
معاون وزیر بهداشت تشریح کرد:

یارانه وزارت بهداشت برای درمان ناباروری

تولید محصوالت »حالل«
گوی سبقت کشورهای غیر مسلمان در تولید 

محصوالت حالل
افزایش تولیدات و رشد کیفیت آن ها می تواند سهم کشور 
کمیسیون  عضو  زارع  رحیم  دهد.  افزایش  را  حالل  برند  از 
اقتصادی مجلس، با تاکید برضرورت افزایش کیفیت تولیدات 
داخلی با هدف صادرات و کسب بازارهای جهانی،گفت:افزایش 
سهم ایران از نشان »حالل« یکی از ضرورت هایی است که 

می تواند ارز آوری خوبی برای ما به همراه داشته باشد.

آخرین جزئیات از عملیات انتحاری در سامرا؛ 

7  ایرانی شهید و 61 تن 
زخمی شدند

مسوول نمایندگی ستاد بازسازی عتبات عالیات در شهر 
دو  سامراء  انفجار  عامل  که  گفت  دیروز  سامرا  مقدس 
اتوبوس های  نزدیکی  در  را  خود  که  بودند  انتحاری  فرد 
امامین  پارکینگ  داخل  در  ایران  زیارتی  کاروان های 

عسکریین )ع( منفجر کردند...

خبراقتصادی
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3

معاون اول رئیس جمهور :

نقش مؤثرگروه فوالد مبارکه به 
عنوان یک بنگاه صنعتي دانش بنیان 

در اقتصاد مقاومتي

روزنامه نگاران مدافعان 
حیات اجتماع هستند

ééيوسفيانéفرزانهé

فرصت آزمون و 
خطا نداریم

ééپورابراهيمیéمحمدرضا
 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

یادداشت

نگاه روز

شهرستان ها

8

پیکر منصور پورحیدری تشییع شد 
درحضور هزاران نفر از پیشکسوتان فوتبال، مسئوالن و مردم عالقمند به منصور پورحیدری، 

پیکر این مرحوم در ورزشگاه شیرودی تشییع شد.
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پرداخت 
حقوق فرهنگیان 

یکپارچه شد

روحانی مطرح کرد:

کاهش قیمت نفت مشکل بزرگ دولت
از  یکی  را  نفت  قیمت  کاهش  نداشتیم،   نفتی  درآمد  نخست ۹۵  ماهه   ۳ در  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور 
در مجلس شورای  مردم رشت  نماینده  ایمن آبادی  کرد. غالمعلی جعفرزاده  عنوان  دولت  بزرگ  مشکالت 
اسالمی، با اشاره به جلسه دیروز اعضای فراکسیون مستقلین والیی مجلس با رئیس جمهور گفت: در این 
جلسه آقای رئیس جمهور از رأی مثبت نمایندگان به وزرای پیشنهادی دولت در جلسه رای اعتماد اخیر 
تشکر کرد و عنوان کرد که مجلس با این رای عالوه بر اینکه باعث ساماندهی این وزارتخانه ها شد رای مثبت 
آنها این اثر مثبت را برجامعه گذاشت که مردم احساس کردند همدلی بیشتری بین دولت و مجلس به وجود 

آمده و این همدلی بیشتر از مجلس قبل است.

الریجانی تاکید کرد:

گسترش تروریسم؛ سیاست تل آویو برای تضعیف امت اسالمی
رژیـم  از سیاسـت های  تروریسـتی  بحران هـای کنونـی و گسـترش گروه هـای  تـداوم  رئیـس مجلـس: 
صهیونیسـتی بـرای تضعیـف تـوان امـت اسـالمی نشـات می گیـرد کـه بـا هوشـیاری می تـوان بـه ایـن 

داد. خاتمـه  بحران هـا 

فوتبال ساحلی ایران 
نایب قهرمان 

جهان شد

واکنش استاندارد
 به ادعای کیفیت 

پایین بنزین
105 7

صفحه 2

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تا پایان 
اندازی  راه  در کشور  ملی  بزرگ  امسال ۵0 طرح 

می شود و 2۳0 هزار شغل ایجاد می کند.
دومین  و  بیست  حاشیه  در  دیروز  ریاحی  بهروز 
نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها به ایرنا گفت: 
اکنون 77هزار واحد تولیدی صنعتی و 114 هزار 
طرح نیمه تمام صنعتی در کشور داریم که بسیاری 
از کمبود  ناشی  با مشکالت  تولیدی  واحدهای  از 

نقدینگی )سرمایه ثابت و در گردش( روبرویند. 
ریاحی گفت: در سه سال گذشته هفت طرح اقتصاد 
مقاومتی در بخش صنعت و معدن و تجارت به این 

وزارتخانه ابالغ شد.                    اد      امه د      ر صفحه 3

ایجاد 230هزار شغل با راه اندازی 50 طرح بزرگ ملی

ایجاد 230هزار 
شغل با راه 

اندازی 50 طرح 
بزرگ ملی

صفحه 7

معـاون درمـان وزیـر بهداشـت ضمـن تشـریح اقدامـات انجـام شـده در حـوزه درمـان نابـاروری و حمایـت 8۵ درصدی 
وزارت بهداشـت از زوج هـای نابـارور، گفـت: اگـر بیمارانـی خواسـتند بـه مراکـز خصوصـی درمـان مراجعـه کننـد، باید 

مابه التفـاوت تعرفـه دولتـی و خصوصـی را خودشـان بپردازنـد.
صفحه 5

همین صفحه
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کالم  نور
روحانی مطرح کرد:

کاهش قیمت نفت مشکل بزرگ دولت
با بیان اینکه در ۳ ماهه نخست ۹۵ درآمد نفتی  رئیس جمهور 
دولت  بزرگ  مشکالت  از  یکی  را  نفت  قیمت  کاهش  نداشتیم،  

عنوان کرد.
مجلس  در  رشت  مردم  نماینده  ایمن آبادی  جعفرزاده  غالمعلی 
دیروز  جلسه  به  اشاره  با  فارس،  با  گفت وگو  در  اسالمی  شورای 
اعضای فراکسیون مستقلین والیی مجلس با رئیس جمهور گفت: 
به  نمایندگان  مثبت  رأی  از  رئیس جمهور  آقای  جلسه  این  در 
وزرای پیشنهادی دولت در جلسه رای اعتماد اخیر تشکر کرد و 
عنوان کرد که مجلس با این رای عالوه بر اینکه باعث ساماندهی 
برجامعه  را  مثبت  اثر  این  آنها  مثبت  رای  شد  وزارتخانه ها  این 
و  بین دولت  بیشتری  گذاشت که مردم احساس کردند همدلی 

مجلس به وجود آمده و این همدلی بیشتر از مجلس قبل است.
وی افزود: رئیس جمهور خاطرنشان کرد که این طور رایزنی ها و 
همکاری ها استمرار داشته باشد و مختص یک مقطع خاص نباشد. 
ما  استقبال می کنند  و همدلی  وفاق  این  از  مردم  آنجایی که  از 

موظفیم در این جهت حرکت کنیم.
نایب رئیس فراکسیون مستقالن والیی اظهارداشت: روحانی گفت 
که شکاف های اجتماعی در کشور کم شده اما در همین حد نیز 
قابل قبول نیست و عالوه بر این باید انسجام داخلی بیشتر شود 
تاثیرگذار  و وحدت  انسجام  این  در  می توانند  دولت  و  و مجلس 

باشند.
سه  در  که  کرد  عنوان  رئیس جمهور  کرد:  خاطرنشان  جعفرزاده 
و در جاهایی که  انجام شده  اقدامات خوبی  نیم گذشته  و  سال 

اقدامات ناکافی بوده باید تالش بیشتری صورت پذیرد.
از  و  بانک ها مشکل داریم  افزود: روحانی گفت که در بحث  وی 
از  یکی  که  کرد  صحبت  اقتصادی  مشورتی  شورای  جلسه  یک 
منظم ترین جلساتی است که در آن شرکت می کند و این شورا 
هفته ای دوبار تشکیل جلسه می دهد و تصمیمات مهم اقتصادی 

در این جلسات اتخاذ می شود.
نایب رئیس فراکسیون مستقالن والیی اظهار داشت: رئیس جمهور 
گزارشی از نحوه کاهش تورم ارائه کرد و افزود زمانی که دولت 
تا  که  بود  درصد   40 حدود  تورم  کرد  آغاز  را  خود  کار  یازدهم 
پایان سال به ۳4.7 درصد کاهش یافت. برای سال بعد تورم 2۵ 
درصدی را هدف گذاری کردیم که به 17 درصد کاهش یافت و 
برای سال ۹6 نیز پیش بینی کرده ایم که تورم تک رقمی تثبیت 

شود.
مشکل  بزرگ ترین  که  گفت  روحانی  کرد:  خاطرنشان  جعفرزاده 
ما طی سال های گذشته کاهش شدید قیمت نفت از 120 به ۳0 
دالر بود و در تاریخ سابقه نداشته که قیمت نفت تا یک چهارم 

کاهش یافت.
کشورهای  همه  تقریبا  کرد  عنوان  رئیس جمهور  افزود:  وی 
منطقه ای که فروش نفت مانند عربستان، قطر و عراق با مشکل 

مواجه هستند برای پرداخت حقوق تسهیالت دریافت می کنند.
داشت:  اظهار  مجلس  والیی  مستقالن  فراکسیون  نایب رئیس 
روحانی خاطرنشان کرد سال گذشته سال بسیار سختی بود و ما 
در ماه های بهمن و اسفند حقوق نداشتیم و ناچار شدیم نفت خود 
را پیش فروش کنیم و به همین خاطر در سه ماهه نخست امسال 

پول نفت نداشتیم.
جعفرزاده خاطرنشان کرد: رئیس جمهور گفت که ما سعی داریم 
تا سه کار را انجام دهیم. اولویت اول ما حقوق است. دوم یارانه و 

سوم سود اوراق بانکی.
تصویب  خاطر  به  نمایندگان  از  تشکر  ضمن  روحانی  افزود:  وی 
الیحه اصالح قانون بودجه سال ۹۵ اظهار داشت: غیر از اوراق راه 
دیگری برای توسعه تملک دارایی ها و تکمیل پروژه های عمرانی 

کشور وجود ندارد.
داشت:  اظهار  مجلس  والیی  مستقالن  فراکسیون  نایب رئیس 
باید  رئیس جمهور گفت که تورم در کشور رضایت بخش است و 
این  از  یک  هیچ  اما  دهیم  کاهش  را  آن  بیشتر  تا  کنیم  تالش 

حرف ها به معنای عبور از مشکالت نیست.
جعفرزاده خاطرنشان کرد: روحانی افزود در دیدار اولی که با رهبر 
معظم انقالب داشتم ایشان گفتند همه مشکالت را می توان حل 
بیکاری  با آن مواجهیم مشکل  کرد و بزرگ ترین مشکلی که ما 

است.
وی افزود: رئیس جمهور گفت که در بهار امسال یک میلیون 240 
هزار متقاضی کار داشتیم و طبق اعالم مرکز آمار از بهار تا بهار 
برای 714 هزار نفر شغل ایجاد شده و این در شرایطی است که 

در دولت قبل 12 هزار شغل در سال ایجاد می شد.
داشت:  اظهار  مجلس  والیی  مستقالن  فراکسیون  نایب رئیس 
رئیس جمهور عنوان کرد که در سه ماهه نخست رشد متناسب با 
پیش بینی انجام شده را داشتیم که حدود ۵ درصد است که اگر 
در سه ماهه دوم سال نیز این میزان تکرار شود به معنای خروج از 
رکود است اما اگر بخواهیم یک میلیون شغل ایجاد کنیم نیازمند 

رشد 8 درصد و باالتر هستیم.
جعفرزاده خاطرنشان کرد: روحانی افزود همه ما باید تابع رهبری 
باشیم و ایشان از همدلی بین مجلس و دولت خوشحال می شوند.

بین  مشترکی  کمیته  که  کرد  پیشنهاد  رئیس جمهور  افزود:  وی 
مجلس و دولت تشکیل شود و مسائل در این کمیته مورد بحث و 
بررسی قرار گیرد و طبق تصمیمات کمیته اقدامات صورت پذیرد.

اظهار  پایان  در  مجلس  والیی  مستقالن  فراکسیون  نایب رئیس 
داشت: رئیس جمهور گفت فراکسیون مستقلین در جلسه بعدی 
خود مسائل را دسته بندی کند و من نیز وزرا را مکلف می کنم تا 

بیایند تا نهایتا کار خوبی انجام شود.

ایران انفجارهای تروریستی عراق را به شدت 
محکوم کرد

تروریستی  انفجارهای  کشورمان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
سامرا و تکریت عراق را که به کشته و زخمی شدن ده ها انسان  و 

زائر بی گناه منجر شد، به شدت محکوم کرد.
به گزارش صدا و سیما به نقل از مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای 
وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی ضمن تسلیت این وقایع دردناک، 
با بازماندگان این اقدامات شوم تروریستی ابراز همدردی کرد و بار 
دیگر بر مسئولیت جامعه جهانی در مقابله با گسترش تروریسم و 

اقدامات وحشیانه گروههای تکفیری تأکید کرد.
وی ضمن ابراز تاسف از شهادت و زخمی شدن تعدادی از زائران 
ایرانی در حوادث تروریستی سامرا این ضایعه دردناک را به ملت 

ایران و خانواده های داغدار این شهدای مظلوم تسلیت گفت.
سخنگوی وزارت خارجه، این اقدامات وحشیانه را ناشی از ناکامی 
عراق  در  خود  پلید  اهداف  پیشبرد  در  ها  تروریست  مکرر  های 
و  کامل  شکست  تا  ایران  اسالمی  جمهوری  افزود:  و  دانست 

پاکسازی تروریسم، در کنار دولت و ملت عراق خواهد ایستاد.

هاشمی رفسنجانی تاکید کرد:

لزوم پیگیری جدی سیاست های 
کلی محیط زیست

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره 
به پیگیری خوب دستگاه ها در سیاست های 
سیاست های  به  باید  گفت:  زیست،  محیط 
کلی بخش های دیگر نیز که تصویب و ابالغ 
پایدار  شده است توجه شود چرا که توسعه 

تنها با محیط زیست محقق نمی شود.
ا...  آیت  سیما  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
همایش  در  سخنانی  در  رفسنجانی  هاشمی 
و  اجرا  زیست؛  محیط  کلی  های  سیاست 
نظارت که به ابتکار دبیرخانه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در محل مجلس قدیم برگزار 
می شود ، تصریح کرد: خوشحالیم که مجمع 
های  سیاست  این  نظام  مصلحت  تشخیص 
های  پیگیری  شاهد  و  کرد  تصویب  را  کلی 

جدی در این حوزه هستیم .
وی افزود: اگر مسئوالن در قبال بقیه سیاست 
ها نیز همین روند را پی می گرفتند امروز هم 

ایران طور دیگری می بود.
ادامه  نظام  تشخیص مصلحت  رئیس مجمع 
اساسی  قانون   44 اصل  های  سیاست  داد: 
رهبری  معظم  مقام  که  درستی  تصویر  با  را 
داشتند آماده کردیم که اگر به همین شکل 
ما  کشور  در  اقتصاد  امروز  شد  می  پیگیری 
به  بیکاری  و  گرانی  از  حرف  و  بود  رقابتی 

فراموشی سپرده شده بود.
 : کرد  تصریح  رفسنجانی  هاشمی  ا...  آیت 
متاسفانه اینگونه نشده و امروز از بسیاری از 

این سیاست ها فقط نامی باقی مانده است.
محیط  نامطلوب  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
این  زیست جهانی و حرکت جمعی دنیا در 
راستا ، تصریح کرد: گاهی کارها تا به نقطه 
آن  درباره  و  فهمد  نمی  جامعه  نرسد  پایان 

عمل نمی کند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: 
امروز همه فهمیده اند که محیط زیست را به 
شکل منطقه ای نمی توان حفظ کرد و این 

حرکت باید جهانی باشد.
ا... هاشمی رفسنجانی خاطرنشان کرد:  آیت 
به  دنیا  گفت  توان  می  جهت  این  از  امروز 
مجازات  کم  کم  و  است  دهکده  یک  شکل 
دنیا  در  زیست  محیط  آلودگی  برای  هایی 

گذاشته می شود.
همه  وظیفه  را  زیست  محیط  حفظ  وی 
و  خواند  محققان  و  متفکران  دانشگاهیان، 
توانیم  می  ما  اینکه  به  توجه  با  شد:  یادآور 
و  گذاری  سیاست  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در 
اجرا داشته باشیم لذا در مسیر حفظ محیط 

زیست گامهای بزرگی خواهیم برداشت .
ادامه  نظام  تشخیص مصلحت  رئیس مجمع 
و  کرده  شروع  را  ها  گام  این  از  برخی  داد: 
به جاهایی رسانده ایم اما برخی در حد ایده 

است و جای کار دارد.
آیت ا... هاشمی رفسنجانی با اشاره به پروژه 
ایتر که هم اکنون در نیروگاه ۵00 مگاواتی 
اجراست، تصریح  فرانسه در حال  در جنوب 
و  نور  خورشید  که  همانطوری  یعنی  کرد:  
با  بتواند  نیز  انسان  کند،  می  تولید  انرژی 
انرژی  اندازه خود  و  اما در حد  همین روش 

پاک تولید کند.
آزاد  دانشگاه  های  پیشرفت  به  اشاره  با  وی 
کرد:  خاطرنشان  پالسما  حوزه  در  اسالمی 
حوزه  در  را  اول  حرف  آزاد  دانشگاه  امروز 

پالسما در کشور می زند .
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
اولین  امسال  همچنین  کرد:  خاطرنشان 
نیروگاه کوچک یک تنی را با فناوری پالسما 
خواهیم داشت و برای نیروگاه صدتنی نیز که 
در شهر آمل عملیاتی خواهد شد، توافق هایی 

صورت گرفته است.
به  اشاره  با  رفسنجانی  هاشمی  ا...  آیت 
در  که  مختلفی  محیطی  زیست  پروژه های 
دست بررسی است گفت: تثبیت خاک برای 
موارد  این  از  یکی  غبار  و  گرد  معضل  مهار 
است که در زمین ۵0 هکتاری آلوده به گرد و 
غبار آزمایش شده و خاک به گونه ای تثبیت 
شد که حتی در زمان طوفان نیز گرد و خاکی 

از آن بلند نمی شود.
محیط  حفظ  در  را  دانشگاهها  وظیفه  وی 
افزود: حتی  و  دانست  بسیار سنگین  زیست 
اگر نیاز به محققانی وجود دارد که در داخل 

نداریم، باید از آنها دعوت شود.

خبر

خبر

بحران هـای  تـداوم  مجلـس:  رئیـس 
گروه هـای  گسـترش  و  کنونـی 
رژیـم  سیاسـت های  از  تروریسـتی 
تـوان  تضعیـف  بـرای  صهیونیسـتی 
امـت اسـامی نشـات می گیـرد کـه 
ایـن  بـه  می تـوان  هوشـیاری  بـا 

داد. خاتمـه  بحران هـا 
جمعی از نمایندگان پارلمان تونس دیروز با 
دکتر علی الریجانی رئیس مجلس شورای 

اسالمی دیدار کردند.
با  دیدار  این  ابتدای  در  الریجانی  دکتر 
اشاره به روند رو به رشد ارتباطات سیاسی، 
بعد  گفت:  کشور  دو  فرهنگی  و  اقتصادی 
از انقالب مردم تونس فرصت های فراوانی 
در عرصه های مختلف ایجاد شده و توسعه 
مراودات فرهنگی و تجاری میان جمهوری 
اسالمی ایران و تونس می تواند به آشنایی 
ظرفیت  از  کشور  دو  مردم  بیشتر  چه  هر 

های یکدیگر منجر گردد.
وی بر ارتقاء سطح ارتباطات پارلمانی میان 

مجالس دو کشور تاکید کرد.
ادامه  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
در  اخیر  های  بحران  از  تأسف  ابراز  با 
خاطرنشان  اسالمی  کشورهای  و  منطقه 
کرد: تداوم بحران های کنونی و گسترش 
های  سیاست  از  تروریستی  های  گروه 
رژیم صهیونیستی برای تضعیف توان امت 
اسالمی است که هوشیاری و فهم درست 

کشورهای اسالمی می تواند به خاتمه دادن 
به این بحران ها کمک کند.

از  دیگری  بخش  در  الریجانی  دکتر 
و  ها  فرقه  میان  تفرقه  ایجاد  سخنانش 
از سیاست های آمریکا  مذاهب اسالمی را 
و ر ژیم صهیونیستی دانست و افزود: تمام 
مذاهب اصلی شیعه و اهل سنت با اقدامات 
تروریستی مخالفند اما گروهی اقلیت مانند 
ایجاد  به دنبال  با حمایت جهانی  وهابیون 
مسلمان  های  ملت  میان  تفرقه  و  اختالف 

هستند.
را  غربی  های  رسانه  سوء  تبلیغات  وی 
های  گروه  تقویت  راستای  در  و  هدفمند 

تروریستی در منطقه دانست.
سیاست  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
وفاق  بر  مبتنی  را  ایران  اسالمی  جمهوی 
تصریح  و  خواند  اسالمی  کشورهای  میان 
کرد: خام اندیشی بعضی کشورهای اسالمی 
مانع از وفاق و وحدت در جهان اسالم شده 

است.
برای  کشورمان  آمادگی  بر  پایان  در  وی 
تبادل  و  ارتباطات  بیشتر  چه  هر  توسعه 
گسترش  و  قانونگذاری  امر  در  تجربیات 
همکاری های فناوری محور میان جمهوری 

اسالمی ایران و تونس تاکید کرد.
البراهمی  در ادامه این دیدار خانم مبارکه 

ابراز  با  تونس  پارلمانی  هیأت  رئیس 
خرسندی از سفر به کشورمان، با تاکید بر 
توسعه و گسترش مناسبات در بخش های 
سیاسی، اقتصادی به ویژه مراودات پارلمانی 
فیمابین گفت: گسترش دیپلماسی پارلمانی 
می تواند به تحکیم و تقویت ارتباطات هر 
چه بیشتر میان تونس و جمهوری اسالمی 

ایران منجر گردد.
هیأت  سفر  تونس  پارلمانی  هیأت  رئیس 
به  ارزشمند  سفری  را  تونس  پارلمانی 
افزود:  و  دانست  ایران  اسالمی  جمهوی 
واقعی  غیر  با  همواره  غربی  های  رسانه 
اسالمی  واقعیات در جمهوری  دادن  نشان 
تفرقه  ایجاد  هراسی،  ایران  دنبال  به  ایران 
پایه گذاری سیاست های شوم خود در  و 

کشورهای اسالمی می باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تهاجم 
ناجوانمردانه  را  یمن  مردم  علیه  عربستان 

خواند.
خانم البراهمی در ادامه با تقدیر از حمایت 
کشورمان از دولت و ملت سوریه در بحران 
ایران  اسالمی  جمهوری  گفت:  کشور  این 
تنها حامی مردم و دولت سوریه در شرایط 

دشوار کنونی می باشد.
در ادامه دیگر اعضای هیأت پارلمانی تونس 
و  دانشگاهی  فرهنگی،  تبادالت  توسعه  بر 
و  تونس  علمی  موسسات  میان  پژوهشی 

ایران تأکید کردند.

الریجانی تاکید کرد:

گسترش تروریسم؛ سیاست تل آویو برای تضعیف امت اسالمی

در  گفت:  جمهور،  رئیس  پارلمانی  معاون 
الیحه  تطبیق  برای  جلسه ای  کشور  وزارت 
جامع انتخابات با سیاست های کلی انتخابات 

برگزار شد.
به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری دیروز در 
نمایشگاه  محل  در  خود  مطبوعاتی  نشست 
حضور  با  جلسه  این  کرد:  اظهار  مطبوعات، 
وزیر کشور،  معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر 
از مجلس  آقای کولیوند  بنده و  دادگستری، 

شورای اسالمی برگزار شد.
وی در ادامه افزود: سعی می کنیم در دولت 
به سرعت این الیحه نهایی شده و به مجلس 
تقدیم شود ولی اینکه این الیحه به انتخابات 
و  دولت  کاری  تراکم  به  برسد  آینده  سال 

مجلس بستگی دارد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: بعد از انتخابات 
۹4 برای همه مشخص شد که نظام انتخاباتی 
ما معیوب است، بنابراین با دستور وزیر کشور 
بخش های  کارشناسان  مقطع  آن  در   بنده 
مختلف که در زمینه نظام انتخاباتی فعالیت 
داشتند را دعوت کرده و با آنها جلسات مختلفی 
تشکیل دادیم تا الیحه نظام جامع انتخابات 
تهیه شود. البته همان زمان سیاست های کلی 
انتخابات نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
مطرح بود و من چون در جریان آن سیاست ها 
بودم،  پیشنویس الیحه جامع انتخابات را بر 

اساس آن سیاست ها تهیه کردیم.
امیری در ادامه با اشاره به اینکه در کمیسیون 
سیاسی- دفاعی دولت ما مصوب کردیم که 
با  انتخاباتی  جامع  نظام  الیحه  پیشنویس 
سیاست های کلی انتخابات که توسط رهبری 
ابالغ شده است تطبیق داده شود، گفت: جلسه 
دیروز وزارت کشور در همین زمینه برگزار شد.
دیدار  درباره  رییس جمهور  پارلمانی  معاون 
مجلس،  مختلف  فراکسیون های  با  روحانی 
تعامل  دولت  کلی  سیاست  کرد:  اظهار 
و  نمایندگان  فراکسیون ها،  با  حداکثری 
کمیسیون های تخصصی مجلس است. دولت 
یازدهم فراجناحی بوده و از همه جناح ها در 
دولت حضور دارند. رییس جمهور هم معتقد 

است هر کسی که به نظام اعتقاد  و به اعتالی 
کشور عالقه دارد می تواند مورد استفاده قرار 
بگیرد البته دولت  به دنبال تعامل حداکثری با 

همه فراکسیون های مجلس است.
وی در ادامه گفت: فراکسیون امید پیش از این 
تقاضای مالقات با رییس جمهور داشت که در 
پنج شنبه گذشته این دیدار انجام شد. از دولت 
عالوه بر رییس جمهور، من، آقای نهاوندیان و 
ابوطالبی در جلسه حضور داشتند دغدغه های 
فراکسیون امید به رییس جمهور منتقل شد و 

جلسه خوب و صمیمی برگزار شد.
هم  امروز  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  امیری 
والیی  مستقلین  فراکسیون  با  رییس جمهور 
در فضای خوبی  دیدار  این  دیدار داشت که 
برگزار شد. اعضای این فراکسیون مطالب خود 
و منطقه ای مطرح  را در زمینه مسائل ملی 
کردند که رییس جمهور هم همانند جلسه با 
فراکسیون امید، شرایط کشور را تشریح کرد. 
فراکسیون  دو  هر  اعضای  جلسه  دو  هر  در 
و  مردم  معیشت  و  اقتصادی  رونق  درباره 
اشتغال دغدغه های خود را مطرح کردند که 
رییس جمهور هم گفت با سقوط قیمت نفت، 
طرح های توسعه ای با کندی پیش می رود اما 
با همه این شرایط منابع کشور مدیریت شده 
تنها مشکلی درست نشده  نه  بنابراین  است 

بلکه واریزی به صندوق ذخیره ارزی داشتیم.
معاون پارلمانی رییس جمهور با اشاره به اینکه 
پیشنهاد هر دو فراکسیون، ایجاد کمیسیون 
همکاری دولت و مجلس بود، افزود: ما اکنون 
این کمیسیون در حال بحث  درباره ترکیب 

هستیم.
وی با تاکید بر اینکه جلسات همکاری دولت و 
مجلس در قالب فراکسیون ها و مجامع استانی 
ادامه  تخصصی  کمیسیون های  همچنین  و 
می یابد، گفت: آقای جهانگیری چهار جلسه با 
مجامع استانی داشتند که تجربه خوبی از این 
جلسات به دست آمد. دولت به تعامل خوب با 
مجلس معتقد است که اوج این همکاری را 
در رای اعتماد به وزرای پیشنهادی مشاهده 

کردیم.

کابینه،  تغییرات  از  خود  تحلیل  در  امیری 
 78 سال  از  را  روحانی  آقای  من  گفت: 
دارند؛  ویژگی خوب  ایشان چند  می شناسم. 
یکی اینکه خیلی خوب گوش می دهند،  دوم 
اینکه کسی نمی تواند درگوشی بر تصیمات او 
تأثیر بگذارد،  سوم اینکه کسی نمی تواند ذهن 
او را بخواند و چهارم اینکه بسیار به مسائل 
کارشناسی اهمیت می دهد. بحث تغییر کابینه 
جناح های  رسانه ها،  توسط  قبل  مدتی  از 
سیاسی، نمایندگان مجلس و مخالفان دولت 
مطرح شده بود و رئیس جمهور همه نظرها 

را شنیده بود.
وی در ادامه افزود: روحانی اعالم کرد که در 
بررسی های خود به این نتیجه رسیده است که 
سه وزارت ورزش،  آموزش و پرورش و فرهنگ 
و ارشاد اسالمی با رویکرد تقویت به ترمیم نیاز 
که  کردند  اشاره  جمهور  رئیس  آقای  دارند. 
صدای مخاطبان این سه وزارتخانه را بسیار 

اهمیت می دهند.
به گفته وی برای دولت ثبات یک اصل و تغییر 
یک استثناء است و فعاًل تغییر جدید در کابینه 
انجام نمی شود و رئیس جمهور در این زمینه 

به نتیجه جدید نرسیده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در مورد زمان 
خاطرنشان    ،۹6 بودجه  الیحه  شدن  نهایی 
ششم  برنامه  ندانیم  که  زمانی  تا  ما  کرد: 
کنیم.  قطعی  را  بودجه  نمی توانیم  چیست 
قاعدتاً باید بدانیم در برنامه ششم توسعه چه 
تکالیفی برای دولت تعیین می شود تا بر اساس 
آن بودجه را تعیین کنیم. البته کارهای بودجه 
در سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است 
و تمام تالش خود را می کنیم که بودجه را به 

موقع به مجلس تقدیم کنیم.

رسانه ای،  نظام  تشکیل  الیحه  مورد  در  وی 
گفت : هم بر اساس اعتقاد شخصی خود من 
و هم بر اساس رویکردهای دولت،  وجود نظام 
و  را الزم می دانیم  آنها  و  را مفید   رسانه ای 
به نحو احسن تالش می کنیم تشکیل نظام 

رسانه ای در مجلس به تصویب برسد.
امیری در بخش پایانی اظهارات خود با اشاره 
به وعده های رئیس جمهور در زمینه فرهنگ 
و رسانه، تصریح کرد: یکی از وعده های رئیس 
بود. حقوق  تحقق حقوق شهروندی  جمهور 
شهروندی دامنه وسیعی دارد که حق دانستن،  
آزادی  اندیشه،  آزادی  بیان،  آزادی  آگاهی، 
طریق  از  قدرت  بر  مردمی  نظارت  و  رسانه 
و  معروف  به  امر  است.  آن  از  بخشی  رسانه 
نهی از منکر نیز که یکی از آموزه های دینی 
ماست امروزه از طریق نظارت مردمی به وسیله 
رسانه ها انجام می شود. در دولت یازدهم توجه 
به رسانه ها، صدور مجوز برای رسانه ها،  ایجاد 
بستر مناسب برای فعالیت رسانه ای در دستور 
کار است. یکی از ویژگی های امسال نمایشگاه 
مطبوعات هم حضور رسانه ها از همه طیف ها 
را یک  و جناح های سیاسی است که ما آن 
فرصت می دانیم و دولت همه این فرصت ها را 

فرزندان نظام می داند.
وی خاطرنشان کرد: فعالیت های آقای جنتی 
در سه سال گذشته در جهت تحقق برنامه های 
رئیس جمهور بود. آقای صالحی هم در حوزه 
کرده  زیادی  آکادمیک  کار  رسانه  و  فرهنگ 
و اطالعات قابل توجهی دارد. با تغییر وزیر، 
جهت گیری دولت در زمینه فرهنگ و رسانه 
تقویت  با هدف  تغییر  این  و  نکرده  تغییری 
کابینه بود. رئیس جمهور به همه وعده های 

خود وفادار است.

عتبات  بازسازی  ستاد  نمایندگی  مسوول 
عالیات در شهر مقدس سامرا دیروز گفت 
انتحاری  فرد  دو  سامراء  انفجار  عامل  که 
اتوبوس های  نزدیکی  در  را  خود  که  بودند 
داخل  در  ایران  زیارتی  های  کاروان 
منفجر  )ع(  عسکریین  امامین  پارکینگ 

ایرانی و  کردند و باعث شهادت هفت زایر 
زخمی شدن 61 نفر دیگر شدند.

ایرنا  با  وگو  گفت  در  اسماعیلی‹  ›موسی 
خود  انفجار  با  انتحاری  فرد  دو  افزود: 
های  کاروان  های  اتوبوس  نزدیکی  در 
امامین  پارکینگ  داخل  در  ایران  زیارتی 

شهادت  باعث  سامراء  در  عسکریین )ع( 
نفر   61 شدن  زخمی  و  ایرانی  زایر  هفت 

دیگر شدند.
حادثه  این  شهدای  کرد:  اضافه  وی 
مردن  پنج  و  زن  دو  شامل  که  تروریستی 
از کاروان ها و  می باشند و مجروحان آن 

شهرهای مختلف ایران از جمله سیستان و 
بلوچستان و اصفهان هستند.

از مجروحان حادثه  تعدادی  وی،  گفته  به 
معالجات  انجام  جهت  بغداد  به  بالگرد  با 

درمانی انتقال داده شدند.
بودند که  امنیتی عراق پیشتر گفته  منابع 
بمب گذاری  خودرو  انفجار  از  ناشی  حادثه 
امامین  پارکینگ  داخل  در  شده 
متری  یکهزار  فاصله  در  عسکریین )ع( 

مرقدهای مطهر بوده است.
برای  عراق  در  ایران  از سفارت  هیات  یک 
و  حادثه  دیدگان  آسیب  مسائل  پیگیری 
شهر  در  سرعت  به  کشور  به  آنان  انتقال 

سامراء حاضر شد.
ازآسیب  مجروحان  برخی  شود  می  گفته 
افزایش  واحتمال  برند  می  رنج  شدید 
ومجروحان  شهدا  دارد.  وجود  شهدا  تعداد 

با بالگرد به بغداد منتقل شده اند
قانونی  پزشکی  ومراکز  ها  بیمارستان  وبه 

انتقال یافتند. 

آخرین جزئیات از عملیات انتحاری در سامرا؛ 

7  ایرانی شهید و 61 تن زخمی شدند

امیری خبر داد:

برگزاری جلسه تطبیق الیحه جامع 
انتخاباتی با سیاست های کلی انتخابات
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روزنامه نگاران مدافعان حیات اجتماع هستند
é فرزانه یوسفیان 

مجریه  قضائیه،  قوه  سه  از  پس  رسانه 
دموکراسي  چهارم  رکن  مقننه،  و 
بیشتر  گویي  اما  شود،  مي  محسوب 
افراد  سایر  هدایت  و  آموزش  نقش 
معلمي  مانند  مي کنند.  ایفا  را  جامعه 
اجتماعي  و  فکري  رشد  براي  دلسوز 
جامعه تالش مي کند و قدم در راهي 

مي گذارد که به جز آموزش خوبي ها و پرهیز از بدي ها حرفي 
را به زبان نمي آورد. روزنامه نگار معلم مي شود و گچ قلمش و 

تخته سیاه کاغذش.
آموزش را از صفر شروع مي کند و با الفباي جدیدي به دنبال 
آموختن و یاد دادن افراد جامعه قدم بر مي دارد. مانند آموزگاري 
با درد دانش آموزان درد مي کشد و به دنبال رفع آن موضوع مي 
رود. معلم در کالس درس با چند دانش آموز هم سطح در ارتباط 
است، اما روزنامه نگار در فضاي اجتماعي جامعه با میلیون ها نفر 
با دغدغه ها و مشکالت خاص خود دست و پنجه نرم مي کند. 
مشکالت را مي بیند، و براي حل آن ها قلم در دست مي گیرد 
تا شاید قلمش به گوش فردي که باید برسد و فرجي در راه حل 

مشکل ایجاد شود.
تحلیلي  خبر  یا  و  گزارش  یادداشت،  نوشتن  با  نگار  روزنامه   .
امنیت  به دنبال آن  نویسد. سرمشقي که  را مي  سرمشق خود 
آفرین است و بتواند روح فرهنگي در خور دین، آئین و آداب و 
رسوم را رواج دهد. روزنامه نگار در چارچوب امنیت اجتماعي که 
باید در اختیار داشته باشد، مي تواند امنیت آفرین باشد و نوشته 

اش حرف حق را بزند و اثرگذاري خود را داشته باشد.
روزنامه نگاران با تخصص نوشتاري در حوزه اي خاص آن چنان 
مي توانند با قلم کوبنده اثر بگذارند که تفنگ در دستان رزمنده 
و  کافي  تبحر  با  سیاسي  بخش  نگاِر  روزنامه  مبارزه.  براي  -اي 
نباید  اما  باشد،  بهترین  تواند  دانش الزم در حوزه ي خود مي 
اي دیگر همچون  قلمش در حوزه  اثرگذاري  توقع داشت  او  از 

سیاست مشهود باشد.
ورزشي،  اقتصادي،  هاي سیاسي، شهري،  نگاران حوزه  روزنامه 
دنبال  به  و هدفي خاص  اندیشه  با  کدام  هر  هنري  و  فرهنگي 
حوزه  این  معضالت  و  مشکالت  و  ها  دغدغه  کردن  اي  رسانه 
ها قلم در دست مي گیرند و بخشي از سرنوشت جامعه را رقم 

مي زنند.
روزنامه  کارآزموده در هر حوزه ي  و  نیروهاي متخصص  وجود 
بازگو  جهت  در  تواند  مي  حوزه  آن  از  کافي  شناخت  و  نگاري 
از  برخي  باشد.  یاري رسان  اجتماع  آرمان هاي  و  نیازها  کردن 
کافي  شناخت  و  شناسند  نمي  را  جامعه  هدف  نگاران  روزنامه 
نسبت به راه هاي فرهنگ سازي ندارند و به جاي بیان مناسب، 
چیرگي بر احساسات و بداهه گویي، بدون آشنایي با نگارش و 
تنظیم خبر در حوزه اي خاص، تمامي حوزه ها را پوشش مي 

دهند.
باِر سنگین اطالع رساني و آموزش اجتماعي در بسیاري از حوزه 
تر  آگاه  از دیروز  باید  بر دوش اصحاب رسانه است. هر روز  ها 
باشند تا بتوانند مشکلي را برطرف، مسیري را باز و مانعي را براي 
به تحقق رسیدن اهداف کوتاه مدت یا بلند مدت از میان بردارند. 
سوال این است چه شرایطي براي هموار کردن و سهولت در کار 
روزنامه نگاري صورت گرفته است؟ اصحاب رسانه از زمان بدست 
آوردن خبر تا آماده کردن، گردآوري و سامان دادن آن در کنار 
استرس و فشارهاي روحي، به عنوان رکن چهارم دموکراسي از 
امکانات خاص این قشر محروم هستند. خود دست بر قلم مي 
شوند و برخي به صورت دائم و برخي حق التحریریه و تنها به 
دلیل عالقه شخصي و ذوق فردي صبح تا شب به دنبال تنظیم 
استاني  و  کشوري  مسئوالن  از  جو  و  پرسش  و  مصاحبه  خبر، 

هستند.
برگزاري  و  آمد  ماه  آبان  دوباره  و  گذشت  هم  دیگر  سال  یک 
نمایشگاه مطبوعات. اما متاسفانه دغدغه و نگراني هاي اصحاب 
که  بود  گذشته  سال  شد.  موکول  امسال  به  پارسال  از  رسانه 
از  نمایشگاه  در  حاضر  خبرنگاران  از  سیما  و  صدا  گزارشگر 
نداشتن  شغلي،  امنیت  عدم  از  بسیاري  و  پرسید  مشکالتشان 
نامناسب برخي  پُرخطر بودن شغل خبرنگاري و برخورد  بیمه، 
مسئوالن سخن به میان آوردند. تمامي این مشکالت سرجایشان 
ماندند، اما نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاري ها از بیست و یکمین 
دوره به بیست و دومین دوره رسید و قطعاً گزارش مختص به 

خبرنگاران امسال نیز مانند پارسال تکراري است.

دفاع نخست وزیر روسیه از انتقال 
سامانه اس 300 به ایران

نخست وزیر روسیه گفت که انتقال سامانه اس ۳00 به ایران هیچ 
تناقضی با روابط مسکو - تل آویو ندارد.

به گزارش ایسنا، دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه در آستانه 
سفرش به اسرائیل ضمن تاکید بر اهمیت روابط مسکو – تل آویو 
گفت: فروش و انتقال سامانه دفاعی موشکی پیشرفته اس ۳00 

به ایران هیچ تناقضی با روابط روسیه و اسرائیل ندارد.
افزود:  با یک شبکه صهیونیسیتی گفت وگو کرده است  وی که 
پیش از توافق هسته ای ایران و گروه 1+۵ روسیه به تحریم های 
اس  سامانه  ارسال  از  و  گذاشت  احترام  ایران  علیه  شده  وضع 
۳00 به ایران پرهیز کرد اما اکنون توافق اجرائی شده است و 
تحریم ها لغو شده اند، بنابراین هیچ دلیل برای کامل نکردن این 

قرارداد وجود نداشت.
که  کرد  تاکید  و  پرداخت  سوریه  مساله  به  همچنین  مدودف 
بشار اسد )رئیس جمهور سوریه( تنها رهبر مشروع در این کشور 
است و هر گونه تغییر قدرت نیز باید به صورت قانونی و مشروع 

انجام شود.
تهران و مسکو اولین بار در سال 2007 قراردادی را برای خرید 
سامانه دفاعی اس ۳00 امضا کردند اما سه سال بعد، دمیتری 
فشارهای  تحت  بود  روسیه  رئیس جمهور  زمان  آن  که  مدودف 
غرب و رژیم صهیونیستی به این بهانه که قرارداد ایران و روسیه 
نقض قطعنامه های سازمان ملل است، اجرای این قرارداد را به 

حالت تعلیق در آورد.
اما والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پس از حصول توافق 
انتقال  ممنوعیت  حکمی  طی   ۵+1 گروه  و  ایران  میان  اولیه 
گفت وگوها  زمان  آن  از  کرد.  لغو  را  ایران  به   ۳00 اس  سامانه 
میان دو طرف برای انعقاد قراردادی جدید و به روزرسانی شده 

آغاز شد.
به  سامانه  این  انتقال  که  کردند  تاکید  ورسیه  و  ایران  مقامات 

کشورمان تکمیل شده است.

دیدار دیپلمات توگویی با ظریف

وزیرخارجه  با  توگو  خارجه  امور  وزیر 
کشورمان دیدار و رایزنی کرد .

به گزارش ایسنا ، روبرت داسی، وزیر امور خارجه 
توگو که در راس هیاتی در ایران به سر می برد، 
با دکتر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه 

جمهوری اسالمی ایران دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار در خصوص ابعاد مختلف روابط 
همکاری  گسترش  راهکارهای  دوجانبه، 
منطقه ای  مسایل  اقتصادی،  های  حوزه  در 
پدیده  با  مبارزه  همچنین  بین المللی،   و 
تبادل  و  گفت وگو  افراط گرایی  و  تروریسم 

نظر شد.
آفریقایی  کوچک  کشورهای  از  یکی  توگو 

است که در غرب این قاره قرار دارد .
با بنین   توگو از سوی غرب با غنا، از شرق 
هم مرز  بورکینافاسو  با  شمال  سوی  از  و 
کم مسافتی  ساحل  توگو  جنوب،  در  است. 
آب وهوایی  توگو  دارد.  گینه  خلیج  کنار  در 
گرمسیری دارد و اقتصاد آن وابستگی زیادی 

به کشاورزی دارد.

تعهد دولت به دسترسی آزاد اطالعات

وزیرارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به 
اینکه به دسترسی آزاد به اطالعات معتقدیم، 
دادیم  قول  یازدهم  دولت  ابتدای  از  گفت:  
مفید  مردم  برای  که  اجتماعی  شبکه های 
است، فیلتر نشود و بر سر عهد خود هستیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، 
در  خبری  کوتاه  نشست  در  واعظی  محمود 
نمایشگاه مطبوعات افزود: به قولی که برای 
و  دادیم عمل کردیم  اینترنت  تعرفه  کاهش 
درصد   20 قبل  نیم  و  سال  یک  ها  هزینه 
کاهش یافت و قیمت حجم یک گیگ را از 

4۵00 به ۳600 تومان رسانیدم.
وی ادامه داد: در کاهش دوباره قیمت ها نیز 
قیمت 2۹۵0  به  از ۳600  حجم یک گیگ 
قول خود  به  بنابراین  و  یافت  کاهش  تومان 
اینترنت  اینکه قیمت  ایم، ضمن  عمل کرده 
موبایل درگذشته 14 ریال بود اما هم اکنون 

4 ریال است.
حجم  در  کسی  اگر  گفت:  ارتباطات  وزیر 
دید  تخلفی  اپراتورها  اینترنت  بسته های 
و  بگیرد  تماس   1۹۵ شماره   با  می تواند 

گزارش دهد تا رسیدگی شود.
منظور  به  اپراتورها  تغییر  افزود:  واعظی 
رضایت  جلب  در  آنها  میان  رقابت  افزایش 

مردم امکان پذیر است.

حمله موشکی ارتش یمن به محل 
تجمع نظامیان عربستانی در جیزان

مردمی  های  کمیته  و  ارتش  موشکی  یگان 
یمن در واکنش به تداوم حمالت جنگنده های 
ائتالف سعودی به مناطق مختلف یمن، محل 
در  جیزان  در  را  عربستانی  نظامیان  تجمع 

جنوب این کشور هدف قرار داد.
منبع  یک  از  نقل  به  المسیره  خبری  شبکه 
موشکی  یگان  که  داد  گزارش  یمن  نظامی 
سعودی  نظامیان  تجمع  محل  یمن  ارتش 
موشک  با  جیزان  در  شرقان  روستای  در  را 
قرار  هدف  یمنی،  نیروهای  ساخت  »فیلق« 

داد.
گذشته  روز  یمن  رسانی جنگ  اطالع  ستاد 
نیز تصاویری از حمالت موشکی ارتش یمن 
به مواضع نظامی عربستان در مناطق الموسم 

و الصامطه در جیزان منتشر کرد.
که  داد  گزارش  نیز  دیگر  نظامی  منبع  یک 
این  ارتش و کمیته های مردمی  یگان های 
به  وابسته  نظامیان  پیشروی  مانع  کشور 
استان  در  الصلو  منطقه  در  سعودی  ائتالف 

تعز شدند.
نظامیان  از  عملیات، شماری  این  جریان  در 
تجهیزات  و  شدند  زخمی  و  کشته  سعودی 
منهدم  یمن  ارتش  دست  به  آنها  نظامی 

گردید.
مانع  یمن  ارتش  نیروهای  نیز  گذشته  هفته 
ائتالف سعودی  به  پیشروی نظامیان وابسته 
الصلو  منطقه  در  الحصب  روستای  به سمت 

شده بودند.
کردند  اعالم  مطلع  منابع  حال،  همین  در 
ارتش  نیروهای  میان  شدیدی  درگیری  که 
سعودی  ائتالف  به  وابسته  نظامیان  با  یمن 
رخ  یمن  لحج  استان  در  میدی  جبهه  در 
داد که در جریان آن صالح الخیاطی یکی از 

فرماندهان ائتالف کشته شد.
عملیات های ارتش یمن علیه مواضع ائتالف 
که  گیرد  می  صورت  حالی  در  سعودی 
عربستان همچنان به حمالت خود به مناطق 

مسکونی و غیر نظامی یمن ادامه می دهد.
بحران یمن از فروردین ۹4 )مارس 201۵( با 
حمله هوایی ائتالف عربی به رهبری عربستان 
ربه منصور هادی رئیس  بازگردن عبد  برای 
قدرت  به  یمن  فراری  و  مستعفی  جمهور 
آغاز شد. این حمله جز ویرانی تاسیسات زیر 
بنایی و اماکن غیرنظامی در یمن نتیجه ای 

نداشته است.
تاکنون  که  است  آن  از  آمارها حاکی  برخی 
دست کم 10 هزار نفر در جنگ یمن کشته 
شده اند. در نتیجه این جنگ، صدها هزار نفر 

دیگر آواره شده اند.

نگاه روزخبر

در  اسـتراتژیک  تحقیقـات  مرکـز  رئیـس 
مجلـس  نماینـدگان  از  هیأتـی  بـا  دیـدار 
تونـس گفـت: ایـران بـرای کشـور تونـس 
بـه عنـوان یـک کشـور اسـالمی پیشـرفته 
اهمیـت زیـادی قائـل اسـت و صمیمیـت 
میـان موافقان و مخالفـان حاکمیت تونس 

باعـث خوشـحالی مـا اسـت.
علی اکبر والیتی در این دیدار با این هیأت 
تونس  در  در حال حاضر  کرد:  خاطرنشان 
یافته  استقرار  واقعی  معنای  به  دموکراسی 
است و توانسته جلوی گسترش تروریسم را 
بگیرد که این نشان دهنده پیشرفت بیشتر 

و فرهنگ مردم این کشور است.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع با 
و حضور  منطقه  اوضاع خطرناک  به  اشاره 
اطراف کشور  در  تصریح کرد:  تروریست ها 
تونس وضعیتی نامناسب و خطرناک وجود 
دارد که موجب ناامنی در منطقه شده است 
و بدون تردید تروریست ها و افراطیون ابزار 
دست آمریکایی ها و صهیونیست ها هستند 
و آنها را حمایت می کنند و هدف تروریسم 
کشورهای  تجزیه  و  تضعیف  مستکبران  و 

اسالمی است.
و  آمریکا  نظر  مورد  آنچه  داد:  ادامه  وی 
به  سوریه  تجزیه  است  غربی  کشورهای 
این مسئله در عراق  چهار بخش است که 
سه  به  را  کشور  این  تا  دارد  وجود  هم 
به دو بخش  نیز حداقل  را  یمن  و  قسمت 

تقسیم کنند.
کشورهای  تجزیه  کرد:  خاطرنشان  والیتی 
خطرناکی  نتیجه های  و  عوارض  اسالمی 
که  است  این  اول  نتیجه  داشت.  خواهد 
عدم  و  تضعیف  باعث  کشورها  تجزیه 
ایستادگی آنها مقابل استکبار است و نتیجه 
دوم جنگ و درگیری میان کشورهای تجزیه 
شده است که تا مدت ها این درگیری ها به 
درازا خواهد کشید و هدف سوم آمریکا و 
اسالمی  کشورهای  تجزیه  از  صهیونیست 

خود مشغولی این کشورها و وارد شدن به 
جنگ ها و منازعات است.

کشورهای  بالقوه  قدرت  به  اشاره  با  وی 
از  مهمی  بخش  گفت:  جهان  در  اسالمی 
است  اسالمی  کشورهای  اختیار  در  جهان 
بالقوه  و  هستند  عظیمی  منابع  دارای  که 
اما  می توانند قدرت مهمی محسوب شوند 
با تجزیه کشورهای اسالمی آنها تبدیل به 
همین  به  و  شد  خواهند  بی اثر  دولت های 
با  دارند  سعی  غربی  کشورهای  هم  دلیل 

حربه تفرقه حکومت کنند.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع با 
بیان اینکه کمک ایران به دولت سوریه بنا 
به دعوت آن دولت بوده است، اظهار کرد: 
جلوگیری  برای  ایران  اسالمی  جمهوری 
و  سوریه  تجزیه  توطئه  شدن  عملی  از 
این  از  تروریست ها،  و  افراطیون  حاکمیت 
کشور حمایت کرد و البته آنچه که در عراق 
و  است  سوریه  اتفاقات  همانند  می گذرد 
حضور ایران در عراق به خواست خود دولت 
عراق بوده است و خوشبختانه ملت عراق به 
هنگام به پا خاست و با اتحاد شیعه، سنی، 
کرد و دیگر اقوام برای جلوگیری از حضور 
کردند  اقدام  کشورشان  در  تروریست ها 

پیشروی  حال  در  موصل  در  نیز  اکنون  و 
هستند و امیدواریم موفق شوند.

سوریه،  امیدواریم  گفت:  ادامه  در  والیتی 
عراق و کشورهای منطقه دیگر شاهد جنگ 
و نزاع نباشند.متاسفانه در یمن هم بیش از 
نیم است که سعودی ها مردم  و  یک سال 

بی گناه را بمباران می کنند.
الگویی  می تواند  تونس  اینکه  بیان  با  وی 
برای کشورهای اسالمی باشد، تصریح کرد: 
با  که  حالیم  بسیار خوش  تونس  مورد  در 
مشکالت  بر  توانستند  پیشرفت  و  رشد 
حضور  وجود  با  تا  آمده  فائق  مسائل  و 
هیچ  کشور  این  اطراف  در  تروریست ها 

مشکلی برای مردم تونس بوجود نیاید.
رئیـس مرکز تحقیقـات اسـتراتژیک اظهار 
داشـت: انقـالب تونـس می توانـد الگویـی 
وجـود  و  باشـد  عربـی  کشـورهای  بـرای 
دموکراسـی در تونس نشـان دهنده اصالت 
و فرهنـگ این کشـور اسـت و این مسـئله 
تفـاوت خود را با کشـورهای تازه تأسـیس 

نشـان می دهـد.
میان  روابط  توسعه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ایران و تونس باید بیش از این باشد، گفت: 
اقتصادی،  حوزه های  در  روابط  توسعه 

میان  باید  بازرگانی  و  تجاری  فرهنگی، 
جمع  و  باشد  گذشته  از  بیش  کشور  دو 

مبادالت تجاری افزایش داشته باشد.
مبارکه  خانم  دیدار  این  در  همچنین 
اشاره  با  تونس  مجلس  نماینده  البراهمی 
به حضور این هیأت در ایران اظهار داشت: 
افتخار می کنیم که اکنون در ایران حضور 
و  مجلس  نمایندگان  ما  میان  در  و  داریم 
از  برخی  که  دارند  حضور  مختلف  احزاب 
آنها موافق و برخی نیز مخالف دولت مستقر 

تونس هستند.
ایران شاهد  به  افزود: در سفر گذشته  وی 
پیشرفت چشمگیر عمرانی اقتصادی بودیم 
دستاوردهای  ایران  اسالمی  جمهوری  و 
بسیار بزرگی پس از انقالب کسب کرده و 
از  پس  داخلی  مشکالت  و  وجود جنگ  با 
پیشرفت  کماکان  اسالمی  انقالب  پیروزی 

قابل توجهی داشته است.
برای  ما  افزود:  تونس  مردم  نماینده  این 
به  و  قائلیم  زیادی  احترام  ایران   مردم 
ایران  اگر  که  سوریه  مسئله  در  خصوص 
آستانه  در  کشور  این  نمی کرد  دخالت 
فروپاشی بود و امیدواریم که آفت تروریسم 
نقش  با وجود  و  ریشه کن شود  منطقه  در 
مخرب سعودی در میان کشورها امیدواریم 
رخ  کشورها  دیگر  و  ایران  میان  جنگی 

ندهد.
البراهمی با بیان اینکه تجربه ایران پس از 
انقالب تجربه بسیار ارزشمندی برای سایر 
ایران  تجربه  کرد:  تصریح  کشورهاست، 
برای سایر کشورهای منطقه ارزش بسیاری 
به  و  ایران نقش موثری در منطقه  و  دارد 
خصوص در تقابل با کشورهای حوزه خلیج 
فارس و به خصوص آمریکا دارد و به نظر 
ما داعش یک سازمان بین المللی است که 
حمایت  آنها  از  عربی  مرتجع  کشورهای 
کشورهای  تجزیه  آنها  هدف  و  می کنند 

منطقه است.

والیتی:

تروریست ها  ابزار دست آمریکایی ها و صهیونیست ها هستند

سـخنگوی سـازمان انرژی اتمی با اشـاره 
بـه اینکـه طرح »ایتـر« یک پروژه بسـیار 
مهـم، جهانـی و فناورانـه اسـت، گفـت: 
قـرار نیسـت ایـران در کوتـاه مـدت عضو 

ایـن طرح شـود.
سازمان  سخنگوی  کمالوندی  بهروز 
از  هیاتی  سفر  به  اشاره  با  اتمی،  انرژی 
طرح ایتر به ایران در روز شنبه و دیدار و 
رایزنی های آنها با مقامات سازمان انرژی 
اتمی کشور در مصاحبه با برنامه »بدون 
افزود:  گفتگو،  رادیو  خوردگی«  خط 
پروژه ایتر قرار است مشکالت انژری که 
آن  با  آینده  جامعه بشری در دهه های 

روبروخواهد شد را حل کند.
یک  »ایتر«  طرح  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پروژه بسیار مهم، جهانی و فناورانه است، 
ایران در کوتاه  نیست  قرار  اظهار داشت: 

مدت عضو این طرح شود.
پروژه  این  در  اینکه  بیان  با  کمالوندی 
قدرت  و  برق  دیگری چون  فناوری های 
داد:  ادامه  است،  شده  گرفته  کار  به  نیز 
مخارج این  پروژه از سرمایه گذاری یک  
کشور خارج است و اکنون 7 کشوراز 1۵ 
سال گذشته برای چنین پروژه ای مشغول 

به فعالیت شده اند.
این مقام مسئول در سازمان انرژی اتمی با 
بیان اینکه پیش بینی می شود ظرف 1۵ 

الی 20 سال آینده اولین راکتور آزمایشی 
این پروژه تکمیل و از آن رونمایی شود و 
بعد از مدتی راکتورهای تمام قدرت ایجاد 
شود در بخشی دیگر صحبت های خود 
تصریح کرد: ما در زمینه گداخت هسته 
در  به خصوص  های خوبی  پیشرفت  ای 
در  و  ایم  داشته  انسانی  نیروی  حوزه  
سفری که چندی پیش به فرانسه داشتیم 
صحبت  پروژه  این  اعضای  از  تعدادی  با 
آنها  که  شد  قرار  جا  همان  در  و  کردیم 

سفری به تهران داشته باشند.
وی با بیان اینکه برجام چنین فضایی را 
برای این همکاری های علمی و فناورانه 
در  کرد:  نشان  خاطر  است،  کرده  ایجاد 
این  اعضای  گذشته  روز  دیدار  جریان 
پروژه و سازمان انرژی اتمی سند محرمانه 
ماندن اطالعات به امضا رسید که البته این 
محرمانه بودن به خاطر ارزش های تجاری 
این اطالعات است. از دیگر سو همچنین 
این سند که چگونه قدم های بعدی رابرای 

همکاری برداریم نیز به امضا رسید.
در  نیست  قرار  اینکه  بیان  با  کمالوندی 
چرا  بپیوندیم  پروژه  این  به  مدت  کوتاه 
است  طوالنی  آن  به  پیوستن  مسیر  که 
قرار  داد:  ادامه  دارد  سنگینی  هزینه  و 
است که با آنها همکاری داشته باشیم و 
این همکاری و تبادل تجربیات به نفع دو 

طرف است.
این مقام مسئول در سازمان انرژی اتمی 
ادامه داد: این پروژه ای نیست که نگرانی 
کشوری  اگر  و  باشد  داشته  نظامی  های 
دسترسی  ای  هسته  گداخت  صنعت  به 
داشته باشد می تواند با آن همکاری کند 
این  برای  نیز محدودیتی  آنها  از طرف  و 

موضوع وجود ندارد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: ما اگر پیش 
از برجام می خواستیم وارد چنین پروژه 
ای شویم امکان آن فراهم نبود ولی فضای 

بعد از برجام این امکان را فراهم کرد.

قوه  اینکه  به  اشاره  با  کشور  کل  دادستان 
جزء   که  زیست  محیط  زمینه  در  قضاییه 
حقوق عمومی محسوب می شود عزم جدی 
دارد، گفت: مصادیقی داریم که در الیه های 
برای  اقداماتی  دستگاه ها  چهارم  و  سوم 
کوه خواری، دریاخواری و تصرف اراضی ملی 

صورت می گیرد.
همایش  در  منتظری  ایسنا،  گزارش  به 
و  اجرا  زیست؛  محیط  کلی  سیاست های 
نظارت که در محل مجلس قدیم با حضور 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر 
رئیس  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع 
نایب  و  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
برگزار شد،  رئیس مجلس شورای اسالمی 
اظهار کرد: مفهوم محیط زیست مجموعه ای 
عناصر  بین  تعادل  و  پدیده های طبیعی  از 
شامل  عناصر  این  است.  طبیعت  در  موثر 
است  حیوانات  و  گیاهان  هوا،  خاک،  آب، 
که در نتیجه حضور آنها مناسبات بیولوژیک 
و  می گیرد  شکل  عناصر  این  بین  متعادل 

ایجاد کننده محیط زیست طبیعی است.
و  حراست  حفظ،  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
این  تاکید کرد: خدا  این عناصر  از  صیانت 
بر  و  داده  قرار  انسان  اختیار  در  را  عناصر 
حفظ و صیانت آنها تاکید کرده و اشاره شده 
که این عناصر به شخص خاصی تعلق ندارد؛ 
بنابراین انفال متعلق به خدا و پیامبر بزرگ 

یعنی ولی مسلمانان و انسان ها است.
اینکه در علم حقوق،  به  با اشاره  منتظری 
حقوق عمومی داریم، گفت: حفظ و حراست 
از حقوق عمومی بخشی از وظایف دادستان 
است. بعد از قرار گرفتن در این سمت سعی 
کردیم به شکل کارشناسی تر به این بحث 
عمومی  حقوق  به  قوانین  در  کنیم.  ورود 
تعریف  ولی  است  شده  اشاره  زیاد  بسیار 
در  نتوانسته ایم  هنوز  و  نداریم  جامعی 
مجموعه ای مصادیق آن را احصا کنیم. یکی 
از کارهای اساسی و اصولی این است که یک 
جزوه و فهرست از مجموعه حقوق عمومی 

ارائه دهیم.

حقوق  احصاء  و  تعریف  از  بعد  افزود:  وی 
عمومی به این می رسیم که چگونه باید از آن 
دفاع کنیم. مصادیقی که در سازمان حفاظت 
از دریاها،  محیط زیست در زمینه صیانت 
رودخانه ها، کوه ها، جنگل ها،  منابع طبیعی، 
اراضی ملی، دره ها و ... تعریف شده در زمره 

حقوق عمومی قرار می گیرد.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه سازمان 
حفاظت محیط زیست در انجام وظایف خود 
موفق نبوده است، گفت: البته این به این معنا 
نیست که زحمات آنها را مدنظر قرار ندهیم 
ولی وقتی در جامعه قرار می گیریم می بینیم 
ارزیابی  مثبت  زیست  محیط  وضعیت 
نمی شود و تجاوزاتی به منابع طبیعی، کوه ها، 
اراضی ملی و جنگل ها صورت می گیرد. برای 
دماوند  لواسانات،  تهران،  شمال  در  مثال 
با  برخی  است.  بد  زیست  محیط  وضعیت 
تسخیر کوه، دشت و اراضی ملی خانه هایی 
برای خود ساخته اند که از آن برای تفریح 

استفاده می کنند.
وی افزود: برخی از این افراد در چند نقطه 
برای  که  دارند  خانه هایی  چنین  کشور 
استفاده  آنها  از  خود  کوتاه مدت  تفریحات 
می کنند؛ بنابراین در نتیجه اقدام این افراد 
زائل  ملت  حقوق  از  بسیاری  هزینه های 
می شود. امروزه دریاخواری در کشور ما اتفاق 
تعرض  سواحل  به  دریا  کنار  در  و  می افتد 

می شود.

دادستان کل کشور هشدار داد:

در برخی دستگاه ها مصادیق زمین خواری اتفاق می افتد

اد      امه از صفحه1
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: 
نزدیک به 6هزار طرح نیمه تمام با بیش از 60 
پایان  تا  شغل،  هزار   400 و  پیشرفت  درصد 
امسال به بهره برداری می رسد که کار اجرایی 
در چهار هزار و ۵00 طرح به پایان رسیده است 
و تا پایان سال یک هزار و ۵00 طرح دیگر به 

این فهرست اضافه می شود. 
از محل  وی تخصیص 160هزار میلیارد ریال 
اعتبارات رونق اقتصادی و تولید را دلیل بهبود 
نسبی وضع اقتصادی کشور پس از رکود طوالنی 
عنوان کرد و گفت: این اعتبارات برای راه اندازی 
7هزار و ۵00 واحد کوچک و متوسط در نظر 
ریال  میلیارد  هزار   102 که  بود  شده  گرفته 
تزریق شد و بیش از پنج هزار واحد به چرخه 

تولید برگشتند. 
واحد   ۵0 اندازی  راه  همچنین  گفت:  ریاحی 
صنعتی بزرگ مانند طرح آنتیموان در زاهدان 

را در دستور کار داریم. 
سال  در  صنعت  منفی  رشد  به  اشاره  با  وی 
کرد  بینی  پیش  درصد(   ۵.8 )منهای   1۳۹4

رشد این بخش امسال به سه درصد برسد. 
در  صنعتی  خوشه   10۳ داشت:  بیان  ریاحی 
و  معدنی  صنایع  فرش،  خرما،  زعفران،  زمینه 
فلزی داریم که با توجه به برنامه ارتقای خوشه 
های صنعتی، پیش بینی می شود شمار خوشه 

ها تا پایان سال به 160 مورد برسد. 
این مسئول گفت: همچنین صنایع دانش بنیان، 
صنایع هایتک در هوا و فضا، بایو و نانو و... احیا 

شده است. 

وی ادامه داد: همچنین در دولت یازدهم احیای 
دادیم.  قرار  دستور  در  را  نساجی  واحد   88
شرکت فراگیر بافت بلوچ که در دولت پیش به 
بانک مسکن واگذار شده بود دوباره به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بازگشت. همین اتفاق 

برای کارخانه واگن سازی پارس افتاد. 
وی گفت: بافت آزادی، صنعت نساجی قائمشهر 
به  تقریبب  به طور  لرستان  نساجی  و صنعت 

چرخه تولید برگردانده شد. 
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای 
عطر  و  کفش  کیف،  پوشاک،  صنایع  احیای 
حرکت آغاز شده که »طرح تکاپو« وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی از این اقدام هاست. 
به گفته وی، این صنایع باید با کمک بخش های 

دولتی و خصوصی رونق گیرد.

وی اضافه کرد: همچنین برخی برندهای مهم 
جهانی به ایران آمده اند و با کارگر ایرانی تولید 
و صادر می کنند. از جمله این برندها می توان 
به دانیلی، ecco، سوارسکی و جووانی اشاره 
کرد که کارخانه تولید ecco و دانیلی در جلفا 
راه اندازی شده است و با برند خودشان تولید 

می کنند. 
بین  نمایشگاه  سه  امسال  داد:  ادامه  ریاحی 
المللی پوشاک در تهران، اصفهان و شیراز برگزار 
شد تا بتوان صنعت پوشاک را بیشتر در کشور 

معرفی کرد. 
گفت  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  مشاور 
برای شناسایی مزیت های صنعتی باید آمایش 
سرزمین صورت گیرد که در برخی استان ها 

همچنان ادامه دارد. 

ایجاد 230هزار شغل با راه اندازی 50 طرح بزرگ ملی

کمالوندی: ایران در کوتاه مدت عضو طرح 
»ایتر« نمی شود
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رسانه ها به عنوان چشمان بینا، گوش شنوا و 
زبان گویای جامعه در هیاهوی جوالن فعالیت 
انبوهی از شبکه های اجتماعی و نیز گروهی از 
رسانه نماها، با چالش های گوناگونی در راستای 
ایفای نقش بی بدیل خود در جامعه روبرویند. 
گشایش نمایشگاه مطبوعات فرصتی مناسب را 
مسوولیت  و  کارویژه  احیای  و  بازخوانی  برای 

واقعی رسانه ها فراهم آورده است.
نمایشگاه  دومین  و  بیست  ماه،  آبان  پانزدهم 
مطبوعاتی،  های  موسسه  حضور  با  مطبوعات 
شعار  با  خبری  های  پایگاه  و  ها  خبرگزاری 
یافت؛  گشایش  شفافیت«  و  »صداقت 
آگاهی  و  شناخت  ارتقای  هدف  با  نمایشگاهی 
رسانه ای میان مردم، تحکیم پیوند میان رسانه 
و مخاطب، ایجاد فرصت های تازه برای نزدیکی 
فعاالن حوزه رسانه، تقویت ارتباط اهالی رسانه 
برای  هایی  فرصت  ایجاد  البته  و  مسووالن  با 
رقابت  ایجاد  و  ها  رسانه  فعالیت  کیفی  ارتقای 
سالم میان آن ها که تا بیست و یکم آبان ماه به 

کار خود ادامه خواهد داد. 
و  گرفته  لقب  ارتباطات  نام  به  که  عصری  در 
ابزارهای نوینش سرعت و گستره اطالع رسانی 
نقش  ایفای  در  ها  رسانه  ساخته،  شتابنده  را 
یعنی  در جامعه  بیانی سنتی خود  به  و  واقعی 
رعایت  با  شفاف  و  سریع  دقیق،  رسانی  اطالع 
مصالح و در راستای خیز عمومی با چالش های 
جدی مواجهند. کنشگری رسانه ای شهروندان 
یا در واقع شبکه وندان به مثابه خبرنگارانی با 
ابزار ارتباطی فراگیری چون تلفن همراه، به رغم 
ایجاد فرصت هایی غیرقابل انکار در گردش اخبار 
و اطالعات، در بسیاری از موارد خبررسانی را از 
و  دقت  روشنی،  درستی،  چون  اساسی  عناصر 
جامعیت تهی کرده است. بسیاری از شبکه های 
اجتماعی و تارنماهای خبری بدون مجوز که در 
و  قانونی  فراورده هایشان هیچ مسوولیت  قبال 
گاه اخالقی ندارند، برای جذب مخاطب بیشتر 
تحریف  اغراق شده،  انتشار خبرهایی  دنبال  به 
میان  این  در  و  هستند  دروغین  حتی  و  شده 

آنچه قربانی می شود، مصالح عمومی است. 
مسوولیت  نماها،  رسانه  جوالن  کشاکش  در 
رسانه  است؛  سنگین  بسیار  واقعی  های  رسانه 
هایی که هم باید به نیاز خبری مخاطب امروزی 
در  خود  مخاطبان  ریزش  از  هم  گویند  پاسخ 
هماوردی با رقیبانی با دستان گشاده جلوگیری 
مصلحت  و  خیر  به  توجه  با  همچنین  کنند؛ 
اطالع  به  سرعت  و  دقت  نهایت  در  عمومی، 

رسانی و روشنگری افکار عمومی بپردازند. آنچه 
پیش  از  بیش  را  سنتی  های  رسانه  مسوولیت 
ای  ویژه  کار  دستورهای  است،  کرده  سنگین 
است که در برهه کنونی کشور بر عهده اهالی 

رسانه است.
اکنون کشور در روند گذار از تنگناهایی که یک 
ساخته  دشوار  را  ایران  جهانی  کنشگری  دهه 
و  بیند  می  رو  پیش  را  تازه  هایی  فرصت  بود، 
توجهی  قابل  اقتصادی  های  چالش  با  همزمان 
دست به گریبان است. در این مقطع و با توجه 
عملیاتی  موجود،  های  چالش  و  ها  فرصت  به 
سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان 
نقشه راه حرکت اقتصادی کشور، بدون همراهی 
و همیاری رسانه ها امکان پذیر نیست. رسانه ها 
باید با اولویت بخشی به اهداف و منافع ملی، به 
فراهم  با  و  بپردازند  عمومی  افکار  سازی  آماده 
کردن زمینه بسیج نیروها و منابع، راه دستیابی 

به اهداف اقتصاد مقاومتی را هموار کنند. 
انتقال  چون  مهمی  های  مسوولیت  همزمان، 
دلسوزانه  و  کارشناسانه  های  دیدگاه  انتشار  و 
و  مثبت  نقش  ایفای  گوناگون،  های  عرصه  در 
پیش  های  آسیب  با  مبارزه  زمینه  در  سازنده 
و  سیاسی  و  اقتصادی  فساد  چون  کشور  روی 
نابسامانی های اجتماعی و فرهنگی و نیز ترویج 
اهالی  امید و نشاط پیش روی  آگاهی، اخالق، 

رسانه قرار دارد.
ایجاد انسجام و وحدت میان گروه های مختلف 
برهه  های  ضرورت  دیگر  از  مدنی  و  سیاسی 

کنونی است؛ دوره ای که با وجود دیدگاه های 
وفاق  و  ثبات  از رهگذر  متعارض،  گاه  و  متکثر 
می  جناحی  دعواهای  از  پرهیز  نیز  و  سیاسی 
به  توجه  با  گرفت.  پی  را  همگانی  منافع  توان 
این واقعیت که نقش ابزارهای ارتباطی در ایجاد 
روز  جوامع  در  همگرایانه  یا  واگرایانه  روندهای 
به روز برجسته تر می شود، رسانه ها هم می 
از  جانبداری  به  خود  کارویژه  تقلیل  با  توانند 
گروه  میان  تنش  به  جناحی،  و  گروهی  منافع 
های سیاسی دامن بزنند و هم قادرند جامعه را 

به سمت وحدت هدایت کنند. 
در این فضا، برخی رسانه ها یا بهتر بگوییم رسانه 
به  یازدهم  دولت  آمدن  کار  روی  از  پس  نماها 
بهانه انتقاد، کمر به تخریب و تضعیف دولت بسته 
میان  فرایند شکاف  پیاپی،  های  با حمله  و  اند 
گروه های سیاسی و ترویج ناامیدی و یاس میان 
مردم را کلید زده و به ریشه انسجام ملی تیشه 
می زنند. این در حالی است که نقد دلسوزانه و 
به جای هجمه  سازنده در مورد عملکرد دولت 
و حمله، موجب بهبود عملکرد دولت و انسجام 
بیشتر میان گروه های سیاسی و مردم می شود. 
جان کالم اینکه در هیاهوی جوالن رسانه های 
واقعی  های  رسانه  بر  ورز،  غرض  یا  هویت  بی 
است که با در نظر گرفتن صالح عمومی و منافع 
و اهداف ملی، بار سنگین اطالع رسانی، آگاهی 
بر  سنجیده  شکلی  به  را  روشنگری  و  بخشی 
دوش کشند و نقش بی همتای خود را با وجود 

دشواری های پیش رو به انجام رسانند.

زن  دانشجویان  تعداد  گرفتن  پیشی  وجود  با 
از دانشجویان مرد در سراسر جهان، همچنان 
پروژه های  دولت ها،  که  هستند  مردان  بیشتر 
رهبری  و  مدیریت  را  اقتصاد  و  تحقیقاتی 

می کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از یو.اس.نیوز، در یک 
میشیگان،  ایالتی  دانشگاه  در  عمومی  مباحثه 
به این موضوع پرداخته شد که »آیا دانشگاهها 
برای پرورش زنان رهبر تالش  اندازه کافی  به 

می کنند یا خیر.«
یکی از مقامات زن این دانشگاه گفت: دانشگاه 
می تواند برای زنان محیطی فعال  کننده باشد. 
دانشگاه می تواند شرایط مورد نیاز برای رهبری 
بحرانی  شرایط  در  تصمیم گیری  و  تفکر  مانند 
را شبیه سازی کند و به دانشجویان برای رشد 

و توسعه شخصی کمک زیادی کند.
مسئولیت دانشگاه

بعضی از اساتید حاضر در مناظره معتقد بودند 
عنوان  به  دانشگاه  روی  بر  صرف  تمرکز  که 
تنها مرکز صالحیت دار برای تربیت زنان برای 
است  ممکن  که  چرا  نیست  درست  رهبری 
پتانسیل  که  باشند  هم  آن  از  خارج  در  زنانی 

باالیی برای رهبری دارند.
وی  بود.  اساتید  این  جمله  از  نیامبی  دوروتی 
رهبرانی  هر محیطی  در  می توانند  زنان  گفت: 
عنوان  به  می توانند  زنان  باشند.  تحول آفرین 
نقش های  دوست  و  خواهر  همسر،  مادر،  یک 

مربوط به رهبری را به خوبی ایفا کنند.
واقعیت  متاسفانه  افزود:  ادامه  در  وی 
نمی  کس  هیچ  که  است  این  ناراحت کننده 
خواهد بیدار شود و این سیستم را تغییر دهد. 
نشان  آینده  نسل  زنان  و  دختران  به  باید  ما 
و  ضعیف  سیستم  وجود  با  حتی  که  دهیم 

غیرحامی فعلی باز هم توانمندیم.
مسئولین  از  اوهن  کوفی  بحث،  ادامه  در 
به  نمی توان  گفت:  میشیگان  دانشگاه  بلندپایه 
تمام افراد، منابع و امکانات یکسان داد و انتظار 
نفر  چند  به  مثال  برای  داشت.  یکسان  نتیجه 
که قدهای یکسان ندارند صندلی های یکسان 
راحت  آنها  باشیم همه  داشته  انتظار  و  بدهیم 
باشند. ممکن است ارتفاع صندلی ها با قد یک 
امکان  حتی  که  باشد  نامتناسب  قدر  آن  نفر 

نشستن برای وی فراهم نشود.

دسترسی به تحصیالت عالی
که  بود  موضوعی  دانشگاه  در  تحصیل  امکان 
اتفاق  آن  مورد  در  مباحثه  در  حاضرین  تمام 
نظر داشتند. آنها بر این موضوع تاکید داشتند 
که هنوز هم در بسیاری از کشورها زنان حتی 
از حق تحصیل در مدارس هم محروم هستند 
و مجبور هستند به صورت اجباری تن به کار 
بین  از  برجسته  رهبران  تربیت  برای  دهند. 
زنان، تحصیل در دانشگاه امکانی است که باید 

فراهم شود.

خشونت جنسی
موضوع دیگری که بین اعضای مناظره مطرح 
از  یکی  بود.  جنسی  تعرض  و  خشونت  شد 
خشونت  متاسفانه  گفت:  آفرقایی  حاضران 
جنسی در دانشگاه های آفریقا موضوع فراگیری 
بر  می تواند  اتفاقات  قبیل  این  مطمئنا  است. 

سرنوشت یک رهبر بالقوه تاثیرگذار باشد.
مشکل  این  حل  راه  من  نظر  به  افزود:  وی 
شود.  گرفته  نظر  در  بخش  دو  در  می تواند 
تا  زنان است  به دختران و  اول آموزش  بخش 
شوند  آشنا  واقعیت ها  با  روانی  نظر  از  بتوانند 
این  راه حل  دوم  کنند. بخش  دفاع  از خود  و 
مراکز حمایتی  با  دولت ها  و  دانشگاه  که  است 
از  تا  باشند  داشته  تنگاتنگ  ارتباط  زنان 

آسیب ها کاسته شود.
دانشگاه  روان  بهداشت  استاد  عفیفی  ریما 
آمریکایی بیروت گفت: دانشگاهها می توانند با 
مهیا کردن شرایط و دادن اختیارات بیشتر به 
زنان و تالش برای برابری، نقش بسیار پررنگی 
برای  آنها  آماده سازی  و  زنان  ذهن  تربیت  در 

رهبری داشته باشند.
نقش  شرکت کنندگان  مباحثه،  پایان  در 
رهبری  از  حمایت  برای  بین المللی  برنامه های 
زنان را ارزیابی کردند و اعالم کردند هنوز هم 
و  شناخت  باید  که  دارد  وجود  زیادی  راه های 
برداشته  باید  که  دارد  وجود  زیادی  قدم های 

شوند.

گزارش یو.اس نیوز؛

آیا تالش دانشگاهها برای تربیت رهبران زن کافی است؟

حصر وراثت 
به  تقدیمی  دادخواست  مطابق  شناسنامه ۵68  به شماره  پایاب  بس  دختر  خانم 
کالسه 714/8۵4/۹۵  از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در   202 شناسنامه  شماره  فرد  شقاقی  قربانعلی  شادروان  که  داده  توضیح 
الفوت آن مرحوم  و ورثه حین  بدرود زندگی گفته  اقامتگاه دائمی خود   ۹۵/7/1

منحصر است به:
1-محسن شقاقی فرد- ش.ش 26۳۵- ت.ت 1۳۵6/۳/14- صادره از تهران- نسبت 

با متوفی پسر
2-منصور شقاقی فرد- ش.ش 10۳87- ت.ت 1۳60/7/1- صادره از تهران- نسبت 

با متوفی پسر
تهران-  از  صادره   -1۳6۳/6/2۵ ت.ت   -20۹1۳ ش.ش  فرد-  شقاقی  ۳-مسعود 

نسبت با متوفی پسر
4-زهرا شقاقی فرد- ش.ش ۹17۹- ت.ت 1۳۵8/6/16- صادره از تهران- نسبت 

با متوفی دختر
ورامین- نسبت  از  پایاب- ش.ش ۵68- ت.ت 1۳40/1/1- صادره  ۵-دختر بس 

با متوفی همسر
و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳61 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
110/92467 رئیس شعبه 854 شورای حل اختالف مجتمع شماره 18 تهران

دادنامه 
پرونده کالسه ۹40۹۹8022620074۹ شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره ۹۵0۹۹70226200810 
خواهان: خانم فریبا سیفی فرزند قدرت اله با وکالت خانم مهسا توسل نیا فرزند 

هادی و آقای پرهام پیران فرزند غالمحسین 
خوانده: آقای سعید احمدی پریس 

اجرت  مطالبه   -۳ دادرسی  مطالبه خسارت   -2 مطالبه خسارت   -1 ها:  خواسته 
المثل اموال 

به تاریخ 1۳۹۵/7/26 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است. پرونده 
کالسه فوق تحت نظر قرار دارد. با توجه به محتویات پرونه ختم رسیدگی را اعالم 

و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه

احمدی  سعید  خوانده  طرفیت  به  سیفی  فریبا  تقدیمی  دادخواست  خصوص  در 
پریس به خواسته مطالبه خسارت قرار دادی و مطالبه اجرت المثل ملک با جلب 
نظر کارشناس و مطالبه خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی که خواهان 
بیان داشته: به استناد مبایعه نامه 6174۳۹ مورخ 8۹/۹/22 شش دانگ یک واحد 
آپارتمان جزء پالک ثبتی 11 فرعی از ۳706 اصلی بخش ۳ تهران به انضمام انباری 
و پارکینگ واقع در تهران خیابان طالقانی- نرسیده به میدان فلسطین- خیابان 
شهید سرپرست- کوی خورشید- پالک 7۹ را از خوانده خریداری نومده و مشارالیه 
تعهد نموده در تایخ ۹0/2/2۵ اقدام به تنظیم سند رسمی آپارتمان به نام اینجانب 
خوانده  مذکور  نامه  مبایعه   6-7 بند  موجب  به  و  نامه«  مبایعه   4 »ماده  نماید. 
متعهد شده در صورت تاخیر در تعهد تنظیم سند رسمی آپارتمان روزانه ۳0 هزار 
تومان به عنوان خسارت قرار دادی تاخیر اجرای تعهد، به اینجانب پرداخت نماید. 
همچنین خوانده به موجب ماده ۵ مبایعه نامه ابرازی مکلف به تحویل آپارتمان 
تاریخ 8۹/11/1۵ شده است، لیکن علی رغم تکمیل ساختمان خوانده بدون  در 
اذن من اقدام به تصرف در آپارتمان نموده و موجبات تضرر شدید مرا فراهم نموده 
از مصادیق  اینجانب  از  آپارتمان  تصرف  در  اقدام خوانده  اینکه  به  نظر  لذا  است، 
غصب و موجب مسئولیت مدنی برای متصرف می گردد از باب تسبیب و اتالف 
منافع بدوا و مستندا به مواد ۳28 و ۳۳1 قانون مدنی تقاضای محکومیت خوانده 
به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 8۹/11/1۵ لغیات اجرای حکم با جلب 
نظر کارشناس رسمی و با احتساب خسارات تاخیر تادیه و ثانیا محکومیت خوانده 
به پرداخت خسارات قرار دادی ناشی از تاخیر در اجرای تعهد تنظیم سند رسمی 
از تاریخ ۹0/2/2۵ لغایت اجرای حکم به ازای روزانه ۳0 هزار تومان با احتساب 
خسارات تاخیر تادیه و خسارات دادرسی از محضر محترم دادگاه مورد استدعاست. 
ملک  در  خوانده  تصرف  ایام  المثل  اجرت  مطالبه  مورد  در  اینکه  به  نظر  دادگاه 
داشته  را  رسمی  کارشناس  نظر  به جلب  نیاز  المثل  اجرت  مبلغ  تعیین  خواهان 
است و علیرغم صدور قرار کارشناسی و اخطار به خواهان جهت تودیع دستمزد 
این  لذا در  ننموده است  اقدام  به پرداخت هزینه مذکور  ایشان نسبت  کارشناس 
مورد )مطالبه اجرت المثل درخواستی( به استناد ماده 2۵۹ قانون آئین دادرسی 
مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر می گردد. و اما در مورد خواسته دیگر 
خواهان )مطالبه خسارت تاخیر قرار دادی( دادگاه با توجه به محتویات پرونده و 
مدارک استنادی خواهان که داللت بر صحت ادعای خواهان دارد و اینکه خوانده 
در برابر ادعای خواهان دفاعی به عمل نیاورده است. لذا دعوی خواهان را محمول 
بر صحت تشخیص و به استناد ماده 4 و بند 7-6 قرار داد مورخ 8۹/۹/22 بین 
آئین  قانون  و مواد 1۹8 و ۵1۵ و ۵1۹ و ۵22  قانون مدنی  ماده 10  و  طرفین 
قرار  تادیه  تاخیر  پرداخت خسارت  به  بر محکومیت خوانده  دادرسی مدنی حکم 
دادی روزانه ۳00/000 ریال از تاریخ ۹0/2/2۵ تا تاریخ ۹۵/7/2۵ جمعا به مبلغ 
هزینه  بابت  ریال   2/710/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   6۹1/۵00/000
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور حکم تا زمان وصول محکوم به بر 
اساس نرخ بانک مرکزی در حق خواهان صادر می گردد. ضمنا مابه التفاوت هزینه 
دادرسی از خواهان اخذ گردد و دایره اجرا هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه را 
محاسبه از محکوم له وصول نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید 

نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است. 
110/92458 رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران   

حصر وراثت 
خانم شهرزاد مطیعیان به شماره شناسنامه 1۳68 مطابق دادخواست تقدیمی به 
کالسه ۵40/8۵4/۹۵ از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان فیروز مطیعیان شماره شناسنامه 80 در تاریخ ۹۵/۳/20 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  و  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه 

است به:
1-علیرضا مطیعیان- ش.ش 11268- ت.ت 1۳۵2/4/27- صادره از تهران- نسبت 

با متوفی پسر
از  صادره   -1۳76/1/24 ت.ت   -002016۹۹۹1 مطیعیان- ش.ش  2-محمدرضا 

تهران- نسبت با متوفی پسر
نسبت  گناوه-  از  صادره  مطیعیان- ش.ش 2۳۹- ت.ت 1۳۵0/7/18-  ۳-فاطمه 

با متوفی دختر
4-سولماز مطیعیان- ش.ش 227۳- ت.ت 1۳61/۵/6- صادره از همدان- نسبت 

با متوفی دختر
۵-مبینا مطیعیان- ش.ش 00164۹18۵8- ت.ت 1۳72/۹/8- صادره از تهران- 

نسبت با متوفی دختر
6-شهرزاد مطیعیان- ش.ش 1۳68- ت.ت 1۳۵7/1/1- صادره از تهران- نسبت 

با متوفی دختر
با  تبریز- نسبت  از  7-نازی مطیعیان- ش.ش ۹42- ت.ت 1۳۵2/4/20- صادره 

متوفی دختر
8-سمیرا مطیعیان- ش.ش ۵68-  ت.ت 1۳64/4/18- صادره از تهران- نسبت 

با متوفی دختر
۹-شهین برزوئی- ش.ش 46۵۳- ت.ت 1۳۳4/۵/10- صادره از تهران- نسبت با 

متوفی همسر
10-محبوبه بهگو- ش.ش 2۳6- ت.ت 1۳2۹/6/1۵- صادره از همدان- نسبت با 

متوفی همسر
با  نسبت  تنکابن-  از  صادره   -1۳48/۵/۹ ت.ت   -681 ش.ش  رودگر-  11-ژاله 

متوفی همسر
12-صدیقه حق شناس- ش.ش 86- ت.ت 1۳08/۵/4- صادره از بیجار- نسبت 

با متوفی مادر
درخواست  مقدماتی،  تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد.  دیگری  ورثه  مرحوم  و 
مزبور را به استناد ماده ۳61 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید 
تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  ای  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کس  هر  تا 
مربوط  گواهی  اال  و  دارد  تقدیم  شعبه  این  به  ماه  یک  مدت  آگهی ظرف  نشر 

صادر خواهد شد.
110/92463 رئیس شعبه 854 شورای حل اختالف مجتمع شماره 18 تهران

آگهي مزایده اموال منقول
بموجب پرونده کالسه ۹1247۳-  دادنامه و اجرائیه صادره از شعبه 8۵ دادگاه 
عمومي تهران له: امیر سعید باوند پور علیه: امیرحسین جاهد محکوم علیه محکوم 
است به پرداخت مبلغ ۵48/۳8۹/276 ریال و مبلغ 24/644/46۳ ریال نیم عشر 
مقرر  مهلت  در  و  گردیده  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  اینکه  به  باتوجه  دولتی. 
نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له و به منظور 
استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی ۳ سهم از 100 سهم از سه دانگ از شش 
این  ذیل  بشرح  علیه  به محکوم  متعلق  اموال   از  ثبتی 170/4۳۳6  دانگ پالک 
آگهی از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری کرج بشرح 
ذیل توصیف و ارزیابی شده و مقرر گردیده در مورخ 1۳۹۵/۹/16 از ساعت ۹ الي 
10 در محل اجراي احکام مدني دادگستری کرج از طریق مزایده بفروش میرسد. 
مزایده از قیمت ۵70/000/000 ریال طبق نظریه کارشناسی شروع میشود و به 
هر شخص حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد 
شد. ده درصد وجه مزایده فی المجلس به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی 
از خریدار اخذ و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی 
و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتیکه در 
مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه 
های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل 
و انتقال بعهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفین 
می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایه اعتراض 
نمایند که در اینصورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام 
خریدار منتقل نخواهد شد. ضمنا طالبین بشرکت در مزایده می توانند ظرف پنج 

روز قبل از مزایده با اطالع از مال مورد مزایده بازدید نمایند. 
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است: کرج مهرویال 

خیابان بزرگمهر غربی پالک 114
مجتمع  پرونده  موضوع  بنای  آمده  بعمل  بازدید  به  باتوجه  بنا:  مشخصات  الف- 
مسکونی 4 طبقه به انضمام همکف بوده که در حال حاضر دارای 8 واحد مسکونی 
فاقد  و  بلوک  و  تیرچه  سقف  بتنی  اسکلت  دارای  مجتمع  میباشد.  کاره  نیمه 
نماسازی بوده و در حال حاضر دیوارهای پیرامونی سنگ کاری دیوارهای طبقه 
همکف و باکس راه پله پله کاری باکس راه پله ریل کشی آسانسور تیغه چینی 
داخلی گچ و خاک دیوارها خاکریزی کف طبقات رابیتس کاری سقف و گچ و خاک 
آن لوله کشی گاز لوله کشی برق لوله کشی آب و فاضالب کاشی کاری و سرامیک 
کاری کف سرویس های بهداشتی و حمام ها کاشی کاری یکی از آشپزخانه ها و 
همچنین سیمان کاری دیوارهای بقیه آشپزخانه ها اجرا گردیده است. این مجتمع 
در قطعه زمینی به مساحت ۳۹0 مترمربع )قطعه 824 تفکیکی( واقع شده و حسب 
مندرجات سند مالکیت با پالک ثبتی 170/4۳۳6 در اداره ثبت اسناد و امالک به 

ثبت رسیده است.
ملک مذکور مطابق پروانه ساختمانی اخذ شده از شهرداری منطقه ۵ کرج مجاز 
به احداث ساختمانی مسکونی 4 طبقه به انضمام همکف شامل ۵ واحد مسکونی 
بوده است در حالی که در زمان حاضر مالک نسبت  با مساحت 11۹0 مترمربع 
به پروانه ساختمانی صادر شده تعداد واحد مسکونی و همچنین مساحت بیشتری 

احداث نموده است.
نظریه کارشناسی:

و  رفته  بکار  مصالح  کیفیت  و  اعیان  و  مساحت  و  ابعاد  و  فوق  مراتب  به  باتوجه 
موقعیت و وضعیت راههای دسترسی و لحاظ نمودن جمیع جهات موثر در ارزیابی 
ارزش شش دانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی فوق الذکر در صورت عدم بدهکاری 
به اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ پایه مزایده به مبلغ 1۹/000/000/000 ریال 

معادل یک میلیارد و نهصد میلیون تومان تعیین و تقویم میگردد.47812 م/الف
فروزنده- دادورز اجرای احکام کیفری دادگستری کرج

اصالحیه
در آگهی موضوع ماده۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی .... شماره های ۳۳10 
و ۳۳20 بنام آقای اسمعیل رحیمی ، مفرزو و مجزی شده از پالک 2 فرعی از 1 
فرعی 1۳1 – اصلی قریه کلتپه واقع در بخش 17 شهرستان بوکان ، صحیح است.

آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه پرونده 1/402/۹۵ 

شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان فرشاد رمضانی فرزند فریدون   خوانده آرش یوسفی و حسن محمدی 

خواهان فوق دادخواستی با خواسته الزام به تحویل مبلغ ده میلیون تومان  بطرفیت 
خواند گان آرش  یوسفی و حسن محمدی تقدیم که به این شعبه ارجاع شده است 
و برای تاریخ 1۳۹۵/۹/2۹ ساعت ۹  وقت رسیدگی تعیین شده است جهت اجرای 
این  از طریق  لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده  قرار استماع گواهی گواهان  
آگهی بوی ابالغ می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده میتواند 

تا روز جلسه به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
دبیر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی در خواست گواهی حصر وراثت
آقای قربانعلی افتخاری فرزند علی به شرح در خواستی که به شماره ۳/۹۵/2۹4 
این شورا ثبت گردیده در خواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
از  افتخاری فرزند قربانعلی به شماره شناسنانه 8۳17صادره  که مرحوم عسگری 
گلوگاه در تاریخ 1۳۹1/7/27 در اقا متگاه دائمی خود شهرستان بهشهر فوت نموده 

وورثه / وراث حین الفوت وی عبارتند از / عبارتست از : 
1- نام نام خانوادگی قربانعلی افتخاری فرزند علی به شماره شناسنامه 67 تاریخ 

تولد 1۳14 محل صدور بهشهر نسبت با متوفی پدر 
2نام نام خانوادگی معصومه ریاحی فرزند ولی به شماره شناسنامه 78 تاریخ تولد 

1۳21 محل صدور – نسبت با متوفی مادر
۳- نام نام خانوادگی لیال جعفری قلعه فرزند اکبر به شماره شناسنامه ۳07 تاریخ 

تولد 1۳۵2 محل صدور – نسبت با متوفی همسر
شناسنامه  شماره  به  عسکری  فرزند  افتخاری  یگانه  خانوادگی  نام  نام   -4

2170۵۳۹417تاریخ تولد 1۳86 محل صدور - نسبت با متوفی دختر 
شناسنامه  شماره  به  عسکری  فرزند  افتخاری  فرزانه  خانوادگی  نام  نام   -۵

21702287۹۹ تاریخ تولد 1۳7۳ محل صدور – نسبت با متوفی دختر 
والغیر ، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می 
باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماتید واال 

گواهی صادر خواهد شد. 
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف بهشهر  م.الف 950597 

دادنامه

اسالمی  انقالب  دادگاه  اول  شعبه   ۹40۹۹812۹۳۳00۹48 کالسه  پرونده 
شهرستان بابل تصمیم نهایی شماره ۹۵0۹۹7111210148۵ 

متهمین: 1- آقای کاظم علی پور فرزند محمد حسن به نشانی مازندران – بابلسر 
– چهار راه کبوتر کوچه شهیدان علی پور پالک 1۳ – منزل شخصی 2- آقای 
باقر ابراهیمی فرزند علی اکبر به نشانی مازندران – بابلسر – ایستگاه بهمنمیر – 

قائمیه 6 
اتهام: استعمال مواد مخدر از نوع گراس

رای دادگاه-موضوع اتهام آقایان علیرضا کیانی فرزند عبدالکریم، 1۹ ساله 2- باقر 
ابراهیمی فرزند علی اکبر 2۹ ساله، هر دو دارای سابقه کیفری، آزاد به لحاظ معرفی 
کفیل دایر بر استعمال مواد مخدر از نوع گراس می باشد اما دادگاه با عنایت به 
مخدر  مواد  توزین  برگ  و  مخدر  مواد  انتظامی صورتجلسه کشف  مرجع  گزارش 
مکشوفه و کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بابلسر و 
نحوه ی دستگیری متهمان و اعالم جرم از ناحیه پدر متهم ردیف اول و اقرار صریح 
متهمان در مراحل تحقیق و سابقه دار بودن متهمان بالتفاوت به اینکه متهمان علی 
رغم ابالغ انتشار آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاع ایرادی بعمل نیاورده 
اند بزه انتسابی متهمان به نظر این دادگاه مسلم است بنابراین دادگاه به استناد بند 
1 ماده 1۹ قانون مبارزه با مواد مخدر و مواد 406و426و427 قانون  آیین دادرسی 
کیفری هر یک از متهمان موصوف را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بعنوان 
جریمه نقدی و تحمل ۳0 ضربه شالق رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز 
قابل واخواهی در این شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 

تجدید نظر استان می باشد.
رییس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی بابل – محمد ابراهیم زاده 

آگهي ابالغ دادنامه

نظر به اینکه متهمین 1- عماد اکبر جاوید 2- مجتبی پاینده  فعاًل مجهول المکان 
از حیث اتهام قاچاق گمرکی در ارتکاب قاچاق کاالی گمرکی به موجب دادنامه 
پرداخت  و  دولت  نفع  به  کاال  بر ضبط  عالوه  غیاباً   ۹1/12/14 مورخ   77 شماره 
کدام  هر  سهم  که  گردیدند  محکوم  1۵1۹۳۹۵4۵6ریال  مبلغ  به  نقدی  جریمه 
یک دوم از کل جزای نقدی است. لذا در اجراي تبصره ذیل ماده ۳02 قانون آئین 
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني به نامبردگان ابالغ مي گردد 
که ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهي چنانچه نسبت به راي صادره معترض 
مي باشند اعتراض خود را به شعبه چهارم ویژه رسیدگي به امور قاچاق کاال و ارز 
بلوار امام خمیني، چهارراه مطهري، جنب  تعزیرات حکومتي بندرعباس واقع در 
مجتمع قضایي امام خمیني، اداره کل تعزیرات حکومتي استان هرمزگان اعالم، در 
غیر این صورت پس از مضي مدت قانوني دادنامه صادره به مرحله اجرا گذاشته 

خواهد شد.
فریدون کشیتی - رئیس شعبه چهارم ویژه رسیدگي به امور قاچاق کاال و ارز تعزیرات 
حکومتي بندرعباس

به مناسبت گشایش بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات؛

بازخوانی مسوولیت های رسانه در گاِه جوالن رسانه نماها
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کاهش ساعت کار بانوان 
فرهنگی دارای شرایط خاص

خصوص  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  بخشنامه 
کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص، به 

استان های سراسرکشور ابالغ شد.
در خصوص  پرورش  و  آموزش  وزارت  بخشنامه   
به  دارای شرایط خاص  بانوان  کار  کاهش ساعت 

استان های سراسر کشور ابالغ شد.
بر اساس این بخشنامه که پیرو مصوبه شهریور ماه 
مجلس شورای اسالمی درباره کاهش ساعت کار 
بانوان دارای شرایط خاص ابالغ شده است، »ساعت 
کار بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی 
که موظف به 44 ساعت کار در هفته هستند اما 
دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا 
همسر و فرزند معلول شدید یا دارای بیماری صعب 
العالج هستند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در 
دستگاه های اجرایی« با درخواست کتبی متقاضیان 
۳6 ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای 44 
ساعت تعیین می شود.براساس بند 2 دستورالعمل، 
تأیید میزان شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی، 
و  بهداشت  وزارت  توسط  العالج  صعب  بیماران 
فرزندان زیر 6 سال با ارائه شناسنامه معتبر و زنان 
سرپرست خانوار با ارائه اسناد یا گواهی دادگاه معتبر 
خواهد بود.بر اساس این بخشنامه، زمان شروع و 
خاتمه کار با توافق مشموالن و مسئوالن مربوط 
است. بانوانی که بر اساس سایر مقررات از امتیاز 
کاهش ساعت کاری بهره مند هستند تا زمانی که از 
مقررات مزبور استفاده می کنند از شمول این قانون 
آمده  دستورالعمل  این  هستند.دربند۵  مستثنی 
است: مشموالن این قانون در صورتی که همزمان 
ساعتی  مرخصی  و  آن  امتیاز  از  استفاده  شرایط 
شیردهی را داشته باشند و یا همزمان دارای شرایط 
مختلف ذکر شده در این قانون باشند، حق انتخاب 

یکی از امتیازات پیش بینی شده را دارند.

روزانه 20 هزار زائر عتبات 
عالیات از مرز مهران تردد 

می کنند
فرماندار مهران گفت: روند مراجعه زائران به مرز بین 
المللی مهران برای تردد به عتبات عالیات و کربالی 
معلی در حال افزایش است و هم اکنون روزانه 20 

هزار زائر از این مرز تردد می کنند.
مراد ناصری اظهار کرد: وضعیت تردد زائران در مرز 
مهران روان و عادی است و با سهولت انجام می شود 

و هیچگونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
وی از تمامی زائران خواست بدون گذرنامه و روادید 
معتبر به هیچ عنوان به مرز مهران مراجعه نکنند 
زیرا اجازه خروج از کشور به کسانی که فاقد این 
مدارک هستند، داده نمی شود.ناصری تاکید کرد: 
امسال شرایط مرز بین المللی مهران با سال های 
گذشته متفاوت است لذا از تردد زائران به عتبات 
عالیات بدون همراه داشتن گذرنامه و روادید معتبر 

کشور عراق جلوگیری خواهد شد.
فرماندار مهران گفت: در روزهای گذشته تعدادی از 
هموطنان حتی از مناطق دور دست کشور به مرز 
مهران مراجعه کردند اما به دلیل نداشتن گذرنامه و 

روادید از خروج آنها جلوگیری شد.

شایع ترین سرطان
 در مردان ایرانی

رئیس انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران، نسبت 
به افزایش موارد ابتال به سرطان های دستگاه گوارش 
در اثر مصرف تریاک و مسواک نزدن، در کشور هشدار 

داد.
به گزارش پیام زمان ،دکتر رضا ملک زاده در خصوص  
شانزدهمین کنگره بین المللی گوارش و کبد ایران که 
قرار است از 1۹ تا 21 آبان ۹۵ که قرار است در تهران 
برگزار شود، گفت: تحقیقات نشان داده که 60 درصد 
سرطان ها در کشور مربوط به سرطان های دستگاه 

گوارش است.
وی از سرطان های معده، روده بزرگ، مری، لوزالمعده 
و...، به عنوان سرطان های دستگاه گوارش نام برد و 
افزود: برای اولین بار چند عامل را برای ابتال به سرطان 

های دستگاه گوارش در ایران پیدا کرده ایم.
به گفته معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، 
های  سرطان  افزایش  عامل  اولین  تریاک  مصرف 

دستگاه گوارش در ایران است.
ملک زاده ادامه داد: مصرف تریاک در کشور خیلی 
باالست و بیش از 10 درصد تا 18 درصد افراد باالی 
40 سال در ایران برای آرامش، تفریح و...، تریاک 

مصرف می کنند.
وی با تاکید بر اینکه مصرف تریاک از سیگار هم 
سال  مطالعات 20  کرد:  تصریح  است،  تر  مخرب 
گذشته نشان داده است که مصرف تریاک بیشتر از 

سیگار، عامل سرطانزاست.
رئیس کنگره گوارش و کبد ایران در ادامه به عامل 
دوم افزایش ابتال به سرطان ها در کشور اشاره کرد 
و افزود: خیلی از مردم ایران بهداشت دهان و دندان 
خوبی ندارند و مسواک نمی زنند. در حالی که، ماندن 
میکروب ها در دهان، باعث می شود به مواد سرطانزا 
تبدیل شوند و ازی مری و معده عبور کنند و مشکل 

ساز شوند.
ملک زاده به موضوع هپاتیت ها در کشور اشاره کرد و 
گفت: یکی از مشکالت در ابتال به سرطان ها، هپاتیت 

های ویروسی هستند.
معاون وزیر بهداشت با تاکید بر تدوین برنامه کنترل 
هپاتیت B و C در کشور، تصریح کرد: در برنامه ۵ 
ساله ای که وزارت بهداشت تهیه کرده است، می 
خواهیم این دو نوع هپاتیت را کنترل و حذف کنیم. 
یعنی نمی خواهیم اجازه بدهیم موارد جدیدی از 
ابتال به این دو نوع ویروس هپاتیت در کشور مشاهده 

شود.
وی با اعالم اینکه 180 هزار مبتال به هپاتیت C در 
کشور داریم که 10 نفر آنها افراد سالم و معمولی 
تاالسمی،  افراد  از   مبتالیان  بقیه  گفت:  هستند، 
هموفیلی و معتادان تزریقی هستند و ما می خواهیم 

برنامه درمان 10 نفر مبتال را اجرا کنیم.

روز جهانی کودک و اندکی مکث

عنوان تحت  کشورمان  رسمی  تقویم  در   امروز 
 »روز جهانی کودک« نامگذاری شده و شایسته 
است تا با اندکی مکث و توقف، بنگریم که وضعیت 
کودکان در خانواده های ایرانی به چه نحو است و 

آیا از استانداردهای الزم تبعیت می کند یا خیر؟!
کودکی روزگاری است که همه ما آن را پشت سر 
گذاشته ایم و با گذر از دوران پر فراز و نشیب و 
 البته شیرین طفولیت، قدم به نوجوانی و جوانی
 گذاشته ایم اما همانطور که می دانیم که دوران کودکی 
نسل های کنونی با نسل های گذشته بسیار متفاوت 

 است و کودکان به لحاظ عاطفی و نیازهای روزمره بسیار متفاوت و پیچیده
 شده اند.

کودکان امروز را نمی توان در امکانات سنتی محدود و محصور ساخت و 
بچه ها از همین سنین خردسالی به دنبال بهره مندی از تکنولوژی های 
جدید و به اصطالح زندگی مدرن هستند؛ آنها می خواهند از سوی والدین 
شان جدی گرفته شوند و به لحاظ دسترسی به امکانات و تفریح در رفاه 
کامل به سر ببرند؛ بچه های امروزی از زمین تا آسمان با کودکان دهه های 

گذشته تفاوت دارند.
ادبیات برقراری ارتباط مناسب با کودکان نیز باید و نبایدهای خاص خود 
را دارد و اگر در محبت و توجه به آنها دچار افراط و تفریط شویم، بی شک 
مساله مهم و راهبردی تربیت آنها از بیراهه سر در می آورد و نمی توانیم 
توفیق و کامیابی الزم را داشته باشیم؛ بچه ها نیازمند توجه والدین از یکسو 

و دسترسی به ابزارهای مناسب آموزشی و رفاهی از دیگر سو هستند.
کودکان مان را باید با آداب و اصول زندگی ایرانی و اسالمی پرورش دهیم 
و خشت وجودشان را با تعلیم و تربیت صحیح آبدیده کنیم؛ تربیِت خوب 
به معنای اسراف در خرید لوازم بازی و تفریح برای کودکان نیست. تربیِت 
خوب به معنای حبس کردن بچه ها در خانه ها و ممانعت از برقراری 
ارتباط بین ایشان و دنیای بیرون نیست؛ تربیِت خوب به معنای توجه 
جامع به نیازهای مادی و معنوی ایشان و شناخت صحیح والدین از ویژگی 
های اخالقی و شخصیتی فرزندان شان است و اگر والدین خواستار تربیت 
فرزندانی نمونه و الگو هستند، باید عالوه بر پوِل جیب شان، از جوهر جان 

شان نیز هزینه نمایند و زمان کافی را به این مهم اختصاص دهند.
والدین باید بدانند که کودکان امروز آینده سازان فردای میهن اسالمی 
هستند و هر چه به لحاظ علم و دانش و آگاهی و ادب و معرفت غنی تر 
باشند، بی شک کشورمان گام های بلندتری به سمت تعالی و توسعه بر می 
دارد و باید بدانیم که شخصیت و اخالق انسانها در سنین 4 تا 7 سالگی 
 شکل و ُفرم اصلی خود را پیدا می کند و پس از آن به رشد و نمو ادامه

 می دهد؛ پس تا می توانیم با آنها مهربان باشیم و البته مهربانی را نیز با 
شیوه های غلط تربیتی اشتباه نگیریم.

در پایان فرا رسیدن روز جهانی کودک را به تمام بچه های دوست داشتنی 
و شیرین این مرز و بوم، به گل دسته های معطر و خوش عطر و بوی باغ 
زندگی، به فرشته های کوچک و بچه های روشن ضمیر تبریک و شادباش 
عرض می کنم و امیدوارم که آنها در تربیت و ادب و اخالق و معرفت 
همچون حضرت رقیه )س( دختر بزرگوار و ۳ ساله امام حسین )ع( باشند 

که در سنین کودکی اما درس های بزرگی به بشریت آموخت؛ ان شاء ا....

یادداشتخبر

مریم ذاکی 

تحقق 21 هزار تخت بیمارستانی 
در دولت یازدهم 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: وعده ایجاد 21 هزار تخت 
بیمارستانی تا پایان کار دولت یازدهم محقق می شود.

دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی  در حاشیه سفر به شهرستان درگز 
استان خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: دولت یازدهم تاکنون 10 

هزار تخت بیمارستانی را تکمیل و تحویل داده است. 
وی اظهار کرد: 11 هزار تخت دیگر نیز تکمیل و راه اندازی می شود که با 
بهره برداری از آنها وعده 21 هزار تخت که در شروع کار دولت داده شده 

بود، محقق می گردد. 
وی گفت: پروژه های بسیاری نیز در دست انجام است که با تامین منابع 

مالی تا پایان دولت یازدهم به انجام می رسد. 
وزیر بهداشت با اشاره به سفر خود به شهرستان درگز افزود: این منطقه 
از نظر امکانات و متخصص با کمبود هایی مواجه است اما تالش می شود 

برخی از آنها به سرعت تامین گردد. 
وی اظهار کرد: برای بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان درگز هم که 
طرح توسعه آن مراحل پایانی را می گذراند، یک دستگاه سی.تی.اسکن 

نصب می شود. 

رتبه چهارم ایران در میزان شیوع سرطان ها

نایب رئیس انجمن سرطان ایران، کشورمان را جزو گروه چهارم در میزان 
شیوع سرطان در دنیا معرفی کرد.به گزارش دکتر عبداله فضلعلی زاده در 
خصوص  اولین کنفرانس غرب آسیا که قرار است از 27 تا 2۹ آبان۹۵ در 
هتل اسپیناس پاالس تهران برگزار شود، گفت: یکی از اهداف این انجمن، 
باال بردن سطح آگاهی و معلومات مردم در شناخت عوامل ایجاد کننده 
سرطان است.وی با اشاره به آمارهای سازمان جهانی بهداشت)WHO( که 
نشان می دهد میزان شیوع سرطان در کشورهای در حال توسعه بیشتر از 
کشورهای توسعه یافته است، افزود: در سال 1۹70 میزان شیوع سرطان در 
کشورهای در حال توسعه 1۵ درصد بود که این عدد در سال 1۹80 به ۵6 
درصد رسید و پیش بینی می شود تا سال 20۳0 به 70 درصد از آمارهای 
جهانی برسد.فضلعلی زاده با اعالم اینکه از نظر آمارهای سازمان جهانی 
بهداشت ایران در رده چهارم میزان شیوع سرطان در دنیا قرار دارد، گفت: 
این آمار بر اساس ابتالی 20۵ مرد و 16۵ زن به ازای هر 100 هزار نفر 
جمعیت، برآورد می شود.نایب رئیس انجمن سرطان ایران، برگزاری اولین 
کنفرانس غرب آسیا با محوریت ایران را حاصل تالش یک ساله همکاران 
مرکز تحقیقات جامع سرطان کشور دانست و افزود: این کنفرانس با هدف 

همکاری های علمی در بین کشورهای همسایه برگزار می شود.
 همکاران مرکز تحقیقات جامع سرطان کشور دانست و افزود: این کنفرانس 

با هدف همکاری های علمی در بین کشورهای همسایه برگزار می شود.

631تن طی شش ماه غرق شدند

سازمان پزشکی قانونی از غرق شدن و فوت 6۳1 تن از ابتدای فروردین تا 
پایان شهریور ماه امسال و افزایش 8درصدی تلفات خبر داد .

به گزارش ازسازمان پزشکی قانونی کشور، در نیمه نخست سال جاری آمار 
تلفات غرق شدگی در کشور با افزایش 8 درصدی مواجه بود، این رقم از 
۵84 فوتی در شش ماهه اول سال گذشته)1۳۹4( به 6۳1 فوتی در نیمه 
نخست امسال رسید.در شش ماهه اول امسال از کل تلفات غرق شدگی 
۵۵8 تن مرد و 7۳ تن زن بودند. بر اساس این گزارش، در این مدت استان 
های مازندران با 112، خوزستان با 84 و گیالن با ۵۹ فوتی بیشترین و 
استان های خراسان شمالی با یک، قم و خراسان جنوبی با دو و سمنان با 

سه فوتی کمترین آمار تلفات غرق شدگی را به خود اختصاص می دهند.
در ادامه این گزارش آمده است از کل تلفات غرق شدگی در نیمه نخست 
امسال 1۳6 تن)1۳1 نفر خارج طرح و ۵ تن در محدوده مجاز( در دریا، 
1۹7 تن در رودخانه ها، 8۳ تن در استخر، ۵0 نفر در دریاچه مصنوعی و 
سد، 47 تن در کانال، 24 تن در چاه، 1۳ تن در دریاچه طبیعی و 81 تن 

در سایر مکان ها جان خود را از دست داده اند.

خبر

تشریح  ضمن  بهداشت  وزیر  درمان  معاون 
ناباروری  درمان  حوزه  در  شده  انجام  اقدامات 
از  بهداشت  وزارت  درصدی   8۵ حمایت  و 
بیمارانی خواستند  اگر  نابارور، گفت:  زوج های 
کنند،  مراجعه  درمان  خصوصی  مراکز  به 
را  خصوصی  و  دولتی  تعرفه  مابه التفاوت  باید 

خودشان بپردازند.
مشترک  جلسه  در  آقاجانی  محمد  دکتر   
و  خصوصی  بخش  ناباروری  مراکز  روسای 
اشاره  با  از مسووالن وزارت بهداشت  چند تن 
به اینکه فرصت استثنایی برای رشد و توسعه 
گفت:  شده،  فراهم  کشور  در  ناباروری  درمان 
این  می بالیم،  آن  به  و  داریم  اختیار  در  آنچه 
در  یافته  توسعه  کشورهای  از  یکی  که  است 
که  اقداماتی  همه  تقریبا  و  هستیم  منطقه 
بخواهد در زمینه درمان برای زوج های نابارور 
صورت گیرد در کشور فراهم است و نیازی به 

اعزام به خارج از کشور وجود ندارد.
مقام  که  جمعیتی  جدید  سیاست های  وی 
معظم رهبری ابالغ فرمودند را فرصتی طالیی 
این  از  می شود  که  دانست  حوزه  این  برای 
رهگذر درمان ناباروری در کشور را توسعه داد 
از آن  از مسیرهایی که می توان  افزود: یکی  و 
برای اصالح هرم جمعیتی آینده کمک گرفت، 
درمان زوج های نابارور و فرزند آوری آنها است. 
اکنون شاهدیم که هرم جمعیتی به سمت پیر 
این  بروز  از  این کار  شدن حرکت می کند که 
اتاق جلوگیری کرده و بدانیم که سیاست های 
حفظ  برای  مناسبی  فرصت  جمعیتی  جدید 

نیروی کار و بالندگی کشورمان  است.
توسعه  برنامه  طرفی  از  داد:  ادامه  آقاجانی 
درمان ناباروری و کمک به زوج های نابارور هم 
یکی از این فرصت هایی است که سال گذشته 

به دانشگاه های سراسر کشور ابالغ شد.

معاون درمان وزیر بهداشت با اشاره به موضوع 
توریسم سالمت، گفت: پتانسیل بزرگ پزشکی 
ناباروری  درمان  حوزه  در  جمله  از  کشور  در 
می تواند کمک های زیادی را در این راستا انجام 
دهد. باید توجه کرد که یکی از فرصت هایی که 
در گذشته وجود داشته و خوشبختانه همچنان 
هم ادامه دارد،  فقه پویای شیعه است که کمک 
در  ما  است.  داده  انجام  حوزه  این  در  زیادی 
بعضی از مذاهب اسالم و حتی در ادیان دیگر 
را  علم  این  توسعه  که  داریم  محدودیت هایی 
برای  ما  علمای  خوشبختانه  اما  می کند،  کند 
حل این مشکل راه حل های خوبی را پیش پای 
دانشمندان قرار دادند. بر این اساس امیدوارم با 
استفاده از این فرصت جهشی عمده را در حوزه 

درمان ناباروری شاهد باشیم.
دستورالعملی  گذشته  سال  افزود:  آقاجانی 
بعد  چند  که  شد  ابالغ  دانشگاه ها  سراسر  به 
زیرساخت های  توسعه  آن  اول  بعد  داشت؛ 
مراکز دانشگاهی بود. در این زمینه باید توجه 

کرد که چهار مرکز در دانشگاه ها داریم که از 
نظر تجهیزات بسیار فرسوده شده بودند و مرکز 
بنابراین  این حوزه هستند.  تربیت متخصصان 
تقویت  تجهیزات  نظر  از  را  مراکز  این  باید 
خوبی  مالی  منابع  اساس  این  بر  می کردیم. 
و  شده  خریداری  دستگاه هایی  شد،  تزریق 
امیدواریم بهسازی و نوسازی ناوگان تجهیزاتی 

را در مراکز درمان ناباروری شاهد خواهد بود.
هم  دانشگاه  شش  دیگر  سوی  از  گفت:  وی 
هیچ نوع مرکز دولتی و خصوصی برای درمان 
ناباروری نداشتند که با کمک طرح تحول نظام 
سالمت و همت مدیران به مراکز جدید درمان 
ناباروری مجهز شدند. بعد دوم این دستورالعمل 
به  است.  نابارور  زوج های  از  مالی  حمایت های 
طوریکه مقرر شد چه بیمار به بخش خصوصی 
به بخش دولتی، 8۵ درصد  مراجعه کند، چه 
تعرفه دولتی را ما به عنوان یارانه به آنها ارائه 

کرده و از آنها حمایت می کنیم.
به  اشاره  با  بهداشت  وزیر  درمان  معاون 

محدودیت این دستورالعمل مبنی بر اینکه اگر 
زوج های ناباروری که تحت حمایت بهزیستی و 
کمیته امداد هستند و یا زوج هایی که توانایی 
مالی ندارند، به این نهاد ها مراجعه کنند ارائه 
کرد:  اظهار  می شود،  محدود  برایشان  خدمات 
ایجاد  فراگیرتری  پوشش  اکنون  خوشبختانه 
و  مراکز خصوصی  به  که  افرادی  همه  و  شده 
 8۵ این  می توانند  می کنند،  مراجعه  دولتی 
درصد تعرفه دولتی را به عنوان یارانه در اختیار 

داشته باشند.
البته مرکز خصوصی  آقاجانی همچنین گفت: 
تعرفه خصوصی خواهد گرفت، اما این یارانه به 
افراد پرداخت خواهد شد؛ زیرا ما باید عادالنه 
خصوصی  مرکز  به  کسی  اگر  کنیم.  حرکت 
یارانه  برابر  چند  از  نمی تواند  کند،  مراجعه 
دنیا  در  هست.  اصل  یک  این  و  کند  استفاده 
در بیمه های درمان اینگونه رفتار می کنند که 
و  داده  قرار  مالی  حمایت  عنوان  به  را  رقمی 
خدمات  و  حمایت ها  از  خواست  شخص  اگر 
مراکز  در  باالتری  استانداردهای  با  بیشتری 
خصوصی استفاده کند، مابه التفاوت را خودش 

پرداخت خواهد کرد.
قرارداد  عقد  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
خصوصی،  مراکز  و  مطب ها  با  پایه  بیمه های 
یعنی  است.  شکل  همین  به   ... و  آزمایشگاه 
اگر  و  است  دولتی  تعرفه  پوشش  آنها  پوشش 
امکان  مردم  همه  برای   نه  باشد،  این  از  غیر 
اجتماعی  عدالت  لحاظ  به  نه  و  است  پذیر 

منطق دارد.
بنابرا اعالم روابط عمومی معاونت درمان وزارت 
بهداشت، آقاجانی گفت: در حال حاضر مراکز 
دولتی در حال پذیرش بیماران هستند و مراکز 
اعالم  جهت  این  در  اقدام  برای  هم  خصوصی 

آمادگی کرده اند.

معاون وزیر بهداشت تشریح کرد:

یارانه وزارت بهداشت برای درمان ناباروری

30 آبان، آخرین مهلت نام نویسی 
برای وام ضروری بازنشستگان

آخرین  کشوری  بازنشستگی  صندوق  امورمالی  مدیرکل 
آبان   ۳0 را  بازنشستگان  ضروری  وام  نویسی  نام  مهلت 
ضروری  وام  دریافت  برای  نویسی  نام  وگفت:   کرد  اعالم 

همچنان ادامه دارد.
حسین بخشی زاده اظهار کرد : متقاضیان دریافت این وام 
تسهیالت باید تا مدت زمان اعالم شده نام نویسی خود 
را به انجام برسانند چرا که در صورت بسته شدن سایت، 

امکان نام نویسی وجود ندارد.
اول  نام شوندگان دهه  ثبت  قرعه کشی  اظهار کرد:  وی 
انجام می شود و پس از آن پرداخت وام ها آغاز  آذرماه 

خواهد شد.
بخشی زاده، مبلغ وام ضروری را ۳0 میلیون ریال اعالم 
درصد  چهار  کارمزد  با  وام  تسهیالت  وافزود:این  کرد 
بار  نخستین  برای  که  کشوری  هزاربازنشسته   2۵0 به 
درخواست دریافت وام کرده اند بر اساس قرعه، پرداخت 

خواهد شد.
کشوری  بازنشستگان  شد:  یادآور  مالی  امور  مدیرکل 
صندوق  سایت  نخست  صفحه  به  مراجعه  با  توانند  می 
بازنشستگی کشوری به آدرس cspf.ir و در منوی زرد 
ثبت  به  نسبت  بازنشستگان،  ضروری  وام  نام  ثبت  رنگ 
نام خود اقدام کنند.وی تاکید کرد: درج شماره دفترکل، 
شماره ملی، شماره حساب بانک صادرات و شماره تلفن 

همراه فرد در سایت برای ثبت نام کننده الزامی است.

یک قدم به تعادل جنسیتی
 نزدیکتر شدیم

با  و خانواده گفت:  زنان  امور  رئیس جمهوری در  معاون 
اعتمادی که به سکانداری یک بانوی توانمند در سازمان 
میراث فرهنگی و صنایع دستی صورت گرفت، یک قدم 
دیگر به تحقق تعادل جنسیتی و توسعه متوازن نزدیک 

تر می شویم.
شهیندخت موالوردی در کانال تلگرامی خود در مطلبی، 
انتصاب زهرا احمدی پور معاون رئیس جمهوری و رئیس 
سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را به 

وی تبریک گفته است.
زنان عضو  تعداد  به  انتصاب،  این  با  امروز  داد:  ادامه  وی 
کابینه افزوده شد و به انتظار به حق جامعه در توجه به 
توان و ظرفیت نیمی از سرمایه انسانی کشور در مرحله 

ترمیم کابینه پاسخ مناسبی داده شد.
وی اضافه کرد: یکی از شاخص های مهم و تعیین کننده 
در گزارش ساالنه شکاف جنسیتی، توانمندی و مشارکت 
سیاسی زنان است که یکی از مولفه های آن تعداد زنان 
در کابینه است و رتبه ایران از میان 144 کشور رتبه 1۳6 
در سال 2016 اعالم شده و طبق نقشه زنان در سیاست 
که اسفند سال گذشته توسط اتحادیه بین المجالس ارائه 
شده است با احتساب سه معاون رییس جمهور، ۹ درصد 
پارلمان  عضو  زنان  تعداد  مولفه  از  بهتر  کمی  که  است 
است  اسالمی  کشور  تنها  ایران  کرد:  تصریح  است.وی 
که در آن زنان در سطح معاون رئیس جمهور در کابینه 

حضور دارند.

پاتک پلیس به 4000 انبار و محل 
کاالی قاچاق 

و  انبار   4000 به  پلیس  پاتک  از  پایتخت  پلیس  رییس 
محل دپوی کاالی قاچاق خبر داد.

عملیاتی  طرح  حاشیه  در  ساجدی نیا  حسین  سردار 
در  با حضور  کاال  قاچاق  باراندازهای  و  انبارها  با  برخورد 
گستردگی  دارای  امروز  عملیات  گفت:  خبرنگاران  جمع 
و  دپو  نقطه   800 از  بیش  آن  جریان  در  و  بود  زیادی 

بارانداز کاالی قاچاق شناسایی شد.
وی با بیان اینکه در این محل ها بیش از 4000 سوله و 
کرد:  تصریح  دارد،  وجود  قاچاق  کاالی  از  نگهداری  انبار 
تمامی این انبارها شناسایی شده و تعداد قابل توجهی از 
آنها پاکسازی شد و موارد باقی مانده نیز تا ساعاتی دیگر 

پاکسازی می شود.
ساجدی نیا درباره آمار کشفیات و دستگیری ها نیز گفت: 
اعالم  آمار قطعی  این خصوص  در  اتمام عملیات  از  پس 

می شود؛ اما کشفیات قابل توجهی داشته ایم.
وی تاکید کرد که اجرای چنین عملیات هایی در راستای 
از  حمایت  و  رهبری  معظم  مقام  دستورات  به  عمل 

تولیدکنندگان داخلی ادامه خواهد داشت.
ساجدی نیا، این عملیات را یکی از عملیات های بی سابقه 
در برخورد با قاچاقچیان اعالم کرد و گفت: بیش از دو ماه 
است که اقدامات مأموران برای شناسایی و برخورد با این 

انبارها آغاز شده است و امروز فاز عملیاتی آن اجرا شد.
دارد  شناسنامه  شده،  شناسایی  انبارهای  وی،  گفته  به 

می شوند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: اورژانس 
از  پیشگیری  در  مهمی  نقش  اجتماعی 
طی  که  طوری  به  دارد  اجتماعی  آسیب های 
سال گذشته با ارائه خدمات اورژانس اجتماعی، 

4200 فرد از خودکشی رهایی یافتند.
تودیع و  مراسم  بندپی در  انوشیروان محسنی 
با  خراسان جنوبی  بهزیستی  مدیرکل  معارفه 
بزرگترین  اجتماعی  اورژانس  اینکه  به  اشاره 
کرد:  اظهار  است،  کشور  اجتماعی  شبکه 
اورژانس  از  کشور  شهر   1۹7 حاضر  حال  در 
اجتماعی برخوردار و 140 شهرستان باالی ۵0 
هزار نفر نیز در نوبت راه اندازی پایگاه اورژانس 

اجتماعی هستند.
نقش  اجتماعی  اورژانس  اینکه  بیان  با  وی 
اجتماعی  آسیب های  از  پیشگیری  در  مهمی 
از  کشور  استان های  برخی  کرد:  تصریح  دارد، 
فرصت های برابر برخوردار نیستند و در مسایل 
انسان ها در  از  برخی  نیز  اجتماعی  آسیب های 
فرصت های  از  مختلف  به دالیل  زندگی  مسیر 
توجه  نیازمند  که  می شوند  برخوردار  نابرابر 

این  از  تا  هستند  تخصصی  خدمات  و  ویژه 
باالتری  درجه  به  را  خود  آمده  پیش  وضعیت 

از توانمندی برسانند.
اینکه  بیان  با  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
رفع  زمینه  در  که  نهادی  تخصصی ترین 
نقش  ایفای  دیده  آسیب  جامعه  مشکالت 
کرد:  تصریح  است،  بهزیستی  سازمان  می کند 
در دولت تدبیر و امید سه رویکرد در سازمان 
بهزیستی پررنگ شده که پیشگیری از بروز و 
خدمات،  کردن  استاندارد  معلولیت ها،  شیوع 
استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد جزو 

این رویکردها به شمار می رود.
نیروی  از  بهزیستی  سازمان  اینکه  بیان  با  وی 
با  گفت:  است،  برخوردار  متخصص  انسانی 
اجباری کردن غربالگری ژنتیک در ازدواج، در 
اقدام  معلول  فرزند  تولد  از  جلوگیری  راستای 
کرده ایم که نتایج خوبی در این زمینه حاصل 

شده است.
آموزش  اینکه  بیان  با  بندپی  محسنی 
فرزندپروری  آموزش  زندگی،  مهارت های 

کرد:  عنوان  است،  بهزیستی  فعالیت های  از 
سازمان  با  ازدواج  بحث  در  مدرس   ۳۹00
امر نشان  این  بهزیستی همکاری می کنند که 

از توانایی های بهزیستی است.

عزیزی«،  »غالم عباس  زحمات  از  پایان  در 
خراسان جنوبی  بهزیستی  سابق  مدیرکل 
قدردانی و »علی عرب نژاد« به عنوان مدیرکل 

جدید بهزیستی خراسان جنوبی منصوب شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور اعالم کرد

رهایی 4200 نفر از خودکشی در سال گذشته

حساب  آنکه  از  پس  پرورش  و  آموزش  وزارت 
و  سازی  شفاف  جهت  در  را  مدارس  یکپارچه 
نظارت بر درآمد مدارس در نیمه اول سال جاری 
اجرا کرد، اکنون پرداخت حقوق یکپارچه پرسنل 
آموزش و پرورش را دنبال می کند و طبق اعالم 
مدیرکل برنامه و بودجه این وزارتخانه قرار است 
پرداخت حقوق به صورت یکپارچه و همزمان در 

کل کشور از آبان ماه جاری کلید بخورد.
به گزارش ایسنا منصور مجاوری، مدیرکل برنامه 
تشریح  به  پرورش  و  آموزش  وزارت  بودجه  و 
برنامه های عملیاتی دفتر برنامه و بودجه وزارت 

حدود  کرد:  اظهار  و  پرداخت  پرورش  و  آموزش 
چهارماه است که در دفتر برنامه و بودجه مستقر 
شده ام و در این مدت بر اساس سیاست های جدید 
راهکارهای  و همچنین تحقق  این دفتر  اجرایی 
موکد اسناد باالدستی از جمله راهکار  20 سند 
تحول بنیادین مبنی بر مدیریت بهینه منابع و 
مصارف و شفاف سازی عملکرد بودجه ای  به دنبال 
آن بودیم که نقشه راه عملیاتی دفتر را تدوین و 
اجرا کنیم.وی افزود: بر اساس این نقشه راه وظایفی 
تعبیه شده و موظفیم فرآیندهای مربوط را انجام 
دهیم. اولین اقدامی که در این خصوص صورت 
گرفت تغییر عنوان دفتر »برنامه ریزی و بودجه« به 

دفتر »برنامه، بودجه و تامین منابع« بود.
مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش 
با بیان اینکه در واقع یکی از وظایف اصلی دفتر 
برنامه و بودجه، تامین منابع چه از محل درآمدهای  
اختصاصی و چه درآمدهای عمومی دولت و یا سایر 
روش های تامین مالی از طریق سرمایه گذاری های 

و  برنامه  دفتر  در  گفت:  است  و خارجی  داخلی 
بودجه یک سری تغییرات، اختیارات و فعالیت های 
این  به دلیل گستردگی  و  تعریف کردیم  جدید 
حوزه چاره ای نداشتیم جز آنکه به سمت رویه ها 
و فناوری های نوین برویم؛ رویه های جدیدی که 
هم مدیریت منابع و مصارف را به شکل بهینه رقم 
بزند و هم به صرف و صالح دولت باشد.مجاوری 
ادامه داد: با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی 
و همچنین بخشنامه های بودجه که از طریق دولت 
و سازمان مدیریت ابالغ می شود تصمیم گرفتیم 
فرآیندها و  رویه های جدیدی را ایجاد کنیم که از 
یک سو  شفاف سازی و ارائه عملکرد دقیق به مردم 
و از سوی دیگر امکان نظارت، کنترل و هدایت 
واقع  در  باشد.  داشته  پی  در  را  وزارتخانه  دقیق 
سیاست گذاری، هدایت و نظارت وظیفه اصلی ما در 
حوزه ستادی است و ما به هیچ عنوان نمی خواهیم 
و  سیاست گذاری  باید  شویم.  اجرا  حیطه  وارد 

هدایت در بعد کالن صورت بگیرد. 

سازوکارهای  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
قانونی تامین و افزایش منابع در وزارت آموزش و 
پرورش اظهار کرد: شفاف سازی و برنامه ریزی برای 
افزایش سهم اعتبارات آموزش و پرورش از تولید 
ناخالص ملی، افزایش سهم هزینه های غیر پرسنلی، 
طراحی سازوکارهای تنوع بخشی به منابع مالی، 
بهینه سازی بهره برداری از منابع مادی، فیزیکی 
و تبدیل به احسن کردن آنها، تقویت مشارکت ها، 
کمک به افزایش نقش شوراها و در نهایت ایجاد 
سازوکارهای قانونی به منظور افزایش منابع همه 

برخاسته از راهکار 20 سند تحول است.
مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش  
ادامه داد: دفتر برنامه و بودجه چهار حرکت اصلی 
حساب یکپارچه مدارس، سامانه درآمدها، حساب 
حقوق یکپارچه و قیمت تمام شده خدمات دانش 
آموزی  را برای تحقق این اهداف شروع کرده است  
و ما در نخستین گام چندی پیش حساب یکپارچه 

مدارس را رقم زدیم.

مدیرکل برنامه و بودجه وزارت 
آموزش و پرورش:

پرداخت حقوق فرهنگیان 
یکپارچه شد
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آگهی دادنامه
کالسه پرونده ۹۵/۳۵/ش11 مرجع رسیدگی : شعبه یازدهم شورای حل اختالف 
بهشهر – روبروی بیمارستان مهر خواهان : بانک ایران با نمایندگی آقای غالمرضا 
همتی فرزند محمد باقر به آدرس ساری میدان شهداءسر پرستی بانک ایران زمین 
طبقه دوم واحد حقوقی خواندگان : 1- محمد رضا ملک پور فرزند محمد ولی به 
آدرس بهشهر خیابان پاسداران کوچه شهید واقفی منزل شخصی 2- محسن بائی 

فرزند علی عباس آدرس مجهول المکان 
خواسته : مطالبه وجه

رای قاضی شورا
بانک ایران با نمایندگی آقای غالمرضا همتی فرزند محمد باقر طی دادخواستی به 
طرفیت آقایان 1- محمد رضا ملک پور فرزند محمد ولی 2- محسن بائی فرزند 
علی عباس خواستار مطالبه وجه مبلغ 4۵/۳60/000ریال براساس تصویر مصدق 
قرار داد مشارکت مدنی بانک ایران زمین با نضمام خسارت تاخیر در تادیه آن و 
قرارداد  ادعای خویش تصویر مصدق  اثبات  برای  و  هزینه دادرسی گردیده است 
اول  ردیف  خوانده  است  داده  ارائه  11۵0/1۵6۵۳8/2نیز  شماره  مدنی  مشارکت 
در جلسه شورا حاضر واقرار به مدیونیت خویش نموده است اما خوانده ردیف دوم 
اسقاط  یا  برائت ذمه ی خویش  بر  ای مبنی  و الیه  نشده  در جلسه شورا حاضر 
است  نیاورده  بعمل  شده  اسنادارائه  بر  موثری  ایراد  و  ننموده  ارائه  شورا  به  دین 
این اصل دعوی خواهان را وارد  به  با تمسک  لذا  باشد  بر استصحاب می  و اصل 
دانسته و با ستناد مواد 127۵و1278و 12۵۹ و1260 قانون مدنی و مواد 1۹8 و 
۵1۵و۵1۹و۵12و۵22از قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان را بصورت تضامنی به 
تودیع مبلغ 4۵/۳60/000 ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت یوم اال جرا بر اساس شاخص بانک مرکزی و 
مبلغ 1/۳۵0/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی له خواهان محکوم و اعالم می نماید 
رای صادره در خصوص خوانده ردیف اول حضوری بوده ظرف مهلت بیست روز 
قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی حقوقی بهشهر می باشد . در خصوص 
خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ واخواهی در همین 
از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم  شعبه سپس ظرف بیست روز 

حقوقی بهشهر می باشد . 
علی صداقت -قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختالف شهرستان بهشهر  م.الف 950600

آگهی ابالغ 
خواهان/ شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم به خواسته نگهداری حشیش و 
شیشه و تحصیل مال مسروقه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان شهرستان بابل 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاههای عمومی )حقوقی( شهرستان بابل واقع 
در استان مازندران- شهرستان بابل- میدان والیت- دادگستری شهرستان بابل- کد 
پستی: 471۳6۵87۳۹ ارجاع و به کالسه ۹۵0۹۹81۹8۳40010۵ ثبت گردیده و 
وقت رسیدگی آن  1۳۹۵/0۹/28 و ساعت 11:۳0تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه ها مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاههای عمومی )حقوقی( شهرستان بابل- فریده داداشی

اگهی رونوشت حصروراثت 
شرح  به   10۵2/۵۵8۹4۵۳2۳2 شماره  شناسنامه   دارای  محمدی  علی  اقای 
حصروراثت  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  کالسه۹۵0۵21ش8  به  دادخواست 
بشناسنامه ۵61- محمدی  خانم  آمنه  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  در  تاریخ 1۳۹۵/2/4  در   ۵۵86۳۳862

ورثه حین افوت آن مرحوم منحصر است به :
1- علی محمدی ش ش 10۵2 ت ت 1۳47/6/11 ک م ۵۵88۹4۵۳2۳2 )فرزند 

ذکور متوفی(
ابراهیم محمدی ش ش 2۳۹11 ت ت 1۳۵1/6/10 ک م ۳7۳02۳74۵4   -2

)فرزند ذکور متوفی(
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی  ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی 
نزد او می باشد ازتاریخ نخستین آگهی ظرف مدت سه ماه به دادگاه تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 3268 رئیس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

آگهی ابالغ اجرائیه
به استناد دادنامه شماره ۹۳0۹۹7۳810100۹01 مورخ ۹۳/10/1۳ صادره از شعبه 
اول محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرکرد حکم به محکومیت محکوم علیه 
آقای ابوالقاسم رجبی فرزند قربانعلی به پرداخت مبلغ ۳60000000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 11۹0۵000 ریال بابت هزینه دادرسی اوراق پیوست دادخواست و 
الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر  پرداخت مبلغ ۹840000 ریال بابت حق 
تادیه نسبت به خواسته از تاریخ چک شماره ۹20144 مورخه ۹۳/6/11 بر مبنای 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی  از سوی  اعالم شده  تغییر شاخص ساالنه  تناسب 
ایران با محاسبه ی واحد اجرایی احکام مدنی در حق محکوم له و همچنین پرداخت 
مبلغ 18000000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت صادر گردیده 
است که باتوجه به مجهول المکان بودن محکوم علیه مراتب برای یک بار در روزنامه 
کثیراالنتشار درج میگردد تامحکوم علیه ظرف 10 روز ازتاریخ نشر نسبت به اجرای 
مفاد اجراییه اقدام و یاخودرا به دایره اجرایی احکام مدنی معرفی نماید در غیر این 

صورت دایره اجرا وفق مقررات نسبت به اجرای حکم اقدام خواهد نمود
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شعبه اول محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرکرد – توکلی 

آگهي ابالغ دادنامه
هاشمی  الدین 2- محمد  فرزند شمس  آزمایشی  متهمین 1-عماد  اینکه  به  نظر 
پور فرزند برکت ۳- عبدا... پور همت فرزند احمد  فعاًل مجهول المکان از حیث 
اتهام مشارکت در ارتکاب قاچاق کاالی گمرکی به موجب دادنامه شماره 12 مورخ 
۹2/۵/16 غیاباً عالوه بر ضبط کاال به نفع دولت و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 
106۵01824ریال محکوم گردیدند که سهم هر کدام یک سوم از کل جزای نقدی 
است. لذا در اجراي تبصره ذیل ماده ۳02 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي 
و انقالب در امور مدني به نامبردگان ابالغ مي گردد که ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
انتشار آگهي چنانچه نسبت به راي صادره معترض مي باشند اعتراض خود را به 
شعبه چهارم ویژه رسیدگي به امور قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتي بندرعباس 
امام خمیني،  امام خمیني، چهارراه مطهري، جنب مجتمع قضایي  بلوار  واقع در 
اداره کل تعزیرات حکومتي استان هرمزگان اعالم، در غیر این صورت پس از مضي 

مدت قانوني دادنامه صادره به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
فریدون کشیتی - رئیس شعبه چهارم ویژه رسیدگي به امور قاچاق کاال و ارز تعزیرات 
حکومتي بندرعباس

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

سند رسمی
آگهی موضوع ماده3

 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره1۳۹۵60۳۳10۵۵00۳20۳هیات 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 هادی قویدل 
جلیسه فرزند مسیح بشماره شناشنامه10۹4 درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به  آن  مترمربع   42/20 مقدار  که  47700مترمربع   مساحت  به  احداثی  بنای  با 
عنوان حقوق ارتفاعی نهر آب میباشد،مفروز و مجزی شده ازپالک1۵اصلی واقع 
در احمدآباد خریداری از مالک رسمی اقای محمدحسن نورعلی پور موضوع سند 
شماره 1816 مورخ 1۳42/12/10دفترخانه 176 تهران محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصوا اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

آگهی ابالغ
 نسخه ثانی دادخواست وضمائم

مرجع  این  به  بامراجعه  فرزندعبدالطیف  مستطاب  سیدحسن  آقای  اینکه  نظربه 
مستطاب۳- 2-سیدعیسی  مستطاب  1-سیدمصطفی  بطرفیت  دادخواستی 

مستطاب6-سیده  کبری  مستطاب۵-سیده  4-سیدکاظم  مستطاب  سیدعباس 
پس  که  تسلیم  اختالف  حل  شورای  به  برتحریرترکه  مبنی  مستطاب  صغری 
ازاقدامات قانونی به کالسه147/2/۹۵ح ثبت وبرای مورخ۹۵/۹/16ساعت۹/۳0صبح 
یاوصیتی  دینی  شخصی  است  ممکن  اینکه  لحاظ  به  است  شده  وقت  تعیین 
ازمتوفی داشته باشدحسب ماده210قانون امورحسبی مراتب دریک نوبت دریکی 
بوده  برمتوفی  حقی  مدعی  شخصی  گرددوچنانچه  می  ازجرایدکثیراالنتشاردرج 
نماید.چنانچه  مراجعه  شعبه  این  به  رسیدگی  باشددروقت  داشته  نامه  ویاوصیت 

منبعدنیازبه نشر آگهی باشدفقط یک نوبت ومهلت آن ده روزخواهدبود.
شورای حل اختالف شهرستان هندیجان

آگهی حصروراثت
بشناسنامه127۳صادره  پدریعقوب  نام  بالنجانی  محمدرضاگندمی  آقای 
داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی  ازدزفول 
دزفول  6صادره  بشناسنامه  بالنجانی  گندمی  یعقوب  که۳77/4/۹۵مرحوم 
عبارتنداز1- اش  ورثه  فوت  دائمی  اقامتگاه  درتاریخ۹۵/۳/14دردزفول 

بشناسنامه1دزفول۳-علیرضاگندمی  بالنجانی  باال2-غالمرضاگندمی  متقاضی 
بالنجانی  گندمی  متوفی(4-معصومه  بشناسنامه4دزفول)پسران  بالنجانی 
بشناسنامه7دزفول۵-لیالگندمی بالنجانی بشناسنامه18۵دزفول 6-فاطمه گندمی 
سگوندهرموشی  متوفی(7-کبری  بشناسنامه۵022دزفول)دختران  بالنجانی 
کالسه۳77/4/۹۵دراین  متوفی(والغیر.پرونده  ۵88اندیمشک)زوجه  بشناسنامه 
مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  است.اینک  رسیده  ثبت  به  شعبه 
نوبت آگهی مینمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ 
نامه  وصیت  صادروهر  داردواالگواهی  تقدیم  بدادگاه  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی 

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

رای هیئت /نوبت دوم
آگهی موضوع ماده 3قانون

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

برابررای شماره 1۳۹۵60۳01060002۵2۳هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه باالمعارض متقاضی آقای علی اصغرحلوائی 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 1۵۵ صادره از در ششدانگ یک باب خانه به استثنای 
واقع  از2اصلی  46فرعی  پالک  144/۳۳مترمربع  مساحت  به  اعیانی  ثمنیه  بهای 
است.لذابه  آقای محمدسیری محرزگردیده  مالک رسمی  از  ورامین خریداری  در 
منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود  پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/8/02
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۵/8/17

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

رای هیئت /نوبت اول
آگهی موضوع ماده 3قانون

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

برابررای شماره 1۳۹۵60۳01060007217هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه باالمعارض متقاضی آقای عباس سعیدی فرید 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 211 صادره از مرکزی در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 76/68 مترمربع پالک 146۳ فرعی از7 اصلی واقع در ورامین خریداری 
از مالک رسمی آقای سعید شیرکونداحد از ورثه عزت اله شیرکوند محرزگردیده 
است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/8/17 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۵/0۹/02

ث/م الف  673 محمود داوودی : قائم مقام رئیس واحد ثبتی ورامین

رای هیئت /نوبت دوم
آگهی موضوع ماده 3قانون

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

برابررای شماره 1۳۹۵60۳01060004824هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
امیدی  آقای عقیل  باالمعارض متقاضی  حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه 
تلیکان  فرزند محمود بشماره شناسنامه ۳28 صادره از در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 100 متر مربع پالک ۵۵6فرعی از ۹8 اصلی واقع در ورامین خریداری 
از مالک رسمی آقای احمد نجفی محرزگردیده است.لذابه منظوراطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  بدیهی است درصورت 
سندمالکیت صادرخواهدشد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/8/02
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۵/8/17

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

حرکاتی 
برای افزایش تعادل بدن 

نداشتن تعادل در بین افراد بسیار شایع است. 
وخیم تر  سن  افزایش  با  است  ممکن  کار  این 
مشکالتی  باالتر  سنین  در  افراد  برای  و  شود 

را ایجاد کند.
سختی  شرایط  است  ممکن  تعادل  نداشتن   
دلیل  همین  به  کند.  ایجاد  سالمندی  در  را 
برای  است.  مهم  بسیار  تعادل  افزایش 
به  می توانید  تعادل  میزان  اندازه گیری 
زمین  مقدار  چه  که  کنید  دقت  تغییر  این 
برای  حتی  نمی توانند  که  افرادی  می خورید. 
لباس پوشیدن بر روی یک پای خود بایستند 

ندارند. تعادل کافی 
 ورزش های زیر می تواند به افزایش 

تعادل کمک کند: 
قرار  دیوار  یک  یا  صندلی  یک  کنار  در   -1
بگیرید. یک پا را بلند کنید طوری که زانو به 
سمت جلو خم شود. چند ثانیه در این حالت 
دیگر  پای  روی  بر  را  حرکت  همین  بمانید. 
و  باز  با چشمان  را  این  حرکت  دهید.  انجام 

کنید. تمرین  بسته  چشمان 
 2- بر روی یک پا بایستد پای دیگر را چند 
در  را  دهید، دست  فاصله  زمین  از  سانتی متر 
کرده اید  بلند  که  پایی  دهید  قرار  کمر  کنار 
نوسان دربیاورید.  به  به سمت جلو و عقب  را 
زمین  روی  بر  را  پا  مسیر  وسط  در  می توانید 
را  حرکت  این  کمی  اینکه  از  بعد  دهید.  قرار 
تمرین کردید سعی کنید بدون اینکه پا را بر 
و  به سمت جلو  را  آن  دهید  قرار  زمین  روی 

عقب حرکت دهید.
 ۳- بر روی یک پا بایستید. بدن را صاف نگه 
دارید. دست ها را در کنار کمر قرار دهید. یک 
ساعت را مجسم کنید. دست خود را به سمت 
ساعت  عقربه های  در جهت  و  کنید  دراز  جلو 

به شکل دایره ای حرکت دهید.
زمین  روی  بر  را  حرکات  که  هنگامی   -4
را  آن ها  که  کنید  سعی  دادید،  انجام  سخت 
بر روی سطح نرم انجام دهید. سعی کنید در 
کنار دیوار باشید تا خطری برای شما نداشته 

باشد.
۵- در حالی که پاها را به اندازه عرض شانه ها 
را جلوی بدن  بایستید. پای چپ  باز کرده اید 
قرار دهید طوری که فقط انگشتان پا زمین را 
لمس کند. سپس بدن را پایین ببرید و دوباره 
اسکات  حرکت  شما  حقیقت  در  بیایید.  باال 
این  می دهید.  انجام  پاها  از  یکی  روی  بر  را 

حرکت را بر روی پای دیگر تکرار کنید.
شکم  عضالت  بایستید.  چپ  پای  روی  بر   -6
جلو  سمت  به  کمر  ناحیه  از  کنید.  محکم  را 
راست  دست  که  کنید  سعی  و  شوید  خم 
خود را به زمین بزنید. ۵ تا 10 ثانیه در این 
را  خود  راست  پای  می توانید  بایستید.  حالت 
کردن  منقبض  از  کنید.  دراز  عقب  سمت  به 
عادی  حالت  به  برگشتن  برای  باسن  عضالت 
پای  روی  بر  را  حرکت  این  کنید.  استفاده 

انجام دهید. دیگر 
 منبع: ایسنا

خوراکی هایی برای پاکسازی و سالمت کبد!

برنامه های غذایی سم زدایی یا تمیز کننده واژه های شایعی هستند که برای 
بهبود سالمت و کاهش وزن به کار می روند. سموم می توانند از آلودگی هوا، 
مواد مخدر و آلودگی های محیطی وارد بدنمان شوند. تمام مواد مغذی که 
دریافت می کنیم چه سالم چه غیر سالم باید از کبد عبور کنند. تمام موادی 
که ممکن است مضر باشند طی این فرآیند توسط کبد و کلیه فیلتر می شوند.
برخی مکمل ها نشان داده می تواند مزایایی برای کبد داشته باشد اما تثبیت 

سالمت کبد با برنامه غذایی مناسب نیز ممکن است.

سیر
 در فرهنگ های باستانی از سیر برای درمان بیماری های بسیاری استفاده 
می کردند که اختالل کبد هم از آنها بود. با اینکه خوردن سیر شاید نتواند 
اختالل کبد را درمان کند اما سیر می تواند تاثیر مثبتی روی عملکرد کبد 

داشته باشد.
 سیر ترکیبات قدرتمند فراوانی دارد که می توانند سلول های بدن را از

 آسیب ها حفظ کنند.

گوجه فرنگی
تحقیقات نشان داده غذاهای سرشار از لیکوپن می توانند برای درمان برخی 
از مشکالت کبدی مفید باشند. این غذاها می توانند برای سالمت سلول های 

کبد مفید باشند.
گوجه فرنگی و محصوالت آن به عنوان غذاهای سرشار از لیکوپن شناخته می 

شوند. سبزیجات و میوه ها رنگ قرمز خود را از لیکوپن دارند.
خوردن غذاهای سرشار از لیکوپن همچنین می تواند خطر ابتال به برخی از 

انواع سرطان و بیماری های قلبی را نیز کاهش دهد.
افزایش  را  آن  در  موجود  لیکوپن  خاصیت  فرنگی  گوجه   پختن 
می دهد. بنابراین لیکوپن موجود در سس گوجه فرنگی و یا گوجه فرنگی های 

خشک شده در مقایسه با گوجه فرنگی تازه بیشتر است.

هندوانه
بر خالف گوجه فرنگی ها، لیکوپن حاصل از هندوانه تازه به خوبی جذب 
می شود. از این رو هندوانه و گوجه فرنگی به عنوان دو منبع غنی از لیکوپن 
شناخته می شوند. لیکوپن باعث می شود هندوانه نیز از غذاهایی در نظر گرفته 

شود که برای سالمت کبد مفید هستند.

چغندر
چغندرها سرشار هستند از ویتامین، مواد معدنی و آنتی اکسیدان ها که به 
دالیل بسیاری می توانند برای کبد و سالمت کلی بدن مفید باشند. یکی از 
راه هایی که چغندر می تواند سالمت کبد را تحت تاثیر قرار دهد نازک کردن 

صفرا است که در کبد ساخته می شود.
برخی تحقیقات نشان داده اند ترکیبات موجود در چغندر می تواند به درمان 

کبد کمک کند اما همچنان به تحقیقات بیشتری نیاز است.

پیاز
با کمبود دریافت   بیماری های کبدی معموال ممکن است همراه باشد 
ویتامین های B. از این رو غذاهای حاوی ویتامین های B می توانند برای 
افرادی که عملکرد کبدی پایینی دارند و ویتامین B بیشتری نیاز دارند مفید 

باشد.

مرکبات
چاقی خطر دیگر بیماری ها نظیر دیابت نوع 2، بیماری های کبدی و قلبی 
را افزایش می دهد. ترکیباتی در مرکبات هست به نام فالوانونها که می توانند 

استرس اکسیداتیو مربوط به چاقی را کاهش دهند.
هرچه سلول های بزرگ چربی در بدن بیشتر باشد به معنای استرس 
اکسیداتیو بیشتر است.کاهش این استرس اکسیداتیو برابر است با کاهش 
خطر بیماری های مربوط به چاقی.محققان دریافتند وقتی به موش هایی 
که برنامه غذایی پرچرب داشتند از این فالوانونها داده شد مقدار آسیب کبدی 

شان کمتر شد و سطح چربی و گلوکز خونشان نیز کاهش پیدا کرد.
این ترکیب میوه های مرکباتی می تواند سلول های کبد را از آسیب محافظت 

کند و به تمیز شدن مواد مضر از کبد کمک کند.

 سالمت و تغذیهورزش درمانی

وقتی از شما انتقاد می کنند بالفاصله از کوره 
دلیل  این  به  انتقادات  این  شاید  نروید،  در 
در  شما  اگر  کنید.  پیشرفت  شما  که  باشند 
انتقادهای وارده نمی توانید آرامش خود  برابر 
را حفظ کنید شاید به این دلیل باشد که می 

ترسید چیزی را از دست بدهید. چه چیزی؟ 
آیا واقعا ترس شما بجاست؟

علت  و  منشأ  دانند  نمی  افراد  اوقات  اغلب   
اگر  چیست.  شود  می  آنان  از  که  انتقادهایی 
نمی  هرگز  ندانید  را  آن  دلیل  راستی  به  شما 
ابتدا  در  پس  کنید،  حل  را  مشکل  آن  توانید 
انتقادات را کشف کنید. در  سعی کنید ریشه 
انتقاد می کنند سعی  از شما  مدت زمانی که 
نکنید به دفاع از خود برخیزید و صحبت های 
طرف مقابل را به منظور دفاع از خویش قطع 
طرف  کند  می  احساس  کسی  وقتی  کنید. 
مقابل به حرف هایش گوش نمی دهد جدی تر 

و سختگیرتر می شود.
لطف بزرگی که در حق شما می شود.

 در اغلب موارد انتقادهایی که از ما می شوند 
به شمار می  ما  بزرگی در حق  واقع لطف  در 
انتقادها  این  که  بدانیم  وقتی  ویژه  به  روند؛ 
صورت  این  در  دارند.  حقیقت  بیان  در  سعی 
به جای موضع گرفتن و انکار حقیقت از طرف 
مقابل تشکر کنید و انتقادهایی که از شما می 

شود را با روی خوش پذیرا باشید.
 شما می توانید بگویید: 

شما  موضوع  این  که  هستم  متوجه  من   -1
در  کنم  می  پیشنهاد  است.  کرده  ناراحت  را 

فرصت دیگری با هم صحبت کنیم.
2- محدوده های روانی خود را مشخص کنید 
و در صورتیکه نیاز است آن ها را به انتقادگر 

تذکر دهید.
۳- از انتقادگر بخواهید در حل مشکل کمک 
کند. بپرسید این انتقاد شما چگونه مشکل را 

حل خواهد کرد لطفا بیشتر توضیح دهید.
4- متاسفم که ناراحت شدی.

بین  نظر  اختالف  یک  این  شما  نظر  به   -۵

ماست و یا یک روش اشتباه برای حل مشکل؟!
چگونه انتقاد کنیم؟

 - شروع نرم 
وقتی از فردی درخواست تغییر در رفتارش می 
کنید، سعی کنید با جمالت نرم و مالیم شروع 
های  پیغام  از  استفاده  با  را  انتقاد  یک  کنید. 
نرم آغازین، دوباره برای خود بازگو کنید. برای 
با  ناهار  ها  وقت  بعضی  »وقتی  بگویید:  نمونه 
هم هستیم، من خیلی خوشحال می شوم، من 
برای چنین مواقعی واقعا دلم تنگ شده است«

 - درباره احساساتتان صحبت کنید 
کند،  تغییر  که  خواهید  می  کسی  از  وقتی   
که  است  ناخوشایندتان  احساسات  این  اغلب 
موضوع  این  درباره  کند  می  ترغیب  را  شما 

احساسات  خواهید  می  شما  کنید.  صحبت 
به  تواند  می  انتقاد  کنید.  تجربه  را  بهتری 
و  عصبانیت  مثل  سخت  احساسات  بر  راحتی 

انزجار متمرکز شود.

- تبدیل انتقاد به ارتباط
»ریسک  که  کنید  می  احساس  گونه  این  اگر 
انتقاد کردن از دیگری را به جان خریده اید« 
انجام  خواهد  می  هرکاری  مقابل  »فرد  یا  و 
است«؛  خوب  بسیار  تغییر  حال  هر  در  دهد، 
احساسات  نوع  این  داشتن  بدانید  است  الزم 
می تواند برای شما معنی خاصی داشته باشد. 
این معنی که دوستان یا افرادی که عاشقشان 
هستید ممکن است متوجه این نشوند که چرا 
قدر  این  دهند،  می  انجام  آنها  آنچه  در  شما 

سخت می گیرید.
علت  و  منشأ  دانند  نمی  افراد  اوقات  اغلب   

انتقادهایی که از آنان می شود چیست 
 اگر انتقاد به شما فشار آورد 

انتقاد از دیگران نوعی هوشمندی است. انتقاد 
همچون حرکت روی لبه تیز چاقوی سازندگی 
در مقابل انتقام است. گاهی وقتی فردی ما را  
چون  است  ممکن  دهد،  می  قرار  انتقاد  مورد 
نتوانسته ما را به آرامی مورد خطاب قرار دهد، 
کمی ناراحت شویم. اگر کمی عصبی و دلخور 
زیر  روشهای  از  استفاده  با  توانید  می  شدید، 

خود را ارام کنید.
 - پیاده روی تند 

افراد  کنند  توصیه می  کارشناسان  از  بسیاری 
به هنگام عصبانیت به پیاده روی تند بپردازند 
که این مسئله می تواند در کاهش استرس و 
اضطراب در افراد موثر باشد. فعالیت ورزشی، به  
ویژه پیاده روی شیوه فوق العاده موثری برای 

برطرف کردن فشار روحی است.
 -ارزان ترین راه برای کنترل فشار 

روحی 
برای  راه  ترین  ارزان  و  بهترین  روی،  پیاده 
صرف  روی،  پیاده  است.  روحی  فشار  کنترل 
میزان  به طور طبیعی  ها،  گام  از سرعت  نظر 
ورزشی  فعالیت های  کند.  را کم می  استرس 
با  مقابله  در  توجهی  قابل  طور  به  مناسب، 

استرس نقش دارند.
 - دوش آب سرد بگیرید

 دوش آب سرد نیز از دیگر راه های مقابله با 
است. سرگرم کردن  روانی  و  فشارهای روحی 
خود به کار یا مطالعه نیز می تواند در شرایط 
خاص به  آرامش افراد کمک کند؛ البته ایجاد 
بستگی  عوامل  این  به  تنها  آرامش  احساس 
ندارد و بیشتر به خود فرد و خواست وی برای 
روانی  و  روحی  تمرینات  و  آرامش  به  رسیدن 
که وی برای رسیدن به این مقصود انجام می 

دهد، وابسته است.
 منبع: تبیان

چند نکته اساسی برای انتقاد پذیری 

شربت ضد سرماخوردگی ضد عفونت  های ریه 
و دستگاه تنفس است و بدن را در مقابل انواع 
و  سازد  می   مقاوم  سرماخوردگی  ویروس های 
جایگزین بسیار خوبی برای آنتی  بیوتیک هایی 
سرماخوردگی  عالج  برای  متأسفانه  که  است 

کودکان در کشور ما استفاده می  شود.
های  حساسیت   سرماخوردگی  ضد  شربت 

آبریزش  های متوالی  و  از قبیل عطسه  فصلی 
را درمان می کند.

های  عفونت  تمام  سرماخوردگی  ضد  شربت 
سینوسها و گوش را از بین می برد.

ضد  شربت  تهیه  جهت  الزم  عرقیات 

سرماخوردگی:
گل   پونه،  نعناع،  اسطوخودوس،  آویشن، 
گاوزبان، مرزنجوش، مرزه یا کاکوتی از هرکدام 

یک بطری یک لیتری

آب میوه  ها الزم جهت تهیه شربت ضد 
سرماخوردگی:

گالبی،  هویج،  سیب،  آلوبخارا،  لیموشیرین، 
هندوانه، پرتقال شیرین از هر کدام 2۵0 گرم.

طرز تهیه شربت ضد سرماخوردگی:
آب میوه ها و عرقیات را 10 دقیقه روی شعله 
یا  و  عسل  مقداری  سپس  بجوشانید،  مالیم 
شکر و یا قند به اندازه ای که شیرین شود وارد 

کرده و 10 دقیقه دیگر بجوشانید.

اضافه  سائیده  زعفران  چایخوری  قاشق  نصف 
یخچال  در  بجوشانید.  دیگر  دقیقه   10 و 

نگهداری کنید.

مقدار مصرف شربت ضد سرماخوردگی:
بزرگساالن روزانه سه وعده یک استکان میل کنید.

میل  استکان  نصف  وعده  سه  روزانه  کودکان 
کنید.

با این گیاهان 
شربت

 ضد سرماخوردگی 
درست کنید!  
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افزایش سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا

عباس بهروان از افزایش سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا به 
دلیل تعلیق فوتبال کویت خبر داد.

در  لیگ  سازمان  مسابقات  کمیته  رئیس  ایسنا،  گزارش  به 
خصوص سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا گفت: با توجه به 
اینکه فوتبال کشور کویت تعلیق است و به دلیل اینکه سهمیه 
تیم های آسیایی از باال مشخص می شود، سهمیه ایران در لیگ 

قهرمانان آسیا ۳+1 خواهد بود.
به  ذوب آهن  و  خوزستان  استقالل  پرسپولیس،  شرایط  این  با 
صورت مستقیم راهی لیگ قهرمانان آسیا خواهند شد و استقالل 

به پلی آف می رود.

پاسخ سجادی به شایعه حضور در کمیته المپیک

می  جوانان  و  ورزش  وزارت  قهرمانی  و  حرفه ای  ورزش  معاون 
بین  مسابقات  در  ساحلی  فوتبال  خوب  بسیار  عملکرد  گوید 

قاره ای نشان از تالش بازیکنان و کادر فنی این تیم بود.
استقبال  مراسم  در  با حضور  نصرا... سجادی  گزارش  ایسنا،  به  
از تیم   ملی فوتبال ساحلی ایران که موفق به کسب مقام نایب 
بازیکنان  قاره ای جهان شد، اظهار کرد:  قهرمانی مسابقات بین  
این مسابقات خوب بدرخشند، سطح مسابقات  توانستند در  ما 
باال بود. در بعضی از بازی ها نتایج بسیار نزدیک بود، اما تیم ما 
توانست عملکرد خوبی را از خود بر جای بگذارد. مشخص بود 
به  را هم  مقام خوبی  و  بازیکنان تالش کردند   و  که کادرفنی 
به  فوتبال ساحلی  تیم   ملی  اعزام  درباره عدم  او  آوردند.  دست 
نداشت.  وجود  ناهماهنگی  هیچ  گفت :  آسیا،  ساحلی  بازی های 
کمیته ملی المپیک مسئول این کار بود. ما مجوزهای الزم مانند 
مجوز شورای برون مرزی را صادر کرده ایم، اما در نهایت کمیته 

ملی المپیک تصمیم به عدم اعزام گرفت.
معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش  و جوانان درباره 
پرداخت پاداش به قهرمانان فوتبال ساحلی، خاطر نشان کرد: ما 

مطابق آیین نامه  عمل می کنیم.
وی در مورد  درگذشت منصور پورحیدری نیز گفت : او از جمله 
بزرگان ورزش ایران بود و افتخارا ت زیادی هم از جمله قهرمانی 
رفتار  مهم تر  از همه  کرد.  تیم   ملی کسب  و سرمربیگری  آسیا 
شایسته او بود که در عمل هم آن را نشان می داد. امیدوارم که 

ما و همه جوانان از این رفتار خوب تبعیت کنیم.
آیا  که  این  بر  مبنی  خبرنگاری  پرسش  به  پاسخ  در  سجادی 
شایعه حضورش در کمیته ملی المپیک صحت دارد یا نه؟ گفت : 
از  نفر  بازنشستگی 42  مورد  در  وی  شایعه.  می گویید  خودتان 
اعضای فدراسیون فوتبال نیز تصریح کرد: به موقع این موضوع را 

بر اساس دستورالعمل های موجود بررسی می کنیم.

قدردانی خانواده مرحوم پورحیدری از مردم

خانواده مرحوم پورحیدری از حضور مردم در مراسم آن مرحوم 
تشکر کردند.

به گزارش ایسنا، خانواده مرحوم پورحیدری طی بیانیه ای از حضور 
مردم در مراسم آن مرحوم تقدیر کردند. در این بیانیه آمده:

عاشق استقالل بود، عاشق تیمی که زندگی اش را برای موفقیت 
آن وقف کرده بود. در تمام این سال ها می گفت اول استقالل و 
بعد زندگی، درکش کرده بودیم و به عشقش احترام می گذاشتیم. 
امروز اما تازه مفهوم »عشق منصور به استقالل« را فهمیدیم، 
عشقی که به او خانواده ای بزرگتر از خانواده پورحیدری داده بود، 

خانواده ای به نام استقالل و فوتبال...
تجربه کردیم؛  را  مان  زندگی  لحظات  تلخ ترترین  و  سخت ترین 
نمی کرد،  مان  »پدر« همراهی  نفس  دیگر  آن  در  که  لحظاتی 
پراقتدار و مهربان و عاشقش. سخت بود  لحظاتی بدون حضور 
نفس کشیدن در این فضا و سخت بود دیدن آسمانی که امروز 
در فراغش حتی دیگر آبی هم نبود اما آنچه مرحمی بود بر دل 
پردردمان، پرتو عشقی بود که پدر سالها برایمان کاشت تا امروز 
و در این لحظات تنها نباشیم. حضور پرشور و پر از عشقتان، در 
روزی که انگار تمام خانواده برای نبود پدر می گریست مرحمی 

برای زخممان بود، برای نفس کشیدن دوباره.
به  فوتبال  خانواده  عشق  با  امروز  استقالل،  به  »پدر«  عشق 
که  آنقدر  کرد؛  پیدا  جدیدی  معنای  ما  و  پورحیدری  منصور 
بتوانیم روی پا بایستیم و بگوییم سپاس بیکران از شما خانواده 
فوتبال و استقالل و حتی پرسپولیسی های عزیز که در ابری ترین 
نبود،  منصور  که  روزی  در  ؛  بودید  همراهمان  مان  زندگی  روز 

روزی که »پدر« برای همیشه آرام گرفت...

پیروزی آسان رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو

رئال مادرید در ورزشگاه خانگی به راحتی توانست لگانس را شکست 
هفته  از  یکشنبه  روز  بازی  نخستین  در  ایسنا،  گزارش  به  بدهد. 
یازدهم اللیگا، رئال مادرید میزبان لگانس بود و توانست با سه گل 

مهمانش را شکست بدهد.
سفیدپوشان  و  کرد  شروع  دفاعی  را  بازی  انتظار  مطابق  لگانس 
مادریدی پر اشتباه ظاهر شدند. ضربات شاگردان زین الدین زیدان 
به بیرون می رفتند تا اینکه گرت بیل در دقیقه ۳8 نخستین شوت 
چارچوب را وارد دروازه لگانس کرد. مهاجم ولزی در دقیقه آخر نیمه 
اول نیز گلزنی کرد تا دومین ضربه مادریدی ها در چارچوب نیز به 
گل تبدیل شود. میزبان در این نیمه سه خطا انجام داد که هر سه 

بازیکن با کارت زرد رو به شدند.
بار آلوارو موراتا  این  در نیمه دوم نیز سفیدپوشان گلزنی کردند. 
با پاس تونی کروس توپ را وارد دروازه حریف کرد. این مهاجم 
اسپانیایی در این بازی در نبود کریم بنزما در ترکیب اصلی قرار 
گرفت و همچون دیدار گذشته باز هم گلزنی کرد. مادرید با این برد 

با 27 امتیاز جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کرد.

حذف دختران فوتبالیست از رقابتهای زیر 19 سال آسیا

دختران فوتبالیست زیر 1۹ سال ایران از مرحله مقدماتی رقابت های 
قهرمانی آسیا حذف شدند.

به  گزارش  ایسنا، در مرحله مقدماتی رقابت های قهرمانی زیر 1۹ 
سال فوتبال بانوان آسیا، تیم   ملی فوتبال دختران کشورمان در بازی 
دوم خود مقابل تیم ویتنام صف آرایی کرد و با شکست دو بر صفر 

مقابل این تیم از صعود بازماند و حذف شد.
پیش از این بازی دختران فوتبالیست ایران در بازی نخست خود 

مقابل تیم هند به تساوی یک بر یک دست یافته بودند.
ملی پوشان ایران در گروه D رقابت ها قرار داشتند که از این گروه تیم 

ویتنام به مرحله بعدی صعود کرد.

پیکر منصور پورحیدری تشییع شد 

فوتبال،  پیشکسوتان  از  نفر  هزاران  درحضور 
مسئوالن و مردم عالقمند به منصور پورحیدری، 
پیکر این مرحوم در ورزشگاه شیرودی تشییع شد.
به  گزارش  ایسنا، دیروز از ساعت های اولیه صبح 
پورحیدری،  منصور  دوستداران  از  نفر  صدها 
تیم   و  استقالل  باشگاه  مسئوالن و پیشکسوتان 
 ملی با حضور در در ورزشگاه شیرودی )امجدیه( 
را  استقالل«  »پدر  پورحیدری  منصور  پیکر 

تشییع کردند.
در این مراسم چهره های ورزشی به همراه جمعی 
از  داشتند.  حضور  مرحوم  آن  به  عالقمندان  از 
جمله چهره های سرشناس در این مراسم می توان 
علی  فرد،  غفوری  حسن  سلطانی فر،  مسعود  به 
عادل  دادگان،  محمد  هاشمی،  کیومرث  پروین، 
فردوسی پور، علی کریمی، علی کفاشیان، مهدی 
محمد نبی، برانکو ایوانکوویچ، علی اکبر طاهری، 
فنونی زاده،  مهدی  و  مرتضی  خوردبین،  محمود 
حسین فرکی، فرهاد مجیدی، علیرضا منصوریان، 
مهدی رحمتی، احمدرضا عابدزاده، فرامرز ظلی، 
عبدالحمید  مناجاتی،  مهدی  کالنی،  حسین 
احمدی، ناصر ابراهیمی، حسین ترابپور، عبدالصمد 
صادق  برومند،  پرویز  محمدی،  عزیزا...  مرفاوی، 
میراسماعیلی،  آرش  شهنازی،  شاهرخ  درودگر، 
فریبا،  بهتاش  جهانیان،  شهاب  هاشمی،  مناف 
محمد  افتخاری،  سیدرضا  رضایی،  حاج  امیر 
مایلی کهن، ستار همدانی، میرشاد ماجدی، علی 
موسوی،  علیرضا نیکبخت واحدی، حمید استیلی، 
مظلومی،  پرویز  کاشانی،  جعفر  رضایی،  امیدوار 
کردنوری،  عباس  طالبی،  جالل  نوآموز،  ناصر 
علی جباری، جواد قراب، فرشاد پیوس، محسن 
مهرعلیزاده، محمد پنجعلی، امیر قلعه نویی، هادی 
امین منوچهری، وحید طالب لو، محمد  عقیلی، 
حسن  شهنازی،  شاهرخ  آتشی،  عنایت  نوازی، 
اصغر حاجیلو،  و  زمانی، سیروس دین محمدی 

موسی سالمت و ....  اشاره کرد.

دستیار پرتغالی رسما 
به ماشین سازی پیوست

مربی پرتغالی که سابقه کار با تونی اولیویرا را هم 
گزارش  به  پیوست.  ماشین سازی  به  رسما  دارد 
ایسنا، رودولفو لوئیز مربی پرتغالی که دیروز به 
ایران آمده بود، قراردادش را با این تیم امضا کرد و 

در تمرین عصر ماشین سازی حاضر شد.
او در تمرین این تیم گفت: با جو فوتبال ایران و 
تیم های تبریزی آشنایی دارم و امیدوارم بتوانم به 

ماشین سازی کمک کنم.

سه رویداد مهم پیش روی 
دوومیدانی معلوالن ایران

اعزام  از  معلوالن  ملی دوومیدانی  تیم های  مدیر 
ورزشکاران این رشته به سه رویداد مهم بین المللی 

خبر داد.
اظهار کرد:  ایسنا،  با  بهمن رضایی در گفت وگو 
با توجه به این که سال آینده رویدادهای مهمی 
در  جهان  جوانان  قهرمانی  مسابقات  همچون 
و  لندن  در  جهان  قهرمانی  مسابقات  سوئیس، 
بازی های کشورهای اسالمی در باکو آذربایجان را 
داریم، بنابراین با برگزاری مسابقات قهرمانی کشور 
در تمام ماده های دوومیدانی، ضمن استعدادیابی 
و شناسایی نفرات جدید سعی کردیم تیم خوبی 
را برای شرکت در این سه رویداد آماده کنیم تا 
به بهترین نتیجه  ممکن در دوومیدانی دست پیدا 

کنیم. 
بازی های  دوومیدانی  رقابت های  گفت:  وی 
در  فقط  معلوالن  بخش  در  اسالمی  کشورهای 
ماده پرتاب دیسک کالسی F۵7 برگزار می شود و 
سایر کالس ها مربوط به دوومیدانی نابینایان و کم 
بینایان است. ضمن این که در بخش بانوان در این 
بازی ها نماینده ای نداریم و رقابت ها تنها در بخش 

مردان برگزار خواهد شد.
رضایی در ادامه خاطر نشان کرد:  برای شرکت در 
بازی های کشورهای اسالمی منتظر ابالغ کمیته 
ملی پارالمپیک هستیم تا ببینیم با چند ورزشکار 
می توانیم در این بازی ها حضور پیدا کنیم تا بر اساس 

آن برنامه های آماده سازی خود را آماده کنیم.
وی همچنین درباره برنامه های انجمن دوومیدانی 
برای حضور هر چه قوی تر در مسابقات جهانی 
دوومیدانی جوانان جهان در سوئیس و مسابقات 
، خاطر  لندن  در  بزرگساالن  دوومیدانی  جهانی 
نشان کرد: برای برنامه ریزی جهت شرکت در این 
 IPC دو تورنمنت مهم، منتظر هستیم تا ببینیم
چند سهمیه به ایران می دهد و در چه موادی از 
را  جهانی  مسابقات  در  شرکت  حق  دوومیدانی 
را مشخص  تیم  وضعیت  آن  اساس  بر  تا  داریم 
و  داریم  را  20سهمیه  پیش بینی  البته  کنیم. 
امیدوارم IPC این تعداد سهمیه را به ایران بدهد.

مدیر تیم های ملی دوومیدانی، معلوالن همچنین 
در رابطه با وضعیت سارا عبدالمالکی و این که 
تصور  می کنید از چه زمانی رقابت حرفه ای خود 
را در ورزش معلوالن آغاز کند،  اضافه کرد: برای 
عبدالمالکی،  پزشکی  بندی  کالس  نهایی  تایید 
جهت شرکت در مسابقات، ابتدا باید کالس بندی 
او در کالس F۵7 پرتاب دیسک توسط IPC در 
اولین مسابقه برون مرزی به تایید برسد تا مشکلی 
نداشته  رمزی  برون  رقابت های  در  حضور  برای 
با ورزش  و  بوده  ورزشکار  البته وی چون  باشد. 
بیگانه نیست من یقین دارم او این توانایی را دارد 
که زودتر به جمع ملی پوشان دوومیدانی ملحق 
جاکارتای   2018 آسیایی  بازی های  در  و  شود 

اندونزی شرکت کند.
رضایی در پایان خاطر نشان کرد: تمام تالش ما 
بر این است که با جوانگرایی تیم   ملی دوومیدانی 
مدال های  تعداد  آینده  رقابت های  در  معلوالن، 
برای  را  بهتری  شرایط  و  دهیم  افزایش  را  خود 

دوومیدانی معلوالن رقم بزنیم.

خبرخبر

بین قاره ای  رقابت های  پایانی  دیدار  در 
ملی  تیم  برگزار شد،  امارات  در کشور  که 
کشورمان با نتیجه 6 بر دو در مقابل برزیل 
قهرمانی  نایب  عنوان  به  و  خورد  شکست 

رسید.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران که با شکست 
تاهیتی در نیمه نهایی مسابقات بین قاره ای 
به فینال این رقابت ها راه یافته بود، دیروز 
در دیدار فینال  به مصاف برزیل رفت. در 
درحالیکه  کشورمان  تیم  بازی،  این  پایان 
بازی پایاپایی ارائه داد با نتیجه 6 بر دو تن 
قهرمانی  نایب  عنوان  به  و  داد  به شکست 

این رقابت ها رسید.
ملی  تیم  ابتدا  دیدار،  این  اول  وقت  در 
برزیل  از  مسیگر  مسلم  گل  با  کشورمان 
گل  دو  با  کار  ادامه  در  ولی  افتاد  پیش 
)پنالتی(، کاپیتان و  ژاویر  برونو  کاتارینو و 

از  یک  بر   2 نتیجه  با  رقابت ها  گل  آقای 
رقیب نامدار خود عقب افتاد. نکته جالب در 
12 دقیقه اول، حضور پیمان حسینی پس 
از گل اول ایران در درون دروازه کشورمان 

بود. پیش از شروع این دیدار اخباری مبنی 
بر غیبت حسینی در دیدار فینال به دلیل 

مصدومیت منتشر شده بود.
وقت  مثل  درحالیکه  دوم،  دقیقه   12 در 

جایی  به  ملی  تیم  های  حمله  نخست 
موقعیت هایشان  از  برزیلی ها  نمیرسید، 
را  ایران  دروازه  بار  سه  و  کردند  استفاده 
دوم  وقت  در  را  برزیل  گل های  گشودند. 
مائوریسنیو، بوکینیا و دنیل به ثمر رساندند. 
در مقابل تیم کشورمان تنها توانست یکی 
احمدزاده  محمد  دهد.  جواب  را  گل ها  از 
کاپیتان ایران توانست از روی نقطه پنالتی 
دروازه مائو برزیلی را باز کند. با این گل ها 
وقت دوم با نتیجه ۵ بر دو به پایان رسید.

کشورمان  تیم  دیدار،  این  سوم  وقت  در 
بازی برتری نسبت به برزیلی ها انجام دادند 
موقعیت هایشان  از  نتوانستند  هم  باز  ولی 
استفاده کنند. البته در وقت سوم هم تیم 
برزیل یک گل دیگر به ثمر رساند که آن را 
کاتارینیو وارد دروازه ایران کرد تا این دیدار 

با نتیجه 6 بر دو به پایان برسد.

مسابقات فوتبال ساحلی بین قاره ای 2016

فوتبال ساحلی ایران نایب قهرمان جهان شد

یکی از ملی پوشان شاخص تکواندو در آستانه 
محرومیت دوپینگ قرار گرفته است.

تکواندو  پوشان  ملی  از  یکی  دوپینگ 
مثبت اعالم شده است. گفته می شود این 
ورزشکار از آمپول بتامتازون استفاده کرده 
و فدراسیون تکواندو نیز مستنداتی را برای 
فدراسیون جهانی ارسال کرده که از سوی 
فدراسیون جهانی رد شده است. فدراسیون 
ایران نیز تنها 21 روز فرصت دارد که به 
قبول  اعتراض کند و در صورت  رای  این 
نشدن اعتراض، محرومیت چهار ساله ای را 
برای این ورزشکار به دنبال خواهد داشت. 
جهانی  مسابقات  در  که  تکواندوکار  این 
تکواندو  ملی  تیم  نیز همراه  سال گذشته 
بود و هم اکنون در لیگ برتر نیز مبارزه 
می کند، چند ماهی است که از اردوهای 

ملی کنار گذاشته شده است.
حسن ذوالقدری در گفت وگو با خبرنگار ایسنا 
در خصوص اعالم دوپینگ یکی از ملی پوشان 
تکواندو اظهار کرد: جواب آزمایش دوپینگ 
یکی از ورزشکاران ما مثبت اعالم شده است 

که به دلیل مصرف بتامتازون بوده است. ما 
توسط پزشکی که این دارو را تجویز کرده بود 
و با نظر کمیته ضد دوپینگ ایران پرونده او را 

به فدراسیون جهانی ارسال کردیم.
فدراسیون جهانی مستندات  داد:  ادامه  وی 
مارا نپذیرفت و ما 21 روز فرصت داریم تا 
نیروزا  ماده  بتامتازون  البته  کنیم.  اعتراض 
نیست و تنها برای درمان استفاده می شود. 
البته استفاده این ماده در مدت یک ماه قبل از 
تست دوپینگ باید اعالم شود و اشتباه سهوی 

پزشک و ورزشکار بوده است.
ذوالقدر افزود: ما فرصت اعتراض داریم. حتی 
اگر شده برای ابطال رای به فدراسیون جهانی 
می رویم زیرا این ورزشکار پاک است و تنها 
برای درمان از بتامتازون استفاده کرده و در 
نامه ای که فدراسیون جهانی برای ما ارسال 

کرده نیز نام این دارو ذکر شده است.
نیروزا  ماده  اگر  گفت:  ملی  های  تیم  مدیر 
و  بود  قطعی  حکم  بود،  شده  استفاده 
اجازه اعتراض به ما نمی دادند. اما ما قطعا 

نمی گذاریم که این ملی پوش محروم شود.

ووشـوکاران ایـران با کسـب چهار مدال 
طال و سـه نقـره به مقام نایـب قهرمانی 
هشـتمین دوره جـام جهانـی سـاندا در 

یافتند. چین دسـت 
رقابـت هـای جـام جهانـی سـاندا که از 
روز جمعـه بـه میزبانـی شـهر »شـین« 
کشـور چیـن آغاز شـده بـود، دیـروز به 

رسـید. اتمام 
مسـابقات  گذشـته  سـال  آوران  مـدال 
قهرمانـی جهـان که در اندونـزی برگزار 
شـد، در جـام جهانـی سـاندا بـه میدان 
رفتنـد کـه تیـم ایـران نیـز بـا هفـت 
سـانداکار )چهـار نفـر در مـردان و سـه 
نفـر در زنـان( در ایـن رویـداد شـرکت 

. د کر
در پایـان ایـن مسـابقات تیـم ایـران بـا 
کسـب چهـار مـدال طال و سـه نقـره بر 

سـکوی نایـب قهرمانی ایسـتاد.
چیـن قهرمـان بالمنازع ووشـو جهان با 
کسـب 10 مـدال طـال، قهرمـان شـد و 

فیلیپیـن بـا 2 مـدال طـال، یـک نقره و 
یـک برنـز به مقام سـومی دسـت یافت.

é  بدین ایران  آوران  مدال  اسامی 
شرح است:

مدال طال/
 60 منهـای  وزن  دریایـی  صدیقـه 

بانـوان سـاندای  کیلوگـرم 
 6۵ منهـای  وزن  منصوریـان  شـهربانو 

بانـوان سـاندای  کیلوگـرم 
محسـن محمدسـیفی وزن منهـای 70 

مردان کیلوگـرم سـاندای 
حمیدرضـا قلـی پـور وزن منهـای ۹0 

کیلوگـرم سـاندای مـردان
مدال نقره/ 

مریم هاشـمی وزن منهای 70 کیلوگرم 
بانوان ساندای 

 6۵ منهـای  وزن  آهنگریـان  عرفـان 
مـردان سـاندای  کیلوگـرم 

امیـر فضلـی وزن منهـای 8۵ کیلوگـرم 
مردان سـاندای 

نایب قهرمانی ووشوکاران ایران در جام جهانی ساندا

کادر فنـی تیـم ملـی فوتبـال اسـامی 2۳ 
بازیکـن دعـوت شـده بـه اردوی تیـم ملی 

را اعـالم کـرد.
کارلـوس کـی روش 2۳ بازیکـن را بـرای 
حضـور در اردوی تیـم ملـی دعـوت کـرد.

ایـن  بـه  شـده  دعـوت  بازیکنـان  اسـامی 
اسـت: شـرح 

دروازه بان هـا: محمدرضـا اخبـاری، رشـید 
مظاهـری، سوشـا مکانـی

حسـین  رضاییـان،  رامیـن  مدافعـان: 
مرتضـی  منتظـری،  پژمـان  ماهینـی، 
سـید جـالل حسـینی،  گنجـی،  پورعلـی 
عـزت ا... پورقـاز، محمـد انصـاری، میـالد 

ی محمـد
سـعید  کریمـی،  علـی  میانـی:  بازیکنـان 
علیرضـا  ابراهیمـی،  امیـد  اللهـی،  عـزت 
جهانبخـش، مهـدی ترابی، اشـکان دژاگه، 
امیـری، کمـال  مسـعود شـجاعی، وحیـد 

کامیابـی نیـا
مهاجمـان: مهـدی طارمـی، رضـا قوچـان 

نـژاد و کریـم انصـاری فـرد
بـه  ضمـن  بایـد  شـده  دعـوت  بازیکنـان 
همـراه داشـتن کفـش اسـتوک ویـژه آب 
و هـوای بارانـی، سـاعت 1۵ فـردا امروز در 
آکادمـی ملـی فوتبال خود را بـه کادر فنی 

تیـم ملـی معرفـی کنند.

سـرمربی تیـم   ملـی دوچرخه سـواری سـرعت ایـران گفت: 
بعـد از قهرمانـی آسـیا 2017 بـه دنبـال گرفتـن سـهمیه 
مسـابقات قهرمانـی جهان در ماده تیم اسـپرینت هسـتیم.

محمـد ابوحیـدری در گفت وگـو بـا ایسـنا، دربـاره کسـب 
در  ایـران  سـرعتی  رکابزنـان  مجـدد  حضـور  و  سـهمیه 
کاپ هـای جهانـی و مسـابقات قهرمانـی جهان، بیـان  کرد: 
مـا ایـن برنامه را داریم که در کاپ هـای جهانی و قهرمانی 
جهـان شـرکت کنیم امـا در حال  حاضـر مهم تریـن برنامه 
مـا قهرمانـی آسـیا 2017 اسـت کـه در بهمن برگـزار می 
شـود زیـرا امتیـاز آن از کاپ هـای آسـیایی بـرای گرفتـن 
سـهمیه بیشـتر اسـت. در نظر داریم بعد از قهرمانی آسـیا 
2017 بـه دنبال گرفتن سـهمیه مسـابقات جهانی در ماده 

تیم اسـپرینت باشـیم.
او ادامـه  داد: در ایـن مـدت رکابزنـان سـرعتی از لحـاظ 
تاکتیکـی بـا یکدیگـر هماهنـگ شـده اند و بـا هـم همدل 
هسـتند. اگـر بعـد از قهرمانـی آسـیا بتوانیـم در کاپ های 
آسـیایی و جهانـی و قهرمانـی جهـان شـرکت کنیـم، در 
بازی هـای آسـیایی هـم می توانیـم بـدون اسـترس حاضـر 

شـده و نتیجـه  بگیریـم.
ابوحیـدری در پاسـخ بـه این پرسـش که فکـر می کند اگر 
تمـام برنامه ریزی هایـش عملـی شـود، نتیجـه  می گیـرد؟ 

تصریـح کـرد: 100 درصـد. البتـه اگـر برنامه ریـزی چنـد 
سـاله داشـته باشیم. مشـکل اساسـی ما تغییر در کادرفنی 

اسـت. کشـورهای دیگر هـم ممکن اسـت تغییـر کادرفنی 
داشـته باشـند، اما نفراتی کـه می آیند اهـداف مربی اول را 
دنبـال می کننـد. مالزی 1۵ سـال از یک مربی اسـترالیایی 
اسـتفاده کـرد و در  المپیـک توانسـت مدال بگیـرد. اگر ما 
هـم برنامه هـای خـود را عملی کنیم حتی کسـب سـهمیه 

المپیک 2020  دور از دسـترس نیسـت.
سـرمربی تیم   ملی سـرعت ایران در پاسـخ به این پرسـش 
کـه حضـور مـاده یـک کیلومتـر تایـم تریـل در بازی هـای 
آسـیایی قطعـی شـده اسـت کـه دانشـور بـر روی آن کار 
می کنـد؟ تاکیـد کـرد: هنـوز قطعی نشـده اسـت، اما جزو 
مـواد قهرمانـی آسـیا و کاپ های جهانی اسـت. دانشـور با 
انگیـزه و قـدرت زیـادی تمرینـات را دنبـال می کند و  کل 
تیـم هم دل شـده اند تـا در قهرمانی آسـیا نتیجـه  بگیریم. 
دانشـور هـم در قهرمانـی آسـیا در ماده های یـک کیلومتر 

تایـم تریـل، کایریـن و تیـم اسـپرینت رکاب می زند.
او در مـورد حضـور مجـدد حسـنعلی ورپشـتی از رکابزنان 
قدیمـی سـرعت ایـران در تیم   ملـی گفت : یکـی از دالیلی 
که از ورپشـتی اسـتفاده کردیم این اسـت که از تجربیاتش 
اسـتفاده کنیـم و بـه عنـوان لیدر هـم تیم را رهبـری کند. 
ورپشـتی پیشـرفت خوبـی داشـته و پله پله بـاال می آید. به 

ایـن امیـدوارم کـه در قهرمانی آسـیا نتیجه  خـوب بگیرد.

فهرست تیم ملی برای بازی با سوریه 
اعالم شد

رکابزنان سرعتی ایران به دنبال گرفتن سهمیه مسابقات قهرمانی جهان

محرومیت چهار ساله در انتظار ملی پوش تکواندو
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برگزاري یادواره ترویج فرهنگ ایثار 
و شهادت در استان مرکزی

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان 
حرم  مدافع  شهداي  یادواره  مراسم  در  اراک 
گفت: عزت امروز اسالم از برکت خون شهیدان 
ترویج  ها  یادواره  برگزاري  از  هدف  و  است 

فرهنگ ایثار و شهادت است. 
یادو  گرامیداشت  ضمن  انصاریفر  مرتضي 
خاطره شهداي 8 سال دفاع مقدس و شهداي 
ایثار، شهادت، جهاد  مدافع حرم گفت: همین 
توانست  که  بود  کشور  جوانان  فداکاري  و 
فکرها  برترین  درمیان  و  جامعه  اقشار  درهمه 
که  آنچه  و  بازکند  را  خود  جاي  استعدادها  و 
شهیدان  از  قدرداني  است  مردم  برعهده  امروز 

و ایثارگران است.
رئیس بنیاد شهید گفت :آشنا کردن جوانان و 
انقالبی  و  اسالمی  های  اندیشه  و  تفکر  انتقال 
وظیفه  جوان،  نسل  به  حرم  مدافع  شهدای 
نقش  که  است  ملی  و  شرعی  اسالمی،  دینی، 

دانشگاه ها در این مهم سنگین است.
وی ادامه داد: شهدای مدافع حرم برای دفاع از 
حرم اهل بیت )ع( از کشور خارج شدند و در 
غربت به شهادت رسیدند و اگر آنان به مقابله 
رفتند،  نمی  اسالم  دشمنان  سایر  و  داعش  با 
باید امروز در خاک ایران اسالمی با آنها مبارزه 

می کردیم.
دالورمردان  سلحشوری های  به  اشاره  با  ایشان 
رزمندگان اسالم به خصوص شهداء گفت: شهدا 
اسالمی  انقالب  و  ازاسالم  خود  رشادت های  با 
دفاع کنند و اگر آنها نبودند ایران با این اقتدار 

نمی توانست درجهان بدرخشد.
حرم  مدافع  شهداي  یادواره  است  گفتني    
جمعه  روز  ابیطالب  ابن  علي  مسجد  وشهداي 
گذشته، همزمان با نماز مغرب و عشا باحضور 
هاي  خانواده  ایثارگران،  و  شهدا  خانواده هاي 
مردم  و  بنیاد  کارکنان  حرم،  مدافع  شهداي 
شهید پرور اراک باهمکاری بنیاد شهید و امور 
ایثارگران اراک برگزار شد و شهرستان اراک ۵ 
انقالب  آرمانهاي  راه  در  را  حرم  مدافع  شهید 

تقدیم کرده است. 

توقیف 124693 دستگاه 
وسیله نقلیه متخلف در استان البرز

البرز 1246۹۳  استان  راهور  پلیس  به گزارش 
ماهه  هفت  در  متخلف  نقلیه  وسایط  دستگاه 

سال جاری توقیف شده است.
در این گزارش آمده است؛ در راستای برقراری 
تسهیل  هدف  با  ترافیکی،  اجتماعی-  انضباط 
و  موتورسواران  با  برخورد  و  مرور  و  عبور  در 
اجتماعی  امنیت  ارتقا  طرح  متخلف  رانندگان 
است.  شده  گذاشته  اجرا  به  استان  سطح  در 
از  است؛  آمده  گزارش  این  در  همچنین 
مجموع 1246۹۳ دستگاه وسیله نقلیه متخلف  
دستگاه   1۳۹48 و  خودرو  دستگاه   1107۵

موتورسیکلت بوده است.
استان  راهور  پلیس  برخورد  درصدی   11 افزایش 

البرز با تخلفات
پلیس راهور استان البرز همچنین با ارائه آمار 
به  با توجه  اعالم کرد؛  هفت ماهه سال جاری 
حادثه  راننده  با1۵۹6۹2  افراد  برخی  تخلفات 
ساز نیز برخورد شده که در مدت مشابه سال 

قبل 27 درصد افزایش داشته است.
راننده   240116 است؛  آمده  گزارش  این  در 
نسبت  که  اند  بوده  ساکن  تخلفات  دارای  نیز 
درصد   8 دارای  گذشته  سال  مشابه  مدت  به 

افزایش بوده است.
کرد:   اعالم  البرز  استان  راهور  پلیس  همچنین 
مرتکب  را  تخلفات  سایر  نیز  راننده   4۹۵244
درصد   8 قبل  سال  به  نسبت  که  اند  شده 

افزایش داشته است.
بنا به گزارش مرکز اطالع رسانی پلیس راهور 
استان البرز تعداد ۳087 راننده متخلف نیز به 
دادگاه اعزام شده اند که نسبت به مدت مشابه 
مجموع  در  که  بوده  مواجه  رشد  درصد   8 با 
84۹۹۵2 برگ اخطاریه صادر شده که نسبت 
رشد  درصد   12 گذشته  سال  مشابه  مدت  به 

داشته است.
مرکز اطالع رسانی پلیس راهور استان البرز در 
پایان از افزایش 11 درصدی پلیس با تخلفات 

نسبت به سال گذشته داشته است.

آغاز گشت های شبانه و برخورد با تخلفات زیست 
محیطی در کرج

شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
کرج با توجه به لزوم تشکیل اکیپ مشترک جهت انجام گشت و 
پایش های شبانه به منظور برخورد با تخلفات زیست محیطی در 
حوزه طبیعی و انسانی در سطح استان و در خارج از ساعات اداری، 
زیست  ادارت محیط  مسئولین  و  رؤسا  با حضور  نشست مشترکی 
در  طالقان  و  اشتهارد  و  ساوجبالغ  فردیس،  کرج،  های  شهرستان 
سالن اجتماعات این اداره برگزار و نسبت به برنامه ریزی در خصوص 

انجام این گشتها به صورت مستمر و هفتگی تصمیم گیری شد.

به مناسبت هفته پدافند غیر عامل صورت گرفت؛
برگزاری رزمایش قطع برق وآماده بکاری مولدهای 

برق اضطراری در خوزستان
به مناسبت هفته پدافند غیر عامل، رزمایش قطع برق و سنجش 
وزارت  هماهنگی  با  اضطراری  برق  مولدهای  بکاری  آماده  میزان 
نیرو، شرکت توانیر، استانداری خوزستان، شرکتهای برق منطقه ای 

خوزستان، توزیع نیروی برق اهواز وخوزستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان، در این 
رزمایش که در شهرستان اهواز وسایر شهرستانهای استان خوزستان 
برق  کننده  تولید  مولدهای  آمادگی  میزان  بازرسان  شد،  برگزار 
اضطراری را مورد بازرسی و ارزیابی قرار دادند و نواقص ومشکالت 
موجود به دستگاههای مربوطه اطالع و از مسووالن آنها خواسته شد 

تا نسبت به رفع نواقص اقدام نمایند.
شایان ذکر است به منظور تداوم خدمات رسانی  به مردم شریف 
تالشگران  سراسری،  شبکه  برق  قطع  هنگام  در  بخصوص  استان 
با  تا  گیرند  می  بکار  را  خویش  سعی  نهایت  استان  برق  صنعت 
بکارگیری سریع مولد های برق اضطراری کلیه دستگاههای اجرایی، 
نظامی و انتظامی استان، اثرات تهدیدات احتمالی را تا حد امکان 
جلوگیری  برقرسانی   استمرار  در  اختالل  وقوع  از  و  داده  کاهش 

گردد.
دستگاههای  کلیه  رزمایش،  و   مانور  این  اجرای  در  است  گفتنی 

اجرایی استان همکاری نزدیک ومطلوبی داشتند.

مسابقه »جرعه هاي ناب اندیشه« در شهرکرد
مسابقه »جرعه هاي ناب اندیشه« ویژه دانشجویان استان با همکاري 
دانشگاه شهرکرد به صورت غیر حضوري در آذرماه برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شهرکرد، مسابقه کتابخواني»جرعه 
هاي ناب اندیشه« ویژه دانشجویان چهارمحال و بختیاری بهصورت 
اینترنتی روزهای 11 و 12 آذرماه به همت معاونت فرهنگی جهاد 
با همکاری و مشارکت  و  بختیاری  و  استان چهارمحال  دانشگاهی 
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان از جمله دانشگاه شهرکرد، 
کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  شهرکرد،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
استان، دانشگاه فرهنگیان استان، دانشگاه فنی و حرفه ای استان 
اعتقادی  تقویت مبانی  استان و دبیرخانه طرح  نور  پیام  ، دانشگاه 

برگزار می شود.
متن این مسابقه برگرفته از سخنرانیهای بیست و دومین دوره طرح 
تقویت مبانی اعتقادی و شبهه زدایی دینی در چهارمحال و بختیاری 
دانشجویان  است.کلیه  اسالمی«  زندگی  سبک  و  »جوان  موضوع  با 
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان تا 10 آذرماه جاری می توانند 
منبع این مسابقه را با مراجعه به سایت جهاد دانشگاهی استان دریافت 
کنند و پس از دریافت و مطالعه کتاب، صرفاً در فرصت مقرر )روزهای 
11 و 12 آذرماه ۹۵( می توانند با مراجعه به سایت www.jchb.ir به 

سواالت مسابقه در فرصت تعیین شده پاسخ دهند.
گفتني است، 1۵ جایزه ویژه برای افرادی که به تمام سواالت مسابقه 
پاسخ صحیح بدهند و حداکثر 2۵ جایزه ارزنده به منتخبینی که 
به 2۳ سوال از 2۵ سوال مسابقه جواب دهند، در نظر گرفته شده 

است.

ناوگان اتوبوسی بوشهر آماده انتقال زائران اربعین 
حسینی به مرز شلمچه 

بوشهرگفت:  استان  پایانه های  و  نقل  و  حمل  راهداری،  مدیرکل 
ناوگان حمل و نقل مسافربری اتوبوسی استان بوشهر آماده انتقال 

زائران اربعین حسینی به مرز شلمچه است. 
حمید رضا علم  در نشست بررسی اعزام زائران حسینی از بوشهر 
به مرز شلمچه اظهار داشت: در سال های گذشته برخی از زائران به 
صورت انفرادی و بدون کاروان یا هیئت به مرز شلمچه می رفتند که 

سبب بروز مشکالتی در زمینه رفت و آمدشان می شد.
شرکت های  با  اعزامی  کاروان های  داد  قرار  انعقاد  بر  تاکید  با  وی 
حمل و نقل مسافری گفت: مدیران کاروان ها و هیئت های مذهبی 
می توانند برای تامین اتوبوس مورد نیازشان با شرکت های حمل و 
نقل استان بوشهر قرارداد منعقد کنند تا رفت و آمد زائران راحت تر 

باشد.
بیان  با  بوشهر  استان  پایانه های  و  نقل  و  راهداری، حمل  مدیرکل 
افزود:  بهره مند می شوند  ویژه  تخفیف  از  اعزامی  کاروان های  اینکه 
و  درصدی   10 تخفیف  از  کنند  مراجعه  امروز  تا  که  کاروان هایی 
بهرمند  درصدی   ۵ تخفیف  از  آبان  پنجم   و  بیست  تا  نوزدهم  از 

می شوند.
علم با بیان اینکه اتوبوس های ویژه اعزام زائران از استان بوشهر به 
مرز شلمچه مهیا شده افزود: اعزام زائران  از استان بوشهر توسط 
شرکت های حمل و نقل مشکلی برای حمل نقل از استان به دیگر 
نقاط کشور ایجاد نمی کند بگونه ای که انتقال مسافران به سایر نقاط 

کشور از این استان به قوت خود باقی است.
وی خاطر نشان کرد: سال قبل 28 هزار زائر اربعین حسینی با 701 

دستگاه اتوبوس از استان بوشهر به مرز شلمچه اعزام شدند.

خبر خبر

مفقودی
 سند مالکیت )برگ سبز(خودرو سواری پژو40۵ جی ال ایکس آی مدل 1۳86به 
موتور  شماره  16با  ۹۵4ص27ایران  انتظامی   شماره  با  متالیک  ای  نقره  رنگ 
مفقود  عابدی  اکبر  مالکیت  40۳12010به  شاسی  شماره  1248۵2۳4878با 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا

مفقودی
موتور  شماره  88با  174ی۳۵ایران  شهربانی  شماره  ۹4با  مدل  جک  سبز  برگ   
۳4۵۵۹۵4وشماره شاسی112806مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی مفقودی
فنی  کاردانی  رشته  قائمشهر  واحد  اسالمی  آزاد  فنی  دانشگاه  کاردانی  مدرک 
دانشجویی  شماره  و   4۹800۵7861 ملی  شماره  به  ساختمان  عمومی  کارهای 

8۹404012 و معدل کل 14/76 مفقود گردیده است.
بابلسر

آگهی مفقودی
ایران  انتظامی  شماره  به   2014 مدل  توسان  هیوندای  کار  سواری  سبز  برگ 
شاسی  شماره  به  و   G4KEDU127۳02 موتور  شماره  و  82-8۳۹د17 
از  و  گردیده  مفقود  خو  دشتی  رمضان  نام  به   KMHJU81CDEU77۹۳16

درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز سواری رنو لوگان L۹0 مدل 1۳۹1 به رنگ سفید به 
شماره انتظامی ایران 82-۹26ص2۵ و به شماره موتور D1۹88۳6 و به شماره 
کالئی  آهنگر  زاده  خالق  زبیده  نام  به   NAPLSRALDA116۵471 شاسی 

بابلمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی
بانی  پیکان مدل 1۳77به شماره شهر  و سند کمپانی خودرو سواری  برگ سبز 

72- 27۹ب 61 به شماره شاسی 774۵46۵0مفقود گردیده ، فاقد اعتبار است 
بهشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید سایپا se1۳1مدل 1۳۹۳ به شماره شهر بانی 72-
1028۵۵2E411100NAS ۹48ق74 به شماره موتور ۵1۳6642 شماره شاسی

بهشهرمفقود گردیده ، فاقد اعتبار است 

آگهی مفقودی
برگ سبز کامیون باری فلزی بنز مدل 1۳6۳ به شماره شهربانی 44- 8۵7ع۵8 
حسن  محمد  نام  به   ۵4۹60267 شاسی  شماره  و   10040878 موتور  شماره  و 

شانیابی و علیرضا اقاجانی آقا محلی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

 ۵ شماره  ریخته گری  ماشین  بهادری-اصفهان: 
شرکت فوالد مبارکه با حضور معاون اول رئیس 
جمهور، وزیر صنعت و معدن و تجارت، استاندار 
اصفهان، مدیرعامل و معاونین شرکت فوالد مبارکه 
و جمعی از خبرنگاران 12 آبان ماه به بهره برداری 

رسید.
رییس  اول  معاون  جهانگیری  اسحاق  دکتر 
ریخته  ماشین  از  برداری  بهره  آیین  در  جمهور 
افزایش  و  مبارکه  فوالد  شرکت  شماره ۵  گری 
تولید فوالد در  تولید 8/1 میلیون تنی ظرفیت 
این شرکت، فوالد مبارکه را نماد صنعت ایران و 
شرکتی در تراز بین المللی خواند و ضمن قدردانی 
از کارکنان پرتالش و زحمت کش فوالد مبارکه 

همواره  کرد،  امیدواری  اظهار 
شاهد به ثمر رسیدن طرح ها 
و توسعه های بزرگتر و بیشتری 
فوالد  صنعت  توسعه  در 
کشور باشیم. وی افزود: گروه 
فوالد مبارکه قادر است که با 
داخل  در  که  توانمندي هایي 
به  دارد  وجود  مجموعه  این 
عنوان یک بنگاه صنعتي دانش 
بنیان در اقتصاد مقاومتي نقش 

مؤثري ایفا نماید. 
بیان  با  ادامه  در  جهانگیری 
به  مبارکه  فوالد  امروز  اینکه 
یک نهاد توسعه اي مبدل شده 
است تصریح کرد: فوالد مبارکه 
به جایي رسیده است که فقط 

به تولید فوالد فکر نمي کند و اساساً خود را موظف 
به تولید فوالد نمي داند اینکه احساس مي کند باید 
در بندر عباس ایفاي نقش نماید و یا در جایي دیگر 
کارخانه فوالدسازي احداث کند و به موازات همین 
اقدامات نسبت به فعالیت ها و خدمات اجتماعي 
همت مي گمارد، همه و همه اینها از مؤلفه هاي 
آینده نگري این شرکت و مسؤلیت پذیري آن در 
بخش مسئولیت هاي اجتماعي است که قابل تقدیر 

است.
وی اظهار داشت: در اقتصاد کنوني که عرصه رقابت 
هر روز سخت تر مي شود جاي بسي خوشحالي است 

که فوالد مبارکه توانسته در منطقه منا و خاورمیانه 
و شمال آفریقا به عنوان بزرگترین تولید کننده و 
جزء 10 تولید کننده فوالد دنیا مطرح شود از این 
رو به مهندسین فوالد مبارکه و کارشناساني که 
در این شرکت زحمت مي کشند، افتخار مي کنیم.

مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت 
نیز در این آیین گفت: افزایش تولید فوالد خام در 
فوالد مبارکه از ۵.4 به 7.2 میلیون تن در دورانی 
اتفاق افتاده است که کشور در تحریم به سر می برد. 
این  بر  توانست  اما خوشبختانه مدیریت کارآمد 
مشکالت فائق آید و موانع را از پیش روی بردارد 
در این فرصت ضمن قدردانی از یکایک عزیزانی 

که در این مجتمع بزرگ صنعتی تالش کردند تا 
این پروژه امروز به نتیجه برسد امیدواریم برنامه های 
افق بلند مدت که مدیریت این شرکت به آن ایمان 

دارند هرچه سریعتر تحقق یابد.
وی با تأکید بر اینکه توسعه صنعت در کشورباید 
هرچه سریعتر محقق گردد، گفت: در بخش صنعت 
فوالد و صنایع پائین دستي آن هدف این است که 
ظرف 6 تا 7 سال آینده به ۵0 میلیون تن فوالد 

خام برسیم.
نعمت زاده افزود: افتتاح ماشین ریخته گري شماره ۵ 
در فوالد مبارکه مصداق بارز اقتصاد مقاومتي است 
که با تکیه بر توانمندي داخلي به مورد اجرا درآمد. 

در اصفهان و کل کشور ما توانایي بسیار خوبي براي 
ساخت قطعات و تجهیزات و مجموعه هاي صنعتي 
داریم، انشاءاله روزي برسد که ما کل خط تولید 

فوالد را از ابتدا تا انتها در داخل تولید کنیم .
همچنین در این مراسم  دکترسبحاني مدیر عامل 
فوالد مبارکه با بیان این که توسعه شرکت فوالد 
مبارکه ثمره خودباوري و تالش پوالد مردان ایران 
اسالمي است، به تشریح فعالیت هاي صورت گرفته 
در این پروژه  پرداخت و گفت: مبلغ کل اجراي 
پروژه در ماشین ریخته گري شماره ۵ و تأسیسات 
آبرساني آن بالغ بر ۵02۵ میلیارد ریال بوده که 
سهم سرمایه گذاري ارزي آن ۳7درصد میباشد که 
توسط شرکت هاي شیان، برق آرا، فوالد تکنیک، 
پوالدکرین،  ماشین،  رسول 
با  و  صنعت  کاوه  بهسازان، 
شرکت  نظارت  و  مشاوره 
اجرا  به  فوالدمبارکه  مهندسي 
در آمد. ایشان افزود: این پروژه 
با هدف افزایش ظرفیت تولید 
تختال از ۵.4 به 7.2 میلیون تن 
در سال  از تاریخ 2۵ فروردین 
مدت  طي  و  آغاز   1۳۹۳ ماه 
28 ماه مورد بهره برداري قرار 
گرفت. دکتر سبحاني در ادامه 
شده  نصب  تجهیزات  حجم 
تن،   7700 را  پروژه  این  در 
 8۵000 را  خاکبرداري  حجم 
را  بتنریزي  متر مکعب، حجم 
آرماتور  و  مکعب  متر   60000
بندي را ۳600 تن بیان داشت و گفت: محصول 
با  تختال  گري  ریخته  ماشین  این  در  تولیدي 
2متر  تا  عرض  و  میلیمتر  ضخامت 200-2۵0 

میباشد. 
وی بهره برداري از ماشین ریخته گري شماره ۵ و 
افزایش ظرفیت تولید فوالد خام شرکت به میزان 
رعایت  با  افزایش  با ۳۳ درصد  تن  میلیون   1.8
شایستگي  نشان  را  شده  تعیین  زمان  و  هزینه 
مبارکه،  فوالد  در  خود  همکاران  واالي  همت  و 
داخلي  توانمند  مشاوران  و  پیمانکاران  همکاري 

دانست و از تالش همه این عزیزان تشکر نمود.

معاون اول رئیس جمهور :

نقش مؤثرگروه فوالد مبارکه به عنوان یک بنگاه صنعتي دانش بنیان در اقتصاد مقاومتي

و   افتتاحیه  بهادری-اصفهان-مراسم 
بهره برداری  از ورزشگاه نقش جهان اصفهان، 
با همت شرکت  ماه  آبان  روز چهارشنبه 12 
دوستانه  دیداری  برگزاری  با  و  مبارکه  فوالد 
فوالد  امید  و  بزرگساالن  فوتبال  تیم های 
جهانگیری  دکتر  حضور  با  سپاهان  مبارکه 
معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت، معدن 
از  و جوانان، جمعي  ورزش  وزیر  و  تجارت  و 
نمایندگان استان در مجلس شوراي اسالمي، 
استان  مسئولین  سایر  و  اصفهان  استاندار 
اصفهان و مدیر عامل و معاونین فوالدمبارکه، 
خبرنگاران و هواداران ورزش اصفهان در این 

ورزشگاه برگزار شد.
در این مراسم دکتر جهانگیری ضمن قدرداني 
از شرکت فوالد مبارکه اصفهان که جانانه در 
این عرصه قدم گذاشت، اظهار امیدواري کرد 
این ورزشگاه همراه با سایر پروژه هایي که در 
این 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 مناسب در زمینه هاي مختلف 
از جمله ورزش بهره مند باشند، گفت: بخش 
به  ما  که  است  هایي  بخش  جمله  از  ورزش 
به  اگر  بپردازیم  آن  به  باید  متعددي  دالیل 
موضوعي  هیچ  اندیشیم،  مي  جامعه  سالمت 

ورزش  اندازه  به  بیماریها  از  پیشگیري  در 
اهمیت ندارد. 

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

اقتصادي ایجاد جاذبه کند.
کاري  روز  اولین  در  نیز  فر  سلطاني  دکتر 
خود به همراه معاون اول رئیس جمهور براي 
افتتاح ورزشگاه نقش جهان به اصفهان آمده 

بود طي سخناني گفت: همت واالي مدیریت 
فوالد مبارکه در افتتاح ورزشگاه نقش جهان 
ستودني است در عین حال باید از مسئولین 
استان و سایر دست اندرکاران که در به ثمر 
و  تشکر  گماردند،  همت  پروژه  این  رسیدن 
همه  در  اینکه  بیان  با  وي  نمائیم.  قدرداني 
بنگاه  براي  ورزشي  تیمهاي  اسپانسري  دنیا 

هاي اقتصادي به عنوان یک فرصت تلقي مي 
فرصت  این  ما  کشور  در  کرد:  تصریح  گردد، 
نیست،  فراهم  آن  کار  سازو  اینکه  دلیل  به 
با همت و همفکري  باید  و  یک معضل است 
سایر مسئولین و با فعال کردن اقتصاد ورزش 
کشور این معضل را به فرصت تبدیل کنیم و 
اتکاي تیمها و بطور کلي ورزش را به اعتبارات 
محدود دولتي کم کنیم تا سرمایه گذاري در 
درآمدزا  با  و  باشد  پذیر  توجیه  ورزش  بخش 
شدن باعث اشتیاق و رغبت بنگاه ها و سرمایه 

گذاران در این بخش شویم.
این  در  نیز  اصفهان  استاندار  زرگرپور  دکتر 
دولت  کار  شروع  در  داشت:  اظهار  مراسم 
انتظارات  و  مطالبات  بین  در  امید  و  تدبیر 
طرح  ابر   ۵ اصفهان  فرهنگي  و  فهیم  مردم 
عمراني که هرکدام بیش از دو دهه از شروع 
عملیات اجرایي آنها مي گذشت و نیمه تمام 
و بال استفاده باقي مانده بودند، وجود داشت 
که یکي از آنها ورزشگاه 7۵ هزار نفري نقش 
همانگونه  افزود:  اصفهان  استاندار  بود.  جهان 
قبلي  سفر  در  جمهور  رئیس  اول  معاون  که 
تاریخ ساز  تصمیم  اصفهان طي یک  به  خود 
همکاري  با  را  جهان  نفش  ورزشگاه  تکمیل 
مبارکه سپردند،  فوالد  به  اصفهان  استانداري 
مبارکه  فوالد  همت  با  تا  شد  باعث  امر  این 
طرح  ابر  این  رسیدن  برداري  بهره  به  شاهد 

باشیم.
در  بهرام سبحانی  مراسم دکتر  این  ادامه  در 
جمع میهمانان حاضر در ورزشگاه نقش جهان 
با ابراز خرسندی از به بهره برداری رسیدن این 
طرح و ضمن اشاره به تاریخچه ساخت نقش 
یکي  پروژه  این  که  آنجایي  از  گفت:   جهان 
قبلي  در سفر  بود  اصفهان  مردم  مطالبات  از 
مصلحت  جمهور  رئیس  محترم  اول  معاون 
براین شد که مدیریت اجرایي ورزشگاه نقش 
سوي  از  برداري  بهره  و  تکمیل  براي  جهان 
مبارکه  فوالد  به  جوانان  و  ورزش  وزارت 
شاهد  اآلن  بحمدا...  گفت:  وی  گردد.  واگذار 
به  ماه   18 مدت  در  پروژه  که  هستیم  آن 
برخي  اگر  اینکه  ضمن  رسیده  برداري  بهره 
این طرح  نمیگرفت  قرار  ما  راه  مشکالت سر 
میتوانست چندین ماه زودتر به بهره برداري 
برسد و در هر صورت نتیجه همه این تالشها 
ورزشگاه  یک  از  اصفهان  امروز  که  شد  این 
برخوردار  دنیا  روز  استانداردهاي  با  مطابق 
گذاري  میزان سرمایه  در خصوص  وي  شود. 
فوالد مبارکه در این طرح تصریح کرد: فوالد 
مبارکه طي این 18 ماه حدود ۳00 میلیارد 
ریال در اجراي این پروژه سرمایه گذاري کرد. 
این در حالیست که قبل از تحویل گرفتن این 
ورزشگاه نیز به میزان 180 میلیارد ریال دیگر 

کمک کرده بود.

شرکت فوالد مبارکه اصفهان سربلند در انجام مسؤولیت های اجتماعی

ورزشگاه نقش جهان هدیه ای به مردم شریف اصفهان و کشور

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی
 کالسه  ۹۳00021 ثبت لردگان

بستانکار: پست بانک شعبه لردگان 
بدهکار: علي اسماعیلي درکه فرزند غالمعلي

راهن : خانم بي بي خالدي فرزند فریدون
مورد مزایده:ششدانگ یکبابخانه به مساحت  27۵ متر مربع عرصه و اعیاني سالن به مساحت 146 متر مربع واقع در لردگان 
– شهرک فجر تحت پالک ۹1۵ فرعی از ۵ اصلی جانکی لردگان چهارمحال وبختیاری بخش ده ثبت به شماره ثبت 4166  مالکیت آن بنام خانم بي بي 

خالدي  فرزند فریدون در دفتر جلد 2۵  صفحات ۳۵۵ دفتر امالک اداره ثبت اسناد وامالک لردگان ثبت وصادر شده است.
2.حدود و مشخصات ملک مورد ارزیابی:ملک موصوف محدود است به شماآل: بطول 11 متر دیواریست به پالک 8۹8 فرعي شرقا : بطول 2۵ متر دیوار به 
دیوار پالک ۹16 فرعي جنوبا : بطول 11  متر درب و دیواریست به کوچه  غربا:  بطول 2۵ متر دیواریست به پالک ۹14 فرعي  . با مصالح  دیوار آجري 

باربر و سقف تیرچه بلوک با قدمت حدود 20 سال و سقف ایزوگام مي باشد 
دارای تاسیسات وانشعابات.آب.برق.گاز می باشد و داراي بیمه نامه به شماره1۵2۵۹/121۳/1۳۹4 مورخ 1۳۹4/12/0۵مي باشد و قیمت ملک مذکور طبق 
نظریه کارشناس رسمی دادگستری،جمعا به مبلغ 7۵4۵00000  ریال ) هفتصد وپنجاه وچهار میلیون و پانصد هزار ریال ( ارزیابی گردید در قبال طلب 
بانک و هزینه های اجرائی پرونده ۹۳00021  روز چهار شنبه مورخ  1۳۹۵/0۹/17    از  ساعت ۹صبح الی 12 ظهر در محل اجرای ثبت لردگان از طریق 
مزایده حضوری نقدآبه فروش میرسد مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و به باالترین قیمتی که خریدار داشته باشد واگذار میگردد هزینه های سند انتقال اعم از 
عوارض شهرداری و مالیات دارایی و دیگر ادارات ذیربط و بدهی های مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف و غیره تا تاریخ 
مزایده مشخص نبوده و به عهده برنده مزایده می باشد.وتنظیم سند انتقال منوط به ارائه مفاصاحساب است هزینه های قانونی اعم از حق مزایده و نیم عشر 
اجرایی طبق مقررات وصول خواهد شد. چنانچه روز مزایده تعطیل رسمي گردد مزایده روز اداري بعد از تعطیلي در همان زمان و مکان برگزار خواهد شد 

تاریخ انتشار:   1۳۹۵/08/17
کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان لردگان – آرمان سعیدي  
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نقش مناطق نفتخیز جنوب 
در برگزاري نمایشگاه تجهیزات صنعت 

نفت خوزستان
المللي  بین  هاي  نمایشگاه  شرکت  مدیرعامل 
خوزستان، نقش شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب 
را در برگزاري نمایشگاه سراسري ساخت تجهیزات 
صنعت نفت خوزستان صد در صد عنوان کرد و 
این  برگزاري  شرکت  این  حمایت  بدون  گفت: 

نمایشگاه امکان پذیر نیست.
به گزارش روابط عمومی، رحیم جلیلي در تشریح 
وضعیت برگزاري این نمایشگاه، گفت:در مجنموع 
2۵0 شرکت از 12 استان کشور در نمایشگاه حضور 
دارند که استان تهران  با 127 واحد، خوزستان با 
آمار  بیشترین  واحد  با 20  اصفهان  و  واحد   44

شرکت کنندگان را به خود اختصاص دادند.
تهران،  های  استان  از  هایی  شرکت  افزود:  وي 
خراسان  شرقی،  آذربایجان  اصفهان،  خوزستان، 
شمالی و جنوبی، فارس ، البرز، کرمانشاه، مرکزی، 

همدان و یزد در این نمایشگاه حضور دارند.
ساخت  نمایشگاه  خوشبختانه  افزود:   جلیلي 
بهتر  سال  هر  خوزستان  نفت  صنعت  تجهیزات 
شدن  مجزا  با  و  شود  می  برگزار  قبل  سال  از 
حفاری  ملی  شرکت  نمایشگاه  و  نمایشگاه  این 
نمایشگاه نفت  با  و همچنین همزمان شدن آن 
ابوظبی، باز هم شاهد استقبال بخش خصوصی از 

این نمایشگاه بودیم.
بنیان  از حضور پنج  واحد دانش  وي همچنین 
در هشتمین نمایشگاه ساخت تجهیزات صنعت 
نفت خوزستان خبر داد و گفت: جهاد دانشگاهی، 
پارک علم و فناوری، دانشگاه آزاد، دانشکده نفت 
و پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان واحدهای دانش 

بنیان در این نمایشگاه حضور دارند.
از فعاالن حوزه نفت و گاز  رحیم جلیلي، گفت: 
کشورهای عراق،  آلمان، کره جنوبی، ژاپن ، چین 
و امارات جهت بازدید از نمایشگاه دعوت به عمل 
آمده که تا کنون 20 نفر جهت بازدید معرفی شده 
اند. مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 
خوزستان، با اشاره به نقش 100 درصدی شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب به عنوان بانی برگزاری 
8 دوره نمایشگاه ساخت تجهیزات صنعت نفت 
خوزستان، گفت: از 4 ماه قبل فعالیت های کمیته 
های اجرایی شروع شده است و در حال حاضر در 
مرحله تجهیز سالن ها و ساخت غرفه ها قرار داریم. 
وی،در تشریح اهمیت این نمایشگاه و تمایز آن با 
سایر نمایشگاه های  استان، گفت: طبق دستورات 
مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و 
عمل قرار داریم و تاکید همه سران دولتی این است 
که از تولیدات داخلی استفاده شود و با توجه به 
اینکه استان خوزستان پایتخت نفتی کشور است، 
این نمایشگاه با سایر نمایشگاه ها از اهمیت بیشتری 

برخوردار است.

اقدامات صورت گرفته در پروژه تقاطع غیرهمسطح 
شهید کاوه نبیری

خسروی معاون فنی و عمرانی درصد پیشرفت فیزیکی این پروژه را 
در حدود 4۳ درصد عنوان کرد. 

وی عمده فعالیت های اجرا شده طی ماه گذشته در پروژه را دپوی 
سنگ، بارگیری و حمل راکفیل در ترانشه و رمپ شرقی، سنگ برداری 
و خاک برداری جهت اجرای فنداسیون wall2. wall1، پی کنی 
اصلی  بستر مسیر  نخاله برداری  و  فنداسیون wall۳، خاک برداری 
رمپ غربی، اجرای ژئوگرید، خاکریزی و تسطیح مسیر اصلی رمپ 
شرقی، آرماتوربندی سه عدد از پایه ها، آرماتوربندی، قالب بندی و 
آهن  راه  آب  انتقال  جابجایی خط  و   wall1 فنداسیون بتن ریزی 

موجود در ابتدای رمپ غربی عنوان نمود..
فوق  پروژه  گفت:  پروژه  این  فنی  در خصوص مشخصات  خسروی 
روگذر  شمالی  رمپ  طول  است.  برگشت  و  رفت  محور   2 دارای 
160 متر، طول عرشه روگذر از کوله A1 تا A2 ،1۹2 متر و طول 
سواره رو  عرض  همچنین  باشد  می  متر   400 روگذر  جنوبی  رمپ 
 2۳ پل  این  ستون های  تعداد  و  متر   26 برگشت(  و  )رفت  عرشه 

عدد می باشد..

شالیزارهای شفت سفره رنگارنگ پرندگان مهاجر 
ایسنا: شالیزاری شهرستان شفت در شش ماهه دوم سال بدلیل 
شالیزارها،زیستگاه  سطحی  آب  تجمع  و  فصلی  بارانهای  وجود 

مناسبی را برای حضور پرندگان مهاجر فراهم می کنند.
به گزارش روابط عمومی محیط زیست شفت به منظور جلوگیری 
از بررسی  از تخلفات شکار و صید غیرمجاز پرندگان  مهاجر،پس 
سطح  در  غیرمجاز  شکارچیان  حضور  مکانهای  شناسائی  و 
حفاظت  اداره  شامل  مشترک  اقدام  یک  شفت،طی  شهرستان 
کالنتری  کل،مأموران  اداره  حفاظت  شفت،یگان  زیست  محیط 
شفت،نسبت  شهرستان  انتظامی  نیروی  امنیت  پلیس  و  مالسرا 
شکارچیان  وجود  از  مهاجر  پرندگان  زیستگاههای  پاکسازی  به 

اقدام شد. غیرمجاز 
یک  سالح،دستگیری  قبضه   ۳ کشف  به  موفق  عملیات  این  در 
و  شد  ضبط  و  کشف  مرغابی  پرنده  قطعه  یک  و  متخلف  نفر 
شهرستان  قضائی  مرجع  به  قانونی  مراحل  طی  جهت  متخلفین 

شدند. معرفی 
اراضی شالیزاری شهرستان شفت در شش ماهه دوم سال بدلیل 
زیستگاه  شالیزارها،  سطحی  آب  تجمع  و  فصلی  بارانهای  وجود 
مناسبی را برای حضور پرندگان مهاجر فراهم می کند که عمدتأ 

از تاالبهای استان جهت تغذیه به این اراضی مراجعه می کنند.
عمده ترین  غیرمجاز  کومه نماهای  احداث  نیز  و  تفنگ  با  شکار 

روش شکار غیرمجاز پرندگان در شهرستان شفت است.
محیط  سازمان  توسط  پرندگان  شکار  مجوز  اینکه  به  توجه  با 
زیست در استان گیالن صادر شده هر گونه شکار و صید پرندگان 

بدون اخذ پروانه شکار ممنوع بوده و جرم محسوب می شود.
نیز  و  شالیزاری  اراضی  آفات  الرو  از  تغذیه  با  مهاجر  پرندگان 
دفع مدفوع آن به اراضی بعنوان یک عامل بیولوژیکی در کاهش 
خصوصأ  و  مردم  عموم  از  می شوند.بنابراین  خاک  غنای  و  آفات 
با  را  الزم  همکاری  که  میرود  انتظار  کش  زحمت  و  کشاورزان 
صید  و  شکار  تخلفات  از  جلوگیری  در  زیست  محیط  مأموران 

آوردند. بعمل  پرندگان 

خبر خبر

آگهی مزایده مرحله اول
 13 و   5 ماده  باستناد  دارد  نظر  در  سقز  شهرداری 

آیین نامه مالی شهرداریها و بند یک صوتجلسه فوق العاده 
شهر  اسامی  محترم  شورای   95/7/17  –  4/348 شماره 

سقز نسبت به واگذاری یک قطعه زمین پاک باقیمانده 906 فرعی از 4 فرعی از 1729 - اصلی 
واقع در محله خیابان سعدی از طریق آگهی مزایده اقدام نماید. فلذا از متقاضیان محترم دعوت 
به عمل می آید جهت دریافت برگ و فرم شرکت در مزایده و فیش 5 درصد سپرده به واحد 

اماک شهرداری واقع در حیاط ساختمان شهرداری مرکزی در خیابان رسالت مراجعه نمایند.
- زمین پاک باقیمانده 906 فرعی از 4 فرعی از 1729 - اصلی به مساحت 144/90 متر مربع با 
کاربری مسکونی نبش کوچه 8 متری و بن بست 5 متری از قرار هر متر مربع 7.500.000 ریال 

جمعا 1.086.750.000 ریال.
1- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار بوده و متقاضیان بایستی قیمت ثابت و 
مشخص در پیشنهادات خود قید نمایند، لذا به پیشنهادات درصدی یا باالترین قیمتهای مبهم 

و فاقد سپرده ترتیب اثر نداده و آن را باطل و مخدوش اعام می دارد.
2- هرگاه برندگان نفرات اول تا سوم در موعد مقرر نسبت به پرداخت بهای زمین و حاضر به 
عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به استناد ماده 8 آیین نامه مالی شهرداریها به ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط خواهد گردید.
3- رعایت سایر مقررات مالی و عقد قرارداد واگذاری الزامی می باشد.

4- زمان تحویل اسناد آگهی مزایده پس از چاپ نوبت دوم به مدت 10 روز می باشد.
5 هزینه چاپ آگهی مزایده و انتقال سند به عهده برنده مزایده می باشد.

ضیاالدین نعمانی – شهردار سقز

 نوبت دوم

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه ۹۵ / ۵46 شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
آقای عرفان فتحی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته 
شادروان خانم فانوس محمدی در تاریخ 2/20/ 1۳۹۵در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده 

و ورثه اش عبارتند از:
1.امیر فتحی زایچه:2۳۹ / 1۳46  کد ملی:4۹۵۹7888۹۵ پسر متوفی 

2.وزیر فتحی زایچه 1۳4۹/240 کد ملی 4۹۵۹788۹0۹ پسر متوفی
۳. لقمان فتحی زایچه: 2 / 1۳6۳کد ملی:4۹۵۹۹۳8481 پسر متوفی

4.فرشاد فتحی زایچه: 600 / 1۳۵7کد ملی: 4۹۵۹7۹618۹ پسر متوفی
۵.عثمان فتحی زایچه: 601 / 1۳۵۹کد ملی: 4۹۵۹761۹7 پسر متوفی

6.محمد نظیف فتحی زایچه: 7۹16 / 1۳۵۵کد ملی۳2۳0074221 پسر متوفی
7.عرفان فتحی زایچه: 212۹ / 1۳6۵کد ملی:4۹۵۹۹611۹8 پسر متوفی

8.فهیمه فتحی زایچه: 7۹14 / 1۳48کد ملی: ۳2۳0074202 دختر متوفی
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کسی اعتراض 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یک 
ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر گونه اعتراضی 
یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط 

شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود. خواهد شد.

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقای چیاکو رحمانی فرزند حسین در پرونده کالسه ۹۵06۵2 به اتهام 
کالهبرداری ) به نحوه فروش مال غیر یک دستگاه خودرو پاترول مدل 1۳74( از 
طرف این بازپرسی تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل 
وی ممکن نگردیده بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب به نامبره ابالغ تا ظرف یک ماه از تارخ انتشار آگهی در شعبه سوم بازپرسی 
عمومی و انقالب شهرستان سنندج جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود 
در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 

خواهد شد.
م الف: 3225  بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب سنندج – فریدون رستمی

آگهی احضا ر متهم 
بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری با توجه به مجهول المکان بودن متهم یاسر اربین فرزند حسین به 
اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی یک نوبت در یکی از جراید کثیرالنتشار یا محلی 
آگهی می شود که متهم ظرف یک ماه پس از انتشار در وقت اداری در این شعبه 
جهت دفاع از اتهام انتسابی در پرونده کالسه ۹40۹۹8087۹600426 شعبه اول 
دادستانی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ملکشاهی حضور یابد. بدیهی است 

در صورت عدم حضور به صورت غیابی اظهار نظر خواهد شد.
دادیار و جانشین دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ملکشاهی – سجاد علی پور

متن آگهی

چمکاکائی  روستایی  محمد  و  چمکاکائی  روستایی  اله  اسد  /شاکی  خواهان 
و  زاده  قاسم  آرمان  و  زاده  قاسم  طوفان  /متهم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
مریم قاسم زاده و فردوس امینی و اردشیر محمدی و ربابه علوی عطا آبادی و 
پویان قاسم زاده بخواسته دستور موقت و پرداخت حق الوکاله و مطالبه خسارت 
های  دادگاه  تقدیم  معامله  بطالن  اعالم  و  مالی  نامه  مبایعه  ابطال  و  دادرسی 
عمومی شهرستان شهرکرد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۹ دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان شهرکرد واقع در استان چهارمحال وبختیاری شهرکرد خیابان 
که  گردیده  ثبت   ۹۵0۹۹8۳810۹0012۹ به کالسه  و  ارجاع  کاشانی  اله  آیت 
مجهول  علت  .به  است  شده  تعیین   10 ساعت  و   ۹۵/۹/۳0 آن  رسیدگی  وقت 
المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 7۳ 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
/متهم  تا خوانده  االنتشارآگهی میشود  از جراید کثیر  نوبت در یکی  مراتب یک 
نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس 
کامل خود  نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد 
مدیر دفتر شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد – حسن زاده 

دادنامه هیات تشخیص
رسیدگی  مرجع   .۹۵/708 پرونده  .کالسه   ۹۵/7/0۳ تاریخ   .7۵8 دادنامه  شماره 
 . ورامین  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  اداره  تشخیص  هیئت  یک  شعبه   : کننده 
خواسته   . سپید  سینا  کفش  تولیدی  شرکت  خوانده   . طریقت  سجاد  خواهان 
تصدی  به  و  قانونی  مراحل  سیر  از  پس  هیات  گردشکار:   . غیره  و  معوقه  حقوق 
به  تنظیمی  پرونده  محتویات  و  اوراق  بررسی  با  و  تشکیل  ذیل  کنندگان  امضاء 
اتفاق آراء بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید : در خصوص دادخواست به 
شرکت  طرفیت  به  طریقت  سجاد   ۹۵/06/11 مورخ   ۹۵1/106/2000۳۳ شماره 
تولیدی کفش سینا سپید هیات با عنایت به استماع اظهارات خواهان و عدم حضور 
خوانده در جلسه و با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده از جمله استعالم از 
سازمان تامین اجتماعی و سند فیش های حقوق ارائه شده از سوی خواهان لذا با 
اکثریت آرا و در نظر گرفتن جمیع جهات ضمن احراز رابطه کارگری و کارفرمایی 
فیمابین طرفین دعوی به استناد مواد 2و۳ قانون کار در تاریخ ۹۳/0۹/01 لغایت 
کار  قانون   1۵8 ماده  تبصره  به  مستند  خواهان  همکاری  قطع  دلیل   ۹۵/0۵/۳1
دانسته کارفرمای موصوف را مکلف می نماید ضمن ارسال لیست بیمه خواهان نزد 
سازمان تامین اجتماعی به استناد ماده 148 ق.کار مبالغ ذیل را در وجه خواهان 

پرداخته وبا ایشان تسویه حساب و قطع همکاری نماید :
کار  قانون  ماده 24  استناد  به  کارکرد  نسبت  به  بابت طلب سنواتی خدمتی   -1
مبلغ 14/00۹/86۳ ریال 2- بابت طلب حقوق معوقه به استناد مواد ۳4و۳7 قانون 
کار مبلغ ۳۹/60۹/۹60 ریال ۳- بابت طلب عیدی به استناد ماده واحده مصوبه 
70/12/6 مجلس شورای اسالمی به مبلغ 6/768/0۵0 ریال جمعا بابت موارد فوق 
مبلغ 60/۳87/87۳ ریال شصد میلیون و سیصد و هشتاد و هفت هزار و هشتصدو 
هفتاد و سه ریال . این رای به استناد ماده 1۵۹ قانون کار ظرف مدت 1۵ روز قابل 
تجدید نظر خواهی در هیات حل اختالف می باشد و در صورت عدم اعتراض هر 
یک از طرفینو قطعی و الزم االجرا شدن رای ، رای صادره به استناد تبصره 2 ماده 
16 قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ، ظرف سه ماه از تاریخ 
ابالغ برای اشخاص داخل کشور و ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ برای اشخاص مقیم 

خارج کشور قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری خواهد بود .
8/م الف مهدی الماسی :  نماینده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ورامین 

حصر وراثت 
آقای داود زاد احمدی ماسوله به شماره شناسنامه ۵ مطابق دادخواست تقدیمی به 
کالسه 8۵4006۳۵/۹۵ از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مرتضی زاد احمدی ماسوله شماره شناسنامه ۵۹06 در 
آن  الفوت  حین  ورثه  و  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   ۹۵/2/7 تاریخ 

مرحوم منحصر است به:
1-زهرا بخشی- ش.ش 48- ت.ت 1۳41- صادره از تهران- نسبت با متوفی مادر 
نسبت  فومن-  از  صادره   -1۳۳6 ت.ت   -۵ ماسوله- ش.ش  احمدی  زاد  2-داود 

بامتوفی پدر
و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳61 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
110/92480 رئیس شعبه 854 شورای حل اختالف مجتمع شماره 18 تهران

حصر وراثت 
دادخواست  مطابق   7718 شناسنامه  شماره  به  فراهانی  سقرجوقی  زهرا  خانم 
این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  از  تقدیمی به کالسه 8۵400۵74/۹۵ 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد حسن شمیرانی شماره شناسنامه 
642 در تاریخ نامعلوم اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
تهران-  از  صادره   -1۳۹0 ت.ت   -74۵0114۵6۹ ش.ش  شمیرانی-  1-محمد 

نسبت با متوفی پسر
2-معصومه شمیرانی- ش.ش 0۳722۹6۹۵۵- ت.ت 1۳81- صادره از قم- نسبت 

با متوفی دختر
۳-زهرا سقرجوقی فراهانی- ش.ش 7718- ت.ت 1۳60- صادره از تهران- نسبت 

با متوفی همسر 
آشتیان-  از  صادره   -1۳1۵ 48۹- ت.ت  فراهانی- ش.ش  سقرجوقی  4-شهربانو 

نسبت با متوفی مادر 
و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳61 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
110/92475 رئیس شعبه 854 شورای حل اختالف مجتمع شماره 18 تهران

حصر وراثت 
خانم لیال حق شناس به شماره شناسنامه 21۳۹ مطابق دادخواست تقدیمی به 
کالسه 8۵400627/۹۵ از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان نعمت اله بابای خاکیان شماره شناسنامه 8۳ در تاریخ 
الفوت آن مرحوم  و ورثه حین  بدرود زندگی گفته  اقامتگاه دائمی خود   ۹۵/4/۹

منحصر است به:
با  نسبت  تهران-  از  صادره   -1۳6۳ ت.ت   -۹76 ش.ش  خاکیان-  بابای  1-رضا 

متوفی پسر
2-علی بابای خاکیان- ش.ش ۳6۳81- ت.ت 1۳66- صادره از تهران- نسبت با 

متوفی پسر
۳-معصومه بابای خاکیان- ش.ش ۳۵2۳- ت.ت 1۳60- صادره از تهران- نسبت 

با متوفی دختر
با  نسبت  اصفهان-  از  4-لیال حق شناس- ش.ش 21۳۹- ت.ت 1۳۳0- صادره 

متوفی همسر
و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳61 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
110/92477 رئیس شعبه 854 شورای حل اختالف مجتمع شماره 18 تهران

حصر وراثت 
خانم منصوره ذوالقدری به شماره شناسنامه 10۳ مطابق دادخواست تقدیمی به 
کالسه 8۵4006۳۹/۹۵ از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان فریبا ملکی شماره شناسنامه 14746 در تاریخ 7۹/8/1 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  و  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه 

است به:
با  نسبت  قزوین-  از  صادره   -1۳11 ت.ت   -10۳ ش.ش  ذوالقدری-  1-منصوره 

متوفی مادر
و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳61 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
110/92470 رئیس شعبه 854 شورای حل اختالف مجتمع شماره 18 تهران

پخش  ملي  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  همزمان  البرز،  منطقه  نفتي  هاي  فرآورده 
روابط  روسای  نشست  و  گردهمایي  برگزاري 
عمومی های مناطق ۳7 گانه شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران، براساس ارزیابي عملکرد 
انتشارات،فرهنگي،  هاي  حوزه  در   1۳۹4 سال 
مردمي،  شکایات  اینترنتي،  پایگاه  ارتباطات، 
روابط  بصري،  و  سمعي  و  اجتماعي  مطالعات 
عمومي منطقه البرز موفق به کسب رتبه برتر شد.
در این مراسم داوود عربعلی رئیس روابط عمومی 
ایران  نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت 
طی سخنانی به تشریح رسالت و  وظایف روابط 
عمومی ها از دیدگاه مقام معظم رهبري پرداخت 
و به لزوم بکارگیری و کاربرد رهنمودهای ایشان 

در روابط عمومی ها تاکید کرد؛ همچنین محسن 
مومنی رئیس روابط عمومی شرکت ملي پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی ایران، رعایت اخالق 
و تقوا را در فعالیتهای روابط عمومی از اولویتها 
و محورهای مهم دانست و گفت روابط عمومی 
درون سازمانی به موازات مسائل برون سازمانی 

دارای اهمیت ویژه می باشد.
در این گردهمایی با حضور مدیر عامل شرکت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران از سید جواد 
حسینی رئیس روابط عمومی شرکت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي استان البرز و روساي روابط 
و  کردستان  استانهاي  در  شرکت  این  عمومي 
زاهدان  به عنوان مقام هاي اول تا سوم با اهدای 

لوح، تقدیر بعمل آمد.

برتری روابط عمومی شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي  البرز  در کشور

و  بنادر  سازمان  دریایی  امور  مدیرکل 
کارگاه  برگزاری  از  هدف  دریانوردی 
آموزشی کنترل و بازرسی پیشرفته کشتی 
برای  تالش  را  رجایی  شهید  بندر  در  ها 
حفظ و تامین ایمنی دریانوردی در آبراهه 
زیست  محیط  از  صیانت  همچنین  و  ها 
روی  ایران  پرچم  اعتبار  افزایش  و  دریایی 

کشتی ها اعالم کرد.
»اله مراد عفیفی پور« اظهار داشت: کنترل 
و بازرسی فنی و ایمنی کشتی ها از جمله 
برابر  ساحلی  کشورهای  که  است  حقوقی 
مقررات ملی و بین المللی برای خود قائل 
افسران  و  بازرسان  رو،  این  از  و  هستند 
بینند  می  مختلفی  های  آموزش   PSC
وظیفه  یکپارچه  و  یکنواخت  صورت  به  تا 

کنترل و بازرسی را انجام دهند.
 وی افزود: به همین منظور در کشورهای 
مختلف، تفاهمنامه های منطقه ای منعقد 
تفاهمنامه  آن  جمله  از  که  است  شده 
اقیانوس هند می باشد که شامل 17 کشور 

از جمله ایران است.  
این  دبیرخانه  پور،  عفیفی  گفته  به 
و  یکنواختی  ایجاد  برای  ها  تفاهمنامه 
یکپارچگی فرآیند کنترل و بازرسی کشتی 
به  اقدام  عضو،  کشورهای  در  ساله  هر  ها 
برگزاری دوره های آموزشی می کنند که 
این  از  یکی  میزبان  ایران  حاضر،  حال  در 

دوره هاست. 
و  بنادر  سازمان  دریایی  امور  مدیرکل 
خاطرنشان  رابطه  همین  در  دریانوردی 
کنترل  آموزشی  کارگاه  اکنون  هم  کرد: 
همت  به  ها  کشتی  پیشرفته  بازرسی  و 
با همکاری  و  دریانوردی  و  بنادر  سازمان 
دبیرخانه  و  دریانوردی  جهانی  سازمان 
میزبانی  به  توکیو  ای  منطقه  تفاهمنامه 
برگزاری  حال  در  رجایی  شهید  بندر 
تفاهمنامه  دیگر  از  نمایندگانی  و  است 
های منطقه ای جهان از جمله مدیترانه، 
ریاض  و  جنوبی  آمریکای  سیاه،  دریای 
آموزشی  دوره  این  در  کشور   14 شامل 

حضور دارند.
و  کنندگان  شرکت  کرد:  خاطرنشان  وی 
به مدت 10  رویداد  این  در  اساتید حاضر 
روز دانش خود را با همدیگر به اشتراک می 
گذارند تا در آینده یکنواختی و هماهنگی 
بیشتری را در زمینه فرآیندهای PSC در 

مناطق مختلف جهان، شاهد باشیم.
این  پایان خاطرنشان کرد:  در  پور  عفیفی 
ایمنی  تامین  و  حفظ  به  یقینا  موضوع 
دریانوردی در آبراهه های قابل کشتیرانی 
و همچنین صیانت از محیط زیست دریایی 
و همچنین افزایش اعتبار پرچم جمهوری 
اسالمی ایران که روی کشتی ها به اهتزار 

در می آید،  منجر خواهد شد.  

نقش مهم بازرسان و افسران PSC در افزایش

 اعتبار پرچم ایران

پیام  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
نشست  بختیاری،  و  چهارمحال  استان  نور 
های  دوره  برگزاری  خصوص  در  مشترکی 
تخصصی آموزشهای آزاد ویژه کارکنان دولت 
مدیران  معاونت،  حضور  با  آزاد  داوطلبان  و 
آموزش، مالی و روابط عمومی دانشگاه پیام 
نور استان ومعاونت آموزش و توسعه سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان در محل این 

سازمان تشکیل گردید.
دکتر علیرضا آبرود معاون دانشگاه پیام نور 
استان ضمن تقدیر و تشکر از تشکیل جلسه 
بیان نمود: آموزش بخش اصلی و موتورتوسعه 
در هر کشور می باشد، ایشان با اشاره به انعقاد 
تفاهم نامه سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور 
با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورافزود: 
دانشگاه پیام نور دارای پتانسیل نرم افزاری و 
سخت افزاری و کارشناسان توانمند در زمینه 
اجرای برنامه های آموزشی می باشد و این 
با  استان،  نقاط  کلیه  در  که  دارد  را  قابلیت 
توجه به گستردگی و داشتن مراکز و واحدها، 
نسبت به برگزاری دوره های آموزشی اقدام 

نماید. 
دکتر آبرود با اشاره به اینکه آموزش باید با 
نگاه کاربردیودر جهت تغییر در رفتار صورت 
نوراستان  پیام  دانشگاه  نمود:  اظهار  پذیرد. 
بیش  و  دکتری  علمی  عضو  نفر   ۵0 دارای 
از ۹00 نفر استاد مدعو می باشد و توانایی 

برمتقاضیان  برگزاری دوره های مجازیعالوه 
استانی به سایر متقاضیان در سایر استان های 

کشور خدمات آموزشی ارائه نماید. 
مدیریتو  سازمان  معاونت  شجاعی  دکتر 
برنامه ریزی استان با استقبال از انعقاد تفاهم 
آمادگی  اعالم  و  نور  پیام  دانشگاه  بین  نامه 
برون  ریزیجهت  برنامه  و  مدیریت  سازمان 
بیان  نور  پیام  دانشگاه  به  آموزشها  سپاری 
نمود: سه اصل تسریع، تسهیل و معطوف به 
هدف بودن از اهداف این دوره ها می باشد. 
مدیران  نیاز  آموزش  افزود:  ادامه  در  ایشان 
این  از  نباید مدیران  باشد و  و کارکنان می 
موضوع احساس بی نیازی کنند. دانشگاه پیام 
نوربا داشتن، پیشینه آموزشی این ظرفیت و 
توانایی را دارد با برگزاری دوره های آموزشی 
با  با محتوای خوب ، تخصصی  و متناسب 
عنوان ها و سرفصل های ارائه شده در جهت 
تأکید  ادامه  در  .ایشان  نماید  اقدام  آموزش 
تبلیغات  با  بازاریاب خوب  تیم  کرد: داشتن 
مناسب و کیفیت کار مدرس و داشتن نظم در 
برگزاری دوره ها باعث جذب بیشترداوطلبان 

جهت شرکت در این دوره ها می شود.
تفاهم  ادامه مقرر گردید عملیاتی شدن  در 
نامه فوق الذکر در استان به صورت کاربردی 
از تجربیات آموزش  و  به زودی شروع شده 
این  در  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان 

خصوص استفاده گردد.

برگزاری نشست مشترک دانشگاه پیام نور

 و سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهار محال و بختیاری
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مفقودی
مفقود  صالحیان  مجتبی  نام  12۵۵446به  شماره  با  باربری  هوهشمند  کارت   

 بابلگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی
برگ سبز کامیونت ون نیسان مدل 1۳74 به شماره شاسی 72- 0648ح74 و 
شماره موتور 0002۵622 و شماره شاسی C00۹1۵ به نام احمد علی جعفر گتابی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی وانت مزدا مدل 1۳68 به شماره شهر بانی 72-616ب 41 

به شماره شاسی 6861۳۹۹مفقود 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 واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 1۳۹۵60۳16014004۵8۳ مورخ 1۳۹۵،7،11 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
۳2۵4۹۵0704صادره  شناسنامه1066کدملی  بشماره  اکبری  نظر  علی   آقای 
مربع  متر  مساحت14۵،1۳  به  ششدانگساختمان  در  بوچان  فرزند  ازکرمانشاه 
جاده  کرمانشاه  آدرس  به  حومه  سه  بخش  اصلی  از11و1۹  فرعی  پالکشماره 
کمربندی به اسالم آباد روبه روی شهرک چمن نبش کوچه اسدی پالک 18 محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵،8،17   تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۵،۹،2

فرهاد نوری رئیس ثبت اسناد وامالک کرمانشاه

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

فاقد سند رسمی 
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1۳۹460۳1۳01000۹184 شماره  رای  برابر 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرسول 
بلیاد فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 14۵۳۹ صادره از بوکان در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 146 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک باقیمانده 1۳1 
- اصلی قریه کلتپه واقع در بخش 17 شهرستان بوکان خریداری از مالک رسمی 
آقای محمود شکره زارع صاحب نسق پالک 1۳1- اصلی قریه کلتپه مع الواسطه 
محرز گردیده که برای آن پالک 406۹ فرعی از 1۳1- اصلی تعیین و اختصاص 
یافته است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکین متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 

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

تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳۹۵/08/17
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۵/0۹/02

دادنامه
پرونده کالسه ۹۳0۹۹80841101۵1۹ شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان 

ایالم تصمیم نهایی شماره ۹۵0۹۹7084۳001277 
شاکی: مدیریت درمان تأمین اجتماعی به نشانی ایالم – بلوار مدرس

متهمین: 1- آقای سید عباس روبندی فرزند عیسی به نشانی شهرستان ایالم بلوار 
جمهوری انتهای خ خوارزمی 2- آقای رسول علی آبادی به نشانی ایالم – خ ربابه 
کمالی ۳- آقای ولی اله قاسم نیا به نشانی ایالم میدان امام حسین )ع( کوچه توکل 

اتهام: تصرف عدوانی 
به تاریخ- در وقت فوق العاده جلسه شعبه 104 دادگاه کیفری 2 شهرستان ایالم 
به تصدی اینجانب امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه فوق تحت نظر 
است دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به 
شرح آتی با استعانت از درگاه خداوند متعال تکیه بر شرف و وجدان و ادله موجود 

مبادرت به صدور رای می نماید.
 -2 روبندی سید عیسی  عباس  1- سید  آقایان  اتهام  در خصوص  دادگاه-  رای 
رسول علی آبادی فرزند اسفندیار: ۳- ولی اله قاسمی نیا فاقد مشخصات بیشتر 
و فعال متواری همگی دایر بر تصرف عدوانی اراضی ملی و هر کدام به مساحت 
۳00 متر به شماره پالک فرعی 2 از 146۳ اصلی، موضوع کیفر خواست شماره 
اجتماعی  تامین  سازمان  شکایت  و   ۹۵/06/08 مورخ   ۹۵104۳084۳۹01۵01
مورخه های  در  متهمین  داشته  اظهار  اداره شاکی  که  بدین شرح  ایالم،  استان 
۹2/۹/7 در شهرستان ایالم زمان و مکان وقوع جرم شبانه اقدام به تصرف و دیوار 
انتظامی،  مرجع  گزارش  پرونده،  محتویات  به  عنایت  با  دادگاه  لذا  کشینموده 
تصویر سند مالکیت اداره شاکی مشاهدات و کروکی تنظیم شده از محل موضوع 
پرونده، و دفاعیات بالوجه متهمان ردف اول و دوم، بنابراین بزهکاری مشارالیه 
اقدام به ساخت و ساز شبانه داللت بر علم  محرز و مسلم دانسته شده چرا که 
متهمان مبنی بر عدم مالکیت می باشد کا اینکه موضوع نیز چندین مرتبه توسط 
شهرداری به انان اخطار شده است علی ایحال و به استناد ماده 1۹ قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1۳۹2 و ماده ی 6۹0 قانون مجازات اسالمی مصوب 1۳7۵و با 
رعایت بند 2 ماده ی ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در 
موارد معین، حکم به محکومیت متهم موصوف به مجازات تعزیری درجه شش به 
پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و رفع تصرف 
به  راجع  نماید. رای صادره شده  اعالم می  و  به حال سابق صادر  اعاده وضع  و 
اعتراض و رسیدگی  قابل  ابالغ  از  روز  بیست  اول حضوری و ظرف  متهم ردیف 
در محاکم محترم تجدیدنظر استان ایالم است و راجع به متهمین ردیف دوم و 
سوم غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس 
قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم  روز  بیست  واخواهی  انقضاء مهلت  از 

تجدید نظر استان ایالم است.
دادرس شعبه 104 دادگاه کیفری 2 ایالم – اسماعیل قمری

آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح   ۳1 شماره  شناسنامه  دارای  شیرزاد  زیاد  آقای 
۵7/۹۵08۵2ش از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان زری شیرزاد  بشناسنامه 2۵ در تاریخ ۹۵/6/10 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به:
1-ناصر شیرزاد ش.ش یک فرزند مصطفی نسبت همسر

2-یاسین شیرزاد ش.ش 274207۵61۵ فرزند ناصر نسبت فرزند 
۳- نصیر شیرزاد ش.ش 274۳048840 فرزند ناصر نسبت فرزند
4- زهرا شیرزاد ش.ش 274۳۹7۹۹68 فرزند ناصر نسبت فرزند 

۵- زیاد شیرزاد ش.ش ۳1 فرزند حاجی نسبت پدر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده ۳62 قانون امور 
حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 57 شورای حل اختالف ارومیه 

دادنامه
پرونده کالسه ۹۵0۹۹8۳8107001۵8 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

شهرکرد تصمیم نهایی شماره ۹۵0۹۹7۳8107006۹0
الهام هاشمی  با وکالت خانم  اله  فرزند عزیز  فایق  آقای محمود کوهی   : خواهان 
دهکردی فرزند جمشید به نشانی استان چهارمحال و بختیاری شهرستان شهرکرد 

خیابان کاشانی روبروی دادگستری پالک ۹0 
خواندگان :1 – آقای احترام یزدانی فرزند علی 2 – آقای وحید محمدی فرزند 

ابراهیم ۳ – آقای ابراهیم محمدی همگی به نشانی مجهول المکان
خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه ۳ – مطالبه خسارت دادرسی ۳ – 

مطالبه وجه چک
رای دادگاه 

درخصوص دعوت آقای محمود کوهی فایق فرزند عزیز اله  با وکالت خانم الهام 
فرزند  یزدانی  احترام  آقای   –  1 طرفیت  به  جمشید  فرزند  دهکردی  هاشمی 
علی 2 – آقای وحید محمدی فرزند ابراهیم ۳ – آقای ابراهیم محمدی همگی 
اصل  عنوان  به  ریال  میلیون(  )چهارصد   400000000 مبلغ  مطالبه  بخواسته 
خواسته به عالوه مطلق خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به استناد یک 
میلیون  چهارصد  مبلغ  به   ۹4/11/24 مورخ   114046 ی  شماره  به  فقره چک 
تقدیمی  دادخواست  مفاد  به  التفات  به  توجه  با  دادگاه  ایران  ملی  عهده  ریال 
مالحظه رو گرفت چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و امضا خوانده 
نیز  مربوطه  بانک  توسط  که  آن  ظهر  در  خواندگان  سایر  و  چک   ذیل  و  اول 
گواهی گردیده و با عنایت به وجود چک مستند دعوی در ید خواهان و نظر به 
قانونی  ابالغ  علیرغم  و خواندگان  مانده  تعرض مصون  از  امضاهای مذکور  اینکه 
هیچکدام حضور نیافته اند و دلیلی بر پرداخت ما فی الذمه خود ارائه نکرده اند 
و۳20  مواد۳1۳  استناد  با  و  داده  تشخیص  به صحت  مقرون  را  خواهان  دعوی 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 و ماده 1۹ قانون صدور چک و مواد۳0۳ 
و ۳0۵ و ۳06 و۵1۵ و ۵22 قانون آئین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی حکم 
اصل  بابت  ریال  مبلغ 400000000  پرداخت  به  خواندگان  تضامنی  محکومیت 
خواسته و مبلغ 1۵870000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 10800000 ریال 
به عنوان حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و در صورت دخالت در مرحله تجدید 
نظر مطابق تعرفه آن مرحله و همچنین به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت 
به اصل خواسته از تاریخ چک مذکور بر مبنای تناسب شاخص ساالنه اعالمی از 
سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که محاسبه آن بر عهده واحد اجرای 
احکام مدنی دادگاه می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید حکم صادر 
شده نسبت به خواندگان غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
محترم  محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  روز   20 ظرف  سپس  و  شعبه  این 

تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری میباشد
دادرسی شعبه هفتم  دادگاه عمومی حقوقی شهرکرد – افراسیاب ضرغامی

تولید نفت یادآوران از مرز 115 هزار بشکه 
در روز گذشت

مجری طرح توسعه یادآوران اعالم کرد که تولید نفت میدان مشترک 
یادآوران از مرز 11۵ هزار بشکه در روز گذشت.

مشترک  میدان  در  تولید  رسیدن  از  خبر  حالی  در  نظرپور،  هادی 
یادآوران به بیش از 11۵ هزار بشکه در روز می دهد که ۳0 هزار بشکه 

هم از تعهد طرح توسعه این میدان در فاز نخست فراتر رفته است.
وی افزود: در فاز نخست طرح توسعه میدان نفتی یادآوران، برداشت 

نفت از این میدان باید به 8۵ هزار بشکه در روز می رسید.
شرکت سینوپک توسعه فاز نخست میدان یادآوران با هدف برداشت 
روزانه 8۵ هزار بشکه نفت را در قالب قرارداد بیع متقابل اجرا کرد، 
از  زودهنگام  برداشت  شود،  اجرا  نخست  فاز  که  این  از  پیش  البته 
انجام  مشترک،  میدان های  از  نفت  برداشت  اهمیت  دلیل  به  میدان 
شد.نظرپور گفت: تولید تجمعی هم اکنون از میدان مشترک یادآوران 

به 6۵ میلیون بشکه رسیده است.
با اجرای فاز دوم طرح توسعه میدان نفتی یادآوران سقف تولید از این 
میدان به 180 هزار بشکه در روز خواهد رسید و در فاز سوم سقف 

تولید به ۳00 هزار بشکه در روز می رسد.
بر اساس تازه ترین مطالعات و نتایج حاصل از آزمایش چاه های صیفی 
براساس  میدان  درجای  نفت  ذخایر  مخزن،  دینامیک  مدل های  و 

محتمل ترین حالت ۳1 میلیارد بشکه برآورد شده است.
میدان نفتی یادآوران در 10 کیلومتری جنوب شرقی میدان آزادگان 
و در حدود 70 کیلومتری جنوب غربی اهواز و شمال خرمشهر در 
منطقه جغرافیایی کوشک و حسینیه به صورت شمالی- جنوبی در 
گستره نوار مرزی کشور عراق واقع شده که از میدان های مشترک با 

کشور عراق است.

آغازعملیات ایمن سازی 16 کیلومتر ازخط 
لوله منطقه فارس 

با حضور مسئولین منطقه فارس، عملیات ایمن سازی خط لوله مواد 
نفتی در محدوده شهر جدید صدرا به طول 16 کیلومتر آغاز شد.

لوله  روابط عمومی شرکت خطوط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
و مخابرات نفت ایران منطقه فارس، مهندس موسوی سرپرست 
انجام  راستای  در  گفت:  خبر  این  اعالم  با  فلزات  خوردگی  واحد 
منظور  به   ، خطوط  مجاورین  قبال  در  شرکت  اجتماعی  مسئولیت 
جلوگیری از خوردگی و ایمن سازی خط لوله در محدوده شهر صدرا 

این پروژه تعریف گردید و عملیات اجرایی آن شروع شد .
وی ادامه داد: به علت ایجاد گسترش شهر صدرا در اطراف خط لوله 
ده اینچ گچساران - شیراز ایمن سازی خط  در محدوده شهر صدرا 

به طول 16 کیلومتر و تعویض پوشش آن ضروری بود.

هشدار نسبت به فرسودگی شبکه برق تهران 

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای تهران با هشدار نسبت به فرسودگی 
شبکه برق تهران، اعالم کرد: عمر تاسیسات شبکه  توزیع برق تهران 

به بیش از ۳0 سال رسیده است. 
غالمرضا خوش خلق، یکی از مهمترین مشکالت شبکه برق تهران را 
قدیمی بودن شبکه اعالم کرد و گفت: بازسازی و نوسازی شبکه برق 
تهران با توجه به شلوغ بودن این شهر با مشکالت عدیده ای روبه رو 

است، به طوری که این فرسودگی موجب نگرانی شده است.
انجام  همکاری های  درباره  تهران  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
گرفته به منظور تامین پایدار برق تهران، تصریح کرد: با توجه به آمار 
پیک مصرف نسبت به سال قبل 6.2 درصد رشد داشته  و این در حالی 

است که سال گذشته تنها شاهد 0.۳ درصد رشد بودیم.
خانگی  بخش  در  را  تهران  برق  مصرف  بیشترین  مسئول  مقام  این 
عنوان و یادآور شد: حدود 40 درصد مصرف برق در تهران مربوط به 
این مشترکان می شود و این در حالی است که در سایر استان ها این 
عدد تنها ۳۵ درصد، همچنین در بخش تجاری نیز تعداد مشترکان 
باالی 20 درصد تخمین زده، اما در مناطق دیگر بین ۹ تا 12 درصد 
میزان  این که  بیان  با  تهران  منطقه ای  برق  شرکت  است.مدیرعامل 
مشترکان و مصرف برق در حوزه عمومی )اداره ها( دو برابر استان های 
دیگر است، تاکید کرد: این گروه حدود 26 درصد مشترکان را تشکیل 
داده اند، در حالی که استان های دیگر بین 10 تا 12 درصد هستند.  

در  تهران  منطقه ای  برق  برنامه های شرکت  به  اشاره  با  خوش خلق 
خصوص تغییر شبکه های هوایی و زیرزمینی هم توضیح داد: با توجه 
به این که در شبکه های زیرزمینی نیز نیاز به همکاری و کمک زیادی 
کمک  تقاضای  زمینه  این  در  شهرداری ها  از  داریم،  بازسازی  برای 

کرده ایم تا بتوان از این طریق شاهد تامین برق پایدارتر بود.
وی همچنین در تشریح میزان فرسودگی شبکه برق تهران هم اظهار 
داشت: با توجه به این که شبکه های فوق توزیع زمینی بسیار قدیمی 
مختلف  بخش های  که  است  الزم  دارند  بازسازی  به  نیاز  و  هستند 

همچون شهرداری عنایت الزم به این بخش را داشته باشند.

 واردات نفت کره جنوبی 
از ایران بیش از 2 برابر شد 

آمارهای صنعتی نشان می دهد که واردات نفت 
کره جنوبی از ایران در ۹ ماهه نخست سال 2016 
نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از دو برابر 

شده است. 
به گزارش تسنیم به نقل از یونهاپ نیوز، آمارهای 
صنعتی نشان می دهد که واردات نفت کره جنوبی 
از ایران در ۹ ماهه نخست سال 2016 نسبت به 

مدت مشابه سال قبل بیش از دو برابر شده است.
بر اساس این گزارش، واردات نفت خام و میعانات 
کره جنوبی از ایران در بازه زمانی ژانویه تا سپتامبر 
به 78 میلیون بشکه رسیده، در حالی که این رقم 
در مدت مشابه سال گذشته ۳۳.6۳ میلیون بشکه 

بوده است.
این گزارش حاکی است، نفت ایران در این ۹ ماه، 
۹.7 درصد واردات نفت کره جنوبی را تشکیل داده 
 12.1۵ جنوبی  کره  سپتامبر،  ماه  در  است.تنها 
دالر  میلیون  ارزش ۵26  به  نفت،  بشکه  میلیون 
از ایران وارد کرده که حجم و ارزش ان نسبت به 
مدت مشابه سال قبل به ترتیب 106 و 72.۳ درصد 
افزایش داشته است.ایران در سال های گذشته یکی 
از تامین کنندگان عمده نفت کره جنوبی بود، اما 
تحریم های غرب موجب کاهش قابل توجه صادرات 

نفت این کشور به کره جنوبی شده بود.
ایران با جمعیتی بیش از 80 میلیون نفری، و منابع 
عظیم انرژی، چهارمینن ذخایر نفتی و دومین ذخایر 

بزرگ گازی جهان را در اختیار دارد.
سال گذشته، کره جنوبی 2.20 میلیارد دالر نفت 
خام از ایران وارد کرد که ۵1 درصد کمتر از سال 
گذشته و بسیار کمتر از ۹.۳6 میلیارد دالر سال 
2011 بود. از نظر حجم، واردات نفت و میعانات 
کره جنوبی از ایران در سال گذشته به 42.4 میلیون 
بشکه رسید که پایین تر از 44.۹2 میلیون بشکه 
سال 2014 و ۵6.14 میلیون بشکه سال 2012 بود.

تاکنون کره جنوبی میعانات مورد نیاز خود را از قطر 
و آمریکا وارد می کرد، اما پس از لغو تحریم های 
ایران، پاالیشگاه های کره ای واردات میعانات از ایران 

را به میزان قابل توجهی افزایش داده اند.

عقب نشینی»ساسول«آفریقای 
جنوبی از مشارکت در پتروشیمی 

ایران
 

یک مقام مسئول از احتمال عقب نشینی ساسول 
آفریقای جنوبی به منظور مشارکت و سرمایه گذاری 
در صنایع پتروشیمی ایران پس از ابالغ قیمت جدید 
خوراک اتان خبر داد. به گزارش مهر، امیرحسین 
آفریقای  ساسول  شرکت  اینکه  بیان  با  بحرینی 
مجتمع  در  خود  سهام  تحریم  دوران  در  جنوبی 
پتروشیمی آریا ساسول را واگذار کرد، گفت: هم 
اکنون این شرکت بین المللی سهامی در این مجتمع 
پتروشیمی ندارد.مدیرعامل پتروشیمی آریاساسول 
با اعالم اینکه با ورود به دوره پسابرجام ساسول به 
دنبال سرمایه گذاری جدید در صنایع پتروشیمی 
به  با توجه  اما  بود، تصریح کرد:  ایران  و پلیمری 
ابالغ قیمت های جدید خوراک اتان توسط وزارت 
نفت بعید به نظر می رسد که این شرکت آفریقای 
صنایع  در  جدید  گذاری  سرمایه  قصد  جنوبی 
پتروشیمی کشور را داشته باشد.این مقام مسئول 
با تاکید بر اینکه یکی از معیارهای جذب سرمایه 
در صنایع پتروشیمی تعیین یک قیمت منطقی 
برای فروش خوراک گاز و مایع است، اظهار داشت: 
در حال حاضر برنامه توسعه و افزایش ۳00 هزار 
تنی با هدف تبدیل اتیلن به محصوالت پلیمری در 
مجتمع پتروشیمی آریا ساسول در دستور کار قرار 
گرفته است.وی با بیان اینکه افزایش ۳00 هزار تنی 
ظرفیت پتروشیمی آریا ساسول با ساخت یک واحد 
جدید به سرمایه گذاری حدود 400 میلیون دالری 
نیاز است، تاکید کرد: در صورتی که قیمت فعلی 
خوراک اتان در سطوح فعلی باقی بماند قطعا اجرای 
طرح جدید افزایش ظرفیت تولید در پتروشیمی آریا 

ساسول منتفی خواهد شد.

کوتاه از انرژی مدل توسعه اقتصادی میدان »فرزاد بی« ماه نوامبر نهایی می شودنفت در جهان

بیان  با  پارس  گاز  و  نفت  شرکت  مدیرعامل   
نهایی  برای  سی  جی  ان  او  شرکت  که  این 
کردن »مدل توسعه اقتصادی« از یک مشاوره 
این  گفت:  کرد،  خواهد  استفاده  بین المللی 
برای  را  مدل  این  نوامبر  ماه  پایان  تا  شرکت 

توسعه فرزاد بی نهایی می کند. 
  به گزارش شانا، محمد مشکین فام اعالم کرد: 
مداوم  بصورت  هندی  شرکت  این  با  مذاکرات 
به بتوانیم  بزودی  امیدوارم  و  است  جریان   در 

 جمع بندی برسیم.
را در زمینه مدل  وی عمده مشکل 2 شرکت 
توسعه اقتصادی دانست و افزود: در این زمینه 
قرار شد شرکت نفت و گاز هند )اون ان جی سی( 
ماه  یک  ظرف  و  مشاور  گرفتن  اختیار  در  با 

آینده، این مدل را نهایی کند.
به گفته مشکین فام، ایران پیشنهاد پایه »مدل 
توسعه اقتصادی« را به شرکت او ان جی سی ارائه 
داده است و آنها قرار است بر اساس آن، مدل 

خود را ارائه و نهایی کنند. 
برای  مشاور  تعیین  که،  این  بر  تاکید  با  وی 
مشورت  و  تائید  با  اقتصادی«  توسعه  »مدل 
داریم  انتظار  کرد:  تصریح  بود،  خواهد  ایران 
نام  صاحب  و  معتبر  شرکت  از  هندی ها 

بین المللی به عنوان مشاور استفاده کنند.

درباره  پارس  گاز  و  نفت  شرکت  مدیرعامل 
نیز  گازی  مشترک  میدان  این  فنی  مسائل 
نزدیک  به هم  فنی  مسائل  کلیات  کرد:  اظهار 
شده است اما برای جزئیات و تهیه طرح جامعه 
توسعه )MDP( باید مشاور در اختیار بگیریم.

میدان گازی فرزاد بی در مجموعه ای مشهور به 
نام بلوک فارسی قرار دارد که حوزه ای سرشار 
از منابع گاز و میعانات گازی واقع شده در غرب 

میدان پارس شمالی و شمال غرب میدان های 
 گلشن و فردوسی در آبهای خلیج فارس است.

امضای قرارداد اولیه اکتشاف و توسعه فرزاد بی 
دولتی  شرکت  سه  از  متشکل  کنسرسیومی  با 
هند به حدود سال 2000 میالدی بازمی گردد؛ 
اما این قرارداد تنها در بخش اکتشاف اجرایی 
برای  اقدامی  هیچ  توسعه  بخش  در  و  شد 

برداشت منابع گازی این میدان نشد.

و  بین الملل  امور  معاون  نیا،  زمانی  امیرحسین 
دیدار  از  پس  ماه  آبان   4 نفت  وزیر  بازرگانی 
با هیئت هندی به سرپرستی سونجای سودیر، 
مدیرکل وزارت نفت و گاز طبیعی دولت هند 
همکاری  برای  هند  دولت  بود:  کرده  اظهار 
گازی  مشترک  میدان  توسعه  در  مشترک 

»فرزاد بی« جدی است.
بود: وزارت نفت و گاز هند، شرکت  وی گفته 
دولتی نفت و گاز هند )او ان جی سی( را تشویق 
کنند که با سرعت بیشتری در باره مدل مالی 
مشارکت در میدان گازی فرزاد بی اقدام کنند.

گاز  و  نفت  وزارت  مدیرکل  سودیر،  سونجای 
طبیعی دولت هند نیز در این دیدار ضمن تائید 
بر  هند  دولت  عزم  بر  مذاکرات  شدن  طوالنی 
پیشرفت هر چه سریعتر مذاکرات تاکید کرده بود.
سودیر در این مذاکرات عنوان کرده بود: درباره 
به  او ان جی سی  شرکت  دیدگاه های  فنی  مدل 
باره  به ویژه در  ایران  نفت  دیدگاه شرکت ملی 
نزدیک  بی  فرزاد  میدان  در  گاز  ذخیره  حجم 
شده است و همین موضوع می تواند تحرکی به 

مباحث دو طرف بدهد.
شاخه  ویدش«،  سی  جی  ان  »او  شرکت 
شرکت  گذاری  سرمایه  بخش  و  بین المللی 

دولتی اکتشاف نفت و گاز هند است. 

رئیس سازمان ملی استاندارد از آماده شدن نتایح آزمایشات گازوئیل خبر داد.
نیره پیروزبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت گزارش کیفیت گازوئیل 
اظهار کرد: نتایج آزمایشات گازوئیل آماده شده و سازمان ملی استاندارد در حال تحلیل 
وبررسی آن است که پس از اتمام کار گزارش مورد نظر به نهادهای مربوطه از جمله 

وزارت نفت ارسال می شود.
بود  شده  مدعی  که  خودورسازان  انجمن  دبیر  اظهارات  به  واکنش  در  همچنین  وی 
آزمایش بنزین پاالیشگاه تهران حاکی از استاندارد نبودن بنزین این پاالیشگاه است، 
ادامه داد: در مجموع ما به عنوان سازمان ناظر بر این تولیدات هستیم و با وزارت نفت 
نیز همکاری الزم را داریم اما اگر بخش خصوصی به این موضوع ورود کرده و نتایج 
متفاوتی به دست آورده است اول باید بررسی شود که نحوه نمونه برداری و آزمایش 

چگونه بوده است.
وی با بیان اینکه برای صدور گواهی استاندارد یک محصول فرآیندهایی از قبل اهمیت 
دارد، گفت: اگر بخش خصوصی بخواهد می تواند با ما ارتباط بگیرد و گزارشات خود را 
در خصوص چگونگی نمونه گیری و آزمایش بنزین در اختیار ما قرار دهد اما فعال در 
گزارشاتی که ما داریم با توجه به اینکه بیشتر از محل های توزیع بنزین نمونه برداری 

کردیم مشکل خاصی در بنزین ها وجود ندارد.
اعتقاد  نیز اظهار کرد: در بحث کیفیت  پیروزبخت درباره بحث استانداردها و کیفیت 
داریم که واحدهای تولیدی باید خودشان را به کیفیت مدنظر ما برسانند نه اینکه ما 

شاخص ها را برای رسیدن آن ها تغییر دهیم.
به گفته وی، بحث ارزیابی کیفیت برای سازمان ملی استاندارد تنها در مورد کاالها و 
خدماتی که مشمول استاندارد اجباری می شود نیست و تا کنون این سازمان در بسیاری 

از بحث ها ورود پیدا کرده اند.
در  حالل  نشان  متقاضی  شرکت های  درباره  ادامه  در  استاندارد  ملی  سازمان  رئیس 
کشور اظهار کرد: بحث حالل در ایران به سال 1۳88 برمی گردد که ما عضو موسسه 
استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسالمی شدیم و توانستیم به عضویت هیئت مدیره 

آن درآییم.
ایران شده اند،  در  نشان حالل  دریافت  به  موفق  برند  پنج  کنون  تا  اینکه  بیان  با  وی 
مورد  باید  که  کرده اند  اقدام  نشان  این  دریافت  برای  زیادی  بسیار  متقاضیان  گفت: 

بررسی قرار گیرد.

پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل    
سراسری  عرضه  از  ایران،  نفتی  فرآورده های 
شهریورماه  پایان  تا  کشور  در   4 یورو  گازوئیل 

سال آینده خبرداد. 
امور  در  نفت  وزیر  معاون  کاظمی،  عباس 
هم اندیشی  »نشست  در  پخش،  و  پاالیش 
فرآورده های  پخش  شرکت  مناطق«  مدیران 
شرکت های  اندیشی  چاره   لزوم  از  ایران،  نفتی 
نفت گاز  انتقال  برای  لوله  خطوط  و  پخش  ملی 
پیش بینی  گفت:  و  خبرداد  کشور  در   4 یورو 
دست  در  طرح های  از  بهره برداری  با  می شود 
آینده  سال  شهریورماه  پایان  تا  پاالیشی  اجرای 
و  تولید   4 یورو  نفت گاز  کشور  مصرف  اندازه  به 

عرضه شود. 
نفتی  فرآورده های  صادرات  میانگین  افزود:  وی 
کشور در هشت ماه امسال، روزانه 400 تا ۵00 
هزار بشکه بوده است که امیدواریم تا سال آینده 

به حجم 6۵0 هزار بشکه در روز دست یابیم.
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
جایگاه  به  اشاره  با  ایران،  نفتی  فرآورده های 
تامین  واسطه  به  پخش  ملی  شرکت  حساس 
به  توجه  با  گفت:  کشور،  انرژی  از  بخشی 
گذشته،  سال های  در  انرژی  مصرف  تغییرات 
تامین  بر  افزون  ملی پخش،  نقطه عطف شرکت 
انرژی  امنیت  ایجاد  کشور،  مایع  سوخت  انرژی 

و صادرات مازاد فرآورده های نفتی بوده است.
فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  داد:  ادامه  وی 
و  مرزها  از  خارج  به  ویژه  نگاه  با  ایران  نفتی 
مشخصی  و  جامع  برنامه  باید  فرآورده  صادرات 
فرآورده  صادرات  زیرساخت های  تجهیز  برای 

باشد. داشته 

قدرت صادراتی ایران افزایش می یابد
برای  از تجهیز اسکله عسلویه  ادامه  کاظمی، در 
تا  گفت:  و  خبرداد  نفتی  فرآورده های  صادرات 
نفتی  فرآورده های  صادرات  آینده  سال  تابستان 
به اوج خود خواهد رسید و با تجهیز چند اسکله 
بزرگی  تحوالت  ماهشهر، شاهد  و  بندرعباس  در 

در روان سازی این امر خواهیم بود.
انتقال  خطوط  تجهیز  لزوم  بر  همچنین  وی، 
فرآورده های نفتی برای ارسال فرآورده از طریق 

جاده  مسیرهای  و  لوله  خطوط  ریلی،  خطوط 
پیما برای صادرات تاکید کرد. 

معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش، درباره 
با  گفت:  لوله  خط  طریق  از  فرآورده ها  انتقال 
اراک   - تهران  آبادان-  لوله  معکوس کردن خط 
که مطالعات مهندسی آن انجام شده، امید است 

در تابستان سال ۹6 این امر تحقق یابد.
در   4 یورو  نفت گاز  تولید  به  توجه  با  افزود:  وی 
اراک  نفت گاز  از  بخشی  بندرعباس،  پاالیشگاه 
برای  ماهشهر  بندر  به  لوله  خط  از  می توان  را 

کنیم. منتقل  صادرات 
اهواز-  در  ریلی،  خطوط  تجهیز  از  کاظمی، 
ماهشهر با توجه به دو خطه شدن آن خبرداد و 
ظرفیت  خطوط،  این  بار  کاهش  دلیل  به  گفت: 

انتقال فرآورده بیش از پیش افزایش می یابد.

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در فاز نخست 
آماده تحویل سرویس عملیاتی است 

وی، بر لزوم توجه ویژه در زمینه تجهیز صادرات 
فرآورده در کشور تاکید و تصریح کرد: پاالیشگاه 
فاز  فارس در بخش  میعانات گازی ستاره خلیج 
سرویس  تحویل  آماده  تقطیر(  )واحد  نخست 
بخش  آماده سازی  با  است  امید  و  بوده  عملیاتی 
پیشرفت  به  بتوانیم  امسال  پایان  تا  بنزین  تولید 

مطلوبی در این زمینه دست یابیم.
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
و  توجه جدی  لزوم  از  ایران،  نفتی  فرآورده های 
برنامه ریزی اساسی در بحث صادرات فرآورده با 
خلیج  ستاره  پاالیشگاه  از  بهره برداری  به  توجه 

فارس و مازاد مصرف فرآورده کشور خبرداد.

ایران در یک قدمی خودکفایی بنزین 
قرار دارد

وی اعالم کرد: با بهره برداری از پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس، در شهرها و جاده های اصلی کشور، 
بنزین توزیعی یورو 4 خواهد شد و افزون بر امر 
داخل  نیاز  بنزین،  تامین  و  تولید  در  خودکفایی 

پیدا می کنیم. دست 
دوم  فازهای  از  بهره برداری  با  کاظمی،  گفته  به 
به  ایران  فارس،  خلیج  ستاره  پاالیشگاه  سوم  و 

می پیوندد. بنزین  صادرکنندگان  باشگاه 

واکنش استاندارد به ادعای کیفیت پایین بنزین؛

 نتایج آزمایشات گازوئیل
 آماده است

  شهریورماه سال آینده؛

  گازوئیل توزیعی در کل کشور
 یورو 4 می شود
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فرصت آزمون و خطا نداریم

* محمدرضا پورابراهیمی
 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

 
یکی از موضوعاتی مهمی که سبب شکل گیری 
اختالس های کالن می شود،بحث عدم وجود 
اطالعات  شفافیت  و  است  اطالعات  شفافیت 

ناظر بر این است که تمامی اقدامات مجموعه های مختلف اجرایی 
به ویژه مجموعه های اقتصادی به نحوی عمل کنند که امکان رصد 
و رویت آن توسط دستگاه های نظارتی فراهم شود.هنوز شفافیت 
عملیاتی  ایران  فراهم کند؛در  را  نظارت جامع  امکان  اطالعاتی که 
نشده است و در بخش ها و حوزه هایی که شفافیت اجرایی شده 

جامع و کامل نیست.
کشور  اقتصاد  اساسی  چالش  مرکزی  بانک  سنتی  نظارتی  رویکرد 
است و پس از اینکه بعد از یک سال گزارش عملکرد بانک ها تمام 
می شود،سه ماه بعد صورت های مالی آن تهیه می شود و پس از 
آن با برگزاری مجمع،بانک مرکزی می گوید که چه کارهایی انجام 
شده یا نشده است.امروز در کشورهای مختلف نرم افزارهایی ایجاد 
کرده اند که به صورت آنالین و برخط ریز اطالعات را بررسی می 
کنند،بنابراین باید هر تراکنش،اقدام و تصمیمات اتخاذی به صورت 
های  پست  در  شرایط  واجد  افراد  انتخاب  شود.عدم  انجام  آنالین 
مدیریتی بانک ها مفاسد اقتصادی را رقم می زند.تفاوت نظارت پس 
از تهیه صورت های مالی و حین عملیات این است که در نظارت 
حین عملیات،بانک مرکزی بر هرگونه تخلف اشراف کامل پیدا می 
کند. ما فرصت آزمون و خطا نداریم و به همین منظور نباید افرادی 
نیاز نیستند را در مناصب و پست  که دارای صالحیت های مورد 
برخورد  عدم  دلیل  به  حاضر  حال  کرد.در  انتخاب  مدیریتی  های 
و  زنند  می  دامن  آن  به  و  داده  تن  اختالس  به  افراد  برخی  قاطع 
عدم  و  است  پایین  کشور  در  اقتصادی  مجرمان  جریمه  متاسفانه 
برخورد قاطع و جریمه پایین سبب ایجاد انگیزه برای مفسدان می 

شود.
 

 خودرو
تولید اتوبوس افزایش یافت

مهر ماه امسال تولید انواع اتوبوس افزایش یافته است.در این مدت 
تولید انواع اتوبوس به طور میانگین ۵8.۵ درصد افزایش یافته است. 
از  با رشد همراه بوده و  ایران خودرو دیزل  تولید این محصول در 

صفر دستگاه در مهر 1۳۹4 به یک دستگاه افزایش یافته است.
با  نیز  آسیا  دیزل  پیشرو  در  اتوبوس  انواع  تولید  امسال  ماه  مهر 
از صفر دستگاه در مهر ماه سال گذشته به  افزایش همراه بوده و 
10 دستگاه رسیده است. تولید این محصول در عقاب افشان نیز ۳0 
درصد رشد داشته و از ۵0 دستگاه در مهر 1۳۹4 به 6۵ دستگاه 
خودرو  یاوران  در  اتوبوس  تولید  مدت  این  است.در  یافته  افزایش 
شرق نیز صعودی بوده و از صفر دستگاه در مهر 1۳۹4 به هشت 
دستگاه رسیده است. اما تولید این محصول در هوراند خودرو دیزل 
برخالف سایر شرکت ها نزولی بوده و با کاهش صد درصدی از سه 

دستگاه در مهر ماه سال گذشته به صفر رسیده است.
 

 تولید پژو 405 و پراید تا پایان امسال متوقف می شود
مشاور عالی وزیر صنعت با اشاره به مشکالت کیفی دو خوردو پراید 
و پژو 40۵گفت: تا پایان سال ۹۵، این خودروها از خط تولید خارج 

می شوند.
بهروز ریاحی به تسنیم  اظهار کرد:  شورای سیاست گذاری خودرو 
و  می دهد   جلسه  تشکیل  بار  یک  هفته  دو  هر  یازدهم  دولت  در 
اقدام به بررسی  وضعیت کمی و کیفی خورد ها می کند.وی افزود: 
در مقایسه با سه دهه قبل پیشرفت های در صنعت خودرو کشور 
داشته ایم اما هنوز نظر مردم را جلب نمی کند.ریاحی گفت: بیشترین 
گالیه های مردم از خودرو سازان در  بخش خدمات پس از فروش 
تعمیر  برای  خودرو  خواب  مدت  و  قطعات  خصوص  در  و  است 

نارضایتی های زیادی وجود دارد.
 

 طال
احتمال کاهش مالیات بر ارزش افزوده طال

رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر احتمال کاهش 
مالیات بر ارزش افزوده طال را بیشتر از حذف کامل آن دانست و 
باید مالیات بر ارزش افزوده از روی اجرت  گفت: اعتقاد داریم که 

ساخت اخذ شود و نباید در مورد مواد اولیه نیز محاسبه گردد.
محمد کشتی آرای در پاسخ به آخرین وضعیت پیشنهاد حذف یا 
رایزنی های   : گفت  ایسنا  به  طال،  افزوده  ارزش  بر  مالیات  کاهش 
مختلفی در این خصوص انجام شده و جلسات کارشناسی در حال 
برگزاری است. امیدواریم با توجه به رکود ایجاد شده و نیز کاهش 
تولید طال در کشور که ناشی از اخذ مالیات بر ارزش افزوده طالست 

شاهد حذف یا کاهش مالیات بر ارزش افزوده این کاال باشیم.
 

 حمل و نقل  
رکورد تعمیر کشتی در شش ماهه امسال شکسته شد

مدیرعامل شرکت تعمیرات کشتی پرشیا هرمز گفت: در شش ماهه 
نخست سال جاری موفق به تعمیر 48 فروند شناور شدیم که در 
تاریخ بخش دریایی کشور بی سابقه است. به گزارش   شبکه اطالع 
رسانی دریایی حمید جمالی جمال آبادی  اظهار داشت: از ابتدای 
سال جاری تا این لحظه سال بسیار پرباری برای شرکت پرشیا هرمز 
بوده است به طوری که در شش ماهه نخست این سال موفق شدیم 
انبارهای چهار فروند کشتی  انجام گریت بالست و رنگ آمیزی  با 
فله بر پاناماکس هر یک در مدت 10 روز و در کنار اسکله در این 

بخش رکورد دار منطقه خلیج فارس باشیم.
 

 ثبت اطالعات صادرات فرآورده های نفتی 
در پنجره واحد تجاری

تجاری  واحد  پنجره  در  نفتی  فرآورده های  صادرات  اطالعات  ثبت 
بر اساس توافق با ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز صورت می گیرد 
فساد  از  نفتی،  معامالت  ثبت  سامانه  با  اطالعات  تبادل  ضمن  تا 

جلوگیری شود.
اطالعات  ثبت  است:  آماده  اطالعیه ای که گمرک منتشر کرده  در 
صادرات فرآورده های نفتی در پنجره واحد تجاری گمرک بر اساس 
ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  مرکزی  ستاد  با  گرفته  صورت  توافق 
معامالت  ثبت  سامانه  با  اطالعات  تبادل  تا ضمن  می گیرد  صورت 
نفتی و ایجاد یکپارچگی اطالعات و با عنایت به حجم قابل توجه 
صادرات فرآورده های نفتی از هرگونه فساد احتمالی در این فرآیند 

پیشگیری شود.

افزایش 45 درصدی پرداخت وام بانکی
صنعت گوی سبقت را ربود

شش ماهه  طی  بانک ها  پرداختی  تسهیالت 
 2۳28.8 اقتصادی،  بخش های  به   1۳۹۵ سال 
هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره 
مشابه سال قبل مبلغ 727.۳ هزار میلیارد ریال 

)معادل 4۵.4 درصد( افزایش داشت.
دریافت  از  هدف  بیانگر  1که  جدول  اساس  بر 
تسهیالت پرداختی در بخش های اقتصادی طی 
تسهیالت  است، سهم  ماهه سال 1۳۹۵  شش 
تمام  قالب سرمایه در گردش در  پرداختی در 
سال  ماهه  شش  طی  اقتصادی  بخش های 
جاری مبلغ 1۵27.7 هزار میلیارد ریال معادل 
6۵.6 درصد کل تسهیالت پرداختی است و در 
مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵0۹ هزار 
افزایش داشته  ریال معادل ۵0 درصد  میلیارد 

است.
پرداختی  تسهیالت  سهم  اساس،  این  بر 
صنعت  بخش  گردش  در  سرمایه  تأمین  بابت 
معادل  جاری  سال  ماهه  شش  در  معدن  و 
۵۵1.2 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی 
تخصیص  منابع  از  درصد  تخصیص۳6.1  از 
بخش های  تمام  درگردش  سرمایه  به  یافته 
ریال(  میلیارد  هزار   1۵27.7 )مبلغ  اقتصادی 
هزارمیلیارد   6۵۳.1 از  می شود  است. مالحظه 
و  صنعت  بخش  در  پرداختی  تسهیالت  ریال 
 ۵۵1.2 )مبلغ  آن  درصد   84.4 معادل  معدن 
در  سرمایه  تأمین  در  ریال(  میلیارد  هزار 
و  توجه  بیانگر  که  است  پرداخت شده  گردش 
بخش  این  برای  منابع  تأمین  به  اولویت دهی 

توسط بانک ها در سال جاری است.
 

 بازار سرمایه
شاخص بورس 116 واحد افت کرد

روزگذشته   معامالت  در جریان  بورس  شاخص 
بازار سرمایه منفی بود و 116 واحد دیگر افت 
کرد.در پایان معامالت بازار سرمایه تعداد ۵6۵ 
میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 142 میلیارد 

تومان در ۵6 هزار نوبت دادوستد شد.
شاخص بورس نیز با افت 116واحدی در ارتفاع 
.شاخص های  گرفت  قرار  1۳7واحد  و  7۹هزار 
اصلی بازار سرمایه هم منفی بودند، به طوری که 
شاخص قیمت )وزنی ــ ارزشی( 40واحد، کل 
28واحد،  )هموزن(  قیمت  ۳6واحد،  )هموزن( 
آزاد شناور 188واحد و شاخص بازار اول و دوم 

به ترتیب 6۵ و ۳4۳ واحد افت کردند.
فرابورس  بازارهای  در  گزارش؛  این  اساس  بر 
به  ورقه  1۵2میلیون  جابجایی  با  هم  ایران 
نوبت،  17هزار  در  تومان  142میلیارد  ارزش 
ارتفاع 8۳6  و در  افت کرد  واحد  آیفکس 1.6 

واحد قرار گرفت.
 

 کشاورزی
آغاز ساماندهی بازار مواد پروتئینی  

کاهش  از  گوسفندی  گوشت  اتحادیه  رئیس 
در  گوشت  نوع  این  قیمت  هزارتومانی  حدود 
شناسنامه  طرح  اجرای  گفت:  و  داد  خبر  بازار 
کنندگان  توزیع  و  کشتارکنندگان  کردن  دار 

گوشت در استان تهران آغاز شده است.
 1000 تا   ۵00 کاهش  از  ملکی  اصغر  علی 
از  بازار  در  گوسفندی  گوشت  قیمت  تومانی 
حاضر  حال  در  اظهارداشت:  و  داد  خبر  دیروز 
به  عرضه  دنبه  بدون  شقه  کیلوگرم  هر  قیمت 
و عرضه  تومان  تا ۳2 هزار  بین ۳1  دار  مغازه 
به مصرف کننده ۳۵هزار تومان است.وی دالیل 
این امر را مورد اشاره قرار داد و گفت: عالوه بر 
رکود بازار، از 1۵ هر ماه به بعد ما شاهد کاهش 
این کاال هستیم که همین مسئله  تقاضا برای 

نیز در افت قیمت موثر است.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی همچنین آغاز 
اجرای طرح شناسنامه دار شدن کشتارکنندگان 
و توزیع کنندگان گوشت قرمز در استان تهران 
را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه اجرای طرح 
مذکور از دیروز  در سطح این استان آغاز شده 
این طرح  نیز در  ما  اتحادیه  اضافه کرد:  است، 
با تعزیرات حکومتی همکاری می کند.ملکی با 
اشاره به اینکه از نظر ما گوشت گوسفند ماده 
کیفیت  کم  های  گوشت  گاو،  ماده  و  )میش( 
هستند، اظهارداشت: این گوشت ها باید از نوع 
با کیفیت آن جداسازی شود به همین دلیل در 
این طرح مغازه داران باید برچسب های موجود 
بر روی گوشت های کم کیفیت را با رنگ قرمز 
مشخص کنند تا مردم متوجه شوند کیفیت این 
است. محصوالت  سایر  از  پایین تر  گوشت  نوع 
بر  تاکید  با  گوسفندی  گوشت  اتحادیه  رئیس 
بازار  تخلفات در  باعث کنترل  اقدام  این  اینکه 
کم  های  گوشت  گفت:  شد،  خواهد  گوشت 
کیفیت حداقل بین ۵ تا 7 هزار تومان ارزانتر 
از نوع با کیفیت آن هستند، ضمن اینکه از این 
پس مغازه دارانی که این نوع گوشت را در مغازه 
خود عرضه می کنند، باید این مسئله رو بر روی 
این  غیر  در  کنند،  اعالم  خود  اعالنات  تابلوی 

صورت با آنان برخورد می شود.
 

معدن
شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن

 10 درصد کاهش یافت
شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در یک 
مدت  به  نسبت  جاری  تابستان  به  منتهی  سال 
مشابه سال قبل با کاهش 10.1 درصدی همراه شد.
معدن،   بخش  تولیدکننده  قیمت  شاخص 
تغییرات قیمت مواد معدنی تولیدشده به منظور 
فروش را نشان می دهد. این شاخص مهمترین 
ابزار بررسی عرضه مواد معدنی و اندازه گیری 
روند قیمت ها به شمار می آید.بر اساس گزارش 
بررسی  ایران، در مدت مورد  آمار  جدید مرکز 
شاخص تولیدکننده »استخراج زغال سنگ« و 
درصد   8.2 رشد  از  ترتیب  به  معادن«  »سایر 
در  که  حالی  در  شد.  برخوردار  درصد   ۵.۹ و 
استخراج کانه های فلزی کاهش 1۵.6درصدی 

به ثبت رسید.

یادداشت خبر

می  ها  آن  کیفیت  رشد  و  تولیدات  افزایش 
تواند سهم کشور از برند حالل را افزایش دهد. 
اقتصادی مجلس،  زارع عضو کمیسیون  رحیم 
تولیدات  کیفیت  افزایش  برضرورت  تاکید  با 
بازارهای  کسب  و  صادرات  هدف  با  داخلی 
نشان  از  ایران  سهم  جهانی،گفت:افزایش 
می  که  است  هایی  ضرورت  از  یکی  »حالل« 
تواند ارز آوری خوبی برای ما به همراه داشته 
مجلس  در  بوانات  و  آباده  مردم  باشد.نماینده 
ایران  ناچیز  سهم  از  انتقاد  اسالمی،با  شورای 
و  تولیدات  افزایش  افزود:  »حالل«،  نشان  از 
برند  از  تواند سهم ما  رشد کیفیت آن ها می 
»حالل« را افزایش داده و به این ترتیب رشد 
تضمین  کوتاهی  مدت  در  را  کشور  اقتصادی 
با  دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  کند.این 
اشاره به اینکه کشور ما با داشتن بیش از 80 
میلیون مسلمان باید در تولید غذای »حالل« 
کرد:  تصریح  باشد،  پیشگام  آن  صادرات  و 
کشورهای  از  بسیاری  حاضر  درحال  متاسفانه 
محصوالت  تولید  زمینه  در  غیرمسلمان 
»حالل« با توجه به ارزآوری آن از کشورهای 
مسلمان پیشی گرفته اند.این نماینده مردم در 
درصدی   2۵ سهم  یادآوری  با  دهم،  مجلس 
ایران از نشان »حالل«، تاکید کرد: باید سهم 
خود از این نشان را برای رشد اقتصادی کشور 
و کسب سود بیشتر افزایش دهیم.زارع با بیان 
در  چه  جهانی  بازارهای  از  ایران  سهم  اینکه 
حوزه  سایر  در  چه  و  »حالل«  نشان  زمینه 
کسب  برای  کرد:باید  است،تصریح  ناچیز  ها 
کار  و  کسب  فضای  بهبود  و  اقتصادی  رشد 
قرار  دستورکار  در  صادرات  هدف  با  تولیدات 
بگیرد.عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی،یادآور شد:سهم ایران از نشان »حالل« 
باید افزایش یابد؛زیرا همه کاالها و خدماتی که 
اما  بوده  می شود،حالل  ارائه  و  تولید  ایران  در 

هنوز وارد بازار برند »حالل« نشده ایم.

استقبال شرکت ها برای دریافت
 استاندارد حالل

به  اشاره  با  استاندارد  ملی  سازمان  رئیس 
دریافت  برای  های خصوصی  شرکت  استقبال 
شرکتی  هیچ  تاکنون  گفت:  حالل،  استاندارد 
تندیس نقره و زرین کیفیت را دریافت نکرده 
است.نیره پیروزبخت در خصوص صدور نشان 
گفت:  تولیدی،  واحد   ۵ برای  استاندارد حالل 
پیگیری موضوع حالل از سال 1۳88 در کشور 
آغاز شد و در وهله اول عضو موسسه استاندارد 

و  شدیم  اسالمی  کشورهای  شناسی  اندازه  و 
این  مدیره  هیات  عضو  توانستیم  خوشبختانه 
بخش  این  در  اول  کشور  جزو1۳  و  موسسه 
است  این  دوم  نکته  اینکه  بیان  با  باشیم.وی 
و  تولیدی  فعالیت های  همه  ما  کشور  در  که 
افزود:  انجام  شود،  حالل  صورت  به  خدماتی 
برند حالل  اقتصادی  اینکه چرخه  به  توجه  با 
در  ایران  و  است  دالر  میلیارد   2۵00 حدود 
بنابراین  ندارد،  توجهی  قابل  سهم  بخش  این 
تصمیم گرفته شد که موضوع استاندارد حالل 
سازمان  کنیم.رئیس  پیگیری  کشور  در  را 
شورای  اینکه  به  اشاره  با  استاندارد  ملی 
سیاستگذاری و راهبردی حالل از 4 ماه پیش 
دبیر   سازمان  این  و  رسید  دولت  تصویب  به 
وزارت  شورا  رئیس  داشت:  اظهار  است،  شورا 
دستورالعمل  و  است  تجارت  و  معدن  صنعت، 
بیان  با  است.پیروزبخت  شده  تدوین  هم  آن 
با  مشترک  صورت  به  دستورالعمل  این  اینکه 
نماینده ولی فقیه تدوین شده و به امضا رسیده 
استاندارد، عالمت  تدوین  از  است، گفت: پس 
استاندارد حالل به عنوان عالمت رسمی ایران 

به کشورهای اسالمی ارائه می شود.وی با اشاره 
به اینکه هر کشوری عالمت استاندارد حالل را 
برای خود تدوین کرده است، افزود: شرکت های 
زیادی برای دریافت استاندارد حالل درخواست 
این  هم  دیگری  شرکت  زودی  به  که  داده اند 

استاندارد را دریافت می کند.

مولفه های موثر در نشان کیفیت
به  اشاره  با  استاندارد  ملی  سازمان  رئیس 
اظهار  آبان،  در 18  کیفیت  ملی  روز  برگزاری 
 4 و  است  استاندارد  از  فراتر  کیفیت  داشت: 
مولفه برای دریافت نشان کیفیت تعیین شده 
و  است  استاندارد  مولفه ها  این  از  یکی  که 
مابقی شامل قیمت، سرعت و نوآوری می شود.
به  آبان   18 روز  در  اینکه  بیان  با  پیروزبخت 
واحدهایی که شرایط الزم را داشته اند، تندیس 
ملی  ارزیابی  بومی  مدل  گفت:  می شود،  اهدا 
از 1۳ سال پیش طراحی کردیم و  را  کیفیت 
بیان  با  است.وی  شده  اروپایی  مدل  جایگزین 
تندیس  به  شرکت  یک  دستیابی  برای  اینکه 
برنز باید حدال 6 سال در این بخش کار کرده 

باشد، گفت: تندیس برتر به این معنی است که 
سطح  از  می کند  تولید  که  عضوی  و  سازمان 
وقتی  است،  باالتر  جهان  در  صنعت  متوسط 
یک سازمان خود را به این حد می رساند یعنی 
وارد باالترین سطح خود شده است.پیروزبخت 
زرین  تندیس  شرکتی  تاکنون  اینکه  اعالم  با 
تاکنون  افزود:  است،  نکرده  دریافت  را  نقره  و 
و  کرده اند  دریافت  را  برنز  تندیس  شرکت   ۵
به  سازمان ها  آینده،  سال های  در  امیدواریم 
سمت دریافت تندیس های نقره و زرین بروند.
رئیس سازمان ملی استاندارد، ادامه داد: مدلی 
که ما در ارزیابی مدل کیفیت داریم در بسیاری 
از موارد سخت تر از مدل اروپایی است و شاهد 
به  اروپا  از  توانستند  سازمان هایی  که  بودیم 
این  دریافت  به  موفق  اما  برسند  نقره  تندیس 
نشدند.وی در خصوص جعل  ایران  از  تندیس 
گفت:  محصوالت،  برخی  در  استاندارد  عالمت 
سایر  اما  داشتیم  استاندارد  جعل  مورد   110
است  بوده  استاندارد  حوزه  در  تخلفاتی  موارد 
که آنها را پیگیری می کنیم.پیروزبخت با بیان 
اینکه یکی از بزرگترین مشکالت ما این است 
تجهیزات  نتوانستیم  تحریم ها  دلیل  به  که 
یا  و  کرده  خریداری  جدیدی  آزمایشگاه 
قدیمی ها را به روز کنیم، گفت: درخواست خود 
را برای خرید این تجهیزات به سازمان برنامه 
ما  درخواست  با  تا  منتظریم  و  کردیم  ارسال 
فرزین  این نشست،  موافقت شود.همچنین در 
انتصاریان با بیان اینکه سال ها است که ایران 
محصوالت  تایید  برای  را  ایزو  گواهینامه های 
صادر می کند، اظهار داشت: بهتر است بدانیم 
که این گواهینامه ها تنها در داخل ایران معتبر 
اجبار  به  و شرکت ها  سازمان ها  اغلب  و  بودند 
اعتبار خود را از کشورهای دیگر می گرفتند.وی 
با بیان اینکه از این پس ایران به عنوان مرجع 
گواهی  بازرسی،  شرکت های  صالحیت  تایید 
ادامه  می کند،  فعالیت  آزمایشگاه ها  دهنده ها، 
آبان ماه   18 در  همواره  کیفیت  ملی  روز  داد: 
برگزار می شود و ما از شرکت هایی که توانسته 
باشند کیفیت را در حد مطلوبی مدیریت کنند 

تقدیر به عمل می آوریم.
برگزاری  و  فروشی  تندیس  به  اشاره  با  وی 
مال  و  اقتصادی  دیدگاه های  با  مراسمی 
سبب  مراسم ها  این  برگزاری  گفت:  اندوزی، 
سازمان  تخصصی  و  علمی  فرآیند  تا  می شود 
در  کیفیت  مدیریت  انجمن  و  استاندارد  ملی 
مسئوالن  از  ما  که  شود  گم  هیاهو  همه  این 
همایش ها  این  برگزاری  جلوی  داریم  انتظار 

را بگیرند.

افزایش سهم ایران از برند حالل چقدر است ؟

تولید محصوالت »حالل«
گوی سبقت کشورهای غیر مسلمان در تولید محصوالت حالل

گواهینامه های تایید صالحیت ایران در بیش از 70 کشور معتبر شد
رئیس مرکز تایید صالحیت سازمان ملی استاندارد تایید کرد که گواهینامه های تایید صالحیت 

صادر شده در ایران از این پس در بیش از 70 کشور عضو IAF معتبر است.
علی رضا خاکی فیروز با بیان اینکه پیش از این گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت ایران 
در ۳۳ کشور دارای اعتبار بود، اظهار کرد: در اجالس مجمع بین المللی تایید صالحیت که هفته 
گذشته در هند برگزار شد توانستیم مواقفقت نامه را به IAF به امضا برسانیم که بر این اساس 
گواهینامه های ایران در بیش از 70 کشور جهان دارای اعتبار می شوند.وی افزود: هدف از این 
اقدام شفافیت باال و ارزیابی انطباق در داخل کشور است که بتوانیم حداقل میزان آزمون ها را در 

محل های ورود و خروج داشته باشیم و مشکالت غیرفنی سر راه تجارت بر طرف شود 

مدیرکل دفتر برنامه ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت 
با اشاره به افزایش سهم صادارت خدمات فنی و مهندسی، 
گفت: نیازمند سرمایه گذاری خارجی و حضور برندهای 

صاحب نام در کشور هستیم تا صادرات توسعه یابد.
محمدرضا ایزدیان در خصوص متنوع سازی سبد صادراتی 
ایران، گفت: سیاست تجاری ایران، فاصله از تک محصولی 
بودن و افزایش صادرات غیرنفتی است تا وابستگی اقتصاد 
ملی و بودجه دولت به یک محصول نباشد، بنابراین تنوع 

صادراتی ایران برنامه راهبردی ماست.
گذشته  دهه  دو  در  بار  اولین  برای  اینکه  بیان  با  وی 
صادرات خدمات فنی و مهندسی جزو سبد صادراتی ما 
شده است و سهم آن افزایش یافته است، افزود: درگذشته 
حجم عمده ای از صادرات ما اختصاص به فرش، خشکبار 

تغییر  روند  این  تازگی  به  اما  بود  سنتی  اقالم  برخی  و 
کرده و صادرات محصوالت با فناوری باال و دانش بنیان 
سازمان  ریزی  برنامه  دفتر  است.مدیرکل  یافته  افزایش 
توسعه تجارت با اعالم اینکه صادرات محصوالتی در حوزه 
نانو و زیست فناوری، ماشین آالت صنعتی و مواد اولیه و 
واسطه ای از جمله محصوالتی است که به تازگی صادرات 
آن افزایش یافته است، اظهار داشت: این به معنی  تنوع 

سبد صادراتی ایران در سال های اخیر است.
ایزدیان ادامه داد: البته برای آنکه این سهم افزایش پیدا 
کند به نحوی که بگوییم بخش زیادی از تولید ناخالص 
راه  هنوز  است  نفتی  غیر  کشور،  صادرات  کل  و  داخلی 
درازی در پیش داریم که نیازمند  سیاست گذاری خاص 

خود در حوزه های پولی، ارزی، مالی و تجاری است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در برنامه ششم در کنار توسعه ای 
شدن بانک مسکن،درحال بررسی نهاد تضمینی مسکن هستیم. حامد 
تا  نهاد است  نیازمند یک  اینکه پیش فروش مسکن  بیان  با  مظاهریان 
به معامله  اقدام  با خیال راحت  خریداران و پیش فروشندگان مسکن 
کنند گفت: در برنامه ششم در کنار توسعه ای شدن بانک مسکن نهاد 
برنامه  در  کرد:  تصریح  داریم.وی  بررسی  حال  در  را  مسکن  تضمینی 
ششم توسعه در کنار توسعه ای شدن، بانک مسکن یک نهاد تضمینی را 
در حال بررسی داریم. نهاد تضمینی نهادی است که به پیش خریداران 
مسکن و فروشنده گان بازار مسکن بازار با ثباتی را اطمینان می دهد 
بطوری که پیش خریدار از قیمت و واقعی بودن پروژه و سرمایه گذار 
می  حاصل  اطمینان  ساز  و  ساخت  فرایند  در  سرمایه  بودن  کافی  از 
کند.معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه اجاره داری در ایران 
برنامه های  دیگر  از  حرفه ای  اجاره داری  نهاد  داد:  ادامه  است  سنتی 
دارد  وجود  اجاره داری  برای  نهادهایی  مدرن  سیستم  یک  در  ماست 
اطمینان  و  اجاره دادن  برای  امالک  صاحبان  تمایل  افزایش  باعث  که 
ساختمان  و  مسکن  معاون  می شود.  خانه ها  کیفیت  برای  مستاجران 
وزیر راه و شهرسازی، درباره اقدامات دولت یازدهم برای تحول در بخش 
مسکن افزود: تحوالت بزرگی در بخش مسکن در راه است بطوری که 
ما توانستیم در اصالحیه بودجه۹۵ افزایش سرمایه بانک مسکن را 4 
برابر کنیم که با این افزایش سرمایه، بانک مسکن به بانک اول کشور 
تبدیل می شود.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره 
به اینکه افزایش اعتبار بانک مسکن به نفع بازار است تصریح کرد: اولین 
ای،  توسعه  بانک  به  بانک مسکن  تبدیل  و شهرسازی  راه  وزارت  قدم 
تغییر اساسنامه بانک و تهیه آئین نامه است زیرا با این کار، این بانک 
مجری سیاستهای دولت در بخش مسکن خواهد بود. مظاهریان گفت: 
با توسعه ای شدن بانک مسکن نظام تامین مالی بخش مسکن آینده ای 

امیدبخش خواهد داشت.

رشد صادرات فنی و مهندسی

جای برندهای صاحب نام در صادرات خالی است
تعامل خریدار و پیش فروش؛

تشکیل نهاد تضمینی
 در پیش فروش مسکن

اجازه  اینکه  بیان  با  رقابت  شورای  رئیس 
شکل گیری حاشیه قیمت برای خودروهایی که 
در داخل تولید یا مونتاژ می شوند را نمی دهیم، 
گفت: خودروهایی اجازه آزادسازی قیمت دارند 
در  شیوا  باشند.رضا  داشته  قیمتی  رقبای  که 
خصوص حاشیه قیمتی برخی خودروها در بازار 
به مهرگفت: برای نظارت بر بازار آن دسته از 
خودروهای وارداتی که حاشیه قیمتی در بازار 
آنها وجود دارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
که  قرار دهد  را  و شرایطی  کرده  باید دخالت 
که  باشد  اندازه ای  به  واردکنندگان  تعداد 

انحصار ایجاد نشود.
 البته مسئوالن این وزارتخانه به شورای رقابت 
و  باشد  رقابتی  کامال  شرایط  که  داده اند  قول 
هر فردی که شرایط واردات دارد، بتواند برای 
ورود این خودروها به داخل کشور اقدام کند.
اساس  این  بر  افزود:  رقابت  شورای  رئیس 
شورای رقابت در نظارت بر بازار این دسته از 
خودروها هنوز وارد نشده است؛ ولی آنهایی که 
داخل کشور به نوعی مونتاژ و تولید می شوند 
در  دارند.وی  قرار  رقابت  شورای  نظارت  تحت 
از شمول  خصوص شرایط آزادسازی خودروها 
در  کرد:  تصریح  رقابت  شورای  قیمت گذاری 

واقع پروسه آزادسازی قیمت خودروها بر این 
مبنا انجام می گیرد که شورای رقابت مشاهده 
کند برای یک خودرو، چندین رقیب قیمتی در 
همان کالس وجود دارد و رقابت ایجاد می کند؛ 
همین  هم  خودروها  قیمت  آزادسازی  فلسفه 
است، ولی اگر این آزادسازی قیمت باعث شود 
قیمت  و  انحصار عرضه شود  در  که خودرویی 
شورا  باشد،  کارخانه  قیمت  از  متفاوت تر  آن، 
حتما ورود کرده و بررسی می کند تا بازار دچار 

التهاب نشود.
که   207 پژو  شیوا،  گفته  مهر، به  گزارش  به 
آی   207 خودروی  مثل  شده  آزاد  آن  قیمت 
نیست بلکه مدتی آن را به کشور آورده بودند 
تا تولید کنند و وقتی که تحریم ها شروع شد، 
تولید آن هم متوقف گردید؛ بنابراین خودروی 
از  متفاوت  مشخصاتی  شده،  ارایه  که   207
206 دارد و قیمت آن نیز از سوی خودروساز 
شده  زده  تخمین  تومان  میلیون   41 حدود 

است؛ بنابراین با توجه به اینکه چند خودروی 
دیگر نیز در همین محدوده قیمتی وجود دارد 
دانگ فنگ،  خودروی   4 هم  آن  نمونه های  و 
مشمول  است،  ساندرو  رنو  و  برلیانس  دنا، 
شورای  سوی  از  قیمت  تنظیم  دستورالعمل 

رقابت نمی شود.
همین  روی  بر  البته  داشت:  اظهار  وی 
نیز،  شده  آزاد  آنها  قیمت  که  خودروهایی 
نظارت عالیه شورای رقابت وجود دارد؛ ضمن 
اینکه نگرانی اعضای شورا از این بود که احیانا 
دیگر  خودروهای  تولید  بخواهند  خودروسازان 
خود را که به اندازه کافی مشتری و تقاضا دارد 
را کم کنند. این از جمله مسائلی است که ما به 
هیچ عنوان پذیرای آن نیستیم و خودروسازان 
باید بر اساس تعهدی که قبال به شورای رقابت 

داده اند، عمل کنند.
برای  کرد:  تاکید  رقابت  شورای  رئیس 
بازار  نباید  نیز   206 مثل  دیگر  خودروهای 
حاشیه ای وجود داشته باشد و اگر خودروسازان 
بخواهند کاری کنند که تولید خودرو، منجر به 
شکل گیری حاشیه بازار شود، حتما ما دخالت 
که  نحوی  به  می کنیم،  ورود  بازار  به  و  کرده 

اجازه شکل گیری حاشیه بازار داده نشود. 

آزادسازی قیمت خودروها؛

اجازه شکل گیری حاشیه بازار خودرو داده نشود



لم یشکر المخلوق و لم یشکر الخالق
شایسته دستگاه قضا جز این نیست که نامش یادآور برقراری عدالت علی وار و شجاعت حسین گونه باشد، 

جناب آقای دکتر محمد رضا عدالتخواه 
ریاست محترم دادگستری و دستگاه قضایی استان کرمانشاه 
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شهید محمد حسین احسانی 
 

از شهید محمد  یادی می کند  امروز  یادها و خاطره ها در زمان 
حسین احسانی  فرزند عبدا...  متولد  دهم اردیبهشت سال 1۳4۳  
در حالی که قبال نیز در جبهه های جنگ حضور یافته و در عملیات 
مطلع الفجر و فتح المبین  نیز  حماسه آفرینی کرده بود در   تاریخ 
بیت  عملیات  سوم  مرحله  در    1۳61 سال  ماه  اردیبهشت   1۹
المقدس بر اثر اصابت گلوله به پهلو و شکم به شهادت رسید . در 

فرازی از وصیتنامه شهید چنین می خوانیم :
دل  دنیا  به  کنید  سعی  می رسد  آخر  به  دنیا  که  نکنید  فراموش 
نبندید و خود را مهیای سفر آخرت کنید همیشه گوش به فرمان 
امام باشید و از این نعمت گران  بها که خداوند نصیب کرده حداکثر 
در  هم  حسابی  روز  که  بدانید  هم  را  این  و  بنمایید.  را  استفاده 

پیش داریم.

یادها و خاطره ها در زمان .....

خدا را چون دل ریشم قراری بست با زلفت               
 بفرما لعل نوشین را که زودش با قرار آرد

درین باغ از خدا خواهد دگر پیرانه سر حافظ   
نشیند بر لب جویی و سروی در کنار آرد

امروز با حافظ

»ناسور« به لبنان می رود

اکران  گفت:  »ناسور«  سینمایی  انیمیشن  کننده  تهیه 
انیمیشن سینمایی »ناسور« به زودی در لبنان آغاز خواهد 

شد.
داریوش دالوند در مراسم افتتاحیه اکران انیمیشن »ناسور« 
اظهار داشت: »ناسور« کلمه ای با قدمت پنج هزار سال بوده 
و معنی آن زخمی است که هرگز التیام نمی یابد و حرارتی 

که هرگز سرد نمی شود.
وی با اشاره به اینکه »ناسور« به حدیثی از پیامبر اکرم )ص( 
اشاره دارد، افزود: پیامبر اکرم )ص( در حدیثی می فرماید 
»ان لقتل الحسین حراره فی قلوب المومنین ال تبرد ابدا« و 
مفهوم آن این است، حرارتی که به خاطر شهادت اباعبدا... 
ابد سرد  تا  ایجاد می شود  قلوب مومنین  )ع( در  الحسین 

نخواهد شد.
این  تولید  زمان  »ناسور«  سینمایی  انیمیشن  کننده  تهیه 
انیمیشن را 18 ماه برشمرد و گفت: زمان پیش تولید و پس 
تولید این انیمیشن نیز حدود شش ماه طول کشید که در 
و در مرحله  بوده  کار  به  نفر مشغول  آن ۳0  تولید  مرحله 
پیش تولید و پس تولید نیز 70 هنرمند فعالیت داشته اند.

انیمیشن سینمایی »ناسور« در کشورهای  اکران  به  دالوند 
این  بیان داشت:  آمریکا، کانادا، لندن و کربال اشاره کرد و 
و  بوده  اکران  در حال  تمام سینماهای کشور  در  انیمیشن 
تالش  حال  در  ندارد  وجود  سینما  که  شهرهایی  در  حتی 

برای اکران این انیمیشن هستیم.  

آن سوی آبها

آدمهای فرهمند و خودباور بدنبال کف زدن 
دیگران نیستند آنها به شکوه و ارزش کار خود 

باور دارند .
 ارد بزرگ

سخن حکیمانه

»با هم زندگی کنیم«؛ 
مجموعه ای از قصه های دنیا 

برای کودکان

از  مجموعه ای 
مردم  قصه های 
از  پس  جهان 
قالب  ۳0 سال در 
کتابی با عنوان»با 
زندگی  هم 
ی  ا بر » کنیم
خواندنی  کودکان 

شد.
مهر  گزارش  به 

امور  و  عمومی  روابط  اداره کل  از   نقل  به 
زندگی  هم  »با  کتاب  کانون،   بین الملل 
ایران، هند،  از  کنیم« دربرگیرنده قصه هایی 
ژاپن، مصر، انگلیس، شوروی سابق و... است 
دبستان  دوم  و  اول  کودکان  دست  به  که 
رسیده است. این کتاب سال ها پیش از سوی 
سیروس طاهباز گردآوری شده و تصویرگران 

به نامی آن را همراهی کرده اند.
مجمع  در  پیش  سال ها  گزارش  این  بنابر 
خدمت  در  کودکان  »ادبیات  بین المللی 
آشنایی و همکاری جهانی« ایده ی گردآوری 
دنیا  مختلف  کشورهای  از  داستان هایی 
از  کارشناس   ۳۵ مجمع  این  در  مطرح شد. 
21 کشور جهان با این طرح موافقت کردند 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  کانون  پرورش  و 
آثاری از ایران، ژاپن، مصر، فرانسه، انگلیس، 
شوروی سابق و چند کشور دیگر را گردآوری 

و تصویرگری کرد.
را  همدلی  و  مهر  مفهوم  داستان ها  این 
می آموزند  کودکان  به  و  می کنند  منتقل 
در  سرانجام  اهریمنی  نیروهای  و  بدها  که 
در  می خورند.  شکست  خوبی  سپاه  برابر 
دانه«  و  »دام  مثل  داستان هایی  کتاب  این 
و  »گربه  ژاپن،  از  مسافر«  »اسب  هند،  از 
و  آمریکا  از  »سفر«  انگلیس،  از  موش« 
چشم  به  ایران  از  ناخوانده«  »مهمان های 
فولکلور  داستان های  همگی  که  می خورد 

هستند.
هنر  از  استفاده  کتاب   این  دیگر  ویژگی 
در  آن ها  آثار  که  ایران  تصویرگران  بهترین 
نمایش  به  جهانی  جشنواره های  معتبرترین 
نسرین  مثقالی،  فرشید  همچون  درآمده 
خائف،  بهرام  صادقی،  علی اکبر  خسروی، 

پرویز کالنتری و... است.
 60 در  ویرایش  از  هم اینک پس  کتاب  این 
کتاب  قیمت  است.  شده  منتشر  صفحه 
تمامی  از  خریداری  قابل  و  8هزارتومان 
فروشگاه های کانون در سراسر کشور است.

در بازار کتاب

در سالهای نه چندان دور، اخبار و رویدادهای 
 24 تقریبا  زمانی  مدت  با  خارجی  و  داخلی 
ساعته به دست مخاطب می رسید. رسانه های 
از تایید یک خبر، اقدام به تولید  چاپی، پس 
و نشر آن در روز آینده می کردند. مخاطبین 
برای آگاهی از اتفاقات صبور بودند و تا صبح 
فردا منتظر خواندن خبری می شدند که در 
پیشخوان روزنامه فروشی ها انتظارشان را می 
رسانی  اطالع  نحوه  از  توصیفات  این  کشید. 
گردد؛  نمی  باز  دور  سالهای  به  یابی  اطالع  و 

حداقل در کشور ما اینگونه بود. 
اجتماعی،  های  با گسترش شبکه  اما،  امروزه 
شاهد تغییر منابع کسب خبر از حوزه مکتوب 
آنالین هستیم. سرعتی که  و  به حوزه سایبر 
از  بیش  شود؛  می  محسوب  خبر  ارکان  از 
به  الکترونیکی  فضای  این  در  را  خود  پیش 
دیگری  رکن  خبر  اما  کشد.  می  مخاطب  رخ 
هم دارد: صحت. صحتی که باید ابتدا از سوی 
منابع رسمی تایید شده و سپس در این فضا 
در کسری از ثانیه مخاطب را بی نیاز از روزنامه 

صبح فردا کند. 
جهان  در  تحوالت  روند  از  که  زمانی  فاصله 
مکتوب  های  رسانه  و  روزنامه  در  آن  و چاپ 
دالیلی  مهمترین  از  یکی  شاید  دارد؛  وجود 

حاشیه  به  را  مکتوب  های  رسانه  که  باشد 
آنها به گوش می رسد.  از مرگ  رانده و خبر 
این رسانه ها خداحافظی  با  باید  واقعا  آیا  اما 
و  منفعالنه  نگاه  این  گفت  بتوان  شاید  کرد؟ 
جبری به تحوالت پیش روی فناوری اطالعات 
فضای  از  استفاده  امروزه  باشد.  ارتباطات  و 
سایبر می تواند چه بسا نقش و جایگاه رسانه 
های مکتوب را متحول کند و آنها را از ارج و 
قرب باالتری در میان عالقمندانشان برخوردار 
خوان  روزنامه  نسل  اینکه  به  توجه  با  سازد. 
کمتر از نسل جدیدی هستند که بعضا مسحور 
این فضای مجازی شده اند؛ می توان رابطه ای 
متوازن را میان این دو گروه از مخاطبان ایجاد 
کرد. مخاطبانی که صبور بودند و هستند و این 
صبر در همه عرصه های زندگی شان حضور 
خواستار  که  مخاطبینی  و  داشته  همیشگی 
پاسخ لحظه ای به نیاز اطالعاتی خود هستند.
پاسخ  توانند  می  ها  رسانه  مدیران  و  اصحاب 
به عناصر خبری که سرعت را در درون خود 
دارند در فضای مجازی و حتی در صفحه های 
مسئولین  میان  پلی  عنوان  به  خود  شخصی 
خود  خبری  منبع  از  و  باشد  داشته  مردم  و 
مانند  عناصری  به  پاسخ  و  کنند  استفاده 
از کارشناسانی  استفاده  با  را  چگونگی رخداد 

که می توانند با تامل و علم خود به آن پاسخ 
ارائه  مخاطب  به  کاغذی  رسانه  در  را  دهند 

دهند.
مکان این پیوند و اقناع مخاطب با هر سلیقه 
نمایشگاه  در  شاید  خبر؛  عرصه  به  نگاهی  و 
تواند  می  که  نمایشگاهی  باشد.  مطبوعات 
میان  بیشتر  هر چه  آشنایی  و  تعاملی  فضای 
فرستنده و گیرنده را محیا سازد. در نمایشگاه 
مطبوعات می توان گفت که شاید مطبوعات و 
رسانه های چاپی از شمارگان و تیراژ سالهای 
توجه  باید  اما  هستند؛  نگران  خود  گذشته 
داشته باشند که نیاز مخاطب به خبر هیچگاه 
تغییر نمی کند بلکه از صورتی به صورتی دیگر 

تبدیل شده است.  به شکل دیگر  از شکلی  و 
صاحب رسانه، این تغییر را درک کرده و باید 
از فضای موجود برای مخاطب لذت خواندن و 

دیدن خبر را ایجاد کنند.
نمایشگاه، مخاطبین  ای  در فضای یک هفته 
می توانند از طریق آشنایی با اصحاب رسانه، 
در میان انبوه رسانه هایی که هر کدام سعی 
برحسب  بنمایانند،  مخاطب  بر  را  خود  دارد 
و  دلخواه  رسانه  خود،  توان  و  نیاز  سلیقه، 
مطلوبش را انتخاب کند و با اندکی تسامح و 
ایجاد توسعه معنایی واژه خبر، به قول موالنا:

»جان نباشد جز خبر در آزمون/ هر که بیش 
او را خبر، جانش فزون«

به بهانه برپایی بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها

هر بیش او را خبر، جانش فزون
رویا سلیمی

»زمانی دیگر« در رقابت اصلی در 
جشنواره ی »کلکته 

بیست و دومین دوره جشنواره بین المللی فیلم »کلکته« 
در کشور هند میزبان ۳ فیلم ایرانی است. 

فیلم سینمایی »زمانی دیگر« به نویسندگی و کارگردانی 
ناهید حسن زاده و تهیه کنندگی فری ملک مدنی نماینده 
)زنان  جشنواره  اصلی  مسابقه  بخش  در  ایران  سینمای 

فیلمساز( فیلم کلکته هند خواهد بود.
مدیریت   )Iran ArtHose Film( علیزاده  مرجان   
داستان  و  دارد  برعهده  را  فیلم  این  المللی  بین  پخش 
فیلم روایتگر زندگی مردمانی است که در شرایط دشوار و 

ناخواسته ای گرفتار شده و در جستجوی رهایی هستند.
فریبا  و  کمندی  شقایق  نصرتی،  یاسمن  پتکی،  مجید 

خادمی ،عصمت رضاپور از بازیگران این فیلم هستند. 
محمد  علی  فیلمبرداری  مدیر  شامل؛  فیلم  فنی  عوامل 
لباس  و  صحنه  ،طراح  جعفربیگلو  ا...  روح  قاسمی،صدا 

یوسف بهشتی و موسیقی امید رئیس دانا می باشند.
»ریندنس«،  جشنواره  منتخب   تاکنون  دیگر«  »زمانی 
بخش اصلی جشنواره »سائوپائولو«  برزیل و بخش مسابقه 

اصلی جشنواره »مانهایم« بوده است.

آخرین روزهای اکران فیلم فرهادی 
در تهران

پرده  روی  دیگر  روز  یازده  تا  تنها  »فروشنده«  فیلم 
سینماهای تهران است. 

اصغر  ساخته  هفتمین  فیلم،  عمومی  روابط  اعالم  طبق 
بدون  ایران،  سینماهای  در  ماه  شهریور  دهم  از  فرهادی 
تبلیغات محیطی، تلویزیونی و ماهواره ای، اکران شد و تا 
شب چهاردهم آبان ماه، چهارده میلیارد و صد و سیزده 
میلیون تومان فروخته است،این در حالی ست که سینماها 

در ایام محرم، به مدت چهار روز تعطیل بودند. 
در  نوامبر  نهم  از  را  های جهانی خود  اکران  »فروشنده« 

فرانسه آغاز می کند.
برنده  ماه های گذشته  در  فرهادی  اصغر  هفتمین ساخته 
جوایز مختلفی از جمله جایزه بهترین فیلمنامه و بهترین 
نگاه  از  فیلم  بهترین  جایزه  کن،  فستیوال  از  مرد  بازیگر 
تماشاگران فستیوال آمستردام، اوالن باتور و بمبئی، برنده 
جایزه بهترین فیلم فستیوال مونیخ و برنده جایزه هوگوی 
به  فیلم  این  است.  شده  شیکاگو  فیلم  فستیوال  نقره ای 
جوایز  مراسم  در  ایران  سینمای  رسمی  نماینده  عنوان 

اسکار سال 2017 به آکادمی معرفی شده است.

شجریان در خرم آباد »هوای گریه«
 سر می دهد

رییس انجمن موسیقی لرستان اعالم کرد همایون شجریان 
در خرم آباد به اجرای برنامه موسیقایی می پردازد. 

لرستان  استان  موسیقی  انجمن  رییس  عباسیان  امین 
یک  کرد:  بیان  انجمن  این  تازه  های  فعالیت  به  اشاره  با 
و  هنرمندان  از  مراسمی  در  حسینی  اربعین  از  بعد  روز 
عزاداری  جات  دسته  در  مدت  این  طی  که  خوانندگانی 
و هیات های مذهبی مشغول اجرای برنامه های مذهبی 
در  کوچکی  قدم  اقدام  این  با  تا  می کنیم  تجلیل  بودند 

تجلیل از مداحان هنرمند برداشته باشیم.
بخش  در  لرستان  استان  موسیقی  انجمن  رییس 
پیش  های  کنسرت  به  اشاره  با  های خود  دیگرازصحبت 
همایون  ماه  آذر   2۵ و   24 روزهای  گفت:  استان  در  رو 
آباد خبرداد.  را در خرم  شجریان کنسرت »هوای گریه« 
این در حالی است که چند کنسرت محلی نیز با هنرمندی 
استاد ایرج رحمانپور و گروه هایی چون »هانای«، »آساره« 
به  »صبا«  ملی  ارکستر  فیضیان،  حامد  خوانندگی  به 
از  ا... کردعلیوند و گروه »نوای سیمره«  خوانندگی ذبیح 
آنها  برگزاری  مجوز  که  است  دیگری  های  برنامه  جمله 

صادر شده .


