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در جامعه

روحانی در دیدار سفیر جدید انگلستان تاکید کرد:

لزوم پایبندی طرفهای »برجام« 
به اجرای کامل تعهدات

رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت تعهد کامل طرفین به اجرای 
کامل  طور  به  خود  تعهدات  به  ایران  کرد:  تصریح  برجام،   مفاد 
عمل کرده و طرف مقابل هم  باید همین شیوه و رفتار را نسبت 

به برجام داشته باشد. 
حجت االسالم حسن روحانی در دیدار »نیکالس هاپتین« سفیر 
جدید انگلستان  در تهران، با بیان اینکه توسعه سطح روابط ایران 
و انگلستان به عنوان دو کشور مهم از اهمیت بسزایی  برخوردار 
است، اظهار داشت: روند روابط دو کشور در سال های اخیر رو به 
توسعه بوده و می توان با  فعال کردن ظرفیت های موجود، به این 

روند شتاب داد.                                                                                             اد      امه د      ر صفحه 2

آغاز دامپینگ 
عربستانی ها در 

محصوالت پتروشیمی

انحراف
 ۱۰ هزار میلیاردی 

بانک ها

گشایش۴هزار »ال سی« پس از برجام؛

وصول ۱۳میلیارد دالر طلب از کشورهای خارجی

۱۱

وزیر دفاع اعالم کرد؛

اصول دیپلماسی دفاعی ایران

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از دیپلماسی دفاعی بعنوان 
ابزاری موثر در پیشبرد اهداف و سیاست های خارجی جمهوری 
اسالمی ایران یاد کرد و اعتماد سازی، تنش زدایی، امنیت سازی 
و تولید قدرت را از اصول و مولفه های اصلی آن برشمرد و نقش 
وابستگان نظامی، دفاعی و انتظامی در این زمینه را پیشتاز و 

تعیین کننده توصیف کرد.

انتظامی: دولت حامی 
شفافیت در رسانه هاست

حسـین انتظامـی معـاون امـور مطبوعاتی وزیر ارشـاد در 
نشسـت خبـری بیسـت و دومیـن جشـنواره مطبوعـات 
تاکیـد کـرد تنـوع سیاسـی در نمایشـگاه وجـود خواهـد 
نمایشـگاه  دومیـن  و  بیسـت  خبـری  نشسـت  داشـت. 
مطبوعـات بـا حضـور دکتر حسـین انتظامی معـاون امور 

برگزار شـد. مطبوعاتـی 

خبرخبر

بازگشت ۱۷ شرکت بین المللی 
کشتیرانی به ایران
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مدیرعامــل منطقــه آزاد کیــش از گشــایش ۴ هــزار ال ســی طــی یکســال اخیــر خبــر 
ــی  ــارد دالر از بده ــران، ۲ میلی ــه ای ــارات ب ــی ام ــارد دالر از بده ــت: ۵ میلی داد و گف
ــه ایــران پرداخــت شــد. علــی اصغــر مونســان  شــل و ۶ میلیــارد دالر از بدهــی هنــد ب
ــزار ال ســی  ــد از برجــام ۴ ه ــران گفــت: بع ــش ســرمایه گــذاری و توســعه ای در همای

ــران را  ــه ای ــی خــود ب ــز بده ــه برخــی کشــورها نی گشــایش شــده اســت؛ ضمــن اینک
پرداخــت کــرده انــد. مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد کیــش افــزود: ۵ میلیــارد دالر از 
ــد  ــارد دالر از بدهــی هن ــارد دالر از بدهــی شــل و ۶ میلی ــارات، ۲میلی بدهــی هــای ام

ــه ایــران پرداخــت شــده اســت. ب

حسـین انتظامی معـاون امـور مطبوعاتی وزیر 
ارشـاد در نشسـت خبـری بیسـت و دومیـن 
جشـنواره مطبوعـات تاکید کرد تنوع سیاسـی 

در نمایشـگاه وجـود خواهد داشـت.
نشسـت خبـری بیسـت و دومیـن نمایشـگاه 
مطبوعـات بـا حضـور دکتـر حسـین انتظامی 

معـاون امـور مطبوعاتـی برگـزار شـد.
از  یـادی  بـا  انتظامـی  جلسـه  ابتـدای  در 
سـابقه  بـا  روزنامه نـگار  رسـتمی  محمدرضـا 
عرصـه فرهنـگ، سـخنان خـود را دربـاره این 
دور از نمایشـگاه آغـاز کرد: »این نمایشـگاه از 
تاریـخ 1۴ تـا ۲1 آبان در مصلـی امام خمینی 
برگـزار می شـود. فرآینـد ثبت نـام رسـانه در 
ایـن دوره بـه صـورت الکترونیـک بـوده اسـت 
و ابتـدا ثبـت نـام مقدماتـی و سـپس ثبت نام 
اصلـی و در نهایـت هم جانمایـی و غرفه بندی 

بـه صـورت الکترونیـک انجام شـد.«
غرفه   ۲۶0 بر  بالغ  »امسال  داد:  ادامه  او 
موسسات  جمله  از  مختلف  بخش های  در 
مطبوعاتی، روزنامه ها، فرهنگی و هنری، دین و 
اندیشه و سیاسی و اقتصادی فعالیت می کنند. 
حضور  نمایشگاه  این  در  رسانه   900 حدود 
دارند که بهترین فرصت برای ارزیابی عملکرد 

رسانه ها و ارتباط شان با مخاطبان است.«
در ادامه نشست پوسترهای نمایشگاه از سوی 

خبرنگاران و حسین انتظامی رونمایی شد.
سـپس انتظامـی آمـاری از تعـداد غرفه هـای 
»موسسـات  کـرد:  اعـالم  و  داد  نمایشـگاه 
مطبوعاتـی 13 غرفـه، رسـانه های اسـتانی و 
منطقـه ای ۶۵ غرفـه، تشـکل های مطبوعاتـی 
هشـت غرفـه و حـوزه کسـب و کار مرتبـط با 
رسـانه ها کـه سـه سـال اسـت در نمایشـگاه 
ایجـاد شـده اسـت بـا ۲0 غرفـه در نمایشـگاه 
عمومـی  روابـط  همچنیـن  دارنـد،  حضـور 
دسـتگاه ها بـا هفـت غرفـه، اداره کل ارشـاد 
اسـتان ها و نشـریات محلـی کـه نتوانسـته اند 
حضـور  نمایشـگاه  در  مسـتقل  صـورت  بـه 
داشـته باشـند در غرفه هـای اسـتانی کـه بـه 
نمایشـگاه  در  استان هاسـت  تمامـی  تعـداد 
دانشـجویی  نشـریات  بـود.  خواهنـد  حاضـر 
غرفـه،   ۴0 بـا  روزنامه هـا  غرفـه،  دو  بـا 
خبرگزاری هـای عمومـی بـا 13 غرفـه، دیـن 
و اندیشـه بـا ۲3 غرفـه و بخـش فرهنگـی و 
هنـری بـا 8۶ غرفه، حوزه سیاسـی و اقتصادی 
)نشـریات و پایگاه هـای خبـری( بـا 9۴ غرفه، 
آموزشـی و تخصصـی بـا 99 غرفه، خانـواده و 
عمومـی و کـودک و نوجـوان به ترتیـب با 79 
و 11غرفـه در ایـن نمایشـگاه حضـور خواهند 

داشـت.«
برنامه هایی  درباره  ادامه  در  مطبوعاتی  معاون 

»در  گفت:  می شود،  برگزار  نمایشگاه  در  که 
برگزار  حرفه ای  نشست های  نمایشگاه  طول 
عهده  بر  آن  از  عمده ای  بخش  که  می شود 
رسانه هاست که با محوریت ستاد نمایشگاه در 
اختیارشان قرار می گیرد. همچنین هر روز یک 
کارگاه تخصصی با حضور اساتید ارتباطات در 
ساعت مشخصی در نمایشگاه برگزار می شود.«

او همچنین درباره شعار نمایشگاه گفت: »شعار 
نمایشگاه امسال شفافیت و صداقت است، که 
روسای  از  متشکل  سیاست گذاری  شورای  در 
ستاد های  همکاران  و  مدیریتی  تشکل های 
مطبوعاتی تعیین شده است و در تکمیل شعار 
باید  به عنوان رسانه  ما  سالیان گذشته است. 
بتوانیم  تا  باشیم  دولت ها  از  شفافیت  دنبال 
مالکان  که  مردم  به  و  دهیم  کاهش  را  فساد 
اصلی این جامعه هستند کمک کنیم و از همه 

مهم تر هزینه نظارت را کاهش دهیم.«
یکی  نمایشگاه  این  »در  داد:  ادامه  انتظامی 
امروز  به  تا  که  معتمدنژاد  دکتر  کتاب های  از 
جهانی  »حقوق  عنوان  با  است  نشده  منتشر 
هرروز  همچنین  می شود.  رونمایی  ارتباطات« 
را  نمایشگاه  روزانه  بولتن  روزنامه ها  از  یکی 

منتشر می کند.«
گفت:  نمایشگاه  افتتاحیه  دباره  انتظامی 
و  می شود  بازگشایی  روز جمعه  از  »نمایشگاه 
از امروز غرفه ها به رسانه ها برای آماده سازی 
تحویل داده شده است، افتتاح رسمی نمایشگاه 
روز شنبه است و ساعت بازدید هم از 9 صبح تا 

هشت و نیم شب خواهد بود.«
سنت  »طبق  کرد:  اذعان  همچنین  انتظامی 
چهارساله در اختتامیه نمایشگاه از رسانه های 
تقدیر  فارسی  ادبیات  و  زبان  حوزه  در  موفق 
شده اند  ارزیابی  عنوان   1۲0 در  که  می شود 
روزنامه های  عمومی،  روزنامه های  شامل  و 
پایگاه های  و  خبرگزاری ها  ورزشی،  محلی، 

خبری می شود. سال آینده رسانه های برگزیده 
تعیین  در  الویت  و  ثبت نام  در  تخفیفات  از 

غرفه بندی بهره مند خواهند شد.«
او همچنین گفت: »سه عنوان نمایشگاه عکس 
در حوزه طبیعت، عکس های ایران و کره جنوبی 
که با همکاری ایرنا تهیه شده است و نمایشگاه 

ایران در سالی که گذشت برپا خواهد شد.«
انتظامی درباره تنوع نمایشگاه این دوره گفت: 
رسانه ها  حضور  درصد   30 حدود  »امسال 
نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و به 
دلیل استقبال زیاد طبقه فوقانی نمایشگاه هم 
به کار گرفته شده است. تنوع دیدگاه سیاسی 
نیز نسبت به سال گذشته بیشتر است، هم از 
لحاظ جغرافیایی و هم از نظر مدیوم رسانه ای.«

معـاون امـور مطبوعاتی همچنیـن درباره روند 
الکترونیکـی بـودن نمایشـگاه گفـت: »فراینـد 
مزایـای  الکترونیـک  دولـت  در  الکترونیـک 
متعـددی دارد، اوال هزینـه را کاهـش می دهد، 
ثالثـا  و  می دهـد  افزایـش  را  فراگیـری  ثانیـا 
تکریـم واقعـی ارباب رجوع اسـت کـه با وجود 
هزینه شـان  و  وقـت  در  الکترونیـک  دولـت 
جانمایـی  فرآینـد  می شـود.  جویـی  صرفـه 
الکترونیـک از سـال گذشـته شـروع شـده بود 
و امسـال بـه صـورت کامـل انجام شـد. مزیت 
ایـن روش ایـن اسـت کـه هیـچ گونـه ناحقی 
زیـرا  نمی افتـد،  اتفـاق  غرفه هـا  مـکان  در 
کـه سـال های گذشـته کـه جانمایـی توسـط 
مجموعـه نمایشـگاه انجـام می شـد جـای گله 
گـذاری وجود داشـت، ولـی امثال ایـن چنین 
نیسـت و حقـی از کسـی ضایـع نمی شـود.«

برگزاری  در خصوص محل  پایان  در  انتظامی 
نماشگاه افزود: »محل نمایشگاه توسط رسانه ها 
مالحظاتی  بر  بنا  و  است  شده  گیری  تصمیم 
رسانه ها  مکان  به  و  داشته  ارجحیت  مصلی 
نسبت به مکان های دیگر نزدیک تر بوده است.«

انتظامی: دولت حامی شفافیت در رسانه هاست

رضا کیانیان درنامه ای به دبیر کل سازمان ملل 
متحد، خواستار حمایت از محیط زیست ایران 

بویژه دریاچه های ارومیه و هامون شد.
رضا کیانیان درنامه ای به دبیر کل سازمان ملل 
متحد، خواستار حمایت از محیط زیست ایران 

بویژه دریاچه های ارومیه و هامون شد.
تئاتر که  بازیگر سینما،  این  ایسنا،  به گزارش 
دریاچه   »من  کمپین  از  حمایت  با  بود  مدتی 
امضاهای  آوری  جمع  برای  هستم«  ارومیه 

با حضور  ماه  آبان  مردمی تالش می کرد، 10 
تهران،  در  متحد  ملل  سازمان  نمایندگی  در 
نامه ای خطاب  لوح فشرده ای حاوی امضاها و 
نهاد  این  به  را  به دبیرکل سازمان ملل متحد 

بین المللی ارائه کرد.
کی مون  بان  به  کیانیان  رضا  نامه ی  متن  در 

آمده است:
»جناب آقای بان کی مون
دبیرکل سازمان ملل متحد؛

عمومی،  ناآگاهی  دوره ای،  خشکسالی های 
و  منطقه  کشورهای  هماهنگی  عدم 
تا  شده اند  باعث  غلط،  سیاستگذاری های 
و  منطقه  از  وسیعی  و  بزرگ  بخش های 

بخصوص ایران دچار بی آبی شوند.
احداث صنایع سنگین  بی رویه،  سدسازی های 
و  بی برنامه  کشاورزی  و  محیط  با  نامتناسب 
ناهمخوان با شرایط زیستی و همچنین در این 
اواخر، پروژه های انتقال آب، از مشکالتی  است 
که انسان ها بر طبیعت تحمیل کرده اند و باعث 

تشدید بی آبی شده اند.
اکنون بیشتر دریاچه ها، تاالب ها و رودخانه های 
ایران خشک شده اند و یا به سرعت به خشکی 
فجایع  این  صدر  در  می شوند!و  نزدیک 
هامون  و  ارومیه  دریاچه های  زیست محیطی 

قرار دارند.
ما امضا کنندگان این درخواست به پشتوانه ی 
از  امضا  و هفتصدهزار  میلیون  به یک  نزدیک 
شما می خواهیم به عنوان یک وظیفه  جهانی، 
با کمک ها و نظارت های علمی، تکنیکی و مالی 
در رفع بی آبی، به کشورمان ایران کمک کنید.
بـا احتـرام؛ حامـی کمپیـن »من_دریاچـه_

ارومیـه_« هسـتم.

نامه رضا کیانیان به دبیرکل سازمان ملل متحد

ورودی آب به سدهای کشور منفی شد

صفحه 11

صفحه 3
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کالم  نور

پوتین:تاآخردرحلبمبارزهمیکنیم

همزمان با افزایش تنش ها میان غرب و کرملین، 
رئیس جمهور روسیه از روس ها خواست تا آخر 

در حلب مبارزه کنند.
رئیس  پوتین،  والدیمیر  ایسنا،  گزارش  به 
جمهوری روسیه درجریان سخنرانی در جمع 
از  تعدادی  و  خارجی  و  روس  سیاستمداران 
اوباما،  باراک  خارجی،  سیاست  تحلیل گران 
رئیس جمهور آمریکا را محکوم و از تصمیمش 

برای مبارزه در شهر حلب دفاع کرد.
پوتین گفت: بمباران شهر حلب سوریه به خاطر 
رویکرد تهاجمی برخی کشورهای عضو سازمان 
ملل صورت گرفت و تا زمانی که ائتالف تحت 
نکشد،  دست  خود  حمالت  از  آمریکا  رهبری 
بمباران حلب متوقف نخواهد شد. اگر ما نباید 

در حلب باشیم چرا شما در موصل هستید؟
وی افزود: بگذاریم همه چیز همانطور که هست 
بماند. کاری به رقه نداشته باشیم. ما همیشه 
و  رقه  موضوع  آمریکایی مان  جانب شرکای  از 
اما  شوند  نابود  باید  تروریست ها  چطور  اینکه 
غیرنظامیان زنده بمانند را می شنویم. آن ها تا 
آخر مبارزه می کنند. هیچ گزینه دیگری وجود 
ندارد. ما باید تا آخر مبارزه کنیم. آیا شما از 
ما می خواهید وقتی مردم در شهرها گروگان 
گرفته می شوند کاری انجام ندهیم و آن ها را 

تنها بگذاریم؟
پوتین در جریان این سخنرانی که به صورت 
زنده پخش شد و هزاران تن در سراسر جهاان 
به  اسرائیل  به  بودند،  نشسته  آن  تماشای  به 
عنوان دولتی که به خاطر بقایش هرگز دست 
از  گفت:  و  کرد  اشاره  دارد  برنمی  جنگ   از 
نمی شود.   بی خیال  هرگز  بگیرید.  یاد  اسرائیل 
هیچ گزینه دیگری وجود ندارد. ما باید مبارزه 
کنیم. اگر همه چیز را به حال خود بگذاریم، 

همیشه بازنده خواهیم بود.

افشایجزئیاتتازه
دربارۀحملهداعشبهکرکوک

شورای امنیتی منطقه کردستان عراق با انتشار 
جزئیات تازه ای از حمله اخیر گروه تروریستی 
داعش به شهر کرکوک اعالم کرد: 200 نفر از 
عناصر داعش به همراه هسته پنهان این گروه 

حمله به کرکوک را اجرا کردند.
به گزارش العالم به نقل از سایت السومریه نیوز، 
شورای امنیتی منطقه کردستان عراق در بیانیه 
اعتراف کردند  تروریست ها  آورده است:  خود 
که حدود 200 نفر از عناصر داعش از مناطق 
بشیر در 25  ناحیه  به  مختلف بخش حویجه 
از  و  منتقل شدند  کرکوک  کیلومتری جنوب 
العبادات  روستای  نزدیک  به  پیاده  پای  آنجا 
رفتند و سپس با دو خودروی باری به نزدیک 

شرکت طارق در جنوب کرکوک برده شدند.
با  داعش  مخفی  هسته های  افزود:  شورا  این 
چهار خودرو از نوع »کیا« و چند خودروی دیگر 
صبح روز جمعه 21 اکتبر، عناصر تروریست را 
ساعت های  در  امنیتی  گشتی  پوشش  در 
مختلف به داخل کرکوک منتقل کردند، و آنها 
سپس حمله خود به تعدادی از محله های شهر 
و یکی از مقرهای اداری و امنیتی و سیاسی آن 

را آغاز کردند.
امنیتی  نهادهای  و  مردم  بیانیه،  این  براساس 
کرکوک به شدت وارد عمل شده و تروریست ها 
را شکست دادند، و نهادهای وابسته به شورای 
درگیری،  وقوع  محض  به  کرکوک  امنیتی 
عناصر هسته های مخفی داعش را که در حمله 

دست داشتند، دستگیر کردند.
به  شده  دستگیر  عناصر  افزود:  شورا  این 
مشارکت و نقش خود در حمله اعتراف کردند 
همچنان  آنها  از  دیگری  تعداد  از  تحقیقات  و 

ادامه دارد.

دستگریبرخیازشعاردهندگان
مراسمروزکوروش

تجمع  اصلی  عوامل  دستگیری  از  صالحی 
و  داد  خبر  فارس  پاسارگاد  در  جمعه  روز 
گفت: اقدامات این افراد پیش از این از سوی 
دستگاه های امنیتی، اطالعاتی و انتظامی مورد 

رصد قرار گرفته بود.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، 
علی صالحی دادستان عمومی و انقالب مرکز 
استان فارس از دستگیری عوامل اصلی هنجار 
شکنی در تجمع روز جمعه در پاسارگاد فارس 
از  پیش  افراد  این  اقدامات  گفت:  و  داد  خبر 
این از سوی دستگاه های امنیتی، اطالعاتی و 

انتظامی مورد رصد قرار گرفته بود.
وی افزود: پس از انجام تحقیقات الزم، لیدرها 
و سرشاخه های اصلی این تجمع که به سردادن 
اقدام  ضدارزش ها   و  هنجارشکنانه  شعارهای 

کرده بودند، دستگیر شدند.
دادستان شیراز خاطرنشان کرد: برای این افراد 
پروند قضایی تشکیل شده و وفق مقررات برخورد 

قضایی الزم با آن ها صورت خواهد گرفت.

خبر

رئیس قضا: 

تلقیغربازحقوقبشررانمیپذیریم
رئیس قوه قضائیه گفت: ایران و عراق با داشتن مشترکات فراوان دینی 
و اسالمی می توانند حقوق بشر پیشنهادی خود را بر اساس مبانی اسالم 
داشته باشند تردیدی نیست که ما تلقی های غربی ها از حقوق بشر را 

نخواهیم پذیرفت.
به گزارش فارس، آیت ا... آملی الریجانی عصر شنبه 8 آبان ماه در صدر 
به  از ورود  به مقصد عراق ترک کرد و پس  را  تهران  هیئتی قضایی، 

فرودگاه بغداد مورد استقبال رئیس دادگاه استیناف عراق قرار گرفت.
با »مدحت  از سفر خود به عراق  اولین روز  آیت ا... آملی الریجانی در 

محمود« رئیس شورای عالی قضایی عراق دیدار کرد.
الریجانی در این دیدار در رابطه با زمینه های گسترش مراودات حقوقی 
و قضایی میان دو کشور ایران و عراق به گفت وگو پرداخت و پس از این 

دیدار، تفاهم نامه همکاری میان دادستان کل دو کشور امضا شد.
در دیدار دو جانبه هیئت قضایی ایران و عراق که با حضور آیت ا... آملی 
الریجانی و رئیس شورای عالی قضایی کشور برگزار  شد، حجت االسالم 
و المسلمین منتظری دادستان کل کشور، حجت االسالم و المسلمین 
پورمحمدی وزیر دادگستری، حجت االسالم و المسلمین امینی معاون 
منابع انسانی قوه قضائیه، محمدجواد الریجانی دبیر ستاد حقوق بشر، 
حجت االسالم و المسلمن خلفی رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه، جابری 
انصاری معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه، الهیار ملکشاهی رئیس 
کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی، علیرضا ساعدی مدیرکل امور 
بین الملل قوه قضائیه، آزاد ابراهیم زادگان رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه و 
حسن رحیمی مدیر روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه حضور داشتند.

امضای تفاهم نامه همکاری میان دادستان کل دو کشور ایران و عراق
در پایان دیدار دو جانبه هیئت قضایی ایران و عراق، تفاهم نامه همکاری 
میان حجت االسالم و المسلمین منتظری دادستان کل کشور ایران و 
قاضی محمد قاسم الجنابی دادستان کل کشور عراق با موضوعاتی از قبیل 
قضایی، حقوقی، حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان، مبارزه با قاچاق کاال، 
آموزش نیروهای عراقی بنابه درخواست طرف عراقی در تهران یا بغداد 
و سایر زمینه های همکاری که مصالح و منافع کشور را تامین می کند، 
منعقد شد. آیت ا... آملی الریجانی و هیئت همراه در پایان اولین روز از 
سفر به عراق، شنبه شب به زیارت حرمین شریفین امام موسی بن جعفر 

)ع( و امام جواد)ع( در شهر کاظمین رفتند.
آیت ا... آملی الریجانی رئیس قوه قضائیه در دومین روز از سفر به عراق در 
نشست خبری که پس از دیدار هیئت قضایی دو کشور و به همراه همتای 
عراقی وی برگزار شد، به تشریح توافقات به عمل آمده و مباحث مطرح 

شده در گفت وگوهای دوجانبه پرداخت.
رئیس دستگاه قضای جمهوری اسالمی ایران در تبیین اهداف این سفر 
تصریح کرد: هدف اصلی این سفر تقارب اهداف مشترک بین جمهوری 
اسالمی ایران و جمهوری عراق است، در این سفر درباره موضوعاتی از 

قبیل مسائل حقوقی و قضایی بین دو کشور بحث هایی صورت گرفت.
توافقاتی که  این سفر  داد: همچنین در  ادامه  آملی الریجانی  ا...  آیت 
طرفین پیش از این در جمهوری اسالمی ایران صورت داده بودند، مورد 
پیگیری قرار گرفت و بر اجرای مصوبات توافق نامه های چهارگانه که بین 
دو کشور در ایران امضا شده بود، تاکید شد. توافق نامه های امضا شده قبلی 
بین دو کشور، توافق نامه های بسیار مهمی هستند که در زمینه انتقال 
محکومان و استرداد مجرمان، معاضدت قضایی در امور شخصی و مدنی و 

معاضدت قضایی در امور جزایی و کشوری منعقد شده اند.
رئیس دستگاه قضای جمهوری اسالمی ایران ادامه داد: تبادل های صورت 
گرفته بین دو کشور، تبادل های بسیار مهمی هستند که اگر ظرفیت های 

آنها فعلیت پیدا کند، بسیاری از مشکالت حل می شود. 
رئیس قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران افزود: ما بر اجرایی شدن این 
تفاهم نامه ها تاکید کردیم و طرف عراقی نیز همانند جمهوری اسالمی 

ایران خواستار اجرایی شدن این تفاهم نامه ها بود.
گرفته  بحث های صورت  به  اشاره  با  ادامه  در  الریجانی  آملی  ا...  آیت 
در دیدارش با رئیس شورای عالی قضایی جمهوری عراق در رابطه با 
خصایص قضایی دو کشور اظهار کرد: در مورد خصایص قضایی دو کشور 
مذاکراتی صورت گرفت. وی ادامه داد: تفاهم نامه ای نیز در این جلسه 
میان دادستان کل کشور ایران و دادستان کل جمهوری عراق منعقد شد 

که این تفاهم نامه، تفاهم نامه بسیار مهمی است.
بین  امضا شده  تفاهم نامه  مفاد  قوه قضائیه کشورمان در مورد  رئیس 
نامه مواد  تفاهم  این  ایران و جمهوری عراق گفت:  جمهوری اسالمی 
مختلفی دارد که برای پیشرفت در عالئق قضایی و حقوقی دو کشور 
بسیار مهم است که از جمله این مواد می توان به ماده ای در رابطه با 
مسائل حقوق بشر بین دو کشور و تعامالتی که در صحنه بین المللی 

می توانند با هم در این زمینه داشته باشند، اشاره کرد.
آیت ا... آملی الریجانی یادآور شد: جمهوری اسالمی ایران و جمهوری 
عراق با داشتن مشترکات فراوان دینی و اسالمی می توانند حقوق بشر 

پیشنهادی خود را بر اساس مبانی اسالم داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به تلقی های کشورهای غربی از مسئله حقوق بشر 
گفت: تردیدی نیست که ما تلقی های غربی ها از حقوق بشر را نخواهیم 
پذیرفت. رئیس قوه قضائیه کشورمان بیان داشت: تعریف حقوق بشر از 
دیدگاه جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عراق می تواند تاثیر بسزایی در 

روابط دو کشور و هم در صحنه بین المللی داشته باشد.
آیت ا... آملی الریجانی در ادامه با بیان اینکه مسئله تعامالت حقوقی و 
قضایی بین دو کشور ایران و عراق نیز در این دیدار مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت، ابراز امیدواری کرد برحسب تفاهم نامه امضا شده میان دو 
کشور بتوان نسبت به آموزش قضات جمهوری عراق و همچنین تعامالت 

حقوقی و قضایی گام های مهمی برداشت.
وی تصریح کرد: مسلما روابط حقوقی و قضایی بین جمهوری اسالمی 
ایران و جمهوری عراق می تواند به ارتقاءِ سطح تعامالت سیاسی بین دو 

کشور بینجامد.
کشوری  بعنوان  عراق  امیدواریم  کرد:  خاطرنشان  قضائیه  قوه  رئیس 
مستقل، یکپارچه، قدرتمند و پیشرفته بتواند در منطقه نقش بیشتری 
ایفا کند و برای جمهوری اسالمی ایران نیز داشتن چنین همسایه ای 
حتما از امور مهمه و راهبردی است. حمایت و کمک به کشور عراق جزِء 

استراتژی های درازمدت جمهوری اسالمی ایران است.
سئوال  به  پاسخ  در  ایران  اسالمی  جمهوری  قضایی  دستگاه  رئیس 
خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا در زمینه مبارزه با تروریسم هم بین دو 
کشور تفاهم هایی صورت گرفته است یا خیر؟ گفت: از منظر کشورهای 
غربی، طبیعی است که نسبت به تروریسم و تعریف آن چیز دیگری مطرح 
شود؛ اما از منظر کشورهای منطقه، تروریسم معنای واحدی دارد. اینکه 
تروریست ها از کشورهای دیگر به کشور عراق حمله کنند و این کشور را 
مورد هجوم خود قرار دهند، این از منظر ما و همه کشورها مصداق قطعی 
تروریسم است. اگرچه برخی کشورهای سلطه گر از جمله آمریکا تصورات 
اما در عراق و سوریه مسئله  القاء می کنند،  دیگری از بحث تروریسم 

تروریسم و تروریست ها کامال واضح است.
آیت ا... آملی الریجانی در ادامه با اشاره به دفاع های ناصحیح کشورهای 
غربی از بحث تروریسم تصریح کرد: اگر دفاع های ناصحیح غربی ها از بحث 
تروریسم نباشد، حقیقت امر منکشف و آشکار خواهد شد. برای ما - یعنی 
ایران و عراق- مسئله بسیار روشن است و ایران حمایت کامل و قاطع خود 
از عراق را در مبارزه با تروریسم انجام خواهد داد و ان شاءا... پیروزی عراق 

در مبارزه با تروریست ها کامل خواهد شد.
در ادامه این نشست، مدحت محمود رئیس شورای قضایی کشور عراق در 
پاسخ به سئوالی در رابطه با مبارزه با تروریسم گفت: در زمینه تروریسم 
و اقدامات تروریستی هیچ اختالف نظری بین جمهوری اسالمی ایران و 
جمهوری عراق وجود ندارد. نگاه ما به تروریسم همان نگاهی است که 
جمهوری اسالمی ایران دارد. در قوانین ما تروریسم تعریف شده و اختالف 

نظری در این زمینه با ایرانی ها نداریم.

خبر

اد      امه از صفحه1
رییس  جمهور همچنین با اشاره به حضور 
نشان  خاطر  هسته ای،  مذاکرات  در  لندن 
کرد: با تالش ۷ کشور  موفق شدیم به توافق 
مذکور،  توافق  و  کنیم  پیدا  دست  مهمی 
بود  جهانیان  برای  مثبت  پیام  این  حاوی 
که  اختالفات از طریق دیپلماتیک قابل حل 

و فصل است. 
هسته ای  توافق  زمینه  در  افزود:  روحانی 
طرف ایرانی به کلیه تعهدات خود به طور 
کامل عمل کرده و  الزم است طرف مقابل 
هم همین شیوه و رفتار را نسبت به برجام 

داشته باشد.
برجام  از  بعد  کرد:  تصریح  جمهور  رییس 
رفته  دست  از  فرصت های  جبران   روابط اقتصادی، علمی، فرهنگی و سیاسی در گذشته هستیم و الزمه  آن ارتقاء سطح نیازمند 

کامل  برقراری  نیازمند  همه  این  و  است 
روابط بانکی  است. 

انگلستان  جدید  سفیر  هاپتین«   »نیکالس 
نیز در این دیدار پس از تقدیم استوارنامه 
پیشرفت  امروز  شاهد  داشت:  اظهار  خود، 
و  هستیم  دوجانبه  روابط  در  واقعی 
تمایل  انگلیسی  های  بانک  و  شرکت ها 
زیادی برای همکاری  با شرکت های ایرانی 
دارند و در آینده نزدیک مذاکرات الزم بین 
بانکهای مرکزی دو کشور انجام خواهد شد. 
مسایل  خصوص  در  انگلستان  جدید  سفیر 
منطقه ای نیز اهمیت همکاری با ایران را مورد 
تأکید قرار داد و گفت: امیدواریم در  خصوص 
با  بیشتری  همکاری های  منطقه ای  مسایل 

جمهوری اسالمی ایران داشته باشیم.

روحانی در دیدار سفیر جدید انگلستان تاکید کرد:

لزوم پایبندی طرفهای »برجام« به اجرای کامل تعهدات

وزیـر راه و شهرسـازی بـا بیـان این کـه 
کـه  و شهرسـازی  راه  وزارت  تنهـا  نـه 
تمام دولت یازدهم مشـکالت و مسـائل 
مسـکن مهـر را تحمـل می کنـد، اعـالم 
کـرد: مـا در این پـروژه شـلختگی را به 
دوش می کشـیم کـه از دوران قبـل بـه 

ما رسـیده اسـت.
در  آخوندی  عباس  ایسنا،  گزارش  به 
مشکالت  به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع 
در  مهر  مسکن  طرح  که  عدیده ای 
آنها دست به  با  طول سال های گذشته 
پروژه در  این  اظهار کرد:  بوده،  گریبان 
بخش های مختلف مشکالت خاص خود 
مسکن  پروژه  خاص  طور  به  و  دارد  را 
مهر پردیس با توجه به این که در سال 
1391 و همزمان با یکی از شدیدترین 
دوره های تورمی کار خود را آغاز کرده 
و مشکالتی جدی برای دولت به وجود 

آورده است.
از  یکی  داد:  توضیح  رابطه  این  در  وی 
اصلی ترین مشکالت این پروژه جانمایی 
که  حد  این  تا  بود  آن  نامناسب  بسیار 
دولت مجبور شد نسبت به ساخت دیوار 
با  حتی  و  کند  اقدام  متری   1۷ حائل 
از سایت ها  برای برخی  این که  به  توجه 
بود،  نشده  طراحی  نیز  دسترسی  معبر 
نیاز به ساخت این معابر و تونل ها وجود 

داشت.
وزیر راه و شهرسازی با بیان این که در 
مقطعی دولت قبل بدون کار مطالعاتی 
برای  متقاضیان  از  دقیق  کارشناسی  و 
مسکن مهر پول دریافت کرد، ادامه داد: 
ما با توجه به فشاری که از سوی منابع 
تکمیل  این مساله  روبه رویم که  داخلی 
می کند،  دشوار  را  زیربنایی  خدمات 
دنبال  را  پردیس  مهر  مسکن  پروژه 
می کنیم و البته در این مسیر هم راستا 

با خریداران هستیم.
جای  به  کرد:  امیدواری  ابراز  آخوندی 
کنایه زدن به یکدیگر تمام مقدمات کار 
فراهم شود تا این پروژه هر چه زودتر 
دولت  برسد.  خود  نهایی  مرحله ی  به 
که  است  اشتباهی  تصمیمات  وارث 
در دوره قبل گرفته شده که البته این 
کنیم  تحمل  باید  ما  را  اشتباه  تصمیم 
موضوع  این  بابت  خریداران  نباید  و 

جریمه شوند.

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه انتخاب 
میشـل عون به ریاسـت جمهوری لبنان 

را تبریـک گفت.
میـان  توافـق  حصـول  قاسـمی  بهـرام 
جریان هـای مختلـف سیاسـی لبنـان در 
خصـوص انتخـاب رئیس جمهـوری این 
کشـور را گام مهمی در راسـتای نهادینه 
کـردن دموکراسـی و اسـتمرار ثبـات در 

برشـمرد. لبنان 
وی بـا تأکیـد بـر اهمیـت این اقـدام در 
شـرایط حسـاس کنونـی منطقـه اظهار 
داشـت: سـرانجام جریان هـای مختلـف 
سیاسـی لبنـان و نماینـدگان منتخـب 
مردم پس از حدود دو سال و نیم رایزنی 
گسـترده، بـه توافقـی مهـم و حسـاس 
درخصـوص انتخـاب رئیس جمهور لبنان 
دسـت یافتـه و جریان هـای سیاسـی بـا 

برگزیدن سـپهبد میشـل عون به عنوان 
رئیس جمهـور لبنـان، بر ایـن مهم صحه 
گذاشـته اند کـه لبنـان همچنـان مهـد 
نمونـه  و  مختلـف  مذاهـب  و  طوایـف 
مسـالمت آمیز  همزیسـتی  از  بـارزی 
پیـروان ادیان و مذاهـب مختلف در کنار 
یکدیگـر بـوده و تنها راه حل مشـکالت، 
توافـق و رایزنـی جریان هـای سیاسـی با 

اسـت. یکدیگر 
جمهـوری  کـرد:  خاطرنشـان  قاسـمی 
بـه  تبریـک  ضمـن  ایـران  اسـالمی 
و  سیاسـی  مختلـف  گروه هـای  مـردم، 
شـخص میشـل عـون، ابـراز امیـدواری 
می کنـد کـه در دوره ریاسـت جمهوری 
وی، شـاهد رشـد و شـکوفایی لبنـان و 
همچنین گسـترش هرچه بیشـتر روابط 

دو کشـور باشـیم.

واکنشایرانبهانتخاب»میشلعون«

معاون مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه 
الکترونیکی  نام  ثبت  قانون  براساس  گفت: 
ماه  آبان   10 امروز  از  دادگستری ها  در 

اجباری است.
سیامک رفعتی معاون مرکز آمار و فناوری 
گفت وگوی  در  قضائیه  قوه  اطالعات 
نام  ثبت  شدن  اجباری  از  تلویزیونی 
سراسر  های  دادگستری  در  الکترونیکی 

کشور از 10 آبان ماه خبرداد.
قانون آیین  برمبنای ماده 1۷5  وی گفت: 
قوه   ،1392 سال  مصوب  کیفری  دادرسی 
قضائیه می تواند از سامانه های الکترونیکی 
قضایی  اوراق  ابالغ  جهت  مخابراتی  و 
آیین   655 ماده  همچنین  کند.  استفاده 
صورت  به  قضایی  ابالغ  کیفری  دارسی 
و  دانسته  معتبر  و  کافی  را  الکترونیکی 
تبصره این ماده نیز به این نوع ابالغ اعتبار 

بخشیده است.
ای  سامانه  راستا  درهمین  افزود:  رفعتی 

جهت ابالغ اوراق قضایی ایجاد و راه اندازی 
قضائیه  قوه  به  مراجعان  که  است  شده 
موظفند جهت دریافت الکترونیکی اوراق به 

این سامانه مراجعه کنند.
در  قضایی  الکترونیک  خدمات  مدیرکل 
ادامه بیان کرد: جهت بهره برداری از سامانه 

شخص  هر  است  نیاز  الکترونیک  ابالغ 
شناسه  باشد.  داشته  قضایی  شناسه  یک 
 قضایی با ثبت نام در سامانه ثنا به نشانی

اختیار  در  و  ایجاد   sana.adliran.ir  
مراجعین قرار می گیرد.

شناسه  دریافت  جهت  کرد:  اضافه  وی 

قضایی در حوزه هایی که دفاتر خدمات راه 
اندازی شده است با مراجعه به این دفاتر و 
سامانه  به  به  مراجعه  با  ها  حوزه  سایر  در 
مشاهده  را  خود  های  ابالغ   adliran.ir

کنند.
قوه  اطالعات  فناوری  و  آمار  مرکز  معاون 
هر  به  که  افرادی  کرد:  تصریح  قضائیه 
از طریق رایانه در منزل  دلیل نمی توانند 
دسترسی  اوراق  این  به  خود  کار  محل  یا 
یابند می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات 
دریافت  را  خود  اوراق  قضایی  الکترونیک 

کنند.
رفعتی همچنین گفت: از این پس هر فرد 
این  باید  از خدمات قضایی  استفاده  جهت 
شناسه را دریافت کند افراد جهت دریافت 
خدماتی مانند ارائه دادخواست، اظهارنامه، 
پیگیری پرونده و ابالغ اوراق قضایی بایستی 
این  درغیر  کنند  دریافت  قضایی  شناسه 

صورت ارائه این خدمات میسر نمی باشد.

شـاخص بـورس در سـومین روز کاری 
خـود در هفته جاری، از همـان ابتدا با 
افزایـش تقاضا مواجه شـد اما در نیمه 
دوم بازار شـاهد برتری عرضه و تقاضا 
و عقـب نشـینی شـاخص ببودیـم به 
طـوری که در نهایت شـاخص با رشـد 
75 واحدی،ارتفـاع 80263.70واحدی 
شـاهد  امـروز  رسـاند.  ثبـت  بـه  رو 
افزایـش ارزش معامالت بورس نسـبت 

بـه روز کاری قبـل بودیم.
 بـا اتمـام سـاعات معامـالت روز دوشـنبه  
بـا  اول  بـازار  شـاخص   95.08.10
44.29واحـد کاهـش به رقـم 56515.80 
واحد و شـاخص بازار دوم همانند شـاخص 
بـازار اول، بـا کاهـش 213.08 واحـدی به 
رسـیدند. شـاخص  واحـد  رقـم 1۷3446 
قیمـت بورس)وزنـی- ارزشـی( نیـز در روز 
جـاري بـا 26.69 واحـد کاهـش  بـه رقـم 
کل  شـاخص  رسـید.  واحـد   28341.20
در  بـورس  کاری  روز  سـومین  در  بـورس 

هفتـه جاری بـا کاهـش ۷5.52 واحدی به 
رقـم 80263.۷0 واحـد رسـید و شـاخص 
کل فرابـورس بـا افزایـش  0.90 واحـد بـه 
رقـم 838.20 واحـد رسـید. گفتني اسـت 
ارزش کل معامـالت در بـازار بورس به رقم 
301۷ میلیـارد ریـال و ارزش کل معامالت 
در بـازار فرابـورس بـه رقـم 11۷8میلیـارد 

رسـید. ریال 
تعـداد معامـالت در روز جـاری 101550 
و 865 میلیـون برگـه سـهم مـورد معاملـه 
رقـم  روی  بـر  بـازار  ارزش  گرفـت.  قـرار 
در  ایسـتاد.  ریـال  میلیـارد   3354461
بـه  را  منفـی  تاثیـر  بیشـترین  روز  ایـن 
و  نفـت  گسـترش  هـای  شـرکت  ترتیـب 

گاز پارسـیان، پاالیـش نفـت اصفهان،ملـی 
فجـر  پتروشـیمی  و  ایـران  مـس  صنایـع 
ترتیـب  بـه  را  مثبـت  تاثیـر  بیشـترین  و 
و  پارسـیان،معدنی  بانـک  هـای  شـرکت 
صنعتی چادرملو،ایران ترانسـفو و فاسـمین 

بـورس داشـتند.  بـر شـاخص کل 
تاثیـر مثبـت  بـازار دیـروز بیشـترین   در 
محصـوالت  هـای  گـروه  بـه  متعلـق 
ماشـین  و  شـیمیایی  غذایی،محصـوالت 
آالت و دسـتگاه هـای برقـی و در مقابـل 
بیشـترین تاثیـر منفـی متعلـق بـه گـروه 
و  نفتی،قندوشـکر  فرآورده هـای  هـای 
سـیمان،آهک و گـچ می باشـد. جـو خرید 
در گـروه هـای محصـوالت غذایی،سـاخت 
هـای  فعالیـت  و  فلزی،رایانـه  محصـوالت 
موسسـات  و  بانکهـا  و  آن  بـه  وابسـته 
در  فـروش  جـو  مقابـل  در  و  اعتبـاری 
گـچ،  و  آهـک  سـیمان،  هـای  گـروه 
قندوشـکر،بیمه،صندوق های بازنشسـتگی 

بـود. سـنگ  ذغـال  اسـتخراج  و 

اجبارثبتنامالکترونیکیدردادگستریها

تحلیلی از تاالر شیشه ای حافظ

عقبنشینی75واحدیشاخصبورس

وزیر راه و شهرسازی:

میراثدارشلختگیدورانقبلهستیم
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آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم

اقتصاد  مهر  بانک  وکالت  به  پور  داوودی  آیت  آقای  اینکه  به  نظر 
دادخواستی به ضمائم به خواسته مطالبه وجه چک بطرفیت خانم سیری 
بلوانی تقدیم که به شعبه هشتم شورای حل اختالف ارجاع و به کالسه 
486/95/8 ثبت و برای روز 95/9/6 ساعت 4:30 تعیین وقت گردیده 
به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و دستور و 
به تجویز ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیرالنتشار نشر تا خوانده مذکور قبل از وقت رسیدگی 
در دفتر دادگاه حاضر و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شود در غیر اینصورت دادگاه غیابا 

رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 8 شورای حل اختالف ایالم

مفقودی
ملی  شماره  با  احمد  فرزند  بندپی  نصیرایی  مهدی  وکالت  پروانه   
بابل عضو کانون وکالی مرکزی  2064669۷44با ش ش 200 متولد 

پایه یکم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی ال 90 مدل 1391 با شماره شهربانی 985م۷3 
مفقود   209851 شاسی  شماره  و   82008۷ موتور  شماره   ۷2 ایران 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 بابل

دادستان تهران در نشست مطبوعاتی؛

ارجاعپنجگزارشازحقوقهاینجومی
بهدادسرایتهران

دادستان تهران با اشاره به اینکه پرداخت تسهیالت توسط مسئوالن صندوق 
دخیره فرهنگیان با ارتکاب جرایمی از جمله رشاء و ارتشا  به عمل آمده و موجبات 
نگرانی قشرهای شریف آموزش و پرورش را فراهم نموده، تأکید کرد: پرونده به 
خوبی در حال رصد دادستانی و وزارت اطالعات است و پیش از رسانه ای شدن 

پرونده، تحقیقات در حال انجام بوده و متهمان از دو ماه پیش بازداشت بوده اند.
دادستان تهران با اعالم این که گزارش مربوط به واگذاری امالک شهرداری و 
حقوق های نجومی به دادسرای تهران ارجاع شده، گفت: بازداشت یاشار سلطانی 

ارتباطی به پرونده واگذاری امالک شهرداری ندارد.
به گزارش »میزان«، نشست دادستانی تهران در موضوع جرایم مرتبط با مواد 
مخدر و روانگردان،  یکشنبه نهم آبان  سال جاری با حضور معاونان دادستان، 
سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت زندان ها و قضات ناحیه 
20 دادسرای تهران )ویژه مواد مخدر( که به این دسته از جرایم رسیدگی می کند، 

به ریاست عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران برگزار شد.
بر اساس گزارش پایگاه اطالع رسانی دادسرای عمومی و انقالب تهران، دادستان 
تهران برخی پرونده های مهم مطروحه در دادسرای تهران را مورد توجه قرار داد 
و اظهار داشت: طی یکی دو ماه اخیر، چندین پرونده فساد مهم اقتصادی در 
دادسرای تهران مفتوح شد که بازتاب رسانه ای آن بعضا منطبق با واقعیت نیست، 

این موضوع ایجاب می کند به منظور تنویر افکار عمومی، توضیحاتی ارائه شود.
پرونده اول موسوم به واگذاری امالک شهرداری در  6/13/ 1395 با دستور رئیس 
محترم قوه قضاییه خطاب به دادستان کل مفتوح شد و گزارش دادستانی کل 
دیروز توسط رئیس محترم قوه قضاییه برای رسیدگی به دادسرای تهران ارجاع 
شد.  جعفری دولت آبادی با اظهار اینکه همواره تأکید کرده ایم که سیاست قوه 
قضاییه و اولویت دادسرای تهران رسیدگی به جرایم اقتصادی و مبارزه با فسادهای 
کالن است، این پرونده را مصداقی از این نوع پرونده ها خواند و رویکرد دادستانی 
را رسیدگی به پرونده های مهم بدون توجه به گرایش های سیاسی متهمان اعالم 
کرد و اظهار داشت: دادستانی تهران با هیچ کس عقد اخوت نبسته و در حدود 

مقررات، تحقیقات انجام خواهد شد.
دادستان تهران چهار محور موجود در دستور رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به 
پرونده امالک شهرداری را شامل سرعت در رسیدگی، نظارت شخص دادستان 
بر امر تحقیقات، انجام تحقیقات جامع و کامل و ارایه نتیجه نهایی به رئیس قوه 

قضاییه و مردم اعالم کرد.
وی از ارجاع این پرونده به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت خبر داد و افزود: 

نتایج تحقیقات به اطالع عموم خواهد رسید.
وی با اعالم این خبر که آقای سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته 
گزارش مربوط به حقوق های نجومی را به رئیس قوه قضاییه ارائه داد، افزود: این 
گزارش برای رسیدگی به از سوی رئیس قوه قضاییه به دادستانی تهران ارجاع شده 
و دادسرای تهران بر اساس این ارجاع، طی مکاتباتی با دیوان محاسبات، سازمان 
بازرسی کل کشور و ضابطان رسمی، از آن ها خواسته است هر گونه گزارشی در 
خصوص دریافت حقوق های غیر قانونی دارند، به دادستانی ارسال کنند که تاکنون 
پنج گزارش شامل چهار مصداق از بانک ها و یک گزارش درباره مدیر یکی از 
سازمان ها ارسال شده و دادستانی به دستگاه های مربوطه یک ماه فرصت داده که 

گزارش های موجود را ارسال کنند.
é  حقوق های نجومی »غیر قانونی« از مصادیق حقوق های

»غیر متعارف«
 جعفری همچنین اعالم کرد، دادستانی از دستگاه های ذی ربط خواسته است 
مصادیق حقوق های غیر قانونی و مصادیق حقوق های غیر متعارف را برای دادسرا 
ارسال کنند و افزود: تا این لحظه گزارشی از دیوان محاسبات کشور به دادستانی 

واصل نشده است.
دادستان تهران با اظهار اینکه گزارش های واصله به یکی از شعب دادسرای 
کارکنان دولت ارجاع خواهد شد، ابراز امیدواری کرد، این پرونده هم به سرانجام 
برسد و این گونه نباشد که مردم شریفی به حقوق اندک خود قانع باشند و در 
مقابل عده ای وجوه کالن از بیت المال دریافت کنند و وقتی خواستار استرداد وجوه 

می شویم اعتراض کنند که چرا پس بدهیم.
وی استرداد وجوهی که به ناحق دریافت شده است، به بیت المال را موجب این 
باور در مردم دانست و در این نظام هیچ کس مصونیت از تعقیب نخواهد داشت، 

افزود: این پرونده آزمونی بزرگ برای دستگاه قضایی است.
دادستان تهران به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان نیز پرداخت و با اعالم این 
که به تازگی برخی افراد حامی دولت طی مصاحبه هایی توجیه کرده اند اقدامات 
مذکور توسط متهمان این پرونده، مربوط به دولت سابق است، اظهار داشت: بارها 
گفته ام فساد گذشته و حال ندارد و دولت باید پیشگام مبارزه با فساد باشد؛ حتی 
اگر مربوط به دولت قبل باشد.  جعفری با انتقاد از انتصاب برخی افراد مسأله دار در 
مناصب مهم  افزود: به آقای فانی وزیر وقت آموزش و پرورش گفتم که مدیر قبلی 

را بردارید اما با تأخیر و در آخرین روز وزارت اقدام کرد.
وی در خصوص میزان وجوه، با رد اخبار رسانه ها که رقم های متفاوتی را اعالم 
کرده اند، گفت: عده ای می گویند 8000 میلیارد اختالس شده است. با بررسی 
مشخص شد این مبلغ معوقات بانکی و تسهیالت بالوصول و سر رسید صندوق 
ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه است. دادستان تهران در ریشه یابی این فساد، 
اشاره کرد که یکی از متهمان این پرونده در منزلی سکونت دارد که متعلق به 
فردی است که وام کالن از صندوق ذخیره فرهنگیان دریافت داشته است. دکتر 
جعفری از کلیه افرادی که دارای اطالعاتی پیرامون پرونده هستند، خواست ضمن 

خودداری از انتشار اطالعات، این موارد را به دادستانی ارائه دهند.
وی با اشاره به این که پرداخت تسهیالت توسط مسئوالن صندوق با ارتکاب 
جرایمی از جمله رشاء و ارتشا  به عمل آمده و حال موجب نگرانی قشرهای شریف 
آموزش وپرورش را فراهم کرده است، افزود: تأکید می شود پرونده به خوبی در 
حال رصد دادستانی و وزارت اطالعات است و پیش از رسانه ای شدن پرونده، 

تحقیقات در حال انجام بوده و متهمان از دو ماه پیش بازداشت بوده اند.
دادستان تهران با تأکید بر اینکه رسانه ای شدن پرونده، روند تحقیقات را مختل 
می کند، اظهار کرد: اطالعات پرونده باید در چارچوب تحقیقات منتشر شود و 

اساساً مبنای ممنوع بودن تحقیقات مقدماتی نیز همین امر است.
وی با تشکر از وزارت اطالعات، از وزیر جدید آموزش و پرورش خواست زمینه 
همکاری در امر تحقیقات را فراهم کند و افزود: بانک مرکزی نیز اجازه ندهد مشابه 
چنین پرونده هایی که موجبات نگرانی و بی اعتمادی مردم را فراهم می کند، مفتوح 

شود. وی گفت: در این پرونده شش نفر بازداشت شدند.

ارتشعراقواردشهرموصلشد

در  »الکرامه«  منطقه  وارد  عراق  ارتش  نیروهای 
جنوب شرق شهر موصل شدند.

نیروهای ارتش عراق با ورود به منطقه »الکرامه« در 
جنوب شرق شهر موصل، عملیات نظامی در داخل 

شهر را رسما آغاز کردند.
نهم  لشگر  تروریسم،  با  مبارزه  نیروهای  دیروز 
زرهی ارتش عراق و سپاه سوم لشگر یکم و لشگر 
پیاده نظام 16 از سه محور وارد منطقه »کوکجلی« 
شدند.  موصل  شهر  حاشیه  شرقی  بخش  در 
منطقه ای که دروازه منطقه الکرامه در داخل موصل 

محسوب می شود.

آخرینوضعیتپرونده
پزشکتبریزی

دادستان تبریز با بیان اینکه نظریه پزشکی قانونی در 
رابطه پرونده فوت دو عضو خانواده پزشک تبریزی 
قانونی  پزشکی  نظریه  مطابق  گفت:  شده  صادر 
این پزشک  اعضای خانواده  از  نفر  علت فوت دو 

مسمومیت با سم فسفین )قرص برنج( بوده است.
به گزارش فارس، موسی خلیل الهی دادستان تبریز 
از صدور نظریه پزشکی قانونی در رابطه پرونده فوت 
دو عضو خانواده پزشک تبریزی خبر داد و تصریح 
کرد: مطابق نظریه پزشکی قانونی علت فوت دو نفر 
با سم  این پزشک مسمومیت  از اعضای خانواده 

فسفین )قرص برنج( بوده است.
وی ادامه داد: این فرد یک پزشک عمومی است 
که در سال های اخیر فارغ التحصیل شده و شهرت 
خاصی ندارد، همچنین عمده فعالیت وی نیز در 
خانه سالمت یکی از محالت تبریز بوده که توسط 
به بخش خصوصی  تبریز  دانشگاه علوم پزشکی 

واگذار شده است.
با  رابطه  در  توضیحاتی  بیان  به  الهی  خلیل 
و  پرداخت  نیز  پزشک  این  بودن  خیر  ادعای 
گفت: اگر مبنای این موضوع انتشار یک نسخه 
باید گفت  است که  پزشکی در فضای مجازی 
اثبات نرسیده  که این موضوع در تحقیقات به 
این  از  یافته  انتشار  نسخه  در  چراکه  است؛ 
توصیه  داروخانه  به  مجازی،  فضای  در  پزشک 
شده که هزینه داروها را از بیمار دریافت نکند 
این نسخه  این درحالی است که اصل بودن  و 
این پزشک  به واسطه توصیه  اینکه شخصی  و 
هزینه داروها را پرداخت نکند، در تحقیقات به 

اثبات نرسیده است.
دلیل  به  مسمومیت  همچنین  تبریز  دادستان 
و  دانست  منتفی  نیز  را  نذری  غذای  مصرف 
گفت: اساسا موضوع مسمومیت با غذای نذری 
در این پرونده صددرصد منتفی و به هیچ وجه 
موضوع غذای نذری مطرح نبوده است، غذاها از 
یکی از رستوران های تبریز خریداری شده است 
و بر اساس تحقیقات پرونده و بررسی محتوای 
غذا  خرید  نحوه  محل،  در  حاضر  دوربین های 

مشخص گردیده است.
دادستان تبریز یادآور شد: خود این پزشک نیز تایید 

کرده که اصال بحث نذری در کار نبوده است.
وی در پایان تصریح کرد: زوایای دیگر این پرونده در 
چند روز آینده و از سوی دستگاه قضایی این استان 

به اطالع عموم خواهد رسید.

زمانطالییدرمانسکتهمغزی
چهموقعاست؟

عضو انجمن سکته مغزی کشور درباره این بیماری 
توضیحاتی را ارایه کرد.

بروز  با  گفت:  ایسنا،  با  گفت وگو  در  تقوایی  الهه 
عالئمی مانند بی حسی و کم توانی اطرافیان به تصور 
سردی مزاج و ضعف بدن، به فرد چای نبات و دم 
نوش می دهند و با تشدید عوارض به مراکز درمانی 
مراجعه می کنند که گاه این مراجعه دیرهنگام است.

این متخصص مغز و اعصاب یادآور شد: در تمام 
سکته های رایج، شروع درمان سه تا چهار ساعت 
پس از بروز سکته مغزی، حیاتی است به گونه ای 

که این زمان وقت طالیی گفته می شود.
تقوایی با اشاره به حفظ خونسردی اطرافیان بیمار، 
تماس   115 اورژانس  با  است  کافی  تنها  افزود: 
توسط  بیمار  انتقال  از  ممکن  حد  تا  و  بگیرید 
خودروی شخصی خودداری کنید. فراموش نکنید 
که هر ثانیه شروع درمان زودتر انجام شود، امکان 

بروز صدمه و عارضه کمتر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به نوع سکته مغزی 
و قسمتی از بافت بدن که دچار صدمه می شود، 
ممکن است نشانه سکته مغزی متفاوت باشد، گاه 

نشانه ها خفیف و جزیی است.
ایران گفت: ضعف و  انجمن سکته مغزی  عضو 
بی حسی ناگهانی در یک طرف بدن، بی حسی 
یا فلج ناگهانی در یک طرف صورت، ناتوانی در 
ناگهانی  بروز  اطرافیان،  صحبت  درک  و  تکلم 
سردردهای شدید و بدون علت، اختالل ناگهانی 
در تمرکز و اختالل ناگهانی تکلم از عالیم رایج 

سکته مغزی است. 
وی ضمن اشاره به دوبینی ناگهانی و تاری ناگهانی 
و  ناگهانی  سرگیجه  افزود:  چشم،  دو  یا  یک  در 
اختالل در تعادل و شکل راه رفتن و اختالل در بلغ 
بیمار، بی اختیاری در ادرار و مدفوع و کاهش سطح 

هوشیاری از دیگر نشانه های این بیماری است.
این متخصص مغز و اعصاب خاطرنشان کرد:  سکته 
مغزی دومین عامل مرگ و میر در ایران است و 
اولین علت ناتوانی طوالنی مدت در جهان و ایران 
است و 20 درصد سکته های مغزی در افراد کمتر 

55 سال اتفاق می افتد.
هنوز سکته  پزشک متخصص گفت: گرچه  این 
مغزی اولین علت ناتوانی طوالنی مدت در جهان 
و ایران است، ولی می توان با تشخیص به موقع و 
تماس با اورژانس، برای بیمار این فرصت طالیی را 
فراهم آورد که دوباره به زندگی عادی خود بازگردد.

خبرخبر

مدیرعامـل منطقـه آزاد کیش از گشـایش 
4 هـزار ال سـی طـی یکسـال اخیـر خبـر 
بدهـی  از  دالر  میلیـارد   5 گفـت:  و  داد 
امـارات به ایـران، 2 میلیـارد دالر از بدهی 
شـل و 6 میلیـارد دالر از بدهـی هنـد بـه 

ایـران پرداخـت شـد.
سرمایه  همایش  در  مونسان  اصغر  علی 
گذاری و توسعه ایران گفت: بعد از برجام 
4 هزار ال سی گشایش شده است؛ ضمن 
به  خود  بدهی  نیز  کشورها  برخی  اینکه 

ایران را پرداخت کرده اند.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
افزود: 5 میلیارد دالر از بدهی های امارات، 
میلیارد   6 و  شل  بدهی  از  دالر  2میلیارد 
پرداخت شده  ایران  به  بدهی هند  از  دالر 
 40 همچنین  کرد:  تصریح  وی  است.  
میلیارد دالر خط اعتباری و 3 میلیارد دالر 

سرمایه گذاری خارجی جذب شده است.
و  رشد  مسیر  در  کشور  اقتصاد  گفت:  وی 
تاریخی و سرنوشت  برهه  امروز در  توسعه 
که  سالی  در  است،  گرفته  قرار  سازی 
برخی  بروز  بدلیل  جهان  اقتصادی  رشد 
روندی  سیاسی  زای  تنش  رویدادهای 
برجام،  از  ایران پس  است،  کاهشی داشته 
می  تجربه  را  درصدی   5 به  نزدیک  رشد 
های  سیاست گزاری  اساس  بر  که  کند 
 8 به  باید  مدت  بلند  در  کشور  اقتصادی 

درصد برسد.
گذشته  سال  چند  در  داد:  ادامه  وی 
درآمد  ایران،  نفت  صادرات  علیه  تحریم ها 
به  خارجی،  ارز  ورود  کاهش  با  را  کشور 
میزان 30 درصد تا پایان سال 2012 تنزل 
داده و  فروش نفت را از میزان 2.5 میلیون 
بشکه در سال 92 به زیر یک میلیون بشکه 
اعمال  بواسطه  که  اقتصاد  داد.این  کاهش 
تحریم ها بیش از 160 میلیارد دالر لطمه 
روی  با   2013 سال  اواسط  در  بود،  دیده 
کار آمدن دولت تدبیر و امید جانی دوباره 

یافت و با تولید و صادرات نفت بیش از 2 
میلیون بشکه ای و تحکیم سیاست پولی، 
نرخ تورم آن از 45 درصد به 16.3 درصد 

کاهش یافت.
وی اظهار کرد: پس از تصویب برجام بیش 
از چهار هزار LC و اعتبار اسنادی گشایش 
شرکت  یک  بدهی  دالر  میلیارد  و5  یافته 
 6 و  شل  بدهی  دالر  میلیارد   2 اماراتی، 
میلیارد دالر وجوه ایران نزد هند به تدریج 
میلیارد   40 و  است  بازگشته  کشور  به 
جمهوری  اختیار  در  اعتباری  دالر خطوط 
میلیارد   3 از  بیش  و  گرفته  قرار  اسالمی 
در  مستقیم  خارجی  سرمایه گذاری  دالر 

کشور عملی شده است.
مونسان گفت: بنا به گزارش یکی از منابع 
ماهه  سه  در  ایران  المللی،  بین  اقتصادی 
سرمایه گذاری  مورد   22 2016؛  سال  اول 
خارجی جذب کرده که باالترین رقم جذب 
 2003 سال  از  خارجی  سرمایه گذاری 
 5/4 ارزش  لحاظ  از  که  است  تاکنون 
است  شده  پیش بینی  و  بوده  دالر  میلیارد 
که این رقم تا پایان سال به 8میلیارد دالر 
نیز افزایش پیدا کند. این تحوالت ایران را 
از رتبه 14 به رتبه 3 جذب سرمایه گذاری 

خارجی در خاورمیانه ارتقاء داده است.
این  مزیت  طرفی  از  داد:  ادامه  وی 
است  آن  بودن  مستمر  ها  سرمایه گذاری 
چرا که خیلی از طرح ها به صورت فاینانس 
یا 4 سال به  از 3  بوده که پس   BOT و 
اینها واقعیاتی است  اتمام می رسد.در واقع 
که باید به آن توجه داشت و استعداد ذاتی 
افزایش  در  دولت  توان  همچنین  و  کشور 
رشد اقتصادی را بر اساس این آمارها مورد 

بررسی قرار داد.
هنوز  چند  هر  گفت:  مسئول  مقام  این 
جهانی  تحوالت  تاثیر  تحت  اقتصادکشور 
به  توجه  با  مدت  درکوتاه  ولی  دارد  قرار 
ناشی  درآمدهای  و  تجارت  مطلوب  رشد 
از افزایش صادرات نفتی، آزادسازی دارایی 
های بلوکه شده، سهولت در روابط تجاری و 
مالی بین المللی و تعدیل انتظارات مصرفی 
برجام،  اجرای  از  پس  گذاری  سرمایه  و 

جانی تازه گرفته است.
به گفته او، به نظر می رسد ثبات سیاسی 
سرمایه  های  جذابیت  و  منطقه  در  ایران 
گذاری در حوزه های نفت و گاز تضمینی 
و  باشد  کشور  اقتصادی  رشد  ادامه  برای 
حوزه های دیگر اقتصادی کشور نیز تحت 

تاثیر فضای مثبت تجاری و بازرگانی کشور 
بتدریج جذابیت هایی برای سرمایه گذاران 

خارجی ایجاد نمایند.
باید در داخل  مونسان ادامه داد: آنچه که 
کشور برای توسعه فضای کسب و کار مورد 
نوین و  اعمال روش های  قرار گیرد  توجه 
ایجاد اصالحات در بانک ها و بازار سرمایه 
داخلی است.با توجه به اینکه سیستم بانکی 
کشور بر پایه بانکداری اسالمی استوار شده 
است لذا به نظر می رسد راهکار رونق بازار 
کشور از طریق تامین منابع بانکی، باید بر 

اساس ساختارهای این نوع بانک باشد.
تعداد  موجود  آمارهای  اساس  گفت:بر  او 
سالهای  ظرف  دنیا  در  اسالمی  بانکهای 
بانک   26۷ به   1۷6 از  199۷تا2004 
دارایی  سال  همان  در  و  است  رسیده 
با نرخ رشد ساالنه 23/5  بانکهای اسالمی 
درصد، از مرز 260میلیارد دالر گذشت. این 
بدین معناست که قوانین اسالمی  مانعی در 
راه  توسعه بانک های  اسالمی و توسعه بازار 
بانکداری  نظام  نیست.تحول  کار  و  کسب 
بانکداری  نظام  کردن  اسالمی  و  کشور  در 
کارشناسی شده  و  شیوه صحیح  به  کشور 
و  بانکی  نظام  کارآیی  به  منجر  می تواند، 
شود.  اقتصادی  توسعه  و  رشد  نهایت  در 
و  دقیق  مطالعات  نیازمند  پیاده سازی  این 

برنامه ریزی گسترده است.
در  حرکت  با  آزاد  مناطق  کرد:  اظهار  وی 
الگویی  به  توانند  می  خود  صحیح  مسیر 
شوند،  تبدیل  الملل  بین  روابط  در  عینی 
مقاومتی  اقتصاد  های  سیاست  براساس 
تبیین شده از سوی رهبر معظم انقالب و 
کشور،  مدت  بلند  اهداف  در  شده  تصریح 
و  گسترش  پیشرفته،  های  فناوری  انتقال 
و  خدمات  و  کاال  صادرات  تولید،  تسهیل 
در  مالی  منابع  و  ضروری  نیازهای  تامین 
اولویت برنامه های توسعه مناطق آزاد  قرار 

دارد.

گشایش۴هزار »ال سی« پس از برجام؛

وصول ۱3میلیارد دالر طلب از کشورهای خارجی

با دانستن اجزا و مواد تشکیل دهنده نوشابه 
این  سراغ  دیگر  پس  این  از  آن  مضرات  و 

نوشیدنی های پرطرفدار نمی روید.
اصلی ترین  از  یکی  نوشابه  امروزه 
شده  ها  ایرانی  های  سفره  نوشیدنی های 
لیتر  میلیارد   3 ساالنه  ایرانیان  است. 
نوشابه مصرف و حدود چهار هزار میلیارد 
کشور(  در  یارانه  ماه  یک  )معادل  تومان 

هزینه صرف خرید نوشابه می کنند.
به طور متوسط هر ایرانی 42 لیتر نوشابه در 
سال مصرف می کند که البته خبر بدی هم 
در این رابطه وجود دارد؛ طی 20 سال اخیر 
مصرف نوشابه های گازدار در کشور نزدیک به 
15 درصد افزایش داشته و متاسفانه طی این 

مدت مصرف شیر و لبنیات تنها حدود یک 
دهم درصد رشد کرده است.

 10 حدود  جهان  در  نوشابه  مصرف  سرانه 
لیتر است و این یعنی میانگین مصرف نوشابه 
در ایرانیان 4 برابر میانگین جهان است. هر 
چند ایرانی ها حدود یک چهارم آمریکایی ها 
نوشابه می نوشند اما از نکات مهمی که هر فرد 
به آن باید توجه کند این است که محتویات 

چیزی که می خوریم چیست؟
متخصصان به طور مداوم توصیه می کنند 
که از مصرف نوشابه به دلیل چاقی، مشکالت 
گوارشی به دلیل اسیدی بودن آن و ایجاد 
پوکی استخوان خودداری کرده و به جای آن 

شیر و دوغ را جایگزین کنید.

از  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر 
در  موثر  ابزاری  بعنوان  دفاعی  دیپلماسی 
خارجی  های  سیاست  و  اهداف  پیشبرد 
اعتماد  و  کرد  یاد  ایران  اسالمی  جمهوری 
تولید  و  سازی  امنیت  زدایی،  تنش  سازی، 
آن  اصلی  های  مولفه  و  اصول  از  را  قدرت 
برشمرد و نقش وابستگان نظامی، دفاعی و 
انتظامی در این زمینه را پیشتاز و تعیین کننده 

توصیف کرد.
همایش  اولین  در  دهقان  حسین  سردار 
مشترک وابستگان نظامی و نمایندگان دفاعی 
و انتظامی جمهوری اسالمی ایران در خارج از 
کشور طی سخنانی سردار دهقان با تحلیل 
شرایط سیاسی و آشوبناک منطقه و جهان 
بویژه محیط پیرامونی جمهوری اسالمی ایران 
اظهار داشت، آمریکا بعد از فروپاشی اتحاد 
جماهیر شوروی برای ایجاد، توسعه و تثبیت 
استقرار  و  اعمال  و  گرایی  جانبه  یک  نظام 
هژمونی خود دشمن سازی را با راهبرد اسالم 
هراسی و ایران هراسی در دستور کار قرار داد.
راهبرد  این  با  امروز  سلطه  نظام  افزود  وی 
شرایطی را ایجاد کرده که سرمایه و عناصر 
با  مواجهه  جای  به  اسالم  جهان  در  قدرت 
و  است  خودزنی  حال  در  اصلی  دشمنان 
قطعا آنان این روند را تا تخلیه قابلیت ها و 
توانمندی های راهبردی کشورهای اسالمی 

دنبال خواهند کرد.
گروه  توسط  نیابتی  های  جنگ  دفاع  وزیر 
النصره در عراق  تروریستی داعش و جبهه 
و سوریه و حمله به مردم مظلوم یمن را در 

همین راستا ارزیابی کرد و افزود: البته شکل 
گیری جریان مقاومت بعنوان یک مجموعه 
عظیم و قدرتمند این راهبرد  نظام سلطه 
را با چالشی جدی مواجه کرده و با استمرار 
با  را  آنان  راهبرد  انسجام،  و حفظ  پایداری 

شکست قطعی مواجه خواهد کرد.
اسالمی  جمهوری  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بعنوان کانون و محور مقاومت  امروز  ایران 
نقش مهمی در ثبات سازی و ایجاد امنیت 
پایدار در منطقه دارد گفت : ایجاد، تقویت 
و  دفاعی  همکاری  و  مناسبات  گسترش  و 
و  راهبردها  از  جهان  کشورهای  با  امنیتی 
اولویت های مهم وزارت دفاع به شمار می 
رود و وابستگان دفاعی و انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران باید بعنوان یک عنصر اثرگزار 
با جسارت، شجاعت و تعامل سازنده و بدور از 
هرگونه انفعال بر پایه سه اصل عزت، حکمت 
و مصلحت در اجرای این راهبرد و اولویت 

مهم بطور مستمرتالش کنند.

وزیر دفاع اعالم کرد؛

اصولدیپلماسیدفاعیایران

مجلس  قضایی  و  حقوقی  کمیسیون  عضو 
و  اما  که  است  معلوم  اینکه  به  اشاره  با 
اگر های بسیاری در این گونه آمارها وجود 
برخی  ادعاهای  اینگونه  بنده  گفت:  دارد 
مسئولین را پیرامون قاچاق کاال قبول ندارم 
زیرا شاهد هستیم که روزانه کاالی قاچاق 
به شدت و به همان روال گذشته به صورت 
رسمی و یا غیر رسمی و از طریق نفوذی 

هایی که وجود دارد صورت می گیرد.
پورمختار  محمدعلی  میزان  گزارش  به 
مجلس  قضایی  و  حقوقی  کمیسیون  عضو 
در واکنش به اظهارات رئیس ستاد مبارزه 
دو  در  براینکه  مبنی  ارز  و  کاال  قاچاق  با 
کاهش  کاال  قاچاق  میزان  گذشته  سال 
چشمگیری داشته است و 25 میلیارد دالر 
به 15.5 میلیارد دالر رسیده است، اظهار 
کرد: بنده براین باورم که آمار و ارقام هایی 
می  ارائه  مسئولین  از  برخی  سوی  از  که 

شود متاسفانه غیر مستند است.
از  برخی  دفعه  یک  اینکه  افزود:  وی 
قاچاق  که  شوند  می  مدعی  ما  مسئولین 
کرده  پیدا  کاهش  دالر  میلیارد   10 کاال 
است قاعدتا قابل قبول نیست زیرا اینگونه 
و  مستنداتی  نه  و  دارد  مبنایی  نه  آمارها 

معموال کسانی که آنها را مطرح می کنند 
گزارشات جامعی ندارند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با 
اشاره به اینکه بر چه اساسی این ارقام اعالم 
مسئولین  اگر  کرد:  خاطرنشان  شود  می 
معتقدند که جلوی قاچاق کاال را گرفته اند 
و توانسته اند در این زمینه از 25 میلیارد 
دالر به 15.5 میلیارد دالر دست پیدا کنند 
تبدیل  صفر  به  را  رقم  این  نتوانسته  چرا 
موضوع  در  توانند  می  آنها  اگر  زیرا  کنند 

قاچاق کاال 10 میلیارد دالر را کاهش دهند 
بدون شک امکان این وجود دارد با روشی 
که اتخاذ کرده اند قاچاق کاال را در کشور 

به صفر برسانند.
پورمختار با اشاره به اینکه معلوم است که 
اما و اگر های بسیاری در این گونه آمارها 
ادعاهای  اینگونه  بنده  گفت:  دارد  وجود 
کاال  قاچاق  پیرامون  را  مسئولین  برخی 
روزانه  که  هستیم  شاهد  زیرا  ندارم  قبول 
روال  همان  به  و  شدت  به  قاچاق  کاالی 

گذشته به صورت رسمی و یا غیر رسمی و 
از طریق نفوذی هایی که وجود دارد صورت 

می گیرد.
مبارزه  بحث  در  اینکه مجلس  بیان  با  وی 
افزود:  ندارد  اجرایی  قدرت  کاال  قاچاق  با 
به  راه  متاسفانه  هم  نمایندگان  تذکرات  با 
جایی برده نمی شود از این رو بنده اعتقاد 
دارم که برای مبارزه با مفاسد به خصوص 
قاچاق کاال و ارز باید یک سازمان فرا قوه 
ای تشکیل شود که هر سه قوه در آن نقش 

داشته باشند.
به  دولت  کرد:  خاطرنشان  مختار  پور 
عنوان بازوی اجرایی کشور باید پاسخگوی 
اقدامات صورت گرفته در بحث قاچاق کاال 

و ارز باشد.
اگر  بدون شک  کرد:  تصریح  پایان  در  وی 
تواند  نمی  که  کند  اعالم  صراحتا  دولت 
قاچاق  با  مبارزه  را در زمینه  اقدام موثری 
عنوان  به  مجلس  دهد  انجام  ارز  و  کاال 
نهاد  بازوی کمکی و قوه قضائیه به عنوان 
می  کشورمان  در  تخلفات  به  رسیدگی 
توانند در جهت اصالح و وضع قوانین جدید 
حل  زمینه  دولت  با  مشترک  همکاری  با 

مشکل قاچاق کاال در کشور فراهم کند.

پورمختار:قاچاقبهشدتگذشتهانجاممیشود

حقایقیتکاندهندهازسرانهمصرف
نوشابهدرکشور
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

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

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139460331010004۷02مورخ 1394/10/12 و رای اصالحی 
/ دوم موضوع  اول  شماره  13956033105۷00318مورخ 1395/06/23 هیات 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
از مشگین  فرزند مطلب بشماره شناسنامه 3 صادره  پروانه جوادی خیاوی  خانم 
شهر در یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 151/20 
محمدآباد  در  واقع  اصلی   362 از  فرعی   114 از  شده  مجزی  و  مفروز  مترمربع 
لذا  به منظور  از مالک رسمی جواد منصور بخت محرز گردیده است.  خریداری 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.   302 م/الف
 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

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

های فاقد سند رسمی
دوم   / اول  هیات  رای شماره 13956030105۷004111مورخ 95/04/09  برابر 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ناحیه دو تصرفات مالکانه  رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - 
بشماره  میکائیل  فرزند  قوزوللو  اختری  اصل  قربان  آقای  متقاضی  بالمعارض 
شناسنامه 514 کد ملی 1۷18415۷۷1 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت 120مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 1931 فرعی از 9 اصلی واقع در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از 
مالک رسمی مصطفی گروسی گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.   309 م/الف
 رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج - ایرج فهیمی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

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

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 13956033105۷000483مورخ 1395/0۷/08 هیات اول / دوم 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ناحیه دو تصرفات مالکانه  رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - 
بشماره  ابومحمد  فرزند  آباد  رشید  صفائی  اله  نصرت  آقای  متقاضی  بالمعارض 
شناسنامه 410 کد ملی 15321۷56۷1 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 186/88 مترمربع پالک فرعی از اصلی  مفروز و مجزی شده از پالک ۷6 
فرعی از 361 اصلی واقع در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک رسمی 
زهرا آل آقا محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.   30۷ م/الف
 رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج - ایرج فهیمی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

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

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139460331010004699 مورخ 1394/10/12 و رای اصالحی 
/ دوم موضوع  اول  شماره  13956033105۷00319مورخ 1395/06/23 هیات 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
از مالیر در سه  بشماره شناسنامه 990 صادره  فرزند محمد  زنگنه  تاجماه  خانم 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 151/20 مترمربع مفروز 
و مجزی شده از 114 فرعی از 362 اصلی واقع در محمدآباد خریداری از مالک 
رسمی جواد منصوربخت محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.   304 م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج  

آگهی مزایده
امین  آقای  علیه  محکوم  شورادرخصوص  95/94اجرایی  کالسه  پرونده  نظربه 
عصفورمطوری محکوم به پرداخت مبلغ28000000ریال بابت اصل خواسته درحق 
محکوم له آقای علی ابوالوردی و نیز پرداخت مبلغ 400000ریال بابت نیم عشر 
دولتی درحق دولت لهذابه این منظور یکدستگاه موتور سیکلت به شماره پالک 
15000000ریال  مبلغ  به  دادگستری  محترم  کارشناس  11959-569توسط 
ارزیابی گردیده است.لذا این اجرا به تاریخ 95/8/25ساعت11تا12اقدام به برگزاری 
مزایده می نماید،مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مندرج قابل مشاهده است.وجهت 
کسب اطالعات بیشتر به این اجرامراجعه نماید.کسی برنده است که باالترین قیمت 

پیشنهادی راارائه نماید.
مدیر اجرای احکام شورای حل اختالف بندر امام خمینی)ره(-ف ال ناصری

آگهی موضوع ماده3
وماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی اداره ثبت اسناد و امالک اهواز
وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  اینکه  به  نظر 
حسین  آقای  3004046-1395-1395/۷/13تصرفات  برابر  فاقدسندرسمی  های 
ازاهوازکدملی1۷55۷6۷099نسبت  بشناسنامه219صادره  چاسب  فرزند  اریکانی 
پالک  ازششدانگ  قسمتی  مساحت126/25مترمربع  به  ساختمان  باب  یک  به 
دولتی  خان  دفتر240صفحه205حاجی  ازمالکیت  دواهوازخروجی  2620/۷بخش 
فاصله  به  دردونوبت  مزبورمراتب  لذابرابرماده3قانون  گردیده  صدوررای  به  منجر 
پانزده روزجهت اطالع عموم آگهی می گردد تاهرکس نسبت به تصرفات مفروزه 
این آگهی به مدت  اول  انتشارنوبت  ازتاریخ  باشد  اعتراض داشته  ایشان  ومالکیت 
ورسید  تسلیم  اهواز  وامالک  اسناد  ثبت  اداره  به  خودرامستقیما  اعتراض  دوماه 
دریافت نمایند ومعترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست به مقامات قضائی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست اخذ وبه اداره ثبت 
اعتراض درموعدمقرراداره  محل تحویل نمایند.بدیهی است درصورت عدم وصول 
ثبت برابرمقررات اقدام به صدورسند مالکیت خواهد نمود.شماره م الف:)5/3143( 

تاریخ انتشار نوبت اول:1395/8/11-تاریخ انتشار نوبت دوم :1395/8/26
نصرت ا...-کفیل اداره ثبت اسناد و امالک اهواز

آگهی حصر وراثت
بانو خاورراهواره نام پدر بروم بشناسنامه ۷28صادره از بهمئی درخواستی بخواسته 
موسوی  مجتبی  مرحوم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  وراثت  حصر  گواهی  صدور 
بشناسنامه1900290669صادره از رامهرمز در تاریخ 1395/۷/24در اهواز اقامتگاه 
بروم متولد  غیر دائمیش فوت ورثه اش عبارتنداز 1-متقاضی خاورراهواره فرزند 
1349/4/4بشناسنامه۷28و کد ملی 5999594601صادره از بهمئی )مادر متوفی(

و الغیر. اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراض داردیا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادروهروصیت نامه به جزسری 
الف:  م  است.شماره  اعتبارساقط  شودازدرجه  ابراز  تاریخ  ازاین  بعد  که  رسمی  و 

)12/336(
 رئیس شعبه دو دادگاه عمومی رامهرمز-حسن رئیسی زاده

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقای پوریا خالقی وکالتا از طرف اقای محی الدین دولتی  طبق وکالتنامه  شماره 
190۷9 مورخه 95/۷/13 دفتر خانه 169 کرج ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه 
پنج سهم  از  مشاع  مالکیت  یک سهم  که سند  است  نموده  اعالم  تصدیق شده 
 12 قطعه  مربع  متر   14800 مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
تفکیکی به شماره پالک 3۷60 فرعی از 1۷3 اصلی جزء حوزه ثبتی شهرستان 
ساوجبالغ واقع در سلطان آباد مورد ثبت 864890 صفحه 110 دفتر جلد امالک 
2428 به نام نامبرده ثبت و صادر گردیده است و بعلت جابجایی مفقود گردیده 
ودرخواست صدور سند مالکیت المثنی  نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره  
یک اصال حی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا 
چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه 

اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد.م/الف 494
 محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

آگهی حصر وراثت
خانم شیوا سیدی چهارمی دارای شناسنامه شماره 643 بشرح دادخواست به کالسه 
95/۷0082۷ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
 95/01/13 تاریخ  در   425 بشناسنامه  چهارمی   سیدی  ایرج  شادروان  که  داده 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به 

زوجه دائمی و دو فرزند اناث بنامهای ذیل:
1-مه لقا قاسمی فرزند رحیم زوجه متوفی

2-شیوا سیدی چهارمی فرزند ایرج دختر متوفی 
3-شیرین سیدی چهارمی فرزند ایرج دختر متوفی 

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

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

آگهی ابالغ
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  فرزندفالح  هاشمی  جمیله  خواهان 
تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  فرزندقاضی  عبدالعزیزهاشمی 
رسیدگی  جهت  که  خرمشهرنموده  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
خوزستان  دراستان  خرمشهرواقع  شهرستان  حقوقی  عمومی  شعبه2دادگاه  به 
شهرستان  اداری-دادگستری  خرمشهر-خیابان40متری-سایت  –شهرستان 
وقت  که  گردیده  9509986141200495ثبت  کالسه  وبه  خرمشهرارجاع 
رسیدگی آن1395/9/21وساعت9:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
آیین  تجویزماده۷3قانون  وبه  خواهان/شاکی  ودرخواست  خوانده/متهم  بودن 
یک  مراتب  ودستوردادگاه  درامورمدنی  وانقالب  عمومی  های  دادگاه  دادرسی 
نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده/متهم پس ازنشرآگهی 
دوم  خودنسخه  کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه  دادگاه  به  ازمفادآن  واطالع 
حاضرگردد.      رسیدگی  جهت  مقررفوق  ودروقت  رادریافت  وضمائم  دادخواست 

شماره م.الف)9/۷48(
منشی شعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-فاطمی سوق

متن آگهی 
خواهان / شاکی مرتضی رضائی دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم گوطال گنجی 
و زینب رضائی و صدیقه رشیدی و قمر تاج گنجی و نورخدا رضائی گنجی و کرم 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  ترکه  تحریر  خواسته  به  رضائی  زینب  و  رضائی  خدا 
اختالف  شورای حل   ۷ شعبه  به  رسیدگی  که جهت  نموده  آباد  خرم  شهرستان 
مجتمع امام خمینی )ره( شهرستان خرم آباد خیابان امام میدان عدالت دادگستری 
کل استان لرستان ارجاع و به کالسه 9509986655۷0009۷ ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/9/21 و ساعت 11:00 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 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. 
کسان  و  متوفی  به  مدیدونین  و  –بستانکاران  آنها  قانونی  نماینده  یا  ورثه  از  لذا 
دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود در موعد مذکور در محل این 
شورا واقع در شهرستان خرم آباد –میدان عدالت ساختمان دادگستری کل حاضر 

شوند عدم حضور مدیونین مانع اجرای قرار نخواهد بود.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 7 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 
شهرستان خرم آباد – محسن چگنی. 

متن آگهی 
 – آقایان 1  به طرفیت  فرزند چراغعلی دادخواستی  بهرام میرزایی  آقای  خواهان 
کورش کریمزاده فرزند صفر علی  2 – انور دلباخته فرزند علی محمد به شماره 
کالسه 9503۷4 در این شورا به ثبت رسانیده و با عنایت به مجهول المکان بودن 
خواندگان مراتب در اجرای ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی 
شعبه  دفتر  به  مراجعه  ضمن  خواندگان  تا  گردد  آگهی  االنتشار  کثیر  جراید  از 
شورای حل اختالف سورشجان و اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن در تاریخ 

95/09/20 ساعت 15:30 در جلسه دادرسی حاضر گردند .
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سورشجان – غفور عباسپور

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی وضمائم ونسخه ثانی دادخواست

 حسب پرونده کالسه 95058 خانم سمیرامحمدی فرزند مظفر دادخواستی
 به خواسته طالق به طرفیت سعدی ویسمرادی فرزند کریم مطرح نموده که با 
آیین  قانون   ۷3 ماده  وتجویز  دادگاه  واجازه  خوانده  بودن  مجهوالمکان  به  توجه 

دادرسی مدنی به وی ابالغ میشود 
 ودر روز 1395/9/15 راس ساعت 11 درجلسه دادگاه جهت استماع شهادت شهود 

حاضر ودر غیر این صورت دادگاه برابر محتویات پرونده رسیدگی خواهد نمود.
 مدیر دفترشعبه یک حقوقی دادگستری شهرستان جوانرود

دادنامه
شماره پرونده:299/8/95       شماره دادنامه:95/۷/28-95/8/518

مرجع رسیدگی: حوزه هفتم شورای حل اختالف شهرستان شهریار
خواهان:خانم فاطمه خلیلی چم مختاری آدرس اندیشه فازیک خ هفتم غربی خ صابر کوی 

عظیم پالک 6 خوانده:آقای ولی قبادی مجهول المکان
خواسته:مطالبه مهریه گردشکار:پس ازوصول پرونده وباتوجه به محتویات پرونده وجری 
تشریفات قانونی قاضی شورا بررسی  راکافی دانسته وضمن اعالم ختم رسیدگی بشرح 

ذیل مبادرت به صدوررای مینماید.
رتی قاضی شورا

درخصوص دعوی خانم فاطمه خلیلی چم مختاری بطرفیت آقای ولی قبادی بخواسته 
مطالبه تعداد چهادره عدد سکه بهارآزادی بابت قسمتی از مهریه مقوم به چهارده میلیون 
تومان بانضمام خسارات وارده باتوجه به عرض حال تسلیمی ومستندات پرونده ومالحظه 
نظریه مشورتی اعضای شورای حل اختالف واقدامات بعمل آمده ازسوی آن شورا نظرباینکه 
به داللت تصویر مصدق سند نکاحیه مضبوط درپرونده که طرفین بر یکصدوچهارده عدد 
سکه تمام بهارآزادی بعنوان مهریه توافق نمودند رابطه زوجیت اصحاب دعوی محرز ومسلم 
میباشد وباتوجه باینکه بموجب مقررات قانونی به مجردعقد زن میتواند مالک مهرشود 
ومیتواند هرنوع تصرفی که بخواهددرآن بنماید وتوجهابه مجهول المکان بودن خوانده 
وحسب درخواست خواهان وبتجویزازماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی وقت رسیدگی 
ازطریق روزنامه کثیراالنتشار ابالغ گردیده لیکن درجلسه شورا حاضرنگردید والیحه 
نیزارسال نداشته ودلیلی براداء دین یابرائت ذمه خویش به شورا ارائه واقامه ننموده است 
لهذا قاضی شورا دعوی مطروحه رامحمول به صحت تلقی وبااختیارحاصله ازماده 9 قانون 
شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 ومستدا بمواد 10۷8-1082 قانون مدنی وماده 
519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی حکم به محکومیت 
صادرواعالم  خواهان  درحق  بهارآزادی  سکه  عدد  چهارده  تعداد  پرداخت  به  خوانده 
قابل  روز  واخواهی وسپس ظرف 20  قابل  روز  غیابی وظرف 20  رای صادره  میدارد 

تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم دادگستری شهرستان شهریارمیباشد.م.الف:20008
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار-سید عمارتاجیک    

تفکیک بخش درمان از تامین اجتماعی 
شدنی نیست

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس با بیان 
تامین اجتماعی  از  درمان  بخش  تفکیک  اینکه 
و  امکان پذیر نیست، گفت: جهت رفع مشکالت 
تسهیل شرایط باید صندوق مجازی تجمیع منابع 

برای اجرای طرح تحول سالمت ایجاد شود.
پیشنهاد  توضیح  در  زمانی  علیجانی  محسن 
کمیسیون بهداشت ودرمان در خصوص تفکیک 
گفت:  اجتماعی،  تامین  سازمان  از  درمان  بخش 
در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه هنوز این 
پیشنهاد مورد بررسی قرار نگرفته است اما اینکه 
سازمان تامین اجتماعی به شکل گذشته مدیریت 
موضوعی  گیرد  صورت  آن  در  تغییری  یا  شود 
است که مورد بحث است. در واقع معتقدیم باید 
صندوق مجازی برای اجرای طرح تحول سالمت 
ایجاد شود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
وزارت بهداشت و درمان و سازمان برنامه و بودجه 

مسئولیت آن را به عهده داشته باشند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و 
پردیس در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: 
در صورت تایید نهایی منابع مربوط به طرح تحول 
سالمت در این صندوق مجازی تجمیع می شود و 
از آن ناحیه در مورد آن تصمیم گیری شود، چراکه 
از سازمان تامین اجتماعی  جدایی بخش درمان 

مشکالتی را ایجاد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه کارگران و وزرای مرتبط با سازمان 
تامین اجتماعی معتقدند این منابع حق الناس است 
و مربوط به بیت المال نیست که به طور کامل در 
صندوق مجازی مذکور تجمیع و مدیریت شود، 
افزود: باید توجه داشت که 40 میلیون نفر تحت 
پوشش بیمه تامین اجتماعی، تنها به درمان نیازمند 
نیستند و به خدمات پایه سالمت هم نیاز دارند، با 
پیشنهاد مذکور این 40 میلیون نفر از خدماتی که 
در خانه های بهداشت که بیشتر با هدف پیشگیرانه 

است هم بهره مند خواهند شد.
علیجانی زمانی با اشاره به اینکه سهم ارائه خدمات 
تامین  پوشش  تحت  افراد  به  بهداشت  خانه های 
اجتماعی را باید سازمان تامین اجتماعی و وزارت 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی جهت بیمه پایه سالمت 
ذخیره  مذکور  صندوق  در  که  کنند  پرداخت 
می شود، گفت: با این اقدام نیاز نیست بیمه درمان 
مستقیما از سازمان تامین اجتماعی اخذ شود، 40 
میلیون نفر مذکور نیازمند دریافت خدمات پایه 

سالمت هستند که بسیار مهم تر از درمان است.
شد:  یادآور  دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
بابت  که  درصدی  از 9  اجتماعی  تامین  سازمان 
درمان از بیمه شدگان دریافت می کند و 2 درصد 
برای  را  بخشی  باید  است،  بازنشستگی  بابت  آن 
خدمات پایه سالمت ارائه دهد تا در صندوق مجازی 
مذکور تجمیع شود، در حقیقت نباید به گونه ای 
برخورد شود که سازمان تامین اجتماعی مبالغی را  
بابت خدمات پایه ای سالمت ندهد و وزات بهداشت 

و درمان تنها متولی باقی بماند.

معافیت جمعیت هالل احمر از مالیات؛ مغایر الیحه 
برنامه ششم

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه طبق برنامه ششم توسعه 
تخفیف و معافیت مالیاتی ممنوع است، افزود: معافیت جمعیت هالل احمر 

از مالیات مغایر الیحه برنامه ششم توسعه است.
مسعود رضایی درباره درخواست رئیس جمعیت هالل احمر مبنی بر 
معاف شدن هالل احمر به عنوان نهاد عمومی از مالیات، گفت: بر اساس 
ماده 4 برنامه ششم توسعه، به منظور تحقق صرفه جویی در هزینه های 
عمومی، اصالح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به 
نفت برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی تا پایان برنامه 

ششم ممنوع است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی، با تاکید بر اینکه معاف 
شدن جمعیت هالل احمر از مالیات افزایش وابستگی بودجه به نفت را 
به همراه دارد، گفت: به هیچ عنوان موافق معافیت جمعیت هالل احمر از 

مالیات نیستم و تحت هیچ شرایطی این کار نباید تحقق یابد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه تمامی دستگاه ها مشمول 
پرداخت مالیات هستند، یادآور شد: هر دستگاه و سازمانی که دارای بودجه 
و درآمد است باید بابت خدماتی که استفاده می کند مالیات بپردازد البته 
طبق تشخیص قانونگذار و دولت در برخی موارد نهادها شامل تخفیف 
یا معافیت مالیاتی می شوند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اسالمی،  با بیان اینکه نهادهای مردمی و عام المنفعه زیادی در کشور 
وجود دارد، گفت: اگر مبنای معافیت مالیاتی جمعیت هالل احمر را بر عام 
المنفعه و مردمی بودن قرار دهیم می توان گفت تعداد زیادی نهاد عام 
المنفعه و مردمی در کشور وجود دارد که از پرداخت مالیات معاف نبوده و 
در حال حاضربه دولت مالیات می پردازند بنابراین هیچ گونه ضرورتی ندارد 

که جمعیت هالل احمر از پرداخت مالیات معاف شود.

رفع ایرادات الیحه هوای پاک با فوریت
 در کمیسیون کشاورزی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه تمامی تالش خود را 
برای رفع ایرادات الیحه هوای پاک و ارجاع مجدد آن به صحن به کار 
می بریم، گفت: این الیحه به دلیل ایرادات شکلی و انشایی از دستور 

کار خارج شد.
علی اکبری، درباره علل ارجاع الیحه هوای پاک به کمیسیون کشاورزی، 
آب و منابع طبیعی مجلس، گفت: این الیحه به دلیل ایرادات شکلی و 
انشایی از دستور کار خارج شد و  رئیس مجلس بر لزوم اصالح این الیحه 

تاکید کردند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی، افزود: البته چون نظرات 
برخی کمیسیون ها در رابطه با این الیحه اعمال نشد بنابراین الزم شد 
نقطه نظرات آنها هم در این الیحه لحاظ شود هر چند به نظر می رسد 

برخی کمیسیون های فرعی این الیحه را خیلی جدی نگرفتند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه تمامی تالش خود 
را برای رفع ایرادات الیحه هوای پاک و ارجاع مجدد آن به صحن به کار 
می بریم، گفت: ایرادات این الیحه شکلی و انشایی بوده نه محتوایی که 

رئیس مجلس تاکید داشتند باید اصالحاتی در این الیحه صورت گیرد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: کمیسیون 
کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به فوریت و در اسرع وقت ایرادات 
شکلی این الیحه را رفع و به صحن ارائه می کند زیرا آلودگی هوا معضل 
مهم اغلب شهرهای کشور است  و با توجه به وارونگی هوا می طلبد هر 

چه سریع تر این الیحه تصویب و تعیین تکلیف شود.

خبرخبر

نمایندگان مردم در مجلس با انتقاد از وضعیت 
شرکت غیرمجاز »پردیسبان«، بر ضرورت تعیین 

تکلیف مالباختگان آن تاکید کردند.
 230 ارتقاع  با  طبقه   66 »پردیسبان«  پروژه 
تجاری، سالن همایش 5000  واحد  متر،5000 
نفره ، 6 تاالر عروسی، پارک برف و یخ – پارک 
آبی– پارک دلفین- باغ پرندگان- باغ گل، باغ 
های  سالن  مصنوعی،  دریاچه  مینیاتور،  موزه 
و  کودکان  های  سرگرمی  و  تفریحی  ورزشی 
نوجوانان، رستوران گردان و 60 رستوران و محل 
پذیرایی.« تمامی این اطالعات در سایت رسمی 
شرکت در مورد مجموعه ای درج شده که هیچ 
مقام رسمی به غیر از اداره فرهنگ و ارشاد و اداره 
مسکن و شهرسازی قزوین، اطالعی از سرنوشت 
آن ندارد. سایت رسمی شرکت توصیه می کند 
سرمایه گذاران خرد دارایی هایشان را برای کسب 
سود به حساب مالکان پروژه ای واریز کنند که 
هنوز حتی کلنگ فاز اولیه احداث آن هم به زمین 
آبیک  سیمان  کارخانه  جنب  سیمانی  و  سفت 

نخورده است.
برآوردهای شرکت نشان می دهد؛سالیانه حداقل 
100 هزار نفر در منطقه آبیک تردد می کنند.به 
همین جهت مالکان پروژه براین باورند که 12 
هزار نفر را برای خدمت رسانی به این گروه به 
مشاهدات  حداقل  ولی  آورند  می  در  استخدام 
میدانی از محل اجرای پروژه تایید می کند،خبری 

از ساخت و سازهای عظیم نیست.
نتیجه برسد  به  درصورتی که پروژه ساختمانی 
باید 15 هزار نفرهم در سه شیفت 24 ساعته برای 
واحدهای تجاری مجموعه کار کنند. بزرگترین 
هایپرمارکت کشور هم قرار است درهمین منطقه 
احداث شود با همه این اطالعات هیچ خبری از 

مسئول واقعی نیست.
پخش  به  اقدام  صداوسیما   92 مهر  اواخر  از 
تبلیغات گسترده تلویزیونی پروژه برج 66 طبقه 
در شمال آزادراه آبیک »پردیسبان« کرد و همین 
مسئله منجر شد که اعتماد افراد بسیاری برای 

خریداری سهام این پروژه شد.
باوجود اینکه پروژه های ساختمانی »پردیسبان« 
در چندین استان کشور ازجمله تهران،خراسان 
رضوی، قزوین و چندین استان دیگر در دست 
از  پروژه  این  اولیه  مجوزهای  گویا  اجراست،اما 
استانداری و شهرداری قزوین تهیه شده بود؛اما 
خود  سازهای  و  ساخت  مسیر  در  شرکت  این 

مرتکب تخلفات گسترده ای شده است.
افتاده  اتفاق  در شهر مشهد  افشای جرم  اولین 
و  تهران  در  اصلی  جرائم  وقوع  این که  باوجود 
استان  دادگاه  در  گرفته،شعبه ای  قزوین صورت 
جرائم  از  کوچکی  بخش  به  رضوی  خراسان 
رسیدگی می کند و این درحالی است که پرونده 
»پردیسبان« در دادسرای مشهد مقدس در کنار 
پرونده هایی همچون« پدیده شاندیز« و موسسه 

»میزان« و پرونده هایی از این دست،قرار دارد.
سوی  از  بسیاری  تجمعات  اخیر  روزهای  در 
مالباختگان »پردیسبان« مقابل مجلس صورت 
می گیرد که به گفته یکی از مالباختگان حجم 
تخلفات »پردیسبان« بسیار گسترده است؛تقریباً 
تا باالی یک  12هزار نفر از یک میلیون تومان 
دادگستری  و  خریده اند  سهام  تومان  میلیارد 
شاکیان  از  معدودی  تعداد  به شکایت های  تنها 

رسیدگی کرده است.
تجمع کنندگان با در دست داشتن پالکاردهایی 
نسبت به عدم رسیدگی قضایی به این تخلفات و 
پخش گسترده تبلیغات تلویزیونی در صداوسیما 
سریع تر  هرچه  ورود  خواستار  و  کرده  اعتراض 
کمیسیون اصل 90 مجلس برای رسیدگی به این 
پرونده شدند. نمایندگان مردم درگفت وگو با خانه 
ملت از حساسیت خود نسبت به احقاق حق مردم 
و همچنین رسیدگی به این پرونده خبر دادند که 

در ذیل می خوانید:
پارسایی: تبلیغ شرکت کاغذی پردیسبان از رسانه 

ملی تعداد مالباختگان را افزایش داد
گسترده  تجمع  به  اشاره  با  پارسایی  بهرام 
مالباختگان شرکت غیرمجاز »پردیسبان«، گفت: 
در  نهم  مجلس  در  متخلف  این شرکت  پرونده 
کمیسیون اصل نود در دست بررسی بوده و در 
این مجلس نیز با توجه به اولویت ها مورد پیگیری 

واقع خواهد شد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی،با 
بیان اینکه باید راهکاری برای احقاق حق مردم 
در پرونده »پردیسبان« در نظر گرفته شود،افزود: 
تعامل هرچه بیشتر دولت و مجلس درخصوص 
شکایت  به  رسیدگی  در  تسریع  پرونده  این 

مالباختگان را درپی دارد.
ضرورت تشدید کنترل ها برای جلوگیری از 

ایجاد فضای کالهبرداری
تکرار  از  جلوگیری  برای  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
به  نسبت  باید  پرونده هایی چون »پردیسبان« 
تشدید نظارت ها اقدام کنیم،گفت:باید با تشدید 

کنترل ها فضا برای این نوع کالهبرداری ها تنگ 
تر شود.

به  اشاره  دهم،با  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
»پردیسبان«  غیرمجاز  شرکت  گسترده  تبلیغ 
این  تبلیغ  افزود:متاسفانه  ملی،  رسانه  سوی  از 
شرکت غیرمجاز از سوی رسانه ملی افراد مالباخته 
این پرونده را بیشتر کرده ،زیرا مردم به پشتوانه 

این تبلیغ اعتماد کرده اند.
پارسایی ادامه داد:رسانه ملی باید با کسب آگاهی 
کافی نسبت به تبلیغات خود حساس بوده باشد تا 
موضوع و موردی تبلیغ شود که نسبت به صحت 

و سالمت آن اطمینان کافی وجود داشته باشد.
شرکت  تبلیغ  اگر  شک  افزود:بدون  وی 
نمی  انجام  سیما  و  صدا  سوی  از  »پردیسبان« 
شد،میزان افراد مالباخته این کالهبرداری کمتر 

بود.
شورای  مجلس  نود  اصل  کمیسیون  سخنگوی 
مجلس  نود  اصل  شد:کمیسیون  اسالمی،یادآور 
دهم با درنظر گرفتن اولویت ها به بررسی پرونده 
تخلف شرکت »پردیسبان« نیز ورود خواهد کرد.
پورمختار: مجلس پیگیر احقاق حق سهامداران 

شرکت کاغذی پردیسبان است
محمدعلی پورمختار با اشاره به بررسی وضعیت 
سهام داران پروژه پردیسبان در کمیسیون اصل 
یک شرکت  پردیسبان  گفت:  نهم،  مجلس  نود 
الزم  مجوزهای  داشتن  بدون  که  بود  کاغذی 

تبلیغات گسترده ای در سطح کشور انجام داد.
مجلس  در  بهار  و  کبودرآهنگ  مردم  نماینده 
اصل  کمیسیون  اینکه  بیان  با  اسالمی،  شورای 
نود در مجلس نهم پیگیر وضعیت پردیسبان بوده 
این  سهامداران  و  مردم  حق  است،افزود:احقاق 

شرکت در مجلس دهم نیز پیگیری خواهد شد.
شرکت پردیسبان با کالهبرداری صرف تنها در 

پی جمع آوری منابع مالی مردم بوده است
با  »پردیسبان«  شرکت  اینکه  بیان  با  وی 
کالهبرداری صرف تنها درپی جمع آوری منابع 
مردم بوده است،تصریح کرد:این شرکت با فروش 

ماکت به مردم کسب درآمد کرده بود.
پورمختار باتاکید براینکه شرکت«پردیسبان«هیچ 
طرح مشخص و مجوزقانونی نداشته است،گفت: 
خوشبختانه پرونده این شرکت متخلف از سوی 
دستگاه قضا در حال پیگیری است و بسیاری از 

متخلفان در این پرونده دستگیر شده اند.
در  مردم  های  سرمایه  و  منابع  داد:  ادامه  وی 
شرکت »پردیسبان« در حال حاضر به یغما رفته 

است.
این نماینده مردم درمجلس دهم،با تاکید براینکه 
منابع  بازگرداندن  به  نسبت  باید  قضاییه  قوه 
مالباختگان پردیسبان اقدام کند،گفت:منابع سهام 
داران این شرکت باید با اتخاذ تدابیری مناسب 

بازگشت داده شود.
انتقاد از تبلیغ گسترده شرکت غیرمجاز از رسانه 

ملی
پورمختار با اشاره به تجمع گسترده مالباختگان 
»پردیسبان« مقابل مجلس، گفت: متاسفانه تبلیغ 
افراد  تعداد  ملی  رسانه  از  شرکت  این  گسترده 

متضرر شده در این پرونده را افزایش داده است.
در  مردم  از  شده  دریافت  منابع  داد:  ادامه  وی 
پرونده »پردیسبان« هیچ جایی هزینه نشده از 

این رو باید منابع مردم بازگردانده شود.
عضوکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای 
تخلفات  به  نسبت  یادآور شد: مجلس  اسالمی، 
به  از کمک  راستا  این  و در  بوده  مالی حساس 
کوتاهی  مجرمان  شناسایی  برای  قضا  دستگاه 

نخواهد کرد.
شدن  متضرر  به  اشاره  با  طاهرخانی  بهمن 
شرکت  پرونده  در  قزوین  استان  مردم 
»پردیسبان«،گفت:این شرکت کاغذی با استفاده 
از تبلیغ در رسانه ملی اموال مردم را به یغما برده 

است.
شورای  درمجلس  تاکستان  مردم  نماینده 
تخلفات  به  رسیدگی  اینکه  بیان  اسالمی،با 
درجریان  قضا  دستگاه  در  »پردیسبان«  شرکت 
است،افزود:این شرکت بدون اخذ مجوزهای الزم 

اقدام به اخذ منابع مردم کرده است.
ضعف نظارت ها در پرونده شرکت متخلف 

پردیسبان مشهود است
وی با تاکید براینکه ضعف نظارت ها در پرونده 
شرکت متخلف پردیسبان مشهود است،تصریح 
از  »پردیسبان«  شرکت  های  ماکت  کرد:تبلیغ 
مالباختگان  تعداد  افزایش  به  ملی  رسانه  سوی 

منجر شده است.
اینکه  بیان  نماینده مردم درمجلس دهم،با  این 
پیگیر  جد  به  قزوین  استان  نمایندگان  مجمع 
احقاق حق مردم درخصوص پرونده »پردیسبان« 
است،افزود:نامه نگاری با رئیس مجلس درخصوص 
تسریع در رسیدگی به این پرونده در دستور کار 

مجمع نمایندگان قرار دارد.

پردیسبان؛ حکایت کالهبرداری نوین
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ورود نسل جدید »دوچرخه« 
پایتخت خیابان های  به 

غیرموتوری  نقل  و  حمل  واحد  مسوول 
جدید  نسل  ورود  از  تهران  شهرداری 

دوچرخه ها به پایتخت طی ماه آتی خبرداد.
نصب  سرانجام  درخصوص  خردمند  محمد 
در  تهران گفت:  در سطح شهر  َرک دوچرخه 
نقل  و  حمل  معاونت  در  قبلی  مدیریت  زمان 
بود  شده  مقرر  تهران،  شهرداری  ترافیک  و 
بازار  محدوده  بخصوص  و  اصلی  معابر  در  که 
عالوه  تا  شود  نصب  دوچرخه  رک های  تهران 
و  ترافیک  کاهش  موجبات  تفریحی،  بعد  بر 
توسعه حمل و نقل پاک در سطح شهر تهران 

ایجاد شود.
این  نرم افزار  اینکه متاسفانه هنوز  بیان  با  وی 
گفت:  است،  نشده  تکمیل  دوچرخه  رک های 
با این حال طی رایزنی های صورت گرفته، به 
فعال  بازار  محدوده  رک های  نرم افزار  زودی 
خواهد شد و شاهد فعالیت  رک های دوچرخه 

در این محدوده خواهیم بود.
غیرموتوری  نقل  و  حمل  واحد  مسوول 
به زودی نسل  اینکه  بیان  با  تهران  شهرداری 
در  که  می شود  تهران  وارد  دوچرخه ها  جدید 
تهران  شهر  سطح  در  شده  نصب  رک های 
این  اول  فاز  در  افزود:  گرفت،  خواهند  قرار 
معاونت  تحویل  آینده  ماه  از  که  دوچرخه ها 
بازار  محدوده  در  می شود،  داده  نقل  و  حمل 

فعال خواهند شد.
سیاست های  براساس  اینکه  بیان  با  خردمند 
ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاونت  ابالغی 
و  بوستان ها   داخل  به  دوچرخه  خانه های 
خواهد  منتقل  تفریحی  و  گردشگری  مراکز 
جدید  سیاست های  براساس  کرد:  اظهار  شد، 
ابالغی از این پس خانه های دوچرخه به درون 

شد. خواهند  منتقل  بوستان ها 
 4000 حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
دوچرخه  خانه   153 در  دوچرخه  دستگاه 
برنامه ریزی های  براساس  گفت:  است،  فعال 
انتقال  و  تزریق  بر  عالوه  گرفته  صورت 
دلیل  به  بوستان ها،  به  دوچرخه  خانه های 
که  هستیم  آن  بر  گردشگری  فضاهای  رونق 
رینگ های  و  مکان  در  را  دوچرخه  خانه های 

کنیم. فعال  گردشگری 

فرهنگیان  معوقات  کامل  تسویه 
بازنشسته تا ۱5 آذرماه 

و  آموزش  وزارت  بودجه  و  برنامه  مدیرکل 
اوراق  انتشار  سازوکار  تشریح  به  پرورش 
خدمت  پایان  پاداش  مالی  تامین  منظور  به 
گفت:  و  پراخت   94 سال  در  بازنشستگان 
مربوط  فرآیندهای  طی  از  پس  امیدواریم 
بازنشستگان  معوقات  کلیه  آذرماه   15 تا 
پرداخت  یکجا  و  کامل  صورت  به  فرهنگی 

شود.
پرداخت  زمان  درباره   ، مجاوری  منصور 
با  فرهنگی  بازنشستگان  خدمت  پایان  پاداش 
انتشار  اجازه  به مصوبه هیئت وزیران و  توجه 
تامین  منظور  به  پرورش  و  آموزش  به  اوراق 
پرداخت  فرآیند  کرد:  اظهار  مربوطه  اعتبارات 
فرهنگی  بازنشستگان  خدمت  پایان  پاداش 
از سال گذشته شروع  در سال های 93 و 94 
پایان  پاداش  اعظم  بخش  شدیم  موفق  و  شد 
در  را   93 سال  در  بازنشستگان  خدمت 
 10 و حدود  بپردازیم  گذشته  سال  اسفندماه 
درصد باقی مانده نیز با تخصیص اعتبار دولت 

اوایل مهرماه جاری تسویه شد. 
وی افزود:  برای پرداخت پاداش بازنشستگان 
بودجه  در  ویژه ای  اعتباری  ردیف   ،94 سال 
95 درنظر گرفته و بنا شد سازمان مدیریت از 
طریق روش های تامین اعتبار خود اقدام کند.
آموزش  وزارت  بودجه  و  برنامه  مدیرکل 
به  و  اساس  این  بر  اینکه  بیان  با  پرورش  و 
انتشار  اجازه  وزیران  هیئت  مصوبه  دنبال 
شد  داده  پرورش  و  آموزش  وزارت  به  اوراق 
تامین  روش  یک  اوراق  انتشار  کرد:  اظهار 
منتظر هستیم  است.  و سرمایه ای  مالی  منابع 
در  کتبی  به صورت  یاد شده  مصوبه  امروز  تا 
فرآیندهای  بتوانیم  تا  بگیرد  قرار  ما  اختیار 
الزم را به کمک دستگاه های مرتبط از جمله 
بانک عامل، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و 
بودجه شروع کنیم و در اسرع وقت نسبت به 
اقدام  خدمت  پایان  پاداش  مالی  منابع  تامین 
یکجا  اعتبارات  این  داد:  ادامه  کنیم.مجاوری 

تامین و به صورت کامل واریز خواهد شد.
و  آموزش  وزارت  بودجه  و  برنامه  مدیرکل 
هیچ  وجه  هیچ  به  اینکه  بر  تاکید  با  پرورش 
تحویل  بازنشسته  به  اوراقی  و  سهام  گونه 
بدهی  کلیه  استثنا  بدون  گفت:   نمی شود  
بازنشستگان به حساب آنها واریز خواهد شد.

 94 سال  بازنشسته  هزار   30 افزود:  مجاوری 
میلیارد   2000 و  هستند  برنامه  این  مشمول 
انتشار  طریق  از  آن  از  ناشی  مالی  بار  تومان 

اوراق تامین می شود.
به  معوقات  این  پرداخت  زمان  درباره  وی 
مجوز،   صدور  زمان  از  گفت:  نیز  بازنشستگان 
کل این فرآیند یک ماه به طول می انجامد و 
امیدواریم تا 15 آذر کل معوقات بازنشستگان 

پرداخت شود.

افزایش 400 برابری اوتیسم در سال های اخیر

مدیرکل دفتر امور توانبخشی بهزیستی گفت: در دنیا طی 35 سال گذشته 
معنی  به  این  و  یافته  افزایش  برابر  اوتیسم 400  بیماری  میزان شیوع 
تشخیص دقیق تر آن است و خانواده ها باید تا قبل از سه سالگی با عالئم این 

بیماری در کودکان شان آشنا شوند.
نوع پرست در نشست خبری گفت: ما برنامه ریزی برای اجرای غربالگری 
اوتیسم را در کشور از سال 88 شروع کرده ایم و بر اساس تست های علمی 
معتبر و کودکان اوتیسم در دنیا در کشور و این غربالگری انجام می شود و 
طبق این تست های اطفال شیوع اوتیسم کمتر از یک درصد یعنی برابر با 

0.9 درصد تا کنون شناسایی شده است.
وی ادامه داد: متأسفانه ما به همه کودکان مبتال به اوتیسم در کشور 
دسترسی نداریم به همین دلیل آزمون معتبری که 10 گزینه ای است برای 
شناسایی کودکان مبتال به اوتیسم در کشور در سایت سازمان بهزیستی قرار 
می گیرد و کار مداخله به صورت تیمی برای این کودکان متشکل از پزشک، 

روانپزشک، مددکار، شنوایی سنجی و گفتاردرمانی اجرا می شود.
مدیرکل دفتر امور توانبخشی بهزیستی در رابطه با عالئم کودکان مبتال 
افراد عالئق و رفتارهایشان تکراری است و  به اوتیسم گفت: اغلب این 
ارتباطشان با دیگران دچار مشکل است این دو خصوصیت بارز این افراد 

است که باید والدین نسبت به آن دقت کنند.
نوع پرست تصریح کرد: از تماس چشم و اختالل ارتباط با والدین، این 
بیماری قابل تشخیص و آغاز است تا زمانی که کلمات تکراری و حرکات 

تکراری بروز پیدا می کند.
وی گفت: از نظر هوش و IQ، این کودکان 20 درصد دارای هوش نرمال 
هستند و 50 درصد نزدیک به نرمال در نتیجه همه این کودکان بر خالف 
تصور مردم باهوش نیستند و فقط تعداد کمی از آنها در یک زمینه خاص 

استعدادشان شکوفا 
نوع پرست ادامه داد: در 35 سال گذشته میزان شیوع بیماری اوتیسم در 
دنیا 400 برابر افزایش یافته اما این به معنی بروز این بیماری نیست بلکه 

تشخیص ها دقیق تر شده است.
وی گفت: متأسفانه هر جلسه کاردرمانی و ارائه خدمات به صورت ماهانه در 
یک جلسه حدود 500 هزار تومان هزینه دارد و این در حالی است که این 

خدمات بیمه نیستند.

آمار 30 درصدی نام نویسی زنان
 برای اربعین 

معاون سازمان حج و زیارت گفت: 61۷ هزار نفر تاکنون در سامانه سماح نام 
نویسی کرده اند و هرچه به اربعین نزدیکتر شویم این آمار با سرعت بیشتری 

افزایش می یابد.
حمید محمدی درباره آخرین آمار ثبت نام زائرین اربعین گفت: 61۷ هزار نفر 
تاکنون در سامانه سماح ثبت نام کرده اند و هر چه به زمان اربعین نزدیکتر 

شویم، این آمار رشد بیشتری پیدا خواهد کرد. 
وی درباره ترکیب جمعیتی زائرین اربعین افزود: حدود 30 درصد زائرین 
ثبت نامی در سامانه سماح، زنان هستند و حدود ۷0 درصد هم مردان، اما در 

آستانه اربعین احتمال اینکه این آمار تغییر کند بسیار زیاد است. 
محمدی تصریح کرد: سامانه سماح برای این راه اندازی شده که مردم بتوانند 
از طریق مسیر رسمی، روادید خود را دریافت کرده و مسئوالن هم بتوانند 
برای ارائه خدمات بهتر، برنامه ریزی الزم را انجام دهند، ضمن اینکه امکان 
کاروان بندی زائران هم در این سامانه توانسته به اعضای کمیته حمل و نقل 
ستاد اربعین که قرار است با همکاری کاروان راهیان نور و تجارب آنها نسبت 

به جابجایی زائرین اقدام کنند، کمک شایانی کرده است. 
وی تصریح کرد: آمار و اطالعات یکه در سامانه سماح از تعداد زائرین وجود 
دارد، می تواند به مدیران و مسئوالن فعال در ستاد اربعین کمک شایانی 
برای برنامه ریزی مناسب داشته باشد تا جایی که ما به راحتی می توانیم از 
تعداد زائرین، خروج آنها از کدام شهر و روز خروج زائرین اطالع پیدا کنیم. 
معاون سازمان حج و زیارت خاطرنشان کرد: به هر میزانی که مشتاقان 
حضور در اربعین، روادید خود را خارج از سامانه سماح دریافت کنند، به 
همان میزان هم مشکالتی نظیر ازدحام، بی نظمی و ترافیک اضافه خواهد 
شد که می تواند تأثیرات سوء در مدیریت و برنامه ریزی انجام شده داشته 

باشد. 

۱٨ بنگاه اقتصادی 
به سازمان تامین اجتماعی منتقل شد

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه دومین اقدام از سوی دولت 
در رابطه با پرداخت بدهی ها به تامین اجتماعی، طی ماه جاری انجام شد، 
گفت: بر اساس مصوبه روز چهارشنبه هیات محترم دولت 46هزار میلیارد 
ریال از بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی تهاتر شد. وی افزود: 
همچنین 18 بنگاه اقتصادی به سازمان تامین اجتماعی بابت مطالبات این 

سازمان از دولت منتقل شد.
به گزارش پیام زمان از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، 
دکتر سید تقی نوربخش اظهار داشت: 32درصد پاالیشگاه های بندرعباس، 
60درصد پاالیشگاه الوان، 100 درصد نیروگاه خلیج فارس، 100 درصد 
قطار رجا و 6 درصد بانک رفاه کارگران به اضافه تعداد دیگری از بنگاه های 
اقتصادی، بابت مطالبات دولت به این سازمان منتقل شد که الزم است از 

این اهتمام دولت تشکر کنم.
وی در خصوص مانده بدهی دولت به تامین اجتماعی گفت: میزان بدهی 
که از دولت قبل به تامین اجتماعی منتقل شد، حدود 60 هزار میلیارد 
تومان است که رقم قابل توجهی است و طبیعتا هر سال مقادیری به آن 

اضافه شده است.
دکتر نوربخش ادامه داد: این موضوع سومین اقدامی بود که دولت جناب 
آقای دکتر روحانی در ارتباط با تهاتر مطالبات سازمان تامین اجتماعی انجام 

می دهد و دو مورد از این اقدامات طی همین ماه انجام شد.

زنانه شدن اعتیاد و کودکانه شدن جرایم 

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: مشکلی که در حوزه آسیب ها 
وجود دارد، این است که باور نکرده ایم تهدیدی برای سالمت جامعه شده اند 
از  اعتیاد و کودکانه شدن جرایم،  افزایش هم باشی سیاه، زنانه شدن  و 

نشانه های این بحران اجتماعی است.
حسن موسوی کلک در گفت وگو با فارس  گفت: در برنامه ششم توسعه 
به بحث آسیب های اجتماعی پرداخته نشده است و فقط در آن یک ماده 
با مواد مخدر است و  آمده که تجمیع شدن سیاست های کلی مبارزه 
متأسفانه در آن وظایف دستگاه ها را به سند راهبردی ارجاع داده اند که 
اصالً وجود خارجی ندارد.وی ادامه داد: برنامه ششم گویا در پستو نوشته 
شده و واقعی نیست. تنها در ماده 18 آن در بخش قوه قضائیه بندی آمده 
برای افرادی که به مراکز مشاوره مراجعه می کنند تا سازمان بهزیستی 
پولشان را پرداخت کند.رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: در 
این سند نگاه واقع بینانه به امور اجتماعی به صورت عام و به  آسیب ها به 
صورت خاص نشده است.موسوی گفت: در حوزه آسیب های اجتماعی نبود 
ساختمان، شورا و نهاد مشکل نیست بلکه اینها نه تنها کمک کننده نیستند 
بلکه اقدامات انجام شده را هم خراب می کنند.وی افزود: مشکلی که در این 
حوزه وجود دارد این است که باور نکرده ایم آسیب ها تهدیدی برای سالمت 
جامعه شده است. آمارها هر چند در این زمینه متفاوت است اما باید بپذیریم 
امروز آسیب ها مشهودتر از قبل شده و کسی نمی تواند بگوید که در کشور 
چه خبر است.رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: متأسفانه برنامه 
ششم توسعه در خصوص آسیب های اجتماعی، هیچ برنامه ای ندارد و این 
در حالی است که عمده ترین نگاه و تمرکز شبکه های ماهواره ای به عنوان 

یک ابزار تخریب اجتماعی، بر خانواده قرار گرفته است.

خبرخبر

تعالی  و  ازدواج  برنامه ریزی  دفتر  مدیرکل 
خانواده گفت: از فعالیت سایت هایی که مجوز 
وزارت ورزش و جوانان، وزارت یا وزارت کشور 

را ندارند ممانعت به عمل می آید. 
های  سایت  ساماندهی  و  بررسی  جلسه 
همسریابی به همت دفتر برنامه ریزی ازدواج و 
تعالی خانواده و با حضور نمایندگان پلیس فتا، 
اداره کل ارشاد اسالمی، سازمان صدا و سیما و 
نیروی انتظامی در ساختمان شماره دو وزارت 

ورزش و جوانان برگزار شد.
در این جلسه ناصر صبحی قراملکی مدیر کل 
دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده گفت: 
این جلسه در ادامه جلسات پیشین ساماندهی 
سایت ها و مراکز همسریابی تشکیل شده است 
فعالین این حوزه ها را در چارچوب مشخصی و امیدوارم خروجی این جلسات بتواند عملکرد 

قرار دهد.  
های  بررسی  از  پس  جلسه  این  پایان  در 
جلسات  طی  شد:  مصوب  گرفته  صورت 

آینده نحوه فعالیت های سایتهای همسریابی 
مجاز  سایتهای  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد 
هایی  سایت  عملکرد  از  شود،  ساماندهی 
وزارت  جوانان،  و  ورزش  وزارت  از  مجوز  که 
کشور  وزارت  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
ندارند ممانعت به عمل آید، مؤسساتی که از 
اند  کرده  فعالیت  مجوز  مختلف  دستگاههای 
می  فعالیت  مستقل  سایت  عنوان  تحت  اما 
مؤسسات  تمام  شوند،  شمرده  غیرمجاز  کنند 
صرفاً  مرتبط  دستگاههای  از  پروانه  دارای 
مجاز به فعالیت در حیطه مأموریت ها و شرح 
با  که  موسساتی  تمامی  وظایف خود هستند، 
واجد  دستگاه  هر  از  گزینی  همسان  عنوان 
حیطه  در  صرفاً  اند  گرفته  پروانه  صالحیت 

فعالیت های عمومی باید فعالیت نمایند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده:

فعالیتسایتهایهمسریابیغیرمجازمتوقفمیشود

ثبت 2۶۱ هزار درخواست 
وام بازنشستگان کشوری

ضروری  وام  نام  ثبت  زمان  آغاز  از  روز   9 گذشت  با 
نفر   432 و  هزار   261 از  بیش  کشوری  بازنشستگان 
نام  ثبت  صندوق،  سایت  به  مراجعه  با  بازنشستگان  از 

کردند. 
کشوری،  بازنشستگی  صندوق  عمومی  روابط  از  نقل  به 
طراحی  شرکت  مدیرعامل  سازی  تفنگ  امیرحسین 
ضروری  وام  نام  ثبت  آغاز  با  گفت:  بهور،  مهندسی 
ساعت  تا  امسال،  ماه  آبان  اول  از  کشوری  بازنشستگان 
15 روز )یکشنبه( و تنها با وجود گذشت 9 روز از آغاز 
زمان ثبت نام، 261 هزار و 432 نفر در این طرح ثبت 

نام کردند.
به  مربوط  شده  ثبت  آمار  بیشترین  اینکه  بیان  با  وی 
استان تهران با 49 هزار و 352 نفر ثبت نام کننده است، 
اظهار داشت: پس از استان تهران، به ترتیب استان های 
فارس با 20 هزار و 2۷5، خراسان رضوی با 19 هزا ر و 
6۷5، اصفهان با 16 هزار و 445 و مازندران با 14 هزار 
نام کنندگان  آمار ثبت  بیشترین  نام شده،  و 426 ثبت 
اختصاص  خود  به  را  کشوری  بازنشستگان  ضروری  وام 

داده اند.

کیوسک های مطبوعاتی متخلف
 پلمپ می شوند

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه دو از پلمپ 
این  مدارس  نزدیک  در  متخلف  مطبوعاتی  کیوسک های 

منطقه خبر داد. 
عباس   ، دو  منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  از  نقل  به 
های  کیوسک  اگر  گفت:  خبر  این  اعالم  با  صمدیان 
آموزان  دانش  به  مواد دخانی  مدارس  نزدیک  مطبوعاتی 
بفروشند یا در ویترین هایشان به نمایش بگذارند پس از 

سه بار اخطار ، جریمه و پلمپ می شوند.
صمدیان گفت: 66 کیوسک مطبوعاتی در منطقه وجود 
که  دارد  قرار  مدارس  نزدیک  در  کیوسک   20 که  دارد 
توسط اداره ساماندهی منطقه شناسایی شده و با گشتهای 

مرتب با متخلفان برخورد جدی می شود.

زنگ خطری برای زنجیره تأمین دارو

اقتصادی  مشکل  بزرگ ترین  دارو  و  غذا  سازمان  رییس 
داروخانه ها را ناشی از عدم پرداخت مطالباتشان از سوی 
سازمان های بیمه گر عنوان کرد و هشدار داد که ادامه این 

روند، خطری برای زنجیره تأمین دارو است.
دکتر رسول دیناروند درباره مشکالت اقتصادی داروخانه ها 
که اخیرا منجر به انتقاد انجمن داروسازان از عدم گردش 
عمده  مشکل  گفت:  شد،  داروخانه ها  اقتصادی  چرخه 
داروخانه ها مربوط به بدهی سازمان های بیمه گر است که 

تأخیرهای زیادی دارند.
سازمان  پرداخت های  وضعیت  البته  اینکه  بیان  با  وی 
این  افزود:  است،  بهتر  مقداری  اجتماعی  تاأمین  بیمه 
سالمت  بیمه  سازمان  تأخیر  متأسفانه  که  درحالیست 
به  است.   زیاد  داروخانه ها  پرداخت مطالبات  ایرانیان در 
این  و حتی  ایجاد شده  که  است  گرفتاری  این  حال  هر 
نیز  بیمارستان ها  برای  مطالبات  پرداخت  در  تأخیرها 

مساله آفرین شده و فقط برای داروخانه ها مطرح نیست.
رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه از طرفی گرفتاری 
داروخانه ها این است که حتی نمی توانند پول شرکت های 
دارویی را هم پرداخت کنند، تاکید کرد: بنابراین با ادامه 
تدریج  به  کشور  در  دارو  تأمین  واقعا چرخه  شرایط  این 

دچار خطر می شود.

خانواده  و  زنان  امور  در  جمهور  رئیس  معاون 
کاهش  برنامه های  تدوین  ضرورت  به  اشاره  با 
آسیب ها اجتماعی و نزاع های موجود در جامعه 
ملی  »طرح  اجرای  از  خانواده ها،  از  برخی  و 
تاب آوری اجتماعی« در استان های کشور خبر 

داد.
برنامه های  مورد  در  موالوردی،  شهیندخت 
دولت  پایانی  سال  در  کرد:  دولت،  اظهار 
چار  در  که  برنامه هایی  ادامه  در  ما  یازدهم، 
ارائه  های  برنامه  نظام،  باالدستی  اسناد  چوب 
شده توسط رئیس جمهور و  قانون برنامه  پنجم 
ناتمام در  برنامه  توسعه داشته ایم،  یک سری 
و  زنان  به  مربوط  مسائل  راهبردهای  حوزه 
خانواده داریم که باید تا پایان سال آنها را به 

خروجی های مشخص برسانیم.  
با  راهبردی  نامه های  تفاهم  انعقاد  وی 
مورد  در  اجرایی  مختلف  دستگاه های 
محورهایی که در ماده 230 قانون برنامه پنجم 
توسعه جزو وظایف دولت قلمداد شده در حوزه 
زنان و خانواده را از جمله مسائل در دستور کار 
دولت یازدهم دانست و بیان کرد: توانمندسازی 
گروه های مختلف زنان و حمایت از فعالیت های 
به  مختلف  گروه های  اشتغالزایی  و  کارآفرینی 
ویژه گروه های آسیب پذیر و در معرض آسیب، 

از جمله مباحث مطرح شده در تفاهم نامه های 
دولت با دستگاه های اجرایی است.

روستایی،  زنان  گفت:  جمهور  رئیس  معاون 
در  دانش آموزان  دختران  روستایی،   دختران 
مدارس  در  ساکن  دختران  و  محروم  مناطق 
طرح های  هدف  جوامع  دیگر  از  روزی،  شبانه 
راهبردی و اجرایی معاونت امور زنان و خانواده 

رئیس جمهور در دولت یازدهم است.
برنامه  تدوین  ضرورت  به  اشاره  با  موالوردی 
های کارشناسی شده در مورد وضعیت بهداشت 
و سالمت زنان آسیب پذیر و در معرض آسیب، 
و  زنان  امور  افزود: ساماندهی  در سطح کشور 
مسئولیت  احساس  و  ملی  عزمی  به  خانواده 

تمام دستگاه های اجرایی و نظارتی نیاز دارد.
به  مربوط  لوایح  داد:  ادامه  مسئول  مقام  این 
و  زنان  حوزه  در  اجتماعی  آسیب های  کاهش 
کار  دستور  در  برنامه های  دیگر  از  را  خانواده 
امور زنان و خانواده ریاست جمهوری  معاونت 
است که امیداوریم تا دو ماه آینده توسط دولت 

به مجلس شورای اسالمی وارد شوند.
طبق  کرد:  خاطرنشان  جمهور  رئیس  معاون 
بررسی های متعدد، به نظر می رسد با تصویب 
اسالمی،  شورای  مجلس  به  پیشنهادی  لوایح 
بسیاری از معضالت و آسیب هایی که در حوزه 

زنان وجود دارد برطرف می شود.
زنان  برابر  در  خشونت  افزایش  موالوردی 
را  جامعه  و  خانواده  مختلف  های  محیط  در 
افزایش  به  رو  و  موجود  آسیب های  جمله  از 
برای  الزم  شرایط  ایجاد  کرد:  بیان  و  دانست 
کاهش این روند در دستور کار جدی معاونت 

امور زنان و خانواده ریاست جمهور است.
آوری  تاب  ملی  طرح  اجرای  به  اشاره  با  وی 
از  طرح  این  گفت:  کشور  سطح  در  اجتماعی 

جمله طرح های در دستور کار دولت در حوزه 
زنان و خانواده است که امیدواریم تا پایان سال 

در کل استان های کشور اجرایی شود. 
این مقام مسئول کاهش خشونت و نزاع هایی 
که در خانواده و جامعه، زنان درگیر آنها هستند 
را مهمترین هدف اجرای این طرح ملی عنوان 
کرد و ادامه داد: به کارگیری تمام ظرفیت های 
کاهش  راستای  در  فرهنگی  و  انسانی  علمی، 
آسیب های اجتماعی حوزه زنان ضروری است.

شهیندخت موالوردی عنوان کرد:

خشونتعلیهزنانآسیبیروبهرشددرجامعه

اشاره  ضمن  ایران،  داروسازان  انجمن  بیر 
داد:  هشدار  کشور،  در  درمانی  خود  رواج  به 
آنها  دلیل  به  تبدیل  مردم  عمومی  اطالعات 
این  و  داروهای مختلف شده  درخواست  برای 
کشور  درمانی  نظام  برای  می تواند  موضوع 

خطرناک باشد.
متاسفانه در  اظهار کرد:  سید مهدی سجادی 
بیماران  مراجعه  افزایش  شاهد  اخیر  ماه های 
دریافت  برای  ایشان  اصرار  و  داروخانه ها  به 

نسخه  به  نیاز  آنها  ارائه  که  هستیم  داروهایی 
پزشک دارد.

وی ادامه داد: شرایط به گونه ای پیش می رود 
دلیل  به  تبدیل  مردم  عمومی  اطالعات  که 
شده  مختلف  داروهای  درخواست  برای  آنها 
می تواند  کشور  درمانی  نظام  برای  که  است 
به  فردی  وقتی  ما  جامعه  در  باشد.  خطرناک 
به  مراجعه  جای  به  می شود،  مبتال  بیماری 
پزشک اولین و کم هزینه ترین راهی که برای 

خودسرانه  مصرف  می رسد،  ذهنش  به  درمان 
به  اشتیاق  و  عادت  این  متاسفانه  است.   دارو 
غالب در جامعه  به فرهنگ  این روش درمانی 

ما تبدیل شده است.
ابتال  ایران،  داروسازان  انجمن  دبیر  گفته  به 
مشکالت  نیز  و  جنسی  مشکالت  آنفلوانزا،  به 
درخواست  موارد  شایع ترین  جمله  از  گوارشی 

بدون نسخه دارو است.
وی تصریح کرد: دالیل فراوانی از قبیل گرانی 
ویزیت پزشک و  مشغله کاری فراوان یا داشتن 
برطرف  توانایی  خصوص  در  کاذب  احساس 
کردن بیماری بدون داشتن اطالعات کافی در 
باعث  خصوص عوارض مصرف خودسرانه دارو 
به  ما  جامعه  افراد  از  بسیاری  که  است  شده  
به مصرف دارو  به صورت خودسرانه  و  راحتی 
و میزان  نوع  از  آگاهی  این عدم  بیاورند.  روی 
مصرف داروها در برخی موارد، نه تنها کمکی 
به بهبودی بیماری فرد نمی کند بلکه می تواند 
اثرات منفی، خطرناک و جبران ناپذیری بر روح 

و جسم فرد بگذارد.
خصوص  در  نگرانی  ابراز  با  ادامه  در  سجادی 
رواج »خود درمانی« در ایران، گفت: متاسفانه 
آمار مصرف خودسرانه دارو در مقایسه با سایر 
کشورهای جهان بسیار نگران کننده است، این 
موضوع حتی در خصوص طب سنتی نیز صدق 
رویه  بی  استفاده  بدانند  باید  مردم  می کند. 
می تواند  نیز  گیاهی  داروهای  از  مبنا  بدون  و 
از  برخی  همزمان  مصرف  باشد.  آمیز  مخاطره 

اثرات یکدیگر در  باعث خنثی کردن  داروها 
نیز ضد هم عمل  مواقعی  در  و  بدن می شوند 
خصوص  در  داروسازان،  می کنند.دبیرانجمن 
گفت:  نیز  داروخانه ها  در  دارو  عرضه  قوانین 
داروخانه ها  در  بیمار  به  دارو  تحویل  برای 
موظف  آنها  طوریکه  به  دارد؛  وجود  قوانینی 
هستند برخی از داروها را فقط با نسخه پزشک 
نیز  اوقات  گاهی  حتی  و  برسانند  فروش  به 

استعالم از پزشک  ضرورت پیدا می کند.
قبیل  از  داروها  از  برخی  با  رابطه  در  سجادی 
در  هم  پزشک  نسخه  بدون  که  استامینوفن 
نباید  کرد:  اظهار  می شوند،  عرضه  داروخانه ها 
افرادی  از این نکته غافل شد که سالمندان و 
درمان  تحت  خاص  بیماری های  دلیل  به  که 
مصرف  برای  هستند،  پزشکی  مراقبت های  و 
داروهای مسکن نیز باید با پزشک خود مشورت 
نوعی  به  فقط  مسکن ها  مصرف  چون  کنند؛ 
عالیم بیماری را به طور موقت از بین می برند و 

عاملی برای درمان کامل نیستند.
مصرف  که  آنجا  از  کرد:  توصیه  پایان  در  وی 
خود  پدیده  به  آوردن  روی  و  دارو  خودسرانه 
درمانی در دنیا و کشور ما باعث بروز مشکالت 
به مرگ  مواقعی منجر  و در  و روحی  جسمی 
صورت  به  افراد  است  الزم  است،  شده  بیمار 
جدی از مصرف خودسرانه دارو خودداری کنند 
با  دارو  خودسرانه  مصرف  با  که  صورتی  در  و 
مشکلی مواجه شدند، هرچه سریع تر به پزشک 

مراجعه کنند.

دبیر انجمن داروسازان ایران هشدار داد:

رواج خوددرمانی در ایران
آمار نگران کننده مصرف خودسرانه دارو

و  درمان  بهداشت،  وزیر  درمان  معاون 
که  صورتی  در  گفت:  پزشکی  آموزش 
در  مغزی  مرگ  دچار  افراد  خانواده 
اعضای  اهدای  به  دولتی  های  بیمارستان 
هزینه  تمام  دهند،  رضایت  آنها  پیوندی 
های قبلی بیمارستانی آنها رایگان می شود.
افراد  افزود:  این خبر  اعالم  با  محمدآقاجانی 
در  حادثه  یک  علت  به  که  هستند  زیادی 

بسیاری  شوند،  می  بستری  بیمارستان 
بستری   ICU بخش  در  بیماران  این   از 
می شوند و گاهی ماهها در این بخش گران 
می مانند و بهبودی حاصل نمی شود و سیر 

به مرگ مغزی ختم می شود. بیماری 

گاهی  بیماران  این  از  برخی  داد:  ادامه  وی 
دو یا سه ماه در بخش ICU بستری هستند 
بیمارستان  در  آنها  بیمارستانی  هزینه  و 
در  و  شود  می  تومان  میلیون  دهها  دولتی 
صورتی که مرگ مغزی این افراد تایید شده 

وجود  زندگی  به  آنها  بازگشت  امکان  باشد، 
اضافه  بهداشت  وزیر  درمان  معاون  ندارد. 
به  افراد  این  خانواده  که  صورتی  در  کرد: 
افراد  این  پیوندی  اعضای  عضو  پیوند 
بیمارستانی  های  هزینه  تمام  دهند،  رضایت 
از  ای  هزینه  و  شود  می  رایگان  آنها  قبلی 
دولتی  بیمارستان  در  افراد  این  خانواده 

شود. نمی  گرفته 

بیمارستانی اهداکنندگان عضو رایگان است تمام هزینه های 
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 اعتماد به نفس مناسب، سالح کودک در برابر 
احساس  که  کودکانی  دنیاست.  های  چالش 
خوبی در مورد خود دارند، راحت تر می توانند 

با مشکالت محیط اطراف مقابله کنند.
و  موثر  استراتژی های  معتقدند  کارشناسان 
ساده ای وجود دارند که همه والدین می توانند 
آن ها را مورد استفاده قرار دهند تا فرزندشان 
مقاله  این  در  باشند.  داشته  نفس  به  اعتماد 
این  از  برخی  به  منتشر کرده  نیوز  فاکس  که 
استراتژی ها اشاره شده که به شرح زیر است:

- تاثیر داشتن والدین با اعتماد 
به نفس بر کودک

واشنگتن  دانشگاه  در  اخیر  مطالعه 
نفس  به  اعتماد  می دهد  نشان 
شکل  سالگی  پنج  سن  در  کودکان 
راه ها  بهترین  از  یکی  و  می گیرد 
برای پرورش این ویژگی در کودک 
این است که خود والدین با اعتماد 
کارشناسان  کنند.  رفتار  نفس  به 
مشاهده  کودک  زمانیکه  معتقدند 
کند والدینش اعتماد به نفس دارند 

رفتار آنان را تقلید می کند.
 - بهره برداری از مشکالت 

برای فرصت سازی
باید به کودک کمک کرد تا سختی 
و مشکالت را به فرصت تبدیل کند. 
صورتی  در  کودک  نفس  به  اعتماد 
ببیند  آموزش  که  می یابد  پرورش 
نه تنها جنبه های روشن موضوعات 

تجربیات  با  بتوانند  بلکه  کند  مشاهده  را 
کنند  مشاهده  باید  کودکان  آید.  کنار  منفی 
با  مواجهه  هنگام  تا  دارد  وجود  فرصت  این 
مشکالت بر آن ها غلبه کنند و به سمت جلو 

حرکت کنند.
 - روحیه مشارکتی را در کودکتان 

تقویت کنید
به کودکانتان آموزش دهید تا روحیه مشارکتی 
و جمعی داشته باشند. یکی از بهترین روش ها 
برای تقویت حس اعتماد به نفس در کودکان 
بدون آنکه دچار فخر فروشی شوند این است 
شرایطی  هر  در  باید  چگونه  بگیرند  یاد  که 
اگر  حتی  باشند.  داشته  تیمی  روحیه  بتوانند 
کودکتان آخرین امتیاز بازی را بدست آورد و 
به نتیجه برد دست پیدا کند باید او را مطمئن 
تیمی  مشارکت  بدون  نمی توانست  که  سازید 

آن  را به سرانجام برساند.
- تاثیر مثبت تشویق بر کودک

تا مورد تشویق  به دنبال آن هستند  کودکان 
به  اعتماد  برای  که  گیرند  قرار  خود  والدین 
تشویق  برای  اما  است  ضروری  آنان  نفس 
اینکه  شوید.  قائل  مرزی  و  حد  هم  کودکتان 
دختر 10 ساله شما از دستمال کاغذی برای 
استفاده  غذاخوردن  هنگام  لبش  کردن  پاک 
نیست  نیازی  و  است  بدیهی  امری  کند  می 
ها  بچه  کند.  دریافت  ای  هدیه  کار  این  بابت 
خیلی سریع همه چیز را می آموزند و شما به 
صورت ناخودآگاه به این دلیل که حس پدر و 

مادری دارید، آن ها را تشویق می کنید. اینکه 
کودک را تشویق می کنید، بسیار عالی است 
اما به او حسی واقعی ببخشید و این حس را 
اغراق آمیز نکنید. در غیر این صورت فکر می 
کند این کارهای ساده هم حتما خیلی سخت 

بوده و فقط او از عهده انجامش برمی آید.
- به آنان اجازه شکست بدهید

امور  انجام  تا  باشید  دنبال آن  به  اگر همیشه 
نمی گیرند  یاد  کنید،  ساده  فرزندتان  برای  را 
به  بگیرند.  درس  خود  از شکست های  چگونه 

امر  اشتباه کردن  توضیح دهید  فرزندان خود 
آن ها  از  می توانند  و  نیست  قاعده ای  خالف 
همچنین  کنند.  پیدا  دست  خوبی  نکات  به 
را  خود  شکست های  تجربه  می توانند  والدین 

با کودکشان در میان بگذارند.

- کودکانتان را نسبت به رفتارهایشان 
هوشیار سازید

انجام  اشتباه  به  را  کاری  فرزندتان  زمانیکه 
تا دوباره  را بدهید  این شهامت  او  به  می دهد 
امتحان کند و متوجه شود رفتار و نه خود او 

ناشایست بوده  است.
- آنان را به رویاپردازی تشویق کنید

کودکتان  به  که  باشید  فرصت هایی  دنبال  به 
شناسایی  را  خود  مهارت های  می کند  کمک 
کرده، آن را تقویت و باور کند و به هر آنچه 
آنان  به  کند.  پیدا  دست  می تواند  می خواهد 
اجازه دهید تا رویاهای خود را دنبال کنند و 
بدانند تنها شکست و ناکامی را تجربه نکنند.

- کمک در منزل اعتماد به نفس کودک 
را افزایش می دهد

کند  می  کمک  همچنین  خانه  در  کردن  کار 
به  اجتماعی،  محیط  در  با شرکت  کودک  که 
تدریج روند بزرگ تر شدن و رشد را طی کند 
و با مسائل بزرگسالی هم آشنا شود. مسئولیت 
پذیری مهم ترین نکته ای است که کودک در 

جریان این کار ها فرا خواهد گرفت.

که  دانشجویانی  است،  داده  نشان  ها  بررسی 
دارند  واضحی  درسی  افت  تحصیل  دوران  در 
کسانی  از  بیشتر  کنند،  می  تحصیل  ترک  یا 
کار  به  وجه  هیچ  به  کودکی  در  که  اند  بوده 
از  غیر  به  مسئولیت خاصی  و  اند  نشده  وادار 
شاید  نکته  همین  اند.  نداشته  خواندن  درس 
برای ترغیب والدین به لوس نکردن کودکان و 

به کار گرفتن آنان کافی باشد.
زمانیکه کودک مشاهده کند والدینش اعتماد 

به نفس دارند رفتار آنان را تقلید می کند 
 - پیروزی های گذشته را به او یادآری 

کنید
برایشان  را  گذشته  موفقیت های  و  پیروزی ها 
کودکتان  به  تا  است  مهم  کنید.  یادآوری 
و  رشد  برای  الزم  ظرفیت  از  دهید  آموزش 

ترقی برخوردار است.
 - حق انتخاب را از کودکان نگیرید

به  روید،  می  کودک  لباس  خرید  برای  وقتی 
هماهنگ کردن رنگ های لباس های مختلف 
توجه می کنید اما ممکن است فرزندتان رنگ 
هایی را انتخاب کند که خیلی هم با هم جور 
آن  با  لباسی  ندارید  دوست  شما  و   نیستند 

رنگ ها بپوشد.
ناهماهنگ  رنگ  چند  شما  کودک  اینکه 
که  است  این  از  بهتر  خیلی  کند،  انتخاب  را 
انتخاب  همیشه شما انتخاب کنید. به او حق 
اعتمادبه  از شکل گیری  بدهید. بخش مهمی 
او  مستقل  های  انتخاب  به  کودک  نفس 
بستگی دارد. حتی اگر انتخاب های درست و 
بجایی نباشد. مطمئن باشید پس از چند بار، 
به  چون  داشت  خواهد  درستی  های  انتخاب 

خودش اعتماد دارد.
- تایید و تصدیق را به عادت تبدیل 

کنید
با  را  روزانه  تصدیق های  و  تاییدات  از  کتابی 
کودکتان آماده کنید یا از آنان بخواهید لغات 

و عبارات انرژی بخش را یادداشت کنند و در 
مقابل چشمان خود قرار دهند تا شب ها پیش 
را  آن  شدن  بلند  از  پس  صبح ها  و  خواب  از 

برای خود یادآوری کنند.
 - اجازه ریسک به کودکان دهید

نهایی  نتیجه  اگر  حتی  بیاموزید  فرزندتان  به 
راه  اینکه  نباشد،  داشته،  را  انتظارش  آنچه 
آن  انجام  برای  و  انتخاب  را  مورد عالقه خود 
از  زیادی  ارزشمند است و بخش  تالش کند، 
مخصوص  تفکر  این  اما  است  پیموده  را  کار 
نفس  اعتمادبه  که  است  افرادی 
نمی  نرسیدن  نتیجه  به  از  و  دارند 
کنید  ترغیب  را  فرزندتان  ترسند. 
در فعالیت های گروهی در مدرسه 
مانند عضویت در تیم های ورزشی، 
گروه  حتی  یا  موسیقی  های  گروه 
های علمی شرکت کند. با این کار 
او فرصت نشان دادن توانایی هایش 
را به دست می آورد و حتی ممکن 
عنوان  به  ها  گروه  این  در  است 
برعهده  را  هایی  نقش  سرگروه 
بگیرد که در تقویت اعتمادبه نفس 

او نقش زیادی خواهد داشت.
 

- جمالت والدین باور محکمی 
برای کودکان می شود

تمام والدین برای افزایش و تقویت 
تالش  فرزندشان  نفس  اعتمادبه 
کنید  تصور  را  کودکی  کنند.  می 
از  دارد  تصمیم  بار  اولین  برای  که 
اولین  بریزد.  آب  خودش  برای  آب  پارچ  یک 
است:  این  معموال  ها  مادر  و  پدر  واکنش 
نریزی.  رو  آب  کن  جمع  رو  حواست  عزیزم! 
اما به نظرتان این جمله چطور است؟ باریکال 
که خودت برای خودت آب می ریزی، عزیزم!

نوجوانی  دوران  در  بار  چند  هم  شما  حتما 
چنین جمله هایی را به زبان آورده اید: آرزو 
توانم.  نمی  اما  دهم،  انجام  را  کار  این  دارم 
ناتوانی  از  ناشی  که  منفی  های  جمله  این 
مرتبط  والدین  رفتار  به  است،  امور  انجام  در 
است. کودکان دقیقا از رفتار پدران و مادران 

الگوبرداری می کنند. 
و  هستید  کاری  انجام  مشغول  اگر  پس 
این جمله استفاده  از  اید،  مستاصل هم شده 
روی  را  فایل  این  خواسته  رییسم  نکنید: 
نمی  اصال  اما  کنم  اجرا  پاورپوینت  سیستم 
توانم تا آن موقع این کار را انجام دهم. با بیان 
فرزندتان  به  غیرمستقیم  هایی  جمله  چنین 
کنید.  می  منتقل  را  نفس  اعتمادبه  نداشتن 
انجام کاری نیستید، مثبت  حتی اگر قادر به 
فایل  این  خواسته  رییسم  کنید:  صحبت 
هنوز  کنم.  اجرا  پاورپوینت  سیستم  روی  را 
نتوانسته ام ولی تمام تالشم را انجام می دهم 
و مطمئنا به نتیجه دلخواهم می رسم. با یک 
انجامش  توانم  ریزی صحیح حتما می  برنامه 
به شما  فرزند  مدت  این  تمام  در   دهم. 
با  اینکه  به  و  دهد  می  گوش  هایتان  گفته   
کنید،  می  برخورد  چگونه  سخت  کار  یک 

توجه دارد.

باال بردن سوخت و ساز بدن حتی 
در حالت نشسته! 

افرادی که به دنبال کاهش وزن هستند اغلب بر 
ارتقای فرآیند سوخت و ساز بدن تمرکز دارند تا 
به  مقاله  این  بسوزانند.  بیشتری  کالری  میزان 
روش های کارآمدی جهت افزایش سرعت سوخت و 
ساز در بدن اشاره کرده که شامل موارد زیر می شود:

عضله سازی
ورزش های استقامتی در طول انجام یا پس از آن 
عضله سازی می کنند. همچنین این تمرینات برای 
مصرف  بیشتری  کالری  عضالت،  حفظ  و  رشد 
می کنند و در نتیجه میزان سوخت و ساز را تا 15 
درصد افزایش می دهد. کارشناسان توصیه می کنند 
که ورزش های استقامتی دست کم دو بار در هفته 
انجام شوند تا در وقفه ایجاد شده ماهیچه فرصتی 

برای استراحت و بهبود داشته باشد.
 انجام ورزش های هوازی شدید

اینگونه از حرکات همچون دویدن و ایروبیک منجر 
به عضله سازی نمی شود و با اتمام آن فرآیند سوخت 
کالری متوقف می شود. اما در عوض تمرینات هوازی 
توصیه   )HIIT( باال  شدت  با  )تناوبی(  اینتروال 
کوتاه  زمانی  در مدت  قدرت عضالنی  تا  می شود 
تمرینات موجب می شوند که  این  یابد.  افزایش 
سوخت و ساز بدن تا 36 ساعت پس از پایان تمرین 

ادامه پیدا کند.
خوردن مکرر مواد خوراکی سالم

در صورتی که به دنبال کاهش وزن هستید توجه 
به خوردن مکرر مواد غذایی عجیب به نظر می رسد. 
اما اگر غذای مناسب مصرف شود متابویسم افزایش 
می یابد. فاصله افتادن بین وعده های غذایی موجب 
در  و  می شود  فرد  و کسل شدن  قند خون  افت 
نتیجه سرعت متابولیسم کاهش می یابد. انتخاب 
خوراکی های مناسب بین وعده های غذایی سطح 
مصرف  جای  به  می دارد.  نگه  ثابت  را  خون  قند 
و  سبزی  میوه،  از  استفاده  شیرین  خوراکی های 
خشکبار توصیه می شود هر چند نباید در خوردن 

آنها نیز زیاده روی کرد.
 مصرف مواد غذایی تند

می دهد  نشان  مطالعات  نتایج  میانگین  طور  به 
غذاهای تند می توانند سرعت سوخت و ساز را تا 8 
درصد افزایش دهند و در حالیکه این تاثیرات اغلب 
موقت است با فوائدی همراه است چرا که تاثیرات آن 

انرژی مازادی را در اختیار می گذارد.

 بهینه کردن تعادل هورمونی
چندین هورمون وجود دارند که نقش مهمی در 
حفظ سوخت و ساز بدن بازی می کنند و کمبود این 
هورمون ها می تواند به افزایش وزن کمک کند. زمانی 
برخوردار  این هورمون ها  کافی  میزان  از  بدن  که 
در چنین  می کند.  احساس خستگی  فرد  نباشد 
شرایطی بهینه کردن تعادل هورمونی می تواند در 
باز گرداندن نرخ سوخت و ساز به وضعیت نرمال 

موثر باشد.
 مصرف پروتئین

تجزیه و هضم پروتئین نسبت به دیگر خوراکی ها 
زمان بیشتری نیاز دارد چرا که از آمینو اسیدها 
ساخته شده اند. همچنین تجزیه پروتئین ها انرژی 
بیشتری از بدن می گیرد بنابراین 20 تا 30 درصد 
کالری صرف هضم آن می شود و در نتیجه کالری 
بیشتری می سوزد و وضعیت متابولیسم ارتقا می یابد.

اگر ماه نباشد چه اتفاقی برای زمین می افتد؟ 

ماه همواره یکی از مهم ترین مؤلفه های سازنده در ایجاد شرایط مناسب 
برای تکامل حیات در سیاره ما به شمار می رفته است، اما یافته های 
علمی اخیر نشان می دهد زمین آن قدرها هم که تصور می شده وابسته 

به وجود ماه نیست.
 ژاک السکار، ستاره شناس فرانسوی در سال 1993 با انجام محاسبات 
پیچیده ریاضی به این نتیجه رسید که وجود گرانش ماه در ثابت نگه 
داشتن انحراف محوری زمین حیاتی است. انحراف محوری زمین در 
تعیین الگوی آب و هوایی نقش بسیار مهمی دارد و اگر دائم در حال 
تغییر باشد باعث بروز یک شرایط آب و هوایی بشدت متغیر می شود 
که تبعات زیست محیطی آن آرامش ساکنان زمین را مختل خواهد 

کرد.
السکار معتقد است ما زمینی ها بسیار خوش اقبال هستیم که قمری 
به این بزرگی باالی سرمان در آسمان داریم. هیچ کدام از سیاره های 
سنگی منظومه شمسی از این موهبت برخوردار نیستند. مریخ یا همان 
ِدیموس  و  فوبوس  های  نام  با  که  دارد  کوچک  ماه  دو  سرخ  سیاره 

شناخته می شوند.
 اینها در واقع سیارک هایی بوده اند که در مدار مریخ به دام افتاده و 
البته تأثیر چندانی روی مریخ ندارند. از این رو، انحراف محوری مریخ 
میلیون ها سال است که مرتباً تغییر می کند و حتی گاهی انحراف 
محور چرخشی آن به بزرگی حداقل 45 درجه می رسد. اما این خوش 
اقبالی زمینی ها در داشتن یک ماه منحصر به فرد فقط حاصل یک 

اتفاق بود.
4٫5 میلیارد سال پیش، یک سیاره یا سیارک عظیم )تقریباً به اندازه 
مریخ( با زمین برخورد کرد و از خرده سنگ های حاصل از این انفجار 
مهیب، ماه شکل گرفت. بر اساس فرضیه زمین کمیاب، پیتر وارد و 
دونالد براونلی در کتابی با همین عنوان استدالل کردند که فقط در 
سیاره های بسیار معدودی همه چیز برای تکامل حیات مهیاست. حال 
پیشین  های  تحلیل  در  باید  که  است  آن  از  اخیر حاکی  های  یافته 

شک کرد.
جک لیسوئر از مرکز تحقیقات آِمس ناسا، جیسن بارنز از دانشگاه آیداهو 
و جان چمبرز از مؤسسه علوم کارنِگی به اتفاق نشان دادند که اگر ماه 
نبود چه اتفاقی برای زمین می افتاد. پژوهشگران دریافتند در صورت 
نبود ماه فقط ده درجه به انحراف فعلی محور چرخشی زمین که 23٫5 

درجه است، اضافه خواهد شد.
بود.  اشتباه شده  محاسبات خود دچار  در  نظر می رسد السکار  به   
های  ماشین  از  تر  پرقدرت  و  تر  سریع  جدید  عصر  کامپیوترهای 
محاسباتی دهه 1990 عمل می کنند و می توانند نتایج دقیق تری 

ارائه دهند.
 پژوهشگران گفته اند که اگر زمین سریع تر می چرخید، مثاًل این که 
طول یک شبانه روز کمتر از ده ساعت می شد یا جهت چرخش زمین 
برعکس می شد، یعنی این که خورشید از مغرب طلوع و در مشرق 
نیروی گرانشی سایر  از  توانست  زمین می  آن وقت  غروب می کرد، 

سیارات به ویژه مشتری استفاده کند و دیگر نیازی به ماه نداشت.
زمین هر 24 ساعت یک بار به دور خود می چرخد. بعد از اتفاقی که به 
شکل گیری ماه منجر شد، زمین هر چهار یا پنج ساعت یک بار به دور 
خود می چرخید. اما سرعت چرخش آن به علت وجود ماه بتدریج کم شد.
سرعت چرخش زمین پیش از شکل گیری ماه هنوز مشخص نیست، اما 
گمان می رود که حرکت سریعی داشته و حتی گاهی جهت چرخش 
آن عوض می شده است. در زمان پیدایش زمین این برخورد اجرام 

سنگین بود که بر جهت چرخش آن اثر گذاشت.
پژوهشگران معتقدند که جهت چرخش بیشتر سیارات سنگی از غرب 
به شرق است، اما عده دیگری اظهار می کنند بعضی سیارات سنگی در 
هر دو جهت می چرخند و این یعنی تعداد سیاراتی که جهت چرخش 

آنها از شرق به غرب است کم نیست.
پژوهشگران نتیجه گرفتند که حیات در سیارات سنگی به وجود ماه 
تواند  وابسته نیست. حتی در بعضی موارد وجود یک ماه بزرگ می 
تبعات زیست محیطی فاجعه بار داشته باشد. یافته های اخیر موقعیت 
در جستجوی  تا  کرده  فراهم  شناسان  زیست  اختر  برای  را  جدیدی 

سکونتگاه های فرازمینی به موقعیت های جدیدتری فکر کنند.
jamejamonline.ir : منبع 
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راهکارهایتقویتاعتمادبهنفسدرکودکان

آگهی
پدیدار  مححمد  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  دنیا  گستر  رها  شرکت  خواهان 
مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  خواسته  به 
وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی 
واقع  تهران  باهنر  شهید  قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه   115 شعبه  به 
کالسه  وبه  ارجاع  باهنر  شهید  قضایی  مجتمع  تهرانپارس  چهارم  فلکه  تهران  در 
9509980242800392  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/10/13 و ساعت 
11:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 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 ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
11۰/8۹117 منشی دادگاه حقوقی شعبه 11۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
باهنر تهران 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له:گیتی کرمعلی ناظر فرزند محسن 

مشخصات محکوم علیه:نعمت اله نجار
محکوم به:بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9510090242801132 
و شماره دادنامه مربوطه 94099۷0242800384 محکوم علیه محکوم است به 
1-پرداخت مبلغ ۷0/000/000 ریال بابت اصل خواسته مبلغ 2/298/800 ریال 
بابت هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی از تاریخ 
.اجرای  تا زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم مینماید  تقدیم دادخواست 
احکام مدنی خسارت تاخیر تادیه را بر اساس فوق محاسبه و نسبت به وصول و 
ایصال آن اقدام خواهد نمود اجرای حکم در مورد خسارت تاخیر تادیه منوط به 
پرداخت ما به التفاوت هزینه دادرسی از سوی خواهان بوده و خوانده نیز مکلف 
است مابه التفاوت هزینه دادرسی را به خواهان پرداخت نماید2-پرداخت نیم عشر 

دولتی به عهده محکوم علیه است.
11۰/8۹11۵ مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 11۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید باهنر تهران 

آگهی
خواهان قدمعلی مختاری دادخواستی به طرفیت خوانده حسن طاهری ده لر به 
تاخیر  خسارت  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  بابت  وجه  مطالبه  خواسته 
رسیدگی  جهت  که  نموده  تهران  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  تادیه 
واقع  تهران  باهنر  شهید  قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه   115 شعبه  به 
کالسه  وبه  ارجاع  باهنر  شهید  قضایی  مجتمع  تهرانپارس  چهارم  فلکه  تهران  در 
9509980242800344  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/10/13 و ساعت 
11:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 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 ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
11۰/8۹116 منشی دادگاه حقوقی شعبه 11۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
باهنر تهران 

آگهی
خواهان دانیال فارسی دادخواستی به طرفیت خوانده حمید حسینی به خواسته 
که جهت  نموده  تهران  عمومی شهرستان  های  دادگاه  تقدیم  وجه چک  مطالبه 
رسیدگی به شعبه 115 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران 
واقع در تهران فلکه چهارم تهرانپارس مجتمع قضایی شهید باهنر ارجاع وبه کالسه 
9509980242800295  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/10/12 و ساعت 
12:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 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 ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
11۰/8۹113 منشی دادگاه حقوقی شعبه 11۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
باهنر تهران 

آگهی مفقودی
به  پراید مدل 1384  اسناد مالکیت سواری  سند کمپانی و برگ سبز و تسلسل 
شماره انتظامی ایران 82-358ج۷8 و به شماره موتور 01240224 و شماره شاسی 
درجه  از  و  گردیده  مفقود  کشتلی  رفیعی  مرضیه  نام  به   S141228459463۷

اعتبار ساقط است.
بابل

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

فاقدسندرسمی اداره ثبت اسنادوامالک اهواز
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  اینکه  نظربه 
حبیب  آقای  رای3003643-1395-1395/6/16تصرفات  برابر  فاقدسندرسمی 
ازاهوازکدملی1۷553500۷4نسبت  بشناسنامه1440صادره  فرزندمهدی  مجدم 
ششدانگ  از  قسمتی  مساحت161/20مترمربع  به  ساختمان  باب  یک  به 
دولتی  آقایان  آقای  ازمالکیت  دواهوازخروجی  پالک/2620/31بخش 
فاصله  به  دردونوبت  مزبورمراتب  لذابرابرماده3قانون  گردیده  منجربصدوررای 
پانزده روزجهت اطالع عموم آگهی می گرددتاهرکس نسبت به تصرفات مفروزه 
مدت  به  آگهی  این  اول  انتشارنوبت  باشدازتاریخ  داشته  اعتراض  ایشان  ومالکیت 
دوماه اعتراض خودرامستقیمابه اداره ثبت اسنادوامالک اهوازتسلیم ورسیددریافت 
نمایندومعترض مکلف است ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
محل  ثبت  اداره  اخذوبه  دادخواست  تقدیم  وگواهی  تقدیم  قضائی  مقامات  به 
ثبت  درموعدمقرراداره  اعتراض  وصول  عدم  درصورت  است  نمایند.بدیهی  تحویل 
برابرمقررات اقدام به صدورسندمالکیت خواهدنمود.         شماره م.الف)5/286۷(                                                                                                

تاریخ انتشارنوبت اول:1395/۷/26 تاریخ انتشارنوبت دوم:1395/8/11
شیخ زاده-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک اهواز

دادنامه 
مجتمع  اختالف  حل  شورای   1 شعبه   9509986690300128 کالسه  پرونده 
 –  95099۷6690100240 شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  قدوسی 
انقالب  : آقای سجاد دادفر فرزند غالم رضا به نشانی لرستان – خیابان  خواهان 
به نشانی  : آقای مرتضی شاهوردی  –خوانده  –خیابان کریم منصوری پالک 69 

لرستان –خرم آباد  مجهول المکان –خواسته : مطالبه وجه سفته ماده 9 
العاده جلسه  فوق  وقت  در  پنج  و  یکهزارو سیصدونود  ماه  بیستم شهریور  بتاریخ 
تشکیل  ذیل  کننده  امضاء  تصدی  به  آباد  خرم  اختالف  حل  شورای  اول  شعبه 
با توجه به اوراق  است پرونده کالسه 950184 از دفتر واصل و تحت نظر است 
و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 

می نماید. 
به  غالمرضا  فرزند  دادفر  سجاد  آقای  دادخواست  در خصوص   : شورا  قاضی  رای 
ریال   120/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  شاهوردی  مرتضی  آقای  طرفیت 
بابت وجه یک طغری سفته به شماره 469359 به عنوان اصل خواسته به انضمام 
پرونده  محتویات  و  اوراق  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  خسارات 
مالحظه اصل سفته به شماره فوق الذکر در ید خواهان که داللت بر استقرار دین 
و اشتغال ذمه خوانده را دارد و واخواست نامه مربوط و اینکه اصل بر بقا دین بوده 
مگر خالف آن ثابت شود و از طرفی خوانده علیرغم دعوت از طریق آگهی )بدلیل 
مجهول المکان بودن (و ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه ای نیز 
ارسال نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه ننموده علیهذا شورا دعوای خواهان 
را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیدونیت خوانده و استصحاب بقا دین 
مستندا به مواد 30۷ و 309 قانون تجارت و مواد 198 -515-519-522 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 13۷9 و در اجرای 
ماده 9 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 1394 حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/120/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ واخواست تا یوم االداء 
ایران که  بانک مرکزی جمهوری اسالمی  از سوی  بر اساس نرخ شاخص اعالمی 
محاسبه و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده می شود در حق خواهان صادر 
هزینه  تادیه  تاخیر  خسارت  محاسبه  هنگام  اجرا  دایره  ضمنا  نماید  می  اعالم  و 
دادرسی آن را نیز محاسبه و از محکوم له وصول می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس بیست روز دیگر 

قابل تجدید نظر خواهی عمومی شهرستان خرم آباد می باشد. 
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – سلمان اسماعیلی.  

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
بهار  بیگم  فاطمه  علیه  محکوم   9405۷3 شماره  به  اجرایی  پرونده  موجب  به 
اکبر  علی  له  محکوم  در حق  مشجر  زمین  قطعه  سه  فروش  به  است  محکوم  لو 
اموال  نموده  خودداری  فوق  مبلغ  پرداخت  از  علیه  محکوم  اینکه  به  بهارلو،نظر 
به  باشد  به شرح ذیل می  کارشناسی  نظریه  ارزش آن حسب  مشروحه ذیل که 

فروش خواهد رسید
یک دوم )نصف( یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت کل 336 متر مربع موسوم 
به اراضی زیر دره واقع در هوره که سهم محکوم علیه 168 متر مربع بوده و یک 

قطعه زمین مشجر موسوم به اسیاب ابی به مساحت 112/5 متر مربع میباشد 
و  براورد  ریال  مبلغ 4۷/685/000  مربع(  متر   280/5( مذکور  امالک  کل  ارزش 

اعالم میگردد
ملک مذکور در مورخه 1395/08/2۷ راس ساعت 9:30 صبح از طریق مزایده به 
فروش خواهد رسید هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد 
بود شرکت کنندگان در مزایده پنج روز قبل از مزایده از طریق مراجعه به دفتر 
اجرای احکام میتوانند از ملک موصوف بازدید نمایند شرکت برای عموم با در نظر 
گرفتن ماده 12۷ قانون اجرای احکام مدنی آزاد است برندگان مزایده می بایست 
10 درصد مبلغ مزایده را فی المجلس پرداخت و مابقی را ظرف مهلت حداکثر یک 
ماه از تاریخ مذکور به حساب سپرده دادگاه واریز و فیش آن را ارائه نمایند و در 
صورت عدم انجام در مهلت مقرر 10 درصد مبلغ مزایده پس از کسر هزینه های 
اجرایی  به نفع دولت ضبط و مزایده مجددا« برگزار میگردد این آگهی در معابر 

عمومی الصاق خواهد شد .
مدیردفتر اجرای احکام دادگاه عمومی سامان – احمد پور

ابالغ وقت رسیدگی
احتراما« نظر به شکایت به کالسه 950503 ک 2  از طرف خانم طیبه آقابابایی 
فرزند عبد الخلیل علیه آقای غالمحسین بهارلوئی فرزند محمد حسن دایر برترک 
انفاق ،لذا با عنایت به اینکه در کیفر خواست اقامت متهم را مجهول المکان اعالم 
داشته اند با اختیار از ماده 1۷4 قانون آئین دادرسی کیفری با اعالم وقت رسیدگی 
به دعوی مطروحه در مورخه 95/9/15 راس ساعت 9 صبح مراتب یک نوبت در 
جراید کثیر االنتشار منتشر تا در صورت دفاع از دعوی مطروحه در وقت مقرر در 

جلسه رسیدگی حاضر شود .
رئیس دادگاه کیفری 2 شهرستان بن – حسن الهی

دادنامه
)جزائی(  عمومی  دادگاه   102 شعبه   9209981228800435 کالسه  پرونده 

شهرستان محمودآباد دادنامه شماره 93099۷122۷600112 
شاکی: جهاد کشاورزی محمودآباد به نشانی محمودآباد- خ معلم- مدیریت جهاد 

کشاورزی
متهم: خانم معصومه احمدی به نشانی گلیرد )مجهول المکان(

اتهام: تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی
از  رای دادگاه- بر حسب کیفرخواست غیابی شماره 92043۷ مورخ 93/01/21 
مجهول  احمدی  معصومه  خانم  محموآباد  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
المکان و آزاد بدون قرار تامین کیفری به لحاظ عدم حضور در فرایند دادرسی و 
متهم است به تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی به مقدار 200 متر مربع با 
عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده شکایت اداره جهاد کشاورزی شهرستان 
از  مشارالیها  کاربری  تغییر  بر  مبنی  دهگردشی  امضاءاکیپ  گزارش  و  محموآباد 
طریق دیوارکشی و انباری و صورتجلسه کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و 
باغها و استماع دفاعیات معاون دادستان از مفاد کیفر خواست تقدیمی و اظهارات 
اداره جهاد کشاورزی در جلسه دادگاه و عدم حضور  و دفاعیات نماینده حقوقی 
انتسابی  بزه  از  دفاع  دفاعیه جهت  ارسال الیحه  و عدم  دادگاه  مرتکب در جلسه 
علیرغم ابالغ و اطالع از وقت و موضوع دادرسی از طریق نشر آگهی و سایر قراین و 
امارات منعکس در پرونده بزهکاری مرتکب محرز و ثابت است لذا محکمه مستندا 
به مواد 1-3-10 قانون اصالح قانون حفظ کاربری کشاورزی باغها و درجه 6 ماده 
19 قانون مجازات اسالمی سال 92 و رای وحدت رویه شماره 1386/12/21-۷0۷ 
هیات عمومی دیوانعالی کشور حکم عالوه بر قلع و قمع بنا احداثی مرتکب را به 
پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال جریمه نقدی معادل یک برابر ارزش ملک در حق 
دولت محکوم مینماید رای صادره غیابی و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ واقعی 
قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان مازندران میباشد.
رئیس شعبه 1۰2 دادگاه عمومی )جزایی( محموآباد- بابایی

آگهی ابالغ
 دادخواست و وقت دادرسی

خواهان جواد طاهری فرزند محمد با وکالت علی بهروزی، دادخواستی به خواسته 
ارائه  انتقال سند،  به دادگاه عمومی شهرستان دشتستان  الزام به  اثبات مالکیت 
)حقوقی( شهرستان  دادگاههای عمومی  به شعبه سوم  نمود که جهت رسیدگی 
دشتستان ارجاع و به کالسه 950359  ثبت و وقت رسیدگی جهت روز چهارشنبه 
المکان  به علت مجهول  است.  تعیین وقت گردیده  مورخ 95/09/1۷ ساعت 12 
بدران  فرزند  یدریان  رکی   -2 خلف  فرزند  غانمی  عرفان   -1 خواندگان  بودن 
نیز  و  امیر  فرزند  فر  علی صمیمی   -4 خلف  فرزند  پور  خلف  حاجی  ابراهیم   -3
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک  درخواست وکیل خواهان تجویز ماده ۷3 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی خواندگان فوق پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود و درخواست 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردند.
م الف: 1627 دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دشتستان 
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مفقودی
ابراهیمی فرزند سید جواد  اینجانب سید حسن  به  راننده متعلق  کارت هوشمند 
فاقد   ، 21811۷0312مفقودگردیده  ملی  شماره  و   133۷293 کارت  شماره  به 

اعتبار است 
بهشهر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

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

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139460331010004۷03مورخ 1394/10/12 و رای اصالحی 
موضوع  دوم   / اول  هیات   1395/06/23 13956033105۷0031۷مورخ  شماره 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای علی دشتکی فرزند محمد بشماره شناسنامه 1010 صادره از کرج در یک 
دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 151/20 مترمربع 
مفروز و مجزی شده از 114 فرعی از 362 اصلی واقع در محمدآباد خریداری از 
عموم  اطالع  منظور  به  لذا   است.  گردیده  محرز  منصوربخت  مالک رسمی جواد 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.   300 م/الف
 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج

 آگهي ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله به متهم نوید جهانی فرزند جمشید ابالغ می گردد که پرونده اتهامی 
دادسرای  دادیاری   33 شعبه  در  ی 950998265930101۷  کالسه  به  نامبرده 
عمومی و انقالب کرج ثبت و به اتهام ضرب و جرح عمدی به وسیله چاقو در حال 
بررسی می باشد مراتب وفق ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا در مهلت مقرر یک ماه به این شعبه 
مراجعه یا وکیل معرفی نمایند در غیر این صورت شعبه به صورت غیابی به موضوع 

رسیدگی و قرار مقتضی صادر خواهد نمود. 
دادیار شعبه 33 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ۵ کرج ) ماهدشت ( – یدالهی فخر 

آگهی احضار متهم 
)مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست (

شماره  کیفرخواست  موجب  به  آباد  خرم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
آقای  برای  پرونده کالسه 95099866112004۷5  در   9510436611003244
تومان  میلیون  شش  مبلغ  به  کالهبرداری  اتهام  به  سرتیپ  فرزند  بهاری  محمد 
تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی 
برای مورخه 1395/9/24 ساعت 09:00 تعیین گردیده است .با عنایت به مجهول 
المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات ماده 344 قانون آیین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در 
وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه کیفری دوشهرستان خرم آباد )1۰3 جزایی سابق ( –محمد 
موسی نژاد .

متن آگهی 
خواهان / شاکی شرکت سایه سمن دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم احمد 
به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم  بهمنی 
آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1۷ شورای حل اختالف مجتمع  خانواده 
شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد –خیابان مطهری خیابان شهید گرشاسبی 
ثبت   9509986656۷00018 کالسه  به  و  ارجاع  یخ(  کارخانه  جنب  )خیابان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/09/13 و ساعت 10:00 تعیین شده است 
مفاد دادخواست بدین شرح اعالم می گردد که خواهان تقاضای مطالبه دو فقره 
یک  معادل  ریال   16/300/000 مبلغ  به   206098 و   960431 شماره  به  چک 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  نموده  تومان  هزار  و سی  و ششصد  میلیون 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.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 احضار متهم
اتهام  به  آزاد  محمدرضا  شعبه  این    9309982883400436 کالسه  پرونده  در 
ضرب و جرح عمدی  تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان 
بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ میگردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتشار 
این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در 
صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد. م/الف 1608
دادیار شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر- فاطمه 
محمدقلی ها    

دادنامه
تاریخ : 95/6/20   کالسه پرونده : 106/2/95   

نشانی:  نسیمشهر 14متری چمران ک  خواهان: محمود اسدپورگوگدرقی       
نادرمحمودی پ 51 ط 2 

خوانده : قادر محمدی                         نشانی : مجهول المکان 
خواسته : مطالبه وجه سفته 

گردشکار: شورا باعنایت به اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم بشرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید: 

رای شورا
درخصوص دادخواست محمود اسدپور گوگدرقی به طرفیت قادر محمدی بخواسته 
  ۷9112۷ و   ۷91126 و   ۷91125 شماره  به  سفته  فقره   3 تعداد  وجه  مطالبه 
جمعا به مبلغ 15/000/000 تومان با احتساب تاخیر وتادیه با توجه به  رعایت 
وبا  ایشان  تقدیمی  دادخواست  و  خواهان  توسط  تجاری  اسناد  به  مربوط  شرایط 
مستند  وجود سند  به  توجه  وبا  سفته  روی  بر  خوانده  انگشت  امضاواثر  به  توجه 
درید خواهان ونظر به اینکه امضا واثر انگشت مذکور از تعرض مصون مانده طبق 
قانون امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضررامضا کننده دلیل است وبا 
توجه به عدم حضور خوانده درهیچیک ازجلسات شورا علیرغم ابالغ اخطاریه وبا 
توجه به اینکه خوانده دلیل بر پرداخت دین وبرائت مافی الذمه خود ارائه ننموده 
است لذا شورا دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص وثابت دانسته مستندا 
به مواد 309و30۷و2۷4و230 قانون تجارت و مواد 303و519و198 ازقانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 15/000/000 تومان بابت 
اصل خواسته و مبلغ 2/800/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه ازتاریخ مطالبه تا اجرای حکم درحق خواهان صادر واعالم می نماید، 
واخواهی درهمین شورا وپس  قابل  ازابالغ  غیابی وظرف 20روز پس  رای صادره 
ازانقضا مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومی شهرستان بهارستان می 

باشد . م/الف 1684  
حسنی – قاضی شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان بهارستان 

متن آگهی 
در این پرونده شاکی به نام رضا نقی بیرانوند فرزند فضل اله شکایتی علیه متهم 
فرشاد سپهوند فرزند علی آقا دایر بر ضرب و جرح عمدی با چاقو تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری 
دو شهرستان خرم آباد )101 جزایی سابق (واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای 
بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 9109986612200۷23 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/9/13 و ساعت 08:30 تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
مدیر دفتر شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )1۰1 جزایی سابق ( –ملکی فر.  

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

فاقد سند رسمی 
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560313010002040 شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل کامرانی 
فرزند رحمن بشماره شناسنامه 1323 صادره از بوکان در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 158 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک باقیمانده 131 - اصلی 
قریه کلتپه واقع در بخش 1۷ شهرستان بوکان خریداری از خانمها فاطمه و عایشه 
حسین زاده فرزندان قادر حسین زاده احدی از زارعین صاحب نسق پالک 131- 
اصلی قریه کلتپه که برای آن پالک 4058 فرعی از 131- اصلی تعیین شده محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکین متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 

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

تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/08/11 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/08/26

متن آگهی 
/ متهم علی  به طرفیت خوانده  / شاکی شرکت سایه سمن دادخواستی  خواهان 
اصغر فوالدوند  به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
مجتمع   اختالف  حل  شورای   1۷ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم 
شهید  خیابان  مطهری  –خیابان  آباد  خرم  در  واقع  آباد  خرم  شهرستان  خانواده 
گرشاسبی )خیابان جنب کارخانه یخ( ارجاع و به کالسه 9509986656۷00016 
تعیین شده  و ساعت 10:30  آن 1395/09/13  ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
است مفاد دادخواست بدین شرح اعالم می گردد که خواهان تقاضای مطالبه وجه  
وجه یک فقره چک به شماره 82008۷  به مبلغ 22/000/000 ریال معادل دو 
قانونی  انضمام کلیه خسارات  به  به شرح متن  از خوانده  و دویست هزار  میلیون 
از جمله هزینه دادرسی –حق الوکاله وکیل –خسارت تاخیر تادیه تا روز وصول 
نموده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده ۷3 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.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 احضار متهم
در پرونده کالسه 93099825016006۷2  این شعبه پیمان اصغری به اتهام ترک 
با عنایت به مجهول  انفاق وضرب و جرح عمدی  تحت تعقیب قرار گرفته است. 
المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ میگردد تا ظرف مهلت 30 روز از 
انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است 
در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد. م/الف 160۷
دادیار شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر- فاطمه 
محمدقلی ها    

آگهی ابالغ
خواهان: فریبا رحمانی فرزندعبدالرحمن

خوانده: حیدر پرویزی فرزند اکبر
خواسته: طالق به درخواست زوجه

وقت رسیدگی:مورخ 95/10/11 ساعت 12:30 ظهر
شماره  به  که  نموده  پاوه  عمومی  دادگاه  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
پرونده9509988450300۷89  ثبت گردیده و وقت رسیدگی به تاریخ 95/10/11 
ساعت 12:30 جهت رسیدگی تعیین گردیده و با التفات به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت دادگاه مستنداً به ماده ۷3 قانون آیین 
از جراید کثیر االنتشار  دادرسی مدنی مصوب سال ۷9 مراتب یک نوبت در یکی 
آگهی، خوانده مذکور می تواند از تاریخ نشر آگهی جهت اعالم و دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و یا در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در این شعبه حضور بهم رساند بدیهی است در صورت عدم حضور در دادگاه غیاباً 

رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد./
دفترشعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(شهرستان پاوه-سلیمی

متن آگهی 
خواهان / شاکی شرکت سهامی بیمه ایران دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم 
فضل ا... خادمی به خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان خرم 
آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی 
به کالسه 9509986610500432 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  و  ارجاع 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   10:00 ساعت  و   1395/9/15
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد 
– علیرضا تقی پور. 

متن آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه خانم فاطمه میرزایی 
فرزند یداله که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
عمومی  دادگاه  هفتم  شعبه  از  صادره   95/6/2 مورخه   95099۷6610۷004۷4
حقوقی شهرستان خرم آباد در پرونده شماره 9509986610۷00254 به شماره 
بایگانی 9502۷0 محکوم به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال ششدانگ 
ملک تحت پالک 8 فرعی از 1۷6۷ اصلی بخش یک خرم آباد  موضوع یک باب 
و  مربع  متر  صدم  هشتاد  و  متر  چهار  و  شصت  مساحت  به  مسکونی  ساختمان 
همچنین به پرداخت یک میلیون و دویست و هشتاد و شش هزار ریال در حق 
محکوم له خانم فریده قیصوری فرزند نوراله محکوم شده اید ظرف ده روز از انتشار 
این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت 
دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی و نیم 

عشر دولتی اقدام خواهد نمود. 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
آباد – محمد علی مومنی. 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بموجب پرونده کالسه 920596 دادگاه اصل 49 قانون اساسی ویژه استان بوشهر 
حسب گزارش ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( استان فارس زمین 
در  واقع  هزار  باغ   -2 فیروزآباد  مرکز شهر  در  گلشن  باغ   -1 به شرح  ذیل  های 
دانشگاه  روبروی  فیروزآباد  در  واقع  ناصرآباد  باغ   -3 مطهری  شهید  خ  فیروزآباد 
آزاد اسالمی4- باغ بزرگی در دهنو فراشبند متعلق به شاپورخان قاسمی 5- باغ 
جهانگیری واقع در 20 کیلومتری دهنو فراشبند 6- باغ چایدشت که در سمت چپ 
جاده فیروز آباد به قیر ۷- باغ سعادت آباد در کنار جاده اصلی روستای مبارک آباد 
به جهرم به عنوان مجهول المالک  تحت نظر است لذا کسانی که نسبت به پالک 
فوق ادعای حقی داشته باشند با در دست داشتن اصول و مدارک مالکیت خود 
در تاریخ 95/9/29 ساعت 9 صبح به این دادگاه مراجعه نمایند نتیجه عدم حضور 

رسیدگی و صدور حکم غیابی می باشد.
رئیس دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی ویژه استان بوشهر – ابراهیم شفیعی

سیدجاللحسینیمصدومشد
 سید جالل حسینی مدافع با سابقه تیم ملی فوتبال کشورمان در تمرین روز 

دوشنبه تیم ملی مصدوم شد.
تمرین روز دوشنبه تیم ملی فوتبال ایران در حالی برگزار شد که علیرضا 
بیرانوند، وحید امیری و وریا غفوری نیز به دلیل مصدومیت قادر به همراهی 
این تیم نبودند.  سید جالل حسینی مدافع کهنه کار تیم ملی کشورمان نیز 

در تمرین امروز با مصدومیت روبه رو شد و نتوانست کار خود را دنبال کند. 
تیم ملی کشورمان با حضور در گروه نخست رقابت های مقدماتی جام جهانی 
با تیم های ملی کره جنوبی، چین، ازبکستان، سوریه و قطر همگروه است و باید 

روز 25 آبان ماه در مالزی به مصاف تیم ملی سوریه برود.

صعوداستقاللبهیکهشتمنهاییجامحذفیفوتبال
تیم فوتبال استقالل تهران با برتری یک بر صفر دیدار خانگی و دشوار مقابل 
مس کرمان به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی باشگاه های کشور صعود 
کرد. به گزارش ایرنا، آبی پوشان پایتخت در مرحله یک شانزدهم نهایی جام 
حذفی باشگاه های کشور در حضور حدود سه هزار تماشاگر ورزشگاه آزادی 
به مصاف تیم دسته اولی مس کرمان رفتند و با گلزنی »محسن کریمی« در 
وقت اضافه دوم به برتری رسیدند. قضاوت این دیدار را »محمدرضا فغانی« 

با کمک های »تورج عیوض محمدی« و »یعقوب سخندان« برعهده داشت.
علیرضا منصوریان برای این دیدار »امید ابراهیمی« که در سوگ پدر نشسته 
است و »خسرو حیدری« و »وریا غفوری« را به دلیل مصدومیت در اختیار 

نداشت و همین مساله بر روند تیمش تاثیر منفی گذاشته بود.

مدیر تیم ملی فوتبال: 

بازیسختیمقابلسوریهخواهیمداشت
مدیر تیم ملی فوتبال ایران، گفت: برخالف تصور دیدار تیم ملی فوتبال ایران 

مقابل سوریه بسیار دشوار خواهد بود و نباید خود را از پیش برنده بدانیم.
به گزارش ایرنا، »افشین پیروانی« در حاشیه تمرین تیم ملی فوتبال ایران در 
آکادمی ملی فوتبال، گفت: تیم ملی پس از حضور در مالزی و پیش از دیدار 
با سوریه در چارچوب رقابت های انتخابی جام جهانی در دیداری دوستانه به 

مصاف گینه نو خواهد رفت.
وی در مورد دیدار مقابل سوریه، اظهار کرد: یک بازی فوق العاده سخت را 

پیش رو خواهیم داشت و نباید این تیم را دست کم بگیریم. 
مدیر تیم ملی فوتبال ایران در خصوص دیدار با گینه نو، گفت: در این شرایط 
زمانی نیاز به یک بازی دوستانه داشتیم و با توجه به تغییر برخی برنامه ها، 
گینه نو را برای برگزاری بازی دوستانه انتخاب کردیم. بعضی از بازیکنان 
ایران نیاز به بازی بیشتر دارند و امیدوارم اتفاقات خوبی در تمام دیدار ها 

برای تیم ملی رقم بخورد. 
وی در خصوص برخی اظهار نظر ها در مورد تیم ملی فوتبال که با واکنش 
کی روش روبه رو شده بود، تصریح کرد: همه باید تالش کنیم که مثبت 
عمل کنیم و به اعتقاد من هیچکس اجازه ایستادن روبه رو تیم ملی فوتبال 
را ندارد. فوتبال ایران باید با حمایت همه و با کسب نتایج خوب راهی جام 

جهانی 2018 روسیه شود. 
پیروانی در خصوص غیبت مهدی طارمی، اظهار کرد: به دلیل نبود پرواز 
برای بازگشت او از بوشهر به تهران طارمی در این تمرین غایب است. در حال 
حاضر با مشکل خاصی روبه رو نیستیم و تنها چیزی که باعث نگرانی شده 
وضعیت بازیکنان مصدوم است. وی در پایان با انتقاد از زمین تمرین تیم ملی 
فوتبال، گفت: زمین تمرین تیم ملی فوتبال در کمپ در شان این تیم نیست. 
هرکسی که می تواند باید تالش کند تا تیم ملی امکانات الزم را برای حضور 

موفق در جام جهانی داشته باشد. 

یوآخیملوقراردادخودراباتیم
ملیآلمانتمدیدکرد

 فدراسیون فوتبال آ لمان روز دوشنبه اعالم کرد که 
»یوآخیم لو« سرمربی تیم ملی فوتبال قرارداد خود را تا 

سال 2020 تمدید کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این مربی 56 ساله از سال 
2006 مسئولیت تیم ملی آلمان را به عهده دارد و با این 
تیم فاتح جام جهانی 2014 شد. آلمان ها در پنج تورنمنت 
مهم گذشته دستکم تا مرحله نیمه هایی صعود کردند و 
تحت هدایت یوآخیم لو در 141 بازی ، به 94 برد دست 
یافته اند.  »لو« در جام جهانی 2002 کره و ژاپن دستیار 

»یورگن کلینزمن« در تیم ملی فوتبال آلمان بوده است.
قرارداد قبلی یوآخیم لو تا جام جهانی 2018 روسیه بود. 
او با قرارداد جدید هدایت این تیم را در جام ملتهای اروپا 

2020 نیز به عهده خواهد داشت.
رینهارد گریندل رئیس فدراسیون فوتبال آ لمان گفت: ما 
اهداف مشترکی داریم. می خواهیم از عنوان قهرمانی جهان 
در جام جهانی روسیه دفاع کنیم و در جام ملت های اروپا 
2020 به قهرمانی دست یابیم.  یوآخیم لو چندی پیش 
گفته بود که هنوز در مورد آینده خود تصمیمی نگرفته 
است. با این حال وی تایید کرد که مذاکراتی با فدراسیون 
فوتبال آلمان قبل از جام جهانی 2018 انجام خواهد شد. 
او در آن سخنان، احتمال جدایی از تیم آلمان و بازگشت 
به یک باشگاه خارجی را رد نکرد، در عین حال نسبت به 

حضور در بوندس لیگا عالقه ای نشان نداد. 

فرگوسن:رونالدوشایستگی
تصاحبجایزهتوپطالرادارد

 سرمربی سابق تیم فوتبال منچستریونایتد کریستیانو 
رونالدو را شایسته دریافت جایزه توپ طال 2016 می داند.

به گزارش ایرنا، رونالدو ستاره رئال مادرید بخت زیادی 
برای تصاحب چهارمین جایزه توپ طال دارد. او در فصل 
رقابتهای 2015-2016 ، 51 گل به ثمر رسانده است. رئال 
مادرید فصل گذشته فاتح لیگ قهرمانان اروپا شد و کاپیتان 
پرتغالی کهکشانی ها در ماه ژوئن تابستان امسال با تیم 
پرتغال به عنوان قهرمانی جام ملت های اروپا )یورو( 2016 

دست یافت. 
نام رونالدو در فهرست 30 نامزد جایزه توپ طال برای 
بهترین بازیکن سال 2016 میالدی از طرف مجله فرانس 

فوتبال منتشر شده است. 
در حالی که به نظر می رسد سایر نامزدهای جایزه توپ 
طال مانند آنتونیو گریژمان و لیونل مسی نیز امکان برده 
شدن دارند، فرگوسن گفت:  من هیچ کسی را بهتر از 
رونالدو برای تصاحب جایزه توپ طال نمی دانم. یکی از 
پرافتخارترین دوران من مربوط به دوران حضور رونالدو در 

منچستریونایتد است. 
بازیکن 31 ساله رئال مادرید در فصل جاری در9 مسابقه 
اول خود فقط 4 گل به ثمر رساند که این عملکرد 
نگرانی های را ایجاد کرده است. ولی هت تریک وی در 
دیدار شنبه شب برابر آالوز شک و شبهه ها را از بین برد. 
رئال مادرید در این دیدار با نتیجه 4 بر یک به برتری رسید. 

خبرخبر

 سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: صحبت 
های وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت 
به  برای خدمت  را  ام  وظایف  جوانان،  و  ورزش 

کشور بزرگ ایران سنگین تر کرد.
کارلوس کی روش در پاسخ به اظهارات »مسعود 
سلطانی فر« درباره تیم ملی فوتبال و سرمربی آن، 
گفت: برای سلطانی فر در مسیر دشوار پیش رو 
آرزوی بهترین ها دارم. اینجانب تنها می توانم از 
جمالت و صحبت های بسیار دلگرم کننده ایشان 

تشکر و مراتب تقدیر خود را اعالم کنم.
گفت  در  )دوشنبه(  امروز  فر  سلطانی  مسعود 
گفته  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی  درباره  وگویی 
موفقیت آمیز  کی روش  عملکرد  و  »نتایج  است: 
این  است.  باتجربه ای  و  باهوش  مربی  او  و  بوده 
از  خوبی  کارنامه  و  است  تحلیل  دارای  مربی 
خودش برجای گذاشته است. امیدوارم کارش به 
همین ترتیب ادامه پیدا کند تا هم در مقدماتی 

دستاورد خوبی داشته باشیم و هم در جام جهانی 
نتایج خوبی بگیریم.«

حال  این  با  افزود:  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
مطمئنا این صحبت ها برای بنده نشانه ای است 

از وظایف بیشتر و سنگین تری در پیش رو خواهد 
بود و امیدوارم با هر آنچه در توان دارم، در خدمت 

فوتبال و کشور بزرگ ایران باشم.
پس از استعفای محمود گودرزی، مسعود سلطانی 
فر از سوی رئیس جمهوری برای تصدی وزارت 
ورزش و جوانان به مجلس شورای اسالمی معرفی 
شد. سلطانی فر متولد 1338 در تهران، معاون 
رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، 
حزب  اعضای  از  و  گردشگری  و  دستی  صنایع 

اعتماد ملی است.
وی معاون اسبق سازمان تربیت بدنی، قائم مقام 
بر  وی  ریاست  زمان  در  طبا  هاشمی  مصطفی 
سازمان تربیت بدنی به مدت دو سال در سال 
اداری  معاونت  همزمان  و   13۷5 13۷4و  های 
مرکز  علمی  هیات  عضو  سازمان،  این  مالی  و 
تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت 

نظام بوده است.

کی روش: صحبت های »سلطانی فر« وظایفم را سنگین تر کرد

سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی با اشاره 
به عدم تمایل نسبت به حضور تیمش در 
جام حذفی گفت: مهمترین وظیفه ما کسب 
نتیجه الزم در لیگ یک و صعود مجدد به 

لیگ برتر است.
محمد مایلی کهن پس از شکست تیمش 
نشست  در  تبریز  تراکتورسازی  مقابل  در 
خبری اظهار کرد: از بازی بازیکنانم در نیمه 
اول راضی نبودم اما در نیمه دوم، بازی بدی 

ارائه نکردیم. 
از  یکی  را  تبریز  تراکتورسازی  تیم  وی 
مدعیان لیگ برتر دانست و افزود: با تیمی 
برتر  لیگ  جدول  درصدر  که  کردیم  بازی 

است و بازیکنان خوبی دارد.
با اشاره به وضعیت نامطلوب  مایلی کهن 

دلیل  به  انزلی  تختی  ورزشگاه  زمین 
ملوانان  شد:  یادآور  اخیر  های  بارندگی 
روی زمین بهتر بازی می کنند و با وجود 
غیبت چند بازیکن، تیم ما در بازی امروز 

شرایط خوبی داشت. 
وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه از نیتجه 
بازی راضی نیستم، ولی بازیکنان ما خوب 
کار کردند و فقط از موقعیت ها نتوانستند 

استفاده کنند.
تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در ادامه رقابت 
یک  مرحله  از  و  کشور  حذفی  جام  های 
شانزدهم نهایی، در ورزشگاه تختی بندرانزلی 
میزبان تراکتورسازی تبریز بود که با نتیجه 
یک بر صفر، نتیجه بازی را به تیم میهمان 

واگذار کرده و از دور رقابت ها کنار رفت.

تبریز  سازی  تراکتور  فوتبال  تیم  سرمربی 
با اشاره به بازی حرفه ای بازیکنان تیمش 
گفت: ملوان بندرانزلی شایستگی حضور در 

لیگ برتر فوتبال کشور را دارد.
از  پس  خبری  نشست  در  نویی  قلعه  امیر 
پیروزی تیمش درمقابل ملوان بندرانزلی و 
صعود به مرحله یک هشتم جام حذفی اظهار 
کرد: ملوانان از هر لحاظ از ما سرتر بودند و ما 

روی تجربه هایمان بازی را بردیم.
 ، فیزیکی  بازی   ، امروز  بازی  افزود:  وی 
سرعتی و درگیر شونده ای بود و با این بازی 
خوب بازیکنان ملوان می توان به حضور این 
تیم محبوب شمالی در لیگ برتر فصل آینده 

امیدوار بود.
قلعه نویی با اظهار خوشحالی از حضور در 

بندرانزلی گفت: من یک ماه بیشتر درانزلی 
نبودم اما هواداران ملوان بندرانزلی با اهداء 
یک تندیس از سیروس قایقران مرا شرمنده 

خود کردند.
ورزشگاهی  درآینده  امیدوارم  افزود:  وی 
شهر  این  دوست  ورزش  مردم  شایسته 
احداث شده و پرواز قوی سپید را در آسمان 

لیگ برتر نیز شاهد باشیم .
حذفی  جام  فوتبال  های  رقابت  ادامه  در 
تیم  شانزدهم،  یک  دور  در  و  کشور 
ملوان  میهمان  تبریز  تراکتورسازی 
با  توانست  نهایت  در  که  بود  بندرانزلی 
دور  راهی  میزبان،  صفر  بر  یک  شکست 
یک هشتم نهایی شده و حریف تیم برق 

نوین شیراز شود.

قلعهنویی:ملوانشایستگیحضور
درلیگبرتررادارد

مایلیکهن:مهمترینوظیفهملوان
صعودبهلیگبرترفوتبالاست
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سرشماری پاییزه قوچ و میش کرایی 
در شوشتر  

از  شوشتر  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رییس 
سرشماری پاییزه قوچ و میش کرایی در منطقه 

حفاظت شده کرایی خبر داد.
کرایی  میش  و  قوچ  کرد:  اظهار  فتحی نیا  علی 
اوریال  قوچ  گونه  از  فرد  به  منحصر  زیرگونه ای 
منطقه  ایران،  در  آن  زیستگاه  تنها  که  بوده 
کیلومتری   35 در  واقع  کرایی  شده  حفاظت 

جنوب شرقی شهرستان شوشتر است.
وی افزود: در این سرشماری که با هدف پایش 
و بررسی جمعیت و وضعیت قوچ و میش کرایی 
به عنوان مهم ترین گونه جانوری منطقه برگزار 
که  منطقه  زیاد  بسیار  وسعت  به  توجه  با  شد، 
بیش از 40 هزار هکتار است، تمامی پرسنل اداره 
حفاظت محیط زیست شوشتر حضور داشته و در 
قالب چندگروه در نقاط حساس و با استفاده از 
دوربین و تلسکوپ، کار مشاهده و سرشماری را 
انجام دادند که نتایج به دست آمده از جمعیت 
ارزش  با  گونه  این  رشد  به  رو  و  خوب  نسبتا 

حکایت داشت.
فتحی نیا ادامه داد: وضعیت مناسب بارندگی های 
با  همراه  مناسب  علفی  پوشش  و  سال گذشته 
امنیت  تامین  در  منطقه  محیط بانان  تالش 
از  اقداماتی  و  وحش  حیات  برای  زیستگاه  این 
قبیل کنترل ورود عشایر غیرمجاز و جلوگیری 
اقدامات  و همچنین  برپایی چادر در منطقه  از 
ایجاد  و  آب  تامین  جهت  آبخیزداری  مناسب 
مهمی  عوامل  جمله  از  می توان  نیز  را  آبشخور 
دانست که موجب تکثیر و جمعیت قابل قبول 

قوچ و میش در منطقه شده است.

راه اندازی پرواز کرمانشاه - شیراز  
مدیرکل فرودگاه بین المللی کرمانشاه از برقراری 

پرواز کرمانشاه - شیراز خبر داد.
مجتبی بیاتی اظهار کرد: از روز 9 آبان پرواز در 
مسیر شیراز - کرمانشاه و بالعکس به پروازهای 

هفتگی فرودگاه کرمانشاه اضافه شد.
وی، زمان پروازهای کرمانشاه - شیراز را ساعت 
1۷ روزهای یکشنبه و ساعت 16 و 30 دقیقه 

روزهای چهارشنبه اعالم کرد.
به گفته این مسئول، برقراری این پرواز به دنبال 
درخواست مردم استان و استان های همجوار و 
با پیگیری های مستمر صورت گرفته و هر هفته 
از فرودگاه  توسط شرکت هواپیمایی »آسمان« 

کرمانشاه انجام می شود.
مدیرکل فرودگاه بین المللی کرمانشاه افزود: هم 
اکنون از فرودگاه کرمانشاه 116 پرواز هفتگی به 
مسیرهای داخلی تهران، مشهد مقدس، عسلویه، 
خارجی  مسیر  و  بندرعباس   قشم،  کیش،  

استانبول انجام می شود.

کم آبی، بزرگترین سد توسعه در استان سمنان  
مدیرعامل آب و فاضالب روستایي استان سمنان گفت: کمبود آب، بحران 
خشکسالي و کاهش شدید منابع آبي، بزرگترین مانع توسعه و آباداني در 

استان سمنان است.
منصور کشاورزیان با بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه به اینکه استان 
سمنان داراي اقلیم خشک، نیمه خشک و کم آبی است، بسیاري از نقاط 
استان با کاهش شدید منابع آبي مطمئن و پایدار مواجه شده است و 
این مسئله بزرگترین تهدید براي این استان پهناور در سال های اخیر به 

شمار مي رود.
وي افزود: انتقال آب دریاي خزر به فالت مرکزي ایران و از جمله استان 
سمنان مي تواند این مانع بزرگ در توسعه و آباداني استان سمنان را از 

راه بردارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایي استان سمنان ادامه داد: طرح 
انتقال آب دریاي خزر به استان سمنان باید به طور کامل اجرایی شود و 
نه تنها انتقال آب، بلکه بحث شیرین سازي نیز در افق چشم انداز 20 ساله 

کشور دیده شود.
کشاورزیان اظهار داشت: این کار مي تواند تنها با اتکا به توانمندي هاي 
داخل کشور و منابع موجود انجام شود، و تنها یک اراده و عزم ملي را 

مي طلبد.
وي با اشاره به اینکه تعدادي از روستاهاي استان از جمله در دامغان و 
شاهرود به طور کلي با مشکل جدی عدم وجود منابع آبي پایدار مواجه 
هستند، افزود: در صورت تأمین منابع آبي، این روستاها مي توانند به یک 
منطقه ویژه اقتصادي، کشاورزي، گردشگري و... تبدیل شوند، اما متأسفانه 
کمبود آب بزرگترین مانع در توسعه و پیشرفت و آباداني این منطقه است.

طرح بکارگیري اصول پدافند غیر عامل 
در متروي اصفهان

اصفهان - بهادری: معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان از شناسایي 
و احصاء آسیب ها و تهدیدات و تهیه طرح بکارگیري اصول پدافند غیر 

عامل در متروي شهر اصفهان توسط این فرماندهي خبر داد. 
سرهنگ »جهانگیر کریمي« رعایت اصول و مالحظات پدافند غیر عامل 
در حفظ تاسیسات و اماکن را عامل امنیت پایدار در کشور عنوان کرد 
و اظهار داشت: اگر در ساخت پروژه هاي صنعتي این گونه مالحظات 
رعایت نشوند با اولین حمله دشمن ازبین خواهند رفت و کشور نیز دچار 
مشکل خواهد شد.  وي با بیان اینکه پدافند غیر عامل از ارزان ترین و 
کم هزینه ترین برنامه براي مقابله با دشمن است اظهار داشت: امروز با 
رعایت اصول پدافندي مي توانیم بدون استفاده از سالح و تجهیزات نظامي 
در مقابل دشمنان خود بایستیم و اقتدار ملي و قدرت بازدارندگي نظام 
جمهوري اسالمي را افزایش دهیم.  این مقام انتظامي افزود: با توجه به 
پیشرفت تکنولوژي و فناوري اطالعات و ارتباطات تنوع مسایل پدافندي 
نیز گسترده شده به طوري که امروز ما در حوزه هاي جنگ نرم و مسایل 

زیست محیطي و بیولوژیکي نیازمند اقدامات دفاعي هستیم. 
سرهنگ کریمي افزود: نیروي انتظامي به عنوان یکي از نیروهاي مسلح و 
مقتدر نظام جمهوري اسالمي براي اینکه بتواند در مواقع بحران و حمالت 
نظامي نیروها، تجهیزات و تاسیسات خود را از تهدیدات دشمن حفظ کند 

الزم است که به موضوع پدافندغیر عامل توجه ویژه اي نماید. 
در خصوص اقدامات نیروي انتظامي استان در زمینه پدافند غیر عامل 
گفت: اداره پدافند غیر عامل فرماندهي انتظامي استان داراي چهار قرارگاه 
در حوزه سایبري، زیستي، شیمیایي و پرتوي و در طول سال نیز رزمایش 
هاي مختلفي به منظور آمادگي و توان باالي پلیس استان در مواقع 

ضروري و بحراني اجرا مي شود. 

خبر خبر

به  امید  و  تدبیر  کاروان  سفر  با  همزمان    
در  فاضالب  و  آب  طرح  سه  مرکزي  استان 
طرح  یک  و  افتتاح  تفرش  و  اراک  های  شهر 

فاضالب در شهر خمین کلنگ زنی شد.
تفرش  فاضالب  خانه  تصفیه  ارتقاء  طرح 
همزمان با سفر کاروان تدبیر و امید به استان 
مرکزي از طریق ویدئو کنفرانس توسط دکتر 
حسن روحاني رئیس جمهور و مهندس حمید 
حضوري  صورت  به  و  نیرو  وزیر  چیان  چیت 
جمهور  رییس  معاون  فر  سلطانی  توسط 
،صنایع  فرهنگی  میراث  سازمان  رییس  و 
میرزایی  علی  کشور،  گردشگری  و  دستی 
استانی  از مسئولین  تفرش و جمعی  فرماندار 
120میلیارد  بر  بالغ  اعتباری  با  شهرستانی  و 

ریال به بهره برداری رسید.
مدیرعامل شرکت  خلیلي  عبدالرضا  مهندس   
ضمن ارائه گزارش مشخصات پروژه ها افزود: 

و  شهر  توسعه  جمعیت،  افزایش  به  توجه  با 
به طرح  دانشگاهی در سالهای گذشته  مراکز 
هدف  با  تفرش  فاضالب  خانه  تصفیه  ارتقاء 
و  خروجي  پساب  کیفیت  بهبود  و  ارتقاء 
برابر وضع   2 به  افزایش ظرفیت تصفیه خانه 
موجود و در راستاي ارتقاي  سطح  بهداشت 
عمومي جامعه و محیط زیست ، جلوگیري از 
از  استفاده  و  زیرزمیني  آبهاي  منابع  آلودگي 
کشاورزي  هاي  بخش  در  شده  تصفیه  پساب 
و صنعت در دستور کار شرکت آب و فاضالب 
هزینه  صرف  با  و  گرفت  قرار  مرکزي  استان 
اي بالغ بر 120 میلیارد ریال به بهره برداري 

رسید.
تصفیه  این  در  فاضالب  تصفیه  روش  وي     
و  کرد  عنوان  اولیه  نشیني  ته  با   MLEخانه
حذف  منظور  MLEبه  موسوم  فرایند  افزود: 
نیترات در تصفیه خانه هاي فاضالب طراحي 

از  خروجی  پساب  تا  شود  مي 
تصفیه خانه فاضالب در مواقعی 
که آبیاری و کشاورزی با پساب 
رودخانه  به  و  نمیگیرد  صورت 
کمرد تخلیه میگردد، هیچ گونه 
زیست  محیط  برای  آلودگی 

نداشته باشد.  
کوی  فاضالب  از  برداری  بهره    
علي ابن ابي طالب )ع( به عنوان 
یکي از مناطق سنگي شهر اراک 
با اجراي 66 کیلومتر شبکه جمع 
نصب   و  انتقال  خطوط  و  آوري 
فاضالب  انشعاب  فقره   105۷6
میلیارد  بر 210  بالغ  اعتباری  با 
نیروگاه  از  برداری  بهره  و  ریال 
برق آبی در شهر اراک  وکلنگ 

زنی طرح ساخت  مدول تصفیه خانه فاضالب 
شهر خمین از جمله دیگر طرح هایی بود که در 

این سفر مورد بهره برداری قرار گرفت.

افتتاح و کلنگ زنی 4 طرح آب و فاضالب در استان مرکزی

آگهی انحصار وراثت
دادخواست  شرح  به   25804۷251۷ شماره  شناسنامه  دارای  زاده  بخشی  میالد 
3331/2/95 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده شده که شادروان حشمت بخشی زاده چیکی به شناسنامه5 در تاریخ 95/۷/8 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به : 
1-میالد بخشی زاده        ش.ش:25804۷251۷       س.ت :13۷1               پسر                   
2-مینا بخشی زاده         ش.ش:806                     س.ت :1363              دختر
3-افسرقلی نیا جوپشتی   ش.ش:595                    س.ت:1342               همسر
4-کیمیا علی پورسالستانی  ش.ش:2580629521       س.ت :1309            مادر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف :20003 
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان شهریار

 آگهی انحصار وراثت
 3343/2/95 دادخواست  شرح  به   4606 شماره  شناسنامه  دارای  جوزی  ابراهیم 
از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که 
شادروان مراد علی جوزی به شناسنامه288 در تاریخ 95/6/9 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-یعقوب جوزی            ش.ش: ۷                      س.ت :1359               پسر                   
2-ابراهیم جوزی          ش.ش:4606                     س.ت :1364              پسر
3-محمد رضا جوزی         ش.ش:4900124532          س.ت:13۷0              پسر
4-زینب جوزی            ش.ش:50۷                        س.ت :135۷            دختر
5- زهرا جوزی            ش.ش:65                        س.ت :1362              دختر
6- لیال جوزی            ش.ش:15126                     س.ت :136۷             دختر
۷-زیورخزایی            ش.ش:1                             س.ت :1339             همسر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف :2000۷ 
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان شهریار

آگهی احضارمتهم
۹3۰77۹

درپرونده کالسه 9309982643800۷35 این شعبه سعید سهرابی به اتهام جعل 
به  باعنایت  است  قرارگرفته  تعقیب  تحت  مجعول  ازسند  واستفاده  وکالهبرداری 
دادرسی  آیین  قانون   115 ماده  مقررات  ودراجرای  متهم  بودن  المکان  مجهول 
تاظرف  میگردد  ابالغ  نامبرده  به  درامورکیفری  وانقالب  عمومی  دادگاههای 
شعبه  دراین  انتسابی  ازاتهام  دفاع  جهت  آگهی  ازانتشاراین  روز   30 مهلت 
حاضرگرددبدیهی است درصورت عدم حضورمطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل 

خواهدآمد.م.الف:20001
منشی شعبه بازپرسی شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب شهرستان شهریار-
قربان فکوری خلیله ده 

برگ اجرائیه 
۹۴1۰۴۴

مشخصات محکوم له/ محکوم لهم
نام:1-حمید   نام خانوادگی: غالمی  نام پدر: رضا  نشانی:تهران شهریارکرشته ک 

شهید احمد رهگذر پ 1 واحد یک 
مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم

نام: 1-شهریار نام خانوادگی:شهریور        نام پدر :   نشانی: مجهول المکان
نام: 2-گیتی    نام خانوادگی:عبدالرسول      نام پدر :   نشانی: شهریار خیابان 

مصطفی خمینی کوچه شهیداحمد رهگذر پالک یک واحد یک
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه

نام:1-میثم  نام خانوادگی: نجفی  نام پدر: حسن  نشانی:  انتهای خیابان ولیعصر 
)عج( بلوارکلهر مجتمع اداری مهتاب طبقه 3 واحد 6 رابطه: وکیل   محکوم له/

محکوم لهم:حمید غالمی
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   : به  محکوم 
 95099۷2640800361 مربوطه  دادنامه  شماره  و   9510092640800۷81
یم قطعه  تنظیم سند رسمی  به  است  آقای شهریارشهریور محکوم  علیه  محکوم 
مشاع  از53۷0(سهم  مشاع  سهم  هزاروسی  1030مترمربع)یک  بمساحت  زمین 
از62  فرعی   49 پالک  ازمفروزشده  فرعی   369 ثبتی  پالک  به  از19030سهم 
گیتی  خانم  علیه  ومحکوم  له  محکوم  درحق  ومنضمات  ملحقات  بانضمام  اصلی 
عبدالرسول محکوم است به پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
درحق محکوم له ومحکوم علیهم محکومند به پرداخت مبلغ 92۷/000 ریال نیم 

عشردولتی درحق صندوق دولت اقدام نمایند.
ده  ظرف  اجرائیه  ازابالغ  اجرائیه:1-پس  ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم 
روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( .2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3-مالی معرفی کند که اجراء حکم واستیفاء محکوم 
به ازآن میسرباشد چنانچه خود راقادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی  
کلیه اموال خودرا شامل تعداد یامقدار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور 
مالی  وموسسات  نزدبانکها  هرعنوان  به  که  نقدی  وجوه  برمیزان  مشتمل  مشروح 
یا خارجی دارد بهمراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه  ایرانی  واعتباری 
ثالث  ازاشخاص  او  مطالبات  وکلیه  دارد  ثالث  نزداشخاص  هرنحو  اوبه  که  اموالی 
ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییردیگر دراموال مذکور اززمان یکسال قبل 
ازطرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعساربه مقام قضایی ارائه نماید واالبه 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
بمنظور  اموال  صورت  کامل  ازاعالم  علیه  محکوم  4-خودداری   )1394 مالی 
فرارازاجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت رادرپی دارد ) ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی وماده 20 ق.م ا وماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هرنحوباانگیزه فراراز ادای دین به نحوی که باقیمانده 
یا  شش  درجه  تعزیری  مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت  برای  اموال 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهردومجازات می شود) ماده 21 قانون نحوه 
روز  ازمهلت سی  اموال پس  مالی 1394( 6– چنانچه صورت  اجرای محکومیت 
ارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه 
یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394( .م.الف:19999
مدیر دفترشعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار-محمد حسین سربیون

دادنامه
 تاریخ: 95/۷/14 شماره پرونده:411/5/95 شماره دادنامه: 95/8/5-95-۷46

حوزه رسیدگی کننده :قاضی شورای حل اختالف حوزه پنجم شهرستان شهریار
خواهان:آقای حسین بساطی مفرد فرزند عین علی شهریاراندیشه فازیک خیابان 

طالقانی کوچه مبین آپارتمان پوریا واحد 1۷-10آقای سهرابی)نگهبانی( 
خوانده: آقای احسان آقایی فرزند بخشایش مجهول المکان

ناشی  وارده  خسارت  بابت  ریال   ۷۷/000/000 بمیزان  وجه  مطالبه  خواسته: 
ازتصادف رانندگی وافت قیمت بانضمام هزینه های دادرسی وکارشناسی

گردشکار:خواهان دادخواستی بشرح فوق تقدیم شورانموده که پس ازثبت وجری 
اینجانب  بتصدی  ای  العاده  فوق  نظریه شورا/جلسه  قانونی مقررووصول  تشریفات 
ومحتویات  اوراق  ازبررسی  پس  نظراست  امرتحت  وپرونده  تشکیل  شورا  قاضی 
پرونده واعالم نظریه شورا ختم رسیدگی رااعالم نظریه شورا ختم رسیدگی رااعالم 

وبشرح ذیل مبادرت به صدوررای مینماید.
رای قاضی شورا

درخصوص دعوی آقای حسین بساطی مفرد بطرفیت آقا احسان آقایی بخواسته 
مطالبه وجه بمیزان ۷۷/000/000 ریال بدین شرح که خواهان اظهارداشته خوانده 
بود که  رانندگی  انتظامی 194/21 ط 99 درحال  بشماره  پراید  باخودرو سواری 
ط   565  /19 انتظامی  بشماره   405 پژو  سواری  خودرو  اینجانب  نقلیه  باوسیله 
رابطه نظریه کارشناس رسمی کروکی کاردان فنی  نموده که دراین  86 تصادف 
آمدن  ووارد  دربروزتصادف  خوانده  برمقصربودن  درداللت  تماما  پرونده  ضمیمه 
خسارت به اینجانب ازناحیه خوانده میباشد که دراین رابطه شورا وقت رسیدگی 
راتعیین وطرفیت رادعوت که خوانده علی رغم استحضار ازجلسه رسیدگی درشورا 
حضورنیافته والیحه ای نیزارسال ننموده فلذا قاضی شورا باتوجه به مراتب معنونه 
مصون  که  کارشناس  ونظریه  ترسیمی  وکروکی  پرونده  ومحتویات  واوراق  فوق 
بمواد  ومستندا  داده  تشخیص  صحیح  را  خواهان  خواسته  است  مانده  ازتعرض 
1و2قانون مسئولیت مدنی و331 قانون مدنی وماده 198-515 قانون آ د م وبند 
 ۷5/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم  ق ش   11 ماده   1
ریال بانضمام هزینه های دادرسی 2/000/000 ریال کارشناسی 1/500/000 ریال 
درحق خواهان صادرواعالم مینماید رای صادره غیابی وظرف مدت بیست روز پس 
تجدیدنظرخواهی  قابل  ازآن  پس  روز  وبیست  شورا  دراین  واخواهی  قابل  ازابالغ 

درمحاکم عمومی دادگستری شهرستان شهریارمیباشد.م.الف:19998
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار-بیرامی

اجرائیه 
مشخصات محکوم له:بهزاد گل زاده ابراهیمی فرزند خلیل 

مشخصات محکوم علیه:روح اله صادقی 
محکوم به:بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9510090242801519 
و شماره دادنامه مربوطه 95099۷0242800285 محکوم علیه محکوم است به 
1-پرداخت مبلغ 1۷0/260/000 ریال بابت اصل خواسته مبلغ 5/625/800 ریال 
بابت هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیرتادیه بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی از 
تاریخ تقدیم داخواست )1394/11/11( تا زمان صدور حکم )1395/3/26( در حق 
خواهان صادر و اعالم میدارد .اجرای احکام مدنی خسارت تاخیر تادیه را بر اساس 
فوق محاسبه و نسبت به وصول و ایصال آن اقدام خواهد نمود اجرای حکم در مورد 
خسارت تاخیرتادیه منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی از سوی خواهان 
بوده و خوانده نیز مکلف است مابه التفاوت هزینه دادرسی را به خواهان پرداخت 

نماید 2-پرداخت نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه است.
11۰/8۹112 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 11۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید باهنر تهران 

 دادنامه

پرونده کالسه 9409980242800646 شعبه 115 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی شهید باهنر تهران تصمیم نهایی شماره 
خواهان:آقای امیر ماستری فراهانی فرزند ناصر

خوانده:آقای علی حسینی کلوری فرزند غالمحسین 
خواسته ها:1.مطالبه خسارت دادرسی 2.مطالبه وجه چک 3.مطالبه خسارت تاخیر 

تادیه 
حقوقی  عمومی  دادگاه   115 شعبه  جلسه  العاده  فوق  وقت  در   95/4/22 بتاریخ 
امضا کننده زیر تشکیل است پرونده کالسه 940649 تحت نظر  تهران بتصدی 
است با بررسی اوراق ضمن اعالم ختم دادرسی به شرح زیر مبادرت به صدور رای 

مینماید.
رای دادگاه 

در خصوص دعوی آقای امیر ماستری فراهانی فرزند ناصر به طرفیت آقای علی 
حسینی کلوری فرزند غالمحسن به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 220000000ریال 
دادخواست  به شرح  تادیه خواهان  تاخیر  و خسارت  دادرسی  انضمام خسارت  به 
اظهار داشته به موجب کپی مصدق یک فقره چک تقدیمی به شماره 60841۷-
0455 به تاریخ 94/10/1۷  عهده بانک صادرات شعبه زواره اصفهان کد 1124 
اینجانب مبلغ 220000000 ریال معادل مبلغ بیست و دو میلیون تومان از خوانده 
طلبکارم که نامبرده با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سررسید از تادیه و 
پرداخت آن خودداری می کنند فلذا رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده 
و  دادرسی  هزینه  و  قانونی  خسارات  کلیه  انضمام  به  خواسته  مبلغ  پرداخت  به 
مورد  اینجانب  حق  در  حکم  اجرای  لغایت  صدور  زمان  از  تادیه  تاخیر  خسارت 
استدعاست با عنایت به مراتب فوق کپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت 
بانک محال علیه نظر به اینکه وجود اصل چک نزد خواهان برر استحقاق وی به 
مقدار خواسته داللت دارد نظر به اینکه اصل اشتغال ذمه صادر کننده چک در قبال 
دارنده آن است و خوانده با وصف ابالغ اخطاریه در جلسه دادرسی حضور نیافته و 
دلیلی بر برائت ذمه خود ابراز نداشته بدین ترتیب دادگاه دعوی مطروحه را وارد 
تشخیص و به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و نیز مواد 519-515-198 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی تبصره الحاقی به 
ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون چک مصوب 13۷6 مجمع تشخیص مصلحت 
نظام ماده واحده استفساریه مصوب 13۷۷ آن مجمع خوانده را به پرداخت مبلغ 
220000000 ریال بابت اصل خواسته مبلغ ۷943000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و نیز خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی از تاریخ چک تا زمان 
اجرای حکم در حق خواهان محکوم مینماید.اجرای احکام مدنی خسارت تاخیر 
تادیه را بر اساس فوق محاسبه و نسبت به وصول و ایصال آن اقدام خواهد نمود 
اجرای حکم در مورد خسارت تاخیر تادیه منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه 
دادرسی از سوی خواهان بوده و خوانده نیز مکلف است مابه التفاوت هزینه دادرسی 
را به خواهان پرداخت نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن در دادگاه تجدیدنظر 

استان تهران قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.
11۰/8۹11۰ رئیس شعبه 11۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران 

آگهی
خواهان آقای محمد علی ناصری پهلوان فرزند توفیق با وکالت مع الواسطه مهران 
کریمی راد دادخواستی به طرفیت خوانده بابک صمدیان به خواسته الزام به ایفای 
تعهد )مالی( مبنی بر و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید  به شعبه 129  که جهت رسیدگی 
باهنر  شهید  قضایی  مجتمع  تهرانپارس  چهارم  فلکه  تهران  در  واقع  تهران  باهنر 
ارجاع وبه کالسه 9509980242600436  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
95/10/8 و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار 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 ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
11۰/8۹111 مدیر دادگاه حقوقی شعبه 12۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
باهنر تهران 

 دادنامه
پرونده کالسه 9509980242800150 شعبه 115 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید باهنر تهران تصمیم نهایی شماره 
خواهان:آقای موسی صوری فرزند عباداله با وکالت آقای رامین نورمحمدی فرزند 

داود 
خوانده:آقای حسین عبدل خانیان فرزند حاتم

خواسته ها:1.مطالبه وجه بابت ... 2.مطالبه خسارت دادرسی 
حقوقی  عمومی  دادگاه   115 شعبه  جلسه  العاده  فوق  وقت  در   95/6/1۷ بتاریخ 
امضا کننده زیر تشکیل است پرونده کالسه 950151 تحت نظر  تهران بتصدی 
است با بررسی اوراق ضمن اعالم ختم دادرسی به شرح زیر مبادرت به صدور رای 

مینماید.
رای دادگاه 

رامین  آقای  وکالت  با  عباداله  فرزند  صوری  موسی  آقای  خواهان  خواسته 
مطالبه  خواسته  به  حاتم  فرزند  خانیان  عبدل  آقای حسین  بطرفیت  نورمحمدی 
مبلغ 260/000/000 ریال بابت الباقی بدهی به انضمام خسارت دادرسی و خسارت 
خرید  به  اقدام  خوانده  داشته  اظهار  دادخواست  شرح  به  خواهان  تادیه  تاخیر 
فاکتورهای 94/11/29 -0482  کاور طبق  عدد  و 150  شلوار  و  330دست کت 
و 94/11/1۷ -4۷8 و94/12/6-0485و 94/12/6-0486 به میزان 51692500 
تومان که شایان ذکر می باشد کلیه اجناس به حکایت کپی مصدق فیش دریافتی 
کاال که پیوست دادخواست می باشد توسط خوانده تحویل گرفته شده است لذا 
ایشان مبلغ 25692500 تومان از بدهی را پرداخت نموه و الباقی بدهی به مبلغ 
26000000 تومان را با وصف مراجعات مکرر به موکل پرداخت ننمود است و هر 
بار با بهانه های واهی از پرداخت الباقی دین استنکاف می نماید که البته با توجه 
هب استشهادیه پیوستی شاهدانی نیز در این ماوقع گواه و مطلع می باشند لذا 
تقاضای صدور حکم به محکومیت به میزان خواسته به مبلغ 26000000 تومان 
مورد  را  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی  هزینه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  انضمام  به 
تقاضاست .دادگاه با مالحظه دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست آن از جمله 
سررسید  ونیز  فاکتور  اصل  وجود  اینکه  به  نظر  دادخواست  ضمیمه  استشهادیه 
تحویل کاال توسط خوانده که از طریق باربری برای وی ارسال گردیده ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان وبه دریافت وجه آن دارد و خوانده علیرغم 
دعوت به دادرسی از طریق نشر آگهی و جری تشریفات قانونی در دادگاه حضور 
نیافته و در قبال دعوی خواهان هیچگونه ایراد و دفاعی مظرح نکرده است و نظر 
به اینکه صحت و اصالت مستندات خواهان از هرگونه تعرض مصون مانده است 
لذا دادگاه دعوی خواهان را در این مرحله از رسیدگی وارد تشخیص و به استناد 
انقالب  و  دادگاه های عمومی  دادرسی  آئین  قانون  مواد 519-515-198 -522 
در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 260/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته مبلغ 5/580/000 ریال بابت خسارات حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه کانون وکالی دادگستری و نیز خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم بانک 
مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست )95/2/18( تا زمان صدور حکم )95/6/1۷( در 
حق خواهان محکوم مینماید.اجرای احکام مدنی خسارت تاخیر تادیه را بر اساس 
فوق محاسبه و نسبت به وصول و ایصال آن اقدام خواهد نمود اجرای حکم در مورد 
خسارت تاخیر تادیه منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی از سوی خواهان 
بوده و خوانده نیز مکلف است مابه التفاوت هزینه دادرسی را به خواهان پرداخت 
نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل 

11۰/8۹1۰8 رئیس شعبه 11۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظر خواهی می باشد.

کشاورزی  گیاهی جهاد  تولیدات  بهبود  معاون 
استان  نخل  میلیون  از 6  گفت:  بوشهر  استان 
بوشهر تاکنون 9۷ درصد محصول خرما به میزان 

151 هزار تن برداشت شده است. 
خسرو عمرانی با اشاره به تولید نشا گوجه فرنگی 
داشت:  اظهار  بوشهر  استان  گلخانه های  در 
امسال 800 میلیون قطعه نشا گوجه فرنگی در 
گلخانه های استان بوشهر تولید و ضمن تامین 
نیاز اراضی کشاورزی این استان مابقی به دیگر 

استان ها صادر شد.
وی با اشاره به اینکه 12 هزار و 500 هکتار از 
فرنگی  گوجه  کشت  به  بوشهر  استان  اراضی 
گوجه  کشت  در  کرد:  تصریح  یافته  اختصاص 
فرنگی خارج از فصل، استان بوشهر جایگاه مهمی 
دارد بگونه ای که بیشترین تولید در سطح کشور 

به خود اختصاص داده است.
کشاورزی  گیاهی جهاد  تولیدات  بهبود  معاون 
استان بوشهر با اشاره به انتقال نشا گوجه فرنگی 
به اراضی کشاورزی بیان کرد: از 800 میلیون 

قطعه نشا گوجه فرنگی تولید شده 60 درصد آن 
در 12 هزار و 500 هکتار از اراضی استان بوشهر 

کشت شد و مابقی به دیگر استان ها صادر شد.
وی خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود 560 
هزار تن گوجه فرنگی خارج از فصل از اواخر آذر 

تا فروردین برداشت شود.
عمرانی از برداشت خرما در استان بوشهر خبرداد 
و گفت: بیش از 6 میلیون اصله نخل در  33 هزار 
هکتار اراضی استان بوشهر بارور است  که  تولید 

ساالنه آن 154 هزار تن محصول است.
وی با بیان اینکه برداشت خرما از اواخر شهریور 
ماه در نخلستان های استان بوشهر آغاز شده افزود: 
تاکنون 9۷ درصد محصول خرما برداشت و به 

بازار فروش عرضه شده است.
کشاورزی  گیاهی جهاد  تولیدات  بهبود  معاون 
استان بوشهر با اشاره به اینکه تاکنون 151 هزار 
تن خرما برداشت شده افزود: تا پایان برداشت 
محصول نخلستان های استان بوشهر 154 هزار 

تن خرما  برداشت می شود.

۹7 درصد خرمای استان بوشهر برداشت شد 

فریبرز کریمی زند  در گفتگو با خبرنگار فارس 
در اهواز گفت: شرکت کشت و صنعت نیشکر 
دهخدا در سال زراعی 95 ـ 94 از 9 هزار و 
900 هکتار سطح قابل برداشت، یک میلیون 

تن نیشکر تولید خواهد کرد.
مقدار  این  از  می شود  پیش بینی  افزود:  وی 
تن  هزار  از 100  بیش  برداشت شده  نیشکر 
نشان  میزان  این  که  کنیم  تولید  خام  شکر 
دهنده رسیدن کشت و صنعت نیشکر دهخدا 

به ظرفیت کامل اسمی خود است.
نیشکر  صنعت  و  کشت  شرکت  مدیرعامل 
جاری  زراعی  سال  در  کرد:  اضافه  دهخدا 
برداشت نیشکر از مزارع این کشت و صنعت 
در هر هکتار حدود 105 تن خواهد بود که 
رکورد  هکتار  در  نیشکر  تولید  میزان  این 
و  کشت  شرکت  که  بوده  دیگری  ارزشمند 

صنعت نیشکر دهخدا به آن دست یافته است.
زراعی  سال  در  کرد:  خاطرنشان  کریمی زند 
تولید  با  دهخدا  و صنعت  نیز کشت  گذشته 
105 هزار تن شکر و تولید یک هزار و 409 
تن شکر خام در 24 ساعت رکوردهای خوبی 

را در تولید شکر به دست آورد.
وی در پایان با بیان اینکه تاریخ شرکت کشت 
از حقایقی در  نیشکر دهخدا مملو  و صنعت 
باید در  باورهاست، گفت:  رفیع  قله های  فتح 
حوزه های کشاورزی و صنعت برای دستیابی 
بیشتری  تالش  باالتر  نهایی  راندمان های  به 

انجام دهیم.
از  دهخدا  نیشکر  صنعت  و  کشت  شرکت 
و  نیشکر  توسعه  شرکت  واحدهای  جمله 
صنایع جانبی است که در در 25 کیلومتری 

شمال اهواز قرار دارد.

 پیش بینی تولید ۱00 هزار تن شکر در شرکت

 نیشکر دهخدا
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انتصاب مدیرعامل شرکت
 برق منطقه ای خوزستان به عضویت 

شورای حفاظت منابع آب  استان
استاندارخوزستان، رییس هیئت مدیره ومدیرعامل 
شرکت برق منطقه ای خوزستان را به عنوان عضو 

شورای حفاظت منابع آب استان منصوب کرد .
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای 
خوزستان، دکتر غالمرضا شریعتی طی حکمی و در 
راستای عملیاتی نمودن ماده6 تصویب نامه هیات 
وزیران در خصوص » ضوابط ایجاد تعادل بین منابع 
و مصارف آب« محمود دشت بزرگ رییس هیئت 
مدیره ومدیرعامل این شرکت را به عضویت شورای 

حفاظت منابع آب استان خوزستان تعیین کرد  .
استاندار خوزستان دراین حکم انتصاب آورده است 
: امید است با اتکال به خداوند متعال و پشتکار و 
جدیت و بکار گیری کلیه امکانات در انجام وظایف 

محوله موفق و موید باشید.

مدیرکل آموزش وپرورش چهارمحال 
وبختیاری:

30درصدکالس های درس استان 
هوشمند سازی شد

و  محال  چهار  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
درس  های  کالس  درصد   30 گفت:  بختیاری 

استان هوشمند سازی شده است.
وپرورش  آموزش  عمومی  روابط  گزارش  به 
»بهروزامیدی«  وبختیاری،  چهارمحال  استان 
2هزارو  دراستان  خبراظهارداشت:  این  بااعالم 
650مدرسه بابیش از 9هزارو 500کالس درس 

فعال است.
هوشمندسازی  اهمیت  به  بااشاره  امیدی 
کالسهای درس پایه ششم ابتدایی تصریح کرد: 
ازمجموع چهارهزارو 562کالس مقطع ابتدایی 
استان 862کالس ششم است که بواسطه درس 
بودن  کامپیوترهوشمند  وآموزش  کاروفناوری 

این کالس ها ضروری است.
643کالس  کالسها  این  ازمجموع  افزود:  وی 
200کالس  کامپیوترمجهزونزدیک  به  درس 

بدون کامپیوترهستند.
امیدی اظهارکرد: هرساله برای توسعه و تجهیز 
مدارس به رایانه و هوشمند سازی مدارس 60 
میلیارد ریال اعتبار نیاز است که از این میزان 
داده  ریال تخصیص  میلیارد  تا 12  ساالنه 10 

می شود.
و  محال  چهار  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
بختیاری گفت: برای هوشمند سازی هرکالس 
که  است  اعتبارنیاز  ریال  میلیون   55 درس 
این طرح درمدارس  اعتباراجرایی شدن  تامین 
فعالیت  نیازمند  استان  درس  های  وکالس 

خیران است.  

معرفی 3۹ واحد تولیدی منطقه آزاد انزلی به بانک های 
عامل برای دریافت تسهیالت 

سازمان منطقه آزاد انزلی 39 واحد تولیدی محدوده منطقه به بانک های 
عامل را برای دریافت 562 میلیارد ریال تسهیالت معرفی کرد.

هادی پنداشته، مدیر گسترش و تسهیل در تولید و فناوری های پیشرفته 
سازمان منطقه آزاد انزلی در گفت وگو با ایسنا منطقه گیالن، از معرفی 
واحدهای تولیدی منطقه به بانک های عامل برای دریافت 562 میلیارد 
ریال تسهیالت طی شش ماه نخست سالجاری توسط این سازمان خبر 
داد. وی با تصریح بر اینکه پیگیری تخصیص این تسهیالت از سوی این 
سازمان با هدف رونق تولید، فعال سازی واحدهای نیمه فعال و خارج 
شدن واحدهای صنعتی از رکود انجام شده، افزود: روند اطالع رسانی به 
واحدهای تولیدی مستقر در محدوده منطقه از طریق برگزاری جلسه با 
آن واحدها در خصوص نحوه تکمیل فرم ها در سامانه بهین یاب و طی 
نمودن مراحل و فرآیند اداری و شرکت در بیش از 20 جلسه کارشناسی 
با بانک های عامل، نسبت به معرفی، تصویب و پیگیری امور مربوط به 
واحدها پیگیری شده است. پنداشته تعداد کل پرونده های مصوب این 
سازمان جهت اخذ تسهیالت را 39 فقره اعالم کرد و گفت: این خدمات 
طرح های دارای پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد و نیز سرمایه در 

گردش واحدهای کوچک و متوسط را شامل می گردد.
مدیر گسترش و تسهیل در تولید و فناوری های پیشرفته سازمان منطقه 
آزاد انزلی با بیان اینکه پرونده تعداد 9 شرکت به ارزش163هزار میلیون 
ریال توسط این سازمان به مدیریت امور شعب بانک ها معرفی شده و در 
دستور کار جهت ارجاع به شعبه قرار دارد، گفت: تعداد 1۷ پرونده به 
ارزش 23هزار میلیون ریال نیز از سوی مدیریت امور شعب بانک ها به 
شعبات معرفی شده و در مرحله تکمیل پرونده توسط متقاضیان می باشد.

معاون اجتماعی انتظامی کرمانشاه:
فرد کالهبردار قبل از خروج از کشور دستگیر شد

معاون اجتماعی انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری فرد کالهبرداری 
که در زمینه تولید و صادرات فرش فعال بوده و با وعده پرداخت سودهای 
باال توانسته بود میلیاردها تومان از پول مردم را جمع آوری کند، قبل از 

خروج از کشور خبر داد.
سرهنگ محمدرضا آمویی با بیان اینکه مسئولین قضایی همواره تاکید 
است گفت:  اشتباه  ها  به سرمایه  پرداخت سودهای کالن  اند  داشته 
متاسفانه فردی تحت عنوان راه اندازی شرکتی اقدام به جذب سرمایه های 

مردم کرده بود تا بتواند مبالغ کالنی را جمع کرده و از کشور خارج کند.
وی تصریح کرد: خوشبختانه با اقدام به موقع ماموران امنیتی و انتظامی 
این فرد قبل از خروج از کشور دستگیر شد. وی افزود: در حال حاضر این 

فرد برای سیر مراحل قضایی به دستگاه قضایی سپرده شده است.
معاون اجتماعی انتظامی کرمانشاه با بیان اینکه حجم سرمایه گذاری در 
این شرکت باال بوده گفت:  سرمایه های مردم محفوظ است و امیدواریم 

در اسرع وقت به دست صاحبان خود برسد.
وی در پایان تاکید کرد: بارها به مردم از سوی مسئوالن مختلف در 
خصوص پرداخت سودهای کالن به سرمایه ها هشدار داده شده که فریب 
این تبلیغات را نخورند و امیدواریم این امر هم تجربه برای همه افراد باشد 

که از این پس هوشیارتر باشند.
از مدت ها پیش فردی تحت عنوان راه اندازی شرکتی که در زمینه 
تولید و صادرات فرش اقدام می کند، با تبلیغات گسترده مبنی بر پرداخت 
سودهای خارج از عرف و باالتر از 50 درصد به سپرده های مردم، توانسته 
بود میلیاردها تومان از سرمایه مردم را جمع آوری کند که شب گذشته و 

در حالی که گویا قصد داشته از کشور خارج شود، دستگیر شد.

خبر خبر

معاون مهندسی عمران اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان هرمزگان از برگزاری مانور پدافند غیرعامل 
به منظور پایدارسازی شبکه آب و برق بندر شهید 
رجایی در شرایط بحرانی به مناسبت هفته پدافند 

غیرعامل خبر داد.
به گزارش واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی 
هرمزگان،  استان  دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره 
به  داشت:  اظهار  رابطه  این  در  کمالی«  »عباس 
منظور ارزیابی تأسیسات و تجهیزات اضطراری که 
در نقاط مختلف بندر شهید رجایی تعبیه شده، 
مانور قطعی آب و برق در راستای اهداف پدافند 

غیرعامل برگزار شد. 
وی افزود: در بخش اول این مانور، برق سراسری 
چند نقطه حساس و حیاتی بندر قطع و سپس 
در سریع ترین زمان ممکن برق اضطراری وارد 
مدار شد. کمالی تصریح کرد: موارد قابل بهبود از 
قبیل مناسب بودن مولد برق و محل استقرار آن، 
امکان دسترسی مستقیم به شبکه برق داخلی، 
نحوه تعمیر و نگهداری تجهیزات، ذخیره سوخت 
برای یک هفته و همچنین عملکرد کاربر آن از 
جمله مواردی بود که در این مانور مورد بررسی 

کارشناسی قرار گرفت.

این مقام مسئول، بندر شهید رجایی را در زمره 
پایدار ترین دستگاه های اجرایی در برابر قطعی برق 
سراسری دانست و اضافه کرد: برق تولیدی دیزل 
ژنراتورها در سریع ترین زمان ممکن بدون ایجاد 

وقفه و مشکل، وارد مدار می شود.
معاون مهندسی عمران اداره کل بنادر و دریانوردی 

از  دیگری  بخش  در  همچنین  هرمزگان  استان 
تامین آب در شرایط بحران و جنگ  اظهاراتش 
را از دیگر نیازهای مراکز حساس و حیاتی کشور 
همچون بندر شهید رجایی دانست و گفت: عالوه 
بر برق، آب نیز از جمله ضرورت هایی است که 
در شرایط اضطرار باید فراهم باشد تا امکان ادامه 

فعالیت برای یک مجموعه وجود داشته باشد.
دوم  بخش  در  اساس  بر همین  کرد:  اضافه  وی 
آب  اصلی  شبکه  قطعی  غیرعامل،  پدافند  مانور 
مخازن  طریق  از  بالفاصله  و  شد  اجرایی  بندر 
نگهداری، آب شرب مصرفی از طریق خطوط لوله 
وارد مدار شد.   »عباس آذرپیکان« دبیر برگزاری 
مانور پدافند غیرعامل در بندر شهید رجایی نیز در 
حاشیه برگزاری این مانور اظهار داشت: با استفاده از 
اصل پراکندگی که از جمله شاخص های مهم مورد 
تاکید در پدافند غیرعامل می باشد، در چندین 
نقطه از بزرگترین بندر بازرگانی ایران، ژنراتورهای 
برق دیزلی طراحی و جانمایی شده تا در شرایط 
بحرانی و قطع شبکه سراسری، برق اضطراری را 

وارد مدار نماید.  
وی همچنین با اشاره به پیش بینی تدابیری ویژه 
در مهم ترین بندر ایران به منظور تامین آب و برق 
در شرایط اضطرار، ارتقاء پایداری در شبکه را از 
جمله اهداف مهم پدافند غیرعامل عنوان کرد و 
افزود: با اقدامات صورت گرفته طی سالیان اخیر، 
بنادر  پایدارترین  از  یکی  به  رجایی  شهید  بندر 
کشور در حوزه زیرساختی و منابع انرژی تبدیل 

شده است.

برگزاری مانور پدافند غیرعامل قطعی آب و برق در بزرگترین بندر بازرگانی ایران

آگهی تجدیدمناقصه عمومی یک مرحله ای
سازمان عمران شهرداری اسالمشهر درنظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1395 پروژه عمرانی ذیل را 

ازطریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید، بدینوسیله از اشخاص حقوقی دارای رتبه بندی ، صالحیت 
وظرفیت آزاد دعوت می گردد جهت شرکت در مناقصه ودریافت اسناد مناقصه ) تامدت 10روز کاری پس از چاپ 
آگهی نوبت دوم ( به دفتر فنی  )) امور قراردادها(( سازمان عمران شهرداری اسالمشهر واقع در ابتدای بلوار شهید 
برنده سیفی، ساختمان شهید سرهنگ قاسمی مراجعه نمایند . ضمنا مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا ده روز پس از چاپ آگهی نوبت 

دوم خواهدبود .  ) چاپ آگهی نوبت دوم نیز پس از گذشت 7روز کاری از چاپ آگهی نوبت اول خواهد بود. ( 
هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهدبود .  تلفن تماس : 56479601-5 

 نوبت دوم

علی میر جعفری- سرپرست سازمان عمران

دادنامه
۹۴۰232

پرونده کالسه 9409982640500230شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
شهریارتصمیم نهایی شماره 93099۷2640500۷20

جعفری  رسول  آقای  باوکالت  محمدعلی  فرزند  مسبح  حسین  خواهان:آقای 
)گلها(پالک 19  بانک کشاورزی  ولیعصرکوچه  فرزند ستاربنشانی خیابان  آشیانی 

دفتروکالت طبقه اول
خوانده:آقای عیسی ظهوری نسب بنشانی مجهول المکان

خواسته:مطالبه وجه بابت...
رای دادگاه

آشیانی  جعفری  رسول  آقای  باوکالت  مبسح  حسین  آقای  دعوی  درخصوص 
بطرفیت آقای عیسی ظهوری نسب بخواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
تاخیرتادیه نظربه مستند دعوی  90/000/000ریال وخسارات دادرسی وخسارت 
که دوفقره چک بشماره های 042928 و 042930 بترتیب به تاریخ های 88/3/30 
و88/4/30 میباشدکه وجوداصول آنها دریدخواهان حکایت ازاشتغال ذمه خوانده 
جهت  ودفاعی  حاضرنشده  دادگاه  درجلسه  ابالغ  رغم  علی  دعوی  داردوخوانده 
دعوی مطروحه بعمل نیاورده دادگاه دعوی وکیل خواهان راوارددانسته ومستندا 
به مواد 310-313قانون تجارت ومواد 198-515-519-522 قانون آیین دادرسی 
پرداخت  به  به محکومیت خوانده  درامورمدنی حکم  وانقالب  عمومی  دادگاههای 
بابت هزینه  بابت اصل خواسته ومبلغ 2/800/000ریال  مبلغ 90/000/000ریال 
اززمان سررسید  تاخیرتادیه  وخسارت  تعرفه  برطبق  وکیل  الوکاله  وحق  دادرسی 
مرکزی  بانک  ازسوی  اعالمی  تورم  شاخص  براساس  حکم  اجرای  زمان  لغایت 
جمهوری اسالمی ایران درحق خواهان صادرواعالم میگرددکه اجرای احکام مکلف 
مربوطه  صندوق  اخذبه  له  راازمحکوم  تاخیرتادیه  خسارت  دادرسی  هزینه  است 
واریزسپس به همین میزان ازمحکوم علیه اخذدرحق محکوم له پرداخت شود رای 
صادره غیابی بوده وظرف مهلت بیست روزازتاریخ ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه 
تجدیدنظراستان  محترم  تجدیدنظردرمحاکم  روزقابل  بیست  مهلت  ظرف  سپس 

تهران میباشد.م.الف:20000
رئیس شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهریار-والئی کبریا

مفقودی
به   8/1 آی  ایکس  ال  جی   405 پژو  سواری  خودرو  مالکیت  سند  و  سبز  برگ 
شماره شهر بانی ۷2-662ق ۷9 و شماره موتور 124850849۷2 شماره شاسی 

1323612۷ مفقود گردیده ، فاقد اعتبار است 
آگهی مفقودیبهشهر 

کارت هوشمند به شماره 2408598اتوبوس اسکانیا مدل 1389به شماره انتظامی 
46-963ع22مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

 شهرستان دزفول

آگهی فقدان سند مالکیت
مورخه   ۷12/11 شماره  به  وارده  درخواست  طی  عبدالهی  اله  عزت  آقای 
1395/08/04 منظم به یک برگ استشهاد محلی که به تایید دفتر اسناد رسمی 
شماره 42 کرند غرب رسیده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ اعیان یکباب 
ساختمان تحت پالک 9۷5 فرعی از یک اصلی کرند غرب محله شوا واقع در بخش 
پنج کرمانشاه که ذیل ثبت شماره 1443 صفحه 18۷ دفتر 13 بنام آقای عزت اله 
عبدالهی ثبت و سند مالکیت شماره 2/219309 صادرو تسلیم گردید. که به علت 
سهل انگاری مفقود گردیده است لذا در اجرای تبصره ماده 120 قانون ثبت مراتب 
یکبار در جراید درج تا هرکس که سند مالکیت در نزد اوست و یا مدعی انجام 
معامله می باشد . ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را 
کتبا به اداره ثبت اسناد  و امالک شهرستان داالهو ارسال و رسید دریافت نماید . 
در غیر اینصورت پس از طی تشریفات قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

اقدام خواهد شد. 
خلیل بساطی رئیس اداره ثبت اسناد امالک شهرستان داالهو

برگ اجرائیه 
مشخصات محکوم له

:اندیشه فاز3 خ سپیده  اقامت  نام خانوادگی: جعفری   نشانی محل  نام:اعظم    
تعلیم 2 

محکوم به:بموجب دادنامه شماره 335 مورخ 95/4/8 شورای حل اختالف اندیشه 
شعبه سوم که وفق دادنامه شماره  شعبه دادگاه قطعیت حاصل کرده است محکوم 
علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 26/۷00/000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 

440/000 ریال هزینه دادرسی ونیم عشردولتی. 
مشخصات محکوم علیه

نام :محمد            نام خانوادگی :رضایی               نشانی محل اقامت : مجهول 
المکان

ده  ظرف  اجرائیه  ازابالغ  اجرائیه:1-پس  ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم 
روزمفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3-مالی 
معرفی کند که اجرا واستیفاء محکوم به ازآن میسرباشد ودرصورتیکه خود راقادربه 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روزصورت جمع دارائی خود را به 
نماید هرگاه ظرف سه سال  اعالم  ندارد صریحا  اجرا تسلیم کند.اگرمالی  قسمت 
بعد ازانقضاء مهلت مذکورمعلوم شود که قادربه اجرای حکم وپرداخت محکوم به 
بوده اید.لیکن برای فراردرپرداخت اموال خودرامعرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
ازدارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسرباشد به 
مجازات حبس از61روزتا6ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه برموارد باال که قسمتی 
ازماده34قانون اجرای احکام مدنی میباشد به مواردی ازقانون اجرای احکام وقانون 
آئین دادرسی مدنی مصوب۷9/1/21وهمچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت 
های مالی مصوب10آبان 13۷۷که ظهربرگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده 

وبه آن عمل نماید.م.الف:20006
رئیس شعبه 3 شورای حل اختالف شهریار

برگ اجرائیه 
۹۴12۴3

مشخصات محکوم له/ محکوم لهم
نام:1- شهرداری شاهد شهر  نام خانوادگی: نام پدر:  نشانی: شهرداری شاهد شهر

مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم
نام: علی   نام خانوادگی: هاشمی       نام پدر :   نشانی: مجهول المکان

دادنامه  و شماره  به شماره  مربوطه  اجرای حکم  بموجب درخواست   : به  محکوم 
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   94099۷2640۷02164 مربوطه 
250/000/000 ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ ۷/550/000 ریال بابت 
 94/3/25 چک  سررسید  اززمان  تاخیرتادیه  خسارت  وپرداخت  دادرسی  هزینه 
اجرای  واحد  بامحاسبه  مرکزی  بانک  اعالمی  شاخص  براساس  پرداخت  تازمان 
هزینه  بابت  ریال   12/8۷۷/500 مبلغ  وپرداخت  له  محکوم  درحق  مدنی  احکام 
قانون   9 ماده  وفق  ضمنا  میباشد  احکام  اجرای  درمرحله  دولت  درحق  اجرایی 
جراید  ازطریق  دیگری  ابالغیه  اجرایی  عملیات  انجام  جهت  مدنی  احکام  اجرای 

کثیراالنتشار منتشرنخواهد شد.  
ده  ظرف  اجرائیه  ازابالغ  اجرائیه:1-پس  ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم 
روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( .2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3-مالی معرفی کند که اجراء حکم واستیفاء محکوم 
به ازآن میسرباشد چنانچه خود راقادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی  
کلیه اموال خودرا شامل تعداد یامقدار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور 
مالی  وموسسات  نزدبانکها  هرعنوان  به  که  نقدی  وجوه  برمیزان  مشتمل  مشروح 
یا خارجی دارد بهمراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه  ایرانی  واعتباری 
ثالث  ازاشخاص  او  مطالبات  وکلیه  دارد  ثالث  نزداشخاص  هرنحو  اوبه  که  اموالی 
ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییردیگر دراموال مذکور اززمان یکسال قبل 
ازطرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعساربه مقام قضایی ارائه نماید واالبه 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
بمنظور  اموال  صورت  کامل  ازاعالم  علیه  محکوم  4-خودداری   )1394 مالی 
فرارازاجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت رادرپی دارد ) ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی وماده 20 ق.م ا وماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هرنحوباانگیزه فراراز ادای دین به نحوی که باقیمانده 
یا  شش  درجه  تعزیری  مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت  برای  اموال 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهردومجازات می شود) ماده 21 قانون نحوه 
روز  ازمهلت سی  اموال پس  مالی 1394( 6– چنانچه صورت  اجرای محکومیت 
ارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه 
یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394( .م.الف:20009
مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان شهریار-فرزاد بابا عباسی

دادنامه
پرونده کالسه 950998122۷300082 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

محموآباد تصمیم نهایی شماره 
خواهان: خانم کلثوم محمد حسنی فرزند حسن به نشانی آمل بلوار طالب آملی 

کوچه ش چمران 
خوانده: آقای سید عباس جان براری فرزند حسین به نشانی مجهول المکان

خواسته: استرداد سند )غیرمالی(
رای دادگاه- در خصوص دعوی خانم کلثوم محمد حسنی فرزند حسن بطرفیت 
آقای سید عباس جان براری فرزند حسین به خواسته استرداد یک جلدسند رسمی 
به شماره پالک 3۷ فرعی از ۷ اصلی بخش 10 محموآباد با این توضیح که خواهان 
اظهار می دارد سند مزبور که تحت مالکیت وی می باشد بموجب وکالتنامه اعطایی 
به شماره 25226 مورخ 94/4/10 دفتر اسناد رسمی شماره 30۷ دابودشت جهت 
انجام امری در اختیار خوانده قرار گرفته حالیه با توجه به اینکه امر مورد توافق 
مورخ   940-0994 شماره  دادنامه  بموجب  نیز  اعطایی  وکالت  و  نپذیرفته  انجام 
94/12/5 این دادگاه باطل اعالم گردید تقاضای استرداد سند مزبور را دارم دادگاه 
با مداقه در اوراق پرونده و مالحظه کالسه استنادی نظر به اینکه خواهان بعنوان 
مالک سند حق مطالبه آن را دارد ولو اینکه وکالت مزبور نیز باطل نمی گردید و 
خوانده نیز علیرغم اخطار قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردید و ایراد و دفاعی 
در قبال دعوی مطروح ابراز نداشته دعوی خواهان را در خور پذیرش دانسته لذا 
مستندا به ماده 198 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
استرداد سند اعالمی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و در 
مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس در مهلت بیست 

روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان مازندران می باشد.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی محمودآباد

آگهی ابالغ
 مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال 1390/9/20  
هیات  از  صادره   95/8/5 مورخه   13956030105۷012093 شماره  رای  برابر 
رسیدگی به اسناد عادی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی امالک و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 تصرفات مالکانه آقای مصطفی 
رشنابادی فرزند جاسم ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی در آن 
در  واقع  اصلی   53 از  فرعی  پالک 68۷  از  قسمتی  مترمربع  مساحت ۷6/00  به 
شهرستان شهریار محرز گردیده و برابر محتویات پرونده ثبتی مربوطه ششدانگ 
یک قطعه زمین قطعه 239 تفکیکی بشماره پالک 53/68۷ مفروز از165 فرعی 
ازاصلی مذکوربمساحت 1850/00 مترمربع ذیل ثبت 13268 صفحه 5۷۷ دفتر 
92 بنام داود داداش نژاد کلخوران ثبت وسند صادر سپس مع الواسطه برابرسند 
20۷۷50-88/1/29 دفترخانه 30 تهران به خانم ستاره رخ فروز انتقال یافته است 
وایشان در هیات  به غیرانتقال داده است  بمیزان 225 سهم مشاع  ومساحتهایی 
با اعمال ماده 3 قانون مذکور و ماده 13 آئین  نیافته وهیات مقرر نموده  حضور 
نامه اجرائی آن مصوب 1391/4/25 نسبت به صدور سند مالکیت به نام متصرف 
فوق الذکر اقدام شود لذا بدینوسیله مفاد رای صادره به نامبرده وبه اشخاص ذینفع 
جهت اطالع آگهی می گردد که چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض 
خود را ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک 
شهریار تسلیم ورسید دریافت دارند ودر صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر این 
اداره نسبت به صدور سند مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد نمود ضمنا صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.م.الف:1999۷
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهریار-سید مرتضی موسوی

تاریخ انتشارنوبت اول:1395/8/11 تاریخ انتشارنوبت دوم:1395/8/26

دادنامه
۹۵۰۴۴۰

شهرستان  خانواده  ۷دادگاه  شعبه   9509982640۷00430 کالسه  پرونده 
شهریارتصمیم نهایی شماره

شهریارباغستان  تهران  بنشانی  رحمانعلی  فرزند  ابراهیمی جم  داود  خواهان:آقای 
الله 13 اصلی پ 102

فاتحی نبی  افروز جو فرزند عبدالطیف 2-آقای غالمرضا  ایوب  خواندگان:1-آقای 
کندری فرزند محمد همگی بنشانی مجهول المکان

خواسته:الزام به فک پالک خودرو
رای دادگاه

جو2-آقای  افروز  ایوب  آقای  بطرفیت  جم  ابراهیمی  داود  دعوی  درخصوص 
ایسوزو  اتومبیل  پالک  واسترداد  فک  بخواسته  کندری  نبی  فاتحی  غالمرضا 
منعکس  دادخواست  باتقدیم  خواهان  که  توضیح  بدین   29 ع   219/۷8 بشماره 
نامه  الذکررا مطابق مبایعه  اتومبیل فوق  درپرونده مدعی شده است که خوانده 
مدرکیه ازمن خریده است ولی اقدام به فک پالک نکرده وباپالکی که متعلق به 
خودم است تردد مینماید ولذا تقاضای صدورحکم بشرح خواسته رادارم وخوانده 
است  نیاورده  بعمل  درمقابل  ودفاعی  دادگاه حضورنیافته  درجلسه  ابالغ  باوصف 
خواهان  بنام  پالک  احرازمالکیت  نظربه  پرونده  اوراق  جمیع  بابررسی  لذادادگاه 
ازخرید  پس  خواهان  بنام  پالک  فک  جهت  خوانده  همکاری  عدم  به  وتوجها 
ضرروابطال  ایراد  وبیم  خودرو  فعلی  متصرف  ازسوی  تخلفاتی  بیم  که  اتومبیل 
گواهینامه مالک پالک میرود لذادادگاه بااین وصف دعوی خواهان را وارد وثابت 
به  خوانده  الزام  به  حکم  م  د  آ  ق   519-515-198 بمواد  ومستندا  تشخیص 
واعالم مینماید رای  راصادر  ازخودرو مورد معامله  واسترداد پالک موصوف  فک 
دادگاه  دراین  واخواهی  قابل  ازابالغ  پس  روز  بیست  وظرف  است  غیابی  صادره 
وپس ازانقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم 

محترم تجدیدنظراستان تهران میباشد.م.الف:20005
رئیس شعبه هفتم دادگاه حقوقی شهریار-صادقی

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با بیان اینکه 
250 مددجوی این نهاد در اربعین حسینی به 
نیمه  در  گفت:  می شوند،  اعزام  معلی  کربالی 
نخست امسال 2 هزار مددجوی استان در قالب 
طرح شوق زیارت به مشهد و کربال اعزام شدند. 

احمد لطفی در نشست اعزام مددجویان استان 
حسینی  اربعین  راهپیمایی  مراسم  به  بوشهر 
اربعین فرصت  در کربالی معلی اظهار داشت: 
ارزشمندی است که چندسالی است با فرا رسیدن 
آن شاهد حضور میلیونی شیعیان در این حماسه 
صالبت،  مردمی  حرکت  این  و  هستیم  عظیم 
ایمان، قدرت و اراده شیعیان را به رخ جهانیان 

کشیده است.
اعزام  برای  گرفته  صورت  برنامه ریزی  به  وی 
عتبات  زیارت  توفیق  تاکنون  که  مددجویانی 
عالیات را نداشته اند اشاره کرد و گفت: براساس 
برنامه ریزی انجام گرفته آن دسته از مددجویانی 
ثبت نام  حسینی  اربعین  پیاده روی  برای  که 
ارائه  و  امداد  به  مراجعه  با  می توانند  کرده اند 
گذرنامه و فیش اعزام با دریافت کمک  هزینه به 

این سفر با برکت اعزام شوند.
پیاده روی  در  که  مددجویانی  به  افزود:  لطفی 
 3.5 می کنند،  ثبت نام  حسینی  اربعین 

میلیون ریال کمک هزینه سفر پرداخت می شود 
که 2 میلیون ریال آن از محل منابع امداد و 1.5 
میلیون ریا ل دیگر آن از محل کمک های خیران 

پرداخت می شود.
مدیرکل کمیته امداد استان با بیان اینکه هم اکنون 
مددجویان فروانی هستند که شوق زیارت کربال 
بنیه  تاکنون به سبب عدم  اما  را در دل دارند 
اقتصادی مناسب موفق نشده اند به سفر عتبات 
کمیته  کرد:  عالیات مشرف شوند، خاطرنشان 
امداد استان تمام تالش الزم را برای جمع آوری 
کمک های مردمی، خیران، حامیان طرح اکرام 
و مؤسسات خیریه به منظور تأمین کمک هزینه 

زیارت مددجویان را به کار گرفته است.
امداد  کمیته  مددجوی  هزار  اعزام 2  از  لطفی 
استان بوشهر به عتبات عالیات خبرداد و بیان 
کرد: در نیمه نخست امسال بیش از 2 هزار نفر 
در قالب طرح شوق زیارت به مشهد و کربال اعزام 

کرده است.
وی کمک هزینه پیش بینی شده برای اعزام 250 
نفر مددجو را به کربال 8۷5 میلیون ریال عنوان 
کرد و گفت: همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی  
به  بوشهر  استان  امداد  کمیته  مددجوی   250

کربالی معلی اعزام می شوند.

اعزام 2000 مددجوی بوشهری در قالب طرح

 شوق زیارت به مشهد و کربال
اصفهان  استان  آبفا  شرکت  بهادری-اصفهان: 
فاضالب  تأسیسات  تکمیل  عملیات  اجرای  با 
شهرستانهای مبارکه و لنجان در ازای تخصیص 
پساب در دوره زمانی محدود به شرکت فوالد 
در  فاضالب  آوری  جمع  طرح  )اجرای  مبارکه 
فالت مرکزی ایران با بکارگیری سرمایه بخش 
بین  گواهینامه  دریافت  به  موفق  خصوصی( 
المللی بنیاد جهانی انرژی به عنوان پروژه سبز و 
همچنین نامزد دریافت جایزه بنیاد جهانی انرژی 

و راه یابی به مرحله بعد گردید.
استان  آبفا  شرکت  توسعه  و  مهندسی  معاون 
اصفهان گفت: جایزه جهانی انرژی معتبرترین 
و شناخته شده ترین جایزه زیست محیطی در 
جهان است که به موضوعات زمین، انرژی، آب و 

هوا و توسعه تعلق می گیرد.
مهندس محسن بیشه با بیان اینکه در سال جاری 
و در نهمین سال ارزیابی ها پروژه بیع متقابل 
احداث تأسیسات فاضالب شهرستانهای لنجان 
و مبارکه، نامزد شرکت در رقابت گردید تصریح 
کرد: ارزیابی ها از سوی ارزیابان جامعه سبز اروپا 
در تیرماه 1395 و به سرارزیابی آقای ماکسیم 
گرتر نماینده بنیاد جهانی انرژی صورت پذیرفت. 
زیست  های  زمینه  تمامی  در  مذکور  پروژه 
محیطی، فنی، اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی 

قرار گرفته و نهایتاً با کسب امتیاز الزم مورد تقدیر 
قرار گرفته و گواهینامه سبز، در مراسمی در کشور 

اتریش برگزار گردید و به این پروژه اعطا شد.
استان  آبفا  شرکت  توسعه  و  مهندسی  معاون 
آقای  توسط  گواهینامه  این  افزوذ:  اصفهان 
ولفگانگ نیومن؛ رئیس بنیاد جهانی انرژی و با 
حضور جناب آقای مهندس دائمی؛ معاون برنامه 
ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو و نماینده کشور 
اقتصاد و آموزش  ایران در مراسم، معاون وزیر 
عالی اتریش، سفیر ایران در اتریش و رئیس اتاق 
آبفا استان  به نماینده شرکت  اتریش  بازرگانی 

اصفهان اهدا گردید.
وی با بیان اینکه این پروژه بدلیل کسب امتیاز 
در  برتر  پروژه  انتخاب  برای  رقابت  وارد  باال، 
جهان خواهد شد تصریح نمود: در این مراسم 
نمایندگانی از جامعه مدیریت سبز اروپا، مدیران 
انجمن  از  زیادی  تعداد  و  کشور  بزرگ  صنایع 
سبز  مدیریت  زمینه  در  فعال  نهاد  مردم  های 
مراسم  این  در  همچنین  داشتند.  شرکت  روز 
مسئولین امر بدلیل کسب امتیاز باال پروژه تکمیل 
تأسیسات فاضالب شهرستانها مبارکه و لنجان 
در ازای تخصیص پساب در دوره زمانی محدود 
به شرکت فوالدمبارکه وارد رقابت برای انتخاب 

پروژه برتر در جهان خواهد شد.

اعطای گواهینامه بین المللی بنیاد جهانی انرژی
 به آبفا اصفهان
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ابالغ نامه نوبت اول  -خوانده
خواهان /نماینده خواهان  سید بزرگ حسینی  -استان مازندران -شهرستان نوشهر 

-صالح الدین کال -شهرک آقابزرگ حسینی -تلفن 09111905003
خوانده /نماینده خوانده  اعضای شهرک بیشه غزال - استان مازندران -شهرستان 

نوشهر-علی آباد عسگرخان  _تلفن 
/سنوات خدمت/ وپاداش  /عیدی  استحقاقی   خواسته دعوا/ حق مسکن/مرخصی 

حق بیمه 
زمان جلسه روز 13 ماه 09سال 1395  ساعت 10:00

مکان جلسه شعبه:تشخیص
 هیات تشخیص اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی نوشهر 

تعاون  -اداره  طالقانی  اله  آیت  خیابان  -نبش  رازی  -خیابان  نوشهر  نشانی  به 
،کارورفاه اجتماعی نوشهر 

غالمرضا مافی  رئیس اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی شهرستان نوشهر

آگهی فقدان  مدرک تحصیلی نوبت دوم 
شماره  به  سیروس  فرزند  نوروز  تاجی  آرش  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
شناسنامه 814 صادره از بابل در مقطع کارشناسی رشته عمران صادره از واحد 
دانشگاهی آزاد قائمشهر با شماره 138310۷00468 مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 

واحدقائمشهر به نشانی قائمشهر جاده نظامی ارسال نماید
 بابل 

مفقودی 
کارت هوشمند خودرو بشماره 231۷۷46 متعلق به کامیونت ایسوزو مدل 89 به 
رنگ سفید با شماره انتظامی 216ع12  ایران ۷2با شماره موتور ۷83290 و شماره 

شاسی nago89npr2050۷مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

آگهی موضوع ماده 3 قانون
و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  و  تعیین  قانون  نامه  آیین  ماده 13  و   
فاقدسندرسمی برابر رای شماره 139560310069002293هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در واحد ثبتی 
کالردشت تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای رضا شفیعی پور اقطاعی فرزند 
یوسف      شماره شناسنامه 121صادره ازکرمان  به شماره ملی 29920۷5566نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی   به مساحت581/53متر مربع قسمتی از پالک 
325فرعی از 20اصلی واقع در قریه واحد  خریداری از مالک رسمی آقای مصطفی استاد 
علی       محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد م. الف 9505358
هادی مال حسینی رییس اداره ثبت اسناد و امالک کالردشت

مزایده اموال غیر منقول
 از پالک ثبتی 486 فرعی از 3 اصلی بخش ۷ مورد وثیقه شرکت تعاونی و تولیدی 

مشاع شیمی 
به موجب سند رهنی شماره 158631مورخ 1386/8/24 تنظمی دفتر خانه 66 بابل 
بدهکار و راهن شرکت تولیدی مشاع شیمی با نمایندگی آقایان علی محمد مشائی 
و سعید مشاعی طلبکار بانک صادرات استان مازندران صادرت بابل با نمایندگی 
خانم سمیه شاهواری طبق تقاضای بستانکار به شماره 1/10435/20961/2859 
مورخ 95/5/20 اموال غیر منقول ارزیابی شده راهن واقع در قریه شوبکال از پالک 
ثبتی 486 فرعی از 3- اصلی بخش ۷ ثبت بندپی مالکیت آقای علی محمد مشاعی 
شوب به شرح ذیل جهت فروش آگهی می گردد طبق گزارش ارزیابی کارشناس 
پرونده پالک فوق دارای ساختمان احداثی که مصالع بکار رفته در آن به صورت 
نمای  و  گچ  داخل  دیوار  و  آلومینیوم  ها  پنجره  و  چوبی  درب  و  سیمان  و  آجر 
بیرونی ساختمان سنگ کاری آشپزخانه کابینت کاری و سر بندی چوب با پوشش 
حلب کرکره ای به صورت قدیمی و مساحت بنای احداثی آن 195 متر مربع و 
مساحت کل پالک بر آورد شده به مساحت 640/25 متر مربع که جمعا به مبلغ 
2/964/000/000ریال به عبارتی دو میلیارد و نهصد و شصت و چهار میلیون ریال 
ارزیابی و تعیین قیمت گردید اموال فوق از ساعت 9 الی 12 روز چهار شنبه  مورخ 
95/9/1۷ در شعبه اجرای ثبت بندپی واقع در گلوگاه از طریق مزایده به فروش می 
رسد مزایده از مبلغ 2/964/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب برق گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز 
در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
نقدا وصول می گردد ضمنا  نیم عشر و حق مزایده  مزایده مسترد خواهد شد و 
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 

ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد 
تاریخ انتشار 95/8/11 

رییس اداره ثبت اسناد و امالک بندپی شرقی 

مشخصات محکوم له 
امام  میدان  ساری  نشانی  به  جرجامی  مدیریت  با  مازندران  شعب  ملت  بانک 

ساختمان بانک ملت طبقه 4 اداره حقوقی 
مشخصات محکوم علیه 

کوچه   24 خداداد  قائمشهر  ج  بابل  نشانی  به  باقر  محمد  فرزند  آنژاد  1-خرملی 
شهید امیری 

2-شعبان حقیقت راد فرزند علی به نشانی بابل موزیرج کوچه انقالب 3 پالک 12 
مدرسه  جنب  مطهری  شهید  خ  بابل  نشانی  به  بهمن  فرزند  قنبرزاده  3-بهرام 

رحمانی پالک 23 
بندپی غربی شوبکال منزل  بابل  به نشانی  4-بهمن قنبرزاده فرزند محمد یوسف 

شخصی 
مشخصات نماینده یا قائم مقام 

آتیه عزیزی عالی زمینی فرزند حسین به نشانی بابل خ مدرس مقابل اداره مخابرات 
استان ساختمان مدرس ط 1 

نوع رابطه وکیل محکوم له : بانک ملت شعب مازندران با مدیریت آقای جرجامی 
مربوطه  دادنامه  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   : به  محکوم 

95099۷1110300382 محکوم علیهم متضامنا محکوم اند اوال به پرداخت 
مبلغ 295/399/000 ریال بابت اصل خواسته ثانیا به پرداخت مبلغ 9/340/000 
ریال بابت هزینه دادرسی ثالثا به پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه رابعا به 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه روزانه 95/616 ریال از تاریخ 94/10/28 لغایت روز 

تسویه در حق محکوم له و هزینه اجرایی در حق دولت 
مدیر دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل 

ابالغ نامه نوبت اول  -خوانده
خواهان /نماینده خواهان  سید بزرگ حسینی  -استان مازندران -شهرستان نوشهر 

-صالح الدین کال -شهرک آقابزرگ حسینی -تلفن 09111905003
خوانده /نماینده خوانده  اعضای شهرک بیشه غزال - استان مازندران -شهرستان 

نوشهر-علی آباد عسگرخان  _تلفن 
/سنوات خدمت/ وپاداش  /عیدی  استحقاقی   خواسته دعوا/ حق مسکن/مرخصی 

حق بیمه 
زمان جلسه روز 13 ماه 09سال 1395  ساعت 9:30

مکان جلسه شعبه:تشخیص
 هیات تشخیص اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی نوشهر 

تعاون  -اداره  طالقانی  اله  آیت  خیابان  -نبش  رازی  -خیابان  نوشهر  نشانی  به 
،کارورفاه اجتماعی نوشهر 

غالمرضا مافی  رئیس اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی شهرستان نوشهر

مفقودی
شهربانی 214د65ایران  شماره  با   1392 131exمدل  سایپا  سواری  سبز  برگ   
۷2 با شماره موتور 4899141و شماره شاسی nas411100d12۷4596 مفقود 

 بابلگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشید

امضای قرارداد ٨00 میلیون دالری مجهول!

دو ماه پیش بود که اعالم شد یک قرارداد 800 میلیون دالری از سوی 
یک شرکت سوئیسی برای ساخت یک نیروگاه بادی در ایران به امضا 
مشخص  آن،  مادی  باالی  ارزش  باوجود  که  قراردادی  است.  رسیده 

نیست با کدام طرف ایرانی امضا شده است.
به گزارش ایسنا، قراردادهای ساخت نیروگاه توسط شرکت های معتبر 
بین المللی در ایران پس از برجام به یکی از مهم ترین حوزه های جذب 
شرکت  مورد  جدیدترین  در  است.  شده  بدل  خارجی  سرمایه گذاری 
ایران  شرکت های  از  یکی  با   MECI Group International
برای ساخت یک نیروگاه بادی توافقنامه امضا کرد،توافقنامه ای که پس 
گذشت دوماه پیگیری خبرنگار ایسنا هنوز شرکت مجهول پیدا نشده 
و تمام سازمان های ذی ربط ازجمله سازمان انرژی های نو ایران)سانا(، 
شرکت مپنا، شرکت توانیر و حتی وزارت نیرو نیز نسبت به آن ابراز 

بی اطالعی می کنند.
در این میان جرمیا جوزی، رییس هیات مدیره MECI در بیانیه ای 
اعالم کرده که این پروژه در منطقه کوهستانی در شمال ایران واقع 
بوده و ظرفیت تولید 2۷0 مگاوات را خواهد داشت که تست توربین 

نیز در محل در حال انجام گرفتن است.
شرکت MECI یک توافق خرید برق پنج ساله با وزارت نیروی ایران 
با قیمت خرید تضمینی ثابت امضا کرده است. رییس هیات مدیره این 
شرکت انتظار دارد این قرارداد زمانی که این شرکت خودش را ثابت 

کرد، تمدید شود.
این شرکت سوییسی همچنین توافق کرده است یک نیروگاه نیرو و 
حرارت به ظرفیت 100 مگاوات که از گاز طبیعی استفاده خواهد کرد، 
و شریک  قرضه  اوراق  انتشار  با  را  پروژه  این  فاینانس  و  احداث کند 

سهامی تامین خواهد کرد.
این توافقنامه که در سکوت کامل خبری اتفاق افتاده این نگرانی را 
در سرمایه گذاران داخلی ایجاد می کند که فرصت برای فعالیت آن ها 
در  بخش خصوصی  به حضور  باید  که  آن طور  دولت  و  یافته  کاهش 
با سکوت خبری  ندارد. نگرانی هایی که  برنامه های آتی توجه  توسعه 

درباره جزییات این توافق ها بیشتر نیز می شود.

افزایش ٨.2 درصدی مصرف گاز در 
نیروگاه های کشور

 193 متوسط  طور  به  می دهد  نشان  نیروگاه ها  گاز  مصرف  مقایسه 
در  که  شده  مصرف  گاز  کشور  نیروگاه های  در  مترمکعب  میلیون 

مقایسه با سال گذشته 8.2 درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایسنا، با توجه به کاهش سهم سوخت مایع نسبت به گاز، 
وضعیت ذخیره سوخت مازوت از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه 
سال  با  مقایسه  در  سوخت  نظر  از  مخازن  وضعیت  می دهد  نشان 

گذشته کاهش 12 درصدی داشته است.
از  اطمینان  برای  و  سرما  فصل  رسیدن  آستانه  در  و  حاضر  حال  در 
از ذخیره  درصد  نیروگاه ها، حدود 69  اضطراری  و  پشتیبان  سوخت 
مخازن نیروگاه های کشور پر بوده که در مقایسه با هفته گذشته یک 

درصد کاهش نشان می دهد.
نیروگاه ها  گازوییل  خالی سوخت  فضای  و  همچنین وضعیت ذخیره 
سال  به  نسبت  درصدی   15 کاهش  از  حاکی  زمانی  بازه  همین  در 
گذشته است. در حال حاضر حدود 42 درصد از ذخیره مخازن سوخت 
گازوییل نیروگاهی کشور خالی است که در مقایسه با هفته گذشته 

تفاوت چندانی نداشته را نشان نمی دهد.
سوخت  ذخیره  درصد   50 از  کمتر  نیز  کشور  نیروگاه   30 از  بیش 
برای  خود  گازوییل  سهم  دریافت  منتظر  همچنان  و  دارند  گازوییل 

آمادگی بیشتر برای تأمین برق زمستان سال جاری هستند.
آمارها حاکی از این است که متوسط مصرف سوخت معادل نیروگاهی 
در  که  بوده  لیتر  میلیون   209 با  برابر  امروز  تا   95 سال  در  کشور 
مقایسه با سال گذشته 1.1 درصد کاهش داشته است.با این اوصاف 
 193 متوسط  طور  به  می دهد  نشان  نیروگاه ها  گاز  مصرف  مقایسه 
در  که  شده  مصرف  گاز  کشور  نیروگاه های  در  مترمکعب  میلیون 

مقایسه با سال گذشته 8.2 درصد افزایش داشته است.

با هدف جایگذاری و نصب

سکوی فاز 20 راهی پارس 
جنوبی شد

سکوی فاز 20 پارس جنوبی امروز )دوشنبه 10 
نظر  مورد  موقعیت  به سمت  برای نصب  آبان( 

حرکت کرد.
نفت  شرکت  مدیرعامل  فام،  مشکین  محمد 
پایگاه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  پارس  گاز  و 
یارد  در  ایران  نفت  ملی  شرکت  رسانی  اطالع 
خرمشهر، با اشاره به نصب 22 سکو در پارس 
در  سکو   40 باید  برنامه  طبق  گفت:  جنوبی، 
پارس جنوبی نصب شود که در این میان 22 
نصب  و  گرفته  قرار  موقعیت  در  تاکنون  سکو 

شده است.
به  جنوبی  پارس   20 فاز  سکوی  افزود:  وی 
)دوشنبه  امروز  سکو،  سومین  و  بیست  عنوان 
مورد  موقعیت  به سمت  نصب  برای  آبان(   10

نظر حرکت کرد.
مشکین فام با تاکید بر برنامه نصب 6 سکو در 
سال 95، تصریح کرد: طبق برنامه باید 6 سکو 
 3 که  شود  برداری  بهره  و  نصب   95 سال  در 
به  فاز 20  تا کنون نصب شده و سکوی  سکو 
عنوان چهارمین سکو به سمت موقعیت حرکت 

کرده است.
وی درخصوص زمان نصب سکوهای دیگر، بیان 
کرد: سکوی B 1۷ نیز بارگیری شده است و تا 
پایان آبان ماه به سمت موقعیت حرکت خواهد 
کرد؛ هم چنین سکوی 19B در یارد خرمشهر 

تکمیل شده و به زودی بارگیری خواهد شد.
فعالیت  پارس  گاز  و  نفت  شرکت  مدیرعامل 
های این شرکت در سال 95 را مثبت ارزیابی و 
اظهار کرد: بخش اعظمی از کارهای انجام شده 
بر روی سکوهایی که نصب شده و یا به زودی 
نصب خواهند شد، در سال 95 انجام شده است. 
پارس  تولید  درخصوص  پایان  در  فام  مشکین 
پارس  تولید  امسال  پایان  تا  گفت:  جنوبی 
جنوبی به 540 میلیون متر مکعب در روز می 
رسد و سهم تولید گاز آن از تولید گاز در کل 

کشور به 62 الی 63 درصد خواهد رسید.
 20 فازهای  افتتاح  با   ،NIOC گزارش  به 
میلیون   50 روزانه  تولید  جنوبی  پارس   21 و 
متر مکعب گاز برای تزریق به شبکه سراسری، 
تولید و صادرات روزانه ۷۷ هزار بشکه میعانات 
گازی، ساالنه یک میلیون تن گاز مایع و 400 
تن گوگرد و همچنین تولید ساالنه 1 میلیون 
واحدهای  خوراک  تامین  منظور  به  اتان  تن 

پتروشیمی تحقق خواهد یافت.

ساخت بزرگترین سد برق آبی 
جهان در تاجیکستان

رئیس جمهور  رحمان،  امامعلی  حضور  با 
آبی  برق  سد  بزرگترین  تاجیکستان،ساخت 
جهان در ساحل رودخانه وخش در شهر راغون 

آغاز شد.
به گزارش ایسنا از رامبلر، ساخت این سد عظیم 
را شرکت »Salini Impregilo « ایتالیا بر 
عهده دارد  که قراردادی به ارزش 3.9 میلیارد 
دالر با دولت تاجیکستان به امضا رسانده است.

تاجیکستان امیدوار است با تکمیل ساخت این 
تولید 13  گفته می شود  ظرفیت  که  نیروگاه 
دارد  را  سال  در  برق  ساعت  کیلووات  میلیارد 
ضمن تامین برق مورد نیاز خود،بخشی از آن را 

به کشورهای همسایه صادر کند.
تاجیسکتان به دلیل منابع محدود انرژی همواره 

با کمبود برق مواجه هست.
با این حال ازبکستان بارها نسبت به ساخت سد 
آبی بر روی رودخانه وخش اعتراض کرده و آن 
را باعث قطع شریان اصلی آب در منطقه آسیای 

میانه دانسته است.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

دامپینگ  آغاز  به  اشاره  با  مسئول  مقام  یک 
پتروشیمی توسط  و قیمت شکنی محصوالت 
عربستان، گفت: سابیک با استفاده از خوراک 
سنتی  بازارهای  تصاحب  دنبال  به  ارزان 

پتروشیمی ایران است.
نشستی  در  دیروز  میرافضلی  سیدحسین 
قیمت خوراک  گرانفروشی  از  انتقاد  با  خبری 
تصویب  و  ایران  پتروشیمی  صنایع  به  اتان 
وزیر  سوی  از  یکجانبه  و  غیرمنطقی  فرمولی 
ایران به دلیل در  نفت، گفت: در حال حاضر 
و  خام  نفت  ذخایر  بزرگترین  داشتن  اختیار 
گاز طبیعی جهان، از مزیت توسعه پتروشیمی 

برخوردار است.
شرایط  در  اینکه  اعالم  با  مسئول  مقام  این 
مزیت  آب،  منابع  کمبود  دلیل  به  فعلی 
از  برخی  کاشت  و  تولید  کشور،  اقتصادی 
صادراتی  رویکرد  با  کشاورزی  محصوالت 
توسعه  کرد:  تصریح  نیست،  گندم  همچون 
دو واحد تبدیل گاز مایع به اتیلن و پروپیلن 
می تواند کل درآمد حاصل از صادرات ساالنه 
ضمن  کند  تأمین  را  گندم  تن  میلیون   10
تن  میلیون   10 تولید  برای  که  آنقدری  آنکه 
واحد  دو  احداث  برای  بوده،  نیاز  آب  گندم، 

پتروشیمی به این میزان آب نیاز نداریم.
ریسک  هم اکنون  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
ایران  پتروشیمی  صنعت  در  سرمایه گذاری 
به  دیگر  عبارت  به  داشت:  اظهار  است،  باال 
هزینه   سرمایه گذاری،  باالی  ریسک  دلیل 
بانکی  وام   نرخ  و  بیمه ای طرح ها  پوشش های 
قیمت  افزایش  که  بوده  باال  آنقدر  بین المللی 

خوراک جای هیچ گونه توجیه اقتصادی برای 
ایران  در  پتروشیمی  جدید  واحدهای  احداث 

را نمی گذارد.
با اشاره به سقوط آزاد قیمت محصوالت  وی 
در  پلیمری  فرآورده های  و  پتروشیمی 
بازارهای جهانی به تبع کاهش قیمت جهانی 
نفت خام، تأکید کرد: در حال حاضر در حالی 
توسط  پتروشیمی  اتان صنایع  قیمت خوراک 
به  با عربستان و قطر  وزارت نفت در مقایسه 
بهای  یافته که  افزایش  برابر  تا سه  دو  حدود 
به  جهانی  بازار  در  پتروشیمی  محصوالت 

همین میزان با کاهش همراه بوده است.
قیمت  هم اکنون  اینکه  یادآوری  با  میرافضلی 
به  دالر   400 تنی  از  جهانی  بازار  در  اوره 
تأکید  است،  یافته  کاهش  تا 180 دالر   1۷0
محصوالت  سایر  در  قیمت  کاهش  این  کرد: 

انواع پلی اتیلن ها، اتیلن،  پتروشیمی همچون 
آمونیاک و متانول مشاهده می شود.

هم اکنون  اینکه  یادآوری  با  ادامه  در  وی 
بازارهای  در  اتان  تن  هر  قیمت  متوسط 
آمریکا  هاب  هنری  بازار  همچون  منطقه ای 
این  با  کرد:  تأکید  است،  دالر   141 حدود 
وجود با مصوبه جدید وزارت نفت، قیمت هر 
دستکم  به  ایران  پتروشیمی  صنایع  اتان  تن 
که   یافته  افزایش  تن  هر  ازای  به  دالر   240
تحقق  امکان  اصاًل  خوراک  قیمت  این  با 
با  رقابت  و  پتروشیمی  صنعت  توسعه  اهداف 
قطر  و  سعودی  عربستان  سابیک  شرکت های 

پترولیوم فراهم نمی شود.
جدید  تاکتیک  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
منظور  به  سعودی  عربستان  سابیک  شرکت 
اعمال دامپینگ در بازارهای سنتی پتروشیمی 

عربستان  فعلی  شرایط  در  کرد:  تأکید  ایران، 
پتروشیمی  محصوالت  اکثر  قیمت  سعودی 
و  منطقه ای  بازارهای  در  را  خود  پلیمری  و 
جهانی با هدف تصاحب بازار پتروشیمی ایران 

به شدت کاهش داده است.
قیمت  دستکاری  به  اشاره  با  میرافضلی 
در  عربستان  توسط  پتروشیمی  محصوالت 
رقیب  کشور  این  هم اکنون  شد:  یادآور  بازار، 
صنایع  به  دالری   96 اتان  خوراک  فروش  با 
در  را  پلی اتیلنی  محصوالت  خود،  پتروشیمی 
بازار عرضه می کند که تنی 400 دالر ارزان تر 

از ایران است.
وی در ادامه با بیان اینکه از نظر تکنولوژیکی 
تولید محصوالت  در  تفاوتی  فناوری،  و سطح 
ندارد،  وجود  عربستان  و  ایران  پتروشیمی 
برنده  برگ  از  استفاده  با  عربستان  گفت: 
عماًل  مایع  و  اتان  خوراک  ارزان قیمت  فروش 
بازار  به  و  تولید  ارزان قیمت تر  محصوالتی 
ایران  پتروشیمی  بازارهای  تا  می کند  عرضه 

را در دست بگیرد.
اینکه  بر  تأکید  با  پایان  در  میرافضلی 
قیمت های فعلی خوراک اتان، متان و مایع به 
هیچ وجه برای توسعه و جذب سرمایه گذاری 
ایران جذاب و  خارجی در صنعت پتروشیمی 
شرایط  در  کرد:  خاطرنشان  نیست،  منطقی 
میلیون  هشت  حدود  ایران  حالی  در  فعلی 
تن LPG تولید و صادرات می کند که چین 
ایران  از  خام   LPG واردات  از  استفاده  با 
و  اتیلن  به   LPG تبدیل  واحد   60 دستکم 

پروپیلن را در دست ساخت دارد.

یک مقام مسئول خبرداد:

آغازدامپینگعربستانیهادرمحصوالتپتروشیمی

معاون وزیر نفت با بیان اینکه یکی از سناریوهای 
صادرات گاز ایران به اروپا تولید LNG است 
گفت: بر این اساس نزدیک به 10 میلیون تن 
مینی  واحدهای  احداث  برای  جدید  ظرفیت 

LNG و FLNG تعریف شده است.
علی کاردر در گفتگو با مهر در تشریح مهمترین 
برنامه های تولید و صادرات گاز ایران از مسیر 
LNG گفت: در حال حاضر یکی از سناریوی 
های صادرات گاز ایران به ویژه به کشورهای 

اروپایی تولید وعرضه LNG است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تاکید کرد: 
در راستای این سیاست کالن عالوه بر ساخت 
 ،LNG تنی  میلیون  چند  عظیم  واحدهای 
در   LNG تولید  کوچک،  واحدهای  احداث 
قالب پروژه های مینی LNG و FLNG در 

دستور کار قرارگرفته است.
معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه نزدیک به 
10 میلیون تن ظرفیت جدید در قالب پروژه 
شده  تعریف   FLNG و   LNG مینی  های 
است، اظهار داشت: این واحدها می توانند از 
حدود 500 هزار تن تا 2 میلیون تن در سال 
FLNG و LNG ظرفیت برای تولید مینی

داشته باشند.
این عضو هیئت مدیره شرکت ملی 
نفت ایران با تاکید بر اینکه بر اساس 
امکان  شده  تعیین  که  ضوابطی 
واگذاری واحدهای مینی LNG و 
یا FLNG ایران با صد درصد سهام 
صالحیت  صاحب  های  شرکت  به 
بین المللی وجود دارد گفت: بر این 
با شرکت  تاکنون مذاکراتی  اساس 
بخش  و  المللی  بین  معتبر  های 

خصوصی داخلی انجام گرفته است.
قیمت  تعیین  خصوص  در  همچنین  کاردر 
فرمول فروش خوراک گاز طبیعی به واحدهای 
گذاران  سرمایه  به   FLNG و  مینی  جدید 
قیمت  فرمول  داد:  توضیح  خارجی  و  داخلی 
گذاری به مدت 10 سال برای تامین خوراک 
وحدهای مینی LNG و FLNG تدوین شده 
که در این فرمول برخی از شاخص های فروش 
نفت خام در شرق آسیا مالک قیمت گذاری 

تعیین شده است.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر مهر 
مبنی بر مذاکرات انجام گرفته با چند شرکت 
 FLNG نروژی به منظور راه اندازی واحدهای
در منطقه خلیج فارس اظهار کرد: در این زمینه 
تاکنون مذاکراتی با چند شرکت نروژی انجام 

شده است.
این مقام مسئول در پایان با یادآوری این نکته 
که  واحدهای FLNG ایران در منطقه خلیج 
فارس از ظرفیت تولید ساالنه 500 هزار تن 
خاطرنشان  هستند،  برخوردار   LNG مینی 
کرد: گفتگوها با یک شرکت نروژی نهایی شده 
 FLNG و در حال  انتقال مالکیت یک کشتی

به سرمایه گذار نروژی هستیم.

های  برنامه  تشریح  با  مسئول  مقام  یک 
گازی  جدید  سکوهای  اندازی  راه  و  ساخت 
سکوی   6 امسال  کرد:  اعالم  جنوبی  پارس 
با  مشترک  میدان  این  در  گازی  پیکر  غول 
قطر در خلیج فارس نصب و راه اندازی می 

شود.
احسان علیخانی در گفتگو با مهر در تشریح 
سکوهای  اندازی  راه  و  نصب  های  برنامه 
جنوبی  پارس  مشترک  میدان  جدید  گازی 
 6 اندازی  راه  و  نصب   95 سال  برای  گفت: 
مشترک  میدان  این  در  پیکر  غول  سکوی 
ایران  نفت  ملی  شرکت  برنامه  در  قطر  با 

گنجانده شده است.
با  پارس  گاز  و  نفت  شرکت  عملیات  مدیر 
تاکید بر اینکه از ابتدای امسال تاکنون نفت 
پایان  به  جنوبی  پارس  در  گازی  سکوی   3
چهارمین  امروز  کرد:  تصریح  است،  رسیده 
پارس   20 فاز  توسعه  طرح  به  متعلق  سکو 
جنوبی ساخته شده که برای نصب راهی آب 

های خلیج فارس شده است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه سکوی فاز 
وزن  تن  از حدود 2600  پارس جنوبی   20
مراحل  تمامی  اظهارداشت:  است،  برخوردار 
گازی  سکوی  این  نصب  ساخت،  طراحی، 
توسط متخصصان داخلی انجام گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه امروز عملیات بارگیری 
منظور  به  گازی  عظیم  این سکوی  و حمل 
نصب در آبهای خلیج فارس به پایان رسیده 
تا  شود  می  بینی  پیش  کرد:  تاکید  است، 
پایان امسال عملیات نصب و راه اندازی کامل 
سکوی فاز 20 پارس جنوبی به پایان برسد.

در  پارس  گاز  و  نفت  شرکت  عملیات  مدیر 
ادامه با یادآوری اینکه پنجمین سکوی گازی 
امسال  ماه  آبان   30 تا  هم  جنوبی  پارس 
متعلق به فاز 1۷ پارس جنوبی در بندرعباس 
خلیج  آبهای  روانه  نصب  برای  و  بارگیری 
سکو  ششمین  شد:  یادآور  شود،  می  فارس 
هم متعلق به فاز 19 پارس جنوبی بوده که 
برای  و  رسیده  پایان  به  آن  ساخت  امسال 

نصب راهی دریا خواهد شد.

معاون وزیر نفت خبرداد:

سناریویجدیدصادراتگازبهاروپا
علیخانی تشریح کرد

جزئیات راه اندازی سکوهای جدید گازی ایران در پارس جنوبی

پاییز کم باران تأثیر خود را در ورودی سدها 
آبی،  سال  پنجم  هفته  پایان  در  و  گذاشته 
از  پس  کشور  سدهای  به  ورودی  حجم 

مدت ها سیر نزولی گرفته و منفی شد.
آبی جاری  ابتدای سال  از  ایسنا،  به گزارش 
در  سدها  به  ورودی  آب  حجم  تاکنون، 
میلیون   220 و  میلیارد  یک  گذشته،  سال 

مترمکعب بوده که از ابتدای سال آبی جاری 
با یک درصد کاهش به یک میلیارد و 210 

میلیون مترمکعب رسیده است.
جاری  سال  در  سدها  مخازن  کل  ظرفیت 
49 میلیارد و ۷00 میلیون مترمکعب ذکر 
مخازن  این  ظرفیت  از  درصد   53 که  شده 
ظرفیت  درصد   4۷ فقط  و  خالی  هم اکنون 

پر است.
همچنین برداشت از سدها در مقایسه با سال 
قبل 16 درصد افزایش داشته،همچنین سال 
گذشته میزان آب خروجی از سدها 2 میلیارد 
و 450 میلیون مترمکعب بود که با 16 درصد 
افزایش در سال جاری به 2 میلیارد و 840 

میلیون مترمکعب رسیده است.

که  می دهد  نشان  نیرو  وزارت  آمارهای 
شهریور  پایان  تا  ماه  فروردین  ابتدای  از 
کشور  بارش های  وضعیت  جاری،  سال  ماه 
کشور  سدهای  بیشتر  در  آب  ورودی  و 
بارش ها  کاهش  اما  بود،  شده  اعالم  مثبت 
تا  شده  سبب  جاری  آبان ماه  و  مهرماه  در 

ورودی آب سدهای کشور منفی شود.

ورودیآببهسدهایکشورمنفیشد
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صدور بیش از 2۶ هزار کد سهامدار جدید در یک ماه
مدیرعامل سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سمات( 
از صدور بیش از 26 هزار کد سهامدار جدید در بازار سرمایه خبر 
داد.محمدرضا محسنی گفت: تعداد 26 هزار و 1۷6 کد جدید در 
مهرماه امسال صادر شد تا تعداد کدهای سهامداران بورسی به رقم 
 4 حاضر  حال  در  داد:  ادامه  برسد.وی  کد  هزار   2۷ و  میلیون   9
میلیون و615 هزار مرد و 2 میلیون و 145 هزار زن در بازار سرمایه 
ایران کد سهامداری دریافت کرده اند و بیش از 35هزار کد حقوقی 

و ۷26 کد سهامدار خارجی نیز صادر شده است.
 

حمل و نقل
ایران به کریدور تجاری شمال و جنوب متصل شود

کریدور حمل ونقل بین المللی شمال و جنوب که برای اولین بار این 
ماه حمل ونقل کاال بین روسیه و هندوستان را انجام داد، پیشنهادی 
کرده  دریافت  را  ایران  به  کشور  این  تجارت  اتصال  برای  آلمان  از 
یکی  بان،  دویچه  زمینه،  این  در  مطلع  افراد  گزارش  به  است.بنا 
از  استفاده  به  خود  عالقه مندی  آلمانی  پیشروی  شرکت های  از 
طریق  از  ایران  سمت  به  اروپا  از  کاالها  حمل ونقل  و  کریدور  این 
هندوستان  به  کریدور  این  است.توسعه  کرده  اعالم  را  آذربایجان 
اجازه می دهد که به حمل ونقل کاالهایش نه تنها در مسیر روسیه 
ازآنچه پیش بینی  اروپا در مدت زمانی کمتر  بلکه رساندن آن ها به 

می کرد، بیندیشد..
 

 سهم ایران در حمل و نقل خزر به 50 درصد افزایش می یابد

برای  ایران  برنامه  به  اشاره  با  خزر  دریای  کشتیرانی  مدیرعامل 
به زودی در بخش  تردد کشتی ها در دریای خزر، گفت:  افزایش 
آغاز  را  فعالیت خود  نفتی در دریای خزر  و محموالت  مواد  حمل 
با اشاره به سهم 35 درصدی فعلی این  می کنیم.علی اکبر غنجی 
در  داشت: می خواهیم  اظهار  دریای خزر،  نقل  و  در حمل  شرکت 
یک برنامه دوساله این رقم را تا 50 درصد افزایش دهیم به همین 
منظور به دنبال تنوع بخشی به زمینه فعالیت خود هستیم و بزودی 

در بخش حمل مواد و محموالت نفتی ورود خواهیم کرد.
 

 بازرگانی
تمدید عضویت چند چهره سیاسی در مناطق آزاد تجاری

هیئت دولت در جدیدترین تصویب نامه های خود،  عضویت چند چهره 
شناخته شده سیاسی از جمله محسن مهر علیزاده را در هیئت مدیره 
شماره  نامه  تصویب  در  دولت  کرد.هیئت  تمدید  تجاری  آزاد  مناطق 
تاریخ 25 مهرماه عضویت علی شمخانی و محمد مخبر  به   96612
دزفولی)دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی( را به عنوان اعضای موظف و 

غیر موظف هیئت مدیره منطقه آزاد اروند تمدید کرد.
 

 صدور کارت های مرزنشینان
 به اتحادیه های مرکزی واگذار شود

مجمع مرزنشینان شاهد و ایثارگر کشور در بیانیه ای خواستار واگذاری 
صدور کارت های الکترونیکی واردات مرزنشینان به اتحادیه های مرکزی 
شد.طی جلسات پی در پی این مجمع با روسای تعاونی های مرزنشین 
کشور در خصوص بررسی مشکالت مرزنشینان و هزینه باالی کارت های 
الکترونیک واردات طی بیانیه ای خواستار واگذاری صدور کارت های 
مرزنشینان به تعاونی های مرکزی هر استان شدند.در ادامه این بیانیه 
آمده است . شهروندان مرزنشین اگر قرار باشد بارها برای دریافت کارت 
به شهر مراجعه کنند . باید یارانه یک ماه خود را برای کارت بپردازند . 
لذا با توجه به تخصص صدور این کارت ها و کاهش هزینه ها بهتر است 
این اقدام در اتحادیه های مرکزی مرزنشینی هر استان صورت پذیرد.95 
درصد ساکنین مرزها خانواده های شاهد و ایثارگرند که عضو تعاونی های 
مرزنشین هستند اما مایه دلسردی است که هیچ توجهی به آنها نشده 

است.
 

 کشاورزی
آغاز اجرای طرح تعزیرات در بازار گوشت قرمز

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به »آغاز طرح تعزیرات در بازار 
گوشت قرمز از 15 آبان« گفت: قیمت هرکیلوگرم گوشت گوسفندی شقه 
بدون دنبه برای مصرف کننده به 3۷ هزار تومان رسیده است.علی اصغر 
ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی به تسنیم گفت : از 15 آبان ماه 
تمام افرادی که گوشت توزیع می کنند، باید  این محصول را با برگ خرید 
و خرده فروشی ها ارائه کنند و مغازه داران نیز برای ایجاد شفاف سازی، بر 

اساس قیمت آن برگ خرید، محصول خود را به مردم فروش می رساند.
 

 آمادگی ایران برای صادرات 
۱0 محصول کشاورزی  به استرالیا

ایران واسترالیا همکاری های خود را در بخش فناوری، صنایع وتجارت 
محصوالت کشاورزی گسترش می دهند ضمن اینکه طبق اعالم مسئوالن 
وزارت جهاد ایران می تواند بیش از10محصول کشاورزی رابه این کشور 
صادرکند.در دیدار مدیر کل دفترامور بین الملل و سازمان های تخصصی  
این وزارتخانه و سفیر جدید استرالیا در تهران، دو طرف برای ارتقای سطح 

روابط دو کشور در حوزه کشاورزی تاکید کردند.
 

 اقتصاد کالن
اصالحات بانکی بودجه ابالغ شد

رئیس جمهور در ابالغیه ای به سازمان برنامه و بودجه، جزئیات اصالحات 
از  بانک مرکزی  مطالبات  تسویه  سقف  و  ابالغ  را  بودجه95  بانکی 
بانکها، مطالبات بانکها از دولت و افزایش سرمایه بانکها را تعیین کرد.

مطالبات بانکها از دولت و به تبع آن، مطالبات بانک مرکزی از بانکها 
همواره موضوعی بحث برانگیز بوده است. بانکها بر این باورند که دولت 
بدهی هایشان را نمی پردازد و به تبع آن، نمی توانند بدهی خود به بانک 
مرکزی را بپردازند و از سوی دیگر، بر این باورند که اگر دولت مطالباتشان 

را بپردازد، حتما قدرت تسهیالت دهی آنها نیز باال خواهد رفت

67۰ هزار نفر در صف وام ازدواج
تذکر نرخ سودی بانک مرکزی

  به ۱0 بانک
نظارتی  تذکر  از  مرکزی  بانک  نظارتی  معاون 
در زمینه اجرای نرخ سود مصوب به 10 بانک 
خبر داد.فرشاد حیدری در پاسخ به این پرسش 
که بانک ها در زمینه نرخ سود و تسهیالت با 
تورم  نرخ  و  بانکی  سود  نرخ  شکاف  به  توجه 
و  تورم  نرخ  رابطه  افزود:  گران فروش هستند، 
تسهیالت مبنای عملی ندارد و تعیین نرخ باید 
در بازار رقابتی صورت گیرد. بر این اساس نرخ 
سال  سه  از  پول  بازار  در  تسهیالت  و  سپرده 
گذشته کاهشی بوده است.معاون بانک مرکزی 
تصریح کرد: البته مصوبات شورای پول و اعتبار 
هم مبنای عملی دارد اما طی سه سال گذشته 
نرخ  تعیین  و  داشته  کاهشی  روند  نرخ ها  این 
سود بر اساس عرضه و تقاضا صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه نظام بازار نرخ سود سپرده و 
تسهیالت را تعیین و بانک مرکزی بر اجرای آن 
نرخ  که  زمانی  مگر  کرد:  تصریح  دارد،  نظارت 
تورم40 درصد بود نرخ سود سپرده و تسهیالت 
از این رقم تبعیت کرده و سیاستگذار حتی در 
آن زمان نیز با وجود نرخ تورم باال ، به سمت 
کرده  حرکت  تسهیالت  و  سود  نرخ  کاهش 
است.به گفته حیدری، نرخ سود سپرده ها 15 
درصد و نرخ سود تسهیالت  18 درصد است 
و بر اساس  قاعده، این فاصله سه درصدی را 
بانک ها برای پوشش هزینه ها دریافت می کنند.
این  به  پاسخ  در  مرکزی  بانک  نظارتی  معاون 
 18 تسهیالت  سود  نرخ  که  زمانی  که  پرسش 
حال  همین  در  می شود  گرفته  نظر  در  درصد 
نرخ گذاری  با  فروش  برای  نیز  کننده ها  تولید 
مواجه هستند، گفت: اعتقاد نداریم که نرخ 18 
درصد برای تولیدکننده مناسب است و تالش 
داریم  که این نرخ را کاهش دهیم  اما وظیفه 
ما اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار است و 
این شورا نرخ 18 درصد را ابالغ کرده و بازرسان 
بانک مرکزی نیز در حال بررسی هستند تا این 
که  حالی  در  افزود:  شود.حیدری  اجرایی  نرخ 
ادبیات نرخ سود از سال گذشته 28 درصد بود 
اما هم اکنون اگر  18 درصد نباشد 19 درصد 

اجرایی می شود .

سکه وارز
تداوم صعود قیمت سکه در بازار

رشد  تداوم  شاهد  )دوشنبه(  تهران  آزاد  بازار 
قیمت سکه بود، به طوری که قیمت سکه تمام 
طرح  و  تومان  5هزار  با  قدیم  طرح  بهارآزادی 
شد.در  روبرو  افزایش  تومان  هزار   6 با  جدید 
معامالت بازار آزاد تهران سکه تمام بهار آزادی 
رقم  به  تومانی  هزار   5 افزایش  با  قدیم  طرح 
تومان رسید  یک میلیون و 105 هزار و 486 
افزایش به  با 6هزار تومان  و سکه طرح جدید 
قیمت یک میلیون و 116 هزار و 491 تومان 
هم  سکه  ربع  و  سکه  نیم  قیمت  شد.  معامله 
نسبت به یکشنبه افزایشی نداشت و به ترتیب 
به قیمت 560 هزار تومان و 29۷ هزار تومان 
به  نسبت  هم  گرمی  سکه  قیمت  شد.  معامله 
آخرین نرخ یکشنبه تغییری نداشته و با همان 
رسید.هر  فروش  به  تومان  هزار   18۷ قیمت 
اونس طال در بازارهای جهانی با کاهش روبرو 
رسید. و 88 سنت  دالر  رقم 12۷3  به  و  شد 
براین اساس، قیمت هر دالر با افزایش 8 تومانی 
به  تومانی   6 کاهش  با  یورو  تومان،   3626 به 
به  تومانی  افزایش یک  با  تومان، درهم   3981
990تومان، لیر با  افزایش 2 تومانی به 1188 
 4440 به  تومانی   5 افزایش  با  پوند  و  تومان 

تومان رسیده است.
 

 فناوری و ارتباطات
23.5 درصد خانواده ها ماهواره دارند

درصد  آمار،88.2  مرکز  گزارش  اساس  بر 
تلویزیون،  به  درصد   99.3 رادیو،  به  خانوارها 
رایانه،  به  درصد  تلفن،5۷.4  به  درصد   98.۷
به  درصد   95.8 و  اینترنت  به  درصد   55.5
گزارش  دارند.به  دسترسی  پرسرعت  اینترنت 
بررسی  به  گزارشی  در  ایران  آمار  مرکز  مهر، 
برخورداری خانوارها و استفاده افراد از فناوری 
اساس  بر  است.  پرداخته  ارتباطات  و  اطالعات 
این بررسی که مربوط به دوره زمانی سه ماهه 
یعنی از سه ماه قبل از زمان آمارگیری تا زمان 
مشخص  است،   )1394 ماه  )بهمن  آمارگیری 
رادیو،  به  خانوارها  درصد   88.2 که  شده 
99.3درصد خانوارها به تلویزیون، 98.۷ درصد 
درصد   55.5 رایانه،  به  درصد   5۷.4 تلفن،  به 
به اینترنت و 95.8درصد به اینترنت پرسرعت 

دسترسی داشته اند

 مسکن
واحد متقاضیان بدحساب پرند 

به خوش حساب ها می رسد
پرند  جدید  شهر  عمران  شرکت  مدیرعامل 
متقاضیان  واحدهای  تعویض  طرح  اجرای  از 
و  داد  پرند خبر  در  به خوش حساب  بدحساب 
گفت: اجرای این طرح را به تمامی سایت های 
واحدها  تعویض  درحال  و  داده  تعمیم  پرند 
هستیم.علی اکبر طاهری اضافه کرد: همکاران 
ما در شرکت عمران شهر جدید پرند در ابتدا 
اخطاری برای مالکان واحدهای پروژه های آماده 
ارسال  واحد  دریافت  و  آورده  تکمیل  جهت 
 15 تا  پاسخگویی  عدم  صورت  در  و  می کنند 

روز اقدام به تعویض می کنند.

خبر خبر

ایران  آمار  مرکز  گزارش   : اقتصاد  گروه 
تولیدکننده  نشان می دهد شاخص کل قیمت 
تهران  نهاده های ساختمان های مسکونی شهر 
در تابستان امسال نسبت به تابستان سال قبل 
کل  است.شاخص  یافته  افزایش  درصد   4.41
ساختمان های  نهاده های  تولیدکننده  قیمت 
مسکونی شهر تهران بر مبنای سال پایه 1390، 
در فصل تابستان 1395 برابر با 186.55بود که 
مشابه  فصل  و  قبل)183.93(  فصل  به  نسبت 
 4.41 و   1.41 ترتیب  به  قبل)1۷8.66(  سال 
درصد افزایش و نسبت به چهار فصل منتهی به 
فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل0.8 
گزارش  اساس  است.بر  داشته  افزایش  درصد 
مرکز آمار ایران، شاخص گروه »سیمان، بتن، 
برابر   1395 تابستان  فصل  در  ماسه«  و  شن 
با 183.15است که نسبت به فصل قبل 3.08 

درصد افزایش داشته است.
همچنین شاخص گروه »گچ و گچ کاری« در 
فصل تابستان 1395 برابر با 195.43 بوده که 
را  افزایش  درصد   0.۷1 قبل  فصل  به  نسبت 
نشان می دهد.عالوه بر این شاخص گروه »انواع 
بلوک سفالی و آجر« در فصل تابستان 1395 
برابر با 169.3۷ بوده که حاکی از 0.59درصد 
شاخص  است.  قبل  فصل  به  نسبت  افزایش 
در  هم  سرامیک«  و  کاشی  »موزاییک،  گروه 
است   1۷8.41 با  1395برابر  تابستان  فصل 
افزایش  درصد   0.55 قبل  فصل  به  نسبت  که 
داسته است. همچنین شاخص گروه »سنگ« 
در فصل تابستان 1395 برابر با 208.02 بوده  
که نسبت به فصل قبل یک درصد افزایش را 

نشان می دهد.
میلگرد،  آالت،  »آهن  گروه  شاخص  همچنین 
تابستان  فصل  در  پنجره«  و  درب  پروفیل 
1395 برابر با 134.21 بوده که نسبت به فصل 
قبل 2.۷9 درصد افزایش داسته است. شاخص 
معادل  امسال  تابستان  در  نیز  »چوب«  گروه 

با1۷5.65 است که نسبت به فصل قبل 1.84 
درصد رشد داسته است. این رشد در شاخص 
گروه »ایزوگام، قیرگونی و آسفالت« نیز تکرار 
در  گروه  این  شاخص  که  بطوری  است  شده 
فصل تابستان 1395 برابر با 18۷.96 است که 
نسبت به فصل قبل 2.58 درصد افزایش داشته 
است.بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص 
تابستان  در  نیز  بهداشتی«  »شیرآالت  گروه 
امسال برابر با 22۷.22 است که نسبت به فصل 
است.  بوده  شاهد  را  رشد  درصد   0.12 قبل 
مکانیکی  »تاسیسات  گروه  شاخص  همچنین 
تابستان  انواع عایق های حرارتی« در فصل  و 
1395 برابر با203.93 است که نسبت به فصل 
قبل 0.33 درصد افزایش داشته است.شاخص 
گروه »یراق آالت درب و پنجره« هم در دومین 
فصل امسال برابر با 232.12 بوده که نسبت به 
است.  داشته  افزایش  درصد   0.48 قبل  فصل 
همچنین شاخص گروه »نقاشی ساختمان« در 
فصل تابستان  برابر با 230.06 است که نسبت 
به فصل قبل 0.26 درصد افزایش داشته است.
عالوه بر این،  شاخص گروه »تاسیسات برقی« 

در تابستان برابر با 221.81 است که نسبت به 
است.  داشته  افزایش  درصد   2.06 قبل  فصل 
امسال  تابستان  در  »شیشه«  گروه  شاخص 
برابر با 192.06 است که نسبت به فصل قبل 
شاخص  است.  داشته  افزایش  درصد   0.01
برابر  تابستان  فصل  در  نیز  »خدمات«  گروه 
با211.99 بوده که نسبت به فصل قبل 0.22 

درصد افزایش داشته است.
دالیل ناکارآمدی اقتصاد

عالمه  دانشگاه  اقتصاد  دانشکده  رئیس 
طباطبایی با تشریح دالیل شکل گیری اقتصاد 
پول  تومان  میلیاردها  گفت:  ایران  در  نامولد 
غلط،  سیاست های  اتخاذ  با  کشور  سراسر  در 
شد.عباس  افراد  برخی  نصیب  زمین  حوزه  در 
اقتصاد  تحلیل  و  بررسی  نشست  در  شاکری 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  در  که  ایران  نامولد 
ایران  اقتصاد  گفت:  شد،  برگزار  اجتماعی 
زوایای  از  باید  که  دارد  متعددی  جنبه های 
در  این  کرد؛  تحلیل  و  بررسی  را  آن  مختلف 
شرایطی است که تولید طی دهه اخیر، در یک 
کشور  که  حالی  در  شده؛  گرفتار  پائین  رشد 

ارقام  و  اعداد  و  است  منابع طبیعی  از  سرشار 
در  اما  دارد؛  حکایت  سرمایه گذاری  رشد  از 
مشاهده  بخش  این  در  روشنی  نمای  عمل، 
نمی شود.وی به وضعیت تولید، توزیع و تجارت 
فلسفه  افزود:  و  کرد  اشاره  کشور  اقتصاد  در 
می کند  پیدا  موجودیت  زمانی  توزیع  وجودی 
که  باشد  داشته  وجود  کشور  در  تولید  که 
متاثر  نیز  توزیع  نظام  فعلی،  شرایط  در  البته 
اینکه در  ندارد؛ ضمن  تولید، شرایط خوبی  از 
حوزه تجارت نیز، بخش صادرات تداعی کننده 
یک رشد پایدار و با کیفیت نیست؛ ضمن اینکه 
بخش واردات کشور نیز، تناسبی با توزیع، ثبات 

اقتصادی و اشتغال ندارد.
دانشگاه  اقتصاد  استاد  مهر، این  گزارش  به 
موجود  وضع  توصیف  در  طباطبائی  عالمه 
زیادی  تحلیلی  الیه های  داد:  ادامه  اقتصاد 
در  که  دارد  وجود  اقتصاد  وضع  بررسی  برای 
نقش  جمله  از  جوانب  تمام  باید  راستا،  این 
مردم، دولت، فرهنگ و تاریخ و توسعه یافتگی 
تاکید  باید  اما  کشور مورد بررسی قرار گیرد؛ 
اقتصاد،  در  تاثیرگذار  عوامل  همه  که  کرد 
دانشکده  نیستند.رئیس   یکدیگر  با  بی ارتباط 
بر  تاکید  با  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  اقتصاد 
اینکه در کنار چشم انداز بلندمدت برای تدوین 
سیاست های  اقتصادی،  کالن  سیاست های 
گیرند،  قرار  توجه  مورد  باید  نیز  کوتاه مدت 
اتخاذ  در  کوتاه مدت  برنامه های  داد:  ادامه 
بسزایی  نقش  اقتصاد  در  سیاست های صحیح 
ناخالص  تولید  حوزه  در  که  نحوی  به  دارد؛ 
اختیار  در  باید  بخش  این  از  سهمی  ملی 
ذی نفعان  سایر  و  مالیات  کارفرمایان،  کارگر، 
بخش  فعلی کشور،  اقتصاد  در  اما  گیرد؛  قرار 
اختیار  در  ملی  ناخالص  تولید  از  قابل توجهی 
افرادی است که نقشی در تولید ندارند و حتی 
اگر در اقتصاد حضور نداشته باشند، راه تولید 

هموارتر می شود.

تورم نهاده های ساختمانی تهران به ۴.۴ درصد رسید

شکل گیری اقتصاد نامولد ؛تبادل صدها هزار میلیارد در بخش امالک

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت توسعه 
خط   1۷ بازگشت  از  کشور  در  شهربندرها 
کشتیرانی به ایران پس از اجرای برجام خبر داد.
آخوندی افزود: در حال حاضر 1۷ خط کشتیرانی با 
برنامه منظم به بنادر کشور بازگشتند، اما هنوز راه 
زیادی برای افزایش همکاری با خطوط کشتیرانی 

مطرح دنیا داریم.وی ادامه داد: در پس کرانه های 
سواحل، آمادگی تامین امکانات حمل و نقل برای 
تمام بنگاه های داخلی و خارجی حمل و نقل و 
ترانزیت را داریم، ضمن اینکه امکان حمل و نقل 
ترکیبی کامل با پهلوگیری مستقیم کشتی برای 
اتصال آسیای میانه به روسیه و چین مهیا است.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، با توجه به اینکه 
حمل کاال از روسیه به هندوستان 40 روز زمان 
می برد، با بهره گیری از موقعیت ایران در اتصال 
این دو نقطه می توان این زمان را به 1۷ روز و 
قیمت حمل و نقل و ترانزیت را نیز 20 درصد 

کاهش داد.

های  گروه  بین  در  کشور  معدن  بخش 
ابتدای  صادراتی، بیشترین رشد را در 5 ماه 
افزایش 64  به طوری که  امسال کسب کرد 
رساند.  ثبت  به  را  صادرات  رشد  درصدی 
و  آمار  دفتر  گزارش  جدیدترین  اساس  بر 
و  معدن  صنعت،  وزارت  های  داده  فرآوری 
تجارت، از ابتدای فروردین تا پایان مردادماه، 
ترکیب ارزشی صادرات بخش معدن با 64.۷ 
درصد رشد به 502 میلیون و 300 هزار دالر 
رسید. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 
305 میلیون دالر بود.این در شرایطی است 
3.5درصد،  صنعت  بخش  صادرات  رشد  که 
صنعت و پتروشیمی 16.4درصد، پتروشیمی 
و گاز مایع 29.3 درصد،  فرش و صنایع دستی 
20.۷درصد بوده و بخش های میعانات گازی 

مواجه  صادرات  منفی  رشد  با  کشاورزی  و 
میلیون  امسال، 10  ابتدای  ماه  پنج  شدند.در 
معدن  بخش  محصوالت  تن  هزار   519 و 
سال  مشابه  مدت  در  رقم  این  اما  صادر شد 
گذشته، 6 میلیون و 29۷ هزار تن بود.بنا به 
از  معدن  بخش  واردات  میزان  گزارش،  این 
ابتدای فروردین تا پایان مردادماه، 310 هزار 
تن اعالم شد که در مقایسه به میزان واردات 
مدت مشابه سال گذشته )یک میلیون و 452 
هزار تن(، ۷8.6 درصد کاهش نشان می دهد. 
ترکیب ارزشی واردات نیز طی 5 ماهه نخست 
امسال، 56 میلیون و 600 هزار دالر بود که 
نسبت به میزان آمار مدت مشابه سال گذشته 
)219 میلیون و 600 هزار دالر(، ۷4.2 درصد 

کاهش نشان می دهد. 

کمتر از یکسال و نیم به پایان مهلت بانک ها 
باقی  مازاد  امالک  و  اموال  فروش  برای 
این  از  تنها  نه  آمارها  تازه ترین  اما  مانده، 
هزار   10 انحراف  از  بلکه  ندارد،  نشانی  روند 
میلیارد تومانی در سقف قانونی تعیین شده 
کرده اند  سرمایه گذاری   بانک ها  که  آنچه  با 

خبر می دهد.
ورود  به  نسبت  انتقادات  گرفتن  شدت  با 
اعتباری  موسسات  و  بانک ها  حد  از  بیش 
یا  و  ساختمان   ، امالک  در  سرمایه گذاری 
که  خود  شرکت داری  توسعه  و  کارخانجات 
بانک ها  منابع  از  دیگری  بخش  قفل  موجب 
می شد،  آنها  تسهیالت دهی  قدرت  کاهش  و 
در اواسط سال 1393 بود که با تاکید مقام 
جمهور  رییس  همچنین  و  رهبری  معظم 
مسیر  از  خروج   به  ملزم  بانکی  شبکه 

غیرمنطقی بنگاهداری شد.
با  مرکزی-  بانک  کل  -رئیس  سیف  ولی اله 
صدور بخشنامه ای به شبکه بانکی اعالم کرد 
در  خود  سرمایه گذاری  جزییات  ارائه   با  که 
هر  آینده  سال  سه  طی  مختلف،  بخش های 
به  را  مازاد   از دارایی های  تا یک سوم  ساله 
این  از  نقدینگی  جذب  با  و  رسانده  فروش 
محل در راستای تسهیالت دهی بیشتر برای 
که  رکودی  شرایط  به  توجه  با  تولید  رونق 
آن  کنند.در  حرکت  بود،  حاکم  اقتصاد  بر 
دارایی هایی  دفتری  ارزش  شد  اعالم  زمان 
گرفته اند  کار  به  بنگاهداری  در  بانک ها  که 

سهمی  و  تومان  میلیارد  هزار  حدود26  به 
بانک ها  سرمایه  از  درصد   51 به  نزدیک 
می رسد، رقمی که باید مازاد آن با احتساب 
مهلت سه ساله تعیین شده  حداکثر تا پایان 

سال 1396 به فروش می رفت.
حیدری- فرشاد  که  آماری  تازه ترین  اما 

کرده  اعالم  مرکزی-  بانک  نظارت  معاون 
حدود  حاضر  حال  در  می دهد  نشان  است 
سرمایه  مجموع  از  تومان  میلیارد  هزار   38
۷0 هزار میلیاردی بانک ها درگیر بنگاهداری 
این که نسبت به 26  این رقم در کنار  است. 
بیانگر  دارد،  رشد   1393 سال  میلیارد  هزار 
آن است که تا 10 هزار میلیارد از مبلغی که 
بانک ها مجاز به سرمایه گذاری هستند انحراف 
قانون  براساس  که  است  حالی  در  دارد.این 
به  را  تا 40 درصد سرمایه  بانک ها می توانند 
رقم  از  این رو  از  اختصاص دهند.  بنگاهداری 
میلیارد  هزار   28 حدود  میلیاردی  هزار   ۷0
در این رابطه مجاز است، اما اکنون به38 هزار 
میلیارد افزایش یافته و نرخی نزدیک به 54 
درصد سرمایه بانک ها را درگیر سرمایه گذاری 

در شرکت ها و امالک کرده است.
با  که  داده  توضیح  حیدری  حال  این  با 
که  بانک ها  اعطایی  تسهیالت  به  توجه 
اکنون حدود 900هزار میلیارد تومان است، 
بنگاهداری  در  آنها  که  سرمایه گذاری  کل 
تسهیالت  درصد  پنج  حدود  فقط  داشته اند 

اعطایی را تشکیل می دهند.

در ۵ ماهه امسال به ثبت رسید؛

معدن رکورددار صادرات
بنگاهداری کم نشد؛

انحراف ۱0 هزار میلیاردی بانک ها

رتبه  بهبود  گفت:  چین  و  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  نائب 
کسب و کار ایران در سطح بین المللی حاصل قضا و قدر و 
تغییر شاخصهای بانک جهانی بوده و اتفاق خاصی در فضای 
به  اشاره  با  نداده است.مجید رضا حریری  اقتصاد کشور رخ 
خبر اعالم شده در خصوص بهبود  رتبه کسب  و کار ایران 
گفت: اخیرا از سوی رسانه های نزدیک به دولت بهبود رتبه 
ایران از 150 به 120 اعالم شد، در این خصوص باید بگویم 
در فضای واقعی اقتصاد تغییر ایجاد نشده است.وی افزود، این 
رسانه ها مدعی اند، در دولت سابق رتبه ایران باالی 150بوده 
که  یافته  بهبود   120 به  کشور  به  رتبه  فعلی  دولت  در  و 
اواخر  در  داد،  ادامه  نیست.حریری  صحیح  موضوعی  چنین 
نه عدد 151  یافت  بهبود  به 131  رتبه کشور  دولت دهم  
که از سوی رسانه ها مطرح می شود، اما این موضوع به این 
معنی نیست که دولت دهم یا دولت فعلی در زمینه بهبود 
فضای کسب و کار عملکرد مثبتی داشته اند.نائب رئیس اتاق 
بازرگانی ایران و چین تاکید کرد، رتبه کسب و کار کشور از 
این سازمان در سالهای  اعالم می شود،  بانک جهانی  طرف 
بارم بندی و شاخصهای سنجش وضعیت کسب  گذشته در 
و کار در کشورها تغییراتی لحاظ کرده و به این ترتیب بدون 
داده  رخ  اقتصاد  فضای  در  مثبتی  عملکرد  یا  جهش  اینکه 
است.حریری  یافته  بهبود  کشور  کار  و  کسب  رتبه  باشد،  
از  از قضا و قدر بوده و  این بهبود رتبه، ناشی  معتقد است، 
عملکرد دولتهای دهم و یازدهم نشات نگرفته است. بر اساس 
گزارش سال 201۷ بانک جهانی رتبه ایران در سهولت کسب 
و کار 120 اعالم شده که این رتبه نسبت به گزارش سال قبل 
ایران در گزارش سال قبل از نظر  2 پله تنزل داشته است. 

سهولت کسب و کار رتبه 118 را کسب کرده بود.

به  اشاره  با  تملیکی  اموال  فروش  سازمان  رئیس 
ضرورت کسب اجازه سازمان ملی استاندارد برای 
دیوان  رای  با  لوکس  مزایده خودروهای  برگزاری 
عدالت اداری، گفت: پورشه های قاچاق، امحا نشده 

و صادر می شوند.
اداری  عدالت  دیوان  مصوبه  ابالغ  از  دلیری  امین 
موتور  حجم  با  لوکس  خودروهای  واردات  برای 
باالی 2500 سی سی خبرداد و گفت: رای دیوان 
خودروهای  مزایده  برگزاری  برای  اداری  عدالت 
دریافت  را  سی سی   2500 باالی  موتور  حجم  با 
کردیم و هم اکنون در حال فراهم سازی مقدمات 
برگزاری مزایده هستیم؛ اما باید توجه داشت که 
به شمار می روند  متروکه  کاالهای  این خودروها، 
که مالکان آنها مشخص است و از مبادی ورودی 
شده اند.رئیس  کشور  وارد  مجوز،  با  و  رسمی 
به  تملیکی  اموال  فروش  و  جمع آوری  سازمان 
مهر گفت : به دلیل اینکه این خودروها به موقع 

ترخیص نشده بودند، متروکه و مشمول مصوبه هیات دولت مبنی 
شدند؛  سی سی   2500 باالی  خودروهای  واردات  ممنوعیت  بر 
تصریح  نبودند.وی  قاچاق  ولی  می شدند؛  مرجوع  باید  بنابراین 
کرد: در ابتدا قرار بود که مزایده واگذاری 13۷خودروی لوکس با 
حجم موتور باالی 2500 سی سی، تا آخر مهرماه انجام شود، اما 
برای واردات نیاز به اخذ مجوزهای الزم از سازمان ملی استاندارد 
است، چراکه غیر از مساله فروش، شماره گذاری این خودروها نیز 
باید صورت بگیرد؛ بنابراین پیش بینی می شود که تا آخر آبان ماه، 
از  مجوز  اخذ  اکنون  هم  کرد:  اظهار  شود.دلیری  برگزار  مزایده 
و  می کند  سپری  را  خود  نهایی  مراحل  استاندارد  ملی  سازمان 
بر همین اساس، به محض دریافت مجوز از این سازمان، آگهی 

مزایده بر روی سایت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
قرار می گیرد که تالش داریم مراحل هر چه زودتر سپری شود.

وی همچنین در خصوص صادرات یا امحای 13 خودروی بنز و 
برای تعیین تکلیف پورشه ها و  نیز به مهر گفت:  پورشه قاچاق 
بنزهای قاچاق، بنا بر این بود که دستورالعملی از سوی سازمان 
کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  تملیکی،  اموال  فروش  و  جمع آوری 
و ارز و گمرک جمهوری اسالمی ایران تهیه و برای تصویب به 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ارایه شود که هم اکنون این کار 
انجام شده و پس از نهایی شدن آن از سوی ستاد، حتما برای 
صادرات این خودروها برنامه ریزی الزم صورت خواهد گرفت.به 
گفته دلیری، این خودروها به هیچ عنوان امحا نمی شوند؛ چراکه 

امکان صادرات آنها وجود دارد.

بازگشت ۱7 شرکت 
بین المللی کشتیرانی

 به ایران

فقط تغییر درشاخص بانک جهانی ؛

اتفاق خاصی در فضای اقتصاد 
کشور رخ نداده است

ترخیص خودروهای لوکس منتظر استاندارد

پورشه های قاچاق امحا نمی شود!
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همکاری  با  بمبئی«  »سالم  سینمایی  فیلم 
ایران،  در  اکران  با  همزمان  فیلم«  »شید 
پرده  روی  به  امریکا  ایالت های  و  در شهرها 

می رود.
نوروزبیگی  جواد  تهیه کنندگی  به  فیلم  این 
حضور  با  محمدپور  قربان  کارگردانی  و 
محمدرضا گلزار و بنیامین بهادری به عنوان 
چهره های ایرانی و دیا میرزا و گلشن گروور 
سینمای  مشترک  تجربه  هندی،  بازیگران 

ایران و هند محسوب می شود.
»سالم  زن  اصلی  نقش  بازیگر  میرزا  دیا 
سینمای  در  فعالیتش  مدت  در  بمبئی« 
بالیوود، افتخارات بسیاری کسب کرده است 
بالیوود  سینمای  مطرح  چهره   عنوان  به  و 

نیز شناخته می شود. بهادری، خواننده شناخته شده  که تجربه بازیگری در این فیلم را داشته، دو بنیامین 

را  سینمایی  فیلم  این  هندی  و  ایرانی  ترانه 
نیز خوانده است.

عاشقانه  ملودرامی  بمبئی«  »سالم  فیلم 
است و داستان آشنایی یک دختر هندی و 
یک پسر ایرانی را روایت می کند که هر دو 
اتفاقات  درگیر  و  هستند  پزشکی  دانشجوی 

پیچیده ای می شوند.
به  آرت«  »آرام  هنری  و  فرهنگی  مؤسسه 
فیلم های  جشنواره  کننده  برگزار  عنوان 
اشاعه  هدف  با  »شید«،  زبان  پارسی 
فرهنگ ایرانی در خارج از کشور تا به حال 
تجربه های گوناگونی در زمینه فیلم، تئاتر، 

موسیقی، گالری و... داشته است.
بمبئی«  »سالم  فیلم  می شود؛  پیش بینی 
عمومی  اکران  »سیانور«  فیلم  از  بعد 

می شود. 

اکران فیلمی با بازی محمدرضا گلزار در آمریکا 

نگاهی متفاوت به موسیقی عاشورایی 

ارکستر »ساربانگ« پوئم سمفونی »کاروان عشق« را با رهبری 
سعید اردیانی از 1۲ تا 1۴ آبان در تاالر وحدت اجرا می کند.

به گزارش پیام زمان، رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری 
به  شهرداری تهران، ارکستر پوئم سمفونی »کاروان عشق« 
همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و با همکاری 
موسیقی  به  متفاوت  نگاهی  با  »ساربانگ«  بزرگ  ارکستر 
عاشورایی اجرا می شود.این کنسرت در هشت قطعه با نام های؛ 
»مسلم«، »طفالن مسلم«، »حر«، » علی اصغر«، »هنگامه 
محشر«، »باز این چه شورش است«، »کاروان« و »علی اکبر« 

در 90دقیقه و با 70نوازنده اجرا می شود.
مهیار شاُدروان و هاشم احمدوند خوانندگان، سعید اردیانی 
این پوئم  آهنگساز و رهبر و جابر اطاعتی کنسرت مایستر 

سمفونی هستند.
ارکستر بزرگ »ساربانگ« 1۲ تا 1۴ آبان در تاالر وحدت از 

ساعت ۲1:30 اجرا می شود.
عالقه مندان برای تهیه بلیت های این کنسرت می توانند به 

سایت www.iranconcert.com مراجع ه کنند.
آهنگی   )Poeme Symphonique( سمفونیک  پوئم 
است که برای ارکستر سمفونیک و معموالً در یک موومان 
ساخته می شود و در آن آهنگساز از ایده ای ماورای موسیقی 

و معموالً شاعرانه الهام می گیرد

عاشقی مهم ترین وجه قیصر امین پور

در مراسم بزرگداشت قیصر امین پور گفته شد،مهمترین 
نکته شاعری این شاعر، عاشقی او بود.

طبق گزارش رسیده همزمان با سالروز درگذشت زنده یاد 
 8 شنبه  شامگاه  سرا  غزل  و  شاعر  پور  قیصرامین  دکتر 
آبان آیین بزرگداشتی با همکاری دفتر شعر جوان و بنیاد 
آفرینش های هنری نیاوران و با حضور معاون هنری وزارت 

ارشاد در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.
در این مراسم ابتدا سید عباس سجادی مدیرعامل بنیاد 
آفرینش های هنری نیاوران با بیان اینکه قیصر امین پور 
انسان غریبی بود، گفت: پشت چهره همیشه  از نظر من 
خندان وی، غمی نهفته بود زیرا این شاعر بزرگ هیچ گاه 

از درد جامعه دور نبود.
خصوص  در  دانشگاه  استاد  نظری  دکتر  مقاله  ادامه  در 
قیصر امین پور نیز خوانده شد که در بخشی از این مقاله 
و  اخالق  که  است  شاعرانی  معدود  از  »قیصر  بود:  آمده 
انصاف را در اشعارش رعایت کرده است. وی شاعری بوده 
که انقالب را تجربه کرده ولی از شتاب زدگی در اشعارش 
اجتناب می کند، دراشعار قیصر می توان ظرایف و تعامل را 
دریافت کرد. قیصر شاعری است که ساکن آرمان شهر و 
سازنده آرمان شهر بود. قیصر جامعه ای آرمانی که عدالت 
در آن گسترده باشد طلب می کرد،آرمان شهری که پیوند 

میان فرد و مذهب را می پندارد.

»جاودانگی« به ویتنام رسید

فیلم سینمایی»جاودانگی« به کارگردانی مهدی فرد قادری 
پس از انتخاب در جشنواره فیلم »رم« ایتالیا و »زاگرب« 
راه  ویتنام  »هانوی«  مسابقه جشنواره  بخش  به  کرواسی 

پیدا کرد.
هانوی  جشنواره  دوره  چهارمین  رسیده،  گزارش  طبق 
ویتنام امسال در حالی برگزار می شود که چهل و دو فیلم 
حضور  جشنواره  این  جهان  سینمای  مسابقه  بخش  در 
خواهند داشت و فیلم سینمایی »جاودانگی« در این بخش 

به نمایش درخواهد آمد. 
ساختار پالن-سکانس 1۴۵ دقیقه ای »جاودانگی« که این 
روزها در گروه هنروتجربه در حال اکران است، بر اساس 
»تناوب« نخستین فیلم کوتاه فرد قادری است که در سال 
کارگردانی  دقیقه ای  یازده  پالن  یک  در  چهار  و  هشتاد 
شده است. »جاودانگی« نخستین فیلم بلند این فیلمساز 
محسوب می شود که تمام اتفاقات آن در شبی بارانی در 

قطاری مسافربری ُرخ می دهد.
این فیلم به قصه زندگی شش خانواده در واگن های مختلف 

قطار می پردازد که با جابه جایی زمان روایت می شود.
ساخته  نوروزبیگی  جواد  تهیه کنندگی  به  »جاودانگی« 
شده است و عرضه و پخش بین المللی آن به عهده محمد 

اطبایی »مستقل های ایرانی« است.
پانزده  تا  یازده  از  ویتنام  چهارمین دوره جشنواره هانوی 

آبان ماه برگزار خواهد شد.

ای عاشق گدا چو لب روح بخش یار          
 می داندت وظیفه تقاضا چه حاجت است

حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود   
  با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است

امروز با حافظ

اندیشه  بیان  و  عقیده  اظهار  حق  که  بشري 
خود را نداشته باشد، موجودي زنده به شمار 

نمي رود.
 شارل دو مونتسكیو

سخن حكیمانه

داستان های برگزیده جایزه 
ُاهنری 2۰۰5 به ایران رسید

داستان های  کتاب 
جایزه   برگزیده 
سال  در  هنری«  »اُ 
ایران  در   ۲00۵
ترجمه و منتشر شد.

گزارش  به 
ت  ا ر نتشا ا مهر
در  نیستان  کتاب 

مجموعه  از  خود  ترجمه های  انتشار  ادامه 
هنری«،  »اُ  ادبی  برگزیده جایزه  داستان های 
این  برگزیده  داستان های  مجموعه  کتاب 
»دوران  عنوان  با  را   ۲00۵ سال  در  جایزه 

طالیی دل شکستگی« منتشر کرد.
این کتاب و بر اساس انتخاب داوران جایزه، 9 
داستان کوتاه قرارگرفته است که همگی آن ها 

به آنتوان چخوف تقدیم شده است.
مقاله  در  جایزه  این  سرداور  بیان  بنابر 
این تقدیم چندان  این کتاب،  ابتدایی اش در 
بی ارتباط با کتاب نیز نیست. اگر چخوف در 
ساختاری زیست می کرده که به دلیل شرایط 
به  که  می شود  مطلع  کودکی  از  خود  بدنی 
ندارد  زیادی  حیات  فرصت  بیماری  خاطر 
صریح ترین  و  تندترین  با  خاطر  همین  به  و 
خود  عصر  زیستی  ساختار  به  بیانی  شیوه 
و  تحول خواهی  نوعی  لزوم  به نوعی  و  تاخته 
بازآفرینی در نگاه انسانی را یادآوری می کند، 
تولد  از  خبر  نیز  مجموعه  این  داستان های 
نگاهی در جهان می دهد که در آستانه زیست 
یا  آن  بر  ماندن  بر  باید  انسان  تازه  قرن  در 
عبور و تغییر دادنش، تصمیم بگیرد. به تعبیر 
نویسنده مقدمه این کتاب در مجموعۀ حاضر، 
تقابل  در  آنکه  به جای  اغلب  جامعه  و  فرد 
قرار  آفرین  گسست  ارتباط  نوعی  در  باشند، 
می گیرند. و در پرتو چنین ارتباطی است که 
باید تصمیم های مهم و بزرگی را برای ادامه 
اُ.هنری  بگیرند.جایزه  خود  حیات  و  زیست 
سال  در  منتشرشده  داستان های  میان  در 
را  آثاری  کرده  سعی  دنیا  سراسر  در   ۲00۵
انسان و ساختارهای  به مسئله  به شکلی  که 
نیز  و  او  مدرن  زندگی  به  شکل دهنده 
احتیاجات و کاستی ها او در زیست اجتماعی 
قالب  در  و  انتخاب  دارد،  اشاره  مدرنش 
برگزیدگان خود در این کتاب گردآوری کند.

در بازار کتاب

تایید  با  کننده،  تهیه  قاسمی،  محمدحسین 
برای  می گوید:  شینا«  »دختر  سریال  ساخت 
ساخت این فیلم هماهنگی های الزم با معاونت 
ضرابی زاده،  بهناز  و  هنری  حوزه  سینمایی 
ساخت  خبر  است.  شده  انجام  کتاب،  نویسنده 
دیروز  آبیار  نرگس  توسط  شینا«  »دختر  فیلم 
ضمن  قاسمی  که  شد  منتشر  رسانه ها  توسط 
تایید این خبر از مطالعات اولیه برای تولید آن 
خبر داد.  این سریال در مرحله تکمیل فیلم نامه 
قرار داشته و قرار است در 13 قسمت به تولید 
برسد. پیش تولید این سریال نیز از آذرماه آغاز 

می شود. 
خاطرات  کتاب های  معدود  از  شینا«  »دختر    
دختر  یک  نشیب  و  پرفراز  زندگی  که  است 
جوان روستایی را در برابر چشمان ما به نمایش 

می گذارد، دختری که آن قدر می ایستد و می افتد 
تحقیرکند.  را  جنگ  تا  برمی خیزد  دوباره  و 
از  و  شده  تشکیل  فصل   19 از  شینا«  »دختر 
روایت کودکی قدم خیر آغاز می شود؛ از زمانی 
که نامش را به خاطر قدم خوشی که داشت »قدم 
خیر« گذاشتند تا زمانی که حماسه زندگی اش را 

در پشت جبهه ها رقم زد. 
ضرابی زاده هم توانسته با تیزبینی و هوشمندی 
یک نویسنده، همه صحنه ها و فضاهای کتاب را 

اثرگذار و ملموس روایت کند. 
  مقام معظم رهبری در تقریظی شفاهی بر این 
کتاب فرمودند: »کتاب خوبی است. هم داستان 
پرداخته  جزئیات  به  خوب  هم  و  دارد  خوبی 

است«

قاسمی ساخت سریال »دختر شینا« را تایید کرد 

بازیگران  جمع  به  نصیری  فقیه  آتنه 
نمایش خانگی  »شهرزاد۲« که در شبکه 

تولید می شود، پیوست. 
روزها  این  »شهرزاد«  سریال  دوم  فصل 
تولید  برای  فتحی  حسن  کارگردانی  به 
حال  در  خانگی  نمایش  شبکه  در 

است.  تصویربرداری 
به  نیز  نصیری  فقیه  آتنه  تازگی  به 

این سریال پیوسته است. بازیگران 
نونهالی  رویا  جعفری،  امیر  این  از  پیش 
این  بازیگران  جمع  به  کیانیان  رضا  و 

اضافه شدند. سریال 

آتنه فقیه نصیری به »شهرزاد2« پیوست

نیمکت«  سینما 
نامزد جایزه جشنواره سائوپائولو

فیلم  جشنواره  جایزه  دریافت  نامزد  نیمکت«  »سینما 
سائوپائولو است.

سینمایی  بنیاد  عمومی  روابط  از  زمان  پیام  از  گزارش  به 
فیلم  سائوپائولو  فیلم  جشنواره  دوره  چهلمین  در  فارابی، 
از حضور  نیمکت« ساخته محمد رحمانیان )پس  »سینما 
جشنواره  اختتامیه  نمایش  مونترال،  مسابقه  بخش  در 
تنها  در  ولی(  میل  در  شرکت  و  رم  آسیایی  های  فیلم 
با  سینمایی  رویداد  این  در  المللی  بین  رقابتی  بخش 
فیلم  پانزده  میان  در  جدید«،  فیلمسازان  »مسابقه  عنوان 

فینالیست قرار گرفته است.
بنیاد  نیمکت«،  »سینما  بر  عالوه  است،  ذکر  شایان 
و  چهل  خیابان  در  ای  »خانه  فیلم  سه  فارابی  سینمایی 
یکم« ساخته حمید رضا قربانی، »قشنگ و فرنگ« ساخته 
را  مهرانفر  فرهاد  ساخته  آب«  »خواب  و  موساییان  وحید 

نیز در  جشنواره مزبور عرضه کرده است.
چهلمین دوره جشنواره فیلم سائوپائولو از  ۲9 مهر تا 1۲ 

آبان سال جاری در کشور برزیل برگزار می شود

»رفتن« به جشنواره استونی راه یافت

نوید محمودی  بلند سینمایی  اولین ساخته  فیلم »رفتن« 
در مقام کارگردان به جشنواره »شب های سیاه تالین« راه 

یافت.
به گزارش فارس، فیلم سینمایی »رفتن« برادران محمودی 
»شب های  فستیوال  به  المللی  بین  حضور  جدیدترین  در 
محصول  »رفتن«  می رود.  استونی  کشور  در  تالین«  سیاه 
در  موفق  از حضور  پس  است  افغانستان  و  ایران  مشترک 
فستیوال فیلم بوسان در کره جنوبی با دریافت جایزه ویژه 
هیئت داروان برای کارگردانی به نوید محمودی بزودی به 
اروپایی  مخاطبان  تا  رفت  خواهد  اروپا  در  استونی  کشور 

فیلم را ارزیابی کنند.
از سینمای ایران فیلم های  »دوئت« نوید دانش و »نفس« 
بین  فستیوال  این  در  حاضر  های  فیلم  دیگر  آبیار  نرگس 
با  که  است  دوسال  تالین  فیلم  فستیوال   . هستند  الملی 
ارتقاع درجه کیفی خود جزء فستیوال های درجه یک در 

سطح دنیا به حساب می آید.

حراج اثر 5۰ میلیون دالری نقاش »جیغ«

»ساتبی« یک اثر نقاشی از »ادوارد مونک« را که پیش بینی 
در  باشد،  داشته  ارزش  دالر  میلیون   ۵0 از  بیش  می شود 

حراجی آینده خود عرضه می کند.
»سی بی سی« نوشت: »دخترها روی پل« نام تابلوی نقاشی 
از »ادوارد مونک« ـ هنرمند سرشناس نروژی ـ است که 
امپرسیونیست  و  مدرن  هنرهای  حراجی  در  به زودی 

»ساتبی« به فروش می رسد.
»جیغ«  نقاشی  خالق   190۲ سال  کار  می شود  پیش بینی 
به  یورو(  میلیون   ۴۵ از  )بیش  میلیون دالر   ۵0 قیمت  به 
فروش برسد. این اثر که چند دختر ایستاده روی یک پل 
را در فضایی روستایی نشان می دهد، 1۴ نوامبر در شعبه 

»نیویورک« ساتبی چوب حراج می خورد.
»دخترها روی پل« سال 199۶ به قیمت هفت میلیون و 
700 هزار دالر و سال ۲008 به قیمت 30 میلیون و 800 
خود،  زمان  در  قیمت   دو  هر  رسید.  فروش  به  دالر  هزار 
رکوردی برای کارهای هنری »مونک« به حساب می آمدند.

سال  می  دوم  روز  »مونک«  تابلوی  مشهورترین  »جیغ« 
 100( دالر  هزار   900 و  میلیون   119 قیمت  به   ۲01۲
میلیون یورو( در حراجی »ساتبی« خریداری شد و عنوان 
خود  به  را  زمان  آن  در  جهان  هنری  اثر  گران قیمت ترین 
بار  چهار  کنون  تا  زمان  آن  از  رکورد  این  داد.  اختصاص 
شکسته شده است. لقب گران قیمت ترین اثر هنری دنیا در 
»پابلو  تابلوهای  از  یکی  الجزایر«  آِن »زنان  از  حال حاضر 
پیکاسو« بنیان گذار سبک کوبیسم است. این نقاشی سال 
)بیش  دالر  هزار   ۴00 و  میلیون   179 قیمت  به   ۲01۵
به  »کریستی«  نیویورک  شعبه  در  یورو(  میلیون   1۶0 از 

فروش رسید.

آن سوی آبها


