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ثبت رکورد جاودانه 
در مراکز آماری دنیا

امروز، سفر رییس جمهوری به استان مرکزی
رئیـس جمهـور و هیـات دولـت امـروز به اسـتان مرکزی سـفر مـی کننـد. اسـتاندار مرکزی گفـت: آقای 

روحانـی در سـفر 2 روزه خـود بـا مـردم شـهرهای اراک و خمیـن دیـدار می کند. 

الزام دولت به افزایش حقوق متناسب با تورم
عضـو کمیسـیون تلفیـق برنامـه ششـم: ایـن کمیسـیون دولـت را مکلـف بـه افزایـش حقـوق کارکنـان، 

متناسـب بـا نـرخ تـورم کرد.
سیداحسـان قاضـی زاده هاشـمی در مصاحبـه بـا خبرگـزاری صدا وسـیما، افـزود: بر اسـاس مصوبه عصر 
امـروز کمیسـیون تلفیـق برنامـه ششـم، دولـت مکلـف شـد در افزایـش حقـوق سـاالنه کارکنـان اعـم از 

کارمنـدان و کارگران،نـرخ تـورم را در نظـر بگیرد.

معرفی »نجفی، صالحی امیری و سلطانی فر« امروز به مجلس

یـک منبـع آگاه در مجلـس گفـت: »نجفـی، صالحی امیـری و سـلطانی فر« حداکثر تا امروز بـرای تصدی 
سـه وزارتخانه، بـه مجلس معرفی می شـوند.

آلودگی هوا از 
عوامل اصلی سرطان

۲ محور مذاکرات 
نفتی ایران-مالزی

ربیعی: اکنون در تعریف شغل دچار مشکل هستیم

شغل به معنای استخدام نیست

10
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سقوط آزاد ذخایر
آب کشور

قائم مقام وزیر نیرو از ممنوعیت برداشت آب در ۳۰۰ دشت 
کشور خبر داد. ستار محمودی در همایش بین المللی بهداشت 
محیط و توسعه پایدار اظهار کرد:  بر اساس نظر مدیران توسعه 
پایدار در دنیا هر کشوری که تا ۴۰ درصد از دارایی های آب 

خود را استحصال کند زیان نمی بیند.

ارز تک نرخی، ویژگی 
مهم اقتصاد رقابتی

ارز تک نرخی در اقتصادهایی که رویکرد استفاده از ساز و کار 
بازار رقابتی دارند به افزایش شفافیت رفتارها کمک می کند.

برای  ریزی  برنامه  روزها  این  دالر   ویژه  به  ارز  نرخ  نوسان 
بنگاه های اقتصادی را با مشکل مواجه کرده وفضایی غبارآلود 

را پیش روی سرمایه گذاران ترسیم کرده است.

خبــرنفت وانرژی

اختصاص یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
برای اشتغال روستاییان

بـیکاری، معـضل 
بـزرگ کـشور

 نمی توانیم پاسخگوی متقاضیان کار باشیم
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وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی گفـت کـه از ابتـدای فعالیـت دولـت یازدهـم بـه صـورت خالص یک 
میلیـون و 900 هـزار و بـه صـورت ناخالـص 2 میلیـون و 400 هـزار شـغل در کشـور ایجاد شـده اسـت.

ارز تک نرخی در اقتصادهایی که رویکرد استفاده 
از ساز و کار بازار رقابتی دارند به افزایش شفافیت 

رفتارها کمک می کند.
نوسان نرخ ارز به ویژه دالر  این روزها برنامه ریزی 
برای بنگاه های اقتصادی را با مشکل مواجه کرده 
گذاران  سرمایه  روی  پیش  را  غبارآلود  وفضایی 

ترسیم کرده است.
یک فعال بازار ارز به خبرگزاری صداوسیما گفت: 
مشکل اقتصاد ما این است که نرخ ارز  نوسانات 
زیادی دارد و ما در جایی مثل فردوسی که محل 
فروش ارز است نمی توانیم یک قیمت واحد را در 

تمام این منطقه پیدا کنیم.
یکی دیگر از فعاالن این بازار هم گفت: نرخ دالر 
طی روزهای اخیر روند صعودی داشته که علت آن 

افزایش تقاضاست.
اما رئیس کل بانک مرکزی روند صعودی نرخ ارز 
طی یک ماه اخیر را طبیعی و گذرا می داند و می 

گوید: این نوسان ها ، فصلی و لحظه ای بوده که 
گاهی به خاطر افزایش مسافرت ها به اروپا یا جاهای 

دیگر است.
وی ادامه داد : این اتفاق در بازار موقت است و بانک 
مرکزی تالش می کند با دقت بازار را زیر نظر داشته 

باشد و جلوی نوسانات هیجانی این بازار را بگیرد.
اصالح  قالب  در  امسال  پایان  تا  دارد  قصد  دولت 
ساختار نظام بانکی زمینه را برای ساماندهی بازار 

ارز فراهم کند.
وزیر اقتصاد در این باره گفت: هدفگذاری ما این 
است که تا پایان امسال به ارز تک نرخی برسیم و 
بخش مهمی از اقدامات الزم در سال جاری انجام 
شده و برنامه ریزی ما این است که تا پایان سال به 

نرخ واحد ارز برسیم.
در  که  تولیدی  واحدهای  ارز،  نرخی شدن  تک  با 
ظرفیت واقعی خود کار نمی کنند دوباره شروع به کار 

کرده و این امر مصداق اصلی اقتصاد مقاومتی است.

 ، بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب  جهانگیری  مهدی 
صنایع ، معادن و کشاورزی تهران می گوید: یکی از 
بحث های جدی که اتاق بازرگانی در حوزه اقتصاد 
مقاومتی پیگیری می کند تک نرخی شدن ارز است.
وی می افزاید : اگر بخواهیم به سمت مقاوم سازی 
اقتصادمان حرکت کنیم و شرایط و بستر تولیدات 
بازارهای  در  را  رقابت  وقابل  دوام  با   ، کیفیت  با 
الزمه  کنیم  ورود  بازارها  این  به  و  آماده  جهانی 
آن بسترسازی برای تولید مناسب است که خود 
به شفاف سازی قیمت نرخ ارز برای جلوگیری از 

رانت نیاز دارد.
جهاگیری می گوید: نرخ های چندگانه می تواند مانع 
جدی برای تولید وصادرات باشد زیرا صادرکننده 
صادرات  و  تولید  برای  اولیه  مواد  ورود  از  باید  ما 
برنامه ریزی و جایگاه صادراتی خود را حفظ کند که 

ابزار الزم برای آن ،  تک نرخی شدن ارز است.
جهانگیری با بیان اینکه دولت یازدهم عالقمندی 
خود را برای تک نرخی شدن ارز بارها اعالم کرده 
است ، می افزاید : در دو بیانیه هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی تقاضا کردیم که دولت هرچه سریعتر 
درباره تک نرخی شدن ارز اقدام جدی را انجام دهد.
وی خاطرنشان کرد : به طور طبیعی دخالت نکردن 
بازار می  وتقاضای  و عرضه  نرخ گذاری  در  دولت 
تواند ما را به نقطه تعادل در  حوزه سرمایه گذاری 
و توسعه صادرات برساند و شرایط را برای حضور در 

بازارهای جهانی فراهم کند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران می افزاید : تقاضای 
فعاالن بخش خصوصی از دولت و بانک مرکزی ، 
تک نرخی شدن ارز است و امیدواریم شرایط تک 
نرخی شدن ارز به گونه ای باشد که دولت به معنای 

واقعی در جایگاه نظارتی خود باشد.
اد      امه د      ر صفحه 3

ارز تک نرخی، ویژگی مهم اقتصاد رقابتی

درصدی   ۴/۴6 مشارکت  از  آمار  مرکز  رئیس 
مردم در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن 

خبر داد.
روز  همایش  حاشیه  در  پارسا  امیدعلی 
صداوسیما  با  مصاحبه  در  آمار  بزرگداشت 
خانوار   796 و  هزار   67 و  میلیون   11 افزود: 
یعنی ۳7 میلیون و 17۳ هزار و 5۳۰ نفر در 
سرشماری اینترنتی مشارکت کردند که ۴/۴6 

درصد مردم ایران محسوب می شوند. 
دیروز  از  اطالعات  ویرایش  امکان  گفت:  وی 
برای  بار  برای یک  تنها  و  به مدت یک هفته 

خانوارها مهیا شده است. 
پارسا با تقدیر از صداوسیما به خصوص شبکه 
گفت:  صداوسیما  پخش  و  خبرگزاری  و  خبر 
همه مردم با شرکت در این طرح ملی میهنی 
توانستند رکورد خوبی را در سطح دنیا به ثبت 

برسانند. 
وی با اشاره به هزار جایزه یک میلیون تومانی 
برای ثبت نام کنندگان اینترنتی گفت: تاکنون 
در 6 مرحله 6۰۰ نفر برنده قرعه کشی شده اند 
و قرار است برای شناسایی ۴۰۰ برنده دیگر نیز 

بزودی قرعه کشی انجام شود. 

رایگان  اینترنت  گیگ   2 همچنین  گفت:  وی 
به همه ثبت نام کنندگان سرشماری اینترنتی 
همراه  تلفن  اپراتورهای  که  شد  خواهد  اهدا 
شامل همراه اول، ایرانسل و رایتل از مرکز آمار 
اطالعات کامل افراد را دریافت کرده اند و قرار 

است از طریق این اپراتورها اهدا شود. 
پارسا افزود: برای کسانی که از کامپیوتر ثابت 
به این سامانه وارد شده اند نیز قرار است دو 

گیگ اینترنت رایگان اهدا شود به این ترتیب 
را  اطالعات  که شرکت های پشتیبانی کننده 
از مرکز آمار دریافت و به مشترکان دو گیگ 

اینترنت رایگان اهدا کنند. 
وی افزود: تاکنون شرکت های آسیاتک، شاتل 
و  دادند  انجام  را  ابتدایی  کارهای  صبانت  و 
پشتیبانی  های  شرکت  بقیه  زودتر  امیدواریم 

کننده نیز مقدمات الزم را به انجام برسانند.

ثبت رکورد جاودانه در مراکز آماری دنیا

دیدار رئیس 
جمهوری ونزوئال
 با رهبر معظم 

انقالب
صفحه 3

صفحه 11
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کالم  نور

امروز، سفر رییس جمهوری به 
استان مرکزی

استان  به  امروز  دولت  هیات  و  جمهور  رئیس 
مرکزی سفر می کنند.

آقای روحانی در سفر 2  استاندار مرکزی گفت: 
روزه خود با مردم شهرهای اراک و خمین دیدار 

می کند. 
زمانی قمی افزود: نشست شورای توسعه و سرمایه 
گذاری استان، دیدار با علما، نخبگان و ایثارگران از 
مهمترین برنامه های سفر رئیس جمهور در اراک 

است.
استاندار مرکزی اضافه کرد: در سفر آقای روحانی 
با حضور رئیس  اداری استان  به خمین، شورای 
روحانی  آقای  خبری  نشست  و  تشکیل  جمهور 

برگزار می شود.
وی گفت: رئیس جمهور همچنین در سفر خود 
به شهرستان خمین از بیت تاریخی بنیانگذار نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران بازدید خواهد کرد.
روزه  دو  سفر  در  اینکه  بیان  با  مرکزی  استاندار 
رئیس جمهور استان مرکزی 212  طرح عمرانی 
به بهره بردای می رسد افزود: بخش خصوصی و 
دولتی برای اجرای این طرح ها بیش از دو هزار 

میلیارد تومان هزینه کرده است.

ارائه طرح جامع رسانه ای تا آخر امسال 

شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
›الیحه‹  نشدن  ارائه  صورت  در  گفت:  اسالمی 
این  دولت،  سوی  از  ای  رسانه  جامع  نظام 
را  مجلس  ›طرح‹  امسال  انتهای  تا  کمیسیون 

در این خصوص ارائه می کند.
حجت االسالم والمسلمین نصرا... پژمانفر دیروز 
در گفت وگو با ایرنا افزود: طی فعالیت دولتهای 
مختلف تاکنون در خصوص خبرنگاران و حمایت از 

آنان کوتاهی شده است. 
وی ادامه داد: کمیسیون فرهنگی مجلس بدین 
منظور طرح نظام جامع رسانه ای را تهیه کرده 

است اما از انسجام مطلوبی برخوردار نیست. 
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی 
شد  خواسته  دولت  از  خاطر  همین  به  گفت: 
تاکنون  اما  دهد  ارائه  موضوع  این  در  الیحه ای 

اقدامی صورت نگرفته است. 
وی افزود: با شروع فعالیت مجلس دهم طی مکاتبه 
ای با وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم شد اگر 
اراده ای برای این امر ندارد مجلس طرح  دولت 

خود را به صحن علنی بفرستد. 
حجت االسالم پژمانفر ادامه داد: قرار بود طی 2 ماه 
این طرح از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تهیه شود، اکنون این مهلت هم تمام شده و اقدامی 

صورت نگرفته است. 
وی گفت: اگر نظام جامع رسانه ای تدوین و تصویب 
شود بسیاری از مباحث و مسائل صنفی در قالب 
آن حل می شود و بخشهای رسانه ای از بالتکلیفی 

در این خصوص در می آیند. 
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
افزود: اگر دولت این الیحه را تهیه و ارسال نکند، 
بعد از اتمام کار الیحه بودجه که تا انتهای پاییز به 
طول می انجامد در کمیسیون فرهنگی کار بر روی 
طرح نظام جامع رسانه ای را آغاز کرده و تا آخر 

سال آن را به انجام می رسانیم. 
ادامه داد: در این صورت فقط بحث مسائل  وی 
مالی طرح مطرح می شود که باید در این حوزه هم 

چاره اندیشی شود. 
بیمه  موضوع  گفت:  پژمانفر  االسالم  حجت 
خبرنگاران و عدم تبعیض بین آنها نیز در این طرح 
دیده شده بگونه ای که تعریف خبرنگار بر اساس 

یک سری شاخصهای تعیین شده است. 
وی افزود: بر این اساس دستگاههای ذیربط موظفند 
خبرنگاران را زیر پوشش گرفته و حمایتهای الزم 
را از آنها داشته باشد.  این نماینده مجلس بیمه را 
حق اولیه هر فرد توصیف و بیان کرد: تعیین تکلیف 
این امر برای خبرنگاران حداقل اقدامی است که 
باید انجام شود. به عنوان یک مسئول متاسفم که 
قبال کاری که می کنند  تاکنون در  خبرنگاران 

خدمات مناسبی دریافت نکرده اند. 

دولت مکلف به تهیه طرح جامع 
مقابله با ریزگردها شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی 
گفت: اعضای این کمیسیون در مصوبه ای دولت را 
مکلف کردند تا پایان سال اول برنامه ششم توسعه، 
نسبت به تهیه طرح جامع مقابله با ریزگردها اقدام کند.

محمد خدابخشی در گفت و گو با ایرنا، با اشاره به 
جلسه دیروز کمیسیون تلفیق مجلس گفت: ما در این 
جلسه مصوب کردیم به منظور حفظ قدرت خرید 
کارکنان دستگاه های اجرایی به دولت اجازه داده شود 
متناسب با نرخ تورم ساالنه نسبت به افزایش حقوق 
کارکنان اقدام کند. سخنگوی کمیسیون مجلس 
افزود: براساس مصوبه دیگری دولت مکلف شد به 
جانبازان زیر 25 درصد و رزمندگان معسر و غیرشاغل 
با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه در برنامه 

ششم حقوق پرداخت کند.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسالمی 
اضافه کرد: بر اساس مصوبه دیگر این کمیسیون، 
دولت مکلف شد تا پایان سال اول برنامه ششم 
با  مقابله  جامع  طرح  تهیه  به  نسبت  توسعه 

ریزگردها اقدام و هر سال آن را اجرایی کند.

خبر

معرفی »نجفی، صالحی امیری و سلطانی فر« 
امروز به مجلس

و  امیری  صالحی  »نجفی،  گفت:  مجلس  در  آگاه  منبع  یک 
به  وزارتخانه،  سه  تصدی  برای  امروز  تا  حداکثر  سلطانی فر« 

مجلس معرفی می شوند.
یک منبع آگاه در مجلس شورای اسالمی در گفتگو با مهر، از 
معرفی سه وزیر پیشنهادی رئیس جمهور به مجلس خبر داد و 
اظهار داشت: بر اساس اطالعات موثقی که از دولت به ما رسیده 
است، آقایان »محمدعلی نجفی« برای وزارت آموزش و پرورش، 
»سیدرضا صالحی امیری« برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و »مسعود سلطانی فر« برای وزارت ورزش و جوانان به مجلس 

معرفی می شوند.
وی افزود: نامه معرفی این افراد به هیأت رئیسه مجلس مجلس 

شورای اسالمی ارائه می شود.
رأی  و  برنامه ها  بررسی  جلسه  کرد:  خاطرنشان  آگاه  منبع  این 
از  پس  روز   1۰ نیز  رئیس جمهور  پیشنهادی  وزرای  به  اعتماد 

معرفی آنان برگزار می شود.
پذیرش  با  گذشته  هفته  اواخر  رئیس جمهور  است،  گفتنی 
استعفای وزرای ارشاد و ورزش و برکناری وزیر آموزش و پرورش، 
سید عباس صالحی، سید نصرا... سجادی و سید محمد بطحایی 
را به ترتیب به عنوان سرپرستان وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد 

اسالمی، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش منصوب کرد.

الزام دولت به افزایش حقوق متناسب با تورم

را  دولت  کمیسیون  این  ششم:  برنامه  تلفیق  کمیسیون  عضو 
مکلف به افزایش حقوق کارکنان، متناسب با نرخ تورم کرد.

با خبرگزاری صدا  زاده هاشمی در مصاحبه  سیداحسان قاضی 
تلفیق  کمیسیون  امروز  عصر  مصوبه  اساس  بر  افزود:  وسیما، 
برنامه ششم، دولت مکلف شد در افزایش حقوق ساالنه کارکنان 

اعم از کارمندان و کارگران،نرخ تورم را در نظر بگیرد.
کارکنان  ساالنه  حقوق  اساس،افزایش  این  بر  کرد:  تصریح  وی 
اعالم  آمار  ملی  مرکز  و  مرکزی  بانک  که  تورمی  نرخ  از  نباید 

می کند کمتر باشد.
حقوق  ها؛   دولت  معموال  داشت:  اظهار  هاشمی  زاده  قاضی 
با  اما  دادند  افزایش می  تورم  نرخ  از  را کمتر  سنواتی کارکنان 
مصوبه دیروز کمیسیون تلفیق برنامه ششم باید حداقل افزایش 

حقوق سنواتی کارکنان، معادل کف نرخ تورم باشد.
وی گفت: بنده و خانم سلحشوری نماینده تهران این پیشنهاد 

را مطرح کردیم.
تصویب صحن  به  باید  ششم  برنامه  تلفیق  کمیسیون  مصوبات 

علنی مجلس و تایید شورای نگهبان برسد.

زائران اربعین فقط از مرز تعیین شده تردد کنند

براساس تقسیم  اربعین حسینی گفت:  سخنگوی ستاد مرکزی 
تنها  اربعین حسینی  زائران  این ستاد،  در  گرفته  بندی صورت 

باید از مرز ورودی و خروجی تعیین شده تردد کنند.
حمیدرضا گودرزی در گفت و گو با ایرنا افزود: مرز تردد زائران 
اربعین حسینی از طریق سامانه سماح که قبال ثبت نام کرده اند 

به آنان اعالم می شود.
سخنگوی ستاد مرکزی اربعین حسینی تاکید کرد: ضروری است 
زائران عتبات به منظور سهولت در خروج حتما روادید و بیمه 

نامه خود را به همراه داشته باشند.
گودرزی در ادامه با اشاره به راه اندازی رادیو اربعین یادآور شد: 
مراسم افتتاحیه رادیو اربعین دیروز با حضور دبیر ستاد مرکزی 
اربعین حسینی و روسای کمیته های زیرمجموعه این ستاد در 
محل صدا و سیما برگزار شد که فعالیت این رادیو از 2۰ محرم 

تا 3۰ صفر خواهد بود.

آمادگی پروتون برای ورود به بازار خودروسازی ایران

برای  خود  عالقه مندی  از  مالزی  پروتون  خودروسازی  شرکت 
حضور در بازار خودروسازی ایران خبر داد.

وزیر  و  ایران  ارتباطات  وزیر  دیدار  در  دیروز  ایسنا،  گزارش  به 
صنعت و تجارت خارجی مالزی تفاهم نامه هایی میان دو کشور 

به امضاء رسید.
دو  میان  آمده  عمل  به  مذاکرات  با  ارتباط  در  واعظی  محمود 
کشور، عنوان کرد: طی هفت تا هشت سال گذشته روابط تجاری 
ایران و مالزی از حدود15۰۰میلیارد دالر به حدود 5۰۰ میلیارد 
دالر کاهش پیدا کرده است که ما تالش داریم حجم روابط بار 

دیگر افزایش یابد.
اقتصادی  با اشاره به جنبه های مختلفی که برای همکاری  وی 
از  بیش  مالزی  وزیر  اظهار کرد: در سفر  دارد،  دو کشور وجود 
که  می کنند  همراهی  را  وی  مختلف  در حوزه های  2۰ شرکت 
در میان این شرکت ها فعاالنی از بخش های نفت و گاز، صنعت، 
حضور  مالزی  مرکزی  بانک  مسووالن  همچنین  و  اتومبیلرانی 

دارند.
در  حضور  برای  پروتون  آمادگی  از  همچنین  ارتباطات  وزیر 
ایران یاد کرد و گفت: در بهار سال آینده هشتمین کمیسیون 

اقتصادی دو کشور در تهران تشکیل خواهد شد.
با وزیر صنعت، معدن و تجارت  به دیدار  واعظی در عین حال 
و  کرد  اشاره  مرکزی  بانک  و  نفت  وزارت  مسووالن  ایران، 
که  است  آن  بر  قرار  گرفته  صورت  تفاهم های  طبق  داد:  ادامه 
همچنین  و  شود  صادر  مالزی  به  ایران  پتروشیمی  محصوالت 

شرکت پتروناس مالزی بار دیگر در ایران حضور پیدا کند.
کرد  اشاره  مالزی  در  ایرانی  هزار   2۰ حضور  به  همچنین  وی 
خدمات  و  گردشگری  توسعه  بحث  مذاکرات  این  طی  گفت:  و 
فنی – مهندسی از دیگر خدمات در دستور کار به شمار می رود.

وزیر صنعت و تجارت خارجی مالزی نیز در حاشیه این دیدار، 
اظهار کرد: امیدواریم پس از حدود 1۰ سال وقفه با لغو تحریم ها 

سطح روابط بین دو کشور حداقل تا دو برابر افزایش پیدا کند.
وی همچنین عنوان کرد: قرارداد تعرفه ترجیحی میان دو کشور 
قراردادی  چنین  ما  که  است  برخوردار  خاصی  اهمیت  از  نیز 
نیز چنین  ایران  می دانیم  و  رسانده ایم  امضاء  به  پاکستان  با  را 

قراردادی را با پاکستان و هند اجرا کرده است.
وزیر مالزی همچنین عنوان کرد: در حوزه نفت و گاز نیز بسیار 
اساس  برهمین  و  هستیم  ایران  در  مجدد  حضور  به  عالقه مند 
بخش  این  در  حضور  برای  البخاری  گروه  و  پتروناس  شرکت 

مذاکراتی را انجام داده اند.
مالزی  خودروسازی  بزرگ  شرکت های  از  که  پروتون  همچنین 
به شمار می رود، در حال مذاکره و پیدا کردن شریک تجاری برای 

بازگشت به بازار ایران است.

خبر

 دبیر کل ›مجمع جهانی بیداری اسالمی‹ گفت 
که دشمنان در ایجاد رقیب و مدل جایگزین 

›بیداری اسالمی‹ شکست خورده اند.
معظم  مقام  مشاور  والیتی‹  اکبر  ›علی 
در  دیروز  المللی  بین  امور  در  رهبری 
›نهمین نشست شورای عالی مجمع جهانی 
بیداری اسالمی‹ در بغداد افزود که دشمنان 
تروریستی  های  گروه  ساماندهی  وجود  با 
برای  رقیبی  و  جایگزین  مدل  اند  نتواسته 

بیداری اسالمی ایجاد کنند.
بیش  گذشت  از  پس  که  کرد  اضافه  وی 
اسالمی  بیداری  موج  آغاز  از  سال  پنج  از 
و تشکیل ›مجمع جهانی بیداری اسالمی‹ 
و  دشمنان  رهبری،  معظم  مقام  تدبیر  به 
معارضان بیداری اسالمی عمال نتوانسته اند 
حتی با سازماندهی گروه های تکفیری به 
تجزیه  های  طرح  پیشبرد  و  رقیب  عنوان 
گرایانه، تمام خواسته های خود را در زمینه 

مهار این موج عظیم محقق سازند.
ها،  شخصیت  که  نشست  این  در  والیتی 
کشور   22 از  دینی  علمای  و  روحانیون 
اسالمی حضور داشتند، افزود که هم اکنون 
انگیزه های جهادی در صفوف مردمی اعم 
از شیعه و سنی در سوریه و عراق دمیده 
شده و ملت های مسلمان سوریه و عراق را 
در کنار ارتش و نیروهای نظامی دو کشور 
تکفیری  های  گروه  نابودی  جهت  مذکور 
در جبهه واحدی قرار داده و پیروزی های 

بزرگی نیز به دست آمده است.

بین  امور  در  رهبری  معظم  مقام  مشاور 
و  داعش  مطمئنا شکست  که  گفت  الملل 
سایر گروه های تکفیری در سوریه و عراق 
اسالم  جهان  برای  را  بزرگی  های  فرصت 
اعتماد  و  روح جهاد  و  آورد  بوجود خواهد 
به نفس جهت مبارزه و مقابله با عناصر و 
گروه های افراطی، تکفیری و تروریستی از 
یک سو و پیشبرد بیداری اسالمی از سوی 
دیگر را بیش از پیش فزآینده خواهد کرد.

با  مقابله  برای  که  کرد  نشان  خاطر  وی 
گروه های تکفیری که درصدد فتنه انگیزی 
اندیشمندان  و  دین  علمای  باید  هستند، 
اندیشه های  تالش مضاعفی برای رسوایی 

تکفیری کنند.
عراق  در  که  بزرگی  های  پیروزی  از  وی 

کرد  ابراز خرسندی  یافته  تحقق  سوریه  و 
نیروهای  از  مردم  پشتیبانی  ثمره  را  آن  و 
گونه  این  که  گفت  و  دانست  خود  مسلح 
پیروزی ها روح عزت و غیرت و سربلندی را 
در ملت های مسلمان دو باره زنده می کند.

اسالمی  بیداری  جهانی  مجمع  کل  دبیر 
رژیم  سقوط  زمان  از  عراق  که  داد  ادامه 
شد  مواجه  مختلفی  های  چالش  با  صدام 
تروریستی  گروه  تهدید  آنها  آخرین  که 
همه  توانست  عراق  ملت  ولی  بود،  داعش 
این چالش ها را پشت سر بگذارد و اکنون 
در آستانه جنگ موصل برای پایان دادن به 

وجود تروریست ها قرار گرفته است.
مشـاور مقـام معظـم رهبـری در امـور بین 
الملـل، بـه جنگ علیـه مردم مظلـوم یمن 

اشـاره کـرد و گفـت کـه پایـداری مـردم 
ایـن کشـور ثابت کردنـد کـه راه حل یمن 

نیسـت. نظامی 
ها  انگیزی  فتنه  از  بسیاری  عامل  والیتی 
را سعودی ها دانست و افزود که عربستان 
فتنه  و  پول  از  استفاده  طریق  از  سعودی 
انگیزی در جهان اسالم ، عامل بسیاری از 

بحران های منطقه است.
وی تاکید کرد که عربستان هم اکنون به 
دنبال ایجاد رابطه با رژیم اشغالگر اسراییل 
چاقو  پشت  از  معنی  به  امر  این  که  است 

زدن به اسالم می باشد.
از  اسالمی  بیداری  جهانی  مجمع  دبیر 
گفت  و  کرد  یاد  الزکزاکی‹  ابراهیم  ›شیخ 
که شیخ زکزاکی بیش از یکسال است که 
در زندان نیجریه تحت شکنجه شدید قرار 
دارد و دولت این کشور هیچ تحرکی در این 

خصوص نکرده است. 
مساله  همچنان  را  فلسطین  مساله  وی 
نشان  خاطر  و  خواند  اسالم  جهان  اول 
شده  باعث  تکفیری  های  جریان  که  کرد 
دشمن  با  مقابله  از  اسالمی  کشورهای  تا 

صهیونیستی غافل بمانند.
بین  امور  در  رهبری  معظم  مقام  مشاور 
المللی تاکید کرد که قضیه فلسطین حاصل 
شش دهه خیانت برخی کشورهای عربی و 
اسالمی است که اکنون می خواهند مسیر 
سمت  به  را  صهیونیستی  رژیم  با  مقابله 
داعش و گروه های تکفیری منحرف کنند.

والیتی: دشمنان در ایجاد مدل جایگزین بیداری اسالمی شکست خورده اند

گفت  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
به  یازدهم  دولت  فعالیت  ابتدای  از  که 
صورت خالص یک میلیون و 9۰۰ هزار و 
به صورت ناخالص 2 میلیون و 4۰۰ هزار 

شغل در کشور ایجاد شده است.
علی ربیعی در مراسم افتتاحیه هفدهمین 
دوره مسابقات ملی مهارت که دیروز در 
سالن شهیدان نژاد فالح کرج برگزار شد، 
تصمیم  ملی  توسعه  صندوق  در  گفت: 
 11 به  تسهیالت  سود  نرخ  شد  گرفته 
درصد برسد و در مناطق محروم نیز این 
میزان به 7 درصد می رسد که این اقدام با 

هدف ایجاد شغل بوده است. 
مراسم افتتاحیه هفدهمین مسابقات ملی 
سازمان  رئیس  حضور  با  دیروز  مهارت 
سایر  و  البرز  استاندار  کشور،  بهزیستی 
نژادفالح  شهیدان  تاالر  در  مسئوالن 

برگزار شد. 
ماه  آبان   5 الی   3 مهارت  ملی  مسابقات 
آموزی  مهارت  فرهنگ  ارتقا  هدف  با 
میان جوانان، ایجاد بستر آموزش مهارت 
جهانی،  استانداردهای  سطح  تا  آموزی 
کشف استعدادهای حرفه ای و در نهایت 
اشتغالزایی برای جوانان برگزار می شود. 

هستیم  این  شاهد  اکنون  افزود:  ربیعی 
که  است  درصد   39.5 مشارکت  نرخ  که 
که  دهد  می  افزایش  جامعه  در  را  امید 
نشان  اشتغال  برای  بیشتری  تمایل  افراد 

می دهند. 
افزود:  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  وزیر 
در  جوانان  انتظار  در  بهتر  آینده ای 
پیش بینی  آموزی  مهارت  عرصه های 

می شود. 
تدوین  درصدد  اینکه  بیان  با  وی 

ایجاد  جهت  در  تخصصی  برنامه های 
مهارت هستیم  دارای  افراد  برای  اشتغال 
انسانی  توسعه  شاخص  اکنون  داد:  ادامه 
برای  معیاری  و  است  گذار  اثر  بسیاری 

رشد و توسعه محسوب می شود. 
بندی  رتبه  اصول  از  یکی  گفت:  ربیعی 
است  انسانی  توسعه  شاخص  کشورها 
و  آموزش  باره  این  در  اصلی  مولفه  و 
که  باشد  می  جامعه  افراد  شدن  توانمند 
در این راستا راهی به جز برگزاری چنین 

مسابقاتی وجود ندارد. 
 8 اقتصادی  رشد  تحقق  برای  افزود:  وی 
درصدی و با منابع مالی موجود 3 درصد 
حضور  با  وری  بهره  افزایش  عدد  این  از 

مهارت آموزان است. 
باید  ها  آموزش  گفت:  مسئول  این 
افزایش دهد که در  انسان را  قابلیت های 
بهبود وضع و محیط و دستیابی به زندگی 

شایسته تر تقویت کند. 
اشتغال  برنامه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سازی  توانمند  براساس  فقر  ضد  فراگیر 

ضرورت  افزود:  شده  تدوین 
ای  حرفه  فنی  سازمان  دارد 
نیز  را  ادراکی  مهارت های 
در  توانایی ها  افزایش  برای 

برنامه داشته باشد. 
وزیـر کار بـا اشـاره بـه تدبیر 
مقـام معظـم رهبـری مبنـی 
بـر بهـره وری و آمـوزش فنی 
حرفـه ای کـه یکـی از ارکان 
اسـت،  مقاومتـی  اقتصـاد 
راسـتا  ایـن  در  کـرد:  اضافـه 
صـورت  مضاعفـی  تـالش 
مـی گیـرد تـا اهـداف اقتصاد 

شـود.  محقـق  مقاومتـی 
وی افزود: دو عامل مهم در بیکاری تاثیر 
ایجاد  از  جدا  عوامل  این  البته  داشته 
از  یکی  که  است  اقتصادی  های  ظرفیت 
آنها فقدان مهارت و نداشتن قابلیت افراد 
از  انتظار  یعنی  روانی  دوم  مورد  و  است 

شغل است. 
ربیعی خاطر نشان کرد: اکنون در تعریف 
شغل دچار مشکل هستیم شغل به معنای 
تعریف  و  ذهنی  نظر  از  نیست  استخدام 
نادرست در این راستا موانعی ایجاد شده 
این  تواند  که سازمان فنی حرفه ای می 

باور را درست کند. 
وی گفـت: غالـب کشـورهایی کـه مسـیر 
را در ایجـاد اشـتغال درسـت پیمودنـد به 
انـد  آورده  آمـوزی روی  مهـارت  سـمت 
بنابرایـن آمـوزش هـای مهارتـی مرتبـط 
بـا شـغل در دسـتور کار وزارت کار قـرار 
دارد و مزیت هـای شـغلی کامال مشـخص 
شـده و سـازمان فنـی حرفـه ای موظـف 
شـده آمـوزش های خـود را در این رابطه 

کند.  آغـاز 
در سال های  است  امید  افزود:  کار  وزیر 
آتی به تناسب سازی اشتغال روی آوریم 
را  آموزی  مهارت  گفتمان  باید  بنابراین 
افزایش دهیم از این رو شعار ما این است 
که هر ایرانی باید حداقل یک مهارت برای 

پیشرفت کشور بیاموزد. 
ادامه داد: ضرورت توسعه مهارت ها  وی 
با استراتژی های توسعه کشور است که با 
شده  تشکیل  جلساتی  وزارتخانه  چندین 
که این روند را با آموزش های کوتاه مدت 

در دستور کار دارد. 
ربیعی گفت: لزوم تعیین سهم آموزش های 
فنی حرفه ای در پروژه های کشور با ارتقا 
مهارت های فنی و حرفه ای که طرح های 
بزرگ باید الزامات فنی و حرفه ای را نیز 

داشته باشد. 
از  مندی  بهره  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ارتباط  زنجیره  تقویت  برای  آموزش ها 
کار  دانشگاه ها در دستور  و  بین صنعت 
ها  مدت  از  که  مهم  امور  از  افزود:  است 
جدیت  با  اکنون  و  خورده  کلید  قبل 
های  استاندارد  شود  می  دنبال  بیشتری 
آموزش فنی حرفه ای در سطح جهانی و 

بین المللی است. 
توانمندی  ضرورت  به  اشاره  با  کار  وزیر 
کیفیت  افزایش  برای  کار  نیروی 
راستا  این  در  کرد:  اضافه  محصوالت 
فنی  آموزش  با  کاریابی  نزدیکی  درصدد 
حرفه ای که نسبت دستیابی به شغل را 

تحقق می بخشد. 
در هفدهمین دوره مسابقات ملی مهارت 
492 نفر از جوانان در 29 رشته مختلف 

به رقابت خواهند پرداخت. 

تعیین  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
برای  بشر  حقوق  زمینه  در  ویژه  گزارشگر 
ایران را غیرموّجه، بی معنا و مخّرب دانست 
تصویر  کرده  سعی  شهید  احمد  گفت:  و 
مخدوشی از وضعیت حقوق بشری در ایران 

ترسیم کند.
ارایه  به  واکنش  در  دیروز  قاسمی  بهرام 
تازه ترین گزارش »احمد شهید« گزارشگر 
جمهوری  در  بشر  حقوق  وضعیت  ویژه 
مجمع  یکمین  و  هفتاد  به  ایران  اسالمی 
عمومی سازمان ملل متحد گفت: »گزارشی 
اساس  بر  و  ویژه  گزارشگر  توسط  که 
و  سیاسی  نگرش  بر  مبتنی  ای  قطعنامه 
برخی  خارجی  سیاست  اهداف  جهت  در 
تنها  نه  است،  تهیه شده  کشورهای خاص 
بهبود وضعیت حقوق بشر در سطح  باعث 
جهان نمی شود بلکه به دلیل بهره گیری 
از رویکرد سیاسی و گزینشی، بویژه وقتی 
شاهد  جهانی  جامعه  همزمان،  بصورت 
حقوق  فاحش  نقض  موارد  گرفتن  نادیده 
بشر توسط برخی دیگر از کشورها و گروه 
های تروریستی مورد حمایت آنها بویژه در 
جزء  ای  نتیجه  باشند،  می  سوریه  و  یمن 
تضعیف ارتقاء حقوق بشر در سطح جهانی 

در پی نخواهد داشت.«
سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: 

گزارشگر  تعیین  ایران  اسالمی  »جمهوری 
برای  بشر  حقوق  زمینه  در  کشوری  ویژه 
موازین  اساس  بر  که  ایران  مانند  کشوری 
شرعی، قانونی و تعهدات بین المللی خود 
بشر شهروندانش  رعایت حقوق  به  همواره 
بی  غیرموّجه،  اساساً  را  است  بوده  پایبند 
به عالوه سازوکار  داند؛  معنا و مخّرب می 
ملل  سازمان  در  کشوری  گزارشگری 
بایستی مبتنی بر اصول حرفه ای، عادالنه، 
غیرسیاسی  و  منصفانه  آمیز،  غیرتبعیض 

باشد.« 
بشر  حقوق  »شورای  گفت:  ادامه  در  وی 

دوگانه،  برخوردهای  از  جلوگیری  برای 
یو.پی. مکانیزم  و  است  گردیده  تأسیس 

بر  را می گذراند،  تکامل خود  آر که دوره 
کشورها  همه  مساوی  مسئولیت  مبنای 
چنین  رو  این  از  است؛  شده  تنظیم 
موازی  اقدامات  با  بایست  نمی  سازکاری 
بر  مبتنی  کشوری  های  قطعنامه  مانند 
تضعیف  غربی  دول  برخی  سیاسی  اغراض 

گردد.« 
با  کشورمان  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
تاکید بر اراده و تمایل کشورمان به همکاری 
افزود:  المللی  بین  سازوکارهای  با  سازنده 

ایران  اسالمی  جمهوری  اینکه  رغم  »علی 
معنا  بی  غیرموّجه،  را  ویژه  گزارشگر  نصب 
و مخّرب می داند، اّما در راستای همکاری 
با سیستم حقوق بشری سازمان ملل متحد 
و به قصد تصحیح رویکرد گزارشگر و تنظیم 
گزارش بر اساس اطالعات موثّق، نمایندگی 
های جمهوری اسالمی ایران و سایر مقامات 
داشته اند.  وی  با  هایی  مالقات  ذیربط 
گزارشگر علی رغم اشاره به موارد متعددی 
از پیشرفت های حقوق بشری در ایران در 
گزارش خود متأسفانه همچنان با بکارگیری 
عباراتی مبهم و با اظهار نگرانی های بالوجه 
نموده  سعی  غیرموثق،  اطالعات  اساس  بر 
تصویر مخدوشی از وضعیت حقوق بشری در 

ایران ترسیم نماید.« 
قاسـمی تاکیـد کـرد: »از نظـر جمهـوری 
حقـوق  وضعیـت  ارتقـاء  ایـران،  اسـالمی 
بشـر یـک موضوع مهـم برای همـه اعضای 
از  تنهـا  کـه  بـوده  المللـی  بیـن  جامعـه 
طریـق همـکاری و گفـت وگـو و برخـورد 
یکسـان و غیرگزینشـی قابل تحقق اسـت. 
در ایـن راسـتا، جمهـوری اسـالمی ایـران 
نهادهـای  بـا  ای  سـازنده  همکاری هـای 
برخـی  و  بشـری  حقـوق  بین المللـی 
کشـورها در قالب گفـت و گوهای دوجانبه 

حقـوق بشـری داشـته اسـت.«

سخنگوی وزارت امور خارجه: 

تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران بی معنا و مخرب است

ربیعی: اکنون در تعریف شغل دچار مشکل هستیم

شغل به معنای استخدام نیست
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5 رییس جمهور از 3 قاره در راه تهران
رییسان جمهور سریالنکا و اندونزی، پاییز و زمستان امسال به ایران سفر 
میتریپاال  شده  انجام  برنامه ریزی های  طبق  ایسنا،  گزارش  به  می کنند. 
سیریسنا، رییس جمهور سریالنکا در آذرماه و جوکو ویدودو، رییس جمهور 
اندونزی نیز در بهمن ماه به دعوت همتای ایرانی خود به تهران خواهند آمد.

رییس جمهور کشورمان اردیبهشت سال 94  برای سفری دو روزه به جاکارتا 
رفته بود و در مراسم شصتمین سالگرد تاسیس کنفرانس کشورهای آسیا 
آفریقا شرکت کرد.  رییس جمهور سریالنکا نیز در آذرماه 1386 به ایران آمده 
بود. سائولی نینیسته، رییس جمهور فنالند و باقر عزت بگوویچ، رییس جمهور 
بوسنی و هرزگوین در سفرهای جداگانه نیمه اول آبان ماه به تهران سفر 

می کنند.
مباحث  ایران،  اسالمی  عالی رتبه جمهوری  مقامات  با  و گفت وگو  دیدار 
دوجانبه، پیگیری توافقات کمیسیون های مشترک اقتصادی، رایزنی درباره 
مسائل منطقه یی و بین المللی از عمده برنامه های رییسان جمهور فنالند و 

بوسنی و هرزگوین به تهران است.
نیز خبرگزاری ها اعالم کردند مادورو، رییس جمهور ونزوئال  روز گذشته 
نیز در راستای سفر منطقه یی خود قرار است امروز  به تهران بیاید و با 
رییس جمهور ایران دیدار می کند. نیکالس مادورو در سفر دوره یی خود به 

کشورهای عربستان، قطر، آذربایجان و ایران سفر می کند.
مادورو در سفر تهران با حجت االسالم حسن روحانی، رییس جمهور دیدار 

و گفت وگو می کند.
به گزارش پایگاه خبری تله سور، نیکالس مادورو، رییس جمهور ونزوئال، در 
پایان اجالس سران جنبش غیرمتعهدها و در کنفرانسی مطبوعاتی با حضور 
خبرنگاران داخلی و خارجی از سفر قریب الوقوع خود به ایران با هدف تقویت 
همکاری در زمینه های دارویی، پتروشیمی، کشتیرانی و نفت )که هر دو 

کشور به دنبال ایجاد ثبات در بازار آن هستند( خبر داد.
وی افزود: »تصمیم گرفته ایم کمیسیون مشترک تهران را برگزار کنیم. به 
زودی برای ادامه پیشبرد سرمایه گذاری ها در بخش دارو و هم چنین تقویت 
طرح های نفتی، کشتیرانی و پتروشیمی که به طور مشترک در حال انجام 
آن هستیم به تهران سفر خواهم کرد.« بر اساس این گزارش اواخر شهریورماه 
رییس جمهور برای شرکت در اجالس سران غیرمتعهدها به ونزوئال رفت و 

بعد از چهار سال ریاست این جنبش را به  مادورو واگذار کرد.

افشای خیانت چندین میلیون دالری در دولت قبل
سخنگوی کمیسیون اصل 9۰ مجلس شورای اسالمی از خرید دکل نفتی 
مکزیکی منهدم شده در طوفان کاترینا در دولت گذشته به قیمت 37 میلیون 
دالر خبر داد؛ این در حالی است که به گفته این نماینده مجلس، قیمت 

واقعی آن 4 تا 5 میلیون دالر بوده است.
به گزارش ایسنا، بهرام پارسایی در گفت وگو با »خانه ملت«، با اشاره به 
بررسی پرونده دکل نفتی گمشده در کمیسیون اصل 9۰ مجلس شورای 
اسالمی، گفت: دو پرونده دکل گمشده نفتی در کمیسیون باز شده است 
که در مورد پرونده دکل فورچونا هیچ دکلی خریداری نشد و تنها موضوع 
محدود به زد و بند پشت پرده و پرداخت 78 میلیون دالر بدون هیچ ضمانت 

و سندی به یک شرکت واسطه بوده است.
نماینده مردم شیراز در مجلس، با بیان اینکه »اسامی شرکت واسطه و 
خریداران در پرونده کمیسیون اصل 9۰ موجود است«، افزود: تا زمانی که 
حکم قضایی مشخص نشود نمی توان اسامی افراد را منتشر کرد. امیدواریم 
که قوه قضاییه سریعتر به این پرونده رسیدگی و احکام افراد متخلف را صادر 
کند. پارسایی با بیان اینکه »در سال 2۰۰7 دولت وقت یک دکل منهدم 
شده در طوفان کاترینای مکزیک را خریداری و برای نگهداری و ترمیم به 
سواحل شارجه منتقل کرد«، ادامه داد: تاکنون بالغ بر 7 میلیون دالر هزینه 
نگهداری این دکل شده است و اخیراً شرکت نگهدارنده در مکاتبه با مقامات 
کشور اظهار داشته که دکل در حال نابودی است و اگر انتقال نیابد قطعاً 
غرق می شود. سخنگوی کمیسیون اصل 9۰ مجلس شورای اسالمی یادآور 
شد: کارشناسان برای دکلی که 37 میلیون دالر خریداری شده و 7 میلیون 
دالر هزینه نگهداری آن شده است، حدود 4 تا 5 میلیون دالر قیمت گذاری 
کرده اند. وی با بیان اینکه »بخشی از  75۰ میلیون دالر درآمد نفتی دولت 
گذشته در این زمینه ها به هدر رفته است«، تصریح کرد: پرونده این دکل نیز 
در کمیسیون اصل 9۰ باز است و اگر دیده شود که رسیدگی به پرونده های 
کالن فساد اقتصادی به ویژه دو دکل نفتی دچار گذشت زمان شده است، 
کمیسیون اصل 9۰ از وزارت نفت گزارش می خواهد و اسامی این افراد را 

منتشر می کند.

کنترل آنالین »تحت نظرگاه «های پلیس
رئیس پلیس پیشگیری ناجا با تاکید بر رعایت همه جانبه حقوق شهروندی 
از سوی این پلیس، گفت: دوره های آموزشی مداومی برای آگاه سازی پرسنل 

کالنتری ها در این زمینه صورت گرفته است.
به گزارش ایسنا، سردار محمد شرفی در مالقات با دکتر »الهام امین زاده« 
معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه پلیس پیشگیری ناجا گسترده ترین 
پلیس تخصصی نیروی انتظامی است که بیشترین سطح تماس با شهروندان 
حقوق  به  پیشگیری  پلیس  توجه  ویژگی ها  همین  کرد:  اظهار  دارد،  را 
شهروندی و تدوین یک راهبرد جامع در این باره را بیش از دیگر بخش های 
ناجا ضروری می کند. وی ادامه داد: به همین منظور از مدت ها پیش در 
پلیس پیشگیری، مطالعات مربوط به این موضوع را انجام دادیم و با تعریف 
دقیق اصول حاکم بر سیستم تالش کردیم تا میزان خطای سامانه و کارکنان 

خود را به کمترین اندازه ممکن برسانیم.
رئیس پلیس پیشگیری ناجا همچنین در توضیح اقدامات عملی صورت 
گرفته در زمینه حقوق شهروندی، چهار محور اصلی راه اندازی سامانه ثبت 
انتقادات و شکایات 197به منظور برقراری نظارت و مشارکت همگانی، 
سامانه 11۰برای باال بردن دقت، سرعت و صحت خدمات پلیس به مردم، به 

کارگیری فن آوری های نوین و اصالح رفتار کارکنان را برشمرد.
سردار شرفی تاکید کرد: پلیس پیشگیری تالش کرده است تا محورهای 
گفته شده، در کالنتری ها به عنوان خط مقدم ارتباط با شهروندان با جدیت 

تمام پیگیری شود.
وی افزود: قرارگاه جهادی تربیت و آموزش نیز به همین منظور در ناجا 
پایه گذاری شد و ما با برگزاری دوره های مداوم برای پرسنل کالنتری ها، اقدام 

به نهادینه کردن قانون مداری و جامعه محوری در کارکنان کردیم.
این مقام ارشد ناجا با تاکید بر اینکه پلیس پیشگیری با جدیت، طرح اصالح 
فیزیکی »تحت نظرگاه ها« و پایش برخط آنها را پیگیری می کند، خاطرنشان 
کرد: در عرصه حقوقی نیز ما به پرسنل آموزش داده ایم تا حقوق چهارگانه 
تفهیم اتهام، اجازه تماس با بستگان، اجازه گرفتن وکیل و شرایط مناسب 

رفاهی را حتما رعایت کنند.
رئیس پلیس پیشگیری ناجا درباره انتقال متهمان به دادسرا و رابطه با 
دستگاه قضا، ضمن تاکید بر اینکه انتقال متهم با تجهیزات مراقبتی به 
دادسرا برای پلیس هم خوشایند نیست، تصریح کرد: این مساله بخشی از 

قانون است و پلیس باید طبق آن انجام وظیفه کند.
وی اضافه کرد: البته پلیس پیشگیری آمادگی کامل دارد تا با استفاده از 
فن آوری های برتر، ارتباط با قوه قضائیه و بازجویی از متهمان را به صورت 
برخط و ویدئوکنفرانس برقرار کند تا ضمن باال رفتن سرعت کار از انتقال 

متهم در انظار عمومی اجتناب شود.
رئیس پلیس پیشگیری ناجا با تاکید براینکه هنوز کاستی هایی وجود دارد 
و پلیس برای مرتفع کردن آنها تمام تالش خود را به کار گرفته است، 
گفت: البته پلیس انتظاراتی نیز دارد که از جمله مهم ترین آنها می توان 
به درخواست الحاق پیوست های امنیتی به تمامی طرح های عمرانی برای 

پیشگیری از جرم اشاره کرد.
سردار شرفی، همکاری با پلیس برای نرم افزاری کردن نظارت که باعث 
کاهش حضور فیزیکی و اثربخشی بیشتر خواهد شد را از دیگر انتظارات 

پلیس پیشگیری دانست.
این نشست  اینکه  بیان  با  امین زاده«  »الهام  ادامه نشست، دکتر  در 
بیشتر حقوق شهروندی  رعایت  برای  پلیس  از  درخواست  برای  تنها 
کامال  مقوله  یک  شهروندی  حقوق  کرد:  تصریح  است،  نشده  برگزار 
دوسویه است و خود شهروندان نیز باید به رعایت حقوق حاکمیت و 

حقوق بین خود ترغیب شوند.

دیدار رئیس جمهوری ونزوئال
 با رهبر معظم انقالب

رئیس جمهوری ونزوئال دیروز با حضرت آیت 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  ای  خامنه  ا... 

دیدار کرد.
دفترمقام  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
رئیس  مادورو«  »نیکالس  رهبری،  معظم 
جمهوری ونزوئال که دیروز وارد تهران شد، با 
حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب 

اسالمی دیدارکرد.
رئیس  مادورو«  »نیکالس  ایرنا،  گزارش  به 
منطقه  سفر  چارچوب  در  ونزوئال  جمهوری 
انرژی،  بازار  تحوالت  بررسی  هدف  با  و  یی 

دیروز به تهران آمد. 
کشورهای  به  را  خود  ای  دوره  سفر  مادورو 
حالی  در  ایران  و  آذربایجان  قطر،  عربستان، 
آغاز کرد که قرار است کمتر از یک ماه آینده 

نشست اعضای اوپک در وین برگزار شود. 
اواخر  نیز  جمهوری  رئیس  روحانی  حسن 
سران  اجالس  در  شرکت  برای  شهریورماه 
این  ریاست  و  رفت  ونزوئال  به  غیرمتعهدها 

جنبش را به مادورو واگذار کرد.

محکومیت بمباران مردم بی گناه کرکوک

حمالت  ایران  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
مردم  عزاداری  محل  به  ائتالف  هواپیماهای 

کرکوک را به شدت محکوم کرد.
بهرام قاسمی ضمن مشکوک دانستن این حمالت 
که به شهید و زخمی شدن ده ها تن از مردم بی 
گناه عراق انجامید ،روشن شدن ابعاد مختلف این 
فاجعه و پاسخگویی آمران و عامالن آن را خواستار 
شد.  وی ضمن تسلیت به دولت و ملت عراق، با 
بازماندگان و خانواده قربانیان این  کشتار ناجوانمردانه 
ابراز همدردی کرد.  سخنگوی وزارت امور خارجه 
کشورمان تاکید کرد: حمله به مردم بیگناه و عزادار 
با هیچ عذر و بهانه ای پذیرفته نیست و مردم رنج 
کشیده عراق نباید از یک سو زیر حمالت تروریست 
ها و از سوی دیگر بمباران نیروهای خارجی که با 
ادعا و بهانه مبارزه با تروریست ها در عراق جوالن 

می دهند، قرار گیرند.

اعالم وصول اولین گزارش 
برجامی کمیسیون امنیت ملی

از  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
اعالم وصول اولین گزارش کمیسیون امنیت ملی 
اجرای  درباره »روند  و سیاست خارجی مجلس 

برجام« خبر داد.
با  اختصاصی  مصاحبه  در  رنجبرزاده  اکبر 
به  گزارش  این  افزود:  سیما،  و  صدا  خبرگزاری 
احتمال زیاد در دستور کار هفته جاری مجلس 

قرار خواهد گرفت.
کمیته  رئیس  ذوالنور  مجتبی  االسالم  حجت 
هسته ای مجلس شورای اسالمی روز چهارشنبه 
هفته گذشته از ارسال نخستین گزارش کمیسیون 
اجرای  روند  از  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت 

برجام به هیئت رئیسه مجلس خبر داد.
این گزارش در هفت بخش شامل 1. مقدمه 2. 
مبانی و منابع تهیه 3. تعهدات جمهوری اسالمی 
ایران که اجرا شده  است 4.تعهدات طرف مقابل 
5.وضعیت رفع تحریم ها مبنی بر اینکه چه اقدامی 
صورت گرفته و چه کارهایی انجام نشده است 6. 
نقض عهدها و پیمان شکنی هایی که آمریکا و 
کوتاهی هایی که سایر اعضای 1+5 داشتند تصریح 
شده و 7. جمع بندی و پیشنهادات تهیه شده است.

سعودی ها از اسرائیل پهپاد می خرند

شبکه های  عربستانی  مشهور  و  فعال  کاربر 
اجتماعی، اطالعاتی اختصاصی را درباره امضای 
قرارداد خرید چندین فروند پهپاد بین عربستان 
و رژیم »اسرائیل« با واسطه گری افریقای جنوبی، 

در صفحه شخصی خود در تویتر منتشر کرد.
رسمی  منابع  از  گزارشی  انتشار  با  »مجتهد« 
عربستان درباره ساخت کارخانه تولید پهپاد در 
»فریبکاری«  را  گزارش  این  جنوبی،  افریقای 
این  انتشار  از  هدف  واقع  در  نوشت:  و  خواند 
که  است  واقعیت  این  کردن  پنهان  گزارش، 
عربستان از طریق افریقای جنوبی اقدام به خرید 
 4۰۰ مبلغ  به  اسرائیل  رژیم  از  پهپاد  تعدادی 

میلیون دالر کرده است.
مجتهد در ادامه گفت: »افریقای جنوبی و رژیم 
اسرائیل با وجود اختالفات سیاسی، همچنان با 
زمینه  در  به خصوص  نظامی  همکاری  به  قوت 

تولید و ساخت پهپاد ادامه می دهند.«
به گفته مجتهد آنچه در عمل رخ خواهد داد این 
است که عربستان، به اسم افریقای جنوبی، از رژیم 
اسرائیل هواپیماهای بدون سرنشین می خرد. این 
هواپیماها به صورت قطعات از طریق افریقای جنوبی 

وارد عربستان شده و در آنجا مونتاژ می شوند.
مجتهد افزود: این بدان معناست که محمد بن 
سلمان، ولی عهد عربستان و وزیر دفاع این کشور 
با این معامله مرتکب فریبکاری و خیانت به دلیل 
خرید  طریق  از  اسرائیل  رژیم  به  رساندن  سود 

هواپیما از این رژیم شده است.

خبرخبر

وزارت  کرد:  اظهار  کشور  وزیر  مقام  قائم 
انتخابات  برگزاری  مقدمات  کشور 
الکترونیکی را فراهم کرد و این امکان وجود 
دارد که یک سوم آرای ماخوذه در انتخابات 
ریاست جمهوری و شورای اسالمی شهر و 
روستا را به صورت الکترونیکی جمع آوری 

و شمارش کند.
مراحل  به  اشاره  با  مقیمی  محمدحسین 
این  گفت:  انتخابات،  جامع  الیحه  تدوین 
مورد  و  تدوین  پیش  سال  دو  از  الیحه 
آنکه  دلیل  به  اما  بود،  گرفته  قرار  مطالعه 
سیاست های انتخاباتی در مجمع تشخیص 
تدوین  و  بررسی  حال  در  نظام  مصلحت 
بود الیحه پس گرفته شد تا مورد بازنگری 
قرار گیرد و مجددا بعد از انتخابات مجلس 
قرار  بررسی  مورد  انتخابات  جامع  الیحه 
و  شد  انجام  آن  روی  اصالحاتی  و  گرفت 
آن  در  تشخیص  مجمع  توجه  مورد  نکات 

دیده شد.
نهایی  اصالحات  با  الیحه  این  افزود:  وی 
کشور  وزارت  سوی  از  دولت   برای  آن 
ارسال شده و در حال حاضر در کمیسیون 
بررسی  حال  در  دولت  هیات  در  مربوطه 
و  شدن   نهایی  از  پس  ان شاءا...  و  است 
پس از تصویب نهایی تقدیم مجلس خواهد 
برنامه ریزی مطلوبی  نیز  اگر مجلس  شد و 

در  ان شاءا...  باشد  داشته  آن  بررسی  برای 
عمل  قانون  این  اساس  بر  آتی  انتخابات 

خواهد شد.
دیگری  بخش  در  کشور  وزیر  مقام  قائم 
از  بندی  به  اشاره  با  خود  صحبت های  از 
سوی  از  که  انتخابات  کلی  سیاست های 
از  استفاده  مورد  در  شد  ابالغ  رهبری 
تصریح  انتخابات،  در  نوین  فناوری های 
انتخابات  در  که  فرآیندی  از  25  ما  کرد: 
وجود دارد 23 فرآیند را به صورت ماشینی 
تنها  و  می دهیم  انجام  الکترونیکی  و 
دستی  صورت  به  شمارش  و  رای گیری 

نهم  مجلس  انتخابات  در  و  می شود  انجام 
انتخاباتی در سطح کشور به  در 15 حوزه 
به  باقیمانده  فرآیند  دو  آزمایشی  صورت 
شورای  و  شد  انجام  الکترونیکی  صورت 

نگهبان نیز این فرآیند را تایید کرد.
مجلس  انتخابات  در  داد:  ادامه  مقیمی 
ماخوذه  آرای  از  سوم  یک  برای  دهم 
سخت افزارهای مورد نیاز را برای انتخابات 
نرم افزارهای  و  کردیم  تامین  الکترونیکی 
الزم را نیز تهیه نمودیم اما شورای نگهبان 
نتوانست با توجه به بررسی هایی که انجام 
برگزاری  مکانیزم  کامل  صورت  به  داد 

تایید  و  بررسی  را  الکترونیک  انتخابات 
االن  و  بود  بیشتری  زمان  به  نیاز  لذا  کند 
نیز این موضوع در حال بررسی و پیگیری 
است که اگر ان شاءا... شورای نگهبان تایید 
جمهوری  ریاست  انتخابات  از  بخشی  کند 
به شکل الکترونیکی برگزار شود و در مورد 
انتخابات شوراها نیز باید مجلس اعالم نظر 

کند.
به  انتخابات  برگزاری  کرد:  تصریح  وی 
صورت الکترونیکی در تمامی حوزه ها و به 
طور کامل متضمن هزینه باالیی است که 
باید برای آن تخصیص یابد و فعال اخذ یک 
فراهم  الکترونیکی  به صورت  آرا  کل  سوم 

است.
قائم مقام وزیر کشور در پایان تاکید کرد:  
الیحه جامع انتخابات هر چهار انتخابات را 
تحت پوشش قرار می دهد و قوانینی مرتبط 
با همه انتخابات ها را در خود دارد و برای 
منطبق شدن با سیاست های ابالغی رهبری 
و  شد  خواهد  انجام  آن  در  اصالحاتی  نیز 
در مورد انتخابات شوراهای اسالمی شهر و 
روستا که مجری در آن متفاوت دیده شده 
پیش بینی های الزم صورت گرفته تا جایی 
و  برد  بهره  قانون جامع  از  دارد  امکان  که 
تدوین  و  تنظیم  دیگری  اشکال  به  مابقی 

شود.

قائم مقام وزیر کشور:

وزارت کشور مشکلی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی ندارد

نخست وزیر عراق گفت: ترکیه تمایلی برای جنگ با داعش ندارد و 
فقط می خواهد نفوذ خود را گسترش دهد.

نهمین  در  خود  سخنرانی  در  عراق  وزیر  نخست  العبادی  حیدر 
بغداد  در  اسالمی  بیداری  جهانی  مجمع  عالی  شورای  کنفرانس 
گفت: ترکیه تمایلی برای جنگ با داعش ندارد و فقط می خواهد 
نفوذ خود را گسترش دهد. ترکیه منافعی دارد که برای تحقق آنها 

می جنگد. 
داریم  را  ها  چالش  برابر  در  ایستادگی  توانایی  ما  افزود:  العبادی 
شدن  متوسل  درباره  کرد.  خواهیم  نابود  را  تروریسم  زودی  به  و 

تروریست ها به شیوه های جدید هشدار می دهیم.
رئیس مجلس اعالی اسالمی عراق در نهمین کنفرانس شورای عالی 
مجمع جهانی بیداری اسالمی در بغداد ضمن تأکید بر آزادسازی 

همه مناطق تحت اشغال تروریستها در عراق 
و  محوری  مسئله  عنوان   به  فلسطین  آرمان  گرفتن  قرار  لزوم  بر 
اصلی جهان اسالم  تأکید کرد و گفت آرمان فلسطین باید کانون 

توجه جهان اسالم باشد.
نهمین  در  در سخنرانی خود  عراق  رئیس مجلس  الجبوری  سلیم 
بغداد  در  اسالمی  بیداری  جهانی  مجمع  عالی  شورای  کنفرانس 
گفت: آشتی منطقه ای برای همه اهمیت دارد. منطقه به گفتگوهای 
فراگیر برای پایان دادن به نبردها نیاز دارد. علمای دینی مسئولیت 

بزرگی در مبارزه با تروریسم دارند. 
الجبوری افزود: به زودی پیروزی کامل در عراق اعالم خواهد شد.

به دعوت  بازرسی کل کشور که  رییس سازمان 
در  است،  کرده  سفر  برلین  به  آلمانی  همتای 
دیدار با رولف روتر دادستان کل برلین، راه های 
با  مبارزه  حوزه های  در  کشور  دو  همکاری های 

فساد را بررسی کرد.
وظایف  تشریح  با  روتر  رولف  دیدار  این  در 
اصلی  وظیفه  کرد:  اظهار  برلین  کل  دادستانی 
مقابله  و  با جرائم  مبارزه  مجموعه تحت نظرش 

با فساد است.
وی گفت: دادستانی در دو جهت اقدام می کند؛ 
پیشگیری از فساد و مبارزه با فساد و به همین 
و  منظم  به طور  کارگروه هایی  تشکیل  با  منظور 
سالیانه، خط مشی ها و استراتژی های ضدفسادی 

در آن تعیین و بحث و بررسی می شود.
جرائم  با  مقابله  بخش  به  برلین  کل  دادستان 
متحد  ملل  کنوانسیون  مبنای  بر  اقتصادی 
مقابله  گفت:  و  کرد  اشاره  فساد  با  مقابله  برای 
کالهبرداری  اختالس،  ارتشاء،  تقلب،  جرائم  با 
اقدامات  از جمله  یافته فراملی  و جرائم سازمان 
دادستانی برای مبارزه با فساد است. کشف موارد 
فساد و انجام تحقیقات الزم در این خصوص از 
شهود  که  مواقعی  در  و  است  دادستانی  وظایف 
حاضر به بیان موارد نباشند، دادستانی از وکالی 
متعهد بهره گیری می کند. نظارت بر مناقصه ها و 

مزایده های دولتی نیز از جمله وظایف دادستانی 
احتمالی  تخلفات  از  پیشگیری  به منظور  و  است 
در این حوزه ها، ثبت مشخصات اشخاص حقیقی 

و حقوقی کاماًل الزامی است.
در ادامه قاضی سراج با تشریح ساختار سازمان 
بازرسی کل کشور اظهار کرد: این سازمان عالوه 
بر اتخاذ روش های اصالحی و پیشگیرانه، اقدامات 
پاسخگویی  و  امور  سازی  شفاف  برای  مناسب 
و  قوانین  صحیح  اجرای  به  نسبت  مقامات 
حسن جریان امور را از طریق ارائه پیشنهادهای 
اصالحی و با نظارت و بازرسی به عمل می آورد و 
در سال های اخیر با تعامالت دوجانبه، منطقه ای 
در  تجربیات  کسب  به  نسبت  بین المللی  و 

حوزه های تخصصی عمل کرده است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور، به برنامه های 
کشورهای  تجربیات  دریافت  برای  سازمان  این 
پیشرو در امر مبارزه با فساد اشاره کرد و از طرف 
آلمانی خواست که در این حوزه نیز با کشورمان 

همکاری کند.
تمجید  ضمن  برلین  کل  دادستان  خاتمه  در 
آمادگی  سازمان  این  مطلوب  فعالیت های  از 
فساد  ضد  متخصصین  تبادل  برای  را  کشورش 
در  کل  دادستانی  موفق  تجربیات  انتقال  و 
حوزه های پیشگیری و مقابله با فساد اعالم کرد.

آمادگی آلمان برای تبادل متخصصین ضد فساد با ایران

اد      امه از صفحه1
و  ارز  بازار  به  دولت  ورود  گوید:  می  جهانگیری 
های  ناهنجاری  تواند  می  بازار  این  در  دخالت 
های  دوره  در  که  باشد  داشته  پی  در  اقتصادی 

گذشته شاهد بخشی از این اتفاقات بودیم .
نرخی شدن  تک  با  امیدواریم  افزاید:  می  وی 
اقتصاد  شدن  اجرایی  برای  جدی  گام  ارز، 

مقاومتی برداریم.
جهانگیری تاکید می کند : نمی توانیم همواره تولید 
خود را در بازار انحصاری نگه داریم از این رو باید 
تولید خود را با بازارهای جهانی همسو کنیم یعنی 
باید تولید کننده خود را مقاوم و پایدار کنیم که 
بتواند در بازاری جهانی رقابت کند و الزمه آن این 
است که از واسطه گری ها و رانت ها در حوزه ارز 
جلوگیری کنیم و صادرکننده موضوع ارز را در سبد 

صادراتی خود تعیین تکلیف کند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران می افزاید : ممکن 
ارز، هیجاناتی  ابتدای تک نرخی شدن  است در 
ایجاد شود اما با عرضه و تقاضای مناسب ، بازار 
واقعی جای خود را پیدا خواهد کرد و تولید کننده 
و صادرکننده در جایگاه  خود ، نفع خود را از تک 
نرخی شدن ارز خواهند برد که قطعا مردم هم بهره 

خواهند برد.
جهانگیری می گوید : اگرچه ممکن است بازار در 
ابتدای شروع طرح ، هیجاناتی داشته باشد اما تک 
نرخی شدن ارز ، نیاز واقعی اقتصاد ماست که باید 

اتفاق بیفتد.
وی می افزاید : اقدام اخیر بانک مرکزی در دادن 
اجازه به بانک برای خرید و فروش ارز حرکت بسیار 
خوبی در حذف واسطه گری ها و حذف پولشویی 
و تبدیل این بازار به بازاری شفاف و گامی برای تک 

نرخی شدن ارز است.
محمدالهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با 
بیان اینکه ارز در تمام کشورها موضوعی اصلی و 
تاثیر گذار در اقتصاد است ، می گوید : کشوری 
که اقتصاد سالم و شفاف داشته باشد نیازمند ارز 
تک نرخی است اینکه در سال 91 با بحران ارزی 
مواجه و مجبور شدیم ارز چند نرخی را در کشور 
تجربه کنیم، نشان داد این روند برای اقتصاد کشور 

مضر است.
وی می گوید : ارز چند نرخی در عمل موجب ایجاد 
رانت و فساد و سوءاستفاده کسانی می شود که 
بیشترین رابطه را دارند ضمن اینکه دالر ارزان در 

زندگی و سفره مردم احساس نشد.
الهوتی معتقد است : در شرایط کنونی که تحریم 
ها رفع شده است ، دولت می تواند مدیریت ارزی را 

بر عهده داشته باشد و تک نرخی شدن ارز را انجام 
دهد که به تبع آن شفافیت اقتصادی به روابط پولی 
و مالی کشور به ویژه در تجارت خارجی کشور باز 

خواهد گشت .
وی می گوید : برای تک نرخی شدن ارز الزامات 
وبسترهایی نیاز است که یکی از آنها بخشنامه اخیر 
بانک مرکزی است که به بانک های عامل داد که 
این بانک ها می توانند خرید و فروش ارز را با نرخ 
آزاد انجام دهند که گاهی در جهت تک نرخی 

شدن ارز است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت : با توجه به 
منابع آزاد شده دولت به نظر می رسد بانک مرکزی 
توانایی اجرای وظیفه ذاتی خود بر اساس قانون 
برنامه پنجم توسعه را که مدیریت شناور نرخ ارز را 
دارد و می تواند در این شرایط به سمت تک نرخی 
شدن ارز حرکت کند بدون اینکه جهش یا تکانه 

های شدید به اقتصاد کشور و نرخ ارز داده شود.
الهوتی می افزاید : غیر از کاالهای اساسی که وارد 
کننده آن یا دولت است یا زیرنظر دولت توزیع می 
شود ، بقیه کاالهایی که با ارز مبادله ای وارد می 
شود و در تولید قرار می گیرد کمتر با همان قیمت 
به دولت مصرف کننده می رسد بنابراین تک نرخی 
شدن ارز در این حوزه مشکلی برای مصرف کننده 

ایجاد نمی کند.
مرکزی  بانک  رسد  می  نظر  به   : گوید  می  وی 
تمهیداتی را برای تاثیرات روانی تک نرخی شدن 
ارز در شروع کار در نظر گرفته است که می تواند 
را   ارز  شدن  نرخی  تک  شده  مدیریت  بصورت 
اجرایی کند و در مواقع لزوم با تزریق منابع ، بازار را 
به شرایط عادی برگرداند و از شوکی که می تواند 

در کار ایجاد کند جلوگیری کند.
تاکنون  ارز  واقعی  نرخ  درباره   : افزاید  می  وی 
شدن  کارشناسی  که  آنچه  اما  نشده   صحبتی 

رسیدن نرخ ارز مبادله ای به نرخ ارز آزاد است .
ناصر ریاحی رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو هم 
معتقد است : دوگانگی نرخ ارز و دادن ارز خاص به 

برخی کاالها مانند دارو، ضد صنعت است.
وی می افزاید : نرخ ارز خاص برای برخی کاالها 
مانند دارو ، مصنوعی و یارانه ای است که به واردات 
داده می شود و تضعیف صادرات و صنعت را در 

پی دارد.
ریاحی با بیان اینکه به عنوان اتحادیه وارد کنندگان 
دارو موافق تک نرخی شدن ارز هستیم ، می افزاید: 
دوباره  ممکن است این شبهه پیش آید که اگر ارز 
تک نرخی شود نرخ جدید به نرخ باالتر گرایش 
داده و دارو گران می شود که  در بخش دارو این 

اتفاق نمی افتد زیرا بیشتر اقالم دارویی و همه 
داروهای مهم و حیاتی تحت پوشش بیمه است 
و این مازاد درآمد به بیمه ها برای پوشش بهتر 

کمک می کند.
ریاحی می گوید : هم اکنون برای مهار تورم به ارز 
یارانه داده می شود در حالی که معتقدم این یارانه 
دادن به ارز موجب اتالف صنایع و ویژه خواری می 
شود و ما هم دوست نداریم در این باره متهم باشیم 
، از این دو تک نرخی و واقعی شدن نرخ ارز به نفع 

اقتصاد و صنعت ما خواهد بود.
وی معتقد است : در حوزه دارو و درمان دولت 
قادر به تامین هزینه های بیمه سالمت نیست ما 
طلب مان را با تاخیر تا یکساله دریافت می کنیم 
که هزینه مالی  آن با توجه به نرخ بهره ، باالست 
که همه این ها را در آخر باید مصرف کننده بدهد.

ریاحی با بیان اینکه دولت به بیمه ها و پیمانکاران 
بدهی دارد ، می افزاید : تک نرخی شدن ارز و 
دولت  برای  درآمدی   ، آن  قیمت  شدن  واقعی 
ایجاد می کند که می تواند آن را عادالنه صرف 
اقشار  به  یارانه  پرداخت  یا  ها  بدهی  پرداخت 
آسیب پذیر کند یا رقم یارانه نقدی این اقشار 

آسیب پذیر را بیشتر کند.
واحدهای  به  تواند  می  دولت   : گوید  می  وی 
هایی  کمک  و  ها  یارانه   ، حساس  تولیدکننده 
را اختصاص دهد و بجای آن قیمت این داروها 

افزایش نیابد.
ریاحی  می گوید: در ابتدای طرح ممکن است 
شوک هایی را شاهد باشیم اما دولت می تواند ابتدا 
ارز را تک نرخی کند و با بررسی تبعات آن به سمت 
واقعی شدن قیمت ارز حرکت کنیم به طوری که 

شوک های ناگهانی در بازار ایجاد نکند.
وی با بیان اینکه یارانه پرداختی دولت به نرخ ارز 
در واقع صرف  واردات و حتی واردات غیرمجاز 
مانند قاچاق می شود ، می گوید : اکنون نیروی 
کار در ایران با توجه به نرخ ارز از همه کشورهایی 

که رقبای صادراتی ما هستند باالتر است زیرا نرخ 
ارز پایین تر است و وقتی تبدیل می کنیم نیروی 
کار ساده برای صنعتگر ما 5۰۰ دالر حتی 5۰۰ 
یورو در ماه هزینه دارد در حالی که در کشورهای 
رو  این  از  نیست  اینگونه  ما  رقیب  و  همسطح 
کاالهای صادراتی این کشور از کاالی تولیدی ما 

ارزان تر تمام می شود.
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع، 
معادن و کشاورزی تهران هم می گوید : تک نرخی 
و واقعی شدن قیمت ارز ، دغدغه اصلی صاحبان 
کسب و کار در سال های اخیر به ویژه امسال است.
وی معتقد است : دو نرخی بودن ارز، موجب رانت 
و فساد می شود و کاهش رشد و توسعه اقتصادی 

را در پی دارد.
خوانساری می گوید : اگر قرار باشد اقتصاد رشد 
کند و کشور توسعه یابد قطعاً باید روی صادرات 
فکر و تمرکز کنیم و صادرات هم زمانی توسعه 

می یابد که قیمت ارز واقعی باشد.
رئیس اتاق تهران می افزاید : بارها گفته ام سال 92 
قیمت ارز 3 هزار و 65۰ تومان بود و هم اکنون پس 
از 3 سال و سپری کردن تورم 6۰ درصدی در این 
مدت ، قیمت دالر 3 هزار و 55۰ تومان در بازار آزاد 
و قیمت ارز مبادله ای حدود 3 هزار و 1۰۰ تومان 
است از این رو باید بپذیریم که با قیمت واقعی ارز 

در بازار فاصله زیادی داریم.
وی تصریح کرد : هر قدر این فاصله زیادتر باشد به 
ضرر تولید کننده و صادرات ما خواهد بود زیرا در 
بازار بین المللی نمی توانیم رقابت کنیم و در عمل 
موجب می شود جایگاه خود را در بازارهای بین 

المللی از دست بدهیم .
وی گفت : با ادامه روند کنونی دو نرخی بودن ارز، 
کاالهای وارداتی ارزان تر از تولید داخل وارد کشور 
می شود که به تولید آسیب می رساند لذا خواسته 
ما این است که هر چه سریعتر قیمت ارز هم تک 

نرخی و هم واقعی شود.

ارز تک نرخی، ویژگی مهم اقتصاد رقابتی

العبادی: ترکیه در پی جنگ با 
داعش نیست
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با  همسنجی  در  چند  هر  اجتماعی  سرمایه 
پیکربندی عینی  انسانی  و  مادی  سرمایه های 
اساسی و عمیقتر  نقشی  بسا  اما چه  یابد  نمی 
سوی  و  سمت  شهروندان،  جمعی  حیات  در 
می  جای  بر  کشور  یک  سرنوشت  و  تحوالت 
سرمایه  وضعیت  بررسی  منظر،  این  از  گذارد. 
دولت  اجرایی  تصدی  سال  سه  طی  اجتماعی 

یازدهم دارای اهمیت است.
سرمایه اجتماعی مفهومی است که به دالیلی 
کاستی  با  گذشته  های  سال  طی  گوناگون 
هایی روبرو شد و چشم اندازی نگران کننده را 

در عرصه های مختلف به تصویر کشید.
اول  معاون  جهانگیری«  »اسحاق  سخنان 
سرمایه  اهمیت  خصوص  در  جمهوری  رییس 
مردم،  برای  یادآوری  کشور،  برای  اجتماعی 
و  تقویت  راستای  در  ها  رسانه  و  مسووالن 
جهانگیری  بود.  سرمایه  این  سازی  بیشینه 
هفدهم مهرماه در مراسم رونمایی از تجهیزات 
تازه جمعیت هالل احمر و توزیع اقالم امدادی 
و تجهیزاتی میان استان ها تصریح کرد: هیچ 
برای  اجتماعی  سرمایه  از  تر  مهم  ای  سرمایه 
کشور نیست. هر حرکتی در جهت آسیب زدن 
مردمی  کاری ضد  حتما  اجتماعی،  سرمایه  به 
تقویت  جهت  در  قدمی  بتواند  هرکسی  است. 
انجام دهد، کاری خدایی  امید و اعتماد مردم 
کرده است. در ارتباط با اهمیت و کارکردهای 
سرمایه اجتماعی و لزوم تقویت آن در شرایط 
کنونی جامعه چند نکته الزم به یادآوری است.

دهه  از  که  است  مفهومی  اجتماعی  سرمایه 
سیاسی  ادبیات  به  پیشین  سده  نخست  های 
کننده  تعیین  ای  مولفه  عنوان  به  و  یافت  راه 
کشورها،  کالن  فرایندهای  و  تحوالت  سیر  در 
چون  ملی  قدرت  های  جنبه  دیگر  با  همتراز 

سرمایه های اقتصادی و انسانی قرار گرفت. 
اعتماد عمومی، همدلی، صداقت، حسن تفاهم، 
را   ... و  مشارکت  همکاری،  انسجام،  فداکاری، 
مفهوم  اعضای یک جامعه  میان  تعامل  در  که 
به  دهنده  عناصر شکل  کند،  می  پیدا  نمود  و 
سرمایه اجتماعی می دانند؛ سرمایه ای که بُعد 
مثابه  به  و  شود  می  محسوب  اجتماع  معنوی 
کشتزاری است که بذرهای سرمایه های مادی 
و انسانی در آن به رشد و بالندگی می رسند. 

بهره  اجتماعی  سرمایه  بدون  عبارتی،  به 
های  سرمایه  و  منابع  دیگر  از  بهینه  برداری 
در  اگر  شک  بدون  نیست.  پذیر  امکان  ملی 
میان   ... و  انسجام  اعتماد،  ای همدلی،  جامعه 
تضعیف  مسووالن  و  مردم  بین  نیز  و  مردم 
در  عمومی  مشارکت  و  همکاری  آنگاه  شود، 
امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... به پایین 
ترین سطح کاهش می یابد و پشتوانه مردمی 
برای برداشتن گام های رو به جلو از استواری 
شرایطی،  چنین  در  شد.  خواهد  تهی  الزم 
سرمایه های مادی و انسانی کارآمدی چندانی 

در تولید قدرت ملی و اعتبار بین المللی برای 
کشور نخواهند داشت. 

احیای  از  برآمده  خود  که  یازدهم  دولت 
به  مردم  فزاینده  اعتماد  و  اجتماعی  سرمایه 
نظام انتخاباتی و فرایند مردمساالری در کشور 
بود، از همان ابتدا تقویت ابعاد مختلف سرمایه 
اجتماعی را در راس برنامه های خود قرار داد؛ 
سرمایه ای که در سال های پیش همچنان که 
اشاره شد، به دالیل گوناگون کاستی هایی را 

به خود دید.

ها،  کاستی  این  نامطلوب  آثار  به  توجه  با 
روحانی«  »حسن  که  هایی  وعده  شفافیت 
و  ساخت  مطرح  مردم  اعتماد  جلب  برای 
این  تحقق  برای  وی  دولت  ساله  سه  کارنامه 
سرمایه  ترمیم  به  مشهود  شکلی  به  ها،  وعده 
این  های  ویژگی  از  انجامید.  اجتماعی  های 
هیجانی  های  اقدام  از  پرهیز  عمل،  کارنامه 
و  پشتوانه  بی  شعارهای  سردادن  شتابزده،  و 
مردم  برای  کشور  های  واقعیت  نمایی  وارونه 
بود. همچنین، دوری از فروکاستن منافع ملی 
محفلی،  و  فردی  های  خواست  و  مطامع  به 
عرصه  در  پیشگی  راست  و  راستگویی  ترویج 
چون  اهدافی  به  دستیابی  و  ورزی  سیاست 
برونرفت از تنگناهای خارجی و غلبه بر چالش 
و  منفی  رشد  نظیر  اقتصادی  سهمگین  های 
گذشته  سال  سه  نیز طی  افسارگسیخته  تورم 
های  سرمایه  احیای  در  چشمگیر  تاثیری 

اجتماعی داشت.

و  روحانی  پیشین،  های  رویه  خالف  بر 
رویکرد  با  همزمان  امید  و  تدبیر  دولتمردان 
از  خواهی  پوزش  از  باکی  خود،  عملگرایانه 
وظایف  انجام  گوناگون  های  زمینه  در  مردم 
راه  خود  به  اجرایی  دستگاه  های  مسوولیت  و 
ندادند و این واقعیت را به تصویر کشیدند که 
عنوان  به  را  پاکدستی  و  راستی  پاسخگویی، 
عمل  الگوی  مردم،  قبال  در  مهم  ای  بایسته 
الگوی عمل  این  از  پیروی  اند.  قرار داده  خود 
بود که بار دیگر اعتماد عمومی به سطحی قابل 

قبول رساند.
اجتماعی  مشارکت  و  سیاسی  فرهنگ  تقویت 
سازمان  پویش  و  تحزب  از  حمایت  طریق  از 
راهکارهای  از  دیگر  یکی  نهاد،  مردم  های 
تقویت سرمایه اجتماعی است که از نگاه دولت 
یازدهم دور نمانده است. تالش برای نهادینگی 
طرح  بستر  ایجاد  نقدپذیری،  فرهنگ  و  نقد 
توجه  کنار  در  مختلف  های  دیدگاه  و  نظرها 
جنسیتی  قومی،  نسلی،  گوناگون  مطالبات  به 
و ... از دیگر اقدام های دولت یازدهم است که 
اندوخته  بر  غیرمستقیم  یا  مستقیم  صورت  به 

سرمایه های اجتماعی افزوده است.
به این ترتیب، هنگفت سازی سرمایه اجتماعی 
را می توان پیش نیازی اساسی برای توسعه و 
رشد شتابنده اقتصاد کشور، گسترش مشارکت 
فرهنگی  بالندگی  و  توسعه  مدنی،  و  سیاسی 
رفاهی  و  وجودی  امنیت  افزایش  حتی  و 

شهروندان به شمار آورد.

آمارهای پزشکی قانونی نشان می دهد در پنج ماهه 
نخست امسال، 193 نفر بر اثر مسمومیت با گاز 
منوکسید کربن جان باخته اند که ازاین تعداد 139 

نفر مرد و 54 نفر زن بودند.
پنج  در  می دهد  نشان  قانونی  پزشکی  آمارهای 
ماهه نخست امسال، 193 نفر بر اثر مسمومیت با 
گاز منوکسید کربن جان باخته اند که ازاین تعداد 
139 نفر مرد و 54 نفر زن بودند.براین اساس در 
پنج ماهه اول سال 95 استان های تهران با 44، 
فارس با 17، اصفهان با 15، کرمانشاه و لرستان 
هر کدام با 11 فوتی بیشترین آمار تلفات مرگ بر 
اثر گازگرفتگی را داشته اند. این در حالی است که 
آمار تلفات در دیگر استان ها کمتر از 1۰ نفر و در 

تعدادی از آنها برابر با صفر بوده است.
سازمان پزشکی قانونی کشور به استناد آمارهای 
تلفات  افزایش  به  نسبت  هشدار  ضمن  موجود 
دوم  نیمه  در  منوکسیدکربن  گاز  با  مسمومیت 
سال بر رعایت نکات ایمنی در نصب و به کارگیری 
وسایل گرمایشی در فصل پاییز و زمستان تأکید 

کرد.
با توجه به استفاده از وسایل گرمایشی در نیمه دوم 
هر سال آمار تلفات مسمومیت با گاز منوکسید 
همراه  توجهی  قابل  رشد  با  مدت  این  در  کربن 

است.
به نحوی که در سال گذشته 75.1 درصد از کل 
تلفات مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در نیمه 
دوم سال اتفاق افتاد.در سال گذشته )1394( از 
کل تلفات مسمومیت با گاز که 626 نفر بوده 47۰ 
نفر در نیمه دوم سال ثبت شده و تنها 156 نفر 
مربوط به نیمه اول سال است. همچنین 482 نفر 

از این متوفیات مرد و 144 نفر زن بودند.
از  ناشی  تلفات  تعداد  آمارهای موجود  اساس  بر 
مسمومیت با گاز منوکسیدکربن به طور عمده در 
فصل زمستان به دلیل استفاده از وسایل گرمایشی 
بنابراین سازمان  است؛  ایام سال  دیگر  از  بیشتر 
ایمنی  اصول  رعایت  بر  تأکید  با  قانونی  پزشکی 
توصیه  هم میهنان  به  گازسوز  وسایل  نصب  در 
می کند:در فصل پاییز و زمستان و با سرد شدن 

هوا، شهروندان اقدام به نصب وسایل گرم کننده 
می کنند که بیشتر مصرف آنها گاز شهری است.

عدم رعایت اصول ایمنی باعث مسمومیت با گاز 
منوکسیدکربن می شود، لذا هم میهنان در استفاده 
به  باشند.  داشته  را  دقت  نهایت  وسایل  این  از 
هم میهنان توصیه می شود ضمن استفاده بهینه از 
وسایل گرمازا، به توصیه های ایمنی در خصوص 
سالم بودن و استفاده صحیح از وسایل گرمایشی و 
مسیر خروجی گاز منوکسید کربن از دودکش این 

وسایل توجه کنند.
پنج  در  می دهد  نشان  قانونی  پزشکی  آمارهای 
ماهه نخست امسال، 193 نفر بر اثر مسمومیت با 
گاز منوکسید کربن جان باخته اند که ازاین تعداد 
139 نفر مرد و 54 نفر زن بودند.براین اساس در 
پنج ماهه اول سال 95 استان های تهران با 44، 
فارس با 17، اصفهان با 15، کرمانشاه و لرستان 
هر کدام با 11 فوتی بیشترین آمار تلفات مرگ بر 
اثر گازگرفتگی را داشته اند. این در حالی است که 
آمار تلفات در دیگر استان ها کمتر از 1۰ نفر و در 

تعدادی از آنها برابر با صفر بوده است.
بی صدا  قاتل  عنوان  به  را  منوکسیدکربن  گاز 
می شناسند چون شما نه می توانید متوجه حضور 
آن شوید و نه می توانید آنرا استشمام کنید چون 
بو  بدون  و  بی رنگ  گاز منوکسیدکربن، یک گاز 
از  می توانید  آن  عالیم  دانستن  با  شما  است.اما 
مسمومیت با گاز منوکسیدکربن پیشگیری کرده 

و جان خود و خانواده خود را نجات دهید.
 گاز منوکسیدکربن از سوختن ناقص مواد حاوی 
کربن و ترکیب شدن آنها با اکسیژن ایجاد می شود. 
منوکسیدکربن در منازل بیشتر از سوختن مواد 
نفتی ایجاد می شود مانند گاز شهری، نفت، بنزین.

ترکیب  یک  که  هموگلوبین  انسان  بدن  در 
شیمیایی موجود در گلبولهای قرمز است، وظیفه 
انتقال دادن اکسیژن را از ریه به بافتهای بدن بر 
عهده دارد. مشکل از آنجا آغاز می شود که مولکول 
اکسیژن باید برای نقل و انتقال به بافتها با مولکول 
گاز منوکسیدکربن  اما  ترکیب شود  هموگلوبین 
با  پیوند  برای  اکسیژن  از  باالتری  بسیار  توانایی 

هموگلوبین دارد. یک مولکول منوکسیدکربن 25۰ 
برابر میل بیشتری نسبت به مولکول اکسیژن برای 

ترکیب شدن با هموگلوبین دارد.
گاز منوکسیدکربن با هموگلوبین ترکیب شده و 
این مولکول را از بین می برد، بنابراین، هموگلوبین 
بافتها  با اکسیژن ترکیب شود و  دیگر نمی تواند 
می شوند.  اکسیژن  کمبود  دچار  بدن  اعضای  و 
دستگاههایی که در منزل می توانند گاز منوکسید 
تولید کنند شامل دستگاههای حرارت  را  کربن 
گاز  اجاق ها،  گرمکن،  آب  بخاری،  مرکزی، 

آشپزخانه و خودروها هستند.
نداشتن تهویه مناسب یا بسته شدن دودکش ها 
نفتی  مواد  ناقص  سوختن  باعث  وسایل  این  در 
شده و انسان را در معرض خطر مسمومیت با گاز 
منوکسیدکربن قرار می دهد. به طور مثال اگر شما 
خودرو خود را در یک پارکینگ با فضای بسته و 
در بسته روشن می کنید، باید منتظر مسمومیت 
با منوکسیدکربن باشید. در مثال فوق در حدود 
ده دقیقه طول می کشد تا گاز منوکسیدکربن در 

جریان خون شما ظاهر شود.
عالیم مسمومیت مختصر با گاز منوکسیدکربن غیر 
اختصاصی هستند و مانند عالیم سرماخوردگی یا 
آنفوالنزا و یا سایر مسمومیت ها است مانند: سردرد، 
تهوع، شکم درد، احساس ناخوشی، احساس زخم 
در گلو و سرفه خشک است.  اما در مسمومیت با 
گاز منوکسیدکربن برخالف سرماخوردگی ما تب 

نداریم.
در خردساالن، عالیم مسمومیت بیشتر مربوط به 
استفراغ. و  تهوع  مانند  می شود  گوارش  دستگاه 

منوکسیدکربن  گاز  با  شدیدتر  مسمومیت های 
می تواند ضربان نامنظم قلب، افزایش تنفس، حالت 
گیجی و منگی، خواب آلودگی و تنفس مشکل 
را ایجاد کند. در برخی موارد تشنج و افت سطح 

هوشیاری نیز ایجاد می شود.
این عالیم می تواند چند روز یا حتی چند ماه پس از 
تماس با منوکسیدکربن ادامه داشته باشد. بیماران 
در تمام این مدت می توانند دچار سرگیجه، کاهش 

توانایی حافظه و اختالالت شناختی شوند.

برنامه دولت برای ترمیم سرمایه اجتماعی مراقب آدمکش نامرئی باشید

مفقودی 
کارت سبز و سند سواری سمند یشمی متالیک  به شماره شهربانی 567د24 ایران 
77 و شماره موتور 124831۰۰۰18و شماره شاسی 83232169 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد مالک متعهد میگردد مسئولیت ناشی از ضمانت 

کشف هر گونه فساد احتمالی را بعهده خواهد گرفت
 محمود آباد 

آگهی مفقودی
مجوز فعالیت پزشکی دکتر قاسم جنیدی به شماره 36-2۰۰53-714 به تاریخ صدور 
92/1۰/17 و تاریخ اعتبار 93/1۰/17 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
 ورامین

مفقودی
آقای عبدالعظیم  نام  به  – 666 ب 76  ایران 68  پراید  شناسنامه خودرو سواری 
بشردوست به شماره ملی 594991۰249 نام پدر ناصر به رنگ نقره¬ای متالیک 
 1412284476892s به شماره موتور ۰1۰95688 مدل 1384 شماره شاسی –

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می¬باشد. 

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

در پرونده کالسه 94۰7۰3 این شعبه سید صابر حمیدی هریس و سیده شمس 
الدین به اتهام مزاحمت تلفنی تحت تعقیب قرار گرفته با عنایت به مجهول المکان 
بودن متهم و دراجرای مقررات ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا در تاریخ 1395/9/3 ساعت 
8/3۰ جهت دفاع انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 

حضور مطابق مقررات غیابی بعمل خواهد آمد.
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان دره شهر 

آگهی احضار متهم
بدینوسیله طی پرونده کالسه شماره 95۰998۰8591۰۰195 شعبه اول بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان مهران متهم ایوب آبروشن به اتهام جرح با 
چاقو نسبت به جنبه عمومی جرم تحت تعقیب شعبه اول بازپرسی مهران می باشد 
و در اجرای ما ده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبردگان ابالغ که ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ نشر این آگهی در شعبه حاضر و در برابر بزه انتسابی از خود 

دفاع نمایید در غیر اینصور ت برابر مقررات تصمیم نهایی خواهد شد .
محسن میرزایی – بازپرسی شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان مهران 

آگهی احضار متهم
ابالغ وقت دادرسی به متهم آقای ابراهیم شعبان فرزند علی داد به اتهام صدور چک 
بالمحل که فعال مجهول المکان و متواری می باشد ابالغ می شود ظرف یک ماه 
از تاریخ نشر این آگهی جهت رسیدگی در شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی 
و انقالب شهرستان خرم آباد حاضر در غیر اینصورت وفق قانون اقدام خواهد شد.

بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – سجاد بیرانوند.  

ابالغ وقت
95۰644

خواهان/شاکی والح رسولی شرفه دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم علی جعفری 
به خواسته الزام به فک واسترداد پالک خودروتقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهریار نموده که جهت رسیدگی به شعبه  7 دادگاه خانواده  شهرستان شهریار 
واقع در شهرستان شهریار ارجاع و به کالسه 95۰998264۰7۰۰631ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/9/6وساعت 9/3۰ تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.م.الف:19714
منشی شعبه هفتم دادگاه حقوقی شهرستان شهریار- مریم محمدی فرد

آگهی فقدان سند مالکیت
به سبیه(مالک ضمن  پور)  خانم مهسان موسوی خسروشاهی و شهرزاد خامسی 
تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سندمالکیت ششدانگ 
قطعه1۰تفکیکی  و مساحت 3۰46/۰2مترمربع  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
بشماره88فرعی از 44اصلی مفروز از پالک – فرعی واقع در اراضی قبچاق جزء 
جلد51نظرآباد  ثبت 7515صفحه 365دفتر  مورد  نظرآباد  ثبتی شهرستان  حوزه 
امالک به نام هوشنگ جعفرصالحی ثبت و صادر گردیده و برابر سند قطعی شماره 
26437-9۰/3/8دفترخانه 1۰۰۰ تهران به متقاضی منتقل شده و بموجب سند 
رسمی شماره -دفترخانه - در رهن - می باشد بعلت سهل انگاری مفقود گردیده 
و درخواست سند المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به 
ماده 12۰آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ 
انتشاراین آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت به این اداره 
تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی 
واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق 

مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نظرآباد

آگهی احضار متهم 
مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست 

شماره  خواست  کیفر  موجب  به  آباد  خرم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
951۰436611۰۰1546 در پرونده کالسه 95۰99866126۰۰۰34 برای روح اله 
قربانی و جعفر بهروانی به اتهام نگهداری مواد روان گردان 1۰ گرم شیشه تقاضای 
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع وقت رسیدگی برای مورخه 
1395/۰9/۰1 ساعت ۰8:3۰ تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن 
و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 18۰ قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت 

عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 
قاضی شعبه دوم دادگاه انقالب دادگستری شهرستان خرم آباد – کرمپوری.

متن آگهی 
خواهان / شاکی مجتبی شمسی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم عذرا دانه 
ای به خواسته مطالبه وجه چک ماده 9 تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم 
قدوسی  مجتمع  اختالف  حل  1شورای  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد 
شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام )ره( میدان عدالت دادگستری 
کل استان لرستان ارجاع و به کالسه 95۰998669۰1۰۰213 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/9/13 و ساعت ۰9:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و 
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.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 
شهرستان خرم آباد – اسماعیل فالح نژاد

ابالغ وقت دادرسی 
 نظر به اینکه آقای اسماعیل ملک پور فرزند محمد یوسف دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت بهاره ثقفی فرزند محمد تقی در این شعبه تسلیم نموده که 
پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه 1۰/1۰74/95 ثبت و برای مورخه 95/9/1 
بودن  المکان  لحاظ مجهول  به  لذا  است  تعیین وقت گردیده  ساعت 9:3۰ صبح 
آیین دادرسی مدنی مراتب  قانون  ماده 73  استناد  به  تقاضای خواهان  و  خوانده 
ابالغ میگردد  االنتشار درج و به خوانده  از روزنامه های کثیر  یک نوبت در یکی 
که در وقت رسیدگی در شعبه دهم حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه دهم مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد 

دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد 
مدیر دفتر شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

متن آگهی
در خصوص تجدید نظر خواهی ربابه تقی خانی فرزند غالمرضا به طرفیت محمد 
رضا تقی خانی فرزند غالمرضا نسبت به دادنامه شماره 94۰997661۰9۰1382 
از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم  مورخ 1394/11/27 صادره 
آباد و به کالسه 179/12/95 ثبت شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان لرستان 
گردیده قرار تکمیل کارشناسی صادر حال با توجه به مجهول المکان بودن تجدید 
نظر خوانده از طریق روزنامه به ایشان ابالغ میگردد که ظرف مهلت 7 روز از تاریخ 
انتشار آگهی نسبت به مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا 

در این شعبه حاضر شوند. 
مدیر دفتر شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر دادگستری کل
 استان لرستان – نسرین احمدی.

آگهي مزایده اموال منقول- نوبت اول 
عمومی  دادگاه   16 شعبه  از  صادره  ج   94۰3۰4/16 کالسه  پرونده  موجب  به 
کارکنان  تعاونی خدماتی  : شرکت  علیه  فخراوی  آقای شاهین   : له  حقوقی کرج 
شهرداری¬های استان تهران محکوم علیه محکوم است به پرداخت 76/87۰/۰۰۰ 
مبلغ و مبلغ 6/۰۰۰/۰۰۰ ریال نیم عشردولتی. با توجه به اینکه اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ گردیده و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به 
درخواست محکوم له و به منظور استیفای محکوم به و هزینه اجرایی یکدستگاه 
اجرا  این  از سوی  علیه  به محکوم  متعلق  ایران 22- 382 د 26  بشماره  خودرو 
ارزیابی  توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری کرج بشرح ذیل توصیف و 
اجرای  محل  در  الی 12   11 ساعت  از  مورخ 95/8/17  در  گردیده  مقرر  و  شده 
از  از طریق مزایده بفروش برسد مزایده  احکام مدنی شعبه 16 دادگستری کرج 
قیمت 78/۰۰۰/۰۰۰ ریال طبق نظریه کارشناسی شروع می¬شود و به هر شخص 
حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد 
وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و 
الباقی ظرف یک ماه اصول و پس از انجام مراحل قانونی مورد مزایده بنام خریدار 
را  منتقل و تحویل خواهد شد. در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده 
پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه¬های مزایده به نفع دولت ضبط 
و مزایده تجدید می-گردد. کلیه هزینه¬های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه 
از محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفین می¬توانند ظرف یک هفته  است و 
از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا 
رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد. 
ضمنا طالبین به شرکت در مزایده می¬توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطالع 
از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس 

بدین شرح است: 
ملک نگهداری خودرو : کرج پارکینگ رسالت 

روغنی  سفید  رنگ  به   88 مدل  پیکان  وانت   : نقلیه  وسیله  مشخصات   – الف 
شاسی  شماره   –  11488۰33756 موتور  شماره  سوز  بنزین  سیلندر  جهار   –

۰75971NAAA46AA69G – پالکت مشخصات دارد 
- جفت پالک انتظامی بشماره 382 د 26 – ایران 22 دارد. 

ب- وضعیت ظاهری و فنی خودرو در زمان بازدید : 
در بدنه سمت راست و در قسمت¬های گل گیر عقب و جلو و درب شاگرد آثار 
تصادف دارد – سپر عقب و سینی عقب آثار تصادف دارد – شیشه جلو شکسته 
است – راهنمای جلو سمت چپ شکسته است – گل گیر عقب چپ آثار خوردگی 
– کیفیت آج الستیک¬ها حدود   آثار سوختگی رنگ دارد  – سقف وسیله  دارد 
7۰ درصد وضعیت کارکر موتور بنظر عادی است – گیربکس و دیفرانسیل ظاهراً 

سالم است- داشبورد سالم است. 
ج – نظریه کارشناسی : با توجه به مشخصات و وضعیت یاد شده ارزش و بهای 
بازار روز فعلی مبلغ حدود هفت میلیون و هشتصد هزار  وانت پیکان مذکور در 
تومان معادل هفتاد و هشت میلیون ریال ) 78/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( برآورد می¬گردد. 

4728۰ م/الف
دادورز شعبه 16 دادگاه حقوقی کرج

رای هیئت /نوبت دوم
آگهی موضوع ماده 3قانون

و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقدسندرسمی 

تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات   13956۰3۰1۰6۰۰۰3694 شماره  رای  برابر   
واحد  در  فاقد سندرسمی مستقر  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
فریده  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ورامین  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
میرزایی خندابی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 2815 صادره از در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 48/4۰ مترمربع پالک 824 فرعی از 7 اصلی واقع در 
آقای رضا قلی شیرکوند  محرز گردیده است.  از مالک رسمی  ورامین خریداری 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/7/17 تاریخ انتشار نوبت دوم :95/8/۰2

ث / م الف 584 محمود داوودی : قائم مقام رئیس واحد ثبتی ورامین

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 

فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین 
رسمی برابر رای شماره13956۰331۰55۰۰2964هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بیرامعلی کرملو 
فرزند کتابعلی بشماره شناسنامه 6۰1در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
267/3۰مترمربع  مفروز و مجزی شده ازپالک 6499 فرعی از 69 اصلی واقع در 
نظرآبادخریداری از مالک رسمی آقای علی اکبر زرنانی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 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 

وصوا اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد
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چرایی سکوت
 »سه شنبه های بدون خودرو«

رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر تهران درباره 
اجرای طرح سه شنبه های بدون خودرو در پایتخت 

توضیحاتی ارائه کرد.
دکتر رحمت ا... حافظی ،درباره چرایی عدم اجرای 
طرح سه شنبه های بدون خودرو در پایتخت گفت: 
در تهران مقدمات اجرای این کمپین فراهم شد اما 
مسکوت  باعث  حاشیه ای  مشکالت  بروز  و  ایجاد 

ماندن این طرح شد.
وی با بیان اینکه همزمان با فراهم شدن مقدمات 
اجرایی این پیشنهاد بر روی بحث دوچرخه سواری 
بحث هایی  بانوان  دوچرخه سواری  به خصوص  و 
مطرح شد، اظهار کرد: از آنجایی که بر روی موضوع 
دوچرخه سواری بانوان حساسیت هایی ایجاد شد، 
رایزنی  با  بتوان  شاید  که  ماند  متوقف  کار  اصل 
بتوانیم  سازمان ها  و  دستگاه ها  برخی  با  تعامل  و 
 مجددا طرح سه شنبه های بدون خودرو را در برخی

 خیابان های پایتخت اجرایی کنیم.
رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر تهران با بیان 
اینکه اعضای شورای شهر موافق اجرای این پیشنهاد 
هستند، گفت: البته باید کلیات این پیشنهاد در 
شورای عالی ترافیک شهر تهران بررسی و مسیرهایی 
توسط پلیس راهور تعیین شود که کمترین اختالل 

در مسیر و تردد شهروندان را ایجاد کند.
می تواند  طرح  این  درست  اجرای  افزود:  حافظی 
از  ماندگار و موجب ترویج فرهنگ عدم استفاده 
خودرو شود؛ اما باید بررسی و برنامه ریزی دقیقی 
مردم  زندگی  در  اختالل  موجب  تا  گیرد  صورت 

نشود.

ورود نسل جدید اتوبوس های 
یورو 6 به پایتخت 

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از 
تردد آزمایشی اتوبوس با استانداردهای یورو6 و پایه 

گاز سوز خبر داد.
مهندس سنندجی در حاشیه مراسم معاینه فنی 
اتوبوس های شرکت واحد که در اولین روز اجرای 
طرح کاهش برگزار شد با بیان اینکه این اتوبوس 
تمام استانداردهای یورو6 را دارد، گفت: این اتوبوس 
CNG سوز است و تمام استانداردهای الزم برای 

تردد را دارد.
وی با بیان اینکه یکی از مشکالت اتوبوسرانی ایمنی 
مسافران در حین سوار و پیاده شدن بود که عمدتا 
این افراد میان درها می ماندند و تا متوجه شدن 
طوالنی  زمان  درها  مجدد  کردن  باز  برای  راننده 
صرف می شد، تصریح کرد: درهای این اتوبوس به 
مانند درهای مترو طراحی شده و به محض آنکه 
مانعی در مقابل بسته شدن درها ایجاد شود مجددا 

درها باز خواهد شد.
یورو  اتوبوس  ظرفیت  اینکه  بیان  با  سنندجی 
6   23 نفر نشسته و 97 نفر ایستاده است گفت: 
یکی از ویژگی های این اتوبوس آن است که دارای 
رمپ ویژه معلوالن است که افراد معلول و ناتوان با 
فشردن زنگ هایی که در درون اتوبوس تعبیه شده 
به راننده اطالع می دهند که باید رمپ اتوبوس را باز 
کند که با باز شدن رمپ ویژه معلوالن تردد این افراد 

به سهولت انجام می گیرد.
وی با اشاره به طراحی صندلی ویژه معلوالن در 
صندلی  روی  بر  چراغ هایی  گفت:  اتوبوس  این 
ویژه معلوالن طراحی شده که مشخص می شود 
صندلی هایی که ارتفاع کمتری دارند برای معلوالن 

است.
از  یکی  توسط  اتوبوس  این  اینکه  بیان  با  وی 
شرکت های داخلی از کشور ایتالیا وارد شده است، 
گفت: این اتوبوس به طور آزمایشی در خط هفت 
BRT تهران مشغول به فعالیت است و تا 15 روز 
الی یک ماه آینده کلیه تست ها بر روی این اتوبوس 
انجام می گیرد و در صورت موفق بودن تست ها، 

نسبت به خرید انبوه آن اقدام خواهیم کرد.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 
افزود: هزینه هر دستگاه اتوبوس 8۰۰ میلیون تومان 
است که شهرداری تهران در راستای توسعه حمل 
و نقل عمومی و همچنین کاهش آلودگی هوا این 

اتوبوس ها را خریداری خواهد کرد.

هر ایرانی 35 تا 45 ساله
 ۱3 دندان خراب دارد

رییس اداره سالمت دهان و دندان وزارت بهداشت 
گفت: هر ایرانی 35 تا 45 ساله، 13 دندان خراب 
دارد.دکتر حمید صمدزاده ، با بیان اینکه سن رویش 
گفت:  است،  سالگی  از شش  دائمی  دندان های 
 12 کودکان  در  آمده  عمل  به  بررسی های  در 
ساله ایرانی مشخص شد که هر کودک 12 ساله 
که  دارد  خراب  دندان   2.۰9 میانگین  طور  به 
83 درصد موارد آن مربوط به پوسیدگی دندان 

است.
وی تصریح کرد: این آمار برای ما مشخص کرد 
کودکان  دندان  دو  سال،  شش  مدت  طی  که 
خراب شده و این یعنی اینکه هر سه سال یکبار 

یک دندان خراب اضافه می شود.
عمده  راستا  همین  در  کرد:  اظهار  صمدزاده 
برنامه های ما در راستای پیشگیری از پوسیدگی 
کودکان  برای  طرح  این  که  گرفت  قرار  دندان 
ترتیب  این  به  تا  درآمد  اجرا  به  سال   14 زیر 
با استفاده از ترکیبات فلوراید و آموزش بهداشت 
دهان و دندان بتوان از پوسیدگی دندان های این 

کودکان تا حد زیادی پیشگیری کرد.
وی افزود: استفاده منظم از ترکیبات فلوراید 25 تا 
45 درصد از پوسیدگی دندان پیشگیری می کند و 
در حال حاضر در همین راستا این طرح در 6۰ هزار 
مدرسه در حال اجراست و هفت میلیون دانش آموز 

ابتدایی را تحت پوشش دارد.
صمدزاده با اشاره به خرابی 13.2 دندان هر فرد در 
رنج سنی 35 تا 45 سال، گفت: متاسفانه در این 
رنج سنی هر فرد ایرانی چهار دندان کشیده شده 

نیز دارد.

مشموالن به  آخر  اولتیماتوم 
کتبی اخطاریه  ارسال  با  غایب سربازی   

به  تکلیف  تعیین  پیامک های  ارسال  آغاز  از  بعد  ماه  دو  حدود 
مشموالن  برای  کتبی  اخطاریه  دیروز  صبح  از  غایب،  مشموالن 
آخرین  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان  تا  است  شده   صادر  غایب 

باشد. داده  را  نرفته ها  به سربازی   اولتیماتوم خود 
عمومی  وظیفه  سازمان  رییس  جانشین  کریمی،  ابراهیم  سردار 
ناجا در این باره گفت: از تابستان امسال ستاد فراخوان مشموالن 
بیش  به  پیامک  ارسال  طریق  از  ستاد  این  و  شد  تشکیل  غایب 
سریع تر  هرچه  که  خواست  آنان  از  غایب  مشمول  میلیون   2 از 

کنند. اقدام  خود  سربازی  وضعیت  تکلیف  تعیین  به  نسبت 
قابل  تعداد  پیامکی  اخطاریه  ارسال  پی  در  اینکه  بیان  با  وی 
پلیس +1۰ وضعیت  به دفاتر  با مراجعه  این مشموالن  از  توجهی 
اولیه  فرصت  از  بعد  افزود:  کردند،  مشخص  را  خود  خدمتی 
تکلیف  تعیین  به  نسبت  که  مشموالنی  از  دسته  آن  شده،  داده 
امروز  از صبح  اقدام نکردند شناسایی شده و  وضیت سربازی خو 

ارسال شده است. آنان  به آدرس  اخطاریه کتبی 
دریافت  از  بعد  ماه  یک  حداکثر  افراد  اینکه  بیان  با  کریمی 
را  خود  سربازی  وضعیت  تکلیف  تعیین  فرصت  کتبی  اخطاریه 
ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان  برنامه ریزی های  اظهارکرد:  دارند، 
غایب  مشموالن  تمام  تکلیف  امسال   پایان  تا  که  است  این 

شود. مشخص 
همچنین  داد:  ادامه  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان  رییس  جانشین 
بر اساس ماده 58 قانون، اگر مشموالن غایب در موعد مقرر پس 
نکنند  مراجعه   1۰+ پلیس  مراکز  به  کتبی  اخطاریه  دریافت  از 
اینکه  ضمن  شد،  خواهند  دستگیر   و  گرفته  قرار  تعقیب  تحت 
اجرای  و  می شود  اعمال  آنان  برای  نیز  بیشتری  محدودیت های 

شد. خواهد  تشدید  نیز  فعلی  محدودیت های 
دارای  مشموالن  ریالی  جریمه  نام  ثبت  مورد  در  همچنین  وی 
روزانه  حاضر  حال  در  گفت:  ایسنا  به  نیز  غیبت  سال   8 از  بیش 
بین 15۰۰ تا 2۰۰۰ نفر برای ثبت درخواست جریمه ریالی خود 
استقبال  که  زمانی  تا  و  می کنند  مراجعه   1۰+ پلیس  دفاتر  به 
اما  شد  خواهد  انجام  نیز  ثبت نام  باشد  داشته  ادامه  طرح  این  از 
گرفته  تصمیمی  کنون  تا  آینده  سال  در  آن  اجرای  مورد  در 

است. نشده 
به گفته کریمی از ابتدای امسال تا کنون بیش از 14۰ هزار نفر 

ثبت نام کرده اند. این طرح  از  بهره مندی  برای 

نام  0.27 درصدی آمار ثبت  کاهش 
تجربی رشته  در 

اعالم  پرورش  و  آموزش  وزارت  دوم  متوسطه  آموزش  مدیرکل 
آمده اند،  نظری  شاخه  به  که  آموزانی  دانش  مجموع  از  که  کرد 
17.8 درصد در رشته ریاضی فیزیک، 46.1 درصد در رشته علوم 
در  درصد   ۰.75 و  انسانی  علوم  رشته  در  درصد   35.5 تجربی، 

نام کرده اند. ثبت  اسالمی  معارف  و  علوم  رشته 
در  آموزان  دانش  نام  ثبت  آمار  آخرین  ،درباره  افشانی  قربانعلی 
اساس آخرین گزارشات دریافتی  بر  اظهار کرد:  نظری  رشته های 
و  هزار   885 نامی  ثبت  اطالعات  مهرماه،  هشتم  و  بیست  روز  تا 
نفر به عنوان دانش آموز در مقطع متوسطه دوم نظری در   975

است. رسیده  ثبت  به  سامانه سناد 
پایه  آموزان  دانش  درصد   66.63 امسال  مجموع  در  افزود:  وی 
و  و حرفه ای  فنی  به شاخه  16.99درصد   نظری،  به شاخه  دهم 

16.38 درصد به شاخه کاردانش وارد شده اند.
به گفته مدیرکل آموزش متوسطه دوم وزارت آموزش و پرورش 
 17.8 آمده اند،  نظری  شاخه  به  که  آموزانی  دانش  مجموع  از 
علوم  رشته  در  درصد   46.1 فیزیک،  ریاضی  رشته  در  درصد 
در  درصد   ۰.75 و  انسانی  علوم  رشته  در  درصد   35.5 تجربی، 

نام کرده اند. ثبت  اسالمی  معارف  و  علوم  رشته 
میزان  در  آموزان  دانش  تحصیلی  هدایت  تاثیر  درباره  افشانی 
ورود به رشته علوم تجربی گفت: سال گذشته آمار دانش آموزان 
در رشته علوم تجربی 46.37 درصد بود و امسال با کاهش ۰.27 

این رشته مواجه هستیم. آموزان در  درصدی دانش 
متوسطه  به  جدید  آموزشی  نظام  تغییرات  امسال  داد:  ادامه  وی 
هدایت  همچنین  بودیم.  دهم  پایه  استقرار  شاهد  و  رسید  دهم 
فنی  شاخه  در  تغییراتی  و  شد  منتقل  نهم  پایه  به  تحصیلی 
دیگر  سال  دو  تا  را  دانشگالهی  پیش  مقطع  داشتیم.  حرفه ای 
متوسطه  پایه  سه   97-98 تحصیلی  سال  در  و  داشت  خواهیم 

دانشگاهی حذف می شود. پیش  و  تکمیل  دوم 

3 هزار نفر مرگ خاموش بیش از 
داروی  و  غذا  سازمان  سموم،  و  داروها  رسانی  اطالع  ستاد  دبیر 
وزارت بهداشت از مرگ خاموش بیش از 3 هزار نفر از شهروندان 
در اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن از سال 9۰ تا 93 خبر داد.

سموم،  و  داروها  رسانی  اطالع  مرکزی  ستاد  دبیر  به منش،  یسنا 
اظهار  سموم،  از  پیشگیری  هفته  آستانه  در  دارو  و  غذا  سازمان 
انواع  مرگبارترین  از  یکی  کربن  منوکسید  گاز  با  کرد:مسمومیت 

مسمومیت ها است و به مرگ خاموش از آن یاد می شود.
ناباوری  کمال  در  که  است  خاموش  مرگی  مرگ  داد:  ادامه  وی 
ابدی  آرام به سوی خواب  آرام  را  فردی که به خواب رفته است 

می برد.  
با گاز  اینکه عالیم و نشانه های مسمومیت  به  اشاره  با  به منش، 
منوکسید کربن می تواند به صورت بسیار متفاوت در افراد ظاهر 
با  مسمومیت  های  نشانه  و  عالیم  موارد  در  برخی  افزود:  شود، 
تهوع  همچون  گوارشی  اختالالت  صورت  به  کربن  منوکسید  گاز 

و  استفراغ در فرد ظاهر می شود.
غذا  سازمان  سموم،  و  داروها  رسانی  اطالع  مرکزی  ستاد  دبیر 
تماس  اثر  در  کرد:  تصریح  ادامه  در  بهداشت  وزارت  داروی  و 
شقیقه  شدید  ضربان  گیجی،  سردرد،  منوکسیدکربن،  با  طوالنی 
ها،  وزوز گوش و خواب آلودگی، تهوع، استفراغ، تپش قلب، کاهش 

هوشیاری، آسیب دائمی عصبی، کما و مرگ رخ می  دهد.
گاز  کم  مقادیر  با  مدت  طوالنی  تماس  اینکه  بیان  با  منش  به 
عروقی  قلبی-  های  بیماری  به  را  فرد  تواند  می  کربن  منوکسید 
در  منوکسیدکربن  با  مسمومیت  کرد:    عالیم  بیان  مبتال  سازد، 
از  با مقادیر پایین تری  کودکان تهوع، استفراغ و اسهال است که 

کند. بروز می   منوکسیدکربن 
وی ادامه داد: تماس طوالنی مدت با گاز منوکسید کربن به ویژه 
حافظه  کاهش  و  رفتاری  بروز  اختالالت  با  تواند  می  کودکان،  در 
هوای  آلودگی  اثر  در  اخیر  مورد  باشد .    همراه  هوشی  ضریب  و 

شهرهای صنعتی  رخ می دهد. 
غذا  سازمان  سموم،  و  داروها  رسانی  اطالع  مرکزی  ستاد  دبیر 
سوزی  آتش  بروز  هنگام  در  گفت:  بهداشت،  وزارت  داروی  و 
مواد  سوختن  از  سیانید  گاز  کربن،  منوکسید  گاز  ایجاد  بر  عالوه 
گرم  گازها  این  است.  سمی  شدیداً  که  می  شود  ایجاد  پالستیکی 
قرار  هنگام  بنابراین  روند.  می  باال  سمت  به  و  هستند  سبک  و 
گرفتن در  محیطی که دچار آتش سوزی شده است هرچه سریعتر 
پارچه ای ترجیحاً  مرطوب  با  را  بینی  باید جلوی صورت، دهان و 
خیز  سینه  یا  و  خمیده  به صورت  معطلی  بدون  و سپس  پوشاند 

از محیط خارج شد. 

خبرخبر

غلظت  کرد:  اعالم  بهداشت  وزیر  مقام  قائم 
برخی آالینده های هوا در بسیاری از شهرهای 
کشوری  استانداردهای  از  باالتر  ایران  بزرگ 

است.
بین المللی  همایش  در  حریرچی  ایرج  دکتر 
سالن  در  که  پایدار  توسعه  و  محیط  بهداشت 
اظهار  شد،  برگزار  میالد  برج  همایش های 
 75 مسوول  غیرواگیر  بیماری های  امروز  کرد: 
هستند.  دنیا  سراسر  در  میر  و  مرگ  درصد 
متابولیک،  خطرات  اتفاق،  این  اصلی  عوامل 
محیطی  عوامل  اما  است؛  محیطی  و  رفتاری 
گذاشته  انسان ها  بر سالمت  اثر چشمگیرتری 

است.
بار  تا 25 درصد  اینکه حدود 19  بیان  با  وی 
مانند  محیطی  عوامل  به  مختلف  بیماری های 
افزود:  است،  وابسته  و...  آب  هوا،  آلودگی 
امروزه نه تنها کشورهای در حال توسعه بلکه 
عوامل  این  درگیر  نیز  پیشرفته  کشورهای 
بر  موثر  محیطی  عوامل  کنترل  با  هستند. 
موارد  بروز  میزان  از  می توان  انسان  سالمت 

مرگ و میر ناشی از آنها پیشگیری کرد.
قائم مقام وزیر بهداشت در ادامه تصریح کرد: 

توسعه و شهرنشینی شدید در جوامع امروزی 
افزایش  باعث  پایدار  توسعه  به  توجه  بدون 
پیشرفت هایی  وجود  با  است.  شده  آالینده ها 
اما  داشته ایم،  انسان ها  زندگی  بهبود  در  که 
همچنان میلیون ها نفر در دنیا از نابرابری های 
اقتصادی و اجتماعی رنج می برند؛ به طوری که 
زندگی  به  امید  پایتخت های جهان،  برخی  در 
در میان برخی طبقات خاص اجتماعی 13 تا 

17 سال است.
مطالعه  به  خود  صحبت های  ادامه  در  وی 
جهانی درخصوص وضعیت سکونت در مناطق 
آلوده اشاره و اظهار کرد: 89 درصد از جمعیت 
متوسط  که  دارند  سکونت  مناطقی  در  دنیا 
از  باالتر  هوا  در  میکرون   2.5 از  کمتر  ذرات 
است.  جهانی  بهداشت  سازمان  استانداردهای 
به  رقم  این  آمریکا،  استانداردهای  طبق  البته 

32 درصد می رسد.
اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر  مقام  قائم 
استانداردهای  باید  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
کنند،  تدوین  درستی  به  را  محیط  بهداشت 
بین المللی  موسسه  گزارش  براساس  افزود: 
ذرات  و  هوا  آلودگی  سرطان،  تحقیقات 

ایجاد  در  موثر  و  اصلی  ترکیبات  جزو  معلق 
بر  نفر  میلیون   7 سالیانه  هستند.  سرطان 
هوا  آلودگی های  به  منتسب  بیماری های  اثر 
میلیون   3.7 می دهند.  دست  از  را  خود  جان 
آزاد  آالینده های محیط  به  متعلق  رقم  این  از 
نیز در  این مرگ و میرها  از  است. 88 درصد 
کشورهایی درآمد کم و متوسط اتفاق می افتد.

در  هوا  آالینده های  برخی  غلظت  حریرچی، 
بسیاری از شهرهای بزرگ کشور مانند تهران، 
از استانداردها  باالتر  اراک و... را  کرج، مشهد، 
همچنین  و  ریزگردها  افزود:  و  کرد  عنوان 
آالینده های هوا 38 میلیون نفر از جمعیت کل 
کشور را در معرض درجاتی از آلودگی هوا قرار 

می دهند. این موضوع نه تنها سالمت مردم را 
به خطر می اندازد بلکه از لحاظ اقتصاد درمان 
نیز هزینه های زیادی را به حوزه سالمت وارد 
محیطی  عوامل  خطر  بار  بیشترین  و  می کند 
بر دوش وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر 

است.
قائم مقام وزیر بهداشت در ادامه با بیان اینکه 
دهه  چند  در  گرفته  صورت  اقدامات  علی رغم 
کشور  فاضالب  وضعیت  بهبود  برای  اخیر 
کرد:  اظهار  نرسیده ایم،  ایده آل  نقطه  به  هنوز 
آلودگی  درخصوص  حاضر  حال  در  ما  نگرانی 
این فاضالب ها، تاثیرات آنها بر سالمت مردم و 

همچنین بازیافت آب است.

قائم مقام وزیر بهداشت مطرح کرد:

آلودگی هوا از عوامل اصلی سرطان

جریمه500هزارریالی خودروهای 
فاقدمعاینه فنی

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اعالم آغاز مرحله دوم 
ابتدای صبح دیروز در پایتخت گفت: در  از  طرح کاهش 
معتبر  فنی  معاینه  فاقد  خودروهای  طرح،  از  مرحله  این 

در صورت ورود به محدوده زوج و فرد جریمه می شوند.
آلودگی  )کاهش  کاهش  ترافیکی  طرح  نخست  »مرحله 
هوای شهر( پس از کش و قوس های فراوان در نهایت به 
تصویب شورای عالی ترافیک رسید و با ابالغ وزارت کشور، 

اجرای آن از نیمه شهریورماه در پایتخت آغاز شد.
جریمه  با  مهر  ابتدای  از  نیز  طرح  این  دوم  مرحله 
خودروهای فاقد معاینه فنی آغاز شد که با گذشت چند 
دادن مهلت  برای  بزرگ  تهران  راهور  پلیس  اعالم  با  روز 
دوباره به شهروندان به منظور اخذ برگه معاینه فنی معتبر، 

به صورت موقت متوقف شد.«
این طرح  براساس  اظهار کرد:  سردار سیدتیمور حسینی 
از روز شنبه اول آبان، دوربین های ترافیکی محدوده زوج 
و فرد به ثبت پالک خودروهای ورودی فاقد معاینه فنی 
اقدام می کنند.رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در مورد 
گفت:  نیز  معتبر  فنی  معاینه  برگه  نداشتن  جریمه  مبلغ 
صاحبان خودروهای فاقد معاینه فنی مبلغ 5۰۰ هزار ریال 

جریمه می شوند.
در مرحله دوم طرح ترافیکی کاهش، جریمه برای تخلف 
براساس  فرد  و  زوج  ترافیکی  محدوده  به  خودروها  ورود 
اعمال فنی«  معاینه  نداشتن  و  خودرو  پالک   »شماره 

 می شود.

شربت متادون طالیه دار 
مسمومیت های دارویی

سازمان  سموم  و  داروها  رسانی  اطالع  ملی  مرکز  مشاور 
در  دارویی  های  مسمومیت  بیشترین  گفت:  دارو  و  غذا 
کشور به دلیل مصرف دارومخدرها به ویژه شربت متادون 
برای کنترل درد است.دکتر امیر بقایی در نخستین روز از 
هفته ملی پیشگیری از مسمومیت ها -اول تا هفتم آبان 
افزود: شربت متادون چون عمدتا درون در یخچال  ماه- 
نگهداری می شود برای کودکان در دسترس است و آنان 

به راحتی می توانند، شربت را مصرف کنند.
یک  متادون،  شربت  لیتر  میلی  یک  هر  داد:  ادامه  بقای 
میلی گرم متادون دارد و مصرف پنج میلی لیتر آن می 

تواند برای یک کودک یک تا پنج ساله ، کشنده باشد.
وی یادآور شد: خوراندن شربت متادون از سوی والدین به 
کودکان برای تسکین آن در کالنشهرها و مراکز استان ها 
وجود ندارد اما در برخی مناطق دورافتاده، این باور اشتباه 
آن  مشتقات  و  تریاک  که  دارد  وجود  معتاد  والدین  بین 
شربت  متاسفانه  و  است  خوب  کودکان  کردن  آرام  برای 
باعث  و  کنند  می  تجویز  خود  کودک  برای  را  متادون 

مسمومیت او می شوند.

احتمال افزایش 2 برابری سفر 
بازنشستگان به عتبات عالیات

مدیرکل فرهنگی اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری 
عتبات  به  بازنشستگان  سفر  سهمیه  افزایش  احتمال  از 

عالیات از 5 به 1۰ هزار نفر در سال جاری خبر داد.
زیارتی  و  سیاحتی  سفرهای  درباره  رشیدی  عباس 
صندوق  سوی  از  کرد:  اظهار  کشوری  بازنشستگان 
اعزام  برای  هزینه ای  کمک  کشوری  بازنشستگی 
و  سیاحتی  سفرهای  به  نفر  یک  همراه  به  بازنشستگان 

زیارتی در نظر گرفته می شود.
در  داخلی  سفرهای  برای  هزینه  کمک  این  افزود:  وی 
ازای هرنفر  به  تومان  به 3۰۰ هزار  از 25۰  سال جاری 
نیز  عالیات  عتبات  سفرهای  برای  و  است  یافته  افزایش 
از 5۰۰ به 6۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر رسیده است.
بازنشستگی  صندوق  اجتماعی   - فرهنگی  مدیرکل 
سفرها  این  از  که  بازنشستگان  شمار  گفت:  کشوری 
و  می رسد  نفر  هزار   14۰ ساالنه  به  می کنند  استفاده 
ارائه  مطلوب  کیفیت  با  خدمات  این  تا  می کنیم  تالش 

شود.
رشیدی ادامه داد: برنامه سفرهای سیاحتی و زیارتی به 
دارد  وجود  احتمال  این  البته  می شود،  انجام  قبل  روال 
که سهمیه سفرهای عتبات عالیات را که در حال حاضر 
هزار   1۰ به  و  افزایش  برابر  دو  به  را  است  نفر   5۰۰۰
سهمیه افزایش دهیم. در حال حاضر فرآیند کارشناسی 

این امر در حال انجام است.

دادستان تهران از رسیدگی پرونده بانک سرمایه 
در دادسرای پولی – بانکی و بازداشت دو متهم 

مرتبط با این بانک خبر داد.
مسئوالن  با  نشست  در  آبادی  دولت  جعفری 
حراست و بازرسی بانک های دولتی و خصوصی 
اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی، 
بهبود وضعیت کشف جرم، مبارزه با جرایم بانکی 
به  توجه  مستلزم  اقتصادی  فساد  با  مقابله  و 
پیشگیری از وقوع جرم و تشدید بهبود نظارت ها 
بازرسی های  و  حراست ها  وظایف  از  که  است 

بانک ها محسوب می شود.
پدیده فساد با اعتماد مردم بازی می کند

دادستان تهران با تاکید بر تاثیرگذاری بخش های 
نظارتی بانک ها در امر پیشگیری از وقوع جرایم 
بانکی و فسادهای کالن اقتصادی، پر رنگ شدن 
اقتصادی در رسانه ها و شبکه های  پدیده فساد 
اجتماعی طی سال های اخیر را مورد توجه قرار 
داد و به انتشار اخبار مربوط به دستگیری اعضا 
و متهمان پرونده های فساد اقتصادی اشاره کرد 
مجازی  فضای  اخباری  چنین  که  این  افزود:  و 
از آن است که  را تحت الشعاع قرار داده، ناشی 

پدیده فساد با اعتماد مردم بازی می کند.

نقش بانک ها در جرایم اقتصادی
که  سوال  این  طرح  با  دولت آبادی  جعفری 
برای  جرایم  ارتکاب  بستر  بانک ها  برخی  چرا 

اظهار  شده اند،  معدودی  افراد  استفاده  سوء  
موجب  امروزه  که  فسادی  بروز  دلیل  داشت: 
تشکیل پرونده های قضایی موضوع فساد کالن 
با  متهمان  نفوذ  و  ارتباط  است،  اقتصادی شده 
است  بعضی مسئوالن  و  بانک ها  برخی مدیران 
چندانی  مالی  توانایی  که  فردی  چگونه  وگرنه 
ندارد، می تواند با ارائه وثایق غیر معتبر و فاقد 
از  یا  نماید  اخذ  کالن  تسهیالت  کافی،  ارزش 
پرداخت معوقات خودداری کند و سپس ادعای 
ورشکستگی کند؛ در حالی که افراد ضعیف برای 
اخذ یک وام کوچک مدت ها پشت درب بانک ها 

می مانند.
تاسیس  علت  خصوص  در  تهران  دادستان 

قدرت  تمرکز  به  بانکی،   - پولی  دادسرای 
و  فراوان  پول  تسهیالت،  اعتبارات،  اقتصادی، 
ارز در بانک ها اشاره کرد و با تاکید بر این  که 
فراهم  را  سوء  استفاده  زمینه  تمرکزی  چنین 
قدرت  از  کم تر  پول  قدرت  افزود:  کرد،  خوهد 
سیاست نیست و پول شویی های کالن غالباً در 
حوزه های مواد مخدر، قاچاق کاال و مانند آن رخ 
می دهد که بستر شکل گیری این جرایم بانک ها 

می باشند.
لزوم تشدید نظارت بانک ها

وی با بیان این که باید به بانک ها کمک کرد تا 
صف خود را از متهمان اقتصادی جدا کنند، از 
مراجع نظارتی بانک ها خواست با انجام وظایف 

ذاتی، سودجویان و مفسدان را بر سر جای خود 
بنشانند.

ناشی  تجارب  به  اشاره  با  دولت آبادی  جعفری 
نظارت،  فقدان  اقتصادی،  کالن  پرونده های  از 
مراکز  با  افراد  برخی  ارتباط  و  بی برنامگی 
قدرت را موجب اخذ تسهیالت کالن و هزینه 
نظر  مورد  طرح های  از  غیر  در  آن  نمودن 
بانک ها به شمار آورد و ادامه چنین روندی را 
مایوس شدن  کشور،  از  سرمایه  خروج  موجب 
تولیدکنندگان و شیوع فساد اقتصادی دانست 
و گفت: وقتی پول کالن در اختیار کسی قرار 
گیرد، برای ادامه اقدامات خالف قانون خود و 

جلب منفعت، راحت رشوه می پردازد.
در  بانک ها  که  این  اعالم  با  تهران  دادستان 
بر عهده دارند،  را  با فساد نقش مهمی  مبارزه 
که  خواست  حراست   و  بازرسی  مسئوالن  از 
بانک ها را به بستر تولید، پیشرفت و مبارزه با 
فساد تبدیل کنند و تحقق این خواسته را منوط 
بانک ها  عملیات  مورد  در  نظارت  و  تشدید  به 

دانست.
مشکالت  خصوص  در  دولت آبادی  جعفری 
مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده های فساد 
معوقات  با  مبارزه  وقتی  داشت:  اظهار  بانکی، 
پرونده های  شد،  آغاز  بانک ها  سوی  از  بانکی 
در  این  و  شد  ارسال  قضایی  مراجع  به  زیادی 
حالی بود که بسیاری از متهمان خود را صرفاً 

بدهکار می دانند نه مجرم.

دادستان تهران:

پدیده فساد با اعتماد مردم بازی می کند

مقاومت  و  ژئوتکنیک  مطالعات  مرکز  رییس 
مهندسی  و  فنی  مشاور  سازمان  مصالح 
واقعی  عوامل  و  دالیل  مورد  در  تهران  شهر 
فرونشست های اخیر تهران، توضیحاتی ارائه 

داد.
عمق  گفت:  معماریان  رضا  محمد  مهندس 
سنگ کف در تهران متغیر است و در شمال 
شهر، این عمق خیلی کم است؛ اما در جنوب 
متر می  به 4۰  و  زیاد می شود  شهر، خیلی 

رسد.
وی افزود: تراز صفر – صفر معابر تهران، شیب 
قابل توجهی دارد و الیه های خاک به مرور 
از کوهپایه البرز شسته می شوند و دانه های 
درشت تر در شمال شهر و دانه های ریزتر در 
جنوب شهر، ته نشین می گردند و شکل گیری 
بستر خاک تهران، تنوع و پیچیدگی خاصی به 

معابر زیر سطحی داده است.
مقاومت  و  ژئوتکنیک  مطالعات  مرکز  رییس 
مصالح سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر 
تهران گفت: در علم مکانیک، خاک متشکل از 
سه جزء سنگ دانه، آب و خاک است و در این 
میان، آب یکی از بهترین دوستان و در عین 
از بزرگترین دشمنان خاک است  حال یکی 
و وقتی آب به همه فضای خالی خاک نفوذ 
پُر می کند، می گوییم خاک  کرده و آن را 

اشباع شده است.
وی افزود: هر چند وظیفه شهرداری، مدیریت 
و جمع آوری آبهای سطحی است؛ اما بخشی 
از  حاصل  پسآب  شامل  که  موضوع  این  از 
از دست  به روش سنتی است  دفع فاضالب 
مدیریت شهری خارج است، چرا که حرکت 
فاضالب از شمال شهر به سمت جنوب شهر، 

و  شود  می  خاک  شوی  و  شست  به  منجر 
کیفیت خاک را از بین می برد.

اخیر، در یک هزار  معماریان گفت: در دهه 
نقطه شهر تهران مطالعات ژئوتکنیکی بستر 
خاک انجام شده و مؤید این ادعا، اجرای 35۰ 
تقاطع غیر همسطح و 65۰ سازه با اهمیت 
باالست که حتی یک مورد از آنها نیز دچار 
نیز  یا حتی نشست غیر همنواخت  واژگونی 

نشده اند.
مقاومت  و  ژئوتکنیک  مطالعات  مرکز  رییس 
مصالح سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر 
ُرس،  خاک  یا  ریزدانه  خاک  افزود:  تهران 
خاصیت منحصر به فردی دارد و می توان آن 
را به خاک کوزه گری تشبیه کرد، چرا که به 
محض این که آب به آن می خورد، شکل می 
گیرد و ظرفیت باروری خود را از دست می 
دهد و مخاطرات اخیر در تهران نیز به دلیل 
سرریز شدن ناگهانی حجم باالی آب در زیر 

زمین بوده است.
معماریان گفت: اجرای پروژه های زیر زمینی 

در تمام دنیا، خطرات و مخاطرات خاص خود 
را دارد و به همین دلیل، برای کل خطوط در 
دست ساخت مترو، مطالعات ژئوتکنیک انجام 
هزینه  با  زمینی  زیر  های  سازه  این  و  شده 

گزافی، عایق بندی می شوند.
وی افزود: از 1۰ سال پیش که بحث توسعه 
مترو با جدیت مورد پیگیری قرار گرفت، تمام 
قنوات تهران شناسایی شدند و خطوط مترو 
نیز بر اساس اطالعات نقشه قنوات، طراحی و 

اجرا گردیدند.
مقاومت  و  ژئوتکنیک  مطالعات  مرکز  رییس 
مهندسی  و  فنی  مشاور  سازمان  مصالح 
و  خدماتی  های  دستگاه  گفت:  تهران  شهر 
آبرسانی  شبکه  به  نسبت  باید  تأسیساتی، 
پایتخت، نگاه ملی داشته باشند، چرا که در 
حال حاضر شاهد نَشت آب از شبکه آبرسانی 
و تراوش آب از چاه های جذبی هستیم در 
آبرسانی  شبکه  کامل  ترمیم  با  که  صورتی 
تهران، خروج آب از شبکه به حداقل میزان 

ممکن کاهش پیدا می کند.

رییس مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهر تهران عنوان کرد

رمزگشایی از دالیل و عوامل واقعی فرونشست های اخیر پایتخت
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مفقودی
سند کمپانی وانت نیسان 24 مدل 1362 به شماره شهر بانی 59- 979ع 27شماره 

موتور 1۰3616 شماره شاسی ۰87449 مفقود گردید، فاقد اعتبار است 
بهشهر 

دادنامه
کالسه پرونده 1/133/95ش .ح شهری       شماره  دادنامه418/-95/5/18

خواهان: سید ارش شفیعی به ادرس : بابلسر – میدان خلیج فارس– جنب بانک 
کشاورزی – ساختمان سیف پور 

خوانده: محمودنور محمدی به آدرس : مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه 

رای شوراء
به  محمدی  نور  محمود  بطرفیت  رشفیعی  ارش  سید  اقای  دعوی  خصوص  در 
تادیه  بانضمام هزینه دادرسی و تاخیر  خواسته مطالبه مبلغ 7۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه مستند دعوی خواهان مصدق فروشنامه 
عادی و هم شهادت شهود بوده و خوانده در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و ایراد و 
تکذیبی یا دفاعی به دعوی به عمل نیاورده و دلیلی که بیانگر پرداخت دین و برائت 
ذمه خود باشد ارائه و اقامه نگردیده علیهذا دعوی خواهان ثابت تشخیص مستندا 
به مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 7۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی 
و تاخیر بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی که از ناحیه اجرای احکام محاسبه 
می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از رویت قابل اعتراض در این شورا و با انقضاء مهلت مذکور ظرف 

بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی بابلسر می باشد .
پرویز بهمن نژاد تهمتن –قاضی شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری بابلسر 

اگهی ابالغ 
به موجب پرونده کالسه شعبه 92۰998۰89۰۰9411۰1 دادگاه کیفری 2 دهلران 
 -3 سلمان  فرزند  حمیدی  علی   -2 محمد  فرزند  خواهان  تیموری  عسگر  اقایان 
تاریخ  در  مجدد  عدوانی  تصرف  اتهام  به  فریح حمیدی  خواهان4-  تیموری  علی 
1391/9/16 موضوع شکایت اداره منابع طبیعی دهلران تحت تعقیب کیفری می 
باشد وقت رسیدگی برای روز یکشنبه 1395/8/23 ساعت 12 ظهر تعیین گردیده 
و به علت مجهول المکان بودن متهم طبق ماده 18۰ قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یک ا ز جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا نامبرده در موعد 
مقرر فوق جهت رسیدگی به اتهام خود دردادگاه حاضر شود در صورت عدم حضور 
دادگاه غیابا رسیدگی خواهد نمود و چنانچه منبعد ابالغی بوسیله آگهی الزم باشد 

فقط یک نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود .
رییس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 دهلران 

آگهی احضار متهم
بدینوسیله طی پرونده کالسه شماره 95۰998۰8591۰۰364 شعبه اول بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان مهران متهم علیرضا زرگوشی فرزند جمعه به 
اتهام فروش مال غیر تحت تعقیب شعبه اول بازپرسی مهران می باشد و در اجرای 
ما ده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبردگان ابالغ که ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ نشر این آگهی در شعبه حاضر و در برابر بزه انتسابی از خود دفاع نمایید 

در غیر اینصور ت برابر مقررات تصمیم نهایی خواهد شد .
محسن میرزایی – بازپرسی شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان مهران 

اجرائیه
فلسطین  بلوار  جوانرود-  کرمانشاه-  ساکن:  عزیز  فرزند  سبحاني  بهار  له  محکوم 

روبروی تامین اجتماعی منزل منصور محمدی –همراه۰912۰928747 
محکوم علیه: محمد سبحانی  فرزند محمود- مجهول المکان

محکوم به: 
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 941۰۰9846۰3۰1492 وشماره 
به پرداخت  دادنامه مربوطه 94۰997846۰3۰۰882 محکوم علیه محکوم است 
بابت  ریال   15/1۰۰/۰۰۰ ومبلغ  خواسته  اصل  بابت  ریال   5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ 
اجرای حکم  لغایت  تاریخ 92/12/2۰  از  تادیه  تاخیری  دادرسی وخسارت  هزینه 
وحق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق محکوم له وپرداخت مبلغ25/۰۰۰/۰۰۰ریال 

بابت نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت
 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(شهرستان جوانرود-مصطفی 
حسینی

آگهی احضار متهم
بدینوسیله طی پرونده کالسه شماره 94۰998۰8591۰۰538 شعبه اول بازپرسی 
امیر پور  انقالب شهرستان مهران متهمین فرشاد عسگری و  دادسرای عمومی و 
نصراللهی فعال مجهول المکان به اتهام مشارکت در سرقت تعزیری تعداد 891 عدد 
گوشی تلفن همراه حسب شکایت اداره گمرک تحت تعقیب شعبه اول بازپرسی 
مهران می باشد و در اجرای ما ده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبردگان 
ابالغ که ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر این آگهی در شعبه حاضر و در برابر بزه 
انتسابی از خود دفاع نمایید در غیر اینصور ت برابر مقررات تصمیم نهایی خواهد 

شد .
محسن میرزایی – بازپرسی شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان مهران 

آگهی مزایده مال منقول درمرحله اول
پرونده کالسه 952296اجرائیه صادره ازشعبه اول حقوقی له آقای داود درخشان 
بخواسته  نیری  دهقان  گستر  بهمن  صنعتی  تولیدی  گروه  شرکت  وعلیه  زاده 
پس  که  عشردولتی  نیم  5۰۰/۰۰۰ریال  ومبلغ  خواسته  اصل  41/892/238ریال 
ازطی مراحل قانونی وارجاع به کارشناس رسمی دادگستری قیمت اموال توقیفی 
جمعا به مبلغ 8۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزیابی گردیده که سپس مقررگردید درروزپنج 
دادگستری  مدنی  احکام  اجرا  تاریخ95/8/2۰ازساعت1۰الی11درمحل  شنبه 
شهریاروبه آقای داود درخشان زاده بعنوان حافظ سپرده که اموال توقیفی ازطریق 
اطالع  با  مزایده  روزجلوترازتاریخ  پنج  توانند  می  طالبین  برسد  فروش  به  مزایده 
شده  یاد  درتاریخ  تمایل  ودرصورت  نموده  بازدید  ازاموال  اجرا  این  وهماهنگی 
وهرکسی  شروع  کارشناسی  پایه  ازقیمت  مزایده  نمایند  شرکت  مزایده  درمراسم 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته شده و1۰ درصدازکل 
مبلغ فروش فی المجلس ازخریداراخذ وباقی پس ازگذشت یک هفته وعدم وصول 
هرگونه اعتراضی ازخریداراخذ وکلیه اموال به وی تحویل خواهد شد اموال توقیفی 
به شرح زیرمی باشد.1-یک دستگاه کمپرسورهوا با ظرفیت 6۰۰۰لیترمدل6۰۰۰-

CS
میلیون  ارزش هشت  به  دروضعیت مستهلک  مفیدی  هوا صنعت  ساخت شرکت 

تومان میباشد.
ضمنا جمع مبلغ کل اموال به مبلغ8۰/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد وچنانچه روزمزایده 
خواهد  انجام  روزوساعت  همان  درفردای  مزایده  گردید  روزتعطیل  با  مصادف 

شد.م.الف:19713
مدیراجرای احکام مدنی دادگستری شهریار                            

ابالغ
محمد  آقای  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  درجراید  منتشرشده  های  آگهی  پیروی 
چون  گردد  می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  محمود  فرزند  سبحانی 
داداگاه  اول  شعبه  از  صادره   94۰997846۰3۰۰882 شماره  دادنامه  وفق 
به  محکوم  شماره 94۰998846۰3۰۰438  پرونده  در  جوانرود  عمومی)حقوقی( 
پرداخت مبلغ5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 15/1۰۰/۰۰۰ ریال 
بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیری تادیه از تاریخ 1392/12/2۰ لغایت اجرای 
حکم درحق محکوم له خانم بهار سبحانی ومبلغ 25/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت نیم عشر 
دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد 
اجراییه اقدام نمایید درغیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان جوانرود-
مصطفی حسینی
شهرستان جوانرود-میدان انقالب –ابتدای خیابان شورا

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

آقای افراسیاب ظاهری فرزند سلیمان درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را 
از پالک  1۰9 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13 کرمانشاه معروف به 
اسداله بیگی که از آقایان وزیر و کیخسرو ظاهری  و غیره خریداری و درخواست سند 
مالکیت نموده پرونده نیز تحت کالسه  94 - 49 تشکیل و به هیئت موضوع قانون 
فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی 13956۰316۰۰7۰۰۰667 
مورخ  27 / 5 / 1395 ، حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه  و دکاتین به 
مساحت 6۰ / 186  متر مربع به نام آقای افراسیاب ظاهری صادر نموده است و 
نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان عبداله عزیزی و عبداله ظاهری 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 آقای افراسیاب ظاهری صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار اول17 / 7 / 1395
تاریخ انتشار دوم 2 / 8 / 1395

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود نعمت عزیزی

آگهی احضار متهم
بدینوسیله طی پرونده کالسه شماره 95۰998۰8591۰۰24۰ شعبه اول بازپرسی 
فرزند  نژاد  مقدمی  عباس  متهم  مهران  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
عبدالحسین  فعال مجهول المکان به اتهام جعل و کالهبرداری حسب شکایت خانم 
خدیجه شوهانی فرزند احمد تحت تعقیب شعبه اول بازپرسی مهران می باشد و در 
اجرای ما ده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبردگان ابالغ که ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ نشر این آگهی در شعبه حاضر و در برابر بزه انتسابی از خود دفاع 

نمایید در غیر اینصور ت برابر مقررات تصمیم نهایی خواهد شد .
محسن میرزایی – بازپرسی شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان مهران 

آگهی وقت دادرسی
پرونده  شماره   951۰46۰2۰81۰۰۰67 درخواست  شماره 
تنظیم  تاریخ   95۰896 شعبه  بایگانی  شماره   95۰998۰8۰2۰48۰۰۰88

 1395/۰7/29
بدین وسیله به اقای ابراهیم خاوری که فعال مجهول المکان بوده و در دسترس نمی 
باشند بنا به تجویز ماده 18۰ قانون ایین دادرسی کیفری و حسب دستور دادگاه در 
یک نوبت از طریق روزنامه ابالغ می شود جهت دفاع از اتهام انتسابی خود مبنی بر 
ایراد ضرب و جرح با چاقو در پرونده کالسه 95۰896 در تاریخ 11 صبح در شعبه 
1۰1 دادگاه کیفری 2 ورامین حاضر شوند عدم حضور مانع از رسیدگی قضایی 

نبوده دادگاه غیابا اقدام و رای مقتضی صادر خواهد نمود 
خ م /الف 794 مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری 2 دادگستری شهرستان ورامین )شعبه 
101 دادگاه جزایی سابق( –حسین قاسمی

آگهی مفقودی
اینجانب بالل ویسی  مالک خودرو 4۰5 به شماره شهربانی 46 ل 885 ایران 99  
و شماره بدنه  IRFC831v3۰B۰17914 و شماره موتور 12483۰4۰۰39به 
لذا  نموده،  را  مذکور  اسناد  المثنی  رونوشت  تقاضای  فروش  اسناد  فقدان  علت 
به  ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت 1۰ روز  چنان چه هر کس 
ساختمان  پیکان شهر  در  واقع  خودرو  ایران  شرکت  فروش  سازمان  حقوقی  دفتر 
سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.
کرمانشاه

برگ اجرائیه 
95۰۰62

مشخصات محکوم له/ محکوم لهم
یک  تهران-شهریارفاز  نشانی:  پدر:علی   نام  خانوادگی:نجاتی   نام  نام:1-احمد  

اندیشه خ8غربی ک ماهان پ45
مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم

نام:مجید  نام خانوادگی:باقری        نام پدر :-   نشانی: مجهول المکان
دادنامه  و شماره  به شماره  مربوطه  اجرای حکم  بموجب درخواست   : به  محکوم 
واسترداد  فک  به  است  محکوم  علیه  محکوم   95۰997264۰7۰۰352 مربوطه 
پالک خودرو پراید به شماره887/78 د97 وضمنا وفق ماده9قانون اجرای احکام 
مدنی جهت اجرای حکم ابالغیه دیگری ازطریق جراید کثیرالنتشارمنتشرنخواهد 

شد. 
ده  ظرف  اجرائیه  ازابالغ  اجرائیه:1-پس  ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم 
روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( .2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3-مالی معرفی کند که اجراء حکم واستیفاء محکوم 
به ازآن میسرباشد چنانچه خود راقادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی  
کلیه اموال خودرا شامل تعداد یامقدار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور 
مالی  وموسسات  نزدبانکها  هرعنوان  به  که  نقدی  وجوه  برمیزان  مشتمل  مشروح 
یا خارجی دارد بهمراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه  ایرانی  واعتباری 
ثالث  ازاشخاص  او  مطالبات  وکلیه  دارد  ثالث  نزداشخاص  هرنحو  اوبه  که  اموالی 
ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییردیگر دراموال مذکور اززمان یکسال قبل 
ازطرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعساربه مقام قضایی ارائه نماید واالبه 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
بمنظور  اموال  صورت  کامل  ازاعالم  علیه  محکوم  4-خودداری   )1394 مالی 
فرارازاجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت رادرپی دارد ) ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی وماده 2۰ ق.م ا وماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هرنحوباانگیزه فراراز ادای دین به نحوی که باقیمانده 
یا  شش  درجه  تعزیری  مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت  برای  اموال 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهردومجازات می شود) ماده 21 قانون نحوه 
روز  ازمهلت سی  اموال پس  مالی 1394( 6– چنانچه صورت  اجرای محکومیت 
ارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه 
یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394( .م.الف:19715
مدیر دفتر شعبه7دادگاه خانواده شهرستان شهریار-فرزاد باباعباسی 

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

آقای عبدالرحمن سلیمانی فرزند غفور درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود 
را از پالک 1۰8 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به 
زمین آبی چمن که از آقای عارف برزگر خریداری و درخواست سند مالکیت نموده 
الذکر  فوق  قانون  موضوع  هیئت  به  و  تشکیل  تحت کالسه 361-92  نیز  پرونده 
 13956۰316۰۰7۰۰۰823 شماره  رأی  برابر  رسیدگی  از  پس  هیئت  و  ارجاع 
مورخ 1395/6/27، حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت 61/57 
متر مربع به نام آقای عبدالرحمن سلیمانی صادر نموده است و نام مالکین اولیه 
پالک مزبور آقای حسین وکیلی می باشد لذا مراتب در دو نوبت در فاصله 15روز 
از  دارند  اعتراض  تقاضا  مورد  به  نسبت  که  کسانی  چه  چنان   تا  می شود  آگهی 
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 
عبدالرحمن  آقای  نام  به  تقاضا  مورد  مالکیت  مقررات سند  برابر  ثبت  اداره  مقرر 
سلیمانی صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست. 
تاریخ انتشار اول1395/7/17

تاریخ انتشار دوم 1395/۰8/۰2
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود نعمت عزیزی

رای هیئت /نوبت اول
آگهی موضوع ماده 3قانون

و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقدسندرسمی 

برابررای شماره 13956۰3۰1۰6۰۰۰2523هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه باالمعارض متقاضی آقای علی اصغرحلوائی 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 155 صادره از در ششدانگ یک باب خانه به استثنای 
واقع  از2اصلی  46فرعی  پالک  144/33مترمربع  مساحت  به  اعیانی  ثمنیه  بهای 
است.لذابه  آقای محمدسیری محرزگردیده  مالک رسمی  از  ورامین خریداری  در 
منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود  پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/8/۰2
تاریخ انتشار نوبت دوم:95/8/17

ث/م الف  611 محمدرحیم پورراینی: رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین

و موضوعی  مقوله  برای هر  در جامعه کنونی 
میتوان  هنر،  و  اقتصاد  و  فرهنگ  از   اعم 
درجه ای را در نظر گرفت و با اعداد و ارقامی 
درنظرگرفتن  با  و  گردد  می  مشخص  که 
جداول سرانه، به شاخص هایی در هر مورد، 

دست پیدا کرد.
در حوزه کتاب و کتاب نخوانی که به شدت، 
آمارش رو به صعود است و هیچ تالشی برای 
سهولت  به  شود،  نمی  انجام  شدنش  نزولی 
حوزه  این  در  بحران  ی  واژه  از  توان  می 
پاییِن  تیراِژ  مطالعه،  پایین  سرانه  و  کرد  یاد 
 کتاب های انتشار یافته در سال وعدم افزایش 
نشانه  از  را  شهر،  در  عمومی  های  کتابخانه 

های بحران در نظر گرفت.
کتابخوانی  تر، حوزه  آن مهم  از  و  نشر  حوزه 
کالِن  های  سیاست  گروه  در  توان  می  را 
فرهنگی اجتماعی دانست که البته خط مشی 
های مناسب برایش در نظرگرفته نشده است 

و بازار سوت و کوری را می گذراند.
های  مغازه  و  ها  فروشگاه  به  کنجکاوانه  اگر 
که  جبری  از  جدا  بیندازید،  نگاهی  شهر 
تهیه  برای  دانشجویان  و  آموزان  دانش  برای 
و  رغبت  هیچ  است؛  موجود  کتاب،  خرید  و 
انگیزه ای در خریِد کتاب های غیر درسی در 
میان مردم دیده نمی شود و اگر دو باب مغازه 
اغذیه فروشی  یا  البسه فروشی و کتابفروشی 
و کتاب فروشی را در کنار هم مقایسه کنیم، 
آوِر  کسالت  بازاِر  که  شویم  می  متوجه  کامال 
کتاب در شهر، هویداست و هیاهوی خوراک 
مردم میان  در  را  اول  حرف  پوشاک،   و 

 می زند.
عده ای هزینه های سرسام آوِر کتاب را دلیل 
موجهی برای عدم خرید ذکر می کنند و اما 
در کنارش در صف خرید نوتال بارها و فست 
فودها با هزینه های گزاف، وقت می گذرانند.
گوشه  در  یا  و  قطار شهری  های  ایستگاه  در 
فروش  های  کانکس  شاهد  حتما  شهر  از  ای 
کتاب و مجالت بوده اید که عده بسیار کمی 
دور آن مشغول بازدید هستند و در کنارش، 
ازدحامی که برای خرید یک کاسه آش و یک 
لیوان پاپ کورن وجود دارد انکارنشدنی است؛ 
که بی شک و در درجه اول، پای عدم فرهنگ 
و نظارت برای جذِب این قضیه از فرهنگ در 
که  مسئولینی  و  ناظران  و  لنگد  می  جامعه، 
امر  این  و متولی در  زمامداِر فرهنگ  را  خود 
می دانند از بی غفلتِی مردم در کناره گیری 
از الفت با کتاب، غافل و تنها به نشست های 
ساالنه- ماهانه برای بررسی های آماری و بر 

پردازند  می  کاری  های  ریزی  برنامه  منواِل 
تلنگرهای  برای  ای  راه چاره  فکِر  به  و کسی 
ها  کتاب  خواندن  در  افراد  جذب  و   بیشتر 

نمی باشد.
اساس  بر  و  جهانی  آمارهای  طبق 
 2۰ ها  آمریکایی  تعریف شده،  استانداردهای 
 9۰ ژاپنی ها  و  دقیقه  انگلیسی ها55  دقیقه، 
دقیقه از وقت خود را در شبانه روز به مطالعه 
تمام  با  ایرانیان  و  دهند  اختصاص می  کتاب 
 18 تا  دقیقه   2 از  است  مطرح  که  نوساناتی 
نرخ  البته  که  پردازند  می  مطالعه  به  دقیقه 
دانشجویان  و  آموزان  دانش  میان  در  مطالعه 
خدا  که  است  شده  ذکر  میان  این  در  نیز 
میداند اگر مطالعه های اجباری را از جداول 
ایرانیان  مطالعه  میزان  بکشیم،  بیرون  آماری 

به چند دقیقه در روز خواهد رسید؟!
زمین  نفرین  کتاب  در  »جالل آل احمد 
بار مرده ها  یعني تحویل  مي نویسد: »فرهنگ 
از  تازه ها  که  چیزهایي  آن  یعني  زنده ها«  به 
ارث  به  دیروزي ها  از  امروزي ها  و  قدیمي ها 
ما  تعریف،  این  با  میان  این  در  و  برده اند« 
در  گذشتگانمان  میراث  از  ارثی  هیچگونه 
از  است  دیرگاهی  و  ایم  نبرده  کتاب  فرهنگ 
با  همسانی  مقارنِت  که  خود  اصیل  فرهنگ 
این  و  ایم  افتاده  دور  داشته  مطالعه  و  کتاب 
یک گوشه از فقر فرهنگی است که ندانسته بر 

طبِل جهل می کوبیم و غافل از آنیم.
درخاطرم هست جایی اینچنین خواندم نیمی 
از کتاب هایی که نوشته می شود، چاپ نمی 

شود.

شود،  می  چاپ  که  هایی  کتاب  از  نیمی 
خریده نمی شود.

که خریداری می شود،  هایی  کتاب  از  نیمی 
خوانده نمی شود.

شود،  می  خوانده  که  هایی  کتاب  از  نیمی 
فهمیده نمی شود و نیمی از کتاب هایی که 

که فهمیده می شود، عمل نمی شود«.
در  که  عمیقی  و  بزرگ  مقیاس  این  با  حاال 
بر  راحتی  به  بند، خالصه می شود  این چند 
این معنا که جایی، پای خواندن و فهمیدن و 

عمل کردن می لنگد، واقف می شویم.
َو حاال اگر نگاه کلی مان را جزئی کرده و در 
بر  البرز، متمرکز شویم و نگاهی گذرا  استان 
کتابخانه  نبود  و  ازعدم  باشیم،  داشته  استان 
ها در استان، متوجه ی بی توجهی به فرهنگ 
کتاب در این امر خواهیم شد که هیچ ردپایی 
نمی  دیده  استان  در  کتابخوانی  با  آشتی  از 
فکر  در  حتی  ذیربط  مسئولین  و  شود 
عمومی  اماکن  در  مطالعه  فضاهای  گسترِش 
چون پارک ها و ایستگاههای اتوبوس و مترو 
و ... نیستند و هرروز در کتابخوانی فقیرتر از 
هر  کتابخوانی  فرهنگ  و  شویم  می  قبل  روز 

لحظه رو به افول است.
های  در صحبت  میتوان  را  این سخنان  گواه 
شهر  شوراي  فرهنگي  کمیسیون  رئیس 
کتاب  نمایشگاه  هفتمین  از  بازدید  در  کرج 
هاي  زیرساخت  تقویت  به  که  دانست  البرز 
فرهنگي استان در راه ترویج فرهنگ کتاب و 
نیازمند  اشاره کرد و گفت: »البرز  کتابخواني 
وجود کتابخانه ي مرکزي و مجهز است. همه 
دستگاه ها براي احداث کتابخانه اي مرکزي 
مردم  راحت  دسترسي  براي  شهر  مرکز  در 
باید  این کتابخانه  احداث  باشند.  یاري رسان 
و  باشد  برخوردار  درست  و  علمي  ساختار  از 
قصد  اگر  دهد.  ارائه  مختلفي  هاي  جذابیت 
به  باید  داریم  را  البرز  استان  هویت  تقویت 
بیشتري  توجه  کتابخواني  و  کتاب  موضوع 

داشته باشیم«.
در پایان، با تمام توضیحاتی که در این مقال، 
ذکر شد؛ حواسمان به این نکته معطوف باشد 
کودکی  دوران  از  خوانی  کتاب  به  عالقه  که 
نهادینه می شود و متأسفانه کودکان امروزی 
در حال  دنیای مجازی  با  از هرچیزی  بیشتر 
انس و الفت هستند و عزم ما در مسیر عادت 
به کتابخوانی برای خود و کودکانمان، جزم و 
قطعی نیست و همه در مسابقه کتاب نخوانی 

سعی می کنیم، برنده باشیم.
elhamamerkashi@ymail.com

با کمبود جا در آپارتمان های کوچک
 چه کنیم؟ 

کمبود جا در آپارتمان یکی از مشکالت خانه های کوچک امروزی 
است. شما هم اگر با این مشکل روبرو هستید می توانید با ترفندهای 

زیر مشکل کمبود جای تان را حل کنید.
 دکوراسیون خانه های کوچک : میزهای کوچک

دکوراسیون  برای  عنصر  ترین  کاربردی  و  بهترین  کوچک   میزهای 
خانه های اجاره ای می باشد. با کمک این میزها به سادگی می توانید 
به لوازم و وسایل خود نظم و ترتیب ببخشید. حتی می توانید برای 
این منظور از میزهای کوچک و تاشو کمک بگیرید و در مواقع نیاز آن 

ها را برپا کنید و به لوازم و وسایل خود نظم ببخشید.
دکوراسیون خانه های کوچک : میزهای صندوقه ای جلو مبلی

نمایید،  استفاده  به عنوان میز جلو مبلیتان  ای  از میزهای صندوقه 
برای جای دادن و ذخیره سازی مجالت، بهترین گزینه   این میزها 

 روزنامه ها و یا ظروف پذیرایی می باشد.
دکوراسیون خانه های کوچک : سبدهای حصیری

به  نظم دهی  و  بندی  برای طبقه  گزینه  بهترین  سبدهای حصیری 
لوازم اتاق خواب شماست. این سبدهای کوچک بهترین گزینه برای 
به  باشد و گزینه ی مقرون  طبقه بندی داخل کمد دیواری ها می 

صرفه ای برای نظم دهی به لوازم شما محسوب می شود.
 دکوراسیون خانه های کوچک : کشو تختخواب

های خانه  دکوراسیون  برای  گزینه  بهترین  دار  کشو  های   تخت 
بسیار  فضای  ها  تخت  این  شود.  می  محسوب  کوچک  ای  اجاره   
مثل  لوازم  سایر  یا  و  البسه  نظم دهی  و  بندی  برای طبقه  مناسبی 

لوازم تحریر بچه ها کتاب ها و... برایتان به وجود می آورد.
 دکوراسیون خانه های کوچک : میزهای پاتختی

خوابی  اتاق  هر  لوازم  مهمترین  از  یکی  پاتختی  میزهای 
نظم  شما  وسایل  و  لوازم  به  تواند  می  که  شود  می  محسوب 
های  خانه  بودن  کوچک  دلیل  به  پس  ببخشد  ترتیب  و 
دکوراسیون  از  را  کاربرد  و  مهم  عنصر  این  خود  ای   اجاره 

خانه ی اجاره ای خود حذف نکنید.
 دکوراسیون خانه های کوچک : میز کنسول ها

میز کنسول ها نیز عنصر کاربردی بسیار مناسبی برای طبقه بندی 
و نظم دهی دکوراسیون خانه اجاره ای شما محسوب می شود می 
تان  اتاق نشیمن  یا جا کتابی در  به یک قفسه  تبدیل  را  توانید آن 
کنید و حتی از آن برای جداسازی دو فضای نشیمن و غذا خوریتان 

استفاده نمایید.
دکوراسیون خانه های کوچک : کمد و دراور

کوچک های  خانه  دکوراسیون  در  دراور  و  کمد  تاثیر  از   هیچ کس 
 اجاره ای غافل نیست.این کمد و دراورها را می توانید در تمام بخش 
های دکوراسیون داخلی تان قرار دهید و به لوازم و وسایل مختلف 

خود را با کمک آن ها نظم ببخشید.
دکوراسیون خانه های کوچک : میزهای کوچک اتاق کودک

در طراحی دکوراسیون خانه های اجاره ای همه ی اعضا و لوازم و 
وسایلشان را در نظر بگیرید به طور مثال فضایی را برای طبقه بندی 
و نظم دهی لوازم و اسباب بازی های بچه ها در نظر بگیرید با ابن 
کار به سادگی می توانید به لوازم کودکان خود نظم ببخشید و ظاهر 

مرتب تری به دکوراسیون خود ببخشید.

بیماري ام اس را بیشتر بشناسیم 

آن  در  که  است  مزمني  بیماري  ام.اس 
عادي  غیر  بطور  و  اشتباها  ایمني  سلولهاي 
به پوشش و غالف سلولهاي عصبي ) میلین ( 
در مغز و نخاع حمله کرده و عالئم متنوعي از 
تعادل،  اختالل  وسفتي،  عضالني  ضعف  قبیل 
کرختي،  بدن،  مختلف  قسمتهاي  هماهنگي  و 
مشکالت روحي و خلقي و تاري دید را پدید 

مي آورد.
قربانیان  بیشترین  نامعلومي،  دالیل  به 
زنان  را  )75درصد(  ایمني  خود  بیماریهاي 
اینکه  نکته ي جالب دیگر  تشکیل مي دهند. 
مبتال  مردان  در  بیماري  پیشرفت  و  سیر 

سریعتر از زنان است!
دو  هر  در  اس  ام  به  ابتالء  سن  شایعترین 
بوده،  سالگي   5۰-4۰ ،بین  زن  و  مرد  جنس 
از  بیشتري  ابتالء  شانس  پوست  سفید  زنان 

زنان سیاه پوست دارند.
سالهاي  درخالل  اس  ام  به  ابتالء  میزان 
از  بیش  زنان  میان  در   199۰-198۰ 
این  حالیکه  در  است،  داشته  رشد  درصد   5۰
است.این  نکرده  تفاوتي  مردها  در  میزان 
ایمني  خود  بیماریهاي  میزان  اینکه  و  مسئله 
ي  زمینه  است  اقایان  از  شایعتر  خانمها  در 
محققین  روي  پیش  در  را  وسیعي  تحقیقات 

قرار داده است.
علت شیوع بیشتر این بیماري در زنان نسبت 
به مردان هنوز در هاله اي از ابهام قرار دارد.

عالئم ام اس معموال در طول بارداري کاهش 
پس  اول  ي  ماهه  سه  طول  در  یابدولي  مي 

از زایمان شدت بیشتري به خود مي گیرند!
تفاوتهاي  که  اینست  است  مسلم  تقریبا  آنچه 
تفاوت شیوع  در  توجهي  قابل  نقش  هورموني 
این بیماري در دو جنس دارند ولي تفاوتهاي 
این  در  نیز  خانوادگي  وتمایالت  ژنتیکي 
ابتالء  براي مثال شانس  اهمیتند.  زمینه حائز 
یا  لوپوس  مثل  ایمني  خود  بیماریهاي  به 
مبتال  بیمار  یک  خواهر  در  روماتوئید  آرتریت 

به بیماري ام اس بیشتر از سایرین است.
یک مطالعه ي انجام شده در اروپا نشان داده 
بتا یک  اینترفرون  است که تزریق ماهیانه ي 
ام  تشخیص  ابتداي  در  پوستي  زیر  بصورت  آ 
اس موجب کاهش عوارض و سرعت پیشرفت 
زیادي  راه  هنوز  اما  شد.  خواهد  بیماري  این 

براي قطعیت این مسئله در پیش روست.
تزریق  که  داد  نشان  نیز  دیگري  ي  مطالعه 
پس   )I.V.I.G(ایمونوگلوبولین وریدي  داخل 
حاالت  بروز  احتمال  اس  ام  عالئم  اولین  از 
پیشرفته ي این بیماري را کاهش مي دهد و 
مشخصا عوارض مغزي آن را کاهش مي دهد.

دکوراسیون گوناگون در مسابقه کتاب نخوانی، همه برنده ایم ...
الهام آمرکاشی
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اطالعیه ثبت نام کاندیداتوری ریاست هیئت های 
»کوهنوردی« و »هاکی« استان البرز

 
 اداره کل ورزش و جوانان استان البرز درنظر دارد مجمع انتخاب ریاست هیئت های »کوهنوردی« و 
»هاکی« را برگزار نماید، لذا بدینوسیله از عالقمندان و داوطلبان )آقایان و بانوان( جهت کاندیداتوری 

ریاست هیئت با دارا بودن شرایط ذیل دعوت بعمل می آید.
1 . اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران

2 . تابعیت جمهوری اسالمی ایران
3 . معتقد بودن به یکی از ادیان رسمی کشور

4 . نداشتن سوء سابقه کیفری
5 . دارا بودن مدرک حداقل تحصیالت فوق دیپلم )کسانی که قبال سابقه ریاست یکی از هیئت های ورزشی استان را داشته 

اند با مدرک تحصیلی دیپلم می توانند کاندیدا شوند - در صورتیکه استعفا نداده باشند(
6 . دارا بودن حداقل 30 سال سن

7 . سکونت در استان البرز
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :

تصویر شناسنامه + کارت ملی + پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رسمی در نیروهای مسلح )جهت آقایان( + آخرین 
مدرک تحصیلی هر کدام دو سری به همراه اصل مدرک + تکمیل فرم مشخصات فردی + ارائه برنامه مورد نظر در جهت 

توسعه ی رشته ی ورزشی و تکمیل فرمهای پرسش و پاسخ + دو قطعه عکس 4 * 3 پرسنلی جدید
مکان ثبت نام : اداره کل ورزش و جوانان استان البرز- معاونت توسعه امور ورزش – واحد بررسی عملکرد هیئت ها و مجامع 

)خشنودپور( 02632540102
زمان ثبت نام : از مورخ  1 / 8 / 95  لغایت تا پایان وقت اداری  8 /  8 / 95  از ساعت 8 صبح لغایت 14 )به مدت 7 روز کاری(
 » ضمنا افراد معترض به فرآیند انتخابات و نتایج آن می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزاری و انتخابات، شکایت 

خود را به همراه مستندات مربوطه جهت رسیدگی به امور مجامع وزارت ورزش و جوانان ارسال نمایند «.
روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

لیپی فروردین در تهران

مارچلو لیپی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی چین در راه جام جهانی 
روسیه انتخاب شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، مارچلو لیپی سرمربی سابق تیم 
ملی ایتالیا و گوانگجو به عنوان سرمربی جدید تیم ملی چین انتخاب شد 

تا در راه جام جهانی هدایت این تیم آسیایی را بر عهده بگیرد.
تیم ملی چین در انتخابی جام جهانی با کسب یک امتیاز از 4 دیدار 
نمایش ضعیفی داشته و امیدوار است بتواند با لیپی احیا شود و حداقل با 

قرار گرفتن در رده سوم به دیدار پلی آف برسد.
دیدار رفت ایران و چین با تساوی بدون گل به پایان رسید و چینی ها 
باید در بازی برگشت به تهران بیایند و در ورزشگاه آزادی برابر غول آسیا 

به میدان بروند.
به  تبدیل  از سران متمول چینی،  یورو  میلیون  دریافت 18  با  لیپی 

گرانقیمت ترین مربی تاریخ فوتبال جهان شد.

مبلغ بدهی باشگاه استقالل مشخص شد

مدیرعامل باشگاه استقالل مبلغ بدهی آبی پوشان پایتخت در فصل 
جاری را اعالم کرد.

به  گزارش  ایسنا، سیدرضا افتخاری بعد از حضور در باشگاه استقالل 
با بدهی سنگینی روبرو شد و در مصاحبه هایش به برنامه ریزی برای 

پرداخت این بدهی ها اشاره داشت.
 وزارت ورزش و جوانان هفته  گذشته مبلغ بدهی باشگاه پرسپولیس 
را اعالم کرد. سید رضا افتخاری نیز در گفت وگو با ایسنا، از بدهی 7۰ 

میلیارد تومانی باشگاه استقالل خبر داد.
وی همچنین مبلغ قرارداد آبی پوشان را در فصل جاری بین 22 تا 28  

میلیارد تومان تخمین زد.
این  باشگاه پرسپولیس میزان بدهی  گرشاسبی، رئیس هیات مدیره 

باشگاه را 1۰۰ میلیارد تومان اعالم کرده بود.

رشته بدمنیتون ساحلی راه اندازی شد

برای نخستین بار در سطح جهان، رشته بدمینتون ساحلی در کنار 
آب های نیلگون خلیج فارس راه اندازی شد.

رئیس هیئت بدمینتون استان هرمزگان در گفت وگو با ایسنا، بابیان اینکه 
به مناسبت هفته تربیت بدنی برای نخستین بار بدمینتون ساحلی را در 
بندرعباس آغاز کردیم، تصریح کرد: این رشته ورزشی در بدمینتون 
جهان جدید است و ایده ای نوین برای گسترش این رشته ورزشی مهیج 

است.
به صورت  مسابقات  این  برگزاری  از  امیدواری  ابراز  با  خادم  مصطفی 
و  استان ها  سایر  حمایت  با  بتوانیم  امیدوارم  کرد:  تصریح  کشوری، 
کشور  سراسر  در  را  جدید  ورزشی  رشته  این  بدمینتون  فدراسیون 

راه اندازی و یک دوره مسابقات کشوری برگزار کنیم.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه به دلیل جدید بودن این رشته در سطح 
جهانی به دنبال برگزاری مسابقات بین المللی آن هستیم، خاطرنشان 
کرد: بندرعباس باوجود داشتن مجموعه ورزشی استاندار ساحلی غدیر 

آمادگی میزبانی مسابقات بین المللی را داراست.
خادم بابیان اینکه یکسری قوانین و مقررات خاص و تغییراتی در زمین 
ایجادشده است، اضافه کرد: این تغییرات برای افزایش جذابیت در بازی 

و جذب تماشاگر بوده است.
رئیس هیئت بدمینتون استان هرمزگان با اشاره به اینکه به دنبال آن 
هستیم این رشته ورزشی را بانام هرمزگان در سطح بدمینتون جهان 
ثبت کنیم، اظهار کرد: در این زمینه همکاری  تعامل اداره کل ورزش 
و جوانان هرمزگان و فدراسیون بدمینتون را می طلبد که امیدوارم این 

امر محقق شود.

تراکتورسازی خواهان بخشش قلعه نویی شد

باشگاه تراکتورسازی طی نامه ای فدراسیون فوتبال خواست تا محرومیت 
قلعه نویی را نادیده بگیرد.

به گزارش ایسنا، باشگاه تراکتورسازی پس از دیدار این تیم  مقابل فوالد 
خوزستان و اشتباهات داور این مسابقه با نامه ای کتبی به فدراسیون 

فوتبال نسبت به داوری این دیدار اعتراض کرد.
در این نامه آمده است: با عنایت به اشتباهات محرز داور دیدار تیم های 
تراکتورسازی و فوالد خوزستان و اخراج ناعادالنه سرمربی تیم فوتبال این 
باشگاه خواهشمندیم ترتیبی اتخاذ فرمایید ضمن بازبینی دقیق اتفاقات 
و داوری دیدار دو تیم، نسبت به رفع محرومیت آقای امیر قلعه نویی 
برای بازی آینده تیم اقدامات الزم صورت پذیرد چراکه ورود به زمین و 
اعتراض در صحنه ای که در دقایق اضافه شده نیمه دوم این دیدار صورت 
گرفت از طرف سرمربیان دو تیم بود که به صورت یک طرفه فقط سرمربی 

تیم تراکتورسازی اخراج شد.

دعوت 28 بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال زیر 
19 سال دختران

اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی زیر 19 سال بانوان پیش 
از اعزام به مرحله مقدماتی رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا اعالم شد.

به گزارش ایسنا،  اردوی تیم ملی زیر 19 سال بانوان از 3 تا 7 آبان 95 
در کمپ تیم های ملی برگزار می شود و اسامی بازیکنان دعوت شده 

به شرح زیر است: 
زهرا  و  متولی  فاطمه  نافعی،  مینا  امیری،  مهشاد  صفاتی،  هنگامه 
خدابخشی، ندا رضا پور، ملیکا متولی، الهام عنافچه، عارفه سیدکاظمی، 
شبنم بهشت،میترا محمدی، فاطمه چشمه سری و ژینو رستمی، ندا 
رحمانی، افسانه چترنور، هانیه مختاری، هانیه خداپرستی، فهیمه ارزانی و 
فاطمه قاسمی، فاطمه حسنی شریفی، اسماء نظری، محدثه گودآسیایی، 

غزاله صالحی پور و رقیه طالعی، مریم ایزدپناه و  مبینا خدادادی.
از میان 28 بازیکن دعوت شده به این اردو، اسامی 23 بازیکن نهایی برای 
اعزام به ویتنام جهت حضور در مرحله مقدماتی رقابتهای جوانان بانوان 

آسیا 2۰16 متعاقباً اعالم خواهد شد.

توقف بدموقع تاتنهام در لیگ فوتبال جزیره

تیم فوتبال تاتنهام با کسب تساوی برابر بورنموث، فرصت طالیی رسیدن 
به صدر جدول رده بندی لیگ جزیره را از دست داد.

به گزارش ایرنا، سفیدپوشان تاتنهام که از مدعیان فصل جاری لیگ 
برتر باشگاه های انگلیس محسوب می شوند، در آغاز هفته نهم میهمان 

بورنموث بوده و با وجود تالش فراوان از رسیدن به برتری بازماندند.
شاگردان »پوچتینو« در تیم تاتنهام با پذیرش این تساوی صفر بر صفر 
به امتیاز نوزدهم رسیده و در رتبه سوم جدول رده بندی باقی ماندند. 
تاتنهام می توانست با کسب پیروزی در این دیدار، پس از مدت ها 
صدرنشین لیگ جزیره شود. با وجود تغییرات زیادی که سرمربی جوان 
و آرژانتینی تاتنهام در نیمه دوم برای گلزنی در ترکیب و روش بازی تیم 
خود ایجاد کرد، اما آنها برابر سد دفاعی مستحکم میزبان، حرفی برای 
گفتن نداشتند. تاتنهام در هفته های اخیر و پس از مصدومیت »هری 
کین« مهاجم گلزن تیم ملی انگلیس و با وجود قرار داشتن در جمع 
تیم های باالی جدول، مشکالت زیادی در امر گلزنی داشته و بار گلزنی 

آنان بر دوش »سون هیونگ مین« بوده است. 

تساوی روستوف
با حضور عزت اللهی و آزمون

روستوف در دیداری که از بازیکنان ایرانی اش بهره 
می برد برابر یوفا مساوی شد.

به گزارش ایسنا، روستوف در هفته یازدهم لیگ 
روسیه برابر اف سی یوفا قرار گرفت و مقابل میزبانش 

بدون گل متوقف شد.
در این دیدار سعید عزت اللهی در ترکیب اصلی 
حضور داشت و دقیقه 78 تعویض و سردار آزمون 

دیگر بازیکن ایرانی روستوف جایگزینش شد.

رویاهای بوفون جدید فوتبال ایتالیا

جانلوییجی دوناروما با وجود این که پیشنهادهای 
وسوسه انگیزی دارد، در گفت وگویی به صحبت در 

مورد رویاهایش در میالن پرداخت.
به گزارش ایسنا و به نقل از الستامبا ایتالیا، جانلویجی 
فوتبال  در  دروازه بانی  جدید  استعداد  دوناروما 

ایتالیاست که آینده درخشانی هم در انتظار اوست.
این دروازه بان جوان به سنگربان اصلی میالن تبدیل 
شده و با عملکرد درخشانی که از خود نشان داد، 
دروازه بان بزرگ و با تجربه ای همچون دیگو لوپس را 
نیمکت نشین کرد تا این دروازه بان اسپانیایی چاره ای 

جز جدایی از روسونری نداشته باشد.
تیم های بزرگ اروپایی به دنبال جذب بوفون جدید 
فوتبال ایتالیا هستند اما این سنگربان جوان در این 
زمینه به صحبت پرداخت و اظهار کرد: میالن تیم 
مورد عالقه من است. این تیم مدتهاست که در قلب 
من جای گرفته است و نمی توانم خودم را با پیراهن 
تیم دیگری ببینم. نمی خواهم کوتاه مدت در میالن 
باشم. می خواهم حداقل 1۰ سال و یا بیشتر در این 

تیم بازی کنم.
تمدید  دنبال  به  آیا  این سوال که  دوناروما درباره 
هم  مورد  این  در  است،  روسونری  با  خود  قرارداد 
گفت: مدیر برنامه هایم در حال بررسی کردن این 
موضوع است. می خواهم طوالنی مدت در میالن 
بمانم. رویای من بستن بازوبند کاپیتانی میالن است. 
امیدوارم روزی این رویا میسر شود و بتوانم بازوبند 

کاپیتانی محبوب ترین تیمم را بر بازو ببندم.
رسانه های ایتالیایی پیش از این اعالم کردند دوناروما 
قرارداد خود را تا سال 2۰22 و با حقوق سالیانه سه 

میلیون یورو تمدید کرده است.
میالن در فصل جاری سری A عملکرد خوبی از خود 
نشان داده است و در رده سوم جدول رده بندی جای 
دارد. روسونری این شانس را دارد تا سهمیه لیگ 

قهرمانان اروپا را بعد از سه سال کسب کند.

خط و نشان دی بروین برای بارسلونا

ستاره بلژیکی منچسترسیتی تاکید کرد تیمش در 
دیدار برگشت برابر بارسلونا به پیروزی خواهد رسید.

به گزارش ایسنا، منچسترسیتی در یکی از حساس 
ترین بازی های هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا در 
نوکمپ به مصاف بارسلونا رفت و شکست سنگینی 
را متحمل شد. فیروزه ای پوشان شهر منچستر در 
شبی که اشتباه هات کابوس واری از خود به نمایش 
گذاشتند، با چهار گل برابر بارسلونا تن به شکست 
دادند تا سنگین ترین شکست خود را با هدایت پپ 

گواردیوال تجربه کنند.
کوین دی بروین در این زمینه گفت: چرا که نه؟ توان 
شکست دادن بارسلونا را داریم. چه بسا بعضی ها 
بگویند توان شکست دادن بارسلونا را نداریم ولی ما 
به چنین سخنانی توجهی نداریم. به توانایی های مان 

ایمان داریم و می توانیم بارسلونا را شکست بدهیم.
بهترین  که  ولفسبورگ  و  چلسی  پیشین  ستاره 
بازیکن سیتی در فصل جاری بوده است، در ادامه 
ورزشگاه  در  را  بارسلونا  دارم  اطمینان  کرد:  اظهار 
خانگی شکست می دهیم. مردم این اختیار را دارند 
تا هر آنچه را که به آن معتقد هستند بر زبان بیاورند. 
به سبک بازی خود با گوراردیوال ادامه می دهیم. 

پیروزی های بزرگی در انتظارمان است.
دی بروین درباره شکست سنگین برابر بارسلونا گفت: 
در آن دیدار مستحق شکست. با این نتیجه سنگین 
نبودیم. بارسلونا چهار گل به ثمر رساند اما همه گل ها 
روی اشتباه هات ما بود. در آن دیدار اشتباه هات بسیار 
بدی داشتیم و آنها نهایت استفاده را بردند. با وجود 
این که با چهار گل بازی را واگذار کردیم اما بد بازی 

نکردیم. و می توانست نتیجه دیگری رقم بخورد.

خبرخبر

مالزی  جاالجای  دوچرخه سواری  تور 
و  یزد  کویر  پیشگامان  تیم  قهرمانی  با 
به  گودرزی  معظمی  آروین  صدرنشینی 

پایان رسید.
طی  مالزی  جاالجای  دوچرخه سواری  تور 
 8۰۰ از  بیش  مسافت  در  و  مرحله  پنج 
مالزی  مختلف  شهرهای  در  کیلومتر 
پیشگامان  تیم  نهایت  در  که  شد  پیگیری 
کویر یزد قهرمان این تور شد. تیم هایی از 
فیلیپین و کره جنوبی نیز به ترتیب دوم و 

سوم شدند.
مرحله  پنج  مجموع  انفرادی  رده بندی  در 
امیر  گودرزی،  معظمی  آروین  تور،  این 
تیم پیشگامان  از  کالهدوز و رضا حسینی 

امامی  تا سوم شدند. رحیم  اول  ترتیب  به 
بیک  حمید  و   )15( پورهاشم  حمید   )4(
تیم  رکابزنان  دیگر   )23( خورمیزی 

پیشگامان در این رقابت ها بودند.
در پایان پنج مرحله این تور آروین معظمی 
گودرزی پیراهن طالیی را از آن خود کرد 
و عنوان قهرمانی را به نام خود ثبت نمود. 
را  امتیازی  از کره جنوبی پیراهن  رکابزنی 

از آن خود کرد.
در  کشورمان  جوان  رکابزن  کالهدوز  امیر 
بخش کوهستان اول شد و نماینده مالزی 
نیز در بخش رکابزنان جوان، عنوان برتر را 
به دست آورد. تور جاالجای مالزی از 18 تا 

21 اکتبر و در کالس 2.2 برگزار شد.

وزنـه  تیـم  کیلوگـرم   69 وزن  نماینـده 
بـرداری نوجوانـان ایـران موفق شـد مدال 
 2۰16 جهانـی  رقابتهـای  مجمـوع  نقـره 

مالـزی را از آن خـود کنـد.
حسـین سـلطانی با رسـیدن بـه حدنصاب 
مجمـوع 295 کیلوگـرم، ضمـن کسـب دو 
مـدال برنـز و نقـره یکضـرب و دوضـرب، 
مـدال نقره مجمـوع وزن 69 کیلوگرم را از 
آن خـود کـرد و بر سـکوی نایـب قهرمانی 

ایسـتاد. جهان 
سـلطانی در رقابتهـای دسـته 69 کیلوگرم 
نوجوانـان جهـان در یکضـرب پـس از مهار 
کیلوگـرم،   131 و   128  ،123 وزنه هـای 
در  ترکیـه  و  آمریـکا  نماینـدگان  از  بعـد 

جایـگاه سـوم ایسـتاد.
وی در حرکــت دوضــرب هــم هــر 3 وزنــه 

ــار  ــن ب ــا ای ــرد ت ــاالی ســر ب ــی را ب انتخاب
در جایــگاه دوم بایســتد و دو مــدال نقــره 

ــت آورد.  ــه دس ــوع را ب ــرب و مجم دوض
ــای 153،  ــه ه ــب وزن ــه ترتی ــلطانی ب س

ســر  بــاالی  را  کیلوگــرم   164 و   161
ــه 295  ــرد و رکــورد مجمــوع خــود را ب ب

ــاند. ــرم رس کیلوگ
در ایـن وزن کالرنـس کامینگـز، از آمریـکا 
و دارنـده رکـورد نوجوانـان جهـان بـا مهار 
وزنـه هـای 135 کیلوگـرم در یکضـرب و 
182 کیلوگـرم در دوضـرب بـا حدنصـاب 
جهـان  قهرمـان  کیلوگـرم   317 مجمـوع 

. شد
در جریـان رقابتهـای دسـته 69 کیلوگـرم 
مسـابقات وزنه بـرداری قهرمانـی نوجوانان 
جهـان، کالرنـس کامینگـز بـا مهـار وزنـه 
182 کیلوگـرم، رکـورد دوضـرب جهـان را 
بـه میـزان دو کیلوگـرم ارتقـا داد. رکـورد 
در  کیلوگـرم  بـا 18۰  ایـن دسـته  قبلـی 

اختیـار خـود کامینگـز بـود.

تور دوچرخه سواری جاالجای مالزی؛

پیشگامان و گودرزی قهرمان تور مالزی شدند

وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان؛

مدال نقره دسته ۶۹ کیلوگرم به نماینده ایران رسید

سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران، گفت: 
با همدلی و اتحاد آماده غلبه بر ازبکستان 
قهرمانی  نهایی  چهارم  یک  مرحله  در 

جوانان آسیا هستیم.
»امیر حسین پیروانی« در نشست خبری 
مرحله  در  ازبکستان  با  دیدار  از  پیش 
حذفی قهرمانی جوانان آسیا در بحرین، 
را  آمادگی  این  بازیکنان  کرد:  تصریح 
بازی  یک  ارائه  با  دوشنبه  روز  تا  دارند 
الزم  نتیجه  تماشاگرپسند  و  جوانمردانه 

را به دست آورند.
وی افزود: تقدیر چنین بوده که از ابتدای 
سرسخت  رقبای  با  فینال  تا  مسابقات 
مواجه شویم، با این حال برای پیروزی بر 
هر تیمی هم قسم شده ایم و بازیکنان با 
روحیه باال و تمرکز عالی برای دیدار روز 

دوشنبه لحظه شماری می کنند.
بیشتر  استراحت  خصوص  در  پیروانی 
گفت:  ازبکستان،  به  نسبت  شاگردانش 

برنامه مسابقات را من تنظیم نکرده ام. 
با توجه به میزان باالی آمادگی جسمانی 
روز  چند  کند  نمی  فرقی  ایران،  تیم 

استراحت داشته باشیم.
ایران  تیم  اینکه  درباره  پایان  در  وی 
در  حضور  جواز  نتوانسته  است  15سال 
جام جهانی را کسب کند، گفت: گذشته 
تمام شده است و فکر کردن به گذشته 
نگاهم  کند.  می  دور  اهدافمان  از  را  ما 
آمدن  وجود  به  در  زیرا  است،  آینده  به 
تغییر آن  توان  و  نداشته  نقشی  گذشته 

را هم ندارم.
گفت:  ازبکستان  سرمربی  ادامه  در 
دوشنبه با یکی از بهترین تیم های حال 
حاضر مسابقات باید بازی کنیم. تیمی که 
از لحاظ ساختار دفاعی و نظم عالی است.

وی در پاسخ به این سئوال که بخاطر یک 
روز استراحت کمتر بازیکنانش با مشکلی 
مواجه نخواهند شد، گفت: بعلت قطعی 
در  اول  تیم  عنوان  به  صعودمان  شدن 
بازی شب گذشته مقابل چین به تعدادی 
از بازیکنان اصلی تیم استراحت دادم. با 
این حال 23بازیکن آماده داریم که از این 

بابت تیم کمبودی ندارد.
رقابت های فوتبال جوانان آسیا در حالی 
به مرحله یک چهارم نهایی رسیده است 
جواز  پیکارها  این  پایانی  تیم  چهار  که 
را کسب  جوانان  جام جهانی  در  حضور 

می کنند.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد با بیان اینکه 
همیشه نتیجه گرایی در ایران اولویت بوده 
است،گفت: بهتر است نگاه مان به المپیک و 

کسب نتیجه در این رقابت ها باشد.
وضعیت  آخرین  درباره  طالیی،  محمد 
آزادکاران حاضر در اردوی تیم ملی اظهار 
کرد: خوشبختانه نفرات حاضر در اردوی تیم 
ملی مشکل خاصی ندارند و اکثر المپیکی  ها 
نیز پس از استراحتی که داشتند به این اردو 
آمدند و تمرینات خود را آغاز کردند.نفراتی 
هم که قرار است در انتخابی اوزان 61 و 7۰ 
کیلوگرم کشتی بگیرند همگی از آمادگی 
با  همزمان  تا  برخوردارند  باالیی  انگیزه  و 
مسابقات جام شاهد که آخر هفته برگزار 

می شود به روی تشک بروند.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد درباره حضور 
در جام جهانی تهران و اینکه آیا قرار است 
مانند سال  یا  به جوانان میدان داده شود 
های قبل تیم ملی با ترکیب اصلی به میدان 
فرستاده شود، خاطرنشان کرد: با توجه به 
اینکه میزبان این رقابت ها هستیم نتیجه نیز 
در اولویت است. البته در کشور ما همیشه 
به نتیجه اهمیت داده شده و اگر هم شعار 
داده اند که نتیجه برایمان مهم نیست اما در 
عمل نتیجه برایشان مهم بوده است. با این 
وجود سعی می کنیم با ترکیبی از بهترین 
نفرات مسابقات کشوری، تیم ملی جوانان و 
بزرگساالن به مصاف حریفان خود در جام 

جهانی برویم.
وی درباره اظهار نظر ابراهیم جوادی عضو 

اینکه  بر  مبنی  آزاد  کشتی  فنی  شورای 
نتایج محمد طالیی در مسابقات جهانی و 
جام جهانی برای ما مهم است گفت: اگر 
می خواهند در رویدادی مثل المپیک نتایج 
از اینجا استارت کار را  باید  خوب بگیریم 

بزنیم و نگاه مان به المپیک باشد.
حسن  عالقه  ابراز  درباره  پایان  در  طالیی 
یزدانی برای رفتن به وزن 86 کیلوگرم و 
اینکه آیا با این موضوع موافق است یا خیر 
و  کند  کار  باید  فعال  یزدانی  کرد:  تصریح 
حداقل 2۰ روزی در تمرینات بصورت مداوم 
حضور داشته باشد تا پس از بررسی وزن و 
درصد چربی بدن او در اینباره تصمیم گیری 
کنیم. به شخصه به وزن کم کردن کشتی 
گیران اعتقادی ندارم اما باید مشخص شود 
آیا به دلیل تمرین نکردن دچار این افزایش 
وزن شده یا اینکه در سن رشد قرار دارد. 
پس از روشن شدن این موضوع قطعا بهترین 
تصمیم که هم به نفع او و هم تیم باشد اتخاذ 

خواهد شد.

محمد طالیی: باید نگاه مان به المپیک باشد پیروانی: برای شکست ازبکستان آماده ایم
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۱20 میلیارد ریال براي یارانه فروش 
آب شیرین کن بوشهر تخصیص یافت

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر گفت: 
با توجه به تولید آب از تاسیسات آب شیرین کن به 
قیمت هر متر مکعب 615۰۰ ریال و فروش آن 
به میزان 3۰۰۰ ریال براي تامین مابه التفاوت آن 
ساالنه 12۰ میلیارد ریال یارانه به آب شیرین کن 

بوشهر پرداخت مي شود.
کیقباد یاکیده با بیان اینکه تامین آب استان بوشهر 
وابسته به استان هاي هم جوار است اظهار داشت: 
براي ایجاد منابع جدید آب در استان بوشهر طرح 
تولید آب شیرین از دریا مورد توجه قرار گرفت 
بگونه اي که طرح تولید آب روزانه به ظرفیت 9۰ 

هزار متر مکعب تصویب شده است.
وي با بیان اینکه تاسیسات آب شیرین کن کنگان 
وارد مدار شده گفت: براي اجراي این طرح بخش 
خصوصي بیش از 42۰ میلیارد ریال سرمایه گذاري 
کرده که روزانه 1۰ هزار متر مکعب آب به شبکه 

آبرساني کنگان منتقل مي کند.
بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
با اشاره به راه اندازي آب شیرین کن بوشهر بیان 
کرد: براي تامین کسري آب مورد نیاز مشترکان 
شهر بوشهر طرح آب شیرین کن با مشارکت بخش 
که  شده  اجرایي  شهر  این  ساحل  در  خصوصي 

بزودي وارد مدار تولید مي شود.
یاکیده با اشاره به اینکه 42۰ میلیارد ریال در اجراي 
شده  سرمایه گذاري  بوشهر  شیرین کن  آب  طرح 
گفت: طرح آب شیرین کن بوشهر با ظرفیت روزانه 

1۰ هزار مترمکعب بزودي به بهره برداري مي رسد.

بازرسی از24۱34 واحد صنفی
 در مازندران 

خبرنگار پیام زمان -علی سورگی: طی شهریور ماه 
سالجاری از24134 واحد صنفی در استان مازندران 

بازرسی بعمل آمد.
بازرسی  و  نظارت  مدیریت  زاده  اصغر  حسین    
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران 
با اعالم این مطلب گفت: از مجموع  بازرسی  ها 
از بخش های مختلف کاالیی و خدماتی  تعداد  
ریالی  ارزش  به  تخلفاتی  پرونده  1412مورد 

78۰.856.918.2 تشکیل شده است.
 اصغر زاده بیشترین آمار تخلفات شناسایی شده را 
گران فروشی با 385 مورد ، عدم درج قیمت با 582  
مورد و عدم صدور فاکتور با 2۰6  مورد و ما بقی را 

سایر موارد اعالم کرد.
وی  در ادامه به  لزوم نظارت بر کود ، سم و ادوات 
کشاورزی در استان اشاره نمود و افزود: با برگزاری 
طرح نظارت بر نهاده ها و ادوات کشاورزی در استان، 
طی ماه شهریور  از 348  واحدصنفی بازرسی شده 
که  25 واحد متخلف  شناسایی شده و ارزش ریالی 

تخلفات به مبلغ.678.۰۰۰ .27 بوده است. 

مدیرشهرسازي و معماري اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان:
عدم توجه به بافت های فرسوده زمینه را برای مشکالت 

فراهم می کند
مدیرشهرسازي و معماري اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: 
غیررسمی  های  گاه  سکونت  و  فرسوده  های  بافت  به  توجه  عدم 
عالوه بر مشکالت کالبدي مي تواند زمینه ساز مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و امنیتي شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان، دکتر 
داراي  ما  از شهرهاي  بسیاري  اینکه  بیان  با  ابراهیم رستم گوراني 
بافت فرسوده و همچنین سکونتگاه هاي غیررسمي هستند، افزود: 
بافت هاي  درحال حاضر حدود 8 شهر در استان هرمزگان داراي 

فرسوده هستند که محدوده هاي آنها مصوب شده است.
وی بیان داشت: برخی از این شهرها از جمله بندرعباس، میناب و 
حاجي آباد داراي طرح هاي مصوب هستند، اما به دلیل مسائل و 

مشکالت موجود زمینه اجرایي این طرح ها فراهم نشده است.
مدیرشهرسازي و معماري اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان ادامه 
این  معضالت  و  مشکالت  رفع  راستاي  در  بازآفریني  مفهوم  داد، 
محالت مطرح شده که بر پایه مشارکت جامعه محلي برای سکونت 

گاه هاي فرسوده و غیررسمي استوار است.
گوراني اضافه کرد: تجربه نشان داده مداخله در بافت هاي فرسوده 
بدون مشارکت ساکنان امري محال به نظر مي رسد که در این راستا 
توجه به نیازها، خواسته ها و همکاري و همراهي ساکنان از اهمیت 

زیادي برخوردار است.
وجود  که  اند  رسیده  نتیجه  این  به  ساکنان  امروزه  وی،  گفته  به 
خدمات جهت گذران زندگي در این محالت از اولویت هاي اساسي 
است و خدماتي مانند بهداشت، آموزش، خدمات فرهنگي، مذهبي، 
ورزشي و پارک ها و فضاي سبز مي تواند در راستاي تکامل برنامه 
ها و طرح هایي که جهت این بافتها انجام شده و با مشارکت ساکنان 

شهرهاي استان وارد عمل شده موثر واقع شود.

ماموریت دستگاه های البرز برای ساماندهی تکدی گری

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز از تشکیل مجتمع 
ارودگاهی بمنظور ساماندهی بر وضعیت اتباع و مهاجران خارجی غیر 

مجاز در استان خبر داد.
 به نقل از روابط عمومی استانداری البرز، فتح ا... حقیقی در جلسه 
حضور  با  و  کرج  فرمانداری  در  که  استان  خارجی  اتباع  ساماندهی 
اتباع  مدیرکل  شهرستان،  این  فرمانداری  سرپرست  قنبرزمانی  علی 
و مهاجرین خارجی استان و جمعی از مسئوالن برگزار شد، تشکیل 
مجتمع اردوگاهی ساماندهی اتباع را در دستور کار قرار داد و گفت: 
راه اندازی این مجتمع مصوبه شورای عالی اداری است و در راستای 
مدیریت برآسیب های اجتماعی که بخشی از آن پدیده تکدی گری 

است باید اقدام شود.
باید مأموریت خود  افزود: به همین منظور نیز همه دستگاه ها  وی 
به ساماندهی  نه مقطعی نسبت  فراگیر  به صورت عام و  بدانند و  را 
وضعیت تکدی گری که بخشی از آن نیز متکدیان خارجی غیرمجاز 

هستند،شاهد خروجی مناسبی باشیم.
حقیقی نظارت بر سازمان های فعال در امر ساماندهی اتباع و مهاجران 
خارجی و نظارت جدی بر فعالیت های دفاتر مذکور را مورد تأکید 

قرار داد.
تکریم اتباع مجاز خارجی و اجرای مقررات از دیگر نکاتی بود که حقیقی 

در این نشست بر آن تأکید کرد. 

خبر خبر

همت  با  زمان:  خبرنگار  امیررضاصادقی- 
کهریزک،  احسان  سرای  و  باقرشهر  شهرداری 
ششمین دوره جشنواره مسابقات ورزشی مراکز 
نگهداری و توان بخشی در بوستان فدک این 

شهر برگزار شد.
معاون فرهنگی - اجتماعی شهرداری باقرشهر 
با اعالم این خبر افزود: در این جشنواره، خانم 
احسان  سرای   15 از   ورزشکار  آقایان  و  ها 
رشته  در  قزوین  و  قم   ، تهران  های  استان 
 ، تنیس روی میز   ، ازجمله  دو  های مختلف 
طناب کشی ، فوتبال دستی و شطرنج به رقابت 

پرداختند.
آرویی با بیان این نکته که شور و هیجان ناشی 
این  در  حضور  برای  ورزشی  های  تمرین  از 
رقابت ها، زمینه ایجاد روحیه نشاط و شادابی 

برگزاری  سازد،  می  فراهم  بیماران  برای  را 
افزایش  در  را  ها  جشنواره  قبیل  این  مستمر 

اعتماد به نفس بیماران بسیار موثر دانست.
وی با یادآوری این نکته که حضور و استقبال 
استانداری  اجتمایی  فرهنگی-  امور  کل  مدیر 
 ، کهریزک  احسان  سرای  مسوالن   ، تهران 
و  باقرشهر  اسالمی  شورای  اعضای  و  رئیس 
اجتماعی شهرداری  پرسنل معاونت فرهنگی- 
مراکز  ورزشی  در ششمین جشنواره مسابقات 
ویژه  توجه  از  نوید  بخشی،   توان  و  نگهداری 
استمرار  به  نسبت  ربط  ذی  اندرکاران   دست 
این  تالش  گفت:  دارد،  هایی  برنامه  چنین 

معاونت نیز در همین راستا خواهد بود.
در پایان مسابقات،برندگان این جشنواره ضمن 

تجلیل، جوایز خود را نیز دریافت کردند.

جشنواره ورزشی مراکز توان بخشی  در باقرشهر برگزار شد

اگهی ابالغ 
 2 کیفری  1۰1دادگاه  شعبه   94۰998۰8684۰۰369 کالسه  پرونده  موجب  به 
موضوع  منزل  تخریب  اتهام  به  بدر  فرزند  پور  خرسان  کاظم  اقای  آقای  دهلران 
شکایت کریم خرسان پور تحت تعقیب کیفری می باشد وقت رسیدگی برای روز 
یکشنبه 1395/8/23 ساعت 11/3۰ صبح تعیین گردیده و به علت مجهول المکان 
بودن متهم طبق ماده 18۰ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا نامبرده در موعد مقرر فوق جهت رسیدگی 
غیابا رسیدگی  دادگاه  اتهام خود دردادگاه حاضر شود در صورت عدم حضور  به 
و  نوبت  فقط یک  باشد  آگهی الزم  بوسیله  ابالغی  منبعد  و چنانچه  نمود  خواهد 

مدت آن ده روز خواهد بود .
رییس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 دهلران

متن آگهی
خواهان / شاکی محمد جعفر سبزوار دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم سید 
نور سید بویری به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 9شورای حل اختالف مجتمع 
میدان  )ره(  امام  آباد خیابان  در خرم  واقع  آباد  )ره( شهرستان خرم  امام خمینی 
عدالت دادگستری کل استان لرستان ارجاع و به کالسه 95۰99866559۰۰۰85 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/8/17و ساعت1۰:۰۰ تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
)ره( شهرستان خرم آباد – سمانه امیدی عبدلی 

آگهی وقت رسیدگی 
با توجه  المکان  فرزند سلیمان فعال مجهول  آقای کامبیز میردریکوند  بدینوسیله 
است  متهم  دادگاه  این  کیفری   2 478/1۰4/95/ک  کالسه  پرونده  محتویات  به 
به خیانت در امانت موضوع شکایت حسن بابایی که نظر به تعیین وقت رسیدگی 
اجرای  مراتب در  تاریخ 1395/۰9/۰2 ساعت ۰9:3۰ صبح  اتهامی در  پرونده  به 
ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی تا 
نامبرده در وقت مقرردر جلسه دادگاه حضور و از اتهام انتسابی خود دفاع نماید 
بدیهی است در صورت عدم حضور نامبرده دادگاه در اجرای ماده 4۰6 قانون صدور 

الذکر اتخاذ تصمیم می نماید . 
مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – سعید سهرابی

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
کالسه  به  دادخواست  شرح  به  شعبانعلی   فرزند  صورتی   صفرزاده  کامران  آقای 
13/952/95این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان شعبانعلی صفرزاده صورتی  بشناسنامه  2-2۰64517464صادره از بابل در 
تاریخ 93/9/18اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابل بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به  1-ام البنین رستمی حسنکالیی فرزند محمد به ش ش 2 صادره 

از بابل  متولد 1323 همسر متوفی 
2-هاجر خاتون خیری حسنکالیی فرزند حسینعلی با ش ش 4 متولد 1324 همسر 

متوفی 
3-کامران صفرزاده صورتی فرزند شعبانعلی با ش ش 268 صادره از بابل متولد 136۰ 

پسر متوفی 
4-رحمن صفرزاده صورتی فرزند شعبانعلی با ش ش 567صادره از بابل متولد1346پسر 

متوفی 
5-مهربان صفرزاده صورتی فرزند شعبانعلی با ش ش 267 صادره از بابل متولد1358دختر 

متوفی 
6-زینب صفرزاده صورتی فرزند شعبانعلی با ش ش 26 صادره از بابل متولد1355دختر 

متوفی 
7-محبوبه صفرزاده صورتی فرزند شعبانعلی با ش ش 11 صادره از بابل متولد1362دختر 

متوفی 
8-نجیبه صفرزاده صورتی فرزند شعبانعلی با ش ش 164 صادره از بابل متولد1363دختر 

متوفی 
9-الهه صفرزاده صورتی فرزند شعبانعلی با ش ش 27صادره از بابل متولد1364دختر 

متوفی 
متولد  بابل  از  ش 154۰صادره  ش  با  شعبانعلی  فرزند  صورتی  صفرزاده  1۰-طوبی 

1356دختر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد م. الف 2۰2
قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف بابل 

اجراییه 
مشخصات محکوم له 

شرکت آجیل و خشگبار تاملی به مدیر عاملی افشین هاشمی 
مشخصات محکوم علیه 

منصور سمیعی فرزند غالمحسین مجهول المکان 
مشخصات نماینده یا قائم مقام 

مجید بابکی فرزند حسین به نشانی محمود آباد – خ آزادی – ط فوقانی بانک 
مسکن وکیل شرکت آجیل و خشگبار تاملی به مدیر عاملی افشین هاشمی

محکوم به 
مربوطه  دادنامه  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
مبلغ   -1 پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   95۰99712273۰۰۰49
217/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 6/56۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه 
تعرفه  طبق  ء  اجرا  و  بدوی  مرحله  در  وکیل  الوکاله  حق  پرداخت   -3 دادرسی 
قانونی 4- پرداخت خسارت تاخیر تادیه با مبالغ و تاریخهای 24/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
از 93/1/3۰و 44/۰۰۰/۰۰۰ ریال از تاریخ 93/1/14 و 65/۰۰۰/۰۰۰ ریال از تاریخ 
در حق  اجرای حکم  زمان  تا  تاریخ 93/2/24  از  ریال  92/2/14و 74/۰۰۰/۰۰۰ 
محکوم له 5- همچنین محکوم علیه محکوم است به پرداخت نیم عشر دولتی در 

حق صندوق دولت  رای صادره غیابی است 
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه حقوقی محمود آباد رمضان فرجی 

اگهی ابالغ 
3.آذر  افشان  گل  زاده  رحیم  رستگار2 عزیز  عباس  به  ودادخواست  دادرسی  وقت 

اروجی 
آقای عیسی آردی فرزند اسمعیل ساکن پاکدشت    دادخواستی به خواسته الزام  
دادگاه  دوم  شعبه  به  وغیره  رستگار  آقای  طرفیت  به  دادخواست  متن  شرح  به  
ثبت   3عمومی  ح   95۰623 کالسه  به  که  داشته  تقدیم  نوشهر  حقوقی  عمومی 

ووقت رسیدگی بروز سه شنبه  تاریخ 26/11/95ساعت 
1۰:3۰ صبح تعیین گردیده است با توجه به اینکه خوانده فعال مجهول المکان می 
باشد بنا به تقاضای خواهان ودستوردادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج می گردد تا عباس 
رستگار2.عزیز رحیم زاده گل افشان 3.آذر اروجی  با مراجعه به دفتردادگاه نسخه 
ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودرجلسه دادرسی شرکت ویا الیحه دفاعیه 
خودرا با تعیین محل اقامت خویش تنظیم وبه دادگاه تقدیم نماید.در غیر اینصورت 

دادگاه غیابا رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهد نمود.
منشی شعبه دوم دادگاه حقوقی نوشهر.نقیبی

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
کالسه  به  دادخواست  شرح  به  اصغر   فرزند  اسرمی  ذبیحی  اکبر  علی  آقای 
95/547این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان آسیه نادری اسرمی فرزند حاج عباس      بشناسنامه  12۰9صادره از 
ساری در تاریخ 95/7/7اقامتگاه دائمی خود شهرستان ساری  بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-علی اکبر ذبیحی اسرمی فرزند اصغر به ش ش 6همسر متوفی 
2-وحید ذبیحی اسرمی فرزند علی اکبر به ش ش 5 پسر متوفی 
3-امیر ذبیحی اسرمی فرزند علی اکبر به ش ش732پسر متوفی 

4-الهام ذبیحی اسرمی فرزند علی اکبر به ش ش1375دختر متوفی 
5-اویس ذبیحی اسرمی فرزند علی اکبر به ش ش8199پسر متوفی 

6-الهه ذبیحی اسرمی فرزند علی اکبر به ش ش 2۰8۰۰358۰۰ دختر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد م. الف 2۰2
آقاجانی قاضی شعبه اول شهری شورای حل اختالف سورک 

اصفهان-بهادری: نخستین جلسه شورای 
اتاق فکر مرکز اصفهان  و  سیاست گذاری 
تفریحی  فرهنگی  سازمان   شناسی 
فرهیختگان  حضور  با  اصفهان  شهرداری 
و نخبگان اصفهان، 26 مهرماه برگزار شد.
ملل  خانه  و  اصفهان شناسی  مرکز  رئیس 
شهرداری  تفریحی  فرهنگی  سازمان 
به  اشاره  با  جلسه  این  در  اصفهان 
مرکز  این  در  گرفته  صورت  فعالیت های 
مرکز  ساله   1۰ فعالیت  طول  در  گفت: 
سازمان  ملل  خانه  و  اصفهان شناسی 
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، 52 

جلد کتاب چاپ و منتشر شده است.
ضرورت  به  اشاره  با  فرهمند  حمید 
دیدگاه های  همگرایی  و  بازخوانی 
روشنفکران اصفهان اظهار کرد: این مرکز 
تاکنون با دانشگاه هنر اصفهان و مجموعه 
تخت فوالد اصفهان و بقیه مراکز مربوطه 

ارتباط خوبی برقرار کرده است.
وی اظهار داشت: افراد جامعه باید مکتب 
اصفهان را شروعی برای بازخوانی فرهنگ 
و تمدن اسالمی و حتی جمهوری اسالمی 

ایران بدانند.
ملل  خانه  و  اصفهان شناسی  مرکز  رئیس 
شهرداری  تفریحی  فرهنگی  سازمان 
حوزه  در  بزرگ  خأل  با  اشاره  با  اصفهان 
گردشگری اصفهان تصریح کرد: متأسفانه 
گردشگری  حوزه  در  جامعی  کتاب  هیچ 
اصفهان شناسی  اما مرکز  بود  نشده  چاپ 
تفریحی  فرهنگی  سازمان  ملل  خانه  و 

کتابی  طراحی  با  اصفهان  شهرداری 
و  مسیرها  تمام  که  حوزه  این  در  جامع 
کرده،  مشخص  را  آثار  از  بازدید  روزهای 
است  به گردشگران کرده  بزرگی  خدمت 
در حال  آن هم  اندرویدی  اپلیکیشن  که 

آماده سازی است
که  آثاری  تولید  به ضرورت  اشاره  با  وی 
بیانگر فرهنگ اصفهان و عمق فرهیختگی 
آن باشد، گفت: یکی از دغدغه های امروز 
بزرگان اصفهان ترویج لهجه اصفهان است 
و این مرکز توانسته فرهنگ و لهجه مردم 
ارائه  و  ثبت  علمی  به صورت  را  اصفهان 

کند.
مرکز  فعالیت  به  اشاره  با  فرهمند 
سازمان  ملل  خانه  و  اصفهان شناسی 
از  اصفهان  شهرداری  تفریحی  فرهنگی 
مرکز  کتاب های  افزود:   94 تا   84 سال 
سازمان  ملل  خانه  و  اصفهان شناسی 
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان برای 
سطح تحصیالتی با سواد و فرهیخته و با 
در  زبان  یک  با  تنها  و  تاریخی  محوریت 

رده بزرگساالن چاپ می شد.
در  اصفهان  موقعیت  حفظ  ضرورت  وی 
مرکز  سعی  گفت:  و  دانست  زیاد  را  دنیا 
سازمان  ملل  خانه  و  اصفهان شناسی 
این  اصفهان  شهرداری  تفریحی  فرهنگی 
کشورهای  و  ملل  مطالعات  در  که  بوده 
بردارد  هم قدمی  اصفهان  خواهرخوانده 
این  در  مطالعاتی  تاکنون  خوشبختانه  و 

زمینه صورت گرفته است.

آماده سازی »اپلیکیشن جامع گردشگری«
 در آینده نزدیک دراصفهان

با  مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
اشاره به برنامه بومی سازی 14 هزار کاال و تجهیزات 
نفت  نمایشگاه  هشتمین  برگزاری  جزئیات  نفتی، 
خوزستان را تشریح کرد و گفت: واردات کاالهای 
آنها در داخل وجود دارد،  امکان ساخت  نفتی که 

ممنوع است.
مهندس بیژن عالی پور در تشریح مهمترین برنامه 
های اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و بومی 
مناطق  در  مصرف  مورد  تجهیزات  و  کاال  سازی 
نفت خیز جنوب به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت 
خام کشور، گفت: در حال حاضر 7۰ درصد کاال، 
تجهیزات و نیازهای صنعتی طرح های نفتی مناطق 

نفت خیز جنوب بومی سازی شده است.
وی با اعالم اینکه هم اکنون بیش از 7 هزار قلم کاال 
در این شرکت بومی سازی شده و حدود هفت هزار 
قلم کاال هم در حال ساخت است، تصریح کرد: سال 
94 باالتر از حد انتظار در تامین کاالهای مورد نیاز 
عمل شد به گونه ای که در بخش تجهیزات حفاری و 
تاسیسات سطح االرضی و مواد شیمیایی بومي سازي 
حدود 8۰ درصد و در مجموع بیش از 7۰ درصد 

تجهیزات و نیازهای صنعتی بومی سازی شده است.
مهندس عالی پور، با بیان اینکه در ادامه برنامه بومی 
صنعت  تجهیزات  و  کاال  ساخت  و  طراحی  سازی 
نفت، هشتمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات 
با راهبری مناطق نفت خیز جنوب و  صنعت نفت 
حمایت وزارت نفت از 17 تا 2۰ آبان ماه در اهواز 
بینی می شود  پیش  داشت:  اظهار  برگزار می شود، 
افزون بر 25۰ شرکت برگزیده و سازنده برتر و صاحب 

نام  ایرانی در نمایشگاه نفت خوزستان حضور یابند.
با  خوزستان  نفت  نمایشگاه  اینکه  یادآوری  با  وی 
رویکرد توسعه منابع داخلی و در راستای تسهیل 

دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و با محوریت 
نفت  صنعت  راهبردی  تجهیزات  تولید  و  طراحی 
برگزار می شود، تاکید کرد: وجه تمایز آن با سایر 
نمایشگاه های مشابه، تخصصی بودن آن و اولویت 

دادن به سازندگان برتر ایرانی است.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب افزود: 
فهرست  نمایشگاه موضوع ساخت  از  دوره  این  در 
کاالهای دهگانه تعیین شده توسط وزیر نفت بوده 
در  باالدستی  بخش  در  اساسی صنعت  نیازهای  و 
تخصصی  میزگردهای  و  جانبی  قالب سمینارهای 
از  رونمایی  اینکه  بیان  با  وی  می شود.  پیگیری 
قطعات و تجهیزات ساخت داخل، امضای قراردادهای 
ساخت کاالی صنعت نفت و برگزاری نشست های 
تخصصی راهکارهای عملی حمایت از ساخت داخل 
از جمله برنامه های پیش بینی شده در نمایشگاه 
نفت خوزستان است، تاکید کرد: در نخستین روز 
این رویداد سه کاالی راهبردی جدید که با سفارش 
و حمایت مناطق نفت خیز جنوب ساخته شده اند 
رونمایي خواهد شد که مراحل طراحی و ساخت این 
تجهیزات توسط کارشناسان شرکت های دانش بنیان 
به انجام رسیده است. عالی پور با اشاره به انتخاب 
مناطق نفت خیز جنوب به عنوان شرکت معین 4 
گروه کاالیی وزارت نفت، گفت: در راستای اجرای 
ابالغیه وزیر نفت به منظور ساخت داخل 1۰ گروه 
کاالیی و تجهیزات اولویت دار صنعت نفت و حمایت 
تولید کنندگان داخلی، مناطق نفت خیز جنوب به 
عنوان شرکت معین، عهده دار مسئولیت، تجمیع، ارئه 
نیازها و بررسی های کارشناسی و ارائه مستندات فنی 
و ارزیابی سازندگان در سطح وزارت نفت در 4 گروه 
کاالیی شامل مته های حفاری، تجهیزات سر چاهی، 

پمپ های درون چاهی میله مکشی و توربین شد.

جزئیات برگزاری هشتمین نمایشگاه نفت خوزستان

حصر واثت 
کالسه   به  دادخواست  شرح  به    517 شناسنامه   شماره  به  یلشگری   عل  آقای 
2۰5/95۰۰88     از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمود لشگری   به شماره شناسنامه  21۰۰2 در تاریخ  
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   91/9/29

منحصر است به:
 علی لشگری ش ش 517 ت ت 1338 صادره از همدان پسر متوفی

ملوک شکوفه پور ش ش 1۰86 ت ت 1317 صادره از همدان همسر متوفی
 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده 361 قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
تاریخ نشر نخستین آگهی  از  او باشد  از متوفی نزد  یا وصیتنامه  اعتراضی دارد و 

ظرف یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/83736 دبیر  شعبه    205 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5  تهران

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی به خوانده 

کالسه پرونده   95۰571 وقت رسیدگی -  95/9/16 ساعت  
خواهان – یوسف فتح ا... باویل  

خوانده –   محمدرضا عزیز محمدی  خواسته –مطالبه وجه  
به  رسیدگی  که جهت  نموده  اختالف  تسلیم  شورای حل  دادخواستی  خواهان 
شعبه   ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به جهت عجر خواهان اعالم 
نشانی خوانده و به درخواست وی و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آد م 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اال نتشار آگهی می شود تا خوانده  در 
وقت مقرر فوق درجلسه دادگاه حاضر می شود  ضمنا وی می تواند به دبیر خانه 
حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را 

دریافت نماید.
 110/83743 مدیر دفتر شعبه 227  دادگاه  حقوقی تهران 
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پیشرفت 30 درصدی تقاطع غیرهمسطح 
میدان قرآن سنندج

شهردار سنندج گفت: پروژه تقاطع غیرهمسطح 
میدان قرآن 3۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و 

روند تکمیل این پروژه همچنان در حال اجراست.
منوچهر فخری، اظهار کرد: احداث کمربندی ها و 
تقاطع های غیرهمسطح یکی از مهم ترین برنامه های 
عمرانی شهرداری ها در جهت روانسازی و کاهش 

ترافیک در سطح شهر است.
وی افزود: با هدف کاهش و روانسازی ترافیک و 
همچنین ساماندهی تردد خودروها در ورودی شهر 
عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح میدان قرآن در 
اواخر سال 94 آغاز شد. شهردار سنندج عنوان کرد: 
این پروژه دارای 4 عدد رمپ و 4 لوپ است که در 
فاز نخست اجرای این تقاطع عملیات احداث دو 
رمپ و 4 لوپ به طول 2 هزار 17۰ متر اجرا خواهد 
شد. وی همچنین اضافه کرد: تقاطع غیرهمسطح 
میدان قرآن دارای دو پل با طول دهانه 47 متر 
آنها  از  و عرض کلی 18 متر است که هر کدام 
دارای دو دهانه 23.5 متری با عرشه بتنی مجوف و 

پایه های کناری و میانی بتن مسلح است.
فخری خاطرنشان کرد: دیوارهای حائل و ابنیه کل 
این تقاطع به طول 256 متر با جنس بتن مسلح و 
25۰ متر با جنس مصالح بنایی می باشد که ارتفاع 
دیوارهای بتن مسلح از 3 متر تا 1۰ متر متغیر و 

دیوارهای بنایی به ارتفاع 2 متر است. 

شورای حل اختالف،کمتر حکم  صادر کند
رئیس کل دادگستری استان ایالم گفت: اعضای 
شورای حل اختالف بیشتر به سمت و سوی صلح و 

سازش بروند و کمتر حکم صادر کنند.
»محمد رزم« در جریان بازدید از مجتمع شوراهای 
حل اختالف شهرستان ملکشاهی، اظهار کرد: هدف 
از این دیدارها مالقات با ریش سفیدان، معتمدین 
و مصلحین و افراد بازنشسته عضو شوراهای حل 
اختالف، بررسی وضعیت و رسیدگی و رفع مشکالت 
آنها است.  وی با بیان اینکه شورای حل اختالف یار 
و یاور و بازوی دادگستری در رفع خصومت بین 
مردم است و اهمیت وارزش کار شورا بیشتر صلح و 
سازش و اصالح ذات البین است افزود: در دین مبین 
اسالم آیات و روایات متعددی و تاکیدات زیادی بر 
امر صلح و سازش در بین مردم شده و حتی بزرگان 

دینمان هم به این امر توصیه شده است. 
 رزم خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در شورای 
حل اختالف از افراد متنفذ و ریش سفیدان استفاده 
می شود لذا مراجعین و متخاصمین به احترام این 
افراد و وساطت ریش سفیدان پرونده منتهی به 
رضای  مرضی  امر  واین  می شود  سازش  و  صلح 
خداوند است و دین در نزد خداوند بسیار اجرا و 

ثواب دارد.

دو انتصاب در شرکت برق منطقه ای خوزستان
ای  منطقه  برق  شرکت  ومدیرعامل  مدیره  هیئت  رییس  توسط 
خوزستان اعضای کمیته فنی تشخیص و همچنین مامور فروش 

این شرکت منصوب شدند.
خوزستان،  ای  منطقه  برق  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
زیبایی  مهدی  قنواتی،  مسعود  حکمی  طی  بزرگ  دشت  محمود 
دوایی  محمود  و  کرمی  منصور  منگری،  خدامراد  اصغر  علی  فر، 
مشخص  شرکت  تشخیص  فنی  کمیته  اعضای  عنوان  به  را  فر 
کرد تا با هماهنگی کمیسیون مزایده نسبت به انجام کارشناسی 

نمایند. اقدام  واسقاط  مازاد، مستعمل  اجناس  تکلیف  وتعیین 
دستورالعمل  اجرای  درراستای  و  مدیرعامل  توسط  همچنین 
تاسیسات  و  اماکن  درانبارها،  موجود  کاالهای  وضعیت  تشخیص 
برق  درشرکت  فروش  مامور  عنوان  به  فیاضی  محمد  شرکت،  

منطقه ای خوزستان معرفی شد.
است  امید  است:  آورده  افراد  این  انتصاب  دراحکام  بزرگ  دشت 
چارچوب  در  محوله  وظایف  درانجام  منان  خداوند  به  اتکال  با 
نظام جمهوری  به  راستای خدمت  ودر  ذیربط  مقررات  و  ضوابط 

اسالمی موفق و موید باشید.

افتخاری دیگر از دانشجویان چهارمحال و بختیاری
     در مسابقات سراسری قرآن و عترت 

چهارمحال  استان  نور  پیام  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  استان  نور  پیام  دانشگاه  دانشجویان  از  نفر  چهار  وبختیاری 
دربخش  دانشجویی  عترت  و  قرآن  سراسری  جشنواره  بیستمین 

کتبی موفق به کسب رتبه شدند.
نور  پیام  دانشگاه  دانشجویی  و  اجتماعی  فرهنگی،  مدیر  ایزدی 
استان ضمن تبریک افتخار آفرینی دانشجویان بیان نمود: مرحله 
استانی این دوره ازمسابقات با حضور 21 نفر از دانشجویان برادر 
 1۰ 5جزء،  حفظ  های  رشته  در  خواهر  دانشجویان  از  نفر   23 و 
جزء، حفظ کل و رشته قرائت تحقیق و ترتیل و هم چنین آئین 
سخنوری،دعا و مناجات، اذان)ویژه برادران( با حضور داوران ملی 
و بین المللی در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار گردید و نفرات 
برتر هر رشته جهت شرکت در بیستمین دوره مسابقات سراسری 
برگزاری  به دبیرخانه  نور  پیام  قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه 

این مسابقات واقع در استان قزوین معرفی شدند.
مسابقات  کتبی  بخش  نتایج  اعالم  به  اشاره  با  ادامه  در  ایزدی    
نرگس  سیده  خانم  افزود:  مسابقات،  برگزاری  دبیرخانه  سوی  از 
عدنانی در رشته حفظ موضوعی قرآن کریم رتبه اول و در رشته 
از  دوره  این  دوم  رتبه  الیقی  راضیه  خانم  البالغه  نهج  مفاهیم 
در رشته  اختصاص دهد. همچنین  به خود  توانستند  را  مسابقات 
سخنوری در بخش آقایان روح ا... شهبازی رتبه سوم و در بخش 
خواهران خانم راحله غفاری رتبه چهارم را به خود اختصاص داد.

خبر خبر

کارون  آبفاروستایی شهرستان  امور  سرپرست 
از الیروبی مخازن آب پاک و بهبود کیفیت و 
پوشش  تحت  روستای   1۰ شرب  آب  کمیت 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
آریاخاکی  محمود  خوزستان  استان  روستایی 
های  حوضچه   شستشوی  و  الیروبی  گفت: 
مخازن  و  ثانویه  نشینی  ته  نشینی،  ته  پیش 
آبرسانی شهدای جنگیه  پاک در مجتمع  آب 
و تاسیسات مظفریه توسط کارکنان این امور 

انجام شد.
این  شستشوی  و  الیروبی  با  داد:  ادامه  وی 
مخازن کیفیت و کمیت آب شرب 1۰ روستای 
بهبود  تاسیسات  و  مجتمع  این  پوشش  تحت 

یافت.
آریاخاکی با بیان اینکه کلیه عملیات الیروبی 
شهرستان  آبفاروستایی  امور  کارکنان  توسط 

این  اجرای  با  گفت:  است،  انجام شده  کارون 
عملیات کیفیت و کمیت آب شرب 12 هزار و 
5۰۰ نفر از اهالی روستاهای شهرستان کارون 

بهبود یافت.
گفتنی است الیروبی و شستشوی مخازن آب 
و  هفته  یک  مدت  ظرف  ها  حوضچه  و  پاک 
بدون هیچ گونه اختاللی در آبرسانی به مردم 

صورت گرفت.
اینکه  به  توجه  با  شد:  یادآور  پایان  در  وی 
آب  کیفیت  بردن  باال  و  آبرسانی  استمرار 
به مشترکین  شرب و خدمات رسانی مناسب 
مصرفی  قبوض  موقع  به  پرداخت  به  منوط 
است،  مجاز  غیر  انشعابات  آوری  جمع  و  آب 
مداومی  های  فعالیت  باید  زمینه  این  در  لذا 
را  الزم   همکاری  نیز  مردم  و  پذیرد  صورت 

بعمل آورند.

با الیروبی و شستشوی مخارن آب پاک:

کیفیت و کمیت آب شرب ۱0 روستای کارون بهبود یافت

آگهي فقدان 
خانم مژگان جلیلی فر به وکالت شماره 153211 مورخ 95/5/4 دفتر 4۰ تهران 
از طرف پرستو هوشمند لنگرودی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده 
اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی که بصورت 
باغ در آمده به مساحت 3۰6/5۰ مترمربع قطعه 22 تفکیکي به پالک 1522 فرعی 
از 361 اصلی مفروز از 72 فرعی واقع در اراضی ولد آباد بزرگ جزء حوزه ثبتي 
ناحیه دو شهرستان کرج مورد ثبت 3612 صفحه¬ 152 دفتر جلد 4۰ بنام رضا 
رشید طرقی ثبت و صادر گردیده است که برابر سند 176573 مورخ 89/1۰/11 
دفتر 47 تهران به متقاضی منتقل شده که بعلت سهل انگاری مفقود گردیده و 
تبصره  استناد  به  مراتب  لذا  است  نموده  المثني  مالکیت  سند  صدور  درخواست 
یک اصالحي به ماده 12۰ آئین¬نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي¬شود تا 
چنانچه کسي مدعي وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهي به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهي است چنانچه ظرف مدت مقرر 
اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد. سند مالکیت 

المثنی برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد. 111/297 م/الف
ایرج فهیمی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج

آگهي فقدان 
خانم لیال اربعی پور اسماعیل آباد ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده 
به  آپارتمان مسکونی  مالکیت ششدانگ یک دستگاه  که سند  است  نموده  اعالم 
شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   362 از  فرعی   3899 پالک  مترمربع   58 مساحت 
ثبتی  اراضی محمدآباد جزء حوزه  در  واقع  اصلی مذکور  از  فرعی  از پالک 357 
اربعی  لیال  بنام   42 جلد  دفتر   337 صفحه¬   3854 ثبت  مورد  کرج  دو  ناحیه 
برابر سند رهنی شماره 21۰87  و  آباد ثبت و صادر گردیده است  اسماعیل  پور 
به علت  و  بانک مسکن می¬باشد  مورخ 91/12/۰7 دفترخانه 69 کرج در رهن 
سهل انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده است 
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحي به ماده 12۰ آئین¬نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهي مي¬شود تا چنانچه کسي مدعي وجود سند مالکیت نزد خود و 
یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهي به مدت ده 
روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهي 
است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

111/298  م/الف
ایرج فهیمی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج

آگهی مزایده مال منقول نوبت دوم
به موجب نیابت شماره 95۰۰17 اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین به سود آقای ایوب 
عامری به ضرر اقای محمود شاهسون اینالو از اموال محکوم علیه توقیف به شرح ذیل ارزیابی 
و توصیف اجمالی گردیده است : یکدستگاه شیر سرد کن به صورت مستعمل با نام تجاری 
یخ چاوان ساخت کشور ایران با منبع از جنس استنلس استیل )نگیر( به شکل مکعب 
مستطیل به ابعاد خارجی ۰/9*1/9*1/5 متر با حدود 1۰ سانتی متر عایق دارای سیستم 
تبرید تراکمی با کندانسور هوایی دو فن ساخت شرکت تبادل کار کمپرسور سمی هرمتیک 
، درایر، اوپراتور و شیر انبساط ، میکسر عمودی ، تابلوی فرمان و شاسی فلزی با توجه به 
شرایط فنی میزان فرسودگی ، تکنولوژی بکار گرفته شده و عدم وجود خدمات پس از فروش 
)گارانتی-وارانتی( همچنین میزان استقبال بازار مصرف از اینگونه دستگاه ها و سایر جهات 
دخیل در قیمت گذاری ارزش روز دستگاه مورد ترافع برابر 13۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل 
سیزده میلیون تومان می باشد . مقرر گردید دستگاه مذکور در روز یکشنبه مورخه 95/8/16 
از ساعت 12 الی 12/3۰ از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام دادگاه جواد اباد شهرستان 
ورامین و با حضور نماینده دادستان به فروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به 
هر شخص حقیقی یا حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد . ده 
درصد مبلغ مزایده فی المجلس از خریدار اخذ و نامبرده مکلف است ظرف مدت یک هفته 
از تاریخ مزایده مابقی ثمن معامله را به صندوق دادگاه جواداباد ورامین واریز نماید در صورتی 
که در مهلت مقرر خریدار وجه مورد مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه 
های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده وفق مقررات تجدید می گردد کلبه هزینه های نقل 
و انتقال به عهده محکوم علیه است طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت 
به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه 
مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد . ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف 

پنج روز ثبل از مزایده با اطالع این اجراء از اموال مزایده بازدید نمایند./ب
خ/م الف 789      رئیس اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه عمومی بخش جواد اباد 

رای هیئت /نوبت دوم
آگهی موضوع ماده 3قانون

و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقدسندرسمی 

برابر رای شماره  13956۰3۰1۰6۰۰۰4۰61 هیات اول موضوع قانون تعیین 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ورامین  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد 
در ششدانگ  از  5۰۰9 صادره  بشماره شناسنامه  یداله  فرزند  کائی  علی  مجید 
یک باب خانه به مساحت 219 مترمربع پالک 88فرعی از 1۰۰ اصلی واقع در 
ورامین خریداری از مالک رسمی آقای /لطفعلی شیرکوند 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 مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
اعتراض خود را  به مدت دو ماه  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  اخذ رسید، ظرف مدت یک  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به 
در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/۰7/17
تاریخ انتشار نوبت دوم :95/۰8/۰2

ث / م الف 540 محمد رحیم راینی رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین

رای هیئت /نوبت دوم
آگهی موضوع ماده 3قانون

و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقدسندرسمی 

تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات   13956۰3۰1۰6۰۰۰4519 شماره   رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
آقای حسین  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ورامین  ملک  ثبت  ثبتی حوزه 
محمدزاده  فرزند یحیی بشماره شناسنامه 622 صادره از در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 67/41 مترمربع پالک 26۰ فرعی از 1۰۰ اصلی واقع در ورامین 
به منظور  لذا  از مالک رسمی/ خانم زهرا راودراد/ محرز گردیده است.  خریداری 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 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 صادرخواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/۰7/17 تاریخ انتشار نوبت دوم :95/۰8/۰2

ث / م الف 595 محمود داوودی قائم مقام رئیس واحد ثبتی ورامین

رای هیئت /نوبت اول
آگهی موضوع ماده 3قانون

و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقدسندرسمی 

تعیین  قانون  موضوع  اول  13956۰3۰1۰6۰۰۰4824هیات  شماره  برابررای 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه باالمعارض متقاضی آقای عقیل 
در ششدانگ  از  صادره   328 شناسنامه  بشماره  محمود  فرزند  تلیکان   امیدی 
واقع  اصلی  از 98  مربع پالک 556فرعی  متر  به مساحت 1۰۰  باب خانه  یک 
است. محرزگردیده  نجفی  احمد  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  ورامین  در 
شود  می  15روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  منظوراطالع  لذابه 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/8/۰2
تاریخ انتشار نوبت دوم:95/8/17

توضیحات : بدلیل انتقال کارشناس قرار کارشناسی مجدد صادر گردید.
ث/م الف  624 محمدرحیم پورراینی: رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 

 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
قانون  موضوع  اول  هیات  شماره13956۰331۰55۰۰3115  رای  برابر  رسمی 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  اقای 
اله بشماره شناشنامه1 در یک باب ساختمان   اله شجاعی فرزند هدایت  صفت 
از69  فرعی   11399 ثبتی  پالک  به  الحاق  45/8۰مترمربع)جهت  مساحت  به 
از  آبادخریداری  از پالک 36 اصلی واقع در صالح  اصلی( مفروز و مجزی شده 
مالک رسمی اقای جعفرکوه فر محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت 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 وصوا 
نامه  برابر  شد.توضیحات:  خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض 
شماره21/11331 مورخ 1395/5/18 شهرداری نظرآباد مقدار 45/۰8 مترمربع 
آباد به متقاضی واگذار شده است که بدین وسیله در  از پالک36 اصلی صالح 

سیستم یادداشت شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز پژو 4۰5 مدل 89 با شماره شهربانی 957ج32 ایران 82 
از درجه  و  گردیده  موتور 124883611۰9و شماره شاسی 997693مفقود  شماره 

اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی 
دانشجوئی  شماره  به  احمد  فرزند  کاریزی  زارع  علی  اینجانب  دانشجوئی  کارت 
و فن  علم  دانشگاه  الکترونیک  برق  ملی 1856973۰رشته  93123۰23و شماره 

آوری مازندران ) بهشهر ( مفقود گردیدی ، فاقد اعتبار است 
بهشهر 

اگهی ابالغ 
به موجب پرونده کالسه 94۰998۰8688۰۰168 شعبه 1۰1دادگاه کیفری 2 دهلران 
آقای احمد حسینی فرزند یونس به اتهام توهین و ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع 
شکایت اقای کیومرث رحیمی ترک تحت تعقیب کیفری می باشد وقت رسیدگی برای 
روز یکشنبه 1395/8/23 ساعت 11 صبح تعیین گردیده و به علت مجهول المکان بودن 
متهم طبق ماده 18۰ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا نامبرده در موعد مقرر فوق جهت رسیدگی به اتهام خود 
دردادگاه حاضر شود در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی خواهد نمود و چنانچه 

منبعد ابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود .
رییس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 دهلران 

نور گفت:  بسیج سپاه  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
بسیج  کوثر  و  بیت المقدس  گردان های  اقتدار 
سپاه ناحیه نور در دو مرحله در آبان ماه امسال 

به نمایش گذاشته می شود.
سرهنگ حسین محمودی در نشست خبری 
شهرستان،  این  خبرنگاران  با  مطبوعاتی 
اقتدار  و  آمادگی  رزمایش ها سبب  کرد:  اظهار 
بسیج می شود و ما امسال نیز مانند سال های 
به روزرسانی  و  آمادگی  افزایش  برای  گذشته 
بیت  گردان های  رزمایش  اطالعات،  و  نیروها 
در  را  کوثر)خواهران(  و  المقدس)برادران( 
سطح  در  جاری  سال  آبان ماه  در  مرحله  دو 

شهرستان اجرا می کنیم.
وی افزود: بسیج از متن مردم به پا خواسته و 
خود مردم هستند که در همه عرصه ها همواره با 
بصیرت نقش آفرینی کردند و دستگاه های متولی 
از جمله سپاه نقش هماهنگ کننده، سازماندهی  

و هدایت را به عهده دارند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه نور با بیان 
ظرفیت،  به  توجه  با  امسال  رزمایش  اینکه 
شرایط اقلیمی و حساسیت هر منطقه برگزار 
می شود، تصریح کرد: رزمایش الی بیت المقدس 
امسال با نام شهدای حرم، شهیدان جمشیدی و 
نیک نژاد از شهدای مدافع حرم این شهرستان و 
با سناریوی از پیش نوشته شده در تاریخ های 6 

و 7 آبان ماه با عنوان دفاع از ساحل و اماکن مهم 
دولتی، نظامی، امنیتی و.... در شهر نور برگزار 

می شود.
در  رزمایش  این  دوم  مرحله  داد:  ادامه  وی 
از  دفاع  عنوان  با  آبان ماه  و 14  تاریخ های 13 
کوی و برزن و مقابله با اغتشاشات و ناآرامی ها 
در شهر چمستان انجام و هدف آن آمادگی الزم 
نیروها در همه عرصه ها و حوزه های جغرافیایی 
و افزایش توانمندی گردان های واکنش سریع 
منظور  به  کرد:  خاطرنشان  محمودی  است. 
در  رزمی گردان های عمل کننده  توان  افزایش 
رزمایش تاکنون چند مرحله فراخوانی صورت 
آمادگی  با  همراه  الزم  آموزش های  و  گرفت 

جسمانی انجام شد و آمادگی الزم وجود دارد.
رزمایش،  اجرای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گردان های  افزود:  است،  بسیج  اقتدار  نمایش 
کوثر)خواهران( رزمایش امداد و نجات را انجام 
افزایش  را  خود  توان  و  آمادگی  و  می دهند 
سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده  می دهند. 
با  رزمایش  پشتیبانی  جلسات  برگزاری  از  نور 
فرماندار  ریاست  با  هادی)ع(  امام  قرارگاه  نام 
شهرستان خبر داد و گفت: در این جلسات نقش 
کمیته های مختلف مشخص و همه مسؤوالن و 
دستگاه ها موظف به همکاری و پشتیبانی شدند 

تا رزمایش مناسب برگزار شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه نور خبر داد:

اجرای رزمایش گردان های بیت المقدس و کوثر

رئیس ستاد اقامه نماز استان هرمزگان ازاحداث 
مرکز ترخص و مشخص شدن مسافت شرعی در 

استان هرمزگان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی 
هرمزگان، حجت االسالم والمسلمین فروزان نژاد 
رئیس ستاد اقامه نماز استان هرمزگان با بیان این 
مطلب در دیدار با مهندس غالمحسین شیری 
مدیرکل راه و شهرسازی افزود: این مراکز و حدود 
شرعی با توجه به روایات و احکام شرعی احداث و 

مشخص می شود.
   وی افزود: فرهنگ جاده، اندیشه و تفکر کاربران 
جاده سرچشمه دینی و انسانی دارد و این موضوع 
با بررسی نوشته های رانندگان بر روی وسایل 

نقلیه آشکار می شود.
اولین وظیفه حاکمیتی  داد،  ادامه  نژاد  فروزان 
ستاد اقامه نماز و دستگاه های اجرایی به عنوان 
بخشی از حاکمیت، اجرایی شدن امکان اقامه نماز 

است.
در این دیدار همچنین مدیرکل راه و شهرسازی 
هرمزگان نیز با استقبال از اجرای این طرح گفت: 
راه و شهرسازی با اختیارات قانونی و منابع در 
دسترس، آمادگی همکاری را با نهادهای دینی 
برنامه  اجرای  برای  نماز  اقامه  ستاد  خصوصا 

فرهنگی و عمرانی دارد.
شیری ادامه داد، راه و شهرسازی برای مشخص 

نصب  با  شرعی  مسافت  و  ترخص  حد  شدن 
تابلوهای اطالع رسانی و احداث گلدسته های حد 

ترخص آمادگي همکاري دارد.
ترخص یعنی آزادی و اجازه؛ حد ترخص مرز و 
حدی است که از آنجا به بعد فرد مجاز است نماز 
را شکسته بخواند، چون ترخص یعنی آزادی و 
اجازه، یعنی فرد اجازه دارد نماز را شکسته بخواند 
رسید،  که  حد  آن  به  باشد  رمضان  ماه  اگر  و 
می تواند روزه خود را افطار کند ولی شرط مهم 
این است که شخص نیت طی مسافت شرعی را 

داشته باشد.
حد ترخص این است که فرد وقتی از شهر خارج 
می شود به جایی برسد که از ساختمان های شهر 
چیزی را نبیند و اذان شهر را نشنود، یعنی وقتی 
به عقب برمی گردد، ساختمان های مسکونی شهر 
را نبیند و دیدن کارخانجات مالک نیست. مقدار 

حد ترخص، خروج 135۰ متر از شهر است.
این  در  شرعی  مسافت  با  ترخص  حد  تفاوت 
است که فرد به محض رسیدن به حد ترخص 
شکسته  نمازش  شرعی  مسافت  طی  قصد  با 
می شود که مقدار آن 135۰ متر خارج از شهر 
است، ولی مسافت شرعی این است که فرد 22 و 
نیم کیلومتر از شهر خارج شود و به همین مقدار 
برگردد که مجموع رفت و برگشت آن حداقل 45 

کیلومتر بشود.

مدیرکل راه و شهرسازی و رئیس ستاد اقامه نماز:

مسافت شرعی در جاده های هرمزگان مشخص می شود

آگهی
پرونده کالسه95۰998۰2۰1۰۰۰233 شعبه 24۰ دادگاه خانواده مجتمع قضایی 
خانواده یک تهران  خواهان- فاطمه تاجیک فرزند شعبانعلی  خوانده –  علیرضا 

علیخانی فرزند علی اکبر
خواسته –طالق به درخواست زوجه 

رای دادگاه –در خصوص دعوی خواهان فاطمه تاجیک فرزند شعبانعلی به طرفیت 
خوانده علیرضا علیخانی فرزند علی اکبر به خواسته طالق به علت عسر و حرج به 
با حضور در جلسات دادرسی  و  برابر دادخواست تقدیمی  این شرح که خواهان  
اعالم داشتند خوانده موصوف به داللت سند ازدواج شماره 956۰ تنظیمی در دفتر 
رسمی ازدواج شماره 3۰6 همسر شرعی و قانونی خواهان می باشد حال با توجه 
به عدم پایبندی زوج به تعهدات و وظایف خود و عدم پرداخت نفقه و سو رفتار 
ناشایست و ترک مکرر منزل  الفاظ  با  و معاشرت و ضرب و شتم مکرر و توهین 
مشترک و اعتیاد شدید به مصرف مواد مخدر و روان گردان از نوع شیشه و وجود 
نیز علیرغم  سابقه کیفری خواستار صدور حکم به خواسته اعالمی شدند خوانده 
ابالغ اوراق اخطاریه از طریف نشر آگهی از حضور در جلسه دادرسی خودداری و 
الیحه ای ارسال نداشت گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان نیز با حضور در جلسه 
دادرسی اطالعات خودشان را بیان کردند   لذا با توجه به اینکه مساعی دادگاه در 
انصراف خواهان از طالق موثر نبود موضوع برابر مقررات جهت اصالح ذات البین و 
یا انصراف خواهان از طالق به داوری ارجاع گردید که این امر نیز منتهی به حصول 
سازش نشد لذا با توجه به اظهارات خواهان و گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان 
و گزارش واحد مددکاری مستندا به مواد  - 1119-1143 -113۰-1146قانون 
مدنی و مواد 24 تا 39 قانون حمایت خانواده رای به طالق و اجبار زوج به مطلقه 
نمودن خواهان به طالق خلع نوبت اول تحت شرایط زوجه نصف مهریه را در قبال 
اخذ طالق و نصف دیگر آن را در قبال اخذ حضانت فرزند مشترک دختر 8 ساله به 
زوج بذل نمود و نسبت به سایر حقوق مالی خود ادعایی ندارد و باردار نمی باشد 
اعالم  و  صادر  است  خارج  از سن حضانت  که  دارند  دیگری  دختر  فرزند  زوجین 
می دارد و بر این اساس زوجه می تواند با حضور در محل دفتر رسمی طالق و با 
فرض استنکاف زوج از حضور با استفاده از وکالت بال عزل ماخوذه به موجب شروط 
ضمن عقد نکاح که از ناحیه زوج به وی تفویض گردیده و با قبول مابذل از ناحیه 
نوبت  به مطلقه نمودن خودش به طالق خلع  زوج و تحت شرایط مذکور نسبت 
اقدام نماید بدینوسیله به سر دفتر محترم طالق نمایندگی در اجرای طالق  اول 
اعطا می گردد و الزم است نسبت به اخذ گواهی عدم بارداری از زوجه اقدام نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
دادگاه و پس از انقضا مدت مذکور ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی 
در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد ضمنا اعتبار رای اصداری شش ماه از 

تاریخ قطعیت است .
110/83733 رئیس شعبه 240 دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع 

حصر واثت 
آقای   فرید رضا غالمرضایی  به شماره شناسنامه 278   به شرح دادخواست به 
کالسه 2۰5/95۰۰31 از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان پریسا همدست   به شماره شناسنامه 2127  در تاریخ 
95/2/1۰اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:  پارمیدا غالمرضایی ش ش ۰15۰935811 ت ت 1384 صادره از تهران 

دختر متوفی
فریدرضا غالمرضایی ش ش 278 ت ت 1347 صادره از اصفهان همسر متوفی

 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده 361 قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/83735 دبیر  شعبه  205   شورای حل اختالف مجتمع شماره5   تهران

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی به خوانده  عباس امیر نژاد 

کالسه پرونده  663/219/95
وقت رسیدگی -  95/9/13 ساعت 15:3۰

خواهان –  نصیر فاضلی با وکالت مهدیه زندیه 
خوانده –  عباس امیر نژاد  خواسته –مطالبه وجه  

خواهان دادخواستی تسلیم  شورای حل اختالف نموده که جهت رسیدگی به شعبه   
ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به جهت عجر خواهان اعالم نشانی خوانده 
و به درخواست وی و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آد م مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر اال نتشار آگهی می شود تا خوانده  در وقت مقرر فوق درجلسه 
دادگاه حاضر می شود  ضمنا وی می تواند به دبیر خانه حوزه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت نماید.
 110/83745   مدیر دفتر شعبه 219  دادگاه  حقوقی تهران 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی به 

کالسه پرونده  95۰598 
وقت رسیدگی -  95/9/14   ساعت 1۰

خواهان –  ابوالحسن رضائی  
خوانده – مرضیه رحمت زاده گالش زمینی 

خواسته – مطالبه 
خواهان دادخواستی تسلیم  شورای حل اختالف نموده که جهت رسیدگی به شعبه   
نشانی  اعالم  به جهت عجر خواهان  تعیین شده  رسیدگی  وقت  و  گردیده  ارجاع 
خوانده و به درخواست وی و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آد م مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر اال نتشار آگهی می شود تا خوانده  در وقت مقرر 
فوق درجلسه دادگاه حاضر می شود  ضمنا وی می تواند به دبیر خانه حوزه مراجعه 

و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت نماید.
 110/83741   مدیر دفتر شعبه 227  دادگاه  حقوقی تهران 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی به  

کالسه پرونده    587/219/95 وقت رسیدگی -   95/8/25 ساعت 15:3۰
خواهان –  قربان بخشی صوفیان با وکالت مع الواسطه فرهاد مقدم با وکالت وکال 

سیامک کریمیان و مرجان سلیمی  خوانده –  علی احمدی 
خواسته –مطالبه وجه  چک 

خواهان دادخواستی تسلیم  شورای حل اختالف نموده که جهت رسیدگی به شعبه   
نشانی  اعالم  به جهت عجر خواهان  تعیین شده  رسیدگی  وقت  و  گردیده  ارجاع 
خوانده و به درخواست وی و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آد م مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر اال نتشار آگهی می شود تا خوانده  در وقت مقرر 
فوق درجلسه دادگاه حاضر می شود  ضمنا وی می تواند به دبیر خانه حوزه مراجعه 

و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت نماید.
 110/83739   مدیر دفتر شعبه 219  دادگاه  حقوقی تهران 
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پارس جنوبي فردا   20 سکوي 
شود مي  بارگیري 

اعالم  جنوبي  پارس  و21   2۰ فازهاي  توسعه  طرح  سرپرست 
آبان   3( فردا  درصدي،   98 ساخت  پیشرفت  با   2۰ سکوي  کرد: 
در خرمشهر  دریایي  تاسیسات  یارد صنعتي شرکت  از محل  ماه( 

شود. مي  بارگیري 
آخرین  و  دومین   2۰ سکوي  گفت:  عبادي  علیرضا  مهندس 
ساخت  عملیات  که  است  جنوبي  پارس  و21   2۰ فازهاي  سکوي 
ضوابط  دقیق  رعایت  با  و  داخلي  متخصصان  توسط  آن  اجراي  و 

انجام شده است. ایمني  و رویه هاي 
میلیارد  یک  روزانه  سکو  این  2۰و21  فازهاي  سرپرست  گفته  به 
فوت مکعب گاز را از میدان مشترک پارس جنوبي برداشت و به 

کرد. خواهد  ارسال  فازها  این  پاالیشگاه خشکي 
هزار   2 وزن  با  جنوبی  پارس   21 فاز  سکوی  امسال  ماه  مرداد 
اندازی  راه  بود.عملیات  شده  نصب  خود  موقعیت  در  تن   7۰۰ و 
بهره  به  ماه  آبان  پایان  تا  به گفته عبادی  و  دارد  ادامه  این سکو 

برداری می رسد.
فاصله  به   2۰ فاز  سکوي  بارگیري  2۰و21  فازهای  سرپرست 
بکارگیري  و  نتیجه تالش  را  این سکو  از نصب  ماه پس   3 حدود 
این  پیمانکار  و  کارفرما  بخش  هاي  تیم  تخصصي  و  فني  توان 

بزرگ گازي توصیف کرد. پروژه 
سال  در  گازی  بزرگ  سازه  دو  این  اندازي  راه  به  اشاره  با  وی 
دو  روزانه  و21،   2۰ سکوي  دو  از  برداري  بهره  با  گفت:  جاري 
منابع  مکعب  متر  میلیون   57 حدود  معادل  مکعب  فوت  میلیارد 

این دو فاز برداشت خواهد شد. از بخش فراساحل  گازي 

بانک«  »دویچه  با  ایران  نفتی  معامالت 
آلمان آزاد شد

»دویچه  و  ایران  نفتی  همکاری های  آغاز  از  نفت  وزیر  معاون 
بزرگ  بانک  چندین  همکاری  گفت:  و  داد  خبر  آلمان  بانک« 
از سرگرفته خواهد شد.  ایران  با  تا چند روز آینده  اروپایی دیگر 
بزرگ  بانک های  همکاری  عدم  درباره  نیا  زمانی  حسین  امیر 
اروپایی با ایران به ویژه به منظور انجام معامالت نفتی در دوران 
کوچک  بانک های  صرفا  پیش  چندی  تا  اگر  گفت:  پسابرجام، 
به  روز  اما  نفتی همکاری می کردند  معامالت  انجام  برای  اروپایی 

می شود. بیشتر  هم  اروپایی  بزرگ  بانک های  همکاری  روز 
اینکه  بیان  با  نفت  وزیر  بازرگانی  و  بین الملل  امور  معاون 
انجام  برای  قبل  روز  از چند  آلمان  بانک«  »دویچه  همکاری های 
کرد:  تصریح  است،  شده  آغاز  ایران  نفتی  معامالت  از  برخی 
آینده  روز  چند  تا  دیگر  اروپایی  بزرگ  بانک  چندین  همکاری 

ایران آغاز خواهد شد. با 
گرفته  انجام  مذاکرات  خصوص  در  همچنین  مسئول  مقام  این 
در  جدید  همکاری های  آغاز  برای  نفتی  بزرگ  شرکت های  با 
شرکت های  از  برخی  داشت:  اظهار  هم   IPC قراردادهای  قالب 
جدید  قراردادهای  قالب  در  ایران  با  همکاری  برای  نفتی  بزرگ 
ادامه  این شرکت ها  با  و مذاکرات  دارند  تردید  توسعه ای کماکان 

دارد.
ویژگی  معرفی  برای  مذاکراتی  اینکه  بر  تاکید  با  نیا  زمانی 
ویژه  به  خارجی  های  شرکت  با  ایران  نفتی  جدید  قراردادهای 
و  توافق  وجود،  این  با  کرد:  بیان  است،  انجام  حال  در  اروپایی 
اروپایی  نفتی  بزرگ  با چندین شرکت  مذاکره  در  هایی  پیشرفت 
خواهد  مشخص  آینده  هفته  چند  تا  آن  نتایح  که  شده  حاصل 

شد.
 1386 سال  تابستان  از  آلمان  بانک«  »دویچه  مهر،  گزارش  به 
ویژه در حوزه  به  ایران  با  بانکی خود  فعالیت های  به طور رسمی 
درآورده  تعلیق  حالت  به  را  نفتی  محصوالت  و  خام  نفت  فروش 

بود.
مرداد  آلمان  بانک  دویچه  وقت  سخنگوی  ویشرت«  »رونالد 
کاهش  پی  در  تهران  با  بانک  این  همکاری  پایان  از   1386 ماه 
۰.1 درصد خبر  به  بانک  این  ایران در  نفتی  پس انداز درآمدهای 
دولت  به  نامه ای  در  بانک  این  مقام های  بود:  کرده  تاکید  و  داده 

اعالم کرده اند. با تهران  را  پایان همکاری خود  ایران، 
مالی  و  بانکی  همکاری های  قطع  ترس  از  همچنین  بانک  دویچه 
نامه های جداگانه به مشتریان خصوصی خود در  با ارسال  آمریکا 

با آنها را اعالم کرده بود. پایان همکاری خود  ایران 

توتال: ارشد  مقام 

  درحال مذاکره با ایران برای
هستیم پتروشیمی  بخش  در  گذاری  سرمایه   

تجاری توسعه  در  فرانسه  توتال  شرکت  مدیرعامل   معاون 
ایرانی  با مقام های  از مذاکره   بخش های پاالیش و پتروشیمی 

داد. خبر  پتروشیمی  بخش  در  گذاری  سرمایه  برای  برای 
تهران  به  نیرو  و  نفت  کنگره  در  شرکت  برای  که  لورک  سرژ 
بدون  ایرنا،  اقتصادی  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  بود  کرده  سفر 
شرکت  این  نظر  مورد  های  پروژه  یا  پروژه  مشخصات  به  اشاره 
تولید  در  ایران  افزود:   ، کشورمان  در  گذاری  سرمایه  برای 
چین،  کشورهای  از  پس  اکنون  هم  پتروشیمی  محصوالت 
قرار  آلمان  و  ژاپن، هند  آمریکا، عربستان سعودی، کره جنوبی، 
ایستادن در جایگاه سوم جهان است. دارد در حالی که هدفش 
برخوردار  گاز  و  نفت  غنی  منابع  از  ایران  چه  گر  گفت:  لورک 
به  گذاری  سرمایه  نیازمند  هدفی  چنین  به  دستیابی  اما  است، 

انتقال فناوری و تالش فراوان است. ویژه در بخش باالدست، 
ها  پروژه  مالی  تامین   ، توتال  شرکت  ارشد  مقام  این  گفته  به 
که  است  ها  تالش  از  مهمی  بخش  نیز  بزرگ  های  بانک  توسط 
با شرکت های  مایلند  بسیار  نیز  ها  بانک  این  بگیرد.  باید صورت 
خلیج  هلدینگ  شرکت  مدیرعامل  نژادسلیم  کارکنند.عادل  بزرگ 
و شرکت  ایران  دالری  میلیارد   2 نهایی  قرارداد  بود  گفته  فارس 
تا پایان امسال امضا می شود. الفین  توتال فرانسه در یک پروژه 
مهرماه   28 تا   26 روزهای  نیرو  و  نفت  راهبردی  کنگره  دومین 

برگزار شد. تهران  در 
این  بیان  با  گردهمایی  این  در  نفت  وزیر  معاون  کاردر«  »علی 
اولیه  فراخوان  گفت:  اند،  شده  اجرایی  فاز  وارد  قراردادها  که 
حضور  متقاضی  خارجی  های  شرکت  صالحیت  ارزیابی  برای 
بر  است.  شده  منتشر  نفتی  جدید  قراردادهای  های  مناقصه  در 
آینده  ماه  یک  تا  باید  متقاضی  خارجی  های  شرکت  اساس،  این 

ارایه کنند. نفت  به شرکت ملی  را  نیاز  اطالعات مورد 
»مرضیه شاهدایی« معاون وزیر نفت کشورمان نیز در این کنگره 
ایران صادر  پتروشیمی  تن محصول  میلیون   19.1 پارسال  گفت: 
تن  میلیون   65 از  بیش  به   2۰2۰ سال  تا  میزان  این  که  شد 

یابد. می  افزایش 
تولید محصوالت پتروشیمی کشورمان در سال 1394 حدود 45 

بود. تن  میلیون 
داروسازی،  پالستیک،  در صنایع الستیک،  پتروشیمی  محصوالت 
رادیو  ابزارآالت،  خانگی،  لوازم  آرایشی،  لوازم  پزشکی،  تجهیزات 
نقلیه،  وسایط  در  استفاده  مورد  قطعات  کامپیوتر،  تلویزیون،  و 

بادی کاربرد دارد. توربین های  پانل های خورشیدی و 

حضور دومین غول نفتی
 در ایران قطعی شد

غول  شل،  شرکت  بازگشت  خبر  انتشار  از  پس 
هلندی انگلیسی به صنعت نفت ایران، این بار نوبت 
به غول فرانسوی، توتال رسید که حضورش در ایران 

پیش از برگزاری مناقصات نفتی نهایی شود. 
به گزارش ایسنا، مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج 
فارس، درحالی از امضای قرارداد نهایی دو میلیارد 
دالری ایران و شرکت توتال فرانسه در یک پروژه 
الفین تا پایان امسال خبر داده است که این موضوع 
حضور دومین غول نفتی جهان در ایران را پیش از 

برگزاری مناقصات نفتی نهایی می کند .
 عادل نژاد سلیم درباره جزئیات امضای این قرارداد 
شرکت  این  قرارداد،  این  امضای  با  است:  گفته 
فرانسوی در یک پروژه الفینی پایین دستی صنعت 
 پتروشیمی ایران مشارکت خواهد کرد که حداقل

 2 میلیارد دالر ارزش دارد.
با  قرارداد  امضای  درباره  همچنین   وی 
هفت  تاکنون  افزود:  المللی،  بین  های  شرکت 
تفاهمنامه با شرکت های معتبر بین المللی از جمله 
اروپایی مانند شرکت توتال فرانسه امضا کرده ایم 
فارس، درباره  .مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج 
نیز  آنها  زمان امضای قراردادهای نهایی و اجرای 
می  امضا  نهایی  قرارداد  امسال 2  پایان  تا  افزود: 
شود که یکی از آنها با توتال است.وی ادامه داد: با 
فراهم کردن مقدمات، قرارداد با شرکت دیگر نیز 
در ماه های آینده امضا می شود.مدیرعامل شرکت 
هلدینگ خلیج فارس، درباره مذاکره با دیگر شرکت 
های بین المللی نیز گفت: برای اجرا و ساخت پروژه 
های پتروشیمی به دنبال جذب سرمایه های داخلی 

و خارجی هستیم.
مشترک  اقدام  جامع  برنامه  شدن  اجرا  از  پس 
)برجام(، ایران و شرکت توتال فرانسه، تفاهمنامه 
همکاری امضا کردند که بر اساس آن، توتال تمایل 
خود را برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی 
به  اقدام  توتال  اخیر،  ماه های  کرد.در  اعالم  ایران 
وضعیت  و  ایران  پتروشیمی  های  طرح  بررسی 
دریافت خوراک کرد. اکنون، طرح نهایی برای حضور 
در صنعت پتروشیمی کشورمان را مشخص کرده 
و قرار است، قرارداد نهایی با این شرکت به زودی 
امضا شود.ایران تا سال 2۰15 حدود 63 میلیون تن 
ظرفیت نصب شده پتروشیمی داشته است و در نظر 
دارد این رقم را تا سال 2۰2۰ به 13۰ میلیون تن و 

سال 2۰25 به 18۰ میلیون تن افزایش دهد.
برای تحقق این اهداف، به 52 میلیارد دالر سرمایه 
گذاری در صنعت پتروشیمی نیاز است که بخش 

عمده آن باید از محل منابع خارجی تامین شود.

فریز نفتی از نظر روسیه 
همچنان ضروری است 

وزیر انرژی روسیه با بیان این که فریز نفتی همچنان 
با محمد  آینده  ضرورت دارد گفت: طی روزهای 
در  هماهنگی  مورد  در  اوپک  دبیرکل  بارکیندو، 

بازارهای نفت رایزنی خواهد کرد. 
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، الکساندر نواک، 
وزیر انرژی روسیه گفت، کشورش سال آینده 548 
میلیون تن )11 میلیون بشکه در روز( نفت تولید 
خواهد کرد که رکورد جدیدی از زمان فروپاشی 
اتحاد شوروی به شمار می رود، اما روسیه در عین 
حال همچنان خواهان کاهش تولید از سوی تولید 

کنندگان نفت جهان است.
از تولید کنندگان مهم نفت جهان  روسیه، یکی 
محدود  برای  مشترکی  زمینه  اوپک  دارد  انتظار 
کردن تولید نفت بیابد. نشست دوره ای اوپک قرار 
است 3۰ نوامبر در وین برگزار شود. قرار است نواک 
این هفته سفرهایی را انجام دهد که از جمله سفر 
آخر هفته به عربستان و سفر هفته آینده به وین 
با  دیدار  در  را  پیشنهاداتی  گفت،  بود.وی  خواهد 
همتای سعودی اش مطرح خواهد کرد و وی معتقد 

است که فریز تولید همچنان ضروری است.
وی از بیان جزئیات بیشتر در مورد این پیشنهادات 
خودداری کرد. نواک در پاسخ به سوالی در مورد 
ضرورت فریز نفتی گفت: »بله، این موضع اصلی 

ماست و تغییری نکرده است.«
بارکیندو،  با محمد  آینده  هفته  نواک گفت، وی 
دبیرکل اوپک در مورد هماهنگی در بازارهای نفت 
رایزنی خواهد کرد.والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روسیه گفته که کشورش به تولید کنندگان مهم 

جهان برای محدود کردن تولید خواهد پیوست.
تولید نفت روسیه در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل 
به 11.11  یافته و  افزایش  از آن حدود 4 درصد 
میلیون بشکه در روز رسیده است. مقامات روس 
گفته اند مسکو فریز تولید را به کاهش تولید ترجیح 
می دهد اما سطحی که باید فریز در آن صورت گیرد 
هنوز مورد موافقت قرار نگرفته است. شرکت های 
بزرگ نفتی روسیه نظیر روسنفت، گازپروم نفت و 
لوک اویل در حال تولید نفت از میادین جدید در 

سال 2۰16 هستند.

فیلیپین فرآورده های نفتی 
بیشتری از ایران می خرد

 
 وزارت امور دارایی فیلیپین اعالم کرد که این کشور 
قصد دارد فرآورده های نفتی بیشتری از ایران بخرد 

و روابط تجاری با ایران را افزایش دهد. 
 به گزارش روزنامه فیلیپین استار، فیلیپین درنظر 
دارد فرآورده های نفتی بیشتری از ایران بخرد و با 
توجه به لغو تحریم ها علیه این کشور خواهان تقویت 

روابط بازرگانی خود با تهران را افزایش دهد. 
این محورها در دیدار محمد تنهایی، سفیر ایران 
در مانیل با کارلوس دومینگز، وزیر دارایی فیلیپین 
بررسی شد. وزارت امور دارایی فیلیپین اعالم کرد: 
دولت ایران  تمایل خود را برای همکاری در بخش 
انرژی فیلیپین و در حوزه اکتشاف میدان های نفتی 

و معامله فرآورده های نفتی اعالم کرده است.   
 دومینگز گفت: ما می خواهیم مناسبات تجاری خود 
را با ایران افزایش دهیم. بر اساس گزارش اداره انرژی 
فیلیپین، این کشور هم اکنون 37.7 درصد از نفت 

مورد نیاز خود را از کویت خریداری می کند.  

کوتاه از انرژی نفت در جهان

مالزیایی  از عالقه مندی شرکت های  نفت  وزیر 
خبر  ایران  نفت  صنعت  در  گذاری  سرمایه  به 
کار  این  از  طبیعی  به طور  ایران  گفت:  و  داد 

)سرمایه گذاری( استقبال می کند. 
با  دیدار  از  پس  دیروز  صبح  زنگنه،  بیژن 
تجارت  و  صنعت  وزیر  محمد،  مصطفی 
گذاری  سرمایه  از  ایران  گفت:  مالزی  خارجی 
که  پتروناس  شرکت  و  مالزیایی  شرکت های 
کرده  همکاری  ایران  نفت  صنعت  با  سال ها 

است، استقبال می کند.
وی به روابط خوب صنعت نفت ایران با شرکت 
اعمال  از  پیش  )پتروناس(  مالزی  نفت  دولتی 
این شرکت  یادآور شد:  و  اشاره کرد  تحریم ها 
توتال  فرانسوی  شرکت  کنار  در   76 سال  در 
در توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی حضور 

داشت و این پروژه به خوبی اجرا شد.
از معدود شرکت های نفت و  پتروناس  شرکت 
اندک  به سالهای  با توجه  گاز جهان است که 
فعالیت در صنایع نفت و گاز، هم اکنون دارای 
بخش  دو  هر  در  عملیاتی  تیم های  و  فعالیت 
نفت  دستی صنعت  پایین  و  باالدستی  صنایع 

است.

کوچک  شرکتهای  که  این  بیان  با  نفت  وزیر 
ایران  در  گذاری  سرمایه  خواهان  نیز  مالزی 
باید  این شرکت ها  البته  کرد:  تصریح  هستند، 
به  را  توانایی  این  و  باشند  مالی  توانایی  دارای 

ما اثبات کنند.
در  طوری  باید  شرکت ها  این  گفت:  زنگنه 
اصل  بازپرداخت  که  کنند  فعالیت  طرح ها 
از  بخشی  محل  از  آنها  گذاری  سرمایه  فرع  و 

تولید میدان باشد.وی درباره خرید نفت خام و 
کرد:  اظهار  نیز  ایران  از  مالزی  نفتی  فرآورده 
این موضوع نیز در دیدار امروز مطرح شد و به 
آنها پیشنهاد دادیم برای آغاز همکاری و سپس 
بازرگانی و  از کارهای  بهتر است  گسترش آن 
کوتاه مدت آغاز کنیم.به گفته وزیر نفت، قرار 
شد مطالعه و مذاکرات بیشتر میان شرکتهای 

2 کشور انجام شد. 

مصطفی محمد، وزیر صنعت و تجارت خارجی 
حسن  سفر  از  پس  هفته   2 حدود  مالزی 
برای  کواالالمپور  به  رئیس جمهوری  روحانی، 

گسترش روابط با ایران وارد تهران شد.
اقتصادی  مشترک  کمیسیون  ریاست  که  وی 
است  قرار  دارد  برعهده  نیز  را  ایران  و  مالزی 
در همایشی در اتاق بازرگانی شرکت کند، در 
بازرگانی  روابط  توسعه  ضرورت  همایش،  این 
بخش های  میان  اقتصادی  همکاری های  و 
از  برداری  بهره  و  مالزی  و  ایران  خصـوصی 

ظرفیت های موجود بررسی می شود.
و  آسیا  شرقی  جنوب  در  کشوری  مالزی 
سازمان های  است،  کواالالمپور  آن  پایتخت 
شهر  در  کشور  این  وزارتخانه های  و  دولتی 
کشور  این  اداری(  )پایتخت  پوتراجایا  جدید 

واقع است.
ملی  شرکت  نفتی  همکاری های  مهمترین 
اعمال  از  پیش  دوران  در  مالزی  و  ایران  نفت 
باز  خام  نفت  صادرات  و  فروش  به  تحریم ها 
میانگین  طور  به  ایران  که  طوری  به  می شود 
روزانه 5۰ تا 6۰ هزار بشکه نفت به این کشور 

صادر کرده است.

زنگنه خبر داد:

2 محور مذاکرات نفتی ایران-مالزی

دور جدید گفتگوهای ایران و ترکمنستان بر 
سر مدیریت ذخایر آب سد دوستی در نهایت 
با امضای یک پروتکل جدید همکاری بین دو 

کشور همسایه به پایان رسید. 
شرکت  مدیرعامل  جعفری  محمدحسین 
نشست  در  رضوی  خراسان  منطقه ای  آب 
دوستی  سد  هماهنگی  مشترک  کمیسیون 
بین ایران و ترکمنستان، گفت: هیات ترکمن 
مشترک  آب سنجی  ایستگاه  از  بازدید  با 
توان  به  دوستی،  انتقال سد  و خط  هریرود 
فنی و مهندسی ایرانیان در اجرای پروژه های 
سدسازی و انتقال آب پی خواهند برد و این 
را  شده اند  سهیم  عظیمی  پروژه  چه  در  که 

برایشان ملموس تر خواهد کرد.
این مقام مسئول با اعالم اینکه با برگزاری 
توسعه  و  گسترش  شاهد  جلسات  این 
بود،  خواهیم  کشور  دو  بین  همکاری ها 

دو  هر  کمیسیون  این  در  کرد:  تصریح 
سد  آب  مصرف  در  صرفه جویی  بر  طرف 
تصویب  برای  الزم  پیگیری  و  دوستی 
بند  از  بهره برداری  دستورالعمل  رسمی 
انحرافی شیرتپه تاکید کردند.بر اساس این 
عملیات  انجام  برای  ترکمن  پروتکل، طرف 
و  کرد  آمادگی  اعالم  »میکروژئودزی« 
این  بعدی  جلسه  در  ترکمن  کارشناسان 
کمیسیون موظف به ارائه توضیحات در این 
این  طبق  بر  همچنین  بود؛  خواهند  زمینه 
شیر  بند  محل  در  رسوب برداری  پروتکل، 

تپه توسط طرف ایرانی انجام خواهد شد.
آب  حجم  درمورد  همچنین  جلسه  این  در 
مصرفی طرفین از ابتدای دوره بهره برداری 
میزان  برای  برنامه ریزی  و  دوستی  سد  از 
حجم آب برداشتی دو طرف تا جلسه بعدی 

گفتگو شد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به 
اینکه شرکت مرسک تنها شرکتی نیست که 
است  داده  پیشنهاد  نفتی  الیه  توسعه  برای 
گفت: تولید 35 هزار بشکه ای نفت خام از 

الیه نفتی تا بهمن ماه محقق می شود.
الیه  از  نفت  تولید  به  اشاره  با  کاردر  علی 
نفتی پارس جنوبی گفت: ما ابتدا کار تولید 
تا  طوریکه  به  کنیم  می  شروع  خودمان  را 
در  بشکه  هزار   35 تولید  به  ماه  بهمن 
پیشنهادهای  بعد  و  رسید  خواهیم   روز 
الیه  توسعه  برای  را  خارجی  های  شرکت 

نفتی بررسی خواهیم کرد.
آیا  براینکه  مبنی  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
توسعه  برای  دانمارک  مرسک  شرکت  فقط 
کرد:  تصریح  است  داده  پیشنهاد  نفتی  الیه 
هم  دیگری  خارجی  های  شرکت  خیر. 
توسعه  دلیل  همین  به  و  داده اند  پیشنهاد 

الیه نفتی قطعا به مناقصه خواهد رفت.
است  حالی  در  این  فارس  گزارش  به 
جمع  در  اخیرا  منوچهری  غالمرضا  که 
انجام  مذاکرات  به  اشاره  با  خبرنگاران 
برای  دانمارک  »مرسک«  شرکت  با  گرفته 
مشارکت در فاز دوم توسعه الیه نفتی پارس 
فنآوری های  از  استفاده  است:  جنوبی،گفته 
روز و حفاری افقی با توجه به سنگین بودن 
مهمترین  از  جنوبی  پارس  نفتی  الیه  نفت 
مشترک  میدان  این  توسعه ای  سناریوهای 

نفتی با قطر است.
توسعه شرکت ملی  و  امور مهندسی  معاون 
در  فنآوری ها  این  اینکه  اعالم  با  ایران  نفت 

بین المللی است، تصریح  اختیار شرکت های 
و  است  سنگین  میدان  این  نفت  کرد: 
 IOR شرکت ها باید از همان ابتدا روش های
پارس  نفتی  الیه  توسعه  برای   EOR و 

جنوبی استفاده کنند.
هم  اینکه  بر  تاکید  با  مسئول  مقام  این 
اکنون حفاری 3۰۰ حلقه چاه در الیه نفتی 
پارس جنوبی در دستور کار قرار دارد، بیان 
جمله  از  نفتی  الیه  دوم  فاز  توسعه  کرد: 
قالب  در  که  بوده  نفت  وزارت  اولویت های 
قراردادهای جدید نفتی توسعه خواهد یافت.
شرکت  با  مذاکره  به  اشاره  با  منوچهری 
الیه  این  توسعه  برای  )مرسک(  دانمارکی 
داد:  توضیح  هم  توسعه  دوم  فاز  در  نفتی 
به  هنوز  اما  است  انجام  حال  در  مذاکرات 
این  می رسد  نظر  به  اما  نرسیده ایم  قطعیت 
از جمله شرکت های قوی  شرکت دانمارکی 

برای توسعه الیه نفتی پارس جنوبی است.
قطر  اینکه  بیان  با  نفت  ملی  معاون شرکت 
هم اکنون 3۰۰ حلقه چاه برای برداشت از 
خاطرنشان  است،  کرده  حفاری  نفتی  الیه 
کرد: ایران باید حداقل دو سوم این میزان را 
حفاری کند تا بتوانیم در یک دوره طوالنی 
2۰ ساله تولید از الیه نفتی را به 2۰۰ هزار 

بشکه در روز افزایش دهیم.
به گفته این مقام مسئول مطالعات اخیر که 
بر روی میزان ذخایر الیه نفتی پارس جنوبی 
می توانیم  که  می دهد  نشان  داده ایم،  انجام 
مشترک  میدان  از  عدد  این  به  نزدیک 

برداشت کنیم.

وزارت نیرو از توافق جدید آبی ایران-ترکمنستان خبر داد:

پروتکل سد مرزی دوستی امضا شد
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خبر داد:

تولید 35هزار بشکه ای تا بهمن ماه

قائم مقام وزیر نیرو از ممنوعیت برداشت آب 
در 3۰۰ دشت کشور خبر داد.

ستار محمودی در همایش بین المللی بهداشت 
محیط و توسعه پایدار اظهار کرد:  بر اساس نظر 
مدیران توسعه پایدار در دنیا هر کشوری که تا 
4۰ درصد از دارایی های آب خود را استحصال 
 9۰ حدود  امروز  تا  ما  اما  نمی بیند  زیان  کند 
درصد ازمنابع آبی خود را برداشت کرده ایم که 
از  آب  برداشت  شدن  اعالم  غیرمجاز  آن  آثار 

3۰۰ دشت کشور است.
درست  زمینه  این  در  اگر  افزود:  وی 
را در تگنا  چاره جویی نشود منابع آبی کشور 
در  که  پیش  سال   2۰ از حدود  می دهد  قرار 
راه اندازی  فاضالب  و  آب  شرکت های  ایران 
شهری  شرب  آب  از  برخوردار  جمعیت  شد، 
به  رقم  این  امروز  اما  بود  از 74 درصد  کمتر 

99.2 درصد رسیده است.
شاخص های برخورداری ما از آب بهداشتی در 
حال حاضر با کشورهای اروپایی هم خوانی دارد 
اما در حوزه پوشش مناطق روستایی این رقم 
78 درصد است که نشان دهنده عقب تر بودن 

ما از سایر کشورها است.به گفته قائم مقام وزیر 
نیرو حدود 42 درصد از منابع جمعیت شهری 
طرح های  پوشش  تحت  فاضالب  حوزه  در 
بهداشتی هستند.وی اضافه کرد: در پایان سال 
14۰5 باید 1۰۰ درصد جمیعت از لحاظ تامین 
آب شرب پوشش داده شوند این رقم در حوزه 
پوشش فاضالب شهری باید به 75 و در حوزه 

روستایی باید به 4۰ درصد برسد.

محمودی در ادامه تصریح کرد: 81۰ آزمایشگاه 
دوره ای  و  روزانه  سنجش  برای  بهداشتی 
کیفیت آب در کشور فعالیت می کنند و در این 
بهداشت،  وزارت  بین  خوبی  هماهنگی  زمینه 
نیرو و محیط زیست وجود دارد.وی به یکی از 
طرح های وزارت نیرو در خصوص جلوگیری از 
آسیب بیشتر به منابع آبی زیرزمینی اشاره کرد 
و گفت: در این راستا طرحی تحت عنوان تعادل 

است.  شده  تدوین  زیرزمینی  آب های  بخشی 
غیرمجاز،  برداشت های  جلوگیری  و  کنترل 
فراهم شدن تغذیه منابع آب زمینی، استفاده از 
توان و دانش و کمک مردمی و... بخشی از این 
به  راستا هر یک دشت  طرح است. در همین 

یک دانشگاه واگذار شده یا می شود.
بحث  در  کرد:  تاکید  نیرو  وزیر  مقام  قائم 
برنامه ها  مجموعه ای  نیز  دریاچه ها  و  تاالب ها 
برای جلوگیری از برداشت های جدید و تنظیم 
برداشت های قبلی تدوین شده است تا به این 
ترتیب تاالب ها به عنوان کسی که حق حیات 

دارند از سهم خود برخوردار شوند.
نیرو  وزارت  اینکه  بیان  با  ادامه  در  محمودی 
را  در سال 1395 منابع مالی طرح هایی خود 
است  داده  افزایش  درصد  زمنیه 4۰۰  این  در 
بهسازی  و  پسآب ها  از  استفاده  داد:  ادامه 
فاضالب ها  این  از  دوباره  استفاده  فاضالب ها، 
برای تغذیه آب های زیرزمینی نیازمند سرمایه 
گذاری گسترده ای است. به همین دلیل  برای 
تخصیص بودجه به منابع آبی برنامه ریزی شده 

است.

سقوط آزاد ذخایر آب کشور
نصف دشت های ایران ممنوعه شد

مجری طرح های انتقال شرکت تولید نیروی 
انتقال  خط  از  برداری  بهره  از  حرارتی  برق 
برق 4۰۰ کیلوولت گتوند - شازند به عنوان 
طوالنی ترین خط انتقال برق کشور خبر داد. 
انتقال  های  طرح  مجری  گالب کش  مهران 
اظهار  حرارتی  برق  نیروی  تولید  شرکت 

داشت: مأموریت شرکت مادرتخصصی تولید 
نیروی برق حرارتی، احداث و بهره برداری از 
نیروگاههای حرارتی است اما سازمان توسعه 
برق سابق عالوه بر احداث و بهره برداری از 
نیروگاههای حرارتی، مسئولیت احداث خطوط 
و تأسیسات انتقال برق را نیز در دستور کار 

داشت که از زمان فعالیت سازمان توسعه برق، 
چندین طرح مهم انتقال برق در دست اجرا 
باقی مانده است که یکی از این خطوط امروز 
به بهره برداری می رسد.وی افزود: این خط 
شازند   - گتوند  کیلوولت   4۰۰ خط  انتقال، 
است که طوالنی ترین خط انتقال برق کشور 
و  شود  می  محسوب  کیلمتر   322 طول  با 
امروز در سفر استانی رئیس جمهور به بهره 
برداری خواهد رسید.گالب کش با بیان اینکه 
شده  نصب  دکل   85۰ خط  این  طول  »در 
با  است  قرار  توانیر  شرکت  گفت:  است«، 
خط،  این  طول  در  متعدد  انشعابات  گرفتن 
آنرا گسترش داده و برای احداث نیروگاههای 
از آن  تا مرکز کشور  جدید در طول جنوب 
بهره بیشتری بگیرد.وی ادامه داد: نیاز به انتقال 
انرژی و ارتباط جنوب غرب شبکه سراسری 
با مرکز و تثبیت پایداری شبکه سراسری در 
مواقعی که یکی از نیروگاهها در مسیر جنوب 
از  شودف  می  مشکلی  دچار  کشور  مرکز  تا 
اهداف اصلی اجرای این پروژه است.این مقام 
را حدود 1۰  این طرح  اجرای  زمان  مسئول 

سال عنوان کرد و گفت: علت طوالنی شدن 
زمان اجرای این طرح بیشتر به صعب العبور 
بودن بخشی از مسیری بود که باید دکل ها در 
آن نصب می شد، عالوه بر این وجود معارض 
موجب  نیز  مسیر  این  طول  در  متعدد  های 
تحمیل تأخیرهایی به پروژه شد.وی افزود: به 
جز کابل فیبر نوری که از کشور کره جنوبی 
تهیه شده، بقیه تجهیزات و تمامی پیمانکاران 
آن ایرانی هستند و علت اینکه کابل نوری نیز 
از ایران تهیه نشد این بود که در سال 85 که 
عملیات اجرایی این پروژه آغاز شد، هنوز تولید 
ایران آغاز نشده بود و در آن  فیبر نوری در 
زمان فیبر نوری پروژه از کره جنوبی خریداری 
شد اما از سال 87 که تولید فیبر نوری در ایران 
آغاز شد تا کنون، تمامی پروژه های انتقال با 
خرید فیبر نوری از تولیدکنندگان داخلی اجرا 
شده است.گالب کش هزینه اجرای این پروژه 
را 11۰۰ میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: این 
از سه استان مرکزی، خوزستان  انتقال  خط 
در  مهمی  نقش  و  کند  می  عبور  لرستان  و 

پایداری شبکه سراسری برق کشور دارد.

امروز طوالنی ترین خط انتقال برق کشور 
افتتاح می شود 
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فرار مالیاتی ها زیر تیغ طرح های جدید نظام مالیاتی  
مالیاتی در  اجرای طرح های جدید  از  مالیاتی  امور  رئیس کل سازمان 
راستای کاهش فرار مالیاتی و برقراری عدالت خبرداد و گفت: کسانی 
که در تور مالیاتی نیستند، شناسایی می شوند. سیدکامل تقوی نژاد گفت: 
طرح های جدید نظام مالیاتی در راستای گسترش تور مالیاتی، کاهش فرار 
مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی در کشور است؛ این در شرایطی است که 
در حال حاضر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و کنترل تورم، اساسی 
ترین سیاست های دولت به شمار می رود.رئیس کل سازمان امور مالیاتی 
افزود: یکی از بندهای اساسی اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی بودجه به 
درآمدهای نفتی و اتکا به درآمدهای پایدار و پاک همچون مالیات است 
که در این راستا، سیاست کلیدی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی 
کشور این است که از بخش خاکستری اقتصاد مالیات اخذ شود،.وی 
تصریح کرد: با اجرای طرح های جدید نظام مالیاتی، عمال کسانی که 
در تور مالیاتی نیستند، شناسایی شده و فرار مالیاتی در کشور کاهش 
خواهد یافت، این در شرایطی است که اجرای عدالت مالیاتی مهمترین 
سیاست نظام مالیاتی است و این سازمان به هیچ عنوان بنا ندارد تا با بی 
عدالتی و فشار بر مودیان مالیاتی، مالیات اخذ کند؛ بلکه وصول مالیات 
حقه باید با شناسایی مودیان جدید و گسترش تور مالیاتی انجام گیرد.

به گفته تقوی نژاد، عدالت مالیاتی را به معنای وصول عادالنه مالیات با در 
نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و همچنین هزینه کرد مالیات با رعایت 
عدالت و توزیع مناسب ثروت و آبادانی و عمران متوازن کشور عنوان کرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، اعتماد آفرینی در جامعه و تعامل 
با مودیان را اصلی ترین سیاست دستگاه مالیاتی عنوان و خاطرنشان کرد: 
در این راستا، یکی از جهت گیری های اساسی سازمان، تعامل و تفاهم با 
مودیان است و بر همین اساس، امسال برای نخستین بار با اصناف برای 
مالیات عملکرد سال 94 به توافق رسیدیم و هیچ افزایش مالیاتی نداشتیم 
و در مقابل، شاهد اعتماد مودیان به دستگاه مالیاتی و مشارکت باالی 
مردم برای پرداخت مالیات به عنوان حقوق حقه دولت بودیم.تقوی نژاد، 
مودی مداری را اصل نخست و سیاست بنیادین نظام مالیاتی بر شمرد و 
ادامه داد: برخورد محترمانه و مناسب با مودیان و احترام به حقوق ایشان 
و آگاه سازی مردم نسبت به تکالیف قانونی شان، بسیار مورد اهمیت است 

و اقدامات متعددی در این راستا صورت گرفته است
 

 صنعت
بی توجهی 4 وزارتخانه به آسانسورهای غیراستاندارد خود

آسانسور  دارای  که  دولتی  دستگاه های  نام  تهران  استاندارد  مدیرکل 
غیراستاندارد هستند و تاکنون به هشدارهای استاندارد بی توجه بوده اند 
را اعالم کرد.مسلم بیات بار دیگر به دانشگاه ها، بیمارستان ها، سازمان ها و 
سایر دستگاه های دولتی هشدار داد که برای رفع نواقص آسانسورهای 
خود در اسرع وقت اقدام کنند و به ایسنا گفت :  پیش از این نیز، طی 
مکاتبات اداری همچنین به صورت اطالعیه خبری به این مراکز هشدار 
داده شده است و در حال حاضر کارشناسان این اداره کل در حال بازرسی 
مجدد از آسانسورهای این مراکز هستند.وی ادامه داد: بر اساس قوانین و 
مقررات، عالوه بر تعمیرات، نگهداری ماهانه آسانسورها توسط شرکت های 
نصاب مجاز و بازرسی ادواری سالیانه توسط شرکت های بازرسی تایید 
صالحیت شده به درخواست بهره برداران که همان مدیران نهادها هستند، 
برای آسانسورها الزامی است تا اطمینان کامل از ایمنی و عملکرد آن ها 

حاصل شود.
 

 حمل ونقل
حداکثر قیمت بلیت هواپیما به بغداد و نجف ۱.۱ میلیون 

تومان تعیین شد

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری از تعیین 
سقف نرخ بلیت های هواپیما به مقصد نجف و بغداد برای زائران اربعین 
حسینی، خبر داد.مرتضی دهقان افزود: این سازمان در راستای برنامه 
ریزی برای اعزام آن دسته از زائرینی که قصد سفر به نجف و بغداد جهت 
شرکت در مراسم اربعین ساالر شهیدان امام حسین )ع( را دارند هماهنگی 
های الزم را با شرکت های هواپیمایی، فرودگاهها و سایر دستگاههای 
نظارتی انجام داده است.دهقان ادامه داد: با وجود اینکه نرخ بلیت پروازهای 
خارجی براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود اما به لحاظ حساسیت 
موضوع و حجم تقاضاها در این ایام شرکت های هواپیمایی به منظور 
جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت بلیت پذیرفته اند تا سقف نرخی برای 

ایام مذکور در نظر گرفته شود.
 

 خودرو
سایپا فعال برنامه ای برای افزایش قیمت ندارد

معاون بازاریابی و فروش سایپا با اشاره به مجوز شورای رقابت برای افزایش 
قیمت 2.6۰6 درصدی تندر9۰ و پارس تندر،گفت: فعالً تصمیمی برای 
این افزایش قیمت نداریم اما در مورد تیبا 2 با نصب آپشن های جدید تا 
پایان سال، افزایش قیمت را اعمال می کنیم.رضا تقی زاده در خصوص 
مصوبه جدید شورای رقابت و تعیین سقف مجاز افزایش قیمت محصوالت 
گروه سایپا تا 1.81 درصد، اظهار داشت: مصوبه اخیر شورای رقابت در 
مورد قیمت گذاری محصوالت سایپا در واقع همان مصوبه 4 خرداد این 
شورا است و تغییری در این خصوص اتفاق نیفتاده است.وی ادامه داد: 
در انتهای سال 94 درخواستی در مورد قیمت گذاری محصوالت سایپا 
به مرکز ملی رقابت ارائه کرده بودیم که 4 خرداد ماه با آن موافقت شد و 

مصوبه سه روز پیش شورای رقابت نیز همان مصوبه قبلی است.
 

 بازار سرمایه
شاخص کل بورس تهران 295 واحد رشد کرد

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت اولین روز آبان ماه 
با رشد 295 واحدی به رقم 78 هزار و 387 واحد رسید.براساس اطالعات 
مندرج در پایگاه اطالع رسانی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، 
شاخص کل بورس در پایان معامالت شنبه اول آبان 95 با 295 واحد 
افزایش به 78 هزار و 387 واحد رسید.شاخص کل با معیار هم وزنی 8۰ 
واحد رشد کرده و به 15 هزار و 371 واحد رسید. ارزش روز بازار به 325 

میلیارد تومان رسید
 

  افزایش عیدی کارمندان منتفی است
دامنه مستثنیات ماده 117 قانون مدیریت صرفا محدود به کارکنان 
تابع قانون کار نمی شود؛لذا طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی 
کارکنان دولت و تسری آن به کارگران و مشموالن قانون کار بالموضوع 
است.مرکز پژوهش های مجلس در مورد طرح استفساریه قانون نحوه 
پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و 
مشموالن قانون کار در دستگاههای اجرایی، اظهارنظر کارشناسی را اعالم 
کرد. بر اساس آن، به موجب تفسیر مجلس، دولت موظف است به کارکنان 
تابع قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی همانند کارگران کارگاههای 
کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش پرداخت کند.

صادرات ۱500 دستگاه از محصوالت 
سایپا به عراق

صادرات محصوالت گروه سایپا به کشور عراق از 
نیمه دوم مهرماه سال جاری  از سر گرفته شده 
و تا پایان آبان ماه 15۰۰ دستگاه خودرو به این 

کشور ارسال خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل از سایپا نیوز، محسن 
گروه  الملل  بین  امور  و  صادرات  معاون  جوان 
خودروسازی سایپا با بیان مطلب فوق، اظهارکرد: 
با پی گیری های مجدانه و تالشهای صورت گرفته 
و برداشتن برخی موانع ، صادرات محصوالت گروه 
خودرو سازی سایپا به عراق  بار دیگر رونق یافت.

 وی با بیان اینکه سایپا در راستای تحقق اهداف 
را  غیرنفتی  صادرات  توسعه  مقاومتی،   اقتصاد 
همواره مد نظر داشته است، افزود: شرکت سایپا 
با رفع موانع و غلبه بر مشکالت موجود، توانسته 
تعداد 15۰۰ دستگاه خودرو سایپا 131 و محصول 
جدید آریو را در قالب تاکسی و سواری به بازار 

عراق صادر کند.
جوان با اشاره به رکود اقتصادی و بحران منطقه 
آمار  کاهش چشمگیر  علیرغم  کرد:  تصریح  ای 
تعلیق  ویژه  به  و   عراق  بازار  در  خودرو  واردات 
توسط   SKD صورت  به  خودرو  واردات  قانون 
دولت این کشور، گروه خودروسازی سایپا  موفق 
شده طی مذاکرات مثبت با مقامات و مسئولین 
ذیربط در عراق و جلب نظر آنان، برنامه صادرات 
تعداد 15۰۰ دستگاه از سری خودروهای سایپا 
تا پایان آبان ماه سال جاری در  131 و آریو را 

دستور کار خود قرار دهد.
این  صادرات  گفت:  سایپا  صادرات  معاون 
محصوالت به صورت مرحله ای و طی بازه زمانی 
یک ماهه پس از اخذ فروش حاصل شده است که 
از نیمه دوم مهرماه آغاز و تا پایان آبان ماه ارسال 

آن صورت خواهد گرفت.
به  باتوجه  کرد:  تاکید  پایان  در  جوان  محسن 
محبوبیت محصوالت گروه سایپا در کشور عراق، 
پیش بینی می شود صادرات این شرکت در نیمه 

دوم سال از رونق بیشتری برخوردار باشد.

بانک
برگزاری همایش پیشرفت و توسعه علمی 

کشور در دانشگاه خاتم  
چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور، 
توسط شورای انجمن های علمی ایران و  با حمایت 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بانک پاسارگاد، 
دانشگاه خاتم و انجمن های علمی، در تاریخ 3 آبان 
1395 برگزار می شود.حسین مهریان، دبیر کمیته 
اجرایی همایش، ضمن اعالم این خبر گفت: این 
انجمن های  فعال  مشارکت  و  با حضور  همایش 
علمی سراسر کشور و استادان برجسته دانشگاه ها، 
شد.وی  خواهد  برگزار  خاتم  دانشگاه  محل  در 
داد:  ادامه  همایش  این  محورهای  خصوص  در 
همگرایی  فارغ التحصیالن،  کار آفرینی  و  اشتغال 
توسعه  و  پیشرفت  در  دانشگاه  و  دولت ، صنعت 
کشور و نقش بخش خصوصی در توسعه کیفی 
و کمی پژوهش و آموزش عالی از جمله مهم ترین 

محورهای این همایش هستند. .
 

تودیع و معارفه معاونین جدید
 اجرایی و اعتباری بانک پارسیان

با حضور عضو هیأت مدیره، معاونین و مدیران 
حوزه های مرتبط، مراسم تودیع و معارفه معاونین 
جدید اعتبارات و اجرایی بانک پارسیان در محل 
شد  برگزار  مرکزی  ساختمان  کنفرانس  سالن 
بانک پارسیان؛ دراین  .به گزارش روابط عمومی 
مراسم آقایان خسروانی به عنوان معاون اجرایی 
و فرزان به عنوان معاون اعتباری معرفی شدند 
آقای صنعتی  ارزنده  از زحمات و تالش های  و 
نژاد معاون پیشین اجرایی تقدیر و برای ایشان 
در سمت جدید به عنوان مشاور عالی مدیرعامل 
این مراسم آقای  آرزوی توفیق روزافزون شد.در 
با  بانک  مدیره  هیات  عضو  عالم  شمس  دکتر 
نژاد  صنعتی  آقای  موثر  های  تالش  از  قدردانی 
در سمت معاون اجرایی بانک، یکی از بزرگترین 
تاثیرات حضور ایشان در بانک را ساماندهی سپرده 
های هزینه زا و کاهش چشم گیر سود سپرده 
های بانک و نتیجتاً قیمت تمام شده پول دانست.
عضو هیأت مدیره بانک در ادامه از تالش های 
ارزشمند آقای خسروانی در سمت معاون اعتباری 
نیز قدردانی کرد و سمت جدید ایشان در معاونت 
اجرایی را که با سرپرستی بر امور حقوقی و وصول 
مطالبات همزمان خواهد بود ، تهنیت گفت  و 
حضور ایشان را که منشا دگرگونی در تعاریف و 
اجرای وصول مطالبات و نیز درخشش اعتبارات 
برای  بخش  نوید  گذشته،  سمت  در  بود،  بانک 

سمت جدید خواند. .
 

پرداخت یکهزار میلیارد ریال
  وام ازدواج توسط بانک سپه

مدیرعامل بانک سپه گفت: بانک سپه از ابتدای 
سالجاری تاکنون یکهزار میلیارد ریال تسهیالت 
پرداخت  متقاضیان  به  ازدواج  الحسنه  قرض 
بانک  پایگاه اطالع رسانی  کرده است.به گزارش 
تشریح  ضمن  چقازردی  کاظم  محمد  سپه، 
تفکیک  به  ازدواج  تسهیالت  متقاضیان  آمار 
بانک  توسط  تسهیالت  اعطای  مراحل  و  استان 
شهریور  ابتدای  تا  ماه  فروردین  ابتدای  از  سپه 
واقعی  کنندگان  نام  ثبت  گفت:  سالجاری  ماه 
و792نفر  71هزار  مجموع  در  ازدواج  تسهیالت 
بودند که با لحاظ مواردی همچون عدم مراجعه 
افراد در زمان مقرر، عدم تأیید اطالعات توسط 
ثبت احوال و...، تاکنون به 14 هزار و 929 نفر 
تسهیالت ازدواج توسط بانک سپه پرداخته شده 
است. وی با بیان اینکه استان تهران با پرداخت 
تسهیالت ازدواج به 6 هزار و 218 نفر، بیشترین 
پرداخت را در تفکیک استانی داشته است گفت: 
در نگاهی مبتنی بر تفکیک استانی به استانهای با 
بیشترین تعداد دریافت کننده وام، پس از تهران، 
استانهای کرمانشاه، خراسان رضوی و سیستان و 

بلوچستان قرار دارند. 

خبر منظور خبر به  ملی  توسعه  صندوق  امنای  هیات 
سود  نرخ  نفتی،  غیر  صادرات  در  جهش 
برای  صندوق  منابع  محل  از  ریالی  تسهیالت 

صادرکنندگان را به 11 درصد کاهش داد.

در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی که 
پیش از ظهر شنبه و به ریاست حجت االسالم 
شد؛  تشکیل  جمهور  رییس  روحانی  حسن 
مصوب شد تا به منظور جهش در صادرات غیر 
نفتی، نرخ سود تسهیالت بانکی که به صورت 

ریالی و از منابع صندوق استفاده می شود، به 
امنا  هیات  یابد.همچنین  کاهش  درصد  یازده 
مناطق  برای  سود  نرخ  این  که  کرد  تصویب 
نیز کاهش و معادل 7  محروم 4 درصد دیگر 

درصد تعیین شود.

یک  را  اشتغال  عدم  و  بیکاری  رئیس جمهور 
معضل بزرگ برای سراسر کشور دانست و گفت: 
امسال یک میلیون و 2۰۰ هزار متقاضی شغل 
وارد بازار کار شدند که نمی توانیم پاسخگوی 
باشیم.حجت االسالم  کار  متقاضی  تعداد  این 
و  روستا  ملی  روز  همایش  در  روحانی  حسن 
باید  اینکه مردم ما در روستاها  با بیان  عشایر 
برخوردار  مناسب  رفاه  سطح  از  قدم  به  قدم 
شوند، گفت: روستاییان نباید دغدغه سالمتی، 
آموزش فرزندان، ارتباط با شهرها و همچنین 
دغدغه آب بهداشتی داشته باشند و به منظور 
که  است  این  بر  تالشمان  کشاورزی،  توسعه 
روستاها در مسیر توسعه و حرکت درست قرار 
یازدهم  دولت  پایان  تا  کرد:  تأکید  بگیرند.وی 
هیچ روستای باالی 2۰ خانواری وجود نخواهد 
داشت مگر اینکه از نعمت تلفن برخوردار شود 
و این به معنای حرکت در مسیر درست توسعه 
روستایی است.رئیس جمهور، اشتغال روستایی 
را یکی از معضالت این قشر از جامعه نام برد 
همان  با  روستاییان  می خواهیم  اگر  گفت:  و 
و عشق  وطن دوستی  بلند سلحشوری،  روحیه 
به تولید، راه خود را ادامه دهند، باید با بیکاری 

مقابله کنیم.
عدم  و  بیکاری  امروز  اینکه  بیان  با  روحانی 
سراسر  برای  بزرگ  معضل  یک  اشتغال 
کشور  مشکل  بزرگترین  گفت:  ماست،  کشور 
و  است  بیکاری  موج  آینده  سال های  در  ما 

بیکاری  به  ریشه اش  کشور،  مشکالت  تمام 
برمی گردد.وی ادامه داد: امسال برای اولین بار 
وارد  شغل  متقاضی  هزار   2۰۰ و  میلیون  یک 
بازار کار شدند اما توان ما برای اشتغال چقدر 
نمی توانیم  حتماً  فعلی  امکانات  با  ما  است؟ 
لذا  باشیم  کار  متقاضی  تعداد  این  پاسخگوی 

ایجاد شود  برای رونق  باید یک حرکت بزرگ 
و باید دعواهای کودکانه در کشور خاتمه یابد.
باید  گفت:  رسانه ها  به  خطاب  رئیس جمهور 
اختالف افکنی،  اتهام،  دروغ،  از  ما  رسانه های 
غیرضرور  جناح بندی های  و  تفرقه  ایجاد 
که  سؤال  این  طرح  با  بردارند.روحانی  دست 
آیا دولت برای ثبات، وزیر عوض نکند؟ گفت: 
می گویند  زمان  یک  بداخالق  روزنامه های 
تغییر  را  آنان  و  چسبیده  وزرایش  به  دولت 
نمی دهد و وقتی که وزرا تغییر می کنند، همان 
داده  تغییر  را  وزرایش  چرا  می گویند  رسانه ها 
و  توسعه  اینکه هدف کشور،  بیان  با  است.وی 
است،  خدمت  نیز  دولت  هدف  و  است  تعالی 
نیاز  توسعه گاهی  و  این خدمت  راه  گفت: در 
و  مدیر  تغییر  به  نیاز  گاهی  و  است  ثبات  به 
این گونه نیست که در یک شرایط واحد باشد.
به  همه  باید  اینکه  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
فکر معضل اساسی کشور یعنی عدم اشتغال و 
بیکاری نسل جوان و تحصیلکرده به ویژه زنان 
و دختران باشیم، گفت: آمار بیکاری دختران و 
به فکر  باید  لذا ما  از مردان است  بیشتر  زنان 
اشتغال باشیم، پیشنهاد بدهیم، انتقاد کنیم و 
هیچ  که  غاز  یک  َمن  جای حرف های صد  به 
کنیم. تالش  بیکاری  رفع  برای  ندارد،  ارزشی 
درخواست  با  کرد:  تصریح  همچنین  روحانی 
انقالب  معظم  رهبر  از  مقاومتی  اقتصاد  ستاد 
از  تومان  دالر  میلیون   5۰۰ و  میلیارد  یک 
روستاییان  اشتغال  برای  ملی  توسعه  صندوق 
این  اختصاص  با  که  می شود  گرفته  نظر  در 
مبلغ، ما شاهد یک حرکت بزرگ برای اشتغال 

روستاییان خواهیم بود.
ضرورت افزایش درآمد روستائیان

وزیر جهاد کشاورزی گفت:برای توسعه روستاها 
باید تولید ثروت در خود روستاها انجام شود و 

درآمد روستائیان افزایش یابد.
ملی  روز  همایش  سومین  در  حجتی  محمود 
روستا و عشایر با بیان این که توسعه روستایی، 
به  اجدادی  و  آباء  مناطق  در  زندگی  ترجیح 
زندگی شهری است، اظهارداشت: الزمه ایجاد 
و  ثروت  تولید  روستائیان،  در  باوری  چنین 

ایجاد اشتغال و درآمد است.
خام فروشی  از  پرهیز  ضرورت  بر  تاکید  با  وی 
بیشتر  کرد:  تصریح  کشاورزی،  محصوالت 
همان  در  باید  روستائیان  تولیدی  محصوالت 
مناطق تولید، فرآوری شود تا ارزش افزوده آن، 
موجب ایجاد ثروت و سرمایه گذاری در همان 

منطقه باشد.
ایجاد  اینکه  به  اشاره  با  کشاورزی  جهاد  وزیر 
می تواند  دهستان ها  مراکز  در  صنعتی  نواحی 
فراهم  مناطق  این  در  را  انجام خدمات  زمینه 
انتقال محصوالت به  کرده و از خام فروشی و 
کند،  جلوگیری  فرآوری  برای  شهری  مناطق 
می توانند  صنعتی  نواحی  کرد:  خاطرنشان 
پیش  خدمات  دریافت  برای  محلی  عنوان  به 
محصوالت  فرآوری  همچنین  و  تولید  از 
گیرند.حجتی،  قرار  استفاده  مورد  کشاورزی، 
خاک  و  آب  پایه  منابع  از  بهره ورتر  استفاده 
بهبود  و  روستاها  توسعه  راستای  در  کشور 
جهاد  وزارت  برنامه های  از  را  ملی  اقتصاد 
از  مجموعه ای  کرد:  اضافه  و  اعالم  کشاورزی 

دولت  در  اقدامات  و  پشتیبانی ها  حمایت ها، 
آبیاری،  نوین  روش های  توسعه  نظیر  یازدهم 
توسعه کشت نشایی، تولید و بهره گیری از بذور 
بهره ورتر  به منظور استفاده  پربازده  زودرس و 
این  که  است  انجام  حال  در  پایه  منابع  از 
اقدامات، موجب کاهش هزینه و پایداری تولید 
شده؛  روستائیان  درآمد  افزایش  همچنین  و 
ضمن اینکه مهم ترین عامل تثبیت جمعیت در 

محیط روستایی و عشایری است.
وزیر جهاد کشاورزی، ایجاد ظرفیت های جدید 
از جمله کشت های گلخانه ای و پرورش ماهی 
این وزارتخانه  برنامه های  از جمله  در قفس را 
برای افزایش تولید و کمک به درآمد روستائیان 
و عشایر عنوان و خاطرنشان کرد: وزارت جهاد 
کشاورزی با این رویکرد که همه مناطق کشور 
دارای قابلیت ها و امکانات توسعه است، نسبت 
اقدام  امکانات  و  قابلیت ها  این  شناسایی  به 

هم  عمل  عرصه  در  باید  نتایج  این  که  کرده 
و  دارویی  گیاهان  گفت:  درآید.وی  فعلیت  به 
توسعه زراعت آن به عنوان یکی از ظرفیت های 
وزارت  کار  دستور  در  شده،  شناسایی  مغفول 

جهاد کشاورزی قرار دارد.
حجتی، اسکان عشایر در یکی از مناطق ییالقی 
منطقه  کردن  دار  کد  و  مستعد  قشالقی  یا  و 
به منظور برخورداری از حداقل سطح خدمات 
جهاد  وزارت  برنامه های  دیگر  از  را  روستایی 
کشاورزی اعالم و تصریح کرد: توسعه تشکل ها 
و تعاونی های تولیدی می تواند به انسجام بخشی 
سرمایه های اجتماعی و مادی فردی روستائیان 
امر، زمینه سرمایه گذاری  این  تا   منجر شود 
آنان را در خدمات پیش و پس از تولید فراهم 

کند.

اختصاص یک میلیارد و 500 میلیون برای اشتغال روستاییان

بـیکاری، معـضل بـزرگ کـشور
 نمی توانیم پاسخگوی متقاضیان کار باشیم

 به گفته محمود حجتی ؛برای توسعه 
روستاها باید تولید ثروت در خود 

روستاها انجام شود و درآمد روستائیان 
افزایش یابد. توسعه روستایی، ترجیح 
زندگی در مناطق آباء و اجدادی به 

زندگی شهری است، الزمه ایجاد چنین 
باوری در روستائیان، تولید ثروت و 

ایجاد اشتغال و درآمد است

 امسال یک میلیون و 200 هزار متقاضی 
شغل وارد بازار کار شدند که نمی توانیم 
پاسخگوی این تعداد متقاضی کار باشیم. 

مردم ما در روستاها باید قدم به قدم 
از سطح رفاه مناسب برخوردار شوند.

روستاییان نباید دغدغه سالمتی، آموزش 
فرزندان، ارتباط با شهرها و همچنین 

دغدغه آب بهداشتی داشته باشند

عمده  اقالم  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
صادراتی ایران طی شش ماه نخست سال1395 
را که شامل 2۰ مورد می شود، اعالم و جزئیات 

ارزشی و وزنی این مواد را تشریح کرد.
مجتبی خسروتاج اشاره به اینکه طی شش ماهه 
نخست سال جاری 2۰ قلم کاالی صادراتی در 
درصدی  سهمی 58  ارزشی  لحاظ  از  مجموع 
کل  از  درصدی   6۰ سهمی  وزنی  لحاظ  از  و 
صادرات را به خود اختصاص دادند.درلیستی که 
در اختیار ایسنا قرار گرفته است 2۰ قلم عمده 
جاری  سال  نخست  ماه  طی 6  ایران  صادرات 
گازی  میعانات  ترتیب  به  که  است  اعالم شده 
باارزشی معادل 3496 میلیون دالر، گاز طبیعی 
مایع شده با ارزشی معادل 194۰ میلیون دالر، 
سایرگازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل 
مایع با ارزشی معادل 836 میلیون دالر، سایر 
با  بنزین  جز  به  فرآورده ها  و  روغن های سبک 
ارزشی معادل 688 میلیون دالر و پروپان مایع 
با ارزشی معادل 636 میلیون دالر در رتبه اول 
تا پنجم قرار گرفته اند.پس از آن محصوالتی از 
اهن یا فوالد غیر ممزوج تحت فقط گرم نورد 
شده با ارزشی معادل 474 میلیون دالر، متانول با 
ارزشی معادل 448 میلیون دالر، پلی اتیلن گرید 
فیلم با ارزشی معادل 439 میلیون دالر، بوتان 
مایع شده با ارزش 4۰5 میلیون دالر و اوره حتی 
به صورت محلول در آب با ارزشی معادل 395 

میلیون دالر به ترتیب در رتبه ششم تا دهم اقالم 
عمده صادراتی ایران طی شش ماه نخست سال 
جاری قرار گرفته اند.قیرنفت با ارزشی معادل 377 
میلیون دالر، کاتود از مس تصفیه شده با ارزشی 
معادل 357 میلیون دالر، پلی اتیلن گرید فیلم به 
صورت غیر پودر با ارزشی معادل 355 میلیون 
دالر، سنگ آهن هماتیت با ارزشی معادل 319 
میلیون دالر، سایر پلی اتیلن گرید بادی با ارزشی 
معادل 3۰4 میلیون دالر، پسته با پوست تازه یا 
خشک با ارزشی معادل 264 میلیون دالر، موارد 
شروع کننده و تسریع کننده واکنش شیمیایی 
با ارزشی معادل 263 میلیون دالر، استیرن با 
ارزشی معادل 241 میلیون دالر، اتیلن گلیکول 
با ارزشی معادل 232 میلیون دالر و روغن پایه 
از  دالر  میلیون  معادل 227  ارزشی  با  معدنی 
دیگر اقالم عمده صادراتی ایران طی شش ماهه 
نخست سال جاری هستند که در رتبه بعدی قرار 
گرفته اند.جمع ارزشی این 2۰ قلم کاال در شش 
ماهه نخست سال 1394 معادل 11۰94 میلیون 
معادل  رقمی  به  جاری  سال  در  که  بوده  دالر 
پیدا کرده است.  افزایش  میلیون دالر   12696
در کنار این 2۰ قلم کاالی صادراتی جمع سایر 
اقالم صادراتی معادل 9۰1۰ میلیون دالر بوده 
که در مجموع صادراتی معادل 217۰6 میلیون 
دالر را در شش ماه نخست سال 1395 پدید 

آورده است.

اتاق  صادرات  توسعه  کمیسیون  رییس 
مشکالت  برخی  تشریح  به  ایران  بازرگانی 
تصریح  و  پرداخت  دستباف  فرش  صادرات 
ایران  فرش  صادرات  اینکه  وجود  با  کرد 
این  اکثر  اما  است  انجام  حال  در  آمریکا  به 
هم  طرفی  از  و  دارند  نازلی  کیفیت  فرش ها 
دنیا  نقاط  دیگر  به  آمریکا  از  فرش  صادرات 

همچنان ممنوع است.
از  بعد  گفت:  میری  آقا  حاجی  رضی  سید 
تحریم ها صادرات طلسم صادرات فرش  رفع 
ایران  فرش  صادرات  و  شد  شکسته  ایران 
را  این سوال  باید  اما  آزاد شد  آمریکا هم  به 
مدت  این  در  که  فرش های  که  کرد  مطرح 
با چه فرش هایی  آمریکا صادر شده است  به 
آیا  اینکه  و  است  داشته  کیفیتی  و چه  بوده 
یا  باشد  کننده  راضی  صادرات  این  می تواند 
خیر؟وی با بیان اینکه فرش های ایرانی که به 
آمریکا صادر شده است کیفیت پایینی داشته 
که  فرش هایی  در حال حاضر هم  داد:  ادامه 
فرش های  معموال  می خرد  ایران  از  آمریکا 
بسیار نازل و با قیمت های بسیار پایین است 
که به صورت فله ای صادر به آمریکا می شود. 
میری تصریح کرد که این شکل از صادرات با 
آن  به  بتوان  که  نیست  چیزی  کشفیت  این 
حال  در  صادرات  گفت  بتوان  و  کرد  افتخار 
باید  افزود:  صادراتی  فعال  است.این  انجام 

بتوانیم فرش ایرانی خوب با کیفیت باال صادر 
کنیم که هنوز شرایط آن فراهم نشده است. 
صادرات  رشد  خصوص  در  که  هم  آمارهایی 
فرش نسبت به سال گذشته اعالم شده است 
بر  به آمریکا را هم در  همین صادرات فرش 
انجام  صادرات  حال  هر  به  که  چرا  می گیرد 
گرفته است اما باید تحلیل مان اینکونه باشد 
که این صادرات به چه شکلی انجام می شود 
یا خیر؟به  داشت  آیا سیر صعودی خواهد  و 
اتاق  توسعه صادرات  رییس کمیسیون  گفته 
غیر  به  ایرانی  فرش  صادرات  ایران  بازرگانی 
از آمریکا به سایر کشورها نیز چندان امیدوار 
تا  اینکه  بیان  با  است.میری  نبوده  کننده 
مسائل مربوط به تبلیغات و بازارسازی انجام 
نشود نمی توان شاهد حرکت های اساسی در 
جهت صادرات فرش بود عنوان کرد:  موضوع 
بخواهد  کسی  اگر  که  است  این  دیگر  مهم 
قانون  کند  شرکت  آمریکا  در  درنمایشگاهی 
صادرکننده  آن  که  نمی دهد  اجازه  آمریکا 
که  در صورتی  و  ببرد  آنجا  به  را  فرش خود 
باز  را  آن  بفروشد  را  خود  فرش  نتوانست 
گرداند.وی اضافه کرد: از سوی دیگر واردات 
فرش ایرانی به آمریکا آزاد است اما صادرات 
فرش ایرانی از آمریکا به دیگر کشرها ممنوع 
و  مشکل  این  و  نیست  پذیر  امکان  و  است 

چالش بزرگی برای فرش ایرانی است.

20 قلم عمده صادرات ایران
صادرات فرش ایرانی از آمریکا به دیگر کشورها ممنوع است

صادرات طلسم صادرات فرش ایران شکسته شد

میزان  پایش  از  بهره وری  ملی  سازمان  رئیس 
بهره وری ده بنگاه دولتی و خصوصی با دستور 
بودجه های  از  گفت: 3درصد  و  دولت خبرداد 
از  بهره وری  برنامه های  اجرای  برای  دولتی 
طباطبایی  می شود.رویا  بلوکه  سازمان  سوی 
یزدی گفت: بهره وری مقوله ای است که تحقق 
اهداف آن زمان بر است و رسیدن به آن ریلی 
در مسیر درستی  را  بهره وری کشور  که رشد 
است.  زمان  کردن  سپری  نیازمند  دهد،  قرار 
به خصوص اینکه طی سال های 9۰، 91 و 92 
قرار  تحریم ها  شدیدترین  تحت  ایران  اقتصاد 
ارتقای  ریل  از  را  کشور  امر،  همین  و  داشت 
رساندن  اکنون  پس  کرد،  خارج  بهره وری 
بهره وری به ریل موردنظر، بسیار زمان بر است.

به رشد بهره وری امسال خوش بینیم
افزود:  ایران  بهره وری  ملی  سازمان  رئیس 
بسیار   93 سال  در  بهره وری  آمارهای  البته 
 94 سال  ولی  بود،  دلگرم کننده  و  خوشایند 
نشده،  منتشر  رسمی  آمارهای  هنوز  اگرچه 
خاطر  به  بهره وری  رشد  که  می رسد  نظر  به 
تحریم ها  رفع  شدن  زمان بر  مساله،  همان 
ایران،  اقتصاد  بر  رکود  چسبندگی  حفظ  و 
 95 سال  البته  نباشد،  امیدوارکننده  خیلی 

اقتصادی  رشد  نظر  از   94 به  نسبت  وضعیت 
و رشد شاخص های بهره وری، بهتر خواهد بود.

ایران  اقتصاد  به گزارش مهر،وی تصریح کرد: 
تعامالت خوبی را با دنیا شروع کرده و امیدوار 
استفاده  پیشرفته تری  تکنولوژی های  از  است 
ویژه  به  محدودیت ها  اعمال  که  چرا  کنیم؛ 
در حوزه استفاده از تکنولوژی های روز دنیا و 
ارتباطات بانکی، گسترده تر شده بود و اکنون 
در  فعالیت ها  که  دارد  وجود  امیدواری  این 
زمینه های مختلف، با شدت بیشتری ادامه یابد 

که این خود بر رشد بهره وری اثرگذار است.

تاثیر جذب سرمایه خارجی 
بر بهره وری سرمایه

جذب  تاثیر  خصوص  در  یزدی  طباطبایی 
در  سرمایه  بهره وری  بر  خارجی  سرمایه 
سرمایه های  جذب  کرد:  خاطرنشان  ایران 
بسیار  ایران  در  سرمایه  بهره وری  خارجی، 
ممکن  چراکه  می دهد؛  قرار  تاثیر  تحت 
برای  کسر  مخرج  در  سرمایه  موجودی  است 
محاسبه بهره وری سرمایه، وجود داشته باشد؛ 
محصول  و  بوده  قدیمی  تکنولوژی  وقتی  ولی 
باشد،  نداشته  رقابت پذیری  قابلیت  تولیدی، 

و  داد  نخواهد  باالیی  بازدهی  سرمایه،  آنگاه 
تقاضایی  کشور،  داخل  در  است  ممکن  حتی 
یا  باشد  نداشته  وجود  تولیدی  کاالهای  برای 
نیز  مشابه  محصوالت  با  رقابت  قابلیت  حتی 
خارجی  سرمایه  جذب  بنابراین  یابد؛  کاهش 
طور  به  شود،  بهره وری  افزایش  به  منجر  که 
قطع کارایی سرمایه را نیز افزایش خواهد داد.
تحریم،  شرایط  در  بنابراین  داشت:  اظهار  وی 
ایران  در  بهره وری سرمایه  به  لطمه  بیشترین 

وارد آمد؛ لذا باید بتوانیم طوری از سرمایه های 
گیریم  بهره  بین المللی  تعامالت  و  خارجی 
به کشور  نو  تکنولوژی های  ورود  به  منجر  که 
جبران  تا  کند  ایران کمک  اقتصاد  به  و  شده 
چند سال تحریم شدید را داشته باشیم. البته 
ورود سرمایه های خارجی و تکنولوژی می تواند 
شود؛  منجر  هم  کار  نیروی  شدید  ارتقای  به 
چراکه در این صورت نیروی کار با همان دانش 

و تجربه، بهره وری خود را باالتر می برد.

نرخ سود تسهیالت صادراتی 

به ۱۱ درصد کاهش یافت

تحریم، بیشترین لطمه به بهره وری سرمایه واردکرد

بلوکه شدن 3درصد بودجه  دستگاهها برای بهره وری



مهندس سید صابر سجادی در مراسمی که به 
امام حسین)ع(  شهادت  سومین شب  مناسبت 
هیئات  حسینی،  عزاداران  حضور  با  یارانش  و 
حسینیه  در  شهرستان  مسئوالن  و  مذهبی 
برگزار  طالقانی،  خیابان  انصارالمحسن  هیئت 
شد، اظهار کرد: امام حسین)ع( برای ریاست و 
حکومت از مدینه خارج نشد بلکه برای اصالح  

امت جدش رسول خدا وارد کربال شد.
به  امر  واجب  سنت  احیای  اینکه  بیان  با  وی 
معروف و نهی از منکر از اهداف مهم قیام امام 
حسین)ع( بر ضد یزیدیان و بیداری مسلمانان 
اباعبدا... الحسین)ع(  افزود:  بود،  اسالم  جهان 
کربال  سمت  به  حرکت  مسیر  در  او  یاران  و 
عبودیت خدا را چراغ راه خود قرار داده بودند.

شهردار نور با اشاره به نقش تأثیرگذار حضرت 
زینب)س( در تبیین و ترویج اهداف قیام کربال، 
حضرت  عاشورا  جریان  از  پس  کرد:  تصریح 
و  دادند  ادامه  را  تبلیغ خود  وظیفه  زینب)س( 
و حراست  نگهداری  امام حسین)ع(  از خاندان 

کردند.
وجود  با  زینب)س(  حضرت  داد:  ادامه  وی 

توانست کار  اسارت  انواع فشار ها و سختی های 
تبلیغی خود را به نحو مطلوب انجام دهد و این 
بانوی بزرگوار به دلیل شجاعت و استقامت خود 
الگو  در جریان پس از عاشورا می تواند بهترین 
اهداف  راستای  در  که  باشد  تمام کسانی  برای 

بلند گام برداشته اند.
بانوی  این  روشنگری های  اگر  گفت:  سجادی 
امام  اهداف  نبود  سجاد)ع(  امام  و  بزرگوار  

نینوا  صحرای  در  حضور  و  قیام  از  حسین)ع( 
زندگی حضرت  و  نمی کرد  پیدا  نمود  به خوبی 
خورده  گره  کربال  غمبار  حادثه  با  زینب)س( 

است.
بزرگ ترین  بزرگوار  بانوی  این  اینکه  بیان  با  وی 
این  بازماندگان  و  را تحمل  مصیبت عالم هستی 
حادثه دردناک را هدایت و رهبری کرد، یادآور شد: 
کتاب قیام عاشورا متشکل از دو فصل بوده که فصل 

دوم آن و جریان های پس از عاشورا با رشادت و 
افشاگری های حضرت زینب)س( تحقق پیدا کرد.  
از  را  خودگذشتگی  از  و  ایثار  نور  شهردار 
سجایای اخالقی حضرت زینب)س( عنوان کرد 
حفظ  برای  بزرگوار  بانوی  این  شد:  متذکر  و 
و  کرد  سپر  را  خود  جان  کربال  اسرای  جان 
تازیانه های دشمنان و سربازان یزید را به جان 
خرید تا آسیبی به زنان و کودکان در بند نرسد. 

شهردار نور:حضرت زینب)س( روشنگر اهداف قیام عاشورا شد
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فرهادی  اصفر  ساخته  »فروشنده«  فیبلم 
جشنواره  داوران  هیئت  ویژه  جایزه 
آمریکا  کشور  در  شیکاگو  فیلم  بین المللی 

را از آن خود کرد. 
شیکاگو،  فیلم  جشنواره  سایت  از  نقل  به 
جشنواره  پنجاه ودومین  داوران  هیئت 
عهده  بر  آن  ریاست  که  »شیکاگو«  فیلم 
انگلیسی- بازیگر  چاپلین«  »جرالدین 

رویداد  این  پایان  در  بود،  آمریکایی 
کارگردانی  به  »سیرانوادا«  فیلم  سینمایی 
جایزه  برنده  عنوان  به  را  پویو«  »کریس 
هوگوی طالیی بهترین فیلم بخش رقابتی 
ویژه  جایزه  و  کردند  معرفی  بین المللی 
هیئت داوران )هوگوی نقره ای( نیز به فیلم 

»فروشنده« ساخته اصغر فرهادی رسید.
هیات داوران جشنواره فیلم شیکاگو درباره 
»فروشنده« نوشتند: » »فروشنده« فیلمی 
مشکالت  از  فرد  به  منحصر  بینشی  که 
بوجود آمده از یک تجاوز جنسی و چگونگی 
ارائه  مخاطب  به  آن  با  جامعه  برخورد 
داستانی  فیلم  این  حال  عین  در  می دهد. 
قدرتمند از انتقام را به شکلی واقع گرایانه 
یک  با  مورد  این  در  که  می کند  روایت 
شخصیت  برای  دردناک  و  دشوار  دوراهی 
است.»فروشنده«  همراه  داستان  اول 

فیلمی است که شرایط انسانی را در سطوح 
مختلف برمال می کند«. 

سایت  فاحش  اشتباه  توجه  جالب  نکته 
درباره  که  است  شیکاگو  فیلم  جشنواره 
به  داوران  هیئت  ویژه  جایزه  اعطای  علت 
»فروشنده«  است:  آورده  »فروشنده«  فیلم 
از  فرد  به  منحصر  بینشی  که  فیلمی 
مشکالت بوجود آمده از یک تجاوز جنسی 
و چگونگی برخورد یک جامعه عرب با آن 

به مخاطب ارائه می دهد.

تصحیح  ایسنا  خبر  ترجمه  در  بخش  این 
شده است و عرب حذف شده است.

اصغر  کارگردانی  به  »فروشنده«  فیلم 
بازیگر  بهترین  دو جایزه  با کسب  فرهادی 
فیلمنامه  بهترین  و  حسینی(  )شهاب  مرد 
کن  جشنواره  در  فوق العاده ای  درخشش 
داستان  روایتگر  فیلم  این  داشت.  امسال 
زن و شوهر جوانی است که در حال اجرای 
این  هستند.  فروشنده«  »مرگ  نمایشنامهٔ 
آپارتمان مشکالتی  اجاره یک  از  زوج پس 

دچار  آنها  میان  رابطه  و  می آید  وجود  به 
چالش می شود.

نماینده  امسال  که  »سیرانوادا«  فیلم 
است،  اسکار  جوایز  در  رومانی  سینمای 
عالوه بر کسب جایزه بهترین فیلم جشنواره 
نیز  را  کارگردانی  بهترین  جایزه  شیکاگو، 

برای »کریس پویو« به ارمغان آورد.
از این چند جایزه دیگر  »فروشنده« پیش 
بین المللی جشنواره  فیلم  بهترین  از جمله 
نگاه  از  بهترین فیلم  آلمان و جایزه  مونیخ 
تماشاگران جشنواره فیلم آمستردام را نیز 
ایران در  دریافت کرده و نماینده سینمای 
جوایز  غیرانگلیسی  فیلم  بهترین  شاخه 

اسکار است.
در سایر بخش های  جشنواره فیلم شیکاگو، 
مرد  بازیگر  بهترین  نقره ای  هوگوی  جایزه 
فیلم  برای  تیتینی«  »آدرین  به  جشنواره 
»فارغ التحصیلی« رسید و در بخش بازیگری 
زن نیز »ربکا هال« برای فیلم »کریستاین« 
به جایزه دست یافت، »کریستین مونجیو« 
جایزه  به  »فارغ التحصیلی«  فیلم  برای 
رسید  فیلمنامه  بهترین  نقره ای«  »پالک 
»آخرین  فیلم  برای  فارتاز«  »کاستار  و 
از  را  فیلمبرداری  بهترین  جایزه  خانواده« 

آن خود کرد.

هوگوی نقره ای جشنواره شیکاگو برای »فروشنده«

حضور 5 فیلم کوتاه در جشنواره 
فیلم های ایرانی لندن

هنری  سازمان سینمایی حوزه  تولیدات  از  کوتاه  فیلم   5
لندن  ایرانی  فیلم های  بین المللی  جشنواره  هفتمین  در 

حضور دارند.
از روابط عمومی سازمان سینمایی  پیام زمان  به گزارش 
حوزه هنری، پنج فیلم کوتاه »روزنه« به کارگردانی امیر 
فرد،  صالحی  محسن  کارگردانی  به  »نافرمانی«  مهران، 
خردمندان،  محمدرضا  سید  کارگردانی  به  »آنتراکت« 
»علمک« به کارگردانی حسین دارابی و »بچه و مرد« به 
باشگاه  از تولیدات  کارگردانی سید محمدرضا خردمندان 
هنری  حوزه  سینمایی  سازمان  به  وابسته  سوره  فیلم 
جشنواره  کوتاه  فیلم های  رقابتی  بخش  در  نمایش  برای 
بین المللی فیلم های ایرانی لندن )UKIFF( انتخاب شده 

اند. 
فیلم های راه یافته به این جشنواره در پنج بخش فیلم های 
داستانی بلند، کوتاه، انیمیشن، مستند و فیلمنامه کوتاه با 

یکدیگر رقابت می کنند.
فیلم های  میزبان  امسال  لندن  ایرانی  فیلم های  جشنواره 
»فروشنده«،  گیالس«،  »طعم  همچون  مطرحی 
نمی کنیم«،  »عادت  »بادیگارد«،  »دختر«،  »چهارشنبه«، 

»نیمه شب اتفاق افتاد« و ... است.
جشنواره فیلم های ایرانی لندن تنها جشنواره در انگلستان 
است که به سینمای مستقل ایران می پردازد و هدف آن 
فراهم کردن فرصتی برای نمایش فرهنگ و هویت ایرانی 

از طریق آثار سینمایی است. 
هفتمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی لندن از تاریخ 7 

الی 12 آبان ماه در شهر لندن برگزار خواهد شد.

تابش از پشت صحنه »بدون تاریخ، 
بدون امضاء« بازدید کرد

علیرضا تابش مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی از پشت 
کارگردانی  به  امضاء«  بدون  تاریخ،  »بدون  فیلم  صحنه 
بازدید  جلیلوند  علی  کنندگی  تهیه  و  جلیلوند  وحید 

کرد.
بنیادسینمایی  عمومی  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
معاون  احمدیان  مسعود  همراه  به  تابش  علیرضا  فاربی؛ 
لوکیشنی  در  فیلم  این  صحنه  پشت  از  بنیاد  فرهنگی 
واقع در پارک شهر )خیابان بهشت( تهران دیدن کرد.

از  خرسندی  ابراز  دیدار ضمن  این  در  بنیاد  مدیرعامل 
و  تحقیقات  بر  تکیه  با  گفت:  فیلم  تولید  خوب  روند 
پژوهشهای معتبر اجتماعی که با نگاه دردمندانه و فارغ 
بیانجامد  سینمایی  ماندگار  آثار  خلق  به  نمایی  سیاه  از 
و  مسئولین  مخاطبان،  های  دغدغه  از  یکی  همواره 

بوده است. فارابی  بنیاد سینمایی  نهایتا 
تاریخ،  »بدون  ارزشمند  فیلم  افزود:  همچنین  تابش 
بدون امضا« مصداق بارز چنین نیازی است که برادران 
به ساخت  اقدام  خود  هنری  سوابق  بر  تکیه  با  جلیلوند 
سینمای  در  عطفی  نقطه  امیدواریم  که  اند  کرده  آن 

باشد. ایران  اجتماعی 
 19 »چهارشنبه  فیلم  با  این  از  پیش  جلیلوند  برادران 
اردیبهشت« جوایز متعدد داخلی و بین المللی را از آن 

خود کرده اند.
نریمان  کاوه  است:  آمده  فیلم  این  داستان  خالصه  در 
کارش  محل  در  قانونی  پزشکی  پزشکاِن  از  یکی 
این  از  پیش  را  وی  که  شود  می  مواجه  جسدی  با 

است. می شناخته 

الدن طباطبایی صدای »اوتیسم« را به 
»سینماحقیقت« می برد

کارگردانی  به  من«  خانه  در  »فرشته ای  مستند  فیلم 
در دهمین  متقاضی شرکت  آثار  از  یکی  سولماز صدقی، 
به  که  است  »سینماحقیقت«  بین المللی  جشنواره  دوره 

بیماری اوتیسم می پردازد.
فیلم مستند »فرشته ای در خانه من« برای اولین نمایش 
بین المللی  جشنواره  دهمین  دبیرخانه  تحویل  عمومی، 

»سینماحقیقت« شده است.
»خانم  است:  آمده  مستند  فیلم  این  موضوع  خالصه  در 
الدن طباطبایی بازیگر مطرح سینمای ایران وقتی متوجه 
می شود دخترش به بیماری اوتیسم مبتال شده، از سینما 
به  را  وقتش  تمام  می کند  سعی  و  کرده  خداحافظی 
دخترش اختصاص دهد. او تالش می کند با شناساندن این 
بیماری و مشکالتی که این افراد و خانواده هایشان با آن 
مواجه می شوند، صدای اوتیسم را به گوش همه برساند...«
»سولماز  فیلم  این  تهیه کننده  و  کارگردان  پژوهشگر، 
تبارک  ربین  )تصویربردار(،  اصالنی  جعفر  است.  صدقی« 
دیگر  از  نیز  )تدوینگر(  نوربخش  سهراب  و  )صدابردار( 

عوامل تولید این اثر مستند هستند.
و  تهران  در   1۳۴9 سال  متولد  طباطبایی  الدن 
زیبای  دانشکده هنرهای  از  بازیگری  فارغ التحصیل رشته 

دانشگاه تهران است.
امور  سازمان  تجربی  و  مستند  سینمای  گسترش  مرکز 
سینمایی، دهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند 
آذرماه  تا 21  را طی روزهای 1۴  ایران »سینماحقیقت« 
از  که  راهنماست«  بهترین  »حقیقت  شعار  با   ،1۳95
برگزار  تهران  شهر  در  است،  علی)ع(  حضرت  فرمایشات 

خواهد کرد.

فیلم طعم شیرین خیال  

»طعم  فیلم  از  کند  می  یادی  امروز  زمان  در  ها  خاطره  و  یادها 
شیرین خیال« ساخته کمال تبریزی از 2۰ اسفند ماه به سرگروهی 
پانزدهمین  خیال   شیرین  است.»طعم  شده  اکران  آفریقا  سینما 
ساخته کمال تبریزی، کارگردان پرکار سینمای ایران از 2۰ اسفند 
شیرین  »طعم  است.  شده  اکران  آفریقا  سینما  سرگروهی  به  ماه 
خیال« نوعی طنز رمانتیک متفاوت درباره محیط زیست و رابطه 
انسان و زمین است. پخش این فیلم بر عهده ی شرکت سینمایی 
نور تابان است. ساخته قبلی کمال تبریزی به نام »طبقه هساث « 

سومین فیلم پرفروش سال 1۳9۳ بوده است.
سومین  و  سی  مسابقه  بخش  در  خیال«  شیرین  »طعم  فیلم 
جشنواره فیلم فجر  داشت و نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین 

جلوه های ویژه میدانی و بصری شد.
 خالصه فیلم :شیرین، ماجرای آشنایی خود و خانواده  اش با کسی 

را که قرار است به خواستگاری او بیاید روایت می  کند.
بیاتی(:  )نازنین  فیلم؛شیرین  این  ماندنی  یاد  به  دیالوگ   
گروس   / بپرسم؟  شما  از  سوال  یه  تونم  می  من  ببخشین 
)شهاب حسینی(: بله، خواهش می کنم! / شیرین: شما به 
غیر از اگزوز ماشین و زباله های بازیافتی به چیز دیگه ای 
هم فکر می کنین؟ / گروس:  بله، به شما! من به شما فکر 

می کنم.

یادها و خاطره ها در زمان .....

نماز در خم آن ابروان محرابی 
 کسی کند که به خون جگر طهارت کرد

فغان که نرگس جّماش شیخ شهر امروز 
 نظر به ُدردکشان از سر حقارت کرد

امروز با حافظ

اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج 
کنیم ، بهتر آن است که آنرا خرج لطافت یک 

لبخند و یا نوازشی عاشقانه کنیم .
 شکسپیر

سخن حکیمانه

»هنر شفاف اندیشیدن« به 
چاپ سی و دوم رسید

شفاف  »هنر  کتاب 
نوشته  اندیشیدن« 
رولف دوبلی، با ترجمه 
پور  فردوسی  عادل 
چشمه  نشر  توسط 
دوم  و  سی  چاپ  به 

رسید.
به گزارش مهر، کتاب 

»هنر شفاف اندیشیدن« نوشته رولف دوبلی با 
ترجمه عادل فردوسی پور به تازگی توسط نشر 
چشمه به چاپ سی و دوم رسیده است. اولین 
چاپ این کتاب سال گذشته به بازار نشر عرضه 
شد. فردوسی پور این کتاب را به طور مشترک 

با بهزاد توکلی و علی شهروز ترجمه کرده است.
عالوه بر تهران، مراسم رونمایی از این کتاب به 
مناسبت تجدید چاپش، در کرمان هم برگزار شده 

است.
در 99 بخش مختلف که هر کدام  کتاب  این 
عنوان  و موضوع مجزایی دارند به بررسی دقیق 
استدالل های معیوبی می پردازد که منجر به تکرار 
از طرف اشخاص، حرفه ها و ملت ها  اشتباهات 
می شود. دوبلی در این کتاب، دستورالعملی برای 
بلکه شناختی درمورد  ارائه نمی دهد،  شادمانی 

چگونگی کارکرد ذهن ارائه می کند.
کتاب  این  گفت  می توان  دیگر  عبارت  به 
غمگینی  از  پیشگیری  درباره  موشکافانه  اثری 
نویسنده   چالدینی  رابرت  است.  خودساخته 
کتاب »تاثیر«، درباره  این کتاب می گوید: دوبلی 
با  را  ما  تصمیم گیری  ایرادهای  متدوال ترین 
فصاحت بررسی می کند و توضیح می دهد چگونه 
می توان به کمک حس مثبت و آموزنده با آن ها 
مقابله کرد.رولف دوبلی نویسنده  این کتاب، متولد 
سویسی  کارآفرین  و  رمان نویس   ،1966 سال 
است. او فارغ التحصیل ام بی اِی و دکترای فلسفه  
است.  سویس  گالن  سنت  دانشگاه  از  اقتصاد 
دوبلی از موسسان getAbstract، بزرگ ترین 
فراهم آورنده  خالصه  کتاب و عمده  شهرت او به 
خاطر تالیف کتاب »هنر شفاف اندیشیدن« است 
که به سرعت به موفقیت دست پیدا کرد و در 
صدر جدول کتاب های پرفروش آلمان قرار گرفت. 

در بازار کتاب

جایزه ی تاجیکی ها برای برادران محمودی

فیلم جمشید محمودی »چند متر مکعب عشق« جایزه اصلی هفتمین 
فستیوال بین المللی فیلم »دیدار« تاجیکستان را دریافت کرد.

طبق گزارش رسیده، جایزه اصلی این فستیوال تندیس، لوح تقدیر به 
همراه جایزه نقدی است که به فیلم »چند متر مکعب عشق« تعلق 
گرفت. در مجموع، بیش از ۸۰ فیلم بلند و کوتاه داستانی در جشنواره 
»دیدار« به نمایش درآمد.  سینماگران و مهمانانی از 1۳ کشور از جمله 
روسیه، هند، افغانستان، سوئیس، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، 
آلمان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و استونی، در این جشنواره حضور 
خواهند داشت. داوران این جشنواره که از تاریخ 16 الی 2۰اکتبر )25 
تا 29 اکتبر( در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد، رضا کیانیان به 
همراه التیکا پادگونکار، نویسنده و تدوینگر هندی و نظام قاسم شاعر 
جایزه  دومین  تاجیکستان،  دیدار  جشنواره  جایزه ی  بودند.  تاجیک 
بین المللی برادران محمودی طی یک هفته اخیر است و چهار روز پیش 
نوید محمودی تقدیر ویژه هیات داوران فستیوال بوسان را برای فیلم 

»رفتن« دریافت کرد.

آن سوی آبها


