
به بهانه سفر رئیس جمهور به البرز

فرصت سوزی ممنوع!
البرزیان چند روز دیگر میزبان رئیس جمهور و اعضا محترم هیأت دولت خواهند بود. سفر دکتر 
روحانی و هیأت دولت به البرز فرصت مغتنمی برای پیگیری مطالبات به حق مردم و تصویب طرح های 
زیربنایی برای توسعه استان است. این استان تازه تأسیس با توجه به همجواری با تهران، جمعیت زیاد و 

داشتن ظرفیت های باالی اقتصادی برای توسعه نیاز به توجه و مساعدت ویژه دولت دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

برجام، تعهد دولت آمریکاست و باید به آن عمل کند
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این که در نهایت این مردم آمریکا هستند که تعیین می کنند چه کسی به کاخ 
ریاست جمهوری راه یابد، گفت: دولت حاکم بر کاخ سفید حتی اگر هم نخواهد باید به تعهدات دولت پیشین دربرجام 
عمل کند. به گزارش خبرنگار زمان- الهام آمرکاشی، بهرام قاسمی دیروز در نشست خبری هفتگی خود 
با اصحاب رسانه، در خصوص انتخابات ریاست جمهوری آمریکا افزود: خوشحالیم که در هرکجای دنیا حتی در 
آمریکا انتخابات برگزار می شود اما این که چه کسی در نهایت می تواند برنده انتخابات باشد را مردم این کشور 

همین صفحهتعیین می کنند و به ملت آمریکا بستگی دارد. 
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تاکید بر تولید خودروهای 

داخلی کم مصرف
داشتن گذرنامه معتبر 

شرط ورود به عراق
سوخت هواپیما به سبد 

صادراتی اضافه شد

 طیب نیا: یکی از چالش های مهم کشور اشتغال است

 تمرکز بر رشد اقتصادی 5درصدی اشتغالزا
باید رشدی ایجاد کنیم که اشتغالزا باشد

10

حباب قیمت مسکن 
هنوز تخلیه نشده است

گروه اقتصاد:  در همه جای دنیا مردم برای پس انداز پول خود را 
به بانک یا بازار سرمایه می دهند، بنابراین دولت هیچ عالقه ای 
ندارد که بازار خریدوفروش مسکن وسیله پس انداز شود.رئیس 
کمیسیون عمران مجلس،با انتقاد از باال بودن نرخ سود تسهیالت 
مسکن گفت:در اسرع وقت با دعوت از وزیرراه و شهرسازی و 
همچنین مسئوالن بانک مسکن پیگیر چرایی باالبودن نرخ سود 

تسهیالت مسکن خواهیم بود.

حمایت از تیم ملی برای 
تکمیل پنج ضلعی پیروزی ها

ــه  ــه جانب ــت هم ــا حمای ــران ب ــال ای ــی فوتب ــم مل تی
از تیــم، کادرفنــی و بازیکنــان می توانــد پنجگانــه 
ــی را  ــای بین الملل ــران در رقابت ه ــال ای ــت فوتب موفقی
تکمیــل کنــد و فضــای روانــی مطلوبــی را بــه جامعــه 

ــد. ــه کن ــران هدی ای

ورزشیاقتصادی

سرانجام زمان کثیف ترین و پر مناقشه ترین 
دوئل انتخاباتی فرا رسید:

امروز؛ کلینتون دموکرات در 
مقابل ترامپ جمهوری خواه

2 115 7

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت تدبیر و امید همه تالش 
خود را بر رشد اقتصادی پنج درصدی اشتغالزا برای سال آتی 

معطوف کرده است. »علی طیب نیا« افزود: یکی از چالش های 
مهم در کشور موضوع اشتغال است. وی گفت: به دلیل عرضه 

گسترده نیروی کار، دغدغه دولت یازدهم اشتغالزایی برای جوانان 
است. طیب نیا تاکید کرد باید رشدی ایجاد کنیم که اشتغالزا باشد.

منتظرتان هستیم
روزنامه زمان 
غرفه 581  

در  که  این  بیان  با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
نهایت این مردم آمریکا هستند که تعیین می کنند 
چه کسی به کاخ ریاست جمهوری راه یابد، گفت: 
دولت حاکم بر کاخ سفید حتی اگر هم نخواهد باید 

به تعهدات دولت پیشین دربرجام عمل کند.
الهام آمرکاشی،  به گزارش خبرنگار زمان- 
هفتگی  خبری  نشست  در  دیروز  قاسمی  بهرام 
انتخابات  خصوص  در  رسانه،  اصحاب  با  خود 
که  خوشحالیم  افزود:  آمریکا  جمهوری  ریاست 
در هرکجای دنیا حتی در آمریکا انتخابات برگزار 
می شود اما این که چه کسی در نهایت می تواند 
تعیین  کشور  این  مردم  را  باشد  انتخابات  برنده 

می کنند و به ملت آمریکا بستگی دارد. 
وی تصریح کرد: ما یاد گرفتیم که درباره مسائل 
داخلی دیگران صحبت نکنیم و این را به بسیاری 

که متوجه نیستند، گوشزد می کنیم. 
باید  داد:  ادامه  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
منتظر باشیم و ببینیم مردم آمریکا چه کسی را 
به عنوان رییس جمهوری انتخاب می کنند. هر 
چه مردم این کشور انتخاب کنند، می تواند مورد 

قبول ما باشد. 
قاسمی با بیان این که انتظار نداریم اتفاق بزرگی 
در مورد ایران روی دهد، اظهار داشت: ما مسایل 
مشخصی با آمریکا داریم که مهم ترین آن برجام و 
تعهد آمریکا است و تصور نمی کنم با تغییر دولت، 
هر کسی سر کار آید تعهدات را زیر پا بگذارد و از 

این بابت نگران نیستیم.
وی خاطرنشان کرد: دولت حاکم در کاخ سفید 
را  پیشین  تعهدات دولت  باید  نخواهد  اگر  حتی 

اجرا کند و نمی تواند تفاهمات را نادیده بگیرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد در سایر 
حوزه ها هم تعامل و دیالوگ مشخصی با آمریکا 
نداریم و نخواهیم داشت و تا زمانی که تغییری 
باشد  نداشته  ایران  به  خود  نگاه  و  سیاست  در 

اتفاقی رخ نخواهد داد.
این  بر  تاکید  با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
خود  حیثیت  حفظ  برای  ها  خانه  سفارت  که 
صیانت  خود  کاری  حوزه  از  بیشتری  جدیت  با 
کنند، گفت: با شبکه های مافیایی که از مراجعه 
کنندگان به سفارتخانه ها برای اخذ روادید مبالغ 

هنگفت دریافت می کنند، برخورد می شود.
که  سودجویانی  فعالیت  خصوص  در  قاسمی 
از  و  هستند  ها  خانه  سفارت  با  ارتباط  مدعی 
غیرقانونی  مبالغ  روادید  دریافت  متقاضیان 

به  توجه  با  اظهارداشت:  کنند،  می  دریافت 
متاسفانه  سفر  برای  ایرانی  شهروندان  تقاضای 

شاهد این مساله هستیم.
توانم  نمی  حتی  و  مختلف  دالیل  به  افزود:  وی 
سفارت  اکثر  در  مشخص  نقطه  یک  در  بگویم 
کاری  از گردشگری،  اعم  مراجعات  این  ها  خانه 

و بازرگانی و دیدار اقوام وجود دارد. 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: مدتی 
در  پیچیده  شبکه  یک  شود  می  مشاهده  است 
کنار برخی سفارت خانه ها با ورود به موضوع اخذ 
نوبت  دادن  و  آن  به  بخشیدن  سرعت  و  روادید 
سریع تر برای دریافت مدارک و روادید، پول های 
هنگفتی طلب می کنند که شهروندان ما را دچار 

مشکل کرده اند. 
اد      امه د      ر صفحه 2

سخنگوی وزارت امور خارجه:

برجام، تعهد دولت آمریکاست و باید به آن عمل کند

دولـت  گفـت:  دارایـی  و  اقتصـادی  امـور  وزیـر 
تدبیـر و امیـد همـه تـالش خـود را بـر رشـد 
اقتصـادی پنـج درصـدی اشـتغالزا بـرای سـال 

اسـت. آتـی معطـوف کـرده 

»علـی طیـب نیـا« افـزود: یکـی از چالـش های 
مهم در کشـور موضوع اشـتغال اسـت. وی گفت: 
بـه دلیـل عرضـه گسـترده نیـروی کار، دغدغـه 
دولـت یازدهـم اشـتغالزایی بـرای جوانان اسـت. 
طیـب نیـا تاکید کـرد باید رشـدی ایجـاد کنیم 

که اشـتغالزا باشـد.
کشور  اقتصادی  وضعیت  دورنمای  درباره  وی 
چند  از  پس  بینم.  می  مثبت  را  دورنما  گفت: 
سال کسادی اکنون داریم به رشد اقتصادی پنج 
درصدی می رسیم که این مقدمه برای سال آتی 

است تا به رشد باالتر برسیم.
را  اقتصادی  بلند  های  گام  تحقق  الزمه  وی 
ارکان  همه  گفت:  و  کرد  اعالم  جامعه  همدلی 
نظام باید به هم کمک کنیم، یکدیگر را تقویت 

کنیم نه اینکه تخریب کنیم. 

سرمایه  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزیر  گفته  به 
اجتماعی بزرگ ترین سرمایه کشور است و نباید 

به آن آسیب زد.
اقتصاد  تحقق  برای  است  این  انتظار  گفت:  وی 
مقاومتی به یکدیگر کمک کنیم و در مردم امید 

بیافرینیم.
انسانی  نیروی  هم  کرد:  یادآوری  نیا  طیب 
تحصیلکرده داریم و هم مدیران دلسوز و منابع 
طبیعی خوب؛ بنابراین می توانیم در کنار یکدیگر 

گام های مهمی برداریم.
وی درباره نقش مجلس شورای اسالمی در بهبود 
بسیار  نقش  مجلس  گفت:  اقتصادی  وضعیت 
و  دولت  بین  همدلی  نیز  اکنون  و  دارد  موثری 
این  اعتماد به سه وزیر  مجلس باالست که رای 

همدلی و همراهی را بخوبی نشان می دهد.

 طیب نیا: یکی از چالش های مهم در کشور موضوع اشتغال است

 تمرکز بر رشد اقتصادی 5درصدی اشتغالزا 

رئیس جمهور شدن ترامپ یا کلینتون چه تأثیری بر روابط ایران و آمریکا دارد؟

صفحه 3

é باهره حیدری

همین صفحه
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کالم  نور

ظریف عازم بیروت شد

وزیر امور خارجه کشورمان تهران را به مقصد 
بیروت ترک کرد.

دکتر ظریف در این سفر با مقامات بلند پایه 
لبنانی دیدار و در نشست مشترک تجار ایرانی و 

لبنانی سخنرانی خواهد کرد. 
ظریف را در این سفر یک هیات تجاری 30 نفره 
از جمله آقای شافعی رئیس و دیگر مسئوالن 

اتاق بازرگانی ایران همراهی می کنند.

تکذیب سفر وزیر نفت مصر به ایران

یک منبع آگاه در وزارت نفت دیروزبا تکذیب 
انجام  از  گفت:  ایران  به  مصر  نفت  وزیر  سفر 

چنین سفری اطالع نداریم.
به گزارش ایرنا، پیش از این رویترز مدعی شده 
بود وزیر نفت مصر در تالش برای دستیابی به 
توافق های نفتی جدید، به ایران سفر می کند و 
قرار است »طارق الموال« با چند مقام ایرانی در 
مورد امکان خرید نفت از تهران گفت وگو کند.

توسط  خبر  این  انتشار  از  پس  ساعاتی  البته 
رویترز، وزیر نفت مصر این خبر را رد کرد.

»طارق الموال« وزیر نفت مصر که امروز در یک 
کنفرانس نفتی در ابوظبی حضور یافته، گفت 

قصد سفر به ایران را ندارد.
در  من  ندارم.  ایران  به  »سفری  گفت:  الموال 

کنفرانس )ابوظبی( شرکت کرده ام.«
عربستان سعودی ماه گذشته توافق نفتی خود 
با مصر را معلق کرد و پس از این تعلیق، مصر 
به قطعنامه سازمان ملل درباره سوریه که مورد 
عربستان  داد.  مثبت  رای  بود  روسیه  حمایت 
سعودی با این قطعنامه که شامل درخواست 

برای توقف بمباران حلب بود، مخالف بود.
آمدن  با   ،  2013 سال  از  سعودی  عربستان 
به مصر  الفتاح سیسی، میلیاردها دالر  عبدل 

کمک کرده بود.
هزار  ماهانه 700  برای  عربستان  نفتی  توافق 
و  سال  پنج  مدت  به  نفتی  محصوالت  بشکه 
میان  دالری  میلیارد   23 قرارداد  یک  تحت 
آرامکوی عربستان و شرکت نفت مصر بود که 
پرداخت  در مدت 15 سال  آن  پول  بود  قرار 
شود. رویترز در گزارش قبلی خود، سفر وزیر 
نفت مصر به ایران که رقیب منطقه ای اصلی 
دهنده  نشان  را  رود  می  شمار  به  عربستان 
 - ریاض  و  قاهره  میان  روابط  بیشتر  تیرگی 

حامی مالی اصلی این کشور- خوانده بود.
المال، ماه گذشته اعالم کرده بود معلوم نیست 
از سرگرفته  تحویل نفت عربستان چه زمانی 
برای  دلیلی  سعودی  عربستان  و  شد  خواهد 

تعلیق تحویل نفت اعالم نکرده است.
مصر از آن زمان در تالش برای تامین منابع 
یادداشت  گذشته  هفته  و  بوده  جدید  انرژی 
جمهوری  دولتی  نفت  شرکت  با  تفاهمی 
آذربایجان برای خرید حداکثر 2 میلیون بشکه 

نفت خام امضا کرد.
شرکت نفت مصر هفته گذشته با شرکت انرژی 
کویت نیز توافقی امضا کرد که براساس آن، این 
شرکت سهم 20 درصدی را برای مشارکت در 

میدان نفتی سیبا در عراق، به دست آورد.

آخرین شمار شهدای ایرانی در سامرا

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین حسینی با بیان 
مأموران  ویژه  تدابیر  با  حاضر  حال  در  اینکه 
امنیتی عراق، شرایط در سامرا به حالت عادی 
برگشته است، گفت: هم اکنون دو هواپیمای 
مجهز امدادی از ایران به کشور عراق اعزام شده 
اند تا با تسهیل بخشی به اقدامات امدادی، پیکر 

شهدای ایرانی را به وطن منتقل کنند.
حمیدرضا گودرزی در گفت وگو با ایرنا افزود: 
سامرای  شهر  از  واصله  آمار  آخرین  براساس 
یک  در  بمبی  انتحاری  انفجار  براثر  عراق، 
پارکینگ عمومی، تعدادی از زائران و مسافران 
از جمله هشت نفر از هموطنانمان به شهادت 
در  حاضران  از  توجهی  قابل  تعداد  و  رسیده 

صحنه نیز مجروح شدند.
وی ادامه داد: این زائران در حال پیاده شدن از 
اتوبوس در پارکینگ سامرا بودند که براثر حمله 

عوامل انتحاری دچار حادثه شدند.
از  گفت:  افراد  این  هویت  درخصوص  گودرزی 
آنجایی که این زایران جزو کاروان های آزاد بوده اند، 
اما  نیست  مشخص  آنها  تمامی  دقیق  اسامی 
براساس تحقیقات اولیه تیم اعزامی کشور، تعدادی 
از این زایران از استان های سیستان و بلوچستان و 

هرمزگان و همچنین اصفهان بوده اند.
سخنگوی ستاد مرکزی اربعین با اعالم این خبر 
که در همان لحظات نخست انفجار، یک هیات 
از سفارت ایران در عراق برای اطالع از جزییات 
حادثه و اتخاذ تدابیر فوری و همچنین انتقال سریع 
مجروحان ایرانی این حادثه به بیمارستان در محل 
انفجار حاضر شدند، افزود: دو هواپیمای امدادی 
نیز از فرودگاه تهران در حال اعزام به کشور عراق 
است تا اقدامات امدادی را تسهیل بخشیده و پیکر 

شهدای ایرانی را به وطن منتقل کنند.

ایران  اعالم کرد که  یک خبرگزاری غربی 
با یک شرکت لیزینگ خارجی برای تأمین 
اعتبار خرید 17 فروند هواپیمای ایرباس به 

توافق رسیده است.
 ایران با یک شرکت لیزینگ خارجی برای 
تأمین اعتبار خرید 17 فروند هواپیمای ایرباس 
به توافق رسیده است. این رسانه غربی در ادامه 
اعالم کرد: ایران با یک شرکت لیزینگ خارجی 
به منظور تأمین اعتبار 17 هواپیمای ایرباس به 
توافق رسید و لذا توانست در تالش برای خرید 
هواپیما پس از رفع تحریم  ها، از یک وضعیت 

الینحل در خرید هواپیما عبور کند.
رویترز در ادامه نوشت: این توافق مانع مهمی 
را  هواپیماها  از  سری  اولین  ارسال  راه  در 
برطرف می کند. موانع مذکور به دنبال تردید 

در نحوه تأمین اعتبار و برخی مخالفت های 
سیاسی در آمریکا و ایران ایجاد شده بود. این 
در حالیست که منابع آگاه هشدار دادند که 
ماه  ها مذاکره، می  تواند پتانسیل الزم برای 

ایجاد موانع جدید نیز به شمار آید.
خبرگزاری رویترز در ادامه می افزاید: یک 
مقام ارشد ایرانی در این باره گفته است که 
ما برای تأمین مالی اولین گروه از 17 هواپیما 

به توافق رسیدیم.
شرکت  اینکه  علیرغم  است،  ذکر  به  الزم 
هواپیمائی ایرباس یک شرکت اروپائی است؛ 
اما از آنجائیکه تعداد زیادی از قطعات آن 
به  هواپیما  این  فروش  هستند؛  آمریکائی 
و  آمریکا  داری  خزانه  وزارت  مجوز  صدور 

تأئید نهائی دولت این کشور نیاز دارد.

کشور،  وزیر  سیاسی  معاون  و  مقام  قائم 
نظارت بر رفتار نمایندگان را نیازمند قانون 
رهبر  فرمایش  اساس  بر  گفت:  و  دانست 
معظم انقالب به نمایندگان مجلس هشتم، 
آیین نامه ای در مجلس تصویب شد تا طبق 

آن رفتار نمایندگان ارزیابی شود.
جامع  الیحه  درباره  کشور  وزیر  مقام  قائم 
انتخابات نیز گفت: این الیحه از سه سال 
پیش به دولت رفت و با توجه به این که 
مجمع  در  انتخابات  کلی  های  سیاست 
تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی بود، 
الیحه از دولت به وزارت کشور برگشت تا 
آن را براساس سیاست های کلی انتخابات 

تهیه کنیم.
مقیمی یادآور شد: در انتخابات هفت اسفند، 
در قانون انتخابات کمبودهایی احساس شد و 
نظر همه کسانی که تجربه انتخابات داشتند، 
بر این بود که قانون انتخابات اصالح شود. بعد 
از انتخابات نیز با دستور وزیر کشور هیاتی 
مسوول بررسی الیحه جامع انتخابات شدند.

وی ادامه داد: با توجه به این که سیاست های 
کلی انتخابات در مجمع در حال بررسی بود 
و می بایست توسط رهبر معظم انقالب تایید 
شود، پیش نویس الیحه جامع انتخابات را 
آماده کردیم اما منتظر ماندیم تا سیاست 

های کلی ابالغ شود.
ابالغ  از  بعد  گفت:  کشور  وزیر  مقام  قائم 
انتخابات،  سیاست های کلی 18 ماده ای 
معاون  وزیر کشور،  با حضور  را  ای  جلسه 
حقوقی و معاون پارلمانی ریاست جمهوری، 
وزیر دادگستری، رییس کمیسیون شوراها 
و امور داخلی و رییس مرکز پژوهش های 
دفاعی  سیاسی-  کمیسیون  دبیر  مجلس، 
تهیه الیحه جامع  و کسانی که در  دولت 

فعال بودند، برگزار شد.
مقیمی افزود: الیحه جامع انتخابات بار دیگر 
با سیاست های کلی تطبیق داده شد و مقرر 
گردید کمیسیون سیاسی- دفاعی دولت هم 
که 27 ماده این الیحه را بررسی کرده بود، 
با سرعت بیشتری کار را ادامه دهند تا در 
دولت هم بتوانیم الیحه را سریعتر به تصویب 

برسانیم.
وی ادامه داد: تمام تالش وزارت کشور، دولت 
و مجلس این است که این الیحه را برای این 
انتخابات به تصویب برساند که بعد از آن هم 

به تصویب شورای نگهبان برسد.
قائم مقام وزیر کشور یادآور شد: البته ما به 
صورت غیررسمی الیحه جامع انتخابات را 
به کمیسیون شوراها و مرکز پژوهش های 

مجلس ارسال کرده ایم.

توافق ایران و یک شرکت لیزینگ 
خارجی برای خرید هواپیمای ایرباس

مقیمی: نظارت بر نمایندگان نیازمند 
قانون است

خبر

تاکید بر تولید خودروهای داخلی کم مصرف

معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت اجرای طرح درخواستی وزارت 
نفت برای تولید قوای محرکه کم مصرف در خودروهای داخلی و 

جایگزینی با خودروهای فرسوده تاکید کرد.
معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای اقتصاد که دیروز برگزار 
شد افزود: این طرح دارای مزایای ملی است و با توجه به مسئله 
آلودگی هوا، ضروری است اجرای اینگونه طرح ها در دستور کار 
قرار گیرد. اسحاق جهانگیری گفت: کاهش مصرف سوخت نیز از 
دیگر مزایای استفاده از موتورهای پربازده برای تولید خودروهای 
کم مصرف است که این موضوع هم ضرورت اجرای اینگونه طرح ها 

را دوچندان می کند.
وی همچنین با اشاره به درخواست وزارت نیرو برای احداث 8 بلوک 
نیروگاه سیکل ترکیبی کالس F خاطرنشان کرد: استفاده از فناوری 
های روز دنیا در اجرای طرح های ملی و پراهمیت کشور که موجب 
افزایش بهره وری می شود باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد 
و با اجرای این طرح، این دانش در اختیار کشور قرار خواهد گرفت.

معاون اول رئیس جمهور همچنین از توجه ویژه دولت به کشاورزان 
به خصوص گندم کاران خبر داد و گفت: یکی از افتخارات کشور در 
مقطع کنونی توفیقاتی است که در میزان تولید گندم داشته ایم 
که این دستاورد به همت و مدیریت صحیح مسئوالن وزارت جهاد 

کشاورزی و تالش های کشاورزان بوده است.
جهاد  نفت،  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزرای  که  جلسه  این  در 
کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
بانک  کشور، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس کل 
بر  مبنی  نفت  وزارت  داشتند، سه درخواست  نیز حضور  مرکزی 
طرح گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدکننده مصرف سوخت 
مایع، طرح تولید قوای محرکه کم مصرف در خودروهای داخلی و 
جایگزین با خودروهای فرسوده و نیز اصالح سرمایه گذاری در طرح 
توسعه میدان نفتی مشترک یاران شمالی مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت و پس از ارائه گزارشی از جزئیات این طرح ها ازجانب وزیر 

نفت،  با این درخواست ها موافقت شد.
اصالح و تمدید جدول زمانبندی دریافت و پرداخت تسهیالت مالی 
خارجی برای پروژه خط دوم آبرسانی به تبریز از زرینه رود و طرح 
 )F احداث 8 بلوک نیروگاه سیکل ترکیبی با راندمان باال )کالس
های همدان،  در ساختگاه  مالی خارجی  تسهیالت  از  استفاده  با 
سلفچگان، بویین زهرا، اندیمشک، تبریز، بندرعباس، امیدیه و خرم 
آباد از جمله درخواست های وزارت نیرو در این جلسه بود که پس 
از ارائه گزارشی از توجیهات فنی و مشخصات اقتصادی، این طرح ها 
به تصویب رسید. طرح احداث سد و نیروگاه چمشیر با استفاده از 
تسهیالت مالی خارجی و طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان 
به ظرفیت 910 مگاوات نیز از درخواست های وزارت نیرو در این 
جلسه بودند که پس از بحث و بررسی و ارائه دیدگاه ها و نظرهای 

مختلف تصویب شدند.
طرح احداث و تامین تجهیزات خط 7 مترو تهران نیز درخواست 
وزارت کشور در این جلسه بود که مقرر شد این طرح از زمان ابالغ 

مصوبه شورای اقتصاد تا یک سال دیگر تمدید شود.
خرید  قیمت  پیشنهاد  نشست  این  در  هم  کشاورزی  جهاد  وزیر 
تضمینی محصوالت زراعی برای سال 96 و محصوالت باغی برای 
سال 95 را مطرح کرد که پس از ارائه گزارش در خصوص افزایش 
هزینه های تولید، تصمیمات الزم در خصوص قیمت خرید تضمینی 

این محصوالت اتخاذ شد.

بررسی طرح »ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران« 
در مجلس

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی از بررسی طرح ساماندهی 
حقوق مدیران و مقامات در جلسه علنی هفته آینده مجلس خبر داد
اکبر رنجبرزاده در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، افزود: پیشتر 
چندین طرح درباره ساماندهی حقوق مدیران و مقامات در صحن 
علنی مجلس مطرح و موضوع برای بررسی و هماهنگی بیشتر به 

کمیسیون اصل نودم مجلس ارجاع شد.
وی تصریح کرد: کمیسیون اصل نودم اخیراً ضمن ارائه گزارشی از 
دریافتی های مسئوالن پیشنهاد داد طرح ساماندهی حقوق مدیران 
و مقامات نیز در مجلس مطرح شود.  رنجبرزاده گفت: پس از آن 
پیشنهاد کمیسیون اصل نودم در معاونت قوانین مجلس به صورت 

کارشناسانه بررسی و برخی ایرادات جزئی برطرف شد. 
وی اظهار داشت: هم اکنون طرح ساماندهی حقوق مدیران و مقامات 
در دستور کار مجلس قرار دارد و ان شاءا... هفته آینده با دستور 
هیئت رئیسه مجلس و در صورتی که طرح ها و لوایح اولویت دار 
دیگری نداشته باشیم در دستور کار جلسه علنی قرار خواهد گرفت .

برنامه جدید افزایش تولید نفت ایران در پسابرجام

یک مقام مسئول بابیان اینکه هم اکنون روزانه 3میلیون و70هزار 
بشکه نفت در مناطق نفت خیز جنوب تولید می شود، گفت:تولید 
پایان امسال روزانه حدود 50 هزار بشکه  تا  نفت در این منطقه 

افزایش می یابد.
به گزارش مهر، بیژن عالی پور در نشستی خبری با بیان اینکه بیش 
از به سرانجام رسیدن برجام حجم صادرات نفت خام ایران حدود 
بوده است، گفت: در حال حاضر حجم  روز  700 هزار بشکه در 
صادرات روزانه نفت ایران به بیش از 2 میلیون و ۴۴0 هزار بشکه در 

روز افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با تاکید بر اینکه هم 
اکنون 83 درصد از کل نفت و 15 درصد از کل گاز کشور در مناطق 
نفت خیز جنوب تولید می شود، تصریح کرد: در شرایط فعلی ظرفیت 
تولید نفت در مناطق نفت خیز جنوب 3 میلیون و 60 تا 3 میلیون 

70 هزار بشکه در روز است.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه تا پایان امسال تولید نفت در 
مناطق نفت خیز جنوب بین ۴0 تا 50 هزار بشکه در روز افزایش 
می یابد، اظهارداشت: عالوه بر افزایش تولید نفت در حوزه مناطق 
نفت خیز جنوب با بهره برداری از طرح توسعه برخی از میادین 
شمالی،  آزادگان  جنوبی،  آزادگان  همچون  کارون  غرب  حوزه 

یاران، یادآوران و دارخوین هم آغاز می شود.
وی همچنین با اشاره به بهره برداری از طرح های افزایش ظرفیت 
فرآورش نفت نمکی بیان کرد: هم اکنون مجتمع 220 هزار بشکه ای 
نمک زدایی متمرکز اهواز به عنوان بزرگترین طرح نمک زدایی نفت 

خاورمیانه آماده بهره برداری شده است.
عالی پور همچنین با اشاره به بهره برداری از مجتمع نمک زدایی نفت 
میدان نفت سفید با ظرفیت ۴5 هزار بشکه در روز تاکید کرد: 2 
پروژه دیگر شامل مجتمع نمک زدایی 110 هزار بشکه ای گچساران 
3 و مجتمع 55 هزار بشکه ای نمک زدایی میدان بیدی حکیمیه 

راه اندازی شده اند.
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رئیس قوه قضاییه گفت: مطبوعات، رسانه ها 
و همه مسئوالن باید ملتزم به قانون اساسی 
نباید  را  این  و  باشند  اسالم  مقدس  شرع  و 
نوعی مقید یا مضیق ساختن مطبوعات تلقی 
قانونی،  و  اخالقی  های  ارزش  که  چرا  کرد 
خط  و  هستند  ها  انسان  واقعی  آزادی  برای 
همین  از  حمایت  برای  نیز  اسالم  کشی های 

آزادی ها است.
جلسه  در  الریجانی  آملی  صادق  ا...  آیت 
برگزاری  به  اشاره  با  قضایی  عالی  مسئوالن 
و  مطبوعات  اظهارکرد:  مطبوعات  نمایشگاه 
سازی  شفاف  نقش  هرکشوری  در  ها  رسانه 
و آگاهی بخشی را بر عهده دارند و فی الجمله 
نظام فکری جامعه را شکل می دهند. حتی 
یعنی  است،  اینگونه  دینی  و  ارزشی  امور  در 
رو  چه  و  کند  رشد  جامعه  امور  این  در  چه 

به زوال برود قطعا رسانه ها دخیل بوده اند.
نقش  از  اینکه همه موظفند  بر  تاکید  با  وی 
آگاهی بخشی رسانه ها دفاع کنند، مطبوعات 
از  بسیاری  مانع  و  جامعه  بینای  چشم  را 
تخلفات توصیف کرد و افزود: آزادی بیان در 
جمهوری اسالمی با وجود تبلیغات مسمومی 
که در این زمینه می شود، یک آزادی معقول 

و منطقی و واقعی است.
درعرصه  اینکه  بیان  با  قضاییه  قوه  رئیس 
مطبوعات و رسانه ها از صدا و سیما گرفته تا 
روزنامه ها، همه قوا را نقد می کنند منتهی 
خواهند  می  و  دارند  باالیی  انتظارات  برخی 
درهیچ  درحالیکه  باشد  مطلق  آزادیشان 
آزادی  سیاسی،  نظام  هیچ  در  و  دنیا  کجای 
مطلق وجود ندارد زیرا آزادی ها با هم دچار 
تزاحم می شوند گفت: گاهی آزادی یک فرد 

با آزادی فرد دیگر مزاحمت می کند. 
وی ادامه داد: گاهی آزادی فردی ممکن است 
تزاحم  ملی  مصالح  یا  اخالقی  های  ارزش  با 
نظام  در  تمامی کشورها حتی  در  کند.  پیدا 
های لیبرال دمکراسی معتقدند که آزادی به 
بینیم  می  چنانکه  شود  محدود  باید  نحوی 
انکار  هلوکاست  تاریخی  بحث  در  آنها  خود 
آن را مخالف مصالح خود می بینند و آن را 

ممنوع می کنند.
ما  یادآورشد:  الریجانی  آملی  ا...  آیت 
درجمهوری اسالمی، قانون اساسی و اسالم را 

به عنوان چارچوب های اصلی حیات سیاسی 
از  نه  را  اساسی  قانون  و  ایم  شناخته  خود 
باب زور بلکه به عنوان بستر زندگی سیاسی 
خود پذیرفته ایم. بر همین اساس مطبوعات، 
رسانه ها و همه مسئوالن باید ملتزم به قانون 
اساسی و شرع مقدس اسالم باشند و این را 
نباید نوعی مقید یا مضیق ساختن مطبوعات 
و  اخالقی  های  ارزش  که  چرا  کرد  تلقی 
ها هستند  انسان  واقعی  آزادی  برای  قانونی، 
و خط کشی های اسالم نیز برای حمایت از 

همین آزادی ها است.
نقش  لزوم  بر  تاکید  با  قضا  دستگاه  رئیس 
سطح  ارتقا  درجهت  مطبوعات  آفرینی 
بر  مبتنی  مطالب  انتشار  جامعه،  فرهنگی 
از سوی رسانه ها را  افترا، توهین و شایعات 
اینکه  بیان  با  قانونا ممنوع دانست و  شرعا و 
چنین مطالبی باید برای همه مطبوعات خط 
قرمز باشد، تصریح کرد: متاسفانه قوه قضاییه 
در همه جا مظلوم واقع می شود زیرا کار این 
قوه، قضاوت است و در هر پرونده ای ممکن 
است یک طرف ناراضی یا حتی هر دو طرف 
ناراضی باشند. در مورد مطبوعات نیز همین 
شاکی  مطبوعات  گاهی  یعنی  است  گونه 
از جنبه عمومی  یا دادستان  خصوصی دارند 
به موضوع ورود پیدا می کند که این را نباید 

تقیید مطبوعات بدانیم.
فشار  برخی  افزود:  الریجانی  آملی  ا...  آیت 
می آورند که چرا فالن روزنامه را نمی بندید 
فالن  که چرا  آورند  می  فشار  دیگر  برخی  و 

تمام  به  پاسخ  اید؛ در  توقیف کرده  را  رسانه 
این فشارها ما یک سخن داریم و آن اینکه ما 
موازین  و  کشور  قوانین  براساس  را  خود  راه 
مجرمانه  عنوان  اگر  و  کنیم  می  شرعی طی 
ای بر اقدام یک روزنامه یا رسانه صدق نکند 

دلیلی ندارد به موضوع ورود پیدا کنیم.
رئیس قوه قضاییه با انتقاد از برخی اظهارات 
در ایام اخیرخاطرنشان کرد: برخی می گویند 
قلم ها را به بهانه های واهی نشکنیم یا دهان 
واضح  نبندیم؛  اساسی  غیر  بهانه ای  به  را  ها 
است خطاب آنان به دستگاه قضایی است. این 
نوعی افترا به قوه قضاییه است و بلکه توهین و 
عجیب است کسانی که چنین افتراها و اهانت 
هایی را به قوه قضاییه روا می دارند، مدام هم 
دم از اخالق و اسالم می زنند. اینگونه افتراها و 
توهین ها با کدام اخالق و اسالم، سازگار است؟! 
اینگونه افتراها به قوه قضاییه و تضعیف دستگاه 

قضایی به سود چه کسی است؟
گوینده  به  خطاب  الریجانی  آملی  ا...  آیت 
چنین سخنانی تصریح کرد: برادر بزرگوار شما 
خودتان شفاهاً یا کتباً با واسطه یا بی واسطه 
یا  روزنامه  فالن  با  چرا  که  اید  گفته  بارها 
رهبر  نزد  یا  کنید  نمی  برخورد  سایت  فالن 
معظم انقالب گالیه می کنید که چرا دستگاه 
است.  نکرده  برخورد  روزنامه  فالن  با  قضایی 
رسانه  و  مطبوعات  اهالی  بین  در  وقتی  اما 
سر  مطبوعات  آزادی  ندای  یابید  می  حضور 
می دهید و اینکه قلم ها را نشکنید و دهانها را 
نبندید! البته ما به هیچ کدام از این سخنان 

کاری نداریم و راه قانونی خود را می رویم.
موضوع  اینکه  بیان  با  قضا  دستگاه  رئیس 
است  خاصی  های  حساسیت  واجد  رسانه 
اظهارکرد: ما همواره تاکید داریم که پیش از 
طی شدن روند قانونی یک پرونده و رسیدگی 
های قضایی و صدور حکم، نام کسی در رسانه 
ها برده نشود و آبروی کسی نرود. البته منکر 
این نیستیم که ممکن است خود قوه قضاییه 
و  شده  اشتباه  این  مرتکب  جاهایی  در  هم 
این موضوع  اما اصل  باشد  برده  نام  از کسی 
آزادی  بهانه  به  تاکید است که  همواره مورد 
افترا  به کسی  نباید  آزادی مطبوعات  بیان و 
بزنیم و آبروی افراد را در معرض تهدید قرار 

دهیم.
به  اشاره  با  آملی الریجانی همچنین  ا...  آیت 
برخی اظهار نظرها پیرامون سپردن تشخیص 
این  مطبوعات،  اهالی  به  مطبوعاتی  تخلفات 
و  کرد  توصیف  حقوقی  غیر  و  خام  را  سخن 
افزود: مثالی که در این زمینه می زنند، نظام 
پزشکی است حال آنکه هم مثال و هم ممثل 

در این جا غلط است.
با  موضوع  این  درتوضیح  قضاییه  قوه  رئیس 
تبیین روند تصویب قانون قبلی مطبوعات و 
کشمکش های موجود میان مجلس و شورای 
نگهبان در زمان تصویب این قانون تاکید کرد: 
تشخیص جرم قطعاً با قاضی است و ارجاع آن 
به غیر قاضی، و تحمیل آن بر قاضی خالف 
شورای  استدالل  نکته  همین  و  است  شرع 
محترم نگهبان در رد الیحه قبلی مطبوعات 
در اوایل دهه هشتاد بود. ارجاع به کارشناس 
برای تشخیص موضوع و نظر مشورتی مانعی 
ندارد و بلکه برحسب قانون در مواردی الزم 

است. 
وی ادامه داد: در نظام پزشکی نیز همین گونه 
است و آرای هیئت های بدوی نظام پزشکی 
و  نظر مشورتی کارشناسی  قانون، یک  طبق 
خالف  باشد  این  از  غیر  اگر  است.  تخصصی 
منصفه  هیئت  تنها  نه  و  است  قانون  و  شرع 
کننده  رسیدگی  های  هیئت  یا  مطبوعات 
در نظام پزشکی بلکه حتی خود بنده نیز به 
توانم در رای  نمی  قوه قضاییه  عنوان رئیس 
قاضی دخالتی داشته باشم زیرا قاضی در مقام 

استدالل و صدور رای، مستقل است.

رئیس قوه قضاییه: 

مطبوعات باید در چارچوب قانون مورد حمایت باشند

اد      امه از صفحه1
قاسمی یادآور شد: حدود دو ماه پیش در بیانیه 
چنین  که  کردیم  مطرح  را  موضوع  این  ای 
بخشی  آگاهی  نوعی  و  دارد  وجود  وضعیتی 
و اطالع رسانی برای شهروندان خود داشتیم 
نکنند  استفاده  راه  این  از  االمکان  حتی  که 
شبکه های  یا  ها  کالهبرداری  این  متوجه  و 
مافیایی که در اطراف برخی سفارت خانه ها 

فعالیت می کنند، باشند. 
داستان  این  متاسفانه  که  این  بیان  با  وی 
هنوز ادامه دارد، از سفارت خانه هایی که در 
اطراف آنها این نوع شبکه ها فعالیت می کنند 
می خواهیم متوجه آثار منفی و تبعات این 

وضعیت باشند. 
مراجع  به  را  الزم  دستورات  ما  گفت:  وی 
این  و  ایم  داده  اطالعاتی  و  امنیتی  قضایی، 
وضعیت را رصد خواهند کرد و اگر این مساله 

ادامه یابد در این موضوع باید ورود کنیم.
é  میلیارد دو  مورد  در  جدیدی  اتفاق 

دالر ایران رخ نداده است
در  همچنین  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
وضعیت  آخرین  درمورد  سوالی  به  پاسخ 
پیگیری های دو میلیارد دالر اموال مصادره 
شده ایران در آمریکا گفت:اتفاق جدیدی هنوز 
اتفاق نیفتاده است پروسه های قضایی در همه 
جای دنیا و بخصوص دادگاههای بین المللی 

زمانبر است.
قاسمی ادامه داد:اقدامات اولیه صورت گرفته 
و روند کار مسیر طبیعی خود را طی می کند 
و امیدواریم این پرونده در وقت الزم با سرعت 

بیشتر به نتایج دلخواه ما برسد.
آخرین  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
و  ایران  بین  روادید  صدور  نحو  و  وضعیت 
جمهوری آذربایجان نیز گفت: یکی از برنامه 
های دولت آقای روحانی این بود که گذرنامه 
ایرانی جایگاه و ارزش واقعی خود را پیدا کند و 
این برنامه در دستور کار بخش کنسولی وزارت 

امور خارجه قرار دارد.
داد:  ادامه  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
عالقمند هستیم که تا جایی که امکان پذیر 
برسیم و  روادید  لغو  به مرحله  بتوانیم  است 
شهروندان بتوانند رواحت و بدون معطل ماندن 

در صف دریافت روادید سفر کنند.
قاسمی با بیان این که سیاست تسهیل و لغو 
رواید با کشورهای متعددی در جریان است، 
اظهارداشت: در حال مذاکره بوده و عالقمند 
هستیم با توجه به نوع مناسباتی که داریم با 
گیرد.مذاکرات  صورت  روادید  لغو  آذربایجان 
بین دو طرف انجام شده و فکر می کنم گام به 

گام به مرحله لغو روادید برسیم.
تسهیالت  نخست  گام  در  کرد:  تصریح  وی 
بیشتری ارائه می شود بعد از آن برای گروه 
های خاصی لغو روادید انجام شود در مرحله 

بعد لغو رواید به صورت عمومی انجام شود.
حال  عین  در  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
تسهیل  برای  مذاکرات  هم  روسیه  با  گفت: 
این  من  برداشت  و  است  جریان  در  روادید 
است در یک پروسه گام به گام می توانیم لغو 

روادید را داشته باشیم.
قاسمی تصریح کرد: ما آماده هستیم با تمام 
و  شناسیم  می  رسمیت  به  که  کشورهایی 

برای  هستند  ایران  با  همکاری  به  عالقمند 
شهروندان لغو روادید داشته باشیم .

در  دیگری  سوال  به  درپاسخ  همچنین  وی 
اربعین  زائران  به  توصیه ها  خصوص آخرین 
اهمیت  به  توجه  با  داشت:  اظهار  حسینی 
در  حضور  رای  مردم  عالقمندی  و  موضوع 
از مدت ها قبل ستادی در  اربعین حسینی 
این خصوص تشکیل شد که مسائل مختلف 

را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. 
به گفته سخنگوی دستگاه دیپلماسی، وزارت 
امور خارجه عالوه بر وظایف ذاتی خود در این 

ستاد هم حضور جدی دارد.
و  شده  دیده  جوانب  همه  افزود:  قاسمی 
احساس می کنم ضعف هایی که در سال های 
گذشته وجود داشته سعی شده است مشکالت 

و معضالت کمتر شود.
وی بـا اشـاره بـه مذاکراتـی کـه بـا طـرف 
عراقـی در ایـن خصوص انجام شـده اسـت، 
یـادآور شـد: در تمـاس بـا دولـت عـراق و 
سـفارت ایـن کشـور و همچنین سـفارت و 
کنسـولگری هـای مـا در عـراق مذاکـرات 
بـا طـرف هـای ذیربـط پیـش رفتـه اسـت 
و امیدواریـم بـدون مشـکل زائریـن اربعین 

حسـینی اعمـال زیـارت را انجـام دهنـد. 

سخنگوی وزارت امور خارجه:

برجام، تعهد دولت آمریکاست و باید به آن عمل کند
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به بهانه سفر رئیس جمهور به البرز

فرصت سوزی ممنوع!
é باهره حیدری

البرزیان چند روز دیگر میزبان رئیس جمهور و 
اعضا محترم هیأت دولت خواهند بود.

سفر دکتر روحانی و هیأت دولت به البرز فرصت 
مغتنمی برای پیگیری مطالبات به حق مردم و 
تصویب طرح های زیربنایی برای توسعه استان است.

این استان تازه تأسیس با توجه به همجواری با 
تهران، جمعیت زیاد و داشتن ظرفیت های باالی اقتصادی برای توسعه نیاز 

به توجه و مساعدت ویژه دولت دارد.
ادارات،سازمان ها،نهاد ها و شهروندان از نداشتن بعضی حداقل ها در برخی 

از حوزه ها در رنج و سختی به سر می برند.
نماینده ولی فقیه، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس 
با انسجام و  باید  شورای اسالمی، استاندار و دیگر مدیران ارشد استان 
هماهنگی در پیگیری مطالبات به حق مردم از دولت یک صدا عمل کنند 
و از این سفر حداکثر بهره برداری را برای توسعه استان در حوزه های 

مختلف بنمایند.
مطالبات مردم و نیازهای ضروری و با اولویت استان باید به دور از جناح 

بندی های سیاسی و باندی از دولت پیگیری شود.
دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور و رئیس دولت به البرز سفر می کند 
مدعیان جناح ها و گروه ها مطالبات جناحی و گروهی و باندی خود را به 
زمان دیگر موکول کنند و منافع و مصالح عمومی مردم شریف استان را در 
فرصتی که بدست آمده فدای خواسته های جناحی نکنند. فرصت سوزی 

اجحاف در حق شهروندان است.
همه ی مسئوالن ارشد استان و فعاالن سیاسی به ویژه استاندار با تدبیر و 
برنامه ریزی با پرهیز از ایجاد حواشی سیاسی و اجتماعی زمینه الزم را برای 

استقبال با شکوه مردم از رئیس جمهور ایران اسالمی فراهم کنند.
طرفداری یکی از دعوت شدگان در جلسه ی فعاالن سیاسی در استانداری 
ازیکی از عناصر فتنه در سال های گذشته و فضایی که ایجاد شد، از جمله 
مواردی است که دست اندر کاران هماهنگی امور برای سفر رئیس جمهور 
به البرز  باید اجازه نمی دادند اینگونه موضوعات که جامعه به آن حساسیت 
دارد مطرح شود. حمایت از سران فتنه آن هم در استانداری و در جلسه ای 
که برای هماهنگی جهت استقبال از رئیس جمهور و هیأت محترم دولت 

تشکیل شد محکوم است و توجیهی ندارد.
جناب طهایی نشان داده اند که خود حاشیه ساز نیستند و تاکنون با صبر و 
حوصله و تدبیر از هرگونه حاشیه سازی های بی مورد هم در راستای ارائه 
خدمت دلسوزانه به مردم و توسعه استان جلوگیری کرده اند. انتظار می رود 
در آستانه سفر اعضای محترم دولت و انتخابات ریاست جمهوری و شوراها 

با تدبیر و مراقبت بیشتری اجازه ندهند فضای استان متشنج شود.
ارائه خدمت و انجام وظایف و پیگیری مطالبات به حق مردم نیازمند فضایی 

آرام، انسجام و هماهنگی همه ی مسئوالن ارشد استان است.

اظهارات صریح »جنتی« درباره  اتاق های فکر پنهان
وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه این وزارتخانه با اتاق های فکر 
پنهان روبرو است، گفت: این اتاق های فکر از ابتدای شروع دولت برای تخریب 
بخش های مختلف دولت شروع به کار کرده اند که ابتدا اتاق فکر بوده و بعد 

تبدیل به اتاق عملیات شده اند.
به گزارش ایسنا، علی جنتی در مراسم  تودیع خود که 17 آبان ماه در تاالر 
وحدت برگزار شد، از انتخاب صالحی امیری به عنوان وزیر جدید فرهنگ و 
ارشاد اسالمی به عنوان »نعم الخلف« یاد کرد و گفت: امیدوارم او وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی را یک گام به جلو ببرد.
از خطبه های  به بخشی  اشاره  با  ابتدای سخنانش  در  ارشاد  وزیر سابق 
نهج البالغه بیان کرد: من در این مراسم به دنبال گزارشی آن چه در طول دو 

سه سال گذشته در وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی انجام شد، نیستم.
وی ادامه داد: من سعی کردم در این مدت از نیروهای مومن معتقد به نظام 
و کارآمد و متخصص استفاده کنم و تالش کردم دوستانی را دعوت به کار 
کنم که نسبت به کار آشنایی و تخصص داشته باشند و خوشحالم کسانی در 
این حوزه با من همکاری داشتند که در عمل نشان دادند، لیاقت کاری که بر 
عهده گرفته اند را دارند. جنتی افزود: اجرای سیاست دولت تدبیر و امید نکته 
دیگری است که رئیس جمهور در دوران انتخابات در حوزه فرهنگ مطرح 
کردند و آن حمایت از آزادی اندیشه و بیان، قانون گرایی و توجه خاص به 
اصحاب فرهنگ و هنر بود. او با بیان اینکه ما کار خاصی در وزارتخانه انجام 
ندادیم، افزود: سعی کردیم منزلت و کرامت هنرمندان را حفظ کنیم و همراه 
با تحوالت جهانی در حوزه فرهنگ فعالیت کنیم تا ایستایی نداشته باشیم. 
صیانت از فرهنگ، تقویت و کمک به سطح فرهنگ عمومی همچنین تفویض 
آزادی های عمومی، صیانت از تنوع فرهنگ، رونق اقتصادی فرهنگ و هنر و 
همچنین بهره گیری از ظرفیت های اطالعات و ارتباطات برای ارتقاء فرهنگ 
کشور، سرفصل  سیاست هایی بوده که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 

طول سه سال گذشته توسط من و همکارانم دنبال شد.
او بیان کرد: درحوزه کتاب، اتاق های فکری وجود دارد که تمام آنچه که در 
کشور منتشر می شود را در این اتاق ها رصد و مطالعه می کنند و هر جایی که 
پاراگرافی وجود داشته باشد که با سلیقه آن ها همخوانی ندارد یا عکسی که 
مناسب با سلیقه آن ها نیست و منتشر شده  است آنها شروع به تهیه جزوه 
می کنند و آن را در اختیار ائمه جمعه قرار می دهند تا نشان بدهند فرهنگ 

کشور به ولنگاری کشیده شده است.
وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی اضافه کرد: هر هفته یک سوژه و چالش 
جدید داشتیم که تا سه ماه گرفتار مسائل آن در رسانه ها بودیم. بحثی که با 
آن مواجه بودیم این بود که وزارت ارشاد در دوره جدید ممیزی کتاب را قبول 
ندارد، در حالی که ما بر اساس شعار رئیس جمهور سعی کردیم ممیزی به 

ناشران واگذار شود که آن ها نپذیرفتند بنابراین خودمان آن را انجام دادیم.
جنتی افزود: در این دوره 21 فرهیخته کشور به عنوان هیات ناظر به شورای 
عالی انقالب فرهنگی برای ممیزی کتاب معرفی شدند تا بتوانند در این حوزه 
نظارت کنند. در حالی که در دولت دهم شورای عالی کسانی را انتخاب کرده 
بود که رئیس جمهور حاضر نبود این موضوع را ابالغ کند و کسی هم در آن 

دوران به این قضیه اعتراض نکرد.
او با اشاره به اتاق فکر مقابله با موسیقی و برگزاری کنسرت ها بیان کرد: بعضی 
از این اتاق  فکرها با بهره گیری از رسانه هایی که در اختیار داشتند، یک بار 
مسئله تک خوانی خانم ها را مطرح کردند در حالی که در طول سه سال 
فعالیت من در وزارت ارشاد تنها به سه خانم اجازه داده شد که در دهه فجر 
برای خانم ها بدون دوربین و موبایل برنامه اجرا کنند اما مرتب از ما سوال 
می شد که چرا به خانم ها اجازه خوانندگی دادید؟!  جنتی ادامه داد: حتی کار 
به جایی رسید که در صحن علنی مجلس این موضوع مطرح شد و در کمال 
بی تقوایی عکسی از یک خواننده خانم که اصال در ایران خوانندگی انجام نداده 

بود، نشان دادند و بعد از آن به من کارت زرد دادند.
او در بخش دیگری از سخنانش اظهارکرد:  بعد از این قضیه جلوی کنسرت ها 
را گرفتند و گفتند وضع ظاهری کسانی که کنسرت برگزار می کنند مناسب 
نیست که ما آن را هم درست کردیم سپس برخی از شهرها مثل مشهد که 
بعد از آن قم و شیراز هم به آن اضافه شدند خواستند که در آن شهرها 
کنسرت اجرا نشود. بعد از آن هم ائمه جمعه، نیروی انتظامی و نیروهای 
خودسر صف آرایی کردند. وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی بیان کرد: اتاق 
فکر مقابله با هنرهای نمایشی نیز موضوع دیگری بود که به وجود آمد. در 
تهران بین 100 تا 110 تئاتر اجرا می شود و ما نمی توان دائما نیرویی باالی 
سر آن ها برای نظارت داشته باشیم اما اتاق فکرها دائما ناظرانی دارند که کافی 
است یک بازیگر دیالوگی که مطلوب آن ها نیست مطرح کند و یا حجاب یکی 
از بازیگران زن کمی عقب برود تا از آن عکس بگیرند و به دیگران بگویند، 

ببینید در تئاتر کشور ما چه می گذرد!
جنتی همچنین گفت: در حوزه سینما هم همینطور بوده و ما در همه حوزه ها 
مراقبت کامل داشتیم. مثال در حضور نشر در 80 هزار عنوان کتابی که پارسال 
چاپ شد فرض کنید که یک رمان هم مشکل داشته باشد اما بقیه کتاب هایی 
که مشکل نداشته اند را حساب نمی کنند. در حالی که این کتاب ها با نظارت 
منتشر می شوند. نگاه ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی این بود که از 
نیروهای فرهنگی حمایت کنیم، از جوانایی که تازه به صحنه می آیند و از 
اصحاب پیشکسوت فرهنگ و هنر.  تالش ما این بود زاویه اصحاب فرهنگ و 

هنر را با نظام یکی کنیم و هنر آن ها را در خدمت نظام قرار دهیم.

هشدار به بارزانی ها درباره کمک 
به ضد انقالب

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا: به بارزانی ها 
درباره همکاری با کنسولگری سعودی در شمال 

عراق برای تسلیح ضد انقالب هشدار می دهیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرلشکر 
خبری  نشست  در  رحیم صفوی  یحیی  سید 
همایش بین المللی بحران های ژئو پلتیکی جهان 
اسالم افزود: از اینکه بارزانی ها اجازه می دهند در 
شمال عراق کنسولگری سعودی  به ضد انقالب 

ایرانی سالح بدهد هشدار می دهیم.
ایران  بدانند مدیون  باید  بارزانی ها  وی گفت: 
هستند، از طرفی نژاد کردهای عراق آریایی است 
و به ایران عالقه دارند ، اما بدانند اگر وارد این 
بازی سیاسی شوند و از سیاست های جمهوری 
اسالمی ایران فاصله بگیرند ، معلوم نیست سر 

بزنگاه ایران به آنها کمک کند.
سردار صفوی در ادامه با اشاره به روابط ایران با 
ترکیه نیز افزود: رابطه ما با ترکیه رابطه خوبی 
است و حجم روابط تجاری ما با این کشور به 

میلیاردها دالر می رسد.
وی ترکیه را از عوامل ایجاد بحران در شمال عراق 
و سوریه دانست و گفت: آقای داود اوغلو قبال 
گفته بود ما به دنبال مرزهای امن با همسایگانمان 

هستیم اما امروز این مرزها ناامن شده اند.
سردار صفوی تصریح کرد: ما شاهد دخالت های 
ترکیه حتی در لبنان نیز هستیم، اما با این همه 
ایران جز اولین کشوهایی بود که کودتای این 

کشور را محکوم کرد. 
وی درباره انتخابات ریاست جمهوری لبنان نیز 
گفت: میشل عون با حزب ا... همسو است و با روی 
کار آمدن ایشان، رژیم صهیونستی و عربستان 

نسبت به این انتخاب ناراحت بودند.

گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپا؛ 
چهارشنبه در بروکسل

معاون اروپا - آمریکای وزیر امور خارجه از آغاز 
دومین دور گفتگوهای سیاسی میان جمهوری 
از  بروکسل  در  اروپا  اتحادیه  و  ایران  اسالمی 

چهارشنبه 19 آبان خبر داد.
مجید تخت روانچی در مصاحبه با خبرگزاری 
صدا و سیما گفت: در این دوره از گفتگوها درباره 
موضوعات مورد عالقه جمهوری اسالمی ایران 
و اتحادیه اروپا مانند همکاری در زمینه انرژی ، 
حمل و نقل ، آموزش ، همکاری های دانشگاهی 

و مسائل دوجانبه دیگر مذاکره می کنیم.
زمینه  در  گفتگوهایی  ما همچنین  افزود:  وی 
مسائل منطقه ای بویژه درخصوص رویدادهای 
عراق ، یمن ، سوریه و افغانستان و نیز درباره 

افراط گرایی و تروریسم خواهیم داشت.
معاون وزیر امور خارجه با اشاره به برگزار دور 
نخست گفتگوها با اتحادیه اروپا در تهران گفت: 
از  بسیاری  درباره  گفتگوها  پیشین  دور  در 
موضوعات صحبت کرده ایم و پس فردا به این 

گفتگوها در بروکسل ادامه خواهیم داد.
تخت روانچی افزود: دو موضوع در این دوره از 
گفتگوها به دستور کار مذاکرات اضافه شده است 
نخست گفتگوهای حقوق بشری و دیگر گفتگو 
و  میان کشورمان  بانکی  درباره همکاری های 

اتحادیه اروپا.
وی گفت: هیئت ما متشکل از کارشناسان وزارت 
امور خارجه ، کارشناسان ستاد حقوق بشر زیر 
نظر قوه قضائیه و نیز مدیران و کارشناسان بانک 

مرکزی است.

یادداشتخبر

مجمع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رییس 
اینکه  به  اشاره  با  نظام  مصلحت  تشخیص 
هدف دشمنان تجزیه عراق و سوریه است، 
گفت: این خواب و توهم آنها تعبیر نخواهد 

شد.
علی اکبر والیتی دیروز در دیدار با فیصل 
این  سوریه  خارجه  وزیر  مقام  قائم  مقداد 
دو  این  اگر  افزود:  و  کرد  بیان  را  مطلب 
کشور به کشورهای کوچک تقسیم شوند، 
بر  تر  راحت  توانند  می  )دشمنان(  آنها 
کشورهای منطقه تسلط پیدا کنند و دیگر 
این مقاومت جانانه که وجود دارد، نخواهد 

بود.
می  خودشان  تعبیر  به  شد:  یادآور  وی 
امنیت  اسرائیل  برای  طرح  این  با  خواهند 
بوجود بیاورند ولی این خواب و توهم آن ها 

تعبیر نخواهد شد.
مجمع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رئیس 
تشخیص مصلحت نظام با اشاره به توطئه 
آل  و  صهیونیستی  رژیم  آمریکا،  مشترک 
این  با  سوریه  مقابله  بر  منطقه،  در  سعود 
تاکید  تروریستی   - صهیونیستی  جبهه 
در  امروز  که  هایی  پیروزی  افزود:  و  کرد 
سوریه به دست آمده روحیه تروریست ها 

را تضعیف کرده است . 

داریم  اطمینان  کرد:  خاطرنشان  والیتی 
آمریکایی ها در طرحی که ریخته اند موفق 

نخواهند شد. 
وی با بیان اینکه »موصل در آستانه بازپس 
گیری و عراق در آستانه پیروزی قرار دارد« 
تصریح کرد: به همین دلیل هم )دشمنان( 
می  سوریه  به  عراق  از  را  ها  داعشی   ،
فرستند تا در مواقع لزوم به عنوان ابزار از 

آنها استفاده کنند.
با حمایت ایران توانستیم پیروزی هایی به 

دست آوریم

خارجه  وزیر  مقام  قائم  مقداد«  »فیصل 
اسد  »بشار  گفت:  دیدار  این  در  سوریه 
رئیس جمهوری سوریه به هیئت هایی که 
به سوریه می آیند می گوید که با دستان 
چنین  به  رهبری  معظم  مقام  مثل  پاکی 

پیروزی هایی دست یافتیم.«
داد:  ادامه  سوریه  خارجه  وزیر  مقام  قائم 
توانند  می  کنند  می  گمان  ها  آمریکایی 
تروریست ها را از موصل به سوریه بفرستند، 
ولی مطمئن هستیم نیروهای حشدالشعبی 
خط بطالنی بر تفکرات سخیف آمریکایی ها 

خواهند کشید. 
نیروهای  با  ما  براینکه  تاکید  با  مقداد 
در  ها  تروریست  با  مقابله  برای  مردمی 
با  گفت:  داریم  نظر  اتفاق  عراق  و  سوریه 
اسالمی  جمهوری  های  حمایت  بر  تکیه 
با  به مبارزه خود  ایران مصمم هستیم که 

تروریست ها ادامه بدهیم.
وی با تقدیر از حمایت های مسئوالن ایران 
خاطرنشان کرد: با حمایت های مقام های 
لبنان  ا...  حزب  ایران،  اسالمی  جمهوری 
بسیاری  های  پیروزی  توانستیم  سوریه،  و 

بدست آوریم.
خوشبختانه  داد:  ادامه  مقداد  فیصل 
و  است  مقاومت  نفع  به  حلب  در  وضعیت 

در این مسیر به سمت پیروزی می رویم.
قائـم مقـام وزیـر خارجـه سـوریه بـا بیانـه 
کـه  واری  دیوانـه  جنـگ  هـدف  اینکـه 
عربسـتان بـه راه انداخته اسـت محرومیت 
مقاومـت از پیـروزی اسـت گفـت: در مرکز 
سـوریه هـدف تروریسـت هـا قطـع ارتباط 
بین دمشـق و حلب اسـت. اما خوشـبختانه 
بـه تازگـی در جنـوب سـوریه ظـرف یـک 
تـا دو سـاعت 92 تروریسـت را بـه هالکت 
رسـاندیم و خیلـی خوش بین هسـتیم که 

بـه زودی جنـگ پایـان یابد.

والیتی: خواب تجزیه سوریه و عراق تعبیر نخواهد شد

معاون وزیرجهاد کشاورزی از کمک 330 هزار 
دالری فائو در طرح پرورش قزل آالی ایران 
خبر داد و گفت: امسال حدود 2 تن خاویار 

تولید و بیش از یک تن صادر می شود.
حسن صالحی اظهارداشت: سازمان خواربار 
هزار   330 »فائو«  متحد  ملل  کشاورزی  و 
دالر برای اجرای طرح اصالح نژاد قرل آالی 

پرورشی ایران اختصاص داده است.
این مقام مسئول دولتی با اشاره به اینکه مراکز 
تحقیقاتی تکثیر و پرورش نسل اصالح شده 
ایجاد شده  قزل آال در کالردشت و یاسوج 
است، افزود: هم اکنون 10 مرکز خصوصی 
تحقیقاتی برای اجرای طرح اصالح نسل قزل 
آالی پرورشی با سازمان شیالت ایران و فائو 

همکاری می کنند.
آالی  قزل  کنونی  نسل  قدمت  گفت:   وی 
پرورشی در حوضچه ها و مراکز تولید آبزیان 
همین  به  و  می رسد  سال  از ۴0  بیش  به 
تلفات  میزان  و  کاهش  تولید  میزان  علت 
این گونه آبزی افزایش یافته، بنابراین اجرای 
طرح اصالح نژاد برای تولید اقتصادی اقدامی 

ضروری است.
رئیس سازمان شیالت ایران افزود:  هم اکنون 
مراکز  در  آال  قزل  تن  هزار   1۴0 از  بیش 
پرورشی تولید می شود که با جایگزینی گونه 
اصالح شده حداقل 30 درصد افزایش تولید 

خواهیم داشت.
صالحی اضافه کرد: در آینده نزدیک قزل آال 
به عنوان مهم ترین گونه صادراتی ایران درکنار 
میگو به بازارهای جهانی معرفی خواهد شد. 
وی از ریاست ایران در کمیته آبزی پروری 
جهان نیز خبر داد و افزود:  براساس مصوبه 
اجالس رم قرار است اجالس جهانی شیالت 

مهر سال آینده در تهران برگزار شود.
در  اینکه  به  اشاره  با  همچنین  صالحی 

ماهیان  پرورش  و  تولید  مرکز  بزرگترین 
خاویاری در استان مازندران در آینده نزدیک 
بیش از 2 هزار تن گوشت و 30 تن خاویار 
بخش  امسال  افزود:  شد،  خواهد  تولید 
خصوصی نیز وارد چرخه تولید و عرضه خاویار 
شد که در مجموع حدود 2 تن گوشت و بیش 

از یک تن خاویار تولید و صادر می شود.
وی گفت: به منظور افزایش تولید این گونه 
و  استانداران  همکاری  و  توافق  با  اقتصادی 
بخش خصوصی سه استان شمالی کشور و 
بنیاد مستضعفان بیش از 300 مزرعه تولید 
و پرورش ماهیان خاویاری احداث خواهد شد.
امسال  افزود:  ایران  شیالت  سازمان  رئیس 
به منظور تامین نیاز مراکز پرورش ماهیان 
خاویاری ۴ میلیون قطعه بچه ماهی از گونه 
شیپ  و  استرلیات  برون،  قره  ماهیان،  فیل 
تولید  در  گفت:  صالحی  است.  شده  تولید 
بچه ماهیان خاویاری از روش به گزینی نژاد 
دستکاری  هیچ  تاکنون  و  می شود  استفاده 

ژنتیکی در آبزیان انجام نشده است.
پرورش ماهی  اجرای طرح  روند  وی درباره 
در قفس نیز افزود: تاکنون ۴0 هزار تن پروانه 
تاسیس با هدف تولید 20 هزار تن انواع ماهی 
در سواحل دریای خزر، خلیج فارس و دریای 
عمان صادر شده است. رئیس سازمان شیالت 
ایران گفت: زیرساخت های الزم برای تولید و 
پرورش آبزیان با روش پرورش ماهی در قفس 

در سواحل دریا ایجاد شده است.
صالحی همچنین از اختصاص اعتبار ویژه برای 
اجرای طرح پرورش ماهی در قفس خبر داد 
و افزود: اعتبارات این طرح و طرح احداث و 
توسعه گلخانه ها در برنامه اقتصاد مقاومتی 
بانک  و  ملی  توسعه  صندوق  همکاری  با 
کشاورزی تامین می شود و کمکهای خوبی 

پیش بینی شده است.

وزیـر دفـاع: اکنـون امنیـت و ثبـات در 
منطقـه بـه عنـوان عواملـی مهـم بـرای 
شـمار  بـه  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
مـی رود و مقابـل ترویـج بـی ثباتـی در 

منطقـه مـی ایسـتیم.
جریـان  در  دهقـان  حسـین  سـردار 
و  مطبوعـات  نمایشـگاه  از  بازدیـد 
سـئوال  بـه  پاسـخ  در  هـا  خبرگـزاری 
مشـترک  زمینـه  افـزود:  خبرنـگاران 
همـکاری ما با سـوریه و روسـیه مربوط 
بـه اهـداف و راهبردهایـی اسـت کـه ما 

داریـم. جهـان  و  منطقـه  سـطح  در 
موضوعـات  ایـن  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
ملـی  منافـع  و  اهـداف  بـه  مربـوط 
جمهـوری اسـالمی ایـران اسـت، ادامه 
ثبـات  بخواهـد  کـه  عاملـی  هـر  داد:  
مخـدوش  صورتـی  هـر  بـه  را  امنیـت 
مقابـل  حتمـا  و  تابیـم  برنمـی  کنـد، 
ترویـج بـی ثباتـی در منطقـه یـا ایجاد 
عوامـل و عناصـری کـه تـداوم بخـش 
ایـن موضـع بـی ثباتـی و ناامنی باشـد، 

ایسـتیم. مـی 
وزیـر دفـاع تصریـح کـرد: تـا زمانی که 
ریشـه  و  بازگـردد  منطقـه  بـه  امنیـت 
هـای گروه هـای تروریسـتی و تکفیری 
از بیـن بـرود مـا هسـتیم و در کنار این 

دولـت هـا خواهیـم بود.
سـردار دهقـان گفت:حضـور پـر نشـاط 
نمایشـگاه  در  هـا  رسـانه  گسـترده  و 
مطبوعـات و خبرگـزاری هـا دال بر این 
اسـت کـه هم رسـانه ها و هم مـردم به 
وجـود رسـانه هـای فعـال و پـر نشـاط 
ارج مـی گذارنـد و اهمیت مـی دهند و 

هـم آن هـا تاثیـر خـود را بـر جامعه می 
ببینند. تواننـد 

وی ادامـه داد: مطبوعـات و رسـانه هـا 
بیشـتر بایـد بـه سـمت حرفـه ای رفتار 
کـردن حرکـت کنند چون شـکل دهی 
و  جامعـه  سـازی  آگاه  عمومـی  افـکار 
نقـش رکـن اساسـی حفـظ و صیانت از 
سـالمت جاودانـه امت از وظایفی اسـت 
کـه بـه عهده رسـانه هاسـت و اگـر این 
نقـش را عمیـق و درسـت ایفـا کنند به 
نقـش ناشـی از فلسـفه وجـودی حرفـه 

شـان ایفـا کـرده اند.
سـردار دهقـان گفـت: اآلن رسـانه ها با 
ایـن هـدف فاصلـه دارنـد بایـد مـردم و 
رسـانه هـا بلـوغ خـود را در ایـن زمینه 
بـاال ببرنـد و از شـلوغ کاری بـه سـمت 

بسـتر سـازی حرکـت کنند.
از  بازدیـد  جریـان  در  دفـاع  وزیـر 
نمایشـگاه از خبرگـزاری هـا روزنامه هـا 
نزدیـک  از  و  کـرد  بازدیـد  نشـریات  و 
بـا مدیـران ، مسـئوالن ، خبرنـگاران و 
اصحـاب رسـانه گفتگو و بـا فعالیت های 

رسـانه ای آنـان آشـنا شـد.

سردار دهقان: مقابل ترویج بی ثباتی 
در منطقه می ایستیم

سرانجام زمان گران ترین، عجیب ترین، 
دوئل  مناقشه ترین  پر  و  کثیف ترین 
رسید:  فرا  دنیا  حاضر  حال  انتخاباتی 
هیالری   .2016 نوامبر   8 امروز 
دونالد  مقابل  در  دموکرات  کلینتون 
و  پول  نبرد  جمهوری خواه.  ترامپ 
و  دعوا  و  جنجال  و  شهرت  و  ثروت 

تهمت و ...
حاال همه ی دنیا چشم به »ینگه  دنیا« 
پنجاه وهشتمین  برگزاری  با  تا  دوخته 
جمهوری اش  ریاست  انتخابات 
باراک  برای  »بی بدیل«  جانشینی 
اوباما پیدا کند. بی بدیل از آن رو که 
برای اولین بار در تاریخ ایاالت متحده 
سرمایه دار  یک  مقابل  در  زن  یک 
سیاستمدار  یک  نه  و  میلیاردر 
کارکشته، قرار گرفته است؛ فردی که 
سوار بر موج کاپیتالیسم شعار حمایت 
پیروزی  می دهد!  کارگر  طبقه  از 
کلینتون او را به اولین رییس جمهور 
پیروزی  و  می کند  تبدیل  آمریکا  زن 
که  آمریکایی  میلیون ها  را  ترامپ 
اوباما را ندیدند، روحی تازه  »تغییر« 

در کالبد سیاست می دانند.
کلینتون  آمریکایی ها  از  خیلی  برای 
هشت  که  فردی  اوباماست؛  ادامه 
خود  منجی  را  او  بسیاری  پیش  سال 
بود تغییری  می دیدند، فردی که قرار 
جنگ طلب  آمریکای  سیاست های  در 
و  خارجی  عرصه  در  بوش  جورج 
داخلی  در عرصه  اجتماعی  نابرابرهای 
که  سیاه پوستی  اولین  کند؛  ایجاد 
رییس جمهور آمریکا شده بود؛ رویای 

دست نیافتنی طبقه ضعیف جامعه که 
آمریکایی اش  رویای  و  وال استریت  از 

خسته شده بودند.
یا  نیفتاد  اتفاقی  گذشت.  سال  هشت 
را  انتظارش  که  نیفتاد  اتفاقی  حداقل 
ماند  شعار  حد  در  »تغییر«  داشتند. 
و اوباما به پایان راه رسید. حاال دیگر 
دادن  دست  از  برای  چیزی  خیلی ها 
تاریخی  پایان  آنها  برای  حاال  ندارند. 
فرا رسیده است که فوکویاما می گفت؛ 
آنها پاکسازی سیستم سیاسی آمریکا 
را می خواهند؛ حاال وقت تحول است؛ 
عجیب  و  جدید  نسل  رهبران  زمان 
تنفر  درجه  که  شخصیت هایی  آنکه 
سطح  از  باالتر  خیلی  آنها  از  مردم 
مهره های  است،  محبوبیت شان 
در  کلینتون  شده اند!  انتقال  دوران 
چشم.  برابر  در  چشم  ترامپ؛  برابر 
میلیون   200 امروز  ایسنا،  گزارش  به 
به  دادن  رای  شرایط  واجد  آمریکایی 
پای صندوق های رای می روند تا جدال 
کارزارهای انتخاباتی به اوج خود برسد. 
به  نزدیک  تاکنون  تعداد  این  از  البته 
که  ایالت هایی  در  نفر  میلیون   ۴0
در  موعد  از  پیش   آنها  در  می توان 
و  داده اند  رای  کرد  شرکت  انتخابات 
بسیاری هم سر خورده از هر دو نامزد 
برای  میلی  آمریکا،  سیاست های  و 
شرکت در انتخابات در خود نمی بینند.
اولین  آمریکا  شرقی  ساحل  ایالتهای   
ساکنانشان  که  هستند  مکان هایی 
به  را  رای گیری  مراکز  درهای  امروز 
با  آن  از  می بینند. پس  باز  روی خود 

ساعته  چهار  زمانی  تفاوت  به  توجه 
مردم  غربی،  و  شرقی  ایالتهای  میان 
دیگر ایالت ها نیز در پای صندوق های 
پایان  از  پس  و  می شوند  حاضر  رای 
اصلی  شبکه های  شده  تعیین  زمان 
هیالری  رای  آمریکا  تلویزیون 
ترامپ  دونالد  یا  و  دموکرات  کلینتون 
اعالم  ایالت  هر  در  را  جمهوری خواه 
هر  همانند  ایالت ها  بیشتر  می کنند. 
رای گیری  آن  در  دیگری  انتخابات 
می شود و رای آن به محض بسته شدن 
حوزه های رای گیری اعالم می شود. بر 
این اساس اولین حوزه های رای گیری 
نیم  و  دو  ساعت  شرقی  ساحل  در 
بامداد چهارشنبه به وقت تهران بسته 
می شوند و نتایج آنها اعالم خواهد شد. 
گرفت  نتیجه  می توان  ترتیب  این  به 
نتایج نهایی انتخابات حداکثر تا ساعت 
هفت و نیم صبح بامداد چهارشنبه به 
اینها  البته  تهران مشخص شود.  وقت 
همه به شرطی است که نتایج حاصله 
تفاوتی  پیروز  کاندیدای  سوی  از 
داشته  مغلوب  فرد  با  زیاد  و  فاحش 
اما  بدون  بتواند  پیروز  نامزد  و  باشد 
رای   270 حداقل  راحتی  به  و  اگر  و 
اگر  آورد.  دست  به  را  الزم  الکترال 
باشد،  شانه  به  شانه   و  نزدیک  رقابت 
نیز  نظرسنجی ها  برخی  که  همانطور 
نشان می دهند باید تا جمع آوری کامل 
این  که  کرد  صبر  ایالت ها  همه  آرای 
به  را  نتیجه  اعالم  زمان  می تواند  امر 
قبل از ظهر چهارشنبه موکول کند. با 
این حال اگر رای برخی از ایالت هایی 

که در انحصار کامل یکی از دو حزب 
و  نیستند  جمهوری خواه  یا  دموکرات 
ایالت های نوسانی معروف اند بسیار  به 
نزدیک باشد، بازشماری و چالش های 
حقوقی ممکن است کار را به چند روز 
و یا حتی مثل اتفاقی که سال 2000 
در ایالت فلوریدا افتاد، برای چند هفته 

به عقب بیندازد.
باشد،  نزدیک  بسیار  نهایی  نتایج  اگر 
نامزدها خیلی  که  داشت  انتظار  نباید 
آنگونه  و  کنند  اذعان  به شکست  زود 
تهدید  نیز  هوادارانش  و  ترامپ  که 
به  را  انتخابات  در  شکست  کرده اند 

همین راحتی ها قبول نخواهند کرد.
به هر حال سیستم انتخاباتی منحصر 
هر  که  است  اینگونه  آمریکا  فرد  به 
شمار  جمعیتش  به  توجه  با  ایالت 
متفاوتی رای الکترال دارد. کالیفرنیا به 
است  ایالت  بزرگترین  لحاظ جمعیتی 
مقابل  در  و  دارد  رای   55 بنابراین  و 
تنها  مونتانا  مثل  جمعیت  کم  ایالتی 
سه رای دارد. اگر یک نامزد بتواند رای 
رقیبش  به  نسبت  را  بیشتری  مردمی 
در یک ایالت به دست آورد، تمام آرای 
الکترال آن ایالت هم به او می رسد. به 
در  بتواند  کلینتون  اگر  مثال  عنوان 
به نسبت ۴7  ترامپ  بر  فلوریدا  ایالت 
درصد به ۴5 درصد پیروز شود، تمام 
29 رای کالج انتخاباتی )الکترال( ایالت 
هر  و  می شود  کلینتون  آن  از  فلوریدا 
کاندیدایی که بتواند 270 رای الکترال 
را به دست آورد چهل وپنجمین رییس 

جمهور آمریکا خواهد بود.

سرانجام زمان کثیف ترین و پر مناقشه ترین دوئل انتخاباتی فرا رسید:

امروز؛ کلینتون دموکرات در مقابل ترامپ جمهوری خواه

معاون حجتی اعالم کرد: کمک ۳۳۰ 
هزاردالری فائو به قزل آالی ایران

رئیس جمهور شدن ترامپ یا کلینتون
 چه تأثیری بر روابط ایران و آمریکا دارد؟

ریاست جمهوری  انتخابات  نوشته  کارشناسان  قول  از  دویچه وله  خبرگزاری 
آمریکا فارغ از اینکه چه کسی را روانه کاخ سفید کند تأثیری بر روابط تهران و 

واشنگتن نخواهد داشت.
ترامپ، توافق هسته ای با ایران را »یکی از بدترین« توافق هایی توصیف کرده که 
توسط هر کشوری در تاریخ انجام شده است. او گفته در صورتی که برنده این 
کارزار برای ورود به کاخ سفید باشد بار دیگر درباره برجام مذاکره خواهد کرد.

به نوشته دویچه وله، اینکه ترامپ چه ساز و کار یا طرحی برای مذاکره مجدد 
دارد هنوز مشخص نیست. تنها اقدام ممکن برای ایجاد تغییر در توافق هسته ای 
استفاده از بند »مکانیسم ماشه« برای بازگرداندن خودکار تحریم ها علیه این 
کشور است. در سوی مقابل، انتخاب هیالری کلینتون هم با ایجاد تحول در 
روابط دو کشور همراه نخواهد بود. کلینتون در گذشته مواضع سختی علیه ایران 
اتخاذ کرده؛ ضمن انکه نسبت به باراک اوباما، رئیس جمهور فعلی، دیدگاه های 
همگراتری با اسرائیل دارد. »گانتر می یر«، از اندیشکده »مرکز تحقیقات جهان 
عرب« می گوید احتمال دارد هیالری کلینتون، سیاست مداخله نظامی مشابه 

با در زمان حضورش در وزارت خارجه را پیش بگیرد.
»می یر« با استناد به یک اندیشکده آمریکایی نزدیک به دموکرات ها می گوید 
نظام تحریم ها علیه ایران در صورت رسیدن کلینتون به کاخ سفید تشدید 
اثبات این مدعا به مقاله ای منتشر شده در  و تقویت خواهد شد. وی برای 
اندیشکده CNAS استناد می کند که خواستار تشدید تحریم های اقتصادی 
علیه ایران و اقدام نظامی علیه این کشور است. مدیر این اندیشکده، »میشل 

فلورونی«، یکی از گزینه های تصدی سمت وزارت دفاع آمریکا است.
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آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

خانم صورت لطفی فرزندفتح اله درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود را از پالک 
1۴8فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به زمین الکناو که از 
آقای جمشید بهرامی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و پرونده نیز تحت کالسه 
93 – 175 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی 
طبق رأی 139560316007000۴65 مورخ 29 / 3 / 95 مستند به ماده 3 قانون و ماده 
13 آیین نامه قانون مزبور رأی به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت31 / 92 
متر مربع به نام خانم صورت لطفی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور وراث 
حاج احمد میراحمدی می باشد لذا مراتب در دو نوبت در فاصله 15روز آگهی می شود تا 
چنان چه کسانی که نسبت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، 
مقرض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی 
است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام 
خانم صورت لطفی خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 

تاریخ انتشار اول18 / 8 / 1395 تاریخ انتشار دوم 3 / 9 / 1395
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

آگهی حصر وراثت
جوانرود  اختالف  حل  شورای  چهارم  شعبه   ۴/551/95 کالسه  پروند  حکایت  به 
خانم صاحب کاوه درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته 
فوت  خود  دائمی  اقامتگاه  در   1391/12/28 تاریخ  در  محمودی   علی  شادروان 

نموده و ورثه اش عبارتند از:
1. صاحب کاوه  زایچه: 13۴5/103 کد ملی: 595962130۴ همسر متوفی

2.ایوب محمودی  زایچه: 136۴/5 کد ملی: 5959970988  پسر متوفی
3. یحیی محمودی  زایچه: 1370 کد ملی: ۴950058657 پسر متوفی
۴.زکریا محمودی  زایچه:1376 کد ملی: ۴9501621۴۴  پسر متوفی

5. رقیه محمودی  زایچه: 1367/51کد ملی 59599376۴ دختر متوفی
6. رویا محمودی  زایچه: 1382 کد ملی ۴950217798  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 خواهد شد.
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود. 

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 
تعیین  قانون  موضوع  اول  139560316002002۴10هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیخانم قمر زکی خانی 
باب  یک  غربدر  گیالن  از  1۴5صادره  شناسنامه  جهانگیربشماره  فرزند  زورآب 
ساختمان مسکونی به مساحت123،86 متر مربع پالک11فرعیاز 2 اصلی واقع در 
اسالم آباد غرب روبرو بیمارستان خیابان حر پالک ۴3 شامل مبایعه نامه عادی 
و در سهم زارعین طبق قانون اصالح عرضی وعدم دسترسی به مالکمحرزگردیده 
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395،08،03 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395،08،18

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

اجرائیه
محکوم له بانک ملت  استان کرمانشاه-چهار راه بسیج مدیریت حقوقی شعبه بانک 

ملت به وکالت خانم نگین قادری
 - رحمانی  3-عبدا...  قلعه  صوفی  2-ابراهیم  زارعی  حمید  علیه:1-  محکوم 

مجهول المکان
اختالف  حل  شورای   95/۴/30 232مورخ  شماره   دادنامه  بموجب  به:   محکوم 
خواسته  اصل  بابت  ریال    2/1۴1/735/۴ مبلغ  پرداخت  به  دوم  شعبه  جوانرود 
تا  تادیه ومجموعا 3206/6۴91 ریال  تاخیر  بابت  خسارت  ومبلغ 10/637/559 
تاریخ 95/1/15 وروزانه تا تاریخ صدور حکم روزانه مبلغ 70۴6ریال در حق خواهان 
ومبلغ صدهزار تومان به دولت محکوم  می باشد عنوان نیم عشر دولتی در حق 

صندوق دولت محکوم می باشد
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان زینب احمدی دادخواستی به طرفیت الله نصوری و عبداله ثبوتی و بنیاد 
و سلمان  نصوری  و غالمحسین  نصوری  زهرا  و  ثریا  کیوارن دخت  و  مستضعفان 
نصوری – مدینه نصوری و محمد نصوری و ابراهیم و شهین نصوری و علی سبوطی 
و فاطمه نصوری و فهد نصوری و سعید نصوری و مریم نصوری و خیری سبوطی و 
ادارهثبت اسناد و المالک کنگان بخواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 
ارجاع و بکالسه  قانون اساسی  به دادگاه اصل ۴9  ۴55 تسلیم دادگاه نموده که 
9۴0022 ثبت و وقت رسیدگی جهت روز دوشنبه مورخ ساعت 10 صبح تعیین 
گردیده بر این اساس با توجه به مجهول المکان بودن تعدادی از خواندگان حسب 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالنتشار آگهی می گردد. خواندگان 
می توانند جهت دریافت نسخه دوم دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و 
یا آدرس دقیق خود را جهت ابالغ اوراق اعالم نمایند در غیر اینصورت دادگاه غیابا 

رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود.
رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی ویژه استان بوشهر

آگهی احضار متهم
ابالغ وقت دادرسی به متهم فریده فوالدوند به اتهام کالهبرداری که فعال مجهول 
المکان و متواری می باشد ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر این آگهی 
جهت رسیدگی در شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم 

آباد حاضر در غیر اینصورت وفق قانون اقدام خواهد شد. 
بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – سجاد بیرانوند. 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

 139560313012002009 شماره  راي  1-برابر 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي 
مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد 
اله  بالمعارض متقاضي آقاي رزاق فکری فرزند عزت 
بشماره شناسنامه 796۴ صادره از تکاب در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 161 مترمربع پالک 1۴28  
کوچه  تکاب-  درشهرستان  واقع  اصلي  یک  از  فرعي 
از  خریداری  دریایی  سیاوش  کوچه  احمر–  هالل 
مالک رسمی آقای حسینعلی کیانی اوغول بیک محرز 

گردیده است.
 139560313012002006 شماره   راي  برابر   -2
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي 
مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد 
بالمعارض متقاضي آقاي صدیق بیگلری آقا بگ فرزند 
علی  بشماره شناسنامه 9 صادره از تکاب در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 158 مترمربع پالک 87۴7 
پالک  از  شده  مجزي  و  مفروز  اصلي  یک  از  فرعي 
1083 فرعي واقع در شهرستان تکاب- شریف آباد- 
آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  امینی  شهید  کوچه 

چراغعلی کشاورز محرز گردیده است.
 139560313012002007 شماره   راي  برابر   -3
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي 
مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد 
فرزند  شیپا  سهرابی  علی  آقاي  متقاضي  بالمعارض 
عبداله بشماره شناسنامه 351 صادره از دیواندره در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 113/77 مترمربع 
پالک 87۴8 فرعي از یک اصلي مفروز و مجزي شده 
 – تکاب  شهرستان  در  واقع  1083فرعي  پالک  از 
شریف آباد –کوچه شهید منصوری خریداري از مالک 

رسمي کریم علیزاده محرز گردیده است.
 139560313012002008 شماره   راي  برابر   -۴
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي 
مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد 
عبداله  فرزند  درغال  نادر  آقاي  متقاضي  بالمعارض 
در  دیواندره  از  صادره   137 شناسنامه  بشماره 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 185/6۴ مترمربع 

پالک 87۴9 فرعي از یک اصلي مفروز و مجزي شده 
– تکاب  شهرستان  در  واقع  فرعي   1083 پالک  از 
مالک  از  خریداري  بهاری  شهید  کوچه  آباد-  شریف 

رسمي محمود کشاورز محرز گردیده است.
 139560313012002010 شماره   راي  برابر   -5
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي 
مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد 
بالمعارض متقاضي خانم عذرا قدیمی فرزند قهرمان 
بشماره شناسنامه 373 صادره از بیجار در ششدانگ 
و  راه  وزارت  ملک  خانه)عرصه  باب  یک  اعیانی 
شهرسازی است( به مساحت 191/05 مترمربع پالک 
از  شده  مجزي  و  مفروز  اصلي  یک  از  فرعي   8750
پالک 50۴ فرعي واقع در شهرستان تکاب –خیابان 
رسمي  مالک  از  خریداري  منتظری  خیابان   – امام 
محرز  محمود  باد  فتاحی  مستان  و  بحری  رستم 

گردیده است.
 139560313012002011 شماره   راي  برابر   -6
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي 
مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد 
دورباش  شهبازی  محمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض 
فرزند رحیم بشماره شناسنامه 1201 صادره از تکاب 
در ششدانگ اعیانی یک باب خانه)عرصه ملک وزارت 
راه و شهرسازی است( به مساحت 259/۴9 مترمربع 
مجزي  و  مفروز  اصلي  یک  از  فرعي   8751 پالک 
تکاب  شهرستان  در  واقع  فرعي   7۴۴ پالک  از  شده 
از  – کوچه شهید رحمانی خریداری  امام  – خیابان 
ابراهیم هر دو مجیدی  و  آقایان حسن  مالک رسمی 

محرز گردیده است.
 139560313012002017 شماره   راي  برابر   -7
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي 
مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد 
فرزند  نوروزی  قربانعلی  آقاي  متقاضي  بالمعارض 
در  بیجار  از  صادره   953 شناسنامه  بشماره  عربعلی 
اوقاف  ملک  )عرصه  مغازه  باب  یک  اعیانی  ششدانگ 
است( به مساحت 13/52مترمربع پالک 8752 فرعي 
 1052 پالک  از  شده  مجزي  و  مفروز  اصلي  یک  از 
فرعی واقع در شهرستان تکاب –خیابان امام – کوچه 
عبدی نژاد خریداري از مالک رسمی ایوب سلیمانیان 

محرز گردیده است.
 139560313012002018 شماره   راي  برابر   -8
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي 
مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد 

فرزند  نوروزی  قربانعلی  آقاي  متقاضي  بالمعارض 
در  بیجار  از  صادره   953 شناسنامه  بشماره  عربعلی 
اوقاف  ملک  )عرصه  خانه  باب  یک  اعیانی  ششدانگ 
 8753 پالک  155/۴5مترمربع  مساحت  به  است( 
پالک  از  شده  مجزي  و  مفروز  اصلي  یک  از  فرعي 
1052 فرعی واقع در شهرستان تکاب –خیابان امام 
ایوب  رسمی  مالک  از  خریداري  نژاد  عبدی  کوچه 

سلیمانیان محرز گردیده است. 
 139560313012002019 شماره   راي  برابر   -9
 139560313012002039 شماره  اصالحی  رای  و 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي 
مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد 
فرزند  دولتیاری  علی  آقاي  متقاضي  بالمعارض 
نصرت اله بشماره شناسنامه 508 صادره از بیجار در 
اوقاف  ملک  مغازه)عرصه  باب  یک  اعیانی  ششدانگ 
است( به مساحت 11/10 مترمربع پالک875۴ فرعي 
 1615 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلي  یک  از 
فرعی از 10۴7 واقع در شهرستان تکاب-خیابان امام-

رسمي  مالک  از  خریداري  انصار  متری   10 روبروی 
صفرعلی گرامی محرزگردیده است.

راي شماره  139560313012002022  برابر   -10
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي 
مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد 
بالمعارض متقاضي آقاي علیرضا بهاری فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 752 صادره از تکاب در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 338 مترمربع پالک ۴70 
مراغه   16 بخش  قجور  در  واقع  اصلي   ۴3 از  فرعي 
 – بسیج  کمربندی   – تکاب  شهرستان  ثبتی  حوزه 
جنب تاالر صدف خریداري از مالک رسمي احمدعلی 

اکبری محرزگردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه 
اخذ  از  وپس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
نمایند.  تقدیم  قضائي  مراجع  به  را  خود  دادخواست 
و عدم  انقضاي مدت مذکور  است در صورت  بدیهي 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

خواهد شد.
محمد طلوعي- رئیس ثبت اسناد و امالک تکاب

تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/08/18
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/09/03

خدمات دهی به بیماران اورژانسی 
استاندارد نیست

سخنگوی کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس با 
انتقاد از اینکه خدمات دهی به بیماران اورژانسی 
استاندارد نیست بر لزوم تشکیل سازمان اورژانس 

تاکید کرد.
دهی  خدمات  شیوه  از  امینی فرد  محمدنعیم 
تخت،  کمبود  همچنین  و  اورژانسی  بیماران  به 
آمبوالنس و نیروی انسانی در اورژانس های کشور 
انتقاد کرد وگفت: خدمات دهی به بیماران اورژانسی 
استاندارد نیست، هر چند در طول چند سال اخیر 
به ویژه با اجرای طرح تحول سالمت اورژانس ها تا 
حدودی تجهیز و فضای درمانی این مراکز بیشتر 
شده اما همچنان اورژانس های کشور با مشکالت 

زیادی روبرو هستند.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسالمی، با 
تشریح شیوه های خدمات دهی به بیماران اورژانسی، 
یادآور شد: خدمات رسانی اورژانس ها به دو شکل 
است؛ خدمات اورژانسی پیش بیمارستانی و دیگری 

خدماتی است که از بیمارستان شروع می شود.
حوادث  مانند  عواملی  اینکه  بیان  با  فرد  امینی 
باالی ترافیکی و جاده ای، تغییر الگوی بیماری ها 
و کاهش سن سکته های قلبی و مغزی افزایش 
مراجعه بیماران به اورژانس ها را به دنبال داشته 
خدمات  کیفیت  بهبود  برای  باید  گفت:  است، 
اورژانسی پیش بیمارستانی تدابیر خاصی اندیشیده 
شود. وی با ارزیابی مثبت از راه اندازی و تقویت 
اورژانس های هوایی کشور، تصریح کرد: در طول 
چند سال اخیر تغییرات مثبتی در کیفیت خدمات 
اورژانسی پیش بیمارستانی مانند راه اندازی اورژانس 

های هوایی صورت گرفته است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس 
دهم، با انتقاد از کمبود بالگرد در اورژانس هوایی 
کشور  های  اورژانس  در  آمبوالنس  همچنین  و 
گفت: با توجه به نیاز باالی کشور ناوگان آمبوالنس 
و همچنین بالگرد هوایی اورژانس باید به صورت 

جدی تقویت و کمبودها رفع شود.
بر  تاکید  با  دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
لزوم سازمان شدن اورژانس کشور، گفت: با توجه 
اورژانس  عملیات  ادغام  با  ارتباط  در  اینکه  به 
پیش بیمارستانی با سیستم ارائه خدمات درمانی 
بیمارستانی مشکالت خاصی دیده می شود بنابراین 
برای رفع مشکالت اورژانس ها نیاز است مانند دیگر 
شود  سازمان  به  تبدیل  کشور  اورژانس  کشورها 
به گونه ای که آتش نشانی، انتقال خون و برخی 
خدمات هالل احمر هم تحت نظر این سازمان قرار 

گیرد.
اورژانس  سازمان شدن  اینکه  بیان  با  فرد  امینی 
بررسی  مورد  باید  و  است  ابتدایی  پیشنهادی 
کارشناسی قرار گیرد، تصریح کرد: اگر قرار باشد در 
جهت کارآمدکردن اورژانس های پیش بیمارستانی 
مشخص  تعاریف  باید  شود  تشکیل  سازمانی 
دهنده خدمات  ارائه  قسمت  با  آنها  ارتباط  برای 

بیمارستانی به صورت شفاف و واضح دیده شود.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس دهم، یادآور شد: 
خدمات دهی به بیماران اورژانسی باید در کمترین 
زمان ممکن صورت گرفته تا در اسرع وقت به بخش 
منتقل و همچنین مدت زمان ماندگاری آنها در 

اورژانس ها کمتر شود.
وی با بیان اینکه با توجه به نیاز باالی کشور به 
نقاط  در  متخصصان  این  اورژانس،  متخصصان 
مختلف کشور باید به درستی توزیع و تقویت شوند، 
نقاط  در  باید  اورژانس  متخصصان  کرد:  تصریح 
مختلف کشور به درستی توزیع شوند تا بتوانند 
نقش خود را در اورژانس های کشور به درستی 

ایفا  نمایند.

تالش کمیسیون اصل نود برای تعیین تکلیف پرونده 
زمین خواری

رییس کمیسیون اصل نود مجلس از تالش کمیسیون متبوع خود برای 
ارسال هرچه سریع تر پرونده زمین خواری به صحن علنی خبرداد.

داوود محمدی درباره پرونده های مورد بررسی در کمیسیون اصل نودم 
مجلس شورای اسالمی، افزود: یکی از سیاست های فعلی کمیسیون 
اصل نود مجلس، تعیین تکلیف پرونده هایی است که از مجلس نهم 
هنوز به نتیجه نرسیده که اکنون دو مورد آن در این کمیسیون در دست 

رسیدگی و بررسی است.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسالمی، با یادآوری 
آخرین وضعیت بررسی پرونده دکل های نفتی، ادامه داد:  این پرونده 
هنوز در جلسه علنی کمیسیون مطرح نشده است زیرا اکنون پرونده 

های مربوط به فیش های حقوقی و مسکن مهر درحال بررسی است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: حدود 1500 پرونده 
است  مجلس  نودم  اصل  کمیسیون  کار  دستور  در  گذشته  دوره  از 
که بخشی از آن مورد بررسی قرار گرفته و به تعدادی از آن ها هنوز 
رسیدگی نشده است، به این نتیجه رسیدیم که برخی از پرونده ها 
در اولویت نبوده و ضرورتی برای رسیدگی سریع وجود ندارد زیرا جزو 

مطالبات مردم نیست.
وی یادآور شد: اکنون مسایل مهمتری در دستور کار کمیسیون اصل 
نودم مجلس قرار گرفته از جمله موضوع پرونده زمین خواری است 
که از دور قبل باقی مانده و به نتیجه نرسیده که برای روشن تر شدن 
موضوع، بازدیدهای میدانی صورت گرفته و اقداماتی برای تعیین تکلیف 

آن صورت گرفته است.
محمدی افزود: سوءاستفاده از قانون، رانت خواری و تغییر کاربری های 
غیرقانونی از مواردی است که در پرونده زمین خواری مورد بررسی قرار 
خواهیم داد؛ طبق گزارش ها بیشترین تخلفات در استان های شمالی 
کشور و شهرستان دماوند در استان تهران بوده که در این زمینه گزارش 

هایی به دست ما رسیده است.
رییس کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسالمی، گفت: اکنون در 
حال برگزاری بازدیدهای میدانی برای تعیین تکلیف هستیم که تالش 
خواهیم کرد این گزارش به زودی در صحن علنی مجلس مطرح شود.

ضرورت تفکیک سازمان اقتصادی کوثر از بنیادشهید
عضو کمیسیون شوراها وامور داخلی کشور در مجلس با تاکید بر وجود 
مشکالت در سازمان های اقتصادی بنیاد شهید، گفت: پیشنهاد تفکیک 
سازمان اقتصادی کوثر از بنیاد شهید را نیز برای رفع مشکالت این نهاد 

مطرح کرده ایم.
امیر خجسته درخصوص ضرورت تفکیک شرکت های اقتصادی از بنیاد 
شهید و امور ایثارگران، گفت: متأسفانه در سازمان های وابسته اقتصادی 
به بنیاد شهید و امور ایثارگران اشکاالت اساسی دیده شده، از جمله 
سازمان اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران دارای 
موارد و مسائلی است که در گزارش تحقیق و تفحص بنیاد شهید نیز به 

آن پرداخته و مدارک مربوطه به دادگاه ارائه شد.
اسالمی  شورای  مجلس  در  قهاوند  و  فامنین  همدان،  مردم  نماینده 
تصریح کرد: تخلفاتی از جمله زد و بند، رانت خواری و سود کاذب 
مربوط به سازمان اقتصادی کوثر است، صرافی بانک دی نیز یکی دیگر 
از مجموعه هایی بود که تخلفاتی را مرتکب شده که در گزارش تحقیق 
وتفحص مطرح شد؛ این صرافی قریب به 500 میلیارد تومان اختالس 

کرده که قوه قضاییه در حال رسیدگی به آن است.
خجسته با یادآوری صحبت هایی که با مسئوالن دستگاه قضایی و بیت 
رهبری انجام شده، گفت: بنابراین پیشنهاد تفکیک سازمان اقتصادی 
کوثر به طور کامل از بنیاد شهید و امور ایثارگران مطرح شده است، 
در واقع این پیشنهاد در راستای جدایی امور اقتصادی از بنیاد شهید و 

امور ایثارگران است.
وی ادامه داد: در خصوص پیشنهاد مذکور با رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران نیز صحبت هایی مطرح شده لذا باید وی در این خصوص 

قدرتمندانه و با جدیت تمام ورود کند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسالمی 
با تاکید بر ضرورت رسیدگی به تخلفات بنیاد شهید و امور ایثارگران 
در پرونده تفحص از این نهاد، یادآور شد:  پرونده تحقیق و تفحص از 
بنیاد شهید به مدت ۴ سال به طول انجامید و به دنبال آن اختالف ها 
و مشکالت اساسی در این نهاد دیده شد هرچند کامال مشهود است 
که مسئوالن بنیاد شهید و امور ایثارگران خادم و پاک دست بوده و از 

سالمت کاری برخورداراند.

خبرخبر

ناخالص ملی در  از تولید  اندک پژوهش  سهم 
الیحه برنامه ششم توسعه درحالی که این مهم 
را  و...  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  تولید،  افزایش 
نمایندگان  تأمل  مورد  موضوع  دارد  دنبال  به 

مجلس است.
براساس آنچه که در الیحه برنامه ششم توسعه 
آمده؛ سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی با 
شده،  پیش بینی  کلی  سیاست های  در   آنچه 
اساس  بر  که  حالی  در  دارد،  بارزی  تفاوت 
فناوری  و  علم  با  مرتبط  کلی  سیاست های 
که 29 شهریور سال 93 از سوی مقام معظم 
تحقیق  »بودجه  می بایست  شد،  ابالغ  رهبری 
 ۴ حداقل  به   1۴0۴ سال  پایان  تا  پژوهش  و 
درصِد تولید ناخالص داخلی« افزایش می یافت؛ 
همچنین طبق برنامه پنجم توسعه این میزان 
اما  برنامه می رسید،  پایان  تا  به 3 درصد  باید 
حتی در برنامه ششم نیز این سهم لحاظ نشده 

است.
علمی  تولیدات  رشد  به  رو  روند  وجود  با  اما 
رتبه  کسب  همچون  اخیر  سال های  در  کشور 
اول تولید مقاالت در منطقه و کسب رتبه 17 
تولید علم در جهان، متاسفانه در شاخص سهم 
اعتبارات پژوهشی از تولید ناخالص داخلی که 
کشورها  در  توسعه  اصلی  معیارهای  از  یکی 
محسوب می شود، از جایگاه مطلوبی برخوردار 
پژوهش  بودجه  که  تلخ  واقعیت  این  نیستیم. 
رشدی  عمال  گذشته  سال های  طی  ایران  در 
نداشته، موضوعی است که اغلب صاحبنظران و 

مسئوالن برآن تاکید می کنند.
توسعه  کشورهای  از  بسیاری  حاضر  حال  در 
ناخالص  تولید  از  درصد   5 تا   ۴ حداقل  یافته 
هزینه  پژوهش  عرصه  در  را  خود  داخلی 
می کنند؛ چراکه به خوبی می دانند صرف این 
در  سودآور  سرمایه گذاری  نوع  یک  هزینه، 
بودجه  به  بی توجهی  اما  است،  مدت  طوالنی 
که  دارد  تداوم  درحالی  کشور  در  تحقیقات 
عظیم  ظرفیت  »آنچنان  کارشناسان  گفته  به 
انسانی در بخش پزشکی کشور وجود دارد که 
امکان پذیر  راحتی  به  کیفی  تحقیقات  توسعه 

است.«
برای  اعتبار  تخصیص  درصد  نظر  از  ایران 
بنابراین  دارد  جهان  در  را   2۴ رتبه  پژوهش، 
رفتن  بین  از  علمی،  تولیدات  افت  به  توجه  با 
بی انگیزگی  آزمایشگاهی،  زیرساخت های 
محققان و نخبگان کشور و به تبع آن افزایش 
مهاجرت نخبگان به خارج و در نهایت تضعیف 
جایگاه علمی ایران، زنگ خطر به صدا درآمده 
بودجه  روند کاهش  ادامه  است که در صورت 

پژوهش اوضاع بحرانی می شود.
به  نمی توان  وضعیت،  این  با  است  طبیعی 
نظام  باالدستی  اسناد  در  شده  ترسیم  اهداف 
مگر  کرد  پیدا  دست  وفناوری  علم  حوزه  در 

از هم اکنون راهکارها و تصمیمات موثر  آنکه 
و کارآمدی اتخاذ شود تا بتوان عقب ماندگی ها 

را جبران کرد.
چندی از نمایندگان مجلس به عنوان صاحب 
اظهارنظر  این حوزه ضمن  و تخصصان  نظران 
را  مشکل  بر  غلبه  راه های  موضوع  این  درباره 

برشمردند.  
صادقی: تشکیل کمیته ای برای کمک

 به افزایش بودجه پژوهشی دستگاه ها و نظارت 
بر نحوه هزینه کرد آن

خبرنگار  با  گفت وگو  در  صادقی  محمود 
پرداخت  به  اشاره  با  ملت  خانه  خبرگزاری 
به  پژوهش  میلیاردی  هزار   7 بودجه  نشدن 
مجلس  و  دولت  گفت:  ذی ربط،  دستگاه های 
بودجه  تخصیص  نحوه  بر  جدی  نظارت  باید 
تمامی  و  موسسات  ارگان ها،  به  پژوهشی 
باشند  داشته  کننده  دریافت  دستگاه های 
اختصاص  به  نسبت  بارها  معظم  مقام  چراکه 
بودجه سنواتی  به پژوهش در  سهمی مناسب 
از  باید  لذا  داشته اند؛  تاکید  ساله   5 برنامه  و 
اینکه  منظور  به  دیوان محاسبات  و  دستگاه ها 
چه مقدار از اعتبارات پژوهشی عمال تخصیص 

داده شده گزارش دریافت کرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر 
و پردیس در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
برخی از دستگاه ها بودجه پژوهشی را به ظاهر 
بررسی  با  اما  می کنند  پژوهشی  موارد  صرف 
مثال  بودجه  این  می شود  مشخص  دقیق تر 
دستگاه  چند  خرید  سمینار،  برگزاری  صرف 
رایانه یا اقالم دیگر شده؛ درواقع آن ها به این 

هزینه کردهای خود وجهه قانونی می دهند.
وی با بیان اینکه مجلس باید پس از استعالم 
چگونگی تخصیص بودجه پژوهشی درخصوص 
نحوه هزینه کرد آن نیز تحقیق کند، افزود: اگر 
بودجه در نظر گرفته شده برای بخش پژوهش 
شود  »حقیقی«  و  خارج  »اسمی«  حالت  از 
می توان  نیز  بودجه  میزان  همین  با  یقین  به 

متاسفانه  اما  رساند  ثمر  به  را  موثری  کارهای 
بودجه های نوشته شده بر روی کاغذ عمال در 

نظر گرفته نمی شوند.
مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو 
کمیته ای  است  قرار  داد:  خبر  همچنین 
دیگر  و  پژوهش  بخش  بودجه  بررسی  جهت 
و  آموزش  کمیسیون  با  مرتبط  دستگاه های 
افزایش  به  کمک  منظور  به  مجلس  تحقیقات 
در  هزینه کرد  نحوه  بر  نظارت  و  آن ها  بودجه 

حین اجرا، تشکیل شود.
سوی  از  پژوهشی  بودجه  به  دست اندازی 

دستگاه ها و نهادهای مختلف
به پرداخت  اشاره  با  همچنین علیرضا سلیمی 
به  پژوهش  میلیاردی  7هزار  بودجه  نشدن 
گفت:  ملت،  خانه  به  ذی ربط،  دستگاه های 
به  مختلف  نهادهای  و  دستگاه ها  متاسفانه 
می کنند،  دست اندازی  پژوهش  بخش  بودجه 
درحالی که طبق فرمایشات رهبری باید سهم 
۴درصد  به  ملی  ناخالص  تولید  از  پژوهش 
ساالنه  لوایح  قانون  در  مهم  این  اما  می رسید 
و برنامه توسعه حتی بر روی کاغذ نیز محقق 
نشده چراکه در برنامه ششم یک ونیم درصد و 
در بودجه سنواتی نیم تا یک درصد از بودجه 
داده شده  اختصاص  پژوهش  به مسئله  کشور 

است.
و  اینکه همین یک  بیان  با  نماینده مردم  این 
سال های  طی  درعمل  نیز  بودجه  درصد  نیم 
گذشته به پژوهش اختصاص پیدا نکرده است، 
بخش  محدود  بودجه  هزینه کرد  داد:  ادامه 
دستگاه ها  توسط  دیگر  بخش های  در  پژوهش 
»اقتصاد  که  درحالی  است  غم انگیزی  تراژدی 
مقاومتی  اقتصاد  اصلی  شاخصه  دانش بنیان« 
است و نمی توان چنین مهمی را با شعار محقق 

کرد.
نمی توان  پژوهش  بدون  اینکه  بیان  با  سلیمی 
بخش  و  صادرات  بخش  در  را  کشور  درآمد 
بدون  گفت:  داد،  افزایش  غیرنفتی  درآمدهای 

دیگر  کشورهای  محصول  واردات  پژوهش 
بیشتر شده و عالوه بر از بین رفتن عرق ملی، 
می کنند  گسترده  را  غیر  به  وابستگی  دامنه 
باشد  آن  دانش  با  همراه  باید  نیز  واردات  لذا 
بست  بن  از  را  کشور  بتوانند  دانشمندان  تا 

وابستگی خارج کنند.
و  آموزش  کمیسیون  رییسه  هیات  عضو 
به  باید  براینکه  تاکید  با  مجلس  تحقیقات 
سمت تولید فناوری حرکت کرد چراکه واردات 
خانمان برانداز است، گفت: نجابت دانشمندان، 
دستمایه دست اندازی به بودجه پژوهشی شده، 
به همین دلیل ضروری است مسئوالن فکری 

اساسی برای این بخش کنند.
عزازی: جایگاه کمرنگ پژوهش

 و نخبه پروری در الیحه برنامه ششم
انتقاد  ضمن  ملکی  اعزازی  ضیاءا...  همچنین 
تربیت  به  توجه  و  پژوهش  کمرنگ  جایگاه  از 
نخبگان در برنامه ششم توسعه به خانه ملت، 
برنامه ششم  گفت: اگرچه مسئوالن در الیحه 
و  پژوهش  موضوع  درخصوص  مواردی  به 
و  کامل  جامع،  اما  بودند  کرده  اشاره  تحقیق 

رضایت بخش نبود.
نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسالمی 
موجود  ضعف های  دلیل  به  اینکه  به  اشاره  با 
بخش پژوهش در برنامه ششم توسعه، کمیته 
آموزش  کمیسیون  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
را جهت  اساسی  تغییرات  مجلس  تحقیقات  و 
اظهارکرد:  است،  گرفته  نظر  در  جایگزینی 
ایجاد  نوآوری و شکوفایی،  از صندوق  حمایت 
صنعت  بیشتر  ارتباط  برای  مناسب  بستر 
بنیان،  دانش  شرکت های  تقویت  دانش،  و 
جمله  از  پژوهش  و  مقاومتی  اقتصاد  به  توجه 
ارائه  نمایندگان  توسط  که  است  پیشنهاداتی 

شده است.
وی با بیان اینکه پیشنهاد شده سهم بیشتری 
از اعتبارات صندوق ملی به صندوق نوآوری و 
بین  این  در  افزود:  یابد،  اختصاص  شکوفایی 
نیز  پیشنهاد شده، بودجه پژوهشی دانشگاه ها 
این  تحقق  صورت  در  که  یابد  رشد  درصد   3
امر، نخبگان می توانند با آرامش خاطر بیشتری 
علمی  شکوفایی  و  برسند  خود  علمی  امور  به 

را رقم بزنند.
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  کمیته  عضو 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره 
به اینکه رهبر انقالب تاکید بسیاری بر سرعت 
بخشیدن به »شتاسب علمی« دارند، افزود: در 
تولید  رشد  می توان  پژوهش  به  توجه  صورت 
زد؛ موضوعی که  رقم  را  مقاالت علمی  و  علم 
در  اسالمی  ایران  علمی  رتبه  جایگاه  افزایش 
درپی خواهد  را  علمی جهان  برترین های  بین 
داشت و ایران را از اقتصاد نفتی نجات خواهد 

داد.

تراژدی غم انگیز سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی

حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  رئیس  نایب 
سود  نرخ  کاهش  برضرورت  تاکید  مجلس،با 
سود  نرخ  کاهش  گفت:  مسکن،  تسهیالت 
دار  خانه  به  کمک  برای  مسکن  تسهیالت 

شدن مردم ضروری است.
فعلی  وضعیت  به  اشاره  با  پور  کمالی  یحیی 
آن،گفت:برای  بر  حاکم  رکود  و  مسکن  بازار 
خروج مسکن از رکود باید تقاضا و عرضه در 

این بخش با هم در تعادل باشند.
در مجلس  عنبرآباد  و  مردم جیرفت  نماینده 
شورای اسالمی، با بیان اینکه تسهیالت دهی 
بود  خواهد  کارآمد  زمانی  مسکن  بحث  در 
که همسو با توان مالی اقشار مختلف جامعه 

در  باالی  های  نرخ  حاضر  باشد،افزود:درحال 
نظر گرفته شده برای وام مسکن به خانه دار 

شدن مردم نمی انجامد.
سیاست گذاری ها در بحث مسکن مورد 

بازنگری واقع شود
وی با تاکید براینکه باید سیاست گذاری ها در 
بحث مسکن مورد بازنگری واقع شود،تصریح 
مسکن  بخش  در  دهی  تسهیالت  کرد:شاید 
رقم  کند؛اما  ایجاد  بازار  این  در  رونقی  بتواند 

شدن  انگیزه  بی  وامها  سود  نرخ  باالی  های 
مردم برای اخذ این تسهیالت را در پی دارد.

این نماینده مردم درمجلس دهم،با بیان اینکه 
رقم تسهیالت مسکن درحال حاضر به غیر از 
یک مورد که به 8 درصد رسیده مابقی بیش 
متقاضی  که  است،افزود:افرادی  درصد   15 از 
دریافت تسهیالت مسکن هستند به طورحتم 
را  تسهیالت  باالی  سود  پرداخت  مالی  توان 

ندارند.

مجلس پیگیر کاهش نرخ سود تسهیالت مسکن 
است

وی تاکید کرد:مجلس پیگیر کاهش نرخ سود 
این  لزوم  درصورت  و  بوده  مسکن  تسهیالت 
موضوع با حضور وزیر راه و شهرسازی بررسی 

خواهد شد.
حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  رئیس  نایب 
شد:تسهیالت  اسالمی،یادآور  شورای  مجلس 
دهی در بخش مسکن برای افزایش توان مالی 
مردم درجهات خانه دار شدن آن ها بوده،اما 
بانکی  سود  باالی  های  رقم  حاضر  درحال 
این مهم را به آرزویی برای متقاضیان خرید 

مسکن بدل کرده است.

کاهش نرخ سود تسهیالت مسکن امری ضروری
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مهدهای کودک متخلف
 تعطیل می شوند

رییس سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: رویکرد 
با مهدهای کودک  مواجهه  در  بهزسیتی  سازمان 
ارائه  و  پیشگیری  تشویقی،  جنبه های  تقویت 
آموزش به مسووالن این مراکز و در صورت تخلف 
تذکر به آنها است، اما چنانچه مرکزی در چنین 
شرایطی باز هم قوانین و مقررات را رعایت نکند، 

نسبت به تعطیلی آن مرکز اقدام خواهیم کرد.
انوشیروان  زمان   پیام  خبرنگار  گزارش  به 
نمایشگاه  بیست ودومین  در  محسنی بندپی 
مرکز   50 تعطیلی  درخصوص  مطبوعات؛ 
اظهار کرد:  این سازمان  مهدکودک تحت نظارت 
نظارت در مهدهای کودک به همان شکل سابق 
بوده و فرآیند آن تغییری نکرده است اما سازمان 
مختلف  ابعاد  در  را  خود  نظارتی  بعد  بهزیستی 
مراکز  در  شده  ارائه  آموزشی  مفاهیم  همچون 
مهدکودک و شهریه این مراکز تقویت کرده است.
وی همچنین عنوان کرد: طبیعی است که با هر 
موسسه خاطی براساس قانون برخورد و در صورت 
عدم رعایت قوانین، مرکز متخلف تعطیل خواهد 
درخصوص  کشور  بهزیستی  سازمان  شد.رییس 
است  خبرگزاری  ایسنا  کرد:  اظهار  نیز  ایسنا 
اجتماعی،  مسائل  حوزه  در  االنصاف  و  الحق  که 
قوی  اطالع رسانی  و  داشته  بجا  حساسیت های 
و  دبیران  کرد:  عنوان  همچنین  دارد.بندپی 
از آگاهی بسیار  ایسنا  خبرنگاران حوزه اجتماعی 
روند  بهبود  در  مساله  این  که  برخوردارند  خوبی 

فعالیت آنان بسیار موثر است.

تبدیل انستیتوپاستور ایران
 به مرکز منطقه ای

 تحقیق و تولید واکسن 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
را  ایران  انستیتوپاستور  خوب  های  پیشرفت 
انستیتو  این  داریم  تصمیم  گفت:  و  یادآور شد 
واکسن  تولید  و  تحقیق  ای  منطقه  مرکز  به  را 

تبدیل کنیم.
افتتاحیه  مراسم  در  هاشمی   سیدحسن  دکتر 
در   MATI2016 پاستور  ای  منطقه  اجالس 
انستیتوپاستور ایران افزود: در این راستا آمادگی 
و  انستیتوها  سایر  با  فناورانه  های  همکاری 
کشورهای همسایه را برای انتقال فناوری داریم.
وی اعالم کرد: وزارت بهداشت همچنین آمادگی 
بهداشت جهانی  سازمان  های  ماموریت  اجرای 
برای پیشگیری و کنترل بیماری ها با استفاده 
دارد.  را  ایران  انستیتوپاستور  علمی  ظرفیت  از 
انستیتوپاستور  هاشمی در مورد ماموریت های 
اجرای  تحقیقات  از  پشتیبانی  گفت:  ایران 
طرح های پیشرفته در زمینه علوم پایه، تولید 
داروهای زیستی و کیت های تشخیصی، تامین 
مردم،  سالمت  تخصصی  و  علمی  ملزومات 
پیگیری ارتباط با صنعت و تحقیقات کاربردی 
این مجموعه  های  ماموریت  و  اهداف  از جمله 
سال   100 حدود  اینکه  به  اشاره  با  است.وی 
بهداشت  ارتقاء  هدف  با  مجموعه  این  پیش 
همکاری  کرد:  اظهار  است،  شده  تاسیس  ملی 
انستیتوپاستور با سایر پاستورها به ویژه پاریس، 
سازمان  همچنین  و  مراکش  و  تونس  الجزایر، 
این  فعالیت  بارز  نمادهای  از  جهانی  بهداشت 

مجموعه در یک قرن گذشته است.
تحقیقاتی  های  فعالیت  گفت:  هاشمی 
تحقیقاتی  مراکز  سایر  همانند  انستیتوپاستور 
گرفته  قرار  ارزیابی  مورد  از سال 2006  کشور 
این  که  دهد  می  نشان  موضوع  این  و  است 
با ظرفیت های علمی و فناوری خود  مجموعه 
علوم  دانشگاه   ۴0 حدود  با  رقابت  در  توانسته 

پزشکی به موفقیت های بزرگی دست یابد.
را  اجالس  این  برگزاری  اهداف  از  یکی  وی 
افزود:  و  کرد  اعالم  پاستورها  تعامل  افزایش 
برای  را  الزم  بستر  تواند  می  اجالس  این 
المللی  بین  های  شبکه  واحد  الگوی  ارزیابی 

انستیتوپاستور فراهم کند.

مضطرب هابیشتر
 در معرض حمالت قلبی هستند
داد  نشان  جدید  مطالعه  یک  از  حاصل  نتایج 
دارند  اضطراب  دایمی  صورت  به  که  افرادی 
بیش از دیگران در معرض ابتال به حمالت قلبی 
قرار می گیرند.اضطراب و نگرانی حتما برای شما 
با  دانشمندان  بار  این  و  است  آمده  پیش  هم 
افرادی  شدند  متوجه  علمی  بررسی  یک  انجام 
که »نگرانی« دارند، بیش از دیگران در معرض 
از  قرار می گیرند.گروهی  قلبی  به حمالت  ابتال 
محققان نروژی یک مطالعه جامع را روی سطح 
اضطراب و نگرانی در هفت هزار نفر انجام دادند 
افراد  و دستکم برای دوره زمانی یک دهه این 

تحت بررسی قرار گرفتند.
اضطراب  شد  مشخص  مطالعه  این  پایان  در 
به  برای  اصلی  دالیل  از  یکی  می تواند  عمومی 
خطر انداختن سالمت بدن باشد و در این میان، 
اضطراب سالم هم می تواند تا اندازهمشکل ایجاد 
رسیده اند  نتیجه  این  به  قلب  متخصصان  کند. 
که هرکس حتی به اضطراب سالم برای پیشبرد 
برنامه ها و کارهای روزانه خود مبتال شده است 
و به صورت دایم آن را حمل می کند هم حتما 

باید به پزشک مراجعه کند.
یک  که  می شود  تعریف  زمانی  سالم  اضطراب 
فرد »اشتغال ذهنی مداوم« دارد و در حد یک 
در  با خود حمل می کند.  را  آن  بیماری جدی 
از  نشانه ای  هرگونه  آنکه  بدون  او  شراطی  این 
هرچه  می بایست  کند،  مشاهده  واقعی  بیماری 

سریع تر سراغ پزشک معالج برود.
افرادی که در این آزمایش شرکت کردند متولد 
و  بودند  میالدی   1957 تا   1953 های  سال 
دانشمندان در پایان دریافتند هر یک از آنها که 
در طول زندگی خود اضطراب و نگرانی بیشتر 
داشتند، بیشتر در معرض ابتال به حمالت قلبی 

قرار گرفتند.

سرمایه گذاری در آموزش و پرورش را 
هزینه جاری تلقی نکنیم

ارتباط قوی بین جامعه،  باید  اینکه  بر  با تاکید  اسحاق جهانگیری 
مدرسه و دولت برقرار کنیم گفت: ارتباط سه گانه جامعه، مدرسه 
پیش  توسعه  به سمت  را  انسانی کشور  تواند سرمایه  می  دولت  و 

برد.
معاون اول رئیس جمهور در آئین تودیع و معارفه وزیر آموزش و 
پرورش که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد 
با بیان اینکه خط تماس دولت و جامعه در مدرسه شکل می گیرد 
اظهار کرد: سیاست های اصلی دولت در مدرسه و آموزش تبیین 
می شود و مدارس باید فرزندان ما را براساس اعتدال، عقالنیت و 

امید به آینده برای آینده کشور تربیت کنند.
وی با اشاره به سخت کوشی و ایستادگی دکتر فانی در سال هایی 
افزود: مطمئن  بر عهده داشت  را  پرورش  و  آموزش  که مسئولیت 
مسئولیت  این  پذیرش  و  آشتیانی  دکتر  دانش  و  تجربه  با  هستم 
های  محدودیت  وجود  رغم  علی  دولت  پایانی  های  ماه  در  سخت 
مالی دولت بتوانیم آموزش و پرورش را به شرایط مطلوب برسانیم.
و  مشکالت  از  عبور  برای  ریزی  برنامه  ضرورت  به  ادامه  در  وی 
محدودیت ها در عرصه های مختلف اشاره کرد و گفت: در آموزش 
کهنگی  جمله  از  داریم  رو  پیش  را  ها  محدودیت  انواع  پرورش  و 
که  غیره  و  اعتبارات  و  مالی  منابع  کمبود  اداری،  و  اجرایی  نظام 
دکتر فانی موفق شدند بخش زیادی از محدودیت ها را پشت سر 
بگذارند و در ادامه باید گام های بیشتری برای پیشرفت برداریم.

همه  نوسازی  نیازمند  اینکه  بر  تاکید  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
جانبه در آموزش  و پرورش هستیم تصریح کرد: هدف ما توسعه 
همه جانبه است که جز با توسعه منابع انسانی و سرمایه اجتماعی 
و  آموزش   وضعیت  ارتقاء  به  وابسته  امر  این  و  شود  نمی  محقق 

پرورش است و تنها کار دولت نیست.
پاسخگوی  باید  پرورش  و  آموزش   اینکه  بر  تاکید  با  جهانگیری 
سرعت  به  توجه  با  کرد:  نشان  خاطر  باشد  دانایی  عصر  نیازهای 
به  پاسخگویی  توانایی  باید  پرورش  و  آموزش   علمی،  تحوالت 

نیازهای عصر دانایی را داشته باشد.
تاکید  معلمان  برای  شرافتمندانه  زندگی  تامین  ضرورت  بر  وی 
کرد و گفت: سرمایه گذاری در آموزش  و پرورش را نباید هزینه 
جاری تلقی کنیم چون هر پولی که اینجا هزینه می شود به عنوان 
تقویت  از  باالتر  ای  و هیچ سرمایه  آمده  به حساب  سرمایه کشور 

نیست. انسانی  منابع 
محدودیت  رغم  علی  اینکه  به  اشاره  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
مبلغ  از   92 سال  از  پرورش  و  آموزش   بودجه  دولت  مالی  های 
میلیارد  هزار   30 مبلغ  به   95 سال  در  تومان  میلیارد   1۴500
میلیارد   ۴000 از  غیر  مبلغ  این  البته  ،گفت:  است  رسیده  تومان 
اختصاص  بازنشستگان  پاداش  عنوان  به  باید  که  است  تومانی 

دهیم، که قدری در پرداخت آن تاخیر شده است.

سه خبر خوش معاونت درمان وزارت بهداشت 
برای مردم

معاون درمان وزیر بهداشت از افتتاح 71۴ واحد اختصاصی زایمان، 
درمان  ملی  برنامه  اجرای  و  روانپزشکی  تخت   1000 اندازی  راه 

سکته های قلبی و مغزی در 55 بیمارستان کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار پیام زمان  دکتر محمد آقاجانی در نشست خبری 
در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات، استفاده از رسانه های جمعی 
و خبرگزاری ها را برای ارتقاء سالمت مردم بسیار مهم دانست و گفت: 
انتقال  هم  یعنی  دارند،  سویه  دو  نقشی  رسانی  اطالع  در  رسانه ها 
کشور  گیران  تصمیم  و  سیاستگذاران  به  مردم  خواسته های  دهنده 
هستند وهم انتقال دهنده سیاست های کالن به مردم هستند و برای 
ارتقاء سالمت، کیفیت خدمات و رفع نواقص و کاستی ها زبان گویای 
مردم هستند و سیاستگذاران باید از فرصت وجود رسانه ها استفاده 

کنند.
وی افزود: امیدواریم حوزه سالمت بتواند از این نقش بلند رسانه به 
خوبی بهره ببرد. از طرفی باید توجه کرد که ارائه آموزش های عمومی 
برای اصالح سبک زندگی تشخیص و درمان به موقع بیماری ها و ... 

الزم است و رسانه ها در ارائه این آموزش عمومی تاثیرگذارند.
برای  را  از صحبت هایش سه خبر خوش  دیگری  در بخش  آقاجانی 
مردم اعالم کرد و گفت: خبر اول درباره واحدهای اختصاصی زایمان 
است که در 18 آبان ماه شاهد افتتاح 71۴ واحد اختصاصی زایمان 
در 132 شهر کشور خواهیم بود که حدود 1100 واحد دیگر نیز در 
اختصاصی  واحد  دولت 1800  پایان  تا  مجموعا  و  است  کار  دستور 

زایمان را راه اندازی می کنیم.
عاون درمان وزارت بهداشت همچنین با بیان اینکه طرح تحول نظام 
روحی  بیماری های  جسمی،  بیماری های  به  توجه  بر  عالوه  سالمت 
اساس  این  بر  داد:  ادامه  قرار داده است،  توجه  را هم مورد  روانی  و 
چندین اقدام در حوزه بیماری های روانپزشکی انجام دادیم که یکی 
از این اقدامات افتتاح 1000 تخت روانپزشکی در 78 شهر است که 
اقدامات  این حوزه هم  ما در  البته  اتفاق می افتد.  آینده  در روزهای 
متعددی انجام داده ایم؛ به طوریکه رقم هتلینگ در بیمارستان های 

روانپزشکی اصالح شد.
معاون درمان وزیر بهداشت همچنین از آغاز اجرای دو برنامه بزرگ 
ملی در زمینه درمان سکته های قلبی و مغزی از سال گذشته خبر 
داد و گفت: امروز 55 بیمارستان دولتی در 32 شهر کشور به عنوان 
بیمارستان های پذیرش دهنده و ارائه دهنده خدمات پیشرفته درمان 
خدمات  ارائه  برای  بیمارستان  میزان  همین  به  و  قلبی  سکته های 
پیشرفته درمان سکته های مغزی فراهم شده و بیمارستان های ارائه 
 2۴ یعنی   2۴7 صورت  به  قلبی  سکته های  درمانی  خدمات  دهنده 
دهنده  ارائه  بیمارستان های  و  هفته  روز  هفت  و  روز  شبانه  ساعت 

خدمات درمانی سکته های مغزی به صورت 72۴ کار می کند.

۸۸ مجروح حادثه سامرا به کشور منتقل شدند
و  هماهنگی ها  دنبال  به  گفت:  کشور  اورژانس  سرپرست 
تروریستی  حادثه  مجروحان  از  تن   88 شده،  انجام  پیگیری های 
بیمارستان های تهران منتقل  به  روز گذشته سامرا، لحظاتی پیش 

شدند.
دکتر پیرحسین کولیوند در گفت وگو با ایسنا ادامه داد: 11 تن از 
نداشتند.  انتقال  قابلیت  جسمی شان،  شرایط  دلیل  به  مجروحان 
شدن  استیبل  محض  به  و  پیگیریم  را  مجروحان  این  وضعیت 
خواهند  منتقل  کشور  به  درمانی  روند  ادامه  جهت  شرایط شان، 
این  وضعیت  به  رسیدگی  جهت  لزوم  صورت  در  همچنین  شد. 

11 مجروح، پزشک و جراح به کشور عراق اعزام خواهیم کرد.
را  تروما  خدمات  که  تهران  در  بیمارستان   10 حدود  افزود:  وی 
روند  و  کرد  خواهند  پذیرش  را  مجروحان  این  می دهند،  ارایه 

ادامه می دهند. را  آنها  درمانی 
به گفته وی، عملیات انتقال مجروحان از فرودگاه به بیمارستانها 
انجام  آمبوالنس  اتوبوس  دستگاه   5 و  آمبوالنس   20 توسط  نیز 

شد.
مجروح   88 این  تمامی  حال  گفت:  کشور  اورژانس  سرپرست 
به  رسیدگی  چگونگی  که  کرد  تاکید  کولیوند  است.  خوب  تقریبا 
و  بود  خواهد  پیگیر  جد  طور  به  را  بیمارستان ها  در  مجروحان 
پیگیری  را  آنها  درمان  روند  نزدیک  از  بیمارستانها،  در  حضور  با 

کرد. خواهد 

خبر

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در 
هیچ دوره ای هزینه های سالمت به این شفافی 
مطرح  مباحث  از  بسیاری  گفت:  است،  نبوده 

شده در حوزه تجمیع بیمه ها انحرافی است.
ایرج حریرچی  زمان  پیام  به گزارش خبرنگار 
نمایشگاه مطبوعات  در نشست خبری که در 
برگزار شد، در ارتباط با تجمیع بیمه ها اظهار 
بیمه ها  تجمیع  بحث  از  زیادی  میزان  داشت: 
انحرافی است، البته خط قرمز ما این بوده که 

هزینه مازاد از بیماران گرفته نشود. 
در  را  ما  تحمل  که  اصلی  موضوع  افزود:  وی 
به  رسانده،  انتهایی  مراحل  به  بیمارستان ها 
قانون،  طبق  زمی گردد.  با  بیمه ها  مسئله 
بیمه ها موظف هستند 60 درصد صورتحساب 
بیمارستان ها را روز تحویل اسناد نقداً پرداخت 
آینده  ماه  به سه  را  مابقی  کنند و ۴0 درصد 
بهداشت  وزارت  سخنگوی  کنند.  موکول 
اظهار  تحول  طرح  به  وارده  موردانتقادات  در 
داشت: آرزوی همه آقایان در وزارت بهداشت 
حوزه  پوشش های  که  بوده  این  همیشه 
جای  و  دهند  افزایش  را  درمان  و  بهداشت 
پرونده  آیا تشکیل  این سؤال مطرح است که 
الکترونیک سالمت برای 70 درصد مردم نشان 

از شکست این طرح است.
میلیون   9 تحول،  طرح  اجرای  با  افزود:  وی 

دریافتی های  تمام  و  بیمه شده  در کشور  نفر 
غیرقانونی و زیرمیزی پزشکان حذف شد.

سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: طی 2.5 
نفر  از 6 هزار پزشک یک  سال گذشته حتی 
کمتر نشده و اکنون هیچ روستایی  نیست که 
پزشک نداشته باشد، همچنین توجه به حوزه 
بهداشت و درمان حاشیه شهرها افزایش یافته 
که  کرده اند  اشاره  نیز  انقالب  معظم  رهبر  و 
به  شهرها  حاشیه  موضوع  به  بهداشت  وزارت 

خوبی توجه داشته است.
واکسن،  تعداد  شدن  اضافه  به  حریرچی 
نظام  و  بهداشتی  خدمات  پوشش  افزایش 
ارجاع در طرح تحول اشاره کرد و گفت:  قبل 
از اجرای این طرح برای اصالح 100 مترمربع 
ولی  بیمارستان ها 5 سال معطل می شدیم  از 
اکنون در مدت زمان کوتاهی 39 هزار تخت 

بیمارستانی بازسازی شده است.
وی گفت: طی 20 سال منتهی به طرح تحول 

بیمارستانی  تخت   1900 تا   1700 ساالنه 
 12 گذشته  سال  سه  در  ولی  می شد  ساخته 
تحویل  را  بیمارستانی  تخت   5۴3 و  هزار 

داده ایم.
اینکه  بیان  با  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
این خدمات هزینه ای پرداخت  ازای  مردم در 
مقام  عالی  سرداران  از  یکی  گفت:  نکرده اند، 
بیمارستان  یک  در  را  مادرش  مقدس  دفاع 
قلب تهران بستری کرد و به او گفتند هزینه 
اصاًل  ایشان  و  است  تومان  هزار   65 درمانش 
باورشان نمی شد که هزینه اینقدر اندک بوده 

است.
تا  را  تحول  طرح  بودجه های  گفت:  حریرچی 
کنون تأمین کرده ایم البته گالیه و تأکیدمان 
این است که نگذارند کارد به استخوانمان برسد 
را عملیاتی کنند.  و مجلس  و مصوبات دولت 
اعتبارات  که  بوده  این  رئیس جمهور  دستور 
هدفمندی  واریزی  با  همزمان  تحول  طرح 
یارانه ها پرداخت کنند ولی علی رغم این مسئله 

ما پایبند اجرای طرح تحول بوده ایم.
دولت  و  مجلس  امیدواریم  کرد:  اضافه  وی 
حمایت های الزم را در این زمینه انجام دهند 
از دستگا ه های اجرایی گله مند  از برخی  البته 
هستیم و باید برنامه ها با تسریع بیشتری پیش 

رود.

دکتر حریرچی در نمایشگاه مطبوعات:

هزینه های مازاد از بیماران گرفته نشود
حذف کامل دریافت غیر قانونی پزشکان

پایتخت فرصتی برای تکدی گری 

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در خصوص 
از کودکان کار و خیابان در طول  میزان درآمد هر یک 
شبانه روزگفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته کودکان 
کار و خیابان روزانه 20 تا 100 هزار تومان درآمد دارند 
و می توان میانگین درآمد روزانه کودکان کار را 30 تا ۴0 

هزار تومان اعالم کرد.
سرپرست  بر  تاکید  ضمن   ، فرید  مسعودی  ا...  حبیب 
کرد:  اظهار  و خیابان  کار  کودکان  از  درصد  داشتن 90 
همچنین بر اساس مطالعات انجام شده و بررسی وضعیت 
دارای  این کودکان  از  و خیابان 90 درصد  کار  کودکان 
جزو  بیشتر  که  آنها  از  درصد   10 تنها  و  بوده  خانواده 
بی سرپرست  آیند  می  شمار  به  بیگانه  اتباع  کودکان 

هستند.
وی در ادامه ضمن بیان آنکه اغلب کودکان کار و خیابان 
اظهار  شوند  می  تهران  وارد  محروم  های  شهرستان  از 
استانها  از  خیابانی  کودکان  از  توجهی  قابل  تعداد  کرد: 
و  سیستان  استان  جمله  از  محروم  های  شهرستان  و 

بلوچستان به تهران می آیند.
امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور همچنین  معاون 
تاکید کرد: خانواده های محروم با هدف تکدی گری وارد 
شهر تهران شده و به این خاطر که فرصت ها برای تکدی 
نیز  توجهی  قابل  آمد  فراهم است، در  پایتخت  گری در 

بدست می آورند.

آغاز ثبت نام طرح ترافیک 96 
از آذرماه 

الیحه  تصویب  به  اشاره  با  تهران  شهردار  معاون 
ثبت نام  آغاز  از  در شورای شهر،   96 پیشنهادی طرح 
آتی  سال  ترافیک  طرح  محدوده  به  ورود  ساالنه  آرم 

در آذرماه امسال خبر داد.
طرح  پیشنهادی  الیحه  اینکه  بیان  با  حسینی  مازیار 
شهر  اسالمی  شورای  به  زودی  به   96 سال  ترافیک 
پیشنهادی  الیحه  چنانچه  گفت:  می شود،  ارائه 
طرح  نام  ثبت  برسد،  تصویب  به  مذکور  شورای  در 

ترافیک سال 96 در آذر ماه 95 آغاز می شود.
ثبت نام  تاریخ  اعالم  از  پس  متقاضیان  افزود:  وی 
www. اینترنتی  سایت  به  مراجعه  با  دارند  فرصت 
برای  سامانه  این  در  ثبت نام  به  نسبت   tehran.ir

کنند. اقدام  ساالنه  ترافیک  طرح  دریافت 
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره 
طرح  آرم  نام  ثبت  گذشته  سال های  مطابق  اینکه  به 
از طریق سایت شهرداری  و  بوده  الکترونیکی  ترافیک 
شهروندان  از  کرد:  عنوان  می گیرد،  صورت  تهران 
روزه  ورود هر  داریم صرفٌا در صورتی که  تقاضا  عزیز 
ایشان به محدوده طرح ترافیک ضرورت داشته باشد، 
از  این صورت  غیر  در  کنند.  اقدام  نام  ثبت  به  نسبت 

کنند. استفاده  هفتگی  و  روزانه  آرم های 

افزایش ضریب خطر ایران

احمر  هالل  فناوری جمعیت  و  پژوهش  آموزش،  معاون 
درآمد  درصد   7 کرد:  اظهار  ایران  اسالمی  جمهوری 
ناخالص ملی در بخش بالیا هزینه می گردد که این مقدار 

به جز هزینه های پنهان این حوادث است.
خبری  نشست  در  الدینی«  جمال  حمید  »سید  دکتر 
آماده  )خانواده  خادم  طرح  پیرامون  رسانه  اصحاب  با 
احمر  هالل  وظیفه  گفت:  کرمان  در  مخاطرات(  در 

برنامه ریزی اقدام و عمل در برابر بالیا است.
ریسک  کاهش  به  منجر  را  پذیری  آسیب  کاهش  وی 
از مواقع که نمی توانیم  دانست و اظهار کرد: در برخی 
از وقوع برخی حوادث جلوگیری کنیم از طریق آموزش 

آمادگی می توانیم آسیب ها را کاهش دهیم.
احمر  هالل  فناوری جمعیت  و  پژوهش  آموزش،  معاون 
درآمد  درصد   7 کرد:  اظهار  ایران  اسالمی  جمهوری 
این  که  گردد  می  هزینه  بالیا  بخش  در  ملی  ناخالص 

مقدار به جز هزینه های پنهان این حوادث است.
وی درباره اینکه افزایش ضریب خطر ایران 8 از 10 است، 
میزان  لحاظ  از  اما  کرد:  تصریح  و  آورد  میان  به  سخن 

آمادگی خانواده های ایران 9.3 از 100 است.
جمالی الدینی با بیان اینکه آموزش های طوالنی مدت می 
داد،  کاهش  را  بالیا  هزینه های  درصد   25 حدود  تواند 
عنوان کرد: در گذشته آموزش ها فردی بود اما اکنون به 
سمت آموزش خانوار گام برداشته ایم ضمن آنکه بسته 

آموزشی را متنوع تر نموده ایم.

عراق  به  ورود  شرط  معتبر  گذرنامه  داشتن 
ورود  گفت:شرط  انتظامی  نیروی  سخنگوی 
عالیات در دست  برای عتبات  به کشور عراق 
اگر  و  است  معتبر  ویزای  و  گذرنامه  داشتن 
در  باشند  داشته  دست  در  را  گذرنامه  زائران 
ایستگاه  به  مراجعه  با  ممکن  زمان  کمترین 
انجام  آنان  خروج  عملیات  گذرنامه،  کنترل 

می شود.
سیزدهمین  ردر  منتظرالمهدی  سعید  سردار 
در  اربعین  قرارگاه  افزود:  نشست خبری خود 
پایانه های مرزی مهران، چذابه و شلمچه آغاز 
به کار کرده و با رصد و پایش در جاده ها و 
پایانه های مرزی و همچنین پیرامون مرزها با 
ایجاد امنیت، در کمترین زمان ممکن عملیات 

خروج زائران انجام می شود.
وی ادامه داد:در پایانه مرزی مرزبانان، عوامل 
سفر  این  تا  دارند  تالش  امنیتی  و  انتظامی 
کامل  آرامش  با  گذشته  های  سال  همچون 

انجام شود.

منتطرالمهدی با اشاره به افزایش 68درصدی 
صدور گذرنامه برای یک میلیون و 20هزار نفر 
در 50روز گذشته گفت:در یک ماه گذشته با 
طریق  از  زائران  خروج  200درصدی  افزایش 
مرزهای زمینی و هوایی به کشور عراق مواجه 

بودیم.
وی ادامه داد: صدور گذرنامه در کمتر از 72 
پلیس  کار  ساعت  و  شود  می  انجام  ساعت 
+10 تا 20 و در صورت نیاز این زمان افزایش 

خواهد یافت.
سخنگوی نیروی انتظامی اضافه کرد: چنانچه 
شود  مفقود  عراق  کشور  در  زائران  گذرنامه 
بصره،  کنسولی  دفاتر  به  مراجعه  با  زائران 
نمایندگان  حضور  با  کربال،  و  نجف  کاظمین، 
نیروی انتظامی مشکل زائران برطرف می شود.
سخنگوی نیروی انتظامی از کاهش 3درصدی 
امسال  ماه  در شش  رانندگی  از  ناشی  تلفات 
خبر داد و گفت: 73درصد جانباختگان مربوط 
به جاده ها و 80 درصد درون شهری مربوط به 

راکبان موتورسیکلت و عابران پیاده بوده است.
منتظرالمهدی با اشاره به توقف شماره گذاری 
دیزلی  سنگین  نیمه  و  سنگین  خودروهای 
درون شهری و موتورسیکلت های کاربراتوری 
از اول مهر ماه امسال گفت: شرط الزم برای 
استاندارد  اخذ  خودروها  این  گذاری  شماره 
یورو 6 یا یورو ۴ و نصب فیلتر جاذبه آلودگی 

هوا است.
وی افزود: خوروهایی که بیش از یک میلیون 
از طریق  و  توقیف شده  باشند  داشته  خالفی 
صورتی  در  و  شود  می  اعالم  آنها  به  پیامک 
باشد  شده  واگذار  دیگران  به  آنها  شماره  که 
پیامکها به صاحبان خودروها نمی رسد براین 
اساس با ارسال کد10 رقمی وی ای ان کارت 
1101202020از  پیامکی  سامانه  به  خودرو 
مراجعه  با  یا  شوند  مطلع  خود  جریمه  میزان 
به دفاتر پلیس 10+ در جریان میزان خالفی 

خود قرار گیرند.
نیز  امسال  ماه  در شش  گفت:  منتظرالمهدی 

36درصد قتل ها با سالح سرد انجام شده است 
که بخشی از آن به دلیل عدم کنترل خشم و 
بوده  چاقو  مثل  قتاله  االت  داشتن  دست  در 
دلیل  به  مجلس  نمایندگان  از  باید  البته  که 
تصویب ممنوعیت استفاده از سالح سرد تشکر 

کنیم.
در  تحول  عالی  شورای  تشکیل  به  وی 
برای  تخصصی  کمیته  شش  با  ۴00کالنتری 
بازبینی و ایجاد زیرساخت های الزم برای اریه 
خدمات بهتر به شهروندان اشاره کرد و افزود: 
با این اقدام شاهد ارتقای سطح کمی و کیفی 

کالنتریها در کشور خواهید بود.
پرداخت  مشموالن  کرد  اضافه  منتظرالمهدی 
جریمه غیبت سربازی که از زمان خدمت آن 
ها هشت سال گذشته هر چه سریع تر برای 
ثبت نام و پرداخت جریمه اقدام کنند چرا که 
نشود  اجرا  آینده  این طرح سال  است  ممکن 
براین اساس تا پایان سال برای شرکت در این 

طرح فرصت است.

سردار سعید منتظرالمهدی خبرداد:

داشتن گذرنامه معتبر شرط ورود به عراق

وزیر سابق آموزش و پرورش ضمن مروری بر 
فعالیت ها و اقدامات انجام شده در سه سال اخیر 
توصیه هایی برای آینده وزارت آموزش و پرورش 
و وزیر جدید ارائه کرد. به گزارش پیام زمان، علی 
اصغر فانی در مراسم تودیع خود گفت: در ابتدا 
از همه همکارانم، معاونین، مدیران کل، روسای 
آموزش و پرورش، معلمان، مربیان و مدیران 
مدارس و همه عزیزانی که در سازمان بزرگ 
آموزش و پرورش ما را یاری کردند قدردانی می 
کنم. وی به وضعیت آموزش و پرورش در سال 
92 اشاره کرد و گفت : آموزش و پرورش در 

سال 92 را باید تحلیل کرد. در سال 91 اجرای 
نظام 6.3.3 بسیار بد آغاز شد.تحول باید از پایه 
اول شکل می گرفت اما به یکباره از پایه ششم 
شروع شد و عوارض آن هنوز ادامه دارد. وزیر 
سابق آموزش و پرورش ادامه داد: اجرای این 
نظام قریب به ۴0 هزار نیروی جدید نیاز داشت و 
به فضای جدید نیاز داشتیم و در دوره قبل ناچار 
شدند انبارها و نمازخانه ها را به کالس درس 
تبدیل کنند. از سوی دیگر در محتوا اشکاالتی 
وجود داشت و هنوز پاسخی نگرفته ام کتب پایه 
ششم با چه هدفی تالیف شدند. فانی با بیان اینکه 

2۴ هزار معلم در مهر سال 92 کمبود داشتیم 
گفت: یک توزیع نامتوازن نیرو وجود داشت. در 
مناطق محروم کمبود نیرو و در مناطق برخوردار 
تورم نیرو داشتیم. از سوی دیگر کسری بودجه 
۴000 میلیارد تومانی وزارتخانه را با مشکل روبرو 
کرده بود و ما تالش کردیم آنها را رفع کنیم. 
به کمک های  و پرورش  وزیر سابق آموزش 
دولت به آموزش و پرورش اشاره و ضمن تقدیر 
از این حمایت ها گفت: باید این واقعیت تلخ را 
بگویم که سهم اعتبارات غیر پرسنلی از 1.6 
در سال 92 به 1 درصد در سال 9۴ کاهش 
یافته است و با این اعتبارات نمی توان کاری 
کرد. بسیار هزینه می کنیم اما برای جایی که 
الزم است اعتبار نداریم.فانی به سیاست توسعه 
مشارکت ها در آموزش و پرورش اشاره و عنوان 
کرد: این سیاست باعث شد درهای آموزش و 
پرورش به روی مردم باز شود و تالش کردیم تا 
آموزش و پرورش را به دغدغه همگانی تبدیل 
و  آموزش  شوراهای  تقویت  افزود:  کنیم.وی 
پرورش، امضای 23 تفاهم نامه با دستگاه های 
مختلف، همراهی خیران مدرسه ساز و اجرای 
توسعه  راستای  در  آموزشی  خدمات  خرید 
مشارکت ها انجام شدند. 200 هزار دانش آموز 
از طریق خرید خدمات آموزشی ادامه تحصیل 
می دهند و شمار مدارس غیردولتی به 10.7 
درصد رسیده است. نهال توسعه مشارکت نیاز 

به مراقبت و تقویت دارد و چاره ای جز توسعه 
مشارکت در آموزش و پرورش نداریم. آموزش 
و پرورش متعلق به همه مردم ایران است و همه 
باید برای اداره آن کمک کنند و این امر با کمک 

صرف دولت میسر نیست. 
وزیر سابق آموزش و پرورش توصیه هایی برای 
آینده آموزش و پرورش داشت و گفت: اجرای 
متوازن سند تحول به کمک نقشه راهی که 
آماده شده است باید ادامه پیدا کند. توصیه دوم 
استانداردسازی فضای آموزشی است. اخیرا سه 
میلیارد دالر در کمیسیون تلفیق موافقت شده 
که امیدواریم در ادامه راه تصویب و تخصیص 
یابد. فانی ادامه داد: سومین توصیه بنده بهسازی 
و مدیریت نیروی انسانی است. تنها وزیری هستم 
که 100 هزار پرسنل را کاهش دادم. میزان حق 
التدریس را از یک میلیون و 500 هزار ساعت 
در هفته به 900 هزار ساعت در هفته کاهش 
توانمند  انسانی  نیروی  بدون  افزود:  دادیم.وی 
هیچ تحولی در آموزش و پرورش اتفاق نمی افتد 
و از دکتر دانش می خواهم این مسائل را مورد 
حقوق  فاصله  کاهش  بر  دهد.وی  قرار  توجه 
فرهنگیان با سایر کارکنان دولت تاکید و اظهار 
کرد: یا سایر مزایای کارکنان را حذف کنید یا 
به حقوق معلمان اضافه کنید. برخی معلمان ما 
150 کیلومتر مسیر را طی می کنند و یک ریال 

حق ایاب و ذهاب دریافت نمی کنند.

توصیه های فانی به آشتیانی

 تنها وزیری بودم که 100 هزار پرسنل را کاهش دادم
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مفقودی
شاسی  شماره   72 ایران  189ج97  شهربانی  71شماره  مدل  نیسان  سبز  برگ   
065711 و شماره موتور ۴0۴599مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

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

آقای آیت اله لطفی فرزند فتح اله درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود را از 
پالک 128فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به کانی 
خال خاص که از آقایان عبداله عبدالهی و حمید کریمی خریداری و درخواست سند 
مالکیت نموده و پرونده نیز تحت کالسه 9۴ - 55 تشکیل و به هیئت موضوع قانون 
فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی طبق رأی 139560316007000۴69 
مورخ 29 / 3 / 95 حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت 81 / 137 
متر مربع به نام خانم آیت اله لطفی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
محمد عبدالهی می باشد لذا مراتب در دو نوبت در فاصله 15روز آگهی می شود تا 
چنان چه کسانی که نسبت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه 
ارسال گردد، مقرض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات 
سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقاي آیت اله لطفی خواهد نمود صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول  18/ 8 / 1395  تاریخ انتشار دوم 3 / 9 / 1395

دادنامه 
دو شهرستان  کیفری  دادگاه  پرونده کالسه 9209981922500276شعبه 102 

تنکابن 102 جزایی سابق تصمیم نهایی شماره 9509971920800556
افسره  روبروی  آباد  کریم  تنکابن  نشانی  به  حسین  فرزند  ساحلی  مرتضی  آقای 

نمایندگی کارخانه اگزوز
متهمین :1- ناصر حیدری فرزند محمد به نشانی متواری 

2-مراد یونسی فرزند محمد به نشانی بوکان امیر آباد خ کهریزه منزل پدری 
آقای کامران علی پور  با وکالت  لو فرزند علی  نوری میر حسین  3-آقای حسین 
کالیه فرزند سلیمان به نشانی رودسر رحیم آباد – سه راه اصلی – ساختمان صادق 
پور طبقه سوم و آقای یوسف حاتمی فرزند علویردی به نشانی اردبیل – اردبیل 

شهرک کارشناسان خ مدیریت مجتمع 121 واحدی ولیعصر مغازه شماره ۴ 
آباد  کهریزه محمود  روستای  بوکان  نشانی  به  فتاح  فرزند  عزیزی  پور  ۴-مرتضی 

کوچه گلستان 9 منزل پدری 
اتهام : سرقت یک دستگاه خودروی تویوتا هایلوکس 

رای دادگاه 
برابر کیفر خواست صادره آقایان 1- حسین نوری میر حسین لو فرزند علی 2- 
یونسی  فرزند محمد ۴- مراد  ناصر حیدریان  فتاح 3-  فرزند  پور عزیزی  مرتضی 
دستگاه  یک  سرقت  در  مشارکت  اول  ردیف  سه  به  هستند  متهم  محمد  فرزند 
تویوتا هایلوکس متعلق به آقای مرتضی ساحلی و ردیف دوم تحصیل مال مسرقه 
)اتومبیل موصوف ( حالیه صرف نظر از عدم حضور متهمین و متواری بودن ردیف 
سوم با عنایت به شکایت شاکی خصوصی گزارش مرجع انتظامی پاسخ نیابت های 
ارسالی برای شهرستان های توبان  سقز  مریدان  تبریز و ... فیلم دوربین مدار بسته 
از پمپ بنزین  دفاعیات بالوجه متهمین در دادسرا و جمیع ادله و مستندات و 
قرائن موجود در پرونده با توجه به کشف اتومبیل بعد از قریب 3 سال در کردستان 
عراق دادگاه بر توجه اتهام با نامبردگان به اقناع وجدانی دست یافته و با اصالح 
عنوان اتهامی ردیف چهارم از تحصیل مال مسروقه به مشارکت در سرقت به همراه 
سایرین اتهام را وارد تشخیص و با انطباق آن بر ماده 662 قانون مجازات اسالمی 
هریک از متهمین ردیف های اول و دوم و سوم را به تحمل 18 ماه حبس تعزیری 
و 30 ضربه شالق و ردیف چهارم را به تحمل 7 ماه حبس تعزیری و 20 ضربه 
شالق محکوم می نماید رای صادره غیابی به استثنای ردیف چهارم ظرف 20 روز 
قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در استان می 

باشد م. الف 706/95 
رییس شعبه 102 کیفری 2 تنکابن – امیر احدی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
کالسه  به  که  درخواستی  شرح  به  قاسم  سید  فرزند  اسدالهی  هادی  سید  آقای 
اعالم  و  نموده  وراثت  انحصار  این شورا درخواست صدور گواهی  از  1/782ش ح 
داشته که شادروان سید قاسم اسدالهی سوته فرزند سید حسن به شماره شناسنامه 
857صادره از ساری در تاریخ 1395/7/3 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان ساری 

فوت نموده وراث حین الفوت وی عبارتند از :
ملی   شماره  به  غالمعلی  سید  فرزند  کالئی  دیو  زاده  میرنبی  فاطمه  1-سیده 

۴98862292۴نسبت همسر متوفی
به شماره ملی  21۴2185592 متولد  قاسم  فرزند سید  اسدالهی  2-سیده زهرا 

62/1/29نسبت دختر متوفی
ملی  21۴2097111  به شماره  قاسم  فرزند سید  اسدالهی سوته  کاظم  3-سید 

متولد 59/7/26نسبت پسر متوفی
۴-سید مهدی اسدالهی فرزند سید قاسم به شماره ملی  21۴21۴073۴ متولد 

60/9/27نسبت پسر متوفی
5-سید هادی اسدالهی فرزند سید قاسم به شماره ملی  21۴2083285 متولد 

58/1/1نسبت پسر متوفی
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید  با  اینک 
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 دادگاه مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر 

خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بابلسر

اجرائیه

محکوم له بانک ملت  استان کرمانشاه-چهار راه بسیج مدیریت حقوقی شعبه بانک 
ملت به وکالت خانم نگین قادری

محکوم علیه:1- مهدی اتابک فرزند ولی – جوانرود-خیابان کردستان-کوی وحدت 
30 - مجهول المکان

محکوم به: 
بموجب دادنامه شماره  287مورخ 95/5/31 شورای حل اختالف جوانرود شعبه 
دوم به پرداخت مبلغ 36/230/989 ریال بانضمام خسارت تاخیر تادیه از95/5/1۴ 
لغایت صدور حکم درحق محکوم له ومبلغ 181/15۴/9 ریال به دولت محکوم  می 

باشد عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم می باشد
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 558/95 شعبه چهارم شورای حل اختالف جوانرود آقای 
صالح سبحانی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته 
شادروان قادر سبحانی در تاریخ 2/1/ 1356 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده 

و ورثه اش عبارتند از:
1. صالح سبحانی کد ملی: 5959775506 پسر متوفی

2.محمود سبحانی کد ملی: 5959518988 پسر متوفی
3. خالصه سبحانی کد ملی: 5959517965 دختر متوفی

۴.عزیز سبحانی کد ملی: 5959517930  پسر متوفی
5. یاسمن سبحانی کد ملی :5959517957 همسر متوفی

اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کسی 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و 
هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از 

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

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 552/95 شعبه چهارم شورای حل اختالف جوانرود آقای 
علی حسن فتاحی به درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان 
فوت  خود  دائمی  اقامتگاه  در  تاریخ1395/2/۴  در  فتاحی  کریم  شادروان  داشته 

نموده و ورثه اش عبارتند از:
1.علی حسن فتاحی : زایچه 1338/1 کد ملی 5959911۴3۴ پسر متوفی 
2.صاحب فتاحی :زایچه  1332/59 کد ملی 59595192۴0 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 خواهد شد.
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود. 

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

آگهی موضوع ماده3 
فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین 
رسمی برابر رای شماره1395603310550035۴9هیات اول موضوع قانون تعیین 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  اقای فتحعلی 
وکیل پورفرزند حبیب اله بشماره شناشنامه۴00 درششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 35۴/21مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک62اصلی واقع در شرف 
الدین تنکمان خریداری از مالک رسمی اقای حبیب اله اصل روستامحرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

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

ابالغ
به : مهدی پورعبدالوهاب  

کالسه پرونده : 627/5/95 
وقت رسیدگی:  به روز یکشنبه          تاریخ :  95/9/28              ساعت 15/30 

خواهان: قهرمان شادی   
خوانده: مهدی پورعبدالوهاب  

خواسته: مطالبه وجه 2فقره چک   
جهت  که  نموده  اسالمشهر  دادگستری  دفترکل  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
مجهول  وبعلت  شده  تعیین  رسیدگی  ووقت  گردیده  ارجاع  شعبه  به  رسیدگی 
المکان بودن خوانده بنا به درخواست و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی میشود 
. تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه  مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست  و ضمائم را دریافت   نماید ودر وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضر شوید درصورت عدم حضور دادخواست 
ابالغ شده محسوب و دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا چنانچه بعدا 
ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد 

بود. م/الف 1727 
حوزه 5 شورای حل اختالف  اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
استان  ویژه  اساسی  قانون   ۴9 اصل  دادگاه   950019 کالسه  پرونده  بموجب 
بوشهر حسب گزارش ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( استان بوشهر 
پالک ثبتی 1/311 و 1/378 واقع در بخش 8 کنگان به عنوان مجهول المالک 
تحت نظر است لذا کسانی که نسبت به پالک فوق ادعای حقی داشته باشند با 
در دست داشتن اصول و مدارک مالکیت خود در تاریخ 95/10/0۴ ساعت 11 
و صدور حکم  رسیدگی  عدم حضور  نتیجه  نمایند  مراجعه  دادگاه  این  به  صبح 

غیابی می باشد.
رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی ویژه استان بوشهر – ابراهیم شفیعی

آگهی ابالغ
خواهان: بانک رفاه کارگران 

خوانده: خضر محمودی فرزند خالد
خواسته مطالبه وجه

خواهان موصوف دادخواستی به طرفیت خوانده مذکور به خواسته فوق یه شعبه 
یازدهم دادگاههای عمومی حقوقی ارومیه ارجاع و به کالسه 9۴982 ح /11 ثبت 
گردیده و از سوی دادگاه به روز دوشنبه مورخه 95/10/13 ساعت 12 تعیین شده 
است . لذا مراتب به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی چاپ  آگهی می 
شود . خوانده محترم می تواند قبل از حلول موعد دادرسی در دفتر دادگاه حاضر و 
از محتویات پرونده مطلع و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در جلسه 
دادرسی شرکت نماید و یا وکیل قانونی انتخاب نماید. واال دادگاه به صورت غیابی 

رسیدگی و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود.
زینالپور – مدیر دفتر شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی ارومیه

چگونه تفکر اجتماعی را نهادینه کنیم
 

تقریباً هر سال یک یا دو سمینار علمي در زمینه مسائل اجتماعي، 
اقتصادي، سیاسي و فرهنگي ایران در کشور برگزار مي شود و صاحب 
نظران این عرصه مقاالت و نظریات خود را در این نشست ها ارائه مي 

کنند.
این نشست ها و سمینارهاي علمي و برگزاري آنها از این جهت حائز 
اهمیت است که دستاوردهاي علمي آن مورد توجه مسووالن کشور و 

مبناي تصمیم گیري آنها در مسائل مبتالبه جامعه قرار گیرد
و آن را در حالت یک سیستم آزمون و خطایي که نتیجه اي غیر از اتالف 
سرمایه هاي ملي و سرخوردگي آحاد جامعه بر آن مترتب نیست قرار 
ندهد در غیر این صورت از آن به عنوان یک حرکت نمادین مي توان 

یاد کرد.
 پرسش این است که چرا تفکرات یا تحقیقات اجتماعي در ایران جایگاه 
شایسته اي پیدا نکرده است؟ در حالي که مي دانیم جامعه ما به دالیل 
مختلف از جمله سرعت رشد و تحوالت سریع با مسائل اجتماعي بیشتري 

نسبت به کشورهاي پیشرفته مواجه است
و از این نظر نیازمند حل این مسائل است در این راستا و در جهت رسیدن 
به این جایگاه باید ابتدا مشخص کنیم جامعه ما در کدام رتبه از تفکر 

اجتماعي قرار دارد و چه شرایطي براي میل به آن متصور است. 
1- واقعیات اجتماعي همچون دیگر واقعیات حیات مادي انسان قابل 
شناسایي و شناخت است و قواعد نسبتاً قابل شناختي بر آن حاکم است 
گرچه امروزه عموماً این شرط را به صورت افراطي ذکر شده قبول ندارند

لیکن پذیرش صورت تعدیل یافته آن شرط الزم براي هر فرد پژوهشگر 
است که قصد مطالعه واقعیت اجتماعي را دارد. 

2- علم به مفهوم عام خود مي تواند به عنوان وسیله اي براي بهبود زندگي 
انسان ها به کار گرفته شود و قطعاً از این نظر آموختن آن مطلوب است 
ولي نباید براي شناخت آن محدودیتي قائل شد یا شاخه اي از علوم را 

قبول نداشت.
 3- در شناخت واقعیت یا پدیده اجتماعي نمي توان قالب هاي ذهني خود 
را بر آن حاکم کرد گرچه تا حدودي ارزش ها بر نحوه تصورها و گزینش 

ها نسبت به مسائل اجتماعي و جامعه موثر است
لیکن باید این اصل را پذیرفت که از دخالت دادن ارزش ها در مرحله 
شناخت پدیده پرهیز کرد و لباس ارزش ها را بر قامت واقعیت ها نپوشاند 
که این لباس زیبنده هر قامتي نیست و بیش از آنکه واقعیت را ارزشمند 

کند ارزش ها را پیش پاافتاده مي کند.
 در صورت پذیرفته نشدن این شرایط در یک جامعه یا کارشکني در 
اجراي آنها دیگر نمي توان از پژوهش و تفکر اجتماعي سخني به میان 
آورد و در چنین جامعه اي قدرت مانند بختکي بر پیکره تفکر اجتماعي 

و پژوهش قرار مي گیرد
و به آن صورت »تکلیفي و دستوري« مي دهد و بایدها و نبایدهایش را 
به امور تحمیل مي کند و بر هر پژوهش و تحقیقي ردایي از قالب هاي 

ذهني خاص مي پوشاند.
هر پژوهش و تحقیقي که نتیجه اي مغایر با آموخته هاي پیشین داشته 

باشند محکوم به بطالن است.
در چنین جامعه اي پژوهش هاي جامعه شناختي بسیار بیشتر از افکار 
و عقاید ایدئولوژیک ولي متضاد با تفکر حاکم مورد تهاجم قرار مي گیرد 
زیرا مخالفت نظري و فکري از طرف قدرت با ایدئولوژي هاي مخالف کار 

چندان سختي نیست
ولي مواجهه با پژوهش و تحقیق علمي به این صورت امکان پذیر نیست. 
در چنین جامعه اي اصحاب قدرت توصیه به پژوهش آن هم از نوع 
پژوهش هاي دقیق و علمي مي کنند.ولي هدفشان از این توصیه ها ارائه 
پژوهش هایي است که قالب هاي ذهني آنان را تایید کند که در غیر 
این صورت متهم به عناویني همچون غرب زدگي، وابستگي، لیبرالیسم 
و... خواهد شد.هر جامعه اي با پذیرش شرایط فوق به تدریج و به ناچار 
از تحجر کناره گیري مي کند زیرا تحجر فکري به معناي بي توجهي به 
واقعیت خارجي است.پذیرش این شروط به معناي قائل شدن تفکیک 
میان مرزهاي ارزش و واقعیت و بین آنچه »هست« یا آنچه باید »باشد« 
است. این پذیرش به معناي صرف نظر کردن از ادعاهاي خدایي کردن 

روي زمین است و جاي این موارد روي زمین نیست،
زیرا که اراده انسان ها در روي زمین با قواعد و قواي بیروني متعدد چنان 
محدود مي شود که اقتدار مطلق انسان را بر جامعه یا انسان هاي دیگر 
ناممکن مي سازد. با نگاهي گذرا به عملکرد نهادهاي مختلف به نظر مي 
رسد جامعه ما تا پذیرش این شروط فاصله زیادي دارد و تا طي کردن این 
فاصله نمي توان انتظارات زیادي از پژوهش ها و نظریات جامعه شناسانه 

براي حل مشکالت و بهبود مسائل اجتماعي کشور داشت.

گوناگون

انسان ایرانی تغییرات زیادی را در یکصد سال 
ایران  در  تغییر  است.  گذرانده  سر  از  گذشته 
معاصر گرچه از عرصه سیاست آغاز می شود، 

اما به آن متوقف نمی ماند.
سال  یکصد  طول  در  ایرانی  متجدد  انسان 
گذشته دربست همه تجدد غربی را نپذیرفتند. 
می  شریعتی،  علی  تا  نوری  ا...  فضل  شیخ  از 
توان تمایالتی برای تلفیق عقل با دین، سنت 
با تجدد و فردگرایی با جمع گرایی را مالحظه 
کرد. تجدد ایرانی هیچ گاه به تمامه سمت و 
سویی غربی پیدا نکرد و همواره جایگاه عمده 

ای برای دین و هویت ایرانی در نظر گرفت.
آن  بر  امروزه  مورخان  و  کارشناسان  برخی   
در  تجدد  عوامل شکست  از  یکی  که  هستند 
به  نگاهی  اما  بود،  سنت  با  آن  تلفیق  ایران 
سنت  تلفیق  دهد  می  نشان  ایرانیان  زندگی 
سبک  که  روشنفکرانه  رویکردی  نه  تجدد  و 
زندگی برای ایرانیان بوده و در عمل به صورتی 
طبیعی اتفاق افتاده است. راهبردهای خانواده 
از  یکی  فردی،  های  شادی  برای  ایرانی  های 

مصادیق چنین تلفیق طبیعی ای است.
لذت،  و  شادی  سعادت،  تجدد خوشبختی،  با 
میان  این  در  گرفتند.  خود  به  زمینی  وضعی 
بود.  ابعاد جدید شادی  دیگر  از  فرد  به  توجه 
را  لذت  و  خوشبختی  شادی،  متجدد  انسان 
در این جهان و در خود جستجو می کرد. هر 
چند اصالت جمع انتقاداتی جدی بر فردگرایی 
اهمیت شادی  و  زمینی  بعد  اما  وارد ساخت، 
بلکه  برنداشت،  میان  از  را  فرد  خوشبختی  و 
آن  ارضای  برای  جدیدی  سیاسی  راهکارهای 

پیشنهاد کرد.
ابعاد زیستی  از  اما همچون بسیاری  ایران  در 
خود  به  بومی  شکلی  عمل  در  شادی  تجدد، 

های  خانواده  های جدید  است. شادی  گرفته 
ایرانی از یک سو نشان از تمایل خانواده ایرانی 
به حفظ خویش به عنوان نهادی جمعی و از 
برای  ها  خانواده  تالش  از  نشان  دیگر  سویی 
ایرانیان  تر  فردگرایانه  های  خواست  برآوردن 

امروز بوده است.
 یکی از تغییراتی که در ایران امروز روی داده، 
ایران است. در  برجسته شدن جایگاه فرد در 
لذات  تمایالت،  ها،  آرزو  گذشته،  سال  یکصد 
و خوشبختی فردی مورد توجه بیشتر ایرانیان 
باعث  شهرنشینی  گسترش  است.  گرفته  قرار 
شده است ایرانیان از زندگی عشیره ای و قبیله 
باعث  آرام  آرام  شهرنشینی  شوند.  دورتر  ای 
شد خانواده های گسترده به خانواده های تک 
هسته ای تغییر شکل دهند. در این میان توجه 
به شادی های فردی و مصرفی به عنوان یکی 
از عناصر تجدد شکل متفاوتی در ایران یافته 

است.
امروزه خانواده های ایرانی تجربه لذت را برای 
مانند  دیگر  اند.  شناخته  رسمیت  به  خویش 
گذشته لذت بردن اتالف وقت نیست، نگاهی 
سال  همین 30  در  ایرانیان  زندگی  به سبک 
از  دارد.  نشان  بازی  وسایل  رواج  از  گذشته 
فوتبال دستی گرفته تا آتاری، کلوب های بازی 
و کنسول های پیشرفته این واقعیت را نشان 

می دهد.
 امروزه در فرآیند بازی در خانواده پدر و برادر 
بزرگ تر نیز بعضا همراه فرزندان جذب بازی 
بازی  با خرید وسایل  های مجازی می شوند. 
خانواده های ایرانی ابزارهای لذت فردی را می 
خرند و امکان شادی ایجاد می کنند. فرد ایرانی 
هنگام شکل گیری شخصیت خود و بلوغ در 
خانواده، شادی را تجربه می کند و می آموزد 

باشد.  برای شادی  تواند محیطی  می  خانواده 
وسایل  به  ایرانی  های  خانواده  رویکرد  از  غیر 
بازی که امروزه دامنه آن تا خرید کنسول های 
متنوع بازی کشیده است، جشن های سالگرد 
برای  جدیدی  راهبرد  ایرانی  های  خانواده  در 

ایجاد شادی و لذت در خانواده است.
امروزه ایرانیان سالگرد تولد خود را جشن می 
گیرند و این جشن برخالف تجربه غربی، شکل 
خانوادگی دارد. اولین کسانی که در جشن های 
هستند. جشن  مادر  و  پدر  دارند  تولد حضور 
به گسترش  رو  ایرانی  در شهرهای  تولد حاال 
است. اگر تا دیروز روز تولد، روزی معمولی و 
امروز می  اما  بود،  در شناسنامه  تاریخی  تنها 
دور هم جمع  و  برای شادی  ای  وسیله  تواند 
شدن خانواده باشد. در عمل خانواده با برگزاری 
جشن، فرد را تکریم می کند. بر خالف تجارب 
غربی که در آنها جشن تولد بیشتر با حضور 

دوستان انجام می شود.

تجربه جشن سالگرد ازدواج نیز از راهبردهای 
خانواده های ایرانی برای ایجاد شادی و لذت در 
زندگی است، گرچه این جشن به اندازه جشن 
تولد فراگیری ندارد، اما آرام آرام خانواده های 
ایرانی این جشن را دستمایه ای برای شادی 
در  ازدواج  که  درحالی  دهند؛  می  قرار  خود 
گذشته امری سنتی قلمداد شده و محبت بین 
مرد و زن علنی نمی شد. علنی شدن شادی 
رویکرد  مرد،  و  زن  میان  ازدواج  از  حاصل 
از  که  است  ایرانی  های  خانواده  در  جدیدی 
خصوصیت های خانواده های متجدد این مرز 

و بوم شده است.
خانواده،  در  لذت  و  شادی  های  راه  دیگر  از 
سفرهای خانوادگی است. این سفرها روز به روز 
اهمیت زیادی میان خانواده های ایرانی یافته 
است. هرچند شاید درآمد کم شده باشد، اما 
سفر بخشی از هزینه های ایرانیان را به خود 
اختصاص می دهد. براساس آخرین گزارش ها 

شاهد بودیم در تعطیالت نوروز امسال، نزدیک 
به 70 میلیون سفر انجام شد. تعطیالت نوروز 
خانواده  شدن  جمع  برای  روزهایی  دیرباز  از 
تغییر شکل خانواده  با  بود، حاال  یکدیگر  دور 
به  دیرپا تصمیم گرفته  نهاد  این  ایرانی،  های 
جای سکون به سفر بپردازد و راهبرد جدیدی 
برای شادی بیاموزد. البته بسیاری از سفرهای 
نوروزی برای دیدار با اعضای خانواده در اقصا 

نقاط کشور صورت می گیرد.
تلفیق  محوری  خانواده  با  ایران  در  فردگرایی 
و  شادی  است  کوشیده  ایرانی  جامعه  و  شده 
لذت از زندگی را که در تجدد پیش زمینه ای 
ایجاد کند. گرچه  یابد، در خانواده  فردی می 
تحقیق مدونی از تجربیات خانوادگی ایران برای 
ایجاد شادی انجام نشده است اما تجارب زیسته 
ایرانیان امروز نشان می دهد آنها برای شادی نه 
به فردیت خویش که به خانواده خویش متوسل 
می شوند.خانواده با خرید اسباب بازی به فکر 
ایجاد لذت و شادی در فرزندان است، در حالی 
که اسباب بازی های ایرانیان پیش از روزگار نو 
عناصر طبیعی بود که در فرآیند تولید و زندگی 
را  تولد خود  امروز  ایرانیان  بود.  آنها عجین  با 
جشن می گیرند و خویش را در خانواده گرامی 
می دارند. از این رو به نظر می رسد تجدد در 
ایران رنگ و بویی ایرانی گرفته است و جدا از 
مخالفانش در زندگی ایرانی کامال شکل خود 

را دارد.
خانواده متجدد ایرانی نمایانگر نوع خاص تجدد 
ایرانی است؛ تجددی که به رغم اهمیت دادن 
به فرد از نقش خانواده نمی کاهد و با اعمال 
تغییر در آن، راه را برای تلفیق سنت و تجدد 

می گشاید.
منبع : روزنامه جام جم

خانواده ایرانی و تلفیق سنت و تجدد

که  شنیده اید  را  جمله  این  بارها  هم  شما  حتما 
موهای من همیشه چرب است. حتی چند ساعت 
بعد از اینکه از حمام می آیم، موهایم کم کم چرب 
می شود. به این ترتیب است که موهای چرب به 
می شود؛  تبدیل  خانم ها  جدی  مشکالت  از  یکی 
خودتان  ندانسته  و  ناخواسته  شاید  که  مشکلی 
موجب آن شده باشید و صرفا برخی مراقبت های 

تا  کرد  خواهد  کمک  شما  به  روزمره  و  سطحی 
چربی موهای تان را به حداقل ممکن برسد.

این راهکارها را در همین متن دنبال کنید. کسی 
چه می داند شاید سبک شما در مراقبت از موهای 
تان اشتباه است و با آگاهی از این موضوع بتوانید 

مشکل چربی موهای تان را حل کنید.
 

چند اشتباه که موهای شما را چرب 
می کند!

شما زیادی موهای تان را شامپو می کنید 

شست وشوی بیش از اندازه با شامپو می تواند سبب 
را  موهای تان  مرتب  اگر  شود.  آنها  شدن  چرب 
بشویید، چربی پوست سر شما گرفته می شود و 
همین مسئله باعث تولید هر چه بیشتر چربی در 

نتیجه چرب  در  که  قسمت سر شما خواهد شد 
این  به  را در پی خواهد داشت.  شدن موهای تان 
را  موهای تان  که  کنید  تالش  هم  هرقدر  ترتیب 
تمیز نگه دارید، باز هم چربی بیش از حد ظاهر 
آن را کثیف نشان می دهد. بنابراین بسته به اینکه 
در چه شهری و با چه آب و هوایی زندگی می کنید 
موهای تان را شامپو کنید که خب قاعده اش هر دو، 
سه روز یک بار است هر چند اگر در شهرهای آلوده 
زندگی می کنید این زمان باید کوتاه و کوتاه تر شود.
 شما به اندازه کافی موهای تان را شامپو 

نمی کنید 
موهای تان  نکردن  شامپو  با  معتقدند  خیلی ها 
در  این  شوید.  آنها  دیدن  صدمه  مانع  می توانید 
موهای تان  نکردن  شامپو  با  شما  که  حالی است 

سبب چرب شدن هرچه بیشتر آنها خواهید شد. 
به این ترتیب است که چربی، سلول های مرده و 
شکل  شما  سر  پوسته  روی  آلودگی ها  باقیمانده 
بنابراین  ایجاد چربی می شوند.  می گیرند و سبب 

موهای تان را به موقع و به اندازه شامپو کنید.
از حالت دهنده اشتباه استفاده می کنید 

ماندن  سالم  و  شدن  مرطوب  برای  شما  موهای 
باید  حال  این  با  دارند.  احتیاج  حالت دهنده  به 
حواس تان باشد اگر پوست سرتان به خودی خود 

چرب است، وقتی حالت دهنده را به پوست سرتان 
با چربی کف سر شما  این حالت دهنده  می زنید، 
ترکیب می شود و با پخش شدن البه الی موهای تان 
می شود؛  آنها  بیشتر  چه  هر  شدن  چرب  سبب 
بنابراین باید بدانید که حالت دهنده برای استفاده 
در کف سر مناسب نیست و بیشتر باید به سطح 
و موخوره  از خشکی  تا  آنها زده شود  نوک  و  مو 
به قسمت های  را  و رطوبت کافی  جلوگیری کند 

آسیب دیده برساند.
 زیادی از شامپوی خشک استفاده نکنید 

زیادی  روزها  این  خشک  پودری  شامپوی های 
استفاده  مقدار  باید  حال  این  با  شده اند.  محبوب 
از آنها را دریابید. استفاده هر روز از این شامپوها 
باعث خشک شدن پوست سر می شود و در نتیجه 
تولید چربی بیشتر را منجر خواهد شد. یادتان باشد 
ضروری  مواقع  برای  باید  صرفا  خشک  شامپوی 

مورد استفاده قرار بگیرد.
 لوازم آرایشی موهای تان زیادی سنگین است 

استفاده  موهای تان  آرایش  برای  که  وسایلی 
می کنید مانند روغن ها ، واکس ها و کرم های مو، 
موهای تان  چربی  تشدید  باعث  می توانند  همگی 
برای  آرایشی  وسایل  این  بیشتر  تقریبا  شوند. 
رطوبت رسانی به موهای شما از مرطوب کننده ها و 
روغن تهیه شده اند؛ بنابراین اگر مقدار استفاده شما 
از این محصوالت زیاد است حتما سراغ انواع سبک 
آنها بروید و بعد از استفاده به حالت موهای خود 
دقت کنید تا دریابید چه نتیجه ای از این محصول 

می گیرید.
 با آب داغ موهای تان را آبکشی نکنید 

می کنید،  آبکشی  داغ  آب  با  را  موهای تان  وقتی 

البته پوست  ناخودآگاه باعث خشک شدن آنها و 
سرتان می شوید. به این ترتیب است که پوست سر 
شما برای جبران این خشکی، چربی بیشتری تولید 
با  است  مترادف  هم  بیشتر  تولید چربی  می کند. 
چرب شدن هرچه شدیدتر موها. بهتر است برای 
آبکشی موهای تان از آب گرم روبه ولرم استفاده 
کنید. اگر بتوانید در انتهای آبکشی موهای تان به 
سرد  آب  با  را  خود  موهای  هم  ثانیه  چند  اندازه 
آبکشی کنید، درصد چرب شدن موهای تان کم و 

کمتر می شود. 
وسایل آرایشی موی  شما کثیف است 

آلوده  آرایشی  وسایل  از  استفاده  که  همان طور 
می تواند به پوست شما صدمه بزند، وسایل آرایشی 
پوست  به  و  باشد  کثیف  اگر  هم  موهای تان 
موهای تان  به  را  آن  چربی  کند  برخورد  سرتان 
منتقل خواهد کرد. به همین دلیل است که باید 
تماس  موهای تان  با  که  وسایلی  تا  کنید  تالش 
یا دستگاه های  اتوی مو  مانند برس، شانه،  دارد 

حالت دهنده را هفته ای یک بار تمیز کنید.
 موهای تان را هر روز صاف نکنید 

می کنند،  زندگی  مو  اتوهای  با  که  آنهایی  برای 
روز  هر  کردن  صاف  نداریم.  خوبی  خبر 
موهای تان باعث می شود آنها چرب تر شوند و در 
باشد  یادتان  برسند.  نظر  به  چرب تر  هم  نتیجه 
آنها  رشته  می کنید،  چرب  را  موهای تان  وقتی 
نتیجه  در  و  نزدیک تر می شود  پوست سرتان  به 
بنابراین  می گیرد؛  خود  به  را  سر  پوست  چربی 
بیشتر از آنچه که باید چرب می شوند. پس صاف 
کردن موهای تان را از هر روز به چند روز یک بار 

کاهش دهید.

چند اشتباه که 
موهای شما را 
چرب می کند! 
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پیروزی سیچوان با درخشش حدادی

دیدار  چهارمین  حدادی  حامد  درخشش  با  سیچوان  بسکتبال  تیم 
فصلش را با پیروزی پشت سر گذاشت.

تیم  چین،  بسکتبال  لیگ  رقابت های  ادامه  در  ایسنا،  گزارش  به 
سیچوان که حامد حدادی ستاره بسکتبال ایران را در اختیار دارد به 
مصاف جیانگسو رفت و با نتیجه 108 بر 91 حریف خود را شکست 

داد تا در چهارمین دیدار این فصلش برنده میدان باشد.
دوازده  مسابقه  این  در  ایران  بسکتبال  تیم  کاپیتان  حدادی،  حامد 
امتیاز، هفده ریباند، هشت پاس منجر به گل و یک بالک شات داشت 

و نقش بسیاری در پیروزی تیمش ایفا کرد.
زیدعباس بازیکن اردنی تیم جیانگسو نیز در این دیدار حضور داشت 
و شانزده امتیاز، سیزده ریباند و دو توپ ربایی برای تیمش انجام داد.

به  با حضور مهدی کامرانی  تیم جیلین  برگزار شده  در دیگر دیدار 
مصاف شنجن رفت و با نتیجه 108 بر 88 تن به شکست داد.

گارد رأس بسکتبال ایران در این دیدار 13 امتیاز، پنج ریباند، چهار 
پاس منجر به گل و پنج توپ ربایی ثبت کرد اما نتوانست از شکست 

تیمش جلوگیری کند.
امروز به مصاف شانگهای  نیز  یاران صمد نیکخواه بهرامی  هم چنین 

رفتند که در این دیدار مغلوب شدند.
تیم گوانژو با حضور صمد نیکخواه بهرامی 92 بر 80 برابر حریفش 
مغلوب شد که در این دیدار ملی پوش بسکتبال ایران شانزده امتیاز، 9 
ریباند، چهار پاس منجر به گل و دو توپ ربایی برای تیمش ثبت کرد.

بیمه رازی صدرنشین لیگ تکواندوی بانوان 

رقابت های هفته ششم و هفتم لیگ جوانان و بزرگساالن زنان برگزار 
هیات  و  ورزشی کوروش  لوازم  رازی،  بیمه  تیم های  پایان  در  و  شد 

تکواندوی شمال شرق به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.
رفت  دور  از  هفتم  و  ششم  هفته  دیدارهای   ، ایسنا  گزارش  به 
کوثر«  »جام  زنان  گروه  برگساالن  و  جوانان  لیگ  دوره  دوازدهمین 
قالب 12 تیم همیاران  با حضور 18۴ هوگوپوش و در  روز یکشنبه 
هیات  یک،  البرز  تکواندوی  هیات  دورود،  تکواندوی  هیات  ورزش 
تکواندوی خراسان رضوی، هیات تکواندوی گیالن، لوازم خانگی کن، 
هیات تکواندوی البرز، آینده سازان لوازم خانگی کن، اداره ورزش و 
جوانان هشتگرد، بیمه رازی، هیات تکواندوی شمال شرق، نانوحیات 

)سیناژن( و لوازم ورزشی کوروش در خانه تکواندو برگزار شد.
در پایان هفته هفتم این رقابت ها، تیم بیمه رازی با کسب 19 امتیاز 
و دو پله صعود توانست در صدر جدول قرار بگیرد، تیم لوازم ورزشی 
کوروش با یک امتیاز کمتر جایگاه دوم را به خود اختصاص داد و تیم 

هیات تکواندوی شمال شرق با 16 امتیاز سوم شد.

پایان کار پینگ پنگ باز نوجوان ایران
 در مسابقات مجارستان

پینگ پنگ باز نوجوان ایران در مسابقات مجارستان به کسب دو مدال 
برنز کار خود را به پایان رساند.

به گزارش ایسنا، در مرحله نیمه نهایی رقابت های انفرادی نوجوانان 
برای  بود  شده  موفق  که  احمدیان  امین  مجارستان،  زومباتلی  در 
انگلیس،  کشورهای  از  حریفانی  نهایی  نیمه  مرحله  به  رسیدن 
نیمه  مرحله  در  بردارد،  روی  پیش  از  را  آلمان  و  ژاپن  مجارستان، 
نهایی  3 بر صفر مقابل مینگ وی تای از چین تایپه مغلوب شد و از 

راهیابی به فینال بازماند و مدل برنز کسب کرد.
احمدیان در رقابت های دونفره نیز به همراه دوریان ژنگ از فرانسه 
با پیروزی بر تیم های بلغارستان، بلژیک و چین تایپه به مرحله نیمه 
نهایی راه یافت که با شکست 3 بر صفر از تیم مشترک ایرلند و فنالند 

به مدال برنز مسابقات رسید.

سالی پرکار در انتظار والیبال ایران

تیم های ملی والیبال مردان و زنان ایران در رده های سنی مختلف در 
سال 2017 در 16 رویداد مهم آسیایی و جهانی شرکت خواهند کرد 

که سالی پرکار برای این رشته ورزشی محسوب می شود.
آسیا  دختر  نوجوانان  قهرمانی  والیبال  مسابقات  دوره  یازدهمین 
نخستین رویداد سال 2017 والیبال ملی ایران است که از 1۴ تا 22 
اسفند ماه امسال به میزبانی شهر چونگ کینگ چین برگزار می شود.
در سال 2017 سالی  نیز  ایران  مردان  بزرگساالن  والیبال  ملی  تیم 
قاره  قهرمانان  لیگ جهانی، جام  در  که حضور  دارد  رو  پیش  پرکار 
ها، بازی های کشورهای اسالمی، قهرمانی مردان آسیا و رقابت های 

انتخابی جهان از جمله برنامه های پیش روی این تیم است.
جمله  از   2017 سال  رویدادهای  برخی  در  ایران  والیبال  حضور 
قهرمانی نوجوانان پسر جهان و امیدهای مردان جهان منوط به کسب 

مجوز حضور در رقابت های قهرمانی آسیا است.
سه  در   2017 سال  در  ایران  اسالمی  جمهوری  والیبال  فدراسیون 
رویداد مهم آسیایی و جهانی میزبان است که هفته دوم لیگ جهانی 
و  اردبیل  در  آسیا  امیدهای  قهرمانی  والیبال  مسابقات  تهران،  در 
مسابقات انتخابی جهان در گروه اول که هنوز زمان آن قطعی نشده 

است، از جمله این میزبانی ها است.

یوونتوس در زمین کیه وو پیروز شد

برابر  آ  رقابتهای سری  یوونتوس در هفته دوازدهم  فوتبال  تیم 
کیه وو به برتری رسید.

به گزارش مهر، تیم فوتبال یوونتوس در هفته دوازدهم رقابتهای 
با  ایتالیا در زمین کیه وو به میدان رفت و این تیم را  سری آ 

نتیجه 2 بر یک پشت سر گذاشت.
ماریو مانژوکیچ )53( و میرالم پیانیچ )75( گل های یووه را در 

این مسابقه به ثمر رساندند.
با این برد خارج از خانه 30 امتیازی شد و در صدر  یوونتوس 
نیز سرجیو  وو  تیم کیه  تثبیت کرد. در  را  جدول جایگاه خود 
پلیشیر )66 - پنالتی( موفق به گلزنی شد. یووه با این برد 30 

امتیازی شد و در صدر جدول قرار گرفت.
تیم میالن در زمین پالرمو به برتری ارزشمند 2 بر یک رسید تا 

25 امتیازی شده و موقتا در رده دوم جدول قرار گیرد.

نابغه ای به نام »لیونل مسی«

رسانه های جهان به تمجید از مهاجم آرژانتینی 
سویا  برابر  دیدار  در  درخشش  از  پس  بارسلونا 

پرداختند.
به  گزارش  ایسنا  و  به نقل از آس، لیونل مسی 
توانست  و  درخشید  بارسلونا  و  سویا  دیدار  در 
برساند و یک پاس گل بدهد.  به ثمر  یک گل 
از  به تمجید  به همین خاطر رسانه های جهان 

او پرداختند.
روزنامه  اکیپ فرانسه با تیتر  »مسی، این نابغه« 
ترجیح  رونالدو  به  را  مسی  کسی  چه  نوشت: 
می دهد؟ یک چیز واضح است. هنگامی که این 
جای  کنند،  خداحافظی  فوتبال  از  بازیکن  دو 
مهاجم  سویا  در  می شود.  احساس  خالی شان 
به  داد.  نشان  را  خود  نبوغ  دوباره  آرژانتینی 
خوبی با نیمار همکاری کرد و توانست به زیبایی 
گلزنی،  بر  برساند. عالوه  ثمر  به  را  تساوی  گل 
پاس گل لویس سوارس نیز توسط او داده شد.

فوتبال  پادشاه  »مسی  تیتر  با  اسپورت  روزنامه  
است« از مهاجم آرژانتینی تمجید کرد و نوشت: 
یکی از سخت ترین و نزدیک ترین بازی ها فصل 
به  بارسلونا  شد.  برگزار  پیسخوان  سانچس  در 
سویا آمد تا بتواند نخستین تیمی باشد که در 
این فصل در این ورزشگاه به پیروزی دست پیدا 
می کند اما بارسلونا در این امر ناتوان به نظر می 
رسید تا اینکه مسی  ظاهر شد. ابتدا گل مساوی 
را به ثمر رساند و سپس پاس گل پیروزی را داد.
»مسی و سوارس، غیرقابل کنترل« تیتر روزنامه  
روزنامه   این  بود.  اسپورت  دلو  گاتزتا  ایتالیایی 
نوشت: سه امتیاز مهم بازی با درخشش مسی 
برای بارسلونا به دست آمد. این پیروزی ابهام ها 
در  آبی اناری ها  درباره شکست هفته  گذشته  را 
بازی  سویا  کرد.  برطرف  اروپا  قهرمانان  لیگ 
درخشانی برابر رقیب بزرگش به نمایش گذاشت 
اما آبی  اناری ها به آن واکنش نشان دادند و با دو 
گلی که مسی در آن تاثیر گذار بود پیروز شدند.

در  را  بارسلونا  »مسی  زد:  تیتر  موندودپورتیوو 
کاتاالنی  روزنامه   کرد«  رهبری  نتیجه   جبران 
در ادامه نوشت: گل نخست بارسا توسط مسی 
فراموش نشدنی بود. در حالی که نیمه نخست 
رو به پایان بود نیمار  یک پاس خوب به مسی 
نیمه  پایان  از  پیش  آرژانتینی  مهاجم  و  داد 
نخست بازی را به تساوی رساند و سپس پاس 

گل دوم را داد.

قهرمانی اندی ماری 
در مسابقات مسترز پاریس

اندی ماری توانست در مسابقات مسترز پاریس 
تنیس به قهرمانی برسد. این در حالی است که 
ماری در رنکینگ جهانی مقام اول را کسب کرد.
اندی  اسپرت،  یورو  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
ماری با شکست دادن جان ایسنر در مسابقات 
قهرمانی  به  رقابت ها  این  در  پاریس  مسترز 
رسید.این بازی در سه ست با نتایج 6-3، 6-7و 
بار  سه  کنون  تا  ماری  اندی  شد.  انجام   ۴-6
در  او  است.  اسلم شده  گرند  مسابقات  قهرمان 
از خود  را  بسیار خوبی  عملکرد  اخیر  ماه  چند 
نواک  باعث شد جایگزین  که  بر جای گذاشت 
مقام  به  و  شود  جهانی  رنکینگ  در  جوکوویچ 
از  خود  قهرمانی  از  بعد  ماری  برسد.اندی  اول 
اعالم  و  تیمی هایش تشکر کرد  خانواده و هم 
کرد که بدون کمک آنها نمیتوانست به موفقیت 

های اخیر خود برسد.
در  قهرمانی  مقام  به  بار   ۴3 کنون  تا  ماری 

مسابقات تنیس رسیده است.

مرگ بوکسور 15 ساله روس 

بوکسور 15 ساله روس بعد از ناک داون دوم در 
یک مسابقه جان خود را از دست داد.

بوکسور 15 ساله روس بعد از دومین ناک اوت 
از دست داد. پزشکان  را  در مسابقه جان خود 
اما  رساندند  او  به  را  اولیه  کمک های  ابتدا 

فایده ای نداشت و او جان خود را از دست داد.
داده  نشان  بوکسور  این  مرگ  درباره  بررسی ها 
از  آسیب دیدگی   نیز  پیش  ساله  چند  او  است 
درباره  بررسی ها  هنوز  است.  داشته  سر  ناحیه 
او  به  چرا  اینکه  دارد.  ادامه   بوکسور  این  مرگ 
نیز  است  داده شده  اجازه شرکت در مسابقات 
بوکس  سالن  در  اتفاق  است.این  بررسی  مورد 

شهر والدیمیر روسیه افتاده است.

زالتان دو رکورد زد
 و محروم شد

دو  سیتی  سوانزی  برابر  ایبراهیموویچ  زالتان 
زرد  کارت  با  و  گذاشت  جای  بر  خوب  رکورد 
برابر  حساس  بازی  گرفت  که  هم  بی موردی 

آرسنال را از دست داد.
 زالتان ایبراهیموویچ در هفته  یازدهم لیگ برتر 
با  توانست  و  بازگشت  گلزنی  روند  به  دیگر  بار 
صاحب  را  منچستریونایتد  زیبایش،  شوت  دو 

پیروزی در کشور ولز برابر سوانزی کند.
زالتان با دو گلی که در این دیدار به ثمر رساند، 
 ۴00 عدد  به  را  خود  باشگاهی  گل های  تعداد 
رساند و یک آمار فوق العاده  را  از خود بر جای 
گذاشت. بهترین دوران گلزنی زالتان به حضور 
در  که  جایی  بازمی گردد؛  ژرمن  پاری  سن   در 

180 بازی توانست 156 گل را به ثمر برساند.
بازی کرد،  ایتالیا  فوتبال  تیم  ایبرا که در چند 
عملکرد خوبی داشت. او 66 گل برای اینتر به 
ثمر رساند و در دو سالی که در میالن حضور 
را ثبت کرد که  بازی 56 گل  داشت، طی 85 
بهترین آمارهای گلزنی زالتان هستند. او عالوه 
بر ۴00 گل باشگاهی که در کارنامه خود دارد، 
فوتبال  تاریخ  گلزن  بهترین  نیز  ملی  رده  در 
برای  است 62 گل  توانسته  و  نیز هست  سوئد 

تیم ملی فوتبال کشورش به ثمر برساند.

خبرخبر

وزیر ورزش و جوانان ضمن تجدید میثاق 
گفت:  )ره(  خمینی  امام  آرمان های  با 
تجدید  و  )ره(  امام  مرقد  در  حضور  با 
انقالب،  کبیر  معمار  آرمان های  با  میثاق 
با  را  خود  کار  پس  این  از  که  امیدوارم 
قوت بیشتر و انرژی مضاعفی دنبال کنیم.

خبرنگاران  جمع  در  فر  سلطانی  مسعود 
حضور  با  را  خود  کاری  روز  اولین  افزود: 
در مرقد امام خمینی )ره( آغاز کردم تا با 
آرمان های این معمار کبیر انقالب تجدید 
میثاق کنیم. از حاج سید حسن خمینی 
یادگار امام و خانواده امام خمینی)ره( نیز 

تشکر می کنم.
اولین  در  بتوانیم  اینکه  برای  گفت:  وی 
و  باشیم  داشته  خوبی  شروع  کاری  روز 
خود  فعالیت  مضاعفی  انرژی  با  همکاران 
آغاز کنند،  و جوانان  وزارت ورزش  در  را 
با  را  میثاقی  تجدید  همکاران  اتفاق  به 
آرمان های معمار کبیر انقالب داشتیم تا با 

حضور در این مکان مقدس و ارزشمند از 
جهات مختلف بتوانیم ضمن تجدید میثاق 
با آرمان های امام با قدرت نیز کار خود را 

ادامه دهیم.
وی افزود: سیاست ها، ایده ها و برنامه های 

خوبی را برای رشد و توسعه هم در بخش 
و  شده  پیش بینی  جوانان  هم  و  ورزش 
بخش  در  هم  گسترده ای  بسیار  کارهای 
انجام  نرم افزاری  هم  و  سخت افزاری 

خواهیم داد.

سلطانی فر تدوین سند توسعه ملی ورزش 
کشور و تصویب قوانین و شرح وظایف در 
دو بخش ورزش و جوانان را از اهداف مهم 
خود در وزارت ورزش خواند و گفت: سعی 
این  در  را  الزم  سیاست گذاری  می کنیم 
انجام دهیم و کارها را در عرصه  حوزه ها 
ورزش و جوانان بویژه در ورزش حرفه ای، 

قهرمانی، تربیتی و همگانی پیش ببریم.
این  به  پاسخ  در  جوانان  و  ورزش  وزیر 
بنیانگذار  آرمان های  چقدر  که  پرسش 
خود  کاری  سرلوحه  را  اسالمی  انقالب 
توسعه  سند  گفت:  داد؟  خواهید  قرار 
سندهای  مهم ترین  از  کشور  ورزش  ملی 
کرد  خواهم  سعی  که  است  باالدستی 
این  در  انقالب  کبیر  معمار  رهنمودهای 
و  دهم  قرار  خود  کار  سرلوحه  را  باره 
رهبری  رهنمودهای  اساس  بر  هم چنین 
پیش  ورزش  وزارت  در  را  کارها  معظم 

ببریم.

سلطانی فر: 

تدوین سند توسعه ملی ورزش از اهداف من است

تیم ملی شمشیربازی ایران در بخش سابر برای 
نخستین بار در تاریخ به عنوان قهرمانی جهان 

و مدال طال دست پیدا کرد.
در فینال جام جهانی اسلحه سابر که در داکار 
سابر  اسلحه  ملی  تیم  می شود  برگزار  سنگال 
برای  ایتالیا،  برابر   39 بر   ۴5 برتری  با  ایران 
اولین بار در تاریخ قهرمان شد و مدال طال را 

به دست آورد.
مجتبی  ترکیب  با  ایران  سابر  اسلحه  ملی  تیم 
و  باهرارسباران  فرزاد  پاکدامن،  علی  عابدینی، 
محمد رهبری  و با سرمربی گری پیمان فخری 
اولین  این  بود.  از رقابت ها حاضر  این دوره  در 
مدال و قهرمانی تیم ملی شمشیربازی اسلحه 
البته رقابت های  و  ایران در جام جهانی  سابر 

معتبر جهانی شمشیربازی بود.
جنوبی  کره  نهایی،  نیمه  در  ایران،  ملی  تیم 
بود.  داده  شکست   3۴ بر   ۴5 نتیجه  با  را 
ایران در بازی نخست خود ۴5  سابریست های 
بر 22 برابر ژاپن به برتری رسیدند و در دومین 
بازی هم برابر آمریکا تیم اول رنکینگ جهانی 

۴5 - ۴۴ پیروز شدند.

بهترین رده تیم ملی ایران در رقابت های جام 
جهانی چهارمی بود.

سقوط شمشیربازان در رنکینگ انفرادی 
جهانی  فدراسیون  بندی  رده  جدیدترین  در 
انفرادی  رقابت های  پایان  از  بعد  شمشیربازی 
المپیکی  شمشیرباز  دو  سنگال،  جهانی  جام 

ایران سقوط کردند.
مجتبی عابدینی که با درخشش در المپیک به 
رده ششم جدول رده بندی فدراسیون جهانی 
انفرادی  رسیده بود با هفدهمی در رقابت های 
جام جهانی با یک رده سقوط البته هم امتیاز با 

نفر ششم، در جایگاه هفتم جهان قرار گرفت.
علی پاکدامن هم که در رده بیست و یکم بود 

با 79 امتیاز در رده بیست و سوم قرار گرفت.
چهارم،  هشتادو  رده  در  ارسباران  باهر  فرزاد 
محمد  و  دوم  و  نود  رده  در  فتوحی  محمد 

رهبری نیز در رده 12۴ قرار گرفتند.
به  نظر  به قهرمانی در بخش تیمی  با توجه   
می رسد در رنکینگ تیمی، ایران صعود داشته 

باشد.

قهرمانی تیم سابر شمشیربازی ایران در مسابقات جهانی

رئیس فدراسیون سوارکاری گفت: طبق 
توافقات انجام شده، سرمربی بلژیکی تیم 
ملی پرش با اسب 23 آبان به ایران می 
آغاز  رسمی  صورت  به  را  کارش  تا  آید 

کند.
مسعود خلیلی در گفت و گو با ایسنا، در 
بلژیکی  این سوال که سرمربی  به  پاسخ 
زمانی  چه  اسب  با  پرش  ملی  های  تیم 
سرانجام  کرد:  اظهار  آید؟  می  ایران  به 
فان  با  توانستیم  رایزنی  مدتها  از  پس 
برسیم  توافق  به  بلژیکی  سرمربی  پاشن 
امضای  به  مهرماه  مربی  این  قرارداد  و 
بازدیدی  مربی هم  این  و  طرفین رسید 
کشورش  به  و  داشت  ایران  امکانات  از 
این  بازگشت  از  بعد  افزود:  بازگشت.وی 
آماده  را  کارهایمان  کشورش،  به  مربی 

ممکن  زمان  کوتاه ترین  در  تا  کردیم 
بتوانیم نفرات شایسته ای را به تیم ملی 
دعوت کنیم و برای نخستین بار اردوی 
کنیم.  برگزار  را  اسب  با  پرش  ملی  تیم 
رنکینگ  اول  نفر   20 منظور  همین  به 
کشوری در سال گذشته به اردو دعوت 
شده اند و اردوها را با نظر سرمربی تیم 

ملی آغاز خواهند کرد.
پاسخ  در  سوارکاری  فدراسیون  رئیس 
تیم  بلژیکی  سرمربی  که  سوال  این  به 
ملی چه زمانی به ایران می آید؟ گفت: 
براساس مکاتباتی که شده قرار است 23 
است  اما ممکن  بیاید  ایران  به  ماه  آبان 
این زمان یکی دو روز به تاخیر بیفتد اما 
ایران  زمانی در  فاصله  این  او در  حضور 

قطعی است. 

سرمربی بلژیکی پرش با اسب 23 آبان در ایران

جانبه  همه  حمایت  با  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
بازیکنان می تواند پنجگانه  و  تیم، کادرفنی  از 
موفقیت فوتبال ایران در رقابت های بین المللی 
به  را  مطلوبی  روانی  فضای  و  کند  تکمیل  را 

جامعه ایران هدیه کند.
را  خوبی  روزگار  ایران  فوتبال  سال ها  از  پس 
جای  در  ایران  فوتبال  پرچم  می کند.  تجربه 
جای جهان بلند آوازه شده و بیرق های پیروزی 

یکی پشت دیگری به اهتزاز در می آیند.
استقالل«  »پدر  ناگوار  و  تلخ  درگذشت  از 
منصور پورحیدری اگر بگذریم و تلخ کامی اش 

را به کنار بگذاریم، حال و احوال فوتبال 
غم  داغ،  این  جز  و  است  خوب  ایران 

دیگری ندارد.
ابتدا تیم   ملی فوتسال ایران افتخار آفرید 
تیم  یک  عنوان  به  بار  نخستین  برای  و 
جهانی  سکوی  یک  روی  ایرانی  ورزشی 
نوجوانان  ملی  تیم های  سپس  ایستاد. 
جام  به  هم  سر  پشت  ایران  جوانان  و 
جهانی صعود کردند و رقابت خوب و قابل 

تقدیری در قاره کهن داشتند.
گل  ساحلی  فوتبال  ملی پوشان  ادامه  در 
بین  مسابقات  قهرمانی  نایب  و  کاشتند 
شکست  کردند.  خود  آن  از  را  قاره ای 
و  روسیه  همچون  قدرتمندی  تیم های 
تاهیتی و رقابت نفسگیر با برزیل از قدرت 

و توان ایرانی ها حکایت داشت.
این چهار تیم نشان دادند که فوتبال ایران 
توانایی کسب مقام و فتح سکوها را دارد، 
اما ُکمیت هر چهار تیم در بخش تدارکات 

می لنگید و چه بسا اگر تدارکات استاندارد در 
نایب  به جای  بود،  برایشان فراهم  حد جهانی 
قهرمانی و سومی، جایگاه های باالتری را کسب 

می کردند.
را  ایران  انتظار  موفقیت،  پنجم  ضلع  اینک 
جام  به  هم  فوتبال  تیم   ملی  اگر  می کشد. 
جهانی روسیه برسد و در آنجا عملکرد خوبی 
آفتاب موفقیت در آسمان  پنجه  باشد،  داشته 
چرخ  گرمایش،  و  می درخشد  ایران  فوتبال 
اقبال  برای  روز  به  روز  و  را می گرداند  فوتبال 

این رشته پرطرفدار در ایران افزوده می شود.
رقابت در فوتبال برای رسیدن به جام جهانی 
یکی از سخت ترین کارهای ممکن است. تمام 
در  فعال اند،  زمینه   این  در  که  کشورهایی 

برای  و  می کنند  زیادی  سرمایه گذاری  فوتبال 
کسب موفقیت خرج می کنند.

قطر، امارات و عربستان بچه  پولدارهای منطقه 
خلیج فارس هستند که حاضرند برای موفقیت 
و در آغوش گرفتن شاهد پیروزی دست به هر 
کاری بزنند و خرج کردن دالرهای نفتی فقط 

بخشی از این همه کار است.
سختی های  با  تاکنون  ایران  فوتبال  تیم   ملی 
زیادی روبرو بوده و آماده سازی اش با مشکل 
بی کیفیت  تمرین  زمین  از  است؛  بوده  همراه 
که  تدارکاتی  بازی های  و  نافرم  لباس های  تا 

یکی پس از دیگری لغو می شوند. با این حال، 
فوتبال ایران، اول آسیا است و چند سال است 
به هیچ تیم آسیایی نباخته است. این فقط از 
بت. باالی تیم   ملی و هنر کادرفنی اش حکایت 
دارد، اما وظیفه سایر نهادها و افراد مسئول را 

نفی نمی کند.
جام  برای  که  دارد  جوانی  بازیکنان  تیم   ملی 
بهترین  ایران،  فوتبال  آینده  و  روسیه  جهانی 
و  شدن  آماده  برای  آنها  اما  هستند،  گنجینه 
حرفه ای و قدرتمند شدن باید بازی کنند. بازی 
در  شرکت  و  جهان  خوب  تیم های  با  کردن 
اردوهای متنوع و حرفه ای تنها راه بهتر شدن 
و ستاره شدن این فوتبالیست های جوان است. 
این  را در  مدیریت فدراسیون »باید« تالشش 

از هیچ کاری دریغ نکند  زمینه بیشتر کند و 
آماده  تیم   ملی  تدارکات  شکل،  بهترین  به  تا 
شود، در این بخش، هیچ بهانه ای قابل پذیرش 
نیست. وقتی تیم های ملی کشورهای معتبر در 
تدارکاتی  بازی  ایران  با  فوتبال  رشته های غیر 
ارتباط های  بحث  دیگر  پس  می دهند،  انجام 
این گونه مسائل مطرح  و  سیاسی و تحریم ها 
نیست و نباید دستاویز کم کاری های مسئوالن 

شود.
زمین  ایران،  در  تیم   ملی  دیگر،  طرف  از 
تمرین مناسب ندارد و از سرناچاری در زمین 

پژوهشگاه صنعت نفت تمرین می کند که زمین 
طراحی  برای  کافی  فضای  و  است  کوچکی 
تمرین ها مناسب را ندارد.برای کشوری که این 
همه سرمایه دارد و در جای جایش آب و خاک 
و هوای مطلوب وجود دارد، ننگ است که یک 
زمین چمن استاندارد برای تمرین تیم   ملی اش 
ورزشگاه  وقتی ساخت  باشد. هر چند  نداشته 
نباید  »نقش جهان« 22 سال طول می کشد، 
مسائل  از  دیگر  داشت.یکی  انتظار  این  جز 
مربوط به تیم   ملی حمایت از کادرفنی تیم   ملی 
از  یکی  اغراق  بدون  کی روش  کارلوس  است. 
بهترین مربیان فوتبال دنیا است و همین حاال 
باشگاهی  و  ملی  معتبر  تیم های  از  خیلی  هم 
خواهان به خدمت گرفتن او هستند. او تجربه 

فوتبال  ساختار  می تواند  و  دارد  باالیی  بسیار 
ایران را به بهترین شکل ممکن بسازد. همان 
طور که تاکنون هم این کار را کرده و فوتبال 
ملی ایران را پس از سال ها صاحب یک سبک 

مناسب و توان فوق العاده  کرده است.
نگاه مختصری به تاریخ فوتبال نشان  می دهد 
که ثبات کار یک مربی مثل کارلوس کی روش 
میروسالو  باشد.  کارساز  می تواند  چقدر 
وقتی  ایوانکوویچ  برانکو  همکاری  با  بالژویچ 
سرمربی تیم   ملی کرواسی شد، نتوانست پس 
از دو سال کار در این تیم، کرواسی را به جام 
در  او  ثبات  اما  برساند،   199۴ جهانی 
کروات ها  باعث شد  تیم   ملی کشورش 
و  برسند  سوم  مقام  به   98 جام  در 
را  هلند  و  آلمان  مثل  بزرگی  تیم های 

مغلوب کنند.
جوان  مربیان  کی روش،  کنار  در 
تجربه   حال  در  که  هستند  هم  ایرانی 
جواد  و  آقاجانیان  مارکار  اندوزی اند، 
و  کی روش  دستیاران  عنوان  به  نکونام 
افشین پیروانی در کسوت مدیر تیم   ملی 
در کنار سرمربی پرتغالی کار می کنند و 
قرار است از او یاد بگیرند. این حرف به 
معنی آن نیست که کی روش باید برای 
آنها کالس آموزشی بگذارد ،  بلکه قرار 
بهترین کالس  او خود  کنار  در  گرفتن 

آموزشی است.
باید از کادرفنی تیم   ملی به ویژه  افراد 
ایرانی اش حمایت شود تا همان طور که 
می  را  تیم   ملی  آینده  جوان،  بازیکنان 
سازند. مربیان جوان هم آینده نیمکت تیم   ملی 

را بیمه کنند.
و  پیش رو  رقابت های  در  فوتبال  تیم   ملی  اگر 
جام جهانی 2018 موفق به کسب عنوان شود 
و افتخاری دیگر به کارنامه فوتبال ایران اضافه 
قدری  به  ایران  جامعه  کل  در  ثمره اش  کند، 
روانی  فضای  نیست.  شمارش  قابل  که  است 
می کند،  ایجاد  فوتبال  پیروزی های  که  شادی 
با کمتر کاری قابل مقایسه است. دولت برای 
ایجاد چنین جوی باید میلیاردها تومان هزینه 
میلیاردها  این  از  بخشی  است  بهتر  پس  کند 
صرف  انرژی  و  وقت  ساعت ها  و  پول  تومان 
و  کادرفنی  تیم   ملی،  از  جانبه  همه  حمایت 

بازیکنان جوانش شود.

حمایت از تیم ملی برای تکمیل پنج ضلعی پیروزی ها
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توقیف کامیون حامل 3 هزار 
و 750 کیلوگرم گوشت فاسد در آزادشهر

جانشین فرمانده انتظامی آزادشهر از توقیف کامیون 
حامل 3 هزار و 750 کیلوگرم گوشت قرمز فاقد 

مجوز و فاسد در این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ فریدون جهان تیغ در این خصوص گفت: 
ماموران ایست و بازرسی تیل آباد آزاد شهر حین 
کنترل خودروهای ورودی به یک دستگاه کامیون 

یخچال دار مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو موفق 
به کشف 3 هزار و 750 کیلوگرم گوشت قرمز فاقد 

مجوز و فاسد شدند.
جانشین فرمانده انتظامی آزادشهر خاطرنشان کرد: 
در این راستا یک نفر دستگیر و جهت سیر مراحل 

قانونی تحویل مراجع قانونی شد. 

بیکاری کرمانشاه رابطه تنگاتنگی
 با توسعه نیافتگی بخش صنعت دارد

استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
کرمانشاه گفت: بیکاری استان رابطه تنگاتنگی با 

توسعه نیافتگی بخش صنعت دارد.
اداری  ا... حقیقی در جلسه شورای  نعمت  دکتر 
استان که با حضور معاون پارلمانی رییس جمهور 
در محل استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهارکرد: 
وضعیت توسعه نیافتگی صنعت استان کرمانشاه 
توسعه  این  و  است  گذشته  دهه  سه  به  مربوط 

نیافتگی رابطه تنگاتنگی با بیکاری استان دارد.
ادامه داد: بهبود وضعیت صنعت در استان   وی 
کرمانشاه نیازمند یک نگاه ویژه از سوی دولت و 
مجلس است که خوشبختانه استاندار کرمانشاه این 
نگاه ویژه را دارند و دغدغه همیشگی شان بحث 
و  معدن  سازمان صنعت،  رییس  است.   اشتغال 
تجارت استان کرمانشاه گفت: طی دو دهه گذشته 
نگاه خاص و ویژه ای به امر اشتغال این استان و 
ایجاد زیرساختهای صنعتی در کرمانشاه نشده است.
 وی یادآور شد: در بخش صنعت استان نیز اگرچه 
تعداد واحدهای صنعتی کمی داریم، اما در بحث 
پتروشیمی با دارابودن سه مجتمع پتروشیمی و در 
دست ساخت بودن چهارمین مجتمع پتروشیمی، 

مقام سوم کشور را داریم.
 حقیقی خاطرنشان کرد: استان کرمانشاه در بخش 
معدن هم پتانسیل های بسیار خوبی دارد که باید 
بیشتر به آن پرداخته شود. از جمله پتانسیل های 
قابل توجه بخش معدن استان وجود 75 درصد 

ذخایر قیرطبیعی استان است.
استان  تجارت  و  رییس سازمان صنعت، معدن   
کرمانشاه گفت: در بخش تجارت نیز ساالنه سه 
و  داریم  استان  مرزهای  از  صادرات  دالر  میلیارد 
۴0 درصد از کل صادرات ایران به کشور عراق از 

مرزهای استان کرمانشاه انجام می شود.

فرهنگ استفاده صحیح از فضای مجازی
 از مدارس آغاز شود

مصطفی بابایی نیاک - خبرنگار زمان: معاون فرماندار محمودآباد گفت: 
فرهنگ استفاده صحیح از فضای مجازی بایستی از مدارس و دانشگاه ها 

آغاز شود تا بتوان به نتایج مطلوبی در این حوزه دست یافت.
 زراعتی  در سومین جلسه اجتماعی ستاد ساماندهی امور جوانان که 
در سالن جلسات فرمانداری محمودآباد برگزار شد، افزود: آسیب های 
اجتماعی از عوامل متعددی ناشی می شوند که عدم توازن، پیشرفت 
علمی و فرهنگ اجتماعی در سطح شهرستان یکی از عوامل اصلی ایجاد 
آسیب های اجتماعی است . معاون فرماندار محمودآباد با اشاره به  اینکه 
در گذشته دسترسی به فضای مجازی به شکل امروزی آسان نبود و 
دسترسی به به فضای مجازی چنان گسترش یافته تصریح کرد: این 
روزها استفاده از برنامه های تلفن همراه برای ارتباط با فضای مجازی 
به شدت در جامعه رایج شده و می توان ادعا کرد که به یکی از اصلی ترین 
راه های ارتباطی بدل شده و اگر چه می توان از آن ها استفاده مفید و 
مؤثر کرد اما پیامدهای منفی و آسیب های آن ها نیز اجتناب ناپذیر است.

زراعتی با اشاره به اینکه با مدیریت فضای مجازی می توان در مباحث 
فرهنگی نیز به نتیجه مطلوبی دست یافت، اضافه کرد:بسیاری ازمسائل 
فرهنگی در فضای مجازی مطرح می شود که با مدیریت در این حوزه، 

تهدیدها به فرصت تبدیل شود. 
حسین زراعتی با بیان اینکه آموزش و پرورش،دانشگاه ها ودیگر نهادها 
بایستی از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی در مدارس،دانشگاهها، 
فرصت ها و تهدیدات فضای مجازی را برای دانش آموزان و دانشجویان 
بیان کنند ، اظهار کرد: متولیان امر و اقشارمختلف مردم به اندازه توان 
خودشان، باید ورود کرده و نقش خویش را با هدف پیشبرد اهداف فضای 

مجازی مبتنی بر فرهنگ کشور خودمان پیش ببریم.

اربعین حسینی بهترین فرصت برای انجام 
فعالیت های فرهنگی

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دلیجان گفت: ایام اربعین 
حسینی بهترین فرصت برای انجام فعالیت های فرهنگی و دینی است و 

باید از این فرصت به نحو مطلوبی استفاده کرد. 
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دلیجان در جلسه هماهنگی 
برنامه های اربعین حسینی گفت: این جلسه با حضور هیئت امنای بقعه 
متبرکه برگزار شد که مقرر شد مراسم اربعین سید و ساالر شهیدان در 

امامزاده زبیده خاتون سالم ا... علیه این شهرستان برگزار شود.
 حجت االسالم محمد رضاآسوده با اشاره به اینکه برگزاری برنامه اربعین 
در این بقعه مبارکه سابقه طوالنی دارد، اظهار کرد:این برنامه هر ساله 
با حضور بیش از 6 هزار نفر از اقصی نقاط کشور بویژه استان مرکزی 
برگزار می شود.  وی ایام محرم و صفر را بهترین فرصت و فضا برای کار 
فرهنگی و بیان اهداف سیدالشهداء در قیام کربال دانست و بیان کرد: باید 
مسئوالن فرهنگی و خطبا و سخنرانان ازاین فضا برای تبیین فرهنگ 
دینی و قیام عاشورا استفاده کنند.  وی ادامه داد: اجرای هرچه بهتر این 
مراسم همکاری تمامی دستگاه ها و ادارات را می طلبد تا کاستی ها و 

معایب برنامه سال های گذشته مرتفع شود.
باید کمال  ایام  این  در  موجود  موقعیت  از  اینکه  به  اشاره  با  آسوده   
استفاده و بهره برای تبیین قیام عاشورا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
و والیتمداری برده شود، اظهار کرد: این فعالیت ها راهی برای حرکت 
در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل بقاع متبرکه و 

امامزادگان به پایگاه های فرهنگی است.

خبر خبر

مستمر  تالش های  پاس  به  بهادری-اصفهان: 
راستای حفظ محیط زیست  فوالد مبارکه در 
مشارکت های  و  سرمایه گذاریها  همچنین  و 
شاخص های  بهبود  در  شرکت  این  منطقه ای 
سالمت و رفاه جامعه از جمله تأمین مالی طرح 
احداث و جمع آوری شبکه پساب های بهداشتی 
5 شهر مجاور، این شرکت در بین شرکت های 
حاضر در فرایند ارزیابی از جانب بنیاد جهانی 
رتبه  حائز  اروپا  سبز  مدیریت  جامعه  و  انرژی 
نامه گردید و طی  الزم جهت دریافت گواهی 
المللی در شهر  بین  اجتماع  در یک  مراسمی 
وین مفتخر به دریافت تقدیرنامه گردید. حسین 
محیط  و  بهداشت  ایمني،  مدیر  مدرسیفر 
به  مراسم  دراین  فوالدمبارکه  شرکت  زیست 
بیان دیدگاهها و دستاوردهاي زیست محیطي 
شرکت فوالدمبارکه طي یک دهه اخیر پرداخت 
رسمي  مقامات  و  حاضرین  توجه  مورد  که 

کشورهاي حاضر قرار گرفت. 
در همین رابطه محسن ستاري رییس محیط 
فوالد  شرکت  گفت:  مبارکه  فوالد  زیست 
سازماني  ارزشهاي  مبناي  بر  اصفهان  مبارکه 
و استراتژي بلند مدت خود سعي نموده است 
سرلوحه  را  زیست  محیط  حفظ  به  توجه 
نحوي که پیش  به  قرار دهد  فعالیتهاي خود 
از این نیز در سال 93 موفق به اخذ باالترین 
مدیریت  جامعه  و  انرژي  جهاني  بنیاد  نشان 
به  معرفي شده  بین 8000طرح  از  اروپا  سبز 
آن دو نهاد در سطح بین المللي گردیده بود 
که استمرار این روند و همچنین اقدامات ده 

سال اخیر  منجر به دریافت مجدد این  جایزه  
طرح جمع  افزود:  وي  گردید.  ملي  در سطح 
به  مجاور  شهرهاي  بهداشتي  پسابهاي  آوري 
لحاظ میزان سرمایهگذاري و مهمتر از آن آثار 
جامعه  سالمت  و  بهداشت  بهبود  بر  آن  بارز 
رتبه  اخذ  جهت  مناسبي  بسیار  ظرفیت  از 
ممتاز در سطح بین المللي در صورت تکمیل 
گزارش  این  باشد.  مي  برخوردار  نامه  اظهار 
و  انرژي  جهاني  بنیاد  مراسم  است،  حاکي 
یکي  در  هرساله  اروپا   سبز  مدیریت  جامعه 
از کشورهاي جهان برگزار و از بین طرحهاي 
نهاد  دو  آن  به  شده  معرفي  محیطي  زیست 

بین المللي بر اساس مدل ارزیابي east  که 
پیامد  با  شاخصهایي  گذاري  ارزش  بر  مبتني 
اجتماعي، تکنولوژیک، مالي و زیست محیطي  
است،  محیطي  زیست  طرح  اجراي  از  ناشي 
ارزیابي صورت پذیرفته و بر اساس رتبه اخذ 
شده شایسته تقدیر و اعطاي نشان در سطح 

ملي یا بین المللي قرار میگیرند .
عالوه بر این واحدها یا شرکتهایي که رویکرد 
مستمر و مؤثري در جهت حفظ محیط زیست 
بهبود  از طریق توسعه و  منطقه استقرار خود 
تکنولوژیک، راهبري و مدیریت مؤثر بر فرایندها 
زیست  طرحهاي  در  مدني  مشارکتهاي  یا 
محیطي با جامعه دربرگیرنده خود  داشتهاند، 
ضمن  تا  میگیرند  قرار  تکریم  و  تقدیر  مورد 
بین  و  ملي  سطح  در  موفق  الگوهاي  معرفي 
المللي موجب ترغیب سایر شرکتها در جهت 
همگرایي بیشتر در حفظ محیط زیست باشند. 

در  بانوان  استان حضور  قضایی  مقام  عالی ترین 
زندان را ناخوشایند توصیف کرده و افزود:  تعداد 
اندکی از بانوان در این ندامتگاه، دوران محکومیت 
قبل  سال  به  نسب  و  می کنند  سپری  را  خود 
کاهش محسوسی ایجاد سده که یکی از ثمرات 

سیاست های حبس زدایی است.
استان  دادگستری  کل  رئیس  فاضلیان،  احمد 
البرز به همراه محمدباقر مازنی معاون رئیس کل، 
سیدمرتضی میرغفاری رئیس حفاظت اطالعات 
دادگستری استان، جبار باقری مدیرکل زندان ها و 
اقدامات تامینی استان البرز، مقصود عبدی رئیس 
دادگستری فردیس، حسن جهانشاهلو دادستان 
عمومی و انقالب فردیس و تعدادی از قضات از 
بخش های مختلف ندامتگاه فردیس دیدار کردند.

دیدار از واحدهای اشتغال و حرفه آموزی ندامتگاه 
فردیس، بند نسوان و کانون اصالح و تربیت جزو 
کل  رئیس  که  بود  شده  پیش بینی  برنامه های 
دادگستری استان البرز با تمجید از فعالیت های 
انجام شده در راستای اشتغالزایی و توانمندسازی 
شده  ایجاد  تولیدی  واحدهای  گفت:   زندانیان، 
که در بخش های مختلف صنعتی و بسته بندی 
فعالیت می کنند اقدامی موثر برای حرفه آموزی 
و اشتغال پس از فراغت از زندان مددجویان است 
نیز  استان  ندامتگاه های  دیگر  در  امیدواریم  که 

شاهد این حجم از فعالیت ها باشیم.
بازگشت 46 درصدی زندانیان به زندان

زمینه ساز  را  زندانیان  به  حرفه آموزی  فاضلیان 
دانسته  جامعه  به  آن ها  مشکل  بدون  بازگشت 
با  نیز  اجرایی  دستگاه های  باید  کرد:  تصریح  و 
یا  و خرید محصوالت  اشتغال  برای  بسترسازی 
خدمات، زمینه اشتغال کسانی که پس از طی 
آموخته اند  را  حرفه ای  خود  محکومیت  دوران 
فراهم کنند تا شاهد بازگشت زندانیان نباشیم که 

اکنون رقم آن ۴6 درصد است.
وی در ادامه با حضور در بند نسوان این ندامتگاه، 
مناسب  فضای  ایجاد  برای  شده  انجام  اقدامات 
این  ویژه  نگاه  بیانگر  را  مددجویان  استقرار 
مجموعه به بانوان دانست و اظهار داشت: زندان 
با همه امکاناتی که در آن تدارک دیده می شود 
جنبه تنبیهی دارد و مکان مناسبی نیست تا فرد 

با هر عنوانی در آن حضور داشته باشد.
نمایان شدن نتایج سیاست های حبس زدایی

در  بانوان  استان حضور  قضایی  مقام  عالی ترین 
زندان را ناخوشایند توصیف کرده و افزود: هرچند 
دوران  ندامتگاه،  این  در  بانوان  از  اندکی  تعداد 
محکومیت خود را سپری می کنند و نسب به سال 
قبل کاهش محسوسی ایجاد که یکی از ثمرات 
سیاست های حبس زدایی است اما حضور همین 
تعداد نیز در حبس، به دلیل وظیفه ذاتی و الهی 
آزار  از همسر،  مراقبت  و  فرزند  تربیت  در  زنان 

دهنده است.

بانوان  به  قانون  حمایتی  نگاه  به  ادامه  در  وی 
اشاره کرده و متذکر شد: همه تالش قانون در 
نظام جمهوری اسالمی ایران این بوده تا دو قشر 
کنار  در  و  نشوند  زندان  روانه  بانوان  و  کودکان 
سیاست های کالن حبس زدایی قوه قضائیه، در 
مجموعه دادگستری استان نیز به قضات توصیه 
شده تا در حد امکان از گزینه حبس برای بانوان 

استفاده نکنند.
کاهش 25 درصدی در کانون اصالح و تربیت

حضور در کانون اصالح و تربیت، تکمیل کننده 
از  البرز  استان  دادگستری  کل  رئیس  بازدید 
این  جریان  در  وی  که  بود  فردیس  ندامتگاه 
دیدار کاهش 25 درصدی تعداد محکومان این 
بخش در مقایسه با سال 9۴ را در مسیر سیاست 
حبس زدایی و نگاه ویژه دستگاه قضایی استان به 
نوجوانان و کودکان زیر 18 سال عنوان کرد و 
گفت: برای کانون اصالح و تربیت نمی توان عنوان 
زندان را به کار برد چون هدف از ایجاد این کانون 

اصالح رفتار و تربیت نسل جوانی است که دچار 
خطا می شوند یا سوء رفتار دارند.

وی افزود: دستگاه قضایی استان البرز نگاه ویژه ای 
به این مجموعه دارد و مترصد است تا نوجوانان 
آغوش  به  سریعتر  هرچه  بخش  این  در  حاضر 
خانواده و جامعه بازگردند ولی الزمه ابتدایی آن 
تصمیم جدی برای شروع زندگی تازه و اصالح 
رفتار در کسانی است که اکنون در این جا دوران 

اصالح و تربیت خود را طی می کنند.
را  تربیت  و  اصالح  کانون  در  حاضران  فاضلیان 
آینده سازان کشور دانست و گفت: اغلب کسانی 
که در این بخش نگهداری می شوند یا به دلیل 
یا  و  گرفته اند  قرار  استفاده  سوء  مورد  ناآگاهی 
به دلیل ناآشنایی با قوانین و ضعف اقتصادی و 

فرهنگی، مرتکب بزه شده اند. 
انس با قرآن زمینه ساز بازگشت به اجتماع برای 

زندانیان
وی اصالح و تربیت را جزو تاکیدات و آموزه های 
چند  هر  داشت:  اظهار  و  کرده  عنوان  اسالمی 
اصالح و تربیت مجرمین در جوامع مدرن اخیرا 
مطرح شده است ولی در آیات متعدد قرآنی به 
اصالح رفتار بزهکار و جبران آن اشاره شده و در 
آموزه های دینی نیز تصریح شده که نباید به فرد 
بزهکار اصالح شده یا توبه کرده به مانند سابق 
نگریست، بنابراین کودکان و نوجوانان حاضر در 
این بخش می توانند با انس با قرآن و آموزه های 
دینی، زمینه بازگشت سریع و تضمین شده خود 

به جامعه را فراهم آورند.
در حاشیه این دیدار رئیس کل دادگستری استان 
درخواست های  به  رسیدگی  دستور  عالوه  البرز 
ارائه شده زندانیان توسط قضات همراه، دستور 
داد تا به همه زندانیان واجد شرایط مرخصی یک 

هفته ای اعطا شود.

رئیس کل دادگستری استان البرز: 

سیاست های حبس زدایی ثمرات خود را نشان داد

حصر وراثت
به  تقدیمی  دادخواستی  مطابق   2933 شناسنامه  شماره  به  نوری  ناهید  خانم 
کالسه پرونده 950767/357 از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان جواد نوری به شماره شناسنامه 102۴ در تاریخ 
95/6/10اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به
 1- میترا نوری   ش ش  ۴830 متولد 13۴۴  صادره از تهران  نسبت به متوفی  

فرزند
 2-  مریم نوری ش ش 131 متولد 133۴ صادره از گلپایگان  نسبت به متوفی  

فرزند
 3-  مژگان نوری  ش ش 6715 متولد 1350 صادره از تهران نسبت به متوفی  

فرزند
۴- زهرا نوری  ش ش 3۴76 متولد 1328 صادره از تهران نسبت به متوفی  فرزند

5- صدیقه فیضی ش ش 511  متولد  1310 صادره ازگلپایگان نسبت به متوفی  
همسر

6- ناهید نوری   ش ش 2933 متولد 13۴1  صادره از تهران نسبت به متوفی  
فرزند

7- فاطمه نوری   ش ش 1391 متولد 1331  صادره از تهران نسبت به متوفی  
فرزند

8- سهیال نوری نوری   ش ش 2123 متولد 1337  صادره از تهران نسبت به 
متوفی  فرزند

انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور  با  اینک  و مرحوم ورثه دیگری ندارد 
تا هرکس  مینماید  آگهی  نوبت  در یک  امور حسبی  قانون  ماده 361  باستناد  را 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت 

یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/93156 رییس شعبه 357 شورای حل اختالف مجتمع شماره 8 تهران 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست  و ضمایم آن  

کالسه  پرونده  950710/357 
وقت رسیدگی  95/9/23 ساعت 16/30 

خواهان   سعید خسروجردی 
خوانده    توحید نظری  
خواسته  مطالبه طلب  

خواهان  دادخواستی  تسلیم شورای حل اختالف  نموده که جهت رسیدگی به 
حوزه 357ارجاع گردیده  و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت  مجهول المکان بودن 
خوانده به در خواست  خواهان  و دستور  دادگاه و به تجویز  ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید  کثیر االنتشار  آگهی میشود  
ناخوانده  از تاریخ  نشر اخرین آگهی  ظرف ده روز بدفتر دادگاه  مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود  نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت نماید  و در 

وقت  مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند  
110/93157 دبیر حوزه  357 مجتمع شماره 8 شورای حل اختالف تهران

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست  و ضمایم آن  

کالسه  پرونده  950532/357 
وقت رسیدگی  95/9/23 ساعت 9/00 

خواهان   علی محمد برجعلی 
خوانده    محمد صادق یزدانی 

خواسته  مطالبه اجور معوقه 
خواهان  دادخواستی  تسلیم شورای حل اختالف  نموده که جهت رسیدگی به 
حوزه 357ارجاع گردیده  و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت  مجهول المکان بودن 
خوانده به در خواست  خواهان  و دستور  دادگاه و به تجویز  ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید  کثیر االنتشار  آگهی میشود  
ناخوانده  از تاریخ  نشر اخرین آگهی  ظرف ده روز بدفتر دادگاه  مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود  نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت نماید  و در 

وقت  مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند  
110/93158 دبیر حوزه  357 مجتمع شماره 8 شورای حل اختالف تهران 

اخطار اجرایی  
به موجب دادنامه شماره 9۴1287 صادره  از حوزه 357 مجتمع  شماره هشت  
مقصودی   علی  بنام   علیه    محکوم   تهران  دادگستری   اختالف   حل  شورای 
کوکندی  به پرداخت مبلغ 15700000 ریال  پرداخت  هزینه های  دادرسی   و 
هزینه نشر آگهی و پرداخت  هزینه اجرا در حق  محکوم له حجت سندی   محکوم 
مینمایدبدینوسیله  مراتب  به محکوم علیه  ابالغ میگردد تا ظرف مدت 10 روز 
از تاریخ  نشر آگهی  نسبت به  اجرای مفاد  دادنامه  صادره اقدام  نماید  در غیر 
اینصورت  پرونده  جهت اجرای  حکم  به اجرای احکام  مجتمع قضایی مربوط  

ارسال خواهد شد 
110/93156 دبیر حوزه  357 مجتمع شماره 8 شورای حل اختالف تهران 

آگهی مفقودی
و  72-92ج52  شهربانی  شماره  به   1385 مدل  صبا  پراید  سواری  سبز  برگ 
شماره موتور 17۴۴959 و شماره شاسی S1۴12285267225 به نام حمیدرضا 

محمدعلی زاده پاشا مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی 
کارت ماشین و برگ سبز خودرو سواری پراید – جی تی ایکس آی مدل 1388 به 
رنگ نقره ای متالیک با شماره پالک 953ه۴1 ایران 72 با شماره موتور 991۴۴8 
و شماره شاسی 283628 به نام شهاب عباسی آبلوئی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

دادنامه 
دادگاه کیفری دو شهرستان  پرونده کالسه 93099819225008۴5شعبه 102 

تنکابن 102 جزایی سابق تصمیم نهایی شماره 9509971920800560
شاکی 

مصالح  کنار  خزر  شیرود  تنکابن  نشانی  به  علیرضا  فرزند  رادکودرزی  مسعود 
سرامیک گودرزی 

متهم : محمد رضا ولی زاده ایمنی فرزند تقی به نشانی نشتارود پلتکله یاس یک 
انتهای کوچه دوم ویال منزل شخصی فعال مجهول المکان 

اتهام : کالهبرداری 
رای دادگاه 

برابر کیفر خواست صادره محمد رضا والی زاده متهم است به کالهبرداری بدین 
توضیح که با معرفی خویش به عنوان فردی متمول که در حال ساختن مجتمع 
برخی  ارائه  با  گودرزی  مسعود  آقای  فروشگاه  به  مراجعه  با  باشد  می  ساختمانی 
مستندات متغلبانه از جمله مبایعه نامه ای که احراز شده زمین آن وجوه خارجی 
فروشگاه  از  سرامیک  و  کاشی  تومان  میلیون   20 حدود  خرید  به  مبادرت  ندارد 
شاکی نموده است حالیه با عنایت به شکایت شاکی خصوصی نظریه کارشناسی 
دایر بر اینکه زمین مبحوث عنه وجود خارجی ندارد و جمیع تحقیقات معموله و 
متواری بودن متهم دادگاه اتهام را وارد تشخیص و با انطباق آن بر ماده 1 قانون 
تشدید مجازات مرتکبین اختالس ارتشاءو کالهبرداری مشارالیه را ضمن رد مبلغ 
20 میلیون تومان به شاکی به پرداخت معادل آن به عنوان جزای نقدی در حق 
دولت و تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف 20 
روز قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در استان 

می باشد م. الف 705/95
رییس شعبه 102 کیفری 2 تنکابن – امیر احدی 

دادنامه 
پرونده کالسه 9509981922000022 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان 

تنکابن 102 جزایی سابق تصمیم نهایی شماره 9509971920800589
 – – رودبارک  به نشانی کالدرشت  ابوالقاسمی فرزند سلیمان  شاکی خانم مریم 

خیابان شهید فرهودجودادی – منزل سلیمان ابوالقاسمی 
متهم : آقای علیرضا رفیعی آتانی فرزند رجبعلی به نشانی مازندران – تنکابن جاده 

خرم آباد خ ش مسلمی جنب اداره گاز 
اتهام ها 

1- ترک انفاق 2- تخریب 3- تهدید به آتش زدن خانه 
رای دادگاه 

برابر کیفر خواست صادره آقای علیرضا رفیعی آتانی فرزند رجبعلی متهم است به 
ترک انفاق زوجه و دختر خردسالش و نیز تهدید به آتش کشیدن منزل و ارتکاب 
تخریب درب منزل و شاکیه چنین توضیح داده که ایشان همسر من هستند یک 
سال و نیم است من و فرزندم را رها کرده و هیچ خرجی به ما نداده است اخیرا 
آمده درب را شکسته و با قرار دادن بنزین در منزل اعالم کرده که همه چیز را 
به آتش می کشد به محل کارم زنگ میزند و آبروی من را می برد پیامک های 
زشت می فرستد من سوپروایزر بیمارستان هستم و از دست او آسایش ندارم خانه 
به نام من است اجازهدادم مستاجر را تهدید کرد و او را مجبور نمود که قرار داد 
را فسخ نماید در حالیکه با پول پیش آن در چالوس خانه گرفته بودم حاال مجبور 
از عدم حضور  نظر  نمایم حالیه صرف  زندگی  پدرم  منزل  ام در کالدرشت  شده 
شاکی خصوصی  شکایت  به  عنایت  با  دادرسی  جلسه  و  دادسرا  مرحله  در  متهم 
اظهارات گواهان و جمیع محتویات معموله منعکس در پرونده دادگاه اتهامات را 
وارد تشخیص و با انطباق آنها بر مواد 53 قانون حمایت خانواده و 669و 667 قانون 
مجازات اسالمی مشارالیه را بابت ترک انفاق به دو سال حبس تعزیری بابت تهدید 
به دو سال حبس تعزیری و بابت تخریب به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم 
می نماید که البته در اجرای مقررات ماده 13۴ قانون مجازات اسالمی در باب تعدد 
جرم صرفا مجازات اشد )تخریب و 3 سال حبس (قابل اجرا می باشد رای صادره 
غیابی ظرف 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل 

اعتراض در استان می باشدم. الف 95/737 
رییس شعبه 102 کیفری 2 تنکابن – امیر احدی 

دادنامه
خواهان: بانک ملت استان کرمانشاه با وکالت خانم نگین قادری ساکن کرمانشاه 
افتخار طبقه 2، شماره تماس:  از سینما آزادی ساختمان  باالتر  خیابان فردوسی 

09186072612
خواندگان: 1- پریا نگهدار پنیران فرزند احمد –جوانرود کوچه پشت بانک ملت 
منزل علی عبدالهی مجهوالمکان  2- علی احمدی فرزند علی احمد-جوانرود کوچه 
فرزند محمد جوانرود-  احمدی  توفیق  مجهوالمکان 3-  نانوایی  ملت  بانک  پشت 

خیابان شافعی –جنب مدرسه انقالب
خانم  وکالت   با  کرمانشاه  استان  ملت  بانک  دادخواست  درخصوص   شورا:  رأی 
ومبلغ  بدهی  اصل  بابت  ریال    20/369/71۴ مطالبه  خواسته  با  قادری  نگین 
3/117/876ریال بابت جریمه تاخیر به ماخذ12 درصد وفق نرخ مندرج در قرار 
داد جمعا تا تاریخ 15/ 1/ 95 به مبلغ 23/51۴/590  تاریخ یوما االداء کل طلب 
بانک روزانه مبلغ 6/706ریال به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل 
می  استحضار  به  تقدیمی  دادخواست  متن  بموجب  خواهان  وکیل  توضیح  بااین 
رسانم که خوانده ردیف اول از بانک ملت وام تسهیالت دریافت ومابقی خواندگان 
ضمانت وی را نموده حال خوانده ردیف اول از پرداخت وام خودداری  و استنکاف 
پرونده  اوراق ومحتویات  بررسی  با  دارم  را  تقاضای صدور حکم شایسته  و  نموده 
ابالغ  رغم  اینکه خواندگان علی  به  نظر  پیوستی  تصاویرمصدق مدارک  ومالحظه 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و دفاعی که در رد خواسته خواهان ارائه 
نشده فلذا خواسته خواهان وارد تشخیص و به استناد مواد 198 و 1258 و 515 و 
519 و 522 ق .آ.د مدنی و ماده ۴03از قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ 20/369/21۴ ریال اصل خواسته و مبلغ 3/117/876 
ریال بابت جریمه تاخیر تا تاریخ 95/1/15 و مبلغ 6/706 جریمه روزانه تا یوماالداء 
کل طلب 530/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی 
. رای در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی برای خواندگان وظرف 

بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 

اجراییه
محکوم له بانک ملت  استان کرمانشاه چهار راه بسیج مدیریت حقوقی شعب بانک 

ملت به وکالت خانم نگین قادری 
3-سعدی  بهرامی  2-احمد  عباس  فرزند  راد  فتاحی  فرهاد  علیه:1-  محکوم 
امین محمدی  –خیابان سوم-کوی چنار یک  منزل  تنهای- جوانرود-فرهنگیان 

-مجهول المکان
محکوم به: 

بموجب دادنامه شماره  226 مورخ 95/۴/30 شورای حل اختالف جوانرود شعبه 
ومبلغ 5/692/66۴  بابت اصل خواسته  مبلغ ۴1/716/199ریال  پرداخت  به  دوم 
ریال بابت خسارت تاخیری تادیه به دولت محکوم می باشد عنوان نیم عشر دولتی 

در حق صندوق دولت محکوم می باشد
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

دادنامه
تاریخ : 95/7/6                کالسه پرونده: 361/5/95                  دادنامه: ۴65 

مرجع رسیدگی شورای حل اختالف حوزه 5اسالمشهر 
خواهان: قهرمان شادی / اسالمشهر – قائمیه – ک 3۴/1 – پ73 – واحد 3 

خوانده: مهدی پور عبدالوهاب / مجهول المکان 
موضوع: مطالبه وجه 

گردشکار: دراین پرونده خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم نموده است 
که شورا با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به صدور 

رای می نماید. 
رای شورا 

درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای قهرمان شادی فرزند بشیر بطرفیت 
مبلغ  به  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  عبدالوهاب  پور  مهدی  آقای  خوانده 
بشرح  تادیه  در  تاخیر  دادرسی وخسارت  هزینه  انضمام  به  ریال   168/000/000
ارائه  خاصه  پرونده  محتویات  و  اوراق  بررسی  با  شورا  تقدیمی  دادخواست  متن 
به   95/5/19 مورخ   826۴78 بشماره  خواهان  ازسوی  شده  مصدق  چک  1فقره 
بشماره 826۴79 مورخ 95/5/19  ریال وچک شماره دوم  مبلغ 150/000/000 
به مبلغ 18/000/000 ریال هر دو صادره ازبانک سپه شعبه باغ فیض اسالمشهر 
خوانده  اینکه  به  ونظر  علیه  محال  بانک  ازسوی  چک  پرداخت  عدم  وگواهینامه 
ولی  گردیده  دعوت  شورا  جلسه  به  آگهی  نشر  وازطریق  بوده  المکان  مجهول 
حضورنیافته است لذا شورا با توجه به مراتب فوق خواسته خواهان را وارد دانسته 
آئین  قانون  مواد 198.519و522  و  تجارت  قانون  مواد 310و31۴  به  استناد  وبا 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 168/000/000 ریال 
به مبلغ 2/575/000 ریال وخسارت تاخیر  بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی 
درتادیه هردو چک ازتاریخ سر رسید چک 95/5/19 الی زمان پرداخت را درحق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی محسوب وظرف مدت 20روز 
پس ازابالغ قابل واخواهی درشورا وظرف مدت 20روز پس از آن قابل تجدید نظر 

خواهی درمحاکم عمومی اسالمشهر می باشد. م/الف 1728 
سلیمی – قاضی حوزه 5شورای حل اختالف اسالمشهر 

ابالغ 
به  آبادی  محمود  عباس  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  مینایی  محمد  خواهان 
خواسته مطالبه وجه 3 فقره سفته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان بهارستان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی 
شهر  نسیم    -25 کیلومتر   – ساوه  جاده  در  واقع  بهارستان  شهرستان  حقوقی 
–  میدان هفت تیر –  ابتدای بلوار خیر اباد-  خیابان دادگستری-  دادگستری 
شهرستان بهارستان ارجاع و به کالسه 9509982988200326  ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن29 /1395/10 و ساعت 9:00 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تاخوانده / متهم پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.  م/الف 1791
متصدی امور دفتری شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان بهارستان 

ابالغ
به : یداله یوسفی 

کالسه پرونده : 629/5/95 
وقت رسیدگی:  به روز یکشنبه          تاریخ :  95/9/28              ساعت 

خواهان: عباس کاشانی مقدم نیاصر  
خوانده: یداله یوسفی  

خواسته: استرداد اموال  
جهت  که  نموده  اسالمشهر  دادگستری  دفترکل  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
مجهول  وبعلت  شده  تعیین  رسیدگی  ووقت  گردیده  ارجاع  شعبه  به  رسیدگی 
المکان بودن خوانده بنا به درخواست و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی میشود 
. تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه  مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست  و ضمائم را دریافت   نماید ودر وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضر شوید درصورت عدم حضور دادخواست 
ابالغ شده محسوب و دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا چنانچه بعدا 
ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد 

بود. م/الف 1729 
شعبه 5  شورای حل اختالف  اسالمشهر 

اعطای دو نشان جامعه مدیریت سبز اروپا و بنیاد جهانی 
انرژی به شرکت فوالد مبارکه
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سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
در گیالن باالتر  از میانگین کشوری 

آمار  مرکز  ملی  محاسبات  و  اقتصادی  معاون 
جمهوری اسالمی ایران گفت:پیشرفت سرشماری 
عمومی نفوس و مسکن در استان گیالن از درصد 

تعیین شده برای متوسط کشوری باالتر است.
به نقل از ایسنا؛ »دکتر محمد صادق علی پور« در 
جریان سفر به بندر مرزی آستارا و بازدید از ستاد 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 
شهرستان، اظهار کرد: سرشماری عمومی نفوس و 
مسکن در استان گیالن 33 . 61 درصد پیشرفت 
دارد که از میانگین معین شده کشوری، 3 درصد 

باالتر است.
وی با بیان اینکه برخی از شهرستان های گیالن 
داد:  ادامه  هستند،  تر  پایین  استان  میانگین  از 
با  اینکه  بر  انزلی عالوه  و  شهرستان های آستارا 
میانگین کشوری برابری می کنند، ولی از میانگین 

خود استان گیالن پایین تر هستند.
در  باران  بارش  تداوم  بابت  از  نگرانی  ابراز  با  وی 
مناطق جلگه ای و بارش برف در ارتفاعات،افزود:این 
که  شود  می  آمارگیری  در  تأخیر  سبب  پدیده 

تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شده داست.
وضعیت  به  سخنان  دیگر  بخش  در  پور  علی 
آمارگیری در سطح کشور اشاره کرد و توضیح داد:با 
برنامه ریزی انجام شده باید اطالعات 25 میلیون 
خانوار جمع آوری می شد که حدود 59 درصد از 

این اطالعات جمع آوری شده است.
وی با بیان اینکه درصدی از خانوار ها در سطح 
یا عدم  و  غایب هستند  یا  باشند که  کشور می 
همکاری دارند،تصریح کرد:از این خانوارها دعوت 
می شوند که در جمع آوری اطالعات همکاری الزم 
داشته باشند. وی آمارهای پایه درست را از عوامل 
رشد و توسعه کشور برشمرد و گفت: با ارائه آمار 

نادرست، خود مردم متضرر می شوند.
معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران در 
بخش دیگر سخنان خود از کاهش تعداد آمارگیران 
در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 
خبر داد و خاطر نشان کرد: در دوره گذشته 56 
هزار نفر وظیفه سرشماری را بر عهده داشتند که در 
این دوره به 25 هزار نفر آمارگیر کاهش یافته است.
وی کلیه عوامل مستقیم و غیر مستقیم دخیل در 
سرشماری دوره گذشته را 110 هزار نفر عنوان کرد 
و افزود:این تعداد در آمارگیری سالجاری ۴0 هزار 

نفر می باشد.
تمدید  در خصوص  پور  علی  محمدصادق  دکتر 
مهلت آمارگیری عنوان کرد:با توجه به تمدید سه 
روزه ثبت نام اینترنتی، این انتظار می رود که زمان 

پایان سرشماری از 25 آبان به 28 آبان تغییر یابد.
وی در پایان استان های خراسان جنوبی،لرستان و 
فارس را پیشتاز در مقوله سرشماری عنوان کرد و 
افزود:استان گیالن از متوسط کشوری باالتر است و 

در وضعیت خوبی قرار دارد.

اعزام تیم های  هالل احمر اصفهان 
به همایش بزرگ پیاده روی اربعین

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان از اعزام تیم های امدادی و 
درمانی جمعیت هالل احمر استان جهت پوشش امدادی همایش بزرگ 

پیاده روی اربعین خبر داد .
دکتر محسن مومنی گفت : براین اساس یک تیم تخصصی 12 نفره امداد 
و نجات به سرپرستی معاون امداد و نجات استان و یک تیم 17 نفره از 
امدادگران و نجاتگران استان به همراه 1 دستگاه آمبوالنس، 2 دستگاه 
امدادی  اتوبوس آمبوالنسی جهت پوشش  خودرو نجات و 1 دستگاه 

همایش بزرگ پیاده روی اربعین به کربال و نجف اعزام می گردند. 
وی با اشاره به اینکه هر سال جمعیت هالل احمر جهت ارایه خدمات 
امدادی و درمانی در تجمع عظیم اربعین در داخل و خارج کشور، ورود 
می کند،افزود: امسال کارگاه آموزشی تیم های امداد و نجات همایش 
بزرگ پیاده روی اربعین همزمان با یوم ا... 13 آبان ماه با هدف ارتقاء توان 
عملیاتی عوامل امدادی در مرکز بین المللی آموزش های تخصصی امداد 

ونجات اصفهان برگزار شد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: 
پزشکان، پیراپزشکان و پرستاران داوطلب جمعیت هالل احمر استان نیز 
در قالب تیم های درمانی مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر جمهوری 

اسالمی ایران به کربالی معلی اعزام می شوند.

آموزش و اطالع رسانی  راهکاری اصلی 
مقابله  با آسیب های اجتماعی

و  آموزش  گفت:  محمودآباد  جوانان  و  ورزش  اداره  سرپرست 
اطالع رسانی به جامعه هدف به  ویژه جوانان از راهکارهای اصلی مقابله 

با آسیب های فضای مجازی است.
جوانان  امور  ساماندهی  ستاد  جلسه  سومین  در  یوسفی  مسعود 
شهرستان محموداباد  که با حضور روسای دستگاهها ،ادارات در سالن 
اجتماعات این فرمانداری برگزار شد با اشاره به سهولت استفاده از 
فضای مجازی در عصر حاضر، گفت: آموزش و اطالع رسانی به جامعه 
هدف به ویژه جوانان از راه کارهای اصلی مقابله با آسیب های فضای 

مجازی است.
برقراری  اینکه  بیان  با  محمودآباد  جوانان  و  ورزش  اداره  سرپرست 
ارتباط آسان و سریع با یکدیگر یکی از دالیل عمده گرایش جوانان و 
نوجوانان به شبکه های اجتماعی و فضای مجازی است، گفت: عالوه 
بر برقراری ارتباط آسان بین کاربران از هزینه ای هم برخوردار است 
بنابراین ما می توانیم با یک مدیریت صحیح و درست از این فضاها 

بهره برداری کنیم.
دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان در خصوص فرصت هاو 
تهدیدات فضای مجازی گفت:حضوردرشبکه های اجتماعی و فضای 
مجازی عالوه بر موانع و تهدیدات، اثرات مثبتی نیز برای جوامع بشری 

به همراه دارد.
یوسفی گفت: همان طور که مقام معظم رهبری نیز بارها فرموده اند 
ما باید با اهمیت دادن به فضای مجازی فعاالنه وارد شده و آن را به 
خوبی مدیریت کنیم و اال همین فضای مجازی از یک فرصت بالقوه به 

تهدیدی بالفعل تبدیل می شود.
مسعود یوسفی در پایان تصریح کرد :امروزه آسیب های اجتماعی به 
عنوان یک تهدید جدی سالمت جامعه بویژه خانواده ها را با خطر 
مواجه ساخته است از این رو فرهنگ سازی، آموزش  و اطالع رسانی 
به عنوان یکی از مهمترین راهکارها در اولویت برنامه های پیشگیری 

از آسیب ها قرار دارد.

خبر خبر

گروه  از  نقل  به  و  زمان  خبرنگار  گزارش  به 
سید  میزان  خبرگزاری  قضایی  و  حقوقی 
استان  دادگستری  کل  رئیس  موسوی  عبدا... 
اندیشی  در کمیته هم  بختیاری  و  چهارمحال 
رفع مشکالت جذب سپرده و اعطای تسهیالت 
بختیاری گفت:  و  استان چهارمحال  در  بانکی 
شده  اعطا  تسهیالت  از  بخشی  کردن  مسدود 

توسط بانک ها خالف قانون است.
خصوص  در  دریافتی  گزارش های  گفت:  وی 
پرونده های تسهیالت بانکی حاکی از این است 
زمان  در  مالی  موسسات  و  بانک ها  برخی  که 
اعطای تسهیالت، بخشی از تسهیالت اعطایی 
به مشتریان را در قالب انواع سپرده ها اعم از 
قرض الحسنه و سرمایه گذاری مسدود می کنند 
اقتصاد  برنامه های  و  با سیاست ها  اقدام  این  و 
در شرایط  آن  تداوم  و  دارد  مغایرت  مقاومتی 
فعلی اقتصاد کشور به هیچ عنوان به مصلحت 

نیست.
و  جرم  وقوع  از  پیشگیری  شورای  رئیس 
و  چهارمحال  استان  اجتماعی  آسیب های 
تسهیالت  از  مقداری  مسدودی  بختیاری، 
منابع  از خروج  با هدف جلوگیری  اعطا شده، 
ریسک  پوشش  برای  معتبر  وثایق  تأمین  یا 
اعتباری را مغایر با قانون عملیات بانکی بدون 
باال  موجب  عمل  این  کرد:  بیان  و  دانست  ربا 
آن  تبع  به  و  تسهیالت  سود  موثر  نرخ  رفتن 

پول  شورای  شده  تصویب  نرخ های  از  تخطی 
و اعتبار می شود که البته این تخلف را برخی 

بانک ها و موسسات مالی مرتکب شده اند.
از  مقداری  کردن  بلوکه  کرد:  اظهار  موسوی 
عنوان  به  مشتریان  به  شده  اعطا  تسهیالت 
داشتن  نگه  مسدود  و  نمی شود  تلقی  وثیقه 
توسط  عنوانی  هر  تحت  تسهیالت  از  مقداری 

بانک ها کامال خالف قانون است.
نباید  بانک ها  کرد:  تصریح  قضایی  مقام  این 
تحت هیچ شرایطی این کار را انجام دهند و اگر 
اثبات  انجام داد در صورت  بانکی این عمل را 
متخلف  بانک  با  قضائی  مراجع  موضوع،  این 
حتما برخورد قانونی خواهند کرد. لذا بانک ها 
نمی توانند هیچ مبلغی از تسهیالتی پرداختی 

را به عنوان سپرده نگه دارند. 
و  چهارمحال  استان  دادگستری  کل  رئیس 
مرکزی  بانک  که  آنجا  از  کرد:  بیان  بختیاری 
بانک ها  بر  نظارت  برای  مفصلی  تشکیالت 
اما  است  مرکزی  بانک  برعهده  کار  این  دارد، 
بانک ها  تخلف  این  از  شکایتی  که  درصورتی 
نظارتی  به دستگاه های  تسهیالت  پرداخت  در 
گزارش شود، در وهله نخست ترجیح مي دهیم 
تا مسئوالن نظارتی بانک ها این مشکل را حل 
باید  بانک ها  نظارتی  نهادهای  کنند، در ضمن 
بانک ها  اقدام  این  که  کند  اعالم  قاطع  به طور 
تا  ندارد  اجازه  بانکی  هیچ  و  است  تخلف 

درصدی از تسهیالت را سپرده گذاری کند.
اقدام  این  شد:  یادآور  موسوی  عبداله  سید 

و  تسهیالت  هزینه  رفتن  باال  موجب  بانک ها 
تولید گران می شود. این در حالی است که همه 
تالش می کنند تا هزینه پول برای تولید کننده 
و سرمایه گذار به حداقل برسد تا آنها ترغیب به 
تولید و سرمایه گذاری بیشتر شوند اما هنگامی 
یا  نکرده  تغییری  پول  تمام شده  هزینه  که 
و  تولید  سمت  به  کسی  یابد،  افزایش  حتی 
سرمایه گذاری نمی رود و کسب و کار رونق پیدا 

نمی کند. 
تمامي کارهاي صورت گرفته براي پایین آوردن 
نرخ تورم و سود تسهیالت براي رونق تولید و 
بهبود فضاي کسب و کار بوده است اما اگر قرار 
تسهیالت  که  عمل کنند  به نوعی  بانک ها  باشد 
و  تولید کننده  به دست  سابق  نرخ  همان  به 
بهبود  برای  تغییری  هیچ  برسد،  سرمایه گذار 

فضای کسب و کار صورت نگرفته است.
دراین کمیته پس از جمع بندی نهایی مقرر شد 
االختیار  تام  نمایندگان  از  متشکل  ای  کمیته 
هماهنگی  شورای  دبیر  مسئولیت  با  ها  بانک 
بانک های استان تشکیل و راهکارهای عملیاتی 
بدون  تسهیالت  اعطای  راستای  در  سازنده  و 
احصاء  را  تسهیالت  از  مبلغی  کردن  مسدود 
به  آینده  هفته  یک  مدت  ظرف  حداکثر  و 
دبیرخانه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری 

ارسال کنند.

رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری:

مسدود کردن بخشی از تسهیالت اعطایی در بانک ها، خالف قانون است

اجرائیه
محکوم له بانک ملت  استان کرمانشاه-چهار راه بسیج به وکالت خانم نگین قادری
محکوم علیه:1-ابراهیم رونقی  2-اسماعیل رونقی  3-بهزاد یوسفی - مجهول المکان

محکوم به: 
بموجب دادنامه شماره  280 مورخ 95/5/26 شورای حل اختالف جوانرود شعبه 
تا یوم االدا  از تاریخ مذکور  چهارم  به پرداخت مبلغ 65/918/917  ریال وپس 
روزانه مبلغ 17/863ریال به اضافه خسارات قانونی ازجمله هزینه دادرسی وحق 
الوکاله ومبلغ سیصدبیست وپنج هزار تومان به دولت محکوم  می باشد عنوان نیم 

عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم می باشد
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی حصر وراثت
آقا/ خانم مرید کریمی اصیل فرزند اسدا...  به شماره شناسنامه 308صادره ازدلفان 
باتقدیم دادخواستی چنین اشعار نموده که شادروان مرحوم اسد ا... کریمی اصیل 
فرزند صید محمد خان به شماره شناسنامه 3 صادره از دلفان متولد ۴/3/ 131۴ 
وی  الفوت  حین  وراث  نموده  فوت  نورآباد  شهرستان  در   1395/7/26 تاریخ  در 

منحصر است به:
1-داراب کریمی اصیل فرزند اسد ا... به شماره شناسنامه 309متولد 13۴6 نسبت 

با متوفی فرزند
2-رضا کریمی اصیل فرزنداسد ا... به شماره شناسنامه 91۴ متولد 1357 نسبت 

با متوفی فرزند
3-مرید کریمی اصیل فرزند اسد ا... به شماره شناسنامه 308متولد 13۴۴ نسبت 

با متوفی فرزند
۴-قمر کرمی موسی وند فرزند اسد ا... به شماره شناسنامه 1 موالید متولد 1339 

نسبت با متوفی فرزند
متولد 135۴   297 شناسنامه  شماره  به  ا...  اسد  فرزند  موسیوند  کرمی  5-پرگل 

نسبت با متوفی فرزند
6-فرخ تاج کرمی موسیوند فرزند اسد ا... به شماره شناسنامه 296 متولد 1352 

نسبت با متوفی فرزند
با  نسبت   1318 متولد   8 شناسنامه  شماره  به  ابراهیم  فرزند  حمیدوند  7-عالم 

متوفی همسر
طبق نامه مالیات بر ارث شماره     مورخه  / /  ارزش ماترک متوفی بیش از سی 
میلیون ریال است فلذا با انجام تشریفات مقدماتی دادخواست مزبور یک نوبت در 
روزنامه های کثیر النتشار اگهی میشود تاهر شخص حقیقی و حقوقی نسبت به 
موضوع اعتراض داشته  یا وصیت نامه ای از متوفی در دست داردظرف حداکثر 
دارد  تقدیم  دلفان  7 حقوقی  شعبه  شورای  به  انتشار  از  پس  روز  ماه}30{  یک 
واال مستندا به مواد 361 و362 قانون امور حسبی گواهی حصر وراثت صادر وبه 

اعتراضات خارج ازاین مواعد ترتیب اثر داده نخواهد شد.م الف 29۴
فرهاد گلمحمدی - مسئول شورای حل اختالف شعبه چهارحقوقی شهرسستان دلفان

اخطاریه
به   1392 مصوب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   17۴ ماده  اجرای  در  بدینوسیله 
شهرتین  سوسن۴-کبری  وخانمها1-شاهزاده2-سارا3-  آقایان1-یعقوب2-ابراهیم 
همگی مرادی ابالغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی جهت رسیدگی و 
دفاع از اتهام خویش مبنی بر سرقت تعزیری موضوع شکایت آقای شا عباس مرادی 
در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان دلفان حاضر شوید در 
غیر اینصورت این مرجع موضوع رابه صورت غیابی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می 

نماید.م الف 290
مسعود ساالری دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب دلفان

 آگهی حصر وراثت
الهی فرزند عزیزعلی به شماره شناسنامه 179صادره  آقا/ خانم علی حسین فتح 
ازدلفان باتقدیم دادخواستی چنین اشعار نموده که شادروان مرحوم مسعود فتح 
الهی فرزند علی حسین به شماره شناسنامه ۴200096536 صادره از دلفان متولد 
2/5/ 1370 در تاریخ 139۴/11/30 در شهرستان قم فوت نموده وراث حین الفوت 

وی منحصر است به:
037۴733139متولد  شناسنامه  شماره  به  فرزندمسعود  الهی  فتح  علی  1-امیر 

1393 نسبت با متوفی فرزند
به شماره شناسنامه 179 متولد 1331  الهی فرزندعزیزعلی  2-علی حسین فتح 

نسبت با متوفی پدر
3-ناز بانو چراغی فرزندهمتعلی به شماره شناسنامه 195 متولد 133۴ نسبت با 

متوفی مادر
۴-فرشته فتح الهی فرزندعلی محمد به شماره شناسنامه ۴20035۴853 متولد 

137۴ نسبت با متوفی همسر
طبق نامه مالیات بر ارث شماره   32571  مورخه 15 /8 / 1395 ارزش ماترک 
متوفی بیش از سی میلیون ریال است فلذا با انجام تشریفات مقدماتی دادخواست 
مزبور یک نوبت در روزنامه های کثیر النتشار اگهی میشود تاهر شخص حقیقی 
و حقوقی نسبت به موضوع اعتراض داشته  یا وصیت نامه ای از متوفی در دست 
حقوقی   7 شعبه  شورای  به  انتشار  از  پس  روز  ماه}30{  یک  حداکثر  داردظرف 
دلفان تقدیم دارد واال مستندا به مواد 361 و362 قانون امور حسبی گواهی حصر 
وراثت صادر وبه اعتراضات خارج ازاین مواعد ترتیب اثر داده نخواهد شد.م الف295
 فرهاد گلمحمدی مسئول شورای حل اختالف شعبه چهارحقوقی شهرسستان دلفان

آگهی فقدان سند مالکیت
خانمها زهرا رنجبر و معصومه جباری  طبق وکالتنامه7۴11-92/11/1 دفترخانه 
استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  ضمن  سیدمحمدطاهری  آقای  مالک  از  تهران    5۴
تصدیق شده اعالم نموده است که سندمالکیت سه دانگ مشاع ازششدانگ یک 
قطعه زمین و مساحت 5000مترمربع قطعه586  بشماره70 فرعی از 201اصلی 
مفروز از پالک ۴فرعی واقع در اراضی نصرت آباد جزء حوزه ثبتی شهرستان نظرآباد 
مورد ثبت85566صفحه 161دفتر جلد311امالک به نام سید محمدطاهری ثبت 
منتقل شده  متقاضی  -به  -دفترخانه  قطعی شماره  برابر سند  و  گردیده  و صادر 
وبموجب سند رسمی شماره -دفترخانه - در رهن- می باشد بعلت سهل انگاری 
مفقود گردیده و درخواست سند المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره 
تا  نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود  یک اصالحی به ماده 120آیین 
چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور باشد از تاریخ انتشاراین آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند 
مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. بدیهی است چنانچه ظرف 
مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند 

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

متن آگهی
 خواهان سیده عارفه موسوی آهوقلندری به طرفیت خوانده علیرضا والیت به خواسته 
مطالبه نفقه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 1۴ شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد واقع در خرم 
آباد خیابان مطهری خیابان شهید گرشاسبی )خیابان جنب کارخانه یخ (ارجاع و به 
کالسه 9509986656۴000۴1 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/9/20 و 
ساعت 09:00 صبح تعیین شده است و مفاد دادخواست بدین شرح اعالم می گردد که 
خواهان تقاضای مطالبه نفقه گذشته از تاریخ 139۴/06/1 لغایت صدور حکم با جلب 
نظر کارشناس رسمی فعال مقوم به یک میلیون تومان را نموده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به شعبه 1۴ شورای حل اختالف خرم آباد  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.در صورت عدم حضور خوانده غیابا اتخاذ تصمیم می گردد.
دبیر شعبه 14 شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – معصومه حسینی. 

آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح   17 شماره  شناسنامه  دارای  اسدپور  مرحمت  خانم 
57/95/871ش از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اکبر کاظمی  بشناسنامه ۴8 در تاریخ 95/6/16 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به:
1-مرحمت اسدپور فرزند خداوردی ش.ش 17 همسرمتوفی

2-آیدا کاظمی فرزند اکبر ش.ش 27۴2500251 دختر متوفی 
3-امیرعلی کاظمی فرزند اکبر ش.ش 27۴373216۴ پسر متوفی 

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

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

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای بهادر عزیزی فرزند محمد به شماره شناسنامه 865 و کد ملی 
شماره ۴689502218 با ارائه دو برگ استشهادیه محلی گواهی شده اعالم نموده 
که سند مالکیت به شماره مسلسل ۴7099۴ ج  / 91 مربوط به ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 100/09 متر مربع واقع در ده کهنه هلو سعد تحت پالک 
31/۴2   - شهرستان اردل / ناحیه میانکوه بخش ده استان چهارمحال وبختیاری 
که در صفحه 157 – دفتر امالک جلد 36 -  ذیل ثبت شماره 5587 که به نام 

نامبرده ثبت وسند مالکیت صادر شده مفقود گردیده است . 
نحوه گم شده یا ازبین رفتن :در اثر سهل انگاری ازبین رفته و درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت نموده اند که طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 -  آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه دراین آگهی ذکر 
شده (نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
به مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خودرا کتبا ضمن ارئه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نمایند تامراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد . واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد یادر صورت اعتراض اصل سند ارئه نشود 

المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان اردل  - علی رحیمی

  حصر وراثت
اقای محمد عسگری فربه شماره شناسنامه۴92۴9  مطابق دادخواستی تقدیمی به 
کالسه پرونده 950759/35۴ از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه خیاطیان به شماره شناسنامه 2۴۴ در 
الفوت آن  و ورثه حین  بدرود زندگی گفته   تاریخ 95/6/29اقامتگاه دائمی خود 

مرحوم منحصر است به
 1-  محمد عسگری  فر ش ش ۴92۴9  متولد1360   صادره از تهران  نسبت 

به متوفی  فرزند
به  نسبت  تهران   از  صادره   13۴6 متولد  فر ش ش2076   عسگری  رویا    -2  

متوفی  فرزند
 3- افسانه عسگری فر  ش ش167۴6  متولد13۴7  صادره از تهران نسبت به 

متوفی  فرزند
۴-  سعیده عسگری فر ش ش 2116۴ متولد 135۴ صادره از تهران نسبت به 

متوفی  فرزند
5- آتنا عسگری فرش ش 32569  متولد 1357  صادره ازتهران نسبت به متوفی  

فرزند
به  نسبت  تهران  از  متولد 136۴  صادره  فر  ش ش ۴285  شراره عسگری   -6

متوفی  فرزند
7-فاطمه کنجکاو دان  ش ش ۴0377 متولد 1310 صادره از تهران   نسبت به 

متوفی مادر 
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور  با  اینک  و مرحوم ورثه دیگری ندارد 
تا هرکس  مینماید  آگهی  نوبت  در یک  امور حسبی  قانون  ماده 361  باستناد  را 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت 

یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/93155 رییس شعبه 354 شورای حل اختالف مجتمع شماره 8 تهران

اجراییه 
محکوم له  بانک مسکن  مدیریت  شمال غرب  تهران 

محمد  فرزند  عشری  اثنی  حمید   – محسن  فرزند  امینی   محمد  علیه   محکوم 
-  هادی  اثنی عشری فرزند  حمید 

مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه   حکم  اجرای   درخواست  بموجب 
مبلغ  پرداخت  به   است   محکوم  علیه   محکوم   950997202۴2500187
دادرسی  خسارات  کلیه  پرداخت   و  خواسته   اصل  بعنوان   ریال   68/807/763
و خسارت  از  تاریخ 1393/10/20 تا اجرای حکم روزانه 30/866 ریال  در حق 

محکوم له  است و نیم عشر  به عهده  محکوم علیه است 
110/93152  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 128 دادگاه عمومی  حقوقی مجتمع قضایی 
شهید باهنر تهرانی 

دادنامه 
پرونده کالسه 9۴09982162100751 شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی  مجتمع 

قضایی شهید صدر  تهران تصمیم نهایی شماره 9509972162100325
خواهان داود جابر زاده فرزند غالمحسن 

خواندگان  علی  خوش  نژاد اعظم – مهرزاد سمیعی – عباس سمیعی – فرزاد 
سمیعی  

خواسته ها مطالبه  خسارت دادرسی  مطالبه وجه  چک  مطالبه  خسارت تاخیر 
تادیه   

که  داشته  تقدیم  خوانده  بطرفیت  فوق  بخواسته  دادخواستی  خواهان  گردشکار  
پس از ارجاع به این مرجع و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت 
فوق العاده بتصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید 
رای دادگاه 

در خصوص دعوی  اقای داود  جابرزاده  فرزند  غالم حسین  به طرفیت   علی 
خوش  نژاد اعظم   فرزاد – مهرزاد هردو سمیعی  فرزندان عباس  و عباس  سمیعی  
به خواسته مطالبه  وجه 15 فقره چک  به شرح چک های شماره 986678 الی 
986682 جملگی  به عهده  بانک تجارت  صادره از  ناحیه  اقای فرزاد سمیعی  
جمعا به مبلغ 75/000/000  ریال و چک های شماره  985021 الی 985025 
جمعا به مبلغ 90/000/000 ریال  و جه  چک های شماره 312802و238۴و312
80۴و338۴و312806و338۴ الی  312808و312812و938۴ جملگی  به عهده 
بانک  تجارت جمعا  به مبلغ 65/000/000  ریال  صادره از ناحیه  اقایان  عباس 
و مهرزاد  سمیعی  با ظهر نویسی  اقای علی  خوش نژاد  اعظم  جملگی  چکهای 
اشعاری  جمعا  به مبلغ 220/000/000 ریال بانضمام   خسارت تاخیر تادیه  و 
سایر خسارت دادرسی  دادگاه  نظر به اینکه  مستند مرقوم  از هرگونه  تعرض  
مصون  مانده و به اصالت   آن  خدشه ای وارد   نشده  و خواندگان  با وصف  ابالغ  
قانونی   د جلسه  دادگاه حاضر  نشده اند  و در قبال  دعوی مطروحه  ایراد و 
تکذیبی   بعمل  نیامده   است ودلیلی  دائر  بر پرداخت وجه سند  مورد  دعوی  و 
تحصیل برائت  ذمه از سوی  خواندگان  ابراز نگردیده  لذا دادگاه  دعوی  را محمول 
بر  صحت تشخیص  و با احراز  مدیونیت  خواندگان  و استصحاب  بقا  دین مستندا  
به مواد 310و313و۴03 قانون تجارت  و 198و502و515و519و522 قانون آیین 
دادرسی  دادگاه های  عمومی و انقالب  در امور مدنی  مصوب  1379 و ماده 19 
قانون صدور چک  مصوب 1355 با   اصالحات بعدی  و تبصره الحاقی  به ماده 
2  قانون صدور  چک مصوب  76/3/10 مجمع  تشخیص  مصلحت نظام  و قانون 
خواندگان   مورخ 77/9/21  مزبور   مجمع   مذکور  مصوب   تبصره   استفساریه  
ردیف 2 الی ۴ را  به ترتیب  به شرح  مبلغ موصوف در بندهای  1الی 3 به صورت 
انفرادی  و خوانده  ردیف اول   بصورت تضامنی  با دیگر خواندگان  به پرداخت  
مبلغ 220/000/000 ریال بابت اصل خواسته  چک  و پرداخت  هزینه دادرسی  
طبق تعرفه  قانونی  و نیز خسارت  تاخیر تادیه  بر مبنای  نرخ تورم  از تاریخ  چک  
تا زمان  وصول ان  که توسط  واحد اجرای  احکام  از بانکمرکزی  استعالم  میشود  
در حق خواهان  محکوم مینماید  رای صادره  غیابی و ظرف بیست روز  از تاریخ 
ابالغ   قابل واخواهی  در این دادگاه  سپس  ظرف مدت  بیست روز  از تاریخ ابالغ 

قابل  تجدیدنظر  در محاکم محترم  تجدیدنظر استان  تهران  میباشد 
110/93154 رئیس شعبه 89 دادگاه عمومی  حقوقی تهران 

آگهی ابالغ رأی
در اجرای ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بدینوسیله به آقای 
دکتر حسین محمدی نسب فرزند محمد- شماره شناسنامه  2046  

صادره از تهران ابالغ می گردد .
تخلفات  به  رسیدگی  بدوی  هیأت  در  شما  پرونده  اینکه  به  نظر 
اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
البرز مورد بررسی قرار گرفته است و طی رأی قابل پژوهش شماره  
پرونده  در  با درج  کتبی  )توبیخ  به  مورخ 95/06/15 محکوم   147
از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  الزم  اید  شده  محکوم  استخدامی( 
شمالی  طالقانی  بلوار   – کرج   : نشانی  به  آگهی  این  انتشار  تاریخ 
باالتر از میدان طالقانی شهرک اداری – دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی البرز – هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات 
بدیهی   . نمایید  مراجعه  رأی مذکور  کارمندان جهت رویت  اداری 
قبول  قابل  اعتراضی  هیچگونه  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  است 
نخواهد بود و برابر صدور حکم مربوطه اقدام خواهد شد . م الف 
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سال  در  گفت:  مازندران  بهزیستی  مدیرکل 
جاری 78 درصد تسهیالت اشتغالزایی بهزیستی 

مازندران تخصیص شده است.
سعید آرام در جلسه کارگروه اشتغال استانداری 
مازندران در ساری، گفت: کل اعتبار اشتغالزایی 
بهزیستی در سال جاری 161 میلیارد ریال است 
که تا کنون 111 میلیارد ریال آن تخصیص یافته 

که معادل 78 درصد است.
وی افزود: از سوی اداره کل بهزیستی استان تا 
ریال  میلیارد  معادل 81  که  کنون 662 طرح 
است به بانک ها معرفی شد که تا کنون 168 
نفر به میزان 21 میلیارد ریال موفق به دریافت 

تسهیالت شدند.
مدیر کل بهزیستی مازندران با بیان اینکه همه 
 100 تخصیص  تسهیالت  ارائه  در  ها  بانک 
درصدی داشتند، گفت: بانک کشاورزی و صادرات 
با  تعاون  توسعه  بانک  درصد،  تخصیص 50  با 
تخصیص 60 درصد، بانک سپه با تخصیص 20 
درصد بوده ولی بانک مسکن تا کنون تخصیصی 

را اعالم نکرده است.
در  بهزیستی  اشتغالزایی  های  افزود: طرح  وی 

سرپرستان  برای  و  دستی  صنایع  زنان،  حوزه 
خانوار به صورت گروه های چند نفره و نیز در 

حوزه آی.سی. تی است.
 آرام اظهار کرد: در حوزه اشتغالزایی، قائم شهر با 
78 طرح معرفی شده به بانک رتبه اول، بهشهر 
با 70 طرح رتبه دوم را دارد که در قائم شهر 
تسهیالت 17 طرح و در بهشهر 1۴ طرح پرداخت 

شد.
داد: در سال گذشته 2 هزار و 500  ادامه  وی 
شغل از محل اعتبارات توزیع شده ایجاد شد و 
سهم بهزیستی در اشتغالزایی در سالجاری 2 هزار 

شغل است.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز 
در این نشست گفت: در سال گذشته اداره کل 
بهزیستی و کمیته امداد استان مقام برتر کشور را 

در اشتغالزایی به دست آوردند.
کامران اصغری با بیان اینکه بانک ها باید توان 
خود را در ارائه تسهیالت در سالجاری اعالم کنند، 
افزود: با توجه به اینکه سود بانکی 18 درصد شده 
تسهیالت  پرداخت  به  ها  بانک  تمایل  است 

اشتغالزایی بیشتر است.

تخصیص 7۸ درصدی تسهیالت اشتغالزایی بهزیستی مازندران

در همایش روز ملی صادرات، از خدمات »ابراهیم 
ایدنی« مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان به 
پاس اهتمام مجدانه در راستای توسعه صادرات 
غیرنفتی و حمایت از فعاالن این عرصه، با اهداء 

لوح تقدیر تجلیل بعمل آمد.
به گزارش واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی 
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، بیستمین 
همایش گرامیداشت روز ملی صادرات در استان 
هرمزگان با شعار »تجارت کهن- بازار مدرن« در 
راستای ترویج فرهنگ صادرات در میان مردم و 
ارج نهادن به تالش بازرگانان این عرصه شامگاه 
یکشنبه 16 آبان در تاالر شهید آوینی بندرعباس 

برگزار شد.
مشاور وزیر صنعت و تجارت، استاندار هرمزگان، 
نماینده ولی فقیه در استان و جمع کثیری از 
مدیران و دست اندرکاران عرصه صادرات در این 

برنامه حضور داشتند.
در این مراسم، اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
هرمزگان بعنوان یکی از دستگاه های تاثیر گذار 

در اتصال حلقه های صادرات استان مورد تجلیل 
ایدنی«  »ابراهیم  اساس،  بر همین  قرار گرفت. 
مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان لوح تقدیر 
خود را از دستان نماینده عالی دولت در استان 

دریافت کرد.
به امضای »جاسم  این لوح تقدیر که  در متن 
توسعه  کارگروه  رییس  و  استاندار  جادری« 
صادرات غیرنفتی استان هرمزگان رسیده، چنین 
آمده است: »صادرات غیر نفتی بعنوان یکی از 
مهم ترین ارکان اقتصاد کشور همواره نقش قابل 
توجهی در رشد و توسعه اقتصاد ملی داشته و 
تولید صادرات محور در تاکیدات مستمر مقام 
است.  بوده  اقتصاد  راه  روشنگر  والیت  عظمای 
همت و تالش شما در راستای توسعه صادرات 
از  در جهت حمایت  آفرینی  نقش  و  غیرنفتی 
فعاالن این عرصه به خصوص در شرایط کنونی 
اثرات ملموسی در شکوفایی اقتصادی جمهوری 
اسالمی ایران و کسب موفقیت در اقتصاد بین 

المللی دارد.

تقدیر استاندار از مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان 

در راستای توسعه صادرات غیر نفتی



جزییات فروش نفت به مشتریان آسیایی

نشریه »آرگوس« که از دی ماه پارسال منبع اطالعات سازمان 
اوت  ماه  در  است،  شده  )اوپک(  نفت  صادرکننده  کشورهای 
)مرداد-شهریور( چین را با دریافت 7۴۴ هزار بشکه نفت خام، 

بزرگ ترین مشتری برای ایران اعالم کرد.
انرژی وزارت  با مجامع  اوپک و روابط  امور  به گزارش مدیریت 
نفت، نشریه آرگوس اعالم کرد: صادرات نفت ایران در ماه اوت 
)مرداد-شهریور( 2016 نسبت به ماه ژوئیه )تیر-مرداد( افزایش 
قابل توجه 595 هزار بشکه در روز را تجربه کرد و به 2 میلیون 
و 608 هزار بشکه رسید. بر اساس اعالم این نشریه، واردات نفت 
هزار  به 7۴۴  واحدی  هزار  افزایش 180  با  ایران  از  خام چین 
 121 نیز  ایران  از  هند  خام  نفت  واردات  رسید.  روز  در  بشکه 
هزار بشکه در روز افزایش داشت و 610 هزار بشکه در روز شد.

واردات نفت خام ژاپن و کره جنوبی از ایران در دوره یادشده به 
ترتیب 21 هزار و 13 هزار بشکه در روز کاهش یافت و به 236 و 
278 هزار بشکه در روز رسید. نشریه آرگوس افزایش روزانه 152 
هزار بشکه ای صادرات نفت ایران به اروپا را قابل توجه دانست که 
در نتیجه صادرات ایران به این منطقه در ماه اوت به 387 هزار 
افزایش  با  ایران  از  بشکه در روز رسید. واردات نفت خام ترکیه 

روزانه 91 هزار بشکه ای به 19۴ هزار بشکه در روز رسید. 
به گزارش ایرنا، صادرات نفت خام ایران در زمان تحریم روزانه 
ماه  دی  در  ها  تحریم  رفع  زمان  از  که  بود  بشکه  میلیون  یک 

پارسال رو به افزایش گذاشت.

سفیر کره جنوبی:

قرارداد صادرات LNG ایران به کره هنوز نهایی 
نشده است

 LNG ایران اعالم کرد: قرارداد صادرات سفیر کره جنوبی در 
ایران به کره هنوز نهایی نشده و صادرات حجم زیاد گاز ایران به 

این کشور آغاز نشده است.
درباره  جنوبی  کره  سفیر  سئونگ-هو،  کیم  فارس،  گزارش  به 
همکاری های نقتی و سرمایه گذاری در طرح ایران LNG گفت: 
صادرات نفت ایران به کره در سال جاری نسبت به سال گذشته 
دو برابر شده است.  وی ادامه داد: در حال حاضر حجم باالی 
LNG را از ایران خریداری نمی کنیم اما مذاکرات برای ساخت 

تانکرهای حمل LNG بین دو کشور ادامه دارد.
ایرانی و کره ای در  یادآور شد: همکاری شرکت های  سفیر کره 
زمینه نفت و LNG  از محورهای روابط و مذاکرات دو کشور 
است و و معتقدیم که پتانسیل های زیادی در این زمینه وجود 

دارد که امکان گسترش روابط و همکاری ها را فراهم می کند.
وی در عین حال گفت که هنوز قرارداد صادرات LNG ایران به 

کره نهایی نشده است. 

هند صندوق سهام انرژی پاک ایجاد می کند 

دولت هند و نهادهای انرژی این کشور به منظور افزایش مصرف 
انرژی های تجدیدپذیر، قصد دارند صندوق سهام انرژی پاک به 

ارزش دو میلیارد دالر ایجاد کنند. 
این  دولتی  شرکت  سه  و  هند  دولت  گزارش،  این  براساس 
ارزش  به  سهام  یکدیگر صندوق  مشارکت  با  دارند  قصد  کشور 
زمینه  در  فعال  شرکت های  از  حمایت  برای  دالر  میلیارد  دو 
انرژی های تجدیدپذیر تاسیس کنند. این صندوق به دولت هند 

کمک می کند انرژی های پاک را توسعه دهد.
آنگونه که رویترز به نقل از منابع رسمی گزارش داده، موجودی 
مالی  سال  که  بود  خواهد  دالر  میلیارد  یک  این صندوق  اولیه 
آینده قابل برداشت است. هند امیدوار است این صندوق بتواند 
منابع صندوق های بازنشستگی و بیمه کانادا و اروپا را جذب کند.

نارندرا مودی، نخست وزیر هند پیشتر گفته بود که به منظور 
انرژی های  مصرف  تا  دارد  قصد  جوی  تغییرات  با  مبارزه 
تجدیدپذیر را در این کشور تا سال 2022 میالدی به پنج برابر 

اندازه کنونی یعنی 175 مگاوات برساند.

جزئیات مذاکرات جدید نفتی ایران وBPانگلیس؛

محور؛افزایش ضریب بازیافت
جنوب  نفت خیز  مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل 
از مذاکره با شرکت بریتیش پترلیوم انگلیس برای 
توسعه برخی از میادین بزرگ نفتی ایران در حوزه 

مناطق نفت خیز جنوب خبر داد. 
بیژن عالی پور با بیان اینکه بر اساس دستور وزیر نفت، 
توسعه چهار میدان نفتی شامل کرنج، پارسی، رگ 
سفید و شادگان به شرکت ملی مناطق نفت خیز 
اساس  این  بر  گفت:  است،  شده  واگذار  جنوب 
مذاکرات با شرکت های داخلی و بین المللی به منظور 
شناسایی آنها و در نهایت برگزاری مناقصات توسعه ای 

این چهار میدان آغاز شده است.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در 
پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون درباره بار مالی 
توسعه این چهار میدان برآوردی انجام گرفته است؟ 
تصریح کرد: هم اکنون در حال ارزیابی توسعه این 
چهار میدان نفتی بوده و برآورد دقیقی در خصوص 

بار مالی به طور دقیق اجام نگرفته است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه مهمترین محور 
برای توسعه این چهار میدان نفتی، افزایش ضریب 
بازیافت است، اظهار داشت: بر این اساس تاکنون 
مذاکراتی با شرکت بریتیش پترلیوم انگلیس و چند 

شرکت دیگر اروپایی انجام گرفته است.
با  شده  انجام  مذاکرات  محور  مهمترین  عالی پور، 
شرکت بریتیش پترلیوم را استفاده از فناوری های 
بازیافت  ضریب  افزایش  حوزه  در  ویژه  به  جدید 
از میادین نفتی عنوان کرد و گفت: با وجود انجام 
مذاکرات متعدد، تاکنون قرارداد یا تفاهمنامه با این 
انجام  میدان خاص  توسعه  برای  انگلیسی  شرکت 

نگرفته است.
جنوب  نفت خیز  مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل 
خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین محورهای توسعه 
این چهار میدان نفتی، انجام تمامی مراحل توسعه، 
آخرین  از  استفاده  با  تولید  و  نمک زدایی  انتقال، 

تکنولوژی های روز جهان است.

بدون حضور آمریکا و اروپا؛

هیچ کشوری در خاورمیانه بجز ایران 
توانایی تولید نفت وگاز را ندارد

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به 
اینکه صنعت ملی حفاری ایران امروز فرا مرزی 
عمل می کند افزود : هیچ کشوری بجز ایران در 
بدون حضور  وگاز  نفت  تولید  توانایی  خاورمیانه 

امریکا و اروپاییان را ندارد.
حیدر بهمنی در آئین غیر رسمی بهره برداری از 
جزیره  ایران  حفاری  ملی  شرکت  عملیاتی  پایگاه 
نهاد  تنها  حفاری  اینکه شرکت  یادآوری  با  کیش 
صنعتی است که در نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران پس از جهاد و سپاه پاسداران به فرمان امام 
خمینی )ره( شکل گرفته؛ افزود : سرعت رشد این 
سازمان که نظام جمهوری اسالمی آن را مهندسی و 
طراحی کرد برای دنیا غیر قابل باور وتصور بوده است.

وی با بیان اینکه تا پیش از انقالب سهمی در تولیدات 
این صنعت نداشتیم و تمامی متخصصان این حوزه 
آمریکایی و انگلیسی بودند اظهار کرد : در این صنعت 
پس از پیروزی انقالب و شکل گیری صنعت ملی 
حفاری در ایران خودکفا شدیم و امروز می توانیم فرا 

مرزی عمل کنیم.
بهمنی یادآور شد :پیش از انقالب تنها 2 چاه در 
ایران توسط آمریکائی ها با عمق حدود چهار هزار متر 
حفاری شد اما متخصصان ایرانی توانسته اند تا امروز 
تعداد زیادی حلقه چاه با عمق حدود شش هزار متر 
که از پرفشارترین مخازن بودن را بدون هیچ حادثه 
ای حفاری کنند، هم اکنون حفاری بیش از 500 
حلقه چاه در دریا به همت متخصصان و مهندسان 

داخلی شرکت ملی حفاری ایران انجام شده است.

معاون وزیر نفت با اشاره به ثبت رکورد صادرات 
روزانه 25 میلیون لیتر گازوئیل، از آغاز صادرات 
گازوئیل ایران به اروپا خبر داد و گفت: سوخت 

هواپیما هم به سبد صادراتی اضافه شد.
عباس کاظمی درباره آخرین وضعیت صادرات 
فرآورده های نفتی ایران، گفت: برای نخستین 
بار در طول یکصد سال گذشته ایران به جای 
فرآورده های  انواع  کننده  صادر  به  واردکننده 

نفتی تبدیل شده است.
معاون وزیر نفت با اعالم اینکه هم اکنون به طور 
کامل از تمامی ظرفیت بنادر و پایانه های نفتی 
کشور به منظور صادرات انواع فرآورده های نفتی 
شرایط  در  کرد:  تصریح  شد،  خواهد  استفاده 
فعلی در پایانه و بنادر نفتی بندرعباس، ماهشهر، 
با صف کشتی های فرآورده بر  عسلویه و الوان 
برای تمامی  بوده و حتی  برای صادرات روبرو 
بارگیری و صادرات محصوالت  کشتی ها برای 

نفتی نوبت تعریف شده است.
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
فرآورده های نفتی با اشاره به فعالیت همزمان 
ماهشهر،  نفتی  پایانه  در  اسکله  پست  چهار 
اسکله جدید  به زودی دو پست  تصریح کرد: 

نفتی در پایانه نفتی ماهشهر فعال خواهد شد.

اکنون  هم  اینکه  بیان  با  با  مسئول  مقام  این 
به  ایران  نفتی  فرآورده های  صادرات  ظرفیت 
500 هزار لیتر در روز افزایش یافته است، تبیین 
کرد: تاکنون در پایانه نفتی ماهشهر عملیات لوله 
کشی و نصب بازوهای بارگیری به پایان رسیده 
پایان  به  آنها  اندازی  که به زودی عملیات راه 

می رسد.
انواع  صادرات  حجم  خصوص  در  کاظمی 
فرآورده های نفتی از کشور هم توضیح داد: در 

هفت ماه نخست امسال به طور متوسط روزانه 
17 میلیون لیتر گازوئیل از ایران به بازارهای 

جهانی و منطقه ای صادر شده است.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه امسال با صادرات 
رکورد  روز  یک  در  گازوئیل  لیتر  میلیون   25
جدیدی برای صادرات این فرآورده نفتی به ثبت 
رسیده است، بیان کرد: عالوه بر گازوئیل هم 
اکنون روزانه یکهزار تا یکهزار و 500 تن گازمایع 

هم به بازارهای جهانی صادر می کنیم.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی میزان تولید فعلی گاز 
مایع کشور را حدود 6000 تن در روز عنوان 
کرد و افزود: عالوه بر گاز مایع و گازوئیل، به 
لیتر  میلیون  از ۴5  بیش  روزانه  متوسط  طور 
نفت کوره هم در طول هفت ماهه نخست امسال 

صادر می کنیم.
هواپیما  آغاز صادرات سوخت  به  اشاره  با  وی 
دیگر  از  نفت سفید  کرد:  تاکید  در سال 95، 
داشتن  صورت  در  که  است  نفتی  محصوالت 
اقدام  آن  صادرات  به  نسبت  بازار  در  تقاضا 
عنوان  به  هند  و  چین  از  کاظمی  می کنیم. 
ایران در  نفتی  فرآورده های  اصلی  دو مشتری 
بازار نام برد و خاطرنشان کرد: حجم صادرات 
محصوالت نفتی به اروپا کمتر بوده زیرا تقاضا 
به  نسبت  اروپا  در  نفتی  فرآورده های  برای 

بازارهای آسیایی کمتر است.
در همین حال عباس کاظمی معاون وزیر نفت 
تشریح  با  مهر  با  گفت وگو  در  گذشته  هفته 
جزئیات راه اندازی 3 طرح جدید بنزین سازی 
ایران، اعالم کرده بود: سال آینده برای نخستین 
بنزین  صادرکنندگان  باشگاه  عضو  ایران  بار 

جهان می شود.

معاون زنگنه خبر داد:

سوخت هواپیما به سبد صادراتی ایران اضافه شد
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آگهی حصروراثت
پدرسیدعبدالرضابشناسنامه507صادره  نام  دفک  نوشی  بانوسیده 
ازکهگیلویه درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح 
داده که مرحوم علی یاربادبرین بشناسنامه2687صادره رامهرمزدرتاریخ

95/7/25دررامهرمزاقامتگاه دائمیش فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی 
شناسنامه507کدملی59 فرزندسیدعبدالرضابشماره  دفک  نوشی  سیده 

ازکهگیلویه)همسرمتوفی(2-یاسین  997۴2986متولد135۴/3/1صادره 
ملی1900۴78۴63متولد1380/8/5  یاربشماره  فرزندعلی  بادبرین 
یارکدملی1900 فرزندعلی  بادبرین  ازرامهرمز3-حسین  صادره 
متوفی(۴- ازرامهرمز)پسران  665۴51متولد1388/1/6صادره 
شناسنامه15۴کدملی  بشماره  نیافرزندمهرشفیع  ساداتی  نوریجان 
ازرامهرمز)مادرمتوفی( 1910753572متولد1325/9/28صادره 

آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  والغیر.اینک 
نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس 
نشرآگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادرووهروصیت 
اعتبارساقط  ابرازشودازدرجه  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری  نامه 

است.شماره م.الف)12/396(
رئیس شعبه دو دادگاه عمومی رامهرمز-حسن رئیسی زاده

آگهی مفقودی
برگ سبز )شناسنامه مالکیت(خودرو پژو۴05GLX-XU7مدل 1392به 
رنگ خاکستری متالیک و به شماره انتظامی 2۴-832د37به شماره موتور 
نام  شاسیNAAM01CA8DR965670به  12۴K0312065شماره 

نورعلی جهانی فرد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
شهرستان دزفول

آگهی اخطار
 ارزیابی ماده101اجرایی

درپرونده اجرایی کالسه 9500۴5۴له تعاونی اعتباری ثامن االئمه علیه 
شرکت آفاق سازان با مدیریت محمدطاهر حیدری و پروین ذاکری طبق 
گزارش مورخ95/7/3کارشناس رسمی دادگستری به شرح تصویر پیوست 
،پالک ثبتی 1-فرعی1۴00از پالک 1988دربخش:2ناحیه:2واقع در:اهواز 
مورد وثیقه سند رهنی شماره22۴۴55تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی 
شماره9شهر اهواز استان خوزستان9500000000ریال ارزیابی گردیده.
لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکورمعترض می باشید.اعتراض کتبی 
خودرا ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش 
دفتر  به  مبلغ11000000ریال  نظربه  تجدید  کارشناس  دستمزد  بانکی 
این اجرا تسلیم نماییدضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش 

بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اهواز-مهدی بهمئی

آگهی حصروراثت
آقای ریاض چسباوی نام پدرحمزه بشناسنامه679صادره ازبندرامام خمینی)ره(درخواستی بخواسته 
صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که فرزندمرحوم حمزه چسباوی بشناسنامه6۴2صادره 
اروندکناردرتاریخ95/5/31دربندرامام خمینی)ره(اقامتگاه فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی ریاض 
ازبندرامام خمینی)ره(2-عقیل چسباوی  فرزندحمزه بشماره شناسنامه679صادره  چسباوی 
فرزندحمزه بشماره شناسنامه۴029صادره ازبندرامام خمینی)ره(3-ابراهیم چسباوی فرزندحمزه 
بشماره  فرزندحمزه  خمینی)ره(۴-سعیدچسباوی  ازبندرامام  803صادره  شناسنامه  بشماره 
شناسنامه97صادره ازبندرامام خمینی)ره()بعنوان پسران متوفی(5-خدیجه چسباوی فرزندحمزه 
بشماره  فرزندحمزه  خمینی)ره(6-سعادچسباوی  امام  ازبندر  شناسنامه200صادره  بشماره 
شناسنامه2۴۴صادره ازماهشهر)بعنوان دختران متوفی(والغیر.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب 
مزبوررادریک نوبت آگهی مینمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ 
نشرآگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیمداردواال گواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف بندرامام خمینی)ره(

آگهی مزایده 
پالک1578/1779بخش  رهنی(-مزایده  غیرمنقول)اسناد  اموال  مزایده  آگهی 

3اهواز
علیه  االئمه  ثامن  تعاونی  له  9200757رهنی  کالسه  اجرائی  پرونده  موجب  به 
نژاد  آتش  سعید  335و  شناسنامه  شماره  عبدالرحمن  فرزند  فر  حسینی  مریم 
خیابان  گلستان  اهواز  نشانی  شناسنامه525به  شماره  محمد  عیدی  فرزند 
1578/1779بخش  پالک  3۴5ششدانگ  پالک  اسفند  و  اقبال  بین  اردیبهشت 
3اهواز مورد وثیقه سند رهنی 220288-87/5/7دفترخانه اسناد رسمی 9اهوازبه 
تعاونی ثامن االئمه ودولت بدهکارمی باشدنشانی ملک اهوازکوی شهرک دانشگاه 
خیابان10دانشجوپالک78که برابرنظرکارشناس عرصه به مساحت318مترمربع که 
ارزیابی  مبلغ3500000000ریال  وبه  درآمده  فاقداعیانی  زمینی  قطعه  صورت  به 
است  ذیل  شرح  به  اهوازحدودومشخصات  اسنادوامالک  ثبت  اداره  برابراعالم  که 
مجاور  ملک  عرصه  شرقا26/50متربه  خیابان10متری  شماال12متربه  حدوداربعه 
جنوبا12متربه عرصه ملک مجاوروغربا26/50متربه عرصه ملک مجاورمی باشدکه 
دردفتر162 صفحه321بنام سعیدآتش نژادسابقه ثبت سندداردکه مازاداول احتمالی 
برابرنامه 139۴03700001۴701-9۴/10/23شعبه17دادگاه حقوقی اهوازبازداشت 
گردیدکه ازساعت9الی 12روزچهارشنبه95/9/3درمحل اداره اجرای ثبت اهوازواقع 
درخیابان2۴متری جنب باغ معین ازمبلغ ارزیابی آغازوبه باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدافروخته خواهدشدپرداخت نیم عشروحق حراج وبدهی های مربوط به آب برق 
گازمربوط به حق انشعاب اشتراک ومصرف ونیزبدهی مالیاتی وعوارض شهرداری اعم 
ازاینکه رقم آن مشخص شده یانشده باشدبه عهده برنده مزایده است وچنانچه روزمزایده 
مصادف باتعطیل رسمی غیرمتقربه گردد،مزایده روزاداری بعدازتعطیل درهمان محل 
وساعت انجام می شودوحقوق دولتی وحق مزایده طبق مقررات وصول خواهدشد.                                                                                                             

شماره م.الف)5/3288(
رئیس اداره اجرای اسنادرسمی اهواز-مهدی بهمئی

آگهی دادنامه
خواهان:1-شهالمحمدزاده فرزندعبدالطیف 2-کوثرعساکره فرزندرحیم3-مرجان عساکره 
روشناسان-خوانده:1-خدیجه  سهیال  باوکالت  فرزندرحیم  ۴-سعدعساکره  فرزندرحیم 

آلبوعلی2-حاتم آلبوعلی3-محمدآلبوغبیش-خواسته:ابطال معامله 
 رای دادگاه

فرزندرحیم3- فرزندعبدالطیف2-کوثرعساکره  دادخواست1-شهالمحمدزاده  درخصوص 
به  سهیالروشناسان  باوکالت  فرزندرحیم  فرزندرحیم۴-سعدعساکره  عساکره  مرجان 
معامله  ابطال  خواسته  به  آلبوعلی3-محمدآلبوغبیش  آلبوعلی2-حاتم  طرفیت1-خدیجه 
بین خوانده ردیف اول ودوم وسوم وپرداخت کلیه خسارتهای قانونی ودادرسی که به این 
شعبه ارجاع وبه کالسه9۴1297ثبت گردیده بدین شرح که خواهان وراث مرحوم رحیم 
دویست  مساحت  به  زمین  قطعه  درمورخه1385/11/7یک  باشندومرحوم  می  عساکره 
وپنجاه مترمربع واقع درروستای مسیرشمالی ازخانم خدیجه آلبوعلی خریداری کرده ولی 
بعدازفوت مرحوم رحیم عساکره خواندگان ردیف1و2اقدام به فروش زمین مذکوربه محمد 
آلبوغبیش نموده اندلذاتقاضاابطال معامله بین خدیجه وحاتم آلبوعلی بامحمدآلبوغبیش 
ازاعتراض  به اظهارات وکیل خواهانها ونظریه کارشناسی که مصون  باتوجه  رادارددادگاه 
باقی مانده اینکه خواندگان هیچ دلیل ومدرکی دال بربرائت ذمه خویش به دادگاه ارائه 
آئین  ماده198و519قانون  ومستندابه  واردتشخیص  را  خواهان  اندلذاخواسته  ننموده 
دادرسی مدنی وماده390و391قانون مدنی حکم به ابطال معامله مورخه1386/11/29بین 
قطعه  درخصوص  بامحمدآلبوغبیش  آلبوعلی  وحاتم  آلبوعلی  خدیجه  خواندگان 
میلیون  سه  مبلغ  پرداخت  رابه  الذکرراصادروخواندگان  فوق  باحدودومشخصات  زمین 
وششصدونودهزارریال بابت هزینه دادرسی وکارشناسی ونیزپرداخت مبلغ پانصدهزارریال 
درخصوص  صادره  گرددرای  می  هاصادرواعالم  خواهان  درحق  وکیل  الوکاله  حق  بابت 
حاتم آلبوعلی حضوری ودرخصوص خدیجه آلبوعلی ومحمدآلبوغبیش غیابی می باشدرای 
غیابی ظرف بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین شعبه وبیست روزپس ازآن قبل 
بیست  باشدورای حضوری  تجدیدنظراستان خوزستان می  وتجدیدنظردرمحاکم  اعتراض 

روزپس ازابالغ قابل اعتراض وتجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظراستان خوزستان می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شادگان-افضل میرزایی فر

آگهی موضوع ماده 3
و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند 

رسمی اداره ثبت اسناد امالک اهواز
نظربه اینکه دراجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسند 
فرزند  زرادشان  حسن  آقای  رای300۴050-1395-1395/7/13تصرفات  برابر  رسمی 
به  ملی1930068115نسبت  کد  اندیمشک  از  شناسنامه6800صادره  شماره  به  فرحان 
یک باب ساختمان به مساحت 98/15متر مربع قسمتی از ششدانگ پالک/2692/۴بخش 
گردیده  منجربصدوررای  نامبرده  فراحانی  عبدالرحمن  ازمالکیت  دواهوازخروجی 
لذابرابرماده3قانون مزبورمراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزجهت اطالع عموم آگهی می 
ازتاریخ  باشد  داشته  اعتراض  ایشان  ومالکیت  مفروزه  تصرفات  به  نسبت  تاهرکس  گردد 
انتشار نوبت اول این آگهی بمدت  دوماه اعتراض خودرامستقیما به اداره ثبت اسنادوامالک 
اهوازتسلیم ورسید دریافت نمایند ومعترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست به مقامات قضائی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست اخذ وبه اداره ثبت 
محل تحویل نمایندبدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درموعدمقرراداره ثبت برابر 

مقررات اقدام بصدورسند مالکیت خواهد نمود.شماره م الف:)5/2981(
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/8/3-تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/8/18

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اهواز-شیخ زاده

آگهی ابالغ 
وقت اجرای قرار تحریر ترکه

قرار  قنواتی  اسفندیار  و  نصرت  به طرفیت  غیره  و  قنواتی  قدرت  به موجب درخواست 
تحریر ترکه مرحوم غالمرضا قنواتی در پرونده کالسه 512/1/95شعبه یک شورای حل 
اختالف شهرستان رامهرمز صادر و وقت اجرای قرار ساعت 10مورخ 1395/9/1۴تعیین 
گردیده لذا از ورثه یا نماینده قانونی آنها و بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسانی 
دیگری که حقی برترکه متوفی دارند دعوت می شود در موعد مقرر در محل این شورا 
واقع در شهر رامهرمز مجتمع شورای حل اختالف شعبه یک حاضر شوند عدم حضور 

مدیونین مانع اجرای قرار نخواهد بود. شماره م الف:)12/377(
قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز-حسن رئیسی زاده

آگهی حصر وراثت
دزفول  1۴598صادره  بشناسنامه  یداله  پدر  نام  مقدم  جمشیدی  بی  بانوبی 
که  داده  توضیح  و  تقدیم  وراثت  حصر  گواهی  صدور  خواسته  به  درخواستی 
الیگودرزدر  نیا بشناسنامه 809صادره  پور  507/1/95ح مرحوم  موسی عزیزی 
1-متقاضی  عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  دائم  اقامتگاه  دزفول  1395/8/۴در  تاریخ 
از باال )زوجه متوفی(2-زهرا عزیزی پورنیا بشناسنامه19912127309دزفول3-
عزیزی  ۴-فاطمه  19908357۴0دزفول  بشناسنامه  نیا  پور  عزیزی  الهه 
نیا  پور  عزیزی  ۴160613۴03الیگودرز5-مرضیه  بشناسنامه  نیا  پور 
نیا  پور  عزیزی  متوفی(6-محسن  بشناسنامه199031696۴دزفول)دختران 
بشناسنامه 11697دزفول)پسر متوفی(7-زرخانم همتی بشناسنامه 803الیگودرز 
)مادرمتوفی(و ال غیر.پرونده کالسه 507/1/95ح در شورا ثبت شد.اینک با انجام 
تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض 
تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به  از  باشد  او  از متوفی نزد  نامه  یا وصیت  دارد 
دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادروهر وصیت نامه به جزسری و رسمی که بعد 

از این تاریخ ابراز شود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف دادگاه عمومی دزفول

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهان: عطا، محمد،محمود، احمد، ثوبیه و رابعه همگی محمدی فرزندان توفیق با وکالت خانم 
آرزو سجادی فرزند عطا به نشانی سنندج میدان آزادی ساختمان خسرو طبقه 2 دفتر وکالت 
آرزو سجادی  خواندگان: حامد قمری فرزند عبدا...، سعید قمری فرزند عباس و قادر قمری فرزند 
عبدالعلی همگی به نشانی فعال مجهول المکان  خواسته: ابطال قرارداد مورخ 13۴1/02/02 بدلیل 

تنفیذ قرار داد و عدم رضا به انضمام خسارت دادرسی 
خواهان های فوق به طرفیت خواندگان فوق دادخواستی مبنی بر خواسته فوق تقدیم دادگاه 
نموده و به کالسه 9509988726200175 ثبت و برای روز شنبه مورخ 1395/10/11 ساعت 
10:00 صبح تعیین وقت گردیده است به جهت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 
خواهان ها و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی برای یک نوبت در احد از روزنامه های 
کثیرالنتشار چاپ تا خواندگان قبل از وقت رسیدگی در دفتر دادگاه حاضر نسبت به تحویل نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم اقدام و در جلسه رسیدگی شرکت نمایند در صورتی که در دادگاه حاضر 

نشوند دادگاه برابر مقررات اتخاذ تصمیم می نماید.
م الف: 157/535  متصدی امور دفتری شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان دیواندره - حسینی

معاون وزیر نفت از نهایی کردن وندورلیست 
تاکنون  گفت:  و  داد  خبر  داخلی  سازندگان 
بیش از 1800 سازنده تجهیزات صنعت نفت 

در داخل کشور شناسایی شده اند.
محمدرضا مقدم معاون وزیر نفت در مراسم 
افتتاح هشتمین نمایشگاه ساخت تجهیزات 
صنعت نفت خوزستان که در حال برگزاری 
است، گفت: در هنگام تحریم صادرات نفت 
ایران از حدود 3 میلیون بشکه در روز به یک 
اوج  در  که  رسید  بشکه  هزار  میلیون 200 
هزار   800 به  ایران  نفت  صادرات  تحریم ها 

بشکه نیز رسیده بود.
وی با اشاره به اینکه پس از لغو تحریم ها دوباره 
صادرات نفت ایران افزایش یافت، تصریح کرد: 
در حال حاضر روزانه 2 میلیون و ۴۴0 هزار 

بشکه نفت و میعانات صادر می کنیم.
این مقام مسئول با اشاره به سامانه یکپارچه 
کاال گفت: نزدیک به 11 سال است که کار 
طراحی این سامانه آغاز شد اما خوشبختانه 
موفق شدیم در سال گذشته کار طراحی را 

به اتمام برسانیم.
وی با تأکید براینکه مشکالتی در زمینه اجرایی 
کردن این سامانه به وجود آمد اما به مشکالت 
نیز فائق آمدیم، افزود: ما در این سامانه سعی 

کردیم در کنار دانش فنی خدمات مهندسی و 
فنی را به طور کامل ببینیم به طوری که این 

سامانه قلب داخل است.
مقدم با اشاره به اینکه وندورلیست سازندگان 
قطعات و تجهیزات داخلی صنعت نفت تهیه 
شده است، خاطرنشان کرد: هم اکنون 181۴ 
سازنده داخلی داریم که در این وندورلیست 
آمده اند و پس از آن نیز قرار است وندورلیست 
سازندگان خارجی نیز تهیه و در این سامانه 

بارگذاری شود.
در حال  اینکه  به  اشاره  با  نفت  وزیر  معاون 
تأمین کننده وجود  حاضر 2۴ هزار و 600 
دارد، گفت: اما از این تعداد تنها 3 هزار سازنده 

شناسایی شده اند.
مقدم با اشاره به ساخت تجهیزات پیچیده 
تمام  ما  گفت:  درون چاهی  و  سرچاهی 
را  تجهیزات  این  برای  نیاز  مورد  قطعات 
وزارت  به  و  کردیم  فهرست  به طور جزئی 
این  ورود  از  تا  کردیم  اعالم  نیز  صنعت 
شود  خودداری  کشور  داخل  به  تجهیزات 
صورت  که  استانداردسازی هایی  با  زیرا 
طور  به  را  داخلی  قطعات  می توان  گرفته 

تمام جایگزین قطعات خارجی کرد.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به ساخت 
10 گروه کاالیی، گفت: در حال حاضر 5۴ 
منعقد  تومان  میلیارد  مبلغ 600  به  قرارداد 
شده است در حالی که به طور تخصصی وارد 
ساخت مته، پمپ درون چاهی و سرچاهی و 
خطوط لوله CRA و پیک هوشمند شده ایم.
احداث  به  اشاره  با  پایان  در  مقدم 
صنعت  به  مربوط  تجهیزات  هایتک ترین 
اقالم  به  مربوط  تجهیزات  این  گفت:  نفت 
اندازه گیری حفاری است که در این زمینه 
نیز ورود پیدا کرده ایم و به زودی خبرهای 

خوبی به گوش خواهد رسید.

فزآینده  توسعه  و  تحرک  ایجاد  نیرو  وزیر 
و  ایران  خصوصی  های  بخش  همکاری  در 
از طریق  تاجیکستان و رفع موانع موجود را 
تشکیل شورای مشترک بازرگانان و اقدام جدی 

اتاق های بازرگانی دو کشور ضروری دانست.
آیین گشایش  در  دیروز  حمید چیت چیان 
یازدهمین کمیسیون همکاری های اقتصادی 
ایران و تاجیکستان در محل وزارت نیرو افزود: 
ایران و تاجیکستان از مشترکات دینی، فرهنگی 
و تاریخی بسیاری برخوردارند، اشتراکاتی که 
ماهیت ویژه ای به روابط دو کشور در منطقه 
بخشیده و زمینه های متعددی برای همکاری 

های دوجانبه فراهم کرده است.
اجالس  منظم  برگزاری  گفت:  نیرو  وزیر 
کمیسیون مشترک و تداوم دیدارها، با تحکیم 
روابط سیاسی و فرهنگی، تاثیر مثبتی در رشد 
همکاری های اقتصادی، شناخت فرصت های 
افزایش  گذاری،  سرمایه  های  زمینه  کاری، 
مراودات تجاری و رفع موانع و مشکالت موجود 
در مسیر همکاری ها بین دو کشور دوست و 

برادر خواهد داشت.
چیت چیان افزود: باید از همه ظرفیت های 
فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برای گسترش 
همکاری ها بهره برد تا تراز تجاری دو کشور 

رشد مضاعف را تجربه کند.
وی یادآور شد: در فضای جدید بین المللی پس 
از برنامه جامع اقدام مشترک)برجام( شرایط 
تجاری  های  گذاری  سرمایه  برای  مساعدی 
و اقتصادی از جمله انرژی، صنعت و معدن، 
کشاورزی، بهداشت و درمان، علوم و فناوری و 
همکاری های بانکی و گمرکی و ... به وجود 

آمده است.
مبادالت  توسعه  برای  ایران  گفت:  نیرو  وزیر 
تجاری بین دو کشور آمادگی کامل داشته و 
تمایل دارد تا بیش از پیش در راستای ارتقای 

سطح همکاری ها تالش کند.
چیت چیان یکی از اهداف اجالس حاضر را 
ایجاد تحرک و توسعه فزاینده در همکاری 
و  کشور  دو  خصوصی  های  بخش  های 
همچنین رفع موانع موجود از طریق تشکیل 
منظم و جدی شورای مشترک بازرگانان و 
کشور  دو  بازرگانی  های  اتاق  جدی  اقدام 
برای  مناسب  وکارهای  ساز  دیگر  ایجاد  و 

تحقق این هدف عنوان کرد.
توسعه  بانک  فراب،  شرکت  از  گفت:  وی 
صادرات، صندوق ضمانت صادرات و نمایندگان 
وزارت انرژی و شرکت برق تاجیک و وزارت 
بهره  با  شود  می  دعوت  تاجیکستان  اقتصاد 
رفع  به  نسبت  اجالس  این  فضای  از  گیری 
مشکل بازپرداخت مطالبات ایران در پروژه سد 
و نیروگاه سنگ توده 2 و تمدید مدت قرارداد 
اقدام کرده و زمینه ایجاد فضایی امن و مطمئن 
را در همکاری های فنی و اقتصادی دو کشور 

فراهم کنند.
چیت چیان تصریح کرد: توسعه همکاری های 
دو جانبه نیازمند زمینه سازی های الزم است و 
اگر شرکت های ایرانی از امنیت سرمایه گذاری 
گسترش  به  شوند  مطمئن  تاجیکستان  در 

فعالیت ها در این کشور اقدام می کنند.

چیت چیان تاکید کرد؛

ضرورت ایجاد فضای امن در همکاری های 
ایران و تاجیکستان

معاون وزیر نفت خبر داد:

صادرات روزانه ۲ میلیون و ۴۴۰ هزار 
بشکه نفت
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جریمه 6برابری و پلمب در انتظار متخلفان
اینکه در حال  بیان  با  لوازم خانگی  اتحادیه فروشندگان  رئیس 
جمع  بازار  سطح  از  قاچاق  کاالهای  درصد   70 از  بیش  حاضر 
 2 اول  مرحله  در  متخلف  واحدهای  گفت:  است،  شده   آوری 
جریمه  کاال  قیمت  برابر   ۴ بعدی  مراحل  در  و  کاال  برابرقیمت 

خواهند شد.
اخیر  ماه  یک  در  داشت:  اظهار  تسنیم  به  پور  طحان  محمد 
این  اما  انجام شده  با قاچاق کاال  اقدامات مناسبی برای مبارزه 
موضوع اصاًل نباید بهانه ای برای شرکت ها جهت افزایش قیمت 

محصوالت شود.
به گران کردن محصوالت  اقدام  اگر شرکتی  اینکه  بیان  با  وی 
خود کند اتحادیه حتماً آنها را به سازمان حمایت معرفی خواهد 
کرد، افزود: اتحادیه در این زمینه به صورت مکتوب به سازمان 
و  یافته  افزایش  کاالها  این  قیمت  که  می کند  اعالم  حمایت 

بررسی کنید.
 

کشاورزی
دولت حمایتی از صادرات  تخم مرغ نکرد

ابتدایی امسال کل صادرات به نسبت 7 ماهه مشابه  در 7 ماه 
تا تخم مرغ  باعث شده  این  و  بوده  سال 9۴، ۴0 درصد کمتر 
فرزاد طالکش،  باشد.سید  پایین  نیز  لذا قیمت  و  یافته  افزایش 
آنالین   نسیم  به  ایران  تخم گذار  مرغ  سراسری  کانون  دبیرکل 
ثابت  پایین  گفت: 10 روزی است که قیمت تخم مرغ در حد 
مانده است و میانگین قیمت آن بر روی 3۴00 تومان است و 
این بدان معنا است که تولیدکننده 800 تومان متضرر می شود 

زیرا قیمت واقعی آن  ۴100 تومان است.
به  پاییز قیمت ها  با آغاز فصل  انتظار داشتیم که  افزود: ما  وی 
صادرات  همچنین  و  داخلی  بازار  در  تقاضا  شدن  بیشتر  دلیل 
بیشتر باالتر برود اما این اتفاق نیفتاد و چنان چه همین میزان 
صادرات نیز نبود قیمت از این هم پایین تر بود و تولیدکننده 

ضرر و زیان بیشتری می کرد.
 

 ارسال رایگان میوه  و سبزیجات به کربال

تن  چند  ارسال  از  سبزی  و  میوه  فروشندگان  اتحادیه  رئیس   
زائران  برای  اربعین حسینی  مناسبت  به  کربال  به  تره بار  میوه و 
خبر داد و گفت که در حال حاضر بازار داخلی میوه کساد است 
خاصی  قیمت  افزایش  با  آینده  ماه های  در  نمی رسد  نظر  به  و 

روبرو باشیم.
حسین مهاجران اظهار کرد: در حال حاضر بازار رونق چندانی 
ندارد و مجالس هم برگزار نمی شود و تا بعد از ماه صفر این روند 
ادامه خواهد داشت.وی درباره وضعیت عرضه میوه های پاییزی 
بهتر  به سال گذشته  نسبت  عرضه  و  تولید  داد: وضعیت  ادامه 
است و عرضه بیشتری داشته ایم به ویژه انار و پرتقال تامسون 
در حجم بسیار بیشتری در مقایسه با سال قبل در بازار عرضه 

شده اند.
 

 اقتصاد کالن
دادن اطالعات غلط به آمارگیران پیگرد قانونی دارد

آمار  به  غلط  اطالعات  افراد  اگر  گفت:  ایران  آمار  مرکز  رئیس 
باشد. می  پیگرد  قابل  و  بوده  جرم  موضوع  این  بدهند  گیران 
امروز،  صبح  هشت  ساعت  تا  گفت:  تسنیم  به  پارسا  امیدعلی 
56 درصد از کل مردم معادل 1۴ میلیون و ۴05 هزار خانوار و 
نفر، در سرشماری امسال شرکت  نیز ۴7 میلیون و 809 هزار 
کرده اند. رئیس مرکز آمار ایران گفت: سرشماری در دو مرحله 
اینترنتی و حضوری در حال انجام است که مرحله اول که حضور 
مردم به صورت الکترونیکی بود، با مشارکت ۴6 درصدی به اتمام 
رسید.وی افزود، در مرحله دوم 25 هزار آمار گیر   مرکز آمار باید 
به درب همه منازل همه افراد از جمله ایرانیان و غیر ایرانیان، 
مشارکت  یا حضوری  کرده   ثبت نام  اینترنتی  که  آنهایی  از  اعم 

می کنند، مراجعه نمایند.
 

 تاسیس یک سازمان جدید برای اداره اموال دولتی
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: بر اساس 
مصوبه شورای عالی اداری سازمان اموال دولتی و تملیکی به زودی 
ایجاد می شود. امین دلیری گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی 
سازمان  یک  در  بایستی  دولتی  اموال  کلیه  اداره  وظیفه  اداری 
تملیکی واسپاری  اموال  به سازمان  این وظیفه  تجمیع شود که 
شده است و به زودی سازمان جدیدی تحت عنوان سازمان اموال 
دولتی و تملیکی شکل می گیرد. وی افزود، نمونه این سازمان در 
کشورهای دیگر هم وجود دارد و کشور ما نیز باید به این سمت 

برای سامان دهی به اموال دولت حرکت می کرد.
توقیفی گفت:  قاچاق  کاالی  تکلیف  تعیین  در خصوص  دلیری 
بعدازظهر امروز  جلسه ای را با حضور ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
صادرات  دستورالعمل  تا  می کنیم  برگزار  ایران  گمرک  و  ارز  و 
کاالهای قاچاق تصویب شود.رئیس سازمان اموال تملیکی ادامه 
داد: بعد از تعیین تکلیف  کاالی قاچاق در ستاد برای صادرات 
کاالهای قاچاق  که برند خارجی دارند برنامه ریزی خواهیم کرد 

تا بتوانیم هر چه سریعتر  آنها را صادر کنیم.

کاهش5درصدی صادرات؛
افزایش20.4 درصدی واردات 

جاده ای

 
راهداری،  سازمان  منتشرشده  آمار  براساس 
واردات   ،95 سال  ابتدایی  ماهه  شش  طی 
درصد  ای20.۴  جاده  ونقل  حمل  طریق  از 
نسبت به سال گذشته افزایش و صادرات 5 

درصد کاهش یافته است.
 95 سال  نخست  ماهه  شش  عملکرد  آمار 
 7.7 که   می دهد  نشان  راهداری  سازمان 
از  غیرنفتی  و  نفتی  کاالی  تن  میلیون 
 39 و  وارد  ایران  آبی  و  زمینی  مرزهای 
واردات  که  است  شده  خارج  تن  میلیون 
درصد   ۴۴.7 صادرات  و  کاهش  درصد   6.8
یافته  افزایش  قبل  سال  مشابه  به  نسبت 
و  واردات  از مجموع  آمار  این  برطبق  است. 
سهم  و   7 جاده  سهم  شده،  انجام  صادرات 

دریا 93 درصد است.
سهم 11 درصدی صادرات کاالهای نفتی

نگاهی به آمار سازمان راهداری حاکی از آن 
به  نسبت  جاده  طریق  از  واردات  که  است 
صادرات  و  رشد  درصد   20.۴ گذشته  سال 
است،  داشته  کاهش  درصد   5 ای  جاده 
دراین میان از مجموع واردات کاال به کشور 
درصد   89 و  نفتی  کاالی  سهم  11درصد 
 35 صادرات،  در  و  بوده  نفتی  غیر  کاالی 
نفتی و 65 درصد کاالی غیر  درصد کاالی 

نفتی بوده است.
و  نفتی 15 هزار و ۴75 تن  سهم کاالهای 
 666 و  هزار  غیرنفتی 883  کاالهای  سهم  
کاالهای  صادرات  ای،  جاده  واردات  از  تن 
نفتی و غیرنفتی هم به ترتیب  806 هزار و 
517 تن و 2 میلیون و 305 هزار و689 تن 

طی شش ماه گذشته بوده است
 

   بازار سرمایه
شاخص بورس مثبت شد

دادوستدهای  جریان  در  بورس  شاخص 
بازار سرمایه مثبت بود و ۴9۴  روزگذشته  

واحد دیگر رشد کرد.
در جریان معامالت روزگذشته بازار سرمایه 
به  تقدم  حق  و  سهم  1257میلیون  تعداد 
نوبت  66هزار  در  تومان  399میلیارد  ارزش 
مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس 
 79 ارتفاع  در  ۴9۴واحدی  افزایش  ثبت  با 
گرفت.شاخص های  قرار  واحد   632 و  هزار 
اصلی بازار سرمایه هم روز متعادل و مثبتی 
به طوری که شاخص  را پشت سر گذاشتند 
کل  17۴واحد،  ارزشی(  ــ  )وزنی  قیمت 
)هموزن(  قیمت  121واحد،  )هموزن( 
شاخص  و  7۴2واحد  شناور  آزاد  97واحد، 
بازار اول و دوم به ترتیب 519 و 90 واحد 

رشد کردند.
بر اساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس 
به  ورقه  میلیون   162 معامله  با  هم  ایران 
هزار   18 در  تومان  میلیارد   390 ارزش 
در  و  کرد  افت  واحد   1.8 آیفکس  نوبت، 

ارتفاع 835 واحد قرار گرفت.
 

 بانک
تاسیس شعبه یک بانک اتریشی 

در ایران
سفیر اتریش در تهران با اشاره به اینکه در 
به  کشور  دو  تجاری  روابط  حجم  گذشته 
شعبه  گفت:  رسید،  می  یورو  میلیون   800
یک بانک اتریشی در ایران بزودی راه اندازی 

می شود.
فریدریش اشتیفت در نشست تجاری توسعه 
همکاری های تجاری ایران و اتریش با بیان 
در  اتریشی  بانک های  شعبه  تاسیس  اینکه 
تهران به گسترش روابط اقتصادی دو کشور 
کمک می کند، گفت: در سال هایی، ارزش 
روابط تجاری دو کشور به 800 میلیون یورو 
نفت  یورو  میلیون   ۴00 اتریش  و  می رسید 
اکنون  روابط  این  اما  وارد می کرد،  ایران  از 

کاهش یافته است.
سفیر اتریش در تهران ضمن ابراز امیدواری 
نسبت به گسترش روابط دو کشور در آینده 
مرکزی  بانک  کل  رئیس  سفر  به  نزدیک، 
کرد  اشاره  کشورش  به  اسالمی  جمهوری 
اتریش خط  مقرر شد  سفر  آن  در  افزود:  و 
اعتباری یک میلیارد یورویی برای گسترش 

روابط با ایران برقرار کند.

خبر خبر

مـردم  دنیـا  جـای  همـه  در  اقتصـاد:   گـروه 
یـا  بانـک  بـه  را  خـود  پـول  پس انـداز  بـرای 
بـازار سـرمایه می دهنـد، بنابرایـن دولـت هیچ 
عالقـه ای ندارد کـه بازار خریدوفروش مسـکن 
کمیسـیون  شـود.رئیس  پس انـداز  وسـیله 
عمـران مجلس،بـا انتقـاد از بـاال بـودن نـرخ 
سـود تسـهیالت مسـکن گفـت:در اسـرع وقت 
بـا دعـوت از وزیـرراه و شهرسـازی و همچنین 
مسـئوالن بانک مسـکن پیگیر چرایی باالبودن 

نـرخ سـود تسـهیالت مسـکن خواهیـم بـود.
خواندن  ناکارآمد  با  کوچی  رضایی  محمدرضا 
از  انتقاد  همچنین  و  مسکن  تسهیالت  رقم 
باالبودن نرخ سود وام ها،گفت:شاید تسهیالت 
دهی بانک مسکن بتواند رونقی در بازار ایجاد 
تواند  نمی  تسهیالت  باالی  سود  کند،اما 
رضایتمندی مردم را منجر شود.نماینده مردم 
اینکه  بیان  جهرم درمجلس شورای اسالمی،با 
برای  تنها  مسکن  سودتسهیالت  نرخ  کاهش 
خانه اولی ها و با شرط سپرده گذاری کاهش 
که  هرکسی  حاضر  است،افزود:درحال  یافته 
باشد،باید  مسکن  تسهیالت  دریافت  خواهان 
رقمی باالی 15 درصد گاهی تا 21 درصد نیز 

به عنوان سود تسهیالت بپردازد.
تسهیل شرایط ازدواج جوانان نیازمند اتخاذ 

تدابیری کارآمد است
ازدواج  شرایط  تسهیل  براینکه  باتاکید  وی 
کارآمد  تدابیری  اتخاذ  نیازمند  جوانان 
به  صرف  دهی  کرد:تسهیالت  است،تصریح 
متقاضیان نمی تواند خانه دارشدن آن ها را رقم 
دهم،بابیان  درمجلس  مردم  نماینده  بزند.این 
اینکه باید رونق بازار مسکن با تسهیالت دهی 

ارزان در دستورکار دولت قرار بگیرد،افزود:شیوه 
فعلی تسهیالت دهی بانک مسکن با سودهای 
است.رضایی  نمایندگان  انتقاد  مورد  نجومی 
وضعیت  بهبود  داد:پیگیری  کوچی،ادامه 
عمران  درکمیسیون  مسکن  دهی  تسهیالت 
داشت. خواهد  ادامه  نتیجه  تا حصول  مجلس 
مسکن  دربحث  دهی  تسهیالت  با  باید  دولت 
این بخش را کاهش  انباشت شده در  تقاضای 
با تسهیالت  باید  اینکه دولت  با بیان  دهد.وی 
انباشت  تقاضای  مسکن  بحث  در  دهی 
دهد،تصریح  کاهش  را  بخش  دراین  شده 
متقاضیان خرید  به  ارزان  کرد:تسهیالت دهی 
مسکن برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا 
ضروری است.رئیس کمیسیون عمران مجلس 
با  وقت  شد:دراسرع  اسالمی،یادآور  شورای 
همچنین  و  شهرسازی  و  وزیرراه  از  دعوت 

مسئوالن بانک مسکن پیگیر چرایی باال بودن 
نرخ سود تسهیالت مسکن خواهیم بود.

حباب قیمت مسکن تجاری و لوکس هنوز 
تخلیه نشده است

مشاور وزیر مسکن با بیان این که حباب قیمت 
هنوز  تجاری  مسکن  و  گران قیمت  مسکن 
تخلیه نشده است گفت: برای واحدهای تجاری 
پیش بینی می کنم قیمت  ها نزولی باشد و برای 
مسکن گران قیمت هم در سال آینده افزایش 

قیمتی در حد تورم نیز متصور نخواهم بود.
و  اقتصادی  کارشناس  تبریزی  عبده  حسین 
مشاور وزیر مسکن در برنامه پایش درخصوص 
و  برنامه  اصوالً  گفت:  مسکن  بازار  پیش بینی 
وسیله  را  مسکن  که  نیست  این  دولت  هدف 
نباید  هم  ارز  که  همان طور  بکند،  پس انداز 
وسیله پس انداز شود. در همه جای دنیا مردم 

بازار  یا  بانک  به  را  خود  پول  پس انداز  برای 
سرمایه می دهند، بنابراین دولت هیچ عالقه ای 
وسیله  مسکن  خریدوفروش  بازار  که  ندارد 

پس انداز شود.
حال  در  خوشبختانه  گفت:  تبریزی  عبده 
نرخ  سراغ  سرمایه گذاری  برای  کسی  حاضر 
تغییر  ارز و مسکن نمی رود. مسکن در کشور 
خیلی  سال  سه  دو  در  است،  کرده  ساختاری 
مسکن  در  کالنی  سرمایه گذاری  طوفانی 
و  گرفته  صورت  تجاری  مسکن  و  گران قیمت 
حباب  که  می کشد  طول  زیادی  مدت  طبعاً 
قیمتی مسکن که در آن دو سه سال ایجادشده 
تخلیه شود.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: 
می کنم  پیش بینی  تجاری  واحدهای  برای 
قیمت ها نزولی خواهد بود، در برخی شهرها به 
نسبت هر پنج خانوار یک واحد تجاری وجود 
دارد بنابراین دیگر نیاز به واحد تجاری نداریم 
و مردم نیز اگر بخواهند کسب وکار راه بیندازند 
نه  بود  خواهند  تجاری  واجد  اجاره  دنبال  به 

خرید آن.
پیش بینی بعدی من در مورد مسکن گران قیمت 
است که این واحدها هم در سال آینده افزایش 
قیمتی در حد تورم نیز متصور نخواهم بود.وی 
بانک  از  بعد  سرمایه گذاری  برای  کرد:  تصریح 
اگر  دارد،  سرمایه  بازار  را  بازدهی  بیشترین 
رقم کوچکی حدود 20  میزان پس انداز مردم 
برای  جا  بهترین  بانک ها  باشد  میلیون   30 تا 
سرمایه گذاری است، برای رقم های باالی 100 
از  بورس  در  نیز سرمایه گذاری  تومان  میلیون 
طریق صندوق های سرمایه گذاری بهترین اقدام 

خواهد بود.

چرا تسهیالت مسکن با این نرخ های سود  ؟

حباب قیمت مسکن هنوز تخلیه نشده است

بیکاری  آمار،نرخ  مرکز  اعالم  اساس  بر 
روند  رسید.  درصد   12.7 به  تابستان 
تغییرات حکایت از آن دارد که این شاخص 
و  درصد   1.8 گذشته  تابستان  به  نسبت 
درصد   0.5 معادل   1395 بهار  به  نسبت 

افزایش یافته است.
شاغالن  تعداد  گزارشی  در  ایران  آمار  مرکز 
و  میلیون   23 را   1395 تابستان  در  کشور 
31هزار و ۴6۴ نفر عنوان کرد که این رقم 
 628  )139۴( قبل  تابستان سال  به  نسبت 

هزار و 16 نفر افزایش یافته است.
همچنین در فاصله یاد شده، نسبت اشتغال 
)نسبت تعداد شاغالن به جمعیت 10 ساله و 
بیشتر( با 0.6 درصد افزایش از 3۴.7 درصد 
همچنین  ¬است.  رسیده  درصد   35.3 به 
جمعیت  درصد   ۴0.۴ امسال  تابستان  در 
فعال  اقتصادی  نظر  از  بیشتر  و  ساله   10
بیکاران  یا  شاغالن  گروه  در  یعنی  بوده اند، 

قرار گرفته اند.
اقتصادی  مشارکت  نرخ  تغییرات  بررسی 
به  نسبت  نرخ  این  که  است  آن  از  حاکی 
)تابستان 139۴(  فصل مشابه در سال قبل 
)بهار  قبل  فصل  به  نسبت  و  درصد   1.5

1395(، 0.9 درصد افزایش داشته است.

 نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله حاکی 
این  فعاالن  از  درصد   26.7 که  است  آن  از 
گروه سنی در تابستان 1395 بیکار بوده اند.
جوانان  بیکاری  نرخ  فصلی  تغییرات  بررسی 
نرخ  این  می دهد،  نشان  ساله   29 تا   15
نسبت به فصل مشابه در سال قبل )تابستان 
قبل  فصل  به  نسبت  و  درصد   3.3)139۴
یافته  افزایش  درصد   1.8  ،)1395 )بهار 

است. 
بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می دهد در 
شاغل   جمعیت  درصد   9.5 امسال  تابستان 
رکود  غیرکاری،  )فصل  اقتصادی  دالیل  به 
بیشتر(  ساعت  با  کار  نکردن  پیدا  کاری، 
و  کرده  کار  هفته  در  ساعت   ۴۴ از  کمتر 
آماده برای انجام کار اضافی بوده اند. این در 
از شاغالن 15  حالی است که ۴0.8 درصد 
ساله و بیش تر، ۴9 ساعت و بیشتر در هفته 

کار کرده اند.
عمده  بخش های  در  اشتغال  بررسی 
امسال  تابستان  در  می دهد  نشان  اقتصادی 
بخش خدمات با ۴9.1 درصد بیشترین سهم 
است. در  داده  اختصاص  به خود  را  اشتغال 
 31.5 با  صنعت  بخش های  بعدی  مراتب 
درصد و کشاورزی با19.۴ درصد قرار دارند.

بازرگانی و صنایع و معادن  اتاق  نایب رئیس 
تهران با اشاره به اینکه حجم تجارت بین ایران 
و اتریش 32۴ میلیون دالر است، گفت: هنوز 
در مراودات بانکی بین المللی با مشکل مواجه 
تجاری  نشست  در  جهانگیری  هستیم.مهدی 
مشترک ایران و اتریش، گفت: روابط دو کشور 
ایران و اتریش با توجه به پیشینه عمیقی که 
در  همواره  داشته،  وجود  گذشته  قرن   5 در 
انتظار  هم  االن  و  مناسبی حفظ شده  سطح 
می رود که گسترش یابد.وی با اشاره به اینکه 
با توجه به چنین سابقه طوالنی حجم روابط 
تجاری بین دو کشور در سال 2015 در حدود 
32۴ میلیون دالر بوده است، افزود: علی رغم 
اجرایی شدن برجام و دیدار هیات های تجاری 
امسال،  ماهه   7 در  ایران  از  اتریشی  مختلف 
روابط  حجم  در  چشمگیری  رشد  متاسفانه 
صنایع  و  بازرگانی  اتاق  رئیس  نداشتیم.نایب 
و معادن تهران با اشاره به اینکه فعالیت های 
بخش خصوصی ایران به دنبال رفع تحریم های 
تازه ای گرفته است، گفت: در  ناعادالنه رونق 
این مدت هیات های خارجی متعددی بالغ بر 
ایران سفر کردند و در دوران  200 هیات به 
 17 با  اقتصادی  و  تجاری  تعامل  پسابرجام 

اقتصادی  بخش های  کلیه  در  خارجی  کشور 
بیش  داد:  ادامه  است.جهانگیری  شده  آغاز 
گذاری  سرمایه  تاییدیه دار  نامه  تفاهم  از 80 
خارجی در بخش صنعت و معدن و با ارزش 
که  رسیده  امضاء  به  دالر  میلیارد  از ۴  بیش 
از این تعداد، 60 مورد منجر به عقد قرارداد 
با  و بیش از 30 مورد اجرایی شده است.وی 
با  ایران، گفت:  ترانزیتی  اشاره به مزیت ویژه 
توجه به اینکه اتریش با حجم سرمایه گذاری 
از  یکی  دالر  میلیارد   360 بر  بالغ  خارجی 
می آید،  حساب  به  سرمایه فرست  کشورهای 
همکاری های  نگاه  با  گذاری  سرمایه  بنابراین 
درازمدت و بر پایه انتقال دانش فنی و فناوری 
اقتصادی  و  تجاری  روابط  دوام  به  می تواند 
منجر شود.نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع 
عدم  را  اصلی  موانع  از  یکی  تهران  معادن  و 
همکاری بانک ها و موسسات مالی و پولی بین 
تحت  موسسات  این  افزود:  و  دانست  المللی 
فشارهای سیاسی قدرت های جهانی همچنان 
نگران اعمال تحریم های یک جانبه هستند و 
این باعث شده که از سرعت تعامل اقتصادی 
سازمان  در  و عضویت  اقتصاد جهان  با  ایران 

تجارت جهانی کاسته شود.

افزایش 1.8 درصدی نرخ بیکاری؛

بیکاری تابستان به 12.7 درصد رسید

حجم پایین تجارت ایران و اتریش؛

هنوز در مراودات بانکی بین المللی با مشکل 
مواجه هستیم

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اعالم کرد: 
بر اساس قانونی که با توافق با اتاق بازرگانی 
است  قرار  شد،  خواهد  اجرایی  و  شده  انجام 
محدودیت  اول  سال  بازرگانی  کارت های 
این  دوم  سال  باشند،  در  داشته  واردات 
سوم  سال  در  و  می شود  کمتر  محدودیت 
باشد  تسویه شده  مالیات شان  در صورتی که 

سقف کارت بازرگانی برداشته خواهد شد.
ابزاری  بازرگانی  کارت  گفت:  الهوتی  محمد 
است  صادرکننده  یا  واردکننده  اختیار  در 
که باید از آن استفاده کند. اما اینکه چگونه 
بازرگانی  کارت های  سوءاستفاده  از  می توان 
جلوگیری کرد به نحوه اعطای کارت بازرگانی 
با  توافق  با  که  قانونی  اساس  بر  می گردد.  بر 
خواهد  اجرایی  و  شده  انجام  بازرگانی  اتاق 

اول  بازرگانی سال  کارت های  است  قرار  شد، 
سال  باشند،  در  داشته  واردات  محدودیت 
دوم این محدودیت کمتر می شود و در سال 
شده  تسویه  مالیات شان  که  صورتی  در  سوم 
برداشته می شود. بازرگانی  باشد سقف کارت 

رئیس کنفدراسیون صادرات ادامه داد:  چنین 
اما  باشد  جلو  به  رو  قدمی  می تواند  اقداماتی 
اینگونه محدودیت ها با اصل اقتصاد باز و آزاد 

در تقابل است. 
نباید  بازرگانی  کارت  که  است  این  واقعیت 
مالیاتی  منابع  آوردن  بدست  برای  ابزاری 
مجوزی  بازرگانی  کارت  بلکه  باشد  دولت 
برای واردات و صادرات است و دولت باید در 
تامین  یا به عنوان  جای خود به عنوان بیمه 
به  نباید  مالیاتی،  امور  یا سازمان  و  اجتماعی 

به  بخواهد  دولت  که  شود  تبدیل  گلوگاهی 
متابع خودش دسترسی داشته باشد.

الهوتی تصریح کرد: اگر از طریق شفاف سازی 
یا  معامالت  برای  رسمی  فاکتورهای  ایجاد  و 
کلی  طور  به  و  مکانیزه  صندوق های  ایجاد 
روش هایی در دنیا معمول است استفاده کنیم 
دیگر به کارت بازرگانی به عنوان ابزاری برای 

کسب حقوق دولت نگاه نمی کنیم.
ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
به  که  تومانی  میلیارد   8000 رقم  درباره 
بازرگانی  کارت های  مالیاتی  بدهی   عنوان 
عنوان شده است، گفت: بعضی از تحلیل گران 
در خصوص میزان بدهی کارت های بازرگانی 
بزرگی  عدد  که  کرده اند  عنوان  را  رقم  این 
به  بازرگانی  کارت های  مالیات های  برای 

این  که  داشت  توجه  باید  اما  می رسد  نظر 
سال های  به  مربوط  بدهی های  می تواند  رقم 
اینطور تصور شود که دلیل  اینکه  باشد.  دور 
و  است  بازرگانی  کارت  مالیاتی  بدهی های 
اینکه می توان از طریق محدودیت برای کارت 
را گرفت،  مالیاتی  بدهی های  بازرگانی جلوی 

اشتباه است.
در  که  دیگر  مهم  موضوع  کرد:  تصریح  وی 
بازرگانی حائز اهمیت است  زمینه کارت های 
کارت  می خواهد  که  فردی  که  است  این 
فعالیتش  نوع  باید  کند  دریافت  بازگانی 
اینکه  از  قبل  اینکه  دیگر  و  باشد  مشخص 
یک  عضو  باید  کند  دریافت  بازرگانی  کارت 
تشکل صنفی و ملی باشد که هویتش شناخته 

شده باشد.  

زمانی  تا  اینکه  بیان  با  اقتصاد  وزیر  معاون 
نشده،  آزاد  انرژی  و  برق،گاز  قیمت های  که 
خصوصی سازی در این دو بازار به انتها نخواهد 
رسید، گفت: درآمد دولت در سال آینده 5هزار 

میلیارد تومان کاهش می یابد.
اگرچه  گفت:  پوری حسینی  اشرف  میرعلی 
اجرایی  خصوص  در  خصوصی سازی  سازمان 
هدفمندی  قانون  پیاده سازی  نحوه  یا  شدن 
می تواند  اما  نیست،  اختیار  صاحب  یارانه ها 

صورت  کار  این  که  کند  ارایه  را  آسیب ها 
شده  ارایه  تذکراتی  خود،  وقت  به  و  گرفته 
هدفمندی  اجرای  شیوه  در  تغییر  البته  است. 
خاطر  به  صرفا  انرژی،  بخش  در  تنها  یارانه ها 
در  که  نیست  خصوصی سازی  کار  توسعه 
بحث  یک  بلکه  شود،  تصمیم گیری  آن  مورد 
سنگین اجتماعی است که ابعاد مختلفی دارد 
سیاستگذاری  مورد  این  در  باید  دولتمردان  و 

کنند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به مهرگفت 
تا  که  کرد  بیان  را  آسیب  این  می توان  فقط    :
آزاد  انرژی  و  گاز  برق،  قیمت های  که  زمانی 
نشده، خصوصی سازی در این دو زمینه و بازار 
به انتها نخواهد رسید.وی تصریح کرد: از سال 
واریز  خزانه  به  دیگر  عدالت  سهام  سود   96
نخواهد شد، چراکه سود یک سهام تا ده سال 
برای دولت بوده که ما به ازای آن نیز باید سهم 
از ده سال به بعد مازاد آن سهام  آزاد شود و 

به  آن  سود  باید  و  برمی گردد  دولت  خود  به 
مشموالن سهام عدالت تعلق یابد.

به گفته پوری حسینی، از سال 96 اگر سودی 
عدالت  سهام  مشموالن  به  باید  شد،  تولید 
پرداخت شود که خود این عدد، باعث می شود 
درآمدهای  از  تومان  میلیارد  هزار   5 تا   ۴
سهم  طریق،  این  از  که  یابد  کاهش  عمومی 
کاهش  دولت  درآمدزایی  در  خصوصی سازی 

خواهد یافت.

قانون جدید برای صدور کارت بازرگانی

چگونه می توان از سوءاستفاده کارت های بازرگانی جلوگیری کرد؟

درآمد دولت در سال آینده 5هزار میلیارد تومان کاهش می یابد؛

هدفمندی نمی گذارد خصوصی سازی به سرانجام برسد
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شورای مرکزی انجمن تهیه کنندگان مستقل 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  انتخاب  تبریک  با 
مسائلی  تا  خواست  مسوول  این  ،از  اسالمی 
شفاف   ، دولت  تصدی گری  کاهش  همچون 
بودن عملیات مالی با اشخاص و امکان اکران 
فیلم های دارای پروانه نمایش را مشخص کند.
تهیه  انجمن  رئیس  موسوی  غالمرضا  سید 
افزود:  فوق  اعالم  ضمن  مستقل  کنندگان 
با  انجمن،  مرکزی  این هفته شورای  نشست 
امیری  صالحی  رضا  دکتر  انتخاب  به  توجه 
این  به  اسالمی  قاطع مجلس شورای  رأی  و 
از  تهیه کنندگان مستقل  انتظارات  و  انتخاب 

وی اختصاصی داشت.
از  ابتدا  مرکزی  شورای  کرد:  خاطرنشان  او 
زحمات دکتر علی جنتی وزیر پیشین تشکر و 
قدردانی کرد و با تبریک انتخاب دکتر صالحی 
و  کشور  سینمایی  جامعه  انتظارات  امیری 

انجمن مستقل را برشمرد.
موسوی همچنین توضیح داد:اعضای شورای 
مرکزی اعالم داشتند که آنچه وزیر در برنامه ها 
اسالمی   شورای  مجلس  در  خود  سخنان  و 
اعالم داشت اگر اجرایی شود،می تواند تحولی 
باشد.  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  در 
کاهش  برنامه ها  این  تمام  سرلوحه  طبیعتأ 
مسئولیت های  واگذاری  و  دولت  تصدی گری 

این چنینی به اصناف است.
او ادامه داد: در همین زمینه با توجه به نظر 
وزیر ،انجمن تهیه کنندگان مستقل تعیین یک 
کمیته برای حذف ادارات فاقد کارایی و حذف 

بودجه جاری این مراکز برای ساخت زیربناها 
را خواستار شد، شورای مرکزی انجمن اعتقاد 
در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  که  دارد 
بخش سازمان سینمایی کشور باید تغییرات 
اساسی به وجود آورد، بخصوص که علی رغم 
در  سینمایی  جمهوری،سازمان  ریاست  نظر 
دولت یازدهم نه تنها کوچک نشده بلکه دو 

مرکز به آن اضافه شده است.
موسوی یادآور شد: در یک مورد که از عجایب 
به  سینمایی  گروه  یک  است،  تصمیم گیری 
شکل موسسه ثبت شده که همانند این است 
موسسه  به  نمایش  صنفی  شورای  مثال  که 
تبدیل شود و در نتیجه کلیه ی بودجه جاری 
و غیر ضروری به دالیلی که توجیه ندارد به 

آن اختصاص یابد. آنهم در شرایطی که چنین 
گروه اکرانی  را می توان به خانه سینما و یا 
صرف  از  و  داد  احاله  نمایش  صنفی  شورای 

بودجه های غیر ضروری خودداری کرد.
اضافه  مستقل  کنندگان  تهیه  انجمن  رئیس 
کرد: خوشبختانه وزیر منتخب به شفاف بودن 
شراکت ها  و  وام ها  بخصوص  مالی  عملیات 
اعتقاد راسخ دارد و طبیعتأ ما در این زمینه 
انجمن  هستیم.  ایشان  فوری  اقدام  خواستار 
برخی  به  پروژها  واگذاری  دالیل  می خواهد 
بی بهره  وام های  یا  و  مشارکت ها  یا  و  افراد 
بدلیل  این زمینه  باشد، چرا که در  مشخص 
مسائلی  گاهأ  و  روابط  بعضی  بودجه  کمبود 
مشخص  آنها  تصمیم گیری  دالیل  که 

آورده  وجود  به  حدیث هایی  و  نیست،حرف 
اتاق  همچون  اصطالح  به  و  روشن  باید  که 

شیشه ای قابل رویت باشد.
عضو هیات رئیسه شورایعالی تهیه کنندگان 
درخواست های  از  دیگر  یکی  کرد:  اضافه 
همکاران شورای مرکزی روشن شدن وضعیت 
از  نمایش  پروانه  داری  که  است  فیلم هایی 
دولت یازدهم هستند اما اجازه نمایش به آنها 
داده نمی شود. نمونه این فیلم ها »رستاخیز« 
ساخته احمدرضا درویش،« خانه پدری« کار 
نیستم« ساخته  و »عصبانی  عیاری  کیانوش 
انجمن  همچنین  است.  درمیشیان  رضا 
انتظار دارد که این فیلم ها که پروانه نمایش 
وگرنه  کنند  پیدا  هم  نمایش  دارند،امکان 
این اجازه علیرغم  توضیح داده شود که چرا 

داشتن پروانه نمایش صادر نمی شود.
پست های  واگذاری  اینکه  بیان  با  موسوی 
از  متخصص  و  کارشناس  افراد  به  سینمایی 
داد:  ادامه  بود که مطرح شد،  مباحثی  دیگر 
زمینه  این  در  تا  وزیر خواسته شد  از جناب 
بخصوص در سینما اقدامات براساس تخصص 

ساالری و ضوابط باشد و نه روابط.
انجمن  مرکزی  شورای  گفت:  پایان  در  او 
تهیهکنندگان مستقل سینمای ایران، آمادگی 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  با  گونه همکاری  همه 
برنامه های  برد،  پیش  جهت  در  اسالمی 
تا  کرد  خواهد  سعی  قطعأ  و  دارد  را  ایشان 
در جهت بهبود ساختاری سازمان سینمایی 

پیشنهادهای خود را به ایشان ارائه کند.

انتظارات یک تشکل صنفی سینمایی از وزیر ارشاد

»متولد 65« مسافر »چنای هند« شد

توکلی  مجید  کارگردانی  به  »متولد٦٥«  سینمایی  فیلم 
بین  جشنواره  چهاردهمین  جهان  سینمای  بخش  به 
عمومی  روابط  از  نقل  بافت.به  راه  هند  چنای  المللی 
است  اکران  حال  در  روزها  این  که  ،«متولد٦٥«   فیلم 
و با استقبال خوب مردم روبرو شده ،در دومین حضور 
چهاردهمین  جهان  سینمای  بخش  خود،به  جهانی 
المللی فیلم چنای هند راه یافت.عاشقانه  جشنواره بین 
پخش  و  تهیه  عسگرپور  مهدی  محمد  را  »متولد٦٥« 
است.جشنواره  نوبخت  الهه  عهده  به  آن  الملل  بین 
دسامبر٢٠١٦)٢٥   ٢٢ لغایت   ١٥ تاریخ  در  هند  چنای 
هند  سینمای  تقدیر  بنیاد  همکاری  با  دی(،   ٢ تا  آذر 
برگزار می شود که با نمایش فیلم های منتخب سینمای 
ارتقاء سطح کیفی سینمای غیرتجاری  جهان تالش در 

دارد.
این فیلم نخستین اثر بلند مجید توکلی است که با بازی 
سعادت،احسان  حمیدزاده،مریم  شریفی،هنگامه  پدرام 
امانی،علیرضا استادی و.. حال و هوای یک زوج را روایت 
می کنند که در یک روز تصمیم می گیرند شبیه آدم های 
پولدار شهر زندگی کنند.در خالصه داستان این فیلم که به 
قلم جمیله دارالشفایی درآمده است آمده:«وقتی شوخی 

شوخی یه بازی راه می اندازی،تا تهش باید بری«.
و  مستند  سینمای  گسترش  مرکز  »محصول  »متولد٦٥ 
تجربی است که در اولین حضور جهانی خود در فستیوال 

Cineiran تورنتو به نمایش درآمد.

داوران بخش مسابقه ایران جشنواره 
بین المللی فیلم یاس معرفی شدند

دبیر چهارمین جشنواره بین المللی فیلم یاس در احکامی 
داوران بخش مسابقه ایران را معرفی کرد.

جشنواره  چهارمین  رسانی  اطالع  و  ارتباطات  گزارش  به 
جلسه  در  ابطحی  مصطفی  سید  یاس،  فیلم  المللی  بین 
ای که در موسسه رسانه های تصویری برگزار شد ، احکام 
فیلم  المللی  بین  جشنواره  ایران  مسابقه  بخش  داوران 
یاس را به آنان تقدیم کرد.رویا تیموریان، اکبر تحویلیان، 
علیرضا زرین دست، حسن خجسته و محمود عزیزی آثار 
رسیده به این بخش از چهارمین جشنواره بین المللی فیلم 

یاس را داوری می کنند.
تئاتر است. وی   و  تلویزیون  بازیگر سینما،  تیموریان  رویا 
تلویزیون  در  فعالیت  و   ١۳٦٠ سال  از  رادیو  در  فعالیت 
کارگردانی  به  رقصان  برده  مجموعه  با   ١۳٦٢ سال  از  را 
فیلم  با   ١۳۷۳ سال  در  و  کرد  آغاز  معارفی  ابوالقاسم 
اکبر  شد.  سینما  عرصه  وارد  دیدار  حسرت  سینمایی 
رییس  و  تلویزیون  کار  کهنه  کنندگان  تهیه  از  تحویلیان 

هیات مدیره انجمن صنفی موسسات فیلمسازی ایران
موفقی  های  مجموعه  وی  کاری  کارنامه  در  و  است   
همچون شاید برای شما اتفاق بی افتد، دیوار شیشه ای و 

زمستان گرم دیده می شود.
محمود عزیزی بازیگر، نویسنده، کارگردان و مدرس تئاتر، 
تلویزیون و سینما ایران است. وی هم اکنون عضو هیثت 
علمی و استاد تمام دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، 
در  عزیزی  است.  تهران  دانشگاه  زیبای  هنرهای  پردیس 

فیلم های زیادی همچون بادیگارد، لیلی با من است

»شرفناز« از 11 آذر اکران می شود

به  آزاد  گروه  در  آذر   ١١ از  »شرفناز«  سینمایی  فیلم 
با  آید.آخرین ساخته حسن نجفی  نمایش عمومی درمی 
اکران  پایان  از  بعد  و  از ١١ آذر  قرار است  نام »شرفناز« 
شود. اکران  آزاد  گروه  در   »٦٥ »متولد  سینمایی  فیلم 

هنری  را حوزه  آن  پخش  که  فیلم  این  تیزرهای  ساخت 
برعهده دارد به تازگی به پایان رسیده و بزودی پخش آن 

از تلویزیون و سینماها آغاز خواهد شد.
این فیلم در بخش سودای سیمرغ جشنواره سی و چهارم 

فیلم فجر نیز حضور داشت.
حمیرا ریاضی، ضرغام استادی اصل، علی اوسیوند، ایوب 
افشار، سعید گل بچه، خلیل خانی، یاسمن اوسیوند و… 

بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند.
دارد  بیم آن  آمده: شرفناز  در خالصه داستان »شرفناز« 
که الیاس به سرنوشت احمد دچار شود. او سال هاست به 
فرار از این جهنم دره می اندیشد تا اینکه یک روز دست 
الیاس را گرفته و می گریزد. این فرار به گوش جمعه می 
رسد و… .نجفی خود تهیه کنندگی این فیلم سینمایی 
از:  عبارتند  پروژه  اصلی  عوامل  سایر  و  گرفته  برعهده  را 
فضلی،  بایرام  فیلمبرداری:  مدیر  نجفی،  حسن  نویسنده: 
طراح صحنه و لباس: بهنام جعفری، طراح چهره پردازی: 
صداگذاری:  فدایی،  فرخ  صدابردار:  جوادپور،  علیرضا 
تدوین:  علیزاده،  حسین  آهنگساز:  قورچیان،  حسین 
ترکمان،  رضا  میدانی:  ویژه  حسین حشمت نیا، جلوه های 
جلوه های ویژه کامپیوتری: فرید ناظرفصیحی، مدیر تولید: 

میترا احمدی، منشی صحنه: سحر عبدالهی.

شیفت شب 

یادها و خاطره ها در زمان امروز یادی می کند شیفت شبکارگردان 
نیکی کریمی تهیه کننده نیکی کریمی نویسنده نیکی کریمی علی 
اصغریبر اساسطرحی از محمود آیدنبازیگرانمحمدرضا فروتن لیال 

زارع امیرحسین آرمان
امیر آقایی گوهر خیراندیش وسحر قریشی ونیکی کریمی و

برازنده  پروانه موسیقی کارن همایون فرفیلم برداری علیرضا  ترالن 
تدوین هایده صفی یاری توزیع کننده رسانه فیلمسازان

خالصه داستان:داستان زنی به نام ناهید است که در اثر تغییر رفتار 
او می شنود به او شک می  از دوستان  همسرش و خبرهایی که 
کند و به دنبال او می رود و متوجه می شود که شوهرش به دلیل 
برداشت مبلغ زیادی از حساب شرکت اخراج شده و در آژانسی که 
کار می کرده نیز مبلغ ٥٠٠ میلیون تومان نزول گرفته و به دنبال 
شریکیش که از او کاله برداری کرده می گردد. همسر ناهید مدتی 
ناپدید می شود و در این مدت ناهید و برادر همسرش مبلغ نزول 
گرفته شده و بدهی شرکت را باز پس می دهند و او را می یابند 

تا به خانه بازگردانند.

دیالوگ به یاد ماندنی این فیلم :مرد )امیر آقایی(: آقا فرهاد 
)محمدرضا فروتن( گفتن آژانس کار می کنن؟! / ناهید )لیال 
زارع(: بله به من گفتن. / مرد: خیلی هم عالی! بله کار می 
کرد البته تا بیست روز پیش اینجا کار می کرد. / ناهید: پس 
االن کجاست؟ / مرد: می گی خانومشی دیگه، نمی دونی؟! 
بدین من، فرمودین همسرشین یه چیزی خدمتتون  اجازه 
اومد  پیش  وقته  ماست. چند  فرهاد، داش  اِ…  کنم.  عرض 
سند  من  الزمه.  پول  داره،  مالی  مشکل  که  گفتش  من  به 
گذاشتم، سند خونمو گذاشتم. براش یه وام گرفتم. / ناهید: 
چقدره؟ / مرد: چیزی نیست… سی تومنه. ولی ماجرا اینه 
که از فردایی که ما این پولو دادیم، اصاًل آقا فرهاد اخالقش 
برگشت. همون موقع به من گفتش که من تا سر برج، این 
پولو برمی گردونم. ولی من… بعید می دونم. شما فکر می 
کنی بتونه تا سر برج این پولو بده به ما. / ناهید: نمی دونم 
و… . / مرد: حاال مهم نیست… شما به روش نیار. اِ… حاال 

داشمونه دیگه به هر صورت

یادها و خاطره ها در زمان .....

کنون که بر کف ُگل جام باده ی صاف است
 به صد هزار زبان بلبلش در اوصاف است

بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر 
 چه وقت مدرسه و بحث کشف کّشاف است

امروز با حافظ

فیلم »جان هفتم« به جشنواره هنرهای 
ویدیویی فرانسه راه یافت

فیلم کوتاه داستانی »جان هفتم« به کارگردانی »حبیب باوی ساجد« به 
عنوان تنها نماینده سینمای ایران در بیست و نهمین جشنواره هنرهای 
ویدیویی »لحظه« در کشور فرانسه شرکت می کند.به نقل از روابط عمومی 
حوزه هنری استان خوزستان، فیلم اپیزودیک »جان هفتم« به موضوع انسان، 
جنگ و طبیعت می پردازد.حبیب باوی ساجد عضو انجمن مستندسازان 
 سینمای ایران و شبکه مستند سازی اروپا، پیش ازاین با آثار مستندی 
برگزیده  سینما«  »بیداری  و  »الرماد«  جنگ«،  »الالیی   چون 

جشنواره های مهم ملی و بین المللی بوده است.

»زاپاس« جایزه کانادا گرفت
خانگی  نمایش  شبکه  در  تازگی  به  که  »زاپاس«  سینمایی  فیلم 
توزیع شده در جشنواره فیلم چند فرهنگی کانادا برنده جایزه شد.
به گزارش رسیده، فیلم سی. /نمایی کمدی »زاپاس« به نویسندگی 
پروین  سیدامیر  کنندگی  تهیه  و  نژاد  نیک  برزو  کارگردانی  و 
 Canadian( کانادا  فرهنگی  چند  فیلم  جشنواره  در  حسینی 
divercity film festival( برنده جایزه بهترین فیلم داستانی 
توزیع شده،  نمایش خانگی  تازگی در شبکه  به  شد.»زاپاس« که 
تابستان امسال پس از فروش پنج میلیاردی از گیشه خداحافظی 
کرد.امیر جعفری، ریما رامین فر، جواد عزتی، احمد مهرانفر، الناز 
با هنرمند خردسال ماهان نصیری و  حبیبی، صفر روحی، همراه 

شبنم مقدمی بازیگران فیلم بوده اند.

آن سوی آبها

واقعیت  به  این حقیقت  روزی  دارم  آرزو 
مبدل شود که همه ی انسان ها برابرند. 

)مارتین لوتر کینگ(

سخن حکیمانه

»سندروم زندگی نامعتبر«
به بازار نشر رسید

»سندروم  رمان 
نامعتبر«  زندگی 
نوشته میثم خیرخواه 
توسط انتشارات هیال 
بازار  راهی  و  منتشر 

نشر شد.
خبر رمان »سندروم 
نامعتبر«  زندگی 

نوشته میثم خیرخواه به تازگی توسط انتشارات 
هیال منتشر و راهی بازار نشر شده است.

رضا  نام  به  شخصیتی  درباره  رمان  این 
پارسی پور است که در توصیفش می توان گفت 
پسر تنهایی که ابتدای راه میانسالی قرار دارد. 
رضا با داشتن یک شخصیت منفعل، در روند 

داستان تبدیل به یک یاغی می شود.
شخصیت رضا به خاطرات گذشته اش مشکوک 
است و به این شک دارد که آیا این خاطرات 
اصال وجود دارند یا نه. بنابراین به این حالت، 

نام سندروم خاطرات نامعتبر را داده است.
نویسنده ابتدای رمان، آن را به مهدی آذریزدی 
تقدیم کرده و نوشته است: »به مهدی آذریزدی 
که طعم قصه را چشاند«. ایده نوشتن این رمان 
در سال ۸٥ به ذهن نویسنده رسیده و آن را در 

سال ۹۴ به پایان رسانده است.
یک  تولد  یا  تمثیل  یک  در  کوچکی  »نقش 
یاغی«،  یک  اولیه  تصویر  »پردازش  یاغی«، 
یاغی«،  یک  »تثبیت  یاغی«،  یک  »احواالت 
یاغی«،  یک  فرجام  یا  قهرمان  یک  »حلول 
»سبکی تحمل ناپذیر یاغی«، »یک شب مانده 
یاغی«  یک  نامعتبر  »تاریخچه  و  یاغی«  به 

فصول ۸ گانه این رمان هستند.
نور،  رفتن  با  است.  پارسی  رضا  دشمن  شب 
جهان صحنه ای می شود برای نمایش یادهای 
چشم هایی  یادآوری  و  تلخ  خاطرات  و  محو 
از پشت ضربدر شیشه های قدی خانه رد  که 
فشنگ های رسام ضدهوایی را تماشا می کند؛ 
نورانی که مثل شهاب در سیاهی  نقاط  قطار 
شب محو می شوند. صدای آژیر وضعیت قرمز 
که  کودکی  برای  اما  است.  وحشی  و  کشدار 
اوست همه چیز نوعی بازی جنگی است، حتی 
یا  انفجاری که دور  زوزه هواپیماها و گرومب 
برمی افروزد. مادرش که  نزدیک توده ای آتش 
را  دردانه اش  کرده، دست  باز  را  بافه گیس ها 
می گیرد و می کشد به سمت زیرزمین خانه. 
همه  مثل  است.  تاریک  و  خنک  زیرزمین 
قرمز  وضعیت  برای  موقتی  اسباب  ها  خانه 
باشد  او  که  کودکی  زیرزمین چیده شده.  در 
جایی  دارد؛  دوست  را  زیرزمین  در  خوابیدن 
را  معمول خوابیدن  قوانین  نیست  مجبور  که 

رعایت کند.
این کتاب با ١٢٠ صفحه، شمارگان ٦٦٠ نسخه 

و قیمت ۷٥ هزار ریال منتشر شده است.

در بازار کتاب

فیلم کوتاه »علمک«  و انیمیشن »آنتراکت« از 
تولیدات سازمان سینمایی حوزه هنری برگزیده 

هفتمین جشنواره فیلم های ایرانی لندن شدند.
سازمان  عمومی  روابط  زمان  پیام  گزارش  به 
به  »علمک«  فیلم های   ، هنری  حوزه  سینمایی 
فیلم  بهترین  جایزه  دارابی  حسین  کارگردانی 
کوتاه و »آنتراکت« به کارگردانی سید محمدرضا 
هفتمین  انیمیشن  بهترین  جایزه  خردمندان 
لندن  ایرانی  فیلم های  بین المللی  جشنواره 
)۷thUKIFF( را دریافت کردند که هر دو فیلم 
از تولیدات باشگاه فیلم سوره وابسته به سازمان 

سینمایی حوزه هنری هستند.
بر پایه این گزارش اسامی کامل برگزیدگان هفتمین 

جشنواره فیلم های ایرانی لندن بدین شرح است:
بهترین فیلم بلند: فیلم سینمایی »فروشنده« به 

کارگردانی اصغر فرهادی
فیلم سینمایی  تماشاگران:  نگاه  از  فیلم  بهترین 

عباس کیارستمی« به کارگردانی سیف ا... صمدیانبهترین فیلم مستند: فیلم »۷٦ دقیقه و ١٥ ثانیه با »بادیگارد« به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا

به  »علمک«  کوتاه  فیلم  کوتاه:  فیلم  بهترین 
کارگردانی حسین دارابی

به  »آنتراکت«  انیمیشن  انیمیشن:  فیلم  بهترین 
کارگردانی سید محمدرضا خردمندان

پنج  با  امسال  هنری  حوزه  سینمایی  سازمان 
مهران،  امیر  کارگردانی  به  »روزنه«  کوتاه  فیلم 
صالحی  محسن  کارگردانی  به  »نافرمانی« 
محمدرضا  سید  کارگردانی  به  »آنتراکت«  فرد، 
حسین  کارگردانی  به  »علمک«  خردمندان، 
سید  کارگردانی  به  مرد«  و  »بچه  و  دارابی 
این جشنواره شرکت  در  محمدرضا خردمندان 
لندن  ایرانی  فیلم های  بود.جشنواره  کرده 
مطرحی  بلند  فیلم های  میزبان  دوره  این  در 
»دختر«،  »چهارشنبه«،  »فروشنده«،  همچون 
شب  »نیمه  نمی کنیم«،  »عادت  »بادیگارد«، 
جشنواره  دوره  بود.هفتمین   ... و  افتاد«  اتفاق 
فیلم های ایرانی لندن از تاریخ ۷ الی ١٢ آبان ماه 

در شهر لندن برگزار شد.

جوایز بخش کوتاه و انیمیشن جشنواره فیلم های ایرانی لندن به سازمان سینمایی حوزه هنری رسید

تابش از کاناپه دیدن کرد 

علیرضا تابش مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی 
از پشت صحنه فیلم »کاناپه« به کارگردانی و 

تهیه کنندگی کیانوش عیاری بازدید کرد.
عمومی  روابط  از   زمان  پیام  گزارش  به 
همراه  به  تابش  علیرضا  فاربی؛  بنیادسینمایی 
و  فرهنگی  معاون   « احمدیان  »مسعود 
و  مدیرعامل  مشاور  صادقی«  »محمدرسول 
فارابی،  سینمایی  بنیاد  عمومی  روابط  مدیر 
فیلم  این  صحنه  پشت  از  آبان   ١٦ یکشنبه 
)خیابان  وحدت  تاالر  در  واقع  لوکیشنی  در 

شهریار( تهران دیدن کرد.
ابراز  ضمن  دیدار  این  در  بنیاد  مدیرعامل 
گفت:  فیلم  تولید  خوب  روند  از  خرسندی 
رویکرد  با  خانوادگی  های  فیلم  از  حمایت 
اجتماعی و با تکیه بر رئالیسم آبرومند موجود 
در سینمای ایران و به دور از سیاه نمایی، یکی 
از عوامل اصلی حمایتهای بنیاد از فیلمسازان 

محسوب می شود.
بنا به همین گزارش تاکنون بیش از ٥٠ درصد 
از  فیلمبرداری فیلم سینمایی »کاناپه«  انجام 
شده است و هم اکنون گروه تولید برای ادامه 
مستقر آباد  جنت  منطقه  در  برداری   فیلم 

 شده اند.
»کاناپه»روایت زندگی دو خانواده ای است که 
می خواهند با هم وصلت کنند اما در نهایت 
یک کاناپه باعث ایجاد مشکالتی در زندگی آنها 

می شود.

خبر

 شورای سیاستگذاری تماشاخانه ایرانشهر جدول 
اجراهای ٦ ماهه دوم سال ۹٦ این مجموعه تئاتری 

را اعالم کرد.
امور  و  عمومی  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
بین الملل تماشاخانه ایرانشهر، شورای سیاستگذاری 
تماشاخانه جدول اجراهای ٦ ماهه دوم سال ۹٦ 
این مجموعه در سالن های استاد سمندریان و دکتر 

ناظرزاده کرمانی را اعالم کرد.
طبق این جدول، هرکدام از سالن های تماشاخانه 
ایرانشهر در هر نوبت اجرایی، پذیرای ٢ اثر نمایشی 

خواهند بود.
بر این اساس، سالن استاد سمندریان مجموعه نیز 
در ٦ ماهه دوم سال ۹٦ میزبان آثار نمایشی ذیل 

خواهد بود:
»اورستیا«  نمایش  ماه ۹٦:  آبان  تا ١٦  مهر   ١۳
به  »تارتوف«  نمایش  دادگر،  آرش  کارگردانی  به 

کارگردانی رویا نونهالی.
 ٢١ آبان تا ٢۴ آذرماه ۹٦: نمایش »ریچارد سوم« 
به کارگردانی حمیدرضا نعیمی، نمایش »لبخند 
کارگردانی  به  دراز...«  شب  در  اژدهاک  باشکوه 

اشکان خیل نژاد.
به  آ«  نمایش »مده  تا ٢۹ دی ماه ۹٦:  آذر   ٢۸ 
به  »الزاریلو«  نمایش  گوران،  رضا  کارگردانی 

کارگردانی مسعود رایگان.
 ١ بهمن ماه تا ١٠ بهمن ماه ۹٦: برگزاری سی و 

پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر.
 ١٥ بهمن ماه تا ١۸ اسفندماه ۹٦: نمایش »قلعه 

حیوانات« به کارگردانی بهروز غریب پور.
شورای  سوی  از  اعالم شده  جدول  اساس  بر   
دکتر  سالن  ایرانشهر،  تماشاخانه  سیاستگذاری 
ناظرزاده کرمانی در ٦ ماهه دوم سال ۹٦ میزبان 

آثار نمایشی ذیل خواهد بود:
 ١۳ مهرماه تا ١٦ آبان ماه ۹٦: نمایش »فراموشی« 
»والس  نمایش  امجد،  حمید  کارگردانی  به 

خداحافظی« به کارگردانی پریسا مقتدی
٢١ آبان ماه تا ٢۴ آذرماه ۹٦: نمایش »کلفت ها« به 
کارگردانی مرتضی میر منتظمی، نمایش »تاول ها« 

به کارگردانی علی رضا کوشک جاللی.
 ٢۸ آذر تا ٢۹ دی ماه ۹٦: نمایش »مرگ ایوان 
ایلیچ« به کارگردانی مسعود دلخواه، نمایش »نفر 

دوم« به کارگردانی مهین صدری.
 ١ بهمن ماه تا ١٠ بهمن ماه ۹٦: برگزاری سی و 

پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر
  ١٥ بهمن ماه تا ١۸ اسفندماه ۹٦: نمایش »آدم ها« 
به  نمایش »خیزاب«  علی سرابی،  کارگردانی  به 
است؛  شایان ذکر  محمدی.  علی رضا  کارگردانی 
توافق صورت گرفته نمایش »برداشت  بر اساس 
ویژه« به کارگرداني رحمان سیفی آزاد در نیمه اول 

سال ۹٦ با نمایش »ریچارد سوم« به کارگرداني 
جابجا  دوم سال ۹٦  نیمه  در  نعیمی  حمیدرضا 
تماشاخانه  سیاستگذاری  شد.شورای  خواهند 
ایرانشهر با توجه به تعدد متقاضیان واجد شرایط و 
هم چنین محدودیت اجرایی آثار هنرمندان: محمد 
یعقوبی، محمد حاتمی، علي راضي و مهران احمدی 
را برای اجرای عمومی در فصل بهار سال ١۳۹۷ در 

نظر گرفته است.

جدول اجراهای تماشاخانه ایرانشهر در 6 ماه دوم سال 96
 سه نسل کارگردانی تئاتر آثار خود را به صحنه می برند


