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رئیس جمهوری بر لزوم تامین امنیت برای اصحاب رسانه تاکید کرد 
و گفت: از قلم شکسته و دهان بسته کاری ساخته نیست .

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی دیروز در آیین افتتاحیه 
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها با 
ابراز خوشحالی از حضور در این نمایشگاه افزود: بی تردید رسانه 
مطبوعات و اصحاب آن که اصحاب فرهنگ و وسیله ای برای ارتباط 
افکار مردم با حاکمیت و انتقال نظر حاکمیت به مردم و فراهم آوردن 

زمینه برای توسعه جامعه در کشور هستند.

و  ها  رسانه  مسئولیت  بار  کنونی  شرایط  در  داد:  ادامه  وی 
از  باشد. رسانه یکی  بیشتر  از هر زمان دیگر  مطبوعات شاید 
عوامل اصلی توسعه است و توسعه هم وسیله ای برای توسعه 

فعالیت رسانه هاست.
رییس جمهوری گفت: بی تردید رسانه ومطبوعات و اصحاب 
آن که اصحاب فرهنگ هستند ، وسیله ای برای ارتباط افکار 
محسوب  مردم  به  حاکمیت  نظر  انتقال  و  حاکمیت  به  مردم 

می شوند و زمینه توسعه جامعه را فراهم می کنند.

تمدید صدور روادید 
زائران اربعین 

تا 28 آبان

علوی: اطالعات باید مردمی باشد
وزیر اطالعات با تأکید بر لزوم مردمی شدن اطالعات، گفت: این که جنایتکاران و سلطه گران دنیا با وجود برخودرداری 
از امکانات نظامی و زرادخانه های تسلیحاتی و هسته ای به خود اجازه حمله به ایران را نمی دهند، به برکت حضور مردم 
است و اساس وحشت آن ها از حضور مردم در صحنه است. حجت االسالم والمسلمین سیدمحمود علوی دیروز در 
همایش ملی اطالعات و مردم با تأکید بر این که »امروزه در عرصه بین المللی امنیت یک حرفه و مهارت نیست، بلکه 
تبدیل به رشته ای علمی شده است«، اظهار کرد: امروز امنیت در دنیا محدود به یک مهارت و حرفه که مختص برخی 

افراد است نیست، بلکه تجارب کسانی که در این حوزه فعالیت کردند پایه یک رشته علمی شده اند.

سردار سالمی: قلم، قوی ترین سالح ماست
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به اینکه قلم، امروز قوی ترین سالح ماست، گفت: در واقع قلم و زبان برای 
تبیین حقایق و واقعیت ها به عنوان تنها سالحی برای انجام مسئولیت ها و دفاع از انقالب اسالمی است. سردار سرتیپ 
پاسدار سالمی در یازدهمین دوره انتخاب کتاب سال پاسداران اهل قلم افزود: اگر زبان و قلم نتواند فلسفه حقیقی ما برای 
این حرکت عظیم و نهضت بزرگ را )انقالب اسالمی( کاماًل توجیه کند نمی توانیم از شمشیرمان درست استفاده کنیم. 

جزئیات 
اولتیماتوم گازی 

ایران به هند

خانه های خالی 
مشمول مالیات 

می شوند
11

دورزدن قانون  به بهانه واردات 
خودروهای آمریکایی!

گروه اقتصاد:  علی رغم بیانات صریح مقام معظم رهبری مبنی 
بر عدم واردات کاالهای مصرفی از آمریکا،برخی خودروهای تولید 
شده در این کشور وارد ایران شده است،عده ای با دور زدن قانون 
و اینکه خودروهای ساخته شده سفارش کشوری ثالث است؛اقدام 
به ورود خودروهای تولید آمریکا به کشور کرده اند که قطعا بنابر 
منویات صریح مقام معظم رهبری ورود هرگونه کاالی مصرفی 

آمریکا به ویژه خودروی آمریکایی به کشور ممنوع است.

حیدرالعبادی: سر داعش را 
قطع خواهیم کرد

در  عراق  مسلح  نیروهای  کل  فرمانده  و  وزیر  نخست 
سخنانی خطاب به اهالی موصل تاکید کرد که ما به زودی 
سر داعش را قطع خواهیم کرد و شما در امنیت هستید.

نخست وزیر عراق از خطوط عملیاتی نیروهای عراقی در 
عملیات آزادسازی موصل بازدید کرد.

خبراقتصاد

3 1110 1

منتظرتان هستیم
روزنامه زمان 
غرفه 581  

اینکه  با اشاره به  وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی 
مقابله با توطئه خارجی کار راحتی است و دستگاه 
اطالعاتی برای مقابله با این توطئه ها توانایی خوبی 
روانی،  امنیت  به  امروز  ما  که  کرد  تاکید  دارد 
دیگری  زمان  هر  از  بیش  اخالقی  و  اجتماعی 

نیازمندیم.
و  اطالعات  ملی  همایش  در  دیروز  ربیعی  علی 
سیما  و  صدا  همایش های  سالن  محل  در  مردم 
اظهار کرد: تهدیدات جدید با عنوان خصلت انتشار 
تهدید یاد می شود، یعنی در ذات فرآیند ارتباطات 
ابزار  با  نمی توانیم  و  است  نهفته  تهدیدات  این 

بازدارنده شناخته شده با آن  مقابله کرد.
تهدیدات  این  با  مقابله  برای  افزود:  ادامه  در  وی 
باید کار اطالعاتی عمیق تری انجام گیرد و از دانش 
هنر  حتی  و  علوم  سایر  و  روانشناسی  اجتماعی، 
بهره گرفت و آن  را با اطالعات ترکیب کرد. ارتباط 
وزارت اطالعات با مردم و تولید انواع کتاب، فیلم 
و  است  مهم  زمینه  این  در  مختلف  دانش های  و 

می تواند به ما کمک کند.
وزیر کار همچنین خاطرنشان کرد: وزارت اطالعات 
باید خود را برای مقابله با تهدیداتی که کنش گر 
سازمان  های  سازوکار  با  نمی توان  و  ندارد  فعال 
یافته با آن  مقابله کرد، آماده کند. در این تهدیدات 
ایجاد  را  تهدید  فرآیندهای خاصی  افراد  به جای 

می کنند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه دالیل موفقیت در 
ایجاد امنیت این است که امنیت دولت در کنار 
امینت جامعه و فرد مهم تلقی شده و ما امنیت 
دولت، جامعه و فرد را توامان خواسته ایم، خاطر 
نشان کرد: امینت ملی زمانی به دست می آید که 

در این سه حوزه امنیت تامین شود.
برای  جایی  اطالعات  گفت:  همچنین  ربیعی 
شنیدن همه مردم است، زیرا جامعه ای که صدا 
در آن  شنیده نشود، نا امن است. توسعه اطالعات 
به معنای کنترل افراد نیست بلکه به معنای درگیر 
است.  جامعه  امنیت  ایجاد  در  افراد  همه  کردن 
شنیدن صدای همه مردم توسط دستگاه  اطالعاتی 

الزم است و ما در این زمینه مترقی هستیم.
وزیر کار در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره 
به اینکه نیروهای اطالعاتی ما هیچ گاه دچار اَشراف 
خاطرنشان  نشده اند،  طبقاتی  کاست  و  اطالعاتی 
کرد: نیروهای اطالعاتی ما همیشه جزئی از مردم 
و حتی جزئی از اقشار پایین دست جامعه بودند 
و همواره انتقادات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
از نقاط قوت دستگاه   این  خود را مطرح کرده و 

اطالعاتی ماست.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: سیستم اطالعاتی ای 
که  وآنچه  کرده  درک  را  تهدید  که  است  موفق 
از  نیمی  نکند.  تلقی  تهدید  را  نیست  تهدید 
مشکالت ما همین جابه جایی مفهوم تهدید است. 
ما  می شود  موجب  اطالعات  کنار  مردم  بودن 

فرصت ها را تهدید تلقی نکنیم.
وزرات اطالعات وقتی ارتباط خود را با مردم بیشتر 
کند، مسائل و مشکالت را می تواند راحت تر حل 
علوم  اجتماعی، سیاسی،  دانش  انواع  وجود  کند. 
ارتباطات، انسان شناسی، اقتصاد وتجارت ظرفیت 

دستگاه  اطالعاتی را افزایش می دهد.
امنیت روانی،  به  امروز  ما  اینکه  به  اشاره  با   وی 
اجتماعی و اخالقی بیش از هر زمانی نیازمندیم، 
تصریح کرد: امروز شفافیت با بی آبرو کردن افراد 

اشتباه گرفته شده و به راحتی مسائل خصوصی 
افراد به عرصه عمومی کشیده می شود. در حالی 
که ما به امنیت اخالقی نیازمندیم و جامعه باید 
در کنار هم با امنیت زندگی کند. همه افراد جامعه 
باید کمک یار هم باشند و گروه های اجتماعی هم 
امنیت  کنند.  بیشتر  را  خود  میان  گفت وگو  باید 
روانی، اجتماعی و اخالقی نیاز امروز جامعه ماست.

رهبری  با  جلسه ای  در  من  کرد:  اظهار  ربیعی 
که با موضوع مسائل اجتماعی برگزار شد درباره 
تهدیدات اجتماعی صحبت کردم و گفتم اعتیاد، 
بلکه  نیست،  طالق  دلیل  اولین  فقر  و  بیکاری 
احساس خیانت، بلد نبودن رابطه جنسی و نوعی 
اسالمی  ایرانی  زندگی  با  نامتعارف  زندگی  سبک 
عامل اول طالق است. بنابراین تهدیدات اجتماعی 

باید به خوبی شناخته شود.

مسلح  نیروهای  کل  فرمانده  و  وزیر  نخست 
عراق در سخنانی خطاب به اهالی موصل تاکید 
کرد که ما به زودی سر داعش را قطع خواهیم 

کرد و شما در امنیت هستید.
به گزارش مهر به نقل از سومریه نیوز، نخست 
وزیر عراق از خطوط عملیاتی نیروهای عراقی 

در عملیات آزادسازی موصل بازدید کرد.
بر اساس این گزارش، »حیدرالعبادی« نخست 
در  عراق  مسلح  نیروهای  کل  فرمانده  و  وزیر 
اهالی موصل تصریح کرد:  به  سخنانی خطاب 
شما در امنیت هستید و از چنگ داعش آزاد 

خواهید شد. نیروهای ما مراقب شما هستند.

وی در ادامه سخنان خود در همین راستا تاکید 
کرد: ما به زودی سر داعش را قطع خواهیم کرد. 
تروریست ها باید سالح خود را بر زمین بگذارند. 
عملیات  ندارند.  کشور  در  جایگاهی  هیچ  زیرا 

نظامی ما طبق برنامه پیش می رود.
نخست وزیر عراق در پایان بیان داشت: برخی 
در صدد ایجاد تفرقه هستند اما ناکام مانده اند. 
خود  وحدت  با  ها  عراقی  حاضر  حال  در 
کسب  را  بسیاری  های  پیروزی  و  دستاوردها 
کرده اند. اهانت به حشدالشعبی را نمی پذیریم 

و پاسخ هر تجاوزی را خواهیم داد.

ربیعی: نیازمند امینت روانی، اجتماعی و اخالقی هستیم

حیدرالعبادی:

سر داعش را قطع 
خواهیم کرد

اهانت به حشدالشعبی را نمی پذیریم

روحانی: قدرت فرهنگ فرای تفنگ و دیپلماسی است

بعضی از برداشته شدن
 تحریم ها ناراحتند

سواد رسانه ای؛ عرضه و تقاضای 
مغفول در جامعه

é نسترن کیوان پور

ذهِن  در  همیشه  که  هایی  پرسش  از  یکی 
که  است  این  گیرد،  نگاران شکل می  روزنامه 
آیا مخاطبان هنگاِم ورق زدن روزنامه، اخبار و 

مطالب را ُگزینش می کنند یا خیر؟

نگاه روز
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کالم  نور

تقدیم طرح دوفوریتی حفظ کارت 
سوخت به هیأت رئیسه مجلس

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس از تقدیم طرح 
به هیأت رئیسه  دوفوریتی حفظ کارت سوخت 

مجلس خبر داد.
بیان  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  خادمی  هدایت ا... 
که  مدتی  طول  در  کرد:  اظهار  مطلب،  این 
کارت سوخت بود مزایایی داشت که برای همه 
استفاده کنندگان مشخص است زیرا هم مصرف 
واقعی بود،  از قاچاق جلوگیری می کرد و در واقع 
یکی از طرح های بسیار موفقی بود که در ایران 

انجام شد.
وی افزود: بنابراین، چنین طرحی در کمیسیون 
دونرخی  قیمت  هم  گفتیم  و  شد  مطرح  انرژی 
باشد و بر اساس قیمت فوب خلیج فارس به مردم 
سوخت برسانیم اما اگر قیمت نفت تغییر کرد، 

مردم نمی توانند آن میزان را پرداخت کنند.
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس، ادامه داد: 
به نظر می رسد که حفظ کارت سوخت می تواند 
میزان مصرف را کنترل و شفاف کرده ضمن اینکه 

مورد نیاز نیروی انتظامی هم قرار گیرد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان ابراز 
زیادی  تعداد  این طرح که  کرد: در حال حاضر 
از نمایندگان آن را امضاء کرده اند، تقدیم هیأت 

رئیسه مجلس شده است.

صدور آنالین بیمه شخص ثالث
 از اول آذرماه

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: از اول آذرماه، تمامی 
بیمه های شخص ثالث باید آنالین صادر شوند تا 
استعالم  آنالین،  به صورت  بتواند  بیمه گری  هر 

بیمه نامه را انجام دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، 
عبدالناصر همتی، با اشاره به تاکید مقام معظم 
توسعه  و  مقاومتی  اقتصاد  خصوص  در  رهبری 
ملی با تکیه بر نیروهای داخلی گفت: تالش برای 
افزایش ظرفیت بیمه اتکائی کشور، یک ضرورت 
است و تجارب کسب شده در دوره تحریم را باید 

حفظ و تقویت کنیم.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به روند رشد حق 
ماهه  شش  طی  ثالث  شخص  خسارت  و  بیمه 
اخیر سال ۱۳۹۵ گفت: حل معضالت و مشکالت 
صنعت بیمه خیلی دور از ذهن نیست و با تدبیر، 

همراهی و همدلی صنعت بیمه امکان پذیر است.
وی از استعالم آنالین بیمه شخص ثالث  همه 
شرکت های بیمه از اول آذر خبر داد و گفت: از 
اول آذرماه همه بیمه های شخص ثالث باید آنالین 
صادر شوند تا هر بیمه گری بتواند به صورت آنالین 

استعالم بیمه نامه را انجام دهد.
افزایش  برای  برنامه ریزی  خصوص  در  همتی 
ضریب نفوذ بیمه های عمر در کشور گفت: بیمه 
بیمه  شرکت های  و  جدید  طرح های  از  مرکزی 
تخصصی در این زمینه استقبال و حمایت می کند.

امکان اظهار کاال 
قبل از ورود به کشور فراهم شد

گمرک  اطالعات  فناوری  مدیرکل 
تا  شده  فراهم  شرایطی  ایران  گفت:درگمرک 
کند  وارد  کاال  می گیرد  تصمیم  فرد  که  زمانی 
می تواند اطالعات را پیش از اینکه کاال به کشور 

وارد شود به صورت الکترونیکی اظهار کند.
 به گزارش مهر به نقل از گمرک ایران، هایده 
باقری پور افزود: قبل از اینکه محموله از کشور 
حمل ونقل  شرکت های  کند  حرکت  مبدأ 
هوایی  دریایی،  حمل ونقل  ازجمله  بین المللی 
از  پیش  را  اطالعاتشان  می بایست  زمینی  یا 
ارسال  ما  برای  مرزهای کشور  به  کاال  رسیدن 

کنند.
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  دفتر  مدیرکل 
می شود  باعث  اقدام  این  کرد:  تصریح  گمرک 
اطالعات اولیه را از کشور مرجع دریافت کرده 
ارزیابی  همچنین  و  ریسک  مدیریت  بتوانیم  و 

اطالعات را با شرایط بهتری انجام دهیم.
وی بیان کرد: با این روش فرد پیش اظهاری اش 
را از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی انجام 
می دهد و اگر هم احتیاج به مجوزهایی داشته 
اتوماتیک  کاماًل  به صورت  اطالعات  این  باشد، 
و  ارجاع  مجوزدهنده  سازمان های  سمت  به 
مرتبطش  توصیف  و  شرح  با  آنها  پاسخ های 
براساس  آن  از  پس  برمی گردد،  گمرک  به 
به  مسیرها  می شود  انجام  که  کنترل هایی 
شامل  که  می شود  مشخص  هوشمند  صورت 
سبز، زرد و قرمز است و ریسک و شاخص های 

مشخص شده در آن بخش انجام می شود.
این مقام مسئول در ادامه گفت: مسیر سبز به 
این معنی است که صاحب کاال می تواند بدون 
انجام  را  تشریفات  مراحل  فیزیکی  کنترل های 
برای  بیشتر  که  بیافتد  اتفاق  ترخیص  و  بدهد 
کاالهای اساسی، مواد اولیه و تشریفات صادرات 
فعاالن مجاز  یا  و مواردی که خوشنام هستند 
زرد  در مسیر  اتفاق می افتد.  اقتصادی هستند 
فقط کنترل اسنادی اتفاق می افتد و در مسیر 
قرمز کاماًل کنترل فیزیکی در مورد این کاالها 

انجام می شود.

خبر

تأثیر خصوصی سازی
 بر عملکرد بازار بورس ایران

é نفیسه تقویان 

بوده و در  خصوصی سازی، مفهومی گسترده 
تعریف  مختلف  صورت های  به  مالی  ادبیات 
شده است. برخی نویسندگان، خصوصی سازی 
را به عنوان فروش دارایی های تحت مالکیت 
دولت تعریف کرده اند. بر اساس مبانی نظری و 
مطالعات انجام شده در متون اقتصادی، عوامل 

تعیین کننده رشد اقتصادی کشورها عالوه بر عوامل اصلی تولید )نیروی 
کار و سرمایه(، مجموعه شرایطی است که استفاده کاراتر از عوامل تولید 
را در سطح بنگاه های اقتصادی عملی می سازد. مطالعات متعددی در 
چارچوب کالن اقتصادی و در قالب الگوهای رشد و نیز در چارچوب 
مطالعات خرد اقتصادی که شرایط مدیریت بنگاه های تولیدی را در 
راستای ارتقای بهره وری عوامل تولید مورد توجه قرار می دهند انجام 

شده است.
é تأثیر خصوصی سازی بر اقتصاد

خصوصی سازی از دو طریق می تواند بر اقتصاد اثرگذار باشد. اول اینکه 
خصوصی سازی به صورت مستقیم در رشد اقتصادی اثر خواهد گذاشت 
که برای این منظور، مبانی نظری الگوهای رشد اقتصاد ارائه می شود 
موجودی  و  گذاری  از طریق سرمایه  سازی  دیگر، خصوصی  از طرف 
سرمایه بر رشد اقتصادی اثرگذار می باشد )اثر غیر مستقیم( که در این 
جهت، الگوی اصل شتاب سرمایه گذاری معرفی می شود؛ الزم است که 
فرایند اثرگذاری خصوصی سازی از طریق بازار بورس بررسی شود که 
در نتیجه، رونق بازار بورس، منجر به تجهیز منابع سرمایه ای بیشتر و 

رشد اقتصادی خواهد شد.
خصوصی سازی می تواند نقدشوندگی بازار را افزایش داده و منجر به 
بهبود وضعیت بورس گردد. نقدشوندگی بازار به معنی توانایی تبدیل 
سهام به وجه نقد با کمترین هزینه معامله می باشد و در جامع ترین 
تعریف، نقدشوندگی بازار، عبارت است از توانایی انجام معامالت در حجم 
نیز  اثر قیمت دولتها  با حداکثر سرعت، حداقل هزینه و حداقل  باال، 
درآمدهای  افزایش  برای  ابزاری  عنوان  به  به خصوصی سازی  هرچند 
خود و در مرحله بعد، افزایش کارایی و بهره وری اقتصادی شرکتهای 
دولتی می نگرند، اما انتظار دارند اجرای برنامه خصوصی سازی از طریق 
عرضه عمومی سهام، به توسعه بازار سرمایه کشور هم منجر شود که 
بر پایه مطالعات انجام شده، خود عامل تحریک و تقویت رشد و توسعه 
اقتصادی است. تأثیرگذاری خصوصی سازی بر رشد بازار سرمایه و به 
طور مشخص بورس اوراق بهادار را می توان بر اساس شاخصهای زیر 

نشان داد: 
1( ارزش بازار

بازار سرمایه نسبت به  اندازه  بازار، بهترین معیار برای سنجش  ارزش 
اندازه اقتصاد ملی است. این متغیر که از مجموع حاصل ضرب تعداد 
آید، سنجش  می  به دست  آنها  قیمت  در  پذیرفته شده  بهادار  اوراق 
مناسبی برای ارزیابی جایگاه بازار در اقتصاد ملی یا قیاس دو بازار مجزا 
از نظر اندازه و بزرگی است. بدیهی است، در مسیر انجام برنامه های 
خصوصی سازی، تعداد اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس به شدت 
باعث  تواند  نزولی هم می  بازار  در یک  عامل  این  و  یابد  افزایش می 
افزایش ارزش بازار شود. بنابراین، منطقی است فرض کنیم که نخستین 
اثر عرضه عمومی سهام شرکتهای دولتی در بازار سرمایه، افزایش ارزش 
بازار در بورس درگیر انجام فرآیند باشد، چنانکه عرضه فقط دو شرکت 
دولتی در بورس تهران در روزهای پایانی سال ۱۳۸۵، رشد قابل توجه 

ارزش بازار را به همراه داشته است. 
۲( ارزش معامالت و نقدشوندگی 

ارزش معامله های انجام شده در هر بورس، به طور معمول بازتاب دهنده 
سطح فعالیت آن بورس است. هرچه نسبت فعالیت بورس، یعنی نسبت 
ارزش معامله ها به ارزش کل بازار، بیشتر باشد آن بورس از قدرت نقد 
شوندگی باالتری برخوردار است. به عبارت دیگر، تبدیل پول به اوراق 
بهادار و به عکس، در آن راحت تر انجام می شود. از طرف دیگر، این 
بورسها، از توانایی جذب حجم بزرگی از معامله های اوراق بهادار بدون 
تحمیل اثر معنادار بر قیمتها، برخوردارند. پذیرش سهام شرکتهای جدید 
که در چارچوب سیاستهای خصوصی سازی عرضه می شوند، با توجه 
به تنوع فعالیت آنها، بدون شک عامل افزایش قدرت نقد شوندگی بازار 
است؛ زیرا فرصتهای سرمایه گذاری بیشتری در اختیار سرمایه گذاران 
قرار می دهد و باعث افزایش توان سرمایه گذاران در تبدیل متقابل پول 

و اوراق بهادار می شود. 
ادامه دارد...

احتمال تغییر در بخش اقتصادی کابینه

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
دارد گفت که  کابینه وجود  اقتصادی  تغییر در بخش های  احتمال 

مجلس از این تغییرات استقبال می کند.
عبدالرضا عزیزی با حضور در غرفه ایسنا در بیست و دومین نمایشگاه 
مطبوعات اظهار کرد: مجلس در وهله اول نظرش این بود که دولت 
تغییراتی را در حوزه های اقتصادی انجام دهد و علی رغم اینکه تغییرات 

در حوزه های فرهنگی کابینه اتفاق افتاد مجلس با آن همراهی کرد.
وی افزود: احتمال اینکه تغییراتی در بخش های اقتصادی کابینه اتفاق 
بیفتد وجود دارد واگر دولت بخواهد چنین تغییری ایجاد کند مجلس با 

استقبال بیشتری دولت را همراهی خواهد کرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ایجاد تغییر در بخش های اقتصادی 
کابینه به نفع دولت است گفت: این امر جزو مطالبات مجلس است و 

بالطبع مطالبه مردم نیز هست.
نماینده مردم شیروان در مجلس درباره تعامل مجلس با دولت در رای 
اعتماد به وزرای آموزش و پرورش، فرهنگ و ورزش اضافه کرد: رای 
مجلس نشان دهنده همراهی با دولت است، مردم هم به ما رای دادند، که 
دست دولت را بگیریم و در جهت منافع ملی قدم برداریم. البته مجلس 
قبل هم تعامالتی با دولت داشت و دولت را کمک کرد  همچنان که شاهد 
رای اعتماد باال به وزرای پیشنهادی آقای روحانی در ابتدای دولت بودیم.

هالکت فرمانده جیش التحریر تایید شد

هالکت محمدالغابی فرمانده تروریست های جیش التحریر وابسته به 
ارتش آزاد سوریه تایید شد.

رسانه های نزدیک به مخالفان نظام سوریه دیروز اعالم کردند که محمد 
الغابی فرمانده گروه تروریستی جیش التحریر شامگاه جمعه در یکی از 

بیمارستان های شهر غازی عنتاپ ترکیه درگذشت.
وی یک هفته پیش هنگام مشارکت در عملیات سپر فرات به شدت 

زخمی شده بود.
الغابی هم پیمان ترکیه و یکی از فرماندهان برجسته در عملیات سپر 
فرات بود که براثر انفجار یک مین در کنار خودرو وی در شمال حلب 

زخمی شده بود.
وی متولد روستای قلیدین سهل الغاب در استان حمای سوریه و از 

نیروهای پلیس این کشور بود.
الغابی با آغاز بحران سوریه به تروریست ها پیوست و سپس گروهی را به 
نام جبهه الشام تشکیل داد و بخشی از ارتش آزاد سوریه شد و در حومه 
غربی و شمالی حماه و اطراف حلب فعالیت می کرد. این تروریست 
پس از مدتی جیش التحریر را از ائتالف چند گروه و گردان تروریستی 

تشکیل و دایره جنایت های خود را به حومه الذقیه رساند.

یادداشت

رئیس جمهوری بر لزوم تامین امنیت برای اصحاب 
رسانه تاکید کرد و گفت: از قلم شکسته و دهان 

بسته کاری ساخته نیست .
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی دیروز 
در آیین افتتاحیه بیست و دومین نمایشگاه بین 
المللی مطبوعات و خبرگزاری ها با ابراز خوشحالی 
از حضور در این نمایشگاه افزود: بی تردید رسانه 
و  فرهنگ  اصحاب  که  آن  اصحاب  و  مطبوعات 
وسیله ای برای ارتباط افکار مردم با حاکمیت و 
انتقال نظر حاکمیت به مردم و فراهم آوردن زمینه 

برای توسعه جامعه در کشور هستند.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی بار مسئولیت رسانه 
ها و مطبوعات شاید از هر زمان دیگر بیشتر باشد. 
رسانه یکی از عوامل اصلی توسعه است و توسعه هم 

وسیله ای برای توسعه فعالیت رسانه هاست.
رییس جمهوری گفت: بی تردید رسانه ومطبوعات 
و اصحاب آن که اصحاب فرهنگ هستند ، وسیله 
ای برای ارتباط افکار مردم به حاکمیت و انتقال 
نظر حاکمیت به مردم محسوب می شوند و زمینه 

توسعه جامعه را فراهم می کنند.
وی با بیان اینکه رسانه یکی از عوامل اصلی توسعه 
است و توسعه هم وسیله ای برای توسعه فعالیت 
رسانه ها ، افزود: ما در شرایطی قرار گرفته ایم که 
بار مسئولیت رسانه ها و مطبوعات شاید از هر زمان 

دیگر بیشتر است.
روحانی ادامه داد: منطقه ما امروز در شرایط پیچیده 
ای دارد و ما نیازمند به امنیت هستیم. شاید یکی 
بگوید امنیت در سایه هنرمندی سیاست خارجی 
تضمین می شود و دیگری بگوید نیروهای مسلح 
توانمند و قدرت بازدارندگی امنیتی می تواند امنیت 

را برای جامعه تضمین کند .
رییس دولت تدبیر و امید اظهارداشت: اما واقعیت 
آن است که منطقه ما امروز با معضالت امنیتی 
مواجه است ؛ گروههایی با افکار جاهلی و رنگ 
ولعاب دینی با عصبیت و فهم غلط ونادرست از 
اسالم و جهاد اسالمی به جان اسالم ومسلمانان و 

منطقه افتاده اند.
روحانی افزود: در چنین شرایطی و در برابر چنین 
تهدیدی آن چه می تواند ما را از نا امنی حفاظت 
کند و جامعه امنی بوجود اورد انست که در کشور 
ما گوش شنوایی برای افراط و ندای تروریزم وجود 

نداشته باشد .
وی ادامه داد:اگر تروریسم در جامعه جاذبه داشته 
باشد و اگر مردم یا بخشی از مردم ندای تروریسم 
را بپسندد، نه سیاست خارجی می تواند معضل 

امنیت را حل کند و نه قدرت نظامی.
رییس جمهوری تصریح کرد: آنچه امروز در کشور 
و جامعه امنیت آفریده است بیداری، هوشیاری 

،آگاهی و انسجام داخلی کشور است .
وی در ادامه به فضای حقیقی و فضای مجازی 
اشاره کرد و افزود: نمی توان گفت فضای مجازی 
نمی خواهیم. ما چه کاره هستیم که بگوییم می 

خواهیم یا نمی خواهیم.
رییس جمهوری افزود: مثل این که یادمان رفته 
صاحب این کشور مردم هستند. مثل این که اصل 
ششم قانون اساسی را یادمان رفته ، مثل این که 
از کنار صندوق رای  یادمان رفته که همه چیز 

ساخته می شود. 
روحانی با بیان این که مردم در یک نظام مردم 
ساالر دینی تصمیم گیر هستند، گفت: مشروعیت 
تمام مسوولین کشور یا با رای مستقیم مردم است 

یا با رای غیرمستقیم مردم است. 
وی ادامه داد: رسانه در میان مردم و جامعه و افکار 
مردم نقشی اساسی دارد ، مخصوصا آنهایی که با 
یک رسانه سالها خو گرفته اند.این رسانه مثل می 
حافظ است که هرچه بماند اثرش بیشتر می شود . 
رسانه صدساله و صدو پنجاه ساله تا رسانه یک ساله 
و دوساله تا رسانه هایی که عده ای جوانمرگشان 
می کنند و نمی گذارند مسیر رشد را ادامه دهند. 

رییس جمهوری با طرح این سوال که چرا تا جایی 
که ممکن است کار رسانه را به خود رسانه واگذار 
نمی کنیم؟ گفت: دولت دنبال تدوین الیحه ای 
است که به مجلس شورای اسالمی تقدیم کند تا 
همچون نظام پزشکی ،نظام رسانه ای هم باشد. 
نظام  آن  در  باید  ای  حرفه  تخلفات  از  بسیاری 
رسیدگی شود نه در دادگاه. خیلی از رمزو رموز 
جزییات دنیای رسانه است که شاید یک حقوقدان 
برجسته به همه آن زوایا آشنا نباشد. مگر هر کاری 

را باید به جلسه دادگاه و قاضی سپرد؟ 
وی گفت: این یک رسالت اصحاب رسانه در مقطع 
امروز است که در زمینه امنیت ملی، اجتماعی، 
داخلی باید آرامش و رضایت واقعی را بوجود آورند.

روحانی با بیان اینکه می خواهم این نکته را بگویم 
شما اصحاب رسانه و دنیای فرهنگ و هنر می 
توانید برای جامعه امنیت آفرین باشید، این شعر را 
خواند : گفت ذات نایافته از هستی بخش کی تواند 

که شود هستی بخش.
وی افزود: اگر خود اصحاب رسانه امنیت نداشته 
باشند و دل نگران امنیت خود ،راه خود،شغل ، 
کار،خط وقلم خود باشند چگونه می توانند امنیت 

بیافرینند؟ 
قلم  از  کرد:  تصریح  امید  و  تدبیر  دولت  رییس 
شکسته و دهان بسته کاری ساخته نیست. نشکنیم 
قلم ها را به بهانه های واهی و نبندیم دهان ها را با 

بهانه های غیر اساسی.
باشد؛  آزادی  جامعه  در  بگذاریم  افزود:  روحانی 
همانطور که شما در یکی از نمایشگاهها گفتید ، 
بگذاریم ازادی مسئوالنه باشد. امنیت امروز برای 
ما اصل است اما فکر نکنید تنها با تفنگ امنیت 
ساخته یا حفظ می شود که تفنگ هم به جای 

خود الزم است. 
رییس جمهوری گفت: اما قلم چه ؟ اما بیان و 
نهضت  و  اسالمی  انقالب  اساس  چه؟  فرهنگ 
اسالمی ما فرهنگ بود هیچ وقت امام)ره( در دوران 

نهضت اسالمی راه قیام مسلحانه را نپسندید.
روحانی افزود: گاهی شاید الزم بود در مقاطعی 
اما خط امام )ره( این نبود. خط امام)ره( تحول در 
افکار مردم وفرهنگ جامعه بود . او با سخنرانی و 
اعالمیه و نوار توانست کشور را متحول کند و با 
بیانات ونوشته هایش و شاگردانش و دعوت مردم 
به خیابانها و در صحنه توانست بزرگترین قدرت 

نظامی منطقه را به زانو درآورد.
وی اضافه کرد: امام )ره( توانست همه حمایت های 
سیاست خارجی آن زمان از ر ژ یم گذشته را ناکام 
بگذارد، پس قدرتی فرای تفنگ و دیپلماسی وجود 

دارد وآن فرهنگ است .
وی گفت: من به عنوان کسی که می توانم با صدای 
بلند این حرف را بزنم چون من قبل از دیگران به 
فکر تحکیم نیروهای مسلح وساخت سالح بودم، 
خیلی ها نمی توانند این موضوعات را مطرح کنند 
زیرا بالفاصله متهم می شوند، ولی من به عنوان 
کسی که ۳0 سال به فکر تحکیم نیروهای مسلح 
بودم، تاکید می کنم که ما نیروی مسلح قوی و 
می  قوی  دیپلماسی  و  نظامی  قدرت  بازدارنده، 
خواهیم اما یادمان باشد، ناامنی امروز در منطقه 
ما تنها با سالح و دیپلماسی حل نمی شود، امروز 
گوش مردم باید با صدای توسعه کشور آشنا شود.

رییس جمهوری با یادآوری این که جامعه نباید به 
ندای تروریست ها پاسخ دهد، افزود: در این راستا 
باید انسجام بین اقوام مذاهب در کشور باشد و این 

بخش بزرگ به دست اصحاب رسانه است.
وی با اشاره به این که ما امروز در شرایط نوینی 
قرار داریم، اظهار داشت: ما در شرایط پسابرجام 
و پساتحریم قرار داریم از این فضا و شرایط باید 

استفاده کنیم و پیش رویم.
روحانی در ادامه مثال زد: امروز یک هوای سالم 
آمده، به جای این که از این هوای سالم استفاده 
کنیم، ورزش کنیم، بدویم، در مسابقه جلو بیفتیم، 
در این هوای سالم ایستاده و بحث می کنیم که 
چگونه هوا سالم شد، کسی که هوا را سالم کرد 

خطش چه بود.
انسان دچار  واقعا گاهی  رییس جمهوری گفت: 
حیرت می شود، مگر ما منافع ملی نداریم، مگر 
به  امروز  باشد،  نباید پیش روی ما  آینده کشور 
اعتراف همه، ایران ، اقتصادی است که در شرایط 
امروز می تواند سرمایه و تکنولوژی را جذب کند و 

بازار را بدست آورد.
وی با تاکید بر این که امروز ما سه جغرافیای بازار، 
سرمایه و فناوری را باید در این فضا بدست آوریم 

آمده  به وجود  این فضای  در  باید  اظهار داشت: 
به این جغرافیاها بپردازیم و کشور را به حرکت 

درآوریم.
به  را  کشور  باید  کرد:  تصریح  جمهوری  رییس 
حرکت درآوریم . امروز مجلس شورای اسالمی یک 
قدرت بسیار بزرگ است و بیش از سالهای قبل در 

کنار دولت و دولت در کنار مجلس است .
روحانی با اشاره به رای اعتماد به سه وزیر در روز 
سه شنبه خاطر نشان کرد: این عمل همه عاشقان 
این کشور را از روز دوشنبه امیدوارتر کرد و همه 
مردم ایران به خوبی قضاوت کردند که انتخابات 
اسفند ۹4 با خرداد ۹2 در یک مسیر بوده است و 
اتصال این دو را در روز سه شنبه مشاهده کردند. 

وی با بیان اینکه مردم وقتی ببیند که مجلس و 
دولت در کنار هم در مسیر اعتدال هستند، افزود: 
مهم نبود که مجلس به این سه وزیر رای بدهد یا 
ندهد این از اختیارات مجلس است که خوشبختانه 
رای داد اما مهم این بود که مجلس دهم در برابر 

اتهامات واهی گوشش بدهکار نیست. 
بود  این  مهم  کرد:  اضافه  یازدهم  دولت  رییس 
که مجلس دهم با دقت بیشتری به مسایل مهم 
کشوری و سیاسی می نگرد و با دقت رای خود 
را به صندوقها می ریزد. انچه دستاورد ما از روز 
سه شنبه بود تنها استقرار سه وزیر مهم در جایگاه 
خود در مسیر فرهنگ و نشاط جوانان ما نبود بلکه 

باالتراز آن بود. 
با  ومجلس  دولت  آنکه  نه  باالتر  گفت:  روحانی 
هم هستند بلکه از این هم باالتر، باالتر نه آنکه 
سه وزارتخانه معطل نماند بلکه از آن هم باالتر و 
باالتر اینکه برای اتهامات واهی گوش شنوایی وجود 

ندارد.
وی افزود: این افتخار ملت، مجلس شورای اسالمی 
و دولت است ، دولت چرا همان سه وزیر را معرفی 
کشور  در  شایسته  و  خوب  مدیر  الحمد...  کرد؟ 
فراوان هستند . به این دلیل دولت آن سه وزیر را 
معرفی کرد تا به جامعه و به مردم بگوید رای اسفند 
۹4 شما گم نشده است و در صندوق صحیح قرار 

گرفته و به نتیجه درست رسیده است.
رییس جمهوری تصریح کرد: امروز به وحدت، امید 
ونشاط برای تحول جامعه داریم و همه می خواهیم 
انقالبی باشیم اما انقالبی یعنی چه؟ هر کجا که 

اخالق نبود انقالب نیست.
روحانی گفت: هر کس که دروغ می گوید، تهمت 
می زند، سخنی بدون دقت و بدون تحقیق می 
گوید و هر کس شنیده ها را بدون بررسی نقل می 
کند انقالبی نیست.  وی افزود:هرکس که فقط داد 
می زند و فکر می کند انقالب یعنی فریاد زدن او 
انقالبی نیست . هرکسی که کوتاه ترین راه را برای 
تثبیت منافع ملی انتخاب می کند او انقالبی است 
و هر کس برای عزت این کشور و توسعه این کشور 

تالش می کند انقالبی است. 
اضافه کرد: هرکسی  امید  و  تدبیر  دولت  رییس 
دارد  می  پاس  را  وامانتداری  درست  و  راستی 
انقالبی است و انقالبی یعنی استقالل ، آزادی یعنی 
جمهوری اسالمی ما مفهوم دیگری را از انقالب 

نمی شناسیم پس انقالب یعنی اخالق .
روحانی گفت: از انقالب باالتر، اسالم است و انقالبی 
اسالمی است که ما را به آرمان های اسالمی برساند 
وقتی  بلکه  نیست  انقالب که مقدس  کلمه  واال 
انقالب اسالمی شد مقدس می شود وگاهی انقالب 
معنی منفی در قران دارد پس انقالب هم معنی 

مثبت وهم منفی دارد.
که  تحول  یعنی  انقالب  گفت:  رئیس جمهوری 
این تحول گاهی در مسیر غلط و گاهی در مسیر 
درست است، ما انقالب اسالمی و تحول صحیح را 

می خواهیم.
روحانی افزود: الگوی ما در انقالب، لنین و استالین 

که نیستند، الگوی ما در انقالب پیغمبراسالم)ص( 
و موالی ما امیرالمومنین)ع( است و ما به او تاسی 

می کنیم.
واقعی  انقالبی  امروز  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
می خواهیم، تصریح کرد: برای من و امثال من که 
از نوجوانی و از آغاز جوانی در انقالب بودیم و عمر، 
جوانی و هستی خود را برای انقالب دادیم، قابل 
تحمل نیست که کسانی نام انقالب را بدزدند، این 

دزدی ناجوانمردانه است.
وی ادامه داد: شما اصحاب فرهنگ و رسانه نگاه 
کنید در یکسال گذشته روزنامه، مجله، سایت و 
خبرگزاری شما چقدر نشاط برای جوانان ما درست 
کرده و چقدر مسیر اشتغال را هموار کرده است؟ 
چقدر دولت را به راه درست هدایت کرده است، 
شما وظیفه هدایت دولت را بر عهده دارید، اگر 
دولت اشتباه می کند شما باید ما را هدایت کنید، 
رئیس جمهوری گفت:  ما هستید.  شما هادیان 
ندارد،  عصمت  به  اعتقادی  مجریه  قوه  الحمدا... 
امیدواریم آن دو قوه نیز همچنین اعتقادی نداشته 

باشند ولی حتما ما اعتقاد به عصمت نداریم.
روحانی افزود: ما اشتباه می کنیم نیاز به هدایت 
داریم، انتقاد سازنده، منتقد، انتقاد کننده و نقاد می 
خواهیم، هتاک نمی خواهیم، ما خردسال بودیم 
در کوچه و خیابان نیز یک عده الت در خیابان 

هتاکی می کردند.
هنر  هتاکی  اینکه  بر  تاکید  با  رییس جمهوری 
نیست، اظهارداشت: کسی بخواهد نشریه ای داشته 
باشد هر صبح در صفحه اول خود شروع به هتاکی 
کند، هتاکی هنر نیست اما نقادی و انتقاد سازنده 

هنر است.
وی ادامه داد: انتقاد کنید، اگر ما خطا می کنیم راه 
درست را به ما نشان دهید، افتخار ما این است که 
بتوانیم به مردم، کشور و جامعه خدمت کنیم و امروز 
این فضا در اختیار شماست. چطور باید شغل درست 
شود؟ بدون سرمایه شغل ایجاد می شود؟ اگر می 
شود در روزنامه ها، سایت ها و خبرگزاری هایتان 
بنویسید تا ما نیز یاد بگیریم. رئیس جمهوری گفت: 
ما هرچه فکر کردیم دیدیم شغل و اشتغال بدون 

سرمایه گذاری ایجاد نمی شود.
به دست  بدون  اشتغال  که  این  بیان  با  روحانی 
سرمایه  اگر  شما  گفت:  شود  نمی  بازار  آوردن 
 ، تولید کنید  باشید ،جنس  تکنولوژی داشته  و 
انبارهای کارخانه پر می شود و می مانیم. داخل 
یا خارج فرقی نمی کند. باید بازار داشته باشیم. 
این بازار، این تکنولوژی، این سرمایه هم داخلی و 
هم خارجی است فضا را باید فضای مناسب جذب 
سرمایه کنیم و شما می توانید این فضا را به وجود 

بیاورید. 
وی ادامه داد: ما کاری کردیم که نظر، افکار و دید 
دنیا نسبت به ملت و جمهوری اسالمی ایران نسبت 
به سه سال پیش متفاوت باشد. حتما با یک قضاوت 
عادالنه شما می بینید که ایران هراسی حداقل 

کاهش یافته است. 
رییس جمهوری افزود: مقدار نفتی که از سال ۹۱ 
تا سال ۹4 می توانستیم بفروشیم و درآمدش را 
به دست آوریم و به خاطر تحریم نتوانستیم،  ۱۸0 
بود. به خاطر تحریم ۱۸0 میلیارد  میلیارد دالر 
توانست  می  که  شد  کسر  کشور  درآمد  از  دالر 
برای تحول این کشور و برای اشتغال جوانان ما به 
کار رود. حاال ما این تحریم را برداشتیم بعضی ها 
ناراحتند می گویند چرا تحریم برداشته شده است. 

عصبانی اند. 
وی اضافه کرد: صد تا تحریم برداشته شده، چند 
تا مانده است. آن صدتا را نگاه نمی کند و فقط 
سه تا را می بیند. من نمی دانم. چشم باز و گوش 
باز و این ذکاء. آدم واقعا دچار حیرت است. چطور 
می شود آدم حقایق را نبیند و درک نکند. فکر 
می کنند اگر بگویند ما در این چند سال موفق 
بودیم دولت نفع می برد. مگر این موفقیت مال 
دولت است که دولت نفع ببرد؟ این موفقیت متعلق 
به ملت و مردم است. ملت ایران پیروزی به دست 
آورده است. همه هم که رای دادیم. دولت، شورای 
عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسالمی و شورای 
تایید  انقالب  و رهبری معظم  داده  رای  نگهبان 

کردند. باز هم نمی دانم مشکل کجاست؟ 
وی تصریح کرد: شما اهل رسانه ها باید بیابید. 
باید برای مردم شرح و توضیح دهید. امروز دومین 
خواست من از شما در کنار تثبیت و حفظ امنیت 
کشور در سایه آگاهی فرهنگی به جامعه و انسجام 
و وحدت و نزدیک کردن همه اقوام و مذاهب در 
کشور این است که با رسانه بتوانیم فضا را برای بهره 

بردای از شرایط پسا برجام استفاده کنیم. 

روحانی: 

بعضی از برداشته شدن تحریم ها ناراحتند
قدرت فرهنگ فرای تفنگ و دیپلماسی است

چهارمین  برگزاری  اشاره  با  کشور  وزیر 
محضر  در  کشور  اجتماعی  شورای  نشست 
رهبر معظم انقالب گفت: معظم له در این 
نشست ضمن بیان اشکاالت و ایده ها ، در 
این  در  گرفته  صورت  اقدامات  از  مجموع 

شورا ابراز خرسندی کردند.
را  مطلب  این  فضلی  رحمانی  عبدالرضا 
به  پاسخ  در  و  خبرنگاران  جمع  در  دیروز 
سوال خبرنگار سیاسی ایرنا مبنی بر اینکه 
با  کشور  اجتماعی  شورای  اعضای  نشست 
رهبر معظم انقالب چه دستاوردی به دنبال 

داشت؟ بیان کرد.
اجتماعی  شورای  چهارم  جلسه  افزود:  وی 
و  لطف  به  انقالب  معظم  رهبر  با  کشور 
ایشان  های  تشویق  و  حمایت  و  پیگیری 
اقدامات  بر  له  معظم  دفتر  دقیق  نظارت  و 
این شورا، دهم آبان طبق برنامه ریزی قبلی 
برگزار شد و سران قوا در آن جلسه گزارشی 

از حوزه عملکردی ارایه کردند.
عنوان  به  نیز  بنده  شد:  یادآور  کشور  وزیر 
جانشین شورای اجتماعی کشور گزارشی از 
این گزارش  ارایه کردم که  روند کار 6 ماه 

شامل نقاط قوت و ضعف ها و اشکاالت کار 
بود. 

رحمانی فضلی اظهارداشت: همچنین هفت 
دستگاه اجرایی در این نشست گزارش کار 
خود را ارایه دادند و در نهایت رهبر معظم 
انقالب از بحث ها یک جمع بندی داشتند 
صورت  اقدامات  از  ایشان  مجموع  در  که 
و  اشکاالت  و  کردند  خرسندی  ابراز  گرفته 
ایده های خود را در خصوص نحوه اجرای 

بهتر بیان فرمودند.
در  ماه   6 از  پس  شد  مقرر  داد:  ادامه  وی 
محضر رهبر معظم انقالب جلسه ای داشته 
باشیم و در آن جلسه در حوزه اقدام و عمل 

گزارشی ارایه دهیم.
رهبر  که  ایرادی  شد:  یادآور  کشور  وزیر 
شده  ارایه  های  گزارش  از  انقالب  معظم 
باید  فقط  فرمودند  که  بود  این  گرفتند 
خروجی ها و نتایج گزارش شود و ما تالش 
و  نتایج  فقط  آینده  ماه   6 در  خواهیم کرد 
تقدیم  را  اثرگذار  و  ملموس  های  خروجی 

کنیم.
رحمانـی فضلـی افـزود: همه دسـتگاه ها از 

انگیـزه الزم و هماهنگـی و همکاری بسـیار 
مناسـب برخوردارنـد و بـا توجـه بـه تغییـر 
سـاختار و تامیـن منابـع مالـی و تجربه کار 
جمعـی کـه در ایـن یکسـال داشـتیم قطعا 
در 6 مـاه آینده مـی توانیـم کارنامه مثبتی 

ارایـه دهیم.
این  به  پاسخ  در  همچنین  کشور  وزیر 
سوال که آیا خبر انتصاب زهرا احمدی پور 
وزارت  کشوری  تقسیمات  دفتر  مدیرکل 
جمهوری  رئیس  معاون  عنوان  به  کشور 
صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  رئیس  و 
گفت:  دارد  صحت  گردشگری  و  دستی 
رئیس جمهوری از بنده نظر خواسته بود که 
احمدی  زهرا  همراه سوابق  به  را  نظر خود 
سوی  از  وی  اینکه  اما  دادم  ایشان  به  پور 
رئیس جمهوری منصوب شده است یا خیر 

اطالعی ندارم.
خصوص  در  همچنین  فضلی  رحمانی 
و  گذاری  سرمایه  اندیشی  هم  نشست 
و  گذاری  سرمایه  های  طرح  مالی  تامین 
پروژه های عمرانی در سه استان آذربایجان 
در  اظهارداشت:  کرمان  و  لرستان  شرقی، 

مقاومتی  اقتصاد  راستای  در  نشست  این 
های  پتانسیل  و  ها  توانمندی  ظرفیت ها، 
سرمایه  برای  مطلوب  شرایط  و  استانی 

گذاری را تشریح کردیم.
این  در  خوبی  اختیارات  شد:  یادآور  وی 
پنجره  و  شده  داده  ها  استان  به  زمینه 
ها  استان  در  مجوزها  صدور  برای  واحدی 

ایجاد شده است. 
وزیر کشور تاکید کرد: هر کدام از شرکت ها 
ها  استان  در  بخواهند  تولیدی  واحدهای  و 
اختیارات  تمام  از  ما  کنند  گذاری  سرمایه 
ها  آن  از  حمایت  جهت  در  کشور  وزارت 

استفاده می کنیم.

ابراز خرسندی رهبر معظم انقالب از اقدامات شورای اجتماعی کشور
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سواد رسانه ای؛ عرضه و تقاضای مغفول در جامعه
é نسترن کیوان پور

ذهِن  در  همیشه  که  هایی  پرسش  از  یکی 
روزنامه نگاران شکل می گیرد، این است که 
اخبار  آیا مخاطبان هنگاِم ورق زدن روزنامه، 
و مطالب را ُگزینش می کنند یا خیر؟ و باید 
این  ای  نویسنده  هر  آرمانشهر  داشت  اذعان 

است که مخاطبی را جذب کند که همیشه نشریه را برای خواندِن 
اِی  رسانه  ی  جامعه  در  که  موضوعی  کند؛  می  دنبال  او  مطلِب 
کنونی، با ایده آل ها فاصله ی بسیار دارد. این در حالی است که 
رسانه خود نیز موظف به فرهنگ سازی گزینش اطالعات توسط 
های  آسیب  از  یکی  آن  بودن  مغفول  که  موردی  است؛  خواننده 

فضای رسانه ای امروز است.
این مبحث مهم را می توان در حوزه ی سواد رسانه ای ُگنجاند 
که نگرش مثبت به اطالعات و رسانه، شناخت اطالعات و رسانه و 
مهارت، مولفه هایی هستند که می توانند فرد را در گزینِش صحیح 
اطالعات مورد نیاز یاری رسانند. حال با وجوِد بمباراِن اطالعاتی که 
توسط نشریات مکتوب و مجازی پُر شمار و تعداد باالی شبکه های 
اجتماعی در هر ساعت به مغزمان هجوم می آورد، نیاز است که 
جنِس اطالعات مورد نیازمان را شناسایی کنیم تا بتوانیم استفاده 

ی بهینه ای از زمان داشته باشیم.
طبِق تعاریف، سواد رسانه ای نوعی درک متکی بر مهارت است که 
بر اساِس آن می توان محتوای مطالب و اخبار را از هم تمیز داد. به 
این ترتیب می توان آن را نوعی انتخاِب هوشمندانه دانست که هر 
متنی، مطلبی یا خبری را شایسته ی تفکر، تامل، خواندن یا حتی 
این منظر حائز اهمیت  از  این موضوع  ندانیم.  به اشتراک گذاری 
است که در تعاملی دو سویه، سبب می شود که کیفیِت مطالب و 
اخبار ارائه شده در نشریات نیز همگام با پیشرفت و ارتقای سواد 

رسانه ای خوانندگان، به سطح کیفِی فوق العاده ای برسد.
توسط  اطالعات  گزینش  »چرا  اینکه  دلیل  نیز  دیگر  بُعدی  در 
ایجاد دغدغه  بتوان در  برای رسانه مهم است«، را شاید  خواننده 
برای سرنوشت محل زندگی شان جست و جو  مندی شهروندان 
کرد. زمانی که اطالعات صحیح، شفاف، به دور از غرض با رویکرد 
ارتقای کیفیت زندگی در جامعه توسط رسانه منتشر شود، مردم 
نیز عالوه بر اینکه به رسانه اعتماد می کنند، اخبار مهِم شهر خود 
را نیز به طور مستمر و با شور و اشتیاقی تازه دنبال می کنند و به 
این صورت تعاملی مطلوب میان شهروند و رسانه برقرار می شود؛ 

تعاملی که هدف ایده آل و غایی حرفه ی روزنامه نگاری است.
جامعه شناسی در رسانه و شناسایی مخاطب را نمی توان در روزنامه 
نگاری نادیده انگاشت و بدیهی  است برای تعییِن میزاِن ارتباِط دو 
مولفه ی رسانه و مردم باید نقاِط مشترِک هر کدام را بررسی کرد و 
این موضوع با توجه به جنبه ی اجتماعِی هر دو مولفه، ما را به لغِت 
»مشارکت« رهنمون می شود که درگیرِی ذهنی و عاطفِی اشخاص 
برای  تا  برمی انگیزد  را  آنان  که  است  گروهی  موقعیت های  در 
دست یابی به اهداِف گروهی، یکدیگر را یاری دهند و در مسئولیِت 
تاثیِر باال و گسترده ی خود  با  کار شریک شوند. زمانی که رسانه 
بتواند مردم را به مشارکت در اموِر شهری ترغیب کند، هدِف اصلِی 
تعامِل رسانه و شهر محقق خواهد شد و این تنها با ارتقای سواِد 
رسانه ای محقق می شود؛ عرضه ی اخبار و مطالِب ارزشمند و غنی 

که به تقاضای آن ها نیز از سوی مخاطب منجر می شود.
مردم  ترغیِب  هدِف  با  اخیر  دهه های  در  اجتماعی  رسانه های 
و  گرفته اند  شکل  خود،  شهرهای  اموِر  به  نسبت  حساسیت  به 
شهرهای  در  ویژه  به  مختلف  حوزه های  به  معطوف  تمرکزشان 
کوچک تر است اما اگر در خصوِص مسائِل کالن شهرها در مقیاِس 
کلی به فعالیت بپردازند، توجه شان را بر اثراِت کالنشهر بر شهرهای 
کوچک تر و مردِم ساکن در آن ها و خوِد همان کالنشهر متمرکز 
می کنند. به این ترتیب هر چه شهر در حوزه های مختلف مرتبط 
قالِب رسانه های اجتماعی  ارائه می کند، در  به شهروند  با اجتماع 
ها  رسانه  این  دیگر  عبارتی  به  شد.  خواهد  طبقه بندی  و  بررسی 
با  مرتبط  مطالِب  و  اخبار  گزینِش  به  مردم  هدایِت  راستای  در 
های  رسانه  در  که  کاری  اند،  کرده  گذاری  سیاست  شهرهایشان 

کشور اعم از استانی و سراسری کمتر به چشم می خورد.
توجِه رسانه های محلی به مسائِل کوچک و بزرِگ خوِد شهرهایی 
که روزنامه نگاران محلی در آن مشغوِل کار هستند، چنان زیاد است 
محلِی  نزاِع  یک  رسانه ها،  این  صاحبان  از  یکی  گفته ی  طبِق  که 
کوچک و پیِش پاافتاده برای مردم بسیار مهم تر از جنگی در اروپا 
خواهد بود. و این موضوع خود می تواند آغازی بر مخاطب شناسی 
و گامی نخست برای ارتقای سواد رسانه ای مردم با توجه به عالقه 

و سالیق آنان در گستره ی جغرافیایی و محلِی خاصی باشد.
سواد رسانه ای در جهاِن امروز به دلیل گسترش میزان ارتباطات 
و اطالع رسانی و روندی که رسانه های مختلف به ویژه کشورهای 
ابرقدرت در حوزه ی اثرگذارِی رسانه ای پیش گرفته اند، اهمیت 
بسزایی دارد به نوعی که نقش رسانه باید هدایت صحیح فرد در 
راستایی باشد که خود به صحت اخبار و مطالب حساس شود که 
این امر هوشیارِی خاصی می طلبد، به ویژه با توجه به گسترش 
شبکه های اجتماعی و سرعت باال در انتقال داده ها، نیاز است سواد 
رسانه ای و سواد خبری چنان در اذهان نهادینه شود که دیگر هیچ 
موضوعی را بدون بررسِی درستی آن، به اشتراک نگذاریم چرا که 
اگر حتی یک پاراگراف مطلب صحت نداشته باشد یا جریاِن فکری 
نامناسبی را خواسته یا ناخواسته ایجاد کند، با انتشار آن، ما  نیز 
خود مسئول گسترش بی سوادی رسانه ای در جهان خواهیم بود 
و تنها مقلدی چشم و گوش بسته که غنای محتوا و صحِت مطالب 

برایمان فرقی نخواهد داشت.

اتهام عجیب به یک معترض در عربستان
عربستان قصد دارد یک معترض جوان را که نابینا و ناشنواست، به 

اتهام حمله به نیروهای پلیس اعدام کند.
به گزارش ایسنا، »العالم« با انتشار این خبر، نوشت: روزنامه گاردین 
روز جمعه در مطلبی به قلم خبرنگار امور خاورمیانه خود، نوشت: 
اتهام  به  را  ناشنوا  نابینا و  عربستان تصمیم گرفته است یک مرد 

شرکت در اعتراض های ضد دولتی اعدام کند.
دادگاه جنایی ویژه ریاض »آدم منیر« 2۳ ساله را به اتهام »حمله 
به نیروهای پلیس« در اعتراض های مناطق شیعه نشین عربستان 
در سال ۱۳۹۱ به اعدام محکوم کرده است. منیر در سال ۱۳۹۱ 

دستگیر شد.
مخالفت  ضمن  بیانیه ای،  صدور  با  منیر  خانواده  افزود:  گاردین 
به  تاکید کردند که وی زیر شکنجه  او،  با حکم صادر شده علیه 

اتهاماتی که ضدش مطرح شده، اعتراف کرده است.
خانواده آدم منیر، همچنین، اعالم کردند که او، در جریان شکنجه، 
شنوایی جزئی یکی از گوش هایش را که تنها با آن می شنید، کاماًل 

از دست داده است.
مانند  عربستان،  هم پیمان  کشورهای  از  تعدادی  می افزاید:  العالم 

انگلیس، از این کشور خواسته اند آدم منیر را آزاد کند.

19 آبان؛ برگزاری گفت وگوهای 
ایران و اروپا

بین  باال«  سطح  »گفت وگوهای  دور  دومین 
ایران و اتحادیه اروپا در ۱۹ آبان ماه در بروکسل 

برگزار می شود.
به گزارش ایسنا، مجید تخت روانچی، معاون اروپا 
دوم  دور  انجام  برای  خارجه  وزارت  آمریکای  و 
گفت وگوهای اتحادیه اروپا و ایران در سطح باال به 
بروکسل سفر خواهد کرد. این گفت وگوها به ریاست 
سیاست  مسوول  معاون  اشمید،  هلگا  و  روانچی 

خارجی اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد.
و گسترش  دوجانبه  مسائل  مورد  در  گفت وگو 
اقتصادی،  سیاسی،  زمینه های  در  همکاری ها 
منطقه  بحران هایی  حل  و  تروریسم  با  مبارزه 
خواهد  گوها  گفت و  این  اصلی  محورهای  از 
بود. هم چنین قرار است در این دوره مذاکرات 
گفت وگوهای حقوق بشری و اتحادیه اروپا نیز 
ریاست  به  نیز  مذاکرات  این  که  شود  برگزار 
تخت روانچی برگزار خواهد شد و در تیم اعزامی 
برای انجام این گفت وگوها نماینده ای از  ستاد 
حقوق بشر قوه قضاییه نیز حضور خواهد داشت.
فدریکا  نیز  گذشته  هفته  گزارش،  این  براساس 
موگرینی، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به 
ایران سفر کرد و با محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه و حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی، 
رییس جمهور در مورد مسائلی مانند بحران سوریه، 
ارسال کمک های انسان دوستانه به این منطقه و 
هم چنین موضوع برجام و نقش اتحادیه اروپا در این 

ارتباط رایزنی و گفت وگو کرد.
ایران  بین  باال«  »گفت وگوهای سطح  موضوع 
گذشته  سال  سفر  جریان  در  اولین بار  اروپا  و 
ظریف،  شد.  مطرح  ایران  به  موگرینی  فدریکا 
وزیر خارجه ایران در آن زمان گفته بود که »ما 
اتحادیه  با  این و در سال های گذشته  از  پیش 
اروپا گفت وگوهایی داشته ایم«؛ در مقطعی این 
انتقادی«  »گفت وگوهای  نام  به  گفت وگوها 
مطرح بود و بعد از آن با عنوان »گفت وگوهای 
دور  بعد  به  این  از  ولی  شد  شناخته  جامع« 
اتحادیه  و  ایران  بین  گفت وگوها  از  جدیدی 
به  گفت وگوها  این  که  شد  خواهد  شروع  اروپا 
نام »گفت وگوهای سطح باال« مطرح خواهند 
بود که در سطح معاونان آغاز شده و به تدریج 

در سطح وزیران ادامه خواهد یافت.
در ۱۹ بهمن ماه سال گذشته، هلگا اشمید با هدف 
شرکت در اولین دور گفت وگوهای ایران و اتحادیه 

اروپا در سطح عالی به تهران سفر کرد.
او  ریاست  به  روز  دو  مدت  به  گفت وگوها  این 
آمریکای  و  اروپا  معاون  تخت روانچی،  مجید  و 
سوی  از  و  شد  برگزار  تهران  در  خارجه  وزیر 
هیات های دو طرف، کارشناسانی در زمینه های 

مختلف حضور داشتند.
طبق گفته روانچی در این مذاکرات موضوعات 
و  ایران  جانبه  دو  روابط  زمینه  در  متنوعی 
اتحادیه اروپا از جمله در زمینه انرژی، تجارت، 
زیست  محیط  بانکی،  و  مالی  همکاری های 
و  تروریسم  با  مبارزه  مخدر  مواد  با  مبارزه  و 

افراطی گری و ... به بحث گذاشته شده است.

تمدید صدور روادید زائران اربعین 
تا 28 آبان

تمدید  از  حسینی)ع(  اربعین  مرکزی  ستاد 
صدور روادید زائران اربعین تا 2۸ آبان خبر داد.
ستاد مرکزی اربعین حسینی)ع( در اطالعیه ای 
اعالم کرد: با توجه به استقبال زائران و درخواست 
تمدید زمان ثبت نام در سامانه سماح ثبت نامه 
زائران برای شرکت در مراسم باشکوه راهپیمایی 

اربعین حسینی )ع( تا 2۸ آبان تمدید شد.
زائرانی  تمامی  است:  آمده  اطالعیه  این  در 
را  خود  ویزای  سماح  مجموعه  از  خارج  که 
دریافت کرده اند می توانند بدون پرداخت حق 
کارگزاری، اطالعات خود را در سامانه ثبت و با 
پرداخت هزینه بیمه و خدمات درمانی، از این 

خدمات بهرمند شوند.

توزیع کارت آزمون های 
استخدامی از سه شنبه

آموزش کشور  و  عالی سازمان سنجش  مشاور 
آزمون  سومین  در  شرکت  داوطلبان  گفت: 
دانشگاه های  اجرایی،  دستگاه های  استخدامی 
علوم پزشکی و آموزش و پرورش از روزسه شنبه 
 20 پنج شنبه  روز   24 ساعت  تا  آبان ماه   ۱۸
آبان ماه فرصت دارند کارت ورود به جلسه خود 

را دریافت کنند.
دکتر حسین توکلی در گفت وگو با ایسنا با اعالم 
این مطلب اظهار کرد:  کارت ورود به جلسه تمام 
متمرکز  استخدامی  آزمون  سومین  داوطلبان 
دستگاه های اجرایی، دانشگاه های علوم پزشکی و 
آموزش و پرورش از روز سه شنبه، ۱۸ آبان ماه بر 
روی سایت سازمان سنجش و آموزش کشور به 
نشانی www.sanjesh.org قرار می گیرد و 
داوطلبان تا ساعت 24 روز پنج شنبه 20 آبان ماه 
را  خود  جلسه  به  ورود  کارت  پرینت  می توانند 
تعداد  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی  کنند.  تهیه 
۹۹ هزار و ۵22 داوطلب در آزمون استخدامی 
متمرکز دستگاه های اجرایی، ۱2۳ هزار و ۵۷6 
نفر برای دانشگاه های علوم پزشکی و 2۳۳ هزار 
استخدامی  آزمون  برای  نیز  داوطلب   42۱ و 

آموزش و پرورش ثبت نام کرده اند.
آموزش  و  سنجش  سازمان  عالی  مشاور 
سومین  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  کشور 
کشور،  اجرایی  دستگاه های  استخدامی  آزمون 
دانشگاه های علوم پزشکی و آموزش و پرورش با 
توجه به خوشه های شغلی داوطلبان و بر حسب 
مورد، صبح یا بعدازظهر روز جمعه، 2۱ آبان ماه 

در ۵۳ شهرستان کشور برگزار می شود.

نگاه روزخبر

شدن  مردمی  لزوم  بر  تأکید  با  اطالعات  وزیر 
اطالعات، گفت: این که جنایتکاران و سلطه گران 
امکانات نظامی و  از  با وجود برخودرداری  دنیا 
زرادخانه های تسلیحاتی و هسته ای به خود اجازه 
حمله به ایران را نمی دهند، به برکت حضور مردم 
است و اساس وحشت آن ها از حضور مردم در 

صحنه است.
علوی  سیدمحمود  والمسلمین  االسالم  حجت 
دیروز در همایش ملی اطالعات و مردم با تأکید 
بر این که »امروزه در عرصه بین المللی امنیت یک 
حرفه و مهارت نیست، بلکه تبدیل به رشته ای 
علمی شده است«، اظهار کرد: امروز امنیت در 
دنیا محدود به یک مهارت و حرفه که مختص 
برخی افراد است نیست، بلکه تجارب کسانی که 
در این حوزه فعالیت کردند پایه یک رشته علمی 

شده اند.
وی با تأکید بر »لزوم توجه به مقوله امنیت با 
نگاهی علمی«، خاطرنشان کرد: باید در ایران در 
حوزه امنیت اقدامات جدی پژوهشی انجام شود 
و فرهیختگان و دانشمندان با قدرت علمی خود 
بر این موضوع متمرکز شده و با انجام کارهای 
علمی، ارائه کار امنتی توسط مسئوالن مربوطه را 

به صورت علمی پایه ریزی کنند.
و  اطالعات  درباره  مقاله  از ۳۷0  بیش  ارائه  او 
مردم در این همایش را به عنوان یک دستاورد 
علمی خوب ارزیابی و اظهار کرد: امیدواریم در 
مشارکت  شاهد  همایش  برگزاری  آینده  ادوار 
بیشتری از از سوی نخبگان و جامعه دانشگاهی 

کشور باشیم.
وزیر اطالعات با تاکید بر این که همه می تواند 
کنند،  فعالیت  اطالعاتی  و  امنیتی  عرصه  بر 
خاطرنشان کرد: جامعه اسالمی، نظامی برخواسته 
از خروج ا... اکبر آحاد مردم با انتظار جاری یافتن 
اساس هدف جمهوری  اسالم در جامعه است. 

اسالمی نیز بر این مسیر است که امور جاری در 
ایران بر مبنای اسالم ریل گذاری شود.

امامان  و  پیامبر  قرآن،  که  این  بیان  با  علوی 
کرد:  تاکید  هستند،  مردم  برای  همه  معصوم 
فرهنگ اسالم فرهنگ سلطه نیست بلکه فرهنگ 
مسوولیت و امانت است. امام در کنار مردم است 
اختیار دارد.  را در  امانت  از  بار سنگین تری  اما 
مسووالن نظام جمهوری اسالمی نیز یکی از آحاد 

مردم هستند اما بارشان سنگین تر است.
جمهوری  که  این  بر  تاکید  با  هم چنین  وی 
اسالمی برای مردم است نه مردم برای جمهوری 
اسالمی، گفت: همه جا باید با مردم و برای مردم 
پیدا  حضور  مردم  که  کجا  هر  چراکه  باشیم 
می کنند، جمهوری اسالمی معنا می یابد. زمانی 
که مردم حضور پیدا کردند انقالب اسالمی به 
پیروزی رسید؛ هم چنین زمانی که مردم ۸ سال 
دشمن  محاسبات  برخالف  کردند  ایستادگی 
ایران پیروز شد. امروز نیز چنان که سلطه گران 
دنیا و جنایتکاران دنیا با وجود این که به خود 
اجازه دادند در افغانستان و عراق و جاهای دیگر 

و  نظامی  امکانات  تمام  با  کنند،  آتش افروزی 
زرادخانه های تسلیحاتی و هسته ای به خود اجازه 
حمله به جمهوری اسالمی ایران را نداده اند و این 

به برکت وجود مردم بوده است.
این مقام عالی اطالعاتی و امنیتی ایران با بیان این 
که منکر است توان نظامی و بازدارندگی نظامی به 
عنوان ایفاگر نقش اساسی در این زمینه نیستیم، 
خاطرنشان کرد: اساس وحشت دشمن از حضور 

مردم در صحنه است.
مقام  و  خمینی  امام  تاکیدات  به  اشاره  با  او 
معظم رهبری بر مردمی بودن نظام اظهار کرد: 
کرده  ایجاد  اقتداری  نظام  بودن  »مردم پایه« 
است که دشمن به خود اجازه کج نگاه کردن به 

جمهوری اسالمی را نمی دهد.
با بیان این که مردم در مقاطع  وزیر اطالعات 
وظیفه شناسی  اسالیم  انقالب  و  نظام  مختلف 
خود را نشان داده اند و هرکجا نیاز به حضور آن ها 
و  دارای حق  یافته اند گفت: مردم  بوده حضور 
حقوقی هستند؛ مردم حق برخورداری از امنیت، 
آرامش، اقتصاد شکوفا و فرهنگی پویا دارند. آن ها 

هم چنین حق دارند از هنر در عرصه های مختلف 
بهره ببرند و با نظام همراهی کنند و احساس 
کنند جزئی از نظام اند و سرنوشت خود را با رای 

خود تعیین می کنند.
وی هم چنین با اشاره به فواید همکاری مردم 
و دستگاه های اطالعاتی گفت: حضور مردم به 
دستگاه اطالعاتی اشراف کامل می دهد و توان 
امنیتی کشور منهای  و  همه جامعه اطالعاتی 

مردم دچار نقص است.
وزارت  با  مردم  همکاری  کرد:  خاطرنشان  او 
پل های  سایر  و  خبری  ستادهای  در  اطالعات 
انگیزه  و  اقتدار  اطالعاتی  دستگاه  به  ارتباطی 

می دهد.
علوی با اشاره به افزایش محبوبیت جایگاه وزارت 
اطالعات در سال های اخیر خاطرنشان کرد: در 
 ۹۳ سال  اوایل  در  شده  انجام  نظرسنجی های 
میان  در  محبوبیت  لحاظ  به  اطالعات  وزارت 
وزارت خانه های دولت رتبه هفتم را کسب کرده 
و هم چنین  بسیار  و کوشش  با تالش  که  بود 
افزایش مشارکت مردم با دستگاه های اطالعاتی 
و اقدامات این نهاد، بر اساس نظرسنجی که در 
وزارت  جایگاه  شد،  انجام  جاری  سال  مهرماه 
اطالعات به رتبه سوم در محبوبیت میان مردم 

ارتقا یافت.
دستگاه  پیوند  که  این  بیان  با  پایان  در  علوی 
وزارت  برای  ضرورت  یک  مردم  با  اطالعاتی 
اطالعات است اظهار کرد: برگزاری همایش هایی 
می تواند  مردم  و  اطالعات  همایش  جمله  از 
بسترساز حرکتی علمی و فرهنگ ساز در تعامل 
دستگاه طالعاتی با مردم و ارتباط این تشکیالت 
با مراکز علمی باشد. امیدواریم پایان بخش این 
حرکت های این گونه باشد که مردم احساس کنند 
که تشکیالت اطالعاتی با آن هاست و آن ها هم از 

تشکیالت از اطالعاتی جدا نیستند.

علوی: اطالعات باید مردمی باشد

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره 
به اینکه قلم، امروز قوی ترین سالح ماست، 
گفت: در واقع قلم و زبان برای تبیین حقایق 
و واقعیت ها به عنوان تنها سالحی برای انجام 

مسئولیت ها و دفاع از انقالب اسالمی است.
یازدهمین  در  پاسدار سالمی  سرتیپ  سردار 
قلم  اهل  پاسداران  سال  کتاب  انتخاب  دوره 
حقیقی  فلسفه  نتواند  قلم  و  زبان  اگر  افزود: 
ما برای این حرکت عظیم و نهضت بزرگ را 
)انقالب اسالمی( کامالً توجیه کند نمی توانیم 

از شمشیرمان درست استفاده کنیم. 
وی با بیان اینکه باید با استدالل و منطق به 
جنگ با شبهات برویم، گفت: استدالل، منطق 
و ژرف نگری بزرگترین ابزار ما برای درک و فهم 

حقایق است. 
با  اندیشه  که  بویژه  داد:  ادامه  سردار سالمی 
نوشتن، حیات جاودانه می یابد و تفکر انگیزه 
هرگز نمی گیرد بخصوص اندیشه ای که جوهر 

و باور حق به خود می گیرد. 
وی افزود: آنچه عامل گسترش اسالم در اقصی 
نقاط و عالم شده است قلم نویسندگان ، گفتار 
مبلغان و واضعان دین و کسانی که ابالغ رسالت 

الهی می کنند. 
جانشین فرمانده کل سپاه گفت: در واقع قلم، 
زبان و شمشیر مجاهدان، سه عامل گسترش 

اسالم در سطح جهان است. 
سردار سالمی افزود: در واقع ما پاسداران انقالب 
اسالمی بیش از هر زمان دیگری احساس می 
کنیم که قلم و زبان برای تبیین حقایق و واقعیت 
ها به عنوان تنها سالحی برای انجام مسئولیت ها 
و دفاع از انقالب اسالمی و گسترش منطق این 

انقالب در سرتاسر عالم است که نیازمند آگاهی 
، دانش و بصیرت عمیق تر و نگاهی نافذتر و 

گوشی شنواتر از همیشه هستیم.
انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
اسالمی افزود: امروزه شمشیر و تفنگ های ما 
بر بصیرت ، آگاهی ، قدرت تشخیص و حقایق 
و واقعیت ها تکیه دارد و در واقع شمشیر بدون 
آگاهی کارگر نیست و هر ضربتی باید در نقطه 
موثر خود فرو بیاید و عمل به موقع و در زمان 
موثر نیازمند فهم عمیق بویژه در دنیای امروز 
است. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: 
پاسداران انقالب امروز بیش از هر زمان دیگری 
به زبان و قلم برای گسترش منطق نورانی انقالب 

اسالمی احساس نیاز می کنند.
سردار سرتیپ پاسدار سالمی در یازدهمین دوره 
انتخاب کتاب سال پاسداران اهل قلم با بیان 
اینکه پاسداران اهل قلم مشعل داران آگاهی 
، دانش ، بصیرت و مروجان انقالب اسالمی و 
گسترش دهندگان تعالیم اهل بیت هستند 
افزود: انسان صاحب فکر و اندیشه بر مالئک 
افضل است و ارزش و اهمیت کتابت و قرائت 
آگاهی ، علم ، تفکر و تعقل در سراسر آیات الهی 

روشن و درخشان و برجسته است .  
وی ادامه داد: پاسداران انقالب اسالمی امروز 
بیش از هر زمان دیگری به زبان و قلم به عنوان 
یک ابزار برای گسترش منطق نورانی انقالب 

اسالمی احساس نیاز می کنند . 
انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
اسالمی با بیان اینکه پیشرفت علم و فناوری به 
همان اندازه که زمینه ساز دستیابی به حقیقت 
است ، به همان نسبت می تواند جهل بیافریند 
گفت: جهان امروز جهان نبرد جنود و عقل و 
جهل است و عقل به عنوان نهاد تفکر و اندیشه 

و تعقل الهی است . 
وی افزود: توسعه فضای مجازی به همان اندازه 
که در تنویر افکار موثر است می تواند در گسترش 

جهل نیز موثر باشد.
سردار سالمی گفت: در این فضا آنقدر دروغ و 
اوهام منتشر می کنند که انسان ها فرصت تفکر 
در مورد حقایق ناب را نمی یابند به طوریکه 
پاالیش افکار صحیح از افکار باطل به ویژه در 
فضای مجازی که هدف آن تمیز کردن حیات 

طیبه اسالمی است کار سختی خواهد بود. 

رسمی  آغاز  از  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
همکاری های جمهوری اسالمی ایران با ایتر 
و  ای«  هسته  گداخت  المللی  بین  »پروژه 
پیوستن رسمی به این پروژه تا دو ماه آینده 

خبر داد.
علی اکبر صالحی در نشست خبری مشترک 
با مدیرکل ایتر در سازمان انرژی اتمی گفت: 
براساس پیوست ۳ برجام که ناظر بر همکاری 
های ۵+۱ باکشورمان در زمینه همکاری های 
فناورانه بویژه فناوری گداخت است به موضوع 

ایتر و همکاری های ما با آن اشاره شده است.
صالحی با اشاره به امضای سند محرمانه ماندن 
اطالعات دو طرف در نشست دیروز با مدیرکل 
ایتر افزود: توافق نامه دیگری مربوط به جزئیات 
همکاری های ایران و ایتر آماده شده است که 
باید بیشتر بررسی شود اما امیدواریم تا چند 

هفته آینده به امضا برسد.
بازمی گردد  وی گفت: آقای بیگو به فرانسه 
و موضوع را در شورای ایتر مطرح می کند و 
گرچه پیشتر رایزنی هایی برای عضویت رسمی 
کشورمان در این پروژه بین المللی شده است اما 
این آخرین گزارشی خواهد بود که به شورای 
ایتر ارائه خواهد شد و براساس آن ما رسما به این 

پروژه می پیوندیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد: 
اگر همه چیز به همین سرعت پیش برود تا 
پایان سال 20۱6 رسما بعنوان عضو ایتر به این 
پروژه می پیوندیم و همکاری هایمان را آغاز می 
کنیم هرچند همکاری های مشاوره ای آغاز شده 
است. صالحی پروژه ایتر را پروژه ای حیاتی و 
محوری و پاسخ نهایی بشر به تامین انرژی مادام 
العمر دانست و افزود: فعالیت ما در این پروژه 
محوری با تایید و توصیه موکد رهبر معظم 
انقالب و رئیس جمهور در حال انجام است که 
طبق پیوست برجام در آن مشارکت جدی و 

فعال خواهیم داشت. 
مرتبط  پژوهشکده  فعالیت  به  اشاره  با  وی 
فراوان  متخصصان  و  ای  هسته  گداخت  با 
کشورمان در سازمان انرژی اتمی گفت: یکی از 
علل استقبال ایتر از پیوستن ما به این پروژه، بهره 

مندی از نیروهای انسانی با تجربه است.
صالحی افزود: ما از قبل نیز بطور غیررسمی با 
ایتر ارتباط داشتیم و آنان از فعالیتهای ما آگاهی 

داشتند اما در این پروژه قرار است هم نیروی 
انسانی خود را از نظر علمی ارتقا دهیم و هم در 
پیشبرد این پروژه در هم تنیده می شویم و یک 

واحد را تشکیل می دهیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: مقرر است با 
استفاده از تجهیزات در ایران بتوانیم اندازه گیری 
انجام دهیم که  ایتر  های الزم را زیر نظارت 
مکمل فعالیتهای ایتر خواهد بود و به این منظور 

دستگاههای الزم را در ایران نصب می کنیم.
اگر  است  شده  مقرر  همچنین  افزود:  وی 
تجهیزاتمان نیاز به ارتقا و بهسازی داشت با 
کمک ایتر آن را بهسازی کنیم و کارشناسان ما 
نیز حضور فعالی در ایتر خواهند داشت به نحوی 
که بطور گردشی در محل اجرای این پروژه بین 
المللی حضور می یابند و به کشور بازمی گردند.

صالحی گفت: کشورمان در بخشهای مختلف به 
ویژه در فناوری خالء و ساخت تجهیزات الزم 
برای اندازه گیری های مختلف فعالیت دارد که با 
پیوستن به ایتر اینگونه فعالیتهای علمی تقویت 

می شود .
رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین در پاسخ به 
این پرسش که آیا فعالیت ما در ایتر با محدودیت 
مواجه خواهد بود و اجازه ورود به عرصه های 
فنی مهندسی را نخواهیم داشت تصریح کرد: ما 
وقتی بطور رسمی همکاری هایمان را با ایتر آغاز 
کنیم درهمه ابعاد اجازه فعالیت خواهیم داشت 
و اینگونه نخواهد بود که مجاز به فعالیت در ابعاد 
فنی نباشیم بویژه آنکه ابعاد نرم افزاری و سخت 

افزاری قابل تفکیک نیست. 
 ، ایتر  به  ما  رسمی  ورود  از  پس  گفت:  وی 
واحدهای مرتبط با فناوری گداخت هسته ای 
باید همیشه تحت نظارت ایتر قرار بگیرد تا با 
فعالیت کند. رئیس سازمان  بتواند  کارآمدی 
انرژی اتمی همچنین با اشاره به علت حضور 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در نشست 
مشترک با مدیرکل ایتر گفت: این پروژه مهم 

ومحوری زیر نظر این معاونت اجرا خواهد شد.
اتمی  انرژی  سازمان  در  البته  افزود:  صالحی 
بیشترین متخصصان در این زمینه فعالیت دارند 
و بهترین تجهیزات را نیز در اختیار داریم ضمن 
اینکه دانشگاه های امیرکبیر و آزاد اسالمی نیز 
در این زمینه فعالند اما آقای ستاری متولی 

فعالیت ما در این پروژه خواهد بود.

صالحی: ایران تا دو ماه آینده رسما به ایتر می پیوندد

محافل سیاسی کشورهای عربی زمامداری باراک 
می کنند.  ارزیابی  خود  برای  فاجعه ای  را  اوباما 
عدم   »سیاست  که  می گویند  عرب  ناظران 
مداخله« اوباما زمینه ای برای تقویت دشمنان آنها 
در منطقه شده و حکام عرب به ریاست جمهوری 

هیالری کلینتون امید بسته اند.
به گزارش ایسنا، کشورهای عربی حاشیه خلیج 
فارس خود را متحد ایاالت متحده می دانند اما 
در  دارند  عقیده  کشورها  این  سیاسی  محافل 
هیچ زمانی به اندازه دوران باراک اوباما به آنها 
مسائل  کارشناس  یک  است.  نشده  کم توجهی 
کشورهای عربی می گوید که این کشورها برای 
رفتن اوباما و آمدن کلینتون روزشماری می کنند.
محافل و صاحب نظران سیاسی عرب عقیده دارند 
که در زمان اوباما، ایاالت متحده خود را از تمام 
بحران های مهم خاورمیانه عقب کشید و نتیجه 
ایران، به عنوان تنها حاکمیت  آن این بود که 
شیعی منطقه به صورت بزرگترین قدرت منطقه 

در آمد.
به عقیده محافل سیاسی عربی، آمریکا به امید 
از هرگونه  ایران،  با  توافق هسته ای  به  رسیدن 
رویارویی با تهران در مناطق بحرانی خودداری 
کرد و امروز نیز از ترس به خطر افتادن همان 

توافق با ایران مماشات می کند.

ناظران جهان عرب می گویند، اوباما سیاست خود 
را بر پایه شکست ایاالت متحده در عراق تنظیم 
کرد. به دنبال سقوط صدام در سال 200۳، عراق 
به دموکراسی نرسید بلکه در غرقاب جنگ داخلی 
فرو رفت؛ جنگی که از دل آن داعش بیرون آمد، 
یک گروه تروریستی بی نهایت وحشی و خشن. 
باراک اوباما برای پایان دادن به بحران، مشکالت 

اعراب را به خودشان واگذار کرد.
به گزارش دویچه وله آلمان، در کشورهای عرب 

کسی ترامپ را جدی نمی گیرد.
بیشتر ناظران سیاسی عرب که خود را از سوی 
حکومت  می بینند،  رهاشده  دموکرات،  اوبامای 
باور  زیرا  را ترجیح می دهند،  جمهوری خواهان 

دارند که آنها بهتر می توانند با ایران مقابله کنند.
اصلی  نامزد  که  فعلی  شرایط  در  اما 
جمهوری خواهان کسی مانند دونالد ترامپ است، 
آنها ترجیح می دهند از هیالری کلینتون حمایت 

کنند.

عبدالخالق عبدا...، استاد علوم سیاسی در دانشگاه 
دبی، عقیده دارد که در جهان عرب کسی ترامپ 
را جدی نمی گیرد. او درباره کلینتون می گوید: 
ما او را خیلی خوب می شناسیم، به خوبی با او 
کار کرده ایم. او سیاستمداری کارکشته است و 

خاورمیانه را به خوبی می شناسد.
هیالری  که  دارد  آرزو  عرب  کارشناس  این 
اولین روز ریاست جمهوری  از همان  کلینتون 
به خاورمیانه بپردازد. او می گوید: نه تنها در برابر 
ایران بلکه در برابر نفوذ روسیه نیز در این منطقه 

باید مقابله کرد.
عبدالخالق عبدا... انتقاد می کند که اوباما به خاطر 
آن که خود را »مرد صلح« می داند، از درگیری 
فعال در بحران سوریه اجتناب ورزید و میدان 
بازی را به روسیه و ایران وا گذاشت »جایزه نوبل 

صلح برای بی عملی فاجعه بار.«
به عقیده ناظران عرب، دولت  اوباما نه تنها از 
که  کرد،  خودداری  سوریه  در  فعال  دخالت 
به  بیشتر  یاری  از  نیز  را  منطقه  قدرت های 
شورشیان سوریه باز داشت. آنها امید دارند که با 
آمدن کلینتون و بازگشت امریکا با اراده ای قوی 
به منطقه، کشورهای عرب بتوانند نیازهای مالی 
و تسلیحاتی قیام مردم سوریه علیه بشار اسد را 

تأمین کنند.

کارنامه منفی اوباما برای ناظران جهان عرب

سردار سالمی: قلم، قوی ترین سالح ماست
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آگهی مفقودی 
انتظامی  شماره  به   ۱۳۸۹ مدل  صبا  پراید  سواری   سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  به   ۳624644 موتور  شماره  به  شماره  به   6۳ ۸4۷/۷2ط  ایران 
S ۱4۱22۸۹6۳42۳6 به نام نعیمه مالکی مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است .
بابل 

رونوشت آگهي
 حصر وراثت

خانم زهرا محمدی  داراي شناسنامه شماره ۱۷۱6 به شرح دادخواست به کالسه 
۹۵04۷۵/6۵ از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ  در   ۳۱۵۱۹۷4۱2 شماره  بشناسنامه  رضایی  آرمین  شادروان  که  داده 
الفوت آن مرحوم  بدرود زندگي گفته، ورثه حین  اقامتگاه دائمي خود   ۹۵/2/2۷

منحصر است به : 
۱-محمدرضا رضایی ش ش 62۵۱۹ متولد ۱۳46 صادره از مشهد پدر متوفی

2-زهرا محمدی ش ش ۱۷۱6 متولد ۱۳۵۵ صادره از کرج مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م/الف۳20
قاضی حوزه 65 شورای حل اختالف ماهدشت 

دادنامه 
پرونده شماره ۹۳0۹۹۸0۸4۱۳0۱6۱0 شعبه ۱04 دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم 

تصمیم نهایی شماره ۹۵0۹۹۷0۸4۳00۱۳۱۳ 
شاکی : آقای علی فرخی فرزند سیف اله به نشانی تهران جاده قدیم کرج شهر قدس 

کاووسیه خ طالقانی کوچه زمزم 
متهمین:۱- آقای رضا شیخی مجهول المکان 

2- خانم زهرا رحیم پور فرزند مهدی به نشانی مجهول المکان 
اتهام: جعل چک 

گردشکار – دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید رای می نماید.

رای دادگاه:  در خصوص اتهام شیخی فاقد مشخصات بیشتر در این پرونده و مجهول 
المکان دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول یک فقره چک عهده بانک ملت به شماره 
۱2/۸۹۷۳۷۷/۱۳04 متعلق به آقای علی فرخی )اسناد عادی( بدین شرح که شاکی اظهار 
داشته که در مورخه ۹0/۱2/۱۵ از اموالی که داخل اتومبیلم بود از جمله یک دسته چک 
سرقت گردید تا اینکه متوجه شدم متهم در مورخه ۹۱/۱۱/2۱ در شهرستان ایالم)زمان 
و مکان وقوع جرم( پس از جعل و استفاده از چک و آنرا تحویل خانم زهرا رحیم پور بابت 
بدهی خود علیرغم ابالغ وقت حضور نداشته و ابالغ وی وفق ماده ۱۷4 قانون آیین دادرسی 
کیفری صورت گرفته است .دادگاه با عنایت به محتویات پرونده کیفر خواست صادره از 
سوی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان  ایالم و نظریه کارشناس که مصون از هر گونه 
ایراد و تعرضی باقی مانده است و اظهارات خانم رحیم پور لذا بزه های انتسابی را محرز و 
مسلم تشخیص و به استناد ماده ی ۱۹ قانون مجازات اسالمی مصوب دوازده میلیون ریال 
جزای اسالمی )تعزیرات( با رعایت ماده۱۳4 قانون ۱۳4 قانون مجازات اسالمی مصوب 
۱۳۹2 نامبرده را از بابت جعل دوازده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت 
محکوم و از بابت استفاده از سند مجعول به دوازده میلیون ریال جزای نقدی در حق 
صندوق دولت محکوم می نماید که صرفا فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات 
قابل اجرابه یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا غیر اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می 
گردد رای صادره شده غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی واخواهی در این دادگاه 
و در صورت عدم واخواهی ظرف بیست روز از تاریخ انقضاء مهلت واخواهی قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم تجدید نظر استان ایالم می باشد.
دادرس شعبه 104 دادگاه کیفری دو ایالم / اسماعیل قمری 
رونوشت برابر اصل اداریست مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه کیفری 2 ایالم 

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

آقای عزت اله مرادی فرزند محمد درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک  فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به قلعه جوانرود 
آقایان صدیق مرادی وشهریاررستمی خریداری و درخواست سند مالکیت  از  که 
نموده پرونده نیز تحت کالسه ۹4-۵4 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
 ۱۳۹۵60۳۱600۷00۱0۳۵ شماره  رأی  برابر  رسیدگی  از  پس  هیئت  و  ارجاع 
به  ودوکان  باب ساختمان  مالکیت یک  به صدور سند  مورخ ۱۳۹۵/۷/24، حکم 
نام  و  است  نموده  مرادی صادر  اله  آقای عزت  نام  به  مربع  متر  مساحت 4۳/۱2 
مالکین اولیه پالک مزبور آقایان رستم بیگ وکیلی وغیره می باشد لذا مراتب در 
دو نوبت در فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنان  چه کسانی که نسبت به مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی 
است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا 
به نام آقای عزت اله مرادی صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست. 
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود نعمت عزیزی

تاریخ انتشار اول۱۳۹۵/۸/۱6
تاریخ انتشار دوم ۱۳۹۵/۹/۱

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

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۵60۳۳۱0۱۱00026۷ مورخ ۱۳۹۵/0۳/04 هیات اول/ دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض آقاي 
سیدجالل حسینی بشناسنامه شماره 6 صادره از ساوجبالغ فرزند سیدحسین در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي در آن به مساحت 600 مترمربع از پالک 
شماره 4۱۵ فرعي از ۱44 اصلي واقع در البرز با خریداری از آقای عبدالعلی کمالی 
تایید  میباشد  دهقان  کمالی  عبدالحسین  آقای  اولیه  مالک  مالکیت  با  و  دهقان 
مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 4۷۵۹۱  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۵/0۸/۱60 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۵/0۹/02

عباسعلي شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

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

فاقد سند رسمی 

قانون  موضوع  هیات  ۱۳۹۵60۳200۹004۸26مورخ۹۵/6/2۷  بشماره  رای  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی نسرین آزادمنش فرزند اسمعیل بشماره 
شناسنامه ۵۵ صادره از بوشهر به شماره ملی ۳۵0۱۳۸۳24۱ را درششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت۱20متر مربع پالک 64۱ فرعی از ۳406 اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک ۳406 واقع در بخش دو بوشهر خریداری از مالک رسمی 
آقای هوشنگ رئیسی تنگکی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی مذکور 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.244۹۷2
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۸/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/۸/۱6
م الف 1504 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر- سهراب خواجه

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

آقای محمداحمدی سرخیدر  فرزند حسن درخواست رسیدگی به قولنامه عادی 
خود را از پالک فرعی از۵4 اصلی سرخیدر واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به 
سرخیدرکه از بانوان طوبی مرادی و آمینه وکیلی خریداری و درخواست سند مالکیت 
نموده پرونده نیز تحت کالسه ۹۳-۱6۳تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره ۱۳۹۵60۳۱600۷000۸۵۷ مورخ 
۱۳۹۵/۷/4، حکم به صدور سند مالکیت یک باب گاراژ به مساحت ۷۹۵متر مربع 
به نام آقای محمد احمدی سرخیدر صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک 
مزبور آقایان حسن احمدی می باشد لذا مراتب در دو نوبت در فاصله ۱۵روز آگهی 
می شود تا چنان  چه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار 
نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا 
به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای محمد احمدی سرخیدر صادر خواهد 

نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- نعمت عزیزی

تاریخ انتشار اول۱۳۹۵/۸/۱6
تاریخ انتشار دوم ۱۳۹۵/۹/۱

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

خانم ملیحه مرادی قانع فرزند عزیز درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود 
را از پالک ۱2۸فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به 
کانی خال خاص که از آقای امین یاراحمدی خریداری و درخواست سند مالکیت 
نموده و پرونده نیز تحت کالسه ۹2-2۸۸ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق 
الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره ۱۳۹۵60۳۱600۷000۸۵4 
انباری ومحوطه محصور  مورخ ۱۳۹۵/۷/4 حکم به صدور سند مالکیت یک باب 
نام خانم ملیحه مرادی قانع صادر  وصل به آن به مساحت ۹۱۵/0۷متر مربع به 
نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان محمدعبدالهی می باشد لذا مراتب 
در دو نوبت در فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنان چه کسانی که نسبت مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی 
است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا 
از مراجعه  نام خانم ملیحه مرادی قانع خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع  به 

متضرر به دادگاه نیست 
 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار ا ول ۸/۱6/ ۱۳۹۵
تاریخ انتشار دوم ۹/۱ / ۱۳۹۵

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

آقای علی اکبر محمدی  فرزند عبداله درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود 
را از پالک   26۱0و2۵۷6فرعی از ۱20 متر و ۱22 فرعي از یک  اصلی جوانرود 
واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به زمین شهری صدیقی  که از آقایان  شهرداری 
جوانرود  خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و پرونده نیز تحت کالسه ۹4 
- 2۷  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی 
طبق رأی ۱۳۹۵60۳۱600۷00۱00۵ مورخ ۱۸/ ۷ / ۱۳۹۵  مستند به ماده ۳ 
قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون مزبور رأی به صدور سند مالکیت یک باب خانه 
به مساحت ۹4 / ۱۷۸ متر مربع به نام آقای علی اکبر محمدی صادر نموده است و 
نام مالکین اولیه پالک مزبور محمدصالح ومحمدومحمودو عبداله صدیقی  می باشد 
که  تا چنان چه کسانی  آگهی می شود  فاصله ۱۵روز  در  نوبت  دو  در  مراتب  لذا 
نسبت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه 
به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد،  اعتراض خود را کتباً 
مقرض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت 
مورد تقاضا به نام آقای علی اکبر محمدی  خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود نعمت عزیزی

تاریخ انتشار اول۱6 / ۸ /  ۱۳۹۵      تاریخ انتشار دوم ۱ / ۹ /  ۱۳۹۵

ابالغ 
خواهان/شاکی رقیه صفرزاده دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم سید ابوالفضل 
سیدی به خواسته طالق به در خواست زوجه نقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
بخش بوستان شهرستان رباط کریم نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه 
نسیم  کیلومتر 2۵-   – ساوه  جاده  در  واقع  بهارستان  عمومی حقوقی شهرستان 
شهر – میدان هفت تیر – ابتدای بلوار خیر اباد- خیابان دادگستری- دادگستری 
شهرستان بهارستان ارجاع و به کالسه ۹۵0۹۹۸2۹۸۸۵0۱406 ثبت گردیده که 
وقت رسیگی آن ۱۳۹۵/۱2/0۷ و ساعت ۱0:۳0 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تاخوانده / متهم پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.  م/الف ۱۷۸2
مدیر دفتر شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان- اجرایی

آگهی حصروراثت
آقای طالب محمودی نام پدرغضبان بشناسنامه64۸صادره ازاروند کناردرخواستی 
عباس  مرحوم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
فوت  دائمی  اقامتگاه  تاریخ۹۵/۸/2درماهشهر  بشناسنامه4۸ماهشهردر  محمودی 
نصاری  متوفی(2-سلیمه  فوق)پدر  مشخصات  با  از۱-متقاضی  عبارتند  اش  ورثه 
شماره شناسنامه۱۳22صادره ازاروند کنار)مادرمتوفی(۳-مرتضی شماره شناسنامه 
شناسنامه۱۷4۷۱44۱42صادره  شماره  ماهشهر4-مریم  ۱۹4۱۱6۷۷۹۹صادره 
شماره  محمودی  ۵-شقایق  متوفی(  محمودی)فرزندان  همگی  شهرت  اهواز 
باانجام  متوفی(والغیر.اینک  )همسر  ماهشهر  شناسنامه۱۹400۵۹6۷4صادره 
اعتراض  تاهرکس  مینماید  آگهی  نوبت  دریک  مزبوررا  مراتب  قانونی  تشریفات 
شورای  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت 
حل اختالف حوزه مرکزی ماهشهرکد 2تقدیم داردواال گواهی صادروهروصیت نامه 
اعتبارساقط است.شماره  ابرازشودازدرجه  تاریخ  ازاین  بجز سری و رسمی که بعد 

م الف:)۱6/۱۱0۱(
حوزه مرکزی شورای حل اختالف ماهشهر کد2

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
از هیات موضوع قانون تعیین تکلیف  برابر رای به شماره ۹0۸-۹۵/۵/۱۳ صادره 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
لذا  است  گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  ماکو  شهرستان 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ماکو تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 

به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
۱-علی ابراهیم پور دانالویی به شماره شناسنامه ۹0۱۹ و کد ملی 2۸۳00۸۹6۳4 
صادره از ماکو فرزند پرویز در20۱0 سهم مشاع از ۱0۷۷۳2 سهم ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت ششدانگ ۱0۷۷۳2 متر مربع قسمتی پالک 2۷- 
اصلی قریه رند واقع در استان آذربایجان غربی از بخش سه حوزه ثبت ملک ماکو 

و از نسق زراعی یوسف حسن زاده و به پرونده 6 سال ۱۳۹۵
تاریخ انتشار در دو نوبت در روزنامه کثیراالنتشار اولی در مورخه ۹۵/۸/۱6 و دومین 
چاپ در ۹۵/۹/۳ و .... تاریخ انتشار در دو نوبت روزنامه های محلی اولی در ۹/۸/۱6 

و دومین چاپ در ۹۵/۹/۳
محمود عباسپور- رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو 

رد پای دولت گذشته در دکل نفتی گمشده 
توسط شرکت تابعه وزارت نفت 

سخنگوی کمیسیون اصل ۹0 مجلس، با بیان اینکه دکل نفتی گمشده 
و منهدم شده توسط یکی از شرکت های تابعه وزارت نفت دولت گذشته 
خریداری شده است، گفت: در میان اسامی متهم در پرونده دکل های 

نفتی، نام »مهاجرانی« دیده نمی شود.
بهرام پارسایی درخصوص آخرین وضعیت پرونده دکل های نفتی گمشده 
و منهدم شده گفت:این پرونده ها در قوه قضاییه در حال رسیدگی است 
و دستگاه قضایی باید هرچه سریعتر به پرونده رسیدگی کرده و متهمان 

مشخص شوند تا اسامی آنها منتشر شود.
نماینده مردم شیراز درمجلس شورای اسالمی،با بیان اینکه دکل نفتی 
گمشده و منهدم شده توسط یکی از شرکت های تابعه وزارت نفت دولت 
گذشته خریداری شده است، افزود: اگر وزارت نفت در دولت دهم دراین 
امر دخیل نبود،اسناد و مدارک و ضمانت نامه های الزم را از شرکت اخذ 
می کرد و پول بیت المال را به راحتی در اختیار شرکت مذکور قرار نمی 

داد.
پارسایی با بیان اینکه تا زمان حکم قطعی افراد اسامی آنها منتشر نمی 
شود، ادامه داد: دکل گمشده که ۸۷ میلیون دالر برای ایران هزینه برجای 
گذاشته، درواقع مشخص شده که هیچ دکلی وجود نداشته است و دکل 
دومی که ۳۷ میلیون دالر خریداری شده ؛ دکلی منهدم شده است که 
در سواحل شارجه نگهداری می شود و هیچ شرکتی حاضر به تعمیر آن 

نشده است و ارزش حفظ و نگهداری ندارد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹0 مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه 
پرونده عالوه بر کمیسیون متبوعش به معاونت ریاست جمهوری و قوه 
قضاییه ارسال شده است، تصریح کرد:در میان اسامی که در پرونده دکل 

های نفتی کمیسیون اصل ۹0 مشاهده شد نام »مهاجرانی« نبود.

رانت شرکت های انگلیسی– آمریکایی
 تولیدکننده سیگار در ایران

عضو کمیسیون برنامه  وبودجه مجلس از وجود رانت میلیاردی برای 
شرکت های انگلیسی– آمریکایی تولیدکننده سیگار در کشور خبر داد 
وگفت: ۵00 میلیارد تومان عوارض حاصل از تولید سیگار از خزانه دولت 

نصیب شرکت های خارجی می شود.
نبی هزارجریبی از وجود رانت میلیاردی برای شرکت های انگلیسی– 
آمریکایی فعال در ایران خبر داد و گفت: در بند )د( قانون بودجه سال 
۱۳۹۵ کل کشور مقرر شده از هر نخ سیگار تولید داخلی ۱00ریال، تولید 
مشترک ۳0۵ ریال عوارض دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور 

واریز شود.
نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: بنا بر اطالع 
برنامه و بودجه  از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان  واصله 
مصادیق تولید داخل و تولید مشارکتی سیگار طی بخشنامه ای به وزارت 
اقتصاد و دارایی ابالغ شده که خود دارای نکات مبهم و مغایر با قانون بوده 
و نه تنها انتفاع کمپانی های انگلیسی- آمریکایی را  به دنبال داشته بلکه به 
درآمدهای دولت نیز خساراتی وارد کرده و موجبات عدم رقابت تولیدات 
داخلی با تولیدات شرکت های خارجی در داخل کشور را نیز فراهم کرده 
است. هزارجریبی افزود: اما قانون، تولیدات داخلی را صرفا به تولیدات کاال 
یا خدمات با برند ایرانی که صد درصد آن با طراحی متخصصان داخلی یا 
به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام می شود 
اطالق نموده است، بنابراین تولید با برند خارجی نمی تواند از مصادیق 
تولید داخلی تلقی شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اسالمی، یادآور شد: متأسفانه با توجه به تعریف ابالغی، درآمدی 
بالغ بر ۵00 میلیارد تومان حاصل از عوارض تولید سیگار از خزانه دولت 

نصیب شرکت های خارجی مذکور در بازار ایران خواهد شد.

خبر

ممانعت در پذیرش بیماران اورژانسی 

غیرقانونی است
عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس با تاکید 
بر لزوم رفع مشکالت اورژانس های کشور، گفت: 
اولویت  اساس  بر  را  ساالنه  بودجه  باید  دولت 
حوزه ها اختصاص داده و به دلیل اهمیت حوزه 

سالمت بودجه بیشتری را به آن اختصاص دهد.
اورژانس ها در  اینکه نقش  بیان  با  احمد حمزه 
تامین سالمت بیماران بسیار پررنگ است، گفت: 
از آنجایی که این مراکز با هدف رسیدگی و درمان 
را  آنها  جان  جدی  خطرات  که  افرادی  سریع تر 
تهدید می کند ایجاد شده بنابراین هیچ مشکلی 

نباید مانع پذیرش بیماران اورژانسی شود.
نماینده مردم کهنوج، فاریاب، منوجان، رودبار و 
قلعه گنج در مجلس شورای اسالمی، با تاکید بر 
اینکه مسائل اقتصادی نباید مانع پذیرش بیماران 
اورژانسی شود، افزود: چنین اقدامی غیرانسانی و 
غیرقانونی است؛ نباید فراموش کرد که جان انسان 
ها بسیار مهمتر از مسائل اقتصادی است، دولت و 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید با 
تشدید نظارت بر عملکرد اورژانس ها در جهت 
خدمات  بهبود  برای  مراکز  این  مشکالت  رفع 

رسانی به بیماران تالش کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه 
بیماران  به  ها  اورژانس  رسانی  خدمات  کیفیت 
کرد:  تصریح  نیست،  آل  ایده  اما  است  مطلوب 
شده  باعث  درکشور  موجود  اقتصادی  مشکالت 
تمامی بخش های کشور آسیب ببیند که به طور 
حتم اورژانس ها هم یکی از این بخش ها است؛ 
هر چند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
خدمات  بهبود  جهت  در  را  خود  اهتمام  نهایت 
به  متاسفانه  اما  برده  کار  به  ها  اورژانس  رسانی 
دلیل مشکالت اقتصادی، اورژانس ها همچنان از 

مشکالت زیادی رنج  می برند.
رودبار  منوجان،  فاریاب،  کهنوج،  مردم  نماینده 
و قلعه گنج در مجلس شورای اسالمی، از کمبود 
تخت، فضا، نیروی انسانی و آمبوالنس در اورژانس 
باید بودجه  انتقاد کرد وگفت: دولت  های کشور 
ساالنه را بر اساس اولویت حوزه ها اختصاص و در 
همین راستا به دلیل اهمیت حوزه سالمت بودجه 
بیشتری را به آن اختصاص دهد؛ حوزه سالمت به 
ویژه اورژانس ها نباید به واسطه کمبود منابع آسیب 
ببینند، زیرا در این رابطه ممکن است جان انسان 
ها به خطر بیفتد از این رو دولت باید نهایت اهتمام 

خود را برای تامین بودجه اورژانس ها به کار برد.
عضو کمیسیون بهداشت، درمان مجلس شورای 
تحول  طرح  اجرای  با  اینکه  بیان  با  اسالمی،  
بیماران  به  رسانی  خدمات  وضعیت  سالمت 
اورژانسی مطلوب تر شده است، افزود: با اجرای 
این طرح خدمات رسانی و وضعیت اورژانس ها از 
لحاظ آمبوالنس و نیروی انسانی مطلوب تر شده و 
همچنین تعداد فارغ التحصیالن طب اورژانس هم 

در کشور افزایش یافته است.

خبر

بیان  با  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  اعضای 
اینکه معضل آلودگی هوا و تصویب الیحه هوای 
پاک برای حل آن دغدغه جدی مجلس است 
بر بررسی هر چه سریع تر و رفع ابهامات الیحه 

هوای پاک و ارائه آن به صحن تاکید کردند.
بحرانی  وضعیت  فرخنده بخش؛  زری  گل 
آلودگی هوا در کالنشهرهای کشور موجب شد 
الیحه هوای پاک تدوین و به مجلس ارائه شود 
تا با الزام دستگاه ها برای رفع معضل آلودگی 

هوا شاهد کاهش آلودگی کالنشهرها باشیم.
کلیات الیحه هوای پاک در حالی در کمیسیون 
مجلس  علنی  صحن  به  و  تصویب  کشاورزی 
ارائه شد که در همین راستا روز یک شنبه )۹ 
ماده  و تصویب سه  بررسی  از  ( پس  ماه  آبان 
از این الیحه در صحن علنی، باقی مواد طبق 
پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسالمی جهت 
کمیسیون  به  مجدد  ابهامات  رفع  و  بررسی 

کشاورزی ارجاع داده شد.
نمایندگان مردم در مجلس با بیان اینکه الیحه 
رعایت  به  ملزم  را  آالینده  صنایع  پاک  هوای 
تاکید  می کند  محیطی  زیست  استانداردهای 
با  صنایع  برخی  منافع  آنکه  دلیل  به  دارند 
بنابراین  افتد  می  به خطر  الیحه  این  تصویب 
بر سر راه تصویب آن سنگ اندازی می کنند 
سازمان  رئیس  اظهارات  طبق  که  درحالی 
ما ساالنه حدود  مردم  زیست  حفاظت محیط 
۳0 میلیارد دالر از ناحیه آلودگی هوا خسارت 
می بینند؛ از آنجایی که تصویب و اجرای الیحه 
هوای  آلودگی  رفع  و  کاهش  در  پاک  هوای 
کشور تاثیر زیادی دارد، بنابراین تمامی تالش 
رفع  و  تر  سریع  چه  هر  بررسی  برای  را  خود 
ایرادات این الیحه و ارائه آن به صحن به کار 

خواهند گرفت.

  پاپی زاده:سنگ اندازی صنایع آالینده بر سر 
راه تصویب الیحه هوای پاک

کشاورزی  کمیسیون  عضو  زاده،  پاپی  عباس 
مجلس درباره ارجاع الیحه هوای پاک از صحن 
علنی مجلس به کمیسیون کشاورزی به دلیل 
باید  ایرادات، گفت: هر چند این الیحه  برخی 
در جلسه علنی روز یک شنبه )۹ آبان( مورد 
تایید و تصویب نمایندگان واقع می شد؛ اما به 

دلیل یکسری ایرادات به کمیسیون ارجاع شد.
شورای  مجلس  در  دزفول  مردم  نماینده   
پاک  هوای  الیحه  اینکه  یادآوری  با  اسالمی، 
صنایع آالینده را ملزم به رعایت استانداردهای 
بنابراین  داد:   ادامه  کند،  می  زیست محیطی 
این صنایع و برخی در بیرون مجلس تصویب 
این الیحه را مانع ادامه فعالیت های خود می 
دانند بنابراین  سر راه تصویب آن سنگ اندازی 

می کنند.
بیان  با  دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
اینکه منافع برخی با تصویب این الیحه به خطر 
می افتد، ادامه داد: بنابراین شاهدیم که برخی 
صنایع آالینده تالش می کنند تا از تصویب  آن 
در مجلس جلوگیری کنند در حالی که تصویب 
و اجرای ضوابطی که در الیحه مذکور ذکر و 
قید شده تاثیر زیادی در کاهش آلودگی هوای 

کشور خواهد داشت.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 
اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی،   شورای  مجلس 
الیحه هوای پاک به زودی بررسی و در صحن 
کرد:  تصریح  شود،  می  مطرح  مجلس  علنی 
در  این الیحه  اجرای  و  آنجایی که تصویب  از 
مدیریت آلودگی هوای کشور تاثیر زیادی دارد 
بنابراین تمامی تالش خود را برای بررسی هر 
چه سریع تر و رفع ایرادات این الیحه و ارائه 

آن به صحن به کار می بریم.

بختیاری: رفع ایرادات الیحه هوای پاک با 
فوریت در دستور کار کمیسیون کشاورزی

کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو  بختیاری،   علی 
کشاورزی مجلس دهم با یادآوری اینکه ایرادات 
نه  است  جزئی  و  انشایی  پاک  هوای  الیحه 
محتوایی و کلی، گفت: کلیات این الیحه تصویب 
و نظر اکثر نمایندگان در این رابطه مساعد است 
اما برخی نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه 
)۹ آبان( به این الیحه ایرادات جزئی گرفتند که 
به  توجه  با  ارجاع شد،  به کمیسیون کشاورزی 
اهمیت این الیحه اعضای کمیسیون کشاورزی با 
همکاری سایر کمیسیون ها به فوریت ایرادات را 

رفع و به صحن علنی ارائه خواهیم کرد.
در مجلس  ارزوئیه  و  رابر  بافت،  مردم  نماینده   
شورای اسالمی، با تاکید بر اینکه معضل آلودگی 
دغدغه جدی  پاک  هوای  الیحه  تصویب  و  هوا 
مجلس است، تصریح کرد: نمایندگان با جدیت 
به دنبال تصویب این الیحه برای کاهش آلودگی 

هوای کشور هستند.
با  رابطه  نماینده مردم در مجلس دهم در  این 
برخی  گفت:  پاک،  هوای  الیحه  جزئی  ایرادات 
ایرادات از سوی اعضای کمیسیون صنایع و معادن 
بود که در زمینه ارزیابی های صنایع آالینده در 
این الیحه ایراداتی داشتند اما دیگر ایرادات بیشتر 

انشایی و جزئی بوده است.
و  آب  رئیسه کمیسیون کشاورزی،  عضو هیات 

منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: 
البته برخی نمایندگان هم معتقد بودند در این 
الیحه برخی از اختیارات باید به هیات دولت و 
سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شود و به 

صورت عمومی نباشد.
اکبری: رفع ایرادات الیحه هوای پاک با فوریت 

در کمیسیون کشاورزی
علی اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس 
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.
با تاکید بر  این نماینده مردم در مجلس دهم، 
ایرادات  رفع  برای  را  خود  تالش  تمامی  اینکه 
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 

بنابراین به این دلیل از دستورکار خارج شد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی، 
منابع  و  آب  کشاورزی،  کمیسیون  داد:  ادامه 
وقت  اسرع  در  و  فوریت  به  مجلس  طبیعی 
صحن  به  و  رفع  را  الیحه  این  شکلی  ایرادات 
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.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 
یادآور شد: در نشست  مجلس شورای اسالمی، 
هفته گذشته مجمع نمایندگان استان فارس با 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم خانم 
الیحه  تر  سریع  چه  هر  تصویب  لزوم  بر  ابتکار 
هوای پاک تاکید کرد تا با توجه به آن بتوان گامی 
کشور  هوای  آالیندگی  کاهش  جهت  در  مهم 

برداشت.

تالش بی وقفه مجلس برای تصویب الیحه هوای پاک

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
بازداشت  تاکید کرد:  اسالمی  مجلس شورای 
های اخیر در ترکیه غیر طبیعی است و انتظار 
داریم دولت اردوغان به کنوانسیون های بین 

المللی در زمینه حقوق بشر عمل کند.
علیرضا رحیمی با انتقاد از موج جدید بازداشت 
این  در  اخیر  کودتای  بهانه  به  ترکیه  در  ها 
کشور اظهار داشت: بازداشت ها بالفاصله بعد 
از کودتا با این نگاه که برای کشف حقیقت و 
پاکسازی مخالفان انجام می گیرد قابل قبول 
بود اما بازداشت های اخیر غیر طبیعی است.

شمیرانات،  ری،  تهران،  مردم  نماینده 
اسالمشهر و پردیس در مجلس دهم شورای 
اسالمی ادامه داد: اگر موج بازداشت های اخیر 
اردوغان  گیری  موضع  کنار  در  را  ترکیه  در 
در زمینه بحران عراق و سوریه قرار دهیم و 
بررسی کنیم متوجه می شویم ترکیه برخالف 
تالش برای تقویت دموکراسی عمل می کند.

وی با تاکید بر اینکه دولت حاکم بر ترکیه باید با 
افکار عمومی شفاف برخورد کند، اظهار داشت: 
اقدامات  قبال  در  اسالمی  جمهوری  رویکرد 
اردوغان، احترام به حقوق مردم و اقلیت های 
ترکیه است. انتظار داریم به آزادی که در قانون 
اساسی و کنوانسیون های بین المللی در زمینه 

حقوق بشر وجود دارد عمل شود.

رحیمی گفت: ایران موضوع کودتا را مسئله داخلی 
ترکیه می داند اما زمانی که قصد دارد به اتحادیه 
اروپا ملحق شود، باید در زمینه تقویت دموکرای 
در کشور بیشتر اقدام کند نه اینکه با موج جدید 

بازداشت ها رویه خالف در پیش گیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
اقدامات  کرد:  تاکید  اسالمی  شورای  مجلس 
اخیر اردوغان و بازداشت های وسیع به بهانه 
غیر  گذشته  آن  از  چندماهی  که  کودتایی 
برانگیز  سوال  عمومی  افکار  برای  و  طبیعی 

است.

بازداشت های اخیر در ترکیه طبیعی نیست
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سالمت خون
 در ایران باالتر از آمریکا

دو  آمار  ارائه  با  خون  انتقال  سازمان  سخنگوی   
مطالعه ای که روی پالسمای ایرانی ها انجام شده، 
سالم ترین  از  یکی  ایران  در  اهدایی  خون  گفت: 

خون های اهدایی جهان است.
دکتر بشیر حاجی بیگی   با بیان اینکه در سه سال 
گذشته مجموعا بیش از 2.۵ میلیون واحد پالسمای 
مازاد بر نیاز مصرف بیمارستانی کشور برای تولید 
به  پالسما  از  مشتق  انعقادی  داروهای  قراردادی 
شرکت بیوتست آلمان فرستاده شده است، گفت: 
داروهای مشتق  تولید  بر  مقررات حاکم  براساس 
بررسی  آزمایش  مورد  پالسماها  این  پالسما،  از 
ویروس های هپاتیت A، B، C، اچ آی وی نوع ۱ و 

2 و پارا ویروس نوع ۱۹ قرار گرفته اند.
واحد  میلیون   2.۵ از  بیش  میان  از  افزود:  وی 
پالسمای مازاد بر نیاز مصرف بیمارستانی در ایران 
در طی سه سال، فقط دو مورد هپاتیت A دیده 
شده که این آمار بیانگر سطح باالی رعایت بهداشت 
در جامعه ایرانی است. در عین حال هیچ موردی از 
هپاتیت B، اچ ای وی نوع ۱ و 2 در جستجوی ژنوم 
ویروس ها در این تعداد پالسمای حاصل از خون 
اهداکنندگان ایرانی مشاهده نشده و تنها دو مورد 
هپاتیت C گزارش شد. از طرفی شیوع پارا ویروس 
نوع ۱۹ در ایران نیز هم سطح جوامع پیشرفته دنیا 
است.وی به نتایج این مطالعه اشاره و اظهار کرد: 
نتایج این مطالعات نشان می دهد؛ براساس اطالعات 
مرتبط با آزمایش بررسی ژنوم پالسمای مازاد بر 
مصرف در ایران که برای تولید داروهای مشتق از 
پالسما ارسال شده است، تخمین خطر این سه 
ویروس در پالسمای تولید شده در سازمان انتقال 
کشورهای  با  رقابت  قابل  و  هم سطح  ایران  خون 
اروپایی بوده و از نظر آماری، خون و فرآورده های 
خونی تولید شده در ایران سالم تر از آمریکا هستند. 
 B، به عبارت دیگر خطر انتقال عفونت های هپاتیت
C و HIV به دنبال انتقال خون در ایران به طور 
معنی داری از آمریکا کمتر و در سطح کشورهای 

اروپایی است.

پرداخت پاداش فرهنگیان 
بازنشسته تا پانزدهم آذرماه

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه وزارت آموزش 
و پرورش گفت: پاداش فرهنگیان بازنشسته سال 
۹4 به مبلغ دو هزار میلیار تومان تا پانزدهم آذرماه 
سال جاری پرداخت می شود.منصور مجاوری در 
گردهمایی رؤسای ادارات آموزش و پرورش شهرستان 
ها و مناطق استان کرمان با اعالم این خبر خاطر 
نشان کرد: علیرغم همه ی تنگاها و محدودیتهای 
اقتصادی، دولت در سه سال اخیر توجه ویژه ای به 
بودجه آموزش و پرورش داشته و بودجه این دستگاه 
مهم و زیر ساختی افزایش یافته است.وی بیان کرد: 
آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید با مدیریت 
منابع و برنامه ریزی متناسب با امکانات و نیازها، بدور 
از شتاب زدگی فعالیتهای خود را به خوبی انجام داده 
است.مجاوری با بیان اینکه دولت توجه ویژه ای در 
بعد اقتصادی خود به آموزش و پرورش داشته است 
گفت: در سال ۹2 و در آغاز کار دولت تدبیر و امید 
بودجه آموزش و پرورش، ۵.۱  درصد رشد داشته در 
حالی که کل بودجه دولت در این سال فقط 4 درصد 
رشد داشته است.مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه 
وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه دولت تدبیر و 
امید از روش های مختلفی برای پاسخگویی به نیاز 
های آموزش و پرورش استفاده کرده است، از افزایش 
میانگین حقوق فرهنگیان کشور از یک میلیون و 2۹0 
هزار تومان در سال ۹2 به دو میلیون و ۳۸۱هزار و 
۷00 تومان در سال ۹۵ خبر داد، افزود: در سال های 
۹۳، ۹4 و ۹۵ بودجه آموزش و پرورش به ترتیب 

2۱.۸ ، 2۳ و ۱۸.4 درصد رشد داشته است.

ام اس در زنان 4 برابر مردان

به گزارش پیام زمان دبیر علمی سیزدهمین کنگره 
زنان  در  اس  ام  برابری  شیوع 4  از  ایران،  اس  ام 
نسبت به مردان خبر داد و گفت: بیشترین آمار ام 
اس مربوط به تهران و اصفهان است.دکتر عبدالرضا 
ناصر مقدسی در خصوص  سیزدهمین کنگره ام 
اس ایران که قرار است از ۱۹ تا 2۱ آبان ۹۵ در 
هتل المپیک تهران  که قرار است برگزار شود، افزود: 
هدف اصلی کنگره، جنبه های آموزشی بیماری ام 
اس است.وی با اعالم اینکه کنگره برای متخصصین 
مغز و اعصاب، پرستاران و پزشکان عمومی ۱4.۵ 
امتیاز بازآموزی دارد، گفت: سعی کرده ایم در این 
کنگره، گروه های هدف نسبت به تمام مباحث مهم 

پیرامون ام اس، اطالعات الزم را کسب کنند.
مقدسی در ادامه به وضعیت بیماری ام اس در کشور 
اشاره کرد و افزود: بین ۷0 تا ۸0 هزار مبتال به ام اس 
در کشور شناسایی شده اند و تعدادی هم ناشناخته 
مانده اند.وی با اعالم اینکه شیوع ام اس در سال 
های اخیر افزایش داشته است، ادامه داد: علت دقیق 
افزایش موارد ابتال مشخص نیست اما می توان به 
به  دخانیات  مصرف  افزایش   ،D ویتامین کمبود 
خصوص در بین زنان و عوامل ژنتیکی، اشاره داشت.
دبیر علمی کنگره ام اس ایران با اعالم اینکه افزایش 
موارد ابتال در کشورمان همسو با جهان است، گفت: 
بیماری ام اس مخصوص دنیای مدرن است. وی با 
اشاره به شیوع ۳ تا 4 برابری ام اس در زنان نسبت 
به مردان، افزود: بیشترین آمار ابتال مربوط به تهران 
و اصفهان است.مقدسی با انتقاد از فقر فرهنگی که 
پیرامون بیماری ام اس در کشور وجود دارد، گفت: 
آنچه بیش از بیماری ام اس مهم به نظر می رسد، 

باورهای غلط نسبت به این بیماری است.
وی با اعالم اینکه »فوبیای « ام اس ترسناک تر از 
خود ام اس است، افزود: متاسفانه جامعه بیشتر از 
آنکه از ام اس رنج ببرد، از فقر فرهنگی این بیماری 
رنج می برد. در حالی که همه پزشکان می دانند 
این بیماری قابل کنترل است.مقدسی تاکید کرد: 
افرادی هستند که به دلیل ترس از ام اس به مطب 
از  بعد  که  کنند  می  مراجعه  متخصص  پزشکان 
معاینه مشخص می شود عالئم این بیماری را ندارند.

برخورد با خودروهای بدحجاب 
تعطیل نشده است

که  کرد  اعالم  بزرگ  تهران  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رییس 
برخورد ماموران راهور با مواردی چون بدحجابی و کشف حجاب در 
خودروهای سواری به قوت خود ادامه داشته و تعطیل نشده است. 
سردار سید تیمور حسینی  درباره برنامه ها و اقدامات انجام شده از 
اجرای طرح های  مخالف  ما  اظهارکرد:  پایتخت  راهور  پلیس  سوی 
و  هستیم  ترافیک  و  راهور  پلیس  حوزه  در  هیجانی  و  مقطعی 
معتقدم که اجرای چنین طرح هایی بازدارندگی کافی را نداشته و 
مدتی بعد تاثیر خود را نیز از دست می دهد، به همین دلیل همواره 
و  آهسته  ما  برنامه های  که  کنیم  عمل  طوری  که  کرده ایم  تالش 

پیوسته اجرا شود.
پیش  کاهش  مانند  طرح هایی  اجرای  مواقعی  در  البته  افزود:  وی 
می آید که الزم است توجه بیشتری به اجرای آن شود، اما از نظر ما 
این هم یک طرح همیشگی است و در کنار دیگر طرح های پلیس 

باید اجرایی شود.
اینکه  بیان  با  انتظامی  نیروی  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رییس 
طرح های پلیس همواره اجرا شده و ادامه دارد، درباره طرح برخورد 
این  نیز گفت:  در خودروهای سواری  و کشف حجاب  بدحجابی  با 
طرح نیز به قوت خود باقی است و ماموران پلیس راهور با مواردی 
دور،  دور  نوامیس،  برای  مزاحمت  حجاب،  کشف  بدحجابی،  چون 

سگ گردانی، آلودگی صوتی و ... برخورد می کنند.
به  و  کرده  متوقف  را  خودروها  این  راهور  ماموران  افزود:  حسینی 
پلیس امنیت معرفی می کنند و این پلیس نسبت به برخورد قانونی 

با متخلفان اقدام خواهد کرد.
از  و  داده شده  بدحجاب  افراد  به خودروی  برگه ای که  درباره  وی 
پلیس  مقر  به  را  خود  مقرر  تاریخی  در  که  می شود  خواسته  آنان 
معرفی کنند نیز گفت: ماموران راهور اطالعات خودرو را به پلیس 
خودروها  این  با  آنجا  در  گفتم  که  همانطور  و  می دهند  امنیت 
به  مقرر  موعد  در  فردی  اگر  می کنم  فکر  و  شد  خواهد  برخورد 
و  خودرو  سوابق  روی  مربوطه  اطالعات  نکند،  مراجعه  مراکز  این 

پالک ثبت شود.

پرداخت حقوق عائله مندی و اوالد 
با کدملی  بازنشستگان فقط 

نقص  به  اشاره  با  کشوری  بازنشستگی  صندوق  امورمالی  مدیرکل 
بازنشستگان  تکفل  تحت  افراد  ملی  کد  ثبت  وعدم  اطالعات 
آذرماه  واوالد  مندی  عائله  به  مربوط  حقوق  گفت:  صندوق،  این 
آنان  تکفل  تحت  افراد  ملی  کد  ثبت  در صورت  تنها  بازنشستگان، 

پرداخت می شود.
کدملی  اطالعات  هنوز  کرد:متاسفانه  اظهار  زاده  بخشی  حسین 
این  سامانه  در  کشوری  بازنشستگان  تکفل  تحت  افراد  از  تعدادی 
صندوق به ثبت نرسیده است که باید هرچه سریعتر نسبت به درج 
این اطالعات به منظور پرداخت حق عائله مندی و اوالد اقدام شود.
وی تاکید کرد: دستگاههای اجرایی موظف هستند نسبت به جمع 
آوری اطالعات وثبت کدملی افراد تحت تکفل بازنشستگان کشوری 
به منظور پرداخت حقوق عائله مندی واوالد به بازنشستگان اقدام 

کنند.
درحال  گفت:  کشوری  بازنشستگی  صندوق  امورمالی  مدیرکل 
مندی  عائله  حق  بابت  تومان  ۱۱۸میلیارد  حدود  ماهانه  حاضر 
کد  ثبت  لزوم  و  شود  می  پرداخت  کشوری  بازنشستگان  واوالد 
از اموال این صندوق به  بازنشستگان به منظور اعمال نظارت  ملی 

انجام می رسد.
را  بخشی زاده آخرین مهلت تکمیل اطالعات دستگاههای اجرایی 
اینک هشدارهای الزم به  افزود:هم  پایان آذرماه ۹۵ عنوان کرد و 
دستگاههای اجرایی تمامی استان ها برای تکمیل اطالعات و ثبت 

کد ملی بازنشستگان داده شده است.
تحت  افراد  برای  اجرایی  دستگاههای  آنکه  به  توجه  گفت: با  وی 
می  بنابراین  کنند  می  صادر  درمانی  خدمات  بیمه  خود  پوشش 
بیمه  سایت  از  را  خود  بازنشستگان  و  شاغلین  اطالعات  توانند 
به  نیازی  دیگر  و  کنند  کنترل  و  دریافت  مربوطه  استان  سالمت 

مراجعه حضوری نخواهد بود.
بخشی زاده گفت: صندوق بازنشستگی تالش می کند تا از طریق 
ثبت کد ملی افرد تحت تکفل بازنشستگان و متصل شدن با سایت 
ثبت احوال و تایید اطالعات توسط سازمان مذکور، اطالعات مورد 
نیاز خود را تکمیل و از خروج هزینه اضافی از صندوق جلوگیری 

کند. 

120برابر شدن هزینه های درمان
 بیماران سرطانی 

عدم  از  انتقاد  با  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیره  هیئت  رئیس 
این تشخیص  ایران  در  به موقع سرطان در کشور گفت:  تشخیص 

به موقع نیست و همین امر هزینه های درمان را باال برده است. 
به گزارش پیام زمان، دکتر عباس کبریایی زاده اظهار کرد: برخی 
مشروط  دارند  باالیی  بخشی  شفا  آثار  سرطانی  ضد  داروهای  از 
براینکه بیماری به موقع تشخیص داده شود. برخی از داروهای ضد 
 ۵ با  برخی  و  دارند  تومان  میلیون  از 600  بیش  سرطان هزینه ای 

میلیون تومان بطور کامل اثربخش اند.
وی ادامه داد: سرطان بیماری رو به رشدی در کشورمان است تا 
اخیر  سالهای  در  سرطانی  بیماران  درمانی  های  هزینه  که  جایی 
بیماری  درمان  برای  اجتماعی  تامین  بیمه  است،  شده  برابر   ۱20
متداول  امری  که  گرفته  نظر  در  را  های خاص حمایتهای خاصی 
برای  ها،  بیمه  انگلستان،  در  مثال  عنوان  به  در همه کشورهاست 
و  دارند  بیمار  از  کمی  حمایت  خوردگی  سرما  بیماری  درمان 
را  باالیی  حمایتهای  العالج  صعب  بیماری  درمان  برای  برعکس 

در نظر می گیرد.
مراحل  در  داروها  بخشی  اثر  بیشترین  کرد:  تصریح  زاده  کبریایی 
سهم  مرحله  این  در  که  است  تشخیص  مرحله  بیماری،  درمان 
های  هزینه  ابتال،  اوج  زمان  در  برعکس  و  است  کم  بسیار  داروها 
درمانی بسیار باالست، سازمان تامین اجتماعی سهم بیماران صعب 
هم  را  درمان  مراحل  از  برخی  و  رسانده  درصد   ۱0 به  را  العالج 
رایگان کرده تا فشار کمتری به بیماران سرطانی وارد شود.وی در 
نکته مهمی که در کشورمان  یادآور شد:  نبض شبکه خبر   برنامه 
جای خالیش به خوبی احساس می شود تدوین پروتکل داروهایی 
برای  مالی  فشار  عمده  دارند،  قرار  ها  بیمه  فهرست  در  که  است 
بهداشت  وزارت  تایید  مورد  که  است  داروهایی  بیماران،  درمان 
نیست و بعضا هم بسیار گران قیمت اند اما پزشکان همین داروها 

را تجویز می کنند.
مدیره  هیأت  رئیس  اجتماعی؛  تامین  عمومی  روابط  گزارش  به 
بیماران  داروهای  از  درصد   ۹۷ افزود:  اجتماعی  تأمین  سازمان 
سرطانی را خودمان در کشور تولید می کنیم و فقط ۳ درصد آنها 
برای  خوبی  های  گذاری  سرمایه   ۱۳۸0 سال  از  هستند،  وارداتی 
برای  توانایی کاملی  تولید داروهای ضدسرطان صورت گرفت و ما 
تفاوتی  دیگر  از سوی  داریم،  آمپولهای ضد سرطان  و  تولید قرض 
بین داروهای برند با داروهای ژنریک نیست، توصیه ما به دولت این 
است به برندها چندان توجهی نداشته باشد و بیشتر توجه خود را 

صرف مصرف داروهای ژنریک در کشور کند.

خبرخبر

وزیر آموزش و پرورش از آغاز فعالیت تیم 
حسابرسی شرکت های مختلف وابسته به 
صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد و گفت: 
این  حسابرسی  گزارش  بررسی  تیم  این 
نتایج  زودی  به  و  کرده  آغاز  را  شرکت ها 
می کنیم. اعالم  را  شده  انجام  اقدامات 

در  آشتیانی  دانش  احمدی  فخرالدین 
مسووالن  کارشناس  گردهمایی  حاشیه 
امور بانوان کل کشور در پاسخ به پرسشی 
درباره وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان 
رای  جلسه  در  که  همانگونه  کرد:  اظهار 
اعتماد مجلس گفته بودم، اولویت نخستم 

ذخیره  صندوق  وضعیت  به  رسیدگی 
فرهنگیان است.وی افزود: هم اکنون تیمی 
را تعیین کرده ام که از روز گذشته شروع 
به بررسی گزارش حسابرسی شرکت های 
فرهنگیان  ذخیره  صندوق  به  وابسته 
بیان  با  پرورش  و  آموزش  کرده اند.وزیر 
حال  در  شده  تعیین  که  تیمی  اینکه 
اقدامات  نتایج  زودی  به  و  است  فعالیت 
را اعالم خواهیم کرد، گفت: امیدواریم در 
مدت کوتاهی مساله را رسیدگی کرده و 
روش های فعال سازی صندوق و بهره وری 

باالتر آن را پیگیری کنیم.

دادستان کل کشور با اشاره به 
پرونده تخلف در دو بانک بزرگ 
کشور که پیش تر آن را عنوان 
در  بررسی ها  گفت:  بود،  کرده 
ادامه  تخلفات  این  خصوص 
در  تهران  دادستان  با  و  دارد 
این رابطه صحبت خواهم کرد.

حجت  ایسنا،  گزارش  به 
منتظری  جعفر  محمد  االسالم 
پاسخ  در  خبرنگاران  جمع  در 
بر  مبنی  خبرنگاری  سوال  به 
کردید  اعالم  ماه  آبان   6 اینکه 
میلیاردی   ۱200 اختالس  که 
رخ  ملت  و  ملی  بانک  دو  در 
تهران  دادستان  اما  است،  داده 

اختالس  این  که  کرد  اعالم  بعد  روز  چند 
نه دو  و  بانک  به یک  بوده و مربوط  بدهی 
به  مربوط  اختالس  این  است،  بوده  بانک 
اختالس  این  است؟ گفت:  بوده  بانک  چند 

مربوط به همان دو بانک بوده است.
دادستان کل کشور درباره تخلف انجام شده 
در این بانک ها، افزود: مجموعه اقداماتی در 

این دو بانک صورت گرفته که از نظر قانونی 
مجاز نبوده و بنا براین نوعی اختالس تلقی 

می شود.
وی در رابطه با صحبت های دادستان تهران 
کرد:  تصریح  بانک،  یک  در  تخلف  اعالم  و 
ادامه  تخلفات  این  خصوص  در  ها  بررسی 
رابطه  این  در  تهران  دادستان  با  و  دارد 

صحبت خواهم کرد.

وزیر آموزش و پرورش خبر داد:
آغاز حسابرسی شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان

دادستان کل کشور اعالم کرد:

ادامه بررسی ها در خصوص تخلف دو بانک بزرگ کشور

برخورد پلیس راهور بانصب لوگوی 
ماری جوانا

رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی در مورد نصب عکس 
گیاه »ماری جوانا« در برخی از خودروهایی که در سطح 
شهر تردد می کنند، گفت: نصب این گونه عالئم خالف 
قوانین آیین نامه راهنمایی و رانندگی است و پلیس با این 

گونه تخلفات برخورد می کند.
از هر  افرادی که بخواهند  سردار تقی مهری اظهار کرد: 
استفاده  روی خودروی خود  بر  »لوگو«  و  برچسب  گونه 
این  تمام  نامه رفتار کنند چرا که  آیین  باید طبق  کنند 

موارد در آیین نامه تعریف شده است.
دارند،  قانونی  مجوز  که  هایی  شرکت  داد:  ادامه  وی 
ابعاد طراحی  با همان  را  لوگوی شرکت خود  توانند  می 
شده، در خودروها نصب کنند.برابر قانون و کد تخلفاتی 
206۹ نصب هر نوع عالئم یا الصاق هر نوع نوشته، آگهی 
و قسمت درونی  نقلیه  بدنه خارجی وسایل  به  تصاویر  و 
وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز الزم، 
جریمه دارد.بر این اساس افرادی که عالئم فاقد مجوز را 
مراکز  در کالن شهرها،  کنند  نصب  در خودروهای خود 
استان ها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری - 
صنعتی ۳00 هزار ریال، سایر شهرها و روستاها و راه های 
روستایی 200 هزار ریال جریمه می شوند.اخیرا رانندگان 
برخی از خودرهایی که در سطح پایتخت تردد می کنند، 
عکسی از گیاه »ماری جوانا« در قسمت عقب خودرو خود 

نصب کرده اند.

سکته عامل اصلی بسیاری از
 مرگ و میرها

سرانه  گفت:  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
بهداشتی در دولت تدبیر و امید با هدف ارتقای بهداشت 

و سالمت مردم چهار برابر شد.
سید حسن قاضی زاده هاشمی در مراسم رونمایی از طرح 
کالنشهرهای  در  رایگان  بهداشتی  خدمات  ارائه  تکمیل 
از 2۳0  در کشور  بهداشتی  افزود: سرانه خدمات  کشور 

هزار ریال به ۹60 هزار ریال افزایش یافته است. 
وی اظهار کرد: هم اکنون طرح مراقبت های بهداشتی به 
تهران  به جز  تمام کالنشهرهای کشور  در  کامل  صورت 

اجرا می شود. 
نفر  هزار  سه  تا   ۵00 و  هزار   2 هر  ازای  به  گفت:  وی 
جمعیت یک کارشناس مراقب سالمت وجود دارد که به 

عنوان بهورزان شهری هستند. 
در  بهداشتی  شبکه  استقرار  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
روستاهای کشور از سال ۱۳۵۳ افزود: با پیروزی انقالب 
اسالمی ارائه خدمات بهداشتی به روستائیان با همکاری 

و نقش فعال بهورزان توسعه یافت. 
روستایی  جمعیت  فقط  این  از  پیش  کرد:  اظهار  وی 
کشور که حدود 2۳ میلیون نفر هستند از خدمات کامل 
بهداشتی به صورت فعال برخوردار بودند و بقیه به صورت 
اکنون  اما  کردند  می  دریافت  را  خدمات  این  غیرفعال 
در شهرهای  بهداشتی  کامل  ارائه خدمات  اجرای  شاهد 

کشور هستیم. 

ازدواج زودهنگام و فقر از موانع 
تحصیل دختران 

اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
آموزش  پرورش  و  آموزش  مهم  های  شاخص  جمله  از 
هنوز  حاصله  پیشرفت های  رغم  به  گفت:  است  دختران 
شاهد دختران بازمانده از تحصیل هستیم که فرهنگ غلط 
ازدواج اجباری و فقر از موانع ادامه تحصیل دختران است.

شهیندخت موالوردی در گردهمایی کارشناس مسئوالن 
و  آموزش  به  نگاه  اینکه  بیان  با  کشور  کل  بانوان  امور 
پرورش از چند بعد اعم از تعداد دانش آموزان، کارشناسان 
و معلمان زن و خانواده قابل بررسی و امکان پذیر است 
و  آموزش  نهاد  دو  میان  تنگاتنگی  ارتباط  کرد:  اظهار 
پرورش و معاونت زنان وجود دارد و برنامه های مشترکی 

را با یکدیگر پیش برده ایم.
اصلی ترین  عنوان  به  پرورش  و  آموزش  نقش  افزود:  وی 
نهاد رسمی بر کسی پوشیده نیست و آموزش و پرورش 

جایگاه مهمی در امور توسعه ای دارد.
مهمترین  جمهور  رئیس  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
مسئولیت این نهاد را تربیت منابع انسانی شایسته دانست 
کشورها  توسعه  محرک  موتور  تربیت  و  تعلیم  گفت:  و 
از جمله شاخص  ادامه داد:  محسوب می شود.موالوردی 
های مهم آموزش و پرورش آموزش دختران است و در 
ارزیابی رتبه کشورها، توسعه مبتنی بر جنسیت می تواند 
شاهد  هنوز  حاصله  پیشرفت های  رغم  به  باشد.  اثرگذار 
غلط  فرهنگ  که  هستیم  تحصیل  از  بازمانده  دختران 

ازدواج اجباری و فقر از موانع آن است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در حوزه 
اعتیاد با راه اندازی ۵000 تیم اجتماع محور و 
استقرار آنها در ۵000 منطقه پرخطر مرکز، به 
صورت پایلوت اقدامات مناسبی صورت گرفته 

است.
محسنی  انوشیروان  زمان،  پیام  گزارش  به 
بندپی، دیروز )۱۵ آبان ماه( در دیدار با استاندار 
اینکه خراسان جنوبی  بیان  با  خراسان جنوبی، 
بخش های  در  فراوانی  محرومیت های  دارای 
با  تا  کنیم  تالش  باید  گفت:  است،  مختلف 
عقب  این  از  بخشی  کشوری  مسئوالن  کمک 

ماندگی ها در حوزه های مختلف مرتفع شود.
وی به اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی اشاره کرد و افزود: در 
حوزه طالق، اخیراً سامانه ای به صورت پایلوت 
افراد  که  شده  اندازی  راه  خراسان رضوی  در 
مشاوره های  از  ابتدا  طالق  واقعه  ثبت  از  قبل 
حضوری استفاده کرده و بعد از اینکه مشاوره 
موثر واقع نشد برای ثبت طالق به مراجع ذی 

ربط مراجعه می کنند.
اینکه  بیان  با  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
این سامانه موجب شده تا ۱۸ درصد آمار طالق 
ارائه  حوزه  در  گفت:  یابد،  کاهش  مشهد  در 
سازمان  کردن  فعال  نیز  و  استاندارد  خدمات 
مناسبی  بسیار  اقدامات  نیز  نهاد  مردم  های 

صورت گرفته است.
مورد  را  اجتماعی  اورژانس  کردن  فعال تر  وی 
با  نیز  اعتیاد  افزود: در حوزه  تاکید قرار داد و 
راه اندازی ۵ هزار تیم و استقرار آنها در ۵ هزار 
منطقه پرخطر مرکز، به صورت پایلوت اقدامات 

مناسبی صورت گرفته است.
سید علی اکبر پرویزی، استاندارخراسان جنوبی 
جمله  از  بهزیستی  سازمان  افزود:  نیز 
سازمان های مهمی است که می تواند در زمینه 
نقش  اجتماعی  آسیب های  و  کاهش معضالت 

بسزایی داشته باشد.
وی، دو موضوع سالمت مالی و سالمت اخالقی 
در بهزیستی را بطور جد مورد تاکید قرار داد 
و افزود: مسئوالن ذی ربط در این سازمان باید 
بطور جدی پیگیری کنند تا این موارد در این 

سازمان مورد توجه قرار گیرد.
را  بهزیستی  سازمان  استاندارخراسان جنوبی، 
اجتماعی  مختلف  حوزه های  در  مهم  سازمانی 
این  به  که  کرد: مددجویانی  تصریح  و  دانست 
مشکالت  دارای  می کنند  مراجعه  سازمان 
زیادی هستند، از اینرو باید مراقبت شود تا در 
صورت مرتفع نشدن بخشی از مشکالت شان، 

حتی االمکان دچار آسیب نشوند.
اعتبارات  حوزه  در  اینکه  بیان  با  وی 
همچون  تاسیسی  تازه  استان های  جاری، 

فراوانی  مشکالت  دارای  خراسان جنوبی 
هستند، گفت: سازمان بهزیستی نیز به عنوان 
حوزه  این  در  حمایتی  سازمان های  از  یکی 
دچار مشکالتی است که امیدواریم با نگاه ویژه 
حداقل  به  مشکالت  این  مرکز  در  مسئولین 

کاهش یابد.
پایین  تمکن  علی رغم  اینکه  بیان  با  پرویزی 
مالی، مردم این استان در زمینه مشارکت های 
عمومی و کمک به همنوع در رتبه های باالی 

حال  عین  در  گفت:  دارند،  قرار  کشوری 
که  است  مشکالتی  دارای  خراسان جنوبی 
مرتفع شدن آنها نیازمند توجه ویژه مسئولین 

در مرکز است.
اینکه در حوزه  بیان  با  استاندارخراسان جنوبی 
آماده  مقدورات  حد  در  عمرانی  طرح های 
توانمندسازی  زمینه  در  گفت:  هستیم،  کمک 
مسکن  حوزه  در  بویژه  بهزیستی  مددجویان 

آماده کمک و مساعدت الزم هستیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور خبر داد:

استقرار تیم های اجتماع محور در5 هزار محله پرخطر

 )WSO( نماینده سازمان جهانی سکته مغزی
دومین  مغزی  سکته  که  کرد  تاکید  ایران  در 
علت مرگ و میر در ایران و کشورهای در حال 

توسعه است.
 2۹ این که  به  بااشاره  فرهودی  مهدی  دکتر 
شده   نام گذاری  مغزی  سکته  روزجهانی  اکتبر 

مغز  متخصصان  یکروزه  همایش  گفت:  است، 
هدف  با  عروق  و  قلب  هم چنین  و  اعصاب  و 
بررسی علل و راه های کنترل سکته مغزی در 

تبریز برگزار شد.
وی با اشاره به این که یکی از علل مهم سکته 
این  در  است، گفت:  قلبی  بیماری های  مغزی، 
همایش مختصصان مغز، اعصاب، قلب و عروق 
از کل کشور گرد هم آمدند تا در مورد سکته 

مغزی، با هم به تبادل اطالعات بپردازند.
در  بحث  مورد  از موضوعات  یادآور شد:   وی 
نامنظمی ضربان های  به  این همایش می توان 
مصرف  مغزی،  سکته  با  آن  ارتباط  و  قلبی 
ضد  داروهای  مصرف  انعقاد،  ضد  داروهای 

پالکت و درمان حل کننده لخته اشاره کرد.
متخصصانی  همایش  این  در  گفت:  فرهودی 
صمد  دکتر  کاظمی،  بابک  دکتر  همچون 
غفاری، دکتر کاوه مهرور و دکتر فرشاد روشن 

ضمیر به سخنرانی پرداختند.
در  مغزی  سکته  جهانی  سازمان  شعار  وی 
درمان  قابل  مغزی  سکته   « را   20۱6 سال 
است« اعالم کرد و در خصوص شرایط درمان 
شدن  بستری  صورت  در  گفت:  بیماری  این 

تا  مناسب،  بخش  در  مغزی  سکته  بیماران 
حدود ۱4 درصد وضعیت بیمار بهتر می شود. 
در  لخته  کننده   حل  داروی  اگر  همچنین 
شرایط الزم استفاده شود تا حدود ۳0 درصد 
استفاده  صورت  در  و  می یابند  بهبود  بیماران 
از روش های مداخله ای این آمار به ۵0 درصد 

هم افزایش می یابد.
در  »زمان«  اساسی  نقش  بر  تاکید  با  وی 
درمان این بیماری خاطر نشان کرد: زمان، در 
بیماران سکته مغزی بسیار مهم است  درمان 
شانس  می تواند  سریع  و  موقع  به  مراجعه  و 
نجات از یک عمر ناتوانی  را به حداقل برساند.

وی افزود: در هر دقیقه ای که از سکته  مغزی 
نورون  میلیون  دو  حدود  می شود،  سپری 
زمان  این  چقدر  هر  و  می رود  بین  از  مغزی 
افزایش یابد، عارضه  حاصل نیز بیشتر خواهد 

شد.
بروز  صورت  در  افراد  کرد:  توصیه  فرهودی   
انحراف ناگهانی صورت، اختالل تکلم ناگهانی 
با  سریع تر  هرچه  دست،  ناگهانی  ضعف  یا 
مناسب  مرکز  به  تا  بگیرند  تماس  اورژانس 

جهت درمان انتقال داده  شوند.

نماینده سازمان جهانی سکته مغزی در ایران:

بیماری قلبی از علل مهم سکته مغزی است
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  آگهی مفقودی
قرمزمدل۱۳۹۱بشماره  همتاز۱2۵رنگ  موتورسیکلت  سبزوکارت  برگ 
تنه۱2۵A۹۱۱0۷۱۳***NBFشماره  شماره  پالک۹۱4۹۱/۵6۵ 
فرزندحسن  کمائی  بهمئی  عیسی  موتور۱۵6FMI۱2۵NBF۷0۱2۵۱بنام 
بشناسنامه۱6۷۷محل صدورباغملک مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

شهرستان باغملک    

آگهی مفقودی 
سند مادر سواری پژو 406 مدل ۱۹۹۸ نقره ای شماره شهربانی ۷2۱/6۱ب ۸۳ 
صالحی  جعفر  هلیا  نام  به   2۸0۳۸۹۸۱0 شاسی  شماره   0۱۹۸۳6 موتور  شماره 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل 

آگهی حصر وراثت
بانومرضیه آژوغ نام پدرحسین بشناسنامه۹۱2صادره ازدزفول درخواستی بخواسته 
حسنعلی  مرحوم  که۳۷4/4/۹۵ح  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی 
اقامتگاه  درتاریخ۹۵/2/26دردزفول  دزفول  صادره  بشناسنامه۱0۳  راضی  زارع 
زارع  باال)همسرمتوفی(2-محمدعلی  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمی 
راضی بشماره شناسنامه۱۵۵۹دزفول)پسرمتوفی(۳-ملوک زورقی پاالن دوزبشماره 
شعبه  دراین  کالسه۳۷4/4/۹۵ح  شناسنامه4۱2دزفول)مادرمتوفی(والغیر.پرونده 
آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  رسیده.اینک  ثبت  به 
نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس 
ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم داردواال گواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی 

که بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه4دادگاه عمومی-مرتضی سواری

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

فاقد سند رسمی
و    ۱۳۹۵/06/04 مورخ     ۱۳۹۵60۳0۱0۵۹002۱۳4/204۳ شماره  آرای  برابر 
قانون  موضوع  هیات    ۱۳۹۵/06/04 مورخ   ۱۳۹۵60۳0۱0۵۹002۱۳2/2040
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان  آقای حسنعلی جعفری 
ملی  به شماره  میانه   از  به شماره شناسنامه 2 صادره  نوروزعلی   فرزند  قاراب   
۱۵۳۳۸۳6۸۵۱  وخانم فاطمه جودی  فرزند عین اله  به شماره شناسنامه ۹ به کد 
ملی ۱۵۳۳۸6۹۹2۸  صادره ازمیانه  هریک  نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۹۹ متر مربع پالک ۳۵0۵۸  فرعی42 
اصلی مفروز و مجزی شده  درقسمتی ازششدانگ پالک 6۸۹   فرعی از اصلی مذکور 
واقع در قریه قاسم آباد شاهی  بخش ۱2 تهران خریداری از مالک رسمی  مهدی قلی 
مهدی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ 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 2 ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر تسلیم نموده و پس از اخذ رسید،  ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،  دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و 
گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق 

مقررات سند مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف ۱6۷۳ 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۵/0۸/۱6  
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۵/0۹/0۱ 

کفیل ثبت اسنادوامالک اسالمشهر – سادات حسینی 

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

فاقد سند رسمی
وشماره    ۱۳۹۵60۳0۱0۵۹00۱6۵6/۹2/۷0 شماره  رای  برابر 
۱۳۹۵60۳0۱0۵۹00۱6۵4/۹2/6۸  و شماره ۱۳۹۵60۳0۱0۵۹00۱62۵/۹2/66  
و شماره ۱۳۹۵60۳0۱0۵۹00۱6۵۳/۹2/6۷   مورخ ۱۳۹۵/04/26  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
بیات  در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان  خانم نقره 
غیاثی  فرزند سیدرضا   به شماره شناسنامه 4  صادره از بیجار  به شماره ملی 
به شماره شناسنامه ۱۷۹  احمد  فرزند  مهناز موسی رضا  ۳۷۸2۱60۱42 وخانم 
صادره ازبیجار به شماره ملی ۳۷۸۱۹460۸۸ و خانم معصومه موسی رضا فرزند 
احمد به شماره شناسنامه ۵4۱۷ صادره ازتهران به شماره ملی 00۷40۸22۳۱ 
وخانم سمیه موسی رضا فرزند احمد به شماره شناسنامه ۷60۹ صادره ازبیجار به 
شماره ملی 00۷6۳264۵4  هریک  نسبت به ۱.۵ دانگ مشاع ازششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۹0 متر مربع پالک 2۷6۳  فرعی۸ اصلی 
مفروز و مجزی شده ازششدانگ پالک 6۳6   فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه 
قاسم آباد خشکه  بخش ۱2 تهران خریداری از مالک رسمی  اصغرپوردستمالچی  
به فاصله ۱۵  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  محرز گردیده است. 
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 2 ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
 ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،  دادخواست خود را به مراجع قضائی 
بدیهی  نمایند.  تحویل  محل  ثبت  اداره  به  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  و  تقدیم 
است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم 

دادخواست طبق مقررات سند مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف ۱۵22 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۵/0۸/0۱   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۵/0۸/۱6 

کفیل ثبت اسناد.امالک اسالمشهر – سادات حسینی 

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۵60۳0۱0۵۹0020۹6/۱024000۳4۸   مورخ ۱۳۹۵/06/02  
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
کتابعلی عزیزپور  فرزند عباسعلی  به شماره شناسنامه۳0۸   صادره ازهشترود   به 
شماره ملی ۱60۱۷۹۷2۳0  نسبت به شش دانگ اعیانی یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۱24/6۱  متر مربع پالک ۵4۷۸  فرعی۳۷  اصلی مفروز و 
مجزی شده در قسمتی ازپالک ۵فرعی ازاصلی مذکورواقع درقریه حسن آباد لقمانی 
بخش ۱2تهران خریداری از مالک رسمی عباسعلی خلیل زاده  محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک اسالمشهر تسلیم نموده و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض،  دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند 

مالکیت اعیانی متقاضی صادر خواهد شد. م/الف۱۵۳4  
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۵/0۸/0۱  
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۵/0۸/۱6 

کفیل ثبت اسناد.امالک اسالمشهر – سادات حسینی 

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

سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 

فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین 
رسمی برابر رای شماره۱۳۹۵60۳۳۱0۵۵00۳2۹6هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  اقای عزت اله قاسمی 
بنای  با  زمین  قطعه  یک  درششدانگ  شناشنامه2۹40  بشماره  اله  حجت  فرزند 
احداثی به مساحت ۱۵62/66مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک از۳۷اصلی واقع 
در خسروآباد خریداری از مالک رسمی اقایان عباس زعیم یکه و احمدعلی زعیم 
یکه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله ۱۵روز 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
از  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصوا  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است 

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

آگهی
مشخصات محکوم له/محکوم لهم 

نشانی  فرادنبه  رستمی  تقی  محمد  مدیریت  با  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک 
شهرستان شهرکرد-میدان معلم نبش کوچه۱02

مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم
۱-میثاق آرایی نام پدر محمد علی نشانی مجهول المکان 

2-فرهاد فرهادیان نام پدر حاجت مراد نشانی مجهول المکان
محکوم به:

بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۵۱00۹۳۸4۵200۳02 وشماره 
دادنامه مربوطه۹۵0۹۹۷۳۸4۵200۱۵۸ حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ 2۵000000ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تأدیه 
از مورخ۹۵/2/۵ لغایت تاریخ اجرای حکم بر اساس شاخص نرخ تورم و پرداخت 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت مبلغ ۹۳۵000ریال بابت هزینه 
دادرسی در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت جهت 

اجرا
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.)ماده ۳4قانون اجراي احکام مدني(2. 
-ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد.

۳.مالي معرفي کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به از آن میسر باشد.چنانچه خود 
را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل 
بر  اموال منقول وغیر منقول،به طور مشروح مشتمل  تعدادیا مقدار وقیمت همه 
میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانک ها وموسسات مالي واعتباري ایراني 
یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي مذکور وکلیه اموالي که او به 
ثالث ونیز فهرست  از اشخاص  او  ثالث دارد وکلیه مطالبات  هر نحو نزد اشخاص 
از  قبل  سال  یک  زمان  از  مذکور  اموال  در  دیگر  تغییر  نوع  وهر  وانتقاالت  نقل 
واال  نماید  ارائه  قضائي  مقام  به  اعسار  دادخواست  به ضمیمه  اعسار  دعواي  طرح 
محکومیت  اجراي  نحوه  میشود)مواد۸و۳قانون  بازداشت  له  محکوم  درخواست  به 
مالي ۱۳۹4(.4-خود داري محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
اجراي  دارد.)ماده۳4قانون  پي  در  را  هفت  درجه  تعزیري  ،حبس  اجراي حکم  از 
احکام مدني وماده20ق.م.اوماده ۱6قانون نحوه اجراي محکومیت مالي۱۳۹4(۵-
انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده 
اموال براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه ششیا جزاي 
نقدي معادل نصف محکوم به یا هردومجازات میشود.)ماده2۱قانون نحوه اجراي 
ارائه شود  از مهلت سي روز  اموال پس  محکومیت مالي۱۳۹4(.6.چنانچه صورت 
آزادي محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفي 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره۱ماده۳قانون نحوه اجراي محکومیت 

مالي۱۳۹4(
دبیر شورای حل اختالف شماره12شهرستان شهرکرد-زهره باب کپیان

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
تعیین تکلیف  قانون  از هیات موضوع  به شماره ۱۱6۸-۹۵/۷/6 صادره  برابر رای 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
لذا  است  گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  ماکو  شهرستان 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ماکو تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 

به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
 2۸۳0۸0402۳ ملی  کد  و  یک  شناسنامه  شماره  به  جنکانلو  پور  علی  ۱-علی 
صادره از ماکو فرزند مصطفی در200۱۹ سهم مشاع از ۱۵0640 سهم ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ششدانگ ۱۵0640 متر مربع قسمتی از۱۹۸ 
فرعی از ۱0- اصلی قریه کشمش تپه واقع در استان آذربایجان غربی از بخش سه 

حوزه ثبت ملک ماکو و از نسق محمد عباس زاده و به پرونده 22۷ سال ۱۳۹۳
تاریخ انتشار در دو نوبت در روزنامه کثیراالنتشار اولی در مورخه ۹۵/۸/۱6 و دومین 
چاپ در ۹۵/۹/۳ و .... تاریخ انتشار در دو نوبت روزنامه های محلی اولی در ۹/۸/۱6 

و دومین چاپ در ۹۵/۹/۳
 محمود عباسپور- رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو

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

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

فاقد سند رسمي
اول/  مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۳0 هیات  راي شماره ۱۳۹۳60۳۳۱0۱00۱۳۷۵6  برابر 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
مالکانه بالمعارض  ناحیه دو تصرفات  رسمي مستقر در واحد ثبت ملک کرج- 
متقاضی آقای محمد حسین ساجد فرزند حسین بشماره شناسنامه 2 کد ملی 
 ۱۷6/۸۷ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  به  نسبت   ۱466۵04۹۷۸
مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 24۹ فرعی از  ۳6۱ 
اصلی واقع در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک محمدتقی اکبریان 
و غیره گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
تاریخ  از  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس  این  به  خود را 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 4۷2۸4  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۵/۸/۱ 

تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۵/۸/۱6

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج- ایرج فهیمی

فراگیری زبان در کودکان 
از هنگام زاده شدن تا آغاز سخن گفتن در 
این  نامند.  می  نوزادی  دوران  را  کودکان 

مدت معموال ۱۸ ماه است.
طور  به  آمریکا  و  اروپا  در  معمولی  کودک 
کیلوگرم  دهم(  چهار  و  )سه   ۳.4 متوسط 
)بدون  مادران  ایران  در  البته  دارد.  وزن 
 اینکه خود بدانند( معموال از سو تغزیه رنج

جدید،  های  پژوهش  به  بنا  و  برند  می   
متوسط قد نوزادان ایرانی نیز به همین دلیل 
)سو تغذیه مادران( در 2۵ سال اخیر کاهش 
در  که  ندارد  تعجبی  بنابراین،  است.  یافته 
ایران ”۳ کیلو گرم“ وزنی طبیعی برای نوزاد 
ای ۱۷0  هفته  متوسط،  شود.بطور  شمرده 
تا 200 گرم بر وزن نوزاد در سال نخست 
از  ناگهان  ماهگی،   ۱2 از  شود.  می  افزوده 
سرعت افزایش وزن کاسته شده و این میزان 

به مرز 60 گرم در هفته می رسد.
در  تا ۱۸ ساعت  بین ۱6  آغاز،  در  نوزادان 
ساعت  بتدریج  اما  خوابند،  می  روز  شبانه 
های خواب کودک کاهش می یابد؛ تا جایی 
که یک کودک دوساله بین ۹ تا ۱2 ساعت 

در روز می خوابد.
کودک از همان آغاز تولد، صدا ها و تصویرها 
را از یکدیگر تمیز می دهد. دو روز پس تولد، 
کودک می تواند بوها را نیز تشخیص دهد 
و در همان سه ماه نخست، کودکان کم کم 
رنگ ها و فورم ها را نیز تشخیص می دهند.

نخستین دندان ها در شش ماهگی در می 
آیند و بسیاری از کودکان یک ساله، چهار 
دهان  پایین  در  دندان  دو  و  باال  در  دندان 

خویش )در مجموع شش دندان ( دارند.
دست  تواند  می  ماهگی  چهار  در  کودک 
و  بگیرد  را  چیزی  و  کرده  دراز  را  خود 
چیزهای  توانست  خواهد  ماهگی  ده  در 
کوچک را میان دو انگشت شست و اشاره 
خود نگه دارد. نوزاد چهار ماهه می تواند 
نه  نوزاد  و  بنشیند  بیشتر  یا  دقیقه  یک 
بدون  را  کار  همین  است  قادر  ماهه 
بسیاری  دهد.  انجام  دقیقه   ۱0 تا  کمک 
به  شروع  ماهگی   ۱0 تا   ۷ از  نوزادان  از 
یک  در  و  نمایند  می  کردن  خیز  سینه 
بایستند.  تنهایی  به  توانند  می  سالگی 
راه  ماهگی   ۱4 سن  تا  کودکان   بیشتر 

می افتند.

اخالق کاری ژاپنی ها

قبل از اینکه سعی کنیم اخالق کاری ژاپنی ها را برایتان خالصه کنیم، 
باید این را بگوییم که هدف این مقاله ارائه جزئیات دقیق از اخالق 
نیروی  دنیای  به  کلی  بسیار  دیدی  این  بلکه  نیست،  ژاپنی ها  کاری 

کار در ژاپن است.
آنها  ضعف  و  قوت  نقاط  بررسی  به  اینجا  در  که  است  ذکر  شایان 
می پزدازیم که یعنی دیدگاه هایی که در اینجا مطرح می شود بعنوان 

نقاط قوت، نقاط ضعف یا هر دوی آنها ارزیابی می شوند.
ساعت   40 از  بیشتر  که  می کنید  فکر  پرتالش  کارمندانی  به  وقتی 
به ذهنتان می رسند. مشخص شده  ژاپنی ها  کار می کنند،  در هفته 
است که ژاپنی ها طوالنی تر از هر کشور دیگری در روز کار می کنند 
و این مدت از 4.۵۱ تا ۸.۵۳ ساعت بیشتر در هفته نسبت به سایر 

کشورهاست.
افرادی سخت کوش و کاری هستند  اینکه چرا ژاپنی ها   برای درک 
باید اول با فرهنگ آنها آشنا شویم. هدف از کار کردن برای ژاپنی ها 
فقط پول درآوردن نست، بلکه بیشتر به دالیل اجتماعی کار می کنند.
 ژاپنی ها اعتقاد دارند که کار وظیفه ای است که باید بی هیچ تردیدی 
آن را انجام دهند. این نشان می دهد که ژاپنی ها افرادی بسیار متمرکز 

و متعهد در کارشان هستند و از کاری که می کنند لذت می برند.
 اما باید درک کنید که بااینکه این برای ژاپنی ها نقطه قوت به شمار 
می رود، اما کار کردن برای ساعات طوالنی می تواند بعضی اوقات یک 

نقطه ضعف هم به شمار رود.
کردن  کار  هفته صرف  در  را  زیادی  زمان  مدت  ژاپنی ها  ازآنجاکه   
می کنند، یک اصطالح دارند به معنی کاروشی )KAROSHI( که 
گرفته، حدوداً  انجام  آمار  براساس  می دهد.  معنی  زیاد  کار  از  مرگ 
دست  از  را  خود  جان  زیاد  کار  از  ژاپن  در  سال  در  نفر   ۱0،000

می دهند.
در چند سال گذشته یک افسردگی اقتصادی نیز در ژاپن ریشه دوانده 
است که عنصر تازه ای را به ترس ژاپنی ها اضافه کرده است. بخاطر 
از  ترس  بخاطر  می کنند  احساس  ژاپنی ها  اقتصادی  افسردگی  این 
کار  طوالنی تری  ساعات  برای  و  باید سخت تر  کارشان،  دادن  دست 

کنند.
 این عنصر استرس زیادی به کارمندان ژاپنی  وارد می کند که باعث 
شده است تعداد زیادی از آنها به مشکالت و اختالالت روانی و ذهنی 

دچار شوند.
تحت  بهتر  کار  ارائه  برای  ژاپنی   شرکت های  ازآنجاکه  عالوه  براین،   
فشار هستند، با پاسخ ندادن به استرس بسیار باالی کارمندان خود 

و خواستن از آنها برای کار طوالنی تر به این مشکل اضافه می کنند
کارمندان  کار می دهد،  به  ویژه ای  اهمیت  ژاپن  فرهنگ  ازآنجا که   .

ژاپنی برای نفع شرکت خود ساعات طوالنی تری کار می کنند.
خالصه

وفادار  و  افرادی سخت کوش و کاری، متعهد  ژاپنی ها  بطور خالصه، 
هستند که تاحدی به کار خود اهمیت می دهند که برای پیشرفت آن 

و کمک به جامعه، خود را به زحمت زیادی می اندازند
. بااینحال ازآنجاکه ژاپنی ها چنین تاکید سنگینی بر کار خود دارند، 
های  افسردگی  و  بحران ها  زمان های  در  مخصوصاً  موارد،  برخی  در 
اجتماعی، این مسئله موجب حجم باالیی از استرس و اضطراب برای 

آنها می شود.
اوقات سخت نیز زحمت می کشند  بااین وجود، ژاپنی ها همچنان در 
و به دنبال بهترین و باالترین کارایی هستند، که خصوصیتی بسیار 

عالی برای کارمندان است.

گوناگون کودکانه

حتما شما هم با این گفته موافق هستید که هر 
راحت تر  باشد  کوله پشتي تان سبک تر  قدر  چه 
از کوه باال مي روید و سریع تر به قله مي رسید 
و یا این که هر چه قدر بار هواپیما کمتر باشد 
اوج  بیشتر مي تواند  سریع تر حرکت مي کند و 
بدهیم  بیشتري  پول  ما حاضریم  اغلب  بگیرد. 
کارآیي  ماشین مان  تا  بزنیم  سوپر  بنزین  و 
همین  از  چرا  بنابراین  باشد.  داشته  بهتري 
فکر و استراتژي براي جسم و روح مان استفاده 
آرزوهاي مان  به  سریع تر  بتوانیم  تا  نمي کنیم 

دست یابیم.
 براي سرعت بیشتر 

به چه چیزي نیاز داریم؟ 
قدر  چه  هر  کردیم  اشاره  قبال  که  همان طور 
بنزین ماشین تمیزتر باشد، بیشتر طوالني تر و 
سریع تر مي رود و کمتر دود و مواد مضر تولید 
مي کند. زندگي ما نیز به همین صورت است. 
فکر مي کنید براي داشتن یک زندگي ایده آل 

به چه چیزهایي نیاز دارید؟

 براي بدن تان 
سوخت مناسب انتخاب کنید 

و  جسم  سوخت  بگیریم  یاد  که  هنگامي 
روح مان را تمیز و مناسب انتخاب کنیم، بسیار 
راحت تر، قدرتمندتر و سریع تر قادریم در مسیر 
اهداف مان گام برداریم و کمتر دچار لغزش و 

خطا خواهیم شد.

 به خودتان انرژي بدهید 
بهتر است انسان یاد بگیرد که به طور مرتب به 
آمال و اهدافش سوخت و تغذیه مناسب برساند 
عمر  یک  این که  نه  کند،  رسیدگي  آن ها  به  و 
در آرزوي چیزي باشد بدون آن که حتي قدمي 
براي رسیدن به آن بردارد. منظور از سوخت در 
ممکن  که  هر طریقي  به  که  است  این  این جا 
انگیزه دو  با  تا  بدهیم  انرژي  به روح مان  است 
اصلي  در مسیر  فراوان  و شوق  و شور  چندان 

زندگي مان حرکت کنیم.

 عالوه بر جسم، روح تان را نیز تغذیه کنید
البته من در این جا فقط در مورد غذاي جسم 
صحبت نمي کنم. روح ما نیز همانند جسم مان 
نیاز به تغذیه و انرژي مثبت دارد. تمامي افکار، 
روح مان  به  مي توانند  دیگران  اعمال  و  گفتار 
انرژي داده و یا این که کامال ما را تخلیه انرژي 
هر  در  که  هستند  کساني  موفق  کنند.افراد 
به  خود  بازدم  و  دم  هر  با  و  زندگي  از  لحظه 
دنبال روابط و اموري مي گردند که انرژي و شور 
و شوق زندگي را در آن ها دو چندان کند. وقتي 
شما در یک رابطه سرد و خشک قرار دارید و یا 
از شغل تان راضي نیستید و با انجام آن احساس 
خستگي و درماندگي مي کنید، بنابراین انتظار 
مناسب  و  سالم  تغذیه  روح تان  باشید  نداشته 
داشته  دوستي  اگر  عکس  بر  باشد.  داشته 
باشید که براي شما ارزش قایل شود و شما را 
همواره به انجام کارهاي خوب و سازنده تشویق 
به  ناخودآگاه  طور  به  زندگي  در  شما  کند، 
پیشرفت هاي چشمگیري دست مي یابید. وقتي 

شما ماموریت زندگي خود را بدانید و در جهت 
آن گام بردارید، بدون شک از زندگي خود لذت 
را  روح تان  تغذیه  هرگز  بنابراین،  برد.  خواهید 
راحت تر  که  بخورید  غذاهایي  نکنید.  فراموش 
هضم مي شوندهنگامي که غذاي مناسب صرف 
مي کنید، غذا راحت تر جذب بدن شده و انرژي 
کمتري براي هضم آن به کار مي رود. بنابراین، 
در این حالت انرژي اي که در عمق وجود خود 

احساس مي کنید، مضاعف خواهد شد.

به اندازه نیازتان غذا بخورید
یا  اگر مي خواهید کارآیي مغزتان بهتر شود و 
خوردن  در  شوید  خالق تر  و  فعال  عبارتي  به 
مي دانید  که  همان طور  نکنید.  افراط  غذا 
»روزه گرفتن« نیز به همین دلیل توصیه شده 
خوردن  در  که  مي دهد  یاد  ما  به  روزه  است. 
اعتدال  حد  همواره  و  نکنیم  زیاده روي  غذا 
به  را  غذا  کنیم  عادت  اگر  بگیریم.  نظر  در  را 
اندازه نیاز مصرف کنیم چربي در بدن ذخیره 
نمي شود و هم چنین میزان انرژي و شادابي در 
بهتر  فکر،  این حالت  افزایش مي یابد. در  بدن 
اهدافش  مي تواند  راحت تر  فرد  و  مي کند  کار 
را دنبال کند. بنابراین افراط در خوردن، حالت 
در  را   ... و  تنبلي  و  سستي  خواب آلودگي، 
بدانید  است  بهتر  البته  مي آورد.  پدید  شخص 
افراط در هر کاري مضر است. به عنوان مثال 
دهید  دستور  فرزندتان  به  اندازه  از  بیش  اگر 
او  در  زیاده روي  همین  کنید،  محدود  را  او  و 
حاالتي مانند افسردگي، اضطراب، نگراني، غم 
و نارضایتي از زندگي را پدید مي آورد. بنابراین 

براي داشتن یک زندگي شاد و پرانرژي تعادل 
را در تمامي زمینه ها حفظ کنید.

 با معده خالي بخوابید 
با معده خالي، ذهني پاک و قلبي آرام به خواب 
به  شما  بدن  که  است  صورت  این  در  بروید. 
راحتي استراحت کرده و تجدید قوا مي کند. با 
تمام  است  بدن تان مجبور  زیاد،  خوردن غذاي 
نیروي خود را صرف هضم غذا کند. به همین 

از  بي انرژي  و  بي حال  صبح ها  که  است  علت 
خواب برمي خیزند و از نشاط و سرزندگي کافي 
برخوردار نیستند. هم چنین اگر با ذهني آشفته و 
فکري خراب به خواب بروید جاي تعجب نیست 
کابوس هاي  و  باشید  داشته  ناآرام  خوابي  که 
شبانه به سراغ تان بیاید. متاسفانه در این حالت 
با  که  داشت  نخواهد  را  فرصت  این  شما  روح 
رهنمودهاي  از  و  کرده  برقرار  ارتباط  خداوند 
او برخوردار شود. بنابراین در چنین حالتي در 
خود  مشکالت  براي  مي  توانید  کمتر  روز  طول 

راه حل هاي مناسب و عقالني پیدا کنید.

 تنها موقعي غذا بخورید 
که واقعا گرسنه هستید 

بیولوژیکي  لحاظ  از  ما  جسم  که  هنگامي 
غذا  سمت  به  ما  مي کند،  گرسنگي  احساس 
برطرف  را  خود  گرسنگي  نیاز  و  مي رویم 
و  روحاني  بعد  که  بدانیم  باید  ولي  مي کنیم 
به هیچ وجه  نیازهایي دارد که  نیز  ما  عاطفي 
با خوردن غذا برآورده نمي شود. بهتر است در 

کنید  فکر  موضوع  این  به  خوردن  غذا  موقع 
یا دچار گرسنگي  واقعا گرسنه هستید  آیا  که 
وقتي  عاطفي(.  روحي،  )نیاز  شده اید  کاذب 
خوبي  به  را  دو  این  میان  تفاوت  گرفتید  یاد 
که  مي کنید  پیدا  را  توانایي  این  کنید،  درک 
رفتار و اعمال خود را تحت کنترل بگیرید و به 
طور ناخودآگاه به سمت افراد و اعمالي جذب 
را  نیازهاي روحاني، عاطفي شما  مي شوید که 
به  گام  به  گام  بنابراین شما  برآورده مي کنند. 
سمت اهداف متعالي خود سوق خواهید یافت.

 آرزوهاي تان را مانند غذا 
در ذهن تان بجوید 

خود  دهان  در  را  غذا  وقتي  کنید  سعي 
وارد  وقتي  تا  بجوید  را  آن  آن قدر  مي گذارید، 
این  راحتي هضم شود.  به  معده شما مي شود 
عمل باعث مي شود بدن تان کار خود را راحت تر 
انجام داده و انرژي کمتري صرف هضم و جذب 
غذا کند. در این حالت بدن شما انرژي بیشتري 
و  شادتر  شما  روز  طول  در  و  کرده  ذخیره 
سرزنده تر خواهید بود. همین کار را نیز باید در 
مورد تجربیات و وقایع زندگي خود انجام دهید. 
در مورد تک تک کارهاي تان به خوبي فکر کنید 
و تمام جوانب را در نظر بگیرید. آرزوهاي تان 
را باید مانند غذا در ذهن تان کامال بجوید تا به 
تدریج جزیي از وجودتان شود. بنابراین شما با 
این کار تمام اهداف و آرزوهاي مورد عالقه تان 

را به طرف خود جذب مي کنید.

 غذاهایي را که دوست دارید، بخورید 
که  بخورید  را  غذاهایي  نکنید  فراموش  هرگز 
داشته  رابطه  افرادي  با  و  دارید  دوست  کامال 
باشید که مثبت هستند و انگیزه زندگي کردن 
را در شما تقویت مي  کنند. به عنوان مثال وقتي 
شما غذاي مورد عالقه تان را مي خورید بدن آن 
در  مي کند.  جذب  و  هضم  راحت تر  بسیار  را 
که دوست  غذایي  براي  اتفاق  این  که  صورتي 
ندارید، نمي افتد و در عین حال انرژي زیادي 
نیز از دست خواهید داد. این موضوع در مورد 
هم  مسایل  دیگر  و  شغل  دوستان،  انتخاب 
صادق است. اگر از افرادي که با آن ها رفت وآمد 
از کاري که دارید راضي باشید،  یا  مي کنید و 
لذت  خود  زندگي  لحظات  تک تک  از  مطمئنا 

واقعي خواهید برد.

 از زندگي خود لذت ببرید. 
نمي برید  لذت  خود  زندگي  از  راستي  به  اگر 
آن طوري  نگرفته اید  یاد  که  است  دلیل  این  به 
که  همان طور  کنید.  زندگي  دارید  دوست  که 
مي دانید هر کدام از ما منحصر به فرد هستیم و 
مي توانیم کامال متفاوت از دیگري زندگي کنیم. 
را پیدا  پس بهتر است ویژگي هاي خاص خود 
کار  به  اهداف مان  پیشبرد  در  را  آن ها  و  کرده 
ببریم. هر کسي مسوول زندگي خود است و باید 
تصمیم بگیرد چگونه زندگي کند و انرژي خود 
را صرف چه اعمالي بکند. بنابراین فرمان انرژي 
خود را در دست بگیرید و آن را درست هدایت 
کنید تا هم خود و هم دیگران از آن بهره مند 

شوید و از لحظات زندگي تان لذت ببرید.
 منبع: مجله موفقیت

چگونه روياهای مان را در ذهن مان تقويت كنیم؟ 
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آگهی مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی سواری کمپانی سایپا SE ۱۳۱ شماره شهربانی ۸۵۵/۷2ج۸6 
شماره موتور ۵۳46۸0۷ شماره شاسی NAS 4۱۱۱00 F-۱۱24۹66سید محمد علی 

هاشمی حیدری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است .
بابل 

اگهی مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی سواری پژو مدل ۱۳۸6 شماره شهربانی ۱6۸/۷2ج۳۷ 
شماره موتور ۱4۱۸60۱۹662 شماره شاسی 2۱۵۱4۷۱۹ به نام سید مریم ستاره 

مفقوذد گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .
بابل 

اگهی مفقودی 
برگ سبز خودرو پژو 206 مدل ۱۳۸۹ به شماره شهربانی ۵4۱/۷2ق 46 شماره 
موتور ۱4۱۸۹0۱۳4۵۷شماره شاسی NAAP 0۳ ED ۷ AJ ۱2۳۸62 مفقود 

گردیده فاقد 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 ۱۳۹۵60۳0۱0۵۷00۳64۹مورخ ۱۳۹۵/0۳/26 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 - 
بالمعارض متقاضی آقای کرمعلی غیبدان فرزند خدا کرم بشماره شناسنامه ۱0۸ از 
ساوه کد ملی   6۱۸۹240046 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
در آن به مساحت ۹۱/۸0 مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک  ۱66۵ فرعی از ۹ اصلی واقع در ماهدشت جزء حوزه ثبتی ناحیه دو کرج 
خریداری از مالک رسمی اکبر تندرستی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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.  ۳2۱م/الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج - ایرج فهیمی

اگهی احضار متهم 
شماره  خواست  کیفر  موجب  به  سیروان  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
۹۵۱04۳00۵۸۵00۱۸2 در پرونده کالسه ۹40۹۹۸0۸۷2۹006۷۵ برای یوسف گنجی 
زاده به اتهاام توهین و تهدید و مزاحمت تلفنی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع 
به این شعبه رسیدگی برای مورخه ۱۳۹۵/۹/2۸ ساعت ۱۱/00 تعیین گردیده است .با 
عنایت  به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات ماده۳44 
قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد .
دادرس دادگاه کیفری شهرستان سیروان – محمد حسنوند 
استان ایالم – شهرستان سیروان – خیابان ولیعصر  

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
از سند  استفاده  اتهام  به   ، نقی  فرزند  پور حبیب  امیر  آقای  متهم  به  بدینوسیله 
مجعول ) کسر اقساط (، تحت تعقیب این دادگاه می باشد ابالغ می شود که دروقت 
رسیدگی ۹۵/۹/22 روز دوشنبه راس ساعت ۱0صبح جهت رسیدگی در این دادگاه 

حاضر و از خود دفاع نمایند. م. الف ۹۵0۵۹۳
سید علی جمالی گل نشینی  - رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو بهشهر

اگهی احضار متهم 
نظر به اینکه اقای سامان اتاقی فعال محهول النمکان به اتهام توهین و ایراد ضرب 
و جرح عمدی از طرف این بازپرسی تحت پیگرد می باشد بدینوسیله در اجرای 
ظرف  گردد  می  ابالغ  نامبرده  به  مراتب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون  ماده۱۷4 
یک ماه از تاریخ انتشار اگهی در شعبه یکم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان دهلران جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود و در صورت عدم 

حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
بازپرس اول دادسرا عمومی و انقالب شهرستان دهلران 

آگهي ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله به متهم روح اله محمدزاده فرزند حشمت اله ابالغ می گردد که پرونده 
دادسرای  دادیاری   ۳۳ شعبه  در  بایگانی ۹۵0۹۸۱  ی  به کالسه  نامبرده  اتهامی 
عمومی و انقالب کرج ثبت و به اتهام صدور چک بالمحل در حال بررسی می باشد 
از جراید  یکی  در  نوبت  کیفری یک  دادرسی  آئین  قانون  ماده ۱۱۵  وفق  مراتب 
کثیراالنتشار درج می گردد تا در مهلت مقرر یک ماه به این شعبه مراجعه یا وکیل 
معرفی نماید. در غیر این صورت شعبه به صورت غیابی به موضوع رسیدگی و قرار 

مقتضی صادر خواهد نمود.  ۳۱۹ م/ الف
دادیار شعبه 33 دادسرای عمومی و انقالب شعبه 5کرج ) ماهدشت (- یدالهی فخر

آگهی ابالغ 
بنا به تجویز قانون ایین دادرسی کیفری به آقایان ۱- مهدی آرمان فرزند علی محمد 
2- عظیم شوهانی مجهول المکان به اتهام کالهبرداری در پرونده کالسه ۹40۹۳۷ 
شعبه دوم دادیاری ابالغ می گردد که ظرف مهلت یکماه پس از انتشار این آگهی در 
شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ایالم حاضر شوید در صورت عدم حضور 

این مرجع قضایی راسا به موضوع رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ می نماید.
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب ایالم 

آگهی دادنامه
پرونده کالسه۹40۹۹۸6۱۵۳۱0060۸شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
سیناباوکالت  شماره۹40۹۹۷6۱۵۳۱0066۵-خواهان:بانک  نهایی  رامهرمزتصمیم 
خوزستان-رامهرمز-رامهرمزمیدان  نشانی  به  مردان  فرزندعلی  محمدخانی  آقای 
به  اله  فرزندحبیب  قنواتی  اسماعیل  وکال-خواندگان:۱-آقای  ساختمان  آزادی 
نشانی خوزستان-رامهرمز-بایمان سادات2-خانم سیماطریفی فرزندمنصوربه نشانی 

خوزستان-اهوازکیانپارس خیابان6شرقی پالک۱/2-خواسته: تامین خواسته
رای دادگاه

آقای  باوکالت  محمدی  شهریارخان  سینابامدیریت  بانک  درخواست  درخصوص 
سیماطریفی  وخانم  اله  فرزندحبیب  قنواتی  اسماعیل  آقای  بطرفیت  محمدخانی 
فرزندمنصورمبنی برتامین خواسته)اموال( به مبلغ هفتادوپنج میلیون ریال ازاموال 
آقای اسماعیل قنواتی فرزندحبیب اله وخانم سیما طریفی فرزند منصورباتوجه به 
شامل  خواهان  ابرازی  اسنادومدارک  مصدق  رونوشت  ومالحظه  پرونده  محتویات 
فتوکپی یک فقره چک به شماره6۱۵۳44مورخه۱۳۹۳/6/20عهده بانک ملی ایران 
وگواهینامه عدم پرداختی وجه آن استنادی خواهان موجودومضبوط درپرونده ونظربه 
استنادمواد۱0۸و۱۱0قانون  باشدوبه  می  فراهم  درخواست  وارکان  شرایط  اینکه 
آیین دادرسی مدنی قرارتامین اموال به مبلغ هفتادوپنج میلیون ریال ازاموال آقای 
اسماعیل قنواتی فرزندحبیب اله وخانم سیماطریفی فرزندمنصورصادرو اعالم می 
گرددقرارصادره بالفاصله پس ازابالغ قابل اجراوظرف مهلت ده روزقابل اعتراض در 

همین دادگاه می باشد.    شماره م.الف)۱2/۳۸۷(
شهریارمقیمی مفرد-رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رامهرمز

آگهی احضار متهم 
احتراما در پرونده کالسه ۵022۳ اتهامی سعید مرادی فرزند لطیف ساکن ایالم 
اتهام فروش مال غیر )یکدستگاه خودرو سمند ()حسب  به  المکان  فعال مجهول 
به مجهول  با عنایت  قرار گرفته است  تعقیب  نژاد( تحت  یداله صدوقی   شکایت 
المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده۱۷4 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده تا در موعد مقرر )یکماه از تاریخ نشر 
در  است  بدیهی  گردد.  حاضر  شعبه  این  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  جهت  اگهی( 

صورت عدم حضور مطابق رسیدگی غیابی عمل خواهد آمد.
دادیار شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقالب ایالم 

متن آگهي احضار متهم
مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست

در پرونده کالسه 4 ب ۹40۹2۸ این شعبه پریوش فالحی نرمی فرزند محمد به 
اتهام کالهبرداری موضوع شکایت خانم سوفیا سید عباسی تحت تعقیب قرار گرفته 
است. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجراي مقررات ماده ۱۷4  قانون 
ابالغ مي  نامبرده  به  امور کیفري  انقالب در  و  آئین دادرسي دادگاههاي عمومي 
گردد تا ظرف مهلت یک ماه پس از انتشار این آگهي جهت دفاع از اتهام انتسابي 
مقررات  مطابق  عدم حضور،  صورت  در  است  بدیهي  گردد.  حاضر  شعبه  این  در 

رسیدگي  غیابي بعمل خواهد آمد.  4۷۸0۳ م/الف
بازپرس شعبه 4 دادسراي عمومي و انقالب ناحیه 2 فجر کرج- نادر عقیقی

ابالغ
آقای جمیل  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  درجراید  منتشرشده  های  آگهی  پیروی 
وفق  چون  گردد  می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  امین  فرزند  محمودی 
دادنامه شماره ۹۵0۹۹۷۸460۳006۸۷ صادره از شعبه اول حقوقی جوانرود در 
پرونده شماره ۹4۱۳۱4 محکوم به پرداخت ۱۱0قطعه سکه  بابت مهریه وشش 
میلیون  تومان نفقه درحق محکوم له خانم فرزانه ویسمرادی فرزند عبدا... و نیم 
عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای 
مفاد اجراییه اقدام نمایید درغیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت 

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

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

آقای نعمت اله نظری فرزند فاتح درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک ۱0۸ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳ کرمانشاه معروف به زمین 
چمن که از خانم جمینه فقیهی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده پرونده 
نیز تحت کالسه  ۹4 - ۱۷۹ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و 
هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره  ۱۳۹۵60۳۱600۷00۱0۱۷ مورخ  24 
/ ۷ / ۱۳۹۵ ، حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت ۵۵ / 
۷4  متر مربع به نام آقای نعمت اله نظری صادر نموده است و نام مالکین اولیه 
پالک مزبور آقایان وراث  حسین وکیلی می باشد لذا مراتب در دو نوبت در فاصله 
۱۵روز آگهی می شود تا چنان  چه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره 
تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت 
مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای نعمت اله نظری 

صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود نعمت عزیزی

تاریخ انتشار اول۱6 / ۸  / ۱۳۹۵
تاریخ انتشار دوم ۱ / ۹ / ۱۳۹۵

ابالغ
مرادی  علی  آقای  شکایت  حسب  دادگاه،  این   ۹۵06۷۸ کالسه  پرونده  بحکایت 
فرزند محمد علیه متهم خانم اعظم راد فرزند اسدا... به اتهام سرقت یک فقره چک 
بانک تجارت به شماره ۳۳22۷۳ و مباشرت در کالهبرادری به مبلغ پنج میلیون و 
دویست هزار تومان و جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت علی مرادی 
ابالغ می گردد که در مورخه2۱/ ۹ /۹۵ ساعت ۸/۳0 دقیقه درشعبه ۱0۱دادگاه 
درغیر  آورد  عمل  به  دفاع  پیداکندوازخود  حضور  جوانرود  شهرستان  دو  کیفری 

اینصورت دادگاه به صورت غیابی اقدام به صدور رای می نماید
مدیر دفتر شعبه 101دادگاه کیفری دو شهرستان جوانرود- محمدی

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
کالسه پرونده:  ۳۹۸/۹۵ /2

شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان: بهمن بهرامی  فرزند بهرام

خوانده:نصرا... کریمی 
خواهان فوق داداخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده فوق تقدیم که به این 
شعبه ارجاع شده است و برای روز ۱۳۹۵/۹/24 ساعت ۹:۳0 وقت رسیدگی تعیین 
ابالغ  بوی  آگهی  این  از طریق  بودن خوانده  بعلت مجهول المکان  لذا  است.  شده 
می شود در وقت رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند روز جلسه به شعبه مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
دبیر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی فقدان سند مالکیت
جعفر نجفی  با تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند 
به شماره  به مساحت ۱0۹/20متر مربع  باب ساختمان   مالکیت  ششدانگ یک 
ثبتی شهرستان ساوجبالغ مورد ثبت 2۱۸۵4  از ۳ اصلی جزء حوزه  ۱۳۵فرعی 
صفحه ۱۳دفتر امالک ۱۹0 به نام محمد رضا خان زاده ثبت و صادر  سپس طبق 
وبه علت سهل  نامبرده  منتقل  نام  به  سند شماره ۷۱۱۳-۸۵/۵/۷ دفتر ۱ کرج 

انگاری  مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است ،
 لذا مراتب به استناد تبصره  یک اصالحی به ماده ۱20  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 ۵0۵
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مهدی رضائی فرزند نجات اله بشماره ملی 4۸۹۸۱0۱۷۳۹ صادره از ساوجبالغ 
بشماره وکالتنامه ۱6۱۸۱ مورخ ۹2/۳/6 دفتر ۱2۳۱ تهران از طرف مالکین بنام علی 
اکبر و علی اصغر داشچی ضمن  تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
است که سند مالکیت  ششدانگ یکقطعه زمین   به مساحت ۱200متر مربع شماره 
6۵ فرعی از ۱۹4 اصلی مفروز از پالک –واقع در اراضی خیر آباد ساوجبالغ   جزء حوزه 
ثبتی ساوجبالغ ثبت ۱20۷۳۱  صفحه 2۵۷ دفترجلد  امالک ۵66  به نام مهدی 
جواهری ساعتچی   ثبت و صادر گردیده و مع الواسطه برابر سند قطعی شماره 24۳6۵ 
مورخ ۹2/۳/۱۳ دفتر ۵۹ کرج به آقایان علی اصغر و علی اکبر داشچی منتقل شده  وبه 
علت سهل انگاری  در نگهداری  مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی 

نموده است ،
 لذا مراتب به استناد تبصره  یک اصالحی به ماده ۱20  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. بدیهی است 
چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود ویا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 

نگردد سند المثنی طبق مقررات بمتقاضی تسلیم خواهد شد .م/ الف ۵04 
محمد افخمیـ  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

آگهی
خواهان شاکی /مینا جدی خان محمد  دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم صیاد 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته   تکانلوبه  غفاری 
شهرستان فردیس نموده که جهت رسیدگی به شعبه۳دادگاه خانواده شهرستان 
البرز – شهرستان فردیس – جاده مالرد – کانال شرقی  فردیس واقع دراستان 
– دادگستری شهرستان فردیس ارجاع وبه کالسه  ۹۵0۹۹۸۳0۳۱۳004۸4بت 
گردیده به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم  و در خواست خواهان /شاکی و 
به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده /متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم 

نشانی کامل خود وجهت معرفی داوربه این شعبه مراجعه گردید. م/الف 6۵2۵
منشی دادگاه حقوقی  شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان فردیس- محسن مهرابی 

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم معصومه سرائی تبریزی  ضمن  تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم 
باغچه   به مساحت 22۷۸متر مربع به  نموده است که سند مالکیت  ششدانگ 
شماره ۱02۵فرعی از ۳۳۵ اصلی جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ مورد ثبت 
۱۱۱4۹6 صفحه ۳۵4دفتر جلد امالک ۹62 به نام نامبرده ثبت و صادر گردیده 
است وبه علت جابجایی  مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی 

نموده است ،
 لذا مراتب به استناد تبصره  یک اصالحی به ماده ۱20  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 ۵06
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

کی روش به تبریز می رود

سرمربی و مدیر تیم ملی برای بازدید از امکانات شهر تبریز به این شهر 
سفر می کند.

به  گزارش  ایسنا، با تعطیلی تمرینات تیم   ملی فوتبال ایران تا روز دوشنبه 
کارلوس کی روش و افشین پیروانی راهی تبریز می شوند تا از امکانات این 

شهر  برای برگزاری اردوهای آینده تیم   ملی بازدید کنند.
سرمربی تیم   ملی در این اردو از ورزشگاه یادگار امام )ره( تبریز و احتماال از 
امکانات باشگاه گسترش فوالد دیدن خواهد کرد. تا در صورت مساعد بودن 

شرایط از امکانات این شهر استفاده کنند.
پس از این بازدید کارلوس کی روش به تهران باز می گردد و تمرینات تیم  

 ملی در تهران روز دوشنبه پیگیری می شود.

اعالم سهمیه ها و اوزان المپیکی کاراته

فدراسیون جهانی کاراته پیشنهادات خود برای تعیین سهمیه المپیک 
2020 را اعالم کرد و ۳ سهمیه کومیته را به مردان و ۳ سهمیه کومیته را 

به بانوان اختصاص داد.
به گزارش ایسنا و به نقل از  فدراسیون کاراته، فدراسیون جهانی کاراته 
الگوی توزیع سهمیه المپیک را به شکل زیر توضیح داد: مجموعاً ۸0کاراته 
کا در المپیک 2020 توکیو حضور خواهند داشت.این ۸0 نفر در ۸ گروه 

۱0نفره دسته بندی می شوند.
۵ وزن معمول فعلی هم در 2 بخش مردان و زنان به ۳ وزن تغییر می کند 
و در المپیک توکیو۳وزن کومیته و یک کاتارو در بخش مردان و ۳ وزن 

کومیته و یک کاتارو در بخش بانوان حضورخواهند داشت.
معیار انتخاب ملی پوشان بسته به کیفیت مسابقات آنان خواهد بود. در هر 
گروه ۱0 نفره الزاماً باید نمایندگان ۵ قاره جهان حضور داشته باشند و کشور 

میزبان هم از سهمیه ویژه در هر دسته برخوردار است.
همچنین ورزشکارانی که نمی توانند بنا به هر دلیلی درمسابقات بزرگ 
شرکت کند با تصمیم هیئت اجرایی wkf از سهمیه وایلد کارت برخوردار 
خواهند شد عالوه بر این به رنکینگ های سالیانه و ماهیانه wkf توجه 
دوچندان می شود. اما مدل کسب سهمیه المپیک چند مسیر مختلف 
خواهند داشت که این مدل و این شیوه توزیع سهمیه المپیک طوری 

طراحی شده که به شیوه اجرایی فعلی مسابقات جهانی آسیبی نزند.

ایرانی ها سایت AFC را هک کردند 

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا را ایرانی ها هک کردند.
به  گزارش  ایسنا، سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا که مرجع اصلی اخبار 
قاره کهن محسوب می شود هک شد. به نظر می رسد با توجه به متنی که 
در قسمتی از سایت قرار گرفته، این عمل از طرف یکی از ایرانی ها صورت 
گرفته است. سایت ای اف سی دقایقی بعد این مشکل را بر طرف کرد و 

توانست سایت را به شرایط سابق خود بازگرداند.

حضور تیم کیک بوکسینگ ایران در رقابت های جهانی

تیم ملی کیک بوکسینگ ایران برای حضور در رقابت های جهانی 20۱6 
راهی ایتالیا خواهد شد.

مسابقات قهرمانی جهان کیک بوکسینگ از دوشنبه ۱۷ آبان آغاز و تا 22 
آبان ادامه خواهد یافت.

نامگذاری مدرسه ای 
به نام مرحوم »بهمن گلبارنژاد«

»بهمن  مرحوم  نام  به  شیراز  در  مدرسه ای 
گلبارنژاد« نامگذاری می شود.

به گزارش ایسنا، بهمن گلبارنژاد در فاصله یک روز 
مانده به پایان بازی های پارالمپیک 20۱6 ریو در 
ماده دوچرخه سواری جاده C۵/C4  بر اثر سانحه 

دوچرخه سواری درگذشت.
پرورش  و  آموزش  سازمان  رئیس  قدمی،  مجید 
استثنایی کشور گفت: یک مدرسه استثنایی در 

شیراز به نام گلبارنژاد نامگذاری می شود.
در چهلمین روز درگذشت گلبارنژاد این خبر اعالم 

شده است.

زارعیان سرمربی جودو شد

ملی  تیم  سرمربی  عنوان  به  زارعیان  مجید 
نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به  کرد.  منصوب  جودو 
از  حکمی  طی  کوراش.  و  جودو  فدراسیون  از  
فدراسیون جودو  )رئیس  سوی محمد درخشان 
و کوراش( سید مجید زارعیان به عنوان سرمربی 

تیم ملی جودو منصوب شد.

آغاز لیگ برتر والیبال بانوان
 از ۴ آذر

لیگ برتر والیبال بانوان از 4 آذر آغاز می شود.
به گزارش ایسنا، پانزدهمین دوره رقابت های لیگ 
برتر والیبال بانوان از پنج شنبه 4 آذر با برگزاری 

چهار دیدار آغاز می شود.
در این دوره از رقابت ها ۸ تیم حاضر هستند.

گاز تهران، فارس، دانشگاه آزاد اسالمی، ذوب آهن 
اصفهان، سایپای تهران، بانک سرمایه، شهرداری 
تبریز و شهرداری ارومیه هشت تیمی هستند که 
برای حضور در این رقابت ها اعالم آمادگی کردند.

دعوت دو تنیس باز دختر ایران
ATF از سوی

دو تنیس باز نوجوان دختر ایران به مسابقات هشت 
نفر برتر آسیا دعوت شدند.

به گزارش ایسنا و به نقل از فدراسیون تنیس. از 
سوی فدراسیون تنیس آسیا ) ATF ( مشکات 
الزهراء صفی و مهتا خانلو  تنیسورهای نوجوان 
ایران برای حضور در رقابت های هشت نفر برتر 

آسیا دعوت شدند.

خبرخبر

وزیر ورزش و جوانان در اولین نشست با معاونان و 
مدیران ستادی وزارتخانه ضمن قدردانی از زحمات 
دکتر گودرزی و دکتر سجادی، بار دیگر تاکید کرد 

که مدیر توسعه است نه حفظ وضعیت موجود.
مسعود سلطانی فر، وزیر جدید ورزش و جوانان 
دیروز با استقبال معاونان و مدیران ستادی وارد 
ساختمان وزارت ورزش و جوانان شد و در جلسه 
ای صمیمی کار خود را در این وزارتخانه آغاز کرد.

سلطانی فر در اولین جلسه خود با مسئوالن وزارت 
محمود  دکتر  از  تقدیر  جوانان، ضمن  و  ورزش 
گودرزی، وزیر پیشین ورزش و جوانان، او را انسانی 
شریف، با شخصیت و پرتالش خواند و از زحماتش 
در این سه سال قدردانی کرد. وی همچنین از 
زحمات دکتر نصرا... سجادی در مدت سرپرستی 

وزارتخانه تشکر کرد.
از  سخنانش،  از  دیگر  بخشی  در  سلطانی فر 
اصحاب  اسالمی،  شورای  مجلس  نمایندگان 
ورزش و رسانه، دانشگاهیان و ... برای حمایت شان 
قدردانی کرد و افزود: با رای باالیی که نمایندگان 

محترم مجلس به بنده دادند، در حقیقت بار این 
مسئولیت بر دوش من سنگین تر شد که امیدوارم 
بتوانیم با کمک همه دوستان، سیاست های دولت 
را در دو حوزه ورزش و جوانان با جدیت و قدرت 

بیشتری ادامه دهیم.
وزیر ورزش و جوانان گفت: همانطور که پیش از 

این نیز گفته بودم، مدیر توسعه و تحول هستم و از 
روز اول اهداف کمی و کیفی را مد نظر قرار داده ام 
و ان شاءا... آنها را هر ماه مورد ارزیابی قرار و آسیب 
شناسی قرار خواهیم داد تا با یک برنامه ریزی خوب 

بتوانیم رو به توسعه و تحول حرکت کنیم.
سلطانی فر تاکید کرد که ۵0 درصد کار مدیریت 

نظام  افزود:  و  می داند  نظارت  و  پیگیری  را 
بوروکراسی ما شدیدا نیازمند پیگیری و نظارت 
است و خواهشم از مدیران مجموعه این است که 
بر کارهایی که می سپارم پیگیری و نظارت دقیق 
داشته باشند و طبق زمانبندی مشخصی که خودم 

در دفترم ثبت می کنم، آن را به انجام برسانند.
درگذشت  مجدد  تسلیت  ضمن  پایان  در  وی 
منصور پورحیدری، گفت: ایشان مربی بسیار خوب، 
باشخصیت و بااخالقی بود و از خداوند متعال برای 
صبر  بازماندگان  برای  و  مغفرت  طلب  ایشان 
مسئلت می کنم. در این مراسم نصرا... سجادی 
و سید مناف هاشمی به نمایندگی از معاونان و 
مدیران ستادی، ضمن خیرمقدم به وزیر جدید 
ورزش و جوانان، حمایت خود را از برنامه ها و 

سیاست های وی اعالم کردند.
و  پیشین  وزیر  گودرزی  محمود  تودیع  مراسم 
و  ورزش  وزیر جدید  سلطانی فر  مسعود  معارفه 
روز  به  پورحیدری  شادروان  احترام  به  جوانان 

چهارشنبه همین هفته موکول شد.

سلطانی فر: 50 درصد مدیریت را پیگیری و نظارت می دانم

بانوی سانداکار ایران با غلبه بر حریف نامدار 
ویتنامی، نخستین مدال طالی ایران در جام 

جهانی 20۱6 را به نام خود ثبت کرد.
دیروز و در رقابت های نوبت صبح جام جهانی 
کیلوگرم ساندای  منهای 60  وزن  در  ووشو، 
در  شد  موفق  که  دریایی«  »صدیقه  بانوان 
از هنگ  برابر حریفی  مبارزه خود  نخستین 
کنگ به برتری دست یابد، برای کسب مدال 
طال با »ترانگ تی نگوین« نایب قهرمان جهان 
از ویتنام رقابت کرد. دریایی در دو راند متوالی 
با ارائه مبارزه ای حساب شده به برتری دست 

یافت تا مدال طال را از آن خود کند.
همچنین در وزن منهای ۷0 کیلوگرم »مریم 
»الریا  مصاف  به  جهان  قهرمان  هاشمی« 
کیپوال« رقیب ایتالیایی خود رفت. هاشمی در 

دور اول با اقتدار و در دو راند متوالی بر حریف 
ایتالیایی پیروز شد تا امروز برای کسب مدال 

طال مبارزه کند.
پیش از این نیز »امیر فضلی« نماینده وزن 
منهای ۸۵ کیلوگرم ایران در نخستین دیدار 
خود با »ژاویر فوپا پوکام« از فرانسه روبرو شد و 

در دو راند متوالی به برتری دست یافت.
در رقابت های نوبت عصر و در وزن منهای 6۵ 
کیلوگرم »شهربانو منصوریان« که افتخارات 
زیادی را در سال های اخیر کسب کرده است 
با »کریستانا موروزوا« از روسیه روبرو می شود.

قهرمان  پور«  قلی  رضا  »حمید  همچنین 
بالمنازع سال های اخیر جهان در وزن منهای 
بالروس  از  وارچینا«  »ایلیا  با  کیلوگرم   ۹0

مبارزه دارد.
جام جهانی ساندا از جمعه به میزبانی شهر 
روز  سه  و  شده  آغاز  چین  کشور  »شین« 
ادامه دارد. مدال آوران سال گذشته مسابقات 
قهرمانی جهان که در اندونزی برگزار شد، مجوز 
حضور در جام جهانی ساندا را دارند. تیم ایران 
نیز با هفت سانداکار )چهار نفر در مردان و سه 

نفر در زنان( راهی این رویداد شده است.
هدایت سانداکاران مرد ایران در جام جهانی 
چین بر عهده »حسین اوجاقی« خواهد بود و 
»معصومه قدیری« نیز هدایت سانداکاران زن 

ایران را عهده دار است.

فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( 
بهترین  جایزه  نامزد   2۳ فهرست 
بازیکن مردان جهان در سال 20۱6 
را اعالم کرد که این فهرست با اسامی 
تاحدودی  طالی  توپ  نامزدهای 
متفاوت است. سرانجام پس از شش 
سال جایزه توپ طال از جایزه بهترین 
از  شد.  جدا  مردان  فوتبال  بازیکن 

همین رو، فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( 
و مجله فرانس فوتبال اقدام به انتشار دو فهرست 
جداگانه کردند که تا حدودی با یکدیگر تفاوت 
دارند. در انتخاب جایزه توپ طال ، آرای روزنامه 
نگاران تعیین کننده است. در حالی که فیفا 
فرایند متفاوتی را برای انتخاب بهترین بازیکن 
سال مردان جهانی درسال 20۱6 درنظر گرفته 
است.  مجله فرانس فوتبال فهرست ۳0 نامزد 
توپ طال را اعالم کرد. در حالی که در فهرست 

فیفا اسامی 2۳ نامزد به چشم می خورد.
در فهرست نامزدهای توپ طال اسامی ۱0 نامزد 
وجود دارد که در فهرست فیفا غایبند. این ۱0 
هیگواین،  دیباال،  په،  په  مولر،  شامل  بازیکن 
گودین، اوبامیانگ، لوریس، آرتورو ویدال، کوکه 

و روی پاتریسیو هستند. 
مراسم اعطای جوایز برترین های فوتبال جهان 
20 دی ) ۹ ژانویه 20۱۷ ( در زوریخ برگزار 
فیفا،  فوتبال  کمیته  کارشناسان  می شود.  
فهرست 2۳ نامزد بهترین بازیکن سال 20۱6 
را اعالم کردند. فهرست اسامی 2۳ نامزد جایزه 

بهترین بازیکن مرد سال جهان به ترتیب حروف 
الفبا به شرح زیر است:

آرژانتین، منچستریونایتد(،   ( آگوئرو  سرخیو 
گرت بیل ) ولز، رئال مادرید(، جان لوئیجی 
بوفون ) ایتالیا، یوونتوس(،  کریستیانو رونالدو 
بروین  دی  کوین  مادرید(،  )پرتغال، رئال 
گریژمان  آنتوان  منچسترسیتی(،  ) بلژیک، 
)فرانسه، آتلتیکو مادرید(، زالتان ابراهیموویچ 
اینیستا  آندرس  ژرمن(،  سن  پاری  )سوئد، 
)فرانسه،  کانته  انگولو  )اسپانیا،  بارسلونا(،  
لسترسیتی، چلسی(، تونی کروس )آلمان، رئال 
مادرید(،  روبرت لواندوفسکی )لهستان، بایرن 
لسترسیتی(،  )الجزایر،  محرز  ریاض  مونیخ(، 
لیونل مسی )آرژانتین، بارسلونا(، لوکا مودریچ 
)آلمان،  نویر  مانوئل  مادرید(،  رئال  )کرواسی، 
بایرن مونیخ(،  مسعود اوزیل )آلمان، آرسنال(، 
دیمیتری پایت ) فرانسه، وستهام(،  پل پوگبا 
)فرانسه، یوونتوس، منچستریونایتد(، سرخیو 
راموس )اسپانیا، رئال مادرید(، آلکسیس سانچز 
)اروگوئه،  سوارز  لوئیس  آرسنال(،  )شیلی، 

بارسلونا(،  جیمی واردی )انگلیس،  لسترسیتی(

انتشارفهرست نامزدهای جایزه بهترین بازیکن 2016 فیفا  صدیقه دریایی نخستین طالیی ایران در جام جهانی ووشو
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بهادری- اصفهان: طرح آبرسانی به شهر گلپایگان، 
پروژه تصفیه خانه آب و طرح آبرسانی به خوانسار، 
افتتاح آبرسانی به شهر گز و همچنین راه اندازی 
 ۱۵22 مشترکین  غیرحضوری  خدمات  سامانه 
روز  در  کشور  در  بار  اولین  برای  اصفهان  آبفا 
چهارشنبه ۱2 آبان ماه با حضور وزیر نیرو، معاون 
تحقیقات آموزش و منابع انسانی، مدیر کل برنامه 
ریزی اقتصادی و تلفیقی وزارت نیرو، مدیر عامل 
شرکت مهندسی آبفا کشور، معاون نظارت و بهره 
برداری شرکت مهندسی آبفا کشور، معاون عمرانی 
در  گلپایگان  مردم  نماینده  اصفهان،  استانداری 
مجلس شورای اسالمی و سایر مقامات استانی و 

کشوری به بهره برداری رسید.
طرح آبرسانی به گلپایگان یکی از عظیم ترین 

طرح های آبرسانی
در این مراسم وزیر نیرو با اعالم اینکه طرح آبرسانی 
به شهر گلپایگان نقطه پایانی این پروژه عظیم بوده 
است اظهار داشت: آب انتقالی به گلپایگان از چهار 
دره در شهر الیگودرز و چهار بند انحرافی به وسیله 
شش تونل جمع آوری شده است، این در حالی 
لرستان  استان  از  آب  انتقال  منظور  به  که  است 
تا شهر گلپایگان حدود ۵6 کیلومتر تونل احداث 

شده است.
چیت چیان افزود: با اجرای این طرح ۱0 شهر و 
2۵0 روستا در کشور از نعمت آب شرب سالم و 

بهداشتی به صورت پایدار برخوردار می شوند.
وی با اشاره به اعتبارات هزینه شده در این پروژه 
گرفته  بررسی های صورت  اساس  بر  کرد:  اعالم 
به  آب  انتقال  جهت  تومان  میلیارد   ۹00 حدود 
فالت مرکزی هزینه شده است این در حالی است 
که اگر به قیمت روز هم اکنون بخواهیم این طرح 
را در دستور کار قرار دهیم حدود 2000 میلیارد 

تومان هزینه اجرای این طرح می شود.
وزیر نیرو ابراز امیدواری کرد که با انتقال آب به 
گلپایگان موجبات توسعه اقتصادی اجتماعی این 
اجرای  مخالف  ما  کرد:  اعالم  شود،  مهیا  منطقه 
طرح های گردشگری نیستیم، اما باید اجرای آن 
با هماهنگی مسئوالن ذیربط مانند محیط زیست، 
بهداشت، وزارت نیرو و سایر نهادهای دیگر انجام 
شود تا مشکل زیست محیطی و نیز آلودگی آب 

ایجاد نشود.
معاون عمرانی استانداری اصفهان نیز با اشاره به 
این  با اجرایی شدن  این پروژه گفت:  مشخصات 
طرح ۳۳0 لیتر بر ثانیه آب شرب مطلوب با تصفیه 

متعارف در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
محمد علی طرفه افزود: در حال حاضر مدیریت 
استان تمام مالحظات الزم را برای مدیریت بهینه 
منابع آبی اعمال نموده و تمام تالش ها در جهت 
مدیریت مصرف آب مد نظر قرار گرفته به طوری 
که تالش می شود که مصارف بخش فضای سبز و 

غیر شرب از شبکه آب آشامیدنی جدا گردد.
اجرای پروژه تصفیه خانه آب و طرح آبرسانی 
به خوانسار بیانگر عملیاتی نمودن شعار سال 

بوده است
در ادامه این افتتاحیه ها تصفیه خانه آب و طرح 
آبرسانی به خوانسار نیز افتتاح و بهره برداری شد.

اینکه  به  اشاره  با  چیان  چیت  حمید  مهندس 
آبرسانی به شهر خوانسار با توجه به اقلیم آب و 
هوایی این منطقه و شرایط توپوگرافی کاری بسیار 
تمامی  از  خاطر  بدین  دارد  جا  که  بوده  دشوار 
تالش  پروژه  این  شدن  عملیاتی  در  که  افرادی 

کردند تقدیر و تشکر شود.
اقتصاد  سال  در  را  پروژه  این  اجرای  نیرو  وزیر 
مقاومتی اقدام و عمل لبیکی دانست به پیام مقام 
این سفر ۵  اعالم کرد: در طی  و  معظم رهبری 
پروژه آبرسانی در استان اصفهان به بهره برداری 
شعار  نمودن  بیانگرعملیاتی  اقدامات  این  رسید. 

سال بوده است.
چیت چیان خواستار اجرای شبکه فاضالب شهر 

خوانسار در کوتاهترین زمان ممکن نیز شد.
اصفهان  استان  آبفا  عامل شرکت  مدیر  ادامه  در 
گفت: بسیار خشنودم که در روز والدت امام محمد 
باقر)ع( این روز میمون و مبارک شاهد افتتاح فاز 
اضطراری تصفیه خانه آب خوانسار با هزینه اجرایی 

202 میلیارد ریال هستیم.
بینی می  ادامه داد: پیش  امینی  مهندس هاشم 
شود تصفیه متعارف فاز دوم این تصفیه خانه را نیز 

در آینده نزدیک شروع کنیم.

شهر  در  فاضالب  شبکه  اجرای  به  اشاره  با  وی 
خوانسار گفت: این قول را به مردم خوانسار می 
دهیم که در دولت تدبیر و امید نهایت تا خرداد 
ماه سال آتی تصفیه خانه فاضالب شهر خوانسار به 

بهره برداری برسد.
آب  شرکت  عامل  مدیر  و  مدیره  هیات  رییس 
اعتبارات  تامین  به  اصفهان  استان  فاضالب  و 
اجرای شبکه فاضالب خوانسار پرداخت و گفت: 
های  زمینه  خوانسار  شهر  شورای  همکاری  با 
اجرای  اعتبارات  تامین  تبصره ۳ جهت  مصوبات 

شبکه فاضالب خوانسار مهیا شده است.

طرح آبرسانی به گز با همت و عزم و اراده 
خدمت به مردم اجرایی شد

مهندس حمید چیت چیان همچنین در افتتاح 
آبرسانی به شهر گز گفت: بسیار خوشحال هستم 
که در مراسم افتتاح این پروژه حضور یافتم چراکه 
این پروژه نه ردیف بودجه داشت و نه اعتباراتی به 
آن تخصیص داده شد بلکه با همت و عزم و اراده 
خدمت به مردم اجرایی گردیده است چراکه این 
طرح آبرسانی با سرعت مثال زدنی به بهره برداری 
رسید. وزیر نیرو با بیان اینکه باعث افتخار است 
که فعاالن در وزارت نیرو با امر آبرسانی به مردم 

اقدام به سقایی می نمایند اعالم نمود: بسیار جای 
خوشحالی دارد که با افتتاح طرح آبرسانی به شهر 
گز مشکل چند دهه تأمین آب شرب مردم این 

سامان رفع شده است. 
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در مراسم افتتاح 
طرح آبرسانی به شهر گز گفت: آبرسانی به شهر گز 
یکی از مطالبات ۳0 ساله مردم این منطقه بوده 
است و به رغم اینکه عملیات کلنگ زنی این پروژه 
در سال ۹۱ صورت گرفت اما به جهت تنگناهای 
مالی و تزریق قطره چکانی اعتبارات مانع از اجرای به 
موقع این پروژه گردید این درحالیست که در سال 
جاری باتوجه به شعار سال که اقتصاد مقاومتی اقدام 
و عمل بوده است مسئولین امر در شرکت آبفا استان 
اصفهان با توجه به تأکید و رهنمودهای مدیرعامل 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و حمایت های 
استاندار تمام تالش خود را به منظور عملیاتی شدن 
این پروژه نمود که خوشبختانه با سرمایه گذاری 

بخش خصوصی به مرحله بهره برداری رسید.
راه اندازی سامانه خدمات غیرحضوری 

مشترکین 1522 آبفا استان اصفهان برای اولین 
بار در کشور

در پایان این مراسم سامانه خدمات غیر حضوری 
مشترکین ۱۵22 نیز با حضور وزیر نیرو، مدیر عامل 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و معاونین و 
مدیران شرکت آبفا استان اصفهان برگزار شد. در 
این آیین مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت: این شرکت با قدمتی پنجاه ساله از 
قدیمی ترین نهادهای خدماتی استان به شمار می 

رود که تا کنون بابیش از یک میلیون و ۹00 هزار 
آحاد مشترکین آب در ۹۳ شهر و یک میلیون و 
۳00 هزار آحاد مشترکین فاضالب در ۳۵ شهر 
بر چهار میلیون و  بالغ  استان اصفهان جمعیتی 
۱00 هزار نفر را در بخش آب و دو میلیون و ۹00 
هزار نفر را در بخش فاضالب تحت پوشش قرار 

داده است 
مهندس هاشم امینی افزود: بدون شک خدمات 
رسانی به این حجم وسیع از مشترکان در گستره 
و  سخت  کار  اصفهان  پهناور  استان  جغرافیایی 
آبفای  است که خوشبختانه سقایان  ای  پیچیده 
استان اصفهان در نیم قرن گذشته به خوبی این 

وظیفه را انجام رسانده اند.
وی بیان کرد: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
کاغذ  حذف  رجوع  ارباب  بهتر  تکریم  منظور  به 
بازی و کاهش مراحل اداری و سرعت بخشیدن 
به فعالیت های شرکت در سالهای اخیر اقدام به 
به صورت  ارائه خدمت خود  های  درگاه  افزایش 
غیر حضوری به ادارات آبفا کرده و درخواست های 
خود را ارائه داده تا به صورت آسان تری خدمات 

دریافت کنند.
ارائه  از  عبارتند  ها  درگاه  این  داد:  ادامه  امینی 
خدمات از طریق سامانه تلفنی ۱۵22 ، ارائه خدمات 
از طریق دفاتر پیشخوان و ارائه خدمات از طریق 
ww.abfaesfahan.  پرتال شرکت به نشانی
ir و سامانه ۱۵22 که جدیدترین درگاه ایجاد شده 

توسط آبفای استان اصفهان است می باشد.
وی با اعالم اینکه هدف راه اندازی این سامانه تمرکز 
خدمات 22 گانه فروش و پس از فروش انشعاب در 
یک سامانه و ارائه خدمات پرداخت قبوض از طریق 
تلفن ثابت و همراه به شهروندان است اظهار داشت: 
در این شیوه درخواست کنندگان می توانند به جای 
صرف وقت و هزینه برای مراجعه به ادارات آبفا با 
گرفتن شماره تلفن چهار رقمی ۱۵22 درخواست 
بقیه  پیگیری  کد  دریافت  با  و  کرده  ارائه  را  خود 
مراحل را تا حصول نتیجه از طریق این کد و بدون 
نیاز به مراجعه حضوری دنبال کنند. امینی گفت: 
این سامانه باعث سهولت انجام امور برای مشترکین 
و متقاضیان، کاهش مراجعه به ادارات آبفا ، دسترسی 
رسیدگی  زمان  بهتر  مدیریت   ، به خدمات  آسان 
به درخواست ها ، صرفه جویی در وقت و هزینه و 

کاهش ترافیک و آلودگی هوا است.
نیرو  آیین وزیر محترم  این  شایان ذکر است در 
همراه با مدیر عامل شرکت آبفا اصفهان از سامانه 
ارتباط مردمی ۱22  و مدیریت هوشمند شبکه 
آب همراه سامانه سرورهای مدیریت IT شرکت 
افزارهای  نرم  کارگیری  به  روند  از  و  بازدید  آبفا 
جدید و بی بدیل صنعت آب و فاضالب کشور در 
خصوص تسهیل ارائه خدمات به مشترکین ابراز 

خرسندی کردند.

آگهی مناقصه عمومی شماره 95/13
یک مرحله ای

1- نام دستگاه مناقصه گذار : مخابرات منطقه هرمزگان 
مرکزی  ساختمان   ، جنوبی  رسالت  گلشهر،   ، بندرعباس   : گذار  مناقصه  دستگاه  آدرس   -۲

مخابرات تلفن : 33308۲58 و 076-33610016
3- موضوع : خرید انواع باطری به شرح ذیل : 

شرکت مخابرات ایران
  منطقه هرمزگان  

4-دستگاه نظارتی : معاونت شبکه 
5-نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانتنامه بانکی یا چک تضمینی معتبر بانکی در وجه مخابرات هرمزگان 

6-قیمت اسناد مناقصه و شماره حساب : مبلغ 300/000 ریال به شماره حساب 164۲۲4۲۲/3۲ جام بانک ملت کد شناسنامه 
3۲00080143138 یا از طریق دستگاه )POS( موجود در واحد قرارداد پرداخت گردد . 

7-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : ۲17/500/000 ریال
95/8/۲۲ 8-مهلت فروش اسناد : 95/8/1۲ لغایت  

9-مهلت تحویل پاکات : 95/8/۲3 لغایت 95/8/۲9
10-تاریخ بازگشایی پاکات : 95/9/1

11-مکان بازگشایی پاکات : سالن کنفرانس واقع در ساختمان مرکزی مخابرات 
1۲-سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است . 
13-شرکت مخابرات در قبول یا رد پیشنهادات مختار است . 

14-حد نصاب شرکت کنندگان جهت بازگشایی پاکات حداقل 1 می باشد . 
Web site :WWW.Tich.ir

شرکت سهامی مخابرات منطقه هرمزگان 

ردیف 

1

2

3

4

موضوع 

باطری دوولت 2000 آمپر ساعت سیلد 

باطری دو ولت 1000 آمپر ساعت سیلد 

باطری دو ولت 1200 آمپر ساعت سیلد 

باطری دو ولت 3000 آمپر ساعت سیلد 

تعداد 

دو سری 

پنج سری 

یک سری 

یک سری 

حصر وراثت
آقای مرتضی آخوندی به شماره شناسنامه ۱4۳۱ مطابق دادخواست تقدیمی به 
وراثت  گواهی حصر  درخواست  این شعبه  از  پرونده ۵00۳4۵/۱00۵/۹۵  کالسه 
نموده و چنین توضیح داده شده که شادروان حسین آخوندی به شماره شناسنامه 
۵ در تاریخ ۹۳/۱۱/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
از  صادره  تولد ۱۳4۱/۱۱/2۸  تاریخ  شناسنامه ۱4۳۱  آخوندی شماره  ۱.مرتضی 

کرج نسبت با متوفی پسر
2.مصطفی آخوندی شماره شناسنامه 6۵۷ تاریخ تولد ۱۳4۸/۱۱/20صادره از کرج 

نسبت با متوفی پسر
۳.مجتبی آخوندی شماره شناسنامه 2۱۵6 تاریخ تولد ۱۳60/۵/2۸ صادره از کرج 

نسبت با متوفی پسر
از  تولد ۱۳40/۱2/۸ صادره  تاریخ  4.معصومه آخوندی شماره شناسنامه 2۸۷2  

تهران نسبت با متوفی دختر 
۵.مریم آخوندی شماره شناسنامه 0۳۱4۳۱64۹۳  تاریخ تولد 4۹/۱۱/۳ صادره از 

کرج نسبت با متوفی دختر
مذبور  مقدماتی درخواست  تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد  دیگری  ورثه  مرحوم  و 
را باستناد ماده ۳6۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد. 
110/۹1۷6۸ رئیس شعبه 1005 شورای حل اختالف مجتمع شماره 21 تهران

حصر وراثت
آقای منصور محمدنژاد ریزده به شماره شناسنامه ۵40 مطابق دادخواست تقدیمی 
به کالسه پرونده ۳۷۷/۱004/۹۵ از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده شده که شادروان محبوبه مستقیم به شماره شناسنامه ۷۳۳ 
در تاریخ ۹۵/6/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
۱.منصور محمدنژاد ریزده شماره شناسنامه ۵40 تاریخ تولد ۱۳42/۳/۷ صادره از 

تهران نسبت با متوفی همسر
 ۱۳66/۱2/2۵ تولد  تاریخ   4۱۹0۱ شناسنامه  شماره  ریزده  محمدنژاد  2.منصوره 

صادره از تهران نسبت با متوفی دختر
۳.مونا محمدنژاد ریزده شماره شناسنامه 00۱6۳۳۵۸0۵ تاریخ تولد ۱۳۷2/۱/۱۹ 

صادره از تهران نسبت با متوفی دختر
4.کریم مستقیم شماره شناسنامه ۱۸۷  تاریخ تولد ۱۳۱۹/2/۱۸ صادره از همدان 

نسبت با متوفی پدر 
از  صادره   ۱۳2۵/۱0/۱0 تولد  تاریخ    ۷0۷ شناسنامه  شماره  مستقیم  ۵.صغری 

همدان نسبت با متوفی مادر
مذبور  مقدماتی درخواست  تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد  دیگری  ورثه  مرحوم  و 
را باستناد ماده ۳6۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد. 
110/۹1۷65 رئیس شعبه 1004 شورای حل اختالف مجتمع شماره 21 تهران

متن آگهی 
توجه  با  المکان  مجهول  فعال  علی  فرزند  )یگانه(  اوالدی  منیره  خانم  بدینوسیله 
است  متهم  دادگاه  این  کیفری   2 ۳۳۳/۱04/۹۵/ک  کالسه  پرونده  محتویات  به 
اتهامی در تاریخ  امانت که نظر به تعیین وقت رسیدگی به پرونده  به خیانت در 
۹۵/۹/20 ساعت ۱0:۳0 صبح در اجرای ماده ۳44 قانون آیین دادرسی کیفری 
یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی تا نامبرده در وقت مقرر در جلسه دادگاه 
حضور  عدم  صورت  در  است  بدیهی  نماید  دفاع  خود  انتسابی  اتهام  از  و  حضور 

نامبرده دادگاه در اجرای ماده 406 قانون صدور الذکر اتخاذ تصمیم می نماید. 
مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – سعید سهرابی چگنی. 

برگ اخطاریه

شماره پرونده :۵۱۸/۱6/۹۵
نام اخطار شونده: محمد علی زارع مهذبیه –  مجهول المکان

نام اخطار دهنده: یونس عباسی 
محل حضور: حوزه ۱6 شورای حل اختالف گلستان- جنب کوچه ابوذر  

وقت حضور: روزدو شنبه  مورخ  ۱۳۹۵/۹/۱۵  ساعت ۱۵:۱۵
علت حضور:  رسیدگی م/ الف ۱۷۷۳

شعبه 16 شورای حل اختالف بهارستان

عظیم ترین طرح های شرکت آبفای استان اصفهان جهادی نو در سقائیت

وزیر نیرو در آیین افتتاح پروژه های آبفای استان اصفهان
طرح آبرسانی به گز با همت و عزم و اراده خدمت به مردم اجرایی شد
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بهره برداری   و   افتتاحیه  مراسم  بهادری-اصفهان: 
از ورزشگاه نقش جهان اصفهان ، روز چهارشنبه 
با  و  مبارکه  فوالد  شرکت  همت  با  ماه  آبان   ۱2
فوتبال  تیم های  دوستانه  دیداری  برگزاری 
بزرگساالن و امید فوالد مبارکه سپاهان با حضور 
جمهور،وزیر  رئیس  اول  معاون  جهانگیری  دکتر 
صنعت، معدن و تجارت و وزیر ورزش و جوانان، 
شوراي  مجلس  در  استان  نمایندگان  از  جمعي 
اسالمي، استاندار اصفهان و سایر مسئولین استان 
فوالدمبارکه،  معاونین  و  عامل  مدیر  و  اصفهان 
این  در  اصفهان  ورزش  هواداران  و  خبرنگاران 

ورزشگاه برگزار شد.
در این مراسم دکتر جهانگیری ضمن قدرداني از 
این  در  جانانه  که  اصفهان  مبارکه  فوالد  شرکت 
این  کرد  امیدواري  اظهار  گذاشت،  قدم  عرصه 
این  در  که  پروژههایي  سایر  با  همراه  ورزشگاه 
استان در حال تکمیل است، براي مردم اصفهان 
مبارک و مایه خیر و برکت باشد. وي با تأکید بر 
اینکه این حق مردم اصفهان است که از امکانات 
ورزش  جمله  از  مختلف  هاي  زمینه  در  مناسب 
جمله  از  ورزش  بخش  گفت:  باشند،  مند  بهره 
باید  متعددي  دالیل  به  ما  که  است  هایي  بخش 
به آن بپردازیم اگر به سالمت جامعه مي اندیشیم، 
اندازه  از بیماریها به  هیچ موضوعي در پیشگیري 

ورزش اهمیت ندارد. 
وي از به بهره برداري رسیدن ورزشگاه نقش جهان 
توسط بخش غیر دولتي به عنوان مثال بارز ورود 
بخش خصوصي در این راستا یاد کرد و ادامه داد: 
از زماني که تصمیم گرفته شد فوالد مبارکه براي 
برداري ورزشگاه نقش جهان وارد  بهره  تکمیل و 
گود شود، بحمدا... مشاهده کردیم که ظرف مدت 
برداري  بهره  آماده  و  تکمیل  پروژه  این  کوتاهي 
شد. دکتر جهانگیري با قدرداني از سرمایه گذاري 
باید  کرد:  تصریح  خصوص  این  در  فوالدمبارکه 
براي  پروژهها  اینگونه  که  گردد  فراهم  شرایطي 
شرکت هایي نظیر فوالد مبارکه از نظر اقتصادي 

ایجاد جاذبه کند.

خود  کاري  روز  اولین  در  نیز  فر  سلطاني  دکتر 
افتتاح  براي  جمهور  رئیس  اول  معاون  همراه  به 
طي  بود  آمده  اصفهان  به  جهان  نقش  ورزشگاه 
سخناني گفت: همت واالي مدیریت فوالد مبارکه 
در افتتاح ورزشگاه نقش جهان ستودني است در 
سایر دست  و  استان  مسئولین  از  باید  حال  عین 
اندرکاران که در به ثمر رسیدن این پروژه همت 
گماردند، تشکر و قدرداني نمائیم. وي با بیان اینکه 
در همه دنیا اسپانسري تیمهاي ورزشي براي بنگاه 
مي  تلقي  فرصت  یک  عنوان  به  اقتصادي  هاي 
به  فرصت  این  ما  کشور  در  کرد:  تصریح  گردد، 
دلیل اینکه سازو کار آن فراهم نیست، یک معضل 
است و باید با همت و همفکري سایر مسئولین و 
با فعال کردن اقتصاد ورزش کشور این معضل را 
به فرصت تبدیل کنیم و اتکاي تیمها و بطور کلي 
تا  اعتبارات محدود دولتي کم کنیم  به  را  ورزش 
سرمایه گذاري در بخش ورزش توجیه پذیر باشد 
و با درآمدزا شدن باعث اشتیاق و رغبت بنگاه ها 

و سرمایه گذاران در این بخش شویم.
دکتر زرگرپور استاندار اصفهان نیز در این مراسم 
اظهار داشت: در شروع کار دولت تدبیر و امید در 

فرهنگي  و  فهیم  مردم  انتظارات  و  مطالبات  بین 
اصفهان ۵ ابر طرح عمراني که هرکدام بیش از دو 
آنها مي گذشت و  از شروع عملیات اجرایي  دهه 
نیمه تمام و بال استفاده باقي مانده بودند، وجود 
نفري  هزار   ۷۵ ورزشگاه  آنها  از  یکي  که  داشت 
نقش جهان بود. استاندار اصفهان افزود: همانگونه 
قبلي خود  اول رئیس جمهور در سفر  که معاون 
تکمیل  ساز  تاریخ  تصمیم  یک  طي  اصفهان  به 
استانداري  همکاري  با  را  جهان  نفش  ورزشگاه 
باعث  امر  این  سپردند،  مبارکه  فوالد  به  اصفهان 
شد تا با همت فوالد مبارکه شاهد به بهره برداري 

رسیدن این ابر طرح باشیم.
در ادامه این مراسم دکتر بهرام سبحانی در جمع 
ابراز  با  جهان  نقش  ورزشگاه  در  حاضر  میهمانان 
این طرح و  برداری رسیدن  بهره  به  از  خرسندی 
ضمن اشاره به تاریخچه ساخت نقش جهان گفت:  
مردم  مطالبات  از  یکي  پروژه  این  که  آنجایي  از 
اصفهان بود در سفر قبلي معاون اول محترم رئیس 
اجرایي  مدیریت  که  شد  براین  مصلحت  جمهور 
ورزشگاه نقش جهان براي تکمیل و بهره برداري 
مبارکه  فوالد  به  وزارت ورزش و جوانان  از سوي 
آن  شاهد  اآلن  بحمدا...  گفت:  وی  گردد.  واگذار 
هستیم که پروژه در مدت ۱۸ ماه به بهره برداري 
راه  سر  مشکالت  برخي  اگر  اینکه  ضمن  رسیده 
ما قرار نمیگرفت این طرح میتوانست چندین ماه 
زودتر به بهره برداري برسد. و در هر صورت نتیجه 
همه این تالشها این شد که امروز اصفهان از یک 
ورزشگاه مطابق با استانداردهاي روز دنیا برخوردار 

شود.
فوالد  گذاري  سرمایه  میزان  خصوص  در  وي 
مبارکه در این طرح تصریح کرد: فوالد مبارکه طي 
اجراي  در  ریال  میلیارد  ماه حدود ۳00  این ۱۸ 
این پروژه سرمایه گذاري کرد. این در حالیست که 
قبل از تحویل گرفتن این ورزشگاه نیز به میزان 

۱۸0 میلیارد ریال دیگر کمک کرده بود.

راه  البرز  استان  بهزیستی  پیمنت  موبایل  سیستم 
اندازی شد.

البرز  استان  بهزیستی  عمومی  روابط  گزارش  به 
داریوش بیات نژاد مدیر کل بهزیستی استان البرز 
در این خصوص بیان کرد: اداره کل بهزیستی استان 
از 40 هزار مددجو و یکصد  با داشتن بیش  البرز 
هزار خدمت گیرنده در حوزه های امور توانبخشی،  
امور اجتماعی و امور پیشگیری در حال فعالیت و 
کمک رسانی به این قشر آسیب پذیر جامعه است.

این  اساسی  های  نیاز  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
نیازمندان همچنان این سازمان چشم امید و یاری 
مومن  و  نیکوکار  اندیش،  نیک  خیرین  سوی  از 

استان البرز را دارد.
افزود:  البرز  استان  بهزیستی  این مقام مسئول در 
مراجعه  طریق  از  توانند  می  نیکوکاران  و  خیرین 
استان  در سطح  بهزیستی  مراکز  و  ها  به سازمان 
نسبت به اهدای هدایای نقدی و غیر نقدی خود 

اقدام کنند.
بیات نژاد در جهت سهولت امر کمک رسانی از راه 
اندازی سیستم جدید دریافت هدایا و نذورات نقدی 
خیران در سطح استان البرز خبر داد و گفت: این 
سیستم با نام »موبایل پیمنت« به صورت خدمات 
موبایلی نسبت به اهدای هدایا از سوی شهروندان 

خیر استان شروع به فعالیت نموده است.

نحوه  به  اشاره  با  البرز  استان  بهزیستی  مدیرکل 
استفاده از این سامانه، اذعان کرد: خیرین در مرحله 
نخست با گرفتن کد #۷۸0*۵2۵2* وارد سامانه 
شده و در مرحله دوم مبلغ مورد نظر را وارد نموده 
و در پایان با استفاده از رمز دوم کارت های بانکی 
اقدام  نذورات  پرداخت  به  نسبت  توانند  می  خود 

کنند.
راستاي  در  ها  کمک  این  است  ذکر  به  الزم 
توانمندسازي مددجویان اداره کل بهزیستي استان 
البرز  میباشد و صرف اشتغال ، مسکن ، درمان و 
معیشت مددجویان میشود که تمامي این کمکها 
مولدشدن وتوانمدشدن نیازمندان را به همراه دارد.

مهندس رسول موسائی شهردار منطقه با اعالم این 
میدان  مسیر  زیرسازی  اجرایی  عملیات  افزود:  خبر 
شهید روحانی الهی پرست به رجائی شهر که از اهم 
پروژه های روان سازی ترافیک شهری منطقه دو به 
شمار می آید، رو به اتمام است و این پروژه روان سازی 
ترافیک شهری با ۹0درصد پیشرفت فیزیکی در حال 

اجراست.
عملیات  اینکه  توضیح  با  تبریز  دو  منطقه  شهردار 
احداث کانال برای هدایت آبهای سطحی، دیوارکشی 
برای محار آب های حاصل از بارش و عملیات نرده 
کشی در این پروژه به انجام رسیده اظهار داشت: حل 
اهالی  درخواست  به  بنا  محل  معضالت  و  مشکالت 
رجائی شهر از اهم اهداف احداث مسیر دو بانده 24 

متری الهی پرست به رجائی شهر می باشد.
بنابه اعالم مهندس رسول موسائی نیروهای سختکوش 
شهرداری منطقه دو تبریز با فعالیت شبانه روزی در 
تالش برای به ثمر رساندن مسیر دو بانده 24 متری 
منظور  به  و  باشند  رجائی شهر می  به  پرست  الهی 

جلوگیری از هزینه های اضافی و زائد در حفاری های 
بعدی و برای ممانعت از تخریب آسفالت، شهرداری 
منطقه دو برای ایجاد انشعاب آب و فاضالب مشترکین 
در جابجائی و لوله گذاری مجدد تاسیسات شهری با 
سازمان آب و فاضالب، همکاری های الزم را به عمل 
آورده و جابجائی های الزم در محل اجرای پروژه نیز 

به انجام رسیده است.
شایان ذکر است: احداث این مسیر بطول ۳00 متر در 
هردو سوی کانال الهی پرست با اتمام مرحله زیرسازی، 
وارد مرحله جدول گذاری و آسفالت ریزی می شود. از 
سوی شهرداری منطقه دو تبریز عملیات اجرائی نصب 
گاردریل جاده دسترسی به پد هلیکوپتر )محل فرود 

هلیکوپتر( پارک عباس میرزا به انجام رسید.
مهندس رسول موسائی شهردار منطقه با اعالم این 
گاردریل مسیر  نصب  اجرایی  عملیات  مطلب گفت: 
انجام  به  بطول 220متر  هلیکوپتر  پد  به  دسترسی 

رسیده است. 
که  مطلب  این  عنوان  با  تبریز  دو  منطقه  شهردار 

عالوه بر اتمام عملیات نصب گاردریل، پروژه اجرای 
پد هلیکوپتر در ارتفاعات پارک عباس میرزا در حال 
طی مراحل تکمیلی احداث می باشد، تصریح کرد: این 
ابعاد ۵0 در ۵0 متر، برای استفاده در مواقع  پد در 
اورژانسی و اضطراری و بروز حوادث به منظور خدمات 
رسانی و امداد سریع و فوری به مصدومین، از سوی 
شهرداری منطقه دو تبریز احداث شده و در حال طی 

مراحل تکمیلی اجراست.
ایشان در ادامه اظهار داشت: پد هلیکوپتر پارک عباس 
میرزا با اجرای عملیات تامین روشنایی و رنگ آمیزی 
با خطوط ویژه تکمیل می شود و با بهره برداری از 
این پروژه مهم اورژانسی، دسترسی به مراکز درمانی 
بزرگ کالنشهر تبریز همچون بیمارستان های امام رضا 
و شهید مدنی و دسترسی به بیمارستان بین المللی 

تبریز در کوتاه ترین زمان ممکن مسیر خواهد شد.
مهندس رسول موسائی خاطر نشان کرد: شهرداری 
منطقه دو تبریز برای تسریع به ثمر رساندن این پروژه 

ویژه امدادرسانی، تالش مضاعفی بکار بسته است.

توسط شهرداری منطقه 2 تبریز صورت گرفت؛

پایان اجرای زیرسازی مسیر 24 متری میدان شهید روحانی الهی پرست  به رجائی شهر

شرکت تعاونی رفاهی فرهنگیان ناحیه 4 البرز
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم(

بدینوسیله به اطالع اعضای محترم شرکت تعاونی رفاهی فرهنگیان ناحیه 4 کرج )سهامداران زائرسرای مرکز رفاهی مهر 
امام رضا)ع( مشهد مقدس( می رساند در جلسه مجمع نوبت اول که در ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 13۹5/0۹/16 در 

مکان نماز خانه آموزش و پرورش ناحیه 4 کرج شرکت نمایند.
توجه: در صورتیکه هر یک از اعضا نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور 
و اعمال رای به یک نماینده تام االختیار واگذار کند. تعداد آرا وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو 
تنها یک رای خواهد بود و در این صورت تایید نماینده تام االختیار با یک بازرس و با دو عضویت هیات مدیره تعاونی 
خواهد بود و بدین منظور حداکثر ظرف 20 روز از انتشار این آگهی با در دست داشتن مدارک موید عضویت تعاونی و 

کارت شناسایی معتبر به محل دفتر شرکت تعاونی مراجعه و ورقه ورود به مجمع را دریافت نمایند.
دستور جلسه: 1-گزارش هیات مدیره و بازرسان، 2-طرح و تصویب صورتهای مالی سال 13۹4، 3-طرح و تصویب بودجه 
سال جاری جهت هزینه کردها و پرداخت حقوق کارکنان تعاونی، 4-طرح و تصویب تغییرات اعضا و سرمایه تعاونی طبق 
کارشناسی، 5-طرح و تصویب آیین نامه نحوه استفاده از مرکز فرهنگی رفاهی مشهد مقدس، 6-انتخاب اعضای اصلی و 

علی البدل هیئت مدیره و بازرسان، ۷-طرح و تصویب خرید سهام بیشتر توسط بعضی از اعضا تعاونی )ماده ۹ اساسنامه(
)کپی  را  و مدارک خود  اسناد  دارند  را  بازرسی  و  به کاندیداتوری سمت هیئت مدیره  مایل  تذکرات: 1-اعضایی که 
شناسنامه- کارت ملی- یک قطعه عکس- مدرک تحصیلی و حکم کارگزینی( به همراه درخواست کتبی حداکثر ظرف 
مدت 15 روز از تاریخ انتشار به دفتر تعاونی آقای ناصر بخت تحویل نمایند. 2-کاندیداهای بازرسی از میان سهامداران 
شاغل و یا بازنشسته آموزش و پرورش ناحیه 4 کرج انتخاب خواهند شد. )تبصره: بازرسان اگر از شاغلین کاندیدا شوند 
 منع قانونی ندارد.( 3-کاندیداهای هیئت مدیره فقط از میان بازنشستگان آموزش و پرورش ناحیه 4 کرج که سهامدار

 می باشند انتخاب خواهند شد. 4-مجمع با حضور هر تعداد از اعضا به رسمیت شناخته خواهد شد.
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی رفاهی فرهنگیان ناحیه 4 البرز

متن آگهی
خواهان آقای منصور پیک فلک فرزند محمد قلی با وکالت خانم سمیه حیدری 
گله  خدادادی  مجید  وآقای  گله  خدادادی  گودرز  آقای  طرفیت  به  دادخواستی 
دادگستری    ۵ اختالف شماره  تقدیم شورای حل  مطالبه وجه چک  به خواسته 
شهرستان شهرکرد ارجاع و به کالسه ۹۵0۳0۷ ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آیین  قانون  ماده۷۳  تجویز  است.به  شده  تعیین  آن۱۳۹۵/0۹/۱6ساعت۱۱ صبح 
دادرسی  دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 رییس شورای شماره5حل اختالف شهرستان شهرکرد-رحمان اماده

متن آگهی
با  اسداله  فرزند  پشمی  محمدی  سمیه  خانم  خواهان 
به  دادخواستی  فرخی  پور  همت  حسین  آقای  وکالت 
به  الیاس  فرزند  الغیب  حیات  رسول  آقای  طرفیت 
دادگاههای  تقدیم  زوجه  درخواست  به  خواسته طالق 
عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی 
دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  نهم  شعبه  به 
شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر 
انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و 
که  گردیده  ثبت   ۹۵0۹۹۸66۱0۹006۳۸ کالسه  به 
وقت رسیدگی ان ۱۳۹۵/۹/۱۳ و ساعت ۱0 تعیین شده 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه 
امور مدنی و دستور دادگاه  انقالب در  و  های عمومی 
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 
را دریافت و در  خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد .

متن آگهی 
و  بهاروند  اسکندر  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  راد  پیمانی  محمد  خواهان 
سعید سلیمانی به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو و اعسار از پرداخت هزینه 
دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم 
کالسه  وبه  اجتماعی  تامین  روبروی  پژوهنده  بلوار  انتهای  ولیعصر  –خیابان  آباد 
۹۵0۹۹۸66۱0۷000۵۳ ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۹/24 و ساعت 
۱۱:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا 
خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد
منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد – رضا نقی زاده.

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی (
کالسمان  اجرایی  های  پرونده  موضوع  منقول  غیر  امالک  و  اموال  مزایده  آگهی 

۹400۱۱۱ لغایت ۹400۱۱4
به موجب پرونده های اجرائی کالسمان ۹400۱۱۱ لغایت ۹400۱۱۳

از  ۱-ششدانگ عمارت مسکونی دو طبقه تحت پالک ۱4۱2 فرعی مجزی شده 
که سند  آباد  بخش ۸ خرم  پلدختر  در شهر  واقع  اصلی  از پالک ۱4  فرعی   2۸
مالکیت آن ذیل ثبت ۱۱0۹۸ و صفحه ۳۱۵ دفتر امالک جلد ۱02بنام آقای رحیم 
کیانی مقدم و بمساحت ۱۵۸/60 متر مربع ثبت صادر و تسلیم شده است طبق 
اسناد رهنی شماره 4۸۸۸۱ – ۱۳۸۹/۱2/2۵ و ۵6۳۸4 -۱۳۹۱/۹/۳0 و ۵۸۹۳2-
۱۳۹2/6/۱4 دفتر اسناد رسمی شماره یک پلدختر اصل ملک –مازاد –مازاد بر 
مازاد آن در رهن بانک ملت شعبه پلدختر قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی 
مربع  متر   2۱0 دارای  فوق  پالک  و  شده  ارزیابی  ریال   ۸۹۸/400/000 مبلغ  به 
اعیانی در دو طبقه با قدمت حدودا ۱0 سال و دارای انشعابات آب و برق و گاز  که 
برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالک می باشد پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱2 
روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۹/6 در محل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان پلدختر 
واقع در خیابان ۷ تیر روبروی فرمانداری از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده 
از مبلغ ۸۹۸/400/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته 
می شود.2 -ششدانگ یکباب عمارت مسکونی دو طبقه تحت پالک ۱4۳۹فرعی 
مجزی شده از 42 فرعی از 2۸ فرعی از پالک ۱4 اصلی واقع در شهر پلدختر بخش 
ثبت ۱۱۹۸0  مالکیت آن ذیل  متر مربع که سند  به مساحت ۱۵0  آباد  ۸ خرم 
صفحه ۱4۳ دفتر امالک جلد ۱۱2 بنام آقای علی احمد سلیمانی صادر و تسلیم 
 -۵6۳۸4 و   ۱۳۸۹/۱2/2۵-  4۸۸۸۱ شماره  رهنی  اسناد  طبق  و  است  گردیده 
۱۳۹۱/۹/۳0 و 0۵۸۹۳۳- ۱۳۹2/6/۱4 دفتر خانه اسناد رسمی شماره یک پلدختر 
اصل ملک – مازاد –مازاد مازاد آن در رهن بانک ملت شعبه پلدختر قرار گرفته 
و طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۹۹0/000/000ریال ارزیابی 
و پالک فوق دارای ۱۹4 متر مربع اعیانی در دو طبقه با قدمت حدودا ۱0 سال و 
دارای انشعابات آب و برق و گاز که برابر گزارش مامور اجراء ثبت در تصرف مالک 
می باشد پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱2 روزشنبه مورخه ۱۳۹۵/۹/6 در محل اداره 
ثبت اسناد شهرستان پلدختر واقع در خیابان ۷ تیر روبروی فرمانداری از طریق 
مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ ۹۹0/000/000 ریال شروع و به باالترین 

قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود . 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایدها دارای آنها باشند و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشند به عهده برنده مزایده است و نیز درصورت وجود مازاد 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مستردد خواهد 
شد و نیم عشرو حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل 
رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 

خواهد شد.  تاریخ انتشار :۱۳۹۵/۸/۱6 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت 

متن آگهی

شماره  اختالف  حل  شورای   ۳۱0/۹۵ کالسه  پرونده  دادرسی   وقت  ابالغ  آگهی 
20 فرخشهر 

خواهان : داریوش برادران فرزند نصرت ا... )فرخشهر – خ ۷ تیر – کوچه خرم – 
منزل شخصی (

خوانده :سجاد کاوه فرزند بهرام )مجهول المکان(
 L۹0 خواسته :الزام به انتقال سند خودرو تندر

وقت رسیدگی :۹۵/۹/۱۷ ساعت ۱۵:۳0
خواهان دادخواستی به خواسته مذکور در مورخه ۱۳۹۵/6/2۸ به طرفیت خوانده 
تقدیم شعبه شورای حل اختالف شماره 20 فرخشهر نموده که به کالسه ۳۱0/۹۵ 
ثبت گردیده و با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده مراتب در اجرای ماده ۷۳ 
قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میگردد 
تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شعبه و اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن 

در تاریخ فوق در جلسه دادرسی حاضر شود 
دبیر خانه شورای حل اختالف شماره بیست فرخشهر

دادنامه
پرونده کالسه ۹۵0۹۹۸022۸۷00۱2۳ شعبه 2۷ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید مدنی تهران تصمیم نهایی شماره 
خواهان:آقای سید مطهرهاشمی فرزند سید محمد

خوانده:آقای علی غالمرضایی  
خواسته ها:۱.مطالبه وجه چک2.مطالبه خسارت دادرسی ۳. مطالبه خسارت تاخیر 

تادیه 
گردشکار:دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 

مبادرت به صدور رای مینماید.
رای دادگاه

در خصوص دعوای آقای سید مطهر هاشمی فشارکی فرزند سید محمد بطرفیت 
 ۵ بابت  ریال   ۱/444/۷40/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  غالمرضائی  علی  آقای 
فقره چک به شماره های موجود و نیز هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با 
توجه به محتویات پرونده تصویر مصدق ۵ فقره چک مستند دعوی و گواهینامه 
عدم پرداخت آن که بقای اصل آن نزد خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده به 
میزان مبلغ چک دارد و از طرفی مشارالیه با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی 
حضور نیافته و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه ننموده و مستندات خواهان مصون از 
ایراد مانده بنابراین خواسته خواهان ثابت است دادگاه به استناد مواد ۳۱2 و ۳۱۳ 
قانون تجارت تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و مواد  ۱۹۸ و ۵۱۵ و۵۱۹ و 
۵22 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی خوانده را به 
پرداخت مبلغ صدرالذکر بابت اصل خواسته مبلغ 4۳/۵۷2/200 ریال بابت هزینه 
دادرسی خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا وصول اصل خواسته طبق شاخص 
تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی که در مرحله اجرای حکم مورد محاسبه قرار 
خواهد گرفت محکوم مینماید.رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی از سوی خوانده در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در 

دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
110/۹1۷63 رئیس شعبه 2۷ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران  

حصر وراثت
خانم مهتاب کوثریان به شماره شناسنامه ۳00۸۸ مطابق دادخواست تقدیمی به 
کالسه پرونده ۵00۳4۹/۹۵ از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
شناسنامه ۱۵6۱  شماره  به  کوثریان  داود  شادروان  که  شده  داده  توضیح  چنین 
در تاریخ ۹۵/۵/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
از  صادره   ۱۳۵0/۱0/2۳ تولد  تاریخ   ۷6۷0 شناسنامه  شماره  کوثریان  ۱.کامران 

تهران نسبت با متوفی پسر
2.مینا کوثریان شماره شناسنامه 00۷262۵۹4۵ تاریخ تولد ۱۳۵4/۱0/۱2 صادره 

از تهران نسبت با متوفی دختر
۳.مریم کوثریان شماره شناسنامه 622۷ تاریخ تولد ۱۳۵۸/۱2/4 صادره از تهران 

نسبت با متوفی دختر
4.معصومه کوثریان شماره شناسنامه ۷0۹6  تاریخ تولد ۱۳62/۹/4 صادره از تهران 

نسبت با متوفی دختر 
۵.ملیحه کوثریان شماره شناسنامه ۳۹4۸0  تاریخ تولد ۱۳60/۱2/20 صادره از 

تهران نسبت با متوفی دختر
6.مهتاب کوثریان شماره شناسنامه 00۸۳۵۷۱۷۸۷ تاریخ تولد ۱۳66/۱/2۷ صادره 

از تهران نسبت با متوفی دختر
مذبور  مقدماتی درخواست  تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد  دیگری  ورثه  مرحوم  و 
را باستناد ماده ۳6۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد. 
110/۹1۷۷3 رئیس شعبه 1005 شورای حل اختالف مجتمع شماره 21 تهران

حصر وراثت
کالسه  به  تقدیمی  دادخواست  مطابق   ۱۳۱0 شناسنامه  شماره  به  لطیفی  اصغر 
پرونده ۳۷۱/۱00۵/۹۵ از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده شده که شادروان عالتباح فغفوری به شماره شناسنامه 4۵۹ در تاریخ 
الفوت آن مرحوم  و ورثه حین  بدرود زندگی گفته  اقامتگاه دائمی خود   ۸۵/۷/۱

منحصر است به:
۱.اصغر لطیفی شماره شناسنامه ۱۳۱0 تاریخ تولد ۱۳۳۸/۱0/۱ صادره از تهران 

نسبت با متوفی پسر
از  صادره   ۱۳۵2/۱/6 تولد  تاریخ   4۱۸۵ شناسنامه  شماره  لطیفی  2.محمدحسن 

تهران نسبت با متوفی پسر
۳.شهال لطیفی شماره شناسنامه ۵6۵۸ تاریخ تولد ۱۳42/۸/26 صادره از تهران 

نسبت با متوفی دختر
4.شهناز لطیفی شماره شناسنامه ۱۱۷4  تاریخ تولد ۱۳4۵/4/24 صادره از تهران 

نسبت با متوفی دختر 
مذبور  مقدماتی درخواست  تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد  دیگری  ورثه  مرحوم  و 
را باستناد ماده ۳6۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد. 
110/۹1۷۷1 رئیس شعبه 1005 شورای حل اختالف مجتمع شماره 21 تهران

حصر وراثت
آقای داود حدادی به شماره شناسنامه ۸۳۱۳ مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه 
پرونده ۳04/۱00۵/۹۵ از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده شده که شادروان صفرعلی حدادی به شماره شناسنامه ۵2 در تاریخ 
الفوت آن مرحوم  و ورثه حین  بدرود زندگی گفته  اقامتگاه دائمی خود   ۹۵/۳/2

منحصر است به:
خمین  از  صادره   ۱۳۱۷/4/۱۸ تولد  تاریخ   ۷ شناسنامه  شماره  حدادی  ۱.سکینه 

نسبت با متوفی همسر
تهران  از  صادره   ۱۳4۱/۳/۸ تولد  تاریخ   ۸۳۱۳ شناسنامه  شماره  حدادی  2.داود 

نسبت با متوفی پسر
از  صادره   ۱۳4۳/۹/۱4 تولد  تاریخ   ۱۵۸4۸ شناسنامه  شماره  حدادی  ۳.محمود 

تهران نسبت با متوفی پسر
از  تولد ۱۳4۹/۱0/2۷ صادره  تاریخ  شناسنامه 2۹۸۵   4.محسن حدادی شماره 

تهران نسبت با متوفی پسر 
۵.اعظم حدادی شماره شناسنامه ۷4۷  تاریخ تولد ۱۳۳۵/4/۱۵ صادره از تهران 

نسبت با متوفی دختر
تهران  از  صادره   ۱۳۳۸/4/۷ تولد  تاریخ   6۷۷4 شناسنامه  شماره  حدادی  6.اکرم 

نسبت با متوفی دختر
۷.فاطمه حدادی شماره شناسنامه ۱4۵۷ تاریخ تولد ۱۳4۷/۳/۱2 صادره از تهران 

نسبت با متوفی دختر
مذبور  مقدماتی درخواست  تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد  دیگری  ورثه  مرحوم  و 
را باستناد ماده ۳6۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد. 
110/۹1۷۷5 رئیس شعبه 1005 شورای حل اختالف مجتمع شماره 21 تهران

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست ضمائم به

کالسه پرونده:۵00۳6۵/۱00۵/۹۵
وقت رسیدگی:۹۵/۹/۱۷ ساعت ۱6 

خواهان:زهرا نجفی یارندی
خوانده:سید جعفر جعفری رشته خواری 

خواسته:مطالبه نفقه ایام زوجیت 
به  رسیدگی  جهت  که  نموده  عمومی  های  دادگاه  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
المکان  مجهول  بعلت  تعیین شده  رسیدگی  وقت  و  گردیده  ارجاع  شعبه ۱00۵ 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده ۷۳ قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر 
باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود 

فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
110/۹1۷6۹ مدیر دفتر شعبه 1005 دادگاه شورای 
حل اختالف مجتمع شماره 21 شهر تهران  

به همت شرکت فوالد مبارکه اصفهان ورزشگاه نقش جهان جان گرفت

استاندار اصفهان: ورزشگاه نقش جهان یکی از ابر طرح های 5 گانه اصفهان است

سیستم موبایل پیمنت بهزیستی البرز راه اندازی شد
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آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم / اقای علی ولی پور فرزند فضل ا... به شرح درخواستی که به شماره 2/20۹/۹۵ 
این شورا ثبت گردیده در خواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
از  به شماره شناسنامه ۵۷۱ صادره  ابراهیم  فرزند  پور  ا... ولی  که شادروان فضل 
قائمشهر در تاریخ ۱۳۹۵/0۳/26 در اقامتگاه دائمی خودشهرستان قائمشهر فوت 

نموده و ورثه / وارث حین الفوت وی عبارتند از / عبارتست از :
۱ محمد ابراهیم ولی پور ش ش ۳ پسر متوفی 

2 ولی ا... ولی پور ش ش ۸۸4 پسر متوفی 
۳ علی ولی پور ش ش 2۳ پسر متوفی 

4 محمد ولی پور ش ش۳0۸2 پسر متوفی 
۵ هادی ولی پور ش ش ۳۸4 پسر متوفی 

6 ربابه ولی پور ش ش 6 دختر متوفی 
۷ فاطمه ولی پور ش ش ۱۳۷2 دختر متوفی 
۸ ام کلثوم ولی پور ش ش ۸۱ دختر متوفی 

۹ زهرا ولی پور ش ش ۵2۵ دختر متوفی 
۱0 محرم روحی ش ش ۳ همسر متوفی

والغیر ، اینک شورا پس از انجام اقدامات تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی 
نزد او می باشد از تاریخ انتشار اگهی تا ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم 

نماید واال گواهی صادر خواهد شد. م الف ۹۵0۸۳۳
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان سیمرغ

مفقودی
 پروانه صالحیت حفاری با وسایل موتوری  شرکت حفاری آبشار دشت بابل با مسئولیت محدود 
تاریخ صدور آن در  با شماره پروانه ۹2/۱4۱/۱4۷۹۸  به شماره ثبت ۱۳۵۸ مورخ ۷۵/۷/22 

تاریخ ۱۳۹2/۸/2۹ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

اصالحیه 
آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت دوم از شعبه ۱0 دادگاه حقوقی بابل که در تاریخ ۹۵/۸/۱۵ 
در این روزنامه چاپ شد تاریخ مزایده آن در مورخه ۹۵/۹/۱۳ ساعت ۱۱ روز شنبه می باشد که 

اشتباها مورخ ۹۵/۹/۱0 در روز چهارشنبه چاپ شد که در اینجا اصالح میگردد

مفقودی
 کارت هوشمند راننده باری به شماره کارت ۱۹۷2۱۳4به نام مصطفی باقری جام 

خانه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نکا 

آگهی مزایده اموال منقول 
دایره اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایی بکالسه ۹۵0246 
له مصطفی مقصودی و بطرفیت محمد باقر نیک خصال یکسری اموال منقول بشرح یک 
دستگاه اتومبیل پژو RD۱600 به رنگ سبز یشمی نسبتا سالم موتور نیاز به تعمیر دارد 

بیمه ندارد به مدت ۳ سال – گیربکس نیاز به تعمیر دارد و باطری ندارد 
متعلق به محکوم علیه را از طریق مزایده بتاریخ ۹۵/۸/24 روز دوشنبه ساعت ۱۱ صبح در 
محل دفتر اجرای دادگستری بفروش برساند مزایده از قیمت پایه ۳0/000/000 ریال شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار میگردد برنده مزایده باید ده درصد بهارا فی المجلس و 
مابقی را ظرف مهلت یکماه پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت مبلغ واریزی پس از کسر 
هزینه مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد ضمنا محل نگهداری اموال به آدرس خوانده واقع 

در بابل روبروی شهرک بهزاد کوچه هوشنگ پوری تعمیرگا نویی میباشد 
مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل حبیب پور 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

احسان  خواهان  صبح   ۹:۳0 ساعت   ۹۵/۹/22 رسیدگی  وقت   4/۱۱۳0/۹۵ پرونده  کالسه 
محمدیان بیشه با وکالت معصومه حسن زاده حقیقی خوانده : رسول بادامچی به آدرس مجهول 

المکان 
خواسته الزام به تنظیم سند 

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به چهارم شورای حل 
اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده و در 
خواست خواهان و دستور شورا  و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی 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 ظرف یکماه بدفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند 
چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود 
دبیر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان بابل

برگ اجراییه
 با شماره پرونده ۱2/۵۱/۹۵

مشخصات محکوم له 
شرکت تعاونی اعتبارعام کشاورزان با مدیریت عیسی بابایی به وکالت آقای علی نقی زاده 

به نشانی بابل خیابان مدرس چهار را فرهنگ ساختمان گلبرگ 2 دفتر وکالت 
مشخصات محکوم علیه 

۱-صادق حسنی گاوزن  به نشانی بابل میدان ۱۷ شهریور پوشاک برایت 
2-2- فتانه درزی 
۳-مجهول المکان 

به موجب رای شماره 2۵2 تاریخ ۹۵/۳/۱۸ شعبه ۱2 شورای حل اختالف شهرستان بابل  
مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   ۵0/000/000 پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم 
۷۵0/000ریال  بابت بابت هزینه دادرسی و مبالغی بابت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 

رسید چگ لغایت تاریخ وصول رای صادره حضوری می باشد.
شعبه 12 شورای حل اختالف شهرستان بابل

رونوشت آگهی  حصروراثت 

4۸4به  ش  ش  دارای  لنگری     جمالی  حسین  سید  آقای 
دادگاه  این  ش     ۱/۹۵/۱۸۵۱ کالسه  به  دادخواست  شرح 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ننه خانم شجاعی لنگری       بشناسنامه  ۵در تاریخ 
حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود   دائمی  ۹۵/2/۳اقامتگاه 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱-متقاضی پسر متوفی 

2-سید قربان جمالی لنگری فرزند حسن ش ش 622 صادره 
از ساری – چهار دانگه پسر متوفی 

ش  حسن  فرزند  لنگری  جمالی  علی  ۳-سید 
ش20۸006۳464صادره از ساری – سوته پسر متوفی 

4-سیده زهرا جمالی لنگری فرزند حسن ش ش6۵۹صادره از 
ساری – چهاردانگه دختر متوفی 

۵-سیده کبری جمالی لنگری فرزند حسن ش ش۵60 صادره 
از ساری – سوته دختر متوفی 

6-سید مریم جمالی لنگری فرزند حسن ش ش۵۱ صادره از 
ساری – سوته دختر متوفی 

۷-سید حسن  جمالی لنگری فرزند میر قربان  ش ش ۳۷0 
صادره از ساری – چهاردانگه همسر متوفی 

را در یک  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اینک 
نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد ۹۵/62۳
مسئول دفتر حوزه اول شورای حل اختالف ساری 

مشارکت ایران- ونزوئال در صنایع پتروشیمی 
منتفی شد

مجتمع  یک  مشترک  ساخت  منظور  به  ونزوئال  و  ایران  مشارکت 
پتروشیمی با ظرفیت یک میلیون و 6۵0 هزار تن متانول در عسلویه، 

به طور کامل منتفی شد. 
با گذشت حدود ۱0 سال از آغاز عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی 
طرح  این  اجرای  ونزوئال،  و  ایران  مشارکت  با  عسلویه  در  »ونیران« 
یک میلیون و 6۵0 هزار تنی تولید متانول با مشارکت سرمایه گذاران 

ونزوئال به طور کامل منتفی شده است.
اسالمی  جمهوری  وقت  روسای  چاوز،  هوگو  و  احمدی نژاد  محمود 
ایران و ونزوئال یک دهه قبل در عسلویه، کلنگ ساخت یک مجتمع 

پتروشیمی تولیدکننده متانول را به زمین زدند.
برای اجرای این پروژه پتروشیمیایی، پس از تاسیس شرکت مشترک 
»ونیران« شرکت پتروشیمی بین الملل ایران 4۹ درصد، سرمایه گذاری 
و شرکت  درصد  ونزوئال 4۹  پکی ون  درصد،  یک  پتروشیمی  صنایع 
سرمایه گذاری ونزوئال )آی. پی. اچ. ال( یک درصد سهم این طرح را 

در اختیار گرفتند.
بر اساس برآوردهای انجام گرفته، به منظور ساخت این مجتمع ۱.6 
میلیون تنی متانول به حدود ۵00 میلیون دالر سرمایه گذاری نیاز بود 
که در نهایت پس از سال ها مذاکره، سرمایه گذاری طرف ونزوئالیی 

در این طرح پتروشیمیایی ایران به طور کامل منتفی شده است.
بیان  با  »ونیران آپادانا«  پتروشیمی  عامل  مدیر  ارونقی،  سید  تورج 
طرح  این  در  ونزوئالیی  شریک  سهام  درصد  اکنون ۱00  هم  اینکه 
پتروشیمی از سوی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس خریداری شده 
طرح  این  سرمایه گذاری  مسئولیت  حاضر،  حال  در  گفت:  است، 
سهمی  هیچ  ونزوئالیی  طرف  و  بوده  ایرانی  شرکت  عهده  بر  صرفا 
برای مشارکت و سرمایه گذاری در تکمیل و بهره برداری این مجتمع 

پتروشیمیایی ندارد.
در شرایط فعلی، پیشرفت ساخت این مجتمع تولیدکننده متانول به 
حدود 26 درصد رسیده و مذاکرات با سرمایه گذاران و فاینانسورهای 
شده  آغاز  پتروشیمی  طرح  این  مالی  منابع  تامین  برای  بین المللی 

است.
از سوی دیگر، با توجه به سقوط قیمت جهانی نفت خام درآمدهای 
نفتی ونزوئال به عنوان یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت اوپک، 
ورشکستگی  بر  مبنی  اخباری  که  طوری  به  یافته  کاهش  به شدت 

شرکت ملی نفت ونزوئال »PDVSA« منتشر شده است.

تردید دراجرای فریز
 نفت ایران را به بشکه ای 47دالر کاهش داد

قیمت نفت سبک ایران با افزایش تردیدها نسبت به اجرا شدن فریز نفتی رو 
به کاهش گذاشت و به بشکه ای 4۷ دالر و 4۱ سنت رسید.

بر اساس این گزارش، اگر چه اعضای اوپک در نشست الجزایر که پنجم 
مهرماه برگزار شد برای اجرای فریز نفتی )تثبیت تولید( توافق کردند و قرار 
شد در نشست آتی اوپک )۱0 آذرماه( درباره جزییات آن تصمیم گیری 
نهایی شود، اما در هفته های اخیر، ابهاماتی درباره اجرای آن شکل گرفته 

است.
اظهارات مقام های عراقی مبنی بر تمایل نداشتن برای همراهی در فریز، 
ابهام در مشارکت روسیه و سخنان متناقض مقام های عربستانی، همگی 

تردید هایی را در بازار نسبت به اجرایی شدن فریز نفتی ایجاد کرده است.
در نتیجه افزایش تردیدها در اجرای این طرح، قیمت نفت که از اوایل 
مهرماه روندی صعودی داشت و حتی به کانال ۵0 دالری نیز وارد شده 
بود، در روزهای اخیر، مسیر عکس را پیموده و رو به کاهش گذاشته است. 
به گزارش مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت، 
قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به 2۸ اکتبر )۷ آبان( با یک 
دالر و سه سنت کاهش به 4۷ دالر و 4۱ سنت برای هر بشکه رسید، این 
در حالی است که میانگین قیمت نفت خام سبک ایران از ابتدای امسال 

تاکنون ۳۹ دالر و ۷2 سنت بوده است.
قیمت نفت خام سنگین ایران با ۹6 سنت کاهش به 46 دالر و 2۷ سنت 
برای هر بشکه رسید؛ میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال 

جاری تاکنون ۳۷ دالر و 66 برای هر بشکه بوده است.
قیمت سبد نفتی اوپک نیز در هفته مورد بررسی به 4۷ دالر و 44 سنت 
برای هر بشکه رسید که نسبت به هفته پیش از آن، ۹۸ سنت کاهش 

نشان می دهد.
براساس این گزارش، هر بشکه نفت خام دبلیو.تی.آی )WTI( آمریکا در 
هفته منتهی به 2۸ اکتبر با یک دالر و ۱۱ سنت کاهش، 4۹ دالر و 46 
سنت برای هر بشکه و قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال با یک 

دالر و 2۷ سنت کاهش 4۹ دالر و 24 سنت برای هر بشکه معامله شد.
قیمت نفت خام شاخص دوبی نیز با ۸0 سنت افزایش به 4۸ دالر و ۵2 

سنت برای هر بشکه رسید.

مدیرکل جدید روابط عمومی 
وزارت نفت منصوب شد

به  را  نوری  کسری  با صدور حکمی  نفت  وزیر 
نفت  وزارت  عمومی  روابط  مدیرکل  عنوان 

منصوب کرد. 
نفت  وزیر  زنگنه  بیژن  گزارش،  این  اساس  بر 
دیروز با صدور حکمی کسری نوری را به عنوان 
منصوب  نفت  وزارت  عمومی  روابط  مدیرکل 

کرد.
وزیر نفت دیروز در حکم خود خطاب به کسری 
و  سوابق  به  توجه  با  است:  کرده  تاکید  نوری 
تجارب جنابعالی، بدینوسیله به عنوان مدیر کل 
روابط عمومی وزارت نفت منصوب می شوید.با 
توجه به رشد شتابان توسعه صنعت نفت، انتظار 
بر این است که مجموعه نهاد روابط عمومی در 
انعکاس عملکرد  صنعت نفت نقشی فعال تر در 
مخاطبان  با  روابط  برقراری  نیز  و  نفت  صنعت 
تابعه صنعت نفت کماکان  ایفا نماید.شرکتهای 
وزارت  عمومی  روابط  ابالغی  سیاستهای  باید 

نفت را رعایت کنند.
عنوان  به  این  از  پیش  که  الهی  نعمت  اکبر 
به  نفت مشغول  وزارت  روابط عمومی  مدیرکل 
عنوان  به  کماکان  نفت  وزیر  حکم  با  بوده  کار 
مدیر طرح موزه های صنعت نفت در وزارت نفت 

فعالیت خواهد کرد.

ایران با بدقول ترین 
شرکت نفتی لهستان تفاهم نامه 

امضا کرد
 

شرکت ملی نفت ایران با شرکت »پی جی نیگ« 
که سابقه سال ها وقت کشی در صنعت نفت ایران 
را دارد و از آن به عنوان بدقول ترین شرکت نفتی 
لهستان نام برده می شود، یک تفاهم نامه جدید 

همکاری امضا کرد. 
بر اساس این گزارش، شرکت نفتی »پی جی نیگ«  
در  آشنا  نام  شرکت  یک  لهستان   )PGNiG(
صنعت نفت و گاز ایران است اما شهرت این شرکت 
لهستانی نه به دلیل توان باالی فنی، عملیاتی و یا 
تکنولوژیکی بلکه به دلیل وقت کشی و تاخیر در 
پیشبرد روند مذاکره با شرکت ملی نفت ایران است.
ماجرا از این قرار است که این شرکت لهستانی در 
دوران تحریم صنعت نفت به مدت چهار سال وقت 
کشی و دفع الوقت برای توسعه میدان گازی الوان 
را در دستور کار قرار داد و در نهایت با دلیل وقت 
ادامه مذاکرات توسعه میدان  از  کشی های مداوم 
گازی الوان توسط مسئوالن شرکت ملی نفت ایران 

کنار گذاشته شد.
تا  سال ۱۳۸6  از  لهستان  نیگ  پی جی  شرکت 
۱۳۹0 مذاکرات متعددی با شرکت نفت فالت قاره 
ایران انجام داد و در نهایت پس سال ها وقت کشی به 
بهانه تحریم حاضر به همکاری با شرکت ملی نفت 

ایران نشد.
با این وجود شرکت ملی نفت ایران با این شرکت به 
عنوان بد قول ترین شرکت نفتی لهستان به منظور 
انجام مطالعه میدان نفتی سومار تفاهم نامه همکاری 

امضا کرد.
غالمرضا منوچهری معاون شرکت ملی نفت ایران 
در امور توسعه و مهندسی دیروز در مراسم امضا 
تفاهمنامه مطالعه میدان نفتی سومار با اشاره به 
اینکه ایران پیش از این با لهستان همکاری مشترک 
داشته است، گفت: این دو کشور این بار در حوزه 
باالدستی صنعت نفت با یکدیگر همکاری می کنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه امضا این تفاهم نامه 
آغاز فصلی تازه در همکاری های ایران و لهستان 
درحوزه انرژی است، تصریح کرد: شرکت »پی جی 
نیگ« پس از امضای MOU، به مدت 6 ماه به 
مطالعه میدان سومار خواهد پرداخت و پس از آن با 
ارائه طرح پیشنهادی )پروپوزال( و در نهایت با توافق 

دو طرف قرارداد توسعه مخزن به امضا می رسد.
از  اینکه اطالعات در دسترس  بیان  با  منوچهری 
مخزن میدان سومار در اختیار این شرکت لهستانی 
قرار می گیرد، اظهار داشت: به زودی برنامه بازدید 
از این میدان برای طرف لهستانی فراهم خواهد شد.
»پیوتر وزنیاک« مدیرعامل شرکت »پی جی نیگ« 
با اشاره به سابقه همکاری میان ایران و لهستان، 
با  همکاری  برای  ساله  تاخیری 6  با  کرد:  تاکید 
درخشان  سوابق  به  توجه  با  و  بازگشتیم  ایران 
خود به ویژه در کشور پاکستان و در دریای شمال 
میدان  توسعه  پس  از  خوبی  به  امیدواریم   )نروژ( 

سومار برآییم.

نفت در جهان خبر

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس با تشریح 
شرکت  به  ایران  گازی  اولتیماتوم  جزئیات 
توافقی  صورتی که  در  گفت:  هند،   ONGC
فرزاد  گازی  میدان  توسعه  برای  نشود  حاصل 

مناقصه بین المللی برگزار خواهد شد. 
وضعیت  آخرین  درباره  محمدمشکین فام 
به  هند   ONGC شرکت  و  ایران  مذاکرات 
 B فرزاد  توسعه میدان مشترک گازی  منظور 
 ONGC گفت: دور نهایی گفتگوها با شرکت
هند از هفته گذشته آغاز شده و مذاکرات بین 
دو طرف به صورت مستمر در حال انجام است.
اعالم  با  پارس  گاز  و  نفت  عامل شرکت  مدیر 
اینکه هم اکنون مهمترین عامل اختالف ایران 
قرارداد  کردن  نهایی  برای  هندی  شرکت  و 
توسعه  »مدل   ،B فرزاد  گازی  میدان  توسعه 
در  کرد:  تصریح  است،  میدان  اقتصادی« 
صورتی که بر روی مدل اقتصادی و مالی توافق 
حاصل شود اختالفات اجرایی و فنی قابل حل 
بوده و در کوتاه ترین زمان امکان توافق نهایی 

وجود دارد.
رئیس هیات مدیره شرکت نفت و گاز پارس با 

بیان اینکه حداکثر در مدت زمان 2 ماه امکان 
در  داشت:  اظهار  دارد،  وجود  گفتگوها  انجام 
صورتی که در مدت زمان تعیین شده، توافقی 
فرزاد  گازی  میدان  توسعه  برای  نشود  حاصل 

مناقصه بین المللی برگزار خواهد شد.
از  هدف  اینکه  بر  تاکید  با  مسئول  مقام  این 
فاز اول توسعه میدان فرزاد تولید روزانه حدود 

2 میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی است، بیان 
بخش  توسعه،  مراحل  تکمیل  از  پس  کرد: 
به  میدان  این  تولیدی  گاز  از  ای  عمده 

شد. خواهد  تبدیل   LNG
توافق  اینکه  یادآوری  با  فام  مشکین 
برای  هند   ONGC شرکت  با 
از  دور  فرزاد  گازی  میدان  توسعه 

کرد: خاطرنشان  نیست،   دسترس 
گفتگوها  کردن  نهایی  دنبال  به  طرف  دو   

هستند. گازی  میدان  این  توسعه  برای 
دو  نفت  وزیر  زنگنه  بیژن  حال  همین  در 
در خصوص  خبرنگاران  جمع  در  قبل  هفته 
مشترک  میدان  قرارداد  تکلیف  تعیین 
بود:  گفته  فارس  خلیج  در   B فرزاد  گازی 
اقتصادی  مدل  برای  هندی ها  پیشنهاد 

نیست. تایید  مورد  میدان  این  توسعه 
اینکه  بیان  با  دولت  کابینه  عضو  این 
نمی مانیم،  هندی ها  منتظر  این  از  بیش 
شرکت  از  که  هیاتی  اگر  بود:  کرده  تاکید 
مدل  آید،  می  تهران  به  هند   ONGC
تصمیم  نکند،  ارائه  مطلوبی  اقتصادی 

گرفت. خواهیم  دیگری 
فارسی حوزه ای هیدروکربنی در خلیج  بلوک   
میدان  و  بینالود  نفتی  میدان  شامل  فارس 
ذخایر  کشف  از  پس  که  است   B فرزاد  گازی 
هیدروکربنی در این منطقه، قرارداد توسعه این 
شرکت  سه  از  متشکل  کنسرسیومی  با  میدان 

دولتی هند در سال 2002 میالدی امضا شد.

راند آخر مذاکرات آغاز شد

جزئیات اولتیماتوم گازی ایران به هند

 ۱0 کاهش  به  اشاره  با  نیرو  وزیر  معاون 
وزارت  برقی  بدهی  تومانی  میلیارد  هزار 
نیرو، اعالم کرد: هم اکنون حجم بدهی ها 
کاهش  تومان  میلیارد  هزار   20 به   ۳0 از 

یافته است.
انرژی  و  برق  معاون  فالحتیان  هوشنگ 
به کار  آغاز  آیین  حاشیه  در  هم  نیرو  وزیر 
برق در جمع خبرنگاران  نمایشگاه صنعت 
اظهار داشت: این نمایشگاه فضایی را ایجاد 
آخرین  بتوانند  شرکت ها  تمامی  که  کرده 
منصه  به  را  خود  تجربیات  و  محصوالت 
همه  این  حضور  قطعاً  و  برسانند  ظهور 
شرکت داخلی و خارجی شرایطی را فراهم 
خواهد کرد که ما بتوانیم به جدیدترین و 
خالق ترین فناوری حوزه صنعت برق دست 

پیدا کنیم.
این مقام مسئول افزود: صنعت برق یکی از 
صنایعی است که همواره با رشد و ارتقای 
این  تکنولوژی در سراسر دنیا روبروست و 
نمایشگاه ها، این فرصت را به ما می دهد که 
تکنولوژی های  و  فناوری ها  جدیدترین  به 

دنیا دسترسی پیدا کرده و بتوانیم صنعت 
برق بهتر و پایدارتری داشته باشیم.

به گفته وی در حال حاضر قیمت برق به 
صورت تکلیفی و در چارچوب سیاست های 
ابالغی تعیین می شود، بنابراین بین قیمت 
تمام شده و قیمتی که از مردم دریافت می 

شود تفاوت زیادی وجود دارد.
مشکل  این  رفع  برای  البته  داد:  ادامه  وی 
میان دولت و مجلس گفتگوهایی برای تعیین 
قیمت  التفاوت  مابه  پرداخت  منبعی جهت 

تکلیفی و قیمت تمام شده برقرار است.
سال  سه  در  اینکه  یادآوری  با  فالحتیان 
طرف  از  خوبی  بسیار  کمک های  گذشته 
است،  گرفته  انجام  برق  صنعت  به  دولت 
از  پیش  که  برق  صنعت  بدهی های  گفت: 
این بیش از ۳0 هزار میلیارد تومان بوده به 
حدود 20 هزار میلیارد تومان رسیده است. 
بنابراین در همین یک سال اخیر حدود ۱0 
وزارت  بدهی های  از  تومان  میلیارد  هزار 

نیرو در صنعت برق تسویه شده است.
برق  گفت:  نیرو  وزیر  انرژی  و  برق  معاون 

یک محصول مدام و مستمر است که مردم 
زندگی  در  را  آن  به  نیاز  مداوم  صورت  به 
به همین  روزمره خود احساس می کنند، 
خاطر، وقفه اندک در خدمت رسانی در این 
مشکالت  دچار  را  جامعه  تواند  می  حوزه 

عدیده کند.
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: 
با این وجود در طول سه سال گذشته بیش 
از 6 هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار 
توزیع  شده است و هزاران کیلومتر شبکه 

برق توسعه پیدا کرده است.
 حمید چیت چیان وزیر نیرو هم امروز در 
حاشیه افتتاح شانزدهمین نمایشگاه صنعت 

برق ایران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
و  بومی ترین  از  یکی  ایران  برق  صنعت 
پیشرفته ترین صنایع کشور است، گفت: در 
حال حاضر بیش از ۹۵ درصد از تجهیزات 
و تاسیسات این صنعت ساخت داخل است.

اینکه همه می دانیم که  با اعالم  وزیر نیرو 
علم و فناوری در همه و علوم و صنایع به 
سرعت در حال پیشرفت بوده و بالطبع در 
حال  در  سرعت  همین  با  نیز  برق  صنعت 
هر  از  باید  کرد:  تصریح  است،  پیشرفت 
نمایشگاه ها  این  برپایی  جمله  از  فرصتی 
با  آشنایی  و  صنعت  این  کردن  بروز  برای 

تجربیات روز دنیا استفاده کنیم.

معاون چیت چیان اعالم کرد:

کاهش 10 هزار میلیارد تومانی 
بدهی برقی وزارت نیرو

هفته  روز  آخرین  معامالت  احتساب  با 
منتهی به ۱2 آبان ماه، ارزش کل معامالت 
بورس انرژی ایران از آغاز معامالت تاکنون، 

از مرز ۷0هزار میلیارد ریال عبور کرد. 
معامالت  در جریان  گزارش،  این  اساس  بر 
انرژی  بورس  گذشته  هفته  روز  آخرین 
نفتای  کاالهای  فیزیکی،  بازار  در  ایران، 
رینگ  در  عباس  بندر  نفت  پاالیش  سبک 
ملی  شرکت  )گازوئیل(  گاز  نفت  و  داخلی 
پخش فرآورده های نفتی ایران از انبار نفت 
در  افغانستان  مقصد  به  مشهد  و  اصفهان 
مورد  ایران  انرژی  بورس  بینالملل  رینگ 
عرضه قرار گرفتند؛ که کل معامالت صورت 
مازاد  عرضه های  و  عرضه ها  این  در  گرفته 
معادل 20 هزار تن به ارزشی بیش از ۳46 

میلیارد و 4۱۵ میلیون ریال بود.
فیزیکی  بازار  معامالت  توجه  قابل  نکات  از 
گاز  نفت  تن  هزار   20 معامله  به  میتوان 
)گازوئیل( شرکت ملی پخش فرآورده های 
رینگ  در  افغانستان  مقصد  به  ایران  نفتی 
روز  این  روز  در  نمود.  اشاره  بین الملل 

انرژی  بورس  برق  بازار  همچنین  معامالتی 
 ۹40 و  هزار   2 معامله  شاهد  نیز،  ایران 
مگاوات    600 و  هزار   4۷ معادل  قرارداد 
ساعت به ارزشی بیش از ۱۷ میلیارد و ۷۵ 

میلیون ریال بود.
چهارشنبه،  روز  معامالتی  جلسه  آغاز  در 
روزانه،  پایه  بار  روزانه،  پیک  بار  نمادهای 

میان باری روزانه و کم باری روزانه ۱2 آذر 
ماه ۹۵ گشایش یافتند و در پایان این جلسه 
پایه  بار  بار پیک روزانه،  نمادهای  معامالتی 
باری روزانه  باری روزانه و کم  روزانه، میان 
  ۹۵ آبان   ۱۸ و   ۹۵ آبان   ۱۷  ،۹۵ آبان   ۱6
متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغاز شد.
تابلوی  در  هفته  معامالت  روز  آخرین  در 

با  قراردادهای  برای  استاندارد  موازی  سلف 
مشتقه  بازار  در  بیشتر  و  یکسال  سررسید 
بورس انرژی ایران، در کلیه نمادهای فعال، 
بیش از 40۳ قرارداد با ارزش بیش از ۸۹6 
در  گرفت؛  قرار  معامله  مورد  ریال  میلیون 
آبان   ۱۵ )شنبه  دیروز  معامالتی  جلسه 
تبریز،  نفت  پاالیش   402 حالل   ،)۹۵ ماه 
گاز  نفت  ایالم،  گاز  پاالیش  خام  مایع  گاز 
)گازوئیل( شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران از انبار نفت تبریز و اصفهان به 
بینالملل  رینگ  در  ترکیه  و  عراق  مقاصد 

بورس انرژی ایران عرضه خواهند شد.
بازار  در  مستمر  معامالت  بر  افزون  دیروز، 
برق  استاندارد  موازی  سلف  قراردادهای 
با  استاندارد  موازی  سلف  قراردادهای  و 
مشتقه،  بازار  در  بیشتر  و  یکسال  سررسید 
حالل  و  آیزوریسایکل  آیزوفید،  کاالهای 
402 پاالیش نفت تبریز، متانول پتروشیمی 
بوتان  گاز  صنعتی،  پروپان  گاز  زاگرس، 
صنعتی و گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر 

امام در رینگ داخلی عرضه شدند.

در بورس انرژی به ثبت رسید؛

عبور ارزش كل معامالت بورس انرژی از مرز ۷۰هزار میلیارد ريال
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رونمایی از »سامانه شناسایی«؛
خانه های خالی مشمول مالیات می شوند  

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد: با رونمایی از »سامانه شناسایی 
خانه های خالی« در سال ۱۳۹6 این خانه ها مشمول مالیات می شوند.

حامد مظاهریان اظهار کرد: روند ایجاد سامانه شناسایی خانه های خالی به 
خوبی در حال بررسی است و هفته قبل در نهاد ریاست جمهوری مطرح 
شد.وی افزود: با توجه به اینکه بخشهای مختلف دولت درگیر این سامانه 
هستند هم اکنون تمرکز روی این موضوع است و به موقع از سال ۱۳۹6 
که خانه های خالی مشمول مالیات می شوند این سامانه راه اندازی خواهد 
شد.مظاهریان در پاسخ به این سوال که با توجه به رکود مسکن، این بخش 
ظرفیت فشار مالیاتی را دارد یا خیر، گفت: بحث تخصصی مناقشه آمیزی 
در مورد مالیات بر خانه های خالی و میزانی که قانون تعیین کرده جریان 
دارد اما به هر حال این موضوع مصوبه مجلس است و باید اجرا شود.معاون 
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ما از یک سو چشم به اجرای قانون مالیات 
بر خانه های خالی داریم که بتوانیم خواسته مجلس را انجام دهیم و از 
سوی دیگر در حال مباحثه با متخصصان و مجلس هستیم تا اگر امکان 
پذیر باشد اصالحاتی در این قانون صورت گیرد.بنابراین گزارش، از آذرماه 
سال قبل وزارت راه و شهرسازی شش ماه زمان داشت تا سامانه مالیات 
خانه های خالی را افتتاح کند اما به نظر می رسد این وزارتخانه قصد ندارد 
در شرایط رکود ساخت و ساز با اتخاذ سیاست های مالیاتی به سازندگان 

پشت پا بزند.
 

 بانک
دو خدمت جدید در همراه بانک ملی ایران 

بانک ملی ایران به منظور ارتقای خدمات مبتنی بر اندروید و افزایش 
رضایت مشتریان، خدمات جدیدی را بر روی سامانه همراه بانک ملی 

عملیاتی کرد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در نسخه 
جدید همراه بانک )4.۱0(، خدمات جدیدی نظیر خدمت شارژ مستقیم 
سیم کارت های ایرانسل و همراه اول و همچنین پرداخت الکترونیکی 
قبوض ویژه سازمان ها و شرکت های طرف قرارداد بانک فعال شده است.
 دریافت صورتحساب، اعالم مانده حساب، پرداخت اقساط درون بانکی و 
بین بانکی، انتقال وجه از یک حساب به حساب دیگر و همچنین انتقال 
وجه از حساب به کارت های بانک ملی ایران از دیگر خدمات این سامانه 

بر پایه شماره حساب می باشد. 
پرداخت  چک،  خدمات  بانکی،  کارت های  برپایه  خدمات  همچنین 
قبوض خدماتی و خرید شارژ برای تمامی سیم کارت های تلفن همراه 
نیز از دیگر خدمات این سامانه می باشد و تمامی خدمات فوق بدون 
نیاز به اینترنت بوده و فقط خدمت انتقال وجه کارت به کارت شتابی 
بصورت اینترنتی قابل ارائه می باشد ؛ مشتریان برای دسترسی به نسخه 
 جدید همراه بانک ملی می توانند به سایت بانک ملی ایران به آدرس:

 www.bmi.ir مراجعه کنند.

امکانات جدید همراه بانک پاسارگاد  
بانک  به خدمت موبایل  رفاه حال مشتریان،  به منظور  بانک پاسارگاد 
)همراه بانک پاسارگاد( در نسخه اندروید، امکانات جدیدی را افزود.به 
گزارش روابط  عمومی بانک پاسارگاد، این امکانات عبارتند از؛ افزودن شرح 
در انتقال وجه کارت به کارت،  امکان پرداخت قبض گروهی، استعالم 
اطالعات صادر کننده قبض، امکان دریافت ده گردش آخر کارت، امکان 
پرداخت قبض با سپرده، انتقال وجه مستمر داخل بانکی و بین بانکی، 
امکان یادداشت گذاری بر روی گردش سپرده، دریافت اطالعات شبا در 
انتقال وجه بین بانکی، مشاهده ریز اقساط تسهیالت.گفتنی است بانک 
پاسارگاد خدمت همراه بانک )موبایل بانک( را همراه با دیگر خدمات نوین 
بانکی خود ارائه می دهد. مشتریان گرامی با در دست داشتن یک گوشی 
تلفن همراه می توانند در تمام مدت شبانه روز از خدمات سامانه همراه 

بانک پاسارگاد بهره مند شوند..
 

 پرداخت 5.555 میلیارد ریال تسهیالت ازدواج
 در بانک ملت

 شعب بانک ملت در نیمه اول سال جاری بیش از ۵ هزار و ۵۵۵ میلیارد 
ازدواج به متقاضیان پرداخت کردند.به  الحسنه  ریال تسهیالت قرض 
گزارش روابط عمومی بانک ملت، در شش ماهه اول سال جاری 6۱ هزار 
و 246 زوج جوان، تسهیالت قرض الحسنه ازدواج خود را از شعب این 
بانک در سراسر کشور دریافت کردند که مبلغ پرداختی به آنان ۵ هزار و 
۵۵۵ میلیارد و ۵۷۱ میلیون ریال بوده است.بر اساس این گزارش، کل 
مبلغ تسهیالت قرض الحسنه اعطایی از سوی بانک ملت نیز در نیمه اول 
امسال، بیش از ۷ هزار و ۵۵2 میلیارد و ۷66 میلیون ریال اعالم شده که 
نسبت به نیمه اول سال گذشته  حدود 6۵ درصد رشد داشته است.بر این 
اساس، ۱0۳ هزار و ۵6 نفر در دو فصل اول سال ۹۵، از تسهیالت قرض 

الحسنه بانک ملت درسرفصل های مختلف بهره مند شده اند.
 

  دعوت به مجمع عمومي فوق العاده بانک اقتصادنوین
مجمع عمومی فوق العاده بانک اقتصاد نوین هفته آینده برگزار خواهد 
شد.به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین ،مجمع عمومي فوق العاده 
این بانک براي تصمیم گیري در خصوص تصویب افزایش سرمایه بانک 
رأس ساعت ۱6:00 روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵.0۸.26 در محل سالن 
غربي  تهران، ضلع  نشاني  بـه  المپیک،  هتل  بین المللي  همایش هاي 
مجموعه ورزشي آزادي، بلوار دهکده تشکیل مي گردد.در این اطالعیه 
بانک از کلیه صاحبان محترم سهام بانک یا نمایندگان قانوني سهامداران 
دعوت شده است، به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع 
و   ۱۳۹۵.0۸.24 مورخ  دوشنبه  روزهاي  از  یکي  در  مذکور؛  عمومي 
سه شنبه مورخ ۱۳۹4.0۸.2۵ از ساعت ۸:۳0 صبح الي۱۵:۳0 با در دست 
داشتن مدارک مالکیت سهام یا مستندات نمایندگي/ وکالت/ والیت/ 
قیمومت و کارت شناسایي معتبر به اداره امور سهامداران بانک، به نشاني 
تهران، خیابان آفریقا، باالتر از چهارراه جهان کودک، نبش خیابان برادران 
شریفي، پالک 2، طبقه دوم مراجعه کنند.بر اساس این گزارش استماع 
گزارش هیات مدیره و بازرس قانوني و تصویب افزایش سرمایه بانک جزء 

دستورجلسه این مجمع تعیین شده است.
 

 کشاورزی
صادرات مرغ و تخم مرغ هیچ محدودیتی ندارد

رییس سازمان دامپزشکی از صدور بیش از ۱2 هزار مجوز بهداشتی 
صادرات برای 66 محصول از سوی این سازمان خبر داد و گفت: هیچ 
محدودیتی برای صادرات مرغ و تخم مرغ وجود ندارد و در هفت ماهه 
ابتدای امسال بیش از ۵0 هزار تن از این دو محصول صادر شده است. 
و  پروتئینی  محصوالت  نمایشگاه  نخستین  حاشیه  در  خلج  مهدی 
فرآورده های گوشتی حالل، اظهار کرد: اساسا تولید و تولید با قدرت رقابت 

فقط می تواند نماد اقتدار علمی و عملی باشد.
 

کیفیت گندم داخلی پایین است
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنایع گلوکز، نشاسته و مشتقات، گفت: 
کیفیت پایین گندم داخلی موجب تعطیلی کارخانجات صنعت نشاسته و 
گلوکز کشور می شود.محمدرسول مصائبی با اشاره به تولید حدود ۵00 
هزار تن انواع نشاسته و گلوکز از گندم و ذرت در کشور، گفت: تمامی نیاز 
کشور به نشاسته و گلوکز در داخل برطرف می شود و کیفیت محصوالت 
تولیدی تا قبل از ممنوعیت واردات گندم، هم تراز مشابه خارجی و حتی 
بهتر از نمونه خارجی بود؛ اما متاسفانه در حال حاضر نامرغوب بودن 
گندم های داخلی منجر به افت کیفیت و پایین آمدن درصد استحصال 

محصوالت شده است.

ویژگی های جدید اپلیکیشن
  »ایرانسل من«

ایرانسل از به روزرسانی اپلیکیشن مدیریت یکپارچه 
حساب کاربری »ایرانسل من« با ویژگی های جدید 

خبر داد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ایرانسل، یکی از ویژگی های جدید این اپلیکیشن، 
امکان مشاهده ۱۵ فعالیت اخیر است که به کاربر 
این امکان را می دهد تا از ۱۵ فعالیت آخر حساب 
خود مطلع شود. این فعالیت می تواند شامل تماس، 
همراه،  اینترنت  بسته  از  استفاده  پیامک،  ارسال 
فعال سازی محصوالتی مانند آهنگ پیشواز و سایر 

تراکنش های حساب وی باشد.
از جمله ویژگی های جدید اپلیکیشن »ایرانسل من« 
می توان به امکان ساخت بسته ترکیبی بوم+ )بسته 
ترکیبی جدید ایرانسل با قابلیت تخصیص اعتبار 
مکالمه به اینترنت و بالعکس(، امکان هدیه بسته 
اینترنت، دسترسی به حساب چند کاربره و خرید 
بسته، فعال سازی تمدید خودکار بسته های اینترنت 
در صورت اتمام حجم یا انقضای زمان بسته، امکان 
مدیریت همزمان چندین حساب ایرانسلی، امکان 
مشاهده امتیازهای ایرانسلی و تبدیل آنها به مکالمه 
و یا پیامک، نمایش و فعال سازی طرح های تشویقی 
بر اساس نوع سرویس و حساب، امکان عضویت و 
لغو عضویت در سرویس های ارزش افزوده، مشاهده 
پیشنهادهای جشنواره های ایرانسلی، تعیین وقت 
مراجعه به مراکز خدمات ایرانسل و نیز ارجاع و 

پیگیری درخواست ها و بازبینی آنها اشاره کرد.
دریافت رایگان و نصب نرم افزار مدیریت یکپارچه 
حساب کاربری »ایرانسل من« از وب سایت ایرانسل 
برای   irancell.ir/myirancell نشانی  به 
سیستم عامل های اندروید، iOS و جاوا امکان پذیر 

است.

پرداخت 78 میلیون خسارت 
بابت مرسوالت پستی

مدیرکل مدیریت عملکرد و کیفیت شرکت پست 
را  پستی  مرسوالت  برای  غرامت  پرداخت  بحث 
دارای رقمی بسیار اندک دانست و اظهار کرد که 
در برابر درآمد ۷00 میلیارد تومانی این شرکت در 
سال گذشته حدود ۷۸ میلیون تومان لنگرخسارت 
وارد و غرامت به صاحبان مرسوالت پرداخت شده 
در  سوالی  به  پاسخ  در  هادوی  اکبر  است.علی 
خصوص مواردی که مرسوالت مردم دچار خسارت 
شده یا مفقود می شوند، گفت: هر واحد تولیدی 
ضریب  یک  کاری  شرایط  بر حسب  خدماتی  یا 
ضایعات برای خسارات و نواقص احتمالی در خط 
تولید یا ارائه خدمات لحاظ می کند که این حجم 
از نقص و خسارت امری اجتناب ناپذیر محسوب 
می شود، البته امکان کاهش ضایعات با پیش بینی و 
تمهیدات بیشتر نیز متصور است، اما  رسانیدن این 

عدد به صفر غیر ممکن است.
 

سکه و ارز
سکه طرح قدیم 5 هزار تومان گران شد

در بازار آزاد امروز شنبه تهران، قیمت هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۵ هزار تومان افزایش 
به یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان رسید، بر این 
اساس هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با 
۵ هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۱۱۵ هزار 
تومان رسید، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز 
با 400 تومان کاهش به نرخ یک میلیون و ۱22 
هزار و ۵00 تومان معامله شد. همچنین نیم سکه و 
ربع سکه دو هزار تومان افزایش را تجربه کرد و به 
ترتیب به قیمت ۵64 هزار تومان و ۳00 هزار تومان 
معامله شد. قیمت هر سکه یک گرمی نیز ۱۸6 
هزار تومان است.هر اونس طال در بازارهای جهانی 
۱۳0۵ دالر و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و 
۹۷۹ تومان است.قیمت هر دالر با ۳ تومان افزایش 
به ۳62۵ تومان رسید، یورو با ۱2 تومان افزایش، 

 نرخ 40۳4 تومان را تجربه کرد.
 خودرو

قیمت پژو 207 آزاد شد
پژو  قیمت  آزادی سازی  از  رقابت  رئیس شورای 
20۷ خبر داد.رضا شیوا با اشاره به اینکه شورای 
رقابت در جلسه اخیر خود به بررسی قیمت گذاری 
پژو 20۷  پرداخت، اظهارداشت: در این جلسه مقرر 
شد پژو 20۷ مشمول قیمت گذاری شورای رقابت 
نباشد.وی با بیان اینکه در حال حاضر این خودرو 
رقبای متعددی همچون دنا، رنو ساندرو،دانگ فنگ 
و برلیانس در سطح بازار دارد، افزود: برهمین اساس 
اعالمی شرکت،  این خودرو همان قیمت  قیمت 

 حدود 4۱ میلیون تومان است.
 تولید پراید و وانت نیسان استاندارد است

به گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران، با پروژه های 
اجرا شده در سال های اخیر کیفیت دو خودروی 
پراید و وانت نیسان افزایش یافته و این خودروها 
با استانداردهای تعیین شده از سوی سازمان ملی 
ایران تولید می شوند.احمد نعمت بخش  استاندارد 
اظهار کرد: از حدود ۱۸ میلیون دستگاه خودروی 
سواری در حال تردد در کشور حدود یک سوم آنها 
پراید است، بنابراین طبیعی است که میزان تصادفات 
این خودرو بیشتر از برخی دیگر از خودروهای با تیراژ 
تولید پایین باشد.وی با بیان اینکه هنگام بیان  آمار 
تصادفات خودروها و همچنین میزان عیوب خودروها 
در معاینه فنی، تیراژ تولید این خودروها نیز باید 
مدنظر قرار گیرد، خاطرنشان کرد: وقتی یک سوم 
سواری های در حال تردد در کشور را پراید تشکیل 
می دهد طبیعی است که تعداد خودروهای پراید 
مراجعه کننده به مراکز معاینه فنی و به دنبال آن 
تعداد عیوب این خودرو بیش از سایر خودروها باشد.

خبر ارتباطات و فناوری

گروه اقتصاد:  علی رغم بیانات صریح مقام معظم 
رهبری مبنی بر عدم واردات کاالهای مصرفی از 
آمریکا،برخی خودروهای تولید شده در این کشور 
وارد ایران شده است،عده ای با دور زدن قانون و 
اینکه خودروهای ساخته شده سفارش کشوری 
ثالث است؛اقدام به ورود خودروهای تولید آمریکا 
به کشور کرده اند که قطعا بنابر منویات صریح مقام 
معظم رهبری ورود هرگونه کاالی مصرفی آمریکا 
به ویژه خودروی آمریکایی به کشور ممنوع است 
و نباید با ایجاد اشتغال برای نیروی کار آمریکایی 
جوانان ایرانی را بیکار و ارز و نقدینگی را از کشور 
خارج کرد.با وجود تاکیدات و دستور موکد مقام 
معظم رهبری مبنی بر ممنوعیت واردات کاالهای 
قانون  دورزدن  با  ای  عده  آمریکایی  مصرفی 
خودروهای تولیدی آمریکا را وارد ایران کرده اند که 
مجلس در این راستا مصر است که مسئوالن وزارت 

صنعت باید در این خصوص شفاف سازی کنند.
آمده؛مشخص شده که  به دست  اسناد  براساس 
علی رغم لغو مجوز واردات خودروهای شورلت،برخی 
خودروهای تولید شده در آمریکا وارد ایران شده و 
به فروش رسیده است. در خودروهای وارد شده از 
آمریکا که برند آن متعلق به یک شرکت ژاپنی است 
عبارت »MADE IN U.S.A.« )ساخت آمریکا( 
درج شده و نشان می دهد که این خودروی ژاپنی 
در آمریکا مونتاژ و تولید شده است.مقامات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت باید شفاف سازی کنند 
که با وجود تاکیدات و دستور موکد مقام معظم 
رهبری مبنی برممنوعیت واردات کاالهای مصرفی 
آمریکا  در  تولیدی  آمریکایی چگونه خودروهای 
وارد ایران شده است؟البته وزیر صنعت،معدن و 
تجارت پس از منویات مقام معظم رهبری واردات 
خودروهای آمریکایی را ممنوع اعالم کرد،اما باید 
دید که این خودروها به چه طریقی وارد کشور 
شده و دلیل واردات این خودروهای چیست،که 
مطمئنا هیچ دلیلی مجوز برای واردات خودروهای 

آمریکایی نیست.:
کمیسیون صنایع و معادن برخورد می کند

واردات خودروهای  اینکه  بیان  با  باستانی  سعید 
آینده  هفته  نشست  در  کشور  به  آمریکایی 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، 
با وزیر صنعت، معدن و تجارت بررسی می شود، 
گفت:کمیسیون صنایع و معادن مجلس با استفاده 
از بازوی نظارتی خود با واردات محصوالت مصرفی 
آمریکا به ویژه خودروهای آمریکایی برخورد خواهد 
کرد.نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای 
اسالمی،با اشاره به اینکه در نشست مذکور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در خصوص چند موضوع 
باید پاسخ دهد، افزود:«نعمت زاده« در نخستین 
بخش باید به سواالت چندتن از نمایندگان پاسخ 
دهد و در بخش دوم در مورد قراردادهای جدید 
»ایدرو«  نامه  تفاهم  و  »سیتروئن«  با  خودرویی 
و »رنو »پاسخ دهد و همچنین در مورد واردات 
خودروهای تولید آمریکا نیز وزیر باید توضیحاتی 

ارائه دهد.
بررسی چرایی واردات خودروهای آمریکایی

 که به ظاهر از ژاپن ثبت سفارش شده
واردات  چرایی  دالیل  اینکه  بیان  با  باستانی 
ثبت  ژاپن  از  ظاهر  به  که  آمریکایی  خودروهای 
سفارش شده باید مشخص شود، ادامه داد: حضور 
آمریکایی ها معموال از دو طریق صورت گرفته و 
با  ارتباط  از عالیم  وجود دونشان در هرکشوری 
آمریکا بوده که یکی از آنها »مک دونالد« و دیگری 
خودروهای آمریکایی است.وی با اشاره به تاکید 
مقام معظم رهبری درخصوص ممنوعیت واردات 
هرگونه خودروی آمریکایی،یادآور شد:در شرایطی 
آمریکا  کشور  با  مراوداتی  هیچگونه  ایران  که 
ندارد،دلیلی برای واردات کاال از این کشور آن هم 
کاالی مصرفی به کشور وجود ندارد و به جای آن 
نیز باید با همکاری با شرکت های صاحب نام دنیا 

در داخل کشور خودروهای با کیفیت تولید شود.
واردات کاالی لوکس ضرورت امروز اقتصاد 

کشور نیست
باستانی با بیان اینکه واردات کاالی لوکس ضرورت 
امروز اقتصاد کشور نیست، افزود: با توجه به اعتقاد 
اقتصاد  اجرای  برای  باید  که  راسخی  و  جدی 
مقاومتی داشته باشیم، نباید بعد از رفع تحریم ها 
به یک وارد کننده صرف تبدیل شویم.سخنگوی 
کمیسیون صنایع و معادن صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی، با بیان اینکه باید به جای خروج 
ارز از کشور آن را جهت تأمین شغل و ایجاد ارزش 
کرد،  سرمایه گذاری  کشور  اقتصاد  برای  افزوده 
تصریح کرد: اگر به جای حمایت از تولید ملی و 
انتقال فناوری، خودرو به کشور وارد کنیم، کم کم 
شاهد افزایش مشکالت اقتصادی در کشور خواهیم 

بود.
واردات با برند کشور ثالث دورزدن قانون است

محمدرضا منصوری با بیان اینکه ورود خودروهای 
تولید آمریکا با برند کشور ثالث دور زدن قانون بوده 
و ممنوع است،گفت:مجلس قطعا به این موضوع 
ورود می کند و کمیسیون صنایع و معادن صحت 
و سقم موضوع ورود خودروهای تولید آمریکا با برند 
کشور ثالث را از وزیرصنعت پیگیری می کند و وزیر 

باید در این خصوص به مجلس توضیح دهد.نماینده 
مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی،با 
برجلوگیری  تاکید مقام معظم رهبری  به  اشاره 
افزود:  کشور  به  آمریکایی  خودروهای  واردات  از 
واردات خودروی آمریکایی از کارخانه ها و کارگران 
آمریکایی حمایت کرده و مصرف انرژی و سوخت 
در کشور را افزایش می دهیم.منصوری با تاکید بر 
اینکه هرگونه کسب درآمد از طریق واردات کاالهای 
آمریکایی اشتباه است، ادامه داد: سرمایه های ملی 
کشور برای اقتصاد ایران ارزش افزوده دارد و باید 
برای جوانان این مرز و بوم اشتغال ایجاد کند، لذا 
نباید بدون هرگونه منفعت در اختیار دیگران قرار 

داده شود تا آنها به نفع خود استفاده کنند.
ورود خودروهای تولید آمریکا با برند کشور ثالث 
متناقض با اصول اقتصادمقاومتی است.وی با بیان 
اینکه ورود خودروهای تولید آمریکا با برند کشور 
است،  اقتصادمقاومتی  اصول  با  متناقض  ثالث 
یادآور شد: آیا این خودرو نیاز اصلی کشور بوده 
که مسئوالن اجازه واردات آن را داده اند، مسئوالن 
باید به سرعت این نقیصه را برطرف کرده و زمینه 
فراهم  را  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  اجرای 
کنند.منصوری با تاکید براینکه حمایت از تولید 
داخلی حمایت از کار و کارگر ایرانی و اشتغال در 
کشور است،افزود:با برخورد ناشیانه و واردات هر 
خودرو تعداد زیادی کارگر بیکار شده و ساخت چند 
خودرو از چرخه تولید حذف می شود و سبب ضربه 
به اقتصاد کشور می شود.عضو کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس شورای با بیان اینکه برای ارتقای 
سختی  الزامات  باید  داخلی  خودروهای  کیفیت 
درنظر گرفته شود،تصریح کرد: تنها باید مجوز ورود 
خودروهایی که تکنولوژی و فناوری منتقل می 
کنند داده شود و با انتقال تکنولوژی خودروهای 

داخلی را به روز و متنوع کرد.
واردات خودروهای آمریکایی

 با اعمال نفوذ در گمرک
ولی ملکی با بیان اینکه حمایت از تولید داخلی 
یکی از اصول مهم در اقتصاد کشور است،گفت:مقام 
معظم رهبری بارها برحمایت از تولیدداخلی تاکید 
کرده اند و یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی حمایت 
از تولید داخلی است؛«اقتصادمقاومتی« یعنی اینکه 
ما بر توانمندی های بالقوه داخلی تاکید کرده و آن ها 
را بالفعل برسانیم و تولیدات را به بازارهای دنیا صادر 
کنیم.نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اینکه برخی افراد دالل و سودجو 
برای به دست آوردن پول بادآورده قانون را دورزده 
و در گمرکات اعمال نفوذ می کنند،افزود:این افراد 
ویژه  به  خودرو  قانون  دورزدن  و  نفوذ  اعمال  با 
خودروی آمریکایی وارد کشور می کنند و برخی 
از این افراد برای ورود خودروهایی که حدود چند 
سال در پشت گمرکات مانده ،مجوز دریافت می 

کنند.
خروج نقدینگی از کشور با واردات خودروهای 

تولید آمریکا
ملکی با بیان اینکه یک خودروی خارجی تقریبا 
4 برابر خودروی داخلی قیمت گذاری می شود،ادامه 
داد: بازار به همان میزان برای محصوالت خارجی 
به ویژه محصوالت آمریکایی باز می شود،بازار فروش 
خودروهای داخلی را با رکود مواجه می کند و به 
همان میزان که ما از بازار خارج می شویم،خارجی 
ها و آمریکایی ها وارد بازار ایران می شوند و به همان 
از کشور خارج می شود.وی  نقدینگی  نیز  میزان 

یادآور شد: به همان میزان نیز کارگر بیکار می شود و 
بر تعداد فعاالن کشورهای دیگر به ویژه آمریکایی ها 
افزوده می شود.عده ای با تبلیغ خودروهای آمریکایی 
فرصت اشتغال را از جوانان سلب می کنند.ملکی 
با انتقاد از برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه مرگ 
و میر جاده ای ناشی از خودروهای داخلی است، 
تلفات جاده ای  نکته که  براین  افزود: هیچکس  
ناشی از عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی 
بوده تاکید نمی کند و به هر اندازه که برای خرید 
خودرو هزینه شود،می توان انتظار کیفیت بهتر را 
داشت.وی با بیان اینکه عده ای با تبلیغ خودروهای 
فرصت  آمریکایی  خودروهای  ویژه  به  خارجی 
اشتغال جوانان را سلب می کنند، ادامه داد: واردات 
کاالهای مصرفی به ویژه خودرو از آمریکا ممنوع 
است که عده ای با دور زدن قانون سعی در واردات 
این خودروها از کشورهای ثالث دارند و سود خود 
را قربانی مصالح ملی کشور می کنند و از طریق 
کالن  سودهای  به  بخش  این  در  سرمایه گذاری 

دست پیدا می کنند.
توضیحات نعمت زاده در مورد واردات 
خودروهای آمریکایی در کمیسیون صنایع

رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به بررسی واردات 
خودروهای آمریکایی از کشور ثالث در کمیسیون 
خواسته  صنعت  وزیر  از  کرد:  تصریح  متبوعش 
خصوص  در  درکمیسیون  حضور  با  که  شده 
واردات خودروهای آمریکایی  و قراردادهای جدید 
خودرویی توضیحاتی ارائه دهد، اگر مقرر شده که 
شرایط انتقال تکنولوژی به کشور فراهم شود با 
واردات خودرو نمی توان به این مهم دست یافت و 
تنها راه ،سرمایه گذاری در داخل و فعالیت مشترک 
بین برندهای برتر جهانی با خودروسازان داخلی 

است.
واردات خودروهای تولید آمریکا برای

 تامین منافع عده ای خاص
نادر قاضی پور با اشاره به واردات خودروهای تولید 
آمریکا با برندهای »بی ام و«، »تویوتا«، »ولوو »و« 
هوندا »به ایران گفت:در شرایطی که آمریکایی ها 
در راه پیشرفت اقتصادی ایران مانع تراشی می کنند 
و به صور مختلف مانند جلوگیری از مبادالت بانکی 
سعی در ضربه زدن به اقتصاد کشور دارند، واردات 
خودرو از این کشور با چه توجیهی انجام می شود.
نماینده مردم ارومیه درمجلس شورای اسالمی،با 
بیان اینکه مقام معظم رهبری صراحتا برجلوگیری 
اند،  کرده  تاکید  آمریکایی  خودروهای  ورود  از 
افزود:مسووالن وزارت صنعت،معدن و تجارت باید 
شفاف سازی کنند که با وجود تاکیدات و دستور 
ممنوعیت  بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام  موکد 
،چگونه  آمریکایی  مصرفی  کاالهای  واردات 
خودروهای تولیدی در آمریکا وارد ایران شده است.

استفاده از خودروی ساخت آمریکا برخالف
 منافع ملی است

آمریکایی  خودروهای  داد:ورود  ادامه  پور  قاضی 
تخلف است و مسئوالن وزارت صنعت باید با این 
موضوع برخورد کرده و تمام خودروهای تولیدی 
آمریکا که وارد ایران شده است را به کشور مبداء 
بازگردانند.وی با بیان اینکه استفاده از خودروی 
در  و  بوده  ملی  منافع  برخالف  آمریکا  ساخت 
راستای سودجویی عده ای خاص است، یادآور شد: 
در شرایطی که ایران هیچگونه مراوداتی با کشور 

آمریکا ندارد،دلیلی برای واردات کاال از این کشور 
آن هم کاالی مصرفی به کشور وجود ندارد و به 
جای آن نیز باید با همکاری با شرکت های صاحب 
نام دنیا در داخل کشور خودروهای باکیفیت تولید 

شود.
واردات خودروی لوکس ضرورت امروز اقتصاد 

کشور نیست
قاضی پور با اشاره به اینکه واردات خودروی لوکس 
ضرورت امروز اقتصادکشور نیست و ضرورتی برای 
واردات آن وجود ندارد، افزود: برای اجرای اقتصاد 
مقاومتی در کشور باید عزم و اعتقاد راسخ وجود 
داشته باشد و در همین راستا پس از رفع تحریم 
ها ایران نباید به یک واردکننده صرف تبدیل شود.
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه 
ورود خودروهای تولید آمریکا با برند کشور ثالث 
دورزدن قانون بوده و ممنوع است،تصریح کرد: آیا 
این خودرو نیاز اصلی کشور بوده که مسئوالن اجازه 
واردات آن را داده اند،مسئوالن باید به سرعت این 
نقیصه را برطرف کرده و زمینه اجرای فرمایشات 

مقام معظم رهبری را فراهم کنند.
ضرورت تعیین تکلیف  برای  وضعیت  خودروهای 

 تولیدی با  تکنولوژی  آمریکایی  در کشور ثالث
خودورهای  واردات  به  اشاره  با  کوهکن  محسن 
آمریکایی به کشور گفت:به طور طبیعی اگر طراحی 
و ساخت این خودروها در خاک آمریکا انجام شده 
و مونتاژ شده وبا کشتی وارد و فروخته شده و ما 
پول آن ها را به ارز به سازندگان آمریکایی داده 
ایم، این مورد شامل توصیه مقام معظم رهبری 
درباره ممنوعیت واردات کاال از آمریکا می شود.
وی افزود: کسی که به واردکننده چنین کاالیی 
مجوز داده قطعا خالف قانون عمل کرده است و 
ثابت شدن موضوع آن را در مجلس  در صورت 
برخورد  برای  اختیارات خود  از  و  پیگیری کرده 
با آن استفاده می کنیم.نماینده مردم لنجان در 
مجلس شورای اسالمی با بیان توضیحی درباره این 
موضوع،خاطرنشان کرد:در صورتی که یک شرکت 
آمریکایی با شرکتی کره ای یا ژاپنی مشارکت کرده 
و تکنولوژی و فناوری خود را به این کشور منتقل 
کرده و این خودروها در کشور ثالثی ساخته شده 
است،هرچند که نام  و برندشان، همانی باشد که 
قبال متعلق به این شرکت بوده است، آن را نمی 
توانیم کاالی آمریکایی تلقی کنیم.کوهکن تصریح 
کرد:ما به تازگی این خبر را دریافت کرده ایم و تا 
زمانی که به صورت دقیق آن را بررسی نکنیم تا 
مشخص شود که این موضوع شامل قسمت اول 
دشوار  آن  درباره  صریح  نظر  است؛اظهار  دوم  یا 
خواهدبود.عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس 
این  بررسی  به ضرورت  اشاره  با  اسالمی  شورای 
موضوع در کمیسیون مربوطه گفت: کمیسیون 
صنایع مجلس در حال پیگیری این موضوع است 
مطرح  کمیسیون  در  آن  بحث  گذشته  وهفته 
شد؛اما از آنجا که مسئوالن حضور نداشتند،بررسی 
آن به جلسه بعدی با حضور وزیر صنعت ، معدن 
وتجارت موکول شد تا درباره قراردادهایی که در 
واردات  همچنین  و  فرانسوی  خودروهای  مورد 
خودروهای آمریکایی مطرح شده  به نمایندگان 

توضیح دهد.
واردات خودروهای آمریکایی صحت ندارد

میثم رضایی در حاشیه حضور در کمیسیون های 
تخصصی مجلس شورای اسالمی با اشاره به انتشار 
خبری در هفته ی اخیر مبنی بر واردات خودروهای 
تولید آمریکا به کشور گفت: این خبر صحت ندارد 
و بر اساس بخشنامه ای که از سوی وزیر صنعت 
ابالغ شده ،وادات خودروهای آمریکایی حتی در 
برندهایی که اعمال مالکیت آنها خودروهای کره ای 
و ژاپنی است و در آمریکا تولید می شود،ممنوع 

است.
ورود خودروهای آمریکایی مغایر با مقررات

 قانونی کشور است
وارد کنندگان  کارفرمایی  صنفی  انجمن  رئیس 
خودرو، با بیان اینکه انتشار این اخبار برای مشوش 
کردن بازار انجام می شود، افزود:آمریکا برای ما خط 
قرمز بوده و خواهد بود و اگر برای ما محرز شود 
آمریکا  تولید  خودروهای  واردات  به  شرکتی  که 
حتی از طریق کمپانی های کره ای و ژاپنی اقدام 
کند،از طریق مراجع ذیصالح پیگیری خواهد شد 
و موضوع به مقامات قضایی اطالع داده می شود.
رضایی ادامه داد:ورود خودروهای آمریکایی مغایر 
تا  شایعات  این  و  است  قانونی کشور  مقررات  با 
زمان تعیین تکلیف وزارت صنعت صحت ندارد.به 
گزارش خانه ملت ، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی 
ما  همه  براینکه   تاکید  با  وارد کنندگان خودرو، 
از فرامین  انقالب بوده و  سربازان رهبری معظم 
معظم له تبعیت می کنیم، تصریح کرد:ورود هر 
نوع کاالیی که در کشور آمریکا تولید می شود،برای 
است.در  آن ممنوع  واردات  و  بوده  قرمز  ما خط 
پایان الزم به ذکر است؛با توجه به میزان حقوق 
و دستمزد کارگر آمریکایی واردات خودروی تولید 
شده در آمریکا به معنی خرید گران تر خودرو و 
همچنین هزینه حمل و نقل باال تا ایران است که از 
این نظر نیز واردات خودرو از آمریکا به ایران منطقی 

به نظر نمی رسد

ادامه واردات از جاده های خاکی بجای تقویت  تولید ملی ؛
دورزدن قانون  به بهانه واردات خودروهای آمریکایی! 

آخرین وضعیت مزایده خودروهای لوکس
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اینکه برگزاری مزایده خودروهای 
لوکس هنوز به این سازمان اعالم رسمی نشده است، گفت:حداکثر سن خودروهای وارداتی یکسال 
تعیین شده است.جهانبخش سنجابی در خصوص برگزاری مزایده خودروهای لوکسی که در گمرک 
توقیف شده است، گفت: طبق قانون سازمان استاندارد مکلف است که بر تمام خودروهای وارداتی 
از نظراحراز استاندارد اجباری رسیدگی کند.وی با بیان اینکه تاکنون حضور سازمان استاندارد برای 
تعیین کیفیت خودروهای لوکس هنوز به صورت رسمی مطرح نشده است، افزود: تاکنون به ما در 
مورد تعیین ارزیابی کیفی و فنی این خودروها اعالم رسمی نشده است اما بررسی این خودروها 
هم شرایط خاص خود را دارد زیرا چندسالی از عمر آنها می گذرد.معاون ارزیابی کیفیت سازمان 
ملی استاندارد ایران با اعالم اینکه حداکثر سن واردات خودرو در گذشته سه سال عنوان شده بود، 
افزود: این مصوبه به تازگی اصالح شده و سن خودروهای وارداتی به یکسال کاهش یافته است 
البته در مورد خودروهای باالی 2۵00 سی سی که در گمرک توقیف شده اند ممکن است موضوع 

متفاوت باشد.

یک نماینده مجلس با بیان این که ده ها فرودگاه 
نیمه تعطیل در کشور داریم، گفت: یکی ازدالیل 
جذب بازار هوایی منطقه از سوی دبی و ترکیه را 
فراهم نبودن زیرساخت های کشور است.شهروز 
بزرگرکلشانی با اشاره به وجود ده ها فرودگاه نیمه 
تعطیل درکشور، اظهار کرد: خرید هواپیما اولویت 
است و باید نوسازی ناوگان هوایی هرچه زودتر 
انجام بگیرد.وی تصریح کرد:  برنامه ششم توسعه 
بر پایه جذب توریست و گردشگری تدوین شده 
و  از آنجا که تالش ماحرکت به سمت گردشگری 
است در گام نخست باید زیرساخت ها آماده باشد، 
بر این اساس نوسازی ناوگان همگام با برنامه ششم 
توسعه باید انجام بگیرد.وی ادامه داد: اگر ناوگان 
هوایی و زیرساخت های آن مهیا باشد می توانیم 
از پتانسیل کشور برای جذب توریست، ترانزیت 

کاال وخدمات استفاده کنیم. شرط اصلی تجهیز 
زیرساخت ها است.عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس، یکی ازدالیل جذب 
بازار هوایی منطقه از سوی دبی و ترکیه را فراهم 
نبودن زیرساخت های کشورمان دانست و گفت: 
نباید از این قافله عقب بمانیم. برای هاب منطقه 
شدن آن هم در عصر رقابت باید کیفیت و کمیت 
به  کمیت  دهیم.  افزایش  را  هوانوردی  صنعت 
معنای افزایش فرودگاه های کشور همراه افزایش 
تعداد باندها و کیفیت به معنای باالبردن ایمنی 
پرواز که ارتباط مستقیمی به نوسازی ناوگان و 
ورود تجهیزات هوایی دارد.برزگر با بیان این که با 
باالبردن ایمنی پروازها می توانیم سهم عمده ای 
از جذب توریسم جهانی را داشته باشیم، اظهار 
کامل  و  جدیدتر  هوایی  ناوگان  هرچقدر  کرد: 

تری داشته باشیم امنیت پرواز باالتر و تقاضای 
بیشتر می شود.وی  ایرانی  ایرالین های  با  سفر 
با اشاره به مذاکرات خرید هواپیما، آنرا فرصتی 
مغتنم دانست که امکان تکرار آن وجود نخواهد 
موجود  هواپیماهای  این که   بیان  با  داشت.وی 

اکثرا متعلق به 20 سال پیش است، مخالفت ها 
برای خرید هواپیما را نابجا خواند و گفت: باالخره 
انجام داد و هر چه  را  این کار  باید یک روزی 
نوسازی عقب تر بیفتد ما را از رقابت جهانی عقب 

می اندازد.

زیرساخت های جذب بازار هوایی فراهم نیست

نیمه تعطیلی ده ها فرودگاه در کشور



آگهی فراخوان عمومی ارزیابی شماره 95/36/ ر 
اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان در نظر دارد فراخوان فوق را با مشخصات و شرایط کلی ذیل از طریق 

فراخوان عمومی ارزیابی کیفی و به صورت یک مرحله ای ، به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید . 
الف( شرح مختصر کارها: 

ب( محل اعتبار : اعتباات عمرانی 

ج( شرایط متقاضی : 1- داشتن شخصیت حقوقی 2- توانایی انجام کار بدون پیش پرداخت و تا سقف 70 درصد 

مالی  3- داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه و ضمانتنامه انجام تعهدات براساس آئین 
نامه جدید و فرم منظم به اسناد مناقصه 4- داشتن رتبه بندی حداقل 5 راه و ترابری و ظرفیت خالی 

می  دارند  را  پروژه  اجرای  آمادگی  و  بوده  فوق  »ج«  بند  در  مذکور  شرایط  دارای  که  متقاضیان  لذا 
حساب  به  100000ریال  مبلغ  واریز  به  نسبت  ارزیابی  اسناد  اخذ  جهت   95/8/23 تاریخ  تا  حداکثر  توانند 
کل  اداره  این  به  مکتوب  بصورت  و  اقدام   2170095409008 به حساب شماره  ملی  بانک  عمومی  درآمدهای 
مورخ  صبح   11 ساعت  پاکات  بازگشایی  و   95/9/9 ارزیابی  اسناد  تحویل  مهلت  آخرین   ، نمایند  درخواست 
هرمزگان  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  سایت  به  ارزیابی  اسناد  دریافت  جهت   . بود  خواهد   95/9/10
اینترنتی سایت  آدرس  به  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  همچنین  و    hormozgan.mrud.ir آدرس:   به 

 www.iets.mporg.ir مراجعه نمایید . 

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان 
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: دولت گوش 
شنوا برای شنیدن نقد و نگرش های مختلف از 
طریق رسانه ها دارد و اراده دولت بر رعایت اصل 
صداقت و شفافیت است و به تکثر سالیق احترام 

می گذارد. 
به گزارش پیام زمان، مراسم افتتاحیه بیست و 
دومین نمایشگاه مطبوعات صبح دیروز شنبه ۱۵ 
آبان و پس از بازدید حجت االسالم والمسلمین 
دکتر حسن روحانی رئیس جمهور از غرفه های 
مصالی  شبستان  همکف  طبقه  در  ها  رسانه 
بزرگ امام خمینی )ره( در نیم طبقه شبستان 

آغاز شد.
رئیس جمهور راس ساعت ۹ صبح و در حالی که 
عالوه بر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و محمد 
نهاوندیان، علی جنتی وزیر پیشین فرهنگ و 
ارشاد اسالمی هم  او را همراهی می کرد، وارد 
سالن برگزاری آئین افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات 

شد.
در این مراسم که اجرای آن را رضا رفیع روزنامه 
نگار بر عهده داشت، وی به قرائت چند قطعه 
شعر طنز در ارتباط با تغییر وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در دولت تدبیر و امید پرداخت که برای 
لحظاتی لبخند را به روی چهره حاضرین در 

سالن و از جمله شخص رئیس جمهور آورد.
در ادامه سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ 

و ارشاد اسالمی در سخنانی گفت: این صحنه، 
باارزشی است، چرا که جمعیت  صحنه بسیار 
فرهیخته، بافضیلت، بامعرفت، همدل و همنوا، 
زبان  از  من  و  هستند  جمهور  رئیس  میزبان 
خودم و لسان شما )حاضرین در سالن( از حضور 
پربرکت و معنادار ریاست جمهور صمیمانه تقدیر 

می کنم.
به گفته صالحی امیری حضور حسن روحانی 
در آئین افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات هم حاوی 
پیام احترام به خانواده بزرگ مطبوعات است و 
هم حاوی اهمیتی است که نسبت به این حوزه 
قائل است. من از همه کسانی که در برگزاری 

این نمایشگاه دخیل بوده اند، تقدیر و تشکر می 
کنم. به ویژه از برادر عزیزم جناب آقای جنتی و 
آقای انتظامی و همه همکارانم در خانواده بزرگ 
دوام  و  سالمت  آرزوی  همچنین  و  مطبوعات 

باعزت برای مقام معظم رهبری دارم.
صالحی امیری گفت: بی شک مطبوعات و رسانه 
ها چراغ روشنی برای دستیابی نظام فرهنگی، 
و  توسعه  به  اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی، 
پیشرفت است. هرچه این چراغ پرفروغ تر باشد 
حرکت در مسیر توسعه با سرعت بیشتر و با 

احتراق کمتر همراه خواهد بود.
این  داد:  ادامه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 

اصحاب  از  جمعی  حضور  بر  عالوه  نمایشگاه 
رسانه، مکانی است برای گفتگوی فرهنگی میان 
و اصحاب رسانه که در یک  نخبگان، مدیران 
هفته به دنبال درک متقابل یکدیگر در اینجا 
گرد هم آمده اند و از طرف دیگر این نمایشگاه 
راهی است برای کاهش عصبیت ها و افزایش 
اشتراکات در حوزه های مختلف و امروز بیش از 
هر زمان دیگر نیاز به گفتگو داریم. در جامعه ای 
که گفتگو وجود نداشته باشد، انگ زنی و تخریب 
رواج پیدا می کند. از این منظر، این نمایشگاه 
نمادی از گفتگوی فرهنگی است که محصول 
عملکرد دولت آقای دکتر روحانی است؛ نمادی 
از همه سالیق، نحله ها و اندیشه ها که زیر یک 
سقف به نام انقالب اسالمی جمع شده اند. از 
این جهت همچنین نماد تفکر ملی در جامعه 

ملی است.
یازدهم حرکت  اینکه شعار دولت  بیان  با  وی 
در مسیر اعتدال و پرهیز از رفتارهای جناحی 
است، تاکید کرد: همه جناح ها در این نمایشگاه 
حضور فعال دارند. در سالیان گذشته که در کنار 
دکتر روحانی از اندیشه ایشان بهره مند بودم، به 
این فهم رسیدم که گفتمان ایشان بر چهار اصل 
اعتدال، عدالت، عقالنیت و دیانت فرهنگی استوار 
است و ما باید بتوانیم این گفتمان را در عرصه 

رسانه بازتعریف کنیم.

وزیر ارشاد عنوان کرد: 
رسانه ها چراغ روشنی برای توسعه و پیشرفت

»طریق عشق« اثری 
با صدای »محمد رضا شجریان« 

منصور جهانیـ  آلبوم »طریق عشق« اثر مشترک »محمدرضا 
تهیه کنندگی  به  مشکاتیان«  »پرویز  زنده یاد  و  شجریان« 
»صدرالدین حسین خانی« همچنان در در صدر پرفروشترین 

آلبوم های موسیقی ایران قرار گرفت.
به گزارش پیام زمان آلبوم موسیقی »طریق عشق« با صدای 
»محمد رضا شجریان« و آهنگسازی زنده یاد »پرویز مشکاتیان« 
و با همکاری گروه »عارف« با اشعار حافظ و موالنا که شامل 
کنسرت افشاری اکتبر سال ۱۹8۹ در اروپاست؛ به تهیه کنندگی 
»صدرالدین حسین خانی« مدیریت شرکت موسیقی »ایران 
گام« مؤسسه »نغمه سرای روژین« و پخش »هنر شهر« از 
زمان انتشار آن با استقبال بسیار خوب عالقمندان به موسیقی 
مواجه شده است و حال حاضر، در در آستانه تولید و توزیع 
مجدد قرار دارد و همچنان، در صدر پرفروشترین آلبوم های 

موسیقی ایران قرار گرفت.
استقبال بسیار خوب مخاطبان از »طریق عشق« در تهران و 
شهرستان های مختلف کشور؛ از یک هفته قبل از انتشار این 
آلبوم در مرحله پیش فروش اینترنتی آن آغاز شد و تاکنون 

نیز ادامه داشته است؛ در حال حاضر، شرکت موسیقی »ایران
آن  توزیع مجدد  و  تولید  آماده  و پخش »هنر شهر«  گام« 

هستند.
تهیه کننده آلبوم »طریق عشق« از عالقمندان به موسیقی 
درخواست دارد که نسخه  اصلی این اثر را تهیه کنند و از فروش 

کپی غیرمجاز آن خودداری کنند.

پیام تسلیت دبیر جشنواره فیلم فجر 
برای درگذشت »محسن سیف«

دبیر سی و پنجمین جشنواره فیلم فجردرگذشت محسن 
سیف روزنامه نگار و منتقد سینمایی را تسلیت گفت.

پنجمین  و  سی  خبری  ستاد  از   زمان  پیام  گزارش  به 
جشنواره فیلم فجر، متن پیام محمد حیدری بدین شرح 

است:
متاسفانه هنوزغم از دست دادن مرحوم رضا رستمی التیام 
نیافته بود که جامعه مطبوعاتی و سینمایی کشور درغم 
به  ای  نگاران حرفه  روزنامه  از  دیگر  یکی  دادن  از دست 

سوگ نشست.
سینمایی  منتقدان  و  نویسندگان  از  یکی  سیف  محسن 
جبران  ضربه  وی  فقدان  امروز  که  بود  اندیشه  صاحب 
ایران  سینمای  حتی  و  مطبوعاتی  جامعه  برای  ناپذیری 

است.
مطالبی که محسن سیف مکتوب کرده بود نقش پررنگی 
در آگاهی بخشی به مخاطبان سینما و همچنین ارتقا و 
رشد سینمای ایران داشت. وی از یاران قدیمی و نجیب 
رسانه و سینما بود که فروتنی اش برای همه مثال زدنی 

است.
درگذشت این روزنامه نگار و منتتقد فرهیخته که در طول 
تالم  و  ناراحتی  موجب   ، زد  قلم  متعهدانه  خود  حیات 

فراوان شد.
به  را  توانا  و  نویسنده پیشکسوت  این  اینجانب درگذشت 
اهالی رسانه، جامعه سینمایی و خانواده آن مرحوم تسلیت 

می گویم و از خداوند برای وی طلب آمرزش دارم.

مهلت ارسال آثار ششمین جشنواره 
شعر انقالب تمدید شد 

با توجه به اتمام مهلت ارسال آثار ششمین جشنواره شعر 
انقالب که پیش تر ۱۵ آبان ماه اعالم شده بود، این مهلت 

تا اول آذر تمدید شد. 
به گزارش پیام زمان از پایگاه خبری حوزه هنری، بنا بر 
این گزارش دبیرخانه سوگواره با توجه به تقاضای شرکت 
کننندگان و فراهم آمدن شرایط برای مشارکت حداکثری 

در این جشنواره تصمیم به تمدید آن گرفت. 
منظور  به  انقالب،  شعر  المللی  بین  جشنواره  ششمین 
پاس داشت و ارتقاء دستاوردهای شعر انقالب و همچنین 
مسابقه  های  بخش  در  برتر،  استعدادهای  کشف 
بین  مسابقه  پژوهش(،  و  اثر  تک  و  ملی)شعرمجموعه 
فارس  استان  در   ۱3۹۵ ماه  دی  اثر(  تک  المللی)شعر 

برگزار می شود.
موضوعات این جشنواره را عدالت و انسانیت، وحدت امت 
گفتمان  و  دین  معارف  و   اخالق  ملی،  رفعت  و  اسالمی 
و  گیرد  می  بر  در  اسالمی  بیداری  و  اسالمی  انقالب 
هنرمندان تا اول آذرماه ۹۵ فرصت دارند آثار خود را به 

دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
سایت  در  نام  ثبت  از  بعد  عالقه مندان   است؛  گفتنی 
جشنواره به نشانی: www.artfest.ir، آثار خود را باید 
خیابان  به  نرسیده   – سمیه  خیابان   – تهران  نشانی:  به 
دبیرخانه   – یک  منفی  طبقه   – هنری  حوزه   – حافظ 

مرکزی جشنواره های حوزه هنری ارسال کنند. 

فیلم پس کوچه های شمرون

پس  فیلم    کنداز  می  یادی  امروز  زمان  در  ها  خاطره  و  یادها 
کامران  از  رمانتیک  است  فیلمی  عنوان  شمرون  کوچه های 
قدکچیان که درسال ۱3۹۱ ساخته شد. اکبر عبدی و محمدرضا 

شریفی نیادر این فیلم بازی کرده اند.
دو جوان که به تازگی ازدواج کرده اند به دلیل شرایط، قادر به ادامه 
طول  در  اما  دارند،  جدایی  قصد  آنها  نیستند.  همدیگر  با  زندگی 

مسیر با ماجراهایی مواجه می شوند و تمام

دیالوگ به یاد ماندنی این فیلم:
امیرعلی صمصامی )شاهرخ استخری( با اشاره به همسرش 
نازنین در خیابان رو به مردم: آقا ما مریض نیستیم!دیوونه 
میخوایم.  شاهد  تا  دو  فقط  ما  نیستیم!  هم  معتاد  نیستیم! 
ماخواستیم  بدبختیم.  ما  که  بدن  شهادت  بیان  دونفر 
شیم…  جدا  باید  امروز  بودیم،  عاشق  دیروز  ما  ونشد… 

نمیخوایم، ولی 

یادها و خاطره ها در زمان .....

مژده دادند که بر ما گذری خواهی کرد          
نیت خیر مگردان که مبارک فالی است

کوه اندوه فراقت به چه حالت بکشد              
حافظ خسته که از ناله تنش چون نالی است

امروز با حافظ

جایزه جشنواره کره ای
 برای »جنجال در عروسی«

»جنجال در عروسی« در نخستین نمایش بین المللی، جایزه ویژه 
هیات داوران را در جشنواره بین المللی فیلم های سه بعدی کره از 
آن خود کرد.به گزارش  پیام زمان از روابط عمومی بنیاد سینمایی 
در  رضا خطیبی  سید  ساخته  عروسی«  در  »جنجال  فیلم  فارابی، 
سومین دوره جشنواره مزبور که در روزهای ششم و هفتم آبان ماه 
سال جاری در شهر سئول در کشور کره جنوبی برگزار گردید، با 
استقبال خوبی مواجه شد و جایزه ویژه هیات داوران را دریافت کرد.
گفتنی است فیلم »جنجال در عروسی« با مشارکت بنیاد سینمایی 

فارابی، کویر فیلم )ایران( و لو فیلم دآرت )فرانسه( تهیه شده است

نویسنده ای که از زنان نوشت
 اما فمینیست نبود

در یکصدمین زادسال ناتالیا گینزبورگ، نویسنده ی نامدار ایتالیایی، 
آثار و زندگی وی اختصاص  به بررسی  نشست هفتگی شهر کتاب 
داشت. در این برنامه منوچهر سادات افسری، کالرا کرونا و فرشته 

احمدی به سخنرانی پرداختند.
بر اساس خبر رسیده، در آغاز برنامه علی اصغر محمدخانی، معاون 
ناتالیا  پرداخت و گفت:  به معرفی گینزبورگ  فرهنگی شهر کتاب، 
گینزبورگ یکی از نویسندگان برجسته ی ایتالیا در سده ی بیستم است 
که نوشتن پیشه ی او بود. محور آثار گینزبورگ زنان و زندگی خانوادگی 
است. هرچند او هرگز نخواست فمینیست خوانده شود، از زنان نوشت. 
دنیای او دنیای وقایع عادی است، از شادِی تولد و انده ِ مرگ؛ فضای 
خانه و وقایعی آشنا که به طور مجرد ارزشی ندارند، اما ترکیب آن ها 
تاریخ یا خاطره ای را می سازد که ایتالیای قرن بیستم نام دارد. از او آثار 

متعددی به یادگار مانده که به فارسی نیز برگردانده شده اند.

»ماالریا« به جشنواره هایی 
در استکهلم و تایوان راه یافت

فیلم سینمایی »ماالریا« به کارگردانی پرویز شهبازی در جشنواره 
های استکهلم و تایوان شرکت می کند.

تهیه  و  شهبازی  پرویز  کارگردانی  به  »ماالریا«  سینمایی  فیلم 
کنندگی مسعود ردایی در ششمین و هفتمین حضور بین المللی 

خود در جشنواره های استکهلم و تایوان شرکت می کند.
المللی  بین  جشنواره  هفتمین  و  بیست  در  است  قرار  فیلم  این 
استکهلم که از ۹ تا ۲۰ نوامبر ۲۰۱۶ مصادف با ۱۹ تا 3۰ آبان 
همچنین  کند.  پیدا  حضور  شود،  می  برگزار  سوئد  کشور  در  ماه 
تایوان که  پانوراما جشنواره »گولدن هورس«  »ماالریا« در بخش 
از ۴ تا ۲۴ نوامبر مصادف با ۱۴ آبان تا ۴ آذرماه برگزار می شود، 

حضور پیدا می کند و سه نوبت اکران عمومی خواهد داشت.

آن سوی آبها

زندگی بی نهایت شادتر بود اگر در 80 سالگی 
به 18 سالگی  به تدریج  آمدیم و  به دنیا می 

می رسیدیم. 
مارک تواین

سخن حکیمانه

مجموعه قصه های پهلوانی 
به مجلد چهارم رسید

از  مجلد  چهارمین 
قصه های  مجموعه 
خصت  ر ( نی ا پهلو
نگاهی  با  مرشد( 
زمانه  و  زندگی  به 
شیراز  شهر  پهلوانان 

منتشر شد.
از  مجلد  چهارمین 

مرشد(  پهلوانی)رخصت  قصه های  مجموعه 
انتشارات نیستان با نگاهی به زندگی پهلوانان 

شیراز منتشر شد.
خسرو  قلم  و  پژوهش  با  که  مجموعه  این 
بر  است  شرحی  است،  شده  تالیف  آقایاری 
زندگی شماری از پهلوانان استان فارس و شهر 

شیراز به ویژه در دوران پهلوی.
با  را  شیراز  پهلوانان  داستان  آقایاری  خسرو 
روایتی از زندگی و زمانه پهلوان مالعلی سیف 
آغاز می کند. حکایت او از شیوه زندگی و مرام 
پهلوان سیف به روزگار زمامداری پهلوی اول و 
توهین یکی از روزنامه های شیراز به عزاداری 
ماه محرم باز می گردد و شرح یکپارچه کردن 
برپایی  و  عزاداری شیراز  و هیئات  دسته جات 

یک تجمع مردمی برای اقامه عزای حسینی.
داستان دوم این کتاب شرحی است بر منش 
راوی،  دالوری.  کاظم  محمد  حاج  پهلوانی 
و  کند  می  شروع  او  نوجوانی  از  را  داستانش 
شرح سفرش به کربالی معلی برای پیشکاری و 
تحصیل و زیارت و در کنار تمامی آنها آموختن 
درس زندگی. نوجوانی که با وجود پانزده سال 
سن اهل رفتن به زورخانه و ورزش پهلوانی نیز 
هست و همین آغازی است بر پرورش باورهای 
پهلوانی در زندگی او و رقم زدن سرنوشتش با 

این حرفه.
بر  است  شرحی  نیز  کتاب  داستان  سومین 
زندگی و منش پهلوانی علی شیرازی از پهلوانان 
به نام شهر شیراز. داستانی از دالوری پهلوان در 
جوانی و در مبارزه با پهلوانی روسی که استادش 
را به مبارزه طلبیده بود و شکست دادن او که 
مایه سربلندی شیراز و ایران شد.کتاب با وجود 
مستند بودن و استفاده از منابع مکتوب و نیز 
زبانی  قصه،  هر  درباره  نگارنده  مصاحبه های 
تعلیق و هیجان  بسیار ساده و روان داشته و 
روایی بسیار مطلوبی را می توان در جای جای 
آن مشاهده کرد و همین مساله باعث می شود 
خواننده ناخودآگاه خود را مخاطب اثر دیده و 

آن را تا انتها پیگیری کند.

در بازار کتاب

مریل استریپ بازیگر برنده سه جایزه اسکار و هشت جایزه گلدن گلوب، جایزه 
سسیل بی. دمیل را نیز به فهرست افتخارات خود اضافه می کند.

استریپ  مریل  کرد  اعالم  هالیوود  مطبوعات خارجی  انجمن  ورایتی،  از  نقل  به   
برنده سه جایزه اسکار در هفتاد و چهارمین دوره جوایز ساالنه گلدن گلوب تجلیل 

می شود.
جایزه  سرگرمی،  دنیای  به  چشمگیرش  خدمات  برای  سینما  سرشناس  بازیگر 

سسیل ب. دمیل گلدن گلوب امسال را دریافت خواهد کرد.
مریل استریپ همچنین به خاطر توانایی اش در زمینه کمدی و نیز اجرای موفق 
را  این جایزه  فریرز  استیون  فاستر جنکینز« ساخته  اخیرش »فلورانس  فیلم  در 

دریافت می کند.
از برندگان سال های اخیر این جایزه می توان از دنزل واشنگتن، جرج کلونی، وودی 

آلن، جودی فاستر، مورگان فریمن، رابرت دنیرو و مارتین اسکورسیزی یاد کرد.
جای  گفت:  باره  این  در  هالیوود  خارجی  مطبوعات  انجمن  رییس  سوریا  لورنزو 
 ۲۰۱۷ ب.دمیل  سیسیل  جایزه  دریافت  برای  استریپ  مریل  که  ندارد  تعجب 
انتخاب شده است. مجموعه درخشان کارهای این بازیگر در ۴۰ سال در ژانرهای 
مختلف، الگویی برای نسل های حدید است. او همیشه در فیلم هایی بازی کرده که 
نقش زن آنها بسیار قوی است و تصویرگر حقیقت آدم ها بر پرده بزرگ بوده است. 
او پیشگام راهیابی زنان به تلویزیون، سینما و صحنه تئاتر بوده است و گلدن گلوب 

مفتخر به اهدای این جایزه به وی است.

-دومین  »سیانور«  فیلم  تیزر  جدیدترین 
ساخته ی بهروز شعیبی- در آستانه ی میلیاردی 
شدن این فیلم در گیشه ی سینماها، رونمایی 

شد.
و  شعیبی  بهروز  کارگردانی  به  »سیانور« 
تهیه کنندگی سیدمحمود رضوی که این روزها 

آن  فروش  و  شده  روبرو  مخاطبان  استقبال  با 
شامگاه  تا  است،  شدن  میلیاردی  آستانه ی  در 

)پنجشنبه ۱3 آبان(   مجموع فروشی بالغ 
بر 88۰ میلیون تومان داشته و در  ۴۱ 
سالن سینمای کشور در حال اکران است 
و با همین روند فروش احتماالً از مرز یک 

میلیارد تومان عبور می کند.
در خالصه داستان »سیانور« آمده است: 
هما  و  امیر  طوالنی!  سکوت  یک  »پایان 
پس از مدتی یکدیگر را می یابند؛ در حالی 
یا  ندارند، سیانور  بیشتر  انتخاب  که یک 
زندگی! و آنها زندگی را انتخاب می کنند«.

به  دارد  هم  سیاسی  مضمونی  که  فیلم  این 

مقطعی از زندگی مجید شریف واقفی و مرتضی 
اعضای اصلی سازمان  از  –دو تن  صمدیه لباف 
انقالب-  از  پیش  مقطع  در  خلق  مجاهدین 
آنان  عقیدتی  و  سیاسی  کشمکش های  و  

می پردازد.
توسلی،  هانیه  هاشمی،  مهدی  فیلم  این  در 
حمیدیان،  بابک  شریفی،  پدرام  کمیلی،  حامد 
بهنوش طباطبایی، رضا موالیی، فرزین صابونی، 
فریدون محرابی، سارا توکلی، وحید حبیبیان، 
نقش  ایفای  به  پسیانی  آتیال  و  رونقی  وحید 

می پردازند.

»سیانور« در آستانه 
میلیاردی شدن

گلدن گلوب از مریل استریپ تجلیل می کند


