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بازنشستگان از آبان

تایید استعفای وزرای فرهنگ و ارشاد اسالمی و ورزش و جوانان
یک منبع آگاه استعفای وزرای فرهنگ و ارشاد اسالمی و ورزش و جوانان را تایید کرد.

این منبع آگاه در گفت وگو با ایرنا استعفای وزرای فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزیر ورزش و جوانان را تایید 
کرد. به گفته این منبع، استعفای علی جنتی و محمود گودرزی در راستای ترمیم و تجدید قوا در دولت و 

تقویت بدنه مدیریت کشور انجام شده است.

سخنگوی دولت:

دولت موظف به اجرای سیاست های کلی انتخابات است
نوبخت گفت: دولت موظف به اجرای سیاست های کلی انتخابات است و هر جا که دیدید دولت به این موضوع اقدام 

نکرد، از ما توضیح بخواهید.
محمدباقر نوبخت در نشست خبری دیروزخود در پاسخ به سؤالی در خصوص سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری 
در مورد دخالت نکردن قوای سه گانه در موضوع انتخابات و برنامه دولت در این زمینه افزود: اجرای سیاست های کلی 
انتخابات همواره مورد عنایت مقام معظم رهبری بوده و همچنین در وصیتنامه حضرت امام )ره( نیز با صراحت به این 

موضوع اشاره شده است.

سرشماری اینترنتی تا سی ام مهرماه تمدید شد

واکنش ایران
 به خرابکاری عربستان 

در صنعت نفت

ترخیص 
150 خودرو لوکس 

در ابهام

سرلشگرجعفری: شرط اصلی رشد هر کشور وجود امنیت است

برخی مسئوالن خطر نفوذ را جدی نمی گیرند

11

کم ارزش  شدن محصوالت 
ایرانی در بازارهای جهانی 
آمار ۶ ماهه صادرات حاکی از آن است که در اکثرماه های سال 
۹۴ رشد صادرات منفی بوده اما از ابتدای امسال رشد صادرات 
آغاز شده است.بررسی وضعیت تجارت کاالیی بدون نفت در 
نیمه نخست سال ۱۳۹۵ نشان می دهد که در اکثر ماه های 
سال ۹۴ رشد صادرات منفی بوده اما از ابتدای سال ۹۵ روند 

معکوس شده و به تدریج رشد صادرات آغاز شده است.

حضور نظامی ایران در خلیج فارس؛  
ضامن امنیت نفت کش ها

ــی  ــور نظام ــی، حض ــت مل ــی امنی ــورای عال ــر ش دبی
ــت و  ــن امنی ــن تامی ــارس را ضام ــج ف ــران در خلی ای
ــن  ــردد ایم ــای گســترش تجــارت و ت ــه ه ایجــاد زمین

ــت. ــا دانس ــش ه ــت ک نف

خبراقتصادی

استیضاح فانی اعالم وصول شد
امروز؛ ارائه نخستین گزارش کمیسیون امنیت ملی
 از روند اجرای برجام
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فرمانــده کل ســپاه بــا تاکیــد بــر اینکــه پایــداری انقــاب اســامی در نــه گفتــن بــه  نظــام ســلطه اســت 
تصریــح کــرد: دشــمنان همــواره به دنبــال ایــن بوده انــد کــه امنیــت را از کشــور مــا بگیرنــد درحالــی کــه 
جوانــان غیــور بــا گذاشــتن جان شــان در کــف دست شــان در صحنــه ورود پیــدا کردنــد و هنــوز هــم ایــن 

روحیــه ادامــه دارد.

فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه پایداری انقالب 
اسالمی در نه گفتن به  نظام سلطه است تصریح 
کرد: دشمنان همواره به دنبال این بوده اند که امنیت 
با  از کشور ما بگیرند درحالی که جوانان غیور  را 
گذاشتن جان شان در کف دست شان در صحنه ورود 

پیدا کردند و هنوز هم این روحیه ادامه دارد.
سرلشکرپاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی  اظهار داشت: شهدای هر 
استان کشور ویژگی های خاصی دارند و شهیدان 
استان خراسان شمالی از غیرت و جوانمردی باالیی 
برخوردار بودند که باعث شد حماسه های بزرگ  
آفریده شود که آثار آنها امروزه هم در کشور و هم 

در منطقه دیده می شود.
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه شهدا مظهر اقتدار 
ایستادگی  اصلی  محور  و  انقالب  شکوه  و  ملی 
اظهار  هستند  سلطه  نظام  برابر  در  مقاومت  و 
حماسه های  ایستادگی  این  امروز   بحمدا...  کرد: 

خارق العاده ای را خلق کرده  است.
وی افزود: هر چه از عمر انقالب اسالمی می گذرد، 

نمایان می شود و ما شاهد  ارزش شهیدان بیشتر 
دستاوردهای بزرگی همچون وجود امنیت معجزه 
به  امنیت  این  همه  که  هستیم  کشور  در  آسایی 

برکت خون شهدا است.
جعفری تصریح کرد: شرط اصلی رشد هر کشور 
وجود امنیت است که خوشبختانه این مسئله در 

کشور ما در باالترین شرایط قرار دارد.
 وی با تاکید بر اینکه پایداری انقالب اسالمی در 
نه گفتن به  نظام سلطه است تصریح کرد:دشمنان 
همواره به دنبال این بوده اند که امنیت را از کشور ما 
بگیرند درحالی که جوانان غیور با گذاشتن جان شان 
در کف دست شان در صحنه ورود پیدا کردند و هنوز 

هم این روحیه ادامه دارد.
 80 دهه  از  اینکه  بیان  با  سپاه  کل  فرمانده 
به  حمله  برای  برنامه ریزی  دنبال  به  آمریکایی ها 
از تحریم و  ایران بودند، عنوان داشت: آمریکا که 
اقدامات این چنینی به نتیجه نرسیده بود تصمیم 
به حمله نظامی علیه ایران گرفت و حادثه ساختگی 
به  بهانه  این  به  تا  آورد  وجود  به  را  سپتامبر   ۱۱

منطقه بیاید و ابتدا به افغانستان و عراق حمله کرد 
تا حضورش را در اطراف ایران تکمیل کند.

کشورهای  در  زمان  آن  تا  آمریکایی ها  افزود:  وی 
افغانستان و عراق پایگاه نظامی نداشتند و در مقابل 
در همه کشورهای منطقه حضور گسترده یا محدود 
از سال 80 تا 8۶ آمریکایی ها به  نظامی داشتند. 
نیروهای  که  بودند  ایران  به  نظامی  حمله  دنبال 
نظامی ما نیز در این مدت در آماده باش کامل به 

سر می بردند.
چرا  که   سوال  این  طرح  با  سپاه  کل  فرمانده 
آمریکایی ها با این قدرت نظامی و تسلیحاتی جرأت 
حمله به ایران را پیدا نکردند، یادآور شد: همیشه 
و  بوده  آمریکایی ها  ذهن  در  مقدس  دفاع  تابلوی 
درسی که دفاع مقدس به آنها داده باعث شده تا 
بدانند که در صورت حمله هیچ افق روشنی برای 

شروع جنگ ندارند.
جعفری با اشاره به اینکه مردم عراق و افغانستان 
در سال های اشغالگری آمریکا با حضور نظامی این 
کشور مخالف بودند و در برابر آن مقاومت می کردند 
گفت: امریکایی ها می دانند که یکپارچگی و اتحاد 
که  شدند  متوجه  و  است  زدنی  مثال  ایران  ملت 

نمی توانند چنین غلطی بکنند.
وی با تاکید بر اینکه  امنیت داخلی وامنیت مرزهای 
ایران یک دستاورد است،اظهار  اسالمی  جمهوری 
کرد: برخی کشورهای منطقه و آل سعود خائن برای 

ضربه زدن به ایران با یکدیگر همکاری می کنند.
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه اطالعات کاملی داریم 
که نشان می دهد سرویس های اطالعاتی عربستان 
و اسرائیل با یکدیگر همکاری دارند، یادآور شد: آنها 
ایران  در  ناامنی  ایجاد  برای  برنامه ریزی  دنبال  به 
هستند که البته می بینیم که امروز امنیت سیستان 
و بلوچستان و کردستان شبیه امنیت تهران است و 

ما باید قدر این نعمت بزرگ را بدانیم.
اد      امه د      ر صفحه 3

سرلشگرجعفری:  برخی مسئوالن خطر نفوذ را جدی نمی گیرند

نوبخت گفت: دولت موظف به اجرای سیاست های 
کلی انتخابات است و هر جا که دیدید دولت به این 

موضوع اقدام نکرد، از ما توضیح بخواهید.
محمدباقر نوبخت در نشست خبری دیروزخود در 
پاسخ به سؤالی در خصوص سیاست های ابالغی 
مقام معظم رهبری در مورد دخالت نکردن قوای سه 
گانه در موضوع انتخابات و برنامه دولت در این زمینه 
انتخابات همواره  افزود: اجرای سیاست های کلی 
مورد عنایت مقام معظم رهبری بوده و همچنین 
در وصیتنامه حضرت امام )ره( نیز با صراحت به این 

موضوع اشاره شده است.
سخنگوی دولت تاکید کرد : دولت موظف به اجرای 
این سیاست های ابالغی است و هر جا که دیدید 

دولت اقدامی نکرد ، از ما توضیح بخواهید.
از  انتخابات  کلی  سیاستهای  ابالغ  درباره  نوبخت 
درحال  ما  گفت:  قوا  به سران  انقالب  رهبر  سوی 
بررسی این سیاستها هستیم و لوایح آن به سرعت 
نیز  مجلس  امیدواریم  و  شود  می  مجلس  تقدیم 
کار تصویب این لوایح را تسریع کند تا برای اولین 
انتخابات پیش رو از این سیاستها برخوردار شویم. 
امیدواریم کلیه مخاطبان این سیاستها، در راستای 
اجرای فرامین مقام معظم رهبری و وصایای حضرت 
به  موظف  را  نیز خود  دولت  کنند.  اقدام  امام)ره( 

اجرای این سیاستها می داند
نوبخت با انتقاد از رویه اطالع رسانی یکجانبه رسانه 
ملی درباره واگذاری پروژه های ناتمام به اشخاص 
در  ها  رسانی  اطالع  برخی  گفت:  صالحیت  فاقد 
ابتدای صبح، در ذهن مردم می نشیند. با این حال، 
درباره واگذاری پروژه های ناتمام هم باید گفت در بار 
اول واگذاری ها، شرایط سختی وجود داشت که به 
این دلیل استقبال از واگذاری بیش از 2000 طرح 
انجام نشد. این پروژه ها شاید ۵00 هزار میلیارد 
تومان بودجه نیاز دارد اما متاسفانه این میزان منابع 

مالی در دسترس دولت نیست 
در  دیگری  سؤال  به  پاسخ  در  ادامه  در  نوبخت 
خصوص واگذاری پروژه های نیمه تمام در دولت و 
صالحیت افرادی که این پروژه ها به آنها واگذار شده 
است، گفت: سیاست دولت بر اساس الزام قانونی، 

واگذاری طرح های ناتمام به مردم است
وی با بیان اینکه تاکنون حتی یک مورد هم این 
طرح ها را از ما دریافت نکرده اند و اصال تاکنون 
واگذار نیز نشده است تاکید کرد : هر رسانه ای که 
این موضوع را مطرح می کند برای نمونه یک پروژه 
را برای ما نام ببرد که واگذار شده و دارای مسئله 

است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه این موضوع یک الزام 
قانونی است، اظهار داشت: به همین دلیل شورای 
اقتصاد دستورالعمل واگذاری طرح ها و پروژه های 
نیمه تمام را دو بار اصالح کرده است که در سال دوم 

شرایط سخت تر شده است.
وی با اشاره به اهمیت این موضوع تاکید کرد : در هر 
یک از دیدارهای دولت با رهبر معظم انقالب، یکی 
از پرسش های مقام معظم رهبری از دولت این بوده 
است که چه میزان از این واگذاری ها انجام شده و 

دولت نیز گزارش های الزم را نیز ارائه کرده است.
نوبخت اضافه کرد: در حال حاضر نیز هر بار که به 
دیدار رهبر انقالب می رویم ایشان از میزان پیشرفت 

این طرح می پرسند.
é  تسهیات صنعتی  واحد   22 و  هزار   12

دریافت کردند
و  تولید  رونق  اول  فاز  در  بود  مقرر  نوبخت گفت: 
اشتغال 7هزار و ۵00 واحد تولیدی جهت دریافت 
تسهیالت شناسایی شود که تا تاریخ 2۵ مهر، ۱2 
هزار و 22 واحد از این واحدها موفق به دریافت 8 

هزار و ۹77 میلیارد تومان تسهیالت شدند.
وی گفت: ستاد تسهیالت در استان ها از این تعداد 
بانک معرفی کرد و ۶  به  را  ۵ هزار و 872 واحد 
هزار و ۱۵0 واحد دیگر به طور مستقیم از تسهیالت 

بانکی برخوردار شدند.
نوبخت با بیان اینکه این روند رضایت بخش ارزیابی 
می شود، افزود: مسیر برای اجرای این طرح در شش 

ماهه دوم سال به نحو مطلوبی در جریان است.
او با اشاره به اینکه در ماه های ابتدای آغاز این طرح، 
صورت  کندی  با  تولیدی  واحدهای  به  وام  اعطای 
گرفت، گفت: هم اکنون به خوبی موانع رفع شده و 
واحدها می توانند نسبت به اخذ تسهیالت اقدام کنند.
سخنگوی دولت با اعالم اینکه دولت نوسازی ۹0 
قرار  خود  کار  دردستور  را  فرسوده  خودروی  هزار 
و ۶7۶  مهرماه 2۴هزار  تا 2۴  داشت:  اظهار  داده، 
دستگاه تاکسی فرسوده را از ناوگان خارج کرده ایم 

و خودروی جدید جایگزین آنها شده است.
نوبخت با اشاره به اینکه بر اساس گزارش رسمی 
مرکز آمار ایران رشد اقتصادی به ۴.۴ درصد افزایش 
یافته، گفت: آثار آن در اشتغال قابل مالحظه است. 

در سه ماهه بهار سال ۹۵ بیش از یک میلیون و 
200 هزار نفر وارد بازار کار شده اند که جمعیت 
این  از  نفر  هزار  گیرند. حدود 7۵0  نام می  فعال 
اشخاص شغل یافتند و تعدادی نیز کار پیدا نکردند 
و بیکار ماندند که با شکوفایی اقتصادی، می توانند 

جمع کثیری از آنان مشغول به کار شوند.
در  جمعیت  به  اشتغال  نسبت  به  اشاره  با  وی 
از  اشتغال  نسبت  آمار  اساس  بر  گفت:  کار  سن 
۳۳.۹ به ۳۴.7 درصد افزایش یافته که مشابهت 
رشد  به  امیدواریم  دارد.  اقتصادی  رشد  روند  با 
باالی ۹ درصد دست پیدا کنیم تا باعث افزایش 
سطح اشتغال شود. نهادهای بین المللی از جمله 
بودن  مطلوب  از  هم  پول  المللی  بین  صندوق 

اقتصاد ایران خبر دادند.
و  نداریم  مشکلی  زمینه  این  در  ما  افزود:  نوبخت 
ممکن است در فرآیندهای واگذاری خود صاحبان 

تاکسی دچار مشکالتی باشند که باید اقدام کنند.
é  درصد دهم   7 و   34 به  اشتغال  نسبت 

افزایش یافت
سخنگوی دولت با بیان اینکه نسبت اشتغال در بهار 
سال ۹۴ ، سی و سه و ۹ دهم درصد بود گفت: این 
رقم در بهار ۹۵ به ۳۴ و 7 دهم درصد افزایش یافت.
محمد باقر نوبخت افزود: نسبت اشتغال یعنی تعداد 
شاغالن به جمعیت در سن کار که در محاسبات 
آماری جمعیت ۱0 سال به باال جزو جمعیت در 
سن کار محسوب می شوند و البته همانطور که همه 
می دانیم همه اینها جویای کار و جزو متقاضیان 

کار نیستند.
وی گفت: در سه ماهه بهار ۹۵ بیش از یک میلیون 
و 200 هزار نفر وارد بازار کار شدند که از این تعداد 

7۵0 هزار نفر موفق شدند شغل پیدا کنند.
نوبخت با بیان اینکه در بهار ۹۵ کشور رشد اقتصادی 
۴ و ۴ دهم درصد را تجربه کرد افزود: نسبت اشتغال 

نوعی مشابهت با روند رشد اقتصادی کشور دارد.
اد      امه د      ر صفحه 2

سخنگوی دولت:

دولت موظف به اجرای سیاست های کلی انتخابات است
در مقابل هر نقض تعهد، اقدام متقابل می کنیم

رییس ستاد سرشماری کشور از تمدید مهلت 
جمعه   2۴ ساعت  تا  اینترنتی  سرشماری 

)سی ام مهرماه( خبر داد.
به  با توجه  اعالم کرد:  علیرضا زاهدیان دیروز 
اینکه روند ثبت نام اینترنتی به دلیل استقبال 
عمومی همچنان رو به افزایش است به منظور 
پاسداشت به مشارکت بی همتای مردم، مدت 
با  همزمان  صورت  به  اینترنتی  سرشماری 
مرحله دوم سرشماری )حضوری( تا ساعت 2۴ 

جمعه )سی ام مهرماه( تمدید شد.
نام  ثبت  مهلت  که  است  باری  دومین  این، 

اینترنتی در سرشماری تمدید می شود. 

مشارکت  با  »هموطنان  کرد  تاکید  زاهدیان 
در سرشماری اینترنتی و عبور از اهداف پیش 
برای  را  افتخارآمیز  دستاوردی  شده،  بینی 

کشور فراهم آوردند«.
در  مردم  درصد   ۳۵ چنانچه  ایرنا،  گزارش  به 
سرشماری اینترنتی مشارکت کنند، جمهوری 
اسالمی ایران در شمار کشورهای توسعه یافته 

به لحاظ آماری قرار می گیرد.
هشت  اینترنتی  نام  ثبت  ایران،  آمار  مرکز 
میلیون و 88۱ هزار خانوار را هدفگذاری کرده 

و سهم هر استان نیز تعیین شده است.
سرشماری  در  مردم  درصد   ۳۳.۶ تاکنون 

اینترنتی مشارکت کرده اند.
به  کرد  اعالم  کشور  سرشماری  ستاد  رییس 
هرگونه  و  دوباره شماری  از  جلوگیری  منظور 
خطای احتمالی، ثبت نام در سامانه سرشماری 
تا پیش از مراجعه مامور سرشماری به خانوار 

معتبر است. 
بنابراین هنگام مراجعه ماموران سرشماری به 
از  باید اطالعات خود را  در خانه ها، خانوارها 
ماموران  اختیار  در  حضوری  مصاحبه  طریق 
نام  ثبت  آن  از  پس  و  دهند  قرار  سرشماری 

اینترنتی مردود است.
اد      امه د      ر صفحه 2

سرشماری اینترنتی تا سی ام مهرماه تمدید شد

ده سال حبس برای ۶ متهم 
امنیتی به جرم جاسوسی

دادســتان تهــران خبــر داد: متهمــان باقــر 
و ســیامک نمــازی، فرهــاد عبدصالــح، 
علیرضــا  و  زکا  نــزار  قــادری،  کامــران 
امیــدوار بــه اتهــام جاسوســی و همــکاری 
ــه ده ســال  ــکا هــر یــک ب ــت امری ــا دول ب

حبــس محکــوم شــده اند.

صفحه 5

صفحه 2

همین صفحه

صفحه 2

همین صفحه
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نهج البالغه

کالم  نور

دیدار استانداران کردستان
مازندران و همدان با رئیس جمهور

در دیدار اسـتانداران بـا رئیس جمهور، 
دسـتور اتمـام طـرح هـای نیمـه تمام 
عمرانـی و اجرایـی و عملیاتـی شـدن 
دولـت  اسـتانی  سـفرهای  مصوبـات 

تدبیـر و امیـد صادر شـد.
مازندران  کردستان،  های  استان  استانداران 
رئیس  با  جداگانه  طور  به  دیروز  همدان  و 

جمهور دیدار کردند.
حسن  دکتر  المسلمین  و  االسالم  حجت 
اتمام  ضرورت  بر  دیدارها  این  در  روحانی 
و  اجرایی  و  عمرانی  تمام  نیمه  طرح های 
استانی  سفرهای  مصوبات  شدن  عملیاتی 
لزوم توجه  امید و همچنین  و  تدبیر  کاروان 
و  گردشگری  گذاری،  سرمایه  توسعه  به 
اقتصاد دانش بنیان به منظور رونق اقتصادی 
این  در  تحصیلکرده  جوانان  اشتغالزایی  و 
استان ها تاکید و دستورات الزم برای سرعت 

بخشیدن به این روند را صادر کرد.
رییس جمهوری همچنین بر تالش مضاعف 
اقتصاد  های  سیاست  اجرای  در  استانداران 
از  حداکثری  برداری  بهره  و  مقاومتی 
این  در  موجود  های  پتانسیل  و  ظرفیت ها 

استان ها تاکید کرد.

اذعان عربستان به حمایت نظامی 
از تروریست ها

با  ریاض  همکاری  به  عربستان  وزیرخارجه 
سالح  ارسال  باهدف  غربی  شرکای  برخی 

برای تروریست ها درسوریه اذعان کرد.
خبرگزاری  الملل  بین  سرویس  گزارش  به 
عربستان  خارجه  امور  وزیر  سیما,  و  صدا 
سعودی به همکاری ریاض با برخی شرکای 
غربی با هدف ارسال سالح برای تروریست ها 

در سوریه اذعان کرد.
)سانا(،  گزارش خبرگزاری رسمی سوریه  به 
عادل الجبیر در مصاحبه با شبکه تلویزیونی 
سی ان ان گفت  مناقشاتی در این خصوص 
المللی  بین  ائتالف  در  عربستان  شرکای  با 
داشتیم که  آیا الزم است سالح های با قدرت 
تخریب باالتری برای گروه هایی که از جانب 
ائتالف حمایت می شوند ارسال کنیم یا خیر.

خود  شرکای  با  را  موضع  این  ما  افزود  وی 
همچون آمریکا و انگلیس بررسی کرده ایم، 
ولی این موضوع به شکلی نیست که بتوانیم 

آن را به شکل علنی اعالم کنیم.
اسنادی که اخیرا پایگاه اینترنتی ویکی لیکس 
نیز منتشر کرد اقرار هیالری کیلینتون نامزد 
ریاست جمهوری آمریکا به حمایت عربستان 
و قطر از تروریست های سوریه را فاش کرد.

سـانا در ادامه نوشـت الجیبر با چشـم پوشی 
از نقـش اساسـی ریـاض در بـه بـن بسـت 
هیئـت  خـروج  و  مذاکـرات  ژنـو  کشـاندن 
عربسـتانی از ایـن مذاکـرات، دربـاره رونـد 
سیاسـی در سـوریه سـخن گفـت و اعـالم 
بـی  سیاسـی  رونـد  کـه  در صورتـی  کـرد، 
فایـده باشـد بایـد تـالش کـرد بـازی قدرت 
را بـر روی زمیـن تغییـر داد و ایـن امر جز با 
افزایـش میـزان و کیفیت تخریب سـالح های 
ارسـالی بـرای مخالفـان محقق نخواهد شـد.

خبر

ده سال حبس برای ۶ متهم امنیتی 
به جرم جاسوسی

فرهاد  نمازی،  سیامک  و  باقر  متهمان  داد:  خبر  تهران  دادستان 
اتهام  به  امیدوار  علیرضا  و  زکا  نزار  قادری،  کامران  عبدصالح، 
حبس  سال  ده  به  یک  هر  امریکا  دولت  با  همکاری  و  جاسوسی 

محکوم شده اند.
عمومی  دادسرای  رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به  مهر  گزارش  به 
معاونان  شورای  نشست  پانزدهمین  گذشته،  روز  تهران  انقالب  و 
حضور  با  ضابطان،  بر  نظارت  پیرامون  تهران  عمومی  دادسرای 
معاونان دادستان، سرپرستان واحدهای نظارت بر زندان های تهران 

و قضات ناظر بر ضابطان برگزار گردید.
در این جلسه عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران با تشکر 
حسین  عبدا...  ابا  عزاداری  شکوه  با  مجالس  برگزاری  در  مردم  از 
و  برقراری  در  انتظامی  نیروهای  و  امنیتی  نهادهای  از  قدردانی  و 
تامین امنیت کشور به رغم برخی تهدیدها، به سخنان مقام معظم 
رهبری به مناسبت هفته قوه قضاییه در خصوص نقش و وظایف قوه 
قضاییه و ضرورت صد در صد انقالبی بودن، انقالبی عمل کردن و 
قاطعانه  منصفانه،  دلسوزانه،  دقیق،  خردمندانه،  عادالنه،  رسیدگی 
این  به  توجه  با  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  دربایستی  رو  بدون  و 
تحقق  ضامن  قضات  تصمیمات  و  قضاییه  قوه  اقدامات  رهنمودها، 

عدالت و استقرار آن در جامعه خواهد بود.
دادستان تهران نظارت مستمر، دلسوزانه، مشفقانه و هوشمندانه بر 
این مهم  را زمینه ساز تحقق  انعکاس مشکالت  ضابطان و ضرورت 
دانست و در ادامه به مساله مبارزه با فساد به عنوان یکی از مطالبات 
ارتکابی  مفاسد  بین  نباید  داشت:  اظهار  و  پرداخت  مردم  جدی 
اقتصادی  فساد  یا  و  جرم  وقوع  ندارد  تفاوتی  و  شد  قائل  تبعیض 

منتسب به دولت های قبل و یا فعلی باشد.
é رسیدگی به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان

آن  از گرایش سیاسی  نظر  ارتکابی در هر دولتی صرف  فساد  وی 
پرونده صندوق ذخیره  به  از جمله  و  برخورد دانست  را مستوجب 
فرهنگیان اشاره کرد و اظهار داشت: منتسب نمودن جرایم ارتکابی 
در این موضوع به دولت قبل، مشکالت کنونی را بر طرف نمی کند و 

دغدغه مردم را مرتفع نمی سازد.
جعفری دولت آبادی با اشاره به این موضوع که قوه قضاییه دستگاهی 
فراجناحی است، از اقدام اخیر مجلس شورای اسالمی در تصویب 
طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان قدردانی کرد و 
اعالم داشت: رسیدگی به این پرونده، برخورد قاطع با کلیه متهمانی 
که به اموال عمومی تعرض کرده اند و با ادامه تحقیقات، دستگیری 

سایر متهمان پرونده تداوم خواهد یافت.
با  برخورد  در  خواست  پرورش  و  آموزش  وزیر  از  تهران  دادستان 
متخلفان این پرونده از بعد اداری و انتظامی پیشگام باشد و نسبت 
به  از متخلفان  افزود: حمایت  و  نماید؛  اقدام  برکناری متخلفان  به 

معنای ضربه زدن به اعتماد عمومی است.
é رسیدگی به پرونده های مهم اقتصادی و امنیتی

مالی  و  اقتصادی  امنیتی،  حوزه های  در  که  این  به  اشاره  با  وی 
به  که  است  مفتوح  تهران  دادسرای  در  مهمی  بسیار  پرونده های 
برای  نیست،  ممکن  آن ها  جزییات  ذکر  مالحظات،  برخی  لحاظ 
کامران  عبدصالح،  فرهاد  نمازی،  سیامک  و  باقر  متهمان  نمونه 
قادری، نزار زکا و علیرضا امیدوار به اتهام جاسوسی و همکاری با 

دولت امریکا هر یک به ده سال حبس محکوم شده اند.

سرشماری اینترنتی تا سی ام مهرماه تمدید شد

اد      امه از صفحه1
مرکز آمار ایران اعالم کرده است خانوارها پس از ثبت نام در سامانه 
مامور سرشماری  مراجعه  و هنگام  را حفظ  دریافتی  اینترنتی، کد 
به در منزل آن را ارایه کنند تا دیگر به سرشماری حضوری نیازی 

نداشته باشند.
خانوارها می توانند در مدت تعیین شده اطالعات خود را از طریق 

سامانه اینترنتی ir.www.sarshomari95 ثبت کنند.
اطالعات  اینترنتی  شکل  به  که  خانوارهایی  همه  ایرنا،  گزارش  به 
بهره  رایگان  اینترنت  از دو گیگابایت  را تکمیل کنند،  آماری خود 

مند می شوند.
یک هزار نفر از افرادی که در سرشماری اینترنتی مشارکت کنند، 
که  برخوردار می شوند  ریالی  میلیون  جایزه 10  از  قرعه کشی  با 

تاکنون 6 دوره آن انجام شده است.
نظر  در  مدارسی  مدیران  برای  نیز  ریالی  میلیون   10 جایزه   500
گرفته شده است که بتوانند خانوارهای دانش آموزان را به پرکردن 

اینترنتی سرشماری تشویق کنند.
آبان ماه هشتمین  از یکم  ایران،  آمار  برنامه ریزی مرکز  بر اساس 
دوره سرشماری عمومی نفوس و مسکن به روش حضوری با استفاده 

از تبلت و در مدت یک ماه انجام می شود.
بر اساس پیش بینی انجام شده، نتایج اولیه سرشماری امسال یکم 
نتایج تفصیلی آن مرداد سال 1396 منتشر  تا پانزدهم دی ماه و 

می شود.

خبر

دولت،  گفت:  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
اند  مجلس و بخش خصوصی متعهد شده 
اقتصاد  اقتصاد مقاومتی،  به کارگیری  با  تا 

کشور را به حرکت درآورند.
افتتاح  مراسم  در  جهانگیری  اسحاق 
جنوب  کاوه  فوالد  طرح  نخست  مرحله 
باالی  توانمندی  به  اشاره  با  بندرعباس  در 
مدیران اقتصادی کشور و بخش خصوصی 
فراهم  مناسب  بستری  بتوانیم  اگر  افزود: 
کنیم، بر چالش های اقتصادی غلبه خواهیم 
کرد و کشور وارد دوره پر رونق خواهد شد.

وی با بیان اینکه رضایت مندی و رفاه مردم 
برخوردار  دولت  برای  فراوانی  اهمیت  از 
است، اظهارکرد: الزم است برای شناسایی 
فضای  بهبود  نظیر  هایی  طرح  اجرای  و 
تمرکز   ، الکترونیک  دولت  و  کار  و  کسب 
ویژه معطوف شود تا شاهد رضایت مندی 
هرچه بیشتر مردم از نتایج طرح ها و برنامه 

های دولت تدبیر و امید باشیم.
اینکه  بیان  با  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
اقتصاد ایران مسیر توسعه را طی می کند، 
افزود: باتوجه به مجموعه ظرفیت های قابل 
کاربری که در ایران وجود دارد می توان با 
اقتصاد  آینده  که  گفت  مردم  به  اطمینان 

کشور، بسیار روشن و امیدوارکننده است.
ای  تجربه  با  و  زبده  مدیران  از  جهانگیری 

که هشت سال جنگ و دوران پس از آن را 
سپری کرده اند و همچنین نیروهای جوان 
اصلی  های  سرمایه  عنوان  به  تحصیلکرده 
کشور نام برد که می توانند امور کشور را 

به پیش ببرند.
وی با اشاره به فارغ التحصیلی ساالنه یک 
جمهوری  افزود:  دانشگاهی  جوان  میلیون 
التحصیالن  فارغ  لحاظ  از  ایران  اسالمی 
دنیا  اول  ردیف چهار کشور  در  دانشگاهی 

قرار دارد.
کرد:  تاکید  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
کارهای  این سرمایه می شود  به  اتکای  با 
ایجاد  آن  از  تر  مهم  اما  داد  انجام  بزرگی 

شرایط الزم برای کار و فعالیت است.
جهانگیری در ادامه با اشاره به بهره برداری 
کاوه  فوالد  تولید شمش  از مرحله نخست 
هرمزگان  کرد:  خاطرنشان  کیش  جنوب 
فوالد  بزرگ  های  قطب  از  یکی  به  امروز 
کشور تبدیل شده، بطوری که تا سال آینده 
میزان تولیدات فوالدی آن به چهارمیلیون 
تن و تا پایان برنامه ششم به بیش از 10 

میلیون تن افزایش می یابد.
وی از پنج هزار و 800 کیلومتر ساحل به 
عنوان نعمتی بزرگ نام برد و افزود: کمتر 
تا پنج درصد سواحل ما در قالب  از چهار 
بنادر فعالیت اقتصادی دارد ، در حالی که 

باید تالش کرد به قطب توسعه تبدیل شود.
قطب  عنوان  به  بندرعباس  از  جهانگیری 
توسعه کشور نام برد و گفت: طرح هایی از 
قبیل ستاره خلیج فارس ، کشتی سازی و 

فوالد از طرح های مهم هرمزگان هستند.
شرکت  فوالدسازی  پروژه  نخست  مرحله 
کاوه جنوب کیش با ظرفیت تولید ساالنه 
یک میلیون و 200 هزار تن فوالد به بهره 
طرح  این  اجرای  برای  که  رسید  برداری 
و 450  هزار  در مجموع 9  مرحله  این  در 

میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.
بازدید از سایت پاالیشگاه و بهره برداری از 
طرح واحد تقطیر مرحله نخست پاالیشگاه 
توجیه،  اتاق  و  بندرعباس  گازی  میعانات 
مرحله  شده  تکمیل  سکوی  از  بازدید 
 143 هزینه  با  جنوبی  پارس  17بی«   «
سازی  کشتی  مجتمع  در  دالر  میلیون 

دهی  تحویل  و  بازدید  و  ایران  فراساحل 
 - ایران  کانتینربر  پیمای  اقیانوس  شناور 
کاشان با هزینه 35 میلیون یورو از برنامه 
رئیس  اول  معاون  روزه  یک  سفر  های 

جمهوری به بندرعباس است.
مقاومتی  اقتصاد  ستاد  نشست  همچنین 
استان هرمزگان با حضور معاون اول رئیس 
این  در  که  شود  می  تشکیل  جمهوری 
نشست گزارشی از اقدام های صورت گرفته 

در این راستا ارائه خواهد شد.
در جریان این سفر یک روزه، نعمت زاده وزیر 
صنعت، معدن و تجارت ، کرباسچیان معاون 
وزیر صنعت، معدن وتجارت و رئیس هیات 
عامل ایمیدرو، زنگنه وزیر نفت، سعیدی کیا 
قرارگاه  فرمانده  و  مستضعفان  بنیاد  رئیس 
سازندگی خاتم االنبیا)ص(، معاون اول رئیس 

جمهوری را همراهی می کنند.

جهانگیری:

کشور وارد دوره پر رونق خواهد شد

و  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
تقدیم  از  مجلس  خارجی  سیاست 
این  ماهه  شش  گزارش  نخستین 
به  برجام  اجرای  روند  از  کمیسیون 
علنی  جلسه  در  مجلس  رئیسه  هیئت 

امروز خبر داد.
سید حسین نقوی حسینی در مصاحبه با 
خبرگزاری صدا و سیما افزود: این گزارش 
در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس که قبل از آغاز 
و  بررسی  شود  می  برگزار  علنی  جلسه 

تصویب خواهد شد.
گزارش  آن  از  پس  کرد:  تصریح  وی 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
برای طی  برجام  اجرای  روند  از  مجلس 
فرایند قانونی تقدیم هیئت رئیسه مجلس 

شورای اسالمی خواهد شد.
و  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
پیشتر  گفت:  مجلس  خارجی  سیاست 
جمع  آخرین  مجلس  ای  هسته  کمیته 
را  برجام  اجرای  روند  از  خود  بندی 
این  تقدیم  و  آماده  گزارشی  قالب  در 

کمیسیون کرده است.
اینکه  داشت:  اظهار  حسینی  نقوی 
نخستین گزارش کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس از روند اجرای 
برجام در طول شش ماهه نخست آن در 

صحن علنی قرائت شود یا خیر، در اختیار 
هیئت رئیسه مجلس است.

ای  هسته  کمیته  العاده  فوق  جلسه 
با حضور 7  مهر  مجلس چهارشنبه 14 
بانک مرکزی ،  از  دستگاه ذی ربط اعم 
انرژی اتمی ، کشتیرانی ، بیمه  سازمان 
مرکزی ، اتاق تعاون و آخرین جلسه این 
کمیته نیز شنبه 24 مهر با حضور رئیس 

ستاد پیگیری برجام برگزار شد.

ظریف امروز در جلسه غیرعلنی مجلس 
حضور می یابد

شورای  مجلس  رئیسه  هیات  سخنگوی 
وزیر  ظریف  محمدجواد  گفت:  اسالمی 
غیرعلنی  جلسه  در  امروز  خارجه  امور 

مجلس حضور می یابد.
»بهروز نعمتی« در گفت و گو با ایرنا با 
اعالم این خبر افزود: محمدجواد ظریف 
المللی  بین  نشست  مورد  در  است  قرار 
لوزان  در  بحران سوریه که  در خصوص 
سوئیس برگزار شد به نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی توضیحاتی به نمایندگان 

ارائه کند.
نشست بین المللی در باره بحران سوریه 
با حضور وزیران خارجه آمریکا، روسیه، 
ترکیه، عربستان، قطر و ایران روز شنبه 

در لوزان سوییس برگزار شد.

از  کشور  عامل  غیر  پدافند  سازمان  رئیس 
تهدید افتصادی با عنوان جنگ اقتصادی نام 
برد و گفت: جنگ اقتصادی، مهم ترین تهدید 

پیش روی ماست.
سردار غالمرضا جاللی این مطلب را دیروز 
در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت 
بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل عنوان کرد 
و افزود: دشمن تالش می کند با این رویکرد 
قدرت خود را هر چه بیشتر به کشور نشان 
دهد. وی، تهدید سایبری را بسیار جدی بیان 
در  دارند  تالش  ها  آمریکایی  گفت:  و  کرد 
قالب جنگ های سایبری، قدرت خود را به 
کشورمان نشان بدهند چنانچه تاکنون شاهد 
جنگ های چند جانبه دشمن برای نفوذ به 

زیرساخت های غیرنظامی کشور بوده ایم .
وی با تاکید براینکه کشور از یک امنیت پایدار 
برخوردار است، اظهارکرد: این امنیت از قدرت 
ملی در بخش نظامی و دفاعی نشات گرفته 
است. رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: 
خوشبختانه با اقدامات انجام شده در بخش 
های دفاعی وپدافند غیرعامل توانسته ایم همه 
تهدیدات را شناسایی کنیم و در این زمینه راه 

حل هایی نیز ارائه دهیم. 
وی خاطرنشان کرد :در زمان حاضر به تولید 
قدرت، انباشت قدرت، نمایش قدرت وتفهیم 
دست  همسایه  کشورهای  برابر  در  قدرت 
یافته ایم که محصول این چهار اقدام منتج 
به بازدارندگی دشمن در برابر تهدیدات علیه 

کشورمان شده است.
جاللی با بیان اینکه تهدید نظامی را به آخر 
ایم،  فرستاده  کشور  تهدیدهای  فهرست 
ما  برای  نظامی  تهدید  امروز  کرد:  تصریح 
تهدید اول و با اولویت محسوب نمی شود و 
این امر نشات گرفته از تولید و انباشت قدرت 
در کشور است. وی تهدیدات مردم محور را 
نوع دیگری از تهدید کشور عنوان کرد و افزود: 
این نوع تهدید طیف های مختلف مردم را در 

برمی گیرد.
سردار جاللی ادامه داد: تهدید نظامی از جنس 
جنگ های نیابتی است که این مهم همچنان 

برای ما مطرح است.
وی با اشاره به تهدیدات زیستی وبیولوژیکی 
افزود: کارشناسان این حوزه معتقدند برخی 
بیماری های موجود دردنیا شامل ایدز و ابوال، 
محصول دستکاری بیولوژیکی آزمایشگاه های 

آمریکا هستند. 
 ، عامل  غیر  پدافند  در  مسئول  مقام  این 
استراتژی جنگ خاموش زیستی را نیز جزو 

تهدیدات آمریکائی ها بیان کرد.
سردار جاللی با اشاره به تهدید نفوذ هم تاکید 
آموزشی،  کرد: دشمنان در حوزه فرهنگی، 
علمی و بخش های مختلف به دنبال اجرایی 

کردن آن هستند.
درادامه  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
به  مقابله  حوزه  در  را  گزارشی  سخنانش 
خبرنگاران ارائه داد و گفت: با اقدامات انجام 
شده قادر به ایمن سازی بخش های مختلف 
کشور شده ایم که قسمت هایی از آن اقدامات 
را دشمن اطالع دارد و بخش هایی را نیز ما 

خودمان به آنها نشان داده ایم.
که  مناسبی  اقدامات  با  کرد:  تاکید  جاللی 
درحوزه پدافند غیرعامل و دفاعی در کشور به 
انجام رسیده است، جنگ زمینی علیه ایران از 
برنامه های دشمن و به طور خاص آمریکائی ها 

خارج شده است.
هم  غیرنظامی  های  بخش  به  اشاره  با  وی 
کشور،  حیاتی  های  زیرساخت  برای  گفت: 
فضاهای مصون و صددرصد امن تولید کرده 
ایم تا در شرایط تهدید، بتوانیم در شرایط 

ایمن قرار گیریم.

سردار جاللی: جنگ اقتصادی مهم ترین 
تهدید پیش روی ماست

اد      امه از صفحه1
وی با بیان اینکه ما البته هیچ کدام از این ارقام را برای 
اقتصاد کشور کافی نمی دانیم و باید تالش کنیم که به 
رشد باالی 8 درصد دست یابیم ، گفت: طبق نظریه 
نهادهای بین المللی متخصص اقتصاد ایران در مرحله 
رشد و شکوفایی قرار دارد و آنها رشد اقتصادی باالی 5 

درصد را برای ایران پیش بینی کردند.
سخنگوی دولت افزود: در سفر وزیر اقتصاد و دیدار با 
مسئوالن صندوق بین المللی پول ، همه آنها تاکید 
داشتند که افت شدید قیمت نفت باعث شوک اقتصادی 
به کشورهایی نظیر عربستان و کویت شده و منجر به 
کسری بودجه این کشورها شده است و تنها کشوری که 

توانسته ثبات خود را حفظ کند ایران است.
نوبخت گفت: البته تا آثار این رشد و شکوفایی در زندگی 
مردم احساس شود طبیعی است که زمان می برد اما 
تمامی تالش ما این است که نگذاریم جوانان ما بیکار 
را در  اقتصادی کشور خود  آثار  بمانند و روند مثبت 

زندگی مردم نشان دهد.
سخنگوی دولت با اشاره به پیش بینی خرید 4هزار و 

200 میلیاردی گندم، اعالم کرد میزان تولید گندمکاران 
کشور به اندازه ای زیاد بود که تاکنون 14 هزار و 600 

میلیارد تومان برای این منظور اختصاص یافته است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه کلیات برنامه ششم توسعه 
در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شده و هم اینک 
شش ماده از جزئیات آن نیز به تصویب رسیده گفت: 

این برنامه در آینده نزدیک تصویب و اجرایی می شود.
محمدباقر نوبخت افزود: برنامه ششم با همه نشیب و فراز 
در مجلس نهم چالش داشت و بعد در مجلس دهم کار 
آغاز شد و نهایتاً همه کمیسیون های تخصصی مجلس 

کلیات آن را تصویب کردند.
وی گفت: 27 نفر از 28 عضو کمیسیون تلفیق نیز به 
کلیات این برنامه رأی دادند و هم اینک وارد بررسی 

جزئیات آن شدند.
بویژه هیئت  تلفیق  اعضای کمیسیون  افزود:  نوبخت 
رئیسه آن حتی در ایام تعطیل و تاسوعا و عاشورای 
حسینی نیز برای رسیدگی به این برنامه فعال بودند که 

ما از آنها تشکر می کنیم.
وی گفت: انتظار است با عقل جمعی نمایندگان بتوانیم 

برنامه مطلوبی را در آینده نزدیک تصویب و اجرایی کنیم 
و این روند در مسیر خوبی قرار دارد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه کار تنظیم بودجه 96 در 
سازمان برنامه و بودجه از شهریور آغاز شده ، گفت: تا 
اواسط آبان پیش نویس الیحه بودجه 96 تقدیم هیئت 

وزیران می شود و به وقت به مجلس ارائه خواهد شد.
محمدباقر نوبخت با بیان اینکه  باید در بودجه 96 گام 
های موثرتری در جهت بودجه ریزی عملکردی داشته 
باشیم گفت: همه همت ما این است که بودجه 96 بر 
مبنای روش بودجه ریزی عملکردی که روشی نوین و 

موفق است تهیه شود.
نوبخت افزود: در سیاست های کلی ابالغی مقام معظم 
رهبری نیز بر این نوع بودجه ریزی تاکید و تصریح شده 

است.
é  می متقابل  اقدام  تعهد،  نقض  هر  مقابل  در 

کنیم
طرفین  تعهدات  اجرای  درباره  جمهور  رئیس  معاون 
برجام گفت: درباره تحریم ها تصریح شده باید لغو شوند 
و به هیچ بهانه دیگر قابل احیا نیستند. برای همین هر 
مورد از توافق در برجام باید اجرایی شود. ما با آمریکا به 
جز مباحث هسته ای، توافقی نداشته ایم. این که آمریکا 
بخواهد دنبال بهانه باشد و بخواهد بخشی از تعهدات 
خود را انجام ندهد، مورد انتقاد همواره ما است. طرفهای 
اروپایی نیز تاکید دارند تعهدات دو طرف باید انجام شود 
و ما نیز بارها تاکید کرده ایم هر جا نقض عهدی صورت 

بگیرد، ما نیز اقدام متقابل انجام خواهیم داد.
استخدام  در  که  تسهیالتی  درباره  دولت  سخنگوی 
کارمندان آینده پس از برگزاری آزمون استخدامی آینده 
توضیح داد: قطعا کسانی که سالها به صورت قراردادی 
امتیاز متناسب و  از  اند، برای جذب  جایی کار کرده 
عادالنه ای برخوردار خواهند بود. بین این افراد و کسانی 
که برای نخستین بار وارد سیستم دولتی می شوند، فرق 
قائل هستیم. البته درباره شرایط سنی، قانون، محدوده 

ای قائل شده که باید اجرا شود.
سخنگوی دولت درباره تغییر استاندار اصفهان گفت: در 
این خصوص فکر می کنم مسموعاتی وجود دارد. برای 
تعیین استانداران، وزارت کشور، ضوابط نوشته و نانوشته 
ای دارد. بر اساس مالحظاتی کار می کند. هر تغییری 
که می خواهیم بدهیم باید یک گام به جلو برای فراهم 
شدن زمینه برای خدمات بیشتر باشد. دولت هر جایی 
که احساس کند تصمیم برای دستیابی به اهداف، نه 
ایجاد مشکل جدید است، با قاطعیت اجرا می شود. ما 
اگر بدانیم موضوعی به خیر جامعه است، قطعا اقدام می 

کنیم
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره تفاوت در آمارهای 
اقتصادی ارائه شده از سوی نهادهای مختلف توضیح 
داد: مرجع رسمی آمار کشور، مرکز آمار است. برخی 
از مراجع مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، 
موسسات اقتصادی و نظایر آن، اعداد مختلفی را بیان می 
کنند. قطعا مرجع رسمی آمار در کشور، مرکز آمار است.

سخنگوی دولت گفت: دولت و رئیس جمهور به تمام 
وعده هایی که داده اند پایبند هستند.

نوبخت در مورد پیگیری دولت برای رفع حصر و آزادی 
زندانیان سیاسی و اینکه ظاهرا آقای روحانی وعده های 
خود را در این باره فراموش کرده است گفت: رسانه ای 
اقدام  دادن  انجام  بر  دلیل  لزوما  موضوع،  یک  کردن 
موثر نیست و رسانه ای نکردن یک موضوع هم دلیل بر 
فراموشی یک مطالبه و خواست اجتماعی به طور عام 

نیست.
سخنگوی دولت افزود: بنابراین اینکه دولت در مسائلی 
که می تواند اقدامی انجام دهد و در حال انجام است بیاید 
آن را رسانه ای کند در پاره ای از موارد مفید نیست و 

موضوع را حل نمی کند.
وی تصریح کرد: دولت به همه ماموریت هایی که قانونا بر 
عهده دارد پایبند است و بخصوص آقای روحانی به تمام 
وعده هایی که دادند پایبند و برای اجرایی شدن آنها 
در حال تالش هستند که بعضی از این ها زودتر نتیجه 
می دهد و اجرای برخی ها هم شاید به خاطر شرایطی 
که وجود دارد و شما هم مطلع هستید، دشوارتر باشد، 

لذا دولت به تمام وعده های خود پایبند است.
در  سئوالی  پاسخ  در  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
این مبادی  از  قاچاق  افزایش  و  آزاد  خصوص مناطق 
به  نسبت  تری  مناسب  امتیاز  از  آزاد  مناطق  گفت: 
افزایش صادرات  اقتصاد و  برای رونق  سرزمین اصلی 
برخوردارند. صحبتهایی که درباره افزایش واردات از این 

مناطق می شود، کارشناسی نیست. همه این مناطق، 
دارای گمرکات هستند و قاچاق از این مبادی صورت 

نمی گیرد.
در خصوص  سئوالی  به  پاسخ  در  دانشگاه  استاد  این 
شائبه ربوی بودن فروش اوراق مشارکت توسط دولت 
گفت: آنچه در حال حاضر برای واگذاری اوراق مشارکت 
از طریق بازار سرمایه و بورس انجام می شود، از لحاظ 
فقهی این قراردادها مورد تاکید قرار گرفته است. فروش 
اوراق قرضه، اشکال شرعی دارد و ربوی است. اینها اوراق 
قرضه نیست، بلکه اوراق صکوک اسالمی است و قطعا 

نظر مراجع بزرگوار برای ما بسیار مهم است.
او درباره وفای به عهد دولت درباره پرداخت دیون دولتی 
گفت: دولت حاضر شد تا از بازار سرمایه در ازای انتشار 
اوراق، نقدینگی تهیه کند و بدهی داروخانه ها را بدهد. 
االن چون اوراق به صورت صکوک اجاره است، اجاره این 
پول را هم می دهیم. ما به گندمکاران گفتیم شما گندم 
بکارید ما می خریم. افزایش تولید گندم بسیار بیش 
از پیش بینی 4200 میلیاردی ما بود. امسال با وعده 
خرید تضمینی دولت، مبلغ به 14 هزار و 600 میلیارد 
تومان افزایش یافت. گندمکاران در یک بازه زمانی کوتاه، 
پول خود را می خواهد. ما این پول را از بازار سرمایه 
جذب کردیم و سود را هم دادیم تا نگذاریم مشکل برای 

گندمکاران و پیمانکاران پیش بیاید.
سخنگوی دولت در ادامه گفت: ما حتی برای پرداخت 
بدهی دولت به نظام بانکی، حاضر شدیم این اوراق را 
به بانکها هم بدهیم و سودش را بپردازیم. این منطق 
عادالنه، اقتصادی و اسالمی است تا به عهد خود وفا 
کنیم و آثار مثبت آن را هم در اقتصاد خود ببینیم. ما 
نمی خواهیم یک شبه از بانک مرکزی برداشت کنیم 
چون این تصمیمات انجام شد و با تورم چهل و چند 

درصدی مواجه شدیم.

سخنگوی دولت:

دولت موظف به اجرای سیاست های کلی انتخابات است

امروز؛ ارائه نخستین گزارش کمیسیون 
امنیت ملی از روند اجرای برجام
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شاید تا مقصد تنها یک قدم مانده باشد
é فرزانه یوسفیان

منتظر تاکسي بودم. از دور نگاهم به آمدن 
ماشیني زرد رنگ مات مانده بود. یکي از 
دور آمد، نزدیک که شد تمامي چهار مسافر 
آن پُر بود. دومي، سومي، چهارمي هر کدام 
به فاصله چند دقیقه به سرعت از کنار من 
رد شدند. خسته شده بودم. براي رسیدن 

به مقصد دو مسیر داشتم باید عرض خیابان روبرویي را مي  گذراندم 
و به بلوار موازي خیاباني که در آن بودم مي  رسیدم. این مسیر به جز 
تاکسي، اتوبوس هم داشت. کنار خیابان ایستادم اما انگار امروز تاکسي زرد 
رنگ نصیب ما نمي شد، هر چه بوق و چراغ مي  زدند مسافرکش  هاي 
شخصي بودند که من هرگز حتي براي کوتاه  ترین مسیر هم از آن  ها 
استفاده نمي  کنم. نمي  دانم با خودم لج کردم یا عصبي شده بودم. هر 

چه بود از کنار خیابان به پیاده روي تازه سنگ فرش شده رفتم.
نسیم عصر پاییزي شروع به وزیدن کرد و در میان خستگي هاي ناشي از 
کار خنده بر لبانم نشست. بازي  ام گرفته بود. سرپایین به سنگ فرش ها 
نگاه مي کردم. پاهایم را جوري روي زمین قرار مي  دادم که روي خط هاي 
بین سنگ فرش  ها نیافتد. با خودم مي  گفتم اگر پاهایت روي سنگ 
فرش  ها بخورد باخته  اي. بعد خنده  ام گرفت. در هر صورت بازنده و 
برنده خودم بودم. اگر مي  باختم باید براي خود هدیه  اي مي  خریدم. 
دوست داشتم ببازم، دلم براي هدیه تنگ شده بود. گاهي خودم باید 
خودم را غافل گیر کنم و عصري پاییزي با پاهایم قدم بزنم و براي خودم 

هدیه  اي هر چند کوچک بخرم.
باالخره باختم. پایم روي خط افتاد. یاد بازي لي لي دوران کودکي در 
کوچه، روبروي خانه  مان افتادم. با دختران همسایه )هنوز اسمشان هم 
یادم هست. سپیده، بهاره، شراره و...( هر روز بعد از ظهر، با گچي در 
دست لي لي مي کشیدم و هر کي یا پرتاب سنگش به بیرون مي افتاد 
و یا پایش روي خط بود، مي سوخت و باید براي دیگران خرید مي کرد. 
همان بستني کیم یک قلوي کاکائویي تمام نیاز کودکي ما را برآورده 
مي کرد. اما حاال که در نخستین سال دهه ي سوم زندگي ام هستم چه 

هدیه  اي مرا خوشحال مي  کند!
چند قدمي به مقصد مانده بود. نه با تاکسي آمدم نه با اتوبوس. با پاهایم 
هم قدم شدم و به مقصد رسیدم. مقصدي که رسیدن به آن به طریق هاي 
مختلف انجام پذیر بود را تنها و با خیال هاي کودکانه گذراندم. به یاد 
آروزهایم افتادم. آرزوهایي کوتاه مدت و بلند مدت که گاهي براي به 
تحقق رسیدن آن ها، منتظر معجزه هستم. شاید امروز نیز ایمانم را به 
پاهایم فراموش کرده بودم که دقیقه ها منتظر تاکسي زرد رنگ یا اتوبوس 
ماندم. گاهي اوقات باید با خودم، درونم و آرزوهایم خلوت کنم و براي 
رسیدن به مقاصد زندگي ام تالش کنم. تالش کنم و در مسیر اگر کمکي 
خواستم دست یاري بگیرم، اما حرکت کنم. تا حرکت نکنم قطعاً پیروزي 

حاصل نخواهد شد.
مقصد آرزوهاي هر کدام از ما در ذهنمان مشخص است. مقاصدي که 
مي شود در کوتاه  ترین مسیر و تنها با زدن دست بر روي زانوهایمان 
به آن ها مي رسیم. در این مسیر تنها توکل مي خواهیم و ایمان و البته 
درست بودن مسیر طي شده با راهنمایي هاي دیگران. شاید تا مقصد هر 
کدام از ما تنها یک قدم باقي مانده است. با پاهایمان هم قدم شویم، قطعاً 

تا مقصد آرزوهایمان راهي نمانده است.

آغاز آتش بس ۷۲ ساعته یمن از پنج شنبه 

فرستاده ویژه سازمان ملل اعالم کرد، یک آتش بس 72 ساعته در مناقشه 
یمن از روز پنج شنبه شروع خواهد شد. به گزارش ایسنا، اسماعیل ولد 
الشیخ احمد، فرستاده ویژه سازمان ملل گفت که همه طرف های درگیر 

در جنگ یمن در این مورد به او اطمینان داده اند.
احمد در بیانیه ای اعالم کرد: همه طرف های یمنی در مورد تعهد مجدد 
خود به شرایط و مفاد طرح ترک مخاصمه ای که روز 10 آوریل 2016 بر 

سر آن توافق شده بود، اطمینان داده اند.
وی خاطرنشان کرد، این طرح از ساعت 23:59 روز 19 اکتبر ابتدا برای 

یک دوره 72 ساعته که قابل تمدید است، شروع خواهد شد.
احمد تصریح کرد: این آتش بس مردم یمن را از خونریزی بیشتر معاف 
خواهد کرد و اجازه گسترش برنامه ارسال کمک های انسان دوستانه را 
خواهد داد. پیشتر عبدالمالک مخالفی، وزیر خارجه دولت مستعفی یمن 
گفته بود که عبدربه منصور هادی، رئیس جمهوری مستعفی و فراری این 
کشور با یک آتش بس 72 ساعته به طوری امکان تمدید آن وجود داشته 

باشد، موافقت کرده است.
مخالفی در توییتر خود نوشت: ما حمایت خود را از تالش های اسماعیل 

ولد الشیخ احمد، فرستاده سازمان ملل اعالم می کنیم.

انهدام کاروان داعش پیش از فرار به رقه

یک منبع محلی در استان نینوای عراق از هدف قرار گرفتن کاروان بزرگ 
خودروهای داعش در مرز عراق و سوریه خبر داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری شبکه العالم، این کاروان شامل 
حدود 30 دستگاه خودرو، حامل تروریست های عرب و غیرعرب داعش 
بود که در حال فرار از موصل و حرکت به سمت رقه در سوریه بودند که 

مورد هدف جنگنده های ارتش عراق قرار گرفتند.
روحیه  که  کرد  تاکید  نامش شد،  افشای  عدم  خواهان  که  منبع  این 
داعشی ها در موصل به شدت تخریب شده و آنان دستور گرفته اند که 

به سوی رقه حرکت کنند.
عملیات بزرگ آزادسازی موصل از اشغال داعش دوشنبه آغاز شد.

مخالفت قاضی آمریکایی با رد کیفرخواست رضا ضراب

با درخواست رد کیفرخواست رضا ضراب  یک قاضی فدرال آمریکایی 
مخالفت کرد. به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، رضا 
ضراب تاجر 33ساله تبعه ترکیه متهم است که تحریم های آمریکا علیه 
ایران را نقض و از طریق اسناد جعلی و شرکت های پوششی از سوی ایران 
میلیون ها دالر دادوستد کرده است. دادستان های آمریکا همچنین وی را 

به پولشویی و تخلف بانکی متهم می کنند.
وکیل رضا ضراب از ریچارد برمن قاضی فدرال پرونده خواسته بود تا 
کیفرخواست مطرح شده علیه وی را رد کند و گفته بود که پرونده دولت 
علیه رضا ضراب بی سابقه و از همان ابتدا بیش از حد بسط و گسترش 

داده شده است.
قاضی برمن پس از مخالفت با درخواست وکیل مدافع رضا ضراب گفت 
که این کیفرخواست به روشنی اتهامات را مشخص می کند و در یک 
کیفرخواست، راه چاره ای غیرمعمول است که تنها در شرایط بسیار ویژه 

و نادر صورت می گیرد و مستلزم دالیل اساسی است.
رضا ضراب که یک شهروند ترکیه ای ایرانی األصل است، اولین بار در سال 
2013 در جریان تحقیقات درباره یک پرونده فساد مالی بازرگانان نزدیک 
به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی و نخست وزیر پیشین ترکیه 

بازداشت شد.
اردوغان پیش از این هشدار داده بود که دادستان ها به اشتباه قصد دارند 

پای وی رابه پرونده رضا ضراب بکشانند.
وکیل مدافع رضا ضراب همچنین در طرح درخواست رد کیفرخواست 
موکلش تأکید کرده بود که تحریم های آمریکا محدود به آمریکایی ها و 
صادرات از آمریکا است و تالش دادستان ها برای دخیل کردن پرونده رضا 
ضراب در این قوانین، نه تنها ناعادالنه و نقض رویه های مربوطه است بلکه 

یک تعمیم خطرناک است که باید از آن جلوگیری شود.

کمیسیونر اتحادیه اروپا با  ظریف 
دیدارکرد

و  صنعت  کمیسیونر  کوفسکا،  بین  الیزابت 
کارآفرینی اتحادیه اروپا با محمدجواد ظریف 

دیدار کرد.
به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه کشورمان 
حوزه های  به  اشاره  ضمن  دیدار  این  در 
بخش های  میان  همکاری  برای  که  متنوعی 
اروپایی  اتحادیه  و  ایران  دولتی  و  خصوصی 
وجود دارد تاکید کرد: موانع گسترش روابط 
بین دو طرف باید رفع شوند و نقش اتحادیه 
تحریم ها  رفع  از  پس  فضای  از  استفاده  در 

بسیار مهم است.
تاثیر  تحت  نباید  اروپا  اتحادیه  افزود:  او 
اقدامات دیگر کشورها و قدرت ها در همکاری 

با ایران قرار بگیرد.
و  صنعت  کمیسیونر  کوفسکا،  بین  الیزابیت 
کارآفرینی اتحادیه اروپا نیز در این دیدار بر 
ایران  و  اتحادیه  این  همکاری های  گسترش 
در حوزه ها و زمینه های مختلف تاکید کرد. 

شهروندان  تمایل  افزایش  به  اشاره  با  وی 
را  گردشگری  ایران،  به  سفر  برای  اروپایی 
یکی از مستعدترین حوزه های همکاری بین 

ایران و این اتحادیه دانست.
او هم چنین اظهار کرد: به دنبال مشارکت و 
چشم انداز بلند مدت در کار با ایران هستیم و 
معتقدیم که زمینه های تحقق این مشارکت 

هر چه سریع تر باید فراهم شود.

آخرین وضعیت راه اندازی صنایع 
نیمه فعال

آخرین  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
وضعیت راه اندازی واحدهای صنعتی کوچک 

و متوسط را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، علی یزدانی دیروز در بازدید از 
شهرک صنعتی بیرجند در جمع خبرنگاران با 
اشاره به اینکه در سطح کشور بیش از 88 هزار 
واحد صنعتی وجود دارد، اظهارکرد: با توجه به 
از صنایع کشور را صنایع کوچک  95 درصد 
و متوسط تشکیل می دهند از تعداد واحدهای 
واحد صنعتی موجود در کشور  84 هزار و 500 

واحد آن صنایع کوچک و متوسط هستند.
واحد   3450 وجود  به  توجه  با  افزود:  وی 
و  کشور  در  اشتغال  نفر   100 باالی  بزرگ 
از  حمایت  در  رهبری  معظم  مقام  تأکیدات 
صنایع کوچک در سال اقتصاد مقاومتی تالش 
انجام  این صنایع  به  بیشتری در جلب توجه 

شده است.
تصریح  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
کرد: در راستای طرح رونق در کل کشور 400 
خراسان  متوسط  و  کوچک  صنایع  از  واحد 
جنوبی که تعطیل یا زیر ظرفیت بودند تا پایان 

سال مشکالت آنها حل خواهد شد.
یزدانی ادامه داد: با توجه به برخی اجرائیه های 
سازمان تامین اجتماعی برای برخی واحدهای 
راستای  در  و  رونق  طرح  اساس  بر  صنعتی 
صنایع  از  حمایت  در  دولت  سیاست های 
کوچک و متوسط مقرر شد این اجرائیه ها به 

مدت یک سال متوقف شود.
مکلف  نیز  مالیاتی  سازمان  کرد:  بیان  وی 
به  را  سرمایه گذاران  قبلی  بدهی های  شده 
صورت پلکانی برای آن ها تصمیم گیری کند 
و به بانک ها نیز تاکید شد که سرمایه گذاران 
واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در صورت 
بدهی معوق می توانند از این تسهیالت استفاده 

کنند.
تاکید  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
کرد: همچنین صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنایع کوچک، در راستای حمایت از صنایع 
امسال نوع ضمانت ها را نیز متناسب با وضعیت 

استان ها تغییر داده است.

هشدار درباره فرار تروریست ها 
از عراق به سوریه

محاصره  در  داد؛  هشدار  روسیه  خارجه  امور  وزیر 
نبودن کامل شهر موصل، خطر نفوذ تروریست های 
به  عراق  از  داعش  صهیونیستی   - تکفیری  گروه 

سوریه را افزایش می دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما  وزیر امور خارجه 
روسیه تاکید کرد محاصره نبودن کامل شهر موصل 
تکفیری  گروه  های  تروریست  نفوذ  خطر  عراق، 
صهیونیستی داعش از این کشور به سوریه را افزایش 

می دهد. 
الیوم، سرگئی  روسیا  تلویزیونی  گزارش شبکه  به 
الوروف در نشست مشترک خبری با الیادو لویزاگا 
درباره  در مسکو گفت:  پاراگوئه  امور خارجه  وزیر 
عملیات آزادسازی موصل هم باید بگویم که موصل 
شهر بزرگی است و حدود یک میلیون و پانصد هزار 
این  روند  ما  کنند.  می  زندگی  آن  در  غیرنظامی 
عملیات نظامی را زیر نظر داریم، زیرا همه ما به 
شکست دادن گروه )تکفیری صهیونیستی( داعش 
توجه داریم. تا جایی که من می دانم شهر موصل به 
طور کامل در محاصره نیست. من علت این مسئله 
را نمی دانم، شاید نتوانسته اند این شهر را به طور 
کامل محاصره کنند. وجود گذرگاه در اطراف موصل، 
خطر نفوذ جنگجویان گروه داعش  از عراق به سوریه 
را ایجاد می کند. ما اوضاع را ارزیابی و تصمیمات 
سیاسی و نظامی الزم را در این صورت اتخاذ خواهیم 
دولت  درخواست  اساس  بر  روسی  نیروهای  کرد. 

قانونی سوریه در این کشور حضور دارند.

یادداشتخبر

اد      امه از صفحه1
جعفری ادامه داد: دستاورد سوم عزت و اقتدار 
است این عزت و اقتدار و عظمتی که ملت ایران 
و اسالم به برکت مبارزه با استکبار در جهان پیدا 
کرده و انقالب اسالمی دستاورد مهمی است که 
حاصل ایستادگی و مقاومت است که قدر آن را 

باید بدانیم .
وی افزود: دستاوردها و اثرات انقالب اسالمی که 
نمونه آن را در سوریه، لبنان، فلسطین، یمن و 
در کل جهان و حتی در اروپا و آمریکا مشاهده 
می کنیم برگرفته از دوران دفاع مقدس است و 
همانگونه که امام راحل فرمودند »دوران دفاع 
مقدس برای ما نعمت بود و ما انقالبمان را در 

جنگ به دنیا صادر کردیم«.
نمی خواستند  دشمنان  اینکه  بیان  با  جعفری 
انقالب اسالمی به دنیا صادر شود، عنوان داشت: 
پایداری های  نمی خواستند  اسالم  دشمنان 
انقالب اسالمی مستحکم شود و به دنبال ایجاد 
این  جنگ  از  آنها  ؛هدف  بودند  انقالب  تزلزل 
بود تا نظام ما را ساقط کنند که با یاری خدا 

هیچیک از اهداف آنها محقق نشد.
وی افزود: انقالب اسالمی نشان داد که می شود 
با دست خالی مقابل قدرت پوشالی ایستاد، هر 
چند آنها با یکدیگر متحد باشند به شرط آنکه 
با استقامت و پایداری و ایمان ،در مقابل آنها 
ایستادگی کرد و این درس به خوبی به ملت های 

منطقه منعکس شد.
اسالمی  انقالب  داد:  ادامه  سپاه  کل  فرمانده 
این  برسر  هنوز  ما  که  است  بزرگی  دستاورد 
سفره نشسته ایم و ما باید قدر این دستاوردها 
را بدانیم. آنها جنگ را به ما تحمیل کردند که 
جلوی پیشرفت ما را بگیرند و ما در دفاع مقدس 
نمونه آن را دیدیم که در عرصه های دفاعی ما را 
محاصره نظامی کردند و هیچ کشوری سالح و 

تجهیزات به ایران صادر نمی کرد و همین باعث 
شد که ما روی پای خودمان بایستیم و امروز 
یک قدرت بزرگ دفاعی و تسلیحاتی در منطقه 
باشیم و با توانمندی معنوی و ایمانی در مقابل 
دشمنان بایستیم و آنها توان مقابله با ما را به 

هیچ عنوان ندارند.
دولتمردان  اینکه  بیان  با  سپاه  کل  فرمانده 
بتوانیم  تا  کنند  همت  اجرایی  مسئوالن  و 
در  ما  کرد:  عنوان  کنیم،  غلبه  مشکالت  بر 
کشورمان در عرصه های اقتصادی، معیشتی و 
مسائل فرهنگی مشکالتی داریم که امیدواریم با 
عمل به منویات و تدابیر مقام معظم رهبری)مد 
ظله العالی( و همت مسئوالن براین مشکالت 

غلبه کنیم.
جعفری با اشاره به اینکه انقالب اسالمی و خون 
شهیدان در دیگر کشورهای منطقه چه اثری 
داشت، افزود: اولین اثر آن در جنوب لبنان و 
بزرگترین  که  می دانید  بود.  فلسطین  منطقه 
گسترش  ما  خورده  قسم  دشمنان  برنامه 
جغرافیایی رژیم کودک کش صهیونیستی بود 

که از رودخانه نیل تا فرات دامنه حاکمیتشان 
بودند.  ریخته  را  برنامه شان  و  دهد  افزایش  را 
آتش  صدام  و  بود  اتمام  حال  در  که  روزی 
بس را یک طرفه به سمت خودش اعالم کرد 
رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان حمله کرد و 
می خواست دامنه حاکمیتش را از نیل تا فرات 

عملی کند.
وی ادامه داد: اولین جامعه ای که از دوران دفاع 
مقدس درس گرفت شیعیان جنوب لبنان بودند 
را  پایداری  و  استقامت  تشکیل حزب ا...  با  که 
سرلوحه کار خود قرار دادند ، چند سال طول 
صهیونیستی  رژیم  تجاوزات  آنها  که  کشید 
در  حزب ا...  مقتدرانه  امروز  و  کنند  دفع  را 
است  دفاع  مرزهای خودشان در حال  حاشیه 
و اسرائیلی ها همچون موشی در مقابل حزب ا... 

مستأصل شده و به زانو درآمده اند.
مهاجرت  اینکه  به  اشاره  با  سپاه  کل  فرمانده 
و  شده  آغاز  اشغالی  سرزمین های  از  معکوس 
حزب حاکم به شدت نگران این موضوع است، 
یادآور شد: سوریه هم که جز محور مقاومت و 

همراه با انقالب اسالمی است با اسرائیل سازش 
نکرده و همین موضوع باعث شده تا برای رژیم 

صهیونیستی دردسرهای بسیاری را ایجاد کند.
وی ادامه داد: آمریکایی ها به خوبی می دانند که 
برای حل مشکالت سوریه باید دست به دامن 

ایران باشند.
 جعفری با بیان اینکه آمریکا پس از حمله به 
عراق به دنبال ایجاد یک حکومت دست نشانده 
نتوانستند  آنها  یادآور شد:  بود،  این کشور  در 
از  از پشتیبانی  انجام دهند و پس  را  این کار 
تکفیری ها ،اهل تشیع و تسنن را در این کشور 

به دردسر انداختند.
وی افزود: اگر فتوای مرجعیت و مقاومت مردم 
عراق نبود معلوم نبود که چه بالیی بر سر کربال، 
نجف و بغداد می آمد ؛اما  امروز آخرین شهری 
که در کنترل تروریست های داعش است موصل 

بوده که آن هم به زودی آزاد خواهد شد.
فرمانده کل سپاه با اشاره به اهمیت راهپیمایی 
حرکت ها  این  مجموع  شد:  یادآور  اربعین 

زمینه ساز ظهور خواهد شد.
یمن هم همه  در  اینکه  به  اشاره  با   جعفری 
همکاری  با  خائن  عربستان  و  دنیا  قدرت های 
یمن  انقالب  به  زدن  ضربه  دنبال  به  اسرائیل 
و  مقاومت  هم  یمن  در  کرد:  تصریح  بودند، 

ایستادگی در برابر استکبار ادامه دارد.
فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از سخنانش 
با اشاره به برجام و خطر نفوذ سیاسی، اقتصادی، 
متأسفانه  شد:  یادآور  برجام  از  پس  فرهنگی 
دیدگاه  با  ناهماهنگ  نگاهی  مسئولین  برخی 

رهبری و مردم دارند.
جعفری در پایان  ساده اندیشی و خوش بینی 
به آمریکا را نگران کننده توصیف و تاکید کرد: 
ما می توانیم با اتکا به درون بر مشکالت کشور 

غلبه کنیم.

سرلشگرجعفری: برخی مسئوالن خطر نفوذ را جدی نمی گیرند

رئیس سازمان انرژی اتمی با تاکید بر اینکه 
در حال حاضر 25 رادیودارو در کشور تولید 
می شود، افزود: این رادیوداروها به کشورهای 

مصر، عراق و آلمان صادر می شود.
دهمین  حاشیه  در  صالحی  علی اکبر  دکتر 
همایش ملی نخبگان فردا در جمع خبرنگاران با 
تاکید بر اینکه رادیوداروهای زیادی در کشور در 
حال تولید است، افزود: این رادیوداروها براساس 
امکانات داخل کشور تولید می شود. ولی باید 
امکانات جدیدی فراهم شود تا این رادیوداروها 

در چارچوب استاندارد جی ام پی تولید شوند.
صالحی با تاکید بر اینکه جی ام پی یک شیوه 
استاندارد است، خاطرنشان کرد: با پیوستن ما 
به این استاندارد می توانیم صادرات رادیوداروها 

را افزایش دهیم.
ما  اینکه  بیان  با  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
آمادگی الزم برای تولید رادیوداروها را داریم، 
استاندارد  پیوستن  طریق  از  ما  کرد:  اضافه 
اجرای  با  آینده  سال  پنج  تا  چهار  جی ام پی 
پروژه های 60 تا 70 میلیون یورویی در جهت 
رفع نیازهای کشور در زمینه رادیوداروها اجرایی 

در  تولیدشده  رادیوداروهای  تعداد  کنیم. وی 
کشور را 25 مورد ذکر کرد که این داروها به 
کشورهای مصر، عراق، کشورهای اطراف صادر 
می شود ضمن آنکه یکسری از این رادیوداروها 

نیز به کشور آلمان صادر می شود.
صالحی با بیان اینکه حجم صادرات این داروها 
را  حوزه  این  در  صادرات  افزایش  است،  کم 
منوط به پیوستن ایران به استاندارد جی ام پی 
ذکر کرد. به گفته وی، رادیوداروهای صادرشده 

در زمینه درمان و تشخیص بیماری ها است.
تاسیس  جزئیات  به  اشاره  با  همچنین  وی 
بیمارستان هسته ای در کشور توضیح داد: این 
بیمارستان با همکاری یک شرکت اتریشی در 
حال تاسیس است و در این زمینه با این شرکت 

قراردادی در حال امضا است.
رئیس سازمان انرژی اتمی با تاکید بر اینکه این 
بیمارستان در بوستان والیت تاسیس می شود، 
ادامه داد: برای اجرای این طرح تفاهم نامه ای 
تهران  شهرداری  اتمی،  انرژی  سازمان  بین 
طی  و  است  شده  منعقد  بهداشت  وزارت  و 
ماه های آینده شاهد کلنگ زنی این بیمارستان 
خواهیم بود. صالحی اضافه کرد: بخش عمده ای 
از اعتبارات این بیمارستان از طریق وام خارج از 

کشور تامین می شود.
وی همچنین تاسیس این بیمارستان را تحولی 
عظیم در تشخیص بیماری ها دانست که کشور 
را از اعزام بیمار به خارج از کشور بی نیاز می کند.

صالحی با بیان اینکه در حال حاضر تنها پنج 
کشور دنیا هستند که دارای چنین بیمارستانی 
هستند، اضافه کرد: به زودی هیاتی به اتریش 
اعزام می شود که این هیات متشکل از پزشکان 
و مهندسانی است که آموزش های الزم را برای 

راه اندازی این بیمارستان دریافت می کنند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی، حضور نظامی 
ایران در خلیج فارس را ضامن تامین امنیت و 
ایجاد زمینه های گسترش تجارت و تردد ایمن 

نفت کش ها دانست.
علی شمخانی دیروز در هجدهمین همایش 
گفت:  کیش  جزیره  در  دریایی  صنایع 
های  ظرفیت  از  محور  توسعه  بهره مندی 
در  ناپذیر  اجتناب  ضرورتی  دریا،  گسترده 
و  اقتصادی  شکوفایی  امنیت،  تامین  حوزه 

تعالی علمی کشور است.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی راهگذرهای 
در  ایران  ژئوپلیتیکی  ویژه  موقعیت  آبی، 
دسترسی به آب های آزاد و قرار گرفتن در 
کانون انرژی جهان افزود: ارزیابی مولفه های 
موازنه قدرت نشان می دهد که امروز تهدیدات 
نظامی،  های  بخش  در  دریاپایه  ترکیبی 
اقتصادی و توسعه ای منافع حیاتی کشورمان 

را هدف گرفته است. 
شمخانی بر تبدیل تهدیدات جدید به فرصت 
برای انسجام ظرفیت های بالقوه در حوزه دریا 
تاکید و اضافه کرد: برای مدیریت شرایط موجود 
و ایجاد تغییرات متناسب با تامین منافع کشور، 
باید همه نهادها و سازمان های ذی ربط با درک 
شرایط جدید راهکارهای مواجهه هوشمند با 

متغیرهای نوین را در دستور کار قرار دهند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به سبک 
بومی ایجاد شده در صنایع دریایی در بخش 
دفاعی که سبب شکل گیری قدرت منحصر به 
فرد دریایی کشورمان شده است گفت: پیوند 
هدفمند میان نیروهای مسلح با مجموعه علمی، 
صنعتی و دانشگاهی در بخش های دولتی و 

خصوصی امکان بهره گیری از مسیرهای میانبر 
برای پشتیبانی ا ز راهبردهای دریایی کشور را 

فراهم می کند.
اینکه سازمان ها و نهادهای  با تاکید بر  وی 
از  پسابرجام  شرایط  در  باید  اقتصادی 
بیشتری  استفاده  دریا  گسترده  ظرفیت های 
کنند افزود: منابع دریا این فرصت را به اقتصاد 
ملی می دهد تا با وجود محدودیت منابع و 
کمیابی آن در زمین، تولید کاالهای سرمایه 
مسیر،  این  از  و  یابد  افزایش  مصرفی  و  ای 

اشتغال زایی و تولید ثروت شود.
واجد  را  پسابرجام  شرایط  شمخانی 
از  بهره گیری  برای  جدید  فرصت های 
قابلیت های دریاپایه کشور دانست و تاکید 
کرد: صاحبان تریبون ها، رسانه های گروهی 
و صاحبنظران باید با نگاه ملی و غیرسیاسی 
از فضای نقدهای دوران مذاکرات به سمت 
مصرانه  پیگیری  برای  دولت  از  پشتیبانی 

حقوق برجامی کشور حرکت کنند.

شمخانی مطرح کرد:

حضور نظامی ایران در خلیج فارس؛ 
ضامن امنیت نفت کش ها

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر اینکه 
تاکنون برای تاسیس کارخانه تا سقف 30 میلیارد 
تومان از سوی این صندوق وام اعطا شده است، 
گفت: در صورتی که محصول دانش بنیانی نتواند 
سودی باالتر از نرخ تورم داشته باشد، تولید آن به 

صالح کشور نیست.
دکتر بهزاد سلطانی با تاکید بر اینکه محصوالت 
دانش بنیان شرکت ها در معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری به صورت بررسی و ارزیابی های 
این شرکت ها  داد: محصوالت  ادامه  است،  اولیه 
برای استفاده از تسهیالت تولید و یا توسعه بازار 
صندوق باید مجددا از سوی کارگزاران صندوق 
گیرند،  قرار  اقتصادی  و  فنی  بررسی های  مورد 
اعتبار  لحاظ  از  نیز  محصوالت  این  آنکه  ضمن 
قرار  عمیقی  و  دقیق  بررسی های  مورد  سنجی، 

خواهند گرفت.
سلطانی با بیان اینکه بر اساس مصوبه دولت الزم 
است این محصوالت از لحاظ قابلیت دسترسی به 
بازار مورد بررسی قرار گیرند، گفت: بر این اساس 
تنها تایید دانش بنیان شدن در معاونت علمی برای 
ما مالک عمل نخواهد بود؛ بلکه عالوه بر  آن باید 

بررسی های دیگری در این صندوق انجام شود.
وی درعین حال از انجام هماهنگی هایی با معاونت 
علمی برای تایید صالحیت شرکت های دانش بنیان 
خبر داد و در این باره توضیح داد: در این مذاکرات 
و  علمی  معاونت  همکاری  با  هستیم  تالش  در 
فناوری ریاست جمهوری، شرکت های دانش بنیان 
نوپا تنها یک بار مورد ارزیابی قرار گیرند تا این 

شرکت ها در این زمینه کمتر دچار زحمت شوند.
سلطانی خاطرنشان کرد: در این زمینه تاکنون 

موفقیتی حاصل نشده است.
بر  تاکید  با  و شکوفایی  نوآوری  رییس صندوق 
مشمول  تنها  صندوق  این  حمایت های  این که 
شرکت های دانش بنیان مستقر در تهران نیست، 
افزود: شرکت های دانش بنیان عالوه بر تهران در 
سایر استان های کشور مستقر شده اند؛ به گونه ای 
که از 1350 طرحی که در صندوق به تصویب 
استان  به  مربوط  تنها 595 طرح  است،  رسیده 
تهران می شود و 755 طرح برای سایر استان ها 

هستند.
استان »ایالم« است که  تنها  اینکه  بیان  با  وی 
تاکنون هیچ طرحی به صندوق نوآوری و شکوفایی 
ارائه نکرده است، اظهار کرد: تسهیالت این صندوق 
برای تمام طرح های دانش بنیان همه استان های 
کشور است و در صورتی که طرحی در استانی 
این تسهیالت بهره مند نشده است، به دلیل  از 

بی اطالعی آنها از عملکرد صندوق است.
سلطانی با اشاره به اقدامات ترویجی این صندوق در 
کشور، خاطرنشان کرد: برای اطالع رسانی در زمینه 
فعالیت های صندوق، سالی دو بار به استان های 
کشور سفر می کنیم؛ یک بار در سفرهای استانی 
و یک بار مشاور صندوق با حضور در استان ها و 
برگزاری جلساتی با شرکت های دانش بنیان نسبت 

به تسهیالت صندوق اطالع رسانی می کند.
برنامه  اساس  بر  آن،  بر  عالوه  داد:  ادامه  وی 
زمان بندی شده با برگزاری ویدئو کنفرانس هایی، 
شرکت ها فرصت خواهند داشت تا پاسخ سواالت 

خود را از مسؤوالن صندوق جویا شوند.
کرد:  اضافه  و شکوفایی  نوآوری  رییس صندوق 
با اقدامات ترویجی که در نظر گرفته شده است، 

تمام پارک های علم و فناوری و استانداری ها با 
تسهیالت صندوق آشنایی دارند و این امر را روند 
افزایشی طرح های ارسالی به این صندوق تایید 

می کند.
سلطانی با اشاره به حمایت های این صندوق از 
راه اندازی خط تولید و کارخانه برای تولید صنعتی 
داد:  توضیح  شرکت ها،  دانش بنیان  محصوالت 
راه اندازی کارخانه و خط تولید مشروط بر آنکه 
طرح دانش بنیان شرکت هایی که دانش بنیان بودن 
آنها احراز شده باشند و مورد تایید فنی و اقتصادی 
صندوق قرار گیرند، مشمول وام این صندوق با نرخ 

11 درصد خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه تاکنون برای تاسیس کارخانه 
تا سقف 30 میلیارد تومان وام اعطا شده است و 
این کارخانه ها در حال تاسیس هستند، اظهار کرد: 
عالوه بر آنها شرکت های دانش بنیان می توانند از 
وام سرمایه در گردش تا سقف 5 میلیارد تومان و 

با نرخ 11 درصد برخوردار شوند.
سلطانی، تسهیالت لیزینگ را از دیگر تسهیالت 
این صندوق ذکر کرد و یادآور شد: شرکت های 
خود  محصوالت  بازار  توسعه  برای  دانش بنیان 
می توانند از تسهیالت لیزینگ پیش بینی شده در 

این صندوق بهره مند شوند.
بر  تاکید  با  و شکوفایی  نوآوری  رییس صندوق 

به  نسبت  صندوق  تسهیالت  سود  نرخ  این که 
بانک ها بسیار پایین است، گفت: نرخ تسهیالت 
صندوق برای طرح های در حال ساخت نمونه فنی 
4 درصد و تسهیالت سرمایه در گردش و صادرات 
11 درصد است، ضمن آن که نرخ سود لیزینگ تا 
سقف 500 میلیارد تومان 9 درصد تعیین شده 
است که این اعداد بیانگر پایین بودن نرخ سود 

تسهیالت صندوق است.
سلطانی، نرخ تسهیالت بانک ها را 18 درصد ذکر 
کرد و افزود: این در حالی است که عمال متقاضیان، 
وام های بانکی را با نرخ 23 تا 24 درصد پرداخت 
نرخ  نرخ 11 درصد صندوق  ولی  کرد؛  خواهند 

واقعی است.
وی در عین حال تاکید کرد: در صورتی که بانک ها 
نرخ وام های خود را کاهش دهند، ما نیز آمادگی 

کاهش نرخ تسهیالت را داریم.
بر  تاکید  با  و شکوفایی  نوآوری  رییس صندوق 
این صندوق،  سرمایه  برگشت  تضمین  ضرورت 
گفت: در صورتی که محصول دانش بنیانی نتواند 
سودی باالتر از نرخ تورم داشته باشد، این محصول 
از  این محصول  این رو چه  از  اقتصادی نیست؛ 
با  چه  و  باشد  کرده  استفاده  صندوق  اعتبارات 
تولید  نیست  به صالح کشور  سرمایه شخصی، 

شود؛ چراکه تولید آن اقتصادی نخواهد بود.

»تحقق اقتصاد مقاومتی از مسیر حمایت از شرکت های دانش بنیان«؛

حمایت صندوق نوآوری از تولید صنعتی
تسهیالت 5 میلیاردی برای تاسیس کارخانه

صالحی خبر داد: 

صادرات ۲5 رادیوداروی ایرانی به سایر کشورها
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آگهی ابالغ 
وقت دادرسی 

خواهان : سمائه رضایی قلعه فرزند حسین 
خوانده/ خواندگان  : 1- قدرت اله ناصحی فرزند حجت اله آدرس مجهول المکان 

2- اصغرعبد یان   فرزند – آدرس : مجهول المکان   خواسته : مطالبه وجه 
خواسته   به  فوق  خوانده  بطرفیت  قلعه  رضائی  سمائه  خانم  دادخواست  پیرامون 
بنام  اول و دوم     بودن خوانده ردیف  المکان  به مجهول  توجه  با  مطالبه وجه 
قدرت اله ناصحی و اصغر عبدیان     به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
اخطاریه مشارالیه در روزنامه های کثیر االانتشار چاپ میگردد تا خوانده ضمن 
اطالع از دعوی مطروحه در روزشنبه    مورخ 95/9/6   راس ساعت   10صبح 
در شعبه سوم  شورای حل اختالف بهشهر مستقر در خیابان پاسداران روبروی 
بیمارستان مهر جهت رسیدگی حاضر شود ضمناً در فرض عدم حضور خوانده 
قبل  تواند  می  خوانده  همچنین   . شد  خواهد  صادر  حکم  اثباتی  ادله  کفایت  و 
را جهت  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  شورا  به  رسیدگی  وقت  از 

تدارک دفاع اخذ نماید . 
مظلومی - مدیر دفتر شعبه  سوم شورای حل اختالف بهشهر  م. الف 950540

آگهی مفقودی
برگ سبز و کارت شناسائی خودرو سواری پیکان به شماره شهر بانی 72-813ق 
35 و شماره موتور 1416310255و شماره شاسی 16205930مفقود گردیده ، 

فاقد اعتبار است 
بهشهر

آگهی ابالغ 

: گچساران  بنشانی  قلی  کاکا  فرزند  قشقایی  ترک  بده  خواهان/شاکی دختر بس 
خیابان پرویزی دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم 1- مهدی کریمی 2- سرکت 
دکل 201 حفاری نفت به اتهام  عدم رعایت ایمنی در کار به خواسته تقدیم دادگاه 
دادگاه  پنجم   به شعبه  رسیدگی  که جهت  نموده  ایالم  عمومی شهرستان  های 
تجدید نظر استان ایالم واقع  در ایالم بلوار ازادی – میدان دادگستری  مجتمع 
دادگاههای تجدید نظر استان ایالم ارجاع و به کالسه 9209980898801128 
ثبت گرددیده که وقت رسیدگی آن 1395/08/25 و ساعت 11/00 تعیین شده 
است . به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم  درخواست خواهان / شاکی و 
به تجویز ماده174 قانون آیین دادرسی کیفری دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان ایالم 
ایالم – بلوار ازادی – میدان دادگستری – مجتمع دادگاههای  تجدید نظراستان ایالم

آگهی ابالغ 
خواهان/شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم  بنام اکرام یوسفی یوسفی  به 
خواسته کالهبرداری اینترنتی  تقدیم دادگاه های عمومی  شهرستان شهرستان 
ایالم نموده که جهت رسیدگی به شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم 
واقع در ایالم خ عدالت مجتمع دادگاهها ی عمومی و حقوقی ایالم  ارجاع و به 
کالسه 9409980840601570ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 1395/10/18 
خوانده/متهم   بودن  المکان  مجهول  علت  به   . است  شده  9/00تعیین  ساعت  و 
درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار اگهی 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.
دادگاه کیفری شعبه 102  دادگاه کیفری دوشهرستان ایالم 
ایالم – خ عدالت – مجتمع دادگاههای عمومی و حقوقی ایالم 

آگهی مزایده مال اموال غیر منقول)اسناد رهنی(
آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9400012 )اسناد رهنی ذمه ای(
مطابق پرونده اجرایی کالسه 9400012 آقای دلشاد سازواری فرزند محمد رسول 
بشماره شناسنامه 1719 صادره از مهاباد با به نشانی مهاباد میدان مالجامی قنادی 
گالله سوره )مدیون( بموجب سند ازدواج 1462 مورخه 82/11/17 دفتر ازدواج 45 
مهاباد بابت مهریه به خانم سیمین تقی سلطانی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 539 
به آدرس مهاباد اشنویه خیابان شهید سروان قادری پالک 191 پ 1 پ بدهکار می 
باشند که منجر به صدور اجرائیه کالسه فوق گردیده و مورد بازداشت عبارت است از :
 مشخصات آن : هشت و چهل و سه هزارم سهم از چهارده سهم مشاع از صد و 
بیست و سه مشاع از ششدانگ پالک یک فرعی از یک هزار و دویست و بیست و 
هفت – اصلی بخش 15 مهاباد ذیل ثبت 54017 صفحه 228 دفتر جلد327 که 
حدود آن عبارت از شماال در دو قسمت اول بطول 2/50 متر به تقاطع دو خیابان دوم 
بول 10/40 متر به خیابان شرقا بطول 8/75 متر دیوار به دیوار به پالک 1228 جنوبا 
در سه قسمت اول بطول 4/70 متر دیوار به دیوار پالک 1228 اصلی دوم بطول 1 
متر دیوار به دیوار 1228 اصلی سوم بطول 5/30 متر دیوار به دیوار 1228 اصلی غربا 

بطول 10/20 متر درب و دیواریست به خیابان.
توصیف اجمالی : ساختمان بصورت اسکلت فلزی و معمولی دارای سه طبقه زیربنا و 
یک طبقه زیرزمین بوده و طبقه همکف آن دو باب مغازه و باالی آن دارای دو طبقه 
مسکونی که زیر بنای آن حدود 510 متر مربع و مساحت عرصه 115 متر مربع می 
باشد دارای سه امتیاز انشعاب آب و چهار انشعاب برق و چهار امتیاز انشعاب گاز و 
5 امتیاز تلفن می باشد که به موجب نظریه وارده به شماره 109/111/94/3857 
ملک  در  احداثی  اعیانی  و  عرصه  دادگستری  رسمی  کارشناس   94/2/28 مورخه 
مذکور ششدانگ آن به مبلغ 28/750/000/000 ریال ارزیابی و سهم االرث بدهکار 
3/354/166/660 ریال می باشد که نسبت مورد مزایده به مبلغ 1/916/666/662 
ریال به حروف یک میلیارد و نهصدو شانزده میلیون و ششصدو شصت و شش هزار و 

ششصد و شصت و دو ریال مبلغ پایه مزایده می باشد.
روز دوشنبه مورخه 95/8/24 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل شعبه اجرای 
اداره ثبت اسناد و امالک مهاباد از طریق مزایده فروخته خواهد شد الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده 
نقدا وصول می گردد ضمنا روز مزایده تعطیل رسمی گردد ، مزایده روز اداری بعد از 

تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
صدیق رنجبر – رییس اداره ثبت اسناد وامالک مهاباد
تاریخ انتشار روز چهارشنبه: 95/7/28

دادنامه

پرونده کالسه 9409984456600906 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
ماکو تصمیم نهایی شماره 9509974456600556 

خواهان : آقای امیرسرخوش فرزند عزیز با وکالت آقای علی اکبرپور فرزند یوسف 
به نشانی خیابان ولی عصر روبروی دادگستری 

خوانده: آقای شمسعلی رضائی فرزند محبعلی به نشانی شوط- خ رزمندگان ، کوچه 
شهید قندی – کوچه ده متری شمالی- منزل شمسعلی رضایی

خواسته : مطالبه وجه چک
رای دادگاه

اکبرپور  با وکالت آقای علی  امیر سرخوش فرزند عزیز  در خصوص دعوی آقای 
به  حکم  صدور  خواسته  به  محبعلی  فرزند  رضایی  شمسعلی  آقای  طرفیت  به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و هفتصد و هجده میلیون ریال 
از بابت صدور یک فقره چک به شماره 342979 مورخ 94/6/18 در وجه حامل 
و  تادیه  تاخیر  بعالوه خسارت  ماکو کد 1587  بانک کشاورزی شهرستان  عهده 
و  مدارک  جمیع  به  عنایت  با  دادگاه   ، وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی  خسارات 
پرداخت آن که  نامه عدم  و گواهی  االشعار  فوق  قرار چک  از  پرونده  مستندات 
تصویر مصدق آنها پیوست پرونده گردیده است و داللت بر صحت ادعای خواهان 
و وکیل وی می نماید و توجهاً به بقای مستندات ید خواهان که استحقاق  او در 
مطالبه وجه چک و اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی 
در جلسه حاضر نشده و الیحه ای نیز ارسال ننموده است و دلیلی که بر برائت 
ذمه خود نسبت به وجوه چک یا پرداخت وجوه مورد مطالبه ابراز و ارائه ننموده 
است و نظر به رای وحدت رویه 688 مورخ 85/3/23  که محل وقوع عقد که 
محل صدور چک میباشد در شهرستان ماکو میباشد لذا دادگاه دعوی خواهان 
و وکیل وی را موجه و موافق  موازین و وارد تشخیص با استصحاب بقای دین و 
مستندا به ماده 2 قانون اصالح صدور چک و مواد 310 و313 قانون تجارت و 
مواد 198 و519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 
یک میلیارد و هفتصدو هجده میلیون ریال از بابت اصل خواسته )وجه چک( و 
پرداخت مبلغ 51560000 ریال بعنوان هزینه های دادرسی  و حق الوکاله وکیل 
برابر تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید آنها )94/6/18( 
بانک  اعالمی  شاخص  عدد  براساس  یافته  قطعیت  دادنامه  کامل  اجرای  لغایت 
دادگاه  مدنی  احکام  اجرای  واحد  طریق  از  که  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی 
محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی بوده و 
ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس 
از انقضای آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم 

تجدید نظر استان آذربایجان غربی میباشد.
رسول کاظم زاده- دادرس دادگاه شعبه سوم عمومی حقوقی ماکو

متن آگهی 
حق  صبا  طرفیت  به  دادخواستی  فریدون  فرزند  فر  بهادری  مسلم  آقای  خواهان 
به  امکان سازش  انفاق عدم  به خواسته صدور گواهی ترک  الدین  فرزند روح  گو 
نموده که جهت  آباد  دادگاه های عمومی شهرستان خرم  تقدیم  درخواست زوج 
رسیدگی به شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع 
در خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 
9509986610900640 ثبت گردیده که خوانده خانم صبا حق گو ظرف 7 روز 
مهلت دارد یک نفر داور مرد متاهل و متعهد و باالی سی سال سن به شعبه معرفی 
نماید به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 

نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه نماید. 
شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد .

موافقت مجلس با تحقیق  و تفحص از 
پرونده های حقوقی بین ایران و آمریکا

نمایندگان مردم در مجلس با تقاضای تحقیق و 
تفحص از پیگیری پرونده های حقوقی مربوط به 
حقوق دولت و ملت ایران در رابطه با کشور ایاالت 
متحده آمریکا و مقایسه داده ها و ستانده های این 

حقوق موافقت کردند.
مجلس با تحقیق وتفحص از پیگیری پرونده های 

حقوقی بین دول ایران و آمریکا موافقت کرد.
 نمایندگان در نشست روز گذشته مجلس شورای 
اسالمی با تقاضای تحقیق و تفحص از پیگیری 
پرونده های حقوقی مربوط به حقوق دولت و ملت 
و  آمریکا  متحده  ایاالت  کشور  با  رابطه  در  ایران 
مقایسه داده ها و ستانده های این حقوق بر اساس 
پیگیری ها، برنامه ها و احکام صادر شده در محاکم 
بین المللی با 182 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 
6 رأی ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در 
مجلس موافقت کردند. سید حسین نقوی حسینی 
در جریان بررسی گزارش تقاضای تحقیق و تفحص 
به حقوق  مربوط  پرونده های حقوقی  پیگیری  از 
دولت و ملت ایران در رابطه با کشور ایاالت متحده 
آمریکا و مقایسه داده ها و ستانده های این حقوق 
بر اساس پیگیری ها، برنامه ها و احکام صادر شده 
در محاکم بین المللی گفت: عطف به نامه شماره 
4,27231 مورخ 95/4/29 هیأت رئیسه، مبنی بر 
تقاضای 15 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای 
اسالمی در خصوص تحقیق و تفحص از پیگیری 
پرونده های حقوقی مربوط به حقوق دولت و ملت 
ایران کشور ایاالت متحده آمریکا و مقایسه داده ها و 
ستانده های این حقوق بر اساس پیگیری ها، برنامه ها 
و احکام صادر شده در محاکم بین المللی به استحضار 
می رساند. تقاضای مزبور در جلسه روز یکشنبه 
مورخ 95/7/4 کمیسیون با حضور حجت االسالم 
و المسلمین مجید انصاری معاون حقوقی ریاست 
جمهوری و جناب آقای دکتر طالیی نیک معاون 
و  دفاع  وزارت  مجلس  امور  و  حقوقی  محترم 
پشتیبانی نیروهای مسلح مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت و در جلسه روز سه شنبه 1395/7/6 به اتفاق 
آراء به تصویب رسید. بر اساس ماده 214 آیین نامه 
داخلی مجلس شورای اسالمی مراتب جهت اقدام 

مقتضی ایفاد می گردد.
نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه این پرونده تحقیق و تفحص 
مربوط به دولت خاصی نمی شود و در خصوص 
حقوق ایران در مقابل کشور ایاالت متحده آمریکا 
آمریکایی  محاکم  از  یکی  روز  هر  گفت:  است، 
حکمی علیه ایران صادر کرده و اموال ملت ایران 
را غارت می کند که موج جدید غارت اموال کشور 

ایران به اموال غیرمنقول سرایت کرده است.
و  سفر  هزار  دو  از  بیش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مأموریت در دولت های مختلف برای دفاع از حقوق 
ملت ایران صورت گرفته ادامه داد: با این تحقیق و 
تفحص مشخص می شود که تا چه اندازه اقدامات 
دولت ها در این خصوص ضعیف بوده و چه میزان 
گرفته  صورت  خصوص  این  در  مثبت  عملکرد 
است. نقوی حسینی با بیان اینکه دفتر حقوقی 
ریاست جمهوری حجم زیادی از اموال را به کشور 
بازگردانده است، اظهار داشت: باید تمهیدات الزم 
برای ارائه دعوا علیه آمریکایی ها صورت گیرد تا با 
پشتیبانی بخش ها و دستگاه های مختلف این ارائه 
دعواها به نتیجه برسد. سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به محورهای سوال تحقیق و تفحص از 
پیگیری پرونده های حقوقی مربوط به حقوق دولت 
و ملت ایران در رابطه با کشور ایاالت متحده آمریکا 
و مقایسه داده ها و ستانده های این حقوق بر اساس 
پیگیری ها، برنامه ها و احکام صادر شده در محاکم 
بین المللی تصریح کرد: 1- باید مشخص شود دفتر 
حقوقی ریاست جمهوری و سایر دستگاه ها چه 
عملکردی در این خصوص داشته اند و ارزیابی ها 
در این خصوص صورت گیرد، 2- چه احکامی له 
یا علیه ایران صادر  شده و رقم این احکام صادره 
چقدر بوده است، 3- برای مقابله حقوقی با این 
احکام چه اقداماتی صورت گرفته است، 4- به طور 
مشخص دولت در مورد پرونده های مصوب شده در 
قوانین مجلس چه اقداماتی انجام داده است و محور 
آخر این است که به طور موردی چه تدابیری در 
موضوع فیصله پرونده ایرباس و دیگر پرونده های 
آمریکا صورت گرفته است که همه این سوال ها 
با هدف حفظ منافع ملی صورت گرفته و متوجه 

دولت خاصی نیست.

تبلیغ خدمات و کاالهای آسیب رسان در رسانه ها ممنوع 
شد

بر  را  آسیب رسان  کاالهای  و  خدمات  تبلیغات  مجلس،  نمایندگان 
اساس تشخیص و اعالم وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد از 

سوی همه رسانه ها ممنوع کردند.
در جریان بررسی الیحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اعاده 
شده از شورای نگهبان با اصالح بند الحاقی 4 ماده 8 با 130 رأی 
موافق، 25 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر 

در جلسه موافقت کردند.
در اصالح بند الحاقی 4 ماده 8 این الیحه آمده است: هرگونه تبلیغ 
قانون  ماده 48  به سالمت موضوع  آسیب رسان  کاالهای  و  خدمات 
الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( بر 
آموزش پزشکی  و  بهداشت، درمان  وزارت  اعالم  و  اساس تشخیص 

و سازمان ملی استاندارد ایران از سوی همه رسانه ها ممنوع است.
همچنین نمایندگان مجلس با اصالح بند الحاقی ماده 8 این الیحه نیز 
با 131 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 229 

نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند الحاقی 3 اصالح شده این الیحه آمده است: مراکز تولید و 
توزیع فرآورده های خام دامی، دارو و فرآورده های زیستی دامپزشکی 
موظفند در چارچوب ضوابط فنی و بهداشتی که از طریق سازمان 
بهداشتی  سامانه های  استقرار  به  نسبت  می شود  اعالم  دامپزشکی 
مربوطه اقدام کنند. افراد حقوقی غیردولتی می توانند با اخذ مجوز 
و  اجرا  ارائه خدمات  زمینه  در  دامپزشکی کشور  سازمان  از  مربوط 
ممیزی غیررسمی این سامانه ها فعالیت کنند. آیین نامه اجرایی این 
بند حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از ابالغ این قانون توسط وزارت 

جهاد کشاورزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
نیز   8 ماده  الحاقی  یک  بند  اصالح  با  نمایندگان  است  گفتنی 
موافقت کردند. در این اصالحیه آمده است: هرگونه واردات تجاری 
ذخیره سازی، توزیع، عرضه و فروش کاالهای دارویی، واکسن، مواد 
بهداشتی،  آرایشی،  تغذیه ای،  و سنتی، مکمل های  زیستی، طبیعی 
غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و کنترل 
اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت و درمان اعالم می کند ثبت 
نشده باشد جرم محسوب می شود و با مجرم طبق قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز مصوب 92/10/3 برخورد می شود. مسئولیت اجرای 
این بند در مورد سموم و کود شیمیایی و همچنین کاالهای با مصرف 
دامی در چارچوب وظایف مذکور در این ماده بر عهده وزارت جهاد 

کشاورزی و سازمان دامپزشکی است.

 ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پدیده شاندیز، پردیس 
بانک و ثامن الحجج

نماینده شاهین شهر در خصوص  به تذکر  رئیس مجلس در پاسخ 
تسریع در تعیین تکلیف پدیده شاندیز، پردیس بانک و ثامن الحجج، 
و  شرکت ها  پرونده  به  رسیدگی  حال  در  قضائیه  قوه  کرد:  اعالم 

موسسات مذکور است.
حسینعلی حاجی دلیگانی در تذکر آیین نامه ای براساس بندهای 6 و 
7 ماده 49 آن، گفت: وظایف کمیسیون ها براساس این بندها تعریف 
شده؛ از جمله کسب اطالع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت 
و بررسی گزارش های عملکردی نظارتی از اجرای قوانین مربوط به 
دستگاه های ذی ربط و تهیه گزارش موردی و ساالنه درخصوص امور 
اجرایی کشور و ارائه به مجلس که از وظایف کمیسیون های تخصصی 
مجلس است. نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به وجود چند معضل بزرگ در جامعه افزود: کمیسیون های 
تخصصی به عنوان بازوی نظارتی مجلس باید به این مسائل رسیدگی 
کنند و رئیس مجلس دستور تسریع در رفع این مشکالت را صادر کند 
که نخستین موضوع پول گندم کشاورزان است که مبالغی پرداخت 
شده اما اکنون که فصل برداشت است، کشاورزان به حاصل دسترنج 

یکساله خود احتیاج دارند.
دکتر الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این تذکر 
مطالبات  پرداخت  پیگیری  مسئول  بودجه  و  برنامه  سازمان  گفت: 
گندمکاران بوده و اقدامات الزم در این زمینه در حال اجرا شدن است.

و  تبعیض  گفت:  خود  تذکر  از  دیگری  بخش  در  دلیگانی  حاجی 
نابرابری ها درخصوص پرداخت بین بازنشستگان وجود دارد که الزم 
است دولت در قانون خدمات کشوری در این زمینه ماده ای ذکر کند 

و همچنین طرح همسان سازی بازنشستگان اجرایی شود.
دکتر الریجانی در پاسخ به این تذکر نیز گفت: در الیحه برنامه ششم 

توسعه ماده ای درخصوص حقوق بازنشستگان دیده شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی در 
آخرین تذکر خود تصریح کرد: شرکت ها و موسساتی همچون پدیده 
شاندیز، پردیسبان و ثامن الحجج باید تعیین تکلیف شوند تا مردم 
از بالتکلیفی خارج شوند و رئیس مجلس باید مسائل مهم کشور را 

براساس ماده 110 صبح هر روز صحن علنی مجلس بیان کند.
رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به تذکر پایانی حاجی دلیگانی 
و  ها  شرکت  های  پرونده  به  رسیدگی  حال  در  قضائیه  قوه  گفت: 
موسسات مذکور است و اگر مسئله مهم در کشور رخ داده باشد، در 

صحن علنی بیان می شود.

خبر

نمایندگان مردم در مجلس با بیان اینکه سیستم 
بانکی ما با مشکالت بسیاری رو به رو است، بر 
تحقق  جهت  در  بانکی  شبکه  اصالح  ضرورت 

اقتصاد مقاومتی تاکید کردند.
دولت  های  سیاست  از  یکی  اینکه  به  توجه  با 
یازدهم تالش برای اصالح نظام بانکی بوده اما باید 
پذیرفت تاکنون اقدام جدی در این راستا صورت 
نگرفته است و با وجود گذشت 3 سال از عمر 
دولت تاکنون دولت الیحه بانکداری بدون ربا را 

به مجلس ارایه نکرده است.
با وجود اینکه تالش هایی برای کاهش نرخ سود 
بانکی صورت گرفته اما این نرخ تناسبی با نرخ 
تک رقمی تورم ندارد و همچنان تولیدکننده های 
با سودهای کالن دریافت  وام هایی  باید  کشور 
کنند که این در راستای رفع مشکل نقدینگی 

بخش تولید نیست.
 به زعم بسیاری از کارشناسان امر باید در برنامه 
ششم توسعه نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم 
و حتی کمتر از آن در نظر گرفته شود همچنین 
به  فعلی  مقطع  در  ربا  بدون  بانکداری  الیحه 
سرانجام برسد زیرا وضعیت فعلی بانک ها در ایران 

با استانداردهای جهانی در تعارض است.
بنگاه داری بانک در کنار نرخ سود بانکی باال از 
و  تولیدکنندگان  شدن  انگیزه  بی  عمده  دالیل 
سرمایه گذاران برای انجام فعالیت های اقتصادی 
در کشور است که این مهم باید با نظارت دقیق 

بانک مرکزی اصالح شود.
های  نارضایتی  و  بانکی  شبکه  فعلی  مشکالت 
وگوی  گفت  برای  عاملی  سیستم  این  از  مردم 
خبرگزاری خانه ملت با برخی نمایندگان بود که 

متن آن را در ذیل می خوانید:
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، با انتقاد از تعارض 
تعداد بانک ها در ایران با نُرم جهانی،گفت: وجود 
بانک ها در ایران به نسبت تعداد جمعیت و حجم 
نقدینگی چندبرابر دنیا بوده و بیش از اندازه است.
نماینده مردم رشت درمجلس شورای اسالمی،با 
بیان اینکه اگر بانک استانداردی بخواهد در ایران 
فعالیت کند بسیاری از شعبات قارچ گونه بانکی 
و لوکس را جمع آوری خواهد کرد، افزود:دلیل 
افزایش قارچ گونه بانک ها در ایران دالل بازی و 

بنگاه داری آن ها است.
با تاکید بر  این نماینده مردم در مجلس دهم، 
اینکه سیستم بانکی ما باید در خدمت کمک به 
تولید و اقتصاد کشور باشد، تصریح کرد: متاسفانه 
شیوه فعلی بانکداری در کشور ما در جهت خالی 

کردن جیب مردم و ورشکستگی آن ها است.
نتیجه  در  اینکه  بیان  با  آبادی  ایمن  جعفرزاده 
بانکداری اشتباه در ایران عده ای که به اقتصاد 
شوند،مطرح  می  ورشکسته  کنند  می  کمک 
کرد:بانک ها به علت بنگاه داری نمی توانند در 
مسیر رشد اقتصادی مفید باشند.وی با تاکید بر 
اینکه بانک مرکزی نقش مبصر میان بانک ها را 
ایفا می کند،افزود: انتظار ما این است که بانک 
مرکزی نقش اصالح کننده و متحول کننده نظام 

بانکی را ایفا کند.

اینکه  بیان  نماینده مردم درمجلس دهم،با  این 
تحول نظام بانکی باید در جهت خدمت به مردم 
و افزایش تولید باشد،ادامه داد: منطقی کردن نرخ 
سود بانکی و جلوگیری از ریخت و پاش های رخ 

داده در بانک ها از وظایف بانک مرکزی است.
جعفرزاده ایمن آبادی ادامه داد: متاسفانه بسیاری 
را  اداری  غیراسالمی  فرهنگ  ما  های  بانک  از 

ترویج می کنند.
 وی با بیان اینکه سیستم بانکی ما باید ازحالت 
داللی خارج و به خدمت مردم در بیاید،ادامه داد: 
اقتصاد کشور ما در نتیجه داللی سیستم بانکی 

فلج شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اسالمی،یادآور شد:هیچ منطق درستی در 
رابطه با محاسبه نرخ سود بانکی وجود ندارد؛از 
را در  ای  ویژه  تدابیر  باید  بانک مرکزی  رو  این 

نظر بگیرد.
 نعمتی تصریح کرد: گل یا پوچ بانک مرکزی با 
نرخ سود بانکی کشور؛بانک ها بیش تر از 18درصد 

نرخ سود از مردم می گیرند
بهروز نعمتی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
بانکداری  نظام  اینکه اصالح  بیان  با  خانه ملت، 
برای حمایت از تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی 
الزم است، گفت: متاسفانه شفاف نبودن عملکرد 
و  کرده  ایجاد  را  بسیاری  مشکالت  ها  بانک 

نارضایتی مردم را موجب شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر 
تاکید  با  اسالمی،  در مجلس شورای  پردیس  و 
بر اینکه نرخ سود بانکی در حال حاضر بیش از 
بانک مرکزی  از سوی  رقم در نظر گرفته شده 
است، تصریح کرد: بسیاری از تسهیالت اعطای 
از سوی بانک ها به مردم با پیش شرط ودیعه 
گذاری مردم بیش از رقم سود پیشنهادی بانک 

مرکزی خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه 
در حال حاضر رقم سود بانکی بیش از 26 درصد 
فاصله  فعلی  بانکداری  سیستم  با  افزود:  است، 

کشور با اقتصاد مقاومتی بسیار است.
وی با تاکید بر اینکه نرخ نجومی سودهای بانکی 
منجر به عدم اقبال مردم برای مراجعه به بانک ها 

شده است، گفت: متاسفانه اکنون تمام سیاست 
گذاری های بانک ها به سمت نفع خودشان بوده 

و در ضرر با مردم شریک نیستند.
نعمتی با بیان اینکه استقبال مردم از موسسات 
مالی غیرمجاز همچون میزان و ثامن الحجج به 
علت دور شدن بانک های مجاز از مسیر مشتری 
بهبود وضعیت  برای  دولت  افزود:  است،  مداری 
اقتصادی کشور باید نسبت به اصالح نظام بانکی 

اقدام کند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در مسیر اصالح نظام 
بانکی باید تعارف را کنار گذاشته و به مصلحت 

نظام بیندیشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: 
سیاست گذاری های فعلی در زمینه نرخ سود 
بدون  آن  برای  درصد  رقم 18  تعیین  و  بانکی 
نظارت دقیق به اعمال نرخ سود باالی 50 درصد 

منجر خواهد شد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی، یادآور 
شد: اصالح نظام بانکی برای بازگرداندن اعتماد 

مردم به شبکه بانکی ضروری است.
محمد محمودی شاه نشین با بیان اینکه بانکداری 
گفت:  است،  تضاد  در  جهانی  نرم  با  ایران  در 
بانکداری فعلی در کشور ما ضد تولید و سرمایه 

گذاری است.
نماینده مردم شهریار، قدس و مالرد در مجلس 
شورای اسالمی، با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی 
در کشور ما با هیچ منطقی سازگار نیست، تصریح 
کرد: بانک ها از مشتری مداری خارج و به مسیر 
بنگاه داری هدایت شده اند که تبعات آن دامن 

گیر اقتصاد شده است.
 ضرورت توجه به رفع مشکالت پیش روی بانک 

ها در بررسی برنامه ششم توسعه
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه 
رفع  به  توسعه  ششم  برنامه  بررسی  در  باید 
مشکالت پیش روی بانک ها توجه شود، تصریح 
تورم و  با  نرخ سود منطقی و همسو  باید  کرد: 
همچنین لغو فعالیت شعبات بسیار بانک ها در 

کشور در برنامه ششم توسعه لحاظ شود.
وی با اشاره به ایجاد شعبات بسیار و همچنین 
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری جدید در 

کشور، گفت: بانک مرکزی باید با اخذ تضامین 
بدون  های  بانک  ایجاد  از  رابطه  این  در  کافی 

پشتوانه جلوگیری کند.
محمودی شاه نشین ادامه داد: متاسفانه ضعف 
نظارت بانک مرکزی بر بانک ها و موسسات مالی 
مشکالت بسیاری را برای مردم از جمله متغیر 

بودن نرخ سود بانکی ایجاد کرده است.
وی افزود: بی توجهی به عملکرد بانک ها ضربه 
ای مهلک تر از وجود موسسات مالی و اعتباری 
غیرمجاز به بدنه اقتصادی کشور وارد خواهد کرد.
داد:  ادامه  دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید کنترل و نظارت 
دقیقی بر عملکرد بانک ها داشته باشد تا به این 
جهت  این  از  مردم  نارضایتی  حجم  از  ترتیب 

کاسته شود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور یادآور 
شفاف  همچنین  و  بانکی  سیستم  اصالح  شد: 
سازی بیالن کاری بانک ها یکی از ضرورت هایی 
اقتصادی  بهبود وضعیت  به  تواند  است که می 

کشور کمک کند.
خبرنگار  با  وگو  گفت  در  اکبرکریمی  علی 
خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به وضعیت فعلی 
سیستم بانکداری در کشور، گفت: بانکداری در 
با کشورهای پیشرفته دنیا تفاوت فاحش  ایران 
دارد زیرا بانک ها در همه جای دنیا از مجرای 
ارایه خدمات بانکی درآمد کسب می کنند و سود 
بانکی از منابع تجهیز شده و همچنین از محل 
سپرده گذاری مشتریان بسیار پایین تعیین می 

شود که این مهم در ایران بر عکس است.
نماینده مردم اراک،کمیجان و خنداب در مجلس 
شورای اسالمی، ادامه داد: تعداد و نوع خدمات 
بانکی ارایه شده در بانک های داخلی ناچیز بوده 
و نوع خدمات به گونه ای است که برای مشتریان 
جذابیت ندارد که بهای بیشتری بپردازند، عمده 
درآمد بانک های ما از محل سودی است که روی 
تسهیالت می گیرند و این باعث شده که بانک 
ها به هیچ وجه عالقه ای به کاهش سود نداشته 

باشند.
بورس  در  شده  ایجاد  جذابیت  به  اشاره  با  وی 
برای سهام بانک ها، تصریح کرد: در طی سال 
های گذشته یکی از پرطرفدار ترین سهام ها و 
همچنین پرسود ترین آن ها  سهام بانک ها است 
که این نشان می دهد که سود قابل توجهی از 

سوی بانک ها به دست می آید.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با طرح این 
سوال که چرا بانک های ما باید سمت تاکید بر 
اخذ سود بیشتر از مشتریان بروند، افزود: در حالی 
که با تالش دولت تورم کاهش پیدا کرده انتظار 
می رود که نرخ سود بانکی نیز به همین میزان و 

متناسب با این نرخ کاهش یابد.
کریمی با بیان اینکه در همه کشورهای دنیا نرخ 
سود بانکی رقمی متناسب با تورم است، گفت: 
میزان سود بانکی در کشور ما بسیار باال است و 
به همین دلیل سرمایه گذاری و تولید با تکیه بر 

منابع بانکی در ایران جذابیتی ندارد.

نرخ بهره در سیستم بانکی کشور؛ دست انداز تحقق اقتصاد مقاومتی

به  اشاره  با  مجلس  در  بابل  مردم  نماینده 
به سمنان  انتقال آب دریای خزر  با  مخالف ها 
به دلیل پیامدهای زیست محیطی، تصریح کرد: 

نباید دریاچه ارومیه دیگری به وجود آورد.
علی نجفی خوشرویی در نطق میان دستور خود 
با بیان اینکه مردم بابل با مشارکت بیش از 70 
درصد در  دوره نخست انتخابات حماسه آفریدند 
و پدیده انتخابات ایران شدند، گفت: مازندران 
کارکرد ملی دارد اما از جایگاه ملی در بسیاری 
از بخش ها و فرصت های توزیع منابع برخوردار 

نیست.
بابل در مجلس شورای اسالمی  نماینده مردم 
ادامه داد: استان مازندران از سه مشکل اساسی 
زیرساخت ها  بودن  ناقص  جوانان،  بیکاری 
همچون آب، برق، مواصالت و مشکالت زیست 
محیطی و پسماند رنج می برد و متاسفانه طرح 
مشاهده  پدیده ها  این  با  مقابله  برای  جامعی 
مشکالت  این  به  ویژه  نگاه  با  باید  و  نمی شود 

استان مازندران نگاه کرد.

آب  انتقال  با  نمایندگان  تمامی  داد:  ادامه  وی 
دریای خزر به سمنان به دلیل پیامدهای زیست 
مازندران  محیطی مخالف هستند، جنگل های 
در مخاطره است و اکوسیستم مناطق شمالی 
قرار  موضوع   این  تاثیر  تحت  کشور  تمامی  و 
به  دیگری  ارومیه  دریاچه  نباید  لذا  گرفته اند 
وجود آورد، همچنین انتظار است مازندران به 
لیست پیشنهادی برای ایجاد مناطق آزاد تجاری 

افزوده شود.
موتور  جوانان  اینکه  بیان  با  خوشرویی  نجفی 
محرک رشد و توسعه هستند اما متاسفانه طرح 
مشاهده  جوانان  امور  ساماندهی  برای  جامع 
نمی شود، اضافه کرد: بیکاری جوانان، بحران آب، 
تضعیف اعتماد عمومی، فساد،  فقر و تبعیض 
به  امنیت ملی کشور   تهدید  موارد  بزرگترین 
این  با  ویژه  صورت  به  باید  لذا  می روند  شمار 

پدیده ها رو به رو شد. وی ادامه داد: مسائل و 
پروژه  یک  قالب  در  باید  فرهنگیان  مشکالت 
ویژه مورد توجه همه نظام قرار بگیرد و مطالبات 
صنفی آن ها نباید به مسائل امنیتی تبدیل شود، 
رهبر  که  همچنان  انتخابات  قانون  همچنین 
سیاست های  قالب  در  اخیرا  و  فرمودند  معظم 
بازنگری  نیازمند  شد  ابالغ  نیز  انتخابات  کلی 
است و از دولت می خواهم هرچه سریعتر الیحه 

مربوطه را ارائه کند.
باید هزینه هنگفت  اینکه  بیان  با  این نماینده 
تبلیغات، نحوه احراز صالحیت و سالمت فرایند 
آن و سیستم رای گیری مورد توجه جدی قرار 
گیرد، گفت: سیستم حزبی می تواند به افزایش 
انتخابات کمک کند  نامزدهای  و  وزن مجلس 
از  بسیاری  در  که  موفق  روش های  از  باید  لذا 

کشورهای جهان تجربه شده، استفاده کرد.

نجفی خوشرویی از تالش و دستاوردهای دولت 
در کنترل تورم، ایجاد ثبات اقتصادی، کشایش 
توافق  و  خارجی  سیاست  در  جدید  فضای 
هسته ای تشکر کرد و افزود: تالش برای خروج از 
رکود، کمک همه دستگاه ها برای تسهیل جذب 
در  اقدامات  ساماندهی  سرمایه گذاری خارجی، 
چارچوب اقتصاد مقاومتی و بهربرداری موثر از 
مورد  نیز  تجارت  و  تولید  در  پسابرجام  فضای 
و  راه  وزیر  از  از  درخواست  با  وی  است.  انتظار 
شهرسازی مبنی بر اتمام کمربندی جنوبی بابل 
پس از 16 سال تاخیر، گفت: از وزیر جهاد توجه 
استراتژیک  موسسه  تقویت  و  احیا  به  شایسته 
»مرغ الین« را خواستار هستم، همچنین از وی 
و رئیس سازمان خصوصی سازی می خواهم که به 
وضعیت »کشتارگاه صنعتی بندپی« )هبه شده 
از سوی مقام معظم رهبری به مردم منطقه( که 
اکنون به دلیل واگذاری به بخش خصوصی به 
موضوع اختالف و معضالت اجتماعی تبدیل شده، 

رسیدگی عاجل داشته باشند.

لزوم پرهیز از نگاه امنیتی به  مشکالت فرهنگیان
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تنبیه بدنی دانش آموزان فاقد 
وجاهت قانونی و فقهی است

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: 
هیچ مجوز قانونی برای تنبیه بدنی دانش آموزان 
وجود ندارد و کسانی که مرتکب این تخلف شوند، 
به پرونده آنها در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری 

رسیدگی می شود.
به گزارش پیام زمان ، حجت االسالم و المسلمین 
دکترمحی الدین محمدیان با اشاره به حدیثی از امام 
هادی علیه السالم »من هانت علیه نفسه فال تأمن 
شره«، افزود: تنبیه عالوه بر آسیب بدنی به سالمت 

روح و روان انسان نیز آسیب وارد می کند. 
وی اضافه کرد: متخصصان تعلیم و تربیت نیز بر این 
باورند که تنبیه بدنی نه تنها اثر مثبتی برجای نمی 
گذارد، بلکه اثرات مخرب آن به مراتب بیشتر است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان 
این مطلب که از نظر فقهی و حقوقی، هرگونه ضرب 
و جرح ولو از جانب والدین که والیت برفرزندان خود 
دارند مجاز نیست و گاهی دیه نیزدر پی دارد، افزود: 
در آموزش و پرورش هیچ مجوز قانونی برای تنبیه 
بدنی دانش آموزان وجود ندارد و کسانی که مرتکب 
این تخلف شوند، به پرونده آنها در هیئت رسیدگی 
به تخلفات اداری رسیدگی می شود که ممکن است 
از تذکر شفاهی، تذکر کتبی، درج در پرونده، تعلیق 

از کار و حتی اخراج را در پی داشته باشد.
براساس گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و 
دانستن  مردود  آموزشی، وی ضمن  ریزی  برنامه 
تنبیه دانش آموزان از نظر موازین فقهی و حقوقی 
با اشاره به جو تبلیغاتی ایجاد شده در روزهای اخیر، 
اضافه کرد: این گونه دامن زدن رسانه ای به مسئله، 
شائبه سیاسی بودن کار را در ذهن تداعی می کند. 

در خشونت علیه زنان هیچ 
شاخص قانونی نیست

یک عضو هیات علمی مطالعات زنان دانشگاه الزهرا 
الخصوص خشونت  موارد علی  از  بعضی  گفت: در 
علیه زن در بحث اجتماعی هیچ شاخص قانونی 
دیده نشده است و تصویب لوایح و قوانین بدون در 

نظر گرفتن تبعات می تواند مشکل ساز باشد. 
حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان انجمن جامعه 
ابعاد  بررسی  محوریت  با  نشستی  ایران  شناسی 
تامین امنیت زنان در برابر خشونت برگزار کرد که 
فاطمه ذوالقدر، افسانه توسلی و حسین میرتوسلی از 

سخنرانان این نشست بودند.
افسانه توسلی عضو هیأت علمی گروه مطالعات زنان 
دانشگاه الزهرا )س( در این نشست ضمن اشاره به 
مباحث محتوایی خشونت اظهار کرد: حتی در تاریخ 
وقتی به عقب باز می گردیم شاهد خشونت هستیم 
اما پس از جنگ هایی که اتفاق افتاد کتابی تحت 
عنوان خشونت نوشته شد و در این کتاب خشونت 
مورد  اجتماعی  و  سیاسی  عمده  بحث  عنوان  به 
بررسی قرار گرفت و در این کتاب خشونت از بحث 

فردی به بحث اجتماعی سوق پیدا کرد.
توسلی با اشاره به تاریخچه توجه به بحث خشونت 
با یک مسأله اجتماعی مواجه  اضافه کرد: زمانی 
هستیم که حساسیت جامعه در آن برانگیخته شده 
باشد. علت دیر پرداخته شدن به این مبحث نیز 
آغاز دیرهنگام حساسیت در این مسأله بود و سابقه 
پرداختن به خشونت به کمتر از صد سال می رسد 
اما پرداختن به مسأله خشونت علیه زنان به نسبت 
به توجه به بحث خود خشونت سریعتر اتفاق افتاد و 

مورد توجه قرار گرفت.
بودن  و طبیعی  فطری  غریضی،  بر  تاکید  با  وی 
پدیده  یک  خشونت  گفت:   انسان  در  خشونت 
غریضی، فطری و طبیعی  است که در انسان وجود 
دارد و با توجه به اینکه بسیاری از روانشناسان از 
جمله فروید به بحث خشونت پرداخته اند نشان 
تمام  در  و  است  بحث  این  بودن  طبیعی  دهنده 
افراد وجود دارد و طی تحقیقات انجام شده میزان 
خشونت در آقایان به خاطر هورمون تستوسترون 

خیلی بیشتر از خانم ها است.
وی عدم امنیت شغلی و غیر اثبات بودن این مسائل 
و تابو بودن را از دالیل پایین بودن آمار خشونت علیه 
زنان دانست و افزود:  برای مثال عواقب و پیامدهای 
شکایت در چنین مواردی پس از بازگشت به کار، 
اخراج است و عدم امنیت شغلی این جسارت را 
به زنان نمی دهد که با وجود قانون شکایت کنند. 
هم چنین در مورد زنان در بحث کار بحث خشونت 
جنسی مطرح می باشد لیکن اثبات آن کار سختی 

است.
و مجازات  قوانین  کنار  در  این ها  افزود: همه  وی 
اعمالی و دور زدن های قانونی موجب می شود آمار 

خشونت علیه زنان ایران پایین باشد.
توسلی در پایان در خصوص مجازات ها و پیامدهای 
قانونی اظهار کرد: در بعضی از موارد علی الخصوص 
خشونت علیه زنان در بحث اجتماعی هیچ شاخص 
قانونی ایجاد نشده است برای مثال اگر یک خانم 
مورد اهانت در خیابان قرار گیرد چگونه می تواند آن 
را اثبات نماید و پس از آن چه پیامدهایی را برای 
وی به همراه خواهد داشت. در نتیجه تصویب لوایح 
و قوانین بدون در نظر گرفتن تبعات می تواند مشکل 

ساز باشد.

سرمای هوا مگس های سفید را 
از بین نمی برد

رئیس اداره محیط زیست شهر تهران با بیان اینکه 
نمی برد،  بین  از  را  هوا مگس های سفید  سرمای 
گفت: این حشرات مراحل زندگی مختلفی را طی 
می کنند و در فصل سرد سال دیگر حشره بالغ و 
فعال نیستند بلکه به صورت تخم، الرو و شفیره در 

پشت درخت میزبان قرار می گیرند.
محمدحسین بازگیر ، درباره وجود سفیدبالک ها در 
فصل سرد سال گفت: سرمای هوا این گونه حشرات 
را از بین نمی برد بلکه در این فصل این گونه حشرات 
به صورت تخم، تخم و شفیره بر روی درخت توت 
با  که درخت میزبان هست وجود دارند و دوباره 

شروع فصل گرم بالغ شده و به پرواز درمی آیند.

»طرح لشکر فرشتگان«روایت آرمان خواهی 
دانش آموزان

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان با اشاره به حفظ و تقویت 
روحیه انقالبی، گفت: »طرح لشکر فرشتگان« روایت آرمان خواهی و انقالبی 

بودن دانش آموزان در مدارس است.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی و امور بین الملل دفترمرکزی اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانش  آموزان، حامدعالمتی در آیین بزرگداشت بانوان 
شهیده، مجاهد و مبارز اظهار کرد: پس از جنگ تحمیلی طرح »هم کالسی 
آسمانی« با محوریت شهدای دانش آموز هر ساله برگزار شده که در کنار آن 
تصمیم گرفته شد برنامه ای برای دختران در حوزه بانوان شهیده و مدافع 

مسلمان برگزار شود.
و  اصیل  برنامه های  از  یکی  فرشتگان«  لشکر  اینکه »طرح  بیان  با  وی 
محوری اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان است، گفت: در این طرح 
سرگذشت پژوهی شهدای زن مجاهد و خانواده های آنها در دستور کار 

اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان قرار گرفت.
لشکر  »طرح  افزود:  دانش آموزان  اسالمی  انجمن های  اتحادیه  دبیرکل 
فرشتگان« طرحی ابتکاری و نشان دهنده پویایی و خالقیت این مجموعه 

است که توسط دانش آموزان اجرا می شود.
عالمتی با اشاره به طرح »الگوی تعالی دختران«، خاطرنشان کرد: این 
طرح که توسط نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن اسالمی 
دانش آموزان بنیانگذاری شده برگرفته از مبانی اصیل دینی است و طرح 

لشکر فرشتگان سخن امروز دنیای اسالم است.
وی تعالی دختران را در مادر بودن، همسر بودن و یک دختر متحد بودن 
دانست و گفت: »طرح لشکر فرشتگان« مبتنی بر الگوی تعالی دختران 
امروز  الگوی دختران  با  کامال  این طرح  می توان گفت  رو  این  از  است 

سازگاری دارد.
اینکه »طرح  بیان  با  دانش آموزان  اسالمی  انجمن های  اتحادیه  دبیرکل 
لشکر فرشتگان« سخن امروز دنیای اسالم است، ابراز داشت: در این طرح 
مجاهدت و حماسه سازی زنان مسلمان را در سراسر جغرافیای جهان اسالم 

نشان می دهد.
دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان با بیان اینکه »طرح لشکر 
فرشتگان« بستر مناسبی را برای کار گروهی ایجاد می کند، خاطرنشان کرد: 
در بستر کار گروهی می توان حماسه های ارزشمند را آموخت و این طرح 
بستر مناسبی را برای کار گروهی و آموختن مهارت های الزم فراهم می کند.
عالمتی با بیان اینکه »طرح لشکر فرشتگان« طرحی ماندگار و از جنس 
حماسه است، گفت: حماسه عاشورا پس از یک هزار و 400 سال ماندگار 
است طوری که با نام حسین)ع( و بیان رشادت های حضرت زینب)س( 

اشک بر چشمان شیعیان جاری می شود.
دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان گفت: با »طرح لشکر 
فرشتگان« که شامل محتواهای سمعی، بصری، مکتوب و مطالب بیان شده 
از سوی مجاهدان و خانواده های شهدا است، گنجینه ای ارزشمند و ماندگار 

ایجاد می شود.

استفاده بیش از حد از فضای مجازی
 اعتیاد آور است

معاون اجتماعی پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا گفت: بر اساس بررسی های 
علمی، مواد مخدر ماهیت و آسیبهای خود را در سه دسته عوامل زیستی، 

روانی و اجتماعی بروز می دهد.
احمد کاهه در خصوص رفتارهای اعتیادی افراد، گفت: متاسفانه در جامعه 
های امروزی رفتارهای اعتیادی بسیار زیادی مشاهده می شود، که هر کدام 
از این اعتیاد ها می توانند در بخش دیگر از اعتیاد به مواد مخدر باشد، برای 
مثال امروزه استفاده بیش از حد از فضای مجازی نیز نوعی اعتیاد به حساب 
می آید.وی با اشاره به عوامل تاثیری مختلف اعتیاد در افراد، اظهار کرد: بر 
اساس بررسی های علمی، مواد مخدر ماهیت و آسیبهای خود را در سه 

دسته عوامل زیستی، روانی و اجتماعی بروز می دهد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی با توضیح رفتارهای اعتیادی عنوان 
کرد: رفتارهای اعتیادی در حالت کلی به رفتارهایی تکراری گفته می شود 
، که برای کسب لذت و دفع یک ناراحتی شکل گرفته و همواره با شدت 
و هیجان باال همراه است، عالوه بر این، رفتارهای اعتیادی می تواند مانع 

رفتارهای سالم و مورد نیاز انسانی شود.
وی که در برنامه رادیویی صحبت می کرد همچنین در ادامه افزود: کسی 
که توسط مواد مخدر دچار رفتارهای اعتیادی می شود، از بسیاری از 

فعالیت های زندگی و زیستی خویش بازمانده و عقب می نشیند.

پرداخت حق بیمه دوران خدمت سربازی 
حداکثر در ١2 قسط

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: پرداخت 
حق بیمه دوران خدمت سربازی و حضور داوطلبانه در جبهه حداکثر در 
12 قسط امکان پذیر است و متقاضی ملزم به پرداخت در زمان های تعیین 

شده است.
به گزارش پیام زمان  از سازمان تامین اجتماعی، منصور آتشی با بیان این 
مطلب افزود: به استناد قانون اصالح تبصره ماده 14 قانون کار والحاق یک 
تبصره به آن مصوب 30 فروردین سال 1383 و قانون استفساریه قانون 
مذکور مصوب 28 خرداد سال 1385 مجلس شورای اسالمی و آئین نامه 
اجرایی مربوطه مصوب هشتم تیر سال 1384 هیات وزیران، احتساب مدت 
خدمت نظام وظیفه وحضور داوطلبانه در جبهه تمامی مشموالن قانون 

تامین اجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی امکان پذیر است.
وی اظهار داشت: احتساب سوابق مورد نظر منوط به بیمه پردازی در زمان 
ارایه تقاضا و داشتن 2 سال سابقه بیمه و همچنین پرداخت حق بیمه 
متعلقه طبق ضوابط مقرر در ماده 3آئین نامه اجرایی مذکور به نسبت هفت 
سی ام سهم بیمه شده و بیست و سه سی ام سهم دولت امکان پذیر است.
آتشی اظهار داشت: مبلغ حق بیمه متعلقه مدت خدمت سربازی حداکثر 
در 12قسط ماهانه قابل تقسیط است که بیمه شده در صورت عدم توانایی 
پرداخت یکجای حق بیمه می تواند در مهلت مقرر نسبت به ارایه درخواست 

تقسیط بدهی اقدام کند.

انصراف 4200 نفر از »خودکشی«
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از بازگشت به زندگی 4200 
مورد اقدام به خودکشی در کشور طی سال گذشته با کمک اورژانس 
اجتماعی خبر داد و گفت: از این تعداد 2800 مورد زن و 1400مورد 
مرد بوده اند.حبیب اله مسعودی فرید اظهار کرد: سال گذشته با فعالیت 
مراکز اورژانس اجتماعی از تعداد زیادی کودک آزاری پیشگیری شد که 
اگر امدادها و حمایتهای اورژانس اجتماعی نبود، منجر به فوت نوزادان 
و کودکان می شد.، فرید همچنین ضمن بیان آنکه هم اکنون در 192 
شهر کشور، مراکز مداخله در بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی 
فعال است گفت: در کنترل و برخورد با آسیب های اجتماعی، داشتن 
تفکر سیستمی و فرایندی به موضوعات جامعه بسیار اثرگذار است، به 
همین دلیل برای برخورد حرفه ای با آسیب های اجتماعی، بسته خدمات 
اورژانس اجتماعی در معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی طراحی شده 
است که در هیچ یک از کشورهای منطقه خاورمیانه وجود ندارد و در 
دیگر کشورها نیز کم نظیر است.معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی 
های  آسیب  از  پیشگیری  بحث  در  آنکه  بیان  ضمن  ادامه  در  کشور 
اجتماعی با آموزش مهارت های زندگی، آموزش های پیش از ازدواج 
و آموزش زندگی خانواده، اقدام های موثری توسط بهزیستی انجام شده 
است افزود: مطالعه ها نشان داده افرادی که آموزش های پیش از ازدواج 
را فرا گرفته و اجرایی کرده اند، 60 تا 70 درصد از تعارض های داخل 

خانواده آنان کاسته شده است.

خبرخبر

پوشش  عدم  از  تاسف  ابراز  با  بهداشت  وزیر 
روان پزشکی  خدمات  برای  مناسب  بیمه ای 
گفت: متاسفانه مردم هر روز در معرض شایعات 
مردم  آرامش  برای  این  و  هستند  اضطراب زا 

مناسب نیست.
سومین  و  سی  در  هاشمی  حسن  سید  دکتر 
روانپزشکان  علمی  انجمن  سالیانه  همایش 
سالمت  حوزه  که  دارید  باور  شما  همه  گفت: 
همه  نزد  باور  این  البته  است.  توسعه  محور 
سیاستمداران نیست، اما خوشحالیم که در دولت 

یازدهم توجهی نسبی به حوزه سالمت شد.
سالمت  که  کرد  توجه  باید  اینکه  بیان  با  وی 
سالمت  افزود:  است،  رشته ای  بین  موضوعی 
جوامع تامین نمی شود، مگر اینکه همه پای کار 
باشند. در بهترین شرایط  بوده و مسئولیت پذیر 
را  سالمت  درصد   20 می تواند  بهداشت  وزارت 
تامین کند و درصد باقیمانده به سایر دستگاه ها 
مانند وزارت کشاورزی، وزارت نیرو و ... بستگی 
دارد که این موضوع در حوزه سالمت روان نیز 

صدق می کند.
روان  سالمت  حوزه  در  اینکه  بیان  با  هاشمی 
شناسی  جامعه  مانند  رشته ای  بین  مباحث  از 
ما  جدایی  چند  هر  کرد:  اظهار  محرومیم،   ... و 
امروز  و  است  خدمات  نفع  به  عالی  آموزش  از 
گروه های پزشکی تمایلی به بازگشت به آموزش 
بحث های  از  اما  ندارند،  علوم  وزارت  و  عالی 
در  حال  عین  در  شده ایم.  محروم  رشته ای  بین 

معنوی  و  اجتماعی  جسمی،  سالمت  بحث های 
ارکان  سایر  با  آمیختگی  این  که  گفت  می توان 
اجتماعی،  وضعیت  تعیین  به  که  جامعه  اداره 
نوعی  به  هم  بازمی گردد  اقتصادی  و  فرهنگی 
موضوعی بین رشته ای است که تا کنون محروم 

مانده است.
هاشمی افزود: به نظر می رسد زمانی می توانیم در 
تحلیل هایمان موفق باشیم که همه این مسائل را 
به صورت جامع تبیین کرده و در سالمت روان 

هم از موضوعات زیستی و اجتماعی بهره بریم.
وزیر بهداشت همچنین اظهار کرد: اگر بخواهیم 
در حوزه سالمت بار بیماری ها را کاهش دهیم، 

باید به این موضوعات توجه کافی داشته باشیم. 
می دهد  نشان  ما  کشوری  آمار  حاضر  حال  در 
این  که  یافته  کاهش  تدریج  به  تاب آوری  که 
مشکالت  از  و  ما  جامعه  مشکالت  از  موضوع 

سیاستمداران مان است.
ارتقای  فرهنگ،  به  توجه  اینکه  بیان  با  هاشمی 
مسائل  به  نسبت  مردم  کردن  توانمند  و  دانش 
سالمت و موضوعات اجتماعی بسیار مهم است، 
سیما  و  صدا  مانند  سازمانی  بود  قرار  گفت: 
دانشگاه باشد و در راستای این اهداف عمل کند.

انجمن  سنگین  مسئولیت  به  اشاره  با  هاشمی 
این  با  مرتبط  گروه های  سایر  و  روانپزشکان 

یک  همگی  که  بدانید  باید  داد:  ادامه  حوزه 
دارید.  پیش  در  سختی  کار  و  هستید  تیم 
نیست  شما  دست  کار  از  عمده ای  بخش  البته 
مواجهید.  دیگران  رفتار  سوء  علت  با  شما  و 
 26 دهد  نشان  آمارمان  که  نیست  خوب  این 
دارد  وجود  جامعه  در  رفتاری  اختالل  درصد 
افزایش  به  رو  گذشته  سال های  به  نسبت  و 
است. البته آمار ما نسبت به آمار جهان نگران 
اسالمی  جامعه  در  چون  اما  نیست،  کننده 
قبول  قابل  برایمان  آمار  این  می کنیم  زندگی 
نظر  به  آمار  این  به  توجه  با  بنابراین  نیست. 
که  چرا  نیست؛  آسان  کارمان  که  می رسد 
بخشی از این افراد هم تصمیم گیرنده هستند. 
این  دچار  گیرنده ای  تصمیم  فرد  وقتی  حال 
تاثیرگذار  جامعه  در  بسیار  باشد  گرفتاری ها 
است و خدانکند که وکیل و وزیر و ... به چنین 

باشند. دچار  مشکالتی 
هاشمی در ادامه صحبت هایش با بیان اینکه در 
حوزه سالمت روان اقداماتی در وزارت بهداشت 
انجام گرفته که کافی نیستند، گفت: من تعجب 
بیمه ها  در  شما  همکاران  از  برخی  که  می کنم 
باید  ندارند.  حوزه  این  به  توجهی  اما  هستند، 
پرسید آیا مظلوم تر از افرادی که در حوزه اعصاب 
و روان مشکل دارند هم هست؟ باید توجه کرد 
در  و  محروم ترینند  روان  و  اعصاب  بیماران  که 
مظلوم ترین  نیز  خدمات  دریافت  در  حال  عین 

هستند.

وزیر بهداشت مطرح کرد:

آمار 2۶درصدی اختالل رفتاری در کشور
بی توجهی بیمه ها به »سالمت روان«

نامناسب بودن قیمت گذاری دارو
 

مدیریت  و  اقتصاد  علمی  انجمن  مدیره  هیات  عضو 
ایران قیمت گذاری در بخش دارویی کشور را  داروی 

نامناسب ارزیابی کرد.
های  شرکت  کرد:  تاکید  با  نیا  شریف  الدین  حسام 
توانند  نمی  گذاری،  قیمت  های  روش  این  با  دارویی 
رشد کنند تا بازاریابی خوبی برای ورود به عرصه جهانی 
داشته باشند.شریف نیا تصریح کرد:این در حالی است 
که روش های قیمت گذاری دارو باید به گونه ای باشد 
که شرکت های دارویی توان ورود به تحقیق و پژوهش 

) R&D ( را داشته باشند.
وی افزود : قیمت گذاری دارو در ایران به روش کاست 
تمام  که  شده  تمام  هزینه  یا   cost plus پالس)) 
مسئولیت اجتماعی هزینه بر عهده تولیدکننده خواهد 
بود انجام می شود که در این روش قیمت نهاده های 
تولید به عالوه درصدی مارژین سود برای تولید کننده 

می شود.
قیمت  پالس،  کاست  گذاری  قیمت  داد:در  ادامه  وی 
برای مصرف کننده روی کاال درج می شود که در این 
نقل،  و  حمل  هزینه  مانند  هایی  مسئولیت   ، صورت 
هزینه عمده فروشی، خرده فروشی و مالیات و ارزش 
افزوده هم بر عهده تولید کننده می افتد و قیمت واقعی 
محصول تولیدی برای مصرف کننده مشخص نمی شود 

و گفته می شود روشی منسوخ شده در دنیا است. 

استیضاح فانی اعالم 
وصول شد

یک عضو هیأت رئیسه مجلس اعالم وصول استیضاح 
وزیر آموزش و پرورش را قرائت کرد.

)سه شنبه(  دیروز  علنی  جلسه  در  رنجبرزاده  اکبر  علی 
اعالم وصول طرح استیضاح فانی را با 45 امضا قرائت کرد.

وزیر  استیضاح  طرح  وصول  اعالم  ادامه  در  رنجبرزاده 
آموزش و پرورش، گفت که بعد از طی مراحل قانونی 
در کمیسیون آموزش و تحقیقات این استیضاح تقدیم 
 225 و   223 مواد  مطابق  و  است  شده  رئیسه  هیأت 
آیین نامه داخلی مجلس، وزیر ظرف 10 روز برای ارائه 
توضیحات موظف به حضور در صحن علنی مجلس است.
علی الریجانی رئیس مجلس نیز گفت که برای حضور 
وزیر آموزش و پرورش در صحن علنی هماهنگی های 
الزم صورت می گیرد تا یک روز در هفته آینده تشریف 

بیاورند.

ثبت نام »وام ضروری« بازنشستگان از 
اول آبان

مدیرکل فرهنگی اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری 
از روز  بازنشستگان کشوری  نام وام ضروری  از آغاز ثبت 
شنبه )اول آبان ماه( خبر داد و گفت: ثبت نام وام ضروری 

تا پایان آبان ماه ادامه دارد. 
می  کشوری  بازنشستگان  اینکه  بیان  با  رشیدی  عباس 
بازنشستگی  صندوق  وبسایت  به  شنبه  روز  از  توانند 
نام  ثبت  و  مراجعه   www.cspf. Ir نشانی  به  کشوری 
کنند افزود: در دهه اول آذر ماه قرعه کشی انجام و 250 

هزار بازنشسته گیرنده وام مشخص می شوند.
در شش  ضروری  وام  که  خبر  این  اعالم  ضمن  رشیدی 
گفت:  شود  می  پرداخت  دوماهه  زمانی  بازه  با  و  مرحله 
 36 آن  بازپرداخت  مدت  و  درصد  چهار  وام  این  کارمزد 
ماهه است و بازنشسته دیگر نیازی به مراجعه به بانک و 

ارائه وثیقه ندارد.
مدیرکل فرهنگی اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری 
همچنین از افزایش مبلغ وام از دو به سه میلیون تومان 
خبر داد و اظهار کرد: امسال اعتبار 750 میلیارد تومانی 

برای پرداخت وام درنظر گرفته شده است.
از جمله تسهیالت  الحسنه  وام ضروری قرض  افزود:  وی 
دولت  از  پیش  تا  که  است  بازنشستگان  برای  صندوق 
 60 آن  اعتبار  و  می شد  اعطاء  نفر  هزار   40 به  یازدهم 
میلیارد تومان بود اما در سال 93 و با تامین اعتبار صورت 
گرفته تا 400 میلیارد تومان امکان استفاده 200 هزار نفر 

از وام فراهم شد.

وزارت  اجتماعی  و  روانی  مرکز سالمت  رئیس 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سواد 
حتی  است،  پایین  بسیار  مردم  روانی  سالمت 
مانند  روانی  بیمار  یک  کنند  می  تصور  برخی 
را  ازدواج خوب می شود و آن  با  اسکیزوفرنی 

ازدواج درمانی می دانند که باور غلطی است.
وزارت  خبری  نشست  در  حاجبی  احمد 
در  کشور  مشکل  مهمترین  افزود:  بهداشت 
حوزه سالمت روانی این است که دانش و سواد 
سالمت روان مردم بسیار پایین است و باورهای 
این حوزه  نادرست و خرافات زیادی در  بسیار 

وجود دارد.
وی گفت: خیلی از مردم تصور می کنند که با 
آنها  روانی  بیمار  یا سفردرمانی  درمانی  ازدواج 
خوب می شود، در حالی که بیمار روانی شدید 
مانند افسردگی های شدید، اضطراب و وسواس 
های شدید یا افراد مبتال به بیماری دوقطبی یا 
دارو  و  مراجعه  روانپزشک  به  باید  اسکیزوفرنیا 

مصرف کنند.
رئیس مرکز سالمت روان وزارت بهداشت ادامه 
حرف  شدید،  روانی  بیماریهای  درمان  در  داد: 
اول را دارو درمانی می زند و خدمات مشاوره 
روانی کمک کننده است، تجویز دارو نیز فقط 

در صالحیت روانپزشک است.
سالمت  سواد  سطح  بودن  پایین  گفت:  وی 

روان حتی در بین افراد تحصیلکرده کشور نیز 
از تحصیلکرده ای  وجود دارد و هنوز بسیاری 
دانشگاهی فرق روانپزشک و روانشناس را نمی 
دانند و البته قبول داریم که این دو گروه در کار 

یکدیگر دخالت می کنند.
کشور  در  روانی  بیماریهای  شیوع  درباره  وی 
گفت: پیمایش شیوع شناسی بیماریهای روانی 
در کشور که در سال 90 انجام شد، نشان داد 
به  تا 64 سال  بین 15  افراد  درصد   23,6 که 
مبتال  روانی  بیماریهای  شدید  انواع  از  یکی 
 12,7 با  افسردگی  میان  این  از  که  هستند 
البته  و  است  روانی  بیماری  شایعترین  درصد 

درصد شیوع آن در زنان بیش از مردان است.
وی ادامه داد: از نظر گروه بیماری، شایعترین 
گروه بیماری های اختالل اضطرابی و وسواس 
است که 15,6 درصد مردم گرفتار آن هستند، 
اعتیاد نیز یکی از بیماری های روانی شایع در 
بزرگسال  درصد جمعیت   2,1 که  است  کشور 
کشور در سال 90 با جمعیت 50 میلیون نفر به 

آن مبتال شناسایی شدند.
وزارت  روان  سالمت  خدمات  درباره  حاجبی 
بهداشت بعد از طرح تحول سالمت نیز گفت: 
در  بالینی  روانشناس   800 برنامه  این  در 
که  اند  بکارگیری شده  کشور  بهداشتی  شبکه 
 عمدتا در مراکز جامع خدمات سالمت فعالیت 

از جمعیت  نفر  می کنند و حدود 45 میلیون 
کشور را تحت پوشش دارند.

وی افزود: بررسی ها نشان می دهد که اغلب 
ارشدهای  کارشناس  حتی  التحصیالن  فارغ 
تحصیالت  به  توجه  با  بالینی  روانشناسی 
سالمت  نظام  نیازهای  پاسخگوی  آکادمیک 
مردم  به  روان  سالمت  خدمات  ارائه  برای 
نیستند، به همین علت قبل از بکارگیری آنها 
در مراکز جامع سالمت یک دوره آموزش 150 

ساعتی برای آنان در نظر گرفته می شود.
حاجبی درباره تعرفه و پوشش بیمه ای خدمات 
سالمت روان گفت: هفت خدمت سالمت روان 
کتاب  در  و  شده  گذاری  تعرفه   93 سال  از 
گرفته  قرار  سالمت  خدمات  نسبی  ارزشهای 
است که البته فقط با حمایت وزارت بهداشت 
بیمه  و  در بخش دولتی پوشش حمایتی دارد 
پوشش  در بخش خصوصی  را  این خدمات  ها 

نمی دهند.

ازدواج درمانی؛ باوری غلط برای کنترل بیماریهای روانی
 شیوع 12 درصدی افسردگی در کشور

رییس اداره کنترل ایدز و بیماری های آمیزشی 
وزارت بهداشت از تخمین وجود 75 هزار بیمار 

مبتال به HIV در کشور خبر داد.
به  اشاره  با   ، کازرونی  افسر  پروین  دکتر 
در   HIV به  مبتال  بیمار  هزار  شناسایی 32 
سطح کشور، گفت: از این تعداد 84 درصد مرد 
و 16 درصد زن هستند.وی خاطرنشان کرد: 
آمار HIV به صورت تجمعی است و در حال 
حاضر از مجموع موارد شناسایی شده حدود 
25 هزار بیمار زنده هستند و تخمین ما این 
جامعه  درصد   30 تنها  تعداد  این  که  است 
بیماران HIV کشور را شامل می شود.کازرونی 
 HIV از تخمین وجود 75 هزار بیمار مبتال به
در کشور خبر داد و افزود: از این تعداد تنها 
حدود 25 هزار نفر شناسایی شده و مابقی یا از 
بیماری خود بی اطالع هستند یا تحت پوشش 

مراکز ما قرار ندارند.
 HIV وی با بیان اینکه برای اولین بار اپیدمی
در کشور در میان معتادان تزریقی به وجود 
کاهش  اقدامات  با  خوشبختانه  گفت:  آمد، 
گروه  این  میان  در  بیماری  شیوع  آسیب، 
کاهش پیدا کرده است. در حال حاضر انتقال 
افزایش است،  از طریق جنسی در حال  ایدز 
به طوریکه در موارد جدید شناسایی شده در 
سال گذشته، 41 درصد موارد از طریق تماس 
جنسی آلوده شده بودند.کازرونی تصریح کرد: 
اطالع رسانی الزم باید انجام شود تا افراد در 
این گروه ها متوجه شوند که اطالعات آنها در 
کمال رازداری در مراکز مشاوره خواهد بود و 
می توانند راحت در خصوص اطالع از وضعیت 
بیماری خود و انجام اقدامات درمانی به مراکز 

مشاوره ما در سراسر کشور مراجعه کنند.

رییس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت خبرداد کرد:

افزایش ایدز از طریق رابطه جنسی
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با چرت زدن سر کالس مبارزه کنید؟

حتما شما هم مثل خیلی از محصل ها و دانشجویان، چرت زدن سر کالس 
را تجربه کرده اید و تصور روشنی از این اتفاق در ذهن تان دارید.

احتماال تا االن شما به شیوه ها و روش های منحصر به فرد خودتان خواب 
آلودگی را ضربه فنی کرده اید و آن را از پا انداخته اید. البته اگر دل تان آمده 
باشد این کار را انجام بدهید؛ چون در آن لحظه هایی که تمایل داریم چرت 
 بزنیم، آنقدر حال مان خوش است که دل کندن از آن حال، اراده آهنین 
می خواهد و مرد کهن!اما اگر بخواهید با چرت زدن سر کالس مبارزه کنید، 
چه راه هایی به ذهن تان می رسد؟ البته منظور ما راه هایی غیر از قرار دادن 
چوب کبریت بین پلک هاست. بعضی از درس ها و کتاب ها و حتی استادها، 
خاصیت خواب آوری شدیدی دارند ولی چاره ای نیست و باید با چشم های 

باز آنها را ببینید و بشنوید. چاره چیست و چه می شود کرد؟
لم ندهید لطفا

شما قبل از اینکه مغلوب چرت زدن شوید، باید حواس تان به نوع نشستن و 
حالت بدن تان باشد. اگر بدن تان را شل و ول روی صندلی رها نکنید، محال 
است چرت تان بگیرد. بدن شما هر اندازه فعال تر باشد، گردش خون بهتری 
خواهید داشت. در این صورت بیشتر توانسته اید بر خواب آلودگی مسلط 
شوید. اگر روی صندلی لم بدهید یا گردن خودتان را به عقب شل کنید، 
حتما پلک های تان سنگین می شود و وسوسه چرت زدن به سراغ تان می 
آید. پس بهترین کار این است که صاف بنشینید، پاهای تان را درست کنار 
هم قرار بدهید و دست هایتان روی میز و پیش روی تان باشند. رعایت این 
چند نکته می تواند بدن و مغز شما را از کسالت و خواب آلودگی نجات بدهد.

لباس ها شما را وسوسه نکند
نقش لباس مناسب را در این میان دست کم نگیرید. این روزها هوا رفته 
رفته سرد می شود و احتماال شما هم لباس های گرم تان را از کمدها بیرون 
کشیده اید اما بهتر است از لباس های گرمی استفاده کنید که روی بقیه 

لباس ها استفاده می شوند تا بتوانید سر کالس آنها را دربیاورید.
گرمای مطبوع حاصل از پوشیدن لباس های گرم، بدن شما را برای چرت 
زدن آماده می کند. اگر احساس کردید که به علت دمای کالس، حالت 
خواب آلودگی دارید، با اجازه استاد، معلم و دوستان تان در یا پنجره را کمی 
باز بگذارید تا هوای تازه به صورت تان بخورد و خواب از سر شما و ایضا بقیه 

افراد کالس بپرد! 

 ناهار سنگین به بدن نزنید
معموال شما در کالس های بعدازظهر بیشتر حالت خواب آلودگی دارید و 
چرت می زنید. دلیل این اتفاق می تواند نوع و کیفیت ناهاری باشد که قبل 
از کالس نوش جان کرده اید. بنابراین حواس تان باشد که وعده ناهارتان 
چرب و سنگین نباشد؛ چون مصرف غذاهای چرب شما را خواب آلود می 
کند و تمایل دارید بعد از خوردن آن غذاها به خواب بروید. همینطور مصرف 

دوغ و ماست در وعده ناهار هم به خواب آلودگی شما کمک می کند.

خودتان را بتکانید
اگر وسط کالس احساس کردید به هیچ روشی نمی توانید چشم های تان را 
باز نگه دارید و االن است که مغلوب خواب شوید، بهتر است به یک راهکار 
جدی تر و موثرتر فکر کنید. چاره این مشکل چیزی نیست جز تحرک 
داشتن.احتماال بدن شما در حالت بی تحرکی در کالس قرار گرفته و به 
همین علت چرت ویژه کالسی به سراغ شما آماده است. در چنین حالتی 
بهترین کار این است که تکانی به خودتان بدهید و اجازه بگیرید و از کالس 
بیرون بروید. شیر آب سرد را باز کنید و سه چهار مشت آب سرد به صورت 

تان بپاشید. نگران هیچ چیز نباشید، این راه حل ردخور ندارد.

بدانند  را  نکته  این  باید  ها،  مادر  و  پدر   
که کودکان با بزرگترها فرق می کنند و با 
بزرگ شدن این تفاوت ها کم می شود. زیرا 

پایه رشد در نابرابری است.
فاصله  این  کاهش  در  فاکتور  دو 
کودک  سن  افزایش  است: 1-   دخیل 
2- مسئولیت پذیری کودک. یعنی کودک 
با افزایش سن، مسئولیت هایش بیشتر شده 
و به تناسب باالرفتن مسئولیت، آزادی های 
او نیز افزایش می یابد و فاصله اش با والدین 
صددرصد  زمانی که  می شود.  کمتر  و  کم 
مسئولیت به دوش او محول شد با والدین 

برابر می شود.
باشد.  خانواده  اول  نفر  نباید  شما  کودک 
کودک دایما تالش می کند افسار زندگی را 
از شما برباید. هیچگاه به او چنین اجازه ای 
اجازه  او  به  بازی  در  عوض  در  ندهید.  را 

دهید تصمیم گیرنده اصلی باشد.
»هماهنگی پدر و مادر«، الزمه تربیت 

کودک است
»آینه«  شما  کودک  که  باشید  داشته  یاد  به 
آنگونه  کودکان  شماست.  رفتار  نمای  تمام 
فرزندان  درواقع  می آموزند.  که  می کنند  رفتار 

ما همان گونه می شوند که ما هستیم.
سه قانون بسیار مهم که باید کودک آنها 

را رعایت کند:
در  »پرتاب کردن«  و  »گازگرفتن«  »زدن«،   .1

هر حالتی ممنوع است
2. زمان مشخص خواب

3. بستن کمربند در خودرو)فرقی نمی کند جلو 
یا عقب(

این قوانین را بارها و بارها برای کودک توضیح 
دهید

به یاد داشته باشید وظیفه پدر و مادر، پرورش 
دستور  و  کردن  صادر  فرمان  نه  است  کودک 

دادن!
محدودی  تعداد  فقط  روز  طول  در  پدرومادر 

در  را  موقعیتی  دارند.  اختیار  در  »نه«  کارت 
خانه به وجود آورید که دایما مجبور نباشید به 

کودک »نه« یا »نکن« بگویید.
کودکان موجودات فراموشکاری هستند، قوانین 

را هر از چند گاهی برایشان مرور کنید.
در  است  مهم تر  قانون  خود  از  قانون  اجرای 
و  مادربزرگ  خانه  به  مربوط  قوانین  ضمن 

پدربزرگ ارتباطی با خانه ما ندارد.
پیش از انجام هر کاری ابتدا کودک را برای آن 
کار آماده کنید. کودکان تحمل تغییرات آنی را 
ندارند.آینده کودک، امروز است. خوشبختی و 
سالمت روانی کودک در آینده بستگی به رفتار 

درست و خوب امروز ما دارد.
تفاوت پاداش و رشوه را همیشه به یاد 

داشته باشید:
پاداش، هدیه ایست که بعد از انجام عمل مثبت 

کودک به او داده می شود. )سازنده(
رشوه، هدیه ایست که قبل از عمل انجام نشده 

به کودک داده می شود. )مخرب(
این جمله ها را روزانه ده ها بار به کودک خود 
»دوستت  می کنم«،  افتخار  تو  »به  بگویید: 

دارم«، »تو پسر یا دختر خوبی هستی« و »من 
همیشه مراقب تو هستم«.

)در  یک بار  حداقل  هفته  در  را  جمالت  این 
خود  کودک  به  آمده(  پیش  موقعیت های 
بلد  »من  می خواهم«،  »معذرت  بگویید: 
و  »نمی دانم«  کردم«،  »اشتباه  نیستم«، 
پاسخ  سرعت  به  را  کودک  سواالت  همچنین 
بکشید:  چالش  به  را  آنها  کنید  سعی  ندهید. 
»نظر تو چیه؟...«، »توچی فکر می کنی؟...« و...

نیاورید:  زبان  به  هیچگاه  را  جمله ها  این 
بدی  دختر  یا  پسر  »تو  ندارم«،  »دوستت 
هستی«، »من دیگرمامان یا بابای تو نیستم«، 
»من تو را ترک می کنم«، »وای به حالت!« و 

»دیگه بزرگ شدی این کارها زشته!«
ندارد  مرگ  مفهوم  از  درستی  درک  کودک 
کالم  تکیه  که  جمله هایی  بردن  به کار  از 
بزرگترها هستند و مفهوم مرگ در آنها به کار 
»الهی  می میرم«،  »برات  بپرهیزید.مثال:  رفته، 
از دستت  منو کشتی«، »آخرش  بمیرم«، »تو 
دق می کنم و می میرم« و... این جمالت را جلو 
کودک  نبرید.  به کار  هم  دیگران  برای  کودک 

فرق بین شوخی، جدی و اصطالحات غلو شده 
را نمی داند. مادری که به همسر خود می گوید 
»تو آخر با این کارهات منو می کشی« کودک 
احساس می کند پدر قصد کشتن مادر را دارد 
و احساس ناامنی او را به مادر می چسباند و از 
ترس این که نکند پدرش، مادر را بکشد حاضر 

به جدا شدن از مادر نیست.
 دوست داشتن تنها و تنها »سه«

 ابزار بیشتر ندارد:
1. گفتن جمله دوستت دارم

2. نگاه چشم در چشم
3. نوازش با دست

سعی نکنید با استفاده از ابزارهایی مانند خریدن 
را  دوست داشتن  پیام  خوراکی  یا  اسباب بازی 
شرط  دوست داشتن،  برای  بدهید.  کودک  به 
شرط  به  نگویید  کودک  به  هیچگاه  نگذارید. 
فالن دوستت دارم. دوست داشتن پدر و مادر 

به فرزندشان بی قید وشرط باید باشد.
اگر به خاطر رفتار نامناسب کودکتان واقعا عصبانی 
شوید، خودتان را به سن آن کودک تنزل داده اید.

 »کار بدکردن« با »بد بودن«
 متفاوت است 

انجام  را  بدی  عمل  کودکتان  هنگامی که 
می دهد باید به او بگویید که تو پسر یا دختر 

خوبی هستی ولی این کار تو کار بدی بود.
کودک  به  که  پاداشی  باشید  داشته  یاد  به 

می دهید حق پس گرفتن آن را ندارید.
در دستور دادن صرفه جویی کنیم. از دستورهای 
مراقب باش  عجله کن،  مواظب باش،  مانند:  کلی 
پشت  به صورت  نباید  دستورها  بپرهیزیم.  و... 
انجام  فرصت  کودک  به  این که  بدون  سرهم، 
فرمان دادن  باشند. همچنین در  بدهیم،  را  آن 
به کودک از جمله های امری استفاده کنید نه 
کودک  به  ایستاده  است  بهتر  سوالی.  جمالت 
فرمان ندهید. بنشینید، همسطح کودک شوید 

و به او پیغام دهید.
منبع:سالمت نیوز

قانون هایی که والدین باید بدانند! 
 برای الغر شدن این 

خوراکی ها  را بخورید 
در  غذایی  مواد  کیفیت  دارند  عقیده  بسیاری 

رژیم الغری، مهمتر از کمیت و مقدار آن است.
در این مقاله با مواد غذایی و خوراکی هایی آشنا 
خواهید شد که در سوزاندن چربی های زائد بدن 
شما نقش پر رنگی دارند و خوردن آنها در طول 

رژیم غذایی الغری توصیه می شود.
 توت فرنگی

بو  و  رنگ  خوش  میوه  یک  فقط  فرنگی  توت 
از  سرشار  و  کالری  کم  ماده  یک  بلکه  نیست، 
الیاف است که با خوردن چند عدد از آن احساس 
آنتی  از  سرشار  میوه  این  کرد.  خواهید  سیری 
غذایی  رژیم  که  افرادی  برای  و  است  اکسیدان 

دارند، توصیه می شود.
 شکالت تلخ

خوردن شکالت تلخ با گرفتن یک رژیم غذایی 
توانید در  یعنی شما می  ندارد،  منافاتی  سخت 
عین حال که رژیم دارید، از خوردن شکالت تلخ 

هم لذت ببرید.
کلی  طور  به  یا  و  شکر  کم  تلخ  های  شکالت 
خالی از شکر هستند و در فروشگاه های بزرگ 
می توانید به راحتی آنها را پیدا کنید. فالوونوئید 
خواص  شکالت  در  موجود  های  فنول  پلی  و 
میزان  بردن  باال  با  و  دارند  بدن  برای  بسیاری 
نشاط و شادابی بدن میزان سوخت و ساز آن را 

افزایش می دهند.
 فلفل شیرین

اگر رژیم هستید، می توانید با خیالی آسوده از 
فلفل شیرین استفاده کنید. فلفل شیرین سرشار 
از ویتامین C است. این ویتامین جذب چربی در 

بدن را کند می کند.
میل  و  کاذب  اشتهای  شیرین  فلفل  خوردن  با 
ضمن  در  رفت.  خواهد  بین  از  شما  در  غذا  به 
ویتامین موجود در فلفل سبز جذب مواد مغذی 

سایر خوراکی ها را افزایش می دهد.
 سیب

با قاطعیت می توان گفت که سیب یک میوه 
این  است.  انسان  سالمتی  برای  مفید  بسیار 
شرایین  و  قلب  مقوی  که  این  بر  عالوه  میوه 
پاکسازی می  را  آن خون  و خوردن  است  آن 
کند و باعث رسیدن خون به تمام اجزای بدن 
وزن  کاهش  در  توجهی  قابل  نقش  شود،  می 
شما دارد. سیب احساس گرسنگی کاذب را در 
شما از بین می برد.خوردن یک عدد سیب به 
اندازه یک تکه بزرگ گوشت به شما احساس 
سیری می دهد، با این تفاوت که سیب نسبت 
افرادی  به گوشت کالری کمتری دارد و برای 
که از رژیم غذایی خاصی به منظور الغر شدن 

تبعیت می کنند بسیار مفید است.

گوناگونسالمت و تغذیه

انتهای  در  هالل  شکل  به  تاکنون  آیا 
می دانید  و  کرده اید  توجه  خود  ناخن های 

علت آن چیست؟
 به نقل از ساینس هایر، ساختار ناخن بسیار 
به  که  ناخن  ریشه  سفیدی  است.  اهمیت  با 
ناخن معروف  یا هالل ته  النوال)lunula( و 
است مسئول حفاظت از رگ های خونی واقع 

در پنجمین الیه پوستی است.
بوده  مهم  بسیار  ناخن  هالل  ندیدن  آسیب 
و اختالل در این مکان موجب بد فرمی های 

ناخن و رشد ناهماهنگ آن خواهد شد.

بدن  قسمت  این  جدید  یافته های  براساس 
سالمت  از  حاکی  و  دارد  خاصی  ویژگی های 
ناخن  هالل  چینی  طب  در  است.  فرد 
در  اگر  و  است  شخص  فعلی  سالمت  بیانگر 
مذکور  فرد  شود  ایجاد  قرمزی  قسمت  این 
عروقی  و  قلبی  بیماری های  به  نوعی  به 

مبتالست.
همچنین هاللی نبودن ناخن حاکی از بیماری 
کم خونی و دیابت است و حالت چروکیده در 
درون  سم  میزان  از  حاکی  ناخن  قسمت  این 

بدن و کاهش متابولیسم است.
طب سنتی چینی می گوید هالل ناخن میزان 

سطوح انرژی دریافتی شما را تعیین می کند. 
اگر این قسمت بزرگ و برجسته باشد شما به 
قدر کافی انرژی دریافت می کنید، اما اگر این 
قسمت کامال از بین رفته باشد شما انرژی کمی 

دریافت کرده و دچار سوءتغذیه هستید.
هر شخص سالمی هشت تا lunula 10 که 
خود  دست  دو  در  هستند  رنگ  سفید  غالبا 
دارای  شما  شست  فقط  اگر  عالوه  به  دارد. 
کمی  جسمی  انرژی  شما  است   lunula

اوقات بیمار هستید. دارید و بیشتر 
ایسنا  منبع: 

هالل سفید در پایین ناخن درباره سالمت می گوید 

آگهی مفقودی
موتور  بانی 72- 668ق87وشماره  به شماره شهر  پراید  برگ سبز خودرو سواری 
2153967وشماره شاسی S 1412286614660مفقود گردیده ، وفاقد اعتبار است 
بهشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
خواهان : سمائه رضائی قلعه فرزند حسین 

خوانده : 1- مجید گریوانی  فرزند علی اکبر آدرس : مجهول المکان 
خواسته : مطالبه وجه به مبلغ 6/300/000 ریال 

خواسته  به  فوق  خوانده  بطرفیت  قلعه  رضائی  سمائه  خانم  دادخواست  پیرامون 
مطالبه وجه  با توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول    بنام   مجید 
گریوانی   به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی اخطاریه مشارالیه در روزنامه 
های کثیر االانتشار چاپ میگردد تا خوانده ضمن اطالع از دعوی مطروحه در روز  
یکشنبه  مورخ  95/9/7  راس ساعت  11 در شعبه اول   شورای حل اختالف 
بهشهر مستقر در خیابان پاسداران روبروی بیمارستان مهر جهت رسیدگی حاضر 
شود ضمناً در فرض عدم حضور خوانده و کفایت ادله اثباتی حکم صادر خواهد شد 
. همچنین خوانده می تواند قبل از وقت رسیدگی به شورا مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را جهت تدارک دفاع اخذ نماید . 
مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف بهشهر  م. الف 950542

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
خواهان : سمائه رضائی قلعه فرزند حسین 

خوانده : 1-عباس اصغر زاده فرزند سیف اله آدرس مجهول المکان  
خواسته : مطالبه وجه 

پیرامون دادخواست خانم سمائه رضائی قلعه بطرفیت خوانده /خواندگان فوق به 
خواسته  مطالبه وجه  با توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف  اول   بنام   
عباس اصغر زاده   به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی اخطاریه مشارالیه 
دعوی  از  اطالع  ضمن  خوانده  تا  میگردد  چاپ  االانتشار  کثیر  های  روزنامه  در 
مطروحه در روز  سه شنبه  مورخ 95/9/9   راس ساعت  9/30 در شعبه  دوم 
بیمارستان مهر  روبروی  پاسداران  بهشهر مستقر در خیابان  اختالف  شورای حل 
جهت رسیدگی حاضر شود ضمناً در فرض عدم حضور خوانده و کفایت ادله اثباتی 
حکم صادر خواهد شد . همچنین خوانده می تواند قبل از وقت رسیدگی به شورا 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را جهت تدارک دفاع اخذ نماید . 
مدیر دفتر شعبه دوم  شورای حل اختالف بهشهر  م. الف 950538

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
خواهان : سمائه رضائی قلعه فرزند حسین 

خوانده /خواندگان : 1- اصغر عبد یان  سوچلمائی  فرزند -  آدرس مجهول المکان 
خواسته : مطالبه وجه 

خواسته   به  فوق  خوانده  بطرفیت  قلعه  رضائی  سمائه  خانم  دادخواست  پیرامون 
مطالبه وجه با توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول    بنام  اصغر عبدیان 
در  اخطاریه مشارالیه  دادرسی مدنی  آئین  قانون  ماده 73  تجویز  به  سوچلمائی  
روزنامه های کثیر االانتشار چاپ میگردد تا خوانده ضمن اطالع از دعوی مطروحه 
روز  شنبه  مورخ   95/9/6 راس ساعت9/30 در شعبه سوم   شورای حل  در 
اختالف بهشهر مستقر در خیابان پاسداران روبروی بیمارستان مهر جهت رسیدگی 
اثباتی حکم صادر  ادله  و کفایت  در فرض عدم حضور خوانده  حاضر شود ضمناً 
خواهد شد . همچنین خوانده می تواند قبل از وقت رسیدگی به شورا مراجعه و 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را جهت تدارک دفاع اخذ نماید . 
مظلومی - مدیر دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف بهشهر  م. الف 950541

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
خواهان : سمائه رضایی قلعه فرزند حسین  خوانده : 1- علی جعفر زاده فرزند رضا 

آدرس : مجهول المکان  خواسته : مطا لبه وجه 
خواسته   به  فوق  خوانده  بطرفیت  قلعه  رضائی  سمائه  خانم  دادخواست  پیرامون 
علی  بنام    اول    ردیف   بودن خوانده  المکان  مجهول  به  توجه  با  وجه  مطالبه 
جعفر زاده   به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی اخطاریه مشارالیه در 
روزنامه های کثیر االانتشار چاپ میگردد تا خوانده ضمن اطالع از دعوی مطروحه 
در روزشنبه    مورخ   95/9/6 راس ساعت  9صبح  در شعبه  سوم   شورای حل 
اختالف بهشهر مستقر در خیابان پاسداران روبروی بیمارستان مهر جهت رسیدگی 
اثباتی حکم صادر  ادله  و کفایت  در فرض عدم حضور خوانده  حاضر شود ضمناً 
خواهد شد . همچنین خوانده می تواند قبل از وقت رسیدگی به شورا مراجعه و 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را جهت تدارک دفاع اخذ نماید . 
مظلومی - مدیر دفتر شعبه  سوم شورای حل اختالف بهشهر  م. الف 950539

آگهی ابالغ 
خواهان/شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم بنام اقای حسن میرزائی پور 
فرزند علی اکبر به خواسته کیف زنی و سرقت مستوجب تعزیر تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان شهرستان ایالم نموده که جهت رسیدگی به شعبه 102 دادگاه 
کیفری دو شهرستان ایالم واقع در ایالم خ عدالت مجتمع دادگاهها ی عمومی و 
حقوقی ایالم  ارجاع و به کالسه 9309980841101042  ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی ان 1395/10/15 و ساعت 11/00 تعیین شده است . به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/متهم  درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی 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.
دادگاه کیفری شعبه 102  دادگاه کیفری دوشهرستان ایالم 
ایالم – خ عدالت – مجتمع دادگاههای عمومی و حقوقی ایالم 

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

خانم فریده حمدی زاده فرزند علی درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را 
از پالک  134 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13 کرمانشاه معروف به 
پشت باریکه و الباغ که از آقای رستم فتاحی خریداری و درخواست سند مالکیت 
نموده پرونده نیز تحت کالسه  221-93  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق 
  139560316007000560 رأی   برابر  رسیدگی  از  پس  هیئت  و  ارجاع  الذکر 
مورخ  27 / 4 /  1395، حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت  
22 /  144 متر مربع به نام خانم فریده حمدی زاده صادر نموده است و نام مالکین 
اولیه پالک مزبور آقای برزو بیگ سلیمی می باشد لذا مراتب در دو نوبت در فاصله 
15روز آگهی می شود تا چنان  چه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره 
تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت 
مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام خانم فریده حمدی زاده 

صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار اول 13 / 7  /  1395 تاریخ انتشار دوم 28 / 7 /  1395

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود نعمت عزیزی

آگهی ابالغ 
به  برین   پیمان  سید  آقای  خوانده/متهم  طرفیت  به  دادخواستی  خواهان/شاکی 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  وظیفه   انجام  حین  در  مامورین  به  توهین  خواسته 
شهرستان شهرستان ایالم نموده که جهت رسیدگی به شعبه 102 دادگاه کیفری 
دو شهرستان ایالم واقع در ایالم خ عدالت مجتمع دادگاهها ی عمومی و حقوقی 
ایالم  ارجاع و به کالسه 9509980840600009 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
ان 1395/10/08 و ساعت 11/30 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/متهم  درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم  به دادگاه مراجعه و ضمن  از مفاد آن  اطالع 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
دادگاه کیفری شعبه 102  دادگاه کیفری دوشهرستان ایالم 
ایالم – خ عدالت – مجتمع دادگاههای عمومی و حقوقی ایالم 

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
 139360313010004757 و   139360313010004756 شماره  آرای  برابر 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات 
مالکانه  بوکان تصرفات  ثبتی حوزه ثبت ملک  فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
 6170 شناسنامه  بشماره  عبداله  فرزند  مرادی  جمیله  خانم  متقاضی  بالمعارض 
شناسنامه  بشماره  فرزند مصطفی  مرادی  محمد حسین  آقای  و  بوکان  از  صادره 
294 صادره از بوکان هر کدام به نسبت سه دانگ مشاع از شش د انگ در یک باب 
خانه به مساحت 178/35 متر مربع پالک 3230 فرعی از 131 – اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک باقیمانده 131 – اصلی واقع در بخش 17 شهرستان بوکان 
خریداری از مالک رسمی آقایان محمود و محمدحسن افتخاری مع الواسطه محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکین متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمود زاده – رییس ثبت اسناد و امالک بوکان

تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/7/13 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/7/28

آگهی دادنامه

شماره  رسیدگی:1395/1/21  تاریخ  پرونده:303/14/94  کالسه  شماره 
احکام:71/14/95احکام 

اسماعیلی- ایمان  -خواهان:  اختالف  شوراهای حل  قاضی  رسیدگی:شعبه  مرجع 
غیره-آدرس:مجهول  و  قاسمی  آباد، خوانده:محسن  :باغملک -کوی رستم  آدرس 

المکان.خواسته الزام به انتقال سند.
رای قاضی شورا

آقایان1- به طرفیت  مهراب  فرزند  اسماعیلی  ایمان  آقای  دادخواست  درخصوص 
به  حسین  فرزند  کازرونی  جمشیدیان  صفر2-آرش  فرزند  قاسمی  محسن 
به  سیکلت53-3668فعالمقوم  موتور  دستگاه  یک  سند  انتقال  به  الزام  خواسته 
که  نموده  اذعان  تقدیمی  دردادخواست  خواهان  که  شرح  بدین  310000تومان 
طی مبایعه نامه عادی یک دستگاه موتورسیکلت از خوانده ردیف اول خریداری 
نموده و ثمن آن را نقداپرداخت نموده ولی نامبرده حاضربه فراهم نمودن مقدمات 
نام خوانده  به  مالکیت   اینکه سند  به  باشدوبا عنایت  نمی  ایشان  به  انتقال سند 
انتقال سند  و مقدمات  تهیه  به  الزام خواندگان  تقاضای  لذا  باشد  ردیف دوم می 
و  اوراق  بررسی  با  شورا  باشد،قاضی  می  تقاضا  مورد  رسمی  حضوردردفترخانه  و 
محتویات پرونده از جمله شرح دادخواست تقدیمی و کپی مصدق سند مالکیت 
و مبایعه نامه عادی،دعوی خواهان را نسبت به خوانده ردیف دوم وارد دانسته و 
مستندا به ماده 198قانون آیین دادرسی مدنی و مواد220،219قانون مدنی حکم 
بر الزام خوانده ردیف دوم به حضوردریکی از دفترخانه های اسناد رسمی جهت 
انتقال سند به نام خواهان صادرو اعالم می دارد و در خصوص خوانده ردیف اول به 
لحاظ عدم توجه دعوی مستندا به بند 4ماده84قانون آیین دادرسی مدنی قراررد 
دعوی خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی ظرف 20روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی درهمین شعبه و سپس ظرف مدت 20روز دیگر به همراه قراررد 
دعوی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر شهرستان باغملک 

می باشد./ش شماره م الف: )7/95/133( 
قاضی شوراهای حل اختالف شهرستان باغملک-مرتضی دامغانیان

متن آگهی 
متولد  به شماره ملی 4071055804  فرزند علی  بازگیر  علیزاده  :فرامرز  خواهان 
1357 ساکن :استان لرستان –خرم آباد خ شریعتی کوچه شهید خدارحم دریکوند 
پالک 23 همراه 09163606737 –خوانده :محمد اسدالهی فرزند نظام به شماره 
والیت  بلوار  آباد  خرم  لرستان  :استان  ساکن   1368 متولد   4060038539 ملی 
بوستان 13 کد پستی 687944913 همراه 09353605976 –خواسته :تقاضای 
صدور رای به محکومیت خوانده به پرداخت 1/380/000/000 ریال موضوع قرارداد 
زمان  تا   1394/6/6 تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و   1394/5/24 مورخه  قرض 

اجرای رای و حق زحمت داوری موضوع همان قرارداد
گردش کار:خواهان درخواستی به تاریخ 1394/5/24 به خواسته فوق ارائه که پس 
از تعیین وقت جلسه داوری دعوت طرفین به آن به صورن کتبی و درج در روزنامه 
کثیر االنتشار زمان مورخ 1395/5/27 و تشکیل جلسه ضمن بررسی و مالحظه 
قرارداد فی ما بین و اخذ اظهارات خواهان حسب خواسته خواهان به شرح ذیل 

رای صادر و انشاءگردیده :
رای داور : در خصوص درخواست آقای فرامرز علیزاده بازگیر فرزند علی به طرفیت 
آقای محمد اسدالهی فرزند نظام  به خواسته صدور رای به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 1/380/000/000 ریال موضوع قرارداد قرض مورخه 1394/5/24 
و  دریافت  خواهان  از  قرض  عنوان  به  را  مذکور  مبلغ  خوانده  که  توضیح  )بدین 
بنابراین بوده که آن را در مورخه 1394/6/6 خواهان رد نماید و خواهان مدعی 
پرداخت  ایشان  به  کال  بلکه  مقرر  موعد  در  نه  را  قرض  مبلغ  خوانده  که  است 
و  اجرای حکم  زمان  تا  تاریخ 1394/6/6  از  تادیه  تاخیر  ننموده است و خسارت 
سایر خسارات قانونی مندرج در قرار داد مذکور با توجه به قرارداد قرض مورخه 
بند 3 آن دعوت طرفین به  انتخاب داور در  1394/5/24 بین خواهان و خوانده 
جلسه داوری به صورت کتبی و همچنین از طریق روزنامه کثیر االنتشار مطابق 
همان بند و اینکه در بند 1 قرارداد تاریخ بازپرداخت مبلغ قرض دریافتی خوانده 
عدم  صورت  در  و  مقررگردیده  دهنده  قرض  از  کتبی  رسید  اخذ  با   1394/6/6
ریال   2/000/000 روزانه  2قرارداد  بند  در  مقرر  موعد  در  قرض  مبلغ  پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه تعیین گردیده و خوانده نیز به رغم دعوت به جلسه داوری از 
طریق درج در روزنامه کثیر االنتشار و همچنین ارسال پیامک به تلفن همراه ایشان 
در جلسه داوری مورخ 1395/6/10 حضور نیافته و دفاعی در برابر خواسته خواهان 
به استناد مواد  لذا دعوای خواهان مقرون به صحت تشخیص و  نیاورده  به عمل 
198 و 455 و 500 آیین دادرسی مدنی و مواد 230 و 650 قانون مدنی رای به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/380/000/000 ریال )یک میلیاردو سیصدو 
هشتاد میلیون ریال( بابت اصل مبلغ قرض دریافتی مندرج در قرارداد قرض مورخ 
1394/5/24 و 738/000/000 ریال بابت خسارت تاخیراز تاریخ بازپرداخت قرض 
یعنی 1394/6/6 تا تاریخ تشکیل جلسه داوری )یعنی 95/6/10( و 10/000/000 
همچنین  و  بین  ما  فی  قرارداد   6 بند  در  مندرج  داوری  زحمت  حق  بابت  ریال 
پرداخت روزانه 2/000/000ریال بابت خسارت تاخیر از تاریخ تشکیل جلسه داوری 
یعنی 1395/6/10 تا زمان اجرای رای صادر و اعالم می گردد.رای اصداری با توجه 

به توافق طرفین در بند 5 همان قرارداد قطعی و الزم االجرا است. 
داور قرارداد –حسن حجت پور. 

دادنامه 

پرونده کالسه 9509986612200439 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر خرم 
نهایی شماره 9509976613700711 شاکی  ( تصمیم  آباد )103 جزایی سابق 
 – آباد  –خرم  لرستان  نشانی  به  علی محمد خان  فرزند  دریکوندی  :آقای سعید 
به  آقای سعید صارمی   -1: – متهمین  اول پ 160  فلکه  آباد خ دانشگاه  قاضی 
نشانی لرستان – خرم آباد مجهول المکان 2-آقای محمد بهاروند به نشانی خرم 

آباد – مجهول المکان –اتهام ها :1-ضرب و جرح عمدی با چاقو 2-تخریب 
مرتضی 2-محمد  فرزند  صارمی  آقایان 1-سعید  اتهام  در خصوص   : دادگاه  رای 
بهاروند فرزند سهراب ردیف اول دائر بر ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به آقای 
سعید دریکوندی فرزند علی محمد بعالوه هر دو متهم دائر بر مشارکت در تخریب 
وسایل مغازه و شیشه مغازه شاکی )سعید دریکوندی ( موضوع کیفر خواست شماره 
بر  با عنایت به شکایت شاکی مبنی  آباد  9510436611001957دادسرای خرم 
اینکه در تاریخ 92/4/10 ساعت دوازده شب آقایان محمد بهاروند و سعید صارمی 
با افراد دیگری درگیر داشتند که درگیری را به جلوی مغازه من کشیدند که من 
هم به آنها گفتم درگیری را جلو مغازه من نیاورید در این حین نامبردگان فوق 
با لگد اقدام به تخریب وسایل و شیشه های مغازه من کردند و مرا کتک زدند و 
سعید صارمی با چاقو مرا زد گواهی گواه و گواهی پزشکی قانونی و اینکه متهمین 
در تمام مراحل تحقیقات در دادسرا متواری بوده و تالش مامورین برای دستگیری 
آنها به نتیجه نرسیده و در جلسه رسیدگی دادگاه علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی 
شرکت نکرده و الیحه ای نیز ارسال نکرده اند بنابراین بزهکاری آنان محرز است 
لذا مستند به ماده 134 قانون مجازات اسالمی در خصوص نحوه تهیین مجازات در 
جرائم تعزیری و فقط اجرای مجازات اشد و ماده 710 و 709 قانون فوق الذکر و 
مواد 614 و 677 قانون تعزیرات حکم به محکومیت متهم ردیف اول به پرداخت دو 
درصد دیه کامل بابت جراحت پشت دست و کف دست )دو دامیه ( در حق شاکی 
ایراد جرح عمدی با چاقو و تحمل سه سال حبس  و تحمل یکسال حبس بابت 
بابت مشارکت در تخریب وسایل مغازه و شیشه های مغازه شاکی و محکومیت 
متهم ردیف دوم به تحمل یک سال حبس بابت مشارکت در تخریب وسایل مغازه 
و شیشه های مغازه شاکی صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از آن بیست روز قابل تجدید 

نظر در دادگاه تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد – سید رضا موسوی. 

مفقودی
شماره  87با  مدل  ماکسیما  نیسان  سواری  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
شاسی  vq30007283qوشماره  موتور  شماره  88با  169ه99ایران  شهربانی 

pklha33cdl715733مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل
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سرمربی جوانان جودو: باید پشتوانه 
بزرگساالن باشیم

سرمربی تیم های جوانان و امید جودو ایران گفت: باید با برنامه ریزی 
و تالش، پشتوانه خوبی برای بزرگساالن باشیم.

جوانان  های  تیم  سرمربی  عنوان  به  دیروز  که  منصوری«  »محمد 
و امید ایران منصوب شد، در گفت وگو با ایرنا، تصریح کرد: هدف 
این دو رده  برنامه ریزی و سرمایه گذاری در  مسئوالن فدراسیون، 
سنی است تا به مرور زمان، نفرات توانمند و شایسته ای را به تیم ملی 

بزرگساالن معرفی کنیم.
وی افزود: تیم های رده های سنی ایران در دو سال اخیر نتایج خوبی 
کسب کردند. این مساله نشان از توان جودو ایران دارد که با هدف 

گذاری می تواند، تداوم داشته باشد.
منصوری توضیح داد: طی سال های اخیر تجارب زیادی را از حضور 
در تیم های پایه آموخته ام و این بار نیز تالش می کنیم تا وظیفه 
خود را به خوبی انجام داده و عالوه بر کسب نتایج مناسب، نفرات 

شایسته ای را به جودو ایران معرفی کنیم.
سرمربی تیم های جوانان و امید ایران، گفت: همواره بین رده سنی و 
بزرگساالن، خالء وجود داشت که تشکیل تیم امید می تواند بهترین 

مسیر برای رساندن جودوکاران به بهترین شرایط باشد.
منصوری پیش از این سابقه سال ها فعالیت در کادر فنی تیم های 
نوجوانان، جوانان و بزرگساالن ایران را در کارنامه دارد و جودوکاران 

زیادی را به دنیای قهرمانی معرفی کرده است.

بذری به طور موقت مربی تیم کشتی آزاد جوانان شد

»علی اصغر بذری« به عنوان مربی ارشد تیم کشتی آزاد جوانان ایران 
برای حضور در رقابت های بین المللی جام شاهد منصوب شد.

به گزارش ایرنا از فدراسیون کشتی، با پیشنهاد »مجید ترکان« مدیر 
فنی تیم های های جوانان، نوجوانان و پایه، »علی اصغر بذری« با 
توجه به در پبش بودن رقابت های بین المللی جام شاهد، در هفته 
آینده، بعنوان مربی ارشد )موقت( تیم ملی کشتی آزاد جوانان منصوب 

شد.
ترکان همچنین اعالم کرد با توجه به ضرورت در اختیار داشتن زمان 
مناسب برای معرفی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان کشور که 
به طور قطع باید از شرایط فنی و مدیریتی شایسته ای برای احراز 
این سمت برخوردار باشد، پس از برگزاری رقابت های بین المللی جام 
شاهد با بررسی های همه جانبه ای که در این خصوص صورت خواهد 
گرفت، نسبت به معرفی فرد واجد شرایط به اعضای شورای فنی تیم 

های ملی کشتی آزاد اقدام خواهد کرد.
علی اصغر بذری دارنده مدال نقره جهان، سابقه مربیگری تیم کشتی 

آزاد جوانان را در دو سال گذشته در کارنامه دارد.
رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام شاهد در رده سنی 
تهران  ماه در  آبان  و 7  روزهای 6  تیم  به  تیم  به صورت  و  جوانان 

برگزار می شود.
بالروس،  تاجیکستان،  ترکمنستان،  اوکراین،  کشورهای  تاکنون 
و  ارمنستان  بلغارستان،  مجارستان،  پاکستان،  روسیه،  قرقیزستان، 

لبنان برای حضور در این مسابقات اعالم آمادگی کرده اند.
»هجران شریف اف« داور بین المللی از جمهوری آذربایجان، بعنوان 
نماینده اتحادیه جهانی کشتی در این رقابت ها حضور خواهد داشت.

رحیم امامی قهرمان مرحله نخست تور دوچرخه 
سواری مالزی شد

›رحیم امامی‹ رکابزن تیم دوچرخه سواری پیشگامان کویر یزد روز 
سه شنبه قهرمان مرحله نخست تور ›جالجاه‹ مالزی شد.

سواری  دوچرخه  المللی  بین  تور  نخست  مرحله  ایرنا،  گزارش  به 
›جالجاه‹ مالزی به مسافت206,5 کیلومتر برگزار شد و رحیم امامی 
روی سکوی  بر  موفق شد  یزد  کویر  پیشگامان  تیم  سوار  دوچرخه 

نخست قرار گیرد و فاتح این مرحله شود.
شهر  ›مردکا‹  میدان  از  که  را  مسافت  این  ساله   34 راکابزن  این 
کواالالمپور آغاز شد در زمان 4 ساعت و 44 دقیقه و 23 ثانیه پیمود.

رکابزنانی از تیم های فیلیپین و اسپانیا در این مرحله در جایگاه های 
دوم و سوم ایستادند.

امامی در جایگاه  نیز رحیم  تور  امتیازی کل  و  انفرادی  در مجموع 
نخست قرار گرفت و صاحب پیراهن های طالیی و امتیازی شد.

امامی پس از پایان مرحله نخست تور، گفت: تیم پیشگامان ساعت 
14 روز دوشنبه به وقت محلی وارد مالزی شد و ما فاقد زمان برای 
آماده سازی الزم بودیم. با توجه به مسافت طوالنی شرایط سختی بود.

در مجموع تیمی نیز تیم پیشگامان تاکنون در جایگاه دوم قرار گرفته 
است. مرحله دوم این تور بین المللی روز چهارشنبه روز چهارشنبه به 

مسافت 108,7 کیلومتر در ارتفاعات کامرون برگزار می شود.
رکابزنان 21 تیم از سراسر جهان از جمله دو تیم پیشگامان کویر 
یزد و پتروشیمی تبریز در 5 مرحله در این تور به رقابت با یکدیگر 

می پردازند.
تیم دوچرخه سواری پیشگامان با ترکیب آروین معظمی گودرزی، 
رحیم امامی، حمید بیک خورمیزی، حمید پورهاشمی، امیر کالهدوز 
و رضا حسینی به مربیگری سیدمصطفی سیدرضایی در این رقابت ها 

حضور پیدا کرده اند.
مسافت این تور 850 کیلومتر است و از شهر کواالالمپور آغاز و در 

شهر ›ناکواالترنگانو‹ پایان می یابد.

محرومیت تیم های نوجوانان دختر و پسر هندبال 
ایران لغو شد

با ارسال نامه ای به فدراسیون هندبال   کنفدراسیون هندبال آسیا 
را  ایران  پسر  و  دختر  نوجوانان  هندبال  های  تیم  محرومیت  ایران، 

لغو کرد.
به گزارش ایرنا، تیم هندبال نوجوانان پسر ایران چندی پیش با نظر 
نهادهای امنیتی کشور در هفتمین دوره مسابقات نوجوانان 2016 در 
بحرین حضور نیافتند و با نظر کنفدراسیون هندبال آسیا یک دوره از 

حضور در این رقابت ها محروم شد.
تیم هندبال نوجوانان دختر ایران نیز پس از قرعه کشی ششمین دوره 
مسابقات 2015 هند، حضور نیافت و این تیم نیز با محرومیت یک 

دوره حضور در این رقابت ها روبرو شد.
بر این اساس و در نامه کنفدراسیون هندبال آسیا آمده است: با توجه 
به نامه )8 مهرماه ( فدراسیون هندبال ایران به شیخ احمد فهد الصباح 
رئیس کنفدراسیون هندبال آسیا و رئیس شورای المپیک آسیا، جلسه 
این مساله در کویت  به منظور حل  ماه 95  مهر  رئیسه 24  هیات 
تشکیل و محرومیت های هر دو تیم نوجوانان هندبال دختر و پسر 

ایران بخشیده شد.
پیش از این معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش 
و جوانان طی نامه ای به شیخ احمد فهد الصباح رئیس کنفدراسیون 
هندبال آسیا و رئیس شورای المپیک آسیا، لغو محرومیت تیم های 

هندبال نوجوانان دختر و پسر ایران را خواستار شده بود.

ماتئوس: آنچلوتی برای موفقیت 
بایرن باید شیوه خود را تغییر دهد

 اسطوره باشگاه بایرن مونیخ معتقد است سرمربی 
تیم برای کسب موفقیت باید شیوه سهل گیرانه 

خود را تغییر دهد.
به گزارش ایرنا، لوتار ماتئوس معتقد است که شیوه 
کارلو آنچلوتی جواب نمی هد و از سرمربی ایتالیایی 
بایرن مونیخ خواست که با بازیکنان سخت گیرتر 
باشد.  بایرن در سه بازی گذشته خود پیروز نشده 
است. این تیم در لیگ قهرمانان اروپا برابر اتلتیکو 
مادرید مغلوب شد و در بوندس لیگا با تیم های کلن 

و اینتراخت فرانکفورت به تساوی رسید.
عملکرد ضعیف تیم انتقادهایی را از آنچلوتی بدنبال 
داشته است. ماتئوس معتقد است که سرمربی 57 
ساله بایرن هیچ راهی به جز تغییر شیوه برخورد 

خود با بازیکنان ندارد.
ماتئوس در این باره گفت: آزادی دادن به بازیکنان 
خوب است، ولی اگر متوجه شوید موثر نیست، باید 

آنها را در کنترل شدید داشته باشید. 
وی افزود: بازیکنان به ویژه کسانی که آنچلوتی را 
ناامید کرده اند، عواقب آن را خواهند دید. با توجه 
به در اختیار داشتن بازیکنان بسیاری در بایرن، می 
توان این بازیکنان را از ترکیب اصلی کنار گذاشت. 

ماتئوس ادامه داد: فکر می کنم آنچلوتی با بازیکنان 
باید سختگیرانه تر رفتار کند. اینکه از بازیکنان می 
خواهد مسئولیت خود را به عهده بگیرند، خوب 
است، ولی شاید برخی این موضوع را درک نکنند. 

وی خاطرنشان کرد: ولی من متقاعد شده ام که اگر 
الزم باشد آنچلوتی می تواند خیلی سخت گیر شود. 
او یک روش خاصی را امتحان کرده است و حاال 

که جواب نداده، باید روش دیگری را امتحان کند.

مورینیو: لیورپول محتاطانه بازی کرد

 سرمربی تیم فوتبال منچستریونایتد بعد از تساوی 
بدون گل برابر لیورپول تیم میزبان را به ارائه یک 

بازی محتاطانه در ورزشگاه آنفلید متهم کرد.
سرمربی  مورینیو  خوزه  ایرنا،  گزارش  به 
برابر  گل  بدون  تساوی  از  بعد  منچستریونایتد 
لیورپول گفت که مسابقه برای لیورپول در مقایسه 
با یونایتد مشکل تر بود.  به گفته مورینیو، تیم 
میهمان باعث نومیدی در ورزشگاه آنفیلد شد؛ چرا 

که هواداران میزبان منتظر یک بازی آسان بودند. 
دارید  دوست  که  آنگونه  لیورپول  گفت:  مورینیو 
بگویید، آخرین عجایب دنیا نیست، اما تیم خیلی 

خوبی است.
وی گفت: بازی برای آنها مشکل تر از ما بود. ما 
مدتهای طوالنی بازی را در کنترل داشتیم. در نیمه 
اول بازی کامال تحت کنترل ما بود. در نیمه دوم 

دخه آ دروازه منچستریونایتد را دو بار نجات داد.
مورینیو افزود: ما توانستیم فضای استادیوم را تحت 
تاثیر قرار دهیم. آنها ناامیدی خود را نشان دادند. 
فکر کردم آنها منتظر بازی آسانی هستند، ولی بازی 

آسانی نبود. 
زالتان ابراهیموویچ بهترین فرصت گلزنی را برای 
منچستریونایتد ایجاد کرد، اما آن را از دست داد. به 
نظر مورینیو اگر این بازیکن سوئدی گل می زد، کار 

لیورپول تمام می شد.
مورینیو ادامه داد: ما فرصت بزرگی برای گلزنی 
بدست آوردیم. اگر زالتان گل می زد با نتیجه یک 

بر صفر به برتری می رسیدیم. 
منچستریونایتد فقط 35 درصد مالکیت توپ را در 
اختیار داشت که کمترین میزان از فصل رقابتهای 

2003-2004 محسوب می شود.

مسابقات دوچرخه سواری توردوفرانس 
۲01۷ از دوسلدورف آغاز می شود

مسابقات دوچرخه سواری توردوفرانس 2017 از 
دوسلدورف آغاز می شود و پنج مسیر کوهستانی 
در فرانسه برای اولین بار در مسیر مسابقات گنجانده 

شده است.
به گزارش ایرنا، مسیر مسابقات دوچرخه سواری 

توردوفرانس 2017 اعالم شد.
انتخاب  ای  گونه  به  آینده  سال  مسابقات  مسیر 
شده است که فرصت تیم های قویتر برای برتری 
از  هدف  کند.  می  محدود  را  مسابقه  مراحل  در 
گنجاندن مسیرهایی با شیب تند در مراحل اولیه 
، جلوگیری از برتری تیم اسکای است. توردوفرانس 

2017 شامل دو تایم تریل است. 
مسیر  پنج  گذشته،  سال  در 25  بار  اولین  برای 
شده  اضافه  مسابقات  این  در  فرانسه  کوهستانی 

است. 
توردوفرانس به مدت سه هفته در مسیری به طول 

3 هزار و 500 کیلومتر برگزار می شود. 
پنج مسیر برای اولین بار در مسابقات توردوفرانس 
گنجانده شده که در مراحل اولیه مسابقات قرار دارد. 
این مسابقات از اول ژوئیه )11 تیر( در دوسلدورف 
آغاز می شود و از چهار کشور عبور خواهد کرد و 
23 ژوئیه ) 2 مرداد ( در پاریس به پایان می رسد.

از سال 1985 تاکنون هیچ رکابزن فرانسوی قهرمان 
توردوفرانس نشده است. با این حال فرانسه در دو 
مدالها  روی سکوی  بر  دوره گذشته  از سه  دوره 

ایستاده است.
توردوفرانس 2017 در حالی برگزار می شود که 
مدعیان قهرمانی باید راهی برای شکست کریس 
و  قهرمانی  بدنبال چهارمین  او  کنند.  پیدا  فروم 
سومین قهرمانی متوالی خود است. تیم اسکای که 
فروم را در اختیار دارد، در چهار دوره از پنج دوره 

گذشته فاتح مسابقات بوده است.
مسیر صد و چهارمین دوره مسابقات توردوفرانس 
برای  است  مصمم  فروم  که  شد  اعالم  درحالی 

چهارمین بار جام قهرمانی را باالی سر ببرد.
فروم بعد از عبور از خط پایان در مسابقات سال 
2016 در پاریس گفت: تمرکز من بر توردوفرانس 
است که یک مسابقه ویژه ای است. امیدوارم که 

سال آینده دوباره به مسابقات بازگردم.

خبرخبر

برداری معذرت  المللی وزنه  بین  فدراسیون 
خواهی بهداد سلیمی و سجاد انوشیروانی را 
بعد از اتفاقات مسابقات دسته فوق سنگین 
خطر  تا  پذیرفت،  ریو   2016 المپیک 
محرومیت و حتی تعلیق از کنار این رشته 

مدال آور کشورمان بگذرد.
در  و  ریو   2016 المپیک  های  بازی  در 
آنکه  از  بعد  سنگین  فوق  دسته  مسابقات 
داوران در حرکات دو ضرب دو بار از پذیرش 
وزنه 245 کیلوگرمی که بهداد سلیمی باالی 
سربرده بود، خودداری کردند، با اعتراض علی 
انوشیروانی  فدراسیون، سجاد  رئیس  مرادی 

سرمربی و بهداد سلیمی مواجه شدند. 
از  پس  برداری  وزنه  المللی  بین  فدراسیون 
ای  نامه  در  مسابقه،  آن  رخدادهای  بررسی 

خواستار معذرت خواهی این افراد شده بود.
»علی مرادی« رئیس و »داود باقری« نایب 
رئیس فدراسیون وزنه برداری، روز یکشنبه 

گذشته به محل برگزاری مسابقات نوجوانان 
جهان در مالزی سفر کردند تا در جلسه هیأت 

اجرایی فدراسیون بین المللی شرکت کنند.
علی مرادی رییس فدراسیون وزنه برداری که 
در جلسه هیأت رییسه فدراسیون جهانی در 

مالزی حضور داشت، با توجه به حل معضل 
بوجود آمده به واسطه دیپلماسی موفق و موثر 
رئیسه  المللی گفت: »در جلسه هیات  بین 
مبسوطی  توضیحاتی  برداری  وزنه  جهانی 
ارائه شد. بی شک توانایی دیپلماسی ورزشی 

به  جهان  در  ایران  برداری  وزنه  فدراسیون 
چشم آمد و کامال این موضوع در جلسه هیات 
رئیسه احساس شد. در نهایت نیز اعضا هیات 
رئیسه از این مسئله خوشحال شدند و همه 

پذیرفتند که مشکلی وجود نداشته است«.
بود در صورتی که  اعالم شده  این  از  پیش 
نامه معذرت خواهی  المللی  بین  فدراسیون 
این دو را نپذیرد، انوشیروانی و سلیمی باید 

در مالزی محل برگزاری جلسه حضور یابند.
با  تعلیق  و  محرومیت  خطر  ترتیب  این  به 
جلسه  در  فدراسیون  دیپلماسی  به  توجه 
هیات رئیسه جهانی برطرف شد و ضمن آنکه 
دیگر نیازی به حضور بهداد سلیمی و سجاد 

انوشیروان نیز نخواهد بود.
شهر پنانگ مالزی محل برگزاری پیکارهای 
تیم  که  است  جهان  نوجوانان  قهرمانی 
وزنه برداری جوانان ایران نیز امروز عازم این 

شهر خواهد شد.

خطر تعلیق از بیخ گوش وزنه برداری گذشت

فدراسیون  داوری  دپارتمان  رئیس 
امیدواری  ابراز  شنبه  سه  روز  فوتبال 
با برنامه ریزی گسترش و آموزش  کرد 
فوتبال  در  داوری  اشتباهات  داوران، 

کشور به حداقل کاهش یابد.
»حسن کامرانی فر« در نشست خبری 
در محل فدراسیون فوتبال گفت: گفت: 
از  داخلی  دیدارهای  در  داوران  قضاوت 
داوری  دپارتمان  برای  زیادی  اهمیت 
و  است  برخوردار  فوتبال  فدراسیون 
الزم،  های  آموزش  با  داریم  تالش 
به  فوتبال  مسابقات  در  اشتباه  قضاوت 

حداقل کاهش یابد.
داوران  از  اسـتفاده  خصـوص  در  وی 
جـوان در لیگ برتر باشـگاه های کشـور 
در  سـازی  پشـتوانه  هـدف  بـا  گفـت: 
داوری الزم بـود در مسـابقات مهم لیگ 
برتـر از توانمنـدی هـای داوران جـوان 
اعتراضاتـی  چنـد  هـر  اسـتفاده شـود، 
امـا  داشـت،  وجـود  زمینـه  ایـن  در 
اسـتقبال خوبـی نیـز شـد. بایـد بـرای 
پشتوانه سـازی ایـن رونـد ادامـه یابـد.

فدراسیون  داوری  دپارتمان  رئیس 
فوتبال تصریح کرد: این سیاست سبب 
شده رقابت سالمی بین داوران به وجود 

داوران  بزرگ،  داوران  کنار  در  تا  بیاید 
های  توانمندی  بروز  فرصت  نیز  جوان 
اشتباهات  البته  باشند.  داشته  را  خود 
ممکن است وجود داشته باشد اما سعی 

بر آن است که به حداقل برسد.
یک  از  را  داوران  آموزش  گفت:  وی 
آموزش  با  تا  ایم  کرده  آغاز  پیش  ماه 

اشتباهات آنان کم شود.
دعوت  خصوص  در  فر  کامرانی 
سه  از  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
آیین  در  شرکت  برای  ایران  برتر  داور 
فغانی،  علیرضا  گفت:  آسیا  برترین های 
رضا سخندان و محمدرضا منصوری به 
مراسم برترین ها آسیا دعوت شدند اما 
داوران  از  تجلیل  برنامه  مراسم  این  در 

برتر وجود ندارد.
فدراسیون  داوری  دپارتمان  رئیس 
نوامبر   20 مراسم  این  گفت:  فوتبال 
کنفدراسیون  مقر  در   - ماه  آبان   30  -

فوتبال آسیا در مالزی برگزار می شود.
و  فوتبال  فدراسیون  تالش  افزود:  وی 
همه افرادی که در حوزه داوری فعالیت 
می کنند، به جایی رسید که تیم داوری 
قضاوت  را  ریو  المپیک  فینال  ایران  از 

کردند و این مایه مباهات است. 

والیبال  فدراسیون  لیگ  سازمان  رئیس 
گفت: محال است باشگاه های لیگ برتری 
بدون پرداخت مبلغ ورودی این رقابت ها، 

اجازه شرکت در بازی ها را داشته باشند.
فدراسیون والیبال حق ورودی باشگاه های 
برای شرکت در رقابت های لیگ برتر در 
اعالم  ریال  میلیون  را 800  فصل جاری 

کرد.
سوی  از  شده  اعالم  برنامه  اساس  بر 
هفته  والیبال،  فدراسیون  لیگ  سازمان 
نخست مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه 
های برتر ایران جام »شهدای منا« امروز 
با حضور 12 تیم در شهرهای تهران )دو 
دیدار(، اراک، آمل، ورامین و اردکان برگزار 

می شود.
تسویه حساب  امسال  والیبال  فدراسیون 
ورودی  شامل  فدراسیون  با  ها  باشگاه 
و  بازیکنان  گذشته  بدهی  و  جاری  سال 
کادر فنی را به عنوان شرط حضور در این 
رقابت ها برای 12 باشگاه شرکت کننده 

اعالم کرده است.
رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا در تشریح آخرین 
وضعیت تیم ها برای حضور در لیگ برتر 
امسال گفت: دو موضوع در تسویه حساب 
مد  برای شرکت در مسابقات  ها  باشگاه 
نظر سازمان لیگ است. سعید درخشنده 
افزود: پرداخت ورودی امسال که تاکنون 
هشت تیم آن را پرداخت کرده اند و چهار 
تیم دیگر در تالش برای پرداخت هستند، 
اما محال است که بدون پرداخت این مبلغ 

اجازه شرکت در مسابقه داده شود.
ورودی  کارت  دی  آی  کرد:  تصریح  وی 
کادر فنی و بازیکنان چهار تیمی که هنوز 
در  اند،  نکرده  پرداخت  را  خود  ورودی 
اختیار ناظرین قرار داده ایم و اگر تا ساعت 
12 امروز این مبلغ پرداخت کردند، اجازه 
برگزای مسابقه هفته نخست را خواهند 

سه  مسابقه  صورت  این  غیر  در  داشت، 
بر صفر )باخت فنی( به سود حریفی که 
ورودی پرداخت کرده است، خواهد شد. 
خوشبختانه در هفته نخست مسابقه ای 
پرداخت  مشکل  تیم  دو  هر  که  نداریم 

ورودی داشته باشند.
رئیس سازمان لیگ درباره تسویه حساب 
و  بازیکنان  با  برتری  لیگ  های  باشگاه 
کادر فنی سال های گذشته گفت: مالک 
عمل برای سازمان لیگ رضایت طلبکاران 
است. به عنوان مثال روز گذشته یکی از 
باشگاه ها در زمان نشست کمیته انضباطی 
گذشته  بازیکنان سال  بدهی  از  مقداری 
نیز رضایت  آنان  و  را پرداخت کرد  خود 

دادند، بنابر این مشکل حل شد.
وی ادامه داد: برخی باشگاه ها نیز برای 
پرداخت بدهی سال های گذشته خود به 
فدراسیون تعهدهای الزام آور داده اند و یا 
چک پرداخت کرده اند که در چند قسط 

بدهی های خود را پرداخت کنند.
اقدام  از  رضایت  ابراز  با  درخشنده 
فدراسیون برای تسویه حساب باشگاه های 
های  سال  به  نسبت  گفت:  برتری  لیگ 
گذشته روند بسیار خوبی در این زمینه 
کنم  تاکید می  بازهم  و  است  طی شده 
که اگر باشگاهی ورودی امسال را پرداخت 
نکند، بازی نخواهد کرد و باخت فنی در 

انتظارش خواهد بود. 

اولتیماتوم رئیس سازمان لیگ فدراسیون 
والیبال به تیم های بدهکار لیگ برتری

 سـرمربی تیـم ملـی فوتسـال ایران 
گفـت: بـا برنامه ریـزی مناسـب می 
و  باشـیم  اوج  در  جهـان  در  توانیـم 
آقایـی کنیـم و ضمـن آنکه بـا تغییر 
برخـی جزییـات کـه عـوض کننـده 
شـخصیت تیـم بـود، دیـدگاه مردم 

نسـبت بـه فوتسـال عوض شـد.
الشریعه« در نشست خبری  ناظم  »محمد 
سعی  افزود:  فوتبال  فدراسیون  محل  در 
داشتیم با کسب جایگاه جهانی، نگاه مردم 
و مسئوالن به فوتسال عوض شود و در این 

مسیر موفق شدیم.
وی اظهار داشت: برای تداوم موفقیت های 
افزایش  رشته  این  امکانات  باید  فوتسال 
یابد. روح تازه ای در فوتسال ایران دمیده 
سکوهای  روی  بخواهیم  اگر  و  است  شده 
و  فوتبال  فدراسیون  باید  بمانیم،  جهانی 

رسانه ها از این رشته حمایت کنند.
ناظم الشریعه یادآور شد: تیم ملی فوتسال 
کادر فنی محجوبی دارد و خدا مزد صبر و 

ساکت بودن را به ما داد.
درباره  ایران  فوتسال  ملی  تیم  سرمربی 
به  که  صورتی  در  تیم  این  های  برنامه 
باشد، گفت:  عنوان سرمربی حضور داشته 
سازی  آماده  اکنون  من  دغدغه  مهمترین 
است  بزرگساالن  و  امید  پایه،  های  تیم 
تیم  رشد  به  پایه  های  تیم  تقویت  با  تا 
در  حضور  برای  تا  شود  کمک  بزرگساالن 
به  آرژانتین  در  نوجوانان   2018 المپیک 

شرایط مطلوبی برسیم.
وی درباره قرارداد خود و کادر فنی گفت: 
نباید حق افرادی که زحمت کشیدند ضایع 
شود و تیمی که موفق به کسب عنوان سوم 

قرار  توجه  مورد  باید  شد  جهانی  جام  در 
گیرد.

زمانی که  نشان کرد:  الشریعه خاطر  ناظم 
»جیوانی اینفانتینو« رئیس فدراسیون بین 
المللی فوتبال بعد از کسب عنوان سوم تیم 
بازیکنان  با  و  تیم حاضر  ایران در رختکن 
نشانه شخصیت  گیرد،  می  یادگری  عکس 
فوتسال ایران است که با هوش بازیکنان به 

این جایگاه رسیده است.
وی در پاسخ به سئوالی که چرا تیم هایی 
فوتسال  در  پرسپولیس  و  استقالل  مانند 
سرمایه گذاری نمی کنند، گفت: استقالل 
قدرتمندی  های  تیم  اگر  پرسپولیس  و 
امکانات  شد  خواهد  سبب  باشند  داشته 
افزای در دیگر شهرها  نرم  و  افزای  سخت 

نیز افزایش یابد.
تیم  بازیکنان  تاثیر  درباره  الشریعه  ناظم 
در  بازیکنان  گفت:  جهانی  جام  در  ملی 
تیم حضور  راهبرد  به  توجه  با  هر دیداری 

حداقل  با  کردیم  می  سعی  و  یافتند  می 
امکانات، دیدار انجام شده قبلی و پیش رو 
برای  تیم  ترکیب  سپس  و  کرده  آنالیز  را 
البته  و  شد  می  مشخص  حریف  با  مصاف 
بازیکنان بزرگ دیگری در ایران بودند که 
را  ملی  تیم  جهانی  جام  در  توانستند  می 
همراهی کنند اما برنامه تیم ملی، بازیکنانی 

بود که همراه خود به کلمبیا بردیم.
برنامه  درباره  فوتسال  ملی  تیم  سرمربی 
های خود درباره جایگزینی بازیکنان بزرگی 
مانند محمد کشاورز و محمد طاهری گفت: 
من اعتقاد دارم تا زمانی که بازیکنان هوش 
در  توانند  می  دارند،  جسمانی  آمادگی  و 
کنار تیم باشند. محمد کشاورز نیز هر چند 
بود  در جام جهانی  به حضورش  انتقاداتی 
در  خصوص  به  همه  را  تاثیرگذاریش  اما 
دیدار برزیل دیدند که با حضور چند دقیقه 
گل  گل،  پاس  یک  دادن  ضمن  خود  ای 

مهمی را نیز به ثمر رساند.

همراه  به  جاوید  مهدی  داشت:  بیان  وی 
محمد طاهری نیز از دیگر ستاره های تیم 
از سال گذشته می  این حال  با  که  بودند 
دانستم که آنها به مرور از تیم جدا خواهند 
شد و برنامه ریزی الزم برای جایگزینی آنها 

صورت گرفته است.
وی گفت: در جام جهانی فوتسال خداوند 
عزت خاصی به همه بازیکنان و کادر فنی 
داد تا به این مقام نائل شویم و امیدوارم با 
اشاعه فرهنگ و صداقت بین تمام تیم های 
ملی فوتبال و فوتسال شاهد عزتمندی ملی 

پوشان کشورمان باشیم.
تیم  دو  دیدار  به  اشاره  با  الشریعه  ناظم 
فوتسال ایران و برزیل در جام جهانی برزیل 
آمار  یادآور شد: طبق  مرحله حذفی  در  و 
در این دیدار تیم ایران 560 پاس صحیح 
نسبت به 490 پاس تیم برزیل رد و بدل 

کرد که تحسین برانگیز است.
درباره  ایران  فوتسال  ملی  تیم  سرمربی 
ضعف تیم ملی نیز گفت: به طور قطع در 
برخی پست ها به خصوص در فاز تهاجمی 
تقویت  با  کردیم  سعی  اما  داشتیم  ضعف 
این  با  کنیم.  بر طرف  را  این مشکل  دفاع 
حال دلیل ضعف تیم در بعضی از پست ها 
این  به  ازاعزام  پیش  تیم  ضعیف  تدارکات 

رقابت ها بود.
وی درباره اینکه آیا با تیم فوتسال به عنوان 
سرمربی ادامه می دهد، بیان داشت: به هر 
حال افتخار هر فردی است که سرمربی تیم 
ادامه  برای  شرایط  اما  باشد  فوتسال  ملی 
در  را  جلساتی  و  باشد  مهیا  باید  همکاری 
این خصوص با مهدی تاج رئیس فدراسیون 

و علی کفاشیان برگزار کردیم.

سرمربی تیم ملی فوتسال: می توانیم در اوج باشیم

تالش فدراسیون فوتبال برای کاهش روند 
قضاوت اشتباه در لیگ برتر
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افزایش کشف مواد مخدر صنعتی در 
استان بوشهر 

فرمانده پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر 
گفت: طی سال جاری کشف مواد مخدر صنعتی 
در استان بوشهر 145 درصد افزایش یافته است.
هماهنگی  شورای  نشست  در  زرین کاله  وحید 
مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر اظهار داشت: 
نیروی انتظامی تالش ویژه ای در راستای مقابله با 
مواد مخدر دارد و در استان بوشهر نیز طرح های 

خوبی در دست اجرا است.
کشفیات  درصدی   11 افزایش  به  اشاره  با  وی 
جاری،  سال  طی  بوشهر  استان  در  تریاک 
مخدر  مواد  کشف  امسال  کرد:  خاطرنشان 
صنعتی در استان بوشهر نسبت به مدت مشابه 

سال قبل 145 درصد افزایش یافته است.
فرمانده پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر 
اضافه کرد: بیش از هزار و 382 کیلوگرم انواع 
بوشهر  استان  در  جاری  سال  طی  مخدر  مواد 

کشف شده است.
وی از انهدام 92 باند تهیه و توزیع مواد مخدر در 
استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: در این راستا 
108 دستگاه خودرو و 63 دستگاه موتورسیکلت 

در استان بوشهر توقیف شده است.
زرین کاله از اجرای 630 مرحله طرح پیشگیری 
و مبارزه با مواد مخدر در استان بوشهر خبر داد 
کنترل  و  پاکسازی  اجتماعی،  امنیت  گفت:  و 
بوده  این طرح ها  از جمله  محورهای مواصالتی 

است.

موفقیت فوالد مبارکه درطراحي 
وساخت سیستم اتوماتیک تمیزکاري 

دوربین هاي دستگاه بازرسي 
خط  اتوماسیون  رییس  اصفهان:  بهادری- 
نوردگرم از  طراحي وساخت سیستم اتوماتیک 
بازرسي سطح  تمیزکاري دوربین هاي دستگاه 

ورق)Parsytec HC ( خبر داد.
سطح  بازرسي  سیستم  افزود:  گودرزي  امیر 
عیوب سطحي  وپاالیش  استخراج  وظیفه  ورق، 
پوسته،  قبیل  از  گرم  نورد  تولیدي  محصوالت 
خراش، ناخالصي و.... رابه عهده دارد. این سیستم 
محصول  روي  و  زیر  سطح  از  پیوسته  بصورت 
عکس برداري کرده و با استفاده از تکنیک هاي 
پردازش تصویر و هوش مصنوعي عیوب سطحي 
وگزارشي جهت  کند  مي  استخراج  را  محصول 
تولید  کیفي  کنترل  کارکنان  به  گیري  تصمیم 

مي کند.
گودرزي خاطر نشان کرد: در طول این عملیات 
وجود لکههاي ناشي از امالح آب وریزش روغن 
بر روي شیشههاي محافظ دوربینهاي سطح زیر 
عیوب  وگزارش  تشخیص  فرآیند  در  دستگاه 

اختالل ایجاد مي نمود.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان مطرح کرد:
صدور بیش از800 برگ اسناد مالکیت واحدهای 

مسکونی در بافت فرسوده
از800  بیش  صدور  از  هرمزگان  استان  وشهرسازی  راه  مدیرکل 
برگ اسناد مالکیت واحدهای مسکونی در بافت فرسوده و سکونت 
گاه های غیر رسمی استان درشهرهای بندرعباس، میناب، رودان، 

جاسک، حاجی آباد و بندرلنگه خبر داد.
مهندس  هرمزگان،  شهرسازی  و  راه  عمومی  روابط  گزارش  به 
غالمحسین شیری افزود: اجرای این طرح در راستای توانمند سازی 
می  غیررسمی صورت  های  گاه  سکونت  و  فرسوده  بافت  ساکنین 

پذیرد.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون این مصوبه مشمول اراضی می شود 
که قبل از 83 منجر به احداث شده است و تصرفاتی که بعد از این 

تاریخ صورت گرفته مشمول نخواهد شد.
به گفته وی، در طرح کنونی 150 متر از زمین ها برای صدور سند 
با قیمت دولتی در نظر گرفته شده است و زمین های تصرفی مازاد 

بر این متراژ، با قیمت کارشناسی محاسبه خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان بیان داشت: در راستای تسهیل 
صدور سند، تفاهم نامه ای با شهرداری، ثبت اسناد و امالک و کانون 

کارشناسان رسمی دادگستری منعقد شده است.
وی از متقاضیان واجد الشرایط درخواست کرد با توجه به محدودیت 
زمان اجرای طرح، هرچه سریعتر جهت تشکیل پرونده اقدام نمایند.

برداشت هزار تن گردو از باغات استان قم
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم از برداشت حدود 

هزار تن گردو از باغات استان قم خبر داد.
مسلم ابراهیمی در این خصوص گفت: امسال از هر هکتار بیش از 
یک تن گردو برداشت شده و مجموع تولید گردو در این استان به 

بیش از هزار تن تا پایان فصل برداشت گردو رسید.
میزان  بهاره  سرمای  دلیل  به  جاری  زراعی  سال  در  افزود:  وی 
مناطق  از  برخی  در  قبل  سال  به  نسبت  گردو  محصول  برداشت 

کاهش یافته است.
به  گردو  کرد:  بیان  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  باغبانی  مدیر 
دلیل خاصیت انبارداری باال همیشه دارای بازار خوب برای فروش 

بوده است.
کوهستانی  مناطق  در  محصول  این  اینکه  به  اشاره  با  ابراهیمی 
و کهک کشت می شود،  قاهان  از جمله بخش خلجستان،  استان 
افزود: استان قم به دلیل موقعیت آب و هوایی به ویژه در منطقه 
کوهستانی برای کاشت انواع درختان گردو از جمله گردوی پوست 
سفید و پوست کاغذی مستعد است ولی در حال حاضر بیشترین 

نوع گردو در استان قم از ارقام بومی است.
وی یکی از مشکالت کشاورزان این بخش را بروز مکرر سرمازدگی، 
خشکسالی و کم آبی در مناطق روستایی و گرمای شدید هوا ذکر 
بودن  اقتصادی  و  منطقه  اقلیمی  شرایط  به  توجه  با  گفت:  و  کرد 
کشت و توسعه این محصول استقبال برای توسعه کشت آن از سوی 

بهره برداران افزایش یافته است.
در  گردو  محصول  مدت  بلند  عملکرد  اینکه  به  اشاره  با  ابراهیمی 
کشت  زیر  سطح  کرد:  اضافه  است،  کیلوگرم   1500 قم  استان 
میزان  این  از  که  است  قم 1200 هکتار  استان  در  گردو  محصول 

1100 هکتار آن بارده است.

خبر خبر

استان  دادگستری  کل  رئیس  فاضلیان  احمد 
عمومی  دادستان  شاکرمی  رضا  حاجی  البرز، 
البرز، محمدباقر مازنی معاون  و انقالب استان 
سید  کل،  رئیس  بازرسی  و  نظارت  و  قضایی 
اطالعات  حفاظت  رئیس  میرغفاری  مرتضی 
و  اجتماعی  معاون  جوهری  مهدی  استان، 
پیشگیری از وقوع جرم و حجت االسالم علی 
در  با حضور  رئیس کل  قضایی  معاون  آذریان 
با  دیدار  ضمن  البرز،  استان  فرماندهی  مقر 
نیروی  هفته  صالح،  کامرانی  بخشعلی  سردار 
انتظامی را به وی و همکارانش تبریک گفتند.

انتظامی  نیروی  تعامل  فاضلیان  دیدار  این  در 
با دستگاه قضایی استان را بسیار موثر و مهم 
بین  که  مستمری  ارتباط  با  گفت:  و  دانست 
مجموعه قضایی استان و نیروی انتظامی وجود 

در  گیری  موفقیت های چشم  توانسته ایم  دارد 
از وقوع جرم  تامین امنیت و پیشگیری  حوزه 

داشته باشیم.
پیشگیرانه  اقدامات  تاثیرات  به  اشاره  با  وی 
نابهنجاری های  و  جرم  وقوع  از  جلوگیری  در 
و  انتظامی  نیروی  کرد:  تصریح  اجتماعی،  
همکاری  با  می توانند  استان  قضایی  دستگاه 
را  اقدامات  این  تاثیرات  متولی،  دستگاه های 
ملموس کنند که در این راستا دستگاه قضایی 
همه  همکاری  آماده  سیاست گذار  عنوان  به 
جانبه است. رئیس کل دادگستری همچنین از 
همکاری نیروی انتظامی در ابالغ اوراق قضایی 
ماه های  در  کرد  امیدواری  ابراز  و  کرده  تقدیر 
زمینه  این  در  موجود  موانع  و  مشکالت  آتی 

برطرف شود.

دیدار رئیس کل و مسئوالن قضایی استان با فرمانده نیروی انتظامی البرز

اگهی ابالغ 
از طرف بانک مهر اقتصاد به طرفیت 1- غنیم جمالی فرزند احمد 2- حسین نظر 
اقایی فرزند احمد  بخواسته مطالبه به حوزه شورا تسلیم که به کالسه  95/392 ثبت 
و برای روز 95/9/3 ساعت 9/30 صبح تعیین وقت گردیده نظر به اینکه خواندگان در 
نشانی معیینه شناخته نشده لذا حسب درخواست خواهان و تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب را یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی تا 
خواندگان مذکور ضمن مراجعه به دبیرخانه شعبه 8 شورا حل اختالف بوشهر خیابان 
حافظ جنوبی نشانی خود را  اعالم و اوراق مربوطه را نیز در یافت دارد در غیر اینصورت 

شورا غیابا رسیدگی مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید .تاریخ انتشار :95/7/28
مدیر شعبه 8 شورای حل اختالف بوشهر 

اجرائیه
محکوم له: عزیز محمدخانی فرزند محمد ساکن: کرمانشاه- جوانرود- خیابان برادران امینی 

جنب نمایندگی سامسونگ همراه
محکوم علیه: عباس رضازاده  مجهول المکان

محکوم به:  بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه و شماره دادنامه مربوط و شماره 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   9509978460500440 مربوطه  دادنامه 
تاریخ  از  تأدیه  تأخیر  پرداخت خسارت  بابت اصل خواسته،  مبلغ 130400000ریال 
مطالبه)94/10/23(، پرداخت مبلغ 3900000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم 

له و همچنین پرداخت مبلغ 6520000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان جوانرود- نعمت اله لطفی

 آگهی دادنامه
رسیدگی  حکم:81-تاریخ:1395/5/16-مرجع  پرونده:67/4/95ح-شماره  شماره 
:قاضی شورای حل اختالف شهرستان آبادان –خواهان:محمود کیانی فرد-نشانی 
آبادان –لین 4فرعی بین 4و5اصلی پالک 39-خوانده:حمید بهدادنیا 2-اسمعیل 
کهن- مخابرات  381جنب  پالک  جنوبی  –بریم  آبادان  –نشانی  جانکی  مرادی 
به  ابتدا  پرونده  خودرو-گردشکار  سند  المکان-خواسته-تنظیم  خوانده3-مجهول 
شعبه 4شوراهای حل اختالف آبادان ارجاع و به کالسه 67/4/95ح به ثبت رسیده و 
اعضا محترم این شعبه پس از تبادل نظر و جری تشریفات و اقدامات قانونی نظریه 
مشورتی خود را به این مرجع اعالم نموده اندو پس از بررسی پرونده و رسیدگی 

های الزم ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا

اله به طرفیت آقایان  در خصوص دادخواست آقای محمود کیانی فرد فرزند عزیز 
1-حمید بهدادنیافرزند شکر اله 2-اسمعیل مرادی جانکی فرزند علی اکبر به خواسته 
اتومبیل سواری سمند ال ایکس  الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یک دستگاه 
مدل 1386رنگ آجری متالیک به شماره انتظامی 438-ب33ایران 24به احتساب 
هزینه دادرسی مقوم به 175000000ریال با توجه به مبایعه نامه درج که خوانده 
ردیف اول با عدم حضور در جلسه دادرسی اعتراضی نسبت به آن نداشته سپس با 
التفات به اماره تصرف دراموال منقول به اینکه خواهان مدارک خودرو را دراختیار 
دارد و این امر اماره ای بر قانونی بودن تصرفات ایشان است شورا با احراز عقد بیع و 
اذن مالک رسمی مستندا به ماده 319و 339قانون مدنی خواهان را درخواسته خود 
محق دانسته و خوانده ردیف دوم را به اعتبار مالکیت رسمی مال بنا به اعالم اداره 
راهنمایی و رانندگی در نامه مورخ 1395/5/5به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و 
تنظیم سند رسمی انتقال خودرو به نام خواهان محکوم می نماید و همچنین پرداخت 
اما در خصوص  و  دادرسی در حق خواهان  عنوان هزینه  به  هزینه 150000ریال 
اینکه مالک رسمی  خوانده ردیف اول آقای حمید بهدادنیا فرزند شکراله به علت 
خودروی مذکور نمی باشد به استناد ماده 84بند 4قراررد دعوا صادر و اعالم می 
دارد رای صادره غیابی وظرف 20روزازابالغ قابل واخواهی درهمین مرجع و سپس 

ظرف20روزقابل اعتراض درمحاکم عمومی و حقوقی محل خواهد بود.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان آبادان- احمد راوش

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی - قطعه یک ایالم 
شماره  رای  استناد  به   4500556427 ملی  کد  به  نامدار  فرزند  فیلی  نبی  1.آقای 
،به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ   1395/06/10 مورخ   139560315001001536
مساحت 136/78متر مربع پالک  شماره 56 فرعی از1701 اصلی واقع در ایالم –چهار 
راه رسالت – کوچه شهید مهدیه خریداری شده  از نامدار فیلی و منتسب به مالکیت 

بیگلر شیخی پور. 
 در صورتیکه اشخاص  ذینفع به رای اعالم شده اعتراض داشته باشند می توانند ظرف 
مدت دو ماه در مورد آگهی های اصالحی ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار اولین اگهی 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد دراینصورت 
اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است در صورتیکه اعتراض در مهلت واصل 
نگردد یا معترض گواهی دادخواست را به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل 

مبادرت به صدور سند مالکیت مانع از متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/07/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:95/07/28

آگهی ماده سه قانونرئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم – صفری
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

خانم فریده حمدی زاده فرزند علی درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک  
134 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13 کرمانشاه معروف به پشت باریکه و 
الباغ که از آقای رستم فتاحی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز تحت 
کالسه  221-93  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از 
رسیدگی برابر رأی  139560316007000560  مورخ  27 / 4 /  1395، حکم به صدور 
سند مالکیت یک باب خانه به مساحت  22 /  144 متر مربع به نام خانم فریده حمدی زاده 
صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای برزو بیگ سلیمی می باشد لذا مراتب 
در دو نوبت در فاصله 15روز آگهی می شود تا چنان  چه کسانی که نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً 
به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره 
ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام خانم فریده حمدی زاده صادر خواهد نمود 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار اول 13 / 7  /  1395 تاریخ انتشار دوم 28 / 7 /  1395

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود نعمت عزیزی

آگهی ابالغ 
فرزند  شکاری  عباس  آقای  خوانده/متهم  طرفیت  به  دادخواستی  خواهان/شاکی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان  به خواسته کالهبرداری  حسین 
ایالم نموده که جهت رسیدگی به شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم 
واقع در ایالم خ عدالت مجتمع دادگاهها ی عمومی و حقوقی ایالم  ارجاع و به 
کالسه 9109980840901582 ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 1395/10/14 
خوانده/متهم   بودن  المکان  مجهول  علت  به   . است  شده  تعیین   10 ساعت  و 
درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار اگهی 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.
دادگاه کیفری شعبه 102  دادگاه کیفری دوشهرستان ایالم 
ایالم – خ عدالت – مجتمع دادگاههای عمومی و حقوقی ایالم 

اگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای رمضانعلی فیروزیان فرزند حسینعلی به شرح درخواست 95/214/2این شورا 
شادروان  که  نموده  وراثت  حصر  انحصار  گواهی  صدور  درخواست  گردیده  ثبت 
شوکت خانم الغری فیروزجائی فرزند محمد علی به شماره شناسنامه 10صادره از 
بابل در تاریخ 22/7/95در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابل فوت نموده و ورثا 

حین الفوت وی عبارتند از 
1 _محمد قلی مهری فیروزجایی متولد 1336ش ش 17

2 رمضانعلی فیروزیان متولد 1341ش ش 722
3 محترمه مهری فیروزجائی متولد 1349با ش ش 2931

4فاطمه زهرا مهری فیروزجائی متولد 1347با ش ش 2930
5 ام کلثوم الغری فیروزجاه متولد 1340 با ش ش 721

6  فاطمه مهری فیروزجائی متولد 1345با ش ش 12
همگی فرزندان آن مرحوم 

اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید و هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد 
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف بندپی شرقی

آگهی فقدان سند مالکیت
 مالکیت 69/7 اصلی 

آقای جمشید جعفریان طی در خواست وارده شماره 11420 مورخه 95/7/6 منضم 
به دوبرگ استشهاد محلی که به تایید دفتر اسناد رسمی 41 ایالم رسیده مدعی است 
سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه پالک 969/7 اصلی که ذیل ثبت 8235 صفحه 
118 دفتر جلد 67 بنامش ثبت و سند مالکیت المثنی صادر و تسلیم بعلت جابجایی 
مفقود گردیده لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت اعالم تا 
هرکس که سند مالکیت نزد وی بوده و یا مدعی انجام معامله می باشد ظرف مدت ده 
روز از تاریخ انتشار این آگهی اصل سند مالکیت و یا سند معامله را به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان ایالم ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی اقدام قانونی بعمل خواهد امد .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم 

آگهی احضار متهم 
حسب محتویات پرونده شماره 9209986612900413 شعبه نهم دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد آقای عامر هاشمی و خانم معصومه دارابی پشم 
فرزند عظیم به اتهام مشارکت در جعل یک فقره چک و استفاده از سند مجعول تحت 
تعقیب می باشد  به واسطه معلوم نبودن محل اقامت و به تجویز ماده 174 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده 
مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر و اتهام انتسابی دفاع 
نماید در صورت عدم حضور در مهلت تعیین شده تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید. 

دادیار شعبه نهم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – یونس آزاد پور . 

آگهی مناقصه
در  صفادشت  شهرداری 
 7 بند  باستناد  دارد  نظر 
جلسه 84 شورای محترم 
اجرای  و  تکمیل  به  نسبت  شهر  اسالمی 
پروژه روشنایی بلوار اصلی شهر از طریق 
واجد  متقاضیان  لذا  نماید.  اقدام  مناقصه 
شرایط جهت دریافت برگه مناقصه و کسب 
مراجعه  عمران  واحد  به  بیشتر  اطالعات 

نمایند.
مبلغ مناقصه: 3/500/000/000 ریال
پایان تحویل مدارک: 1395/8/19

محمدعلی کریمی- شهردار صفادشت

آگهی مزایده
در  صفادشت  شهرداری 
 11 بند  باستناد  دارد  نظر 
شهر  اسالمی  محترم  شورای   41 جلسه 
طریق  از  گذار  سرمایه  جذب  به  نسبت 
بخش خصوصی جهت اجرای پروژه مجتمع 
مزایده  از طریق  )زمین حمام(  نور  تجاری 

کتبی اقدام نماید.
شرایط  برگه  دریافت  جهت  متقاضیان  لذا 
عمران  واحد  به  بیشتر  اطالعات  کسب  و 

مراجعه نمایند.
پایان تحویل مدارک: 1395/8/19

محمدعلی کریمی- شهردار صفادشت

آگهی مناقصه
در  صفادشت  شهرداری 
 2 بند  باستناد  دارد  نظر 
شهر  اسالمی  محترم  شورای   83 جلسه 
سازه  با  مکانیزه  گلخانه  احداث  به  نسبت 
برگه  در  پیشنهادی  مشخصات  با  فلزی 
دارای  متقاضیان  لذا  نماید.  اقدام  مناقصه 
شرایط صالحیت پیمان جهت دریافت برگه 
واحد  به  بیشتر  اطالعات  و کسب  مناقصه 

عمران مراجعه نمایند.
مبلغ مناقصه: 20/000/000/000 ریال
پایان تحویل مدارک: 1395/8/19

محمدعلی کریمی- شهردار صفادشت

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
 85 تاکنون  سال  ابتدای  از  گفت:  گچساران 
آتش  در  طبیعی  منابع  ی  مرتع ها  از  هکتار 

سوخته است.
سال  ابتدای  از  کرد:  اظهار  جلیلی«  »فرهام 
مراتع  در  آتش سوزی  فقره  هشت  تاکنون 

شهرستان گچساران رخ داده است.
تاکنون  سال  ابتدای  از  کرد:  خاطرنشان  وی 
85 هکتار از مرتع ها ی منابع طبیعی در آتش 

سوخته است.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
به  وارده  گچساران خاطرنشان کرد: خسارت 
این میزان مرتع سه میلیارد و 200 میلیون 

ریال بوده است.
جلیلی تصریح کرد: بیشتر این آتش سوزی ها 
در مناطق کوه سرخ، لیشتر، امامزاده جعفر و 

پربالی رخ داده است.
وی ادامه داد: سهل انگاری افراد و بی توجهی 
از  پرهیز  خصوص  در  ایمنی  هشدارهای  به 
روشن کردن آتش در کنار مراتع و جنگل ها 
علت  مهم ترین  از  هوا  گرمای  و  وخشکسالی 

این آتش سوزی هاست.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
رفتن  میان  از  کرد:  خاطرنشان  گچساران 
است.  جبران ناپذیری  ضرر  طبیعی  منابع 
مردم در نگهداری و صیانت از منابع طبیعی 

تالش کنند.
هکتار  هزار   435 از  بیش  شد:  یادآور  وی 
وجود  گچساران  در  طبیعی  منابع  عرصه 
هکتار  هزار   320 میزان  این  از  که  دارد 
جنگل  هکتار  هزار   115 از  بیش  و  مرتع 

است.

85 هکتار از منابع طبیعی گچساران در آتش سوخت

گفت:  بیدگل  و  آران  کشاورزی  جهاد  مدیر 
زودرس،  گرمای  از  ناشی  مشکالت  دلیل  به 
طوفان های شدید و سال زراعی کم بار، امسال 
با کاهش 30 درصدی و خسارت 300 میلیارد 

ریالی محصول مواجه بودیم. 
با  این شهرستان  کرد:  اظهار  فتاحی،  حسین 
8 پایانه فرآوری فعال بیش از 80 درصد کار 
خشک  پسته  به  را  درختی  تر  پسته  تبدیل 
از  بیش  اینکه  به  اشاره  با  انجام می دهد. وی 
بیدگل  و  آران  تولیدی  پسته  از  درصد   80
کرد:  اظهار  می شود،  فرآوری  پایانه ها  این  در 
پوست کنی، شستشو، خشک کنی، نمره گذاری 
جمله  از  یکدیگر  از  پسته ها  کردن  جدا  و 

فعالیت های مراکز فرآوری پسته است.
شروع  با  ها   پایانه  کرد:این  تصریح  فتاحی 
-از  بیدگل  و  آران  در  پسته  برداشت  فصل 

اواسط شهریورماه تا اواخر مهرماه- از نیروهای 
بومی برای اشتغال در پایانه های خود استفاده 
می کنند که این خود کمک زیادی به اشتغال 
و  آران  کویرات  بخش  در  به ویژه  روستائیان 

بیدگل کرده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آران و بیدگل، 
خاطرنشان کرد: آران و بیدگل با 3400 هکتار 
باغ پسته و بارور بودن 2100 هکتار آن، رتبه 

نخست تولید پسته استان اصفهان را دارد.
فتاحی با اشاره به برداشت حدود سه هزار تن 
بیدگل  آران و  باغ های پسته  از  پسته خشک 
در سال جاری گفت: به دلیل مشکالت ناشی 
سال  و  شدید  طوفان های  زودرس،  گرمای  از 
زراعی کم بار، امسال با کاهش 30 درصدی و 
مواجه  محصول  ریالی  میلیارد   300 خسارت 

بودیم.

خسارت 300 میلیارد ریالی به پسته های آران و بیدگل

برای نخستین بار در نشستی، دانشجویان جدید 
دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد به همراه خانواده 
پژوهشی،  آموزشی،  مالی،  مقررات  و  قوانین  با 

دانشجویی و فرهنگی آشنا شدند.
همایش دانشجویان جدید الورود واحد شهرکرد با 
حضور مسئولین دانشگاه و مسئول نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد استان 
و  قوانین  با  دانشجویان جدید  آشنایی  با هدف 
مقررات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی 
و مالی و به همت معاونت دانشجویی فرهنگی در 

دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد برگزار شد. 
 رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد در 
نماهنگی باتسلیت ایام محرم و خوش آمد گویی 
بردن  »باال  گفت:  ها  خانواده  و  دانشجویان  به 
کیفیت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی 
در دانشگاه از جمله سیاست های کالن ریاست 

عالیه دانشگاه آزاد اسالمی است که این امر در 
دانشجویان  پیشرفت  و  دانشگاه  ترقی  و  توسعه 

نقش به سزایی دارد.«
»امسال  افزود:  پیربلوطی  قاسمی  عبدا...  دکتر 
حدود 2200 دانشجوی جدید در واحد شهرکرد 
پذیرش شده اند؛ که جذب این تعداد دانشجوی 
رتبه  با  جامع  دانشگاهی  واحد  یک  در  جدید 
3800 جهانی، نشان دهنده این است که دانشگاه 
در  موجود  های  پتانسیل  و  نیازها  گوی  پاسخ 

جامعه است.« 
ادامه خاطر نشان کرد: »واحد شهرکرد  وی در 
یکی از واحدهای دانشگاهی جامع و دارای 244 

و  مدعو  استاد  نفر  علمی، 600  نفر عضو هیت 
امکانات رفاهی بی نظیری است؛ و حدود 9 هزار 
نفر دانشجو در 79رشته ارشد و دکتری، 50 رشته 
کارشناسی و دو رشته کاردانی مشغول به تحصیل 

هستند. «
مقام معظم رهبری در  نمایندگی  نهاد  مسئول 
دانشگاه های آزاد استان چهارمحال و بختیاری 
هم در جمع دانشجویان و خانواده ها ضمن تسلیت 
ایام محرم و معرفی نهاد رهبری در دانشگاه گفت: 
الزامات  از  دانشگاه  در  اسالمی  پوشش  »رعایت 
است و انتظار می رود دانشجویان عزیز با پوششی 
در خور یک دانشجو در دانشگاه حاضر شوند و 

به کسب علم و دانش و باالبردن سطح معلومات 
خود بپردازند.«

رئیسی  اسماعیل  المسلمین  و  االسالم  حجت 
و  ملجا  دانشگاه  در  رهبری  نهاد  »دفتر  افزود: 
پناهگاه دانشجویان است که می توانند با آرامش و 
به دور از استرس به طرح مشکالت خود پرداخته 

و در رفع آن از دفتر نهاد کمک بگیرند.«
معاون دانشجویی، فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی 
»امسال  گفت:  مراسم  این  حاشیه  در  شهرکرد 
علوم  های  دانشکده  دانشجویان  بار  اولین  برای 
انسانی، دامپزشکی، کشاورزی، فنی و مهندسی، 
به  مامایی  و  بهداشت  پرستاری،   ، پایه  علوم 
همراه خانواده بصورت مجزا به مدت چهار روز 
در نشستی توجیهی با قوانین و مقررات دانشگاه 
آشنا می شوند و رئیسان هر دانشکده به معرفی 

دانشکده مربوط می پردازند.«

مفقودی
72با  ایران  766ه52  پالک  شماره  به  سمند  سواری  خودرو  فروش  فاکتور  سند 
شماره موتور 32908201008و شماره شاسی 81219086بنام فاطمه خسروپور 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا

نشست توجیهی دانشجویان جدید الورود
 دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد

 نوبت اول
 نوبت اول نوبت اول
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بدهی ١5 میلیارد تومانی بیمه سالمت ایالم
    

مدیرکل بیمه سالمت ایالم با بیان اینکه 374 هزار 
نفر در استان ایالم تحت پوشش این بیمه هستند، 
این بیمه 15 میلیارد تومان به پزشکان بدهکار است 

که امیدواریم در اسرع وقت پرداخت شود.
دکتر »نورالدین رحیمی« اظهار کرد: آگاهی مردم 
از خدمات بیمه ها مستلزم همکاری رسانه ها است 
تا مردم بدانند بیمه چه مشکالتی را از سر راه آنان 

برمی دارد.
وی هدف بیمه سالمت را پوشش بیمه همگانی 
ریسک  کاهش  و  پایدار  مالی  منابع  تأمین  و 
بیمه شدگان عنوان کرد و گفت: در سراسر کشور 
با آغاز طرح تحول سالمت 11 میلیون نفر در کشور 

شناسایی شدند.
مدیرکل بیمه سالمت تصریح کرد: 374 هزار نفر در 
استان ایالم تحت پوشش این بیمه هستند و 240 
هزار نفر روستایی و عشایری نیز در قالب نظام ارجاع 

خدمت می گیرند.
رحیمی تصریح کرد: هم اکنون پزشکان در روستاها 
و در برخی از روستاهای استان آزمایشگاه نیز وجود 
دارد و به بانوان خدمات آزمایشگاهی تعلق می گیرد.
وی با بیان اینکه از ابتدای طرح تحول سالمت 160 
میلیارد تومان برای بخش سالمت استان هزینه 
شده اما برخی بدهی ها در این زمینه هنوز وجود 
دارد، تصریح کرد: در سال 1394، 100 میلیارد 

هزینه  خدمات سالمت شده است.
بیمه  اهداف  بر  تأکید  با  سالمت  بیمه  مدیرکل 
کارکنان  بیمه شدگان،  توانمندسازی  در  سالمت 
یکی  کرد:  تصریح  قرارداد،  طرف  مراکز  و  بیمه 
اجرای  کشور  در  بیمه ای  نظام  موفقیت های  از 
کردن  فراهم  و  خانواده  پزشک  و  ارجاع  نظام 
زیرساخت های الزم در زمینه ی درمان استان است.
رحیمی ادامه داد: متأسفانه برخی از مردم ایالم 
مرکز  در  که  جراحی  اعمال  برخی  انجام  برای 
استان قابل انجام است به استان های دیگر مراجعه 
می کنند درحالی که هم امکانات و هم نیروی انسانی 
با  امیدواریم  که  دارد  وجود  استان  در  متخصص 
فرهنگ سازی جلو این رویه گرفته شود و شهروندان 

متحمل هزینه های گران تر نشوند.
حقوق  مدافع  به عنوان  ما  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
بیمه شده بر کمیت و کیفیت خدمات انجام شده 
نظارت می کنیم، تصریح کرد: توانمندسازی مردم 
از طریق افزایش آگاهی های عمومی به آنان مطمئناً 

در این موضوع مهم تأثیرگذار خواهد بود.
مدیرکل بیمه سالمت میزان بدهی این بیمه در 
و ضمن  کرد  اعالم  تومان  میلیارد  را 15  استان 
قدردانی از همکاری پزشکان باوجوداین مشکالت، 
گفت: امیدواریم بتوانیم در اسرع وقت نسبت به 

پرداخت این بدهی ها اقدام کنیم.

کسب لوح افتخار سازمانی پایگاه اقشاری کارمندی 
دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد

اسالمی  آزاد  دانشگاه  )ع(  علی  امام  کارکنان  بسیج  اقشاری  حوزه 
شهرکرد در جشنواره مالک اشتر )ره( به عنوان موفق ترین حوزه های 

اقشاری سپاه قمر بنی هاشم )ع( استان معرفی و تجلیل شد.
در راستای تحقق تدابیر فرمانده معظم کل قوا، بر اساس ارزیابی های 
انجام شده مبتنی بر فرایند اشراف کلی فرماندهی سپاه در وضعیت 
و عملکرد سال 1394، حوزه اقشاری کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی 
شهرکرد مفتخر به کسب عنوان موفق ترین حوزه در سطح حوزه های 
اقشاری سپاه حضرت قمر بنی هاشم )ع( در ششمین جشنواره مالک 

اشتر )ره( شد.
امام علی  حسین اسکندری گندمانی مسئول پایگاه مقاومت بسیج 
»پایش  این خبر گفت:  اعالم  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  کارکنان  )ع( 
پرونده ها،راه اندازی سامانه ناب،به روزرسانی اطالعات بسیجیان در 
سامانه،جذب حداکثری نیرو،ارائه به موقع گزارش انجام فعالیت ها، 
از  ابالغی  های  برنامه  انجام  و  صالحین  های  حلقه  جلسه  برگزاری 
در  کارکنان  بسیج  پایگاه  برتری  معیارهای  از جمله  بسیج  سازمان 
در  )ع(  هاشم  بنی  قمر  حضرت  سپاه   اقشاری  های  حوزه  سطح 

ششمین جشنواره مالک اشتر )ره( بود.«

بهینه سازي تجهیزات» مخلوط کن« واحد گندله سازي 
فوالد مبارکه

وتعمیرات  مرکزي  تعمیرگاه  کارکنان  همکاري  با  بهادری-اصفهان: 
مکانیک واحد گندله سازي،  پروژه بهینه سازي روکش بوش اسلیو 
میکسرهاي ثانویه )مخلوط کن( واحد گندله سازي با موفقیت انجام 
وعالوه بر صرفه جویي اقتصادي قابل توجه براي شرکت، افزایش طول 
عمر بوش اسلیو و شافت، کاهش توقفات، کاهش هزینه خرید قطعات 

یدکي را موجب شد.
سرپرست واحد تجهیزات دوار در خصوص اجراي این پروژه گفت: با 
توجه به جلسات متعدد با تیم تعمیرات مکانیک واحد گندلهسازي 
و تعمیرگاه مرکزي مقرر شد پوشش دهي بوش اسلیوها با سرامیک 
انجام و در ناحیه مورد تست قرار گیرد که بعد از انجام فرآیند مذکور 
توسط تعمیرگاه مرکزي و نصب قطعه روي تجهیز، پوششدهي باعث 
باعث  آن  پیرو  و  سال   5 میزان  به  اسلیو  بوش  عمر  طول  افزایش 
کاهش  بر  عالوه  هچنین  شد.  میکسر  شافت  خرابي  از  جلوگیري 
توقفات واحد گندله سازي به دلیل دمونتاژ و مونتاژ مکرر شافت و 
بوش اسلیو، باعث کاهش هزینه خرید قطعات یدکي به میزان قابل 

توجهي گردید.

با حکم استاندار هرمزگان:
مدیرکل راه و شهرسازی عضو کمیته ارتقاء

 اقتصادی و مشارکت های مردمی شد
از سوی استاندار هرمزگان، مهندس غالمحسین شیری  در حکمی 
نامه  آئین  استانی  کمیته  عضو  عنوان  به  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
نحوه تشکیل و فعالیت کارگروه ملی و کمیته استانی  ارتقاء اقتصادی 
و مشارکت های مردمی و تسهیالت ستادهای ملی و استانی بافت 
بافت های فرسوده و  ناکارآمد) سکونت گاه های غیر رسمی،  های 

... منصوب شد.
در حکم صادر شده از سوی جاسم جادری ابراز امیدواری شده که با 

حضور مهندس شیری وظایف محوله به نحو احسن اجرا شود.

خبر خبر

سرپرست اداره بهداشت و مبارزه با بیماریهای 
دامی اداره کل دامپزشکی استان کرمان ضمن 
به دامداران در خصوص خسارت های  هشدار 
بیماری تب برفکی گفت: فازدوم واکسیناسیون 
تب برفکی از اول مهرماه جاری آغاز شده است.
به گزارش ایسنا، دکتر«محمدمهدی یزدان پناه« 
ضمن هشدار به دامداران در خصوص خساراتی 
سطح  در  می تواند  برفکی  تب  بیماری  که 
دامداری ها برجای بگذارد، اظهار کرد: با توجه 
در  برفکی  تب  واکسیناسیون  دوم  فاز  آغاز  به 
استان که از اول مهرماه جاری آغاز شده و در 
فاصله 45 روز کاری به اتمام می رسد، از کلیه 
واکسینه  را  دام های خود  تا  دامداران خواست 

کنند.
وی اعالم کرد : پیش بینی می شود در این مدت 
حدود80 هزار راس دام سنگین علیه بیماری 

تب برفکی مورد واکسیناسیون قرار گیرند.
تب  بیماری  مولد  ویروس  گفت:  یزدان پناه 
ویروس های  مقاوم ترین  جمله  از  برفکی 

ویروس  این  است،  طبیعت  در  شده  شناخته 
قادر است در محیط خارج از بدن دام تا مدت 
40 روز در بستر فضوالت و ترشحات بدن زنده 
و عفونت زا باقی بماند و هفته ها در خوراک دام 
و فراورده های دامی از جمله پشم و پوست دام 
انتقال  دیگر  مکان  به  مکانی  از  و  مانده  زنده 

یابد.

با  مبارزه  و  بهداشت  اداره  سرپرست  گفته  به 
اداره کل دامپزشکی استان  بیماری های دامی 
برفکی  تب  بیماری  که  خساراتی  از  کرمان، 
تولید  کاهش  به  می توان  می گذارد  جای  بر 
تولید گوشت،  مبتال، کاهش  گله های  در  شیر 
نهایتا  جوان  دام های  در  و  پشم  تولید  کاهش 
بایستی  دامداران  لذا  و  کرد  اشاره  مرگ  به 

هم چنین  و  قرنطینه ای  و  بهداشتی  نکات 
واکسیناسیون را جدی بگیرند.

پراکندگی  جمله  از  مواردی  به  اشاره  با  وی 
استان، حجم  هوایی  و  آب  تنوع  و  جغرافیایی 
قابل مالحظه دامداری های سنتی و دام عشایر، 
تردد دام و احتمال ورود دام های جدید گفت: 
دائماً خطر افزایش موارد ابتالی بیماری وجود 
دارد به همین دلیل بیماری باید تحت مراقبت 

و رصد در نواحی مختلف استان قرار گیرد.
واکسیناسیون  فاز دوم  یزدان پناه تصریح کرد: 
بر علیه بیماری تب برفکی توسط بخش دولتی 
و  است  انجام  حال  در  دامداری ها  سطح  در 
اکیپ های  با  شود  می  درخواست  دامداران  از 
واکسیناسیون همکاری الزم را داشته باشند تا 

تمامی دام ها مورد واکسیناسیون قرار گیرند.
در  برفکی  تب  واکسیناسیون  کرد:  اعالم  وی 
بهادار  صورت  به  صنعتی  دامداری های  سطح 
بوده و در سطح روستاها بصورت رایگان انجام 

می شود.   

هشدار دامپزشکی کرمان به دامداران نسبت به شیوع تب برفکی

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای شماره 95/30)نوبت اول (به شماره مجوز ١395.3072 

1 – مناقصه گزار: شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری 
2 – موضوع مناقصه :اجرای شبکه و انشعابات توسعه یافته در سطح شهرستان لردگان در سال 95 

شامل :
2 – 1 – اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر 63 میلی متر           10200 متر

2 – 2 – اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر 90 میلی متر            200 متر
2 – 3 – ساخت ونصب علمک پلی اتیلن                           70 مورد

3 – مهلت دریافت اسناد مناقصه 95/08/01 لغایت 95/08/03 به مدت 3 روز از ساعت 8 صبح لغایت 15 
4 – مهلت تحویل و تکمیل اسناد مناقصه :ساعت 15 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ 95/08/17

5 – تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه :ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 95/08/19
6 – محل دریافت اسناد مناقصه امور قراردادها و محل تحویل اسناد دبیرخانه حراست )رمز و محرمانه (شرکت گاز استان 

چهارمحال و بختیاری واقع در شهرکرد – خیابان فارابی شمالی می باشد.
7 – نوع و مبلغ تضمین شرکت درمناقصه :به صورت واریز وجه نقد و یا ضمانتنامه بانکی به شرح مندرج در اسناد مناقصه 

و به مبلغ 175/000/000 )یکصد و هفتاد و پنج میلیون ( ریال می باشد.
  http://IETS.MPORG.IR و  www.nigc – chbgas.ir شایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی در سایت
امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 4 – 33339002 و فکس : 33334278 – 038 

تماس بگیرید.
تاریخ انتشار نوبت اول :95/7/28  تاریخ انتشار نوبت دوم :95/8/1

روابط عمومی شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری 

آگهی مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز سواری پژو 206 آریان مدل 1389 به شماره انتظامی 
شاسی  شماره  به   13389015301 موتور  شماره  به   47 429/82ص  ایران 
از  مفقود گردیده  زمان خانلرزاده کالئی  نام  به   0FD41NAAP  291710BJ

درجه اعتبار ساقط است.
بابل 

آگهی مفقودی 
ایران  انتظامی  شماره  به   1387 مدل  پراید   سواری  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
525/82ج 87 به شماره موتور 2465623 به شماره شاسی 1412287781919 

S به نام سیدعلی محمدی ساداتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل 

آگهی ابالغ 
بنا به تجویز ماده 115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور کیفری بدینوسیله به آقای حسین حسینی پور فرزند علی فعال مجهول المکان 
ابالغ می گردد جهت دفاع  از اتهام خود دائر بر مشارکت در کالهبرداری در پروند 
کالسه 94/876 شعبه 104 در جلسه مورخ 95/9/1 ساعت 8/5 تا 9/15 که دراین 
دادگاه تشکیل می گردد حاضر در صورت عدم حضور دادگاه راسا مبادرت به صدور 

رای غیابی خواهد نمود .
مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه عمومی کیفری ایالم 

اخطار تبادل لوایح
پیرو آگهی های منتشره در جراید کثیر االنتشار در خصوص تجدید نظر خواهی 
آقای  بطرفیت  غیره  و  زهتابچی  مسعود  از  وکالت  به  کیا  مختاری  نسرین  خانم 
 9409976610701037 دادنامه  به  نسبت  محمدرضا  فرزند  دل  خرم  مرتضی 
صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی 
به شما ابالغ میشود مقتضی است حسب ماده 346 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از 
روئت اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید واال پرونده به 
همین کیفیت به تجدید نظرارسال می گردد ضمائم دادخواست تجدید نظر خواهی 

را از شعبه هفتم دادگاه عمومی و حقوقی خرم آباد تحویل بگیرید. 
مدیر دفتر شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – محمد 

علی مومنی.

آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح   198 شماره  شناسنامه  دارای  فرجی  جواد  آقای 
95/700609 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ 93/10/29  در  بشناسنامه 113  فرجی   محسن  مرحوم  شادروان  که  داده 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به 

سه فرزند ذکور و دو فرزند اناث بنامهای ذیل :
1-جواد فرجی ، فرزند محسن ، پسر متوفی

2- حسین فرجی ، فرزند محسن ، پسر متوفی 
3- بهزاد فرجی ، فرزند محسن ، پسر متوفی 

4- معصومه فرجی ، فرزند محسن ، دختر متوفی
5- آغچه فرجی ، فرزند محسن ، دختر متوفی  

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 67 شورای حل اختالف ارومیه 

دادنامه
شاکی : آقای علی رضا مطلوبی پیله رود  فرزند عدالت به نشانی تهران – شهرک ولیعصر 

خ حمیدی مجتمع نگین واحد59 
متهم: آقای جابر دماوندی به نشانی -     اتهام: ضرب و جرح عمدی  

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

اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به انشاء رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص شکایت آقای  علیرضا مطلوبی پیله رود  علیه آقای جابردماوندی  
دائر بر ایراد صدمه بدنی ، توهین و تخریب تلفن همراه . ازتوجه به جامع محتویات اوراق 
پرونده وتوجها به اعالم گذشت بی قید و شرط شاکی  به شرح صورتجلسه تنظیمی 
درمرجع انتظامی وقابل گذشت بودن بزه معنونه با لحاظ ماده 104 قانون مجازات اسالمی 
دادگاه مستندا به بند ب ماده 13قانون آئین دادرسی کیفری قرارموقوفی تعقیب صادر و 
اعالم میدارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم 

محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. م/الف1510 
علی اکبر میرزاخانی رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

آگهي ابالغ دادنامه
حیث  از  المکان  مجهول  فعاًل  عیسی  فرزند  بدپسند  اصغر  متهم  اینکه  به  نظر 
شماره  دادنامه  موجب  به  گمرکی  کاالی  قاچاق  ارتکاب  در  سوخت  قاچاق  اتهام 
و  دولت  نفع  به  کاال  ضبط  بر  عالوه  غیاباً   94/4/6 مورخ   40031394000303
اجراي  در  لذا  ریال محکوم گردید.  مبلغ 22058100  به  نقدی  پرداخت جریمه 
تبصره ذیل ماده 302 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور 
آگهي  انتشار  تاریخ  از  روز   10 مدت  که ظرف  گردد  مي  ابالغ  نامبرده  به  مدني 
چنانچه نسبت به راي صادره معترض مي باشد اعتراض خود را به شعبه سوم ویژه 
رسیدگي به امور قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتي بندرعباس واقع در بلوار امام 
خمیني، چهارراه مطهري، جنب مجتمع قضایي امام خمیني، اداره کل تعزیرات 
قانوني  مدت  مضي  از  پس  صورت  این  غیر  در  اعالم،  هرمزگان  استان  حکومتي 

دادنامه صادره به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
محمد جواد ساالری - رئیس شعبه سوم ویژه رسیدگي به امور قاچاق کاال و ارز تعزیرات 

حکومتي بندرعباس

دادنامه
شکات : 1- آقای جالل شریفی   فرزند عیسی   به نشانی ماهشهر ک مسجد نبش 

ک غالمی پ23 
2- آقای جواد شریفی  فرزند عیسی      به نشانی  ماهشهر خ حجت ک حاج 

غالمی پ23 
متهم: آقای وحید خزایی   به نشانی -      آقای دانیال علیزاده به نشانی - 

اتهام: ایراد جرح عمدی  باچاقو 
گردشکار: شاکی شکایتی علیه متهم باال تقدیم داداگه نموده که پس از ارجاع به 
این شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات 
آئین دادرسی ئر وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل 
است و با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت 

به انشاء رای می نماید. 
رای دادگاه

در خصوص شکایت آقایان  جالل شریفی و جواد شریفی  علیه آقایان  وحیدخزایی 
ودانیال علیزاده  دائر برتوهین و ایراد جرح عمدی با سالح سرد .باعنایت  به جامع 
تقدیمی  الیحه  وفق  شکات  گذشت  اعالم  نظراز   وصرف  پرونده  اوراق  محتویات 
دادگاه به دلیل عدم کفایت ادله اثباتی درانتساب بزه معنونه به مشتکی عنهما با 
استناد به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری قرارمنع تعقیب صادرواعالم می 
نماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم 

محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد . م/الف1511 
علی اکبر میرزاخانی رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

آگهي ابالغ دادنامه
نظر به اینکه متهمین 1- موسی محمودی فرزند راهی 2- ابراهیم محرمی فرزند 
عبدا... فعاًل مجهول المکان از حیث اتهام قاچاق کاال در ارتکاب قاچاق کاالی گمرکی 
به موجب دادنامه شماره 40031393002021 مورخ 93/11/15 غیاباً عالوه بر ضبط 
کاال به نفع دولت و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 76969662 ریال محکوم گردیدند 
که سهم هر یک از متهمین یک دوم از کل جزای نقدی می باشد. ضمنا در راستای 
اجرای ماده 215 قانون مجازات اسالمی، در خصوص وسیله نقلیه با توجه به اینکه 
ارزش کاالی مکشوفه زیر یکصد میلیون ریال می باشد و از مصادیق ماده 20 قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز نمی باشد نسبت به استرداد شناور در صورت پرداخت 
اقدام می گردد. لذا در اجراي تبصره ذیل ماده 302 قانون آئین دادرسي  جزیمه 
دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني به نامبردگان ابالغ مي گردد که ظرف 
مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهي چنانچه نسبت به راي صادره معترض مي باشند 
تعزیرات  ارز  و  کاال  قاچاق  امور  به  رسیدگي  ویژه  سوم  شعبه  به  را  خود  اعتراض 
مجتمع  جنب  مطهري،  چهارراه  خمیني،  امام  بلوار  در  واقع  بندرعباس  حکومتي 
قضایي امام خمیني، اداره کل تعزیرات حکومتي استان هرمزگان اعالم، در غیر این 

صورت پس از مضي مدت قانوني دادنامه صادره به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
محمد جواد ساالری - رئیس شعبه سوم ویژه رسیدگي به امور قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتي بندرعباس

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 9409982929600881 این شعبه سید محمدحسین حسینی 
اتهام  به  احضار   زاده  قلی  احدنجف  و  قجرفرد  عباس  و  ومهران  بیجار  خشگه 
کالهبرداری  تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم 
و در اجرای مقررات ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری به نامبرده ابالغ میگردد تا ظرف مهلت 5  روز از انتشار این آگهی 
جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد. م/الف 1506 
منشی دادگاه بخش شعبه 102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه – بهرام سهرابی زاده 

ابالغ وقت رسیدگی 
شاکی شهرداری چهاردانگه شکایتی  علیه متهم بهمن حاج قاسم مبنی  بر تخریب 
وتهدید باقمه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان بخش چهاردانگه  شهرستان 
اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 
واقع در بخش چهاردانگه ارجاع و به کالسه شماره 9409982929500841  ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/10/19 و ساعت 10:00  تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن متهم و  دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن  به  
دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضرگردد. م / الف 1508 
مدیر دفتر دادگاه بخش شعبه 101 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه – سید محمود نجبایی 

ابالغ
کاظم  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  مرادی   محسن  شاکی   / خواهان 
افراسیابی  به خواسته ضرب و جرح عمدی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
به شعبه 102  نموده که جهت رسیدگی  اسالمشهر  بخش چهاردانگه شهرستان 
کالسه  به  و  ارجاع  چهاردانگه  بخش  در  واقع  چهاردانگه  بخش  عمومی  دادگاه 
و   1395/09/20 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9409982929601102
ساعت 09:00 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و 
در خواست خواهان / شاکی 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 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
و  دادخواست  دوم  نسخه  کامل خود  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد . م / الف 1507 
منشی دادگاه بخش شعبه 102دادگاه عمومی بخش چهاردانگه – بهرام سهرابی زاده 

دادنامه
شکات : 1- خانم فاطمه فارسی فرزند عظیم  2- خانم زهرا فارسی فرزند عظیم 

همگی به نشانی چهاردانگه گلشهر خ شهدا خ صانعی پ23 
متهمین: 1- خانم الهه بدپسند  به نشانی -    2- آقای عیسی فارسی به نشانی 

گلشهر خ شهدا خ صانعی پ 23 
اتهام: ضرب و جرح عمدی  

گردشکار: شاکی شکایتی علیه متهم باال تقدیم داداگه نموده که پس از ارجاع به 
این شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات 
آئین دادرسی ئر وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل 
است و با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت 

به انشاء رای می نماید. 
رای دادگاه

در خصوص شکایت خانم فاطمه و زهرا فارسی علیه آقای عیسی فارسی وخانم الهه 
دائر بر ایراد صدمه بدنی عمدی . ازتوجه به جامع محتویات اوراق پرونده وتوجها به 
اعالم گذشت بی قید و شرط شکات به شرح صورتجلسه تنظیمی درمرجع انتظامی 
وقابل گذشت بودن بزه معنونه با لحاظ ماده 104 قانون مجازات اسالمی دادگاه 
مستندا به بند ب ماده 13قانون آئین دادرسی کیفری قرارموقوفی تعقیب صادر 
و اعالم میدارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی 

درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. م/الف1509 
علی اکبر میرزاخانی رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

شرکت گاز استان 
چهارمحال و بختیاری

روابط  معاونت  بنابراعالم  زمان:  خبرنگار  امیررضاصادقی- 
عمومی، تشریفات و امور بین الملل استانداري تهران، روابط 
عمومی فرمانداری ویژه شهرستان ری، با 1008 خبر کیفی 
منتشر شده، رتبه برتر فرمانداری های استان تهران را در 6 

ماهه نخست سال 95 به خود اختصاص داد.
مصطفي رهگذر، در همین ارتباط با اشاره به اینکه  از ابتداي 
بخش  در  استان  فرمانداري   16 عملکرد  تاکنون   93 سال 
روابط عمومی و تولید محتوا، به صورت ماهانه، مورد ارزیابي 
قرار گرفته و نتایج به فرمانداري ها ارسال شده است، این اقدام 
را عالوه بر ایجاد رقابتي سازنده درجهت ارتقاي عملکردها، 
در  اخبار  انتشار  و  تهیه  در  استانداری  رتبه  افزایش  موجب 
بین سایراستانداری ها دانسته و افزود: نتایج حاصل از این 
ارزیابی، به عنوان یکی از شاخص های انتخاب مدیران برتر 

روابط عمومی های استان مورد توجه قرار می گیرد.
معاون روابط عمومي، تشریفات و امور بین الملل استانداري 
اقدامات  بررسي  مثبت  نتایج  دنبال  به  اظهارداشت:  تهران  
از سال گذشته عملکرد  ماهانه روابط عمومی فرمانداری ها، 
شهرداری های استان تهران نیز در بررسي های ماهانه ارسال 

خبرها از نظر کمي مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته وی، طبق نمودار تهیه شده، روابط عمومی شهرداری 
مالرد نیز در میان دیگر شهرداری های استان، رتبه اول 6 

ماهه نخست سال را کسب کرده است.

بنابر اعالم روابط عمومی و امور بین الملل
 استانداری تهران :

 روابط عمومی فرمانداری ری، حائز 

رتبه برتر ۶ماهه نخست سال شد
 قائم مقام شرکت فرودگاههای کشور گفت: با توجه 
در  ای  توسعه  و  بهسازی  های  برخی طرح  اتمام  به 
فرودگاه خرم آباد، پروازهای این فرودگاه آبان ماه از 

سرگرفته می شود. 
جدید  مدیر  معرفی  آیین  در  اسفندیاری  حسین 
فرودگاه خرم آباد افزود: طی پنج سال گذشته تمامی 
اقدامات الزم برای اجرای زیرساخت های این فرودگاه 
باند فرودگاه تطویل یافته و  انجام شده که از جمله 
هواپیماهای تا رده 737 ایرباس و مشابه می توانند در 

این فرودگاه نشست و برخاست داشته باشند. 
افزایش  منظور  به  آباد  خرم  فرودگاه  توسعه  طرح 
برخاست  و  نشست  برای  فرودگاه  این  باند  ضخامت 
هواپیماهای پهن پیکر از سال گذشته آغاز شد و 16 

پی  در  آمده  پیش  های  محدودیت  علت  به  امسال  ماه  مرداد 
این  پروازهای  آباد،  فرودگاه خرم  باند  اجرائی روکش  عملیات 

فرودگاه لغو شد. 
در اجرای این طرح باند فرودگاه خرم آباد در سه فاز روکش 

آسفالت شده و سطح ایمنی آن ارتقا می یابد. 
و  بوده  ریال  میلیارد  فرودگاهی 520  توسعه  اعتبار کل طرح 
خرید، نصب و بهره برداری از سیستم روشنایی باند به عهده 
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران است که برای آن نیز 

حدود 40 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است. 
اسفندیاری تقاضای مسافران برای برقراری پرواز را بسیار مهم 
دانست و افزود: دستگاههای ناوبری مجهز در این فرودگاه نصب 
اتمام  به  ماه  آبان  تا  برنامه  نیز طبق  فرودگاه  باند  کار  و  شده 

خواهد رسید. 
ساختمانی  های  عملیات طرح  آغاز  به  اشاره  با  همچنین  وی 
 52 و  حفر  کانال  کیلومتر   10 راستا  این  در  گفت:  فرودگاه 

کیلومتر کابل کشی برق نیز برای روشنایی باند انجام می شود. 
در  آباد  خرم  فرودگاه  درآمدهای  برابر   20 اینکه  بیان  با  وی 
توسعه آن هزینه می شود، ادامه داد: راه توسعه استان همانند 

تمام دنیا، زمینه سازی برای حمل و نقل هوایی است. 
قائم مقام شرکت فرودگاههای کشور فرودگاه را محور توسعه 
از سرمایه گذاری  افزود: شرکت فرودگاههای کشور  و  دانست 
لرستان  استان  که  چرا  کند  می  استقبال  ها  استان  در  دولت 
در این زمینه اقدامات مطلوبی برای بهسازی و بهبود فرودگاه 
انجام داده است.  اسفندیاری بیان کرد: اقدامات قابل توجهی 
در خصوص سیستم های ناوبری، ایمنی، نجات و آتش نشانی 
در فرودگاه خرم آباد انجام شده و این مجموعه در آینده به یکی 

از فرودگاههای نمونه کشور تبدیل می شود. 
وی تاکید کرد: آژانس های مسافرتی و فعاالن حوزه گردشگری 
و  گذار  سرمایه  جذب  و  استان  معرفی  راستای  در  باید  نیز 
به  صدر  بنی  غالمرضا  آیین  این  در  کنند.   توجه  گردشگران 

عنوان مدیر جدید فرودگاه خرم آباد معرفی شد. 

آغاز پروازهای فرودگاه خرم آباد از آبان ماه 
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سکوی 17B پارس جنوبی بارگیری شد

در  دیروز  جنوبی  پارس   17B تنی   300 و  هزار   2 اقماری  سکوی 
مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران )ایزایکو( در بندرعباس 

بارگیری شد.
سکوی 17B پارس جنوبی با 2 هزار و 300 تن وزن دیروز با حضور 
از  فام، مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس و جمعی  محمد مشکین 

مدیران این شرکت و شرکت ایزوایکو با موفقیت بارگیری شد. 
فازهای 17 و 18 پارس جنوبی دارای 2 سکوی اصلی 18A و 17A و 
2 سکوی اقماری 17B و 18B است. هر کدام از این سکوها ظرفیت 
برداشت 500 میلیون فوت مکعب گاز را در روز دارند، 2 سکوی اصلی 

این فازها پیش از این به بهره برداری رسیده است. 
شرکت ایزوایکو ساخت سکوهای فازهای 17 و 18 را برعهده دارد.

تیرماه امسال سکوی 18B از یارد بندرعباس بارگیری و مردادماه نیز 
عملیات نصب آن انجام شد، عملیات راه اندازی بخش های مختلف 

این سکو در حال انجام است و به زودی به بهره برداری می رسد. 
سکوی 17B چهارمین سکوی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی است 
که امروز عملیات بارگیری آن انجام شد. این سکو 2 هزار و 300 تن 
وزن دارد و ظرفیت برداشت روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز را 
دارد.پیش بینی می شود این سکو هم اوایل اسفندماه امسال به بهره 
برداری برسد. هم اکنون پیشرفت فیزیکی این سکو 92 و 3 درصد، 

پیش راه اندازی 66 درصد و راه اندازی 33 درصد اعالم شده است.
پارس جنوبی  و 18  فازهای 17  توسعه  بویری، مجری طرح  حسن 
گفته است: با بهره برداری از سکوی 17B، فازهای 17 و 18 به طور 

کامل راه اندازی می شود. 
با اجرای فازهای 17 و 18 پارس جنوبی برداشت روزانه 56 میلیون 
مترمکعب گاز، 80 هزار بشکه میعانات گازی، 400 تن گوگرد و تولید 
ساالنه یک میلیون تن اتان و 1,05 میلیون تن گاز مایع ) پروپان و 
از فازهای  بوتان( محقق خواهد شد. فازهای 12، 15-16 و بخشی 
17 و 18 پارس جنوبی در دولت یازدهم به بهره برداری رسیده اند. 
به 500  امسال  پاییز  پایان  تا  گازی  میدان  این  از  برداشت  ظرفیت 

میلیون مترمکعب در روز می رسد.
تا پایان امسال پنج فاز پارس جنوبی شامل فازهای 19 ) معادل 2 
فازهای 17 و 18  مانده  باقی  استاندارد(، 21-20 و بخش های  فاز 

راه اندازی می شوند. 
میدان گازی پارس جنوبی، با دارا بودن 14,2 هزار میلیارد مترمکعب 
گاز درجا معادل هشت درصد کل ذخایر گازی جهان و 47 درصد 
ذخایر گازی شناخته شده کشور، 19 میلیارد بشکه میعانات گازی، 
بزرگترین  و وجود  نفتی  های  در الیه  نفت خام  بشکه  میلیارد   7,5
در  نظیری  بی  جایگاه  دارای  اقتصادی  ارزش  نظر  از  هلیوم،  منبع 

اقتصاد ملی کشور است.

شرکت نفتی هند بدنبال تسویه بدهی به ایران
پایگاه خبری تایمز هند به نقل از منابع آگاه خبر داد مدیران گروه اسار 
درصدد تسویه 2.2 میلیارد دالر )15 هزار کرور روپیه( بدهی مربوط 
به نفت خریداری شده از ایران توسط شرکت اسار اویل هستند. گروه 
اسار مجموعا 90 هزار کرور روپیه بدهی شامل وام معوقه به بانک ها 
گروه  این  مدیران  توسط  باید  که  وامی  دالر  میلیارد  پنج  از  دارند. 
بازپرداخت شود، تنها یک سوم مربوط به وام دهندگان دولتی خواهد 
استاندارد  به  مربوط  بدهی  عمده  هلدینگ،  شرکت  در سطح  و  بود 

چارترد، بانک Axis و بانک ICICI است.
بر اساس گزارش تایمز هند، در مورد بدهی سه میلیارد دالری مربوط 
به ایران، بخشی از این بدهی در چند ماه گذشته پرداخت شده است.
شرکت اسار اویل که یک پاالیشگر خصوصی است، بزرگترین مشتری 
نفت ایران در ماه اوت امسال بود و پس از آن، شرکت های ایندین 

اویل و مانگلور قرار داشتند.

تحلیلی بر وضعیت قیمت برق در ایران
تعرفه های برق در ایران طی سال های اخیر با تغییراتی روبرو بوده اما بازهم 
دست اندرکاران امر قیمت ها را مناسب نداسته و بر این باورند که ازدیاد 

مصرف برق ایران به دلیل نامعقول بودن تعرفه هاست.
به گزارش ایسنا، قیمت فروش برق همیشه نسبت به آنچه هزینه می شود، 
کمتر بوده، ولی تدبیری که تا سال 1378 اعمال  شد این بود که قیمت برق 
حداقل همراه با باال رفتن تورم افزایش یابد که البته این اقدام پس از سال 
1378 معطل ماند. پیش از آن هرسال به طور متوسط 20 درصد بر قیمت 
برق افزوده شد و پیش بینی شده بود که با ادامه این روند، صرف نظر از تغییر 
ناگهانی که در قیمت برق ایجاد می شود، حدودا تا سال 1385  قیمت ها به 

مرز قیمت تمام شده نزدیک شود.
در سال های 1379 و 1380 علی رغم وجود مجوز، افزایش ساالنه قیمت 
برق متناسب با نرخ تورم به میزان کافی انجام نگرفت و پس از آن به طور 
کامل از بین رفت، تا سال 1380 کماکان بند مرتبط با این قانون در بودجه 
قید شده بود اما پس از آن دولت پیشنهاد نداد یا مجلس تصویب نکرد و به 

هر تقدیر این بند از قانون برنامه 5 ساله و بودجه حذف شد.
در دولت دهم سیاست راجع به بخش برق و قیمت گذاری به گونه ای 
شد  سبب  که  گرفت  شکل  اساسی  سیاست  تغییر  یک  و  بود  دیگر 
کسری بودجه بیشتر شود. در آن زمان میان مسئوالن وقت وزارت 
تشکیالت  داشت.  وجود  نظر  اختالف  یک  ریاست جمهوری  با  نیرو 
ریاست جمهوری و سازمان برنامه که در آن دوره به عنوان معاونت 
راهبردی ریاست جمهوری مطرح بود، گرایش به این سمت داشتند 
که بخش تولید برق بدون پرداخت یارانه اداره و به بخش خصوصی 
واگذار شود و بخش توزیع نیز منابع خود را از طریق فروش برق یا 

حق انشعاب تامین و دولت تنها به بخش انتقال کمک کند.
وزارت نیرو در آن دوره در چارچوب این سیاست حرکت نکرد و منابع دولتی 
را میان بخش های مختلف تقسیم کرد وبنابراین با کسری شدید منابع 
مواجه شد. نمی توان به ضرص قاطع تعیین کرد کدام تصمیم اشتباه بوده؛ 
ولی قدر مسلم تضاد و تناقض در سیاستگذاری ها سبب ساز این مشکالت 
شد. اگر قرار بود سیاستگذاری به طور واحد براساس دیدگاه وزارت نیرو 
شکل گیرد دولت می بایست منابع بیشتری در اختیار این وزارتخانه قرار 
می داد و اگر مقرر بود سیاستگذاری ها براساس دیدگاه دولت صورت گیرد 
وزارت نیرو باید بخش های تولید و توزیع را استقالل بخشیده و منابع را 

صرف بخش انتقال برق می کرد.
در طول فعالیت دولت یازدهم تاکنون دوبار تعرفه مصرف برق افزایش یافته 
است. یک بار در اسفند سال 1392 افزایش 24 درصدی تعرفه مصرفی برق 
خانگی تصویب و از ابتدای سال 1393 اجرایی شد و یکبار در اسفند سال 
1393 افزایش 10 درصدی تعرفه برق خانگی از ابتدای اسفند 1393 اجرا 

و در قبوض منتشر شده در سال 1394 اعمال شد.
قرار بود که در سال جاری دور سوم افزایش برق را شاهد باشیم که تا کنون 
هنوز خبری از افزایش تعرفه های برق نشده اما در آخرین خبرها قرار شد 
با تصویب مجلس شورای اسالمی و پس از تأیید شورای نگهبان و ابالغ به 
دولت، ردیف جدیدی در قبوض برق با نام »بیمه پایه حوادث طبیعی« 

گنجانده خواهد شد.
براساس ماده 5 اصالح شده این الیحه؛ درصدی از حق بیمه پایه از طریق 
درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت شود و الباقی 
حق بیمه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از محل اعتبار ماده 10 قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 بهمن ماه سال 1380و 

اصالحات بعدی آن مستقیما به حساب صندوق پرداخت شود.
این ردیف جدید که پس از تأیید شورای نگهبان و ابالغ به دولت، در قبوض 
برق گنجانده خواهد شد هر سال بر اساس فرمول مشخصی افزایش می یابد 
تا ظرف 10 سال از آغاز اجرای این قانون سهم مالکان واحدهای مسکونی از 
پرداخت حق بیمه پایه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به صددرصد 

و سهم سازمان مدیریت و بحران کشور به صفر برسد.

تشریح فرصت های 
سرمایه گذاری در صنعت 

پتروشیمی ایران 

فرصت های سرمایه گذاری موجود در مجموعه 
بزرگترین  عنوان  به  فارس  خلیج  هلدینگ 

هلدینگ پتروشیمی کشور تشریح شد
هلدینگ  شرکت  مدیرعامل  سلیم،  نژاد  عادل 
برگزاری  از  روز  دومین  در  دیروز  فارس  خلیج 
دومین کنگره راهبردی نفت و نیرو در نشست 
تخصصی »برنامه های آینده صنعت پتروشیمی، 
پایین  بخش  نوسازی  و  توسعه  راهبردهای 
سرمایه گذاری  فرصت های  تشریح  به  دستی«، 
این هلدینگ پرداخت و گفت: پتروشیمی هنگام 
لردگان،  پروژه  آپادانا،  پتروشیمی  عسلویه،  در 
و  گچساران  الفین  پروژه  ایالم،  الفین  پروژه 
پروژه های  جمله  از  صدف   ESBR پروژه 
مستعد هلدینگ برای جلب همکاری و مشارکت 

متقاضیان داخلی و خارجی به شمار می روند.
از  را   2 بیدبلند  گاز  پاالیشگاه  پروژه  وی 
پروژه های اولویت دار هلدینگ خلیج فارس اعالم 
کرد و افزود: این پروژه هم اکنون پیشرفت 5 / 
از  از آنجا که بهره برداری  36 درصدی دارد و 
 / و 5  اتان  تن  میلیون  تولید ساالنه 5/ 1  آن، 
با  دارد،  دنبال  به  را  ال پی جی  تن  میلیون   1
جدیت دنبال می شود.نژاد سلیم ادامه داد: این 
پروژه سال 97 راه اندازی می شود و از مشارکت 
طرح  این  اهداف  پیشبرد  در  سرمایه گذاران 

استقبال می کنیم.
وی با اشاره به این که پروژه ان جی ال 3200 
به عنوان نخستین واحد ان جی ال واگذار شده 
افزود:  است،  مطرح  کشور  خصوصی  بخش  به 
بهره برداری از این پروژه از آن حیث که خوراک 
مورد نیاز پتروشیمی بندر امام را تامین می کند، 

حائز اهمیت است.

رویای خام اروپا برای فرار از 
وابستگی به روس ها

گاز  صادرات  میزان  کرد  اعالم  گازپروم  شرکت 
روسیه به اروپا 9.6 درصد افزایش یافته است.

از  گفت:  گازپرم  کمپانی  رئیس  میلر  الکسی   
ابتدای ژانویه امسال تا 15 اکتبر بیش از 11.8 
میلیارد متر مکعب گاز روسیه به اتحادیه اروپا 
هفت  با  آلمان  وی  گفته  است.به  شده  صادر 
درصد رشد 2.4 میلیارد متر معکب گاز روسیه 
را دریافت کرده هست. همچنین فرانسه با 21.1 
 53.7 یونان  درصد،   24.8 اتریش  رشد،  درصد 
درصد، هلند 92.5 درصد و دانمارک با 148.6 
درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گاز 

روسیه را دریافت کرده اند.
در  طبیعی  گاز  تولیدکننده  بزرگترین  گازپروم 
را  اروپا  جهان است که 25 درصد گاز طبیعی 

تامین می کند.

 پایان طرح آب رسانی
 بن-بروجن تا سال آینده

معاون امور برنامه ریزی و توسعه سازمان مهندسی 
از تکمیل پروژه آب رسانی  آب و فاضالب کشور 
بن-بروجن تا پایان سال مالی 1396 خبر داد و 
گفت: اخباری که مبنی بر توقف این طرح منتشر 

شده، واقعیت ندارد.
در خصوص  خبرنگاران  در جمع  قانع  علی اصغر 
آخرین اقدامات صورت گرفته برای طرح آب رسانی 
بن تا بروجن اظهار کرد: این طرح یکی از طرح 
های بزرگ آب است که در پیوست 1 قانون بودجه 

وجود دارد.
وی بابیان اینکه این طرح از سال 1391 آغاز شده 
است گفت: بعد از سفر رئیس جمهور به استان 
تسریع  در  ایشان  تاکید  و  بختیاری  چهارمحال 
انجام این پروژه، عملیات اجرایی آغاز و تا کنون 
نیز 13 کیلومتر از طرح خط انتقال تکمیل و اجرا 

شده است.
به گفته وی، مابقی لوله های مورد نیاز خط اصلی 
به میزان 70 میلیارد تومان قرارداد بسته شده و در 
حال حاضر آماده ساخت است. در زمینه تصفیه 
مالی  تامین  با  قرار است که  نیز  این طرح  خانه  
بخش خصوص که از طریق خرید تضمینی است 

کار را پیش ببریم.
مرحله  یک  نیز  منظور  این  برای  داد:  ادامه  وی 
مناقصه انجام شده و به دنبال این هستیم که با 
انجام مذاکراتی با سرمایه گذاران عملیات اجرای 

تصفیه خانه  را آغاز کنیم.
قبل علی رغم وجود  از مدت ها  وی تصریح کرد: 
محدودیت های مالی این پروژه نسبت به پروژه های 
یک سال  طی  که  طوری  به  بوده  فعال تر  دیگر 
گذشته با مشاوران، کارفرمایان و پیمانکاران این 
انجام  را  خوبی  برنامه ریزی های  توانستیم  طرح 

دهیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر اجزای کامل طرح 
مشخص شده، ادامه داد  امسال نیز 30 میلیارد 
تومان از اسناد خزانه اسالمی به عنوان مطالبات 
این طرح اختصاص یافت که از این طریق بخشی 
از پیمانکاران توانستند هزینه های خود را دریافت 
کنند.وی در خصوص اعتبار مورد نیاز اتمام طرح 
این  گرفته  صورت  برآوردهای  طبق  کرد:  اظهار 
طرح بالغ بر 280 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد 
که سال گذشته با عنایت دولت 40 میلیارد تومان 
بودجه برای این طرح مصوب شد که تا کنون 20 
داد:  ادامه  یافت.وی  تومان آن تخصیص  میلیارد 
پیش بینی می شود که در بودجه امسال نیز 60 
اعتبار دیده شود.  این طرح  برای  تومان  میلیارد 
عالوه بر این از طریق اوراق مشارکت و اسناد خزانه 
کامل  طور  به  منابع  این  که  است  قرار  اسالمی 
تخصیص داده شود.به گفته وی عالوه بر این برای 
تامین منابع مالی لوله های خط 70 میلیارد تومان 
از طریق فاینانس بانک پارسیان، تامین مالی شده 
و پیش بینی می شود که این طرح تا پایان سال 

مالی 1396 به بهره برداری برسد.

کوتاهازانرژی خبر

احتمال  به  واکنش  در  نفت  وزیر  معاون 
جذب  روند  در  اختالل  ایجاد  و  خرابکاری 
ایران  گاز  و  نفت  صنایع  در  سرمایه گذاری 
و  دارد  متعددی  امتیازهای  نفت  گفت:صنعت 

به زودی چندین قرارداد بزرگ امضا می شود.
درباره  مهر  با  گفتگو  در  زمانی نیا  امیرحسین 
به  سعودی  عربستان  احتمالی  برنامه های 
منظور ایجاد اختالل در روند جذب سرمایه در 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران در دوران 
پسا برجام، گفت: اگر فرض بر این بگیریم که 
عربستان سعودی به دنبال ایجاد خرابکاری و 
خلل در روند جذب سرمایه صنعت نفت کشور 
گاز  و  نفت  صنایع  که  کنیم  اعالم  باید  بوده 
جذب  برای  متعددی  امتیازهای  دارای  ایران 

سرمایه گذاران است.
نفت  وزیر  بازرگانی  و  بین الملل  امور  معاون 
در  متعدد  مزیت های  و  امتیاز  اینکه  اعالم  با 
در  اختالل  گونه  هر  ایران  گاز  و  نفت  صنایع 
روند جذب سرمایه صنایع نفت و گاز کشور را 
خنثی خواهد کرد، تصریح کرد: بر این اساس 
تمامی  در  مذاکرات  و  ندارد  وجود  نگرانی 
زمینه ها با سرمایه گذاران داخلی و بین المللی 

در حال انجام است.
این مقام مسئول همچنین در پاسخ به پرسش 
مهر مبنی بر برنامه عربستان سعودی به منظور 

و  آرامکو  شرکت های  سهام  از  بخشی  عرضه 
سابیک در بازار جهانی سرمایه، اظهار داشت: 
قطعا تا دو چند ماه آینده خبرهای مهمی در 
و عمال  مخابره خواهد شد  ایران  نفت  صنعت 
از  ممانعت  برای  کشورها  سایر  اقدام  هرگونه 
و  گاز  نفت،  صنعت  به  گذاران  سرمایه  ورود 
نخواهد  همراه  به  نتیجه ای  ایران  پتروشیمی 

داشت.
زودی  به  اینکه  بر  تاکید  با  نفت  وزیر  معاون 
چندین قرارداد بزرگ سرمایه گذاری در صنعت 
روند  کرد:  خاطرنشان  شد،  خواهد  امضا  نفت 

و  بوده  انجام  در حال  قراردادها  این  مذاکرات 
مشکلی هم وجود ندارد.

در  نفت  وزیر  زنگنه  بیژن  حال  همین  در 
صنعت  در  سرمایه  برنامه های جذب  خصوص 
در  است:  گفته  برجام،  پسا  دوران  در  نفت 
قالب اجرای برنامه ششم توسعه باید در بخش 
باالدستی صنعت نفت حدود 134 میلیارد دالر 

منابع مالی جذب شود.
این عضو کابینه دولت با اشاره به برنامه جذب 
حدود 52 میلیارد دالر منابع مالی در صنایع 
توسعه  برای  است:  کرده  تصریح  پتروشیمی، 

صنعت پاالیش کشور هم سرمایه گذاری 15 
میلیارد دالری در دستور کار قرار گرفته و در 
در  منابع  دالر  میلیارد   200 حدود  مجموع 
صنایع نفت گاز و پتروشیمی باید جذب شود.

 60 جذب  برای  ایران  برنامه  با  همزمان 
میلیارد دالر سرمایه گذاری جدید در صنایع 
عربستان  پسابرجام،  دوره  در  پتروشیمی 
و  گذاران  سرمایه  جذب  منظور  به  سعودی  
صنعت  در  گذاری  سرمایه  روند  در  اختالل 
تدارک  جدید  برنامه  یک  ایران  پتروشیمی 

دیده است.
جهانی  قیمت  کاهش  به  توجه  با  رو  این  از 
محصوالت  اکثر  بهای  آن  تبع  به  و  خام  نفت 
سرمایه  کاهش  که  پلیمری  و  پتروشیمی 
رقم  را  جهان  پتروشیمی  صنایع  در  گذاری 
زده است، سابیک به عنوان بزرگترین شرکت 
به  سعودی  عربستان  پتروشیمی  دولتی 
جدیدترین مانع برای ورود سرمایه گذاران به 

صنعت پتروشیمی ایران تبدیل شده است.
حراج  با  سعودی  شرکت  این  دیگر  عبارت  به 
جدید  طرح های  اجرای  و  خود  دارایی های 
نفت  از  پتروشیمی  محصوالت  مستقیم  تولید 
سرمایه  پای  دیگر  بار  که  دارد  قصد  خام، 
گذاران چند ملیتی را به صنایع پتروشیمیایی 

خود باز کند.

معاون زنگنه خبر داد:

واکنش ایران به خرابکاری عربستان در صنعت نفت

بیشتر  مشارکت  خواستار  نیرو  وزیر 
طرح های  در  چک  جمهوری  شرکت های 
نیروگاهی ایران به ویژه ساخت نیروگاه های 
مناقصات  به زودی  گفت:  و  شد  زباله سوز 
صنعت برق با هدف توسعه انرژی تجدیدپذیر 

برگزار می شود.
حمید چیت چیان وزیر نیرو دیروز در دیدار 
با »پارمیسل سوبوتکا« نائب رییس مجلس 
نصب  ظرفیت  اشاره  با  جمهور چک  سنای 
شده نیروگاهی کشور، گفت: در کشور عمده 
تولید برق از گاز طبیعی بوده و میزان تولید 
نیروگاه های  با  مقایسه  در  ایران  اتمی  برق 
 1000 تنها  و  است  ناچیز  بسیار  گازی 

مگاوات را در برمی گیرد.
وزیر نیرو با اعالم اینکه سابقه همکاری میان 
دور  گذشته های  به  و جمهوری چک  ایران 
نیز در زمینه  و در حال حاضر  بر می گردد 
در  آفرین«  »خدا  برق آبی  نیروگاه  احداث 
همکاری  کشور  این  با  کشور  غرب  شمال 
داریم، تصریح کرد: پیش بینی می شود در 
آینده رویکرد تولید برق در کشور متفاوت 
دارد  بنا  ایران  که  چرا  باشد؛  گذشته  از 
بر  آتی  سال های  در  را  خود  تمرکز  عمده 

بگذارد. انرژی های تجدیدپذیر  روی 
ایران  اینکه  یادآوری  با  کابینه   عضو  این 
پاریس  محیطی  زیست  کنفرانس  در 
متعهد شده تا سال 2030 میالدی حدود 
تولید  تجدیدپذیر  انرژی  مگاوات   7500
داریم  قصد  اساس  این  بر  کرد:  بیان  کند، 
مگاوات   100 از  باالتر  ظرفیت های  برای 
مناقصه برگزار کنیم  و شرکت های مجرب 
شرکت  مناقصه ها  این  در  می توانند  چک 

کنند.
نیروگاه های  احداث  کرد:  تأکید  نیرو  وزیر 
و  شمال  شهرهای  در  زباله سوز 
اولویت های  از  کشور  بزرگ  کالن شهرهای 
دیگر صنعت برق در سال های آتی بوده و 
احداث  برای  بزرگ  19 سایت  نیز  تاکنون 

این نیروگاه ها در نظر گرفته شده است.
اگر  اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  این 
تمایل  چک  جمهوری  معتبر  شرکت های 
نیروگاهی  تجهیزات  یا ساخت  فاینانس  به 
داشته  را  سوز  زباله  نیروگاه های  این 
استقبال  همکاری  این  از  ایران  باشند، 
تجهیزات  تأمین  در  کرد:  بیان  می کند، 
کیفیت  سوز،  زباله  نیروگاه های  ساخت  و 
که  چرا  بود،  خواهد  مهم  بسیار  فیلترها 

در صورت پایین بودن کیفیت این فیلترها 
محیطی  زیست  آلودگی های  باعث  ممکن 

شود.
ایران  ظرفیت های  به  اشاره  با  چیت چیان 
در زمینه تصفیه آب و فاضالب و همچنین 
هم  آب  انتقال  تجهیزات  هوشمندسازی 
از شرکت های جمهوری چک  داد:  توضیح 
که قادر به تأمین سرمایه یا راه اندازی این 
باشند، استقبال می کنیم. موارد در کشور 

در  بانکی  روابط  اینکه  یادآوری  با  وی 
انتقال  بازرگانی و  تحکیم روابط اقتصادی، 
است،  مهم  بسیار  کشور  دو  میان  فناوری 
این  چک  هیات  است  امید  کرد:  تبیین 
میان  در  کشور  این  بانک های  با  را  مسأله 

گذاشته و آن را حل و فصل کنند.
مجلس  رییس  نائب  سوبوتکا«  »پارمیسل 
با  نشست  این  در  هم  جمهور چک  سنای 
گفت:  ایران،  انرژی  ظرفیت های  به  اشاره 
حیاتی  و  مهم  بسیار  بخش های  از  انرژی 
هر کشور در توسعه اقتصادی است و ایران 
نیز از منظر ذخایر انرژی در جایگاه بسیار 

مهمی در جهان قرار دارد.
بیش  به  روابط دو کشور  تاریخ  افزود:  وی 
با  امیدواریم  و  گردد  برمی  سال   90 از 
روابط  این  بتوانیم  تحریم ها  یافتن  پایان 

را ادامه و حتی گسترش دهیم.
اعالم  با  چک  جمهوری  ارشد  مقام  این 
جمهوری  در  انرژی  تولید  اساس  اینکه 
نیروگاه های  و  هسته ای  انرژی  از  برق 
زمینه  این  در  می توانیم  و  است  زباله سوز 
همکاری های خوبی با ایران داشته باشیم، 
شمال  در  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح 
شهرها،  از  یکی  مرکز  در  و  چک  کشور 
باالترین  با  که  داریم  سوز  زباله  نیروگاه 
آلودگی  کوچک ترین  بدون  و  راندمان 

کار می کند. زیست محیطی 
داد:  ادامه  چک  سنای  مجلس  رییس  نائب 
بسیار  جمهوری چک  برق  توزیع  شبکه های 
این  در  می توانیم  و  بوده  تلفات  کم  و  خوب 
زمینه نیز روابط خوبی را با ایران داشته باشیم.
شرکت های  ظرفیت  به  اشاره  با  وی 
فاضالب  تصفیه  ایستگاه های  جهت  چک 
کشور  در  قانون  براساس  کرد:  خاطرنشان 
چک هر شهر که 3 هزار نفر جمعیت داشته 
فاضالب  تصفیه  ایستگاه  دارای  باید  باشد، 
این  در  که  شده  باعث  مسأله  این  و  باشد 

زمینه تجربیات بسیار خوبی داشته باشیم.

بر  تاکید  با  ایران  گاز  شرکت  مدیرعامل 
تامین گاز خانگی در زمستان گفت:همچون 
گاز  قطعی  زمستان  در  گذشته  سال  سه 

نخواهیم داشت.
با خبرگزاری  در مصاحبه  عراقی  حمیدرضا 
با  اخیر  سال  سه  در   : افزود  سیما؛  و  صدا 
بهره برداری فازهای مختلف پارس جنوبی ؛ 
حجم ورود گاز در شبکه بیشتر شد و مشکل 
قطعی گاز در بخش خانگی نداشتیم که به 
تمام  با  کشور  انرژی  امنیت  تامین  معنی 

قدرت و قوت بوده است.
عراقی گفت : پیش از این همه تولید پارس 
جنوبی به راحتی وارد کشور نمی شد چون 
به خطوط انتقال و ایستگاههای تقویت فشار 
از  برخی  تهیه  برای  و  داشت  نیاز   ، زیادی 
این اقالم در زمان تحریم با مشکالت زیادی 
مواجه بودیم که هم هزینه بر بود و باید با 

ارز تامین می شد.
سال  سه  در  خوشبختانه   : کرد  اضافه  وی 
اخیر توانستیم طرح های خود را اجرا کنیم 
و ایستگاه های تقویت فشار و خطوط انتقال 
گاز را بسازیم تا همه تولیدات پارس جنوبی 
وارد شبکه گازرسانی کشور شود و گاز پارس 

جنوبی را به نیروگاه ها رساندیم.
هزار  به 5  گازرسانی  پارسال   : عراقی گفت 
 2800 حدود  که  کردیم  شروع  را  روستا 
روستا تا پایان 94 به بهره برداری رسید و 
امسال نیز گازرسانی به حدود 5 هزار روستا 
را در حال اجرا داریم که امیدواریم 2800 

روستا را به پایان برسانیم.
به  گازرسانی  کنار  در   : کرد  اضافه  وی 
روستاها ، طرح گازرسانی به شهرهای بدون 

شبکه گاز را نیز در حال اجرا داریم.
کرد:  تاکید  ایران  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
و  سیستان  استان  در  امسال  پایان  تا 

به  را  زاهدان  شهر  امیدواریم  بلوچستان 
زاهدان  نیروگاه  و  کنیم  وصل  طبیعی  گاز 
را نیز تا پایان امسال یا اوایل سال آینده به 
و ساخت خطوط  کنیم  متصل  گاز طبیعی 
شروع  نیز  را  چابهار  به  ایرانشهر  انتقال 

کردیم.
گفـت:  ایران  گاز  شرکت  مدیرعامل 
گاز  و  گازرسانی  رکورد  امسال  امیدواریم 

تحویلی به نیروگاهها را بشکنیم.
سوخت  نیاز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
میلیارد   70 ساالنه  کشور  نیروگاههای 
لیتر سوخت  میلیارد   70 معادل  مترمکعب 
میلیارد   57 پارسال   : افزود   ، است  مایع 
داده  تحویل  نیروگاهها  به  گاز  مترمکعب 
مایع  سوخت  لیتر  میلیارد   15 فقط  و  شد 

مصرف کردند.
این در حالی است که در سال   : وی گفت 
برای  گاز  مترمکعب  میلیارد  92 حدود 35 
 35 و  تحویل  نیروگاهها  سوخت  تامین 
میلیارد لیتر نیز از سوخت مایع )گازوئیل و 

مازوت( در نیروگاهها مصرف شد.
مدیرعامل شرکت گاز ایران گفت : همچنین 
مترمکعب  میلیارد   50 برابر   93 سال  در 
سوخت گاز و 25 میلیارد لیتر سوخت مایع 

در نیروگاهها مصرف شد.
به  شرایط  اگر  امسال   : کرد  تاکید  عراقی 
پارس  تولیدی  گاز  تمام  که  باشد  نحوی 
 ، دهیم  انتقال  کشور  داخل  به  را  جنوبی 
کمتر از 10 میلیارد لیتر گازوئیل و مازوت 
نیروگاهها مصرف می شود و حدود 60  در 
نیروگاهها  در  گاز  مترمکعب  میلیارد   65 تا 

مصرف می کنیم.
وی گفت : صادرات گاز و مازوتی که انجام 
حذف  و  آلودگی  کاهش  موجب  شود  می 

آالینده های موجود در هوا خواهد شد.

وزیر نیرو خبر داد: 

ساخت نیروگاه زباله سوز با فاینانس چک
مدیرعامل شرکت گاز : 

زمستان امسال قطعی گاز نخواهیم داشت

گفت:  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
صنعت برق ایران در حوزه تولید تا مرز 80 درصد 

در حال خصوصی شدن است.
»هوشنگ فالحتیان« در دومین کنگره راهبردی 
نفت و نیرو گفت: باوجود مشکالت و چالش های 
زمینه  در  آمیزی  موفق  حرکت های  موجود 
خصوصی سازی صورت گرفته و جایگاه آن در 

صنعت برق سال به سال پررنگ تر می شود.
وی با اشاره به اینکه صنعت برق ایران در حوزه 
تولید تا مرز 80 درصد در حال خصوصی شدن 
برق  درصد  از 60  بیش  هم اکنون  گفت:  است، 
و  شده  تولید  خصوصی  نیروگاه های  با  کشور 
تنها 40 درصد آن به وسیله بخش دولتی تولید 

می شود.
وی ادامه داد: سهم زیادی از نیروگاه های دولتی 
به  واگذاری  و  فروش  فهرست  در  نیز  کنونی 
به  نیز  آن  بر  عالوه  دارد.  قرار  بخش خصوصی 
دنبال اصالح ساختاری شرکت های توزیع جهت 

خصوصی سازی آن ها هستیم.
بیان  با  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
اینکه 100 درصد تجهیزات توزیع و 90 درصد 
تجهیزات پست و انتقال در داخل کشور تولید 
در  نیز  ایران  اسالمی  می شود، گفت: جمهوری 
صاحب  نیز  نیروگاه ساز  بزرگ  کشورهای  کنار 
در  روز  به  روز  و  است  نیروگاه  ساخت  فناوری 
این زمینه پیشرفت می کند.وی در خصوص روند 
سرمایه گذاری ها در صنعت برق کشور گفت: در 

طول یک سال گذشته مراجعات زیادی از اروپا 
و آسیا به خصوص شرکت های کره ای، چینی و 
ژاپنی برای مشارکت در صنعت برق داشته ایم و 
حضور مهمانان خارجی در این کنگره را مغتنم 

می شماریم.
فالحتیان با اشاره به لزوم همکاری شرکت های 
خارجی با شرکت های ایرانی برای سرمایه گذاری 
کنونی  فضای  در  گفت:  برق  صنعت  در 
شرکت های خارجی و شرکت های ایرانی باید با 
یکدیگر مشارکت داشته باشند و وزارت نیرو نیز 

از مشارکت آن ها حمایت می کند.
توسعه  برای  شفاف  قراردادهای  طراحی  از  وی 
سرمایه گذاری خارجی در صنعت برق خبر داد 
و گفت: امکان سرمایه گذاری خارجی به صورت 

BOO وBOT با تأمین سرمایه مورد نیاز به 
صورت کامل یا بیش از نیمی از سرمایه از سوی 
قراردادهای  و  دارد  وجود  خارجی  شرکت های 
کاماًل شفافی تهیه شده که متن این قراردادها 
در سایت شرکت مادرتخصصی نیروگاه های برق 

حرارتی وجود دارد.
معاون وزیر نیرو تصریح کرد: برخی شرکت های 
به  سرمایه گذاری  به  تمایل  ایران  در  خارجی 
صورت BOO و BOT و برخورداری از تضمین 
دولتی هستند که در صورت اجرای نیروگاه های 
بین المللی  مناقصه  حتماً  شیوه،  این  به  دولتی 

برگزار می کنیم.
وی افزود: اگر بخش خصوصی داخلی بخواهد با 
یک شرکت خارجی همکاری کند، شرکت ایرانی 

ضمانت های الزم را نزد بانک عامل ایرانی قرارداده 
و بانک این ضمانت را به سازمان سرمایه گذاری و 
کمک های اقتصادی و فنی ایران اعالم می کند، 
بنابراین بانک عامل ایرانی تضمین پرداخت را به 

شرکت های خارجی می دهد.
وی تصریح کرد: همچنین اگر شرکت خارجی 
بخواهد به صورت مستقل در ایران سرمایه گذاری 
حمایت  و  تشویق  قانون  اساس  بر  کند، 
سرمایه گذار خارجی )فیپا( که مصوب مجلس 
شورای اسالمی است، تضمین الزم داده می شود.
نیروگاهی  منصوبه  ظرفیت  اینکه  بیان  با  وی 
ساالنه  و  بوده  مگاوات  هزار   76 بر  بالغ  کشور 
افزوده می شود،  این ظرفیت  به  5 هزارمگاوات 
گفت: این نشانگر فعل و انفعاالت تجاری مثبت 

بین شرکت های ایرانی و خارجی است.
و  دولتی  بخش  اینکه  بر  تاکید  با  فالحتیان 
شرکت های  با  همکاری  در  خصوصی  بخش 
خارجی جزو خوش حساب ترین کشورهاست، 
گفت: اطمینان های الزم به شرکت های خارجی 
ایران داده  برق  برای سرمایه گذاری در صنعت 

می شود.
امنیت  نظر  از  ایران  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  است  کشورها  بسیاری  از  امن تر  فیزیکی 
محیط اقتصادی و فیزیکی کاماًل امنی دارد که 
شرکت های خارجی می توانند با همکاری فعاالن 
صنعت برق در بازار ایران و حتی منطقه سهمی 

را به خود اختصاص دهند.

تحقق80 درصدی خصوصی سازی بخش تولید برق 
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تاکید برتوجه به  چرخه و زنجیره تامین ؛
موانع تولید را کاهش دهید!

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از رشد 500 درصدی تعرفه 
واردات ورق فوالد، پیشنهاد داد که ورق های فوالدی صادراتی در بورس 
کاال عرضه شود.امیر حسین کاوه با انتقاد از سیاست های وزارت صنعت در 
بخش معدن، گفت: تعیین تعرفه 20 درصدی بر واردات ورق های فوالدی 
یکی از سیاست های نادرست وزارت صنعت بوده است زیرا مواد اولیه 
مورد نیاز صنایع وابسته به این ورق ها است.وی با بیان اینکه فعاالن لوله 
و پروفیل کشور نیازی به وام ندارند اما خواستار حذف تعرفه ها هستند، 
افزود: تعرفه در  یک سال از 4 به 20 درصد افزایش یافته و این به معنای 
رشد 500 درصدی تعرفه های واردات است. اما تعرفه محصوالت ساخته 
شده 5 و 10 درصد است.عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه 
از ابتدای سال تاکنون اعالم شده که 16 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
برای 10 هزار واحد فعال در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: حتی 
بیش از 57 هزار واحد برای دریافت این تسهیالت ثبت نام کرده اند اما 
این اعداد نمی تواند ما را از رکود ویرانگر خارج کند.کاوه با بیان اینکه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت بجای پیگیری مسایل بانکی و اعتبارات و 
شاید بازاریابی برای بانک ها به شناسایی قوانین و مقررات مخل و رفع و 
برطرف سازی آنها بپردازد، گفت: وقتی عرضه کننده ورق فوالدی در بورس 
کاال انحصاری است و به حد تقاضای موجود عرضه وجود ندارد پس حتما 
قیمت هم درست کشف نمی شود.دبیر سندیکای لوله و پروفیل فوالدی 
کشور با بیان اینکه امروز شاهدیم در زنجیره فوالد کشور، اختیار از دست 
مسئوالن امر خارج شده و تعطیلی و رکود به وجود آمده است، افزود: 
فقط حمایت از صنایع خصولتی در دستور کار وزارت صنعت، معدن و 
تجارت است و پروژه های کاری مهم که می توانند چرخه صنایع متوسط و 
کوچک را بچرخاند رها شده است.وی با اعالم اینکه دولت بجای وام دادن 
به صنایع خرد و کوچک، به طراحی بازار بپردازد و در این زمینه از نظرها 
و آرای تشکل های بخش خصوصی استفاده کند، گفت: ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی بر چرخه و زنجیره تامین، تولید و مصرف فوالد کشور 
توجه بیشتری داشته باشد.کاوه مشکل اصلی این وضعیت را نبود برنامه 
ریزی در معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و افزود: 
نداشتن آمار و اطالعات صحیح در معاونت معدنی  این وزارتخانه یکی از 

مشکالت اصلی ما است.
 

 صنعت و تجارت
کارتهای بازرگانی 8هزارمیلیارد تومان

 بدهی مالیاتی دارند
رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس با اشاره به مصوبه اخیر مجلس 
در مورد شفافیت اطالعاتی بنگاههای عمومی گفت: تجدیدنظر در صدور 
کارت های بازرگانی در دستور کار مجلس قرار دارد.محمدرضا پورابراهیمی 
در نشست شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه یکی از 
موضوعاتی که رئیس کل بانک مرکزی هم به آن اشاره کرد،  صدور کارت 
بازرگانی است که در حقوق گمرکی و مالیات مرتبط با واردات کاال در 
کشور مشکالتی را ایجاد کرده است، گفت: تجدید نظر در نحوه صدور 
کارتهای بازرگانی در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.وی 
افزود: 8 هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی ناشی از کارت هایی است که 
به صورت اجاره ای و یا هویت های نامعلوم هستند و امکان وصول ندارند.

 
 پراید و پژو 405 از خط تولید خارج می شوند

طبق قانون، اتومبیل هایی که 10 سال از تولید آنها می گذرد باید از خط 
تولید خارج شوند. در این زمینه رییس سازمان ملی استاندارد از برنامه  
خودروسازان جهت خروج پراید و پژو 405 از خط تولید خبر داد.در 
حالی که کش و قوس ها در خصوص پایان کار خط تولید خودروهایی 
که 10 سال از شروع تولید آنها می گذرد، ادامه دارد، نیره پیروزبخت به 
ایسنا گفت: توقف تولید خودروها نیاز به یک برنامه عمیق و دقیق دارد 
که سازمان استاندارد نظر خود را در این باره اعالم کرده و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نیز در حال رسیدگی به آن است.وی افزود: در راستای 
برنامه ای که براساس قانون توقف تولید خودروهایی با بیش از 10 سال 
تولید را در خود دیده است، خودروهایی مانند پراید یا پژو 405 نیز از خط 

تولید خودروسازان داخلی خارج خواهد شد.
 

 بهره برداری از ١9 طرح فوالدی تا سال آینده
وزیر صنعت، معدن و تجارت میزان تولید در زنجیره فوالد کشور را اعالم 
و گفت: تا سال آینده 19 طرح فوالدی دیگر به بهره برداری می رسد که 
تمام طرح ها تاکنون پیشرفت فیزیکی مناسبی داشته اند.محمدرضا نعمت 
زاده اظهار کرد: طی عمر سه ساله دولت تدبیر و امید، 39 طرح در قالب 
زنجیره صنعت فوالد در کشور اجرایی شد، که با اجرا شدن این طرح ها 14 
میلیون تن در زمینه کنسانتره، دو میلیون تن در تولید گندله، 14 میلیون 
و 500 تن آهن اسفنجی و دو میلیون و 700 تن شمش فوالد در کشور 
افزایش داشته ایم.وی خاطرنشان کرد: با راه اندازی طرح های در دست اجرا، 
10 میلیون تن گندله، پنج میلیون تن آهن اسفنجی و سه میلیون تن 
شمش فوالد به تولیدات کشور اضافه خواهد شد که تا آخر امسال به یک 

موازنه در این زمینه خواهیم رسید
 

 خودرو
تولید چند خودروی سنگین متوقف شد

شهریور ماه امسال تولید چند مدل خودروی سنگین در خودروسازان 
داخلی به صفر رسید. در این مدت تولید کامیون  کشنده فراز شرکت 
ایران خودرو دیزل 100 درصد کاهش یافته و از 10 دستگاه در شهریور 
ماه سال گذشته به صفر رسید.تولید کشنده T375 )2*4( شرکت سایپا 
دیزل نیز با افت 100 درصدی همراه بوده و از 24 دستگاه در شهریور ماه 
1394 به صفر رسید.شهریور ماه تولید چند مدل کامیون و کامیونت نیز 
در شرکت کاریزان  خودرو متوقف شده است. در این زمینه تولید کامیون 
کاویان K119، کامیون کاویانK219  و کامیونت کاویان K375 شرکت 
کاریزان خودرو ساوه 100 درصد کاهش یافته و به ترتیب از هشت، پنج و 

پنج دستگاه در مدت مشابه سال گذشته به صفر رسیده است.
 

اقتصاد کالن
 توافق سازمان جهانی گمرک و ایران برای

 تسهیل و کنترل تجارت
برنامه  تدوین  خصوص  در  ایران  گمرک  و  گمرک  جهانی  سازمان 
استراتژیک و مدرن سازی فرآیندهای گمرکی با هدف افزایش تسهیل 
تجارت و نظارت ها در گمرکات ایران براساس استانداردهای جهانی به 
توافق رسیدند.سرجیو موجیکا - معاون سازمان جهانی گمرک - در دیدار 
با مسعود کرباسیان - رئیس کل گمرک ایران - از پیاده سازی پنجره واحد 
تجارت فرامرزی و گمرک الکترونیک در ایران استقبال و از اینکه این برنامه 

به کمک دانش پژوهان ایرانی طراحی و اجرایی شده ابراز تعجب کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی:
 محصول »تراریخته« در زمین های ایران 

کشت نمی شود
محصوالت تراریخته در زمینهای کشاورزی کشور 
وارد نشده و در واقع این محصوالت از کشور تجاری 
نشده اند.عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی 
در حاشیه نهمین نمایشگاه ملی توسعه مکانیزاسیون 
بخش کشاورزی اظهار کرد: محصوالت تراریخته 
در زمینهای کشاورزی مشاهده نشده است و این 
محصوالت تجاری نشده اند.وی افزود: در سال جاری 
یک میلیون و 600 هزار تن چغندر قند تولید می شود 
توسط  این محصول  تولید  از  استقبال خوبی  که 
جهاد  وزیر  است.معاون  آمده  عمل  به  کشاورزان 
کشاورزی در امور زراعت در خصوص اقدامات این 
معاونت برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی، 
گفت: محدودیت کاشت برنج در مناطقی غیر از 
شمال کشور در حال انجام است. همچنین استفاده 
از گیاهان مقاوم به خشکی سوق زراعت به سمت 
کشت نشایی در حال انجام است.کشاورز تصریح کرد: 
کشت نشایی سبزی و صیفی در جنوب کشور در 
90 درصد مزارع در حال انجام است و کشاورزان 
ما مسئله کمبود آب را به خوبی درک کرده اند.وی 
گفت: در 5 سال گذشته از هر متر مکعب آب 850 
گرم کاال تولید می شد که این رقم در سال 94 به 
1,2 کیلوگرم رسیده که این رقم در 5 سال آینده به 
1,7 کیلوگرم می رسد.وی در پایان در واکنش به این 
موضوع که وزارت نیرو اعالم کرده است که سطح زیر 
کشت زمینهای کشاورزی افزایش یافته است، گفت: 
بر خالف این اظهارات سطح زیر کشت به محصوالت 
کشاورزی اضافه نشده بنابراین منجر به افزایش تولید 

 شده است.
 بانک

برگزاری قرعه کشی حساب های
 قرض الحسنه بانک سپه

با برگزاری مراسم سی و هشتمین مرحله قرعه 
کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز )ریالی 
و ارزی( بانک سپه با حضور نظار قانونی برندگان 
آن مشخص شدند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
بانک سپه، در این مراسم که با حضور نمایندگانی 
از دادستانی کل کشور، بانک مرکزی و وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و عضو هیات مدیره بانک و جمعی 
از مدیران و نمایندگان ادارات کل مرتبط برگزار شد، 
برندگان خوش شانس سی و هشتمین مرحله قرعه 
کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک 
تعدادکل  گزارش،  شدند.بنابراین  مشخص  سپه 
ها، 497  قرعه کشی حساب  از  دوره  این  جوایز 
هزار و 226 مورد بوده که 292 جایزه آن مربوط 
به کمک هزینه خرید مسکن )هر کدام به مبلغ 
500 میلیون ریال(، 392 جایزه مربوط به کمک 
هزینه خرید خودروی ایرانی )هر کدام به مبلغ 250 
میلیون ریال(، 492 جایزه مربوط به کمک هزینه 
سفر به عتبات عالیات )هر کدام به مبلغ 10 میلیون 
ریال( و 496 هزار و 50 جایزه نیز مربوط به کمک 
هزینه خرید صنایع دستی )هر کدام به مبلغ 400 
هزار ریال( است.براساس همین گزارش، تعداد کل 
حسا ب های حائز شرایط قرعه کشی 4 میلیون و 

561 هزار و 329 فقره حساب بوده اند.
 

  راه اندازی نسخه جدید تلفن بانک ملت
 نسخه جدید تلفن بانک ملت با اعمال تغییراتی در 
نسخه قبلی، نصب و راه اندازی شد.به گزارش روابط 
عمومی بانک ملت، این بانک با هدف ارتقای کیفیت 
خدمات بانکی و افزایش سطح رضایت مشتریان، 
نسخه جدید تلفن بانک را طراحی و عملیاتی کرد.
GPRSبر اساس این گزارش، امکان خرید شارژ
ایرانسل، ورود به سامانه با اکسس کارت، درخواست 
تامین  سوخت،  کارت  حواله  صدور  دسته چک، 
موجودی چک برگشتی، استعالم وضعیت دسته 
پرداخت  قبوض  استعالم  صدور،  از  پیش  چک 
شده، امکان بازپرداخت تسهیالت سایر مشتریان، 
امکان لغو بازپرداخت منظم تسهیالت، امکان حواله 
به خود و دیگران با اکسس کارت، دریافت کارت 
مجازی برای تسهیالت، امکان همزمان سازی یکبار 
رمز«OTP«و امکان ابطال درخواست دسته چک 
پیش از صدور در مرکز، از جمله خدمات قابل ارائه 
به مشتریان در نسخه جدید تلفن بانک ملت است.

 
 برگزاری یازدهمین همایش اقتصاد 

مقاومتی در دانشگاه خاتم
یازدهمین همایش مشترک انجمن مدیریت ایران 
و دانشگاه خاتم، با عنوان همایش علمی، کاربردی 
محل  در  جاری  هفته  یکشنبه  مقاومتی  اقتصاد 
دانشگاه خاتم و با حضور »مرضیه شاهدایی« معاون 
وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
کشور،  برجسته  استادان  نفت،  صنعت  فعاالن 
اعضای  علمی،  انجمن های  اعضای  اقتصاددانان، 
از  جمعی  و  کارشناسان  ایران،  مدیریت  انجمن 
دانشجویان برگزار شد.به گزارش روابط  عمومی بانک 
پاسارگاد، در این همایش علی کاردر، معاون وزیر و 
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در ادامه  جلسه  
دهم این همایش، به سواالت و ابهامات حاضران 
در خصوص »صنعت نفت و تحقق سیاست های 
با  کاردر  علی  داد.  پاسخ  مقاومتی«  اقتصاد  کلی 
اشاره به توانمندسازی و تربیت نیروهای متخصص 
در دانشگاه ها گفت: با اقداماتی که در این خصوص 
زیادی  بسیار  تعداد  حاضر  حال  در  دادیم،  انجام 
نیروهای متخصص و استاد در رشته های مهندسی  
باالدست تربیت شده اند. در حالی که پیش از این، 
اینچنین نبود و تعداد نیروهای متخصص ما بسیار 
و  بودند..مجید قاسمی رییس دانشگاه  خاتم  کم 
مدیرعامل بانک پاسارگاد نیز در خصوص یکی از 
بندهای مهم اقتصاد مقاومتی گفت: بحث فناوری و 
دانش بنیان بودن اقتصاد یکی از بندهای مهم اقتصاد 
مقاومتی است، افراد مختلف بر این امر تأکید زیادی 
دارند و اگر روزی بتوانیم در صنعت نفت خودکفا 
شویم، بزرگترین آرزویی است که محقق می شود 
و شاید از تمام وابستگی ها نجات پیدا کنیم. وی 
ادامه داد: سرمایه گذاری هایی که منجر به توسعه 
می شوند از اهمیت زیادی برخوردار است. بی شک  
باید  وارد شود  به کشور  است  قرار  دالرهایی که 

صرف توسعه و همچنین نوسازی صنعت شود.

خبر خبر

رئیس اتاق بازرگانی،صنایع و معادن تهران با 
واقعی شدن  و  سازی  یکسان  اینکه  به  اشاره 
اجرا شود، گفت:  باید هرچه سریعتر  ارز  نرخ 
نرخ ارز با مکانیزم عرضه و تقاضا و میزان تورم 
بازار تعیین می شود.مسعود خوانساری در  در 
خصوص اجرای یکسان سازی نرخ ارز، گفت: 
سریعتر  چه  هر  باید  ارز  نرخ  سازی  یکسان 
انجام شود و از واجبات است ضمن آنکه هم 

موضوع تک نرخی شدن و هم  موضوع واقعی 
شدن نرخ ارز باید هرچه سریعتر به اجرا برسد.
وی با بیان اینکه این دو سیاست باید همزمان 
اجرایی شود، افزود: اگر دولت فقط ارز را تک 
نرخی کند و باز هم به صورت دستوری قیمت 
نخواهیم  نهایی  نتیجه  به  دارد  نگه  پایین  را 
یکدیگر  درکنار  سیاست  دو  این  زیرا  رسید 

می تواند راهگشای بخش خصوصی باشد.

اینکه  بیان  با  دارایی  و  اقتصاد  امور  وزیر 
پیچیده ای  مشکالت  دچار  بانکی  سیستم 
است، گفت: بانک ها حدود 100 هزار میلیارد 
تومان از دولت طلبکار هستند و سودی هم از 
اخذ  نتوانسته اند  مختلف  سال های  در  دولت 
مطالب  نوع  داشت:  اظهار  طیب نیا  کنند.علی 
چندان تازگی ندارد و مشکالت و دغدغه هایی 
بوده،  مواجه  آن  با  بخش خصوصی  که  است 

و  است  بیمار  ما  اقتصاد  می دانیم  همه  البته 
از مشکالت ساختاری رنج می برد و حل این 
افزود:  دارد.وی  علمی  بررسی  به  نیاز  مشکل 
آنچه که ما نیاز داریم آسیب شناسی و ارائه راه 
حل است، در یکی از جلسات اخیر با رئیس 
جمهور توضیح دادم که امروز بخش خصوصی 
آگاه و هشیاری داریم که در شرایط متفاوتی 

نسبت به 2 دهه گذشته قرار دارد.

١00 هزار میلیارد تومان طلب بانک ها از دولت  نرخ ارز همزمان با یکسان سازی، واقعی شود

آمار 6 ماهه صادرات حاکی از آن است که در 
اکثرماه های سال 94 رشد صادرات منفی بوده 
شده  آغاز  صادرات  رشد  امسال  ابتدای  از  اما 
است.بررسی وضعیت تجارت کاالیی بدون نفت 
در نیمه نخست سال 1395 نشان می دهد که 
در اکثر ماه های سال 94 رشد صادرات منفی 
بوده اما از ابتدای سال 95 روند معکوس شده 
است. شده  آغاز  صادرات  رشد  تدریج  به  و 
از  بعد  که  کاال  واردات  ماهانه  روند  همچنین 
نقطه  به  نقطه  رشد  یکسال  از  بیش  گذشت 
منفی، از ابتدای تیر 95 معکوس شده بود ادامه 
تیر و مرداد،  ماه  از گذشت دو  نداشته و پس 
همچنین  شد.  منفی   95 شهریور  در  دوباره 
 3.8 کاهش  با  واردات  ارزش   95 شهریور  در 
از  و  بوده  به مرداد 95 همراه  درصدی نسبت 
سرعت کاهش ارزش صادارات نیز کاسته شده 

است.
رشد منفی ارزش صادرات شش ماهه

آمار  براساس  از آن است که  گزارش ها حاکی 
در  نفت  بدون  کاالیی  ارزش صادرات  گمرک، 
6 ماهه نخست امسال، حدود 6 درصد نسبت 
به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است که 
حدود 7.8 درصد از آن به واسطه رشد ارزش 
است.این  بوده  عمده  کاالی  قلم   20 صادرات 
اقالم بیش از 58 درصد ارزش صادرات و 60 
درصد مقدار صادرات را در 6 ماهه ابتدایی سال 
95 تشکیل داده اند. آمارهای مدت مشابه سال 
ارزش  در  اقالم  این  سهم  می دهد  نشان  قبل 
صادرات در 6 ماهه نخست سال جاری افزایش 
پلی  گازی،  میعانات  استثنای  است.به  یافته 
قلم   17 سایر  نفت،  قیر  و  فیلم  گرید  اتیلن 
کاالی عمده صادراتی با رشد مقداری صادرات 
درصد)کاتد  هزار  دو  تا  )اوره(،  درصد   5 بین 
همراه   1395 سال  نخست  نیمه  در  مس( 
نفتی،  سبک  روغن های  کاالی  سه  بوده اند. 
رشد  کاتالیزورها  و  مس  کاتد  قطعات  و  کاتد 
مقداری و ارزشی باالی 100 درصدی را در این 
دوره داشته اند.در میان اقالم عمده صادراتی، 
اثر  بیشترین  گازی  میعانات  صادارت  کاهش 
منفی را بر رشد صادرات در این مدت داشته 
است. ارزش صادرات این قلم کاالیی در 6 ماهه 
نسبت  درصد   13 حدود   1394 سال  نخست 
به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته و 2.5 
واحد درصد نرخ رشد ارزشی صادرات را کاهش 
داده است.در میان اقالم عمده صادراتی، 6 ماه 
نخست 1395 گاز طبیعی مایع شده سهم 9.5 
واحد درصدی در رشد ارزش صادرات داشته و 
عامل مسلط در رشد به شمار می رود. چنانچه 
این قلم کاالیی از صادرات 6 ماهه حذف شود، 
 3.5 منفی  مدت  این  در  صادرات  ارزش  رشد 
درصد خواهد شد.باتوجه به پیشی گرفتن رشد 
وزنی از رشد ارزشی صادرات در نیمه نخست 
سال 1395، میانگین قیمت کاالهای صادراتی 

حدود 16 درصد کاهش یافته است.
اقالم کاالیی موثر در کاهش واردات

واردات کاال در شش ماهه نخست سال 1395 
از نظر ارزشی با کاهش 2.6 درصدی و از لحاظ 
بوده  همراه  درصدی   8.2 حدود  افت  با  وزنی 
مدت  این  در  وارداتی  عمده  قلم   20 است؛ 
تشکیل  را  واردات  ارزش  از  درصد   25.3 که 
ماهه   6 واردات  ارزش  افزایش  در  اند،  داده 
بنابراین  اند.  داشته  درصدی  واحد   1.3 سهم 
کاهش ارزش واردات 6 ماهه بیشتر تحت تاثیر 
کاال  است.10  بوده  اقالم  سایر  واردات  کاهش 
از 20 کاالی عمده وارداتی در نیمه اول سال 
به  مربوط  دالر  میلیارد   2.9 ارزش  به   1395
اقالم کشاورزی و غذایی است که 14.3 درصد 
از کل ارزش واردات کشور را در این مدت به 
واردات  مقدار  اند.افزایش  داده  اختصاص  خود 
ضمن  درصد(   20 )حدود  سویا  روغنی  دانه 

کاهش 8 درصدی میزان واردات کنجاله سویا 
افزایش بهره وری از ظرفیت کارخانجات  باعث 
روغنکشی کشور خواهد شد. همچنین افزایش 
به  خام  شکر  واردات  میزان  درصدی   428
منظور تصفیه در کارخانجات قند و شکر کشور 
نیاز شکر کشور را فراهم خواهد  زمینه تامین 
کرد.ذرت دامی با سهم 2.7 درصدی از مجموع 
ارزش واردات در صدر اقالم وارداتی شش ماهه 

نخست 1395 قرار گرفته است. 
 6.5 کاهش  وزنی  لحاظ  به  کاال،  این  صادرات 
 15.2 کاهش  ارزشی  لحاظ  به  و  درصدی 
درصدی نسبت به 6 ماهه نخست سال 1394 
داشته است. 0.47 واحد درصد از کاهش ارزش 
شش ماهه به دلیل کاهش ارزش صادرات این 
برابری   5 از  بیش  است.افزایش  بوده  کاال  قلم 
تعرفه  کد  با  نشده  تصفیه  واردات شکر  ارزش 
17011300 نیز به طور نسبتا قابل مالحظه ای 
مانع از کاهش بیشتر ارزش واردات شده است. 
ارزش  رشد  در  را  سهم  بیشترین  کاال  این 
واردات در میان اقالم عمده وارداتی شش ماهه 
نخست 1395 )حدود 0.79 درصد( را داشته 

است.
رونق صادرات به کره جنوبی، عامل مهم 

افزایش صادرات
در  ایران  صادراتی  مقصد  عمده  کشور   20
شش ماهه نخست سال 1395 با سهم حدود 
 20 ماهه،  شش  صادرات  کل  از  درصدی   93

به  را  کشور  صادرات  ارزش  از  دالر  میلیارد 
سهم  با  چین  داده اند.کشور  اختصاص  خود 
شش  صادرات  کل  از  درصدی   18.5 حدود 
دالر،  میلیارد   4 ارزشی حدود  با  ماهه 1395 
همچنان در صدر مقاصد صادراتی کشور قرار 
و  عراق  امارات،  کشورهای  آن  از  پس  دارد. 
 ،15.6 ترتیب  به  ارزشی  های  سهم  با  ترکیه 
بعدی  جایگاه های  در  درصد   10.7 و   13.7
قرار گرفته اند.صادرات کاالیی ایران طی شش 
ماهه ابتدای سال 1395 به شش مقصد شامل 
عمان،  پاکستان،  کره،  جمهوری  کشورهای 
مقداری  رشد  از  تایلند  و  تایوان  آذربایجان، 
است.ارزش  بوده  برخوردار  درصد  صد  باالی 
ماه  شش  در  جنوبی  کره  به  ایران  صادرات 
مشابه  مدت  به  نسبت   1395 سال  نخست 
رشد  است.  شده  برابر   8 از  بیش  قبل،  سال 
 7.6 این کشور،  به  ارزش صادرات  توجه  قابل 
شش  صادرات  ارزش  افزایش  در  درصد  واحد 
درصدی   18.6 است.کاهش  بوده  موثر  ماهه 
ارزش صادرات به امارات متحده عربی در شش 
 3.8 شده  موجب   ،1395 سال  نخست  ماهه 
واحد درصد ارزش کل صادرات کشور در این 
به  ایران  یابد. همچنین صادرات  مدت کاهش 
بوده  تنزل همراه  با  این مدت  کشور عراق در 
که منفی 0.5  واحد درصد در کل صادرات اثر 
داشته است.آمارها نشان می دهد در شش ماهه 
صادراتی  مقاصد  ترکیب   1395 سال  نخست 
سهم  که  گونه ای  به  است  داشته  تغییراتی 

به  نسبت  ایران  از محصوالت صادراتی  امارات 
یافته  کاهش   1394 سال  نخست  ماهه  شش 
به  بیشتری  صادراتی  محصوالت  مقابل،  در  و 

سمت بازار کره جنوبی هدایت شده است.
مبادی امارات و سوئیس، عامل مهم 

کاهش ارزش واردات
ایران در 6 ماه  وارادتی  20 کشور عمده مبدا 
نخست امسال با سهم حدود 90.4 درصدی از 
میلیارد   18.3 حدود  ماهه،  شش  واردات  کل 
دالر از ارزش واردات کشور را به خود اختصاص 
داده اند.میزان واردات کاالیی از 5 کشور آلمان، 
برزیل، پاکستان، ژاپن و اسپانیا در نیمه نخست 
همراه  درصدی   100 از  بیش  رشد  با  امسال 
بوده و همچنین در این مدت میزان واردات از 
8 کشور توسعه یافته در فهرست مبادی عمده 
وارداتی کشور نیز رشد داشته است.کشورهای 
قابل  اختالف  با  عربی  متحده  امارات  و  چین 
وارداتی،  بازارهای  سایر  به  نسبت  توجهی 
کشور  واردات  مبادی  عمده ترین  همچنان 
 40 از  بیش  مجموع  در  و  می شوند  محسوب 
درصد ارزش واردات کشور را در بر می گیرند و 
سهم منفی 5.3 واحد درصدی در کاهش 2.6 
امسال  ارزش واردات 6 ماهه نخست  درصدی 
داشته اند. قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
روسیه  از  واردات  ارزش  توجه  قابل  افزایشی 
است.  شده  واردات  ارزش  بیشتر  کاهش  مانع 
واحد   2.3 سهم  کشور  این  به  واردات  ارزش 
است.آمارها  داشته  واردات  رشد  در  درصدی 
نشان می دهد که در 6 ماهه نخست امسال در 
بازار  سهم  قبل،  سال  مشابه  مدت  با  مقایسه 
کشورهای امارات و سوئیس در مجموع حدود 
5 واحد درصد کاهش داشته است و در مقابل  
از  بیشتری  سهم  برزیل  و  آلمان  کشورهای 
واردات ایران را در مقایسه با 6 ماهه سال 94 

تامین کرده اند.
معکوس شدن روند افزایشی واردات و 

کاهش رشد صادرات
ماه  با  مقایسه  در  صادرات  رشد  ماهانه  روند 
اکثر  در  تقریبا  که  می دهد  نشان  قبل  مشابه 
ماه های سال 94 رشد صادرات منفی بوده که 
به  و  شده  معکوس  روند   95 سال  ابتدای  از 
تیرماه  در  می شود.  آغاز  صادرات  رشد  تدریج 
مایع  گاز طبیعی  رقم صادرات  اضافه شدن  با 
شده به یکباره صادرات در این ماه در مقایسه 
توجهی می یابد  قابل  تیر 94 رشد  با صادرات 
که به دلیل عدم درج رقمی برای صادرات این 
کاال در ماه های بعد اثر افزایش صادرات تیرماه 
در ماه های بعد تخلیه شده و در دو ماه مرداد و 

شهریور از رشد صادرات کاسته می شود.
روند ماهانه واردات کاال که بعد از گذشت بیش 
از یکسال رشد نقطه به نقطه منفی، از ابتدای 
تیر 95 معکوس شده بود استمرار نیافت و بعد 
از گذشت دو ماه تیر و مرداد، دوباره در شهریور 
واردات  ارزش   95 شهریور  در  شد.  منفی   95
 95 مرداد  به  نسبت  درصدی   3.8 کاهش  با 
همراه بوده و از سرعت کاهش ارزش صادارات 
نیز کاسته شده است.بیشترین ارزش صادرات 
 95 تیر  به  مربوط   95 سال  نخست  نیمه  در 
از  بیش   94 سال  تیر  با  مقایسه  در  که  بوده 
دو برابر شده است. پایین ترین ارزش صادرات 
است  ماه  به شهریور  مربوط  این مدت  در  نیز 
که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل حدود 5 
درصد رشد داشته است.بیشترین ارزش واردات 
به  مربوط  نیز   95 سال  ابتدایی  فصل  دو  در 
مردادماه است که در مقایسه با ماه مشابه سال 
94 تقریبا 12 درصد رشد داشته است. پایین 
ترین ارزش واردات 6 ماهه نخست امسال نیز 
در فروردین ماه بوده که نسبت به فروردین 94 

حدود 0.1 درصد کاهش یافته است.

شاخص های تجاری بهبود یافت!

کم ارزش  شدن محصوالت ایرانی در بازارهای جهانی  

به  امسال  نخست  ماهه  شش  طی  ایرانی 
کشورهای مختلف صادر شده است که در این 
بازار  در  را  امارات  جای  توانست  چین  میان 
از آن خود کند و به نخستین مشتری  ایران 
کاالهای ایرانی تبدیل شود و امارات، عراق و 
ترکیه در رتبه های بعدی خرید کاالی ایرانی 

قرار دارند.
امسال  نخست  نیمه  طی  ایسنا،  گزارش  به 
و  محصوالت  انواع  تن  میلیون   60 حدود 
نفت  های،  حوزه  در  مختلف  ایرانی  کاالهای 
و انرژی، صنعت، کشاورزی و صنایع غذایی به 
ارزشی بالغ بر 21 میلیارد و 705 میلیون دالر 
از  به 20 کشور مختلف صادر شده است که 
نظر وزنی شاید 25.46 درصد رشد را نسبت 
تجربه  گذشته  سال  نخست  ماهه  شش  به 
اما ارزش آن ها تنها 5.99 درصد  کرده است 
محصوالت  می دهد  نشان  که  داشته  افزایش 
ارزان تر  جهانی  بازارهای  در  ایران  صادراتی 
طور  است.به  شده  پارسال  از  ارزش تر  کم  و 
متوسط هر کیلوگرم از اقالم صادراتی در شش 
ماهه پارسال 425 سنت به مشتریان خارجی 
فروخته شده بود که این عدد در نیمه امسال 
میان  این  در  و  یافت  کاهش  سنت   355 به 

محصوالت  صادرات  میزان  افزایش  و  کاهش 
ایرانی به برخی از کشورها جالب توجه است، 
چرا که به عنوان مثال میزان صادرات به کره 
درصد   975 امسال  نخست  نیمه  در  جنوبی 
کشوری  برای  عدد  همین  اما  یافته  افزایش 
مانند مصر با کاهش 30 درصدی مواجه شده 
با  تایوان  درصد،   975 با  جنوبی  است.کره 
546 درصد، عمان  با 175 درصد، آذربایجان 
با 111 درصد  جزو  تایلند  و  با 148 درصد 
کشورهایی به شمار می روند که در شش ماهه 
ایرانی را بیش  ابتدایی امسال خرید کاالهای 
از دو برابر افزایش داده اند. از سوی دیگر مصر 
با منفی 30 درصد، ترکمنستان با منفی 16 
درصد، ارمنستان با منفی 14 درصد، ترکیه با 
منفی هشت درصد، عراق با منفی پنج درصد 
و ژاپن با منفی دو درصد جزو کشورهایی به 
شمار می روند که سهم شان در این بازه زمانی 
نسبت به نیمه نخست سال گذشته کمتر شده 
است.البته در این میان تقریبا برای همه این 
و  است  ارزان تر شده  ایرانی  کاالی  مشتریان، 
در  ایرانی  محصوالت  صادرات  اینکه  جالب تر 
افزایش  برخی کشورهای به طور چشمگیری 

یافته و گران تر شده است.

از  خودرو  واردکنندگان  انجمن  رئیس 
خودروهای  شاسی  شماره  اعالم  الزام 
خودرو  سفارش  ثبت  زمان  در  وارداتی 
داد.فرهاد  خبر  آینده  ماه  یک  تا 
 6 اساس  بر  داشت:  اظهار  احتشام زاد 
وزارت صنعت  در  که  کارشناسی  جلسه 
برگزار شد، سیستم کنترل شماره شاسی  
نهایی و قرار شد دفتر مقررات صادرات و 
واردات سازمان توسعه تجارت نسبت به 
کند. اقدام  موضوع  این  جزئیات  تبیین 
این طرح طی  امیدواریم  داد:  ادامه  وی 
یک ماه آینده اجرایی شود و هم اکنون 
نیز سیستم ثبت سفارش با شرایط جدید 
در فازی قرار دارد که قابلیت اجرا را دارا 
است.رئیس انجمن واردکنندگان خودرو 
ادامه داد: برای اجرایی شدن این مسئله 
و  واردات  و  صادرات  مقررات  دفتر  باید 
صحه گذاری  را  طرح  حمایت  سازمان 
خودروهای  ترخیص  مورد  در  کنند.وی 
سی سی   2500 باالی  موتور  حجم  با 
کمیته  نظر  طبق  داشت:  اظهار  نیز 
کارشناسی دیوان عدالت، خودروهایی که 
قبل از تاریخ بخشنامه ممنوعیت واردات 
ثبت  سی سی،   2500 باالی  خودروهای 

سفارش شده اند می توانند به کشور وارد 
رأی  این  البته  افزود:  شوند.احتشام زاد 
کمیته  نظر  بلکه  نیست،  عدالت  دیوان 
تا  دلیل  همین  به  و  است  کارشناسی 
عدالت  دیوان  سوی  از  رأی  که  زمانی 
نخواهد  اجرا  قابل  نشود  ابالغ  و  صادر 
خودروها  این  تعداد  وی  گفته  بود.به 
در  است.وی  تا 150 دستگاه  بین 100 
ادامه با اشاره به واردات 32 هزار و 428 
دستگاه خودرو به کشور طی 6 ماهه اول 
امسال، گفت: ارزش این خودروها 850 
به  خودرو  نوع   56 و  بوده  دالر  میلیون 
کشور وارد شده است.به گفته وی، بابت 
میلیارد  هزار   2,6 خودروها  این  واردات 
و  شده  پرداخت  واردات  مالیات  ریال 
میلیارد   285 نیز  شماره گذاری  بابت 
ریال مالیات به حساب دولت واریز شده 
است.وی با بیان اینکه نسبت واردات به 
 6 امسال  اول  ماه   6 طی  خودرو  تولید 
درصد بوده است، گفت: متوسط این رقم 
در سال های گذشته 4 تا 5 درصد بوده 
است.احتشام زاد پیش بینی کرد طی سال 
جاری 60 هزار دستگاه خودرو به کشور 

وارد شود. 

در  مشارکت  و  آموزش  ارائه  تکنولوژی،  انتقال 
با  ایران  قرارداد  در  تجهیزات  و  قطعات  ساخت 
ایرباس و بویینگ در گذشته مطرح بود و به نظر 
می رسد که در قرارداد نهایی هم لحاظ شده باشد.
مقصود اسعدی سامانی با اشاره به ادامه مذاکرات 
عرف  براساس  گفت:  وبویینگ،  باایرباس  ایران 
نگهداری  و  تعمیر  قراردادهای خریدهواپیما،  تمام 
مستثنی  هم  ایران  است  کشورخریدار  برعهده 
نیست. همچنین انتقال تکنولوژی، ارائه آموزش و 
مشارکت در ساخت قطعات و تجهیزات در قرارداد 
ایران با ایرباس و بویینگ در گذشته مطرح بود و 
لحاظ  قرارداد  نظر می رسد که در پیش نویس  به 

شده باشد. 
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی درباره جزییات 
ایرباس و بویینگ، افزود:  از  قرارداد خرید هواپیما 
ادامه  طرفین  میان  توافق   برای حصول  مذاکرات 
ایران  در  ایرباس  نمایندگان  حاضر  درحال  و  دارد 

حضور داشته و مشغول مذاکره هستند.
فنی  های  بحث  آنکه  به  باتوجه  اظهارداشت:  وی 
است،  زمانبر  و  پیچیده  هواپیما  خرید  ومالی 
ایرباس  و  بویینگ  سازنده  دوشرکت  با  مذاکرات 
همچنان درجریان است، این قرارداد پیوست های 
زیادی دارد اما با وجود این بحث های پشتیبانی با 
انجمن  است.دبیر  انجام  درحال  کیفیت  و  سرعت 

خرید  مالی  تامین  درباره  هواپیمایی  های  شرکت 
بانک  و یک  ژاپنی  بانک  یک  مشارکت  با  بویینگ 
آمریکایی گفت: اگرچه قرارداد نهایی میان طرفین 
در  بویینگ  از سوی  اما گفت وگوهایی  نشده  امضا 
این زمینه انجام شده است اما جزییات آن منتشر 
نشده است.به گفته اسعدی سامانی، خرید هواپیما 
به  که  است  دالری  میلیارد  چند  قرارداد  یک 
در  موضوع خرید  ابعاد  تمام  باید  باال  هزینه  دلیل 
برخی  نظر  اظهار  از  انتقاد  با  شود.وی  گرفته  نظر 
امتیاز دهی  کارشناسان صنایع هوایی درباره عدم 
ایرباس و بویینگ به ایران برای تعمیر و نگهداری 
خرید  قرارداد  گفت:  کشور  داخل  در  هواپیما 
هواپیما از این دوشرکت سازنده هنوز نهایی نشده 
است پس نباید در زمینه مفاد حقوقی این قرارداد، 

پیش داوری کرد.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی ادامه داد: عرف 
تمامی قراردادهای خرید و فروش هواپیما در دنیا 
بر این است که امتیاز تعمیر و نگهداری قطعات در 
اختیار خریدار قرار گیرد و با وجود آنکه جزییات 
این  نظر می رسد که  به  اما  نشده  منتشر  قرارداد 

امتیاز به ایران واگذار شده است.
اسعدی سامانی بیان کرد: مذاکرات شرکت ای تی 
آر و ایران ایر همچنان ادامه دارد و این مذاکرات 

نیز هنوز به مرحله قرارداد نهایی نرسیده است.

با اعالم شماره شاسی ، ثبت سفارش واردات خودرو انجام می شود

ترخیص ١50 خودرو لوکس در ابهام
براساس عرف تمام قراردادهای خریدهواپیما،

ایرباس و بوئینگ امتیاز تعمیر و ساخت قطعه
 به ایران دادند

آمار صادرات محصوالت ایرانی
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اکران  مراسم  حاشیه  در  ایوبی  حجت اله 
شایعه  درباره  »سیانور«  فیلم  خصوصی 
استفاده از نامش به عنوان یکی از گزینه های 
جانشینی علی جنتی در وزارت ارشاد حاضر 
گفتن  به  تنها  و  نشد  صریح  پاسخگویی  به 
اینکه در کشور »گزینه های زیادی برای این 
پست هست و من هیچ اطالعی بیشتر از شما 

ندارم« بسنده کرد.
رئیس سازمان سینمایی در جمع خبرنگاران 
درباره  سینمایی  سازمان  تصمیم  درباره 
و  تاسوعا  ایام  در  سینماها  کامل  تعطیلی 
عاشورا و نقض تصمیم شورای صنفی نمایش 
مبنی بر اکران نشدن فیلم های مناسبتی در 
این ایام گفت: سال های سال است که شورای 
صنفی، سینما و دولت در برابر هم نیستند و 
همچنان همین طور است. این تصمیم ابعادی 
اگر  و  است  از شورای صنفی  فراتر  که  دارد 
باید  بیافتد  زمینه  این  در  اتفاقی  باشد  قرار 

بنشینیم و با هم صحبت کنیم.
صنفی  شورای  تصمیم  آخرین  درباره  ایوبی 

نمایش که در جلسه گذشته خود در اعتراض 
اکران  قرارداد  سینمایی  سازمان  کار  این  به 
هیچ فیلمی را ثبت نکردند نیز گفت: تلقی ما 
این است که این تصمیم، تصمیمی جدی از 

سوی شورای صنفی نبوده است؛ این مسئله 
قدری هم حاکمیتی است.

سازمان  رئیس  عنوان  با  که  ایوبی  حجت اله 
سینمایی همچنان در جمع خبرنگاران و در 

اکران  زمان  درباره  پرسشی  با  عمومی  افکار 
باره  این  در  است  مواجه  »رستاخیز«  فیلم 
فیلم  این  اکران  درباره  ما  نظر  گفت:  نیز 
صددرصد مثبت بوده و هست. آرزو می کنیم 

مردم »رستاخیز« را ببینند.
او در پاسخ به این سوال که آیا جایی فراتر 
هست  سینمایی  سازمان  و  ارشاد  وزارت  از 
پاسخ  می کند  تصمیم گیری  این باره  در  که 
و  ما  بین  آنکه  از  بیش  بحثی  هیچ  داد: 
هم  آن ها  طبیعتاً  و  نبوده  فیلم  سازندگان 
آنان صحبت  با  باید  و  دارند  انتظاراتی  ما  از 
انتظارات شان را برآورده کرد؛ بخشی  کرد و 

از مسائل هم در توان ما نیست.
ایوبی در پایان در پاسخ به  این سوال درباره 
تعلیق فعالیت برخی از پخش کنندگان فیلم 
قرارداد  آنان  با  که  فیلم هایی  سرنوشت  و 
این  زودی  به  ان شاءا…  گفت:  نیز  بسته اند 
رایزنی های  ما  و  می شود  حل  هم  مشکل 

گسترده ای در این زمینه انجام داده ایم.

واکنش »ایوبی« به برخی مسائل روز سینما

مریال زارعی »زیر سقف دودی« رفت

پوران  اثر  جدیدترین  دودی«  سقف  »زیر  فیلمبرداری 
الهیه  در  خانه ای  که  خود  جدید  لوکیشن  به  درخشنده 
تهران است، رسید.فیلمبرداری فیلم سینمایی »زیر سقف 
درخشنده  پوران  کارگردانی  و  تهیه کنندگی  به  دودی« 
به موضوع طالق عاطفی میان زوج ها می پردازد، روز  که 
یکشنبه 2۵ مهر به خانه دوم واقع در منطقه الهیه تهران 
رسید و مریال زارعی، هوشنگ توکلی و مریم بوبانی جلوی 

دوربین مسعود سالمی به ایفای نقش پرداختند.
در »زیر سقف دودی« مریال زارعی، فرهاد اصالنی، آزیتا 
حاجیان هوشنگ توکلی، مریم بوبانی، حسام نواب صفوی، 
دوست،  حقیقت  شهرام  نجفیان،  رسول  مرزبان،  هادی 
به  روشن  نفیسه  فرد،  زارعی  فرشید  متخصص،  فریبا 
میری  ابوالفضل  فیلم،  این  در  و  می پردازند  نقش  ایفای 
فیلم  عوامل  از  می شوند.تعدادی  معرفی  مرزبان  الله  و 
و  تهیه کننده  از  عبارتند  دودی«  سقف  »زیر  سینمایی 
مسعود  فیلمبرداری:  مدیر  درخشنده،  پوران  کارگردان: 
سالمی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: جلیل شعبانی، 
عباس  صدابرداری:  مدیر  آزادی،  سیمین  صحنه:  منشی 
ایمان  گریم:  طراح  عاشوری،  امید  صدابردار:  رستگارپور، 
امیدواری، طراح صحنه: حجت اشتری، طراح لباس: گلناز 
کارگردان:  دستیاران  مرادی،  بابک  صدا:  دستیار  گلشن، 
علی جودی و لیال درخشنده، دستیار اول فیلمبردار: امید 

رخ افروز، نورپرداز: داوود محمدی

تحریم رسانه ای روسیه
 در اروپا کلید خورد

با اقدام انگلیس در بستن حساب های بانکی شبکه خبری 
راشاتودی، اجرای پیشنهاد موسسه اروپایی مارتنز« برای 
تحریم رسانه ای روسیه کلید خورد که دامنه تحریم های 

غرب علیه روسیه را گسترده تر خواهد کرد.
روسیه در چند سال گذشته با گسترش فعالیت های رسانه 
ای بِویژه در عرصه شبکه های خبری چند زبانه و خروجی 
های مختلف خبرگزاری ها، توانسته فاصله خود را در نظام 

اطالع رسانی با جهان غرب کاهش دهد.
اتحادیه اروپا و آمریکا از سال 20۱۴ با طرح اتهام دخالت 
روسیه در درگیری های شرق اوکراین و کمک به مخالفان 
گسترده  های  تحریم  از  ای  مجموعه  کشور،  این  دولت 
اند که واکنش  اقتصادی و مالی ضدروسی را وضع کرده 

متقابل مسکو را نیز در پی داشته است.
پیامد این تحریم های سه ساله، اکنون نیز اعالم شده است 
که کشورهای تحریم کننده ممکن است به دلیل همکاری 
ضدتروریستی مسکو با دمشق، محدودیت های جدیدی را 

علیه روسیه وضع کنند. 
مرکز مشاوره تحلیلی »مارتنز« در شورای تصمیم گیری 
بروکسل مقر اتحادیه اروپا، اوایل مرداد ماه پیشنهاد کرده 
بود تا اقدام ها و راهکارهایی برای کاهش اثرگذاری نظام 
رسانه ای و اطالع رسانه ای روسیه بر افکار عمومی اروپا 

اتخاذ و اجرا شود.

فصلنامه بنیاد سینمایی فارابی منتشر شد

»آغاز  ویژه  فارابی  سینمایی  فصلنامه  هفتمین  و  هفتاد 
توسط  تخصصی  مقاله   ۱8 قالب  در  فیلم«  پایان  فیلم، 

انتشارات بنیاد سینمایی فارابی منتشر شد.
بنیاد سینمایی  روابط عمومی  از   زمان  پیام  گزارش   به 
فارابی؛ در مقدمه فصلنامه شماره 77  آمده است: آغاز و 
پایان فیلم، همواره، یکی از اصلی ترین دغدغه های یک 
فیلم ساز محسوب می شود. چگونه یک فیلم شروع می 
شود و با توجه به فضای خلق شده و حضور شخصیت ها، 
چگونه باید به سر انجام برسد؟ این اولین، بحرانی ترین و 
جدی ترین سوالی است که ذهن تمامی فیلم سازان را به 
خود مشغول می دارد. سینماگران در آثاری که به تصویر 
خویش  استعداد  و  بضاعت  حد  در  پاسخی  اند،  کشیده 
ارائه کرده اند. مجموعه مقاالت این  فصلنامه- بدون آن 
که مدعی باشد به تمام جوانب این موضوع پرداخته - با 

اشراف به این نیاز، تهیه و تنظیم شده است.
کالسیک،  دوره  سه  در  اکسپوزیسیون  گیری  شکل 
الگوهای شروع  الگوهای دکوپاژی،  مدرن و پست مدرن، 
در  موسیقی  سینما،  تاریخ  دوره  سه  هر  در  دراماتیک 
افتتاحیه در فیلم های جیمز  افتتاحیه، سکانس  سکانس 
باند، تحلیل تیتراژ آغازین در فیلم از عناوین موضوعی این 

فصلنامه است.
فصلنامه سینمایی فارابی شماره 77 )دوره بیستم/ شماره 
سینمایی  بنیاد  انتشارات  توسط  صفحه   ۳0۳ در  اول(، 

فارابی منتشر شده است

کالهی برای باران

برای  از کالهی  کند  یادی می  امروز  زمان  در  ها  و خاطره  یادها 
باران نام فیلمی با بازی رضا عطاران وجواد رضویان وبه کارگردانی 

مسعود نوابی محصول سال ۱۳8۵ میباشد
خالصه داستان: ابی و جالل برای دزدی وارد خانه اي می شوند و ابی 
در جریان دزدی حضور باران و مادرش در خانه می شود. او هنگام 
خروج متوجه خودکشی باران به علت شکست عشقی در برابر پیروز 
مي شود، اما به سرعت آنجا را ترک می کند و همراه جالل از آنجا دور 
می شود ولی به اصرار ابی، جالل براي نجات باران به خانه برمی گردد و 
به کمک مادرش او را به بیمارستان می رساند. ابی و جالل که از دزدی 
خانه باران چیز زیادی نصیب شان نشده، تصمیم می گیرند به دلیل 
شرایط مالی خوب پدر باران به نحوی خود را به او نزدیک کنند. از این 
رو ابی به بیمارستان می رود و وانمود می کند که می تواند شرایطی 
را فراهم کند تا پیروز پشیمان از رفتار گذشته، دوباره به سوی باران 
بازگردد. باران که قبول حرف های ابی برایش مشکل است، باالخره 
می پذیرد که در صورت انجام این کار، پول خوبی را از پدرش بگیرد و 
به او بدهد و مبلغی هم جهت شروع کار می دهد. ابی از باران نشانی 
و مشخصات پیروز را می گیرد و به کمک جالل پی می برد که پیروز 
با بردیا در رستورانی قرار مالقات دارند. جالل در شمایل یک زن وارد 
رستوران می شود و در مقابل چشمان باران که همراه ابی به آنجا آمده، 
وانمود می کند که پیروز قباًل با او رابطه داشته و به همین دلیل با او 
درگیر می شود. ابي به باران قول می دهد که آنها در کارشان موفق 
خواهند شد، و باران باید به حرف های او توجه کند و به پیروز فکر 
نکند. کم کم حرف ها و حرکت های ابی باعث تغییر روحیه باران می 
شود و این همان چیزی است که پدر و مادر باران نیز متوجه شده اند. 
باران با ابی به محلی که پیروز به آنجا رفته می روند و بین ابی و پیروز 
درگیری ایجاد مي شود و باران نیز سعی در نزدیک شدن به پیروز دارد، 
اما پیروز با بي اعتنایی، باران را از خود می راند. بعد از این ماجرا باران 
که بسیار پریشان شده، با ابی درگیر مي شود،  ولي ابی می گوید که تا 

موفقیت راهی نمانده است.و...... 
 دیالوگ به یاد ماندنی این فیلم،ابی )رضا عطاران(:چیزی که 
باید بفهمی اینه که هر کسی، هر آدمی، وقتی بفهمه براش 
به جای  براش ولو می شی دیگه نمی خوادت.  می میری و 
اینکه دوستت داشته باشه، دوست داره لهت کنه، بقیه هم 

میشن طرفدار اون، هی میزنن تو سرت…

یادها و خاطره ها در زمان .....

درویش نمی پرسی و ترسم که نباشد                 
اندیشه ی آمرزش و پروای ثوابت

راه دل عّشاق زد آن چشم خماری               
 پیداست ازین شیوه که مست است شرابت

امروز با حافظ

2 فیلم ایرانی در جمع نامزدهای 
آسیاپاسیفیک

فیلم »نفس« و مستند »رویاهای دم صبح« در دو بخش از جوایز 
سینمایی آسیاپاسیفیک نامزد دریافت جایزه شدند.

در  آسیاپاسیفیک  ساالنه  جوایز  دوره  دهمین  برگزاری  مسئوالن 
بلند  فیلم های  بخش  نامزدهای  فهرست  استرالیا  »بریزبن«  شهر 

جوانان، مستند و انیمیشن این رویداد سینمایی را اعالم کردند.
بلند  فیلم  بهترین  بخش  در  آبیار  نرگس  ساخته  »نفس«  فیلم 
جوانان با دو فیلم از هند، یک فیلم افغانستان و همچنین فیلمی 
از سینمای کره جنوبی برای کسب جایزه این بخش برای دریافت 

جایزه رقابت می کنند.
که  اسکویی  مهرداد  کارگردانی  به  صبح«  دم  »رویاهای  مستند 
اخیرا جایزه بهترین مستند را از جشنواره فیلم لندن دریافت کرده 
با  آسیاپاسیفیک  سینمایی  جوایز  بلند  مستند  بهترین  بخش  در 
رقابت  روسیه  و  استرالیا  کامبوج،  تایوان،  کشورهای  از  فیلم هایی 

خواهد داشت.

»فیلشاه« به ۴ زبان دوبله می شود

زبان  به چهار  محمدیان  هادی  کارگردانی  به  »فیلشاه«  انیمیشن 
به  »فیلشاه«  سینمایی  فیلم  اولیه  می شود.دوبله  دوبله  دنیا  زنده 
سرپرستی سعید شیخ زاده از ابتدای این هفته بعد از تدوین اولیه 
آن توسط حسن ایوبی، آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. البته 

در همین زمان تیم تولید وارد مرحله انیمیت کار شده اند.
»فیلشاه« تقریباً ۱۱۵ کاراکتر دارد که از این میان تنها ۶0 کاراکتر 

دیالوگ دارند و تنها ۱۵ شخصیت، اصلی هستند.
حضور حسین مهدوی که پیش از این صداگذاری »شاهزاده روم« 
را برعهد داشت در این اثر قطعی شده و همزمان با انیمیت و دوبله، 

ساخت موسیقی توسط ستار اورکی شروع شده است.
این فیلم که برای حضور در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در 
حال آماده شدن است، به طور همزمان به چهار زبان عربی، فارسی، 
انگلیسی و فرانسوی منتشر می شود و قرار است به صورت بین 

المللی اکران شود.

آن سوی آبها

تنهایی برای جوان ارزشمند ، و برای پیر آزار 
دهنده است . 

ارد بزرگ

سخن حکیمانه

»نوشتن از روی دست زندگی« 
خواندنی شد

نشر نون کتابی را با 
بررسی آثار داستانی 
مرادی  هوشنگ 
صمد  و  کرمانی 
بازار  روانه  بهرنگی 

نشر کرد.
مهر  گزارش  به 
از  »نوشتن  کتاب 

داستانی  آثار  بررسی  زندگی«  دست  روی 
بهرنگی  صمد  و  کرمانی  مرادی  هوشنگ 
توسط نشر نون منتشر و راهی بازار نشر شد.

بررسی  به  زندگی«  دست  روی  از  »نوشتن 
مطرح  نویسنده ی  دو  داستانی  آثار  موازی 
کودک می پردازد که به عنوان دومین عنوان 
از »منظومه نقد و نظر« نشر نون منتشر شده 

است.
دارای  غالمی  مجاهد  کتاب  این  نویسنده  
است  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکترای  مدرک 
پژوهش  به  معاصر  ادبیات  پیرامون  سال ها  و 

پرداخته است.
وی در مقدمه این کتاب آورده است:

بر  مروری  با  زندگی  دست  روی  از  نوشتن 
گشوده  کرمانی  مرادی  هوشنگ  زندگی 
از  گزارشی  دادن  دست  به  از  بیشتر  و  شده 
زندگی وی برجسته کردن رویدادهایی مدنظر 
بر  زمان  مرور  به  داشته  امکان  بودهاست که 
تکوین نگرشهای خاصی در نویسنده و شیوة 
باشند.  بوده  گذار  تأثیر  وی  داستاننویسی 
داستانهای  از  تفصیلی  سیاههای  سپس 
نویسنده به دست داده شدهاست و در ادامه، 
به  کرمانی،  مرادی  هوشنگ  داستاننویسی 
در  شدهاست.  بررسی  و  دیده  کلّی  وجهی 
آغاز آن بخش نیز نظر به ضرورت پاسداشت 
الزامات و مقتضیات نقد ادبی در معنای نوین 
آن که قرائتی خاّلق از متن و مبتنی بر نظریه 
باشد،  آن  ضمنی  داللتهای  تبیین  پی  در 

مطالبی در روششناسی کار، آمدهاست.
بخش بعد به تحلیل تکتک داستانهای مرادی 
کرمانی، از نخستین داستانهای انتشار یافته و 
تا  تا آخرین داستانهای وی  در دسترس وی 

این زمان، اختصاص یافتهاست.
 2۶7 در   زندگی«  دست  روی  از  »نوشتن 
توسط  تومان  22هزار  قیمت  با  و  صفحه 

نشرنون منتشر شده است.

در بازار کتاب

به  داستان«  »آخرین  انیمیشن  تدوین 
ژینوس  توسط  رهگذر،  اشکان  کارگردانی 

پدرام آغاز شد.
سینمایی  انیمیشن  تدوین  پدرام  ژینوس   
اشکان  کارگردانی  به  داستان«  »آخرین 

رهگذر را آغاز کرد.
پدرام که پیش از این تدوین فیلم هایی چون 
»عادت نمی کنیم« و »یحیی سکوت نکرد« 
را برعهده داشته است، به تازگی تدوین این 
در   8۹ سال  از  که  را  سینمایی  انیمیشن 
استودیو »هورخش« در حال تولید است آغاز 

کرده است.
همزمان  صورت  به  هم  رضاعی  کیرستف 
برعهده  را  داستان«  »آخرین  آهنگسازی 

داستان«  »آخرین  سینمایی  انیمیشن  دارد. 
برداشتی آزاد از داستان »ضحاک« شاهنامه 
ابتدای  تا  انتهای حکومت جمشید  از  است، 
شاهان  از  تن  دو  که  آفریدون  حکومت 

تاثیرگذار در حماسه های شاهنامه هستند.

انیمیشن سینمایی »آخرین داستان« به تدوین رسید

و  اتریپ  مریل  سفر  از  که  مستندی  فیلم 
میشل اوباما همسر رییس جمهوری آمریکا 
از سفر به آفریقا ساخته شده بود، در شبکه 

سی ان ان روی آنتن رفت.
 به نقل از هافینگتون پست، مریل استریپ 
بازیگر هالیوودی که همواره تالش کرده تا از 
حقوق زنان دفاع کند، چندی پیش در سفر 
به مراکش میشل اوباما را همراهی کرد. این 
سفر که بخشی از کمپین »بگذارید دختران 

یاد بگیرند« بود، از سوی بخش مستند شبکه 
سی ان ان به صورت فیلم مستندی در آمد که 
اکنون روی آنتن رفته است.در این مستند که 
با عنوان »ما برمی خیزیم« ساخته شده نشان 
دختران  و  زنان  با  استریپ  که  می شود  داده 

درباره تالش هایش برای حمایت از حقوق زنان 
صحبت می کند و بر ضرورت تحصیل دختران 

تاکید دارد.
وی در بخشی از این فیلم می گوید: چیزی که 

مرا به اینجا رساند مادربزرگم بود.

نقشی که مادربزرگ مریل استریپ در زندگی او داشت
کوتاه از جهان کوتاه از ایران

احمد  و  بهمنی  ا...  الماسی،حبیب  جهانگیر   
جشنواره  داستانی  مسابقه   بخش  آثار  کاوری 
فیلم وحدت را انتخاب می کنند.                  

ای  رسانه  امور  از   زمان  پیام  گزارش  به 
سوی  از  ای  جداگانه  احکام  طی   ، جشنواره 
وحدت  فیلم  جشنواره  دبیر  میرزاخانی  هاشم 
داستانی  بخش  انتخاب  هیات  اعضای  اسالمی 

این جشنواره معرفی شدند. 
احمد  و  بهمنی  ا...  الماسی،حبیب  جهانگیر 
جشنواره  داستانی  مسابقه   بخش  آثار  کاوری 

فیلم وحدت را انتخاب می کنند.
سینمای  کارگردان  و  بازیگر  الماسی  جهانگیر 
فیلم   ۳0 از  بیش  در  تاکنون  که  است  ایران 
و  داشته   حضور  بازیگر  عنوان  به  سینمایی 
به  همچنین  وی  کرده   کسب  بسیاری  جوایز 
عنوان داور در بسیاری از جشنواره های داخلی 

و خارجی حضور داشته است .
کارشناسي  مدرک  دارای  بهمنی  ا...  حبیب 
کارشناسي  و  کارگرداني  گرایش  با  سینما 

ارشد ادبیات نمایشي از دانشگاه هنر است. وی 
فیلمنامه نویس و کارگردان ۱0 فیلم سینمایی 

را بر عهده داشته و عضو هیات انتخاب و داوری 
جشنواره های مختلف سینمایی بوده است .

ادبیات  رشته  التحصیل  فارغ  کاوری  احمد   
بازی  مختلف  های  فیلم  در  و  است  نمایشي 
همکاری  مختلف  گردان های  کار  با  و  کرده 
نیز  منتقد  و  داور  عنوان  به  وی  است.  داشته 

در جشنواره های مختلف حضور داشته است.
بر اساس این گزارش، ۱۳۱ فیلم کوتاه و نیمه 
خانه  دبیر  به  داستانی  بلند  فیلم   ۴۴ و  بلند 
اولین جشنواره بین المللی فیلم وحدت اسالمی 

رسیده است.
اولین جشنواره بین المللی فیلم وحدت اسالمی 
توسط »مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی« 
و به دبیری هاشم میرزاخانی همزمان با هفته 
وحدت و سی امین اجالس بین المللی وحدت 
اسالمی در آذرماه سال جاری در تهران برگزار 

می شود.

هیات انتخاب بخش داستانی جشنواره فیلم وحدت معرفی شدند

مرحوم کشن فالح تکیه گاهی 
برای تئاتر و نسل جوان بود 

رئیس مجموعه برج آزادی در پی درگذشت 
سعید کشن فالح پیام تسلیت صادر کرد. 

خبری  پایگاه   ، زمان  پیام  از  گزارش  به 
حوزه هنری، غالمحسین شاه علی، رئیس 
درگذشت  پیامی  در  آزادی  برج  مجموعه 
بازیگر  و  استاد  فالح،  کشن  سعید 
این  تئاتر را تسلیت گفت. در  پیش کسوت 

پیام آمده است:
استاد  داغدار  امروز  ما،  تئاتر  جامعه هنری 
انقالبی،  نمایشی  هنرهای  که  شد  فقیدی 
بی دریغش  تالش های  و  زحمات  وامدار 

است. 
شنیدن خبر جانسوز درگذشت سعید کشن 
در  ایشان  حضور  نیست.  باورپذیر  فالح، 
تئاتر کشور پس از پیروزی انقالب اسالمی 
دانشگاه،  همچون  موثری  جایگاه های  در 
نظارت،  و  ارزشیابی  مرکزی  شورای 
جشنواره بین المللی تئاتر فجر و... همیشه 
به عنوان تکیه گاهی موثر برای تئاتر کشور 
انقالب بود. فقدان  از  و نسل جوان برآمده 
آن معلم مهربان و استاد یگانه را به خانواده 
محترمش و اصحاب فرهنگ و هنر تسلیت 

عرض می نمایم.  
روحش شاد و یادش گرامی

خبر

شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان های  روسای 
قرآنی  تفاهم نامه  دو  دارالقرآن الکریم  و  تهران 
آموزش  و  قرآنی  فروشگاه های  تجهیز  پیرامون 

مربیان قرآنی امضا کردند.
سازمان  رسانه خبری  از   زمان  پیام  گزارش  به 
فرهنگی هنری شهرداری تهران، صبح دیروز 27 
مهرماه در چهارمین نشست شورای قرآنی سازمان 
فرهنگی هنری دو تفاهم نامه همکاری با موضوع 
سراج  قرآنی  فروشگاه های  راه اندازی  و  »تجهیز 
تامین  در  و »مشارکت  تهران«  مناطق شهر  در 
مربیان کالس ها و دوره های آموزشی قرآن کریم« 
توسط محمود صالحی، رییس سازمان فرهنگی 
هنری شهرداری تهران و مهدی قره شیخ لو،رییس 

سازمان دارالقران الکریم امضا شد.
صالحی، در ابتدای این نشست با تسلیت گویی به 

مناسبت روزهای سوگواری سرور و ساالر شهیدان 
گفت: امسال ۱0۶ عنوان برنامه با بیش از هزار 
نظر  در  صفر  و  محرم  ماه های  با  متناسب  اجرا 
گرفته شده که مرکز ثقل این برنامه ها میدان امام 

حسین)ع( است. 
رییس  توپچی،  علی اکبر  برنامه  ادامه  در 
فرهنگسرای قرآن و دبیر شورای قرآنی سازمان 
فرهنگی هنری رایگان شدن کالس ها و راه اندازی 
تسنیم  مسابقات  برگزاری  سراج،  فروشگاه های 

عنوان  به  را  قرآنی  دوشنبه های  برنامه  سراج،  و 
گذشته  سال  یک  قرآنی  فعالیت های  مهم ترین 

سازمان فرهنگی هنری عنوان کرد.
امسال  گفت:  قرآنی  مسابقات  تشریح  در  وی 
و  کارکنان  از  نفر   ۳00 تسنیم  مسابقات  در 
خانواده های سازمان فرهنگی هنری شهرداری و 
در مسابقات سراج که ویژه جلسات سنتی شهر 

تهران است ۱۶ هزار شرکت کننده رقابت کردند.
رییس  صالحی،  محمود  حضور  با  نشست  این 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، حسن 
مهدی  سازمان،  این  فرهنگی  معاون  ناصری پور 
محمدی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل 
علی  تهران،  شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان 
قرآن و مهدی  توپچی رییس فرهنگسرای  اکبر 
قره شیخ لو رییس سازمان دارالقرآن الکریم، استادان 
قرآنی عباس سلیمی، محمد خواجوی برگزار شد. 

با حضور محمود صالحی و مهدی قره شیخ لو

سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
و سازمان دارالقرآن 2 تفاهم نامه قرآنی امضا کردند


