلس در امور 
بین الملل، در آستانه سالگرد شهادت سمیر قنطار، 

با زینب برجاوی همسر شهید دیدار کرد.
وی در این دیدار گفت: ما با قدرت از متحدان خود 
در محور مقاومت حمایت می کنیم و هیچ اعتمادی 

به امریکا نداشته و نداریم.
دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل در 
این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سمیر 
قنطار از رشادت های وی در مبارزه با رژیم اشغالگر 
قدس و حمایت از فلسطین و مقاومت تجلیل کرد.

از  قنطار  سمیر  شهید  گفت:  امیرعبداللهیان 
فرماندهان ارشد مقاومت بود که پس از تحمل سی 
با  رژیم صهیونیستی  زندان های  سال حبس در 
افتخار و روحیه ایستادگی آزاد شد و با برخورداری 
از بصیرت سیاسی و دینی، بالفاصله در سوریه به 
دفاع از محور مقاومت پرداخت و سرانجام در خاک 
سوریه هدف حمالت موشکی کینه توزانه تل آویو 

قرار گرفت و به شهادت رسید.
وی با انتقاد شدید از اظهارات جان کری که گفته 
است حمایت ایران از حزب ا... و اسد رفع مشکالت 
بانکی را دشوار می کند و امیدوار است رفتار ایران به 
مرور زمان تغییر کند، افزود: ما با قدرت از متحدین 
خود در محور مقاومت و منطقه حمایت می کنیم و 

هیچ اعتمادی به امریکا نداشته و نداریم.
الملل  بین  امور  در  مجلس  رییس  ویژه  دستیار 
اضالع  تروریسم  و  کاخ سفید، صهیونیسم  افزود: 
مثلث واحدی هستند که عامل اصلی ناامنی و بی 

ثباتی منطقه ما به شمار می روند.
امیرعبداللهیان گفت: امریکا اگر ذره ای حسن نیت 
دارد همراهی با عربستان را در نسل کشی مردم 
یمن متوقف کند، مانع نقض سیستماتیک حقوق 
بشر و سرکوب مردم بحرین شود و دست از حمایت 
پنهان و آشکار خود از تروریسم بردارد و همچنین 
به نقش سازنده جمهوری اسالمی ایران در کمک 
موثر به ثبات و امنیت منطقه و جهان اعتراف کند.

این دیپلمات ارشد کشورمان افزود: شهید قنطار 
و شهدای مقاومت و مدافع حرم در منطقه برای 
امنیت و حفظ ارزش ها تا پای جان ایستادند و ما با 

افتخار از آنها حمایت و یاد می کنیم.

افزایش۱۰۰۰تا۲۵۰۰تومانی
انواعسکه

با  سکه  انواع  قیمت  تهران،  دیروز  آزاد  بازار  در 
افزایش 1000 تا 2500 تومانی مواجه بود، اما نرخ 

انواع ارز کاهش را تجربه کرد.
به گزارش مهر، در بازار آزاد دیروز تهران، قیمت 
انواع سکه بهار آزادی با افزایش قیمت مواجه بوده 
است، به نحوی که قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید با افزایش 2500 تومانی به یک 
میلیون و ۸6 هزار و 400 تومان، سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم با افزایش 2000 تومانی به یک 
میلیون و ۸5 هزار تومان، نیم سکه با افزایش هزار 
افزایش  با  تومانی به 551 هزار تومان، ربع سکه 
هزار تومانی به 291 هزار تومان رسیده است. در 
عین حال، سکه یک گرمی با هزار تومان کاهش به 

قیمت 1۸1 هزار تومان معامله شد.

تهیه بسته حمایتی اشتغال پایدار روستایی 

نهاد  محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه  معاون 
بسته  تدوین  و  تهیه  گفت:  جمهوری  ریاست 
حمایتی اشتغال پایدار روستایی در کشور به پایان 
رسیده و طی مراسمی با حضور رئیس جمهوری 

رونمایی می شود.
سید ابوالفضل رضوی در ›نشست تخصصی اقتصاد 
مقاومتی در مناطق روستایی‹ در مشهد افزود: این 
رونمایی در همایش ملی روستائیان و عشایر کشور 
طی روزهای اول و دوم آبان ماه آتی انجام می شود. 
خراسان  مراسم  این  در  همچنین  داد:  ادامه  وی 
تاسیس  زمینه  در  برتر  استان  عنوان  به  رضوی 
تشکلهای اقتصادی در روستاها مورد قدردانی قرار 

می گیرد. 
نهاد  محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه  معاون 
ریاست جمهوری در ادامه گفت: مقدمه موفقیت در 
جنگ اقتصادی وحدت نظر و وحدت عمل است. 

وی افزود: موفقیت و پیروزی در انقالب اسالمی و 
جنگ تحمیلی صرفا با وحدت و همدلی میان مردم 
محقق شد و در عرصه جنگ اقتصادی نیز وحدت 

تنها رمز پیروزی و موفقیت است. 
رضوی ادامه داد: تاکید، تالش و جهت برنامه های 
دولت تدبیر و امید بازگشت توانایی اقتصادی به 
مردم است تا نه تنها نیازمند واریز یارانه ها نباشند 

بلکه کمک حال دولت نیز باشند. 
وی گفت: ۸0 سال پیش روستائیان نیاز کشور را 
تامین می کردند و با زکات محصول خود حوزه های 
علمیه را نیز اداره می کردند اما امروز روستائیان 

دچار مشکالت و سختیهای فراونی هستند. 
نهاد  محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه  معاون 
در  عمده  مشکل  چهار  افزود:  جمهوری  ریاست 
روستاها از سوی دولت تدبیر و امید شناسایی و 
برای حل و مدیریت آنها نیز راهکارهایی تهیه و 

تدوین شده است. 
رئیس  محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه  معاون 
جمهور ادامه داد: کمبود درآمد برای گذران زندگی، 
نبود شغل مناسب برای جوانان، تبعیض در ارائه 
فقدان  و  میان روستائیان و شهرنشینان  خدمات 
قدردانی مقامات منطقه ای، استانی و کشوری از 
روستائیان چهار مشکل عمده  و زحمات  تالشها 
شناسایی شده توسط کارشناسان و متخصصان در 

دولت یازدهم است. 
خراسان  در  اینک  هم  مثال  عنوان  به  گفت:  وی 
رضوی درآمد روستاییان کمتر از هزینه خانوار آنان 
است که دولت تالش دارد این مسائل را کاهش دهد.

خبرخبر

اد      امه از صفحه1
آیت ا... آملی الریجانی با بیان اینکه جان انسانها 
برای این قبیل افراد هیچ اهمیتی ندارد و مردم 
تنها ابزار رسیدن آنان به اهداف شخصی شان 
هستند، خاطرنشان کرد: امروز حقوق بشر تنها 
ابزاری برای اهداف مادی دولتمردان غربی است. 
با چنین دیدگاه و تفکری چگونه می توان ادعای 
اخالق مداری در نظام های سکوالر مغرب زمین 

را پذیرفت؟
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مصداقی دیگر از 
سقوط اخالقی دولتمردان غربی، موضوع برجام 
و عدم ایفای تعهدات آمریکا در این زمینه را 
مورد توجه قرار داد و گفت: وقتی از وزیر خارجه 
آمریکا سوال می شود که چرا از تعهدات خود 
در برجام تخلف می کنید، می گویند که ما به 
تعهدات خود عمل کرده ایم و حتی فراتر از آن 
رفته ایم منتها ایرانی ها باید کارهایی انجام دهند 
از جمله اینکه دست از حمایت خود از تروریست 
ها بردارند و فعالیت های موشکی خود را متوقف 
کنند. البته منظور آنها از تروریست، گروه های 
در  حماس  و  لبنان  ا...  حزب  نظیر  مقاومت 
فلسطین است که در مقابل تجاوزها و جنایات 

رژیم صهیونیستی ایستاده اند.
زمان  همان  از  افزود:  الریجانی  آملی  ا...  آیت 
بود چه در جلسات  مذاکرات مطرح  بحث  که 
مسئوالن قضایی و چه در جلسات شورای عالی 
امنیت ملی گفتیم که باید مراقب باشیم دولت 
آمریکا چه تحریمی را برمی دارد یعنی اینگونه 
نباشد که بگوید از این حیث تحریم را بر می داریم 

و از حیث دیگری تحریم همچنان برقرار باشد.
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: برادرانی که درگیر 
مذاکرات بودند می گفتند که چنین امری بعید 
است اما دیدیم همان چیزی که آن را بعید می 
دانستند اتفاق افتاد و امروز طرف غربی با طرح 
این ادعا که به تعهدات خود در برجام عمل کرده 
است، از این تعهدات سر باز می زند. همانطور 
که رهبر معظم انقالب فرمودند بنا بود تحریم 
ها یک جا برداشته شود که البته مرحله بندی 
شد ولی به همین رفع تحریم های مرحله بندی 
شده هم عمل نکردند و نتیجه این شد که امروز 
بانکهای معتبر با اشارتهای دولت آمریکا حاضر 

نیستند با دالر آمریکا مبادله کنند.
آیت ا... آملی الریجانی با بیان اینکه ورود آمریکا 
به اصل برجام با حیله و نیرنگ بود تصریح کرد: 
نامه های خصوصی می  را که در  آنچه  وقتی 
نوشتند و در جلسات مطرح می کردند در کنار 
قرار می دهیم  آنان  امروز  و عملکرد  اظهارات 
بینیم که در عالم سیاست، به هیچ وجه  می 
ارزش های اخالقی جایگاهی برای آنان ندارد و 
جز منافع شخصی چیز دیگری برایشان مطرح 

نیست.
رئیس دستگاه قضایی ادامه داد: در اظهارات وزیر 

خارجه آمریکا آمده است که جمهوری اسالمی 
باید به جامعه جهانی بازگردد. در پاسخ به او باید 
گفت که ایران از ابتدا در جامعه جهانی حضور 
اروپایی  و مسئوالن  ها  امروز شرکت  و  داشته 
وقتی به ایران می آیند تصریح می کنند که می 
خواهند با جمهوری اسالمی ایران مراودات مالی 
داشته باشند اما آمریکا اجازه نمی دهد. بنابراین 
ایران از جامعه جهانی جدا نشده بلکه شما می 
خواهید با زور و فریب کاری به اهداف نامشروع 

خود دست پیدا کنید.
آیت ا... آملی الریجانی با بیان اینکه مقام معظم 
رهبری از ابتدا فرمودند که آمریکا قابل اعتماد 
نیست، اظهار کرد: همین عدم اجرای تعهدات 
در مورد برجام و تناقض اظهارات و عملکرد آنان 
دولتمردان  اخالقی  از سقوط  آشکار  ای  جلوه 

آمریکا است.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به مناظره 
های اخیر انتخاباتی در آمریکا خاطرنشان کرد: 
امروز می بینیم دو نفر که نامزد ریاست جمهوری 
کشوری هستند که بنا به ادعای خودشان قدرت 
بزرگ جهانی است، در چه سطحی از سخافت 
اخالقی افتاده اند و یکدیگر را به انواع تخلفات 
جنسی، مالی و اجتماعی متهم می کنند. وقتی 
انسان این صحنه ها را می بیند به این نتیجه می 
رسد که پایبندی به حقیقت و اخالق در میان 

آنان صفر است.
آیت ا... آملی الریجانی با اشاره به حمالت 11 
خواستند  می  زمان  همان  در  گفت:  سپتامبر 
ایران را متهم کنند اما خودشان فهمیدند که 
ایران هیچ دخالتی در این موضوع نداشته است. 
به بهانه آن حمالت، به افغانستان لشکرکشی 
کردند و بر سر مردم بیگناه بمب ریختند و هنوز 
هم در آنجا حضور دارند و نتیجه حضور آنان نیز 
چند برابر شدن کشت خشخاش و تولید مواد 
مخدر  و آواره شدن مردم افغانستان بوده است.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: االن مشخص شده 
که عربستان در حمالت 11 سپتامبر دخالت 

داشته اما همین را حاضر نیستند به طور رسمی 
و  واقعیت  که  است  این  سخن  کنند.  منتشر 
ندارد  آنها هیچ رنگی  نزد  ارزش های اخالقی 
و حتی فراتر از بحث منافع کشورهایشان تنها 

منافع برخی افراد و گروه ها اهمیت دارد.
آیت ا... آملی الریجانی با اشاره به سقوط اخالقی 
سیطره  تحت  المللی  بین  نهادهای  برخی  در 
نیز تصریح کرد: در موضوع حقوق بشر  غرب 
فقط ایران است که به استناد نظر خالف واقع 
بهاییان،سلطنت طلبان و منافقین مورد انتقاد 
غیر منصفانه است در حالیکه آقای بان کی مون 
که ان شاء ا... دوران فعالیتش در سازمان ملل نیز 
به زودی تمام می شود در موضوع حقوق بشر و 
در گزارش های خودشان اعالم کردند که هزاران 
کودک در یمن به دست سعودی ها کشته شدند 
اما خود او اذعان داشت که به خاطر دالرهای 
سعودی نمی تواند این مطلب را بطور رسمی 
اعالم کند. حال ببینید که سقوط اخالقی در 
چنین نهاد بین المللی که اساس تشکیل آن بر 
حل مشکالت بین المللی استوار و برای این کار 

تجهیز شده است، در چه حدی قرار دارد.
رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که موضوع 
دولتمردان  و  مداران  سیاست  اخالقی  سقوط 
غربی به عنوان یک پدیده قابل پژوهش مورد 
پیگیری و تبیین اهل فکر و نظر در دنیا قرار 

گیرد.
به  اشاره  با  خود  سخنان  از  بخشی  در  وی 
از گسترش  برزیل  درخواست مسئوالن کشور 
اقتصادی  و  به مبادالت تجاری  ایران  با  روابط 
و گفت: عالیق همکاری  اشاره کرد  دو کشور 
با جمهوری اسالمی ایران در برزیل بسیار زیاد 

است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
برگزاری  و  الحسین  اباعبدا...  عزاداری  ایام  به 
مراسم باشکوه دهه اول محرم در سراسر کشور 
تصریح کرد: خداوند را شاکریم که توفیق اقامه 
عزای اباعبدا... الحسین و اوالد و اصحاب ایشان 

را نصیب ملت عزیز ما، شیعیان جهان و همه 
محبین اهل بیت فرمود. این مراسم هر سال با 
شکوه تر از سال قبل برگزار می شود که این 

خود از الطاف خفیه الهی است.
رئیس قوه قضاییه افزود: جوان هایی را در مراسم 
عزای حسینی می بینیم که شاید واقعاً برخی از 
احکام واجب خود را هم ندانند اما محب اهل 
بیت اند و قطعاً وجود این محبت در دل افراد راهی 

به سوی تکامل و جبران کاستی ها خواهد بود.
اهل  اینکه  بیان  با  الریجانی  آملی  ا...  آیت 
بیت علیهم السالم نزدیک ترین طریق الی ا... 
هستند، مراسم باشکوه عزاداری محرم را ضامن 
بقای دین در دنیای امروز دانست و خاطر نشان 
کرد: وقتی غایت، هدف و نقطه ای که ابا عبدا... 
الحسین به سوی آن حرکت کردند و نحوه ایثار 
در  آنچه  شود،  می  تبیین  مردم  برای  ایشان 

ضمایر آنان مدفون است بیدار می شود.
رئیس دستگاه قضایی ادامه داد: شرکت در این 
قبیل مراسم و توسل به ساحت اهل بیت )ع( 
موجب می شود که آنچه در سیرت و فطرت 
سلیم انسانی است زنده شود و انسانها در حد 
قابلیت و ظرفیت خود به صراط مستقیم الهی 

بازگردند.
آیت ا... آملی الریجانی تاکید کرد: اقامه عزای 
در  شیعیان  دشمنان  که  بستری  در  حسینی 
تمام دنیا بیشترین تبلیغ را علیه آنان به عمل 
می آورند و به رغم تهدیدات و جنایات تکفیری 
ها و سلفی ها در نقاط مختلف جهان، نشانگر 
محبتی است که در عمق وجود مومنین نسبت 
به اهل بیت وجود دارد و هیج تهدیدی نمی 

تواند در دل آنان هراسی ایجاد کند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مراسم عزاداری 
ابا عبدا... الحسین موجب همبستگی عمیق میان 
شیعیان نیز می شود اظهار کرد: به دلیل همین 
انسجام بخشی و همبستگی است که برخی در 
مقام تضعیف این رکن برآمده اند و مدام تالش 
می کنند که عزای حسینی و حرکت اجتماعی 

آن را به بعضی حواشی آلوده سازند.
آیت ا... آملی الریجانی ادامه داد: بر همین مبنا 
برخی  باشند که  بیدار و متوجه  باید  مومنین 
روایی  و  دینی  مبنای  بدون  عزاداری  مصادیق 
می تواند موجب اشمئزاز مردم و وهن تشیع 
شود و به همین دلیل باید از آن پرهیز کرد زیرا 
رسانه های بیگانه همین حاشیه ها را بزرگ می 
کنند تا القا کنند که تشیع همراه با خشونت 
است در حالیکه تشیع لطیفترین و عقالنی ترین 
مذهب از مذاهب اسالمی است. امیدواریم همه 
دوستداران اهل بیت بصیرت به خرج دهند تا 
تشیع که سرشار از لطافت و واجد جلوه های 
و  سلفی  های  گروه  با  است  معنوی  عمیق 

تکفیری مقایسه نشود.

آملی الریجانی مطرح کرد: تشکیل کمیته ویژه قوه قضائیه برای انتخابات
امیدواریم انتخابات های بعدی با شیوه بهتری برگزار شود

گفت:  کشورمان  خارجه  امور  وزیر  معاون 
نیت عمل  با حسن  گاه  ها هیچ  امریکایی 
نمی کنند و باید الزام اجرای برجام را به آنها 
تحمیل کنیم که در زمینه های مختلف گام 

به گام این روند انجام شده است.
سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه 
کشورمان در ارتباط تلفنی با بخش خبر 21 
جان  ادعای  در خصوص  سیما  یک  شبکه 
قبال  ایران در  تاثیر مواضع  بر  کری مبنی 
سوریه و حزب ا... بر برجام افزود: در جریان 
اجرای  در  که  کردند  قبول  آنها  مذاکرات 
برجام اخالل ایجاد نکنند و باید بر تعهدات 

برجام پایبند باشند.
اروپایی  باید طرف های  وی تصریح کرد: 
که  سازند  ایجاد  را  شرایطی  امریکایی  و 
دسترسی ایران به بازار های جهانی فراهم 

شود.
عراقچی تاکید کرد : ادعای جان کری غیر 

قابل پذیرش است.
برجام  اجرای  پیگیری  ستاد  رئیس 
به  مذاکرات  طول  در  ما  کرد:  خاطرنشان 
طور روشن گفتیم که مسائل امنیتی، منطقه 

ای، دفاعی، موشکی و اصول و عقاید انقالب 
اسالمی قابل مذاکره نیست.

وی ادامه داد: امریکا و کشورهای 1+5 با این 
شرایط با ایران مذاکره کردند و با این شرایط 

برجام اجرا شد.
یمن  به  امریکا  حمله  به  اشاره  با  عراقچی 
افزود: ما هم می توانیم بگوییم به این دلیل 

به تعهدات خود عمل نمی کنیم.
رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام تصریح 
کرد: طرف های امریکایی می دانند هرگونه 
ادعایی در این خصوص قابل پذیرش نیست 

و این ادعاها بهانه است.
به  توجه  با  برجام  مذاکرات  در  گفت:  وی 
سوابق امریکایی ها ما پیش بینی می کردیم 

که با بد عهدی هایی مواجه شویم.
عراقچی افزود: باید الزام اجرای برجام را به 
آنها تحمیل کنیم که در زمینه های مختلف 

گام به گام این روند انجام شده است.
گفت:  برجام  اجرای  پیگیری  ستاد  رئیس 
نیت عمل  با حسن  گاه  ها هیچ  امریکایی 
نمی کنند و باید به آنها تحمیل کنیم که 

وظایف خود به درستی عمل کنند.

نخست وزیر عراق با اعالم آغاز عملیات آزادسازی 
شهر موصل از اشغال گروه تروریستی داعش، 

گفت: ساعت پیروزی موصل نزدیک است.
›حیدرالعبادی‹ نخست وزیر عراق در بیانیه ای 
که از طریق تلویزیون رسمی این کشور قرائت 
شد، به صورت رسمی آغاز عملیات آزادسازی 

شهر موصل را اعالم کرد.
وی در این بیانیه از اهالی شهر موصل، شرقاط 
و القیاره خواست که با نیروهای نظامی عراق 

همکاری کنند.
نیروهای  از مقر  بیانیه که  این  همچنین در 
مشترک عراق توسط حیدرالعبادی قرائت شد 
اعالم گردید که زمان آزادسازی شهر موصل و 
پیروزی بر داعش با اراده وعزم و توان عراقی ها و 

توکل به خداوند نزدیک شده است.
العبادی افزود: این عملیات از طریق نیروهای 
ارتش عراق و پلیس فدرال این کشور فرماندهی 
نیروها  این  نه گروه دیگری، و  خواهد شد و 
هستند که وارد شهر موصل خواهند شد و نه 
نیروهای دیگر چرا که این نیروها از میان خود 
شما بوده و در خصوص سرنوشت شما حساس 

هستند.

نخست وزیر عراق در ادامه گفت که در روزهای 
گذشته تالش هایی برای کارشکنی درباره شروع 
عملیات موصل صورت گرفت که ناکام ماند و 
سال 2016 سال خالصی از تروریسم و داعش 

خواهد بود.
نبرد برای آزادی استان نینوا و بازپس گیری مرکز 
آن، شهر تاریخی موصل واقع در 465 کیلومتری 
شمال بغداد، از دست داعش، با حرکت ده ها 
گردان از نیروهای پیاده عراقی و پیشمرگه های 

کرد از چندین محور آغاز شده است.
در این عملیات، نیروهای امنیتی شامل ارتش، 
الحشدالشعبی، پیشمرگه، پلیس اتحادیه و نیز 
نیروهای عشایری و محلی و یگان هایی مانند 
نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم حضور دارند.

در این عملیات که کل استان نینوا و بخش هایی 
از استان های کرکوک و صالح الدین را در بر می 
گیرد، نیروهای عراقی برای آزادی شهر موصل 
مرکز استان نینوا، شهرهای الحویجه در جنوب 
غرب کرکوک و بخش شرقی الشرقاط در ساحل 
چپ رود دجله در استان صالح الدین و نیز بخش 
هایی از شمال غرب استان دیاله حمالت خود را 

شکل می دهند.

حیدرالعبادی:ساعتپیروزیموصل
نزدیکاست

افشاگری  سایت  در  شده  منتشر  تازه  اسناد 
رژیم  که  می دهد  نشان  ویکی لیکس 
صهیونیستی در سال 2012 قصد داشته از یک 
پایگاه نظامی در عربستان به ایران حمله کند.

اسنادی  انتشار  با  ویکی لیکس  افشاگر  سایت 
از  داشته  قصد  اسراییل  که  کرد  فاش  جدید 
یک پایگاه نظامی در عربستان سعودی برای 
بخشی  عنوان  به  ایران  علیه  هوایی  حمله 
برنامه  به  زدن  آسیب  برای  تالش هایش  از 

هسته ای ایران استفاده کند.
ژوییه  ایمیل در 24  از یک  این اطالعات که 
2012 میان سیدنی بلومنتال، مشاور هیالری 
کلینتون وزیر امور خارجه وقت آمریکا و یک 
منبع اسراییلی بدون نام به دست آمده است 
نشان می دهد که بلومنتال گفته بود: اکنون، 
با توجه به این که اسراییل آمادگی یک جنگ 
تمام عیار با ایران را ندارد، احتماالً به تهدید 
این  تا  می دهد  ادامه  نظامی  اقدام  برای  خود 
احساس را ایجاد کند که آن ها برای مقابله با 

برنامه هسته ای ایران جدی هستند.
از  یکی  است:  گفته  نیز  اسراییلی  منبع 

تسلیحاتی  است که سیستم  این  کار  راه های 
پایگاه هوایی در عربستان  به روزرسانی و یک 
نقطه  یک  می تواند  که  شود  مهیا  سعودی 
اسراییل  و  باشد  نهایی  حمله  برای  مطمئن 
خود  پیشرفته  جنگنده های  از  زیادی  تعداد 
عربستان  به  هوایی  حمالت  انجام  برای  را 

بفرستند.

دیگری  اظهارات  حاوی  هم چنین  ایمیل  این 
و  ترکیه  در  امنیتی  و  اطالعاتی  منابعی  از 
کشورهای اروپایی است که همگی ابراز نگرانی 
کرده اند که هرگونه اقدام نظامی اسراییل علیه 
ایران منجر به پیدایش یک جنگ تمام عیار در 
علیه  تالفی جویانه  اقدامات  شامل  خاورمیانه، 
اسراییل از سوی همسایگان عربش خواهد بود.

طبق این اسناد یک فرمانده نظامی ترکیه در 
آن زمان گفه بود که مبارزان حزب ا... در سوریه 
به حدود 200 هزار راکت و موشک  لبنان  و 
زمین به زمین دسترسی دارند که ممکن است 
علیه اسراییل مورد استفاده قرار گیرد. منابع 
اطالعاتی اروپایی نیز ضمن ابراز نگرانی نسبت 
به آغاز چنین جنگی گفته بود که در صورت 
وقوع این اتفاق، اسراییل احتماالً هدف هزاران 
لبنان،  ایران،  از  و موشک شلیک شده  راکت 
سوریه و نوار غزه خواهد شد. بنابراین، چنین 
اقتصاد  برای  بزرگ  تخریب  یک  به  جنگی 
جهانی تبدیل خواهد شد که اسراییل به خاطر 

آن مقصر شناخته می شود.
به  ویکی لیکس  اسراییل،  آو  تایمز  نوشته  به 
کلینتون  هیالری  سخنرانی  یک  متن  تازگی 
در سال 2013 را منتشر کرده است که وی 
برای حمله  توانایی اسراییل  به  در آن نسبت 
به تأسیسات هسته ای ایران ابراز ناامیدی کرده 
و گفته بود اسراییل نمی تواند آسیبی جدی به 
ایران بزند. وی در این سخنرانی حمله به ایران 

را نیز یک گزینه برشمرده بود.

ویکی لیکس فاش کرد:

تالشاسراییلبرایحملهبهایرانازپایگاهیدرعربستان

عراقچی:بایدالزاماجرایبرجامرابه
آمریکاییهاتحمیلکنیم
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علیه  پی  در  پی  های  افشاگری  و  ها  شدت حمله 
حزب   2 از  آمریکا  جمهوری  ریاست  نامزدهای 
انتخابات  از  دور  این  در  جمهوریخواه  و  دموکرات 
رقابت سخت  این  از دل  گویا  که  است  میزانی  به 
ای  کارنامه  و  با چهره  رییس جمهوری  است  قرار 

مخدوش به کاخ سفید راه یابد.
ریاست  انتخابات  برگزاری  تا  ماه  یک  از  کمتر 
)هجدهم  نوامبر  هشتم  در  آمریکا  جمهوری 
گذشته  های  ماه  طی  است.  باقی  زمان  ماه(  آبان 
نامزدهای  ترامپ«  »دونالد  و  کلینتون«  »هیالری 
برنامه  و  شعارها  جمهوریخواه  و  دموکرات  حزب 
های مورد نظر خود را اعالم کردند. در 2 مناظره 
انتخاباتی اخیر هم مواضع و نگرش هر یک از این 2 

نامزد پیش روی ناظران به تضارب درآمد.
آمریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات  از  دور  این  در 
ویژگی  به  یکدیگر،  برابر  در  نامزدها  افشاگری  اما 
برجسته رقابت های 2 اردوگاه سیاسی تبدیل شد. 
آنان،  پیرامونی  حلقه  و  اصلی  نامزدهای  کنار  در 
رسانه های آمریکایی از روزنامه ها گرفته تا شبکه 
های تلویزیونی نقش قابل توجهی در افشاگری ها 

بر سر  و  با شیوه ها  را  نامزدهای رقیب  و  داشتند 
قرار  تبلیغاتی  حمله  هدف  مختلف  های  موضوع 

دادند.
انتخابات ریاست جمهوری،  به زمان  نزدیک شدن 
دامنه افشاگری ها و اتهام زنی ها را از سوی اردوگاه 

های رقیب افزایش داده است.
استفاده کلینتون از ایمیل شخصی برای ارسال نامه 
های رسمی و محرمانه یکی از مسایل مطرح شده 
طی مدت تبلیغ نامزدها بود که ترامپ و رسانه های 
رقیب  به  حمله  برای  دستاویزی  آن  از  وی  حامی 
ساختند. ترامپ در سخنرانی یازدهم اکتبر )بیستم 
موضوع  »ایوآ«  ایالت  »کالیو«  شهر  در  مهرماه( 
»واترگیت«  جریان  به  را  کلینتون  های  ایمیل 
و  سی  نیکسون«  »ریچارد  انتخاباتی  )رسوایی 
تاکید  و  تشبیه  آمریکا(  رییس جمهوری  هفتمین 
کرد که این رسوایی از واترگیت نیز بدتر است چرا 
که در آن زمان عدالت اجرا شد و امروز در ارتباط 

با تخلف کلینتون اجرا نمی شود.

 )WikiLeaks( »تارنمای افشاگر »ویکی لیکس
روز جمعه بیست وسوم مهر با انتشار گزیده ای از 
از پیش بر این موضوع دامن  ایمیل ها، بیش  این 
برانگیخت.  را  ترامپ  تند  واکنش  که  آنجا  تا  زد 
و  عجیب  واکنشی  در  جمهوریخواه  حزب  نامزد 
هزار   30 تا  کرد  درخواست  روسیه  از  غیرمنتظره 

ایمیل ناپدید شده را پیدا کند.
کلینتون،  دردسرساز  بیماری  میان،  این  در 
فضاسازی های رسانه ای رقیب علیه وی را تشدید 
کرد. سرفه های شدید نامزد حزب دموکرات هنگام 
در  »اوهایو«  ایالت  »کلیولند«  شهر  در  سخنرانی 
های  رسانه  تا  شد  باعث  )شهریور(  سپتامبر  ماه 
نزدیک به ترامپ وضعیت جسمانی وی را نامناسب 
عنوان کنند و توانایی وی برای عهده داری ریاست 

جمهوری را زیر سوال ببرند. 
گرفته  صورت  های  افشاگری  اما  مقابل  جبهه  در 
تازه  در  بود.  اثرگذارتر  و  تر  پرحاشیه  ترامپ  علیه 
ترامپ  های  بدگویی  انتشار  ها،  افشاگری  ترین 
درباره زنان، موجی از انتقادها را به سمت وی روانه 
ساخت. این اعتراض ها تا آنجا پیش رفت که طی 

حزب  سرشناس  افراد  از  شماری  گذشته  روزهای 
سناتور  کین«  مک  »جان  همچون  جمهوریخواه 
سرشناس این حزب و »کاندولیزا رایس« وزیر امور 
خارجه پیشین آمریکا آشکارا اعالم کردند به ترامپ 
از  وی  گیری  کناره  خواستار  و  داد  نخواهند  رای 

جریان رقابت ها شدند.
پوزش  زنان  درباره  از سخنان خود  ترامپ  هرچند 
خواست اما به دنبال شکایت های چند زن از وی به 
دلیل آزار جنسی، ترامپ خود را قربانی بزرگترین 
با  تاریخ کشورش دانست. وی  تخریب سیاسی در 
تخریبی  برنامه  از  بخشی  را  آن  ها،  اتهام  این  رد 

عنوان کرد که علیه او در حال اجرا است.  
انتقادهایی  ترامپ  اظهارنظرهای  برخی  نیز  پیشتر 
از  جلوگیری  درباره  وی  سخنان  داشت.  درپی  را 
ورود مسلمانان به ایاالت متحده در صورت پیروزی 
به  آمریکا  دیوار در جنوب  انتخابات و کشیدن  در 
بر  افزون  بود.  موارد  این  جمله  از  مکزیک  هزینه 
خانواده  به  ترامپ  احترامی  بی  چون  مسایلی  آن، 

باعث شد  پاکستانی  آمریکایی-  سرباز کشته شده 
وی بیش از پیش زیر ذره بین رسانه ها قرار گیرد 
آرای خود  در سبد  را  بیشتری  منفی  های  رای  و 
ببیند. البته نامزد دموکرات ها نیز از افشاگری های 
اردوگاه رقیب در امان نبوده و پرسش ها و انگاره 
هایی در مورد کارنامه اخالقی وی مطرح شده است.

اثرگذاری  توانایی  آمریکایی،  قدرتمند  های  رسانه 
نتیجه  در  دارند.  کشور  این  مخاطبان  بر  باالیی 
همین افشاگری ها بود که بسیاری از نمایندگان و 
شخصیت های برجسته حزب جمهوریخواه نه تنها 
از حمایت ترامپ دست کشیدند بلکه آشکارا اعالم 
کردند رای خود را به نفع نامزد حزب دموکرات به 

صندوق خواهند انداخت. 
)نوزدهم  اکتبر  دهم  دوشنبه  پیوند،  همین  در 
مهر( خبرگزاری »رویترز« در گزارشی آورد: حدود 
مجلس   2 در  نماینده جمهوریخواه  از 331  نیمی 
را  ترامپ  ناپسند  اظهارنظرهای  سنا،  و  نمایندگان 
محکوم کردند و 10 درصد از آنان خواستار کناره 

گیری وی از رقابت های انتخاباتی شدند.
رییس  اوباما«  »باراک  نظیر  دموکرات  رهبران 
اصول  به  پایبندی  دانش،  نیز  آمریکا  جمهوری 
و  بردند  سوال  زیر  را  ترامپ  شخصیت  و  اخالقی 
کرسی  بر  تکیه  شایستگی  وی  که  کردند  تاکید 
ریاست جمهوری ین کشور را ندارد. موضع گیری 
کنار  در  ترامپ  ساز  جنجال  و  پرحاشیه  های 
تقویت  برای  را  زمینه  ای  رسانه  های  افشاگری 
جبهه دموکرات ها و پیشتازی نماینده این اردوگاه 
نظرسنجی  در  که  موضوعی  است؛  ساخته  فراهم 

های گوناگون به خوبی نمایان است. 
پس از مناظره دوم که یکشنبه گذشته )نهم اکتبر/

هجدهم مهر( برگزار شد، شبکه خبری »سی. ان. 
میان  از  خود  تازه  نظرسنجی  به  استناد  با  ان« 
حاضران مناظره، کلینتون را پیروز مناظره دانست. 
بر پایه این نظرسنجی، 57 درصد کلینتون را پیروز 
مناظره اعالم کردند در حالی که سهم ترامپ تنها 

34 درصد بود.
کلینتون  پیشتازی  از  هم  دیگر  های  نظرسنجی 
نظرسنجی  در  نمونه  عنوان  به  دارند.  حکایت 
»ایپسوس«  نظرسنجی  و موسسه  رویترز  مشترک 
اکتبر  سیزدهم  تا  هفتم  از  که   )  IPSOS(
)شانزدهم تا بیست ودوم مهر( انجام شد، 44 درصد 
ابراز  کلینتون  از  را  خود  حمایت  آمریکا  مردم  از 
ترامپ  حامی  را  خود  درصد   37 برابر،  در  کردند. 

دانستند. 
به باور ناظران، افشاگری های مربوط به تازه ترین 
در  مطرح  های  پرسش  و  ترامپ  اخالقی  رسوایی 
در  زیادی  تاثیر  کلینتون  عمل  کارنامه  زمینه 
فضای انتخاباتی آمریکا داشته است. البته همچنان 
آخرین  عبارتی  به  و  سومین  انتظار  در  بسیاری 
دور از مناظره ها هستند که قرار است چهارشنبه 
شود؛  انجام  مهر(  وهشتم  )بیست  اکتبر  نوزدهم 
مناظره ای که شاید افشاگری تازه ای در آن محور 
رقابت نامزدهای دموکرات و جمهوریخواه قرار گیرد 
تا بیش از پیش چهره رییس جمهوری آینده آمریکا 
انتخاب می شود خدشه دار  این 2  از میان  را که 

سازد.

گذر از ازدواج هاي سنتي و آشنایي و ازدواج به شیوه هاي جدید نظیر 
آشنایي در فضاهاي مجازي و ازدواج از طریق سایتهاي همسریابي، 
عالوه بر اینکه رسم و رسوم گذشته را به فراموشي سپرده است، به 
واسطه عدم شناخت کافي طرفین از یکدیگر و ایجاد بستر مناسب 
براي دروغ و فریب، تبعاتي مانند افزایش طالق را در پي داشته است. 
افزایش بیش از حد پرونده هاي اختالف خانوادگي و طالق در دادگاه 
ها و  آمار طالق در سالهاي اخیر نسبت به گذشته به یکي از معضالت 
اساسي و مورد توجه کارشناسان تبدیل شده است.  آمار تکان دهنده 
طالق و رتبه استان هاي تهران و البرز در کاهش ازدواج و افزایش 
طالق در کشور، عالوه بر دالیلي مانند عدم تجانس فکري و فرهنگي، 
مشکالت اقتصادي و... داراي دالیل دیگري نیز است که از این موارد 
میتوان به افزایش فریب و تدلیس در ازدواج هاي مدرن و شیوه هاي 
نوظهور آشنایي اشاره کرد. آنچه در گذر از شیوه هاي سنتي ازدواج  
و پیدایش فضاي مجازي و آشنایي در محیط هاي ناشناخته مانند 
تلگرام، سایت هاي همسریابي، چت رومها و... ، انواع دوستیهاي قبل 
افزایش طالق،  تاثیر آن در میزان  اهمیت است،  و... حائز  ازدواج  از 
مشکالت خانوادگي و عدم شکل گیري بنیانهاي یک ارتباط درست و 

زمینه هاي تشکیل یک زندگي مستحکم است.
... عالوه بر بي اعتمادي زوجین نسبت به یکدیگر که حاصل آشنایي 
با سبکهاي جدید و در کوچه پس کوچه هاي شهر است  و در طول 
براي  مقابل  طرف  فریب  شد،  خواهد  مشکل  بروز  به  منجر  زندگي 
ازدواج و دروغ هایي که بعد از ازدواج پرده از آنان برداشته خواهد 
پرونده  گیري  شکل  و  زوجین  مشکالت  بروز  در  مهمي  نقش  شد، 
هایي که منجر به جدایي زوجین از یکدیگر میشود، ایفا میکند. البته 
در ازدواج هاي سنتي نیز همواره فریب در ازدواج وجود داشته، اما 
در شیوه هاي جدید آشنایي براي ازدواج که طرفین هیچ شناختي 
از هم ندارند از جایگاه ویژه اي برخوردار است و میتوان نقش آن را 
عوامل  تمامي  کنار  در  دانست.  پررنگ  خانوادگي  مشکالت  بروز  در 
فروپاشي بنیان خانواده، تدلیس یا فریب در ازدواج که منجر به رفع 
عیوب به صورت دروغین و اثبات صفات مطلوب میشود، نقش بسزایي 
در فروپاشي خانواده ایفا میکند و این مهم مورد توجه قانونگذار بوده 
است و عالوه بر مجازات کیفري براي فریب دهنده، حق فسح نکاح 

نیز براي فریب خورده در نظر گرفته شده است.
قانونگذار در ماده 112۸ قانون مدني حق فسخ نکاح را به عنوان یکي 
ماده  این  در  و  است  کرده  بیني  پیش  فریب خورده،  فرد  از حقوق 
قانوني آورده است: هرگاه در یکي از دو طرفین صفت خاصي شرط 

فاقد وصف مقصود  از عقد معلوم شود که طرف مذکور  بعد  شده و 
بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور در 

عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.
بیماري  دیوانگي(،   ( جنون  مانند  مرد  هاي  بیماري  کردن  پنهان 
جسمي، خصاء ) بیماري جنسي(، عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل 
زناشویي را انجام نداده باشد، مقطوع بودن آلت تناسلي به اندازهاي 
جنون)  مانند  زن  هاي  بیماري  نباشد؛  زناشویي  عمل  به  قادر  که 
 ( افضاء  بیماري پوستي(،  بیماري جنسي(، برص)   ( قرن  دیوانگي(، 
بیماري جنسي(، پنهان کردن دوشیزه نبودن، بیماري جسمي؛ پنهان 
کردن اعتیاد و ازدواج قبلي زوجین از یکدیگر، داشتن همسر دیگري 
براي مرد و... تنها برخي از مواردي است که فریب در ازدواج و تدلیس 
محسوب شده و باعث ایجاد حق فسخ نکاح و مشمول ماده قانوني 

فوق میشود.
قانونگذار عالوه بر حق فسخ نکاح از طریق دعواي مدني براي فریب 
خورده، حق شکایت کیفري بر علیه فریب دهنده را در نظر گرفته 
است و در ماده 647 از کتاب پنجم قانون مجازات اسالمي، فریب در 
ازدواج به عنوان جرمي برضد حقوق و تکالیف خانوادگي، جرم انگاري 
شده و براي مرتکب آن مجازات حبس تعزیري از 6 ماه تا 2 سال در 
نظرگرفته شده است و بر اساس همین ماده قانوني، چنانچه هر یک از 
زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبیل داشتن 
تحصیالت عالي، تمّکن مالي، موقعیت اجتماعي، شغل و سمت خاص، 
تّجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبناي هر یک از آنها واقع شود 

مرتکب به حبس تعزیري از 6 ماه تا 2 سال محکوم میگردد.
باتوجه به آنچه گفته شده، قانونگذار با هدف جلوگیري از انجام عمل 
فریب در ازدواج به منظور فریفتن دیگري، با در نظر گرفتن حق فسخ 
امکان مطالبه خسارت، حبس  بر مهریه،  ازدواج  فریب در  آثار  نکاح، 
تعزیري و... و دادن اختیار به فرد فریب خورده در ازدواج براي شکایت 
کیفري از طریق دادسرا و یا اقدام به فسخ نکاح  از طریق دادگاه خانواده 
این  از وقوع چنین رفتاري جلوگیري کند. در  ذیصالح، تالش کرده 
مطلب سعي شد با نگاهي به نقش آشنایي هاي مدرن در ازدواج و سهم 
عدم شناخت و فریب در این نوع از آشنایي ها و تاثیر فریب در میزان 
طالق و مشکالت خانوادگي به برجستهسازي این موضوع بپردازیم که 
امید است در کنار بررسیهاي اجتماعي و آشنایي جوانان با آسیبهاي 
شبکه هاي اجتماعي و ازدواج هاي مدرن و همچنین آشنایي با قوانین 
و مقررات مرتبط با فریب و تدلیس در ازدواج بتوان از آمار اختالفات 

خانوادگي و پرونده هاي طالق کاسته شود. 

افزایش طالق با گذر از ازدواج هاي سنتي
مرتضي بُریري

انتخابات آمریکا برای گزینش رییس جمهوری با چهره مخدوش

دادنامه 
تاریخ رسیدگي 95/5/31

شماره پرونده 950256/114/95
شماره دادنامه 95/6/14-9509970927300440 

مرجع رسیدگي حوزه 114 شوراي حل اختالف 3 تهران 
خواهان : صغري رضایي کچل دروق 

خوانده : مهدي ) فرزین ( مغاري بنشاني مجهول المکان 
خواسته : مطالبه وجه بمبلغ ۸/000/000 ریال با هزینه دادرسي و تاخیر تادیه 

گردش کار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در 
وقت مقرر شورا به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات 
پرونده ختم دادرس و استعانت از درگاه احدیت متعال بشرح آتی مبادرت به صدور 

رای می نماید
راي شورا 

در خصوص دادخواست خواهان صغري رضایي کچل دروق بطرفیت خوانده مهدي 
) فرزین ( مغاري بخواسته مطالبه وجه بمبلغ ۸/000/000 ریال با هزینه دادرسي 
اوراق و محتویات پرونده و مدارک  با مداقه در مجموع مندرجات  تادیه  و تاخیر 
پیوستي تصویر تعهدنامه خوانده مورخ 92/4/2 که اقرار نموده مبلغ ۸/000/000 
ریال از خواهان دریافت نموده در مورخ 92/5/1 پرداخت مي نماید و با استماع 
اظهارات خواهان در وقت رسیدگي که بیان نموده خوانده از پرداخت مبلغ بدهي 
خود امتناع مي ورزد و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود لذا خواسته خواهان 
وارد و ثابت مي باشد و با در نظر گرفتن مراتب مذکور مستندا بمواد 519-522-

515-19۸ ق آدم و مواد 64۸ -265  ق م حکم به محکومیت خوانده بپرداخت 
اصل مبلغ خواسته بمیزان ۸/000/000 ریال بانضمام هزینه دادرسي و تاخیر تادیه 
حسب شاخص بانک مرکزي ایران از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت یوم الوصول 
در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد راي صادره غیابي و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهي در همین شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز  پس از ابالغ قابل 

تجددینظر خواهي در محاکم عمومي حقوقي استان تهران است 
110/78615 قاضي شعبه 114  شوراي حل اختالف 3 تهران  

آگهی
جهانگیر  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  فراهانی  آبادی  داود  حیدر  خواهان   
دادجویان  به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و تسلیم مبیع مالی غیر منقول و 
الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارت   تقدیم  دادگاههای عمومی 
دادگاه عمومی حقوقی  به شعبه 91  نموده که جهت رسیدگی  تهران  شهرستان 
مجتمع قضایی شهید مدرس تهران واقع در تهران خ دماوند خ وحیدیه مجتمع 
گردیده  ثبت  کالسه95099۸2169100196   به  و  ارجاع  مدرس  شهید  قضایی 
مجهول  علت  به  است  شده  9تعیین  ساعت   و   95/9/15 آن  رسیدگی  وقت  که 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/83030    مدیر دفتر  دادگاه حقوقی شعبه 91دادگاه عمومی حقوقی شهید  مدرس  
تهران

آگهی
خواهان  لیزینگ خودرو کار دادخواستی به طرفیت خوانده محمد براتی و قاسم 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  اجرایی    عملیات  به  اعتراض  خواسته  به  شجاعی 
شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1۸4   دادگاه  خانواده مجتمع 
قضایی شهید مطهری تهران واقع در تهران یافت آباد کوی ولیعصر مجتمع قضایی 
ثبت گردیده که  به کالسه 95099۸0213500497   و  ارجاع  شهید مطهری   
وقت رسیدگی آن   95/9/6  و ساعت  11  تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
  110/83031      دادگاه حقوقی شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 

مطهری   تهران

آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه فاطمه افضلی که 
مجهول المکان می باشد ابالغ میگردد چون وفق دادنامه شماره 94065۸ صادره از 
این شعبه ۸۸ در پرونده شماره 940353 محکوم به پرداخت مبلغ 1۸4000000 
ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له و مهدی مشگینی و نیم عشر دولتی شده 
اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام 
نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات  

با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
110/83015  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 88 دادگاه عمومی شهید مدرس تهران

آگهی مفقودی
سند مالکیت سواری پژو 206 مدل ۸3 کرم بژ متالیک به شماره پالک 979م41 
 10fsm۸4625251 موتور  شماره  و   ۸3600556 شاسی  شماره  به   72 ایران 

مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

دادنامه
حقوقی  عمومی  دادگاه   11 شعبه   95099۸1114400106 کالسه  پرونده 

شهرستان بابل تصمیم نهایی 9509971114400364 
خواهان: بانک ملت استان مازندران با وکالت خانم سیده فاطمه پاکنهاد فرزند سید 
روبروی  اسالم  قائمشهر خ  بابل جاده   – بابل   – مازندران  نشانی  به  الدین  جالل 

مدرسه ابتدایی اسالم آباد 
خواندگان: 1- خانم منیره صادقی فرزند سخاوت به نشانی مازندران – بابل آرامگاه 
آقای   -2  ،5 غربی پ  پور  محسن  رسول  سید  شهرک  معلم  تربیت  خ  معتمدی 
اسماعیل نوبهاری فرزند ابراهیم به نشانی تهران خیابان خاوران شهرک مسعودیه 
خیابان  یکم پ ۸7، 3- آقای رمضانعلی صبوری فرزند ابولقاسم به نشانی خیابان 

انقالب کوچه غرب پ ۸12 ط 2 
خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 2- مطالبه وجه 

با مدیریت  رای دادگاه- در خصوص خواهان بانک ملت مدیریت شعب مازندران 
شعب مازندران با مدیریت آقای احمد مرادی با وکالت خانم سیده فاطمه پاکنهاد 
به طرفیت خواندگان خانم منیره صادقی فرزند سخاوت به آقای رمضانعلی صبوری 
فرزند ابولقاسم به آقای اسماعیل نو بهاری فرزند ابراهیم به خواسته مطالبه مبلغ 
پنجاه و پنج میلیون و ششصد هشتاد و سه هزار و نهصد و یک ریال بابت اصل 
خواسته و خسارت تاخیر تادیه تاریخ 1394/10/15 و پرداخت جریمه روز شمار 
به مبلغ هفده هزار و سیصد و هفتاد و سه ریال از تاریخ 1394/10/15 تا زمان 
اجرای حکم با احتساب خسارت دادرسی با این توضیح وکیل خواهان با ارائه تصویر 
ردیف  خوانده  داشتند  بیان  نامه  تعهد  و  خودرو  اقساطی  فروش  قرارداد  مصدق 
خواندگان  سایر  و  نموده  استفاده  بابل  مرکزی  شعبه  نزد  بانک  تسهیالت  از  اول 
نسبت  تاکنون  خواندگان  آنجائیکه  از  کرده  ضمانت  را  پرداخت  ضامن  عنوان  به 
به مطالبات بانک خواهان اقدام نکرده اند تقاضای الزام به پرداخت برابر خواسته 
بصورت تضامنی را نموده دادگاه با توجه به مراتب و مالحظه مدارک استنادی که 
با احراز اشتغال ذمه خواندگان نسبت  باقیمانده  ادعای جعلی  از هر گونه  مصون 
به خواهان و رعایت اصل استصحاب به بقای آن دعوی خواهان را وادر به استنناد 
قانون   15 ماده  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  از  19۸و502و515و519و522  مواد 
عملیات بانک بدون ربا و تبصره الحاقی به آن و ماده 7 تسهیل اعطایی تسهیالت 
اسماعیل  آقای  آقای رمضانعلی صبوری  منیره صادقی  بانک مصوب 13۸6 خانم 
نوبهاری را بصورت تضامنی محکوم به پرداخت مبلغ پنجاه و پنج میلیون و ششصد 
و هشتاد و سه هزار و نهصد و یک هزار ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر 
تادیه تا تاریخ 1394/10/15 روزانه هفده هزار و سیصد و هفتاد و سه ریال بابت 
خسارت تاخیر تادیه در تاریخ 1394/10/15 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت 
دو میلیون و دویست و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله 
وکیل مطابق تعرفه در حق بانک ملت مدیریت شعب مازندران محکوم و اعالم م 
از ابالغ قابل واخواهی  گردد رای صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس 
در این دادگاه سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم 

تجدید نظر استان مازندران خواهد بود. 
رئیس شعبه یازدهم دادگاه عمومی )حقوقی( بابل – رضا حبیب زاده

آگهی فقدان سندمالکیت
آقای موسی علیمردانی باتسلیم یک برگ فرم استشهادمحلی فقدان سندمالکیت 
دانگ  شش  هستندسندمالکیت  مدعی  دفترخانه25۸دزفول  امضاءشده  گواهی 
پالک1541/2637بخش سه دزفول ذیل ثبت47461صفحه41275دفتر345بشماره 
گردید،مفقودشده  صادروتسلیم  وسندمالکیت  ثبت  نامبرده  مسلسل794119بنام 
جهت  نوبت  یک  برای  مراتب  ثبت  قانون  نامه  ماده120آئین  است.لذامستندبه 
ویاوجودسندمالکیت  معامله  انجام  مدعی  میشودتاهرکس  آگهی  عموم  اطالع 
نزدخودباشدظرف مدت ده روزازتاریخ انتشاراعتراض خودراکتبابه این اداره تسلیم 
نمایددرغیراینصورت پس ازانقضاء مدت قانونی وعدم واخواهی سندمالکیت المثنی 

بنام مالک صادرخواهدشد.
تفرقی-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک دزفول

دادنامه 
گتاب  بخش  عمومی  دادگاه  اول  شعبه   94099۸1994101733 کالسه  پرونده 

تصمیم نهایی شماره 
خواهان : آقای عارف کارگردرونگال فرزند غریب رضا با وکالت آقای کاظم علیزاده 
مرزناکی فرزند علی آقا به نشانی مازندران – بابل کمربندی غربی بهاران 2 س 
افالک و محمد بهرام پور جویبار ی فرزند نور علی به نشانی بابل کمربندی غربی 

بهاران 2 ساختمان افالک 
خواندگان 

محله ک حمام  کالگر  گتاب  بابل   – مازندران  نشانی  به  سلیمانی  امیر  1-ایمان 
دومین درب سمت راست 2- احمد مالیی فرزند حسین به نشانی مجهول المکان 

خواسته مطالبه وجه چک 
رای دادگاه 

در خصوص دعوی عارف کارگر فرزند غریب رضا با وکالت آقایان 1- کاظم علیزاده 
2- علی بهرام پور بطرفیت آقایان 1- ایمان امیر سلیمانی 2- احمد مالئی رمی 
احتساب  با  ریال   157/000/000 بمبلغ  وجه  مطالبه  خواسته  به  حسین  فرزند 
الوکاله  حق  و  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  هزینه  جمله  از  قانونی  خسارات 
وکیل نظریه اینکه خواهان برای اثبات ادعای خود به دو فقره چک بشماره های 
و  ایران  ملی  بانک  بعهده  ۸742۸65774-۸9/11/2و92/1/15-۸904296937 
گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه استناد نموده که کپی مصدق آنها ضمیمه 
پرونده  می باشد و صادر کننده این چک ها خوانده ردیف دوم بوده و خوانده ردیف 
اول ظهر آنها را امضا نموده و عرفا امضای ظهر اسنادی مانند چک ضمانت تلقی 
اینکه صدور چک و وجود آن در ید دارنده داللت بر اشتغال  می گردد و نظربه 
ایمان  آقای  اینکه خوانده  نظربه  و  دارد  نویس  ذمه صادر کننده و ضامن و ظهر 
امیر سلیمانی علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه و انتظار کافی و آقای احمد مالئی 
علی رغم دعوت از طریق انتشار آگهی در جلسه دادرسی حاصر نگردیدند و ایراد 
یا دفاعی در مقابل خواسته خواهان بعمل نیاورده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را 
قانون تجارت و  از  به مواد 313-310-249  محمول بر صحت دانسته و مستندا 
مواد 515و519از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 157/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
4/۸10/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ی وکیل مطابق تعرفه در حق 
خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد و پس از آن در مهلت بیست روز قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان مازندران می باشد 
محمد غالمرضا پور – رییس دادگاه عمومی بخش گتاب 

رونوشت آگهی حصروراثت 
حسن نازک تبار دارای شناسنامه شماره 54۸-56۸9940259   به شرح دادخواست 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  10/934/95از   کالسه  به 
چنین توضیح داده که شادروان صفیه جعفری کاردگر        بشناسنامه  599-

تاریخ 94/11/7اقامتگاه دائمی خود  بدرود زندگی گفته ورثه  56۸95۸9624 در 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

1-رمضانعلی نازک تبار فرزند مهدی و صفیه با ش ش 999متولد 1344 پسر متوفی 
محل تولد بابل 

2-هرمز نازک تبار فرزند مهدی و صفیه با ش ش 1151متولد 1349 پسر متوفی 
محل تولد بابل 

3-حسین نازک تبار فرزند مهدی و صفیه با ش ش 400متولد 1356 پسر متوفی 
محل تولد بابل 

4-حسن نازک تبار فرزند مهدی و صفیه با ش ش 54۸متولد 1362 پسر متوفی 
محل تولد بابل 

5-شوکت نازک تبار فرزند مهدی و صفیه با ش ش 12متولد 1342 دختر  متوفی 
محل تولد بابل 

6-طلعت نازک تبار فرزند مهدی و صفیه با ش ش 6متولد 1347 دختر  متوفی 
محل تولد بابل 

7-زیبا نازک تبار فرزند مهدی و صفیه با ش ش 223متولد 1351 دختر  متوفی 
محل تولد بابل 

۸-طاهره نازک تبار فرزند مهدی و صفیه با ش ش 2۸0متولد 1353 دختر  متوفی 
محل تولد بابل 

9-خدیجه نازک تبار فرزند مهدی و صفیه با ش ش 227متولد 1360 دختر  متوفی 
محل تولد بابل 

10-طیبه نازک تبار فرزند مهدی و صفیه با ش ش 2293متولد 135۸ دختر  متوفی 
محل تولد بابل 

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

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

نامه صادره 
احتراما با توجه به مجهول المکان بودن متهمین در راستای ماده 174 قانون آیین 
:1-آقای  اسامی  به  متهمین   رسمی  روزنامه  در  آگهی  چاپ  با  کیفری  دادرسی 
2-سید  مجعول  سند  از  استفاده  و  جعل  اتهام  به  شگرعلی  فرزند  نادمی  چنگیز 
محمدرضا موسوی فرزند سیدعلی میرزا به اتهام معاونت در جعل موضوع شکایت 
از تاریخ نشر آگهی در این شعبه  آقای شیرزاد ساکی فرزند عالی ظرف یک ماه 

احضار گردد. 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد –سارا میر حسینی . 
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۷5 درصد فراورده های غذایی 
دارای برچسب چراغ راهنمای 

تغذیه ای

درصد   75 گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
فرآورده های غذایی برچسب چراغ راهنمای تغذیه 
سالگرد  دهمین  در  دیناروند  رسول  دکتر  دارند. 
حضور  با  که  سالمت«  و  ایمنی  »نشان  اعطای 
وزیر بهداشت و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس 
شورای اسالمی در تاالر وحدت برگزار شد، افزود: 
تصور ما این است که بتوانیم در مدت 1۸ ماه چراغ 
غذایی  بندی های  بسته  روی  را  تغذیه  راهنمای 
الصاق کنیم.  وی گفت: ما اسید چرب ترانس را 
کاهش داده و از 40 درصد در سال های گذشته 
به دو درصد رسانده ایم که در سال آینده به یک 

درصد نیز کاهش خواهد یافت.
تقدیر  اقداماتی که مورد  از  افزود: یکی  دیناروند 
ما  که  است  آن  بوده،  جهانی  بهداشت  سازمان 
خصوصی  بخش  با  را  خوبی  ارتباط  توانسته ایم 
برقرار کنیم و سیاست هایی را اتخاذ کرده ایم که 
اجرای آنها در برخی از کشورها سال ها به طول 
می انجامد.رئیس سازمان غذا و دارو افزود: در حوزه 
پیشگیری کارهای بزرگی انجام شده است و آثار 
آن را در سال های آینده خواهیم دید؛ به طوری 
که در سال 1404 حذف کامل اسید چرب ترانس 
اتفاق خواهد افتاد.بنابر اعالم روابط عمومی سازمان 
غذا و دارو، وی در ادامه درباره محصوالت تراریخته 
نیز گفت: نگاه ما در حوزه تراریخته احتیاط آمیز 
ایران  وارد  تراریخته ای  فراورده  هیچ  و  است 
نمی شود، مگر اینکه در کشور مبداء مصرف شده و 

تائیدیه بین المللی داشته باشد.

میثاق نامه دانش آموزان
 برای تحقق اقتصاد مقاومتی 

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش 
و رئیس سازمان دانش آموزی از تنظیم میثاق نامه 
دانش آموزان برای بحث و بررسی و گفتمان سازی 
در جلسات تشکلهای دانش آموزی و کرسی های 
جهت  رهبرم(  فرمان  تحقق  )برای  اندیشی  آزاد 
تحقق شعار اقتصاد مقاومتی ـ اقدام و عمل خبر 
داد.به گزارش پیام زمان به نقل از روابط عمومی 
سازمان دانش آموزی جمهوری اسالمی ایران،دکتر 
حمیدرضا کفاش ضمن اعالم این خبر، اظهار کرد: 
این میثاق نامه در ده بند توسط فعاالن و نخبگان 
دانش آموزی به شرح ذیل تنظیم شده و جهت 
که  است  گردیده  ابالغ  مدارس  تمامی  به  اجرا 
امیدوارم دانش آموزان با تأسی از آن در زندگی 
قلبی  خواسته  به  امیدبخشی  پاسخ  خود  عملی 
رهبر فرزانه انقالب بدهند.برای تحقق فرمان رهبرم 
میثاق می بندم که. تولیدات داخلی کشور خودم 
را مصرف می کنم و به خانواده خودم نیز این مهم 

را توصیه و برانجام دقیق آن مراقبت می نمایم.
همیشه  انرژی  مصرف  در  تا  کرد  خواهم  تالش 
با  منافع ملی،  از هدر رفت  و  صرفه جویی کنم 
تذکر و توصیه های مستمر و اخالقی در محیط 

اطراف خود کوشش کنم.
در همه  و  افتخار می کنم  بودن خود  ایرانی  به 
پرچم  به  ویژه  احترام  با  مراسم  و  ها  مناسبت 
مقدس جمهوری اسالمی ایران، سرود زیبای آن 
را زمزمه می نمایم. سعی می کنم با شرکت در 
ورزش همگانی و مستمر مراقب سالمتی ام باشم تا 
ضمن ایجاد نشاط و شادابی در خودم در پیشگیری 
از بیماری و مصرف داروهای وارداتی مراقبت کنم.

در طول دوران تحصیل از لوازم التحریر و نوشت 
افزار تولید کشور خودم استفاده نموده و استفاده از 

تولیدات بیگانگان را برای خود تحریم کنم.
تالش خواهم کرد در اردوهای سازندگی مناطق 
محروم کشورم در ایام فراغت و به ویژه تابستان 
حضور گسترده و تشکیالتی داشته باشم. سعی می 
کنم به محیط زیست خودم احترام بگذارم و ضمن 
حفاظت مستمر از آن، درختکاری را در هر فرصتی 
انجام بدهم و از درختان کاشته شده مراقبت به 
عمل آورم.متعهد می شوم در طول دوران تحصیل 
خود حداقل به یک مهارت شغلی برای تولید ثروت 

و کسب درآمد تسلط پیدا کنم.
تالش خواهم کرد در درس خواندن با تمام وجود 
کوشا باشم و با نمرات بسیار خوب، سال تحصیلی 
را با موفقیت به پایان برسانم. نیک می دانم که افت 
تحصیلی خسارات فراوانی از جمله اقتصادی برای 

جامعه ام به همراه خواهد داشت.
 مدرسه را یک کارگاه بزرگ و مؤثر آموزشی و 
پرورشی می دانم و متعهد می شوم حداقل در یکی 
از تشکل های دانش آموزی و یا نهادهای مشارکتی 

مدرسه فعالیت مستمر داشته باشم.

شیوع سوختگی
 در پاییز و زمستان

رییس انجمن حمایت از بیماران سوخته، میزان 
علت  به  را  محروم  استان های  در  سوختگی 
اعتیاد،  و  فقر  زندگی،  محیط  نبودن  استاندارد 

بیشتر از استان های دیگر اعالم کرد.
دکتر محمد جواد فاطمی ، با اعالم این خبر، اظهار 
با  افرادی  کرد: سوختگی بیماری است که برای 
هم  آن  دلیل  می افتد؛  اتفاق  پایین  مالی  تمکن 
این است که سوختگی با استاندارد بودن وسایل 
گرمایشی، پخت وپز و فیزیک محل زندگی سرو 
کار دارد. با این وجود استانداردسازی از آموزش نیز 

اهمیت بیشتری دارد.
به  ابتال  از  پیشگیری  مشکالت  از  یکی  وی 
از  درستی  آمار  نداشتن  را  کشور  در  سوختگی 
تمام  در  گفت:  و  دانست  موارد سوختگی  تعداد 
ایران آمار درستی از تعداد موارد سوختگی نداریم، 
علت آن هم نداشتن سیستم ثبت اطالعات جامع 
بیماران سوختگی در کشور است. هیچ دانشگاه 
به  را  خود  آمار  نیز  بیمارستانی  و  پزشکی  علوم 
که  آمارهایی  تمام  نمی کند.  ثبت  دقیق  صورت 
اطالعات  براساس  و  تخمینی  نیز  می شود  اعالم 

جمع آوری شده از بیمارستان های مختلف است.

حسین فهمیده از کتب درسی حذف نمی شود 

از  فهمیده  حسین  درس  حذف  اینکه  بیان  با  آموزش وپرورش  وزیر 
کتاب های درسی در دستور کار نیست، گفت: امروز دانش آموزان الگوهای 

فراوانی از شهدا دارند و شهید فهمیده نمونه ای از این عزیزان است.
علی اصغر فانی   در کنگره ملی سرداران و 3000 شهید خراسان شمالی 
در محل دهکده مقاومت بسیج با یادآوری اینکه ما در دوران دفاع مقدس 
شاهد بودیم که یک  سوم دانش آموزان در جبهه ها حضور داشتند، تاکید 
کرد: اساسا این یک افسانه نبوده، بلکه واقعیت هایی بوده که رخ  داده است.
فانی بیان داشت: نوجوانان ما در آن دوران به یادماندنی با تغییر دادن 
سن شناسنامه ای خود، برای رفتن به جبهه ها تالش می کردند و این 

مایه افتخار است.
وی با بیان اینکه تک تک خانواده های شهدا به شهید خود افتخار می کنند، 
گفت: به  طور قطع ملتی که این روحیه را دارند، شکست ناپذیر هستند و 

ما در دوران دفاع مقدس این را نشان دادیم.
و  واقعیت ها  خاطرات،  واقعا  ما  کرد:  تصریح  آموزش وپرورش  وزیر 
انسان هایی را دیدیم که هرکدامشان الگو هستند و امروز دانش آموزان 
الگوهای فراوانی از شهدا دارند و شهید فهمیده نمونه ای از آن بوده که به 

فرموده بنیانگذار جمهوری اسالمی رهبر ما بودند.
وی با بیان اینکه حذف درس حسین فهمیده از کتاب های درسی در 
دستور کار نیست، ادامه داد: 417 شهید استان و 71 شهید فرهنگی 
الگویی برای دانش آموزان و معلمان هستند و آثار و برکات این شهدا به 
چشم می خورد و ما اگر توفیقاتی در برنامه های فرهنگی در کشور داریم، 

به برکت خون شهدا بوده است.
فانی اظهار کرد: سالی که گذشت 700 هزار دانش آموز به اردوهای راهیان 
نور اعزام شدند و هر کدام از دانش آموزان شرکت کننده در راهیان نور 

سفیری در بین دانش آموزان و جامعه بوده و این افتخار بزرگی است.
فانی با اشاره به اهتمام وزارت آموزش وپرورش به موضوع فرهنگ ایثار 
و شهادت بیان داشت: در این راستا وزارت آموزش و پرورش به عنوان 
یکی از دستگاه های برتر درخصوص اشاعه فرهنگ ایثار و شهدا  انتخاب  

شده است.

رسیدگی ویژه به مسائل بیمه ای خبرنگاران 

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: مسائل بیمه ای 
به صورت  سازمان  مسئوالن  عنایت خاص  با  قلم  اهل  و  خبرنگاران 

ویژه رسیدگی می شود.
به گزارش پیام زمان ، محمدحسن زدا در مراسم اختتامیه نخستین 
جشنواره تامین اجتماعی و رسانه و امضای تفاهم نامه همکاری بین 
فرهنگ  وزارت  مطبوعاتی  امور  معاونت  و  اجتماعی  تامین  سازمان 
نامه دبیرخانه  تفاهم  این  افزود: در راستای امضای  ارشاد اسالمی  و 
مشترک رسیدگی به مشکالت بیمه ای خبرنگاران تشکیل شده است 

که امیدواریم در آینده ای نزدیک به دبیرخانه دائمی تبدیل شود.
سازمان  کارکنان  آموزش  با  است  قرار  همچنین  داشت:  اظهار  وی 
در  شعبه  دو  در  تنها  خبرنگاران  ای  بیمه  مسائل  اجتماعی،  تامین 
تهران متمرکز شود تا همکاران این سازمان به شیوه ای مناسب به 

امور خبرنگاران و اصحاب رسانه رسیدگی کنند.
وی خاطرنشان کرد: مدت تشکیل دبیرخانه مشترک میان سازمان 
تامین اجتماعی و معاونت امور مطبوعات وزارت ارشاد یکسال است 
که امیدواریم در آینده به دبیرخانه دائمی تشکیل شده تا رسیدگی 

بهتری به موضوعات خبرنگاران شود.
با بیان اینکه همچنین قراردادهای پیمانکاری در این حوزه نیز  زدا 
بررسی می شود، ادامه داد: با این اقدام مسائل سخت گیرانه نیز مورد 
بررسی قرار می گیرد تا مشکالت خبرنگاران به صورت ویژه در سال 

های آینده نیز رسیدگی جدی شود.
وی در ادامه به ترویج فرهنگ بیمه ای و تامین اجتماعی در کشور 
اشاره کرد و گفت: فرهنگ بیمه ای و تامین اجتماعی در ایران مغفول 
مانده است و حتی باالترین سطوح مدیریتی کشور نیز شناخت کافی 

از موضوع بیمه و تامین اجتماعی ندارند.
زمینه  این  در  افزود:  اجتماعی  تامین  سازمان  درآمد  و  فنی  معاون 
رسانه ها می توانند به عنوان یاریگر سازمان باشند تا مردم بیشتر با 

مباحث بیمه ای و بیمه گری آشنا شوند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین اصحاب رسانه ها می توانند کارفرمایان 

را با حق و حقوق و تکالیف شان بیشتر آشنا کنند.
زدا اضافه کرد: ما حدود سه میلیون مستمری بگیر در کشور داریم 
که این تعداد برای هنرمندان و اهل قلم به عنوان سه میلیون سوژه 
به شمار می روند تک تک اینها درس و پیام خوبی برای مردم دارند.

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره تامین اجتماعی و رسانه با معرفی 
نفرات برتر در محل سازمان تامین اجتماعی برگزار شد.

همچنین تفاهم نامه همکاری به امضای سیدتقی نوربخش مدیرعامل 
مطبوعاتی  امور  معاون  انتظامی  حسین  و  اجتماعی  تامین  سازمان 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی رسید.

امنیت غذایی در کشور در خطر است 
رئیس مرکز مدیریت شبکه بهداشت و درمان وزارت بهداشت گفت: 
شدن  نایاب  خصوص  در  مردم  فکری  دغدغه  به  تنها  غذایی  امنیت 
محصول غذایی مربوط نمی شود؛ بیشخواری، پرخوری و دورریزی غذا 

نیز به بحث امنیت غذایی مربوط می شود.
در  درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیریت  مرکز  رئیس  کالنتری  ناصر 
نشست خبری امنیت غذایی را احساس آرامش روانی مردم در این 
خصوص که در صورت اراده به غذا دسترسی داشته باشند عنوان کرد 
یعنی  زندگی  دارد. یک غذا در محل  بعد  این دسترسی 4  و گفت: 
مردم به محصوالت غذایی دسترسی فیزیکی داشته باشند. دوم قیمت 
غذا با درآمد متوسط مردم جامعه تناسب داشته باشد؛ سوم دسترسی 
این صورت که مثال  به  بعد دانش است یعنی ترویج تغذیه سالم  از 
و چهارم سالمت  یابد  کاهش  نوشابه ها  و  میزان مصرف فست فودها 
فردی است که می خواهد تغذیه را مصرف کند یعنی به بیماری مبتال 

نباشد تا بتواند غذای مناسب را جذب کند.
نگران  که  کنیم  ایجاد  را  آرامش  این  مردم  در  باید  افزود:  کالنتری 
کمبودهای غذایی در دوره های زمانی مختلف نباشند تا غذا به سمت 

انبار شدن در منزل پیش نرود.
گفت:  و  دانست  درصد   30 حدود  را  کشور  در  غذا  ضایعات  وی 
نان  قیمت  افزایش  دلیل  به  نان خشک ها  تعداد  اکنون  خوشخبتانه 
که  شود  ایجاد  جامعه  در  فرهنگ  این  است  الزم  است  شده  کمتر 
میزان دورریزی غذا کاهش یابد. مردم باید بدانند هیچگاه پول جبران 
غذای دور ریخته را نمی کند. زیرا از زمان تولید این محصوالت غذایی تا 
تبدیل شدن آن به محصول قابل خوردن زحمت بسیار زیادی کشیده 

می شود.
متاسفانه  کرد:  بیان  درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیریت  مرکز  رئیس 
پرخوری در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ عمومی در کشور است، 
از سایر  بزرگ  تر  بسیار  بعضا خانه ها  یا  رستوران ها  در  غذا  ظرف های 

کشورها است.
گفت:  و  ندانست  مربوط  غذا  کمبود  به  فقط  را  ناامنی  کالنتری 
مربوط  غذا  ناامنی  بحث های  به  دورریزی  و  زیاده خوری  بیشخواری، 
می شود زیرا افراد به  دنبال پرخوری به بیماری های مختلف دچار شده 
و سپس باید منابع کشور برای سالمت این افراد هزینه شود. ترویج 
فرهنگ رفتاری صحیح چه در اندازه خوردن، نحوه آماده سازی و نوع 

مواد غذایی بسیار حیاتی است.
کالنتری گفت: سند سالمت روان را در شورای امنیت غذایی تصویب 
کردیم و قانون آن به مجلس برده شده همچنین ادغام آن در طرح 

تحول سالمت از دیگر کارهای صورت گرفته است.

خبرخبر

مشکالت  تشریح  ضمن  بهداشت  وزیر 
از  پیشگیری  لزوم  بر  کشور  در  حاشیه نشینی 

توسعه حاشیه نشینی تاکید کرد.
دکتر سیدحسن هاشمی درباره حاشیه نشینی 
کرد  بازی  الفاظ  با  نمی توان  گفت:  کشور  در 
باید  بلکه  شد،  حاشیه نشینی  وجود  منکر  و 
توجه کرد همه کسانی که از روستاها به دالیل 
مختلف خارج شده و در بیرون از بافت شهری 

هستند، حاشیه نشین محسوب می شوند.
اینکه طی سرشماری که در سال  با بیان  وی 
 10 حداقل  که  شد  مشخص  شد،  انجام   93
داریم،  حاشیه نشین  نفر  هزار   300 و  میلیون 
در  مردم  درصد   70 انقالب  ابتدای  در  افزود: 
تعداد  که  است  حالی  در  این  بودند.  روستاها 
آنها اکنون به کمتر از 23 میلیون نفر می رسد. 
نظر  از  بیشترین مشکالت  که  کرد  توجه  باید 
بهداشت و بار بیماری ها از حاشیه نشینی است 
شهرداری ها  و  دولت ها  مقاطع  برخی  در  و 
فراهم  افراد  این  برای  امکاناتی  دادند  ترجیح 

نکنند.
دنبال  به  هیچ گاه  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
چرایی ایجاد حاشیه نشینی در کشور نرفته ایم، 
دلیل  به  موضوع  این  از  بخشی  داد:  ادامه 
بروز  در  نیز  بی تدبیری  اما  بود،  جنگ  بروز 

حاشیه نشینی نقش مهمی داشته است.
حاشیه نشینان  مشکالت  عمده ترین  هاشمی 

درمان،  و  بهداشت  اشتغال،  حوزه های  در  را 
کرد:  اظهار  و  دانست  و...  فرهنگی  حوزه های 
البته در برخی موارد خود مردم نیز باید همت 
داشته باشند. گاهی می بینیم که خود مردم هم 

توجهی به برخی موضوعات ندارند.
سالمت  حوزه  در  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
چراکه  گفت:  بوده اند،  حاشیه  بخش ها  همه 
نهم  اولویت  شرایط  بهترین  در  سالمت  حوزه 
کشور بوده است و شاهد بودیم که قبل از این 
دولت حدود دو سال مدیریت عالی این حوزه 

دچار مشکل شد.
وزیر بهداشت همچنین گفت: در حوزه سالمت 

سایر  به  نسبت  بهداشت  حوزه  کارکنان  نگاه 
شهادت  و  است  انسانی تر  صنعتی  بخش های 
می دهم که تنها دستگاهی که به طور گسترده 
حضور  شهرها  حاشیه  در  دوره ها  همه  در 

داشته، حوزه بهداشت بوده است.
امام  افزود: این روزها متعلق به  وزیر بهداشت 
از  تا  بدانیم  باید  هم  ما  و  است  )ع(  حسین 
خودمان عبور نکنیم و حواشی را کنار نگذاریم، 
نمی توانیم کشور را درست کنیم. بنابراین باید 
و  بپردازیم  ریشه ها  به  برنامه هایی  چنین  در 
درباره گزارش کارها و میزان خدماتی که ارائه 
دنبال  به  برخی  متاسفانه  کنیم.  سوال  شده، 

پیدا کردن مقصر در دولت هستند. باید توجه 
کرد که دولت هم بخشی از مردم است. نباید 
و  کنید  دولت  از  حمایت  به  متهم  را  نماینده 
عین  در  خالف گویی.  به  متهم  را  نوعی  من 
حال باید بدانیم که هیچ نظام سالمتی در دنیا 
وجود ندارد که همه مردم از آن راضی باشند و 

رضایت یک موضوع نسبی است.
خدمت  که  جلسه ای  در  داد:  ادامه  هاشمی 
مقام معظم رهبری رسیدیم، از چند دستگاه 
و  بهداشت  وزارت  کشور،  وزارت  جمله  از 
کار  این  کردند.  قدردانی  تهران  شهرداری 
رسیده،  ایشان  به  که  گزارش هایی  یعنی 
نشان داده که در این حوزه ها کار انجام شده 

است.
وزیر  بهداشت با اشاره به اقدامات انجام شده 
بهداشت  وزارت  سوی  از  شهرها  حاشیه  در 
که  بود  این  دادیم  انجام  ما  که  کاری  گفت: 
برای حاشیه نشینان به ازای هر 3000 نفر یک 
مراقب سالمت گذاشتیم و همه این اقدامات به 
صورت مستند وجود دارد. همچنین ما 1955 
پایگاه بهداشت داریم که 916 پایگاه بهداشت 
در حاشیه شهرها راه اندازی شد، یعنی به ازای 
پایگاه  نفر یک  و 500  هزار  تا 12  هر 6000 
که در هر پایگاه سالمت چهار مراقب سالمت 
هستند که هرکدام شان 3000 نفر را تحت نظر 

دارند. 

وزیر بهداشت مطرح کرد:

اشتغال، بهداشت و درمان  مشکالت حاشیه نشینیان

نظارت دقیق تر بر واردات قاچاق 
داروی

لزوم  بر  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو  یک 
برای  کشور  به  کاال  ورودی  مبادی  تر  دقیق  نظارت 

جلوگیری از واردات داروی قاچاق در بازار تاکید کرد. 
بهروز بنیادی اظهار کرد: کمیسیون بهداشت در نظر دارد 
پزشکی  تجهیزات  و  دارو  وضعیت  زمینه  در  را  جلساتی 
بهداشت و معاونت غذا و دارو  با حضور مسئوالن وزارت 
دارو  قاچاق  موارد آن بحث  از  برگزار کند که قطعا یکی 

خواهد بود.
وی با بیان اینکه مقوله قاچاق یکی از موارد تاسف برانگیز 
آزاد  مناطق  و  گمرک   سازمان  گفت:  است،  کشور  در 
موظف است که جلوی واردات کاالهای قاچاق را به کشور 
و  نیز می شود  قاچاق  داروی  . موضوعی که شامل  بگیرد 
حتی به دلیل ارتباط مستقیم با سالمت مردم اهمیت اش 

از سایر کاال بیشتر است.
دو  نظارت  باید  نیز  بهداشت  وزارت  اینکه  بیان  با  وی 
چندان بر شرکت های وارد کننده دارو تجهیزات پزشکی 
تمامی شرکت  بر  باید  بهداشت  گفت: وزارت  باشد  داشته 
هایی که اقدام به واردات دارو و کاالهای پزشکی می کند 
باشد  نظارت داشته  به آن شرکت ها مجوز داده است  و 
چون در بحث سالمت مردم نباید با کسی تعارف داشت. 
این اطمینان باید وجود داشته باشد که این وارد کنندگان 

داروهای استاندارد و نه قاچاق وارد می کنند.

ویزا  شرط عبور از مرز زائران اربعین

شناسایی  از  زیارت  و  حج  سازمان  عتبات  مدیرکل 
ویزای  غیرمجاز صدور  های  جایگاه  و  دفاتر  از  تعدادی 
جعلی زائران اربعین خبر داد و گفت: شرط عبور زائران 

از مرز، ثبت نام در سامانه سماح است. 
مرجع  تنها  در حال حاضر  کرد:  اظهار  نظافتی  محسن 
سماح  سامانه  اربعین  زائران  ویزای  صدور  برای  رسمی 
است و تنها افرادی می توانند از مرز عبور کنند که در 

این سامانه ثبت نام و ویزا دریافت کرده اند .
اربعین  زائران  از  سودجو  افراد  از  برخی  گفت:  وی 
کالهبرداری کرده و آنها را با صدور ویزای جعلی فریب 
می دهند که تعدادی از این کالهبرداران با اطالع رسانی 
زائران به سازمان حج شناسایی و بازرسان سازمان وارد 

عمل شده و دستگیر شده اند.
نظافتی از مردم درخواست کرد که مراقب کالهبرداری 

سودجویان باشند و فریب آنها را نخورند .
از  اربعین  زائران  تنها شرط ورود  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مرزها ثبت نام در سامانه سماح است، گفت: تا چند روز 
اربعین متقاضیان می توانند در سامانه سماح  مانده به 

ثبت نام کنند و این سامانه همچنان باز است .
نظافتی گفت: قیمت ویزا 40 دالر است و این مبلغ را 
طرف عراقی مشخص کرده است به همین دلیل هر دفتر 
بگیرد  بیشتری  یا  و  کمتر  مبلغ  که  که  جایگاهی  یا  و 
تخلف کرده و غیر مجاز است و کالهبرداری باید اطالع 

داده شود.

ایران توان افزایش مرزهای خروجی 
سفر اربعین را دارد

عراقی  طرف  اگر  گفت:  انتظامی  نیروی  فرمانده 
برای  را  مرزها  که  داریم  را  توان  این  ما  شود  راضی 
را  به مردم  اربعین اضافه کنیم و خدمات رسانی  سفر 
حاشیه  در  انتظامی  نیروی  فرمانده  دهیم.  گسترش 
گفت:  خبرنگاران  جمع  در  ایپاس  نمایشگاه  از  بازدید 
2۸ کشور خارجی وجود دارند  302 شرکت داخلی و 
ارائه  با  و  دارند  فعالی  حضور  داخلی  مبتکرین  و 
هم پا  نمایشگاه  این  برپایی  در  شده  انجام  تحقیقات 

اند. بوده 
وی گفت: با همکاری خوب مردم و هیات های مذهبی 
مراسم های باشکوهی در ایام محرم برگزار شد و هیچ 
اربعین هم  نداشتیم. در خصوص  امنیتی  مشکل خاص 
زیرساختی  کارهای  قبل  ها  مدت  از  انتظامی  نیروی 
چزابه  و  و شلمچه  مهران  مرزهای  در  و  داده  انجام  را 
زائران  به  و  است  شده  انجام  های  سازی  آمادگی 
و در  باشند  توصیه می کنیم که حتما گذرنامه داشته 

کنند. نام  ثبت  سماح  سامانه 
این  ما  راضی شد  عراقی  اگر طرف  داشت:  اظهار  وی 
خدمات  و  کنیم  اضافه  را  مرزها  که  داریم  را  توان 
رسانی به مردم را گسترش دهیم. در بازدید از مرزها 
داشت  امکان  که  جایی  تا  گذشته  سال  کمبودهای 
با  که  مرکزی  قرارگاه  جلسه  در  و  است  شده  رفع 
خوبی  خیلی  اقدامات  شد  برگزار  کشور  وزیر  حضور 

شد. انجام 

مدیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات با بیان اینکه 
مهمترین اتفاقی که امروز درکشور شیوع پیدا کرده 
است، مصرف قلیان در میان بانوان و دختران است، 
گفت: اگر به عنوان تفریح به این موضوع نگاه شود، 
سطحی نگری است، گسترش و این شیوع یک 
برنامه تهاجمی بسیار حساب شده است و رسانه ها 

باید روی این موضوع کار کند.
دکتر محمدرضا مسجدی در نشست خبری وزارت 
بهداشت، افزود: در بعضی نقاط تهران، برای مصرف 
قلیان 200 هزار تومان ورودی می گیرند، در حال 
حاضر یک تا سه درصد خانم ها سیگار و 30 درصد 
دانشجویان دختر نیز قلیان مصرف می کنند. قلیان، 
فقط تفریح نیست. بازرسان  یهداشت محیط 500 
نمونه توتون را امتحان کرده و در آن مواد اروماتیک 
و شیمیایی مختلف پیدا کرده اند. طی چند سال 

آینده باید منتظر بروز سرطان در این افراد باشیم.
وی اضافه کرد: در کشورهایی که زنان سیگار می 

کشند سرطان ریه شایع تر از پستان است.
مدیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات، با تاکید براینکه 
دود سیگار  از دود اگزوز موتور نیز  آلوده تر  است، 
ادامه داد:در تهران بدترین شرایط الودگی از اواخر 
آذر تا اواسط دی ماه است،  سیگار و قلیان در این 
فصل به طور مضاعف سبب تشدید بیماری های 

تنفسی در گروه های حساس می شود.
مسجدی امکان انتقال سل از کسانی که قلیان را به 
صورت مشترک مصرف می کنند باال عنوان کرد و 
ادامه داد: ساالنه 10 میلیارد تومان در کشور برای 
دخانیات هزینه می شود در حالی که باید دو برابر  
آن توسط دولت خرج بیماری های ناشی از مصرف 

دخانیات شود.
وی با بیان اینکه غذای ناسالم، فعالیت فیزیکی کم، 
دخانیات و الکل از عوامل ایجاد بیماری های قلبی و 
عروقی، مزمن تنفسی، سرطان و دیابت است، ادامه 
داد: دو سوم مرگ در ایران و جهان به علت ابتال به 

این بیماری هاست.
با سل،  مبارزه  راه های  از  یکی  کرد:  تصریح  وی 
در  است.  غذایی  امنیت  به  توجه  و  غذا  اصالح 
گلستان و سیستان و بلوچستان به همین منظور  
سبدغذایی  برای بیماران مسلول برنامه ریزی شده 

است.
دکتر احمد حاجبی مدیر کل دفتر سالمت روان 

وزارت بهداشت نیز در این نشست با بیان اینکه 
تاکید سواد سالمت روان، پاشنه آشیل این حوزه 
است، اظهار کرد: سواد سالمت روان در عموم مردم 
باید  باال رود. این موضوع در ایران و تمام دنیا پاشنه 
آشیل است تازمانی که سواد سالمت روان مردم 
ارتقا نیابد هر اقدامی که در نظام سالمت انجام شود، 

آب در هاون کوبیدن است.

مصرف قلیان در 30 درصد دختران دانشجو

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت خانواده و مدارس 
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
هم اکنون سن ازدواج چهار تا 6 سال افزایش یافته 
است و با برنامه ریزی مناسب باید سن ازدواج را تا 

2 سال در کشور کاهش داد.
 محمداسماعیل مطلق  در همایش تدوین سیاست 
های کلی جمعیت مبتنی بر سالمت مادر و کودک 
در راستای ارتقای نرخ باروری اظهار کرد: کاهش 
سن ازدواج موجب افزایش نرخ باروری در جامعه 

می شود.
 وی عنوان کرد: بیشترین نرخ باروری در کشور 
مربوط به سال 62 با 6.۸ درصد بوده که از سال 65 
سیر نزولی داشته و هم اکنون به 1.9درصد رسیده 
است که در این میان نرخ باروری در استان ایالم 

کمتر از میانگین کشور و 1.7 است.
 مدیرکل دفتر سالمت جمعیت خانواده و مدارس 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزایش 
متوسط فاصله بین ازدواج و فرزند آوری و فاصله 
تولد بین فرزندان، روند رو به افزایش تمایل به تک 
فرزندی و افزایش آسیب های اجتماعی از جمله 
اعتیاد، طالق سقط جنین و رفتارهای پر خطر را 

از دیگر عوامل تاثیرگذار بر رشد ناباروری دانست.
 مدیرکل دفتر سالمت جمعیت خانواده و مدارس 
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بدون 
اشاره به سن ازدواج دختران و پسران گفت: هم 
اکنون رواج تک فرزندی در میان خانوارهای ایرانی 

مایه نگرانی است.
وی در ادامه گفت: سیاست های جمعیتی ابالغی 
از سوی رهبر معظم انقالب سال 93 در 14 بند به 

همه دستگاه ها ابالغ شد که پنج بند آن مربوط به 
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است.

 وی افزود: بند اول این سیاست ها شامل ارتقای 
پویایی بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نیروی 
بارور به بیش از سطح جانشینی که 2.1 درصد 
است و طبق گزارش مرکز آمار در سال 90 نرخ 

باروری در کل کشور 1.۸ درصد است.
 مدیرکل دفتر سالمت جمعیت خانواده و مدارس 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: 
رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده، 
افزایش فرزندآوری، کاهش سن ازدواج ، حمایت از 
زوج های جوان و توانمندسازی آنها در تامین هزینه 
های زندگی و تربیت نسل سالم و کارآمد از دیگر 

سیاست های ابالغی به این وزارت است.
 مطلق تاکید کرد: اختصاص تسهیالت مناسب برای 
مادران در دوره بارداری و شیردهی، پوشش بیمه 

ناباروری زنان  ای هزینه های زایمان و درمان 
و مردان ، تقویت موسسه های حمایتی ذیربط ، 
آموزش مهارت های فرزند پروری و ارائه خدمات 
مشاوره ای بر مبنای فرهنگ و ارزش های ایرانی و 

اسالمی باید مد نظر مسئوالن امر قرار گیرد.
وی ارتقای امید به زندگی، تامین سالمت برای 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد، 
سوانح و نرخ آلودگی محیط زندگی و بیمارستان را 
از جمله برنامه هایی برشمرد که وزارت بهداشت 

موظف است روی آنها کار کند.
این  در  نیز  ایالم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس   
همایش گفت: قبل از انقالب برای فرزند کمتر و 
2 فرزندی تبلیغ می شد و خانواده ها را به داشتن 
2 فرزند تشویق می کردند در حالیکه در کشورهای 
اروپایی سیاست های جمعیتی برای فرزندآوری با 
تشویق همراه بود و تمام امکانات و هزینه ها را خود 

دولت ها تامین می کردند.
 دکتر علی دلپیشه تاکید کرد: نباید در این زمینه 
سیاست افراط و تفریط را پیش بگیریم و بدون 
حساب و کتاب جمعیت کشور را افزایش یا کاهش 
دهیم، باید با پیروی از سیاست های تعیین شده از 
سوی رهبر معظم انقالب حرکت کنیم که وزارت 
بهداشت نیز با توجه به سفارش رهبری برنامه ریزی 

های گسترده ای را دنبال می کند.
وی اضافه کرد: جامعه ای که پیر شود، دیگر خالق 
نیست، جامعه جوان است که می تواند خالقیت 
داشته باشد که مقام معظم رهبری نیز در چند سال 
گذشته همواره بر این موضوع تاکید و آنرا تبیین 

می کنند.

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت :

سن ازدواج چهارتا شش سال  افزایش یافت
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واقعه ی عاشورا ، با همه ی بزرگی مصیبت 
بزرگترین  بر  که  فجایعی  هماوردی  بی  و 
فراوانی  درسهای  داشت،  تاریخ  انسانهای 
شور  کنار  در  که  مسئله  این  به  توجه  دارد. 
شود  فراموش  حسینی  شعور  نباید  حسینی 
اباعبدا...  بر  که  اشکهایی  قطره  قطره  از  و 
درس  باید  شود  می  ریخته  السالم(  )علیه 
از  خود  بست،  کار  به  زندگی  در  و  گرفت 
معاصرین  میان  در  عاشوراست.  درسهای 
توجه  که  اندیشمندانی  بزرگترین  از  یکی 
مرحوم  اند  داشته  مسئله  این  به  ای  ویژه 
که  بودند  جعفری)ره(  تقی  محمد  عالمه 
در  ایشان  مطالب  و  ها  سخنرانی  مجموع 
شهید  »حسین،  کتاب  در  خصوص  این 
شده  منتشر  انسانیت«  پیشرو  فرهنگ 
مطالب  از  بعضی  خدا  لطف  به  است. 
خواهد  نشر  باز  محرم  ایام  در  ایشان 
ادامه در  را  آن  قسمت  ششمین  که   شد 

خوانید... می   
اهمیت  عاشورا،  واقعه  مهم  های  آموزه  از 
ویژه نماز و توجه به آن است. شیرینی این 

)علیه  حسین  امام  که  شد  سبب  عبادت 
دشمن  از  نماز  برای  شب  یک  السالم( 
نیز  عاشورا  روز  ظهر  و  بخواهند  مهلت 
را  نبرد  میدان  فریضه،  این  انجام  برای 

کنند. ترک 
ما  عبادی  اعمال  ترین  مهم  از  نماز 
با  را  فرد  هر  که  عملی  است.  مسلمانان 
انداخته  خود  معبود  یاد  به  جایگاهی  هر 
را  خالقش  به  او  احتیاج  و  کوچکی  و 
موقعیتی سر  در هر  انسان  یادآور می شود. 
علت  آورد.  می  زمین  بر  اطاعت  و  سجده 
پرستش  به  انسان  فطری  گرایش  امر  این 
به  فطری  تمایل  این  گاهی  است.  مافوق 
موارد  برابر  در  را  انسان  سر  و  رفته   بیراهه 
دنیا  مال  و  مقام  همچون  ارزشی  بی 
موجب  مسئله  همین  و  نهاده  خاک  بر 

می  انسان  در  پوچی  احساس  و  گمراهی 
خداوند  مقابل  در  بشر  که  زمانی  تا  شود. 
نکرده  پیدا  را  صحیح  مسیر  نکند  تعظیم 

دهد. نمی  انجام  عملی  خود  به  ظلم  جز  و 
نهایت  بی  ذات  با  ارتباط  بداند  باید  انسان 
ذات این  شود.  می  او  سرافرازی   موجب 
و  است  نیاز  بی  چیز  همه  از  نهایت  بی   
خالصه  او  با  ارتباط  در  انسان  احتیاج  تمام 
با  انسان  ارتباط  شیوه  برترین  شود.  می 

است. نماز  خداوند 

کفایت  تنهایی  به  دل  صفای   آیا 
کند؟ می 

برخی بر این باور هستند که اگر دل انسان 
ضرورتی  دیگر  و  است  کافی  باشد  صاف 
نماز  همچون  عبادی  اعمال  انجام  برای 

ندارد. وجود 
امتیازی  انسان  برای  دل  صفای  که  امر  این 
است،  صحیح  کاماًل  شود  می  محسوب  واال 
که  صافی  قلب  که  داشت  توجه  باید  اما 
انسان  برای  باشد  نداشته  صاف  مبنای 

سبب  صاف  و  پاک  قلب  ندارد.  ای   فایده 
ستمی  و  ظلم  دیگران  به  انسان  شود  می 
نکند؛ و این عدالت زندگی تمام افراد جامعه 
است  صحیح  موارد  این  کند.  می  آسان  را 
انسان فقط گذراندن زندگی مادی  اما هدف 
و  باهدف  را  انسان  باخدا،  ارتباط  نیست. 
در مسیر  را  او  و  آشنا ساخته  زندگی  فلسفه 

کند. می  یاری  انسانیت  به  دستیابی 
از  قلبش  که  داریم  سراغ  را  کسی  آیا 
باشد؟  تر  پاک  السالم(  )علیه  حسین  امام 
)علیهم  بیت  اهل  میزان  به  فردی  آیا 
نیت  دیگر  های  انسان  به  نسبت  السالم( 
این  وجان  دل  صفای  بااینکه  دارد؟  خیر 
توجه  اما  است  آشکار  ما  برای  بزرگواران 
پاک  پس  بود.  زیاد  بسیار  نماز  به  ها  آن 
انسان  برای  کاری  تنهایی  به  دل  بودن 

بزرگ  به  بودن  مقید  و  برد  نمی  پیش 
نماز  یعنی  باخدا،  انسان  ارتباط  ترین 
هویت  انسان  به  نماز  است.  ضروری  و   الزم 
و  خداست  به  تعهد  نوعی  نماز  دهد.  می 
باشد  نداشته  تعهد  خداوند  به  که  فردی 
امر دیگری، چه فردی و چه  به هیچ  نسبت 
نماز  در  مسامحه  ندارد.  تعهدی  اجتماعی 

کشاند. می  نابودی  به  را  انسان 

است؟ انسان  وابستگی  موجب  نماز  آیا 
این  نماز،  ترک  برای  انسان  توجیه  گاهی 
برای  نمازخواندن  با  کند  می  فکر  که  است 
افراد  این  آید.  می  وجود  به  وابستگی  او 
بدون  باید  بشر  که  اندیشند  می  چنین 
از  و  کند  زندگی  دیگر  موجودات  به  تکیه 
به  وابستگی  این  و  باشد  برخوردار  استقالل 
به  پاسخ  در  کند.  می  تنبل  را  انسان  خدا، 
وابستگی  که  گفت  چنین  باید  افراد  این 
خالق  به  وابستگی  با  جهان  موجودات  به 
با  ارتباط  نماز  دانست.  یکی  توان  نمی  را 
از  را  ها  انسان  معبود  این  و  است  معبود 

ترین  بزرگ  و  کرده  نهی  سستی  و  تنبلی 
انسان  است.  انسان  حرکت  و  تالش  عامل 
و  خود  تنبلی  برای  تواند  نمی  گاه  هیچ 
زیرا  بیاورد،  ای  بهانه  خدا  نزد  نکردن  کار 

فرموده: انسان  به  خدا  همین 
اهمیت  عاشورا،  واقعه  مهم  های  آموزه  از 
ویژه نماز و توجه به آن است. شیرینی این 
)علیه  حسین  امام  که  شد  سبب  عبادت 
دشمن  از  نماز  برای  شب  یک  السالم( 
نیز  عاشورا  روز  ظهر  و  بخواهند  مهلت 
را  نبرد  میدان  فریضه،  این  انجام  برای 

کنند. ترک 
َسَعی « َما  إاِلَّ  نَْساِن  لِْلِ لَیَس  َوأَْن   «

نیست.( او  تالش  حاصل  جز  انسان  )برای 
َکْدًحا  َِّک  َرب إِلَی  َکاِدٌح  ََّک  إِن اْلِنَْساُن  أَیَها  »یا 

» َفُماَلقِیِه 

کوشش  و  پاداش  با  تنها  تو  انسان  )ای 
رسید.( خواهی  من  به  جدی 

استمداد  خدایی  چنین  از  نماز  در   ما 
می جوییم. از او می طلبیم که ما را به راه 
گوییم  می  هم     باز  کند.  هدایت  راست 

کند؟ می  تنبل  را  انسان  نماز 
نماز  به  السالم(  )علیه  حسین  امام 
با  از  که  درحالی  داشتند  بسیاری   عالقه 
هستند.  تاریخ  های  شخصیت  ترین  تالش 
مسیر  در  و  خداوند  کمک  با  ایشان  حرکت 
صحیح بود و ما نمونه ای از آن را در واقعه 
علت  به  نماز  ترک  تفکر  بینیم.  می  عاشورا 
ندادن  انجام  منظور  به  بهانه  جز  وابستگی، 

نیست. چیزی  آن 

عاشورا واقعه  در  نماز  جایگاه 
آمد  ها  خیمه  به سمت  دشمن  عاشورا  شب 
حضرت  امام،  داشت.  جنگ  شروع  قصد  و 
ها  آن  سمت  به  را  السالم(  )علیه  عباس 
امام  بگیرند.  مهلت  شب  یک  تا  فرستادن 
امشب  بگو  ها  آن  به  برو  »برادر  فرمودند: 
را  عبادت  و  نماز  من  بدهند،  مهلت  ما  به 
خواستن  مهلت  این  دارم.«  دوست  خیلی 
دور  خداوند  از  امام  داشت؟  علتی  چه 
این  جبران  قصد  به  را  شب  آن  که  نبودند 
امام  اینکه  ضمن  بخواهند.  مهلت  دوری 
و  گیرد  می  سر  جنگ  این  دانستند  می 
چه  هر  که  بگویند  چنین  توانستند  می 
بگذرد  و  بیفتد  اتفاق  مصیبت  این  زودتر 
انداختن  تأخیر  به  برای  دلیلی  و  است  بهتر 
ایشان  خواستن  مهلت  اما  ندارد؛  وجود  آن 

بود. عبادت  خاطر  به  صرفاً 
ثمامه  ابو  ظهر،  اذان  هنگام  نیز  عاشورا  روز 
صائدی نزد امام آمد و گفت: »یا اباعبدا... موقع 
اذان شده، خدمت شما نماز بخوانیم.« البته در 
برخی تواریخ چنین آمده که امام قبل از سخن 
او برای نماز آماده شده بودند. به هرحال امام 
فرمودند: »از نماز یاد کردی خدا تو را از نماز 
ابن قین و  از زهیر  ایشان  قرار بدهد.«  گزاران 
سعید ابن عبدا... حنفی خواستند جلوی ایشان 
بایستند، سپس به همراه باقیمانده یاران خود 
به نماز ایستادند. در حین نماز تیری به سمت 
را  خود  عبدا...  ابن  سعید  که  شد  پرتاب  امام 
سپر امام قرارداد و این امر تکرار شد تا اینکه 
پس از نماز او از شدت جراحات از پای درآمد 

و به زمین افتاد.
وقت  اول  نماز  اقامه  و  جنگ  کردن  رها 
نداشت.  نماز  ضرورت  و  اهمیت  جز  دلیلی 
از  که  بود  این  عمل  این  از  امام  پیغام  تمام 

نشوید. غافل  نماز 
خداوند حسین  مقابل  در  زمین  بر  سرنهادن 
آخرت  و  دنیا  در  را  السالم(  )علیه  علی  ابن 
امام  شد  سبب  که  سربلندی  کرد.  سرافراز 
ویارانشان در تاریخ جاودان شده و دشمنان 

باشند. منفور  و  ملعون  ایشان 
پروردگارا! تو را به نمازهای حسین ویارانش 
گذاران  نماز  از  را  ما  دهیم  می  سوگند 

امین  بفرما.  محسوب 
منبع: امام حسین شهید فرهنگ پیشرو 
انسانیت، عالمه محمدتقی جعفری

وقتی صبرتان لبریز می شود چه باید بکنید 
 

از زمان های خیلی قدیم گفته اند که صبر یکی از فضیلت های اخالقی 
است. شاید یکی از چیزهایی که باعث آزارتان می شود همین است 
که همیشه گفته اند باید صبر داشته باشید. در دنیای مدرن امروز نیاز 
داریم که کمی بیشتر در این مورد توجیهمان کنند. ما به شواهد و 
مدارکی نیاز داریم که نشانمان دهد صبر کردن در زندگی به نفعمان 

خواهد بود.
 لغت نامه مریام وبستر، صبر را اینطور معنی می کند، »توانایی حفظ 
آرامش و اذیت نشدن در زمان انتظار طوالنی یا در برخورد با مشکالت 
یا افراد سرسخت«. نکته خاصی در این معنی دیده نمی شود. با اینکه 
»حفظ آرامش« یا »اذیت نشدن« در مواجه با »مشکالت« یا »افراد 
سرسخت« عالی به نظر می رسد ولی واقعاً مشخص نیست که اینکار 

چطور باید انجام شود و چه حسی در فرد ایجاد می کند.
صبر  ایجاد  روش  بودن  مالحظه کار  و  حواس  تمرکز  مهارت  ایجاد   

است. ایجاد صبر سه مولفه اصلی دارد: 
1( پذیرش آنچه که در زمان حال وجود دارد.

2( درک اینکه همه چیز تغییر می کند.
3( تصور نکردن اینکه شما تنها و جدا از دیگران هستید.

 صبر شاید به نظر چندان جذاب نرسد ولی برای سالمت و کارایی 
شما ضروری است. و تصور نکنید که فقط افرادی مثل حضرت ایوب 
و داالی الما از پس آن برمی آیند. علوم روانشناسی جدید بر آن تاکید 
دارند و وقتی منتظر اتفاق بعدی در زندگی تان هستید، تنها کاری است 

که باید انجام دهید.
 بی صبری و بی حوصلگی شما را نه تنها از مقاصد خوبتان بلکه از افراد 

مهم زندگی تان دور می کند.
وقتی در خانه یا هر جای دیگری دچار خشم و کالفگی می شوید، دلیل 

آن این است که از این سه مولفه که در باال اشاره کردیم دور شده اید.

 صبر شاید به نظر چندان جذاب نرسد ولی برای سالمت و 
کارایی شما ضروری است 

 در زیر توصیه ها و پیشنهادهایی آورده ایم که کمکتان می کند به صبر از 
دیدی فراتر از فقط منفعل بودن و انتظار کشیدن نگاه کنید و بتوانید آن 

را به یکی از مهمترین مهارت های زندگی تان تبدیل کنید.
 1. از خودتان سوال کنید: آیا خشمتان در مقابل فردی دیگر حس 

خوبی به شما می دهد؟ 
آیا این خشم باعث می شود کنترل بهتری روی اوضاع پیدا کنید؟ آیا 
قدرت فکر کردنتان را تقویت می کند یا مسدود؟ لبریز شدن صبر و در 
رفتن از کوره چه تاثیرات منفی بر خودتان و دیگران خواهد داشت؟ 

اینکار چه هزینه هایی برایتان به دنبال دارد؟
 2. از خودتان سوال کنید: از این از کوره در رفتن چه درسی می گیرید؟ 
این واکنش ها چطور می تواند شما را درمورد مرزهای ظرفیت صبرتان 
آگاه کند؟ الزم نیست دردی که ممکن است اینکار برایتان به همراه 
داشته باشد را دوست داشته باشید ولی آیا اصاًل دوست دارید بخاطر 

این فرصت برای تقویت صبر و ظرفیت سالمتتان قدردان باشید؟
3. برای خودتان هدف قرار دهید که در جمع از واکنش های احساسی 

و لحظه ای خودداری کنید. 
خودتان را به تمرین کردن صبر متعهد کنید.

4. سنگر بگیرید. 
سعی کنید خودتان را در موقعیت هایی که الزم است درمقابل میل به 
واکنش های احساسی در زمان خستگی و کالفگی مقاومت کنید، قرار 
ندهید. تمرینات صبر را برای زمان هایی نگه دارید که احتمال لبریز 

شدن صبرتان کمتر است.

از ویژگی های مصرف اسفناج با 
ماست چه میدانید؟!

چه  خشک  اسفناج  مصرف  های  ویژگی  از 
و  دارد  غذایی  ارزش  چه  گیاه  این  میدانید 
است  نهفته  آن  در  درمانی  های  ویژگی  چه 
توصیه  ماست  با  همراه  اسفناج  مصرف   چرا 
می شود؟اسفناج تازه و خشک چه تفاوتی با هم 
دارند و در چه زمینه هایی می توانیم از اسفناج 

کمک بگیریم ؟

اسفناج با ماست
رنگ  به  برگدار  سبزیهای  جمله  از  اسفناج   
)معموالً( سبز تیره است و در ساختمان مولکولی 
خود، منیزیم دارد. پس از همینجا معلوم میشود 
سبزیها و خاصه اسفناج از منابع خوب منیزیم 
آب  و  پخته  اسفناج  گرم   100 هر  هستند. 
گرفته )یعنی همان شکلی که عموماً برای تهیه 
»بورانی« استفاده میشود(، حدود ۸7 میلی گرم 
منیزیم دارد.جالب اینکه مقادیر کلسیم و آهن 
آن، به ترتیب 3/57 و 136 میلیگرم است. یعنی 
آهن آن از گوشت قرمز و کلسیم آن از ماست 
بیشتر است! با این همه، روی کلسیم و آهن آن 

حسابی باز نمی کنیم .

 چرا اسفناج منبع خوب کلسیم 

یا آهن نیست ؟
مثبت   3 آهن  وجود  اسفناج  بارز  از خواص   .1
به  تبدیل  باید  واکنشها  یکسری  طی  که  است 
بدن  در  جذب  عملیات  تا  شود  مثبت   2 آهن 
خیلی  اسفناج  آهن  جذب  گیرد.بنابراین  انجام 

خوب انجام نمی شود .
اشتباه  یک  اسفناج  در  زیاد  آهن  میزان   .2
جابجا  ممیز  یک  اساس  بر  و  است  تاریخی 
نظر  به  که  داستان  این  .آغاز  است  ایجاد شده 
افراد واقعی میرسد، به سال 1۸70  از  بسیاری 
باز میگردد. در آن سال »وان ولف«، بیولوژیست 
مورد  را  مواد  غذایی  ارزش  کرد  تالش  آلمانی 
بررسی قرار دهد. در حین بررسی ارزش غذایی 
جای  به  را  آن  در  موجود  آهن  میزان  اسفناج 
میلیگرم   27 گرم،   100 هر  در  میلیگرم   2.7
یادداشت کرد و همین اشتباه کوچک سبب شد 
افسانهای دروغین در مورد اسفناج شکل بگیرد.
چند سال بعد اشتباه دوم، اشتباه اول را تقویت 
کرد. یک محقق سوئیسی از دانشگاه بال به نام 
گوستاو وان بونگ میزان آهن را در اسفناج تازه 
واضح  کامال  داد.  قرار  مقایسه  مورد  خشک  و 
از  اسفناج خشک بیش  بود که میزان آهن در 

اسفناج تازه است .
جذب نسبتاً اندک این مواد مغذی از اسفناج به 
دلیل وجود فیبر و به ویژه که اگزاالت آن است 
که بسیارزیاد می باشد . اگزاالت با پیوستن به 
عناصر دو ظرفیتی به ویژه کلسیم وآهن جذب 
آنها را به طرز چشمگیری کاهش می دهد. گفته 
میشود کلسیم اسفناج به دلیل وجود اگزاالت، 
مقدار  مواد غذایی کمترین  با سایر  مقایسه  در 
به کلسیم  آنجا که  تا  بنابراین،   . را دارد  جذب 
ماست  افزودن  میشود،  مربوط  اسفناج  آهن  و 
چون  کاهد  نمی  آن  تغذیهای  ارزش  از  آن  به 
اسفناج  اساساً  افراد،  از  بسیاری  تصور  برخالف 

منبع خوبی برای این مواد نیست.

گوناگونسالمت و تغذیه

نماز و اهمیت آن از دیدگاه امام حسین)علیه السالم(

آگهی ابالغ
موضوع: ابالغ وقت دادرسی

نظر به اینکه خواهان آقای محسن قلی پور فرزند غالمعلی دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت منیر لطیفی 2- محمدرضا یعقوبی فرزند 1- همت 2- غالمرضا 
در این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه 3/309/95 ثبت 
و برای مورخه دوشنبه 95/09/10 ساعت 10 صبح تعیین وقت گردیده است. لذا به 
لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 73 قانون آئیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به خوانده 
ابالغ میگردد که در وقت رسیدگی در شعبه سوم حاضر و قبل از آن جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه سوم مراجعه نماید در غیر اینصورت 

مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد.
مدیر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
به طرفیت خوانده  دادخواستی  آسیا  بیمه  آقای شرکت سهامی  / شاکی  خواهان 
دادگستری   تقدیم  وجه  مطالبه  خواسته  به  رضا  فرزند  مجتبیان  دانیال  متهم   /
شهرستان شهرستان بابل نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۸ شورای حل اختالف 
بابل شهرستان بابل واقع در بابل ارجاع و به کالسه 95051۸ ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی 95/10/22آن و ساعت9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بود ن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد  آن دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمانم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
 شعبه 8 شورای حل اختالف بابل

آگهی درخواست 
گواهی حصر وراثت 

شناسنامه  شماره  دارای  عدالت  حمیدرضا  وکالت  با  نگهبان  فرشته  خانم 
شورا  این  از  95/419ش2  کالسه  به  که  درخواستی  شرح  به   351005۸402
انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان حسن  درخواست صدور گواهی 
اقامتگاه دائمی خود فوت  تاریخ 1394/7/7 در  زارعی به شماره شناسنامه 5 در 

نموده وراث حین الفوت وی عبارتند از :
1-یلدا زارعی ش ش 7-096130-349 صادره بوشهر )دختر متوفی(

2-فرشته نگهبان ش ش 351005۸402 صادره بوشهر )همسر متوفی(
3-محمد علی زارعی ش ش 157 صادره ممسنی )پدر متوفی(

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید  با  اینک 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
انتشار آگهی ظرف یک ماه به این دادگاه مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر 

خواهد شد.
م الف: 1533 رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی شورای حل اختالف بوشهر

برگ اجرائیه
کالسه پرونده اجرائی: 95/190 ش5 

بوشهر خیابان  آدرس:  به  کردگار  کبری  لهم: خانم  له/محکوم  مشخصات محکوم 
خلیج فارس روبروی پارک شغاب کوچه دریا 21 ، 2- آقای محمد جواد عبدی پور 

به آدرس: بوشهر خیابان خلیج فارس روبروی پارک شغاب کوچه دریا 21
مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: آقای رضا کریمی به آدرس: مجهول المکان
محکوم به: به موجب دادنامه شماره 95/33۸ مورخ 95/5/30 شورای حل اختالف 
شعبه 5 که وفق دادنامه شماره – شعبه- دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر قطعیت 
حاصل کرده به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل 
بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر  خواسته و مبلغ نهصد و بیست هزار ریال 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/4/13 تا اجرای احکام در حق خواهان صادر 

و اعالم می گردد.
شورای حل اختالف شهرستان بوشهر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مشارکت  اتهام  به   ، محمد  فرزند  اسکندری  حمید  آقای  متهم  به  بدینوسیله 
درسرقت ، تحت تعقیب این دادگاه می باشد ابالغ می شود که در وقت رسیدگی 
95/9/16 روز سه شنبه راس ساعت 12 صبح جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر 

واز خود دفاع نمایند 
950527م.الف رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو بهشهر - سید علی جمالی گل نشینی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم مریم فرحی دارای شماره شناسنامه 149 به شرح درخواستی که به کالسه 
اعالم  و  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  درخواست صدور  شورا  این  از   4/1006/95
تاریخ  بابل در  از  داشته که شادروان احمد فرحی به شماره شناسنامه 10صادره 
1394/11/29 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده وراث حین الفوت وی عبارتند 

از :
1-حلیمه خاتون فرحی فرزند احمد و نرجس به ش ش  4۸2متولد 1343صادره 

بابل دختر متوفی
2-محبوبه فرحی فرزند احمد و نرجس به ش ش  173متولد 1351صادره بابل 

دختر متوفی
بابل  1354صادره  149متولد  به ش ش   نرجس  و  احمد  فرزند  فرحی  3-مریم 

دختر متوفی 
بابل  4-مرضیه فرحی فرزند احمد و نرجس به ش ش  296متولد 1346صادره 

دختر متوفی 
5-نرجس عریف فرزند تقی و فاطمه صغری به ش ش  ۸49متولد 132۸صادره 

بابل همسر متوفی
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید  با  اینک 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
انتشار آگهی ظرف یک ماه به این دادگاه مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر 

خواهد شد.
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف بابل

دادنامه
پرونده کالسه 94099۸1113۸01607 شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهرستان 

بابل)106 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9509971111700752 
شاکی: آقای رضا بابانتاج دیوکالئی فرزند رمضان به نشانی مازندران – بابل امیرکال 

دیوکال خ شهید ناصری کوچه 22 بهمن پالک 91 کدپستی 47316-1۸444 
متهم: آقای علی موسوی نژاد به نشانی مازندران – بابل میدان کیکال کوچه روبروی 

بانک ملی
اتهام ها: 1- توهین به اشخاص عادی 2- ضرب و جرح عمدی

رای دادگاه- در این پرونده آقای علی موسوی نژاد بموجب کیفر خواست شماره 
02076-95/5/5 صادره از سوی شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
بابل متهم است به توهین و ایراد ضرب و ایراد ضرب و جرح به شاکی پرونده آقای 
از قبیل شکوانیه  پرونده  اوراق و محتویات  به  با توجه  بابانتاج دیوکالئی که  رضا 
شاکی و اظهارات گواهی و محتوای  CD پیوست پرونده و گواهی پزشکی قانونی و 
عدم حضور وی با وصف ابالغ قانونی از طریق روزنامه اتهامش محرز است و مستندا 
به ماده 60۸ از ق.م.ا مصوب 75 و ماده 709و714 از ق.م.ا مصوب 92 بابت توهین 
به تحمل 74 ضربه شالق تعزیری و نیز بابت ایراد ضرب و جرح به پرداخت سه 
هزارم دیه کامله بابت پل بینی و دو صدم دیه کامله بابت جراحت دامیه چانه در 
حق شاکی محکوم می گردد این رای غیابی است و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی و رسیدگی در همین دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض و 

رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان مازندران می باشد.
رئیس شعبه 106 دادگاه کیفری دو بابل- حسن پور

اجراییه 
مشخصات محکوم له:  بانک رفاه کارگران مدیریت شعب استان با نمایندگی مجید 

گلی به نشانی ساری خ امیر مازندرانی  
مشخصات محکوم علیه 

1-محمد رضا حسینی به نشانی بابل کمانگر کالی غربی کوی شهید عراقی 
2- حسین محمدی به نشانی بابل خ طالقانی روبروی سپاه نمایشگاه اتومبیل حامد 
محکوم به : بموجب دادنامه شماره 476 مورخ ۸5/5/12 دادگاه بابل شعبه 7 حقوقی 
محکوم علیها به صورت تضامنی محکوم اند به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال 
به عنوان اصل خواسته به مبلغ 196/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی به مبلغ 
244/000 ریال بابت خسارت هزینه واخواست سفته ها و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رسید سفته ها لغایت وصول محکوم به بر اساس نرخ تورم اعالمی از سوی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق محکوم له و همچنین پرداخت نیم عشر 

در حق دولت رای صادره نسبت به آقای محمد رضا حسینی غیابی است 
شعبه 7 دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان بابل 

اجرائیه 
محکوم له –مهدی مشگینی فرزند علی 

محکوم علیه –فاطمه افضلی 
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی –سیده رقیه موسوی خرمانی فرزند سید 

رمضان –سید فضل اله موسوی فرزند سید مرتضی 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  –بموجب  به  محکوم 
 940997216۸۸006۸۸ مربوطه  دادنامه  شماره  و   951009216۸۸01044
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 1۸7000000 ریال بابت اصل خواسته 
عهده  به  دولتی  عشر  نیم  له ضمنا  محکوم  در حق  دادرسی  انضمام خسارات  به 

محکوم علیه است .
110/83015 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 

شهید مدرس تهران

دادنامه 
خواهان – شهرداری پردیس با مدیریت محمد الله با نمایندگی محسن فریدونی 

فرزند احمد 
خوانده – ملوک قاسم آبادی فرزند محمد علی 

شماره  به  چک  فقره  یک  بابت  ریال   31455600 مبلغ  –مطالبه   ها  خواسته 
خسارت  احتساب  با  ایران  صادرات  بانک  عهده   94/4/30 مورخ   6573۸9/44۸

تاخیر تادیه و خسارت دادرسی 
گردشکار –خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده  تقدیم داشته 
قانونی  تشریفات  جری  و  فوق  کالسه  به  ثبت  و  شعبه  این  به  ارجاع  از  پس  که 
در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به 
محتویات پرونده و ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 

می نماید 
رای دادگاه –در خصوص دعوی خواهان شهرداری پردیس با مدیریت محمد الله 
به طرفیت ملوک قاسم آبادی به خواسته مطالبه مبلغ 31455600 ریال بابت یک 
ایران  صادرات  بانک  عهده   94/4/30 مورخ   6573۸9/44۸ شماره  به  چک  فقره 
با احتساب خسارات تاخیر تادیه و خسارت  دادرسی نظر به اینکه صدورچک از 
سوی خوانده  و وجود اصل چک در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده به 
میزان وجه مندرج در متن آن در مقابل خواهان دارد و با توجه به اینکه مستند 
مرقوم حدودا و مفادا از هر گونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد 
نشده و در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاعی معمول نشده و ایراد و دفاعی معمول 
نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است و دلیلی دائر بر پرداخت وجه  مستند 
مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده لذا دادگاه دعوی 
بقا دین  و استصحاب  احراز مدیونیت خوانده  با  و  بر صحت تشخیص  را محمول 
مستندا به مواد 310 قانون تجارت و -519-522 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 
76/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب 
مجمع مزبور مورخ 77/9/21 نامبرده را به پرداخت مبلغ 31455600 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 104366۸ ریال بابت هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر 
تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط واحد اجرای 
احکام از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران استعالم می شود در حق خواهان 
محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه  سپس با انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی 

در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد .
110/83010  رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

آگهی
خواهان  محمود معظمی مقدم و بلقیس صادقی نوگورانی دادخواستی به طرفیت 
خواندگان  علیرضا مرادی سنجانی و محسن مرادی سنجانی  به خواسته  مطالبه 
از  اعسار  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  خسارت  مطالبه  و  دادرسی  خسارت 
پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارت و الزام به ایفای تعهد مبنی بر مطالبه 
وجه چک تقدیم  دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی 
واقع  تهران  مدرس  شهید  قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه   91 شعبه  به 
به کالسه  و  ارجاع  تهران خ دماوند خ وحیدیه مجتمع قضایی شهید مدرس  در 
94099۸2169100096 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/9/13 و ساعت  
9تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
110/83013 مدیر  دادگاه حقوقی شعبه 91دادگاه عمومی حقوقی شهید  مدرس  تهران

آگهی فقدان سند
آگهی فقدان سند مالکیت از پالک120-96فرعی بخش 12 لرستان شهرستان دلفان 
آقای میرزا حسین دهقانی مفرد با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده شماره 34192 
دفتر خانه 2 دلفان به انضمام درخواست وارده به شماره 114/6/4211 مورخه 95/5/31 
اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یکباب عمارت از پالک120-96بخش 12 
لرستان که ذیل ثبت 51600 صفحه 247 جلد 194 بنام میرزا حسین دهقانی مفرد 
صادر و تسلیم گردیده به علت جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور المثنی سند 
مالکیت ملک مذبور رانموده لذا مراتب به استناد ماده 120 اصالح موادی ازایین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم به وجود سند مالکیت مذبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 
ده روز به اداره ثبت اسناد و امالک دلفان مراجعه و اعتراض کتبی خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند رسید دریافت دارد بدیهی چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد و یا در صورت اعتراض سند مذبور ارایه نشود المثنی سند مذبور طبق مقررات 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
امیر حسین خلیلی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دلفان م الف260
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آگهی مفقودی
پروانه سالح دو لول ساچمه زنی اینجانب محمد اکبری شماره سریال 1173747 

تاریخ مجوز ۸9/9/1 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
لرستان –شهرستان دلفان 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
مدرک فارغ التصیلی اینجانب فرهاد ابوالقاسمی فرزند علیرضا به شماره شناسنامه 
واحد  از  صادره  کشاورزی  رشته  کارشناسی  مقطع  در  ساری  از  2194صادره 
دانشگاهی دامغان با شماره ۸21420144146مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
آزاد اسالمی واحد  به دانشگاه  را  تقاضا می شود اصل مدرک  یابنده  از  باشد  می 

دامغان به نشانی دامغان کیلومتر 2 جاده چشمه علی ارسال نماید
 نکا 

آگهی مفقودی
سند کمپانی سواری پژو آر دی آی 1600 مدل ۸2 سبز یشمی سیر روغنی به 
به شماره شاسی ۸211۸660 و شماره موتور  ایران 72  شماره پالک 613ب64 

2236۸221153 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
شماره  به  سیروس  فرزند  نوروز  تاجی  آرش  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
شناسنامه ۸14 صادره از بابل در مقطع کارشناسی رشته عمران صادره از واحد 
دانشگاهی آزاد قائمشهر با شماره 13۸31070046۸ مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 

واحدقائمشهر به نشانی قائمشهر جاده نظامی ارسال نماید
 بابل 

آگهی مفقودی
آبی روشن روغنی  2۸00cc_z2۸nd مدل 91  زامیاد  وانت  مالکیت  شناسنامه 
به شماره پالک 596م۸1 ایران 72 به شماره شاسی nazdl104tkb042977 و 

شماره موتور ۸0042۸۸0 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

آگهی احضار متهم
)مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست(

در پرونده کالسه 95099۸44557005۸0 این شعبه فرهاد یعقوبی به اتهام ضرب 
و جرح عمدی تحت تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان بودن متهم 
و در اجرای مقررات ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقالب در 
امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتشار این اگهی 
جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 

حضور ، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
علی استیری- دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ماکو

آگهی احضار متهم
)مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست(

در پرونده کالسه 95099۸02۸6100149 این شعبه علی اسکندری به اتهام ورود به 
کشور یا خروج از نقاط غیر مجاز تحت تعقیب قرار گرفته است.  با عنایت به مجهول 
المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت 30 روز از 
انتشار این اگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است 

در صورت عدم حضور ، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
داود جعفرزاده- منشی شعبه دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان ماکو

آگهی احضار متهم
در  صادره  خواست  کیفر  موجب  به  ماکو  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
پرونده کالسه 93099۸4455701331 برای محمد اسماعیل زاده فرزند بخشعلی 
به اتهام خیانت در امانت تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1395/0۸/02 ساعت 12:00 تعیین گردیده 
اجرای  در  و  متهم  به  دسترسی  عدم  و  بودن  المکان  مجهول  به  عنایت  با  است. 
در  انقالب  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آئین  قانون  و 344  مواد 174  مقررات 
امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت 
مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور ، مطابق مقررات 

رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر ماکو)101 جزائی سابق(

آگهی احضار متهم
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ماکو به موجب کیفر خواست صادره در پرونده 
کالسه 94099۸4455700200 برای داود احمدی  به اتهام خیانت در امانت از 
طریق سوء استفاده از سفید امضاء نسبت به چک تقاضای کیفر نموده که رسیدگی 
به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1395/07/2۸  ساعت 
المکان بودن و عدم دسترسی  با عنایت به مجهول  09:00 تعیین گردیده است. 
به متهم و در اجرای مقررات مواد 175 و 344 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از 
اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 

حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
شیرین حسین پور- منشی شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر ماکو)101 جزائی سابق(

آگهی احضار متهم
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ماکو به موجب کیفر خواست صادره در پرونده 
کالسه 94099۸4455۸02122 برای مختار ابراهیمی به اتهام سرقت  گوشی موبایل 
برای  ارجاع و وقت رسیدگی  این شعبه  به  به موضوع  تقاضای کیفر که رسیدگی 
مورخه 1395/0۸/16 ساعت 12:00 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 174 و 344 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در 

صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
محمد حسین پور- مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر ماکو)101 جزائی سابق(

آگهی احضار متهم
)مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست(

اتهام  به  میرزایی  یونس  شعبه  این   95099۸4455700346 کالسه  پرونده  در 
بودن  المکان  به مجهول  عنایت  با  است  قرار گرفته  تعقیب  تصرف عدوانی تحت 
متهم و در اجرای مقررات ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتشار 
این اگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در 

صورت عدم حضور ، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
علی استیری- دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ماکو

آگهی احضار متهم
در  صادره  خواست  کیفر  موجب  به  ماکو  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
پرونده کالسه 94099۸4454500797 برای اردشیر دالیی میالن به اتهام  صدور 
چک بال محل تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و 
وقت رسیدگی برای مورخه 1395/0۸/12 ساعت 12:00 تعیین گردیده است. با 
عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 
کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   1۸0 و   115
در  مقرر  وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  متهم جهت  تا  منتشر  نوبت  یک  مراتب 
دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی به عمل خواهد آمد.
 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر ماکو)101 جزائی سابق(

به بهانه روز تربیت بدنی و ورزش

توجهبه»تربیتبدنیوورزش«،ازشعارتاعمل
نگاهی به عملکرد مدیران ورزشی طی سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی 
نشان می دهد علی رغم تاکید قانون اساسی و مسوالن عالی نظام به ایجاد بستر 
مناسب برای توسعه ورزش در کشور، اما در عمل شاهد پاسخگویی مناسب به 
این نیاز ضروری نبوده ایم که همین امر باعث بوجود آمدن مشکالت روزافزون 

برای کشور در بسیاری از موارد شده است.
به گزارش ایسنا، 26 مهر در تقویم رسمی کشور »روز تربیت  بدنی و ورزش« 
نامگذاری شده و از این روز هفته تربیت بدنی آغاز می شود. پرسش این است که 

آیا تاکنون توانسته ایم به اهداف متعالی تربیت بدنی و ورزش دست یابیم.
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به عنوان چراغ راه و مهمترین سند حقوقی 
کشور در اصل سوم به صراحت بیان می دارد که »آموزش و پرورش و تربیت 
بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح...« موضوعی که به نظر می رسد تاکنون 
و پس از حدود 4 دهه از عمر پرشکوه انقالب اسالمی کمتر مورد توجه بوده و از 

سوی مدیران ورزشی کشور نیز کمتر اجرایی شده است.
در قانون اساسی به صراحت بر رایگان بودن تربیت بدنی یا همان ورزش و تعمیم 
آن در سراسر کشور برای استفاده آحاد مردم تاکید شده که این امر نشان دهنده 
توجه ویژه قانونگذاران و مسوالن نظام به رشد و توسعه ورزش همگانی و پیرو آن 
ورزش قهرمانی در کشور بوده است، چرا که قطع به یقین ورزش به عنوان یکی 
از فاکتورهای رشد و پیشرفت و حتی قدرت یک کشور تلقی شده و عالوه بر آن 
می تواند ضمن جلوگیری از انواع و اقسام ناهنجاری های اجتماعی باعث شادابی 
و سالمت هر چه بیشتر مردم و کاهش قابل توجه هزینه های تحمیل شده بر 

نظام درمانی کشور شود.
هفته تربیت بدنی هر ساله با هدف جلب توجه آحاد مردم به سمت انجام 
فعالیت های ورزشی در ایران گرامی داشته می شود و مسوالن ورزشی و بعضا 
غیرورزشی حداقل در این ایام هم که شده، لباس ورزشی نو بر تن کرده و 
ورزش صبحگاهی را در دستور کار خود قرار می دهند تا به این شکل یکی از 
راهکارها برای ترغیب مردم و جوانان به سمت فعالیت های ورزشی را به مرحله 
اجرا درآورند. البته در طول هفته تربیت بدنی که هر روز آن مزین به یک نام و 
یک شعار شده است، برنامه های متنوع دیگری نیز با انجام هزینه های گزاف در 
سراسر کشور به اجرا در می آید اما نکته قابل تامل در این میان این است که به 
واقع با انجام چنین برنامه هایی در طول این هفته و حتی در طول سالیان گذشته 
آیا مسوالن کشور توانسته اند آن طور که قانون اساسی به صراحت بر توجه به 
ورزش و همگانی کردن آن در میان آحاد جامعه اعم از پیر و جوان تاکید کرده، 

گام بردارند؟
آیا این قبیل اقدامات توانسته رضایت قانونگذار و از آن مهمتر رضایت عمومی را 

به معنای واقعی تامین کند؟
آنچه که در عمل طی سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی می گذرد به 
وضوح نشان می دهد، آن طور که باید بسط و توسعه ورزش همگانی در کشور 
و به دنبال آن استعدادیابی و جذب ورزشکاران مستعد برای حضور در عرصه 
قهرمانی جدی گرفته نشده و صرفا بدون برنامه ریزی های مدون و علمی به 
پیاده سازی روش ها و برنامه هایی که آن هم با آمدن و رفتن افراد تغییر می 

کند، اکتفا شده است.
با وجود گذشت سالیان زیاد از تدوین قانون اساسی که تمامی دستگاه ها مکلف 
به اجرای دقیق آن هستند اما مسووالن ورزش ایران با هر دیدگاه و تفکری 
نتوانسته اند این امر حیاتی و مهم را در بدنه کشور تسری دهند و هر مسوولی که 
سکان هدایت ورزش ایران به عنوان یک کشور جوان و پرجمعیت را در دست 
گرفته بدون توجه به پیاده سازی روش های علمی و منطقی صرفا با انواع و اقسام 
برنامه های متغیر و مقطعی وارد گود شده اند که نتایج قابل قبولی از دل آن بیرون 
نیامده و هر ساله بر مشکالت ناشی از عدم توجه به ورزش از هر حیث در جامعه 

افزوده شده است. 
تدوین سند ملی ورزش کشور در راستای اجرای مصوبه دولت در سال 13۸2 از 
اقدامات خوبی بود که در دوره ی جدید ورزش کشور سرانجام پس از 12 سال 
بالتکلیفی در سال گذشته به مرحله اجرا درآمد تا بر اساس این سند و چشم 
انداز آن ورزش کشور به سمت جلو حرکت کند اما با این حال باید منتظر ماند 
و دید جایگاه این سند و محتوای آن در عمل مسوالن دیده می شود و یا باز هم 

روش ها و برنامه های پراکنده جای آن را خواهد گرفت.
البته نباید به سادگی از کمبود زیرساخت ها، امکانات و منابع مالی برای رشد و 
توسعه ورزش و البته آرزوی رایگان بودن آن گذشت اما با این وجود با مدیریت 
بهتر منابع مالی در همه موارد ریز و درشت و همچنین کوچک کردن زیر 
مجموعه های وزارت ورزش و جوانان و سازمان های تابعه آن و معاونت  تربیت 
بدنی شهرداری  تهران می توان از هدر رفت بسیاری از منابع مالی و بودجه ورزش 
جلوگیری و عواید حاصل از آن را با نگاهی علمی و واقع بینانه صرف بسط و 

توسعه ورزش در جامعه کرد.
در حالی مسووالن فدراسیون ورزش های همگانی و در راس آنها مسووالن 
مربوطه در وزارت ورزش و جوانان دائما بر رشد و توسعه ورزش همگانی در 
کشور و آمار 21 درصدی آن تکیه دارند که کارشناسان در صحت و سقم این 
آمار با دیده شک می نگرند و آن را غیر واقعی می دانند. ضمن آنکه گران بودن 
ورزش در ایران و ناتوانی بسیاری از اقشار ضعیف جامعه در پرداختن به ورزش 
که اتفاقا اکثریت قهرمانان و افتخارآفرینان این مرز و بوم نیز از همین قشر به 
دنیای ورزش معرفی شده اند گواهی بر ناکارآمدی بسیاری از برنامه های پیاده شده 

منطبق با نظر قانون اساسی بوده است.
در عرصه ورزش قهرمانی نیز علی رغم پتانسیل بسیار باالیی که در بین نوجوانان 
و جوانان ایرانی  وجود دارد اما در عمل آنطور که باید برنامه ای جامع و کارشناسی 
شده برای جذب و پرورش افراد مستعد در رشته های ورزشی مختلف وجود 
نداشته و هنوز هم ورزش ایران چشم به مدال آوری رشته هایی سنتی همچون 
کشتی و وزنه برداری دارد و بر خالف بسیاری از کشورهای دیگر نتوانسته ایم در 

رشته های پایه و پر مدالی چون شنا، ژیمناستیک و... موفقیتی کسب کنیم.
البته نباید در این میان همه تقصیرها را بر گردن مسووالن ورزش طی سال های 
گذشته انداخت، چرا که بسیاری از ارگان های دیگر نظیر آموزش و پرورش، 
شهرداری ها و دانشگاه ها و ... نیز با توجه به نقش و بستر مشترک رشد و توسعه 
ورزش در جامعه، نتوانسته اند سهم خود را به خوبی در این باره ایفا کنند، امید 
است که همه نهادها و سازمان های موثر در رشد و ترویج تربیت بدنی در جامعه 
با همفکری و یک کاسه کردن برنامه ها و هزینه ها، شرایطی را رقم بزنند که 
حداقل های اصل 3 قانون اساسی و توسعه ورزش همگانی و قهرمانی در کشور 
شکل بگیرد و جامعه از خمودگی ناشی از عدم جدی گرفته شدن فرهنگ 

ورزش فاصله بگیرد.

سیچلوگزینهسرمربیگریتیم
ملیوالیبالایران

مربی تیم ملی والیبال ایران 2۸ مهر به ایران 
می آید.

به گزارش ایسنا،  خوآن سیچلو مربی تیم ملی 
والیبال ایران برای جلسه با مسئوالن فدراسیون 

چهارشنبه 2۸ مهر به تهران می آید.
والیبال  فدراسیون  مسئوالن  با  سیچلو  جلسه 
ایران درباره عملکرد تیم ملی در لیگ جهانی و 

بازی های المپیک است.
مشاهده هفته اول لیگ برتر والیبال نیز که از 
2۸ آغاز می شود از دیگر برنامه های سیچلو 

است.
از سیچلو به عنوان یکی از گزینه های سرمربی 

گری تیم ملی والیبال نیز نام برده می شود.

بازینمادینخداحافظینویدکیا
درنقشجهان

بازی نمادین خداحافظی کاپیتان محرم نویدکیا 
در ورزشگاه نقش جهان برگزار می شود.

دارد  بنا  سپاهان  باشگاه   - ایسنا  گزارش   به 
نمادین  دیدار  محرم،  تصمیم  این  به  توجه  با 
جهان  نقش  ورزشگاه  در  نویدکیا  خداحافظی 

را تدارک ببیند.
با  بازی  از  بعد  که  نشستی  طی   نویدکیا 
درخواست  کرده  برگزار  باشگاه  مدیرعامل 
محسن  و  کرده  مطرح  را  خود  خداحافظی 
و  باشکوه  مراسم  انجام  قول  نیز  طاهری 
تیم  این  دیدارهای  از  یکی  در  را  شایسته ای 

برای خداحافظی نمادین داده است.

دعوت8تکواندوکاربهفینال
گرندپری۲۰۱6

هشت  تکواندو،  جهانی  فدراسیون  دعوت  با 
مسابقات  در  حضور  جواز  ایران  تکواندوکار 
 2016 سال  پری(  )گرند  بزرگ  جایزه  فینال 

را به دست آوردند.
فدراسیون  اعالم  اساس  بر  ایسنا،  گزارش  به 
جایزه  فینال  مسابقات  تکواندو،  جهانی 
بزرگ)گرند پری( 2016 تاریخ 19 و 20 آذر 
برگزار خواهد  »باکو« آذربایجان  ماه در شهر 

شد.
در مسابقات فینال گرندپری سال 2015 تنها 
هشت تکواندوکار برتر رنکینگ المپیکی حضور 
نفر  این دوره در هر وزن 16  داشتند ولی در 
ماه  در  شده  اعالم  رنکینگ  آخرین  براساس 
اکتبر می توانند در این رقابت ها شرکت کنند 
و حداکثر سهمیه هر فدراسیون در هر وزن 2 

نفر است.
در  تکواندوکار  هفت  ایران  از  اساس  همین  بر 
زنان  تکواندوکار در بخش  بخش مردان و یک 
مجوز حضور در این مسابقات را دارند. در بخش 
مردان فرزان عاشورزاده و آرمین هادی پور)وزن 
5۸- کیلوگرم(، بهنام اسبقی و ابوالفضل یعقوبی 
)وزن6۸- کیلوگرم(، مهدی خدابخش و مسعود 
سجاد  و  کیلوگرم(   -۸0 )وزن  زواره  حجی 
زنان  بخش  در  و  کیلوگرم(   +۸0 مردانی)وزن 
نیز کیمیا علیزاده )وزن 57- کیلوگرم(، مجوز 

حضور در این مسابقات را دارند.
نفر  به  و  است   G۸ فینال گرندپری مسابقات 
اول هر وزن ۸0 امتیاز، نفر دوم 4۸ امتیاز و نفر 
سوم 2۸.۸ امتیاز در راستای افزایش امتیازات 

رنکینگ تعلق خواهد گرفت.

اعالمتاریخوساعتداربیمادرید

بین  مادرید  شهر  حساس  داربی  دقیق  زمان 
تیم های رئال و اتلتیکو اعالم شد.

نخستین  آس،  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
داربی شهر مادرید در فصل جاری در ویسنته 

کالدرون برگزار می شود.
دو تیم اتلتیکو مادرید و رئال مادرید در هفته 
دوازدهم اللیگا، شنبه 29 آبان ساعت 23:15 

برابر هم قرار می گیرند.
های  لیگ  در  وقفه  سومین  از  پس  دیدار  این 
اروپایی به خاطر بازی های ملی برگزار می شود.

خبرخبر

یـک پایـگاه اینترنتـی با ارزیابـی از نمایش 
تیـم ملـی فوتبال ایـران به افزایـش قدرت 
ایـن تیـم در سـال های اخیر در قاره آسـیا 
اشـاره و اعـالم کرد در فوتبال آسـیا قدرت 

در حال تغییر اسـت.
رقابت های انتخابی جام جهانی روسیه در 
قاره های مختلف پیگیری شده است. این 
رقابت ها در قاره آسیا، زودتر از سایر قاره ها 
جهان  اینترنتی  پایگاه  است.  رفته  پیش 
سطح  رفتن  باال  به  گزارشی  در  ورزش، 
قاره  در  جهانی  جام  انتخابی  های  رقابت 
آسیا و نمایش خوب تیم ملی ایران در این 

رقابت ها پرداخت.
در گزارش این پایگاه اینترنتی آمده است:  
کارلوس کی روش  ورود  نظر می رسد  »به 
 2011 سال  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم  به 
قاره شده است  این  باعث تغییر قدرت در 
و دیگر، قدرت های سنتی در قاره آسیا از 
شرق این قاره نیستند. نمایش خوب ایران 
در جام جهانی برزیل، تیم جوان شده ایران 
و خوش بینی به تیم ملی ایران بعد از یک 
است  باعث شده  ناامیدکننده  نمایش  دهه 
تیم ملی فوتبال ایران شرایط خیلی خوبی 

نسبت به گذشته پیدا کند. آنچه مشخص 
بوده که کارلوس کی روش  این  شده است 
ایران تزریق  به تیم ملی  تاکتیک جدیدی 
کرده است و با این تاکتیک، به نظر می رسد 
خیلی  آینده  در  ایران  ملی  تیم  به  باید 

امیدوار بود.« 
»دفاع  است:  آمده  گزارش  این  ادامه  در 
ایران و  منطقی و متمرکز تیم ملی فوتبال 
ضدحمالت سریع که استراتژی نخست تیم 
کی روش است، باعث شده تیم ملی ایران با 
شیوه جدیدی فوتبال بازی کند که با گذشته 
اشکان  چون  بازیکنانی  دارد.  زیادی  تفاوت 
آزمون  سردار  و  تیموریان  آندرانیک  دژاگه، 
در ایجاد چنین موقعیت هایی نقش اساسی 
قدرت  و  سرعت  با  بازیکنان  این  و  داشتند 
خودشان باعث می شوند تا تیم ملی ایران در 

شروع حمالت خطرناک ظاهر شود.«
بخش  در  ورزش  جهان  اینترنتی  پایگاه 
دیگری از مطلب خود درباره فوتبال ایران 
خوب  بازیکنان  بین  »در  است:  آورده  نیز 
جهانبخش  علیرضا  چون  بازیکنی  ایران، 
وجود دارد که قدرت هجومی ایران را باال 
برده است. او فضای خوبی را در خط حمله 

خود  حرکات  با  و  دهد  می  پوشش  ایران 
دفاع حریف را آزار می دهد. جهانبخش و 
توانستند  تیموریان  آندرانیک  او  پشت سر 
جلوی  باالیشان  بدنی  قدرت  و  ظرافت  با 
حمالت حریف را بگیرد. البته باید به حضور 
یک رهبر قدرتمند در خط دفاع ایران نیز 
هر  باال  نفس  به  اعتماد  با  که  کرد  اشاره 
حمله حریف را خنثی می کند. سید جالل 
دارد،  که  باالیی  بدنی  قدرت  با  حسینی 
ایران بخشیده  تیم ملی  به  صالبت خاصی 
است. او در بازی با ازبکستان توانست گل 

سه امتیازی ایران را به ثمر رساند.«
این گزارش با ستایش از بازیکنان جوان و 
فوتبال  ملی  تیم  نیمکت نشینان  همچنین 
روش  کی  »کارلوس  می شود.  تمام  ایران 

در  ایران  ملی  تیم  در  نیز  خوبی  نیمکت 
اختیار دارد که دست او را برای به میدان 
فرستادن بازیکنان جدید باز گذاشته است. 
در  ملی  تیم  که  موثری  بازیکنان  دیگر  از 
اختیار دارد، می توان از احسان حاج صفی، 
رامین رضائیان و سعید عزت الهی نام برد. 
با  بازی  در  خصوصا  ایران  خوب  نمایش 
کره جنوبی باعث شد تا کره ای ها تقریبا در 
طول 90 دقیقه، هیچ فرصتی برای گلزنی 
نداشته باشند؛ آن هم در شرایطی که سون 
هیونگ مین، مهاجم گلزن تاتنهام انگلیس 
در خط حمله این تیم قرار داشت. نمایش 
خوب ایران باعث شده است تا ستاره های 
کره ای اکنون به تغییر قدرت در قاره آسیا 

پی ببرند.«

6 تیم باالیی جدول اللیگا تنها با اختالف سه امتیاز 
رتبه های اول تا ششم را به خود اختصاص دادند 
که طی سال های اخیر چنین رقابتی کم سابقه 

بوده است.
رقابت  اللیگا،  هشتم  هفته  رسیدن  پایان  با 
نزدیک است.  و  این لیگ همچنان جذاب  در 
سال هاست که اللیگا در هفته های نخست در 
پایان  در  است.  نداشته  قرار  شرایطی  چنین 
هفته هشتم، تنها سه امتیاز اختالف رتبه های 

اول تا ششم را تعیین کرده است.
اتلتیکومادرید با 1۸ امتیاز صدر است و رئال مادرید 
با امتیاز مشابه و به علت تفاضل گل کمتر در رتبه  
دوم قرار دارد. سویا با یک امتیاز اختالف در جایگاه 
سوم است. رتبه های چهارم و پنجم نیز به بارسلونا 
و ویارئال اختصاص دارد که هر دو تیم 16 امتیازی 
هستند. در جایگاه ششم نیز اتلتیک بیلبائو پس از 

پیروزی در داربی باسک، با 15 امتیاز قرار دارد.
آخرین باری که 6 تیم تا هفته هشتم تنها با سه 

امتیاز اختالف در کنار هم قرار گرفتند، به فصل 
رئال  سویا،  بارسلونا،  بازمی گردد.   2006–07
مادرید، رئال ساراگوسا، والنسیا و ختافه به ترتیب 
در رتبه های اول تا ششم قرار داشتند. آبی اناری ها 
19 امتیازی بودند و ختافه با 16 امتیاز در رتبه 

ششم جای داشت.
رئال مادرید و بارسلونا در فصل های اخیر قدرت در 
اللیگا در دست داشتند. در بین سال های 2004 
تا 2013، جام قهرمانی بین این دو تیم جابه جا 
شد. 6 جام به آبی اناری ها رسید و سفیدپوشان سه 

بار در اللیگا قهرمان شدند. فاصله این دو تیم با 
دیگر تیم ها خیلی زیاد بود و هر دو تیم در این 
مدت توانستند رکورد گلزنی شان در یک فصل را 
بشکنند. بارسا در فصل 09–200۸ ، 105 گل 
به ثمر رساند و مادرید در فصل 12–2011 برای 
121 بار دروازه  حریفان شان را باز کرد. همچنین 
در این فصل رکورد بیشترین امتیاز کسب شده 
توسط سفیدپوشان با 100 امتیاز شکسته شد. 

بارسلونا یک فصل بعد به این رکورد رسید.
در این شرایط، رئال و بارسلونا دست نیافتنی به 
نظر می رسیدند تا اینکه دیگو پابلو سیمئونه روی 
فاتح  اتلتیکو  با  آرژانتینی  سرمربی  آمد.  صحنه 
اللیگا در سال 2014 شد و بازی به بازی بهتر 
شد و اکنون رقیبی برای بارسا و مادرید محسوب 
می شود. تیم های دیگر همچون سویا، ویارئال و 
اتلتیک بیلبائو تالش کردند تا این اختالف را کمتر 
کنند. اکنون از این تیم ها نیز می توان به عنوان 

نامزدهای فتح اللیگا نام برد.

گزارش سایت جهان ورزش از تیم ملی فوتبال ایران؛ 

تغییر قدرت در فوتبال آسیا    

رقابت  جذاب در اللیگا با حداقل اختالف امتیاز

سرمربی تیم ملی فوتسال برای 4 سال دیگر با کمیته فوتسال به توافق 
رسید.

جلسه کادر فنی تیم ملی فوتسال ایران با مسئوالن کمیته فوتبال دیروز 
ناظم الشریعه،  این جلسه سید محمد  در  آغاز شد.  فوتسال  در کمیته 
و  ایران در جام جهانی  درباره حضور  و محمد هاشم زاده  علی صانعی 
و  بحث  به  افتخاری  رضا  سید  و  کفاشیان  علی  با  پیش رو  برنامه های 

گفت وگو پرداختند.
در این جلسه ناظم الشریعه برنامه 4 ساله خود را پیشنهاد کرد و مورد 
موافقت کمیته فوتسال قرار گرفت بنابراین سید محمد ناظم الشریعه را 

باید سرمربی ایران تا جام جهانی 2020 بدانیم.
ناظم الشریعه جلسه دیروز را به دلیل حضور در سمینار آموزشی ترک 
کرد و ادامه مذاکرات به زمان دیگری موکول شد. قرار است در جلسه 

بعدی برنامه 4 ساله با جزئیات مورد بررسی قرار گیرد.

امید دارد  از عمل جراحی  بعد  کیمیا علیزاده 
که دوران نقاهت را سپری کرده و به مسابقات 

جهانی برسد.
که  المپیک  در  ایران  زنان  آور  مدال  اولین 
پای چپ دچار  ناحیه مچ  از  المپیک  از  پیش 
مصدومیت بود، تحت عمل جراحی قرار گرفت.

ایسنا گفت:  به  علیزاده در خصوص شرایطش 
پیش از المپیک آسیب دیده بودم و حتی در 
خبر  ام  دیدگی  آسیب  از  که  کسانی  المپیک 
مبارزه  خوب  نتوانم  که  بودند  نگران  داشتند 
کنم. درد زیادی را تحمل کردم و برای مدال 

طال تالش بسیاری کردم، اما برنز گرفتم.
دست  آسیب  همان  با  خوشبختانه  افزود:  وی 

مدال  آینده  در  خواهم  می  برنگشتم.  خالی 
امیدوارم  که  بگیرم  المپیک  در  خوشرنگ تری 

طال باشد.
وی ادامه داد: شرایطم هم اکنون خوب است و 
عمل با موفقیت انجام شد. باید دوران نقاهت 
سال  جهانی  مسابقات  برای  تا  کنم  سپری  را 
آینده آماده شوم و امیدوارم بتوانم برای کشورم 

افتخار آفرین باشم.
صحبت های  پایان  در  المپیک  برنز  دارنده 
از پزشکان که زحمت  خود خاطر نشان کرد: 
می  تشکر  کشیدند  برایم  مدت  این  زیادی 
مربی  فدراسیون،  مسووالن  از  همچنین  کنم. 

و خانواده کمال تشکر را دارم.

کیمیاعلیزاده:برایمسابقاتجهانیبرمیگردم توافقکمیتهفوتسالباناظمالشریعهتا
سال۲۰۲۰
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پایانه صادراتی دزفول ظرف 2 هفته 
تعیین تکلیف شود  

استاندار خوزستان دستور داد پایانه صادراتی دزفول 
که از مصوبات معوق کارگروه توسعه صادارت غیر 
نفتی استان بوده است، ظرف دو هفته آینده تعیین 

تکلیف شود.
صادرات  توسعه  جلسه  در  شریعتی  غالمرضا 
از  یکی  دزفول  کرد:  اظهار  استان،  غیرنفتی 
قطب های کشاورزی در استان است و در زمینه 
صادرات نیز آمادگی صادرات تولیدات زیادی در این 
منطقه وجود دارد و باید هر چه سریعتر مشکالت 
مربوط به احداث پایانه صادراتی در این شهرستان 

بررسی شود.
باید شرایط الزم برای  وی همچنین تاکید کرد: 
تجار و سرمایه گذاران فراهم شود تا آنان بتوانند 
بدور از سردرگمی به کار تخصصی شان بپردازند و از 

سرمایه گذاری مایوس نشوند.
شریعتی تصریح کرد: ظرف دو هفته آینده باید 
این پایانه در شهرستان دزفول  تعارضات احداث 
بررسی و راهکارهای قانونی برای رفع این مشکل 
کرد:  خاطرنشان  خوزستان  استاندار  شود.  ارایه 
مدیران و روسای سازمان های مربوطه شخصا به 
همراه کارشناسان در جلسات بررسی و رفع این 
مساله، حضور یابند و گزارش نهایی به جلسه آینده 
کارگروه توسعه صادارت غیرنفتی استان اعالم شود.
ایجاد  این جلسه پیشنهاد داد به منظور  وی در 
هماهنگی بیشتر و بین دستگاهی، جلسات این 

کارگروه هر دو هفته یکبار برگزار شود.

سهم ناچیز کرجی ها  از رودخانه  
ایسنا: رئیس شورای شهر کرج بر ضرورت توقف 

طرح انتقال آب رودخانه کرج به تهران تأکید کرد.
»محمود دادگو« ، اظهار کرد: طرح انتقال تونلی آب 

رودخانه کرج از سال ها پیش در حال اجراست.
مسئوالن  و  شهر  شورای  اعضای  داد:  ادامه  وی 
شهرداری طی این سال ها بارها و بارها خواستار 
توقف این طرح بودند، اما متأسفانه پیگیری های 

آن ها نتیجه بخش نبوده است.
رئیس شورای شهر کرج اضافه کرد: با ادامه روند 
این انتقال، شاهد خشک شدن بستر رودخانه کرج 
و تبدیل آن به مسیر فاضالب و مرکز زباله خواهیم 
بود. این مسئول با اشاره به دیگر تبعات انتقال آب 
این رود به تهران افزود: ادامه انتقال آب این رودخانه 
به تهران باعث افت منابع آب زیرزمینی کرج شده 
مشکل  با  را  مردم  آب شرب  تأمین  امر  این  که 
مواجه می کند. دادگو توضیح داد: با کاهش حجم 
این رودخانه خاصیت جاده چالوس به عنوان یکی 
از مهم ترین جاذبه های گردشگری استان از میان 
می رود. رئیس شورای شهر کرج خاطرنشان کرد: 
انتقال آب این رودخانه به تهران به سود ساکنان 

تهران است و هیچ نتیجه ای برای کرجی ها ندارد.

آمادگی ثبت و اسناد برای تعویض دفترچه مالکیت
 در چهار محال و بختیاری 

مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان از آمادگی کامل این اداره کل 
جهت تعویض دفترچه اسناد مالکیت و صدور سند تک برگی در استان 

خبر داد. 
سید محمود بهرسي با اشاره به اهمیت صدور اسناد کاداستري اظهار 
کرد: فراخوان عمومی جهت تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای به سند 
کاداستر  جامع  ماده 9طرح  اجرای  راستای  در  برگ  کاداستری-تک 

)حدنگار( و اجرای قوانین و مقررات مربوطه است 
سید محمود بهرسي با اشاره به اهمیت صدور اسناد کاداستري اظهار 
کرد: فراخوان عمومی جهت تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای به سند 
کاداستر  جامع  ماده 9طرح  اجرای  راستای  در  برگ  کاداستری-تک 
)حدنگار( و اجرای قوانین و مقررات مربوطه است اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان چهارمحال و بختیاري آمادگی کامل خود را نسبت به 
تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای و صدور سند تک برگی در حداقل 
زمان اعالم مي نماید. وی افزود: با عنایت به آثار و فواید سند کاداستری، 
)تک برگی( و پیشگیری از پدیده های سوءاجتماعی مانند جعل، زمین 
خواری، از مالکین دارای اسناد دفترچه ای دعوت به عمل می آید اسناد 
خود را به این اداره کل تحویل تا نسبت به تعویض آنها  به اسناد مالکیت 

کاداستری اقدام مقتضی بعمل آید.
مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان اضافه کرد: جلوگیری از جعل سند، 
سرعت بخشی در ارائه خدمات به صورت الکترونیک و جلوگیری از 

تداخل و تعارض از مهم ترین مزایای اسناد تک برگی است.
وی تصریح کرد: تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای به کاداستری )تک 
برگی( در راستای اجرای طرح جامع کاداستر و قوانین و مقررات مربوطه 
و با عنایت به ایجاد دفاتر امالک الکترونیکی و حذف دفاتر دست نویس 
بوده که به مرحله اجرا درآمده و اجرای این طرح در استان با موفقیت 
همراه بوده و ادامه دارد. بهرسي در پایان یاد آور شد: از مالکین دارای 
سند دفترچه ای در سطح استان می خواهیم تا جهت تعویض اسناد 
مالکیت دفترچه ای خود به حوزه هاي ثبتي شهرستان محل وقوع ملک  

مراجعه نمایند.

  مدیر عامل شرکت آبفار هرمزگان تقدیر شد
طی سفر استاندار به همراه جمعی از مدیران استانی به شهرستان قشم 
به پاس خدمات ارزنده و رفع مشکل آبشرب بسیاری از روستاهای این 
شهرستان توسط استاندار از مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 

هرمزگان تقدیر شد.
طی سفر استاندار محترم به همراه جمعی از مدیران استانی و مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان به شهرستان قشم ، در جلسه 
ای که با حضور  فرماندار ، بخش داران و معتمدین شهرستان قشم و 
کلیه شوراها و دهیاران بخش شهاب برگزار شد آقای دکتر جادری به 
ارتقا  ارائه خدمات قابل قبول در حوزه آبرسانی به روستاها و  جهت 
شاخص آبرسانی از صفر به باالی 45 درصد از مدیرعامل شرکت آب و 

فاضالب روستایی هرمزگان تقدیر و تشکر کرد .
استاندار گفت : با کار و تالش دولت شاخص برخورداری از آب آشامیدنی 

روستاهای جزیره قشم طی دوسال به باالی 45 درصد رسیده است.
و در ادامه نیز به پاس خدمات ارزنده و رفع مشکل آبشرب بسیاری از 
روستاهای این شهرستان از طرف مردم و اهالی بخش شهاب لوح تقدیر 
تهیه گردیده بود که در این جلسه توسط استاندار و نماینده محترم 
مردم در مجلس شورای اسالمی به مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 

روستایی هرمزگان اهدا شد.

خبر خبر

رییس پلیس  راه خوزستان جدیدترین وضعیت 
جاده های منتهی به مرزهای شلمچه و چذابه را در 

آستانه آغاز سفرهای اربعین تشریح کرد.
آستانه  در  کرد:  اظهار  دولتشاهی  رضا  سرهنگ 
به  منتهی  جاده های  وضعیت  اربعین،  سفرهای 
مرزهای شلمچه و چذابه به صورت روزانه رصد 
می شود. وی افزود: محور عبدالخان از شوش به 
بستان، در حال آماده سازی است و تا اکنون کار 
روکش آسفالت و لکه گیری این محور انجام شده 
و در حال حاضر کار خط کشی و نصب عالیم در 
حال انجام است. همچنین جاده جدیدی از سمت 
پارکینگ شهرداری بستان به سمت پایانه چذابه در 

حال ساخت است.
دولتشاهی ادامه داد: این جاده جدید به طول تقریبا 
17 کیلومتر، مسیر دو طرفه عریض و مستقیمی 
است که می تواند در تسهیل تردد زائران موثر باشد.  
مشکالت  دارای  چذابه  به  بستان  قدیمی  جاده 
و  مستقیم  جدید،  جاده  این  ولی  بود  بسیاری 
یکنواخت و با رعایت نکات ایمنی ایجاد شده است.
وی گفت: هرچند کار مین زدایی این منطقه جهت 
احداث جاده جدید کمی طوالنی شد، ولی اکنون 

کار ساخت جاده پیشرفت خوبی داشته و تا پیش از 
اربعین آماده بهره برداری خواهد شد.

رییس پلیس  راه خوزستان اظهار کرد: همچنین 
پارکینگ 50 هکتاری چذابه در حال آماده سازی 
است و کار آن فاز به فاز در حال تکمیل است و تا 
پیش از اربعین آماده خواهد شد. این پارکینگ در 
نزدیکی پایانه شلمچه و بین جاده قدیم و جدید 
قرار دارد و بدین ترتیب دسترسی هر دو جاده به 

پارکینگ تسهیل می شود. وی ادامه داد: در ایام 
سفرهای اربعین، تردد در هر دو جاده قدیم و جدید 
چذابه برقرار است ولی در زمان اجرای طرح ترافیک 
ویژه اربعین، این جاده ها یک طرفه می شوند. طرح 
ویژه اربعین شامل طرح های ترافیک و امنیتی و 
آغاز  اربعین  از  از 20 روز قبل  از سوی  انتظامی 

می شود و تا یک هفته بعد از اربعین ادامه می یابد.
دولتشاهی گفت: در طرح ترافیک ویژه اربعین کلیه 

امکانات الزم برای تسهیل تردد زائران آماده سازی 
ایمنی  و همچنین  زائران  راهنمایی  و  پارکینگ 
مسیرهای  در  سنگین  تردد  به  توجه  با  جاده ها 
منتهی به مرزها، مورد توجه قرار دارد و موضوع 

ایمنی، کانون این طرح ترافیک است.
وی با اشاره به آماده سازی مسیرهای منتهی به مرز 
شلمچه نیز اظهار کرد: منطقه آزاد اروند پیش از 
این برای انجام کار حصارکشی محدوده این منطقه،  
جاده ای در مسیر شلمچه احداث کرده که جاده 
بسیار خوب با امکانات مناسبی است. این جاده در 
ایام اربعین عالوه بر جاده اصلی شلمچه، برای تردد 

زائران تا مرز استفاده خواهد شد.
رییس پلیس  راه خوزستان افزود: این جاده به طول 
10 کیلومتر از خرمشهر مستقیم به یادمان شهدای 
شلمچه می رود و  در ایام اربعین به صورت یک طرفه 
جهت دسترسی به مرز مورد استفاده قرار می گیرد.

وی ادامه داد: پارکینگ 50 هکتاری شلمچه نیز که 
بین جاده اروند )یادمان( و جاده اصلی شلمچه قرار 
دارد، در حال ایجاد و آماده سازی است. حدود 15 
تا 20 هکتار از این پارکینگ آماده شده و تا پیش از 

اربعین کامال آماده سازی خواهد شد.

آخرین وضعیت جاده های منتهی به مرزهای شلمچه و چذابه

آگهی مفقودی
– سفید  رنگ  به  سمند  سواری  خودرو  فروش  فاکتور  و  مالکیت  سند 

شاسی  124k0151۸70شماره  موتور   شماره  1392به  مدل  روغنی 
NAAC91CC3DF62663۸و شماره پالک 56-695ب73به نام هاجر شافعی 
2649900466مفقود  ملی  شماره  و  بندرانزلی  از  صادره  هادی  فرزند  دهی  زیر 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان شادگان

آگهی مفقودی
برگ سبز)سندمالکیت(خودرو پیکان وانتOHVمدل1393به رنگ سفیدبه شماره 
شاسی)بدنه( موتور11۸P0040479وشماره  24-339ص66وشماره  انتظامی 

EG641963بنام درویش درباالیی مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط است.
شهرستان دزفول

آگهی حصروراثت
بانورضوان اخشم نام پدرمحمدبشناسنامه19756صادره ازدزفول درخواستی بخواسته 
زیورعجم  مرحوم  که375/1/95ح  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی 
بشناسنامه4۸526صادره دزفول درتاریخ92/10/2دردزفول اقامتگاه دائم فوت ورثه 
اش عبارتنداز1-متقاضی ازباال2-عاطفه اخشم بشناسنامه19904۸2104دزفول3-

متوفی(4-محمداخشم  بشناسنامه245دزفول)دختران  اخشم  راضیه 
درشوراثبت  کالسه375/1/95ح  متوفیه(والغیر.پرونده  بشناسنامه13۸دزفول)زوج 
شد.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی مینمایدتاهرکس 
ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  متوفی  از  نامه  داردیاوصیت  اعتراض 
بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین 
تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.                                                                      
رئیس شعبه یکم دادگاه عمومی-محمدرضاعبدی دزفولی

آگهی حصروراثت
آقای مواهب عباسیان نژادنام پدرمحمدبشناسنامه32صادره ازخرمشهردرخواستی 
تقدیم وتوضیح داده که همسرم مرحوم کامل  بخواسته صدورگواهی حصروراثت 
95/1/15درخرمشهراقامتگاه  تاریخ  خرمشهردر  نژادبشناسنامه106صادره  بدوی 
دائمی فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی بامشخصات فوق الذکر)همسرمتوفی(2-

دوست  شاهین  شناسنامه4ازخرمشهر3-محمدعلی  شماره  وفاداربه  هاشم 
مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  ازخرمشهروالغیر.اینک  شناسنامه9صادره  بشماره 
ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی  نوبت  مزبوررادریک 
داردواالگواهی  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ 
اعتبار  ابرازشودازدرجه  تاریخ  بعدازاین  نامه بجزسری ورسمی که  صادروهروصیت 

ساقط است. شماره م.الف)9/6۸4(
رئیس شعبه شورای حل اختالف خرمشهر

متن آگهی 
خواهان / شاکی بانک ملت استان لرستان دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم 
عالء شجاع پور و شرکت شادمهرورز و شهناز اسعد به خواسته خلع ید و مطالبه 
خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد 
واقع در خرم آباد  خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی 
به کالسه 94099۸66104007۸۸ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن   و  ارجاع 
1395/09/06 و ساعت 11:00 تعیین شده است و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مظفر پذیرش. 

آگهی احضار متهم 
شماره  خواست  کیفر  موجب  به  آباد  خرم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
آقای  برای  پرونده کالسه 95099۸6612400549  در   95104366110024۸7
علی کشوری فرزند کرم حسین به اتهام توهین به وسیله ارسال پیامک تقاضای 
برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی  که  نموده  کیفر 
مورخه 1395/9/02 ساعت 09:30 تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات ماده 344 قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی به عمل خواهد آمد. 
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )103 جزایی سابق( شهرستان 
خرم آباد – محمد موسوی نژاد . 

متن آگهی
تجدید نظر خواهان اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان دادخواست تجدید نظر 
خواهی بطرفیت آقای حسین علیزاده تسلیم این دادگاه نموده تجدید نظر خواهی 
تجدید نظر خواه با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت و در یکی 
از روزنامه های کثیر االنتشار آگهی می شود جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم در دفتر دادگاه حاضر و چنانچه دفاعی دارید ظرف مهلت ده روز به این 

شعبه کتبا ارائه نمایید.
مدیر دفتر شعبه هشتم دادگاه حقوقی شهرستان خرم آباد – عباس دولتشاهی. 

متن آگهی 
خواهان / شاکی مهری حسنوند دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم زهره سلیمانی 
به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی 
حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای 
بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 95099۸6610100459 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/9/2 و ساعت 09:00 تعیین شده است 
المکان بودن خوانده /متهم  و درخواست خواهان / شاکی و به  به علت مجهول 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا 
خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – سیاوش بیرانوند. 

متن آگهی 
در پرونده کالسه 95099۸6655700076 این شعبه با توجه به فوت مرحوم زال 
قرار تحریر  و  ترکه شده  وند درخواست تحریر  بیرم  بوده توسط سمیرا  وند  بیرم 
ترکه  تحریر  وقت   11:00 ساعت  راس   1395/۸/29 برای  و  گردیده  صادر  ترکه 
تعیین شده است لذا بدین وسیله به تمامی ورثه متوفای یاد شده یا نمایندگان 
قانونی و بستانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هر کس که به هر طریق حقی 
بر ترکه متوفی دارد ابالغ می شود در ساعت و تاریخ یاد شده در شعبه 7 شورای 
حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان 
امام میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان جهت شرکت در عملیات تحریر 

ترکه حاضر شوند. 
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 7 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی)ره( شهرستان 
خرم آباد - محسن چگنی.

آگهی حصر وراثت
خانم المیرا اللهیاری دارای شناسنامه بشماره 33 به شرح پرونده کالسه 95-۸14 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حمیده پیرمومن به شماره شناسنامه 453 در تاریخ 94/9/26 در اردبیل اقامتگاه 

دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1-رضا اللهیاری به ش ش 1450271049 فرزند فیروز پسر متوفی

2-روزیتا اللهیاری به ش ش 360 فرزند فیروز دختر متوفی
3-مینا اللهیاری به ش ش 2۸3 فرزند فیروز دختر متوفی
4-المیرا اللهیاری به ش ش 33 فرزند فیروز دختر متوفی

5-سمیه اللهیاری به ش ش 1۸34 فرزند فیروز دختر متوفی
6-فیروز اللهیاری به ش ش 13123 فرزند بابا زوج متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه ای جز سری 

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

آگهی احضار متهم
)مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست(

در پرونده کالسه 95099۸4455۸00423 این شعبه اسماعیل ناظری فرزند عمر 
به اتهام عبور دادن دیگری بطور غیر مجاز از مرز یا تسهیل و فراهم کردن موجبات 
آن ) در سایر موارد(  تحت تعقیب قرار گرفته است.  با عنایت به مجهول المکان 
بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتشار 
این اگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در 

صورت عدم حضور ، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
داود جعفرزاده- منشی شعبه دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ماکو

آگهی حصر وراثت
آقای اسماعیل نوری دارای شناسنامه شماره 46462 بشرح دادخواست به کالسه 
95/9507۸5 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان فرنگیز اسدی کاکلر  بشناسنامه 145 در تاریخ 95/6/4 اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به :
1-رسول نوری ش.ش 455۸4 فرزند خسرو نسبت فرزند

2- اسماعیل نوری ش.ش 46462 فرزند خسرو نسبت فرزند 
3- ایرج نوری ش.ش 110۸ فرزند خسرو نسبت فرزند 

4- حسین نوری ش.ش 2633 فرزند خسرو نسبت فرزند
5- معصومه نوری ش.ش ۸1 فرزند خسرو نسبت فرزند
6- لیال نوری ش.ش 100۸ فرزند خسرو نسبت فرزند 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه 57 شورای حل اختالف ارومیه 

آگهی احضار متهم
)مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست(

در پرونده کالسه 95099۸4455۸00569 این شعبه محمود شجاع مصر کانلو به 
اتهام  عبور دادن دیگری بطور غیر مجاز از مرز یا تسهیل و فراهم کردن موجبات 
آن ) در سایر موارد(  تحت تعقیب قرار گرفته است.  با عنایت به مجهول المکان 
بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتشار 
این اگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در 

صورت عدم حضور ، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
محمد حسین پور- دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ماکو

آگهی حصر وراثت
خانم سمیه قدرتی نیاری دارای شناسنامه بشماره 57 به شرح پرونده کالسه 95 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
یونس اردوی نیاری به شماره شناسنامه 1۸ در تاریخ 95/6/۸ در اردبیل اقامتگاه 

دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1-علی اردوی نیاری به ش ش 1451517033 فرزند یونس پسر متوفی

2-سمیه قدرتی نیاری به ش ش 57 فرزند رسول زوجه متوفی
می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
نماید هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه 
ای جز سری و رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و یا بالاثر 

خواهد بود. 
بدری- رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

آگهی احضار متهم
در  صادره  خواست  کیفر  موجب  به  ماکو  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
اتهام  پرونده کالسه 94099۸02۸7500121 برای امین اژدرپور فرزند بهروز به 
به  نموده که رسیدگی  کیفر  تقاضای  مجاز  غیر  نقاط  از  یا خروج  به کشور  ورود 
موضوع به این  شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1395/0۸/15 ساعت 
المکان بودن و عدم دسترسی  با عنایت به مجهول  12:00 تعیین گردیده است. 
به متهم و در اجرای مقررات مواد 174 و 344 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از 
اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 

حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
محمد حسین پور- مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر ماکو)101 جزائی سابق(

آگهی احضار متهم
در  صادره  خواست  کیفر  موجب  به  ماکو  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
پرونده کالسه 94099۸4455۸01597 برای اروجعلی موسی زاده  به اتهام غیبت 
زندانی پس از مرخصی تقاضای کیفر نموده  که رسیدگی به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1395/0۸/11 ساعت 12:00 تعیین گردیده 
اجرای  در  و  متهم  به  دسترسی  عدم  و  بودن  المکان  مجهول  به  عنایت  با  است. 
مقررات مواد 174 و 344 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی به عمل خواهد آمد.
محمد حسین پور- مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر ماکو)101 جزائی سابق(

آگهی احضار متهم
در  صادره  خواست  کیفر  موجب  به  ماکو  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
اتهام  به  گجوتی  قربانپور  ابوالفتح  برای   94099۸4455702020 کالسه  پرونده 
سرقت مستوجب تعزیر تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1395/07/27 ساعت 11:00 تعیین گردیده 
اجرای  در  و  متهم  به  دسترسی  عدم  و  بودن  المکان  مجهول  به  عنایت  با  است. 
مقررات مواد 115 و 1۸0 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی به عمل خواهد آمد.
حسین پور- مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر ماکو)101 جزائی سابق(

آگهی احضار متهم
در  صادره  خواست  کیفر  موجب  به  ماکو  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
پرونده کالسه 94099۸4455701945 برای حمید حمزه پور فرزند سیف الدین 
به  به موضوع  تقاضای کیفر نموده که رسیدگی  تعزیر  اتهام سرقت مستوجب  به 
این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1395/07/2۸ ساعت 11:00 تعیین 
به متهم و در  بودن و عدم دسترسی  المکان  به مجهول  با عنایت  گردیده است. 
اجرای مقررات مواد 174 و 344 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در 
مطابق  حضور،  عدم  صورت  در  است  بدیهی  گردد.  حاضر  دادگاه  در  مقرر  وقت 

مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
محمد حسین پور- مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر ماکو)101 جزائی سابق(

اجراییه
مشخصات محکوم له

مازیار جنب پست  نشانی ساری خ  به  باقر  مدیریت سید محمد  با  قوامین  بانک 
بانک دفتر وکالت

مشخصات محکوم علیه 
1محمد تقی شیرخانی به نشانی نکا خ علمیه مغازه کفش فروشی 

2 سمیرا زرافشان به نشانی نکا خ ماکروویو کوچه ارشاد 
3 مهدی کشاورز به نشانی نکا خ انقالب بعد از بهپاک نمایشگاه اتومبیل امین 

4 عزیز ا... ابراهیمی درویشانی مجهول المکان
محکوم به 

دادنامه  تاریخ   40 دادنامه  _شماره  شماره  به  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
موسسه  به  000/000/47ریال  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  30/1/95محکوم 
قوامین اصل خواسته مبلغ 000/620ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و خسارت دیر کرد از 17/4/۸5الی اجرای احکام هر سه هزار ریال سه ریال 
نموده در حق  احکام دادگستری محاسبه  اجرای  هر روز در حق خواهان توسط 
خواهان محکوم گردد به مبلغ 000/350/2ریال در حق دولت نیم عشر محکوم 

گردیده است م.الف 151/95
شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان نکا

استان  منطقه  عمومی  روابط  گزارش  به 
منطقه.  حضور  با  ایمنی  روز  مراسم  مرکزی 
مدیران و مالکان جایگاه های عرضه سوخت. 
و  نفتکش  رانندگان  و  ونقل  شرکتهای حمل 
واحد های مختلف  از کارکنان  جمع کثیری 

منطقه برگزار شد.
ایمنی  رئیس  توسط  همایش  این  ابتدای  در 
مدیر  سپس  و  قرائت  نفت  محترم  وزیر  پیام 
و  ایمنی  خصوص  در  مرکزی  استان  منطقه 
اموزش در جلوگیری  و نقش  ان  فرایند های 

ارزنده  مطالبی  کارکنان  و سالمت  از حوادث 
 HSe واحد  ریئس  توسط  سپس  کرد  بیان 
وکارشناسان ان قسمتی از عملکرد واحد فوق 
منطقه  مدیر  حضور  با  پایان  در  شد  گزارش 
استان مرکزی از مدیران و مالکان جایگاه های 
شرکتهای  مدیران  از  برخی  سوخت،  عرضه 
همچنین  و  نفتکش  رانندگان  و  ونقل  حمل 
برتر در حوزه  از واحد ها و کارکنان  تعدادی 

رعایت قوانین و مقررات ایمنی تجلیل شد.

روز ایمنی در استان مرکزی برگزار شد

اصفهان   13 منطقه  اصفهان:  بهادری- 
وی  معاونین  و  اصفهان  شهردار  پذیرای 
برنامه های  سری  از  هفته  سیزدهمین  در 
معاونین  و  اصفهان  شهردار  مردمی  مالقات  

وی بود.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری 
چهره  به  چهره  پاسخگویی  نهضت  اصفهان، 
ایستگاه  به  اصفهان  شهری  مدیریت  تیم 
با  وی  معاونان  و  شهردار  و  رسید  سیزدهم 
مطالبات  پاسخگوی   13 منطقه  در  حضور 
آنها  مشکالت  شنوای  گوش  و  شهروندان 
بودند. دیدار دکتر مهدی جمالی نژاد شهردار 
 13 منطقه  محالت  معتمدین  با  اصفهان 
شهرداری اصفهان همچون هفته های گذشته 

نخستین بخش این مالقات مردمی بود.
ساخت  برای  زمین  دادن  قرار  اختیار  در 
کمبود  دلیل  به  شهرداری  سوی  از  مسجد 
کمبود  علمیه،  حوزه  کمبود  مسجد، 
و  فرهنگی  مراکز  کمبود  بهداشتی،  مراکز 
فرهنگسراها، مشکالت مربوط به آب شرب، 
پارکینگ،  کمبود  تاکسی،  دائم  خط  نبود 
مشکالت مربوط به مهاجرپذیربودن منطقه، 
کمبود  ناژوان،  پارک  به  مربوط  مشکالت 
کمبود  منطقه،  شهدای  گلزار  برای  بودجه 
کمبود  خیریه،  موسسات  احداث  اورژانس، 

به  مربوط  مشکالت  ورزشی،  فضاهای 
آزادسازی ها و ... از جمله مهم ترین مطالبات 
بود  منطقه  اهالی  و  معتمدین  مشکالت  و 
اصفهان مطرح شد.  با شهردار  دیدار  در  که 
شهردار اصفهان در دیدار با معتمدین منطقه 
مطالبات  و  مشکالت  شنیدن  از  پس   13
سوگواری  ایام  تسلیت  ضمن  منطقه  اهالی 
در  شهرداری  کرد:  تاکید  )ع(  حسین  امام 
خوبی  بسیار  کارهای  و  اقدامات  زمینه  این 
از جمله ساخت سالن های ورزشی و به ویژه 
که  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  را  سرباز 
این موضوع کمک بسیاری در افزایش سرانه 

مناطق در کوتاه مدت می کند.
اصفهان،  پروژه قطار شهری  به  اشاره  با  وی 
این  جدید  شهری  مدیریت  تیم  کرد:  اضافه 
پروژه را در اولویت برنامه های خود قرار داده 
شهرداری  بودجه  بیشترین  که  نحوی  به 
مترو  خطوط  تکمیل  برای  زیرزمین  در 
وجود  با  کرد:  اضافه  وی  می شود.  صرف 
و  دارد  قرار  خاصی  شرایط  در  کشور  اینکه 
را  اصفهان  اجرایی  دستگاه های  تمام  کمک 
را  این  آمادگی  اصفهان  می طلبد، شهرداری 
دارد در مورد تمام مسائل و مشکالت مناطق 
منطقه  جمله  از  اصفهان  شهرداری  مختلف 

13 پیگیری و اقدامات الزم را انجام دهد.

تکمیل مترو در اولویت شهرداری اصفهان
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صرفه جویی 2.6میلیون متر مکعبی
 در مصرف آب نمین

فرماندار نمین گفت: در طول چند سال اخیر با 
اقدامات قانونی و تخصصی انجام یافته نزدیک به 
2.6 میلیون متر مکعب درمصرف آب شهرستان 

نمین صرفه جویی شده است.
فرهاد عبدالعلی پور در پنجمین جلسه از شورای 
حفاظت از منابع آب شهرستان نمین با شاره به 
اینکه از سال 91 تاکنون در راستای حفاظت از 
منابع زیرزمینی آب شهرستان بیش از 76 حلقه 
چاه غیرمجازمسدود شده است گفت:با این اقدام 
از  برداشت  در  متر مکعب  میلیون  از 2.6  بیش 

سفره های زیرزمینی صرفه جویی شده است.
وی با اشاره به اینکه در شش ماهه اول سال 95 
نیز تعداد6 حلقه چاه غیرمجاز پرشده است افزود: 
با انسداد این تعداد از چاهها نزدیک به 200 هزار 
متر مکعب دیگر در مصرف آب صرفه جویی شده 

است.
فرماندار نمین اضافه کرد: تا کنون 61 حلقه چاه 
شهرستان  در  برداشت  اضافه  دارای  کشاورزی 

پلمپ یا تقلیل داده شده است.
عبدالعلی پور گفت: در راستای کنترل مصرف 
دستگاه   140 تاکنون  نیز  شهرستان  در  آب 
چاههای  روی  بر  برق  و  آب  هوشمند  کنتور 
برقی و 47 کنتور بر روی چاههای دیزلی نصب 
شده است. وی گفت: تعداد 22 مورد منابع آبی 
غیرقانونی  برداری  بهره  در حال  که  مجاز  غیر 
هستند نیز شناسایی شده و در مراحل پیگیری 

قضایی است.

زمینه سازی برای حضور پزشکان متخصص مقیم در آذرشهر 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: طرح ما این است که در آینده 
متخصصان مقیم در شهرستان آذرشهر حضور داشته باشند؛ چرا که 
در این شهرستان به علت نزدیکی آن به شهر تبریز پزشکان عالقه ای 
به مقیم شدن ندارند. محمدحسین صومی در مراسم افتتاحیه مرکز 
دارای هشت  آذرشهر  اظهارکرد: شهرستان  درمانی گوگان  بهداشتی 
مرکز بهداشتی درمانی دارد و سال گذشته نیز تمامی خانه های بهداشت 

این شهرستان را احداث کردیم.
افزود: احداث مرکز بهداشتی گوگان نیز که هشتمین مرکز در  وی 
این شهرستان است و همچنین مرکز بهداشتی درمانی ممقان نیز با 

مشارکت خیران و با پیشرفت 90 درصدی درحال احداث می باشد.
صومی تاکید کرد: بیش از 70 درصد زیرساخت های حوزه بهداشت 

درمانی را دانشگاه علوم پزشکی انجام می دهد.
وی خاطرنشان کرد: علی رغم اینکه کلنگ زنی مرکز بهداشتی درمانی 
گوگان در سال 91 انجام شده بود، اما 90درصد پیشرفت آن طی یک 
و نیم سال اخیر بوده و بیش از یک میلیارد تومان هزینه های آن را 
دانشگاه متقبل شده است. وی گفت: کلینک تخصصی درحال احداث 
آذرشهر نیز یکی از مراکزی است که تمامی خدمات در آن ارائه خواهد 
شد. گفتنی است؛ مرکز بهداشتی درمانی گوگان با حظور وزیر بهداشت 
افتتاح شده و در حاشیه آن نیز کلنگ زنی مرکز کانون دوستدار سالمند 

توسط »سید حسن قاضی زاده هاشمی« انجام گرفت.

۷4 هزار تن زباله از سطح شهر سنندج
 جمع آوری شد

اظهار  سنندج  شهرداری  مواد  تبدیل  و  بازیافت  سازمان  مدیرعامل 
داشت: یکی از مهم ترن اهداف واولویت های این سازمان نظارت بر 

جمع آوری زباله و بازیافت زباله های جمع آوری شده است.
شهری  از  بردن  بهره  برای  سازمان  این  کرد:  بیان  غفوری  سیروان 

پاکیزه اقدامات متعددی را در راستای اهداف خود انجام داده است.
وی از جمع آوری 74 هزارتن زباله در شش ماهه نخست سالجاری 
خبر داد و گفت: روزانه قریب به 400 تن زباله از سطح شهر جمع 

آوری و به کارخانه بازیافت انتقال داده می شود .
غفوری گفت: یکی از مهم ترین مشکالت در محل دفن زباله ها بحث 

آتش سوزی زباله ها در محل دفن است 
وی افزود: عملیات ساماندهی محل دفن زباله شهری ) کیلک ( با 
هدف پوشش کامل زباله شهری با خاک و نخاله جهت پیشگیری از 

آتش سوزی های احتمالی در فصول مختلف انجام شد.
وی رفت و روب سطح شهر با سه دستگاه کامیون مکانیزه جاروب 
روب  و  رفت  را  شهر  از سطح  کیلومتر  روز 30  در  دستگاه  هر  که 
می کرد، نظارت بر جمع آوری زباله درنواحی منفصل، نصب مخزن 
آب آشامیدنی 100 لیتری در محل دفن پسماند را از دیگر اقدامات 

سازمان بازیافت در شش ماهه نخست سالجاری برشمرد.
غفوری خاطرنشان کرد: با هدف ساماندهی خاک و نخاله های سطح 
شهر سایت مناسبی برای هدایت کلیه نخاله های ساختمانی در نظر 
گرفته شد و کلیه نخاله های ساختمانی در سطح شهر به این سایت 

منتقل می شوند.
یکی  سنندج  شهرداری  مواد  تبدیل  و  بازیافت  سازمان  عامل  مدیر 
زباله  مبدا  از  تفکیک  را بحث  این سازمان  برنامه های  ترین  ازمهم 
اعالم کرد و افزود: در صوررت عملی شدن طرح تفکیک زباله از مبدا 
در تمامی نقاط سطح شهر گام موثری در بحث بازیافت زباله صورت 

خواهد گرفت.

خبر خبر

با  مازندران  زیست  محیط  کل  اداره  سرپرست 
صیادی  های  دام  یا  ها  کوخه  اینکه  به  اشاره 
شده  تخریب  استان  در  بوشهری  صیادان 
شکار  به  متخلف  صیادان  گرایش  گفت:  است، 
با  که  است  زیادی  پول  به خاطر  پرندگان  این 
به شیوخ کشورهای عربی بدست  فروختن آن 

می آورند.
با  اینکه  به  اشاره  با  کیایی  مسعود  عباسعلی 
در  پرندگان شکاری  فعالیت  و  مهاجرت  شروع 
نقاط مختلف استان افرادسودجو و فرصت طلب 
نظیر  پرندگانی  فروش  و  خرید  و  صید  برای 
استخدام  با  و  اقدام  بحری،  و  شاهین  باالبان، 
افراد حرفه ای تنوع زیستی کشور را در معرض 
گرایش  کرد:  تصریح  می دهند،  قرار  تهدید 
صیادان متخلف به شکار این پرندگان به خاطر 
شیوخ  به  آن  فروختن  با  که  است  زیادی  پول 

کشورهای عربی بدست می آورند.
وی با بیان اینکه در این رابطه در ماه گذشته 
جهت  به  همدستش  همراه  به  بوشهری  صیاد 
ملی  پارک  در  شکاری  پرندگان  صید  به  اقدام 

این پارک، دستگیر و در  پابند توسط ماموران 
دادگاه به سه سال وسه ماه حبس محکوم شد، 
عنوان کرد: این صیادان روش های مختلفی را 
برای صید پرندگان شکاری در منطقه بکار می 

گیرند که مهم ترین آن احداث کوخه است.
در  محلی  اصطالح  در  که  کوخه  افزود:  کیایی 
استان بوشهر به آن  »کوخت« گفته می شود، 

از یک متر که در  گودالی است به عمق بیش 
زمین حفر و سقف آن به صورت قوسی شکل 
با سوراخهایی برای دیدن جلو و اطراف پوشانده 
می شود. در جلوی کوخه سه رشته تور پهن می 
شود و شخص کوخه نشین با قرار گرفتن در این 
گودال و طعمه قراردادن پرندگانی نظیر کبوتر 
نظیر  پرندگان شکاری  به جلب  اقدام  قمری  و 

باالبان و بحری کرده و در نهایت پرنده گرفتار 
در تور را صید می کنند.

یگان  مامورین  راستا  همین  در  داد:  ادامه  وی 
شاهکومحلی  شهید  زیست  محیط  حفاظت 
2 رشته دام صید پرندگان شکاری و 2 کوخه 
صید پرندگان شکاری به همراه یک بهله دلیجه 
و  تخریب  به  اقدام  و  کشف  قمری،  عدد   1 و 
پاکسازی مکان های مربوطه کردند. همچنین 
ماموران یگان حفاظت محیط زیست میانکاله با 
همکاری مامورین حفاظت  محیط زیست نکا دو 
کوخه صید پرندگان شکاری را کشف و اقدام به 

تخریب و پاکسازی کوخه ها کردند.
وی افزود: ماموران یگان حفاظت محیط زیست 
پرندگان  صید  کوخه  یک  جویبار  شهرستان 
شکاری به همراه ادوات مخصوص صید را کشف 

و اقدام به تخریب و پاکسازی کوخه ها کردند.
قلعه  بانی  محیط  ماموران  کرد:  تصریح  کیایی 
پایان گلوگاه پنج دستگاه تله مخصوص پرندگان 
شکاری را در ضلع جنوبی خلیج میانکاله کشف 

و اقدام به پاکسازی منطقه از تله ها کردند.

پرنده های مازندران به شیوخ عرب فروخته می شوند

 آگهی فراخوان عمومی 
دولت  مالی  مررات  بخشی  تنظیم  قانون   28 ی  ماده  اساس  بر  البرز  استان  بهزیستی  کل  اداره 
در  استفاده  بال  های  مکان  و  ها  ساختمان  از  بهینه  ی  استفاده  جهت  در  و   80/11/27 مورخ  مصوب 
بصورت  عمومی  آگهی  طریق  از   ، کرج  شهرستان  بهزیستی  اداره  در  واقع  را  ذیل  واحد  دارد   نظر 

» اجاره به بخش خصوصی« اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید.
واحد خیاطی واقع در مجتمع بهزیستی شهید صدوقی کرج

نشانی : کرج . میدان امام حسین . خیابان صدوقی . 
لذا متقاضیان میتوانند حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ درج آگهی درخواست خود را به اداره کل بهزیستی استان البرز 
واقع در  کرج . میدان طالقانی . بلوار تعاون . خیابان فرهنگ .) دفتر حقوقی و معاونت پشتیبانی دبیر خانه کمیته ماده 28 

( مراجعه نمایند.
الزم به توضیح است قرارداد اجاره صرفا تا پایان سال جاری تنظیم و منعقد می گردد و سایر اطالعات و جزییات مربوط به 

واگذاری های اعالمی در زمان حضور اعالم خواهد شد.
روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان البرز

 نوبت دوم

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز پراید سواری مدل 13۸1 به شماره پالک 72- 337م9۸ 
و شماره موتور 003۸7236 و شماره شاسی S14122۸1۸52۸17 بنام شاهین 
فاتحی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می گردد و مالک متعهد گرددیده و هرگونه 

بزه را به عهده خواهد گرفت.
بابلسر

آگهی رای دادگاه
زاده  عادل  آقای  باوکالت  فرزندعلی  آبادی  آقای غالم رضاخرم  درخصوص دعوی 
آقای  خرمشهر،بطرفیت  ایثارگران  وقضایی  حقوقی  حمایت  دفتر  نماینده  عبودی 
امین ا... ایمانی علی آبادی فرزندمحمود،مبنی برالزام به تنظیم سندرسمی مقوم 
ماده12قانون زمین شهری  رای کمیسیون  وابطال  ریال  میلیون  به یکصدوبیست 
جلب  ودعوای  دادرسی  خسارات  بااحتساب  دادرسی  هزینه  واعسارازپرداخت 
ثالث  برجلب  راه وشهرسازی خرمشهرمبنی  واداره  ثالث خواهان بطرفیت خوانده 
زمین  ماده12قانون  کمیسیون  رای  ابطال  به  وصدورحکم  وشهرسازی  راه  اداره 
پرونده  ومحتویات  اوراق  به  باتوجه  ویکصدهزارریال  میلیون  سه  به  مقوم  شهری 
ودادخواست تقدیمی واستعالم به عمل آمده ازاداره ثبت اسنادوامالک خرمشهرکه 
شده  اعالم  شرح  شماره16729/94/604-1394/10/15،بدین  نامه  موجب  به 
موضوع  استنادنظرکمیسیون  بخش2خرمشهربه  ثبتی1/5ناحیه20  است))پالک 
ماده12قانون زمین شهری شش دانگ پالک مزبورتحت عنوان یک قطعه زمین 
شماره673صفحه177ازدفتر  ثبت  ذیل  مساحت712/22مترمربع  به  مثلثی شکل 
اسالمی  جمهوری  دولت  نام  تعویض791320د/91به  سریال  شماره  جلد5وبه 
می  است.تکمیالمعروض  صادرگردیده  وشهرسازی  راه  اداره  نمایندگی  به  ایران 
داردفردی باهویت آقای امین ا... ایمانی علی آبادی باارائه تصویرغیرمصدق پالک 
قدیم6فرعی از32۸0بخش2خرمشهرورای تائیداصالت سندشماره حکم1357/۸7-
ثبت  خاص  قانون  خرمشهردرراستای  عمومی  محاکم  اول  137۸/9/2۸شعبه 
که  داده  پرونده  تشکیل  این پالک مدعی  به  نسبت  مقرردرآن  ازمهلت  ودرخارج 
قضایی  درمرجع  شایسته  دعوی  به طرح  دولت،نامبرده  نام  دلیل صدورسندبه  به 
ارشادگردیده است.((دادگاه موضوع راجهت تطبیق اسنادومدارک خواهان بامحل 
آبادانی  احیاء  سابقه  آیا  و  یانه  دارد  قرار  شهر  منطقه  در  موصوف  پالک  اینکه  و 
محل  با  خواهان  مدارک  و  اسناد  کارشناس  و  داده  ارجاع  کارشناسی  به  دارد 
مطابقت داده واعالم کرده است سابقه احیاوآبادانی دارد.نظرکارشناس به طرفین 
ابالغ شده ومصون ازاعتراض بوده وبااوضاع واحوال محقق ومعلوم موردکارشناسی 
خرمشهر(درجلسه  وشهرسازی  راه  خوانده)اداره  است.نماینده  داشته  مطابقت 
نیاورده  عمل  به  موثری  دفاع  خواهان  دعوای  ودرخصوص  حاضرشده  دادرسی 
است.بنابراین دعوای خواهان نسبت به ابطال رای کمیسیون ماده12قانون زمین 
دادرسی  آیین  استنادمواد515،19۸و519قانون  وبه  وارداست  بدین وصف  شهری 
زمین  مصوب1379وماده12قانون  درامورمدنی  وانقالب  عمومی  های  دادگاه 
شهری  زمین  ماده12قانون  کمیسیون  رای  ابطال  به  مصوب1366حکم  شهری 
ومبلغ  خواسته  اصل  عنوان  ثبتی1/5ناحیه20بخش2خرمشهربه  پالک  به  نسبت 
طبق  وکیل  الوکاله  وحق  دادرسی  هزینه  بعنوان  وششصدهزارریال  میلیون  یک 
اعسارازپرداخت  دعوای  شود.درخصوص  می  صادرواعالم  خواهان  درحق  تعرفه 
لذابه  است  کرده  راپرداخت  دادرسی  هزینه  خواهان  اینکه  دادرسی،نظربه  هزینه 
شود. می  اعالم  مدنی،قراررددعواصادرو  دادرسی  آیین  استنادماده107قانون 

درخصوص دعوای الزام به تنظیم سندرسمی وابطال رای کمیسیون ماده12قانون 
حسب  اینکه  آبادی،نظربه  علی  ایمانی  ا...  امین  آقای  طرفیت  به  شهری  زمین 
بنام  سندمالکیت  خرمشهر  اسنادوامالک  ثبت  ازاداره  آمده  عمل  به  استعالم 
وبه  نیست  خوانده  لذادعوامتوجه  است  صادرشده  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت 
استنادبند4ماده۸4قانون آیین دادرسی مدنی،قراررددعواصادرواعالم می شود،رای 
تجدیدنظردرمحاکم  قابل  ازابالغ  روزپس  بیست  وظرف  حضوری  صادرشده 

تجدیدنظراستان خوزستان است.     
 شماره م.الف)9/681(ضرغام خسروی-رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی خرمشهر

آگهی ابالغ
تلوری  پدرام  خوانده/متهم  طرفیت  به  دادخواستی  بلوری  خواهان/شاکی خدیجه 
به خواسته مطالبه خسارات دادرسی والزام به ایفای تعهد)غیرمالی(مبنی برتقدیم 
به  رسیدگی  که جهت  نموده  رامهرمز  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
خوزستان- دراستان  رامهرمزواقع  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه 

شهرستان رامهرمز-بلوارسلمان فارسی-روبروی پارک شقایق-دادگستری شهرستان 
رامهرمزارجاع وبه کالسه95099۸61531002۸2ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن1395/9/17وساعت۸:00تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن خوانده/
دادگاه  دادرسی  آیین  تجویزماده73قانون  وبه  خواهان/شاکی  ودرخواست  متهم 
های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
به  ازمفادآن  واطالع  ازنشرآگهی  پس  شودتاخوانده/متهم  می  کثیراالنتشارآگهی 
وضمائم  دادخواست  دوم  خودنسخه  کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه  دادگاه 
رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد. شماره م.الف)12/332(                                                                                                   
متصدی اموردفتری وبایگانی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان رامهرمز-موسوی اول

آگهی تاسیس شرکت
 بازرگانی ستاره سرخ اروند)بامسئولیت محدود(به شماره ثبت4967

اروند)بامسئولیت  سرخ  ستاره  بازرگانی  شرکت  واساسنامه  شرکتنامه  خالصه 
رسیده  ثبت  به  اداره  شماره4967دراین  95/7/14تحت  درتاریخ  محدود(که 
عموم  اطالع  برای  گردیده  تکمیل  ثبت  ذیل  امضاء  ودرتاریخ95/7/14ازلحاظ 

درروزنامه رسمی وکثیراالنتشارآگهی می شود:
مجازوترخیص  کاالهای  انواع  وصادرات  شرکت:واردات  1-موضوع 
انواع  وواردات  وبرودتی  تصویری  خانگی؛صوتی  کاالموادغذایی؛آرایشی؛لوازم 
ها  درمزایده  ازفروش؛شرکت  ژس  وخدمات  یدکی  وقطعات  خارجی  خودروهای 

واخذوام بانک ها
2-مدت شرکت:ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

مینا-پالک63،کدپس آبان-نبش  شرکت:خرمشهر-طالقانی-خیابان  3-مرکزاصلی 
تی64119367۸9          

4-سرمایه شرکت:مبلغ1000000ریال نقدی که نزدمدیرعامل می باشد.
5-اولین مدیران شرکت:خانم سحربطیلی باکدملی412002557۸به سمت رئیس 
مدیرعامل  سمت  باکدملی1۸2۸104663به  بطیلی  سمیره  وخانم  مدیره  هیئت 

برای مدت نامحدودانتخاب شدند.
شرکت  وبانکی  بهاداروتعهدآوروتجاری  اسنادواوراق  امضاء:کلیه  حق  6-دارندگان 
واداری  عادی  وقراردادهاومکاتبات  وعقوداسالمی  وبروات  چک،سفته  ازقبیل 
باامضامنفردرئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبرمی باشد.       شماره 

م.الف)9/664(
سازمان منطقه آزاد اروند-واحد ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی  
حسین میرزایی-سرپرست اداره ثبت شرکت ها آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای علی نظری شیاسی فرزند خیبر به شماره شناسنامه 565 و کد 
ملی شماره 46۸9563993 با ارائه دو برگ استشهادیه محلی گواهی شده اعالم 
نموده که سند مالکیت به شماره مسلسل 01023۸ الف / ۸5 مربوط به ششدانگ 
تحت  شیاسی  روستای  در  واقع  مربع  متر   2۸0/  74 مساحت  به  خانه  باب  یک 
پالک 119 / 94  - شهرستان اردل / ناحیه میانکوه بخش ده استان چهارمحال 
وبختیاری که در صفحه 166 – دفتر امالک جلد 3۸ ذیل ثبت شماره 5915 که 

به نام نامبرده ثبت وسند مالکیت صادر شده مفقود گردیده است . 
نحوه گم شده یا ازبین رفتن :در اثر سهل انگاری ازبین رفته و درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت نموده اند که طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 -  آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه 
دراین آگهی ذکر شده (نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خودرا کتبا 
ضمن ارئه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایند تامراتب صورت مجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد 
یادر صورت اعتراض اصل سند ارئه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد شد .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان اردل  - علی رحیمی

آگهی موضوع ماده3
های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  وماده13آیین 

فاقدسندرسمی اداره ثبت اسنادوامالک اهواز
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  اینکه  نظربه 
3003610-1395-1395/6/16تصرفات  برابررای  فاقدسندرسمی 
شناسنامه20099  فرزندمحمودبشماره  جادرمیاحی  آقای/خانم 
به  ساختمان  باب  یک  به  ازاهوازکدملی175096520۸نسبت  صادره 
2690/43بخش  پالک  ازششدانگ  قسمتی  مساحت122/33مترمربع 
دواهوازخروجی ازمالکیت فاضل خزامی منجربصدوررای گردیده لذابرابرماده3قانون 
گرددتا  می  آگهی  عموم  اطالع  روزجهت  پانزده  فاصله  به  دردونوبت  مزبورمراتب 
باشدازتاریخ  داشته  اعتراض  ایشان  ومالکیت  مفروزه  تصرفات  به  نسبت  هرکس 
ثبت  اداره  خودرامستقیمابه  اعتراض  دوماه  بمدت  آگهی  این  اول  انتشارنوبت 
مدت  است ظرف  مکلف  نمایندومعترض  ورسیددریافت  اهوازتسلیم  اسنادوامالک 
وگواهی  تقدیم  قضائی  مقامات  به  دادخواست  اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک 
درصورت  است  نمایند.بدیهی  تحویل  محل  ثبت  اداره  اخذوبه  دادخواست  تقدیم 
عدم وصول اعتراض درموعد مقرراداره ثبت برابرمقررات اقدام بصدورسندمالکیت 

خواهدنمود.     شماره م.الف)5/2۸91(
تاریخ انتشارنوبت اول:1395/7/27
تاریخ انتشارنوبت دوم:1395/۸/12

شیخ زاده-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک اهواز

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای بهادر عزیزی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۸65 و کد ملی 
شماره 46۸950221۸ با ارائه دو برگ استشهادیه محلی گواهی شده اعالم نموده 
که سند مالکیت به شماره مسلسل 470994 ج  / 91 مربوط به ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 100/09 متر مربع واقع در ده کهنه هلو سعد تحت پالک 
31/42   - شهرستان اردل / ناحیه میانکوه بخش ده استان چهارمحال وبختیاری 
نام  به  که  ثبت شماره 55۸7  ذیل  امالک جلد 36  دفتر   – در صفحه 157  که 

نامبرده ثبت وسند مالکیت صادر شده مفقود گردیده است . 
نحوه گم شده یا ازبین رفتن :در اثر سهل انگاری ازبین رفته و درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت نموده اند که طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 -  آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه 
دراین آگهی ذکر شده (نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خودرا کتبا 
ضمن ارئه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایند تامراتب صورت مجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد 
یادر صورت اعتراض اصل سند ارئه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد شد .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان اردل  - علی رحیمی

دادنامه 
حقوقی  عمومی  دادگاه  ششم  شعبه   95099۸6610600196 کالسه  پرونده 
 9509976610600612 شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
خرم  شهرستان  لرستان  استان  نشانی  به  سهراب  فرزند  بهرنگ  :افسانه  خواهان 
آباد خ ناصر خسرو میدان شمیران فرزانگان 6 کوچه اول شمیران شرقی موبایل 
091666769۸2 خواندگان : 1-روبخیر نجف وند فرزند خورد علی 2-پری غسالی 
فرزند ابراهیم 3سکینه غسالی فرزند ابراهیم 4-آقای سجاد غسالی فرزند ابراهیم 
7-آقای  ابراهیم  فرزند  موسوی  6-معصومه  ابراهیم  فرزند  غسالی  مهدی  5-آقای 
محمد غسالی فرزند ابراهیم ۸-فاطمه موسوی فرزند امیر همگی به نشانی مجهول 

المکان – خواسته :الزام به تنظیم سند رسمی ملک 
رای دادگاه : در خصوص دعوی خانم افسانه بهرنگ فرزند سهراب بطرفیت خانمها 
و آقایان روبخیر نجف وند فرزند خورد علی و سکینه و محمد و مهدی و سجاد و 
پری غسالی )غالی( و معصومه موسوی همگی فرزندان ابراهیم و معصومه موسوی 
فرزند امیر همگی وراث مرحوم ابراهیم غالی بخواسته الزام خواندگان به انتقال رسمی 
تحت پالک ثبتی 2091 اصلی ۸22۸ فرعی بخش یک خرم آباد به انضمام خسارات 
دادرسی دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی خواهان و 
ضمائم و پیوست احراز مالکیت خواهان بداللت فتوکپی مصدق بیع نامه عادی و 
وکالتنامه های رسمی انتقال و توجها به اینکه فتوکپی بیع نامه های عادی و وکالتنامه 
های رسمی حکایت از فروش ملک از طرف مالک رسمی )ابراهیم غالی ( داشته و 
توجها به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه حاضر نشده و دعوی خواهان و 
مستندات وی را مصون از تعرض و تکذیب گذاشته و معطوفا به اینکه مستفاد از ماده 
220 قانون مدنی انتقال رسمی ملک در بیع اموال غیر منقول از الزامات عرفی بایع 
بوده فلذا بااستناد به ماده مرقوم حکم به الزام خواندگان به انتقال رسمی پالک ثبتی 
۸22۸ فرعی از 2091 اصلی بخش یک )علی القدر سهم ( در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد رای صادره غیابی  و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی 
در این شعبه و پس از انقضای آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 
در دادگاه تجدید نظر استان لرستان می باشد در خصوص دعوی خواهان بخواسته 
مطالبه خسارات دادرسی نظربه اینکه مورث خواندگان وکالت جهت انتقال سند داده 
فلذا بجهت عدم وجود رابطه سببیت دعوی خواهان در این خصوص وارد نبوده با 
استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی در امور مدنی حکم به بطالن دعوی خواهان 
صادر و اعالم می دارد رای صادره در این خصوص حضوری حضوری و ظرف مدت 

بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – قوان آذر همایون 

آگهی تحریر ترکه
خواهان آقای/خانم سیده زینب موسوی لرستانی فرزند سید حشمت اله به وکالت 
محمد مظفری ده نو با تقدیم دادخواستی به کالسه بایکانی 950100 در شورای 
شعبه 4 حقوقی دلفان درخواست تحریر و تقسیم ترکه شادروان سید حشمت اله 
موسوی لرستانی  متولد 1309/11/05 به ش ش 200 در تاریخ 13۸2/1/11 در 
اقامتگاه دائمی خود درگذشته است حال باانجام تشریفات مقدماتی روز یکشنبه 
مورخ 95/9/7 ساعت ده صبح جهت تحریر و تقسیم ترکه متوفی فوق الذکرتعیین 
وطی یک نوبت در روزنامه های کثیراال نتشار آگهی می گردد. از ورثه یا نماینده 
یا حقوقی که  و اشخاص حقیقی  به متوفی  قانونی متوفی،بستانکاران و مدیونین 
با مراجعه حضوری  بر،ترکه متوفی ذکرشده دارند خواسته میشود  یا دیونی  حق 
وبادر دست داشتن مدارک قانونی در تاریخ فوق الذکرجهت تحریر ترکه و تقسیم 
مادتین 210و213  وفق  اینصورت  غیر  دلفان حضوریابند،در  در شعبه 4 حقوقی 
قانون امور حسبی و قانون شوراهای حل اختالف ترکه متوفی یاد شده تحریر و به 

اعتراضات خارج از موعد مقرر ترتیب اثر نخواهد شد./ش.
فرهاد گلمحمدی - رئیس شورای حل اختالف حقوقی 4دلفان م الف 262

در شانزدهمین جلسه شوراي گفتگوي دولت 
مشکالت  مرکزي،  استان  خصوصي  بخش  و 
و موانع شرکتهاي خدماتي شهرکها و نواحي 
صنعتي استان با دستگاههاي دولتي خدمات 

رسان مورد بررسي قرار گرفت.
شهرکهاي  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
صنعتي استان مرکزي در این نشست رفیعي 
معاون برنامه ریزي شرکت با تشریح وضعیت 
عملیات  گفت:  استان  صنعتي  شهرکهاي 
عمراني در 12 هزار هکتار فضاي موجود در 
شهرکهاي صنعتي استان مرکزي در سه فاز 
4 هزار هکتاري به 12 شرکت خدماتي واگذار 

شده است.
عمل  راستاي  در  همچنین  داد:  ادامه  رفیعي 
به اصل 44 قانون اساسي 1600 هکتار از این 
اراضي دراختیار این شرکتها قرارداد گرفته تا 
احداث  به  نسبت  خصوصي  بخش  عنوان  به 

واحدهاي صنعتي و تولیدي اقدام نمایند.
و  مشکالت  برخي  وجود  به  اشاره  با  وي 
ناهماهنگي ها بین این شرکتها و سازمانهاي 
خدمات رسان عمومي و دولتي گفت : تقویت 
همکاري دستگاه هاي اجرایي با شرکت هاي 
صنعتي  شهرکهاي  در  توسعه  روند  مذکور، 

استان را سرعت مي بخشد.
وي در ادامه سخنان خود به تشریح وضعیت 
و  پرداخت  اراک  آباد  ایبک  صنعتي  شهرک 
گفت: احداث این شهرک در سال 1369 و در 

فضایي به وسعت 156 هکتار به تصویب رسیده 
است که قابلیت توسعه تا 500 هکتار را دارد.

رفیعي از انجام مطالعات توسعه اي این شهرک 
خبر دارد و خاطر نشان ساخت مراحل طراحي 
زودي  به  و  رسیده  پایان  به  شهرک  توسعه 

واگذاري زمین در فاز جدید آغاز خواهد شد.
وي افزود: در فضاي 156 هکتاري موجود کلیه 
زیر ساختهاي خدماتي و عمراني از قبیل آب، 
تصفیه  جدولگذاري،  معابر  احداث  گاز  و  برق 
خانه فاضالب و غیر ایجاد شده است و اسناد 

تفکیکي واحدها نیز آماده واگذاري است .
به  آباد  ایبک  صنعتي  شهرک   : افزود  وي 
از بهترین  امکانات، یکي  از  لحاظ برخورداري 
شهرکهاي استان است اما بدلیل قرار گرفتن 
در مجاورت محور ارتباطي درجه دو شهرستاني 

چندان مورد توجه قرار نگرفته است .
وي در خصوص تامین آب مورد نیاز شهرک 
نیاز  از سال 72 تاکنون آب مورد   : نیز گفت 
این مجموعه از طریق 4 حلقه چاه با آبدهي 
60 لیتر در ثانیه تامین مي شده است که بدلیل 
حاضر  حال  در  زیرزمیني  آبهاي  سطح  افت 
چاه هاي مذکور قادر به تامین آب مورد نیاز 
براي  بررسي هاي الزم  نیستند و مطالعات و 
احداث چاه هاي جدید در منطقه گاوخانه اراک 
انجام و با همکاري شرکت آب منطقه اي استان 

مجوزهاي الزم نیز اخذ شده است .
رفیعي افزود: به زودي عملیات اجراي حفر چاه 

ها و اجراي خط انتقال به طول 7 کیلومتر تا 
خط انتقال شهرک آغاز مي شود.

و در ادامه گفت: آبدهي این چاه ها را 50 لیتر 
در ثانیه است و پیگیري الزم جهت اختصاص 
شده  تصفیه  پساب  محل  از  دیگر  لیتر   50
این شهرک صورت  به  اراک  شهري  فاضالب 
پذیرفته و این میزان آب خریداري و در اختیار 
صنعتي  شهرک  در  فعال  صنعتي  واحدهاي 

ایبک آباد قرار خواهد گرفت .
وي همچنین از طراحي برگشت پساب تصفیه 
خانه شهرک صنعتي به چرخه تولید خبر داد 
و خاطرنشان ساخت عملیات ارتقاء سطح این 

تصفیه خانه نیز در حال انجام است .
نشست  این  در  مرکزي  استاندار  همچنین 
گفت: وظیفه تمامي مدیران استان کمک به 
باشدو  حل مشکالت شرکتهاي خدماتي مي 
این خصوص  در  ویژه  اي  کمیته  بایست  مي 

تشکیل شود.
استاندار مرکزي نیز با تاکید بر ضرورت اجراي 
سریع حفر چاه و احداث خط انتقال به منظور 
شهرک  فعال  صنایع  نیاز  مورد  آب  تامین 
اقدامات  مجموعه  گفت:  آباد  ایبک  صنعتي 
این  دهنده  نشان  صنعتي  شهرکهاي  شرکت 
اندیشه  در  هم  این شرکت  مدیران  که  است 
صنعتي  شهرکهاي  الزامات  تامین  و  توسعه 
استان هستند و هم بر اساس برنامه ریزي هاي 

الزم وارد عمل شده اند .

المللی  بین  نمایشگاه  چهاردهمین  افتتاح  آیین 
کتاب تبریز، با سخنرانی آیت ا... مجتهدشبستری، 
المللی  از ساعت 10 صبح در محل نمایشگاه بین 
تبریز برگزار شد و این نمایشگاه به طور رسمی کار 

خود را آغاز کرد.
ناشر  هزار  یک  از  بیش  گزارش  این  اساس  بر   
این  در  هفته،  یک  طول  در  خارجی  و  داخلی 
اهالی  معرض  در  را  خود  آثار  آخرین  نمایشگاه 
اقشار  دیگر  و  حوزویان  دانشگاهیان،  فرهنگ، 

جامعه قرار می دهند.
 این نمایشگاه همزمان با چهارمین نمایشگاه قرآن 
و عترت در محل نمایشگاه بین المللی تبریز و در 
شش سالن به فضای 21 هزار و 500 مترمربع برپا 

شده است.
حضور  با  کتاب  نمایشگاه  برگزاری  است،  گفتنی   
تبریز،  در  کشور  سراسر  از  برتر  ناشر  صد  چند 
و  بوده  منطقه  و  استان  فرهنگی  رویداد  مهمترین 
این نمایشگاه نه تنها توانسته نظر مخاطبان استان 

را به خود جلب کند بلکه هر ساله در همین 
ایام عالقمندان به کتاب و کتابخوانی از استان های 
همجوار نیز برای بازدید از این نمایشگاه به تبریز 

می آیند.
و  قرآنی  ناشر   100 با حضور  نیز  قرآن  نمایشگاه   

موسسات فعال در حوزه قرآن برپا شده است.
تبریز  کتاب  بین المللی  نمایشگاه  چهاردهمین 
در  جاری  ماه  آبان  اول  تا  مهر  ششم  و  بیست 

نمایشگاه بین المللی تبریز برپاست.

بررسي مشکالت شرکتهاي خدماتي با دستگاههاي دولتي در استان مرکزی
برگزاری چهاردهمین نمایشگاه 

بین المللی کتاب تبریز 

جوابیه
مدیرمسئول و سردبیر محترم روزنامه زمان

باسالم و احترام
خبری  ستون  در  شده  درج  خبر  به  باتوجه 
»ثبت  مضمون  با   95/5/5 تاریخ  به  روزنامه، 
چهارمین وقف زرندیه در سال جاری« به اطالع 
می رساند: زمین مربوطه متعلق به فرد واگذار 
گونه  هیچ  ایشان  شخص  و  باشد  نمی  کننده 

حق و حقوقی در زمین نامبرده ندارد.
شماره  نامه  به  باتوجه  زمین،  اصلی  صاحبان 
بصورت  که  ثبت  اداره  و  فرمانداری  در   6214
اطالع  به  هم  حضوری  و  است  موجود  کتبی 
رسانده شده تقاضای تکذیب خبر درج شده را 

می نمایند.
باتشکر
از طرف جمعی از شاکیان پرونده
ورثه سید اسد کشفی- سید نعمت کشفی- 
سید یحیی کشفی و سید شیر آقاکشفی
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خروج شرکت ملی نفتکش ایران از تحریم 

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت اعالم کرد: شرکت ملی 
از تحریم خارج شده است و مشکلی  با اجرای برجام  ایران  نفتکش 
برای بیمه نفتکش های ایرانی از سوی بیمه گران اروپایی وجود ندارد.
»امیرحسین زمانی نیا« افزود: فعالیت شرکت ملی نفتکش ایران طبق 

روال معمول ادامه دارد.
معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت تاکید کرد شرکت ملی 

نفتکش اکنون در تالش است ثابت کند بی دلیل تحریم شده است.
وی اضافه کرد: این موضوع مربوط به پیش از اجرای برجام است و 

جنبه حقوقی دارد.
علیه  میالدی   2012 دسامبر  هفتم  و  بیست  نفتکش  ملی  شرکت 
دیوان  نزد  شرکت،  این  تحریم  برای  اروپا  اتحادیه  شورای  تصمیم 
اروپا  اتحادیه  دادگاه  رای  که  کرد  اروپا شکایت  اتحادیه  دادگستری 
در سوم ژوئیه 2014 به سود شرکت ملی نفتکش صادر شد و شورای 

اتحادیه اروپا نیز نسبت به حکم دادگاه درخواست بازنگری نکرد.
با این همه، شورای اتحادیه اروپا دوازدهم فوریه 2015 میالدی در 
تصمیمی، شرکت ملی نفتکش را با دالیل جدید در فهرست تحریم 

اتحادیه اروپا حفظ کرد.
شرکت ملی نفتکش ایران بیست و چهارم آوریل 2015 علیه آخرین 
تصمیم شورای اروپا شکایت کرد اما یک ماه پیش، یعنی چهاردهم 
سپتامبر 2016، دادگاه اتحادیه اروپا علیه شرکت ملی نفتکش ایران 
رای داد که این شرکت قرار است تا پایان ماه نوامبر )آذرماه( از خود 

دفاع کند. 
زیرا  ندارد  تاثیری  نفتکش  ملی  شرکت  وضع  بر  عمل  در  رای،  این 
طبق برجام، نام شرکت ملی نفتکش ایران از مقررات اجرایی مربوط 

به تحریم اتحادیه اروپا علیه ایران حذف شده است.
طبق اصول کلی حقوقی، هیچ دادگاهی صالحیت وضع قوانین مربوط 

به تحریم را ندارد.

رونمایی از دستگاه قطع فوری گاز 
در هنگام زلزله 

توان  براساس  که  گاز  اتوماتیک  قطع  الکترونیکی  دستگاه  از  دیروز 
داخلی تولید شده و بهتر از مدل مکانیکی آمریکایی است، رونمایی 

شد.
راه،  تحقیقات  مرکز  رییس   - محمد شکرچی زاده  ایسنا،  گزارش  به 
مسکن و شهرسازی - در جریان مراسم رونمایی از این دستگاه، اظهار 
کرد: برای قطع گاز در هنگام زلزله فعالیت هایی از سال گذشته در 
تعامل با برخی شرکت ها آغاز کردیم و در قالب آن قرار شد سیستمی 
زلزله  به طیف های  توجه  با  و  به صورت هوشمند  طراحی کنیم که 

بتواند به قطع سریع گاز منجر شود.
وی افزود: سیستمی که هم اکنون رونمایی می شود در کسری از ثانیه 
تحقیق و پردازش می کند و با توجه به امواج زلزله، سیگنالی را برای 

قطع سیستم گاز ارسال می کند.
 ۸0 این که  بیان  با  شهرسازی  و  مسکن  راه،  تحقیقات  مرکز  رییس 
درصد این دستگاه براساس توان داخلی است، اظهار امیدواری کرد 

که در سال های آینده این رقم به 100 درصد برسد.
برای  تاکنون  ملی  مقررات   17 بحث  در  کرد:  تصریح  شکرچی زاده 
اتوماتیک  از سیستم قطع  با اهمیت متوسط استفاده  ساختمان های 
گاز را الزامی نکرده ایم، ولی امروز تالش داریم تا با مکانیزمی استفاده 

گسترده تر از آن را در کشور ساری و جاری نماییم.
وی با تاکید بر این که اقدامات انجام شده در قالب این پروژه منحصر 
به فرد بوده است، ادامه داد: توانستیم یک کار تحقیقاتی و پژوهشی 
را به یک محصول تبدیل کنیم و مرکز تحقیقات مسوولیت این پروژه 

را تا 10 سال آتی برعهده خواهد داشت.
این که یکی  بیان  با  راه، مسکن و شهرسازی  رییس مرکز تحقیقات 
از محورهای مهم ما در مرکز تحقیقات بحث کاهش خطرپذیری و 
افزایش ایمنی شهروندان است، اضافه کرد: کشور ما از نظر خطرات 
است.  آسیب پذیر  بسیار  زلزله  خصوص  به  طبیعی  حوادث  از  ناشی 
امروز 70 درصد شهرهای ما با خطر زلزله زیاد و 20 درصد با خطر 

زلزله بسیار زیاد مواجه هستند.
درصد   30 گذشته  سال   40 در  کرد:  نشان  خاطر  شکرچی زاده 
کشته  نفر  هزار   10 از  بیش  با  ایران  در  پیوسته  وقوع  به  زلزله های 

همراه بوده است.
به گفته وی، عدم مقاومت کافی سازه ای می تواند آثار جانبی زیادی 
انتقال گاز در  این موارد سیستم های گاز و  از  باشد که یکی  داشته 

سطح خانه ها، واحدهای صنعتی و کل شهر است.
بخش  علمی  هیات  عضو   – خواجه عطاری  مراسم  این  در  همچنین 
تشریح جزییات عملکرد سیستم  – در  فنی  ابنیه  و  مهندسی سازه 
اتوماتیک گاز، اظهار کرد: این محصول، سیستمی  الکترونیکی قطع 
تخصصی و منحصر به فرد و حاصل سال ها تحقیق و تالش گروهی 
دارای  است،  الکترونیک  و  مکانیک  زلزله،  زمینه های  در  متخصص 
حسگر زلزله که امواج زلزله را تشخیص داده و پس از به حدنصاب 
فرمان  شده،  تعریف  فرکانس  محدوده  در  تنظیمی   PGA رسیدن 
قطع گاز را به واحد عمل کننده داده و سپس موجب فعال شدن شیر 

برقی و در نتیجه جریان گاز را قطع می کند.
و  داده  تشخیص  را  زلزله  امواج  دستگاه  حسگر  قسمت  افزود:  وی 
با توجه به تنظیمات و تعیین میزان حساسیت شتاب g در  سپس 
انتقال  اتوماتیک  محدوده فرکانس زلزله، فرمان قطع گاز را به شیر 
داده و سپس موجب فعال شدن سلنوئید و در نتیجه قطع جریان گاز 
از فرکانس تعیین شده  خواهد شد، در صورتی که شتاب در خارج 

باشد سیستم عمل نمی کند.
خصوص  در  فنی  ابنیه  و  سازه  مهندسی  بخش  علمی  هیات  عضو 
کننده  قطع  قسمت  کرد:  تصریح  دستگاه،  استقرار  محل  و  شرایط 
جریان گاز جهت فشار 25 درصد تا PSI2 در مسیر ورودی گاز به 
ساختمان بعد از رگوالتور در درون حریم ساختمان قرار می گیرد و 
جهت فشارهای باالتر مانند 15، 30 و یا PCI60 در مسیر لوله گاز 
ایستگاه مترینگ نصب می شود. قسمت حسگر در مکان مناسب  از 
روی دیوار یا قسمت های محکم و STABLE سازه معموال شامل 

ستون های ساختمان نصب می شود.
الکتریکی، گفت: دستگاه  با  وی در توضیح تفاوت دستگاه مکانیکی 
مکانیکی قطع گاز )آمریکایی( دارای یک گوی در قسمت فوقانی بوده 
تحتانی سقوط  به قسمت  گاز  لوله  به  یا ضربه  لرزش  با هرگونه  که 
از  ناشی  لرزش  هرگونه  لذا  گاز می شود،  قطع جریان  باعث  و  کرده 
عبور و مرور ماشین آالت سنگین یا هرگونه ضربه به لوله گاز باعث 

قطع گاز ساختمان می شود.
زلزله  امواج  به  حساس  گاز  الکتریکی  دستگاه  گفت:  خواجه عطاری 
)ساخت ایران( سیستمی هوشمند و پیشرفته بوده که امواج زلزله را 
شناسایی کرده و با توجه به نرم افزار مربوطه امکان خطا وجود ندارد 
و  سنگین  ماشین آالت  مرور  و  عبور  از  ناشی  محیطی  لرزش های  و 

هرگونه لرزش غیرزلزله ای باعث قطع گاز ساختمان نمی شود.

شرط افزایش قیمت نفت
 به 60دالر

اوپک خواستار تشکیل  ایران در  نماینده سابق 
کمیته نظارت بر بازار اوپک شد و اعالم کرد: در 
صورت احیای نظام سهمیه بندی و رعایت آن 
توسط اوپکی ها قیمت نفت به بیش از 60 دالر 

افزایش می یابد.
سیدمحمدعلی خطیبی در گفتگو با مهر درباره 
تصمیم اخیر اعضای اوپک مبنی بر تعیین سقف 
متوسط  طور  به  اکنون  هم  گفت:  نفت،  تولید 
مازاد  نفت  بشکه  میلیون   1.5 حدود  روزانه 

توسط اعضای اوپک در بازار عرضه می شود.
بر  اینکه  با اعالم  اوپک  ایران در  نماینده سابق 
اساس تصمیم اخیر اوپک قرار است سقف تولید 
33 تا 32.5 میلیون بشکه ای برای تولید نفت 
کشورهای عضو این سازمان تعریف و عملیاتی 
شود، تصریح کرد: تعریف سقف تولید نفت گام 
بازار  در  تقاضا  و  تنظیم عرضه  برای  اوپک  اول 

نفت بوده که کافی به نظر نمی رسد.
نفت  ملی  شرکت  بین الملل  امور  سابق  مدیر 
ایران با تاکید بر اینکه به منظور رعایت سهمیه 
باید  اوپک  عضو  کشورهای  توسط  نفت  تولید 
عرضه  و  تولید  در  اصولی  و  دقیق  نظارت  یک 
نفت کشور انجام شود، اظهار داشت: از این رو 
بر  نظارت  تخصصی  کمیته  می شود  پیشنهاد 
بازار نفت اوپک بار دیگر احیا شود و این کمیته 
با هماهنگی دبیرخانه، رئیس و دبیرکل اوپک بر 

نحوه عرضه نفت کشورها نظارت داشته باشد.
این تحلیلگر بازار نفت با بیان اینکه با نظارت و 
رصد هفتگی و ماهانه تولید نفت کشورهای عضو 
این کمیته می توانبه نوعی عرضه  اوپک توسط 
مدیریت  و  پایش  را  اوپکی ها  توسط  نفت 
کمیته  این  دیگر  سوی  از  کرد:  بیان  کرد، 
تولید  افزایش  تخلفات  گزارش  تهیه  با  باید 
و  دبیرکل  به  را  اوپک  عضو  کشورهای  نفت 

کند. ارائه  اوپک  اعضای  سایر 
مدیریت  صورت  در  اینکه  اعالم  با  خطیبی 
عرضه توسط کشورهای عضو اوپک در کوتاه 
نفت  بشکه  هر  قیمت  افزایش  امکان  مدت 
تاکید  دارد،  وجود  دالر   60 از  بیش  به  خام 
تولید  سقف  اگر  که  است  درحالی  این  کرد: 
نسبت  اعضا  و  شود  تعریف  اوپک  در  نفت 
گونه  هیچ  عمال  نکنند  اقدام  آن  رعایت  به 
سیاه  طالی  قیمت  افزایش  برای  تضمینی 

ندارد. وجود 
به  اشاره  با  اوپک  در  ایران  سابق  نماینده 
سهمیه بندی  طرح  از  کشور   3 مستثنی شدن 
نفت در اوپک، گفته بود: برای توافق نهایی در 
تولیدکننده  نقش  باید  عربستان  اوپکی ها،  بین 

شناور نفت اوپک را بازی کند.

افزایش 1000 مگاواتی ذخیره 
نیروگاه های کشور

گذشته  روز  کشور  نیروگاه های  برق  ذخیره 
 1000 از  بیش  گذشته،  هفته  با  مقایسه  در 

داشت. افزایش  مگاوات 
مهر   25 )یکشنبه  دیروز  ایسنا،  به گزارش 
و  هزار   37 به  کشور  برق  مصرف  پیک   ،)95
میزان در چنین  این  320 مگاوات رسید که 
 ۸75 و  هزار   3۸ گذشته،  هفته  در  روزی 

بود. مگاوات گزارش شده 
کشور  برق  مصرف  میزان  همچنین، 
روزی،  چنین  در  گذشته  هفته  با  درمقایسه 
1555 مگاوات کاهش داشته و میزان مصرف 
سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  کشور  برق 
برخوردار  افزایش  مگاوات   644 از  گذشته 

است. بوده 
برق  نیروگاه های  ذخیره  میزان  این  بر  عالوه 
که  رسید  مگاوات   791 هزارو   ۸ به  کشور 
هفته  در  نیروگاهی  ذخیره  با  مقایسه  در 
افزایش  مگاوات   2۸ هزارو  یک  گذشته، 
نیز  کشور  صنایع  برق  مصرف  است.  داشته 

4 هزارو 245 مگاوات رسید. به 
مرزی  برون  مبادله های  میزان  دیگر  از سوی 
 1۸07 به  همسایه  کشورهای  با  ایران  برق 

است. رسیده  مگاوات 
صادرات  میزان  مجموع  اساس،  همین  بر 
عراق،  افغانستان،  کشورهای  به  ایران  برق 
و   141۸ ترکیه  و  ارمنستان  پاکستان، 
همسایه،  کشورهای  از  برق  واردات  مجموع 

3۸9 مگاوات ثبت شده است.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

وزیر نفت با اشاره به پروژه ستاره خلیج فارس 
به  امسال  فارس  خلیج  ستاره  اول  فاز  گفت: 
نیز در سال  بعد  فازهای  بهره برداری می رسد. 
بعد بهره برداری خواهند شد که با بهره برداری 
واردکننده  دیگر  فارس  خلیج   ستاره  فازهای 

بنزین نخواهیم بود.
کنگره  دومین  مراسم  در  دیروز  زنگنه  بیژن 
که  این  بیان  با  ایران  نیروی  و  نفت  راهبردی 
می تواند  متعدد  دالیل  به  نفت  بخش  توسعه 
موتور درون زای توسعه و همزمان عنصر مهم 
کرد:  اظهار  باشد،  کشور  اقتصاد  برونگراکردن 
بدون تردید زنجیره صنعت نفت شامل تولید و 
صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی صادرات 
مجموعا  پتروشیمی  محصوالت  صادرات  گاز، 
تشکیل  را  کشور  اقتصاد  بخش  برون گراتر 

می دهد.
در  پتروشیمی  صنعت  این که  بر  تاکید  با  وی 
ارزی  تراز  کشور  به  کرد  کمک  تحریم  دوران 
صنعت  زنجیره  گفت:  باشد،  داشته  مثبت 
نفت، پاالیش و پتروشیمی به دلیل دسترسی 
درون زاترین  از  گاز  و  نفت  عظیم  منابع  به 
بخش های اقتصاد کشور هستند که در دوران 
تحریم ها توانمندی خود را در تامین نیازهای 
نیاز کشور به خوبی  ارز مورد  داخلی و تامین 

نشان داده است.
به  محتاج  نفت  صنعت  داد:  ادامه  نفت  وزیر 
توسعه در بخش باالدستی و به تبع آن توسعه 
و  پتروشیمی  شامل  پایین دستی  بخش های 
تا  باالدستی  توسعه  زنجیره  و  است  پاالیش 
پایین دستی نفت به حجم عظیم سرمایه گذاری 

نیاز دارد.
زنگنه در مورد ظرفیت تولید نفت خام، ادامه 
خام  نفت  تولید  ظرفیت   1395 سال  در  داد: 
تولید  رسید.  بشکه  میلیون  چهار  از  بیش  به 
هزار   700 حدود  به  امسال  گازی  میعانات 

بشکه خواهد رسید.
دالر  میلیارد  دو  به  جمعا  این که  بیان  با  وی 
است،  نیاز  ساله  پنج  برنامه  در  سرمایه گذاری  
اضافه کرد: باالترین رقم در سرمایه گذاری ملی 

مربوط به تولید نفت است.
وزیر نفت در ادامه با تاکید بر این که در بخش 
پارس  با  اولویت  نفت  باالدستی  به  مربوط 

فازهای  بیشتر  داد:  توضیح  است،  جنوبی 
فاز  دارد.  قرار  نهایی  مراحل  در  پارس جنوبی 
امسال   19 فاز  و  رسیده  بهره برداری  به   12
به بهره برداری می رسد. فازهای 20 و 21 نیز 
پارس  فازهای  سایر  شد.  خواهند  بهره برداری 
امسال  امیدواریم  دارند.  دریا  مشکل  جنوبی 
فازهای  عمده  بسته شود.  نیز  فاز 11  قرارداد 
اتمام  به  آینده  سال  پایان  تا  جنوبی  پارس 
میلیون   1000 باالی  به  ما  تولید  و  می رسد 

مترمکعب خواهد رسید.
زنگنه ادامه داد: اواخر امسال تولید روزانه ما از 
پارس جنوبی با کشور قطر به تساوی می رسد. 
از  بعد  از الیه نفت پارس جنوبی  تولید  اولین 
سال ها در اواخر امسال بهره برداری می شود و 
در  آینده  ماه های  در  دوم  فاز  برای  قراردادی 
خواهد  منعقد  نفتی  جدید  قراردادهای  قالب 

شد.
اولویت  نفت  بخش  در  این که  بر  تاکید  با  وی 
خصوص  به  و  مشترک  میدان های  کشور 
کرد:  اظهار  هستند،  کارون  غرب  میدان های 
در حال حاضر بیش از 200 هزار بشکه تولید 
از  اگر  یابد.  افزایش  باید  میزان  این  که  داریم 
ما  سهم  نکنیم  برداشت  مشترک  میدان های 
به  کرد  خواهند  برداشت  مقابل  کشورهای  را 
خواست  به  مشترک  میدان های  دلیل  همین 
ملی  خواست  این  که  است  شده  تبدیل  ملی 
ایجاد شود،  نیز  بازیافت  افزایش  باید در مورد 

برداشت  به خوبی  میدان  یک  از  چنانچه  زیرا 
نشود، بخشی از آن یا غیرقابل برداشت می شود 
یا هزینه زیادی برای برداشت آن الزم خواهد 
توجه  بازیافت  افزایش  به  باید  بنابراین  بود؛ 

شود.
قراردادهای  این که در مدل  بیان  با  نفت  وزیر 
جدید نفتی افزایش بازیافت تحقق پیدا می کند 
داد: سوخت  ادامه  و  کرد  اشاره  گاز  بخش  به 
بوده  نفت  وزارت  اقدامات  از  نیروگاه ها  رسانی 
نفت  وزارت  مسوولیت  من  که  هنگامی  است. 
مصرفی  سوخت  درصد   46 گرفتم  برعهده  را 
در  رقم  این  که  بود  مایع  سوخت  نیروگاه ها 
سال گذشته به زیر 1۸ درصد رسید و امیدوارم 

امسال به حدود 10 درصد کاهش پیدا کند.
زنگنه با بیان این که توسعه LNG از طرح های 
به  گاز  صادرات  افزود:  است،  نفت  وزارت 
و شهرهای  روستاها  به  گازرسانی  همسایگان، 
نفت  وزارت  اهداف  دیگر  از  غیره  و  باقی مانده 
است. همچنین از برنامه های دیگر وزارت نفت 
این است که ظرف 1.5 سال آینده به پوشش 

95 درصدی جمعیت کشور برسد.
وی ادامه داد: کشور ایران در بخش پتروشیمی 
در زمینه دسترسی به خوراک به عنوان یکی 
نادر جهان است، در حال حاضر  از نمونه های 
برای یک تن اتان بیش از سه تن تقاضا وجود 
است  زیاد  سرمایه گذار  دیگر  عبارت  به  دارد. 
انتخاب کنیم. همچنین قیمت خوراک  باید  و 

است.  شده  تعیین  تخفیف ها  و  شده  مشخص 
امسال  و  دارد  وجود  طرح  دالر  میلیون   50
است،  پتروشیمی  طالیی  سال های  از  یکی 
ظرفیت  به  دالر  میلیارد   50 به  نزدیک  زیرا 

پتروشیمی اضافه می شود.
وزیر نفت با تاکید بر این که مصرف نفت و گاز 
می کند،  پیدا  کاهش  طرح ها  اجرای  دلیل  به 
لیتر  میلیون   20 حدود  امسال  داد:  ادامه 
ستاره  آمدن  بار  به  با  و  داریم  گاز  صادرات 
نخواهیم  بنزین  واردکننده  دیگر  فارس  خلیج 
کنند  دقت  باید  پاالیشگاه ها  همچنین  بود. 
و  داشت  نخواهیم  گاز  و  نفت  به  نیازی  دیگر 
پاالیشگاه ها خودشان باید نفت و گاز را صادر 

کنند.
اول ستاره خلیج فارس  فاز  اظهار کرد:  زنگنه 
بعد  فازهای  و  می رسد  بهره برداری  به  امسال 
دیگر  و  می شود  بهره برداری  بعد  سال  در  نیز 

واردکننده بنزین نخواهیم بود.
انرژی  این که بهینه سازی مصرف  بیان  با  وی 
در قالب ماده 12 قانون رفع موانع تولید است، 
ناوگان  نوسازی  دولت  اهداف  از  یکی  افزود: 
حمل ونقل است و به بهینه سازی مصرف انرژی 

کمک می کند.
از  ترکیبی  با  قطعا  داد:  ادامه  نفت  وزیر 
و  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری های 
باید حجم  دنیا  روز  فناوری های  از  بهره گیری 
بزرگ سرمایه گذاری ها در زنجیره باالدستی تا 

پایین دستی صنعت نفت به انجام رسد.
جدید  قراردادهای  موضوع  داد:  ادامه  زنگنه 
هم  فناوری   بلکه  نیست،  پول  فقط  هم  نفتی 
حجم  سرمایه گذاری ها  این  است.  مدنظر 
خدمات  و  صنایع  برای  تقاضا  از  عظیمی 
شرکت های داخلی ایجاد می کند و به تبع آن 
افزایش  به  و  ایجاد شده  اشتغال جدید  صدها 

ثروت ملی منجر می شود.
وی افزود: تولید ناشی از این سرمایه گذاری ها 
در بخش های باالدستی و پایین دستی کشور را 
وارد دوران جدید توسعه، قدرت ملی و قابلیت 
رقابت در منطقه می کند. رشد بخش نفت در 
برنامه ششم بیش از 9 درصد پیش بینی شده 
و رسیدن به این اهداف به عزم ملی، همدلی و 

همزبانی و اقدام و عمل نیاز دارد.

وزیر نفت اعالم کرد:

از سال آینده بنزین وارد نمی کنیم

امروز  از  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر  معاون 
صالحیت  تعیین  و  شناسایی  فراخوان 
شرکت  توسط  خارجی  نفتی  شرکت های 
سه  امسال  گفت:  است،  شده   آغاز  نفت 
 NGL پروژه های  ساخت  واگذاری  مناقصه 

برگزار می شود.
علی کاردر در دومین کنگره نفت و نیرو با 
شرکت  فراخوان  اولین  امروز  از  اینکه  بیان 
ملی نفت ایران به منظور شناسایی و تامین 
منظور  به  خارجی  شرکت های  صالحیت 
ایران  نفت  صنعت  در  مشارکت  و  حضور 
مفاد  اساس  بر  گفت:  است،  شده  منتشر 
این فراخوان، تمامی شرکت های نفتی بین 
المللی به مدت یک ماه باید اطالعات خود را 
در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار دهند.
از  پس  اینکه  بر  تاکید  با  نفت  وزیر  معاون 
پایان دوره یک ماه تعیین صالحیت شرکت 
نهایت  در  و  می شود  انجام  خارجی  های 
در  معتبر  و  صالحیت  صاحب  شرکت های 
وندورلیست شرکت ملی نفت قرار می گیرد، 
از امروز به طور رسمی فرایند  تصریح کرد: 
اجرایی قراردادها آغاز شده و پس از تعیین 
بین  مناقصه  اولین  ها،  شرکت  صالحیت 

المللی صنعت نفت برگزار خواهد شد.
با  همچنین  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل 
المللی  بین  مناقصه  سه  برگزاری  به  اشاره 

اجرای طرح های جمع آوری گازهای همراه 
داشت:  اظهار   95 سال  در   )NGL( نفت 
قیمت  کشف  و  مناقصات  برگزاری  از  پس 
ها، پروژه های NGL به واجد شرایط ترین 
واگذار  خارجی  یا  خصوصی  بخش  شرکت 

خواهد شد.
این مقام مسئول، با بیان اینکه تاکنون اولین 
قرارداد ساخت NGL با شرایط جدید امضا 
شده است، تاکید کرد: پیش بینی می شود 
امضا  هم  دیگر  قرارداد  دو  امسال  پایان  تا 
 NGL شود.کاردر با بیان اینکه قراردادهای
و در 20 سال نخست  بوده  ایران 20 ساله 
فرمول   NGL واحدهای  از  برداری  بهره 
فروش گاز و خوراک ثابت است، یادآور شد: 
برای دوره 10 سال دوم در قراردادها بندی 
بینی  پیش   PAKE OR PAY نام  به 
شده است که در 10 سال دوم بهره برداری 
از پروژه های  NGLمورد استفاده دو طرف 

قرار می گیرد.
 ۸۸ تاکنون  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر  معاون 
طرح در ثبت شرکت ملی نفت ایران تعریف 
این  از مجموع  شده است، خاطرنشان کرد: 
۸۸ طرح، حدود 515 پروژه و حدود 2000 
هزار   4 قالب  در  که  شده  تعریف  زیرپروژه 
قرارداد به شرکتهای واجد صالحیت واگذار 

خواهد شد.

با  جایگاه داران سوخت کشور  انجمن  رئیس 
تشریح ماجرای هوا فروشی در پمپ بنزین ها، 
گفت: مردم در زمان تخلیه محموله بنزین در 

جایگاه ها سوخت گیری نکنند.
به گزارش مهر، مشاهدات از وضعیت عرضه 
سوخت  جایگاه های  از  برخی  در  سوخت 
از  برخی  که  می دهد  نشان  تهران  شهر 
به  بنزین  خرید  به  نسبت  خودروسواران 
میزان استاندارد با ابهامات و تردیدهایی روبرو 
از  برخی  که  است  قرار  آن  از  شده اند.ماجرا 
رویت  و  بنزین  خرید  از  پس  خودروسواران 
آمپر بنزین خودروی خود می گویند:  »بنزین 
نخورده  تکان  خودرو  بنزین  آمپر  اما  زدیم 
است« و یا »به اندازه همیشه سوخت می زنیم 
اما در کمال تعجب مشاهده می کنیم که آمپر 
بنزین خودرو مثل همیشه باال نرفته است.«بر 
این اساس،  شائبه هایی نسبت به هوا فروشی 
بنزین در برخی از جایگاه های سوخت کشور 
داران  جایگاه  که  ادعایی  است،  یافته  رواج 
فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  و  سوخت 
نفتی ایران آن را به شدت رد می کنند.بیژن 
ابعاد هوا فروشی  حاج محمدرضا در تشریح 

حال  در  گفت:  بنزین ها،  پمپ  در  سوخت 
ذخیره سازی  مخازن  و  تلمبه  تمامی  حاضر 
امکان  و  بوده  پلمپ  جایگاه ها  در  سوخت 
کارگران  توسط  تلمبه  یا  و  نازل  دست کاری 
و یا مدیران جایگاه های سوخت وجود ندارد 
تا به جای بنزین، هوا به مردم بفروشند.رئیس 
انجمن جایگاه داران سوخت کشور با تاکید بر 
اینکه خرید هوا موضوعی غیر علمی و اثبات 
است،  کشور  سوخت  جایگاه های  در  نشده 
تصریح کرد: مردم هوا نمی خرند بلکه بخارات 
بنزین را خریداری می کنند.این مقام مسئول 
محموله  تخلیه  زمان  در  اینکه  بر  تاکید  با 
در  پیما  جاده  نفتکش های  توسط  سوخت 
دمای  با  و  سرد  بنزین  برخورد  با  جایگاه ها، 
مخازن  در  شده  سازی  ذخیره  پایین  بسیار 
باالی  حرارت  با  و  داغ  بنزین  با  جایگاه ها 
تخلیه شده توسط نفتکش ها، بخشی از بنزین 
اساس  این  بر  داشت:  اظهار  می شود،  تبخیر 
زمانی که یک نفتکش در حال تخلیه سوخت 
تبخیر در مخازن  میزان  و  نرخ  بوده همواره 

جایگاه ها افزایش می یابد.
مردم،  به  ای  توصیه  ارائه  با  حاج محمدرضا 
بنزین  محموله  تخلیه  زمان  در  کرد:  تاکید 
در جایگاه ها، مردم باید سعی کنند که برای 

خرید بنزین وارد جایگاه ها نشوند.
افزایش  دلیل  به  موقع  این  در  افزود:  وی، 

عمال  بنزین  بخارات  رفتن  باال  و  تبخیر 
به  مردم  به  شده  تحویل  بنزین  از  بخشی 
احتراق  انجام  بدون  و  بود  بخار  صورت 
انجمن  می شود.رئیس  تبخیر  خودرو،  در 
اینکه  بیان  با  کشور  سوخت  جایگاه داران 
طرح  اجرای  گذشته  سال  چند  طول  در 
بنزین  بخارات  آوری  به منظور جمع  کهاب 
یادآور  است،  شده  همراه  تاخیرهایی  با 
توسط  کهاب  طرح  صورتی که  در  شد: 
در  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت 
استانداردهای  با  تمامی جایگاه های سوخت 
عمال  شود  اجرا  کامل  طور  به  بین المللی 
نرخ و حجم تبخیر بنزین به حداقل کاهش 
هدایت،  »کاهش،  معنی  به  می یابد.کهاب 
هدف  است؛  بنزین«  بخار  بازیافت  و  انتقال 
اصلی این طرح کاهش از دست رفتن بخار 
بنزین در مراحل مختلف سوختگیری است 
پخش  ملی  شرکت  دست  به  هم اکنون  و 
فرآورده های نفتی ایران در حال اجراست. با 
توجه به آن که ترکیبات هیدروکربنی، سمی 
و فرار بوده و تمایل زیادی در جهت ترکیب 
انتشار آنها در  با عناصر و مواد دیگر دارند، 

محیط، ترکیبات تازه ای را به وجود آورده 
است و همچنین آثار نامطلوب فیزیولوژیکی، 
به دنبال  را  اقتصادی  و  زیست محیطی 
سال  از  کهاب  اجرای طرح  داشت.  خواهند 
۸7 در کشو  کلید خورد و تا سال 90 سه 
به  نخست  مرحله  در  جایگاه   500 و  هزار 
سیستم بازیافت بخارت بنزین مجهز شدند.

حاج محمد رضا بار دیگر با رد هوا فروشی 
مردم  کرد:  تبیین  سوخت،  جایگاه های  در 
باید به این نکته توجه کنند که تبخیر بنزین 
پدیده ای  در جایگاه های سوخت کل جهان 
طبیعی بوده اما در ایران به دلیل عدم اجرای 
طرح کهاب به میزان باالتری انجام می شود.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه در طول 6 
ماهه نخست سال نرخ تبخیر به دلیل افزایش 
اس،  سال  دوم  ماهه   6 از  بیشتر  هوا  دمای 
گفت: از این رو با ورود به فصل سرما عمال 
بنزین در  تبخیر  میزان  با کاهش دمای هوا 

جایگاه های سوخت کاهش می یابد.
کشور  سوخت  داران  جایگاه  انجمن  رئیس 
در پایان خاطرنشان کرد: مصرف کنندگانی 
نوبت سوخت  احساس می کنند در یک  که 
یا  و  گرفته  تحویل  کمتری  بنزین  گیری 
تعیین  پیمایش  دوره  از  زودتر  آنها  بنزین 
شده مصرف می شود، علت آن افزایش تبخیر 

بنزین است.

توصیه جدید به مردم برای خریدبنزینجزئیات برگزاری سه مناقصه گازی ایران در سال 95

اطالعات مرکز آمار ایران نشان می دهد شاخص 
با   1395 سال  تابستان  در  برق  تولیدکننده 
تجربه تورم ساالنه منفی 6.۸4 به عدد 133.6۸ 

رسیده است.
که  است  آن  از  حاکی  آمار  مرکز  اطالعات   
شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل 
تابستان سال 1395 برابر با 133.6۸ شده است 
به فصل قبل 37.42 درصد کاهش  که نسبت 

یافته است.
همچنین تورم نقطه به نقطه تولید کننده برق 
در تابستان سال جاری  منفی 3.37 درصد بوده 
است.  تورم ساالنه این شاخص )شاخص کل در 

چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال 1395 
با 6.۸4  برابر  نسبت به دوره مشابه سال قبل( 

درصد بوده است.
نسبت  برق  بخش  تولیدکننده  قیمت  شاخص 
به  نقطه  تورم  )نرخ  قبل  سال  مشابه  فصل  به 
نقطه( در بخش دولتی 5.49 درصد و در بخش 

خصوصی 0.93 درصد کاهش داشته است.
به  منتهی  فصل  چهار  در  کل  شاخص  تغیرات 
فصل تابستان سال 1395 نسبت به دوره مشابه 
دولتی  بخش  در  ساالنه(  تورم  )نرخ  قبل  سال 
6.32 درصد و در بخش خصوصی 7.37 کاهش 

یافته است.

تورم تولیدکننده 
برق منفی شد
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با نجومی بگیران چگونه  برخوردمی شود؟

محسن بیگلری  
 عضو هیئت رئیسه کمیسیون 
برنامه، بودجه مجلس

های  فیش  با  برخورد  برای  دولت  اقدامات 
نظر  به  نیست.  کافی  نامتعارف  حقوقی 

است  نشده  برسند،اقدامی  اقناع  به  مردم  که  طور  آن  رسد  می 
حقوق  که  هستند  افرادی  با  برخورقاطع  خواهان  وافکارعمومی 
نجومی دریافت کرده اند.مردم باید از نحوه بازگشت دریافتی های 

کالن  به خزانه مطلع شوند.
مردم باید از حکمی که دستگاههای نظارتی و قضایی برای نجومی 
بگیران صادر می کنند و نحوه بازگشت پول ها به خزانه مطلع شوند. 
در حال حاضر  از نوع برخورد دولت با حقوق های نامتعارف راضی 
نیستیم و تا آنجایی که اطالع داریم افکار عمومی و اقشارمتوسط 
با  ندارند  رضایت  مسئله  این  با  دولت  مواجهه  نحوه  از  نیز  جامعه 
بیت  به  مدیران  میلیونی   300 غیرمتعارف  های  حقوق  بازگشت 
المال می توان برای جوانان اشتغال زایی کرد .در بحث حقوق های 
نجومی انتظار برخورد ویژه با خاطیان می باشد انتظار داریم پس از 
بازشگت مبالغ دریافتی به خزانه،گزارش آن نیز در اختیار مردم قرار 
گیرد تا مردم از روند برخورد عملی با این مسئله آگاه شوند.موضوع 
که  است  افرادی  با  شود؛برخورد  رسیدگی  آن  به  باید  که  دیگری 
وام های کالن میلیاردی و بدون سپردن وثیقه و ضمانت نامه الزم 
می گیرند؛در حالی که مردم برای گرفتن 2 میلیون تومان مشکل 
دارند و بانک ها از آن ها ضامن طلب می کنند.اقدامات دولت برای 

برخورد با فیش های حقوقی نامتعارف کافی نیست.
مدیران  این  توسط  که  مبالغی  و  شود  برخورد  متخلفان  با  باید 
چراکه  برگردد،  المال  بیت  به  تر  سریع  هرچه  باید  شده  دریافت 
در غیر این صورت اعتماد عمومی مردم به مسئوالن کشور از بین 
و  است  زیاد  جامعه  در  بیکار  افراد  تعداد  حاضر  درحال  رود.  می 
و  هستند  مشکل  دچار  خود  معیشت  تامین  برای  ازمردم  تعدادی 
درآمدشان تنها یارانه است، در چنین شرایطی دریافت حقوق های 
300 میلیون تومانی توسط برخی مدیران به هیچ وجه جایز نیست 

و با این پول ها می توان برای افراد بسیاری ایجاد اشتغال کرد.
 

  صنعت
انحصار توزیع آهن آالت شکست

از شکسته  تهران  فلزات  و  فوالد  فروشندگان آهن،  اتحادیه  رییس 
شدن انحصار شرکت های بزرگ در توزیع و فروش آهن آالت خبر 
به  اتخاذ شده در زمینه فروش آهن  به دلیل تصمیم  را  داد و آن 

فروشندگان خرد از بورس کاال دانست.
محمد آزاد با اشاره به اینکه باید قیمت آهن آالت بر اساس قیمت ها 
در بورس کاال تعیین شود، اظهار کرد: تا پیش از این فروشندگان 
این  خوشبختانه  که  نداشتند  را  بورس  از  آهن  خرید  مجوز  خرد 
مساله برطرف شد تا انحصار فروش آهن از برخی شرکت های بزرگ 
گرفته و عالوه بر این دست برخی دالالن و واسطه گران نیز کوتاه 

شود.
 

 قیمت طال افزایش یافت
در حالی که افزایش ارزش دالر تا حدی فروکش کرده و دالالن از 
فرصت کاهش قیمت طال برای خرید استفاده کرده اند، قیمت فلز 

زرد روز گذشته  اندکی افزایش یافت.
درصد  نیم  با  امروز  طال  اونس  هر  قیمت  گزارش،  این  اساس  بر 
افزایش به 1256 دالر و 11 سنت رسید، اما سپس با اندکی تعدیل 
و افزایش 0.4 درصدی نسبت به جلسه قبل به رقم 1254 دالر و 

60 سنت رسید. 
قیمت فلز زرد روز جمعه نزدیک به 0.6 درصد کاهش یافت و به 
1247 دالر و یک سنت رسید که پایین ترین رقم از 7 اکتبر تاکنون 
بود.قیمت طالی آمریکا نیز بدون تغییر به رقم 1255 دالر و 60 
سنت رسید.ژیانگ شو، تحلیلگر بازار طال  درگروه طالی شاندونگ 
در این باره گفت: »به دلیل احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر، 
به طور کلی روند حرکت قیمت طال کاهشی است اما در کوتاه مدت 
ما فکر می کنیم که یک اصالح قیمت فنی مالیم رخ خواهد داد.«

 
 حمل و نقل

ایران مرکز تبادل ریلی کاالی 
اروپا وآسیای میانه می شود

معاون بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن با تاکید براهمیت توسعه 
ترانزیت گفت: براساس برنامه قرار است تا سال 2017 تبادل کلیه 

کاالها میان اروپا و آسیای میانه با خطوط ریلی ایران انجام شود.
حسین عاشوری به  مهر گفت: با توجه به اینکه اغلب بارهایی که 
از مسیر ترانزیت ریلی ایران جابه جا می شوند،  از آسیای میانه در 
شمال ایران به سمت بنادر خلیج فارس حرکت می کنند، ایران به 

دنبال فعالتر کردن کریدور شرق به غرب است.
ترکیه  از  شده  جابه جا  بارهای  تبادل  در  اصلی  مشکل  افزود:  وی 
مقررات  در  تفاوت  به  بالعکس  یا  میانه  آسیای  سمت  به  اروپا  و 
اروپا و ترکیه  با  بار میان کشورهای آسیایی  بین المللی حمل ونقل 
بازمی گردد.وی ادامه داد: با وجود تفاوت موجود میان قوانین بین 
المللی ترانزیت کاال میان آسیای میانه با ترکیه و اروپا، ایران با هردو 

همکاری می کند.
  

تولید و تجارت
تجارت دو جانبه ایران و عمان

  به پنج میلیارد دالر می رسد
تجارت دو جانبه میان ایران و عمان از یک میلیارد دالر کنونی به 

پنج میلیارد دالر تا پنج سال آینده صعود می کند.
پایگاه خبری تایمز عمان به نقل از دکتر امیر کردوانی، مدیر میز 
ایران و پروژه های خاورمیانه در شرکت حقوقی بین المللی »سی ام 
سی کامرون مک کنا« نوشت: حجم تجارت میان ایران و عمان رو به 
رشد است و این سلطان نشین در موقعیت بهتری برای سود بردن 

از گشایش بازار ایران پس از رفع تحریمها برخوردار است.
دکتر کردوانی که در سمیناری پیرامون سرمایه گذاری خارجی در 
ایران سخنرانی می کرد، اظهار کرد شرکتهای عمانی در موقعیت 
مناسبی برای بهره بردن از فرصتهای بازار ایران قرار دارند و در حال 

حاضر در شماری از پروژه های مهم حضور دارند.

تشکیل 30 هزار پرونده
 جعل استاندارد

رئیس سازمان ملی استاندارد از اجباری شدن 
اخذ استاندارد برای نان سنتی خبر داد و گفت: 
نشان  جاعالن  برای  قضایی  پرونده  هزار   30
پیروزبخت  است.نیره  شده  تشکیل  استاندارد 
اینکه  بیان  با  استاندارد  ملی  روز  مراسم  در 
محصول  تولید  از  پیش  استاندارد  دریافت 
سپرده  تولید  از  بعد  به  نباید  و  است  ضروری 
شود، گفت: پیشرفت تکنولوژی باعث شده که 
شاهد  صنعتی  بخش های  در  را  بهتری  نظم 
باشیم.وی با اشاره به اینکه فعالیت های جدید 
به راهکارهای تازه نیازمند است، اظهار داشت: 
مقاومتی  اقتصاد  کالن  سیاست های   24 بند 
غنی  نکات  دارای  رهبری  معظم  مقام  نظر  مد 
قرار  توجه  باید مورد  اهمیتی است که  و حائز 
اعالم  با  استاندارد  ملی  سازمان  گیرد.رئیس 
اینکه استاندارد باید در تمام کاالها مورد توجه 
قرار گیرد، افزود: در همین رابطه قرار شده که 
دریافت استاندارد برای نان سنتی هم اجباری 
هزار   30 تشکیل  به  اشاره  با  شود.پیروزبخت 
استاندارد،  نشان  جاعالن  برای  قضایی  پرونده 
گفت: رتبه ایران در فضای بین المللی و در رتبه 
بین المللی ایزو از جایگاه 31 به 27 ارتقا یافته 

است.

 خودرو
کیفیت یک خودرو کاهش یافت

کیفیت خودروی آریو تولیدی گروه خودروسازی 
سایپا کاهش یافته است.شرکت بازرسی کیفیت 
ایران هر ماهه کیفیت خودروهای  و استاندارد 
و  کرده  ارزیابی  را  ایران  در  تولیدی  سواری 
را  محصوالت  این  کیفی  رده بندی  گزارش 
از  این شرکت  گزارش  می کند.براساس  منتشر 
وضعیت کیفی سواری های تولیدی در شهریور 
ماه امسال، کیفیت خودروی آریو تولیدی گروه 
سایپا با کاهش همراه بوده و از سطح کیفی دو 
یافته است.در مدل  به یک ستاره تنزل  ستاره 
کیفیت خود  براساس  کیفی، خودروها  ارزیابی 
یک تا پنج ستاره دریافت می کنند. یک ستاره 
باالترین  پنج ستاره  و  کیفی  پایین ترین سطح 

سطح کیفی را نشان می دهد
 

قیمت کویید در ایران
 31 میلیون تومان خواهد بود

اینکه  بیان  با  رنو  خاورمیانه  منطقه  مدیر 
خودروی کویید با سایپا در ایران تولید نخواهد 
تومان  میلیون   31 را  خودرو  این  قیمت  شد، 
با  را  خودرو  این  احتماال  گفت:  و  کرد  عنوان 
از  کارگر  کنیم.پیمان  می  تولید  خودرو  ایران 
تولید خودروی کویید در ایران با قیمتی حدود 
31 میلیون تومان خبر داد و گفت: احتماال این 
کرد؛  خواهیم  تولید  خودرو  ایران  با  را  خودرو 
با  دلیل  این  به  و  است  رقابت  ما  هدف  البته 

سایپا در این زمینه کار نمی کنیم .
 

 کشاورزی
1000 میلیارد تومان از مطالبات 

گندم کاران واریز شد
 1000 گفت:  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران به حساب 
آنان واریز شد.علی قنبری با بیان اینکه 1000 
قرار  از مطالبات گندم کاران که  تومان  میلیارد 
بود یکشنبه واریز شود، به دلیل برخی مشکالت 
پیش آمده به تاخیر افتاد، اظهارداشت: این مبلغ 
از طریق بانک کشاورزی به حساب گندم کاران 
دولتی  بازرگانی  شرکت  شد.مدیرعامل  واریز 
هزار   3 حدود  ترتیب  بدین  کرد:  اضافه  ایران 
باقی  کشاورزان  مطالبات  از   تومان  میلیارد 
می ماند که این میزان نیز از طریق فروش اوراق 
اینکه  محض  به  و  شد  خواهد  تسویه  مرابحه 
اوراق مذکور به فروش برسد، پول آن به حساب 

گندم کاران واریز می شود.
 

 بازار سرمایه
رشد 138 واحدی شاخص کل بورس

معامله گران بورس تهران شاهد بازاری متعادل و 
ِرنج شده همسو با خودنمایی معدنی ها و برخی 
که  بازاری  بود،  پتروشیمی  گروه  تک سهم های 
و  حرف  جدید  شرکت  یک  سهام  اولیه  عرضه 
حدیث های بسیاری را برای متولیان بازار فراهم 
بورس  نقدی  بازده  و  قیمت  کل  کرد.شاخص 
ماه  پایان معامالت دوشنبه 26 مهر  تهران در 
95 با افزایش 13۸ واحدی به رقم 77 هزار و 

707 واحد رسید.
افزایش  واحد   63 با  نیز  هم وزن  کل  شاخص 
عدد 15 هزار و 151 واحد را برای خود ثبت 
کرد. همچنین شاخص سهام آزاد شناور با 152 
واحد   464 و  هزار   ۸6 رقم  به  افزایش  واحد 

دست یافت.

یادداشت خبر

اقتصادی،  متخلفان  برای   : اقتصاد  گروه 
اقتصادی  فعالیت های  از  محرومیت  مجازات 

جایگزین مجازات زندان می شود. 
اشاره  با  وزیر دادگستری  پورمحمدی   مصطفی 
مراسم  در  پرونده ها  درصدی   50 کاهش  به 
هزار   30 آمار  به  اشاره  با  استاندارد  ملی  روز 
از  آمار  این  گفت:  حوزه  این  در  تخلف  پرونده 
جهت واقعیت های اجتماعی، آمار بدی است و 
میزان تخلفات در این بخش را نشان می دهد.

اینکه نرخ بهره وری، تراز تجاری و  بیان  با  وی 
کم  کشور  بنگاه های  در  رقابت پذیری  قدرت 
نظارتی  سازمان های  ما  داشت:  اظهار  است، 
زیادی در کشور داریم اما در اجرا با مشکالتی 
مواجهیم؛ بنابراین نیاز به جدیت در اجرا، نظارت 
و مراقبت داریم.  کاستی های ما در این بخش 
جدی است و از این بابت هم آسیب  می بینیم؛ 
بنابراین از مجلس می خواهیم موضوع مالکیت 
فکری را پیگیری کند زیرا این موضوع حمایت 
زیادی را از فعاالن اقتصادی بخصوص در بخش 
اینکه  اعالم  با  می کند.پورمحمدی  دانش بنیان 
در بخش داوری و نظارت در حوزه های مختلف 
کار می کنیم تا داوری روان تر و فعال تری انجام 
شود، گفت: شوراهای راهبردی نهادها را فعال 
در حال  بخش حمایت حقوقی  در  و  می کنیم 
زندگی  ضرورت  را  استاندارد  هستیم.وی  کار 
امروزی دانست و گفت: باید فرهنگ سازی کنیم 
تا کل جامعه نسبت به موضوع رعایت استاندارد 
حساسیت پیدا کنند. در همین ارتباط حمایت 
حقوقی از تشکل های مردم نهاد را در در دستور 
داریم و 3000 تشکل مردم نهاد شناسایی  کار 
که  کردیم  اعالم  قضائیه  قوه  رئیس  به  و  شده 

موارد شکایت  این  در خصوص  می توانند  اینها 
قصد  ما  اینکه  به  اشاره  با  کنند.پورمحمدی 
تغییر  حوزه  این  در  را  مجازات  روش  تا  داریم 
دهیم، افزود:  در بازنویسی قانون ارتقای سالمت 
انجام  دست  در  که  فساد  با  مبارزه  و  اداری 
استاندارد،  تخلفات  برای  زندان  مجازات  است، 
واردات و صادرات، کسب و کار و تولید برداشته 
اقتصادی  فعالیت های  از  محرومیت  و  می شود 
این  بر  می کنیم.  آن  جایگزین  را  جانبی  و 
اساس،  کسی که  آرم استاندارد را جعل  کند 
اقتصادی محروم می شود. اغلب فعالیت های  از 

امروز  ما  اینکه تالش  اعالم  با  وزیر دادگستری 
استفاده  و  بیشتر  قاعده سازی  برای  جامعه  در 
در  هماهنگی  و  همکاری  و  نوین  روش های  از 
همه دستگاه ها است، گفت: این روزها در گمرک 
کنترل شدیدتر شده است و سازمان های مالیاتی 
آنکه  می دهند ضمن  انجام  را  بیشتری  نظارت 
نظارت سازمان استاندارد بیشتر شده و محیط 
کسب و کار هم به سمت سالمت بیشتر در حال 
تهیه گزارشی  است.وی گفت: در حال  حرکت 
درخصوص فعالیت های مبارزه با فساد در ایران 
برای کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل هستیم 
و در این خصوص از 107 دستگاه گزارش تهیه 
می کنیم.  نیمی از دستگاه ها گزارش های خود را 
ارائه کرده اند که برخی از آنها خوب بوده و برخی 
نیز ضعیف است که باید پیگیری شوند. در این 
راستا، 11 هزار سؤال از 107 دستگاه پرسیده 
شد که سازمان استاندارد هم همکاری خوبی با 
ما داشت.به گفته این مقام مسئول،  در سه سال 
تعزیرات 50  پرونده ها در بخش  تعداد  گذشته 

درصد کاهش یافته است.

وزیر دادگستری تاکید کرد : حداکثر حقوق دولتی ها 18.9 میلیون تومان

محرومیت فعالیت اقتصادی در انتظار متخلفان  اقتصادی 

با اشاره به اینکه دیگر هیچ  وزیر دادگستری 
دستگاهی نمی تواند برای کارکنان خود حقوق 
گفت:مصطفی  کند،  تعیین  مزایا  و  پاداش  و 
به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  پورمحمدی 
اینکه دولت سقف دریافتی مدیران را مشخص 
کرده است و مهمترین مدیر هم حداکثر 1۸ 
میلیون و 900 هزار تومان حقوق می گیرد، 
گفت: سازمان اداری استخدامی کشور مسئول 

شده که این کار را انجام دهد.
وی وام بانکها به کارکنانشان افزود: وام دهی 40 
برابر حقوق به اینها در قانون آمده بود و کاری 
بازنگری  اما در  انجام نشده است،  قانون  خالف 

می کنیم.وزیر  بررسی  را  اینها  دوباره  ما  مجدد 
دادگستری با اشاره به اینکه متاسفانه در گذشته 
اختیار تعیین حقوق و پاداش و مزایا به دستگاه ها 
واگذار شده بود، اظهار داشت: دولت این مصوبه را 
لغو کرده است و برای همه دستگاه ها یک حقوق و 

پاداش یکسان در نظر گرفته شده است.
وی در خصوص مجازات جایگزین برای تخلفات 
و  صادرات  مقررات  که  کسی  گفت:  اقتصادی 
واردات، ضوابط بهداشتی را رعایت نکرده و فرار 
مالیاتی و کم اظهاری داشته باشد، شامل مجازات 
هایی از جمله محرومیت از فعالیت های اقتصادی 

می شود.

به  بااشاره  مسکن  جامع  طرح  مدیرعلمی 
این  مالی  تأمین  ازنظام  برنامه  سه  اجرای 
طرح، گفت: ابالغ صندوق منطقه ای مسکن، 
خانه  وام  و  فرسوده  بافت  به  تسهیالت  ارائه 

اولی ها برنامه هایی که اجرا شده است. 
طرح  نویس  پیش  گذشته  سال  ماه  خرداد 
این  آن،  از  پس  و  شد  منتشر  مسکن  جامع 
در  نظرات  ارائه  برای  یکماه  مدت  به  طرح 
اختیار کارشناسان حوزه مسکن قرار گرفت؛ 
پس از ارایه و اعمال نظرات قرار شد که این 
طرح اجرایی شود، ازآن زمان تاکنون گزارشی 
از عملیاتی شدن برنامه های مختلف این طرح 

منتشر نشده است.
در همین ارتباط ، فردین یزدانی درباره برنامه 
های عملیاتی شده این طرح به به مهر گفت: 
سال گذشته طرح جامع مسکن برای اجرایی 
شهرسازی  و  راه  وزارت  اختیار  در  شدن 
که  دهد  می  نشان  بررسی ها  و  گرفت  قرار 
نظام  به  مربوط  که  طرح  این  از  برنامه هایی 

تامین مالی بود عملیاتی شده است.
انداز  اجرای صندوق های پس  داد:  ادامه  وی 
منطقه ای یکی از برنامه های مربوط به طرح 

آن  ابالغ  از  هفته  دو  حدود  که  است  جامع 
می گذرد.به گفته یزدانی، راه اندازی صندوق 
از  اولی ها(  انداز مسکن یکم )وام خانه  پس 
دیگربرنامه های اجراشده طرح جامع مسکن 
از خرداد سال گذشته  نام آن  است که ثبت 
شده  پرداخت  هم  سالجاری  در  و  شده  آغاز 
اظهار  مسکن  جامع  طرح  علمی  است.مدیر 
هم  فرسوده  بافت  به  تسهیالت  ارائه  داشت: 
است  مسکن  جامع  برنامه های طرح  دیگر  از 
که بیش از یکسال از اجرای آن می گذرد و 
براساس آن ساالنه حدود 300 هزار وام برای 
نوسازی  بافت های فرسوده ارائه می شود البته 
این  اجرای  حجم  از  آماری  که  نماند  ناگفته 
تمام  است  است.گفتنی  نشده  منتشر  برنامه 
است  این  مسکن  جامع  طرح  برنامه  هدف 
کاهش  را  مسکن  به  دسترسی  شاخص  که 
مدت   ،1405 افق  تا  بتواند  که  بطوری  دهد 
انتظار برای خانه دار شدن را از  12 سال به 
۸ سال کاهش دهد؛ این شاخص، مدت زمان 
برای  را  در کشور  متوسط  انتظار یک خانوار 

صاحبخانه شدن نشان می دهد.

زنبورداران  سراسری  اتحادیه  رئیس  نایب 
درباره عرضه عسل های تقلبی در بازار هشدار 
داد و گفت: عسل های تقلبی زیادی در بازار 
بدون  و  کندو  از  خارج  که  می شود  عرضه 

دخالت زنبور ساخته می شوند.
فرامرز حیدری درباره میزان تولید عسل طی 
وزارت  اظهارداشت:  کشور،  در  سال جاری 
جهادکشاورزی باید آمار نهایی و دقیق تولید 
را اعالم کند که هنوز به جمع بندی کاملی 
در این زمینه نرسیده است.وی با بیان اینکه 
امسال استان های مختلف شرایط متفاوتی در 
زمینه تولید عسل دارند، به مهر گفت: امسال 
لرستان حدود  استان  در  این محصول  تولید 
15 تا 20 درصد افزایش داشته این درحالی 
است در استان آذربایجان شرقی ما با کاهش 
هستیم. مواجه  محصول  این  تولید  شدید 
زنبورداران  سراسری  اتحادیه  رئیس  نایب 
اقلیمی  تغییرات  دلیل  به  امسال  کرد:  اضافه 
ریزگردها،  وجود  هستیم،  آن  شاهد  که 
زنبور  و  مرتع  بین  تعادل  عدم  و  خشکسالی 
عسل، به احتمال زیاد با کاهش تولید عسل 
طبیعی و سالم در کشور روبرو خواهیم بود.

اشاره  مورد  را  طبیعی  عسل  قیمت  حیدری 
قرار داد و گفت: قیمت تمام شده تولید این 
نوع عسل برای تولیدکنندگان بین 30 تا 35 
هزارتومان است و نرخ آن برای مصرف کننده 
باید بین 45 تا 50 هزارتومان باشد.متاسفانه 
قیمت عسل در بازار نوسانات زیادی دارد و بر 
نحوه تولید، عرضه، بهداشت و استاندارد آن ها 
از سوی دستگاه های مسئول، نظارت چندانی 

وجود ندارد.
مدیرعامل اتحادیه زنبورداران استان لرستان 
ادامه داد: آزمایشگاه مرجع اتحادیه سراسری 
برداری  بهره  مرحله  به  کشور  زنبورداران 
رسیده است و در این آزمایشگاه عسل تولیدی 
به طور کلی آنالیز و سالمت و استاندارد آن 
تایید می شود.حیدری افزود: کسانی که مایل 
و  مراجعه  آزمایشگاه  این  به  باشند می توانند 
با  کنند.وی  را  محصولشان  آنالیز  درخواست 
بازار،  در  تقلبی  عسل های  افزایش  به  اشاره 
بازار  در  زیادی  تقلبی  عسل های  کرد:  اضافه 
ساخته  کندو  از  خارج  که  می شود  عرضه 
انجام  زنبور  توسط  آنها  تولید  و  می شوند 

نمی شود.

عسل های تقلبی بر سر سفره های مردمسه کلید برای گشودن قفل های بازار مسکن

ناهماهنگ  نسبت  گویند  می  کارشناسان 
از یک سو و  به مصارف  مالی  تخصیص منابع 
سوی  از  برگشت  غیرقابل  سرمایه گذاری های 
در  نقدشوندگی  جریان  تا  شده  سبب  دیگر 

نظام مالی ایران قفل شود.
بانکهاست؛این  ساختار  در  رکود  ریشه 
واقع  اقتصاددانان است.در  از  بسیاری  دیدگاه 
رفتار  از  گذشته  دهه  دو  در  که  پژوهشهایی 
گرفته،به  صورت  ایران  اقتصاد  در  بانکها 
روشنی نشان می دهد که اگر همه تقصیرهای 
قبول  باید  نپذیرند،الاقل  را  اقتصاد  در  رکود 
به  امروز  که  آنچه  گیری  شکل  در  که  کنند 
قفل شدن اقتصاد ایران تعبیر می  شود،نقش 
مهمی دارند.در واقع عواملی که منابع نقدی 
را به صورت غیرنقدشونده هدایت کرده اند، با 
ایجاد  محدودیت مالی سبب شده اند تا بانکها 
باشند. نداشته  تسهیالت  ارایه  برای  منابعی 
تقاضا  تحریک  به  تواند  می  که  تسهیالتی 
بینجامد و چرخ اقتصاد را ِگل رکود خارج کند. 
سالهای  طی  که  بیرونی  های  شوک  اگرچه 
وارد شد،این سکون  ایران  اقتصاد  به  گذشته 
منابع را نیز تشدید کرد اما هنوز راهکارهایی 
شود  می  ارایه  بست  بن  این  از  خروج  برای 
ها  این شوک  از  بخشی  مانده  باقی  دلیل  به 
کارکرد ندارد.شوک هایی مثل کاهش قیمت 
نفت یا تحریم ها از آن جمله است.هرچند که 
تحریم های بین المللی برداشته شده و حاال 
با  دوباره  ارتباط  برقراری  برای  ایران  اقتصاد 
اما کاهش  است  تمرین  در حال  دنیا  اقتصاد 
بر  که  است  داموکلسی  شمشیر  نفت  بهای 
تشدید  سبب  و  آمده  فرود  ایران  اقتصاد  سر 

محدودیت مالی شده است.
اموال و مستقالتی که وبال گردن بانکها شدند
سالهای  در  بانکی  شبکه  که  نیست  تردیدی 
تاثیر دخالت های دولت دچار  گذشته تحت 
های  انتخاب  شد؛  مالی  شدید  تنگناهای 
خدمات  متقاضیان  بین  از  بانکها  نامناسب 

سبب  قبل  دولت  فشار  با  گاهی  البته  مالی، 
چند  شد.هر  جاری  غیر  مطالبات  انباشت 
تغییر  مثل  غیر جاری  مطالبات  افزایش  که  
که  شد  سبب  بانکها  های  دارایی  ترکیب 
جریان مالی غیر نقدشوندگی تشدید شود،اما 
مهر  مسکن  طرح  مثل  تکلیفی  تسهیالت 
آچمز  عمال  را  بانکها  که  بود  مهلکی  ضربه 
سمت   به  تورم،بانکها  نرخ  افزایش  کرد.با 
اموال  مثل  ای  نقدشونده  غیر  های  دارایی 
روی  بنگاهها  سهام  خرید  یا  و  مستقالت  و 
گذاری  سرمایه  سبد  نتیجه   در  و  آوردند 
ثانویه شد.موضوعی  بانکی دچار ریسک های 
بر رکود موجود دامن زده است.در  امروز  که 
واقع دولت گذشته با تبدیل منابع پس انداز 
بانکی  منابع  تبدیل  ،مثل  به مصارف  عمومی 
پایین  شوندگی  نقد  درجه  با  های  دارایی  به 
از  افزود.  این محدودیت  بر  مهر  مثل مسکن 
سوی دیگر با ایجاد تعهدات ثابت و تضامین 
ثابت موجب شد منابع بیشتری برای مصارف 
نوربخش  شود.ایمان  هدایت  نقدشونده  غیر 
به خبرآنالین  رابطه  این  بانکی در  کارشناس 
در  مشکل  ریشه  نظرمن  به  گوید:»  می 
سیستم بانکی  این است که بانکها در سالهاي 
انجام  آمیزی  مخاطره  های  فعالیت  گذشته 
گذاری  سرمایه  هایی  دارایی  در  دادند.یعنی 
کردند که ریسک باالیی داشت و نتوانستند به 
سود برسند. شبیه این اتفاق را در سال 200۸ 
در  آمریکا  و اروپا داشتیم که هنوز اروپایی 
ها با آن درگیرند.فکر می کنم وضعیت ما به 
دارایی  عمده  چون  است.  رفته  مسیر  همین 
های بانکها به صورت وام هایی است که یا به 
دولت یا به شرکت های دولتی پرداخت شده 
و برنگشته است و بخش قابل توجهي هم به 
ملک و ساختمان رفته و موجب حباب امالک 
اخیر شده است.این کارشناس  در چند سال 
آستانه  در  حباب  این  اینکه   بیان  با  بانکی 
ترکیدن است،اضافه می کند:» در حال حاضر 

این پروژه ها  این امالک مشتری ندارد.اغلب 
هم پروژه هاي  تجاری سنگین است.در همین  
تهران ببنید چند پروژه تجاری بزرگ داریم.
داریم؟  فروش  و  خرید  ظرفیت  چقدر  مگر 
و  اند  ها مشارکت کرده  پروژه  این  در  بانکها 

منابع در این پروژه ها قفل شده است.«
خشکسالی از کجا آمد؟

دهد  می  نشان  ها  بررسی  نتیجه  امروزه 
ایران  اقتصاد  در  که  اتفاقاتی  اصلی   عامل 
افتاده،ناشی از ضعف نظارت در سیستم بانکی 
است  که نتوانسته مانع انباشت دارایی های 
بانکی  سیستم  در  غیرنقدشونده  و  پرریسک 
از  انباشتی  با  بانکها  نتیجه،ترازنامه  شود.در 
بازپرداخت  های  بدهی  و  غیرجاری  مطالبات 
مواجه  تازه  گیری  ذخیره  بدون  دولت  نشده 
بازار  ناظر  موفقیت  عدم  واقع  است.در  شده 
مالی در مدیریت موسسات مالی فعال در بازار 
تعمیق کرده  را  بحران  این  پولی  غیرمتشکل 
است. این اتفاق که از دهه ۸0 آغاز شده،حتی 
مرکزی  بانک  نظارت  از  خارج  که  موسساتی 
بودند را به جذب سپرده تشویق کرد.چرا که 
در آشفته بازاری که ناظری نباشد،هرج و مرج 
را  نابرابری  رقابت  و  دهد  می  رخ  راحتی  به 
امروز  ایجاد می کند،اتفاقی که  پول  بازار  در 
شاهد  آن  هستیم.در همین حال شوک های 
تحریم و کاهش قیمت انرژی بحران بانکی را 

تشدید کرد.
مستمر  رشد  که  برد  یاد  از  نباید  هرچند   
اتکای  به  بانکها  تا  شد  باعث  هم   نقدینگی 
منابع سپرده ای اثرات نامطلوب کاهش جریان 
درآمدی ناشی از دارایی های منجمد را کمتر 
اگر  گوید:»  می  نوربخش  کنند.ایمان  تجربه 
درازی  دست  جلوی  توانست  مرکزي  بانک 
بانک ها را بگیرد، یک گام در راستاي اصالح 
به  بانکی  نظام  اصالح  است.اگر  برداشته  گام 
عقب بیندازیم نتیجه اش بهمنی است که  روز 

به روز بزرگتر می شود.«

حداکثر حقوق دولتی ها 18.9 میلیون تومان

امالکی که روی دست بانک ها ماند

جریان نقدشوندگی در نظام مالی ایران قفل شده

یک  خوراکی  هزینه های  انواع  ترکیب  از  آمارها 
رشته،  آرد،  که  می دهد  نشان  شهری  خانوار 
را  بیشترین سهم  فرآورده های آن  و  نان  غالت، 

در میان هزینه ها دارد.
آن  بیانگر  ایران  آمار  مرکز  گزارش  تازه ترین 
است که از کل هزینه ناخالص ساالنه خانوار در 
سال 1394 که 26 میلیون و 751 هزار تومان 
است، 6 میلیون و 243 هزار تومان به هزینه های 

خوراکی و دخانی مربوط می شود.
در  شهری  خانوار  یک  هزینه های  انواع  ترکیب 
رشته،  آرد،  که  است  آن  از  حاکی   1394 سال 
غالت، نان و فرآورده های آن سهم 22 درصدی 
خانوار  دخانی  و  خوراکی  هزینه های  میان  در 
درصدی،  با سهم 21  گوشت  آن،  از  دارد. پس 
میوه ها و سبزی ها با سهم 1۸ درصدی، شیر و 
فرآورده های آن و تخم مرغ با سهم 11 درصدی 
 ۸ سهم  با  دخانیات  و  آماده  غذاهای  نوشابه،  و 

درصدی، در رتبه های دوم تا پنجم قرار دارند.
همچنین بنا به گزارش های جدید از هزینه های 
شکر،  قند،  شهری،  خانوار  دخانی  و  خوراکی 
شیرینی ها، چای، قهوه و کاکائو سهم 7 درصدی، 
درصدی،   6 سهم  حبوبات  و  آجیل  خشکبار، 
ادویه ها،  و  و چربی ها سهم 4 درصدی  روغن ها 
چاشنی و سایر ترکیبات سهم  3 درصدی را در 

هزینه خانوار دارند.

کدام خوراکی ها سهم بیشتری 

در هزینه خانوار دارد؟
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آژانس ادبی پل ۵۰ جلسه کاری برای معرفی 
1۰۰ اثر ایرانی را در برنامه کاری خود برای 

نمایشگاه کتاب فرانکفورت قرار داده است. 
مجید جعفری اقدم مدیر آژانس ادبی پل با 
عنوان  به  موسسه  این  برنامه های  به  اشاره 
در  ایران  غرفه  در  حاضر  ادبی  آژانس  تنها 
به  کرد:  اظهار  فرانکفورت  کتاب  نمایشگاه 
کاتالوگ  ایرانی 1۵  ادبی  آژانس  تنها  عنوان 
ویژه برای معرفی 1۵ نویسنده معتبر ایران و 
آثار آنها به همراه بیش از ۵۰ بروشور ویژه، 
مختص معرفی هر عنوان کتاب، فراهم آمده 

است.
وی افزود: دو کاتالوگ ویژه نیز برای معرفی 
موضوعات  در  ایرانی  کتاب  عنوان   ۵۰
عرضه  برای  انسانی  علوم  و  اسالمی  معارف 
در فرانکفورت به زبان انگلیسی فراهم آمده 
است.مدیرآژانس ادبی پل در ادامه از برنامه 
جهان  معتبر  ناشران  با  مذاکراتش  و  دیدار 
گفت:   و  داد  خبر  فرانکفورت   نمایشگاه  در 

برای  کاری  جلسه   ۵۰ حداقل  برگزاری 
معرفی بیش از 1۰۰ اثر ایرانی متعلق به 1٢ 
نویسنده ایرانی که آژانس ادبی و ترجمه پل 
افتخار معرفی آثارشان را در سطح جهان به 

عهده دارد در جدول برنامه ها و فعالیت هادر 
فرانکفورت در دستور کار قرار دارد.

نویسندگانی  آثار  اقدم  جعفری  گفته  به 
همچون ابراهیم حسن بیگی، حمیدرضا شاه 

بایرامی،  آبادی، مرجان فوالدوند، محمدرضا 
ناهید عبقری، محسن السمی، بهروز ارژنگ 
پور، سراج رامشخواه و... دراین نمایشگاه به 
ناشران و آژانس های ادبی معتبر دنیا عرضه 

و معرفی خواهند شد.
به گزارش پیام زمان ،جمهوری اسالمی ایران 
در این دوره از نمایشگاه در سالن شماه پنج 
حضور دارد که نخستین حضور ایران در این 
سالن به شمار می رود. با حضور در این سالن 
ایران از سالن ویژه کشورهای آسیایی و عربی 
و  آفریقا  اروپا  از  ناشرانی  و در کنار  خارجی 
کشور  غرفه  و  ترکیه  غرفه  مجاورت  در 
بزرگسال  ناشران  رومانی قرار دارد.در بخش 
انتشارات شمع و مه، خانه هنرمندان ایران، 
اردهال،  ایران، سفیر  الکترونیک  نگاه، کتاب 
ثالث، پیدایش، هرمس، ققنوس، عصر گویش 
آژانس  و   Printed in iran نشریه  نیز  و 
متر   19۰ به  نزدیک  فضایی  در  پل  ادبی 

حضور دارند.

100 اثر از نویسندگان ایرانی به ناشران جهان معرفی می شود

 نفیسه روشن بازیگر »معاشر« شد

نفیسه روشن بازیگر تلویزیون و سینما در نخستین تجربه 
پیوست.  »معاشر«  تئاتر  بازیگران  گروه  به  خود  نمایشی 
نفیسه روشن که پیش از این بازی در تلویزیون و سینما را 
با ایفای نقش در مجموعه های تلویزیونی همچون »اغما« 
از سیروس مقدم، »ساختمان ۸۵ « از مهدی فخیم زاده، 
سینمایی همچون  هایی  فیلم  و  میری  مازیار  از  »فرات« 
برای  گلی  »شاخه  و  گفتار  راست  کاظم  اثر  »چک« 
عروس« به کارگردانی قدرت اله صلح میرزایی تجربه کرده 
است این بار پس از ٢ سال دوری از تلویزیون سعی دارد 
برای نخستین بار بازی روی صحنه تئاتر را هم تجربه کند.
احسان  کارگردانی  و  نویسندگی  به  »معاشر«  نمایش 
حاجی پور، با سبک و سیاقی واقع گرایانه، روایتگر داستان 
خانواده ای است که زندگی آنها بعد از 16 سال با یک اتفاق 
زندگی شان  مسیر  که  تغییراتی  می شود؛  تغییراتی  دچار 
را عوض می کند.این اثر که تولید مشترک گروه فرهنگی 
نمایش خانه  تحلیلی   - خبری  پایگاه  و  جیکو  آموزشی   -
مراحل  گذراندن  از  بعد  است  قرار  می شود،  محسوب 
بازبینی در شورای نظارت و ارزشیابی از اواسط آبان ماه در 

تماشاخانه سنگلج روی صحنه برود.

»فروشنده«، شانس دوم کسب جایزه 
اسکار خارجی

فیلم »فروشنده« به عنوان دومین شانس دریافت اسکار بهترین 
فیلم خارجی زبان از نگاه سایت »اواردز واچ« معرفی شد.وب سایت 
وب سایت های  از  یکی   ،)awardswatch( واچ  اواردز 
پیش بینی کننده جوایز اسکار، »فروشنده« را به عنوان دومین 

شانس دریافت اسکار بهترین فیلم خارجی زبان عنوان کرد.
این وبسایت براساس رای  منتقدان معتبر سینمایی، جدولی از 
مدعیان و شانس های دریافت جوایز مختلف از جمله اسکار تهیه 

و منتشر می کند.
در جدولی که در بخش پیش بینی اسکار بهترین فیلم خارجی 
سال ٢۰1۷ در این وب سایت منتشر شده، »فروشنده« با دریافت 
مجموع ۸۰ امتیاز از سوی منتقدین سینمایی، در جایگاه دوم 
شانس دریافت جایزه اسکار قرار دارد.فیلم اول این جدول، »نرودا« 

از کشور شیلی است که 96 امتیاز دریافت کرده است.
همچنین در پیش بینی دیگر این وب سایت از برندگان جایزه 
گلدن گلوب، »فروشنده« در میان پنج شانس اصلی دریافت این 

جایزه قرار گرفته است.
پیش از این وب سایت های معتبر دیگری از جمله »ایندی وایر« از 
فیلم »فروشنده« به عنوان یکی از مدعیان جدی دریافت جایزه 
اسکار ٢۰1۷ نام برده بود. همچنین روزنامه »لس آنجلس تایمز« 
در وب سایت خود با مروری بر فیلم هایی که برای بخش بهترین 
فیلم خارجی معرفی شده اند، »فروشنده« را از گزینه های اصلی 

این جایزه معرفی کرد.

خانه ی کاغذی با پرویز پرستویی 

کلید  پاکروان  تینا  و  پرستویی  پرویز  با  کاغذی  خانه ی 
خورد. 

صباغ  مهدی  کارگردانی  به  کاغذی  خانه  سینمایی  فیلم 
زاده در تهران کلید خورد.

 در این فیلم سینمایی، پرویز پرستویی و تینا پاکروان به 
ایفای نقش می پردازند و طی روزهای آینده بازیگران دیگر 

خانه کاغذی معرفی خواهند شد.
کارگردانی  از  دوری  سال  چهار  از  پس  صباغ زاده  مهدی 
است .  برده  دوربین  جلوی  را  کاغذی  خانه  سینما 
فیلمنامه ی این فیلم نوشته مشترک خسرو نقیبی، مهدی 
صباغ زاده و علی مسعودی نیا است و تینا پاکروان تهیه 

کنندگی آن را بر عهده دارد.
از:   عبارتند  کاغذی  خانه  عوامل  دیگر 
صدابردار:نظام  دست،  زرین  مدیرفیلمبرداری:علیرضا 
صحنه  ،طراح  امیدواری  گریم:ایمان  ،طراح  کیایی  الدین 
و لباس:منصوره یزدانجو، مدیر تولید:مهدی چراغی ،جلوه 
های ویژه:ایمان کرمیان، عکاس:احمدرضا شجاعی ،برنامه 
دوم:سمیه  دستیار  زاده،  صباغ  اول:کاوه  دستیار  و  ریز 
مدیرتدارکات:حامد  راد،  صحنه:دنیا  ،منشی  میرشمسی 
،مشاور  لشکری  فیلمبردار:مهرداد  اول  ،دستیار  آزادی 

رسانه ای:آیدا اورنگ

عابس بن ابی شبیب شاکری 

ابی  بن  ازعابس  یادی می کند  امروز  زمان  یادها و خاطره ها در 
شبیب شاکری از شهدای کربالست . عابس از رجال برجسته شیعه 
و مردی دلیر ، سخنور ، کوشا و تالشگر ، شب زنده دار ، از طایفه 
بنی شاکر بود . از کسانی بود که وقتی مسلم بن عقیل نامه امام 
حسین )ع( را برای اهل کوفه خواند ، به پا خواست و اعالم هواداری 
و حمایت کرد و پس از بعت کوفیان با مسلم بن عقیل بعنوان پیک 
، نامه ای از سوی آنان به امام حسین )ع( در مکه رساند . دالوری 
های او در کربال مشهور است . رشادت های وی چنان بود که سپاه 
کوفه از نبرد تن به تن با وی ناتوان بودند . به دستور عمر سعد 
، از اطراف او را سنگباران کردند . او هم زره از تن بیرون آورد و 
کاله خود از سر برداشت و لخت شد و با تیغ بر دشمن حمله کرد 
به  محاصره دشمن  و  میدان  قلب  در  تا  آنقدر جنگید  تنه  یک  و 

شهادت رسید .

یادها و خاطره ها در زمان .....

میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق          
  ترک کام خود گرفتم تا بر آید کام دوست

حافظ اندر درد او می سوز و بی درمان بساز         
 زان که درمانی ندارد درد بی آرام دوست

امروز با حافظ

تکریم و تعظیم از مقام شهدا ضرورت
 غیر قابل انکار است

ایثار  فرهنگ  ترویج  اصفهانی  اشرفی  شهید  بنیاد  عامل  مدیر 
گفت:  و  کرد  عنوان  اسالمی  انقالب  بقای  مایه  را  شهادت  و 
قابل  غیر  ضرورت  و  وظیفه  یک  شهدا  مقام  تعظیم  و  تکریم 

است. انکار 
به گزارش  پیام زمان از روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد 
آیین  در  یکشنبه  شامگاه  اصفهانی  اشرفی  عطاءاله   ، اسالمی 
اشرفی  اله  عطاء  اله  آیت  محراب،  شهید  چهارمین  بزرگداشت 
امیرمومنان)ع(  مسجد  فرهنگی  مجتمع  در  که  )ره(  اصفهانی 
ایران  امروز  انقالب،  برکت شهدای  به  افزود:  برگزار شد  تهران 
اسالمی در عرصه های ملی و بین المللی بر قلل رفیع و منیع 

است. ایستاده  افتخار 
با  یار   ۷٢ و  حسین)ع(  امام  سوگواری  ایام  تسلیت  با  وی 
امام  آن  رفتار  و  اعمال  از  تأسی  با  شهدا  داد:  ادامه  وفایش 
را  شجاعت  و  گذشتگی  خود  از  وفاداری،  فداکاری،  درس 
راه دفاع  اثبات رساندند و در  به  را  نیز آن  آموخته و در عمل 

آفریدند. اهداف مقدس اسالم حماسه ای جاوید  از 
سالم  افزود:  خود  سخنان  در  اصفهانی  اشرفی  اله  آیت  یادگار 
قامت  نیفتیم،  نفس  از  ما  تا  افتادند  نفس  از  که  برآنهایی 
تا  افتادند  خاک  به  و  نکنیم  خم  قامت  ما  تا  کشیدند  درخون 
بمانند،  تا  رفتند  که  برآنهایی  سالم  نیفتیم،  ذلت  خاک  به  ما 

بمانند. جاودانه  تا  نماندند 
اکنون ماهستیم و رسالت آن خاکیان عرش  وی اظهار داشت: 
سنگین  مسئولیتی  ما  شهادتشان  و  یاران  رفتن  از  بعد  نشین 

داریم. بردوش 
برخی  به  اشاره  با  ادامه  در  اصفهانی  اشرفی  بنیاد  عامل  مدیر 
عنوان  به  محراب  شهید  این  از  شهید  صفات  و  ها  ویژگی 
این شهید  ترین دغدغه  اصلی  و گفت:  یاد کرد  حبیب محراب 

بود. فقیه  از والیت  اطاعت  و  عزیز حمایت 
به  عصر  بزرگ  عالمان  از  خود  که  محراب  شهید  وی  گفته  به 
بود،  برخوردار  نیز  باالیی  علمی  موقعیت  از  و  آمد  می  شمار 
و  واجب  همه  بر  را  فقیه  والیت  از  حمایت  و  امام  از  اطاعت 

الزم می دانست. 
اله  رحمت  امام  حضرت  تبعید  مدت  طول  در  وی  افزود:  او 
امام  با  پیوسته  و  برنداشت  دست  ایشان  حمایت  از  گاه  ،هیچ 
بر فقها هم  امام حتی  از  اطاعت  بود و می گفت که  در تماس 

الزم است.
گفتند:  شهید  آن  از  نقل  به  اصفهانی  اشرفی  اله  آیت  نوه 
است.  کفر  تقویت  امام،  تضعیف  و  کفر  تضعیف  امام،  تقویت 
فرمایش  امام،  فرمایش  بلکه  ندارد  چیزی  خود  از  که  هم  امام 

آله است. و  اله علیه  پیغمبر صلی  و  خدا 
شهید  از  خاطراتی  نقل  به  اصفهانی  اشرفی  بنیاد  عامل  مدیر 
یعنی  شهادت،  از  قبل  روز  یک  گفت:  و  پرداخته  محراب 
به  و  شدند  شرفیاب  اله  رحمت  امام  خدمت  پنجشنبه  روز 
ایشان  ایستاده  و  برخاستند  خود  جای  از  امام  ورود،  محض 
چنین  دوباره  امام  نیز  رفتن  هنگام  به  و  گرفتند  درآغوش  را 
دهم  می  احتمال  من  گفتند:  اصفهانی  اشرفی  شهید  کردند، 

باشد. امام  با  این آخرین مالقات من  که 
شهادت،  از  داد:قبل  ادامه  اصفهانی  اشرفی  اله  آیت  یادگار 
اینجا  فرمودند  و  ایستاده  کنونی  دفن  محل  همان  در  دقیقا 
استشمام  را  بهشت  بوی  اینجا  از  من  است  خوبی  جای  عجب 
جا  همین  در  مرا  کردم  پیدا  را  شهادت  لیاقت  اگر  کنم  می 

کنید. دفن 
در  خمینی)ره(  امام  تسلیت  پیام  به  خود  سخنان  در  وی 
امام  آن  در  که  کرد  اشاره  محراب  شهید  چهارمین  شهادت 
خدمت  در  را  عمری  که  آنان  سعاتمندند  چه  بودند:  گفته 
فیض  به  فانی،  عمِر  درآخِر  و  بگذرانند  مسلمین  و  اسالم  به 
عظیمی که دل باختگان به لقاءالّل آرزو می کنند، نایل آیند... 
این شهید عزیز... از آن شخصیت هایی بود که این جانب یکی 
این وجود  بوده و هستم.  این شخص واالمقام  ارادت مندان  از 

است می شناسم.  قریب شصت سال  را  متعهد  برکِت  پر 
اله  آیت  حضرت  کرد:  خاطرنشان  اصفهانی  اشرفی  عطااله 
اشرفی  شهید  واالی  داشت شخصیت  بزرگ  در  هم  ای  خامنه 
اهمیت  حایز  مختلف  های  جنبه  از  عزیز  شهید  این  احترام 
صدوقی،  محراب  شهدای  دیگر  مانند  را  ایشان  و  دانستند 
ضربه  را  حضورشان  و  امام  خط  مدافع  مدنی،  و  دستغیب 

کردند. عنوان  جهانی  استکبار  پیکر  بر  سختی 
اظهار  خاتمه  در  اصفهانی  اشرفی  شهید  بنیاد  عامل  مدیر 
داشت: شهید بزرگوار آیت اله اشرفی اصفهانی، امروز عهد می 
خون  قطره  آخرین  تا  و  باشیم  تو  راه  دهنده  ادامه  که  بندیم 

از حریم والیت دفاع کنیم. خود 
اشرفی  اله  آیت  محراب  شهید  چهارمین  بزرگداشت  آیین 
رئیس  نوری  ناطق  اکبر  علی  اله  آیت  حضور  با  اصفهانی 
بارزسی دفتر رهبر معظم انقالب و جمعی از مسئوالن و مردم 
مرزداران  بلوار  در  امیرمومنان)ع(  مسجد  فرهنگی  مجتمع  در 

شد. برگزار  تهران 

خبر

نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلکه 
فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی. 

)هیلزهام(

سخن حکیمانه

»فلسفه تراژدی« به 
کتابفروشی ها آمد

کتاب »فلسفه تراژدی« نوشته جولیان یانگ با 
ترجمه حسن امیری 
آرا توسط نشر ققنوس 
بازار  راهی  و  منتشر 

نشر شد.
به گزارش مهر کتاب 
تراژدی«  »فلسفه 
»از  فرعی  عنوان  با 
ژیژک«  تا  افالطون 
یانگ  جولیان  نوشته 

به تازگی با ترجمه حسن امیری آرا توسط نشر 
ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این که تراژدی چیست و چرا بزرگ ترین فالسفه 
تاریخ را به تفکر وا داشته، از جمله مباحث مهم 
مطرح شده در این کتاب است. بسیاری از فالسفه 
به لذت و فراغت به خصوصی توجه کرده اند که از 
تراژدی حاصل می شود و بسیاری دیگر نیز ارزش 
تراژدی را در فراهم آوردن معرفت روان شناختی، 
بنیادی چون  مسائلی  به  آن  اشارت  و  اخالقی 
تقدیر، آزادی، معنای زندگی، و مرگ و نامیرایی 

انسان دانسته اند.
نسخه اصلی این کتاب در سال ٢۰1۳ به چاپ 
رسیده و در چند سطر کوتاهی که نویسنده و 
است  شده  اشاره  اند  نوشته  آن  برای  مترجم 
درس  مجموعه  عنوان  به  اثر،  این  مطالب  که 
شده  متولد  انگلیسی  دپارتمان  در  گفتارهایی 
است. این درس گفتارها در نیمسال تحصیلی بهار 
سال ٢۰11 در دانشگاه ویک فورست ارائه شده 
است. نویسنده کتاب می گوید من از مادیسون 
وین و دیگر اعضای کالس سپاسگزارم چرا که 

درس های زیادی از آنان گرفتم.
مترجم اثر نیز در چند سطر کوتاهی که در مقام 
مقدمه نوشته است، اشاره کرده که جولیان یانگ 
در  و  کرده  او کمک  به  کتاب  ترجمه  روند  در 

جریان کار بازگردانی آن قرار داده است.
»فلسفه تراژدی« روایتی جامع از تاریخ فلسفه 
تراژدی است که به شرح افکار گوناگون فالسفه 
بزرگ از دوران باستان تا امروز، درباره ترارژدی می 
پردازد. این اثر به عالوه منبعی برای عالقه مندان 
ادبیات و هنرهای  و پژوهشگران حوزه فلسفه، 

نمایشی است.

در بازار کتاب

امسال  بریتانیا  سینمای  آفیس  باکس 
 زودتر از هر زمان دیگری به مرز فروش

 یک میلیارد پوندی رسید.
به نقل از آسوشیتدپرس، در حالی که به 
فروش  کاهش  از  صحبت  مداوم  صورت 
در سینما می شود، باکس آفیس بریتانیا 
امسال زودتر از همیشه از مرز فروش یک 

میلیارد پوند عبور کرد.
در واقع ۸ اکتبر روزی بود که سینمای 
از این مرز گذشت که به معنی  بریتانیا 
فروشی در این حجم در ٢۸1 روز است. 
این رکورد 1۷ روز سریع تر از سریع ترین 
فیلم  بازار  برای  میلیاردی  یک  فروش 
بریتانیا بود که سال ٢۰1۵ به دست آمده 
بود. در حالی که در سال ٢۰۰9 تقریبا در 
طول یک سال - دقیق تر گفته شود ۳۵٢ 

روز- این میزان فروش کسب شده بود.
می تواند  امسال  بریتانیا  فیلم  بازار 
که  باشد  خود  تابستانی  بازار  سپاسگزار 
فیلم های خوبی عرضه شدند که هم اقبال 
مردم و هم منتقدان را همراه داشتند. در 
این میان سهم بیشتر بر عهده فیلم های 
دیزنی بود که با سه فیلم »کتاب جنگل«، 
»کاپیتان  و  دوری«  جستجوی  »در 
را  موفقیت  این  داخلی«  جنگ  آمریکا: 

کسب کرد.
نمایش فیلم هایی از بازار داخلی بریتانیا 
را  پوندی  میلیون   1۵6.6 فروشی  که 
بود.  موثر  میان  این  در  نیز  کرد  حاصل 
»بچه بریجیت جونز« با فروش ۳۳ میلیون 
 1۷ حدود  با  افسانه«  »کامال  و  پوندی 

میلیون پوند از جمله این فیلم ها بودند.

سینمای بریتانیا زودتر از همیشه یک میلیاردی شد

جشنواره  داوران  هیات  ویژه  جایزه 
کوتاه  فیلم  به  ایتالیا  امروز«  »مذاهب 
سوره  فیلم  باشگاه  محصول  »علمک« 

حوزه هنری رسید.
کوتاه  ،فیلم  زمان  پیام  گزارش  به 
دارابی  حسین  کارگردانی  به  »علمک« 
جامعه جشنواره  و  دین  بخش  در  در  که 
بین المللی فیلم »مذاهب امروز« به روی 
توانست جایزه ویژه هیات  بود  پرده رفته 
کند.  خود  آن  از  را  این جشنواره  داوران 
حوزه  سوره  فیلم  باشگاه  تولیدات  این 

هنری می باشند.
جشنواره »مذاهب امروز« توسط موسسه 

هدف  و  می شود  برگزار  »سیاه وسفید« 
و  اعتقادات  بین  ارتباط  ایجاد  آن،  اصلی 
دنیا  سراسر  مردم  بومی  و  سنتی  زندگی 
و  بلند  فیلم های  جشنواره  این  است. 
و  گفتگو  بین  رابطه  زمینه های  با  کوتاه 
انسان شناسی  ادیان،  و  اعتقادات  ادیان، 
و  هویت  مهاجران،  ادیان،  مردم نگاری  و 
امسال  تم  نمایش می گذارد.  به  را  گفتگو 
این جشنواره »ادیان و مسائل زنان« بود.

الی  از 16  این جشنواره  نوزدهمین دوره 
کشور  ترنتو  در شهر   1۳9۵ ماه  مهر   ٢6

ایتالیا برگزار گردید.

سازمان سینمایی حوزه هنری در جشنواره »مذاهب امروز« ایتالیا

کاری  که  بمبئی«  »سالم  سینمایی  فیلم 
و  ایران  سینمای  هنرمندان  از  مشترک 
در  جاری،  سال  آذرماه  است،  هندوستان 
گروه سینمایی استقالل روی پرده می رود. 
بهادری«،  »بنیامین  که  حالیست  در  این 
این  در  پاپ  موسیقی  خواننده ی سرشناس 
رقم  را  اش  سینمایی  تجربه ی  اولین  فیلم، 

می زند.
با  بار،  اولین  برای  بهادری«  »یامین   
فیلم  یک  در  بازیگری  به  همراهی همسرش 
حضور  با  پروژه  این  که  پرداخته  سینمایی 
هنرمندان  از  جمعی  و  گلزار«  »محمدرضا 
مطرح بالیوود از مدتها پیش در رسانه های 

بود. مختلف، خبرساز شده 
»قربان  کارگردانی  به  بمبئی«  »سالم 
که  است  عاشقانه  ملودرامی  محمدپور« 
و  هندی  دختر  یک  آشنایی  از  حکایت 
که  داشته  پزشکی  دانشجوی  ایرانِی  پسری 
عجیب  پیشامدهای  دستخوش  آشناییشان 
از  بمبئی«  »سالم  می شود،  پیجیده  گاه  و 
استقالل  در گروه سینمایی  ماه  آذر  یازدهم 
اثر  این  هندی  بازیگران  و  شده  اکران 
سینمایی، در روز دوازدهم آذر ماه به ایران 
های  گفته  اساس  بر  همچنین  آیند.  می 
فرش  مراسم  بمبئی«،  »سالم  کارگردان 
سیزدهم  شنبه،  روز  سینمایی  اثر  این  قرمز 

هندی  و  ایرانی  بازیگران  حضور  با  ماه  آذر 
برگزار خواهد شد.

»جواد  کنندگی  تهیه  به  بمبئی«  »سالم 
همکاری  اولین  حاصل  بیگی«،  نوروز 

قرار  و  است  هندوستان  و  ایران  سینمای 
از  نسخه  یک  آینده  روز  چند  طی  است 
به  نمایش  پروانه  دریافت  جهت  فیلم، 

ارائه شود. سازمان سینمایی 

سالم بمبئی آذر ماه روی پرده سینما
تشکر شمس لنگرودی 

از کویتی پور

شمس لنگرودی در پیامی به غالم کویتی پور 
مواضع او را ستود.

پی  در  سینما  بازیگر  و  پژوهشگر  شاعر،  این 
مداح   - کویتی پور  غالم  اخیر  صحبت های 
از  دفاع  صمیمیت،  صراحت،   ،- خواننده  و 
ریاکاری  به  او  اعتراض  و  مستقل  هنرمندان 

را ستود.
لنگرودی  شمس  به  پاسخ  در  هم  کویتی پور 

گفت من خاک پای مردم و هنرمندانم.
در مصاحبه اینترنتی فریدون جیرانی با غالم 
کویتی پور که اخیرا منتشر شده، او به حمایت 
از هنرمندان پرداخته و از این موضوع انتقاد 
کرده که طی این سال ها دافعه خیلی بیش تر 
صحبت هایش  در  او  است.  بوده  جاذبه  از 
همچنین بر باز شدن فضا برای کار هنرمندان 

تاکید کرده است.

خبر


