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ساعات روز را در امنیِت 
لبخند طی کنید...

é الهام آمرکاشی

رفاه اقتصادى، مؤلفه اصلی 
امنیت اقتصادى است؟

é مهشید معراجی

کودکان بیمار با لبخندي 
خوشحال مي شوند

é فرزانه یوسفیان

یاد د اشت

یادداشت روز

سبک زندگی

6

هفته آینده؛ جلسه رای 
اعتمادبه سه وزیر

رئیس جمهور تاکید کرد: 

ادعاى غربی ها براى مبارزه با تروریسم؛ »نمایش سیاسی«
رئیـس جمهـور گفت: قدرتهای بزرگ با مسـأله مبارزه با تروریسـم یک شـوی  سیاسـی بـه راه انداخته اند 
و دلشـان نمی خواهـد معضـل تروریسـم پایان یابد. آقـای روحانی در نشسـت خبری با خبرنگاران اسـتان 
مرکـزی و در پاسـخ به سـواالت اصحاب رسـانه تأکید کـرد: باید تولید ما، رقابتی باشـد و قـدرت صادرات 

داشـته باشـیم وگرنه به پیشـرفت نمی رسیم.

آیت ا... آملی الریجانی: 

مسئوالن و مردم باید نسبت به نفوذ دشمن حساس باشند
رئیـس قـوه قضاییـه بـا اشـاره بـه هجمه هـای اخیر علیه دسـتگاه قضایـی، میزان و شـدت ایـن هجمه ها 
را معیـاری خـوب بـرای سـنجش صحـت عملکـرد قـوه قضاییـه دانسـت و اظهـار کـرد: مختومـه کـردن 
پرونده  هـا توسـط رئیـس قـوه قضاییـه از دروغ های بزرگی اسـت که این روزها به دسـتگاه قضایی نسـبت 

می دهنـد در حالـی کـه بـر اسـاس قانون، رئیـس قوه قضاییـه چنیـن دخالتـی در روند دادرسـی ندارد.

بیماری قلبی رکوردار 
مرگ و میر در کشور

1/2 میلیون متقاضی 
جدید شغل!

ضرورت مبارزه با کاالهای قاچاق

قاچاق افسار گسیخته کاال  کابوس تولید ملی شد
انتقاد فعاالن اقتصادی و نمایندگان مجلس به کجا می رسد؟
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سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: 

ادامه بدعهدی آمریکا 
در اجرای برجام

سـخنگوی دسـتگاه دیپلماسـی تصریح کـرد: بدعهـدی آمریکا در 
اجـرای تعهـدات برجـام وجود دارد و سـعی داریم آنان تعهداتشـان 

را انجـام دهند.

بهرام قاسمی تصریح کرد: جیسون رضاییان و دیگر جاسوسان ایرانی 
آزاد شده که مدعی شکایت علیه کشومان هستند تبعه ایرانند و نمی 

توانند در دادگاه های دیگر کشورها علیه ما اعالم جرم کنند. 
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه نشست خبری در پاسخ به 
پرسش خبرنگاران درباره اقدام جیسون رضاییان در شکایت علیه 
کشورمان در دادگاه های امریکا و اقدامات وزارت امور خارجه برای 
جلوگیری از تضییع منافع ملت ایران گفت: کتاب اینگونه روابط میان 

ایران و امریکا باز است و شاهنامه به انتها نرسیده است . 
وی افزود : مسائل متعددی هست که آنان به عنوان ابزارهای مختلف 
علیه ما استفاده می کنند و من نمی توانم بگویم داستان تمام شده 

است و به انتهای قصه رسیده ایم . 
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گروه اقتصاد: با هماهنگی صورت گرفته بین نهادهای متولی مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز از 15 مهرماه طرح تشدید مبارزه با قاچاق لوازم خانگی 
به طور همزمان در سراسر کشور کلید خورد و در همین زمینه سخنگوی 

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: در این مرحله از اجرای 
طرح،مسئولیت بازرسی و کنترل کاالهای قاچاق در فروشگاه ها و مغازه 
ها به اتحادیه ها و اتاق اصناف واگذار شده است .وی تاکید کرد: در مبارزه 

با قاچاق به جای تمرکز بر سطح عرضه باید جلوی مبادی ورودی گرفته 
شود،چراکه قاچاق یک زنجیره است و اگر مصرف کننده کاالی قاچاق و 

قاچاق فروش نباشد،کاالی قاچاق وارد نمی شود.

با  بزرگ  قدرتهای  گفت:  جمهور  رئیس 
شوی  سیاسی  یک  تروریسم  با  مبارزه  مسأله 
نمی خواهد معضل  و دلشان  انداخته اند  راه  به 

تروریسم پایان یابد.
با خبرنگاران  آقای روحانی در نشست خبری 
استان مرکزی و در پاسخ به سواالت اصحاب 
رسانه تأکید کرد: باید تولید ما، رقابتی باشد و 
قدرت صادرات داشته باشیم وگرنه به پیشرفت 

نمی رسیم.
رئیس جمهور از استقبال مردم استان مرکزی 
از کاروان تدبیر و امید تقدیر کرد و گفت: مردم 
به مسئوالن نظام و خادمان خود محبت دارند 
و در سفرهای مختلف از آنان استقبال می کنند 
که امیدواریم بتوانیم پاسخگوی لطف و محبت 
مردم باشیم و در ادای وظایف مردم به بهترین 

شکل عمل کنیم.
مرکزی  استان  اینکه  بیان  با  روحانی،  آقای 
قابلیت ها و ظرفیت های فراوانی عالوه بر منابع 
سرمایه گذاری های  گفت:  دارد،  خود  طبیعی 
گرفته  صورت  استان  صنایع  در  خوبی  بسیار 

است که البته این صنایع باید به روز شود تا از 
همه ظرفیت آن به خوبی استفاده شود.

رئیس جمهور، رونق اقتصادی و خروج اقتصاد 
در  دولت،  اصلی  برنامه  عنوان  به  را  رکود  از 
به  ما  افزود:  و  کرد  عنوان  اخیر  سال های 
اقتصادی  رشد  هدف  به  که  دادیم  قول  مردم 
5 درصدی برسیم که با تالش دولت تا پایان 

سال، شاید بیش از این رقم حاصل شود.
براساس  اینکه  به  اشاره  با  روحانی  آقای 
برنامه ریزی انجام شده قرار بود به 7500 بنگاه 
اقتصادی و صنعتی تسهیالت ارائه شود، گفت: 
امروز رقمی بیش از برنامه ریزی تحقق یافته و 
12 هزار و 500 بنگاه تسهیالت دریافت کرده 

اند که دولت به این مسیر ادامه خواهد داد.
سال  امسال  اینکه  به  اشاره  با  جمهور  رئیس  
گفت:  بود،  خواهد  کشور  در  اقتصادی  رونق 
هر  به  متوسط  و  کوچک  بنگاه های  به  دولت 
مقدار که نیاز باشد، تسهیالت ارائه می کند تا 

از ظرفیت آنها به خوبی استفاده شود.
برخی  به  باید  اینکه  بیان  با  روحانی  آقای 

بنگاه ها که از فناوری روز عقب مانده اند، کمک 
کنیم، اظهار داشت: تولید باید رقابتی باشد تا 
قدرت صادرات را داشته باشد چرا که پیشرفت 
در گرو ایجاد یک بازار رقابتی است که باید با 

تالش به آن برسیم.
اد      امه د      ر صفحه 2

های  هجمه  به  اشاره  با  قضاییه  قوه  رئیس 
شدت  و  میزان  قضایی،  دستگاه  علیه  اخیر 
برای سنجش  این هجمه ها را معیاری خوب 
اظهار  و  دانست  قضاییه  قوه  عملکرد  صحت 
رئیس  توسط  ها  پرونده  کردن  مختومه  کرد: 
قوه قضاییه از دروغ های بزرگی است که این 
به دستگاه قضایی نسبت می دهند در  روزها 
قضاییه  قوه  رئیس  قانون،  اساس  بر  که  حالی 

چنین دخالتی در روند دادرسی ندارد.
مسئوالن  جلسه  در  الریجانی  آملی  ا...  آیت 
عالی قضایی با بزرگداشت چهارم آبان سالروز 
)ره(  خمینی  امام  حضرت  تاریخی  اعتراض 
نشان  را  آن  کاپیتوالسیون،  الیحه  تصویب  به 
دهنده صالبت و تیزبینی امام )راحل( دانست و 
تصریح کرد: اگر کاپیتوالسیون محقق می شد، 
ملت و کشور ما به شدت تحقیر و تسلیم می 
خود  افشاگری  با  )ره(  امام  اما حضرت  شدند 
آن  پشت  ها  آمریکایی  که  الیحه  این  درباره 

بودند، مانع از چنین فاجعه ای شدند.
رئیس قوه قضاییه افزود: در چنین روزی وقتی 

حضور  فیضیه  مدرسه  در  )ره(  امام  حضرت 
یافتند با اینکه سالروز میالد باسعادت حضرت 
زهرا)س( بود اما کالم خود را با »انا ... و انا الیه 
راجعون« آغاز کردند و به این ترتیب اندوه و 
ناراحتی خود و مردم را از تصویب چنین الیحه 
تیزبینی  از  ناشی  امر  این  دادند.  نشان  را  ای 
ایشان  وجود  در  که  بود  الهی  نور  و  خاص 
جریان داشت و به واسطه آن، جریان آینده را 

به خوبی رصد می کردند.
با  امام  اینکه  بیان  با  الریجانی  آملی  ا...  آیت 
لوازم  سازی  برجسته  ضمن  و  خود  صالبت 
باز  انقالب  برای  پذیرش کاپیتوالسیون، راه را 
کردند و خلف صالح ایشان یعنی مقام معظم 
تا  را  مسیر  همین  نیز  العالی(  رهبری)مدظله 
به امروز طی کرده اند، خاطرنشان کرد: اصرار 
نفوذ دشمن  با  مقابله  لزوم  بر  ایشان  تأکید  و 
همه  لذا  است  تفکر  و  نگاه  همین  اساس  بر 
باشند که  باید توجه داشته  مسئوالن و مردم 
به  طلبان  سلطه  مقابل  ایستادن  ادامه  برای 
و رهبر معظم  امام  استقامت  و  بصیرت  همان 

انقالب نیاز داریم.
یُمن  به  امروز  اظهار کرد:  رئیس دستگاه قضا 
ایستادگی جمهوری اسالمی در مقابل جریان 
ایستاده  قامت  با  سرو  یک  همانند  سلطه، 

می توانیم در منطقه و جهان سخن بگوییم. 
اد      امه د      ر صفحه 2

آیت ا... آملی الریجانی: مسئوالن و مردم باید نسبت به نفوذ دشمن حساس باشندرئیس جمهور تاکید کرد: ادعاى غربی ها براى مبارزه با تروریسم؛ »نمایش سیاسی«

خوشحالی کودکان روستای االخوین پس از ورود نیروهای ارتش عراق

سازمان ملل: آماده میزبانی از 150 هزار پناهجوی موصل هستیم
کمیساریایی عالی پناهندگان سازمان ملل اعالم کرد: سازمان ملل متحد آماده میزبانی از 150 هزار پناهجوی عراقی است که ممکن است به سبب عملیات آزادسازی موصل از این شهر خارج شوند.

همین صفحه

همین صفحه
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کالم  نور

الریجانی رییس شورای عالی 
فراکسیون ها شد

مجلس  والیی  مستقلین  فراکسیون  سخنگوی 
عالی  شورای  تشکیل  از  اسالمی  شورای 
فراکسیون ها در مجلس خبر داد و گفت که علی 

الریجانی ریاست این شورا را پذیرفته است.
مهرداد الهوتی در گفت وگو با ایسنا،  اظهار کرد: 
شامل  سیاسی  فراکسیون  سه  مجلس  در  ما 
»امید«، »والیت« و »مستقلین والیی« را داریم 
که هر یک به شکل جداگانه فعالیت می کنند. 
پیشنهادی که من به آقای الریجانی دادم این بود 
که شورای عالی فراکسیون ها را تشکیل دهیم 
تا در برخی مباحث هر سه فراکسیون به فهم 
مشترکی دست پیدا کنند؛  مثال در رای اعتماد 
به وزرا در شورای عالی فراکسیون ها به جمع 

بندی برسیم.
وی افزود: در نهایت فراکسیون امید از این ایده 
»والیت«  های  فراکسیون  اما  نکرد  استقبال 
 10 و  پذیرفتند  را  آن  والیی«  »مستقلین  و 
جلسه با حضور آقای الریجانی تشکیل شد. در 
یک  هر  از  نفر  قرار شد 17  هم  آخرین جلسه 
از دو فراکسیون به عنوان اعضای شورای عالی 
انتخاب شوند و آقای الریجانی به عنوان رییس 
را  ریاست  ایشان  که  شود  انتخاب  فراکسیون 

پذیرفتند.

تقسیم بندی مرزها برای خروج 
زائران اربعین از استان ها

سـخنگوی سـتاد مرکـزی اربعیـن حسـینی 
از اصـالح تقسـیم بنـدی مرزها بـرای خروج 
زائـران اربعین حسـینی به تفکیک اسـتان ها 

داد. خبر 
حمید رضا گودرزی در مصاحبه با خبرگزاری 
صدا و سیما با اشاره به اینکه این تقسیم بندی 
حاصل نشست مشترک ستاد مرکزی اربعین 
حسینی بـا استانداران و روسای کمیته های 
این  براساس  افزود:  این ستاد است،  مختلف 
تقسیم بندی مرز مهران بیشترین تردد را در 
بین مرزهای سه گانه مهران، شلمچه و چزابه 

خواهد داشت.
حسینی  اربعین  مرکزی  ستاد  سخنگوی 
گفت: از این مرز زائران 16 استان آذربایجان 
کردستان،  زنجان،  اردبیل،  شرقی،  و  غربی 
البرز، قزوین، قم، مرکزی، کرمانشاه،  تهران، 
ایالم  و  لرستان  گلستان،  مازندران،  گیالن، 

رفت و آمد خواهند کرد.
حسینی  اربعین  مرکزی  ستاد  اجرایی  مدیر 
اربعین  زائران  تردد  کمترین  اینکه  بیان  با 
افزود:  بود  از مرز چزابه خواهد  حسینی هم 
زائران استان های خراسان رضوی، جنوبی و 
شمالی، یزد، سمنان، چهارمحال و بختیاری، 
اصفهان و خوزستان رفت و آمد خواهند کرد.

گذرگاه  نیز  را  شلمچه  مرز  گودرزی  آقای 
کهگیلویه  فارس،  استان   9 و  خارجی  اتباع 
کرمان،  بلوچستان،  و  سیستان  بویراحمد،  و 
هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی، اصفهان و 

خوزستان نام برد.

هفته آینده؛ جلسه رای اعتماد
به سه وزیر پیشنهادی

معاون رئیس جمهور :جلسه رای اعتماد به سه 
و  فرهنگ  پرورش،  و  آموزش  پیشنهادی  وزیر 
ارشاد اسالمی و ورزش و جوانان هفته آینده با 

حضور رئیس جمهور برگزار می شود.
حسینعلی امیری درمصاحبه با خبرگزاری صدا 
و سیما گفت : طبق آئین نامه داخلی مجلس، 
؛  جمهور  رئیس  نامه  وصول  اعالم  زمان  از 
حداکثر تا یک هفته بعد باید جلسه رای اعتماد 

نمایندگان به وزرای پیشنهادی برگزار شود.
رای  از  قبل  تا  پیشنهادی  وزرای  افزود:  وی 
هیات  و  رئیس  حضور  با  جلساتی  در  اعتماد 
و  تخصصی  های  کمسیون  مجلس،  رئیسه 
فراکسیون های مجلس ، برنامه هایشان را ارائه 
پاسخ  نمایندگان  های  پرسش  به  و  کنند  می 

می دهند.
ای  جلسه  در   : افزود  جمهور  رئیس  معاون 
متوجه  داشتم  مجلس  نمایندگان  با  امروز  که 
شدم که فضای عمومی در خانه ملت برای رای 

اعتماد به وزرای پیشنهادی خوب است
امیـری پیـش بینـی و ابـراز امیـدواری کـرد : 
گزینه هـای پیشـنهادی رئیـس جمهـور بـرای 
 ، تصـدی سـه وزارتخانـه آمـوزش و پـرورش 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی و ورزش و جوانـان 
بـا کسـب رای بـاال اعتمـاد نماینـدگان ملت را 

کنند. جلـب 
رئیس جمهور دیروز در نامه ای رسمی به رئیس 
مجلس شورای اسالمی آقایان سید رضا صالحی 
امیری، مسعود سلطانی فر و فخرالدین احمدی 
های  وزارتخانه  برای تصدی  را  دانش  آشتیانی 
و  جوانان  و  ورزش  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 

آموزش و پرورش معرفی کرد.

خبر

رفاه اقتصادی، مؤلفه اصلی امنیت اقتصادی است؟
é مهشید معراجی

به رغم مباحث فراوانی که در زمینه امنیت 
تعریف  هنوز  است  شده  مطرح  اقتصادی 
واحدی از این واژه وجود ندارد. البته موضوعات 
اقتصادی همواره مورد توجه افکار عمومی و 
حفره های سیاست گذاری عمومی بوده است. 
به طوری که امروزه رفاه اقتصادی نیز در کنار 

سایر اهداف، یکی از اجزا و مؤلفه های بنیادین منافع ملی کشور محسوب 
می شود. حال این سؤال پیش می آید که مباحث جدید در خصوص 
امنیت اقتصادی چه تفاوتی با رویکردهای سنتی برای دستیابی به رفاه 

اقتصادی دارد
آیا پیگیری امنیت اقتصادی از دستیابی به رفاه و سعادت متفاوت است 
آیا عالوه بر اهدافی مانند رشد اقتصادی، اشتغال و کاهش تورم، سیاست 
گذاران باید به دنبال اهداف جدیدتری برای تقویت امنیت اقتصادی باشند

هرچند که افراد مختلف برداشت های متفاوتی از مفهوم امنیت اقتصادی 
دارند، اما می توان دو ویژگی مشترک در تمامی برداشت های موجود 
یافت. اولین ویژگی مشترک در برداشت های موجود از امنیت اقتصادی 
توجه به چالش ها، مخالفت ها و ابهامات موجود بر سر راه دستیابی به 
امنیت اقتصادی است. در واقع امنیت اقتصادی توانایی حمایت و پیشبرد 
منافع اقتصادی در برخورد با وقایع، تحوالت یا اقداماتی است که می تواند 
منجر به تهدید این منافع گردد. این چالش ها ممکن است ریشه در داخل 
یا خارج از کشور داشته و یا ناشی از عوامل انسانی یا طبیعی باشند. از 
آنجا که یکی از اهداف امنیت اقتصادی کاهش ابهام در خصوص آینده 
رفاه اقتصادی جامعه و افراد است، از این رو امنیت اقتصادی به دنبال 
کاهش و از بین بردن احتمال کاهش رفاه اقتصادی به پائین تر از یک 

سطح حداقلی است.
دومین نقطه اشتراک برداشت های موجود از امنیت اقتصادی تأکید آنها 
بر توانمندی در سازماندهی امور جهانی بر اساس تمایالت یک کشور و 
مدیریت چالش های غیراقتصادی است. در واقع این ویژگی بر دو امر 

تأکید دارد:
 1/ ابعاد خارجی و جهانی امنیت اقتصادی یک کشور

 ۲/ چالش ها و متغیرهای غیراقتصادی که می تواند بر امنیت اقتصادی 
مؤثر باشد.

به بیان دیگر وجه اول در برداشت های امنیت اقتصادی رویکرد سلبی 
است که مبتنی بر مواضع و اقدامات انفعالی و پیشگیرانه در برابر چالش 
ها و تهدیدات اقتصادی است و وجه دوم آن، رویکردی ایجابی و فرصت 
طلبانه در جهت بسط و توسعه اهداف و مؤلفه های امنیت اقتصادی یک 
کشور است، که هر دو رویکرد فوق، شناسه ای از توانمندی اقتصادی، 

سیاسی جامعه است.
چنین توانمندی ای نیازمند ایفای نقش عمده در شکل دهی به قواعد 
اقتصاد بین الملل است. ایفای این نقش این اطمینان را نزد دولتمردان 
یک جامعه ایجاد می کند که سهمی قابل قبول از اقتصاد جهانی را به خود 

اختصاص خواهند داد.
بدین ترتیب یک کشور می تواند در شکل گیری سیاست های اقتصادی 
و غیراقتصادی کشورهای دیگر، بر اساس منافع خود، مؤثر بوده و از نفوذ 
اقتصادی خود در شرایط ضروری جهت اهداف خود، حتی اهداف و مقاصد 
نظامی نیز بهره برداری نماید. بنابراین می توان گفت که، پیگیری امنیت 
اقتصادی شامل تالش برای حفظ رفاه اقتصادی به عنوان مؤلفه اصلی 
امنیت اقتصادی و مشارکت در شکل گیری اقتصاد بین المللی و مسائل 

سیاسی /نظامی بین المللی در راستای منافع کشور می باشد.
بدون تردید رفاه اقتصادی که معموالً با شاخص هایی مانند رشد اقتصادی، 
اشتغال، سرمایه گذاری باال و بهبود تولید تعریف می شود؛ جایگاه مهمی 

در امنیت اقتصادی دارد.
یکی از راه های حمایت از امنیت اقتصادی جامعه در برابر پیامد های 
شکست اقتصادی آن است که توانمندی و ظرفیت های اقتصادی باالیی 

داشته باشیم.
هر اندازه حضور کشور در بازارهای بین المللی بیشتر باشد به همان میزان 
توانمندی برای تأثیرگذاری بر قواعد کارکردی آن بازارها بیشتر خواهد بود. 
باال بودن میزان درآمدهای کشور، این امکان را ایجاد می کند که بتوان 
کشورهای دیگر را از طریق معیار ها یا کمک های اقتصادی و... خود تحت 
تأثیر قرار داده و از این طریق در شکل گیری سیاست های آنها مؤثر بود و 
مهمتر از همه اینکه ثروت ملی و توانمندی فناورانه امکان حفظ نیروهای 

نظامی گسترده و قدرتمند را نیز فراهم می کند.

۳ شرط دولت مستعفی برای تمدید آتش بس

فرستاده سازمان ملل به یمن در سفرش به صنعاء که با هدف تالش 
برای احیای مذاکرات صلح صورت گرفت حامل طرحی جدید برای حل 

سیاسی بحران این کشور است.
به گزارش ایسنا، اسماعیل ولد الشیخ احمد، فرستاده سازمان ملل به 
یمن عصر یکشنبه در سفری از پیش اعالم نشده وارد صنعا شد تا با 
انصارا... و حزب علی عبدا... صالح، رئیس جمهور پیشین یمن دیدار و 

پیشنهادات جدید خود را درباره حل بحران یمن ارائه کند.
هیات همراه وی در فرودگاه صنعا اعالم کردند که طرحی را در دست 
دارند که به طرف های یمنی ابالغ و جزئیات آن طی چند روز اعالم 

می شود.
به گفته منابع سیاسی وی پیشنهادی درباره یک توافق سیاسی فراگیر 
دارد که شامل تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت تمامی طرف ها، 
تشکیل کمیته نظامی بی طرف که وظیفه تحویل گرفتن شهرها و 
سالح های سنگین را برعهده داشته باشد و حل مشکل انتقال بانک 

مرکزی به عدن و بحران پرداخت حقوق ها است.
این منابع می گویند فشارهایی که کشورهای ناظر بر حل و فصل بحران 
یمن اعمال می کنند احتماال به ازسرگیری مذاکرات صلح طی ماه آینده 
میالدی کمک کند. وی همچنین به تعهداتی از سوی طرف های درگیر 
درباره قبول پیشنهادات جان کری، وزیر خارجه آمریکا دست یافته 

است.
این منابع پیش بینی می کنند که نمایندگان حوثی ها و حزب علی عبدا... 

صالح به کمیته نظامی ناظر بر آتش بس بازگردند.
اخیرا آتش بس 7۲ ساعته ای در یمن برقرار شد اما دو طرف یکدیگر را 

به نقض آتش بس متهم کردند.
روز یکشنبه نیز حزب علی عبدا... صالح الشیخ احمد را مورد انتقاد شدید 
قرار داد و وی را به جانبداری از عربستان متهم کرد. این حزب از دبیر 

کل سازمان ملل خواست تا الشیخ احمد را تغییر بدهد.
از سوی دیگر راجح بادی، سخنگوی دولت مستعفی یمن جامعه جهانی 
را به سهل انگاری در برخورد با حوثی ها متهم کرد و مدعی شد: ائتالف 

حوثی ها و صالح مذاکرات کویت را به شکست کشاند!
وی گفت: ما به شرایط اولیه برای بازگشت به روند سیاسی با نظارت 

فرستاده سازمان ملل خوش بین نیستیم.
در عین حال یک منبع دولت مستعفی یمن به روزنامه فرامنطقه ای 
الشرق االوسط درباره سه شرط دولت مذکور برای تمدید آتش بسی 

گفت که اسماعیل ولد الشیخ احمد خواهان آن است.
به گفته این منبع، این سه شرط شامل اعمال فشار بر انصارا... و حزب 
علی عبدا... صالح برای پایبندی به خویشتن داری در قبال حمالت، ایجاد 
تضمین هایی برای آن و تسهیل ورود کمک های انسانی به یمن به ویژه 

تعز است.
این منبع افزود: در مورد آتش بس اجرا و تعهد انصارا... مهم است.

یادداشت روز

اد      امه از صفحه1
از  بسیاری  امروز  داد:  ادامه  رئیس  جمهور 
آنها  سرمایه گذاران  و  خارجی  کشورهای 
عالقه مند به مشارکت با بنگاه های صنعتی 
راستا  این  در  و  هستند  ما  اقتصادی  و 
به  گوناگونی  قراردادهای  و  تفاهم نامه ها 

امضا رسیده است.
در  گسترده  جاذبه های  روحانی  آقای 
و  کافی  امنیت  وجود  مختلف،  بخش های 
هماهنگی میان مسئوالن استان مرکزی را 
گفت:  و  برشمرد  استان  این  مزیت های  از 
از  تا در بخش کشاورزی  باید تالش کنیم 
آبیاری مدرن استفاده کنیم و در مسیر رفع 
مشکالت زیست محیطی که یکی از مسائل 
گام  می رود،  شمار  به  استان  این  عمده 
جمله  از  میقان،  تاالب  احیای  که  برداریم 

این اقدامات است.
مفاخر  وجود  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
آفتاب  گفت:  مرکزی  استان  در  فراوان 
انقالب، استقالل، عزت و آزادگی ملت ایران 
از این استان طلوع کرده است و ملت ایران 
و مردم منطقه و جهان همچنان تا قرن ها از 
گرما و نور این آفتاب بهره مند خواهند شد.

از  باید  اینکه  بر  تأکید  با  جمهور  رئیس  
تحصیلکرده  جوانان  ویژه  به  نیروها  همه 
در مسیر توسعه و پیشرفت کشور، استفاده 
آمار  امروز  گفت:  کنیم،  بهره برداری  و 
نرخ  کاهش  زمینه  در  خشنودکننده ای 
می  ارائه  بانوان  میان  در  ویژه  به  بیکاری 

شود که امیدواریم این روند ادامه یابد.
مشکالت  و  نقل  و  حمل  روحانی  آقای 
مرکزی  استان  مسائل  از  یکی  را  جاده ای 
با تالش دولت بسیاری از  دانست و گفت: 
پروژه های حمل و نقل و جاده ای از جمله 
بهره برداری  مورد  اراک  به  خمین  بزرگراه 

قرار گرفت.
دولت  تصمیم  به  اشاره  با  جمهور  رئیس  
و  خودروسازی  مهم  طرح  دو  اجرای  برای 

بر  تأکید  و  مرکزی  استان  در  پتروشیمی 
ضرورت تالش همه وزارتخانه ها و مسئوالن 
گفت:  پروژه ها  این  اجرای  برای  ربط  ذی 
تصویب  به  پروژه  و  این سفر 54 طرح  در 
رسید که ظرف امسال و سال آینده اجرایی 

و عملیاتی می شود.
آقای روحانی در ادامه نشست در پاسخ به 
سوالی در زمینه مواضع جمهوری اسالمی 
گفت:  منطقه ای،  تحوالت  قبال  در  ایران 
منطقه خاورمیانه سال هاست که با معضل 
قدرت های  و  است  شده  مواجه  تروریسم 
غربی نمی خواهند تروریسم در این منطقه 
پایان پذیرد در حالی که این معضل و آثار 

آن دامنگیر خود آنها شده است.
رئیس  جمهور تأکید کرد: برخی  قدرت های 
براساس  تروریستی  های  گروه  با  بزرگ 
بازی می کنند  دارند  نامشروعی که  اهداف 
به منطقه  و تجهیزاتی که  ابزار  با وجود  و 
علیه  مثبتی  اقدام  هیچ  داشته اند،  گسیل 
آنان ندارند و در حقیقت با مسئله مبارزه با 
تروریسم یک شوی سیاسی به راه انداخته 

اند.
جمهوری  مواضع  افزود:  روحانی  آقای 
تروریسم  موضوع  قبال  در  ایران  اسالمی 

مداخله  ما  است.  روشن  بسیار  منطقه  در 
با  هماهنگی  بدون  را  خارجی  کشورهای 
و  می دانیم  خطرناک  بسیار  میزبان  کشور 
معتقدیم که دولت های عراق و سوریه باید 
کمک بخواهند و درخواست کنند تا کشور 
اقدام  آنها علیه تروریسم  دیگری در خاک 
کند و این براساس اصول بین المللی است و 

خالف آن ناامنی را تشدید می کند.
رئیس  جمهور تأکید کرد: ما باید مرزهای 
جغرافیایی را مورد احترام قرار دهیم، چرا 

که تغییر مرزها بسیار خطرناک است.
آقای روحانی ادامه داد: باید همه با ارسال 
کمک های غذایی و دارویی، به آوارگان و 
مردمی که گرفتار تروریسم شده اند، کمک 

کنیم.
دیگری  سوال  به  پاسخ  در  جمهور  رئیس  
در راستای تصمیم دولت برای  هزینه های 
منطقه  آن  خود  مردم  برای  استان  درآمد 
کلی  طور  به  کشور  درآمدهای  گفت: 
مبنای  بر  و  می شود  واریز  خزانه  به 
برنامه ریزی هایی که در خصوص هر استان 
وجود دارد از طریق بودجه تصویب و ابالغ 
می شود اما همه استان ها باید تالش کنند 
تا بتوانند در مواقع نیاز اعتبارات بیشتری را 

برای رونق اقتصادی جذب کنند.
آقای روحانی افزود: مبنای دولت این است 
که بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی 
و مردم واگذار شود و این موضوع درستی 
یک  اقتصادی  بنگاه های  عواید  که  است 
استان باید حتی االمکان به مردم آن منطقه 

اختصاص یابد.
دیگری  سوال  به  پاسخ  در  جمهور  رئیس  
ارائه  برای  دولت  برنامه ریزی  خصوص  در 
صنایع  و  کوچک  بنگاه های  به  تسهیالت 
متوسط  و  کوچک  بنگاه های  گفت:  بزرگ 
امسال در اولویت کار دولت قرار دارند چرا 

که اشتغال آنها بیشتر و زودبازده هستند.
بزرگ  بنگاه های  داد:  ادامه  روحانی  آقای 
تسهیالت،  به  نیاز  اقتصادی  و  صنعتی 
مشارکت  موارد  برخی  در  و  روز  فناوری 
امسال  حال  عین  در  اما  دارند  خارجی 
حداکثر  از  که  است  این  دولت  تالش 
ظرفیت بنگاه ها در مسیر رشد اقتصادی و 

ایجاد اشتغال استفاده شود.
رئیس  جمهور همچنین در زمینه اقدامات 
و برنامه های دولت در راستای حفظ محیط 
بزرگ،  شهرهای  آلودگی  کاهش  و  زیست 
اقداماتی  از  بسیاری  گفت:  اراک  جمله  از 
نقل  و  عمران شهری، حمل  زمینه  در  که 
این  در  غیرهمسطح  تقاطع های  احداث  و 
استان به انجام رسیده، در راستای کاهش 
که  است  حالی  در  این  و  است  آلودگی ها 
نقل  و  حمل  ناوگان  باید  کشور  در  اصوالً 

نوسازی شود.
گازسوز  بر ضرورت  تأکید  با  روحانی  آقای 
شدن بسیاری از صنایع نیز گفت: در زمینه 
کاهش آلودگی نیروگاه شازند دستور داده 
شد که سوخت مایع این نیروگاه قطع و از 

گاز استفاده شود.
رئیس  جمهور خاطر نشان کرد: دولت به همه 
برنامه ها و اقداماتی که در زمینه سالمت مردم 

انجام داده است ادامه خواهد داد.

رئیس جمهور تاکید کرد:

ادعای غربی ها برای مبارزه با تروریسم؛ »نمایش سیاسی«

اد      امه از صفحه1
جریان مقاومت نیز امروز با اتکا به جمهوری 
اسالمی در منطقه پیشرو است و ان شاء ا... 
آنها نظیر گروههای  اذناب  سلطه طلبان و 
تروریستی تکفیری و سلفی از منطقه بیرون 

خواهند رفت.
آیت ا... آملی الریجانی تأکید کرد: ملت ایران 
انواع  مقابل  در  که  است  قرن  نیم  از  بیش 
توطئه ها، کودتاها، ترورها، فتنه ها، جنگ 
نرم، نفوذها و تحریم ها ایستادگی کرده و 
استعمارگر  کشورهای  که  است  مشخص 

نمی خواهند چنین ملتی را تحمل کنند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مسئوالن و 
مردم باید نسبت به تحرکات دشمن و نفوذ 
جبهه  بحمدا...  افزود:  باشند،  حساس  آن 
و  است  میدان  پیروز  منطقه  در  مقاومت 
جمهوری اسالمی با یاری رساندن به برادران 
خود در عراق و سوریه توانسته وظیفه خود را 
انجام دهد. امیدواریم خداوند توفیقات خود 
را نصیب ملت و دولت این کشورها کند تا 
بتوانند بنای ناصحیح کشورهای استعماری را 
در سرزمین های خود ویران ساخته و مسیر 

صحیح را ادامه دهند.
آیت ا... آملی الریجانی با اشاره به عملکرد 
آمریکایی ها و اروپایی ها که در برابر جنایت 
علیه مردم بی گناه یمن و نقض آشکار حقوق 
بشر در کشتار غیرنظامیان سکوت کرده اند، 
به عملیات آزادسازی موصل نیز اشاره کرد 
این زمینه مرتب  و گفت: آمریکایی ها در 
بهانه جویی می کنند و به دنبال یافتن راه 

فرار و نجات برای تروریست ها هستند. این 
امر نشان دهنده افول و سقوط اخالقی آنها 
و همچنین رفتار غیرانسانی است که هرکجا 
ترین  خطرناک  از  کرد  اقتضا  منافعشان 
گروههای تروریستی نیز حمایت می کنند 
و البته در جای دیگر داعیه دار حقوق بشر 
می شوند؛ غافل از اینکه مردم و افکار عمومی 
و  هستند  رفتارهایی  چنین  متوجه  جهان 
آبرویی برای این کشورهای سلطه گر باقی 

نمانده است.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان 
خود به هجمه های سنگین اخیر علیه نظام و 
دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: هرچه این 
هجمه ها بیشتر می شود، متوجه می شویم 

که قوه قضاییه موثرتر عمل کرده است.
این  اینکه  بیان  با  الریجانی  آملی  ا...  آیت 
هجمه ها یک روز با بهانه های حقوق بشری 
ادعاهای کذب صورت  با طرح  روز دیگر  و 
اصطالح  به  مدافعان  داد:  ادامه  گیرد،  می 
را  خود  اطالعات  از  بسیاری  بشری  حقوق 
از ضدانقالب فراری، منافقین و عوامل موثر 
در فتنه دریافت می کنند در حالی که واضح 
است این گروهها اطالعات صحیح را ارائه نمی 
کنند. مشکل دیگر آنها در زمینه حقوق بشر 
به اصل و مبنای جمهوری اسالمی باز می 
گردد یعنی آنها با حکومت دینی مخالفند در 
حالی که قانون اساسی جمهوری اسالمی از 
ابتدا تا انتها به حکومت دینی و حکومت ا... 
و  قرآن  نورانی  احکام  پرداخته است. وقتی 
حدود اسالمی را ضد حقوق بشر می دانند 

دیگر جمهوری اسالمی نمی تواند کاری برای 
آنها انجام دهد. ضمن اینکه توجه ندارند که 
حمایتشان  مورد  کشورهای  از  بسیاری  در 
احکامی به مراتب شدیدتر اجرا می شود اما 
هیچ گاه ندای حقوق بشری به گوش نمی 

رسد.
برخی  مورد  در  افزود:  قضا  دستگاه  رئیس 
غریب  و  عجیب  های  دروغ  نیز  ها  پرونده 
می شنویم. در حالی که  میلیونها پرونده در 
دستگاه قضایی جریان دارد و روند طبیعی 
دادرسی خود را طی می کند،  می بینیم که 
یک پرونده را رسانه ای می کنند و با طرح 
به رهبری و  مطالب کذب نسبتهای دروغ 
رئیس قوه قضاییه و نظام قضایی کشور می 
دهند. می گویند رئیس قوه قضاییه پرونده 
را مختومه کرده در حالی که طبق قانون جز 
در چارچوب ماده 477 قانون آیین دادرسی 
کیفری که پیش از این نیز در قالب ماده 18 
مطرح بود، رئیس قوه قضاییه اختیار قانونی 
برای مختومه کردن پرونده ندارد و هیچگاه 
هم چنین عملی واقع نشده است. بنابراین 

طرح چنین ادعاهایی کذب محض است.
وقتی  کرد:  تأکید  الریجانی  آملی  ا...  آیت 
می بینیم که یک کانال ماهواره ای میلیونها 
دالر برای بمباران تبلیغاتی هزینه می کند 
و به خصوص علیه دستگاه قضایی جمهوری 
اسالمی دست به تبلیغات گسترده می زند 
مطمئن می شویم که مسیر درست را پیموده 
ایم وگرنه دشمن به این شکل دستپاچه و 

ناراحت نمی شد.

رئیس قوه قضاییه خطاب به مسئوالن عالی 
قضایی، روسای دادگستری ها و دادستانها 
و  باشید  مراقب  باید  همگی  داد:  هشدار 
بدانید هجمه علیه قوه قضاییه، هجمه ساده 
ای نیست. آیت ا... آملی الریجانی همچنین 
با تأکید بر لزوم تعقیب قضایی افرادی که از 
با رسانه های معاند همکاری  داخل کشور 
می کنند تصریح کرد: در عناد و دشمنی 
برخی رسانه ها در خارج از کشور تردیدی 
نیست اما کسانی که از داخل کشور به این 
قبیل رسانه ها کمک می کنند باید به عنوان 
معاونت در جرم تحت تعقیب قرار بگیرند تا 
مرز بین انقالب و ضدانقالب مشخص شود. 
متأسفانه برخی از افراد در داخل با این رسانه 
ها مصاحبه می کنند و به نحوی به آنها کمک 

می کنند و در عین حال طلبکار هم هستند.
اعتماد  بردن  بین  از  قضاییه  قوه  رئیس 
عمومی نسبت به مسئوالن کشور را از شیوه 
های قدیمی دشمن با دالرهای آمریکایی و 
سرمایه گذاری های صهیونیستی دانست و 
تأکید کرد: همه پرونده های قضایی مسیر 
طبیعی خود را طی می کنند. قوه قضاییه 
نیز با استقامت، صالبت و قاطعیت راه خود 
را ادامه خواهد داد و هرچه بیشتر هجمه و 
فشار وارد بیاورند ما به صحت کار خود بیشتر 

ایمان می آوریم.

وزیر ارتباطات: شبکه ملی اطالعات گامی برای 
خدمت به پدافند غیرعامل است و سیاست ما، 

بهره گیری بیشتر از تجهیزات بومی است.
نکوداشت  همایش  در  واعظی  محمود 
پدافند  بر  تاکید  با  غیرعامل  پدافند  هفته 
غیرعامل برای مصون سازی زیرساخت های 
برای همه  باید  کرد:  تصریح  اساسی کشور 
پدافند  مساله  که  چرا  شود  فرهنگ سازی 
مهم است و در همه کشورهای دنیا مساله 
پدافند در ساخت و بهره برداری از تجهیزات از 
اولویت باالیی برخوردار است. وی افزود: وزارت 
ارتباطات و شرکتهای خصوصی همکار آن به 
موضوع پدافند غیرعامل به عنوان موضوعی 

اساسی و کلیدی توجه دارند.
روی  بر  باید  اینکه  بر  تاکید  با  واعظی 
تسلط  کشور  در  استفاده  مورد  تجهیزات 
و   ICT بخش  در  گفت :  داشت،  فنی 
روز  تکنولوژی  لبه های  جزء  که  ماهواره 
به  و در عین حال  به شمار می روند  دنیا 
سرعت در حال تغییر و تحول است، باید 
نیروهای  از  استفاده  و  سرمایه گذاری  با 
تکنولوژی  بر  تا  شود  بومی سازی  داخلی 

مورد استفاده تسلط و اشراف داشت.
و  ارتباطات  پژوهشگاه  ارتباطات نقش  وزیر 
فضایی را در این خصوص مهم ارزیابی کرد 
و از دانشگاه ها و پژوهشگاه ها خواست که 
این موضوع مهم را که مورد تاکید مقام معظم 
تا  رهبری هم واقع شده است دنبال کنند 
و  تجهیزات خودکفا شوند  تولید  زمینه  در 

وابستگی ها کاهش یابد.
وی افزود: در این راستا وزارت ارتباطات شبکه 
توانا را به منظور ایجاد شبکه ای با استفاده از 
محصوالت کامال بومی در دستور کار قرار داد.
ادامه داد: محصوالت داخلی  ارتباطات  وزیر 
نیازمند حمایت است و از این رو هر محصولی 
که در داخل تولید شود ضمن حمایت فنی 
پیگیری  را  الزم  حمایتی  هرگونه  مالی  و 
می کنیم. واعظی خاطر نشان کرد: در دنیای 
به تغییر و تحول زیرساخت  با توجه  امروز 
های ارتباطات و فناوری اطالعات و اهمیت 
باالی شبکه های ارتباطی همچون گذشته می 
طلبد جهت جلوگیری از هرگونه رخداد در 
این شبکه که دیگر بخش ها را تحت تاثیر خود 

قرار می دهد، اقدام کرد.

دیروز  آزاد  بازار  در  سکه  انواع  قیمت 
باال رفته، به نحوی که  تهران به شدت 
نرخ سکه تمام بهار طرح قدیم با 8 هزار 
تومان افزایش به یک میلیون و 98 هزار 
تومان رسید و دالر هم 11 تومان گران 

شد.
دیروز  آزاد  بازار  در  سکه  انواع  قیمت 
با  و  است  رفته  باال  شدت  به  تهران، 
نوسان قیمتی ۲ هزار تا 8 هزار تومانی 
مواجه شده است. بر این اساس، نسبت 
به قیمت آخرین معامالت دیروز،  قیمت 
 8 با  قدیم  آزادی طرح  بهار  تمام  سکه 

هزار تومان افزایش به یک میلیون 
و 98 هزار تومان، تمام بهار آزادی 
طرح جدید با 4۳00 تومان افزایش 
به یک میلیون و 101 هزار و 700 
افزایش قیمت  با  نیم سکه  تومان، 
۲ هزار تومانی به 556 هزار تومان، 
ربع سکه با افزایش ۳ هزار تومانی 
است.  رسیده  تومان  هزار  به ۲9۳ 
تنها سکه یک گرمی با ثبات قیمت 
هزار   185 نرخ  به  و  بوده  مواجه 

تومان معامله شده است.
هر اونس طال در بازارهای جهانی 1۲64 
گرم طالی 18  هر  و  و ۲0 سنت  دالر 
عیار نیز 110 هزار و ۳58 تومان است.

افزایش به  با 11 تومان  قیمت هر دالر 
۳609 تومان، یورو با 16 تومان افزایش 
تومان   11 با  پوند  تومان،   ۳95۳ به 
امارات  درهم  تومان،   44۳6 به  افزایش 
و  تومان  به 984  افزایش  تومان  با یک 
لیر ترکیه با 5 تومان افزایش به 1188 

تومان رسیده است.

شبکه ملی اطالعات در خدمت پدافند غیرعامل زلزله در بازار سکه و ارز

آیت ا... آملی الریجانی:

مسئوالن و مردم باید نسبت به نفوذ دشمن حساس باشند
همکاری با رسانه های معاند، معاونت در جرم است
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کودکان بیمار با لبخندي خوشحال مي شوند
é فرزانه یوسفیان

گاهي اوقات دوست داري آنقدر سرمایه داشتي 
زمین  کره  روي  نیازمندي  و  فقیر  هیچ  که 
زندگي نمي کرد و سر را گرسنه بر روي بالشت 
تمام  داري  دوست  اوقات  گاهي  نمي گذاشت. 
خریداري  را  شهر  هاي  فروشي  گل  گل هاي 
کني و به عیادت پیرزن ها و پیرمرد ها به خانه 

سالمندان بروي. گاهي اوقات دوست داري دست کودکان کار پشت چراغ 
قرمز را به مهرباني بفشاري و هر چه فال، گل، دستمال و... در دستشان دارند 
را یکجا بخري، تا بتوانند بقیه ي ساعت هاي روز را به اقتضاي سن بازي 

کنند، به تفریح بگذرانند و به مدرسه بروند.
گاهي اوقات دوست داري ساعت ها در شهر پیاده قدم بزني و دست پیرمرد 
و پیرزن هاي ناتوان جسمي را بگیري و از عرض خیابان رد کني و یا اگر 
پاکتي، خریدي و یا کیفي سنگین در دست دارند را تا مقصد برایشان ببري.
چقدر گاهي در زندگي تک تک ما وجود دارد و چقدر این گاهي ها را 
به تعویق مي اندازیم. باید تلنگري ایجاد شود تا شاید روزي، ساعتي و 
لحظه اي به یاد گاه گاه زندگي مان بیافتیم. تلنگرهایي هر چند کوچک 
و بي اهمیت که مي تواند لبخندي سرشار از خوشحالي را بر لبان یکایک 

افراد به وجود آورد.
روز سالمند که مي شود، از مسئوالن شهر گرفته تا مردمان عادي به یاد 
سالمندان مي افتند و با شاخه گلي در دست به عیادتشان مي روند، اما 
همان روز کافي است براي اداي دین به مادران و پدراني که آرزویشان رشد 
فرزندانشان بود و گوشه ي اتاق سالمندان سال هاي پایاني عمر را سپري 
مي کنند. روز سالمند مي گذرد و فراموش مي کنیم سالمندي در این شهر 

چشم به در دوخته و منتظر دیدار عزیزي، دوستي و یا همدردي است.
کودکان بیمار بر تخت بیمارستان نیز شرایطي بهتر از سالمندان ندارند. به 
جاي گذراندن ساعت هاي کودکي بر تاب و سرسره هاي پارک و بلند شدن 
صداي خنده و قهقهه هایشان در فضاي شاد کودکانه، باید ِسُرم در دست 
بر روي تخت بیمارستان بر تلویزیون چشم بدوزند شاید برنامه ي کودکي 

پخش شود و دل آن ها کمي هواي کودکي بخواهد.
در میان آن همه دارو و درد و بیماري، لبخندي بر لبان کودکان بیمار، دنیایي 
مي ارزد. هفته گذشته بود که مدیر کل، معاون فرهنگي و کارشناسان کانون 
پرورش فکري کودکان و نوجوانان استان البرز با برگزاري برنامه هاي متنوع 
و اهداي گل به عیادت کودکان بیمارستان باهنر کرج رفتند. اجراي نمایش 
خالق با عروسک ها و گفتگو با کودکان، معرفي کتاب به آن ها و اهداي 
گل و همدلي با کودکان بیمار از عمده فعالیت هایي بود که توسط مدیران 

فرهنگي کانون انجام شد.
دنیایي ارزش دارد وقتي مي بیني کودکي بیمار به جاي غرق شدن در 
آرزوها و هم بازي شدن با همساالن و درس خواندن با همکالسي هایش، 
بر روي تخت بیمارستان خوابیده و با اجراي نمایش عروسکي مي خندد، 
با خواندن کتاب خوشحال مي شوند و با اهداي گل دلگرم. دلگرم مي شود 
وقتي مي بیند در کنار درد بیماري و بغض مادر، کساني هستند که دوست 

دارند او هر چه زودتر بهبود یابد و مانند هم ساالنش بازي کند.
گاهي دیدن درد دیگران، درد مي آورد. دردي سنگین که تا مدت ها آدمي 
را همراه مي کند. اما التیام این درد هنگامي کاهش مي یابد که به دلمان گاه 
گاهي سري بزنیم. سالمندان را نه تنها روز سالمند، کودکان بیمار را نه تنها 
در هفته ملي کودک و نیازمندان را نه تنها در ماه مبارک رمضان و نزدیک 
عید نوروز ببینیم. مطمئن باشیم آرامش مي گیریم هنگامي که دست 
نیازمندان مالي و عاطفي را بفشاریم، آن گاه مي بینیم که خودمان لبریز از 
بي نیازي مي شویم و عطر خوش یاري تمامي وجودمان را در بر مي گیرد.

آمریکا قطع حمایت ایران و روسیه از سوریه را 
خواستار شد

سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا با طرح ادعاهایی علیه دولت بشار اسد 
از تهران و مسکو خواست تا دست از حمایت از اسد بردارند.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری العربی، ند پرایس، سخنگوی شورای 
امنیت ملی کاخ سفید با تکیه بر ادعای کارشناسان سازمان ملل مبنی 
بر این که بشار اسد، رییس جمهور سوریه در سال های ۲014 و ۲015 
علیه شهروندان خود از بمب شیمیایی استفاده کرده است، گفت که اسد 
کنوانسیون تسلیحات شیمیایی را نقض کرده است و آمریکا به همکاری 

با متحدانش برای مسوول دانستن عامالن این حمالت ادامه خواهد داد.
از این تالش ها  پرایس هم چنین از ایران و روسیه خواست که صراحتاً 
حمایت و تعهد مشترک کشورهای عضو کنوانسیون تسلیحات شیمیایی 
تسلیحات  از  استفاده  منع  بین المللی  استانداردهای  به  پایبندی  برای 

شیمیایی را تقویت کنند.
بزرگ  میانه یک کشمکش  در  اکنون  واشنگتن هم  و  افزود: مسکو  او 
دیپلماتیک بر سر حمایت روسیه از بشار اسد قرار دارند و روابط دو کشور، به 

پایین ترین حد خود از زمان جنگ سرد تاکنون رسیده است.

روستاییان پیشگام در تحقق اقتصاد مقاومتی 

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، تولید بیشتر روستاییان 
و عشایر را مشروط به برنامه ریزی دستگاه های برنامه ریز و اجرایی برای، 

آموزش های الزم دانست.
سیدابوالفضل رضوی درخصوص نقش روستاییان و عشایر در تحقق اقتصاد 
مقاومتی افزود: روستاییان و عشایر انسان های پرکار و کم ادعا، پربهره و کم 
مصرفی هستند. وی اضافه کرد: روستاییان افراد پرکاری هستند که یقینا 
می توانند تولیدات بیشتری تحویل کشور دهند اما این امر مشروط بر این 
است که دستگاه های برنامه ریزی و اجرایی ما، آموزش های الزم را برای 

آنها برنامه ریزی کنند.
رضوی در ادامه با بیان اینکه امروز ثابت شده است که روستاییان می 
توانند در تحقق اقتصاد مقاومتی پیشگام باشند، باید گفت که ما حداقل 
صد روستای بدون بیکار در سطح کشور داریم، درحالیکه هیچ شهر بدون 

بیکاری در کشور وجود ندارد.
وی افزود: باید گفت این مهمترین اقدامی است که می توان برای اجرایی 

شدن آن از امکانات کشور استفاده کرد.
معاون توسعه مناطق روستایی و محروم کشور گفت: فرهنگ سازی دیگر، 
مشارکت در فعالیت های اقتصادی است، که این امر نیز گامی مهم و موثر 

برای پیشرفت کشور قلمداد می شود.
رضوی افزود: امروز حدود ۳50 شرکت مشارکتی در سطح روستاهای کشور 
فعال شده اند که معاون اول رئیس جمهور شروع عملیات 80 شرکت را در 

همایش امروز اعالم کردند.
وی با اشاره به بحث برقراری اینترنت پرسرعت در روستاها گفت: برقراری 
اینترنت پرسرعت در روستاها، بحث مهمی است که در روستاهای مرزی 

ما نیز برقرار شده است.

مجوز مشروط آمریکا برای فروش 
هواپیما؛ خالف برجام

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
با  امریکا  داری  خزانه  مجوز  صدور  گفت:  مجلس 
شروط متعدد در واقع عدم مجوز محسوب می شود 

و بر خالف نص صریح برجام است.
سیدحسین نقوی حسینی با اشاره به مجوز موقت 
وزارت خزانه داری امریکا برای صادرات هواپیما به 
ایران،  اظهار داشت: تاخیر در صدور مجوز خرید 
هواپیما بر خالف برجام است و این نشانه کارشکنی 

امریکایی ها و بدعهدی آنها در اجرای برجام است.
اسالمی  شورای  مجلس  در  ورامین  مردم  نماینده 
گفت: با این حال در نهایت مجوزی ازجانب وزارت 
خزانه داری امریکا صادر و گامی برداشته شد،  به نظر 
می رسد فرصتی برای جمهوری اسالمی ایران فراهم 
شده است و می توان از فضای پیش آمده استفاده 
کنیم اما به قدری در صدور مجوز شرط و شروط 

گذشته شده است که تعجب دارد.
وی تاکید کرد: شروط زمان و تجهیزات کار را برای 
خرید هواپیما از امریکا بسیار سخت کرده و در واقع 
با تعیین چنین شروطی، به نظر می رسد مجوزی 
صادر نشده است. نقوی حسینی افزود: اما در نهایت 
وزارت راه باید توضیح دهد که با این شرایط و بازه 
زمانی امکان انتفاع از مجوز موقت وجود دارد یا خیر.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
در مجلس شورای اسالمی گفت: اعتقاد داریم که 
تاخیر در صدور مجوز و در نظر گرفتن شروط متعدد 
از جمله بازه زمانی 7۲ ساعته برخالف نص صریح 

برجام است.
امریکا،  خزانه داری  وزارت  دارایی های  کنترل  دفتر 
موجب  به  که  را  جدیدی  مجوز   OFAC افک، 
آن صادرات هواپیما به ایران به صورت موقت مجاز 
خواهد بود صادر کرد.  این مجوز تنها به صادرات 
هواپیما ازجانب اشخاص غیرامریکایی و هواپیماهای 
مسافری با بال ثابت که در کشوری غیر از امریکا ثبت 

سفارش شده اند، مربوط می شود.
به  و  دارد  اعتبار  ساعت   7۲ موقت  مجوز  این 
هواپیماهای صادر شده باید تحت کنترل اشخاص 

غیرامریکایی تحویل دهنده هواپیما باقی بماند.
در این مجوز همچنین محدودیت های دیگری نیز 

برای ارائه این هواپیماها به ایران ثبت شده است.

لزوم اتخاذ موضع مشترک جهان 
اسالم در قضیه فلسطین

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسالمی در امور 
تاکید کرد:  فلسطین  با سفیر  بین الملل در دیدار 
باید جهان اسالم در قضیه فلسطین موضع مشترک 
اتخاذ کنند زیرا مساله فلسطین، مهم ترین مساله 
جهان اسالم است. صالح الزواوی سفیر فلسطین و 
شیخ السفرای مقیم تهران، با حسین امیرعبداللهیان 
دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسالمی در امور 

بین الملل دیدار و گفتگو کرد.
به  اشاره  با  دیدار  این  ابتدای  در  امیرعبداللهیان 
سیاست کشورمان در جهت تقویت تعامالت دوستانه 
با کشورها گفت: سیاست جمهوری اسالمی ایران 
توسعه و گسترش همه جانبه همکاری های برادرانه 
و  اسالمی  کشورهای  ویژه  به  و  کشورها  همه  با 

همسایگان است.
از  بین الملل،  امور  در  مجلس  رئیس  ویژه  دستیار 
مساله  در خصوص  اسالم  در جهان  ایجاد شکاف 
فلسطین انتقاد کرد و گفت: باید جهان اسالم در 
قضیه فلسطین موضع مشترک اتخاذ کنند چرا که 
مساله فلسطین، مهم ترین مساله جهان اسالم است.

با  وی تالش رژیم صهیونیستی برای ایجاد رابطه 
برخی کشورهای اسالمی و عربی را به ضرر منطقه 

و تل آویو را ریشه اصلی ناامنی ها در منطقه خواند.
انتفاضه  از  حمایت  بین المللی  کنفرانس  دبیرکل 
کنفرانس  برگزاری  به  راستا  همین  در  فلسطین 
حمایت از مردم مظلوم فلسطین اشاره کرد و افزود: 
جمهوری اسالمی ایران به حمایت و پشتیبانی خود از 

مردم و مبارزان فلسطینی ادامه خواهد داد.
امیرعبداللهیان اضافه کرد: سیاستمداران کاخ سفید 
و تل آویو، راهبرد مشترکی را در منطقه و در جهت 

تضعیف کشورهای منطقه دنبال می کنند.
در ادامه این دیدار، صالح الزواوی سفیر فلسطین در 
تهران نیز ضمن قدردانی از حمایت های جمهوری 
اسالمی از مردم مظلوم فلسطین گفت: جمهوری 
اسالمی ایران کشور بزرگ و مهمی است و همواره 
فلسطین  ملت  کنار  در  برادر  و  دوست  عنوان  به 
بوده است و ما هیچ گاه حمایت های دولت و ملت 
جمهوری اسالمی ایران را در قضیه فلسطین فراموش 
نخواهیم کرد. وی همچنین، جمهوری اسالمی ایران 
را از حامیان اصلی در راه پایداری و احقاق حقوق 
مردم فلسطین دانست و از نقش اساسی مقام معظم 
اسالمی  و ملت جمهوری  رهبری، دولت، مجلس 
ایران در حمایت از مردم مظلوم فلسطین قدردانی 
کرد. صالح الزواوی سفیر فلسطین در تهران، تمرکز 
از  حمایت  بخش  وحدت  عامل  بر  اسالم  جهان 

فلسطین را حائز اهمیت خواند.

آغاز فعالیت فراکسیون
 »حقوق بشر« در مجلس

فعالیت  آغاز  از  سرخس  و  فریمان  مردم  نماینده 
اسالمی  بشر« مجلس شورای  فراکسیون »حقوق 

خبر داد.
با  مصاحبه  در  هاشمی  زاده  قاضی  سیداحسان 
به  فراکسیون  این  افزود:  خبرگزاری صدا و سیما، 
حقوقی  های  پرونده  تخصصی  پیگیری  منظور 

بین المللی تشکیل شده است.
سخنگوی  فراکسیون حقوق بشر، گفت: پرونده هایی 
آلوده«،  های  »خون  منا«،  »قربانیان  همچون 
»شیمایی شدگان سردشت« و ... در دستور کار این 

فراکسیون قرار دارد.
نجف  نماینده  ابوترابی  ابوالفضل  آقای  افزود:  وی 
آباد، تیران و کرون رئیس، آقای سیدمحسن علوی 
نماینده المرد و مهر نایب رئیس اول، آقای اللهیار 
ملکشاهی نماینده کوهدشت و رومشکان نایب رئیس 
دوم فراکسیون حقوق بشر و بنده نیز سخنگوی این 

فراکسیون هستم.
قاضی زاده گفت: آقایان عالءالدین بروجردی، علی 
مطهری و محمود صادقی نیز از جمله اعضای این 

فراکسیون هستند.

یاد د اشتخبر

سـخنگوی دسـتگاه دیپلماسـی تصریـح کرد: 
بدعهـدی آمریـکا در اجـرای تعهـدات برجـام 
وجـود دارد و سـعی داریـم آنان تعهداتشـان را 

انجـام دهند.
تصریح کرد: جیسون رضاییان  قاسمی  بهرام 
و دیگر جاسوسان ایرانی آزاد شده که مدعی 
شکایت علیه کشومان هستند تبعه ایرانند و 
نمی توانند در دادگاه های دیگر کشورها علیه 

ما اعالم جرم کنند. 
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه نشست 
خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره 
علیه  شکایت  در  رضاییان  جیسون  اقدام 
اقدامات  و  امریکا  های  دادگاه  در  کشورمان 
وزارت امور خارجه برای جلوگیری از تضییع 
روابط  اینگونه  ایران گفت: کتاب  ملت  منافع 
میان ایران و امریکا باز است و شاهنامه به انتها 

نرسیده است . 
وی افزود : مسائل متعددی هست که آنان به 
ابزارهای مختلف علیه ما استفاده می  عنوان 
کنند و من نمی توانم بگویم داستان تمام شده 

است و به انتهای قصه رسیده ایم . 
قاسمی درباره بدعهدی امریکایی ها در آزادی 
۲0 ایرانی زندانی از زندان های امریکا در ازای 
آزادی جیسون رضاییان گفت: اطالعات خاصی 
در این باره ندارم و این موضوع را از شما می 

شنوم . 
وی افزود : فرض من بر این است که اقدامات 
ما به صورت متقابل است و در صورتی خواسته 
های طرف مقابل را انجام می دهیم که خواسته 

های ما را انجام دهند . 
سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: عمدتا 
اینگونه مسائل مربوط به حوزه قضایی است و 
من اشرافی بر جزئیات پرونده ندارم پس در این 

باره از مسئوالن قوه قضاییه سوال کنید . 
قاسمی در عین حال تصریح کرد: تصور و قرار ما 
این نیست که با امریکایی ها به نقطه مشخص 
و روشنی رسیده ایم؛ ما و آنان در موضوع هسته 
ای مذاکراتی داشتیم و به تفاهماتی با این کشور 
در  که  رسیدیم  اروپایی  کشورهای  برخی  و 

صددیم تفاهمات را اجرایی کنیم . 
وی افزود : آنچه مرتبط با ما بود اجرا کردیم اما 
بدعهدی ها و بدقولی ها در طرف مقابل به ویژه 
ازجانب امریکا وجود دارد و ما مصریم که آنان 
تعهداتشان را انجام دهند و خالف تعهداتشان 

عمل نکنند.
مرتبط  پرونده  درباره  بار دیگر گفت:  قاسمی 
با جیسون رضاییان که تحت شرایطی رای به 
آزادی او داده شد از مراجع قضایی سوال کنید 
بیشتری  اطالعات  پرونده  این  از جزئیات  که 

دارند. 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با ابراز تأسف از 
تبدیل شدن مسئله فلسطین به مسئله ثانوی 
جهان اسالم از کشورهای اسالمی خواست در 
مقابله با رژیم صهیونیستی به عنوان دشمن 

مشترک متحد شوند.
ضعیف  العمل  عکس  درباره  قاسمی  بهرام 
قطعنامه  به  اسالم  جهان  کشورهای 
باقیمانده  از  حمایت  در  یونسکو  اخیر 
اسالمی  میراث  عنوان  به  مسجداالقصی 
این  تصویب  از  گذشته  روزهای  در  گفت: 

قطعنامه استقبال کردیم.
وی افزود: تصویب این قطعنامه بار دیگر اثبات 
کامل  مظلومیت  با  فلسطین  مردم  که  کرد 
و  مسائل  بسیاری  در  حقوقشان  تضییع  و 

موضوعات مواجهند.

قاسمی گفت: متأسفانه جهان اسالم از گذشته 
تاکنون به علل مختلف نگاه و توجه الزم را به 
فلسطین به عنوان مسئله مهم جهان اسالم 
نداشته و این مسئله تا حدی کمرنگ شده است.
وی افزود: این می تواند ناشی از منویات رژیم 
صهیونیستی باشد که با تالش های مذبوحانه 
سعی کرده است با نفاق و ایجاد تنش در جهان 
اسالم و جهان عرب مسئله اشغال قدس شریف 
و فلسطین را به مسئله ثانوی تبدیل و جهان 

اسالم را مشغول خود کند.
قاسمی ابراز امیدواری کرد: جهان اسالم با توجه 
به رژیم صهیونیستی به عنوان دشمن مشترک 
به خود بیاید و با اتحاد در مقابل این  توطئه شوم 

و ددمنشانه بایستد.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره 
برنامه و زمان سفر رئیس جمهور به ارمنستان 
گفت: روابط ما و کشورهای همسایه شمالی 
به ویژه جمهوری آذربایجان و ارمنستان روابط 
خوبی است و تالش می کنیم با توجه به عالقه 
طرف های مقابل بتوانیم این روابط را در همه 

زمینه ها گسترش دهیم.
وی افزود: ارمنستان به دالیل خاص این کشور 
جایگاه ویژه ای در میان همسایگان ما دارد و 
در کنار روسیه دو کشور مسیحی هستند و 
کشورمان با ارمنستان و جمهوری آذربایجان از 

گذشته روابط خوبی داشته و دارد.
قاسمی گفت: سفر رئیس جمهور به ارمنستان 
در دستور کار ماست و امیدواریم این سفر هر 
چه زودتر در زمان الزم انجام شود تا بتوانیم 
گام های بلندی در گسترش روابط با این کشور 

برداریم.
ارمنستان در مسائل  با  توانیم  افزود: می  وی 
منطقه ایفای نقش موثری داشته باشیم به ویژه 
آنکه مشترکات خوب بسیاری داریم البته چنین 
از  نیز  آذربایجان  با جمهوری  را  تماس هایی 

گذشته داشته ایم. 
به  اشاره  با  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
دعوت جمهوری ارمنستان برای سفر رئیس 
امیدواری  ابراز  ایران  به  کشورمان  جمهور 
و  شود  انجام  وقت  اسرع  در  سفر  این  کرد 
گسترش  تر  عالی  سطوح  در  ها  همکاری 

یابد.
خبرهایی  انتشار  درباره  همچنین  قاسمی 
درخصوص هدیه آقای ظریف به جان کری 
تبادل  گفت:  ای  هسته  مذاکرات  حین  در 
است  مرسوم  دیپلماتیک  عرف  در  هدایا 
مقاطع  در  ای  هسته  مذاکرات  حین  در  ؛ 
مباحث  و  داشتیم  قرار  ای  ویژه  و  حساس 
مقابل  و طرف  ما  میان  ای  پیچیده  و  فنی 
به ویژه امریکایی ها به وجود می آمد و در 
موضوع خاصی این ادعا مطرح شد که ایران 

در طراحی ها و محاسبات دقیق نبوده است.
وی افزود: این موضوع مبانی گفتگو و رایزنی 
علت  این  به  بود  امریکایی  طرف  و  ما  میان 
آقای ظریف یکی از کتاب های چندگانه استاد 
فرشچیان را به آقای کری هدیه کرد و به او 
توضیح داد که هنرمندان ایرانی در تهیه آثار 
هنری مانند نقاشی و مینیاتور، محاسبات دقیق 

و ذره بینی دارند.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آقای ظریف 
با این اقدام چنین پیامی را به آقای کری منتقل 
کرد که ایرانیان از دیرباز در تهیه آثار هنری چه 
محاسبه گران دقیقی بوده اند و این حرکت به 

حل و فصل مجادله میان دو طرف کمک کرد.
وی افزود: در پی این اقدام آقای ظریف طرف 
مقابل متقاعد شد که محاسبات ما در حوزه 

هسته ای دقیق بوده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: نکات 
مهم را به سفیر ترکیه در وزارت امور خارجه 
گوشزد کردیم و او به پرسش های ما پاسخ داد.

بهرام قاسمی در ادامه نشست خبری در پاسخ 
به پرسشی مبنی بر ادعای سفیر ترکیه در تهران 
در این خصوص که به وزارت امور خارجه احضار 
نشده است، گفت: درباره لغات نمی توانیم جدل 
کنیم اما می توانم تأیید کنم که سفیر ترکیه 
هفته گذشته به طور مفصل در وزارت خارجه 

حاضر شد.
وی افزود: در این جلسه درباره مسائل بسیاری 
و  عراق  و  رویدادهای سوریه  دوجانبه،  از  اعم 
مسائل خلیج فارس صحبت کردیم ؛ پرسش 
هایی مطرح شد و او هم تا حدی که توانست 

پاسخ داد.
سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرد: بخشی از 
مطالبی که سفیر ترکیه اشراف نداشت به آنکارا 

منتقل کرد تا بعداً پاسخ دهد.
نوع  به  توجه  با  حال  هر  به  گفت:  قاسمی 
این  با  دیرینه  مناسبات  و  ترکیه  با  روابط 
کشور تماس های بسیاری چه در تهران و 
چه در آنکارا و نیز در مناسبات هیئت های 

سیاسی دو کشور داریم.
سفیر  حضور  با  جلسه  افزود:  دیگر  بار  وی 
نکات  شد  برگزار  خارجه  وزارت  در  ترکیه 
مهم را به او گوشزد کردیم و مطالب مرتبط 
آن  درباره  ابهاماتی  که  ترکیه  مواضع  با 

داشتیم مطرح شد.
همچنین  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
درباره اقدام گاردین در انتشار برخی ایمیل 
های آقای ظریف گفت: در جایگاهی نیستم 
کنم؛  تکذیب  یا  تأیید  را  گاردین  خبر  که 
رسانه های غربی در مقاطع مختلف مطالبی 
را منعکس می کنند که الزاماً مصداق عینی 
و واقعی ندارد اما گاهی برداشتی از ذهنیتی 

است که می تواند درست باشد.
قاسمی با اشاره به رایزنی ها قبل از حضور ایران 
در نشست اخیر لوزان افزود: در اینکه عالقه مند 
بودیم شرکت کنندگان در این نشست با نگاه 
باشند  به مسائل سوریه متنوع  های متفاوت 
تردیدی نیست زیرا جلسه ثمربخش تر می شد.

وی گفت: رایزنی های ما به این نتیجه رسید 
که در لحظات پایانی عراق و مصر نیز به ترکیب 

نخست کشورهای شرکت کننده اضافه شدند.
گیری  تصمیم  لوزان  نشست  افزود:  قاسمی 
خاصی نداشت اما همینکه کشورهای شرکت 
را  مواضعشان  میز  یک  دور  توانستند  کننده 
مطرح کنند گام مثبتی بود که می تواند موثر 
باشد گرچه این نشست ها معموالً خیلی نمی 
تواند با سرعت عمل و در کوتاه مدت یا میان 

مدت به نتایج ملموسی برسد.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره 
ترافیک حضور هیئت های اروپایی در تهران 
گفت: اکنون 4 هیئت اروپایی در تهران حضور 

دارند و در حال مذاکره هستند.
وی افزود: ما همواره تماس هایی با اتحادیه اروپا 
و کشورهای اروپایی به طور مجزا داشته ایم و 
با آنان داریم و مشکالت  روابط خوبی  عمدتاً 
زیادی با آنان نداشته و نداریم؛ مناسبات ما در 
زمان هایی که زمینه فراهم بوده به خوبی پیش 
رفته است غیر از سال های پیش که به علت 

تحریم ها در وضع خاصی قرار گرفتیم.
ها  تحریم  لغو  از  پس  اکنون  گفت:  قاسمی 
رایزنی های مستمری میان دو طرف براساس 
عالیق دوجانبه وجود دارد که ادامه خواهد یافت 
همچنانکه اکنون چند هیئت اعم از وزیر محیط 
زیست هلند، وزیر حمل و نقل آلمان، کمیسر 
پناهجویان اتحادیه اروپا و معاون پارلمانی اتریش 
در تهران حضور دارند و در حال مذاکره هستند.

وی با اشاره به دستور کار کمیسر پناهجویان 
اتحادیه اروپا در سفر به تهران افزود: او دیروز 
موضوع  درباره  تا  داشت  کرمان  به  سفری 
پناهجویان خارجی در ایران و همکاری هایی که 
دو طرف در این زمینه می توانند داشته باشند 

گفتگو کنیم.
قاسمی گفت: سفرهای دیگری نیز در سطوح 
باالتر در دستور کار قرار دارد که در زمان الزم 
از طریق نهاد ریاست جمهوری اطالع رسانی 

خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: دومین دور 
گفتگوهای ایران و اروپا در ماه نوامبر در بروکسل 

برگزار می شود.
خود  دیروز  خبری  نشست  در  قاسمی  بهرام 
اظهار داشت:  مسائل مختلفی  ازجمله در زمینه 
فناوری، سرمایه ایرانیان مقیم در اروپا و بسیاری 
از پارامترهایی که می تواند در روابط دو طرف 
و  است  مطرح  مذاکرات  این  در  باشد  مطرح 
معاون وزیر خارجه سرپرستی این مذاکرات را 

بر عهده دارد.
و  بشر  حقوق  موضوع  درباره  همچنین  وی 
طرح آن در این مذاکرات گفت: موضوع حقوق 
بشر می تواند یکی از مسائلی باشد که در این 
مذاکرات مطرح می شود اما الزاما این مذاکرات 
حول محور حقوق بشر نیست، ما مسائل زیادی 

را با طرف اروپایی داریم.
حقوق  بحث  در  کرد:   خاطرنشان  قاسمی 
بشر، دیدگاه ها و نگاه های خود را بر اساس 
دین اسالم و نیز قانون اساسی داریم و آنها 
هم نگاه خود را دارند که می توانیم در این 

خصوص شنونده نظرهای یکدیگر باشیم.

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: ادامه بدعهدی آمریکا در اجرای برجام
مذاکرات ایران و اروپا نوامبر برگزار می شود

رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی: ایـران 
مذاکـره  و  گفتگـو  اهمیـت  بـر  همـواره 
بـر  غلبـه  راه  تنهـا  عنـوان  بـه  سیاسـی 
مشـکالت موجـود بـه جـای اسـتفاده از 

دارد. تاکیـد  نظامـی  ابزارهـای 
آقای الریجانی در ابتدای این دیدار با اشاره به 
پیشینه مناسبات دو کشور افزود: روابط ایران 
و اتریش همواره در سطح خوبی قرار داشته و 
پس از برجام نیز در حوزه اقتصادی و تجاری 

رو به گسترش است.
گروه  تشکیل  به  اشاره  با  همچنین  وی 
و  ایران  مجالس  در  پارلمانی  دوستی 
پارلمانی  ارتباطات  توسعه  گفت:  اتریش 
های  همکاری  گسترش  در  بسزایی  نقش 
مجلس  و  دارد  کشور  دو  میان  دوستانه 
شورای اسالمی از گسترش مناسبات ایران 

و اتریش حمایت می کند.
بخش  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
بحران  به  اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری 
های اخیر در منطقه خاورمیانه افزود: ایران 
همواره بر اهمیت گفتگو و مذاکره سیاسی 
به عنوان تنها راه غلبه بر مشکالت موجود به 

جای استفاده از ابزارهای نظامی تاکید دارد و 
با توجه به اشتراک نظر دو کشور در بسیاری 
از مسائل منطقه، می توان در زمینه کمک 
به کاهش درگیری ها همکاری های خوبی 

انجام داد.
توسعه  دیدار،  این  پایان  در  الریجانی  آقای 
دو  نفع  به  را  مابین  فی  دوستانه  مناسبات 
ملت خواند و اظهار داشت: ایران و اتریش از 
ظرفیت ها و توانمندی های باالیی در زمینه های 
مختلف برخوردارند و می توانند در زمینه های 
اقتصادی، انرژی، علمی- دانشگاهی، محیط 

زیست و فناوری های نوین همکاری کنند.
آقای کارل هاینس کپف، نایب رئیس مجلس 
اتریش نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از 
سفر به ایران گفت: توسعه مناسبات سیاسی، 
جمهوری  با  اتریش  پارلمانی  و  اقتصادی 
در  مهم  کشوری  عنوان  به  ایران  اسالمی 
منطقه و جهان از اهمیت فراوانی برخوردار 
است. وی همچنین به نقش موثر ایران در 
کمک به برقراری امنیت و آرامش در منطقه 
با  همکاری  افزود:  و  کرد  اشاره  خاورمیانه 
منطقه  در  آفرین  ثبات  نقشی  از  که  ایران 
برخوردار است در کمک به کاهش درگیری 
ها و بازگرداندن ثبات و آرامش در خاورمیانه از 
اهمیت فراوانی برخوردار است که می بایست 

مورد توجه قرار گیرد.
ادامه گفت:  اتریش در  نایب رئیس مجلس 
افزایش ارتباطات پارلمانی میان نمایندگان 
توسعه  برای  را  راه  کشور  دو  مجالس 

همکاری ها در سایر زمینه ها هموار می کند.
وی در پایان این دیدار برای گسترش بیش از 
پیش مناسبات دو کشور در زمینه های مورد 

عالقه ابراز امیدواری کرد.

وزیر اطالعات گفت: اشتیاق به سرمایه گذاری 
در کشور به دلیل امنیت مستمر فراهم شده 
است. حجت االسالم سید محمود علوی طی 
سخنانی در مسجد جامع شهرستان دلیجان 
افزود: امروز خداوند متعال به برکت خون شهدا 
و رهبری امام راحل )ره( و هدایت های مقام 
معظم رهبری حکومت اسالمی را نصیب مردم 

کرده است.
وی با اشاره به اینکه هدف از تشکیل جمهوری 
اسالمی ایران خدمت به مردم به ویژه محرومین 
و مستضعفین است، اظهار کرد: دشمن سعی 
اشراف  اما  بزند  کشور ضربه  امنیت  به  دارد 
زمان   امام  گمنام  سربازان  توسط  اطالعاتی 
)عج(، نیروی انتظامی، بسیج و سپاه یک امنیت 

بی بدیل را در کشور حکم فرما کرده است.
وی ادامه داد: سربازان شما با توکل به خدا 
امنیت را حاکم می کنند. خدا وقتی به آدم 
پیدا  کاهدان  در  را  سوزن  بدهد  دید  قدرت 
صدها  برداشت  را  پرده  خدا  وقتی  می کند. 
کیلومتر را می بینید امروز خداوند پرده را از 
جلوی چشم سربازان گمنام امام زمان )عج( 
برداشته است. وزیر اطالعات با تاکید بر اینکه 
امروز از شرق و غرب کشور مواد منفجره دست 
ساز وارد میهن می شود، تصریح کرد: دشمن 
سعی می کند بین شیعه و سنی اختالف بیندازد 
و همه این حیله ها با لطف خداوند کشف شده 
اسالمی طی  مقدس  نظام  افزود:  وی  است. 
سال ها با این آهنگ حرکتی موفق داشته است، 
مردم کمک های مختلفی را به نظام در تمامی 
مراحل داشته اند و این وظیفه مسئوالن است 
که به مردم خدمت کنند و ما هم از همین 
مردم هستیم. علوی گفت: دولت های جمهوری 
اسالمی ایران از ابتدا تاکنون در زمان ها و شرایط 

مختلف تالش کردند و قصد خدمت داشتند و 
دارند تا مشکالت را برطرف کنند.

دوره های  ایران  مردم  شما  کرد:  بیان  وی 
دین  به  ولی  سرگذاشته اید  پشت  را  ناامنی 
خدا پشت نکردید ما هم در خدمت به شما 
افتخار می کنیم. مردم و حکومت، مردم و دولت 
همه باید دست به دست هم بدهیم و کشور را 
بسازیم. وزیر اطالعات با اشاره به مساعد شدن 
ما  وضعیت سرمایه گذاری در کشور گفت: 
امنیت سرمایه گذاری را ایجاد می کنیم خیلی 
ما  تا در کشور  از سرمایه گذارها مشتاق اند 
سرمایه گذاری کنند. وی با تاکید بر لزوم حفظ 
وحدت و همدلی در کشور اظهار کرد: از دعوا 
هیچ خیری برای مملکت حاصل نمی شود. ما 
در فرهنگ اسالمی اگر می خواهیم انتقاد کنیم 
باید به صورت محترمانه باشد، همه باید دست 
به دست هم دهیم تا سرمایه گذاری در کشور 
ایجاد شود و کار بوجود آید و مشکل اشتغال و 
ازدواج جوانان برطرف شود که تحقق این امر 
با تقویت همدلی و اتحاد برای پیشرفت کشور 
انقالب  معظم  رهبری  راهنمایی های  تحت 

امکان پذیر خواهد بود.

وزیر اطالعات: اشتیاق به سرمایه گذاری در 
کشور به دلیل امنیت فراهم شده است 

الریجانی تاکید کرد؛ گفتگو و مذاکره 
سیاسی؛ تنها راه غلبه بر مشکالت منطقه
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آگهی مفقودی
 برگ سبز وانت مزدا مدل 1۳89 به شماره شهربانی ۲5- 6۳6ن۳4 و شماره موتور 
مهدی  نام  به   NAGDPX۲PC18D۳4۳7۳ بدنه  شماره   FE   -  55464۳

برزگر شندی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی خودرو پژو آردی مدل 1۳8۲ به رنگ یشمی سیر روغنی 
به شماره انتظامی ایران 7۲ – 17۳م9۲ و شماره موتور 1178۲01۳895 و شماره 
شاسی 8۲141098 به نام خانم خدیجه گرجی مهلبانی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
بابلسر

آگهی مفقودی
 -8۲ شهربانی  شماره  به   1۳8۲ مدل  وانت  پیکان  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
787ص86 و شماره موتور 11۲8۲0۳01۲4 و شماره شاسی 008۲9۲۲979 به 

نام قدرت عباس زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 4/511/95 شعبه چهارم شورای حل اختالف جوانرود آقا/

داشته  بیان  و  نموده است.  را  وراثت  گواهی حصر  درخواست صدور  علیزاده  مراد 
شادروان آسیه مجردیان در تاریخ 1۳88/10/1 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده 

و ورثه اش عبارتند از:
1. مراد علیزاده زایچه: 1۳45/۳07 کد ملی: 595981۳۲89پسر متوفی
۲.مجید علیزاده زایچه 1۳۳1/17۲کد ملی: 59598119۲8 پسر متوفی

۳. علی جان علیزاده زایچه: 1۳4۳/۲8۲ کد ملی: 595981۳0۳۲ مادر متوفی
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کسی 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و 
هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود. 

آگهی فقدان سند مالکیت

 پالک 1۲76/67/1۲9 اصلی 
 95/7/7 مورخه   11511 شماره  وارده  خواست  در  طی  الهی  فتح  احمد  آقای 
ایالم  شماره9  رسمی  اسناد  دفتر  تایید  به  که  محلی  استشهاد  دوبرگ  به  منضم 
رسیده مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی پالک 
1۲76/67/1۲9 اصلی که ذیل ثبت 14557 صفحه ۳40 دفتر جلد 114 بنامش 
ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم بعلت جابجایی مفقود گردیده وبموجب سند 
بانک  بنفع  ایالم   9 شماره  رسمی  اسناد  دفتر   9۳/09/11 مورخ   ۳0085 شماره 
لذا  دارد  قرار  رهن  در  ماه   1۲ مدت  به  ریال  مبلغ 4/000/000/000  به  مسکن 
مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده 1۲0 آیین نامه قانون ثبت اعالم تا هرکس که 
سند مالکیت نزد وی بوده و یا مدعی انجام معامله می باشد ظرف مدت ده روز از 
تاریخ انتشار این آگهی اصل سند مالکیت و یا سند معامله را به اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان ایالم ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی 

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

دادنامه
اسالم  نشانی  به  آبادغرب  اسالم  شهرستان  بهداشت  شبکه  شاکی:گزارش 

آبادغرب-700 دستگاه-جنب مجتمع فرهنگی غدیر
بیرامی فرزند عباس ۲-رویا کاظمی فرزند عبدالحسین همگی  متهیمن:1-سجاد 

به نشانی مجهول المکان
اتهام:جعل واستفاده از سند مجعول

مرجع رسیدگی:شعبه 101 دادگاه کیفری ۲ اسالم آبادغرب
که  نموده  اعالم  شکایتی  طی  آبادغرب  اسالم  شهرستان  بهداشت  گردشکار:اداره 
آزمایشگاه  ازمهرهای  تعدای  جعل  به  مبادرت  عباس  فرزند  سجادبیرامی  آقای 
را  آن  و  نموده  نیز جعل  را  مربوط  وفرم  نموده  ازدواج  برگ  تایید  مرکزی جهت 
به دفتر خانه 7۲ اسالم آبادغرب ارائه نموده است واز تصویر مهرهای جعل شده 
سابقه  فقره  یک  دارای  متهم  است  نموده  پرونده  وضمیمه  تهیه  کپی  را  واصل 
کیفری بوه و عکس همسر وی به نام خانم رویا کاظمی فرزند عبدالحسین نیز به 
فرم مربوطه الصاق شده است در هیچکدام از جلسات تحقیق حاضرنشده ودفاعی 
ننوده اند پرونده سپس در خصوص هردو نفر آنان به اتهام جعل واستفاده از سند 
مجعول کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است جلسه رسیدگی تعیین 
و متهمین علیرغم ابالغ حاضر نشده اند دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعالم و با 
استعانت از خداوند متعال با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور 

رای می نماید.
))رای دادگاه((

فرزند  فرزند عباس ۲-خانم رویا کاظمی  بیرامی  اتهام1-آقای سجاد  در خصوص 
از سند  استفاده  و  بر جعل  دائر  بودن  متواری  لحاظ  به  آزاد  عبدالحسین همگی 
به  توجه  از  دادگاه  آبادغرب  اسالم  شهرستان  بهداشت  شبکه  گزارش  مجعول 
جامع اوراق ومحتویات پرونده-گزارش شبکه بهداشت شهرستان اسالم آبادغرب-
مفادکیفر خواست وقرار جلب بدادرسی صادره-تحقیقات معموله-اوراق ومهرهای 
مجعول ضمیمه پرونده و تطبیق آن با اوراق و مهرهای اصلی شبکه بهداشت –

الصاق عکس متهمین بر روی فرم مربوطه-عدم حضور متهمین در کلیه مراحل 
تحقیق و رسیگی علیرغم ابالغ واستحضار از وقت رسیدگی-سوابق کیفری وسایر 
قرائن و امارات موجود بزه انتسابی محرز و مسلم مستندا به مواد 5۲۳-5۳۲-5۳۳ 
و5۳5 قانون مجازات اسالمی تعزیرات و ماده 1۳4 قانون مجازات اسالمی مصوب 
بابت  و  ریال  میلیون  هیجده  پرداخت  به  جعل  بابت  را  آنان  از  کدام  هر   1۳9۲
حق  در  نقدی  جزای  ریال  میلیون  هجده  پرداخت  به  مجعول  سند  از  استفاده 
صندوق دولت و با رعایت مجازات اشد جرائم ارتکابی در مرحله اجرا که با توجه به 
یکسان بودن مجازاتها یکی از آنها قابل اعمال خواهد بود ونیز انهدام مهرهای جعلی 
محکوم می نماید  رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 

تجدید نظر استان کرمانشاه می باشد.
اسدی-رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری ۲ اسالم آبادغرب

رونوشت برابر با اصل واداریست-مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری 
2 اسالم آبادغرب-نیازی

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

فاقد سند رسمی قطعه یک ایالم 

1.خانم هاجر هاشم بیگی فرزند علگه به کد ملی 4500۳80841 به استناد رای 
باب  یک  ششدانگ   1۳95/0۳/۲4 مورخ   1۳9560۳1500100059۲ شماره 
ساختمان ،به مساحت ۲۳۳/86متر مربع پالک  شماره 146 فرعی از15۳9اصلی 
واقع در ایالم –خ پروین اعتصامی – کوچه علیداد میشخاصی خریداری شده  از 

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

مانع از متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/08/04
تاریخ انتشار نوبت دوم:95/08/19

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم – صفری
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
آگهی تحدید حدود اختصاصی

 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
به موجب تبصره ماده 1۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی وماده 1۳ آئین نامه قانون فوق االشاره تحدید حدود قانونیشش دانگ 
یکباب ساختمان احداثی در پالک 18 شهرستان اسالم آباد غرب که به موجب رای 
شماره 1۳9560۳1600۲00۲4۳0هیات حل اختالف مندرج در قانون مذکور آقای 
احد خسرویبشماره شناسنامه 5۳8 فرزند سیف اله صادره از اسالم آبادغرب در روز سه 
شنبه مورخ 95،08،۲5  راس ساعت 11:۳0 در محل وقوع ملک انجام خواهد شد لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین پالکهای مجاور اخطار میگردد که در روز وساعت 
مقرر در محل حضور بهم رسانند مطابق ماده 15 قانون ثبت اسناد وامالک چنانچه 
تقاضا کننده در موقع تحدید حدود خود یا نماینده اش حاضر نباشد ملک مورد تقاضا 
با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد مطابق ماده ۲0 قانون 
ثبت اسناد مجاورینی که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل هستند 
میتوانند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی تقدیم دادخواست را دریافت وبه اداره ثبت 
محل تسلیم و در غیر اینصورت اداره ثبت اسناد بدونه توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 

با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار: 1۳95،08،04
محمد عباسی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

آگهی ابالغ 

ناصر ولوکالئی دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم سید  خواهان/ شاکی سید  
عمومی  دادگاههای  تقدیم  )منقول(  مال  استرداد  خواسته  به  قاسم  پور  جمال 
دادگاههای   7 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  بابل  شهرستان  شهرستان 
عمومی )حقوقی( شهرستان بابل واقع در استان مازندران- شهرستان بابل- میدان 
والیت- دادگستری شهرستان بابل- کد پستی: 471۳6587۳9 ارجاع و به کالسه 
9409981110700956 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن  1۳95/1۲/۲ و ساعت 
درخواست  و  خوانده/متهم  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  9:15تعیین شده 
خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه ها مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 7 دادگاههای عمومی )حقوقی( شهرستان بابل- انسیه عسگری 
فیروزجانی 

آگهی مزایده و فروش مال منقول
 )نوبت اول(

طبق پرونده اجرایی به کالسه فوق له شرکت تعاونی اعتبار صالحین محکوم علیه 
عماد حمیداوی مبنی بر مطالبه و همچنین هزینه اجرایی در حق دولت، با توجه 
به اینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام 
ننموده بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفاء حقوق خویش و مطابق نظریه 
کارشناسی به استناد مواد 11۳ الی 1۳6 قانون اجرای احکام مدنی اجرای احکام 
متمرکز بوشهر در نظر دارد از طریق مزایده حضوری اقدام به فروش اموال توقیف 

شده با مشخصات ذیل نمایید.
مبلغ  شناور  کل  ارزش   7 مریان  شناور  مزایده:  مورد  مبلغ  و  مشخصات 
روبروی  بوشهر  آدرس  به  ارزیابی  مورد  شناور  میباشد  ریال   77/000/000/000

کشتی سازی صدرا میباشد.
از  الی 10:00 صبح  روز چهار شنبه مورخه 95/8/۲6 راس ساعت 9:00  مزایده 
مبلغ تعیین شده توسط کارشناس شروع و شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید به عنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده می بایست %10 
و  نماید  تودیع  دادگستری  حساب  به  المجلس  فی  و  نقدا  را  پیشنهادی  وجه  از 
نسبت به مابقی آن حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام نماید واال وجه تودیعی پس 
از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد عالقه مندان می توانند در 
وقت مقرر فوق در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بوشهر جهت برگزاری 

مزایده حضور یابند.
مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی متمرکز دادگاه شهرستان بوشهر – سید هاشم هاشمی

آگهی مزایده و فروش مال منقول )نوبت اول(
طبق پرونده اجرایی به کالسه فوق له شرکت تعاونی اعتبار صالحین محکوم علیه 
عماد حمیداوی و غیره مبنی بر مطالبه و همچنین هزینه اجرایی در حق دولت، با 
توجه به اینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم 
اقدام ننموده بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفاء حقوق خویش و مطابق 
نظریه کارشناسی به استناد مواد 11۳ الی 1۳6 قانون اجرای احکام مدنی اجرای 
احکام متمرکز بوشهر در نظر دارد از طریق مزایده حضوری اقدام به فروش اموال 

توقیف شده با مشخصات ذیل نمایید.
مبلغ  شناور  کل  ارزش   ۳ مریان  شناور  مزایده:  مورد  مبلغ  و  مشخصات 
71/0۳8/500/000 ریال می باشد شناور مورد ارزیابی به آدرس بوشهر روبروی 
کشتی سازی صدرا می باشد و شناور مریان 4 به ارزش 64/750/000/000 ریال 

می باشد شناور مورد نظر در اسکله محالتی می باشد.
از  صبح   10:00 الی   9:00 ساعت  راس   95/8/۲5 مورخه  شنبه  سه  روز  مزایده 
مبلغ تعیین شده توسط کارشناس شروع و شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
بایست 10  برنده مزایده می  برنده مزایده شناخته خواهد شد و  به عنوان  نماید 
درصد از وجه پیشنهادی را نقدا و فی المجلس به حساب دادگستری تودیع نماید 
و نسبت به مابقی آن حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام نماید واال وجه تودیعی 
پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد عالقه مندان می توانند 
در وقت مقرر فوق در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بوشهر جهت برگزاری 

مزایده حضور یابند.
مدیر دفتر تجرای احکام حقوقی متمرکز دادگاه شهرستان بوشهر – سید هاشم هاشمی

آگهی مزایده و فروش مال منقول )نوبت اول(
طبق پرونده اجرایی به کالسه فوق له شرکت تعاونی اعتبار صالحین محکوم علیه 
عماد حمیداوی مبنی بر مطالبه و همچنین هزینه اجرایی در حق دولت، با توجه 
به اینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام 
ننموده بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفاء حقوق خویش و مطابق نظریه 
کارشناسی به استناد مواد 11۳ الی 1۳6 قانون اجرای احکام مدنی اجرای احکام 
متمرکز بوشهر در نظر دارد از طریق مزایده حضوری اقدام به فروش اموال توقیف 

شده با مشخصات ذیل نمایید.
مبلغ  شناور  کل  ارزش   6 مریان  شناور  مزایده:  مورد  مبلغ  و  مشخصات 
روبروی  بوشهر  آدرس  به  ارزیابی  مورد  شناور  میباشد  ریال   70/000/000/000

کشتی سازی صدرا میباشد.
مزایده روز چهار شنبه مورخه 95/8/۲6 راس ساعت 10:00 الی 11:00 صبح از 
مبلغ تعیین شده توسط کارشناس شروع و شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
بایست 10  برنده مزایده می  برنده مزایده شناخته خواهد شد و  به عنوان  نماید 
درصد از وجه پیشنهادی را نقدا و فی المجلس به حساب دادگستری تودیع نماید 
و نسبت به مابقی آن حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام نماید واال وجه تودیعی 
پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد عالقه مندان می توانند 
در وقت مقرر فوق در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بوشهر جهت برگزاری 

مزایده حضور یابند.
مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی متمرکز دادگاه شهرستان بوشهر – سید هاشم هاشمی

مفقودی
 کارت سبز و سند سواری سمند یشمی متالیک به شماره شهربانی 567د۲4 ایران 
77 و شماره موتور 1۲48۳100018و شماره شاسی 8۳۲۳۲169 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

رونوشت آگهی
 حصروراثت 

جعفر فالحتی چهره  دارای ش ش ۲06400166۲  به شرح دادخواست به کالسه 
1۲/1080/95از  این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان علی اصغر فالحتی چهره  بشناسنامه  ۲۳5صادره از بابل در تاریخ 
94/10/۲5اقامتگاه دائمی خود  بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 
1-جعفر فالحتی چهره با ش ش 7 ش ملی ۲06400166۲ فرزند متوفی 

۲-محرمه فالحتی چهره با ش ش 474 شماره ملی ۲06119۳۲4۲ فرزند متوفی 
۳-رخشنده فالحتی چهره با ش ش509 شماره ملی ۲06119۳69۳فرزند متوفی 

4-راحله فالحتی ش ش 9 شماره ملی ۲06۳988171فرزند متوفی 
5-رقیه فالحتی چهره با ش ش66 شماره ملی ۲061195۲10 فرزند متوفی 

6-معصومه فالحتی چهره با ش ش677 شماره ملی ۲061195۳77 فرزند متوفی 
7-لیال فالحتی چهره ش ش 1680شماره ملی ۲061195644 فرزند متوفی 

8-سکینه فالحتی چهره با ش ش1857با شماره ملی ۲061197401فرزند 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 
شعبه 12 شورای حل اختالف شهرستان بابل 

نقد  که  بپرسیم  خودمان  از  شاید 
فرهنگي  موضوعات  به  روزها  این 
چیزهایي  چه  شامل  تواند  مي 
زبان  منتقدین  از  برخی  که  باشد 
به گالیه گشوده اند. گاهي هم این 
مسئول  آقایان  مذاق  به  انتقادات 
خوش نیامده و منجر به تنش هاي 

رسانه اي شده است؟
از  برخی  که  است  این  حقیقت 
چالش  و  موضوعات  از  ها  استان 
به  نسبت  بیشتري  فرهنگي  هاي 
در  و  برخوردارند  ها  استان  سایر 
داراي  هم  فرهنگي  هاي  شاخص 
است  فراواني  هاي  ماندگي  عقب 
که لزوم همدلي مسئولین، مدیران 
استان ها  این  و دلسوزان فرهنگي 

را مي طلبد.
فارغ از سوگیري هاي سیاسي باید 
قابل  هاي  بخش  که  کرد  اعتراف 
به  منتقدین  انتقادات  از  توجهي 
متولیان  همفکري  نیازمند  و  جا 

هاي  چالش  و  موضوعات  حل  براي  فرهنگي 
پیش روي را دارد. یکي از مسایلي که در این 
سالیان کمتر مسئولي جرات طرح آن را داشته 
و به نظر مي رسد کمتر به آن توجه شده است 
یا  سفید  اصطالح  به  ازدواج  گسترش  موضوع 
خاطر  به  شاید  است.  جوانان  میان  در  پاک 
جنس این نوع ازدواج و ویژگي هایي که دارد 
هیچ آمار رسمي و دقیقي در اختیار هیچ کدام 
از نهاد هاي فرهنگي و حتي امنیتي استان ها 

وجود نداشته باشد.
بسیاری از موضوعات فرهنگی که جوامع جهان 
شود  می  مواجه  آن  با  توسعه  حال  در  و  سوم 
ناشی از رفتارها و مصارف فرهنگی کشور های 
الگوی  یا  مد  قالب  در  که  است  یافته  توسعه 
به  اول  جهان  یا  جنوب  به  شمال  از  فرهنگی 
جهان دوم مخابره می شود و صد البته با خود 
را به همراه دارد که  مخاطرات و چالش هایی 
معموال دولتمردان و دستگاه های مدیریتی آن 
جامعه برای کاهش آسیب های احتمالی برنامه 
ها و طرح هایی را درنظر و اجرا می کنند که 
قائده  این  از  نیز  ما  اسالمی  ایران  عزیز  کشور 
ما  امروز  یادداشت  موضوع  که  نیست  مستثنی 
هم به یکی از این مسایل با عنوان ازدواج سفید 

پرداخته است.
سفید«  »ازدواج  تعریف  درباره  جامعه شناسان 
با عنوان »ازدواج سیاه« نام می برم  که از آن 
غرب  در  که  ازدواج  این  در  که  دارند  اعتقاد 
رایج است و به معنای »هم باشی« نیز شناخته 
می شود، پیوندی به مدت زمان نامعلوم بین دو 
فرد برقرار می شود که فاقد مشروعیت اجتماعی 
و حقوقی است. در این نوع به اصطالح ازدواج 
بدون  را  سقف  یک  زیر  پسر  و  دختر  زندگی 
عقد شرعی آغاز می شود؛ که بیشتر با اهدافی 
مانند برآوردن نیازهای جنسی و روانی برقرار و 
اگرچه ممکن است از زاویه ای برای مرد مثبت 

باشد، ولی اثر ویران کننده ای بر زن می گذارد.
زوج  میلیون   7/۳ حدود   ،1994 سال  در 
زندگی  یکدیگر  با  ازدواج  بدون  آمریکایی 
 ،1990 دهه  اواخر  به  نزدیک  و  می کردند 
پیش  حداقل  زوج ها  درصد   60 تا   50 حداقل 
با  ازدواج  بدون  را  مدتی  رسمی،  ازدواج  از 
یکدیگر می گذراندند. این در حالی است که تا 
پیش از 1970، زندگی بدون ازدواج در ایاالت 
متحده غیرقانونی بود. طبق آمار آمریکا، تعداد 
زندگی  یکدیگر  با  که  ازدواج نکرده ای  زوج های 
و  شده  برابر  ده   ۲000 تا   1960 از  کرده اند، 

اکنون، زندگی بدون ازدواج، به مرحله ای عادی 
در روند آشنایی دو فرد تبدیل شده است.

در ایران اسالمی این ازدواج از نظر قانونی جرم 
است. از نظر شرعی نیز گناه محسوب می شود 
و همواره فرد با نوعی ترس و نگرانی از عواقب 
چنین رابطه ای دست و پنجه نرم می کند. این 
در حالیست که اگر این روابط ثبت شود، امکان 

اثبات متعلق بودن فرزند به پدر وجود دارد.
های  رفتار  نوع  این  از  ناشی  های  خسارت 
مخاطره آمیز فارغ از نگاه های دینی و شرعی 
از لحاظ روانشاسانه و جامعه شناسی می تواند 
ملتی  یک  برای  جهانی  جنگ  یک  اندازه  به 
شرایط  نبودن  فراهم  باشد.  ناپذیر  جبران 
نبود  از یک طرف و  ازدواج در جامعه اسالمی 
یک  تشکیل  برای  جوانان  مسئولیت پذیری 
البته  صد  و  سو  یک  از  سالم  و  کامل  خانواده 
فقدان توانایی های اقتصادی برای تشکیل یک 
نوع  این  به  جوانان  گرایش  عوامل  از  خانواده 
از هم باشی یا ازدواج به اصطالح سفید است. 
شبکه های اجتماعی و دوستی های ناسالم در 
است  عواملی  جمله  از  هم  مجازی  فضای  این 
که به این نوع از روابط میان دختران و پسران 

می انجامد.

و  شناسان  جامعه  هرچند 
برای  زیادی  تبعات  روانشناسان 
که  اند  برده  نام  ازدواج  از  نوع  این 
ناخواسته  بارداری های  به  توان  می 
سقط  از  ناشی  بهداشتی  عوارض  و 
آتی  مشکالت  و  غیرقانونی   جنین 
فرزندان این نوع ازدواج و همچنین 
خودن  هم  به  و  فرزندآوری  کاهش 
ولی  کرد  اشاره  مثل  تولید  چرخه 
آنچه که عمق این داستان غم انگیز 
می  روشن  مندان  دغدغه  برای  را 
کند این است که در جامعه اسالمی 
که مبنای شریعت مقدس اسالم بر 
آموزه های اسالم ناب محمدی است 
و   ۲8 اصول  در  نیز  گذار  قانون  و 
۲9 و ۳0 و ۳1 قانون اساسی دولت 
شرایط  تامین  زمینه  در  را  مردان 
به  و  است چرا  کرده  زندگی مجاب 
رفتارهایی  چنین  زمینه  دلیل  چه 

ایجاد شده است ؟
در  ازدواج  سن  آمار  به  وقتی 
استانهای کشور نگاهی می اندازیم متوجه می 
شویم که استان های کردستان با 1۲.5 درصد، 
اردبیل با 1۲.۳ درصد و زنجان با 11.8 درصد 
از سوی  و  اند  داشته  را  ازدواج  ثبت  بیشترین 
دیگر متاسفانه استان های البرز با 6.9، تهران 
با 7.7 درصد کمترین نرخ ثبت  با 7 و کرمان 
و کرج  است  داده  اختصاص  به خود  را  ازدواج 
در مقایسه با سایر کالنشهر های کشور در نرخ 
سن ازدواج بعد از تهران رقم باالیی را به خود 
اختصاص داده است و کرج یکی از رکوردداران 
و  است  کشور  در  ازدواج  سن  تاخیر  شاخص 
این همان زنگ خطری است که متوجه مردم 

و دولتمردان و متولیان فرهنگی جامعه است.
و  اجتماعی  زیرساخت های  کردن  فراهم 
و  فرهنگ سازی  با  دیگر  سوی  از  و  اقتصادی 
از میزان تمایل  ازدواج دائم  به  تشویق جوانان 
و  کاست  سپید  ازدواج  مانند  روابطی  به  آنان 
مصون  پیوندهایی  چنین  عوارض  از  را  جامعه 
نگه داشت. تسهیل در دریافت وام های ازدواج 
و رفع موانع تولید و کار منجر به ایجاد اشتغال 
است  اقداماتی  جمله  از  شد  خواهد  جامعه  در 
که  دولتمردان این استان ها می توانند انجام 
دهند تا کمتر دچار چنین آسیب هایی باشند.

و  ساخت وسازها  توقف  آغاز  با  همیشه  پاییز 
همچنین کسادی بازار رهن و اجاره همراه بوده 
است اما در دوران رونق مسکن خریدوفروش ها 
اما  داشت  نسبی  کاهش  هرچند  فصل  این  در 
ملک  معامالت  بزار  در  انتقاالتی  و  نقل  بازهم 
بازار  بر  که  چهارساله ای  می افتاد.رکود  اتفاق 
علیرغم  شد  باعث  است  شده  حاکم  مسکن 
اینکه دولت دو بسته برای رونق و تحریک تقاضا 
ساخت وساز  کرده،اما  هدف گذاری  مسکن  بازار 
به کندی پیش می رود و خریدوفروش هم به تبع 
آن روندی آهسته دارد.حتی سیاست آزادسازی 
معامالت مسکن مهر هم نتوانسته بازار مسکن را 

به سوی رونق متمایل کند.
گزارش ها نشان می دهد باوجودی که واحدهای 
 ۲00 با  هم اکنون  مسکن مهر  خورده  کلید 
هزار   800 تا   700 بین   قیمت  زیر  هزارتومان 
تومان به ازای هر مترمربع، عرضه شده،اما تقاضا 
گفته  به  و  است  کم  بسیار  واحدها  این  برای 
سازندگان  دست  روی  خانه ها  این  پیمانکاران 
با  امسال  تابستان  می رفت  است.انتظار  مانده 
افزایش تسهیالت  و میزان وام مسکن و از سویی 
آغاز ثبت نام برای صندوق پس انداز مسکن یکم، 
حالی  در  بگیرد،این  رونق  مسکن  خریدوفروش 
که  می دهد  نشان  رسمی  گزارش های  که  است 
هم  مسکن  معامالت  حجم  از  درصد   10 حتی 

کاهش یافته است.
رشد  که  کرده  اعالم  شهرسازی  و  راه  وزارت   
قیمت مسکن به قیمت ثابت طی بهار و تابستان 
امسال صفر و به قیمت واقعی منفی ۲0 درصد 
اعالم  مرکزی  بانک  حال  همین  است.در  بوده 
می کند که میانگین قیمت مسکن طی شش ماه 
نخست سال جاری 10 درصد افزایش پیداکرده 

و  بهار  تورم  مرکزی  بانک  گزارش  در  است. 
تابستان مسکن 6 درصد اعالم شده که مهم ترین 
خریدوفروش  در  هم،کندی  کاهش  این  دلیل  

ارزیابی شده است.
پیش بینی ها حاکی است که رکود در فصل پاییز و 
زمستان ادامه خواهد داشت.چه آنکه در بسیاری 
از شهرهای جدید پروژه های ساخت وساز تقریباً 
شهرهای  در  مسکن  است.قیمت  متوقف شده 
جدیدی مثل هشتگرد،اندیشه و پردیس نسبت 
به سال گذشته تفاوت چندانی نکرده و معامله 
گران بازار مسکن در این شهرها عنوان می کنند 
که کاهش تقاضا عامل توقف قیمت ها شده است.
می کنند  پیش بینی  کارشناسان  سویی  از 
درصورتی که بازار در رکود باقی بماند، نگرانی هایی 
افزایش  صنعت  این  در  اشتغال  آینده  مورد  در 
خواهد داشت.آنها درعین حال این توصیه را هم به 
دولت می کنند که با تسریع در پرداخت بدهی های 
خود به شبکه بانکی قدرت تسهیالت دهی بانک ها 
تازه  پرداخت تسهیالت  امکان  و  داده  افزایش  را 
سال  ابتدای  دولت  اگرچه  کنند.  برابر  چند  را 
جاری برنامه ریزی کرده بود که با ایجاد رونق در 
بخش های ساخت وساز و عمرانی نرخ بیکاری را 
کاهش دهد،اما بر اساس اعالم بانک مرکزی،تنها 
یک پنجم از بودجه عمرانی در شش ماه نخست 
سال جاری تخصیص یافته که این موضوع نشان 
می دهد با شروع فصل سرما و کاهش ساخت وساز 

این هدف نیز عماًل محقق نشود.
با عبور پاییز از دومین ماه خود فصل نقل وانتقال 
به  حاال  و  کرده  فروکش  تقریباً  جابه جایی ها  و 
گفته کارشناسان بازار مسکن به خواب زمستانی 
چهارم خود فرو خواهد رفت تا شاید در آستانه 
بهار 96 سیاست های جدید دولت موجب خروج 

این بخش از اقتصاد از رکود شود.

بازار مسکن به خواب زمستانی چهارم رفت ازدواج سفید در داالن سیاه
داود اسدی
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اعطای وام ده میلیونی
 خرید دوچرخه برقی

حفاظت  سازمان  مردمی  مشارکت های  مدیرکل 
محیط زیست ضمن اشاره به وعده های شورای شهر 
دوچرخه سواری  ایمن  مسیرهای  ایجاد  زمینه  در 
و پیاده راه در تهران، جزییات وام های 10 میلیون 
برقی  موتورهای  و  دوچرخه   خرید  برای  تومانی 
را تشریح کرد. محمد درویش با اشاره به حرکت 
هفته  در  که  تهران  شهر  شورای  اعضای  نمادین 
گذشته به مناسبت روز تربیت بدنی در مسیر میدان 
ولیعصر تا خیابان جمهوری پیاده روی کردند، گفت: 
نو  از  پیاده مداری  اساس  بر  مبلمان شهری  باید 
تعریف شود و مطالبه جدی ما این است که محور راه 
آهن تا تجریش به یک پیاده راه بزرگ تبدیل شود 
تا هم بتوانیم مشکل تخریب چنارهای ولیعصر را 
حل کنیم و هم الگویی برای بقیه کالنشهرها باشیم.
وی اظهار کرد: یک شهردار خوب شهرداری نیست 
که شهرش را مملو از اتوبان، پل و بزرگراه کند، بلکه 
پیاده راه  و  ایمن دوچرخه سواری  باید مسیرهای 
ایجاد کند تا در آن شهر بتوانیم صدای پرندگان را 
بشنویم و آسمان آبی را ببینیم. اینها می تواند اولویت 

مدیریت خوب شهری باشد.
حفاظت  سازمان  مردمی  مشارکت های  مدیرکل 
محیط زیست با اشاره به اینکه محمد حقانی عضو 
شورای شهر تهران و رییس کمیته محیط زیست 
شورا قول داده که از همه امکانات و ظرفیت های 
ببرد که  به سمتی  را  تا شهر  استفاده کند  خود 
اولویت نخست آن ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری 
و پیاده راه باشد،  ادامه داد: عالوه بر این حقانی  وعده 
ارائه  برای  شهر  بانک  سوی  از  تسهیالت  اعطای 
وام های ارزان قیمت و آسان به مردم جهت خرید 
دوچرخه  و موتورسیکلت های برقی را داده اند که 
باید ببینیم ایشان می توانند به قول های خود عمل 
کنند یا نه. رسانه ها نیز باید این مقوله ها را از اعضای 

شورای شهر تهران پیگیری کنند.
درویش در ادامه در مورد اعطای وام 10 میلیون 
تومانی به شهروندان ایرانی برای خرید دوچرخه های 
برقی اظهار کرد: طی یک رایزنی با مدیران بانک های 
»قرض الحسنه رسالت« که جزو شبکه شتاب و 
مورد تایید بانک مرکزی است موفق شدیم موافقت 
آنها را جلب کنیم تا بدون کسب حتی یک درصد 
برای  تومان  میلیون  تا سقف 10  کارمزد  و  سود 
شهروندان عالقمند به دوچرخه  و موتورسیکلت های 

برقی، تسهیالتی فراهم کنند.
این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست 
افزود: بازپرداخت این وام ها بین 1۲ تا 18 ماه است 
و با این اقدام بانک »قرض الحسنه رسالت« اشتیاق 
بیشتری برای تغییر رفتار در بین شهروندان ایرانی 
برای کاهش استفاده از خودروهای شخصی ایجاد 
خواهد شد. در شرایط فعلی نیز شهروندان ایرانی 
را  وام ها  و  کرده  مراجعه  بانک  این  به  می توانند 

دریافت کنند.

از بین بردن آلودگی هوا به 
فرهنگ سازی نیاز دارد

شورای  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  سخنگوی 
اسالمی بر لزوم فرهنگ سازی در زمینه رفع مشکل 
آلودگی هوا تاکید کرد و گفت که افزایش جریمه ها 

نمی تواند به تنهایی راهکار کاملی باشد.
علی وقفچی با اشاره به رای باالی نمایندگان برای 
تصویب الیحه آلودگی هوا عنوان کرد: این الیحه، 
حال  به  تا  که  است  لوایحی  کامل ترین  از  یکی 
که  هم  بحثی  البته  است.  شده  ارائه  مجلس  به 
نمایندگان منتقد داشتند به نوعی درست است،  چرا 
که هیچ زمانی نمی توانیم بگوییم یک الیحه  کامل 
است؛ همیشه پیشرفت و علم و تکنولوژی مسائل 

جدیدی را به وجود می آورد.
او درباره میزان بازدارندگی افزایش جریمه ها برای 
صنایع آالینده نیز گفت: بیشترین سرمایه گذاری 
در هر کشور را باید برای ارتقای فرهنگ آن کشور 
بگذاریم؛  فقط با جریمه نمی توان کار قطعی کرد. 
این  قوانین،  پیش زمینه ای است که فرهنگ سازی 
فرهنگ  به  امروز  که  کمربند  موضوع  مثل  شود؛ 
تبدیل شده است.این نماینده مجلس تاکید کرد:  
انتظار این است که تک تک مردم احساس کنند 
نقش  بر  است.وقفچی  کشورشان  اولشان  خانه 
آموزش پروش و صداوسیما به عنوان دو نهاد اصلی 
متولی فرهنگ سازی نیز تاکید کرد و گفت: انتظار 
آلودگی  برای  را  دروسی  پرورش  و  آموزش  داریم 
هوا و مسائل زیست محیطی قرار دهد. امیدواریم با 
فرهنگ سازی و همکاری همه ارگان ها بتوانیم یک 
کشور پاک و عاری از آلودگی و در نهایت سطح 

زندگی با شاخصه های باال داشته باشیم.

»پوکی استخوان« 
بیماری زنانه نیست!

افراد، پوکی استخوان  از  بر خالف تصور بسیاری 
بیماری زنانه نیست و مردان نیز می توانند به آن 
مبتال شوند.زنان نسبت به مردان از تراکم استخوانی 
ظریف تری برخوردارند؛ بنابراین تصور رایج این است 
که پوکی استخوان بیماری مختص زنان است اما 
حقیقت این است که زنان نسبت به مردان تنها 

بیشتر مستعد ابتال به این بیماری هستند.
بروز  به  که  فاکتورهایی  بررسی  در  کارشناسان 
در  آن  تراکم  کاهش  یا  استخوان  پوکی  بیماری 
زنان منجر می شود عواملی چون تغییرات هورمونی 
تستوسترون،  سطح  کاهش  یائسگی،  دوران  در 
استعمال سیگار و مواد الکلی و داشتن سبک زندگی 

کم تحرک را موثر دانسته اند.
عالوه بر این هورمون استروژن که از بافت استخوان ها 
در زنان حفاظت می کند در طول دوران یائسگی به 
شدت کاهش می یابد و در نتیجه آسیب پذیری 
آنان برای ابتال به پوکی استخوان افزایش می یابد. 
در مردان نیز چربی شکمی می تواند فاکتوری مهم 
در بروز پوکی استخوان باشد. در واقع چاقی نه تنها 
فاکتور خطرزایی برای دیابت و بیماری قلبی است 
بلکه می تواند به کاهش تراکم استخوان ها هم منجر 

شود.

اجتماعی دانش آموزی »شاد«  افتتاح شبکه 
تا دهه فجر

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش از افتتاح شبکه 
اجتماعی دانش آموزی شاد تا دهه فجر خبر داد و گفت: در مرحله 
کشوری  مختلف  مسابقات  نخبه  دانش آموزان  طرح  این  از  اول 

قرار می گیرند. تحت پوشش 
و  آموزش  وزیر  فرهنگی  و  پرورشی  معاون  کفاش  حمیدرضا 
شورای  انتخابات  دوره  نوزدهمین  برگزاری  حاشیه  در  پرورش 
زمانی  عبدالحسین  دولتی  نمونه  دبیرستان  در  که  دانش آموزی 
سرانجام  درخصوص  پرسش  به  پاسخ  در  شد  برگزار   19 منطقه 
شبکه اجتماعی دانش آموزی »شاد« اظهار داشت: شبکه اجتماعی 

دانش آموزی شاد تا دهه فجر افتتاح خواهد شد.
اول  وهله  در  افزود:  شبکه  این  ویژگی های  برشمردن  با  وی 
رتبه  حائز  کشوری  مسابقات  در  که  کسانی  و  نخبه  دانش آموزان 
نیز دانش آموزانی  بعد  بوده و در مرحله  ما  شده اند جزو مخاطبان 
که در مسابقات استانی رتبه ممتاز در بخش های فرهنگی، هنری، 
علمی و قرآنی و نیز تشکل های دانش آموزی اولویت ما در پیوستن 
به این شبکه هستند و بعد از آن نیز بقیه دانش آموزان قرار دارد.

معلمان  توسط  مدارس  در  تلگرام  شبکه  ایجاد  درخصوص  کفاش 
کارهای  قانون  براساس  کرد:  تصریح  کالسی  تمارین  دادن  برای 
پرورش  و  آموزش  اداری  به حوزه  به نحوی  آنچه که  یعنی  اداری 
خودداری  کار  این  انجام  از  تا  است  شده  اعالم  می شود  مربوط 

کنند.
نیز  فعالیت ها  اعالم  و  دستورالعمل ها  بخشنامه ها،   کرد:  اضافه   وی 
که  بخشنامه های  طبق  و  شبکه ها  روی  بر  رسمی  اعالم  براساس 

صورت گرفته است باید انجام نگیرد.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این 
پرسش که بعضی از معلمان که سؤاالت و پاسخ های خود را در این 
فعالیت های  و  اداری  بخش  کرد:  عنوان  می کنند  مطرح  شبکه ها 
رسمی و بخشنامه  ای ممنوعیت دارد و در بقیه موارد منعی وجود 
اختیار  مدیر  و  معلم  یعنی  نمی شود  توصیه  موضوع  این  اما  ندارد 

دارد که استفاده کند یا نکند.
کفاش درخصوص ارسال تمرین های کالسی در شبکه های مجازی 
توسط معلمان متذکر شد: ساعت درسی کالس برای تمرین است 
استفاده  اما  را نخواهد گرفت  فعالیتی جای تمرین کالسی  و هیچ 
ارتقای  ارتباط  در  و  اداری  و  اجرایی  امور  از  غیر  در  شبکه ها  از 

فعالیت های آموزشی و پرورشی منعی ندارد.

انتقال خون جهانی  نگرانی سازمان 
B از انتقال ویروس هپاتیت 

OBI ( گفت:  عضو کمیته بین المللی عفونت مخفی هپاتیت بی ) 
خون  آزمایشات  در   B هپاتیت  مخفی  عفونت  تشخیص  امکان 
کرده  نگران  را  جهانی  خون  انتقال  سازمان  موضوع  این  و  نیست 

است.
ویروس  انتقال  احتمال  کرد:  اظهار  جزایری  سیدمحمد  دکتر 
موضوع  این  که  دارد  وجود  نهفته  حالت  در  حتی   B هپاتیت 
این  زیرا  است؛  کرده  نگران  را  جهانی  خون  انتقال  سازمان 
از  تنها  و  نیست  تشخیص  قابل  سرولوژی  آزمایشات  در  ویروس 
و  است  شناسایی  قابل   )PCR( ژنی  تشخیص  آزمایشات  طریق 
شخص می تواند در خون خود این بیماری را داشته باشد، ولی در 

نشود.   آزمایشات سرولوژی مشاهده 
  وی با اشاره به اینکه انجام آزمایشات  PCR به منظور تشخیص 
عفونت مخفی هپاتیت B در برخی کشورها مقرون به صرفه نیست، 
وجود  نهفته  به صورت  بدن  در سلول های  ویروس  این  داد:  ادامه 
داشته و پس از مصرف برخی از داروها که سیستم ایمنی بدن را 
سرکوب و تضعیف می کنند، فعال می شود و پس از آن به سرعت 
پیشرفت کرده و در بازه زمانی کوتاهی فرد را به سمت مرگ پیش 
B برق آسا گفته می شود.   می برد که به این نوع بیماری هپاتیت 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: مادرانی 
B هستند، می توانند به تعدادی از  که ناقل عفونت نهفته هپاتیت 

فرزندان خود این ویروس را منتقل کنند.  
در  و  درصد  دو  تا  یک  بین  خون  انتقال  در  کرد:  عنوان  جزایری 
در  و  دارد  وجود  نهفته  هپاتیت  انتقال  احتمال  درصد،   ۳5 دیالیز 
و  است  متغیر  آمار  این  هستند،   C هپاتیت  به  مبتال  که  افرادی 
به  مبتال  می توانند  دارند،   C نوع  هپاتیت  که  کسانی  از  یک سوم 
ایدز  مبتالیان  درصد   ۲0 و همچنین  باشند  نیز   B نهفته  هپاتیت 

باشند B داشته  نیز ممکن است، هپاتیت نهفته 

موافقت دولت برای پرداخت تمامی 
تقدیر دارد تامین اجتماعی جای  مطالبات 

دولتمردان  موافقت  گفت:  کارگری  پیشکسوتان  اتحادیه  رئیس 
نظام برای پرداخت تمامی مطالبات سازمان تامین اجتماعی جای 

تقدیر و تشکر دارد.
به گزارش ایرنا حسن صادقی اظهار کرد: برای اولین بار در طول 
اسالمی  شورای  مجلس  تلفیق  کمیسیون  انقالب،  از  بعد  تاریخ 
سازمان  ریاست  و  دولت  مجلس،  در  مردم  نمایندگان  از  متشکل 
تامین  سازمان  مطالبات  تمامی  کردند  موافقت  ریزی،  برنامه 

اجتماعی در طول برنامه ششم توسعه، به صفر برسد. 
امیدوارکننده  و  اقدام، حرکتی خداپسندانه  این  اظهار داشت:  وی 

برای جامعه تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است.
دولت  باالی  درک  از  نشان  همچنین  حرکت  این  افزود:  صادقی 
خدمتگزار، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نمایندگان مجلس از 
و چنین درک  دارد  آن  آینده  و  اجتماعی  تامین  وضعیت صندوق 

باالیی را هرگز در دولت های قبل ندیدیم که قابل تقدیر است.
معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: جامعه کارگری امیدوار است که 
و  محقق  نیز  مجلس  علنی  صحن  در  دولت  و  کمیسیون  تصمیم 
تایید شود و شاهد استمرار بقای تامین اجتماعی در ارائه خدمات 

چندگانه به بیش از 50 درصد ملت ایران باشیم.
تصمیم  این  از  کارگری  جامعه  عمیق  درک  اینکه  بیان  با  صادقی 
متبلور  امید  و  تدبیر  دولت  انتخاب  آرای  در  قطع  طور  به  دولت، 
خواهد شد، اظهار داشت: این حرکت ارزشی را بی پاسخ نخواهیم 

گذاشت.
داریم  را  نهایت سپاسگزاری  تلفیق  از کمیسیون  کرد:  تصریح  وی 
بازنشسته  و  نگرانی جامعه شاغل  تصمیم شجاعانه، دل  این  با  که 
را رفع و آرامش قلبی در خانواده بزرگ تامین اجتماعی به وجود 

آوردند.
های  انسان  که  شاکریم  را  خدا  گفت:  کارگر  خانه  دبیرکل  معاون 
بصیرت  با  کشور  اجرایی  مدیریت  و  قانونگذاری  ارکان  در  فهیمی 
بحران  از  را  نظام  که  گرفتند  ای  تصمیم شجاعانه  نگری،  آینده  و 

کردند. ایمن  اجتماعی  تامین  ورشکستگی صندوق 
سه  روز  که  اسالمی  شورای  مجلس  تلفیق  کمیسیون  جلسه  در 
شنبه هفته گذشته تشکیل شد، تصویب شد دولت تا پایان برنامه 
به  را  اجتماعی  تامین  سازمان  به  خود  های  بدهی  توسعه،  ششم 

برساند. صفر 
اعضای کمیسیون تلفیق همچنین در این مصوبه، دولت را موظف 
سازمان  به  را  خود  قبلی  های  بدهی  از  درصد   10 حداقل  کردند 

کند. پرداخت  اجتماعی،  تامین 

خبرخبر

از  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
حوزه  در  نیرو  جذب  درصدی   ۳0 افزایش 

سالمت خبر داد.
به  اشاره  با  ساوه  در  هاشمی  دکتر سیدحسن 
میلیارد  هزار   ۲10 کشور  کل  بودجه  اینکه 
هزار   190 میزان  این  از  افزود:  است،  تومان 
و  است  کشور  جاری  بودجه  تومان  میلیارد 
پرداخت  منظور  به  تومان  میلیارد  هزار   10
 10 با  و  یابد  می  تخصیص  دولت  بدهی های 
هزار میلیارد تومان باقی مانده برای طرح های 

عمرانی عمال کار خاصی نمی توان انجام داد.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی برای تکمیل 
زمان  سال   ۲5 حداقل  تمام  نیمه  های  پروژه 
نیاز است، افزود: با این حساب نمی توان هیچ 
پروژه جدیدی را در نقاط مختلف کشور تعریف 

کرد.
بسیاری  عمر  اینکه  بر  تاکید  با  بهداشت  وزیر 
بهره  به  دولتی  اعتبارات  با  که  هایی  پروژه  از 
برداری می رسد کمتر از ۲0 سال نیست، اظهار 
کرد: برای تسریع در بهره برداری از پروژه های 
دنبال  به  منابع جدید  با خلق  باید  تمام  نیمه 
و  گذاری  سرمایه  توانمندی های  از  استفاده 

بخش خصوصی بود.
وی در ادامه اتحاد و همدلی را رمز موفقیت در 
کشور دانست و تصریح کرد: در سایه همدلی و 
وحدت بین مردم و مسئوالن می توان بسیاری 

از طرح ها را زودتر به بهره برداری رساند.
مردم  انتظار  را  مسئوالن  بین  اتحاد  هاشمی 

تهذیب  و  تقویت  افزود:  و  دانست  حکومت  از 
نفس و اخالق حسنه منجر به تقویت همدلی 
انتظار  که  شد  خواهد  مسئوالن  بین  اتحاد  و 
جامعه هم همین است و امام عزیز نیز بر اتحاد 

بین مسئوالن همواره تاکید داشته اند.
وی با انتقاد از تخریب هایی که علیه دولت می 

شود، تصریح کرد: دولت اسالمی چون برآمده 
از رأی مردم است و بعد از انتخاب دولت حکم 
رئیس جمهور توسط ولی فقیه تنفیذ می شود، 
فقیه  ولی  و  مردم  تأیید  مورد  دولت  این  لذا 
است، از این رو تخریب دولت توسط هر کسی 
که  متأسفم  گفت:  بهداشت  نیست.وزیر  جایز 
با  حتی  که  ها  رسانه  و  ها  خبرگزاری  برخی 
به  دست  می شوند  اداره  المال  بیت  اعتبارات 
تخریب دولت می زنند و این دولت برآمده از 

مردم را تضعیف می کنند.
به درخواست مسئوالن  اشاره  با  وی همچنین 
تخصصی  کلینیک  احداث  درخصوص  ساوه 
اعالم  ضمن  گفت:  ساوه  در  دندانپزشکی 
موافقت با اجرای این پروژه امیدواریم به زودی 
این خواسته محقق شود و در کوتاهترین زمان 
در  را  الزم  تجهیزات  و  یونیت  تعدادی  ممکن 

اختیار قرار خواهیم گذاشت.
وی از افزایش نیروی انسانی در حوزه سالمت 
راستای  در  جاری  سال  در  گفت:  و  داد  خبر 
 ۳0 تا  را  جذب  ظرفیت  انسانی  نیروی  تأمین 
کافی  هنوز  گرچه  ایم،  داده  افزایش  درصد 

نیست.

وزیر بهداشت خبر داد:

افزایش 3۰ درصدی جذب نیرو در وزارت بهداشت

انجام رایگان آزمایش و مشاوره
 در اتوبوس ایدز

ایدز،  اتوبوس  استقرار  از  آوران  پیام  مؤسسه  مدیرعامل 
ششم و هفتم آبان در پارک ملت تهران خبر داد و گفت: 

انجام آزمایش و مشاوره در اتوبوس ایدز رایگان است.
اظهارداشت:  ایدز  اتوبوس  طرح  مورد  در  قاسمی  محمد 
اتوبوس ایدز طرحی بود که برای اولین بار در کشور به 
شکل گسترده و در سطح شهر تهران برای معرفی کمپین 

»من هم آزمایش اچ.آی.وی می دهم« راه اندازی شد.
وی افزود: این کمپین جهت مشاوره و آزمایش رایگان اچ 
آی وی ایدز در محله های مختلف غرب تهران از سال 
94 توسط موسسه پیام آوران همیاری با همکاری کمیته 
ایدز وزارت بهداشت، سازمان خدمات اجتماعی شهرداری 
تهران، دفتر برنامه مشترک سازمان ملل در زمینه ایدز 
و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران اجرا شد.

اتوبوس به  این  ادامه داد:  مدیرعامل موسسه پیام آوران 
مدت ۲0 شب از شهرک غرب تا یافت آباد مستقر شد که 
شامل تیم پزشکی، روانشناس و مددکاری و افراد اچ آی 
وی مثبت آموزش دیده )همسان( بوده و به مراجعان خود 
اطالع رسانی، مشاوره و تست رایگان اچ آی وی ایدز را 
ارائه کرده است. این تست که با نام راپید تست شناخته 
شده در مدت ۲0 دقیقه نتیجه  آزمایش را اعالم  می کند.

 قاسمی اضافه کرد: امسال نیز همزمان با دومین همایش 
پردیس  در  ایدز«  وی  آی  اچ  هنر،  خانواده،  »کودکان، 
ملت، اتوبوس ایدز در خدمت مراجعه کنندگان به مدت 
دو روز در تاریخ 6 و 7 آبان ماه از ساعت 10 صبح الی 

۲1 خواهد بود.

کنترل کمبود ید در کشور 

با  متابولیسم،  و  درون ریز  غدد  علوم  پژوهشکده  رئیس 
نمک  مصرف  برای  بهداشت  وزارت  برنامه های  به  اشاره 
مرتفع  ایران  در  ید«  »کمبود  گفت:  کشور،  در  یدددار 
شده است. فریدون عزیزی در آستانه بزگزاری یازدهمین 
کنگره بین المللی بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم 
که قرار است از 1۲ تا 14 آبان ماه 95 برگزار شود، گفت: 
ید،  کمبود  با  مبارزه  کشوری  کمیته  تشکیل  دنبال  به 
آغاز  از سال 1۳68 در کشور  برنامه ای 10 ساله که  در 
به  را  »ید«  شدند  مجبور  نمک  تولید  کارخانجات  شد، 
در  ید  کمبود  امروز،  و  کنند  اضافه  تولیدی  نمک های 
کشور کنترل شده است.او با اشاره به پژوهشی که هر 5 
سال یک بار با کمک وزارت بهداشت و پژوهشکده غدد 
و متابولیسم انجام می شود، گفت: بر اساس این پایش بر 
روی 18 تا ۳0 هزار دانش آموز در نقاط مختلف کشور، 
وضعیت گواتر و افزایش میزان ید ادرار مورد بررسی قرار 
ید  به  باردار  زنان  بدنی  نیاز  به وضعیت  می گیرد.عزیزی 
اشاره کرد و افزود: زنان باردار می بایست بین 1.5 تا ۲ 
می رسد  نظر  به  و  کنند  دریافت  ید  معمولی،  نیاز  برابر 

از طریق مصرف نمک یددار این میزان تامین نمی شود.

جلوی عرضه ترامادول در عطاری ها 
را بگیرید

متخصص سم شناسی بیمارستان لقمان حکیم تهران از 
ترامادول در  تا جلوی عرضه  مسئوالن ذیربط خواست 
شده  مشاهده  متاسفانه  گفت:  و  بگیرند  را  ها  عطاری 

که این دارو از سوی عطاری ها عرضه می شود.
ترکیبات  از  ترامادول  کرد:  اظهار  امیری  حسن  دکتر 
در  آن  مصرف  که  رود  می  شمار  به  دارویی  خطرناک 
سنین مدرسه مشاهده شده و اکثر آنان ترامادول را از 

عطاری ها تهیه کرده بودند. 
با  مسمومیت  از  متعددی  موارد  کرد:  تصریح  وی 
شدیدترین  از  یکی  است؛  شده  گزارش  ترامادول 
که  معنا  آن  به  نیست  دوز  به  وابسته  که  آن  عوارض 
تشنج  شود،  می  ایجاد  هم  قرص  یک  مصرف  با  حتی 
علمی  مرجع  های  کتاب  در  که  است  جالب  است؛ 

خیلی به این عارضه ترامادول پرداخته نشده است. 
عوارض  ترامادول،  از مصرف  ناشی  تشنج  داد:  ادامه  وی 
و  گذارد  می  برجا  ناپذیری  جبران  و  شدید  مغزی 
و  جوانان  نیز  ترامادول  عرضه  هدف  گروه  متاسفانه، 

نوجوانان هستند. 
نیز  را  تیر  هفتم  شهدای  بیمارستان  ریاست  که  امیری 
برعهده دارد ، گفت: ترامادول به عنوان یک داروی مخدر 
بوی  و  نیست  تدخینی  و چون  تبلیغ می شود  تفریحی 
از چشم  دور  نوجوانان،  و  جوانان  از سوی  ندارد  خاصی 
عوارض خطرناک  به  درحالیکه  شود  می  مصرف  والدین 

آن توجهی نمی کنند. 

سخنگوی وزارت بهداشت ضمن اشاره به آمار 
غالب  گفت:  کشور،  در  میر  و  مرگ  و  موالید 
می دهند  رخ  بیمارستان  در  ایران  در  مرگ ها 
و مرگ در بیمارستان یک فرهنگ شده است.

دکتر ایرج حریرچی در نشستی خبری درباره 
در  اینکه  بیان  با  کشور  در  مرگ ها  و  تولدها 
در  تولد  هزار   500 و  میلیون  یک   ،94 سال 
مرگ  هزار   ۳85 بر  گفت:بالغ  داشتیم،  کشور 
تعداد  که  است  داده  رخ  سال  این  در  نیز 
مرگ های زیر 70 سال ۲1۲ هزار بوده که 55 
می شود. همچنین  را شامل  مرگ ها  از  درصد 
مرگ زیر 50 سال نیز 98 هزار نفر بود که ۲5 
درصد مرگ ها را شامل می شود و در مجموع 

باید این مرگ ها کاهش یابد.
وی با بیان اینکه هیچ نظام بهداشتی نمی تواند 
از مرگ جلوگیری کند، ولی باید مرگ زودرس 
را جلوگیری کند، گفت: روزانه به طور میانگین 
غالب  که  می کنند  فوت  نفر   1000 از  بیش 
مرگ در ایران در بیمارستان رخ می دهد و این 
مطالبه به وجود می آید که برای هر مرگ به 

صورت جزئی به آن پرداخته شود و مرگ در 
بیمارستان یک فرهنگ شده است.

وی افزود؛ در کشورهای دیگر مراکز پرستاری 
پذیرد،  صورت  آسان  مرگ  تا  دارد  وجود 
برای هر مرگی کمیته مرگ تشکیل  بنابراین 
سرطان  به  مبتال  بیماری  مثال  نمی شود؛ 
مرگ  این  برای  کند،  فوت  و  باشد  پیشرفته 

کمیته مرگ تشکیل نمی شود.
در  مرگ ها  46درصد  اینکه  بیان  با  حریرچی 
و  قلبی  بیماری  دلیل  به   94 سال  در  ایران 
مرگ  علت  دومین  گفت:  است،  بوده  عروقی 
با 1۳ درصد،  بیماری های سرطانی  به  مربوط 
بیماری های  با 9 درصد،  عامل سوم تصادفات 
تنفسی با چهار درصد، دیابت سه درصد و 18 
بیماری ها  دیگر  دلیل  به  نیز  مرگ ها  درصد 
اینکه  بیان  با  بهداشت  وزارت  است.سخنگوی 
زیر 70  در سنین  که  در حالیست  اتفاق  این 
تصادفات  بر 91 درصد علت مرگ،  بالغ  سال 
و حوادث جاده ای است، گفت: این آمار برای 
مرگ افراد زیر 50 سال حدود 68 درصد است.

وی با اشاره به شاخص سال های از دست رفته 
عمر به دلیل عوارض بیماری ها بر افراد، گفت: 
9 درصد به دلیل بیماری های قلبی و عروقی، 
را  بیماری ها  عمر  کمردرد  دلیل  به  درصد   9
کشور تشکیل می دهند و همچنین 6.۳ درصد 
تک  افسردگی های  دلیل  به  بیماری ها  بار 
باید  سالمت  سیاستگذاران  که  است  قطبی 
برنامه های بهداشتی و درمانی خود را بر اساس 

امروز  دنیای  که  چرا  کنند  تدوین  آمارها  این 
افسردگی،  بیماری های  و  مشکالت  به  دیگر 
از بیماری هایی که  ... بیشتر  قلبی، کمردرد و 
نام بزرگ و وحشتناکی همچون سرطان دارند 
توجه می کنند چرا که بروز مشکالتی همچون 
ساده  اول  نگاه  در   ... و  کمردرد  افسردگی، 
اما موجب باال رفتن هزینه های سیستم  است 

می شود. 

سخنگوی وزارت بهداشت عنوان کرد:

بیماری قلبی و عروقی رکوردار مرگ و میر در کشور

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با 
اشاره به ماده 16سیاست ابالغی خانواده توسط 
ایجاد سازوکارهای  درباره  رهبری  معظم  مقام 
الزم برای ارتقای سالمت همه جانبه خانواده ها 
به ویژه سالمت باروری و افزایش فرزندآوری از 
حمایت سازمان بهزیستی کشور از خانواده های 

دارای فرزندان چندقلو در این راستا خبر داد.
به گزارش پیام زمان ، حسین نحوی نژاد اظهار 
حوزه  در  اجتماعی  سالمت  بحث  در  کرد: 
معظم  مقام  توصیه های  به  توجه  با  باروری 
رهبری، یکی از کارهایی که بهزیستی از سال 
گذشته پیگیری می کند، حمایت از خانواده های 
از  یکی  زیرا  است؛  چندقلو  فرزندان  دارای 
معضالت این خانواده ها این است که به صورت 
ناگهانی، صاحب چند نوزاد می شوند و در رابطه 
با نگهداری و هزینه هایی که این نوزادان دارند 

دچار مشکل می شوند.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، 
و  نوشته  آیین نامه ای  زمینه  این  در  داد:  ادامه 
که  خانواده هایی  از  استان ها  در  و  شده  ابالغ 
نکته  می شود؛  حمایت  دارند  فرزندانی  چنین 
دیگر درباره خانواده هایی است که دارای فرزندان 
معلول هستند که حمایت از این خانواده ها نیز 
اولویت  همچنین  گرفته  قرار  کار  دستور  در 
با خانواده هایی است  ساخت و تحویل مسکن 
که بیش از دو معلول دارند که در همین رابطه 

با بنیاد مسکن و مستضعفان قراردادی منعقد 
شده و تفاهم نامه ای مبنی بر کمک ۳0 میلیون 
تا  دارد  وجود  بهزیستی  و  نهادها  این  تومانی 
این خانه ها برای خانواده های پرجمعیت دارای 
معلول این هرچه سریعتر ساخته و واگذار شود.
وی، تصریح کرد: مسئله دیگر درباره سالمت 
بتوانیم  ما  یعنی  مشاوره هاست  بحث  باروری 
مشاوره هایی داشته باشیم که فرزندان سالمی 
در خانواده ها متولد شوند و اگر احتمال خطری 
وجود دارد از این احتمال آگاه باشند؛ به همین 
کشور  در  ژنتیک  مشاوره  مرکز   ۲50 منظور 
راه اندازی شده و فعالیت می کنند؛ تالش ما این 
بوده که در برنامه ششم توسعه بتوانیم این کار 
را اجباری کنیم که خوشبختانه مجلس با این 
این  به نظر می رسد  و  پیشنهاد موافقت کرده 

پیشنهاد عملیاتی شود.
نحوی نژاد، متذکر شد: به دنبال عملیاتی شدن 
این پیشنهاد، اعتبارات خاصی نیز در نظر گرفته 
می شود تا خانواده ها از نظر مالی متحمل فشار 
نشوند به خصوص خانواده هایی که ریسک فرزند 
معلول در آنها زیاد است، بتوانند از این خدمات 
ویژه استفاده کنند؛ نکته دیگری که وجود دارد 
رویکردی  با  به ویژه  جدید  نسل  که  است  این 
که در ایران ایجاد می شود الزم است که نسل 
پویایی باشند که بتوانند برای آینده کشور مفید 

باشند.
معاون امور توانبخشی بهزیستی کشور با اشاره 
به ماده 15 سیاست های ابالغی خانواده درباره 
مناسب  تشویقی  و  حمایتی  روش های  اتخاذ 
تقویت  و  خانواده  در  سالمندان  تکریم  برای 

مراقبت های جسمی و روحی و عاطفی از آنان، 
تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر در برخی 
نقاط شاهدیم که شکاف بین نسلی ایجاد شده 
و در خانواده میان سالمندان، جوانان و نوجوانان 
نوعی افتراق ایجاد شده است؛ به همین واسطه 
طرح هایی تحت عنوان توانمندسازی سالمندان 
مهارت های  می کنیم  سعی  که  دارد  وجود 
را  بعدی  نسل های  با  به ویژه  شخصی  ارتباط 
نگهداری  در  بتوانند  تا  دهیم  آموزش  آنها  به 
بسیاری  امروزه  زیرا  نیز کمک کنند؛  کودکان 
فرزند  و متولد شدن  والدین شاغل هستند  از 
جدید می تواند آنها را از ساعت کاری خود دور 

کند.
به گزارش مرکز اطالع رسانی بهزیستی، وی در 
پایان یادآور شد: در سیاست های ابالغی مقام 
معظم رهبری درباره سالمندان و معلوالن تأکید 
شده که به همین واسطه نقشه راه سالمندی 
و  معلوالن  بحث  و  کردیم  تدوین  را  کشور 
توانبخشی را سرلوحه کار خود قرار دادیم تا به 
کمک وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی 
بتوانیم در مسیر آموزش و فرهنگ سازی برای 
معلوالن و سالمندان حرکت کنیم؛ در همین 
آلزایمر،  اتیسم،  برای  تخصصی  مراکز  راستا 
شده  راه اندازی   ... و  روانی  خاص  بیماری های 
بهزیستی  دنبال تخصصی شدن خدمات  به  و 

هستیم.

حمایت بهزیستی از چندقلوها
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آگهی
مسعود  خوانده   طرفیت  به  دادخواستی  غمخواری     مجتبی  سید  خواهان  
واحدشیرتری   به خواسته  الزام  به تنظیم  سند رسمی  ملک  تقدیم دادگاه  های 
عمومی  شهرستان  تهران  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 84دادگاه عمومی 
حقوقی مجتمع  قضایی شهید  مدرس تهران واقع در تهران خیابان دماوند  خیابان 
وحیدیه  مجتمع قضایی شهید مدرس  ارجاع  و به کالسه 950998۲168400166  
ثبت گردیده که و وقت رسیدگی آن  1۳95/9/۲4 ساعت 10/00 تعیین شده است  
به علت مجهول  المکان  بودن خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده 7۳ 
قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور 
دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده 
پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  
جهت  فوق  وقت  در  و  دریافت  را  ضمایم   و  دادخواست  دوم  خود.نسخه  کامل 

رسیدگی در دادگاه حاضر  گردد 
110/85930 منشی دادگاه  حقوقی  شعبه 84دادگاه   عمومی حقوقی  مجتمع قضایی شهید 
مدرس تهران 

آگهی
خواهان هستی لطفی    دادخواستی به طرفیت خوانده آرزو خدیویان  آذر   به 
تاخیر  ومطالبه خسارت  دادرسی  مطالبه خسارات  و  وجه چک  مطالبه  خواسته  
تادیه تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 
10۲دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران  واقع  در تهران _میدان 
کالسه  به  و  ارجاع   عدالت  قضایی  مجتمع   7۳ پالک  فناخسرو  خیابان  تجریش 
 1۳95/9/۲۲ آن   رسیدگی  وقت  و  که  گردیده  ثبت    9509980۲0۳600115
در  و  خوانده   بودن  المکان   مجهول   علت  به  است   شده  تعیین   8/۳0 ساعت 
خواست  خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  
از جراید   نوبت  در یکی  امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک  انقالب  در  و 
کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  
دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و ضمایم  

را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/85938    منشی دادگاه حقوقی شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی  
عدالت تهران

آگهی
خواهان تعاونی اعتبار ثامن االئمه    دادخواستی به طرفیت خوانده امین قلعه نوی   
به خواسته  مطالبه وجه چک و مطالبه خسارات دادرسی ومطالبه خسارت تاخیر 
تادیه تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 
10۲دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران  واقع  در تهران _میدان 
کالسه  به  و  ارجاع   عدالت  قضایی  مجتمع   7۳ پالک  فناخسرو  خیابان  تجریش 
 1۳95/9/۲1 آن   رسیدگی  وقت  و  که  گردیده  ثبت    9509980۲0۳600۳۳6
المکان  بودن خوانده  و در  به علت مجهول   ساعت 11/00 تعیین شده است  
خواست  خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  
از جراید   نوبت  در یکی  امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک  انقالب  در  و 
کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  
دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و ضمایم  

را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/85934    منشی دادگاه حقوقی شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی  

عدالت تهران

آگهی
خواهان بابک سلطانی دادخواستی به طرفیت خوانده عزیزاله  شه پرست و شرکت 
از  اعسار  به خواسته   با مدیریت  عاملی  عزیزاله شه پرست     نیکسان صنعت 
و  تادیه  تاخیر  و  مطالبه خسارت  و مطالبه وجه چک  دادرسی  پرداخت  هزینه 
که  نموده   تهران   شهرستان  عمومی  دادگاه  تقدیم  دادرسی   خسارت  مطالبه 
جهت رسیدگی به شعبه 10۲دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران  
واقع  در تهران _میدان تجریش خیابان فناخسرو پالک 7۳ مجتمع قضایی عدالت 
ارجاع  و به کالسه 9409980۲0۳600448  ثبت گردیده که و وقت رسیدگی 
آن  1۳95/9/۲0 ساعت 1۲/00 تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  بودن 
خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  
های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی 
از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد 
آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و 

ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/85936    منشی دادگاه حقوقی شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی  
عدالت تهران

دادنامه 
پرونده کالسه 940998۲1685007۳9 شعبه 85 دادگاه عمومی  حقوقی  مجتمع 

قضایی  شهید مدرس  تهران تصمیم نهایی شماره  950997۲168500404
خواهان  علی اکبر موذن  فرزند علی  

خوانده  حکم اله جمشیدی  
خواسته  مطالبه وجه بابت  ... تامین خواسته   مطالبه  خسارت دادرسی  مطالبه 

خسارت تاخیر تادیه 
در خصوص  دادخواست  علی اکبر موذن  بطرفیت  حکم اله جمشیدی  بخواسته  
مطالبه ۲50 میلیون ریال  وجه نقد  بابت وجه پرداخت ناشی  از عوارض  و مالیات 
واحد تجاری  متعلق  به خوانده  و تامین  خواسته لذا  دادگاه با توجه  به محتویات  
پرونده و عدم  ایراد و دفاع  از جانب  خوانده  و مالحظه اسناد و مدارک  خواهان 
مستندا  به مواد 198و515و519 قانون  آیین دادرسی مدنی  حکم به محکومیت  
خوانده  به پرداخت  وجه فوق  با احتساب  هزینه های دادرسی  در حق خواهان  
صادر مینماید  و در خصوص  تامین خواسته  بلحاظ  عدم تودیع  خسارت  احتمالی  
قرار رد  صادر  مینماید  در خصوص  تاخیر تادیه  نظر به اینکه  مبلغ فوق  حسب 
تمایل  خواهان  و بدون رضایت  خوانده بوده  مستندا به ماده 197 قانون  فوق   
خواهان را مستحق  مطالبه  تاخیر تادیه  نداسته  و حکم  به بی حقی  خواهان 
صادر مینماید  رای صادره در خصوص  محکومیت غیابی و ظرف  ۲0 روز  پس از 
ابالغ  قابل واخواهی  در همین شعبه  و ظرف  ۲0روز  دیگر قابل تجدیدنظر  و در 
خصوص  خواهان نیز رای حضوری بوده و ظرف ۲0روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 

در محاکم محترم  تجدیدنظر  استان تهران است 
110/85932 مستشار تجدیدنظر مامور به خدمت 
 در شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

آگهی 
خواهان مینا قدرتی فرزندعلی دادخواستی به طرفیت یحیی عیدانی فرزند محمدبه 
خواسته تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم دادگاههای عمومی آبادان 
نموده است که جهت رسیدگی به شعبه ششم دادگاه حقوقی آبادان ارجاع و به 
شماره 950541ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1۳95/10/۲1  ساعت 
10:۳0تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان 
و به تجویزحاصله از ماده 7۳قانون آیین دادرسی مدنی و دستوردادگاه یک نوبت 
دریکی ازجراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس ازنشر آگهی واطالع 
ازمفاد آن به دادگاه مراجعه  و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمایم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
منشی شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی آبادان –فاطمه دیلمی زاده

ابالغ
به:دفتر کل شورای حل اختالف 

کالسه پرونده 5۲۲/۲/95 وقت رسیدگی 95/08/۲9 ساعت 9:۳0 
خواهان محسن گرجی  دادخواستی به طرفیت خواندگان بهمن ططرخانی – سید 

هادی حسینی  شیخ طبقی  خواسته :الزام به تنظیم سند مالکیت
شورای حل   ۳ حوزه  به  رسیدگی  که جهت  نموده  تسلیم  دادخواستی  خواهان  
اختالف مرکزی رباط کریم ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی  تعیین شده به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 
7۳ قانون  آیین نامه دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
اگهی میشود تا خوانده  پس از نشر اگهی ظرف مهلت به دفتر شورا  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 /1511
دبیر خانه حوزه دوم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

با وکالت آقای صمد رحمانی زاده  امیری  باقر پاشای  خواهانها عباس محمدی و 
تنظیم  به  الزام  خواسته  به  پور  مهدی  آقا  گت  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
به  رسیدگی  جهت  که  نموده  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  غیره  و  رسمی  سند 
کالسه  به  و  ارجاع  فریدونکنار  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه 
950998198۲7004۳4 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/9/6 و ساعت9:۳0 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست وکیل خواهان 
و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد 
مدیر دفتر دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریدونکنار مهدی خلیل پور مرزونی 

ابالغ 
فرزند  خشروان  همایون  طرفیت  به  دادخواستی  مقدم  اسماعیلی  مطلب  خواهان 
تقدیم  به خواسته تنظیم پالک ثبتی  تاری فرزند اسماعیل  فریبا کمالی  قاسم و 
بابل نموده که جهت رسیدگی آن 95/1۲/8 روز  دادگاه های عمومی شهرستان 
یکشنبه ساعت 9:15  می باشد به علت مجهول المکان بودن خواندگان فوق الذکر 
و در خواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ 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 گان یک هفته پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
و  دادخواست  دوم  نسخه  کامل خود  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
منشی دفتر شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل – انسیه عسکری فیروزجائی 

رونوشت آگهی حصروراثت 
حامد بتیار  فرزند قاسم   به شرح دادخواست به کالسه ۲/۲۲5/95از  این دادگاه 
خانم  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست 
شمسی گلزاده عسگری فرزند حسینعلی      بشناسنامه  761صادره از بابل در 
تاریخ 88/8/1اقامتگاه دائمی خود  بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 
1-حامد بتیار متولد 1۳65 با ش ش ۲9۳9پسر متوفی 

۲-میالد بتیار متولد 1۳68ش ش ۲050091۲91پسر متوفی 
۳-مهرداد بتیار متولد 1۳77 با ش ش ۲05086791پسر متوفی 
4-لیلی بتیار متولد 1۳7۲ با ش ش ۲050477090دختر متوفی 

5-فرنگیس عسگری فیروزجائی متولد 1۳19مادر متوفی با ش ش 1
6-حسینعلی گل زاده عسگری متولد 1۳1۲با ش ش ۳ پدر 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 
قاضی شعبه دوم حکمی  شورای حل اختالف بندپی شرقی حسین مسلم زاده 

آگهی احضار متهم 
اتهام  به  این شعبه  آقای قاسم و سمیه شعبانی در پرونده  شماره ۲/950۲9۲د 
امتناع از اعالم فوت تحت تعقیب قرار دارید به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون 
آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در 
موضوع  به  مقرر  مهلت  انقضاء  از  پس  اینصورت  غیر  در  شوید  حاضر  شعبه  این 

رسیدگی و اظهار نظر می شود م. الف 889/95
دادیاری شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب تنکابن 

برای  هایی  راه 
فصلی  افسردگی  بردن  بین  از 

ارتباط  فصل  تغییر  با  که  فصلی  افسردگی 
شود  می  آغاز  پاییز  شروع  با  سال  هر  دارد، 

به حداقل می رسد. بهار  و در 
مانند  دیگر  مشکالت  با  همراه  افسردگی 
در  مشکل  خواب،  افزایش  انرژی،  افت 
باال رفتن وزن  اشتها،  افزایش  تمرکز کردن، 
کاری  دادن  انجام  انگیزه  دادن  دست  از  و 
سراغتان  به  بردید،  می  لذت  آن  از  قبال  که 
نیز  رنجی  زود  و  اضطراب  احساس  آید.  می 

است. فصلی  افسردگی  صشایع  ازعالیم 
افسردگی  موارد  اغلب  گویند  می  محققان 
کره  تاریک  و  سرد  های  قسمت  در  فصلی 
که  افرادی  در  البته  دهد؛  می  رخ  زمین 
کنند  می  زندگی  شلوغ  های  منطقه  در 
فضای  داخل  در  را  روز  ساعات  بیشتر  اما 
شود.  می  دیده  نیز  کنند  می  سپری  بسته 
بردن  بین  از  برای  هایی  راه  خوشبختانه 

دارد. وجود  اختالل  این 
  

قراربگیرید: نورآفتاب  زیر  اندازه،  به 
خورشید  نور  معرض  در  گرفتن  قرار 
است.  فصلی  افسردگی  با  مقابله  راه  بهترین 
و بزنید  کنار  را  ها  پرده  منزل  داخل   در 
کنید.  نصب  منزل  در  بزرگ  های  آینه   
کنید  هرس  را  منزل  اطراف  های  درخت 
صورت  در  کند.  عبور  خورشید  نور  اشعه  تا 

دهید. قرار  پنجره  کنار  را  کار  میز  امکان 
 

کنید: ورزش 
اندورفین  هورمون  ترشح  افزایش  با  ورزش 

کند. می  شادی  ایجاد  مغز  در 
 ۲0 روزی  اقل  حد  کنید  سعی  این  بنابر 
در  وزن  افزایش  بپردازید.  ورزش  به  دقیقه 
هستند  فصلی  افسردگی  دچار  که  افرادی 
توان  می  هم  کردن  ورزش  با  است.  شایع 
افسردگی  پایین آورد و هم احساس  را  وزن 

کرد. برطرف  را 
 

را  دار  کافئین  های  نوشیدنی  مصرف 
بگذارید: کنار 

قهوه  خود  کردن  حال  سر  برای  افراد  بیشتر 
خوبی  فکر  که  کنند  می  مصرف  بیشتری 
تاثیر  رفتن  بین  از  محض  به  زیرا  نیست. 
افسردگی  دچار  خون  جریان  از  کافئین 
مصرف  از  باید  همچنین  شوند.  می  بیشتری 
نوشیدنی های انرژی زا و نوشابه پرهیز کرد. 
انرژی کافی است یک  آوردن  به دست  برای 

بخورید. تازه  لیموی  با کمی  آب  لیوان 
  

کنید: حذف  را  قند 
آنی  انرژی  تواند  می  قند  قهوه،  همانند 
هوله  هله  خوردن  چه  اگر  کند.  تولید 
ایجاد  شما  در  خوبی  احساس  ابتدا   در 
می کند اما در نهایت باعث اضافه شدن دور 
بیشتر  افسردگی  دچار  وشما  شود  می   شکم 

شوید. می 

طبیعی  های  روغن  و  گیاهان  از 
کنید: استفاده 

گل راعی و گل ساعت در کاهش اضطراب و 
این  بو کردن  با  است.  موثر  بسیار  افسردگی 
اسطوقودوس  روغن  با  بدن  ماساژ  یا  ها  گل 
پیدا  رهایی  افسردگی  از  توان  می  بابونه  و 
پزشک  با  گیاهان  این  مصرف  از  قبل  کرد.) 

کنید.( مشورت  سنتی  طب 

کدام آجیل برای کدام بیمار ؟ 

تمام مغزها حاوی حجم باالیی از اسیدهای تک و چندزنجیره ای غیراشباع 
هستند. بنابراین، می توانند نقش برجسته ای در کاهش چربی بد خون 

)LDL( و افزایش چربی خوب خون )HDL( داشته باشند.
از طرف دیگر، تحقیقات نشان می دهند مصرف منظم و روزانه مغزهای خام 

و تازه، می تواند حدود ۲0-9 درصد سطح کلسترول خون را کاهش دهد.
بین مغزهای مختلف، گردو، بادام زمینی و پسته حاوی اسیدهای چرب 
غیراشباع بیشتری هستند و می توانند تاثیر برجسته تریدر کاهش سطح 
کلسترول خون داشته باشند. بعد از این ۳ مغز، بادام در رتبه دوم و فندق هم 

در رتبه سوم مغزهای کاهنده کلسترول خون قرار می گیرند.
 

بادام برای فشارخونی ها
بادام بین مغزهای مختلف، تقریبا دارای باالترین حجم از منیزیم است. 
درواقع و برخالف باور بسیاری از مردم، منیزیم موجود در گردو هم بیشتر 
است. به طوری که حدود 67 درصد منیزیم در هر 100 گرم بادام وجود 

دارد.
 از آنجایی که نقش این ماده معدنی در پیشگیری ار بروز بیماری ها، سکته 
قلبی و تنظیم فشار خون به اثبات رسیده، مصرف روزانه 5 تا 8 بادام خام 
می تواند با کاهش گرفتگی عروق و تسهیل گردش خون، احتمال ابتال به 

بیماری های قلبی را کاهش دهد.
عالوه بر این، منیزیم موجود در بادام می تواند با تنظیم قند خون، خطر ابتال 

به دیابت را هم ۲0- 15 درصد کاهش دهد.
 

گردو برای بیماران قلبی و مغزی
بین مغزهای مختلف، گردو تنها مغزی است که مصرف آن را معادل با 
مصرف ماهی برای دریافت اسیدهای چرب امگا ۳ دانسته اند. تقریبا هر 
۳-۲ گردوی درسته، به اندازه حدود ۲00 گرم گوشت ماهی، امگا ۳ دارد. 

در یک چهارم فنجان از گردو، ۲.7 گرم امگا ۳ را در خود جای داده است.
 از این رو، انعطاف عروق ناشی از مصرف گردو می تواند به گردش خون 
بهتر و حفظ سالمت قلب و عروق منجر شود. ضمن اینکه امگا ۳ موجود در 
گردو که تنها در این مغز مغذی وجود دارد، می تواند از ابتال به زوال عقل 

هم پیشگیری کند.
 

بادام زمینی برای کم خون ها
آهن غیرِهم و فوالت فراوان موجود در بادام زمینی، باعث شده این مغز 
مغذی به یکی از بهترین خوراکی ها برای افراد کم خون تبدیل شود. بادام 
زمینی، حجم مناسبی از منیزیم و ویتامین B6 را هم در خود جای داده و از 
این رو می تواند به جذب بهتر آهن در بدن افراد مختلف، مخصوصا مبتالیان 

به کم خونی کمک کند.
 گردو، بادام زمینی و پسته باعث کاهش چربی بد خون می شود.

 
بادام هندی برای آقایان

آنچه که بادام هندی را از سایر مغزها متمایز می کند، سلنیوم فراوان 
 موجود در آن است. محققان دریافته اند مصرف روزانه 10 بادام هندی خام 
می تواند حدود 55 میکروگرم سلنیوم به بدن برساند و خطر ابتال به سرطان 
پروستات را تا حد قابل قبولی کاهش دهد. بد نیست بدانید مردان بالغ به 

دریافت روزانه ۲00 میکروگرم سلنیوم در طول روز نیاز دارند.
 

بادام برای افرادی که قصد کاهش وزن دارند
تمام مغزها و دانه ها به دلیل چربی فراوانی که دارند، حجم باالیی از کالری 
را در وزن پایین به بدن می راسنند اما حذف این خوراکی های مغذی، 
حتی برای رژیمی ها هم ممنوع است و این افراد می توانند برای بهره بردن 
از خواص فراوان مغزها، مقدار محدودی از آنها را در برنامه میان وعده خود 
داشته باشند. بین مغزی های مختلف، بادام با تنها 160 کیلو کالری در هر 

اونس )حدود ۲8 گرم(، تقریبا کمترین کالری را به بدن می رساند.
 بادام هندی و پسته، در رتبه های دوم و سوم کم کالری های مغزها قرار 
دارند. فقط حواستان باشد اگر می خواهید کالری دریافتی از مغزها را کاهش 
دهید، حتما انواع خام آنها را انتخاب کنید. به عالوه، تحقیقات فراوانی نشان 
می دهند مصرف منظم بادام خام می تواند باعث افزایش میزان باکتری های 

 مفید روده شود و سالمت دستگاه گوارش را تضمین کند.
پسته مناسب برای فشار، چربی و قند خون

لوتیین، بتاکاروتن و ویتامین E فراوان موجود در پسته باعث شده اند این 
مغز خوش طعم به یکی از بزرگ ترین دوستداران قلب تبدیل شود.

زمانی که ما ۲ وعده پسته خام )هر وعده حدود 5 عدد( در طول روز مصرف 
می کنیم، فشار خون سیستولیک خود را پایین می آوریم و سطح کلسترول 
خونمان را هم تا حد قابل قبولی کاهش می دهیم. ضمن اینکه ترکیبات 
موجود در پسته با تنظیم ترشح انسولین در بدن، باعث حفظ تعادل قند 

خون هم می شوند.

سالمت و تغذیه گوناگون

بعضی روزها به احتمال زیاد 
در  هایی  صحنه  دیدِن  با  آمده  پیش  برایتان 
شب  انتهای  تا  و  شوید  برآشفته  روز،  ابتدای 
پاک  افکار  ای  پاره  ذهنتان،  از  همچنان  نیز 
نشود و شاید این اساسی ترین موضوعی است 
که باید در روزمره هایمان بر آن دقیق شویم 
و بتوانیم افساری بر دغدغه هایی داشته باشیم 
که از بنِد فکرهایی که نباید بر آنها تفکر کنیم، 

رها شویم.
بطن  در  متعددی که  با درگیری های  امروزه 
باید در  آرامشی  و  امنیت  جامعه حاکم است، 
بعضی  حضور  تا  شود  مستولی  آدمی  وجود 
برافکار  نتواند خیلی راحت،  مسائل در جامعه 
شدِن  دار  ادامه  که  چرا  شود؛  غالب  آدمی 
آمدِن  وجود  به  باعث  ذهن،  در  افکار  بعضی 
های  حوصلگی  بی  اخالقی،  های  ناهنجاری 
یا تداوم  بروز اختالفات خانوادگي و  متمادی، 
بگو مگوها و بحث هاي طوالني مدت می شود 
فراهم شدِن خسوف  باعث  دراز مدت،  در  که 
و کسوف هایي در خلقیات می گردد که خواه 
ناخواه، خلق و خوي انسان را تغییر می دهد و 

در زیر چتر بی اخالقی می کشاند.
رفتار  چگونه  از  داشتن  آگاهی  میان،  این  در 
کردن در جامعه و بازتاب آن در خویش و به 
گونه ای تسلط بر علِم روان و رواشناسی می 

تواند در این مهم، تأثیرگذار باشد.
علم  را  روان شناسي  معاصر،  شناسِی  روان  در 
رفتار تعریف کرده اند. )رفتار یعني واکنش هاي 
و  معین(.  زمان  و در یک  فرد در محیط  یک 
رفتار  بتوانیم  که  است  آن  علم  این  از  هدف 
یک  در  را  دیگران  و  خود  عکس العمل هاي  یا 

محیط و یک زمان خاص مطالعه کنیم.]1[
در این اثنا، اگر با تعریف دقیقی از رفتارهای 
در  توانیم  می  شویم  آشنا  اجتماعی  و  فردی 

اهمیت این اهم در زندگی، کوشا باشیم.
در جایی مطلبی خواندم که بیاِن جزء بر جزء 
اساس  بر   « باشد.  نمی  فایده  از  خالی  آن، 
اند  داده  نشان  پژوهشگران  جدید،  تحقیقات 
آنچه که اخالق و حوصله هر فرد را در روز می 

سازد خوش اخالقی دوستان وی است.
آمریکا  هاروارد  در  که  تحقیق  این  اساس  بر 
دوستی  شما  زود  صبح  اگر  است،  شده  انجام 
از  و  است  زدن  لبخند  حال  در  که  ببینید  را 
زندگیش رضایت دارد حتماً آن روز را بهتر و 

خوش اخالق تر سپری خواهید کرد و برعکس 
نارضایتی او از زندگیش شما را هم به ناراحتی 
این تحقیق جالب به نظر  می کشاند.آنچه در 
می رسد آن است که نه تنها خلقیات حالتی 
مسری دارد بلکه سیگار کشیدن و حتی عادات 
به  دارند.  افراد  روی  زیادی  تأثیر  نیز  خوردن 
باشید  داشته  پرخوری  دوست  اگر  که  شکلی 
شما هم به همراه او بیشتر می خورید و حتی 
ممکن است عملی همچون سیگار کشیدن او، 

شما را هم به این کار بکشاند.
 ۲0 طول  در  بالغ  فرد   5000 روی  تحقیـق 
اخالقی  خـوش  که  اسـت  داده  نشـان  سـال 
در  او  با  که  صمیمی  دوست  روی  فردی  هر 

گذارد.  می   زیادی  بسیار  تأثیر  است  ارتباط 
در این تحقیق گسترده اثبات شد که دوست 
حاالت  باشد  خوشحال  همیشه  که  صمیمی 
به  و  داده  تغییر  درصد   60 تا  را  فرد  روحی 

سمت بهتر شدن سوق می دهد«.

برعکِس  روز  ابتدای  در  کنید  ترسیم  حاال 
قرار  بالیی  چه  باشید،  شاهد  را  موارد  این 
کمی  بیاید؛  سرتان  بر  شب،  انتهای  تا  است 
ذهن،  تشویش  عصبانیت،  مقداری  بدخلقی، 
درگیری های کوتاه یا بلند مدت فکری و ... 
شویم،  می  متوجه  باشیم  انصاف  با  اگر  که 
هیچ کدام از ما حق نداریم، تأثیری منفی بر 
دیگران بگذاریم و در این میان، اگر در طول 
دیدید،  احواالت  این  با  را  کسی  جایی  روز، 
را  هایتان  لحظه  خویش،  در  مراقبه  نوعی  با 
کمرنگ از لبخند نکنید و به گفته ی ویکتور 
که  داند  می  کسی  را  خوشبخت  که  هوگو 
یا  دارد؛  دسترسی  چیز  دو  این  از  یکی  به 

کتاب  اهل  یا دوستانی که  کتاب های خوب 
این  از  به یکی  را خیلی زود  باشند؛ خودتان 
امنیت  در  را  روز  ساعات  باقِی  و  برسانید  دو 

کنید... لبخند طی 
تفکر خود  که حرکِت سیالی  افرادی  بسا  چه 

مشخِص  و  شده  کوک  ساعت  دسِت  به   را 
علم  با  گاه  و  سپارند  مي  مثبت  هاي  حرف 
خوش  و  اندیشی  مثبت  که  حقیقت  این  بر 
روحي  دگرگوني  و  تقلب  باعث  برخوردی، 
این  در  ممارست  و  مراجعت  با  شود؛  مي  نیز 
سوِی  و  سمت  از  نیز  را  خود  ذهن  مسیر، 
منفی انگاری بازمیدارند و در کمال امیدواری 
در  گاهی  و  بزنید  دریا  به  زنند.دل  می  قدم 
سهِم  از  و  بخندید  بلند  صدای  با  روز  طول 
اکناف،  و  اطراف  در  فرافکنی  برای  مثبتتان 

دریغ نورزید.
 ]1[ گنجي، حمزه، روان شناسي عمومي، 
دانشگاه پیام نور،  ص 9.

ساعات روز را در امنیِت لبخند طی کنید...
الهام آمرکاشی

بازی،  اسباب  کارتون،  به  کودکان   تمامی 
دیگر  و  دارند  عالقه   … و  پاش  و  ریخت 
نمیتوان این کودکان را از این موارد جدا کرد.
جدا کردن کودکان از هر کدام از این موارد به 
خود کمک آسیب میرساند، چرا که هر کدام 
تاثیرات خودشان را بر روی کودک میگذارند و 
نباید کودک را از این تاثیرات بی بهره بگذاریم. 
یکی از موضوعات عحیب کودکان این است که 
اسباب بازی هایشان را خراب میکنند،اما واقعاً 

چرا؟
بازی  اسباب  از مهم ترین دالیل شکستن  یکی 
توسط کودک، حس کنجکاوی او ست. کودکی 
غالبا  را خراب می کند،  بازی هایش  اسباب  که 
ساخته  چه  از  بازی ها  اسباب  بداند  می خواهد 
دارند.  درونشان  در  چیزهایی  چه  و  شده اند 
کودک می خواهد از اسرار درون اسباب بازی ها 
کار  چگونگی  بررسی  به  بنابراین  شود.  آگاه 
صوتی،  بازی های  اسباب  بویژه  بازی ها  اسباب 
آن  پی  در  و  می پردازد  حرکتی  و  تصویری 

شروع به باز یا خراب کردن آنها می کند.
پرخاشگری

معموال کودکان پرخاشگر، اسباب  بازی هایشان 
این  برسند.  آرامش  به  شاید  تا  می شکنند  را 
و  انسان  شکل  به  عروسک های  کودکان، 
حیوانات را به طور کلی خراب می کنند، بویژه 
سایر  از  بیش  را  رنگ  قرمز  بازی های  اسباب 

رنگ ها مورد صدمه خود قرار می دهند.

بیش فعالی
اسباب  با  کردن  بازی  از  فعال  بیش  کودکان 
بازی ها زود خسته می شوند. بنابراین، به خراب 
کردن اسباب بازی هایشان می پردازند، زیرا با این 

کار احساس لذت بیشتری می کنند.
جلب توجه

فقدان  و  محبت  کمبود  به دلیل  کودکان  گاهی 
توجه کافی به آنها، وسایل خود را خراب می کنند، 
زیرا با این روش می خواهند خأل عاطفی خود را پر 
کنند. در این صورت ما به عنوان یک پدر و مادر 
آگاه باید توجه واقعی و صادقانه خود را به کودک 

دلبندمان بیشتر از قبل نشان دهیم.

تقلید
گاهی یادگیری و تقلید رفتارهای نامناسب والدین 
اسباب بازی های  کردن  خراب  علت  می تواند 
کودک باشد. والدینی که در جر و بحث کردن های 
منزل  وسایل  شکستن  به  دفاع،  جای  به  خود 
می پردازند، فرزندان شان نیز این کار را یاد گرفته 
و در بازی خود، اسباب بازی هایشان را می شکنند.

تبعیض
تبعیض میان بچه ها باعث می شود کودکان به سراغ 
اسباب بازی هایشان رفته و آنها را خراب کنند تا با 
این کار، تشنگی محبت و خستگی تبعیض را جبران 

کنند.
حسادت

بازی،  اسباب  از دالیل خراب کردن  دیگر  یکی 
حسادت است. وقتی کودک می بیند به خواهر یا 
برادرش محبت بیشتری می شود حسادت خود را 
این گونه بروز می دهد. به این ترتیب، باید کودک 
را از عالقه مان به او مطمئن سازیم و برایش امنیت 

خاطر ایجاد کنیم.
انتخاب مناسب اسباب بازی

کودک  درک  و  فهم  سن،  با  بازی  وسایل  اگر 
مطابقت نداشته باشد، هنگام بازی از نظر فکری 
است  ممکن  و  می شود  وارد  او  بر  زیادی  فشار 
کودک خشمگین شود و اسباب بازی را بشکند. 
بنابراین بهتر است در هنگام خرید اسباب بازی ها 
نظر  در  کودک  عالقه مندی  و  توانایی  عامل  دو 

گرفته شود.

آیا کودکان با خراب کردن اسباب بازی 
می خواهند به آرامش برسند؟
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برگ اخطاریه
نام اخطار شونده : اشکان حاجی پور نام پدر علی بنده

به نشانی مجهول المکان
محل حضور :شورای حل اختالف شماره ۳ رسیدگی کوهرنگ

وقت حضور :سه شنبه 95/9/9 ساعت 9:۳0
علت حضور :در خصوص دعوی آقای کیماس امانی به طرفیت شما به 
خواسته الزام به تنظیم سند رسمی خودرو به شماره انتظامی 9۲7۲4 
ص ۳۳ در وقت مقرر فوق حاضر شوید.ضمنا »نسخه ثانی دادخواست 

ضمیمه می باشد
شعبه 2 حوزه قضایی کوهرنگ – صادق خدادای

برگ اخطاریه
نشانی  به  صادق  محمد  پدر  نام  عبدالهی  سعدی   : شونده  اخطار  نام 

مجهول المکان 
محل حضور :شورای حل اختالف شماره ۳ رسیدگی کوهرنگ

وقت حضور :سه شنبه 95/9/9 ساعت 9:۳0
علت حضور :در خصوص دعوی آقای کیماس امانی به طرفیت شما به 
خواسته الزام به تنظیم سند رسمی خودرو به شماره انتظامی 9۲7۲4 
ص ۳۳ در وقت مقرر فوق حاضر شوید.ضمنا »نسخه ثانی دادخواست 

ضمیمه می باشد.
شعبه 2 حوزه قضایی کوهرنگ – صادق خدادای

سلطانی فرد در محل وزارت ورزش حضور یافت
گزینه پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در محل این وزارتخانه حضور یافت.

به گزارش تسنیم، مسعود سلطانی فرد گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای 
تصدی وزارت ورزش و جوانان ساعت 18 دیروز در محل این وزارتخانه 

حاضر شد.
وی پس از حضور در وزارتخانه با معاونان وزارت ورزش و جوانان جلسه ای را 

برگزار کرد. در این نشست تمامی معاونان حضور داشتند.

هاشمی: وزیران معرفی شده از سوی رئیس 
جمهوری بر اساس شناخت دقیق است

رئیـس کمیتـه ملـی المپیـک گفـت: وزیـران معرفـی شـده از سـوی 
رئیـس جمهـوری بـرای تصـدی وزارت خانـه هـای ورزش و جوانـان، 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی و آمـوزش و پـرورش بـر اسـاس شـناخت 
دقیـق و تجربیـات آنهـا در الیه هـای اجرایـی کشـور اسـت و منشـا 

خیـر خواهـد بود.
به گزارش ایرنا، کیومرث هاشمی درباره وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به 
مجلس شورای اسالمی، افزود: » مسعود سلطانی فر« یکی از مدیران با تجربه 

کشور است که شناخت کافی در بخش ورزش و جوانان دارد.
وی گفت: حضور وی در راس وزارت ورزش وجوانان می تواند منشا خیر 
برای کشور باشد که این حسن انتخاب و تدبیر از سوی دولت جای تقدیر 

و تشکر دارد.
رئیس کمیته ملی المپیک اظهار داشت: سلطانی فر می تواند ورزش را به 

اهداف متعالی خود در عرصه داخلی و بین المللی سوق دهد.
هاشمی به در پیش بودن رویدادهای آسیایی و جهانی و حضور ایران در 
این عرصه اشاره کرد و گفت: کاروان ورزشی ایران کمتر از 7 ماه دیگر باید 
در چهارمین دوره بازی های کشورهای اسالمی حضور یابد که همراهی 
نمایندگان مجلس در رای اعتماد به وزیر معرفی شده می تواند روند تسریع 

آمادگی ورزشکاران را فراهم کند.
وی اظهار امیدواری کرد که نمایندگان مجلس به گزینه معرفی شده دولت 
اعتماد کرده و با رای اعتماد خود، زمینه آغاز فعالیت های سرنوشت ساز این 

وزارتخانه را فراهم آورند.

فریبا: باید قبل از تعطیالت
 به یک پیروزی دیگر دست پیدا کنیم

مدیـر فنـی تیـم فوتبـال اسـتقالل گفـت: مدعیـان طبیعتاً امتیـاز از 
دسـت می دهنـد، ولـی مهـم ایـن اسـت کـه مـا خـوب امتیـاز جمع 

. کنیم
بهتـاش فریبـا در گفت وگـو بـا تسـنیم بـا اشـاره بـه شـرایط فعلـی 
اسـتقالل گفـت: خوشـبختانه وضعیـت خوبـی داریـم و رفتـه رفته به 
بـاالی جدول نزدیک می شـویم. کسـب سـه بـرد پیاپی باعث شـد که 
اسـتقالل وضعیـت بهتـری پیـدا کنـد و حاال بـرای ما مهم این اسـت 
کـه قبـل از تعطیـالت بـه یـک پیـروزی دیگـر دسـت پیدا کنیـم، به 
همیـن دلیـل بـازی با فـوالد اهمیـت فراوانی بـرای اسـتقالل خواهد 

داشت.
وی در ادامـه در مـورد شـانس قهرمانی اسـتقالل در لیـگ برتر خاطر 
نشـان کـرد: اسـتقالل تیـم بزرگـی اسـت و همیشـه مدعـی قهرمانی 
محسـوب می شـود. مـا فقـط بایـد امتیاز جمـع کنیم و هیـچ توجهی 
بـه تیم هـای بـاالی جـدول از جملـه پرسـپولیس و تراکتورسـازی 
نداریـم کـه چـه نتایجـی می گیرنـد. مدعیـان طبیعتاً امتیاز از دسـت 
می دهنـد، ولـی مهـم ایـن اسـت کـه ما خـوب امتیـاز جمـع کنیم و 

کار خودمـان را انجـام دهیم.
مدیـر فنـی تیـم فوتبـال اسـتقالل از آمادگـی ایـن تیـم بـرای تقابل 
بـا فـوالد خوزسـتان یـاد کـرد و اظهـار داشـت: بازی بسـیار سـختی 
درپیـش داریـم، هرچنـد کـه معتقـدم هیـچ تیمـی در لیـگ برتـر 
بـازی آسـان نـدارد. فـوالد در ایـن چنـد هفتـه جـان گرفته اسـت و 
بـا حضـور بازیکنانـی مثل شـریفات و انصـاری در 50 متـر رو به جلو 
تیـم پرقدرتـی اسـت. با ایـن حال ما اسـتقالل هسـتیم و فقـط برای 

پیـروزی بـه اهـواز می رویـم.

اردوی تیم فوتبال پرسپولیس در دبی قطعی شد
تیـم فوتبـال پرسـپولیس در تعطیـالت لیگ برتر باشـگاه هـای ایران 

در دبـی اردوی آمـاده سـازی برپـا می کند.
بـه گـزارش ایرنـا، سـرمربی تیـم فوتبـال پرسـپولیس در برنامه های 
آماده سـازی سرخپوشـان، درخواسـت حضـور در اردوی دبـی را داده 
بـود کـه این مسـاله مـورد موافقـت هیات مدیره باشـگاه قـرار گرفت.

بـر این اسـاس، اعضـای تیم فوتبـال پرسـپولیس تهران، اواسـط آبان 
مـاه راهـی دبـی خواهند شـد تـا اردویـی را در کشـور امـارات برگزار 

. کنند
لیـگ برتـر فوتبال باشـگاه های ایـران روز جمعه هفته جـاری )هفتم 
آبـان مـاه( و پـس از برگـزاری دیدارهـای هفته دهـم تـا روز )چهارم 

آذرمـاه( تعطیل خواهد شـد.
همچنیـن قرار اسـت، »برانکـو ایوانکوویچ« روز جمعـه و پس از دیدار 
بـا صنعـت نفـت آبـادان بـرای پیگیـری امور شـخصی خود بـه مدت 

پنج روز راهی کرواسـی شـود.
در ایـن مـدت تیـم ملـی فوتبـال ایـران بـرای دیـدار بـا سـوریه در 

مرحلـه مقدماتـی جـام جهانـی ۲018 آمـاده مـی شـود.

هافبک تراکتورسازی مصدوم شد
تمرین  در  تراکتورسازی  فوتبال  تیم  دفاعی  هافبک  عشوری،  سینا 

دیروز این تیم مصدوم شد.
به گزارش تسنیم، سینا عشوری در تمرین تیمش از ناحیه زانو مصدوم 
شد و حضور او در دربی تبریز در هاله ای از ابهام قرار گرفت. قرار است 

وضعیت او امروز مشخص شود.

رونالدو در جمع نامزدهای 
جایزه توپ طال

نامزد  نشریه معتبر »فرانس فوتبال« فهرست ۳0 
دریافت جایزه توپ طال برای بهترین بازیکن فوتبال 
جهان در سال ۲016 را اعالم کرد. در این فهرست نام 

»کریستیانو رونالدو« پرتغالی نیز وجود دارد.
به گزارش تارنمای خبری »چهارچهار دو«، »سرخیو 
بیل«،  »گرت  اوبامیانگ«،  امریک  »پییر  آگوئرو«، 
»جانلوئیجی بوفون« و »کریستیانو رونالدو« جزو پنج 

نفر نخست این فهرست است.
دیباال  پائولو  )منچسترسیتی(،  بروین  دی  کوین 
)یوونتوس(، دیه گو گودین )اتلتیکو مادرید(، آنتونی 
گریزمان )اتلتیکو مادرید( و گونزالو ایگواین ) ناپولی/ 

یوونتوس( دیگر نامزدهای این فهرست هستند.
فهرست کامل ۳0 نامزد این جایزه به تدریج و بر 
اساس حروف الفبا امروز - دوشنبه - اعالم می شود. 
جایزه توپ طال و جایزه بهترین بازیکن فیفا در سال 
۲010 با هم ادغام شد. اما این مشارکت امسال به 
پایان رسید و این دو جایزه بر اساس همان روال سابق 
اعطا شود.  برنده جایزه امسال توپ طال منحصرا 

توسط روزنامه نگاران انتخاب می شود. 

پایان رقابت های والیبال باشگاه های 
جهان با قهرمانی نماینده برزیل

تیم »سادا کروزیرو« برزیل عنوان قهرمانی رقابت های 
والیبال باشگاه های مردان جهان را به دست آورد.

به گزارش ایرنا، دوازدهمین دوره رقابت های والیبال 
قهرمانی باشگاه های مردان جهان که از سه شنبه 
هفته گذشته با شرکت 8 تیم در شهر بتیم برزیل 
آغاز شده بود، شب گذشته با قهرمانی نماینده کشور 

میزبان به پایان رسید.
در دیدار نهایی این رقابت ها دو تیم زنیت کازان 
روسیه و ساداکروزیرو برزیل به مصاف یکدیگر رفتند 
که تیم میزبان سه بر صفر و با امتیازهای ۲5 بر 
۲1، ۲5 بر ۲۳ و ۲5 بر 15 به پیروزی رسید و جام 

دوازدهم را باالی سر برد.
نماینده روسیه نیز که در مرحله مقدماتی مغلوب 
نماینده میزبان شده بود، با پذیرش دومین شکست 
خود برابر این تیم به نایب قهرمانی باشگاه های جهان 
اکتفا کرد. در دیدار رده بندی نیز تیم های ترنتیوی 
ایتالیا و بولیوار آرژانتین به مصاف یکدیگر رفتند که 
نماینده ایتالیا سه بر دو بولیوار را شکست داد و به 

مدال برنز دست یافت.
در این رقابت ها هشت تیم از پنج قاره جهان شرکت 

داشتند که رتبه بندی نهایی آن به این شرح است:
قهرمان: ساداکروزیرو برزیل

نایب قهرمان: زنیت کازان روسیه
مقام سوم: ترنتینو ایتالیا

رتبه چهارم: بولیوار آرژانتین
و  تایپه  چین  تایچونگ  مشترک:  پنجم  جایگاه 

مینیاس برزیل
و  آرژانتین  ان  یو پی سی  جایگاه هفتم مشترک: 

الجیش مصر

افسوس مورینیو از اشتباهات 
باورنکردنی شاگردانش در دیدار 

مقابل چلسی
اگر  گفت  منچستریونایتد  فوتبال  تیم  سرمربی 
مرتکب  چلسی  مقابل  دیدار  در  شاگردانش 
به  متفاوتی  بازی  شدند،  نمی  دفاعی  اشتباهات 

نمایش گذاشته می شد.
به گزارش تارنمای خبری ساکرنت، خوزه مورینیو 
گفت شاگردانش دچار اشتباهات دفاعی باورنکردنی 
مقابل  شب  یکشنبه  منچستریونایتد  تیم  شدند. 
چلسی با نتیجه 4 بر صفر شکست تحقیرکننده ای را 

در استمفورد بریج تجربه کرد. 
دروازه منچستریونایتد ۳0 ثانیه بعد از شروع بازی 
باز شد. بعد از آن گری کیهیل با استفاده از ضعف 
اشتباهی حریف، دومین گل را برای چلسی به ثمر 
رساند. ادن هازارد و انگولو کانته نیز دو گل دیگر تیم 

را در نیمه دوم وارد دروازه منچستریونایتد کردند. 
مورینیو گفت: ما اشتباهات دفاعی باورنکردنی داشتیم 

و بهای این اشتباهات را پرداختیم. 
وی گفت: بازی شروع بدی داشت. بعد از چند ثانیه 
یک بر صفر عقب افتادیم. در شرایطی که نزدیک بود 
بازی را به تساوی بکشانید، به علت یک اشتباه دفاعی 

دیگر دو بر صفر عقب می افتید. 
مورینیو گفت: سپس وقتی در آستانه نتیجه دو بر یک 
هستید آنها بر روی ضد حمالت گل می زنند و بازی 
سه بر صفر می شود. گل چهارم نیز با ضدحمالت 
بدست آمد.  مورینیو گفت: منچستریونایتد باید به 
تمرین و مبارزه ادامه دهد. دریافت گل در دقیقه اول 

، بازی را کامال تغییر داد. 
خواست  می  تیم  گفت:  منچستریونایتد  سرمربی 
با ایجاد فرصت هایی گل بزند. در پایان کورتوا در 

مقایسه با دخه آ دروازه اش را نجات داد. 
مورینیو گفت: من به بازیکنان گفتم که در نیمه 
دوم باید دست به خطر بزنند، هرچند می دانیم تیم 

حریف در ضد حمالت بسیار خوب عمل می کند. 

ژاپن با شکست تاجیکستان 
به جام جهانی رفت

تیم فوتبال جوانان ژاپن پس از عربستان و ویتنام 
سومین تیم آسیایی است که به جام جهانی ۲017 

کره جنوبی صعود می کند.
به گزارش تسنیم، تیم های جوانان ژاپن و تاجیکستان 
دیروز برگزارکننده سومین بازی مرحله یک چهارم 
نهایی قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی ۲017 کره 
جنوبی بودند که چشم بادامی ها توانستند در پایان 

جشن پیروزی و صعود را برپا کنند.
ژاپن که در مرحله گروهی این رقابت ها برابر جوانان 
ایران به تساوی بدون گل دست یافته بود توانست به 
آسانی تاجیکستان را با چهار گل شکست دهد و به 
جام جهانی راه یابد. روز گذشته نیز تیم های عربستان 
و ویتنام با شکست دادن عراق و بحرین مجوز صعود 

به جام جهانی ۲017 کره جنوبی را دریافت کردند.

خبرخبر

کمیته مسـابقات لیگ قهرمانان که در 
مقـر کنفدراسـیون فوتبال آسـیا قرار 
دارد، روز 3۰ نوامبـر )1۰ آذر( تشـکیل 
سـهمیه  تعـداد  و  می دهـد  جلسـه 
را  بازی هـا  از  دوره  ایـن  در  کشـورها 

کرد. خواهـد  مشـخص 
قهرمانان  لیگ  در  ایران  نمایندگان  حضور 
آسیا فصل آینده با یک معمای بزرگ مواجه 
شده است. 4 نماینده فوتبال کشورمان باید 
باشند؛  داشته  حضور  مسابقات  این  در 
لیگ  قهرمان  به عنوان  خوزستان  استقالل 
برتر، ذوب آهن اصفهان قهرمان جام حذفی، 
تیم  استقالل  و  نایب قهرمان  پرسپولیس 
سوم لیگ برتر، 4 نماینده ایران هستند اما 
سهمیه دقیق کشورمان در لیگ قهرمانان 

این فصل هنوز مشخص نشده است.
کمیته مسابقات لیگ قهرمانان که در مقر 
روز  دارد،  قرار  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
۳0 نوامبر )10 آذر( تشکیل جلسه می دهد 
و تعیین تعداد سهمیه کشورها را در دستور 
فرمول  یک  براساس  آنها  دارد.  خود  کار 
سهمیه  انتخاب  به  اقدام  پیچیده  نسبتاً 
برای کشورها می کنند. در آن تاریخ، تعداد 
در  ایران  پلی آف  و  مستقیم  سهمیه های 
مشخص  دقیق  به صورت  قهرمانان  لیگ 

خواهد شد.
سهمیه   ۳ صاحب  ایران  قبل،  فصل  تا 
اما  بود  پلی آف  سهمیه  یک  و  مستقیم 
تکلیف  مسابقات،  کمیته  پیش ِروی  جلسه 

یعنی  جدید  دوره  دو  در  ایران  تیم های 
۲017 و ۲018 را مشخص می کند. طریقه 
محاسبه سهمیه نیز به عملکرد باشگاه ها و 
تیم های ملی در 4 سال گذشته برمی گردد.

لیگ  در  ایرانی  باشگاه های  عملکرد 
قهرمانان 70 درصد و تیم ملی فوتبال ایران 
۳0 درصد بر انتخاب تعداد سهمیه در لیگ 
البته باشگاه های  قهرمانان تأثیرگذار است. 
ایران که با کمترین برنامه ریزی و امکانات 
سال های  قهرمانان  لیگ  راهی  ممکن 
و  داشتند  منفی  عملکرد  شدند،  گذشته 
اکثرشان در گروه خود حذف شدند که ما 
در این بخش، نمره پایینی کسب می کنیم 
اما بخش دیگر، یعنی نتایج تیم ملی فوتبال 
ایران عالی بوده از این رو، می تواند شانس 

گرچه  ببرد  باال  سهمیه  کسب  برای  را  ما 
کمیته  نظر  از  کشورها  ملی  تیم  نتایج 
بازی ها تنها ۳0 درصد مالک برای تعیین 

سهمیه ها است.
دارد،  وجود  که  شرایطی  به  توجه  با 
سه  از  ایران  سهمیه  زیاد  بسیار  به احتمال 
سهمیه مستقیم و یک سهمیه پلی آف، به 
پلی آف  سهمیه  دو  و  مستقیم  سهمیه  دو 
صورت،  این  در  که  می کند  پیدا  کاهش 
به عنوان  ذوب آهن  و  خوزستان  استقالل 
گروهی  مرحله  راهی  ایران  قهرمانان 
می شوند اما پرسپولیس و استقالل باید به 

پلی آف بروند.
فصل  این  در  امارات  العین  که  آنجا  از 
در  و  شده  قهرمانان  لیگ  فینال  راهی 

فینال  به  کشور  این  االهلی  قبل،  فصل 
امارات و  بود، پس شانس  رقابت ها رسیده 
 4 در  نمایندگانش  که  عربستان  همچنین 
سال گذشته عملکرد خوبی داشته اند برای 
سهمیه  یک  و  مستقیم  سهمیه  سه  حفظ 
پلی آف باالست ولی ایران، شرایط جدیدی 
را تجربه می کند و شانس زیادی برای حفظ 

سهمیه ندارد.
از سوی دیگر، فوتبال کویت از سوی فیفا 
تعلیق شده و اگر تعلیق این کشور تا ۳0 
نوامبر )10 آذر(  که جلسه کمیته مسابقات 
بماند، به صورت  باقی  لیگ قهرمانان است، 
قطعی تنها سهمیه کشور کویت برای صعود 
مستقیم به لیگ قهرمانان از بین می رود و 
کویت  سهمیه  حائز  ایران  شرایط،  این  در 
خواهد شد و می تواند با خوش شانسی، سه 
را  پلی آف  سهمیه  یک  و  مستقیم  سهمیه 
برای  گذشته  فصل  اتفاق  این  کند.  حفظ 
لیگ چین رخ داد و آنها با همین قانون، سه 
را  پلی آف  سهمیه  یک  و  مستقیم  سهمیه 
داشتند اما در غیر این صورت، شرایط برای 

کشورمان بسیار سخت خواهد شد.
با این حال همه چیز در گروی جلسه 10 
ایران  سهمیه های  مورد  در  تا  است  آذر 
شرایطی،  هر  تحت  شود.  تصمیم گیری 
استقالل باید در پلی آف کار خود را در لیگ 
قهرمانان این فصل آغاز کند اما پرسپولیس 
سهمیه  کسب  برای  را  خود  شانس  باید 

مستقیم یا پلی آف امتحان کند.

اثرات عملکرد ضعیف در باشگاه ها

سرنوشت استقالل و پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا به کویت گره خورد

فدراسیون  جوانان  کمیته  سرپرست 
تیم  ازبکستان  تیم  گفت:  فوتبال 
قدرتمند و خوبی است، اما تیم فوتبال 
جوانان ایران توانایی و پتانسل شکست 

این تیم را دارد.
فریدون معینی، گفت: امشب فوتبالیست 
مقابل  محکمی  بازی  ایران  جوان  های 
پوشان  انجام می دهند. ملی  ازبکستان 
توانایی و پتانسل خوبی از خود در این 
این  و  اند  داده  نشان  رقابت ها  از  دوره 
فوتبال  تیم  تیزهوشی  با  تواند  می  تیم 

جوانان ازبکستان را شکست دهد.
از  ایران  جوانان  فوتبال  تیم  افزود:  وی 
مربیان و کادر فنی مجرب و توانمندی 
این  در  فنی  کادر  است.  برخوردار 
و  است  داده  انجام  زیادی  تالش  مدت 
درخشان  نتیجه  با  بتوانند  امیدواریم 
پایان  به  را  آسیا  قهرمانی  های  رقابت 

برسانند.
فدراسیون  جوانان  کمیته  سرپرست 
ایران  جوان  فوتبالیست  گفت:  فوتبال 
خط  دارند  خوبی  تیمی  ساختارهای 
دفاعی و مهاجمان ایران جزو نقاط قوت 
با  باید  پوشان  ملی  البته  هستند.  تیم 

تمرکز باال بازی را کنترل کنند. 
معینی افزود: مطمئن هستم تیم جوانان 
می  راه  برتر  تیم  چهار  جمع  به  ایران 
نهایی  نیمه  مرحله  به  صعود  با  و  یابد 
مسابقات قهرمانی آسیا، مجوز حضور در 

جام جهانی را کسب خواهند کرد.
تیم  که  این  بیان  با  معینی  فریدون 
بسیار  گروه  در  ایران  جوانان  فوتبال 
سختی در رقابت های قهرمانی جوانان 

سه  در  ما  گفت:  بود،  گرفته  قرار  آسیا 
خود  از  خوبی  عملکرد  گذشته  بازی 

نشان دادیم.
در بازی نخست تیم ایران در برابر تیم 
گرفت  قرار  قهرمانی  عنوان  مدافع  قطر 
دست  یک  بر  یک  مساوی  نتیجه  به  و 
بود  ژاپن  تیم  با  ایران  دوم  بازی  یافت. 
صفر  مساوی  نتیجه  با  نیز  بازی  این  و 
به صفر به پایان رسید و در بازی سوم 
مقابل یمن با نتیجه یک بر صفر از سد 

این تیم گذشت.
تیم فوتبال جوانان ایران از مرحله یک 
در   19:45 ساعت  امشب  نهایی  چهارم 
ملی  تیم  مصاف  به  خلیفه  استادیوم 
فوتبال جوانان ازبکستان خواهد رفت و 
ژاپن  های  تیم  نیز  دیدار  این  از  پیش 
- تاجیکستان نیز در ساعت 16:45 در 
دیدار  یکدیگر  با  بحرین  ملی  استادیوم 

می کنند.
رقابت های قوتبال قهرمانی جوانان آسیا 
به میزبانی بحرین از ۲۲ مهر تا 9 آبان 

ماه ادامه دارد. 

گفت:  استقالل  فوتبال  تیم  سرپرست 
مطرح کردن  به جای  پیشکسوتان 
از  و  بیایند  رسانه ها  در  خود  انتقادات 

نزدیک صحبت کنند.
تیم  شرایط  درباره  عبداللهی،  نصرا... 
پیروزهای های  از  پس  استقالل  فوتبال 
اخیر در لیگ برتر اظهار داشت: از اول 
استقالل  بودم.  امیدوار  تیم  این  به  هم 
هر  که  کرده  جذب  خوبی  بازیکنان 
کدام از باشگاه های مختلف آمده بودند 
و برای هماهنگی نیاز به زمان داشتند. 
البته هنوز تکامل کامل صورت نگرفته و 
جا برای پیشرفت وجود دارد، از طرفی، 
انجام  را  کارش  عالقه  با  هم  فنی  کادر 

داده و محکم جلو می روند.
آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
مدعیان  جزو  را  استقالل  می توان 
که  چرا  کرد:  تصریح  دانست،  قهرمانی 
و  بازیکنان  گفتم  که  همان طور  نه، 
کار  عالقه  با  که  داریم  خوبی  مربیان 

می کنند.
در  استقالل  فوتبال  تیم  سرپرست 

سیدصالح  چرا  اینکه  مورد 
تمرینات  در  مصطفوی 
نمی کند،  شرکت  استقالل 
افرادی  کرد:  عنوان 
منصوریان  زیرمجموعه 
بوده  او  با  اول  از  هستند که 
جریان  در  بود.  خواهند  و 
دالیل عدم حضور مصطفوی 
باید  اما  هستم،  تمرینات  در 
و  نیست  خاصی  چیز  بگویم 

مشکل حل خواهد شد.
این  به  پاسخ  در  عبداللهی 
پرسش که با وجود ارتقای رتبه استقالل 
در جدول برخی از پیشکسوتان انتقاداتی 
تیم مطرح می کنند، گفت: برخی  علیه 
آنها  که  دارند  نظراتی  پیشکسوتان  از 
بیایند  ای کاش  اما  می کنند،  عنوان  را 
و از نزدیک با کادر فنی صحبت کنند. 
فنی  کادر  به  رودررو  دارند  حرفی  اگر 
رسانه ها  در  اینکه  نه  بگویند  استقالل 
در  را  نظرات شان  اگر  کنند.  مطرح 
اما  ندارد،  اشکالی  کنند،  بازگو  رسانه ها 
اگر منطقی و عاقالنه برخورد می کردند، 

بهتر بود.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه 
اتفاقات دیدار استقالل خوزستان ــ  به 
در  اتفاق  این  تکرار  نگران  پرسپولیس 
ورزشگاه غدیر برای بازی فوالدخوزستان 
نگران  همه  گفت:  نیست،  استقالل  و 
و  فرمانداری  حتم  به طور  اما  هستند، 
فکرهایی  شهر  بازی  برگزاری  مسئوالن 
وجود  به  مسئله ای  نکنم  فکر  کرده اند. 

بیاید.

مقام فدراسیون فوتبال: توانایی شکست 
ازبکستان را داریم

عبداللهی: برخی از پیشکسوتان انتقادات 
خود را رودررو بگویند نه در رسانه ها

 دروازه بان تیم ملی فوتبال ساحلی ایران که دوران 
مصدومیت را سپری می کند، گفت: به همراه کادر 
پزشکی در تالش هستیم تا شرایط حضور در جام 

بین قاره ای را پیدا کنم.
»پیمان حسینی«، تصریح کرد: در تمرینات تیم 
ملی دچار آسیب دیدگی شده و چند روزی است 

که روند درمانی را طی می کنم.
وی در خصوص اینکه چقدر شانس حضور در جام 
بین قاره ای دارد؟ عنوان کرد: در این چند روز روند 
خوبی را طی کرده ام و امید زیادی به حضور در 

این مسابقات مهم دارم.
حسینی گفت: رقابت های جام بین قاره ای بین 
هشت تیم برتر دنیا برگزار می شود که ایران با 

آمریکا، روسیه و مصر همگروه است.
ابتدا  گفت:  ایران،  ساحلی  فوتبال  پوش  ملی 
با  بتوانیم  تا  باشیم  صعود  فکر  به  باید  فقط 
ادوار  خوب  نتایج  پایانی،  مراحل  به  رسیدن 

گذشته را تکرار کنیم.
وی در مورد تفاوت حضور مربیان خارجی و داخلی 

در کادر فنی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران، گفت: 
هرکدام از مربیان، برنامه ها و تاکتیک های خود را 
دارند. در زمان »اوکاتویو« شرایط خوبی داشتیم 
و اکنون نیز که »میرشمسی« سرمربی تیم ملی 
ایران است با تاکتیک هایی که وی به روش بازی 
تیم اضافه کرده است، تیم خوب و آماده ای را به 

مسابقات اعزام می کنیم.
دروازه بان تیم ملی فوتبال ساحلی ایران، ادامه داد: 
کادر فنی تیم ملی ایران شناخت و دوستی خوبی 
با بازیکنان دارند و امیدوارم که به بهترین نتایج 

دست یابیم.
وی که طی سال های 84 تا 86 دروازه بان تیم 

شموشوک در لیگ برتر و دسته اول فوتبال باشگاه 
های ایران بوده است، گفت: تفاوت فوتبال با فوتبال 
ساحلی زیاد است و اکنون از حضور در فوتبال 

ساحلی رضایت دارم.
فدراسیون  مسئوالن  براینکه  تاکید  با  حسینی 
فوتبال نگاه مثبتی به فوتبال ساحلی دارند، گفت: 
سرمایه گذاری و توجه به فوتبال ساحلی و فوتسال 
در سال های اخیر، ثمر بخش بوده است، چراکه 

این دو رشته توان باالیی در ایران دارند.
وی در مورد شرایط مالی باشگاه های حاضر در 
به  که  فصلی  گفت:  ساحلی،  فوتبال  برتر  لیگ 
پایان رسید به همراه بسیاری از ملی پوشان در 
لیگ شدیم.  قهرمان  و  بوده  جنوبی  پارس  تیم 
این باشگاه شرایط حرفه ای دارد و حتی قید دو 

پیشنهاد خارجی را زده و در این تیم باقی ماندم.
رقابت های فوتبال ساحلی جام بین قاره ای از 11 
آبان ماه با حضور هشت تیم به میزبانی امارات و در 
دبی آغاز می شود و ایران با روسیه، آمریکا و مصر 

همگروه است.

تالش دروازه بان مصدوم تیم ملی فوتبال ساحلی برای حضور در جام بین قاره ای

مهندسان ژاپنی طرحی بلندپروازانه را در دست 
اجرا دارند تا در بازی های المپیک ۲0۲0 توکیو 

به دنیا نشان دهند که در فناوری سرآمد هستند.
المپیک  های  بازی  اینترنتی،  منابع  گزارش  به 
تابستانی فرصتی برای نشان دادن قدرت میزبان 
میزبانی  فرصت  از  دارد  قصد  نیز  ژاپن  و  است 
المپیک ۲0۲0 در توکیو برای نشان دادن قدرت 

فناوری خود استفاده کند.

این طرح، حال کار روی یک خودرو پرنده است تا 
مشعل بزرگ بازی های المپیک ۲0۲0 توکیو با 

کمک آن روشن شود.
براساس این طرح خودرو در پیست دو ومیدانی 
استادیوم ملی ژاپن حرکت می کند و سپس به 
مراسم  در  را  بزرگ  مشعل  تا  آید  درمی  پرواز 

گشایش بازی ها روشن کند. 
تیمی از مهندسان جوان در حال کار روی این طرح 

هستند. آنها با حمایت مالی یک شرکت خودروساز، 
امکانات  و  توقفگاه خودرو  یک  دبستان،  یک  در 
آزمایشی فراهم کرده اند تا برنامه خود را عملی 
کنند.  انتظار می رود محصول نهایی ۳.5 متر طول 
و 1.۳ متر عرض داشته باشد. این خودرو یک سه 
چرخه برقی تک سرنشین است.  طراحی خودرو به 
نحوی است که با فرمان و پدال سرعت روی زمین 

و در هوا حرکت می کند. 

طرح بلندپروازانه 

ژاپن برای املپیک 

2020 توکیو
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بازنگري طرح تفصیلي شهر میناب
 کلید خورد

و  راه  کل  اداره  معماري  و  شهرسازي  مدیر 
طرح  بازنگری  استارت  از  هرمزگان  شهرسازی 

تفصیلی شهر میناب کلید خبر داد.
شهرسازی  و  راه  عمومی  روابط  گزارش  به 
به  اشاره  با  گورانی  رستم  ابراهیم  هرمزگان، 
این موضوع که تهیه طرح تفصیلي شهر میناب 
زماني مالک  افق  و گذشت  از طي سالها  پس 
عمل قرار گرفته است، افزود: موضوع و مسائل 
مسائل  ترین  پیچیده  از  همواره  شهرسازی 
حقوقی به شمار می رود و شهرها منبع اصلی 
فعالیت اجتماعات انسانی اند که در این فضاها 
اعالی  حد  به  طبیعت  و  انسان  میان  تعارض 
شهرسازی  هدف  میان  این  در  رسد  می  خود 
پایدار  ایجاد رابطه ای خوب و  و طرحهاي آن 
مصنوع  و  طبیعی  محیط  با  جامعه  افراد  میان 

)انسان ساخت( آنها می باشد.
و  ساخت  به  بخشی  نظم  کرد،  تصریح  وی 
سازهای شهری از طریق ایجاد ساز و کارهای 
با توجه به گسترش پویش شهرنشینی  قانونی 
مهمترین هدف شهرسازی و طرح هاي تفصیلي 

و راهبردي تلقی می شود.
طرح  تهیه  مهم  دستاوردهای  از  یکی  گوراني 
و  دانست  شهرها  پذیری  زیست  را  تفصیلی 
تهیه  دالیل  جمله  از  را  زندگی  کیفی سازی  

اجرای طرح تفصیلی عنوان کرد.
و  راه  کل  اداره  معماري  و  شهرسازي  مدیر 
شهرسازی هرمزگان با بیان اینکه در طرح هاي 
تفصیلی فقط کالبد شهری مدنظر نیست بلکه 
اساسی  بهبود زیست شهری شهروندان، هدف 
طرح  بازنگري  گفت:  طرح هاست،  اینگونه 
تفصیلي میناب به عنوان بستر توسعه جهشي 
و تحقق اهداف توسعه پایدار این شهر در آینده 

نزدیک است. 
رعایت  منظور  به  پس  این  از  افزود:  گوراني 
ضوابط و مقررات در ساخت و سازهاي شهري 
راهبري طرح  میناب، کمیته تخصصي شوراي 
در محل مدیریت شهرسازي و معماري تشکیل 
چارچوب  در  طرح  با  مرتبط  موارد  تمامی  و 

ضوابط در این کمیته بررسي مي شود.
وی همچنین عنوان کرد، این طرح با همکاري 
هرمزگان  و شهرسازي  راه  و  میناب  شهرداري 
جهت  شهرسازي  ذیصالح  مشاور  با  و  تهیه 

بازنگري قرارداد منعقد شده است.
و  راه  کل  اداره  معماري  و  شهرسازي  مدیر 
با  کرد،  امیدواري  اظهار  هرمزگان  شهرسازی 
توجه به اهمیت این طرح جهت اجراي پروژه 
به  و  تهیه   96 بهار  تا  بتوان  شهرداري  هاي 

تصویب رساند.

تجارت خارجی یکی از محورهای توسعه استان اردبیل
استاندار اردبیل گفت: تجارت خارجی به عنوان یکی از محورهای توسعه 

استان اردبیل تعریف شده است.
 مجید خدابخش در نشست خبری خود با خبرنگاران اردبیل در تشریح 
سفر خود به جمهوری آذربایجان روسیه و داغستان خاطرنشان کرد: این 
سفر برای همکارهای مشترک و تجاری با حضور سرمایه گذارن و اتاقی 
بازرگانی انجام شد تا زمینه های تسهیل تجارت و توسعه اقتصادی بین 
این کشور ها انجام شود که با استقبال خوب مسئولین و تجار این کشورها 
همراه شد. وی یادآور شد: قرار است هفته آینده گروهی از سرمایه گذارن 
از روسی و جمهوری آذربایجان در اردبیل حضور یابند تا با استعداد های 

کشاورزی و گردشگری این منطقه از نزدیک آشنا شوند.
خدابخش  اشتراکات دینی و فرهنگی جمهوری آذربایجان و ایران را در 
توسعه و همکارهای این دو کشور موثر دانست و گفت: در طول چند 
سال اخیر رئیس جمهور ایران هفت بار با رئیس جمهوری آذربایجان 
دیدار داشته بطوریکه که در این دیدارها بیشتر محوریت اقتصادی مد 
نظر بود و نتیجه آن هم گشایش و افزایش روابط اقتصادی بیشتر مابین 
دو کشور هست. استاندار اردبیل بیان کرد: طبق رایزنی های انجام شده با 
مسئوالن آذری روند صدور ویزا به مسافران ایرانی تسهیل و حتی ویزا در 

مرز بیله سوار برای مسافران صادر خواهد شد.
وی یادآور شد بازار مسکو کماکان به عنوان بازار اصلی و هدف ما است و 
زمینه های زیادی برای کار داریم بطوریکه بیش از 40 میلیارد دالر واردات 
غذایی دارد که اگر بتوانیم این مورد را حل کنیم در کنار طرح توجیهی 
منطقه آزاد اردبیل تجارت خارجی یکی از محورهای توسعه استان اردبیل 
مطرح شده است. به گفته خدابخش دستاورد این سفر توسعه روابط 
اقتصادی ،سرمایه گذاری مشترک اقتصادی،تسهیل مناسبات تجاری و 
دعوت از مقامات این کشورها برای همکاری مشترک، افزایش ساعت 
فعالیت گمرک بیله سوار ، راه اندازی بازار مرزی مشترک، راه اندازی مرکز 
تجاری جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی شمالغرب، راه اندازی دفتر 
اتاق بازگانی اردبیل در باکو و شناساندن قابلیت های اقتصادی،کشاورزی و 

گردشگری استان اردبیل می باشد.

بهره برداری از قطار ترن ست کاشان - تهران و بالعکس 
سرپرست معاونت مسافری شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران گفت: 
در دولت یازدهم با وجود نقدینگی کم در کشور پروژه های عظیمی در 
توسعه خطوط ریلی همراه با ارتقا کمیت و کیفیت خدمات انجام شده 
است. امیرحسن موسوی در مراسم بهره برداری از قطار ترن ست پردیس 
کاشان - تهران و بالعکس اظهار کرد: توجه به توسعه ریلی از دغدغه های 
مسئوالن کشور است و با هماهنگی های صورت گرفته در مجلس در سال 
های گذشته مصوبات خوبی در این زمینه به تصویب رسیده که نتیجه 
آن توسعه راه اهن کشور بوده است. وی با بیان اینکه راه اندازی قطار ترن 
ست کاشان تهران و بالعکس باعث شکوفایی و پیشرفت کاشان خواهد 
شد، افزود: امیدوارم با اطالع رسانی به مردم از ظرفیت موجود استفاده 
بهینه شود تا در آینده نزدیک شاهد راه اندازی خط دوم این قطار باشیم.

موسوی همچنین از اختصاص یک واگن شش تخته برای قطار کاشان به 
مشهد و بالعکس خبر داد که می توانند در کنار واگن های چهار تخته 
این مسیر فعالیت کند. وی افزود: در صورت اخذ موافقت های الزم در 
جلسات هیئت مدیره و با توجه به چندین دانشگاه در این شهرستان، 
دانشجویان می توانند با پنجاه در صد تخفیف از خدمات قطار کاشان- 
تهران و بالعکس استفاده کنند. قطار ترن سِت پردیس کاشان - تهران و 
بالعکس با حضور میرحسن موسوی سرپرست معاونت مسافری شرکت راه 

آهن جمهوری اسالمی ایران راه اندازی شد.

خبر خبر

مراسم افتتاح و بهره برداری از پروژه زیرگذر میدان 
امام حسن)ع( دوم آبان ماه سال جاری همزمان 
با سفر ریاست محترم جمهوری و کاروان تدبیر 
و امید به استان مرکزی و شهر اراک، با حضور 
رحمانی فضلی وزیر محترم کشور، فیلی معاون 
هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی، نوازنی 
استانداری مرکزی، مهندس  مدیرکل دفتر فنی 
شورای  اعضای  و  رییس  اراک،  شهردار  عباسی 
شهر، معاونین و مدیران مناطق و سازمان های تابعه 

شهرداری اراک برگزار گردید.
وزیر کشور در ادامه سخنان خود گفت: در شرایطی 
که منطقه پر از آشوب و فتنه می باشد و جان، مال 
و ناموس مسلمانان در خطر است این آرامش و 
امنیت در نظام جمهوری اسالمی ایران مدیون امام 
شهدا می باشد. امامی که نظامی را بنیان گذاری کرد 
که به جای حکومت بر خاک و زمین، بر قلب ها، 
دل ها و جان ها حکومت کرد و در زمان حال نیز 
بر اساس اعتقادات دینی و ایمان قلبی با هدایت 
و رهبری ولی فقیه این حکومت در حال انجام 
رسالت می باشد و می توان گفت که نظام جمهوری 
اسالمی ایران استمرار حکومت موالی متقیان امام 
علی)ع( می باشد. رحمانی فضلی با اشاره به این 
مهم که هر کاری که در نظام جمهوری اسالمی 
ایران انجام می شود از باب وظیفه و خدمتگذاری 
به مردم می باشد، خاطر نشان ساخت: در نظامی 
که  خود؛  ثروت  و  داشته  باالترین  از  برخی  که 
همان جان می باشد، گذشته و قدم در راه دفاع از 
مملکت می گذارند، خدمتگذاری یک فریضه الهی 
با ارزش می باشد و تمامی مسوولین می بایست در 
راه خدمتگذاری به مردم پرتوان و پر تالش ظاهر 

شوند.
رهبر معظم  امروز  اظهار داشت:  رحمانی فضلی 
بر  را  ایران  ملت  بزرگ  حق  اسالمی،  انقالب 
مسوولین، حل مشکل اقتصادی می دانند و تاکید 

معضالت  رفع  برای  مقاومتی  اقتصاد  به  ایشان 
توان  باالبردن  و  اقتصادی  مشکالت  بیکاری، 
کشور در عرصه های مختلف می باشد و مسوولین 
رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  طبق  می بایست 
)مدظله العالی( تمام توان خود را بر اجرای این 
فریضه مهم گذارند تا پرچم اقتصاد مقاومتی، جهاد 

و علم در کشور ایران همیشه برافراشته باشد.
اسماعیل تاج آباد رییس شورای اسالمی کالنشهر 
اراک در این مراسم ضمن عرض خیرمقدم به دکتر 
روحانی رییس جمهور محترم و هیئت دولت تدبیر 
و امید اظهار داشت: بنده و اعضای شورای شهر به 
عنوان نمایندگان مردم در پارلمان محلی شورای 
شهر از تمامی شهروندان اراکی که به نحو شایسته 
و با حضور پرشور خود در مراسم استقبال از رییس 
جمهور محترم حماسه آفریدند تشکر و قدردانی 

می نمایم.
اراک همچنین  رییس شورای اسالمی کالنشهر 
خاطر نشان ساخت: مجموعه شهرداری و شورای 
اسالمی کالنشهر اراک در کنار مجموعه دولت با 

توجه به وجود رکود و محدودیت های اقتصادی 
اجرایی  شهر  سطح  در  را  ارزشمندی  پروژه های 
پروژه ها  این  از  یکی  شاهد  امروز  که  نموده اند 
همزمان با سفر کاروان تدبیر و امید می باشیم که 
با تالش پرسنل خدوم مدیریت شهری و قرارگاه 
خاتم االنبیا به نتیجه رسیده و امید است که منشا 

خیر و برکت برای شهروندان اراکی قرار گیرد.
شهردار کالنشهر اراک در ادامه سخنان خود گفت: 
مجموعه مدیریت شهری و شورای دوره چهارم طی 
سه سال گذشته با یک همدلی و همراهی خوب 
با دولتمردان توانسته اند پروژه های مختلفی را به 
بهره برداری برسانند و در عین حال نیز با اجرای 
اقداماتی همچون احداث ۳00 هکتار فضای سبز 
جدید در سطح شهر جهت مقابله با آلودگی هوا 
، تجهیز 80 درصد از فضای سبز سطح شهر به 
سیستم آبیاری مکانیزه با جداسازی آب شرب از 
آب غیرشرب جهت استفاده بهینه از منابع آبی، 
ساماندهی سیستم حمل و نقل عمومی و انتقال 
آن از مرکز شهر، راه اندازی مرکز کنترل ترافیک 

جهت نظارت و کنترل بر ترافیک سطح شهر و ده ها 
اقدام دیگر که برای اولین بار اجرایی شده است در 

راستای توسعه شهری گام بردارد.
شهردار کالنشهر اراک در خصوص پروژه ثنا گفت: 
پارکینگ طبقاتی ثنا جنب پارکینگ خاتم به عنوان 
یک پروژه سه جانبه با همکاری اوقاف، شهرداری 
و سرمایه گذار به ارزش ۲۲0 میلیارد ریال در 8 
طبقه، ۳ طبقه تجاری و 5 طبقه پارکینگ می باشد، 
که این دو پارکینگ ظرفیت پارک نزدیک به یک 
هزار خودرو را در مرکز شهر دارند. الزم به ذکر است 
که سهم شهرداری از پروژه مذکور کل واحدهای 
پارکینگ و تعداد محدودی از واحدهای تجاری 

می باشد.
مهندس عباسی با اشاره به افتتاح پروژه زیرگذر 
میدان امام حسن )ع( که بسیار علمی، کارشناسانه 
و مطابق با اصول فنی و مهندسی طراحی شده 
ادامه داد: از آنجا که ساالنه شاهد 7 و یا 8 حادثه 
منجر به فوت در این محور بودیم لذا با افتتاح این 
پروژه کاهش ترافیک، تلفات و سوانح جاده ای را 

خواهیم داشت.
 ۲80 را  پروژه  این  احداث  اعتبار  اراک  شهردار 
میلیارد تومان عنوان کرد و بیان داشت: ۲900 
مترمربع   15570 شمع،  حفاری  مترمکعب 
خاکبرداری،  مترمکعب   ۳۳8000 قالب بندی، 
6۲۲۳مترمکعب  بتن ریزی،  1۲689مترمکعب 
پی کنی و رفع ۲ خط انتقال آب 400 اینچ ، احداث 
آبیاری  سیستم  به  مجهز  سبز  فضای  هکتار   4
مکانیزه، جابجایی خط 160 گاز، جابجایی تعدادی 
از پایه های روشنایی و تیرهای برق و کانال های 
آب های سطحی از جمله عملیات صورت گرفته در 
پروژه می باشد که با همکاری قرارگاه توانمند خاتم 
االنبیا اجرایی گردیده که امید است منشا خیر و 

برکت برای شهر و شهروندان اراکی قرار گیرد.

با سفر کاروان تدبیر و امید صورت گرفت؛

 افتتاح پروژه زیرگذر میدان امام حسن )ع( استان مرکزی

آگهی
خواهان مسعود  کریمی  سحری  دادخواستی به طرفیت خواندگان اکرم السادات  
مجیدی درچه و علی صفاری   به خواسته  تسلیم مبیع  تحویل  مورد معامله  
مالی غیر منقول  نسبت به ششدانگ  پالک ثبتی  یک فرعی  از ۲87۳ بخش 
7 تهران  مقوم  به 4۳/400/000 ریال باارزش  منطقه ای  ملک  4۳/410/000 
ریال و الزام خواندگان  به انتقال  سند ششدانگ  یک دستگاه  آپارتمان   به پالک 
ثبتی  یک فرعی  از  ۲87۳ اصلی  مقوم  به 4۳/410/000 ریال  ارزش منطقه  
ای ملک  4۳/410/000 ریال   تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  که 
جهت رسیدگی به شعبه 147دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید محالتی 
مجتمع  ابوذر جنوبی  –خیابان  محالتی  _بزرگراه شهید  تهران  در  واقع   تهران  
شهید محالتی  ارجاع  و به کالسه 9509980۲۳1۲00۲77  ثبت گردیده که و 
وقت رسیدگی آن  1۳95/9/15 ساعت 10/00 تعیین شده است  به علت مجهول  
المکان  بودن خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون   آیین  
دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک 
نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی 
و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه 
دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/85945    منشی دادگاه حقوقی شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید 
محالتی  تهران

آگهی
خواهان هومن طاهوری   دادخواستی به طرفیت خوانده شرکت سام  هور اقتصاد  
دادرسی  مطالبه خسارات  و  وجه چک  مطالبه  خواسته   به  نژاد   سام  فرامرز   و 
ومطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  که 
جهت رسیدگی به شعبه 10۲دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران  
واقع  در تهران _میدان تجریش خیابان فناخسرو پالک 7۳ مجتمع قضایی عدالت 
ارجاع  و به کالسه 9409980۲0۳6005۳4  ثبت گردیده که و وقت رسیدگی 
آن  1۳95/9/۲۳ ساعت 8/۳0 تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  بودن 
خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  
های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی 
از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد 
آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و 

ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/85943    منشی دادگاه حقوقی شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی  
عدالت تهران

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست  و ضمایم آن  

کالسه  پرونده  10/۲76/458/95/ش
وقت رسیدگی  95/9/1۳ ساعت 16/۳0 

خواهان   ونوس حریری  شبستری  با وکالت  رحیم اباسلط 
خوانده    مرتضی  اکبریفر 

خواسته  الزام خوانده  به پرداخت  سه فقره فیش    
به  رسیدگی  که جهت  نموده  عمومی  های  دادگاه  تسلیم  دادخواستی   خواهان  
المکان  بعلت  مجهول  تعیین شده  و وقت رسیدگی  ارجاع گردیده   شعبه 458 
بودن خوانده به در خواست  خواهان  و دستور  دادگاه و به تجویز  ماده 7۳ قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید  کثیر االنتشار  آگهی میشود  
ناخوانده  از تاریخ  نشر اخرین آگهی  ظرف ده روز بدفتر دادگاه  مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود  نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت نماید  و در 
وقت  مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند  چنانچه  بعدا ابالغی  به وسیله 

آگهی الزم شود فقط یک نوبت  منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود 
110/85944 مدیر دفتر شعبه 458 شورای حل اختالف  م ده تهران

آگهی
علیرضا  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  االئمه      ثامن  اعتبار   تعاونی  خواهان 
دادرسی  مطالبه خسارات  و  وجه چک  مطالبه  خواسته   به  کلخوران    حشمتی 
ومطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  که 
جهت رسیدگی به شعبه 10۲دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران  
واقع  در تهران _میدان تجریش خیابان فناخسرو پالک 7۳ مجتمع قضایی عدالت 
ارجاع  و به کالسه 9409980۲0۳600۳۳8  ثبت گردیده که و وقت رسیدگی 
آن  1۳95/9/۲1 ساعت 1۲/00 تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  بودن 
خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  
های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی 
از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد 
آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و 

ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/85942    منشی دادگاه حقوقی شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی  
عدالت تهران

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی 

خواهان : مریم سارانی فرزند امام راد 
جنب  زاغمرز  روستای   : آدرس  رمضان  فرزند  نسب  جانی  حمید   -1  / خوانده 

درمانگاه منزل پدری 
خواسته : مطالبه نفقه 

پیرامون دادخواست خانم مریم سارانی بطرفیت خوانده  فوق به خواسته مطالبه 
نفقه با توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول بنام حمید جانی نسب به 
تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی اخطاریه مشار الیه در روزنامه های کثیر 
االانتشار چاپ میگردد تا خوانده ضمن اطالع از دعوی مطروحه در روز سه شنبه 
مورخ 95/9/9 راس ساعت 8/۳0 در شعبه هفتم شورای حل اختالف بهشهر مستقر 
در خیابان پاسداران روبروی بیمارستان مهر جهت رسیدگی حاضر شود ضمناً در 
فرض عدم حضور خوانده و کفایت ادله اثباتی حکم صادر خواهد شد . همچنین 
خوانده می تواند قبل ار وقت رسیدگی به شورا مراجعه و نسخهثانی دادخواست و 

ضمائم را جهت تدارک دفاع اخذ نماید . 
مدیر دفتر شعبه هفتم شورای حل اختالف بهشهر  م. الف 950556 

اگهی در خواست گواهی حصروراثت
خانم زهره عموزاد فرزند محمد علی به شرح در خواستی که بشماره ۲/95/۳70این 
شورا ثبت گردیده در خواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده واعالم داشته که 
ایوب عموزاد فرزند مصطفی به شماره شناسنامه 14۲0صادره از گلوگاه در تاریخ 
95/7/5در اقامتگاه دائمی خود شهرستان گرگان فوت نموده و وراثه /حین الفوت 
وی عبارتند از / عبارتست از : 1نام نام خانوادگی مصطفی عموزاد مهدی رجه نام 
پدر علی اکبر ش.ش 8 صادره گلوگاه سال تولد 1۳۳0 نسبت با متوفی پدر متوفی 
۲نام نام خانوادگی خدیجه بخشنده نام پدر حسین ش.ش 7۲8 صادره از گلوگاه 

سال تولد 1۳۳۲ نسبت با متوفی مادر متوفی 
۳نام نام خانوادگی زهره عموزاد نام پدر محمد علی ش.ش ۲86 صادره بهشهر سال 

تولد 1۳60 نسبت با متوفی همسر 
4نام نام خانوادگی کیان عموزاد نامپدر ایوب ش.ش ۲1118۲۲558 صادره گرگان 

سال تولد 1۳9۳ نسبت با متوفی فرزند ذکور 
ایوب ش.ش 00۲6198606صادره  نام پدر  نام خانوادگی کسری عموزاد  نام   -5

تهران سال تولد 1۳86 نسبت با متوفی فرزند اناث 
والغیر اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می 
باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان بهشهر  950563م.الف 

اگهی در خواست گواهی حصروراثت
خانم زهره عموزاد فرزند محمد علی به شرح در خواستی که بشماره ۲/95/۳70این 
شورا ثبت گردیده در خواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده واعالم داشته که 
ایوب عموزاد فرزند مصطفی به شماره شناسنامه 14۲0صادره از گلوگاه در تاریخ 
95/7/5در اقامتگاه دائمی خود شهرستان گرگان فوت نموده و وراثه /حین الفوت 
وی عبارتند از / عبارتست از : 1نام نام خانوادگی مصطفی عموزاد مهدی رجه نام 
پدر علی اکبر ش.ش 8 صادره گلوگاه سال تولد 1۳۳0 نسبت با متوفی پدر متوفی 
۲نام نام خانوادگی خدیجه بخشنده نام پدر حسین ش.ش 7۲8 صادره از گلوگاه 

سال تولد 1۳۳۲ نسبت با متوفی مادر متوفی 
۳نام نام خانوادگی زهره عموزاد نام پدر محمد علی ش.ش ۲86 صادره بهشهر سال 

تولد 1۳60 نسبت با متوفی همسر 
4نام نام خانوادگی کیان عموزاد نامپدر ایوب ش.ش ۲1118۲۲558 صادره گرگان 

سال تولد 1۳9۳ نسبت با متوفی فرزند ذکور 
ایوب ش.ش 00۲6198606صادره  نام پدر  نام خانوادگی کسری عموزاد  نام   -5

تهران سال تولد 1۳86 نسبت با متوفی فرزند اناث 
والغیر اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می 
باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان بهشهر  950563م.الف 

آگهی ابالغ
موضوع: ابالغ وقت دادرسی

نظر به اینکه خواهان آقای عبداله دعاگویان فرزند حسین دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت مجید منصوری ناز لیانی فرزند محمد مراد در این شعبه 
تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه 15/7۲7/95 ثبت و برای 
مورخه دوشنبه 95/09/14 ساعت 10 صبح تعیین وقت گردیده است. لذا به لحاظ 
المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 7۳ قانون آئیین  مجهول 
به  و  از روزنامه های کثیراالنتشار درج  نوبت در یکی  دادرسی مدنی مراتب یک 
خوانده ابالغ میگردد که در وقت رسیدگی در شعبه 15 حاضر و قبل از آن جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه 15 مراجعه نماید در 
به  اقدام مقتضی  و  ابالغ شده محسوب  مفاد دادخواست و ضمایم  اینصورت  غیر 

عمل خواهد آمد.
مدیر شعبه 15 شورای حل اختالف شهرستان بابل

مزایده
کالسه  به  اجرایی  پرونده  در  دارد  نظر  در  جوانرود  حقوقی  احکام  اجرای  دایره 
950079 محکوم له خانم نهیه قادری بطرفیت محکوم علیه آقای طاهر محمدزاده 
از شش دانگ ساختمان  اجرایی سه دانگ  به و هزینه های  جهت وصول محکوم 
از پالک های  فرعی  به شماره پالک ۲۲44  به شماره ۲406 صفحه ۲66  ثبتی 
 1۳ بخش  در  واقع  جوانرود  اصلی  یک  از  فرعی   1۲8 از  14۲8فرعی  و   1۲19
امتیاز  به مساحت 144 متر مربع دارای  بنام طاهر محمدزاده مفروض  کرمانشاه 
آب، برق، گاز و تلفن و درب محوطه واقع در فرهنگیان فاز یک جوانرود می باشد 
ملک مذکور بدهکار بانکی و در رهن نمی باشد. ارزش کل ملک ۲086۲00000 
ریال معادل دویست و هشت میلیون و ششصد و بیست هزار تومان می باشد متعلق 
روز شنبه ساعت 11  تاریخ 1۳95/8/15  در  مزایده  از طریق  را  علیه  به محکوم 
از  پایه  برساند قیمت  بفروش  اجرای احکام حقوقی جوانرود  صبح در محل دفتر 
مبلغ یاد شده شروع خواهد شد و به باالترین بهای پیشنهادی واگذار خواهد شد. 
برنده مزایده بایستی ده درصد بها را فی المجلس و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه 
پرداخت نماید در صورت انصراف مبلغ پرداخت پس از کسر هزینه مزایده به نفع 
دولت ضبط خواهد شد و کلیه هزینه های انتقال نیز با خریدار می باشد متقاضیان 
می توانند تا پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرای احکام حقوقی جوانرود از 

مال مورد مزایده بازدید نمایند.
دادورز اجرای احکام حقوقی جوانرود-حسینی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
بدینوسیله به متهم آقای سید جبار جعفری فرزند آقامیر ، به اتهام ضرب و جرح 
عمدی و اخاذی ، تحت تعقیب این دادگاه می باشد ابالغ می شود که در وقت 
رسیدگی 95/9/1۳ روز شنبه راس ساعت 11 صبح جهت رسیدگی در این دادگاه 

حاضر و از خود دفاع نمایند م.الف 950554
سید علی جمالی گل نشینی  رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو بهشهر 

آگهی حصر وراثت
خمینی)ره( ازبندرامام  5۲4صادره  پدرمطیربشناسنامه  نام  غزالوی  نجوه  خانم 
فرزند  که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته  درخواستی 
1۳95/7/۲1در  درتاریخ  ازاهواز  56۳صادره  بشناسنامه  غزالوی  مطیر  مرحوم 
بندرامام خمینی)ره( اقامتگاه فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی طالب غزالوی 
متوفی۲-نجوه  پسر  عنوان  به  ماهشهر  از  4076صادره  بشناسنامه  مطیر  فرزند 
خمینی)ره(۳-نرگس  بندرامام  از  بشناسنامه5۲4صادره  مطیر  فرزند  غزالوی 
خمینی  امام  ازبندر  1940۳۲7849صادره  بشناسنامه  مطیر  فرزند  غزالوی 
4-دره غزالوی فرزند مطیر بشناسنامه 90صادره از بندرامام خمینی)ره(به عنوان 
ازبندرامام  175۲صادره  بشناسنامه  مطیر  فرزند  غزالوی  متوفی5-زهرا  زوجه 
از  1940۲09056صادره  بشناسنامه  فرزندمطیر  غزالوی  خمینی)ره(6-لیال 
از  916۲صادره  بشناسنامه  مطیر  فرزند  غزالوی  خمینی)ره(7-خیریه  بندرامام 
ازخرمشهربه  ۲8767صادره  بشناسنامه  مطیر  فرزند  غزالوی  خرمشهر8-ناجیه 
مزبوررا  مراتب  قانونی  تشریفات  انجام  با  غیر.اینک  وال  متوفی  دختران  عنوان 
ازمتوفی  نامه  وصیت  یا  دارد  اعتراض  هر کس  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  دریک 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 
صادروهر وصیت نامه به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود ازدرجه 

اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شورای حل اختالف شهرستان بندر امام خمینی)ره(

رونوشت آگهی حصروراثت 
کالسه  به  دادخواست  شرح  به  ابوالقاسم    سید  فرزند  نژاد  مصطفی  رضا  سید 
1۳/974/95از  این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
بشناسنامه   رضا    سید  نژادفرزند  مصطفی  ابوالقاسم  سید  شادروان  که  داده 
168-۲06۲4888۲۳صادره از بابل در تاریخ 95/6/۲4اقامتگاه دائمی خود  بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
بابل  از  به ش ش 4۲5صادره  ابوالقاسم    فرزند سید  نژاد  1-سید علی مصطفی 

متولد 1۳47 پسر متوفی 
۲-سیر رضا مصطفی نژاد فرزند سید ابوالقاسم   به ش ش 5۲ صادره از بابل متولد 

1۳45پسر متوفی 
۳-معصومه بیگم مصطفی نژاد فرزند سید ابوالقاسم   به ش ش 501 صادره از بابل 

متولد1۳40دختر متوفی 
4-کلثوم بیگم مصطفی نژاد فرزند سید ابوالقاسم   به ش ش 15۲ صادره از بابل 

متولد1۳۳9دختر 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 
قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی مزایده 
در پرونده کالسه 950048 اجرای مدنی محکوم علیه محمد باقر کریم نژاد محکوم 
بابت اصل خواسته در حق محکوم  ریال  پرداخت مبلغ 458/060/000  به  است 
له حبیب اله رضایی و مبلغ ۲0/000/000 ریال بعنوان نیم عشر در حق صندوق 
مساحت  به  زمین  قطعه  یک  له  محکوم  درخواست  به  بنا  اجرا  این  لذا   ، دولت 
1197 متر واقع در جاده کیاکال – بابل بر جاده اصلی روستای تاالرپشت توقیف 
و از طریق مزایده با حضور نماینده اجرای احکام دادگاه شهرستان سیمرغ، تحت 
شرایط زیر به فروش می رساند ؛ ضمنا حدودار بعه ملک : شماال بطول 18/60 
متر سیم خاردار هست به زمین متصرفی مجاور شرقا 590/80 متر سیم خاردار 
متصرفی آقای حسین پور جنوبا بطول ۲0/40 متر به ورودی و سیم خاردار است 
بخه جاده سیمرغ به بابل غربا بطول 64/60 متر سیم خاردار به متصرفی خیراله 
رضایی و تاکنون بابت ملک فوق سند رسمی ارائه نکرده است و حریم جاده رعایت 

نشده است.
1 _ قیمت کارشناسی شده مبلغ 1/۳00/000/000 ریال می باشد.

۲ _ مزایده در نوبت دوم میباشد و به هر قیمتی که مشتری پیدا شود بفروش می 
رسد و خریدار برنده مزایده محسوب می شوند و مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی 
، فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی آن ظرف یک ماه پس از فروس وصول 

می شود در غیر اینصورت مبلغ ده درصد ، به نفع دولت ضبط خواهد شد.
۳ _ موعود و زمان فروش روز پنج شنبه مورخه 95/8/۲7 از ساعت 9 صبح الی 
10 در دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان سیمرغ می باشد و زمان بازدید 

از یکهفته قبل از انتشار اگهی می باشد.
4_ کلیه هزینه های فروش به عهده خریدار می باشد م الف 950809

احمدی راد مدیر دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان سیمرغ 

آگهی ابالغ 
و احضار متهم مرتضی وکیلی 

ابالغ می  به شما  بدینوسیله  کیفری  دادرسی  آیین  قانون  ماده ۳44  اجرای  در   
گردد که  جهت رسیدگی و دفاع از کیفر خواست صادره به شماره 9511۲1 مورخ 
95/7/7 دادسرای تنکابن برای مورخ 95/9/1 ساعت 9:۳0 صبح در پرونده کالسه 
950440/10۲ تعیین وقت رسیدگی شده است در این دادگاه حاضر شوید در غیر 

اینصورت دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم می نماید 888/95
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه جزایی تنکابن – لطیفی

مدیر صندوق کارآفرینی امید کردستان از اعطای 
یک هزار و 411 مورد تسهیالت اشتغالزایی در 
کردستان خبر داد و گفت: پرداخت این تسهیالت 
نفر شده  برای 1694  اشتغالزایی  ایجاد  موجب 

است.
فرزان عزت پور در رابطه با عملکرد شش ماهه 
اظهار کرد:  امید کردستان،  صندوق کارآفرینی 
در شش ماهه نخست سال جاری یک هزار و 
و  میلیارد  مبلغ 165  به  تسهیالت  مورد   411
577 میلیون ریال توسط صندوق کارآفرینی امید 

کردستان پرداخت شده است.
وی افزود: پرداخت این میزان تسهیالت توسط 
صندوق کارآفرینی امید کردستان موجب ایجاد 

اشتغال برای 1694 نفر شده است.
مدیر صندوق کارآفرینی امید کردستان اعالم کرد: 
494 مورد از این تسهیالت اشتغال خانگی، 440 
مورد اشتغال خویش فرمایی، 60 مورد اشتغال 

کارفرمایی، 11 مورد طرح مالی خرد، ۳08 مورد 
ازدواج، 5 مورد اشتغال پشتیبان و 95 مورد نیز در 

سایر حوزه ها بوده است.
به همکاری صندوق در  اشاره  با  وی همچنین 
عنوان  به  که  کردستان  در  تکاپو  طرح  اجرای 
انتخاب صندوق  پایلوت کشوری در رسته it و 
کارآفرینی امید به عنوان بانک عامل، از تعیین 5 
مصوبه به مبلغ سه میلیارد و 500 میلیون ریال 

برای اجرای این طرح در کردستان خبر داد.
عزت پور با اشاره به اینکه توسعه زنبورداری در 
کردستان به عنوان یکی دیگر از رسته های مورد 
نظر در اجرای طرح تکاپو در کردستان است، از 
برنامه ریزی جهت تامین اعتبار توسط صندوق 

کارآفرینی امید کردستان برای پرداخت تسهیالت 
در این رسته خبر داد.

سال  نخست  ماهه  شش  در  داد:  ادامه  وی 
طرح های ویژه ای توسط این صندوق دنبال شده 
است که از آن جمله می توان در قالب تحقق شعار 
هر روستا یک محصول و هر خانه یک کارخانه 
به طرح های ویژه روستاییان اشاره کرد که ایجاد 
کمپ های گردشگری بین راهی و ساخت هتل 

سلین واقع در این روستا از جمله آنهاست.
وی اعالم کرد: 1۳6 مورد از مجموع تسهیالت 
پرداخت شده در قالب فرآوری و تولید محصول 
می توان  جمله  آن  از  که  است  بوده  کشاورزی 
به شرکت تولید لوله زرین آوران سنه واقع در 

 100 پرداخت  با  سنندج  آباد  دولت  روستای 
میلیون تومان، تولید پنیر لیقوان در مریوان با 
اعطای 100 میلیون تومان تسهیالت و ... اشاره 

کرد.
وی ادامه داد: به منظور تکمیل زنجیره های تولید 
برای انتقال محصوالت کشاورزی به مراکز عرضه 
و فروش، تفاهم نامه ای با مدیرکل امور روستایی 
استانداری کردستان منعقد شد که بر اساس آن 
صندوق به متقاضیان خرید خودروهای مناسب 
جهت انتقال و جابه جایی محصوالت کشاورزی 
تا سقف 100 میلیون تومان وام قرض الحسنه 

پرداخت کند.
عزت پور از تشکیل 14 صندوق ُخرد محلی برای 
زنان روستایی به منظور ایجاد درآمد برای آنها 
مرغ،  پرورش  بافندگی،  قالیبافی،  رشته های  در 
پرورش زنبور و ... و پرداخت 15 میلیون تومان 

به هر صندوق خبر داد.

مدیر صندوق کارآفرینی امید کردستان خبر داد:

پرداخت 411 مورد تسهیالت توسط صندوق کارآفرینی امید
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مدیرعامل آبفاي هرمزگان خبرداد:
اجراي 32 پروژه پدافند غیرعامل

 در تاسیسات آب و فاضالب
اعتبار  با  در مجموع  پروژه  در حال حاضر ۳۲ 
مصوب ۳00 میلیارد ریال براي اجراي پدافند 
غیر عامل در تاسیسات آب و فاضالب در دست 

اجرا و مطالعه داریم.
گرامیداشت  آبفاي هرمزگان، ضمن  مدیرعامل 
آبان ماه(،  تا هشتم  هفته دفاع غیرعامل )دوم 
در  غیرعامل  پدافند  طرح های  اجرای  از  هدف 
پایداری  افزایش  را  فاضالب  و  آب  تاسیسات 
انسانی،  نیروی  آسیب پذیری  کاهش  و 
زیربنایی  تجهیزات  و  تاسیسات  و  ساختمان ها 
آب رسانی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۳۲ 
پروژه در مجموع با اعتبار مصوب ۳00 میلیارد 
ریال براي اجراي پدافند غیر عامل در تاسیسات 

آب و فاضالب در دست اجرا و مطالعه داریم.
امین قصمي افزود: از مجموع این اعتبار مصوب، 
58 میلیارد ریال از منابع داخلي و سرمایه اي 
و ۲4۲ میلیارد از منابع عمراني تخصیص داده 
 14 معادل   ، اعتبار  میزان  این  که  است  شده 

درصد بودجه شرکت است.
حوزه  هاي  شاخص  گفت:همچنین  وي 
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل این شرکت 
آب  توزیع  و  تامین  مطالعات  محور؛  چهار  در 
سازي  مقاوم  هاي  پروژه  اضطراري،انجام 
در  آبي  کم  هاي  چالش  با  تاسیسات،مقابله 
پدافند  و  آبي(  )تنش  خشکسالي  شرایط 
هاي  پروژه  که  است  شده  تعریف  سایبري 
اجرایي  و  مطالعه  محور  این  اساس  بر  مذکور 

مي شوند. 
مقاوم سازی  پروژه های  تکمیل  وي؛  گفته  به 
مخازن و ایستگاه هاي پمپاژ، تکمیل پروژه هاي 
مقابله با خشکسالي ، اجراي زون بندي شبکه 
توزیع شهرهاي استان، اجراي طرح تامین آب 
 .. و  مانورهاي زیستي  برگزاري  از رطوبت هوا، 
پدافند  حوزه  در  شرکت  این  اقدامات  اهم  از 

غیرعامل در سال جاري بوده است. 
برنامه  به  همچنین  استان،  آبفاي  مدیرعامل 
و  بحران  مدیریت  حوزه  در  شرکت  این  هاي 
کرد  اشاره  جاري  سال  طي  غیرعامل  پدافند 
دو  اعتبار  با  آزمایشگاه  یک  خرید  گفت:  و 
زیستي،  دفاع  راستاي  در  ریال  میلیارد  هزار 
غیرعامل  پدافند  مطالعات  صددرصدي  انجام 
فرایندها و مراکز آب و فاضلب،  تاسیسات،  در 
و  آب  تاسیسات  در  اي  لرزه  سازي  مقاوم 
اطالعاتی  بانک  بروزرسانی  و  تهیه  و   فاضالب 
مکانی یا توصیفی )GIS( از جمله برنامه هاي 

آبفا در این بخش مي باشد. 

اجراي طرح پیشگیري از تنبلي چشم 
در چهارمحال وبختیاري

همزمان با سراسر کشور اجرای طرح آمبیلیوبی)طرح پیشگیری از 
تنبلی چشم(در پایگاه های بینایی سنجی استان آغاز شد.

افزود:  خبر  این  اعالم  با  وبختیاري  چهارمحال  بهزیستي  مدیرکل 
بهزیستی،  مراکز  در  495پایگاه  دراستان  طرح  این  اجراي  براي 
مهدهای کودک، خانه ها و مراکز بهداشت در نظر گرفته شده است.

وي اظهار کرد: این پایگاه ها از اول آبانماه دراستان فعالیت خود را 
آغاز کرده و تا پایان آذر ماه فعال می باشند.

هزار   51 از  بیش  از  امسال  شود  می  بینی  پیش  افزود:  میرزایی 
کودک استان 50 هزار کودک ۳ تا 6 ساله جامعه هدف استان در 

این طرح مورد ارزیابی بینایی قرار گیرند.
این  اجرای  آمار  بیان  با  وبختیاری  چهارمحال  بهزیستی  مدیرکل 
طرح در سال گذشته ، گفت: پارسال 46هزار و 75کودک ارزیابي 
شدند که از این مجموع، ۳69کودک معادل هشت دهم درصد مبتال 
به تنبلی چشم بوده و هزار و ۳89 کودک مبتال به عیوب انکساری 
تشخیص داده شد که برای ادامه درمان به متخصصین ارجاع شدند.

و  تشخیص  قابل  سالگی  هفت  تا  چشم  تنبلی  بیماری  گفت:  وي 
درمان است و پس از 1۲ سالگی امیدی به درمان آن وجود ندارد.

استان  در  طرح  این  اجراي  پوشش  گذشته  سال  کرد:  اظهار  وي 
95درصد جامعه هدف بوده است.

ماه  آبان  در  کشور  سراسر  با  همزمان  ساله  همه  آمبیلیوپی  طرح 
اجرا می شود.

پارک علم و فناوری در اراک  افتتاح شد
و  علم  پارک  سازی  استاندارد  دفتر  استاندارد  هفته  مناسبت  به 
فناوری استان مرکزی افتتاح شد. به مناسبت روز جهانی استاندارد 
به وسعت ۳0  اراک  فناوری  و  علم  پارک  در  استانداردسازی  دفتر 
مترمربع با حضور مسئوالن و روسای اداره کل استاندارد، پارک علم 

و فناوری افتتاح شد، 
مرکزی،  استان  استاندارد  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
افتتاحیه  مراسم  جریان  در  مرکزی  استان  استاندارد  مدیرکل 
ورود  هدف  با  که  فناوری   و  علم  پارک  در  استانداردسازی  دفتر 
استانداردهای  تدوین  حوزه  به  علمی  هیات  اعضای  و  پژوهشگران 
پژوهشی انجام شد، گفت: با تدوین استاندارد بین المللی، کشورهای 
فعال عضو سازمان در خصوص استانداردها نظر داده و آنها را مورد 

ممیزی قرار می دهند.
دانشگاه  در  استانداردسازی  دفتر  اندازی  راه  از  هدف  گفت:  سها 
این است که دانشجویان در پژوهش های خود در مقطع تحصیالت 
تکمیلی از این حوزه وسیع رایگان اطالعات و دانش بهره مند شوند 

و تمام رشته ها و گرایش ها را شامل می شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از این دانشجویان از این امکان بی بهره اند، 
افزود: در حال حاضر ۲۳ کمیته ملی وجود دارد که استانداردها را 

تدوین می کنند و در اختیار دانشجویان هستند.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی تصریح کرد: از آنجاکه پایان نامه ها 
کاربردی نیستند در قفسه ها خاک می خورند، اما اگر از ابتدا هدایت 
شده باشند و عنوان شود که این پژوهش می تواند منجر به تدوین 
یک سند ملی شود که ضمانت اجرایی آن مطابق با قوانین باشد، 
این امر می تواند در انتخاب موضوع پایان نامه موثر و کارآمد بسیار 

مثمرثمر باشد.

خبر خبر

 استاندار البرز اظهار داشت: ستاد ساماندهی تپه 
مرادآب کرج با تملک بیش از 4 هزار و 400 بنای 
ریزدانه و ناپایدار در 7۲ هکتار از اراضی ارتفاعات 
باالی 1400 متر منطقه اسالم آباد، کار نشدنی را 
محقق کرد و تجربه ای ارزشمند و بزرگ را خلق 

نمود که باید از آن نهایت بهره را برد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری مدیریت شهری 
کرج، استاندار البرز ظهر روز گذشته به صورت 
سرزده از ساختمان اداری ستاد ساماندهی تپه 
مرادآب کرج بازدید به عمل آورد و ضمن دیدن 
از بخش های مختلف این نهاد، در جریان آخرین 
تملک  راستای  در  مجموعه  عملکرد  و  اقدامات 
باقیمانده در محدوده  بناهای ریزدانه  و تخریب 
ساماندهی قرار گرفت و همچنین پای صحبت ها 
و توضیحات مسئوالن و معاونین ستاد ساماندهی 

نشست.
امیر جوانمرد مدیر اجرایی ستاد ساماندهی تپه 
مرادآب کرج در این بازدید سرزده ضمن عرض 
خوشامدگویی به محضر نماینده عالی دولت در 
استان البرز، به بیان گوشه هایی از اقدامات صورت 
گرفته و برنامه های در دستور اقدام پرداخت و از 
حمایت دولت تدبیر و امید در به ثمر نشستن 
فعالیت ها و برنامه های جاری صمیمانه قدردانی 

کرد.
 در ادامه استاندار البرز با بیان اینکه بافت های 
فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی در استانهای 
تبدیل شده  به دغدغه ای جدی  سراسر کشور 
و منشاء ایجاد بسیاری از آسیب های فرهنگی 

و اجتماعی هستند، گفت: بافت های فرسوده و 
شهرسازی  و  معماری  لحاظ  به  ناپایدار  بناهای 
این  ساکنیِن  و  هستند  فراوانی  اشکاالت  دارای 
محالت در برابر بحران های شهری و حوادث و 
بالیای طبیعی و غیر طبیعی نیز از امنیت الزم 

برخوردار نیستند.
ستاد  اینکه  بر  تاکید  با  طهایی  حمید  سید   
ساماندهی تپه مرادآب کرج با تملک و تخریب 
بیش از 4 هزار و 400 بنای ریزدانه و ناپایدار در 
ارتفاعات باالی 1400 متر  اراضی  از  7۲ هکتار 
منطقه اسالم آباد کار نشدنی را محقق کرد، گفت: 
بی شک این اقدام جهادی و عظیم هزینه های 
کاهش  را  استان  امنیتی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
می دهد و به بهبود فرهنگ و زیست شهری در 
مرکز البرز کمک شایانی می کند، چرا که محالت 
قدیمی از چرخه تحوالت نوین شهری جا مانده 

اند و ضرورت دارد که شیب نوسازی و بهسازی در 
آنها ارتقاء یابد.

 وی ادامه داد: با توجه به آزادسازی اراضی مذکور، 
انتظار می رود که از تجربیات ارزشمند مدیران 
و کارشناسان ستاد ساماندهی تپه مرادآب کرج 
در راستای نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده 
فشرده و متراکم محالت اسالم آباد بهره گرفته 
شود و نباید اجازه دهیم که دانش و تجربه ایجاد 
تجربیات  این  که  چرا  بماند،  استفاده  بال  شده 
و تالش مستمر و  کار  از دو دهه  بیش  حاصل 
مذاکرات چهره به چهره با مالکین بناهای ریزدانه 
است.  استاندار البرز در بخش دیگری از سخنانش 
اراضی آزادسازی شده را مستعد سرمایه گذاری 
فضاهای  احداث  منظور  به  خصوصی  بخش 
رفاهی، فرهنگی، ورزشی، فضای سبز و... دانست 
و اظهار کرد: انتظار می رود که بسته های جامع 

با سرمایه گذاران  به منظور مذاکره  پیشنهادی 
داخلی و خارجی از سوی شهرداری کالنشهر کرج 
مهیا گردد تا بستر الزم برای شکوفایی پتانسیل 

ها و استعدادهای منطقه فراهم شود.
طهایی با اظهار بر اینکه رکود بازار مسکن مانع از 
سرعت بخشی به پروسه نوسازی و بهسازی بافت 
های فرسوده شده است، عنوان کرد: البته برای 
جلوگیری از ایجاد سکونتگاه های غیررسمی باید 
صیانت الزم را از اراضی ملی داشت و همچنین 
و  ساخت  روند  بر  مراقبت  بحث  در  شهرداریها 
سازها در حریم شهرها نیز باید هوشیاری الزم را 
داشته باشند و در مجموع باید بدانیم که حذف 
بافت های فرسوده نیازمند مشارکت همگانی و 
مشارکت واقعی شهروندان و ساکنین بناهای فاقد 

استحکام است.  
ضمن  خود  های  صحبت  بندی  جمع  در  وی 
و  مدیران  خدمات  و  زحمات  از  قدردانی 
کارشناسان اسبق و کنونی ستاد ساماندهی تپه 
مرادآب کرج، اقدامات صورت گرفته را حتی در 
سطح ملی ارزشمند، جهادی و متفاوت خواند و با 
تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید حامی خادمین 
مردم در کلیه بخش های غیردولتی و عمومی 
است، خاطر نشان کرد: ان شاء ا... شرایط و فضایی 
ایجاد خواهد شد که شاهد بهره گیری از تجارب 
به منظور بهسازی و  ارزشمند ستاد ساماندهی 
نوسازی بافت های فرسوده در سایر بخش های 

استان و به ویژه کالنشهر کرج خواهیم بود.

استاندار البرز:

ستاد ساماندهی تپه مرادآب کرج کار نشدنی را محقق کرد
 ماموریت دو دهه ای در ایستگاه پایانی

آگهی فراخوان انتخاب شریک 
اداره کل راه و شهرسازی استان ایالم

آگهی
خواهان مهدی رستگار رازی دادخواستی به طرفیت خوانده مجتبی قادری دوغابی 
که  نموده  تهران  عمومی شهرستان  های  دادگاه  تقدیم  مطالبه طلب  به خواسته 
شهر  اختالف  شورای حل  سیزده  شماره  مجتمع  شعبه 619  به  رسیدگی  جهت 
تهران واقع  در تهران میدان دروازه شمیران خیابان فخرآباد جنب مسجد فخرآباد 
گردیده  ثبت  کالسه 9509980916800610  به  و  ارجاع   1۳ منطقه  شهرداری 
که وقت رسیدگی آن 95/9/14 و ساعت 9:15 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
از  از نشر آگهی و اطالع  از جراید کثیراالنتشارآگهی میشود تا خوانده پس  یکی 
مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/86454 دبیر شعبه 619 مجتمع شماره سیزده شورای حل اختالف شهر تهران 

آگهی
حسن  محمد  مرتضی  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  مهر  پرتوی  احمد  خواهان 
به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده  زارع 
که جهت رسیدگی به شعبه 605 مجتمع شماره سیزده شورای حل اختالف شهر 
تهران واقع  در تهران میدان دروازه شمیران خیابان فخرآباد جنب مسجد فخرآباد 
گردیده  ثبت  به کالسه 9509980915400468  و  ارجاع   1۳ منطقه  شهرداری 
که وقت رسیدگی آن 95/9/6 و ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
از  از نشر آگهی و اطالع  از جراید کثیراالنتشارآگهی میشود تا خوانده پس  یکی 
مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/86450 دبیر شعبه 605 مجتمع شماره سیزده شورای حل اختالف شهر تهران 

آگهی
خواهان مجید غالمرضائی دادخواستی به طرفیت خوانده علیرضا ربیعی به خواسته 
نموده که جهت  تهران  دادگاه های عمومی شهرستان  تقدیم  مطالبه وجه سفته 
رسیدگی به شعبه 604 مجتمع شماره سیزده شورای حل اختالف شهر تهران واقع  
در تهران میدان دروازه شمیران خیابان فخرآباد جنب مسجد فخرآباد شهرداری 
وقت  که  گردیده  ثبت   9509980915۳00565 کالسه  به  و  ارجاع   1۳ منطقه 
رسیدگی آن 95/9/۲4 و ساعت 10:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشارآگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد ان به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/86452 دبیر شعبه 604 مجتمع شماره سیزده شورای حل اختالف شهر تهران 

آگهی ابالغ اخطاریه
 وقت رسیدگی به دادخواست و ضمائم به خوانده محمد نجات

نظر به آقای حبیب اله سموات به طرفیت شما دادخواست به خواسته مطالبه وجه 
تقدیم شورای حل اختالف شماره 1۳ نموده که پس از ارجاع به این حوزه ثبت و 
به کالسه 1958/608/95 برای تاریخ 95/9/۳0 ساعت 10:00 صبح وقت رسیدگی 
تعین گردیده است.به لحاظ مجهول المکان بودن شما و بنا به درخواست خواهان 
و حسب دستور رئیس حوزه و باستناد ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت فوق برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی میگردد 
تا شما جهت رسیدگی به خواسته خواهان در این حوزه حاضر شوید ضمنا میتوانید 
قبل از وقت رسیدگی فوق به دبیرخانه این حوزه مراجعه و با اعالم آدرس خود 
اخطاریه و نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نمایید.در صورت عدم حضور 
در وقت مقرر فوق حوزه اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود.آدرس این حوزه واقع 
در تهران میدان ابن سینا خیابان فخرآباد جنب مسجد فخرآباد داخل شهرداری 

منطقه 1۲ شورای حل اختالف 
110/86449 رئیس حوزه 608 شورای حل اختالف شماره 13 تهران 

آگهی ابالغ
تعبانی سلمانی  به طرفیت خواندگان مرتضی  امیری دادخواستی  خواهان عبداله 
راحله  و  سلمانی  تعبانی  نادر  و  سلمانی  تعبانی  وعلیرضا  سلمانی  تعبانی  ماجد  و 
تعبانی سلمانی  عباس  و  غانمی  نعیمه  و  تعبانی سلمانی  و جواد  تعبانی سلمانی 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  خودرو  رسمی  سند  تنظیم  به  سایرالزام  خواسته  به 
شهرستان خرمشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۳دادگاه عمومی حقوقی 
خرمشهر-خیابان  –شهرستان  خوزستان  استان  در  واقع  خرمشهر  شهرستان 
کالسه  به  و  ارجاع  خرمشهر  شهرستان  –دادگستری  اداری  متری-سایت  چهل 
9409986141۳00891ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳95/9/16و ساعت 
9:۳0تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان  جوادو نادروماجد و 
راحله شهرت همگی تعبانی سلمانی ودرخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳قانون 
آیین داد رسی دادگاه های عمومی و انقالب درامورمدنی و دستور دادگاه مراتب 
ازنشر  تا خواندگان پس  نتشارآگهی می شود  اال  ازجراید کثیر  نوبت دریکی  یک 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد. 

شماره م الف: )9/7۲۲(
دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر-جواد ایمانیان

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

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 1۳9460۳010570۲۳08۳ مورخ 1۳94/09/۲6 هیات اول/ دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه  ملک کرج-  ثبت  واحد  در  مستقر 
آقای/ خانم محرابعلی میرآخوری فرزند احمد علی بشماره شناسنامه 616 صادره 
از ساوه در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۲47/4۲ 
مترمربع - مفروز و مجزی شده از پالک 1860 فرعی از  9- اصلی واقع در اراضی 
مردآباد کرج خریداری از مالک رسمی حیدر علی علمی محرز گردید لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 111/۲99/ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:95/8/4

تاریخ انتشار نوبت دوم:95/8/19
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج- ایرج فهیمی

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

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

فاقد سند رسمي
دوم  اول/  هیات   94/08/18 مورخ  شماره 1۳9460۳۳101000۳6۳5  راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه  ملک کرج-  ثبت  واحد  در  مستقر 
ملی 4410694۳۳۲  کد   79 شناسنامه  شماره  به  علی  فرزند  نظری  رضا  حسن 
مفروز  مترمربع  بمساحت ۲61/06  یکباب ساختمان  در ششدانگ  ابهر  از  صادره 
و مجزی شده از پالک 97۲ فرعی از  ۳61 اصلی واقع در محمدآباد کرج بخش 
حوزه ثبت ملک کرج خریداری از مالک رسمی علیرضا نظری محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 111/۳00/ م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول:95/8/4
تاریخ انتشار نوبت دوم:95/8/19

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج- ایرج فهیمی

دادنامه
پرونده کالسه 9509986695800056 شعبه 5 شورای حل اختالف مجتمع امام 
خمینی )ره( شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9509976655500046 –
خواهان : آقای میثم مومنی فرزند محمد آقا به نشانی لرستان – خ شصت متری 
خ آبشاران کوچه آبشار 4 –خوانده :آقای سجاد رحمتی فرزند محمد ولی به نشانی 
لرستان خرم آباد –دره گرم نبش نگارستان ۲۳ کارواش پاتریک –خواسته :مطالبه 

وجه چک
بتاریخ بیست و سوم شهریور ماه یکهزارو سیصدو نود و پنج در وقت فوق العاده جلسه 
پنجم شورای حال اختالف خرم آباد به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل است پرونده 
کالسه 950074 از دفتر واصل تحت نظر است با توجه به اوراق و محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید. 

رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست آقای میثم مومنی فرزند محمد آقا بطرفیت 
آقای سجاد رحمتی فرزند محمد ولی به خواسته مطالبه مبلغ ۳0/000/000 ریال بابت 
وجه یک فقره چک به شماره ۳89/010۲۲0 عهده بانک صادرات ایران به عنوان اصل 
خواسته به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به اوراق و محتویات 
پرونده مفاد دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک گواهینامه عدم پرداخت صادره از 
بانک محال علیه و بقا اصل چک در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال 
ذمه خوانده را دارد و اینکه خوانده علیرغم دعوت از طریق اخطاریه و ابالغ قانونی در 
جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه ای نیز ارسال نداشته و دلیلی دال بر برائت ذمه 
خود ارائه ننموده و با مالحظه نظریه مشورتی اعضاء شورا دعوی خواهان را محمول 
بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقا دین مستندا به مواد 
۳10-۳1۲-۳1۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک مصوب 1۳8۲ 
و مواد 198-515-519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
مصوب 1۳79 و در اجرای ماده 9 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 1۳94 حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳0/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
480/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از سررسید چک 
1۳95/۲/۲0 تا یوم االداء بر اساس نرخ شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران که محاسبه و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده می شود در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید ضمنا دایره اجراء هنگام محاسبه خسارت تاخیر تادیه 
هزینه دادرسی آن را نیز محاسبه و از محکوم له وصول نماید رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان خرم آباد  می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – سلمان اسماعیلی

ابالغ
به  موسوی  شفا  محمد  خوانده   طرفیت  به  دادخواستی  موسوی  نرجس  خواهان 
که  نموده  کریم  رباط  شهرستان  عمومی  دادگاههای  حضانت...تقدیم  خواسته 
جهت رسیدگی به شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم واقع در 
شهرستان رباط کریم ارجاع و به کالسه 950998۲۲90۳018۲۲ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی ان 1۳95/10/08 و  ساعت 1۳.15تعیین شده است.به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده 7۳قانون ایین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار اگهی میشود تا خوانده  پس از نشر اگهی و اطالع از 
مفاد ان 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 /151۳
منشی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان رباط کریم

متن آگهی 
اکبر  علی  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  درویشی  دولت  ماه  شاکی   / خواهان 
خرم  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  نفقه  مطالبه  خواسته  به  رحمتیان  
آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 17 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
آباد خیابان مطهری خیابان شهید گرشاسبی   در خرم  واقع  آباد  شهرستان خرم 
ثبت   95099866567000۲1 کالسه  به  و  ارجاع   ) یخ  کارخانه  جنب  )خیابان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳95/09/06 و ساعت 10:00  تعیین شده است و 
مفاد دادخواست بدین شرح اعالم می گردد که خواهان تقاضای مطالبه نفقه ایام 
گذشته از تاریخ 1۳88/7/1 لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناسی نفقه مقوم 
به مبلغ 1/000/000 تومان به انضمام هزینه دادرسی نموده است   به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و 
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.و 

در صورت عدم حضور خوانده غیابا اتخاذ تصمیم می گردد. 
دبیر شعبه 17 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد – هنگامه صادقی. 

آگهی وقت رسیدگی
احتراما در راستای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری با چاپ  آگهی در روزنامه 
رسمی متهم به اسم علی امیری فرزند محمد به اتهام ترک انفاق موضوع شکایت 
خانم صبا کریمی فرزند کرم رضا به شماره پرونده 950998661۳10067۳ ظرف 

یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر گردد.
دادیار شعبه یازدهم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – نوشین حاجیوند.  

مفقودی
کلیه اسناد و مدارک خودرو وانت پیکان مدل 84 به رنگ سفید روغنی با شماره انتظامی 
۲76ب6۲ ایران 6۲ با شماره موتور 11۲84059565و شماره شاسی 1۲1۳7۳58 به 

مالکیت شرکت سفال سازان خزر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

 نوبت دوم

مهلت و محل دریافت اسناد: از تاریخ 95/8/3 لغایت 95/8/1۰ - اداره کل راه و شهرسازی استان ایالم 
مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی و پیشنهاد قیمت: 95/8/22 - اداره کل راه و شهرسازی استان ایالم

هزینه انتشار آگهی به عهدده برنده می باشد.
روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان ایالم

ردیف 

1

2

3

عنوان پروژه

مشارکتی تجاری خدماتی بازار بزرگ ایالم

مشارکتی تجاری مسکونی بلوار شهرداری

مشارکتی تجاری مسکونی میدان میالد

مبلغ تضمین )ریال( 

5/74۰/۰۰۰/۰۰۰

 3/962/۰۰۰/۰۰۰

2/72۰/۰۰۰/۰۰۰

بهادری-اصفهان: مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
یکشنبه ۲ آبان ماه سال جاری طی یک نشست 
مطبوعاتی با اصحاب رسانه استان اصفهان در 
بهره  از  مبارکه  فوالد  اجتماعات شرکت  سالن 
این   5 شماره  گری  ریخته  ماشین  از  برداری 
شرکت که ظرفیت تولید فوالد کشور را با بیش 
از هشت درصد افزایش می دهد،  خبر داد. وی با 
بیان اینکه این پروژه ظرفیت تولید فوالد مبارکه 
را 1.8 میلیون تن افزایش می دهد، گفت: هدف 
از اجرای این پروژه افزایش ظرفیت تولید تختال 
افزود:  تا سقف 7.۲ میلیون تن در سال است 
کلیه مراحل طراحی، حمل و نصب تجهیزات 
ماشین ریخته گری شماره پنج در مدت ۲8 ماه 
وبا سرمایه گذاری 50۲ میلیارد تومان انجام شده 
است. یکی دیگر از خبرهای خوب در خصوص 
فعالیت های اجتماعی این شرکت که باعث شادی 

و دلگرمی مردم اصفهان شد خبر افتتاح ورزشگاه 
75 هزار نفری نقش جهان بعد از ۲۲ سال بود. 
 ۲۲ سهم  به  اشاره  با  همچنین  دکترسبحانی 
درصدی این شرکت در تولید ورق های فوالدی 
در خاورمیانه و آفریقا، فوالد مبارکه را بزرگترین 
تولید کننده ورق های فوالدی در خاورمیانه و 
شمال آفریقا دانست و ادامه داد: مجموعه فوالد 
مبارکه و واحدهای تابعه آن به عنوان بزرگترین 
شرکت تولیدکننده آهن اسفنجی با 11 واحد 
اسفنجی و ظرفیت تولید 1۲ میلیون تن آهن 
به  اشاره  با  وی  می شود.  محسوب  اسفنجی 
افتتاح شرکت فوالد سفیددشت همزمان با سفر 
معاون اول رئیس جمهوری گفت: این شرکت 
فوالد که  استانی  از طرح های  یکی  عنوان  به 
توسط ایمیدرو از سالهای گذشته شروع شده بود 
برای تکمیل به فوالد مبارکه تحویل داده شد . 

مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: فوالد سفید دشت 
از مجموع هشت طرح استانی به بهره برداری می 
رسد و افتخاری برای فوالد مبارکه محسوب می 
شود. وی افزود: هم اکنون واحد آهن اسفنجی 
آینده  هفته  و  است  تولید  آماده  مجموعه  این 
بطور رسمی افتتاح خواهد شد. وی گفت: آخرین 
ظرفیت تولید فوالد مبارکه 5.4 میلیون تن است 
که با افتتاح طرح رسمی ریخته گری شماره پنج 
1.8 میلیون تن به ظرفیت این مجموعه اضافه 
خواهد شد. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در 
سال  اول  ماهه  هفت  عملکرد  برنامه  خصوص 
95 فوالد مبارکه در بخش های مختلف تولید، 
گفت: این برنامه در بخش های مختلف تولید 
گندله، آهن اسفنجی، تختال، کالف گرو سرد 
برخی  و  شده  محقق  مجموع  در  اندود  قلع  و 
از موارد هم از برنامه جلوتر است. وی با اشاره 

به برنامه های تولید فوالد کشوردر افق برنامه 
های 1404، گفت:فوالد مبارکه تا امروز حدود 
و در  تولید کرده  را  فوالد داخل  از  50 درصد 
را  تولید 50 درصد  نیز سهم  راهبردهای خود 
پیش بینی کرده است.دکتر سبحانی گفت: طرح 
های توسعه فوالد مبارکه تا سال 1۳97 تعریف 
و عملیاتی شده و طرح های توسعه این شرکت 
افزود:  وی  است.  شده  طراحی  سال 1404  تا 
تا سال 97  مبارکه  فوالد  پروژه های عملیاتی 
مشخص شده و در برخی از موارد اجرایی شده 
و یا در فرایند مناقصه قرار دارد. دکتر سبحانی 
با اشاره به اینکه 54 درصد سهم صادرات فوالد 
مبارکه در هفت ماهه اول سال 95 به اتحادیه 
اروپا صادر شده است، افزود: این امر نشان دهنده 
کیفیت محصوالت فوالد مبارکه و انطباق آنها با 

استاندارد های بین المللی است. 

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خبرداد:

افزایش  تولید با  بهره برداری از ماشین ریخته گری شماره 5
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ابالغ
خواسته  به  رضایی  مسعود  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  ابدالی  مسلم  خواهان 
که  نموده  کریم  رباط  شهرستان  عمومی  دادگاههای  ...تقدیم  بابت  وجه  مطالبه 
جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم واقع در 
شهرستان رباط کریم ارجاع و به کالسه 940998۲۲90100149 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی ان 1۳95/9/1۳ و ساعت10.۳0 تعیین شده است.به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/متهم و در خواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 7۳قانون 
ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار اگهی میشود تا خوانده/متهم پس از نشر 
اگهی و اطالع از مفاد ان 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 /151۲
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان رباط کریم

آگهی حصر وراثت
از  اله قاسمی دارای شماره شناسنامه ۲066فرزند علی متولد 1۳55 صادره  نبی 
این شورا درخواست حصر  از  به کالسه 600/4/95  و  خدابنده بشرح دادخواست 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان هاجر سلیمانی وفا فرزند اروجعلی به 
شماره شناسنامه 145۲در تاریخ 95.07.19 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته و ورثه حین فوت آن مرحوم منحصر است به:
نسبت پسر  به شماره شناسنامه ۳980۳۲81۲0  اله  نبی  فرزند  قاسمی  1.رامین 

متوفی 
دختر  نسبت  شناسنامه۳980۲68195  شماره  به  اله  نبی  فرزند  قاسمی  ۲.شیدا 

متوفی
دختر  نسبت   666115955۳ شناسنامه  شماره  به  اله  نبی  فرزند  قاسمی  ۳.ایدا 

متوفی 
4.نبی اله قاسمی فرزند علی به شماره شناسنامه ۲066 نسبت همسر متوفی
5.پری شبیک لو فرزند یوسف به شماره شناسنامه 55۳ نسبت مادر متوفی 

6.اروجعلی سلیمانی وفا فرزند سلطانعلی به شماره شناسنامه 740۳ نسبت پدر 
متوفی

اینک به انجام تشریفات مقدماتی در خواست مذبور را در یک نوبت آگهی مینماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی 
وراثت صادر خواهد  اال گواهی حصر  و  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  ظرف مدت یک 

شد.م الف/1510
حوزه 4 شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

آگهی وقت رسیدگی
فرزند  معتمدی  حسین  طرفیت  به  دادخواستی  پور  فرزان  کریم  آقای  خواهان 
اختالف  به شورای حل  تومان   مبلغ ۳/555/000  به خواسته مطالبه  صیداحمد 
شعبه 67 مجتمع شماره 8 سپاه ناحیه خرم آباد نموده که به کالسه 47 ش ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن برای ۲0 روز مورخ از تاریخ ابالغ به بعد ساعت 8 
صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا 
خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
از  ابالغ در شورا حاضر و بعد  از  جهت رسیدگی حاضر شود .ظرف ۲0 روز پس 

بیست روز جهت اعتراض یا واخواهی در شورا و دادگاه حاضر شوید. 
رئیس شعبه 67 شورای حل اختالف مجتمع شماره 8 سپاه ناحیه خرم آباد

دادنامه 
حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه   9509986610۲00۳۲۳ کالسه  پرونده 
 9509976610۲0115۳ شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
فرزند  میرزاخانی  مرضیه  وکالت خانم  با  نصراله  فرزند  ندا شفاف  خانم   : خواهان 
جنب  پژوهنده  متری  سی  آباد  خرم  شهرستان  لرستان  استان  نشانی  به  آقارضا 
دادگستری 09169764178 –خوانده :آقای رضا دهباشی فرزند حسین به نشانی 
کوچه   15 شماره  پاسگاه  روبروی  ولیعصر  خ  آباد  خرم  لرستان شهرستان  استان 

پردیسان ده )فعال مجهل المکان ( – خواسته : طالق به درخواست زوجه 
رای دادگاه : در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ندا شفاف فرزند نصراله 
با وکالت خانم مرضیه عالی خانی بطرفیت خوانده آقای رضا دهباشی فرزند حسین 
کلیه  و  زوجه  به طالق  زوجه  الزام  )تقاضای  زوجه  درخواست  به  بخواسته طالق 
خسارت قانونی و دادخواست جهت الزام خوانده به طالق ( حسب اظهارات خواهان 
به شرح دادخواست دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده اوال وجود 
علقه زوجیت به سبب عقد دائمی بین طرفین به داللت تصویر سند ازدواج شماره 
ترتیب 8۲0 تنظیمی در دفتر رسمی شماره 11 شهرستان خرم آباد و اظهارات 
نصایح  و  تالش  و  :مساعی  .ثانیا  است  مسلم  و  محرز  دادگاه  محضر  در  خواهان 
دادگاه جهت حصول سازش بین زوجین و انصراف زوجه از طالق موثر واقع نشده 
و مشارالیه کماکان اصرار بر طالق وجدایی داشته لذا دادگاه در اجرای ماده ۲7 
قانون حمایت خانواده مصوب 1۳91 و آیه از سوره مبارکه نساء که می فرماید )و 
به  را  ( موضوع  اهلها  اهله و حکما من  فابعثوا حکما من  بینهما  ان خفتم شقاق 
عدم  بر  مبنی  را  کتبی خود  گزارش  نیز  منتخب  داوران  که  نموده  ارجاع  داوری 
امکان سازش بین آنان تقدیم و تسلیم نموده اند علیهذا من حیث المجموع دادگاه 
خواسته خواهان را وارد دانسته و بنا به قاعده فقهی الضرر و الضرار فی االسالم و 
اینکه شارع مقدس تکلیف به ماالیطاق نمی فرماید مستند به بند یک تبصره ماده 
11۳0 از قانون مدنی و مواد ۳۳ و ۲9 و ۲8 و ۲7 و ۲6 و ۲4 از قانون حمایت 
خانواده مصوب 1۳91 و ماده 198 از قانون آیین  دادرسی دادگاههای عمومی و 
الزام خوانده زوج به طالق خواهان زوجه صادر و  به  امور مدنی حکم  انقالب در 
اعالم می نماید و ایشان را مجاز میدارد تا به حضور در یکی از دفاتر رسمی طالق 
و با رعایت شرایط حاصله نسبت به اجرای صیغه طالق و جدایی و ثبت آن اقدام 
نماید .دادگاه در خصوص امور مالی وی این نحو تصمیم می گیرد.1-در خصوص 
مهریه زوجه 10 سکه از آن را بذل و مابقی را به تعداد 1490 سکه مطالبه مینماید 
۲-در خصوص نفقه و اجرت المثل زوجه آن را بذل مینماید دادگاه با توجه به عدم 
حضور خوانده در هیچ یک از جلسات و عدم ارسال الیحه بنا به قاعده فقهی الحاکم 
ولی الممتنع از ناحیه زوج قبول بذل مینماید ۳-در خصوص جهیزیه قبال در شعبه 
۳7 شورای حل اختالف رای صادر گردیده لذا دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد 
4-زوجین دارای فرزند مشترک نمی باشند 6-زوجه حسب نظریه پزشکی قانونی 
حاملگی  آزمایش  نتیجه   1۳95/4/۲۲ مورخه   ۳6۳/1/661/17/1۳95 شماره  به 
منفی گزارش گردیده است طالق صادره از نوع خلع و بائن مدخوله بوده عده آن 
سه طهر می باشد .احراز و رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طالق حسب 
مورد از جمله مراعات مفاد مواد 11۳4 و 11۳5 و 1140 و 1141 از قانون آیین 
مدنی بر عهده مجری صیغه طالق خواهد بود و حسب تبصره ذیل ماده ۳۳ از قانون 
حمایت خانواده در صورت امتناع زوج از حضور در دفتر خانه جهت اجرای صیغه 
طالق سردفتر محترم بعنوان نماینده  جهت اجرای صیغه طالق تعیین میگردد 
رای صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز  پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی 
در این مرجع و سپس ظرف ۲0 روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان 
فرجامی  رای  ابالغ  یا  فرجام خواهی  مهلت  انقضای  تاریخ  از  و  باشد  لرستان می 

بمدت 6 ماه اعتبار دارد. 
دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – سید احمد موسوی. 

آگهی فروش مزایده ملک
نظرآباد  احکام مدنی دادگستری شهرستان  اجرای  اعطائی  نیابت  مفاد  اجرای  در 

امالک از ترکه مرحوم اکبر زینی از طریق مزایده به فروش میرسد./.
– راه  اربعه شماال«به  با حدود  مربع  متر  مساحت 460  به  زمینی  1-الف-قطعه 
شرقا«به ملک فاطمه زینی –جنوبا«به ملک یدا... سیفی –غربا«به راه دارای بنای 
قدیمی مسکونی به مساحت 60 متر مربع و زیر زمین ۲0 متر مربع با مصالح دیوار 
آجری –سقف با تیر چوبی بام شیبدار و رق گالوانیزه –نما شرقی گچ و خاک و 
سقید کالری –بقیه نما سیمانی آستر –درب پنجره فلزی شامل ۲ اطاق و راهرو و 
اشپزخانه و سرویس بهداشتی و یک دستگاه تنورستان به مساحت 1۲ متر مربع و 
محوطه آن شامل درختان میوه واقع در روستای وشته بدون سند مالکیت با ارزش 

74۳/000/000 ریال 
ب(قطعه زمین در پسین دشت وشته با حدداربعه شماال«به ملک مالک شرقا«به 
کوچه فرعی جنوبا«ملک مالک غربا«به ملک جمشید به مساحت 1500 متر مربع 

خارج از روستای وشته به قیمت 10۲/000/000 ریال 
۲-قیمتی که مزایده ازآن شروع میشود الف –مبلغ 74۳/000/000 ریال ب - مبلغ 

10۲/000/000 ریال
دفتر  صبح   11/۳0 ساعت   95/8/۲6 چهارشنبه  مزایده  فروش  محل  و  ۳-تاریخ 

اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان طالقان 10۲/000/000 ریال 
متقاضیان خرید می بایستی  قبل از موعد فروش از امالک مورد مزایده بازدید و در 
موعد مقرر در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طالقان حاضرو پس از برنده شدن 

ده درصد بهای ثمن مورد مزایده را فی المجلس به صندوق دادگاه  تادیه نمایند .
صائمیان -  مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان طالقان 

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 
رسمی برابر رای شماره1۳9560۳۳105500۳۲9۳هیات 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  اقای سید خلیل ا... 
بابنای  نظامی فرزند سید نورالدین بشماره شناشنامه1درششدانگ یک قطعه باغ 
احداثی  به مساحت ۳6699/۲8مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 96اصلی 
و  ایلخان  و  باالمهین دهقان  اقای علی  مالک رسمی  از  نوکند خریداری  واقع در 
دو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  دهقان  مهین  مصیب 
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. 
اعتراض طبق مقررات  انقضای مدت مذکور و عدم وصوا  بدیهی است در صورت 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

متن آگهی 
خواهان / شاکی رضا بارانی بیرانوند دادخواستی به طرفیت خوانده زهره سلیمانی 
به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی 
حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای 
بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 9509986610100479 
تعیین شده  ان 1۳95/09/0۳ و ساعت 9 صبح  ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آئین  قانون   7۳
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی دادگستری

 شهرستان خرم آباد – سیاوش بیرانوند 

آگهی
خواسته  به  مجرد  مجید  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  اسعدی  حسن  خواهان 
مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی 
در  واقع   تهران  شهر  اختالف  حل  شورای  سه  شماره  مجتمع   108 شعبه  به 
نبی میدان کتابی پالک  به میرداماد خیابان گل  نرسیده  تهران خیابان شریعتی 
۳4  ارجاع و به کالسه 95099809۲670041۳ ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  تعیین شده  ساعت 17:۳0  و  آن 95/8/۲9 
خوانده و درخواست خواهان به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشارآگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد ان به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/86461 دبیر شعبه 108 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهر تهران 

دادنامه
مرجع  پرونده:95007۳/11۳/95     شماره  رسیدگی:95/6/17    تاریخ 

رسیدگی:شعبه 11۳ شورای حل اختالف مجتمع شماره ۳ تهران 
خواهان:آقای ناصر بابائی فردوطن  

خوانده:آقای غالمرضا رخ بهار
خواسته:مطالبه وجه چک

گردشکار-خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این حوزه ثبت و به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر 
حوزه  بتصدی امضا کنندگان زیر تشکیل است با توجه به محتویات پرونده پس از 
شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. 

رای قاضی شورا
در خصوص دعوی خواهان آقای ناصر بابائی فرد وطن به طرفیت خوانده آقای غالم 
رضا رخ بهار به خواسته مطالبه وجه چک به میزان 19/۲00/000 ریال به انضمام 
کلیه خسارات قانونی و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم 
و هزینه دادرسی با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه آقای ناصر 
بابائی فرد وطن در راستای دیون خوانده اقدام به ارائه اصل 4 فقره چک به شماره 
های 1-800791 مورخه 1۳87/7/5 به مبلغ پنج میلیون ریال و۲-80079۲ به 
تاریخ 1۳87/7/10 به مبلغ چهارمیلیون ودویست هزار ریال )4/۲00/000 ریال( 
۳-800790 مورخه 1۳87/8/۲5 به مبلغ 5/000/000 ریال )پنج میلیون ریال( 
4-800789 مورخه 1۳87/8/۲5 به مبلغ 5/000/000 ریال همه چک ها صادره از 
عهده بانک تجارت شعبه بازار از شماره حساب 459054049 می باشد ارائه نموده 
است که تصویر مصدق چک به انضمام گواهی عدم پرداخت مصدق به پرونده شده 
است نظر به اینکه صدور وجود چک در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده 
به میزان جمعا 19/۲00/000 ریال در مقابل خواهان به عنوان دارنده اصل چک 
دارد و با توجه به اینکه مستند مرقوم حدودا و مفاد از هرگونه تعرض باقی مصون 
مانده است و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده است فلذا در مقابل دعوی مطروحه 
نیاورده  ایراد وتکذیبی به عمل  یا  نیز دفاع موکل و موثری معمول نشده است.و 
است و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است لذا دعوی خواهان 
محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقا دین مستندا 
به مواد ۳10و۳11و۳1۲و۳16 قانون تجارت و مواد 198و519و5۲۲ قانون آئین 
دادرسی مدنی مصوب 1۳77/9/۲1 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
اصل  بابت  تومان  بیست هزار  و  نهصد  و  میلیون  معادل یک  ریال   19/۲00/000
خواسته و هزینه دادرسی به مبلغ 6۲0/000 ریال و از حیث خسارت تاخیر تادیه 
بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تاخیر صدور چکها لغایت 
تا زمان وصول آن از سوی اجرای احکام استعالم از بانک مرکزی میگردد.در حق 
خواهان محکوم و صادر مینماید.رای صادره غیابی بوده است و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه )11۳( و بیست روز پس از آن قابل 

تجدیدنظر در محاکم عمومی و حقوقی محترم تهران میباشد.
110/86457    قاضی شعبه 113 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 تهران  

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست ضمائم به 

کالسه پرونده:950۳78/106/95   وقت رسیدگی:95/9/1۳ ساعت 16:۳0 شنبه   
خواهان:مینا زارع فرزند کریم     خوانده:1.شرکت خدمات نمایشگاه گستر ایرانیان 
۲.جعفر شایسته       خواسته:الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 1۳0/000/000 ریال 

موضوع قرارداد مورخ1۳90/8/1 
خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختالف نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
بودن  المکان  به علت مجهول  تعیین شده  وقت رسیدگی  و  ارجاع گردیده   106
آیین  قانون  ماده 7۳  تجویز  به  و  دادگاه  دستور  و  درخواست خواهان  به  خوانده 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف مدت یکماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند چناچه بعدا اابالغی به وسیله آگهی الزم شود 

فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
110/86459 مدیر دفتر شعبه 106 شورای حل اختالف منطقه 3 تهران 

اجرائیه 
مشخصات محکوم لهم:1.حسین شاهین ۲. جعفر محمد علیزاده 

مشخصات محکوم علیه:محبوب قهرمانی 
دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  به:بموجب  محکوم 
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   95099709178004۳1 مربوطه 
65/000/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی مبلغ 1/455/000 ریال تاخیر تادیه 
مورخ 94/8/۲۲ تا زمان اجرای حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیم عشر 

دولتی در حق محکوم له میباشد.
110/86455 دبیر شعبه 629 مجتمع شماره سیزده شورای حل اختالف شهر تهران 

مفقودی
 سند کمپانی سواری سیتروئن زانتیا sxبه شماره شهربانی 661ج87ایران 8۲ و 
شماره موتور 00۳۳۲954و شماره شاسی s151۲۲8۳115186مفقود 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 

سکوي 18B پارس جنوبي با ثبت رکوردی 
جدید راه اندازی شد

سکوي500 میلیون فوت مکعبي 18B پارس جنوبي با ثبت رکوردي 
جدید در عملیات هوک آپ و راه اندازي، عصر دوشنبه ۳ آبان ماه پس از 

6۲ روز کاري به بهره برداري رسید.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومي شرکت نفت وگاز پارس، 
مجري فازهاي 17 و18 پارس جنوبي با اعالم این خبر گفت: عملیات 
تولید)Start up( سکوي 18B پس از باز کردن چاه شماره دو این سکو و 
روشن شدن مشعل آن آغاز شده و بزودي گاز دریافتي به پاالیشگاه خشکي 

این فازها ارسال مي شود.
حسن بویري با اشاره به نصب سکوي 18B در اواخر مردادماه سال جاري 
گفت : راه اندازي این سکو طي این مدت زمان درحالي صورت گرفته که تا 
پیش از آن ثبت چنین رکوردي در عملیات هوک آپ ، پیش راه اندازي و 

راه اندازي سکوهاي پارس جنوبي بي سابقه بوده است.
مجري فازهاي 17 و18 پارس جنوبي عنوان کرد: درحال حاضر عملیات 
نصب اسپول هاي خط لوله 18 اینچ حد فاصل سکوي 18A و 18B در 
حال انجام است که با اتمام عملیات مربوطه و انجام هیدروتست این خط 
لوله، گاز تولیدي این سکوي اقماري به سکوي 18A ارسال و متعاقب آن به 

پاالیشگاه فازهاي 17و18 منتقل مي شود.
سکوي اقماري 18A با تالش متخصصان مجتمع کشتي سازي و صنایع 

فراساحل ایران)ایزوایکو( در یارد صنعتي بندر عباس ساخته شده است. 
سه شنبه ۲7 مهرماه سکوي 17Bدومین و آخرین سکوي فازهاي 17و18 
پارس جنوبي هم پس از عملیات ساخت ، در یارد بندر عباس بارگیري و 

آماده انتقال به موقعیت فراساحل این فازها شد.
پیش بیني شده است سکوي B 17 نیز تا اوایل اسفندماه سال جاري با 

ظرفیت 500 میلیون فوت مکعب به بهره برداري برسد.

رکوردزنی برداشت 
از میدان گازی مشترک با قطر

شرکت ایزایکو سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ثبت رکورد 6۲ روز 
دسترسی به میدان گاز فاز 18B را رقم زد.

به گزارش ایسنا، رکود قبلی دسترسی به میدان گازی نیز در دست ایزایکو 
بود که پنج ماه و 10 روز ثبت شده بود و رکورد شرکت های خارجی در این 

زمینه شش ماه و ۲0 روز توسط شرکت شل ثبت شده است.
منصور معظمی - معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس هیات عامل  
ایدرو - با اشاره به توان داخلی در صنایع نفت گاز گفت این حرکت حاصل 
اطمینان وزارت نفت به پیمانکاران ایرانی است و متخصصان داخلی شرکت 
ایزایکو اثبات کردند برای احقاق حق جمهوری اسالمی از میدان های گازی 

مشترک رکوردهای جهانی را نیز در می نوردند.
طبق اعالم ایدرو، رضاییان اصل - مدیرعامل ایزایکو - نیز این موفقیت را 
حاصل حمایت و مدیریت ایدرو دانست و گفت: وقتی هدایت صحیح و 
مدیریت استراتژیک بر مجموعه های صنعتی انجام شود قطعا متخصصان و 
تکنسین های داخلی به خوبی فعالیت می کنند وحاصل کار آنها قابل رقابت 

و حتی بی همتا در بین شرکتهای بین المللی خواهد شد.
انتقال سکوی نفتی فاز B 18 سوم تیر امسال توسط  گفتنی است، 
با استقرار در  انجام شد و بعد طی 400 کیلومتر راه دریایی  ایزایکو 
میدان گازی مشترک بعد 6۲ روز، به گاز رسید و مشعل آن با گاز سهم 

ایران روشن شد.

رقابت نروژی ها و دانمارکی ها 
برای تصاحب میدان نفتی 

سردار جنگل

مرسک  نفتی  شرکت  و  ایران  مذاکرات  براساس 
دانمارک ظاهرا این شرکت عالوه بر تمایل به توسعه 
الیه نفتی پارس جنوبی عالقه خود را برای حضور 
در میدان نفتی و گازی سردار جنگل در آبهای خزر 

ابراز کرده است.
مرسک  نفتی  شرکت  و  ایران  مذاکرات  براساس 
دانمارک ظاهرا این شرکت عالوه تمایل بر توسعه 
الیه نفتی پارس جنوبی عالقه خود را برای حضور 
آبهای  در  و گازی سردار جنگل  نفتی  میدان  در 
منوچهری  است.غالمرضا  کرده  ابراز  نیز  خزر 
 شهریورماه امسال در جمع خبرنگاران درباره حضور 
شرکت های خارجی در دریای خزر گفته بود: برخی 
شرکت های اروپایی متقاضی توسعه مطالعه میدان 
های دریای خزر هستند که تاکنون با شرکت های 

نروژی، هلندی و انگلیسی مذاکراتی شده است.
از طرف دیگر در همان ایام رئیس امور بین الملل 
شرکت نفت و گاز خزر با اعالم اینکه تاکنون در 
از  برخی  فراساحلی،با  تاسیسات  ساخت  زمینه 
شرکت های اروپایی به توافق رسیده ایم، تصریح 
کرده بود : مذاکراتی در خصوص ساخت تاسیسات 
دریایی با شرکت های ایتالیایی انجام شده است اما 
نروژی ها نیز از شرکت هایی هستند که خواستار 
توسعه میدان سردار جنگل شده اند.با این شرایط 
سردار  میدان  تصاحب  برای  اصلی  رقابت  ظاهرا 

جنگل میان نروژی ها و دانمارکی ها خواهد بود.

بانک جهانی پیش بینی خود از 
قیمت نفت را افزایش داد 

در حالی که اعضای اوپک پس از یک دوره طوالنی 
تولید نامحدود، خود را برای محدود کردن تولید 
آماده می کنند، بانک جهانی پیش بینی خود از 
قیمت نفت در سال ۲017 را از 5۳ به 55 دالر 
که  حالی  در  گزارش،  این  اساس  بر  داد.  افزایش 
تولید  طوالنی  دوره  یک  از  پس  اوپک  اعضای 
 نامحدود، خود را برای محدود کردن تولید آماده 
می کنند، بانک جهانی پیش بینی خود از قیمت 
نفت در سال ۲017 را از 5۳ به 55 دالر افزایش داد.

پیش بینی می شود قیمت های انرژی از جمله نفت، 
گاز طبیعی و زغال سنگ سال آینده به طور کلی 
حدود ۲5 درصد افزایش یابد که افزایشی بیش از 
میزان پیش بینی شده در ماه جوالی است. این 
پیش بینی در گزارش چشم انداز بازارهای کاالیی 
بانک جهانی منعکس شده است. در این گزارش 
قیمت متوسط نفت برای سال ۲016 بدون تغییر 

همچنان 4۳ دالر پیش بینی شده است.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

 UOP شرکت  و  ایران  مذاکرات  جدید  دور 
شرکت های  بزرگترین  از  یکی  به عنوان 
منظور  به  آمریکا  فنآوری  و  دانش   صاحب 
سرمایه گذاری و تامین تکنولوژی های نوین در 

صنعت پتروشیمی آغاز شد. 
نمایشگاه  برگزاری  حاشیه  در  اساس،  این  بر 
ارشد  مدیران  آلمان،   K پالستیک  و  پلیمر 
صنعت پتروشیمی ایران با مقامات و مسئوالن 
 UOP سه شرکت توتال، ایرلکویید فرانسه و

آمریکا دیدار و گفتگو کرده اند.
در این بین نمایندگان شرکت UOP آمریکا 
که پیش از اعمال تحریم ها، فعالیت گسترده ای 
دانش  و  الیسنس  تامین  حوزه  در  ویژه  به 
پتروشیمی  های  مجتمع  و  طرح ها  روز  فنی 
از  منظور  به  ایرانی  مقامات  با  داشت،  ایران 
سرگیری فعالیت ها در صنایع پتروشیمی ایران 

گفتگوهایی را آغاز کرده اند.
شرکت  مسئوالن  گفتگوهای  محور  مهمترین 
UOP آمریکا در حاشیه نمایشگاه K آلمان، 
صنایع  جدید  فنآوری های  و  تکنولوژی  تامین 
پروپیلن،  تولید  زمینه  در  ویژه  به  پتروشیمی 
 MTO زمینه  در  تکنولوژی  ارایه  و  همکاری 
و تبدیل متانول به انواع اتیلن و پلیمرها بوده 
گفتگوهای  محورهای  از  دیگر  یکی  است. 

این شرکت صاحب  و  ایرانی  مقامات  دوجانبه 
تکنولوژی  از  استفاده  نحوه  آمریکایی  دانش 
PDH  و استفاده از پروپان در تولید پروپیلن 

در صنعت پتروشیمی کشور بوده است.
شرکت  نمایندگان  با  درحالی  گفتگوها  این 
در  که  است  گرفته  انجام  آمریکا   UOP
اقتصادی  توسعه  ششم  برنامه  اهداف  راستای 
پلی  و  پروپیلن  تولید  ظرفیت  افزایش  کشور 
پایین  صنایع  نیاز  تامین  هدف  با  پروپیلن 

یک  عنوان  به  پتروشیمی  تکمیلی  و  دستی 
گرفته  قرار  کار  دستور  در  کلیدی  سیاست 
ایران  تولید پروپیلن  اکنون ظرفیت  است. هم 
حدود یک میلیون تن در سال بوده در صورت 
تحقق برنامه های موجود به ویژه تبدیل متانول 
برنامه ششم  پایان  تا  این ظرفیت  پروپیلن  به 
پایان  تا  و  تن  میلیون  چهار  حدود  به  توسعه 
برنامه هفتم توسعه به حدود هشت میلیون تن 

قابل افزایش خواهد بود.

گفتگوهای جدید ایران و فرانسه در 
صنایع پتروشیمی

عالوه بر شرکت آمریکایی UOP، در حاشیه 
نمایشگاه K آلمان گفتگوهای جداگانه ای هم 
هدف  با  فرانسه  توتال  شرکت  نمایندگان  با 
گریدهای  با  پلی اتیلنی  مجتمع  یک  تولید 
انجام  جدید  فنآوری های   براساس  جدید 
نژادسلیم  عادل  حال  همین  در  است.  شده 
خلیج  هلدینگ  پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل 
یک  احداث  قرارداد  اولین  امضای  از  فارس 
صنایع  در  فرانسه  توتال  با  پلی اتیلنی  واحد 
و  داده  امسال خبر  پایان  تا  پتروشیمی کشور 
تاکید کرده است: با توافق انجام گرفته با توتال 
امکان توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی هم در 

قرارداد جدید دیده شده است.
توتال بدون شک فعال ترین شرکت اروپایی در 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران در دوران 
قرارداد  تاکنون  طوری که  به  بوده  پسابرجام 
قرارداد  نفت،  بشکه  هزار   160 روزانه  خرید 
آزادگان  نفتی  میدان  توسعه  برای  محرمانگی 
جنوبی و فاز 11 پارس جنوبی و تفاهم نامه ای 
با شرکت ملی صنایع پتروشیمی با این شرکت 

فرانسوی امضا شده است.

با اولویت احداث واحدهای پروپیلن؛

بزرگترین شرکت پتروشیمی آمریکایی آماده بازگشت به ایران شد

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: 
مصرف کل سوخت مایع کشور شامل 5 فرآورده 
اصلی در 6 ماهه نخست امسال نسبت مدت 
مشابه سال گذشته بیش از 10.۲ درصد کاهش 

را نشان می دهد.
به  توجه  با  داشت:  اظهار  خورشیدی  قاسم 
قاچاق  با  مقابله  برای  که  اقداماتی  مجموعه 
سوخت انجام شده است شاهد کاهش مصرف 

سوخت در کشور بوده ایم.
وی اضافه کرد: مصرف کل سوخت مایع کشور 
شامل 5 فرآورده اصلی در 6 ماهه نخست امسال 
به نسبت مدت مشابه سال گذشته بیش از 10.۲ 

درصد کاهش را نشان می دهد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ادامه 
داد: در نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز 
مایع مصرف کاهش یافته است و تنها مصرف 
بنزین کماکان رو به رشد است و در 6 ماهه 
نخست امسال ۳.۲ درصد رشد را نسبت به مدت 
مشابه سال قبل نشان می دهد. اگرچه این روند 
رشد مصرف بنزین با توجه به اضافه شدن ناوگان 

حمل و نقل بنزینی نگران کننده نیست.
در مصرف  را  روند کاهش  افزود: کماکان  وی 
گازوئیل حمل و نقل شاهد بوده ایم، میانگین 
مصرف کل گازوئیل کشور از 106 میلیون لیتر 
لیتر در سال 94  در سال 9۲ به 80 میلیون 

کاهش پیدا کرده است.
امسال  ماهه   6 در  اینکه  بیان  با  خورشیدی 
مصرف  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
است،  کرده  پیدا  کاهش  درصد   8 گازوئیل 
گفت: چنانکه در 6 ماهه سال گذشته میانگین 
مصرف روزانه 79.4 میلیون لیتر بوده که این 
عدد در 6 ماهه نخست امسال 7۳ میلیون لیتر 

در روز است.
وی اظها داشت: در بخش حمل و نقل در سال 
9۲ میانگین مصرف روزانه ناوگان 54 میلیون 
به  این عدد در سال 94  است که  بوده  لیتر 
که 1۲  است  رسیده  لیتر  میلیون  روزانه 4۲ 
این  و  می دهد  نشان  را  کاهش  لیتر  میلیون 
روند کاهش در 6 ماهه نخست امسال کماکان 

ادامه دارد.

مجری طرح توسعه آزادگان شمالی با اشاره به 
مذاکره با شاخه بین المللی شرکت ملی نفت 
این  دوم  فاز  برای  )سی ان  پی سی آی(  چین 
میدان گفت: با توجه به شرایط پسابرجام انتظار 

داریم هزینه اجرای پروژه کاهش یابد. 
کرامت بهبهانی اعالم کرد: برداشت کنونی نفت 
خام از میدان آزادگان شمالی به روزانه 75 هزار 
بشکه رسیده و تولید تجمعی در این میدان از 

مرز 11 میلیون بشکه گذشته است. 
طرح توسعه میدان مشترک آزادگان شمالی در 
۲ فاز و هریک با ظرفیت تولید 75 هزار بشکه 
نفت در روز اجرا می شود که با بهره برداری از 
آن ها، برداشت نفت خام از آزادگان شمالی در 

مجموع به 150 هزار بشکه در روز می رسد.
چین  نفت  ملی  شرکت  المللی  بین  شاخه 
نخست  فاز  اجرای  پیمانکار   )CNPCI(
توسعه میدان آزادگان شمالی در قالب قرارداد 
در  اولیه،  قرارداد  براساس  است.  متقابل  بیع 
صورت توافق میان شرکت ملی نفت ایران و 
این شرکت چینی، فاز دوم توسعه این میدان 

نیز به شرکت »سی ان پی سی آی« واگذار 
خواهد شد. 

بهبهانی با بیان این که مذاکره با »سی ان پی 
سی آی« برای توسعه فاز دوم این میدان ادامه 
دارد، گفت: بیشترین بحث ها درباره مطالعات 
مقدار  و  درجا  ذخایر  حجم  االرضی،  تحت 

برداشت از فاز دوم این میدان است. 
شرکت  سوی  از  دوم  فاز  اولیه  مطالعات 
مهندسی و توسعه نفت )متن( نشان می دهد 
 6.۳ حدود  میدان  این  نهایی  ذخایر  حجم 

میلیارد بشکه است.
اشاره  با  آزادگان شمالی  توسعه  مجری طرح 
به شرایط پسابرجام و تاثیر آن در اجرای فاز 
دوم این میدان، اظهار کرد: بدون شک شرایط 
همکاری در فاز دوم به واسطه شرایط پسابرجام 

متفاوت خواهد بود.
داریم  انتظار  اساس  براین  داد:  ادامه  وی 
هزینه های اجرای پروژه کاهش یابد و دسترسی 
به فناوری های روزآمد آسان شود و حتی اگر 

الزم باشد از فناوری های نو استفاده کنیم. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق خبر داد:

کاهش 1۰ درصدی مصرف سوخت مایع کشور
 در 6 ماهه نخست امسال

مجری طرح توسعه میدان آزادگان شمالی:
پسابرجام از هزینه  های

 اجرای فاز دوم آزادگان شمالی می کاهد



سه شنبه 4 آبان 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3347اقتصادی11

شاخص بورس 198 واحد رشد کرد
شاخص بورس در جریان دادوستدهای بازار سرمایه 198 واحد رشد کرد.

در جریان معامالت امروز بازار سرمایه تعداد 794میلیون سهم و حق تقدم 
به ارزش 199میلیارد تومان در 70هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت 
و شاخص بورس با ثبت افزایش 198واحدی در ارتفاع 78 هزار و 568 
واحد قرار گرفت.بیشترین تاثیر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام نیز به 
نام نمادهای معامالتی شپنا، فارس و شبندر شد و در مقابل نمادهای 
معامالتی اخابر، فوالد و کگل با افت خود مانع رشد بیشتر شاخص شدند.

شاخص های اصلی بازار سرمایه هم روز متعادل و مثبتی را پشت سر 
گذاشتند به طوری که شاخص قیمت )وزنی ــ ارزشی( 70واحد، کل 
)هموزن( 7۳واحد، قیمت )هموزن( 59واحد، آزاد شناور 188واحد و 
شاخص بازار اول و دوم به ترتیب 98 و 674واحد رشد کردند.بر اساس 
این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۲91 میلیون ورقه به 
ارزش 116میلیارد تومان در ۳0هزار نوبت، آیفکس ۲.7واحد افت کرد و 

در ارتفاع 8۲6 واحد قرار گرفت.
 

حمل ونقل
امضاءتوافقنامه همکاری  بندری میان ایران وهلند

میان  دوجانبه  بندری  و  دریایی  نقل  و  حمل  همکاری  جامع  سند 
ایران و هلند با حضور وزیر راه و شهرسازی ایران و وزیر امور زیربنایی 
و محیط زیست هلند به امضا رسید.مالنی شولتز فن هاخن، وزیر امور 
زیربنایی و محیط  زیست هلند دراین دیدار با بیان اینکه وزرای دو کشور 
با هدف توسعه استراتژی دریایی و بنادر این موافقت نامه را امضا کردند، 
گفت: این موافقت نامه به دلیل نقش بندری دو کشور در منطقه های تحت 
شعاع خود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.عباس آخوندی هم با 
اشاره به امضا توافقنامه مشترک میان دو کشور اظهار داشت: کشور هلند 
یکی از کشورهای مهم در زمینهٔ حمل ونقل دریایی در اروپا است و بخش 
کثیری از حمل ونقل دریایی اروپا از طریق بنادر هلند انجام می شود.وی 
در دیدار با وزیر امور زیربنایی و محیط زیست افزود: بحث اصلی میان دو 
کشور در زمینهٔ حمل ونقل، استفاده از امکانات موجود برای فعال سازی 
لجستیک دریایی بین ایران و هلند است و در همین راستا در باره توسعه 
فاز۳ بندر شهید رجایی و بندر چابهار گفت وگو شد تا طرف هلندی در 

صورت عالقه مندی بتواند در مناقصات بنادر ایران شرکت کند.
 

 تعاون ورفاه
احکام برنامه پنجم اجرا نشد

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: در سال 77 اصالحاتی روی قانون تعاون 
صورت گرفت و در سال 9۳ نیز بازنگری دوباره ای روی آن انجام شد اما در 
شرایط کنونی نیازی به اصالح دوباره آن نیست.بهمن عبداللهی در نشست 
مشترک مسئوالن اتاق تعاون ایران با نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
که به میزبانی اتاق تعاون ایران برگزار شد، به طرح دغدغه های بخش 
تعاون در خصوص الیحه اصالح قانون بخش تعاون پرداخت.عبداللهی 
با اشاره به مشکالت این بخش گفت: هیچکدام از احکام بخش تعاون در 
برنامه پنجم اجرایی نشده و اجرایی نشدن این قوانین و مصوبات دولت 
عامل مهمی است که به محقق نشدن سهم ۲5 درصدی بخش تعاون 
منجر شده است. وی ادامه داد: در سیاست های اصل 44 همچنین سند 
توسعه بخش تعاون و برنامه پنجم توجه جدی به بخش تعاون نشده است.

رئیس اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از سخنان خود به نگرانی بخش 
تعاون از الیحه اصالح قانون بخش تعاون اشاره کرد و گفت: در شرایط 
کنونی نیازی به قانون جدیدی در این بخش نبود. چراکه قانون اول بخش 
تعاون در سال 1۳70 بوده و در سال77 هم اصالح بر روی آن صورت 
گرفت همچنین در سال 9۳ نیز بازنگری دوباره ای روی آن صورت گرفت 

و در شرایط کنونی نیازی به اصالح دوباره آن نیست.
 

فناوری و ارتباطات
طراحی رباتی برای فیلتر خودکار سایتهای مستهجن

وزیر ارتباطات از طراحی رباتی در شرکت ارتباطات زیرساخت خبر داد 
که به واسطه بهره گیری از آن امکان فیلتر خودکار سایتهای مستهجن 
فراهم شده و روزانه تعداد زیادی از این سایتها پاالیش می شوند. محمود 
واعظی در جمع خبرنگاران حاضر شده و به پاسخگویی به برخی سئواالت 
پرداخت.وزیر ارتباطات از طراحی رباتی در شرکت ارتباطات زیرساخت 
خبر داد که به واسطه بهره گیری از آن امکان فیلتر خودکار سایتهای 
مستهجن فراهم شده و روزانه تعداد زیادی از این سایتها پاالیش میشوند.

وی در ارتباط با اجرای طرح فیلترینگ هوشمند و تاثیر آن در کاهش 
اظهار نظر کرد و گفت: در خصوص  فیلتر شده هم  میزان سایتهای 
سایت هایی که بخشی از مطالب آنها غیرمناسب است نیز با اجرای فاز اول 
فیلترینگ هوشمند شرایطی دنبال شد که این سایت ها به طور کامل از 

دسترس خارج نشده و تنها محتوای نامناسب آنها حذف شود.
 

 کشاورزی
افزایش مشتریان خاویارایرانی؛ هر کیلو 8.4 میلیون تومان

در نیمه نخست امسال بالغ بر یک میلیون و ۳00 هزار تن خاویار به 1۲ 
کشور مختلف صادر شده که از نظر وزنی با کاهش صادرات مواجه بوده ایم 
اما مشتریان این محصول شیالتی و قیمت آن افزایش قابل توجهی داشته 
و به کیلویی هشت و میلیون 400 هزار تومان رسیده است. طی شش 
ماهه نخست امسال 579 کیلوگرم خاویار به ارزش یک میلیون و ۳87 
هزار و 978 دالر به 1۲ کشور مختلف صادر شده که از نظر وزنی 18.48 
درصد کاهش یافته اما از نظر ارزشی ۲1.80 درصد افزایش داشته که 
نشان می دهد خاویار ایرانی طی نیمه نخست امسال نسبت به شش ماهه 
نخست سال گذشته گران تر شده است.بر این اساس هر کیلوگرم خاویار 
صادراتی در نیمه نخست سال گذشته 1580دالر بوده است، در حالیکه 
امسال قیمت هر کیلوگرم خاویار صادراتی به ۲۳97 دالر )هشت میلیون و 
400 هزار تومان( افزایش یافته که این رشد ۳4.06 درصدی را نسبت به 

سال گذشته نشان می دهد.
 

 مجبور نیستیم از هند برنج وارد کنیم
دبیر انجمن برنج با بیان اینکه برنج های وارداتی درجه یک نیستند، گفت: 
ما قبل از تحریم، با تایلند قراردادی مبنی بر واردات برنج داشتیم که 
درحال حاضرتایلندی ها انتظار دارند این امر عملی شود.جمیل علیزاده 
شایق درباره واردات برنج از تایلند و کیفیت برنج تایلندی در مقایسه 
با نوع هندی این محصول، اظهارداشت: در این مساله که برنج تایلندی 
بهتر از نوع هندی این محصول است، هیچ شکی نیست.وی با بیان اینکه 
برنج هایی که وارد کشور ما می شود انواع درجه یک این محصول نیستند، 
گفت: برنج های هندی که در فروشگاه های اروپا و آمریکا عرضه می شوند 
کیفیتی بسیار متفاوت با آنچه در ایران عرضه می شود، دارند.دبیرانجمن 
برنج کشور با اشاره به اینکه سعی می شود برنج های وارداتی به ایران، ارزان 
قیمت باشند، افزود: یکی از مسئوالن در دولت قبل اعالم کرده بود برای 
اینکه ارز زیادی از کشور خارج نشود، مجبور هستیم برنج ارزان قیمت 

بخریم و وارد کنیم.

یک گام دیگر در راستای یکسان سازی نرخ ارز
قیمت دالر دولتی باال رفت

بررسی نرخ انواع ارز با نرخ دولتی از سوی بانک 
و  آرام  که حرکت  دارد  آن  از  حکایت  مرکزی 
هدفمند به سمت نزدیک شدن نرخ دالر بانکی 
با بازار آزاد ادامه دارد و روزگذشته  نرخ دالر باز 

هم باال رفته است.
بانک مرکزی صحبت از تک نرخی کردن ارز تا 
پایان امسال به میان آورده و وعده داده است 
به هم  آنقدر  آزاد،  بازار  با  دولتی  نرخ دالر  که 
بساط  راحتی  به  بتوان  که  خواهد شد  نزدیک 
ارز دولتی را برچید و قیمت بازار آزاد و مرجع 

را یکی کرد. 
حال هم چند وقتی است که قیمت دالر رو به 
هدفمند،  و  آرام  حرکتی  با  و  گذاشته  افزایش 
از  برخی  می رود.البته  پیش  افزایش  سمت  به 
دولتی  دالر  نرخ  که  میزانی  همان  به  روزها، 
می کند  صعود  هم  آزاد  دالر  می یابد،  افزایش 
این  یکسان سازی  برای  نوعی  به  را  شرایط  و 
هرحال  به  اما  می کند؛  سخت  کمی  نرخ،  دو 
در  حداقل  خود  آرام  حرکت  به  مرکزی  بانک 
چند ماه گذشته ادامه داد و زمینه را به نوعی 
فراهم کرده که بتوان یکسان سازی نرخ ارز را 

با راحتی بیشتری انجام داد.
سوی  از  که  دولتی  دالر  نرخ  هم  روزگذشته  
نشان  را  افزایش  شده،  اعالم  مرکزی  بانک 
در  است؛  رسیده  ریال  به۳1755  و  می دهد 
حالی که دالر در آخرین معامالت روز گذشته 

بازار آزاد تهران  ۳59۲0 ریال بوده است. 
از اول آبانماه هم البته این نرخ رسمی دالر بوده 
بازار آزاد  است که تالش کرده خود را به نرخ 
نزدیک کند، به نحوی که قیمت دالر دولتی در 
روز دوم آبانماه، ۳17۳0 ریال بوده، یعنی همان 
نرخی که در روز اول آبانماه نیز،۳17۳0 ریال 
نرخ  نیز  مهر  ام  در سی  است.  رسیده  ثبت  به 

دالر دولتی ۳1687 ریال بوده است..
 

 بیمه
 حضور بیمه »ما« در دومین  نمایشگاه 

بین المللی بیمارستان سازی  
نمایشگاه  بیمه »ما«در دومین  شرکت سهامی 
و  تجهیزات  سازی،  بیمارستان  المللی  بین 
تاسیسات بیمارستانی که از ۲7 الی ۳0 مهر در 
تهران  المللی  بین  نمایشگاه های  دائمی  محل 

برگزار شد، حضوری فعال یافت. 
این  در  با حضور  این شرکت  فنی  کارشناسان 
نمایشگاه به معرفی و مشاوره خدمات بیمه ای  

پرداختند.
بر اساس این گزارش، بیمه نامه های مسئولیت 
و  و عمر  فنی   و مسئولین  پزشکان  و  مدیران 
سرمایه گذاری از جمله محصوالت شاخص بود 

که مورد استقبال قرار گرفت.
المللی  بین  نمایشگاه  دومین  در  است  گفتنی 
تاسیسات  و  تجهیزات  سازی،  بیمارستان 
همت  به  که  »ما«  بیمه  ،غرفه  بیمارستانی 
نمایندگی کد ۲۳70 سرکار خانم نازنین سالمت 
برپا شده بود، مورد توجه بسیاری از پزشکان، 
پرستاران، مسئولین فنی و مدیران بیمارستان 
ها قرار گرفت و در خصوص همکاری های بیمه 

ای نیز مذاکراتی صورت پذیرفت.

خبر خبر

با هماهنگی صورت گرفته بین نهادهای متولی 
از 15 مهرماه طرح  ارز  با قاچاق کاال و  مبارزه 
طور  به  خانگی  لوازم  قاچاق  با  مبارزه  تشدید 
در  و  خورد  کلید  کشور  سراسر  در  همزمان 
همین زمینه سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز گفت: در این مرحله از اجرای 
طرح،مسئولیت بازرسی و کنترل کاالهای قاچاق 
در فروشگاه ها و مغازه ها به اتحادیه ها و اتاق 
در  کرد:  تاکید  .وی  است  شده  واگذار  اصناف 
مبارزه با قاچاق به جای تمرکز بر سطح عرضه 
شود،چراکه  گرفته  ورودی  مبادی  جلوی  باید 
کننده  مصرف  اگر  و  است  زنجیره  یک  قاچاق 
نباشد،کاالی  فروش  قاچاق  و  قاچاق  کاالی 

قاچاق وارد نمی شود.
این درحالی است که رئیس اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگی بیست و ششم مهرماه در گفتگویی 
درصد   10 می گویم  به جرئت   « که  گفت 
و  هستند  قاچاق فروش  ما  صنفی  واحدهای 
بیشترشان پروانه کسب ندارند.محمد طحان پور 
در این برنامه درباره برخورد اصناف با قاچاق کاال 
اظهار کرد:هدف همه ما مبارزه با ورود و فروش 
کاالی قاچاق است؛ البته باید گفت که در بحث 
ورود کاال ، مسئولیت با دیگران است و کاالها 
از مبادی وارد می شوند.وی با اشاره با سازوکار 
برخورد با کاالی قاچاق تصریح کرد:ما به عنوان 
کاشف، کاالهای قاچاق را کشف و صورت جلسه 
می کنیم و بعد از آن فروشنده حق فروش آن را 
ندارد و یک برگ از آن صورت جلسه را نیز به 

تعزیرات می دهیم.
نایب رئیس  درستی«  »ابراهیم  حال؛  همین  در 
اول اتاق اصناف میگوید که  90 درصد کاالهای 
می فروشند  اینترنتی  سایت های  را  قاچاق 
بر  تاکید  با  ملت  درخانه  مردم  نمایندگان 
از  خانگی  لوازم  قاچاق  با  مبارزه  ضرورت 
تولیدکنندگان  از  دولت  ورودی،حمایت  مبادی 
برای  فرهنگ سازی در جامعه  و  این محصول 
راههای  از  را  قاچاق  و  کاالی خارجی  نخریدن 
کردند. عنوان  پدیده  این  با  عملی  مبارزه 
بر  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
از  و  قاچاق  کاالی  با  اصولی  برخورد  ضرورت 
که  کردند  تاکید  خانگی  لوازم  قاچاق  جمله 

مشروح آن در ادامه آمده است:
قاچاق لوازم خانگی کارخانه ها 

را به تعطیلی می کشاند
افزایش  به  اشاره  با  الرگانی  موسوی  سیدناصر 
قاچاق لوازم خانگی درکشور گفت: زمانی تولید 
لوازم خانگی در کشور ما یا وجود نداشت یا بسیار 
کم بود؛اما درحال حاضر در استان هایی همچون 
تهران، اصفهان، کرمان و استان های مختلف لوازم 

خانگی با کیفیت بسیارخوبی تولید می شود.
وی با اشاره به بازدید خود و اعضای کمیسیون 
اقتصادی از کارخانه های لوازم خانگی،افزود: در 
بعضی ازاین شرکت ها، تا 70 درصد قطعات لوازم 
خانگی در داخل کارخانه تولید می شود یا شرکت 
های اقماری که با این شرکت ها در ارتباط هستند 
آن را تولید می کنند و از این طریق اشتغالزایی 

قابل توجهی نیز ایجاد شده است.
شورای  مجلس  در  فالورجان  مردم  نماینده 
اسالمی با اشاره به یکی از کارخانه های داخلی 
عنوان  به  کرد:  خاطرنشان  خانگی  لوازم  تولید 
مثال شرکت »اسنوا« در اصفهان برای 5 هزار 
نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده و 
انواع لوازم خانگی را تولید می کند؛اما متاسفانه 
عده ای با واردات بی رویه لوازم خانگی خارجی 
و همچنین قاچاق آن هم اشتغال را زیر سئوال 

برده و هم به اقتصاد کشور ضربه می زنند.
قاچاق لوازم خانگی باعث شده انبارها 

از کاالی خارجی پر شود
موسوی الرگانی در ادامه با بیان اینکه قاچاق لوازم 
خانگی باعث شده انبارها از کاالی خارجی پر شود، 
گفت: ادامه این رویه باعث تعطیلی کارخانه های 
تولیدی می شود به طوری که برخی شرکت ها 
تعدادی از کارگران خود را اخراج کرده و تعدادی 
از آن ها را  در نوبت اخراج گذاشته اند.عضو هیئت 
مجلس،خاطرنشان  اقتصادی  کمیسیون  رئیسه 
کرد:قاچاق لوازم خانگی ازیک سو اشتغال را ازبین 
می برد و ارز را از کشور خارج می کند و از سوی 
دیگر،برای کشورهای دیگر رشد اقتصادی و رونق 
این  همه  خودمان  کشور  در  کند،اما  می  ایجاد 
شاخص ها را کاهش خواهد داد.موسوی الرگانی 
با تاکید براینکه کاالیی که به صورت قاچاق وارد 
کشور می شود،مالیات وعوارض گمرکی نمی دهد 
که همه این ها ضربه به کشور است،افزود:به دنبال 
این هستیم که از تک محصولی بودن و اتکاء به 
نفت نجات پیداکنیم که راه آن توسعه صادرات 
غیرنفتی و به حداقل رساندن واردات و اتکاء به 
کرد:مقام  خاطرنشان  است.وی  داخلی  تولیدات 
معظم رهبری دراین زمینه حرف آخر را زده و 
فرمودند که »هرکجا کاالی قاچاق دیدید، معدوم 
از  اعم  مسئوالن  اینکه  یعنی  کنید.«این سخن 
دولت، مجلس و سازمان های مربوطه باید به طور 
جدی با ورود کاالی قاچاق مبارزه کنند و اجازه 
ندهند که کشور به واسطه این کاالها که کیفیت 
آنها اغلب از کاالهای داخلی نیز بسیار پائین تر 
است، دچار مشکل شود.نماینده مردم فالورجان 
در مجلس تصریح کرد:همچنین درهمین موضوع 
رهبر معظم انقالب در بیانات خود درباره اقتصاد 
مقاومتی نیز تاکید کردند که دولت باید استفاده 
از کاالی خارجی که مشابه آن در کشور تولید می 
شود را بر خود حرام کند.موسوی الرگانی با اشاره 
به مکانیزم های فعلی برخورد با کاالی قاچاق و 
اینکه طبق قانون این وظیفه برعهده اصناف است 
یا سازمان تعزیرات حکومتی؛تاکید کرد:تا جاییکه 
من اطالع دارم در ارتباط با مبارزه با قاچاق ،قانونا 

کند.عضو  پیگیری  را  این موضوع  باید  تعزیرات 
هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: رسیدگی به اجحافی که با 
افزایش قیمت ها در حق مردم انجام می شود،از 
دیگر  یکی  است؛اما  حکومتی  تعزیرات  وظایف 
از وظایف آن ها مبارزه با قاچاق کاالست البته 
اتاق اصناف نیز می تواند در این موضوع دخیل 
باشد،اما قطعا چون بازرسان اصناف از بدنه خود 
آن هاست،شاید نتواند به طور کامل آن برخورد 

الزم  را داشته باشد.
طرح های مبارزه با قاچاق کاال مقطعی نباشد

لوازم  قاچاق  درخصوص  نیز  موسوی  سیدفرید 
جدی  معضالت  از  یکی  قاچاق  خانگی،گفت: 
اقتصاد کشور ماست و در شرایط فعلی کشور، 
وجود این پدیده اکثر برنامه ریزی های اقتصادی 
ما ازجمله اشتغال و تولید را با چالش مواجه کرده 
است؛ از این رو، مبارزه با قاچاق یکی ازمهم ترین 

اقداماتی است که باید صورت بگیرد.
مبارزه باقاچاق نباید تنها به برخورد 

با عرضه کننده ها محدود شود
وی افزود:مجلس شورای اسالمی در این زمینه 
اقداماتی را آغاز کرده و اخیرا جلسه ای را با ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز برگزارکردیم که درآن 
جلسه تاکید شد که مبارزه با قاچاق نباید تنها 
به مبارزه با عرضه کننده ها محدود شود.نماینده 
مردم تهران درمجلس درخصوص آمار اعالم شده 
از میزان کاالی قاچاق و حجم 10 درصدی آن 
در قاچاق لوازم خانگی،تصریح کرد:میزان قاچاق 
براساس آمارهای برآوردی است و به طوردقیق 
ازآن اطالع نداریم؛اما امیدواریم مبارزه ای که با 
این پدیده صورت می گیرد،مقطعی نباشد و مردم 
بدانند که قاچاق معضلی است که همه را تحت 
تاثیر قرارمی دهد.عضو هیئت رئیسه کمیسیون 
اسالمی،خاطرنشان  شورای  مجلس  اقتصادی 
کرد:متاسفانه درحال حاضر شاهد وجود جوانان 
بیکار دربعضی از خانواده های ایرانی هستیم و 
و  خارجی  ازکاالی  استفاده  فرهنگ  رو  این  از 

قاچاق باید مذموم شمرده شده و از کشور برچیده 
اقدامات  این فرهنگ سازی درکنار  اگر  شودکه 
نظارتی ایجاد شود؛کم کم به سمتی حرکت می 
کنیم که تولید معنا پیداکرده و اقتصاد می تواند 

شکوفا شود و ظرفیت های خود را نشان دهد.
کشور می توان را به بازار صادرات لوازم 

خانگی به منطقه تبدیل کرد
حمیدگرمابی درخصوص قاچاق لوازم خانگی به 
کشور گفت:حمل لوازم خانگی به دلیل حجمی 
و در  است  بری دشوار  دارد؛به صورت کوله  که 
نتیجه این کاالها از مسیرهای نیمه قانونی وارد 
خانگی  لوازم  وجود  به  اشاره  با  شود.وی  می 
قاچاق در برخی شهرهای غرب کشور،خاطرنشان 
کرد:به نظر می رسد با بیشتر شدن سختگیری 
ها و کنترل و بازرسی به ویژه در نقاط مشخص 
و مبادی ورودی رسمی و نیمه رسمی که محل 
عبور این کاالهاست،می توان حجم کاالی قاچاق 
را کاهش داد.نماینده مردم نیشابور وفیروزه در 
مجلس شورای اسالمی همچنین باتاکید براینکه 
باید بتوانیم محصول با کیفیت و با قیمت مناسب 
مشتری  که  کنیم،افزود:زمانی  عرضه  کشور  در 
یکدیگر  کنار  در  را  مناسب  قیمت  و  کیفیت 
داشته باشد،حتما محصول ایرانی را به محصول 
کرد:  تاکید  داد.وی  خواهد  ترجیح  ایرانی  غیر 
در شرایط فعلی و در فضای پسابرجام شرایط و 
زمینه سرمایه گذاری فراهم است که شرکت های 
داخلی وسازندگان لوازم خانگی بخواهند کارهای 
مشترک با برندهای مشهور جهانی داشته باشند 
و جمهوری اسالمی ایران با حفظ مقرراتی که به 
نفع کشور باشد،به بازار تولید لوازم خانگی برای 
به منطقه تبدیل شود.به گزارش خانه  صادرات 
مجلس  ومعادن  صنایع  ،عضوکمیسیون  ملت 
همسایه  کرد:کشورهای  اسالمی،تصریح  شورای 
و  سابق  شوروی  کشورهای  غرب،  و  درشرق 
آمادگی  فارس،این  خلیج  حاشیه  کشورهای 
را دارند که اگر محصول مناسب به آن ها ارائه 
لوازم  همچون  کاالهایی  واردات  ایران  شود،از 

خانگی را داشته باشند.
 برخورد با مغازه دار و اصناف راه مبارزه

 با قاچاق کاال نیست
سیدکاظم دلخوش اباتری درخصوص آمار اعالم 
شده از وجود 10 درصدی قاچاق لوازم خانگی 
دقیق  و  درست  تواند  نمی  آمارها  این  گفت: 
باشد و اینکه می گویند ۲ یا ۲0 درصد کاالی 
کاالی  چراکه  نیست  دارد،صحیح  وجود  قاچاق 
قاچاق آمار ندارد.وی در ادامه با انتقاد از حجم 
باالی کاالی قاچاق درکشور ،افزود:برای مبارزه با 
قاچاق کاال تالش هایی شده که به نظر می رسد 
کافی نباشد و باید با فرهنگ سازی از قاچاق کاال 

جلوگیری کرد.
مبادی ورودی و 6 هزار و 800 کیلومتر 

مرز کشور را باید کنترل کرد
شورای  مجلس  در  سرا  صومعه  مردم  نماینده 
و  دار  مغازه  با  برخورد  کرد:صرفا  اسالمی،تاکید 
اصناف مشکل قاچاق کاالرا حل نمی کند؛بلکه 
باید این معضل را ریشه یابی کرد و راه صحیح 
چگونگی برخورد با آن را پیدا کرد.دلخوش با بیان 
اینکه برای مبارزه اساسی با قاچاق باید به عوامل 
مختلفی توجه کرد،تصریح کرد:مبادی ورودی و 
6 هزار و 800 کیلومتر مرز کشور را باید کنترل 
کمیسیون  رئیسه  هیئت  کرد.عضو  مسدود  و 
بودجه  شد:  یادآور  همچنین  مجلس  اقتصادی 
و امکانات ستاد مبارزه با قاچاق کاالو ارز کافی 
نیست و باید به این ستاد نیز توجه الزم صورت 

گیرد.

انتقاد فعاالن اقتصادی و نمایندگان مجلس به کجا می رسد ؟

قاچاق افسار گسیخته کاال  کابوس تولید ملی شد

 ۳۳0 پرداخت  از  مرکزی  بانک  رئیس کل 
به مبلغ 4 هزار میلیارد  ازدواج  وام  فقره  هزار 
گفت:  و  خبرداد  بانکی  نظام  سوی  از  تومان 
حجم تسهیالت پرداختی در نیمه اول امسال، 
رسید.ولی اله  تومان  میلیارد  هزار   ۲۳۳ به 
وام  شد  مقرر   ،1۳95 سال  در  گفت:  سیف 

قرض الحسنه ازدواج از ۳ میلیون به 10 میلیون 
زیادی  فشار  اقدام  این  یابد که  افزایش  تومان 
را به نظام بانکی وارد کرد؛ با این وجود، نظام 
این  اجتماعی  مثبت  اثرات  به  توجه  با  بانکی 
طرح، به طور جدی به پرداخت این تسهیالت 
افزود:  مرکزی  بانک  است.رئیس کل  پرداخته 

بر این اساس از ابتدای مردادماه که مبلغ وام 
ازدواج به 10 میلیون افزایش یافته، در مجموع 
۳۳0 هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
فقره  تعداد 1۳ هزار  این  از  پرداخت شده که 
با رقم ۲0 میلیون تومان برای ایثارگران بوده 

است.

محمد طحان پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی با 
بیان اینکه مبارزه با قاچاق کاال به منظور افزایش 
حمایت از کاالهای ایرانی به اجرا رسید، گفت: در 
موضوع مبارزه با قاچاق لوازم خانگی، شرکت های 
واردکننده که فرار مالیاتی دارند هنوز در مقابل 
اجرای طرح، مقاومت می کنند.وی با بیان اینکه 
برخی از این فروشگاهها، نمایندگی لوازم خانگی 
اصناف  مرکز  از  مجوز  هنوز  که  هستند  هم 
نگرفته اند، افزود: یکی از معضالت کنونی، بازار 
لوازم خانگی واقع در خیابان شوش است؛ زیرا 

این بازار باید لوازم آشپزخانه بفروشد؛ اما لوازم 
فروش می رسد. به  آن  در  خانگی کوچک هم 

مغازه ها  برخی  اینکه  خصوص  در  طحان پور 
انبارها مخفی کرده اند و  کاالهای قاچاق را در 
از این طریق می فروشند، گفت: طرح ما این بود 
که کاالی قاچاق از سطح عرضه جمع آوری شود 
بنابراین گام اول را برداشتیم؛ اما اقدام بعدی در 
مراحل دیگر این است که این انبارها را شناسایی 
پلمپ شده  انبار  تاکنون هم، چندین  و  کنیم 

است.

سخنان رئیس جمهور مبنی بر ورود یک میلیون و ۲00 
هزار متقاضی جدید شغل به بازار کار نشان داد که فقط 
در سال جاری 460 هزار نیروی جویای کار همچنان 
بیکار هستند.»امسال برای اولین بار بیش از یک میلیون و 
۲00هزار نفر، متقاضی اشتغال  بوده و وارد صحنه اشتغال 
شده اند« جمله ای بود که رئیس جمهور  در همایش ملی 
روستا و عشایر از آن سخن گفت؛ با این حال بارها و بارها 
اعداد و ارقام مربوط به نرخ بیکاری اعالم شده اما بررسی 
آمار از شکاف 460 هزار نفری میزان بیکاری تا اشتغال 
تعداد  از  رئیس جمهور  دارد.آمار  حکایت  شده،  ایجاد 
متقاضیان جدید شغل در حالی است که طبق اعالم یکی 
از مسئوالن سازمان برنامه و بودجه، در سه ماهه نخست 
سال جاری  740هزار نفرشغل جدید ایجاد شده است. به 
عبارتی از 1.۲ میلیون متقاضی جویای کار 740 هزار نفر 
جذب بازار کار شده اند که  فاصله 460 هزار نفری بین 
نیروی کار متقاضی و ایجاد شغل جدید را نشان می دهد. 
البته این شکاف، با این پیش فرض است که در تابستان 
امسال فرصت شغلی تازه ای در کشور ایجاد نشده باشد.

خیل بیکاران موجود در حالی است که امیر باقری رئیس 
نیز معتقد  برنامه و بودجه  اقتصاد کالن سازمان  امور 
است در طول برنامه ششم ساالنه 900 هزار نفر فارغ 
التحصیل دانشگاهی خواهیم داشت که 650 هزار نفر از 
این تعداد باید وارد بازار کار شوند. و طبیعی است به این 
خیل عظیم باید بیکاران و متقاضیان کار غیردانشگاهی را 
هم اضافه کرد.اما همانگونه که  عیسی منصوری معاون 
در  می گوید،   کار   وزیر  اشتغال  و  کارآفرینی  توسعه 
برنامه های توسعه پنج ساله، سیاست معطوف به اشتغال 
وجود نداشته است. او معتقد است: سیاستهای کشور 
معطوف به رشد اقتصادی است و با توجه به وضع کنونی، 
کفایت  اشتغالزایی  برای  اقتصادی  رشد  سیاست های 
نمی کند؛ رویه ای که طبیعتا در برنامه ششم توسعه نیز 
ادامه یافته است.  منصوری معتقد است: نظام اجرایی در 
کشور به گونه ای است که بخش سرمایه گذاری، صنعت 
اما چارچوب  اولویت دارد  اقتصادی  کارخانه ای و رشد 
فکری اشتغال اولویت ندارد.به گفته او،  از سال 1۳40 

بین رشد جمعیت و اشتغالزایی 
واگرایی وجود داشت و در حال 
حاضر نیز روشهای مقطعی ما را 
به جایی نمی رساند بنابراین برای 
اشتغالزایی ساختار حکمرانی در 
بازار کار باید تغییر کند.وی درباره 
الیحه  در  می شود  گفته  اینکه 
موضوع  به  توسعه  ششم  برنامه 
موضوع  یک  عنوان  به  اشتغال 
نشده  پرداخته  اولویت  دارای 
است می گوید: تالش می کنیم در 

رایزنی با کمیسیون های مجلس شورای اسالمی موضوع 
اشتغال را در برنامه ششم توسعه کشور تقویت کنیم.

اقتصاد نفتی منجر به اشتغال نمی شود
همچنین محسن راغفر اقتصاددان با بیان اینکه انسان ها 
از اشتغال می گیرند می گوید: سیاست  را  هویت خود 
مشخصی برای اشتغال در کشور وجود ندارد و مشکل 
اساسی در اقتصاد کشور ساختاری و کاستی های نهادی 
است.راغفر گفت: از هر 100 تومان سرمایه گذاری در 
کشور سه تا پنج تومان به بخش کشاورزی، حدود ۲5 
تومان به  بخش صنعت و بین 65 تا 70 تومان به بخش 
خدمات سرمایه گذاری می شود که بیشتر داللی و واردات 
کاالهای مصرفی است که اشتغالزا نیست.این اقتصاددان 
با بیان اینکه سیاست های مکمل اشتغالزایی در کشور 
نمی شود،  اشتغال  نفتی موجب  اقتصاد  و  ندارد  وجود 
افزود: اقدام های اخیر دولت در رفع موانع تولید ممکن 
است به ایجاد اشتغال کمک کند اما صنایع بزرگ کشور 
ندارند. اشتغالزایی  را جذب می کنند  بزرگ  منابع  که 
به گزارش مهر، راغفر گفت: مناطق مرزی و محروم به 
مانده  مغفول  کشور  توسعه ای  سیاست های  از  شدت 
است و پتروشیمی و ذوب آهن اشتغال ایجاد نمی کنند 
زیرا سرمایه بَر هستند به طوریکه در این صنایع در برخی 
موارد برای ایجاد یک شغل ۲0 میلیارد تومان هزینه 
می شود.وی با بیان اینکه در سال های آینده ساالنه یک 
میلیون متقاضی کار خواهیم داشت گفت: 70 درصد 

سرمایه گذاری های کشور در چهار بخش انجام می شود 
و از سه میلیون فرصت شغلی، 400 هزار شغل مربوط به 
این چهار بخش است.بر اساس گزارشی که از مرکز آمار 
ایران در شهریورماه منتشر شد، نرخ مشارکت اقتصادی 
یعنی افرادی که در گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند 
در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته 1.5 درصد 
رشد داشته است و از سوی دیگر در سه ماه نخست 
امسال 1۲.۲ درصد از جمعیت فعال کشور بیکار بوده اند 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.4 درصد افزایش 
همگی  اشتغال  و  بیکاری  نرخ  می دهد.البته  نشان  را 
با تعریفی است که مرکز آمار ایران از شاغالن دارد؛ بر 
اساس این تعریف هر فردی که یک ساعت در هفته 
کار کند، شاغل محسوب شده و از جمع آمار بیکاران 
خارج می شود. بنابراین بدیهی است اگر بخواهیم تعریف 
منطقی تری از نیروی شاغل را مدنظر قرار دهیم، آمار 
جمعیت بیکار بسیار فراتر از آمار رسمی اعالم شده خواهد 
بود.به نظر می رسد نرخ بیکاری و جمعیت جویای کار به 
یک نوستالژی و خاطره تلخ قدیمی تبدیل شده است؛ 
موضوعی که همواره در دولت های مختلف دغدغه جوانان 
بوده است. نرخ بیکاری 1۲.۲ درصدی، رشد 1.4 درصدی 
نرخ بیکاری، 1.۲ میلیون نفر متقاضی جدید جویای کار 
و ورود ساالنه 650 هزار فارغ التحصیل به جمع بیکاران 
همه و همه روایت تلخی از بازار کار کشور است و انتظار 
جوانان جویای کار از دولت مردان این است که راهکاری  

موثر برای آن بیاندیشند.

در نیمه نخست امسال بیش از ۲۲1 هزار انواع میوه به ارزش بالغ بر 85 میلیون 
درصد   178.98 وزنی  نظر  از  که  است  صادر شده  مختلف  کشورهای  به  دالر 
افزایش )بیش از ۲.5 برابر( را نسبت به سال گذشته نشان می دهد اما کاهش 
بهای آن بیانگر ارزانی بیش از ۳8 درصدی قیمت هر کیلوگرم میوه صادراتی 
انواع میوه طی نیمه نخست امسال به 44 کشور جهان  است.بیش از ۲0 قلم 
صادر شده است که به ۲۲1 هزار و 764 تن به ارزش 85 میلیون و ۳۲4هزار و 
۳67 دالر می رسد که از نظر وزنی 178.98 درصد و از نظر ارزشی 71.58 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.البته کمتر بودن میزان 
افزایش در ارزش دالری میوه های صادراتی نسبت به وزن آنها نشان می دهد که 
میوه های صادراتی به طور متوسط نیز ارزان تر از نیمه نخست سال گذشته در 
بازارهای جهانی عرضه شده است، چرا که به طور میانگین هر کیلوگرم میوه در 
نیمه نخست سال گذشته 6۲ سنت در بازارهای جهانی عرضه می شد، اما این 
رقم در سال جاری به حدود ۳8 سنت کاهش پیدا کرده است که نشان می دهد 
به طور کلی میوه های صادراتی نسبت به سال گذشته بسیار ارزان تر شده است 
مواجه  توجهی  قابل  رشد  با  وزنی  نظر  از  آنها  صادرات  ارزانی  این  علی رغم  و 
شده است.آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، استرالیا، افغانستان، آلبانی، آلمان، 
بنگالدش،  بلژیک،  بحرین،  ایرلند،  آمریکا،  اوگاندا،  اوکراین،  انگلستان،  امارات، 
پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، مولداوی، چین، رواندا، ژاپن، سوئد، 
کانادا،  قطر،  قزاقستان،  قرقیزستان،  فرانسه،  روسیه،  عمان،  عراق،  سوئیس، 
نروژ، هلند، هند و هنگ کنگ  مالزی، مجارستان،  لهستان،  کویت، گرجستان، 
44 مشتری میوه های ایرانی در شش ماهه نخست امسال بوده اند که محصوالتی 
مانند انار، زیتون، مرکبات تازه، آلو، انگور، پرتقال، تمشک، توت فرنگی، زردآلو، 
سخت پوست  میوه های  کیوی،  نارگیل،  موز،  آلبالو،  و  گیالس  گالبی،  سیب، 
این  کرده اند.در  خریداری  ایرانی  تاجران  از  را  و خشک  تازه  میوه های  سایر  و 
میان برخی میوه ها مانند پرتقال با افزایش 400 برابری، سیب با افزایش۳0۲ 
درصدی، مرکبات تازه با افزایش 65۳ درصدی، هلو، شلیل و شفتالو با افزایش 
۲6 درصدی و نارگیل با افزایش بیش از 159 درصدی بیشترین رشد را در میان 
دیگر میوه های صادراتی داشته اند و از سوی دیگر نیز موز با کاهش بیش از 95 
درصدی، انار با کاهش 87 درصدی و دیگر محصوالت مانند آلو و برخی دیگر 
از میوه ها با کاهشی 60درصدی مواجه شده اند، اما در حالت کلی می توان گفت 
رشد قیمت میوه های صادراتی نسبت به افزایش وزنی آنها کمتر بوده است و 
قیمت میوه های صادراتی حدود ۳8.50 درصد نسبت به سال گذشته ارزان تر 

شده است.

شغل به 460 هزار نفر نرسید!

1.2میلیون متقاضی جدید شغل!
 آمار نوستالژیک بیکاری

رشد 2.5 برابری صادرات میوه

 ارزانی 38 درصدی
 میوه های صادراتی!

پرداخت 33۰ هزار 
فقره  وام ازدواج

ضرورت مبارزه با کاالهای قاچاق



 
فراخوان ارزیابی کیفی 

سرمایه گذاری 
دارد  نظر  در  نور  شهرداری 
گذاران  سرمایه  کیفی  ارزیابی  به  نسبت 
واجد شرایط برای طراحی احداث و مدیریت 
ساحلی  بزرگراه  امتداد  در  ساحلی  تفرجگاه 
متر  کیلو   11 تقریبی  طول  به  )ع(  علی  امام 
اقدام نماید لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی 
واجد صالحیت می توانند حداکثر ظرف مدت 
7 روز پس از انتشار آگهی دوم جهت تحویل 
گذاری  سرمایه  هیات  دبیرخانه  به  رزومه 

شهرداری نور مراجعه نمایند. 
انتشار نوبت اول :95/8/4 تاریخ انتشار نوبت دوم 95/8/11 

سید صابر سجادی شهردار نور 

آگهی مزایده کتبی
شهرداری باباحیدر به استناد مجوز شماره 255 مورخ 95/6/16 شورای اسالمی شهر 
در نظر دارد جهت تبدیل به احسنت نمودن نسبت به فروش یک دستگاه ایسوزو آتش 
PL باشرایط ذیل اقدام نماید.متقاضیان میتوانند   :70  NQR نشانی مدل1386 تیپ 
پاکات خود را همراه با 5 درصد سپرده تا تاریخ 95/8/14 تحویل امور مالی شهرداری 

نمایند و باز گشایی پاکات مزایده 95/8/15 راس ساعت 10 صبح خواهد بود. 
1 – شرکت برای عموم آزاد میباشد.

 2 – شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
3 – قیمت پایه 800000000 میلیون ریال می باشد و 5 درصد سپرده 40000000 ریال که 

می بایست نزد بانک ملی به حساب شهرداری باباحیدر واریز گردد.
برنده مزایده میباشد  به عهده  انتقاالت  ،نقل و  به آگهی  – کلیه هزینه های مربوط   4

5 – در صورت انصراف سپرده نفرات اول تا سوم به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
سید قاسم مرتضوی ـ شهردار باباحیدر 

 نوبت اول

اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند      یشه زمان

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
سردبیر: سعید حیدری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم

چاپ: کارگر 
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صالحی امیری که از سوی رئیس جمهور به 
عنوان گزینه وزارت ارشاد به مجلس معرفی 
شده است در سخنرانی های اخیر خود اظهار 
مختلف  موضوعات  درمورد  زیادی  نظرهای 

فرهنگی داشته است.
طی  ماه(  آبان  دوم  )یکشنبه  جمهور  رئیس 
نامه ای دکتر سید رضا صالحی امیری را برای 
گرفتن رای  اعتماد به مجلس شواری اسالمی 
پیشین  مجلس  در  که  فردی  کرد،   معرفی 
برای وزارتخانه ورزش و جوانان معرفی شده 
بود اما نتوانسته بود از نمایندگان دوره ی قبل 
رئیس  بنابراین  بگیرد  اعتماد  رای  مجلس 
جمهور او را که مشاور فرهنگی خود در ستاد 
ملی  کتابخانه  ریاست  به  بود،  انتخاباتی اش 

منصوب کرد.
صالحی امیری در سخنرانی در جمع فعاالن 
گفته  رضوی  خراسان  سیاسی  احزاب  و 
دولت  سیاسی  گفتمان  شاخصه  است:اولین 
جامعه  است.  سیاسی  اخالق  روحانی،  آقای 
ایران دچار یک چالش اخالقی شده است و 
جویی،  انتقام  و  افشاگری  تخریب،  انگ زنی، 
جامعه  در  سیاسی  عارضه  یک  به  تبدیل 
مهمترین  جهت  این  از  است؛  شده  ایران 
رعایت حقوق  و  اخالق سیاسی  نیاز جامعه، 

سیاسی است.
او حوزه فرهنگ در ایران را حوزه پیچیده ای 
جمهوری  در  فرهنگ  بود:  گفته  و  دانسته 
در  باید  و  است  قطبی  سه  امری  اسالمی 

موج  و  ایرانی  فرهنگ  دینی،  ارزش های  آن 
فرهنگ غربی و نحوه مواجهه با آن را مدنظر 

قرار داد.
صالحی با بیان اینکه ریل توسعه ایران از ابتدا 
مطرح  است،  گرفته  شکل  نفت  بر  غلط  به 
کرد: باید ریل توسعه کشور بر فرهنگ، هنر 
توسعه  شاهد  بتوانیم  تا  گیرد  شکل  ادب  و 

همه جانبه باشیم.
او هم همچون علی جنتی بر لزوم واگذاری 

امور فرهنگی به اصحاب فرهنگ  تاکید کرده 
و گفته دولت متولی است نه متصدی. دولت 
این  بر  و  است  معتقد  فرهنگی  زیست  به 
باوریم که اگر مقابل هنرمندان بایستیم، باید 

به ابتذال فرهنگی تن بدهیم.
در  اعتدال  گفتمان  شاهد  جدید  دوره  در 
کشور هستیم و گفتمان فرهنگی دولت نیز 

مبتنی بر گفتمان اعتدال است.
گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی 

اسالمی  انقالب  جوهر  ارشاد  وزارت  پست 
و  می داند  قدرت  گردش  اصل  بر  مبتنی  را 
و  نمی پذیرد  را  تحجر  جامعه  است:  معتقد 
گفتمان اعتدال رویکرد تحجر ندارد، گفتمان 
نه  است  بودن  زمینی  به  معتقد  اعتدال 

آسمانی بودن.
 او گفته است:انسان فرهنگی باید با آرامش 
بتواند بگوید، بنویسد و نشر دهد و از مجازات 

پس از عمل خود در اضطراب نباشد.
او همچنین در سخنرانی دیگری گفته است: 
دولت در ابتدای کار با لبخند جامعه فرهنگ 
و هنر و رسانه مواجه شد و اکنون نیز باید به 

آن اندیشه مثبت وفادار بماند.
صالحی امیری با بیان اینکه نشاط اجتماعی 
بدون  و  است  جامعه ای  هر  سرمایه های  از 
ناامید  و  مایوس  جامعه  شادی  و  نشاط  
است:طالق،  باور  این  بر  شد  خواهند 
و  ایدز  اعتیاد،  نشینی،  حاشیه  خشونت، 
دیگر ناهنجاری های موجود در جامعه ریشه 
در عدم تخلیه شادی و هیجان دارد و عدم 
تولید و بازتولید شادی در جامعه مسبب بروز 

چنین آسیب هایی است.
وزیر پیشنهادی ارشاد در زمانی که ماجرای 
لغو کنسرت ها در برخی از شهرها پیش آمده 
بود، گفته بود: جامعه نیاز به نشاط دارد؛ اگر 
بازتولید  و  تولید  جامعه  در  نشاط  و  شادی 
نشود، آسیب های اجتماعی به وجود می آید و 
باید برای جوانان نشاط قانونی را ایجاد کنیم.

وزیرارشاد پیشنهادی:

نباید مقابل هنرمندان بایستیم

»اسباب مهربانی« هدیه ای به کودکان 
مناطق محروم

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران طرح جمع آوری 
را  مهربانی«  »اسباب  عنوان  با  اهدایی  اسباب بازی های 
خبری  رسانه  از  زمان  پیام  گزارش  می گذارد.به  اجرا  به 
حجت االسالم  تهران،  شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان 
سازمان  فرهنگی  معاون  پور  ناصری  حسن  المسلمین  و 
طرح  به  اشاره  با  تهران   شهرداری  هنری  فرهنگی 
عنوان  با  شهروندان   اهدایی  اسباب بازی های  جمع آوری 
این  کودک  مهدهای  و  کتابخانه ها  در  مهربانی«  »اسباب 
نیاز  از  بخشی  تأمین  اقدام  این  از  هدف  گفت:   سازمان 
توجه  با  کرد:  تصریح  است.وی  محروم  مناطق  کودکان 
تهران  شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان  رویکردهای  به 
طرح  این  مهربانی،  و  انفاق  فرهنگ  کردن  نهادینه  برای 
در آستانه هفته ملی کودک تا پایان هفته کتاب به اجرا 
جمع آوری  طرح  افزود:   پور  می شود.ناصری  گذاشته 
ماه  آبان   2۴ تا  آغاز  مهر   17 از  اسباب بازی  اهدای  و 
عالقه مند  که  تهرانی  شهروندان  و  داشت  خواهد  ادامه 
به  مراجعه  با  می توانند  باشند  طرح  این  در  مشارکت  به 
هنری  فرهنگی  سازمان  تعیین شده  مراکز  نزدیک ترین 

اسباب بازی های اهدایی خود را تحویل دهند.

موافقت با عرضه شش فیلم در شبکه 
نمایش خانگی

شورای صدور پروانه نمایش خانگی با عرضه شش عنوان 
موافقت کرد.

به گزارش پیام زمان از روابط عمومی سازمان سینمایی، 
در جلسه 25 مهر ماه، شورای پروانه نمایش خانگی که با 
حضور اکثریت اعضاء برگزار شد،با عرضه فیلم های بازگشت 
لوک خوش شانس  به تهیه کنندگی علی اکبر بکتاشیان 
و کارگردانی مجید کاشی فروشان ، تتل و راز صندوقچه 
به تهیه کنندگی سید رضا هاشمی و به کارگردانی وحید 
و  آذین  صادق  محمد  کنندگی  تهیه  به  اسب   ، گلستان 
به کارگردانی بابک محمدی،  ترانه های پاییزی به تهیه 
کنندگی بهروز خوش رزم و به کارگردانی بهمن زرین پور، 
سرقت   به تهیه کنندگی  و به کارگردانی محمد حسین 
حقیقی و  ترانه تنهایی تهران  به تهیه کنندگی مشترک 
حسین صابری / سامان سالور و کارگردانی سامان سالور 

موافقت شد.
همچنین در این جلسه با عرضه 7 عنوان فیلم خارجی،دو 
عنوان مستند و آموزشی و دو عنوان فیلم کوتاه موافقت 

به عمل آمد.

نمایش سه فیلم از سینمای ایران
 در ورشو

فیلم  جشنواره  در  چشمگیر  حضوری  ایران  سینمای 
های تاریخی و نظامی ورشو دارد.

به گزارش پیام ز مان   از روابط عمومی بنیاد سینمایی 
و  تاریخی  های  فیلم  جشنواره  هفتمین  در  فارابی، 
صادق  )صادق  احمد«  آمدن  »تا  فیلم  سه  نظامی 
»حکایت  و  کریمی(  )رضا  آفتاب«  و  »تگرگ  دقیقی(، 
عاشقی« )احمد رمضان زاده(که پخش آن به عهده این 

بنیاد است به روی پرده می روند. 
»شب  های  فیلم  با  ایران  سینمای  اخیر،  سال  سه  در 
ابریشم«  آبی  »راه  اسدی،  کارگردانی شهرام  به  واقعه« 
سلیمان«  »ملک  و  نیا  بزرگ  محمد  کارگردانی  به 
رویداد  در  جوایزی  به  بحرانی  شهرام  کارگردانی  به 

یافته است. سینمایی مزبور دست 
آمدن  »تا  های  فیلم  این،  از  پیش  است  ذکر  شایان 
آبوجا  و  )هند(  جایپور  های  جشنواره  در  احمد« 
های  جشنواره  در  عاشقی«  »حکایت  و  )نیجریه( 
و  )هند(  بنگلور  )اسپانیا(،  آسیا  کاسا  )کانادا(،  مونترال 

اند. آبوجا )نیجریه( حضور داشته 

روسری آبی

روسری  فیلم  کنداز  می  یادی  امروز  زمان  در  ها  وخاطره  یادها 
سال  ساخت  بنی اعتمادو  رخشان  سینمایی  فیلم  پنجمین  آبی 

1۳7۳است.
»رسول رحمانی« مالک یک مزرعه گوجه فرنگی است و کارخانه ای 
هم در کنار آن دارد. او که چند سال پیش همسرش را از دست 
که  است  زنی  کردانی«  »نوبر  می کند.  زندگی  تنها  است،  داده 
او  ناچار است کار کند.  و  دارد  به عهده  را  سرپرستی خانواده اش 

به همراه چند زن دیگر برای کار در مزرعه انتخاب می شود و...
امروز  رحمانی  انتظامی)رسول  ا…  )عزت  رحمانی  رسول 
مرد… اینکه اینجا ایستاده، می خواد با نوبر کردانی، دختر 
بمیره… خوشبختی  تا  بمونه  کار،  و  بی کس  پاپتی  غربتی 
اون چیزی نیست که هر کسی از بیرون ببینه… خوشبختی 

تو دل آدمه… دل که خوش باشه، خوشبختی…

یادها و خاطره ها در زمان .....

چو جان فدای لبش شد خیال می بستم 
 که قطره ای ز زاللش به کام ما افتد

خیال زلف تو گفتا که جان وسیله مساز 
 کزین شکار فراوان به دام ما افتد

امروز با حافظ

تهران  به  فرانکفورت  نمایشگاه کتاب  رئیس 
دعوت شد

از  فرانکفورت  کتاب  بین المللی  نمایشگاه  رئیس  باس،  یورگن 
ورود حرفه ای و موثر ایران در نشر بین الملل و نمایشگاه کتاب 
مدیر  این  از  نیز  نیا  شهرام  و  کرد  تشکر  و  تقدیر  فرانکفورت 

آلمانی دعوت کرد تا به نمایشگاه کتاب تهران بیاید.
ایران،  فرهنگی  نمایشگاه های  موسسه  عمومی  روابط  از  نقل  به 
کتاب  بین المللی  نمایشگاه  مقام  قائم  شهرام نیا،  امیرمسعود 
با  ایران  فرهنگی  نمایشگاه های  موسسه  مدیرعامل  و  تهران 
فرانکفورت  کتاب  بین المللی  نمایشگاه  رئیس  باس،  یورگن 

دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار که در محل کار دفتر یورگن باس صورت گرفت، 
و  بحث  به  نمایشگاهی  ارتباطات  گسترش  درخصوص  طرفین 

تبادل و نظر پرداختند.
در  ایران  ویژه شدن  مهمان  دیدار همچنین درخصوص  این  در 
نمایشگاه کتاب فرانکفورت در سال های آینده، برگزاری دوره ها 
ایران  در  فرانکفورت  نمایشگاه  توسط  آموزشی  کارگاه های  و 
ناشران  برای  ویزا  فرآیند صدور  تسهیل  به  ناشران، کمک  برای 

و اهل قلم رایزنی های الزم صورت گرفت.
موثر  و  حرفه ای  ورود  از  باس  یورگن  دیدار  این  در  همچنین 
و  تقدیر  فرانکفورت  نمایشگاه  در  و  بین الملل  نشر  در  ایران 

قدردانی کرد.

مراودات هنری رابطه ایران و تاجیکستان 
را تقویت می کند

ایران  جوانان  سینمای  انجمن  مدیرعامل  کیش  فرخنده  فرید 
بر  تاکید  ضمن  تاجیکستان،  تلویزیون  و  رادیو  با  مصاحبه  در 
وجه  را  مشترک  فکری  غنی  میراث  فرهنگی،  روابط  تقویت 

دانست. ملت  هردو  مشابه 
فرید  ایران،  جوانان  سینمای  انجمن  عمومی  روابط  گزارش  به 
بر  دوستان  فرهنگ    روزافزون  تمایل  بر  اشاره  با  فرخنده کیش 
رادیو  به  تاجیکستان،  و  ایران  کشور  دو  میان  روابط  تقویت 
مسیر  تقویت  روش  پویاترین  گفت:  کشور  این  تلویزیون  و 
عبور  تاجیکستان،  و  ایران  فرهیخته  ملت  دو  میان  همکاری 
بسیار  یادآوری سابقه   از مسیر فرهنگ و هنر است. وی ضمن 
گذشته  از  کشور  دو  میان  ادبی  مشترکات  و  فرهنگی  پربار 
بر  و  دانست  کشور  دو  میان  پلی  را  فارسی  زبان  تاکنون، 
جهت  کوتاه  فیلم  و  سینما  بخش  در  خصوصا  هنری  مراودات 

کرد. تاکید  رابطه  این  تقویت 
تهران،  کوتاه  فیلم  بین المللی  جشنواره  سومین  و  سی  دبیر 
گردهمایی  در جهت  تاثیرگذار  اقدامی  را  دیدار  فیلم  جشنواره 
میان  مشترک  تفاهم نامه  امضاء  از  و  دانست  سینمادوستان 
بر  سندی  به عنوان  دیدار،  فستیوال  و  جوانان  سینمای  انجمن 

کرد. یاد  آینده  مثبت  برنامه های 

آن سوی آبها

احساس  زمانی  خوب  افراد  تأثیر   بیشترین 
می شود که از میان ما رفته باشند. 

)امرسون(

سخن حکیمانه

»مینا و شب آخر« منتشر شد

رمان »مینا و شب آخر« اثر لیال جعفری در نوبت 
سوی  از  و  اول  چاپ 
انتشارات قدیانی روانه  

بازار کتاب شد.
به  مهر  گزارش  به 
نقل از  روابط عمومی 
در  قدیانی،  انتشارات 
این رمان، مینا شروع 
ساختن  به  می کند 
حوضی با کاشی های 

آبی رنگ و دوست دارد وقتی که آرش بیاید در 
این حوض آب بریزند و از آن استفاده نمایند اما 
غیبت آرش بیست و پنج سال طول می کشد. 
مینا همچنان حوض را نگهداری کرده و منتظر 
آمدن شوهرش می باشد وقتی آرش می آید مینا 

می خواهد به وعده اش جامه  عمل بپوشاند و ...
در قسمتی از کتاب آمده است: »جناب خسروی 
می خواهم با همسرم تنها باشم. مرد میانه سال 
می کنم  خواهش  گفت  و  انداخت  زیر  به  سر 
خانوم سارمی راحت باشید. و رفت سمت در تا 
از آن خارج شود. مینا در حالی که زنجیر را دور 
انگشتانش لمس می کرد گفت اینجا نه می خوام 
توی خونه با او تنها باشم. صدایش محکم بود و 
آرام و پر از درد. همه با تعجب رو کردند به او ... 

سکوت توی اتاق حکمفرما شد... د.«
شب  و  »مینا  رمان  قدیانی  انتشارات  مؤسسه 
آخر« نوشته  لیال جعفری را در نوبت چاپ اول، 
در  تومان   ۹000 قیمت  با  نسخه  تیراژ1100 

اختیار عالقه مندان به مطالعه  رمان قرار داد.

در بازار کتاب

اهدای جایزه دستاورد هنری 
آنتالیا به اصغر فرهادی

)یکشنبه  آبان ماه   2 شامگاه  فرهادی  اصغر 
از  را  هنری  دستاور  عمر  یک  جایزه  شب( 
آنتالیا  فیلم  جشنواره  دوره  سومین  و  پنجاه 
دریافت کرد. در این مراسم یشیم اوستااوغلو 
کارگردان کهنه کار ترکیه نیز به عنوان برنده 

بزرگ این جشنواره معرفی شد.
آنتالیا  فیلم  جشنواره  اختتامیه  مراسم  در 
داوران  گروه  اصلی  انتخاب  اوستااوغلو 
دریافت  با  نیز  اصغرفرهادی  و  بود  بین الملی 
تقدیر  مورد  هنری  دستاورد  عمر  یک  جایزه 
و  آموزش  وزیر  را  جایزه  این  گرفت.  قرار 
این  اختتامیه  مراسم  در  ترکیه  پرورش 

فستیوال به اصغر فرهادی اهدا کرد.
این جشنواره، یک مستر کالس  در  فرهادی 
یک روزه نیز برگزار کرد و فیلم »فروشنده« 

در این جشنواره نمایش داده شد.
این  طالیی  پرتقال  یا  اورنج  گلدن  جایزه 
جشنواره برای فیلم »دوچرخه آبی« به اومیت 
کورکن رسید که در بخش رقابت داخلی به 

عنوان برنده انتخاب شد.

خبر

ساخته  »رستاخیز«  فیلم 
برای  دیشب  درویش  احمدرضا 
به  صداوسیما  سازمان  مدیران 

نمایش در آمد. 
روابط عمومی سیما روز گذشته 
اکران  یک  در  ماه  آبان  دوم 
»رستاخیز«  فیلم  خصوصی 
برای  را  درویش  احمدرضا 
مدیران خود به نمایش گذاشت.
که  خصوصی  اکران  این  در 
مدیران  از  نفر   200 حدود 
بودند  شده  دعوت  صداوسیما 

ملت  پردیس  در  فیلم  از  جدیدی  نسخه 
نمایش داده شد.

از جمله مدیران، هنرمندان و چهره هایی که 
می  داشتند،  حضور  خصوصی  اکران  این  در 
سیداحمدی  سیدعلی  جوان،  رامبد  به  توان 
محمدحسنی،  احسان  تلویزیون،  کننده  تهیه 
صدا،  پیشین  معاونان  از  خجسته  حسن 
عبدالکریم خیامی رییس مرکز طرح و برنامه 

تولید  مرکز  رییس  پور  شعبان  مجید  سیما، 
مدیر  رحمانیان  محمدصادق  سیما،  فنی  و 
رادیو فرهنگ، حمیدرضا مقدسی مدیر رادیو 
تهران،  رادیو  مدیر  کن  معدن  سعید  صبا، 
و...  کرمی  نیما  زارع،  مرتضی  بشارتی،  فرهاد 
اشاره کرد.در این نمایش خصوصی احمدرضا 
فیلم  این  عوامل  از  تن  چند  و  درویش 

سینمایی نیز حضور داشته اند.

»رستاخیز«  به نمایش در آمد

فنتستیک«  »کاپیتان  فیلم 
را  مردم«  »انتخاب  ویژه  جایزه 
بین المللی  جشنواره  یازدهمین  از 
دریافت  ایتالیا  کشور  در  رم  فیلم 

کرد.
از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
»کاپیتان  فیلم  ریپورتر،  هالیوود 
»مت  کارگردانی  به  فنتستیک« 
بازی  با  پدری  درباره  راس« 
پس  که  است  مورتنسن«  »ویگو 
به  همسرش  شدن  بستری  از 

بیمارستان،  در  قطبی  دو  اختالل  دلیل 
تالش می کند شش فرزندش را با حساسیت 
فراوانی تربیت و بزرگ کند و با سختگیری 
علوم  مطالعه  و  یادگیری  به  مجبور  را  آنها 
شرایط  همسرش  مرگ  اما  می کند  مختلف 
متفاوتی را برای او و فرزندانش رقم می زند.

کارگردان  مورتنسن«  »ویگو  و  راس«  »مت 
هر  فنتستیک«  »کاپیتان  فیلم  بازیگر  و 
و  داشتند  حضور  رم  فیلم  جشنواره  در  دو 

آن  از  را  سینمایی  رویداد  این  اول  جایزه 
خود کردند.

حضور  هنتستیک«  »کاپیتان  فیلم 
از  پس  و  داشته  جشنواره ها  در  درخشانی 
»ساندنس«،  جشنواره  در  آغازین  نمایش 
نگاه  نوعی  بخش  کارگردانی  بهترین  جایزه 
کن را از آن خود کرد و سپس در جشنواره 
نیز جایزه  »کارلوی واری«  و  فیلم »دوویل« 
بهترین فیلم را از نگاه مخاطبان کسب کرد.

»کاپیتان فنتستیک« بهترین فیلم جشنواره  رم
کوتاه از جهان کوتاه از ایران


